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»)4(سي  كارآفرين «كتاب دراسامي  مصاحبه شدگان
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  ... پيشگفتار
  

  !زمان را در دستان خود بگيريد
  

  

  
 
آفريني است و امروزه توسعه آفريني و ارزشثروت موضوعي است كه اصل و تكيه آن بر »كارآفريني«

ثيرگذار براي ايجاد جهش در اقتصاد ايران است كه أكارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار، يكي از راههاي ت
كارآفرين  تر و افراداز منابع انساني غنيكشوري كه . شدت در حال افزايش استآموختگان آن به شمار دانش

تر در آن راحت »ثروت«مند است و ايجاد بهرهتري باشد از محركهاي اقتصادي قويبرخوردار بيشتري 
  . پذيردصورت مي

  
ن راستا، شناسايي در اي .هاي مختلف آن را سنجيد و تقويت نمودفريني بايد جنبهآبراي دستيابي به كار

كارآفرينان بزرگ يك كشور و مستندسازي يكپارچه و انتشار تجارب و معرفي نقشه راهي كه هاي ويژگي
تواند هاي موفقيت دست يابند، مياند تا به قلهافراد كارآفرين در زندگي شغلي و شخصي خود به كار برده

گردند هدايت حل و راهنما ميند و به دنبال راهپرورانكه آرزوهاي بزرگ در سر ميرا ساير افراد جامعه 
  . نمايد

  
نقشي درخشان و پيشرو در حيات علمي كشور داشته اسـت   ،دانشگاه صنعتي شريف در تاريخ پرافتخار خود

ثري در چرخش چرخ صـنعت مملكـت   ؤالتحصيالن موفق اين دانشگاه، هر يك به سهم خود به نحو مو فارغ
و ضمن حضور در فعاليتهاي كارآفرينانـه، گامهـاي اساسـي در جهـت پيشـرفت و       اندكرده آفرينيخود نقش

تواند نقشه راه افرادي باشد كـه  بدون شك آگاهي از خط سير طي شده اين افراد مي. اندبرداشته كشورتوسعه 
 جلـد از » چهـارمين «كتـاب حاضـر   . ثروت ايجاد كنند ،خواهند با ورود به فضاي كسب و كار براي كشورمي

از كارآفرين است كه مركز كارآفريني دانشگاه صـنعتي شـريف كوشـيده اسـت تـا      مجموعه كتب ساليانه سي
هاي ايجاد شده به دست كارآفرينان موفـق شـريفي را بـه    چاپ و انتشار آن، تجربيات ارزنده و فناوري طريق
  .مندان و كارآفرينان آينده انتقال دهدهعالق

  

  مرکز کارآفرينی شريف
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نفـر از كارآفرينـان   120دوطرفـه بـا   يو گفتگـو » كـارآفرين يسـ «كتـاب  يسر4تدوين محتوايپس از اينك 

نكات مطرح شده در اين گفتگوها به يشريف، اكنون نوبت آن رسيده است تا با ارزيابيبرگزيده دانشگاه صنعت
ياجرايـ يدر كشورمان پرداخته، ضـمن يـافتن راه حلهـا   يفرايند كارآفرينيدقيق مشكالت پيش رويموشكاف

به نـام  يتركتاب جامعسود جوييم و در آينده نزديك، نيز موفق اين افراد در رفع موانع يهاآنها از تجربهيبرا
يهمـراه بـا راهكارهـا   ،شـريف ت كارآفرينـان جامع از اطالعاياشبكهتاتدوين كنيمرا » آفريندانشگاه ارزش«

.را در يك مجموعه مدون و كارا گرد آوريميرسيدن به پيروز
هـا بـه   ذكر اين نكته ضروري است كه پراكندگي كارآفرينان در برخـي رشـته  هادرباره انتخاب افراد براي گفتگو
هرچند در كتاب چهارم كوشـيديم  .مايهاست و ما عمدي در گزينش آنها نداشتهطور طبيعي بيش از ساير رشته

هـاي  گام،باشد تـا در راه كـارآفريني  ترديدآموختگان جتعداد افراد جوان بيشتر باشد كه منبع الهامي براي دانش
.بگذارنداستواري

از اين فراتر، كوشش شده . ، هماهنگ و يكدست باشددر تمام سي گفتگوتالش شده است تا ويراستاري كتاب
شود كه خواننـده در هنگـام مطالعـه مـتن     لحاظاي پردازي گويندگان به گونهروانشناختي در جملههاي تا جنبه

، در ساختاري تعداد زيـادي از جمـالت  در اين راستا ضمن تغيير. كتاب، به مقابله ذهني با گوينده، گرايش نيابد
بيني از گفتـار  خودبزرگاحتمال برداشتتااندشدهبرداشتهجمالت ابتداياز» ما«و » من«موارد فراواني ضماير 

»...كـنم  من فكر مـي «، »...معتقدم كه «، »...به نظر من«چون پركاربردي همچنين عبارات. تر شودگوينده كمرنگ
، »به طور كلـي «ي مانند زائدنيز قيود. اندتا حد امكان از داخل متن، حذف شده»...تجربه نشان داده است كه«و
از در همـه جـا  انـد، كه بار معنايي مستقلي به گفتار گوينده نيفـزوده » اصوالً«و »اًاساس«، »در حقيقت«، »در واقع«

.اندمتن كتاب زدوده شده
اي از سخنان برگزيـده هـر فـرد    ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه براي خواننده گرفتارتر، چكيده،در پايان

ند دانميعدم مطالعه خود نداشتن وقت را بهانه فراهم آمده است كه در آغاز گفتگوي او درج شده تا كساني كه
درپي نيز روش پرسش و پاسخ پي.ببرندكافي را بهره ويژه آنان گرد آمده استي كهكوتاهنيز بتوانند از نوشتار

طراحي شده اسـت كـه شـايد    ،هاي رسمي مرسومبا هدف افزايش صميميت و برخالف عرف رايج در مصاحبه
.بدهد»تغيير«مگر اين كه بينش خود را ،ر آن را نداشته باشدگرا انتظاخواننده سنت
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هاي دقيق كاوه ايرانيانمديرعامل شركت لولهمهندس عبدالرحيم افتخاريآقايگفتگو با 
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.نيز بايد وجود داشته باشد... شناسي، مديريت و يابي، روانشناسي، جامعهعالوه بر فناوري براي صنعتي شدن مهارتهاي ديگر از قبيل اقتصاد، بهينه•
.يعني حس مهندسي داشتن. زمينه مهندسي استفرق اصلي بين مهندسي صنعتي و مديريت صنعتي همان پيش•
.سئله، روش حل مسئله و مدلسازي آنيعني روش برخورد با م. دهدفقط به شما نوعي نگرش مي. آورداي بار نمي شما را حرفه پنج سال-دانشگاه در اين چهار•
.جايگزيني واردات و توسعه صادرات دو سر يك طيفند•
.شويد نه موضع نيازقدرت وارد ميشويد از موضع كنيد، هنگامي كه با دنيا وارد تعامل ميوقتي شما نيازهاي داخل كشور را خودتان توليد مي•
.دليلي ندارد ما همه چيز را خودمان توليد كنيم•
.طلبد و جنبه ديگرش وجه اجرايي و مديريتي كار استگذاري است كه افراد خاصي را مياش سرمايهيك جنبه: كارآفريني دو جنبه دارد•
.كند و تاجر به عنوان بازار مصرف و دغدغه اين دو كامالً متفاوت است ميدار صنعتي به انسانها به عنوان نيروي كار و توليد نگاهسرمايه•
.خواهيم توسعه پيدا كنيم بايد تمام تالش ما براي حمايت از اينها باشداگر مي. شودگذار صنعتي واقعاً باعث رشد جامعه ميسرمايه•
.يني نيستكند ولي هر اشتغالزايي لزوماً كارآفركارآفريني حتماً اشتغالزايي مي•
.شود كارآفريني را توسعه دادفقط با نگرش فرايندي مي•
.اي هستند يعني خطوط اقتدار، عمودي است در حالي كه در نگرش فرايندي، خطوط اقتدار افقي استدر كشور ما سازمانها عموماً وظيفه•
.روستز طرف ديگر با مدير فرايند روبهدر نگرش فرايندي، يك آدم بيش از يك رئيس دارد؛ از طرفي يك رئيس تخصصي دارد و ا•
.فلسفه وجودي دانشگاه، دادن ديد به دانشجويان است•
.زمينه مهندسي و دروس مربوطه در آن بيشتر شوداگر ما بخواهيم كه رشته صنايع واقعاً مهندسي باشد بايد پيش•
.فراد، بسيار زحمت دارد و تنها راه هم بحث زياد و نهادينه كردن فرهنگ آن استيافته و فرايندي غالب نشود انجام كار گروهي براي اتا زماني كه فكر سامان•
.كندولي خروجي صنعت خودرو چيزي است كه مشكل مردم را حل مي.  سال است كه صنعت نفت داريم ولي هنوز براي تأمين سوخت، مشكل داريم70•
.اش را به سمت توليد بياوردو حركت كند و دالل، احساس ناامني كند تا سرمايهگذار احساس امنيت كند دولت بايد شرايطي ايجاد كند كه سرمايه•
.تشكيل شود كه قوانين قبل از تحريمها را عوض كند» هاي ضد تحريمكميته«براي اين كه صنعت در دوران تحريم لطمه نبيند، بايد در همه جا •
!دزديدندها چاههاي نفتمان را ميكاش به جاي نخبه. تر استمهاجرت نخبگان، خيلي از برداشت نفت به دست بيگانه زيانبار•
.گذاران صنعتي استدادن به سرمايهها بال و پرتنها راه جلوگيري از خروج نخبه. گذار صنعتي است كه نياز به نيروي نخبه داردسرمايه•
.ها را نداريمد و وقتي به نيروي انساني ارزش داده شود ديگر مهاجرت نخبهشوگاه به نيروي انساني ارزش داده مياگر فرهنگ كار آفريني وجود داشته باشد آن•
.شود ميزان موفقيتايد، درصد رسيدن به آن ميبر اساس اين كه شما چه هدفي تعيين كرده. شودموفقيت روي هدف تعيين مي•
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.تان بگوييدكمي از سوابق تحصيليلطفاً ابتدا خودتان را معرفي بفرماييد و 
در كرمانشاه گرفتم و همان سال در كنكور دانشگاه صنعتي آريامهر آن زمان و صنعتي شريف فعلي شركت كردم و در 1348ديپلم رياضي را در سال 

. گرفتخودش مستقالً كنكور ميدر آن زمان كنكور هنوز كامالً سراسري نشده بود و دانشگاه شريف براي . پذيرفته شدممهندسي صنايعرشته 
اي بود و  سؤال چهار گزينه20 سؤال تشريحي و 5براي هر كدام از اين سه درس . كنكورش هم فقط در مورد سه درس رياضي، فيزيك و شيمي بود

در دبيرستان نبود و فقط در بود كه آن زمان جزو برنامه رسمي آموزشي لگاريتم نپرآيد كه يكي از سؤاالت تشريحي رياضي ما در مورد يادم مي
!دادندبعضي از مدارس مثل البرز و هدف آن را آموزش مي

 به Industrial است كه Industrial Engineeringاين رشته ترجمه !  اولين دوره اين رشته بود كه از همان اول اسم آن اشتباه بود1348سال 
ها خيلي  و اين اسم براي ما قديميمهندسي صنايعاست نه مهندسي صنعتيه  معني اسم فارسي صحيح اين رشت.صنايعاست نه صنعتيمعني 

 تعريف روشن و مهندسي صنعتيدر حالي كه ! كرد كدام صنايع؟ سؤال ميمهندسي صنايعچون مخاطب به محض شنيدن اسم . مشكل ايجاد كرد
بر آن سوار فناوري است كه علمبه بيان ديگر ابتدا . گيردقرار ميعلم و فناوريگردد كه اين مفهوم بعد از  برميصنعتدقيقي دارد كه به مفهوم 

Industrial يا مهندسي صنعتيشود و  سوار ميفناورياست كه بر صنعتشود و سپس مي Engineering فناوري شخصي است كه حرفه او بعد از
يابي، روانشناسي، شدن مهارتهاي ديگر از قبيل اقتصاد، بهينهتيصنع براي فناوري است، عالوه بر فناوريدانيد اگرچه پايه صنعت، است و شما مي

علم اقتصاد،  و يا صنعت برقو باالخره فناوري الكتريسيتهسپس .  استعلم فيزيكمثالً ابتدا . نيز بايد وجود داشته باشد... شناسي، مديريت و جامعه
Systemsها در سير تكامل مهندسي است و در خيلي جاها با رين رشتهجزو آخ» مهندسي صنعتي«. صنعت بانكداري و باالخره فناوري صرافي

Engineeringيكي است .

 ... ام كه با ساخت و توليد تركيب شده است ديدهManufacturingحتي اين رشته را در برخي از دانشگاهها با عنوان 
Systemsمعادل بودن اين رشته با . طور استبله بيشتر در اروپا اين Engineering طور كه هم به اين ترتيب است كه همانهامهندسي سامانه يا

) سيستم( سامانه -4 مدارك فني و - 3 مهارت نيروي انساني، -2افزاري،  سخت-1: است چهار مؤلفه داردصنعت كه قابل تبديل به فناوريدانيد مي
 است و صنعتشبيهچقدرسامانهبينيد كه تعريف پس مي. سازدمتعامل مياست كه سه مؤلفه اول را با هم تركيب كرده، مالتيهمان ، سامانهو 

.استسامانههمان صنعت
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هاي مهندسي صنايع، زمينه در آن موقع بچه.  اشتراك بيشتري داشت ولي اآلن عوض شده استمهندسي مكانيكدر آن زمان، درسهاي ما با 
دانشگاه . يعني حس مهندسي داشتن. زمينه مهندسي است همان پيشمديريت صنعتيو مهندسي صنعتيفرق اصلي بين . مهندسي بيشتري داشتند

يعني روش برخورد با مسئله، روش حل مسئله و مدلسازي . دهد مينگرشفقط به شما نوعي . آوردبار نميايحرفه پنج سال شما را -در اين چهار
دانشگاه شريفخوشبختانه اين ويژگي در . توان به آنها رجوع و استفاده كرديوجود دارد و هميشه مهندبوكهاتكنيكهاي حل مسئله در ! آن؛ همين

.واقعاً آن زمان دوره سختي بود و ما خيلي اذيت شديم. آن زمان خيلي پررنگ بود و اين حسي بود كه از طرف دانشگاه به ما به سختي القا شد

!يعني برايتان توفيق اجباري بود؟
ما هميشه در دانشگاه بوديم و ظاهراً دستمزد . كرد بود كه با بيرحمي، دانشجو را از دانشگاه اخراج ميماده سيزدهند و يك گرفتخيلي سخت مي. دقيقاً

گرفتند ولي دوره شيريني بود و من هميشه مديون استادان هم كافي بود، چون آنها هم هميشه در دانشگاه بودند، با اين كه خيلي به ما سخت مي
.استادانم هستم

نياز داشت كه تقريباً مهندسقدر جامعه به گذرانديم و آن ماه از سربازي را در زمان تحصيل مي6در آن زمان . التحصيل شدم فارغ1353در سال 
 جاي سربازي ها هم سهميه داشتند و به عنوان دستيار بهشدند و خود دانشكدهجذب بازار كار مي، سربازيالتحصيلي به جاي ها بعد از فارغتمام بچه

 از استادان دانشكده فيزيك كه اآلن ظاهراً در آلمان هستند و خدا به ايشان طول عمر دكتر نوحدانيدر آن زمان جناب آقاي . كردندما را استخدام مي
هاي دانشگاه خودمان  از بچهايشان بيشتر. كردندآب و انرژي كار ميمربوط به هاي سيس كرده بودند و روي فناوريأ را تانيستيتو آب و انرژيبدهد، 

اين امر، همزمان شد با سرازير شدن . خواستند كه من را انتخاب كردندميمهندس صنايعكردند و يك نفر هاي گوناگون استفاده ميدر رشته
ام و  گرفت و من به لحاظ رشته بودجه قابل توجهي تعلقانيستيتو آب و انرژيبه ايران و در نتيجه به ) به علت تحريم نفتي اعراب(درآمدهاي نفتي 

.شدممدير اجراييعالقه شخصي، كارهاي تنظيم بودجه و اجرايي انستيتو را به دست گرفتم و در آن سن كم، 
حاال بود و فعاليتهاي عسلويهمثل آن زمانبوشهر.  گرفته بودايستگاه تحقيقاتي براي احداث بندر بوشهردر آن موقع انستيتو يك قطعه زمين در 

اين زمين مرغوب بين نيروي هوايي و نيروي دريايي قرار داشت و هر آن، ممكن بود اين زمين را از ما . ساخت و ساز عمراني در آن شروع شده بود
گيتازبه كه ) عمران(دانشكده سازه . آورديمساختيم و سپس ساير ابنيه را به وجود ميبراي همين اول بايد دور آن يك ديوار مستحكم مي. بگيرند

در آن موقع ما از دانشكده . بعد گفتند يك نفر بايد برود و طرح را در آنجا اجرا كند.  دادآقاي دكتر اعالميبه دست طرح اين ديوار را تشكيل شده بود 
يك هفته با آقاي . ه بوددر آن موقع ساخت ساختمانهاي بلندمرتبه تازه در تهران شروع شد! پس قرعه به نام من افتاد. التحصيلي نداشتيمسازه فارغ

انستيتو : يك خانه اجاره كرديم و يك تابلو زديم.  به آن كارگاهها رفتم تا چشمم به ساخت و ساز عادت كند، بعد با هم به بوشهر رفتيمدكتر اعالمي
ستم گذاشتند و مرا به اميد خدا رها  يك خودروي دو ديفرانسيل هم برايم گرفتند، يك نفر از كارمندان ديپلمه دانشگاه را هم كنار د.آب و انرژي

در سن بيست و سه سالگي يك . دادندالتحصيالن شخصيت مييعني واقعاً در آن موقع در محيط دانشگاه اعتماد خيلي زياد بود و به فارغ. كردند
د كه ضمن تحصيل، مرتب براي ما فرق ديگر آن موقع و اآلن اين بو. دست من سپردند به گردانتنخواهحساب بانكي قابل توجه را به عنوان 

ام التحصيليمن تا زمان فارغ. بردنددر تعطيالت بين ترم با هزينه دانشگاه ما را براي بازديد صنايع به شهرهاي گوناگون مي. گذاشتند ميبازديد
ليدي و صنعتي آشنا شده بودم و اين خيلي  با اغلب فرايندهاي تومهندس صنايعتقريباً تمام صنايع مهم مملكت را بازديد كرده بودم و به عنوان 

.كردكمك مي
. زنگ بزن و سؤال كنآقاي دكتر اعالميگفتند اين نقشه، مصالح را تهيه كن، پيمانكار بگير و كار ديوار را تمام كن و هر وقت مشكل داشتي به 

شما خودت ! ببين آقاي مهندسايشان به من گفتند خالصه، شروع كردم و با برخورد به اولين مشكل زنگ زدم كه آقاي دكتر چه كار كنم؟ 
ديدم كه دارم فقط پول تلفن را . دو سه باري كه زنگ زدم همين جمله را شنيدم. شما خودت بايد تصميم بگيري!  من كه در محل نيستممهندسي،
.ديگر زنگ نزدم و كار را خودم ادامه دادم. دهمهدر مي
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تمام كارها در دست خودم بود و . ها باز گذاشتند و اين بزرگترين آموزش بودگيريآن تجربه كم در تصميممنظورم اين است كه آنها دست مرا با 
.دانممن هنوز هم دانشگاه را مثل خانه خودم مي. كردو عالقه مياعتماد به نفسدانشگاه كامالً به من اعتماد كرده بود و اين خيلي در آدم ايجاد 

.العاده مأموريت جمع كرده بودم براي ادامه تحصيل به امريكا رفتماندازي كه از محل حقوق و فوقسوقتي سربازي تمام شد با پ

شما كمك مالي هم گرفتيد و يا خودتان هزينه كرديد؟
ا اتكا به اين نامه خيلي خوبي براي من نوشت و بيشتر ب توصيهآقاي دكتر نوحداني. خودم هزينه كردم و طي سه ترم، فوق ليسانس را تمام كردم

داد و يك حس پدري واقعاً بايد از ايشان به نيكي ياد كنم كه از آن دسته استاداني بود كه به جوانها بال و پر مي.  شدمدكترانامه وارد دوره توصيه
ه قصد بازگشت با خودم نياوردم، ولي حتي كتابهايم را ب. به منظور تجديد ديدار، به ايران آمدم) 1358تابستان سال (بعد از انقالب . نسبت به ما داشت

.بعد از ورود به ايران تجديد نظر كردم و ديگر برنگشتم

فرماييد؟اسم دانشگاهتان را در دوره فوق ليسانس و دكترا مي
Oklahoma State University(OSU)اره به عنوان بعد از بازگشت به ايران، درگير صنعت اين مملكت بودم و همو.  كه يك دانشگاه دولتي بود

طراحي ايجاد و بعداً اصول مديريت در دانشگاه شريف، دروس استاد مدعو در كنار كار صنعتي به عنوان 84البته تا سال . ام كار كردهمهندس صنعتي
 رفتم و سايپا و در آخر هم به  بوده استسازمان گسترش و نوسازي صنايع ايرانام در شركتهاي وابسته به تقريباً بيشتر تجربه. كردمرا ارائه ميصنايع

. در آنجا بازنشسته شدم

دانيد؟شما بهترين مدل را براي توسعه صنعتي ايران چه مي
هم راه هندوستان كه هند به آن عمل كرد و به آن جايگزيني وارداتيكي : دو راه شناخته شده براي اين كار هست. توسعه بايد بر محور صنعت باشد

در آن موقع سياست توسعه ايران هم بر .  معروف استراه كرهجنوبي اين را انجام داد و به  است كه كرهتوسعه صادراتگر راه گويند و يكي ديمي
در اين دو راه موفق ) هند و كره(هر دوي اين كشورها . ايجاد وزارت صنايع سنگين هم در ايران براي همين منظور بود. اساس جايگزيني واردات بود

.پسنديدمه من خودم شخصاً جايگزيني واردات را ميالبت. بودند
از برادرم تعهد گرفته بودند كه هر . اش يك دستگاه تلويزيون رنگي خريده بودبرادرم نماينده هما در هندوستان بود و ايشان از دوبي براي خانواده

يزيون رنگي توليد نكردند كسي حق نداشت تلويزيون رنگي يعني تا وقتي كه خودشان تلو! وقت از آن شهر رفت، تلويزيون را هم با خودش ببرد
گذاري دولتي يا كنند و با سرمايههاي مفقوده صنعتشان را پيدا ميبر اساس يك الگوي مصرف، حلقه. اين، سياست جايگزيني واردات بود. داشته باشد

. شوندتشان با جايگزيني واردات محقق شود، سپس وارد بازار ميبه طوري كه پيشرف. كنندها را پر ميروند و آن حلقهبا هدايت بخش خصوصي مي
تر است و كنند اما هندوستان از كره مستقلمثالً هندوستان و كره اآلن دارند با دنيا تعامل مي. جايگزيني واردات و توسعه صادرات دو سر يك طيفند

. ديدبراي همين در بحران اقتصادي اخير، زياد ضربه نخورد، اما كره لطمه

در هندوستان، جلوي واردات را گرفتند تا اگر توانستند خودشان توليد كنند؛ اما در مدل كره چه كردند؟
كنيم و اگر چيزي را فروشيم و با پولش بقيه چيزها را وارد ميكنيم كه در آن مزيت داريم و مزيتهايمان را به بقيه ميگفتند ما چيزي را توليد مي

پس . اي ايران تا دوره جنگ، سياست جايگزيني واردات بودعمق سياست توسعه. گرفتند تا بازار، رقابتي بشودوي واردات آن را نميكردند جلتوليد مي
.از جنگ بيشتر توسعه صادرات، سياست غالب شد
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اصالً چرا وزارت صنايع سنگين ايجاد شد؟
شويد از موضع قدرت  را خودتان توليد كنيد، هنگامي كه با دنيا وارد تعامل ميگيريد كه نيازهاي داخل كشوروقتي شما اين سياست را در پيش مي

.نشينيد از موضع ضعف و نياز نيستدليلي ندارد ما همه چيز را خودمان توليد كنيم ولي وقتي با طرف به مذاكره مي. شويد نه موضع نيازوارد مي
 به اين علت تاسيس شد و بالفاصله شروع كرد به موافقت اصولي دادن و طرحهاي نيمه وزارت صنايع سنگين. ما قبل از انقالب خيلي ضعف داشتيم

بعد كه صنايع خودرو وارد صنايع سنگين شد، در وزارت صنايع سنگين يك كارگروه خودرو تشكيل . تمام را به انجام رساندن و ما مجري طرح بوديم
تمام سهام اين شركت مال . من جزو اولين نفراتي بودم كه جذب آنجا شدم. كيل شدتش» مهندسان مشاور خودرو و وسايل نقليه«شد و يك گروه 

هاي خودروسازي خدمات  سازمان گسترش بود و براي خودكفا شدن به كارخانه نيزكار ما مورد اعتماد وزارت صنايع سنگين و. سازمان گسترش بود
كرد و براي ايران قطعه توليد مي) نده خودروي تالبوت كه در ايران، پيكان ناميده شدشهر كاونتري در انگليس، ساز(در آن هنگام يك شهر . داديممي

چون خودرو مزيت . سياستهايي در مورد خودرو بود كه اصالً ما خودروساز نشويم. خور ايران ناسيونال قبلي و ايران خودروي فعلي بودندتمام آنها نان
.  ساله هم بود8آن زمان خاتمه جنگ . اعالم كرد كه با اين تيراژ پايين براي ما توليد به صرفه نيست60 در اواخر دهه تالبوتخالصه ! نسبي نداشت

در آن زمان يك تيمي از مهندسان مشاور به آنجا رفتند و . فروشمآالتم را به شما ميتنها امتيازي كه تالبوت داد اين بود كه گفت ماشين
اي شدم كه بايد اين دستگاهها را بين دارندگان من مدير پروژه.  تومان و ارزان آنها را خريدند7دالري دستگاههايي را انتخاب كردند و با قيمت 

اين دستگاهها موجب ساخت داخل شدن قطعات خودرو شدند و .  وجود داشتسازه گستربود و نه ساپكودر آن زمان نه . موافقت اصولي پخش كند
.  دهه ساخت داخل شدن اين قطعات بود70داديم و آنها شروع به توليد كردند و دهه آالت را در اختيار آنها قرار ما ماشين

حال با اين وصف، تعريف شما از فرايند كار آفريني چيست؟
داري سرمايه. طلبد و جنبه ديگرش وجه اجرايي و مديريتي كار استگذاري است كه افراد خاصي را مياش سرمايهيك جنبه: كارآفريني دو جنبه دارد

شود و  ميدار صنعتي، كارآفرينسرمايهشان هستند و هر دوي اينها دنبال توسعه سرمايه.  تقسيم كردتجاري و صنعتيشود در كالن به دو دسته را مي
 اين دو دغدغه كامالً وبازار مصرف به عنوان تاجركند و  به انسانها به عنوان نيروي كار و توليد نگاه ميدار صنعتيسرمايه. كنداشتغال ايجاد مي

.اگر قرار است كسي بيشتر تكريم شود، اولي است. متفاوت است

اند دارها به چشم كساني كه حق بقيه را خوردهيعني بايد براي آن يك كار فرهنگي انجام شود، چون اآلن همه به سرمايه
!كنندنگاه مي

. خواهيم توسعه پيدا كنيم بايد تمام تالش ما براي حمايت از اينها باشداگر مي. شوده ميگذار صنعتي واقعاً باعث رشد جامعبله، در صورتي كه سرمايه
يك . آوردرا مي) پول(افزار اين يك بخش است كه سخت. اينها آدمهاي خاصي هستند و اغلب سود برايشان در اولويتهاي دوم و سوم است نه اول

اآلن . دانم و خودم جزو اين دسته هستممن اين دومي را هم كارآفرين مي. ز اينها حمايت كندبخش ديگر كسي است كه بايد به اينها كمك كند و ا
. امچون با سرمايه ديگران كار ايجاد كرده. در همين شركت كه مديرعامل هستم، مديرعامل خارج از هيئت مديره هستم، يعني سهامدار نيستم

درست سيگارفروشيكنند كارداللهايي كه سيگار قاچاق ميآن مثالً . لزايي لزوماً كارآفريني نيستكند ولي هر اشتغاكارآفريني حتماً اشتغالزايي مي
.كنند ولي اين كارآفريني نيستمي

شود كارآفريني را توسعه داد؟چگونه مي
عمودي است در حالي كه خطوط اقتدار،ي هستند يعنايوظيفهدر كشور ما سازمانها عموماً . شود كارآفريني را توسعه داد ميفراينديفقط با نگرش 

. به پيش ببردهدفكند و در جهت اجراي متمركز تواند افقي است و نيروهاي گوناگون را مينگرش فرايندي، خطوط اقتداردر 
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طور كه به پيش رين هميناي از آدمها را داشته باشيم و كارآفبايد مجموعه! اگر شما بخواهيد يك صنعت را ايجاد كنيد، فرايند كه يك نفري نيست
مثالً . برداري هم مفيد استاين نگرش در بهره. پس بايد با نگرش فرايندي پيش برود. رود بايد بتواند مسائل گوناگون پيش رويش را حل كندمي

؟ از تداركات، به تداركات مبايد بگيريم، از چه كسي يگويد مواد نداركنيد؟ ميگوييد چرا كار نمياي خوابيده است، شما به مدير توليد مييك كارخانه
گويد دهي؟ ميگويي چرا به تداركات پول نميم، به مدير مالي مييگويد مدير مالي پول نداده است تا بخردهي؟ ميگويي چرا به توليد مواد نميمي

يعني وارد يك ! ايم كه من بفروشمتوليدي نداشتهگويد اي؟ ميگويي چرا به مالي پول ندادهبه مدير فروش مي! اندبخش فروش، به ما پول نداده
اي اين مشكل را داريم و براي رفع مشكل بايد مدير فرايند داشته در تمام سازمانهاي وظيفه. شويدمي» !كي بود؟ كي بود؟ من نبودم«چرخه معيوبِ 

.باشيد تا فرايند محصول را از بحث تداركات تا بحث فروش مديريت كنيد
افتد، فرايندهاي كنند و آن چيزي است كه كف كارخانه اتفاق ميكه ارزش توليد مي» اصلي«فرايندهاي : شونده دسته تقسيم ميفرايندها به س

است كه » مديريتي«يكي هم فرايندهاي . كنند كه فرايند اصلي اتفاق بيفتد، مثل اداري، پرسنل و غيرهكه پولساز نيستند اما كمك مي» پشتيباني«
.ريزي راهبردي استكارش برنامه

يعني يك آدم بيش از يك . خورددر سازمانهاي سنتي در اين نگرش به هم مي» وحدت فرماندهي«فقط مشكلي كه وجود دارد اين است كه قانون 
.روسترئيس دارد؛ از طرفي يك رئيس تخصصي دارد و از طرف ديگر با مدير فرايند روبه

 بايد چه مشخصاتي داشته باشند كه هم دستور رئيسشان را بپذيرند و هم حاال اين آدمها در اين ماتريس وظايف،
دستورهاي اين مدير فرايند را بر بتابند؟

كسي كه . كنيمما هيچ وقت در خط توليد اين كار را نمي. افتدالبته اين امر، بيشتر در تيمهاي كارشناسي اتفاق مي. بايد به بلوغ فكري رسيده باشند
افتد و ما بايد از دنيا ياد بگيريم اآلن در دنيا دارد اين اتفاق مي. بلوغ را پيدا كرده است كه در وحدت فرماندهي، تعصب نداشته باشدمهندس است اين 

.و نبايد چرخ را از اول توليد كنيم و بايد از دستاوردهاي آنها استفاده كنيم

كه تحصيالت رياضي، فني و مهندسي دارد نسبت به اين به نظرم كسي . هاي نيروهاي كارآمد گفتيدشما در مورد مشخصه
.افتدتر است و با كمي آموزش راه ميتر است چون آدمي منطقيتغييرات، منعطف
و امتحانات را به صورت گروهي ! شودحتي كالسهاي درس به صورت گرد چيده مي. اآلن در دنيا اين موضوع در حال اجراست. كامالً درست است

بنابراين در مورد صنعت ايران، اول بايد در مورد . ايمگيرد، ولي ما از ابتدا اين را نداشتهيعني از ابتدا روحيه كار تيمي در افراد شكل مي. ددهنانجام مي
 صورت، در اين. پذيرندكار تيمي فعاليت كنيم، دوم در جهت فرايندي شدن و اگر فرد مدير، اين خصوصيات را داشته باشد كاركنان هم او را مي

خواهند در مقام مدير باشند و نقش يك چوب خشك را ايفا اما براي كساني كه مي. گيردحقوق و مزايا براي كاركنان در درجه دوم اهميت قرار مي
.آيدكنند مشكل پيش مي

...فرماييد بحث خود انگيزشي است يعني مدير فرمايشي نباشند، چيزي كه مي
االضالع مثالً اگر مركز ثقل اين صندلي را از كثير. در سامانه بسته، سامانه با محيط، يك نقطه تعادل استاتيكي دارد: ريمدو نوع سامانه باز و بسته دا

اما اگر شما يك آدم را . تواند تعادل ايجاد كنداين سامانه بسته است، يعني به محض از دست دادن تعادل، دوباره نمي. افتداتكايش خارج كنيم مي
 از طرفي.شوداين يك سامانه باز است و بحث هوشمندي هم در همين جا مطرح مي. رسدخورد ولي دوباره به تعادل ميهل بدهيد، كمي تكان مي

.هاي باز هستندكنند و سازمانها همه سامانههاي باز با محيط تعادل جديد تعريف ميسامانه
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ها اين واقعيت را اما در جامعه چون خيلي. رودهاي سطح اول بدانيم، مديريت تا سطح هشتم باال مياگر ما مهندسي ساختمان را مديريت سامانه
در صورتي كه اين . كنند مديريت همين پشت ميزنشيني و امضا كردن نامه و اينهاستيعني فكر مي. خواهند مدير شونددانند به راحتي مينمي

.بيني نيستهاي سطح هشتم را مديريت بكنيد كه يك جزء آن انسان است كه قابل پيشخواهيد سامانهچون شما مي. مديريت، خيلي سخت است

پس به نظر شما براي اجراي يك مديريت خوب، داشتن دانش مهندسي، يك برگ برنده است؟
خوانيد در مهندسي وقتي شما با ديد مهندسي، مديريت را مي. ه اين نتيجه رسيدمدادم بوقتي در دانشگاه، اصول مديريت را آموزش مي! صد درصد

براي همين اگر نظر مرا بخواهند اصرار دارم كه در رشته مهندسي صنايع تعداد واحدهاي مهندسي . كندبراي دانشجويان يك حالت ديگري پيدا مي
.اصالً فلسفه وجودي دانشگاه، دادن ديد به دانشجويان است. ديد بهتري پيدا كنيدشود كه شما زمينه مهندسي باعث ميچون پيش. را بيشتر كنند

خواهد برود با يك شركتي كه براي احداث يك كارخانه، تقاضاي يك كارشناس بانكي مي: زنمحاال من يك مثال جاري مي
!ص بدهد؟اگر كارشناس، از آن صنعت ديد نداشته باشد چگونه تشخي. وام كرده است مذاكره كند

بينم هاي قديمي و جديد را ميوقتي فرق بين بچه. زمينه مهندسي در آن بيشتر شوداگر ما بخواهيم رشته صنايع واقعاً مهندسي باشد بايد پيش. دقيقاً
.شومبيشتر متوجه اين حقيقت مي

! درس به ما چه ربطي دارد؟هاي صنايع كه اآلن از مهندسي فقط درس استاتيك را دارند معترضند كه ايناتفاقاً بچه
چون بعداً كسي اينها را به عنوان يك مهندس قبول ندارد و دانشگاههاي صنعتي حق دارند آنها را از ! كننداين خيلي بد است و اينها اشتباه مي

!دانشگاه فني و مهندسي بيرون كنند

هاي صنايع را به بحثهايشان كانيك اصالً بچههاي فني مثل برق يا مام كه بچهدر محيطهاي كاري شاهد اين چالش بوده
...فهميد و اين همان خالئي است كه شما گفتيد گويند شما حرف مارا نميچون مي! دهندراه نمي

، ها به اين علتايراني. اش بازتر استاين نقطه تعادل هرچه زودتر به تحقق برسد طرف هوشمندتر است، يعني سامانه. طور استمتأسفانه همين
توانيم بالفاصله نقطه ايم و در موقعيتهاي متفاوت ميوقت مستعمره جايي نشدهاند كه در مقايسه با كشورهاي ديگر ما هيچهوشمند شناخته شده

.هاي قبطي، عرب زبان شدندمثالً مصري. ايمايم كه خط و زبانمان را حفظ كردهما در منطقه، تنها كشوري بوده. تعادل ايجاد كنيم

ها توانستند خودشان را با شرايطي كه در طول تاريخ به آنها تحميل شد تطبيق بدهند؟ به فرماييد ايرانيي شما مييعن
!يعني هرچه را كه به شما تحكيم بشود بپذيريد! نظرتان تعريف شما از هوش، كمي روسي نيست؟

.يفتيدنه من منظورم پذيرفتن نيست، منظورم اين است كه از بين نرويد و از پا ن

!ها معروف است مشكل كار گروهي است و حتماً شما تجربيات زيادي در اين زمينه داريديك چيزي كه بين ايراني
در تاريخ هم در جنگها . ام استالبته من بررسي كارشناسي ندارم و اين از تجربه. مشكل ما در كار گروهي به دليل نظام حكومتي در ايران بوده است

مثالً مديرعامل . ها نيستاين خصلت در اروپايي. اندكردهپروري و يا كشتن رئيس بودند يعني نمادهاي فردي را دنبال مينبال پهلوانها به دايراني
اين . دروها از بين ميكند و همه اهداف و برنامهكند همه چيز تغيير مي درصد ديگر سامانه، اما در اينجا مدير كه تغيير مي90 درصد تأثير دارد و 10

يافته و فرايندي غالب نشود انجام كار گروهي براي افراد، بسيار زحمت دارد و تنها راه هم بحث يك بحث فرهنگي است و تا زماني كه فكر سامان
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نيز ح آن كار مديريت پروژه و مديريت فرايند در ايران بسيار مشكل است و اصال. زياد و نهادينه كردن فرهنگ آن است كه البته كار مشكلي است
.كنداآلن تمام دنيا تقريباً اين شكلي عمل مي. تواند خيلي سريع رخ دهدنمي

در شركت اَپِل كه تمام » استيو جابز«ترين كشورها نيز اين قائم به فرد بودنها هست، مثل ولي حتي در صنايع پيشرفته
.هاي خالق اين شركت به اين يك نفر وابسته بودايده

ام كسي كه ناجي جنرال الكتريك شد تمام مديران آنجا را جمع كرد و از من در تاريخچه جنرال الكتريك خوانده. يار كم استاما بس! درست است
كار اين فرد، ريسك بسيار . كردداد كه فردي قابليت كار گروهي ندارد، او را از مجموعه حذف ميآنها آزمون كار گروهي گرفت و اگر تشخيص مي

.ناپذير استاآلن كار گروهي اجتناب.  همين اقدام باعث نجات جنرال الكتريك شدبااليي داشت اما

آيا شما راه حلي براي ايران داريد؟
.تنها راه حل، فدا شدن يك عده است كه بسيار بيشتر كار كنند تا اين موضوع، نهادينه شود

.ه سازان اين كشور هستندبايد اين كار از اساس شروع شود، يعني از آموزش به كودكاني كه آيند
ژاپن نمونه موفق اين روش است و غرب براي فائق آمدن به اين كمبود انواع ايزوها و مدلهاي تعالي . بله بايد اول از همه، معلمان را آموزش دهيم

.سازماني را تعريف كرد

ض كند معموالً تشريفاتي است يا در ايران، ايزو به جاي اين كه سطح نگرش افراد را به كار گروهي و فرايندي شدن عو
!كننده استخدمات يا كاالي توليدي كه اين خود، توهين به شعور مصرف» كيفيت«دستاويز مديران براي تبليغ 

 برقرار بايد يك تعامل و تعادلي بين اينها! كنندمثالً مميز فقط به مدارك توجه دارد و كاركنان هم كه كار خودشان را مي. اشكال در اجراي آن است
دادم و همين بحثها را در مورد استاندارد ايزو كردم و گفتم كه ما استاندارد را بد اجرا » صنايع شريف« در مجله 82 در سال ايمن يك مقاله. شود
.ايمكرده

.رسد صنعت خودرو در اين زمينه پيشتاز بوده استبه نظر مي
گذار را با وجود ريسكهاي زياد به توليد ترغيب دات نكنيم؟ خب ما براي اين كه بتوانيم سرمايهها اآلن سر صنعت خودرو بحث دارند كه چرا وارخيلي

!خرم را با قيمت پرايد ببينم حتي اگر مديرعامل سايپا باشم اولي را ميBMWخود من هم اگر . كنيم بايد واردات را ملغي كنيم
ايم و چقدر پوشانيم و كارايي يعني چقدر خرج كردهؤثر بودن يعني چقدر از هدف را ميم. مؤثر بودن و كارايي: وري دو فاكتور مهم استدر بهره
مثالً در مورد ساختمانهاي قديمي ممكن است صنعت ساختمان كارا نبوده است اما قطعاً . مؤثر بودن و كارايي دو جزء جدايي ناپذيرند. ايمدرآورده

 كرده است، خيلي بيشتر از صنعت 1370تقاي ادبيات صنعتي و فرهنگ صنعتي فقط در دهه خدمتي كه صنعت خودرو در جهت ار. مؤثر بوده است
ولي در هر صورت، .  سال است كه صنعت نفت داريم ولي هنوز براي تأمين سوخت، مشكل داريم70اآلن . نفت بوده است كه خيلي قدمت دارد

اآلن دولت بايد شرايطي ايجاد كند . خودرو و ادامه آن تصميم اشتباهي نبودتوليد . كندخروجي صنعت خودرو چيزي است كه مشكل مردم را حل مي
البته منظورم از حمايت نيز، . اش را به سمت توليد بياوردگذار احساس امنيت كند و حركت كند و دالل، احساس ناامني كند تا سرمايهكه سرمايه
.ضابطه نيست كه محمل سوء استفاده بشودحمايت بي
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گويند ما اين صنعت را به زور حفظگيرند اين است كه ميايرادي كه به صنعت خودرو مي! ي مهندسالبته آقا
بايد . الزم نيست يك كشور همه صنايع را خودش داشته باشد. ايمشايد در موضوع خودرو ما مزيت نسبي نداشته. ايمكرده

ند و در آن بخشها از واردات جلوگيري كند و در گمرك هايي مزيت نسبي دارد، آنها را حفظ و حمايت كببيند در چه زمينه
.ايمتعرفه ببندد ولي ما در مورد خودرو اين مزيت را نداشته
. انقالب صنعتي اول در خودرو محقق شد. نبايد صرفاً به محصول توجه كنيم. كندتوليد خودرو به لحاظ صنعتي كه به دنبال دارد كشور را صنعتي مي

اگر فقط بخواهيم به محصول نگاه كنيم حرف شما درست است ولي صنعتي شدن اين مملكت . م از صنعت خودرو برخاستانقالب صنعتي دوم ه
.آمداگر صنعت خودروي ما نبود بحث مديريت كيفي در كشور پيش نمي. ارزش بيشتري دارد

تر بوديم، براي  بوديم، اآلن موفقگذاري را در قطعات صنعت نفت كردهكنم اگر ما همين سرمايههرچند كه شخصاً فكر مي
.توانيم بگوييم كه نظر شما اين است كه صنعت خودرو، يك صنعتِ صنعت ساز استبندي صحبت شما ميجمع

.بله درست است

.مخصوصاً در مورد صنايعي كه انتظار حمايت دولتي در آنها زياد است. لطفاً در مورد حمايتها بيشتر صحبت كنيد
تأسيسايم و قرار است يك واحد صنعتي برداري نرسيدهر اين شركت هستم كه اآلن در دوران ساخت است و هنوز به مرحله بهره سال است كه د2

يك . آالت ما خارجي است كه بايد وارد شونداصل ماشين. چه به صورت تيوب چه به صورت پايپ. هاي بدون درز فوالدي توليد كندشود كه لوله
گفت من آن بانك دولتي را وام ما براي يك بانك دولتي بود و فروشنده مي. ث گشايش اعتبار براي اين دستگاهها حل شودسال طول كشيد تا بح

اش اين بود كه بانك اول توافق كند كه اين گشايش اعتبار در بانك خصوصي انجام الزمه. خواهم با فالن بانك خصوصي كار كنمقبول ندارم و مي
.حمايت يعني اين مشكالت را برداريم. ها هموار كردم تا آنها را براي اين كار راضي كنم و البته راه را براي بعدي ماه طول كشيد6. شود

تشكيل شود كه قوانين قبل از تحريمها را عوض كند و » هاي ضد تحريمكميته«براي اين كه صنعت در دوران تحريم لطمه نبيند، بايد در همه جا 
بانكها همكاري . شونداآلن صنعتگرهاي ما خيلي در اين مورد اذيت مي. قتي براي زمان تحريم اتخاذ كنند تا كارها پيش برودتصميمهاي جديد اما مو

. جويي شودقوانين بايد طوري باشند كه در وقت صرفه. شودشده بيشتر مياين طوري ما بايد از اطراف، سرمايه را تأمين كنيم و قيمت تمام. كنندنمي
!گويند عدم حمايتگذار به جاي واردات پفك و بادكنك به كار توليدي روي آورده است از همه طرف تحت فشار است به اينها مي سرمايهحاال كه

ها از كشور چه نظري داريد؟درباره روند خروج نخبه
در امريكا هم  اآلن والتحصيالن دانشگاه خودمان  فارغ از و آنها ايراني از نفر2كه  نفر 10خواهد به  ميجهمور امريكارئيسديروز خبري شنيدم كه 

شوم كه شرايط طوري نيست كه اينها كنم و از طرف ديگر ناراحت ميمن از يك طرف احساس غرور مي.جايزه بدهد،به عنوان دانشمندهستند 
اين خيلي از . ند بروند و ديگر برنگردند اين فاجعه استهاي ما بخواه قاعده بشود يعني نخبه،چرا بايد در آنجا بمانند؟ اگر اين جريان. برگردند

انگار رسالت دانشگاههاي دولتي اين است كه از حق و حقوق پيرزن و ! تر است ولي انگار كسي عين خيالش نيستبرداشت نفت به دست بيگانه مهم
اگر در كشور به كار داللي ارزش داده شود و . لي فاجعه استاين خي! د كه بروم براي ديگري كار كنمند و من را تربيت كننبچه يتيمها خرج من بكن

.گيرندروند و از طرف ديگر بازارمان را هم توليدكنندگان خارجي ميگذار صنعتي كوبيده شود از طرفي مغزهايمان ميسرمايه
گذار صنعتي است كه نياز به نيروي نخبه سرمايه. بيندكننده ميدار تجاري نيازي به نيروي انساني ندارد، چون افراد را فقط به شكل مصرفسرمايه

. مثالً يكي شدن وزارت تجارت و صنايع خبر بسيار خوبي است. گذاران صنعتي استها بال و پر دادن به سرمايهتنها راه جلوگيري از خروج نخبه. دارد
هاي خيلي از بچه. اندهاي اين مملكت گنجينه نخبه.داردجاي افسوس فراوان ولي اگر برعكس بشود . در صورتي كه تجارت زير پوشش صنعت بيايد
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. شريف اآلن خارج از كشور هستند و عالقه دارند كه برگردند اما بايد برايشان شرايط را ايجاد كنيم، جاذبه ايجاد كنيم، جاذبه هم فقط مالي نيست
.شودساالري خيلي بيشتر طور شايستهگذاران صنعتي و همينبايد توجه به سرمايه

دانيد؟ها مؤثر ميپس شما شرايط اجتماعي را در رفتن يا ماندن نخبه
.مانندها ميساالري حاكم شود، به كارآفرينان ارزش داده شود و سايه سياست از صنعت برداشته شود، نخبهاگر شايسته. صد درصد

.كند را بگيرد دارد به صنعت كمك ميرويهمثالً وقتي جلوي واردات بي. تواند به صنعت كمك كندالبته سياست مي
.بله، منظور من هم اين بود كه بدون جهتگيري سياسي راهها را انتخاب كنيم

توان به اين نتيجه رسيد كه علت اصلي اين كه صنعت ما به اين كالف سردرگم رسيده، اين است كه عمده صنعت ما آيا مي
شد؟دولتي است؟ اگر خصوصي بود اين طوري نمي

اآلن شما به عنوان يك نخبه بايد برايت كار وجود . كرديم بهتر بودگويم شايد اگر تجارت را به عوض صنعت ملي ميه، به همين دليل است كه ميبل
.ساالر هم هستور باشد، الجرم شايستهاش بهرهخواهد سرمايهكند و چون ميگذار صنعتي ايجاد ميكار را هم سرمايه. داشته باشد

اندازدگفت كسي كه كارآفرين است و كسب و كاري را به راه ميكردم مي دوستاني كه با ايشان مصاحبه مييكي از
آيد و يعني در آن صورت آن شاگرد اول برايش فرصت كاري پيش مي. تواند برود و شاگرد اول شريف را استخدام كندمي

.آن كارآفرين هم الزم نيست كه خودش شاگرد اول شريف باشد
. شودآيد همه گوششان تيز ميتا اسم نفت مي! دزديدندها چاههاي نفتمان را ميكاش به جاي نخبه! ام ناراحتمقيقاً، اآلن من بابت خبري كه شنيدهد

ها اجرت نخبهشود و وقتي به نيروي انساني ارزش داده شود ديگر مهگاه به نيروي انساني ارزش داده مياگر فرهنگ كار آفريني وجود داشته باشد آن
.را نداريم

آن قدر جدي شده است كه در دولت هم مطرح شده و به اين فكر ) چه علمي و چه اقتصادي(اآلن قضيه فرار نخبگان 
.اند كه بايد جلوي اين كار را با مشوقهايي بگيرندشايد دير باشد اما باالخره به اين نتيجه رسيده. اند كه اقدامي كنندافتاده

. اين وزارت صنايع و تجارت جديد، اين اتفاق هرچه زودتر بيفتداميدوارم در

نظر شما در مورد موفقيت چيست؟! ما در مورد همه چيز صحبت كرديم به جز موفقيت
.شود ميزان موفقيتايد، درصد رسيدن به آن ميبر اساس اين كه شما چه هدفي تعيين كرده. شودموفقيت روي هدف تعيين مي

.ش شما اين موفقيت، دروني است؛ چون از ديد افراد بيرون ممكن است موفق نباشدپس طبق فرماي
يك مدلي در مديريت داريم كه پاداشها را به دو دسته . در مديريت، بحث انگيزش را داريم. بحث ما يك بحث مديريتي است. كامالً درست است

هرچه انسان، روشنفكرتر باشد و هرچه در زندگي به . داندر از پاداشهاي بيروني ميكند و تأثير پاداشهاي دروني را بيشتدروني و بيروني تقسيم مي
مثالً بحث پاداش در كارخانه و در مورد قشر كارگر، پاداش بيروني بسيار . اش بر او بيشتر استشناخت باالتري رسيده باشد تأثير پاداشهاي دروني

اما در بخش مهندسي، اول بايد مهندس به خودش از طريق . شودانگيزش در آنها ايجاد ميتر است و ارزش دارد و بر اساس پاداش بيروني، مهم
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اگر خودش احساس كند از كاري كه انجام داده خوشش نيامده است و . دروني پاداش داده باشد تا از پاداش بيروني هم لذت ببرد، يعني راضي باشد
گر شما به يك مهندس پيشنهاد بدهيد يك كار بسيار پايين ولي با حقوق باال را انجام بدهد به ا. پاداش هنگفتي هم بگيرد اثر الزم را نخواهد داشت

.اش را انجام بدهد تا خودش را راضي كنداو بيشتر دوست دارد كار مورد عالقه. كنداحتمال خيلي زياد قبول نمي

هايي بايد داشته باشد؟ه ويژگيبه نظر شما يك سازمان موفق چ. ما در مورد موفقيت سازماني صحبت نكرديم
.خود رسيده استبرنامه راهبرديبايد ببينيم سازمان، چقدر به اهداف موجود در 

التحصيالن شريف داريم كه عالقه زيادي به توليد و بومي كردن يك صنعت اآلن شركتهاي زيادي را حتي در ميان فارغ
! اند ولي در بهترين حالت، سود و زيانش برابر شده است را گذاشتهاند، سرمايه و عمرشاناند و اين كار را كردهداشته

كنيد؟آيا شما اين شركتها را موفق ارزيابي مي. دار شده باشند ولي از نظر سرمايه جاري، برتر نيستنديعني شايد سرمايه
.كندكنم كه چگونه اينها را تكريم مياند موفقند، اما اينجا باز هم به اهميت نقش دولت اشاره ميچون بنيانگذار يك صنعت بوده

 ماه است به كارگرانش حقوق نداده است، آيا او موفق است؟3اگر دولت يك لوح تقدير به كارآفريني بدهد كه 
.جانبه حمايت شونددولت واقعاً بايد حمايت بكند و كساني كه در اين كار هستند بايد همه. بحث يك لوح نيست

در صورتي كه بايد يك . از يكي از اين مراكز دولتي را دارم كه يك فرد جوان مسئول آن قسمت بودمن تجربه گرفتن وام 
.فرد بازنشسته از بخش خصوصي را بياورند كه شرايط من را درك كند و بتواند واقعاً كمكم كند

دولت . دهددارد به اين كه دولت چقدر به اين مسائل اهميت ميهمه اينها بستگي . ها مشاوره بگيرندبله بايد از افراد كارآمد و باتجربه در اين زمينه
گذار خصوصي حمايت كند منظور فقط دادن وام نيست، بلكه در همه گوييم از سرمايهوقتي مي. هاي بلندمدت داشته باشدها برنامهبايد در اين زمينه

گذاري كرده است واقعاً تر داللي، پولش را براي توليد، سرمايهيلي آسانمراحل بايد كمكش كند و گرنه كسي كه فداكاري كرده است و به جاي راه خ
.بايد از نظر مالي و معنوي تكريم شود

. كند و اصالً به دنبال تكريم نيستگويند كارآفرين براي دل خودش كار ميها ميروش تكريم بايد چگونه باشد؟ بعضي
.د؛ يعني با انعطاف در قوانين و دادن وامها او را تكريم كندشايد بهتر باشد دولت كمك كند تا كار او پا بگير

دقيقاً مثل همان قضيه فرار ! كندرود در امريكا و كار خودش را ميدقيقاً وگرنه همان كارآفرين چرا بايد اينجا براي دل خودش كار كند؟ خوب مي
پس براي نگه داشتن آنها بايد هزينه كنيم و با زور . بينندجا را بيشتر ميامكانات و مزاياي آن. روندآنها هم فقط براي قضيه مالي نمي. مغزهاست

.ساالري استمهمترين اقدام براي حفظ مغزها و قشر مؤثر در جامعه، توجه به صنعتگران و شايسته. شودنمي

ه و سرمايه يك شود؟ مثالً در مورد شما سرمايه بخش خصوصي از اول بودمي» نوپا«چه چيزي باعث موفقيت شركتهاي 
آيا اينها براي يك شركت نوپا كافي است؟. عمر شما به عنوان مدير اجرايي هم بوده است

مثالً اآلن كه انرژي گران شده است براي شركتهاي نوپا خيلي مشكل است و . نه، در بعضي قوانين بايد تغيير ايجاد شود تا اينها بتوانند رشد كنند
بايد با اين شركتها ارگانيكي برخورد كنند نه مكانيكي و بايد مورد به مورد آنها را بررسي كنند و براي هر كدام . ائه كنددولت بايد به آنها تسهيالت ار
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بنابراين بررسي موردي الزم است و در هر . اگر يك قانون عمومي بگذاريد ممكن است يك عده سوء استفاده كنند. به طور جداگانه تصميم بگيرند
.انه كارشناسي كنندمورد بايد جداگ

آيا شما در مورد كشورهاي خارجي خبر داريد كه نوع تعامالت دولت آنها با شركتهاي نوپا چگونه است؟
بحث . آنها براي جلوگيري از سوء استفاده افراد هم قوانين بسيار سختي دارند. كنند و نظارت دارندآنجا رفتار، بيشتر سازماني است و واقعاً بررسي مي

.دسازي در آنجا بسيار قوي و جاري استاعتما

ايد؟با تمام مشكالتي كه داريد، هنوز به توليد نرسيده. هاي دقيق كاوه قصدتان توليد استشما در شركت لوله
ن توليد تيوب با آماده شدن آنها فاز اولما. كشداند و يك سال ديگر طول ميما چون دستگاههايمان بسيار پيشرفته هستند هنوز ساخته نشده. بله

كرده هاي بدون درز را توليد ميتوليد اصلي اين شركت هم همين است چون تعدادي از سهامداران اين شركت خودشان شركتي دارند كه لوله. است
.كندآن شركت تيوب توليد مي. است
تيوب است كه بيشتر براي ساخت مبدلهاي گرمايي كاربرد رود و ديگري يكي پايپ است كه براي نقل و انتقال سياالت به كار مي: اندها دو دستهلوله

هاي پايپ سخت هستند و براي تغيير مسير آنها بايد از اما لوله. پذير استدارد و براي گردش جريان است و ضريب انتقال حرارت باال به راحتي شكل
.اتصاالت استفاده كنيم

هاي تيوبها ساختشان سفارشي است اما پايپها عمومي هستند و در اندازه. ل به پايپ كنيمخواهيم بخشي از محصوالتمان را تبديما در فاز دوم مي
مثالً در ديگ بخار، حتي لوله درزدار هم . ها فوالدي هستندتمام اين لوله. استاندارد در بازار براي گاز و غيره قابل فروش است و مصارف زيادي دارد

.كنندهاي بدون درز كم كربن يا با كربن متوسط استفاده مياز لولهكنند ولي در مبدلها عموماً استفاده مي

ايد؟پس شما بازار مصرفتان به جز مبدلها در بازار عمومي هم هست؟ آيا شما بازاريابي را هم انجام داده
تنها رقيب ما هم واردات . كندنمي شريك ماست و تا زماني كه بانك از عملياتي بودن يك پروژه مطمئن نشود اقدامي 30–70بله، اآلن بانك 

. در مورد گشايش اعتبار براي فاز دوم در حال مذاكره هستيم. خواهد بود

.انددانم وامها چند سالي است كه استاني شدهتا جايي كه من مي
.اين كار را انجام بدهيم) ساوه(خواهيم در استان مركزي و در شهر صنعتي كاوه بله، ما هم مي

اسم شركتتان را اين طور انتخاب كرديد؟ن دليلپس به اي
.هاي دقيق كاوه است و ما براي ثبت يك نام جديد، واژه ايرانيان را به انتهاي آن اضافه كرديم تني ما لوله2000چون نام آن شركت موجود 

در پايان، آيا موضوعي باقي مانده است كه بخواهيد در مورد آن صحبت كنيد؟
كند يعني گذاران از سوي دولت، خيلي مزايا براي مردم دارد و اشتغال واقعي ايجاد ميكنم كه موضوع تسهيل كردن كار سرمايهمن فقط تأكيد مي

اين ذخاير انساني ما را اآلن خيلي ساده و بدون توپ و . كند و بحث استقالل كشور را به دنبال داردنوعي كار مولد است، از فرار مغزها جلوگيري مي
توانيم جلوي اين دزدي را بگيريم؛ ما مي. بردند، چون به نظرم ضررش كمتر بودبرند و اي كاش به جاي اين كار چاه نفتمان را ميدارند ميتفنگ 

.شودساالري ايجاد كنيم كه اگر صنعت خصوصي بشود اين خود به خود محقق ميگذار خصوصي را تشويق كنيم، شايستهاين كه سرمايه
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افزايش ظرفيت توربينهاي گازي، مميزي انرژي، مشاوره
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.رساندشود كه فرد كارآفرين يا خالق را به ثروت و شهرت مي مي به جامعهيتااغلب منجر به معرفي محصول يا ارائه خدم،پذيرخطرقدامات ا•
.اند نيز شدهيانگيزكه گاهي موجب پيشرفتهاي حيرتند تغييروامل  ع،كارآفريناشخاص •
.رد تا كار جديدي را آغاز كندگيكارآفرين، فردي است كه تصميم آگاهانه و هوشمندانه مي•

.  كارآفريني يعني اشتغالزايي مثبت يعني كاري كه داراي ارزش افزوده و مولد باشد•
پذير و خالق بودنشجاعت و جسارت و ريسك: هاي يك كارآفرين عبارتند ازبرخي از نشانه•
.يك روز بود كه ما به دنبال كار و پروژه بوديم و امروز كار به دنبال ماست•
.و اشتغالزايي ايفا نموده است نقش موثري را در توسعه و پيشرفت اقتصادي كشورها ،به عنوان يك پديده نوين در اقتصادو استفاده از منابع انساني، رآفريني كا•
. داراي نقش كليدي است،امروزه كارآفريني در اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار•
.ت و خدمات همواره در حال تغييرندها، محصوالدر يك اقتصاد پويا، ايده•
.آوردرا به ارمغان ميو در نتيجه اشتغالزايي كارآفرين الگويي براي مقابله و سازگاري با شرايط جديد •
.تواند توليد علم و گسترش مرزهاي دانش باشديكي از اهداف يك كارآفرين، توليد ثروت و در يك پله باالتر، مي•
.هاستكون و يا غلبه روشني بر تاريكيكارآفريني غلبه حركت بر س•
. چنانچه كارآفرين به هدف خود برسد، رسالت خود در قبال جامعه را خود به خود انجام داده است•
. تواند بهترين تكريم و مشوق يك كارآفرين باشددهد، ميايجاد فضاي رشد و تبليغات و استفاده از محصول و خدماتي كه يك كارآفرين ارائه مي•
.اندپذير نمودهرآفرينان جزو معدود كساني از افراد جامعه هستند كه عمدتاً با سرمايه كم و دست خالي اقدام به ايجاد يك حرفه جديد ريسككا•
.مايندگيري شركت، كارآفرين را ياري نهاي مالي و معنوي و به موقع خود در دوران شكل و با حمايتها و پشتيبانيحاكميت با ايجاد بسترهاي مناسب•
.توانند انجام دهندايجاد فضاي مناسب و رفع تنگناههاي همكاري با شركتهاي خارجي به داليل تحريم از اقدامات مناسبي است كه نهادهاي حاكميتي مي•
.كند، نبايد در نطفه خفه شودعشق و عالقه فردي كه اقدام به كارآفريني مي•
.هاي خالقانه ياري دهند فرد خالق، گوش فرا دهند و آنها را در پيشبرد ايدههايسازمانهاي دولتي و غير دولتي بايد به ايده•
.بايد در جمع نخبگان، مخترعان و كاشفان به دنبال كارآفرينان گشت•
.پذيري خود بايد نيازها را شناسايي كنديك كارآفرين برتر، هيچ موقع از بازار مصرف غافل نيست و همواره براي حفظ برتري و رقابت•
.شودكنندگان نيز ديده پس يك كارآفرين برتر، بايد همواره در جمع مصرف. مدار باشدوشهايي كه يك كارآفرين براي كارآفريني اتخاذ كند، بايد مشترير•
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. بفرماييدمعرفيتان را سوابق تحصيلي خودلطفاً 
. امزاده و دوره راهنمايي را در مدرسه شهيد صدوقي به پايان بردهدوره ابتدايي را در دبستان شريف. محله اميرخيز تبريز هستمدر1353متولد سال 

1372در سال . ام گذراندهاستفيزيك و در دبيرستان دهخدا كه يكي از بزرگترين و بهترين دبيرستانهاي تبريز دوره متوسطه را در رشته رياضي
به همين . عالقه وافري به اين رشته داشتم. يل در رشته مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي وارد دانشكده فني دانشگاه تبريز شدمبراي تحص

از آنجا كه به . شدم مي و به عنوان دانشجوي ممتاز با معدل الف شناختهمدليل در طول تحصيل خودم همواره دانشجوي رتبه اول دانشكده بود
مند بودم، دستيار آموزشي خيلي از دروس از جمله مكانيك سياالت، ترموديناميك، انتقال حرارت، توربوماشينها و مبدلهاي حرارتي هتدريس عالق

از همان دوران . طع كارشناسي ارشد وارد دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف شدم براي ادامه تحصيل در مق1376در سال . بودم
ل دفاعي نمود پيدائابتداي كار در مسادرHigh-tech صنعتلذا از آنجا كه معموالً. داشتمHigh-techل سياالتي ئيادي به مساكارشناسي، عالقه ز

 و مكند، پروژه پاياني دوره كارشناسي ارشد خود را روي بررسي اثرات گرين سوخت بر ناپايداري آكوستيكي موشكهاي سوخت جامد تعريف نمودمي
حاصل .  دوفازي با همكاري دانشگاه ايلي نوي تعريف نموديممسائل را نيز در خصوص Ph.Dپروژه دوره . در اين زمينه به چاپ رساندمدو مقاله نيز 

. بودPatentيك ثبت  و چندين مقاله كنفرانسي و ISI سه مقاله ،كار

ر خودتان را ايجاد نموديد؟ اندكي در مورد سوابق كارآفرينانه خود صحبت كنيد و اين كه چرا كسب و كالطفاً
 و از طريق 1376اما ورود اصلي من به صنعت از سال . از همان دوران دبيرستان عالقه زيادي به كارهاي صنعتي داشتم و همواره دست به آچار بودم

اين . يع مختلف در كشور بوداين مركز به همراه شركت جايكاي ژاپن مشغول مميزي انرژي صنا. مركز مطالعات انرژي دانشگاه صنعتي شريف بود
هاي زيادي را از صنعت قند و شكر گرفته تا صنايع فوالد و پتروشيمي بازديد كارخانه.  سالهاي آغازين و تولد بحث مميزي انرژي در ايران بود،سالها

اولين تجربه كاري . تر شد به صنعت، وسيعاز آنجا بود كه ديد من نسبت. داديمكرديم و آنها را از ديدگاه مصرف انرژي مورد ارزيابي قرار ميمي
هاي التحصيالن رشته نفر از دانشجويان و فارغ25حدود .  شروع كردم1378مستقل خودم را با مميزي جامع انرژي پتروشيمي بندر امام در سال 

رد هم آورديم و بزرگترين مميزي انرژي مختلف را در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي كشور با همكاري يك از استادان دانشگاه تربيت مدرس گ
سازي  با همكاري چند تن از دوستان خود ثبت كرديم و در زمينه مميزي و بهينه1379شركتي را در سال . آن زمان را در اين پتروشيمي شروع كرديم

.  جامع خود از آن شركت جدا شدمتوليد و مصرف انرژي در صنايع مختلف مشغول فعاليت شديم كه بعدها به داليل نزديك شدن به امتحان
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دوست داشتم در كنار تحصيل، كارهاي صنعتي را نيز دنبال كنم و هر آنچه را در . پسندمبنده همواره تحصيالت آكادميك را در كنار صنعت مي
داديم، پتروشيمي بندر امام انجام ميبه هر حال در همان زماني كه مميزي انرژي را در . كار ببرمگيرم، براي حل معضالت صنعت بهدانشگاه فرا مي

داديم كه يكي از آنها بحث افزايش ظرفيت و طرحهاي متعددي را براي كاهش مصرف انرژي در كارخانجات مختلف پتروشيمي بندر امام ارائه مي
اري كالني داشت كه تأمين آن از عهده گذاجراي اين طرح نياز به سرمايه. بود) Fog(پاش بازده توربينهاي گازي پتروشيمي بندر امام به روش مه

گونه طرحها وارد همكاري با يك شركت طرح بهينه سامانه فاگ را به عنوان اختراع، ثبت كردم و براي اجراي اين. آمديك عده دانشجو بر نمي
اي طرح در نيروگاه ري، پتروشيمي به سرعت موجبات ترقي خود و شركت مذكور را فراهم آوردم و چندين پروژه مختلف از جمله اجر. خصوصي شدم

ها در دوره تحصيل اينجانب در مقطع همه اين پروژه. بندر امام، نيروگاههاي شهيد رجايي، منتظر قائم و قم را براي آن شركت به ارمغان آوردم
 درصدي توان توليدي نيروگاههاي 25تا 20هايي، افزايش حاصل انجام چنين پروژه. آمدنديريت اينجانب طراحي و به اجرا دردكتري تعريف و با مد

 شركت نوانديشان خدمات بهسازي صنايع را تأسيس كرديم و با عقد قراردادهاي متعدد با 1384از سال . گازي مذكور در فصول گرم سال بود
البته جا دارد كه از مركز رشد . ايمادههاي توليد آب دمين انجام دهاي مختلفي را در اين زمينه و در احداث كارخانههاي نفت و نيرو پروژهمجموعه

. دانشگاه صنعتي شريف در حمايت از اين شركت تازه تأسيس تشكر و قدرداني نمايم

توانيد توجيه علمي و فني سامانه افزايش ظرفيت توربين گازي را بيشتر باز كنيد؟مي! آقاي دكتر
لذا . تواند افزايش يابد تا يك درصد مي7/0اي ورودي، قدرت خروجي توربين بين  خنك كردن هوoC5/1دهند كه به ازاي هر ها نشان ميبررسي

ها در توربينهاي گازي، افزايش توان توليدي نيروگاه در فصول گرم سال در شرايط آب و هوايي گرم و خشك كشورمان، ايران، استفاده از اين سامانه
هزار مگاوات نيروگاه گازي نصب شده در اقليمهاي گرم و 10رو اگر فرض كنيم در كشورمان، از اين .  را نتيجه خواهد داد درصد25 تا 20به ميزان 

.  مگا وات برق به شبكه برق كشور در روزهاي گرم سال خواهد شد2000خشك داشته باشيم، طبيعتاً استفاده از سامانه فاگ باعث بازگشت 

كنيد؟ چگونه ارزيابي ميشما مزيتهاي اقتصادي و اجتماعي اجراي چنين طرحهايي را 
روز از اين سامانه در سال استفاده نماييم، ميزان انرژي بازگردانده شده به شبكه  ساعت در شبانه10 ماه و به طور ميانگين، 5اگر فرض كنيم به مدت 

وده اقتصادي اجراي چنين طرحي  تومان، ارزش افز77با احتساب هر كيلووات ساعت معادل .  ميليون كيلووات ساعت خواهد بود3100برق كشور 
. رود ميليارد تومان درآمد براي نيروگاه خواهد بود كه اين يك مزيت اقتصادي بسيار مطلوبي به شمار مي240حدود 

داراي اگر به طور متوسط فرض كنيم كه هر نيروگاه . بازده هر واحد گازي افزايش پيدا خواهد كرد% 5از سوي ديگر، با اجراي چنين طرحي، حدود 
 متر مكعب گاز طبيعي 800هزار مگاوات انرژي سوختي، يا معادل 40هزار مگاوات نيروگاه، در هر ثانيه 10گيريم كه  درصد باشد، نتيجه مي25بازده 

 افزايش بازده %5. ستروز ا ساعت كار سامانه در شبانه10 ماه و با 5 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي در طول 5/4نمايد كه برابر در هر ثانيه مصرف مي
با احتساب قيمت هر مترمكعب گاز، بر مبناي واردات آن از تركمنستان .  ماه است5 ميليون مترمكعب گاز در طول 223جويي نيروگاه، معادل صرفه

. جويي ارزي در پي خواهد داشت ميليون دالر صرفه50 ميليارد تومان يا 5/33جويي ريالي معادل  تومان، صرفه150معادل 

هاي زيست محيطي به چه صورت است؟اثر اين طرح روي آالينده
طور كه قبالً هم به آن اشاره همان. گان يا همان فرزاندانمان استجويي در مصرف گاز يا سوخت، حفظ منابع فسيلي ارزشمند كشور براي آيندصرفه

دهد كه اين مسئله در ديد كالن يطي را به اندازه چشمگيري كاهش ميمحهاي زيستشده است، استفاده از سامانه فاگ يا مديا، توليد آالينده
. كننده بخشي از سالمت جسماني و رواني اقشار جامعه را در پي داشته باشدتواند تأمينكشوري، مي
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ين اگر ممكن است كاربرد ا. ايددر صحبتهاي خود اشاره داشتيد كه چنين طرحي را در مجموعه نفت نيز استفاده نموده
.سامانه را در صنعت نفت بيشتر توضيح دهيد

اگر مورد مصرفي نداشته باشيم، . شود، يا بايد مصرف شود و يا بايد ذخيره شود و يا بايد سوزانده شودزميني استحصال ميگاز طبيعي كه از منابع زير
روش دوم، كه شايد بتوان .  در مخازن طبيعي زيرزميني استروش اول، ذخيره آن: گيردسازي به دو صورت انجام ميذخيره. بايد آن را ذخيره كنيم

روش به اين صورت است كه گاز . اسمش را استفاده از گاز استحصالي ناميد، استفاده از اين گاز براي ازدياد برداشت نفت خام از منابع زيرزميني است
بديهي است كه . كنيمي آن را به مخازن طبيعي زيرزميني نفت خام تزريق ميااستحصالي را با استفاده از توربوكمپرسورها افزايش فشار داده، از نقطه

در فصول گرم سال، توربوكمپرسورها به دليل گرماي هوا، با . با افزايش فشار مخزن، قادر خواهيم بود تا نفت خام بيشتري را استحصال كنيم
. مپرسورها قادر نخواهند بود وظيفه تزريق گاز را به نحو احسن انجام دهنددر چنين شرايطي توربوك. شوندمحدوديت دور و توان توربين مواجه مي

ها روي يكي از توربينهاي رولزرويس در مجموعه نفت، با نصب يكي از اين سامانه. نتيجه امر اين خواهد بود كه گاز اضافي بايد در فلر سوزانده شود
بازگشت سرمايه نصب . شود كه رقم بسيار بزرگي استمالحظه مي. ي به فلر كاسته شود ميليون فوت مكعب از گاز ارسال27باعث شديم كه در حدود 

. هايي در مجموعه نفت شايد در حد چند روز باشدچنين سامانه

گويند؟ تعريف شما از كارآفريني چيست؟به چه كسي كارآفرين مي
شخص كه الزاماً نبايد مهندس يا كه در طي آن روندي است ،كارآفريني كه شايد بشود گفت. توان ارائه كردتعاريف متعددي در مورد كارآفريني مي

و شركتهايكسب و كار به ايجاد فني و مالي ، با بسيج منابع  در بازار توليد و مصرفهاي نو و خالق و شناسايي فرصتهاي جديدبا ايدهدكتر باشد، 
 به يتا ولي اغلب منجر به معرفي محصول يا ارائه خدم.استر بودن اين گونه اقدامات پذي خطر،اين امرمشخصه بارز . كنداقدام مي رشديابنده آورنو

كه گاهي موجب پيشرفتهاي ند تغييروامل  ع،كارآفريناشخاص بنابراين . رساندشود كه فرد كارآفرين يا خالق را به ثروت و شهرت مي ميجامعه
 فرصتهاي بازار را شناسايي  وگيرد تا كار جديدي را آغاز كند آگاهانه و هوشمندانه ميكارآفرين، فردي است كه تصميم. اند نيز شدهيانگيزحيرت

از يك ديدگاه ديگر . نمايدهاي تفصيلي را معين و در نهايت اجرا ميهدفهاي كلي كار، راهبردها و برنامه. دهدكند و مورد تجزيه و تحليل قرار ميمي
.  ايي مثبت يعني كاري كه داراي ارزش افزوده و مولد باشدتوان گفت كه كارآفريني يعني اشتغالزمي

آيا شما كارآفرين هستيد؟
هاي يـك كـارآفرين ماننـد شـجاعت و     اما در كل، در وجود خودم و همكارانم برخي از نشانه! اين كه من كارآفرين هستم يا نه را ديگران بايد بگويند  

 مشغول به كارهايي هـستند كـه شـايد در    ، افراد زيادي با تخصصهاي مختلف     ما در شركت    كمتسد. بينمپذير و خالق بودن را مي     جسارت و ريسك  
 است كـه مخفـف   »نوانديشان خدمات بهسازي صنايع« هماسم شركت. كشورمان، تعداد رقيبان ما در اين كار به تعداد انگشتان يك دست نيز نرسد           

.نخبگان در اين شركت جمعندبرخي از الحق و االنصاف هم  و خواهد بود»نخبه صنايع«آن 

 امكانات مالي؟ يا پشتكار و اراده،كدام جنبه در موفقيت كارآفريني شما بيشتر نقش داشته است؟ هوش
مهمترين ،اما اراده و پشتكار به همراه تيزهوشي در شناسايي فرصتهاي جديد. ندفرايند كارآفريني دارهر سه مورد، جايگاه خودش را در روند و تسريع 

م را شروع مدت از دوستان و بانك، فعاليت مالي نداشتم و با استقراض كوتاهگونه بنيهعنوان مثال، در ابتداي راه، اينجانب هيچه ب. اندنقش را ايفا كرده
 بيشتر  و به فكر افزايش نيرو نبودمتا دو سال اول اصالً. هوش و پشتكار بسيار باال در كار استفاده كنمسعي كردم در ابتداي كار از افرادي با. كردم
در اين . انهاي مهم كشوري معرفي كنمسازمكردم شركت و تخصصهاي آن را به  ميسعي. كردم زيرساختهاي قوي براي شركت ايجاد كنم ميسعي

.يك روز بود كه ما به دنبال كار و پروژه بوديم و امروز كار به دنبال ماست. راه از هيچ كوششي دريغ نكردم
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يند كارآفريني چيست؟انقش اشتغالزايي در فر
 نقش ،به عنوان يك پديده نوين در اقتصادو استفاده از منابع انساني، رآفريني كا. بديهي است كه يكي از دستاوردهاي كارآفريني، اشتغالزايي است

 داراي نقش ،كارآفريني در اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازارامروزه . و اشتغالزايي ايفا نموده استموثري را در توسعه و پيشرفت اقتصادي كشورها 
 كارآفرين است كه الگويي براي ،ها، محصوالت و خدمات همواره در حال تغييرند و در اين ميانبه عبارت ديگر در يك اقتصاد پويا، ايده. كليدي است

.آوردي مرا به ارمغانو در نتيجه اشتغالزايي مقابله و سازگاري با شرايط جديد 

رسالت يك كارآفرين در برابر جامعه خودش چيست؟
لذا يك كارآفرين با استفاده . تواند توليد علم و گسترش مرزهاي دانش باشد مياالتر،بتوليد ثروت و در يك پله  يكي از اهداف يك كارآفرين،لماًسم

يي و ايجاد روحيه كاميابي در جوانان و در نتيجه رشد و بالندگي در جامعه تواند گامهاي موثرتري را در زمينه اشتغالزا ميشدهبهينه از ثروت كسب
پس چنانچه كارآفرين به . هاستكارآفريني غلبه حركت بر سكون و يا غلبه روشني بر تاريكياز طرفي، . ي كارآفرين است برااين يك آرزو. بردارد

.  داده استهدف خود برسد، رسالت خود در قبال جامعه را خود به خود انجام

 بايد انجام پذيرد؟يتكريم كارآفرينان از طرف جامعه به چه روش
. تواند بهترين تكريم و مشوق يك كارآفرين باشد ميدهد، ميهئايجاد فضاي رشد و تبليغات و استفاده از محصول و خدماتي كه يك كارآفرين ارا

 چيست؟)قانونگذاري+ اجراي قوانين(ريني در تسريع روند كارآف) مجلس+ دولت (نقش حمايتهاي حاكميت 
اند كه جا پذير نموده با سرمايه كم و دست خالي اقدام به ايجاد يك حرفه جديد ريسك معدود كساني از افراد جامعه هستند كه عمدتاًوكارآفرينان جز

 در دوران ،عنوي و به موقع خودهاي مالي و مو پشتيبانيدارد حاكميت با ايجاد بسترهاي مناسب، رشد و تعالي آنها را تسريع نمايد و با حمايتها 
ايجاد فضاي مناسب و رفع تنگناههاي همكاري شركتهاي داخلي با شركتهاي خارجي به داليل تحريم . گيري شركت، كارآفرين را ياري نمايندشكل

منابعتأمينمالياتي،معافيتهاياجراي قوانين درست،و تصويب.توانند انجام دهندي ميو تعامل با دنيا از اقدامات مناسبي است كه نهادهاي حاكميت
. كندكمككارآفرينانبهتوانددولت ميكهاستمهميمواردازالملليبينوداخليآرامفضايايجادمناسب،مالي

 گوش فرا ،هاي فرد خالق به ايدهددولتي باينهاي دولتي و غيرزمااس. كند، نبايد در نطفه خفه شود ميعشق و عالقه فردي كه اقدام به كارآفريني
پرسند اين است  ميسيسأتكار يا يك شركت تازهالهايي كه از يك فرد تازهؤ اولين سمعموالً. هاي خالقانه ياري دهنددهند و آنها را در پيشبرد ايده

دهنده شركت ها و سوابق اشخاص تشكيلست به ايدهلذا بهتر ا. دهد نه شركت مي انجام راكه شركت شما چه سوابقي دارد؟ شخص است كه كار
هاي خود، شركتهاي كارآفرين يا شركتهاي نوپا را ياري كننده و با بخشنامهتواند با تصويب قوانين تسهيل ميحاكميت. توجه شود تا به سوابق شركتي

لذا طرحي كه يك فرد . ني استثير بخش فأتر از ت بسيار وزين معموالًريآو مالي در امتيازپيشنهادثير أشود، ت مي در مناقصاتي كه برگزاريا مثالً. نمايد
 اين شخص يا شركت ياراي رقابت با اما قطعاً.  گران نيز باشد، و در عين حالاشته باشدديي دهد، ممكن است ارزش فني بسيار باال ميهئپرداز اراايده

درتفكرهزينهسفانه أمت.  پررنگتر خواهد شد،ينجاست كه نقش حاكميت در اصالح قوانينا.  با ارزش پايين فني را نخواهد داشتلييك ايده ارزان و
.استنشدنيبعضاًوسختيكارفني،ايجاد دانشوكيفينيروهايحفظشرايطيچنيندرواستپايينبسياركشوراين

يابد؟اثر حضور يك كارآفرين در چه بخشهايي از جامعه نمود مي
د، نماي ميسيس يك حرفه و ايجاد فضاي كسب و كارپذير اقدام به تأ و خطرنوك كارآفرين با نوآوري و خالقيت و شناسايي فرصتهاي از آنجا كه ي

كه يك كارآفرين برتر، هيچ موقع از بازار ضمن اين.  دنبال آنها گشتد بهن بايان و كاشفارسد كه در جمع نخبگان، مخترع مي منطقي به نظركامالً
روز كردن اطالعات و محصوالت خود و به دنبال بهكند  نيازها را شناسايي دپذيري خود باي حفظ برتري و رقابتبراي و همواره يستافل نمصرف غ
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 همواره در جمع بايدپس يك كارآفرين برتر، . مدار باشدخاذ كند، بايد مشتريتبه عبارت ديگر، روشهايي كه يك كارآفرين براي كارآفريني ا. باشد
.شودديدهكنندگان نيزصرفم

 فردي است؟آيا روشي براي شناسايي قانونمند يك كارآفرين وجود دارد؟ يا جرقه اوليه فرايند كارآفريني،
به عنوان مثال، اين. است يكي از اين روشها، ايجاد بنيادها، انجمنها و تشكلهاي مختلف در مقاطع مختلف تحصيلي و جامعه در اين باب قاعدتاً

 وآموزان، زمينه رشد خالقيت براي دانشايجاد انگيزهطع تحصيلي دبستان شكل بگيرند تا ضمن در شكل ابتدايي خود در همان مقدنها بايمانج
آن  بين  نمود آن در يك تعامل متقابل، ريشه ذاتي دارد اما به هر حال معموالً،تيكارآفريني و مدير.  فراهم سازدرا در يك گروه،پردازي آنهاايده

.است افراد و صاحبان حرف و صنايع در جامعه  نيزشخص و

هاي آينده شركت و كسب و كار شما چيست؟برنامه
اماينجانب به عنوان مديرعامل آن همواره سه بعد اساسي را عامل پيشرفت شركت دانسته) نخبه صنايع(در شركت نوانديشان خدمات بهسازي صنايع 

 و ديگري شناسايي پتانسيلهاي مختلف افراد يكي غافل نبودن از مرز دانش. ايمريزي نم خود را بر آن اساس پيندهاي آيهكنم برنامه ميو سعي
. است غافل نبودن از كسب رضايت مشتري و كارفرماياندر جهت گسترش شركت و سومشركت 

اگر از افراد در . خواهيم توانست حرف اول را در حرفه خود بزنيم ناگر از بعد علمي و حركت در مرزهاي دانش و توليد علم غافل بشويم، قاعدتاً
مداري  نخواهيم توانست شركت خود را بدون آگاهي از پتانسيلهاي افراد شركت، گسترش بدهيم و اگر مشتريجايگاههاي خود استفاده نكنيم، قاعدتاً

كنم راهكارهاي مناسبي را براي توسعه شركت  مي با اتكا به اين سه مقوله، سعيلذا.  بازار كسب و كار را از دست خواهيم دادموش كنيم، قاعدتاًارا فر
. ماستمدت و بلندمدت هاي مياناز برنامهنيز ايجاد كارگاههاي جديد و ايجاد تنوع در حيطه كاري شركت . ريزي نمايمپي

تعريف شما از موفقيت چيست؟
و مورد تجزيه و كند ميي ي فرصتهاي بازار را شناسا.گيرد تا كار جديدي را آغاز كند مييم آگاهانهندم، كارآفرين تصما به عرض رسطور كه قبالًهمان

 اهداف بالقوه خود ،اگر اين شخص با يك روش بهينه. نمايد ميهاي تفصيلي را معين و اجراها و برنامههبردهدفهاي كلي كار، را. دهد ميتحليل قرار
. خص موفقي بوده استشود گفت كه شميرا بالفعل كند

كنند، چيست؟هاي افرادي كه در يك كسب و كار با هم شركت ميويژگي
همگي به . دانند مي و موفقيت كسب و كار يا شركت را موفقيت خودرند اين اشخاص افرادي هستند كه روحيه تيمي كار كردن بااليي را داعموماً

. دهند ميگيري را افزايش تفكر و تصميمافزايي، قدرتكنند و با هم مييك افق مشخص نگاه

ملزومات توسعه كسب و كار و كارآفرين شدن چيست؟
خالق و نوآور بودن و داشتن اراده و پشتكار باال و تيزهوشي از ملزومات شخصي و داشتن شرايط محيطي مناسب از ملزومات اجتماعي توسعه كسب 

. استو كار و كارآفرين شدن 

و اهميت و نقش هر كدام چيست؟...) و مالي، بازاريابي(توسعه كسب و كار نهادهاي مؤثر در 
هاي بزرگ و گذاريواقعيت اين است كه سرمايه. زند ميداشتن يك ثبات سياسي و مالي در كشور، حرف اول را در رشد و پويايي اقتصاد يك كشور

هاي اوليه بينيدليل عدم وجود ثبات مالي در كشور، با پيشه  باست و گاهاه  با ريسك زيادي همرمدت عمدتاًدرازمدت با بازگشت سرمايه طوالني



نوانديشان خدمات بهسازي صنايعمديرعامل شركت دكتر عليرضا الهامي اميريآقايگفتگو با 

�


برداري از طرح، بازاري براي آن كاال ور شدن آن ممكن است سالها به طول انجامد و يا حتي ممكن است پس از بهره و بهرهردفاصله زيادي دا
و بنيان و كارآفرين جانبه حاكميت از شركتهاي دانشي از راهكارها، حمايتهاي همهلذا يك.  اتالف منابع مالي خواهد بود، نتيجه آن ومتصور نباشد

 روز دنيا مطابقت خواهند داد و در عرصه فناوري اين نوع شركتها، همواره خود را با شرايط قاعدتاً. استمين منابع مالي و بازاريابي زودبازده از ديد تأ
.د بودتر خواهن موفق نيزوري و محصولاصادرات فن

چيست؟)  ارتقاي افراد واخذ، حفظ(نظر شما درباره توسعه منابع انساني 
لذا . است بزرگترين ثروت يك جامعه ،بينيم كه منابع انساني ميجاهمه. است پيشرفت يك كشور و جامعه وسعه منابع انساني، بدون شك گوهرت

. متناسب با نيازهاي كشور اقدام نماييم،ش منابع انساني متخصصرپرو به شناسايي تخصصها و يا دضمن حفظ منابع انساني خود، باي
. نمود مي عنوانام كار در كشور را نداشتن تخصص اين افراد براي انجيآيد كه چند وقت پيش، يكي از وزراي دولت، بخشي از وجود بيكار مييادم
 لذا !شنوي ميرا» كاريهيچ«، بلدي؟ در پاسخ راپرسي كه چه كاريمييك جوانشما وقتي از . يك حقيقت است،در مقوله اشتغالزاييوضع اين 

. ش نيروي انساني نمايدراقدام به پرو) شاگرديو استاد ( با توسل به روشهاي نوين و يا حتي سنتي بايدد و وشميتر  پررنگ،در اينجا نقش حاكميت

از چه طريقي است؟) با يا همكارانرق( از شركتهاي مشابه در اطراف خود پاتأثيرپذيري شركتهاي نو
 و سعي كنند با ندده شركتهاي رقيب يا همكاران خود را مورد ارزيابي دقيق قراربايدلذا شركتهاي نوپا . اند آزموده را آزمودن خطاستاز قديم گفته

،در دنياي امروزي. پرهيزندبدهد،  مي فنا سوقالگوبرداري، نكات موفقيت آنها را سرمشق خود قرار دهند تا از رفتن به راهي كه آنها را به سمت
امروزه . دارند بزرگ با نيروي كار بسيار زياد در ورطه نابودي قراروزه شاهديم كه شركتهايامر.  نيستندي شركتهايي عريض و طويل،شركتهاي موفق

مختلف يا يكنند از تخصصهاي شركتها مييي كه سعياما شركتها. متر، شركتهاي موفقي نيستندشركتهايي به وسعت دريا اما به عمق چند سانتي
سپاري را سرمشق خود قراربه عبارت ديگر، شركتهايي كه بحثهايي همچون برون. ند هستتريافراد مختلف جامعه استفاده نمايند، شركتهاي موفق

. كنند مي طرح را راهبريفناورانهاين گونه شركتها تنها بخشهاي . ترنددهند، موفقمي

حلهايي داريد؟ايد و چه راه شما با چه مشكالتي مواجه شده،در حال حاضر با توجه به تحريمهاي بازرگاني
تحريم را به فرصت تبديل كنيم و با تهديد ايم از سوي ديگر سعي كرده. مين كنيمأايم قطعات مورد نياز خود را از منابع داخلي ت سعي كردهطبيعتاً

.مين نماييمأتوليد و ت) سپاريبرون(ر خود ديدن تخصصهاي سايرين  كليدي خود را با در كنا قطعات،راهكارهاي خالقانه

 تأثيري داشته است؟  همدر قيمت تمام شده محصوالتتاناين امر آيا 
در توليد  را  افزايش قيمتات از كشورهاي ثالث،مين قطعدر برخي موارد ديگر هم به دليل تأ اما !ثير مثبتي هم داشته استدر برخي موارد حتي تأ

. ثيري ندارد، سخن اشتباهي استأكه بگوييم تحريم هيچ تاين. ايمشاهد بوده

براي ورود قطعات صنعتي از مبادي قانوني كشور با مشكالتي مواجه هستيد؟شما آيا 
پذيري ما را در دنيا كاهش له اندكي قدرت رقابتئاين مس. شوند توليد نميهاي باال حتي براي كاالهايي هستيم كه در كشور اصالً شاهد تعرفهمعموالً

بنيان درصدد توليد آن هستند ويژه براي كاالهايي كه شركتهاي دانشهشده محصول ببا كاهش تعرفه براي كاالهاي خاص، قيمت تمام. خواهد داد
. كاهش پيدا خواهد كرد
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 شما تأثير قابل توجهي داشته است؟آيا روند تحريمهاي اقتصادي بر ميزان فروش محصوالت شركت
 نهايي گانكنندالبته از آنجا كه استفاده. ثير چنداني بر فروش ما نگذاشته استأت، داخلي است، لذا تحريمهاي اقتصادي فعالً ماچون فروش محصول

ولتي و يا عدم پرداخت به موقع، شركت ما را تا شركتهاي دولتي هستند، عدم تخصيص اعتبار عمراني براي شركتهاي دهاي توليدي ما غالباًسامانهاز 
اين مشكل به زودي از سوي دولت حل كه اميدوارم . نيستيمخود  بخش تحقيقاتي مين بودجه، قادر به تأ و مثل سابق استحدودي دچار مشكل كرده

. و فصل گردد

.از شما سپاسگزارم
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سازي و توليد سازي، قالبهاي قطعهمجري پروژه
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.پذير شده استحتي با وجود محدوديتها، رقابت با شركتهاي خارجي براي ما امكان•
.هاي زيادي فضاي كاري پويايي وجود داردچون ايران، يك كشور در حال توسعه است، در زمينه•
.دهنده بايد اطالعات و تجربه الزم را نيز داشته باشدص ارائهبسياري از روشهاي نوين بازاريابي، مفيد هستند، به شرطي كه درست اجرا شوند و شخ•
.بايد مزايايي به شركتهاي بزرگ بدهند تا بتوانند با شركتهاي نوپا همكاري كنند•
. اجرا بدهنداي را به آنها برايدر ابتداي كار، نياز به دادن وام براي كارآفرينان نيست، بلكه بايد با توجه به توانمندي شركتهاي نوپا، پروژه•
. بايد فضاهاي تبليغاتي مناسب ايجاد شود تا شركتها بتوانند يكديگر را بشناسند، ارتباطات برقرار شود و به اين ترتيب، هزينه تبليغات نيز كاهش يابد•
.يي از بازاريابي به اين روش استشود و چون در ايران، اعتماد كم است، درصد باالبهترين بازاريابي، نوع دهان به دهان است كه در همه جا عمل مي•
.توانند به خوبي به فروش برساننداند كه چه محصوالتي را با چه قيمتي در ايران ميدانند، اما تجربه كردهها، روشهاي ساخت و توليد را به خوبي ميچيني•
.كارگيري تخصص خود و ديگران، مديريت كندا توانمندي خود در بهاش تسلط داشته باشد و بتواند كارش را به صورت مستقل و بكارآفرين بايد در زمينه كاري•
.اندازدزيرا در بسياري از مواقع، امكان به وجود آمدن مشكالت در مسيرهاي مختلف وجود دارد كه كار را عقب مي. كارآفرين بايد در اين راه صبور باشد•
.هاي خودش را به ديگران ثابت كند و اين ارتباط را حفظ كندييبايد قادر به برقراري ارتباط قوي باشد تا تواناكارآفرين مي•
.براي كارآفريني، هوش متوسط مورد نياز است، ولي نياز به نابغه بودن نيست و لزومي به تجربه شاگردي در هر رشته هم نيست•
.اش را به مرور و با كسب تجربه، تقويت كند بايد هوش اجتماعيكارآفرين. اندشان نبودهيهاي تحصيل برترينهاي رشته،دنيادر همه كارآفرينان در ايران و •
.كارآفريني يعني اين كه شكافي را در صنعت شناسايي كرده، آن را پر كنيم و اين ايده را توسعه تجاري دهيم•
.گذاري كردن براي انجام يك كار تكراري، كارآفريني نيست، بلكه توليد كار و اشتغالزايي استسرمايه•
.هاي ما بيشتر از ديدن نقاط قوت استجويي از حد از يكديگر است و عيببيشها در عدم موفقيت در كار گروهي، ايراد گرفتن ما ايرانيمشكل •
.كنددهد و در اين گروهها هر شخصي تنها روي قسمت خاصي تمركز ميچين با استفاده از اين كار گروهي پروژه را در كمترين زمان انجام مي•
.شودتر، ولي مستقل ميتمايل به انجام كاري با سطح پايينكار گروهي و عدم همكاري مدير و كاركنان سبب جدايي كاركنان وضعف در •
.توانند در برقراري ارتباط صنعت با دانشگاه پيشگام باشندكنند، ميالتحصيالن، به خصوص افرادي كه در پستهاي مديريتي فعاليت ميفارغ•
.شود و بيشتر تمركز روي مسائل فني و تخصصي است مهمي در دوره دانشگاه محسوب نميان نگارش و ارائه، توانمنديمتأسفانه مسئله تو•
.كم و به طرز عملي و در محيطي جذاب و نه به صورت اجبار براي تهيه گزارش، صورت بگيرد تا براي همه دلپذير باشدآموزش نگارش بايد كم•
.تواند جايگزين چين در صنعت جهاني بشودايران مي. قابت با كشورهاي اروپايي را داريمما توانايي صادرات خدمات و ر•
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.تان را بيان كنيددر ابتدا لطفاً خودتان را معرفي كرده، سوابق تحصيلي

در ليسانس گرايش طراحي جامدات و در ارشد . ر رشته مكانيك هستم ارشد دانشگاه شريف د85 دانشگاه اميركبير و ورودي سال 80ورودي سال 
سازي، خودروسازي، چيلرسازي، تأسيسات و  شروع به كارآموزي در صنايع مختلف كردم در صنايعي همچون قطعه83از سال . هم بيومكانيك بودم

. صنعتي را پيدا كنم كه در آن كار جديدي انجام دهمبتوانم نفت و گاز، تا 

اندازي كرديد؟ا بالفاصله بعد از تحصيل خودتان به طور مستقل كارتان را شروع و راهشم
البته فعاليت من در شركتهاي ديگر كه از زمان .  همزمان هم شركتم را تأسيس كردم و هم تحصيالت ارشد را شروع كردم85 و 84بعد از سال 

سازي كار كردم و به نظرم در دوران كارآموزي در شركتهاي قطعه. ادامه پيدا كرددانشجويي و به صورت كارآموزي شروع شده بود، تا چند سال 
 توسعه داد و همچنان كه در شركتهاي ديگر مشغول به كار بودم سعي  آن راشد كارهاي بهتري كرد وسازي موجود بود و ميشكافي در صنعت قطعه

م ياههاي موجود در اين صنعت را با ايدهشكاف به اين ترتيب بتوانم  و فراهم نمايم راركردم زمينه پيشرفت ايده كارآفريني خود در مسير مورد نظمي
.پر كنم

 كارآموزي شما آغاز شد؟ دورانها ازرساني به خودروسازسازي و خدمتزمينه قطعهبه  شما آيا ورود
در شركتهاي . ن نيروي كارشناسي استخدام و مشغول به كار شدمسازي نيز كار و فعاليت كردم و به عنوا سال در شركتهايي به جز قطعه3 يا 2خير، 

توانم به طور مستقل كاري را انجام دهم و از سازي و طراحي مهندسي فعاليت كردم تا جايي كه حس كردم خودم ميسازي، قطعهخودروسازي، قالب
كردم؛ چرا كه شروع از كار كارشناسي براي شروع كارم استفاده مي در آن شركتها به دست آورده بودم بهره جستم و از درآمد حاصل ديدي كه قبالً

بعد از مستقل شدن تصميم گرفتم با شركتهايي كه در آنها كار كرده بودم،. گذراي اوليه و تبليغات نياز دارديك كار جديد، به بازاريابي، سرمايه
.شركت اجرا نمايم اين راه حل را براي آن ،همكاري كنم و به اين ترتيب در اولين قدم

 همفكراني نيز داشتيد؟،آيا به تنهايي اقدام به تأسيس شركت كرديد و يا در اين مسير
كم اين ايده را تقويت كردم و بعداً به همراه دوستانم در دانشگاه و محيط كار، كار را ادامه داديم تا بتوانيم به صورت ايده اصلي از خودم بود و كم

 و خودم نيز در بخشهاي مختلف مربوط به اين صنعت، ديد كافي را اي توانايي داشتهر كسي در زمينهيت كنيم؛ چرا كه شراكتي مجموعه را تقو
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هاي ساخت، توليد، مديريت و اجراي پروژه و كنترل پروژه تخصص و تجربه كافي را اي صنعتي شديم كه در زمينهداشتم و به اين ترتيب مجموعه
.داشتيم

كنيد؟نهايي مجموعه را رهبري ميآيا هم اكنون ت
.هستطبق همان ساختاري كه عرض كردم مشغول به كار هستيم، ولي در مجموع، مسئوليت كلي شركت و هدايت تيم، بر عهده خودم 

با توجه به جو موجود جامعه و شوق زياد به اقدام كردن براي ادامه تحصيل در خارج كشور در ميان دانشجويان 
ر، شما به اين فكر نيفتاديد؟دانشگاههاي برت

زماني كه ادامه تحصيل در شريف را انتخاب كردم؛ به فكر ادامه تحصيل در خارج از كشور در مقاطع باالتر بودم، ولي وقتي كه همزمان وارد بازار كار 
روحيات و شخصيت من سازگارتر است، چرا كه احساس كردم كار صنعتي با . كم از فكر رفتن به خارج دور شدمام شدم، كمو صنعت مورد عالقه

.توان كارهاي نو و خوبي در صنعت در حال توسعه ايران انجام داد كه ميضمن اين

 علت اين تفاوت چيست؟سازي است،ايد، در حالي كه كار شما مربوط به قطعهشما بيومكانيك خوانده
. يكسچرهاي توليدي براي صنايع مختلف است و تنها صنايع خودروسازي نيستسازي، ساخت دستگاههاي صنعتي آزمايشگاهي و انواع فكار ما قطعه

ايده كلي ما اين بود . سازيمقطعه، دستگاه و فيكسچر مي... براي صنايع مختلفي همچون خودروسازي، تجهيزات پزشكي، ورزشي، ارتوپدي فني و 
ام ها را داشتهها و هنديده و نحوه اجراي آن است، چرا كه تجربه كار با چينيشساز يا قالبساز نيست، بلكه مشكل از پروژه تعريفكه مشكل از قطعه

ي كه در اختيار ما نيز هست، سعي در بهينهفناورييافته نيز با همين امكانات و با كشورهاي توسعه. امو متوجه علت ضعف اين صنعت در ايران شده
اكنون هم مشترياني داريم كه كار هم. شوداند و اين كار در شركتهاي ايراني انجام نميت كردهها با كاهش هزينه و زمان و افزايش كيفيكردن پروژه

توانيم به مرحله صادرات كنند و حتي با رشد اين كار ميدهند و به حسن خدمات پس از فروش ما اشاره ميسازان چيني ترجيح ميما را به كار قطعه
ايم و با المللي موجود را فرا گرفتهو راهكارهاي بينما استانداردها. فروشدهايي مثل سوريه و ونزوئال قطعه ميمثالً ايران به كشور. خدمات هم برسيم

 اجرا شده است و حتي با وجود محدوديتها، رقابت ،ايم كه با كمترين تأخيرهايي را اجرا نمودهن رويه پروژهشركتهاي خارجي نيز همكاري داريم و با اي
. پذير شده استارجي براي ما امكانهاي ختبا شرك

 كاري شما چگونه است؟شرايط كسب و كار در حيطه
روند و هاي كاري نمياي سراغ اين زمينههاي زيادي فضاي كاري پويايي وجود دارد، اما عدهچون ايران، يك كشور در حال توسعه است، در زمينه

. ها وجود دارداست، اگر خوب كار كنيم مطمئناً جاي رشد در بسياري از زمينه... للي، تحريم و المعدم اطمينان از آينده، مسائل بيناين به علت 
... اي براي خريد و  و آزمايشگاهي، عالوه بر اجراي پروژه، خدمات مشاورهآزمونگرايم در خصوص ساخت دستگاههاي اكنون توانستهكه همانهمچن

.ايميعني اعتماد الزم را در مشتريان خود ايجاد كرده. نيز به برخي از مشتريان خود نيز بدهيم

شما براي گرفتن پروژه از چه روشهايي مخصوصاً در آغاز كارتان استفاده كرديد؟
 و معموالً اگر توانايي انجام كاري را داريم بايد بتوانيم اين امر را به مشتري ارائه كنيم. هايي كه داشتيمبازاريابي و تبليغات و جذب مشتري با ايده

هاي بازاريابي و ارائه هايي داريم و البته بر روي دورهدانم چه تواناييكنم زيرا ميبراي ادامه خدمات شركت به مشتري شخصاً با مشتري صحبت مي
بسياري از . ورد نياز استايم؛ چرا كه تنها داشتن توانمندي فني در كار مهم نيست و ارائه و معرفي آن و همچنين توسعه روابط نيز منيز كار كرده
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دهنده بايد اطالعات و تجربه الزم را نيز داشته باشد و چون در روشهاي نوين بازاريابي، مفيد هستند، به شرطي كه درست اجرا شوند و شخص ارائه
.دهيمبه اين رويه ادامه مينيزداديم كه همچنان  اطمينان در مشتري جديد وجود ندارد، تضمين خدمات پس از فروش كامل را مي،ابتداي كار

؟مشتري نياز استاز سوي آيا براي ايجاد همكاري بين مشتري و شركتهاي نوپا كمي ماليمت و نرمش 
اين مسئله، بحث كالن مملكتي است و بايد مزايايي به شركتهاي بزرگ بدهند تا بتوانند با شركتهاي نوپا همكاري كنند، در ابتداي كار، نياز به دادن 

اي را به آنها براي اجرا بدهند تا بتوانند توانايي هاي خود را نشان براي كارآفرينان نيست، بلكه بايد با توجه به توانمندي شركتهاي نوپا، پروژهوام 
نايع بزرگ هم از  و از طرفي دولت بايد امكان همكاري شركتهاي بزرگ را با شركتهاي نوپا فراهم كند، چرا كه صد و اعتماد الزم را ايجاد نماينددهن

ست كه فضاهاي تبليغاتي مناسب ايجاد شود تا شركتها بتوانند يكديگر را  اموضوع ديگر اين. همين شركتهاي كوچك و نوپا به وجود آمده است
. بشناسند، ارتباطات برقرار شود و به اين ترتيب، هزينه تبليغات نيز كاهش يابد

ن است؟ان به دهاا دهچرا بازاريابي در ايران سينه به سينه و ي
شود و چون در ايران، اعتماد كم است، درصد بااليي از اين بهترين نوع بازاريابي است كه در همه جا عمل مي. اين بازاريابي مختص ايران نيست

اش را به فرما سرمايههمكاري بدون شناخت قبلي، ريسك بااليي دارد و چون كاراي هست كهزيرا قوانين به گونه. بازاريابي به اين روش است
.اندازد، بايد اعتماد و آرامش خاطر از انجام پروژه داشته باشدجريان مي

 جواب شما به اين ادعا چيست؟! موجود نيست،كنند كه كار اشاره مي آنهادر صحبت با جوانها
اما برخي . دشان ايجاد كنند و دوست دارند كه كارآفرين باشندبرخي اعتقاد دارند كه بايد كار كنند و كار را خو. اوالً نوع شخصيت افراد متفاوت است

ديگر تنها دوست دارند از توان فني و علمي خود در جهت كار كردن براي ديگران استفاده كنند و در هيچ يك از اين نگرشها مشكلي نيست و در دنيا 
هر فردي، هر محصولي و هر وضعيتي، با هر ضعف و شرايطي، در . بردنميولي نشستن و ايراد گرفتن از شرايط، به جايي راه . گونه استنيز به اين

ا كسي براي رفع مشكل اين مند هستند امبه عنوان مثال، همه از محصوالت چيني وارداتي به ايران گله. هر حال چيزي براي يادگيري دارد
هاي ها، روشينياقاً بر خالف نظر بسياري از افراد، من معتقدم كه چاتف. كند يا بهينه ساختن روشهاي اجراي هر كسب و كاري، اقدام نميمحصوالت

اگر در . توانند به خوبي به فروش برساننداند كه چه محصوالتي را با چه قيمتي در ايران ميدانند، اما تجربه كردهساخت و توليد را به خوبي مي
.نيم و براي آن راه حل ارائه دهيم تالش كدبايصنعتي ضعف وجود دارد ما نبايد فرار كنيم، بلكه مي

هايي داشته باشد؟ملزومات كارآفريني چيست و كارآفرين بايد چه ويژگي
كارگيري تخصص و تجربه هاش تسلط كافي داشته باشد و بتواند كارش را به صورت مستقل و با استفاده از توانمندي خود در باوالً در زمينه كاري

زيرا در بسياري از مواقع، امكان به وجود آمدن مشكالت . كه بايد در اين راه صبور باشدضمن اين. و به جلو حركت دهدد نخود و ديگران، مديريت ك
.  وضعيت را مديريت كند و مشكل را حل و فصل نمايد،اندازد و نياز است تا با صبر و حوصلهدر مسيرهاي مختلف وجود دارد كه كار را عقب مي

براي مرور به طور مجزا . هاي خودش را به ديگران ثابت كند و اين ارتباط را حفظ كند توانايي تا قادر به برقراري ارتباط قوي باشددبايهمچنين مي
:كنمدوباره مطرح مي

توانايي برقراري ارتباط) 4 وصبر) 3،مديريت خوب) 2،تسلط كافي بر زمينه فعاليت) 1
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 است؟يمالزابه هدف، وجود هوش باال آيا در روند كارآفريني براي رسيدن 
هوش متوسط مورد نياز است، ولي نياز به نابغه بودن نيست و لزومي به تجربه شاگردي در هر رشته هم نيست؛ همچنان كه همه كارآفرينان چه در 

.رور و با كسب تجربه، تقويت كنداش را به مكارآفرين بايد هوش اجتماعي. اندهاي تحصيلشان نبودهايران و چه در دنيا برترينهاي رشته

تعريف شما از كارآفريني چيست؟
حلي موجود است، اما يا اين كه راه. كارآفريني يعني اين كه شكافي را در صنعت شناسايي كرده، آن را پر كنيم و اين ايده را توسعه تجاري دهيم

گذاري كردن براي سرمايه. تجاري دهيما امكانات جديد بهينه سازيم و آن را توسعهحلهاي موجود را بيا اين كه راه.  كنيمحلها را بهينهبتوانيم راه
از نظر من ايجاد و .  كه كارآفريني، ارتقاي راههاي موجود استدر حالي. توليد كار و اشتغالزايي استبلكه انجام يك كار تكراري، كارآفريني نيست، 

:شود كارآفريني محسوب مي،انجام كارهاي زير
 شناسايي شكاف موجود در صنعت يا هر بخش ديگري و ارائه راهكار جديد)1
 حل جديد براي مسائل شناخته شدهارائه راه) 2
حلهاي موجودسازي راهبهينه) 3
ي جديد براي انجام راهكارهاي قبليفناوراستفاده از امكانات و ) 4

.گيرد شود، كارآفريني صورت ميو زماني كه در ادامه هر يك از موارد فوق، توسعه تجاري مطرح

دهد تا چه حد اطالعات داريد و چه توقعاتي داريد؟از امكاناتي كه دانشگاه در اختيار كارآفرينان قرار مي
 است كه بايد از دولت و جامعه شروع شود و يك بحث مديريتي كالنتوقع من بيشتر در زمينه ايجاد ارتباط بين صنعت و دانشگاه است و اين 

اكنون دانشگاه در سطح خيلي باالتري نسبت به صنعت قرار دارد؛ چرا كه هم. ها فعاليت كنند در اين زمينهخشهاي كارآفريني دانشگاه هم بايدب
تر  پاييناي ارتباط برقرار شود كه دانشگاه با صنعت در سطوحبايد به گونه. صنعت ما در حال توسعه است و دانشگاه در سطح روز علمي دنيا قرار دارد

 از آن طرف، صنعت نيز نيازمند .هايي براي حل مسائل موجود در صنايع مختلف تعريف كنند و پروژهمك كندنيز همكاري و به رشد صنايع ك
اهها اصولي و تسهيالتي از جانب دولت براي ارتباط با دانشگاه است و اين، نياز به قانون محكمي براي جلوگيري از راههاي سوء استفاده نيز دارد تا ر

نظر به جاي تفكر براي رفتن به خارج از كشور، با  افراد صاحبتامند شوند آن بهرهمادي كننده در پروژه بايد از منافع افراد شركت. دنغيرتصنعي باش
.شهاي مختلف داردانگيزه كافي در ايران مشغول به كار بشوند و اين كار نياز به مديريت قضيه در سطح كالن و برقراري ارتباط بين بخ

كند نيز توجه هايي كه به صنعت ايران كمك ميهاي روز دنيا دور شوند، بلكه بايد به پروژهاين صحبت به اين معنا نيست كه دانشگاهها از پروژه
هايي تحقيق كنند كه در پروژهمندند بر روياز طرفي، استادان و دانشجويان نيز عموماً عالقه. كنند و صنعت ايران را به صنعت جهاني نزديك نمايند

اما . استالمللي آن بيشتر از كاربرد آن در صنعت داخل و رشد آن، مورد نظر سطح صنعت كشور، قابل اجرا نيست، اهميت علمي قضيه و جنبه بين
ه داشته باشد، بسياري از افراد از فكر اي تعريف شود كه براي استادان و دانشجويان، منافع كاري و مالي نيز به همرا صنعتي به گونههاياگر پروژه

از طرفي ديگر، صنعت نيز براي تعريف پروژه براي دانشگاهها نياز به . كنندرفتن از ايران منصرف شده، در كار صنعتي در داخل ايران مشاركت مي
.تسهيالت و حمايت دارد تا انگيزه مورد نياز را به دست بياورد

ن بخش صنعت، تأثيري در ارتباط دانشگاه و صنعت دارد؟آيا دولتي بودن يا خصوصي بود
. در هر دو بخش دولتي و خصوصي مشكل ارتباط دانشگاه و صنعت وجود دارد
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حلي براي ارتباط صنعت و دانشگاه داريد؟آيا شما خودتان راه
چرا كه صنعت، ابزار و امكانات و اعتماد . شودطور كه عرض كردم، اين مسئله بايد در سطح كالن پيگيري با توجه به شرايط سخت صنعت، همان

گذاري در اين بخش را ندارد و اين اطمينان خاطر بايد ايجاد شود و تسهيالت مورد نياز در نظر گرفته شود تا صنعت و دانشگاه به كافي براي سرمايه
. رقرار شودريزي مناسب، بكه اين ارتباط بايد اصولي باشد و با برنامههم نزديك شوند، ضمن اين

ايد؟آيا شما از مركز رشد دانشگاه خودتان اطالع داشتيد و از امكانات آن استفاده كرده
افراد زيادي در . كنند طرح تجاري درخواست مي، يككنندهام، چون بيشتر اين مراكز در ابتدا از مراجعهاطالع جزئي داشتم اما از آن استفاده نكرده

ارتباط دانشگاه و . تر باشدرساني نيز بهتر و قوي اطالعدبايكه مينند و اين موانع بايد براي افراد، رفع شود، ضمن اينكنشيني ميهمين مرحله عقب
كند و اين، نياز به فضاسازي مناسب و حمايت دارد تا انگيزه دانشجويان نبايد قطع شود، اين ارتباط، حس اعتماد بين دانشجو و دانشگاه را برقرار مي

.به وجود آيدالزم 

تجربه شما درباره كار گروهي چگونه است؟
. هاي ما بيشتر از ديدن نقاط قوت استجوييو عيبگيريمايراد مي از يكديگر ، از حد موفق نيستيم كه بيشدر كار گروهي،به اين دليل ها ما ايراني

ايمان تا حد امكان از همكاري شركتهاي داخلي بهره ببريم، اما در كنيم براي انجام كارهارتباطات در دنيا گسترده شده است و خود ما سعي مي
د فني و مالي هر ساز نيست، بلكه سبب رش اين مسئله، مشكل.كنيمصورت نياز به خدمات كشورهاي ديگر، در بخشهايي از كار با آنها همكاري مي

به عنوان مثال، چين با استفاده از . م دهد تا كار به موقع انجام شوددر يك گروه هم بايد هر شخص، بخشي از كار را انجا. شوددو طرف همكار مي
اما در ايران هر فردي . كنددهد و در اين گروهها هر شخصي تنها روي قسمت خاصي تمركز مياين كار گروهي پروژه را در كمترين زمان انجام مي

به عنوان مثال، ضعف در كار گروهي و عدم همكاري مدير و . يت كندكند همزمان در چند بخش فعالبه علت عدم اطمينان از آينده، سعي مي
كه اگر همكاري خوبي وجود داشته باشد، در صورتي . شودتر، ولي مستقل ميتمايل به انجام كاري با سطح پايينكاركنان سبب جدايي كاركنان و

سازي، آورد و اين مسئله نياز به فرهنگدگان نتيجه خوبي به دنبال ميكنن كه براي همه مشاركتتر به سود دست يابد بهتر و سريعتواندشركت مي
.تعريف كار گروهي و آموزش مهارتهاي مديريتي دارد

التحصيالن و صنعت و بحث كار گروهي و ارتباط فارغ. ايدتان را در دانشگاه اميركبير گذراندهشما مقطع كارشناسي
 است؟دانشگاه در دانشگاه اميركبير به چه صورت

هاي ايران عملكرد بهتري دارد؛ زيرا در حال از نظر من دانشگاه شريف در اين زمينه در بين دانشگاه. تر استمتأسفانه اين بحث در آنجا ضعيف
 اينتوان به عملكرد خوب دانشگاه صنعتي شريف درتوسعه اين بخش و توجه بيشتر به اين دست مسائل است و با وجود امكانات محدود مالي مي

اند و خود شركتها سعي در پيدا كردن افراد آورده شركتها براي جذب نيروي متخصص به روند استعداديابي روي به عنوان مثال،. زمينه اشاره كرد
وص افرادي كه در التحصيالن، به خصفارغ. كم به دانشگاه نزديك شودريزي مناسب، اين ارتباطات برقرار شود تا صنعت كمبايد با برنامه. موفق دارند

. پيشگام باشند،توانند در برقراري اين ارتباطاتكنند، ميهاي مديريتي فعاليت ميپست

تواند همچون مانع بر سر راه بعضي از افراد  داشتن طرحي تجاري است و اين مي،از آنجايي كه راه ورود به مركز رشد
كنيد؟حلي را پيشنهاد ميباشد، شما به جاي آن چه راه

البته در ابتدا الزم است ذكر گردد كه . ست، آموزش داده شوداريزي الزم صورت بگيرد تا نحوه تهيه طرح تجاري كه مورد نياز كارآفرينان يد برنامهبا
وشتن همه ما نياز به دانستن و ن. مكتوب نمودن اين طرح براي استفاده خود شخص الزامي نيست و براي شروع كار فقط بايد بدانيم چه خواهيم كرد
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دانستن طرح كاري و تجاري كافي . جزئيات نداريم، البته در مسائل شراكتي بهتر است كه طرح مكتوب شود تا هماهنگي الزم بين شركا برقرار شود
ا را نيز كسب كنند و ههاي تخصصي، توانمندي الزم در اين زمينهاست، اما نوشتن آن در ساختار خاص، نياز به آموزش دارد، تا افراد توانمند در زمينه

بايد به رفع موانع كمك كرد اما گاهي با الزاماتي همچون ارائه برنامه كاري و يا در بعضي مراحل، . شودگونه موانع نيز برطرف به اين ترتيب، اين
!ايمي نيز كردهسازكنيم بلكه مشكل، نه تنها شرايط رفع مشكل را فراهم نميغيرهالزام به ارائه در ساختار زبان انگليسي و 

ها در نگارش و مستندسازي، يكي از عوامل ارائه نكردن طرح تجاري به مراكز رشد نيست؟ نظر شما آيا ضعف ما ايرانيبه
 اجباري نيست و تنها business plan نگارش طرح تجاري يا ،از طرفي. اين مسئله درست است، اما ما بيشتر نياز به آموزش در اين قسمت داريم

ارش در مدارس هم  كه نياز به آموزشهاي الزم دارد و چون نوشتن انشا و نگرا بايد بدانيمكردننحوه درست ارائهما الزم است،ي كه ارائه آن زمان
يشتر شود و ب مهمي در دوره دانشگاه محسوب نميمتأسفانه اين مسئله، توانمندي. ست نياز اها در دانشگاه موردگونه آموزش اينخيلي قوي نيست،

كم و به طرز عملي و در محيطي جذاب و نه به صورت اجبار براي تهيه گزارش، آموزش نگارش بايد كم. تمركز روي مسائل فني و تخصصي است
ادامه طور به نسلهاي بعد، منتقل شود تا اين روند  به دانشجويان و هميناندا استاز سوياين آموزشها بايد . صورت بگيرد تا براي همه دلپذير باشد

.پيدا كند

 كسب و كارتان چيست؟برنامه شما براي آينده
مدت  آنها را در شركت پياده كنيم، بايد خدمتتان عرض كنم كه يك برنامه كوتاه تاكنيمدر خصوص مواردي كه در ذهنم دارم و داريم تالش مي

ورت كه با توجه به توسعه بخش فيكسچرسازي، اين بخش به به اين ص.  يك برنامه يكي دو ساله استوداريم كه در واحد ساخت دستگاه است 
اكنون به اندازه كافي براي  چون هم.صورت مستقل و به عنوان يك واحد مجزا فعاليت كند و در واحد ساخت، فقط به فعاليت ساخت دستگاه بپردازيم

 محدوده مشتريانمان را توسعه دهيم و بتوانيم به شركتهاي ايم كهريزي كردههمچنين برنامه. فعاليت در اين قسمت نيز پروژه تعريف شده است
. آغاز كنيمادولتي، خودمان را معرفي كنيم و همكاري با آنها ر

اكنون در شركت، ما تنها ارائه خدمات داريم ولي چرا كه هم. گذاري و توليدي را در نظر داريم ساله برنامه سرمايه5 تا 4مدت يعني در برنامه در ميان
 خودمان هستيم تا محصوالتي را كه مورد نياز بازار است و يا بازار با كمبود آن brandاندازي بخش توليدي با نام، عالمت و آينده به فكر راهدر 

. ارائه دهيم،مواجه است
 و خدمات خود را به نيمز رقابت ك، با شركتهاي اروپايي نيو رفع مشكالتتصميم داريم با گذشت زمان . برنامه بلندمدتي هم در حدود ده ساله داريم

 توانايي صادرات ما. بايد بلندتر بنگريم. كنيمابت مياي رقها با شركتهاي چيني و كرهاكنون در برخي از پروژهچرا كه هم. ساير كشورها صادر كنيم
 تا تمام شركتهاي بزرگ در ايران فعاليت و تواند جايگزين چين در صنعت جهاني بشود ايران مي.خدمات و رقابت با كشورهاي اروپايي را داريم

.گذاري كنندسرمايه

.اين اسم به چه معني است. اسم شركت شما مپتوساست! آقاي مهندس
هاي توليد و ساخت توسا مديريت پروژه

تعريف شما از موفقيت چيست؟
 اگر كارمندي كارهايش را به خوبي مديريت كند و به ، مثالبه عنوان. آدم موفق كسي است كه بتواند كارهايش را مديريت كند و به هدف برساند

كه بتوانند كارهايشان را براي رسيدن به هدف، مديريت كنند ... آموز، دانشجو، مدير يك شركت و هدف شركت كمك كند، آدم موفقي است، دانش
.ي و ارتقاي علمي و ايجاد راههاي جديد اقتصادي باشدتواند در جهت ارتقاي جامعه و كارهاي فنهمچنين، اين هدف مي. آدمهاي موفقي هستند
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 چگونه شركتي است؟،شركت موفقيك 
ن صورت بگيرد، منابع انساني با انگيزه آريزي الزم در  برنامه، در جهت رسيدن به اهداف،شركتي است كه اهداف درستي براي آن تعريف شده باشد

. تي قوي داشته باشد تا شركت را به سمت اين اهداف هدايت كند مديري،و در جهت اهداف شركت گام بردارند و شركت

مبحثي كه دوست داريد راجع به آن صحبت كنيد چيست؟هر سخن آخر شما و يا 
ام شركت خودم را كنم و از حركت شما در جهت توسعه كارآفريني، خيلي خوشحال شدم؛ چرا كه خود من با سختي زيادي توانستهاز شما تشكر مي

كنند و اين سبب توسعه جامعه و مطرح شدن در سطح جهاني نيز ها، كارآفرينان كوچك به مرور، توسعه پيدا ميگونه برنامهاندازي كنم و با اينراه
ه فكر هاي خودشان را بروز دهند و به جاي اين كه بشود كه توانمنديشود و اگر حمايتهاي الزم انجام شود، موقعيتهايي براي افراد فراهم ميمي

شما نيز اگر بتوانيد صنايع را به سمت واحد كارآفريني و توسعه روابط صنعت و . باشند» هاي كاريتوسعه زمينه«مالي باشند، به فكر مدت منابع كوتاه
.كنيدالتحصيالن، جذب كنيد به موفقيت همه مجموعه كمك ميفارغ

.در پايان از شما سپاسگزارم
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.تر از آن چيزهايي باشد كه آموخته استگيرد كه شايد خيلي مهمارد و در اجراست كه مسائلي را ياد مياش نددم بدون كار اجرايي، احساس درستي از رشتهآ•
.شودمي حل و شركت موفق ،اگر آن دوستي و اعتماد بين شركا حاصل بشود مشكالت. دوستي الزم هست ولي كافي نيست. شراكت نكات خيلي ظريفي دارد•
.اگر بتواند بين دوستان خودش شريكي پيدا كند به احتمال خيلي زياد موفق خواهد شد. ستابراي رشد شركت، وجود شريك الزم •
.ترين مسائل پافشاري بشود دائماً به مشكل بر خواهند خوردالزم است، چون اگر قرار باشد روي جزئيهم خواهي كند و گذشت  زيادهنبايدكسدر شراكت هيچ•
.د كه همواره با شركا در ارتباط باشد و حرف آنها را بشنود خيلي مهم استاين كه فرد بتواند خودش را متقاعد كن•
.بندي انجام شد بايد آن را بپذيرند و عمل كنندپذيري افراد، تقسيم سهم بشود و وقتي تقسيمدهند بايد نسبت به مسئوليتدر روز اولي كه تقسيم سهم انجام مي•
. كاري را گرفتي بايد به درستي و با كيفيت باال كار را انجام بدهيتالش و روابط عمومي خيلي مهم است و وقتي يك•
.دهد اين با اشتغالزايي مترادف استرود ولي وقتي كارش را توسعه مياو به دنبال اهداف اقتصادي خودش مي. دنبال ايجاد اشتغالزايي نيستهيچ كارآفريني به•
.مدت، اثرات منفي خواهد داشت در طوالني، بدهداگر بخواهد يك سري امتيازات خاصصورت، در غير اين دولت بايد بسترها و فضا را آماده كند•
.اگر بهترين شدي آدم موفقي هستي و بايد به نهايت موفقيت هر چه بيشتر نزديك شد. دهد بهترين باشدهر كسي بايد سعي كند در كاري كه انجام مي•
.خورديعني صرفاً نيروي انساني بدون تخصص به درد نمي! كنيد كه مد نظر داريد پيدا نميخواهيد جذب كنيد متأسفانه آدمي راشما وقتي مي•
.افتي كه بعداً دچار مشكل خواهي شدكني و اگر نگه نداري به اين فكر مياگر شما بخواهي نيروها را نگه داري ضرر مي•
.كردمراتب را بايد طي به هر حال،  ولي !ايدگفت كه كار يك تكنسين را به من دادهي ماهه همكار ما بود و م6يكي از دانشجويان رشته عمران شريف يك دوره •
.اگر بخواهند در كارشان هم بهترين باشند بايد از صفر شروع كنند. فضاي درس و دانشگاه با فضاي واقعيتهاي شغلي و كاري خيلي تفاوت دارد•
!گرديمحتماً بر ميما گفتند كه فعالً اين كاغذ را امضا كنيد،  ميو بروندآنجابه  براي كارآموزيكردند كهقبول نميدانشجويان كارگاههاي ما در شهرستانهاست و •
.اندچقدر خوب است كه در مسائل تحقيقاتي بتوانيم از تيمهاي تحقيقاتي كمك بگيريم، مثالً در مورد بتن اآلن به بتنهايي با مقاومت باال دست پيدا كرده•
.آمدند و مثالً بتني را بسازند كه ما به كارفرما پيشنهاد بدهيم تا از اين استفاده كندتم كه با اين امكاناتي كه در اختيار داريم چند تا دانشجو ميخيلي دوست داش•
.ايم بكنيمتوانستهما هم هيچ كاري نمي. اند درصدشان مهاجرت كرده30اند و حدود اند و رشد كردهايم كه به اينجا آمدهما موارد متعددي داشته•
.نبايد مانع رفتن آنها بشويم. توانند رشد كنندكنند كه در آن طرف بهتر ميكار در ايران يك محدوديتي دارد كه جوانها فكر مي•
.اري پيشرفت نكندفرهنگ مستندسازي در ايران ضعيف است كه اين تقصير مديريت و سازمان است كه اصالً بايد شرايطي ايجاد بشود كه بدون مستندسازي ك•
.در جايي كه اين مسئله اصالً اهميت ندارد اين روش بايد از باال ايجاد بشود. شود از كسي انتظار داشت كه به صورت فردي بيايد و مستندسازي بكندنمي•
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.تان بفرماييدموافق باشيد ابتدا يك معرفي از سوابق تحصيليضمن تشكر از شما، اگر 
 هـم در  1358همان سال در دوره نهم دانشگاه شريف قبول شدم و در سـال     .  گرفتم 1353در سال   تهران  دبيرستان خوارزمي شماره يك     از  ديپلم را   

.التحصيل شدمرشته مهندسي سازه فارغ

بـه  بـراي  هر كدام چگونه وارد شديد؟ شايد براي يك دانشجو جالب باشد كه بداند            جاهايي كه كار كرديد را بفرماييد و به         
.دوجود داريراههاي چه ،دست آوردن يك شغل

هـا يـا   اي بود كه تازه انقالب شده بود و بحران بيكاري مملكت را گرفته بـود؛ چـون بيـشتر پـروژه      التحصيل شديم دوره  اي كه ما فارغ   اتفاقاً آن دوره  
خواستيم در ايـن  هاي خيلي باسابقه هم بيكار شده بودند و ما مي بود يا منتفي شده بود و ما وارد يك بازار رقابتي شده بوديم كه مهندس           متوقف شده 

. دمالتحصيلي به سربازي رفتم و در نيروي دريايي بودم و از شانس خوبم به بخش مهندسي نيـروي دريـايي افتـا     من بعد از فارغ   . بازار وارد كار بشويم   
 ولـي بعـد كـه    ،هـاي مـأموريتي بـود    داشتيم و در جبهه من تركش هم خوردم و آنهـا بـه صـورت دوره   حاال بگذريم كه دوره آموزشي داشتيم، جبهه 

اش را هـم   نيروي دريايي بود و يك وجه ديگر از كارمان كه در دانشگاه هم نخوانده بوديم و تجربـه   »مديريت مهندسي «بخش   كارم در    ،گشتمبرمي
كار شدم و كارم بيـشتر مأموريـت رفـتن و ارزيـابي     به خالصه در آن قسمت مشغول . اصالً نداشتيم، اداره كردن مسائل پيمانكاري نيروي دريايي بود    

. هاي نيروي دريايي بودكردن پروژه

آيا كارتان نظارت بر حسن اجرا بود؟
سربازي كه تمام شد يك سازماني بـراي نيـروي دريـايي و اصـوالً ارتـش       . رف بوديم ما نماينده كارفرما بوديم، در نتيجه با يك بخش از مشاوران ط           

ام با اين گروه خيلي سـر و كـار   چون من در دوره سربازي. كردهايي كه تعطيل شده بود را وزارت مسكن مديريت مي   تشكيل شده بود كه تمام پروژه     
.مكار شوبه مشغول آنها و در كارگاه بروم  منجيلهداشتم، بالفاصله بعد از سربازي پيشنهاد كردند كه ب

نوع كارتان در منجيل چه بود؟! آقاي مهندس
آالتـش  يك شركتي هم از قبل از انقالب در آنجا ماشين. داشتهاي ساختماني د كه يك سري پروژه   بو ساختدر حال   يك پايگاه دريايي در منجيل      

بنـده  . دار شـده بـود  آالت اجراي كار را عهدهرت مسكن مثل يك پيمانكار با استفاده از آن ماشينرا متمركز كرده بود و بعد هم تعطيل شده بود و وزا         
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 كار شدم و دست تقدير يك جوري باعث شد كه با اين كه در دانشگاه صنعتي شـريف كارهـاي    بههم به عنوان مهندس كارگاه در آن پروژه مشغول       
. ام مفيد بود و از بابـت ايـن موضـوع خيلـي راضـي     كه براي من يك تجربه داد سوق به كار اجرايي  داديم ما را  علمي و محاسباتي و تئوري انجام مي      

 كه شـايد خيلـي   يمگير را ياد ميدر اجراست كه يك سري از مسائلاش ندارد و  درستي از رشتهدركن است كه آدم بدون كار اجرايي،     آامر،حقيقت  
.ايمز آن چيزهايي باشد كه آموختهتر امهم

چه مدتي در آنجا كار كرديد و بعد از آن به كجاها رفتيد؟
اي است؛ نـه از نظـر ايـن كـه آدمهـاي      آنجا با اين كه تازه شروع به كار كرده بودم متوجه شدم كه مديريت كارگاه داراي يك سري مشكالت ريشه       

كـردم كـه بـرعكس اآلن كـه در دانـشگاهها      احساس مي. د نبودنداند بلكه آدمهاي بسيار صادق و فعالي بودند ولي روش و سازماندهي كار را بل              بدي
التحصيل شديم اصالً اين چيزها را نشنيده بوديم و اين يكي از ضعفهاي رشته مهندسـي   كه ما فارغ  يموقعدهند،   را درس مي   CPMكنترل پروژه در    

يكي از دوستانم كه در دانشگاه شيراز داشـت فـوق   . بندي كندل و زمان بتواند يك پروژه را كنتربايداي  هر رشته  التحصيلفارغ. سازه در آن موقع بود    
خالصه من خواهش كردم كتابش را به من بدهـد و  . دهد كه روشهاي اجرا را آموزش ميCPMخواند گفت اينجا درسهايي هست به نام        ليسانس مي 

شد كارهـا  اش زياد بود يعني ميپذيريبخش ما هم اتفاقاً سازمان. ممن هم خواندم و شروع كردم آن مفاهيم را در بخشي كه در دستم بود پياده كرد                
شـود در آنجـا چنـدين گـروه     مثالً اگر بخواهيد فقط يك اتاق بسازيد نمـي . شودريزي كرد؛ چون اگر كار كوچك باشد نمي    را به صورت متوالي برنامه    

توليد، يك ساختاري درست كرديم كه گروهها به صورت متوالي كارها را انجـام  ولي در آنجا ساختمانها بزرگ بود و ما مثل خط   !  باشند مشغول به كار  
.بدهند

شما يك چنين مشكلي نداشتيد؟! شودمعموالً در برابر تغيير مقاومت مي
دم هست مدير پـروژه  من يا. كنيمگفت شما سرعت كار را باال ببر، ما حمايت ميچون كارگاه اماني بود و رئيس كارگاه نسبت به من اعتماد داشت مي     

چون اگر آن روشها پياده نشود، كارها خيلي .  ماه آمده بود كارگاه را بازبيني كند خيلي تعجب كرد كه چه جوري اين همه كار پيش رفته است    2بعد از   
.مند شدماين طوري بود كه به بخش پيمانكاري و اجرا عالقه. روندسخت جلو مي

! در پروژه به چشم آمدحضورتانپس از همان كار اولتان، 
خواسـت  سازمان جهاد كشاورزي مـي . كار دوم برخالف كار اولم محاسباتي بود. اي افتادخالصه يك سال بعدش بحث ازدواج پيش آمد كه يك وقفه        

شاورزي و آنهـا هـم از   طراحي اين ساختمانها سپرده شده بود به دفتر فني جهاد كـ . يك سري مركز آموزش راه بيندازد كه كشاورزها را آموزش بدهد  
در آنجا يك حالت مهندس مشاور پيدا كرديم و البتـه چـون اوايـل انقـالب بـود آن      . طريق آگهي و يك امتحان، مهندسهاي محاسب را جذب كردند   

.  ساختمان را طراحي كرديم50-40در مدت يك سال حدود . حالت اماني را حفظ كرد
 ما يراهنمابا آقاي دكتري كه . ر مركز جهاد كشاورزي كه بوديم آنجا يك كامپيوتر خيلي خوبي داشتچون يكي از عاليقم كارهاي كامپيوتري بود د   

مـن را بـه مركـز    . يك كتابي داشتم كه منبع برنامه آناليز قاب را داشـت . بود صحبت كردم كه از اين كامپيوتر براي كارهاي محاسباتي استفاده كنيم  
. پياده كردم كه تأثير خيلي مثبتي داشتدر عمل  را فكرمو با كمك ايشان،  دند  معرفي كر مپيوتري هم به من     كامپيوتر معرفي كردند و يك همكار كا      

التحصيالن هست كه اگـر  اين دو زمينه جلوي پاي فارغ. طوري يك تجربه خيلي خوب، هم در كار محاسباتي و هم در پيمانكاري به دست آوردم          اين
اينهـا الزم و ملـزوم   . ر اجرايي كرده باشند و اگر بخواهند در كار اجرايي موفق باشند بايد محاسب خـوبي باشـند   بخواهند محاسب خوبي باشند بايد كا     

اي هـم بـا يـك مـشاور     يك دوره. كردم ساله در كار مشاوره در شركتهاي وابسته به وزارت نيرو فعاليت مي10بعد از اينها يك دوره      . هستنديكديگر  
م كه بعد از تمام شدن آخرين قراردادم ديگر سـر كـار   كندجاغييري بايد در زندگي كاري خودم اي    سال فكر كردم كه يك ت      10بعد از   . نفتي كار كردم  

اش اين شد كه يك سالي كارهاي كوچك انجام دادم و بعد از طريق دوستان با م و نتيجهشو كار اجرا از آن به بعد، واردتصميم گرفته بودم كه     . نرفتم
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آن دوستان يـك شـركت در زمينـه    .  نفري بوديم كه شروع به كار كرديم5-4يك گروه . دم و با هم، اين شركت را تأسيس كرديم       يك گروه آشنا ش   
.توليد داشتند، بعد از مدتي كار هر دو شركت رشد كرد و به اين نتيجه رسيديم كه شايد بهتر باشد كه تفكيك بشويم

رديد؟ اين اسم را چطور براي شركت خودتان انتخاب ك
اسم را كه در استان سيستان و بلوچستان هست انتخـاب كـرديم   نقشه را باز كرديم و اين     ! خواستيم يك اسم قشنگ ايراني روي شركت بگذاريم       مي

.است» دژ سپيد«كه تقريباً به معني 

...ها هم پر شده است  كه اسم شركت يك بخشي باشد، ولي اآلن سه بخشيتشكان دامادر آن موقع 
.شودهدف ما اين بود كه هم طراحي بكنيم و هم كار اجرا كه دارد انجام مي. شد ولي خيلي محدود نبوديمله آن موقع ميب

شركت شما در چه سالي تأسيس شد؟
 كـه ايـن   وقتي من آمدم يكي از مـسئوليتهايم ايـن بـود   .  فعاليت خيلي مؤثري نداشته است   1370 تشكيل شده ولي تا سال       1367شركت اسپيدِز در    

.كنم» فعال«شركت را 

گروهي كه با هم بوديد همه مهندسان سازه بوديد؟
غير از من، يكي از برادرهايم مهندس ساختمان است كه بخش محاسبات شركت زيردست ايشان است، يكي از دوستانمان كه سال گذشته فوت كرد           

ي از مـسائل مـالي و تجـاري شـركت آنهـا     به طريقشركت توليدي داشتند كه ما  نفر از دوستان ديگر كه 3-2ايشان هم سازه شريف خوانده بودند و      
.كرديماستفاده مي

اين سؤال را از شما پرسيدم كه بدانم به نظر شما براي تأسيس يك شركت اگر همه داراي يك تخصص باشند بهتر اسـت     
يا تخصصهاي مكمل داشته باشند؟

خواهد شركت تأسيس هاي مختلف حل بكنند خيلي خوب هست، ولي وقتي يك مهندس سازه مي زمينه مسلماً وقتي بتوانند نقاط ضعف شركت را در       
.آيدبه نظرم در اين موارد معموالً مشكل پيش مي. شايد دوست رئيس كارگاه نداشته باشد! بكند دوست حسابدار آشنا به اين حوزه كاري ندارد

آيـا  . كننـد ن معموالً يك عده دوست هستند كه يك شركتي را تأسيس مـي  كنم كه در ايرا   طور استنباط مي  از حرف شما اين   
دوستي براي شراكت كافي هست؟

شـود و  شود خيلي از مشكالت حل مـي دوستي و اعتماد بين شركا حاصل اگر . دوستي الزم هست ولي كافي نيست . شراكت نكات خيلي ظريفي دارد    
.گردد تا شركت موفق شودباعث مي

شما كه تجربه طوالني داريد بفرماييد چه مسائلي بايد رعايت بشود؟. شراكت معموالً آفتهاي زيادي دارد
خـود مـا تـا    .  بتواند بين دوستان خودش شريكي پيدا كند به احتمال خيلي زياد موفق خواهد شـد  فرداگر. ستابراي رشد شركت، وجود شريك الزم    

.خاطر اختالف شركا متوقف كنيماي را به حاال نشده است كه يك پروژه
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ايد؟ نيايد؟ شما چه نكاتي را رعايت كردهچه دليلي باعث شده است كه اين اختالف پيش
شـود  ترين مسائل پافـشاري  شد روي جزئيدوم اين كه يك مقدار گذشت الزم است، چون اگر قرار با      . خواهي نكند اول اين است كه هيچ كس زياده      

.هند خورددائماً به مشكل بر خوا

يعني الزم است كه از قبل، يك آمادگي رواني داشته باشند؟
.بله، اين كه فرد بتواند خودش را متقاعد كند كه همواره با شركا در ارتباط باشد و حرف آنها را بشنود خيلي مهم است

ن شركت، نقش كار گروهـي  كنند براي روي پا ايستاددر مورد نقش فرد در گروه چطور؟ يك عده كه شركتي را تأسيس مي      
بينيد؟را در ميان آنها چطور مي

در روز اولـي كـه دارنـد    . پذيري يكساني هم ندارنـد وقت دو نفر آدم مثل هم نيستند پس ظرفيت مسئوليت   هيچ. اين هم از نكات خيلي حساس است      
بندي انجام شد ديگر بايد آن را بپذيرنـد و   وقتي اين تقسيمپذيري افراد، تقسيم سهم بشود و  دهند بايد نسبت به وزن مسئوليت     تقسيم سهم انجام مي   

.عمل كنند

ملزومات توسعه كسب و كار چيست؟ يك كارآفرين چه ابزارهايي براي توسعه، نياز دارد؟
.كار بكنمدر فاز اول كاريِ خودم هميشه دوست داشتم براي خودم . حداقل اين در مورد من صادق است. ترين ابزار، اراده فرد استمهم

يعني به اين نتيجه رسيدم كه اوالً از آن جريان بيرون .  سال يك روز صبح سر كار نرفتم10 سال خيلي اين اراده در من نبود ولي بعد از آن      10در آن   
 درستي و با كيفيـت بـاال   بيايم و بعد شانسم را امتحان كنم كه البته اينجا تالش و روابط عمومي خيلي مهم است و وقتي يك كاري را گرفتي بايد به     

.كار را انجام بدهي

به نظر شما اشتغالزايي در كل فرايند كارآفريني، چه جايگاهي دارد؟... اي انجام بدهد در يك كالم يعني حرفه
هـد ايـن بـا اشـتغالزايي     درود ولي وقتي كارش را توسعه مياو به دنبال اهداف اقتصادي خودش مي. دنبال ايجاد اشتغالزايي نيست   هيچ كارآفريني به  

.مترادف است

توانند حمايت كنند؟تواند از كارآفريني حمايت كند؟ دولت و مجلس چطور ميحاكميت چطور مي
دولت بايـد بـسترها و   . كنم گاهي يك مقدار توقع زيادي از دولت وجود دارد كه هر جا كه طرف، ضعف داشت دولت بيايد و حمايت كند        من حس مي  

.مدت، اثرات منفي خواهد داشت بدهد در طوالنيدر غير اين صورت اگر بخواهد يك سري امتيازات خاص. كندا آماده فضا ر

مدت شما براي فعاليت شركتتان چيست؟بلندبرنامه 
اسـكلتهاي  چـون  . كـرد هاي كوچك توليـد مـي  ابتدا سازهدر دهد كهمان كار توليدي انجام ميهاي فلزياگر در دو بخش صحبت كنيم، بخش سازه     
ما آمديم در نيروگاه يك كارخانـه احـداث كـرديم،    .  تصميم گرفتيم كه خودمان اين كار را انجام بدهيم،شدفلزي، بخش زيادي از كار ما را شامل مي      

زومـات را داريـم،    درصـد مل 60-50بعد به اين فكر افتاديم كه چون . آنجا يك خط توليد به راه انداختيم، يك جرثقيل خريديم و باالخره موفق شديم  
كـار  درصـد 90كه حدود است داديم ولي اآلن طوري شده در آنجا ابتدا فقط براي خودمان كار انجام مي. يك زمين هم بخريم و اينها را منتقل كنيم     

.گيرد از بيرون ميرا
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تعريف شما از موفقيت چيست؟! آقاي مهندس
اگر بهترين شدي آدم موفقي هستي و بايد به نهايت موفقيت هر چه بيشتر نزديـك  . ن باشد دهد بهتري هر كسي بايد سعي كند در كاري كه انجام مي         

.شد

شود؟آيا اين تعريف شما هر دو را شامل مي. گاهي موفقيت فردي است و گاهي در مورد شركت است
. بله به نظر من در هر حال بايد سعي در بهترين شدن داشته باشند

براي روي پا ماندن يك شركت ايـن دو      . اي خيلي مهم است   الي و البته بازاريابي در كارهاي سازه      آيد كه تأمين م   به نظر مي  
توانند داشته باشند؟ چه نقشي ميفاكتور،

چون ريـسك زيـادي نيـاز دارد همچنـان كـه خيلـي از       . گرفتيم در حد امكانات مالي شركت بوده استاي مي در مورد ما اين طور بوده كه اگر پروژه        
.ايمپله رشد كردهاند رشد بكنند ولي ما خيلي آهسته و پلهتها با قبول اين ريسك توانستهشرك

ايد؟يعني شما در حد توانايي خودتان پروژه گرفته
.گيريم مثل امكاناتي كه از صاحب پروژه مي؛هايي كه آن پروژه برايمان دارد به عالوه توانايي،بله

ايد؟ در مورد جذب و نگه داشتن و ارتقا دادنشان برنامه شما چه بوده است؟ردهراجع به منابع انساني چه كار ك
يعني صرفاً نيروي ! كنيدخواهيد جذب كنيد متأسفانه آدمي را كه مد نظر داريد پيدا نميولي شما وقتي مي . اتفاقاً اين يكي از بزرگترين مشكالت است      

آيـد  گردي آن شـخص كـه نمـي   گفت اگر دنبال آدم خيلي متخصص مي يكي از دوستان كه ميالبته به قول. خوردانساني بدون تخصص به درد نمي 
.بنابراين بايد توقع را كم كرد. چون براي خودش كسب و كاري را دارد! براي تو كار كند

 بعضاً پيش  ياكنند وخيلي كار مي وشوندجذب خانواده شركت ميبراي مدت طوالني افتد اين است كه يا  اتفاقي كه در مورد نيروهاي جذب شده مي       
خواهد از مجموعه جدا بشود  يعني اگر مي؛اند كه در مورد اينها نبايد سختگيري بشوداي از پيشرفت رسيدهشوند و به نقطهآيد كه كساني جذب مي    مي

شود به خاطر كـساد بـودن   فتد كه آدم مجبور مياگاهي هم اتفاق مي.  كمك كرد به او حتيوو براي خودش كسب و كاري راه بيندازد بايد اجازه داد       
.كار، تعديل نيرو بكند

شـود و  كند طبيعي است كه حفظ اين نيـرو سـخت مـي         شود ولي وقتي رشد مي    با هزار مكافات يك نيروي خوب جذب مي       
. جدا بشود،شايد حق او باشد كه در صورت تمايل

!شودشود، شايد هم اصالً آن آدم در اين شركت جا نميمياگر امكانش باشد كه آنها را از دست ندهيم خيلي خوب 

يـك شـركت نوپـا چطـور     . كـرد شما گفتيد زماني كه شركت را فعال كرديد، يك شركت ديگر هم بود كه به شما كمك مي             
تواند از شركتهاي اطرافش براي اين كه سرعت رشدش را زياد كند تأثير مثبت بپذيرد؟مي

در مورد ما با همـديگر شـراكت داشـتيم يعنـي     . دهندكامالً مجزا باشند تجارب خودشان را مجاني در اختيار بقيه قرار نمي  شركتهاي اطراف ديگر اگر     
.منافعشان بود و البته در ابتداي كار، ما برداشت پولي از شركت نداشتيم تا به يك جاي مطمئن رسيديم
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 خيلي صـادق نباشـد ولـي    هر چند احتماالً در مورد شما اين    . اند دچار مشكل شده   ،بعضي از مشاغل به خاطر مسائل تحريم      
آورد؟نم كه چه مشكالتي را به وجود ميخواهم بدامي

اي را انجام داديم كه آنها بعـد از  ولي در يك مورد با يك شركت خارجي پروژه. شكل نيستيم؛ چون مستقيم با خارج در ارتباط نيستيم    مما خيلي دچار    
يك جور بهانـه دستـشان آمـده    . گويند كه امكان ارسال پول به ايران را ندارنداند چون مي خشي از پول ما را پرداخت نكرده       سال هنوز ب   2-3گذشت  

دهد كه مبتال به خيلي از هايي كه داريم كارفرما پول ما را نميبه اين معني كه پروژه. است، ولي براي ما مشكالت غيرمستقيم خيلي زياد داشته است    
افتي كه بعداً كني و اگر نگه نداري به اين فكر مياگر شما بخواهي نيروها را نگه داري ضرر مي. ها تأثير منفي داردو روي پيشرفت پروژه   شركتهاست  

.دچار مشكل خواهي شد

كنند، چون اينهـا درسـت اسـت كـه     التحصيالن شريف را استخدام نميفارغگويند كه اصالً تازه  يها م بعضي! آقاي مهندس 
اي در زمينـه كـاري   بـاالخره اينهـا تجربـه   . كننـد اهوشند ولي معموالً خودسر و تكرو هستند و سازمان را دچار نوسان مي         ب

.شود انتظار داشت كه ديد درستي داشته باشنداند، پس نمينداشته
كند كه ما ودش در ذهن اينها يك توقع درست ميشدگان اين دانشگاه جزو بهترينهاي هر دوره ورودي به دانشگاهها هستند كه اين خ   اصوالً پذيرفته 

داديم اين كـار را در   ماهه همكار ما بود و ما هر كاري كه به ايشان مي   6يكي از دانشجويان برتر رشته عمران شريف يك دوره          . خودمان هم داشتيم  
كننـد و كيفيـت كـار    م كه كارگرهايش ديگر كار نمـي ديديفرستاديمش فالن كارگاه كه سرپرست آنجا باشد بعد مي    مثالً مي ! دانستحد خودش نمي  

. گفـت ايد كه تا حدي هم راسـت مـي  گفت كه كار يك تكنسين را به من دادهولي جواب درستي براي عملكردش نداشت و در آخر مي         . آمدپايين مي 
.كردولي خب، مراتب را بايد طي مي

...پله طي كنند م قابليت باال بايد مراتب پيشرفت را پلهرغ را عوض كنيم كه اينها عليدانشجويانپس بايد ذهنيت 
اگر بخواهند در كارشان هم بهترين باشند بايد از صفر . بله، بايد بدانند كه فضاي درس و دانشگاه با فضاي واقعيتهاي شغلي و كاري خيلي تفاوت دارد      

حـاال آن فـردي كـه مـن مثـال زدم اآلن      . اً آشپز خـوبي نخواهـد شـد   ماند كه هر كسي كه دستور پخت را بخواند حتم       شروع كنند، مثل آشپزي مي    
.دكترايش را گرفته است و خيلي هم در كارش موفق است

ايشان اآلن مدرس شده است؟
هستند، التحصيالن شريف حتماً در مباحث نظري موفق خواهم بگويم كه فارغالبته نمي. كند و در مباحث نظري و محاسباتي مشغول است    نه، كار مي  

.اين به عالقه فرد بستگي دارد

كنيـد؟  ، كارآموز قبول ميحضور داردتوان تحصيل دانشجوها را هدفمند كرد؟ شما به عنوان كسي كه در محيط كار چطور مي 
خواهيد؟كنيد يا اين كه واقعاً از او كار ميآيا مثل خيلي جاها كارآموز را به حال خودش رها مي

گفتند كه كردند كه مثالً به ماهشهر بروند، يك عده هم ميايم، چون كارگاههاي ما در شهرستانهاست و معموالً قبول نمي      داشتهما كارآموز خيلي كم     
.ايمايم اين كار را نكردهولي ما تا جايي كه توانسته! گرديمشما فعالً اين كاغذ را براي ما امضا كنيد، ما حتماً بر مي
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بنيان به راه بيندازند، يـك سـري پـارك فنـاوري و        دارند كه يك سري كسب و كارهاي دانش        اآلن دانشگاهها خيلي عالقه   
اي داريد؟شما چه ايده. اندازي شده استمراكز رشد و كارآفريني هم راه

ر خـوب اسـت كـه در    چقـد . شود به جاي ديگري منتقل كرددهند ولي كار ما را نمياينها كه شما نام برديد در مورد كارهاي صنعتي خوب جواب مي          
خيلي دوست داشتم . اندمسائل تحقيقاتي بتوانيم از تيمهاي تحقيقاتي كمك بگيريم، مثالً در مورد بتن اآلن به بتنهايي با مقاومت باال دست پيدا كرده        

 را بسازند كه ما به كارفرما پيشنهاد بدهيم تا گرفتند كه مثالً بتنيآمدند و آن را در اختيار مي كه با اين امكاناتي كه در اختيار داريم چند تا دانشجو مي           
.متأسفانه تا حاال نشده كه چنين حركتي انجام بدهيم.از اين استفاده كند

 داريد؟هي در مورد فرار مغزها و شرايط نخبگان علمي در كشورشما چه ديدگا
يـك  .ايم بكنيمتوانستههم هيچ كاري نميما. انددرصدشان مهاجرت كرده30اند و حدود اند و رشد كردهايم كه به اينجا آمده   ما موارد متعددي داشته   

نبايد مانع رفتن . توانند رشد كنندكنند كه در آن طرف بهتر ميبه هر حال كار در ايران يك محدوديتي دارد كه جوانها فكر مي          . مقدارش طبيعي است  
.آنها بشويم

. ي است، مهندسان ما خيلي در مكتوب كردن تجربياتشان جـدي نيـستند  يك سؤالي كه حتماً بايد بپرسم مسئله مستندساز 
بينيد؟شما راه حل اين مسئله را چطور مي

اصالً فرهنگ مستندسازي در ايران خيلي ضعيف است كه اين البته تقصير مديريت و سازمان است كه اصـالً بايـد شـرايطي                . بله كامالً درست است   
در جـايي كـه   . شود از كسي انتظار داشت كه به صورت فردي بيايد و مستندسازي بكنـد     نمي. ري پيشرفت نكند  ايجاد بشود كه بدون مستندسازي كا     

اي كشيده شد تا وقتي كه منابع آن مشخص نشود اصـالً مـورد قبـول    مثالً اگر نقشه. اين مسئله اصالً اهميت ندارد اين روش بايد از باال ايجاد بشود         
كـردم،  يادم هست در اوايل كارم در جايي كار مـي . كنيمم داريم و آن هم اين كه چيزهايي را كه داريم پنهان مي     يك مشكل فرهنگي ه   . قرار نگيرد 

. يكي دو نفر از مهندسان آن شركت اين گراف را داشتند كه از يك كتاب خارجي كپي كرده بودنـد . كرديك گراف بود كه به طراحي خيلي كمك مي    
افتادم كه آن آقايي كه اين كتاب را نوشته و اجازه داده من به اين فكر مي! شدندخواست از آنها بگيرد خيلي شاكي ميحاال اگر كسي اين گراف را مي    

.در چنين شرايطي معلوم است كه در كشور ما مستندسازي جايگاهي نخواهد داشت. است در كل دنيا پخش بشود چه آدم بزرگي بوده است

.در پايان از شما سپاسگزارم



مهندسي سگال پردازشمديرعامل شركت دكتر ميثم منسوب بصيريآقايفتگو با گ

��

���� �� ��������( ��
.� 0�1�� 	2
�
���� ����� ������;!2-���� 	��./

 ��!" #��$!���<0��!= >�:� �����

���� �
��� !�
�":
طراحي و ساخت تجهيزات الكترونيكي و مخابراتي

هاي نويندر حوزه فناوري
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.گرفتيمهاي زيادي با اين كه جوان بوديم ولي چون در هيئت مؤسس، چند نفر از مديران باسابقه حضور داشتند پروژه•
.به همين دليل به راحتي شروع به رشد نمود. شركت، تركيبي از مديران باسابقه و نيروي كار جوان و پويا بود•
.اند درصد نيروهاي مفيدمان از كشور خارج شده60بيش از . رد شده است مهاجرت اين افراد به خارج از كشور استاي كه در اين چند سال به ما وابزرگترين لطمه•
.ضرر مهاجرت نيروهاي خود را به خارج از كشور كاهش دهيم... ايم به كمك ابزارهايي همچون مستندسازي و تحليل اين مستندات و ما تالش كرده•
.توان روي كاغذ آورد چون چندين برابر اين دانش در ذهن فرد استشود نمييك نفر ايجاد ميتمامي دانشي را كه در ذهن •
.اش نيروي انساني آن استترين سرمايهبنيان است، مهمچون شركت ما شركتي كامالً دانش•
. دانشگاهها كمكهاي مالي جذب كنيميمايتي پژوهشتوانيم از كمك صندوقهاي حها و ثبت آنها بسيار سودمند هستند، چون به كمك آنها مياخذ گواهينامه•
!كندگويد كه اصالً نيازي به اين كار نبوده و بودجه را قطع ميآيد ميبندد اما مدير بعدي كه ميمدير يك سازمان قرارداد مي•
.دهند اوقات بودجه را متناسب با پيشرفت كار نميبرخيبرخالف اين كه كار جلوتر از برنامه است، . از ديگر اشكاالت، طوالني شدن زمان پول دادن سازمانهاست•
.بستمبنيان به كار ميدانشاگر من در جايگاه مديران و مسئوالن پژوهشي كشور بودم تمام تالشم را در جهت بهبود كارهاي•
. به نتيجه مورد نظر نرسيد... ي بودجه و برخي طرحها به علت مشكالت مديريتي مثل ناپايداري مديريتها، تغيير سياستها با تغيير مديريتها، كسر•
.يعني حمايتها فقط لفظي است. حمايت مالي، بسيار ضعيف استبنيان با آن مواجهند، اين است كهترين مشكالتي كه شركتهاي دانشمهم•
!اي دارد؟چيست و چه فايدهشوند كه كار شما سازمانهاي دولتي در اغلب موارد اعتقادي به ساخت در داخل ندارند يا اصالً متوجه نمي•
.بيني و تحليل آينده را نداشته باشندشود كه تنها به رفع نياز در زمان حال بينديشند و قدرت پيشنگري برخي از مديران سبب ميعدم آينده•
!كردي حمايت به شما مراجعه نمياي ندارد و كسي را براي حمايت ندارد؛ چرا كه اگر خودش سرمايه داشت كه اصالً برايك پژوهشگر از خود سرمايه•
.ما احتياج به مديراني داريم كه مديريت فناوري خوانده باشند يا در بخش پژوهش، مديريت پژوهش خوانده باشند تا حداقل با روشهاي رشد فناوري آشنا شوند•
.ها بايد تالش زيادي كنيده تحصيل در اين رشتهطور كه مستحضريد براي درخواست ادام است و همانMBA رشته برتر، اقتصاد، مالي و 3در دنيا •
.يميداندهد يعني مديريت ديريت در ايران كامالً سنتي است و اصالً به عنوان يك علم پذيرفته نشده است و به نوعي است كه يك نفر هميشه بقيه را هل ميم•
.است) leadership(كه مطرح است بحث رهبري اند چون به تنهايي كافي نيست و بحثي اآلن در دنيا مديريت را كنار گذاشته•
...گونه استفاده از زور و بخشنامه و كنيد همسو شوند، بدون هيچرهبري يعني به نحوي مديريت كني كه تمامي زيردستان با هم و با هدفي كه شما تعيين مي•
.دهند آشنا نمودها را ياد بگيريد و آنها را با جاهايي كه اين را آموزش مياينبايد فرايندهاي تشخيص بازار را بايد در دانشگاهها ياد داد يا به افراد بفهمانيم كه •
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.لطفاً خودتان را معرفي نماييد و سوابق تحصيلي و كاري خود را بيان نماييد
را در دانشكده برق دانشگاه شريف و مدرك فوق ليـسانس و دكتـري را از دانـشگاه    ليسانس الكترونيك .  هستم31 با رتبه كنكور    1376ورودي سال   

به صورت همزمان از سال آخر ليسانس شروع به كار و فعاليت تجاري با همكاري دكتر بهنيـا، از اسـتادان دانـشكده         . اميركبير و علم و صنعت گرفتم     
لها سامسونگ تازه وارد ايران شده بود و سام الكترونيك كه اآلن مطرح شده اسـت  ايشان در شركت سامسونگ مشغول بودند و در آن سا  . برق، كردم 

. كرددر آن سالها سامسونگ نام داشت كه تنها تلويزيون توليد مي

شد يا فقط مونتاژ بود؟مي» توليد«تلويزيونها در اين شركت، 
 چون اصوالً ما در ايران تلويزيوني توليـد  ،شد پالنو بود مونتاژ و وارد بازار مي      در نمايندگي سامسونگ ايران، تلويزيونهاي فلترون كه بهترين مدل آنها         

شـهاب بودنـد كـه تـصميم     اما نكته جالب توجه اين است كه در آن سالها مديران سامسونگ همان مديران .  در اختيار ما بود  R&Dبخش  ! كنيمنمي
از خـصوصيات بـارز ايـن    . ز اين رو اقدام به تأسيس سامسونگ به صورت خصوصي نمودند    جديدي را در رقابت با شهاب ايجاد نمايند و ا          گرفتند برند 

 ولـي كردند برندهاي ژاپني در آينده بازار را در تسخير خود دارندچون در آن سالها كه همه فكر مي     . گروه مؤسس، شم بسيار باالي اقتصادي آنها بود       
. بودهاايبيني اين گروه، تسخير بازار به دست كرهپيش

 در شركت خود نمودند و در اين راه از اسـتادان دانـشگاه همچـون دكتـر     R&Dاندازي مركز از ديگر كارهاي جالب اين گروه اين بود كه اقدام به راه     
با هدف كـاهش هزينـه   بهنيا استفاده نمودند و هدفشان هم توليد برخي از مدارات الكترونيكي مورد استفاده در تلويزيونها در داخل ايران بود كه البته       

اولين بخش توليد تيـونر بـراي   : شد به دو دسته تقسيم ميR&Dكار در بخش  . تمام شده بود، اما در عين حال مي توانست سبب خودكفايي نيز شود            
براين به طور كلي كـار بـه   بنا. تلويزيون بود كه بسيار مهم بود و دومي توليد مداري ديجيتالي بود كه كارش كنترل و پردازش تصوير در تلويزيون بود     

 توليد تيونرهايي براي تلويزيونها بـود  R&Dكار ما در بخش . شددو بخش، يكي در زمينه مخابرات و ديگري در زمينه مدارهاي ديجيتالي تقسيم مي             
 R&D روي اين موضوع در بخـش   بود اما ما توانستيم پس از يك سال كار كردن بر5/1$ها حدود اياش براي كرهكه در آن سالها هزينه تمام شده    

گاه اجازه ندادند كه تيونرهاي توليد خودمان را در تلويزيونها استفاده ها هيچاي توليد كنيم ولي متأسفانه كره   7/0$تيونرهايي با قيمت تمام شده حدود       
. ريدگونه حقي براي اين قبيل كارها نداكنيم و بعد از آن گفتند كه شما تحت ليسانس ما هستيد و هيچ

پس از اتمام ليسانس و همزمـان بـا ورود بـه فـوق ليـسانس وارد      . كردمشروع كار من در صنعت از اينجا بود كه به موازات درس خواندن كار هم مي    
 جهاد تحقيقات شدم كه اين مجموعه از سي و چند شركت تشكيل شده بود و وابسته بـه وزارت جهـاد كـشاورزي بـود و مـديرعامل آن بـه                     مؤسسه
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 جـاده قـديم   18شقاقي و كارگاههاي آن در كيلـومتر  دفتر اصلي اين مؤسسه در خيابان فتحي   . گرديدرت مستقيم از سوي وزير جهاد منصوب مي       صو
پژوهشكده مهندسي جهاد كه من در آنجـا  . دادندبود و بيشتر فعاليتهايشان را در آن كارگاهها و دفاتر فني انجام مي            ) پژوهشكده مهندسي جهاد  (كرج  

مشغول به كار بودم در ابتدا براي انجام تحقيقات جنگ تأسيس شده بود و در عين حال تنها جايي بود كه در وزارت دفاع نبود ولـي كارهـاي نظـامي          
تي هـاي صـنع  گرفت و پس از اتمام جنگ وارد حوزهسازي و صنايع وابسته در آنجا انجام مي      هاي بزرگي همچون موشك    از جمله پروژه   .دادانجام مي 

بـه عنـوان مثـال شـركتهاي     . شد و طبعاً بسياري از شركتهاي آنجا به چند بخش تقسيم شدند و وارد كارهاي مختلفي گرديدند، از جمله خودروسازي      
.كه تمامي اينها از آنجا منشعب شدند... سردساز خودرو و آساكو و رساقطعه جاهد و 

التحصيالن دانشكده برق شريف بود و در پژوهـشكده، مـدير بخـش كنتـرل بـود كـه بعـداً از        غفر آشنا شدم كه از فار   در آنجا بنده با مهندس فضايي     
سـازي نزديـك و نيمـه    در اين مرحله، پژوهشكده يـك گـام بـه خـصوصي    . پژوهشكده وارد مؤسسه شد و مدير بخش الكترونيك و مخابرات گرديد         

هاي زيرمجموعـه، عمـده   از گذشت چند سال و تحول سـاختاري در شـركت     در نهايت پس    . كردخصوصي شد اما همچنان تحت نظارت دولت كار مي        
تـر وارد  هـاي دولتـي، راحـت   خصوصي بودن آن اين بود كه پروژهاما مزيت نيمه  .  خصوصي درآمدند   به صورت كامالً   مؤسسههاي تحت پوشش    شركت

هـاي تحـت نظـارت    خواندم به عنوان مـدير يكـي از پـروژه   ميليسانس در همان سالهايي كه بنده فوق. تر بودمين بودجه راحت شدند و تأ  مؤسسه مي 
كه به دليل عالقه مـن  ... هاي دفاعي بود، از جمله در حوزه جنگ الكترونيك و كار ما پروژه. فر همكاري خود را با ايشان شروع كردم  مهندس فضايي 

هايي كه انجـام  پروژه. ها شدم نهادينه شده بود، جذب اين پروژهمؤسسهاي كه از دوران جنگ در پرسنل پژوهشكده و به اين كارها و همچنين روحيه 
هاي  سامانه وHFهاي هاي راديويي، طراحي و ساخت فيلتر تيونرهاي باندهاي راديويي، سامانهسازي فرستنده و گيرندهدادم شامل طراحي و بهينه   مي

فـر و چنـد   ليسانس به همراه مهندس فضاييند سال و همزمان با اتمام فوقپس از چ  . شدشنود بود كه براي نيروهاي نظامي مختلف كشور انجام مي         
جهت با سياسـتهاي كلـي در نظـر گرفتـه شـده بـراي       سازي كامل گرفتيم كه كامالً متناسب و هم  تن از مديران ديگر مجموعه تصميم به خصوصي       

.مؤسسه و سازمانهاي مشابه بود

فتيد؟هاي پژوهشكده گراين تصميم را شما و بچه
تن از مديران و دوستان نزديك، شركتي به نام مهندسي پتروگاز خاورميانه تأسيس شد و در ايـن شـركت مـا كمـي از بحثهـاي            بله، با همكاري چند   

.نظامي فاصله گرفتيم و وارد حوزه نفت و گاز شديم؛ چرا كه قبالً نيز به طور جزئي وارد اين مقوله شده بوديم
. گرديد... ين بود كه پس از جنگ، مباحث دفاعي بسيار خاص شد و عمالً منحصر به وزارت دفاع و شركتهايي مانند صاايران و    دليل ورود به اين كار ا     

حتي به رغم تالشهاي بسيار زياد وزير دفاع آن زمان براي انتقال پژوهـشكده از وزارت جهـاد بـه وزارت        . پس ديگر نيازي به فعاليت پژوهشكده نبود      
باالخره پـس از  . هاي وزارت دفاع و سازگار نبودن پژوهشكده با آنها اين انتقال انجام نشد      ه داليلي همچون عدم تحرك كافي مجموعه      دفاع باز هم ب   

فـر و مهنـدس مـسرور و   تالشهاي نافرجام وزارت دفاع براي انتقال پژوهشكده و مخالفت وزارت جهاد در آن زمان، به همراه آقايان مهندس فـضايي         
 كرديم و در حال حاضـر بـه عنـوان عـضو هيئـت مـديره و يكـي از        1382اندازي شركت پتروگاز خاورميانه در سال    همكاران، اقدام به راه   تعدادي از   

High در حوزه نفت و گاز و دوم صـنايع  High tech اول صنايع :شوددو موضوع عمده در اين شركت دنبال مي. سهامداران اين شركت هستم tech

فر كار ما در اين شركت باز هم به چند گروه كاري تقسيم شديم كه همه گروهها تحت مديريت عاملي مهندس فضايي  . ظامي و دفاعي  هاي ن در زمينه 
البته مشابه كارهاي قبلي . كم وارد كارهاي الكترونيكي و مخابراتي شديمشود در حوزه نفت و گاز نيز كمكردند و بر خالف آن چيزي كه تصور مي     مي

گـروه  : چهار گـروه داشـتيم  ! سود اين عرصه شديم، چون كسي حاضر نبود اين كارها را انجام دهدنفت و گاز نيز وارد قسمتهاي سخت و كم   در حوزه   
 نفر شروع كـرديم و  20كار را با حدود . الكترونيك و مخابرات، گروه مكانيك و ساخت تجهيزات، گروه خدمات مهندسي نفت و گروه نيرو و پيشرانش         

. رسيد و بيشتر هم جوان و از بهترين دانشگاههاي كشور بوديم120چند سال تعداد پرسنل به حدود در عرض 
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گرفتيد؟اين درست كه همه شما افراد جوان و بالياقتي بوديد، ولي چطوري پروژه مي
به . گرفتيمهاي زيادي  حضور داشتند پروژهفرسابقه همچون مهندس فضايي چند نفر از مديران با   ، با اين كه جوان بوديم ولي چون در هيئت مؤسس         

به همين دليل به راحتي شروع بـه رشـد نمـود و پـس از گـرفتن چنـد       . عبارت ديگر شركت، تركيبي از مديران باسابقه و نيروي كار جوان و پويا بود           
اما نكته جالب توجه اين بود كـه  . يلياردي نيز گرفتيم ميليوني به دليل اعتماد ايجاد شده به تدريج قراردادهاي بزرگتر چند م           50 تا   30قرارداد كوچك   
Highگاه كارهاي پيمانكاري انجام نداد و هميشه كارهاي شركت ما هيچ techبنيان بودبه بيان ديگر شركتي كامالً دانش. داد و پيچيده انجام مي.

 حد بلوغ و رشد، خود به طور جداگانه تبديل به يك شركت شـود  ها و گروهها پس از رسيدن به يكدر پتروگاز، هدف اين بود كه هر يك از مجموعه      
هاي ديگر به طور جداگانه ولي زير نظر پتروگـاز مـشغول بـه     يا شركت مادر باشد كه هر يك از مجموعه         Holdingو پتروگاز به صورت يك شركت       

 آن بخش بودم و شركت مهندسي سگال پردازش را در سال اولين گروهي كه مستقل شد گروه الكترونيك و مخابرات بود كه من مدير            . فعاليت شوند 
به اين ترتيب .  درصد سهام شركت سگال پردازش متعلق به پتروگاز و بقيه سهام آن بين من و مديران اصلي تقسيم گرديد      51.  تأسيس كرديم  1386

. و كارگاههاي مخصوص به خود را دارندهاپتروگاز به چند شركت كوچكتر تقسيم شد كه دفتر
شركت مهندسي سگال پردازش هم در حوزه نفت و گاز و نيز صنايع دفاع با تمركز ويـژه بـر طراحـي و سـاخت تجهيـزات الكترونيكـي و مخـابراتي              

كم به اين نتيجـه رسـيديم  كند بايد از بهترين دانشگاهها باشد ولي كمكرديم كه هر كس در شركت ما كار مي   اوايل فكر مي  . فناوري باال تمركز دارد   
يعني در بعضي قسمتها پرسنل بايد هوش خوبي داشته باشند، در برخي قـسمتها بايـد دسـت بـه     ! اندكه به قول معروف هر كسي را بهر كاري ساخته       

 براي مسائلي همچون بازاريـابي و فـروش و ارائـه    ،به عنوان مثال.  استترهاي ضعيفهاي دانشگاه مناسب بچه   نيز آچار باشند و حتي برخي قسمتها     
التحـصيالن  بـه بيـان ديگـر فـارغ    ... ريف و هاي دانشگاههايي مثل شـ كنند، برخالف بچه بسيار عالي عمل ميها،دانشگاهاين هاي  بچه... خدمات و   

الن التحـصي  از فـارغ ي مـا  هـا بيـشتر مـديران پـروژه     . نـد بـااليي برخوردار  IQ از   ها غالبـاً   بسيار خوبي دارند و شريفي     EQ بعضاً دانشگاههاي ديگر،   
. اي كه در اين چند سال اخير به ما وارد شده است مهاجرت اين افراد به خارج از كشور اسـت دانشگاههاي خوب كشورند كه متأسفانه بزرگترين لطمه    

محـور اغلـب از فـارغ التحـصيالن    هـاي دانـش  شركت ما بـه علـت كـار در حـوزه    . اند درصد نيروهاي مفيدمان از كشور خارج شده   60يعني بيش از    
نمايد كه پس از حدود يكي دو سال كار كردن و كسب تجربه و ايجاد دانش در ذهنشان و همچنين كسب يك رزومـه  دانشگاههاي خوب استفاده مي   
.سف استأشوند كه جاي بسي تكاري خوب، از كشور خارج مي

ا اطالعات ايـشان بـه نفـرات    توانيد براي رفع اين مشكل، دانش افراد مشغول در آن بخش را مستندسازي كنيد ت              شما مي 
.تر منتقل شودبعدي راحت

اين ضرر را كاهش دهيم اما تمامي دانشي را كه ... سازي و تحليل اين مستندات و يم به كمك ابزارهايي همچون مستنداما تالش كرده  . درست است 
بنيـان  ذهن فرد است و چون شركت ما شركتي كامالً دانـش توان روي كاغذ آورد چون چندين برابر اين دانش در شود نميدر ذهن يك نفر ايجاد مي   

.  دارندي ثابتبرخالف شركتهايي كه يك روال توليدي مشخص و تقريباً. اش نيروي انساني آن استترين سرمايهاست، مهم

ـ   هاي مهندسي، مشهور است اين است كه كسي كه از دانشگاه بيرون مـي يك موضوعي كه در مورد رشته   فر آيـد، هنـوز ص
ايـن ايـرادي اسـت كـه بـه نظـام       . تازه قرار است كه بيايد و طي مدت زماني با كار و شرايط آن آشنا شـود ! كيلومتر است 

التحصيل شود، چون سـابقه كـار عملـي نـدارد چيـز      آموزشي ما وارد است و حتي اگر فردي از بهترين دانشگاهها هم فارغ          
...رفع كرد و نيز كارورزي، كمك ابزاري همچون كارآموزي توان اين اشكاالت را با زيادي بلد نيست كه مي

هـاي الزم را   ماه آموزش ببيند تا براي كار آمـاده شـود و تجربـه     8شود حداقل بايد    از طرفي هر دانشجويي كه وارد كار مي       .  پس افراد، بسيار مهمند   
. كنـد  يك سال از شركت برود ضرر زيادي را به شركت وارد مـي پس اگر فردي پس از   . كسب كند كه تمامي اينها نيازمند صرف وقت و هزينه است          

 دانـشگاهها اقـدام بـه برگـزاري كارگاههـاي آموزشـي بـراي         درالتحـصيالن البته در آينده نزديك، طرحي را در نظر داريم كه با كمك انجمن فـارغ  
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 متناسب با تخصـصهاي مـورد   ،التحصيالن دانشگاهيله فارغهايي نيز براي تأسيس شركتهايي براي آموزش يكسا     حتي ايده . دانشجويان خواهيم كرد  
ص مـورد   تأمين و در عوض، نيروي كار با تخـص  ي انساني، هايشان را شركتهاي متقاضي نيرو    نياز در شركتهايي مانند شركت ما وجود دارد كه بودجه         

علت ناكارآمدي سازمان فعلي فنـي و  . ريزي است قابل برنامه،ايبه عبارت ديگر، كاري مشابه كار سازمان فني و حرفه        . دهدنياز را به آنها تحويل مي     
اي نيز ريشه در اين دارد كه اهداف ما با كشورهايي مانند كشورهاي اروپايي متفاوت است امـا راهكارهـا و روشـهاي مـا برگرفتـه از روشـهاي                  حرفه

! شوند اما در ايران تنها براي توليد افراد با سوادرصتهاي شغلي ايجاد ميبه عنوان مثال در آلمان دانشگاهها با هدف ايجاد و استفاده از ف. آنهاست

هاي ليسانس و فوق ليسانس بسيار زياد است، درست برخالف كشوري مثـل آلمـان كـه در    اآلن در كشور ما تعداد خروجي     
ر حالي كه هدف آلمان چيـز       د. علتش اين است كه ميل به تحصيالت در ايران بسيار زياد است           ! آنجا بيشتر تكنسين هستند   

.استديگري 
ايـم اخـذ   اما كاري كـه انجـام نـداده   . ايمشده گذاشتهوانمان را براي تحقق اهداف تعيينبله، ما پس از ايجاد شركت سگال پردازش، تمامي تالش و ت  

يم و كار انجام دهـيم و كمتـر بـه ارائـه خـوب      ها و مستنداتي در جهت ايجاد يك دموي جالب براي شركت بود؛ چون ما بيشتر بلديم بخوان گواهينامه
از طـرف ديگـر اخـذ    . ايـم  با تشكيل گروهي براي يافتن اين اشكاالت نسبت به برطرف نمـودن آن اقـدام كـرده   ،حالر هبه. كارهايمان مي پردازيم  

تي همچـون صـندوق پـژوهش دانـشگاهها     توانيم از كمـك صـندوقهاي حمـاي   ها و ثبت آنها بسيار سودمند هستند، چون به كمك آنها مي    گواهينامه
اي به عنوان مثال در بازديد از يكي از نمايشگاههاي الكامپ در غرفـه . گونه مستندات امكانپذير استكمكهاي مالي جذب كنيم و اين تنها با ارائه اين   

همه انگشت به دهان مانـده بودنـد، در حـالي كـه      گرفته بودند به قدري عالي كارشان را ارائه كردند كه   هاي ديگر هاي دانشگاه كه يك گروه از بچه    
هاي شـركت گفـتم كـه    در همانجا به بچه. كنند بسيار سطح پايين بودهايي كه مجموعه ما روي آن كار ميطرح و كارشان نسبت به كارها و فناوري       

چون تجارت در نهايت، بايـد  ! شوند نه ما موفق ميها توانايي تجارت دارند و در تجارتدهيم ولي اين بچهدرست است كه ما كارهاي بزرگ انجام مي     
بدين منظور ما تالش خود را براي رفتن به ايـن سـمت و   . ايمكه بگوييم ما فالن كار را براي كشور انجام دادهبه سود خوبي منتج شود نه صرف اين   

.يماهتمركز داديم و تالش خود را بر ثبت كارها و ارائه بسيار خوب آن براي مخاطب اهسو متمركز كرد
هايي كه اكنون در دست انجام داريم و با حمايت شركت ملي گاز در حال انجام است، تـدوين دانـش فنـي، طراحـي و سـاخت توپـك             از جمله پروژه  

كشورهاي ديگـر وارد  خدمات آن را از هم تاكنون البته اين ابزار، كاربرد بسيار زيادي در بازرسي خطوط لوله نفت و گاز دارد كه         . است) Pig(هوشمند  
سپس آن را در وزارت نفـت مطـرح كـرديم كـه     .  سال پيش در وزارت صنايع مطرح كرديم اما راه به جايي نبرد    8البته اين ايده را حدود      . ايمكردهمي

ا و هدهند ولـي بـا تالشـ   ميتر بود، چون وزارت نفت با شركتهاي خارجي بسيار زيادي ارتباط دارند و اصالً فرصتي به شركتهاي داخلي ن         بسيار مشكل 
اين در حالي است كه كليه شركتهاي نفت داراي يك معاونـت  .  انجام دهندي ساله باالخره راضي شدند كه از شركت ما بازديد  3هاي مستمر   پيگيري

ليانه خـود را بـه ايـن كـار      درصد درآمد سـا يك حتي طبق قانون بايد تا     .هاي پژوهشي مفيد در كشور حمايت كنند      پژوهشي هستند كه بايد از پروژه     
خالصه در سال . اي در اختيار شركتهايي همچون ما قرار ندادندشود و در نهايت، بودجهكدام از اين كارها انجام نمي     اما متأسفانه هيچ   ،اختصاص دهند 

Highايع  توانستيم وزارت صنايع را راضي كنيم كه در آن زمان، سازمان صنايع نوين در آن وزارتخانه، متولي صـن 83 tech)   بـود كـه   ) فنـاوري بـاال
 ميليـون  800اي باالخره پس از دفاع كردن از پروپوزال توانستيم قول بودجه     . اش هم از استادان دانشگاههاي معتبر كشور بودند       اعضاي كميته علمي  

 فاز اول را بدون مـشكل دريافـت كـرديم امـا در     83در سال .  ميليوني به ما پرداخت شود200 ميليوني و يك فاز 300توماني را بگيريم كه در دو فاز  
در همـين  !  كه با اين سازمان قرارداد داشتند قراردادشان فسخ شدييبنيان و دانشگاهها كالً سازمان صنايع نوين جمع شد و شركتهاي دانش         85سال  

پيشرفت خوبي داشت، ما پول بسياري از سازمان شريف، از دانشكده مكانيك دانشگاه رعلي وزمان چون پروژه به اذعان تيم ناظر به سرپرستي دكتر د         
 ميليون تومـان از  200ييد كامل تيم نظارت باز هم به دليل برچيده شدن سازمان، پولي به ما پرداخت نشد و تا اآلن حدود أ ت با وجود طلبكار بوديم كه    

 با وزارت صنايع به نتيجه نرسيديم به سراغ وزارت نفت رفتيم و پس از اين كه   . كنيمبودجه مصوب، به ما پرداخت نشده است و هنوز هم پيگيري مي           
 ميليوني گرفتيم تا يك پايلوت ارزيابي براي توپك هوشمند بسازيم و اعتماد آنهـا را جلـب   150اي توانستيم شركت ملي گاز را راضي نماييم و بودجه        

5/1سرشت كه مدير پـژوهش شـركت ملـي گـاز بـود توانـستيم قـراردادي        پاكسپس به ادامه كار در ابعاد بزرگتر پرداختيم و با حمايت دكتر        . كنيم
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 درصد پيشرفت داشته است و اميدواريم تا در بهـار  85پروژه تا اآلن . ميلياردي ببنديم تا با همكاري دانشگاه تهران دست به ساخت اين توپكها بزنيم           
.ايم روسيه همكاري داشتهGPAS انگليس و PII شركتهاي خارجي همچون البته ما در اين مدت با.  عملياتي برسيمآزمون به مرحله 91سال 

در ! رودكامالً برعكس چيزي كـه انتظـار مـي   ! كرديمنكته جالب اين بود كه ما در ابتدا به كمك شركت انگليسي در مناقصات شركت گاز شركت مي    
البتـه مـا از شـركت    . د و ما با شركت روسي، شراكت خود را آغاز نموديماش را با ما قطع نمو شركت انگليسي همكاري،ادامه به علت بحثهاي تحريم    

دانيد گفتند كه شماها چون نميچون در ابتدا به ما مي! كرديمروسي فقط براي اين كه توجه و حمايت سازمانهاي نفت و گاز را جلب كنيم استفاده مي      
پـس از  . مين دليل ما مجبور به برقراري ارتباط از طريـق شـركتهاي خـارجي شـديم    به ه! توانيد آن را بسازيد كنيد كه مي  كه توپك چيست، فكر مي    

گونه كمكي در اين زمينه به ما نكردند و حتي همين اآلن اگر بفهمند كـه مـا   سازي زديم كه البته شركتهاي خارجي هيچكارهاي اوليه دست به بومي 
ـ بدون مشكل و آورند توپكهايي كه شركتهاي خارجي مي! كنندسخ ميايم قراردادهايشان را با ما ف     سازي را شروع كرده   كار بومي  ه صـورت مـستقيم   ب

افزارهـاي پيچيـده بازشناسـي    شود و پس از انجام اسكن خط لوله و خارج شدن از خط، سيگنالهاي ذخيره شده در آن به كمك نـرم    وارد خط لوله مي   
در ايـن پـروژه بـا چنـد     . دهنديند، مشخصات عيوب خط لوله را با محل دقيق آن ارائه مينماهاي عصبي استفاده مي از الگوريتم شبكه  الگو كه عمدتاً  

، تـيم دكتـر   )بخش رباتيـك و هـوش مـصنوعي   (گروه دانشگاهي همكاري داريم از جمله تيم دكتر نيلي احمدآبادي و دكتر اعرابي از دانشگاه تهران         
كما از دانشگاه تهران و چند مشاور ي در دانشكده شيمي دانشگاه تهران، تيم دكتر يوسفيصادقي در دانشكده مكانيك دانشگاه تهران، تيم دكتر مهدو

. دانشگاهي ديگر از دانشگاه شريف و علم و صنعت

 آيا كارفرما خواستار استفاده از اين تيمها شده است؟
البته از مزايـاي ايـن پـروژه    . نها در اين پروژه استفاده نماييمايم كه از بهتريرفرما نبوده است ولي ما سعي كردهنه اجباري در اين خصوص از سوي كا  

ه حاصل آن تعداد بسيار زيـادي مقالـه   اين است كه بسياري از استادان دانشگاهي و بالطبع دانشجويان فوق ليسانس و دكتري آنها درگير آن شدند ك             
هاي پژوهـشي و در   من از جمله بزرگترين پروژهنظرر كشور گرديد كه به المللي بوده است و نهايتاً اجراي يك پروژه بسيار بزرگ چند تخصصي د بين

.استكاربردي در كشور عين حال 
افزار، مكانيك سياالت و جامـدات، پليمـر و پـردازش    افزار و نرمهاي مختلف همچون فيزيك، الكترونيك، سخت     متخصصان ما در اين پروژه از رشته      

4 نفر تشكيل شده است به عالوه تيمهاي دانشگاهي و همچنين 30تيم اصلي از حدود .  مخصوص خود داردسيگنال حضور دارند كه هر رشته، تيمي     
سـاله  كه هرآور باشد چراواند براي كشور بسيار مفيد و سودتساخت چنين تجهيز ارزشمندي مي  . نمايندكارگاه تخصصي ساخت كه با ما همكاري مي       

300 كيلومتري بـين  200به عنوان مثال، بازرسي يك خط لوله . گرددهاي خارجي پرداخت ميمبلغ هنگفتي بابت بازرسي خطوط لوله كشور به شركت       
.هزينه دارد) بسته به قطر آن( هزار دالر 700تا 

ستفاده نمود، چون آنها نيز تأسيـسات  توان از اين ابزار انيز ميو صنايع غذايي   حتي در ساير صنايع مثل صنايع پتروشيمي        
.  ..اي داردشان احتياج به تميز شدن و بازرسي دورهكشيلوله

 هزار كيلومتر خـط لولـه داريـم كـه     70در ايران حدود . از طرفي مشكلي كه وجود دارد اين است كه در ايران، پراكندگي خطوط لوله بسيار زياد است        
كـشد   سال طول مي5 هزار كيلومتر توپكراني بيش از 70شود و با توجه به امكانات موجود، ) بازرسي(ر توپكراني  سال يك با5طبق استاندارد بايد هر    

 ميليـون  7به عنوان مثال، شركت گاز كه تنها يكي از خطوط را در اختيار دارد هر سال حـدود  . كه نشاندهنده وجود بازار هميشگي براي اين كار است 
. هاست چون فعالً آنها ابزارش را دارنددهد كه البته بيشتر اين قراردادها با خارجيصاص ميدالر براي اين موضوع اخت

، مـسير  ايـم كـه ايـن نقـشه راه     توپكهاي هوشمند را با همكاري دانشگاه تهران تدوين نموده، به شركت ملي گاز ارائه كرده            »نقشه راه «ما همچنين   
البتـه  .  ساله ترسيم نموده است و با حمايتهاي معاون پژوهشي وزير نفت انجام گرفته است10 دوره هاي هوشمند را طي يك   سازي فناوري توپك  بومي

 بازارهاي قابل تعريف و بسيار بزرگ ديگـري در سـاير بخـشها    ،اين پروژه. هستهاي نفت و گاز نيز     يازمند حمايت مديران ساير مجموعه    اين طرح، ن  
بـه  . جويي بسيار عظيمـي اسـت  دهد كه خود، صرفه سال عمر خطوط لوله را افزايش مي   20اجرا شود حدود    دارد، به عالوه اين كه اگر به طور منظم          
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بسياري از خطوط، هنوز توپكراني نشده است كه اين اشكاالت باعث شده است تا ميانگين عمر خطوط در ايـران  ... خاطر مسائلي همچون تحريمها و   
 به استثناي شركت ما متأسـفانه در جـاي   ،اي در كشور داردچند كه آگاهي از اين موضوع، عمري يك دهههر!  سال باشد60 تا   40 سال و در دنيا      20

به عنوان مثال در بخش آگاهي رساني، ما چندين سمينار در اين خصوص برگـزار  . ديگري هنوز اقدامي در اين باره به طور جدي صورت نگرفته است    
4 برنامـه در شـبكه   2بنده خـودم  . ايمجالت تخصصي مثل نداي گاز و نيز صدا و سيما به انجام رساندههاي تخصصي متعدد در م   ايم و مصاحبه  كرده

رساني خوبي انجام بگيرد كه خوشـبختانه مـؤثر هـم    ام تا اطالع  همچنين دو برنامه راديويي در راديو فرهنگ داشته       . امسيما درباره اين موضوع داشته    
ايـم تـا   به عنوان مثال، به معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري براي توسعه ايـن تجهيـزات مراجعـه كـرده    . تبوده و اآلن حمايتها بهتر شده اس      

 درصد يكي از آنها بومي اسـت  50 اندازه، اين ابزار را در اختيار داريم كه تنها 4ما اآلن در    . الملل قوي ظاهر شويم   بتوانيم وام بگيريم و در عرصه بين      
اند كه بـسيار عـالي   از طرفي افراد بسيار زيادي هم از نظر فني و هم از نظر علمي درگير شده.  مورد نياز است هم ديگراندازه10و براي رقابت، حدود  

.از جمله استفاده از پليمرسازان بسيار خاص براي توليد مواد مورد نياز كه حتي براي توليدكننده پليمر نيز حوزه و بازار جديدي بود. است
هاي راديويي براي اولين بار در كشور بـوده   ضبط و شنود فرستنده و گيرندهانهماايم طراحي و ساخت س هاي ديگري كه در شركت انجام داده      از پروژه 

كنـد و فنـاوري آن در   در كشور نيز كه از اثر تداخل كانالهاي مجاور راديويي جلوگيري مي HFتيونر خودكار باند    -طراحي و ساخت اولين فيلتر    . است
 شركت فناور به عنوان همكار اسـتفاده  3 سال و نيم بومي كرديم و در كنار آن از 2 طياختيار امريكا بود يكي ديگر از كارهاي ماست كه ما آن را در       

.كرديم
مليـات انتقـال گـاز، اجـرا      ع4متري و كنترل و مانيتورينگ را براي اولين بار در ايران، در مشهد با حمايت منطقه       هاي تله در بحث نفت و گاز، سامانه     

Networkمورد ديگر، طراحي و ساخت . هاي اسكادا را براي اولين بار بومي كرديمو ديگر سامانهRTUهاي  سامانه،در اين پروژه. كرديم Adapter

اي اين كار دسـت بـه مطالعـات    بر. هاي آلماني و اتصال شبكه بومي به شبكه آلماني ساخته شدهايي است كه براي رفع اشكاالت بيش از حد سامانه    
گونـه مـشكلي    توانست شبكه بومي ما را به شبكه آلمـاني بـدون هـيچ   انهماميداني زيادي زديم و در عرض يك سال و نيم به نتيجه رسيديم؛ اين س            

.متصل نمايد كه باعث حيرت همه مديران شركت گاز شد
بنيان بـودن شـركت و وابـستگي     درآمد با مشكالت زيادي مواجهيم و اين به علت دانشاما در عين حال با اين كه كارها بزرگ بود اما از نظر سود و              

بندد  سازمان قرارداد مييكمثالً مدير . بيش از حد به نيروي انساني متخصص و نخبه و همچنين عدم تعادل سياستهاي سازمانهاي دولتي بوده است         
از ديگـر اشـكاالت، طـوالني شـدن زمـان پـول دادن       ! كنـد ين كار نبوده و بودجه را قطع مـي  گويد كه اصالً نيازي به ا     آيد مي اما مدير بعدي كه مي    

 چندين سال ،حتي گاهي اوقات. دهندبرخالف اين كه كار جلوتر از برنامه است، در بسياري اوقات بودجه را متناسب با پيشرفت كار نمي        . سازمانهاست
. ن فرسايشي بودن، بسيار به ضرر ماست هنوز ما طلبكار هستيم كه اي،پس از اتمام پروژه

كـم آن نـوع كـاري را كـه دوسـت      ايد اما راضي هستيد كه دسـت درست است كه شما در اين چند سال، سود خوبي نبرده        
!دهيدايد انجام ميداشته

منـد، فـضا بـراي كـار     هـاي جـوان عالقـه   البته با اين كه شركت، سود خوبي نداشته است اما يكي به دليل عالقه و ديگر به دليل اين كه براي نيرو              
پس از چند سال به دليل دريـافتي نـه چنـدان    در شركت هاي جذب شده چند كه تعدادي از بچه    دهيم، هر تخصصي فراهم باشد اين كار را ادامه مي       

 جايگاه مديران و مسئوالن پژوهشي كـشور بـودم   اگر من در. شان برسندها به خواستهالبته اميدوارم كه اين بچه . شونداند و از ما جدا مي     زياد، ناراضي 
كني بستم، چون هم پتانسيل بااليي داريم و هم اين كه هر كاري كه در ايران شروع ميتمام تالشم را در جهت بهبود كارهايي از اين نوع به كار مي            

Highكند و تنها مختص به صنايع كامالً جديد است و فرصتهاي بسيار زيادي را ايجاد مي techمثالً براي بهبود ترافيك، آلـودگي هـوا،   . هم نيست
.كارهاي بسيار زيادي قابل انجام است... شبكه داخلي يك اداره و سازمان و 

هاي مورد نياز در اين حـوزه  از كارهاي مورد تحسيني كه آقاي زنگنه در زمان وزارت خود انجام دادند تأسيس دانشگاههاي صنعت نفت و ايجاد رشته   
بـه نتيجـه مـورد نظـر     ... اخل بود كه البته به علت مشكالت مديريتي مثل ناپايداري مديريتها، تغيير سياستها با تغيير مديريتها، كسري بودجه و           در د 

. نرسيد
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بينيـد؟ مـثالً   بنيان سابقه زيادي دارد چه مشكالتي را بر سر راه خود مـي     شما به عنوان فردي كه در زمينه شركتهاي دانش        
 ديگـر  ،ها خرج زيادي بكنيد تا شايد به نتيجه برسد يا نه؟ و يا ايـن كـه حـامي مـالي شـما     يد براي هر يك از پروژهشما با 

...دهد و بنخواهد ادامه 
يعني حمايتها فقط لفظي است و اصالً به معـرض  . حمايت مالي، بسيار ضعيف است    ترين مشكالتي كه اين شركتها با آن مواجهند، اين است كه          مهم
 اشكاالت سـاختاري  مانندگذاري خطرپذير در ايران وجود ندارد، نهادهاي دولتي موظف به انجام آن هستند اما به داليلي چون سرمايه! رسدور نمي ظه

ارهـاي   حاضر به كم شدن بودجه خودشان و يا به بيان ديگر پرداختن به ك ،در سازمانها، عدم وجود باور قوي در برخي مديران و مواردي از اين دست             
شوند كه كـار شـما چيـست و     سازمانهاي دولتي در اغلب موارد اعتقادي به ساخت در داخل ندارند يا اصالً متوجه نمي ،به زبان ديگر  . پژوهشي نيستند 

ي و تحليل آينـده را  بينشود كه تنها به رفع نياز در زمان حال بينديشند و قدرت پيش     مديران سبب مي  برخي از   نگري  يا عدم آينده  ! اي دارد؟ چه فايده 
اند و همين، سبب ايجاد بدبيني نسبت بـه  بنيان است كه به تعهدات خود درست عمل نكرده      اشكال ديگر، وجود بعضي شركتهاي دانش     . نداشته باشند 

ـ اين مقوله شده است كه براي جلوگيري از اين مسائل الزم است تا نهادهاي ذيربط ضوابطي را تعيين نمايند نه اين كه هر    راحتـي بتوانـد   ه شركتي ب
گـويي  مثالً وقتي به مدير پژوهش سازماني مـي . مشكل ديگر، عدم وجود ديد پژوهشي است. بنيان بودن بكند كه از آفات بسيار بد است       ادعاي دانش 

در حالي كه يـك پژوهـشگر از   ! دهيمگويد شما اول انجام بدهيد اگر به جايي رسيد ما بودجه مي خواهيم براي فالن موضوع، مي    فالن قدر بودجه مي   
و كـار شـما   ! كـرد  چرا كه اگر خودش سرمايه داشت كه اصالً براي حمايت به شما مراجعـه نمـي      ؛اي ندارد و كسي را براي حمايت ندارد       خود سرمايه 

بـه  . خواهد و درازمـدت اسـت  يعني كار پژوهشي، حمايت و صبر و حوصله مي. حمايت است نه چيز ديگر و كار پژوهشي با كار پيمانكاري تفاوت دارد   
 را به تأخير انداخت تا بر روي اشكاالت موجـود مطالعـه و   dreamliner سال زمان افتتاح آخرين هواپيماي خود به نام      3عنوان مثال شركت بوئينگ     

ا پس از افتتاح بـا چنـان تقاضـايي    حتي با اين كه ميليونها دالر ضرر به شركت وارد شد و از اعتبارشان كم شد، ام      . براي رفع آن تالش صورت بگيرد     
ايـن  . پذير بودن است و اين كه فرايند پژوهش را كامالً بشناسدهاي مدير پژوهشي، ريسكاز ويژگي. ضررها جبران گرديد آن  مواجه شدند كه تمامي     

البته ايـن  . بايد به مدير باالدستي گزارش دهند چون ؛اي بزرگ بگيرندكنند حتماً نتيجهگذاري مي ميليون سرمايه100مديران اغلب انتظار دارند وقتي  
.وضعيت تا حدودي نسبت به گذشته بهتر شده است

كنند با مزيت نسبي اين علوم آشنا هستند يا نه؟ آيا كساني كه سياستهاي كلي علوم را در كشور تنظيم مي
هاي كالن كـشور در  امع علمي كشور از اين مقوله است و يا تعيين پروژهالبته اآلن كارهايي انجام شده است مثالً تدوين سند ج         . جوري نبود قبالً اين 

امـا  . ندهـست معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري كه چند بخش نانو فناوري، بيو فناوري، هوافضا، مواد و ابررايانش به عنوان محورهاي كلي آن       
.شودنجام نميچون فقط با حرف زدن و تدوين سند كه كاري ا. مشكل اصلي در اجراست

پردازد و به شناسـايي مـشكالت   در اين زمينه كتابي نيز هست كه با حمايت وزارت صنايع چاپ و منتشر شده است و به تمام مشكالت ما در اجرا مي   
ل داريم و چقدر بايـد  اند كه ما در زمينه اجرا چقدر مشكپردازد و خوشبختانه برخي سازمانها مثل سازمان گسترش متوجه شده      موجود در حين اجرا مي    

خواهيم در حوزه نانو در خاورميانه در  مي1404انداز سند چشمبه عنوان مثال فرض كنيم كه هدف، اين باشد كه در . در اين زمينه دقت و تالش نمود    
هش، مديريت پژوهش خوانده باشـند  يا در بخش پژو . حال براي اين كار احتياج به مديراني داريم كه مديريت فناوري خوانده باشند            . رده اول بايستيم  

 در MBAطور كـه  همان. شودهاي مديريت و بازرگاني ارائه ميدر دنيا تمامي اين مديريتها در دانشكده     . تا حداقل با روشهاي رشد فناوري آشنا شوند       
 دارد كه البتـه الزم اسـت چـون    MBAكده مثالً دانشگاه شريف كه صنعتي است و بايد مهندسي باشد دانش. شود، درست برعكس ايران آنها ارائه مي  
كنند و فلسفه تأسيس آن هم اين است كه اگـر مهندسـان خودشـان    ها را ارائه مي نداشته باشد دانشگاههاي رده چندمي اين رشته  MBAاگر شريف   

MBA    هـاي مـديريتي، تربيتـي و    تر وارد رشتهگيرند و اين مسئله ناشي از اين رويداد است كه در كشور ما افراد باهوش كم بخوانند نتيجه بهتري مي
طور كـه مستحـضريد    است و همانMBA رشته برتر، اقتصاد، مالي و 3يعني در دنيا . در حالي كه در دنيا كامالً قضيه برعكس است   . شوندمعلمي مي 

گونـه كمكـي بـه    ايـن اسـت كـه هـيچ    يافتـه  ها بايد تالش زيادي كنيد، چون سياست كشورهاي توسعه      براي درخواست ادامه تحصيل در اين رشته      
حتي چندي پيش در گزارشي اعالم شـد كـه دانـشگاههايي مثـل هـاروارد و بـه طـور كلـي         . ها نكنندكشورهاي جهان سوم براي رشد در اين زمينه   
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و فقـط بـه كـشورهاي    كننـد   بورس نميMBAدانشگاههاي معتبر امريكايي و اروپايي به هيچ عنوان دانشجوهاي كشورهايي مثل ايران را در رشته      
توانيم مهندسانمان را از ايـن كـشورها تـأمين    گونه است كه كشورهاي جهان سومي كارگر هستند و ما ميدهند و ديدگاهشان اينپيشرفته بورس مي 

اگـر كمـي بررسـي    شما . كاره فرد ديگري استدر حالي كه مدير اصلي و همه   . ايمفقط تفاوت در اين است كه كارگر متخصص استخدام كرده         . كنيم
انـد و مهـاجران   اند، از بچگي در همانجا بـزرگ شـده  رشد كرده... شويد كه حتي ايرانياني كه در مؤسسات بزرگي مثل ناسا و گوگل و   كنيد متوجه مي  

اند كامالً تفاوت دارند و بسيار ن بودهسالهاي اخير نيستند و بسياري از آنها اصالً با ايران آشنا نيستند و بنابراين با افرادي كه حداقل تا ليسانس در ايرا            
.اند براي رشته مديريت و امثال آن در بهترين دانشگاهها بورس شوندمعدودند افرادي كه توانسته

 اين مشكل بسيار معروفي است و از گذشته هم وجود داشته است كه مشكل اصلي در ايران مديريت اسـت يعنـي همـان                       
...بحث اصلي مربوط به اجرا 

 ديگر مشكالت اين است كه مديريت در ايران كامالً سنتي است و اصالً به عنوان يك علم پذيرفته نشده است و بـه نـوعي اسـت كـه يـك نفـر                   از
ندس هستند درست بـرخالف كـشورهاي   مشكل ديگر اين است كه بيشتر مديران ارشد كشور، مه   . يميداندهد يعني مديريت    هميشه بقيه را هل مي    

 خـوب   يـا دكتـر  اگر شما يك مهندس. دهيمايم و به اين الفاظ، خيلي اهميت ميعلت اين مشكل اين است كه در ايران همه شعار زده       .پيشرفته دنيا 
مشكل ديگر اين است كه مديران خوبي را كه با تجربه و شكست و خطا به حدي قابـل قبـول از درك   .  باشيدهم دليلي ندارد كه مدير خوبي    ،هستيد

اند كـه بـه    ارائه كردهMBAهايي مثل  رشته... پيام نور و  هاي دانشگاه  در قدرالبته اشكال ديگر اين است كه اين      ! گذاريماند كنار مي  مديريتي رسيده 
كنيم، بدون اين كه شـناختي   هم اين است كه هرچه داريم را از كشورهاي ديگر وارد مي       شانتيجه! صورت يك تب و اپيدمي در جامعه درآمده است        

يا صـندوق ذخيـره ارزي   . اي نرسيدمثالً بحث دانشگاه علمي كاربردي كه طرح آن از آلمان وارد شد اما به هيچ نتيجه.  موضوع داشته باشيم هبنسبت  
در حـالي كـه   .  درآمد نفتي حاصل شده اسـت از درصد بودجه 20 كه تنها ست درست برخالف آنجااش نروژ گرفته شده است اما نتيجه     كه مدل آن از   

چون همـه  !  ساله در صنعت نفت حتي شركتي مثل پتروناس مالزي نداريم100 دارند ولي ما با قدمت statoil سال است شركت عظيمي مثل  40آنها
ايم كـه نظـام    سال چرخيدن دوباره به اين نتيجه رسيده40مثالً بعد از . داريمنميكنيم اما به سمت آن هدف، گام برچيز را با هدف درست شروع مي      

توان از تجربيات بقيه استفاده نمود سعي داريـم  سؤال مهم مطروحه در اينجا اين است كه چرا در دوراني كه به راحتي مي        !  ساله بهتر است   6موزشي  آ
!ضوع حتي تعريف دقيقي نداريمهمه چيز را خودمان از نو و با روشي نو ايجاد كنيم؟ در حالي كه از مو

اي است و اين مشكل فردگرايي ماست؛ يعني هر كسي   كه بر پايه دانش باشد بيشتر سليقه       مديريتها در ايران به جاي اين       
كند كه براي سازمانش چه اتفاقي بيفتد نه اين كـه بـر اسـاس يـك              گيري مي رسد تنهايي تصميم  كه به مديريت جايي مي    

!برنامه مدون، به پيش برود
اي و مرامـي و بـه اصـطالح،    اند و همه چيز سـليقه مديريت را به عنوان يك علم نپذيرفتهريشه مشكل نيز اين است كه هنوز در ايران          . درست است 

البته در بعضي جاها مديران كاربلد و خـوبي  . كندشود تمامي سياستهاي يك سازمان تغيير مي      به همين دليل وقتي يك مدير عوض مي       . ي است ميدان
انـد چـون بـه    همچنين اآلن در دنيا مديريت را كنار گذاشـته . يمات خوب و مؤثري بگيرندهستند اما مشكل اين است كه در همه جا نيستند كه تصم       
است يعني به نحوي مديريت كني كه تمامي زيردستان با هـم و بـا هـدفي    ) leadership(تنهايي كافي نيست و بحثي كه مطرح است بحث رهبري     

...زور و بخشنامه و گونه استفاده از كنيد همسو شوند، بدون هيچكه شما تعيين مي

خـوبي  » مـدير «گويد ما به فالن جا رفتيم كه آنجا         دهم آن فرد كارآفرين مي    هايي كه انجام مي   گاهي اوقات در مصاحبه   بله،  
...داشت كه باعث شد ما به اين موفقيت نايل آمديم 
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د؟گويي به نظر شما فرد كارآفرين چه كسي است؟ شما به چه نوع كاري، كارآفريني مي
نه ايـن  . كنددهد و سپس يك راه حل خالقانه و نوآورانه براي آن پيدا و ارائه ميكارآفرين كسي است كه يك مشكل و نياز را به خوبي تشخيص مي       

ـ  ! زننداي شده است كه همه فقط غر ميمتأسفانه اآلن در ايران به گونه! كه تنها غر بزند و ايراد بگيرد  شكل، تالشـي  بدون اين كه اصالً براي حـل م
در حالي كه هر كسي كه بيشتر مشكالت را حل كند . فهمدكنند هر كسي كه بيشتر ايرادگيري كند بيشتر ميبكنند و بدتر از آن اين كه همه فكر مي  

. مفيدتر است

تي از هـاي حمـاي  حال به نظر شـما در زمينـه      ! فهمد در كل، مسئوليتش هم بيشتر است      كند كه بيشتر مي    اگر كسي ادعا مي   
كارآفرينان، چه كارهايي بايد انجام شود؟

اما دولت براي حمايت بايد فرهنگ كـارآفريني را در  . در مقوله كارآفريني، حمايتها از طرف حاكميت و به بيان ديگر بايد از طرف دولت صورت بگيرد            
ل اين هستند كه يك شغل خوب پيدا كنند و سـر كـار برونـد در    التحصيالن به دنباكشور ايجاد كند، به عنوان مثال در كشور ما بيشتر جوانان و فارغ            

يعني همه دوست دارند يك حقوق ثابـت كارمنـدي   . كس به دنبال اين نيست كه كار خوبي را ايجاد كند و چند نفر ديگر را مشغول كندحالي كه هيچ 
درست .  كه كمي سختي ببيند و تالش كند تا چيز جديدي بياوردبگيرند و به اين قيمت روح نوآوري را در خود از بين ببرند و هيچ كسي حاضر نيست     

.برخالف كشور چين كه توانسته است اين روح نوآوري را در مردم خود نهادينه كند
متأسفانه طي شاخـصهايي كـه در آمارهـاي جهـاني     . مرحله بعد اين است كه بهبود فضاي كسب و كار را ايجاد كنيم يعني به كارآفرينها كمك كنيم        

 پارامتر اساسي دارد؛ از جمله 15 تا 10شاخص فضاي كسب و كار حدود ! هاي آخر نمودار بهبود فضاي كسب و كار است        ارائه شده است ايران در رده     
ا و هـ كند، مالياتها و بيمهميزان بوروكراسي كه شما براي ثبت يك شركت داريد، حمايتي كه يك بانك از شما براي ايجاد يك كسب و كار جديد مي                

Siliconسربارهايي كه بايد بپردازيد چه ميزان است؟ به عنوان مثال در  Valley  ًامريكا ميانگين زمان تأسيس يك شركت، نيم ساعت است و مـثال
، توانيد يك ايده را به شركت برسانيد، در حالي كه همه چيز آن مـشخص اسـت، وكيـل داريـد     ساعت مي  24يعني شما در    . در امارات يك روزه است    

 دالر بـود كـه از   400اش ماهيانـه  به عنوان مثال شركتي مثل گوگل از دفتر و جايي شروع كرده بود كه اجـاره  . دفتر داريد، منشي و نيروي كار داريد      
هـاي آن  كس راغب به انجام آن نيست، چون افراد كارآفريني كه سختيپس اگر فضاي كارآفريني فراهم نشود هيچ. آنجا غولي مانند گوگل پديد آمد    

سازي، حداقل در دانشگاههاي برتر روي مثالً براي حل مشكل فرهنگ. گويند كه اين كار را نكنند چون بسيار مشكل است       بينند به ديگران مي   را مي 
EQ    دانشجويان بيشتر كار كنيم، نه تنها روي IQبـه عنـوان مثـال از    . همچنين از كارآفرينهاي موفق دعوت كنيم تا در آنجا سمينار ارائه كننـد .  آنها

و در آن از » !آموزنـد آنچه در دانشگاه به ما نمـي «: كارهايي كه خودم در نظر دارم تا انجام دهم برگزاري كارگاههايي در دانشگاههاست با اين عنوان          
دهنـد و  بـه نـام تجـارت مـي    هـا درسـي   مثالً اآلن در چين از سنين پايين به بچـه . افراد برجسته و موفق در حوزه خودشان دعوت به سخنراني كنم        

كردند كه بيايد و با او صحبت كند تا ياد بگيـرد  ديدند، فرزندان خود را تشويق ميوقتي يك خارجي را مي. دهندهمچنين زبان انگليسي را آموزش مي  
.زنند صحبت كندينه اين كه تنها در آموزشگاه زبان كه همه دست و پا شكسته حرف م! كه با يك خارجي چگونه ارتباط برقرار كند

اي ايـن درس را فـردي از   همچنين در هر دانـشكده . هاي كارآفريني را با جديت بيشتري در دانشگاهها پيگيري كنيم و آن را اجباري كنيم         بايد دوره 
اشكالي . شويم دچار مشكل ميكند، چون در اجراها آن را ارائه مياي مثل مديريت براي همه رشته   همان دانشكده ارائه كند، نه فردي كه از دانشكده        

امـا سـؤال اينجـا اسـت كـه ايـن       . ايم تا مدرس كارآفريني تربيت كنيمايم و دانشكده كارآفريني ايجاد كرده   كه وجود دارد اين است كه مثالً ما آمده        
اي چند ماهه به  انجام شد، برگزاري دورهولي كار خوبي كه با همكاري وزارت كار   ! اند كه از علمشان استفاده شده باشد؟      مدرسان كي و كجا كار كرده     

مـثالً  . هاي مشخص دعوت شده بود تـا در آن شـركت كننـد    شريف بود كه از افرادي با رزومه     MBAكمك استادان دانشكده كارآفريني و دانشكده       
كم اين فرد، راهي را ار خوب است چون دستاين بسي!  ميليون سرمايه را از دست داده بود    500فردي در آنجا آمده بود كه تنها افتخارش اين بود كه            

نـه  ! داننـد توان اين كار را در ابعاد كوچكتر براي دانشجوها برگزار كرد تا بفهمند كه تنهايي هيچ نميحال مي. براي پول در نياوردن كشف كرده است 
. داننداند همه چيز دارند و همه چيز را مياين كه چون شريفي
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!هايشان استسازي ايدهشان، در تجارينند دانش فني را تدوين كنند اما مشكل اصليتواپاركهاي فناوري مي
هـاي  كنـد كـه در جـشنواره   ندارند، يعني با اين كه طرف اختراعي مي) هوش تجاري (BIبه عنوان مثال بعضي از افراد مخترع و باهوش اصالً          ! دقيقاً

البتـه بـاز هـم ايـن جـور فراينـدهاي       . خـورد  اقبالي در ايران ندارد و پروژه به سرعت شكست ميآورد اما اختراعاتش اصالً  المللي مقام مي  اختراع بين 
ها را ياد بگيريد و آنها را با جاهايي كه ايـن را آمـوزش   تشخيص بازار را بايد در دانشگاهها ياد داد يا حداقل به افراد بفهمانيم كه بايد يك سري دوره          

.دهند آشنا نمودمي

التحصيالن دانشگاهي فـراهم   اين است كه فضاهايي براي فارغ    و مراكز رشد،   فلسفه وجودي پاركهاي علم و فناوري      اتفاقاً  
كـم، يـك بـار شكـست     شود تا با تأسيس شركتهايي با ريسك كمتر، تجربياتي در زمينه تجارت به دست آورنـد و دسـت           

 است كه مواجه شوند و اآلن مركز كـارآفريني شـريف،   بخورند تا بفهمند كه با چه مشكالتي در حوزه كاري خودشان ممكن      
.پا را از اين هم فراتر گذاشته و فضايي را براي دانشجو فراهم آورده است تا با ريسك بسيار پايين با اين فضاها آشنا شود

امور مالي و بازاريابي ندارند و تنها چيزي كه در البته پاركهاي فناوري مشكالتي هم دارند؛ از جمله اين كه غالباً مشاور حقوقي يا مشاور فني يا مشاور           
!ستي مالياتي اگذارند فضا و كمي امكانات و معافيتهااختيار مي

گذارنـد بهتـر اسـت     در گفتگو با رئيس پارك فناوري دانشگاه تهران اين مطلب را بيان كردم كه عالوه بر فضاي كاري كـه در اختيـار شـركتها مـي       
كم محصوالتشان را خوب معرفي كنند يـا شـركت هـا را تجميـع     اي بازاريابي در آنجا به راه بيندازند كه دستركت حرفهخدمات ديگري مثالً يك ش   

.نموده و كنسرسيوم هاي تخصصي تشكيل دهند

هـا و يـا زمينـه    ايالتحصيالن دانـشگاهي مـا از كـار و شـركت همـدوره     مثالً هر كدام از فارغ .  به مورد خوبي اشاره كرديد    
.شناسند تا با هم مشاركت كننداليتشان اطالعات كافي ندارند و حتي اصالً همديگر را نميفع

سازند در كشورهاي اروپايي براي افراد در ابتداي تولد بانك اطالعاتي مي   . اين اشكال از اينجاست كه يك پايگاه اطالعاتي بزرگ و كامل وجود ندارد            
گونه مراكز اين. اي نيستشود و ديگر احتياج به وجود بايگاني در هر سازمان و ادارهن يك دكمه مشخص مي كه كليه موارد مربوط به او تنها با فشرد        

Hallرا غالباً Centerنامند مي.

مثالً در اينجا اگر در يك وزارتخانه به عنوان پيمانكار متخلف شناسايي بشويد و نامتان ثبت شود، در يك وزارتخانه ديگـر،                    
!پيگيري نيستاين امر قابل 

در حالي ! توانيد همان كاال را با قيمت كمتري از گمرك ديگري وارد نماييداز آن بدتر، اگر شما از يك گمرك، كااليي را با فالن قيمت وارد كنيد مي             
.كه زيرساخت آن وجود دارد ولي هيچ شبكه خوبي براي آن وجود ندارد

.از شما سپاسگزاريمدر پايان، 
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.تواند باشد، هم از طريق كمك مالي و هم از نظر شناخت بازارش ميحمايت، هم از طريق آموز•
.شودكنند، يعني توسعه پايدار انجام ميتك افراد با هم رشد مياقتصاد اگر سالم باشد تك! شوداگر اقتصاد، سالم باشد همه مشكالت حل مي•
.هاي آموزشي ببينندبعد اينها را جذب كنيم كه دوره. تباط برقرار كنيمبايد كارآفرينهايي كه هستند و بودجه ندارند را بشناسيم و با ايشان ار•
.بينيد، طرف از كارگري شروع كرده و صاحب اين تشكيالت شده استوقتي شما يك كارخانه بزرگ مثل تويوتا را مي•
.  كارآفرينان، حمايت بكنندتوانند ازتمام سازمانهاي حاكميتي مي. معافيتهاي مالياتي باشد. بايد قوانين مجلس مناسب باشد•
.روداگر تجارت سالم باشد خودش راه خودش را مي. من معتقد به تجارت آزادم و اصالً به تجارت تحت كنترل اعتقاد ندارم•
.كند ميرود با اين دالر ارزان جنس از آنجا بردارد و بياورد و بنابراين همينجا توليدشاگر دالر نرخ واقعي خودش باشد، ديگر چه كسي مي•
.شوندكه به دليل نيروي كار ارزان موفق مي... مثل هند، برزيل، چين و . شوندتمام كشورهايي كه جمعيتشان زياد است يك روزي يكي از قطبهاي صنعتي مي•
.ين به خاطر هوش بااليشان استا. خواهند رئيس بشوندشان ميها همهايراني. ها برعكس همه تابعنديا ژاپني! كنند كه همه مديرندها فكر ميايراني•
.بيندكند امنيت اقتصادي ندارد و نابرابري ميكنند چون هر كسي فكر مياگر همه امنيت اقتصادي داشته باشند، با هم همكاري مي•
!رسيمما هم مي. اند اآلن به كجا رسيدهت وساروپا هم دوران رنسانس و جنگهاي جهاني را داشته ا. روداين اقتصاد دارد با فناوري، جلو مي. آدم بايد خوشبين باشد•
.يعني افراد براي اين كه كار گروهي كنند بايد آموزش ببينند كه چگونه كار گروهي و مشاركتي انجام بدهند. كار گروهي، بايد آموزش داده بشود•
.هم ديگر محيط كار سالم استبنابراين، پارامتر م. تواند مسائل اجتماعي هم باشدآموزش فقط آموزش فني نيست، آموزش مي•
.رسيمهيچ وقت فقط با كارهاي فردي به نتيجه خوبي نمي•
.خورنداگر طرف همان اولي را نداشته باشد همه اينها به مشكل مي. با كسي شريك شو كه اول صادق باشد، بعد هوش و ذكاوت داشته باشد و بعد مدير هم باشد•
.وكالت و زبان و روانشناسي بدانيد. بازرگاني و تجارت را بدانيد. وزشي مديريت مالي براي مديران غيرمالي بگذاريدهاي آمبهترين كار اين است كه شما دوره•
.دانشگاهها بايد اين امكانات را به ما بدهند كه بتوانيم اين چيزها را بخوانيم چون ديگر براي ما سخت است كه بخواهيم كنكور بدهيم•
.كنداش را داريم و آموزش براي ما مصداقهاي واقعي را در تجربيات قبلي تداعي ميچون تجربه! گيريميما مطالب را هم خيلي سريع م•
.كساني كه در اين كارند موفقند. شوند خيلي امكان رشد دارند؛ مثل معدن، راهسازي، پلسازي، كارهاي عمراني و زيربناييصنايعي كه به صنايع زيربنايي مربوط مي•
!شوداگر ما بتوانيم همه چيزمان را خودمان توليد بكنيم كه نمي.  راستاي توليد است و الزمه توليد است و نياز مردم هم هستبازرگاني هم در•
.چون نوآوري براي بازارهاي آينده است! اينگري كردهنوآوري يعني اين كه آينده. نگري اصالً نيستنوآوري بدون آينده•
.طلب نباشدطلب باشد و رفاهمبارزه. اش مهم استپذيري ريسك،بعد از هوش. اليي داشته باشدآدم كارآفرين حتماً بايد هوش با•
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ايد؟شود از سوابقتان بگوييد و اين كه در كجاها درس خواندهاگر مي
درس . من پسر چهارم بودم و همه برادرانم دكتر و مهندس بودند. تنداي بزرگ شدم كه به درس عالقه داشدر خانواده.  تهران هستم1338من متولد 

! ده روزي به آنجا رفتم و بعد فرار كردم.را از كودكستان سعدي در قلهك شروع كردم

!پس شيطان بوديد؟
رفتم ولي باالخره كالس اول را رفتم كودكستان را در ! اصالً مدرسه نرو! مادرم گفت كه بگذار يك بچه هم ما داشته باشيم كه دستفروش باشد. بله

. خواندم و رفتم امتحان دادم و قبول شدميكجا كالس پنجم و ششم را به كمك برادرم با هم . گرفتمو در آنجا شاگرد اول بودم و هميشه بيست مي
هايي كه دانشگاه صنعتي آريامهر قبول شدند يا بعد دوره دبيرستانم را در دبيرستان شهريار قلهك خواندم كه از دبيرستانهاي خوب بود و خيلي از بچه

وقتي به دبيرستان . هاي خوب آن زمان و واقعاً نابغه بودنداز البرز بودند يا از دبيرستان شهريار قلهك، هدف، خوارزمي، هشترودي و اينها از مدرسه
ترسيم كه اصالً سطح مدرسه پايين بيايد و اين است ما ميكنيم چون دو سال يكي كرده رفتم رئيس دبيرستان گفت كه ما ايشان را ثبت نام نمي

بود كه ) كالس هفتم و هشتم(در همان سال اول و دوم . باالخره برادر بزرگترم هم در آنجا بود، وساطت كرد و پذيرفته شدم! كشدآموز، نميدانش
 ديد ، آقاي ساالركيا،وقتي معلم ما.  از يك راه ديگر اثبات كردممن بعضي از اين قضايا را خودم. كردنديك درس هندسه داشتيم كه قضيه اثبات مي

 پيدا شده است كه اين قضايا را خودش از يك راه ديگري اثبات  (!)ها يك موجوديبرد كه بچهخوشش آمد و من را به اين كالس و آن كالس مي
ها به دانشگاه صنعتي آريامهر آن موقع آمديم داديم و با چند نفر از بچه كه كنكور 55تا سال . خالصه در دبيرستان جزو شاگردان ممتاز بودم! كندمي

شود زمين تا  آن چيزي كه ميباكند خواهم بگويم كه آدم آن چيزي كه فكر ميمي. خوانماش در اين فكر بوديم كه اآلن چهار ساله ميو همه
.كندآسمان فرق مي

شدند همه التحصيل ميهايي كه فارغ و استادان هم همه از آنجا بودند و بچه امريكا وصل بوداول و دانشگاههاي رده MITدر آن مقطع دانشگاه با 
يكي دو سال در آنجا بوديم و بعد انقالب پيش آمد و . گيرم دكتري را ميومشه كه بسال25كردم مثالً فكر مي. آمدندرفتند به آنجا و ميمستقيم مي

وقتي متوجه شديم ما هم رفتيم و اقدام كرديم و خيلي راحت به ما پذيرش . ها به خارج بروندكه يك سري از بچهدانشگاه اين امكان را فراهم كرد 
 كردم و خيلي راحت قبول كردند و واقعاً اهميت Applyكاره بود  در حالي كه درسم نيمه57 از تابستان حدوداً. صحبت از قبل از انقالب است. دادند

البته گفتند بيا .  تگزاس كه جزو شايد ده تاي آن موقع در رشته ما بود خيلي راحت پذيرش دادندUTرساند كه دانشگاه مان ميدانشگاه ما را در آن ز
يك ماه خودم . كردنداينجا زبانت را تكميل كن؛ كه زبان را هم خيلي سريع در عرض يك ماه بهترين نمره را در تافل آوردم كه خودشان تعجب مي
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طوري بود كه خودمان احساس غرور . بعد جالب اين است كه وقتي به دانشگاه رفتم تمام واحدهايم را قبول كردند. م و تافل دادمنشستم و خواند
هايي كه به آنجا رفته وقتي به آنجا رفتم يك ترم خواندم كه انقالب شد و فوج عظيمي از بچه. ايمكرديم كه از يك چنين دانشگاهي به آنجا رفتهمي

.ماندند درصد هم در آنجا20 درصدمان برگشتيم و 80واقعاً قصد خدمت بود كه شايد . همه هوس ايران آمدن كردندبودند 

دوستاني كه به آنجا رفته بودند بورس شده بودند يا با هزينه خودشان رفته بودند؟
 هزار تومانش بليط رفت و 7 هزار تومان شد كه 30ام من شش ماه رفتم و برگشتم كل هزينه! اي نداشتآن زمان كه هزينه. با هزينه خودشان

.برگشتمان بود

پس شما هم جزو آنهايي بوديد كه برگشتيد؟
!بله من برگشتم

!شدمانديد درستان تمام ميدو ترم ديگر مي
وقتي هم كه برگشتم . دوباره برگشتم واحد گذرانده بودم كه رفتم و 55حدود . دو ترم كه نه، چون ما زماني كه رفتيم يك ترممان منحل شده بود

 واحد يعني به اندازه 167 با 64 وارد شدم و سال 62دوباره در سال .  دانشگاهها تعطيل بود62بعد انقالب فرهنگي شد و تا سال . يك ترم هم خواندم
د مثالً تند اين بورسيه توانير است كه باي براي فوق امتحان دادم و مكانيك شريف قبول شدم ولي گف64سال . التحصيل شدمليسانس فارغيك فوق

اين است كه بيرون آمدم و ديگر . نداشتم كه بورسيه بشوممالي كرد و نياز چون پدرم تجارت فرش مي.  به آن نداشتمي ميلبه توانير بروي و ديگر
.مشغول كار شدم و ازدواج كردم

!فته بوديداگر در تگزاس مانده بوديد تا آن موقع دكتري تان را هم گر
(NASA) ناساJPLقسمتام هست كه اآلن با ايشان ارتباط دارم و در امريكا هستند و دربله اتفاقاً آقاي دكتر ساسان ساعتچي از دوستان صميمي

. اندد و سخنراني كردهانآمدهما فكر كنم چند بار هم به دانشگاه .دهند و خيلي هم موفقندآيند و كنفرانس ميبعضي موقعها به ايران مي. مشغولند
. اين سوابق تحصيلي بود. هاي ديگر بودند كه اآلن در آنجايند و با ايشان ارتباط داريمخيلي از بچه.  بودند55ايشان ورودي برق 

انشگاه تعطيل وقتي كه د! كارآفريني از همان موقع شروع شد) 58سال (اگر بخواهيم راجع به كار صحبت كنيم همان موقع كه دانشگاه تعطيل شد 
همه جدا . ها كه بوديم از آن فرصت تعطيلي توانستيم استفاده بكنيم و يك اكيپي راه انداختيم و شروع كرديم به كار كردن از بچهگروهشد ما با يك 

هم در بخشهاي مختلف ها هم به جبهه رفتند و اصالً بخش جهاد را راه انداختند و اآلن يك عده از بچه. جدا ولي گروه گروه مشغول كار شدند
خصلتي كه ما داشتيم اين بود كه نرفتيم به دولت وابسته بشويم و كار . دنبال كارهاي خصوصي رفتيمبه مهما. اندمشغولند و بيشتر جذب دولت شده

. داديممارستان را انجام ميهاي گازرساني و تأسيساتي بي پروژه كههنوز درسمان تمام نشده بود. مان اين بود كه شركتي را تأسيس كرديمخصوصي
خالصه احساس مهندسي . گفتندرفتي در همان سال اول به شما مهندس ميدر آن موقع تا به دانشگاه مي! خب باالخره اسممان مهندس بود ديگر

ت كه آدم فني را هم استخدام خواسكارهاي تأسيساتي فقط آدم فني مي! باالخره كاري نداشت كه! كه به ما دست داد، شروع كرديم و وارد هم بوديم
يك جمعي بوديم كه اين در آن زمان، خوشبختانه . خواستيم، اينها را استخدام كرديمكش ميكن و لولهخواستيم، موتورخانه جمعجوشكار مي. كرديم

كردند و بعد كه دوباره دانشگاه باز شد و كم شروع اينها خودشان كم. كنم از پيمانكاران بزرگ هستندشان اآلن كه نگاه ميهمه. كار را شروع كرديم
.دوباره منشعب شدند و رفتند، آن ايده باعث شد كه رفتند و تعداد بسيار زيادي پروژه انجام دادند و كار ايجاد كردند و اشتغالزايي كردند
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ن تجربه مديريت يكي اين كه خودتا.  تأسيس و نيروهاي فني الزم را استخدام كرديدي راشما فرموديد همان اول شركت
دادند؟ پروژه ميكاري تازهقدر خالء بود كه راحت به شماگرفتيد؟ آيا اينو مشكل دوم اين كه چطور پروژه مي! نداشتيد

اي بعد هم به هر حال ما دانشجوي شريف بوديم كه خودش بر. بعد ما كار دولتي به آن صورت زياد نكرديم و پروژهاي دولتي نداشتيم. اوالً خالء بود
گويم من خودم مي. هاي ما آن نبوغ الزم را داشتندهمه بچه. ما خالقيت را داشتيم. توانستيم مديريت كنيمما يك اعتبار بود و باالخره ما مي
ل بشويد و التحصيمهم اين است كه از كجا فارغ. مهندسها همه مثل هم هستند. بايد آن حس را داشته باشد. كارآفرين بايد آن نبوغ را داشته باشد

ايد كه اي تربيت شدهوقتي كه وارد كار شديد، شما به گونه. ديدتان اين باشد كه هر كاري بخواهيد را بتوانيد انجام بدهيد و رشته، اصالً مهم نيست
وقت اي خودش را انجام بدهد آنحاال اگر آن را بتوانيد هدايتش كنيد كه بتواند كاره. گيرد را ميمستعد دانشگاه افراد  چونكار را درست انجام بدهيد

. خواهند بكنندها نميحاال اين كمك را بعضي. شوداگر هم كمكش كنيد به زور دارد موفق مي. شود البته اگر بدشانسي نياورددر هر كاري موفق مي
.دهدويا نباشد به ديگران فرصت نميآورد كه همه موفق بشوند و اگر پكند و اين فرصت را به وجود مياگر جامعه سالم و پويا باشد، كمك مي

!شويمگويند ما از پيشرفت همديگر خوشحال نميها ميحاال در كشور ما بعضي
!استاين يك مشكل فرهنگي 

! شركتتان را تأسيس كرديد؟،سربازيخدمت شما قبل از در مورد شروع كارتان، آيا 
در . هم براي سربازي به صنايع دفاع رفتم كه در آنجا هم خيلي تحويلمان گرفتندبعد يمدتسيس كرديم دانشگاه دوباره باز شد و أتكه  شركت را بله

دادند، آمدند و جلوي من سالم مي نفر مي50صبح به صبح .  ساله بودم، يك بخش تأسيسات مكانيكي را به دست من دادند23حالي كه يك جوان 
 ها 37ها بودم و  اي37بعد خورديم به آن مسئله خريد معافيت سربازي و چون من با ! ر تومان بود؛ خب سربازي بود ديگ6000ولي حقوقم مثالً 

...معاف شدند 

يعني چون سنشان باال رفته بود معاف شدند؟... 
را پولي معاف ) ها اي38(ها بعد هم آن لب مرزي. توانند معاف بشوندها مياي37اي را گذراندند كه  يك اليحهاوايل انقالب،اي در نه، يك دوره

.دادمكردم و كار واردات و صادرات انجام ميديگر از آنجا بيرون آمدم و يك مدت كار آزاد مي. كردند

كرديد سنتان برسد؟شما بايد صبر مي
آن زمان رفتند و انصراف دادند ها در  معافند كه خيلي از بچه37هاي گفته بودند ديپلمه. ها با اداره نظام وظيفه يك دعواي حقوقي داشتند اي37بله، 

ها رفته بود به اداره بازرسي شكايت كرده بود و بازرسي به ايشان گفته بود چون اينها بعد يكي از اين بچه. كه ديپلمه محسوب بشوند و معافي بگيرند
يعني آن زماني كه وارد . ي اگر به دانشگاه رفته باشندحت. شان پابرجاستاند ايرادي ندارد، معافياند و معاف بودهآن زماني كه اعالم شده ديپلمه بوده

همين اتفاق يك سري افراد را از . ها كه پول داده بودند تا معاف بشوند رفتند و پولشان را پس گرفتندحاال خيلي. دانشگاه شدند معاف شده بودند
.ت، بيرون آمد و وارد محيط كار شدخواند چون ديد معاف اسليسانس ميطرف مثالً داشت فوق! دانشگاهها بيرون كشيد

!البته شايد هم توفيق اجباري بوده است؛ معلوم نيست
هاي بزرگ خانهتصفيه. آمدم با برادر بزرگترم كارهاي تأسيساتي كرديم. بعدش كه بيرون آمدم همان كارهاي شركت را ادامه دادم. بله معلوم نيست

هاي بزرگ خورديم؛ چون كه يك سري پروژهبر شش سال پيش به مشكالت اقتصادي - أسفانه پنجولي مت... شهري در تهران، همدان، اصفهان و 
 كه كار تأسيساتي 83آن زمان حدود سال . يك سري مشكالت اقتصادي پيش آمد كه مجبور شديم آن كار را رها كنيم. گرفتيم، بعد تحريم شديم
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بررسي كردم و ديدم موقعيت . اتيلني توليد كنيمهاي پليداشتند پيشنهاد كردند كه بياييد لولهكرديم چند نفر از دوستانمان در شيراز كه يك زميني مي
 فناوري آن را از چين احداث كرديم كه) مرودشت( كيلومتري شيراز 40در اتيلن  پلي توليدچند خط با خوبي است و شرايط خوب است و يك كارخانه

.آورديم و خيلي مشكالت داشتيم
رفتي ميآن ا همه شيك بودند ولي وقتي به داخلرفتي ويترينهوقتي در خيابانهايش مي. چين از ظاهر شروع كرد. زمان مثل اآلن نبودچين در آن 

باالخره ايراد داشتند كه . ما دستگاهايمان را به زحمت آورديم و راهشان انداختيم. شودولي اآلن سطح زندگي در آنجا دارد بهتر مي!  بودخرابه
.مان توانستيم ايرادهايش را رفع كنيمخود

!اندها هم فناوري آن را از يك جاي ديگر كپي كردهالبته فكر كنم خود چيني
برداري رسيد تقريباً يك سال طول كشيد كه به بهره.  راه افتاد83كارخانه در سال . آورندآنها خودشان تكنيكشان را از يك جاي ديگر مي! درصدصد

.چهار سال زحمت داشت، ولي اآلن تازه راه افتاده است-ه شود گفت سو مي

راه انداختيد؟به را توليدي اي كرديد؟ مثالً ابتدا يك گوشه چيزي توليد مياندازي كامل،تا زمان راه
. اي نياز داردياري قطره مسئله خشكسالي است كه به سامانه آبيماشود گفت آن فرصت جديدي كه پيدا كردهاآلن مي. بله خرد خرد اضافه كرديم

من خودم پارسال رفتم سه خط توليد نوار پلي . كند و يك فرصت خوبي بوداتيلن كه خوشبختانه جهاد هم اآلن دارد از آن حمايت مينوارهاي پلي
.اتيلن آوردم

كاربرد نوارهاي پلي اتيلن چيست؟
آيد و از اتالف آيد و از منافذي فقط در محلهاي آبياري بيرون مي جريان در ميآب درون آنها به. پذيرتر استمثل شيلنگ است فقط بسيار انعطاف

. اين كار يك ايده نو بود كه تازه آمده است و براي كشاورزي در ايران خيلي خوب است. اين نوارها براي ايران خيلي مناسبند. كندآب جلوگيري مي
!آوردرود دستگاههايش را مي ميليون دارد مي50كسي اند و هر ها اين كار را شروع كردهالبته اآلن خيلي

و آورد اش را مي ميليون سرمايه50كسي كه در اين كار همه .  بايد به اينها آگاهي بدهد نفرفريني و ايجاد فرصت خوب است ولي يكآاينها براي كار
.دخب اينها را بايد راهنمايي كر. شودبيند كه دست زياد شده است و ورشكست ميمي

. اين چيزها را كنترل كنندبايدوزارت صنايع و جاهاي ديگر . اين وظيفه نهادهاي سياستگذار كشور است
درست است كه بايد ريسك بكند . اول بايد آموزش داد كه چه كار بايد بكند. مهمترين مسئله آموزش است. حاكميت خيلي وظيفه سنگيني دارد. دقيقاً

تواند باشد، هم از طريق كمك مالي و هم از نظر حمايت، هم از طريق آموزش مي. بعد هم حمايت بشود. واهدخولي خودش هم مديريت ريسك مي
بارها بوده كه . يعني يكي بايد كمكش كند كه طرف علم بازاريابي را پيدا كند بعدش هم حمايت از فروش است كه آن هم مهم است. شناخت بازار

 اما اين محصول به دست يك عده آدم گرگ افتاده است و دالل بازي و اين مسائل ،صول را توليد كرده استطرف ايده داشته و كار هم كرده و مح
 ...

فكر در همه آدمهاي خوش. هيچ وقت مشكل كمبود ايده نبوده است. اتفاقا اآلن دانشگاهها هم همين مشكل را دارند
.هاي ما از لحاظ فني مشكلي ندارنديعني بچه. سازي ضعف داريمدورانها هستند ولي ما در تجاري

! شودگويم كه اگر اقتصاد، سالم باشد همه مشكالت حل ميمن باز هم مي
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!رود؟يعني خود به خود پيش مي
. رقرار كنيم اين كارآفرينهايي كه هستند و بودجه ندارند را بشناسيم و با ايشان ارتباط ب.بايد تخصصي برخورد بشود. نه، گفتم كه بايد آموزش ببينند
نيروهاي متخصص باهوش درست . ، فروش، مديريت ريسكهاي آموزشي براي بازاريابيدوره. هاي آموزشي ببينندبعد اينها را جذب كنيم كه دوره

بزرگ مثل تويوتا مثالً وقتي شما يك كارخانه . تواند از آنها جلو بزنداست كه اين فرصت را دارند كه زودتر موفق بشوند، ولي يك آدم عادي هم مي
.بينيد، طرف از كارگري شروع كرده و صاحب اين تشكيالت شده استرا مي

افتد؟پس كافي است كه طرف آگاه بشود، سپس خودش در مسير موفقيت مي
 حمايت نشود، امكان دهيد اگر كمك و نفر را كه آگاهي مي100شود و  فرصتي كه ايجاد مي100مثالً از . آگاه بشود و همچنين كمك هم نياز دارد

همين اآلن در مملكت . بينيماند نمي نفر را كه سوخته90بينيم ولي آن  نفر را كه موفق شدند مي10ما .  تايش بسوزد و اين حيف است90دارد 
اي هم به خودش، چه ضربهحاال ببينيد . اش از بين رفته استطرف زندگي. اند و اآلن گوشه زندانندها ورشكست شدهخودمان برويد و ببينيد خيلي

شان از دست بيند پدرش ريسك كرد ولي موفق نشد و خانه و زندگيكند و ميزند؟ مثالً بچه وقتي نگاه ميهم به خانوادش و هم به اطرافيانش مي
... رفت؛ ولي فالن كس چون ارتباطات داشت، رفت از رانت اقتصادي استفاده كرد 

كند، كار حاال يكي تالش مي. شوندخرند و يك شبه ميلياردر ميروند سكه و دالر ميها رانت اطالعاتي دارند و مييبعض. اول بايد اقتصاد سالم باشد
.بنابراين اول جامعه و اقتصاد بايد سالم باشد. كشندكند، بعد هم محصولش را باال ميرود يك محصولي توليد ميكند و ميمي

!مند به پول در آوردن آسانها بيش از حد مشغول سوداگري هستند و عالقهيك موضوع ديگري هم هست كه ايراني
.ما بايد از توليدكننده حمايت بكنيم. شوندبراي اين كه حمايت نمي

تواند انجام بشود؟خب اين حمايت چطور مي
. حمايت بكننداز كارآفرينان، توانند  ميي حاكميتيتمام سازمانها. معافيتهاي مالياتي باشد. بايد قوانين مجلس مناسب باشد

آيا منظور شما اين است كه همه چيز كنترل بشود؟
شما اگر بتوانيد از . روداگر تجارت سالم باشد خودش راه خودش را مي. البته من معتقد به تجارت آزادم و اصالً به تجارت تحت كنترل اعتقاد ندارم

رود با اين دالر ارزان جنس از آنجا بردارد و بياورد و واقعي خودش باشد، ديگر چه كسي ميتوليدكننده حمايت كنيد، همين اآلن اگر دالر نرخ 
تمام كشورهايي كه جمعيتشان زياد است يك روزي . چرا چين پيشرفت كرد؟ البته يكي از عواملش جمعيت است. كندبنابراين همينجا توليدش مي
.شونديكي از قطبهاي صنعتي مي

شود و هر كس دوست دارد پرچم خودش را علم كند؟ كشور ما كمتر ديده ميافزايي درچرا هم
كند امنيت كنند چون هر كسي فكر مياگر همه امنيت اقتصادي داشته باشند، با هم همكاري مي. علتش اين است كه تأمين اقتصادي ندارند

مثالً اگر من ببينم طرف . كنيت خودش ببيني ديگر احساس امنيت مييعني اگر شما هر چيزي را در جاي درس. بينداقتصادي ندارد و نابرابري مي
آن موقع حتي من . دهداش باال رفته به دليل اين كه زحمت كشيده و هوش و لياقت داشته است اين به من امنيت رواني ميموقعيت اجتماعي

گويم او راه خودش را رفته است و من سيده است آن موقع ميجوري به يك جايي ربينم طرف همينولي وقتي مي. حاضرم تحت رهبري او كار بكنم
!رومهم راه خودم را مي
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گردد به نظام اجتماعي كشور؟پس اين معضل اقتصادي بر مي
!دقيقاً

به نظرتان راه حل چيست؟
ولي اآلن . انس و جنگهاي جهاني را داشته استاروپا هم دوران رنس. رودفناوري جلو مي. رودمسلماً اين اقتصاد دارد جلو مي. آدم بايد خوشبين باشد

!رسيمما هم مي. اندبه كجا رسيده

شما راجع به كار گروهي چه تجربيات و چه ديدگاهي داريد؟
يعني افراد براي اين كه كار گروهي كنند بايد آموزش ببينند كه چگونه كار گروهي و. اولين مسئله اين است كه كار گروهي، آموزش داده بشود

.مشاركتي انجام بدهند
اين آموزش فقط آموزش فني نيست، . تك اعضاي آن مجموعه مثل بخشي از خودش نگاه كندكند بايد به تكاي را هدايت ميوقتي يكي مجموعه

.بنابراين، پارامتر مهم ديگر محيط كار سالم است. تواند مسائل اجتماعي هم باشدآموزش مي

آيا پاشد؟ دليلش چيست؟ شود در نهايت از هم ميدر حالي كه بين افراد فرهيخته انجام ميچرا برخي از كارهاي مشاركتي 
 فرهنگي است؟،باز هم مشكل

اگر هر چيزي در جاي درست خودش قرار بگيرد و همه احساس امنيت . گيردهمه اينها از ناماليمات اجتماعي سرچشمه مي. مشكل فرهنگي است
شوم و كنيد من پا ميمثالً اگر من و شما شريك باشيم و احساس كنم كه داريد حق من را ضايع مي.  حل خواهد شدشغلي داشته باشند، همه مسائل

بري خب چرا با شما كار نكنم؟ گيري و استفاده ميكني حقوق مياي كه كار ميولي اگر من بدانم كه شما جاي خودت هستي و به اندازه. روممي
.رسيمي به نتيجه خوبي نميهيچ وقت فقط با كارهاي فرد

گويند كه با كسي شريك شو كه اول صادق باشد، بعد هوش و ذكاوت داشته در شراكت مي. شود بحث ذات انسان و خصوصيات فردياينها ديگر مي
.خورنداگر طرف همان اولي را نداشته باشد همه اينها به مشكل مي. بعد مدير هم باشدباشد و

خب طرف . برود خودش يك كسب و كاري را به راه بيندازد و كارآفريني بكند؟ شركتهاي بزرگ هستنداصالً چرا آدم بايد 
!برود در آنجا استخدام بشود و بي دردسر كار بكند

ذيري پخواهم كه آدم مفيد و ريسككنم و ميكنم براي ارضاي خودم اين كار را مي ولي من خودم را كه نگاه مي،جوري هستندها اينخب بعضي
كني كند و احساس ميرسي، يك احساس غرور ايجاد ميكني و بعد به موفقيت ميآيي يك ريسك براي خودت درست ميشما همين كه مي.باشم

.اياي و آدم مولدي بودهكه يك كاري را ايجاد كرده

. اه بيندازد و كارآفريني كندها را داشته باشد و تصميم بگيرد كه يك كاري را رخب حاال فرض كنيد يك كسي اين ويژگي
اين فرد چه مسائلي را بايد مد نظر قرار بدهد؟

گيريد بايد اين توانايي را داشته باشيد كه بتوانيد به تمام مسائل آن اشراف داشته شما وقتي در رأس يك جامعه قرار مي. مديريت خيلي مهم است
هاي بهترين كار اين است كه شما دوره.  مالي سر در بياوريد و مديريت مالي داشته باشيدحتي شما بايد از حقوق. باشيد و آن جامعه را رهبري كنيد

بينيد شما در محيط كار مي. وكالت و زبان و روانشناسي بدانيد. بازرگاني و تجارت را بدانيد. مالي بگذاريدآموزشي مديريت مالي براي مديران غير
شود؛ ولي اگر با او بد حرف بزنيد، هم و كلمه كه با او صحبت كنيد و به او اميد بدهيد شارژ ميشما د. كارمندت به مشكل روحي برخورده است



پويا شيرازمديرعامل شركت محمدرضا بهشتيانمهندسآقايو با گفتگ

��

اآلن من . بازاريابي و هدفگذاري، همه اينها مهم هستند! كندكند و هم خداي ناكرده يك جايي را هم كه درست بوده خراب ميخودش بد كار مي
خواهم كه در يك جايي مديريت ولي من مي!  شما بس است برايگويند كه ديگرها ميبچه. وانمبخ) مديريت ريسك (DBAم وخودم دوست دارم بر

اين چيزها را بخوانيم چون ديگر براي ما سخت است كه بدون امتحان ورودي دانشگاهها بايد اين امكانات را به ما بدهند كه بتوانيم . ريسك بخوانم
. بخواهيم كنكور بدهيم

!قعيت شما اين چيزها را كه ديگر بلدندكساني در سن و مو
.اش كنيمبايد تئوريزهتجربيات را ،خب

!ناپذيري براي رشد دارندكارآفرينها شخصيت سيري! اين كه بهانه است آقاي مهندس
بعد هم . كند تداعي مياش را داريم و آموزش براي ما مصداقهاي واقعي را در تجربيات قبليچون تجربه! گيريمما مطالب را هم خيلي سريع مي

. يكي از چيزهايي كه مدير بايد در نظر بگيرد اين است كه دانششان را انحصاري نكنند. مان انتقال بدهيموظيفه ماست كه اين را به زير مجموعه
 كه يبايد احساس غرور بكن. گيردكم جايشان را بترسند كه يكي ديگر بيايد و كممي. كنندمتأسفانه در جامعه ما، مديران همه چيز را انحصاري مي

گويند اگر پرسنلمان را ترسند و ميها مياآلن خيلي. ات اين است كه تمام كاركنانت آموزش ببينندشما وظيفه! چهار نفر مثل خودت را تربيت بكني
.شودكند و از مجموعه خارج ميرود براي خودش كار ميارتقا بدهيم بعد طرف مي

وقتي يك نفر ظرفيتش بيش از توان محيط فعلي باشد، خب بايد . ي زندگي آدمهاست كه بايد رشد كنندولي اين روند طبيع
!از مجموعه خارج بشود وگرنه مشكل دارد

اند، اي و رشد كردهشما فرض كن وقتي ده نفر را تربيت كرده. شود توسعه پايدار انجام ميكنند وتك افراد با هم رشد مياقتصاد اگر سالم باشد تك
جوري نيست شود و ايناصالً آنجايي كه هستي برايت كوچك مي. جور نيست كه خودت درجا بزنياين. ايخودت هم به اندازه اين ده نفر رشد كرده

،باالتر آمده و افرادوقتي توسعه، پايدار باشد و اقتصاد هم از نوع سالمش باشد، امكانات . شما را كنار بگذارند و بعد يكي ديگر را به جايت بگذارندكه
اگر . شود كه شما بروي در آنجا كار كني و همان خالقيتها را در سطح باالتري شكوفا كنيآيند و يك جاي بزرگي هم ايجاد ميهمه با هم باال مي

.اي بعد بروي تبديلش كني به متوسط و بعد هم بزرگدر يك كارخانه كوچك بوده

 شما مشكلي نداريد؟ آيا براي اين موضوع راه حلي داريد؟در ايران كه قانون كپي رايت نيست
 يك فناوري را د وايام ولي هميشه اين مشكل بوده است كه شما زحمت كشيدهمن دقيق به اين مسئله فكر نكرده. ايمبله ما چنين مشكلي داشته

اگر با توجه . شود و پشتيباني ماليجاهاست كه بخش مالي مطرح مياين. اي، بعد سريع يكي ديگر ياد گرفته و رفته اين كار را انجام داده استآورده
.تواني اين مسئله را جبران بكنيآن منابع مالي كه داري بتوانند از شما حمايت بكنند مي

بينيد؟يعني شما وقتي امنيت در حفظ اطالعات و دانش خودتان نيست، راهش را در رشد خودتان مي
تواند كه برود از اگر يك نفر مي. توانند كه پيشرفت بكنند و هم حق دارند كه پيشرفت كنندهمه انسانها هم مي: گويم هم ب راالبته من يك چيزي

.ما چرا انحصاري بكنيم؟ باالخره يك نعمتي است كه همه بايد استفاده بكنند! اين فناوري استفاده كند و پيشرفت كند، خب بكند
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ب و كار در كشور، چه ديدگاهي داريد؟راجع به فضاي فعلي كارآفريني و كس
به خاطر اين كه هزينه . محصول ما محصولي است كه بيشتر جنبه داخلي دارد و بازارش داخلي است. ايمختانه مشكل خاصي نداشتهبدر كار ما خوش

نيازش . مشتريانش محلي هستندحتي در خود ايران هم . حملش زياد است به صرف نيست كه صادرات كنيم و به همين دليل بازارش محلي است
قدر دستگاهايمان اين. ايمبه همين دليل ما مشكل چنداني نداشته. كنندهاي خودمان توليد مياش را هم كه در پتروشيميهم كه هست و مواد اوليه

كساني كه در . كان رشد دارند؛ مثل معدنشوند خيلي اماين صنايعي كه به صنايع زيربنايي مربوط مي. پيچيده نيستند كه نياز به خارج داشته باشيم
.داري هستندراهسازي، پل سازي، كارهاي عمراني و زيربنايي، در كشاورزي انتقال آب صنايع آينده. مشكلي هم ندارند. كار معدنند خيلي موفقند

حاال بفرماييد شما چه تعريفي از موفقيت داريد؟
كنيد كه هم از نظر زماني و هم از نظر شما موقعي احساس موفقيت مي.  قرار گرفته استموفقيت اين است كه آدم احساس كند در جاي درست

داري ميلياردر شما فرض كن دكتراي شريف داريد ولي از طريق مغازه. شود موفقيتاين مي. ايداجتماعي احساس بكنيد در جاي درستي قرار گرفته
دارندتعميمش اين است كه ببيني چند نفر. ايدعني بايد احساس كنيد جاي درستي قرار گرفتهي! كنيد كه موفقيدايد؛ شما هيچ وقت احساس نميشده

به . شوي آن خانواده رشد كنندين كه باعث مي ا.كنندزندگي راحت اي كه فراهم كردهرا محيطي ، خانواده چندبرايكنند و  كار ميشماواسطه ه ب
اينها همه موقعي هست كه احساس كني در جاي درستي . ددر توسعه اقتصادي مملكت نقش داشته باشي و د را در نظر بگيري خود جامعهعبارت ديگر

شما ممكن است يك شبه بروي . ها به طور متعادل در جاي درست قرار گرفته باشياي و سرت كاله نرفته است و اين كه در همه جنبهقرار گرفته
اي و يك اي، از فكرت استفاده كردهدادهخودت اي و به جامعه احساس اين كه يك چيزي را توليد كردهجا كني و كلي پول گيرت بيايد، اما دالر جابه

. آن احساس را هيچ وقت نداري،اياند مديريت كردهاي را كه همه با هم رشد كردهخانواده

 ديدگاه شما چيست؟حاال اگر بخواهيد يك شركت موفق را تعريف كنيد.  براي فرد موفق بود،گفتيدشما اين كه 
يك جنس خوب و با كيفيت باال به . اش باشديك شركت موفق شركتي است كه بتواند نياز جامعه را برطرف كند و پاسخگوي خوبي براي جامعه

.دست مردم بدهد

يد پس به نظرتان يك شركت بازرگاني كه در كار تول. شما در جمله آخرتان گفتيد كه محصول خوبي به دست مردم بدهد
نيست موفق نيست؟

پس بايد يك جايي باشد !  را خودمان توليد بكنيم كه همه چيزشودنمي. بازرگاني هم در راستاي توليد است و الزمه توليد است و نياز مردم هم هست
.خود ما هم نياز داريم يك شركتي باشد كه بخش فروشمان را به عهده بگيرد. جا بكندكه اجناس را جابه

كند به اين معني نيست كه آلمان دانش فني آن را مثالً يك چيزي كه آلمان از ژاپن وارد مي. طور استم هميندر دنيا ه
.شايد از نظر اقتصادي به صرفشان نيست. ندارد

.انداصالً در دنيا كارها را تقسيم كرده

 از فرايند كارآفريني چيست؟شماتعريف
. براي ابداع كارهاي نواستفاده از فرصتهاي نو كارآفريني يعني 
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كند و كاري تكراري را اند را براي ايجاد اشتغال استفاده ميكردهخب مثالً يك نفر آمده يك كاري كه صد سال پيش هم مي
!خب اين آدم هم اشتغالزايي كرده است. دهدانجام مي

اگر شما بتوانيد اين . توانست اشتغالزايي بكندداد، نمي دست ميداد و ازاگر اين فرصت را تشخيص نمي. باالخره از يك فرصتي استفاده كرده است
.حاال چه آن كار، تكراري باشد چه غير تكراري. ايفرصت را پيدا كنيد و به اشتغالزايي، كمك كنيد به توسعه اقتصادي كشورت هم كمك كرده

بعد رفته براي . ي را ياد گرفته استحاال فرض كنيد يك نفر آمده در شركت شما، از فرصت استفاده كرده و يك كار
اين هم به نظر شما كار آفريني است؟. خودش همان را ادامه داده است

.تواند رشد بكند، بايد برود و رشد بكندمن گفتم هر كسي كه مي. به نظر من ايراد ندارد و اين هم خودش كارآفريني است

شود؟پس نقش نوآوري و خالقيت چه مي
با گذشت زمان .تان را با اآلن مقايسه كنيد و ببينيد فناوري چقدر پيشرفت كرده استشما بياييد زمان بچگي. جاي خودش را داردآن كه صد درصد 

.توانند خالقانه به فرصت تبديل شوند كارهاي تكراري گذشته هم مي،هاي جديدناوريفمدن آوجود ه و ب

نقشي دارد؟نگري در كارآفريني چه به غير از نوآوري، آينده
.چون نوآوري براي بازارهاي آينده است! اينگري كردهنوآوري يعني اين كه آينده. نگري اصالً نيستنوآوري بدون آينده

هاي شخصيتي دارد؟كند، به نظر شما چه ويژگيحاال آدمي كه كارآفريني مي
.طلب نباشدطلب باشد و رفاهمبارزه. اش مهم استريپذيبعد از هوش ريسك. آدم كارآفرين حتماً بايد هوش بااليي داشته باشد

از نظر مالي چطور؟
اين . هايش را تأمين كند بخش مالي را ديگر بايد نهادهاي حكومتي كمك بكنند ولي خودش در بحث مالي بايد مديريت داشته باشد كه بتواند هزينه

حاال اگر هم نشناسيد ما بايد جاهايي را داشته باشيم كه در خود آن مؤسسات و . است كه در بحث آموزش گفتم شما بايد كارآفرينها را بشناسيد
تواند بكند و نياز به مشاوره پيدا كرد، برود در آنجا و ما بتوانيم او را در همه كنند اگر يكي احساس كرد كه كاري را ميشركتهايي كه كارآفريني مي

ها كه بلد نيستند، بعضي. اين كه بتواند دنبال منابع باشد و با بانكها تعامل داشته باشد. م استدانش مديريت خيلي برايش مه. ها رشد بدهيمزمينه
بايد از اينها حمايت كرد و به ايشان كمك كرد، منابع مالي در اختيارشان گذاشت، آموزششان داد كه . دهندشان را هم از دست ميخانه و زندگي

التحصيالن خودتان را پيدا بكنيد و امكانات به ايشان  من كه برويم به دانشگاهها بگوييم كه بياييد حداقل فارغگرديم به همان حرفباز برمي. بتوانند
!گيردنترسيد كسي جاي شما را نمي. هاي يكساله و دوساله بگذاريد و تربيت بكنيدبدهيد، برايشان دوره

اي داريد؟ آيا الزم هست كه يك المللي چه انديشهي بينشما با توجه به اين كه بازارتان داخلي است راجع به بازارها
المللي بشود؟شركت براي بقايش در بلندمدت بين

ما اآلن يكي از اهدافي كه در شركتمان هست اين است كه حداقل در ! آدم موفقي هستيشما اگر بتواني يك برند جهاني بسازي! بله صددرصد
توانيم در جاهاي ديگر كار ايجاد كنيم و اريم كه با توجه به سابقه فرهنگي و هوش و ذكاوتمان، راحت ميكشورهاي همسايه و منطقه اين امكان را د

گردد به اينها برمي. اين امكان را داريم كه همين سامانه را حتي به جاهاي ديگر ببريم و توليد را انجام بدهيم و يا اين كه محصول خودمان را ببريم
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ي كنيم و صدرصد الزم است و يكي از اهداف ما هم همين است كه در كشورهاي آسياي ميانه، عراق و افغانستان اين بازار اين كه بتوانيم هدفگذار
.را پيدا كنيم

شما محصوالتتان فقط در كشاورزي كاربرد دارد يا در جاهاي ديگر هم كاربري دارد؟
ما اآلن با مقامات قزاقستان مالقات . هاي زيربنايي كاربرد داردو در تمام پروژههاي انتقال آب و گاز هم كشاورزي، هم بخش ساختمان، هم پروژه

صرفد كه هاي انتقال آن، ميآنها مايلند كه ما همين كارخانه را در آنجا پياده كنيم و با توجه به اين كه اين محصول سنگين است و هزينه. ايمداشته
.شما اين محصول را به صورت محلي توليد كنيد

كنيد چه كار كنيم و شما فكر مي. مان فضاي رفتن و مهاجرت تشديد شده استراجع به قضيه فرار مغزها اآلن در جامعه
حلش چيست؟راه

قدر اگر منابعمان به درستي تقسيم بشود اين. راه حلش را گفتم كه تأمين امنيت اقتصادي و اجتماعي است و اين كه همه چيز سر جاي خودش باشد
هاي جاهاي ديگر اند را بگوييم كه بيايند و تازه نابغهنهايي هم كه رفتهآ.  اينجا هستند برسيم درهاي نابغه خودمان كه تمام بچه بهه داريم كهسرماي

ي دست  ميليون500شمال تهران كه برويد و يك گشتي بزنيد، ماشين به شما اآلن . را هم جذب بكنيم؛ به شرطي كه همه چيز عادالنه تقسيم بشود
آن كسي كه اين پول را دارد . توانيم به ده نفر برسيمخب از كجا آورده است؟ ما اگر با اين پول از ده تا مغز حمايت بكنيم واقعاً مي! بينيديك بچه مي

!وقت ديگر الزم نيست كار ديگري انجام بدهيدتواند امكاناتش را در اختيار ده نفر نابغه خودمان قرار بدهد، آنمي

بينم كه بيشتر آنهايي كه آن موقع با ام را ميچه شما و چه دوستان ديگري كه من با ايشان صحبت كرده! آقاي مهندس
اند و از پس انجامش هم بر اند و كار كردهاند، خيلي راحت وارد بازار كار شدهاند و كار كردهاين كه براي اولين بار رفته

آيند، التحصيالني كه بيرون ميقدر توانمند بودند؟ اآلن فارغديدند كه اينچه آموزشي ميالتحصيالن قديمي ما فارغ. اندآمده
آيد؟اي از دستشان برميآيند و كمتر كار فني شايستهبه نظر دست بسته مي

 كه وارد دانشگاه شريف بشوند ها براي اينبچه. ايم رقابت در كنكور، خيلي سخت شده استعلتش اين است كه با توجه به رشد جمعيتي كه ما داشته
شود درست است كه هوشش باالست ولي او را از روز اول، پدر مادرش بايد از خيلي از چيزهايشان بزنند؛ يعني كسي كه اآلن وارد دانشگاه شريف مي

!رست را بخوانبنشين د. دهيماند از خانه بيرون هم نرو، همه چيزت را هم مياند و گفتهدر خانه گذاشته
ما هميشه بعد از ظهرها عشقمان اين . مثالً ما بچه كوچه و خيابان بوديم. تر بودندها راحتولي در زمان ما بچه. اين شخص وارد جامعه نشده است

داديم؛ نجام ميخريد خانه را هم ا. هاي كامپيوتري هم نبودبازي. خوانديمدرسمان را هم مي. بود كه برويم در كوچه و فوتبال و بسكتبال بازي كنيم
اش ضعيف است، قدرت برخورد با داند بازار چيست و روانشناسي اجتماعيمي ن.خواننداش در خانه دارند درس ميهاي خودم همهولي اآلن بچه

ين رقابت اآموزش ما هم حمايت شده بود،داشتيم وبرجسته مثل شريف ميما ده دانشگاه اگر . اش ضعيف استشناخت مالي. ديگران را ندارد
.شد كمتر مي،فشرده

حاال .  مثل يك كامپييوتر است و اصالً ديد اجتماعي پيدا نكرده استشخص،اين . مكانيك نفر اول كنكور بروند دانشكده برق و50هميشه كه نبايد 
.ها را يك فكري برايشان بكنيم و آموزش اجتماعي هم برايشان ارائه بدهيموظيفه ما اين است كه اين بچه
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 وقتي كه طرف به ،قدر سنگين استحاال كه رقابت براي ورود به دانشگاه اين: جوري نتيجه بگيريمتوانيم اينپس مي
...دانشگاه آمد، حداقل يك مقدار مهارتهاي زندگي را يادش بدهيم 

ولشان نكنند كه اگر ولشان . سب و كار به راه بيندازندالتحصيالن امكانات بدهد تا بتوانند كبعد هم آن موقع دولت بايد اينها را حمايت بكند و به فارغ
گويند بنشين و دهند و مي هزار دالري به ايشان مي4از همان اول دوره دكتري حقوق ماهيانه . ديگران بيرون منتظرند تا اينها را جذب كنندكنند

.هاي ما را انجام بدهپروژه

.در پايان از شما سپاسگزارم
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.غيرمرسوم بوده استكارهاي  تالشم براي و بر اساس ايده خودم باشد، مخصوصاًام آن بوده كه كار اصيلهميشه خواسته•
. شرايط احراز دكتري كافي استكمترينراي برآوردن ند مقاله باشد كه فقط بچراضي نباشيد كه نتيجه دوره، يك مدرك دكتري و •
.در سطح جهاني داشته باشدثيري أالتحصيل شويد كه تالعاده فارغشرايط، با يك كار علمي فوقكمترينالتحصيل شدن با جاي زود فارغه تالش كنيد ب•
.ثير مهمي در زمينه مربوطه نخواهد داشتأما ت كار ش، بدون آناين كهبراي .  تا حدي ابداعي باشدكمدستاصيل و كار دكتري بايد•
•Post docكند يعني يك موقعيت كاري موقت غير طوالني كه وقتي امكان استخدام دائمي وجود ندارد يك شركت يا دانشگاه ارائه مي.
.ولي نبايد بيهوده هم بترسد. وده جلو برودالبته نبايد بيه. تواند بكند آدم خيلي كارها مي اين را به دانشجوهايم منتقل كنم كهتالشم اين است كه•
.اش را حساب كنيدگويند بهرهدهند و مثالً ميبه شما يك مدار مي. يكي از بزرگترين ايرادات كل نظام دانشگاهي ما اين است كه بيشتر تأكيدش بر تحليل است•
.هنددمشكل اين است كه دانشگاههاي ما توانايي طراحي را در دانشجويان پرورش نمي•
. نداردطراحيتواند داشته باشد، توانايي  دارد و كسي كه نميطراحتوانايي است كه يك نوع اين كه شما بدون اطالعات كافي بتواني شروع كني، يك •
.براي من هم خيلي مفيد بود. انجام كار پيشرفته در زمينه مهندسي قبل از ادامه تحصيل، خيلي مفيد است•
.و ادعاهاي خيلي بزرگ و غير علمي زيادي وجود دارددهند و حرفهاها اميد كافي نمياين كه به دانشجو. اي ما هستدو عيب اصلي در دانشگاهه•
.كافي نيستISIانتشارات علمي را بايد با معيارهاي با كيفيت خيلي باالتر محك بزنيم و فقط انتشار در مجله •
.استهاي خارجي ليسانس شده  هاي ثبت شده در كشورهاي پيشرفته است كه به كمپانيpatentنجش علم تر براي ستر، و واقعيتر، محكمتر، مهممعيار علمي•
.شودتر تبديل به محصول ميدانشي كه در لبه فناوري است، راحت•
.زرگي را انجام دهدبيند كه ريسك بقدر اراده و توانايي فني و عدم مايوس شدن در مقابل مشكالت را در خودش مي كسي است كه آن،كارآفرين•
.تواند بيرون بكشدخواهد از دهان شير ميقدر توانايي دارد كه هر چه را كه دلش مينگيرد يعني آ مي.Ph.Dاز نظر من كسي كه •
.اي هستتواند شالوده شبكه تفكر نرمال را كنار بگذارد و اين جوهر هر حركت پيشرفتهكسي است كه ميكارآفرين •
.بيني كني و بروي حتماً جواب بگيريريزي يا پيشياي واقعي وجود ندارد كه شما از اول تا آخر همه مراحل را به دقت برنامهچنين چيزي در دن•
.تواند انجام دهدهاي خود باور وايمان داشته باشد كه كار خوبي ميآدم بايد از كار كردن در زمينه خودش لذت ببرد، در عين حال بر اساس توانايي•
.خواهد كه زود يك پول خوبي گيرشان بيايد دلشان ميو همه)شايد به خاطر نفت(نه در كشورهايي مثل ما روحيه تالش را كم داريم متأسفا•
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ايد؟اي درس خواندهلطفاً بفرماييد در چه سالي دانشگاه قبول شديد و در چه رشته
ها آمد متوجه شدم كه در رشته فيزيك دانشگاه كرديم بعد از اين كه نمرهآن موقع ده تا انتخاب مي. ر كنكور دادم و قبول نشدم اولين با51در سال 

 هفت  ياششدر توانستم قبول شوم، ولي از آنجايي كه در آن موقع شايد تنها شش يا هفت دانشگاه بود كه رشته مهندسي برق داشت، تهران مي
.  برق را زده بودم و بعد مكانيك، كه قبول نشدم ولي در سال دوم، برق شريف قبول شدم مهندسيمانتخاب

در آن موقع كنكور سراسري بود؟
.ولي مثل اآلن صد رشته انتخابي نبود و فقط ده تا رشته قابل انتخاب بود. بله

در آن موقع وقت داشتيد كه دوباره كنكور بدهيد؟ مشكل سربازي نداشتيد؟
ام خيلي  كنكور دوم را دادم و از قبولي52سال . چون زود به مدرسه رفته بودم. التحصيل شده بودمتر از سن سربازي از دبيرستان فارغمن زود

اي كه ام قبولي در كنكور و آن هم در اولين رشتهگويم كه شايد باالترين لذتي كه تاكنون داشتهبه دانشجوهايم هم در دانشگاه مي. خوشحال شدم
من از دوره . آلم بودكه خيلي هم ايدههمه مرا خوشحال نكرد هم آن.Ph.Dالتحصيل شدن از حتي فارغ. خواست، يعني برق شريف بودلم ميد

.كه دكتري برق داشتبودم ام مند بودم كه البته شايد در آن زمان تا حدي تحت تأثير داييهدبيرستان به اين رشته عالق
من چون به شهرم عالقه داشتم هيچ . شود گفت كه سال دوم نصفه شد تقريباً مي وما سال اول را هم كامل نرفتيم. بودآن سالها سالهاي شلوغي 

اي كه سه چهار واحد بيشتر از  كه شروع روزهاي انقالب بود، عده57سال . ماندنداينجا ميدر ماندم ولي دوستان ديگرم وقت براي ترم تابستاني نمي
التحصيل شدم؛ يعني يك  با شش واحد اضافي فارغ58من در تير . التحصيل بشوند ولي ما مانديمبودند كه امتحان بدهند و فارغمن داشتند مجاز 

. سري واحد اضافي هم گرفتم

!پس شما قبل از انقالب فرهنگي خوش شانسي آورديد
در جايي امكان .  از خدمت معاف كردند، من هم يكي از آنها بودمدر آن سال كلي دانشجوها را. فكر كنم آن موقعيت خوبي بود!  خوشبختانه،بله

شده بود، من رفتم توانير و شد كه دو سه ماه قبل از آن كه مجوزهاي استخدام داده  درست در روزهايي كه جنگ شروع مي59استخدام نبود تا سال 
در . ارشد رفتمار نيروگاه ري كار كردم و بعد از آن براي تحصيل كارشناسي كنيدو سال در نيروگاه زرند و دو سال هم در تعميرات اساسي توربين گاز
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اي كه راه باز شد اولين دوره. آن مدتي كه در توانير بودم كارهاي خوبي كردم و بعد از يك مدتي متوجه شدم كه ديگر چيزي براي يادگرفتن نيست
 رفتم امريكاالبته با يك پذيرش كالس زبان به . تكنيك نيويورك رفتم به دانشگاه پليبراي كارشناسي ارشد. براي اعزام امتحان دادم و پذيرفته شدم

.تكنيك نيويورك شدم وارد دانشگاه پلي1985شش ماه فاصله از پاييز -و با پنج 

دادند؟در آن موقع، راحت ويزا مي
آيد كه دفعه يادم مي! زايم را رد كردند و دفعه چهارم قبول كردندسه بار درخواست وي. يادم هست براي گرفتن ويزا چهل روز در زوريخ بودم! نه

هايي كه در  در زوريخ سه كنسول بودند و ايرانيامريكادر كنسولگري . ام كامل شده بود ولي مدرك جديدي هم نداشتمچهارم خوشبختانه پرونده
دفعه آخر . من با هر سه نفر افتادم و ردم كردند. است و فالني خيلي بدكردند كه فالني خيلي خوب آنجا بودند راجع به افراد كنسولگري صحبت مي

روي و رفته و مانده است، شما هم مي. ست، گفتند برادرت آنجاستامريكابرادرم در . ام كردهokرفتم و گفتم ببينيد من بليط برگشتم به تركيه را هم 
گردم مي برخواهيد ويزا بدهيد و يا اگر ويزا نگيرم سريعاًمي. رومط براي همين ميخواهم بروم تحصيل كنم و برگردم و فقگفتم من مي! مانيمي

چون . كردممن با كمترين مخارج زندگي مي.  اولش خيلي سخت بودامريكادر .  باالخره درخواست ويزايم پذيرفته شد تاتصميمم را گرفته بودم. ايران
جويي مطلق  دالر براي شش ماه، با صرفه3000داقل دالري كه به من داده بودند يعني با همان ح. كس كمك بخواهمخواست از هيچدلم نمي

.  دالر3شد روزي آيد كه خرجم مييادم مي. زندگي كردم

. خرج شما فقط غذا و مسكن بود؟ البته برادرتان هم كه بودند
در همان ترم اول يك درسي را گرفته . رم دوم وضع خيلي بهتر شدبعدش در ت. مسكن كه اتاق مشترك در خوابگاه گرفتم. نه، پيش برادرم نبودم

.بودم، چون در يك كالس دانشجوي خيلي شاخصي بودم، يكي از استادانم كمك كرد و دو آزمايشگاه را به من دادند
. داديدديد و اگر سؤال داشتند جواب ميدادند باالي سرشان بوها آزمايش انجام مياي كه بچهجلسه. رفتيدآنجا اين جوري بود كه شما يك جلسه مي

من . داديدبه اضافه اين كه قبلش هم يك جلسه يك ساعته بود كه آزمايش را توضيح مي. داديدگرفتيد و نمره ميكرديد، گزارش مياز آنها سؤال مي
خواستند آزمايش  از روي تئوري آن چيزي كه ميهاگرفتيم كه بچهگزارش هم مييك سري پيش. هم هنوز زبانم خوب راه نيفتاده بود و سختم بود

. سه گروه از اين آزمايشگاه مربوط به سال آخر كارشناسي بود. كردندكردند كه نتايج چه خواهد شد، يعني يك طراحي بايد ميبيني ميبكنند، پيش
صنعت آنجا.  بودLong Islandآمد ودر از صنعت ميهآيد كه از اين سه گروه دو تايش را به من دادند و سومي را دادند به يك نفري كيادم مي

شناخت، گفت كه استاد آن آزمايشگاه كه استاد من هم بود و مرا خوب مي! خالصه آن طرف نيامد.  داردامريكاغرب هادي كوچكي در مقايسه بانيمه
! شوي پولدار ميكمكماستادم گفت كه داري به من دادند و دالر 5500براي اين سه گروه در يك ترم ! هبلتواني اين يكي را هم بگيري؟ گفتم مي

اين امتياز به خاطر شناختي بود . دادندليسانس به كسي نمي به من دادند كه براي فوقHalf tuition waiverبعد هم. خب خيلي اوضاع فرق كرد
.كه آن استاد پيدا كرده بود ولي كار خيلي سنگيني هم بود

 بود؟ييامريكااستادتان 
اش اين شد كه من چهار درس فوق ليسانس آيد كه نتيجهيادم مي. دادخيلي استاد باسواد و خوبي بود و عالي هم درس ميكه Frank Casaraبله

ر هفته  آزمايشگاه داشتم كه از هر كدام بايد در ه، نفر دانشجوي كارشناسي در سه گروه40داشتم كه درسهاي خيلي سنگيني بودند و چيزي نزديك 
 ساعت خوابيده بودم و ديگر آخر ترم واقعاً از خستگي داشتم 5 تا 4كنم متوسط شبي در حدود كردم و در طول ترم فكر ميدو گزارش تصحيح مي

. هاي آن ترمم خوب شدافتادم، ولي نمرهپس مي
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!شديدكه  البته پولدار هم ،خب
. شدآنجا انجام نميدر اي در زمينه ميكروالكترونيك متأسفانه كار پيشرفته. شدم را در آنجا گذراندمبنابراين ار. تر شدبعد از آن ديگر زندگي راحت. بله

-switchedزد، ارائه داد كه در مورد مدارهاي آمد و خيلي هم تيز بود و تند تند حرف ميفقط يك درس را براي اولين بار يك نفر كه از صنعت مي

capacitorنبود من گرفتم چون انگيزه داشتم، خيلي هم ) ام در كارشناسي ارشدرشته تخصصي(ربوط به الكترونيك قدرت  ماين كهبا وجود .  بود
سه ترمه درسهايم را تمام كردم و در چهار ترم دروس دكترايم را . ولي دوست داشتم بروم به جايي كه رشته ميكروالكترونيك دارد. خوب برگزار شد

.دادم را انجام مي.Ph.Dفقط بايد پروژه .  واحد66 يا 60كارشناسي ارشدم شده بود روس دورهجمعاً با د. هم تمام كرده بودم
آدمهاي معروف را به من معرفي كرد كه با . كننداتفاقا آن آقا خيلي كمك كرد و به من گفت چه كساني در كجا در زمينه ميكروالكترونيك كار مي

. شد و آن سال در نيويورك بودگزار ميان در سانفرانسيسكو و نيويورك برميدر- يكسالISSSCنفرانس آيد آن موقع كيادم مي. چند جا تماس گرفتم
استاد راهنماي . شودسانفرانسيسكو برگزار ميهمه ساله درSillicon Valleyالبته اآلن مدتهاست كه به خاطر تمركز صنعت ميكروالكترونيك در 

آيد آخرين مهلت دانشگاه يادم مي. به آنجا رفتم و او را ديدم، كارنامه و مداركم را نشانش دادم. مده بود هم به نيويورك آGabor Temesام، آينده
UCLAگذشته بود تازه براي من مهلت آنبعد از اين كه . شد كه من تازه رفتم و صحبت كردمآن كنفرانس در فوريه برگزار مي در ژانويه بود و 

Application Fromآقاينظره ببه نظرم هم صحبتها و هم مدارك تحصيلي ).  موقع هنوز اينترنت نبودآن(فرستادند Temes خيلي خوب بود كه
. افتاددر صورتي كه براي ديگران خيلي زودتر اين اتفاق مي. برايم پذيرش آمدخارج از روال در ماه مارس تازه براي من فرم فرستادند و در ماه مي،

.التحصيل شدم فارغ1991در پاييز  و شدم ولي از تابستان عمالً شروع كردم به كار كردن .Ph.D وارد دوره1987از پاييز 
 هم حفظ زارتباطم را هنو وداشتمGabor Temesآميز متقابل را با استاد راهنمايمتمام طول تحصيل دوره دكتري رابطه صميمانه و بسيار احترامدر

Oregonبهدر مورد كارهاي جديدم Talk رفتم هر بار براي ارائه امريكاه سه بار ديگر به از فراغت از تحصيل هم كبعد. امكرده State University

Gaborجايي كه  Temes در پس از بازنشستگيUCLAعنوانه بDepartment Head)البته با (كند دعوت شدم كار مي) رئيس براي تمام عمر
ام آن ست كه هميشه خواسته اام عرض كنم آنته مهمي كه بايد در مورد كار دكتري و كارهاي علمينك). پرداخت هزينه مسافرت از طرف ايشان

ه خوشبختي من آن بود كه استاد راهنمايم ب.  بوده استغيرمرسومكارهاي  تالشم براي و بر اساس ايده خودم باشد، مخصوصاًاصيلكاربوده كه 
امريكادر patentدو سال نوست و منجر به كنم هنوز كارم بعد از بيش از بيست ول منصفانه فكر ميهمين دليه راحتي اين فرصت را به من داد و ب

.  گرديده استUCLAبه هزينه 
 از اين كهدر عين د، ياد بگيريد كه به استادتان احترام بگذارياوالً.  خطاب به دانشجويان دكتري عرض كنمدر اينجا دوست دارم مطلبي را مخصوصاً

منطقي هيچ ارتباطي به مجادله يا -فقط يادتان باشد به چالش كشيدن علمي.  استادتان را به چالش بكشيد، در صورت لزوم تاعلمي آماده باشيدنظر 
. ظاهر علمي ندارده لجاجت ب

شما چهار تا شش سال از  .Ph.Dهدوركه براي يادتان باشد. تان را خودتان در باالترين سطح دنيا تعيين كنيد استاندارد كارهاي علميآن كهدوم 
 شرايط احراز دكتري كمترينند مقاله باشد كه فقط براي برآوردن چراضي نباشيد كه نتيجه دوره، يك مدرك دكتري و . كنيدعمرتان را صرف مي

العاده ايط، با يك كار علمي فوقشركمترينبا ولي التحصيل شدن جاي زود فارغه ارزد و تالش كنيد بعمر شما بسيار بيشتر از آن مي. كافي است
.ثير در زمينه كاري شما در سطح جهاني داشته باشدأالتحصيل شويد كه تفارغ

.ثير مهمي در زمينه مربوطه نخواهد داشتأ كار شما ت، بدون آناين كهبراي . باشدابداعي تا حدي كمدست و اصيل كار دكتري بايدآن كهسوم 

از دانشجوي ايراني بود؟  پرUCLAان چطور بود؟ ها وضعيتشآن موقع ايراني
ديگر اي ايراني شايد يك نفر داشتم و يكي دو نفر ايرانيهم دوره. وقتي من رفتم خيلي كمتر شده بود ولي چند سال قبل از من خيلي زيادتر بوده. نه

.زدمشناختم گهگاه سري مين بودند و ميهاي قبل از مبه چند نفر ايراني هم كه از دوره.  بودندامريكاهم بودند كه مقيم 
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كسي را ديديد؟هم هاي شريف از بچهآيا 
التحصيالن دانشگاه تهران ايشان از فارغ. ستامريكانژاد هست كه البته از دوستهاي صميمي و ساكن دكتر سرهنگ. كسي نبودهاي مانه از دوره

.التحصيل شده بودندفارغUCLAبختيار ازريف ش مهرداددكتر1981در سالها  از شريفيفكر كنم. بود

كرديد؟گرفتيد يا اين كه خودتان كار مي) fund(كمك مالي 
Gaborتمام طول تحصيل دكتري از استاد راهنمايم در Temes،Research Assistantshipداشتم  .

Watsonالتحصيلي براي مصاحبه كاري به در همان آخرين ماههاي قبل از فارغ Research Center شركت IBMي اولين بار با در آنجا برا. رفتم
 نفر 50نامي است و شايد شايد تازه يك سالي در آنجا بود به نام دكتر قوام شهيدي كه آدم بسيار صاحب. ام آشنا شدميمي فعلييكي از دوستان صم

Ph.D.هاي پيشرفته كنند و رئيس بخش فناوري زير دستش كار ميIBMاز آنهايي است كه از . خيلي متواضع و بسيار باسوادي استآدم .  هست
التحصيل شريف بودم و چهار سال هم كار كرده من كه رفتم فارغ.  خودش را حفظ كرده استدبيرستان به آنجا رفته است، ولي شخصيت ايراني

ه آنجا بوده و جزو نادر كساني است كه وي را بدر ز دبيرستان ايشان ا. توانم بگويم شخصيتم شكل گرفته بود و روزهاي انقالب را ديده بودممي! بودم
اگر سه روز به ايران بيايد به خاطر آن ارتباط صميمي كه داريم حتماً يك روز سري . كنماش و عرقش به ميهن تحسين ميخاطر حفظ اصالت ايراني

.گذارمميوضوعات جديد برايش جلسه گفتگو در مورد ممعموالً.شناسنددانشجوهايم هم ايشان را مي. زندبه اروميه مي
postخالصه دكتر شهيدي درآنجا  docنتيجه مصاحبه آن شد كه به من هم گفتند .  بودpost docامدهند كه گفتم من دنبال موقعيت دائمي مي.

!دادند؟ مي پسادكترابه زوريعني 
Post! كه نه استمعلوم docكنند مدرك مهمي استها فكر ميران خيليايحالي كه دردر.  مدرك خاصي نيست !Post doc يعني يك موقعيت 

تر از يك شايد حقوقش هم كمي پايين.كندكاري موقت غير طوالني كه وقتي امكان استخدام دائمي وجود ندارد يك شركت يا دانشگاه ارائه مي
Ph.D.بيشتر .  استخدام شده در شرايط مطلوب باشدPost docموقعيت تحقيقي براي انتشار مقاله داشته باشند تا موقعيت دائمي در خواهند  ها مي

Dataچون در تزم يك ! من گفتم نه.  در دانشگاه بگيرندصنعت و يا مخصوصاً Converterدپارتمان مهندسي از طراحي كرده بودم كه اولين كار
& Integrated Circuits)گروهوبرق Systems Laboratory) درUCLAه  بود كPatentكردم كه كار خيلي شاخصي انجام داده  شد و فكر مي
نيزكنم كه اين نكات را به دانشجوهايم تالش مي. دهيم و از اين بابت هم خيلي خوشحالمالبته اآلن كارهاي خيلي بهتري در اروميه انجام مي. بودم

ام بيشتر تقويت شده است و التحصيلي هم اين روحيهبعد از فارغ. اده باالستالعبيني و اين كه پتانسيل كشورمان فوقاميد، اراده و خوش. منتقل كنم
.امكنم كه بعضي موارد را هم خودم انجام دادهتوانيم انجام بدهيم و فكر ميباور دارم كه كارهاي عالي مي

براي مصاحبه در توكيو . يشنهاد كار دريافت كردم به ژاپن برگشته بود يك پUCLAام كه از  دوستان ژاپني از از طريق يكيIBMبه هر حال پس از 
شدهOKولي يك ساعت بعد گفتند كه . انتظار اين بود كه يكي دو روز بعد جواب بدهند.  رفتم و كارم را ارائه دادم كهبليط هواپيمايم را هم فرستادند

!و بيا اينجا همكاري كن

پيشنهاد شغلي بود يا اين كه تدريس بود؟
و رفتم كه يك شركت معروف ابزاردقيق ژاپني است Yokogawaلذا به مركز تحقيقات شركت . ت شغلي به عنوان محقق بودنه، يك موقعي

Analog CMOS Designطور سنتي كار ه  آنها ب.را من به آنجا بردمbipolarودادند انجام مي Analog CMOS Designدو . در دنيا جديد بود
Patent تا 17 يا 16كنم جمعاً  ميسال و اندي كه آنجا بودم فكر Applicationام  داشتيم كه چون آن دوست ژاپنيHaruo Kobayashi به زبان 

Patentها بود كه يك اسم ژاپني هم روي كرد يا شايد هم يك سياست ژاپنيژاپني پر مي Applicationمنتها . شد باشد، كار مشترك حساب مي
 تا از اين كارها مال خودش بود ولي اسم من را هم 5 يا 4 تاي اول مال من بود و 13 يا 12مورد،17-16 آن از. اسم من اول بود و اسم او دوم
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در اين سالها هم . ام هست كه هنوز ارتباط خوبي با هم داريماو دوست بسيار صميمي!  تاي اولي12دوم گذاشت، براي جبران كردن اسم او در 
.  مثل دو برادر؛ايم و اعتماد كامل به هم را هميشه حفظ كردهمي و جدل علث، بحصميميت، احترام

فقط شما در ژاپن بوديد يا ايراني ديگري هم بود؟
يادم . نوشت ميPatentكرد بايد حداقل ماهي يك  كار ميR&Dدر آن شركت ژاپني هر كسي كه در قسمت .  بود ولي در شركت ما نبود همايراني

ثبت كرد؟ مگر از روي كتاب Patentشودميگفتم اين يعني چه؟ مگر همين جوري هم من مي! زدندند و كتابها را ورق ميآمدها ميآيد كه بچهمي
شدند كه اين شبيه يكي ديگر كردند و متوجه مي آنها ارزيابي مي و شركتPatentرفت قسمت اين مدارك مي. شود؟ شما بايد ايده داشته باشيدمي

. دندكراست و بعد رد مي
Patent درصد 5از اين عده، ما دو نفر .  نفرشان مهندس بودند500ً آنجا حدود يكي دو هزار نفر داشت، كه حدوداR&Dقسمت  Application هاي

ت شايد اين دليلش يك مقدار حتي قبل از رفتنم به خارج بود كه كالً كار اصيل به دست خودم را دوس! شركت را در دو سال داشتيمانجام شده
. داشتم

يعني پژوهش را دوست داشتيد؟ 
. اش مال خودم نباشد اگر ايده،وقت دنبال اين نبودم و نيستم كه فالن كار خوب را ادامه بدهمهيچ. بله، هميشه دوست داشتم كه كارم از خودم باشد

كار بايد خالقانه باشد تا شما را راضي كند؟
. كردپدرم يك آدم فني بود و تراكتور مونتاژ مي. رفتيمي تا آخر دبيرستان بايد تمام تابستان به مغازه پدر ميچون ما از بچگ.  استدانم چطور بودهنمي

Messyتراكتورهاي  Fergusenدر كارگاه پدرم آنها را از . كرد را قبل از اين كه به تراكتورسازي تبريز برود، يك شركت به نام آفتاب شرق وارد مي
با .يك كارگاه با ده دوازده نفر كارگر در اروميه داشت. كردندآوردند و مونتاژ ميفرستادند به اروميه در ميآمد و مينگليس ميهايي كه از اجعبه

Aliceكمباينهاي  Chalmersكه براي ساير در صورتي. كردآالت مونتاژ ميشايد سالي شصت تا صد دستگاه ماشين. كرد هم همين كار را مي
.شد در تهران انجام مي تماماً، فروش مونتاژهاينمايندگي

!خيلي فرصت خوبي بودبراي شما خب اين كه 
چون در محيط فني بزرگ شده بودم، براي خودم در . بستيمهاي جلوي كمباين را كه آسان بود، پيچهايش را ميمن و پسر عمويم، آن پره. بله

.ده بودمي درست كرلاد پيك ماشينپنجم دبستان -كالس چهارم 
هاي از اين قوطي. ترم دوم ما كه منحل شد، مدت زيادي در خانه بودم.  است كه وارد دانشگاه شدم52از چيزهاي جالب فني ديگر مربوط به سال 

با . رمش يك ماشين درست كردم كه اآلن هم دا كهداراز اين ساعتهاي قديمي شماته. يك ساعت كهنه هم بود. چاي تويينينگ، ورقش را باز كردم
.بردمخالصه از اين كارها لذت مي. خورد و يك دنده عقب و فرمان هم داشتاش دو تا دنده جلو ميجعبه دنده. يك شاسي درست كردملحيمكاري

!جعبه دنده آن را از كجا آورديد؟
هنوز . توانيد ببينيدخودش را هم مي. نشانتان بدهميك روز عكسش را بايد پيدا كنم و . ها اتاقش را ساختمگيربكس را خودم تهيه كردم و با آن حلبي

. قشنگ يك دسته دنده تيپ ژياني داشت. دارمش
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!خوانديدرفتيد و مكانيك ميپس شما بايد مي
يك چرخ به ،زدند، با موتور روشنمثالً هميشه يادم بود كه در مغازه پدرم گاهي وقتها ماشين را باال مي. به چيزهاي مكانيكي هم خيلي عالقه داشتم

مدتي طول كشيد كه مفهوم علمي ديفرانسيل ماشين را با سن و سال دبيرستان كامالً. چرخيد برايم خيلي عجيب بودعقب و يك چرخ به جلو مي
. كنندشود ديد كه چطوري كار مياند و ميهاي مكانيكي بيشتر فيزيكي و قابل مشاهدهانهماهر حال سه ب. برايم بسيار جذاب بود. فهميدم

 دكترايتان را تمام كرديد به ژاپن تشريف برديد؟UCLAشما بالفاصله بعد از اين كه در 
) دادماش را انجام ميتمام كارهايم را كرده بودم، آزمايشهايم را انجام داده بودم و فقط نوشتن و به اصطالح انگليسي(نوشتم، در مدتي كه تزم را مي

Rockwell بود و بعداً يك شركت به اسمBrooktreeكردم كه در آن موقع اسمش يي هم كار ميريكاامبه مدت شش ماه در يك كمپاني 

Internationalفرصتي شد كه دوستم، ،التحصيليفارغاواخر ولي همان .  آن را خريد Haruo Kobayashi اطالع داد كه ما يك جذب نيرو داريم و 
با وجود اين كه قول موثق شفاهي . ن عالقه وافري به ژاپن داشتم رفتم ژاپن كه وصفش گذشتمن هم چون از دوره دبيرستا. خواهي بيااگر مي

Watsonاز Postdoctبراي Research CenterشركتIBMداشتم.

چه مدتي در ژاپن بوديد؟ 
ديگر .  براي فرصت مطالعاتي ژاپن بودم2004در سال هم يك بار .  به ايران برگشتم73خرداد  و  براي آنها كار كردم94 تا مي 92من از فوريه سال 

هاي سونامي آخرين بار هم در روز. شود حدود دو سال ميجمعاًام كه دفعه به ژاپن رفته50ولي در اين فاصله بيش از . حسابش از دستم رفته است
! العاده وحشتناك بودام بود كه لحظه زلزله فوقشته همراه خانوادهمعروف ژاپن در مارس گذ

اي كه در ايران كار كرديد، چه فعاليتهاي اجرايي را انجام داديد؟در آن دوره
اي در گرماي بندرعباس آمديم، گفتند كه بايد به نيروگاه زرند بالفاصله كه از مصاحبه. التحصيلي از شريف چهار سال در توانير كار كردمبعد از فارغ

.  ديگر آخرين روزهاي فصل انگور بود چون.رومولي ابتدا ده روزي را به اروميه مي! روم گفتم ميروي؟ منگفتند به زرند كرمان در كوير مي. برويد
يادم هست اولين بمبي را كه انداختند در تهران بودم و از . روزهاي شروع جنگ بود،روزها شهريور شد كه من آمدم و آن31. سختم بود كه دل بكنم

.گيري پارامترهاي فرايندي موجود بودآنجا تجهيزات اندازه. در نيروگاه هم كلي چيزهاي ياد گرفتني بود. د رفتمبعد ديگر به زرن. پشت بام خانه ديدم

 كارتان در زمينه ابزاردقيق بود؟،در نيروگاه زرند
 و ژنراتور بود كه از آنها كنترلهاي بخش توربين. بله، بخشي نيوماتيك بود و بخش قابل توجهي هم الكترونيك داشت و كلي ترنسديوسرها بودند

وربين آن با  بود كه پنج تگاه مس سرچشمهكرد و نيرونيروگاه زرند با مازوت كار مي. آيد كه بالفاصله پس از جنگ بوديادم مي. خيلي ياد گرفتم
 كمبود گازوئيل براي كاميونها با مشكل دليله  حمل مازوت هم كه فراوان بود ب،در نتيجهتوليد كافي گازوئيل سخت شده بود و. كردگازوئيل كار مي

ها هم رفته بودند و چون توربينهاي سرچشمه بيشتر آلستوم فرانسه بود و تعميرات زير نظر آنها بود، نيروگاه با مشكل مضاعف فرانسوي. ه بوداهمر
.سوخت و تعميرات مواجه بود

سه ماه در نيروگاه زرند تعداد -چون من بعد از دو. رفتهمان داشت به آنجا مييك بار يادم هست رئيس نيروگا. نيروگاه سرچشمه زير نظر زرند بود
قابل توجهي بورد تعمير كردم، چيزهايي كه از كار افتاده بود را راه انداختم، رئيسم، آقاي مهندس پورنوراني كه هنوز هم به من خيلي لطف دارد، 

چهار ! كرداش كار ميپنج توربين بود كه فقط يكي. يي؟ رفتيم و آنجا را به من نشان دادندخواهي بيا مي.مبرونيروگاه سرچشمهبه خواهم گفت مي
General داشت، كه ساخت شركت Speedtronicتاي ديگر، كارتهاي كنترل مارك  Eelectricبه من گفتند . آنها را كلي انبار كرده بودند.  بودند

. ديدمبار بود كه توربين گازي ميمن هم اولين . اندكه اين واحدها از كار افتاده
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logic پس از مدتي بررسي فهميدم فقط يك آنجا به من يك سري بورد نشان دادند كه بعداًدر به هر حال  gateنه به صورت !  اندIC چون طراحي ،
اش باشد و يش ممكن است وروديشان را كشيدم و فهميدم كه كجا مدارينموداريك سري را برايشان .  بود به صورت ترانزيستوري بود60دهه 

. چهل بورد را تعمير كردم كه باعث شد دو واحد ديگر در مدار بيايد- در عرض يكي دو هفته، چيزي حدود سي. كجايش خروجي
يك هفته در آن من . مثالً يك بوردي بود كه شايد حدود دويست المان داشت و دو رويه بود. تري را ديدمبعداً يادم هست كه بوردهاي خيلي پيچيده

حدود يك هفته طول كشيد تا مدار يكي از . كردمروي آن بورد كار ميو نشستم گشتم ميها كه به خانه بر ميغروبخانه سازماني كه به ما داده بودند 
. دم و باالخره آزمايش كردمن درست كروتواند در كجا باشد و برايش يك روش آزماش مياين بوردها را بر روي كاغذ آوردم و باالخره فهميدم تغذيه

.خيلي تجربه جالبي بود. مال ارتعاش توربين بود كه اگر ارتعاش زياد باشد آالرم بدهد و بعد آنها هم راه افتادند
ي نبايد بيهوده هم ول. البته نبايد بيهوده جلو برود. تواند بكندآدم خيلي كارها مي. واقعا اآلن هم تالشم اين است كه اين را به دانشجوهايم منتقل كنم

يكي از مهمترين تأكيداتم اين . اممن بارها در دانشگاه خودمان براي مهندسها صحبت داشته. ظرفيت فكري يك مهندس خيلي بزرگ است. بترسد
دقت كنيد كه حتي . خيلي توانايي بزرگي است. اين خيلي مهم است. كنمبوده كه افتخار كنيد كه مهندسيد و من به مهندس بودنم خيلي افتخار مي

حتي اگر شده از .آرزويشان است كه يك مدرك مهندسي داشته باشند...) و از كيسه پدر يا كار خريد و فروش (جوانهايي كه درآمد خيلي خوبي دارند
. ا باشيد و خوب ياد بگيريدتالش بكنيد كه يك مهندس توان! اعتباري در داخل يا خارج از كشور باشد، تا عنوان مهندس را به خود بدهنددانشگاه كم

چون ما هميشه خودمان . دانشجوهاي فوق ليسانس و دكترايم خيلي توانمندند. ام كه اين را منتقل بكنمكنم كه يك مقداري هم موفق شدهفكر مي
ي قبلي ديگران است، در مقوله  چيزي يا كاري كه شبيه كارها،طور مطلقه  در شركتمان بدر دانشگاه و مخصوصاً. كنيمرا با قله دنيا مقايسه مي

.گنجدطراحي ما نمي

...كپي در كارتان نيست 
.كنم كه اين خيلي مهم استمطلقاً نيست و فكر مي

شما . كنندكنند پشت سر هم اين مدارج را طي ميشان انتخاب مياآلن خيلي از كساني كه راه ادامه تحصيل را در زندگي
عد از اين كه مهندس شديد چند سال كار كرديد و بعد از ديد پيدا كردنتان در محيط عمل ايد كه بيك توفيق اجباري داشته

تري است؟ايد راه درستآيا راهي كه شما رفته. رفتيد و ادامه تحصيل داديد
به شما يك مدار . ست برداشت من اين است كه يكي از بزرگترين ايرادات كل نظام دانشگاهي ما اين است كه بيشتر تأكيدش بر تحليل اكمدست

مشكل اين است كه دانشگاههاي ما توانايي . گويممن اين مثال را خيلي به دانشجوهايم مي. اش را حساب كنيدگويند بهرهدهند و مثالً ميمي
.دهندطراحي را در دانشجويان پرورش نمي

دهند؟نمي» ديد«يعني 
گويي مثالً يك شما به يكي مي: راح با يك مهندسي كه طراح نيست اين استفرق يك ط.  ديد است و يكي ديگرش هم توانايي استيكي

Amplifier چه اش چه باشد؟اش چقدر باشد؟ بهرهاش چقدر باشد؟ يا مثالً مقاومت وروديمقاومت خروجي! گويد آقا ببخشيدمي.  كنطراحي صوتي
تواني را بدهد؟ 

... نند يعني انتظار دارند همه چيز را برايشان تعيين ك
ام اگر تم. داند ميAmplifier است خودش يك چيزهايي از طراحكسي كه ! ي نيستطراحخب اين كه ديگر . گويد اين را بده و آن را بدهمدام مي

يا اگر منبع .  كندرا تغذيه) گوبلند( اهم 8 صوتي بايد Amplifierداند كه منطقي اين است كه يك ها را دادند كه چه بهتر، ولي اگر ندادند ميپارامتر
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اين كه شما بدون اطالعات كافي بتواني شروع كني، يك توانايي است .اش را انتخاب كن ولت خب حاال يكي5 ولت يا 12اند تغذيه را به شما نگفته
همين توانايي است كه . كننداين را دانشگاههاي ما به خوبي القا نمي.  نداردطراحيتواند داشته باشد، توانايي  دارد و كسي كه نميطراحكه يك 

! ين بار طراحي كنند و بسازندل وجود نداشته اند براي اوهايي را كه قبالًانهماكند سكساني را قادر مي
دهم كه جواب واحد ندارند و كسي كه الهايي را ميؤيعني س.  استطراحيام در دوره كارشناسي ارشد و دكترا بخش قابل توجهي از سؤالهاي امتحاني

متأسفانه در سطح كارشناسي و حتي بسياري از . برد كردن، اين كه چه جوري شروع كند، بخش بسيار مهمي از نمره را ميطراحيكند به روع ميش
كنم اولش به خاطر همين من به دانشجوهايم تأكيد مي. دانشگاههاي صاحب نام كشورمان در سطح كارشناسي ارشد و دكترا اين مشكل را دارند

توانيد يكي يد دنبال چه برويد من كلي پروژه آماده دارم كه از بين آنها ميستداننيد كه طبق عالقه خودتان جلو برويد، منتها هر موقع كه نميشروع ك
.ايد براي من قابل قبول نيست شبيه آن را خوانده،ولي تأكيدم اين است كه اطالعات كپي شده كه شما در يك مقاله. انتخاب كنيدرا

 مقاله ICبراي .  بسيار معتبر دارندjournalISI به طور ميانگين دانشجوهاي كارشناسي ارشد الكترونيك ما در دانشگاه اروميه، يك مقاله در اآلن
ه ساخته شدICآزمايشورنالها نتيجه ژ دارند و بيشتر IC هستند دسترسي به ساخت امريكاچون اآلن آنهايي كه در اروپا و . دادن خيلي سخت است

اي كه شما بدهيد بايد خيلي شاخص باشد پس ايده. دليل تحريم در دانشگاه فراهم نيسته خواهند كه براي ما امكانش هم از نظر مالي و هم برا مي
.كه بتواند از آن گلوگاه رد بشود
براي من هم خيلي . خيلي مفيد است، امه تحصيلانجام كار پيشرفته در زمينه مهندسي قبل از اد.تواند هر دو مدل باشددر هر حال ادامه تحصيل مي

ولي اگر شما در كارشناسي ارشد و در دوره دكترا .ام در توانير در دوره كارشناسي ارشد و دكترا در بعضي از جاها استفاده كردممفيد بود و از تجربه
 مثالً فقط اين كه در سطح دكتري، ، مخصوصاICًب در زمينه براي كار خو. دهيد بايد كلي كار عملي هم انجام بدهيديك كار پيشتازانه انجام مي

 را بكند، طراحي شپكيجفكرساخت بفرستد،براي.  را تا آخرين مرحله انجام بدهدICدانشجو بايد حتماً طراحي . بكند كافي نيستسازيشبيه
بورد را ياد بگيرد كه يكي از كارهاي سخت آزمايش و طراحي يشآزما بسيار پيچيده هاي بعضاً راه.بوردش را انجام بدهد، چيپش را روي بورد بگذارد

 پيشرفته  تا يك ايده تئوريپس كلي كار عملي بايد انجام شود. بيني اين كه چطوري آزمايش انجام خواهد شد، اينها را بايد ياد بگيرداست، پيش
در پشت هر عمل خوب، . بندي را قبول ندارممن اين تقسيم. ندي كنندبمتأسفانه در ايران، مد شده است كه بين عمل و تئوري تقسيم. اثبات شود

.يك تئوري بسيار قوي هست و هر تئوري جديد خوب نتيجه يك عمل خوب قبلي است

...اصالً شالوده علوم امروزي، تجربي است 
اي منتشر كنيم و مثالً نه اين كه صرفاً يك جايي يك مقاله. با كار واقعي بايد همراه باشدبنابراين كار پيشرفته علمي. بله تجربه هم بسيار مهم است

خواهم و به خاطر همين اصرار من به دانشجوهايم اين است كه بهبود بنيادي و يا حداقل بسيار شاخص مي. ده درصد كار نفر قبلي را بهبود بدهيم
پنج تا شش سال ممكن است شود و دانند كه تحصيلشان طوالني ميام و خودشان هم ميكاري به دانشگاه ندارم، به دانشجويان دكترايم هم گفته

من مطمئنم .  داشته باشندامريكا در  مرتبط مثالPatentً خوب در دنيا، و حداقل يك Journalيكي از الزاماتشان اين است كه سه مقاله . طول بكشد
.  ثبت كرده بوديمPatentشتم در اين سه چهار سال شايد سي تا ايم كه اگر من بودجه داقدر كار خوب كردهقدر ايده نو داريم و اينآن

 چقدر بايد پول بدهيد؟ Patentبراي ثبت 
.تواند خرج بردارد بخواهيد ثبت كنيد، تا ده هزار دالر به راحتي ميامريكااگر در 

برند كه شما اآلن داريد ت نميها را خيلي به اين سمشما يك جايي در صحبتهايتان فرموديد كه اآلن دانشگاههاي ما بچه
كنيد كه دليل اصلي چيست؟شما فكر مي. بريددانشجوهايتان را مي

من . ولي دو سه تا كار هست. دانم كه چقدر سخت استكشند و ميكنم، همكارانم خيلي هم زحمت ميكس اهانت نميبدون تعارف بگويم و به هيچ
باالخره كار يكي اين كه . كنم كه موقعش شده است كه ساعت هفت به خانه بروم هنوز فكر نمي.روم شب از شركت به خانه مي9هنوز هم ساعت 
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شوم كه يك كار درجه دو را به دانشجويم ام خيلي باالست يعني راحت راضي نمي من استاندارد شخصي.خواهدخوب، انرژي زياد گذاشتن هم مي
به خاطر اين هر كدامشان را بگوييد .  به دانشجوهاي دكترا هم منتقل كنمامحد زيادي موفق شدهكنم كه تا كنم و فكر ميبدهم و تمام تالشم را مي

يكي . بگيرند و بروند براي دكتراتوانستند بورسيي ميامريكابه راحتي از حداقل هر دانشگاه برجسته اروپايي و بسياري از دانشگاههاي بسيار خوب 
هاي آن مقايسه ترين كمپاني و با برجستهامريكااند ما هر روز خودمان را با اند اين است كه ديدهاروميه ماندهركارشناسي ارشد داز داليلي كه بعد از

.توانيم كار علمي در كالس جهاني انجام دهيمميكنيم ومي

...ند اهيعني ديگر احساس كمبود يا عقب افتادن نكرد
Analogهايي داريم كه حتي ازيفناوربعضي وقتها ما . بيننداين انگيزه را مي Devicesما تنها .گويم كه يكي دو سال جلوتريم با افتخار ميامريكا

. شركت ايراني هستيم كه به ژاپن فناوري فروخته است و اين در تاريخ ايران بي نظير است

در زمينه ميكروالكترونيك؟
اندي ميليارد دفعه در ثانيه با دقت سه و. فرستاده شده است،سازي دنيا براي نمونهDACتريناآلن سريع. ايم دنيا را فروختهDACترين سريع. بله

اين سرعت نتوانسته هيچ كمپاني ديگر به.  مطلقاً در دنيا ركورد است، ميكرومترCMOS18/0دازشدر پر) 16000يعني دقت يك در (چهارده بيت 
.ه استتر هم نرسيدهاي پيشرفتهدازشپراست برسد، حتي در 

فرماييد كاربردش در كجاست؟اين كه مي
Data. هاي مخابراتي و غيرهانهماس Converterهم(هايي هستند انهما ها سDACهم وADC ( شما هر چقدر بتوانيد دقت . بازارشان انتها نداردكه

. و سرعت پردازش را باال ببريد بازار برايش وجود دارد
Dataاي كه از  رفتم اولين مقالهUCLA كه به87عنوان مثال در سال ه ب Converter ها خواندم از استيو لويس بود كه .D.Ph اش را از بركلي 

 استيون لويس كه اآلن 1985شما نگاه كنيد در سال .  چاپ كرده بود1985 در سال JSSC بيت در 9 مگاهرتز Pipeline ADC5يك . گرفته بود
UCاستاد دانشگاه  Davis)  با طراحي . هست اين كار را كرد) سانفرانسيسكوباالتر ازADC بيت9 مگا هرتز و 5 با قدرت پردازش .D.Ph اش را از 

UC Brekelyاآلن دانشجوي من براي دوره دكترايش .  گرفتADC500 بيت را دارد12 مگاهرتز  .

!خب يك مقدار هم زمان باعث شده است كه سطح اين دانش باال برود
CMOSدازش مگاهرتزش هست ولي با پر400.هيچ كس در دنيا ندارد ميكرومتر CMOS35/0 مگاهرتز را در 500 بيت ADC12بله، ولي 

. ميكرومتر18/0
بسيار به ايشان مخصوصاً به همكارانم در دانشگاه شريف كه بسيار دوستشان دارم،. كنم كه دو عيب اصلي در دانشگاههاي ما هستمن فكر مي

. كنند ميرا القاهايشان حتي ناخواسته نااميدي دهند و بعضيها اميد كافي نمياين كه به دانشجو. شان، ولي اكثريت مطلقشانبته نه همهال. ايراد دارم
اين . كرديمجا ميآمد كوه جابه ما ميهآيد، به دانشگااگر نيروي انساني جواني كه براي شريف ميايمان دارم كه!  آينده ندارد،گويند كه اين كشورمي

. يكي اين است و چيزهاي ديگري هم هست. شودرود برجسته مي ميامريكاهر كدامشان كه به . جوانها اينقدر پتانسيل دارند
مقاالت منتشره در بسياري . كنيم علم توليد مي،شود كه ما به اين وسعتادعا مي.و ادعاهاي خيلي بزرگ و غير علمي زيادي وجود داردحرفها

انتشارات علمي را بايد با . شما كيفيتش را هم ببينيد. باشدISIمجله نبايد به حساب علم گذاشته شود، حتي اگر در ،ارزشخارجي بيمجالت 
تر براي سنجش علم تر، و واقعيتر، محكمتر، مهممعيار علمي. كافي نيستISI فقط انتشار در مجله وكيفيت خيلي باالتر محك بزنيممعيارهاي با
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Patentًجلب ، ارائه مقاله.اندهاي خارجي ليسانس شده و درآمد قابل توجه آورده به كمپاني هاي ثبت شده در كشورهاي پيشرفته است كه عمال 
. دهد فروخته شده و استفاده شده در يك كشور يا صنعت پيشرفته نشان ميPatentثر است را ؤ آن عملي و ماين كه.توجه به طرف يك ايده است

 هدايت و ،يفناورالعاده جوانها را يادآور شد و به آنها اميد داد، براي آنها استاندارد بسيار باال تعريف كرد و براي ايجاد هر حال بايد توانايي فوقدر 
سطح پايين ارزش بزرگ نكردن كارهاي .  بزرگ نكرددليل،آنها را بينداد واعتبار ترغيبشان كرد، ولي در عين حال بيخود به كارهاي سطح پايين 

تر تر و باارادهبرد و دانشجويان و محققان جوان را در كارشان مصممشود، باالتر ميكنار كشور هم كم انجام نميكارهاي پيشرفته را كه در گوشه و
.سازدمي

...هم تبديل كنيم » فن توليد«را به » دانش«ما بايد بتوانيم آن پس 
 شركت ما دو سه سال است كه براي .شودتر تبديل به محصول ميي است، راحتفناوركه در لبه اتفاقاً دانشي . فقط هم آن نيست
ولي هيچ شكي . شودگويند كه نميها به من ميخيلي. المللي بشويم ايران با حضور محصولش در بازار بينICكند تا اولين شركت وامش تالش مي

را به يك شركت خارجي ليسانس آن پيشرفته توليد كنيم وفناوري،توانيم در اروميهدانستم كه ميميكه از ابتدا طور همان. شويمندارم كه موفق مي
. ژاپنمانندآن هم به يك شركت از يك كشور بسيار پيشرفته . يمينما

من تابستانها . فروختآالت ميهنيك مغازه داشت و آ. سواد بودپدربزرگم بي.  يك چيزي را بگويم كه شايد از ديد مجموعه شما برايتان جالب باشد
بود چون قبلش چرخ گاري را به صورت چوبي ) در حد نسل خودش(البته پدربزرگم آدم فني . خيلي دوست داشتماو را رفتم چون پيش پدربزرگم مي

ش شاخكهايش را بزني، هاي دايره را در بياوري، بعد يك توپي برايش درست كني، وسطخودش براي خودش فني دارد كه تكه. كرددرست مي
بدون دستگاه (بعد دورش يك رينگ را داغ كني و بيندازي و جوش بدهي .  به اصطالح محور برايش درست كني ووسطش يك چيز مخروطي بزني

اش در مغازهام شنيدم كه حاجي من از خودش نشنيدم ولي از دايي. كنمام را عرض ميپدربزرگ پدري. كش و باهوشي بودآدم بسيار زحمت!). جوش
هنوز معلوم نبود . گفت كه فروختمشد ميوقتي يكي از ورودي بازار آهنگرها وارد مي. باالتر از دهنه ورودي بازار بودبازار آهنگرها حدود پنجاه متر

شايد هم يك جوري ژنتيكي كمك ! امهچهار ساله را پيش ايشان گذراند- يك دوره كوچك سه . خواهد؟ خيلي كاسب باهوشي بودكه طرف چه مي
كنم، شبيه داستاني است كه در ادامه نقل ميولي من مطمئن بودم كه فروختن اولين فناوري و ليسانس كردن اولين فناوري ما در ژاپناست كرده 

. كار پدر بزرگم بود
هاي پروژه.  نبودICاش برق بود ولي تخصصش شتهايشان ر.  همكاري داشتم،Takashi Matsumoto ژاپن،Wasedaبا يك دوستي در دانشگاه 

رفتم و تابستان يا بعضي وقتها موقع عيد نوروز يكي دو هفته مي. دمكر مي تعريف بكنند منICخواستند كار دانشجويان كارشناسي ارشدي را كه مي
 ژاپني را كه كار ICمن در اينترنت، شركتهاي .  ما نيامده بودآنها در آن موقع اينترنت داشتند ولي هنوز به دانشگاههاي. كردمها را نظارت ميپروژه

از . باالخره شماره تلفني از آن شركت از اينترنت در آوردم. دادند جستجو كردم و تصادفاً اسم اين شركت طرف قرارداد آتي ما آمدآنالوگ انجام مي
خواهم با  گفتم كه مي.ها هنوز در ژاپن موبايل نداشتندخيلي! بايل نداشتمموبايل تازه اولش بود من هم كه موبه آن شماره زنگ زدم تلفن عمومي 

شناسند  نميهاي ژاپني كه شما راهاي شركتون گذشتن از منشيچ شانس آوردم واقعاً(از شانس خوبم . يك نفر كه انگليسي بلد است صحبت كنم
كنم كه به درد شركت  پيشرفته است و فكر ميDAC دارم كه شامل يك فناوريگفتم كه يك .  انگليسي بلد بود،آن طرف!) كار حضرت فيل است

من هم اطالعات را . بعد يك ايميل داد و گفت كه يك سري اطالعات بفرست. چند دقيقه توضيح دادم و او هم يكي دو سؤال پرسيد. خوردشما مي
شان را داخليIC ساخت دازش پرقرار بود پارامترهاي.  كرديمصحبترفتم و يك سري . بعد ايميل زدند كه بيا تا حضوري صحبت كنيم. فرستادم

 چه شد؟ گفتند كه شما قرار بود كهصحبت كردم و رفتم ژاپن به شش ماه بعد كه دو مرتبه . دانم چطور شد كه ندادندكه نميسازي بدهندبراي شبيه
ها را سازيدر هر حال با داشتن پارامترها پس از برگشت از ژاپن شبيه. ام فرستاده است و گفتم نه اشتباه شده!اطالعاتي را بفرستيد ولي نفرستاديد

 ميليون دفعه در 300يعني ( مگاهرتز 300و سرعت پردازش در حد ميكرومتر 6/0دازشپر. زدم جواب دادانجام دادم و همان جوري كه حدس مي
علتش . خيلي فاصله داشتسرعت داشت كه با كار ماهرتز مگا150يد فوقش آورديد چيزي شا بيتي گير ميDAC12در آن موقع بهترين . بود) ثانيه

. هم يك منطق رياضي نو بود كه در طرح خودمان به كار برده بودم كه از همه دنيا متفاوت است



هادي اورميانيمه شركت مديرعاملدكتر خيراهللا حديديآقايگفتگو با 

	�

خواستم جزئيات را قبل نميكند و من كار ميگفتند كه شما بيا براي ما توضيح بده كه چطوريآنها مي. خالصه تا سال بعد، كش و قوسي شروع شد
.  دالر پرداخت كنندهزار40كنم بالفاصله روم و اطالعات را ارائه ميتا اين كه باالخره اينها را مجاب كردم كه اولش وقتي مي. داد ارائه كنماز قرار

ند يك اثري بماند كه من اين فناوري را به كنخواستم از روي پولي كه به من منتقل مي دالر هم مبلغ كوچكي از كل مبلغ بود، منتها ميهزار40
كنم آنها ام و فكر ميي بتوانم ادعا كنم كه اين را من دادهاتيك جوري و با مستندتصور در ذهنم اين بود كه فردا اگر تقلب كردند، من. اماينها داده

نكرده بودم و حاضر به ارائه Patentراچون هنوز ايده . دبازي در كار باشحقهشناختند نگران آن بودند كه باالخره ممكن است هم كه مرا نمي
چون دفعه بعد كه همديگر را ! فكري بودها كوتهالبته بايد اذعان كنم كه اين تصورات از طرف من و از طرف ژاپني. پيشاپيش جزئيات هم نبودم

DHLبعد آنها قرارداد را آماده كردند و با . ز طريق اينترنت گذاشتيم مدارها را با ارتباط ا و كردم، قرارLicenseشناخته بوديم، فناوري دوم را كه 

بار در تعامل يك شركت شايد اين فقط يك!  يعني اعتماد تا اين حد،فرستادند كه آنها امضا كرده بودند و من هم در ايران امضا كردم و پس فرستادم
. نه بر عكسامضاي طرف ايراني باشدرف خارجي منتظريعني ط! خارجي پيشرفته با يك شركت ايراني اتفاق افتاده باشد

شما مگر در ژاپن نبوديد كه به ايشان پيشنهاد داديد؟
 باسابقه طراحسه نفر - آيد در اولين جلسه دو يادم مي.  امضا كردم97 برگشتم و اين قرارداد را تابستان سال 1994بهار . نه، به ايران برگشته بودم

شان كه انگليسي را خوب بلد بود چون مدت زيادي در دفتر يكي. كندمي من چه جوري كارDAC گوش كنند كه طرح تاداشتند، آمده بودند 
كه در مورد كاركرد را هنوز هم آن روشي البته! Impressiveگفتكرد آخرش به من  كار ميDACكاليفرنيا آن شركت كار كرده بود و روي يك 

DACاين را . تر استست و به خاطر همين هم بسيار سريعافرد ه بمنحصردر دنياروش ما . گر در دنيا به كار نبرده استكس ديام هيچه به كار برد
 هم اقدام نكردم تا اين كه با شركت Patentحتي براي . آيددانستم از آن يك چيزي در مي پنج سال در ذهنم نگه داشته بودم و مي-شايد چهار

. كرديماقدام مربوطهPatentا اتكا به پشتوانه آنها براي قرارداد بستم و بژاپني

پس كاري كه انجام داديد يك كار نوآورانه بوده است؟
دارم كه يكي پيشرفته است و درس Data Converterدر دانشگاه اروميه دو درس . نو بوديعني يك خرده هم نه، اصالً از بنياد. صد درصد
كه هاي خودم راترين ايدهبراي اين كه پيشرفته.  بسنجيد، خيلي نوستMIT يا Berkeleyعني حتي در مقايسه با در حد تاپ دنياست، ي. دكتراست

محتويات اين درس را حتي چهار سال . كنمرقيب شركت ماست و چكيده پانزده سال تحقيق است، در اين درس ارائه مي بيهاي بعضاًفناوريبنياد 
جايي منتشر كند و فقط براي كس هم حق ندارد جزوه را براي هيچهيچ. كنمبه دانشجوهايم منتقل تا م اهوع كردنگه داشتم و از سال گذشته شر

. كنيمهايمان را به شدت حفاظت ميما ايده! خودمان است

شما بالفاصله كه از ژاپن تشريف آورديد رفتيد به دانشگاه اروميه و همزمان شركتتان را هم تأسيس كرديد؟
هاي بسيار پيشرفته در لبه ICاش ميكروالكترونيك، يا طراحي  فعال شد و زمينه كاري76ماه بعد فقط اسمش ثبت شد، ولي عمالً از سال شش 

.است هData Converter در زمينه  روز دنيا مخصوصاًفناوري

 حقش هست كه به او بگوييم بفرماييد تعريف شما از كارآفريني چيست؟ چه آدمي. شما خودتان شركت داريد! آقاي دكتر
كارآفرين؟

آن . كنم معادل انگليسي اين هست خيلي با كارآفرين فرق دارداي كه من فكر ميكلمه! اتفاقاً يادم افتاده بود كه بگويم اين كلمه را عوض كنيد
 عدم مايوس شدن در مقابل مشكالت را در قدر اراده و توانايي فني وكسي است كه آن مستتر است Intrepreneurچيزي كه در انگليسي در كلمه 

در صورتي كه كلمه كارآفرين بيشتر تأكيدش اين است كه ما شغل . كار باشد اين يعني نبايد محافظه.بيند كه ريسك بزرگي را انجام دهدخودش مي
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. طور نيستولي اين! تر هستندرند خيلي كارآفرينگي نفر را مي1000 نفر 300جوري ببينيم خيلي از شركتهاي دولتي كه به جاي اگر اين. ايجاد كنيم
!كارندام كه به طور متوسط، مردم خيلي محافظهو مخصوصاً در چند سال گذشته متوجه شدهام برگشتهايران به  سالي كه من 17در اين 

در ايران؟
.كارندطور است كه مردم بسيار محافظهكالً حتي در امريكا هم همين

وي هم معتقد بود كه مردم . كرد شنيدم ژاپن كه در مورد كارآفريني صحبت ميWaseda در دانشگاه Shilmanمريكايي به اسم يك اازي را سخن
. شود از آنها زياد پيدا نميآن كهبراي ! عنوان رقيب باشنده  كس ديگري ب هيچ ها نبايد نگرانIntrepreneurكارند، بنابراين طور متوسط محافظهه ب

 سالم است، نه 25من ! آقاي دكتر«: سال پيش يكي از دانشجوهاي كارشناسي ارشد گاليه كرد و به من گفت كه12حدود .  مثالي دارم،ورددر اين م
پن كنيد؟ در ژاشما چه فكر مي! شومم مييشود، خانه ندارم و سوار ماشين بابا سالم مي45د گفتم ببخشيد؟ من دار»...نه! ماشين دارم، نه خانه دارم

كند، دو تايي تازه پيش قسط يك آپارتمان روزي با يك نفر از همكارانش ازدواج مي سال كار شبانه15-10كند بعد از يك جواني كه شروع به كار مي
!چه انتظارات عجيب و غريبي داريم؟ما ! توانند بدهند متري را مي40

اتفاقاً . گرفتالتحصيلهاي علم و صنعت بود و حقوق بدي هم نميجزو فارغ.  ما آمد آقايي بود كه جزو اولين نفرهايي بود كه به شركت،مثال ديگر
با من راجع به ).كنيمالتحصيالن خودمان را استخدام ميفارغ/از آن به بعد ما فقط دانشجويان(! شايد بهتر شد كه رفت! خيلي هم توانا نبود

من ! آورم سال بعدش هست شاخ در مي40ساله حواسش به زمان بازنشستگي يعني 27بينيم يك جوان من وقتي مي! كردبازنشستگي صحبت مي
.كنمام ولي هنوز به بازنشستگي فكر نمي هم گذشته55اآلن از 

 كه هر قدر توانايي داردنگيرد يعني آ مي.Ph.D از نظر من كسي كه گفتمكرديم،ها در دفتر راجع به استخدام در دانشگاه صحبت مييك بار با بچه
. تواند بيرون بكشدخواهد از دهان شير ميچه را كه دلش مي

Solidبخش . هشتصد هزار عضو در سطح دنيا دارد-، هفتصدIEEEن برق و الكترونيك اگفتم شما نگاه كنيد انجمن مهندس State Circuits

Society شده نفر  هزار 30حدود اند اآلن آنهايي كه عضو نشدهي فعلي وحاال بگوييم اعضا.  هزار عضو داشت15 سال پيش حدود10 آن هم
!  هزار نفرند30ارزد نسبت به هفت و اندي ميليارد جمعيت دنيا فقط ميICيعني تمام آنهايي كه در دنيا سرشان به تنشان در زمينه طراحي . باشند

 .Ph.D يعني شما دانشجويان ؟يعني چهICدانند باال مي نفر هستند كه در سطح پايين يا 5/2يعني از هر يك ميليون نفر جمعيت دنيا فقط
اش  يا بازنشستگيبايد فكر كند كه درآمدش چقدر استنآدمي كه اين توانايي را دارد ! ترين بندگان خوب خدا هستيدميكروالكترونيك جزو شاخص

. ايت را در هر كشور پيشرفته بگذاري بعد از دو ماه، كار داري شما كه اين توانايي را داري، هر روزي كه اراده كني پ،شود؟ در بدترين حالتچه مي
!اش باشديعني آن آدم خودش گنج هست و الزم نيست نگران پول دوره بازنشستگي

. كنم مياآلن به اين دانشجو، آقاي علي برادران، افتخار! تو را به خدا هر چند وقت يكبار با ما صحبت كنيد! يكي از آنها به من گفت كه آقاي دكتر
اش هم كمك كرده است و كارهاي ريز نرفته است و براي اداره خانوادهدانشجوي بسيار تيزي است و هميشه شاگرد اول بوده است چون دنبال خرده

ادامه ا دكتري راتوانست در بهترين دانشگاههاي امريككرد ميدانم كه هر موقع اراده مياين آدم را من مي. دهدالمنفعه هم انجام مياجتماعي عام
در هر حال به او گفتم . رق زيادي دارد كه براي شهرمان عِ است اعتماد به نفس پيدا كرده وقدر ياد گرفتهاآلن ديگر آن. يا حتي شاغل شودبدهد و

Graduateما  Schoolنيرو تربيت كنيم و هدفمان هم اين است كه. قدر شهرمان را دوست داريد را كه باز كرديم بيا كمك بكن، شما كه اين 
.خيلي زود داوطلب شداو هم ! هاي دكتري شهريه نگيريمخواهيم از بچهمي

ايد؟گوييد يا اين كه يك مؤسسه آموزشي هم در كنارش زدهشركتتان را مي
هاي پيشرفته تر در زمينهكارشناسي ارشد و باال فقط در سطح )سسه آموزش عالي اروميؤم(سسه آموزش عالي ؤاين يك م. گويمسسه را ميؤنه، م

اي باالتر تنها مورد غيردولتي مهندسي تحت نظر وزارت علوم از نوع خود در كشور است كه بدون داشتن دوره كارشناسي، دوره . مهندسي برق است
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در دفترچه انتخاب . ايمفته دانشجو پذير،ايم و از طريق كنكور كارشناسي ارشداآلن براي كارشناسي ارشد مجوزش را گرفته. را شروع كرده است
!  الزم نيست شهريه بدهند500ايم كه دانشجوهاي با رتبه زير رشته هم نوشته

 تا 20دهم منتظر بودم فكر كند كه اينجا فقط دهند من هم ميميگفتم كه بورسي را كه دانشگاههاي دولتي) آقاي برادران(وقتي به اين دانشجويم
اي نو نبود و فقط به دنبال اسم و رسم ظاهري بود با خود ر فقط دنبال كيفيت نبود و داراي اراده چالش براي ايدهپس اگ. شده استدانشجو گرفته

اين را . از اين بابت خيلي خوشحالم. ولي دل و اعتماد به نفس را داشت كه نرفت و بورسيه ما شد. رومگفت كه به شريف يا تهران يا اروميه ميمي
دانم كه من وقتي از امريكا به ايران برگشتم، در يك دانشگاه برجسته امريكايي تحصيل كرده بودم و در ژاپن كار كردهمييك جوري معادل اين 

 به جاي اين كه به  ودانستم كه ارزش خودم چيستشناختم و ميكنم و انگليسي هم بلدم، خودم را ميبودم و زبان ژاپني را هم حداقل صحبت مي
.شهر خودم رفتم به ،تهران بيايم

 معمول رتواند اين توانايي را داشته باشد كه در وهله اول به آن چيزي كه نظاين اراده و اين توانايي هست و يا فرد وقتي ميخواهم بگويم كه مي
كند، ولي فقط حرف ديگران بلكه بايد ببيند، بشنود، ارزيابي ! ات ديگران ارزش قائل نباشدي البته نه اين كه براي نظر. بگويد»نه«ديگران است 
.كننده نباشدبرايش تعيين

...يعني تنها معيارش، قضاوت مردم نباشد 
تواند شالوده شبكه تفكر نرمال را كنار بگذارد و اين جوهر هر حركت كسي است كه ميكارآفرينجوري خالصه كنم كه خواهم اينمن مي. بله

خواست به خاطر اين كه همه چيز را مي. وسافت را اولش گذاشت در جيبش، بعد خودش گير كرد فرض كنيد كه اپل آمد مايكر.اي هستپيشرفته
. سال اخير دوباره همه چيز برعكس شد5-4پد آمد و در اين آيدو مرتبه اپل با. باالخره مايكروسافت بازار را گرفت. براي خودش نگه دارد

اند كه هزاران  تحصيل كردهامريكا در در ايران حتي از آن استادهايي كه در خارج مخصوصاً.يهمه اينها جوهرش اين است كه مثل ديگران فكر نكن
Silliconنفرشان حاضرند به اندازه يك هزارم نفرند چند Valleyنفر؟ شايد فقط چند! ريسك كنند و غير معمول فكر و عمل كنند!

 اين را ندارند كه بروند و يك كسب و ئترقول شما همه، جاهوش هست، ولي به  ب،كنم كه اين همه آدمطور فكر مياين
.كاري را به راه بيندازند

.اين آدم در دل خودش توانايي خودش را باور ندارد! تواند بگويدداني چرا؟ آدم به خودش دروغ نميمي

اش هم قوي نيست؟فقط باور ندارد يا اين كه انگيزه
هايمان را بسيار فناورين هم كه آلا. توانم موفق بشومدانستم كه مياندازم و ميراه ميرا به high-techدانستم يك كار گشتم ميمن وقتي برمي

ي تبديل شدن به اولين شركت نمان، يعتر شده است و خودمان را بسيار نزديك به هدف نهاييايم، باورم بسيار قويايم و حتي فروختهتوسعه داده
.بينمالعاده پيشرفته ميهاي فوقICايراني در بازار جهاني داراي

سسه غير دولتي هم كه عرض كردم براي اين است كه براي خودمان نيروي انساني توانمند تربيت كنيم، خارج از بوروكراسي بسيار كند ؤآن م
ك عده كه از آزمايشگاهها ي.  سال پيش به دانشگاه گفتيم كه دانشجوهاي فوق ليسانس ما بروند در آزمايشگاهها درس بدهند14. دانشگاه

گويند؟ گرفتند، مخالفت كردند كه اينها چه ميالتدريس ميحق
. ها مال مافناوريهزينه كار و پروژه دانشجويان دكتري را بدهيم، عوضش حقوق . يا شركت ما كه شروع به فعاليت كرد با دانشگاه قرارداد بستيم

 هزينه بسيار ،تر از همهدهيم و مهمدهيم، بيمه ميدر حالي كه ما به آنها حقوق مي! كشندايشان كار ميبرند از شروع كردند كه اينها دانشجوها را مي
.كنيممين ميأدانشجويان دكتري را تICسنگين ساخت 
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...كنيد كه اميدوار باشند اصالً شما برايشان انگيزه ايجاد مي
بنيان را به اآلن دولت دارد برنامه حمايت از شركتهاي دانش! رسدرسيم، ميتايجي كه ما مياز ما به ن سال بعد15-10بله منتها بوروكراسي هميشه 

فناورياند كه خودشان درگير ايجاد پا افتاده است؛ براي اين كه كساني نبودههايشان خيلي پيشنويسند برنامهنامه ميينيمنتها آنها كه آ. اندازدراه مي
. باشند
فكري را كه در آن زمينه خاص انجام  كه كاراستتوانم كار خاصي را انجام دهم اين بودهميشه باعث شده كه فكر كنم ميحال چيزي كه هدر هر

ش را بتواند تواند گول بزند و كسي كه خودآدم هيچ وقت خودش را نميچون . ديدم كه بهتر استو ميكردممقايسه ميدادم با كارهاي ديگران مي
. رسدبردن آن كار خاص ميو اراده قوي براي پيشدهد، به اين توانايياي انجام ميالعادهفوققانع كند كه كار 

توانند كارآفرين باشند، يعني اين كه خيلي از نيازها از قديم وجود داشته ولي آدمهايي كه سد شكنند ميطبق حرفهاي شما 
حاال يك .  به قول شما به خودش باور نداشته استشايد يك آدم باهوشي هم بوده ولي. كسي به سراغش نرفته است

.سري پارامترهاي ديگر هم هست؛ مثالً پشتكار
واقعاً كارآفرين بودن هم توانايي علمي ! گويم كه از خودم راضي نيستمكنم، گرچه بعضي وقتها به خانمم مي سال هست كه دارم كار مي15 اآلن .بله
 با اين همه ماجرا مثل بازي فوتبال .طلبد خيلي واضح مياندازچشميك نگري و مخصوصااهد، هم آيندهخو ميئتخواهد، هم جرهم تكنيكي ميو

كند كه شما است كه شما بايد تمام تداركات را ببيني، تمرين كني، راهبرد تعيين كني، حريفت را بشناسي و به ميدان بروي ولي اين ضمانت نمي
 تا شوت خطرناك بزني و 10آن وقت ممكن است . ولي احتمال زيادي دارد كه شما بازي خيلي خوبي بكني! بري درصد از طرف مقابل مي100حتماً 
ريزي يا چنين چيزي در دنياي واقعي وجود ندارد كه شما از اول تا آخر همه مراحل را به دقت برنامه.  تايش گل بشود3 تا 2 تا ممكن است 10از آن 
هاي خودرو؛ در اواسط قرن گذشته مثالً كمپاني. انداند كه ورشكست شدههاي بسيار شاخصي بودهكمپاني.  بگيريبيني كني و بروي حتماً جوابپيش
يا مثالً بوئينگ اين . انداند و از بين رفتهها ورشكست شدهاند و بعضيها ادغام شدهبعضي!  تا3اند امريكا بودند و اآلن شدهساز در  تا خودرو50شايد 

يعني باالخره آدم اگر تالشش را بكند، حواسش ! باالخره يك كمپاني مثل ايرباس آمد و بخشي از بازار را از گلويش بيرون كشيد. را داشتهمه بازار 
.تواند در سطح دنيا براي خودش باز كندجمع باشد و توانايي فني هم داشته باشد، اگر در آن زمينه، قدرت مطلق هم نشود باالخره جاي مقبولي مي

اآلن يك موج عجيب . هايش خيلي متفاوت است و مستند خيلي داردكنم چون برنامه ژاپن را خيلي تماشا ميNHKمن برنامه انگليسي شبكه 
دانيد چه مي!  ساله ساخته است27يكي از سري فيلمهاي انيميشن كه محبوب شده است را كه يك دختر . انيميشن در ژاپن به راه افتاده است

ايد كه اين همه حال شما هرگز از خودتان پرسيده. قدر جزئيات دارند كه شبيه عكسنداند؟ آني را در نقاشي يك صحنه وارد كردهجزئيات زياد
كارتون در تمام دنيا هست و از بچه تا بزرگ دوست دارند، چه دليلي دارد كه ما در ايران يك كارتون موفق در عرصه دنيا نداشته باشيم؟ اصالً بازار 

براي اين كه . حال كار كردن استنداشتن يك علتش . در همين ايران، انيميشني نداريم كه مردم برايش سر و دست بشكنند! ا را ولش كنيددني
.ساخت كارتون زحمت دارد

كنيم كه افتخار ميگفت ما كردند، ميدار است صحبت مياش وحشتناك خنده كه انگليسيSimpsons يك كارتون معروف به نام خانواده با سازنده
زنم مهمتريناند؟ حدس ميكنيد به چند نفر از هنرمندها بگوييد كه بياييد يك كارتون درست كنيد آمادهاآلن شما فكر مي. كارمان با دست است

ت فيلم يا طنز؟ داني چقدر بايد نقاشي كشيده شود تا بشود يك ساعداني چقدر زحمت دارد؟ ميمي! ست كه اي بابا اگويند آنچيزي كه مي
تواند انجام  مييايمان داشته باشد كه كار خوبهاي خود باور وعين حال بر اساس تواناييپس آدم بايد از كار كردن در زمينه خودش لذت ببرد، در

 دلشان و همه)يد به خاطر نفتشا( متأسفانه در كشورهايي مثل ما روحيه تالش را كم داريم .العاده را هم داشته باشددهد و اين عالقه به كار فوق
كشورهاي پيشرفته درصد بسيار بااليي از مردم در يك مدت بسيار  دركنند كه مثالًمردم تصور مي. خواهد كه زود يك پول خوبي گيرشان بيايدمي

. شوندميار پاييني خيلي سريع پولدار بسي)  دهم درصد،تردرستيا ( بر عكس است و درصد كه قضيه كامالًصورتيدر. شوندكوتاهي بسيار پولدار مي
. كشندطور عام مردم براي موفقيت زحمت بسيار زيادي ميهولي ب
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اي نه چندان دور در گذشته. هاي اصلي انتقادات من هستند يكي از هدف كهاقتصاددانها يعني؛اجازه بدهيد موضوع مورد عالقه ديگرم را مطرح كنم
).شودو مي(شد  تكرار مي،شود بدون فكرپيچي مي در چهل سال گذشته براي تمام دنيا نسخهامريكا كه از طرف  آنچهدائماً. بانك خصوص نداشتيم

هايشان باالست، اجازه بدهيد  هزينه! ندارند، بيخودي تعداد كاركنانشان زياد استبازده خصوصي بيايند، بانكهاي دولتي ؤسساتيا مها بگذاريد بانك
هاي تر از بانك فقط حتي يك بانك خصوصي را نام ببريد كه وام با سود پايينكنم انصافاًحال من سئوال مي! يجاد كنندبانكهاي خصوصي رقابت ا

زعم من اجازه فعاليت بانكهاي خصوصي بايد مطلقاًه ب! وجود ندارد.  ..توليدي نه تجاري-دهد و يا تمركزش را گذاشته بر وامهاي صنعتيدولتي مي
بازدهصورت ادعاي در غير اين. هاي دولتي باشدتر از بانكشرط سود وام پايينه آن هم ب) گذاري يا وامسرمايه(ر راستاي توليد در جهت فعاليت د

باالتر بخش خصوصي براي چيست؟
 آنها، تحريم چنين مينات پيشرفته و سرمايه الزم براي تأ تجهيزمانند امكانات الزم ،، كار پيشرفتهHi-techهاي تكنيكي، مخصوصاًدر زمينه

كنم  غير ممكن نيست و من در زمينه خودم هم دارم تالش مي،ولي كار خوب.  بسيار سخت است،شرايط در داخل در مقايسه با خارج... امكاناتي، و
،نوين براي مشكالت اقتصاديحلهاي پردازي اقتصادي و ارائه راهاي مثل نظريهولي در زمينه.  كرد راشود خيلي كارهاهنوز ميكه ام و نشان داده

 به هر منبع اطالعاتي، Harvard دانشگاه هر استاد دانشگاه يا محققي در مثالً در زمينه اقتصاد. مساوي استشرايط در داخل و خارج از كشور كامالً
چرا پس . دانشگاه ايراني هم دسترسي دارددسترسي دارد، هر استاد اقتصاد )  از طريق اينترنتكمدست(مقاله، سخنراني، امكان ارتباط و بحث و جدل 

صد درآيد؟نمياز ايران كه دنياي اقتصاد را تكان دهد بيرون)منظورم انتشار يك مقاله معمولي نيست( العاده علمي در سطح جهاني يك كار فوق
 اميدوارم يكي از اين همكاران محترم ًجدا. شمخواهم اسمهاي بزرگ اقتصادي كشور را به چالش بكبا اين سئوال مي! ؟ استسال گذشته هم نيامده

ات اروپايي و يخودباخته در برابر نظراينها مقهور و مسحور و ناخودآگاه پيشاپيش:عنوان جواب اين استه نظر من ب. به اين سئوال جواب دهند
بودن  غير معمولي خود و توانايي خود براي نوآوري وكسي كه خودباوري ندارد و كسي كه اعتماد و ايمان به توانايي علم.ندياهييامريكامخصوصاً
ها آنچه كه در روزنامه( رئيس جمهور اي گذشته خطاب به آقايردهسال و خ اقتصاددان در يك54نامه . تواند نظريه و راه حل نو بدهدندارد نمي
 بود ولي حاوي حتي textbook به شيوهاي و كليشه كه عموماًهاي اقتصاد داشتند كه انتقادهايي به دولت در زمينهمبين اين واقعيت بود) چاپ شد

ولي بلد كه چه شد، توانند آناليز كنند بهترين حالت بعد از هر اتفاقي اين دوستان ميدر . اين همان موضوع قبلي است!  هم نبوديحلكليت هيچ راه
). دارميثرؤاي كه انتقاد دارم راه حل بسيار مشخص و ممينههايي دارم ولي در هر زن هم انتقاداشتباه نكنيد م(.نيستند طراحي كنند

اگر . استاين ايمان من در كار. اي يك راه حل جديد وجود داردهاي علمي از مهندسي تا اقتصاد براي هر مسئله در تمام زمينهكه مطلقاًدر صورتي
. ثر پيدا كردؤتوان راه حل منمي. ..پيچيده، مهندسي يا اقتصادي يا اين باور نباشد براي مشكالت و مسائل

ايم و پول خوب و راحتي جد اندر جد دالل بوده. ايمما سابقه كشورمان اين بوده كه سه هزار سال بازرگان بوده! آقاي دكتر
!بخشي از اين كه فرهنگ سختكوشي در كشور ما ضعيف است، ژنتيكي است. آمده استگيرمان مي

 كه در ساختپدر من تا آخر دبستان درس خواند و پدربزرگم چرخ گاري مي. كننده نيستولي اين صد درصد تعيينشايد تا حدي اين طور هست، 
زماني كه من دبستان بودم اينها يك . آالت رفته استماشينو بعد پدرم در تجارت تراكتور .  بودي و در عين حال شاق كار فني پيچيدهشزمان خود

بينم كارهاي تكنيكي كه در كارگاه كنم مي سال پيش فكر مي45وقتي به . كرددر مقياس كوچك مونتاژ ميرا ت الآكارگاهي داشتند كه ماشين
علتش تنبلي و داللي هست و من قبول دارم كه بيشتر . بينماآلن نظيرش را خيلي كم مي. شد خيلي كار ارزشمندي بودكوچكي در اروميه انجام مي

.هم شده است
ها كساني بودند كه بالفاصله بعد از سامورايي. يعني جنگجوها! ها اول بودندساموراييهاي اجتماعي، از نظر اهميتشان،بندي اليهدر ژاپن در كالس

خان در شما به حمام گنجعلي. ساختنديعني كساني كه دستي يك چيزي را مي. ساختنددوختند و تجهيزات را ميساختند يا كفش مي ميفناوري
!ها بودندوران يعني سازندهآخرينش پيشه. اندهاي اجتماعي را نشان دادهبندي اليهآنجا هم رتبه. يدكرمان برو
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دادند جلوتر بودند؟يعني صاحبان نفوذ، از آنهايي كه كار بدني انجام مي
اآلن اين همه دوربين . قيقاً برعكس استكه در ژاپن دهم پشتش هست آخر بودند در صورتي» فكر«دادند كه انجام مي» مولد«بله، آنها كه كار 

روند عدسي و قطعات هاي ميانسال بسياري هستند كه ميقدر زياد است كه ژاپنيها آنشود، ولي هنوز عالقه به ساختن در ژاپنيديجيتال توليد مي
دوربين  داشت يك چيزي مثلWasedaمن يادم هست يك دانشجوي كارشناسي در ! كنندخرند و خودشان يك دوربين درست ميديگر مي

بينيد؟ اين يك مقدارش فرهنگ هست ولي نسبت به هاي كارشناسي ما عالقه به ساختن را ميپروژهشما چند درصد در. كرداتوفوكوس درست مي
صورت ه ها بجام پروژهتمايل زياد به ان.  سال پيش بوديم، در كشورمان عالقه به كار واقعي و ساختن نزول كرده است40هر سطحي كه ما مثالً

.دهنده اين نزول استكارشناسي گرفته تا حد دكتري نشانسازي، از سطح شبيه

تر است، در حالي كه در ايران از متوسط به در اروپا شغل پليس و معلم از همه با ارزش... » لذت انجام دادن كار«يعني 
!كنند چه ماشيني را سواريحاال نگاه مي. افتداز بورس ميكم دكتر و مهندس هم دارد كم. شودپايين به آنها نگاه مي

 ارزشش پايين است و وكال موقعيت ،آنجا مهندس.  بودمTAآيد كه در نيويورك من يادم مي!  شبيه ايران استامريكاولي جالب است كه در . بله
! دانند يعني چه؟ بعضي مردم عادي نميEngineerگوييم تي ميگفت وقيكي از دانشجويان نيويوركي آن موقع مي! كنندخوبي دارند و پول پارو مي

!Engineerگويند چون در آنجا به لوكوموتيوران هم مي
 است كه از طرف غرب و  سال گذشته40بيشتر اين تبليغ . گردداش هم به فرهنگمان برنميولي يك چيز جالبي بگويم كه اين نزول، شايد همه

 درصد سود 40اآلن .  درصد از سود كل شركتهاي امريكايي متعلق به شركتهاي مالي بود20 حدود 1980 اوايل دهه در. آيدمخصوصاً امريكا مي
Calخود را از  .Ph.Dوالتحصيل شريف است هاي اروميه كه فارغيكي از المپيادي! شركتهاي امريكايي متعلق به شركتهاي مالي است Tech در 

هاي مهندسي و  در زمينه.Ph.Dالتحصيالن ن بيشترين جذب فارغگفت كه اآلآلن ساكن امريكاست به من ميزمينه ميكروالكترونيك گرفته و ا
دهند و اين گويند بيا مدل كن كه ما چه جوري پول در بياوريم؟ حقوقهاي بسيار باالتري ميمي! گيرد نهادهاي مالي صورت مياز سويفيزيك 

به توليدي به هم خوردن تناسب بخشهاي مختلف اقتصادي از بخشهاي. بردزوال ميه امريكا را بچيزي است كه مثل هر امپراتوري ديگري، 
.توليديبخشهاي غير

خواهد در زمينه كارآفريني كار كند نقش نوآوري كجاست؟ آيا براي كسي كه مي. خواهم راجع به نوآوري سؤال كنمحاال مي
اش انجام بدهد؟حركت كارآفرينانهالزم هست كه يك نفر يك خالقيت يا نوآوري در 

اند ديگراني كه از قبل بوده. عنوان كارآفرين يك ايده متفاوت داشته باشيده ست كه باطور بوده و به نظرم واجب در مورد شخص خودم كه همين
زار بشويد بايد حتماً محصولي داشته باشيد خواهيد وارد يك بابنابراين اگر شما مي. آيد بايد يك چيز جديد داشته باشدكسي كه جديد مي. ترندقوي

مثالً يك مشتري چرا بايد بيايد و از من محصولي بخرد كه هيچ . كه بهتر از محصوالت موجود ديگران باشد و براي اين، مطمئناً نوآوري الزم است
تر، بلكه بسيار باالتر از محصول شركتهاي شناخته باالتواند ريسك كند كه كيفيت يا كاركرد محصول من نه تنهااي ندارم؟ تنها موقعي ميسابقه

.براي اين هم به زعم من نوآوري الزامي است. شده باشد

!شود رقابت كرددر قيمت هم مي
. دبسيار مهم است؛ مگر اين كه آن قيمت خيلي متفاوت باشو بسيار باالتر )Performance( قيمت تأثير ندارد و كيفيت يا كاركرد ،در شكستن بازار

ولي اگر بسيار باالتر باشد . كند درصد باشد كسي ريسك نمي20 تا 10اگر تفاوت فقط . در ورود به بازار خيلي سخت است كه روي قيمت رقابت كرد
! اما براي توانايي پايين آوردن قيمت تا اين حد هم نوآوري الزم است. ثيرگذار استأ درصد، ت50مثالً
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است تر بوده ام كه چند تا شركت مختلف بودند كه قيمتشان ارزانچند بار تا حاال ديدهاين موضوع را خودم ! درست است
.دهيم ولي خيالمان راحت است درصد بيشتر را مي10گويند مي. خرنداز آن توليدكننده اصلي ميمردم ولي 

. الزامي است» نوآوري«بنابراين به نظر من ! كنندبله ولي اگر قيمت خيلي متفاوت باشد حداقل يك امتحاني مي

گويد آن كسي كه اين فكر يكي ديگر مي. نيستگويد اين اشتغال مولديكي مي. فروشندمثالً پاركبانهايي كه جاي پارك مي
آفريني است، در حالي كه هيچ نوآوري اين همان شغل! را كرده، اصالً نابعه بوده كه اين همه آدم را سر كار گذاشته است

تم بپرسم آن كسي هم كه اينها را سر كار گذاشته است كارآفرين هست؟ يا اين كه حتماً بايد نوآوري خواسمي. ندارد
داشته باشد؟

اين يك اشتغال مولد . تواند رشد كندآورد ولي بعدش نميپولي در مي ساله كه هيچ كاري نداشته است، يك سال25فرض كنيم كه يك جوان ! نه
.وردبيادر پول  بيشتر در آينده،آورد به اميد اين كه آدم يك سال نان بخور و نمير درمي. دتواند دوام بياورنيست و نمي

 سال را در يك شركت نباشد ولي هميشه 30شايد همه . شوديك مثال ديگر هم اين است كه يك نفر در يك جا شاغل مي
 سال كار تكراري 30كه هيچ وقت از اين كه جوري باشد اش ايناين آدم ممكن است روحيه. يك نوع كار انجام داده است

حاال .  سال يك كاري را انجام بدهد و به آخرش برسد2در حالي كه يكي ممكن است .  ناراحت نباشد استرا انجام داده
!اين اگر نوآور نيست نوخواه كه هست. بايد برود يك كار ديگر بكند يا حداقل در همان سازمان به يك بخش جديد برود

ام و ديگر براي من چيزي ندارد و وقتي امكان ادامه تحصيل به  سال ديدم همه چيز را ياد گرفته3كردم بعد از  من زماني كه در توانير كار مياتفاقاً
.وجود آمد خيلي سريع از آنجا رفتم

 و اآلن خيلي در بنيان صحبت كنيم كه شركت شما هم اين خاصيت را داردحاال اگر موافق باشيد راجع به شركتهاي دانش
بنيان از مسئوالن كشور چه توقعي دارد؟يك شركت دانش. خواهند كه از آن حمايت كنندجامعه ما مي

دانم تصويب شد يا نه، يك چيز خيلي بنيان كه نمينامه شركتهاي دانشآيين. را به نتيجه رسانداين فكر خيلي خوبي بود كه آقاي رئيس جمهور آن
اگر اشتباه نكنم يك نفر در ! بنيان از آن منتفع شوندر من اين هست كه مستمسكي خواهد شد كه مؤسسات غيرمولد غير دانشابتدايي است كه تصو

دهد كه اين مطلب را چقدر سطحي اين نشان مي. بنيان داشته باشيم هزار شركت دانش50خواهيم مجلس محترم گفته بود كه ما در برنامه پنجم مي
مثالً . ها دارددر همه زمينه .Ph.D هزار 260 دارد امريكاست كه چيزي حدود .Ph.Dر ميان كشورهاي غربي آن كه بيش از همه حداقل د. بينندمي

Ph.D. هايشان را خيلي.  هزار نفر20شود  دانشگاههايمان ميما با كل هيئت علمي.  هزار تا100شود تقريباًش را كه فرض بگيريد ميامهندسيهاي
بنابراين شما اگر .  شده است و پارهكهنههايشان ديگرها هم جزوهبعضي! انداند ديگر چيزي نخواندهشناسيد كه از موقعي كه استاديار شدههم شما مي

ر شيم هزا خودمان را هم بكُ،و حسابي داشته باشد، ما با نيروي انساني موجود نفر محقق درست4-3بنيان را بگيريد كه حداقل يك شركت دانش
. توهمي وجود دارداين كهبنيان يعني  هزار شركت دانش50گويندميوقتي. توانيم داشته باشيمبنيان واقعي هم نميدانششركت

خواست نيروگاهي ايشان مي. بنيان پيگيري كنديك آقايي آمده بود كه در مورد وام دانش.  در اروميه به يك دستگاه دولتي رفته بودم:مثال ديگر
اين كار ! اين كه جوك است! بنيان نيستاين كه اصالً دانش! كنندبنيان حساب مي وام دانشاوكند كه برقش را به دولت بفروشد، اين را براي ايجاد 

.رودخدماتي است و متأسفانه ماجرا دارد هرز مي
اي قرار بود سند راهبردي رفتيم در جلسه. دعوت شدمميكروالكترونيكمن هم به ستاد .  را دعوت كردندهاي پيشرفته، يك عدهدر ستادهاي فناوري

 توليد داخلي مهم هست يا بازار خارجي و از اين چيزها؟ من گفتم سري جدول درست كرده بودند كه به فرض،ميكروالكترونيك نوشته شود، يك 
يد و سند راهبردي ميكروالكترونيك را بخوانيد تا كنم جنابعالي برو خواهش مي!آقاي مهندس. توانيد به اين شكل سند راهبردي بنويسيدشما نمي
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ديدم از آن مي. در هر حال تمام تالشم را كردم ولي به نتيجه نرسيدم!  فقط براي رفع مسئوليت استمنظره و باندازچشمفاقدببينيد چقدر سطحي، 
 در آنجا عرض ! مكتوب آورده بود من بودما كسي كه يك چيزكرده بودند و تنه نفر هم قبالً به موضوع فكر ن3 نفري كه آمده بودند شايد 40حدود 

آييد، خواهيم سند راهبردي بنويسيم، دوستان عزيزي كه در اين جلسه ميپيشنهادم اين بود كه بگوييد ما مي.  كه اين روش غلط استمكرد
اساس تجربه، اطالعات، تجربه جهاني، همفكري با  سندي را بر ،خواهيد جمعي بر اساس مراعات چارچوبهاي قانونيخواهيد انفرادي يا ميمي

از تلفيق اينها . گذاريم تا هر كسي يك ساعت برنامه خودش را توضيح بدهد و ديگران نقدش كنندبعد يك روز مي. بنويسيد و بياوريد... ديگران، و 
!انشگاهي ما نخواستند كه كمك كنندن جلسه توجه نكردند و همكاران دمتأسفانه مسئوال. توانيد سند راهبردي در بياوريدمي

!شان چنين چيزي نيستشايد اصالً دغدغه
 سال ديگر خيلي 10 سال يا 5توانيم در عرصه ميكروالكترونيك در سطح دنيا يك دليلش هم اين است كه عده زيادي اصالً باور ندارند كه ما مي

JSSCو مجله ISSSCIEEEه در همان كنفرانس د شهاي منتشربار به كمك دانشجويانم مقالهمن يك. مطرح باشيم IEEE كه مهمترين 
بر اساس اين . را بررسي كردم) همچنين معتبرترين(اند المللي در زمينه طراحي آي سي در سطح جهانيالمللي و مهمترين مجله بينكنفرانس بين

اولش امريكاست . كنمدر رتبه پنجم دنيا ارزيابي مي) و خارج از كشورداخل  (بررسي در ميكروالكترونيك، ايران را از نظر توانايي نيروي انساني
.نابراين پتانسيلمان خيلي باالستب

 ميليون دالر كنار 200پيشنهادم اين بود كه كشور ما سالي .  ميكروالكترونيك يك بار پروپوزالي نوشتم مخصوصاHi-techًبراي پيشبرد صنعت
 بسيار موفق در كشورهاي پيشرفته به راه Hi-techاند يك كار  و رفتهاندبسيار توانا هستند، با تجربهر علمي براي جذب آدمهايي كه از نظ.بگذارد
 هزار دالر مال خودت كه بتواني يك خانه با يك ماشين 500شود به ايران نقل مكان كند اول بگوييد اين به هر نفر از اينها كه حاضر مي. اندانداخته
دهيم، منتها شرطش اين يك ميليون دالر هم به شما گرنت مي). به ده سال پيش است و شايد اآلن بايد ارقام را تغيير دادموضوع مربوط(بخري 

. دلخواه خودت را جلو ببريHi-tech سال در اينجا بماني و يك پروژه 5است كه بايد 

دانشگاه قبول شديم شاگرد اول كل دوره ما سالي كه !  غلط است»نخبه«من هميشه اين بحث را دارم كه تعريف ما از 
كسي كه يك برتري دارد . امفرماييد دو بار كنكور دادهيا شما مي. ليسانس ما از نظر رتبه كنكور نفر پانزدهم كالس بود

.توانند با معيار ديگري بسنجندكنند چون اآلن نميمنتها اين كار را مي. قرار نيست كه تا ابد، آن حالت را حفظ كند
چه چيزهايي و چگونه بنيانوري فرستاده بودم كه غيرمستقيم تعريف كرده بودم كه معيارهاي كمك به شركتهاي دانشامتني را براي معاونت فن

بدهيد، اگر كارش را به نتيجه رساند خب اين را )واقعي(بنيان  ميليون تومان به هر شركت دانش200 تا 100گفته بودم كه مثالً در حد . باشد
اآلن عده قابل . اگر موفق نشود با بهره بيشتر از وامهاي تجاري از او پس بگيريد. اگر توانست تجاري كند يك بودجه بزرگتر به او بدهيد! بخشيدب

گيرند و فقط ي براي حمايت از تحقيقات، منابع را مبنيان، مثالًهاي دانش براي حمايت از شركتگردند، مثالًتوجهي فقط دنبال منابع مالي در كشور مي
 نطفه يك صنعت پيشرو  و يا يك كار پيشرفته علمي كه عمالًفناورياز ايجاد يك ! گيرنددهند و يك برگ تسويه حساب مييك گزارش ارائه مي

ستفاده كند كه بنيان اكسي بايد از امكانات مورد نظر براي شركتهاي دانش! بيني، مگسانند دور شيرينيدوستان كه مياين دغل! باشد خبري نيست
.  مربوطه را به انجام برساندHi-techبتواند پروژه 

 است طرح گويم كسي نيامدهچون مي!دهميك مقدار با وجود اين كه ناراحتم از اين روالي كه اآلن هست ولي حق مي
!بدهد تا بررسي كنند و بنابراين تنها معياري كه دارند رتبه كنكور است

فراخوان كه . آيد تا ايده بيشتر نمي10من مطمئنم . هايتان را بياوريدخواهيم اين كار را بكنيم، ايدهد از ديگران بپرسند كه ما ميتوانننه خب، اينها مي
. آيممن اگر چنين فراخواني ببينيم به دنبالش مي! آيند ولي چيزي را مكتوب ندارندبدهند افراد زيادي مي
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بنيان را شناسايي كنيم؟ چه جوري كمك كنيم؟ منتها به شرطي كه  بزنند كه ما چه جوري شركتهاي دانشچه ايرادي دارد فراخوان در سطح ملي
.دهند مجاز باشند در مورد راه حل ديگران نظر بدهندحلهاي مكتوب را بررسي كنند و تنها آنهايي كه راه حل مشخص مكتوب ميفقط راه

منتها . اين بزرگترين پاداش براي من است. رتقاي فناوري و يا عزت مملكتمان يك كاري بكنماين كه در جهت ا. خيلي دوست دارم كه كمك بكنم
حلم اين است كه شما بگوييد كه هر كسي ايده در مورد راه حل دارد اول مكتوب من راه! مهم استكنند فقط تهرانبعضي وقتها در تهران فكر مي

كه اند ، همه نكات كليدي را گفتهبنيان اجرايي شركتهاي دانشنامه آيين مورد هميندر! فرستند نفر هم از تمام ايران ن10شايد . كند و بفرستد
اند و من به شدت با آن مخالف از مطالبي كه گنجانده.  مشخص كندنامه بايد جزئيات اجراي قانون رادر صورتي كه آيين! گيرددبيرخانه تصميم مي

كننده وجوه داد؟ علت  درصد اين مبلغ عظيم را به شركتهاي اداره5چرا بايد !  اين مسخره است؛اره كنندبودم شركتهايي است كه اين پولها را اد
.در بدترين حالت هم منبع فساد خواهند شد. اند نبودهفناوريايجاد گاه درگيرست كه در بهترين حالت اين شركتها كار بلد نيستند و هيچ امخالفتم آن

بعد يك شركت راه . ام پيشرفته كار كردهR&Dام و در يك مركز  كار خيلي خاصي كرده.Ph.D ولي فكر كنم در تجربه گويممن از روي تكبر نمي
ام اند، يا واردات در كنارش، اين راه را نرفتهاند و آخرش به سمت تجارت رفتهوقت برخالف برخي همكاران دانشگاهي كه شركت زدهام و هيچانداخته

شويم چون اين تركيب خيلي مهم است كه آدم از نظر تكنيكي معلومات داشته باشد، كنم كه آخرش ما موفق ميفكر مي. ن نيستمو اصالً هم پشيما
من خيلي خوشحالم كه ماشين خيلي از دانشجويان . ت ريسك كردن را هم داشته باشدئتجربه تجارت را هم داشته باشد، اراده هم داشته باشد و جر

. توانم پولدار شومودتر ميزكنم كه با تجارت خيلي خيلي بيشتر و خيلي حتي به آن فكر نمي! من استمال كنند بهتر از ر ميمن كه براي من كا
 را Hi-tech و يا خريد و فروش حتي اجناس  و بفروشيدرآمد كالن از بساز. استHi-tech و البته مالي، از راه جانبهتالش من براي موفقيت همه

براي اين است كه با.  را به دانشجويانم هم منتقل كنم حس اين تاكنمدانم و تالش هم مي خود ميفناورانهتوانايي فكري، علمي، م وتوهين به خود
ما زندگي خوب و راحتي . هر روز يك ايده جديد در شركت هست كه لذت آفرينش آن اصالً جايگزيني ندارد. گردملذت از سر كارم به خانه بر مي

.كنملذا خودم را از اين بابت خيلي خوشبخت حس مي. لي ريخت و پاش نداريمداريم و

گوييم تعريف شما از موفقيت چيست؟اتفاقاً ما يك سؤالي هم داريم كه مي
نجام اشد كه هر كسي بتواند ايعني كاري نب.  باشدHi-tech آن كار هم ست كه شغلي داشته باشي كه از آن لذت ببري و مخصوصاً ا آنموفقيت

 حتي آنها را بشناسي و آن كهمين كند و نهايتاً در جهت انسان بودن و براي رفع مشكالت ديگر انسانها، بدون أ زندگي راحتي هم ت، و آن شغلبدهد
.كنم اين را به دانشجوهايم نيز منتقل بكنممن تالش مي. ديده باشي هم تالش كني

!يدابوده» منشأ اثر«ايد كه شما شايد فردي بوده
.اميدوارم كه صحبتهايم مفيد بوده باشد

.در پايان از شما سپاسگزارم
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.توانند آن را به كار بگيرندشان اين سامانه را دارند ولي نميحالي كه همهدر. كندخانه فاضالبش خوب كار مي تصفيه بيمارستان10در سطح شهر تهران شايد فقط •
.دادمدرخواست همكاري دائمي كردند و من هم ماندم و همزمان دانشجو هم بودم و درسم را هم ادامه ميدر شركت، آنها بعد از كارآموزي•
. فعاليت ما هم كه باعث رشد ما بوده و جلب اعتماد ديگران را در پي داشته، بحث مطالعات آب بوده استهاي اصلييكي از شاخه•
. توانسته است اعتماد افراد و شركتهاي بسيار بزرگ و باسابقه را جلب كندايم،اندازي كردهشود كه شركتي كه راهمان مياين باعث خرسندي•
. محيط زيستشان خيلي فعال هستندحفظها و  كه در بحث كنترل آاليندهاست جزو يكي از صنايع خوب وها پيشتاز بوده هفوالد مباركه در بحث كنترل آاليند•
.ند كارآفرينندنكاند و كسب وكاري را ايجاد ميدادهافرادي كه شايد در راستاي تأمين مالي خودشان جسارت به خرج •
. عالقه دارند كه درس بخوانند ولي من خيلي در آن وادي نبودم، دنبال اين بودم كه حداقل يك منبع درآمدي داشته باشمهابعضي. گذراندمتابستانها را به بطالت نمي•
.تواند كارآفرين بشود ولي تفاوتش با آن كارآفريني كه پشتوانه خالقيت و نوآوري را دارد، استمرار و تداومش استهر كسي مي•
. در حيطه در مديريت كيفيت و فني باشداين كهنيروي انساني باشد يا در زمينه مديريت منابع مالي باشد و يا تواند در زمينه مديريت نوآوري مي•
. باشد تأثيري كه در بازگشت مجدد او دارد بيشتر استشاگر در حين صحبت يك احساس قلبي پشت.  پشت هر كاري باشد تأثيرش بيشتر از گفتن كالم است،احساس•
.كنند و اين به دليل همان احساس عاطفي است كه با ما دارند نفراتي هستند كه واقعاً گاهي بيش از توانشان براي ما كار ميدر مجموعه خودمان•
.ن يك چيزي را اضافه بكنيما داده است، اما ما هم بايد به آ روش استاندارد هست و به ما الگو ردرست است كه كتابِ•
.ايمخدمت بكنيم و اين خدمت ما ماندگار باشد و تداوم داشته باشد اين يعني اين كه ما موفق بودهاي ارائه اگر بتوانيم در يك مجموعه•
.اندكنم كه اينها از كار من رضايت داشتهاين جوري احساس مي.  كاري خيلي زيادي داشته باشمشود كه دوستاِنموفقيت اين مي•
. چه فردي باشد و چه خصوصياتي داشته باشداين كهدر انتخاب اوليه و . استبحث نيروي انساني يكي از گلوگاههاي اصلي هر فعاليتي •
.هاي اساسي استمرار و تداوم شراكت استتوانند نسبت به همديگر داشته باشند پايهصداقت و گذشتي كه طرفين مي•
.شود با انعطاف اداره كرد خيلي بزرگ را هم مييعني در هر مقياسي شركتهاي. كنم موفقيت يك شركت به ابعاد، خيلي بستگي داشته باشدفكر نمي•
.خواهد انرژي بگذارد و كارآموزي برود بهتر است كه باالخره به بطالت نگذراند و حداقل يك حرفه را ياد بگيرددانشجو مقطعي را كه مي•
.نيستنوز براي نيروي متخصص در اينجا كمبود كار  رونق نداشته است، ولي ه،شايد يك مقداري فضاي كسب و كار هم در چند سال اخير آن جور كه بايد•
.شوداگر ديدگاههايمان به صورت انفرادي درست بشود قطعاً مجموعه هم درست مي•
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.ماييدن خودتان را معرفي  ولطفاً از ابتدا شروع بفرماييد
من اصالتاً اهل محالت در استان . خواندم در دبيرستان حاج كاظمي اراك درس مي.ه شيمي از همان سال اول دبيرستان شكل گرفتعالقه من ب

دبيرستان نمونه دولتي نداشت و مجبور بودم به دبيرستان نمونه شهر ما .  مدرسه نمونه رازي شهر محالت بودمرا درراهنمايي دوره . مركزي هستم
.اك برومحاج كاظمي ار

رفتيد؟هر روز از محالت به اراك مي
به خاطر همين قضيه از سال . آمدم محالتشنبه و جمعه هم ميظهر پنجازبعد. هاشنبهرفتيم تا پنجصبحهاي شنبه به آنجا مي. روزي بودنه، شبانه

سال در .  اراك، تحصيل در مقطع دبيرستان را شروع كردمروزي حاج كاظميدر دبيرستان شبانه. ام يك خرده بيشتر شد ديگر با محالت فاصله72
 واقعاً معلم خيلي خوبي بودند و ايشان در پايه شيمي كه با  چونمان آقاي نعيمي بود كه خدا به ايشان سالمتي بدهد، دبير شيمي،اول دبيرستان

 خيلي مثل كهسال دوم يك دبير ديگري آمد . ي بيشتر شدام به شيممنديشود، مشوق من بودند و من از همانجا عالقهنويسي شروع ميفرمول
در رشته همان سالها يكي از دوستان كه يكي دو سال جلوتر بود، . ايشان نتوانستند درس بدهند ولي در سال سوم دوباره خود آقاي نعيمي آمدند

اش خيلي گفت شيمي به خاطر همين قضيه كه ايشان ميمن. كردآقاي نعيمي خيلي از ايشان تعريف مي. متالورژي دانشگاه صنعتي شريف قبول شد
. مند بودم كه بتوانم رشته متالورژي شريف را ادامه بدهمخوب بود، در ذهنم اين بود كه به هر صورت متالورژي هم يك بخش شيمي دارد و عالقه

رشته شيمي دانشگاه .  در منطقه دو آوردم820ول رتبه اي بود و مرحله ادر آن زمان كنكور دو مرحله. ولي خب قسمت اين شد كه شيمي قبول شوم
يعني مثالً اگر قرار باشد ادامه تحصيل بدهم يا. مند هستمصنعتي شريف انتخاب سيزدهم من بود و خدا را شكر كه قبول شدم و همچنان هم عالقه

جه به اين كه از همان ترم چهارم دانشگاه وارد گرايش آب و با تو. كنمدوباره بگويند بيا دانشگاه درس بخوان، قطعاً رشته شيمي را انتخاب مي
مندم و  سال سابقه همچنان به فعاليت در اين زمينه عالقه14-13مندم يعني عمالً بعد از گذشت  بسيار به اين حيطه كاري عالقه،فاضالب شدم

.هيچ تغيير مسيري را دوست ندارم كه در اين راه بدهم

... به اين رشته كاري حال راضي هستيدبه هر
 با آقاي دكتر هاشميان كه اآلن هم در دانشگاه 78در ترم چهارم و عمالً در فروردين سال . م راضي هستماهاي كه واردش شدكالً از اين حرفه.  بله

انشگاه بودند، با يكي از دوستانم كه  رئيس مركز تحقيقات آب و انرژي د، البته ايشان در آن زمان.هستند درسي به اسم تصفيه آب و فاضالب داشتيم
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با ايشان خيلي .  هستندNUS مليشيمي تجزيه در دانشگاه سنگاپورجا دارد اينجا از ايشان هم ياد كنيم، آقاي ماجدي كه اآلن دانشجوي دكتراي 
. ي شده بوديمايشان هم اهل قم بودند و از ترم سوم و با همديگر حسابي صميم. جفت و جور شده بوديم و دوست بوديم

 هم بوديد؟يخوابگاههم
ما جالب است كه با همديگر خيلي دوستان صميمي بوديم و هنوز هم با همديگر رفت و آمد داريم و دوست هستيم ولي با هم . هم اتاقي نبوديم

شود يان مشورت كرديم و گفتيم كه اگر ميبعد با آقاي دكتر هاشم.  بودند3اش در اتاق ما در خوابگاه طرشت ايشان همه. وقت هم اتاق نبوديمهيچ
هاي تصفيه آب و فاضالب ايشان به ما شركتي به نام شركت موجان را معرفي كردند كه كار ساخت سامانه. خواهيم در اين حرفه كارآموزي كنيممي

.دادندو البته بيشتر فاضالب را انجام مي

پس يعني براي ورود به آن شركت يك معرف داشتيد؟
آقاي مهندس محمدزاده مدير . كه دفترشان در آن موقع در خيابان شمس تبريزي در بلوار ميرداماد بودمعرفي شديم بعد ما به شركت موجان . بله

كنم، ما به اتفاق ايشان به خاطره اولين روز كاري اين حرفه را دارم عرض مي. فني و مهندسي وقت آن شركت بودند و ما به ايشان مراجعه كرديم
خانه فاضالبي ساخته بودند كه دچار يك سري آنجا يك تصفيه. شودركت زمزم در شرق تهران رفتيم كه تقريباً نزديك دانشگاه علم و صنعت ميش

شديم، خواستند كه يك سري آزمايشها روي فاضالب و از ما كه كارآموز بوديم و براي اولين بار در اين حرفه وارد مي. مشكالت فرايندي شده بود
.ساماني كه دارد، بيرون بيايدبه كنترل بشود تا از آن حالت ناانه،مافرايندهاي مختلفش انجام بدهيم و نهايتاً س

خود آقاي دكتر هاشميان در آن پروژه نبودند؟
ديگري كه بعد از آن هاي خانهخانه بودند و حتي تصفيهخانه و طراح آن تصفيهآقاي دكتر هاشميان مشاور شركت موجان در ساخت همان تصفيه

. كردنداش كمكشان مي در طراحي وگرفتندشركت موجان ساخت را به عهده مي

!ايدرسد كه شما كارآموزي بسيار خوبي رفتهبه نظر مي
 آقاي ماجدي كه اي ما را مشخص كرد، البته من خودم در شركت موجان باقي ماندم وليمان خيلي مفيد بود و عمالً مسير حرفهآنجا كارآموزي. بله

. شان چيز ديگري بودمنديخانه ديگر هم با من بودند، در اين حرفه نماندند چون شايد عالقهبرداري چند تصفيهاندازي و بهرهدر راه

!»، خيلي پررونق استفاضالبكار اآلن «: گويندايد، ميولي يك جمله معروفي هست كه شما هم احتماالً شنيده
مثالً اينجا براي ما نمونه . آيدعمالً جزو كارهاي سخت به حساب مي. قداري در فاضالب هست ولي كار سختي است ديگرخب يك م. دانمنمي

قدر بو دارد كه اينجا همكاران، احساس كنيم، آنقدر وضعيت آن بد است كه درش را باز ميآيد از يك جاهايي كه آنفاضالب براي آزمايش مي
. كنندناراحتي مي

.شود كرد؟ البته براي خودم عادي شده استخانه را بازديد كنيم تا هم شكل و شمايلش را ببينيم و هم ببينيم براي آن چه كار ميتصفيهبايد 

!شودشود و ديگر بو را متوجه نمياش پر از گوگرد ميآدم در آنجا سلولهاي بويايي
مثالً گاهي ممكن است . شوددهد عوض مييعني آن بويي كه بيني شما را نوازش مي. ددهتا حد زيادي بله، شايد كمي حس بويايي آدم را تغيير مي

اش ام، مشاورهخانه را به عهده داشته تصفيه200برداري از حدود  بهره،شايد در اين چند سال. آدم از بوي عطر خوشش نيايد و اين يك واقعيت است
قسمت عمده شوم و بوي لجن فعال كهميآن كه وارد بينم، ميي راخانه آب و فاضالب جديده تصفيهوقتي ك.اماندازي كردهام، راهرا ارائه داده



مديرعامل شركت آرين فن آزماعلي خاكپورآقايگفتگو با 


�

دهد كه نشان مياين امر چون ! دهد دست ميمنخورد احساس خوشي به م ميدهد، به مشامكيل ميشرا تسامانه تصفيه فاضالب بيولوژيكي 
.دهد كه يك سري مسائل را بايد آدم برود و دوباره شروع كند و از نو انجام بدهدباشد، نشان ميوقتي كه آن بو ن. كندخانه دارد خوب كار ميتصفيه

خانه فاضالب شركت زمزم شرق را شروع كرديم و خيلي هم تجربه خوبي بود، برداري آزمايشي تصفيه بهره78در شركت موجان خوشبختانه در سال 
اش چون بعد كه سابقه. براي خود آنها هم خيلي عجيب بود.  يعني، تأييديه محيط زيست را هم گرفتيم.به مرحله تحويل نهايي رسيد و نتيجه گرفتيم

خانه ها آمده بودند و نفرات قبلي را كه آنجا بودند به خاطر بوي بدي كه اين تصفيهرا پرسيدم گفتند كه در آنجا دعوا و درگيري شده بود، همسايه
وز هم با خود شركت زمزم شرق به عنوان مشاور ارتباط دارم و با اين كه در دوره كاري خودم، به جاهاي مختلفي لبته هنا. داد كتك زده بودندمي
.دهيمزدند و اآلن هم ما آزمايشهايشان را انجام ميكردند، صدايم ميرفتم ولي همچنان هر بار كه به مشكلي برخورد ميمي

كرد؟يد يا يك تيمي از موجان كار مي آن پروژه را انجام داد،فقط شما دو كارآموز
رود كه در اين مرحله اگر حالت بعد به مرحله اجرا مي.  مثل خيلي از كارهاي ديگراگر بخواهم توضيح بدهم، يك مرحله طراحي دارد،.  تيم بوديم

 نصب آن گروه، الكترومكانيكي دارد كه آن يك سري تجهيزات. دهنداش را انجام مي كارهاي ساختماني،ساختماني داشته باشد يك اكيپ ساختماني
شود كه بايد بيايد و آن چيزي را كه شود كه آنجا عمالً كنترل فرايند وارد ميبرداري ميبعد وارد فاز اصلي يا همان بحث بهره. دهندرا انجام مي

دهد و گريبانگير افرادي كه ان خودش را نشان ميساخته شده است به خدمت بگيرد كه اگر ايرادي در طراحي يا ساخت وجود داشته باشد، آن زم
اش  بهينهاند ولي شما بايد با آن مشكالت مقابله كنيد،هايشان به هر دليلي از تيم بيرون رفتهچون ديگر آنها خيلي. شودكنند ميبرداري ميدارند بهره

.بكنيد و جوابگو باشيد

كنند؟آيا فاضالبها با هم فرق مي
كيفيت فاضالب خام يعني، مثالً فاضالبهاي انساني يا . احي يك سامانه تصفيه فاضالب به كميت و كيفيت فاضالب خام بستگي داردكالً طر.  بله

مشخص است خواهم يك فاضالب بهداشتي براي يك مجتمع مسكوني احداث بكنم، بهداشتي يك تيپ خاصي دارند، مثالً اگر كسي بگويد من مي
. كننداي را پيشنهاد ميكنند و نهايتاً يك سامانهبرآورد ميرا ابتدا كميتش .  مختلف وجود داردمراجع كتابهاي مختلف و و يك سري طراحي تيپ در

سازي يك كيفيت دارد و مثالً صنايع نوشابه. هاي مختلف داردبازهم خود صنايع غذايي شاخه. اما مثالً فاضالبهاي صنعتي و صنايع غذايي فرق دارد
بحث اصالً نوع . مثالً فرض بفرماييد كارخانجات كيك و آبميوه و امثال اينها، فاضالبش كالً متفاوت است. ي يك كيفيت ديگر داردصنايع لبن

شان يك تيپ بينيد همه ولي ميايشان متفاوتند و حتي بعضي وقتها در صنايع لبني هم كه مثالً مشخص است، اجزيعني همه. اش نيستتصفيه
.كنند تا عمالً بهترش بكنندكنند و جايگزين روشهاي قبلي ميدهند و روشهاي ديگري را اجرا مي لذا اصالحيه مي.دهندجواب نمي

اند يا محدودند؟دهند خيلي پراكندهدر ايران شركتهايي كه اين تيپ كارها را انجام مي
به ويژه در اين پنج شش سال اخير . كنند زياد باشندو اجرا مي در حال حاضر شايد شركتهايي كه سامانه طراحي تصفيه آب و فاضالب را طراحي 

خانه خيلي بزرگ بسازند شايد به تعداد انگشتان يك دست هم د تصفيهنتوانسازند و ميولي آنها كه خوب مي. تعدادشان خيلي بيشتر هم شده است
.نرسد

دانشش را ندارند يا اين كه امكانات اجرا ضعيف است؟
اما از لحاظ تجهيزات الكترومكانيكي و . هايش مشخص استبومي شده و خيليچون دانش عمالً وارد شده و تر مطرح است،  كم،بحث دانش

عرض كردم . هاي تصفيه آب و فاضالب، بحث عملكرد آن استچون يك نكته خيلي بارز و پراهميت در بحث سامانه. ها مشكل دارندطراحي
يعني شايد همين . تواند را استفاده بكند و به خدمت بگيرد، نميخواهد اين ماشينرود، ولي آن كسي كه حاال ميميشود و خانه ساخته ميتصفيه
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آزمايشهاي . دهيمما آزمايشهاي آب و پساب برايشان انجام مي.  بيمارستان در سطح شهر تهران مشغول دريافت خدمت از ما هستند50اآلن حدود 
در. كندخانه فاضالبش خوب كار مي بيمارستان تصفيه10مثالً شايد بتوانم بگويم كه در سطح شهر تهران شايد فقط ولي . دهيمپسماند انجام مي

. اندهايش از ابتدا ايراداتي در طراحي داشتهبعضي. توانند آن را به كار بگيرندشان اين سامانه را دارند ولي نميحالي كه همه

خانه فاضالبشان ايراد دارد؟انند كه تصفيهدمسئوالن اين بيمارستانها نمي
توانند درست كار اند اينها نمياي كه به اين نفرات واگذار كردهدانند اآلن با اين سامانههايشان هم با علم به اين كه ميخيلي. دانندهايشان نمي خيلي

.ين مشكل را برطرف كنندخواهند وارد آن بشوند كه اكنند ولي حاال به دليل مسائل مالي و اداري نمي
يعني شايد مثالً اگر شما . اي داشتروي سفارت آلمان است مشكل عمدهزنم، بيمارستان بانك ملي ايران كه در خيابان فردوسي روبهاآلن مثالي مي

هر . ريختند را در چاه ميداد كه تعطيلش كرده بودند و فاضالب خامخانه فاضالبش به قدري بوي بد ميبرديد، تصفيهدو سال پيش تشريف مي
ما با ايشان ارتباط . كردندشدند و اصالً خود كارمندان بيمارستان تعطيلش مياندازي بكنند دچار اعتراض ميخواستند اين را راهموقعي هم كه مي

توان  است، با يك بازسازي كوچك ميايد، حاال درست است كه قديميبرقرار كرديم، رفتيم و گفتيم كه شما اين سامانه را داريد، هزينه هم كرده
چون قبلش يكي رفته بود و يك سري كارهايي . ها رفته بودند و قيمتهاي مختلفي داده بودند و آنها ترسيده بودندخيلي. سامانه شما را راه انداخت

تضمينمان هم اين بود كه اگر جواب داد به . هيمددهيم، خيلي محتاطانه گفتيم ما تضمين ميما گفته بوديم انجام مي. كرده بود و جواب نگرفته بود
نامه بانكي هم ضمانتما . گفتيم كه مشكلي نيست! نامه بانكي هم بدهيدضمانتگفتند نه، يك . شودتضمين از اين ديگر باالتر نمي. ما پول بدهيد

خانه را به آنها تحويل داديم، طوري كه در مدت نه ماه،  در فرايند بدهيم و ابتداي امسال تصفيهتغييراتخوشبختانه توانستيم يك سري . دهيممي
.اندپساب خروجي به قدري شفاف و عاري از آلودگي شده است كه حتي خودشان هم تعجب كرده

قبلي داشتيد؟هايشما خودتان هم اين تيپ كار دفعه اولتان بود يا تجربه
بيمارستان يك مقداري . هاي فاضالب تجربه داشتمخانهه ويژه در بحث رفع عيب تصفيهبرداري و نگهداري ب در بحث بهره78 نه من خودم از سال 

در صنايع مختلف تجربه فاضالب را دارم، مثالً صنايع آبكاري، صنايع لبني، صنايع . شود و بهداشتي را من خوب كار نكرده بودمتيپ بهداشتي مي
.زيسازي، خودروسا آبميوهسازي،ماءالشعيرسازي، نوشابه

 چون در بحث فاضالب شهري ديگر .ايم شهر دليجان و شهر محالت را داشتهآباد، شهر كاشان،بحث فاضالبهاي شهري مثل شهر انزلي، شهر خرم
حتي . كيفيت فاضالب خيلي مشكلي ندارد، كميت مهم است و نوسانات هيدروليكي كه ممكن است در جريان فاضالب ايجاد بشود حائز اهميت است

. يشگاهها و صنايع پتروشيمي هم در تجربه كاري ما بوده است و اينها هر كدام متفاوت هستندپاال

شاغل هم شديد؟بعداً در شركت موجان كه شما براي كارآموزي رفتيد گفتيد 
يكي از مسائلي . دادم هم ادامه مي ديگر درخواست همكاري دائمي كردند و من هم ماندم و همزمان دانشجو هم بودم و درسم رابعد از كارآموزي. بله

چون يك مقدار خودم را گول زده بودم كه خب من كه مشغول . كه باعث شد براي مقطع كارشناسي ارشد، ادامه تحصيل ندهم، شايد همين بود
ش ماه كه تا اسفندماه براي آزمون ضمن اين كه دقيقاً در آن ش. انگيزه بودمو به هر حال كمشودهستم، حاال بخواهم فوق را هم بخوانم مگر چه مي

خانه فاضالب كنسرو و سردخانه رضوي بود كه اي در مشهد بودم، تصفيه من از طرف همين شركت موجان درگير پروژهكارشناسي ارشد مانده بود،
.بحث توليد رب و آبميوه و اين قبيل چيزها بود
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!راكديگر افتاده بوديد به دنبال 
شنبه بعدازظهر سه! رفتمهايش را هم نمي بعضيشنبه آنجا بودم، چون درسهايم كم بود،رفتم مشهد و تا سهاز اينجا با قطار ميمن روزهاي شنبه . بله

خانه فاضالب كنسرو و سردخانه تصفيه.  اين باعث شد كه اصالً نتوانم براي كنكور بخوانم.مرفت يكي دو تا از كالسها را مي ورساندمخودم را مي
نشيني براي دبي كامل فاضالب طراحي شده خانه، هر چند تهيك مشكل بسيار عمده فرايندي داشت به اين صورت كه در طراحي تصفيهرضوي 

. شد و اين يك كمي وقت ما را گرفت تا اين ايراد اصالح شودشد، سامانه دچار فرار لجن ميخانه مي به محض اين كه كل فاضالب وارد تصفيه،بود
خانه فاضالب اندازي تصفيهبرداري و راهبعد از آن هم با شركت موجان بهره.  گروهي كه بوديم يك اصالحيه دادند و انجامش داديم،خدا را شكر

خودرو يك همزمان در كارخانه ايران.  جاده مخصوص بود انجام داديم و تحويل داديم15شركت بهنوش ستاره را كه ماءالشعيرساز است و در كيلومتر 
.كرديمگير بود كه ما كار ميه چربيسامان

آمد،  مي405 پژو توليدانداختند و به خطهايش ميزماني در ايران خودرو موقعي كه آب خنك را در لولهيك يادم هست كه 
 آبش را به اينجا !چرخدهمان حوضي است كه در آن مرغابي ميمربوط به گفتيم اين آب ما مي. هايشان لجن بوددر لوله

اي بكنند و بعد بفرستند؟كنند، يعني نبايد يك تصفيه ميپمپ
 كه به فرض وارد يك زماني. محيطي هستهاي زيستيعني اگر فراتر بخواهيم نگاه بكنيم، بحث آالينده.  يكي از مشكالت عمده همين است! بله

 سال آينده  ،خوريم به شاخ و برگ و درختها آسيب بزنيميش را ميها در عين حالي كه ميوه؛ پر از ميوه وبينيم كه باغ خوبي استشويم و ميباغي مي
مثالً من دارم به . طور استدر محيط زيست هم همين. دهد و دو سال بعدش هم شايد اصالً ديگر ميوه ندهد نميميوهبه اين اندازه و با اين كيفيت

منتها اگر اين توليدم منجر به اين بشود كه آن محيط را در يك شعاع چند . دهمكنم، خب كار خوبي دارم انجام ميعنوان يك توليدكننده توليد مي
چه در بحث . پس اين را عمالً بايد فراتر نگاه بكنيم. توانيم آنجا به توليدمان ادامه بدهيمكيلومتري آلوده كنم، در سال آينده خودم و اطرافيانم نمي

حاال چه در . هر كسي بايد سعي كند اينها را كاهش بدهد. هاي صوتيو چه در بحث آاليندههاي منتشره در هوا حوزه فاضالب، چه حوزه آالينده
. دهد بيايد مثالً خدمات ديگري ارائه بكند كه بتوانيم ادامه فعاليت بدهيماش اجازه نميچه حتي اگر فرايند توليد كارخانهفرايند توليد كارخانه خودش، 

اند؟ور است؟ آيا صنايع اين نياز را درك كردهاآلن وضعيت در حيطه كاري شما چط
محيطي با صنايع خيلي بزرگ و با صنايع بسيار كوچك و كارگاههاي كوچك نيز در ارتباط هاي زيستگيري آاليندهدر حال حاضر ما در بحث اندازه

نزديك . دهيماش را انجام ميهاي زيست محيطييندهگيري آالدر صنايع بزرگ مثالً فوالد مباركه اصفهان نزديك چهار سال است كه اندازه. هستيم
بافت و پتروشيمي زاگرس دهيم با شركتهاي پتروشيمي فجر، شيميآهن اصفهان كار انجام ميسه سال است كه به صورت پيوسته براي شركت ذوب

ه و جلب اعتماد ديگران را در پي داشته، بحث هاي اصلي فعاليت ما هم كه باعث رشد ما بوديكي از شاخه. ميكنمحيطي كار ميدر بحث زيست
 خيلي به ما ،برداري تخصصي و انجام آزمايشهاي آبنمونهايم در بحث اندازي كردهدر اين سه ساله كه اين شركت را راه. مطالعات آب بوده است

شود مان مي رويان هستيم و اين باعث خرسندي و يكمن مشاور درجه يك مثل مهاب قدس،اشركتهاي مهندسهمكاردر حال حاضر . اندرجوع كرده
.  توانسته است اعتماد افراد و شركتهاي بسيار بزرگ و باسابقه را جلب كندايم،اندازي كردهكه شركتي كه راه

!آن هم در اين مدت كوتاه
 آبهاي زيرزميني و سدها با يك منابع آب رودخانه،واقعاً خيلي سريع اين اتفاق رخ داده است و ما در بحث مطالعات منابع كيفي آب، كيفيت .  بله

 رشته فيزيك دانشگاه صنعتي شريف و 57 يا 56 سال است كه با آقاي قصاعي كه ورودي 2خوشبختانه .  فعاليت مشترك داريم،سري از مشاوران
اند، كه حتماً اسمش را همه شنيدهاست يران كارخانه ايشان چيني زرين ا. ايم و همكاري داريمآشنا شدههستند صاحب كارخانه بزرگ و مرتبي 
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اينها از هتلهاي بزرگ دنيا براي . شود خيلي كم توزيع مي كشور، درصدش صادراتي است و در داخل80كنند كه  توليد مييكيفيتباجنسهاي بسيار 
. هستروي اجناسشان شان يساخت چيني سفارش دارند و لوگو

براي همان كار فاضالب؟
هاي خروجي دودكش، بحث فاضالب و همچنين يك سري گيري آاليندهبحث اندازهشان، محيطيهاي زيستگيري آاليندهحث اندازه ما براي ب

.دهيمنيز انجام مي خاك، پسماند و رسوبياهما حتي آزمايش. كنيممحيطي با آنها همكاري ميهاي زيستمشاوره

؟دهيدگيري را انجام ميكالً اندازه
 براي يك كارخانه با آن وسعت خود آقاي . آشنا شديمما در آنجا با ايشان. توانيم در خدمتتان باشيمگيري كه در حوزه كاري ما باشد مير اندازهه.  بله

كه مثالً در حالي . كنند خودشان را كنترل مي،خودشان به طور خودكارو اند محيطي را خريد كردههاي زيستگيري آاليندهقصاعي تجهيزات اندازه
. كندآهن اصفهان به آن عظمت، آن تجهيزات را ندارد يا اگر دارد استفاده نمياي مثل ذوبكارخانه

...كند چون اين شركت، بخش خصوصي است و عالقه هم دارد اينچنين عمل مي
داند بينيم كه فرد حتي با اين كه ميمان مييالبته در حال حاضر با كارخانجات خيلي كوچك هم كار داريم و ما در حيطه كار. بله، عالقه دارد

يعني مشكل، فرهنگي بوده است ! محيطي نشوندكند كه مشكلش را جور ديگري نشان بدهيم كه دچار جرايم زيستمشكل دارد از ما درخواست مي
.نند كه محيطشان نبايد آلوده بشودداهايي كه شده است خود افراد هم مييعني، عمالً با پيگيري. ولي اآلن وضع خيلي بهتر شده است

 هست كه هميك وقتي . يك وقت هست كه فرهنگش در جامعه جا افتاده است كه ما محيط زيست را نبايد آلوده كنيم
!دهنديعني اعتقاد ندارند ولي چون مجبورند انجامش مي. كند، مجبورندشان ميسازمان حفاظت محيط زيست جريمه

چربد يعني اجبار سازمان محيط زيست و قوانيني كه داريم مي. كنم اجبار اآلن هنوز بر اختيار، غالب است ولي من فكر ميد،از همه حالتش وجود دار
مثل قانون ماليات كه . اآلن سازمان حفاظت محيط زيست يك قانوني دارد به اسم قانون خوداظهاري پايش. به اين كه من خودم به شخصه بخواهم

هاي زيست محيطي خودش را اظهار كند و ين هم قانون خوداظهاري است كه بايد صنعت هر سه ماه يكبار وضعيت آاليندهست، ااخوداظهاري 
مثالً . استگيري دارند و اين بسيار خوب  نياز به اندازه،يندبراي كنترل فراما در طول روز تماسهايي داريم كه . بگويد كه من آالينده هستم يا نيستم

ارتباط ما با اينها در دو . ايمدهيم و اآلن وارد سال سومش شدهخانه فاضالب مركزي را به مدت دو سال انجام ميبرداري تصفيه ما بهرهدر مرقد امام
. طوري بود كه بنده از طرف شركت موجان به آنها معرفي شده بودم كه مشكل فرايندي در سامانه تصفيه فاضالبشان داشتندسال و نيم گذشته اين

شود  پسابي كه وارد قنات ميايندانيم آيا واقعاً شود و ما خودمان معذبيم و نمي جلسه اول ايشان گفتند اآلن اين پساب دارد وارد يك قنات ميدر
؟ دما بكني براي دتوانيدانيم كه خوب است يا بد؟ شما چه كار ميآلودگي دارد يا نه؟ بعد هم ممكن است براي آبياري سبزيجات استفاده شود و نمي

ما رفتيم يك سري كارها انجام داديم و بعد گفتند شما . يعني كسي به آنان نگفته بود كه شما پسابتان چه جوري است. اين شروعش از خودشان بود
.خانه را به عهده بگيريد و ما در آنجا اآلن شش نفر كارمند داريمبرداري اين تصفيهبياييد بهره

ت؟خانه نداشپس اصالً تصفيه
رفت و نظارت بر كنترل فرايند نداشت و كرد و ميآمد از چند مسير عبور ميفاضالب مي. شدخانه داشت منتها كنترل فرايند، مهندسي نمينه، تصفيه

ايم و رحله رسيدهاندازي كنيم و حتي به آن ماآلن ما آنجا درصدد هستيم كه استخر پرورش ماهي راه... ها بايد كار كنند و چه مقدار هوادهاين كه
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 درصد در 50خانه چيزي در حدود شايد تصفيه. يماهپساب تصفيه شده را براي استفاده مجدد در آبياري فضاي سبز برگرداند، بعد از گذشت دو سال
.كردندد، استفاده ميتا قبل از تابستان امسال از آب شهر براي آبياري فضاي سبز زيادي كه دار. ه استجويي كردمصرف آب ساليانه آنجا صرفه

؟در كجاها كار كرديدهمكاري با شركت موجان بعد از 
التحصيل شدم و چند ماه هم مهلت داشتم براي خدمت سربازي در همان  كه فارغ80سال . بعد از شركت موجان، شركتهاي خيلي زيادتري را رفتم

آن زمان هم شركت زاگ شيمي . اضالب جزيره كيش را به عهده داشتمهاي فخانهبرداري تصفيه با شركت زاگ شيمي، بهره80تابستان سال 
از شركت موجان هم به . توانم در اينجا بمانمپيشنهاد اين را داد كه بمانم، چون من فقط دو ماه تابستان رفته بودم، بعدش گفتند بمان، گفتم نمي

شهر اصفهان بودم كه دوره پدافند ره آموزشي تخصصي سربازي را در شاهينرفتم و چند ماه دو. خواستم به سربازي بروم جدا شدمدليل اين كه مي
.بود

!فاضالب پادگان را درست نكرديد؟در آنجا 
. هايش بود ولي تجهيزات نبوديعني حوزچه. يك را ديدم كه تعطيل بود-خانه فاضالب مركز آموزش صفراتفاقاً همان موقع كه آنجا بودم، رفتم تصفيه

اندازي خانه راهآيد، بهتر است كه تصفيهدگان، گفتم كه اينجا باالخره مجتمع آموزشي است و اين همه نيروي سرباز به اينجا ميپاسه به رئيس ركن 
. يماهشود كه ايشان گفتند با ستاد فرماندهي مهندسي نيروي زميني ارتش مكاتبه كرد

 آذر بود در حوزه تصفيه آب و فاضالب وارد 16، با شركت رامياد كه دفترشان در خيابان دادمبعد از آن دوره آموزشي، همزمان كه خدمتم را انجام مي
 نيروي زميني پس از دوره آموزشي خدمت سربازي، به اداره بهداري نيروي زميني ارتش تقسيم شديم و از آنجا به مركز آزمايشگاهي. همكاري شدم

.ارتش در خيابان دانشگاه جنگ منتقل شدم

!آورديد كه تهران افتاديدپس شانس 
شهر بودند به دليل اين كه در رشته پدافند باالخره با يك همه كساني كه با ما، در شاهين. چون متأهل بودم، به خاطر شرايط تأهل تهران افتادم. بله

رفتم تا ساعت صبح به آزمايشگاه مي. نديعني بيشتر افرادي كه با ما بودند در مرز تقسيم شد.  ميليمتري طرف هستند همه در مرزها بودند23توپ 
.دوازده شب، بستگي داشت چقدر كار باشدتا  بعضي وقتها  ورفتم تا ساعت ده شبيك و نيم بعدازظهر و بعد هم به شركت رامياد مي

!تان مفيد بود و كارهاي مرتبط انجام داديدپس دوره سربازي
يص طبي بود و با آزمايشگاه ما خيلي مرتبط نبود؛ ولي باالخره تجربه خوبي بود و در بحث در آزمايشگاه بودم البته آزمايشگاهشان تشخ. بله

.  تجربه يك سال و نيمه را گذراندم،آزمايشگاه تشخيص باليني
حل شد و يك مشكل عمده شهر ايالم اندازي كرديم كهخانه آب اضطراري شهر ايالم را هم فيزيكي و هم شيميايي راه تصفيه،با شركت رامياد

خانه بعد تصفيه. خانه فاضالب هتل ليپار چابهار را هم طراحي كرديمتصفيه. عكسهايش اآلن در آرشيو شركت رامياد هستچقدر خوشحال شدند و 
جام حتي من در زمان خدمتم يك كار سوم هم كه ان. فاضالب يك كمپ مسكوني هزار نفره كه براي شركت پيدكو بود را در عسلويه طراحي كرديم

...رفتم چرا كه مشكل فرايندي داشتند دادم، گاهي شيفت شب به شركت زمزم شرق ميمي

!؟خوابيديدپس شما كي مي... 
آمدم در آزمايشگاه تشخيصي طبي ارتش تا ساعت يك و نيم بودم، بعد صبح مثالً ساعت شش كه از خانه بيرون مي. خب تجربه خيلي جالبي بود

.دادمرفتم شركت زمزم شرق و در آنجا يك سري آزمايشهايشان را انجام ميا ساعت نه شب و بعد از شركت ميآمدم شركت رامياد تمي
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رفتيد آزمايشگاهشان باز بود؟شما ساعت نه و ده كه مي
نهايتاً . كردميك استراحتي ميدادم، يك سري كنترل فرايند و بعد بعد آنجا كارهايش را انجام مي. روزي بود و شيفت شبانه هم دارندبله آنجا شبانه

.رفتمرفتيم رامياد و فردا شبش تازه به خانه ميرساندم، دوباره بعدازظهر ميفردا صبح خودم را به آزمايشگاه مي

!به خانه برويدكه شد كرديد اصالً وقت نمي كار ميخيليخب شما كه 
بعد از شركت رامياد به داليلي در آن . كردم و يك مقدار سخت بودهم تأمين ميباالخره بايد قسط و اجاره و همه اينها را . خب سخت بود ديگر

خواستم در مي. دمكركاري همكرد شوينده توليد ميمواد ماهه هم در شركت پاكشو كه مقطع كه اواخر خدمتم هم بود، جدا شدم و يك مقطع سه
!ولي خوشم نيامد.  تجربه پيدا كنم تا ببينم صنايع شوينده چطور استبحث انجام آزمايشهاي شامپو و مايع دستشويي و مايع ظرفشويي نيز

!؟جالب نبودچون زيادي تر و تميز بود، 
و شركت زمزم از آمدم از آنجا بيرون . به خاطر همين سه ماه بيشتر نماندم! يعني اصالً تحت هيچ شرايطي دوست ندارم در صنايع شوينده كار كنم

هاي تصفيه آب و  هم سرپرست سامانه باشم وكه براي توليد گاز خوراكي نوشابه بودCO2ت هم سرپرست كارخانه گاز وقمن خواست به صورت تمام
رفتم، ولي بعد از گذشت چهار يا پنج ماه آقاي ماجدي به ماهشهر رفت و در اداره محيط زيست سازمان منطقه هم  من .فاضالب مشغول كار بشوم

.خواستند كه درخواست كردند و رفتم و چهار سال هم در ماهشهر بودمكارشناس آزمايشگاه ميدر آنجا.  به كار شدويژه اقتصادي پتروشيمي مشغول

چهار سال مقيم بوديد؟در ماهشهر
يواش  بعد يواش.آنجا آزمايشگاه كوچكي داشتند. آمدمميتهرانبه  سه روز  يازده روز ماهشهر بودم و-رفتم، مثالً ده آنجا اولش به صورت مأمور مي

 چون قرار بود آنجا، آزمايشگاه اش را انجام داديم،با آقاي ماجدي و دوستان ديگري كه بودند، خريد تجهيزات آزمايشگاه را انجام داديم، سكوبندي
.بشود... هاي زيست محيطي در حوزه پساب، خاك، هوا و گيري آاليندهمرجع منطقه ويژه اقتصادي براي اندازه

! بلش نداشت؟ چون ماهشهر و بندر رازي و اينها چهل سال است كه هستيعني ق
. اندازي شده استپتروشيمي بندر امام از سال تقريباً هفتاد راه. البته شركت شيميايي رازي خيلي قديمي است يا پتروشيمي فارابي خيلي قديمي است

، چون شروع  آزمايشگاهشنهاش ساخته شده بود ويادارفقط بخش ن رفتم  كه م83سال .  احداث شده است76اين قسمت از منطقه ويژه از سال 
. به بعد بود82برداري صنايع پتروشيمي مستقر در منطقه ويژه، از سال بهره

هاي تصفيه فاضالب را داشتند؟ها به هر حال خودشان سامانهآن قبلي
پتروشيمي بندر امام، سامانه تصفيه فاضالب دارد ولي چون فرايندش متفاوت . هاستگيريولي اغلب بحث اندازه. سامانه تصفيه فاضالب داشتند

هاي تصفيه فاضالب جداگانه براي هر فرايندي دارد پتروشيمي رازي سامانه. شوداست، بسياري از فاضالبهايش مستقيماً داخل خور موسي تخليه مي
پتروشيمي فارابي كه اصالً نداشت و در اين دو سه سال اخير .  بشود هم نيستآوريو امكان اين كه فاضالب همه مجتمع كامالً در يك جا جمع

چون آنجا پتروشيمي فجر . هاي جديد مستقر در منطقه سامانه تصفيه فاضالب مركزي داشتندولي پتروشيمي. خواستند برايش طراحي و اجرا كنندمي
فقط . كردكرد و تصفيه ميكرد، فاضالبهاي مجتمعها را هم دريافت ميقه را تأمين ميكرد، عمالً آب و بخار و برق كل منطكه يوتيليتي را تأمين مي

خانه فاضالب جداگانه داخل خودش داشت كه بسيار بزرگ و پتروشيمي تندگويان چون كيفيت فاضالبش متفاوت بود و آلودگي زيادي داشت، تصفيه
گيري آلودگي هوا ما دو يواش خريديم، در بحث اندازههيزات آن آزمايشگاه را يواشبعد ما تج. خوب است و يك شركت ايتاليايي طراحش بوده است

. فرانسه خريداري كرديمEnvironmentshسامانه آنالين هوا را آنجا از شركت 
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؟فروختنددر آن موقع اين تجهيزات را به ايران مي
 دارد و جزو مواد راديواكتيو به 14گيري ذرات محيطي چون يك منبع كربن هدر انداز. البته همان زمان هم براي وارد كردنش مشكالت داشتيم. بله

خواهد استفاده گفتند در بوشهر ميگذاشتند بيايد چون مينمي. آيد آنها از مديرعامل وقت ما آقاي مهندس تسلطي، خيلي تعهد گرفتندحساب مي
 كه من 87تا سال . انه حتي مراحل آموزشش را هم به همان شركت فرانسوي رفتيماندازي كرديم و خوشبخت هر مكافاتي بود آمد و راهابشود، ولي ب

آنجا بودم، تقريباً كارهايمان انجام شده بود، نفرات جديدي گرفته بوديم، آموزشهاي الزم داده شده بود و از همانجا بود كه ديگر ديدم آنجا هم خيلي 
!كاري براي انجام دادن نيست

!يز نويي برايتان نداشتديگر چيعني آنجا هم 
التحصيالن دانشگاه صنعتي  كه هر دو از فارغ، آقاي مهندس نخجواني و آقاي مهندس علوي، همراه با دو سه نفر از همكارانمان!كنمنه، خواهش مي

.هاي زيست محيطي را انجام بدهيمگيري آاليندهيم همه خدمات اندازهنشريف هستند، تصميم گرفتيم كه شركتي تأسيس كنيم كه بتوا

شان شيمي است؟اين دوستان هم رشته
آقاي نخجواني . ليسانس عمران محيط زيست از دانشگاه صنعتي شريف هستندنه، آقاي مهندس نخجواني و آقاي مهندس علوي هر دو فوق

اين شد كه ما سه .  شيمي از دانشگاه صنعتي شريف هستنداند، ولي آقاي علوي كارشناس مهندسيكارشناس مهندسي شيمي دانشگاه اميركبير بوده
 همزمان در ماهشهر 86 چون سال .وقت مشغول شدم به صورت جدي و تمام87هم از سال بنده .  تأسيس كرديم86نفري اين شركت را در سال 

.دادم اينجا يك سري از كارها مثل خريد تجهيزات را انجام مي دركردم وهم كار مي

؟يه خودتان تجهيزات الزم را خريديدبا سرما
 به صورت جدي كارمان را در اينجا آغاز كرديم 87گذاري هم داشتيم ولي از تيرماه مان هم ضعيف بود، بحث سرمايهبله همه را خريديم و بنيه مالي

هاي زيست محيطي، آزمايشگاه معتمد اليندهگيري آو توانستيم از سازمان حفاظت محيط زيست مجوز آزمايشگاه معتمد بگيريم و در زمينه اندازه
.بشويم

كنيد بايد گران قيمت باشند؟دستگاههايي كه شما براي آزمايش استفاده مي
توانيد دستگاهش را ببينيد، ابعادش خيلي كوچك است و از پرينتر هم هاي نفتي كه ميگيري آلودگيما مثًال يك دستگاه داريم براي اندازه. بله

مثالً حاللي كه دارد، . اش هم خيلي گران قيمت استالبته مواد مصرفي.  ميليون تومان فقط پول همين يك دستگاه است14ت، كوچكتر اس
 هزار تومان فقط پول حاللش هست كه ما بايد براي آن دستگاه استفاده 300آيد و هم گران است، ليتري  گير مي،امريكايي است و يك خرده هم بد

گيري آلودگي هوا مثالً، دستگاه اندازه. استگيري فلزات سنگين  ميليون تومان است و براي اندازه40ميك داريم كه قيمت آن دستگاه ات. بكنيم
گيري گردوغبار دودكش دستگاه اندازه.  ميليون تومان قيمتش باشد16-15گيري گازهاي دودكش داريم كه اآلن شايد دستگاه آنااليزر براي اندازه

دستگاههاي ديگري هم در بحث پارامترهاي عمومي آزمايشگاه داريم .  ميليون تومان قيمت اين دستگاه است22 تا 20ر حال حاضر بين داريم كه د
.شودو موارد ديگري كه استفاده مي

؟كنيدگذاري ميخريد و براي كارتان سرمايهكنيد وسيله ميشما هر چه درآمد كسب مي
گذار خارجي را از  اعتماد يك سري سرمايه87ايم يك مقداري خودمان را جمع بكنيم و در همان سال  ما توانستهفعالً. طور استفعالً كه همين

 يعني ما يك سري دستگاهها را گذاري كنيد و با همديگر به صورت مشاركتي كار كنيم،بيرون شركت جلب كنيم به اين صورت كه مثالً شما سرمايه
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ما از . ي ديگر تقريباً همه را داديم رفت و اآلن خوشبختانه دو سال است كه ديگر هر چه هست مال شركت خودمان استبا سرمايه آنها گرفتيم، ول
شايد اولين مشتري ما هم . تكمان شروع كرديم، از بيمارستانهاي تهران و از بحث انجام آزمايشهاي آب شروع كرديمهاي تكهمان مشتري

هاي گيري آاليندهنايع، اولين صنعتي كه خيلي مشتري ما بود نيروگاه حرارتي شازند اراك بود كه ما بحث اندازهدر ص. بيمارستان امام خميني بود
بعد از آن كه وارد . اي كه شركت كرديم و برنده شديم، فوالد مباركه اصفهان بودبعد اولين مناقصه. دار بوداش را انجام داديم و ادامهمحيطيزيست

اند و حتي ديگر به  سال متوالي است كه قرارداد را با ما تمديد كرده4-3م و توانستيم اعتماد آنها را جلب كنيم و در حال حاضر فوالد مباركه شدي
كنيم، آزمايشهاي محيط زيستي، دودكشهايشان را هر سه ماه يكبار پايش مي. دهيمما خدمات آزمايشگاهي به آنها ارائه مي. نداهمناقصه هم نرفت

خانه فاضالب بهداشتي، فاضالب صنعتي و فاضالب واحد گالوانيزاسيون خانه فاضالب دارد، تصفيههايي كه دارند، چرا كه فوالد مباركه سه تصفيهپساب
 بسيار شود و يك اكوسيستمشود و آنجا باز دوباره يك خودپااليي انجام ميآوري ميشده آنها داخل دو درياچه جمع رنگي كه پسابهاي تصفيهو ورق

.شود پرندگان مهاجر در فصول خاصي به آنجا بيايندزيبايي دارد و باعث مي

...ها و حيات وحش هم مناسب است شود كه براي زيست پرندهقدر آبش پالوده مييعني آن
حاال شايد . ها پيشتاز بوده است آاليندهشود بگويي كه فوالد مباركه در بحث كنترلواقعاً مي. كنندهاي بسيار بزرگي زندگي ميدر آنجا ماهي. احسنت

ها و واحد كنم جزو يكي از صنايع خوب باشد كه در بحث كنترل آاليندهدر چند واحدش هم مشكل زيست محيطي داشته باشند، ولي من فكر مي
گيري مي قسمتهاي كارخانه را اندازهگيري دارند و خودشان به صورت مستمر ماهي يك بار تماتجهيزات اندازه. محيط زيستشان خيلي فعال هستند

. دهيمشان را انجام ميهاري پايش كار آزمايشگاهيظ ادما هم كه طبق قانون خو. كنندمي

دهد ولي بعضي جاهاي ديگر كمتر؟چرا يك جايي مثل فوالد مباركه اين كار را به خوبي انجام مي
يعني مثالً اگر دو تا صنعت در آن منطقه را بخواهيم مقايسه كنيم، ذوب آهن و فوالد . ستديدگاه مديريتي حاكم بر آن كارخانجات خيلي تأثيرگذار ا

.  شايد بهتر هم شده باشد استنژاد آمدهمباركه اصفهان، ديدگاه حاكم مديريتي كه اآلن در فوالد مباركه هست، به ويژه از وقتي آقاي دكتر سميعي
شود و هزينه هم شايد بكنند، ولي اين كه به چه صورت و چگونه اين فعاليتها را اليتهايي انجام مي البته فع.طور نيستآهن ايندر حالي كه ذوب

هدفدار انجام بدهند، مهم است كه همين هدفدار بودن سبب برتري واضح فوالد و عملكرد بهتر آن شده است يعني در آن صنعت با آن وضعيت 
كنند و فعاليتهاي بسيار اند، پسماندهايي كه خطرناك است را جدا ميخيلي قشنگ شناسايي كردهپسماندهايشان را . اندخدمت بسيار بزرگي كرده

.دهندخوبي در حوزه محيط زيست انجام مي

حاال به موضوع اصلي كتاب بپردازيم، به نظر شما كارآفريني يعني چه؟
افرادي كه شايد در راستاي تأمين . رنگ شده، ولي از قديم بوده استاي كه به اسم كارآفريني مطرح شده، چند سالي هست كه يك كمي پراين واژه

اي اي به صورت مستقيم و عدهشد كه عدهكردند و اين كسب و كار باعث مياند و كسب وكاري را ايجاد ميدادهمالي خودشان جسارت به خرج مي
. تشكيل دهندديگر به صورت غير مستقيم با اين مجموعه ارتباط برقرار بكنند و زندگي 

ها عالقه دارند كه درس بعضي. گذراندممثالً تابستانها را هيچ موقع به بطالت نمي. من خودم از همان دوران بچگي كه در شهرستان بودم فعال بودم
يلي آينده خودم لباسي بخوانند ولي من خيلي در آن وادي نبودم، دنبال اين بودم كه حداقل يك منبع درآمدي داشته باشم و بتوانم براي سال تحص

.كردماز همان موقع به اين موضوع فكر مي. تهيه بكنم، چون يك مقدار وضعيت خانوادگي خوب نبود
كردم، آنجا يك سري صنايع پتروشيمي خصوصي بود؛ مثالً پتروشيمي رجال، هميشه براي من باعث حتي در ماهشهر كه چهار سال كار مي

 اشتغالزايي بكند و ضمن اين كه آقاي مهندس آقاجان كه ما .انه داشته باشد و افراد مختلفي را جذب كار بكندخوشحالي بود كه يك آدمي يك كارخ
.كردندبا ايشان درس موازنه را در دانشگاه صنعتي شريف گذرانديم، درباره اين موضوع هميشه سر كالسشان صحبت مي
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.پس يك خرده شخصي است، مثالً يك آدمي شخصاً دوست دارد
...ها هستند كه شايد امكان اين كه بتوانند ايجاد شغل بكنند را داشته باشند كنم شخصي است، حتي خيليمن فكر مي

.ولي ترجيح بدهند كارمند بشوند و سر ماه بدون دردسر حقوقشان را بگيرند... 
در آن كنيم، محيط پيرامونمان كه  دوستاني كه انتخاب ميمان شكل گرفته است وبعضي از خصوصيات اخالقي ما از همان اوايل بچگي. احسنت، بله
ها حتي خيلي از نظر مسائل مالي يا چيزهاي ديگر بعضي. شودكنيم بتواند يك سري تغييرات در ما ايجاد كند كه پايه افكار آينده ما ميزندگي مي

بيني ها نه، ميولي بعضي.  هم اگر انجام بدهند خيلي محدودتر استيك وقتي. كنند كه اين كار را انجام بدهندتوانايي دارند، ولي كمتر سعي مي
خواهيم با گويند مياين كه مي. هاي مختلف وارد بشوند، ريسكهاي مختلفش را بپذيرندكنند در واديكنند، سعي ميفعاليتشان را خيلي گسترده مي

دانم با صادرات و واردات و با شود؟ با بيمه و دارايي و ماليات و شهرداري، نميحاال چه مي. اين نيروي انساني برخورد داشته باشيم، سرو كله بزنيم
 آن ،آمده بودماين شركت به  كه اوايل87در سال حاال اين چه كاري است؟ چون خودم به شخصه شايد .  درگير بشويمقوانين دولتي، با همه اينها،

شايد مثالً با نصف حقوق، اينجا را تعهد كرده بودم و كار ما . آمده بودمده بودم و به اينجاگرفتم صرف نظر كرزمان از حقوقي كه از پتروشيمي مي
 نفر كارمند 15ولي اين كار را انجام داديم و با دو سه نفر كه شروع كرديم، همين اآلن شايد نزديك . پرداختيمها را ميفقط هزينه بود و بايد هزينه

خانه فاضالب مرقد امام داريم، همه افرادي هستند بردار در تصفيهحتي ما نفراتي كه به عنوان بهره. كرده هستند همه افراد تحصيل كهمستقيم داريم
ولي . توانند خدمت بكنندديپلم برق دارند، يا ديپلم دارند در مجموع افرادي هستند كه متخصصند و چه اينجا، چه هر جاي ديگري ميكه حداقل فوق
شايد خدمات . اين كه ما مشاوران مختلف را به سمت خودمان كشانديم. هايي كه داريم بستر ايجاد بكنيم اينها در زمينهايم برايما سعي كرده

. دهدآزمايشگاهي مشابه شركت ما همين اآلن خيلي زياد باشد، شايد فقط در تهران چهل شركت باشد كه خدمات آزمايشهاي محيط زيستي ارائه مي
من خودم اينجا صبحها . دهنداند، آمدند و دارند كار انجام ميهايشان به سمت ما كشيده شده كاري نداريم ولي اينها خيليحاال داخل كشور را كه

پنجشنبه و جمعه، اينها فقط صرفاً به خاطر عالقه . شايد بعضي وقتها ساعت هفت صبح اينجا سر كار هستم تا ساعت هشت شب. آيمخيلي زود مي
.ستاتفريحم اين . ترميعني اين جوري خوشحال. دهدن از حضور در اينجا احساس خوبي به من دست ميچو. شخصي خودم است

ام حتي مواردي بود كه شخصي از خانواده خيلي متمكني هم بود، ولي آمده و خودش دارد هايي كه انجام دادهدر مصاحبه
آن آدم با آن سطح رفاه آمده بود و به . يدي نداشته استكرده ولي عااش كار ميكند، فرض بفرماييد يك سال همهكار مي

تر است پس به ذات خودش با اين تيپ زندگي كردن راضي. آيداين سختي زندگي كرده ولي از اين حالت خوشش مي
.آدمها بستگي دارد

، واقعاً برخورد دارمان در صنايع مختلفچون افرادي هم كه در حرفه خودم با ايش.  درصد به خود آن شخص بستگي دارد90خيلي، شايد . احسنت
آقاي حاج كريم فضلي شخصي هست كه به عنوان يكي از كارآفرينان واقعاً بزرگ اين . شناسندمثالً مجموعه گلرنگ را همه مي. طور هستندهمين

 نفر به صورت 200كند در كارخانه او نزديك كنم ايشان از نظر مسائل مالي نيازمند باشد ولي وقتي كه احساس مي فكر نمي.آيندكشور به حساب مي
شايد سالي يك بار هم نتواند به آنجا سر بزند، يا در كارخانه چيني زرين مثالً آقاي قصاعي احساس . كنند، خوشحال استمستقيم دارند كار مي

كنند و چقدر آيند و با جان و دل كار ميبه آن منطقه ميبينيد آدمهايي كه واقعاً نياز دارند وقتي كه شما مي. كند كه هزار نفر نيرو داردرضايت مي
ولي حاضر . دردسرتر به آن برسد، شايد هم بيشترتوانست اين درآمدي را كه دارد از جاي ديگر هم بيالبته ايشان مي. همه محترم و مؤدب هستند

. كنندستقيم، و مثالً ده هزار نفر به صورت غيرمستقيم كار پيدا مي به قيمت اين كه حداقل هزار نفر ديگر به صورت م،است اين كارها را انجام بدهد
آيد ساعت هفت صبح كه مي. كنددهد چون احساس مسئوليت ميزند، با محيط زيست، با شهرداري، ولي همه اينها را انجام ميبا بيمه سروكله مي

. تواند انگيزه شخصي باشد چيزها ميفقط عمده اين. رودبه كارخانه خودش اولين نفر است و آخرين نفر هم مي
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حال هر  نوآوري هم الزامي است؟ يعني اصالً لزومي دارد كه آدم نوآوري كند؟ يا اين كه به هر،در حركتهاي كارآفرينانه
كسي كه يك كار و فعاليتي را خودش انجام داد كارآفريني كرده است؟

شايد يكي از . رآفريني كه پشتوانه خالقيت و نوآوري را دارد، استمرار و تداومش استتواند كارآفرين بشود ولي تفاوتش با آن كاهر كسي مي
دهند شايد زياد باشند ولي مثالً شركتهايي كه اآلن دارند كار فاضالبي انجام مي.  پشتكار باشد و بعد از آن انگيزه و خالقيت است،پارامترهاي اصلي

تواند در زمينه مديريت نيروي انساني باشد يا حاال اين نوآوري مي. اند نوآوري داشته باشندنها نتوانستهشان مثل هم موفق نباشند، چرا كه آشايد همه
يعني، فقط شرط اين نيست كه . همه اينها مستلزم نوآوري است.  در حيطه مديريت كيفيت و فني باشداين كهدر زمينه مديريت منابع مالي باشد و يا 

من مثال زدم، ما يك دبير شيمي داشتيم كه روش درس .  نوعي كارآفريني است،ذاريد، حتي اداره كردن يك كالس درسشما چهار نفر را سر كار بگ
در تيم فوتبال . مند بودند، لذا اين نوآوري است نفري بيست نفر به آن درس عالقه36شايد مثالً از آن كالس .  انگيزه در من شد  ايجاددادن او باعث

.مثالً هر مربي آن نفراتي را كه دارد در به خدمت گرفتنشان با يكي ديگر فرق دارد، اين هم نوآوري استهم همين طور است، 

گويند آن مديريتي كه سنتي بوده، در حال تحول به هاي جديد در مديريت مطرح است كه مياتفاقا اآلن يك سري تئوري
به دهد، البد ربي يك تيم است، فقط فن را به آنان ياد نمييعني كسي كه م. گري استيك مديريت اثرگذارتر به نام مربي

. يادش هست بهشان هم نيازهاي عاطفي وروانشناسي هم حواسش هست
مان يا انما حتي اگر با يكي از دوست. اين را قلباً اعتقاد دارم كه احساس پشت هر كاري باشد تأثيرش بيشتر از گفتن كالم است. طور استدقيقاً همين

كنيم، اگر در حين صحبت يك احساس قلبي پشت صحبت ما باشد تأثيري كه در بازگشت مجدد او دارد خيلي بيشتر د جديدي كه مالقات مييك فر
كنند و اين به دليل همان احساس عاطفي است كه با اآلن در مجموعه خودمان نفراتي هستند كه واقعاً گاهي بيش از توانشان براي ما كار مي. است

. ايم به داليلي جبران بكنيم خيلي هم نتوانسته،حاال شايد ما در بعضي مواقع. ايميعني، اهميت بخش عاطفي و احساس تعلق را ايجاد كرده. دما دارن

؟منظورتان از نظر پرداختهاي مالي است
سر پروژه مادهند، وقتي طرف به ما را انجام مينفراتي داريم كه بيرون از مجموعه، كارهاي حتي ما . اين احساس تعلق را دارند،دوستانبله ولي 

. استخيلي راحت كارش را انجام داده پرسنل ما ولي شود، انجام مي ديگري پايشرود، نه من حضور دارم نه مي

ايد؟هاي مفيد و مثبتي داشتهدر مورد كارگروهي چطور؟ آيا شما در انجام كار به روش گروهي تجربه
برداري و نمونهرود ميبيرون به بردارش كه  از نمونهشود،اي برداشت ميآيد به صورت پروژه گروهي است، نمونه فاضالبي كه ميما كارمان تقريباً

شود، دهند تا اين كه وارد فاز گزارش نهايي مي، بعد بخشهاي مختلف كارهاي آزمايشگاهي روي آن انجام ميآيدميداخل آزمايشگاهبه كند، بعد مي
ام كار گروهي را نهادينه كنم چرا كه عمالًولي من خودم آن جور كه بايد و شايد هنوز نتوانسته. اش تقريباً زنجيروار به همديگر متصل استهمه

. توانستيم اجرا بكنيمخيلي بهتر از اين مي

!طلبدشايد مدل كار شما خيلي اين روش را نمي
جايي نفرات نيم كار گروهي را در اينجا اجرا بكنيم، ولي چون زمانمان هم كوتاه بوده است و بحث جابهما شايد خودمان بهتر از اين بتوا. طلبدمي

. ولي پايه و اساس كار، گروهي است. ايم آن را بيشتر جا بيندازيمايم، نتوانستهداشته
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 كار كارشناسي تيپش اين جوري كالً. كنندشان گله ميتعداد زيادي از مديران شركتها از دائمي نبودن نيروهاي كارشناسي
ريزي بكنيد كه با رفتن يك شما به عنوان مدير يك مجموعه بايد اين را يك طوري برنامه. شوندجا مياست كه نيروها جابه

شما در شركتتان . وري را براي شما داشته باشد احساس نشود و نيروي جديد كه آمد بتواند زودتر همان بهره اونيرو خالء
اين . كنيد، يك گزارش تهيه كنيد و براي مشتري بفرستيداصالً مجبور هستيد وقتي كه يك چيزي را آزمايش ميشايد 

تواند اين باشد كه وقتي يك نيروي كارشناسي رفت، نفر بعد سريع مطالعه كند و زود مستندسازي يك كاربردش مي
تجربيات شما در مستندسازي چيست؟. دستش بيايدادبيات كار، به 

التحصيل دانشگاه صنعتي شريف است و كردم، خانمم هم فارغمن در ماهشهر زندگي مي. ما يك كاري را قبل از ورود به اين شركت انجام داديم
آنجا امكان اين كه كاري در صنعت داشته باشد به داليل مختلف نبود و براي اين كه ايشان هم وقتش به بطالت . رشته شيمي هم خوانده است

.كردندهاست را به خانه آورده بودم و ايشان ترجمه ميگيريگيري، بحث روشهاي استاندارد كه مرجع اندازه كتابهاي مربوط به بحث اندازهنگذرد،

سر كار گذاشته بوديد؟ايشان را 
هاي آن ا دقيقاً همين اآلن ترجمهم.  البته يك مقدار هدفدار بود!دادمحتي خودم يك حقوقي هم تعريف كرده بودم و از جيب خودم هم مي!  بله

البته خيلي نسبت به آن چيزي كه بايد باشيم عقب . كنيم و مستندسازي براي كار خودمان داريمكتابها و آن روشها را داريم در اينجا استفاده مي
رود، براي ايم، به محض اين كه كارشناسي ميهمان را بتوانيم برآورده كنيم، اينها را بسترسازي كردولي حداقل براي اين كه نيازهاي فعلي. هستيم

از هر نظري . كنيم سريع انتقال بدهيم و مشكلي پيش نيايد من از نظر شفاهي خودم يا افراد ديگري كه هستند سعي مي،اين كه مشكلي پيش نيايد
. تطبيق بدهندكنند مطالعه كنند و خودشان را با شرايطبحث مستندسازي وجود دارد و سريعاً دوستان سعي مي

منابع چطور؟ مثالً آيا استانداردهاي مشخصي داريد كه از آنها به عنوان مرجع استفاده بكنيد؟ 
مثالً گازهاي دودكش، هر دستگاهي . گيري آاليندهبراي اندازه. ما يك سري استانداردهايي كه خود سازمان محيط زيست تدوين كرده است را داريم

اش ترجمه شده حتي دستگاههاي داخل آزمايشگاه هر كدامشان كتابچه.  همه بتوانند استفاده بكنندتاست انها ترجمه شده هم كاتالوگي دارد كه اي
. است و قابليت استفاده را دارد و در مورد بحث روش انجام آزمايشها ما استانداردها را داريم كه بحث مرجع آزمايشگاه است

ايد؟ را از كجا آوردههااين
مثالً مؤسسه استاندارد، اين استانداردها را دارد ولي روش انجام . ايمكننده اين مراجع هستند تهيه كردها بيرون هست و از شركتهايي كه تأمين اينه

چه ولي اين كه .  اين عدد باشد خوب است و خارج از اين باشد مضر است،سختياگر گويد دهد و ميعدد مي. مثالً آزمايش سختي آب را ندارد
كنم كه درست است هميشه به دوستان خودم در آزمايشگاه عرض مي.  مرجع خارجي هستسري كتابهايگيري بكنيم يك جوري سختي را اندازه

ينجا يعني اين نباشد كه مثالً فرضاً ا.  روش استاندارد هست و به ما الگو را داده است، اما ما هم بايد به اين يك چيزي را اضافه بكنيمكه اين كتابِ
گيري خواهيم اندازه هميني كه مي.گيري كنيد از نمونه برداريد و به آن فالن معرف را اضافه بكنيد، بعد برويد با اين اندازهcc50گفته است كه 

 در حال .يمما بايد سعي كنيم به آن برسيم و به روش قبلي اضافه كنيم و بنويس. خواهد شايد داخل همين اضافه كردن، يك خالقيتي مي،بكنيم
ايم كه كتابچه تهيه ايم و سعي كردهاآلن اين كار را بكنيم بهتر است و از آن جواب هم گرفته. اندهاي ما به هر روشي مطلبي اضافه كردهحاضر بچه

.نتيجتاً منظورم اين است كه فقط كپي نكنيم. كنيم و حتي در اختيار دوستان ديگرمان بگذاريم
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گويند؟ شركت موفق چه جور شركتي است؟ ميهيك شخص موفق به ك. وفقيت صحبت بكنيمحاال برويم و راجع به م
اي ارائه خدمت بكنيم و اين خدمت ما ماندگار باشد و تداوم داشته باشد  تعبير شخصي من از موفقيت اين است كه ما اگر بتوانيم در يك مجموعه

ام ولي آنجا كاري كه ام و به سختي هم وارد شده شركت فوالد مباركه اصفهان وارد شدهيعني به فرض اگر به. ايماين يعني اين كه ما موفق بوده
 به خود بنده اين پيشنهاد را بدهند كه اين درخواست پيشنهاد قيمت كنند،كه سال آينده بدون اين كه از شركت ديگري است ام باعث شده ارائه كرده

ولي . بينندها موفقيت را در كسب درآمد خيلي زياد و منابع مالي زياد ميالبته بعضي.  موفقي بودمكار را برايشان انجام بدهم، در اين قضيه، آدم
. اندكنم كه اينها از كار من رضايت داشتهاين جوري احساس مي.  كاري خيلي زيادي داشته باشمشود كه دوستانِموفقيت اين مي

قطعاً يكي ديگر از . داشته باشد شركت موفقي باشد، شكي نيست؛ اما اين شرط كافي نيستشايد شركتي كه درآمد مالي داشته باشد و سود زيادي 
يعني اين كه ما در يك مقطعي يك بنگاه اقتصادي داشته باشيم، خيلي هم درآمد از آن . ركنهاي اصلي موفقيت بحث تداوم داشتن اين فعاليت است

لذا موفقيت در اين شرايط مقطعي بوده است، چرا كه شرايط . ايمكنم شركت موفقي نبودهكر ميداشته باشيم ولي بعد از آن تداوم نداشته باشد، من ف
اينها باعث شده باشد كه ما به آن رسيده باشيم ولي اين كه .  فراهم بوده است، رانت يااقتصادي مهيا بوده، يك سري قوانيني شايد دخالت كرده باشد

. كرارپذيري شايد جزو چرخه موفقيت باشدحاال عمالً اين تكرارپذير باشد، اين ت

گيريد كه بتوانند شما را بيشتر در ايران بشناسانند؟ شما از نهادهاي بازاريابي هم كمك مي
ايي كه قبالً هايم از داخل و از مشتريدر مورد ما كه بيشتر تا اآلن داخلي و دروني بوده است و عمالً اگر تبليغات و بازاريابي در حوزه فعاليتمان داشته

.ايم بوده استداشته

كردند؟يعني آنها شما را به كسان ديگر معرفي مي
در حال . اين كه ما تازه بخواهيم سازماني يا نهادي يا شركتي را براي بازاريابي به خدمت بگيريم نبوده است. كردندآنها به كسان ديگر معرفي مي

 مثالً بيمارستان . استها بوده رسيده است كه به خاطر همين معرفي60كنند به عدد  با ما فعاليت ميطور پيوستهه حاضر، تعداد بيمارستانهايي كه ب
گويند شما كارتان را به چه كسي مي. بينندگيرد، چون آنها با هم دوست و همكار هستند و همديگر را ميآتيه با بيمارستان بانك ملي تماس مي

بلغ ما براي مثالً شود مكند، خودش مييعني يك بار كه تجربه مي. گويد فالني اين مزيتها را داردمي. كنندفي ميكنيد؟ آنها هم ما را معرواگذار مي
دوستاني كه در فوالد مباركه بودند معرف ما به . اي داشتيم و نه تبليغاتينه ارائه. شناختيمبيمارستان عرفان، يا ما كارخانه چيني زرين را اصالً نمي

.ي زرين بودندشركت چين

شود گفت كه تبليغات دهن به دهن بوده است؟پس مي
شان سعي كردند از نظر فني امتياز خوب به ما بدهند، از فوالد مباركه در حتي ذوب آهن هم كه در مناقصه. تا به حال كه به اين ترتيب بوده است

هايشان چون با هم ارتباط دارند، از همديگر كنيم هم خيلي با ايشان كار ميشركتهاي مشاوري كه در اين حوزه. مورد وضعيتمان استعالم كرده بودند
شود، احتماالً اگر حسني هم همان جوري كه بدي خيلي زود منتشر مي. انديعني نسبت به كار ما پيش همديگر اظهار نظر كرده. گيرنداطالعات مي

.شودباشد آن هم منتشر مي

...كنند يعني همين روشي كه آدمها از هم سؤال مي. نوز سنتي استكالً در كشور ما اطالع رساني ه
ايد؟راجع به منابع انساني آيا شما برنامه خاصي داشته

 چه فردي باشد و چه خصوصياتي داشته باشد، از نظر فني، اين كهدر انتخاب اوليه و . بحث نيروي انساني يكي از گلوگاههاي اصلي هر فعاليتي است
يك مقداري هم شايد مثالً وسواس به .  اينها يكي از پارامترهاي اصلي براي انتخاب ما بوده است.اش دخالت دارد همه،ي، از نظر تعهداز نظر اخالق
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متر اند و ما هم كايم حداقل افرادي باشند كه شايد از نگاه بيرون اين خصوصيات را دارند ولي به دليل اين كه معرف نداشتهايم و سعي كردهخرج داده
.اندايم، يعني افرادي كه اآلن هستند هيچ كدامشان از طريق روزنامه جذب نشدهشناختيمشان، اصالً سراغشان نرفتهمي

كنيم كه از نظر انتقال تجربه، از نظر انتقال دانش فني به از طرفي براي حفظ نيروها يك چيزي كه مسلم است اين است كه ما تمام تالشمان را مي
دهد كه آن شرايط را شود و شرايط شركت شما هم اجازه نمييك وقت در يك جاي ديگر شرايط ديگري براي آن نفر مهيا مي.  بشودآن نفر انجام

گيريم چون به هر صورت اين حق طبيعي هر فردي است ما براي ماندن تعهدي از كسي نمي. شودبپذيرد، لذا طرف مجبور به جدايي از شركت مي
. كه انتخاب كند

 واقعيتش از شركت رامياد كه جدا شدم فقط به خاطر همين صحبت بود، در حالي كه همين اآلن هم با آنها دوست هستم، يعني اآلن بعد از من
گيرند  دوستاني كه آنجا هستند، اگر مشكلي باشد و ما بتوانيم برايشان كاري انجام بدهيم، تماس مي،هشت سال از اين موضوع- گذشت شايد هفت 

.دهندمتقابالً اگر ما كاري داشته باشيم و آنها بتوانند انجام بدهند برايمان انجام مي. دهيمانجام ميو ما 
كه يا براي ادامه تحصيل رفته يا اصالً ممكن است از اين شهر رفته باشد، به خاطر همين است تا حاال هم اگر كسي از شركت ما رفته، جوري بوده 

.ا ترك كندما راست كه ديگر مجبور بوده 

...اش عوض شده است يعني موقعيت زندگي
توانستند دائمي اينجا باشند، به صورت مقطعي سر ارشد قبول شده بودند و ديگر نمييا مثالً دوستاني كه براي ادامه تحصيل در كنكور كارشناسي

.ايمكالً تا حاال به حالت قهر جدايي نداشته. زدندمي

كنند، اين آدمها براي اين كه با همديگر بتوانند كار را به پيش ببرند، بايد چه ك شركت تأسيس ميچند نفر كه با همديگر ي
چيزهايي را رعايت كنند؟ يا از ابتدا بايد چه مشتركاتي داشته باشند؟

توانند كه طرفين ميولي در هر صورت بحث صداقت و آن گذشتي . شراكت ممكن است بر اساس يك موضوع مالي يا يك موضوع فني شكل بگيرد
يك قسمت از اين موضوع همين مسائل بوده است، حاال من . شودهاي اساسي استمرار و تداوم اين شراكت مينسبت به همديگر داشته باشند پايه

ممكن است اين اتفاق باالخره . ام كه او يك چيزي را جلو رفته، بايد سعي كند كه چشمپوشي كندام يا احساس كردهچيزي را از شريكم مخفي كرده
.براي من هم بيفتد يعني از آن طرف سر من هم بيايد

منظورتان اين است كه همه چيز دقيقاً به طور مساوي قسمت نشده باشد؟
.افتدچون معموالً بعضي وقتها چنين اتفاقي نمي.  بله

...حاال چه كار باشد و چه ماديات 
يعني من نبايد فكر بكنم كه خيلي ممكن است اينجا زحمت بكشم، يا فالني احساس بكند كه . اق نيفتدچون ممكن است كه اين برابري اتف. احسنت

اگر اين . كشد، ممكن است كه اينها با همديگر تقسيم بشود و يك روز براي من باشد و يك روز براي او اين اتفاقات بيفتدخيلي دارد زحمت مي
و انرژي منفي اگر طرف وارد اين فازها نشود. شويمبرويم وارد اين فاز بشويم، يك مقداري دچار مشكل ميولي اگر . ديدگاه باشد شراكت تداوم دارد

.تر است راحتدبه خودش وارد نكن
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يتر است يا بايد شركتكنيد شركت كوچك موفقبا اين صنعتي كه ما داريم، فكر مي. ..م راجع به ابعاد شركت صحبت بكني
داري داريد ؟خش بخش و مالتي ديسيپلين باشد؟ شما چه ديدگاه راجع به شركتبزرگ باشد و به صورت ب

نظم و انضباط در كار خوب است ولي اين كه . حاال ديسيپلينهاي خاص، خيلي خوب است. مند به ديسيپلينهاي خيلي زياد نيستمبه شخصه عالقه
 شرطي . شرط بقاست،ولي انضباط. شايد در بعضي از جاها خيلي جواب ندهداينها را خيلي بخواهيم سفت و سختش كنيم و انعطافش را كم بكنيم، 

اين كه . مان بيشتر كنيمبايد بحث گذشت كاري را بين افراد مجموعه. كنمآيند سردرگم نباشند كه حاال من چه كار دارم مياست كه افرادي كه مي
وز فالني نيست يا هست ولي كارش زياد است، شما بياييد و قسمتي از اين كار را دار شويد و مثالً امرمثالً قرار است شما زحمت وظايفي را عهده

.ايم اين را داشته باشيملذا سعي كرده. انجام بدهيد
هاي زيادي درست بكند حاال براي كنترل اين شاخه مجبور باشد يك شاخه ديگر اگر يك شركتي خودش را خيلي بزرگ بكند و براي خودش شاخه

. شوديك مقداري كارش سخت ميايجاد كند، 

هدفم از پرسيدن اين سؤال اين است كه وقتي شما شركتتان كوچك باشد، كمتر با اين چالشها مواجه هستيد كه بخواهيد 
.به نظم بياوريدش

انين سختگيرانه را نداشته باشد و تواند خيلي بزرگ باشد كه آن قويعني شركتي مي.  خيلي ارتباط داشته باشد، اين به بزرگي ابعاد كهكنمنه فكر نمي
تواند براي خودش با اين كه نفراتش محدودند شركت كوچك هم مي. با داشتن آن بخشهاي مختلف شايد موفقيتش بهتر باشد. پذير باشدانعطاف

يعني در هر مقياسي . شدكنم موفقيت يك شركت به ابعاد، خيلي بستگي داشته بافكر نمي.  را حاكم بكندسختگيرانه و خشكيك سري قوانين 
چون شايد براي پيشبرد تعامالت بخشها . شودتر ميشود با انعطاف اداره كرد، هر چند كه آنجا يك كم متفاوتشركتهاي خيلي بزرگ را هم مي

. تر الزم باشدبرخورد سختگيرانه

نظرتان .  به مشاغل خودتان برسيدهمان فتح بابي شد كه بعداً. شما موقعي كه دانشجو بوديد، رفتيد و كارآموزي كرديد
راجع به يك كارآموزي خوب و مفيد چيست؟

ما بايد ديدگاه و هدفمان را تعيين بكنيم، مثالً دانشجو شايد احساس كند كه هدفش اين است كه ادامه تحصيل بدهد و مدرس و استاد بشود ولي 
اين جوري نشود كه . كه باالخره به بطالت نگذراند و حداقل يك حرفه را ياد بگيردخواهد انرژي بگذارد و كارآموزي برود بهتر است مقطعي را كه مي

فكر . دهم كه بروم در سايت دانشگاه باشم يا مسائل خودم را انجام بدهمتوانم بيايم يا ترجيح ميمن نمي! اين ساعت حضورم را براي من پر بكنيد
اش يك گيرد سعي بكند از آن مقطع زندگي در موقعيتي قرار مي، يا به اختيارييل، جبركنم كه بهتر است كه آدم در هر مقطعي و به هر دلمي

. براي آينده خودش مفيد خواهد بودچون ديگر قابل بازگشت نيست و مطمئناً. اي را برداردتجربه

 روزي كه از دانشگاه وقت كار كرديد،شما چون بعد از اين كارآموزي كه رفتيد و هنوز هم دانشجو بوديد، به صورت پاره
اآلن خيلي از فارغ التحصيالن ما موقعي كه . فارغ التحصيل شديد با يك آدم صفركيلومتر فرق داشتيد، چون كار كرده بوديد

شايد يكي از داليلش اين باشد كه از فرصتي به نام كارآموزي حداكثر استفاده را . آيند تازه صفرنداز دانشگاه بيرون مي
.نكردند

.بله

.توانيد به يك كارخانه برويد كه در حالت عادي شايد راهتان ندهندبا يك نامه صادره از دانشگاه شما مي
.احسنت
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. آن دو سه ماه را برود و كار بكند،بنابراين كارآموزي براي دانشجو فرصتي است كه دست كم
.طور استدقيقاً همين

كنند با هدف خيلي از كساني كه مهاجرت مي. كشور صحبت نكرديمما راجع به مهاجرت از شركتها صحبت كرديم ولي از 
داند، شما به شايد يكي از حرفهايشان اين باشد كه اينجا كار نيست يا قدر ما را كسي نمي. روندتحصيل به آن طرف مي

ايد، فضاي كار را چطور ديديد؟عنوان كسي كه از دانشجويي سر كار رفته
كنم هنوز براي نيروي متخصص  رونق نداشته است، ولي من فكر نمي، كار هم در چند سال اخير آن جور كه بايدشايد يك مقداري فضاي كسب و

بينيم حداقل در مجموعه كوچك خودمان، فردي كه واقعاً حرفي براي گفتن داشته يعني اينجا واقعاً ما خودمان داريم مي. در اينجا كمبود كار باشد
قطعاً هر جاي ديگري هم برود . پذيريمشايم و ميه باشد و بتواند يك خالقيتي در كارش ارائه بكند، ما پذيرفتهباشد و در كارش صداقت داشت

بايد نيازش را آن نفر ببيند و شما بتواني يك . امچون من خودم خيلي جاهاي مختلف كه رفتم بنا به نيازشان بوده است كه رفته. طور استهمين
.ي را انجام بدهيباري را برداري و يك كار

... كاركن، كار هست، هم به لحاظ كمي و هم به لحاظ كيفي يعني براي آدمِ
مهم اين است كه ما خودمان بتوانيم آن كار را با كيفيت انجام بدهيم، اما من عرض كردم بحث بقا و تداوم كار هم بسته به نوع كاري است . احسنت

كنم براي نيروي كاربلد و متخصص بحث كمبود كار طبيعي است كه من فكر نمي. دهيميتي انجام ميدهيم و اين كه با چه كيفكه ما انجام مي
.باشد

.روند باعث اين باشد كه همان كارآموزي را هم جدي نگيرندهاي دانشجو كه ميچه بسا حتي وجود چنين بينشي بين بچه
.اندجدي نگرفته. احسنت

...كنند اش قضاوت ميند دربارهيعني بدون اين كه آن را تجربه كن
ولي كارآموزي هم بوده است كه . يم كه به عنوان كارآموزي دانشگاه آمد و اآلن كارمند ماستاهداشترا كارآموزي مثالً در مجموعه خودمان هم . بله

اگر عالقه . به اين كار عالقه ندارديا شايد . او ديدگاهش اين است كه كار نيست. خب اين مسيرش مشخص است ديگر! اصالً يك روز هم نيامد
. توانند در كارشان هم موفق باشنداند و نمياند با اين كه عالقه نداشتهها هم رشته شيمي خواندهاي؟ بعضينداري، پس چرا اين رشته را انتخاب كرده

گويد كار نيست منظورم اين است كه اگر كارآموزي را جدي  ميتوانند برآورده بكنند و نهايتاًقطعاً آن انتظاري كه ديگران از ايشان دارند را نمي
كنيم بعداً مسير شغلي ما و حرفه ما باشد و با جديت دنبالش بكنيم، قطعاً بگيريم و واقعاً ديدگاهمان اين باشد كه بخواهيم اين رشته را كه انتخاب مي

.شويمموفق مي

سه نفر كارآموز از رشته شيمي و مهندسي شيمي و نفت و از -دو خب پس اگر شما موافق باشيد تابستان آينده براي شما 
!ميفرستآيند ميميان دانشجوهايي كه در مركز كارآفريني مي

 سه نفر از دانشكده شيمي - ترمي شايد دو. ما اآلن با مركز فارغ التحصيالن دانشگاه شريف و با اداره كارآموزي دانشگاه شريف در ارتباط هستيم
ما حتي از دانشگاههاي ديگر مثل دانشگاه علوم پزشكي كه بحث رشته . هاي ديگر هم برايمان بياينددوست دارم از دانشكده. آيندبرايمان مي

.ايمدر بحث تصفيه فاضالب هم كارآموز داشته. يماهبهداشت محيط را داشتند كارآموزي داشت
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توانيد كرديم، ميه خوب بود ما راجع به آن صحبت مياگر چيزي باقي ماند ك.  پرسيدم،خواستمسؤالهايي را كه مي
.بفرماييد

شوند نسبت به التحصيالن دانشگاه صنعتي كه به اسم كارشناس وارد مجموعه ما ميفارغتوانم انتقال بدهم اين است كهاي كه ميتجربه
از نظر نوع نگرشي كه دارند و خالقيتي كه از خودشان به . تندشان ولي بيشترشان متفاودانشگاههاي ديگر واقعاً متفاوت هستند و اگر نگوييم همه

ايم، ايم و ديدهالبته ما از دانشگاههاي مختلف ديگري هم در مجموعه خودمان يا جاهاي ديگري ارتباط داشته. دهند قطعاً متفاوت هستندخرج مي
 چون موضوع ،در نهايت.  به يك سري از دوستان ديگر متفاوت استشان، مديريت كردن كارشان نسبتيعني اين كه اينها نوع برخوردشان با حرفه
يعني ما اگر ديدگاههايمان به صورت انفرادي درست بشود . كنم كه خيلي از اين مسائل، شخصي استبحث ما كارآفريني بوده است، من فكر مي

 و كنداي كه هستيم نيز رسوخ ميمان در مجموعهشخصيما اگر شخصاً خوب فكر بكنيم، اين خوب فكر كردن . شودقطعاً مجموعه هم درست مي
.خيلي ممنون كه زحمت كشيديد و براي مصاحبه تشريف آورديد
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.بند و محدود به عنوان و جايگاه اجتماعي باشيميدش فراتر باشد و نبايد درافق دانسان بايد ذهن خودش را باز كند و •
!كارآفريني اين نيست كه براي چند نفر شغل ايجاد كنيم. كندآفريني خيلي فرق ميمقوله كارآفريني با مديريت و اشتغالزايي و اشتغال•
.رساندخوب هم مي» سوددهي«كارآفرين ايده را به مرحله . راند مهم استپروآورد و كاري را كه مياي كه به دست ميبراي يك كارآفرين، ايده•
.نگر باشدپذير و آيندهكارآفرين بايد باهوش باشد، شجاعت داشته باشد، پشتكار داشته باشد، ريسك•
. و رقابتي استالبته اين اصل براي اقتصاد سالم و فضاي كسب و كار پويا. بدون هوش و دانش، امكان هيچ موفقيتي وجود ندارد•
.توانند و نبايد در مدت كمي سود زيادي به دست بياورندحتي كارآفرينها هم نمي» كار كردن سالم«با . افتددر فضايي كه رقابت وجود نداشته باشد پيشرفتي اتفاق نمي•
.رسدماند كه اگر آزاد باشد خودش به تعادل مينده ميدر جايي شنيدم اقتصاد مانند موجود ز. دهد تعريف شده استسودي كه هر كار يا فعاليت اقتصادي مي•
.در بازاري كه رقابت وجود دارد، نوآوري بهترين ابزاري است كه بايد وجود داشته باشد و بايد روزانه، روزآمد و مداوم باشد•
• R&Dتر استتر كپي را به انجام برساند موفقهر كسي سريع! هاي ما بيشتر واحد ارتباط با غرب است!
.شود تا خود خلق نوآوري كه البته اين هم به نوعي خوب است و باالخره بايد از يك جايي شروع كرد كپي از نوآوري ديگران انجام مي،در ايران بيشتر•
.كنيم يك استاندارد ملي تدوين ميكنيم و براي خودمان از اين ميانبر،كاري اين است كه ما استانداردهاي تمامي كشورهاي دنيا را جمع ميهاي خوب كپييكي از جنبه•
.كنندآيد كه در آن مقوله يا محيط كار ميخيلي از اختراعات و اكتشافات بشري مثل كشف اشعه ايكس، اتفاقي بوده است و اين اتفاقات براي اشخاصي پيش مي•
. محصول يا خدمت قابل ارائه و فروش به جامعه برساندها خطور كند را بهتواند يك ايده خام كه ممكن است به ذهن خيليكارآفرين كسي است كه مي•
.كارآفرين اين توانايي را دارد كه در همان ابتدا بفهمد كدام ايده را پرورش دهد و با چه روشي از ايده به محصول برسد•
. وجود نداردR&Dايم انجام نداديم و ارتباط وارد كردههايي كه ماندگي و عدم رشد ما نسبت به كشورهاي ديگر اين است كه نوآوري روي فناورييكي از داليل عقب•
.ها بايد درگير اين كار بشوند، يك بودجه پژوهشي بايد خرج شودچون دانشگاهها و پژوهشكده. بر استبنيان بودن هزينهدانش•
.ها وجود دارد فقط كسي نيست كه آن را اجرايي كنددانش در خيلي جا. هاي جامعه خودمان را بدانيم تا بهتر بتوانيم كاري را انجام بدهيمبايد دغدغه•
.اگر يك شركت كوچك بخواهد با شركتهاي بزرگ رقابت كند، بايد دانش كافي داشته باشد تا بتواند نقاط ضعف محصوالت يا خدمات شركتهاي رقيب را پيدا كند•
.تواند در تبليغات و بازاريابي، آنها را شكست بدهدچون نمي. با رقبا رقابت كند» فناوري«دهد، بايد در يك شركت نوپا با توجه به ابتكاري كه از خود نشان مي•
.اي از بلوغ برسانديك كارآفرين خوب كسي است كه كاري را شروع كند، به اوج برساند و آن را واگذار كند و سراغ كار ديگري در همان حيطه برود و به يك مرتبه•
. با استفاده از وقت آزاد و فرصت حضور در دانشگاه، در يك حوزه مطرح در رشته تحصيلي خود كمي فراتر از نمره فكر كنندبهتر است دانشجويان در زمان تحصيل•
.بنيان استشدن صنعت ما مستلزم ايجاد شركتهاي دانش را نجات بدهند و پيشرفت و شكوفا توانند مابنيان هستند كه ميشركتهاي دانش•
.ما فعالً بايد وارداتي باشد، حتماً ارتقاي آن فن بايد داخلي باشدهر چند شايد پايه فناوري •
.اآلن كيفيت محصول، حلقه گمشده شركتهاي صنعتي و خدماتي ايران است. ما بايد به بحث كيفيت اهميت بدهيم و براي آن هزينه كنيم•
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. معرفي كنيدالطفاً خودتان ر و براي شروع، در ابتدا
هاي دانشگاه كه در دبيرستان نيز همكالسي بوديم ايدورهبه اتفاق يكي از هم، بعد از پايان خدمت سربازي.  رشته فيزيك هستم1376ورودي سال 

اي ادامه تحصيل به امريكا مهاجرت كرد ولي من  دوستم بعد از يك سال بر.شد مشغول به كار شدماي نوپا كه تازه داشت تأسيس ميدر كارخانه
اندازي يك كارخانه را از نزديك تجربه كنم در اين شركت چون عالقه زيادي به كار در صنعت و توليد داشتم مخصوصاً اين كه دوست داشتم راه

 در زمره كارآفرينان 90هاي البرز و تهران و در سال  به عنوان كارآفرين و صادركننده نمونه استان89به لطف خدا كارخانه ما در سال . ماندگار شدم
.برتر كشور انتخاب شد

كرديد؟ يا در دوره دانشجويي هم تجربه كار كردن را داشتيد؟در دوره سربازي، اولين باري بود كه كار مي
Visualنويسي با  و طراحي سايت و برنامهITهاي كامپيوتر و در دوره دانشجويي تجربه من در زمينه Basic خيلي پراكنده بود كه دستمزد اين 

افزاري همكاري داشتم و يك مدت هم طراحي سايت انجام  مدتي با يك شركت نرم!دادندكردند يا اصالً نميها را خيلي دير پرداخت ميپروژه
 روز در هفته 2وقع نمونه دولتي شده بود و در دبيرستان خودمان كه آن مكردمدانشگاهي تدريس ميدر حين خدمت، دروس كنكور و پيش. دادممي

. تدريس فيزيك داشتم

شما در دوره دانشجويي در زمينه فعاليتهاي فوق برنامه هم فعال بوديد؟
6من در زمان تحصيل . بخش داشتمدر همان زمان، كالسي با آقاي دكتر فيض. كردم با مركز كارآفريني خيلي پراكنده همكاري ميولي! زياد نه

يك تجربه . از دانشكده مديريت و اقتصاد شريف گرفتم و در اين كالسها بيشتر با كارهاي صنعتي و استانداردهاي مديريت كيفيت آشنا شدمواحد
قرار شد كه كار . بخش براي درس مديريت سازمان در پارك پرواز برگزار كرداي بود كه دكتر فيضكه از اين كالسها دارم كارگاه يكروزهخوب

 نفر دانشجو بوديم كه در اين كارگاه شركت 20در آن كالس . اهميت تجربه كنيم و رقابت را در قالب يك تجارت ساده و به اصطالح كمگروهي
توانست با خود بياورد و در آخر قرار شد همه گروهها بالل بفروشيم و خواست ميهر كسي هر چيزي را كه مي.  ما به چند گروه تقسيم شديم.داشتيم

يك روز جمعه . بخش در اين زمينه هم از همه ما سبقت گرفته بودندشد كه دكتر فيضآورد برنده ميميدست ه روهي در پايان سود بيشتري بهر گ
كرديم فروش  هر گروهي مقداري كه فكر مي. بيايد جلوي ساختمان ابن سينا، بالل پر ازصبح يك وانتكه  هماهنگ كرده بوديم . آمديمدانشگاهبه 
باللها آن  دكتر هم همه باللهاي باقيمانده را كه كم هم نبود خريد و از آنجا كه ما در مورد برآورد فروش اشتباه كرده بوديم تمام . خريديم رارودمي
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تك اشخاص تكداديم كه ما براي فروختن بالل، اين روش را انجام مي. طور كه گفتم برنده بازي شدرا در پارك با قيمت باال به ما فروخت و همان
فروشند و بهتر از هر جاي ديگري است و به نظر خودم براي فروختن گفتيم كه در يك جايي بالل ميكرديم و به عنوان رهگذر به آنها ميرا پيدا مي

!بالل، روش خوبي بود

Buzzاين نوع روش فروختن بالل را در بازاريابي  Marketingهياهوست كه يكي از گويند و به معني بازاريابي به روش مي 
.دهدروشهاي تبليغات است و معموالً جواب خوبي هم مي

شد كه به ايشان هم پيشنهاد فروختن بالل را داده بوديم و ايشان هم از اين طرح استقبال بخش هم به گروه ما ملحق  دكتر فيضدستياراتفاقاً 
كرد يا اشخاصي كه مانند شهرداري كه بساط ما را جمع مي: شكالت زيادي داشت مانندآمد ولي ماي به نظر ميفروختن بالل، كار بسيار ساده. كردند

.آمدفروختند و با ما رقيب بودند و تضاد منافع پيش ميما همين جنس را مي

اي يكروزه برگزار شده بود كه هر اين قضيه من را به ياد موضوعي انداخت كه يك زماني داخل دانشگاه شريف برنامه
توانيد توضيح بدهيد؟درباره اين برنامه مي. جارتي را به عهده گرفته بودكسي ت

.شد كمي با فضاي بازار واقعي متفاوت بودكه در محيط دانشگاه برگزار ميبود ولي به علت اين» نيلوفر آبي«بله جشنواره 

ايد چه ديدگاهي داريد؟اي كه به دست آوردهاآلن شما نسبت به اين تجربه
كه انسان بايد ذهن خودش را باز كند و افق ديدش فراتر باشد و نبايد در بند و محدود به اين. خوبي براي من بود و متوجه خيلي چيزها شدمتجربه 

. بخش هم در اين زمينه به من خيلي كمك كرددكتر فيض. عنوان و جايگاه اجتماعي باشيم

آفرين بشود چه ابزارهايي بايد داشته باشد؟خواهد كاردر مورد كارآفريني بفرماييد و كسي كه مي
بلكه به ! كارآفريني اين نيست كه براي چند نفر شغل ايجاد كنيم. كندآفريني خيلي فرق ميكالً مقوله كارآفريني با مديريت و اشتغالزايي و اشتغال

توانيم با تعداد نفرات كمتري انجام دهيم، تعداد زيادي ا كه ميمن معتقد به اين نيستم كه كاري ر. شود اشتغالزايي گفته مي،ايجاد شغل براي چند نفر
.در آن مشغول به كار شوند و انجام نشدن برخي كارها خيلي بهتر از انجام شدن آن است

ه ايران بياوريم، سالهاي دور را از يك كشور اروپايي بمربوط به احداث گلخانه، كار بسيار خوبي است ولي اآلن اگر يك فناوري ساده : به طور مثال
خواهيم ديد هزينه مقدار سوختي كه هدر خواهد رفت برابر با درآمد به دست آمده از محصول گلخانه نيست و اين كار اگرچه به ظاهر يك فعاليت 

مثالً . وراند مهم استپرآورد و كاري را كه مياي كه به دست مي ايده،براي يك كارآفرين.  در واقع هدر دادن منابع است،شودتوليدي محسوب مي
. رساندخوب هم مي» سوددهي«كارآفرين ايده را به مرحله . خيلي خوب است... ايده گلخانه با در نظر گرفتن همه جوانب مثل خاك، محل احداث و 

ا انجام پردازي، كاري ريعني اشخاص، بدون شناخت كافي از ايده و انجام ايده. شوددقيقاً اين كار در جامعه هم انجام مي
!شوندشوند يا اصالً موفق نميدهند كه يا شانسي موفق ميمي

فرض كنيد يك جنسي به مشتري ! خواهيد شروع كنيد روي عدم آگاهي مردم زياد حساب باز نكنيدگفت اگر كاري را ميدوستي داشتم كه مي
شايد . كنند و ما هم ثروتمند بشويم جنس ندارند آن را خريداري چون مردم آگاهي كاملي نسبت به اين. شود كه فناوري خوبي هم نداردفروخته مي

،در مورد ابزار. افتدكنند و به همين علت كار ما به سرازيري ميمردم در ابتدا آگاهي چنداني از مشخصات آن ولي به سرعت اطالعات زيادي پيدا مي
نگر باشد و همه اين ابزارها مهم است كه شما به عنوان پذير و آينده، ريسككارآفرين بايد باهوش باشد، شجاعت داشته باشد، پشتكار داشته باشد

.يك كارآفرين بتوانيد از اول تا آخر تجارت و صنعت را تحليل كنيد
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 سواد زيادي  و سال است كه تاجر موفقي است50كند و شخصي كه در بازار كار مي.  باشدIQدر مورد هوش اگر منظور ما 
شود تا در كسب و كار موفق باشد؟پس چه عاملي باعث مي! هوش هم نباشدهم ندارد شايد با
چون اين شخص . البته اين اصل براي اقتصاد سالم و فضاي كسب و كار پويا و رقابتي است.  امكان هيچ موفقيتي وجود ندارد،بدون هوش و دانش

ر بيشت.چند سال بعد از جنگ باعث موفقيت اين شخص شده است اتفاقات اقتصادي  و كار خود را شروع كرده، سال پيش50فرماييد كه مي
مدت با بهره  وامهاي كالن طوالني،در آن چند سال تعداد كمي از افراد. براي آن دهه بودند) از لحاظ سود ظاهري( قوي  تجاري و صنعتيشركتهاي

اي گرفتند و كردند يا خيلي از كساني كه در بازار خريد و فروش بودند كاالي با قيمت دولتي و سهميهجاي ديگر خرج در گرفتند ولي آن وام را ناچيز 
كند، نبايد سود زيادي ببرد كه متأسفانه در ايران كسي كه فقط خريد و فروش مي. اين سياستها چنين مشكالتي خواهند داشتالبته ذاتاً. آزاد فروختند
ن بيشتر واژه توزيع ما اآل.  استتاكنون برعكس اين قضيه وجود داشته، سال اخير100ن ناقص و سياستهاي غلط دولتها و اقتصاد نفتي به علت قواني

ابت اين را هم بگويم كه در فضايي كه رق. ايمشنويم تا واژه توليد ثروت و با توليد ثروت و كار كردن بيگانهها ميدر جامعه و رسانهعادالنه ثروت را 
توانند و نبايد حتي كارآفرينها از نوع خاص هم نمي» كار كردن سالم«هيچ موقع با . افتدوجود نداشته باشد و انحصار باشد هيچ پيشرفتي اتفاق نمي

 كه پول كارآفريني اين نيست كه شخصي طمع به اين داشته باشد. در مدت كمي سود زيادي به دست بياورند و به اصطالح يك شبه پولدار بشوند
در جايي شنيدم اقتصاد مانند موجود زنده . دهد تعريف شده استسودي كه هر كار يا فعاليت اقتصادي مي. زيادي بدون كار كردن زياد به دست بياورد

.رسدماند كه اگر آزاد باشد خودش به تعادل ميمي

در فرايند كارآفريني، خالقيت و نوآوري چه نقشي دارد؟
مخصوصاً در بازاري كه رقابت وجود دارد، بهترين ابزاري است كه بايد وجود داشته باشد و نوآوري بايد روزانه، روزآمد و . استنقش آن خيلي مهم 

سري فعاليت براي نوآوري و ابتكار در مورد محصول وجود داشته باشد كه محصول آنها هميشه متفاوت باشد و  دائم بايد يك،در سازمان. مداوم باشد
هاي ما بيشتر واحد R&Dدر شركتها به عهده بگيرند ولي R&Dازار را در دست خود بگيرد و همانند نقشي است كه قرار است واحدهاي بتواند ب

شود تا خود خلق در ايران بيشتر كپي از نوآوري ديگران انجام مي! تر استتر كپي را به انجام برساند موفقهر كسي سريع! ارتباط با غرب است
.و باالخره بايد از يك جايي شروع كرد البته اين هم به نوعي خوب استنوآوري كه

طلبي در جايگاه مثبت هم بخشي از اين فرايند است؟آيا منظورتان اين است كه فرصت
شود كه ذهن  ميشود براي شروع، خوب است و باعثكاري كه باعث كار ابتكاري ميبله و بايد ديدگاه نوآوري در صنعت ديده شود و اين نوع كپي

 در ؛يماهبه طور مثال در همين صنعتي كه خودم در آن مشغولم، ما دستگاههايي از ايتاليا وارد كرد. اشخاص باز بشود و اشخاص، خودباوري پيدا كنند
مت سازه در برابر زلزله خيلي بعد ديديم روي بحث مقاو! چرخدكنيم روي فكر و اصول ميكرديم چون همه چيزها را از ايتاليا وارد ميابتدا فكر مي

 تغييراتي در ،دقيق نشده بودند و ما در شكل پانلها و مقدار فوالد و بتن تغييراتي داديم و به خود آنها هم انتقال داديم و آنها بعد از اين قضيه
كنيم و براي خودمان اي دنيا را جمع ميكاري اين باشد كه ما استانداردهاي تمامي كشورههاي خوب كپيشايد يكي از جنبه. محصوالت خود دادند

. كنيم يك استاندارد ملي تدوين مي،از اين ميانبر

در روند توفيق كارآفريني مهم است؟ معني و مفهوم و مالحظات شانس در ايران با كشورهاي » شانس«به نظر شما آيا 
ديگر چه فرقي دارد؟

.كندگيرد كه ايده يك كارآفريني يا يك فعاليت اقتصادي درون ذهنش خطور ميقعيتي قرار مياز اين بابت كه انسان يك زماني در مو. بله مهم است
 دارد، چون كند شانس بيشتري براي نوآوري فعاليت ميITكسي كه در صنعت نوظهوري مثل :  استIT مقايسه صنعت ساختمان با صنعت  آنمثال

خيلي از اختراعات و اكتشافات بشري مثل كشف اشعه ايكس به . هاي نو خيلي بيشتر استدهزمينه مساعدتري دارد و براي او، شانس برخورد با پدي
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 به منافع كارآفريني يا رسيدن از يك ايده.كنندآيد كه در آن مقوله يا محيط كار مينوعي اتفاقي بوده است و اين اتفاقات براي اشخاصي پيش مي
.صنايع ديگر استها بيشتر از اقتصادي، در برخي صنايع و رشته

شما چه تعريفي از شخص كارآفرين داريد؟
ها خطور كند را به محصول يا خدمت قابل ارائه و فروش به جامعه تواند يك ايده خام كه ممكن است به ذهن خيليكارآفرين كسي است كه مي

كارآفرين اين توانايي را دارد كه در همان ابتدا . دي داشته باشدكه البته توليد اين محصول يا ارائه اين خدمت در آخر كار بايد توجيه اقتصا. برساند
.بفهمد كدام ايده را پرورش دهد و با چه روشي از ايده به محصول برسد

نوآوري در ايران با اروپا چه تفاوتي دارد؟. نوآوري در هر زمان و در هر كشوري مالحظات متفاوتي دارد
مثالً نوآوري در ساختمان . شودبايد ديد كه در چه كاري نوآوري انجام مي.  فرهنگ يك جامعه تعريف بشودتواند بانوآوري مي. بله متفاوت است

در دستگاههاي . راحتي، استفاده بهينه از فضا يا نوع معماري يا سبز بودن باشد البته اين نوآوري در ايران با كشورهاي ديگر متفاوت است: تواندمي
ماندگي و عدم رشد ما نسبت به كشورهاي ديگر اين است كه نوآوري روي برداري كنيم و يكي از داليل عقبگر كپيصنعتي بايد از كشورهاي دي

. وجود نداردR&Dايم انجام نداديم و ارتباط هايي كه وارد كردهفناوري

شما چه نظري درباره موفقيت داريد؟
اگر با توجه به سعي و تالش و صرف وقت و انرژي به درصدي از آن اهداف سري هدفهايي دارد وهر كسي در ذهنش يك.  نسبي است،موفقيت

مثالً گرفتن جايزه نوبل يك موفقيت بزرگ است . كم و كيف اين اهداف براي هر كسي متفاوت است. كندحساس موفقيت ميبرسد يا نزديك شود ا
. پيچيده شودبراي هر گروه بايد نسخه متفاوتي. تواند براي همه يك هدف باشدولي نمي

بنيان چه نظري داريد؟ در شرايط فعلي ايران، فضاي اين نوع كسب و كارها به چه صورت  كسب و كارهاي دانشهردربا
است؟

. اندسيس پاركهاي علم و فناوري، مردمي كه صنعتگرند يك مقدار با اين مقوله آشنا شدهتأمثالً با . ن در محيطهاي صنعتي خيلي بهتر شده استآلا
كسي كه سرمايه . ها بايد درگير اين كار بشوند، يك بودجه پژوهشي بايد خرج شودچون دانشگاهها و پژوهشكده. بر استبنيان بودن هزينه دانشكالً

تواند بگويد كه بهترين محصولي كه در زمينه هاي نانو فناوري كافي نيست نميخوبي دارد عالقه هم دارد ولي اطالعاتش در مورد همه حوزه
. شود چه چيزي استاستفاده تواندنانوفناوري در صنعت مي

. بهتر است هر نهادي به وظيفه خودش عمل كند. اند نبايد شبيه دانشگاه شود و دانشجو بپذيرد و مدرك بدهدسيس شدهأپاركهاي فناوري كه ت
دانش در خيلي جاها وجود دارد . ا بهتر بتوانيم كاري را انجام بدهيمهاي جامعه خودمان را بدانيم تسياستگذاري اين كار بايد دولتي باشد و بايد دغدغه

.كالً بايد نظام اين كار درست بشود. فقط كسي نيست كه آن را اجرايي كند

تر تر رشد بكنند و مشكالت را راحتدرباره شركتهاي نوپا و تازه تأسيس چه نظري داريد؟ براي اين كه اين شركتها سريع
كننده محصوالت اين شركتهاي نوپا هستند، چگونه شركتهاي اطراف خودشان كه يا رقبا هستند يا تكميلحل بكنند و از 

توانند تأثير مثبت بگيرند؟مي
روي كار آمدن يك . كنند بعداً هم به هيچ مشكلي برخورد نميآيند كه معموالً تأسيس با پشتوانه مالي قوي سر كار ميبعضي از شركتهاي نوپا و تازه

سوددهي، (اي و بدون در نظر گرفتن رقبا و كار آنها از همه لحاظ تواند بدون هيچ مالحظهشركت نوپا بستگي به شرايط آن شركت دارد كه مي
ولي اگر يك شركت كوچك و نوپا بخواهد با شركتهاي غول و بزرگ رقابت. آنچنان سنگين وارد بازار بشود كه از تمامي رقبا جلو بزند...) فروش و 
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 بتواند نقاط ضعف محصوالت يا خدمات شركتهاي رقيب را پيدا كند و با توجه به ابتكاري كه از خود  تاكند، بايد اطالعات و دانش كافي داشته باشد
چك شايستگي اگر اين شركت كو. تواند در تبليغات و بازاريابي، اين شركتها را شكست بدهدچون نمي. با آنها رقابت كند» فناوري«دهد، در نشان مي

يك تاجر و يك كارآفرين خوب كسي است كه يك كار را شروع . كند اين شركت كوچك را خريداري ميخود را نشان بدهد آن شركت غول معموالً
جه پويايي كار در نتي. اي از بلوغ برساندبه اوج برساند و بعد آن را واگذار كند و سپس سراغ يك كار ديگري در همان حيطه برود و به يك مرتبه،كند

.رسد ميمطلوبشود و به نقطه بيشتر مي

قدر جو رفتن و ادامه تحصيل در خارج كشور شايع است؟چه نظري راجع به فرار مغزها داريد؟ چرا اين
د از قشر متوسط آينبيشتر دانشجوهايي كه به دانشگاههاي دولتي مي. تواند به دليل سطح رفاه و كيفيت زندگي در يك كشور باشداين مسئله مي

ستهاي موجود كشور، راه را  با توجه به سياهنگامي كه رفاه و زندگي بهتر از شرايط فعلي خود هستند و ، خواهان پيشرفتجامعه هستند و معموالً
 فرار مغزها در حال حاضر  پديده مهاجرت افراد تحصيلكرده يا به اصطالح.كنندهزينه مثل مهاجرت را انتخاب مي كمبينند يك راه حل نسبتاًبسته مي

درست است كه مهاجرت افراد آماده ورود به بازار كار و نيروهايي كه سالها .بيشتر به خاطر الگوي اجتماعي و اقتصادي است تا دغدغه فراگيري علم
- كه بعد از تحصيل برمي كسانيناپذير براي كشور است اما از طرفي اين مهاجرت در موردان و انرژي صرف شده يك ضرر جبرانبراي تربيتشان زم

.تواند يك فرصت رشد براي جامعه ما باشدگردند مي

به نظر شما دانشجوها در دانشگاهها چگونه تحصيل كنند تا تحصيل آنها هدفمند باشد كه اگر در آينده مشغول به كار 
شدند، تحصيالتشان با وظايف كاري آنها مطابقت داشته باشد؟

بهتر است .هاي فني جايگاه نسبتاً بهتري در جامعه ما دارند يك رشته هيچ تضميني براي كار در آينده ندارد، ولي رشتهدر حال حاضر تحصيل در
 حداقل در يك حوزه يا مبحث مطرح در رشته تحصيلي ،دانشجويان در زمان تحصيل با استفاده از وقت آزاد و فرصت حضور در دانشگاه كه دارند

 تا در آينده و پيدا كردن شغل بتوانند از آن دانش و مهارت بهره ببرند؛ فكر كنند و بيشتر متمركز شوند و مهارت پيدا كنندخود كمي فراتر از نمره
 در بندي و مالحظات طراحي اكوستيكي در ساختمانها يا مثالًصداي يا در بحث اكوستيك و نور در رشته فيزيك در بحث اپتيك و تجهيزات مثالً

.هاالمللي مديريت كيفيت در سازمانها و شركتها و به همين صورت در بقيه رشتهسازي استانداردهاي بينت پيادهرشته صنايع مهار
هر . بنيان استتوانند ما را نجات بدهند و پيشرفت و شكوفا شدن صنعت ما مستلزم ايجاد شركتهاي دانشبنيان ميدر آخر بگويم كه شركتهاي دانش

كنيم ن از كشورهاي پيشرفته وارد ميهايي كه ما اآلفناوري.  حتماً ارتقاي آن فن بايد داخلي باشد، بايد وارداتي باشدا فعالًچند شايد پايه فناوري م
 ما بايد به بحث كيفيت اهميت بدهيم .توانيم پيشرفت كنيم در صورتي كه مناسبات صنعتي داشته باشيمما در صنعت مي.  منسوخ استكهنه و بعضاً

محيط كسب و كار ما طوري باشد كه همه بايد . گمشده شركتهاي صنعتي و خدماتي ايران است، حلقهن كيفيت محصولاآل. هزينه كنيمو براي آن
توان در فضاي تجارت امروز دنيا مدار باشند زيرا با احترام به خواست مشتري است كه ميمشتري، بزرگ يا كوچك، خصوصي ياشركتها دولتي

. ق شدپيشرفت كرد و موف

.در پايان از شما سپاسگزارم
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هاي فناوري اطالعات و ارائهمديريت و اجراي پروژه

مشاوره به سازمانها و شركتها در زمينه كارت هوشمند،
 معماري فرايندهاي سازماني ويالتيلوپرداخت الكترونيك، 
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. كندالتحصيالن مهندسي حس ميهايي را براي فارغآدم واقعاً خالء چنين دوره. واقعاً دوره خوب و كاربردي براي بنده بودMBAدوره •
.هاي زماني مختلف به شما بفروشندكنند محصوالت مختلف خود را در دورهام لويالتي به معني جلب وفاداري، تالش ميسازمانهاي مختلف با استفاده از ابزاري به ن•
.تواني به او دوباره محصوالتت را بفروشي تا اين كه مشتري جديد جذب كنياين يكي از اصول بازاريابي است كه به مشتري فعلي كه از تو راضي بوده بهتر مي•
.اي را از اول بزرگ ببيني و بزرگ بخواهي اجرا كني ولي محكم قدم برداري بهتر از اين است كه پروژههاي بزرگ اگر آهسته و پيوستهدر پروژه•
.اي را بدهد افزوده و با اين شرط كه به جامعه هم يك ارزش را كه در آن كار درگيرند برآوردكارآفريني، ايجاد كاري است كه درآمدزا و خود اتكا باشد و نياز آنهايي•
.هاي كاري هستشود لختي در سامانهاين مشكل در بيشتر ساختارهاي كسب و كار و بوروكراسي دولتي جاري است كه بيشتر جاهايي كه ردپاي دولت ديده مي•
.شودهتر و باالتر و هزينه بسيار كمتر انجام ميدهد با سرعت و كيفيت بكاري كه آدم در بخش خصوصي انجام مي. رودهاي زيادي هدر ميدر ساختار دولتي، انرژي•
.در ساختار بوروكراسي دولتي، كارآفرين برتر شدن خودش يك ارزش بااليي دارد•
. دارندشوند كه پشتكار كميتر از آدمهاي باهوشي ميكنند و چه بسا موفقافتد كه آدمهايي كه پشتكار بااليي دارند كمبود هوش را جبران مياين اتفاق خيلي مي•
!حاال يا ناشي از هوش اوست يا ناشي از تجربه يا ناشي از رانت. يك آدم هوشمند آن را ديده است. شوندفرصتها خيلي وقتها هست ولي ديده نمي•
.طلبي جاهطلبي و همچنين اكتفا نكردن نيز مهم است يعني داشتنپذيري و فرصتپشتكار در كارآفريني، قطعاً پارامتر سنگيني است و بعد ريسك•
.رسداگر طرف هوش بااليي داشته باشد ولي پشتكار نداشته باشد هم به هيچ جايي نمي. طلب نيسترود، چون جاهيكي پشتكارش زياد است ولي دنبال آن نمي•
.شوندهاي زنجير به هم وصل مي مثل حلقهتواند زيرساختهاي قانوني ايجاد كند تا در كشورمان كارآفريني و خيلي چيزهاي ديگر توسعه يابد، چون اينهاحكومت مي•
.تواند به قرارداد خوب منجر بشودشود بعد از يك سري مذاكرات است و مذاكره خوب ميبسياري از قراردادهايي كه منعقد مي•
.التحصيلي رها نشوندو افراد بعد از فارغشود در طول تحصيل به دانشجو منتقل اي از اين قاعده دانشگاههاي ما بايد سازوكاري را تدارك ببينند كه بخش عمده•
.كشورهاي پيشرفته براي جذب و ارتقاي نخبگان برنامه دارند و حتي براي جذب نخبگان كشوري مثل ايران•
.ان بيشتر رونق داردكنند ولي وضعيت صنعت برق در كشور ما تعريفي ندارد؟ در حالي كه صنعت ساختم برق تحصيل مي كنكور ما در رشته100 تا 1هاي چرا رتبه•
.بيند كه بهترين فرصتها در آن طرف است كه وقتي طرف ليسانس را گرفت ميآننتيجه. كنيم كه در صنعت ما جايي براي آنها نداريمما آدمهايي را تربيت مي•
.رونده سوق داده بشوند ميخوانند ولي آن شرايط صنعتي كه فراهم بشود نيروها به مسير درستي كهاي ما بدون هدف برق مياآلن بچه•
.ماننديعني در شرايط عدم آرامش فكري، نيروهاي نخبه نمي. دهنديعني به محض اين كه شرايط را از همه لحاظ خوب نبينند تغيير جا مي. نيروهاي خبره تيزند•
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. تان را بفرماييدابق تحصيليلطفاً يك معرفي از خودتان بفرماييد و دانشگاه و سو
شناسم كه به ام و افراد زيادي را مي كارآفريني كار كردههشود گفت كه در حوزمي. دانم واژه كارآفرين نميهابتدا عرض كنم كه خودم را خيلي شايست

 در شهر اصفهان هستم و ديپلمم را از 1346ل متولد دي ماه سا: ام و اما درباره خودممعناي واقعي كارآفرين هستند و من با آنها ارتباط داشته
در . وارد شدم) دانشكده برق(افزار در دانشگاه شريف، رشته سخت1365در سال .  كه يكي از دبيرستانهاي خوب اصفهان است گرفتمدبيرستان ادب

اندازي كرد و از سال بعد دانشكده افزار را راهت همزمان دانشكده كامپيوتر تشكيل شد و گرايش سخ.افزار در دانشكده برق بودآن سالها، رشته سخت
اي كه احساس كردم در مقطعي به منطقه رفتم و تا آن زمان مملكت درگير جنگ بود و من هم بنا به وظيفه. برق ديگر در اين رشته پذيرش نكرد

.در جبهه ماندم) 67تابستان (آخر جنگ 

وسط تحصيل؟
لذا انصراف دادم . اي كه در ميان درسم افتاده بود، نشد كه درسم را ادامه دهمل مشكالتي كه پيش آمد و فاصلهبعد كه از منطقه برگشتم به دلي. بله

. وارد رشته صنايع شريف شدم73و با كنكور مجدد در سال 

...يعني از تفكر تحليلي رفتيد به سراغ تفكر ساختاريافته 
14 تعداد65در كنكور سال . شته صنايع عالقه دارمخيلي به اين رشته عالقه ندارم و به ركردم كه خواندم احساس ميهمان دوراني كه برق مي

براي همين بود كه در دانشگاه . هاي دانشگاهي خيلي محدود بود محدود بود و هم شناختمان از رشتههاهم انتخاب. توانستيم انتخاب كنيمرشته را مي
.مند شدمهايي دارد و من آن موقع به رشته صنايع بيشتر عالقهاي چيست و چه ويژگيآشنا شديم كه هر رشته

از بابت آن . مجموعاً سه بار وارد دانشگاه شريف شدم. التحصيل شدم فارغ83 دانشكده مديريت شريف قبول و تا سال MBA هم در رشته 80سال 
كارشناسي از دانشكده صنايع گرفتم و يك كارشناسي ارشد هم از يك مدرك معادل كارداني گرفتم و يك  واحد به باال كه در برق گذرانده بودم 70

!دانشكده مديريت
هاي فرهنگي در آن دوراني كه در دانشكده برق بودم ذره ذره وارد بازار كار شدم و با جهاد دانشگاهي شريف همكاري مختصري در يك سري حوزه

اي به نام مؤسسه فرهنگي شريف تأسيس كرد كه اين مؤسسه يك مجموعه به جهاد دانشگاهي، مؤسسه. هاي فني شدمداشتم و بعدش وارد حوزه
آن . اندازي شد راه72هاي پيشرو بودند كه در سال ، يكي از مجموعه70نام رايانه دانشگاه داشت و اينها در زمينه آموزش كامپيوتر در اوايل دهه 
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در خود دانشگاه هم قسمت ستاد . ر آنجا تدريس رشته كامپيوتر را شروع كردم د وموقع آموزش كامپيوتر در مؤسسات و شركتها خيلي محدود بود
.امور ايثارگران، براي ايثارگران و ساير دانشجوياني كه اين كالسها را نياز داشتند تدريس مباحث عمومي كامپيوتر را داشتم

 كند؟توانست در آنها شركتآموز هم ميكالسها براي همين دانشجوها بود يا يك دانش
مباحث كامپيوتر . آموز دبيرستانياز دانشجو بود تا دانش. كردندهاي خانواده كاركنان هم در اين كالسها ثبت نام ميبعد از يك مقطعي آزاد بود و بچه

كه دانشگاه شريف و كالً موضوعاتي ...)  و Office، برنامه هاي كاربردي Windows و DOSمثل مباني كامپيوتر، سيستم عامل . (هم چون نو بود
.آشنا بودندهاي دانشگاهها هم با اين مباحث كمتر آن موقع ورودي. كالس بگذارد خيلي در جامعه اعتبار دارد و مورد استقبال است

، كارهاي بخش كامپيوترشان و نصب و )كه برادرم مديرعاملش بود(در دانشكده مهندسي صنايع كه بودم همزمان در شركت مهندسي شايانيك 
 شركتي معتبر و شناخته شده بود و در ،اين شركت در صنعت نساجي. دادمپشتيباني تجهيزات آزمايشگاهي كنترل كيفيت نساجي را انجام مي

شد سعي مي.  را بر عهده گرفتمITكرد و در آنجا مسئوليت بخش آالت كارخانجات كار مياندازي ماشينفعاليتهاي طراحي و مهندسي و نصب و راه
آن موقع مثالً يك سري آزمايشگاههايي .  وارد بشودITافزار و اي در كشور است بحثهاي نرم صنعت نساجي كه يك صنعت قديمي و فرسودهكه در

كشش، :  پنبهدر موردمثالً . شد بود و آناليز كاري انجام ميPCدستگاه كرديم كه تجهيزات آزمايشگاهي هر كدام كنارش يكاندازي ميبرايشان راه
يا دستگاه ديگري بود براي آناليز نخ كه نخ را از درون . شداومت، ميزان رطوبت روي دستگاه سنجيده و نتايجش روي كامپيوتر نمايش داده ميمق

شد و يك ميانگين گرفته گيري ميضخامت و نازكي نخ اندازه. شدبعد تعداد پرزهاي نخ شمارش مي. دادنددستگاه از بين يك سري خازن عبور مي
شد و نجيده ميسگيري و با استانداردهاي اين صنعت شد كه در آن كيفيت نخ توليد شده، ميزان پرزها، نازك يا ضخيم يا يكنواخت بودن نخ اندازهمي

رخانجات نساجي سعي شد كه اين دستگاهها را نمايندگي كنيم و براي آزمايشگاه كا. شد متصل به آنها انجام ميرايانههمه اين نتايج و تحليل آنها در 
.اندازي كنيمنصب و راهرا 

آن . در آنجا هم در كار شبكه و زيرساختهاي اينترنتي كه خيلي جديد بود وارد شدم. همزمان با مركز كامپيوتر شهيد كالهدوز نيز همكاري داشتم
، گرفتيدشما شماره تلفن يك مركزي را مي.  بودDOSمحيط كامالً .  بودBBSها برقرار شد به نام موقع خاطرم هست اولين ارتباطاتي كه در شبكه

. شدشد تا تصوير كامل ميآمد، خط به خط وارد مينمايش كه ميفرستاد يعني تصوير بر روي صفحهمركز يك صفحه را به صورت خط به خط مي
 و userرفتي و بايد در سايت مي. شدار ميتوانستي تايپ كني چون همه چيز به صورت آنالين برگزبعد نوشته فارسي بود كه حتي به سختي مي

Passwordدادند كه اين به آمدند و نظر ميدادي تا وارد شوي و حاال در يك محيطي بود كه افراد مي ميBBSكم كه محيط  معروف بود و كم
. داشتيم73د در سال اندازي اولين شبكه اينترنت را براي آنها كه زيرمجموعه نيروهاي مسلح بودنويندوز آمد، نصب و راه

توانم بگويم  را هم دوست داشتم و ميITم و يژه براي من كه صنايع خوانده بودورشته جديد و جالبي بود به.  قبول شدمMBA در رشته 80در سال 
مباحثي كه آنجا آموزش  به دانشگاه آمده بودم چون كه هم دوستان خوبي پيدا كردم و هم MBA رشته  برايبهترين دوره زندگي من زماني بود كه

گذار كه پايهتشكر كنم در اينجا الزم است از آقاي دكتر مشايخي . شد بسيار كاربردي بود و باعث تحول در نگرش من به كار و زندگي شدداده مي
. گذار مبحث كارآفريني در اين دانشكده بودندبخش كه پايهاين دانشكده بودند و از آقاي دكتر فيض

 آقاي مهندس مهدي قاسمي يكي از دوستان دوره فوق 84كه در سال  همزمان كارهاي مختلفي داشتم تا اين، در دانشكده مديريتبعد از تحصيل
 از من دعوت ،هاي جديد در صنعت خودرو اشتغال داشتكارگيري فناوريه ليسانسم بود و در شركت ايران خودرو در زمان دكتر منطقي روي پروژه ب

.من هم جواب مثبت دادمبه همكاري كرد و 

براي اشتغال در خود ايران خودرو يا در يكي از اقمار آن؟
 كه اين شركت قرار بود پروژه كارت هوشمند خودرو را در ايران خودرو هدايت شركت كارت ايران خودروشركتي را در دست تأسيس داشتند به نام 

من به .  بحث دارد ولي در اين مقطع تصميم به اجراي چنين كاري گرفته شده بودكند و اين كه چرا اين كار تبديل به شركت مستقلي شد جاي
در آن مقطع آقاي دكتر فاطمي اولين مديرعامل . عنوان قائم مقام مديرعامل شركت كارت ايران خودرو در مجموعه ايران خودرو شروع به كار كردم
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گذاشتند و كل مسئوليتهاي شركت به تند در هفته عمالً حداكثر يك روز وقت ميولي ايشان به دليل اشتغاالت زيادي كه داش. اين شركت بودند
از اولين افرادي كه استخدام شد و اولين جايي كه براي مكان شركت گرفتيم ساختمان سازمان فروش . عهده من بود تا شركت را تأسيس كرديم

 خودم 86گذاري شد و من در سال  پايه84رفتيم و شركت در سال ما در طبقه هشتم، فضاي كوچكي را گ. ايران خودرو در شهرك غرب بود
 مسئوليت داشتم و آقاي دكتر منطقي كه از ايران خودرو بيرون آمدند بنده هم همچون بسياري ديگر با جايگزين 88مديرعامل شركت شدم و تا سال 

 از ايران خودرو به مجموعه 88بعد در سال . نشيب زيادي وجود داشتچهار سالي كه در آن شركت بودم، فراز و . شدن افراد جديد از آنجا خارج شدم
. تينا سامانه هستمشركتهم اينجا در ) 90تابستان (سايپا رفتم و تا حاال 

ت مديره وارد شركت سايان كارت شدم و در آنجا هم پروژه كارت هوشمند ئ كه به گروه سايپا آمدم ابتدا به عنوان عضو هي88در شهريور سال 
در ايران خودرو . تر از پروژه ايران خودرو بودتري در حوزه كارت داشتند و پروژه آنها موفقالبته آنها سابقه قديمي. شدودرو گروه سايپا انجام ميخ

كه ايران لي در حا.  ارائه داده بود84 شروع به فعاليت كرد و كارتش را از سال 79 شروع شده بود و شركت سايان از سال 83پروژه كارت از سال 
شد شركت سايان نسبت به ايران خودرو هايشان حمايت مالي مي بيرون داده بود و به داليلي مثل اين كه پروژه85خودرو اولين كارتش را در سال 

.بول كردم دارد مطرح شد كه بنده قافزار سابقه طوالني حضورم در شركت تينا سامانه كه در حوزه نرم89اواخر سال . تر بودخيلي موفق

چه فعاليتهايي را قرار است كه در اينجا انجام بدهيد؟
تيمي در . افزار استگذرد و فعاليتش در زمينه نرم سال از عمرش مي12 تأسيس شد و اآلن نزديك به 78تينا سامانه شركتي است كه در سال 

دازي كردند كه در آن مقطع خيلي خوب طراحي شده بود و خيلي هم در انهاي اتوماسيون آن شركت را فعال و راهشركت رادياتورسازي ايران سامانه
.ها را در قالب يك پكيج در بازار ارائه كنندبازار از آن استقبال شد و به اين نتيجه رسيدند كه اين تيم به يك شركت تبديل و اين سامانه

ا كرد و هم اين كه رتبه پنج، شش شركت اول در حوزه اتوماسيون اداري را  اسم و رسم خوبي پيد هم بعد از فعاليت در بازار،،تأسيساين شركت تازه
 محصوالت ،هاي مالي، اداري شركت تينا سامانهخصوص در سامانهه ب؛ كارهاي بسيار خوبي كردند نيزافزاري در زمينه نرموبه خود اختصاص داد 

. خوبي دارد

چه قابليتهايي داشت و قرار بود چه كارهايي را انجام بدهد؟دهيد كه  فني اين كارتها ميتوضيحي درباره ويژگي
كنم از آقاي در اينجا يادي مي. گردد و طرحي كه خاص شركت ايران خودرو مطرح شده بودبحث كارت هوشمند به شركت كارت ايران خودرو برمي

قبل از اين كه (هاي نو در ايران خودرو، كارگيري فناوريه بدكتر منطقي كه حامي درجه اول اين پروژه بودند و آقاي مهندس قاسمي، مدير پروژه 
بعداً هم به . عهده داشتند و زحمات زيادي در اين خصوص كشيدنداين پروژه تبديل به يك شركت بشود مسئوليت طراحي و اجراي اين پروژه را بر

گذار اين ها متعلق به ايشان است كه پايهيادي از اين ايدهبخش ز.) عنوان عضو هيئت مديره شركت كارت ايران خودرو ما را بسيار كمك كردند
مواد . شود اقدامات مختلفي انجام مي، ارزش ايران خودرو، از تأمين و تداركات تا توليدهاي مختلف زنجيرهايده اوليه اين بود كه در حوزه. پروژه بودند

.  تحويل مشتري شود، كنار هم مونتاژ و محصول نهاييآيد تا در محل كارخانه دراوليه و قطعات از شركتهاي مختلف مي
اين (اشد تواند در مرحله اول شامل مشخصات قطعات اصلي خودرو باين شناسنامه مي.  داشته باشيمايتوانيم شناسنامهفرايند توليد خودرو ميبراي

سريال قطعات اصلي مثل : ن كارت اطالعاتي از خودرو باشد مانندشود روي اياي كه خودرو تحويل مشتري ميتا لحظه) دنا قطعه50 تا 30قطعات از 
.كه در بحث رديابي قطعات قابل استفاده است... بدنه، موتور، گيربكس، چرخها، باتري و 

 ساخت خودرو  اصلي كه درقطعات. جام شود ثبت و رديابي شود، اگر كاري روي اين گروه قطعات ان)هادر نمايندگي(حاال در انتهاي زنجيره ارزش 
هاي خدمات ه لحاظ كنترل كيفيت، كنترل هزينهبحث رديابي آنها ب) كه قطعات خودرو باالي چند هزار تاستنه همه قطعات چرا(شود استفاده مي

يندگي به دليل اي را با شماره سريالي كه ثبت شده است و در نماكه يك قطعهاهميت دارد و كاربردهاي مختلفي دارد مثل اين... پس از فروش و 
ن البته اين اتفاق اآل. را به پاي سازنده بنويسيد و هزينه آناش تماس بگيريديافته با سازندهمعيوب بودن تعويض شده بتوانيد بعداً به صورت سازمان

. افتاده است
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... آمده استاش از كجاطبق شماره سريال هر خودرو در نمايندگي ايران خودرو قابل دسترسي بود كه هر قطعهيعني 
در آن . خواستيم كه اين اطالعات روي كارت قرار بگيرد و همه جا حتي وقتي شبكه به هر دليلي قطع است، قابل دسترسي باشداينجا ما مي. دقيقاً

خواستيم يم و مي كه آفالين كار كردن را مد نظر داشتدر اين حالت. موقع شبكه اطالعات فروش وخدمات پس از فروش به قوت امروز مطرح نبود
خواهد عوض كند اينها همه منوط به اين شده بود كه حتماً شماره سريالش كه ميرا اي كه هر گاه شبكه قطع هم بود نمايندگي بتواند هر قطعه

اي احياناً  دليلي شبكهاگر به. اي كه قابليت رديابي دارد موجود هستفرض كنيم كه قطعه. مثالً مشتري آمده تا خدمات گارانتي بگيرد. موجود باشد
يك بحث، بحث رديابي قطعات بود و قرار . تواند سرويس بدهد و پاسخگو باشد اطالعات مورد نظر در اين كارت به صورت آفالين موجود باشدنمي

اين كه خودرو وارد نمايندگي  روي اين گروه از قطعات، به صورت مكانيزه اين اتفاق بيفتد تا به محض RFIDبود تا در ادامه با اضافه كردن برچسب 
يكي ديگر از كاربردهاي پروژه در بحث رديابي، . اش مهم است ليست بشود قطعه كه رديابي50 يا 30آن . شد نياز نباشد كه قطعه را شناسايي كنند

تواند هر پليس مي. فروختندم مي به صورت دست دوبرند قطعاتش را باز كرده،سرقت ميچون خيلي وقتها كه ماشيني را به . قطعات سرقت شده بود
اين كاركرد . را بيابنداي را كه پيدا كرد اگر شماره سريالش را از بين نبرده باشند بگويد براي فالن ماشين بوده است و به راحتي مالك آنقطعه

ر زنجيره ارزش بتواند مديريت كند و همه اين قرار بود كارت حالت نخ تسبيحي را داشته باشد كه همه اين اتفاقات را د. امنيتي رديابي قطعات بود
مدتي است كه . و خود خودروساز باشد و احياناً در صورت لزوم در سامانه پليس هم قرار بگيرد) روي كارت(اطالعات، همزمان نزد دارنده خودرو 

توانند دنبال كنند و آمار خرابي شود و رد قطعه را ميميتر از قبل استخراج  اجرايي شده و آمار اين قطعات بسيار دقيق،پروژه گارانتي قطعات تعويضي
.است و براي مالك خودرو هم قابل پيگيري استقطعات، باال و پايين بودن آنها در سامانه موجود 

جوري است و همه خودروها شناسنامه الكترونيكي دارند؟آيا در خارج، توليد اين
را به صورت يكپارچه ...  اين صورت كه موارد متعددي مثل رديابي، گارانتي، امداد، لويالتي، اعتبار و در يك سري از شركتها وجود دارد ولي نه به

.روي يك كارت ببينند

تر هم بوده است؟پس طرح اينها جامع
 نبود و هنوز هم شايد كامل هايمان كاملبخشي از آن از سر ناچاري و ناشي از اين كه ما شبكه. شود گفت كه حسن بودتر بودن را نمياين جامع

هاي مختلف سامانه. سترس نيستخواهيم همه به صورت يكپارچه و يكجا در دهر وقت اطالعاتي را مي. اي استهايمان جزيرهنيست و سامانه
ودروساز هم قابل  اطالعات مهمي دارند كه اطالعات اين كارتي كه در دست مشتري است روي سامانه مركزي خ،بيني شده بر روي يك كارتپيش

مشكل ما اين است كه . اي دارند اين اطالعات را به صورت آنالين و متمركز دارندشايد در كشورهايي كه صنعت خودرو پيشرفته. دسترسي است
 به (Dialup)ي ها به صورت تلفنهمين اآلن بسياري از نمايندگي. شبكه آنالين و فراگير در كل كشور با سرعت مناسب و بدون قطعي هنوز نداريم

بنابراين مهم است كه اين اطالعات به صورت آفالين نيز در دسترس باشد چون حتي .  نيستADSLشوند و كل شبكه هنوز مركزشان وصل مي
كه در ) ...از مشكالت فني گرفته تا مسائل تحريم و حوادث طبيعي مثل زلزله و ( آنالين هستند چه بسا در اثر حوادث مختلفي ADSLآنهايي كه با 
آيد و بحث ما كشوري هستيم كه حوادث غيرمترقبه در آن زياد پيش مي. شوددهد امكان دستيابي به شبكه برايشان غيرممكن ميكشور رخ مي

ي بوده دهد كه ايده درستهاي جايگزين داشته باشيم تا خدماتمان قطع نشود، همه اينها نشان ميبينيكند كه پيشپدافند غيرعامل ما را ملزم مي
تعداد قطعات خودرو هم خيلي زياد است، بنابراين بايد اطالعات كليدي روي كارت باشد تا هميشه . است كه روي كارت، اطالعات وجود داشته باشد

.در دسترس باشد
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تواند آن را بخواند؟كارتخوانش هم در نماينده خودروساز موجود است؟ يعني هر شخصي نمي
شود كه  مهم آن پروتكلهاي امنيتي روي كارت است كه مانع مي.توان اطالعات را خواند يا يك كارتخوان ساده ميposدرست است با يك دستگاه 

بيني كرديم تا كارتمان كارتي باشد كه استانداردهاي بانكي را داشته ما اينها را پيش. اين اطالعات به دست افراد ديگر خوانده يا دستكاري بشود
.بيني كرده بوديم كه كارتها هوشمند باشدپيش.  استانداردهاي امنيتي را كارتهاي بانكي دارندچون باالترين. باشد

بحث گارانتي خودرو مطرح بود كه قطعات مهمي كه شامل گارانتي هستند در پروژه رديابي . تا اينجا من فقط دو تا از كاربردهاي آن را شرح دادم
بحث گارانتي خودرو به اين ترتيب مطرح بود كه . را تكميل كنيمخواستيم با كارت آن مستقل بود كه ميپروژه رديابي، يك پروژه. خودرو پايش شود

اين دو . اطالعات شناسنامه خود خودرو به طور خاص، شامل بدنه، شماره پالك، شماره شاسي، تاريخ توليد و اينها همه جزو اطالعات خودرو بود
آن زمان بحث اين بود كه دارنده خودرو يك كارت تحت عنوان . آورديم اطالعات امدادخودرو را روي كارت مي،مورد فاز اول كار بود و در فاز بعدي

باز هم يك . كنديك كارت دارد به عنوان كارت امداد و يك كارت هم به عنوان كارت خودرو كه نيروي انتظامي صادر مي. گيردكارت گارانتي مي
توانيم همه كارتها را يكپارچه آيا ما مي.  كارت دارد5 تا 4يك خودرو .  به همه داده شده است86ه در سال كارت ديگر به عنوان كارت سوخت ك

خواند شويم ايران خودروست كه اطالعات كارت را ميكنند؛ يعني وقتي وارد نمايندگي ميكنيم؟ هر چند كه سازمانهاي مختلف با اين كارت كار مي
. شود شركت پااليش و پخش بتواند به اطالعات خودش دسترسي داشته باشدبايد بخوانيم و وقتي وارد پمپ بنزين ميو بخش ايران خودرو كارت را 

. يعني اطالعات روي كارت بايد بخشهاي مختلفي داشته باشد از جمله بخش مالي كه ما هميشه بحث پرداخت پول از طرف دارنده كارت را داريم
موقع مراجعه به نمايندگي حتي در دوران گارانتي باز هم يك سري آيتم هست كه خارج از . اي آن هم هستموقع خريد بنزين بحث پرداخت به

بنابراين به اين .  دارنده كارت پرداخت بشودبه دستها  درصد هزينه100گارانتي است و بايد پرداخت انجام بشود و بعد از دوران گارانتي هم بايد 
شامل امداد خودرو و خدمات پس (داشته باشد يك موجوديت بايد خودروساز . يز بايد روي كارت، وجود داشته باشدرسيم كه حساب بانكي ننتيجه مي

تواند يك موجوديت داشته باشد براي مشخصات كارت خودرو و پالك و اين كارت در ، از طرف ديگر نيروي انتظامي هم مي...)از فروش و 
 خيلي آرماني 83پروژه در سال . توانست باشد يك موجوديت بانك و يك موجوديت هم كارت سوخت مي.دستگاههاي پليس هم قابل استفاده باشد

. خوبي بودشد باز هم پروژه درصد آن اجرا مي10اي بود كه اگر ديده شده بود و عمالً پروژه

!شدكرد، بدبخت ميشد و صاحب كارت آن را گم ميولي اگر همه اينها در يك كارت تجميع مي
آيد و يك جايي  چون اطالعات در دست است كه از سازمانهاي مختلفي مي.بيني كرده بوديم كه به سرعت بتوانيم جايگزين كنيماين را هم پيش

ارنده  همراه دهولي حسن كار اين است كه اطالعات هميش. اينها بايد جمع بشوند و روي كارت ريخته بشود كه در سامانه مركزي وجود دارد
.ستخودرو

آن رايت كنند؟ولي باز هم براي صدورش همه شركتهاي مختلف بايد بتوانند روي 
كند كه اطالعات الزم را از نيروي دهد ولي با كسب اجازه از ساير ذينفعان اين اجازه را پيدا ميفقط يك شركت اين نگارش را روي كارت انجام مي

پس از مدتي كه .  و همه اينها در يك كارت و در يك قالب مشخص روي كارت ريخته شودانتظامي و خودروساز و پااليش و پخش و بانك بگيرد
ديگر بماند سازمانهاي بيروني مثل ! روي اين پروژه كار كرديم ديديم كه هماهنگي با سازمانهاي داخلي ايران خودرو خودش يك پروژه بزرگي است

دمان را داخل ايران خودرو گذاشتيم و در ادامه به دليل مشكالتي كه مانع پيشرفت كار شدند بنابراين تمركز خو... نيروي انتظامي، پااليش و پخش و 
را ) مثل كارت سوخت و كارت خودرو(بخش رديابي قطعات و بحث گارانتي خودرو و امداد و قسمت حساب بانكي را نگه داشتيم و بخش بيروني 

. گذاشتيم براي آينده
سازمانهاي مختلف با استفاده از اين ابزار . بيني شده بود به نام لويالتي كه به معني جلب وفاداري استت پيشيك مورد بسيار مهمي در اين كار

اين يكي از اصول بازاريابي است كه به مشتري فعلي كه از تو . هاي زماني مختلف به شما بفروشندكنند محصوالت مختلف خود را در دورهتالش مي
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اش خيلي بيشتر به او دوباره محصوالتت را بفروشي تا اين كه مشتري جديد جذب كني و از دست دادن مشتري، هزينهتواني راضي بوده بهتر مي
.است

 براي ، اين كه ما بتوانيم مشتري فعلي را حفظ كرده،شودتر شدن كشيده ميسمت رقابتيه با توجه به اين كه صنعت خودروي ايران به سرعت ب
 بود كه با افزايش ظرفيت توليد خودرو، بايد 84 و 83 اين احساس در سالهاي .كند كنيم اهميت مضاعفي پيدا ميجذب و نگه داشتن او تالش

. بهتر به سمت ما جذب بشود،بيني كرد تا مشتري در اين فضاي رقابتيتر كردن خودرو پيشهايي براي جذابگزينه

...كرديد گذشت سال هم صبر مي4و د ريختيپول ميديگر زماني كه شما به حساب خودروساز يعني 
مثل تخفيف خريد ماشين براي بار . بله، آن موقع اين فكر مطرح بود كه عالوه بر خود خودرو، ما يك سري خدمات بازاريابي هم روي آن بگذاريم

مشتري كه اين كارت را دارد، اين خدمات برايش كه اگر بتوان اين آيتمها را روي كارت افزود، ... بيني وام براي خريدار و دوم، خريد اعتباري، پيش
.تبديل به بخشي از هويت خودروي شخص بشود

...دادند يا يك زماني روي سمند و پرشيا كارت طاليي مي
هاي زيادي كه داشت  به دليل هزينه86از سال هم با كارت ما ادغام بشود ولي عمالً) كه كارت امداد طاليي بود(در ابتدا قرار بود اين كارت ! دقيقاً

كارت طاليي در ابتدا براي تبليغ سمند . شوداش گرفته ميشود و هزينهكارت طاليي حذف شد و اآلن از سوي امداد خودرو اين كارت فروخته مي
گارانتي است و نيز در  سال 3 كيلومتر و يا  هزار60شود كه با آن ماشين شما تا اتفاقاً كارت طاليي يك كارت لويالتي محسوب مي. شدارائه مي

 كه كار شركت شروع شد اولين هدف ما انتقال خدمات كارت 84در سال . گيريداي رايگان ميهزار كيلومتر سرويس دوره30 و 20، 10موعدهاي 
آن موقع . كند مي هزار كيلومترش را دريافت10طاليي به روي كارت هوشمند خودرو بود كه مشتري با مراجعه و زدن كارت هوشمند مثالً سرويس 

گرفت  هزينه خوبي از ايران خودرو مي، امكان تباني يا جعل در گرفتن خدمات مطرح بود و نمايندگي بابت اين سرويس به مشترياين كهبه دليل 
.يافت كاهش ميهاي خدمات پس از فروششد و نهايتاً هزينه حذف ميوهاي غيرواقعي با كارت هوشمند، مديريت بخشي از اين مشكالت و هزينه

كارت لويالتي بود كه خوب جا افتاده بود و قرار بود ما هم با اين كارت هوشمند، بحث وفاداري را در تمام محصوالت نه فقط كارت طاليي يك جور
ا اين كارت از تخفيف كننده باي در سراسر كشور ببندد و شخص مراجعهمثالً ايران خودرو يك سري قرارداد با هتلهاي زنجيره. سمند ايجاد كنيم

 با فروشندگان قطعات يدكي قراردادي امضا بشود كه مشتري از بين انتخابهاي  واي يا برندهاي معروف زنجيرهاسكان برخوردار شود يا با فروشگاه
به مشتري % 5دهد و به ما مي% 2درآمد آنها هم براي خودشان و ما هم سهمي ببريم؛ مثالً . كندمراجعه مختلف به يك شركت يا گروه خاص 

اگر . كند هزار دستگاه توليد مي500 تعداد 84دانيم كه مثالً ايران خودرو در سال مي. انددر عوض فروش خودشان را افزايش داده. دهدتخفيف مي
شوند و با تبليغ تلويزيوني  مشتريان ما اضافه ميپسال داريم كه به كلو هزار كارت به مشتريان بدهيم يك گروه بزرگ مشتريان در هر500تعداد 

ما حساب كرديم كه .  درصد تخفيف بگيرندxتوانند استفاده كنند و  طرف قرارداد مياي از خدمات فالن هتلهاي زنجيره مثالًكنيم كهآنها را مطلع مي
درست مثل شركت . يمردها را زياد كگزينهجور اند و همين نفر استفاده كرده5000از اين تعداد اگر فقط يك درصد آنها هم مراجعه كنند، تعداد 

با اين روش، مشتري . دهدكارت نمي را به دارندگان سيمگذارد فرصت فكر كردنايرانسل، با توجه به طرحهاي جديدي كه هر چند وقت يك بار مي
كرد كه فقط يك خودرو نخريده حساس ميمشتري ا. تواند در مورد خودرو بيفتداين اتفاق هم مي. شودبه سوي شركت يا محصول آنها كشيده مي

بعد گردش كارت . شدهم شامل حالش هست و اين، بخشي از هويت خودروي وي مي...  و ايفروشگاه زنجيرهاست، بلكه تخفيف هتل، پمپ بنزين،
.، افزايش بدهيماعتبارتوانستيم با تخصيص را هم مي

ما اين . دهيمگفت با كارت سپهر برويد و از هر جا خريد كنيد، فالن درصد تخفيف مي كه مي پياده كردبراي تخفيف كارتاي را ايدهبانك صادرات
خواستيم روي اين كارت اجرا كنيم كه اين كار بخشي از خدمات بانكي بشود و بانك هم يك سري امكانات بدهد يا مثالً به  مي84طرح را در سال 

مشتري با . ديدمشتري روي كارت عالوه بر خدمات گارانتي، گزينه مالي و امكان خريد و لويالتي را مي،يعني در نهايت. اين فرد وام يا اعتبار بدهد
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 مختلفي هم روي آن است و مرتب سرويس جديد برايش تعريف خدماتخرم كه يك كارت هم دارد و از ايران خودرو يك ماشين مي: گويدخود مي
.برد ارزش محصول را خود به خود باال مي وكردا مي قيمت پيد،جوري در ذهن وي كارتاين. شودمي

 قيمت سمند ،دانيد كارت طاليي روي سمندي كه ايران خودرو در سالهاي اوليه ارائه كرده بود باعث شد در يكي دو سال اولطور كه ميهمان
اين اتفاق . ن اختالف قيمت را به وجود آورده استگفتند كه اين كارت ايكارخانه با قيمت بيرون دو تا سه ميليون تومان فرق داشت و همه مي

را ... توانست براي همه محصوالت ايرن خودرو بيفتد كه بحث فني و قطعات گارانتي، بحثهاي امنيتي براي نيروهاي انتظامي، كارت سوخت و مي
.هم داشته باشد

 سال ديگر تمام سرويسهاي آن فعال بشود، 5 كه اگر اين كارت تا ديديمشد يك فضاي آرماني مي بحث مي83وقتي كه درباره اين موضوع در سال 
 اين كارت را پياده كرده است؛ ولي زماني كه كار شروع شد، مقاومتها از طرح» ايران«شود و همه خواهند گفت كه مثال زدني و قابل ارائه در دنيا مي
!داخل خود ايران خودرو شروع شد

يير منظورتان هست؟چرا؟ از نظر مقاوت در برابر تغ
هاي گفتند كه ايدهمي. ديدندرا به صورت خواب و رؤيا ميپذير نبود و آنهم از نظر تغيير و هم اين كه از ديد بسياري از آنها اين كار امكان! دقيقاً

بيني خواست به طوري كه پيشي ميگذاري سنگينچون سرمايه. گذاري هم نداريمخوبي است ولي اآلن زيرساختهاي ما آماده نيست و امكان سرمايه
بند انجام شد و در صورت گذاري نيم ميليارد تومان سرمايه2 فقط 88خواست ولي تا سال گذاري مي ميليارد تومان سرمايه5 اين بود كه 84سال 

مين مالي پروژه در بخش مالي ايران ي همراه با اين مقاومتها باعث شد كه تأعوامل متعدد ديگر. رودگذاري ناقص، پروژه هم پيش نميسرمايه
كرد ولي زيرمجموعه مقاومت جالب اين بود كه مديرعامل حمايت مي. ي مد نظرشان بودچون آنها اولويتهاي ديگر. خودرو با مشكل مواجه شد

 شروع 85صدور كارت از سال . داندازي كارت گارانتي پيش برود تا حدي كه يك سال بعد صدورش آغاز شكرد و اين باعث شد كه پروژه تا راهمي
كم در حال حلش بوديم ولي آن مقاومتهاي داخلي و عدم تزريق بودجه، افزار داشتيم كه كمافزار و نرمشد و ما مشكالت زيادي در بخش سخت

!شومحاال من ديگر وارد مسائل فني نمي. باعث نيمه كار ماندن پروژه شد

. شناسندها ديگر كارت خودروي سايپا را به عنوان برگ گارانتي مي افتاد ولي چون حمايت شد اآلن در نمايندگيدر سايپا نيز اين اتفاق به طور مشابه
. حالي كه اآلن در ايران خودرو هنوز برگ گارانتي معتبر استدر

يعني قدمهاي آهسته ولي . دنكارت بياور خدمات وفاداري را با خدمات امداد خودرو قرار است امسال روي ،ريزي انجام شدهدر سايپا طبق برنامه
 اتفاق افتاده است ولي هنوز سرويسهاي رويالتي روي آن فعال نيست كه آن هم 87بحث خدمات حساب بانكي هم در سال . دارندتري برميمحكم

تجربه به ما نشان داده. شودعال مييعني سرويس گارانتي، حساب بانكي، رويالتي و امداد روي كارت ف. شودكارت فعال ميامسال از طريق سايان
اي را از اول بزرگ ببيني و بزرگ  ولي محكم قدم برداري بهتر از اين است كه پروژههاي بزرگ و اينچنيني، اگر آهسته و پيوسته كه در پروژهاست

هاي باالتر مذاكره كرديم و از آقايان خواهش گيرندهمما رفتيم و با تصمي.  سرويس با هم راه بيفتد5 تا 4روز اول ايده اين بود كه . بخواهي اجرا كني
كرديم كه سرويسها را كاهش بدهند و يك سرويس را به راه بيندازند كه محكم و مطمئن و قابل اجرا باشد و بعد سراغ سرويس دوم برويد كه 

 سال است كه عملياتي 3اش هم تي است، كارت بانكي سال است كه عمليا5ولي اآلن سايپا كاري كرده است كه كارت گارانتي سايپا . موافقت نشد
سراغ خدمات بيمه و به تواند  در آينده مي ويعني سه تا چهار سرويس را فعال كرده است. شودلويالتي و امدادش فعال ميامسال هم كارت . است

. فعال كند،و آنها را روي همين كارتبرود ليزينگ و كارت سوخت خودرو 
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15گذارند كه بايد حدود اي برويد بابت هر چيزي كه بخواهيد ثبت نام كنيد فرمي جلوي شما ميادارهشما اآلن به هر 
.حاال يك كارت بكشيد و راحت بشويد!  آيا راست بگوييد يا نه تازه،دقيقه وقت بگذاريد و فرم را پر كنيد و

كني و دوباره در بخش دوم روي و فرمي را پر مييك اداره در بخش اول مييعني مثالً در . اآلن در كارت ملي هوشمند قرار است همين اتفاق بيفتد
اين پروژه، . متأسفانه اين عدم هماهنگي و عدم وجود اطالعات يكپارچه بين سازمانها در تمام كشور وجود دارد! خواهدهمان اطالعات را از شما مي

. هايش از زمان خودش خيلي جلوتر بود ايده83در سال 

...ون بزرگ بود كمتر قابل اجرا بود ولي چ
ها را اول بزرگ ببيني و بعد از يك سال به اين نتيجه برسي كه اين بخش كوچكش را به هر حال ممكن است پروژه. هم بزرگ بود و هم تأمين نشد

.شود و در نتيجه كار، بيشتر از زمان خودش كِش آمداجرا كني ولي آن بخش كوچك هم حمايت نمي

ران خودرو كامالً از اين طرح دست كشيد؟آيا اي
خود شركت كارت ايران خودرو يك مقدار تغيير مأموريت داده و ! وضعيت ايران خودرو تا آنجايي كه من اطالع دارم يك مقدار هنوز بالتكليف است

.لي خود پروژه كارت هنوز تكليفش معلوم نيستايران خودرو هم تقبل كرده است كه كار را انجام بدهد و.  وارد شده استITهاي رفته است در حوزه
ها بين ايران خودرو و آينده نزديكي ايران خودرو در رقابت با سايپا دوباره اين پروژه را فعال خواهد كرد، چون وجود خيلي از اين پروژهبه نظر من در 

.اردكنند كه كدام پروژه قابليت رقابت بهتري برايشان دنگاه مي. سايپا رقابتي است
كسي كه ماشيني . بحث سرعت و امنيت و احتمال قطع نشدن شبكه، بحث زلزله و جنگ و پدافند غيرعامل و بحث يكپارچگي هنوز حل نشده است

وده ام در همان لحظه خودرو در نمايندگي بكند يك گارانتي به يك ماشين دادهآورد آيا مالك خودروست؟ نمايندگي وقتي ادعا ميرا به نمايندگي مي
شود مطمئن شد كه يك كارتي دست صاحب خودرو باشد و آن را به دستگاه وارد كند و احراز بشود كه ماشين در است يا خير؟ اين را در صورتي مي

يرندگان ايران گاميدوارم كه تصميم. يعني اين دو تا همديگر را تأييد كنند. نمايندگي بوده، كارت زده شده و نمايندگي هم اطالعات را وارد كرده است
.گذاري كرده و پروژه را احيا كنندخودرو هر چه زودتر به اهميت و ضرورت كارت، صحه

 آيا چنين سرويسهايي دارد و ماشينها كارت دارند؟، ميليون خودرو دارد130كشوري مثل امريكا كه 
 از  ديگر يكي. كه كارت رويالتي روي خودرو گذاشتBMWمطرح شد مثل شركت خود كارت هم در كشورها و شركتهاي پيشرو صنعت خودرو. بله

 و  روي آن باشد عمل كندREID اين كارت كه يك برچسب ،يعني به جاي استفاده از سوئيچ. كاربردهاي مهم كارت براي دسترسي به ماشين است
.ن همين كار با كليد ماشين انجام شده استاآل

هايي بود كه آن موقع اين ايده، جزو ايده. تا بتواني ماشين را روشن كني) مثل مگان(دهي ر ميشوي كارت را داخل محلي قراوقتي داخل ماشين مي
 ماشين باشد و كارتخواني داشته باشد تا براي روشن شدن ماشين يك مداري در كارت باشد كه درصورت عدم وجود يك ايموبااليزركارت به عنوان 

اند كه اگر سوئيچ در جيب فرد باشد و نزديك مانه را اآلن در بعضي از ماشينها روي سوئيچ گذاشتهداخل كارت، ماشين روشن نشود و اين سا در كد
گيرد درب كند، در فاصله نيم متري ماشين كه قرار ميماشين بشود درب ماشين خودش باز بشود يعني با يك مداري كه با ماشين ارتباط برقرار مي

.شودماشين باز مي

؟ئيچ قرار دارد يك مدار الكترونيكي داخلش دارداينهايي كه روي سو
اآلن در ماشينهاي .كندفرستد و به محض اين كه نزديك ماشين باشيد عمل مي به صورت فعال است و كدي را ميهاي هست كه هميشفرستنده

. درب ماشين، باز يا قفل بشود،نسل جديد اين امكان هست كه بدون استفاده كردن از سوئيچ
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.زند يعني يك كارت يا سوئيچ شبيه اين كه شما گفتيد دارد خودروها يك دكمه است كه استارت ميدر برخي
شود و اين سوئيچ بايد به درون فضاي دقيقاً مثل سوئيچ است كه اگر كارت يا كليد داخل ماشين نباشد و دكمه استارت را فشار بدهيم روشن نمي

. طريق كارت هوشمند روي دهدتواند ازحاال اين اتفاق مي. ماشين بيايد
حاال اينها خدمات روي خودروست ولي ما خدماتي را ديده . اماي سراتو تجربه كردهمن اين فناوري را روي ماشين فرانسوي مگان و ماشين كره

 حوزه خودرو را ارائه بدهد كه  بانكي و گارانتي و خدمات مختلفي دراموربوديم كه كارت در جيب و همراه فرد باشد و يا در درون ماشين باشد و 
اين پروژه از زمان . يك جوري ما سابقه ايران خودرو شديم. مشابه اين كار را در دنيا كه استفاده از كارت رايج شده بود نديده بوديم. آرماني بودخيلي 

.خودش خيلي جلوتر بود

!هاي شما پيشتاز بودانديشه
 گارانتي، امداد، ،)ايموبااليزر (شامل كارت سوخت، دسترسي به خودرو و روشن شدن آنباشد حوزه خودرو  يك كارت چندمنظوره در خواستيم مي.بله

البته حق امتياز اصلي . رديابي، لويالتي، حساب بانكي، اعتبار، بيمه و ليزينگ كالً در يك كارت باشد كه همه اين كارها را بتوانيم با آن انجام بدهيم
.ندس قاسمي استها متعلق به مهاين ايده

 چيست؟immobilizerببخشيد اين واژه 
مداري دارد كه با . اآلن روي كليدهاي تمام خودروها ايموباليزر هست. هايي كه در خودرو هست براي دسترسي و امنيت خودروستيكي از فناوري

. توان از روي آن كليد ديگري ساخت و ماشين را روشن كردكند و نميماشين تعامل مي

.يديبگوبيشتر ،شركت تينا سامانه فعاليتهاي از
هاي اداري و مالي و توليدي براي شركت رادياتور ايران، افزاري است كه در زمينه توليد سامانهطور كه گفتم يك شركت نرمدر مورد تينا سامانه همان

تهاي مطرح در اين زمينه بود و بعد از آن دچار مشكالت  جزو شرك85كارش را شروع كرد و در قالب يك شركت در بازار وارد شد كه تا سال 
هاي شد و فقط سامانه شركت، مديرعامل نداشت و فقط با يك سرپرست اداره مي89تا سال ! رودشود و شركت به خواب زمستاني ميمديريتي مي

در . ايم مشتري داشته40يم كه براي هر كدام از يك تا  سامانه دار50ما حدود.كرد و يك فروش محدود هم داشته استفروخته شده را پشتيباني مي
.يماه سامانه فروخت650مجموع حدود 

طلبيده است؟اش مينيازهاي داخليآيا چرا يك خودروساز بايد چنين شركتي را تأسيس بكند؟ يعني 
. افزارهاي شركت رادياتور را نوشتند خوب حمايت شد و نرمتيم. افزار داخلي بوده و در شركت رادياتور ايران حضور داشته است تيم نرم،در آن مقطع

افزاري مورد ديدند كه اين شركت همه محصوالت نرم76در سال . آمدند مشتري براي بازديد ميبعد كه ديدند موفق بوده است، از شركتهاي ديگر،
.  مكانيزه شده است و يك سامانه يكپارچه خيلي خوب داردهمهنياز يك شركت كوچك تا متوسط را دارد و قسمتهاي مالي و اداري و توليدي،

 هم نصب بكنند و اين باعث شده بود كه به فكر آنهابراي و را بياورند دادند و درخواست داشتند كه آنمشترياني پيشنهاد خريد اين سامانه را مي
ولي همين سؤال براي مديرعامل بعدي شركت رادياتور ايران . كنداندازي مي راه78سال در  اين شركت را ،تأسيس شركت بيفتند و رادياتور ايران

!رودافزاري چه ربطي به ما دارد و شركت به خواب زمستاني مي ما رادياتورسازيم و شركت نرم كهپيش آمد
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 و به تواند مالكيت براي شركت مادر باشد ولي اين شركت براي خودش يك كسب و كار مجزا و درآمد داشته باشدالبته مي
!بايد درست باشدكار منطق اين . مالكش سود برساند

زمان تحويل گرفتن  نفر پرسنل داشته است و 60 بيش از 85اين شركت در سال .  خيلي اهميت ندادند،خب اين منطق را كنار گذاشتند و به شركت
ايت شركت مادر، فاقد مديريت منسجم بودن در سه چهار رفتن نيروهاي خوب، عدم حم.  نفر بيشتر در آن نبودند20 تعداد 90سالمن در ابتداي 

فقط در حد پا نگاه داشتن شركت در حد پشتيباني محصوالت چند مشتري بزرگسال گذشته، اداره كردن مجموعه با يك سرپرست و سر
.هايي كه فروخته بودند از جمله مشكالت اين شركت بوده استسامانه

 گونه است؟سهام شركت رادياتور ايران به چه
سايپا با رادياتور توافق كرد كه شركت تينا از آنها جدا بشود و برنامه اين است كه در كنار .  كه به سايپا منتقل شود استن كل سهامش قرار شدهاآل

.ل نمايد بدهيم عمITتوانستيم سرويس هايي كه ميافزار و ساير حوزه گروه سايپا در حوزه نرمITكارت به عنوان هولدينگ سايان
موريتها أاآلن هم در حال بازسازي ساختار، نيروي انساني و م. ما ساختماني را كه قبالً يكي از ادارات سايپا در اينجا بوده است در اختيار گرفتيم

. مشتريان فعلي را حفظ كنيم وله اول سعي كردم وضعيت موجود را حفظ كنمهمن در و. هستيم

. ..الت جديدو خدمات پس از فروش براي محصو
سمتي باشد وكنيم كه آينده شركت به چه به موازات حفظ مشتريان فعلي، طرح تجاري جديدي را داريم براي شركت تهيه مي. درست است

. كجا باشد درهاگذاريسرمايه

!كندايد تازه دارد كاربرد پيدا مي كه خواندهMBAدر اينجا درسهاي پس 
آنجا از روزي كه شروع كرديم مشغول .  بودMBAش كاربردهاي اهاندازي كرديم همگذاري و راهن خودرو را پايهايرااي كه شركت كارت در دوره

سازي ساختار سازماني، و طراحي و پياده ...) مثل معامالت، جذب و استخدام، حقوق و دستمزد و(هاي مورد نياز نامهطراحي فرايندها و نوشتن آيين
در اين راه با مطالعه شركتهاي مشابه در داخل و . بوديم و بعد هم درگير يك پروژه در ابعاد ملي شديم... هاي ساالنه و ه و برنامراهبرديبرنامه 

هايي را براي آدم واقعاً خالء چنين دوره.  واقعاً دوره خوب و كاربردي براي بنده بودMBAدوره . كردمپيدا ميرا ت مديره راه ئمشاوره اعضاي هي
. شوددارد آماده مي) BP(ما اآلن در تينا سامانه در حال بازسازي شركت هستيم و طرح تجاري . كندصيالن مهندسي حس ميالتحفارغ

كنيد؟كنيد؟ يا داريد براي كساني آيتمهايي را طراحي ميدر حال حاضر داريد يادگيري مي
 به تأييد هيئت مديره، در فاز اول و بعد به تأييد سايپا در فاز دوم برسانيم يك  راBPما در صورتي كه بتوانيم . كنيمآيتمها داريم فكر ميروي همه 

.  سال پيش است6- 5هاي فعلي ما براي چون سامانه. هاي جديد توليد كنيمگذاري ميلياردي در اينجا نياز دارد كه يك سري سامانهسرمايه
.درحالي كه اآلن بازار تمايل به سامانه تحت وب دارد.  استSQLك اطالعاتي نويسي دلفي و بانافزارهاي ما ويندوزي با زبان برنامهنرم

 برويم كه webهاي تحت هاي جديد بنويسيم و بايد به سمت توليد سامانه سامانه را از نو با فناوري50يكي دو سامانه تحت وب داريم ولي بايد كل 
ما بايد تيم . گذاري دارد احتياج به سرمايه، كه اين كارتوانيم روي آن پياده كنيمرا ميروزتري است و هم امكانات و تغييرات جديديهم فناوري به

بعد بايد . آيدبرد كه فقط حقوق بگيرند و كار كنند و خروجي آن بعد از يك سال در مياين تيم حداقل يك سال زمان مي. جديدي را شكل دهيم
چيزي كه مد نظر ماست بيشتر در گروه سايپا در شركتهاي توليدي است . گذاري كنيمو هدفرد معرفي كبه كل بازار . روي آن كار بازاريابي كرد

.ها را براي شركتهاي توليدي و بازرگاني توليد كنيم و به اينها سرويس بدهيمهايي از سامانهكنيم كه نسخهبراي همين استقبال مي
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قدر فراز و چون آن.  پرسنل داشته باشدنفر20كنم كه حدود ولي اآلن فكر مي. ديم پرسنل رسي60در شركت كارت ايران خودرو از صفر به حدود 
. نشيب داشت كه يك سري از نيروهايش آنجا را ترك كردند

... در خود كارخانه ايران خودرو مستقرند ،شركت كارتهاي بچهاآلن كه 
هر چند شركت . ارت يكي از بهترين دوران زندگي و خاطرات كاري من بودشركت ك. شهر هستند و محل شركت به آنجا رفتها در پيكانبچه. بله

هايي را جذب بچه. كه دست من براي استخدام باز بود و پايه كار را بسيار قوي گذاشتمچون. هايش عملي نشد ولي تيم خوبي داشتيمنهايتاً پروژه
كرديم كه كار بزرگ، آدمهاي بزرگ چون فكر مي. شان جزو بهترينها بودندهاي خودشان باالتر باشند و همهكرديم كه يك سر و گردن از مشابه

.خواهدمي
اگر عرضه رشد كردن را نداشته باشم و جا بمانم يكي از . كنمست اگر من آدم بزرگ بياورم، هم سازمان و هم خود من رشد مي ااعتقاد من اين

.كنمن با افتخار تقديمش ميگيرد و مآيد و مسئوليت سازمان را از من ميها ميهمين
هاي همه آنها بچه. تيم خيلي خوبي را در آنجا چيدم. كردمجوري نگاه ميچون اين! دانمنمي. جور وضعيت رقابتي در ذهن من باشدشايد اين يك

ها همه از لحاظ بچه. ي سختي استدانيد كه كار كردن با يك تيم شريفي كار خيل مي.هاي دانشگاه شريف بودندعمده آنها بچه. اي بودندبرجسته
،شما يك موقع هست كه تيمي داريد كه كسي در آن بين.  هم سخت است بودند و مديريت كردن اين آدمهافكرنظر و خوشبلندش فكري و نگر

لو، بختياري و بسياري ديگر در ن آقايان آرزومند، كوراناآل. هاي ما در عين افتادگي همه مدعي بودندمدعي نيست يا معدود آنها مدعي است ولي بچه
پسند، قادري، غالمي، طهماسبي، شريفاني و كنند يا براي خودشان شركت دارند و آقايان تعاليكار مي... وير، فناپ، مگفا و جاهاي بزرگي مثل كيش

. خواننددكترا ميدوره مريكا اام در بهترين دانشگاههاي اروپا و بسياري ديگر كه من فراموش كرده

كنيد حق چه كسي است و ما به چه كسي بايد بگوييم كارآفرين؟ خب حاال شما فكر مي
هر انساني كه قدرت ايجاد يك كسب و كار مستقل را دارد كه حتي خودش به تنهايي گردش و درآمد . به نظرم تعريف را نبايد خيلي محدود كرد

.اينها كارآفرينندهمه . داشته باشد تا اين كه تعداد زيادي آدم در آن، باشند

كنيد؟شما جنبه اشتغال را داريد اشاره مي
يعني بدون تزريق از بيرون . اتكا باشدايجاد كاري كه هم درآمدزا باشد و هم خود. جنبه اشتغال، چون در دل كلمه كارآفرين است يعني ايجاد كار

در آن كار درگيرند برآورده بكند و با اين شرط كه به جامعه هم يك ارزش خودش بتواند روي پاهاي خودش بايستد و كار بكند و نياز آنهايي را كه 
.اي را بدهدافزوده

چون كلي آدم را سر كار گذاشته و به جامعه البته از مبادي !  يك قاچاقچي هم كارآفرين است،اآلن طبق تعريف شما
!كندرين جنس را با قيمت ارزان ارائه ميكند و بهتمشكالتشان را حل مي. كند وارد ميكاالي ضروري راغيرگمركي، 

آيد از طريق غيرقانوني كاال را وارد يعني مي.  شايد مشروع نباشدشكند، روش انجام كاراينجا اين قاچاقچي دارد نياز مشروع جامعه را برآورده مي
كيفيت و  بايخچال مشتري يا متقاضي يك ،معهمثالً فرض كنيد من به عنوان يك عضو اين جا. كندكند ولي يك نياز مشروع را برطرف ميمي

تر از نياز من است و وارداتش كنيم كيفيتش بسيار پايينقيمت مناسب هستم و نظام كسب و كار ما طوري است كه چيزهايي كه در داخل توليد مي
پس ايرادي به . كندآيد نياز من را برطرف ميتر ميشود، آن قاچاقچي به قيمت پاييناش بسيار گران تمام ميهم طوري است كه قيمت تمام شده

دست به وكار انحصاري را چيده است كه اين كاال از طريق قانوني به قيمت مناسب  است كه آن ساز وارديساختارايراد به . نيستوارد آن قاچاقچي 
. بردكند و سود خودش را هم ميآيد اين كار را مياين قاچاقچي مي. رسدمن نمي
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!كننددهد و هم مردم دعايش ميفاه مردم را ارتقاء ميهم ريعني 
كننده انتظار دارم كه يك كاالي باكيفيت و با قيمت من مصرف. دهد كار بدي انجام نمي الزاماً،ي مورد نياز عموم مردمهاولي اينجا آن قاچاقچي كاال

.مناسب در اختيار داشته باشم

حاال چون قرار است كه از توليد داخلي حمايت بشود مردم .  داشته باشيدشما حقتان است كه يك كاالي خوب و باكيفيت
 افتاده است و هنوز هم ادامه 72اين اتفاق در صنعت خودرو ما از سال . كيفيت استفاده كنندبايد تا ده سال از جنسهاي بي

18 سال و اآلن از مرز 10، بعد شد  سال5خت فرصت داد؟ ابتدا گفتند فقط چقدر بايد به يك خودروساز تنبل و لَمگر . دارد
.قدر باالستسال گذشته كه تعرفه واردات خودرو اين

بيشتر جاهايي كه ردپاي . روكراسي دولتي جاري استور ساختارهاي كسب و كار و باين مشكل در بيشت. ود به خودرو نيستاين موضوع فقط محد
 خروجي خوبي اندهند و سازمانشكيفيت انجام ميعداد مديران دولتي كه كارهاي خوب و بات. هاي كاري هستشود لختي در سامانهدولت ديده مي

. به بخش خصوصي نرفته و در بخش دولتي مانده استكهشجاعت و ايثارگري كرده اين مدير، . كم استدارد

ديري كه پارسال جزو بله، اتفاقاً يك موردش آقاي مهندس بديعي در تبريز مديرعامل شركت كلر پارس هستند، يك م
كنند ولي واقعاً اند و در عين حالي كه كار دولتي مي سال مدير دولتي بوده30كارآفرينهاي برتر شناخته شده بود ولي 

.شايستگي واژه كارآفرين را دارند
يك كاري كه . رودهاي زيادي هدر ميدر ساختار دولتي، انرژي. اش بيشتر بودكرد بازدهمن معتقدم كه اگر امثال ايشان در بخش خصوصي كار مي

در . شود و ايشان آدم بسيار بزرگي بوده استدهد با سرعت و كيفيت بهتر و باالتر و هزينه بسيار كمتر انجام ميآدم در بخش خصوصي انجام مي
.ساختار بوروكراسي دولتي، كارآفرين برتر شدن خودش يك ارزش بااليي دارد

مثًال فرض كنيد كه يكي آدم باهوشي . بهتر بتواند نقشش را ايفا كند يك سري ابزار نياز دارديك كارآفرين براي اين كه 
شما ... اش خوب است و تواند آن را فراهم كند، يكي انگيزهاست، پشتكار قوي دارد، امكانات مالي خوبي دارد يا مي

تواند باشد و چه ت يك كارآفرين چه چيزي مي نقطه قو در دست دارد چيست؟يك كارآفرينترين ابزاري كهمعتقديد مهم
بايد داشته باشد؟» حتماً« را هاييويژگي

طلبد كه اينها اي از كار و دانش و تجربه و تخصص را ميكارآفريني مجموعه. شود اينها را از هم جدا كردمن فكر كنم كه همه اينها بايد باشد و نمي
حاال فقط تأثيرش اين است كه اين فرد بتواند يك كار كوچك را ايجاد كند يا كار بزرگ با . دهدكار ميدر كنار يكديگر به كارآفرين قدرت ايجاد 

.تر و حجم گردش مالي بيشترابعاد گسترده

تواند كارآفرين خوبي باشد؟ نمي، آيامثالً فرض كنيد اگر يك نفر باهوش نباشد
طلبد ولي يك  را در كنار خيابان بفروشيد كه هوش زيادي را نميكاالييمين كه شما يك ه. شودچرا، ولي انسان با حداقل هوش هم كارآفرين مي

تر از آدمهاي باهوشي كنند و چه بسا موفقافتد كه آدمهايي كه پشتكار بااليي دارند كمبود هوش را جبران مياين اتفاق خيلي مي! كنيدنياز را رفع مي
.شوند كه پشتكار كمي دارندمي
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هايشان از دانشگاه  بوده است و بعضي10شناسم كه معدلشان  شده خودمان، افرادي را ميارآفرينهاي مصاحبهدر ميان ك
.را تحت تأثير قرار داده است» كشور«اند ولي كارشان و نتيجه فعاليتشان، يك اخراج شده

چون اين فرصتها خيلي وقتها . فرصتها و هم شكار كردنشانطلبي، يعني هم ديدن پذيري و فرصتپشتكار، قطعاً پارامتر سنگيني است و بعد ريسك
مهم نيست كه به چه . حاال يا ناشي از هوش اوست يا ناشي از تجربه يا ناشي از رانت. يك آدم هوشمند آن را ديده است. شوندهست ولي ديده نمي

.  نيز مهم است و به نظر من اكتفا نكردنطلب باشدرف بايد فرصتصورتي باشد؛ ط

...قانع نبودن 
.طلبياكتفا نكردن به وضع موجود يعني داشتن جاه. قانع نبودن خوب است

...ميل به پيشرفت 
.طلب نيسترود، چون جاهيا يكي پشتكارش زياد است ولي دنبال آن نمي. بله قاعدتاً همه بايد با هم باشد

!شودو كارآفرين هم نمي
شوي پذيري پارامتر بزرگي است و بدون ريسك، مياين ريسك. رسدر نداشته باشد به هيچ جايي نميطرف هوش بااليي داشته باشد ولي پشتكا

.كند كه يك ماه درآمدش دو برابر بشود و يك ماه صفر بشوداو ريسك نمي. كارمندي كه يك حقوق ثابت ماهيانه دارد

 فرق شخصيتي دارند؟ افراد جامعه،يهدهند با بقجامعه را تشكيل مي% 2شود گفت كارآفرينان كه پس آيا مي
دهد كه حوزه عمل آنها حول و گيرد كارآفرينهايي را نشان مييعني اين پارامترها كه كنار هم قرار مي. همه انسانها به يك نحوي كارآفرين هستند

آدمها به نحوي در وجودشان كارآفريني همه . افتدكنند حركتهاي بزرگي اتفاق ميآدمهايي كه وقتي حركت مي. تواند باشدحوش يك كشور مي
. تر استهست ولي درجاتش ضعيف

 مورد اختالف زعماست كه به چه كسي ،آن هم. ماندعين واژه نخبه مي. اتفاق نظر وجود نداردي،كارآفريندر مورد تعريف 
!كارآفرين بگوييم و به چه كسي بگوييم نخبه؟

هاي يك كارآفرين ويژگي كه اينها را جزو داريم ما فقط يك سري شاخص؟ها را ارائه بدهيمژهچرا ما در جايگاهي نباشيم كه تعريف اين وا
ريف را بعد از عمري پژوهش و تحقيق در اتعبايد . تواند كارآفرين باشداو هم مي.  كتاب تدوين كندفرد آكادميكي باشد و،شايد يكي. شناسيممي

ما يك سري . شوندبنا اوليهدرست روي تعاريف تا آنها كند كمك ميگيري فعاليتهاي بعدي به شكل خيلي وقتها  كردن،تعريفطرز اين . بياورند
.هاي كارآفرينان استگوييم كه پشتكار جزو يكي از ويژگيدهيم و مينشانه مي

ر را بكنند و اين آنها بايد اين كا. شريف يك مركز كارآفريني فعال دارد و دانشگاه تهران هم يك دانشكده كارآفريني دارد
.كتابها را ترويج بدهند تا فرهنگ كارآفريني را نهادينه كنند

بينيم دانشگاه آكسفورد كنيم و ميمثالً در اينترنت يك جستجو مي. افتد كپي يك ايده مشابه از آن طرف آب استخيلي از اتفاقاتي كه در جامعه مي
زنيم؟ كسي كه بتواند زودتر به اين منابع دسترسي پيدا بكند تا اين ايده را عملي بكند، اين كار چرا ما مشابه آن را ن. يك بخش كارآفريني خوب دارد
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كه بايد روحيات كارآفرينانه را تقويت است ولي نيازش از درون نجوشيده است يعني از درون نيازهاي جامعه يا صنعت معلوم نشده . دهدرا انجام مي
.آيدكند و شايد از آن خروجي مطلوب در نميولي شايد كارآفرين تربيت نميدانشكده كارآفريني وجود دارد . كرد

چون چيزي نيست كه تربيت شدني باشد و به فردي . شايد اصالً قرار نباشد كه دانشكده كارآفريني، كارآفرين تربيت كند
.كنندتربيت ميآنها مدرسان اين امر را ! بگوييد كه اين درسها را كه بخواني، شما سر سال كارآفريني

گويند بد نيست كه گوييم دانشكده كارآفريني، همه ميتا مي. ايمبرداري كردهولي به هر حال نكته اين است كه ما خيلي وقتها يك كاري را كپي. بله
را داشته باشيم و فرهنگ التحصيل همين رشته دروس آكادميك كارآفريني را به دانشجويان دانشگاه تدريس بكنند و فارغ. يك جايي داشته باشيم

يعني توجيهات ما خوب است ولي بخشي از زنجيره نيازهاي جامعه نيست و با نيروي كار و بخشهايي كه متولي كار هستند . آن را گسترش بدهيم
بكند و اين آموزشها را كاربردي مثالً يك آدم هوشمندي بيايد و خالقانه فكر . اين پيوندها بعداً شايد ايجاد بشود. مثل وزارت كار پيوند نخورده است

بايد يك كارآفرين واقعي را از صنعت . توانند فقط تدريس بكنند و آموزش بدهند و فقط اين فرهنگ را گسترش بدهندچون اينها بيشتر مي. بكند
.مند هستند مدرك بگيرندبياوريد و بگذاريد در محيط آكادميك و افرادي كه عالقه

تواند داشته باشد كه حركتهاي جلس در بعد قانونگذاري و دولت در بعد اجرايي چه نقشي ميحمايتهاي حاكميت يعني م
كارآفرينانه را تسريع بكند؟

كند تا دولت كه شرايط كنند و شرايط ايجاد شغل را تسهيل مينهادهاي حاكميتي از مجلس گرفته كه قانونگذاري مي. نقش اينها بسيار كليدي است
گويند فرايند مي. كننددانيد يكي از شاخصهايي است كه در دنيا كشورها را با هم مقايسه ميچون مي. نقش دارندكند، اهم ميتأسيس شركت را فر

4گويند كه در امريكا تأسيس شركت مثالً مي. كنم بر حسب روز استكشد؟ اين يك شاخصي است كه فكر ميتأسيس يك شركت چقدر طول مي
.كشد روز طول مي2 روز و در سنگاپور 35روز اداري، در ايران 

چون بايد حساب بانكي باز كنيد و فرمهايي هست كه بايد پر كنند و همه اعضاي هيئت مديره يا سهامداران بايد امضا كنند و سهام را تعيين بكنند و 
يكي از كارهايي كه . ه ثبت كه يك هفته انجام بشودگذاري و ارائه دادن بافتتاح حساب و سپرده. بعد يك بخشي از سرمايه را بايد در بانك بگذاري

. كندحاال ممكن است خود همين الزامات قانوني باشد كه اين اتفاقات را ايجاد مي. در كارآفريني هم هست اين است كه بايد شركت را به ثبت رساند
. كشدد بايد استعالم بگيري و استعالم يك هفته طول ميخواهيد به كسي دسته چك بدهيد و حساب باز كنتواند شرط بگذارد كه اگر ميمجلس مي

اي آمدند با الگو گرفتن از كشورهاي ديگر آيد در يك دورهمن يادم مي. گذاردگردد به مجلس و قوانيني كه براي كار مييعني اين ساده بودن بر مي
بعد مردم مشكل زيادي پيدا كرده بودند . كشيد ماه طول مي2از كردند و صدور شناسنامه قبل از آن بيش ها را عوض ميدر يك مقطعي شناسنامه

 انجام داد كه صدور ي بنيادينو نه آمد در يك سري جاها اقدامات ضربتي پنجمدولت . هاي قبلي باطل شده بود و شناسنامه جديد نيامده بودشناسنامه
. يا صدور گواهينامه در يك روز. شناسنامه در يك روز انجام شود

آن كارهاي زمان  نهضتي كه راه افتاده بود كه صدور شناسنامه و گواهينامه يك روزه باشد عمالً  باشد وري كارها بود كه تأخيري انجام مييك س
اشي از اينها ن.  روزه فكر كنم بتواند بگيرد4- 3ن مثالً همان شناسنامه يك هفته و گواهينامه را اگر كسي پيگيري كند اآل. طوالني كاهش پيدا كرد

اآلن يكي از شاخصهايي كه در كارآفريني مهم . يعني يك سري از جاها را بايد به عنوان شاخص ديد. گذاشتآن فشاري است كه دولت پشتش
است، اين است كه سختي گرفتن وام و مدت آن چقدر است؟ اين شاخصها را مجلس بايد تصويب كند و دولت بتواند با بخشنامه و دستورالعمل و 

. فرايندهايي تسريع بكندديدن
دهد تا گوييم اين شخصي كه دارد طرح مي يعني مي!اعتمادي است مگر آن كه خالفش ثابت بشودسفانه مبناي خيلي كارها در كشور ما بر بيمتأ

گر خالفش ثابت بشود و در آن كنند مدر كشورهاي ديگر، اول اعتماد مي. را باال بكشد مگر آن كه خالفش ثابت بشودخواهد آنوام بگيرد حتماً مي
.كندهاي بسيار سنگيني دارد كه فرد جرئت خالف نميصورت جريمه و تنبيه
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.آيد بيرون مي با دست پر از بانكگذارد و مي وثيقه، طرف يك سنددر ايران
 كه وام را بگيري سپس اثبات بشود كه خالف دهند اگر هم موفق بشويبراي پرداخت وام انجام مي... در ايران اول كار هزار جور بررسي و تحقيق و 

مدتها . بينيد كه طرف مثالً ميلياردها تومان وام گرفته و همه را خورده استيعني شما مي. بوده است، حاال ديگر كسي چندان كاري به شما ندارد
ممكن است بپرد و نتوانند همه )  اگر زمين خريده استمثالً(گويند اگر بگيريمش كل اسناد آن را مي. توانند يك حكم بازداشت برايش صادر كندنمي

ما بايد اول اعتماد بكنيم بعد براي كسي . اين معكوس شدن بايد اصالح شود. يعني داستان معكوس شده است. آن بدهي را به پول نقد تبديل كنند
ترين جرايم اين است كه شما ماليات را در امريكا يكي از سنگين. رو كنيمكه خالف اين اعتماد، اظهاري يا عملي داشته باشد را با جرايم سنگين روبه

نشانند كه مالياتش اين مورد جزو چيزهايي است كه بعد از اثبات تخلف، طرف را به خاك سياه مي. ندهيد و يا اظهارنامه مالياتي را غيرواقعي پر كنيد
. مدت استجرايم زندان آن هم طوالني. افتدبعد به زندان مي. ل دولتي استعفا بدهدطرف بايد از شغ. قدر كمتر اظهار كرده استقدر بوده ولي ايناين

 بايد سر جاي خودش برگردد و الزمه آن اين است كه ،اين سامانه معكوس. رسدتواند خالف كند و كسي هم دستش به او نميدر ايران طرف مي
.  تبديل كنند را به قانون و بخشنامهيك سري آدمهاي حساس و قوي در دولت پيدا بشوند و اين موارد

هايي داريد؟شما براي توسعه و بهبود كار خودتان چه برنامه! آقاي مهندس
 سال بدون مديرعامل بوده و 3اي داشته باشيم براي اين شركت كه برنامه. ريزي استتوانيم و بايد انجام بدهيم برنامهاولين كاري كه مي

اند، هاي فعلي آن هم در آستانه از دست دادن بوده، مشتري استهاي قبلي را از دست دادهنشده و تعداد زيادي از مشتريگذاري جديد انجام سرمايه
 را تهيه كنيم و با يك تيمي BPدر همان جلسه اول هيئت مديره قرار شد كه .  داشته باشيم(BP)له اول بايد يك طرح تجاري هحفظ كنيم و در ورا 

 را در جلسه هيئت مديره BPكنند و نسخه اوليه  ماه و نيم است كه كار مي2آنها نزديك . تخصص داشتند قرار همكاري گذاشتيمكه در اين زمينه 
. دهنداند و دارند اصطالحاتي روي آن انجام ميارائه داده

ر كشور ما، ايجاد ولي همين كه شما برنامه داريد خودش يك نقطه قوت بزرگ است؛ چون خيلي جاها هنوز اين ايمان د
. درك نشده استBPنشده و هنوز اهميت 

اين . كالس اصول و فنون مذاكره دكتر حيدري است. رفتمروم كه شايد براي من دير باشد و ده سال پيش بايد اين كالس را مي كالسي ميبه
ام هنوز احساس هاي مختلفي كه گذراندهمن عليرغم دوره. شد يا كارآفريني و امثال اينها بايد گفته ميMBAكالس جزو مباحثي است كه در دوره

. استBPيكي از مباني كار نيز داشتن همين .  هستيم غريبه،كنم كه با بسياري از مباني كارمي

كجا متولي برگزاري آن است؟
 به نام ي بخشاز سوياين كار . ا بدهدهايي براي اعضاي هيئت مديره و مديرعاملهاي خودش گذاشته است كه سطح مديرانش را ارتقسايپا دوره

.گيرد انجام مي در سايپاتوسعه مديريت

كه البته وقت ندارند با هم صحبت شوند جمع مي هزار نفر در ورزشگاه پيكان 20يك نشستي ايران خودرو دارد و تعداد 
!كنند و همديگر را بشناسند

همين كه من سر يك . كندها براي مديرانش نشستهاي خوبي دارد و اينها ايجاد رابطه ميسايپا عالوه بر اين. اين نشست فكر كنم روز كارگر باشد
شود كه خود همين الزم است نشينم كه مديرعامل و اعضاي هيئت مديره شركتهاي عضو گروه سايپا هم در آن هستند تعامل ايجاد ميكالس مي

هيچ وقت با شركت مثالً امداد خودرو شايد ساز سايپا آذين براي مثال شركت قطعه. ستكه همديگر را بشناسيم و خيلي از تجارتها داخل گروه سايپا
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ولي وقتي . كنددهد و آن يكي براي كارخانه اصلي قطعه تأمين ميبه خاطر اين كه امداد خودرو به مشتري سرويس مي. اي نداشته باشدرابطه
. اين مهم است وهاي مشترك دارندهاي همكاري و بازار زمينهبينند يك سريگيرند ميكنار هم قرار ميدر مديران آنها 

كالسهاي مديريت مالي، كالسهاي اصول حسابداري براي مديران، كالس . شود بر حسب نياز و نظرسنجي از مديران استكالسهايي كه گذاشته مي
 مديره است تا براي مثال وقتي مديري با طرف خارجي زبان، كالس اصول و فنون مذاكره و انواع كالسهايي كه الزمه مديرعامل و عضو هيئت

شود بعد از يك سري بايد مسلط به اصول و فنون مذاكره باشد چون بسياري از قراردادهايي كه منعقد مي. كند كمتر از مترجم استفاده كندمذاكره مي
.تواند به قرارداد خوب منجر بشودمذاكرات است و مذاكره خوب مي

شناسند و حتي با زنند و از دور همديگر را ميرو، اهميتش بيشتر از مذاكره از راه دور است كه به هم ايميل ميمذاكره رو در 
.هم ارتباط ندارند

Case)هاي واقعي آقاي دكتر حيدري، استاد اصول و فنون مذاكره و قرارداد هستند و در سر كالس هم نمونه Study)در فالن . كنند مطرح مي
Z24طرف ميز نشست و ما از ايران از شركت فالن در مورد مثالً خريد موتور گيربكس آندر Xفالن سال با فالن شركت مثالً آقاي مذاكره در 
ايشان ... كرديم و قراردادش به مبلغ فالن و براي مثال اينجا مذاكره گره خورد و ما در مورد حل آن پيشنهاد داديم و آنها اين را گفتند و صحبت مي

.كنندالهاي عملي را با جزئيات مطرح ميمث

...كنند  را مطرح ميهاي واقعي و آن هم در سطح اعاليعني تجربه
داد و زنيد ده سال بود كه برايم سؤال بود و هيچ كس به من جواب نمي يكي از اين حرفهايي را كه مي!من پيش ايشان رفتم و گفتم كه آقاي دكتر

.خواستم شِماي كلي آن را بگويمنوز جوابش را خوب حفظ نيستم ولي ميآن سؤال ه. شما جواب داديد
گفت يك نيازي هست و شما الزم است كه يك چيزي را . گفتنشينيم و گامهاي قبلي آن را ميايشان فرايند اين كه چه زماني براي مذاكره مي

. يك خط توليد بگيريد. گذاري بكنيدز در اينجا وجود دارد كه يك سرمايهباالخره يك نيا. يك جنسي را بفروشيد. بخريد يا يك فناوري را وارد كنيد
اولين آيتم بعد از نياز، طرح .  بودBP مرحله داشت كه يكي از آنها 15 تا 10آن نياز تا وقتي كه بخواهد به جلسه مذاكره با طرف خارجي برسد حدوداً 

. آيتم دارد6د كاري قرار دارد كه خود طرح تجاري  كجاي فراينBPبراي خودم هميشه سؤال بود كه . تجاري است
اش چون قيمت تمام شده. گفت من در مذاكراتش با فالن شركت بودماندازي بكنيد كه ايشان مي خط توليد تراكتور راه،خواهيد در ايرانمثالً شما مي

گذاري دهيم مثالً سرمايه كاري كه انجام مياش اين كه آيااديشود و توجيه اقتصاش ميتوجيه ماليهم  قدر كه اين قدر است و وارداتش ايناين
 اين بود كه اشتوضيح فني.  بازگشت دارد،گذارانبراي سرمايههم قدر  اين وقدر سود دارد اين در آن صورتقدر درآمد ايجاد كنيم، اين وبكنيمايجاد 

؛ مشكل داريمهمقطعات يدكي آن براي تأمين  واآلن تراكتور وارداتي است. باشيمصنعت كشاورزي بايد تراكتور داشته براي مكانيزه كردن ما مثالً 
.آن را نداريمساخت مثالً دانش فني 

آورند و تازه خود كارخانه نبايد آلودگي ايجاد كند و باعث از بين رفتن يك توجيه محيط زيستي بايد داشته باشد كه محل كارخانه را جزو مطالعه مي
مثالً اين اتفاق در مورد زدن يك سد بيفتد، تأثيرات زيست محيطي، اقليمي، تأثير . يعني در بعد اجتماعي اين بايد بررسي بشود. سري مشاغل شود

كه هر كدام از اين مطالعات كارشناسان خودش را دارد  مطالعه مستقل 7 يا 6دستي اين باالدستي، پايين. روندسد بر روستاهايي كه زير آب مي
 و پروپوزال آشنا RFPالزم است كه در دانشگاه يك دانشجو در همان اول تحصيل با مفاهيمي مثل .بعد ايشان گامها را خيلي قشنگ گفت. طلبدمي

Request خالصه عبارت RFPكلمه . بشود For Proposalاست .
گفتند  آن را بده و ميRFPگفت شد كسي نميزار ميتا قبل از آن يك مناقصه برگ.  در بازار ايران فراگير شدRFP بود كه كلمه 80حدود سالهاي 

. مثالً بتوانيم مناقصه برگزار كنيم در آن موقع بود كه اين مفهوم جا افتاد و استانداردهاي برگزاري مناقصه ارتقاي خوبي پيدا كرد. يك چيزي بنويسيد
اين ادبيات . دانستندچون آدمهاي محدودي اينها را مي. راگير نشده استسفانه اين دانشها به موقع در كشور فاينها مفاهيم وارداتي است ولي متأهمه 
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گفتند كه من خواندم يك سري مفاهيم را به ما ميافزار مياي كه سختمثالً خودم در دوره. الزم است در دانشگاهها از همان سال اول تدريس شود
 قرار است با آن آشنا شويم را به آدم بدهند و بعد بگويند كه حاال داريم اين قطعه را بهتر است در ابتدا يك نماي كلي از تمام پازلي كه. فهميدمنمي

.نشيندوقت در ذهن من قشنگ ميدهيم و آنتوضيح مي

 خوانديد را در MBAكنم كه شايد منظور شما اين باشد كه يك سري از مفاهيمي كه شما در جوري برداشت ميمن اين
. بگويند، حداقل به عنوان دروس انتخابيها دوره كارشناسي به بچه

يك پازلي است از .  بايد داشته باشمنماي كليخوانم؟ يك دقيقاً همين منظور را دارم و اين كه ترم اول گفتم من براي چه مثالً دارم رياضي يك مي
دهند و البته يك نمودار به ما مي. ش در پازل اينجاستام كه اين قطعه جايگاه ساله اين پازل را تكميل كرده4 قطعه و من بايد بگويم آخر دوره 60
 پايه 1خواهيد فالن محاسبات را انجام بدهي، آن درس رياضي نشينيد و ميروي يك مهندس ميشما وقتي روبه. نياز آن استگويند اين پيشمي

جور تا  مشكل داريد و بعد در درس رياضي مهندسي و همين و بعد در معادالت ديفرانسيل2 را خوب نگذرانده باشيد در رياضي 1است كه اگر رياضي 
.  هم كاربردي ندارد1 اآلن در مهندسي صنايع اصالً رياضي ليآخر و

...مديريت، اقتصاد، حسابداري، : يعني شما بايد دروس مديريتي را خوب بدانيد؟ مثل
آدمها نقطه شروعي .طور نباشد كه با چشم بسته در دانشگاه برويماين.  نقشه چيستنماي كليمهم اين است كه بايد بدانيم جاي هر درسي در اين 

خواست سهام چون ايران خودرو مي. گذاري كنديك دوستي داشتم كه زماني قرار بود شركت كارت ايران خودرو را قيمت. كه دارند خيلي مهم است
التحصيلي را با يك تيم  سال اول شروع كارم بعد از فارغ3گفت آقا مياين . در شركت كارت ايران خودرو را كاهش دهد)  درصد49(بانك سامان 

. ..انگليسي گذراندم

! كه با چنين تيمي كار كرده بود آورده بودچه شانسيايشان ... 
كند و نظم فكر ميديدم چقدر اين آدم مزند و وقتي با من جلسه داشت ميكند و حرف مياين آدم با يك ديسيپلين بسيار خوبي كار مي! دقيقاً
.ها كار كرده بود و اين تا حد زيادي شانسي استگفت كه اين روحيه، حاصل سه سالي است كه با انگليسيمي

كنند و شما بالفاصله در يك شرايطي قرار بگيري كه در يعني شما روز اول كار با يك تيمي كار بكني كه با يك ديسيپلين بسيار بااليي كار مي
بينيم كه اي كاش اين فرمول را روز اول يكي جلوي من گذاشته بود و  سال مي10طوري كه من بعد از . ل رشد نمايي پيدا بكني سا3 تا 2عرض 

اي از اين يعني بايد در دانشگاههاي ما سازوكاري را تدارك ببينند كه اوالً بخش عمده. اين بايد از حالت شانس در بيايد و تبديل به قاعده بشود
هايي كه ا و سازمانهيلي رها نشوند بلكه در شركتالتحصعنوان دانش در طول تحصيل به دانشجو منتقل بشود و دوم اين كه افراد بعد از فارغقاعده به 

اند به خوبي در شوند از همان اول يك جاي خوب در كنار دست يك مهندس يا يك مدير خوب قرار بگيرند تا آنچه در تئوري آموختهاستخدام مي
.  تثبيت شود، فردوجود

...بايد زمين هم مساعد باشد . شودرا در بيابان كه بكاري سبز نميمرغوب شما يك دانه بله، 
آيد كه دانشجوهاي التحصيلي، در جاهاي خوبي قرار گرفته است و سؤال براي خودمان پيش ميآن آدمي كه موفق است، قطعاً در مسير بعد از فارغ

.  هستندضعيفهايالتحصيل از دانشگاهيك سري فارغ، ترموفقافراد ،جاهااز  خيلي  دربينيم كهبعد مي. ترينها باشندتهدانشگاه شريف بايد برجس
ترين مدير و كارشناس كه آن التحصيل شده است كسي نبوده تا او را بگذارد در كنار برجستهچرا؟ به خاطر اين كه آن دانشگاه شريفي وقتي كه فارغ

ها اين خالء را براي همين خيلي. بيني طرف افت كرده و تبديل به كارمند كوچولو شده استوري خودش ادامه پيدا كند، ميوج بهرهاستعداد در ا
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التحصيلها فارغبهترين. گذارندترين نقاط مي را در برجستهي برگزيدهآدمهاجا كنند كه بروند چون آن ميApplyكنند و سريع بيني ميبينند و پيشمي
.نشينندرين نقاط كسب و كار جامعه ميمهمتدر 

برد با . انداند و يا در اينجا كارمند كوچولو شدهاند يا به خارج رفتهترينها در ايران معلوم نيست كه كجا رفتهخيلي از برجسته!  استولي اينجا برعكس
 رفيق خوبي داشته يا يك شانس خوبي داشته كه با يك مدرك يك پدري داشته است كه نفوذ داشته يا يك. آن كسي است كه رابطه داشته است

.حاال خودش همانجا يك كمي استعداد نشان داده و خودش را باال كشيده است. بسيار پايين در شركت برجسته استخدام شده است
گفت در يك دوستي داشتم كه مي. كشورهاي پيشرفته براي جذب و ارتقاي نخبگان برنامه دارند و حتي براي جذب نخبگان كشوري مثل ايران

اي يك مقام دوم آوردم كه در ظرف يك ماه يك دعوتنامه از يك كشور خارجي آمد كه بيا در اينجا شما را براي جشنواره خوارزمي براي ارائه پروژه
.كنيمفوق ليسانس و دكترا بورس مي

كنند؟هاي مستعد ما را شناسايي مييعني سريع بچه
گفت همان سال اول دانشگاه دو . كنم در دبيرستان تيزهوشان درس خوانده بودي ديگري داشتم كه در دانشكده برق بود و فكر مييك دوست! سريع

. امجوري زياد ديدهمن آدم اين. سه تا دعوتنامه از دانشگاههايي از امريكا براي من آمد كه بيا ليسانس و فوق ليسانس و دكترا را يكجا از اينجا بگير
آن آقا گفت من نماينده فالن دانشگاه هستم و . گفت يك آقايي در تهران با من تماس گرفتن دوستم كه در جشنواره خوارزمي مقام آورده بود مياي

هم تضمينرا دهد و شغلت فالن دانشگاه و فالن كمپاني هزينه تحصيل فوق ليسانس و دكتراي تو را مي. دهمشرايط آنجا را به شما پيشنهاد مي
زدم ديدم داشتم روزنامه را ورق مي! من به او گفتم تو چه جوري من را پيدا كردي؟ گفت در روزنامه. كندقدر هم ماهيانه پرداخت ميكند و اينمي

. آدرس منزلشان را يافتمشان را برداشتم، محل دبيرستانشان و بعداسامي. اندچند دانشجوي ايراني در جشنواره اول شده
امريكا يا كشورهايي از داخل كانادا، . شودريزي مياو از كجا دارد برنامه.  آدم شغلش اين بود كه اينها را شناسايي كند و دعوتنامه بفرستدگفت اينمي

 آنجا براي .گويند پيدا كن و نه فقط در ايران، كه تمام كشورهاي ديگركنند و ميكنند و اين آدمها را در ايران استخدام ميكه ما را شناسايي مي
ايد بيا گويد چون شما از ايران آمدهرويد ميشما به محض اين كه به دانشگاه فالن مي. ريزي شده و يك قسمتي از آن هم خودكار استافراد، برنامه

.اين فرم را پر كن
آورند، روي كساني كه در المپيادها مدال ميالتحصيالن دبيرستانهاي تيزهوشان، روي  فارغ روي،اندچمبره زدهبه نظر من آنها روي دانشگاه شريف

آن آدم . از نگاه خود آن آدم خوب است. اين روند از نگاه مملكت ايران بد است. آورندهايي مثل خوارزمي و امثال آن مقام ميكساني كه در جشنواره
اينجا بايد اشكش در . ماندبا كمترين زحمت، برجسته مي. كندشود افت نميماند و وقتي وارد بازار كار ميرود كه برجسته باقي ميبه شرايطي مي

در فضاي كسب و كار ايران نقش . هاي كسب و كار را بلد نيستشود چون روشكند، ورشكست ميي ميگذارحتي سرمايه. بيايد و زحمت بكشد
توانيد درست شما يك ايده را نمي. دزدندايش را ميهايده. دزدندكنند و دانش فرد را ميگرگهايي هستند كه كالهبرداري مي. حمايت كمرنگ است

 كامالً جا افتاده ،هاي كسب و كار درستولي در كشورهاي پيشرفته سامانه. ثبت كنيد و بگوييد اين ايده من است تا از كنارش درآمد داشته باشيد
كند گذاري ميشود و سرمايهگذار پيدا ميين كه براي آن ايده سرمايهرسانند، از كنارش درآمد داري تا ااي كه ايده را برايت به ثبت مياز مرحله. است

. دهندرسد به خودت مي درصد سهام شركتي را كه دارد با آن ايده به ثبت مي30مثالً . كندو خودت را هم سهامدار مي

!آيد، نه اين كه شما خواهش كنيد كه بيايدگذار خودش به طرف شما مياصالً آن سرمايه
خواهي در بخش دولتي آنها كار كني مراحل خواهي در بخش خصوصي كار كني يا مياگر مي. هايي كه بايد وجود دشته باشد، وجود دارد حلقهآن

. دهند سال ديگر، اين سِمت را مي5دهند و  سال ديگر اين پست را به شما مي3شوي، قدر درآمد وارد ميداني با اينمي. شغلي، تعريف شده است
رسد كه براي چه در ايران بمانم و به محض اين كه از دانشگاه شريف شنود و به اين نتيجه ميهاي ما اين را ميعني دانشجوي دانشگاهي

.كنندالتحصيل بشوي آنها روي هوا شكارت ميفارغ
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ك روزي خيرشان ها در محيط مناسب آنجا رشد كنند ولي يك سازوكاري باشد كه يكنيد خوب است كه بچهشما فكر نمي
به اين مملكت هم برسد؟

اينها در آنجا رشد كنند و . يعني ما بياييم فضايي درست كنيم كه اين داستان مهاجرت، تحت كنترل باشد. اين بزرگترين آرزوي من است. صد درصد
 سال در 4رود و فرد دارد هدايت شده مييعني گردش نخبگان وجود داشته باشد و كنترل شده . بعد برگردند اينجا و به مملكتشان خير برسانند

با ما خواهد به خارج برود، دانشگاه دانيد كسي كه اآلن ميشما مي. دهيمخواند و هزينه آن را ما از ايران داريم ميبهترين دانشگاههاي دنيا درس مي
اي، يك ميليون  سال معادل دوره تحصيلت كار نكرده4خواهي؟ هنوز هم در ايران روي و مدركت را هم ميگويد داري ميكند؟ مياو چه كار مي

شما ته وجودتان عشق به . به نظر من يك توهين بزرگ به شعور يك انسان، به كل نظام آموزشي و به كل مملكت است! تومان بريز به حساب
. خواهيد برويد و تحصيل كنيدمملكت داريد و به خاطر اين عشق مي

آيد و  اشكش در ميپس. نشجويي كه از يك روستاي دور آمده و پذيرش گرفته، آن يك ميليون تومان را ندارد كه بدهدپول باشي، آن داحاال اگر بي
يعني اين آدم ! ديگر اگر من برگشتم. كنمگويد كه من پشت سرم را هم نگاه نميرود با خودش ميكند ولي وقتي كه ميرود و آن پول را جور ميمي

آدمي هم كه پول . دهيممدركت را هم مي.  آزادي،اند كه يك ميليون را بده و بروچون به او گفته. د، وجدانش هم راحت استروشود و ميدشارژ مي
يا در دانشگاه آنجا، اين مبلغ، كمك هزينه يك ماه من است و .  درآمد من است،يك ميليونآن گويد اآلن آنجا ماهي چند برابر دارد همان اول مي

ديگر كسي منتي . يماهبهترين مغزهاي مملكت را پرورش داد. يماهگذاري كرد سال سرمايه4گويد ديگر كسي نمي.  ايران كاري نداريدديگر با من در
. خواهم بگويم كه اين پول اصالً ارزشي نداردمي.روددهد و با وجدان راحت هم مييك ميليون را مثل آب خوردن مي. بر گردن او ندارد

آن كسي كه پول دارد هم با يك . ريزدشود و همه احساس تعهدش را دور ميوجدانش راحت مي. رود بعد مي،آورنداشكش را در ميآن كه ندارد 
كنيم؟چرا با يك ميليون تومان موضوع را خراب مي. روددهد و مياشاره مي

 تومان شده است يا يكي را 1235000 ترم مبلغ 8كند كه حاسبه مي شاهد بودم كه دانشجو دارد م،التحصيالن دانشگاهمن چند بار پشت در اتاق فارغ
ريزد و پيش رود سريع يك ميليون را مي مي! كاري با ما نداريد؟ريك ميليون تومان را بريزم؟ ديگ. گويد دخترم اآلن آن طرف استديدم كه مي
ما داريم ! كنم كند ولي با يك ميليون كل تعهدش را تسويه ميApply هزار تومان هزينه كردم تا دخترم 500گويد من با قرض و بدهي خودش مي

كنيم و آن تعهد و وجدان و آن چيزي كه طرف بايد احساس دِين نسبت به كشورش بكند را صفر  ميخودمان را با دست خودمان دشارژنخبگان 
.گوييم يك ميليون را كه دادي، برو و تعهدي نداريكنيم و ميمي

گردد به آن جو داخلي دانشگاهها و گردد به شرايط داخلي و يك مقدار هم برميخيلي شديد شده است كه يك مقدار بر مي كردن Applyموج 
به خاطر اين كه موقعيتها بسيار متفاوت ! گرفتم كه بروماگر من همين اآلن در حال ليسانس گرفتن بودم تصميم مي. شان بيشتر از آيندهيهاآگاهي

گفتم چرا؟ اآلن وقت سازندگي مي. كنند ميApplyها دارند ديدم كه بچه كه زمان گرفتن ليسانس و فوق ليسانسم وقتي ميحاليدر. شده است
ديد بينم كه او يك چيزي را ميكنم و مي سال از آن زمان گذشته است، نگاه مي20اآلن نزديك . كشور است و به توان و تخصص شما احتياج است

! ديدمكه من نمي

.راجع به كسب و كارهاي دانش بنيان صحبت بكنيد! آقاي مهندس
، الكترونيك، مخابرات، نانو، IT صنعت مثالً؛ميبياوربنيان  بدهيم و به سمت دانشهاي نوينتغييربنيان را يك مقدار كنم تعريف دانشپيشنهاد مي

.هوافضا و مانند اينها را بحث كنيم
كنند ولي وضعيت صنعت برق در كشور ما تعريفي  برق تحصيل مي كنكور ما در رشته100 تا 1هاي  چرا رتبه!در اين خصوص وضع ما خيلي بد است

 كنكور، ساختمان بود حاال نزديك 1 انتخاب اول دانشجوي رتبه 50اگر قبل از سالهاي دهه . ندارد؟ در حالي كه صنعت ساختمان بيشتر رونق دارد
 و ITكنند و حاال شايد به تازگي در اين ده سال اخير در رشته ضي فيزيك اين مملكت در رشته برق تحصيل ميهاي برتر ريا سال است كه رتبه40
كنيم كه در صنعت ما يعني ما آدمهايي را تربيت مي. دو به شدت نسبت به دنيا عقب است ما هرITوضعيت صنعت برق و . شوندهم وارد مي... 
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كند كه بهترين فرصتها در آن طرف اش اين است كه وقتي طرف ليسانس مهندسي برق را گرفت نگاه مينتيجه. جايي براي به كارگيري آنها نداريم
!است نه اينجا

توانست راحت يك وامي بگيرد، زميني بخرد، يك ساختماني بسازد و بفروشد، در رفت ميخيلي طبيعي است كه اگر نخبه ما به رشته ساختمان مي
 شركت !بنيان برق تقريباً وجود نداردتواند بكند؟ در بخش خصوصي قسمت دانشولي در برق چه كار مي. شودخوب ميعرض چند سال هم وضعش 

 افق ،التحصيالن اين رشتهفارغ. التحصيل را داشته باشدرسد كه ظرفيت جذب اين همه فارغدرست و حسابي به تعداد انگشتان يك دست هم نمي
بايد در بهترين حالت برود و در يك نيروگاه استخدام بشود كه خيلي فرق برايش قائل نيستند كه مدرك برق . بينندنميانثروت و رفاه را براي خودش

روند كه فرصت شغلي و نظم خاصي و درآمد بااليي در داخل برايشان هايي ميترينها به رشتهبرجسته. ديگرياي يا از دانشگاهرا از شريف گرفته
خودمان را بخواهيم برجسته ع برق و الكترونيك ايصناگر . روندكنند و ميبينند بنابراين اينها از كشور مهاجرت ميي خودشان نمياي براآينده. نيست

 كجاهاست؟،اسم ببريم

 ...، مجتمع اپتيك اصفهان،صا ايران، صنايع الكترونيك شيراز
. كه فكر كنم منحل شده است. حاال يك زماني شركت پارس الكتريك بود! ر هستنداغلب آنها نظامي يا دولتي هستند و از دانش روز دنيا بسيار دو

 ماديران و سام الكترونيك ،در بخش خصوصي. خواستيم بگوييم صنعت تلويزيون داريم چون يكي از نمادهاي صنعت الكترونيك، تلويزيون استمي
 مونتاژكار هستند و بخش تحقيق و توسعه قابل ،د تازهنصيالن ما را جذب كنالتحد همه فارغنتوانهستند كه ظرفيت جذب آنها محدود است و نمي

.دفاعي هم ندارند
اند تازه است و به درد كار  چون دانشي كه در دانشگاه ياد گرفته،اند، دوست دارند يك كار پژوهشي بكنندالتحصيل شدهاغلب آنهايي كه فارغ

كم مطالب را يادشان رفت حاضرند كارمند و كارشناس  اين رده با درآمد مناسب گيرشان نيامد و كم سال بعد كه كاري در3-2. خوردتحقيقاتي مي
د و نكارمند وزارت نيرو بشو! در يك صنعت توليدي بشوند و بعد از چند سال هم كارشناس وزارت نيرو در طبقه هفتم بشوند و آخرش آنجاست ديگر

اش، آن دهيم كه خروجيقرار ميو روالي  وضع موجود ما بهترين مغزهاي ورودي دانشگاهها را در سامانه با. بيننداي براي خودشان نميديگر آينده
بنيان در داخل كشور هيچ اقدام جدي هم براي توسعه صنعت الكترونيك و برق و فناوري اطالعات در حوزه دانش! طرف دنيا آينده دارد نه اين طرف

صنعت ساختمان خوب توسعه پيدا كرده است و . توسعه داده شده چون بخش خصوصي نيازش بوده استجاهايي صنعت خوب . انجام نشده است
باالخره مهندسان مكانيك آينده و افقي براي خودشان دارند كه جاهاي . كندطور و مهندسان مكانيك را خوب جذب ميصنعت خودرو هم همين

. خوبي استخدام بشوند كه برايشان جذاب باشد
هاي دانم كه دانشجونمي. وضع ما خيلي خراب است. اي ندارندشان برق و كامپيوتر هستند، آيندهبنيانها كه بخش عمدهبرق و همان دانشمهندسان 

.شوندالتحصيل ميبرق و كامپيوتر ما در سال چند تا هستند كه از دانشگاه فارغ

. نفر كامپيوتر60 نفر برق و 120در شريف 
.دانشگاههاي برجسته تهران و شهرستان را هم به آن اضافه كنيد نفر كه 180شود مي

. كنيم6ضربدر 
65چون از سال .  حساب كنيم65 ساله از سال 25 نفر در سال را در يك دوره 1000اين .  تايي هستند1000با اصفهان، شيراز و مشهد حدود 

.ظرفيت دانشگاهها يك افزايش جدي داشت
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 نفر25000
اند؟ نفر در ايران مانده25000 چند درصد از آن ،بگاناز اين طيف نخ

. درصد70 تا 60بين 
من يك دوستي دارم كه در بخش تحقيق . ايمگذاري نكردهيعني ما در صنعت خودمان سرمايه. چون پتانسيل جذب اينها در بازار ما نيست! نه، نيستند

به او گفتم اين شركت شما باعث . كنند مهندس دارند كه كار پژوهشي مي250حدود گفت در شركتشان كند و ميو توسعه مخابرات دفاعي كار مي
حاال اين شركت برجسته . نالديكي از اعضاي هيئت مديره آنها كه از دوستانم بود ديدم كه مي. چون خيلي برجسته و تك است. افتخار كشور ماست

.اند و وزارت دفاع، اول هزينه پروژه برايش مهم است چيني رقيب ما شدهگفت كه شركتهاي. است و حمايت و تأمينهاي خوبي هم شده است
تازه . دهددهد، مسلماً به آن چيني مي ميليون انجام مي500دهم و شركت چيني با گويم با يك ميليارد انجام مياي را مثالً من ميوقتي يك پروژه

. ساله پس بدهيد3ز اتمام پروژه و در اقساط  ميليون را بعد ا500گويد اين كند؟ ميآن چيني چه كار مي

خواهي را بيا تمام مواد اوليه و هر چه كه مي! كند كه تو برو فقط بفروشدولت چين اين حمايت را از شركتهاي چيني مي
 آن هاي بزرگ بگيرند وكند كه پروژهاش حمايت مييعني دولت چين از توليدكننده.  سال بعد پولش را بده10من بدهم و 

تازه همين زيمنس . شوند تا اين كه برود خارج و در شركت زيمنس و نوكيا كار كندمغزها هم در شركت هوو استخدام مي
.اندشور اينها شعبه زدهاند و در كو نوكيا و نظاير اينها هم آمده

يع برق و الكترونيك و مخابرات بيايند و در اينجا شركت و شركتهاي برجسته صنا. ما نبايد چرخ را از اول اختراع كنيم. اين اتفاق بايد اينجا بيفتد
ماند و آن موقع دانش شروع به زاييدن آيد برود در آنجا كار كند و همان دانش در اينجا ميكارخانه بزنند و اين مهندس ما كه از دانشگاه بيرون مي

.انداند و خودشان شركت زدهاز آن شركت خارجي بيرون آمده تا از آن مهندسها 10بينيد يك شركت كوچك هم تأسيس شده و كند و ميمي
آنهايي كه ليسانس فيزيك . التحصيالن فيزيك، يك افق خوب دارندگذاري كرده است و فارغاي سرمايهدولت ما با ميل و رغبت در صنعت هسته

. دگيرنكند و حقوق خوب هم ميدانند كه انرژي اتمي آنها را استخدام ميگيرند ميمي
حاال معدود . شمار هستند كه بايد زير بال و پر اين شركتها را بگيرندهمين اآلن يك سري شركتهاي انگشت. اين اتفاق بايد در اين صنعت هم بيفتد

عد از آن همه تازه ب. كنندشود و اينها با مصيبت شركتهايشان را اداره ميشمري به اندازه انگشتان دست هم نمي دانشكده برق را كه مياندااست
.اند كار كرده،سابقه و متأسفانه اغلبشان در زمينه غير نظامي كم

رود؟ چند مانيتور روي ميز هر خانه، اداره يا شركت هست؟ چند تا موبايل در جيب هر كدام از  در سال به فروش ميLCDدر ايران چند تا تلويزيون 
!سازيم؟ كدامش را خودمان ميما هست؟

.يدآبه داخل كشور مي از طريق قاچاق  اين كاالها،ش هست كه براي رفع كمبودقدر نيازاين
شوند التحصيالني كه تربيت ميمن مدعي هستم دانشمنداني كه در دانشگاه داريم توانمند هستند و فارغ. اصالً بازار مصرفش در حد اعال وجود دارد

وي مصرف داخلي باشد؟ كه جوابگنداگر در اينجا بمانند، چرا موبايل توليد نكن
همين شركتهاي ايراني . توانيم به بازار بزرگي فكر كنيمهمين اآلن براي بازار منطقه، افغانستان و عراق مگر كسي جلوي اينها را گرفته است؟ ما مي

اش  مهندس استخدام بكنيد، هزينه500 تا 200را خودتان راه بيندازيد و  R&Dو همان سام سرويس را پر و بال بدهيم و بگوييم شما كه توليد داريد 
طرف قدر پيشرفته است و فاصله ما با آن بزن، بيا اين صنايع پايه الكترونيك را توليد كن، اين دانش آنLCDدهد ولي بيا موبايل بزن، را دولت مي

.زياد شده كه ما فقط بايد مونتاژ كنيم
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اي دارند و يكي از كاربردهايش نظامي است؛ پس به ما ها كاربردهاي دوگانهدليلش اين است كه بعضي از فناوري
.دهند و در نتيجه دست ما از فناوري آنها خالي استنمي

دادند رفت و آدم مهندس و دانشمندش يعني هر جا كه نمي.  پول خوبي خرج كرد،ايدر صنعت هستهدولت . اي همان كار را كردنددر صنعت هسته
در . شوداگر اين كار در آنجا شده پس اينجا هم مي. ار سياه و با پول خريد، چون در دنيا همه چيز با پول قابل خريدن استرفت از باز. را به اينجا آورد

شدت قابل صدور است و به شدت نيازهاي مصرفي جاري روزمره مردم را نيز اين صنعت به. شودصنعت الكترونيك و مخابرات و كامپيوتر هم مي
.اي، حتي اين ويژگي را هم نداردعت هستهكند كه آن صنرفع مي

...خواهند توانيد گوشي موبايل را در داخل كشور بفروشيد بلكه در دنيا آن را ميشما نه تنها مي
!خردكه با آن دشمن هستيم آن را ميهم قيمتش كه رقابتي باشد خود امريكا . شما توليدش بكن

چه بسا جنگهاي آينده اصالً نظامي نباشد بلكه يا . ريه آنها را در آورده استاآلن چين، بازار امريكا را قبضه كرده و گ
.اقتصادي است و يا بر سر منابع طبيعي مانند آب

اگر زنجيره . اش ضعيف و ناكارآمد استكند و قوانين حمايتيبنيان ما بسيار ضعيف است و دولت هم آن را حمايت كافي نميبعضي از صنايع دانش
چون . شودرود حمايت نميآن پولها هم كه در صنايع ديگر مي. گذاري، دانش و نيروي انساني استنعت را نگاه كنيم شامل سرمايهارزش اين ص

 تا پايه با ضعف زيرساختي كه داريم شكل 3يعني اين . آيداش هنوز زياد نيست و عمالً آن دانش هم به كار نميبينند اين صنعت ارزش افزودهمي
دهم درصد زيادي از گذاري بشود من به شما قول مياگر پايه. يك موقع هست كه گفتيم ما آدمش را نداريم.  آن نيروي انساني وجود دارد.گيردنمي

.گردنداند برميآنهايي كه رفته

... يك بحث فرهنگي حل بشود باتواند كند مي كشور ما ضربه وارد مي دريك چيزي كه به كل صنعتو 
هاي باالي كنكور دوباره رشته ساختمان را زدند و دوباره برگردند سر ساختمان و مكانيك و رتبه. يد اين ضعف فرهنگي برطرف شدشما فرض كن

افزاري دارد آن آدم نرمنفر4بندي است كه يك بازار نيم. افزار ضعيفيمافزار و نرم و سختITيعني ما در .  هم زيرساخت ضعيف استITدر .شيمي
اي مثل امنيت يك تخصصي پيدا كردند كنند و همين كه در يك حوزه كار مي،يعني در بازار. دهند كه برونددارد كه بيشترشان ترجيح مي ميرا نگه

. شوندكنند و بالفاصله هم پذيرش مي ميApplyشد سريع و يك كارشناس خبره 

!اي اين كه مغزها را حفظ كننداند نه برآن شعبه را در مالزي براي تأمين قطعات و مواد زده
به هر حال در . اي براي حفظ مغزها و انجام پروژه باشد ولي كشورهاي پيشرفته هم ظرفيت باالتري دارندتواند تبديل به شعبهالبته مالزي هم مي

التحصيلهاي دبيرستان در دانشگاه به رغيعني شما بگذاريد فا. پذير استاي است و امكانتوان كارهايي كرد كه نمونه آن صنعت هستهاين حوزه مي
 صنايع الكترونيك در قبل از انقالب،گفت علت اين كه يك دوستي مي. گذاري كنيدگذاري كنيد كه يك صنعت را پايهرشته برق بروند ولي سرمايه

ريزي شده از سوي آن هم برنامه. بخوانندشيراز متمركز شد يك برنامه بلندمدت بود و براي همين بود كه تبليغ كردند دانشجوهاي برجسته برق 
درست بكند و چون از ايران به عنوان پايگاه خودش مطمئن بود، خودش در كاليفرنيا » دره سيليكون«مثل امريكا بود كه بيايد در آسيا يك قطبي 

كاره گذاري كردند كه به انقالب خورد و نيمهاز پايهالتحصيلهاي دانشگاههاي ايران را تربيت كردند كه آنجا بفرستند و دو سه تا صنعت را در شيرفارغ
.خوانندهاي ما بدون هدف برق مياآلن بچه. التحصيلهاي ما دوباره به امريكا رفتنداش اين شد كه فارغماند و نتيجه
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!ولي آن صنايع الكترونيك شيراز كه آلماني بود
آيند گويند در شيراز شرايط خوبي فراهم شده است و ميكند و شركتهاي برجسته ميميگذاري آيد و سرمايهكنند و زيمنس ميريزي ميخب برنامه

استادان دانشگاه . ري هستگذابعد به شركتهاي برجسته دنيا گفتند كه در اينجا فرصت سرمايه. ها بودزنند و اين ايده از امريكاييكارخانه مي
منطق اين قضيه درست .  بزنند2شماره » سيليكون ولي«خواستند در آنجا يك كردند و ميس ميشان در شيراز به زبان انگليسي تدرييا همهپنسيلوان

مريكا خيلي از آن دانش توليد چيپ و ويفر محافظت ابود و بعد از انقالب هم منتفي شد و يك بخش كوچكي را در سنگاپور به راه انداختند و چون 
هر كدام را در يك . گذاري كردندك چيزهاي كوچكي را در چين و يك بخشهايي را در ژاپن سرمايهي. دهدكند، حتي به آلمان و انگليس هم نميمي

. گذاري بكنندحاال كشورهايي مثل چين خودشان بايد اين دانش را پايه. سازي كل را براي خودش نگه داشته استاي ولي آن دانش يكپارچهگوشه

يي را بگيريد و اين كه چطور حفظشان كنيد و راضي نگه داريد؟شما طرحي داريد براي اين كه چه جور آدمها
من اين شرايط را در . دهنديعني به محض اين كه شرايط را از همه لحاظ خوب نبينند تغيير جا مي. نيروهاي خبره تيزند. قاعدتاً هنر ما همين است
10 نفر و در طول يك سال بعد 10 ماه، حدود 3 را قطع كرد در عرض به محض اين كه ايران خودرو يك كم منابع مالي. كارت ايران خودرو داشتم

يعني كسي كه . نفر ديگر رفتند و باقيمانده نيروها چند تا ديپلمه و چند تا ليسانسه بودند كه با التماس نگهشان داشته بودم يا به آنها پست داده بودم
مانند و اين آرامش يعني در شرايط عدم آرامش فكري، نيروهاي نخبه نمي. ش كرد ولي بدنه دانشي شركت ريز،تا ديروز كارشناس بود بشود رئيس

20شود شناسم از لحاظ حقوق، خوبند ولي وقتي شرايط جامعه يك دفعه دچار تنش ميمثالً يكي از اين شركتها كه من مي. فكري بايد فراهم بشود
بايد مسير شغلي . ترين كارها مديريت نيروي انساني استيكي از سخت. گذارداثر ميهمه اين پارامترها . دهند درصد نيروها را از دست مي30تا 

خوب براي افراد طراحي كنيم كه حقوق مناسب با بازار در آن شغل بگيرند كه اين، نياز به درآمد خوب، نظام شغلي خوب، نظام تأمين يا جبران 
به خصوص منابع مالي؛ يعني گام . طلبد از همه لحاظ تأمين كنيم كه زمان و منابع ميخدمت خوب دارد و همه چيز به حقوق نيست و بايد افراد را
آن هرم . تنها حربه براي نگه داشتن آنها مسائل مالي نيست. ولي همه چيز مالي نيست. اول در هرم مازلو اين است كه شما بايد افراد را تأمين كنيد

 هرم كوچك هنگامي كهبيني ولي ده را بزرگ ميعيعني قا.  مالي است آن آيتم،ترين بخش هرمترين سطحش و بزرگپايين. مازلو هم يك هرم است
اينها استثناست كه شما براي فرد شغل خوب و درخشاني ببيني ولي حقوق او را پايين ببيني و قبول كند كه بماند و شايد فقط . روندشود آدمها ميمي
گيرد  دالر مي4000چون كسي كه در امريكا پايه حقوق .  رقابتي است و تورم هست بمانند،ي كه بازار درصد افراد قبول كنند در شرايط20 يا 15
ولي در ايران اين جوري نيست و حقوقها خوب .  دالر بگيرم چون همين جا تأمين هستم4200گويد من براي چه به يك شركت ديگر بروم و مي

. نيستند

!ت طبقه نيس4در ايران آن هرم مازلو 
اآلن يك طرحي براي هيئت مديره داريم كه . ما بايد با ابزارهايي آن كمبود درآمد را جبران بكنيم.  طبقه نيست و هم اصالً هرم نيست4هم 

 سابقه كار  سال3ما اينجا به كسي كه . دهد هزار تومان حقوق مي900 تا 850بازار به يك فرد صفر كيلومتر . آدمهايي را داشته باشيم همتراز با بازار
. 600خواهد استخدام بشود دهيم و به كسي كه تازه مي مي750دارد 

 اتفاق بيفتد و ريسك BPايم كه بايد در يك  و اين وضع شركت تينا به خاطر محدويت منابعي است كه داشته750شود حتي بعد از ماندگاري مي
اين . گيرم يك ميليارد تومان بايد در حساب من باشدثالً وقتي شركت را تحويل ميم. است كه آدم بدون داشتن برنامه اقدام به افزايش حقوق بكند

.ايمبيني كردهآيتم بن كارت را براي پرسنل پيشبراي همين نشده است كه حقوقها را اصالح كنيم و فقط يك . اتفاق در اينجا نيفتاده است
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.اگر اينها در حقوقشان منظور بشود تأثيرش بيشتر نيست
و به اي بايد خارج كردها را از حالت سليقهاين نظام پرداخت. كنيمبيني ميش را پي يا كارانهدر كنار آن نظام آكورد. ام حقوقي بايد اصالح بشودنظ

يران خودرو ما در شركت كارت ا.  درصد بيشتر بدهيم5 است 19 ما به يك ليسانسه كه معدل او ،براي مثال. تر كنيمپارامترهاي تعريف شده وابسته
گفتيم شما از . داديم ضريب حقوق باالتري مي1آموخته دانشگاه سطح به دانش. 2 و سطح 1سطح : دانشگاهها را به دو سطح تقسيم كرده بوديم

مدرك و بندي داشت و هم كنيم ولي براي آن پارامتر يك جدولي درست كرده بوديم كه اختالف درجه هستيد، شما را استخدام مي2سطح دانشگاه 
.هم معدل را مالك قرار داده بوديم

چه راهكاري براي اين قضيه وجود دارد؟ . كننداي است كه بانكها ريسك نميساز و كار دادن وام در كشور ما به گونه
Venture)پذير گذار ريسكشركتهايي به نام سرمايه Capital)بخش خصوصي نداريم در خارج هستند كه در ايران يكي دو تا دولتي هست ولي در  .

كنيم گذاري ميگويند اين ايده و طرح از شما و ما هم سرمايهكنند و ميگذاري ميآنها با مطالعه روي يك پروژه اگر سودآور باشد صد درصد سرمايه
. اند باشدكنند كه درصدي از سهام براي آنها كه ايده را دادهبعد توافق مي

بنيان دهد و زمينه فعاليت آن در كسب و كار دانشيس شده است كه وام ميدر دانشگاه شريف يك صندوقي تأس
. پذير استريسك

هر اتفاقي كه .  راحت باشدشافتد و خيالگذار اطمينان بدهد كه اتفاقي برايش نميدولت بايد اين فضا را باز كند و به سرمايه. همه چيز با دولت است
گفت رفتيم تا يك فناوري را از يك شركت وارد كنيم كه به خاطر تحريم به ما راي مثال، دكتر حيدري ميب. بيفتد ضمانت بازگشت سرمايه را داري

.اي در چين داشت قرارداد ببنديمندادند ولي ما راهكاري پيدا كرديم كه با همان شركت كه شعبه

 آن فناوري را داشت؟ صدِ، صفر تاآيا شركت چينيولي 
.اآلن به خاطر تحريم، انتقال پول در بانكهاي ما مشكل شده است. كردندقل بود و اينها به صورت واسطه عمل ميآن شركت چيني يك شركت مست

در پايان، ضمن تشكر از اين كه وقتتان را در اختيار ما قرار داديد، مطلب ديگري هم هست كه بفرماييد؟
التحصيالن با فارغ. برق زياد است ولي اغلب گرايش به برق قدرت دارد. كم است خيلي ITكنم شركتهاي تان كه نگاه ميدر كتابهاي مصاحبه قبلي

.كنممن هم از شما به خاطر فرصتي كه براي اين مصاحبه داديد تشكر مي.  ..الكترونيك و مخابرات كمتر مصاحبه شده است
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.داندولي لزوماً راه حل عملي آن را نمي. آيدكند كه براي مردم عادي پيش نميميبينند و سؤاالتي را مطرح ه افراد عادي نميكبينديك فرد خالق چيزهايي را مي•
.كندگذارد و يك كار جديد را كه اقتصادي هم هست ايجاد ميولي يك كارآفرين پا را فراتر مي. حل يك مخترع، اقتصادي نيستلزوماً راه•
.شده باالست يا بازده آن پايين است ثبت شده است ولي از اين بين شايد تعداد كمي امكان تجاري شدن داشته باشند؛ زيرا قيمت تمام،زاران اختراعدر سال گذشته ه•
.هد شد يا خيراي كه دارد واقعاً عملي خواو مطمئن نيست ايدهبه ديگران نيست يكي از چالشهايي كه يك كارآفرين با آن مواجه است اين است كه متكي •
.اش را اقتصادي كندكند تا ايدهرود و تالش ميكند و جلو ميريسك مي. يك ايده را با قبول تمام ريسكها عملي كرده استكارآفرين، •
.وفق خواهد بودپشت است و مكننده است و اگر فردي حتي ضريب هوشي پايين داشته باشد ولي پشتكار داشته باشد، مثل مسابقه خرگوش و الكهوش، تسريع•
.كننده استانجام دهد، حتماً نبايد فردي بسيار باهوش باشد، بلكه بايد پشتكار داشته باشد و امكانات مالي هم تسريعخواهد كارآفرين باشد و كاري نو اگر فردي ب•
.يابدكنيد و اين چرخه ادامه ميعدي هزينه ميولي شما بخشي از سود را براي تحقيق و توسعه كار ب. بر استبخشي بسيار هزينه، بخش تحقيق و توسعه•
.ايمترين بخش شركت ما بخش تحقيق و توسعه بوده است و همواره محصوالت جديد ارائه نمودهترين و زندهتوانم بگويم قويت ميئبه جر•
.دجه شناور عمل كندبا بوو  سناريو بر پايهبخش مالي هم خوب است . يدمواجه شوآمادگي با بحرانها اجازه ندهيد بدون •
.داريد كار كنيد و در يك شرايط ثابت اقتصادي و اجتماعي گام بر ميدانيد بايد چهشما برنامه داريد و ميBusiness Planدر •
.ش را پيدا كندبايد هر كااليي با يك مزيت رقابتي، غير از قيمت در بازار، جايگاه خودضعيت اقتصادي، بهبود نخواهد يافت وتا توليد پا نگيرد، و•
.دادن است حاضر اين اتفاق در حال رخ در حال. رودعلت وجود تمايل به خريد كاالهاي خارجي گاهي حتي انگيزه توليد در داخل از بين ميبه•
.اندمالي با هم مشكالت زيادي پيدا كردهاند بر سر مسائل ام افرادي كه حتي بسيار با هم نزديك بودهبسيار ديده. دهم تنها كار كنم تا به صورت شراكتيترجيح مي•
. براي حل آن تفاهم كنند، ديگر مشكلي رخ نخواهد دادوترين و بدترين حالتها را مطرح كنند ند اگر در همان ابتداي كار، سختبزنخواهند شركت افرادي كه مي•
.تواند عامل نفاق و كينه و دشمني هم باشدرگشاست ميطور كه بسيار كاتعارف و مواردي نظير آن در آينده ايجاد مشكل كند و پول همان•
.ها اكثراً فردي استبينيد كه پروژهشما حتي در مقاطع دانشگاهي هم مي. در ايران كار گروهي ما بسيار ضعيف است•
.اندهاند و موفق هم بودكار گروهي در كارهاي عادي و روتين، بسيار خوب جوابگوست و خيلي جاها هم اين كار را كرده•
.ايدها و حركتهايتان هزينه كردهچون وقتي شما پيشرو هستيد براي ايده. رايت استبنيان با آن مواجهند بحث كپييكي از چالشهاي مهمي كه شركتهاي دانش•
.شودغيرآكادميك دچار سردرگمي ميفرد دانشگاهي وقتي به مشكلي برخورد كند قبالً ياد گرفته است كه از چه منابعي براي حل مشكل استفاده كند و يك فرد •
.توانيد ريسك كنيد و مثالً محصول جديدي را بدون مطالعه ميزان كشش بازار ارائه كنيدوقتي در دنياي واقعي هستيد نمي•
.كند» كار«در حين تحصيل، دانشجو بايد .كندانسان تا زحمت نكشد و تا تحت فشار نباشد پيشرفت نمي•
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.براي شروع لطفاً خودتان را معرفي نموده، سوابق تحصيلي خود را مطرح نماييد
دانشكده ام در دوران كارشناسي، مهندسي صنايع از دانشگاه اميركبير بوده است و در مقطع فوق ليسانس در صمصام ذوالقدر هستم، رشته تحصيلي

. هستم88التحصيل سال ام و فارغ را خوانده(MBA) رشته مديريت سازمان دانشگاه صنعتي شريف،اقتصاد  و مديريت

كرديد؟ اولين جايي كه در آن از چه زماني وارد بازار كار شديد؟ آيا در زمان دانشجويي كار مي. راجع به كارتان صحبت كنيد
كار كرديد كجا بود؟

كار كردم، يعني در كنار درس خواندن، با پدرم در شركتي  سالگي شروع به 15از سن  كار شدم، حدوداً حقيقت اين است كه من خيلي زود مشغول به
.كردمكه داشت همكاري مي

اي؟در چه زمينه
هاي مواد شيميايي از آنها مواد ساختماني بسيار مقاوم، توليد مصالح ساختماني نوين كه بازيافتي بود از خاكهاي غيركشاورزي مثل رس كه با فناوري

توانستند ساختمان بسازند يا از ترين بخش آن اين است كه از موادي كه در صنعت ساختمان قابل استفاده نبود ميارزان. كردندار و ارزان توليد ميپايد
.ساختيمها يا تخريبهاي مصالح ساختماني قديمي دوباره مصالح ميبازيابي خرابي
در دبيرستانها بود كه در آن روزها» كاد«كردم و نيز در بين ساعتهاي تحصيل، طرحي به نام  سالگي كالً در تابستانها كار مي16- 15در همان سن 

.كردمبه طور كامل در شركت بودم و بعدازظهرها هم كمك مي
 يكي از شركتهاي بزرگ افزار درنرممدتي مسئول. تمام ماندداليلي نيمهخواندم كه بهافزار مي بخوانم، نرم راقبل از اين كه رشته مهندسي صنايع

هستم كه يك شركت » پيشركت ساروج بن«البته عضو هيئت مؤسس . وقت داشتم بعد از آن دوباره در شركت پدرم فعاليت تمام.كامپيوتري بودم
در بخشهاي وقت در اين شركت بودم و  سالگي به صورت تمام24 دوباره در سن 74من از سال .  تأسيس شده است68خانوادگي است و در سال 

اكنون ام و تا همسالهاي سال كار كرده. ، مدير پروژه و مدتي مدير توليد بودمR&D را گذراندم و مدير بخش R&Dهايدوره. مختلف كار كردم
.امم و از پارسال هم مديرعامل شركت شدهاشتهمديريت مالي شركت را برعهده دا

ايد؟پس همواره در شركت خودتان كار كرده
.كردم سالگي در يك شركت بزرگ كامپيوتري كار مي21- 20كم حدود  سال در سطح مديريت، آن هم در سن خيلي 4طور كه گفتم همان. خير
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دست آوريد؟جاي سؤال دارد اين كه چطور با آن سن كم توانستيد اين جايگاه را به
افزار بخوانم زماني كه كامپيوترهاي كومودور بود و رشته نرم،قاطع دانشگاهيدر مافزار عالقه زيادي داشتم و قبل از اين كه تصميم بگيرم من به نرم

.ام باعث شده بود كه مورد اعتماد باشم و در آن بخش خيلي كارآمد باشمسوابق كاري. نوشتمكردند، من با آنها برنامه ميهمه با آنها بازي مي

شايد به علت تجربه كاري بود كه داشتيد؟
ولي ! كردمالبته بازي هم مي. كردم تا بازي كردننويسي ميكردند، من بيشتر برنامهدي داشتم و زماني كه همه با كومودور بازي ميبله تجربه زيا

.اكنون واقعاً عالقه خاصي نسبت به اين موضوع دارمحتي هم. نويسي بودبيشتر كارم برنامه

.دارد... افزار، نظم و ايش به نرمبنابراين احتماالً شركت شما خيلي ساختارمند است و گر
 يا نه انبارداري يا حسابداري خودمان ساما،عنوان مثال به.ام ولي هر كاري كه الزم باشدهوا دور شدهويك مقدار از آن حال. طور نيستخير، لزوماً اين

. شود استفاده ميها در شركتنامهاش را خودم انجام دادم و مدتهاست از اين برنويسيبرنامه... شده و بسته قيمت تمام
براي من خيلي سخت بود شركتي را .  بود كه پدرم گفت به نظرم بهتر است به شركت برگردي و كار خودت و شركت خودت را ادامه دهي74سال 

ر يك تشكيالت ساختاريافته كه تعداد زيادي پرسنل داشت و من جزو مديران آن شركت بودم را رها كنم و به يك شركت كوچك و خلوت بيايم و د
قدر هم كه آنجا آزادي عمل داشته باشم، در شركت خودم آزادي عملم  ولي بسيار راضي هستم زيرا هر .در جايي بسيار ارگانيك و كوچك كار كنم

ماند و بسيار خوشحال ميدهم، حاصل آن در همين شركت باقي شود و هرچه كار جديد انجام ميكنم، نوآوري ميصدها برابر شد و هرچه تالش مي
.هستم كه اين تغيير را در روند كارم با وجود اين كه بسيار سخت بود، انجام دادم

رسد كه نقش پدرتان در روند زندگي شما خيلي پررنگ بوده است؟نظر ميبه 
نوآور و كارآفرين است و در حوزه كارآفرينان كشور رسيده دارد و فردي خالق و  ثبت اختراع به20بله بسيار پررنگ بود، چون پدر من فردي است كه 

. است بوده جزو منتخبان وزارت صنايع74 يا 73كنم سال فكر مي

اند؟پدرتان هم رشته مهندسي خوانده
.بله، رشته مهندسي دريا

زمينه فعاليت كاري شركت فقط توليد مصالح ساختماني است؟
لي بعد از آن يك فناوري را از امريكا به ايران منتقل كرديم و چند سال روي آن كار كرديم و تغييرات خير، مصالح ساختماني در شروع كار بود و

اي در آن ايجاد نموديم و در حال حاضر توليدكننده پوششهاي ضدخوردگي، پوششهاي ضدسايش و مقاوم كه كاربرد بسيار زيادي در صنعت عمده
.دارند، هستيم

 توضيح بفرماييد؟امكان دارد مقدار بيشتري
.توانم بگويم هر صنعتي كه فكر آن را كنيد اين نوع مواد در آن كاربرد داردمي
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؟رود به كار ميعنوان پوششبه 
يك مخزن .  يك لوله كه بخواهد زير زمين دفن شود نياز است كه پوششي روي آن باشد تا دچار خوردگي نشود؛ مثالً در صنعت نفت و گاز،بله

يك سازه فلزي نياز است داراي پوشش مقاوم باشد كه در مقابل . خام نياز است كه از داخل، پوشش داده شود كه خورده نشود يا نفتمشتقات نفتي
يون كلر در هوا مقاوم باشد و نيز يك سازه كه قرار است در دريا قرار گيرد بايد پوشش خاصي داشته باشد كه در فواصل جزر و مد، دچار مشكل 

.نشوند
 اين شيكي از داليل فرو ريختناست كه  برجهاي دوقلوي تجارت جهاني در نيويوركساختمانتوانم به آن اشاره كنم،نمونه مشخص كه مييك 

.بود كه پوششي كه روي فوالد بود در قسمتي خوب كار نشده بود و آهن لخت بود و همين باعث تسهيل فرو ريختن ساختمان شده بود

ارآفريني چيست و آدم كارآفرين به نظر شما كيست؟ دوست دارم احساس خودتان را بدانم نه ديدگاه شما نسبت به ك
.تعاريف رسمي كه وجود دارد

ها اين واژهگرچه-، نوآور، مخترع و كارآفرين هاي خالقعنوان يك مخترع از واژهه تعاريفي هست كه شايد خيلي كتابي باشد ولي كالً برداشت من ب
كند كه ميبينند و سؤاالتي را مطرح كه افراد عادي نميبيندشود و ميميست كه يك فرد خالق چيزهايي را متوجه  ا اين-ك باشدهم نزديخيلي به

 چه آن را ثبت كند داند،حل عملي آن را ميست كه راهيك فرد نوآور فردي ا. داند ولي لزوماً راه حل عملي آن را نمي،آيدبراي مردم عادي پيش نمي
گذارد و يك كار جديد را كه ولي يك كارآفرين پا را فراتر مي. حل، اقتصادي نيستولي لزوماً آن راه. را ثبت كند مخترع است اگر آن؛ه نكندو چ

؛  ثبت شده است ولي از اين بين شايد تعداد كمي امكان تجاري شدن داشته باشند،در سال گذشته هزاران اختراع. كنداقتصادي هم هست ايجاد مي
كه يك كارآفرين شايد يك مخترع هم نباشد، ولي كاري را انجام داده كه كسي قبالً در حالي. شده باالست يا بازده آن پايين استزيرا قيمت تمام

.انجام نداده است

آيا منظور شما اين است كه يك ايده را توانسته است به محصول تبديل كند؟
زيرا يكي از چالشهايي كه يك كارآفرين با آن مواجه است اين است كه متكي به ديگران .  عملي كرده استبله، يك ايده را با قبول تمام ريسكها

رود و كند و جلو ميپس ريسك مي. اي كه دارد واقعاً عملي خواهد شد يا خير كار ندارد و مطمئن نيست ايدهاي هم به ايننيست و اصالً عالقه
.دي كنداش را اقتصاكند تا ايدهتالش مي

ها يا ابزارها را داشته باشد؛ مثالً باهوش باشد، با اراده باشد، ها را دارد بايد يك سري مشخصهآدمي كه اين ويژگي
 يك از اين ابزارها نياز است؟ نظر شما كدامبه. اي استامكانات مالي داشته باشد و يا انسان با انگيزه

تر تر باشد كار هم سريعابزار قطعاً هرچه قوي. يك سري ابزار وجود دارد و يك سري ملزومات. قائل شويماجازه بدهيد همين ابتدا بين اينها تفكيك 
نيز » اراده«ترين عامل و مهم» پشتكار«. توانيد موفق باشيدانجام خواهد شد، ولي ملزوماتي هم وجود دارد كه اگر نباشد شما با بهترين ابزار هم نمي

كننده است و اگر فردي حتي ضريب هوشي پايين داشته باشد ولي پشتكار داشته باشد، مثل مسابقه نظر من تسريعهوش به . بسيار مهم است
من اعتقاد ندارم كه اگر فردي بخواهد كارآفرين باشد و كاري نو و جديد انجام دهد، بايد فردي بسيار . پشت است و موفق خواهد بودخرگوش و الك

دهد همواره  سال است كار انجام مي20عنوان فردي كه كننده است و من بهكار داشته باشد و امكانات مالي هم تسريعباهوش باشد، بلكه بايد پشت
ايم و ايم كه كار كنيم، بلكه كار را شروع كردهگذاري نكردهسرمايه. امگذاري نكردهگاه سرمايهام و هيچدست آوردهمنابع مالي را از داخل كار به

.تر كار استتوانم بگويم كه منابع مالي جزو ملزومات است، بلكه ابزاري براي انجام سريعپس نمي. ايمدست آوردههسرمايه را ب
اي كه به سوددهي رسيده است، بخشي از سود را براي ولي شما با انجام پروژه. بر استبخشي بسيار هزينه، عنوان مثال، بخش تحقيق و توسعهبه

.يابدكنيد و اين چرخه ادامه ميعدي هزينه ميتحقيق و توسعه كار ب
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هايي خواهم درباره حوزهايد و حاال قصد توسعه آن را داريد، ميايد و كارآفرين هم بودهشما كسب و كاري را ايجاد كرده
كنيد نقش اين نهادها در فرايند كارآفريني چيست؟فكر مي. چون بازاريابي و تأمين مالي صحبت كنيم

شود كه شايد با ساير هاي قبلي تأمين ميطور كه گفتم منابع مالي ما از محل سود پروژهام، بلكه همانگاه از جايي وام نگرفتهحال هيچمن تا به 
 آن از گيريد اگر بخواهيد با درصد بااليي سود آن را بازگردانيد شيريني گرفتنميوام همين خاطر است كه شما وقتي پولي را به. شركتها متفاوت باشد

معروف قول ام و به گاه به هيچ بانك يا نهاد مالي بدهكار نبودهدانم اين است كه هيچپس شايد يكي از داليلي كه خودم را موفق مي. رودبين مي
در تحقيق و توسعه بهشده كه به سوددهي رسيده است  كه از پروژه انجام راوقتي پولي. ام و به كسي تعهدي ندارمهمواره به اندازه جيبم خرج كرده

.كند ميايجادگيريد، خودش در پروژه بعدي سرمايهكار مي

كنند اصالً نيازي به آن  راجع به بخش تحقيق و توسعه در شركتتان صحبت كرديد كه حتي برخي تصور مي،در بحث توسعه
 يك كسب و كار كارآفرينانه چيست؟تكاملنقش دو نهاد مالي و بازاريابي در . نيست

ايم و هر ترين بخش شركت ما بخش تحقيق و توسعه بوده است و همواره محصوالت جديد ارائه نمودهترين و زندهتوانم بگويم قويت ميئه جرب
نند توانظر من اين بخشها مياما در مورد مطلبي كه شما فرموديد، مثالً در بخش فروش، به . ايمايم و توقف نكردهمدتي يكبار محصولي جديد داشته

.مكمل هم باشند
من معتقدم كه ورود ضعيف، بدتر از وارد نشدن است؛ يا .  بايد ارائه شود و به شيوه خوب هم ارائه شود،يافتهمثالً يك ايده جديد در شكل اقتصادي

وارد شويد ولي اگر ضعيف عمل كنيد ايد كه در آينده به آن حوزه چون اگر وارد نشويد جايي را براي خودتان گذاشته. بايد قوي وارد شد يا وارد نشد
تواند نقشي اساسي و مكمل داشته اين است كه بخش فروش مي. كنيد، چون اسم شما در بازار، تضعيف شده استپلهاي پشت سر خود را خراب مي

نقش بخش مالي هم اساسي . ر بيابدتواند جايگاه خوبي در بازاهاي جديد و اقتصادي را ارائه كند، مياگر بخش فروش قوي حركت كند و ايده. باشد
بندي كند و با منطق و كند، اين بخش بايد بتواند كنترلهاي الزم را اعمال نمايد و بودجهاش را خودش تأمين  منابع مالي،است حتي اگر شركت

نه اين كه اجازه دهيد .  سناريو جلو برودايه بر پبيني بايدعلت عدم پايداري شرايط اقتصادي و عدم توان پيشكه به طوري به . بيني حركت كندپيش
.با بودجه شناور عمل كندو سناريو بر پايهبخش مالي هم خوب است . آمادگي با بحرانها برخورد نماييدبدون 

تفاوت دارد؟) طرح تجاري(BPآنچه از سناريو مد نظر شماست با 
 كار كنيد و در يك شرايط ثابت اقتصادي و اجتماعي گام بر دانيد بايد چه مي شما برنامه داريد وBusiness Planبله، متفاوت است چون در 

در گذشته . شودسري تغييرات عمده در شرايط محيط مواجه مي شما با يك Business Planكند ولي وقتي شرايط اقتصادي دائماً تغيير مي. داريدمي
كه با كمي اصالحات اصالً حتي نياز به خريد هم نبود، چون اين طوريخريدند بهاروپا ميرسم بر اين بود كه كارخانجات، خط توليد ارزان قيمت از 

كنيم كه تا يك سال پيش ما در كشوري زندگي مي. مثالً از نظر مصرف انرژي ديگر اقتصادي نبوده است. خط توليد، دورريز آن كشورها بوده است
.خريدند ولي امروز آن خطوط توليد، جوابگو نيستخطوط را با قيمت ارزان ميشد و ارزان بود و اين انرژي با يارانه ارائه مي

. بيني كند كه اين اتفاق رخ خواهد دادتوانست پيش اآلن جوابگو نيست، گرچه كسي نمي است كه براي آن شركت نوشته شدهBusiness Planپس 
.چكتر را حدس زداين اتفاقي بسيار تأثيرگذار بود ولي حاال شايد بتوان اتفاقات كو

يك نفر كارآفرين اگر يك كار را با روشهاي بهينه انجام دهد و به نتيجه رسيده باشد و دانشش به محصول تبديل شده 
مندم كه در همين دليل خيلي عالقهبه. رودباشد، حال اگر آن محصول خوب ارائه نشود، تمام پيشينه تالشش از بين مي

.فعاليت نيز پرداخته شودها به بحث بازاريابي مصاحبه
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نظر من بايد كمي ولي به ... دهد و كند، وام نميدانند كه حمايت الزم را نميگيرند و دولت را مقصر ميها ايراداتي ميخيلي
منظور تواند شامل دولت باشد كه بهبرم كه ميكار ميجاي دولت عبارت حاكميت را به تر به اين مسئله نگاه كرد و بهكلي

ايد گاه نرفتهشما كه هيچ. گذارددر كنار مجلس كه قانون مي. كندهاي اجرايي را تدوين مينامهصول بهتر به اهداف، آيينح
تواند به توسعه كسب و كار كمك كند؟چگونه حاكميت مي. وام بگيريد، لطفاً ديدگاه خودتان را بيان كنيد

 كلمه در زمينه حمايت از 20-25قدر اسم طوالني داشت دارم چند سال پيش قانوني بود كه اينخاطر به. شود» اجرا«قانون، خوب است ولي بايد 
.پس شايد مشكل ما قانونگذاري نباشد، بلكه عمل و اجراي آن باشد. گاه عمالً اجرا نشدتوليد داخلي بود ولي آن قانون هيچ

ايم، توليد داخلي گونه محدوديتي براي ورود جنس خارجي قائل نشده هيچتوانم بگويم وقتي كه جامعه تمايل به خريد جنس خارجي دارد ومي
.گيرد و تا توليد پا نگيرد، وضعيت اقتصادي، بهبود نخواهد يافتگاه پا نميهيچ

سري چيزها مثل واردات بايد گرفته شود، ولي اقتصاد آزاد و رقابت را چه كنيم؟فرماييد جلوي يكپس شما مي
» قيمت«نظر من مزيت رقابتي به. ستم كه بايد هر كااليي با يك مزيت رقابتي، غير از قيمت در بازار، جايگاه خودش را پيدا كندخير، من معتقد ه

آيد و وجود ميچندان قشنگ نيست، چون مثالً اگرچه توليدكننده داشته باشيم و همه بخواهند روي مزيت رقابتي قيمت تكيه كنند، جنگ قيمتي به
جاي تعرفه كم براي كاالي خارجي، تعرفه را باال ببرد يا تعرفه واردات اجناسي را كه نظير آن در ولي اگر دولت به. اند همه بازنده،تيدر جنگ قيم

 تمايل علت وجودچون به. شودتر ميكار سختشود باال ببرد با وجود اين كه در بازار تمايل به خريد كاالهاي خارجي وجود دارد، اين داخل توليد مي
 حاضر اين تصور كنيد اگر اين ديدگاه در جامعه رشد پيدا كند كه در حال. رودبه خريد كاالهاي خارجي گاهي حتي انگيزه توليد در داخل از بين مي

، يا بدتر اين كه از اين تواند توليد كند وارد اين حوزه نشودپرستي، وقتي يك نفر كه ميدادن است، با روند افزايشي فرهنگ بيگانهاتفاق در حال رخ 
را ... گذاري در بانكها تمايل پيدا كند، ديگر درگيري با بيمه و دارايي و حقوق پرسنل و گذاري در توليد، به سرمايهجاي سرمايهقضيه خارج شود و به

كنيم هد داد؟ اگر قرار باشد هرچه مصرف ميحال حساب كنيد اگر اين تعداد زياد شود و صنعتگران بخواهند به اين سمت بروند، چه رخ خوا. هم ندارد
تا . عداد و تنوع كاالها زياد استت. تك افراد جامعه ديده خواهد شدشود و تأثير آن روي زندگي تكاز خارج وارد شود، ارز دائماً از كشور خارج مي

ت كشورهاي ديگر حتي اروپايي، به اين شكل باشد و يك نسبزماني كه توليد در اين كشور كه منابع زيادي هم دارد و افراد باهوشي هم دارد به
.يابدكشور صنعتي نباشيم و اجناس خودمان را از خارج از كشور وارد كنيم، وضع اقتصادمان بهبود نمي

استنباط من اين است كه بخشي از مشكالت، ريشه در قوانين دارد؛ قوانين واردات و صادرات، يا قوانين گمركي يا تسهيل 
بنابراين در اينجا ديگر بحث كمبود قانون نيست، بلكه بحث سياستهاي كالن كشور است كه در عرصه ... ل فناوري و انتقا
.ايجاد نشود) تحريم(الملل چه رفتار و تعاملي داشته باشد تا اين موانع بين

وحديث در مورد آن زياد رفاست و حاستان شراكت، پرماجردهم  در ايران  وبا توجه به اين كه شركت شما خانوادگي است
هايي را بايد  چه ويژگي؟هايي الزم است رسيدن به هدف مشترك، چه ويژگيبراي شراكت افراد رهبا نظر شما دراست، به

 باشند؟ي داشتهموفقشراكت در خودشان ايجاد و يا تقويت كنند تا 
ولي . كنيم و معتقديم كه تأسيس شركت بسيار راحت استاحت با هم صحبت مينام تعارف، ابتداي كار خيلي رها فرهنگي داريم بهمعموالً ما ايراني

ام افرادي كه حتي چون بسيار ديده. دهم تنها كار كنم تا اين كه به صورت شراكتي كار كنممن خودم هيچ گاه اين كار را نخواهم كرد و ترجيح مي
مثالً . منتهي اين طور نيست كه بحث شراكت كالً منتفي شود. اندزيادي پيدا كردهاند بر سر مسائل مالي با هم مشكالت بسيار با هم نزديك بوده

پرده در همان ابتداي كار،  داشته باشد ولي هميشه به صورت بي هميديگر كار آن فردنمايندگان فروشي داشته باشيم كه مثالً ممكن است خود ما 
خواهند شركت تأسيس كنند اگر در افرادي كه مي.  آمد و جنگ اول به از صلح آخر استمعموالً مشكلي پيش نخواهد. كنيمهمه موارد را مطرح مي
.بيني كنند و براي حل آن تفاهم كنند، ديگر مشكلي رخ نخواهد دادترين و بدترين حالتها را مطرح كنند و پيشهمان ابتداي كار، سخت
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 اين حرفها مطرح نيست و من  كهرارداد نمايندگي بنويسيم و طرف مقابل گفته استابتداي كار قرار بوده است قدر ام كه مثالً ولي خود من ديده
ولي با فردي كه روي قرارداد سختگيري بيشتري داشته ! ايمكنم اما خيلي زود با چنين فردي به مشكل برخوردهبسته هر چيزي را امضا ميچشم

.ايماست مشكل كمتري داشته

دانيد؟ات متقابل، مهم ميآگاهي را در مراودپس شما نقش 
طور كه بسيار البته ممكن است از روز اول هم آگاه باشند اما تعارف و مواردي نظير آن در آينده ايجاد مشكل كند و پول همان. طور استدقيقاً همين

. تواند عامل نفاق و كينه و دشمني هم باشدكارگشاست مي

گردد به پيشينه فرهنگي ما كه اين برمي. هيچ گاه با كسي شريك نخواهم شداي كه گفتيد اين بود كه من شما اولين جمله
اي داريد؟در زمينه كار گروهي چه ايده. اگر شريك خوب بود، خدا هم شريك داشت: گويندمي

ام و متأسفانه به علت را كردهچند مرحله اين كار طي كنم اين است كه تجربه خوبي در اين مورد ندارم؛ زيرا منظور من از اين كه گفتم شراكت نمي
. امتجربگي به مشكل برخورد كردهكم

مثالً در دانشگاه اگر . ها اكثراً فردي استبينيد كه پروژهشما حتي در مقاطع دانشگاهي هم مي. معتقدم در ايران كار گروهي ما بسيار ضعيف است
كنند و تعامل را ياد بگيرند و از ده تا گروه دو تا هم ياد بگيرند باعث توسعه فرهنگي حتي بازده باال نباشد وادار كنيم دانشجوها به صورت گروهي كار 

زيرساختها در اين زمينه مشكل دارد و اين عدم يادگيري، خودش را در .بنابراين معتقدم كه بايد در بخش آموزش به اين مسئله توجه شود. شودمي
اند و موفق در كارهاي عادي و روتين، بسيار خوب جوابگوست و خيلي جاها هم اين كار را كردهكار گروهي . دهدآينده در كارهاي جمعي نشان مي

رايت است كه خيلي يك بحث مهم مسئله كپيD&Rاند، نسبت به اين كه يك نفر به تنهايي بخواهد اين كار را انجام دهد ولي در كارهاي هم بوده
كند مجبور است از كار گروهي به صورت ماژوالر استفاده كند؛ يعني به صورت انفرادي كارهايي به محكم نيست و اگر شركتي بخواهد اسرار را حفظ 

كنم چون برخي كارها فرموليشن است و خيلي راحت يك من خودم از اين روش استفاده مي. افراد بدهد يعني كار گروهي را به صورت جداجدا كند
ام و روشي بنابراين خود من از اين روش نتيجه بسيار خوبي گرفته. تواند حاصل زحمات شما را ببرد و در جاي ديگر استفاده كندرد متخصص ميف

.شوداست كه به علت عدم حمايت قانوني انجام مي

!ايد با اين روش جلوي خالقيت بدون تعهد را بگيريد؟پس شما توانسته
. توان جلوي آن را گرفتگاه نميايم اين روند را كند كنيم ولي هيچ توانستهتا حدود خيلي زيادي

تعريف شما از موفقيت چيست؟
خود شخص . شايد شما وقتي به هدفتان برسيد احساس موفقيت كنيد. به نظر من موفقيت، نسبي است و هر كسي از موفقيت تعريف و تعبيري دارد

مثالً ممكن است هدفتان خيلي . ايدكند ولي يك مسئله مهم اين است كه شما چگونه هدفگذاري كرده ميرسد احساس موفقيتوقتي به هدفش مي
. پايين باشد و خودتان احساس موفقيت كنيد ولي از ديد ديگران كار خاصي انجام نداده باشيد

!»الكي خوش«يا به عبارتي 
كنند ولي از ديد ديگران رسند و احساس عدم موفقيت ميكنند و به آن نميانتخاب ميكنند يا اهداف غيرقابل دستيابي برخي درست هدفگذاري نمي

آيد كه مخالف موفقيت، شود اين مفهوم به ذهن ميسپس وقتي بحث موفقيت مي. كنم نخست بايد هدفگذاري درست باشدپس من فكر مي. موفقند
خود من فردي هستم كه پشتكار زيادي دارم به عنوان . وفقيت آينده استشكست است؛ ولي اگر فردي درست هدفگذاري كند، شكست بخشي از م
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ام حتي در صورتي كه بسيار شكست خورده. شودشوم بيشترين وقتم در آزمايشگاه سپري ميكنم و درگير پروژه مياي كار ميمثال وقتي روي پروژه
.رسمبدهم تا به هدفم ام و آن قدر ادامه مياما اميدم را از دست نداده

...آموخت و از شكست، بسيار توان از پيروزي كم مي: گويدالمثل ژاپني مييك ضرب
اگر بخواهيم ديدمان را باالتر ببريم و از بعد سازماني به اين مسئله نگاه كنيم . تعريف شما از موفقيت، خيلي فردي بود

تعريف شما چيست؟ شركت، سازمان و گروه موفق چگونه بايد باشد؟
پتانسيل كارش . شايد هدف يك سازمان حاشيه سود خالص ساالنه يك ميليارد تومان باشد. توان به سازمان تعميم دادن بحثي كه كرديم را ميهما

به . توانست بهتر باشدرسد خوشحال است ولي مي ميليارد تومان سود ببرد ولي هدفش را پايين گذاشته و وقتي به آن مي10تواند اين است كه مي
.ظر من تعاريف خيلي وسيع استن

بينيد؟پس شرايط سازمان موفق را هم شما مانند فرد موفق مي... اين تفاوت نگاه از درون و نگاه از بيرون است
. چه اين اهداف، مكتوب باشد يا به صورت ايده در ذهن مديران باشدانداز دارد؛، يك هدف يا چشمبله چون سازمان هم مثل فرد

 ماهيت كاري شركت شما؛ فرموديد محصوالتي را توليد كرديد و در آن توسعه و تكاملي ايجاد كرديد و اين برگرديم به
كنيد ديدشان اين باشد كه ها وقتي در مورد توليدات ساختماني صحبت ميشايد خيلي. بوده است... فرايند شامل نوآوري و 

. ايدبنيان بوده است و بر همين مبنا رشد كرده كه كار شما دانشايد؛ در حاليگذاري و خريد و فروش رشد كردهبا سرمايه
بنيان چه نظري داريد؟ تفاوت آنها با شركتهاي عادي و موانع و مشكالت پيشروي آنها چيست؟راجع به شركتهاي دانش

ها و حركتهايتان و هستيد براي ايدهچون وقتي شما پيشر. رايت استبنيان با آن مواجهند بحث كپييكي از چالشهاي مهمي كه شركتهاي دانش
اي براي اين كار نكرده است و كند، هزينهزماني كه يك نفر از كار شما تقليد مي. كنيدها را جبران ميايد و با اقتصادي كردن آن، هزينههزينه كرده

.اند نام نهادهولي متأسفانه اين امر را مهندسي معكوس. تواند محصول را ارائه كندتري ميبا قيمت پايين
برد و رقابت كمي سخت قيمت تمام شده را باال ميهاي تحقيق و توسعه روي محصول سرشكن است و هزينه،بنيانبنابراين براي شركتهاي دانش

 كالً رقابت، بسيار كند وكشد و به صورت موازي با شما كار ميچون رقيب، خودش هم زحمت مي. توان رقابت ناميدالبته اين فرايند را نمي. شودمي
. سازنده است و باعث پيشرفت است البته رقابت سالم

...گردد كه يك فناوري از خارج به داخل كشور منتقل شود ميگفته معموالً به حالتي ،البته مهندسي معكوس
مجبور ، مادر اختيار شما نگذارند... لت تحريم و گرچه اگر جايي باشد كه فناوري را به ع. پسندمام و آن را نميگاه اين كار را نكردهمن خودم هيچ

در اين مورد نظري ندارم ولي اگر توليدكننده داخلي در كشور مشغول توليد است و فردي اين كار را انجام دهد به نظر من حتي زشت است . هستيم
البته در حالتي كه كاري در . پسندم حالت اول را هم نميمن. يعني دزدي را با كلمه ارزشمند مهندسي آلوده كنيم. كه اسم مهندسي روي آن بگذاريم

.تواند قابل قبول باشدشود شايد باعث پيشرفت فناوري داخل شود كه ميخارج انجام مي

. كپي كردن محصوالت ديگران ولي با قيمت كمتر%100. كنندها ميدقيقاً مانند كاري است كه چيني
 كه شايد به  آن تحويل داده شد با مبالغ پول داخل آن%98اد از هزاران كيف پولي كه گم شده بود حدود در كشوري مثل ژاپن وقتي سونامي رخ د

شود آن وسيله را برگردانده و روند و با وجود نياز به محصول وقتي برق قطع مي وقتي براي خريد به فروشگاه مي، يا به فرضرسيدميليون دالر مي
ام و دانش فني را من خودم اين كار را حتي در مورد اجناس خارجي نكرده. وطنش دزدي كندتواند از هم نميرد، فدر اين فرهنگ. شوندخارج مي
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توانم قبول كنم كه درست همانند يك جنس خارجي را نمي. امام و تعالي دادهام و زحمت كشيدهام و تالش كردهام و خودم روي آن كار كردهخريده
جاي خريدن آن با دستگاه فتوكپي يا ه اگر باست ليف كرده ألفي با زحمت و هزينه كتابي تؤكه از آن ايده بگيريم ولي اگر مالبته بد نيست . كپي كنم

 يك نسخه از آن برداريم و استفاده كنيم به نظر شما كار درستي است؟ ،اسكن

نباشد و پرورش و ارتقا و نوآوري » فكر«اي اگر پشت هر حركت كارآفرينانه. پس نگاه شما سوداگرايانه و بازرگاني نيست
دانيد؟نباشد اصالً بهتر است آن كار انجام نشود؟ و اگر انجام شود شما آن را كارآفرينانه نمي

ما مثالً ش. شودشود، روش تقلب در آن هم وارد بازار ميهاي كامپيوتري هر كدام كه وارد بازار ميبازي: اي كنمتوانم مثالي بزنم و مقايسهمي
و يك سري منابع محدود داريد و بايد به هدفي برسيد ) كنمكه من به شما خيلي توصيه به امتحانش مي(خواهيد يك بازي راهبردي انجام دهيد مي

ين صورت در ا. كنيد واحد داريد و با يك كار تقلبي آن را يك ميليون واحد مي1000شما مثالً از منابع پولي، . و نحوه تخصيص آن بسيار مهم است
ايم و در نهايت به جايي اگر يك محصول كپي شود ما خالقيت را از خودمان گرفته. ديگر خالقيتي وجود ندارد و در دنياي واقع هم همين است

.اندكار شدهبينيم در كشور خالقيت وجود ندارد و همه، كپيرسيم كه ميمي
آيد و هر كس بايد در رشته خودش زحمت با يك گل بهار نمي. شودعث ترويج فرهنگي مي فرزندانمان باولي اگر ايده بگيريم و زحمت بكشيم براي

 ريشه ژاپني MBAدر حال حاضر بيشتر مطالعات موردي در رشته . زحمت كشيده كه اين شده استيك ملت، ژاپن اگر به اينجا رسيده است، . بكشد
البته فرهنگ، پشتوانه هست ولي فرهنگ را خود مردم . ه فرهنگي و تالش آنهاستعلتش پشتوان...  و 5Sكارخانه تويوتا و مباحثي چون . دارد
اگر همه همين ديد را داشته باشند منجر به ايجاد . طور استسازند و خود ما بايد ياد بگيريم كه با تالش به هدف برسيم و در صنعت هم همينمي

.رسيديمت نداشت و اين قدر پول مفت و فراوان در دست ما نبود به اينجا نميشايد اگر كشور ما نف. فرهنگ سختكوشي در صنعت ما خواهد شد

ها گويم كه ما ايرانيمن نمي. كند ترويج پيدا نمي،به اين مورد اشاره نموديد كه اگر شما هر چيزي را كپي كنيد خالقيت
ها باشد، د مزيت نسبي ما نسبت به غربيتوانپس اين مي. توانيم افراد خالقي باشيمباهوش هستيم ولي فرض كنيم كه مي

بنابراين قادر نخواهيم . ايمشويم مزيت نسبي خودمان را از دست دادهكنيم و ورزيده صنعتي نميكاري ميولي وقتي كپي
.بود فاصله خودمان را با آنها جبران كنيم

بينيد كه افراد خيلي خالق، در آن سازمانها ايراني يا چيني هستند و كنيد ميدر كشورهاي مختلف مثل امريكا وقتي شما به درون سازمانها نگاه مي
.نجا امكانات بيشتري دارند و اينجا كمترخب در آ. ها در صنايع موفق، ردپاي پررنگي دارندايراني

ك ه شما يدهد تا اين كاين ژن خالق در آن بستر فرهنگي، بهتر جواب مي. مطرح است» فرهنگ صنعتي«باز هم بحث 
.يزرع بكاريدلوبيا را در يك زمين لم

ولي در جامعه ما همه سازمانها اين طور . كندجامعه، پذيراي اين قضيه هست؛ يعني فردي كه سختكوش است سازمانش از آن ايده قدرداني مي
چون ايده نو خطرناك است و يا به !  شوددهند تا برود استراحت كند و حالش خوبدهد به او مرخصي مياي نو ارائه مينيستند بلكه تا فردي ايده

.وجود دارد» مقاومت در برابر تغيير«نوعي 
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در حال حاضر در . هاي كامپيوتري راهبردي، براي تمرين عملي، خوب استشما در بيانات خودتان گفتيد كه بازي
با ريسك كمتر رشد پيدا كنيد دانشگاهها مراكز كارآفريني و رشد و پاركهاي فناوري هست كه هدفشان اين است كه شما 

 كمتر،ريسكِبا شما از اين مراكز جوار دانشگاهي كه براي تمرين .  استريسكبازي كميك . و شركتها آغاز به كار كنند
اند چه برداشتي داريد؟ ايجاد شده، و اداره يك كسب و كاراندازيراه

كاره باشيم ولي فرق شويم يك استاد همهنشگاه خارج مي نيست كه زماني كه از داما نياز. ولي خيلي خوب است!من از اين قضيه اطالعي نداشتم
خوانده باشد وقتي به مشكلي برخورد كند قبالً ياد يك فرد دانشگاهي و يك فرد غيردانشگاهي در ايران اين است كه اگر فرد دانشگاهي واقعاً درس

. شود و اين كمترين حسن تحصيالت است و يك فرد غيرآكادميك دچار سردرگمي ميگرفته است كه از چه منابعي براي حل مشكل استفاده كند
هايي اند و موردي كه شما فرموديد كه دانشجو در يك محيط تقريباً واقعي پروژهدانشگاههاي كشورهاي پيشرفته پا را از اين قضيه هم فراتر گذاشته

.گيرد چگونه نظرياتش را ارائه كندون ريسك مالي براي دانشجو ندارد و ياد ميرا تحت نظر استادان راهنما انجام دهد اين خوب است، چ
شايد دو سال طول بكشد . توانيد ريسك كنيد و مثالً محصول جديدي را بدون مطالعه ميزان كشش بازار ارائه كنيدوقتي در دنياي واقعي هستيد نمي

. كه قابليت ارائه به بازار را نداردكه از نظر فني و توليدي به نتيجه برسد و بعد، مشخص شود
بنيان، همين بحث چالشهاي شركتهاي دانش. پذيري هم وجود داشته باشد، نه اين كه ريسك كالً برطرف شوداين مراكز خوب است ولي بايد ريسك

.ردزيرا كارهايي كه براي اولين بار در حال انجام است همواره همراه با خودش ريسك هم دا. قضيه ريسك است

تواند مشكالت مثالً صنعت شما را حل كند؟ يا معتقديد كه مثالً در بخش در مورد ارتباط صنعت و دانشگاه، آيا دانشگاه مي
توان كرد كه بين صنعت و دانشگاه ارتباط برقرار كرد و آيا چه كار مي. تحقيق و توسعه خودتان بايد اين كار انجام شود

!اط هست؟اصالً نياز مشهودي به اين ارتب
براي من يك مقدار مشكل است كه . شركتهاي مثل ما دانش فني دارند كه در خاورميانه و ايران كسي ندارد و شايد در انحصار چند كشور باشد

دهيد  ميكنيد و به دانشگاهاي را تعريف مي گاهي شما پروژه-1: بخواهم با دانشگاه بحث تحقيق و توسعه را دنبال كنم؛ چون سه مورد مطرح است
كنم، چون ما بايد از علم و دانش ديگران هم استفاده  كار خودم را هم تأييد نمي- 2. كنممن اين را تأييد نمي. گيريدو در نهايت نتيجه آن را مي

 هم در كنارش طور همكاري آكادميك را بهترين حالت اين است كه شما در داخل مجموعه خودتان تحقيق و توسعه داشته باشيد و همين-3. كنيم
البته خود من در . شودبه اين دليل كه در روند انجام كار هم يادگيري وجود دارد و در صورت وجود ايراد و اشكال، جلوي آن گرفته مي. داشته باشيد

.كنميهايي را با دانشگاه داشته باشم، زيرا اين نياز را احساس مام هست كه به اين شكلي كه گفتم همكاريهاي كاريبرنامه

به نظر شما چه كار كنيم كه تحصيل دانشجوها . آيد توانمند نيستوقتي يك دانشجوي مهندسي تازه از دانشگاه بيرون مي
.هدفمند شود و حداقلهايي را براي كار مهندسي در عمل به دست آورده باشند

مثالً در مورد همان قضيه . لي ياد بگيرد بايد در محيط عملي باشدواقعيت اين است كه اگر كسي بخواهد كار عم. حل بدون هزينه كه وجود نداردراه
ولي وقتي شروع كنيد كه عمالً . توانيد برنامه بنويسيدولي نمي. نويسي با زبان ويژوال بيسيكگذرانيد مثالً برنامهافزار، شما واحد مربوطه را مينرم

اي براي سفارشهاي مشتريان شويد كه مثالً برنامهحاال شما وارد شركتي مي... جمع كند و اي كه فقط دو عدد را با هم نويسي كنيد نه برنامهبرنامه
اي را در چنين محيطي بنويسد موفق خواهد اگر دانشجو يك چنين برنامه. نياز دارد كه مثالً اگر تعداد سفارشها از حدي بيشتر بود چه پيغامي دهد

.توانند مشوق مالي بگذارند يا هر مشوق غير مالياي دارد؟ مثالً ميوان كارآموز چه انگيزهيك شركت هم از گرفتن يك دانشجو به عن. بود
 نظام آموزشي به اين صورت باشد كه شركتها به خاطر دستيابي به منافع، قبول كنند كه دانشجوها را به عنوان كارآموز بپذيرند و اگر كارآموز بايد
. كند» كار«در حين تحصيل، دانشجو بايد. كندچون انسان تا زحمت نكشد و تا تحت فشار نباشد پيشرفت نمي.گيرند واقعاً از ايشان كار بكشندمي

شود تالش كند و افزار، برگه كارآموز را همين طوري امضا نكند و دانشجو حتي اگر درس را بيفتد مجبور مياگر شركت مثالً در همان بحث نرم
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شود كه حداقل يك برنامه واقعي نوشته است كه كاربرد داشته باشد و نكته ديگر اين كه موفقيت وي در آينده ميبرنامه را بنويسد و اين تالش سبب 
توانند كمك كنند دانشجوها بدون سواد صنعتگران هستند كه مي. اولين بار سخت است برايهميشه هر كاري. ترس او در انجام اولين كار بريزد

.عملي از دانشگاه خارج نشوند

آيا اين . انداند اما حاال كارآفرينان خوبي شدهاي نبودهكنيم دانشجوهاي برجستهخيلي از كساني كه ما با آنها مصاحبه مي
فرق سواد تئوري و توان اجرايي است؟ يعني فردي كه در دانشگاه كار عملي هم كرده باشد؟

كه حتي نتواند اسم خودش را هم بنويسد در زمينه كشاورزي، يك كار ممكن است يك فرد روستايي . كننده استسواد تئوري، يك عامل كمك
تواند كارآفرين خوبي باشد و هوش هم حتي الزامي لزوماً اين نيست كه هر كسي كه سواد خوبي داشته باشد مي. خالقانه انجام دهد و نوآوري كند

.نيست بلكه تسريع كننده است

 رفتن از ايران يك اپيدمي شده است؟ نظر شما در ،ر فضاي فعلي دانشگاههاي ماآيا د! درباره فرار مغزها هم صحبت كنيم
باره چيست؟اين

 كردن براي رفتن بود و حتي از ديدم در حال اقداماز قدم اول دانشگاه، خود من هر كسي را مي. كنممن در مورد همين دانشگاه شريف صحبت مي
اگر فرد برود و در مقطع باالتر تحصيل كند و . اين امر هم مزيت دارد و هم ايراد. ه تعداد زيادي از آنهاافراد بلك% 100البته نه . پرسيدندمن هم مي

مگر كشورهاي پيشرفته چه . رود با عدد و رقم بيان كرداي را كه دارد از دست ميتوان سرمايهبرگردد امري خوب است ولي اگر برنگردد نمي
شود، پيشرفت و جهش را افزايي كه ايجاد ميتك افراد و همكشند و پيشرفت تكتكوش هستند كه زحمت ميكنند؟ داراي افراد كارآمد و سخمي

دهند كه كنند و به آنها امكاناتي ميكشورهايي مثل امريكا و كانادا افراد مستعد كشورهاي جهان سوم را جذب مي. كندبراي كشور يا جامعه ايجاد مي
.  به كشور خودشان خيلي چشمگير استآنچنان خاص هم نيست ولي نسبت

داند كه اگر برود به معناي رق ملي دارد، وقتي كه امكانات عالي و تأمين در آن طرف وجود دارد و ميسؤال من اين است كه چرا يك نفر بگويد كه عِ
ام كه ام و از نزديك ديدهشورهاي اروپايي رفتهمن براي تحصيل به ك. شود واقعاً سخت استواقعي، تأمين است؟ ولي كاري هم كه در آنجا انجام مي

. كنندكنند و شنبه و يكشنبه را استراحت و واقعاً تفريح ميآنها تمام روز هفته را مفيد كار مي. كنيمگاه ما نميكشند هيچكاري را كه آنها از آدم مي
.كنندز هفته را استراحت و دو روز آخر را كار ميدر حالي كه در برخي سازمانهاي ما هر رو. پس هر چيز بايد به جاي خود باشد

در آفرينش . برخي افراد فارغ از مسائل مادي نياز روحي دارند كه نوآوري كنند. نياز لزوماً نياز مادي نيست. دهد كه نياز باشد زماني رخ مي،پيشرفت
اگر نياز، موجود باشد . ل همان سلسله مراتب نيازها در هرم مازلومث. گويند من كافي است كه فقط از نظر مالي تأمين باشمبرخي نه، مي. آنهاست

شايد فردي نياز احساس نكند و تأمين باشد ولي ممكن است نياز فرد ديگري اين باشد كه هر سال ماشينش را عوض كند و . كنيدشما پيشرفت مي
.كندپس بيشتر تالش مي... يا 

...ستيعني يك انگيزه و موتور محرك مورد نياز ا
همين تالش را وقتي كه وارد كشورهاي ديگر . اي هستند كه امكاناتش كم است شخص مجبور است كه تالش بيشتري كندوقتي افراد در جامعه

. برابري پيدا كند10دهد و شايد بازدهي شود انجام ميمي
شايد در امريكا . ولي نوع فرصتها تفاوت دارد. طور استهمينگويند امريكا سرزمين فرصتهاست در ايران هم طور كه ميشايد حتي بتوان گفت همان

توانيد از يك شرايط خاص سياسي و اجتماعي استفاده كنيد و يك كار بازرگاني طلبي است و شما ميفرصتها توليدمحور باشد ولي در ايران فرصت
.كنيد و ميلياردر شويد، ولي كار مفيدي انجام نداده باشيد
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مدل توسعه كشورها چيست؟ كشوري مثل امريكا معروف است به اين كه از مغزهاي جهان سوم استفاده نظر شما در مورد 
» برگزيده «يا بنيان رشد كشوري مثل كانادا بر اساس پذيرش مهاجرانِ. كرده است وگرنه خودش مردمان باهوشي ندارد

حال اين . تني بر تالش ملت آن كشورهاستولي در حال حاضر مدل رشد كشورهايي چون ژاپن و كره مب. نهاده شده است
اند و نه  ملتهاي خوشگذراني هستند ولي نه مغزها را جذب كرده،دو مدل را با برزيل و تركيه مقايسه كنيد كه هر دو

اند؟اند چه كردهبه نظر شما اين كشورها كه به تازگي در جرگه كشورهاي در حال رشد قرار گرفته! سختكوشند
كنندگان براي رشد يك كشور، مردم آن كشور خيلي مهم هستند و نيز سياستهاي اداره. كرد كه كسي پيشرفت كند ولي تالش نكندتوان قبول نمي

 سياستي دارد كه در همين سالهاي اخير چقدر تورهاي ،مثالً تركيه كه كشوري مسلمان هم هست ولي براي جذب توريست. كشور بسيار مهم است
اند و هيچ مغايرتي هم با شود و شهرهايي را صرفاً براي توريستها قرار داده و اين حجم عظيم ارز وارد كشورشان مياندتركيه گسترش يافته

.اعتقاداتشان ندارد
ه از ما و حاال كشور ما با هزار زحمت و هزينه و تحريم، نفت را از زمين استخراج كنيم و بفروشيم ولي درآمد ما چقدر است و درآمد آنها چقدر؟ آنها ن

دانند پول را بايد از دست چه كساني گرفت كه تناقصي هم با اصول عقيدتي آنها نداشته تر ولي سياست خوبي دارند و ميترند و نه سختكوشزرنگ
اند و ي هم داشتهاند بلكه مزيت ديگراند كه نه تنها آن خالء را پر كردهكشورهايي كه سختكوشي ما را ندارند شايد سياست خوبي اتخاذ كرده. باشد

.انداند و به كشورهاي صنعتي تبديل شدهاند و خرج زيرساختها كردهپول را از هيچ به دست آورده
برزيل هم همان طور و حتي اگر گردشگري را كنار . حتي در تركيه براي ورود گردشگر، ويزا هم نياز نيست و اين هم بخشي از همان سياست است

. هم دارندبگذاريم صنعت قوي و خوبي

. داريمما در كشورمان پتانسيل گردشگري تاريخي خوبيمثالً در مورد ايران، مزيت نسبي كشور ما چيست؟ 
منابع .  مثل موقعيت جغرافيايي و براي اين كه به يك قطب اقتصادي جهان تبديل شود تمام ملزومات را دارد، خيلي زيادي داردهايايران مزيت

كه بهره هوشي نسبتاً باال داريم ولي شايد مواردي باشد.  و مواد معدني فلزي و غيرفلزي و فلزات كمياب دنيا را دارا هستيممختلف اعم از نفت و گاز
.ايمگاه آنها را در كنار هم نگذاشتههاي چوب است كه ما هيچقضيه همان تركه. افزايي داشته باشند هميكديگردهد اين عناصر با اجازه نمي

همين كه شركا در . اي از هوش استهوش فقط فردي نيست و هوش اجتماعي نيز جنبه. ز همان هوش استاين بخشي ا
.آيند، شايد به دليل كمبود هوش احساسي باشدايران با هم كنار نمي
»توليد«ريزي و سياستهاي درست و هبايد برنام. ريزي است وگرنه اگر همين روند ادامه يابد شما نبايد منتظر معجزه باشيدتمام اينها نيازمند برنامه

توانيم نيازهاي خودمان را تأمين كنيم و از خروج ارز جلوگيري كنيم و در چون اگر توليد داشته باشيم اوالً مي. قوي در كشور، محور توسعه قرار گيرد
دار است ولي گفتند كارخانه وضع خوبي دارد ميخواستند بگويند فرديمن به خاطر دارم كه در گذشته وقتي مي. توان صادرات داشتقدم بعدي مي

.وضعيت خيلي خوبي ندارنددارحاال افراد كارخانه

آيا اين امر ناشي از سهولت واردات است؟
ئل چرا كسي كه سرمايه دارد بيايد كارخانه بزند و حقوق كارگر بدهد و درگير كلي مسا. هر علتي كه باعث اين مسئله شده باشد سياست غلطي است

تا زماني كه اين ديد . را روي چنين كاري بگذارد... به جاي اين كه تمام انرژي و جواني و ! كندكاال وارد مي... شود؟ به جاي آن از تركيه، چين و 
داران  سرمايهتقويت نشود و تا زماني كه به جايي نرسيم كه» توليد«تا زماني كه . گاه وضعيت اقتصادي كشور بهبود نخواهد يافتعوض نشود هيچ

.به جاي واردات رو به توليد آورند وضع همين است
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.در پايان اگر چيزي هست كه تمايل داريد بگوييد و من نپرسيدم لطفاً بفرماييد
البته مواردي مثل موانع و مشكالت و سياستهاي غلط، . يك موردي هست كه در تمام مشكالت وجود دارد و به تازگي خيلي هم سخت شده است

اگر هر كدام از ما صنعتگران، عقب بكشيم يك شوك به بدنه اقتصاد وارد . مه وجود دارد ولي هيچ كدام اينها نبايد باعث شود كه عقب بكشيمه
به چشم آيد نبايد  كه پيش مي راهمه مواردي. تواند كشور را از پاي در آورد و جامعه را با مشكل مواجه كندايم و وقتي اين امر، زياد شود ميكرده

وابستگي خارجي دارم سعي كنم آن را به % 30اگر به فرض، من به عنوان يك توليدكننده . تهديد نگاه كرد بلكه بايد آنها را به چشم فرصت ديد
ه شود و بخشي از پولي كه قرار بوده است باز طريق صنعتگران داخلي كه سبب پيشرفت صنعت داخل و كاهش وابستگي خود ما مي. برسانم% 25

ام كم شده است و من محصول جديدي راند و مشكل وابستگييا فردي ديگر مشكلي دارد من را به جلو مي. چرخدخارج بفرستيم در داخل كشور مي
اين يك زنجيره است كه سعي كنيم هر كدام به كمك همديگر به دليل تحريمها محصوالت وارداتي را خودمان توليد كنيم و اين . امتوليد كرده

ترين كار براي يك توليدكننده، فروختن كارخانه و دادن حق و حقوق كارمندان راحت. كندتسليم شدن هيچ دردي را دوا نمي. اشد كه تسليم شويمنب
.و گذاشتن پول در بانك و يا رفتن از ايران است

هزار و اندي  ميليون توماني، صدتدويسبا فروش يك آپارتمان .  ارز استزند نرخالبته يك نكته هم كه به اين امر دامن مي
!توان در امريكا يك خانه بهتر خريدشود و با صد هزار دالر ميدالر فراهم مي

. توانيد زندگي كنيد؟ اين طرز فكر، نابودكننده مملكت استبا اين پول كجاي دنيا نمي.  ميليون دالر بفروشيد5مثالً ممكن است شما يك كارخانه را 
توان ادامه داد؟ من خودم تصميم دارم تا جايي كه امكانش وجود دارد اين كار را نكنم، چون با فناوري كه دارم و در درون ي ميتا ك: ولي يك سؤال

.كنم به همين منوال ادامه دهمام و سعي ميولي اينجا مانده. توانم حتي از ايران هم صادرات داشته باشمفكرم هست مي

قدر ي هم وجود دارد و تا فرد بخواهد چيزي را از شما كپي كند و از آن بهره ببرد بايد آندر تحقيق و توسعه درز اطالعات
.شايد اين مدل، جوابي باشد براي همان دزدي و نشتي كه وجود دارد. پيشرفت كنيد كه او را در فناوري شكست دهيد

اين امر بايد واقعاً به . عه براي يك شركت بتواند محفوظ بماندرايت وجود داشت يا ضمانتي كه حاصل كار تحقيق و توسبه هر حال اي كاش كپي
.شودها عملي نميگاه اين ايدههاي زيادي دارم ولي به علت نبود اين قانون هيچمن خودم به شخصه ايده. طور جدي انجام شود
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.دولتي كشور استاين ضعف عميق سازمانهاي اداري و. بيني كردر را پيششود نياز بازابا خطاي منطقي و قابل قبولي مي•
.ديد و نهايتاً هم بايد يك چيز نو ارائه كنيفرصتها را بايد خوب بشناس. در كارآفريني خالقيت، هوش و قبول ريسك وجود دارد•
. محدودكننده استطبعاًكار زيرا زمينه ،محدودتركارآفريني هست اماوليت دولتي هم كارآفرين وئمسوكاردر•
!اختراع ياشود اتفاقآن مي.  شخص كارآفرين اين نيست كه حركتي را انجام بدهد و تمام بشود. يك حركت پيوسته است؛كارآفريني يك حركت موضعي نيست•
.شود انتظار داشت و خداوند آدمها را متفاوت خلق كرده استكارآفريني هم يك خصلتي است كه از همه نمي•
.بماندكارآفرين ممكن است مهجورومخصوصاً در كشور ما كه همه چيز دولتي است. الگوي سايرين باشندتابايد كارآفرينان را به جامعه معرفي كنند•
.هايش را طوري تنظيم كند كه كارآفرينها را حمايت و براي اينها امكانات را فراهم كنددولت بايد از لحاظ اجرايي ساختار وزارتخانه•
.شده بوده استقيمت تمامعوامل عدم توجه به رقابت وانرژي ارزان ازمالكيت دولتي و•
.آفرين است دالل،اقتصاد رانتي.ناسالم است نتيجه اقتصادگري عموماًواسطه•
.سازماني استو بيشتر درونندريزي مشخص فعاليت كنبرنامهباومشتركاًويكديگركار گروهي اين است كه يك تيم براي وصول به هدف معيني با•
. مهندس باشند ممكن است كه نشود كار گروهي را انجام داد اگر همهمثالً. هاي متفاوتي داشته باشنددمها ويژگياين است كه آكار گروهي، الزمه•
.دهديت ميضوابط اهم بيش از،به روابطتوجه و، بيبه منابع انسانيمثالًتمركزگراست و اصوالً،مديريت سنتي•
.توانند اين شراكت را انجام دهندميآدمها اول بايد الزامات شراكت را بدانند و بعد بر اساس اين الزامات عمل كنند و تحليل كنند كه آيا•
.كندمطالعات اجتماعي، سياسي و اقتصادي در ايران و كشورهاي در حال توسعه به سرعت محققان را به سوي مشكالت فرهنگي هدايت مي•
.اين يك مبحث مديريتي روز است. اين كامالً درست است كه بايد مالكيت از مديريت جدا باشد•
.گونگي برقراري ارتباط را به شركتهاي نوپا معرفي كنند چومنابع ماليمين سرمايه وأتوليد، راههاي تاري وذگهاي قابل سرمايهبايد زمينه•
. صداقت داشته باشند سودشان هم بيشتر استاند كه اگرها به اين نتيجه رسيدهاروپايي•
.رقابت كنيمبهتربدانيم تاالمللي رابايد فنون تجارت بينما •
.رسد كه آموزش در دانشگاهها با عمل فاصله زيادي داردبه نظر مي•
.راري ارتباط است بحث ديگري استدر دانشگاه شريف دانشجوها بيشتر هوش رياضي دارند ولي هوش اجتماعي كه همان روابط اجتماعي و قدرت برق•
.تواند كمك كندالتحصيالن هم ميانجمن فارغ. شودسرخورده ميبيند اين طوري نيست و لذابعد مي. دارد هر جا برود تحويلش بگيرندانتظاردانشجو•
!؟اين همه استاد مديريت در دانشگاههاي ما هستند، چرا وضع مديريت دانشگاهها با بقيه تفاوتي ندارد•
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تان چه بوده است؟ چه سالي وارد خيلي مختصر بفرماييد كه سوابق تحصيلي. آقاي مهندس، خيلي ممنون كه وقت گذاشتيد
تان چه بود؟دانشگاه شديد؟ رشته

ابتدا مكانيك قبول شدم ولي به.  وارد دانشگاه شدم50 سال  و در را در اصفهان گرفتمامديپلم رياضي. كنم كه اين فرصت را به من داديدتشكر مي
بود به نام كارخانجات گچ يزد هاي بتني يك پروژهاولين كارم اجراي سازه. التحصيل شدم و به سربازي رفتم فارغ54بهمن . رشته دادم سازه تغيير

عنوان مديرعامل شركت كاشي نيلو ه طرف سازمان صنايع ملي باز59نيمه دوم سالعد از چندي يعني ازب.  آنجا بودم دركه تا چند ماه بعد از انقالب
مديرعامل شركت سيمان سپاهان ت مديره وئهيعنوان عضوبه61اوايل سالدر.  دو سال در آنجا بودم وآباد اصفهان مشغول كار شدمدر نجف
.فعاليتم راشروع كردمانتخاب و
طرف سپس از. نمودمهمكاريبه عنوان مشاور)شستا(گذاري تأمين اجتماعي سالي با شركت سرمايهآن چندازبعد.اين سمت ماندمدر76تا سال 

ت ئهيعنوان عضوه  ب،طرف شركت احداث صنعتازدوباره سپس .ادامه دادم به عنوان مديرعامل سيمان شهركرد كارم را،شركت احداث صنعت
هم حدود دو سال حاال سال هم در آن شركت بودم و6.معرفي شدم)  تن توليد6000روزانه دو خط توليد وبا( سيمان هرمزگان مديرعاملمديره و

.سيس گرديده استأت81سالگذاري بخش خصوصي درسرمايهشركت سيمان ممتازان كرمان با.مهستاست كه مديرعامل شركت سيمان ممتازان 
.استتن 3300گرفته روزانهبرداري قراربهرهمورد86سالازان كه درظرفيت كارخانه سيمان ممت

گويند سيمان بنابراين معروف هست به اين كه مي. ونقلش مطرح استسيمان يك كاالي سنگين وزن است و موضوع حمل
جه به اين كه مازاد اآلن همچنان با تو. در مركز ايران شايد توجيه مصرف داخل داشته باشد. اي استيك كاالي منطقه

، توليد سيمان در كشور وجود دارد و بايد بخش بزرگي از آن صادر بشود باز هم در مناطق مركزي كشور از جمله كرمان
كنيد كه بهتر باشد نزديك مرزها كارخانه بزنيم تا براي صادرات بهتر باشد؟شما فكر نمي. شود سيمان تأسيس ميكارخانه

 بعضي ظرفيت توليد باال هم دارند؛ . اآلن استاني نداريم كه كارخانه سيمان نداشته باشد.داريمزها هم كارخانه سيمان زيادخوشبختانه در نزديك مر
مثالً . اي افزايش يافته استقابل مالحظهاتفاقي كه در اين يكي دو سال افتاده اين است كه تقاضاي سيمان به نحو. بنابراين آن مطلب مطرح نيست

.ايمداشته درصد رشد18 حدود 88 نسبت به سال 89سال در 
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كنيد ناشي از چيست؟شما فكر مي
بازسازي روستاهاست كه براي آن دولت به روستاييان وام ديگرمورد. توان اشاره كردمياما به مسكن مهر. مستندي موجود نيستتحليل رسمي و

 كرده است، منتها يك مرجع رسمي بايد تحليل انس آوفزايش توليد دسترسي را زيادا.شده استدهد و باالخره دسترسي مردم به سيمان زيادمي
.افزايش يافته است% 16همين امسال تاكنون نسبت به پارسال مصرف. كند

ويند راكد است؟گ با توجه به اين كه بازار مسكن هم سه چهار سالي هست كه ميآيا
.شده استالبته امسال بهتر

ايم؟ر اين چند سال در مصرف سيمان رشد داشتهو با اين حال د
.صادراتي خوبي براي كشورمان ايجاد شده استاين سالها بازار در.غافل بودميليون تن صادرات نبايد8ثير حدودأتالبته از.بله خيلي جالب است

ود كه چه بسا صنعت سيمان با گذشت و اين نگراني ب ميليون تن مي50 بود كه توليد سيمان داشت از مرز 86حدود سال 
.ريزي كردشود برنامهبيني است و شايد خيلي نميبه نظرم بازار ايران يك مقدار غير قابل پيش. ركود مواجه بشود

.استدولتي كشوراين ضعف عميق سازمانهاي اداري و.بيني كردشود پيشقابل قبولي ميبيني كرد؟ باالخره با خطاي منطقي وچرا نشود پيش

؟»كارآفرين«گوييد شما راجع به شخص كارآفرين چه ديدگاهي داريد؟ اصالً شما به چه كسي مي
طبق آنچه كه تقريباً . گردد ميالدي بر مي16اش به قرن كارآفريني مفهومي است كه به فرهنگ اقتصادي ما وارد شده است و ريشهوكارآفرين

كسي است كه بر اساس خالقيت و استعداد شخصي با قبول مخاطرات مالي، رواني و اجتماعي و تعريف رسمي و علمي كارآفريني است، كارآفرين 
فرصتها را بايد خوب . يعني در كارآفريني خالقيت، هوش و قبول ريسك وجود دارد. دهدشناسايي فرصتها محصول يا خدمتي نو را به جامعه ارائه مي

دولتي هم هست منتها بخش در . دهدنشان ميبخش خصوصي خودش رادر؛ بنابراين كارآفريني بيشتربشناسد و نهايتاً هم بايد يك چيز نو ارائه كند
.محدودبه صورت 

؟شود مدير هزينهميمدير دولتي يعني 
. محدودكننده استطبعاً زيرا زمينه كار،محدودتركارآفريني هست اماوليت دولتي هم كارآفرين وئمسوكار در!نه

كنيد نقطه قوت شما خودتان فكر مي. اشاره داشتيدهايي كه يك كارآفرين بايد داشته باشدايتان به ويژگيشما در صحبته
ست يا اراده و اتر كنيد هوش مهمايد چه بوده است؟ فكر ميايد تا به اينجا رسيده سالي كه كار كرده30شما در اين 

ايد؟ه نوآوري توجه داشتهپشتكار؟ يا امكانات مالي برايتان فراهم بوده است يا ب
.هايش را خداوند به من داده استكنم بعضي از ويژگيميولي فكر. توانم بگويم كارآفرينمنميخودم را

.ايدضمن اين كه شما مديريت را در جواني قبول كرده
و خيلي پيچيده بود،در ابتداي انقالب كه مسائلويژه  به.وقت شدمهاي سيمان آن سال داشتم كه مديرعامل يكي از بزرگترين كارخانه27بله من 

. ادامه دهموليت رائسال اين مس15موفق شدم 
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شايد امروز با توجه به درصد باالي بيكاري، اين مزيد . بينيم كه نقش اشتغالزايي پررنگ استخيلي وقتها در صحبتها مي
كارآفريني اهميت قائل هستيد؟فرايند كل شما چقدر براي اين اشتغالزايي در . بر علت هم بشود

اين محصول يا خدمت هم شاغل نياز . گوييم محصول يا خدمتي را ارائه بدهدهاي اصلي در كارآفريني، اشتغالزايي است؛ چون ما مييكي از مؤلفه
 شخص كارآفرين اين .استمستمر يك حركت پيوسته و؛كارآفريني يك حركت موضعي نيست. ناپذير كارآفريني است بنابراين جزء تفكيك.دارد

!اختراع ... !شود اتفاقآن مي. نيست كه حركتي را انجام بدهد و تمام بشود

بينيد؟سازي در آن ميپس يك جور فرهنگ
.تواند داشته باشدسازي ميطبيعتاً يك جور فرهنگ

اش رسالتي هم دارد؟كارآفرين در برابر جامعهآيا كنيد شما فكر مي
اقتصادي به رشدتا به مردم كشور وبرداري كندبهرهخالقيت خود از،به كار اندازداش راانديشه، كه از استعدادش استفاده كندرسالتش اين است
.جامعه كمك كند

.نشينند سال هم پشت ميز مي30آيند سراغ كار دولتي و مواردي هست آدمهايي كه خيلي باهوشند ولي مي
استعداد يك طرف است هوش و.شود انتظار داشت و خداوند آدمها را متفاوت خلق كرده است است كه از همه نميالبته كارآفريني هم يك خصلتي

.پذيري هم الزم استريسكپشتكار وجسارت و

آدمها هم ربط دارد؟پس به شخصيت 
.بله اما قابل آموزش هم هست

...پس قابل تقويت است 
.كنندني دارند كه سرعت به نتيجه رسيدن شخص را تسريع مي اآلن دانشگاهها رشته كارآفري،بله

 را داشته باشند؟ از كسب و كارايزمينهپس اين مراكز كارآفريني اول بروند افرادي را بگيرند كه يك پيش
.بله

هست؟شوند چطوري بايد اينها را تكريم كرد؟ آيا اصالً نيازي كساني كه اآلن در جامعه، كارآفرين شناخته مي
؛بماندكارآفرين ممكن است مهجوروچيز دولتي استمخصوصاً در كشور ما كه همه. اشندالگوي سايرين بتاخب بايد اينها را به جامعه معرفي كنند
.برنامه داشته باشندبراي آن  دستگاههاي دولتي و حاكميت بايد . مهم استاما اين كه چگونه زمينه را آماده كنيم

هايش را طوري تنظيم كند كه كارآفرينها را حمايت و براي اينها امكانات را دولت از لحاظ اجرايي ساختار وزارتخانه. گذاري بشوددر مجلس قانون
.تعريف شده نداريم كه كارآفرين را حمايت كندرسد يك ساختارمينظره ب. فراهم كند
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كنيد محمل يك شما فكر مي. حمايت كندبته بعد هم الشايد يك سازوكار مشخص وجود ندارد كه كارآفرين را شناسايي و 
 است؟ت، معدن و تجارتچنين سازوكاري كجاست؟ مثالً آيا وزارت صنع

متولي اين كار بايد اينها هستند كه . شودش مي حالشاملصنعت، معدن و تجارتوزارت  و وزارت كشاورزيست بنابراين چون بحث كسب و كار ا
.شودبه صورت موردي بحث ميمسائل، در دانشگاهها هم . اريمروش و ساختار ند ما .باشند

د نمراكز كارآفريني هر چقدر بخواه. شايد دانشگاه زورش به نقطه مصرف نرسد و كارآفريني بيشتر در صنعت ديده بشود
.دنسازي كند فرهنگنتوانفقط مي. د ضمانت اجرايي نداردنحرف بزن

.شد كارهايي كرد ولي اآلن اين طور نيستاط صنعت و دانشگاه ساختارمند بود مياگر ارتب. طور استبله فعالً كه اين

وقت در تجربه كاري خودتان شما هيچ. دار است كه هنوز هم حل نشدهبحث ارتباط صنعت و دانشگاه هم خيلي ريشه
؟موردي پيش آمد كه به دانشگاه مراجعه كنيد و آنها هم موفق بشوند مشكل شما را حل بكنند

در .دارميك تجربه خيلي جالب با دانشگاه صنعتي اصفهان . طور كه گفتيد اين مشكل هنوز حل نشده استالبته همان. امچندين مورد داشتهبله،
 چندين ،هاي كارخانه سيمانتني يكي از كوره70رينگهاي تازه يك سال بود كه در سيمان سپاهان بودم كه متوجه شديم داخل يكي از62سال 

همزمان به شركت آلماني سازنده هم منعكس واندازي گرديدكوره راهوشد تعميرموقتاً. تلخي بودمهم وحادثه بسيار.آمده استوجوده رك بت
اي يكي از دوستانمان در هيئت مديره گفت خودمان هم يك مطالعه. كندآيد و از عملكردش دفاع ميبعد فكر كرديم كه شركت خارجي مي. گرديد

 نفر دكتراي متالورژ و يك نفر مكانيك آمدند و 2.  نفره تشكيل شد3يك تيم . رفتيمدانشگاه صنعتي اصفهان سراغ دانشكده متالورژيبه . كنيمب
.علمي بر روي موضوع انجام شدمطالعاتي اساسي و

از اعضاي هيئت علمي بودند؟
 آنها هم .ما به سازنده گزارش داديم. گري استو نهايتاً نظر دادند كه عيب از ريختهاين كار يكي دو سال طول كشيد . از استادان خوب آنجا بودند

وگونه شدهم همينرينگ ديگرتا3 البته بعد.پذيرفتحتي جبران خسارت راشركت سازنده را قانع كردند و.شدجلسات مشتركي برگزارآمدند و
آلمان خريداري كنيم اتفاق مهم وخواستيم يك رينگ يدكي از كه مي70ذشت تا در سال اين گ.  تجربه موفقي بود وهم گرفتيمخسارت همه را

پذيري حمايت و ريسكطبعاًشركت وحمايت مديريت وقت آنآهن باكارآفرين ذوبن جسور وامتخصصگروهي از. ارزشمندي رخ دادبسيار
گري وريختهآغازحال اين شدر هبه.گنجداين گفتگو نميالبته شرح ماجرا در.كردندتوليدداخل كشوررا درمديريت سيمان سپاهان اين رينگها

وقتي شنيد كه سيمان سپاهان چنين  وزير صنايع بود كهزادهآقاي نعمتكه مهمي بود  رخدادواقعاً!ايرانساخت قطعات بسيارسنگين صنعتي در
شده واردمن برآسيب ديدن رينگهاكردم آن فشار رواني كه از وقت فكر نميهيچ. حمايت كردشديداًوخيلي خوشحال شد استتصميمي گرفته

.مراه داشته باشد هبود يك چنين نتيجه شيريني به

اش را كجا انجام داد؟كار تراشكاري
يك  ازالبته ظاهراً.دايجاد كردند كوره عمليات حرارتي در اين ابعاد بويك امكان ديگري كه ذوب آهن نداشت و. ذوب آهن خودش انجام داد

.كمك گرفتندهم كارشناس خارجي 
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هايتان براي آينده چيست؟شما برنامه! خب آقاي مهندس
ما اآلن . گذاري را بايد با احتياط انجام دادرسد كه توسعه و سرمايهچون اآلن در كشور توليد سيمان رشد خوبي داشته است از لحاظ توليد به نظر مي

.چون بازار رقابتي است، ما تمركزمان روي قيمت تمام شده است و اين كه سهم بيشتري از بازار را به دست بياوريم. اي نداريمروي توسعه، برنامه

شما بايد خودتان بازاريابي بكنيد؟
. ست همين اعلي مابا اين شرايط راهبرد ف. دنبال دارده ب كيفيت راتوجه به قيمت تمام شده، بايد خودمان بازاريابي كنيم كه اين ،بله

آقاي مهندس، روش فروش سيمان چطوري است؟ شما بايد كاالي خود را در بورس غيرفلزي ارائه بدهيد؟
.استاي است موفقيتي حاصل نشده چون سيمان كااليي منطقهايم وليبرخي شركتهاي سيمان از جمله ما در بورس پذيرش شده، نه

اسند؟شنهايي كه در كرمان هستند يا برعكس آنها شما را مييرويد به سراغ مشتربراي فروش شما مي
.داردحالت وجوددوهر

كنيد؟گيريد بعد تأمين ميپس يعني شما ابتدا سفارش مي
. مشروط به سفارش نيست،نه توليد

نيد؟كگيريد توليد ميكنيد يا بر حسب سفارشي كه ميسيمان پرتلند توليد مي% 90طور هم هست كه آيا اين
،خاصموارددرجزچون مصارف عام داردسيمان.است2فروشمان تيپ % 70 كه 2انواع سيمان تقريباً يك تقاضاي ثابتي دارد؛ مثالً سيمان تيپ 

.نداردتوليدنياز به سفارش قبل از

...يعني تحليل شما از بازار مصرف معلوم است 
. است ثابتبراي انواع سيمان تقريباًنسبت تقاضا.بله

.شود بگوييد؟ شايد براي دانشجوهاي عمران جالب باشد كه بدانند هر كدام چه كاربردي دارداين تيپها را مي
.شود استفاده مي5از تيپ برند و اگر شديداً سولفاته باشد به كار مي2 باشد تيپ سولفات متوسطاگر محيط بتن . تيپ يك براي شرايط معمولي است

م؟ هم داري4، 3تيپ 
و داراي حرارت هيدراتاسيون كم است 4تيپسيمان. شودمينظر استفادهتر به مقاومت مورداست كه براي دستيابي سريع سيمان زودگير3تيپ 

همان كاربردوكنندپوزوالن اضافه ميدرصد15سيمان پوزوالني هم داريم كه به سيمان معمولي.شودهاي حجيم استفاده ميريزيبراي بتن
.داردرا يك سيمان معمولي تيپ

موارد مصرف سيمان پوزوالني كجاست؟
.آوري آن دقت كنندبايد بدانند كه قالبهاش را بايد ديرتر باز كنند و بايد در عمل. اين هم مصرف عام دارد



سيمان ممتازان كرمانمديرعامل شركت محمد ربانيمهندسآقايگفتگو با 

���

تر است؟پس مزيتش چيست؟ ارزان
شود به جاي ميلذا تأكيد.دهد و آالينده است ميCO2 يك تن ، هر تن سيمانليد توشان اين است كهدر اروپا اآلن جهتگيري. تر باشدبله بايد ارزان

.امثال اينهاپوزوالن وها استفاده شود مثل سربارهاين كه كارخانه سيمان جديد بزنيد، از اين افزودني

هاي  كه زائدههاي فوالداند كه از سربارهدر چند سال اخير در كشور ما طرحهاي زيادي مطرح شده. درست است
گنجد؟ در يك خانواده ميالنآيا اين با آن پوزو. هاي ذوب آهن است در توليد سيمان استفاده كنندكارخانه

هاي آن اين است كه در محيطهايي كه كلر دارد مثل از ويژگي. هاي ذوب آهن بودسيمان سپاهان بنيانش بر مصرف سرباره. يك كمي متفاوت است
. است و سيمان پوزوالني هم تا حدي اين گونه هستمناطق دريايي مناسب

.شوند در محيطهاي خورنده كاربرد دارندپس اين سيمانهايي كه با افزودني توليد مي
.بله

از لحاظ قيمت چطور؟
. ترنديك مقدار هم ارزان

.ي را بايد وارد جو بكند من تصورم اين بود كه ذرات معلق زياد ولي. را فرموديدCO2راجع به آاليندگي سيمان شما 
.اندها به فيلترهاي خوبي مجهز شدهسالهاي اخير كارخانهدر.  قابل توجه نيستCO2كند ولي در مقايسه با ذرات معلق هم وارد مي

رنگي است؟هاي سيمان موضوع پري در كارخانهكنم قضيه فيلتراسيون خيلفكر مي
.بله

د؟و اين كه اين فيلترها داخلي هم نيستن
.شودانجام ميداخل كشوردرها ساير پااليه ولي ساخت الكتروفيلترها هنوز داخلي نيستفناوري 

؟ استچند وقت است كه ساخت داخل شده
. سالي هست20

ارزبري اين فيلترها خيلي باالست؟
!بله، گرانند

و مدت تعويضشان هم خيلي كوتاه است؟
.شودعوض ميقطعاتش ! شودفيلتر كه خودش تعويض نمي
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هاي سيمان خيلي در بحث نگهداري و  و كارخانه»نگهداري قبل از نياز به تعمير«با توجه به اين كه اآلن بحثمان رسيد به 
ايد؟ خودتان آيا حركتهايي انجام داده شما در كارخانه،تعميرات نيازمند توجه هستند

افزارهاي نگهداري و تعميرات دارند و ساختاري دارند ها اآلن نرميعني همه كارخانه. ستهاي سيمان نهادينه شده انگهداري و تعميرات در كارخانه
.تعميرات داردمناسبي براي نگهداري وسيمان ممتازان هم خوشبختانه برنامه مدون و. آيدبه اجرا در ميافزاركه اين نرم

چند سالي است كه جا افتاده است؟» نگهداري« ولي فرهنگ ،از اول بودندكه گروههاي تعميرات 
.بله

.تعريف شما از موفقيت چيست؟ چه فردي بخواهيم ببينيم و چه يك شركت موفق را
.يماگوييم موفق شدهاي براي رسيدن به آن هدف هم داشته باشيم در صورتي كه طبق آن برنامه به هدف برسيم ميبرنامههدفي داشته باشيم واگر

 در اين شرايط ،برنامه را تعريف كنيد هدف و،اگر شما بتوانيد اهداف بلندي براي خودتان تعريف كنيد و در بازار رقابت و توسعهولي در كسب و كار
.توان گفت به موفقيت دست يافته استميازماني به اهدافش برسدا سكسي ياگر

ايم ولي براي اين از نظر حجم توليد، خيلي رشد كرده. شودان توليد مي ميليون تن سيم70فرض بفرماييد اآلن در كشور ما 
ممكن است اين قيمت از كشور . كه ببينيم آيا واقعاً اين صنعت موفق بوده يا نه بايد قيمت تمام شده را بررسي كنيم

آيا در اين صورت باز هم موفق هست؟. تر تمام بشودهمسايه ما گران
گونه اينايم؛ اما ميليون برسيم، بلي موفق شده70اگر هدف ما اين بود كه به هر قيمتي به . موفقيت را بايد تعريف كردگوييمبه همين دليل مي

 به .است كمتر كار شده ،از نظر قيمت تمام شده اما،استكميت موفق بودهصنعت سيمان از نظر رشد. شرايط خاص قابل قبول استاري درذهدفگ
قيمت عوامل عدم توجه به رقابت وانرژي ارزان ازمالكيت دولتي و.گرفته استتوجه قرار مورد،هزينهوقيمتهاهادفمندي يارانهئله همسباوتازگي 

.شده بوده استتمام

به لحاظ كيفيت چطور؟ كيفيت ما در چه حدي است؟
.ته شودكم گرفدسترقابت هم نبايدبازاراماكيفيت مشكلي نداردنظرسيمان ايران از

كند و اين را اي هست كه توليد مي يعني يك كارخانه.گري داردنوع تجارت در كشور ما سابقه چند هزار ساله واسطه
.المللي را رعايت نكندفروشد و آن تاجر عمده شايد دانش تجارت بيندهد به يك تاجر عمده و او ميمي

نيازدست به دست شدن راشبكه توزيع الزاماًبخشي ازورا بايد بدهيد به تاجر تا برايتان بفروشد شما به هر حال محصول !نه من اين اعتقاد را ندارم
.آفرين است دالل،اقتصاد رانتي.ناسالم است نتيجه اقتصادگري عموماًواسطه.دارد

! هزار سال قبل است3براي كه اين روش خب، ! وقتي بورس نباشد بايد بدهيد به تاجر
كنند و يك عده تاجر هستند كه اينها را پخش طور است كه يك عده توليد مي اصوالً در تمام دنيا همين. قابل معامله نيست،يز در بورسنه همه چ

.هاي كسب و كار استوجود تجار يكي از پايه. فروشندكنند و ميمي
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اند؟تركيه هم عقب ماندهتر  از سيمان گران مثالً در بازار عراق،ايشان درست نيست كهعرضه شايد روش 
و بيشتر به درون )هم ادامه داردهنوز(مان محدود بوده است  چون در سالهاي گذشته ارتباطات خارجي.شودالمللي مطرح ميتجارت بيناينجا نقش 

 ودهيمرجي تعامل كنيم ترجيح ميخريدار خاكه خودمان باجاي اينه ن هم ب درنتيجه اآل؛المللي آشنا نيستيمكرديم خيلي با تجارت بيننگاه مي
!كنيمواسطه ايراني كار با كهتريمبلكه راحت

خواهند سيمان  داخل كارخانه كه بخشهاي مختلفي هست و همه مي دريكي: تواند داشته باشدكار گروهي، دو بخش مي
هم توليدكننده هستيد، يك تاجر  شما  ارزش،در يك بخش ديگر در اين زنجيره. توليد كنند، پس بايد با هم همكاري كنند

اينها چطوري بايد با هم در كار گروهي مشاركت كنند؟. دهفروشنست و آخرش هم عمده اكنندهتوزيع
 اينجا.اين موضوع تفاوت دارددراما. پروژه واحدي را انجام بدهدياتا كارشودشود كه يك تيمي تشكيل ميكار گروهي معموالً به اين گفته مي

بايد . نده بايد تعريف شودفروشبا رابطه توليدكننده با تاجر عمده و تاجر. كننده برسدكاال به دست مصرفارتباطات مختلفي هست تاه روابط وسلسل
اما كار گروهي اين است كه. رعايت كنندوهر بخش در كار خودش تخصص داشته باشد و الزامات و مقررات عرفي و قانوني را هم بايد بشناسند

 شرط الزم هم شناخت .سازماني استو بيشتر درونريزي مشخص فعاليت كنندبرنامهباومشتركاًويكديگريك تيم براي وصول به هدف معيني با
روژه را پمجموعه افراد بتوانند نياز كلي سازمان و در كار گروهي بايد افراد بدانند كه هر كسي چه توانمندي دارد؟.گذشت استشرح صدر وهم واز

كار ...  تخصص مالي دارد و  تخصصي فني دارد، يكييكي.  مهندس باشند ممكن است كه نشود كار گروهي را انجام داد اگر همهمثالً.تأمين كنند
. هاي متفاوتي داشته باشنددمها ويژگياش اين است كه آگروهي الزمه

آمد كه مشكلي پيش جو خودكفايي قوي بود، مواردي پيش ميشما سالهاي اولي كه به سيمان سپاهان رفته بوديد و آن 
؟بيايد و همه مهندسها بخواهند دور هم جمع بشوند تا مشكل را حل كنند؟ يعني كار گروهي ديده بشود

! نه،گروهي داشته باشيم به صورت كاربراي انجام اري ذهدفگكه ساختار وبه اين معنا كه مي فرماييد بلي اما اين

اش يكپارچه كردن است در حالي كه اگر  است؛ يعني مدير سنتي هميشه وظيفه« سنتيمديريتِ«،فرماييدشما مياين كه 
و به اختيار مشتاقانه تكشان  هر كدام از آن افراد تك، ايجاد كندسازمانبه جاي اين موضوع، فرهنگ كار گروهي را در آن 

 هميشه يك ،شودچون در ايران اين چيزها خيلي روان انجام نمي. كنندمي جايگاهي كه هستند با بقيه ارتباط برقرار خود از
!كنند اداره مي»دربند« و چنين سازماني را افراد اين كارها را انجام بدهدباالي سر بقيه باشد تا مدير سنتي بايد 

مديريت مالكيت بامثالًبازدهد وضوابط اهميت ميش از بي،به روابطتوجه و، بيبه منابع انسانيمثالًتمركزگراست و اصوالً، مديريت سنتي،نه
.آميخته استدرهم

بينيد در يك كشور اروپايي يك شركتي در حالي كه شما مي! آقاي مهندس، داستان شراكت هم در ايران خيلي ماجرا دارد
 شركتهايي كه در طول يك سال  سال ادامه حيات داشته تا اين كه امروز به اينجا رسيده است؛ ولي در ايران تعداد200

؟اي داريدچه توصيهشما راجع به امر شراكت. شوند چند هزار تاستمنحل مي
نيست درتوانند اين شراكت را انجام دهند؟ بدميآدمها اول بايد الزامات شراكت را بدانند و بعد بر اساس اين الزامات عمل كنند و تحليل كنند كه

 در يك كنفرانس در آلمان شاهد آشنايي دو استاد هلندي و 1378در سال «: فرهنگ سياسي ايران برايتان بخوانمبكتاازاين رابطه متني را
 روزه اين دو استاد دانشگاه با مباحث فكري و نظري كه با هم 3در مدت كنفرانس . كردندبار با يكديگر مالقات ميكانادايي بودم كه براي اولين
بعد از اين كه از چاپ كتاب با خبر شدم پرسشهاي فراواني پيرامون . بي رسيدند كه يك سال و نيم بعد به چاپ رسيدداشتند به طرح مشترك كتا
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 كتابي را منتشر كنند؟ چرا آنها در ،چطور دو نفر بدون آشنايي قبلي با يكديگر توانستند با هماهنگي و تفاهم. نحوه تعامل انسانها به ذهنم خطور كرد
بافي رسد؟ چرا بدگويي، منفيهاي آنها اعم از فكري و اجرايي با سرعت قابل توجهي به مرحله اجرا ميترند؟ چرا طرحها و پروژهفقكارهاي جمعي مو
كنند؟ و در مجموع حداقل در نظام داخلي خود تر با هم مصالحه ميكنند؟ چرا راحتآنها كمتر است؟ چرا سريع به هم اعتماد ميو اتهام در ميان 

مطالعات اجتماعي، سياسي و اقتصادي در ايران و كشورهاي در . دهدگري را به سمت مقايسه سوق ميتر هستند؟ اين پرسشها هر مشاهده اتكاقابل
اي داراي فرهنگ و نظام توان انكار كرد كه مردم هر جامعهالبته نمي. كندحال توسعه به سرعت محققان را به سوي مشكالت فرهنگي هدايت مي

انتخاب و دايره مانور انسانها با ماهيت ساختارهايي كه در آن زندگي . شودهايي هستند كه در ساختارهاي اقتصادي و سياسي آنها يافت ميباور
كنند مشترك است و يك هلندي و يك كانادايي هر چند از دو كشور متفاوتند، منطق ساختارهايي كه در آن زندگي مي. شودكنند تعريف ميمي

اند كه ها و ساليق آنها بسيار متفاوت است و از آنجا كه همه پذيرفتهحقوق انسانها يكي است ولي توانايي. بودن، فرصتي است براي خالقيتمتمايز 
گ فرهناما در» .مانندكنند پايبند ميبا يكديگر متفاوتند براي زندگي جمعي و تحقق اهداف جمعي ناچار به مصالحه هستند و به آنچه مصالحه مي

!دادول خدا براي خودش شريكي قرار ميا، خوب بود،شريكاگرگويندايراني برخي مي

ملزومات به راه انداختن كسب و كار يا توسعه يك كسب و كار و كارآفريني چيست؟ مثالً يك آدمي كه شغل آزاد دارد يك 
!زندد مواد غذايي مياي يك كارخانه توليبعد بدون داشتن هيچ سابقه. رسدزمين به او به ارث مي
يك ثروت عظيم تواند يك كارآفرين بدون سرمايه ميمتقابالً. ولي ممكن است سرمايه را هم نابود كند!داند چه كار كنداگر كارآفرين باشد كه مي

.گذاري را پيدا كنداي سرمايهتواند راههالبته كسي كه سرمايه دارد اگر كارآفرين هم نباشد در صورتي كه منطق كار را بداند مي. كندايجاد 

كند كه رود تيمي را پيدا ميگذار ميسرمايه. در كشورهاي خارجي اين خيلي مرسوم است كه مالكيت از مديريت جداست
بعد كه اجرا كردند و كارخانه ساخته شد حاال اداره كردنش را هم به متخصصانش . دهندبرايش آن كار را انجام مي

در ايران شايد خيلي اين جوري نباشد؛ . كندماند ولي در كار مدير دخالت نميهميشه سهامدار باقي ميسپارد و آن آدم مي
خواهند براي باغبان اي وقتي ميدر چنين ساختار فردگرايانه. يعني حالت استادكاري است و استاد، خودش مالك هم هست

اين روند، !  كند كه مثالً رنگش قرمز نباشدگيري نفري لباس بخرند شخص مالك بايد تصميم2000يك كارخانه 
 ...ور هم نيستكند و بهرهگيري را كند ميتصميم

اين يك مبحث . اين كامالً درست است كه بايد مالكيت از مديريت جدا باشد! مخصوصاً كه اگر مالك، تازه هم به يك چنين موقعيتي رسيده باشد
.مديريتي روز است

هم گرفتنش داستان دارد، هم حفظ كردنش و هم .  خيلي نقش مهمي دارد،ي در فرايند توليدآقاي مهندس، نيروي انسان
ايد؟هايي را اجرا كردهشما براي اين سه مرحله چه برنامه. ارتقائش

هاي ي توانمنديجسمنظرعالوه ازه  ب.داشبدارااخالقي الزم راهاي تخصصي وكنيم كه شخص ويژگي تعريف مي را ضوابطي،براي مرحله گزينش
نگهداري پرسنل از مسئله .بازي گزينش شوندپارتيمثالًرابطه وازبه دورچارچوب ضوابط تعيين شده ودرافرادد شوسعي مي.داشته باشدالزم را

لمي براي نگهداري كاركنان عكلي هرم مازلو راهنماي خوب وطوره ب. قرار دارندعواملساير بعد،شروع شدهزندحقوق كه عموماً حرف اول را مي
 صميميت بين وشخص از محيط كارش احساس رضايت بكند  كهستاهاي مادي نگاه كنيم، آموزشهباز اگر به انگيزه. دهده ميئاراسازمان

 يك صميميتي بين خودش و مدير بايد بتواند. كنندترك نميمجموعه، اعم از مدير و همكاران را اگر آدم ايجاد بكند ديگر افراد به راحتي سازمان را
نظارت بشود، ارزيابي بكنيد و آموزش برايش فرد ارزيابي وبعد كار. باشددر گزينش بايد ضوابط مشخصي. پرسنل و بعد بين مجموعه ايجاد بكند

.بشود ماندگار،بگذاريد كه شخص
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كند كه امكاناتي را براي ش مياآلن دانشگاه خيلي دارد تال. خواست راجع به شركتهاي نوپا از شما بپرسمدلم مي
كنيد اين شركتهاي نوپا از ساير شركتهاي همكار يا رقيب چطور شما فكر مي. اندازي شركتهاي نوپا فراهم بكندراه
توانند تأثير مثبت بپذيرند؟مي

گونگي برقراري ارتباط  چوبشناسانندآنهاه بالي رامنابع ممين سرمايه وأ راههاي ت.معرفي كنندآنهاه براتوليداري وذگهاي قابل سرمايهبايد زمينه
زبان مديران اين ازاندموفق شدهاند وشرايط مشابهي شروع كردهتجارب شركتهايي كه با.مهمي استله بسيارئ مس،توانمندي برقراري ارتباط.را

.امثال اين كارهاوايشان منتقل گردده شركتها ب

كار را آن . شوندروند با شركتهاي بزرگ متحد مي اين جوري بوده است كه شركتهاي نوپا ميكنم ساز و كار تا حاالفكر مي
...دهند گيرد و اينها بخشي از آن كار را انجام ميشركت بزرگ مي

.استاين يك روش معمول براي شركتهاي كوچكتر

تواند اين وكاري ميشگاه با چه سازنعت دانالتحصيالن دانشگاه يا دفتر ارتباط با صكنيد كه انجمن فارغشما فكر مي
رساني صنعتي را انجام بدهد؟ چون در دسترسي به شركتهاي كوچكي كه در كنارشان هستند مخصوصاً در مراكز اطالع

د؟نبه دست آورآن را تواند ها از كجا ميرشد و پاركهاي فناوري مشكلي ندارند اما براي گرفتن اطالعات و مناقصه
. شناسايي كندشودكند به دست بياورد و كسي را كه مناقصه را برنده ميها برقرار ميهاي دولتي را با ارتباطي كه با وزارتخانهروژهتواند پمي

سايرياليست پيمانكارهاها ارتباط برقرار كند و مثالًتواند با وزارتخانه نيست ولي دانشگاه بر اساس موقعيت خودش ميتعريف شدهسازوكارش اآلن 
.كند ارتباط ايجاد،بين طرفينراهنمايي ورا شركتهاي نوپا،اين اساسبرواطالعات را بگيرد

دهد؟آيا وزارتخانه چنين چيزي را مي
.دهدبه دانشگاه قطعاًً مي

ا بايد اي ر شما موردي برايتان پيش آمده كه قطعهاند،راجع به تحريمها و مشكالت بازرگاني كه به تازگي تشديد شده
سازي كنيد؟داخلآن را ايد سازي كرد يا بر عكس توانستهشده است كه داخلخريديد و نميمي

.اول انقالب اين را ما خيلي شديد داشتيم. كندهاست كه آدم رشد مياصوالً در سختي. ايم بسازيم كه توانسته استموارد زيادي بوده

!عدو شود سبب خير؟يعني 
توان نميالبته آينده را.داردباالخره راههايي وجود. مين كنيمنتوانيم تأ صنعت سيمان پيش نيامده است كه ما يك كااليي را بله، از اين طرف در

تقلب زياد  وشوندها زياد مي واسطه كهدور بزنيمتحريم را بايد . شودولي مسئله اين است كه روش كار ما يك روش غيرعادي مي. بيني كردپيش
 ولي هنگامي كهاصوالً روش ما در خريدهاي خارجي روش جالبي نيست. اضافه كنيدبه آنهمرازيادهاي بسيارهزينهدم اطمينان وع.شودمي

.اطمينان كامل هستشود وعمل ميالملليهمه چيز هم طبق اصول بازرگاني بين.دهيدپرداخت ميپيشپول را % 10 فقطكنيدگشايش اعتبار مي

...باز كنيد، طرف حساب شما در خارج، بانك است LCاصالً اگر 
دهيم و هيچ يعني ما كل پول را از طريق صرافي مي. پول را اول بدهيد» همه«گويد تازه طرف مي. شوداآلن پول كه از طريق بانك رد و بدل نمي

ما پول را بدون .  هم اشاره كنم اروپادر طرف معامله ماشركتهايدر مورد رفتار جالبينكتهنيست بهاينجا بددر. مدركي هم در دستمان نيست
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اند كه  يعني آنها طوري عمل كرده! ولي در ايران ما به همديگر چنين اطميناني نداريم،دهيمميقرار)غربياكثراً(شركتهاي خارجياختيارنگراني در
 هزار يورو از همين طريق پول فرستاديم، بعد از 30-20به يك شركتي ام. مهم است خيلي،اند و اين در تجارتطرف مقابل را جلب كردهاعتماد

امانتداري است كه ما بايد اين درس صداقت و؟شما بگوييد پولتان را چگونه برگردانيم. توانم جنس شما را بدهممدتي گفت من به علت تحريم نمي
.شودتجار عمل ميبين برخي ازم درههنوز اين روش بود وسابقاًمابازارالبته در.از آنها بگيريم

اين اعتماد در .  هزار دالر كه طرف پولش را خورده بود25از چين خريده بود به قيمت CNCيك موردي بود كه كسي يك 
.كشورهاي شرق آسيا نيست

.اند كه اگر صداقت داشته باشند سودشان هم بيشتر استها به اين نتيجه رسيدهبه هر حال اروپايي

افتد؟اگر ايران واردش بشود در مورد سيمان چه اتفاقي مي) سازمان تجارت جهاني (WTOجع به را
قيمتهاي تمام .المللي استدر تجارت بينتوليد سيمان دنيا% 7 فقط حدود .اي است خيلي مؤثر نيستسيمان چون منطقهاحتماالً. امبررسي نكرده

.رقابت كنيمبهتربدانيم تاالمللي راجارت بينن تفنوبايد  ما . هم پايين استهنوزشده ما

شود ذخيره كرد؟سازي چطور؟ آيا سيمان را ميدرباره ذخيره
د و در رطوبت هم  ماه هم بيشتر نمان6َ تا بيشتر نبايد روي هم بچينند و 7-6پاكتهاي سيمان را . شود ذخيره كردزياد نميمقدارمدت وطوالني

رطوبت هم . شود سال نمي2شود نگه داشت ولي بيشتر از ميقبل از توليد سيمان، كلينكر است كه اگرچه در فضاي آزادمرحله . پذير استآسيب
.نبايد زياد باشد

.رسد لطفاً بفرماييداي اگر به ذهنتان ميحلي، توصيهدر پايان پيشنهادي، راه
. فاصله زيادي دارد،رسد كه آموزش در دانشگاهها با عملميبه نظر . چيزي كه به ذهن من رسيد بحث نحوه آموزش دانشگاههاست

. اين جور است،هاي مهندسيدر رشته
. دانشگاهها اين مشكل را دارند. گيري استقابل اندازهچون كارها شفاف و.دهد مي»نشان«مهندسي شديدتر خودش را ولي در! اش بدتر استبقيه

محيط واقعي  ايزوله از ودرسها كاربردي نيست.استكمترحركت با نياز روزنوآوري و. سال پيش است20ام كه بعضي درسها، درسهاي حتي شنيده
. فضاي عملياتي استو

دانيد؟شما بازديد و كار اجرايي و عمل را در هنگام تحصيل، خيلي مهم مي
اما آنچه .همان اهميت درسهاي اصلي با،ه جامعي داشته باشند يك درس مهم و كليدي است و دانشگاهها بايد براي كارآموزي برنامبله، كارآموزي

.گونه نيستشود اينعمل ديده ميدر

كنند ولي وقتي با رود، از مهندسان گرفته تا كارگران همه كمكش مياين هم هست كه وقتي يك دانشجو به محيط كار مي
!ست خربزه هم زير پايش بيندازندرود چه بسا پوالتحصيل به آنجا ميجايگاه يك مهندس تازه فارغ

. دانشگاه بايد يك راهكاري را براي اين امر ايجاد كند. هايش را تكميل كندو آموختهكند كه سؤال كندخودش هم شرم مي
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معلوم گيرد وگرنهاگر مدير آن بخش زير بال و پر آن كارآموز را بگيرد، او ياد مي. طور استدر مورد كارآموزي هم همين
.ست ياد بگيرد يا نه؟ يعني اينجا هم باز به نقش فرد باالي سرش در محل كارآموزي بستگي داردني

در دانشگاه شريف دانشجوها بيشتر هوش رياضي دارند ولي هوش اجتماعي كه همان روابط اجتماعي و قدرت برقراري ارتباط است بحث ديگري 
سرخورده بيند اين طوري نيست و لذابعد مي. دارد هر جا برود تحويلش بگيرندانتظاردانشجو.شودترها فعالدانشگاه بايد روي اين زمينه. است
.تواند كمك كندالتحصيالن هم ميانجمن فارغ. شودمي

ش دانشجو كمك بكند كه واقعاً دنبال اين باشند كه دانشجو تواند در آن پروژه كارآموزي در پايِالتحصيالن ميانجمن فارغ
.را بايد ياد بگيردچه چيزي 

هايم را در دانشگاه به عمد با يكي از استادهايي برداشتم كه معروف بود كسي است كه خيلي ديد من يكي از كارآموزي
در طي كارآموزي هيچ ارتباطي بين ما نبود و بعد هم فكر نكنم ايشان گزارش من را خوانده باشد و فقط امضا . عملي دارد

!كرد
به او گفتم اين همه استاد مديريت . كردخيلي انتقاد مي استادي داشتم كه از مديريت صنعت و كشوري،يك دوره مديريتموزشآ طي بله من هم در

!  بقيه تفاوتي ندارد؟هستند، چرا وضع مديريت دانشگاهها بادانشگاههاي مادر

 كه اين مشكالت را حداقل در  سال هست كه دانشكده مديريت در شريف ايجاد شده است و هدفشان اين است10-11
.فاز مديريتي حلش بكنند

دكتر آقاي  درصدش به شخص 70اندازي يك چنين حركتي شايد يعني راه! احداث آن دانشكده هم فردي بوده است
دانم كه چرا در كشور ما اين جوري است؟نمي. مشايخي ربط داشته است

. انتظاري نيست،اين جز بهمشايخي همدكتردانشگاه شريف و از وگونه هست همينحتماًاستفاده كنند كه تجارب دانشگاههاي دنيا بايد از





پرمايونمديرعامل شركت  محمدرضا رهبرمهندسآقايگفتگو با 

���

 ����� ���� �� �������9� �*��45�
���� ����� ������%�!7$-���� 	�"�� ��.5

 ��!" #��$!���8=%����!

���� �
��� !�
�":
ها واي سازهلرزهسازي و بهسازيساخت، مقاوم

...)پلها و  (شريانهاي حياتي

���� :9-22035107
������ �	
�	�����	�������

#�$%� &���':
.اين يك جور ارزش گذاشتن به نيروي انساني است. اصلي يك مدير به اوج شايستگي رساندن افراد بارز و موفق استوظيفه •
.خواهد در كارآفريني موفق بشود، در سالهاي اول كار و شايد براي يك مدت قابل توجه نبايد فقط سودآوري مد نظرش باشداگر يك شركتي مي•
.كند مهندسي ارزش و بهبود روش ايجاد ميودكنمان داريم و اين چيزي است كه دارد بخش اجرايمان را حمايت ميندهما مطالعات را به عنوان برگ بر•
.شودتوجه نمي) نيروي انساني(دهنده اين است كه به سرمايه اصلي نشان» امروز كار كن، فردا خداحافظ«فرمول •
.براي ارتقايش حتماً بايد مطالعات مديريتي انجام بشودمديريت، يك سري حداقلهاي ذاتي الزم دارد ولي بعداً •
.به جاي اين كه لم بدهي، هميشه در لبه صندلي بنشيني تا آماده خلق يك شگفتي باشي. بايد مثل پلنگ در كمين فرصتها باشي. فرصتها زودگذرند•
.شود، بايد احساس خطر بكندرعت پيشرفت شركت مجانب مييك مدير راهبردي هر وقت ديد كه س. ترين هدف يك مدير باشدبقاي سازمان بايد مهم•
.بايد از دانش موجود در جامعه استفاده كرد و يك حركت جديد انجام داد و بايد ديد كه كجا نياز هست تا برايش راه حل ايجاد كرد•
.نگاري كه به هر حال يك مهارت و ارزش استمهدهي، نانويسي، گزارشمثل كار گروهي، تحقيق، گزارش. مانددر دانشگاه، خيلي چيزها مغفول مي•
.دانندالتحصيالن دانشگاه، روش حل مسئله، طريقه درست مطالعه و پژوهش و روش رسيدن به پاسخ را نميهنوز خيلي از فارغ•
.بسازيممشكالت، فرصتها و امكانات را  از ونيم كمحدوديتها عبوراز  و كنيمريزي  انتخاب، طرح و برنامه راخودمناسب  آينده ، با تشخيص،از گذشته رها شدبايد •
.ها را وارسي كند و اسناد را بفرستدما اينجا صرفاً دفتر فني نداريم كه مناقصه. براي توسعه كارآفريني، يكي از واحدهاي اصلي ما بخش تأمين و توسعه بازار است•
.خواهيم كه پشت كامپيوتر بنشيند يا در كارگاه بچرخدمه را نمييك مجس» كار را از دل بخواهيد نه از دست«: شعار ما اين است كه•
.گذارنداگر به ديگران احترام نگذارد ديگران هم به او احترام نمي. اين يك اصل كليدي است تا به قلبها حكومت كند. جويي كناره بگيردمدير خوب بايد از سلطه•
.گرددبندي انجام ميمستندسازي پيشرفت پروژه و كنترل زمان. تندسازي استها الزام كرديم بحث مسيكي از چيزهايي كه ما به بچه•
. هايش را ببينداي كليدي است كه آدم كف تالش را نبيند بلكه بتواند سقف توانايياين نكته•
.ن چهار سال در بياورياگر دانشجوي دكترا هستي بايد صرفاً تحقيق كني، فقط درس بخواني تا بتواني يك نتيجه كارآمد و با ارزش از اي•
».به دنبال چيزي برويد كه دوستش داريد و با آن احساس خوشايندي داريد«: راني گفته استندر يك سخ» استيو جابز«•
.ركت بشود مديرعامل يك ش،شايد فردا. ايم كه از مهندس كارگاه شروع كرد و اآلن مدير پروژه استما كسي را داشته. پذيرترندترند، آموزشجوانها منعطف•
.بايد در ابتداي كار خيلي با احتياط جلو رفت ولي وقتي كه جلو رفتي، بازتر عمل كني و گذشت داشته باشي تا مجموعه بتواند بقا داشته باشد•
.ار بود تا به نتيجه رسيدبايد دوام آورد، تالش كرد و به آينده اميدو. معضالت و مشكالت هست ولي اين كه آدم بخواهد نااميد بشود، از همه چيز بدتر است•
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.كنم يك معرفي از خودتان بفرماييدخواهش مي
ه بالفاصله بعد از آن در مقطع ارشد، گرايش ساز. تكنيك به اتمام رساندمدوره كارشناسي رشته عمران را در دانشگاه پلي.  هستم1351من متولد سال 

. امبعد از آن وارد كار شدم و تاكنون در دو محيط كاري فعاليت داشته. التحصيل شدم فارغ77در دانشگاه صنعتي شريف قبول شدم و در سال 

!ايد؟يعني طي پانزده سال فقط در دو جا كار كرده
.جوري باشمام كه اينمن سعي كرده. بله، خب آدم بايد غيرتمندانه نسبت به محيط كارش نگاه بكند

محصول . كردساخته سبك كار ميهاي پيشدر مورد سازهاولين جايي كه مشغول به كار شدم، شركتي بود كه زيرمجموعه بنياد تعاون سپاه بود و
جوش شده  تازه وارد ايران شده بود و شامل دو شبكه 77- 76ديوارهايي بود كه آن موقع يعني حدود سال ) سپ(ساخته سبك هاي پيششركت سازه

.شدپاشي ميشد و رويشان بتنفوالدي و يك اليه پلي استايرن بود كه اينها در ساختمان نصب مي

به جز سبك بودن وزن سازه، نسبت به گرما يا صدا عايق هم بود؟
.اي هم باشدتوانست در عين حال كه ديوار جداكننده است، ديوار سازههم عايق بود و هم مي

كند؟ تحمل،يعني بار
و از دانشگاه خواست آن را در ايران به صورت كامل پياده كنداش را مدير آن شركت گرفته بود و ميسازي ساختمان بود كه ايدهبراي صنعتي. بله

وز با دانشگاه من آن موقع در شريف بودم ولي هن. يكي از استادان دانشگاه صنعتي اميركبير اين صحبت را در دانشگاه مطرح كرد. كمك خواسته بود
از توليد در كارخانه . كه تحقيق و توسعه انجام بشودشده است  R&Dوي گفت كه يك چنين پيشنهادي براي ايجاد واحد .ام ارتباط داشتمقبلي

. درست كنيمR&Dخواهيم يك گروه بگيريد تا اجرا يعني از توليد محصول، آزمايشها، طراحي، اجرا و خالصه براي همه اينها مي
كار را از صفر با . تكنيك سرپرستمان بودندآقاي دكتر كبير از دانشگاه پلي. كنم شانس بزرگ زندگي من بود و تجربه خيلي خوبي برايم داشتر ميفك

.من كارمند و معاون ايشان شدم. گذاري شد در آنجا پايهR&Dايشان شروع كرديم و 
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!يك شبه ره صد ساله رفتيد
 تهران بودند تكنيك، شريف والتحصيلهاي پليفارغ. خيلي گروه خوبي بوديم.  نفر و بيشتر5-4ين دو نفر يواش يواش شد ا! چون دو نفر بوديم ديگر

از مقاومت برشي و . داديمسازي انجام ميدر آنجا يك آزمايشگاه سازه تجهيز كرديم و آزمايش، طراحي اجزا و بهينه. اي بودالعادهخيلي گروه فوقو 
استايرن توليد بشود، چه مشخصات فيزيكي و مكانيكي داشته باشد، بتني كه چه جوري پليهاي توليد، اينا، نحوه جوش شبكه، رواداريخمشي پانله

از چند مدل دستگاه كه در بازار بود، خودمان دنبال دستگاه مناسب . اي پاشيده بشودشود چه مشخصاتي داشته باشد، از چه فاصلهكه پاشيده مي
.آمداش صرفاً روي كاغذ نمييك كار تحقيقاتي و اجرايي بود و نتيجه. گشتيمامانه مياجراي س

...يعني كارتان واقعي و عملگرا بود 
فهميديم يك چيزي اشتباه شد، ميكرد و پاشيده نمي گير مي،اگر بتن در مخزن. كرديمرفتيم و اصالحش ميكرديم ميواقعي بود و اگر خطايي مي

در اجرا اول يكي دو .  تا اجرا پيش رفتيم كه به نظرم يك كار خيلي جسورانه بودطور از طراحيبعد همين. كرديمرفتيم اصالحش مي و ميكندكار مي
.  ساختيماختار طبقه از اين س4 بلوك 16بعد براي نيروي انتظامي در منطقه تهرانپارس . ساختمان يك و دو طبقه ساختيم

ند؟كرد نتمقاومتان كاردر برابر
قبوالندن آن به جامعه حتي بخش مهندسي و كارفرمايي .  اسكلت متعارف نداشت، اين نوع ساختماناين كهاز نظر . اتفاقاً خيلي اينرسي وجود داشت

ه بوده است؟ از طرف مركز تحقيقات ساختمان و مسكن كه اينها محاسباتش چگون. اين اينرسي را بعداً در جاهاي ديگر هم ديديم. خيلي مشكل بود
ما از ميز لرزان در دانشگاه شريف با . تر شدبعداً به تدريج مطالعات گسترده. هاي داخلي تطابق نداردنامهآورديم، گفتند كه با آيينمحاسبات را مي

يك ساختمان يك . نجام داديمرفتيم و صحبت كرديم و دو آزمايش خيلي خوب براي اولين بار در آنجا ا. ارتباطي كه در آنجا داشتيم استفاده كرديم
. ساختيم و روي ميز لرزه آزمايش كرديم كه نتايج خيلي خوبي داد35/2يك به طبقه با ابعاد واقعي و ساختمان چهار طبقه مدل با ابعاد كوچك شده 

كردند كه  همه اذعان ميتقريباً. رسيدريزي كشور به چاپ  سازمان مديريت و برنامه385 نوشتيم كه با عنوان نشريه اختاراي براي اين سنامهآيين
تقريباً. رف نبود چون مشابه خارجي نداشتها ترجمه صِنامه منحصر به فرد بود چون بر خالف بسياري از آيين،تجربه نگارش آيين نامه به اين سبك

.صص بود نفر آدم متخ30گويم مديون حركت شايد اين چيزي كه مي. هاي خودمان كردندهمه كارهايش را بچه

اين پروژه چه مدت طول كشيد؟
نامه طرح و اجراي آن با همت چهار استاندارد ملي توليد قطعات پانل و يك آيين.  دوران خيلي خوبي بود در آنجا بودم كه84 تا سال 75از سال 

.رفت، به تدريج رقبا زياد شدند انتظار ميطور كهبعد از مستند شدن موضوع، همان. صنعت و دانشگاه درآمد كه گروه ما در آن نقش اساسي داشت

البته شايد يك خوبي كه داشت اين بود كه يك مؤسسه دولتي به هر حال . كنندشود همه كپي ميتا يك چيزي باب مي
كرد تا به كرد و هم اين كه در طول مدت زمان، تحمل مياندازي اين داستان بود و هم به لحاظ مالي تأمين ميپشتيبان راه

! سال8نتيجه برسد يعني 
. اندو قدرتمندتر شدهبينم رقبا خيلي بيشترداد ولي اآلن ميكرد بايد ادامه مي كه شروع مييدر هر صورت با همان قدرت! خوب تمام نكردآن را ولي 
قبايي كه بعداً سر در آوردند از آن ر.ها در شركتهاي مختلف خيلي موفق هستنداش اين كه از آن گروه، حتي يك نفر هم نماند و همه بچهنشانه

.شودكننده آن شناخته مياآلن هم اگر چيزي دارد به خاطر اين است كه به عنوان نفر اول و شروع. تر شدندشركتي كه من در آن بودم خيلي قوي
كم سازي بعد از زلزله بم جدي شد و كموممقوله مقا. سازي در جامعه مهندسي به تدريج مطرح شددر اواخر دوره فعاليتم در آن شركت، بحث مقاوم

يكي از اولين . ما با يك گروهي كه آقاي دكتر كبير سرپرستش بودند وارد اين مقوله شديم. به يك شاخه جديد در مهندسي عمران تبديل شده بود
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كرد به خاطر بحثهاي امنيتي با شركتهاي سازي را شروع كرد، وزارت دفاع بود كه ساختمانهاي مهمي داشت و چون سعي ميسازمانهايي كه مقاوم
سه پروژه بيمارستان خانواده، ساختمان اتكا و .  آن بودممن هم سرپرست بخش سازه. خصوصي كمتر كار كند، با دانشگاه اميركبير قرارداد بست

. وقت بودالي آن كار اصلي و به صورت پارهاين البه. بخشهايي از دانشگاه مالك اشتر را به دست گرفتيم و من به طور جدي وارد اين موضوع شدم
.كردموقتي كه يك ذره آنجا شل شده بود، اين فعاليت را جدي دنبال ميدر اواخر

سازي را موازي با اين كار داشتيد؟بحث مقاوم
خواهيم روه تحقيقاتي الزم نداريم و ميبعد كه آنجا گفتند اآلن ما ديگر گ. شايد در دو سال آخر فعاليتم در شركت سپ، اين را هم در كنارش داشتم

.ها جدا شدندفقط در زمينه توليد و اجرا وارد بشويم، بچه

!توفيق اجباري بودبراي شما پس 
سازي با توجه به دوستاني كه بحث مقاوم. ور مستقل وارد اين زمينه كاري بشويمططي يك سري اتفاقات با دوستاني آشنا شديم كه قرار شد به 

.رقيب و البته مورد نياز جامعه بود كمه بودند و تخصصشان بود مزيتي بود كه وارد كاري شويم كه تقريباًجمع شد

...يك دفعه هم يك كارفرماي دولتي آمده بود روي كار 
.بودندوزارت دفاع و وزارت راه و ترابري هم . ها بودترينفقط كارهاي دولتي موجود بود؛ مثالً نوسازي مدارس يكي از عمده

!اينها حجم هر كدامش خيلي زياد است
براي تجهيز و نوسازي .  ميليارد دالري براي يك دوره پنج ساله گرفته بود5/4وزارت آموزش و پرورش براي نوسازي مدارس بودجه قابل توجه . بله

پردازي گذاري و ايدهثل آقاي خيام كه سرمايهبه هر حال با كمك دوستاني م. سازي بودو بازسازي مدارس و قسمت قابل توجهي هم براي مقاوم
.ساير دوستان شروع كردمكنار  تاسيس شد و بخش مديريت فني را در 84كردند، شركت پرمايون در سال 

اش چيست؟حاال چرا پرمايون؟ معني
شود، دستور  دست يك پسر كشته ميبيند كه بهطبق آن چيزي كه در شاهنامه آمده است، موقعي كه ضحاك در خواب مي. پرمايون فارسي است

برد و به صاحب مزرعه كه يك گاوي هم در آنجا داشته كند و به يك مزرعه ميمادر فريدون او را از شهر خارج مي. دهد همه پسرها را بكشندمي
تر است و فريدون چند سال كه به معني نزديكاي است رمايه ريشهشايد پ. اين گاو در شاهنامه به اسم برمايه يا پرمايه اسم برده شده است. سپاردمي

.شده است تغذيه مي،از شير آن گاو

فروشيد؟دانش ميفقط د؟ يا شما دا كاري را انجام اي بايد باشد تا بتوانآيا يك سرمايه،شركت زديدوقتي 
ين كه برويم و بازار مناسب ترين آن اداشتيم، اصليما يك سري نكات . ساخت و ساز نبود كه همه اطالع داشته باشند. سازي بحث جديدي بودمقاوم
. شوند، از طرفي به عنوان شريان حياتي مطرح هستندچون پلها متأسفانه نگهداري نمي. ديديم پلها در اولويت هستند. سازي را بشناسيممقاوم

هر چند ماه يك بار گروهي . انه مديريت نگهداري پلها نوشته شوداي براي سامنامه فدرال دستور داد آيينريخت و بعد از آن، دولتدر امريكا پلي فرو
ولي به دليل اين كه . كنندگيري ميكنند و بر اساس آسيب يا خوردگي آنها تصميمتهيه ميرا گزارش وضع موجود . كنندروند و پلها را بررسي ميمي

شود و وقتي پل آسيب ببيند، خطر ريزش و آسيب و بعد از يك مدتي خطرناك ميرونده است شود، تخريبها متأسفانه پيشدر ايران اين كار انجام نمي
هايي بچه. البته كارفرما به تدريج به اين نتيجه رسيده بود. كندآيد و اين اهميت نگهداري پلها را دوچندان ميجاني و مالي و انسداد مسير پيش مي
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 به طور تخصصي در به اين نتيجه رسيديم كه شركتي داشته باشيم كه اوالً. خصص داشتندكه ما جمع كرده بوديم كساني بودند كه در اين زمينه ت
.م طراحي و اجرا را داشته باشدأ هم توانايي توسازي فعاليت كند، ثانياًزمينه مقاوم

چرا به اين نكته رسيديد؟
شدند ولي دوباره سال  پيمانكاران تعمير ميبه دستديده لهاي آسيب موارد متعددي بود كه پ!به خاطر عدم آشنايي كارفرماحقيقتش را بخواهيد بيشتر

پرسيديم تا مي. اي نداردخواهد، آزمايش الزم دارد وگرنه فايدهتعمير اساسي ابتدا يك مطالعه مي. شدبعد همانجا يا جاي ديگر همان آسيب تكرار مي
به خاطر . ما گفتيم بياييم در اين زمينه وارد شويم. كردايد؟ كالً ديدها فرق ميطالعه كردهايد؟ آيا بررسي و مگرفتهنمونه به حال شما از بتن و ميلگرد 

سازي گرفتيم و اولين شركتي هستيم كه هم به طور مجزا گريد  براي مقاومEPCيعني . همين، اولين شركتي بوديم كه گريد طرح و اجرا گرفتيم
گريد . سازي استشان هم مورد نياز مقاومهمه. سازي و همچنين مشاور ژئوتكنيك هستيمشاور مقاوماآلن ما م. پيمانكاري داريم و هم مشاور هستيم

.راه و ترابري و ساختمان و تأسيسات هم داريم

!ايد؟هفترهر چه گريد بوده است را گ
فقط . ما مثالً گريد معماري يا طراحي سازه نگرفتيم. رنداآلن خيلي شركتها هستند كه چند تا گريد دا. ايمدقيقاً هر چه كه نياز بوده است را گرفته! نه

.بر اساس چيزهايي كه نياز داشتيم پيش رفتيم

...سازي را هم ايجاد كنيد ايد فرهنگ مقاومشما سعي كرده
در دو . آهنوسازي مدارس و راهها، نشهرداريدر راه و ترابري، . هاي مختلفي داشتيممان هست كه ارائهدر سابقه.  استسازي نبودهخب اين فرهنگ

.تر آشنا شدنديان با اين مقوله به صورت تخصصيدمان را شناسانديم و هم كارفرمابه تدريج هم خو. سه جا دوره آموزشي ارائه كرديم-

دوره آموزشي دادند و اگر رفتند و ارائه مي اگر سمينار بود مي يعنيكردند،آن تيم يا هسته مركزي شما كه اين كارها را مي
كشيدند چند نفر بودند؟بود، آن آدمهايي كه اين بار را به دوش مي

. گيرندهر كدام بنا به تخصص مطالعاتي، اجرايي يا مديريتي بخشي از آموزش را به عهده مي.  نفر هستند10هاي كليدي ما در اين زمينه تقريباً بچه
خواست قلبي من كار مهندسي است ولي بديهي هم . داردمقداري از كار كارشناسي دور نگه ميرف كار مديريتي، خوشبختانه يا متأسفانه آدم را صِ

.شودهست آدم از كار كارشناسي دور مي
.البته كارفرماهاي محدودي داشتيم. سازي شروع كرديموقتي بين كارفرماها شناسايي شديم، كارهايمان را در بحث مقاوم

!فقط نوسازي مدارس و راه و ترابري، يك دنيا كار است ... ولي هر كدام، كارشان زياد بود
البته . حاال مدل كارفرماي ما در نوسازي مدارس مدلي بود كه اول يك پروژه خيلي بزرگ را براي كار مطالعات تعريف كرد كه اشتباه مهلكي بود. بله

زماني بيست شركت هم نبود كه . گونه رشد كردند قارچ،سازيمقاومبه خاطر همين شركتهاي مشاوره . كم و بيش متذكر شديم ولي كسي توجه نكرد
هر استاني براي خودش مطالعات . كردندسازي ميهاي خيلي خوبي بودند كه كار مطالعات مقاومهمه آنها بچه. ن دويست شركت مشاور هستنداآل

. مدرسه را شروع كرد400- 300سازي مقاوم
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.ع انجام بشودخواستند اين كار، سريشايد چون مي
مشاور هم گناهي .  اجرايي نبودهاي ارائه شده واقعاًهمين بود كه خيلي از اين نقشه.  پروژه را از طراحي تا فاز اجرا تمام كنندفقرهالاقل نيامدند پنج 

دارد، چه برسد به اين كه شما با در ساختمان نوساز، نقشه اجرايي با چيزي كه طراحي شده اختالف . اش را نداشتچون نديده بود و تجربه. نداشت
سازي، فقط علم نيست بلكه علم در كنار هنر است؛ چون شما با يك موجود زنده گويم مقاوممن هميشه مي. يك ساختمان موجود سر و كار داريد

!موجود زنده را هر باليي نمي توانيد سرش بياوريد. طرف هستيد
As)وانيم نقشه ساختتتر از ساختمان ميدر مورد پلها خيلي راحت Built)كاربري آن اين است كه ماشين و كاميون از رويش رد . را تهيه كنيم

اما براي ساختمان مگر به اين راحتي است؟ اينجا اتاق مدير كل است، آنجا اتاق عمل . گرفتيمكرديم، مغزه ميرفتيم آرماتوريابي ميما مي. شدمي
اين كه چه برسد به ،دادند ما از كنارش رد شويمهاي خاص الكترونيكي و مخابراتي بود كه اجازه نميمايشگاه در ساختماني آزمثالً. بيمارستان است

هايي كه هست و از خودش هم نامهآيد از طريق آيينحاال با تمام اين مسائلي كه ذكر شد، مشاور مي. مخرب انجام بدهيم غيرمخرب يا نيمهآزمون
بينيم گاهي چيزي بعد مي. تا ببينيم كه چه چيزهايي ديده نشده استببريم اين نقشه را بايد بعداً در كار اجرا . دهدرائه ميدر نياورده، نقشه اجرايي ا

.كه طراحي شده با چيزي كه اجرا شده است، تفاوت قابل توجه دارند
هاي نوين در  يعني استفاده از فناوري.ي فناوري استگيرد، تأكيد رومد نظر قرار ميله اصلي و اساسي كه ئدر هر صورت در شركت پرمايون، مس

.ارتقاي عملكرد سازه

وري سازه را باال ببريد؟خواستيد بهرهيعني مي
ايم در مسيري حركت كنيم كه در آن مزيت رقابتي داشته ها، هميشه سعي كردهدر استفاده از اين فناوري. وري را به كمك فناوري باال ببريمبهره

.باشيم

...ايد كه بعد هم خراب بشود ايد و همين جوري در دل كار نرفتهفكرشده عمل كردهبه صورت عني ي
ايم، با بقيه چه فرقي داريم؟ آيا داريم وارد يك بازي اگر ما اينجا وارد شده. شديمديديم وارد آن نميبله، يعني اگر در يك كاري مزيت رقابتي نمي

رفتيم فقط يك يا دو شركت بوديم و اوايل واقعاً يك هايي كه ميخيلي از مناقصهدر د هستند؟ به خاطر همين هاي ديگر هم بلشويم كه خيليمي
.رسيدجاهايي مناقصه به ترك تشريفات مي

. گذاري كردند كه به هر حال ريسكي بوداين هم نكته جالبي بود كه شخصي مثل آقاي خيام آمدند و روي داستاني سرمايه
ايشان .كنندكنند با جان و دل كار ميخودشان يك آدم خطرپذير هستند و وقتي اعتقاد پيدا مي. پژوهي دارندنگر و ذهن آيندهديدگاه كليآقاي خيام 

اند و خودشان اذعان دارند كه اين دوره،  را در دانشگاه شريف گذراندهMBAدوره . تخصصشان عمران نيست ولي كارآفرين بسيار موفقي هستند
. عالوه بر اين كه در كارهاي ديگري كه دارند هم خيلي موفق هستند. اآلن رئيس هيئت مديره شركت هستند.به ايشان كمك كرده استخيلي 

رسد كه بگوييد؟ي به نظرتان مياز پرمايون مطلب ديگرآيا 
توانيم توانيم كمك كنيم و بهتر ميم در كجاها ميديديهميشه به خاطر همين مي. كرديممان فكر مياين را عرض كردم كه ما روي مزيت رقابتي

شويم، آن كار را گسترش دهيم و در صورت رشد كافي، به در اين راستا هر جا كه يك شاخه مرتبط جديد و مناسب ببينيم وارد آن مي. جلو برويم
اي داشتيم كه يك سيس شركت، ايدهأالهاي اول تاين نكته را به خاطر اين گفتم كه در همان س. آوريم در ميصورت يك گروه يا شركت مستقل

سسه كامپوزيت ؤبا توجه به رساله كارشناسي ارشدم و از طريق م.  داشت،شدههاي نفت و گاز خوردههشركت امريكايي فناوري آن را براي تعمير لول
روش متعارف وزارت نفت . بتوانيم مورد مطالعه قرار دهيماين را به عنوان موضوعي ديديم كه به عنوان زمينه جديد . ايران با اين مقوله آشنا بودم
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ه اين جوشكاري ب. دادندكردند و آن را به لوله اصلي جوش ميشده نصب مي يعني يك رينگ فلزي دور قسمت خورده؛ از رينگهاي فلزي بوداستفاده
همان كاري بود كه يك شركت امريكايي به . وزيتي است استفاده از دورپيچ كامپ،روش ديگر. العاده خطرناك است فوق،سوزيدليل خطر آتش

ايده را گرفتيم و از طريق مهندسي معكوس، اين محصول را در ايران با .يمنما سعي كرديم اين را بازتوليد ك. كردساخته توليد ميصورت پيش
.تغييراتي نسبت به نمونه اصلي امريكايي توليد و ثبت اختراع كرديم

محصول ديده بوديد؟اي از اين نمونه
!نه، فقط عكس آن را داشتيم

!از روي عكس چطوري مهندسي معكوس كرديد؟
رفتيم وزارت نفت و گفتيم ما چنين . ا انجام داديم كه جواب داد و ثبت اختراعش را گرفتيمهيك سري مطالعات و آزمايش! يات نشويمئوارد جز

 اينرسي دارد و به شدت در برابر ،دانيد كه معموالً كارفرمامي! رفت مقاومتها شروع شدانتظار ميطور كه همان. خواهيم كار كنيممحصولي داريم و مي
.كندهر تغييري مقاومت مي

به نظر شما دليل مقاومت در برابر كارهاي نو چيست؟
 هست چه نيازي aاش ، حاال هزينهدهدگويند وقتي كه روشي هست و جواب هم مياند و ميدليل مقاومت اين است كه به شرايط موجود راضي

به خصوص اگر كارفرما دولتي باشد و خودش را خيلي صاحب كار ! تر بشود؟بشود يا كيفيت مطلوب هست چه نيازي است مطلوبa-1هست كه 
!نداند، دليل ندارد كه چرتكه بيندازد

!ترسد كه تغيير بدهدياو م. آگاهي و نبود دانش استمقاومت در برابر تغيير، يكي از داليلش عدم 
اين مشكالتي بود كه ما تازه . البته اگر انتقال دانش هم انجام بشود خيلي سختشان است كه روش خودشان را تغيير بدهند. آن هم ممكن است باشد

 ديديم كه اين مقوله جاي وقتي. هايي در اين زمينه داريمخوشبختانه اآلن پروژه. بعد از سه چهار سال توانستيم محصوالتمان را معرفي كنيم
 كه اآلن سه »پترو گستر پرمايون«گسترش در صنعت نفت و گاز را دارد، يك شركت مستقل با حمايت پرمايون شروع به كار كرد به نام شركت 

ستگاهي را با يك عالوه بر اين محصول زره لوله، ما د. گذرد و خدا را شكر كه شركت خيلي خوب و موفقي استچهار سالي است كه از عمرش مي
 جزو معدود كشورهاي دنيا هستيم كه اين د وهاي نفت و گاز را از روي زمين تشخيص بدههاي فيزيكي ساختيم كه بتواند خوردگي لولهسري ايده

.ايم و توليد كردهدستگاه را خودمان ساخته

دهد؟ اولتراسونيك است؟با چه فني اين خوردگي را تشخيص مي
،وقتي جايي خوردگي هست اين ميدان. كنددستگاه فقط شار مغناطيسي كه در خود لوله هست را دريافت مي. افتي در كار نيستارسال و دري. نه

 جديد است كه ثبت اختراع انهمااين هم يك س. شودايم تفسير به ميزان خوردگي ميافزاري كه تهيه كردهكند و اين تغيير در ميدان، با نرمتغيير مي
!و باز هم وارد كردنش در ذهن كارفرما، واقعاً سخت استايم كرده

انه در مورد ماكنيم بعد از تكميل سسعي مي.  يافتن خرابي لوله استترين راهِ تنها راه يا مناسبشرايط،از برخي مزيت اين روش اين است كه در 
.ا اقدام كنيمهاي زير دريهاي متعارف، در مورد بهينه كردن آن يا انجام آن براي لولهلوله

 رشد كرد، بتواند به صورت يك مجموعه جديد و با مديريت مجزا به گسترش و درست مناسبي كاري در چارچوب اين مدل ماست كه اگر زمينه
ي  وظيفه اصلي يك مدير به اوج شايستگاصوالً. البته در اين موضوع بحث ارزش به منابع انساني هم مطرح است. شكوفايي بيشتري دست يابد
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در اين مدل دوستان مستعد و وفادار در زمينه تخصصي كه خودشان رشد و نمو داده اند، وارد شده و در آن شركتها . رساندن افراد بارز و موفق است
 سهامدار تواند به عنوان مدير ياشود و مياين يك جور ارزش گذاشتن به نيروي انساني است كه بداند زحماتش ديده مي. گيرندكار را در دست مي

. بيايد و كار را مال خودش بداند

كند؟كنند يا بعداً گسترش پيدا ميفقط در زمينه خوردگي فعاليت مي
يك گروه علمي خيلي قوي دارند كه در مباحث . بنيان، عضو پارك فناوري دانشگاه تهران استگروه دانششركت پتروگستر پرمايون به عنوان يك 

. كنندي هم كار ميشناسباالدستي نفت و زمين

تواند به آن رغبت نشان بدهد؟بازار سرمايه ميبه نظر شما درآمد يك شركت كارآفرين با نوع كاركرد آن تناسب دارد و
خواهد در كارآفريني موفق بشود، در سالهاي اول كار و شايد براي يك مدت قابل توجه نبايد فقط سودآوري مد نظرش باشد اگر يك شركتي مي

نفر هستند 80 اآلن نزديك  و نفر شروع شد5شركت ما از . ايم سودآوري مجموعه را صرف گسترش شركت كنيمما سعي كرده. كندنه رشد نميوگر
. كننداي كار ميبه غير از نيروهاي كارگاهي كه به صورت پروژه

!ايدايد را صرف توسعه كردهيعني شما هر چه درآورده
يكي از نكات خاص ما در شركت اين است كه چون ما هم شركت مشاور هستيم و . ايم در حد يك زندگي متعارف داشتهياشتالبته برد.  بلهحقيقتاً

حاال اينها دارند در يك مجموعه با . كندتيپ كاري مشاور و پيمانكار با هم فرق مي. م هر دو بخش را داريمأ مشكالت توهم شركت پيمانكار، قاعدتاً
. درآمد يك شركت پيمانكاري اصالً قابل قياس با شركت مشاور نيست.  اصالً گردش مالي اين دو با هم قابل مقايسه نيستمثالً. كنندهم كار مي

من در دفتر . تر استاز طرفي دغدغه و استرس كاري در مشاور پايين. ده و صد باشدتوانداگر براي مشاور يك فرض شود، براي پيمانكار مي
. كندآالت كار مي آن ديگري با مصالح و ماشين وكنميوتر كار مينشينم و با كامپمي

! با وجودي كه حاشيه سود باالست، ضرر و خطا هم اگر رخ بدهد خيلي بيشتر است،در امور پيمانكاري
شود، ممكن است براي تر ميبيند پيمانكاري اعداد و ارقامش بيشتر است و سودش در نهايت بيشوقتي شركت مي. بله ضرر و خطا خيلي بيشتر است

مان داريم و اين چيزي است كه دارد بخش اجرايمان را حمايت كامل ولي ما مطالعات را به عنوان برگ برنده! دشو يك خرده شل ،وجود گروه مشاور
ه گروه مشاور خودمان، طرح را  كپيش آمده استهايمان خيلي ما در پروژه. كندچيزي است كه دارد مهندسي ارزش و بهبود روش ايجاد مي. كندمي

 كالً روش اجرا را ، در پروژه ويماهجويي داشتبيست تا سي درصد رقم ريالي صرفهايم كه تقريباً داشتهEPCما طرحهاي . اصالح و بهينه كرده است
ها نقص داشت و ما خودمان قبول كه نقشهمواردي بود . ايم را به كارفرما اثبات كردهb و درستي روش b رسيديم به روش aاز روش . يماهعوض كرد

.كرديم كه تغييرات الزم را انجام بدهيم
دانستيم اگر تير يكسره را ما نمي. ها براي تعويض نئوپرنها روش نداشتيمدر اسناد و نقشه. اش را انجام داديمسازياش پل سيدخندان كه مقاومنمونه

،به خاطر اين. به همين خاطر محاسباتش را خودمان دوباره انجام داديم. شوند يا نها دچار آسيب ميتنيده و بتن تيرهبلند كنيم، آيا كابلهاي پيش
. بينيمگروه مشاور را بازوي اجرا مي
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داد يا روش يك جور گويد كه كاش كار را آن طوري انجام ميه مثالً يك پيمانكاري پيش خودش ميخيلي وقتها هست ك
ولي در مجموعه . كندهاي بعدي باز هم كار خودش را مياين را به مشاور انتقال هم بدهد ولي مشاور در پروژه. ديگري بود

.شويدپذير ميو انعطافپذيريد دو گروه به هم وصل هستند، تغييرات را بهتر ميشما كه
كنند لودر و بولدوزر، سرمايه اصلي يك شركت ها فكر ميخيلي. دهدله اهميت و ارزش نيروي انساني را نشان ميئتر كه نگاه كنيم، اين مسعميق
 شركت مختلف 7-6 در  سال20آيد يك مهندس باسابقه و موفق در عرض هايي كه ميومهزخواهيم نيروي انساني جذب كنيم ريك موقع مي! است

كنند اگر يك شركتها فكر نمي!  گفته است خداحافظشركتاش كه تمام شده به كنم كه اين فرد در هر شركتي پروژهاحساس مي. فعاليت كرده است
ما و هم به كسي كه گردد؛ هم به كارفراين امر به هر دو طرف برمي. مهندس از طريق اين پروژه، دانش كسب كرده است، بايد به نوعي حفظ بشود

.كندكار مي

 ...يعني آن فرد به آنجا احساس تعلق نكرده است
اگر پيشنهاد داده . شركت سپ به خود من براي ماندن پيشنهاد نداد. هم آن شخص احساس تعلق نكرده و هم شركت است كه كوتاهي كرده است

كنيم ن سعي ميبه همين خاطر اآل. آمدم محيط را دوست داشتم كه از آنجا بيرون نميقدر آنآن. كردم تغيير ميا سرنوشت كاريماندم و طبعاًبود مي
 حفظ برايدر خيلي جاها نشد ولي ما همواره . ايمدر خيلي جاها ناگزير بوده. ايمالبته ما هم ريزش نيرو داشته.  تعصب داشته باشيم،روي اين مسائل
.ايم خودمان را كرده تالش،نيروهاي كارآمد

اگر بخواهند . شودوقتي كه شركتي پروژه ندارد و بيشتر نيروهايش تحصيلكرده باشند، حقوقشان باالست و رقم درشتي مي
!شودفقط حقوق بدهند ولي ورودي نداشته باشند كه نمي

ن است كه به سرمايه اصلي توجه دهنده اينشان» امروز كار كن، فردا خداحافظ«فرمول . من اعتقاد دارم نبايد در اين زمينه سريع تصميم گرفت
.شودنمي

در كارهايتان از مباحثشما  ... ريزي بلندمدت ندارند كه نيروي انساني را حفظ كنندكنند و برنامهروز زندگي ميشايد به
بريد؟بهره مي) استراتژيك(مديريت راهبردي

دهد مطالعات نشان مي. اش نكنيمكنيم خودمان را اسير و وابستهالبته سعي مي. مكنياستفاده ميبيشتر از مديريت راهبرديما اينجا از تفكر راهبردي
.اندها از مديريت راهبردي به نتيجه نرسيدهكه خيلي

ايد؟ايد كه به اين نتيجه رسيدهشما چه تجربه عملي داشته
ما .  ما را به اين نتيجه رسانده است وايميريت راهبردي داشتهايم و مطالعاتي كه در زمينه عملكرد مداين نتايجي است كه در شركتهاي ديگر ديده

.  منعطف عمل كنيم،كنيم يك چارچوب داشته باشيم و داخل اين چارچوبسعي مي
د تئوري مدير باي.  بايد مطالعات مديريتي انجام بشودي الزم دارد ولي بعداً براي ارتقايش حتماًذات يك سري حداقلهاي ،واقعيت اين است كه مديريت

اگر . تواند باعث خطر براي سازمان باشدولي چسبيدن به روشهاي آكادميك مي. بايد مفاهيم مديريت راهبردي و راهبري را بداند. سازمان را بلد باشد
وآوري كرد و مثالًتوان نمين است و اين بخواهد ذهن را ببندد كه c به b و بعد از b به aقرار باشد مديريت راهبردي بگويد كه مسير حركت از 

جاي به . بايد مثل پلنگ در كمين فرصتها باشي. فرصتها زودگذرند.  اين يك جور گير افتادن در دام مديريت راهبردي است! رفتc به aمستقيم از 
بيشتري  مدير بايد نگاه بگردي و ببيني چه خبر است؟ اآلن.  لم بدهي، هميشه در لبه صندلي بنشيني تا آماده خلق يك اتفاق و شگفتي باشياين كه

اما بايد ديد به . كنمها درگير ميكنم و خودم را در پروژهاگر چه من خيلي به درون سازمان نگاه مي. ايمما هم سعي كرده. به بيرون داشته باشد
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شرفت شركت نسبت به زمان دارد يك مدير راهبردي هر وقت ديد كه سرعت پي. ترين هدف يك مدير باشدبيرون باشد، چون بقاي سازمان بايد مهم
.تواند بيافرينداي ميشود، بايد احساس خطر بكند و بگردد تا ببيند چه ايده خالقانهمجانب مي

از دانش موجود. بزند و كارآفريني ايجاد كندتواند چه حرفي ميتواند وارد بشود و اآلن با توجه به امكاناتي كه هست اي ميبايد فكر كند در چه زمينه
.ببيند كه كجا نياز هست تا برايش راه حل ايجاد بكند. در جامعه استفاده كند و يك حركت جديد انجام بدهد

مطالعه  كم افراديدهد؟ اآلن در ايران مااش فكر آزاد را در اختيار او قرار ميولي آيا اشتغال روزمره! پس بايد فكر كند
...ي هستيم مان گرفتار روزمرگهستيم و به غير از آن همه

اي  وقت نداشتن بهانه است و هميشه بهانهحقيقتاً! گذاريم همان كارهايي هستند كه دوست نداريم انجام بدهيمكارهايي كه برايش واقعا وقت نمي
اينها به نظرم خيلي  هاي سخنراني كه بتوان حين كار يا در اتومبيل گوش كرد؛ همه CDكتابها، مجالت، حتي . براي انجام ندادن يك كار وجود دارد

شان يهااند ولي خيلي از كتابهايشان و از سخنرانياستاد مستقيم من نبوده. آقاي دكتر مشايخي برايم بسيار قابل احترام هستندمشخصاً. خوب است
.اي هستند انسان بزرگ و بسيار برجسته،در زمينه مديريت. امتهآموخدرس 

يك موردي كه ما در آموزش داريم اين است كه . هاي شركت استترين خط مشيترين و كليديي از مهمدر مديريت پرمايون، آموزش تقريباً يك
.دهدها آموزش ميافزاري يا موضوعي مسلط است، به بچهاگر يك نفر به نرم. هاي خودمان هم براي تدريس استفاده كنيمكنيم از بچهسعي مي

در دانشگاه، خيلي چيزها مغفول . گيرند در اولويت آموزشي قرار دهيممهري قرار ميدميك مورد بيهاي آكاكه در دورهرا كنيم مطالبي عي ميس
بينم، هاي سالهاي اول كارم را ميوقتهايي كه فايل گزارشها يا نامهيك . نگاريدهي، نامهنويسي، گزارشمثل كار گروهي، تحقيق، گزارش. ماندمي

هنوز خيلي . استدهند ولي به هر حال يك مهارت و ارزشخب اين چيزهايي است كه در دانشگاه ياد نمي. مكشگيرد و كلي خجالت ميم مياخنده
كسي كه اينها را بياموزد مهندس . دانندالتحصيالن دانشگاه، روش حل مسئله، طريقه درست مطالعه و پژوهش و روش رسيدن به پاسخ را نمياز فارغ
اشاره صرف به .  جا دارد در دانشگاه به اين موارد توجه بشودواقعاً. شوندن اينها فقط طي تجربه كاري كسب ميشود ولي متأسفانه اآلاي ميحرفه

!فرمولها ممكن است كه خيلي به درد نخورد

در زمينه آموزش بحث ديگري نداريد؟
يعني آموزش زندگي .  انسان نگاه و توجه داشته باشيمايم به درون روح و روانيك كار متفاوت آموزشي ديگر كه ما داريم اين است كه سعي كرده

جهت رشد و در توان تولدي ديگر دهد و چگونه مي چگونه انسان را در منطقه امن عادتها قرار مي،كننده باورهاي محدوداين كه. موفق و مؤثر داشتن
و پذيرش جاي درگيري با آن، با آگـاهي وه  بشويم ميروهل است روب ناخوشايند و يا غيرقابل قبوماناي كه برايهنگامي كه با پديده. شكوفايي آفريد

 از.نيمها عبور كمحدوديتاز  و كنيمريزي  انتخاب، طرح و برنامه راخودمناسب  آينده ، با تشخيص،، از گذشته رها شدهآنچه كه هستبه هر اذعان 
به خاطر !  كنيم كه احوال ما روي اوضاع مسلط شود نه اوضاع روي احوال ما كاري اين كهخالصه. بسازيمل و مشكالت، فرصتها و امكانات را ئمسا

در حال و . كنم در بيشتر شركتهاي فني مهندسي مغفول مانده استها گذاشته بوديم كه فكر ميهمين در اين زمينه آموزشهاي عمومي براي بچه
ن هم اآل. همه اينها را مديون خانم دكتر ميرهاشمي هستيم. بينم تغييرات را مي و در مجموعه سازمان هم استثيرگذار بودهأ تاحوال خودم كه حقيقتاً

. اي يك بار اين آموزش انجام شود هفته،اين فرصت را داريم كه براي مديران ارشد

!رويد تا براي هفته بعد، بازپروري بشويد؟به اين جلسات مي
.طور استدقيقاً همين
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گوييد؟ياز مشكالت كاري خود چيزي نم
كه درصد بااليي از وقت و انرژي ما به جاي اين كه صرف كارآفريني، اجراي درست كار، پيگيري امور اجرايي و ارتقا و گسترش له اينئمهمترين مس

. ته استگذاشاين حقيقتي است كه واقعاً خيلي از شركتها را تحت فشار . شودشركت بشود، صرف كلنجار با كارفرما براي وصول مطالبات مي

 سازوكاري برايش درست كنيد كه خود به خود انجام بشود؟،شود موقع قرارداد بستننمي
75شده داريم ولي بعد از هجده ماه فقط وضعيت تأييدتا امروز يك ميليارد و صد ميليون تومان صورت.  اجراي بهسازي پل داشتيم پروژهما يك

!اندميليون تومان به ما داده

!كه وضعش خوب استمااين كارفر
. هاي ديگر وارد بشودخواهد كارش را گسترش بدهد و حرفهاي جديد بزند و در زمينهحاال شما فكر كنيد يك شركت مي. اش استاين يك نمونه

!شود كه با چه مصيبتي حق مسلمت را وصول كنيانرژي شما عوض اين كه صرف پيشرفت كيفيت كار بشود، صرف اين مي
.دهدآورد بيشتر ما را به بازار خارج از كشور سوق مي انگيزه يعني مشكالتي كه كارفرما پيش مياتفاقا اين

...طور هست ولي نه به اين شدت همه جا اين
، يكي از براي توسعه كارآفريني.كنند، خيلي مسائل اين چنيني ندارندبه اين شدت نيست؛ حتي در افغانستان و عراق كه شركتهاي ايراني فعاليت مي

ها و روزنامه. ها را وارسي كند و اسناد را بفرستدما اينجا صرفاً دفتر فني نداريم كه مناقصه. مين و توسعه بازار استأواحدهاي اصلي ما بخش ت
 به بازارها و بزرگي نحوه ورود. كنيمريزي كشور را بررسي مينيازهاي جامعه و اوضاع اقتصادي و سياسي و وضعيت بودجه. كنيممقاالت را نگاه مي

.كنيمكل يك بازار مشخص در كشور و منطقه را مطالعه مي

دهيد يا تيم ارزيابي داريد؟اين كار را شخصاً انجام مي
.قطعا يك كار گروهي است تا ببينيم در كجاها مزيت رقابتي داريم

 پيش شما بيايد؟ وددهيد، نه اين كه كسي كه نياز داررويد و پيشنهاد ميپس خيلي جاها شما مي
رويم و يك راهي را باز ولي مي. شود كه حتي ممكن است ما برنده هم نشويم جاها پيشنهاد ما به آنها منجر به يك مناقصه ميحتي خيلي. بله
. شودحداقل راه باز شده است و بحث آن شناخته مي. الزامي هم ندارد آن كار را بگيريم. كنيممي

ايد يد راجع به بازارهاي فراملي صحبت كنيم كه خودتان برحسب اقتضاي روزگار به اين نتيجه رسيدهحاال اگر موافق باش
هايي براي آينده داريد؟شما چه برنامه. اي فكر كنيدكه به بازارهاي منطقه

. عراق هستيم بازار فرصتهايشناساييمرحلهاآلن در . توانيم در كشورهاي ديگر اجرا كنيمهايي داريم كه ميما ايده

همان قدر كه در ايران جديد بود، چه بسا در كشورهاي اطراف هم جديد باشد؟
. كنيمها فعاليت و بازاريابي ميولي در اين زمينه. ست كه بتوانيم وارد كار شويما خيلي مشكل ،بله، اما متأسفانه خيلي وقتها به عنوان شركت ايراني

هاي نفت و گاز را در  همين پروژه ارزيابي لوله،ما به صورت پايلوت.كنيمبينيم و شناسايي ميارج از كشور را ميبزرگي بازار و نحوه ورود به بازار خ
كنند ولي هنوز اگرچه آنها دارند در اين زمينه كارهاي مطالعاتي مي. ها از ما خواستند پروژه را انجام بدهيميعني چيني. ايمكشور چين انجام داده
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هاي دستگاه ما، دقيقاً نقاطي را كه گفته بوديم خرابي دارد، شكافته بودند و واقعاً در طبق خروجي. اند و خيلي برايشان جالب بودختهدستگاه را نسا
.آنجا خوردگي وجود داشت

!زنندبلند و سريع كپ ميها زِچيني! مهندس مواظب باشيد
! خوابيدندگذاشتند و ميان ميها دستگاه را زير سرشله را داشتيم و بچهئاتفاقاً اين مس

...شان نفتخيزند خيلي بازار بزرگي داريد شما در كشورهاي اطراف ما چون همه
. كنيمبله، تازه ساخت دستگاه نهايي و آزمونها انجام شده و داريم مستندسازي مي

در بحث كارآفريني، انگيزه نيروها چگونه فراهم مي شود؟
» را از دل بخواهيد نه از دستكار«: شعار ما اين است كه

...يعني آدمها بايد خودانگيزش باشند 
 در زمينه محدوديتهاي اداري سعي واقعاً. خواهيم كه پشت كامپيوتر بنشيند يا در كارگاه بچرخديك مجسمه را نمي. كار بايد از ته دل و با عشق باشد

آميز چون به شدت معتقديم كاري كه با دل انجام نشود موفقيت. جامعه كاري در نظر بگيريمتر از شرايط متعارف ايم چارچوبهاي مقرراتي را فراخكرده
و «: گويدمي. امآييد آن را با خود آوردهدانستم امروز شما ميمن چون مي. در كتابش جمالت خيلي جالبي درباره كار داردجبران نيست؛ جبران خليل 

اي را با تار و پود قلب خويش ببافي، به اميد آن كه معشوق تو آن را بر تن كار با عشق آن است كه پارچهاكنون با تو بگويم كه كار با عشق چيست؟ 
اي كار با عشق آن است كه دانه. اي را با خشت محبت بنا كني، بدين اميد كه محبوب تو در آن زندگي خواهد كردكار با عشق آن است كه خانه. كند

اگر .  عشق مجسم است،كار. كه گويي معشوق تو آن را تناول خواهد كرد حاصل آن را با لذت درو كني، چنانرا با لطف و مهرباني بكاري و
آيد، بهتر است كار خود را ترك كني و بر دروازه معبد بنشيني و صدقات تواني با عشق كار كني، اگر جز با مالمت و بيزاري كاري از تو برنمينمي

».سير گذاردعشق پخت كني ناني تلخ از تنور به در خواهد آمد و گرسنه را نيمزيرا اگر بي! نند بپذيريككساني را كه با عشق كار مي

نام اين كتاب چه بود؟
.از جبران خليل جبران كه خيلي دوستش دارم» پيامبر«

 سال پيش نشان داد؟7-6سريالش را هم 
!متأسفانه نديدم

ايد؟تي كردهخب، براي حفظ اين نشاط كاري چه اقداما
اين يك شور و شوق و طراوتي . شونددر يك ساعتي دور هم جمع مي. نشينندها حداقل در ساعت ناهار دور هم ميما اينجا ناهارخوري داريم كه بچه

لي احساس خوبي دارند و آيند خيهايي كه از جاهاي ديگر به اينجا ميبچه. گيريمبار براي متولدين آن ماه جشن تولد ميهر ماه يك. كندايجاد مي
جويي كنيم مدير خوب بايد از سلطهما فكر مي. شودسختشان ميكنند، متأسفانه در فضاهاي كاري بعدي كميبرعكس كساني كه از اينجا شروع مي

ممكن . به او احترام بگذارندتوانند اگر به ديگران احترام نگذارد ديگران هم نمي.  به قلبها حكومت كندتااين يك اصل كليدي است . كناره بگيرد
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ها شنبهها پنجايم كه بچههمچنين ما يك سالن ورزشي گرفته.است احترام ظاهري و صوري باشد ولي هيچ وقت احترام قلبي وجود نخواهد داشت
.كنندروند و فوتبال بازي ميمي

! شركت نفت يك سالن ورزشي دارد؛ راه دور نرويد،اين پايين
!گذارند كسي به آنجا بروداي شركت نفت نميهبه غير از بچه

!كنيمهايتان را تعمير نميخب شما هم بگوييد ما ديگر لوله
ها انگيزه پيدا به خاطر اين كه بچه. پردازداش را هم شركت مي هزينهعمده.  يك سالن فوتبال گرفتيم،نزديكينه ديگر، قبول نكردند و ما همينجا در 

.كنند كه ورزش كنند

دهند كنند براي اين كه گزارش بنويسند يا اين كه آن چيزي را كه انجام ميهاي شما معموالً تمرين ميفرموديد بچه
ايد؟شما آيا يك نظامي براي مستندسازي به صورت مدون در نظر گرفته. مستند كنند

يكي از . كنيممدت طوالني است كه داريم كار مي. خواهيمنمياين را صرفاً براي گواهينامه .  هستيمISOقاعدتاً، البته ما اآلن درصدد گرفتن 
به خاطر همين ما منشور پروژه داريم كه در آن اهداف، اعضاي كليدي، نفرات، مصالح . ها الزام كرديم بحث مستندسازي استچيزهايي كه ما به بچه

در . گرددبندي انجام ميمستندسازي پيشرفت پروژه و كنترل زمان. شودميدهي هفته گزارشربعد ه. شودمورد نياز، زمانبندي و ساير موارد ذكر مي
كشيدگي خارجي  پسروشسازي پايه بتني غيرمسلح پلها از به طور مثال براي مقاوم. كنيم انتقال تجربه به نحو مطلوبي انجام شودنهايت سعي مي

اينها را براي اولين بار . كشور را دارد، از طرح بهسازي با ميراگر ويسكوز بهره گرفتيمآهن استفاده كرديم يا براي پل قطور كه بزرگترين دهانه پل راه
.خب اين موارد را مستندسازي كرديم و احتماالً به صورت يك كارگاه آموزشي براي كارفرما و جامعه مهندسي ارائه خواهيم كرد. در كشور كار كرديم

خيلي ساده و راحت و . گيرندشوند و سر ماه حقوق مييك شركت استخدام ميكنند كه در ها اين راه را انتخاب ميخيلي
چرا شما براي خودتان شركت زديد و اين . كننددهند و سي سال هم به اين روش زندگي ميدردسر زندگي را ادامه ميبي

دردسرها را به جان خريديد؟
وقتي . اي كليدي استاين به نظرم نكته. هايش را ببيندبلكه بتواند سقف تواناييبحث حداكثر مفيد بودن مطرح است، يعني آدم كف تالش را نبيند 

هاي خود و بقيه بايد سعي كنيد از توانايي. شما روحيه و دانش و تالش را در كنار هم بگذاريد، بايد يك حرف جديد بزنيد و يك چيز جديد بيافرينيد
.ار در شخص وجود داشته باشد روحيه اين كاين كهخالصه . استفاده حداكثري كنيد

چرا شما كارشناسي ارشد را خوانديد ولي دكتري نخوانديد؟
 من نفر يازدهم كنكور و جزو المپياد مهندسي عمران !جامعه هل داد، ما هم رفتيم و شركت كرديم! من حقيقتاً روي دوره كارشناسي ارشد فكر نكردم

استاد پروژه من دكتر خوانساري بودند كه به جز مباحث فني، واقعاً. ظر آكادميك هم خيلي قوي بوداز ن. دانشگاه شريف محيط خيلي خوبي بود. بودم
.درس زندگي از ايشان گرفتم و خيلي برايم قابل احترام هستند

بايد صرفاً تحقيق كني، كردم اگر دانشجوي دكترا هستي چون حس مي. ماه كشور به طور جدي فكر نكرد داخل براي دكترا دردر مورد دكترا، واقعاً
كند و در كنارش فقط درس بخواني تا بتواني يك نتيجه كارآمد و با ارزش از اين چهار سال در بياوري وگرنه در وضعيتي كه دانشجوي دكترا كار 

رف اين كه صِ. آيمش بر نميحداقل من از پس. درس بخواند و انتظار نتيجه مناسب و چند تا مقاله درست و حسابي داشته باشد، اصالً معني ندارد
.كار بايد درست انجام بشود. كاري انجام بشود نيست
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شرايط فعلي خودم . اگرچه ناراحت نيستم. البته براي من فرصت تحصيل در خارج از كشور هم بود ولي به داليل شخصي و خانوادگي نتوانستم بروم
.كنمام و به آن افتخار مي قبول كردهرا كامالً

!اش كجاست؟ مدركش فالن استطرف ماشينش چيست؟ خانه: پررنگ استخيلي  ما نمودهاي بيروني در كشور
.خب بله، متأسفانه هست

شما راجع به اين موضوع چه صحبتي . اآلن يك بحثي كه در كشور ما داغ است فرار مغزها يا مهاجرت نخبگان است
نبايد جلويش را بگيريم؟داريد؟ آيا بايد جلوي اين روند را بگيريم؟ يا اين كه 

 سياسي داخلي، مسائلناامنياحساس .دانند ميايها اين را جنگ رواني و جنجال رسانهمتأسفانه هنوز هم خيلي. د بپذيريم كه فرار مغز داريماول باي
فرار مغزها يا به قول شما مهاجرت در اين . كندرا تشديد مي فرار مغزها خيلي چيزهاي ديگرو مشكالت شخصي و ، فقدان فرصتهاي الزمو خارجي

. اگر درست عمل بشود نيازي به جلوگيري از مهاجرت نيستكنمفكر مي. شودجا مي سرمايه مالي هم جابه،پرواز سرمايه انسانينخبگان، عالوه بر 
تواند گذارند كه كدامشان مييد مسابقه مييك مثالي هست كه بين باد و خورش. دهدتر برخورد بشود جواب برعكس مياتفاقاً اگر بخواهد سختگيرانه

. تواندكرد تا آخر هم نميآقا كتش را بيشتر جمع ميوزد اين كند به وزيدن شديد و هر چه بيشتر ميكت آن آقا را از تنش در بياورد؟ باد شروع مي
. آوردكند و فرد، خودش كتش را در ميخورشيد، ماليم آفتابش را بيشتر مي

.شوندبينند به رفتن ترغيب ميي كه موفقيت را در ميان دوستانشان در خارج از كشور ميها وقتخيلي

يعني دليلشان چشم و هم چشمي است؟
صبح كه از كه من و آسايش خاطر، اينشرايط موجود كشور، درآمدهاي آنجا، رفاه اجتماعي، دغدغه. كنندبينند و مقايسه ميباالخره موفقيت را مي

وقتي اينها را . دهد به آدم استرس مي وستاتومان، اينها دغدغه هزار  هزار تومان يا شده صد 10ني من شده اشوم نبينم خانه هزار توم ميخواب بلند
عي كم آنجا هم وقتي از نظر روحي و رواني و ارتباطات اجتما. وقتي اينها حل نشود طبيعي است كه بروند. شوندبينند متأسفانه به رفتن ترغيب ميمي
. گردندآورند، به ايران بر ميمي

.شودآيد و اين براي جامعه معضل نمييعني اگر امور طبيعي جامعه سر جايش باشد، اين چيزها ديگر پيش نمي
.بردآورد و ميبه قول معروف كم مي. هر كسي حد شكست يا آستانه تحملش تا يك جايي است.  باشدتواند بهانهالبته اينها مي

بيشتر مراقبت در روابط انساني را حتي اي هم باشد، اگر طرف آدم برجسته. ها آدمهايي احساسي هستيمالبته ما ايراني
.تر باشدطلبد و نوع رفتار با او بايد كنترل شدهمي

.طور استدقيقاً همين

تعريف شما از موفقيت چيست؟
.رضايت دروني
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هايي داشته باشد؟ويژگيشركت موفق بايد چه . اين براي فرد است
قدر تأثير گذاشت كه توصيه يك سخنراني در دانشگاه استنفورد داشت كه روي من اين» استيو جابز«. به رضايت دروني مجموعه افراد بستگي دارد

.كنم هر كسي حداقل يك بار آن را گوش بدهدمي

...تقريباً سالي يك بار فقط در استنفورد . كردخيلي سخنراني مي
خواهم بگويم حاال اين را مي. هايي بود كه من شنيدمالتحصيلهاي دانشگاه استنفورد يكي از تأثيرگذارترين سخنرانياش براي فارغآخرين سخنراني

ت وقتي اين جوري باشيد رضاي» .دنبال چيزي برويد كه دوستش داريد و با آن احساس خوشايندي داريدبه « از آن سخنراني است كه مكه برداشت
.گوييم كار را از دل بخواهيد اين هم هستوقتي مي. آيددروني پيش مي

 انجام بدهيد تا مجبور نباشيد كاري ،كارهايي را كه دوست داريد«البته اين چيزي كه شما گفتيد يك جمله معروف است كه 
».دهيد، دوست داشته باشيدرا كه انجام مي

طوري وقتي دل شخص همراه كار باشد، انگار روح و حس آدم به اين. ريد و كيف و لذتش را ببريدبله، حداقل دنبال چيزي برويد كه دوستش دا
.گردديرود و اين انرژي مثبت به آنجا منتقل مشود مياي كه تحويل كارفرما مي يا سازهدرون نقشه

تر، ل كسي كه جوان است، احساسيبه هر حا.  بيشتر مصداق پيدا كندفرماييد شايد براي يك محيط جوان، مياين كه شما
كنيد؟شما چطور با جوانها تعامل مي. تر استتر است و ديدش اصالح نشدهتجربهتر و كمپرتوقع

ايم كه از مهندس كارگاه شروع كرد و اآلن ما كسي را داشته. پذيرترند و اين خيلي مهم استترند، آموزشهاي جوان منعطفبچه! اتفاقاً خيلي خوب
ند و اهايم كه از سطوح پايين ارتقا پيدا كردكساني را داشته. گام به گام پيش آمده است. شايد پس فردا مديرعامل يك شركت بشود. پروژه استمدير 

.اند آن را شكوفا كندايم فضا را باز كنيم تا اگر كسي استعداد و توانايي دارد، بتوسعي كرده. نداهتوانايي خودشان را نشان داد. نداهگام به گام باال آمد

هايي داشته باشند؟كنند بايد چه ويژگيافرادي كه در يك شركت با هم شراكت مي
من به شخصه خيلي آدم خوش شانسي . شودها كه بايد ديده بشود در نظر گرفته نميشود خيلي از نكتهمتأسفانه شايد موقعي كه شراكت شروع مي

شناسد و خيلي به هم مقوله بازار را مي. شناسدمديريت را مي. است كه ديدگاه خيلي بازي داردچون شخصي صاحب اين مجموعه . امبوده
واقعاً بايد در ابتداي كار خيلي با احتياط جلو رفت ولي وقتي كه جلو رفتي، بازتر عمل كني و گذشت داشته باشي تا . ديدگاههاي نزديكي داريم

ز حيطه اختيارات  اتفاقها خارج ا است و منافع من و شما مطرح نيست و منافع سازمان و بقاي آن مطرحيعني آنجا. مجموعه بتواند بقا داشته باشد
شرايط بيروني ممكن است مسائل كاري با شريك و همكار يا زندگي . وقت انسان بايد خودش را با شرايط بيروني تطبيق بدهدآن. دهدانسان رخ مي

قبل از اين كه اين كارها انجام . آيدها و حرف و حديثها زياد پيش ميگردد و نكتهست چون به منافع مالي برمي شديدتر ا،در شراكت. باشدبا خانواده
.بشود، بايد روي آن با فكر به جلو بروند ولي وقتي شروع كردند و بسم اهللا را گفتند بايد پايش بايستند و در جاي خودش گذشت كنند

دارد كه از كارآفرينان حمايت كند؟اي به نظر شما آيا حاكميت وظيفه
بهتر است حمايتها در قالب . تر انجام شودطوري روال كار درستكنم اين فكر مي!كم سنگ نيندازدخواهم بگويم اگر حمايت هم نكرد، دستمن مي

.طور نيستانجام بشود ولي اآلن اين) NGO(يك سازمان مردم نهاد 

!افتد ديگرخود اين اتفاق ميوقتي قوانين درست بگذارد، خود به 
حقيقتا گاهي واردات چند . ما يك سري اقالم و ادوات را مجبور هستيم از خارج كشور وارد كنيم، تحريم هستيم و تجارت واقعاً سخت شده است

.خودش را دارد باز كنيم، خريد نقدي هم كه ريسكهاي LCتوانيم نمي! شركت پرمايونكل شود معضل و دغدغه قطعه و ادوات فني مي



پرمايونمديرعامل شركت  محمدرضا رهبرمهندسآقايگفتگو با 

�	�

سازي صنعتي عراق را دانم دولت تركيه در صدور خدمات فني و مهندسي چقدر پشتيبان شركتهاي خودش است كه اآلن تقريباً بازار ساختمانمي
كدام سفير . كندي ميكنند، مرتب رايزناي كه در ايران كار ميسازان ايران به پشتيباني شركتهاي تركيهسفير تركيه در انجمن انبوه. اندقبضه كرده

ها، پرداخت وام و تسهيالت و خيلي چيزهاي نامهدهد؟ از اين بگيريد تا كمك در ارائه ضمانتايران چنين حركتي را براي شركتهاي ايراني انجام مي
.ديگر كه اسمش هست ولي از خودش خبري نيست

فرض بايد چنين حركتهايي باشد؟يعني به صورت پيش
بايد دوام آورد، تالش كرد و . خب معضالت و مشكالت هست ولي اين كه آدم بخواهد نااميد بشود، از همه چيز بدتر است.  باشدطور همين بايدحتماً

.به آينده اميدوار بود تا به نتيجه رسيد

 چه پيشنهادي داريد؟م،براي اين كه دوره كارآموزي دانشجويان را هدفمند كني
ي باشد كه هر شركتي سازوكارواقعاً . اي بدهند و افراد را معرفي كنندبرقرار بكند و صرفاً اين جوري نباشد كه يك نامهصنعت با دانشگاه بايد ارتباط 
در .  سايت كارآموزي مناسب را پيدا كند،مندي خودنوع كار، دانشجو بتواند بر حسب عالقهبا توجه به محل پروژه و. نيازهاي خودش را اعالم كند

.توانند نيروهاي مناسب خود را بيابندها هم مي، شركتاين بين
. سازي را ديدم و خيلي به آن عالقه دارممن در اسم شركت شما مقاوم! خواهم اينجا كارآموزي كنميك روز يك نفر به شركت آمد و گفت من مي

 او اآلن دو سال گذشته و. نار تيم اجرايي قرار گرفتدر ك. سازي پل سيدخندان تازه شروع شده بودپروژه مقاوم. اين انگيزه برايم خيلي جالب بود
.ها شده استرئيس دفتر فني ما در يكي از پروژه

!همان آدم؟
انگيزه دروني . آمده بود تا كار ياد بگيرد. ولي صرفاً نيامده بود براي اين كه دوره را بگذراند.  ساعتهاي حضورش براي كارآموزي را هم يادم نيست،بله

صفر مند واين مهندس ما، عالقه. بايد خودت را در دوره كارآموزي نشان بدهي. مهم است كه بتوانيد از اين طريق وارد بازار كار بشويدشما خيلي 
من مطمئنم تا دو سال ديگر سرپرست كارگاه و تا پنج سال ديگر مدير پروژه . اآلن معاون سرپرست كارگاه و رئيس دفتر فني شده است. كيلومتر بود

.شوديم

نده بود؟اكدام دانشگاه درس خو
آيند از آنجا يا هايي كه ميمن به دانشگاه شريف تعصب دارم و خيلي دوست دارم بچه. اصالً هم ربطي ندارد كجا باشد! كنم دانشگاه آزادفكر مي

اتفاقاً يك نمايشگاه .داشتيمچه ضعيفي بود او را نگه نمياگر ب.  داشته باشد رانم كارآدم بايد ذات و ج. تكنيك باشند ولي اين اصالً الزامي نيستپلي
اي را متوجه شدم كه تا چهار پنج من يك نكته. هاي فعالي بودندها رزومه آوردند و بچهكار در دانشگاه شريف بود كه ما هم غرفه داشتيم و خيلي

اين را در آن دو ساعتي كه در آنجا بودم به . حصيلكرده بيكار استهم جامعه دختران تشود و آنسال ديگر به يك معضل اجتماعي بزرگ تبديل مي
.شدت و با تمام وجود حس كردم

. است4 به 6اآلن نسبت قبولي دختران به پسران در كنكور 
ل در زمينه كاري ماحداقبه خاطر همين خيلي مهم هستند ولي. اگر چه به نظر پرمايون، همكاران زن دلسوزتر و ماندگارترند!  وحشتناك استواقعاً

.توانند فعاليت داشته باشند در كارگاه نميمحدوديت دارند و عموماً

.در پايان از شما سپاسگزارم
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.ارد كه دولت بايد به عبارتي از كارآفرينان حمايت نمايد قانون اساسي تأكيد د43بند دوم اصل •
.كنندگذاران كه عموماً افراد متنفذ هستند و راههاي استفاده از مجاري قانوني و غيره را بلدند، به طور طبيعي از خدمات استفاده ميسرمايه•
.شكيالتي هستند كه به آنها آموزش و اطالعات و خدمات مؤثر بدهداي در استفاده از خدمات ندارند نيازمند تخيلي از كارآفرينان جزء كه تجربه•
.ايجاد كنند دهند و براي خود شغل سليقه خود دعوت كنند تا با مشاركتِ هم، يك شركت تعاوني تشكيلشود از افراد هم خواسته ميانكارآفريناز •
.كشند و تشخيص سره از ناسره هم راحت نيستود تعدادي صف مي هر جايي امتيازي داده ش كهينجاستاآفت كار در دادن يارانه يا رانت، •
.آيدبندي پيش ميدر چنين مواقعي بحث سهميه. منابع قابل تخصيص همواره محدودتر از ميزان تقاضاست•
.دوشعضاي تعاوني محقق ميافزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي، ايجاد شغل براي تعداد كثيري از اقشار فرودست جامعه و نيز ارتقاي درآمد ابا •
.بانكي را تأسيس كرد... هاي توليدي، توزيعي، صنوف و شود با منابع همين تعاونيمي. گذارندما تعداد كثيري تعاوني داريم كه اينها هم منابعشان را در بانكها مي•
.كنندك قانون يك برداشت نميبه عبارت ديگر، همه كس از ي. برداشتهاي مختلف از يك قانون كم و بيش در همه جا باشد•
.التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف و بنياد خيريه فجر و نظاير اين سازمانهاي مردم نهاد استام، مشاركت در تأسيس انجمن فارغاز جمله كارهاي غيردولتي•
.كنند تا محصولي كامالً جديد توليد شود يا متحول ميكارآفرينان الگوهاي توليد را از طريق استفاده از اختراعات و احتمالهاي فني تجربه نشده، اصالح•
.پردازندكنند و به سازماندهي مجدد صنايع ميگزينند يا به طرق جديد اقدام به فروش محصوالت ميكارآفرينان منابع جديدي را به عنوان منابع اوليه برمي•
.اندلب كارآفرينان در بخش غيرتعاوني و در بخش خصوصي بودهاند، غاها، كارآفريناني بودهدر ايران هم گرچه بين اعضا و تعاوني•
.امدر دوره مسئوليتم در وزارت صنايع نيز با كارآفرينان زيادي در بين مديران بخش خصوصي و دولتي سر و كار داشته•
.انده رسالت داشتهنقش حمايت از كارآفرينان و مديران فقط اختصاص به وزارت تعاون ندارد و مراكز ديگر نيز در اين زمين•
. در جامعه، رقابتي باشد در آن صورت بقاي آن مشروط به توليد و ارائه كاال و خدمت رقابتي خواهد بوددارياگر بنگاه•
.تهاي مختلف وجود ندارد چنين شرطي اجباري نيسكننده است شرط بقا، نوآوري است ولي در جوامعي كه رقابت در عرصهدر جوامعي كه رقابت، تعيين•
.اعضا بايد با هم سنخيت و درك مشترك داشته باشند و كار را بشناسند. اساس احساس نياز و پاسخ به رفع آن نياز باشدايجاد شركت تعاوني بايد بر•
.ي هم شكل نگرفته استپادر كشور ما دانشگاه و صنعت به مفاهيم امروزي، هر دو وارداتي است و رابطه بين دانشگاهها و بنگاهها مثل كشورهاي صنعتي پابه•
.انديشندحلهاي جديد ميگيرد و دانشجو در جوار استاد دانشمند و مهندسان مجرب كارخانه و تكنسينهاي كارآزموده به راهها شكل مي نوآوري،در زمان حل مسائل•
.شودنيز تعبير مي» عصر آفرين«پردازند، به عنوان رهبران ياز مديران ارشد دستگاههاي عمومي و دانشگاهها و بنگاهها كه به تربيت و خلق نيروهاي كارآفرين م•
.ها عملگرايندگرا و بعضيتعدادي ذهن. كارترندگروهي خطرپذيرند و گروهي محافظه. انسانها با هم تفاوتهايي دارند•
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. خودتان را معرفي كنيدكه شروع كنيم لطفاًبراي اين
در . امنيك تحصيل كرده دوره پنجمي هستم و در رشته مكا. گرفتم و وارد دانشگاه شدم2 از دبيرستان خوارزمي شماره 49ام را در سال ديپلم رياضي

تمام ا نيمه ترم ر،ن دانشگاه مسئوال،التحصيلي نياز داشتم، به دليل اعتصابات گسترده فارغبراي زماني كه فقط به چهار واحد 1353 سال ترم پاييز
نام كردم و مدتي بعد ناچار در ترم بعد ثبته  ب، قبولي كسب كرده بودمبرايترم، مياننصاب نمره را از امتحانات حد كه اعالم كردند و من در حالي

. عوامل ساواك دستگير شدمهم به دست

گاه صنعتي را به منظور تربيت  به اين معني كه دانش، داشتجودوزماني رابطه مفهومي و ايجادي قرابت و آهن اصفهان، بين دانشگاه صنعتي و ذوب
مكاني نيز با آن كارخانه پيدا آهن ايجاد كرده بودند و قرار بود اين دانشگاه به اصفهان منتقل شود تا قرابت نيروي انساني تحصيلكرده ذوبتأمينو 

نظر كردند و بنا شد هر دو دانشگاه طر درخشش دانشگاه شريف از انتقال آن صرفخاه  بولي؛كند و البته دانشگاه صنعتي اصفهان را نيز ايجاد كردند
آهن التحصيلي در ذوبآموختگان شريف پس از فارغ دانش،به دليل اين رابطه مفهومي و ايجادي. در كنار ساير مراكز آموزشي به كار خود ادامه دهند

 من هم بالفاصله پس از آزادي از .شد نوعي كارآموزي و كارورزي نيز محسوب مي،ربازي اين اشتغال قبل از اعزام به س.شدندكار ميبه مشغول 
آهك مشغول كار شدم و پس و آهن رفتم و در قسمت نسوزكه ماه مبارك رمضان بود به ذوب اينبا وجوداي از دانشگاه گرفتم و نامهزندان معرفي

آهن و يا ساير  به ذوبدوباره پس از طي دوره آموزشي  راالتحصيالنيز قاعده اين بود كه فارغ در دوره سربازي ن.از مدت كمي به سربازي اعزام شدم
 در مورد كساني كه سابقه دستگيري داشتند ولي،چنين مراكزي طي كنندند تا بقيه دوره سربازي را در گرداندبرمي... مراكز توليدي و يا آموزشي و

 بنابراين من ؛نفي هم اين بود كه چنين افرادي بايد در واحدهاي ارتشي و زير نظر دستگاههاي امنيتي باشند معني امريه م.شدامريه منفي صادر مي
هم مشمول امريه منفي شدم و از ادامه خدمت در مراكز توليدي و پژوهشي محروم گشتم و محل خدمتم پس از طي دوره آموزشي در مركز پياده 

بودند، هايم ايعادل و سيدعباس اوليايي كه از هم دوره شهيد مجيد حدادمانندبه همراه دوستاني عوض خراسان تعيين شد و در77 لشگر ،شيراز
 در 56در اواخر اين دوره بود كه به پيشنهاد شهيد مجيد با خواهر او ازدواج كردم و از تيرماه سال . توفيق حضور در كنار حرم امام هشتم نصيبم شد

.كار شدمبه  مشغول )قوه پارس(اك و-او- سازي ريباتريكارخانه 
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بخش خصوصي بود؟متعلق به اين كارخانه 
آلماني و كانادايي و نيز خانواده برخوردار ايجاد -ژاپني- مريكايياواك به همت مرحوم حاج محمدتقي برخوردار با مشاركت شركاي -او-بله شركت ري

اين شركت دو كارخانه .  به كاركنان و غيره واگذار شده بود،گران در منافع كارگاههاشده بود و مقداري از سهام آن در اجراي قانون سهيم كردن كار
شد و در توليد مي PL١و متوسط R٧ دو اندازه كوچك قلمي درباتري،در كارخانه تهران.  اولي در تهران و دومي در شهر صنعتي قزوين،داشت

 سر و ساماندهي به ، طراحي و ساخت يك كوره كوچك ذوب روي،كرم در كارخانه تهراناز كارهاي قابل ذ. PL٢هاي بزرگتر باتريكارخانه قزوين 
خودكارصورت نيمه ه و ب(Paper Line)هاي قلمي با شش دستگاه كاناداييباتري.هاي قلمي بودباتريدفتر فني كارخانه و افزايش توليد در قسمت 

.شدندو به داليل مختلف با توقف مواجه ميكردندستگاهها تقريباً با نصف ظرفيت كار مي د، در اين كارگاهم قبل از پذيرش مسئوليت.شدتوليد مي
برد و  باال مي37% آكوردي غيرخطي تعريف كردم كه دريافتي كارگران را در دو مرحله تا  وچاره كار را شريك كردن كاركنان در افزايش توليد ديدم

.ش از دو برابر ماههاي پيش بالغ شد توليد به بي57اين ترتيب از تيرماه سال ه ب

شد؟ ماشين خراب نمي،در فشار زياد از حد
 بود با آمارهاي توليد مواجه شده ييمقام مديرعامل كه كانادااي كه وقتي قائمگونهه  ب.سابقه بودكنون بيتا زير ظرفيت اسمي بود ولي ، مقدار توليد!نه

نقص ديد كه دستگاهها خوب و منظم و بياو مي.  رساند و حدود يك ربع ساعت چشم به دستگاهها دوخت روزي خود را به كارگاه. جا خورده بود،بود
 رفع ،شوند و اپراتور و كمك او به دقت و به شدت مراقب هستند تا در صورت بروز اشكال معلوم بود دستگاهها خوب و تميز تعمير مي.كنندكار مي

!كننداين دستگاهها در كانادا هم به اين خوبي كار نمي: ستگاهها با تعجب و تحسين گفتل زدن به د پس از مدتي ز.اشكال كنند

ين شركت در كجاها كار كرديد؟ابعد از 
عنوان عضو ه  ابتدا ب1360ماه سال  از آباناين كه درگير برخي از امور انقالب بودم تا ، من هم مثل خيلي از مديران و نيز مردم،با وقوع انقالب

يتمسئول در اين كار شدم و به مدت دو سالبه عنوان مديرعامل آن سازمان مشغول ه مقام مديرعامل و سپس بي سازمان صنايع ملي و قائمشورا
 حاال ديگر صدها واحد . ايجاد شده بود خيلي گسترده بود، حيطه مسئوليتهاي سازمان صنايع ملي كه براي حفاظت و توسعه صنايع مشمول.بودم

 بعضاً دعواهاي  و سياسي و اجتماعي درگير بودند، حقوقي، مديريتي،اداري،مالكيتي،واك ملي شده بود و با مسائل عديده مالي- او- ريندمانصنعتي 
 صاحبان. رها كرده بودند،بعضي كارخانجات را صاحبان آنها ناتوان از اداره.  امريكايي و ژاپني داشتند- حقوقي با شركاي خارجي اعم از اروپايي

بعضي از آنها در .  از بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي ناتوان بودند نيزاد زياديافر.ها را تخليه كرده و از كشور خارج شده بودندها موجوديبعضي
، سيمانمانندشروع شده بود و بعضي از كارخانجاتهم  عليه كشور صدام جنگ . مواد اوليه و نيز قطعات يدكي با مشكالت عديده مواجه بودندتأمين
 اعتراض مردم به پناه دادن به شاه و به دليلها نيز ي تحريمهاي امريكاي. بهداشتي و غذايي از بمبارانهاي دشمن در امان نبودند، قند و شكر،كاغذ

راكز جمعيتي از جمله هاي سياسي و اجتماعي در م گروهكهاي سياسي نظامي نيز چشم طمع به درگيري.اشغال سفارت آنها در تهران آغاز شده بود
.كانونهاي كارگري داشتند

هاي مديريتي اين تعداد از بنگاههاي اقتصادي و  دلسوز و سالم و سازماندهي رده، كارآمد،در چنين اوضاع و احوالي پيدا كردن نيروهاي انساني كاردان
 تالش براي خنثي كردن ، مالي و رفع مشكالت ارزيتأمينبراي جويي  چاره.تربيت نيرو براي آنها از اهم وظايف و رويكردهاي من و همكارانم بود

،شدهاي گروههاي معاند و رفع مشكالت حادث شده بين مديران جديد دولتي و كارگران انقالبي كه بعضاً به توقعات آنها دامن زده ميافكنينفاق
ها اكريل و اروپاييها در شركت پليدعاوي امريكاييبرخي مانندتالش براي تعيين تكليف مالكيت واحدهاي ملي شده و مذاكره با طرفهاي خارجي 

روزي اين دوره  و شبانهمؤثر از تالشهاي ، كه آنان حاضر به تداوم همكاري نبودند)دنا(ها در شركت الستيك بريجستون ي و ژاپنييدر شركتهاي دارو
بايد براي بيش از  مي وكرديم رجوع مي وشده داشتيم كه بايد رفعمليي خارجي عليه شركتهاي ا دعو54 شاخصي بايد بگويم كه به عنوان.است

، غيرفلزي كاني،بازرگانيي، لوازم خانگ،كفش و چرم، سلولزي، غذايي،ييدارو،هاي صنايع نساجيشده در حوزهچهارصد شركت و كارخانه ملي
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 يكي از معضالتي كه با آن مواجه بوديم اين بود كه مديران مجربي كه سني از آنها .كرديمبيني و اعزام مي پيش، مديران غالباً جوان... و سيمان
ران مياني و سمت مديه اجبار بايد ببه  و زمينه پذيرش آنها كم بود و لذا ندناحق مطلوبيت و مشروعيت در كارخانجات نداشته حق يا بگذشته بود به
.رفتيمجوانترها مي

د؟كجا رفتيبعد از آن دو سالي كه در سازمان صنايع ملي بوديد 
 پيگيري احداث كارخانه سرب و ، از مهمترين كارهاي ماندني آن دوره.به وزارت معادن و فلزات رفتم و معاونت فلزات غيرآهني را به عهده گرفتم

ك نگيري احداث دو كارخانه فروآلياژ در سمنان و ازنا كه اولي را بخش خصوصي احداث كرد و دومي را باريزي و پيروي زنجان بود و نيز برنامه
 چهار معدن كروميت در شرق كشور از ،زاده آقاي مهندس علي آباديمانندصنعت و معدن و همچنين با انتخاب و نصب مدير توانا و كارداني 

.ان احداث گرديدكارخانه ديگر توليد فروآلياژ در روديك ورشكستگي نجات يافت و متعاقباً به همت او 

به وزارت صنايع برگشتيد؟شد كه چگونه 
تعداد نيز اطالع من و  شوراي معاونان وقت وزارت صنايع در غياب و بدون . موفق به اخذ رأي اعتماد از مجلس نشد، وزير قبلي صنايع63در مردادماه 

 مرا به ،كنند و آنان نيز از بين كانديداهاي مطرح آن روزجمهور پيشنهاد ميوزير و آقاي رئيسه آقاي نخست مرا ب،ن بخش صنعتيديگري از مرتبط
- دغدغه. در وزارت صنايع با عنوان وزير صنايع مشغول شدم63 از اواخر مردادماه ،ي از مجلسأمجلس شوراي اسالمي معرفي كردند و پس از اخذ ر

بازسازي كارخانجات آسيب ،  كلي مسائلي از قبيل معضالت و مشكالت صنايع مليبه طور بر توسعه صنعتي كشور  عالوه،هاي آن روز وزير صنايع
گذاران  توليد و ارائه اطالعات و خدمات به سرمايهاي و گمركات، تعرفه-  ارزي-  پولي- مشاركت در جلسات سياستگذاري مالي،ديده از جنگ

 آن روزها كمبود درآمدهاي ارزي و .بود...  ايجاد زيربناهاي صنعتي و به منظور شركت شهركهاي صنعتي  ايجاد و توسعه و گسترش،بخشهاي مردمي
 چرا كه اوالً صنعت ماهيتاً ، اين اثرات در بخش صنعت مضاعف بود.دادثير قرار ميأ دولت و نيز بخش صنعت را تحت ت، همه كشور،بندي آنسهميه

 ثانياً تعدادي از طرحهاي دولتي كه بنا بود از منابع خزانه عمومي اجرا .شت و وابسته بود و اين يعني وابستگي ارزي تعامل دا،دنيا مرتبط بودصنايع با 
بيني و اجرا شد كه گذر از حلهايي پيش راه،شكلم براي هر دو .ه بودددر ميانه راه باقي مانتمام نيمه، منابع ماليتأمين ناتواني دولت در به دليلشوند 
.سير را ميسر نموداين م

 راهي فراروي صنعتگران كشور ، متقاضي ارز غيرنفتيبه دست ارز تأمينهاي خودكفايي و نيز ابداع  ايجاد هسته،هادر مورد ارز و كاستن از وابستگي
 از امكانات سازمان صنايع ملي و ،دبودجه آنها را قطع كرده بوو شد تا راه توسعه كشور مسدود نگردد و در مورد طرحهاي دولتي كه سازمان برنامه باز 

 و اجرا گرديد ...  تي و قطران و- ام- چوب و كاغذ مازندران و بافت بلوچ و ديمانندبانك صنعت و معدن و بنياد مستضعفان استفاده شد و طرحهايي 
 طرح بزرگ سيمان را در كشور و دو 12شد در طي سنوات گذشتهموفق  را بنيان گذاشتيم كه »احداث صنعت« شركتي تحت عنوان ،عالوه بر اينها

 هزاران طرح كوچك و بزرگ صنعتي با ميزان اشتغال صدها هزار نفر ،طرح را در خارج از كشور اجرا نمايد و به هر حال از طريق اين اقدامات و تدابير
.اجرا شد

بعد از وزارت صنايع چه مشاغلي داشتيد؟
آن  معاونت امور توليدي ،سازمان برنامه و بودجهرياست داد و حدود دو ماه بعد به پيشنهاد جديدولت  دولت جاي خود را به د1368در شهريور ماه 

 اولين برنامه توسعه كشور به توليت سازمان برنامه و بودجه و همكاري ساير ، در اين دوره. ماه در اين مسئوليت بودم28سازمان را پذيرفتم و به مدت 
 اموري از قبيل .شدبندي مي جمع،يب دولت و مجلس رسيد كه طبعاً سهم امور توليدي برنامه در معاونت توليديدستگاهها تهيه و سپس به تصو

تدوين بودجه سنواتي و تخصيص آن و نظارت بر عملكرد .  آب و سدها،گمرك، امور بانكها،  بازرگاني، محيط زيست، كشاورزي، معدن،صنعت
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سيس  مرا براي تأرئيس جمهور، آقاي اين كه ادامه داشت تا 1370ضور من در اين معاونت تا اوايل دي ماه  ح.دستگاههاي ذيربط با اين معاونت بود
.و ساماندهي و اداره وزارت تعاون به مجلس پيشنهاد كرد

فلسفه تشكيل وزارت تعاون چه بود؟
 وسايل كار را در اختيار همه كساني كه قادر ، به اشتغال كاملنظام جمهوري اسالمي بايد براي رسيدن: كيد دارد كه قانون اساسي تأ43بند دوم اصل 

عبارتي از كارآفرينان نيز از همين راه ه ب...  ندارند به شكل تعاوني از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر قرار دهد و رابه كارند ولي وسايل كار
 تعاوني و خصوصي با ،ظام اقتصادي جمهوري اسالمي ايران بر پايه سه بخش دولتينقانون اساسي، 45موجب اصل ه  از طرف ديگر ب.حمايت نمايد

، چرا كه در بخش دولتي؛ مجلس معتقد بود كه براي شكل دادن به اين حمايتها تشكيالتي الزم است.تسريزي منظم و صحيح استوار ابرنامه
اي ندارد ولي خيلي از  بخش خصوصي نيز گرچه وزارتخانه جداگانه.د دارنبر عهدهسساتي هستند كه سهم بخش دولتي را ؤها و موزارتخانه
گذاران كه عموماً افراد اند و سرمايهگذاران و افراد مجرب ايجاد شده ماهيتاً به منظور دادن خدمات به سرمايه،ات عموميمؤسسها و بانكها و وزارتخانه

كنند ولي خيلي از كارآفرينان جزء كه  طبيعي از اين خدمات استفاده ميبه طور،ندا بلدز مجاري قانوني و غيره رمتنفذ هستند و راههاي استفاده ا
. بدهدمؤثر انحصاراً به آنها آموزش و اطالعات و خدمات ،اي در استفاده از اين خدمات ندارند نيازمند تشكيالتي هستند كه طبق وظيفهتجربه

 ...منتها از طريق تشكيالت تعاوني
د تا با ن دعوت كن خودسليقهشود از افراد هم خواسته ميندسته يعني از كساني كه كارآفرين ،ها و حمايت جمعي نه فرديتعاونيبله از طريق 

قيمت  شركت تعاوني تشكيل دهند و براي خود و ديگران شغل و كار ايجاد كنند و متناسباً از حمايتهاي دولتي و وامهاي ارزان، يك هممشاركتِ
.دبرخوردار شون

حاال تعريف چه بود؟ همين قدر كه كسي بيايد و ادعا كند كه كارآفرين است كافي است يا راهكار ديگري داشت؟
 البته آفت .رفتتر پيش مي راحت، در اين صورت كار،توانست سوابق علمي يا عملي ارائه كند كه وزارتخانه را قانع كند كه او تواناستاگر مدعي مي

ويژه كه ه  ب،كشند و تشخيص سره از ناسره هم راحت نيست هر جايي امتيازي داده شود تعدادي صف مي. همين جاست، يا رانتكار در دادن يارانه
هاي  در تعاوني.آيدبندي پيش مي مواقعي بحث سهميهن در چني. منابع قابل تخصيص همواره محدودتر از ميزان تقاضاست. محدود است،آن امتياز

توانست در راستاي توسعه كشور اري ديگري كه ميذ سياستگ.داديم آن تعاوني اختصاص مييان تسهيالت را متناسب با اعضا مهندسي ميز-توليدي
، مهندسي، امور آموزشي، پرورش ميگو،باشد اختصاص اين وامها براي انواع فعاليتهاي ضروري براي توسعه و پيشرفت كشور بود مثالً صنايع معدني

...بهداشتي و

كند؟ به اشتغالزايي هم كمك ميقضيه، اين آيا
بايد وامها را به كساني  مياين كهكند ولي اينجا هم با آفتي مواجه بوديم و آن توان گفت بله به ايجاد كار و اشتغال كمك مي كلي ميبه طور

وام را كه كساني آن شد ولي در عمل ديده مي،داديم كه در درجه اول براي خودشان شغل ايجاد كنند و در درجه بعد براي سايريناختصاص مي
 با مقياسي كوچكتر مواجه اگر چهان،دارتدريج با قشر جديدي از سرمايهه بو  شاغل نيستند ها خودشان در آنجا،اند شغل هم ايجاد كرده واندگرفته

 ايجاد شغل براي تعداد ، بخش تعاون در اقتصاد ملي افزايش سهممثل، ساير اهداف بخش تعاون،انحراف از بخشي از هدفاين رغم  علي.شديممي
. قابل دفاع بود، تعاونيي درآمد اعضايكثيري از اقشار فرودست جامعه و نيز ارتقا



 مدبر شركتهمديررئيس هيئت غالمرضا شافعيمهندسآقايگفتگو با 

���

شان نظارت است نه انجام  چون دولتها وظيفه؟اري بودذ نهاد سياستگ فقطاين كهخود وزارت تعاون مجري شده بود يا 
 شد؟برنامه آن موقع وزارت تعاون خودش مجري اين ، درديگري نبود جاي اين كه آيا به دليل .كار

 دراين كهاري مثالً ذ در زمينه سياستگ. راهنمايي و حمايت و هشدار را به عهده داشت، آموزش،اريذ وظيفه سياستگ و وزارت تعاون مجري نبود،نه
، تعاون، آموزشهايي در زمينه قوانين تجارت،هاي توسعه باشدتهاي برنامههايي مردم را تشويق به تشكيل تعاوني كند تا در راستاي اولويه حوزهچ

 آگاه نمايد و همچنين انواع حمايتهاي معنوي و بانكي كند ،ها و روشهاي توليد آنها را به لحاظ وضع بازار و فناوري و امور بانكي و پولي بدهد،مالياتها
.هايي ورود پيدا نكنند و طرحهايي تيپ را در اختيار آنان قرار دهدبه آنان هشدار دهد كه در چه حوزههاي آتي بينيو يا با توجه به وضع بازار و پيش

 طرح توجيهي به صورت تيپ وجود داشت؟، براي هر چيزيايآ
تخانه كه حق ليسانس  معاونت طرح و برنامه را موظف كرده بودم كه آن سري از طرحهاي ارائه شده به وزار،از زمان مسئوليتم در وزارت صنايع

 طرحها در گونه مشابه اين.شدن ميا سطح مهندسي و فني مراجعيكار باعث ارتقا اين.ن قرار دهنداخاصي نداشت را آماده كنند و در اختيار مراجع
 ولي با داشتن چنين ،آوردروز درمين را بهآ البته مجري بايد .وجود داشت...  سنگبري و، پرورش ماهي، معدني،هاي مختلف كشاورزيحوزه

فعاليتها، موجودمه طرحها براي هگونه اين از .شدهاي او كاسته ميكرد و هم از هزينه پيدا مي سطح علمي و فني متقاضي ارتقا هم،طرحهاي تيپي
.پيدا كندگذاري و اجراي طرحها آشنايي كننده با ادبيات كار سرمايهنبود ولي تعداد زيادي طرح تيپ وجود داشت تا مراجعه

گذاري شود؟يعني متوجه ملزومات سرمايه
كرد با كارشناسان آن وزارتخانه مفاهمه پيدا مي وكرد در عين حال با در دست داشتن طرح تيپ واقعي به وزارتخانه تخصصي ذيربط مراجعه مي.بله
 اجازه و موافقت اصولي مربوطه را ،توانست با اولويتمي شركت تعاوني موصوف ،گرفتكه در چارچوب اولويتهاي آن دستگاه قرار مي در صورتيو

.كسب كند

پس به سياستهاي روز دولت هم بستگي دارد؟
و وظيفه سياستگذاري دارد و بخشهاي اقتصادي مردمي اعم از بخش خصوصي و تعاوني با تبعيت از اين سياستها » حاكميت«البته طبيعي است كه 

.كند ارزي و گمركي را اعمال مي، پولي، مالياتي، حمايتهاي مالي،و دولت نيز در چارچوب سياستهاي اعالميكنند گذاري مياولويتها سرمايه
 البته چون بحث .دهندكنند و يا هشدار مي مردم را راهنمايي و هدايت و تشويق مي،ها نيز طبعاً در چارچوب سياستهاي كالن اعالم شدهوزارتخانه

ليلد بي. بسيار مهم است، راهنمايي مردمبه منظورها  هماهنگي بين وزارت تعاون و ساير وزارتخانه كهكيد كنمأست بايد تها و وزارت تعاون اتعاوني
وجود آمدن دوگانگي و ه  احساس نگراني از ببه دليل اقتصادي دولت ي قانون تعاون را تصويب كرد اعضا1370نبود كه وقتي مجلس در شهريورماه 

خير صورت  ماه تأ4عرفي وزير تعاون با حدود كردند و لذا مگاههاي تخصصي و وزارت تعاون با تشكيل وزارت تعاون مخالفت ميناهماهنگي بين دست
.پذيرفت

به صورت موازي حضور داشتند و وزارت تعاون ...  مسكن و، كشاورزي،هايي مثل صنايعبرداشتم اين است كه وزارتخانه
.ت بدهداخواست در عرض اينها خدمشايد مي

هاي تخصصي كنم و وزارت تعاون نه تنها تهديدي براي آنها نباشد بلكه فرصتهاي جديدي براي كار وزارتخانهبله سعي كردم وزارتخانه را كمك
نام ه  شخصي ب،گيري متوجه شدند كه در دولت و ساير مراكز تصميمود، وزرا لذا خيلي ز.بخشهاي تخصصي از طريق متشكل كردن مردم فراهم كند

.كند مي»حمايت«وزير تعاون از بخش آنها 
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سيس كرديد؟أوزارت تعاون اوليه را چگونه ت
هاي معدني وابسته به وزارت معادن هاي توليدي وابسته به وزارت كشور و تعاوني تعاوني،سازمانهاي تعاون شهري و وابسته به وزارت بازرگانيپيشتر، 

 ميليون موجودي داشت و بقيه به 93 ميليون تومان كه فقط 500 صندوق تعاون نيز با سرمايه اوليه .ود داشتوجهاي بسيار اندك با بودجهو فلزات 
140 حدود  يعنيبه زحمت با پيشنهادم داير بر تخصيص يك درصد كل بودجه ارزي كشورهم  مجلس .وجود داشتها اعتبار داده شده بودتعاوني

التفاوت ريالي آن را با دستور رياست جمهوري از بانك مركزي دريافت و به صندوق تعاون اختصاص  و مابهميليون دالر به بخش تعاون موافقت كرد
، شهرستان140 سال دوم هم با موافقت مجلس و با رقم فقط يك و نيم ميليارد تومان در . حركتي به صندوق داد، اين رقم در همان سال اول.دادم

 البته بناي من اين بود كه . قابل ارائه بودياندازي كرديم كه قطعاً ركوردمند به كار و فعاليت راههدن به اقشار عالقادارات تعاون را به منظور خدمت دا
، بانك تعاون  گرچه در سالهاي بعد.صندوق تعاون را به بانك تعاون تبديل كنم» ... اعتبار و، مسكن، توليدي،توزيعي«ها اعم از با مشاركت تعاوني

!كردم دولتي شد نه تعاونيمالكيت آن برخالف آنچه كه من پيشنهاد ميولي،سيس شدتأ

هايي كه درست شده بودند سهامدارانش باشند؟ همين تعاونيخواستيدشما مي
گذارند و هم ر بانكها ميما تعداد كثيري تعاوني داشتيم و داريم كه اينها هم منابعشان را د. ها بيايند و در اين بانك سهامدار بشوندهمين تعاوني. بله

.بانكي را تأسيس كرد... هاي توليدي، توزيعي، صنوف و شود با منابع مختصر همين تعاونيمي. كننداز تسهيالتشان و از خدمات بانكي استفاده مي
مثالً صنف . جهي هستند نوع صنف توليدي و توزيعي داريم كه صنعت به مفهوم بزرگش نيست، ولي صنوف قابل تو2تهران و شهرستانها، در 
داران دار در تهران، عضو تعاوني تاكسي هزار نفر تاكسي15داران كه تاكسييا. ساز در اين صنف، عضو بودند مبل3400ساز كه در آن زمان، مبل

.توانستند مجرايي براي تجميع منابع مالي يك بانك اختصاصي تعاوني باشنداينان مي. بودند

، يك چيز ديگر است؟مفهوم آنمان اتحاديه هست يا آيا اين تعاوني، ه
نيز ها البته خود تعاوني. شد تأسيس بكني و اين كار را كرده بودندهايي را ميبرويد نوعي تعاونيكه شما به هر صنفي . كنندنه، اندكي با هم فرق مي

توان كارگري و كارمندي ميهاي مثالً از اتحاديه. متفاوت هستند،ديه صنفيها با اتحااتحاديهاين هايي ايجاد كنند كه اتحاديه ومتحد شوندتوانندمي
شد استفاده شود به هر حال از وجود چنين پتانسيلي مي.  صنف داشتيم، در بخش توزيعي هم تقريباً همين تعداد بود64در بخش توليدي هم . نام برد

اي داده بشود و دولت ديگر سرمايه خودش را نيت من اين بود كه افزايش سرمايه. ود تبديل به بانك تعاون با آن مالكيت بش،و اين صندوق تعاون
هايشان، ها و بدي اين روزها بانكهاي خصوصي با همه خوبي،خب. تدريج باال برود و دولت اصالً حذف شوده ها بافزايش ندهد تا سهم خود تعاوني

.اندمتولد شده

آن موقع بانك خصوصي نبود؟
. بانكهاي خصوصي ايجاد نشده بودهنوز! نه

؟ به راه افتاد80اولين بانك خصوصي پارسيان بود كه انگار در سال 
.اندازي گرديد راه81 در سال شروع شد و80 سالطور است از اواسطهمين

يعني شما يك دهه قبل از آن، در اين فكر بوديد كه يك چنين بانكي تأسيس شود؟
...ر وارد اين فاز نشده بود بله، اما به هر حال كشو
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!اش را نداشتشايد آمادگي
 بانكها دولتي ،موجب اين اصله  ب. قانون اساسي به عمل نيامده بود و سياستهاي اجرايي اين اصل اعالم نشده بود44در آن سالها هنوز تفسير اصل 

.ست آن روزها به اين صورت قابل واگذاري نبود خيلي از صنايعي هم كه امروزه قابل واگذاري به بخش خصوصي و مردمي ا.بودند

 مختلف ،داريم ولي تفاسيرن كم ،آيا اين قضيه تفاسير مختلف از يك قانون در بقيه كشورها هم وجود دارد؟ ظاهراً ما قانون
!ايم اين چيزي است كه در چندين مصاحبه با آن برخورد كرده.است

 حتي از .كنند همه كس از يك قانون يك برداشت نمي،عبارت ديگره  ب.بيش در همه جا باشد و ن كمرسد برداشتهاي مختلف از يك قانونظر ميه ب
 قضيه بيش از آنچه كه به برداشت مربوط شود به صراحت 44 اما در مورد اصل .يك آيه قرآن هم ممكن است برداشتهاي متفاوتي وجود داشته باشد

 نظر خوبي ،ن انقالب مردم و مسئوال.گرايانه بود زيادي چپ،ثير جريانات كمونيستيكشور تحت تأ، فضاي  در اوايل انقالب.گرددخود اصل برمي
گرايش به اقتصاد و داري داران وطني نداشتند و راه رستگاري اقتصادي را در فاصله گرفتن هر چه بيشتر از نظام سرمايهنسبت به عملكرد سرمايه

 شايد توجه داشته باشيد كه قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران .تر استمراتب پررنگه اقتصاد دولتي ب رنگ 44پنداشتند و لذا در اصل عمومي مي
 شوراي انقالب تصويب  دست ملي شد قبل از تصويب قانون اساسي و به، بخش وسيعي از صنايع ريز و درشت بخش خصوصي،موجب آنه كه ب

آمد كه آنچنان نيز شد و سالها طول كشيد تا طي بند بايد به مالكيت دولت درميدروسازي مي حتي صنايع خو، بند الف آن قانونبه موجب.شده است
مانند در حالي كه صنعتگراني . از مجلس اجازه گرفته شد كه مردم در اين قبيل فعاليتها وارد شوندپنجم قانون برنامه اول توسعه در دولت 37-4

 همان به موجبليانداخته بود و كارخانه ماك را در ايران راه، با قلم و چكش و با كارآفريني) آذر16برادر شهيد قندچي از شهداي(آقاي اصغرقندچي 
. شده بود»ملي«،بند الف قانون حفاظت

بعد از وزارت تعاون كجا تشريف داشتيد؟
. بودمهفتمبعد از وزارت تعاون بالفاصله، وزير صنايع دولت 

 ...76يعني در سال 
.بله

... سال وزير تعاون بوديد 6شما 
يك بار . گرفتيم بار رأي مي2 بودم، چون آن وقت براي هر چهار سال دولت سوم و چهارم دوره هم وزير صنايع 3 سال وزير تعاون بودم،6تقريباً 

گرفتند و لذا  رأي مي رئيس جمهور و مجلس به فاصله كمي از هم،اوايل. شدشد و يك بار وقتي رئيس جمهور عوض ميوقتي مجلس عوض مي
 دوم بعد از دولت نخست،ولي . كرد كه تقريباً همزمان با هم رأي گرفته بودند به مجلسي معرفي مي را دولت،شد، رئيس جمهوردولت كه تشكيل مي

در .  روز شهيد شد40 ايشان ظرف كمتر از  و آقاي رجايي رأي گرفت و تا هشتم شهريور، مدت زيادي طول نكشيدمرحوم بود كه60مرداد سال 
 شد بين مجلس كه يك سال و اندي پيش، در خرداد تأسيس شده بود و  ايجادايگرفت و لذا فاصلهاعتماد  رأي دولت جديدمهرماه همان سال 

 بار 2 هم ششمپنجم و  بار و در دولت 3لذا من در آن دولت . در نخست وزيرش را معرفي ك وكردرئيس جمهوري كه در مهر و آبان كارش را شروع 
.ام گرفته اعتماد بار رأي6 هم يك بار، يعني تا حاال هفتمرأي اعتماد گرفتم و در دولت 

!ايدتان را با وزارت و صدارت طي كردهشما بخش زيادي از دوره كاري
.بله
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، هر دو دوره شما وزير صنايع بوديد؟هفتم و هشتملتدر دو
.معادن و فلزات با هم ادغام شدند وزير بودموزارتباخير، تا وقتي كه وزارت صنايع 

يد تا در كنارش در بخش خصوصي هم فعاليتي داشته اهيا فرصتي داشتآايد؟ شما هميشه در بخشي دولتي، مشغول بوده
!داشتيد؟نتوانستيد؟ يا اصالً براي اين فعاليتها وقت باشيد؟ قانوناً مي

توانند به مسئوليتهاي دولتي برسند و هم قادرند در ها كه هم مي معطوف آنجا بود، برخالف بعضيمن همواره در بخشي كه مسئول بودم همه همتم
!توانند كار خصوصي كنند بروند درس بخوانند و دكترا بگيرند و هم مي وضعيتآن

! تا شغل دارند5و همزمان ... 
التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف و بنياد خيريه فجر و نظاير اين أسيس انجمن فارغ مشاركت در ت،ام در آن دوراناز جمله كارهاي غيردولتي

.نهاد استسازمانهاي مردم

. اتفاق افتاد1370در سال نيز آن انجمنكه تأسيس 
.بودصنعتي شريف  صالحي بر دانشگاهاكبر عليبله در دوران رياست آقاي دكتر

 آن موقع اصالً مراكز كارآفريني در دانشگاهها .رئيس كارآفريني دولتي كشور بوديد عمالً شما ،ولي با تأسيس وزارت تعاون
ها وجود نداشت؟و ستادهاي كارآفريني در سازمانهايي مثل شهرداري

 از مرحوم  راIntrepreneur يا بار محتواي كلمه كارآفرينين اول!من با اين برداشت جنابعالي كه وزير تعاون چنين تعريفي داشت موافق نيستم
 بنا بر تعاريف او .مطرح شدرتيپمو ژوزف شاز سوي جدي به طور به بعد اين عنوان 1920بار در دهه دانيد اولين مي.مهندس سحابي شنيدم

 توليد ، جديدكنند تا محصولي كامالً اصالح يا متحول مي،كارآفرينان الگوهاي توليد را از طريق استفاده از اختراعات و احتمالهاي فني تجربه نشده«
گزينند يا به طرق جديد  همچنين آنها منابع جديدي را به عنوان منابع اوليه برمي.شود يا يك محصول قديمي به روشي كامالً جديد به وجود آيد

در ليست » .آورندرا درميپردازند و اقدامات فراواني از اين قبيل را به مرحله اجبه سازماندهي مجدد صنايع ميو كنند اقدام به فروش محصوالت مي
،ها و تعاونيدر ايران هم گرچه بين اعضا. ها قرار ندارندشوند معموالً تعاونيهاي كارآفرينان معرفي مي نمونهبه عنوانافرادي كه در جامعه امريكا 

 آلفرد شاندلر در اثر خود به نام مانندن ديگري ا البته متفكر.اند غالب كارآفرينان در بخش غيرتعاوني و در بخش خصوصي بوده،اندكارآفريناني بوده
يس بر نقش برجسته ن وارن بمانند همچنين ديگراني .هاي آنان غير از كارآفرينان استپردازد كه ويژگي به تكريم نقش مديران مي»دست مرئي«

.اندمركز شدهت م،رهبران
كيد خواهم تأام و مي سر و كار داشتهزيادي در بين مديران بخش خصوصي و دولتيدر هر حال در دوره مسئوليتم در وزارت صنايع نيز با كارآفرينان 

 ولي اصطالح .اندصاص به وزارت تعاون ندارد و مراكز ديگر نيز در اين زمينه رسالت داشتهت اخ فقط،كنم كه نقش حمايت از كارآفرينان و مديران
.تر شده است مرسوم،رهاي اخير در مراكز علمي و اجرايي كشوكارآفريني در دهه

 آن چيزي كه تجربه شما از كارآفريني است و نه . ديدي دارد يكتعريف شما از كارآفريني چيست؟ چون هر كسي
. را بگوييدنويسندچيزهايي كه در كتابها مي

، سازماندهي مجدد صنايع، و منابع جديد ايجاد روشها،كارآفريني عبارت است از تحول الگوهاي توليد و خدمات«:پسندممن اين تعريف را بيشتر مي
».برداري از فرصتهاي رشد هماهنگي براي استفاده بهينه از منابع و بهره،گسترش كسب و كارهاي موجود
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تواند تكراري هم باشد؟ يا حتماً بايد نوآوري نيز در آن باشد؟ مي،خب حاال اين كار
 در اين صورت رقبا هر روز . آن مشروط به توليد و ارائه كاال و خدمت رقابتي خواهد بوديورت بقا رقابتي باشد در آن ص،در جامعهاقتصادي اگر بنگاه 

تري از مشتريان پاسخ تر عرضه كنند تا به طيف گسترده كاالهاي با كيفيت باال و قيمتي مناسب،در تالش خواهند بود براي كسب رضايت مشتريان
هاي آنان استقبال و حمايت  كارآفرينان خواهند بود و از ابداعات و نوآوريرايبه دنبال ايجاد فرصت باي مديران بنگاهها  در چنين جامعه.دهند

هاي مختلف وجود  در جوامعي كه رقابت در عرصهولي نوآوري است ،كننده است شرط بقا تعيين، بنابراين در چنين جوامعي كه رقابت.خواهند كرد
شود به اشخاصي كه در جامعه كار بيافرينند و اشتغال ايجاد كنند حتي اگر تكرار كار م كارآفريني تبديل ميندارد چنين شرطي اجباري نيست و مفهو

.ديگران باشد

ديدگاهتان چه بود؟رديدكسيس مي كه داشتيد تأاوايلاگر موافق باشيد مفهوم تعاون را بفرماييد كه در آن 
ائه اطالعات از  توليد و ار، حمايت مالي و معنوي،آموزش: اي بود كه از طريقد وزارتخانه ايجا، كه وزارت تعاون تأسيس شد هدف1370در سال 

.هايي كه محكوم به شكستند خودداري كنند حمايت كند و يا به آنان هشدار دهد تا از ورود به عرصه،كارند ولي ابزار كار ندارندقادر بهاشخاصي كه 
شكل شركت ه بايد كار و فعاليتي را آگاهانه بباشند يا نباشند ولي مي) Intrepreneur( كارآفرين ،لمهتوانستند به مفهوم رايج كاين اشخاص مي

.تعاوني شكل دهند
 آنها را قانونمند كرده و روحيه ، خود يك ابداع و نوآوري بزرگ بوده است كه بشر به آن دست يافته،شكل دادن فعاليتهاي اقتصادي در قالب شركتها

 فعاليتهاي او در قالب شركتي با مشاركت افراد ، كرده است تا به او اطمينان نسبي بدهد كه پس از مرگ او هم به جاودانگي را ارضاو عالقه بشر
 به ايفاي ،شركتمقدرات تناسب با ميزان سرمايه در م نه با رأي مساوي وهاست كه البته اعضا تعاوني نيز شكلي از شركت.ديگر تداوم خواهد يافت

.دنپردازينقش م

خوانند چيست؟ شما فضا را براي شروع يك حركت نوپا چطوري توصيف توصيه شما به جوانهايي كه مصاحبه شما را مي
كارها بروند براي خودشان يك تعاوني تأسيس و كار را اين طوري شروع كنند؟كنيد؟ آيا جوانها و تازهمي

 كار را بشناسند  و بايد با هم سنخيت و درك مشترك داشته باشنداعضا. خ به رفع آن نياز باشداساس احساس نياز و پاسايجاد شركت تعاوني بايد بر
جمع شوند هم  كنند و به كمك هم نياز دارند در آن صورت بسيار مفيد است كه دور تأمينتوانند كه ابزار و لوازم آن را به تنهايي نميولي در صورتي

 اينجا چون بحث .مند شوند با هم شركتي تأسيس كنند و از امكانات حمايتي دولتي بهره،قانون تعاوننصاب مقرر در طبق حد  نفر 7و حداقل 
.مناسبت نيست كه به رسالت دانشگاهها در تربيت نسل كارآفرين اشاره كنم بي،التحصيالن دانشگاههاستويژه فارغه كارآفريني براي جوانان و ب

سازي كند؟ بگذارد يا فرهنگرينيكارآفدانشگاه چه كار كند؟ درسيعني 
 آنها .آوري و ظهور نوآوران دارندروزه سطح علمي و فني و بي نقش مهمي در ارتقا،دهد كه بنگاههاي اقتصاديتجربه كشورهاي صنعتي نشان مي

ها كنند و صاحبان ايده مراجعه ميانداا و استها نياز دارند و لذا براي رفع نيازشان به دانشگاههويژه در محيطهاي رقابتي به اين ابداعات و نوآوريه ب
 هر دو وارداتي است و بنابراين رابطه بين ي، در كشور ما دانشگاه و صنعت به مفاهيم امروز.دهندهاي خود را در اختيار آنان قرار مينيز ايده

ان نسبت به نيازهاي هم و رفع آنها به شكلي كه در پاي هم شكل نگرفته است و آندانشگاهها و بنگاهها مثل كشورهاي صنعتي به تدريج و پابه
 اميدي به حل آن از طريق ، اگر مشكالت صنعتي و فني در بنگاههاي اقتصادي پيش آيد.كنندكشورهاي صنعتي جريان دارد آگاه نيستند و اقدام نمي

!كنندقول خودشان چرخ را از نو اختراع نميه كنند و بي مراجعه م،اندي آن را خريدهفناور مرجعي كه بهدانشگاههاي داخلي ندارند و بالفاصله 
دهند روي مباحث علمي و فناورانه نيز متمركز شوند و  توجه نشان مي، افراد سطح علميئوري و ارتقايكه به مباحث تدانشگاهها بايد همچنان

 عمراني و ، كشاورزي، معدني، صنعتي،گاههاي اقتصاديالتحصيالني تربيت كنند كه هم محتواي غني علمي داشته باشند و هم حضور در بنفارغ
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پيمانكاري را تجربه كرده باشند و مهارتهاي نسبي را كسب كرده باشند و بنگاهها نيز به حل معضالت خود از طريق دانشگاهها و محصوالت 
. باشند»اميدوار«دانشگاهها 

 در سنوات گذشته سعي شده .و بنگاههاي اقتصادي نيازمنديم»  پژوهشي-آموزشي«اي بين مراكز دانشگاهي براي اين منظور به رابطه نهادينه شده
تر ارتباط با دانشگاه ايجاد گردد ولي بيش از آنچه كه ان دفتر ارتباط با صنعت و نيز دفهاي صنعتي تحت عنوي در دانشگاهها و وزارتخانههايبود دفتر

وجود آمد ه  خودروسازان با برخي دانشگاهها بمانند مستقيماً بين بنگاههايي ،مواردي كه اين ارتباط البته در .ي از نوع اداري بودهايعملياتي باشد دفتر
به دي دانشجو تعداكردند و ثانياً يابي ميلهئن كارخانجات و مشاركت آنها مسي از دانشگاه اوالً با كمك مسئوالاندا است، در اين موارد.تر بوداثربخش

ها شكل  در زمان حل اين مسائل است كه ابداعات و نوآوري.له در پي حل آن برآيندئدند تا پس از تعريف صورت مسكر همكار انتخاب ميعنوان
.انديشندحلهاي جديد ميده به راهون مجرب كارخانه و تكنسينهاي كارآزماگيرد و دانشجوي جوان در جوار استاد دانشمند و مهندسمي

م و ي طرح پيوند را تعريف كرده بود، دانشگاه صنعتي شريف استاندايك عماد كه مديرعامل آن يكي از استدر موردي از طريق شركت ميكروالكترون
 تعريف و .رات الكترونيكي با دانشجويان در حال اجرا بودا طرح و پروژه در حوزه ميكروالكترونيك و طراحي مد100طبق آخرين اطالعات من حدود 

 تربيت و خلق نيروهاي كارآفرين است كه از آن با ، اين قبيل امور.حيه كارآفريني در دانشجويان كمك كندتواند به روتحقيق طرحهاي مشابه مي
، اين عنوان زيرتوانند در دانشگاهها و بنگاهها ميارشد دستگاههاي عمومي،د و مديران وش نيز تعبير مي»عصر آفرين«عنوان مديران و رهبران 

: ازات انجام دهندبايد چند كار را به موابراين دانشگاهها مي بن.بندي شوندبندي و دستهدرجه
. علمي را با مباحث تئوري بيش از گذشته با هم درآميزندبتجار•
 كشور يها و بنگاههاكمك كنند تا مباحث علمي و پژوهشي و مهارتهاي كسب شده به صورت بنگاههاي تجاري درآيد و براي صاحبان ايده•

.توليد ثروت كند
هاي مديريت در كنار دانشگاههاي صنعتين دپارتمان علوم انساني يا دانشكدهگذاشت•
 بنياد شريف و شركت تعاوني چند منظوره در دانشگاه صنعتي شريف از اقداماتي است كه با مانندالتحصيالن و بنيادهايي ايجاد تشكلهاي فارغ•

 بنياد شريف و شركت .ستا انجام يافته است و توسعه آنها قابل توصيه استمند در همين راهالتحصيالن عالقكمك دانشگاه و تعدادي از فارغ
صورت ه د و آنها را ابتدا بن قراردادهايي ببند،التحصيالن صاحب ايده دانشگاهتوانند با دانشجويان و فارغهاي چند منظوره دانشگاهي نيز ميتعاوني

د تا روي پاي خود بايستند و با استقالل و يا با مشاركت با آنها به راه خود ند حمايت كننانكوباتوري و در ساختمانها و مراكزي كه در اختيار دار
.ادامه دهند

ن با هزينه كمتري قادر به اكند تا كارآفرينان و محققساختهايي را آماده مي، فضاها و زيردر سنوات اخيرنيز  فناوري  پژوهشي و وپاركهاي علمي•
.فعاليت باشند

 است؟گونهبنيان چشركتهاي دانشحمايت دولت از 
سرعت و با پهناي ان نياز به ارتباطات اينترنتي پربني در غالب فعاليتهاي دانش. كشور ما بايد زيرساختها را فراهم كندمانندويژه در كشورهايي ه دولت ب

هاي مناسب و حتي ناسب كسب و كار و قانونمنديآيد و در انحصار دولت است يا ايجاد فضاهاي مباند باال ضروري است و اين كار از دولت برمي
 نيز ونددر خيابان سپ از طريق شركت شهركهاي صنعتي به فكر ايجاد مراكزي افتادم و بعضاً چنين مراكزي را مثالً هفتم در دولت .فضاي فيزيكي

مدارات و يا طراحي، ITكتهايي گذاشتم كه در حوزه  و مخابرات ايجاد كردم و با شرايط آسان در اختيار جوانان و شرارتباطات نزديكي وزارت در
.كردندخدمات اينترنتي فعاليت مي

!گويند وام بده همه در مرحله اول مي،به هنگام حمايت
ي  تشخيص اين موضوع از سو، اولويت اول.نيستمهم  وام ، در درجه اول.كنيد كه حمايت دولت فقط وام نيستنه با توضيحي كه دادم مالحظه مي

 گاهي .دولت است كه بايد فضاي رقابتي را بين فعاالن داخلي از يكسو با يكديگر و با محصوالت وارداتي و فعاالن خارجي از سوي ديگر فراهم كند
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اقدامات  در مورد كشور خود ما بسياري از تحريمها و . آثار اقتصادي دارد،شود و اين تصميمات اتخاذ مي، مصالح سياسيبه دليلتصميمات دولتها 
 آنان چشم ديدن جهشهاي علمي و فني در كشوري را ندارند كه در اردوگاه آنان قرار ندارد . تصميمات سياسي آنهاست،كشورهاي متخاصم يا رقيب

 اثرات ،مردم لذا تصميمات متقابل دولتها بر فعاليتهاي فعاالن اقتصادي و حتي علمي و پژوهشي .كندو از ارزشها و مالحظات مخالف آنان تبعيت مي
 بگيرد و از بر عهدهها را كه ناشي از تصميمات اوست خود ست كه دولت اين هزينه ا در چنين حالتي انتظار فعاالن اقتصادي اين.گذاردزيادي مي

لحاظ حاظ كيفي و نه به  نه به ل،صورت او قادر به رقابت نخواهد بود چه در غير اين.ها بر قيمت تمام شده فعال داخلي پرهيز شودتحميل اين هزينه
.شدهكمي و نه به لحاظ قيمت تمام

. ما نخواستيم كمك كند!دولت دست و پاي ما را نگيرد: گويندام كه مياين جمله را چندين بار از افرادي شنيده
 او »تجارت فرانسه رونق بگيرد؟كند كه دولت چه كاري ب«: ال كردؤگويند روزي وزير اقتصاد فرانسه از بازرگاني فرانسوي سميكه معروف است 

. اغراق است، البته اين حرف. مردم كار خود را بلدند؛ در آن صورت كارها درست خواهد شد! فقط مزاحم ما نشود.گفت الزم نيست دولت كاري بكند
 خود را كه غالباً چند مليتي نيز هستند زنند تا بنگاههايگيرد و دولتها دست به اقدامات زيادي ميهاي بزرگي بين دولتها شكل ميامروزه اتحاديه
 بيمه و تجارت افتاد ، صنعتي، بانكداري،هاي مختلف اقتصادي اعم از مديريتيمريكا و اروپا و در حوزها در 2008 اتفاقاتي كه از سال .حمايت نمايند

هاي زيادي از خزانه  مجبور به دخالت و صرف هزينه،صورتنايشيار باشند و در غيرو بسيار ه،نشان داد كه دولتها بايد در دفاع از منافع توده مردم
.عمومي خواهند شد

همه چيز را رها كند؟بايد  يا ،هستيد كه دولت بايد در جاهايي دخالت كند شما موافق،در مجموع
ان و مديران و رهبران بنگاههاي بزرگ دولتها ناگزير در مجامع جهاني حضور دارند و كشورشان از تصميمات بازيگران ساير كشورها اعم از دولتمرد

مردم است و فعاليتهاي مردم را زندگي  نوعي دخالت در شئونات ،اين دليل بايد تصميمات كالني بگيرند كه خود آن تصميماته  ب.شوندمتأثر مي
ويژه ه  ب، هم دخالت در زندگي مردم استشود كه آن در حوزه مديريت داخلي كشور نيز گاهي ملزم به اتخاذ تصميماتي مي.دهدتحت تأثير قرار مي

از طريق مالياتها بلكه از طريق درآمدهاي نفتي كه آن هم متعلق به مردم ولي در انحصار نه در كشوري مثل كشور ما كه درآمد و هزينه دولت غالباً 
توان گفت كه دولتها بايد  خالصه ميبه طور حال و  به هر.گذاردثير ميأسرنوشت مردم ت هرگونه تصميمي در اين حوزه بر،شود ميتأميندولت است 

االمكان از دخالت در كار مردم پرهيز كنند شود اداره كنند و حتي رقابتي تصويب ميبه طوراجازه بدهند مردم كار خودشان را در چارچوب قوانيني كه 
هاي اقتصادي  از حيطه مسئوليتها و مالكيتهاي خود در حوزهاالمكانو زمينه رقابت سالم را بين بنگاههاي اقتصادي مردمي فراهم كنند و حتي

.كند اجازه دخالت دارندن آنها ايجاب مياه مصالح كشور و مردم به تشخيص منتخبك در عين حال در مواقعي .بكاهند و رقيب بالمنازع مردم نباشند
.به ظهور كارآفرينان شودتواند عصرآفرين باشد و منجر در جاي ديگر اشاره كردم كه تصميمات آنان مي

دانيد؟ شما بزرگترين مانع توسعه كارآفريني را چه مي،اگر بازگرديم به موضوع كارآفريني
 من معتقدم .شوندآيند بلكه تربيت مي كارآفرين به دنيا نمي، گروهي ديگر معتقدند مردم.گروهي معتقدند كه بعضي انسانها اساساً ژن كارآفريني دارند

 بنابراين اوالً معتقدم كه .دها عملگراينگرا و بعضي تعدادي ذهن.كارترند گروهي محافظه و گروهي خطرپذيرند.نها با هم تفاوتهايي دارندالبته انسا
عداد و ه لحاظ است مثالً دو نفر را ب.دانم ميمؤثر فرهنگ و آموزش را نيز بسيار ،پذيري دارند ولي نقش محيطريسكو وري آها ذاتاً روحيه نوبعضي

 پدر و مادر يكي از آنها انسانهاي فني و .ان كارآفريني در نظر بگيريد كه در دو خانواده مختلف پا به عرصه وجود نهاده باشندسكظرفيت ذاتي ي
از كنند و دوباره برقي را بتحصيلكرده و با امكانات مالي مناسب باشند و از نظر آنها خيلي اهميتي نداشته باشد كه فرزند خردسالشان مثالً وسايل 

 بلكه اساساً وسايل كمك آموزشي  و را يك جريان آموزشي تلقي كنندفرايند اين !هم كنند و در اين جريان احياناً آن وسيله برقي خراب هم بشودسر
باز و فرزندشان با ن اين باشد كه شاو تقلي خانواده ديگر از امكانات تحصيلي و فرهنگي و مالي و فني كمتري برخوردار باشند .را براي آنها تهيه كنند
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رسند اگرچه استعداد ذاتي مشابه  اين دو بچه وقتي به جواني و ميانسالي مي.سانندرمي به اقتصاد لرزان خانواده آسيب،وسايل برقي خانهبسته كردن 
ثير جدي بر اين مقوله أ ت،ح علمي و فني جامعه بنابراين فرهنگ و محيط و امكانات مالي و سط. به يك اندازه كارآفرين نخواهند شد،داشته باشند

: به نقش تربيت و فضاي كسب و كار نظر داردرر زيع ش.دارد
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وجود آيد تا ه كه قبالً متذكر شدم بايد رابطه تنگاتنگي بين مراكز آموزشي و بنگاههاي اقتصادي ما ب آنچنان. نظام آموزشي ماست، مهم ديگرمانع
 بنابراين براي ظهور استعدادهاي .وآورانه را در نوجوانان و جوانان كشور تقويت كندت و جسارت گرفتن تصميمات نئمهارتها شكل بگيرد و جر

انداز و استخراج پژوه با درك صحيح چشمنگر و آينده الزم است و اين مهم از طريق رهبراني آينده،كارآفريني و تربيت چنين انسانهايي بسترسازي
 و ظرفيتها ندپرورد و قهرمانندهكه به كالبد فعاليتها جان تازه ميميسر خواهد بود ، و طراح و معمارراهبردنگرساز و فرصتها و معتقد به تغيير فرهنگ

،نداده سازمان و ساختارده،كنندد و نيز از طريق مديراني كه ارزشها را استخراج و استانداردها را تعريف ميندهو استعدادهاي نهفته را تشخيص مي
،دهند كه به اين گروه از رهبران و مديران نظام مي،شناسند و به استفاده از منابع محدودد و فرصتهاي جديد را ميكننكسب و كار ايجاد مي

.شود گفته مي»عصرآفرينان«

هايي فعال است؟شركت مدبر كه جنابعالي رياست هيئت مديره آن را بر عهده داريد در چه حوزه
مالكيت اين شركت عمومي است گرچه در چارچوب . كز تفريحي و خدماتي و چند شركت مديريتي دارد تني سيمان دارد و يك مر700يك كارخانه 

مقرر است در احداث نيروگاههاي سيكلي تركيبي و نيز پنلهاي خورشيدي و باالخره صنايع معدني مانند طال و فوالد . كندقانون تجارت فعاليت مي
مكاران فعال در حوزه بازرسي و مهندسي، سه سال است كه شركتي خصوصي در همين زمينه تأسيس البته به اتفاق دو تن از ه. نيز فعاليت كند

اين شركت در كشورهاي .  درصد سهام را دارم40كه در آنجا هم رئيس هيئت مديره هستم و » المللشركت بازرسي فني نسا بين«ايم به نام كرده
.دهدبه متقاضيان، خدماتي را ارائه ميمختلف اروپا و آسيا و كانادا نمايندگاني دارد و 

.در پايان از شما سپاسگزارم
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.ن فضا شايد فضاي جالبي نباشد كه خيلي چيزها را آدم از مهندسي شروع كنداي•
.هاي ديگر بايد اصالح شوداين ضعف در رشته. ها ارضاكننده نيستهاي ديگر خيلي ضعف وجود دارد و براي خيليشايد در رشته•
.است و كسي كه به آن برسد، مي تواند مهندس خوبي باشد» شهود«مهندسي، ديد و .  كندتواند حسابفرمول را ماشين هم مي. فرمول نيست» مهندسي«•
.كندهاي ديگر هم كمكش ميكسي كه به شهود و ديد برسد، حتي براي درك مسائل علوم انساني و همچنين خالقيت در حوزه•
.ي در كشور وجود ندارددر بحث تأمين مالي به صورت كلي در كشور مشكل داريم و دانش تأمين منابع مال•
.با اين حقوقي كه شايد خيلي كمتر باشد راضي است. شود و نيازي هم نيست پنج ميليون تومان حقوق بدهيمتواند آزاد فكر كند و ارضا ميدر اينجا فرد مي•
.ها را پذيرفتر هزينه داشتيم دانشگاه هزينهيعني اگ. اگر ما يك اشتباهي كرديم مسئوالن دانشگاه سعي كردند آن را مديريت كنند ولي حذفمان نكردند•
.اندايم آدمهاي بسيار گران را دائمي در استخدام خودمان در آوريم، ولي چنين افرادي هميشه در كنار ما بودهاين يك نكته مهم در كار ماست كه نخواسته•
.ار كندخواهد ياد بگيرد بايد بيايد و تمرين كند و با استاد، ارتباط برقركسي كه مي•
.كند كه راه حلش را بيابد با افراد ديگر دارد كمك مي فردنشينند و بعضاً همين ارتباطاتي كهآيند و مي كارگاه آموزشي كار جمعي است، مي•
.اميدوار استپذير است مطمئن نيست، ولي آدمي كه ريسك•
.امده است كه كار تيمي را در اين شغل ياد گرفتهتجربه من اين بو.  كار تيمي بسيار بيشتر از كار فردي استارزش افزوده•
.ايمشايد ما كار تيمي را در دانشگاهها، در دبستان يا راهنمايي تمرين نكرده باشيم ولي ما در مركز مطالعات، كار تيمي را ياد گرفته•
.كنم جواب مطلوب را بدهدميبه هيچ عنوان به كار فردي اعتقاد ندارم و فكر ن. زمينه كار تيمي استانصاف و عدالت، پيش•
.بايد بتوانيم به هم اعتماد كنيم تا كار جلو برود. اي متفاوت استاش باالتر است، در هر حوزهدر تيم، كسي كه توانمندي. شما يك روز باال باشيد و يك روز پايين•
.هست بايستيم، پشتيباني تيمي استمشكالتي كه در حوزه اقتصاد ايم در شرايط بد و با وجود يكي از داليلي كه توانسته•
.انداند، چون آموزش نديدهاند ياد نگرفتهآنهايي كه در كار تيمي موفق نبوده•
.شودتر است از مجموعه جدا ميساالري نباشد كسي كه شايستهپاشد و اگر شايستهصاف و عدالت اگر در طول زمان وجود نداشته باشد، تيم از هم مي•
.كارآفريني از جنس ايجاد ارزش و توسعه منابع انساني است و توسعه ظرفيت كشورها كارآفريني است. گويم كارآفرينيميمن به ايجاد ارزش •
.توانند تحول ايجاد كنندترند ريسك پذيرترند و اينها هستند كه ميدانشجوهاي ما و آدمهايي كه در سنهاي پايين•
.هاي روابط انساني و شناخت از فضاي كار را هم داشته باشندهاي ارتباطي، توانمندي توانمندي كه دارند،شوند كه عالوه بر توانايي علميآنهايي موفق مي•
. كه در عرض هم هستنداستدهنده عواملي شانس ارتباط. شود هم گفت كه موفقيتها فقط شانسي استشود گفت موفقيت به شانس ارتباطي ندارد و نمينمي•
.با دلسوزي و برادري دوستمان باشد. د كه بتوانيم با او مشورت كنيميكي باشخيلي مهم است كه•
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 كه براي رسداي به نظرتان مي برجستهنكتهآيا ايد، كه خواندهرا  قبلي »سي كارآفرين «م، كتابهاييقبل از اين كه شروع كن
وييد؟اصالح به ما بگ

كند و از خودش را معرفي ميرسد، اين است كه يك نفر كه به نظر مييك نكته. مصاحبه يك يا دو نفر را خواندم. عميق نخواندم،خيلي كتابها را 
مطرح تر توان آناليزشدهمنتها يك سري مسائل را مي.  هر سؤال يك نصفه صفحه كه خوب هم هست وكنيدشش سؤال مي-پنج . گويدكارش مي

شايد . اش و داستان كارش را تعريف كندام، داستان زندگياين كارها را انجام داده. ستاام اين تواند يك نفر بگويد بيوگرافيكرد، ضمن اين كه مي
.نياز به آن سؤاالت هم نداشته باشد

اي دارند اند، رزومه خيلي قوياز آدمهايي كه سالها كار كردهچون بعضاً خيلي .  كارهايي را كه انجام داده است عنوان كند پنج صفحه-مثالً در چهار
كنم مناسب باشد و نكات خوبي هم فكر مي. شان را بگويند و كار و تجربهاي از زندگيتوانند گوشه ميمنتها. كه شايد در چهار پنج صفحه نگنجد

.شودگفته مي

.تان بفرماييدشما ابتدا از سوابق تحصيلي
كردم، ام كارهاي مختلفي مي اين كه دانشجوي پرسروصدايي بودم و در زمان دانشجوييودوجبا . سيرجان در استان كرمان هستمن متولد شهرستا

درسم چهار ساله تمام شد ولي براي اين كه فوق ليسانس قبول بشوم پنج . دادمكردم و هم كار علمي و اجرايي و فرهنگي انجام ميهم كار مي
ام را ارائه ق ليسانس هم در رشته مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت مدرس قبول شدم، ولي درسم را تمام نكردم و پايان نامهفو. اش كردمساله

.نكردم

ما چند !  خيلي ضروري هم نباشدكار، يكليسانس سؤال باشد كه شايد خواندن فوق،تواند براي يك عدهخود اين مي
.اند را رها كردهداريم كه درسرا نمونه از كارآفرينان 

با (اين باعث شد كه درسها را . گرفتممثالً زماني كه در دبيرستان بودم، مسائل رياضي و فيزيك را خوب ياد مي. ام بد نبودخوشبختانه هوش رياضي
ه فوق ليسانسم اشتباه كردم منتها در انتخاب رشت. مشكلي نداشتمدروس، دن انرگذدر مهندسي هم در خواندن و . خوب ياد بگيرم) مداومت و پيگيري

. انگيزه بودمادامه بدهم بيآن را كرد و براي اين كه  مرا ارضا نمي،و مهندسي مكانيك
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 شرايط كشور هم فراهم نيست كه آدم منتها. شايد به صالح نيست بخواننديكنم اين كه همه كساني كه استعداد دارند بيايند و مهندسفكر مي
رود يا به ها ميمند باشد به اين رشتهكسي كه عالقه. هاي متعددي آمده استدانيد كه رشتهخوشبختانه مي. د انتخاب كندهاي ديگر را بخواهرشته

بود كه ما به مهندسي دليلش به نظرم يك مقداري جو كنكور . رود و يا رشته تخصصي ديگري غير از رشته مهندسي و رياضياتعلوم انساني مي
ايم، آدمهاي خيلي بزرگي در اين دانشگاه ديده.  دانشگاه بسيار خوبي است،شريفصنعتي چون باالخره دانشگاه . ضي نيستمآمديم، البته من نارا

يعني اآلن خودم در . اصالً دانشگاه شريف خيلي به ما هويت داده است. ايماستادهاي خيلي خوب و بزرگ، بااخالق و از نظر علمي خيلي باال ديده
 اين فضا شايد فضاي جالبي نباشد كه خيلي چيزها را آدم از مهندسي منتها. شريف وابسته هستمصنعتي ام را به دانشگاه ت كاريكارم خيلي از هوي

هاي اين ضعف در رشته. ها ارضاكننده نيستهاي ديگر خيلي ضعف وجود دارد و براي خيلييك نكته ديگري هم هست، شايد در رشته. شروع كند
.ودديگر بايد اصالح ش

رود و اقتصاد  براي فوق ليسانس مي،مثالً طرف با پايه مهندسي. فرماييد در جاهاي ديگر دنيا هستالبته چيزي كه شما مي
نشينند يا كسي كه زمينه مهندسي تر ميها روي پايه مهندسي، راحت صادق باشد كه اين رشته، تعبير اين شايد.خواندمي

. آناليز كندخوبتواند ميدارد، آن مسائل را 
 استاد بسيار بزرگ و از نظر علمي .دادظهور كه طراحي مكانيزمها را به ما درس ميحسن يادم هست استادي داشتيم به نام آقاي دكتر . درست است

. واند حساب كندتفرمول را ماشين هم مي. فرمول نيست» مهندسي«اي را كه در كالس به ما ياد دادند اين بود كه يك نكته. بسيار باال هستند
اين حتي براي درك . است و كسي كه به آن شهود و ديد برسد، مي تواند مهندس خوبي باشد» شهود«گفت مهندسي يك ديد و يك ايشان مي

.كندهاي ديگر كمك ميمسائل علوم انساني و همچنين خالقيت در حوزه

داديد؟اي انجام ميشما در دانشگاه چه فعاليتهاي فوق برنامه
 چند سفر ،مثالً با گروه كوه. داديم كارهايي را كه بيشتر جنبه تفريحي داشت انجام مي،در دانشگاه.  يك مدتي، عضو شوراي صنفي خوابگاه بودم

. ان داغياي هم در گلستان بود به نام آبشار لوه و قله بميك منطقه. يك سفري به قله تفتان در استان سيستان و بلوچستان رفتيم. خيلي خوب رفتيم
 وكرديمكار مذهبي هم مي.  هم داشتيمروي از منطقه الموت قزوين به دره دوهزار تنكابنيك پياده. يادم هست كه جزو سفرهاي خيلي خوب ما بود

 دانشجو در آن سال اولي كه ما. برديمها را ساالنه چند سفر به مشهد مقدس ميدر كانون كوثري هم فعال بودم كه هيئت مذهبي داشت و بچه
ما هم . پذيردبوديم يك طرحي هم بود به نام كارورزي در شركت مگاموتور كه اعالم شد از ميان دانشجويان دانشگاه شريف يك تعدادي را مي

اري را همان ك. كرديممانند كارگران خط كار مي. رفتمحدود دو سال هم در شركت مگاموتور به كارورزي مي. رفتيم و مصاحبه داديم و قبول شديم
به واحدهاي مهندسي و كيفيت هم رفتيم كه به علت اين كه زمان داديم و به مرور دادند به صورت محدودتر ما هم انجام ميكه آنها انجام مي

.هاي ديگري داشتم دو سال بيشتر در آنجا نبودممشغله

.  خشكيديعني به هر حال از سرچشمه!  از طرف خود مگاموتور هم قطع شددورهاين البته 
به نظرم كار بسيار خوبي بود كه ادامه . گذاشتها احترام ميفكري بود و خيلي هم به بچه آقاي مهندس رادنيا، آدم خوش مگاموتور،مديريت وقت. بله

. پيدا نكرد



گذاري مركز مطالعات تكنولوژي شريف گروه مالي و سرمايهمديرابوالحسن شمسيمهندسآقايگفتگو با 

���

، بودهكسي كه در رأس اين مجموعهبه عبارتي .  خودش به سراغ دانشگاه آمده بود،اين از معدود طرحهايي بود كه صنعت
!چه ديد وااليي داشته است كه اين نيروهاي صفركيلومتر را از دانشگاه پذيرفته است

خواستند در صنعت كساني كه مي.  ولي براي دانشجوها بسيار خوب بود!طرح بسيار خوبي بود و البته مديريت كه عوض شد اين طرح ناتمام ماندبله، 
شدند چون فضاي ها سرخورده ميبعضي. مزاياي بسيار خوبي داشت و البته معايبي هم داشت. ديدندكار كنند، مسائل و مشكالت صنعت را مي

. شدند با مسائل ذهني ما مقدار زيادي فاصله داردديدند متوجه ميصنعت را كه مي

شديد؟ آيا به  مطالعات تكنولوژي شريف وارد مركزشما چه زماني به ... ايد برويم حاال به سراغ كسب و كارهايي كه كرده
كرديد؟كار ميهم  در جاي ديگري ،مطالعاتمركز غير از 

 دفتر طراحي مهندسي ي كه دردر يك سال.  نه، در زمان دانشجويي در همين مگاموتور كه عرض كردم و يك دفتر طراحي مهندسي فعاليت كردم
 در آنجا كار كردم يك سالي كهطي.  بودكنترل پروژه و نظارتطراحي مهندسي، كه كارماي نفت بودبودم در كار ساخت مخازن يك ميليون بشكه

 به قول يك ! كه در حوزه طراحي مهندسي موفق بشوم نيستمآدمي به اين نتيجه رسيدم كه من و شناخت پيدا كردم،مسائل صنعتبه مقدار كمي 
! ها و كارگاهها براي سينه ما سنگين بودكسي، خاك اين سوله

!طراحي كه خاك نداردكار ، »حيطرا«گوييد شما مي
در كار طراحي نيز اين جوري نيست كه شما فقط پشت ميز . اش در كارگاه بودكار طراحي هم نياز به كار ميداني دارد كه آن كار هم قسمت عمده

در من  كه حداقل هاي خاص بود،هها و عالق نيازمند يك سري توانمندي،اين نوع از كار. ست كه برويد و از نزديك لمس كنيدهبنشيني و نياز 
. اش نبودعالقه

...كند، بعد قدر زود شما به اين نتيجه رسيديد؟ باالخره آدم ده سال كار مياين! خيلي جالب است
توانند ها ميخيلياش را بگوييم، من سرخورده شدم ولي مشورت كردم و فهميدم كه اين راه، هم راه سختي است و هم اين كه  اگر بخواهيم نااميدانه

توانم در صنعت كار كنم و وقت بگذارم ولي كار ميديدم كه با ديدي كه از مهندسي دارم، . توانمندتر از من در اين حوزه وقت بگذارند و كار كنند
 برنگشتم كه بخواهم در اين مند نبودم و ديگر به آن سطحخواهد و من به اين موضوع عالقه كار وقتگيري است و عالقه خيلي زيادي مي،كارشناسي

.هايي كه يك كارشناس براي انجامش الزم دارد را ندارمكنم ولي ديگر آن توانمندي دارم در صنعت كار مي هماآلن. حوزه وقت بگذارم و كار كنم

كرديد؟ همكاري مي نيزآيا همزمان داشتيد با مركز مطالعات
 يك  بود كه وارد مركز مطالعات شدم و وقتي وارد شدم،82اسفند . التحصيل نشده بودمي فارغ شده بود وليادم هست درسم تمام. نخير جدا شدم

يادم هست . سازي صنعت نفت و گاز بود بحث داخلي.در اين پروژه مقدار زيادي وقت گذاشتيم. اي را قرار بود با سازمان مديريت انجام بدهيمپروژه
. آشنا شديم و در اين پروژه با شركتهاي زيادي ارتباط برقرار كرديمآنها زيادي را ديديم و با آدمهاي. كه تعداد زيادي هم مصاحبه رفتيم

توانستيد يك  كامالً منقطع بشويد اين فضاها را در مركز مطالعات، تجربه كرده بوديد و مي،يعني قبل از اين كه از دانشگاه
... برايتان بهتر است ، يا اين مدل كاريدبدهتوانيد انجام  مي راشناختي پيدا كنيد كه كار مكانيكي

كرد،  شريف بود و حمايتهاي خيلي زيادي كه آقاي دكتر سهرابپور، رئيس وقت دانشگاه، از اين مجموعه مي صنعتيبا توجه به فضايي كه در دانشگاه
هاي  دفتر همكاري،آن موقعدر . ن كار را انجام بدهنددر چنين فضايي بيايند و اي تاردكها سرشان درد مييك فضايي به وجود آمده بود كه بچه
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گرفتيم و فعاليتهايي كه  جوري كه ما تا چندين ماه حقوقمان را از همان دفتر ميكرد،فناوري رياست جمهوري هم به صورت كامل ما را حمايت مي
!البته حمايتهاي هوشمندانه و هدفمندكرديم با حمايت آنها بود، مي

 بزرگواراني مثل  ولي يادم هست قبل از اين كه ما بياييم در مركز،ها هم اميد نداشتند كه چنين مركزي در دانشگاه بتواند اثرگذار باشد،يآن موقع خيل
ين مؤسسان ا جزو ... و  آقاي مهندس ساالري، آقاي دكتر صاحبكارپور، آقاي مهندس دهبيدي آقاي مهندس بيرنگ،ميرزايي،آقايان مهندس شاه

شنيده بوديم در . همان موقع هم كارهاي بزرگي كرده بودند و در حوزه هوافضا يكي دو اثرگذاري خيلي خوب در سطح كشور انجام دادند. مركز بودند
وقت آمده  چند نفر معاون وزير ، در اين دوره.ي در دانشگاه برگزار كرده بودند كه من مستنداتش را بعداً ديدمفناور يك دوره مديريت 1377سال 

.بودند و در اين دوره شركت كردند،كار بزرگي بود

يعني هيچ جاي ديگري در اين سطح و با اين بود، » مديريت تكنولوژي« خيلي تشنه ،هم شايد اين باشد كه كشوردليل يك 
.اين هم مزيد برعلت شده بود كه اين مركز خوب پا بگيرد. ها درباره اين موضوع كاري نكرده بودويژگي

. درست استبله كامالً

 كمي درباره مركز مطالعات بگوييد كه ساختار آن چگونه است؟لطفا
 سه گذاري،گروه مالي و سرمايهبه غير از . چند گروه وجود دارد كه من مدير يكي از اين گروهها هستمساختار مركز مطالعات به اين شكل است كه 

 حتي در مسائل مالي خود، در انتخاب كارها،هاي پژوهشيگروهها در انجام پروژه. ر رئيس مركز هستندتيمها زير نظ. كنندگروه ديگر هم فعاليت مي
.كنند در چارچوب قوانين دانشگاه و زير نظر رئيس و معاون پژوهشي دانشگاه فعاليت ميامستقلند، منته

 مطرح كنند؟،لعاتگيرند؟ الزم نيست در هيئت مديره مركز مطاخودشان رأسا موافقتها را مي
قوانين و مقررات ، مسائل گروهها ملزم هستند كند و را مشخص ميهاي و جهتگيريمركز مطالعات يك سري چارچوب كليخير، هيئت مديره 

عات سعي هر گروهي براي خودش فعاليتهاي مجزايي دارد و هيئت مديره مركز مطالعات و ستاد مركز مطالا منته. كننددانشگاه را صد درصد رعايت
خود همين موضوع باعث شده . ها جوري باشند كه به هم كمك كنيم و همكاري بشودكه اين كارها همپوشاني نداشته باشند و جهتگيريكنند مي

 از كل 15% شايد يعني اين ساختار افقي كه بوده، باعث شده است تا حجم ريالي اين فعاليتها در دانشگاه.  خيلي رشد كند،است كه مركز مطالعات
هاي پروژههاي مطالعاتي، افزاري، پروژه كارهاي نرمدهند،يعني با توجه به جنس كاري كه اينها انجام مي. معاونت پژوهشي باشدهايورودي

هااز دانشكدهپژوهشي چند تا هاي شايد سرجمع از پروژه. اين درصد، رقم بااليي استسنجي، آموزشي و كارهاي ترويجي،  كارهاي امكانتحقيقاتي،
 چه زماني كه معاون ؛آزاد استآقاي دكتر سهرابپور و آقاي دكتر روستاهم باالتر است و اين نتيجه همين اعتماد و كمك رياست وقت دانشگاه، 

تمادي كه شده و در نتيجه اين اع. پژوهشي بودند و چه زماني كه اآلن رئيس دانشگاه هستند و آقاي دكتر تجريشي كه اآلن معاون پژوهشي هستند
.كمكي كه دانشگاه كرده است، باعث شده كه اين مركز رشد كند

ما سي نفر نيروي .  از فارغ التحصيالن دانشگاه شريفندكنند، از كساني كه دارند در اين گروه ما كار مي35%. يك آماري به شما بدهم كه جالب است
.اريموقت دوقت داريم و به همين تعداد هم نيروي نيمهتمام

؟چطور شد كه اين نياز به چشم آمد كه يك گروه مستقل، مخصوص كار مالي تشكيل بشود
يك صحبتي را يادم . كرد، هدف از توسعه فناوري چيست؟ توليد ثروت و توسعه اقتصادي استمركز مطالعات روي حوزه مديريت فناوري كار مي

ايشان يك پيشنهادي دادند كه روي مبحث ارتباط توسعه فناوري و . آقاي دكتر منطقي داشتيمهست كه در آن زمان به ايران خودرو رفته بوديم و با 
به دست در جهاد دانشگاهي شريف، زمينه اين كار نيز قبالًيادم هست پيش. توسعه اقتصادي كار كنيم و اين باعث شد كه ما به اين حوزه ورود كنيم
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آقاي دكتر . گذاري انجام شده بوديس مركز مطالعات بودند روي حوزه سرمايهئ ر، كه در آن زمان مدير مركز رشد شريف،پورديآقاي مهندس دهبي
 حضور ما در حوزه بازار پول و سرمايه شد نتيجه آن كار،كمك كردند و  راهنمايي و  رامظاهري كه در آن زمان از وزارت اقتصاد فارغ شده بودند ما

.دار بوده استكنون نيز ادامه اين كمك تاكه انصافاً

بندي اصلي اين گروه را ايشان پيشنهاد داده بودند؟استخوان
1384 بازنگري و در سال دوباره سال 40قانون جديد تقريباً بعد از . بحث ظرفيتهاي جديد قانون بازار سرمايه كار كنيمكمك كردند كه ما روي . بله

بورس بود و جدا شدن نهاد نظارت از نهاد اجرايي بازار سرمايه و اين قانون، ظرفيتهاي اجرايي شد كه يكي از بندهاي اصلي آن تشكيل سازمان 
اين موضوع .  طراحي ابزارهاي جديد، تأمين مالي و مسائل فقهي و اسالمي مباحث جديدي مطرح شده استدر بحث نهادسازي،. بسيار خوبي دارد

. كار كنيمگذاري فعاليت و باعث شد كه ما در حوزه مالي و سرمايه
 كارهاي ترويجي كارهاي آموزشي،اي، كارهاي مشاوره. دهيمتقريباً چهار نوع كار را انجام مي ما  به شما بگويم،درباره جنس كارهايماناگر بخواهم 

 پژوهشي - اي هم مشاوره درصد50 تا 40آموزشي و - درصد كارها ترويجي60 تا 50اينها تقريباً سبد كارهاي ماست، يعني . هاي پژوهشيو پروژه
 نياز بود كه فعاالن بازار بيايند و آموزش ببينند و ابزارهاي جديدي هم كه اآلن دارد  با ظرفيتي كه اين قانون داشت،در بحث بازار سرمايه و. است

م، يا قبل از طراحي آن ابزارها بوده كه يك سري ايهايي كه ما تا اآلن برگزار كردهبسياري از اين دوره. نياز به آموزش داردشود،  ارائه ميايجاد و
.كه بيايند و روشهاي استفاده از اين ابزارها را ياد بگيرنداست گيران منتقل كنيم يا بعد از آن بوده ها را به تصميمما نتيجهافراد نظر بدهند و 

خطا برويد و بفهميد از اين ده  با سعي وكرد كه به جاي اين كهشايد مشاوره آقاي دكتر مظاهري اين كمك را به شما مي
. مورد نياز است چيزيدانست چهايشان دقيقاً مي،حل، كدامش خوب استراه

، ايشان به ما فهماندند كه در بحث تأمين مالي به صورت كلي در كشور مشكل داريم و دانش تأمين منابع مالي در كشور وجود ندارد و اگر يك  قطعاً
خواهند تأمين مالي  چه كساني كه ميد كه روشهايي براي تأمين مالي بيابند و اين روشها توسعه داده بشوند و گسترش پيدا كنند،ظرفيتي ايجاد بشو

ت خدما،به همه اينهاتوانيم ميبرند و ما نيز  نفع ميهايي كه در بازار وجود دارند،چه واسطهخواهند تأمين مالي بشوند و چه كساني كه ميكنند و 
.بدهيمارائه 

يعني از طريق ميانبر، سريع به جواب رسيديد؟
 مثالً ما تا اآلن هفت كنفرانس تأمين البته جنس كارهاي ما مخصوصاً در حوزه ترويج بود،. خواهم بگويم كه هيچ حمايت خاصي نبودمن فقط مي

چه .  وزارت اقتصاد و دارايي وسازمان بورسبانك مركزي،  اسالمي، با همكاري جاهايي مثل بانك توسعه. ايممالي با آرم دانشگاه برگزار كرده
 رئيس سازمان بورس، مديران عامل بانكها و  قائم مقام بانك مركزي، رئيس كل بانك مركزي،كساني درگير آن بودند؟ وزير امور اقتصاد و دارايي،

سطح تعامالتي كه دانشگاه با اين قبيل سازمانها طي اين سالها. ايم داشتهاالهاي اجرايي خيلي ب مجلس؛ يعني يك سطح تعامالت با ردهناگنمايند
.بسيار افزايش پيدا كرده استدر حوزه مالي داشته، 

 اين بود گفتيماي كه ما به ايشان ميگفتند اين به شما چه مربوط است؟ نكته، ميرفتيم مييادم هست در آن سال اولي كه در دانشگاه صنعتي شريف
مخصوصاً جنس كاري هم كه ما داريم انجام .  يعني دانشگاه فناوريSharif University of Technology:  ترجمه عنوان دانشگاه همين استكه
. است»توانايي«دهيم از جنس فناوري است و فناوري، مفهومش مي
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... باشد »تفكرفناوريِ«تواند  مي البتهكه
التحصيلهاي زيادي در فارغ. اندازي كرده بودندراهبل از ما هم بزرگترهاي دانشگاه آمده بودند و دانشكده اقتصاد را مثالً فناوري تأمين مالي و ق. بله

اين است كه اين نگاه به .  حتي با استادان دانشگاه همكاري داريمكنند والتحصيلها در مجموعه ما كار كردند و كار مياين حوزه بودند كه اين فارغ
اين را دانشگاه هم ديد كه چه بازار بزرگ و . ايمه ما در توسعه نظام تأمين مالي در كشور اثرگذار باشيم و در حد خودمان هم اثرگذار بودهوجود آمد ك

 بعضي منتها. كنندها هستند كه دارند كار ميها به آن نپرداخته بودند ولي اآلن در حوزه آموزش خيليبازاري كه خيلي. وجود دارددر اين زمينه بكري 
هايي هستند كه اينها باعث شد كه ديگران ترغيب بشوند و بيايند و خوشبختانه اآلن مجموعه. بار در حوزه مالي جلو رفتيماز كارها را ما براي اولين

.كنند و هنوز هم نياز اين حوزه بسيار باالتر از آن چيزي است كه اآلن ظرفيت آن ايجاد شده استدر حوزه مالي كار مي
نهايت  نياز بي خيلي زياد است ولي ظرفيت كافي براي پاسخگويي وجود ندارد و ساختارهاي تأمين مالي كشور اگر يك مقدار اصالح بشود،،يعني نياز

با آفريني خيلي خوبي ايجاد شد و بحث آن تعامالت سازماني  فرايند ارزش،كه در مجموعخالصه آن. يعني يك چيزي است كه ته ندارداست، 
ايم و براي دانشگاه خيلي خوب شد و اين كه يك سري قراردادهاي مالي در داخل دانشگاه داشتهالتحصيلها، استادها  فارغسطوح مختلف دانشگاه،

ديگري درگير كردن نيروهاي توانمند، درگير كردن نيروهاي ديگر كه شايد در شركتها. هاي مختلف كه در سالهاي اخير قابل توجه بوده استپروژه
شود و نيازي هم نيست مثالً پنج ميليون تومان حقوق به او تواند آزاد فكر كند و ارضا ميدر اينجا فرد مي. گذارند از اين دست كارها بكنندنمي

.اشته استآفريني يك نمونه ديگري هم دكند و البته اين ارزشآيد كار ميبا اين حقوقي كه شايد خيلي كمتر باشد راضي است و مي. بدهيم
 مركز كارآفريني دانشگاه، توانستيم يك ديدگاهي نسبت به صندوقهاي ومركز رشد دانشگاه هدايت  با تعامالتي كه با دانشگاه داشتيم،در مثالً ما 
انشگاه داشتيم و هاي تعامالتي كه با ددر خصوص همين صندوقهاي خطرپذير به عنوان يكي از نمونه. خطرپذير در كشور ايجاد كنيمگذاري سرمايه

اينها باعث . گذاري خطرپذير شريف بود كه با همكاري و تعامل مركز رشد دانشگاه شكل گرفتبهبودهايي كه انجام شد، تأسيس صندوق سرمايه
 ما هم خوشبختانه ضمن اين كه تالشهاي. توانيم در اين حوزه درگير شويم و كاري كنيمشده است كه ما در اين حوزه اثرگذار باشيم و بدانيم كه مي

كنيم و ظرفيتهاي مديريتي خيلي همين كه اآلن داريم مديريت مي. ايمهاي خوبي داشتهفايده نبوده است و خيلي يادگيريبراي خودمان باالخره بي
. مان را بچرخانيم به ما دلگرمي داده استزندگيايم خوبي ايجاد شده است و خالصه توانسته

 وجود دارد و آن اين است كه اگر ما يك اشتباهي كرديم مسئوالن دانشگاه سعي كردند آن را مديريت كنند ولي حذفمان  نكته مهميبارهدر اين 
كنيم كه در چارچوب  تالش ميكنيم وها را پذيرفت و اآلن جزئي از دانشگاهيم و داريم كار مييعني اگر هزينه داشتيم دانشگاه هزينه. نكردند

بنيان به تازگي اين حركت تشديد شده است كه شركتهاي دانش.  برند دانشگاه كمك كنيميكت كنيم تا بتوانيم به ارتقاسياستهاي دانشگاه حر
راه رسيدن به كنيم در ما هم سعي مي. اشتغالزايي براي نيروهاي نخبه و برتر برودتأسيس بشوند و دانشگاه دوست دارد به سمت توسعه كارآفريني و 

. روددانشگاه به اين سمت ميسياستهايكند و هم چرا كه اين موضوع هم براي خودمان ارزش ايجاد مي. دانشگاه باشيماين هدف در كنار 
شود و تا روزي چند مثالً از ماهي پانصد هزار تومان شروع مي. در خصوص مسائل مالي جالب است بدانيد كه در حوزه مالي، نيروها خيلي گرانند

اي را ارائه كند بسيار گران خواهد مقالهخواهد در كارگاهها تدريس كند يا ميخواهد مشاوره بدهد يا ميوقتي كسي مي. سدرميليون تومان هم مي
ما در كارگاههاي . پذير نيستاصالً امكانتوانيد يك آدم خيلي باسابقه را استخدام كنيد و ماهي يك ميليون تومان به او بدهيد، يعني شما نمي. است

وقت به ما كنند و به صورت نيمهتر ولي با يك وقت محدودتري با ما همكاري مي، نيروهايي را شناسايي كرديم كه با هزينه بسيار پايينآموزشي
 بعضي جاها از جنس عملياتي  واي نيست كتابخانهز نوعكنيد، اصالً جنس كار، ااين نيروهايي كه شما در كارهاي پژوهشي درگير مي. كنندكمك مي

هاي كسي كه از پله. خواهي بگويي اوراق مشاركت را چه جوري منتشر كن، بايد يكي كه اين راه را رفته بيايد و اين را بگويديعني شما مي. ستا
دو روش براي انتشار اوراق اين چون -بانك مركزي براي گرفتن مجوز، باال رفته است يا كسي كه درخواست به سازمان بورس فرستاده است 

 بسيار گران را دائمي در استخدام خودمان در آوريم، ولي هاييم آدماهاست كه نخواستماين يك نكته مهم در كار .  بايد اين را بگويد-ت هستمشارك
.ايماند، به ويژه در كارهاي آموزشي هميشه از آنها استفاده كردهچنين افرادي هميشه در كنار ما بوده
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شد شدند كه مياند، پنج نفر آدم خوب از ميان آنها پيدا مي نفر در آن شركت كرده50 و ايدمثالً يك دوره آموزشي گذاشته
روش پايش شما چه جوري بوده است؟. جذبشان كرد

اي كارگاهه. شود نفري نمي50،كارگاه آموزشي. روز كارگاه آموزشي داريم- ما در طول سال دوهزار نفر. نبودنفر هم پنج نفر،شايد مثالً از پنجاه 
خواهد ياد بگيرد بايد بيايد و كسي كه مي. يك كارگاه سه روزه يا حداقل دو روزه است.  نفري است و نصف روز نيست25 نفري تا 20آموزشي ما 

نشينند و بعضاً همين ارتباطاتي كه با افراد ديگر دارد كمك آيند و ميكارگاه آموزشي كار جمعي است، مي. تمرين كند و با آن طرف ارتباط برقرار كند
.كند كه راه حلش را بيابدمي

. ايماز او آزمون گرفته. ها را در ارائه اينها دارممثالً طرف آمده و خودش گفته است كه اين توانمندي. مندندبعضي از اين بزرگواران خودشان عالقه
بعد يك كالس محدود، در يك كارگاه برايش . ايمدرباره او از جاهاي ديگر سؤال كرده. ايمو ارزيابي كردهايم  او را گرفتهPower Pointفايل 

آيند و كار  مي.مندندهاي پژوهشي هم بعضاً خودشان عالقهدر پروژه. يماه تعميمش داد به كارگاه بزرگترايم و اگر بازخوردش مثبت بود اين راگذاشته
مند طرف عالقه. كند، شايد خيلي هم درگير بحثهاي مالي نباشديا كسي كه كار اجرايي مي. دهندن در كنفرانسهاي ما مقاله مياينها خودشا. كنندمي

.دهدآيد در چارچوبهاي ما علمش را ارائه ميكند و دوست دارد كه اين موضوع و اين دانش را منتشر كند، مياست و خودش دارد كار مي

مند است يا يك آدم باتجربه؟كنند؟ مثالً يك جوان عالقهمهايي به شما مراجعه ميمعموالً چه نوع آد
ما نسبت به اين موضوع . اين بستگي به روحيه فرد دارد. مندند و كمك حال ما هستندجوانهايي هم هستند كه بسيار عالقه. جنس تا جنس داريم

ايم كه در كار، نيازمحور سعي كرده. ند را بياوريم و از ايشان در اين چارچوبها استفاده كنيمتوانيم اين ظرفيت دانشگاهي و آدمهاي توانممثبتيم كه مي
در . شود، پس الزم است كه از حاال كار بشودايم كه اين نياز در كشور ايجاد ميكارهايي هم بوده است كه نيازمحور نبوده ولي ما گفته. حركت كنيم

كنيم به صورت فعاالنه بازخورد بگيريم و با استاد مطرح كنيم و مديريت سعي مي. ايد نيازش برآورده بشوديك سري كارهاي مثالً آموزشي، طرف ب
.اين هم يك دليل ديگر بود كه باعث رشد كارهاي ما شد. كنيم كه كيفيت كار مطلوب باشدكار را هم جوري هدايت مي

توانيم كار كنيم، اين  خيلي راحت مي، يكي از داليلي هم كه ما در ساختار آن فرايندباالخره اين فضاي ماست و تعامالت هم خوشبختانه خوب بوده و
با خيلي راحت . ها خيلي نزديكماز نظر ديدگاه، به اين بچه. من خودم فارغ التحصيل دانشگاهم. است كه تعاملمان با نيروي انساني خيلي خوب است

هاي ما در دانشگاههاي ديگر مثل اي كه وجود دارد بچه نكتهمنتها. گيرندو بنابراين مسئله را خوب مياند هاي باهوشيآييم و اصالً بچههم كنار مي
اند، در نتيجه اين تنوع،  دانشگاه امام صادق مثالً مالي، اقتصاد، مهندسي صنايع يا حسابداري خواندهتربيت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه اميركبير،

. كندد ميافزايي ايجايك جور هم

اين . وقتي شما پنج نفر را كه تخصصهاي مختلفي دارند در كنار هم بگذاريد، هركسي يك چيزي بلد است. درست است
.برندپيش ميبه كنند و همديگر را افزايي ميطوري هم

نم، ما در كنفرانسها هيئت علمي داريم كه اينها  مثالً كنفرانسها را مثال بز؛كنيم تخصصها را دور هم جمع كنيمالبته ما در بحث مالي خيلي سعي مي
كنيم از بيشتر سعي مي. مثالً طرف دكتراي مالي دارد و چندين سال عضو هيئت مديره بانكها بوده است. انداغلب، آدمهاي بسيار متخصص مالي

اين كار ! نيست كه ما خودمان به قول معروف ببريم و بدوزيمجوري اند و اينتجربه اين افراد استفاده كنيم يا از استاداني كه كار مالي زيادتري كرده
اآلن در سطح كارشناسي خيلي خوب . ايم در بحثهاي اجرايي هم خودمان درگير شدهمنتهاخيلي تخصصي است مخصوصاً در بحثهاي داوري، 

. اي را انجام بدهند و مطالعاتي و مشاورهتوانند خيلي راحت كارهاي تحقيقاتيشان به حدي رسيده است كه ميهستيم و نيروها توانمندي
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دهند؟هاي شما فقط رتق و فتق امور را انجام نميپس بچه
ها و ام و در خيلي از اين برنامهام ولي در خيلي از اين كارگاهها شركت كردهمن هم خودم با اين كه تحصيالت مالي نداشته. نه، كامالً درگيرند

در . من خودم يك آدمي هستم كه شناخت خوبي از فضاي مالي و بازار مالي كشور دارم. شود دانش زيادي منتقل مي،اتدر اين جلس. امهمايشها بوده
چون شما وقتي در چنين . و اآلن هم نيستاست  كار ستادي نبوده صرفاً. تواني كار كنيخيلي كارها، شما اگر شناخت نداشته باشي اصالً نمي

. كنيد، اگر بخواهيد موفق باشيد بايد خيلي شناخت داشته باشيديف ميكارهايي را تعرسطحي داريد 

كدام از چه صندوقهاي مشابهي در جاهاي ديگر هست؟ هر. گذاري خطرپذير شريف تأسيس شدصندوق سرمايهپارسال 
شان چيست؟  كاري فلسفه ودهندكنند و چه خدماتي مياين صندوقها چه كارهايي مي

بنيان يا اما به طور خالصه بايد بگويم كه براي تأمين مالي شركتهاي دانش. كرديديك صحبتي مينيز  مورد با مسئوالن صندوق بهتر بود در اين
. شان باالست، نياز به نهادهايي هست كه بتوانند اين خطرات را ارزيابي و شناسايي كنند و بپذيرندبنيان و فعاليتهايي كه خطرپذيريهاي دانشپروژه
بنيان ريسك بنيان در كنار هم قرار دادم اين بود كه شركتهاي دانششان باالست را با شركتهاي دانشاين كه فعاليتهايي كه خطرپذيريدليل

تري دارند متفاوت شوند كه كاركردهايشان با صندوقهايي كه ريسك پايينيك سري صندوقها به صورت تخصصي تشكيل مي. فعاليتهايشان باالست
گذاري و ورودشان در حوزه سرمايهسازوكارهاي اين صندوقها در دنيا كامالً . شان هم متفاوت استشود گفت كه سازوكارهاي تأمين مالياست و مي

 ولي ؛ جا نيفتاده است و موضوعي نيست كه در آن خيلي كار شده باشدچندانالبته اين رشته از فعاليت در كشور ما . مالي متفاوت و شناخته شده است
ها اين گذارينكته اين سرمايه. اندرا شروع كرده فعاليتهاي علمي  وانداند و پولهايي داشتهاند كه افرادي آمده صورت عملياتي يك جاهايي بودهبه

د مثالً شاي.  ضمن اين كه شكستها هم در آن خيلي زياد است؛گذاري عادي است آن بسيار فراتر از يك سرمايه بازدهي،است كه در صورت موفقيت
.شود فقط دو موردش موفق باشدگذاري كه در حوزه خطرپذير انجام مياز ده مورد سرمايه

بنيان است، اين خطر زياد است؟چون راجع به فناوري و در حيطه دانشآيا دليلش چيست؟ 
وقتي شما . بيني نيستشود و قابل پيشابي نميتواند اين باشد و اين كه ريسكهايش قابل ارزيابي نيست يا روي آن خيلي ارزييكي از داليلش مي

شود و قاعدتاً با توجه تر انجام ميگذاري راحتكنيد كه چارچوبش مشخص هست سرمايهگذاري ميكنيد يا سرمايهروي يك رشته فعاليت خاص مي
 در آن باشد، سودش ثابت يخريد كه سودشما وقتي اوراق مشاركت مي. تر است و سودش هم منطقي استبه كششي كه دارد، بازارش هم منطقي

كنيد اگر بتوانيد ارزيابي كنيد، حداقل كف سود اوراق مشاركت را بايد داشته باشيد و اين بيش از آن  ولي وقتي شما يك سهامي را خريداري مي؛است
. گيريدنين سهامي را نميچچيزي است كه توقع داريد، پس بايد ارزيابي كنيد كه سود داشته باشد تا ورود كنيد وگرنه شما 

 داشته باشد و  بيشتري همگذاري ايمن حتي سودتواند حتي از حالت سرمايهكنيد كه اين ميبيني ميپس شما پيش
كنند؟گذاري مي در چنين صندوقهايي سرمايه هستند كهبنابراين كساني

اند، صنايع با فناوري پيشرفته، از همين ابزارهاي آلن در دنيا توسعه پيدا كردهخيلي از صنايعي كه ا. جوري است و اين كاركردها وجود داردقطعاً اين
اند و چه  شركتها تأسيس شدهها توسعه پيدا كرده،اند و اين فناوريپذيرند، پول گذاشتهاند و يك سري آدمهايي كه ريسكتأمين مالي استفاده كرده

. كنند با سود بسيار بااليي همراه است، ولي سرجمعش را كه حساب ميبسا پولهاي خيلي زيادي هم در اينجا تلف شده است
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...كند كه جواب بدهد بقيه را جبران مياز آنها گذاري در نظر بگيريم، يكي  يك سبد سرمايه اين رايعني اگر
، ايم كه اينها كاركردشانلعه كردهگاهي را مطاهاي دانشحتي ما نمونه. ايم كردههاي زيادي در اين زمينه بوده است كه مطالعهالبته نمونه. بله

كنند گذاري مييعني خودشان سرمايه. در اغلب موارد، سازوكارشان مشاركت است.  به چه شكل است سازوكارهاي ورودشان وسازوكارهاي تأمينشان
.شوند خارج مي،اهبردهاي خاصي از شركتر با كنند و معموالًدر مديريت شركت، بازاريابي و توسعه محصول كمك مي. شوندو سهامدار مي

پس مشاركت آنها هم فقط مالي نيست؟
.دهدگيرند كه اين، فعاليتهايشان را توسعه مياي مشاوره ميفقط مالي نيست و از آدمهاي بسيار باتجربه.  نه

ي كه  خصوص مثل شركتهايمدلهاي ديگري هم در دنيا هست؛ مثالً به غير از دانشگاهها، جاهاي ديگري هم هستندالبته 
...كنند گذاري را مياين نوع سرمايه

دهند و اين شركتها در آيند و طرحشان را ارائه مييعني پول دارند و ملت مي. بله، مثالً يك سري اشخاص هستند كه شغل شريفشان اين است
.كنندگذاري مي سرمايهي آنهاطرحها

يد كار مكانيكي را كنار بگذاريد و به سراغ كار مالي بياييد، چقدر مطمئن بوديد گرفتخود شما هنگامي كه داشتيد تصميم مي
!گيريد؟ باالخره اين تصميم شما ريسك هم داشته استكه جواب مي

. تالش است واگر شما مطمئن باشيد كه آن اصالً ريسك نيست و از جنس اميد. اميدوار استپذير است مطمئن نيست، ولي يك آدمي كه ريسك
. سازيد آينده را مي،در فورسايت. شودكند كه آينده چه ميبيني ميفورسين پيش. فورسايت و فورسين: نگري دو مفهوم هستئل آيندهيعني در مسا

.زنند و اين خيلي كمياب است با آن روحيه اميدواري كه دارند، دل به دريا ميند،پذيراساساً آدمهايي كه ريسك
مان يك تيم دارد و تيمي ما مجموعه. ماهوقت تنها نيستم و تنها حركت نكرد هيچمنتهاپذيري هستم، گويم كه آدم بسيار ريسكتوانم بالبته من نمي

شايد . ام كه كار تيمي را در اين شغل ياد گرفته استتجربه من اين بوده.  بيشتر از كار فردي است كار تيمي بسيارارزش افزودهواقعاً . كنيمحركت مي
واقعاً دو به عالوه دو، . ايم اين كار را در دانشگاهها، در دبستان يا راهنمايي تمرين نكرده باشيم ولي ما در مركز مطالعات، كار تيمي را ياد گرفتهما

.ايمايم و يك به عالوه يك پنج شدن را ديدههشت شدن را ديده

!اتفاقا ما در ايران درباره كار گروهي، داستان زياد داريم
اي بتوانيد  وقتي شما در مجموعهمنتهادهد،  خيلي زياد جواب نمي،دانم دليلش چيست كه كار تيمينمي. ر كارهاي تيمي، ما فرهنگ خاصي نداريمد

...رقابت سالم ايجاد كنيد و بتوانيد در مجموعه، اعتماد ايجاد كنيد و بتوانيد به قول معروف منصفانه حركت كنيد 

...ش شايسته خودش را به عهده بگيرد يعني هر كسي نق... 
اگر در يك تيم، كسي . البته اين شخصي است. زمينه كار تيمي استانصاف و عدالت، پيش. دهد خيلي خوب جواب مي، اين كار تيمي... بله منصفانه 

ساالري برقرار ن و ارتقا دادن، بلكه فقط شايسته نه لزوماً قدرداني و ارج نهاد-قدر او دانسته شودكند و اثرگذاري بيشتري دارد، كه خوب كار مي
اش باالتر است، در هر در تيم، كسي كه توانمندي. شايد شما يك روز باال باشيد و يك روز پايين.  خيلي در كار تيمي و پويا بودن مهم است-باشد
. بايد بتوانيم به هم اعتماد كنيم تا كار جلو برود. اي متفاوت استحوزه

 پشتيباني ،مشكالتي كه در حوزه اقتصاد هست بايستيم با وجود  وايم در شرايط بدك تيم بزرگ داريم و شايد يكي از داليلي كه توانستهما اآلن ي
.كنم جواب مطلوب را بدهدشخصاً به هيچ عنوان به كار فردي اعتقاد ندارم و فكر نمي. تيمي است



گذاري مركز مطالعات تكنولوژي شريف گروه مالي و سرمايهمديرابوالحسن شمسيمهندسآقايگفتگو با 

���

 كار تيمي چيست؟ درداليل عدم توفيق
 يكي باالخره بايد همه رهبري و مديريتِ. من كه تجربه زيادي هم ندارم.انداند، چون آموزش نديدهاند ياد نگرفتهدر كار تيمي موفق نبودهآنهايي كه 

ساالري پاشد و اگر شايستهانصاف و عدالت اگر در طول زمان وجود نداشته باشد، تيم از هم مي. را قبول داشته باشند و به هم اعتماد داشته باشند
ايم كه نيروها گروه ما را اي داشتهما تجربه! ايماش كه تجربه موفق نداشتهباالخره ما همه. شودتر است از مجموعه جدا مينباشد كسي كه شايسته

.ساالري در توسعه فعاليتها خيلي تأثيرگذار استكنم شايستهترك كنند و فكر مي

هايي كه به دانشگاهبچهكنيد بايد چه كار كنيم؟ مثالًايد، فكر مير كار تيمي داشتهبا توجه به اين كه شما تجربه موفقي را د
؟، در دانشگاه شروع كنند و كار تيمي را تمرين كنندآيندمي

 تمرينهاي در سطح كار، هر چه ما بتوانيم كارهاي تيمي را تعريف كنيم و.  راه حل خيلي خوبي است، دانشگاه شروع اين كار درراه حل شما براي
نيم بگوييم سي تواالبته تجربه ما تجربه محدودي بوده است و ما نمي. شودميتيمي را انجام بدهيم، قطعاً توسعه تيمها و همراهي و همدلي، زياد 

ما . تيمي بوده است همان مديريت هم منتها. اما يك چيزي كه در اين مسائل خيلي مهم است، اين است كه نياز به مديريت دارد. ايمسال كار كرده
يادم هست يك زمان موضوعي بود كه براي . گيرمدر مركز، جلسات مختلفي با همكارانمان داريم و در خيلي از كارهايم، تنهايي اصالً تصميم نمي

 چون ديدم انجامش ولي. دانستم كه اشتباه استمي. رأي هم گرفتيم و نظر من، رأي نياورد. من مثل روز روشن بود كه اين موضوع اشتباه است
 شكست هم ،و اين موضوعموافقت كردم شود  با انجامش حداقل اين تجربه به ديگران منتقل ميمنتهااي براي ما نداشته باشد، شايد خيلي هزينه

. كمك شد،جمعارتقاي فهم يك خورد و ديگران پذيرفتند كه اي كاش اين كار را نكرده بوديم، ولي به 

گوييد كارآفريني؟رايند كارآفريني چيست؟ شما به چه ميشما ديدتان درباره ف
چون در موضوع توسعه كسب و كار . گوييم ماديكنيم مياش كنيم و كمي نگاه حاال ما اگر بخواهيم كمي. گويم كارآفرينيمن به ايجاد ارزش مي

ها چند برابر مان توانمنديمثالً امسال در دوره كاري. افزاريعه نرمتواند فيزيكي باشد و هم توسها هم مياين توسعه. كنيمداريم اين را بررسي مي
حتي بعضاً در اين توسعه، بحث . شوم خيلي خوشحال مي،دهد و من از اين موضوعكند، كارش را هم توسعه مياين خودش كه رشد مي. شودمي

ضمن اين كه بحث ايجاد . كنم و توسعه فكري اطرافيان را عرض ميتوسعه دروني و رشد انسانها.  خيلي در تماس است،كارآفريني با اين موضوع
واقعاً اگر شما بتوانيد براي . خيلي اعتقاد ندارم كه مثالً ما وظيفه داريم دو ميليون شغل، توليد كنيم. ست كه قبالً خدمتتان گفتممطرح ااشتغال برتر 
يك سري براي مجموعه، توانند  اينها افزايش پيدا بكند، هر كدام از اينها خودشان مي فرصت كار ايجاد بكنيد و توانمندي در، پنجاه نفر-همان چهل 

.هايي داشته باشندآفرينيارزش

. ايجاد كند»ارزش«تواند  پس مي،چون توانمند است. درست است
ولي كارآفريني از جنس ايجاد ارزش و توسعه . اماي نكردهمن در اين موضوع، مطالعه! دانمنمي. نسبت به اين موضوع شايد اين نگاه علمي نباشد

بنابراين ايجاد اشتغال صد نفر، دويست نفر هم در جايگاه . اگر ما سي نفر نيروي كيفي ايجاد كنيم، اين يك كارآفريني است. منابع انساني است
 تخته ، منظورم از فكر- نيستITمنظورم - افزاري حتي فكر و محصوالت نرم. گرا هستيمباالخره ما يك كشور مصرف. خودش خيلي خوب است

گذرانيم، اگر بتوانيم از همه اين مان را ميكنيم و با اينها زندگيهايي كه ما وارد ميخيلي از فناوري. ماشين و ميز گرفته تا تفكر استبرد، وايت
من درباره خالءهاي فكري و مسائل علوم . ا وارد كنيمخيلي چيزها را شايد م. اجناس، محصول ايجاد كنيم، ايجاد توانمندي خودش يك فناوري است

. گويم كه توسعه ظرفيت كشورها كارآفريني استمن مي. هاي ديگران را بگيردخيلي خوب است آدم بتواند ايده. ها ندارمانساني، كاري به آن حوزه
يا بازار آموزش را در نظر . ل را نگاه كنيد چقدر بازارش زياد استمثالً موباي. قدر زياد است، چون نياز و بازارش زياد است آن،اين ظرفيت در كشور

. اند، يعني مردم تشنهشداببازار ياد دادن كه زياد . دهيدياد ميكه دهيد چون كنيد؟ شما توسعه انساني ميبگيريد، در آموزش شما چه كار مي
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محدوديتها و . د و ارزش ايجاد كند، ضمن اين كه فرصتها هم در كشور كم نيستكارآفريني اين است كه واقعاً آدم بتواند از اين فرصتها استفاده كن
.تهديدها زياد هست ولي فرصتها هم خيلي زياد است

پس كارآفرين كسي است كه بتواند از فرصتها خوب استفاده كند و جهش ايجاد كند؟
يجاد كنيم كسي كه از يك تهديد يا فرصت، جهش ايجاد كند كارآفرين  كارآفريني ا، شايد اين جوري بتوان گفت كه اگر بخواهيم در سطح باالتر

آيند و افتم كه فرصتها مثل ابرند؛ مي اميرالمؤمنين مي ازهميشه در بحث فرصت، ياد اين كالم. است ولي شناخت فرصتها خودش خيلي مهم است
افراد موقعي . كنيم باالي سرمان باشد كه ابرها را نگاه نميي شايد سقفاصالً. كنيمايم، توجهي به ابرها نميروند و ما اآلن كه پيش شما نشستهمي

.المللي هستفرصتها هم در سطح كوچك هست و هم فرصتهاي بزرگ در سطح ملي و بين. توانند فرصتها را خوب ببينندكنند ميكه توجه مي

 آسمان را از يكدستي فقطي هستند كه  كوچكييك سري هم ابرها. كنند كه سيل درست ميوجود داردزايي ابرهاي باران
!آورنددر مي

. توانند اين كار را انجام بدهند، بايد ياد بگيرند و يك سري ابزارها در دستشان باشد آنهايي كه مي.، زيادند ايجاد ارزشي فرصتها؛ولي فرصتها هست
وائد دست و پاگير اداري، زاييده فرهنگي است كه از خيلي وقت پيش بوده اين ز. ها از بين برودبايد موانع در كشورمان شكسته بشود و بوروكراسي

 كه چه ما به آنتاتوانند حركت كنند و ارزش ايجاد كنند ها مياين بوروكراسي اگر شكسته بشود، قطعاً خيلي. است، شايد از سالها قبل از انقالب
.اش هستيم برسيمشايسته

در حالي كه . در محيطهاي دانشگاهي فكرش مطرح شد و مراكزي برايش تأسيس شدكارآفريني در كشور ما اول از همه 
يا يك زماني شايد اتاق فكر را فقط شريف در مركز مطالعات تكنولوژي . ها هم ستاد كارآفريني دارندهمين اآلن شهرداري

دليل اين كه زنجيره . ده است اين چيزها توسعه پيدا كر؛ يعنيداشت ولي اآلن در وزارت كشاورزي هم اتاق فكر دارند
 راهِآفريني ابتدا در دانشگاهها ايجاد شد چه بود؟ آيا محيط دانشگاه مناسب يا مستعد چنين چيزي بود؟ يا اينارزش

گير كردن اين فرهنگ برسيم؟تر به هدف همهميانبري بود براي اين كه سريع
كنيم كه بگيريم و يك مقداري به آنها ه ما كالً يك سري موضوعات را سعي ميدانم كدانم دليلش از كجا بود ولي يك چيزي را ميمن نمي

...بپردازيم و بعد از آن رد شويم و برويم روي يك موضوع جديدتر 

.تعميق بشوديعني بدون اين كه روي آن... 
خوشبختانه دانشگاهها عملكردشان مثبت و . د همين باشدسوزي روي بدهد، يعني نگاهمان به كارآفريني بايدر كارآفريني هم قاعدتاً نبايد اين فرصت

منتها.  خيلي مهم است،اين در ترويج. مثالً مركز كارآفريني شريف. اند مخصوصاً در دانشگاه شريفخوب بوده است و كارآموزي خيلي خوبي كرده
 كارهاي فريني دانشگاه شريف را نگاه كنيم كهيي مثل مركز كارآمثالً يك جا. قدر بدان بپردازيم كه از اصل قضيه باز بمانيمنبايد يك موضوع را آن

نبايد اين را دستكاري كنيم و مثالً يك بودجه زيادي .دهيدهاي مختلف يا همين كاري كه شما داريد انجام ميدوره. دهدآموزشي متعددي انجام مي
 يك مقدار بايد به اصل قضيه نزديك شد و آن اصل قضيه را گرفت و انجامش .بگيريم كه حاال با اين بودجه مثالً بياييم كلي كار ديگر انجام دهيم

. بزنيم و شنا كنيم شنا كنيم بايد خالصه دل به دريااگر بخواهيم. داد



گذاري مركز مطالعات تكنولوژي شريف گروه مالي و سرمايهمديرابوالحسن شمسيمهندسآقايگفتگو با 

���

است يا جنس كارش چطور؟ به نظر شما مركز كارآفريني، جنس كارش اصالً ترويجي است، آموزشي است، فرهنگ سازي 
اجرايي؟

. دانشگاه با بودجه منطقي شروع كرده است. پيشتاز هم هست و اول شروع كرده است. اش خوب استفريني دانشگاه شريف كارنامهمثالً مركز كارآ
هاي ايده و طرحهاي مختلفي كه برگزار همين اآلن هم برگزاري جشنواره. اصالً موضوع را در ميان دانشجوها جا انداخته و بسيار الزم بوده است

التحصيلها چنين  فارغودانشگاه جايگاهش آنجاست كه براي دانشجوها . شوندكند و تيمهاي مختلفي تشكيل ميگيزه ايجاد ميشود خيلي انمي
خواهيد در سطح كالن تصميم بگيريد، مثالً در سطح شهر تهران تصميم بگيريد، يك مقداري بايد با ولي شما وقتي مي. تمهيداتي را تدارك ببيند

. درباره اين كه مديريت كارآفريني در كشور چه جوري و به چه شكل بوده است شايد نتوانم اظهار نظر كنم. تر نگاه كرد و عميقرويكردهاي متفاوت
 نسخه ،ما شايد نتوانيم براي كل جامعه.  دانشگاه به ما كمك كرده و پشتيباني كرده است،حاال ما كه در يك مركز دانشگاهي هستيم تا حد امكان

شود وضعيت به همين شكل باقي بماند يعني در يك  اگر در آن حوزه ما موفق بوديم نميمنتها. بگوييم واقعاً حمايت بوده يا نبوده استبپيچيم يا 
.جاهايي بايد بيشتر كار بشود

برداشتم اين بود كه دليل اين كه در دانشگاهها چنين چيزي را ابتدا شروع كردند اين بوده است كه نيروهايي كه در 
شوند و چه بسا اين فرهنگ را در سازمانهاي خودشان بينند، بعداً در اركان مختلف جامعه پخش ميدانشگاه آموزش مي

.ترويج بكنند
توانند تحول ترند ريسك پذيرترند و اينها هستند كه ميما و آدمهايي كه در سنهاي پايين دانشجوهاي اين است كه يك نگاهي كه داريممنتها. قطعاً
كند، براي ده نفر ديگر هم كار توانند انجام دهند، يعني كسي كه براي خودش كار ايجاد ميتر ميد كنند و اين تغيير را دانشجوها خيلي راحتايجا

اد بدون اين كه دولت هيچ خرجي برايش كند، خب اين خيلي ارزشمند است تا اين كه مثالً يك سازماني ايج. ايجاد كند و بتواند ارزش ايجاد كند
. انجام بدهد راكنيم كه فردي برود در آن سازمان و يك كاري

! كار نيست؛ كارستان است فقطپس كارآفريني دانشجويي
جالب است به شما بگويم كه دانشجو كه بودم اصالً در همين مركز كارآفريني يادم . خواهم بگويم كه شايد نگاه اين جوري هم بوده استمي. بله

من هم رفتم و شركت كردم . خانمها و آقاياني بودند كه واقعاً در كارهايشان موفق بودند. از كارآفرينان مختلف دعوت كرده بودندهست چند بار اينها 
يعني چه بسا ما هم . اينها به نظرم كارهاي خيلي خوبي است. كردنديا مثالً يك كارگاهي بود كه بحثهاي تجاري مي. كردمو در جلسات گوش مي

.ين رفتارها باشيمكارآموز هم

به نظر .  بالفعل باشند وشوند بايد يك مقدار توانمندتر باشند و فقط بالقوه نباشندالتحصيل ميكساني كه از دانشگاه فارغ
شما اينها بايد چه كار كنند؟ كجا بايد يك تحولي ايجاد بشود؟

خواهي شما وقتي در يك محيط مي. در محيط چه جوري ورود پيدا كندخواهد در يك محيطي برود و كار كند، بايد ياد بگيرد كه هر كسي كه مي
ياد بگيري داخل يك محيطي بشوي ولي براي ديگران خطر . شما بايد ياد بگيري با همكارت چه جوري برخورد كني. بروي، فقط يك نفر نيستي

...ايجاد نكني 

.تان را ارتقا بدهيديعني روابط انساني... 
هاي ارتباطي،  توانمنديشوند كه عالوه بر توانايي علمي كه دارند،آنهايي موفق مي. يري كه چه جوري با باالسرت تعامل داشته باشيبايد ياد بگ. بله

به او سال سابقه كار دارد 25 كه يك مهندستجربه كسي بخواهد مثالً . هاي روابط انساني و شناخت از فضاي كار را هم داشته باشندتوانمندي
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خواهد خواهد در آنجا قرار بگيرد، يك هنر ميفردي كه مي.  بشودمهندس باسابقهبشود و اين جوان شايد دو سال ديگر بخواهد جايگزين آن منتقل 
.كه بتواند در محيط كار جديدش جوري ارتباط ايجاد كند كه بتواند از ظرفيتهاي آن مجموعه استفاده كند و خودش را جا بيندازد

،خواهد برود و در يك سازمان تحول ايجاد كند، اگرچه تحول خيلي خوب استاگر كسي فكر كند كه مي.  ايراني سروكار داريمحاال ما با فرهنگ
ور با محيط اطرافش سازگار باشد، ضمن اين كه آن هدفي را هم كه در كارش هست، طيك فرد اگر بخواهد برود و كار كند، بايد بداند كه چه 

 خط ايران خودرو برويد و مثالً يك ايده بدهيد خواهيد بهميشما فرض كنيد مهندس مكانيك هستيد و . گويند هنر تعامليبه اين م. فراموش نكند
 اين كار اوالً بايد با كارگرهاي آن خطي كه آن  اجرايبراي. جويي ايجاد كند شايد بيست ميليون تومان صرفه كاراين. كه يك ايستگاه را حذف كنيد

 قبل از اين كه به داخل كارخانه بيايد ،شايد الزم باشد يك جنس. بندند و با آن مهندسي كه آن خط را طراحي كرده تعامل كنيد ميقطعه را دارند
خورد و در آن موفق آن كار شكست مي. خواهم بگويم با افراد زيادي تالقي دارد و كافي است شما در يك جايي تعامل نكنيدمي. سرهم بشود
شما چه . ما هم شايد سنمان باال برود اين طوري بشويم، چون كه در فرهنگ ماست. در محيطهاي كار باالخره مقاومتهايي وجود دارد. نخواهيد بود

ي  هدفش را گم نكند، يعن بايد مقاومتها را كنار بگذاريد؟ آدم وكار بايد بكنيد كه بتوانيد بدون اين كه انرژي زيادي را صرف كنيد، مقاومتها را بشكنيد
 تالش كند و هنر تعامل داشته  اگر. به سمتش حركت كند، هدفش را گم نكند و منحرف نشود وهرجا كه منحرف شد بداند كه هدفش كجاست

.  موفق باشددتوانباشد، قطعاً مي

تعامل به معني كوتاه آمدن موقتي براي رسيدن به يك چيز بزرگ است؟
آدم جلوي كسي كه تجربه دارد و كار كرده است بايد .  شناخت ندارد،يعني يك وقتي آدم. حترام بگذارديك جايي آدم بايد ا.  آمدن نيست نه كوتاه

دهي كه وقتي به او اطمينان ميكند كه فردا احتمال دارد جايش را بگيري، ولي كسي كه احساس مي. اين يك تعامل است. خاضعانه برخورد كند
.ك تعامل استقصد ندارم جاي تو را بگيرم، اين خودش ي

. تعريف كرد،پس تعامل را شايد بشود به عنوان پيدا كردن روش درست
كردم اين اصطالح را زياد به كار  در جاي ديگري هم كه مديريت ميمنتهاجوري در ذهنم دارم، من تعبيرش را اين.  ارتباطي و برخوردي روش البته

كنم كه اهل اال اين موضوع بحث تعامل هم چيزي است كه خيلي به آن عالقه دارم و فكر ميح. »با هم تعامل داشته باشيد! هابچه«بردم كه مي
.تعامل هستم

. خوردشما اآلن به يك آدم موفق بگوييد شانس آورده به او برمينقش شانس در موفقيت چيست؟
و ست و ما در طول اراده خداوند قرار داريمااوند متعال  دست خد،در طول تمام تصميماتي كه در عالم هست. دهمجواب سؤال شما را اين جوري مي

. شود هم گفت كه موفقيتها فقط شانسي استشود گفت موفقيت به شانس ارتباطي ندارد و نمينمي. عرض با خيلي مسائل ديگر استاين اراده ما هم
. د كه در عرض هم هستنددهنده اين عواملي باششايد شانس يك جوري ارتباط

ايم كه ديگران حاال ماها در يك جايي نشسته. با دلسوزي و برادري دوستمان باشد. يكي باشد كه بتوانيم با او مشورت كنيمهم است كهخيلي م
. انكارناپذير است،هاي دوستانها و تفكرها و راهنمايي به هر حال نقش ايدهمنتهاآن موقع جايگاه مركز اينجاي فعلي نبود، . اندزحمتش را كشيده

. صفر و يك نيست و يك پديده فازي است،برداشتم از صحبت شما در مورد شانس در موفقيت اين بود كه موفقيت
. بله، قطعاً

.در پايان از شما سپاسگزارم



سازه دژمديرعامل شركت غالمرضا عسگريمهندسآقايگفتگو با 

���

 ����� ���� �� �����)��1� �*��AB
���� ����� ������%�!7$-���� 	��5�

��� ��!" #��$!O� '0��

���� �
��� !�
�":
هاي ساختمانيمجري پروژه

���� :������		��
������ �����	���������

#�$%� &���':
. به جاي مرد حرف كار كردن يعني مرد عمل بودن.از همان اول، كار كردن را دوست داشتم•
.كنيمكار كردن بدون تئوري هم زياد جالب نيست و پيشرفت نمي. خوردشود كه كار كنيم و اگر فقط تئوري باشد به درد نميمملكت موقعي ساخته مي•
.ي و امور را مديريت كنيبايد در هنگام بروز مشكالت، خودت را نباز! كند كه مدير بودن كار سختي نيستدر زماني كه همه چيز دارد خوب كار مي•
!من اصالً با استخدام شدن در جايي مخالف هستم•
.از همان اول، كار من عملي بود و هنوز هم كه هنوز است دوست دارم نصف روز را در كارگاه بروم•
.افتاده استفناوري ساخت ما بسيار عقباما وسيله نداريم، يعني . ما بهترين مهندسان را داريم، بهترين شركتها را داريم و بهترين تجربه موجود است•
.بقيه آن فرهنگ و آموزش افراد و پرسنل است كه بتوانند كار بكنند.  درصد كار ما فناوري ساخت است40 يا 30فقط فناوري ساخت يك طرف قضيه است و شايد •
.رونداند يا دارند مي سال آخر، بيشتر آنها رفته10ين ا، ولي متأسفانه در هاي مهندسي در ايران است، مهندسهاي خوبي داريمترين رشتهدر رشته عمران كه از قديمي•
!انداند و تاجر شدهاند و يا رفتهاند يا بازنشست شدهيعني در كار ديگري رفته. اندهاي خيلي باال منحل شده شركت مهندسي مشاور از بهترين مهندسان ما با تجربه70•
.شوندتوانند بهتر از چاههاي نفت ما باشند، دارند عمالً از گردونه خارج ميميشركتهاي پيمانكاري و مشاور كه •
.دهددارد به پيمانكار مياز كجا درصد تعيين بشود، يعني منابعش مشخص بشود كه كارفرما بداند كه اين پول را اش بايد صدكارفرما در زمان ابالغ كار، تمام بودجه•
.چرخدرخد به نوعي وابسته به بخش ساختمان هستند كه دارد خوب ميچهمين چرخ صنايع هم كه دارد مي•
من چه بايد بدهم؟! نامه بدهگويند ضمانتآنجا همه مي. تواند بلند شود و برود در يك مملكت بيگانه براي خودش كار كنديك شركت ساختماني تنها نمي•
!ايدا بهترين دانشمند دنيا هم باشيد ولي حرفتان به عمل تبديل نشود يعني اصالً كاري نكردهبه حرف نيست، شم. كنيم» كار«شود كه مملكتمان موقعي ساخته مي•
.كنند و شركتهايشان تبديل به عمل ميها را در كارخانجاتها اين تئوريخارجي. خوردكدام عمل نشود به درد نمي تا كتاب و مقاله هم بدهيد ولي هيچ500شما گر ا•
.دهد كه صد درصدش را انجام بدهدكسي كار را انجام مي. اندرصد برسانند و ولش كنند از نظر من كاري نكرده د80اگر كاري را به •
.توانند با هم كار كننديكي از داليل انحالل شركتها اين است كه آدمها نمي. حتماً هم نبايد چند نفر با هم شريك بشوند•
.انداصالً گروههاي پيمانكاري بر اساس اين واقعيت چيده شده! دودته باشد ميست كه اگر كسي منافعي داشادنياي كار به صورتي •
!توانم برايت كاري كنم برگشت خانه و هر كاري كرد گفتم برو دوباره تقاضاي كار بده، من اصالً نمي!بعد از يك هفته بيرونش كردند. پسرم را به كارگاهمان فرستادم•
.رود با يك سربازي صحبت كند و بايد سلسله مراتب را حفظ كندماند، يك سرهنگي مستقيم نميمثل حالت نظامي مي.  معتقدمبه نظام مديريتي از باال به پايين•
.رفتم سراغ يكي ديگر و هميشه جوياي كار بودمكردم ميدادند تمامي نداشت، يعني به سرعت كه يك كاري را تمام ميكار كه به من مي. كردمبا دل و جان كار مي•
.اش آباد بشودهاي تحصيلكردهاگر اين مملكت بخواهد آباد بشود بايد به دست بچه•
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.لطفاً سوابق تحصيلي خودتان را معرفي كنيد
ديپلم را از هدف . ه كنكور را برداشتنددر آن سال، اولين بار بود ك. التحصيل از دانشگاه شريف و فارغ54ورودي سال . عسگري هستم و متولد مشهد

خواندند و استادها نيز كساني بودند كه كتاب نوشته بودند و باتجربه بودند و اهل كنكور در هدف، كسي اهل كنكور نبود و فقط درس مي. گرفتم
!گرفتيمهايمان ايراد مي سر قضيه تست از معلمهايي كه در دبيرستانهاي ديگر بودند و تست كنكور زده بودند از ما جلوتر بودند و مابچه. نبودند

!امتحان شما تستي هم بود؟ آن موقع كه بيشتر سؤاالت،تشريحي بود
خالصه بعد از عيد در !  درصد هم تكنيك تست زدن كه ما بلد نبوديم30 درصد معلومات خود طرف است و 80-70بعداً ديديم كه . تست هم بود

درست است كه تشريحي را هم خوب .  شروع كردم به كار كردن و يك كمي تست زدن و ديدم كه واقعاً كند هستميك كالس كنكور اسم نوشتم و
.بلد بودم ولي خوشبختانه يا متأسفانه در سالي كه ما كنكور داديم، اصالً تست و تمام اين داستان برداشته شد

پس به نفع شما شد؟
 خيلي به نفع ما شد، به خاطر اين كه درسها را خيلي عميق به ما ياد داده بودند و ما خوب بلد بوديم و معدلي كه شد. سنجيدندبعد بر حسب معدل مي

گفتند شما براي قبولي در دانشگاه شريف بعد يك كنكور عمومي گذاشتند شامل هوش، زبان و معلومات عمومي كه آن را هم مي. خب راحت بوديم
 تا دانشگاه 10من شايد براي . فرستادكرد و براي دانشگاهها مين جوري بود كه هر كسي مداركش را كپي ميآن زمان اي.  باشيد300بايد رتبه زير 

.مداركم را فرستادم

شد؟و اگر مدارك يكي، گم مي... 
 دانشگاه تهران و علم مثالً پزشكي.  جا قبول شدم8دادند و امكان گم شدنش كم بود، ولي من خودم قبض مي. شدپست سفارشي بود و گم نمي! نه

بعد سازه هم قبول شدم ولي سازه هم در آن زمان يك رشته ناآشنايي . جاهايي كه دوست داشتم مثل برق شيراز را قبول شدم. و صنعت قبول شدم
.بود
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...تر بود فكر كنم رشته راه و ساختمان شناخته شده
اصالً سازه هر اسكلتي مثل هواپيما، كشتي، ساختمان و اينها همه شامل حال اين . د است و در امريكا اين رشته مد شده بوstructureسازه همان 

1ما دروس تئوري سازه . شديمخوانديم و در آن زمان ما بيشتر وارد مقوله سازه مييعني در مهندسي ساختمان بخشي از مكانيك را مي. شدرشته مي
. داشتيم كه خيلي سخت بود2و 

... بود كانيك جامدات ماز جنسدرسهايي كه 
هاي دانشگاه تهران يا شيراز بود و در آن موقع مقاومت مصالح ما مشابه مثالً بچه. خوانديمتر ميبله مكانيك جامدات و اينها را ما يك كم غليظ

.افتادرشته ساختمان در علم و صنعت تازه داشت راه مي

افتاد؟همان رشته سازه داشت راه مي
تر تئوري ما خيلي قوي. ديديم اصالً ما از قسمتهاي تئوري آن يك سر و گردن باالتر هستيمكرديم، ميه را با عمران كه مقايسه مينه، ما رشته ساز

درسهاي عمومي ما نسبت به رشته ساختمان كم بود، براي همين روز اول رفتيم و از دانشگاه سؤال . طراحي هم به نسبت همه جا خوب بود. بود
اش است هاي ادامهسازي، هواپيماسازي، ساختمان و اينها رشتهبعد رشته كشتي. ليسانس استن رشته داستانش چيست؟ گفتند اينها فوقكرديم كه اي

شد، خود دانشگاه اعالم كرد كساني يادم هست همان سالهايي كه داشت انقالب پيروز مي. توانيد در امريكا ادامه تحصيل بدهيدكه شما به راحتي مي
!توانيم برايشان پذيرش بگيريمشود ما ميخواهند از ايران بروند چون دارد شلوغ ميميكه 

!جداً؟ چه جالب
مثالً من خودم با دوستان هم سن و سال خودم سه نفر بوديم كه رفتيم و در دانشگاه پردو در . به راحتي دانشگاههاي امريكا به ما پذيرش دادند

غير از دو واحد علوم اسالمي كه گفتند ما ! عد از يك ماه به ما پذيرش داد و گفت تمام واحدهايتان هم قبول استبالفاصله ب. بوستون اسم نوشتيم
.كنيمچنين چيزي نداريم و حذف مي

يعني شما هنگام اخذ پذيرش، هنوز ليسانس نگرفته بوديد؟
تازه گفتند به .  واحد گذرانده بودم كه همه را قبول كردند100 مثالً حدود .التحصيل شدم از دانشگاه فارغ59نه، هنوز ليسانس نگرفته بودم و در سال 

.كنيد، يك مقداري كمك خرجتان هم هسترويد و كار مياز اينهايي كه شما تابستان مي! دهيمشما كمكهاي تحصيلي هم مي

!كرديدانداز هم ميتازه، پس
 شهريور كه شد و ما هم در اين 17واقعه .  تهيه كرديم57 شهريور سال 25 را هم براي ما با دوستان آماده شديم كه برويم و حتي بليطهايمان

.يكي از دوستانم هم گفت اگر با اين وضعي كه مردم دارند، ما رها كنيم و برويم خيلي نامردي است! آيمجريانات بوديم، من گفتم نمي

...شما جوان هم بوديد و پرشور و 
باالخره بعد از . از آن سه نفر، يك نفر رفت و ما دو نفر نرفتيم كه ايشان رفت دكتري هم گرفت! من نرفتم. دادسبزي ميهمان هم بوي قرمبله، كله

. اين كه انقالب پيروز شد دانشگاهها باز شد
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آن موقع اكباتان . دمدر شهرك اكباتان به عنوان يك تكنسين مشغول بو. خواندمكردم و هم درس ميمن هميشه در زمان تحصيلم هم كار مي
آن موقع هم تازه . كردمچون تئوري را خوب خوانده بوديم، آنجا بيشتر موارد را دوباره طراحي مي. شد و ما در دفتر فني بوديمداشت ساخته مي

.خوردكامپيوتر آمده بود، از اين كامپيوترهايي كه نوار مي

كومودور؟
بعد از انقالب هم . كرديم و خيلي روي آن كار كرديمها را ما با آن كامپيوترها مييك سري طراحي. ار بودنويسي آن با نوخورد و برنامهنه، نوار مي

التحصيل شد  خرداد كسي فارغ15 بعد از فروردين، ترم ما شروع شد و اعالم كردند كه اگر تا 59در سال . گرفتمخواندم ولي كمتر واحد ميدرس مي
!ها بسته استاگر نشد درب دانشگاه. كه شد

يعني انقالب فرهنگي؟
شود كه هم درس خواند و هم امتحان داد؟ رفتم و با  ماه مگر مي2 واحد را در عرض 25 واحدم مانده است و 25حاال به استادمان گفتم من . بله

.آقاي دكتر مجتهدي كه در آن زمان، استاد فوالد بود مشورت كردم

گاه بود فرق دارند؟با آقاي دكتر مجتهدي كه رئيس دانش
هاي يك مدتي هم خبرش را داشتم كه ايشان در زمينه سازه. بله رشته ايشان رياضي بود ولي اين دكتر مجتهدي، دكتراي سازه از امريكا داشت

قدر واحد دارم و ينگفتم ا. التحصيل بشوي زود بجنب كه ممكن است دانشگاه چند سال تعطيل بشودتواني فارغگفت اگر مي. كردنددريايي كار مي
.چون استاد راهنمايم بود! كنم كه همه را بگيريبه شما پيشنهاد مي! دانمگفت من نمي! همه درسهاي اصلي هم مانده است

باز . خواندم شب هم درس مي2 يا 1رفتم و تا ساعت يعني پشت سر هم كالس مي! آمدم بيرون شب مي9 يا 7رفتم دانشگاه و ساعت از صبح مي
.التحصيل شدمرفتم و سال پنجم فارغ سر كالس مي7باره صبح ساعت دو

!شانس آورديد كه درسي را نيفتاديد
در همان شبي كه ! ايم و بعد متأسفانه يا خوشبختانه چند ماه بعد از آن هم ازدواج كردمالتحصيل شدهحاال جالب است كه خوشحال بوديم كه فارغ! نه

.ازدواج كردم، جنگ شد

!تصادفيچه ! ابااي ب
 به 59در آذرماه . كردم كه گفتند بايد وضعيت سربازي شما مشخص بشودبعد جنگ شد و من داشتم كار مي! بله، يعني پا قدم ما خيلي خوب بود

 رفتيم و گفتيم ما هم به سربازي. شودتر از عراق است و دو سه ماهه جنگ تمام ميگفتند ارتش ايران خيلي قوي جنگ مي در ابتداي.خدمت رفتم
.شودحتماً سه يا چهار ماه ديگر جنگ تمام مي

شما به خط مقدم جبهه هم اعزام شديد؟
هاي مقدماتي يا آموزشي را در تهران رفتيم و بعد هم چون رشته ساختمان بودم به بروجرد رفتم و در نيروي زميني، واحدهاي پل و مين بله، دوره

.ها ساخته بودنددانم راه افتاده بود يا نه؟ آن كارخانه را آلمانيسازي هم بود كه نمي كارخانه تانكآن موقعها در بروجرد يك. افتادم
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اداره مهندسي ارتش آنجا بود؟
خالصه بعد ! براي خودم جالب بود كه چرا در بروجرد است؟ بروجرد جاي خرم و سرسبزي است و خيلي آن موقعها به من خوش گذشت. درست است

آنجا يك گردان پل دقاقله بود كه همين اآلن هم هست و يك گردان مهندسي در .  زرهي اهواز افتادم92د و تقسيم كردند و در لشگر از عيد ش
بر روي رودخانه  دقيقه 27 در ظرف  وساخته است يا همان پلهاي شناور كه پيشPMPگروهان پلهاي .  گروهان داشت6يك گرداني بود كه . است

!كند عبور بتواند از آنزدند كه تانكپل مي متر 300حدوددر 
. چرخاندبعد يك قايق اينها را مي. كردندانداختند و سريع به هم قفل ميدر آب ميقطعات پل را ايستادند و آمدند و ميماشينها به كنار رودخانه مي

 گروهان از اين 6تقريباً ! توانست عبور كندم بود و تانك ميكرد و بالفاصله تمارفت آن طرف پل و سر پل را محكم ميچرخاند دقيقاً ميوقتي مي
.نوع پل داشتيم

اين پلها تجهيزات خريداري شده از خارج بود؟ يا اين كه شما طراحي كرديد؟
ن داشت و  سال پيش تازه به صنعت جنگ آمده بود كه ايرا6يكي دو گروهان هم پل امريكايي بود كه قديمي بود و .  روسي بودPMPنه پلهاي 

.آموزش هم ديده بودند و خيلي ورزيده بودند
هاي مربع شكل با خانه.  خانه بود40 تا 30يعني هر كدام از آن پلها حدود . ماندها از روي اينها ساختند چون نياز بود و مثل كشتي ميبعدها ايراني

غرق . آمدشد و تناژ آن پايين ميها سوراخ مي و يكي از اين خانهشدخورد يك صفحه سوراخ ميگلوله كه به آنها مي.  سانتيمتري5/2هاي ورقه
.يعني امكان خراب شدن يك پل، خيلي كم بود. آمد تن يك تانك بايد با بار برود تناژ آن پايين مي70شد ولي به جاي اين كه نمي

در م و سر يكي از اين پلها بودز خاطرات زمان جنگ، اين بود كه  يكي ا!من در آنجا بودم و دو سه بار هم نزديك بود كه سر پل به لقاءاهللا بپيوندم
.  روزي در آنجا بودم10. افسر وظيفه بودم و يك فرمانده گروهان بود كه من معاون او بودم. آمدمزدم و ميرفتم سر ميگروهان اركان بودم كه مي

ما هم خبر . آمد كه بتواند بزند و برودهت نور خورشيد و از طرف شرق ميآمد تا اين پل را بزند چون در جهر روز صبح سحر، هواپيماي عراقي مي
بندهاي افسري كه خيلي كوتاه است خواب يك روز من در پشه. زداي گذاشته بودند كه ميضدهوايي چهارلوله كرهيك نداشتيم كه در اين طرف 

كرد آمده  صبح كه خورشيد طلوع مي5 يا 4مثالً ساعت . دم كه هواپيما آمدخوابيده بو.  سانت است80 يا 70بندهايي است كه ارتفاع آن پشه. بودم
زد و خيلي از ماشينهاي خود ما را سوراخ قدر ارتفاع پروازش پايين بود كه متصدي ضدهوايي به جاي اين كه هواپيما را بزند، داشت ما را مياين. بود
.طرف، ناشي بود... كردم لند مييك دو تا هم به پشه بند من زد يعني اگر سرم را ب. كرد

هواپيما را هم نزده بود؟
بعد سربازها بلند شدند و ناراحت ! ايمآمد اينجا براي اين كه بگويد ما اين كار را انجام دادهمي. انداختآمد و يكي دو بمب را در اطراف ميهواپيما مي

! ند و ببينند كه چه كسي بوده است؟ او هم ضدهوايي را گذاشته بود و فرار كرده بودبودند و دنبال اين سرباز در محل ضدهوايي رفتند تا پيدايش كن

 يعنياي كه داشتيد طوري بود كه پيشرفت كرديد؟آيا نوع وظيفه. راجع به كارهايي كه شما در جنگ انجام داديد بفرماييد
از نظر فني رشد كرديد؟

چون اعتقادم به اين است كه مملكت . كردم و از همان اول، كار كردن را دوست داشتم كار ميقبالً. كردمچون كارهاي ديگري مي! از نظر فني نه
شما . كنيمكار كردن بدون تئوري هم زياد جالب نيست و پيشرفت نمي. خوردشود كه كار كنيم و اگر فقط تئوري باشد به درد نميموقعي ساخته مي

ما . كار كردن يعني مرد عمل بودن به جاي مرد حرف. اند كار كرده؛بينيداش را ميمثل چين، نمونهاند كشورهايي را نگاه كنيد كه پيشرفت كرده
بياييد يك ساختمان بسازيد تا ببينيد . زنيدگوييم شما فقط حرف ميمي! اندازيمكنيم و دستشان ميمهندس مشاورها را بعضي وقتها اذيتشان مي

.چقدر سخت است
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كردم، وقتي در پادگان آمدم، آنجا قبالً شركتهاي ساختماني بودند كه جنگ شده بود رفته بودند و لم در اكباتان كار ميمن چون همزمان با تحصي
شركت . كردمكردم، مثالً تجهيزاتشان كه جامانده بود مثل قالبهايشان را بازسازي ميمن يك سري فعاليتهايي در آنجا مي. خيلي امكانات موجود بود

.ند و رفته بودندته بودرا كالً گذاش
بندي ياد با وجود اين كه فني نبودند به آنها آرماتوربندي و قالب. هاي سرباز ساختمآنجا يك استخر بسيار بزرگي در كنار رودخانه كارون با كمك بچه

.دادم و يك استخر با تجهيزات بسيار خوب ساختيم

؟ براي تفريح بود؟ بوداستخر براي چه
طوري كه . چون منطقه جنگي بود و هوا گرم بود و خيلي هم بزرگ بود. روزها همه پادگان از آن استفاده كنندطي بازها بيايند و براي اين كه سر

.آمدند و برايشان يك وسيله تمدد اعصاب شده بودخودشان از پادگان به نوبت مي

شد؟با آب كارون پر مي
.هميشه هم آب آن تازه بود و استخر تميزي داشتيم. شدد تخليه ميكردند و بعتصفيه مي. كرديمبا آب كارون پر مي

!آقاي مهندس، نوآوري كرديدپس 
كرديم و ما بيشتر به عنوان اركان بوديم مثالً تمام تانكها و اتاق چون پادگانمان پشت جبهه بود كمك مي. آنجا يك يادگاري از خودم گذاشتمدر 

آنجا . شد و من در آنجا خيلي كارهاي ديگر را ياد گرفتمهاي مكانيك بازسازي مي به دست بچهر پادگان ما د وآمديل نقليه جنگي ميافرمان وس
يعني واقعاً براي . لنگ چيست؟ پيستون چيست؟ كارهاي مكانيكي را كلي ياد گرفتمرفتم باالسر اينها كه موتور چيست؟ ميلمي. موتور را ياد گرفتم

مثالً فرمانده گروهان ما . گرفتمضمن بعد از يك مدتي چون اصالً مديريت را دوست داشتم، گروهان را در دست ميدر . من تجربه خيلي خوبي شد
من هم شدم . اش در تهران بودند به او اجازه دادند چون زن و بچه ور رفتگبه عنوان مأمور خريد لش. توانم آن را بچرخانمچون ديد كه مي. رفت

ترين خاطرات من آن اوايل كه زمان جنگ بود جزو شيرين. كردمچرخاندم و هم به پادگان، خيلي كمك ميوهان را ميفرمانده گروهان كه هم گر
اين كه در زمان بحران . يعني هم خيلي چيزهاي عملي ياد گرفتم و هم خيلي چيزهاي مديريتي ياد گرفتم.  باشد خوب شدتلخشد و به جاي اين كه 

.چطور تصميم بگيريدشود، شما كه فشار وارد مي

...يعني مديريت بحران 
كند كه مدير چون باالخره در زماني كه همه چيز دارد خوب كار مي. اين كه در هنگام بروز مشكالت، خودت را نبازي و امور را مديريت كني. بله

.بودن كار سختي نيست

...يعني هنر نيست 
.مع و جور كني، مديري و من در آن زمان يك چيزهايي ياد گرفتماما وقتي كه به بحران خوردي، اگر توانستي ج... 

بعد از سربازي چه شد؟ آمديد و در تهران كار كرديد؟
.دانيد، جنگ شد و بيكاريبعد از سربازي ديگر خودتان مي



سازه دژمديرعامل شركت غالمرضا عسگريمهندسآقايگفتگو با 

���

آيا حتي كارهاي ساختماني هم كم شده بود؟
خواستند  آنهايي كه ميبراي وكار بسيار كم بود.  بود و وضعيت اقتصادي خوب نبوداصالً مملكت به شدت در بحران مالي. بله، خيلي كم شده بود

. بسيار كم بودي كاري،بروند و استخدام بشوند موقعيتها
چون دوست داري خودت يك كاري را انجام . گفت كه براي خودت كار كنپدرم هميشه مي! من اصالً با استخدام شدن در جايي مخالف هستم

شوي اگر بخواهي بروي و استخدام بشوي و يك كار معمولي انجام بدهي، اذيت مي. د يك شركتي براي خودت داشته باشي و كارزا باشيبدهي، باي
من و پدرم با . التحصيل علم و صنعت بوديك مدتي شركتي براي خودمان درست كرديم، چون پدرم مهندس ساختمان و فارغ. و همين جور هم بود

.ما با هم درس خوانديم. خواندمپدرم شبانه خوانده بود و من روزانه ! التحصيل شده بوديمارغاختالف دو سال ف

!اندپدر شما چه همت بلندي داشته
.رفتند و من به دانشگاه آريامهرايشان به دانشگاه علم و صنعت مي.  سالگي وارد دانشگاه شدند40بله، در سن حدود 

!ديد؟كر نميرقابتبا هم 
 براي همين در درسها به !من با وجود اين كه كوچكتر بودم، در درسهاي تئوري يك سر و گردن باالتر بودم. كردمكمكشان ميهم خيلي ولي چرا،

.كردمبابا كمك مي

.التحصيلهايشان از نظر عملي بهترنداگر دقت بكنيد فارغ. گراترندها خيلي عملكالً علم و صنعتي
سازگار با او ها زياد گرفت و بچهمثل اين كه خيلي سخت مي. ان يادم هست كه دكتر كاوه تازه آمده بود و هنوز هم هستشان در آن زمولي تئوري

.كردمبراي همين يك كمي به پدرم در امتحانات كمك مي. نبودند

؟قبل از آن هم شغلشان در همين زمينه بود. خواندندفرموديد پدرتان نيز همين رشته خودتان را مي
مان يك بار به شوخي در آن ز. كرداش خوب بود به من كمك ميبا ديپلم استخدام شد، اما چون رياضي.  كارمند بود،نه، پدرم در اداره كشاورزي

.دانشگاه قبول شددر دو سال قبل از من ! رفت كنكور داد و قبول شداو هم ! ات خوب است برو دانشگاه شما كه رياضي،اگر مردي! گفتم بابا

بعد از سربازي، شما يك شركت زديد؟
يك شركتي . وقتي كارم تمام شد، با پدرم در مشهد يك شركت زديم و من به مشهد رفتم چون اصالتاً مشهدي هستيم. كردآن زمان سرم درد مي

.براي خودمان زديم و شروع كرديم كارهاي كوچك انجام داديم

منظورتان كارهاي پيمانكاري است؟
محل كارخانه و اموالشان . ساختمان داروپخش را برداشتيمكه  يادم هست كاراولين براي . داشتيمكارهاي كوچك مثل ساختمان برمي. كاريبله پيمان

با وجود اين كه خيلي . كرديمما خودمان كار توليد مي. داشتيم و يك كارگاه هم براي خودمان زديمبعد كارهاي تخصصي برمي. را در قوچان ساختيم
كم كه شركت پدرم بزرگتر شد، من خودم شركت خودم را بعداً كم. كرديم و هميشه كار داشتيمتر كار ميت بود و كار كم بود اما با قيمت پايينسخ
.از پدرم اجازه گرفتم كه يك شركت جداگانه بزنم. تر شده است ديديم كه كارمان وسيع66در سال . همين شركتي كه اآلن هم دارم. زدم
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 جا در مشهد؟همان
 بيشتر از دوستانم اشرك.خانمم بود و برخي دوستانم. يك شركت به نام خودم كه همين سازه دژ باشد را تأسيس كردم و بيشتر هم خانوادگي بود. بله

10سهمشان . كردندر ميآمدند بيشتر عملي كاشريكها هم كه با من مي. چرخانديمام شركت را ميبيشتر خودم و خانواده. بودند كه سهمشان كم بود
 پسر دارم كه يكي مهندس برق 3.  درصد آن براي پسرهايم است90.  درصدش مال خودم بود و اآلن هم همين جوري است90درصد بود، يعني 

.شود هم يك سال ديگر درسش در رشته ساختمان تمام ميم كوچكپسر. كندكار مياست و يكي هم در كانادا دارد 
. من عملي يعني كار ساخت و ساز بود و هنوز هم كه هنوز است دوست دارم نصف روز را در كارگاه بروماز همان اول، كار

.؟ جداي از اين كه تعاريف رسمي آن چيستداريدشما خودتان چه برداشتي از واژه كارآفريني
در رشته خودمان يعني همين پيمانكاري، بزرگترين كارفرما در . امگويم و جاهاي ديگر را نه تجربه دارم و نه رفتهحاال در رشته خودم، ساختمان را مي

ن هم از بين رفته كه آريزي بود سازمان مديريت و برنامه.توان كرداگر نهادينه بشود و دولت كمك كند خيلي كارها مي. مملكت ما دولت است
دهي بكند ما بهترين مهندسان را داريم، بهترين شركتها را داريم و مانهاي عمراني در مملكت بشود و اينها را سااگر آن سازمان، متولي پروژه. است

 يا 30فقط فناوري ساخت يك طرف قضيه است و شايد . افتاده استاما وسيله نداريم، يعني فناوري ساخت ما بسيار عقب. بهترين تجربه موجود است
در مرحله بعد، مديران قوي كه كارآزموده .  پرسنل است كه بتوانند كار بكنندبقيه آن فرهنگ و آموزش افراد و.  درصد كار ما فناوري ساخت است40

 درصد از بودجه 40گويند همين اآلن خودشان مي. هاي اطراف ما را برداشته استتمام پروژه. شما همين اآلن تركيه، همسايه ما، را نگاه كنيد. باشند
.آورند برايشان پول ميكنندكشورشان را شركتهايي كه در بيرون دارند كار مي

...آورد فروشند برايشان ارز مييعني خدمات مهندسي كه مي
 ميليون دالر درآمد 80داد كه در سال كرد يك آماري از اينها مي يكي از مهندساني كه در تركيه كار مي، سال پيش8 يا 7مثالً من يادم هست حدود 

قدر يعني فقط مالياتهايي كه از آن شركتها گرفته بودند، اين. ندااند در بيرون كشور كار كردهرفتهخالص دولت از شركتهاي ساختماني بوده است كه 
اي را در رشته خودمان مهندس  اصالً مهندس تركيه،در صورتي كه ما در زمان سابق. اندحال شما ببينيد چقدر پروژه در آنجا انجام داده. بوده است

. داديمهايي كه رفته بود در تركيه درس خوانده بود را ما دوباره به او درس ميكردم، يك مهندس از ايرانين كه كار ميدر شهرك اكباتا. دانستيمنمي
هاي مهندسي در ايران ترين رشتهدر رشته ساختمان و عمران كه از قديمي. جوري استاآلن هم اين. دانستسواد بود كه هيچ چيزي نميقدر بياين

.رونداند يا دارند مي سال آخر، بيشتر آنها رفته10خيلي خوبي داريم، مهندسان مشاور خيلي خوبي داريم ولي متأسفانه در همين است، مهندسهاي 

دليل تعطيلي اين شركتهاي ساختماني چيست؟
دو سال فرصت ما، طي دو ماه .  كنيم را تمامها سال اين2 ظرف تا تومان Aدليلش اين است كه اآلن بنده دو پروژه در زنجان دارم با قيمت خالص 

Aمعني و مفهوم آن يعني چه؟ يعني اين كه من يك كاري را بايد به قيمت ! اند ميليارد به ما داده2 ميليارد فقط 9شود ولي تا حاال از ديگر پر مي

يعني اگر شرط ! ست و بايد قانوناً ضرر بدهمهاي ماهيانه من ثابت اكشد، هزينه سال طول مي5وقتي . كشد سال طول مي2تومان انجام بدهم و 
 شركت مهندس مشاور، ورشكست 70دو سال پيش متأسفانه شنيدم . جوري استبراي همه همين. عقل، مستولي باشد بايد با اين پروژه منحل بشوم

اند يا يعني در كار ديگري رفته. اندههاي خيلي باال منحل شد شركت مهندسي مشاور از بهترين مهندسان ما با تجربه70اين يعني چه؟ ! شدند
توانند بهتر از چاههاي نفت ما باشند، اين شركتهاي پيمانكاري و مشاور كه مي. انديعني بقالي باز كرده! انداند و تاجر شدهاند و يا رفتهبازنشست شده

.شونددارند عمالً از گردونه خارج مي
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كند كه يك افزايشي در آن بيني نميشود، قانون پيش ساله مي5 بشود  ساله تمام2اي كه قرار است وقتي يك پروژه
 داشته باشد؟ي پرداختي به پيمانكارعددها
بعضي از قراردادها . جوري است اينnetقراردادهاي فقط ولي . شودمي درصد به رقم قرارداد اضافه 14 سالي يعني است تعيين كرده درصد 14قانون، 

netكند كه اين تعديل اين ماه كه آنها هم اصالً واقعي  مثالً يك سري عددهايي را هر سه ماه دولت اعالم مي.گيردديل تعلق مي به آنها تع و نيست
يد بروشماگويند دهند مي به ما ميnet به صورتكهرا حاال بگذريم قراردادهايي .  درصد به شما بدهند5 درصد است شايد 20يعني اگر تورم . نيست

اش بايد صدشود اين است كه كارفرما در زمان ابالغ كار، تمام بودجهاصالً يكي از بندهايي كه در شرايط پيمان گذاشته مي! يد را بكنانتهايفكرو 
. دهددارد به پيمانكار مياز كجا  سال اين پول را 2 سال تعيين بشود، يعني منابعش مشخص بشود كه كارفرما بداند كه ظرف 2درصد در زمان 

 دست مهندس وها آماده نيست كاره بگذارد و بگويد نقشه ماه كار را نيمه6تواند نمي. ها بايد آماده باشدط آن، تمام مشخصات فني و نقشهشراي
. مشاور است

. ليارد پول داشته باشد مي5گويد امسال بايد پروژه من فهمند، اما از اين طرف قضيه باز يك كارفرمايي ميگروه مهندسي كه با ما هستند درد ما را مي
يعني نصف طلبم را بگيرم و بقيه هم از باد !  ميليارد از سال قبل از شما طلب دارم2گويد من كه فقط ايد، پيمانكار ميگويد شما يك ميليارد گرفتهمي

 آسيب نرساند اصالً مهم نيست، اين موضوع اگر كه كوچك باشد و به مملكت! هوا تأمين بشود؟ هيچ جايي نيست كه به اين موضوع رسيدگي كند
چه مهندسان . چرخدچرخد به نوعي وابسته به بخش ساختمان هستند كه دارد خوب مياما شما باور كنيد كه همين چرخ صنايع هم كه دارد مي

شورهاي خارجي برايتان كار كنند و  امكانات نيست مثالً بودجه كم است، امكانات را بدهيد تا بروند در ك،مشاور و چه پيمانكاران، حاال اگر در داخل
.توانيد از آنها ماليات بگيريد مي هم درصد50 يا 40. پول را بياورند

...اآلن در عراق و افغانستان اين همه كار عمراني هست 
هيچ راه . انستان استست كه بغل دست افغا شركت خيلي قوي 40 يا 30مثالً همين اآلن در سنديكاي شركتهاي ساختماني استان خراسان حداقل 

داريم همين گروه خودمان را برمي. كنند سال است كه دارند براي من كار مي30-20كارگرهاي افغاني . دوري هم نيست و همزبان هم كه هستند
!ياي هست، نه امنيت شغلي، نه مالي، نه جاناما نه پشتوانه. كنيمكنيم و واقعاً هم كار ميرويم در آنجا كار ميو مي

ريزي است؟دليل آن چيست؟ آيا عدم مديريت و عدم برنامه
تواند بلند شود و برود در يك مملكت بيگانه براي خودش كار يك شركت ساختماني تنها نمي. خواهد اين كار را بكند بايد كمك كنددولت اگر مي

من چه بايد بدهم؟! نامه بدهگويند ضمانتآنجا همه مي. كند

اين است كه صادرات خدمات مهندسي، نيازمند حمايتهاي دولتي است؟پس منظورتان 
در حالي كه ! خندندخواهم بروم در آنجا كار كنم؟ به من ميبا اين امكاناتي كه دارم و با اين وسايل دست سوم و چهارم و مستعمل مي! صد درصد

آنها يك ساختمان بايد بسازند ولي من بايد بروم آن ساختمان را به .  داردآيد بهترين امكانات را دارد، ده برابر من امكاناتيك شركت ترك كه مي
ها رفتند و واقعاً به خيلي.  به آنجا نرويده نرويد و با اين وسايل مستعملخيلي از دوستان را گفتيم ك. مروبراي همين نمي! عنوان پيمانكار جارو كنم

بقيه هم بلند . چند نفر از آنها به خاطر پولي كه در صندوقها داشتند كشته شدند! كرد آنها حمايت نمي آنجا از ما درحتي سفارتخانه. اندآنها كار نداده
.شدند و آمدند
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اين كاري كه دولت بايد بكند آيا اين است كه سازوكارهاي اجرايي آن را ندارد يا پذيرش و درك آن وجود ندارد؟
آنها مالحظات مديريتي و مملكتي و . يعني در سطح بينش من نيست! دانم به چه علت؟ نميحاال. شودبه اين كار شايد اهميت كافي داده نمي

توانيم اند كه چنين امكاناتي داريم و مياند و اعالم آمادگي كردههاي ساخت نامه نوشته بچه،سياسي است كه به آنها اصالً كاري ندارم، اما در سنديكا
تواند با خودش  نفر را مي700هر شركت ساختماني حداقل هزار نفر يا . توانيم حل كنيمما مسئله بيكاري را مياصالً . در اختيار اين مملكت بگذاريم

شما نگاه بكنيد بهترين . توانيم كار بكنيم و سواد آن را داريمما در همه جا مي. به خارج ببرد تا كار كنند و درآمدهاي ارزي را به اين مملكت بياورند
اي هم نيست ولي كار ساده. انداند، اين ساختمانهاي بلندمرتبه را ساختهيم، بهترين بيمارستانها، اين برج ميالد و ساير برجها را ساختهسازپلها را مي

.بينيماينها را خودمان داريم مي
. توانم ساختمان بسازم من آنجا به راحتي مي.رفتم و ديدم كه ما از آنها چيزي كم نداريم.  هم هستمآنجاام و شهروند من خودم در كانادا زندگي كرده

. ساز هستندهاي ايراني واقعاً ساختمانگفتند كه بچهآمدند ميهايي كه ميبچه. اصالً آنجا رفتم و با يك امتحان ساده مجوز گرفتم و حق امضا گرفتم
در بخش ساختمان . آنها بيشترشان مثل ما هستند. اليايي هستندساز معروفند و ايتيك گروهي در كانادا و امريكا هستند كه به عنوان مليت ساختمان

گويند شما همين شويم ميها كه دمخور ميما با ايتاليايي. سازنداولين گروهي كه آمدند آنجا همينها هستند و اآلن بيشترين ساختمان را مي. هستند
سرعت آنها نيز . انداند ساختمانهاي كوچك ساختهندسان ما كه به آنجا رفتهبيشتر مه! ايد سال پيش ما گذاشته20ايد جا پاي جوري كه شروع كرده

ما بلد هستيم اين كار را بكنيم ولي نه حمايتي . دهنداند چون به آنها امكانات نميهاي بزرگتر نرفتهگفت كه هنوز روي پروژهمي. خوب بوده است
 سال به 5گيريم و ظرف  اصالً اگر به ما امكانات بدهند ما شركتهاي ترك را به هيچ مي.ما بايد در مملكت خودمان رشد كنيم. هست و نه امكاناتي

.رسيم كه اآلن تركيه هستهمان جايي مي
بايد بتواني رقابت . رود بايد تجهيزات مدرن داشته باشدوقتي به آنجا مي. كار در يك مملكت خارجي مثل داخل كه نيست تا يكي با هر امكاناتي برود

 داشته باشيهاي كارآزموده بچه وآنجا بايد بهترين وسيله را داشته باشي، امكانات خوب! تواني شن و ماسه را با فرغون به آنجا ببريشما نمي. بكني
تنها جايي كه. همين شركت كيسون را ببينيد كه به ونزوئال رفته است و چطوري آبروي مملكت را حفظ كرده است. و به آنها حقوق خوب بدهي

.كنداند و دولت هم كمكش كرده است را ببينيد چه كار دارد ميراهش داده
در صورتي كه . ببينيد چه شركت بزرگي است. نه اين كه اضافه به او بدهند، در مناقصه رفته است. اندشركت كيسون در ونزوئال امكانات دادهبه اآلن 

هاي كند و از بچهچقدر هم مهندس دارد استخدام مي! بردآدم لذت مي:  ببينيدمديرش را. شركت كيسون يكي از شركتهاي كوچك كشور ما بود
در آسياي ميانه وقتي كه شوروي از هم پاشيد، ما در همان . توانيم در جاهاي ديگر نيز داشته باشيمهمين را ما مي. كنندايراني دارند در آنجا كار مي

اگر همين اآلن به ما امكانات بدهند . باز همين فرصتها در عراق و افغانستان از راه رسيد. أسفانه نشدتوانستيم خيلي جاها راه باز كنيم كه متزمان مي
حتي اگر به شركتهاي ايراني اجازه . توانيم به سمت افريقا حركت كنيمبعد هم مي. توانيم حركت كنيمدين هستيم، ميدر عراق و افغانستان كه هم

.توانيم رقابت كنيمنات اوليه را به ما بدهند در اروپا هم ميبدهند تا رقابت كنند يعني امكا

.آيدشده ما كمتر از آنها در ميحداقل سر قيمت آن، قيمت تمام
را هم فناوري . توانند بكنندتوانند يك كاري كنند، وقتي به آنها امكانات بدهي ببين چه كار ميهاي ما كه با زحمتكشي و با امكانات كم مياصالً بچه

. شان تأمين استآيند بدانند كه آيندهها وقتي از دانشگاه بيرون ميتوانيم در اين مملكت پول بياوريم و هم اين كه بچهتوانيم بياوريم و هم ميمي
.توانند كار كنندهمين اآلن در بهترين شركتها و بهترين كشورهاي دنيا كه بروند مي

توانيد براي ما بكنيد؟ من اعتقادم اين است كه ما مملكتمان هاي ساختماني بگويد شما چه كار ميكسي نيست كه به همين رئيس سنديكاي شركت
شما بهترين دانشمند دنيا هم باشيد .  از كارها به حرف بودشد خيليبه حرف نيست، اگر به حرف درست مي. كنيم» كار«شود كه موقعي ساخته مي

500كدام از اين  تا كتاب و مقاله هم بدهيد ولي هيچ500شما گر ا! ايدل نشود يعني اصالً كاري نكردهولي فقط صحبت كنيد و حرفتان به عمل تبدي
 و شركتهايشان تبديل ها را در كارخانجاتكنند و بالفاصله اين تئوريها اين كار را ميدر صورتي كه خارجي. خوردتا تبديل به عمل نشود به درد نمي

.كنند كه راه پيشرفت باز بشودكنند و سعي و خطا مي باال و پايين ميقدراين. كنندبه عمل مي
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چوبهاي كاري در كشورهاي پيشرفته چه جوري است؟ احتماالً آنها يك سنديكايي دارند و سنديكاي رساز و كار تعيين چا
.گذاردهاي دولت جلسه ميآنها با نماينده

نظام در كل بايد اين ارزش . توانم مقصر بدانمكس را نمياگر عملي نشده است من هيچ! دهندراه نميما هم سنديكا داريم ولي اصالً آنها را به جايي 
كنند اينها را سعي ميو جنگد، حاال امكانات مملكت هم كم است رود براي منافع خودش مييك موقع هست كه يك سنديكا مي. را تشخيص بدهد

-نمونه. تواند پول بياوردكنيم بهتر ميرود طال بياورد و اين از نفتي كه ما استخراج ميبراي مملكت مياما يك گروهي يا سنديكايي . تقسيم كنندكه 

اين مملكت از آن حالت گدايي در زمان . گذارند تركيه جزو كساني هستند كه به آنها احترام مياش اين است كه همين اآلن شركتهاي ساختماني
رسد، اقتصادش شود و به جايي ميوقتي يك كسي ثروتمند مي. اندبه چه وضعي رسيدهحاال  ببينيد كه - بودديديد كه در چه وضعياگر مي-شاه 

. اقتصاد هم بايد پول بيايددر.خوب است
كه به خارج بروم در من . كنندمان همه شروع به توليد ميندازيم، بعد هم كارخانجات داخليااين چندين جنبه دارد اوالً نيروهاي كار فني را به كار مي

قرارداد دارم يك ! برم ديگركنند به زدن و من محصوالت خودمان را ميخواهم را شركتهاي ايراني شروع ميو پنجره و همه وسايلي كه مي
كنم كه من تعيين ميگويد اقالم مصرفي شما بايد طبق استاندارد باشد ولي مي. ساختماني، نيروگاهي، پلي يا بيمارستاني را براي يك كشوري بسازم

.مبلغ يك ريال و دو ريال هم نيست! يك ذره روي آن فكر كنيد. برمدارم و مياز كارخانجات خودم برمي

دهند و موتور محرك آنها هم برداشتم از صحبت شما اين بود كه صنايع ساختماني، بقيه صنايع داخلي را هم حركت مي
...هستند 
سازيم، صنايع فلزي و در و پنجره و لوله و  وقتي ساختمان مي،هاي ساختمانيهنوزم ما بچه. مينها پيشرو هستندهمين اآلن در ايران ه! به شدت

.كشانيمفالن را به دنبال خودمان داريم مي

اند و خيلي براي آن ها خيلي بودجه گذاشتهداد كه در كشور ما تازگيدوستي راجع به سرگذشت فناوري نانو توضيح مي
گفت كه ما يك كشور نفتي هستيم و اگر فقط همين تجهيزات نفتي را كه خودمان نياز داريم ساخته بوديم مي. كنندخرج مي

اش و به جاي اين كه اين همه بودجه براي موارد ديگر بگذاريم، روي آن چيزي كه نياز داريم گذاشته بوديم، اآلن سازنده
.اش باشيمشده بوديم به جاي آن كه وارد كننده

در تواند گذاري مياصل صحبت، همان شناخت وضعيتهاست كه سرمايه. توانم صحبت كنماي ندارم و فقط در محدوده خودم مي حاال من سر رشته
خواهي هم زياده. د و بررسي بكنند امكانات را ببينندخيلي راحت يك گروهي از دولت بياين. بهتر مفيد واقع شود و موتور محرك بقيه صنايع شودكجا 

توانيم رابطه خوب برقرار كنيم بعد در كشورهاي دوست كه ما امكانات داريم و مي. ريزي كنند و رشد بدهندنباشد و بر اساس استعدادها يك برنامه
اآلن اگر در . خواهندنامه ميولتي داشته باشيم، چون در آنجا ضمانتحداقل به عنوان يك نيروي فعال به ما احترام بگذارند و پشتوانه د. حمايت كنند

برايم امكانات در ايران بگيرد، ضمانت . خود دولت اين كار را براي من بكند. خوام تا برايم راحت صادر بشودنامه را ميعراق بخواهم كار كنم ضمانت
بيشتر از شركتهاي  و حتياي داريم، بعد مالياتش را هم بگيرنددانيم در كشور يك پشتوانهاگر مطالبات ما دير شد ب. بگيرد و بعد آنجا ضمانت را بدهد

. ماليات بگيرندفعال در داخل كشور از ايشان
 آشنا اين نيروها با آنها.  درصد نيروهايم را از داخل ببرم50-40رم، بايد موظف باشم اويبراي مملكتم ارز بتا كنم روم كار ميمن كه به آنجا مي

شود و رفت و آمدها كه مرتب بايد بروند و اصالً ارتباطات ما با آن مملكت بيشتر مي. گذاريمآيند، مركز آموزش ميشوند و كارگرهاي جديد ميمي
. ايما كلي سازندگي كردهما هم در آنج. گذارندشود و آنها به ما احترام ميارتباط با آن مملكت بهتر مي. شودبيايند اينها همه براي ما كارآفريني مي

. اينها همه پيشرفت است. گويند يك شركت ايراني ساخته استخواهد ساختمان بزند ميهر كس مي
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با اين شرايط چه . ايدفرموديد كه شرايط، خوب نيست و در حيطه كارهاي ساختماني و پيمانكاري به مشكالتي برخورده
!خواهيد مثل آنها تعطيل كنيد؟كرده نمياي براي آينده داريد؟ شما كه خداي نبرنامه

- دو. زار شدم هميشه به كار و مقاومت معتقد بودم، امكان ندارد كه بگذارم كسي من را از پاي دربياوردوارد كارمن خودم چون از همان اول كه ! نه
اي كه انجام دادم صدهزار متر همين آخرين پروژه. ايمايم كه جمع كنيم و برويم ولي باالخره يك جوري خودمان را سرپا نگه داشتهسه باري خواسته

يعني شعارم اين است و به . اي براي ما ايجاد كردند اما مردانه ايستاديم و كارش را تمام كرديمزيربنا براي فوالد نيشابور بود كه مشكالت عديده
همه پروژهايمان همين جور بوده است . ود، بايد اين كار را تمام كنيمايم بمباران هوايي هم كه بشگويم كه ما يك كاري را شروع كردهها هم ميبچه

كنند هايي كه براي ما كار ميگفت كار را آن كرد كه تمام كرد و بچهچون پدربزرگم مي. ايمايم، اما تمامش كردهاي برخوردهو به مشكالت عديده
.دهد كه صد درصدش را انجام بدهدكسي كار را انجام مي. اندي نكرده درصد برسانند و ولش كنند از نظر من كار80اگر يك كاري را به 

! حاال هرقدر هم قبلش محاسبه كرده باشد؛ معروف است كسي كه جواب بگيرد مهندس است،اتفاقاً در مهندسي
حاال در كاري كه ما . ي انجام نشده استام، از نظر من كاري نكرده و كار درصد رسانده90ام و به يعني اصالً يك كسي بگويد كه اين كار را كرده

براي . ام كه كار را تمام كند، دستهايش را بشويد و بيرون بيايدتواند بگويد من پيمانكارم و يك كاري را انجام داده موقعي مي،كنيم، يك پيمانكارمي
.ايم اين طوري كارها را انجام بدهيمهمين سعي كرده

رئيس كارگاهمان . كنممن هميشه با جوانها كار مي. ترندهايم و دوستاني است كه جوانيواش اميدم به بچه يواشاماآلن اين شركتي كه درست كرده
من . كنم بيشترين انرژي را داشته باشم تا اين كار را انجام بدهيمخودم سعي مي. كنند همه جوان هستندهمه جوانند و افرادي هم كه با ما كار مي

.در كار ما بازنشستگي وجود ندارد!  سال ديگر مانده تا بازنشسته شوم30هنوز . ستمكه اهل بازنشستگي ني

روند و شوند سر يك كار ديگري ميها هستند بعد از اين كه بازنشسته ميخيلي. دهيدشما عمالً كار خودتان را انجام مي
!شونديك بار ديگر بازنشست مي

 سالم 54اآلن ! دهم هيچ كاري را به اين كار ترجيح نميم و هستمن عاشق رشته و كارم. ن وجود نداردتر و بهتر از اين كار براي ماصالً شيرين
 سالگي هم اگر 80گويم تا كنيم، ولي من ميگيريم و در آن كشاورزي مياي ميرويم يك باغچه سالگي مي65گويند بعد از ها ميبعضي. است

.كنمار ميتوانستم كار بكنم در همين بخش ساختمان ك

اگر كارفرما تعهداتش را تأمين . داريد، گردش مالي بزرگي بايد داشته باشدهايي كه شما برمينوع پروژه! آقاي مهندس
مشكليك مقدار راجع به اين . نكند، يك دفعه بايد به شما ضربه مهلكي بخورد يا توقف شاياني شامل حالتان بشود

 داريد؟ برايشحلي شما چه راه و اين كهكنيدصحبت 
هاي ساختماني و هر كاري كه در اين مملكت بخواهد انجام بشود، بخش اولش تجهيزات اصالً مشكل ما در پروژه. اين كه اصالً درد اصلي ماست

اش است، اگر بخش  درصد قضيه باشد بخش مالي50-40كنند، بخش سومش كه شايد هست، بخش دومش عوامل انساني هستند كه كار مي
.رود جلو نميز بهي چلي تأمين نشود، ديگر هيچما

كنند كه منابعش بايد از كجا تأمين بشود؟ نميبينيمگر اينها قبل از اين كه پروژه را تعريف كنند پيش
مسئولم كه بروم و من ، مگر رويمهايمان روز اولي كه ميدر پروژه. ديگر اين را شما بايد برويد و از دولتمردها و بقيه بپرسيد، جوابي براي اين ندارم

 تا شركت 10شوم، هايي برنده ميدهد، اعتبار دارد يا نه؟ آن هم با چه بدبختياي را ميجستجو كنم كه يك سازمان دولتي كه دارد به من يك پروژه
!رويم داخل كار مي،ن قيمتكنند، با كمتري شركت، مناقصه مي10كنند و با آيند، بعد ده تا را مردود مي تا مي20اند، ابتدا آمده
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يعني همه اگر يك ذره عقل داشته باشند . گويم، اگر اين روند ادامه پيدا كند، چيزي از شركت و گروه ساختماني باقي نخواهد ماندبا خودم دارم مي
.كندجوري صرف نميكه منابعش شخصي باشد و يك كار دولتي اين! بايد به سراغ يك كار ديگر بروند

حاال كار شما يك مقدار . آيدگذاري امن به حساب مينم چرا در كشور ما ساختمان ساختن هميشه يك سرمايهدانمي
.رسد كه اصالً هم امن نيستفرماييد به نظر ميبزرگتر از ساختمان مسكوني است، ولي با آنچه كه شما مي

50ام كه  اينها را ديده. سال سابقه دارند30-20كتهايي كه هم رديفمان توانيد از شركتهاي ساختماني بپرسيد، اين شرشما مي! اصالً امن نيست
!كنندكار نميو فقط اسمشان هست ولي ، حضور دارندمديرانشان . درصد توانشان فعال نيست

آيد كه به بلوغ رسيده است  ساله است و يك شركت قديمي به شمار مي24شما شركتتان ! حاال برسيم به داستان موفقيت
ايد، شما براي اين كه به يك شركتي بگوييد كه اين شركت، موفق است اين را چطوري هاي مختلفي را كار كردهو پروژه

هايي داشته باشد تا موفق باشد؟كنيد؟ يك شركت، بايد چه ويژگيتعريف مي
خواهي ببيني ماند كه شما مياست؟ درست مثل اين ميبراي اين كه بفهميد شركتي موفق بوده است يا نه، بايد ببينيد كارش را درست انجام داده 

هايشان تحصيلكرده و موفق باشند پدر و مادرهاي خوبي اند، يعني اگر بچههايشان را تربيت كردهشان بچهيك پدر و مادري چه جوري در زندگي
.لنگدهاي ناموفقي داشتند يعني يك جاي كار ميو اگر بچهاندبوده

ايم چه جوري بوده است؟ آيا سر موقع بوده است؟ حاال علتش اگر پول هايي كه ما تمام كردهپروژه. سنجيمها، ميني را از پروژهما شركتهاي ساختما
اند؟هايشان را به بهترين نحو انجام دادهند، آيا پروژهاهندادن كارفرما بود كه از دست آنها خارج است، اما اگر بودجه داشت

. ايدگيرند هر قدر هم كه علتش را بخواهيم تقصير كارفرما بدانيم، باالخره شما هم بخشي در آن مقصر بوده را از شما ميژه وقتي پرو،در هر صورت
.هايش شناختتوان از اتمام پروژهبنابراين يك شركت ساختماني را خيلي راحت مي

ته باشند؟خواهند شراكت داشته باشند بايد چه شرايطي را داشآدمهايي كه با هم مي
يكي ديگرش اين است كه . توانند با هم كار كننديكي از داليل انحالل شركتها اين است كه آدمها نمي. حتماً هم نبايد چند نفر با هم شريك بشوند

شود كه كل اعث ميها وسط كار، خسته بشوند؛ حاال به هر علتي، اين بخواهند بروند به دنبال كار ديگر و يكي هم اين است كه بعضيها ميبعضي
.، به كلي زير سؤال برود و شركت منحل بشود استاي و تبديل به شركت شما شدهآن كاري كه شما تجربه اندوخته

يك نفري كه . هاي مختلف شريك بگيرم در پروژه محكم درست كنم وبنابراين فكر كردم كه بهترين راهش اين است كه هسته مركزي اين را
را يك تيم قدر از مهندسهاي مجموعه خودمان . گوييم اين شركت، كار را گرفته استمان ميما در هر پروژه.  را انجام بدهمتوانم همه كارهانمي
شود كه آن شخص، منافعش اين باعث مي. كنيمبعد بخشي از اينها را در اين پروژه شريك مي. كنيمگذاريم و خودمان سرپرست پروژه تعيين ميمي

.خواهي از كل شركت نكندشود، سهماش تمام ميبعد وقتي كه پروژه! پروژه بداندرا در اتمام آن 
اصالً گروههاي ! دوددهم اين تيم برود كار كند، اصالً دنياي كار به صورتي هست كه اگر كسي منافعي داشته باشد ميدر پروژه بعدي اجازه مي

يك پروژه كه بگيريم، حداقل . گيريم، پيمانكارهاي جزء زيادي هم هستند كاري را ميما وقتي يك. اندپيمانكاري بر اساس اين واقعيت چيده شده
 به موقع برويد، اصالً  واينها را اگر بخواهيم بگوييم بياييد روزمزد براي ما كار كنيد، پسرهاي خوبي باشيد و به موقع بياييد.  پيمانكار جزء داريم30

كند با بهترين خب اين پيمانكار جزء سعي مي.  تومان بگيرA اين كار را ظرف اين مدت انجام بده و بيا گوييم شمااين است كه مي. شودكنترل نمي
بنديم كه هر چه بهتر بعد قراردادي ما مي. حاال اگر نكند و ضرر ببيند خودش مقصر است. ترين زمان انجام بدهد و پولش را بگيردكيفيت و در كوتاه

 ماه تمام كني، طبق  5 ماهه است ظرف 6 كه قراردادش  راگوييم شما اگر اين اسكلت مامي. دهيمط بهتري ميكار كند پولش را هم با شراي
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حل، خيلي خب اين راه!  تومان90شود  تومان مي100 ماهه تمام كني 7 تومان بگير ولي اگر 110 ميليون تومان، بيا 100شود قراردادش كه مي
!كند چون حتماً عقل داردچهار تا ميطرف يك حساب دو دو تا . راحت است

!سر موضوعات اقتصادي، همه عاقلند
 تومان هم بيشتر 2 تومان كمتر نگيرم و 10ارزد كه كنم و هرقدر بيشتر مزد بدهم در آخر كار ميگويد تعداد كارگرها را اضافه ميبا خودش مي

.كنمديگر ميروم يك كار بعد هم اين كار را كه زودتر تمام كنم، مي. بگيرم
گويند شوند، ميبعضي وقتها مهندسهايي كه در شركت ما استخدام مي. هميشه در كارهايم تشويق و تنبيه هست و معتقد به تشويق و تنبيه هستم

گر دوست  ماه است، بعد ا2كني كه كمترين زمانش آيي در اينجا كار ميشما مي! گويم اصالً حقوق شما معلوم نيستحقوق ما چقدر است؟ مي
.كنمداشتني در اين شركت بماني و من هم اگر دوست داشتم كه شما بمانيد حقوقتان را تعيين مي

 سال هم سابقه كار دارد، 8ليسانس است و جوري نيست كه بگوييم ايشان فوقدر كارگاه خودم روشي داشتم مبتني بر اين باور كه كار پيمانكاري اين
اش را هم فقط كارايي مهم است و كارايي! ها نيستاصالً روي اين ضابطه. كه ليسانس دارد، نصف است تومان است ولي ايشان Aحقوقش 

دهند به من كه اين شخص، كارش چه جوري است، از طرفي يك چيزي كه در نظام گزارش مي. دهيمسرپرست كارگاه مربوطه و بنده تشخيص مي
موردي بوده است كه .  آدم را هم سر يك كاري بگذاريد ولي مرتب نظارت نكنيد فايده ندارداگر بهترين. است» نظارت مستمر«مديريتي معتقدم، 

.ايماند كه وقتي دوباره به كارگاه ما برگشته است، ديگر استخدامش نكردهاند و چنان او را تنبل كردهيك نيروي ما را گرفته

يك سري مالحظاتي هست، بعد اگر بخواهيد اين آدم را حفظ راجع به نيروي انساني، اگر اول بخواهيد يك آدمي را بگيريد 
ايد، يك ارتقا و رشد بدهيد، باز هم بايد خواهيد اين آدمي را كه حفظ كردهخواهد، در عين حال ميكنيد باز مالحظاتي مي

ايد؟شما در اين زمينه چه تمهيداتي انديشيده. اقداماتي بكنيد
اگر كسي اين كار را بلد نباشد نبايد شركت ساختماني تأسيس كند و يا اگر تأسيس كرد، اين را بايد . اي اول استكنيم اين كار جز اولويتهما فكر مي

پسر خودم را فرستادم پي كار و : اش را به شما بگويمنمونه. ها هم جداستكنند، كار جداست و دوستيهايي كه براي ما كار ميبچه. خوب ياد بگيرد
كنم، اصالً كنند كار نكني واقعاً بيرونت مياگر هم يك روز مثل همه كسان ديگر كه كار مي.  به عنوان يك شخص عاديروي فقطگفتم شما مي
.كنيمدهيم و بار دوم بيرون مييعني يك بار به ايشان تذكر مي! شوخي ندارم

مثالً يك . شود كه نظم نباشدري كارهاي ساختماني نميتقريباً مثل پادگان نظامي است كه نظم خيلي در اداره آن مؤثر است، يعني در پيمانكا
! آيم يا زود ولي در كار ما نهگويد من اين كار را بايد انجام بدهم، حاال يا دير ميمهندس مشاور يا طراح ساختمان دير بيايد كارش را انجام بدهد، مي

. جزو اصول است، نيازهاي پيمانكارهاي جزء را فراهم كردن ور را زدنصبح زود بلند شدن و به كارگاه رفتن، اول كار حضور داشتن و استارت كا
 برگشت خانه و هر كاري هم كرد گفتم شما !كشند، بعد از يك هفته بيرونش كردندبعد زنگ زد كه بابا خيلي از من دارند كار مي. پسرم را فرستادم

ايشان رفت و از رئيس كارگاه عذرخواهي كرد، بعد به مدت يك ماه از او بيگاري ! توانم برايت كاري كنمبرو دوباره تقاضاي كار بده، من اصالً نمي
همه رئيس كارگاههايم را دوست دارم و با من رابطه . يعني اصالً شوخي نداريم. كارهاي حسابي سخت تا در اصول كاري خودمان آمد. كشيدند

.شوم هم وارد كار ميروم، پايش كه برسد خودمعاطفي دارند، اما در كارگاه هم كه مي
آيند در كارگاه هايي كه ميبچه. خواهد رشد كند بايد روي كارش انرژي بگذاردكسي كه مي. براي همين به نيروهاي جوان و باانرژي خيلي معتقدم

دانم كه را دقيقاً ميهمه مشكالت شخصي پرسنلم . ام كه با دل و جان پشت سر شما هستمآيند و من هم گفتهكنند، با دل و جان ميكار مي
دهيم، دهد، حقوقهايي هم كه ما ميخواهم، هر نفر شايد كار سه نفر را انجام ميمي» كار«رسم، اما از ايشان موقع ميبه ايشان هم به. چيست
مثل يك . ودش باشد يك جايي نياز داريم كه فقط وجدررا هميك نفر . هايي است كه بعضي وقتها زياد است، بعضي وقتها هم خيلي كمحقوق
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12بيني ساعت كاري نداريم، ممكن است جمعه تا ساعت دارد، حاال او هم ارتقا دارد، اما بعضي جاها ميانباردار كه فقط هست و يك چيزي را برمي
.رئيس كارگاه، صاحب اين خانه است.  ساعت كار كني8 ساعت كار كني و يك روز 24شب شما باشيد، ممكن است يك روز شما 

گيري خوبي داشته باشيد و همه چيز شما براي اين كه اين مجموعه را منظم نگه داريد، احتماالً بايد نظام گزارش
.مستندسازي بشود تا معلوم شود چه كسي چه كار كرده است

سرپرست كارگاه هم . نويسم ميدهم و مهم است راما بايد گزارش روزانه بگيريم، من يك دفتري دارم كه تمام اعمالي كه در طول روز انجام مي
بعد يك سرپرست پروژه داريم كه . ها يك سرپرست كارگاه داريم و يك رئيس كارگاه داريم كه همه كارها دستش استبعد در همه پروژه. نويسدمي

گيرد و او اطالعات ريز را مي. اشد پروژه داشته ب3يك سرپرست پروژه ممكن است .  بازوي من هستند، اين سرپرستهاي پروژه.در ارتباطم او بامرتب 
هميشه از طريق يك سرپرست پروژه است كه مسائل مالي را با كارفرما . كنممستقيم كار نميبه صورت هيچ وقت با رئيس كارگاه . دهدبه من مي

خواهم به آن يعني فردا مي! رومزه او ميحتي اگر بخواهم وارد كارگاهي بشوم با اجا. كند و عين تمام اختيارات من را با كارفرما داردمصالحه مي
بروم يا نه؟ دهد كه اجازه ميكارگاه بروم، آيا 

اين را چه كار ! به هيچ عنوان، اگر از من سؤال كنند كه آقاي مديرعامل. دهمكنم و هيچ دستوري به رئيس كارگاه نميدر كارگاه هيچ دخالتي نمي
مثل حالت نظامي . به نظام مديريتي از باال به پايين معتقدم. كنم مستقيمي نميارگاه بپرس، هيچ دخالتز سرپرست كشما ا! دانمگويم نميكنيم؟ مي

خواهد مستقيم به من زنگ رود با يك سربازي صحبت كند و بايد سلسله مراتب را حفظ كند، هر كسي هم ميماند، يك سرهنگي مستقيم نميمي
هايم  پنج پروژه دارم، از تمام پروژه- آيم وقتي كه چهارمن صبح كه سر كار مي. با من مرتب جلسه داردبزند، اول با سرپرستش صحبت كند، بعد او 

توانم به دقيقاً مي. اند، كجا آرماتوربندي شده است، همه را دارمكجا بتن ريخته. كه طي ديروز و امروز چه كار شده، همه اطالعات ريز را دارم
 كارگاهها برنامه هفتگي و ماهانه را خودم با سرپرست. ايد، چه چيزي كم داريد و چه بحثهايي با كارفرما شدردهسرپرست پروژه بگويم چه كار ك

 روز دير 10فالن كار،پرسم كه چرا دانم كه هر مرحله از كار، كجا و در چه تاريخي بايد انجام بشود و از رئيس كارگاه مياآلن مي. كنمتنظيم مي
.شده است

!افتدتوانيد يك هفته مسافرت برويد؟ همه چيز عقب ميري كه  شما نمياين طو
چون آن پروژه، سرپرستش ! خورديعني اگر يك ماه هم نباشم آب از آب تكان نمي. گذارموقتي كه نيستم اينها را تحت اختيار سرپرست پروژه مي

يك كنترل مضاعف روي آنها هست، ممكن است يك هفته سرپرست پروژه شود، يعني آيم كنترلي مياما من كه مي. تمام اختيارات من را دارد
كنم و او با رئيس نشينم گوش ميمن مي. زنيم روز يك بار سر مي15رويم و همه كارها را هر  ميهمانگاري بكند، بعد به اتفاق كارهايش را سهل

.شومكند و از ريز كارهايش مطلع ميكارگاهش صحبت مي

ولي يك عده افراد هستند كه شخصيتاً . ه از آدمها انتظار داريد كه كار انجام بدهند و تعارف هم نداريدشما فرموديد ك
.هاي جديد به دست آورندكنند و تجربهدوست دارند كه خيلي زود به زود شغل عوض 

. كرده استاشته به عنوان مسئول يك قسمتي كار مياشكالي ندارد، اگر كسي را ببينم كه حركتهايي كه كرده است در جهت ارتقا بوده يعني ايشان د
خب اين شخص، مراحل ارتقا را . مثالً معاون كارگاه، رئيس كارگاه و بعدش سرپرست پروژه شده است. بعد مسئول يك قسمت رده باالتر شده است

ام و رفته معاون يك كارگاه ديگر شده است، ن انداخته سال او را بيرو4طي كرده و اصالً الزم است، اما اگر يكي يك جا رئيس كارگاه بوده بعد از 
.اين از ضعفش بوده است
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دهند، چطور؟ تومان به او ميA+Bگيرد ولي يك جاي ديگر  تومان ميAو اگر يك جا 
! بگويم حقوقم چقدر استدادم شدم اصالً به خودم اجازه نميرفتم استخدام ميمن خودم، هر جا مي. يعني يكي از آفتهاي ماست! اين ديگر بد است
.دانيدگفتم هر جور شما صالح ميپرسيد ميهر كسي هم مي

تر است؟ مهم، كار»ذاتِ«از ديد شما 
اوايل كه گفتم در اكباتان . دانستمكنم، در صورتي كه خودم ارزشم را ميدانيد كه من چقدر كار ميگفتم شما خودتان تخميني ميرفتم ميهر جا مي

 هزار تومان بود ولي 3خواهي؟ آن زمان حقوق عرف يك مهندس، ماهي تازه گفتند چقدر حقوق مي. م به عنوان يك دانشجو رفته بودماستخدام بود
 بعضي  ومن هنوز دانشجو بودم. گرفت هزار تومان مي12يك مهندس خيلي خوب در اكباتان بود كه ! گرفتمتومان حقوق ميهزار 7من همان زمان 

دادند تمامي نداشت، كار كه به من مي. كردمطبق تشخيص خود سرپرست بود، چون با دل و جان كار مي. گرفتمزار تومان حقوق مي ه15ماهها تا 
.ديدندآنها هم اين را مي. رفتم سراغ يكي ديگر و هميشه جوياي كار بودمكردم مييعني به سرعت كه يك كاري را تمام مي

فهمد كه گويند او نميشايد مي! كنندكند مسخره مياشد كه يك نفري را كه زياد كار ميجوري باآلن شايد جو غالب اين
!كندزياد كار مي

كار شركت را كار خودش بداند، يعني با عشق ،آدماين كه . اصالً زياد كار كردن نيست، بلكه با دل و جان كار كردن است! شما منظور من را نگرفتيد
اصالً آن . بازكردن باشد شما اگر بهترين كار را هم داشته باشيد و بهترين مهندس هم باشيد، نتيجه كارتان يكي نيستكار كردن، اما اگر از سر 

بعد من هم متقابالً مشكالت . جوري باشدآيد ايندهيد چگونه است؟ من دوست دارم كسي كه در كارگاهم ميعشق و محبتي كه به بچه خودتان مي
.كنماش را حل ميزندگي

اهميت گويد من مشكل دارم، بالفاصله رئيس كارگاه بايد به درد دل پرسنلش برسد، اگر اهميت ندهد او هم نسبت به كارش بييعني مثالً يكي مي
راب  كه دستگاه خ11شب ساعت . كرده استاو با دل و جان كار .  سال سابقه كار دارد8من يك رئيس كارگاهي در نيشابور دارم كه ايشان . شودمي

ديدم ايشان خانه ندارد، با وجود مشكلهاي مالي فراوان شركت، رفتم براي ايشان خانه ! اين آقا، جنگيده است. شده است، تا صبح بتن ريخته است
 برايش گذارد، ما هم بايداش را براي ما ميكسي كه دارد همه زندگي! شودشود؟ گفتم چرا نمي حسابدارمان گفت مگر يك چنين چيزي مي.گرفتم

.او از ارزش و احترام خاصي در شركت ما برخوردار شده است. مايه بگذاريم

جوري با دل و جان به كار  اين كهآيدي باشد، كمتر پيش ميكنم اگر كسي كارمند يك جاي ديگرباز با اين حال فكر مي
.باالخره كارمند بودن هم مالحظات خودش را دارد. بچسبد

كنند و در مراكز حساسي هستند مثل سرپرست پروژه، كارشان را بايد خوب انجام بدهند، كساني كه با عشق كار مي. كنندميها كار معمولي بعضي
ام ولي به سرپرست پروژه و بقيه پاداش هم ها بوده است كه من خودم هيچي پول برداشت نكردهبعضي پروژه. ديگر بايد از خودتان بيشتر به او بدهيد

هايي كه پيش ما هستند، پروژه يا شركت بعضي از بچه. شداند و اگر آنها نبودند، كار تمام نميكار را آنها تمام كرده! جوري باشد ديگريد اينبا. ايمداده
ت ديگران را اينها بايد مشكال. ماند و بايد پيششان بماندما يك سري مسائل داخلي در شركت داريم كه اينها مثل راز مي. دانندرا خانه خودشان مي

.كنيمكنيم و تمام ميحل كنند، يعني مثل يك تيمي هستيم كه يك جنگ را با هم شروع مي
. ماه حقوق نگرفت6همين رئيس پروژه من ... هاي ساختماني با اين وضعيت اصالً شوخي نداريم، پروژه
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پس تحمل هم كرده است؟ 
كردم، وقتي پول ميروز به روز شارژش . ه و هزار تا بد و بيراه هم از كارگرها شنيده است ماه حقوق نگرفته است، يك كارگاه را چرخاند6كسي كه 

ام، سرپرست چون خودم تكنسين بوده. همه چيز، متقابل است. شود، اولين نفري كه بايد به او رسيدگي بشود اوستآيد و مشكل مالي حل ميمي
 قبل از اين كه بقيه بيايند 6ام صبح ساعت در بعضي از جاها كه رئيس كارگاه بوده. ام ذره باال آمدهام تا ذرهام، كارهاي كوچك انجام دادهپروژه بوده

زده  سردر كارگاه،. جور باشندخواهم همينحاال هم مي. امام، نظم را به ايشان ياد دادههايي كه رئيس كارگاه بودهدر پروژه. اممن خودم در كارگاه بوده
.كه اوضاع چه جوري استبينم روم و ميمي

.راجع به فرار نخبگان، شايد در ميان پيمانكارها خيلي به اين امر، معتقد نباشيد! آقاي مهندس
يك مدتي خواستم در آنجا زندگي . البته قصد ماندن نداشتم. من خودم بلند شدم و رفتم! انداتفاقاً خيلي از پيمانكارها و هم سن و سالهاي خودم، رفته

مثال هم برايتان زدم كه قبل از انقالب در . جوري استا مملكت خودمان را هميشه خيلي بيشتر از جاهاي ديگر دوست دارم، هميشه هم اينام. كنم
لغو .  پرواز داشتمNewYork مستقيم به American airlineيادم هست از .  پدرم برايم بليط گرفته بود ودانشگاه پردو اصالً ثبت نام كرده بودم

. گذارممن به همه احترام مي. هايشهايش آباد بشود، به دست تحصيلكردهگفتم اگر اين مملكت بخواهد آباد بشود بايد به دست بچه! م و ماندمكرد
.كنداو هم دارد كار عملي مي. قدر ارزش دارد كه يك مهندسكند، همانيك كارگر كه در ساختمان كار مي

التحصيالن دانشگاه شريف در آنجا انجمن دارند،  در تورنتو كه بودم همين فارغ:اش اين استنمونه! اندتهسفانه نسلهاي ما خودشان رفاما متأ
گفتند كه رفتم در آن محله، ميهر جا مي.  نفر برسد2500اآلن تعدادشان شايد به !  نفر بود1200تعدادشان چقدر است؟ در آن زمان كه من بودم 

.هاي ما مدير شركتهاي قدر ساختماني بودندبچه. هاي ماستديدم كه از بچهمي! سازدساختمان ميكند و يك ايراني دارد كار مي
توانند يك مجموعه دوهزار جوري بشود؟ هميشه سؤال بوده است كه چرا اينها كه هر كدام در اينجا مييك سؤالي بايد بشود كه چرا بايد شرايط اين

آورم وقتي كه بعضي جاها افسوس مي. كنند و عددي نيستنداند و در آنجا دارند كار كوچكي ميه كانادا رفتهنفري را مديريت درست و مفيد بكنند، ب
.اند، نيسترفتهاز ايران هاي بزرگ در دست كساني كه بينم پروژهمي

 و تازه برگشته گفت كه رفته بود كاناداايشان مي. هاي صنايع بوداز بچه. كردم داشتم صحبت مي54با يك ورودي سال 
گفتند ما ديگر بر قدر ديدشان تغيير كرده است كه اوالً ميآنجا جوانهايي كه تازه از شريف رفته بودند، آن. است
برايم ! گرددگفتند كه كسي كه در ايران مانده است اگر يك سر به آنجا برود ديگر به ايران بر نميبعد هم مي. گرديمنمي

قبول كه ايران شرايط سختي دارد و . قدر هم ديگر فضا سمي نيستاين.  سخت بودپذيرفتن اين حرف يك خورده
اين جوري نيست كه به طور كامل . شود در اينجا كار كرد و كارهاي بزرگتري انجام دادولي هنوز هم مي. مشكالتي هست

.بست باشدبن
من . شوندروند و چون انرژي دارند، جذب آن محيط مي، به آنجا ميترجوانهايي مثل شما يا جوان. هيچ جايي كامل نيست، همه چيز نسبي است

عاشق . گرددآن كشور به دنبال پيشرفت و ثروتمندي مي. دانم، يعني شما به فكر حساب دو دو تا چهار تا هستي مي»استثمار«خودم مهاجرت را 
.  عاشقي وجود دارد؟ هر كسي بايد يك منافعي براي كسي داشته باشدداري بروي و ببيني اصالًبايد در جوامع سرمايه! چشم و ابروي ما كه نيست

گويم اي داشته باشد، من دارم ميمهاجرت بايد برايشان يك فايده. اي برايشان داشته باشيماصالً نيت انساني وجود ندارد، پس ما بايد يك فايده
.برايشان استفاده دارد...  پوستشان، سمشان و شان، گوشت يعني!گاو استجانبه كاربردهاي همهوضعيت مهاجران همان مثال 

خيلي كه . كنيد به پول خرج كردن، خانه گرفتن، ماشين گرفتن، لباس گرفتنكنيد شروع ميبراي نمونه، شما به محض اين كه در آنجا زندگي مي
كمدست ماه بايد خرج كنيد، 6ز قبل آمادگي داشته باشيد، حاال شما جوانها ممكن است ا.  ماه بايد خرج كنيد كه تازه جا بيفتيد6آدم زبلي باشيد، 

هاي مملكت خودتان بعد خب شما كي هستي؟ يك تحصيلكرده از نخبه.  هزار دالر هر نفر فايده خالص براي آنها دارد30ماهي پنج هزار دالر يعني 
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كنند يك نخبه با آن گزينشهايي كه ميبا چرا .  وجود آورده است سال برايتان هزينه كرده و زحمت كشيده تا شما را به25 تا 20كم مملكت كه دست
؟ همه اينها براي اين است كه شما فكر كنيد آن طرف كنندطور رفتار مي، اينكنند سال پرونده شما را باال و پايين مي3- 2 وگذارندمصاحبه ميو 

 بيشتر ،آييماز ملت خودمان كه بيرون مي. آنجا يك سري حقايقي در كار است. گيرداش ميرويد، اصالً انسان گريهوقتي به آنجا مي! خبري هست
مهندس كامپيوتري، بالفاصله در شركت كامپيوتري به كه ولي شما ! اندها هستند، خدمه هواپيما و راننده تاكسيملتهاي آسيايي كه جزو تحصيلكرده

 دالر 2500نجا در يك شركت با ماهي ميمي من در آ، از دوستان ص54رودي سال تكنيك والتحصيل پليدهند؟ دوست خود بنده فارغشما شغل مي
كند تا ببيند درست آنجا اين فرد هم آخرين نفري است كه آزمايش مي. كنندآورند و تفسير ميتاپ را از سراسر دنيا ميكند كه كامپيوتر و لپكار مي
 درصد نيروها را بيرون 50افتد شركتها به محض اين كه آنجا اقتصادش پايين مي! ش كردندتازه يك روزي از كار، بيكار! كند يا نه؟ همينكار مي

!همين. كني و خداحافظ شما از فردا، اسبابت را جمع مي!گويندنميبه شما از يك هفته جلوتر هم . كنندمي
خواهند ارتقا بدهند اولين نفر شما را دعوت به باره كارها را ميحاال اگر خيلي به شما لطف كند و آدم خوبي باشي و خيلي برايشان مفيد باشي وقتي دو

در زمان سابق، ! داريشود نوعي بردهكس نيست، اين ميكس هم به هيچها باالست، هيچآنجا هزينه.  ماه بيكار بود6يكي از دوستانمان . كنندكار مي
هاي بعد پزشك خوب، جزو ثروتشان بود، بعد خانه. دادندبعد به ايشان جا و غذا مي. ردندآوكردند ميها را سوار ميبردند و بردهكشتي را به افريقا مي

 شما .رويشوي و با اين بدبختي ميحاال برعكس، خودت بلند مي. رسيدند تا ورزيده بشوند و خوب برايشان كار كنندمرتب و از نظر تغذيه به آنها مي
دهند و تعهد تأمين شكم هايش بيايند آنجا، بعد حتي يك تعهد كار هم به شما نميارها، باسوادها و با انرژيكنند و خوبها، درشتها، پولدرا آزمايش مي

شما . به نظرم زندگي در ايران شرف دارد به اين زندگي. داند، حاال بايد خودت بدوينيازهاي بهداشتي شما را هم كه خدا مي. دهندشما را هم نمي
گذارند و خط قرمز هم كنند، بعد قوانين خيلي سختي براي آنها ميبرند، كشورشان را آباد مييعني اين مردم را مي. ر استببينيد در مهاجرها چه خب

، اندبهترين مديران ما به آنجا رفته. داننداند اينها را ميآنهايي هم كه به آنجا رفته. هاي باال بروديك مهاجر امكان ندارد به رده. گذارندبرايشان مي
اصالً . كلفتها هستند و گردنهاي پارلمانهايي دارند كه اينها تمام نمايندهگذارند آنها رشد كنند؟ شما در سطح خودت بايد باشي، يك محلهمگر مي

.چنين چيزهايي اينجا نيست ولي يك ؛ شما اگر پول هم داشته باشي بروي در آنجا خانه بگيري كهدهنداجازه نمي
پرند ها ميخواهي بپري باالي خط، بعضياگر هم مي. خواهي بكني شما كه مهاجري، زير اين خط را آزادي كه هر كاري ميكشند،يك خطي مي

روند، هايي كه مياند كه برايشان خيلي مفيدند، هنوز تمام بچهولي آنها كساني هستند كه خيلي امكانات و استعداد آنچناني دارند و آدمهاي استثنايي
روند در نظامهاي آنها غرق روند، ميهمان جوانهايي كه مثل شما مي. برويد بپرسيد. كنندهايشان اينجا هستند و خودشان دارند آنجا كار ميزن و بچه

. هستند هم سال هميني هستند كه اآلن30- 20كنند و بعد از هر كاري به ايشان بگويند مي. شوند و توقع زيادي ندارندمي

هايي كه وقت از بدبختيآيد، هيچگيرد و به ايران مي مرخصي مي دو هفتهموقعي كه يك نفر: ا هم بگويمالبته يك چيزي ر
!كند ديگرهايش صحبت ميراجع به قشنگي! كنددر ابتدا تحمل كرده است كه براي شما تعريف نمي

در آنجا بسيار . بله آنجا خيلي قشنگ است. شود واقعيت را بگويندياند اين است كه رويشان نمها، آنهايي كه مهاجرت كردهيكي از عيبهاي ما ايراني
پليس خيلي ظاهر . هاي خيلي باكيفيتي دارند و محيطش خيلي زيباستخانه. ترين ماشينها را دارندها تميزند، مدرنخيابانها شيك است، رانندگي

در همان روز اول كه رفتي، ماشين و خانه را با قسط بخري، با بهره و تواني شما مي. گويد كه چيستخب پشت قضيه را نمي. اش قشنگ استقضيه
كني؟ دوست من  دالر چه كار مي1500با !  دالرش را بايد قسط بدهي3500آوري ولي  هزار دالر در مي5كني و روي كار مي ساله، بعد شما مي25

در صورتي كه اينها به فاصله ! ا رفتم، هنوز به شهرهاي مونترال و اتاوا نرفته بود سال كه به آنج2كرد، من يادم هست بعد از رفته بود در آنجا كار مي
اش يكشنبه تعطيل است، آن را هم با زن و بچه. توانست بروداصالً نمي! او يك نصفه روز وقت نكرده بود كه برود.  ساعت رانندگي است5- 4

حتي ! توانيد بكنيد؟ دالر آنجا چه كار مي1500بعد شما با ! ند، كارشان سر جايش نيستگويند اگر ده روز مرخصي گيرشان بيايد كه برگردمي. است
.در آنجا كه هيچي، اصالً زندگي پوچ است. در ايران هم اين پولي نيست

ته باشند و اين طرف و ها كه بخواهند وارد دانشگاه بشوند و خرج متفرقه هم داشبچه.  تا بچه هم داشته باشند3-2مخصوصاً آدمهايي مثل ما كه 
هر چه پيش آيد . يعني اين كه ديگر هر چه در آنجا بود، مهم نيست. روندها از سر استيصال به آنجا ميبعضي وقتها بچه! آن طرف بروند، هيچي



سازه دژمديرعامل شركت غالمرضا عسگريمهندسآقايگفتگو با 

���

اش پسر من است كه نمونه. نيستبينند كه خبري روند و ميها براي زندگي بهتر به آنجا مياما بعضي. مانندروند و ميدر آن ساختار مي. خوش آيد
قدر بزرگ شهر، تقريباً نصفش دانشگاه اينهاست و اينمنطقه پايين. همين اآلن در دانشگاه تورنتوست و مثل دانشگاه تهران، قدمت خيلي زيادي دارد

گويد مي. د و در شركت خودمان كار كنددهد كه به اينجا بيايالتحصيل شده است، خيلي هم به سختي اما اآلن ترجيح ميدر رشته برق فارغ. است
گيرم و آيم و پيش خودت، هم كار ياد مي چهار هزار دالر به من بدهند و بيگاري بكشند، خب من مي-خواهند ماهي سهروم در آنجا و ميمن مي

.اندها اين كار را ترجيح دادهخيلي. كنمهم بهتر زندگي مي

براي دكترا هم او را . ليسانس گرفتاش مكانيك بود و به تورنتو رفت و فوقشتهمن هم اتفاقاً يك دوستي داشتم كه ر
!كاري راه انداخته است كرمان، رفته و پستهشهرشانخواستند، ولي برگشت به ايران و به مي

كنم و به همه جا سر را جستجو ميايستم كه، همه جا نمي! روم آدم فضولي هستم من به يك جايي كه مي.آنجا را ديدقشرهاي مختلفبايد رفت و 
چرا؟! بريمايم داريم لذت ميكشم تا ببينم چطوري است؟ يك گروه را نديدم كه بگويند ما از زماني كه به اينجا آمدهمي

30يعني . وتگويند ثر ميليون دالر را مي20ثروت باالي . يكي قشرهايي كه خيلي ثروتمندند: در كانادا براي دو قشر، مخارج خيلي خوب است
 نه سواد دارند، نه كاري بلدند و نه اينجادر ؛آن هم پول نقد در حساب جاري، يا كساني كه هيچ ندارند و صفرند. ميليارد تومان به باال داشته باشند

. خوابدهي آن گوشه در اتاقش ميخوابد و مثالً در فروشگارود در خيابان مياين شخص مي. كنندروند و از صفر شروع ميكار خوبي دارند، به آنجا مي
آن كسي هم كه پولدار است . اين دو قشر خيلي باال و خيلي پايين برايشان خوب است كه مهاجرت كنند. ماندهر چه كه به دست بياورد برايش مي

يك . دهدگيرد، مالياتش را هم ميه مي هزار دالر اجار30-20دهد و ماهي خرد و اجاره مي تا مغازه مي8- 7خرد، رود و براي خودش ويال ميمي
خواهند بروند و كار اما آدم معمولي مثل ما كه مي. در آنجا همه امكانات هم برايش هست. كندگيرد و راحت زندگي ميهليكوپتر شخصي هم مي

!د، هر چه هم كه كار كنند همانند كه هستندروند در نظام بردگي و هيچ حدي هم ندارن، مياندعادت كردهبكنند تا پول در بياورند و به كار كردن
آنجا يكي از افتخاراتي كه دارند اين است كه . شويداگر شما سرمايه كمي را بخواهيد به جريان بيندازيد ورشكست مي. دارش هم همين استسرمايه

كوچكها ! كنيماين يعني ما داريم رشد مي. بلعنديعني اين كه بزرگها كوچكترها را مي!  اين افتخارشان است.شوند درصد شركتها ورشكست مي30
.هاي آنها هستند بهترين طعمه ماهي كهمهاجران كوچولو! ماييم ديگر

. كس هم براي شما واقعيتها را تعريف نخواهد كردهيچ. دو سال زندگي كند تا واقعيتها را بفهمد-خواهد به آنجا برود، يكي براي همين اگر كسي مي
!كندگويد، يكي هم مثل من است كه منفي صحبت مي خودش ميهر كسي از ديد

... شنيده است  از دور را كهآواز دهل فقطنه. من هم قبول دارم كه خود آدم بايد تجربه كند
.ام ديگر راه برگشت ندارم، پس بگذار بمانمبايد برود تجربه كند و متعصب هم نباشد كه مني كه آمده

.اسگزارمدر پايان از شما سپ
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. فصل آب و هوايي را همزمان ندارد4چون هر كشوري . در صنايع غذايي است كشور استثنايي اول دنيا 10ايران جزو •
.در سالهاي اخير فعاليت خوبي در زمينه غذا شده و ادامه دارد! شوداي نميمنتهي از اين پتانسيل هيچ استفاده. تواند حتي بهتر از نفت ايران را اداره كندغذا مي•
.عيف استمان و نيز مديريتمان ضما صنايع تبديلي•
.تنها صنعتي كه در مجلس فراكسيون دارد صنايع غذايي است•
.اميدوارم كه بتوانيم صنايع غذايي را طوري به پيش ببريم كه طبق هدفي كه داريم كه بتواند جاي نفت را بگيرد•
. گري و داللي استكند كه واسطهدر مملكت ما يك سري جريانهايي هست كه كار و كارآفريني را تضعيف مي•
.چرخاننداي كه در مملكت هستند مي نفر تاجر عمده150. چرخانندمملكت را دولتها نمي. سياست اقتصادي مملكت ما بر مبناي تجارت سنتي گذاشته شده است•
.در فرانسه نتواندو فرين باشد ممكن است يك نفري در ايران كارآ. توانيم داشته باشيماي است، يعني تعريف واحدي از آن نميكارآفريني، جغرافيايي و منطقه•
.شودشود و تحقير ميكننده كارآفريني وجود دارد و در اين جامعه با اين شرايط موجود و با اين قوانين، به جوهر كار اهميت داده نمي، دهها جريان تضعيفدر جامعه•
.امام، مأيوس نشدهام كم مفيد بودهجاهايي كه حس كرده•
.شودشود و عدالت اجتماعي برقرار نمياگر توليد نباشد و تجارت سنتي و انحصاري باشد آن وقت فقط جيب يك نفر پر مي.  و ارز هستاگر توليد باشد اشتغال•
كند؟شان چيست كه محصول كشاورزي را به يك محصول ديگر تبديل مي و تكميليبايد ببينيم كشورهاي پيشرفته صنايع تبديلي•
!خواهد نظر خودش را اعمال كنددهد، اما اينجا هر كسي مييك شركت، به نظر جمع اهميت ميدر كشورهاي خارج هر كس در •
.داندالتحصيل شريف، خودش را يك سر و گردن باالتر ميدليلش هم اين است كه فارغ. ها دوست دارند تكي كار كنندشريفي•
.پروفسور رضا چهل سال پيش توصيه كرد كار تيمي بكنيد. وهي باشددر دنياي مترقي و پيشرفته توصيه به اين است كه بايد كار تيمي و گر•
كند؟چرا در جاهاي ديگر رشد مي... رود در ناسا و اين ايراني مي. كندقدر رشد مياگر ايراني تنبل است زمينه دارد، چون همين ايراني در امريكا اين•
!شنوندپذيرند و نه آن ضعف را ميها نه تجربيات را ميه دانشگاه بگويد ولي دانشگاهيصنعتگر بايد هم تجربياتش را منتقل كند و هم نقاط ضعفش را ب•
.آيد از شاگردش در صنعت كه فقط يك ليسانس دارد چيزي ياد بگيرد سال استاد بوده است نمي30پذيرد چون مثالً يك دكتري كه دانشگاه انتقال تجربه را نمي•
.شود هزار موضوع كار كنيد و اينها تحقيقات دوره دكترايشان مي2شود كه روي اين از خارج ديكته مي•
. تا مسئله صنعت را حل كرده باشد2معيار بايد اين باشد كه فرد دانشگاهي ! معيار دانشمند بودن در ايران شده است اين كه چند مقاله چاپ كرده باشم•
!اند كه اينجا كه دانشگاه علمي و كاربردي است اصالً كاربردي نيستئله فكر نكرده سال است كه داير است ولي يك بار هم به اين مس15دانشگاه جامع •
.ايممان را هدر دادهاي به يك رشته ديگر كه بستر يكسان ندارند برويم عمرمان و تجربهاما اين كه ما از يك رشته! ام به نساجيمن از آرايشي و بهداشتي نرفته•
.ما بايد اين نيروي انساني را درست بكنيم. آلمان غير از نيروي انساني هيچ ندارد. زندانساني مياآلن در دنيا حرف اول را نيروي •
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...تان چه بوده و سال ورود و بفرماييد كه رشته! اگر اجازه بدهيد از يك معرفي شروع بكنيم
قبل از اصالحات ارضي . در يك خانواده روستايي در اطراف همدان به دنيا آمدم. شكده مهندسي شيمي هستم دان1347من ورودي دوره سوم يا سال 

در روستاي ما و روستاهاي اطراف . ابتدا ما به مكتب رفتيم.  بود و در بيشتر روستاها مدرسه وجود نداشت، حاكمدر ايران بود و وضعيت ارباب و رعيتي
من تنها پسر خانواده بودم و دخترها كه اصالً درس . پدرم خيلي عالقه داشت كه درس بخوانم. حصيلي بدهدمدرسه دولتي نبود كه مدرك ت

در يكي از روستاهاي خيلي دوردست از ده ما در يك دبستان . خانه رفتم و بعد پدرم متوجه شد كه اين كافي نيستدو سال به مكتب! خواندندنمي
پنجم را هم نخواندم و . اولين كالسي كه نشستم چهارم بود. من به آنجا رفتم و يك امتحان ورودي گرفتند. بودند كالس ابتدايي داير كرده 4دولتي، 

 سال دبيرستان را در 6. ام تمام شدبنابراين يك حالت جهشي ايجاد شد و قبل از سن معمول، دوره ابتدايي. ششم را در همدان متفرقه امتحان دادم
 كه ديپلم گرفتم شاگرد ممتاز 47سال ! حتي در سطح شهر معروف بودم. ان مشغول تحصيل شدم و درسم خيلي خوب بودسيناي همددبيرستان ابن

 نفر دانشجو 360آن موقع دانشگاههاي كشور هر كدام جداگانه كنكور داشتند، از جمله دانشگاه آريامهر يا دانشگاه شريف كه در آن سال . استان بودم
آمد و  حكيم سنايي اصفهان مي و نفر از دبيرستان البرز، هدف و خوارزمي تهران360تقريباً نصف اين .  من قبول شده بودماز همدان فقط. گرفتمي

لذا در رشته مهندسي شيمي در اينجا مشغول به تحصيل . شدندي يكي دو نفر بيشتر قبول نميشهرماند براي بقيه ايران كه از هر اش مينصف بقيه
خانواده مذهبي روستايي بزرگ شده بودم و دوران دبيرستان هم يك دبير مذهبي داشتيم و تحت تعليمات ايشان قرار گرفتيم، قبل چون در يك . شدم

ام رشد كرده بود، لذا وقتي وارد دانشگاه شدم در انجمن اسالمي اين ام هم متناسب با اطالعات علمياز اين كه به دانشگاه بيايم اطالعات مذهبي
بين قرار داده بود لذا دوره اول و دوم كه قبل از ما بودند چون در آن موقع، انجمن اسالمي را ساواك خيلي زير ذره. روع به فعاليت كردمدانشگاه ش

لذا در انتخابات تعاوني اينجا كه شركت كردم عضو هيئت مديره تعاوني . فعاليت صنفي دانشگاه را در قالب انجمن اسالمي به عهده گرفته بود
 نفر 31نماينده ساواك در دانشگاه ، 47در همان سال اول و آخرهاي اولين ترم سال . نشجويان اين دانشگاه شدم و عضو انجمن اسالمي هم بودمدا

.  نفر بودم31بريم كه من جزو آن گيريم و مياسم را اعالم كرد كه اينها در دانشگاه فعاليتهاي منحرفانه دارند كه اگر ادامه پيدا كند ما اينها را مي
يك سري فعاليتهاي مذهبي بود كه در اين دانشگاه بيشتر : در آن موقع دو جور فعاليت سياسي بود.  اعتصابات سياسي بسيار تندي انجام شد50سال 

وهاي زيادي را كاري شديدي به وجود آمد و دانشج گارد سلطنتي را به اينجا آوردند و كتك50سال . بود و فعاليتهاي كمونيستي يا چپ هم بود
شهرباني . ندنشد كه اينها را منتقل كديگر در ماشينهاي شهرباني جا نمي! گرفتند و زدند و حتي استادان جوان را اشتباهاً به جاي دانشجو كتك زدند

 از اين دانشگاه بود در يك سالني  تا5 نفر را كه 35 ساعت در آنجا بوديم و بعد 48ما . اتوبوسهاي شركت واحد را آورد و همه ما را به شهرباني بردند
خواند كه  مرحوم دكتر مجيد شريف كه رشته فيزيك مي و و عليرضا هندي نفر مانديم كه من بودم5صدا كردند و بقيه را آزاد كردند و از دانشگاه ما 
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 نفر را نگه داشتند و 5ما . از گروه چپ بودندي و يكي ديگر از دوستان كه به نظرم آقاي ستاري بود هم ي تا از فاز مذهبي بوديم و آقاي خزا3ما 
خود ما هم هيچ خبري . ايمدر اينجا شايعه شده بود كه من و عليرضا هندي زير شكنجه كشته شده. دانشجوها هم به خاطر ما سر كالس نرفتند

. ات احتماالً كشته شده استا گرفته بودند كه بچهها هم دورش رپدر من هم از همدان به تهران آمده بود كه بچه.  چون ارتباطمان قطع بود،نداشتيم
ي و مبصري با پدر من به مالقات آمدند و يآقاي مهندس كيا. رئيس دانشگاه، آقاي دكتر امين، خيلي تالش كرده بود و وقت مالقات گرفته بود

التحصيل  فارغ52سال مسائل ادامه داشت و من در اين .  آن ترم كالً تعطيل شدليها يك مقدار آرام شدند ومطمئن شدند كه سالم هستيم و بچه
.در بخش شيمي نيروگاهها و تصفيه آب مشغول به كار شدم. شدم و در وزارت نيرو استخدام شدم

؟بهاي صنعتيپسادر بخش 
مورد نياز و ديونيزه هيه آب مت مهمي از نيروگاههاي حرارتي تكالً يك قس. شود حرارتي انجام ميبله و روشهاي مختلف تصفيه آب در نيروگاههاي

.بخش خصوصي حقوقش بيشتر بودكار در آن موقع، . كنترل شيميايي نيروگاه است

پس چطور موفق شديد در . چيزي كه براي من عجيب است، اين است كه شما يك سابقه سياسي برايتان درست شده بود
بخش دولتي كار پيدا كنيد؟

 آمدم در 56من در سال .  باشدفردشد كه حواستان به اين  ولي به آنجا سپرده مي،شدنددند هم استخدام ميشدر زمان شاه، كساني كه بازداشت مي
در نيروگاه هم وضعيتم . در آنجا خيلي خوب رشد كردم. كننده و شوينده داشتداروگر توليد مواد پاك. بخش خصوصي و در داروگر استخدام شدم

هاست، ولي در براي نمونه، در آنجا اسيدشويي كردم كه مورد تأييد آلماني. كرددم كه شركت زيمنس تأييد ميخيلي خوب بود و در آنجا كارهايي كر
انقالب كه شد آنجا هم از حالت خصوصي درآمد و به دست دادستاني انقالب اداره . توانند فعاليت بكننددانها ميداروگر بيشتر داروسازها و شيمي

.ا در آنجا مدير توليد بودمشد و من سالهاي زيادي رمي

ملي شده بود؟ يا اين كه مصادره شده بود؟
بعضي وقتها از دادستاني .  فقط صاحبش نبود و به صورت امانت در دست دادستاني بود،نه بدهكاري داشت و نه مشكل خاصي. نه مصادره نشده بود

خواباند ها را يكي پس از ديگري ميطوفان انقالب كارخانه. ود و بعدها مصادره شددست دادستاني بدر  آنجا . بعضي وقتها از بنياد وآمدمديرعامل مي
باال كار العاده فوقولي ما در آنجا خيلي تالش كرديم و با چنگ و دندان نگهش داشتيم و عامل مهم هم يكي اين بود كه با تالش و پشتكار 

اند بايد كار كردند كه چون انقالب كرده انقالب فكر ميبتداي اين بود كه كارگرها در اكرديم و دومين عامل تخريب روابط و خواباندن كارخانجاتمي
. شد تصور را داشت و با مديريت و افراد تحصيلكرده درگير مينماينده اينها هم كه رئيس شوراي كارگري بود همين! نكنند و حقوق بگيرند

اما خوشبختانه آنجا مديريت با شوراي كارگري و انجمن ... ها پيله كرده بودند و رجيفاكتورهاي ديگر هم بود مثل اين كه جنس كم بود يا خا
ضمن اين كه اعضاي شوراي . من خودم قبالً در انجمن بودم و با آنها رابطه خوبي داشتم و خودم از طبقه كارگر بودم. اسالمي درگيري نداشت

خانه كارگري كه اگر اختالفي بين شوراي .  نفر خانه كارگر بودند5 نفرشان جزو همان 3چون اينها. اي بودندكارگري داروگر هم آدمهاي فرهيخته
آقاي اسد ابراهيمي، آقاي محمد بخشعلي و آقاي رضا عابدي اينها انسانهاي فرهيخته و موجهي . كردكارگري و مديريت بود آن را حل و فصل مي

8باور كنيد بعضي وقتها به جاي . راللهي، آقاي مهندس تنهايي و بنده هم مدير توليد بودممديران هم بسيار آدمهاي موجهي بودند آقاي نص. بودند
حتي در .  به عنوان مهندس نمونه من را معرفي كردند و جايزه دادند و توانستيم داروگر را نگه داريم63در سال . كردم ساعت كار مي16-15ساعت 

در داروگر كه بودم مشاور واحدهاي ديگر هم بودم، مثل . افزايش توليد به وجود آمد% 30توليد داديم و تعطيالت تابستاني ما يك تغييراتي در خطوط 
. شركتي كه فعال هستند به تناوب، چند سالي مشاورشان بودم30 تا 20اآلن حدود ... شركت پاكرخ، شركت معجزه و 
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بيشترشان هم صنايع شيميايي بودند؟
دهيد؟ من بالفاصله با انجمن اسالمي يك آوريد در داروگر آموزش ميگفتند چرا شما افراد واحدهاي ديگر را مي ميبله حتي يادم هست كه يك روز

دهند تا مواد  بنابراين مختصر ارزي كه به ما مي؛دهندجلسه تشكيل دادم و گفتم كه اآلن ما در حال جنگ با عراق هستيم و ارز به سختي به ما مي
كنيم تا مردم آوريم و محصوالت خوبي درست ميل من اين است كه آيا شما اعتقاد داريد كه مواد اوليه را ما براي داروگر مي سؤا،اوليه بياوريم

كنند استفاده كنند ولي افراد ديگر در اثر كمبود دانش فني، آن مواد را هدر بدهند كه هم خودشان ورشكسته بشوند و هم افرادي كه استفاده مي
 انجمن اسالمي هم موافقت كردند و گفتند تا زماني ياعضا.  ديدگاه من اين است كه سرمايه اين واحدهاي كوچك، سرمايه ملي استمتضرر بشوند؟

.كه به اينجا لطمه نزند انتقال دانش فني اشكالي ندارد
آنها اين كتاب را به رايگان در اختيار ما قرار گفتم . يك كتابي روي ميز من بود كه دو پروفسور آن را نوشته و تدوين كرده بودند. يك مثالي زدم

لذا . خريمرويم و از ايشان مواد اوليه مياين كه ما مي. برنداش را جور ديگري ميبعد استفاده. م درست كنيماند كه ما بخوانيم و ببينيم چطور كرِداده
.گيريم و بلد هستيم منتشر كنيمما بايد آنچه را كه ياد مي

بعد گفتم كه به فالن . اين شد كه دانش از دست ما رفت. كرددانست منتشر نميت ما در مشرق زمين اين بود كه اگر كسي چيزي مييكي از اشكاال
علماي وقت جمع شدند و رفتند به او گفتند كه . مردتا اين كه داشت مي! گفتگفتند كه جوابش را بگو ولي نميدانشمند رياضي يك مسئله را مي

در اول انقالب ما مشكالت اين شكلي زياد داشتيم ولي خوشبختانه رشد من در . اين غلط است. آخرش هم نگفت و مرد! ميرياري ميشما ديگر د
چون تازه انقالب شده بود همزمان در . اي بود كه يك آزمايشگاه خوب و يك كتابخانه بسيار غني داشتداروگر خيلي خوب بود، چون تنها كارخانه

.ي صنايع كشور نيز فعاليت داشتمهسته خودكفاي

اين مربوط به چه سالي است؟
همزمان كه در داروگر . كرديمها فعاليت مي به بعد آن موقع در وزارت علوم بود كه ما در هسته خودكفايي و در زمينه شوينده1359حدوداً سالهاي 

دانشگاهي هم داشتم تا اين كه از داروگر بيرون آمدم و با همان مديران داروگر، همكاري علمي و تحقيقاتي را با جهاد . هايم را نيز داشتمبودم مشاوره
به جاي . آن موقع در حد كمي شريك بودم چون سرمايه كافي نداشتم. شركت زيباوش را تأسيس كرديم و به توليد رسانديم كه اآلن هم داير است

بعد از آن دعوت كردند كه در منطقه آزاد قشم يك كارخانه داير .  من انجام دادماين كه خانه بخرم در آنجا سهيم شدم ولي تمام كارهاي فني را
.كنيم

يك ! متأسفانه آنجا موفق نشديم. به عنوان پيشكسوت اين زمينه دعوت كردند و در آنجا يك كارخانه ساختيم كه اآلن هم هستاز من 75در سال 
كشي انجام تا به امروز هم اين آبرساني و لوله.  آبرساني انجام شود وكشي آب بكنند لولهشهر صنعتي در آنجا درست كردند و به ما قول دادند كه

! شود خيلي محرمانه به ما گفتند كه اين آبرساني داير نمي،صنايعاداره  سال پيش كه رئيس 2تا ! نشده است و ما هم به همين خاطر موفق نشديم
لذا ما كارخانه را به يك شركت چيني كه آب نياز نداشت اجاره . رسدند و به آساني آب به اينجا نمياهاي كهنه استفاده كردهگفتم چرا؟ گفت لوله

. منطقه و زيرساختها ورشكست شدند و رفتندنبودنآماده ر اثربعد از دو سال آنها هم د. داديم
چه در بخش دولتي و چه . كردماين را به فرصت تبديل ميشدم عوض اين كه مأيوس بشوم در اين مسير تا اينجا هر عدم موفقيتي را كه مواجه مي

كارخانجات شوينده كشور تعاوني در بعد از آن همزمان كه در كارخانه خودمان زيباوش يا در داروگر بودم، . در بخش خصوصي و چه در كارخانه خودم
دارها عضو هيئت مديره آن  ساالنه با انتخاب كارخانه2 بار به صورت 5در آنجا . كنندآورند و توزيع مياينها مواد اوليه از خارج مي. بودمو عضنيز

فرد كه آنجا ست با آقاي دكتر هادي غنيمياهاي توليدي و خدمات توليدكنندگان كه يك اتحاديه سراسري در اتحاديه سراسري تعاوني. دموتعاوني ب
 دوره نماينده 2زند و  كه در صنعت غذا مطرح است و حرف اول را مي آقاي دكتر حسيني84در سال .  سال كار كردم4رئيس هيئت مديره بود 

كننده فراكسيون صنايع غذايي كند و دبير حمايت معاون وزير بوده است و فراكسيون صنايع غذايي مجلس را هدايت ميبار هم2مجلس بوده و 
ي و بهداشتي و دارو به هم شبيه است، من رفتم و هم مجوز چون كه صنعت غذا و آرايش. مجلس است، دعوت كرد كه در صنعت غذا فعاليت كنم



ده صنعت غذاي هشتگردشكدانرئيس عفيف سيد جاللمهندسآقايو با گفتگ

��


 مسئول و مدير  كهست به نام انجمن صنايع غذايي ايرانه داشتم و هم يك انجمني در آنجاعهده تدريس گرفتم و هم معاونت دانشكده را ب
.ن مشاور در آن انجمن شدمامهندس

اين دانشكده كجاست؟
آمد را انجام دادم و تا پارسال در كار هايي كه از كارخانجات صنايع غذايي ميعضو آن انجمن شدم و مشاوره. تدر سعادت آباد تهران واقع شده اس

لذا آن گروه سياستگذاران صنايع غذايي كشور پيشنهاد كردند كه رئيس دانشگاه صنايع غذايي هشتگرد باشم كه بزرگترين در . تدريس و مشاوره بودم
.ايران است

اه صنايع غذايي هم هست؟اولين دانشگ
كاربردي در شهرهاي مراغه، هشتگرد، تهران -ي وابسته به دانشگاه جامع علمييهاي صنايع غذا دانشكده.به لحاظ گستردگي، بله اولين است

.و تربت جام است) سعادت آباد(

دانشگاهي كه در هشتگرد هست كي ايجاد شد؟
.انشجو دارد نفر د2000 داير شد و اآلن نزديك 77در سال 

خواستند اين دانشكده را ايجاد كنند كه بعد دانشجوهاي خروجي از اينجا بروند كجا و هدفشان چه بود؟ مي! آقاي مهندس
چه كار كنند؟

شگاه دانيد در دانخوانديم مهندس شيمي عمومي خوانديم كه البته خودتان ميزماني كه ما درس مي. ابتدا يك توضيحي راجع به صنعت غذا بدهم
ست در بيمارستان فيروزگر ا سالش 83-82زمان شاه يك فردي به نام آقاي دكتر هدايت كه اآلن . شريف يك دانشكده شيمي جدا هم هست

افتد كه غذا را تدريس كند و به فكر مي. شوندشان درست باشد مريض نميآيند اگر تغذيهكند كه اين افراد بيماري كه ميفكر مي. پزشك بوده است
كند كه انستيتو تغذيه را كردند تا اين كه متقاعدشان ميام ميكردم مسخرهگويد كه هر چه تالش ميكند و خودش مير زمان شاه خيلي تالش ميد

ا به عنوان كند و امروز اطالع داريد كه تمام دانشگاههاي برجسته كشور، رشته صنايع غذايي ردرست بكنند و بعد از انقالب اين تالشها ادامه پيدا مي
.در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات هم كارشناسي و كارشناسي ارشد اين رشته را دارند. يكي از اين گرايشها دارند

ولي به صنعت غذا ! ام سال كار كرده70ام انگار  سال در آرايشي و بهداشتي كار كرده30اگر . من در بخش آرايشي و بهداشتي خيلي تالش كردم
.  فصل آب و هوايي را همزمان ندارد4چون هر كشوري .  كشور استثنايي اول دنياست10ايران جزو .  براي ايران غذا يك چيز ديگر استآمدم چون

در زعفران، خرما : هاي صنايع غذايي در دنيا اول هستيمدر خيلي از رشته.  محصوالت گرمسيري دارد و هم سردسيري و هم آبزيان را داريمهمايران
هتواند حتي بهتر از نفت ايران را ادارلذا غذا مي. در باغداري بعد از امريكا، تركيه و چين چهارم هستيم. يار اول هستيم و در پسته مطرح هستيمو خاو

.در سالهاي اخير فعاليت خوبي در زمينه غذا شده و ادامه دارد! شوداي نميمنتهي از اين پتانسيل هيچ استفاده. كند
زند و گراد يخ مي درجه سانتي4د و زير شو درجه سبز مي4ن در دماي باالي شود، چوضايع ميزميني مااز سيب% 50مثالً . لي نداريمما صنايع تبدي

كنند كه ديگر ازاما در دنيا به محض اين كه از خاك درآمد با صنايع تبديلي اين را به محصوالت ديگر تبديل مي. در يك درجه خاص بايد انبار بشود
 سال اخير مقامات 8-7مان و نيز مديريتمان ضعيف است؛ لذا در ما صنايع تبديلي! رودهدر ميگندم ما از برداشت تا انتقال  درصد 35. رودبين نمي

اند كه غذا را هدايت كردهاند و فكرهايي آمده. انداند كه يك صدم پتانسيل اينجا را ندارد ولي چه كار كردهاند و جاهايي مثل مالزي را ديدهايران رفته
لذا تنها صنعتي كه در مجلس فراكسيون دارد . برداري بااليي دارددارد و نه مثل نفت، هزينه بهرهكنند كه جايگزين نفت بشود كه نه تحريم بر مي

.شودصنايع غذايي است و روي صنايع غذايي دارد كار مي
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اند وگرنه اگر اين فعاليتها هم به وجود آمده... عسل و زرماكارون و تك ماكارون و  شيرينايچ و كاله واين است كه در سالهاي اخير امثال سن
التحصيلهاي دانشگاه صنعتي اين فراكسيون را آقاي دكتر حسيني كه از فارغ. كرديمشد اآلن ما همان ماكاروني را هم بايد از خارج وارد مينمي

در دوره . كندزند اداره ميلتحصيل شده است و حرف اول را در سياستگذاري صنعت غذايي مياشريف است و از دانشكده مهندسي شيمي فارغ
.دانشجويي هم با هم بوديم

اند؟آباد و تربت جام، علمي و كاربرديهشتگرد و سعادتغذاي هر سه دانشكده 
اميدوارم كه بتوانيم صنايع غذايي را . شود خرج خودش ميآيددارد و هر چه در ميبله و هشتگرد تماماً غيرانتفاعي است يعني كسي سهم بر نمي

.هدفي كه داريم بتواند جاي نفت را بگيردطبق طوري به پيش ببريم كه 

 كه فرموديد دانشكده صنايع غذايي هشتگرد تأسيس شد در آنجا تشريف داشتيد؟77شما از همان سال 
.دم و پارسال دعوت كردند كه رياست آنجا را به عهده بگيرمآباد كه بودم با آنجا نيز در ارتباط بونه، در سعادت

گرديد؟رويد و برميشما هر روز از تهران به هشتگرد مي
!بله

برايتان در اين سن، آسان هست؟
ري جريانهايي هست در مملكت ما يك س! توانم پول در بياورمتر ميهاي ديگر راحتاتفاقاً در رشته. آسان نيست ولي براي من كار، خوشايند است

دانند و گرنه افرادي كه كارآفرين و كاركن هستند اين نوع پول را خوب نمي. گري و داللي استكند كه واسطهكه كار و كارآفريني را تضعيف مي
!توانند به همان روش پول در بياورندتر مياينها راحت

چند تا وزير در آنجا تشريف داشتند و راجع به وضعيت اشتغال جوانان . داشتم يك سخنراني در وزارت تعاون به مناسبت هفته تعاون 75در سال 
150. چرخانندمملكت را دولتها نمي. آنجا متذكر شدم كه سياست اقتصادي مملكت ما بر مبناي تجارت سنتي گذاشته شده است. كرديمصحبت مي

 ميليون كفش آورده است كه 60چرخانند و آن روز حتي من اسم بردم كه فالن كس در بازار تهران اي كه در مملكت هستند آنها ميتاجر عمدهنفر 
. اش اين است كه كفش ملي ما را بخواباند و اين است كه از طريق اين جريانات پول در آوردن براي ما خوب نيستاين را بايد آب كند، پس الزمه

.شويمذا اين سختي را متحمل ميل

گوييد كارآفرين؟نظر شما راجع به شخص كارآفرين چيست؟ شما به چه كسي مي
ممكن است يك نفري كه در ايران كارآفرين باشد در . توانيم داشته باشيماي است، يعني تعريف واحدي از آن نميكارآفريني، جغرافيايي و منطقه

متناسب با وضعيت اين جامعه اگر كسي ريسك كرد، هوش بااليي داشت و پشتكار به خرج داد، از شكست نهراسيد و . فرانسه نتواند كارآفرين باشد
 اين آدم در .اگر هم تهديدي پيش آمد آن را به فرصت تبديل كرد و با اين ايده كه اگر شده به يك نفر هم كار بدهم اين ارزشمند است، جلو رفت

. كارآفرين است،جامعه
كننده اين كار وجود دارد و بايد بداند كه در اين جامعه با اين شرايط موجود و با اين قوانين، به جوهر كار اهميت داده ، دهها جريان تضعيفامعهدر ج
رس بخواني كه خواهي دمي! اي بابا: گويدكند و ميآيد تحقيرش مي ميخواند يكي از فاميلامروز يك نفر دارد درس مي. شودشود و تحقير مينمي

ام، ام كم مفيد بودهبينم جاهايي كه حس كردهام را بررسي كنم مياگر مسير زندگي! ست ديگراچه بشود؟ مثل بچه من بيكار باشي؟ اينها تحقير 
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باز . شودديگر افتتاح ميكنم كه تا چند ماه همين اآلن هم غير از واحد شوينده، يك واحد غذايي هم در استان اصفهان دارم داير مي. اممأيوس نشده
.روم و اين در خون ماستآيد ميهم همان راه توليد را تا نفسم بيرون مي

هايي را مايه هم بايد درونخودشبنابراين كارآفرين از . گرددچه بسا اين ويژگي به روحيات، شخصيت و ذات شما برمي
...داشته باشد 

همان سختي . كي درس خواندن خيلي مشكل بود ولي توانستم كه درس بخوانم و شاگرد اول هم بشوممن اگر به خودم دقت كنم در كود. بله دقيقاً
. كشيدن باعث شد كه اين روحيه بماند و تقويت شود

تواند حمايت بكند؟ مثالً مجلس قانونهاي خوب بگذارد و حاكميت براي اين كه روند كارآفريني تسريع بشود چطور مي
. اجرايي مناسب تدوين بكندهاي نامهدولت آيين

1400بعد از . گويم كه عمداً اين كار را كرده ولي علتش هر چه بوده كوتاهي شده استنمي. دولت تا اآلن بر سر اين قضايا خيلي كوتاهي كرده است
يك وقتي ما در .  سرمان نباشديعني يك جبار باالي. سال يك فرصتي به دست آمده است تا مسلماناني باشيم كه كسي با ما كاري نداشته باشد

گوييد چيست؟ ما تنها چيزي كه گفتند اين حكومت اسالمي كه شما ميمي. كرديم بوديم و آنجا با گروههاي چپ و كمونيستها بحث ميزندان
 هميشه يك حكومت گفتيم سال نشده است؟ ما مي1400گفتند پس چرا تا اآلن در اين مي. توانستيم مثال بزنيم حكومت حضرت علي بودمي

حاال كه آن نيست و آزاديم چرا عدالت اجتماعي را برقرار .  كه مسلمانها عدالت اجتماعي را پياده كنندستاجباري باالي سر مسلمانها بوده و نگذاشته
اگر توليد نباشد و تجارت .  ارز هستداشاگر توليد باشد اشتغال هست و اگر توليد ب.  حمايت بشود،نكنيم؟ لذا تا اآلن كوتاهي شده است و بايد از توليد

بايد به توليد ارزش بدهند، چون پتانسيل زيادي . شودشود و عدالت اجتماعي برقرار نميسنتي و انحصاري باشد آن وقت فقط جيب يك نفر پر مي
.داريم

ولت ها بودم در زماني دقتي در هيئت مديره تعاوني شويندهاي را ويك نامه. بايد قوانين گمركي را اصالح كنيم. بايد قوانين را عادالنه و درست كنيم
منتهي يك سري مشكالت در گمركات و ادارات ذيربط براي . تواند در دست ما باشد نوشتيم كه بازار آسياي ميانه ميرئيس جمهور، نامه به ششم

.  هم كاري نكردند تا ديگر آن بازار از دست ما رفتآنها و هم نوشتمدولت هفتمبه !  ايشان گوش نكردند.ودشصادرات هست كه مانع اين قضيه مي
2كنيم تا از مرز سرخس خارج بشود آن موقع در نامه نوشتم كه ما شامپو را كه بار ماشين مي. در اختيار ماست... اآلن باز هم بازار عراق، افغانستان و 

ببينيم كشورهاي . يك مقداري بهتر شده است ولي كافي نيست. استانها هستاآلن هم همين د. بياييم اين موانع را برداريم! كشدهفته طول مي
كند؟ ما هر وقت اين كارها را كرديم شان چيست كه محصول كشاورزي را به يك محصول ديگر تبديل مي و تكميليپيشرفته صنايع تبديلي

. شودمملكتمان آباد مي

تعريف شما از موفقيت چيست؟! آقاي مهندس
موفقيتهاي جمعي و جامعه هم در . كنيم انگيزه براي موفقيت فردي استاين تالشهايي كه مي. »جامعه«داريم و يك موفقيت » فردي«ت يك موفقي
 الزم  وعبارت ديگر اعتقاد راسخ و پيگيري مستمره اگر به هدفي كه داريم رسيديم و يا در آن جهت حركت كرديم اين موفقيت است يا ب. آن هست

. داشته باشيمآن جهتو كافي در 

!يعني الزم نيست به آن هدف برسيم؟ همين كه در آن جهت حركت كنيم كافي است؟
ايم ولي اگر در آن آيد ما به مهندس شدن نرسيدهآييم، هدفمان اين است كه مهندس بشويم ولي مثالً اگر جنگ پيش ميمثالً اگر ما به دانشگاه مي

.اگر در آن جهت نمانيم و تغيير جهت بدهيم ديگر موفق نيستيم. دامه بدهيم موفقيت استجهت باقي بمانيم كه بعد از جنگ ا
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ايد؟شما در مورد كار گروهي چه تجربياتي داشته
ن توهين به ملت ايرا چونمن از اين حرف خوشم نيامد.  گفته بود كه مردم ايران تنبلند از مسئوالن،ييك. ديگر اطالعات دقيقي ندارممن از جوامع 

شركتهاي موفقي . كار گروهي فرهنگش در ايران ضعيف است و علتش اين است كه در ايران تجربه نشده است.  شايسته نيست، اين حرفواست
خواهد نظر خودش را اعمال دهد، اما اينجا هر كسي ميگويند كه در كشورهاي خارج هر كس در يك شركت، به نظر جمع اهميت ميمي. اندنبوده
حتي اين . المثل داريم كه اگر شريك خوب بود خدا شريك داشتحتي ما ضرب.  ضعيف باشد،شود كه در ايران كار گروهي مسئله باعث مياين! كند

التحصيل شريف، دليلش هم اين است كه فارغ. ها دوست دارند تكي كار كنندالتحصيلهاي شريف هم صادق است كه شريفيحرف در مورد فارغ
كند كه بايد حرف اول را بزند و اين جور التحصيل شريف باشد، فكر ميلذا اگر در يك جمعي يك نفر فارغ. داندگردن باالتر ميخودش را يك سر و 

چهل سال پيش توصيه كرد كار تيمي رضا  پروفسور.ترقي و پيشرفته توصيه به اين است كه بايد كار تيمي و گروهي باشدمدر دنياي . آيددر نمي
.بكنيد

شكل فرهنگي هست؟ يعني بينش ما اشكال دارد؟پس م
!بله

گويند فرض كنيد مي! امها شنيدهها تنبلند، شبيه اين حرف را تا حاال چند بار در مصاحبه ايرانيكسي گفتآنجا كه فرموديد 
!در ايران ارزش و قداست ندارد» كار«كه خود 

چرا در ... رود در ناسا و اين ايراني مي. كندقدر رشد مي، چون همين ايراني در امريكا اينمن اعتقادم اين است كه اگر ايراني تنبل است زمينه دارد
گفت من آقاي شمس اردكاني هم مي. اندها همان كار را كردهايم، بچهكند؟ ما هم هر موقع اينجا همان امكانات را فراهم كردهجاهاي ديگر رشد مي

ايد كه ببينيد حاصل به ايشان گفتم شما بعد از آن، هيچ رفته.  كشاندم، چقدر پاساژ ساختم، چقدر شهر صنعتي زدمگذارها رااز تمام نقاط ايران سرمايه
 درجه و هواي شرجي 50مني كه در دماي . مردم ايران تنبل نيستند. زحماتتان چه شده است؟ ساختمانهاي شهركهاي صنعتي، النه كبوتر شده است

.كننده استاين صحبتها تضعيف!  تنبلم؟ كهگوينداند زير كولر ميرا ايشان كه نشستهامختهام در آنجا ساختمان سارفته

راجع به ارتباط صنعت با دانشگاه نظرتان چيست؟
م، در آنجا  حتي زماني كه در وزارت نيرو بودم و تازه از اين دانشگاه رفته بود.كردم با دانشگاه هم ارتباط داشتماز همان اول كه در صنعت كار مي

كرد كمك گرفتم و قبل از انقالب در از يك استاد پاكستاني كه در اينجا در رشته متالورژي تدريس مي. كردمروي خوردگي در يك پروژه كار مي
تنها جايي كه . كردم كه در صنعت، ضعفهايي داريم كه اين را يك نفر بايد براي ما حل بكندهميشه اين احساس را مي. دانشگاه آمد و رفت داشتم

كند و مواردي را هم تواند اين نقص را برطرف كند مواردي را حل ميبينم كه نمي ميم،آيتوانستيم پناه ببريم دانشگاه بود و وقتي به دانشگاه ميمي
.بايد ارتباط صنعت و دانشگاه تنگاتنگ و مستمر وجود داشته باشد... قادر نيست حل كند 

ت؟چرا؟ دليل اين مشكل چيس
گيرند كه استادان در دانشگاهها بلد نيستند و صنعتگر بايد هم تجربياتش را در صنعت در اثر كار، تجربه و مطالعه، چيزهايي را صنعتگران ياد مي

!شنوندپذيرند و نه آن ضعف را ميها نه تجربيات را ميمنتقل كند و هم نقاط ضعفش را به دانشگاه بگويد ولي دانشگاهي
پذيرد چون مثالً انتقال تجربه را هم نمي. خواهد ضعف صنعت را بشنود چون رويش كار نكرده است يعني تجربه كار در صنعت را ندارديدانشگاه نم

.آيد از شاگردش در صنعت كه فقط يك ليسانس دارد چيزي ياد بگيرد سال استاد بوده است نمي30يك دكتري كه 
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 است؟شما خودتان ارتباطتان با دانشگاه چگونه
هم عضو انجمن در كميته مهندسي شيمي شريف هستم و هم در كميته آموزش در انجمن . التحصيالن فعاليت كردماينجا آمدم و در انجمن فارغ

ضمناً چون عضو انجمن مهندسان شيمي ايران هم هستم در اينجا در مورد مسائل آرايشي و بهداشتي كالس . كنمالتحصيالن فعاليت ميفارغ
التحصيالن در آمفي تئاتر مركزي يك كالسي گذاشتم كه با وجود برف و يخبندان  كه زمستان سختي بود از طريق انجمن فارغ86در سال . مگذاشت

. ميليون تومان پول براي انجمن ماند12-10 شركت كردند و  در آن نفر80

آن كالس در مورد چه بود؟
توانند شركت كنند و مي... اشتي، دكترهاي داروساز، مهندسان شيمي، كارشناسان آزمايشگاهها و گفتم كه مسئوالن فني كارخانجات آرايشي و بهد

 ساعتي فرموالسيون و نكات حساس آرايشي و 6اعالم كردم سه جلسه . خواهيم اين كالس را بگذاريماآلن هم دوباره مي. استقبال خوبي هم شد
!هم كالس بگذاريد... ها و اسانسها و هاي ديگر مثل نگهدارندهه بود كه به ما گفتند كه در زمينهقدر قابل توجاين نكات اين. بهداشتي را بگوييم

ما ارتباط صنعت و دانشگاهمان . گوييمما داريم نكات اساسي صنعت را در دانشگاه مي. كنم ارتباط صنعت و دانشگاه استاين حركتي كه دارم مي
به هشتگرد كه رفتم بالفاصله يك نامه . توانيم خوب حركت كنيمكه حل نشود مثل كشورهاي پيشرفته نمياين مسئله تا زماني . بسيار ضعيف است

هر مشكلي . خواهيم مشكل شما را حل كنيمتنظيم كردم و خطاب به تمام كارخانجات منطقه نوشتم كه ما در آرايشي و بهداشتي و صنايع غذايي مي
دوم اين كه اگر از مهندسان شما استاداني هست كه . كنيمولي ما رويش كار مي!  كه همه چيز را بلديمگوييمالبته نمي. كه داريد اعالم كنيد

 سال در 30ايم كه ليسانس هست ولي يعني ما آدمي را آورده. ايماآلن هم داريم و اين كار را هم كرده. تجربياتي دارند بيايند و در اينجا تدريس كنند
ولي به طور كلي اگر بخواهد اين كار ثمر خوب بدهد بايد . ايملذا ما ارتباط صنعت و دانشگاه را در آنجا اجرا كرده.  استصنعت روغن نباتي كار كرده

يعني تمام اشكاالت صنعت را فراخوان بدهد و بخواهد كه . يعني اصًال تشكيالتي درست بشود كه اين كار را به تمام معنا انجام بدهد. مكانيزه بشود
حاال . بعد اين را بين دانشگاهها تقسيم كنند و پولش را از صنعت بگيرند و آن پول، دانشگاه را اداره خواهد كرد.  آن مشكالت را حل كننددانشگاهها

.شود رفت و ديدمي. اش هستخوشبختانه اين كارها در كشورهاي ديگر نمونه

وقتي به دانشگاه هشتگرد رفتم به مديران رده باالي دانشگاه ! تكنسين نداريد،در دانشكده مهندسي شيميشما ها آمدند و گفتند يك وقتي آلماني
گفتند ! ست ولي اصالً علمي و كاربردي نيستابينم كه اين دانشگاه اسمش علمي و كاربردي التحصيل شريف هستم و ميجامع اعالم كردم كه فارغ

آن موقع كسي كه . استادتان را هم به آنجا بفرستيد. گذاريد در كارخانه انجام بشود واحدش را ب40 واحد ليسانس 140پس چه كار كنيم؟ گفتم از اين 
جوري ولي اين.  واحد هم در صنعت گذرانده و ناآشنا نيست30شود، آدمي است كه كارخانه را ديده است و التحصيل ميمثالً در رشته روغن فارغ

!داندهاي يك كارخانه روغن را هم نميم ولي حتي فرق بين لوله هستگويد من كارشناس روغنمي
اينها براي ! خورد به درد مملكت ما نميكهدهدگيرد و عناويني به او مي انرژي دانشجو را مي،اآلن وزارت علوم. اين كار را بايد وزارت علوم بكند

كه در حالي. شوداينها تحقيقات دوره دكترايشان مي هزار موضوع كار كنيد و 2شود كه روي اين يعني از خارج ديكته مي. كنندها كار ميخارجي
.، انجام شود استدست ما رسيدهبه هاي دكترا بايد روي آن مشكالت صنعت كه از فراخوان ها و رسالهنامهتحقيقات و پايان

!كنند؟يعني عمالً نيازهاي پژوهشي آنجا را تغذيه مي
معيار دانشمند بودن بايد اين باشد كه فرد !  كه چند مقاله در فالن مجله خارجي چاپ كرده باشممعيار دانشمند بودن در ايران شده است اين. بله

. تا مسئله صنعت را حل كرده باشد2دانشگاهي 
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 سال آينده است نه 20شود مربوط به مشكالت هايي كه در دانشگاههاي ما طرح مينامهگفت كه اين پاياناتفاقاً يكي مي
! سال آينده امريكا نه ايران20 مسائل آن هم تازه! اآلن

گفتم شما بيايد اآلن من مي. كردليسانس شيمي در دانشگاه دولتي بابلسر بود و روي يك گياهي تحقيقات ميمن دختر خودم دانشجوي فوق. بله
كار را بكند يا وزارت صنايع بيايد و بگويد كه اين است كه وزارت علوم بايد اين . روي مشكلي كه در زمينه خمير دندان در ايران داريم، تحقيق كنيد

شما كه وزارت علوم هستيد و اين دانشگاهها را داريد اين مشكالت را حل كنيد و پولش را هم . م و اين هم مشكالت ماستياين كارخانجات را دار
. بگيريد

دربارهرساني  درست و كافي براي اطالعآل است ولي مشكل ما در ايران نبود سازوكارگوييد، خيلي ايدهاين صحبتي كه مي
.يعني ما ارتباطات ضعيفي داريم. ها و نيازها بوده استتوانايي

اند كه اينجا كه  سال است كه داير است ولي يك بار هم به اين مسئله فكر نكرده15 دانشگاه جامع ؛فرماييد حادتر استمسئله از اين هم كه مي
چرا دانشگاه !  سال بركنار شده است2چون مدير با ترس به پشت ميزش آمده است و بعد از ! صالً كاربردي نيستدانشگاه علمي و كاربردي است ا

.ريزي كرد و عمل كردآزاد رشد كرد؟ چون سالها فقط يك نفر در آنجا نشست و برنامه

آباد، علوم تحقيقات و دانشگاه نجفاند؛ مثل ها بعضي دانشگاههاي آزاد از دانشگاههاي سراسري جلو زدهدر برخي از رشته
. آنجا خيلي پيشرفت كرده است دريا دانشگاه قزوين كه مهندسي خودرو

كرد ما اآلن سر كنكور چه فكر كنيد كه اگر اين تعداد دانشجو را جذب نمي. بعد وسعت كارش را در نظر بگيريد. البته تهران جنوب هم هست
توانيم دوم اين كه ما مي. اين كار شما هم بسيار عالي است. ن را با صحبت و انتشار مقاالت، نهادينه كنيمما اول بايد فرهنگ آ. مشكالتي داشتيم

.هاي كارآفرين همين پشتكار است و بايد در اينجا هم پشتكار داشته باشيميكي از ويژگي. فشار بياوريم كه نهادهاي دولتي اين كار را بكنند

اين يكي از معضالتي است كه كارآفريني كه باالي .كنندر ما خيلي تندتند شغل عوض مييك عده از كارشناسان در كشو
اين دو . رودگذارد و مي مي،شودور مي تا او بهره وليام سال تربيت كرده2ام را گويد كه من نيروي انسانيسر آنهاست مي

را چطور با هم به تعادل برسانيم؟
اما اين كه ما از يك ! ام به نساجيمثالً از آرايشي و بهداشتي نرفته. ام در يك بستر بوده استه تغيير شغل دادهمن هم ك. من كامالً اعتقاد دارم

ام چه از اآلن تمام تجربياتي كه در داروگر ياد گرفته. ايممان را هدر دادهاي به يك رشته ديگر كه بستر يكسان ندارند برويم عمرمان و تجربهرشته
يكي از داليل شغل عوض كردن نيروهاي متخصص عدم . آيد چه از نظر بهداشتي و قوانين عيناً همانها در مسائل غذايي به كار مينظر مديريتي،

بنابراين. شود و از نظر مالي هم تأمين نيستعلت بحران كار و ترس از بيكاري مشغول ميه سسه بؤموقع شروع كار در يك م. تأمين مالي آنهاست
.شودحقوق بيشتري جاي ديگر جذب ميپيدا كرد با اي تا تجربه

خواند تحصيلش چطور هدفمند بشود كه فردا كه سر كار رفت تازه صفركيلومتر نباشد؟دانشجويي كه درس مي
حين تحصيل با آماده كني و در » كار«خواهي يك آدم فني باشي، پس بايد خودت را براي ما از روز اول دانشجو را بايد تفهيم كنيم كه شما مي

. بيگانه نباشد،محيط شغلي آينده آن ارتباط داشته باشد و با محيط صنعت
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يعني آمادگي ذهني بايد ايجاد بشود؟
دوم اين كه ما در حين تحصيل دانشجويان را به كارخانجات مختلف و بازديدهاي عملي . ات را عوض كناگر آمادگي كار را نداري برو رشته. بله

يعني تا . اند تا دانشجو با روند كار آشنا بشودتگران نيز دعوت كنيم كه به دانشگاه بيايند و تشريح كنند كه در صنعت چه كار كردهببريم و از صنع
.شودشود يك ذهنيتي پيدا كند و احساس كند كه دارد مهندس ميالتحصيل ميفارغ

ايراد صنعت . ي دارند ولي دو ايراد در آن هستبه طور مشخص، دانشجوهاي دانشگاههاي صنعتي واحدي به نام كارآموز
ايراد دانشگاه هم اين است كه دانشجو يك ! كننداش را امضا ميرود ولي برگهاين است كه دانشجو به كارآموزي نمي

!كندخواند و بازهم برايش امضا مينويسد ولي استادش آن را نميگزارش مي
يكي ديگر از مشكالتمان اين است كه استادان دانشگاهها صنعت را . كنيمانشگاه و صنعت عمل ميبله، ما عمالً داريم در جهت عكس ارتباط د

فهمم كه چه كار كرده است؟ اصالً رفته يا نه؟ ولي يك موقع كه ام مياآلن اگر دانشجويي را به صنعت بفرستم چون خودم در صنعت بوده! اندنديده
!سازند؟خواهم بفهمم كه خميردندان را چطور مين دانشجو خودم ميخودم اطالعي ندارم تازه از جواب دادن آ

از استادي كه ساليان زيادي . آالت بود را خودم وارد نبودمآالت داشتيم و آن قسمتي كه نصب و نظارت بر ماشين نصب ماشين،در يك پروژه بزرگ
اين مسئله ! گفت اصالً بلد نيستم. ددهد تا يك نظارتي بكنيه شما مي ميليون ب300تدريس كرده بود خواهش كردم كه بيايد و گفتم كارفرما هم 

ما كه در صنعت بوديم به جاي اين كه مشكالتمان را از .  ارتباط صنعت و دانشگاه را بايد يكي يكي حل بكنيم در دانشگاهها اين اشكالوجود دارد و
ه سالها فكر كردم و دريافتم كه علت اين مسئله اين است كه استاد ما خودش روي اين مسئل. ها بپرسيمدانشگاه بپرسيم مجبور بوديم از خارجي

.صنعت را نديده است

شايد در صنعت . طرف استاد دانشگاه است و براي خودش يك اسم و رسمي دارد! ساز و كارش يك مقدار سخت است
ش پوست يهمان اول كار زير پارود او در يك صنعتي مي. هم خيلي تحويلش نگيرند و اين مشكل، فرهنگي هم هست

!اندازند كه به او نشان بدهند چيزي بلد نيستخربزه مي
 آن انگيزه در .كند بدون اين كه پولي بگيرد مطالعه كند و كمكشان هم بكند كسي مخالفت نميبروداينه اگر يك استاد دانشگاه در يك كارخانه

. استادان ما نيست

فني؟آن انگيزه بايد مالي باشد يا 
گذرد، ش خوب نمياآن كسي كه حتي هيئت علمي هست زندگي. گذرداآلن در مملكت ما انگيزه مالي يك انگيزه قوي است، چون امور زندگي نمي

. شوده حل نميبه اينها بايد دانه دانه فكر كنيم، چون ارتباط دانشگاه با صنعت كه يكدفع. تواند پاي آنها را به صنعت بكشاندبنابراين انگيزه مالي مي
.ما بايد اين نيروي انساني را درست بكنيم. آلمان غير از نيروي انساني هيچ ندارد. زنداآلن در دنيا حرف اول را نيروي انساني مي

.خواستيد راجع به آن صحبت كنيد و من نپرسيدم بفرماييداگر موردي هست كه شما مي! خب آقاي مهندس
 تأمين نيستند و دغدغه تأمين معاش دارند ،هاي دانشگاه از نظر ماليطور كلي تحصيلكردهه  دانشگاه و باندان، استا كه افراد فني، مهندستا زماني
.رودها از بين مي تمام انگيزه وآيدوجود ميه  گسيختگي ب،جاي انسجامه  ب.كند رشد و توسعه پيدا نمي،تحقيق
التحصيالن اين را چون در انجمن فارغ. ضايايي كه با هم صحبت كرديم بيشتر جدي گرفته شودخواهد كه ارتباط صنعت و دانشگاه از تمام قدلم مي

التحصيلها را بتوانيم بكشانيم و به اينجا بياوريم و اين همان ارتباط توانيم برايش راهكاري بگذاريم تا فارغخواهيم كه تا آنجا كه ميفعال هستم مي
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اين آدمها را اگر بتوانيم به اينجا بياوريم و . اند، حداقل درصد بااليي از آنها در صنعتندالتحصيل شدهي كه فارغچون كه اينهاي. صنعت و دانشگاه است
. شوداز نظريات و تجربه و ايده و فكرشان استفاده كنيم خود به خود اين ارتباط ايجاد مي

...كند شود و بعد گسترش پيدا مي شروعي مييعني نقطه
وقتي . كند او هم موافقت مي،اي كه از شريف هست و بارها به ما كمك كرده است وقتي ما از او بخواهيم كه يك بازديدي بگذاردارخانهمدير ك. بله

 متقاعد . اينها دوره ببينند تارا بفرستيد... ها و دانخودم در داروگر بودم به وزارت بهداشت اعالم كرديم كه شما مسئوالن فني اعم از داروسازها، شيمي
التحصيلهاي خود ما آمدند و در آنجا دوره ديدند و مسئول فني شدند و شدند كه بيايند و در داروگر يا پاكسان يك هفته دوره ببينند كه خيلي از فارغ

.پذيرفتندعنوان مسئول فني نميه ديدند آنها را بتا اين دوره را نمي

.در پايان از شما سپاسگزارم
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.ولي برآيند اينها طوري نبود كه از برگشتن پشيمان باشم. شودگاهي آدم از بعضي چيزها نااميد مي.  هستاينجا مشكالت زيادي•
.هاي صنعت را هم گرفته استتحريم گرچه در بسياري جاها فرصت ايجاد كرده ولي در خيلي از موارد هم جلوي پيشرفت خيلي از زمينه•
.ماندافتد اين است كه به خاطر يك قطعه، كل كارش لنگ ميي احتماالً اتفاقي كه ميكند ولگذاري مي سرمايهHi-techكسي در بخش •
. با توجه به محدوديت بازار مصرف در ايران مستلزم دستيابي به بازارهاي جهاني است تا توجيه اقتصادي داشته باشدHi-techصنعتي كردن طرح •
-Hiدر شرايط موجود، امكان جهاني كردن محصوالت • techگذاري در اين بخش رشد مناسبي نداشته استوليد داخلي وجود ندارد و به همين خاطر سرمايه ت.
.اي را در يك كشور اروپاي شرقي انجام بدهيمايم كه اين توانايي را داريم كه پروژهايم و نشان داده خيلي پيشرفت كردهEPCدر زمينه •
.فروشيمآفريني كنيم، اصالً همين اآلن ما داريم دانش فني را ميدهنده در دنيا نقش ليسانس نظر من اين است كه ما بايد به عنوانR&Dدر زمينه •
.همكاري كنيم R&Dايم تا در مسائل ما با دو تا از كشورهاي پيشرو در فناوري، ارتباط برقرار كرده. اگر بخواهيم جهاني فكر كنيم، نوع ارتباطات خيلي مهم است•
.ايم، چون خواستيم كه به شركتهايي وصل بشويم كه تجارب عملي به همراه دانش فني دارندولويت را ارتباط با دانشگاههاي كشور نگذاشتهبراي توليد دانش فني، ا•
.شد، خطي خواهد بودشود گفت رشايد خيلي از صنعتگران ما اين اعتقاد را ندارند ولي قطعاً اگر تحقيقات نباشد تقريباً مي. اعتقاد دارم كه تحقيقات، خيلي مهم است•
.ها زائيده ذهن استادان استاين پروژه! هاي واقعي نيستندها به لحاظ اجرايي در كشور، پروژهديدم كه اصالً اين پروژهدر سالهايي كه در شريف بودم مي•
. در بيايد و شايد هم اصالً در نيايدمقالها ممكن هست خيلي راحت پنج ت. اهميت است اهميت ندارد و يا خيلي كمدر امريكا بحث مقاله برايشان اصالً•
.بيننداي و بنيادي كه نيازمند استفاده از دانشگاهها و يا شركتهاي فعال در زمينه كارهاي تحقيقاتي باشند نميدر ايران صنعتگران نياز به انجام تحقيقات پايه•
.اي رشد نمايي كندتواند با تحقيقات پايهشركت مي•
.كنندپذيرند ولي تفكر غالب در كشورهاي پيشرفته اين است كه معموالً ريسك مي ريسك را نميهادر ايران خيلي•
.تواند يك شبه شما را از فرش به عرش برساندمي R&Dولي مثالً يك پروژه . كندكارهاي بدون ريسك اصالً شما را بارز و مشخص نمي•
.طور نيستولي اآلن متأسفانه اين. ي داشته باشندمان بايد ارتباط قوي با جامعه دانشگاهما مراجع دولتي•
.بايد آن را در اعتماد مديران به كارهاي تحقيقاتي و زيربنايي جستجو كرد مي،اي را در ارتباط دانشگاه و صنعت متصور شويمشايد اگر حلقه مفقوده•
!كنندگيرند و مرتب اصالح نمي را انجام بدهند و اين كه مرتب از كارشان ايراد نميدهند كه كارهاي گروهيآموز ياد مي ابتدايي به دانشدر كشورهاي غربي از دوره•
.سازي بكنيمايم فرهنگحداقل ما نيامده. اين نقطه منفي فرهنگ ماست. كند خودش را باال بكشديعني هر كسي سعي مي. در فرهنگ ما فردساالري هست•
كند و اين كه اثرات موفقيت من بر اطرافيان چقدر بوده است؟س ندامت نميكند احساكسي موفق هست كه وقتي به عقب نگاه مي•
.پس موفقيت شخص هم فقط به صورت فردي قابل ارزيابي نيست. در جمع يك شركت ما با يك عده در ارتباط هستيم كه آنها هم در سرنوشت ما نقش دارند•
.اند نيز احساس موفقيت كننداند و باعث پيشرفت او شدهاو در تعامل بودهآيد كه به غير از خودش، افرادي كه با كسي موفق به حساب مي•
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.تان بفرماييدبا سپاس از اين كه به ما وقت داديد، براي شروع يك معرفي اجمالي از سوابق تحصيلي
 سال و 4دوره كارشناسي حدود .  در رشته مهندسي شيمي دانشگاه شيراز قبول شدم66سال در .تحصيالت ابتدايي تا دبيرستان را در مشهد گذراندم

بعد از آن با سازمان برنامه و .  سال شد3دوره ارشد هم حدود . اي دانشگاه شريف قبول شدمبعد از آن ارشد را در رشته مهندسي هسته. نيم شد
تقريباً اواسط دوره ارشد بود كه همراه افراد . كردمورت پيوسته نبود و بيشتر كارهاي آموزشي ميولي به ص. اي بود كه همكاري داشتمبودجه پروژه

.خانواده يك شركت شيميايي را تأسيس كرديم

شركت شما توليدي بود؟ مشاوره بود؟ قرار بود دقيقاً چه كار كند؟
داديم، بعد از اين كه شركت تأسيس شد و يك را خودمان انجام مياش كارهاي طراحي. اين شركت مبناي كارش توليد محصوالت شيميايي بود

 R&Dدر آن مقطع من مسئول . تري به خودش گرفت شكل جدي،برداري برسد، ارتباطات ما با حوزه صنايع شيمياييسال طول كشيد تا به بهره
وقت در  در شركت شيميايي بودم و به صورت نيمهR&Dار  درگير ك79 تا سال 72التحصيلي از شريف از حدود سال تقريباً بعد از فارغ. بودم

بعد از آن هم از دانشگاه مريلند در مقطع دكترا در رشته مكانيك پذيرش گرفتم . كردم و اين يك بابي شد كه درگير صنعت شدمها كمك ميطراحي
. سترش پيدا كرد و منجر به تأسيس چند واحد توليدي ديگر شد فعاليتهاي شركت در ايران گامريكادر حين اقامتم در . و در آنجا ادامه تحصيل دادم

 سال هم در 2 ادامه دادم و حدود (UCSD)فرنيا يدر دانشگاه كالدوره پسا دكترا  تحقيقات خود را در قالب ،التحصيلي از دانشگاه مريلندپس از فارغ
. اش را ثبت نهايي كرديم كه سريعاً فروخته شد فقط يكي كرديم وليFile پتنت را 3. چند پروژه صنعتي هم انجام دادم. آنجا بودم

آن پتنت راجع به چه بود ؟
بود و هم مدل آن مطرح گيري بكند كه البته هم بحث طراحي اندازه در محيط احتراق،سري حسگرهاي نوري بود كه بتواند ارتعاشات راساخت يك

گيري بكنيد كه خواهيد دماي داخل پيستون يك خودرو را دقيقاً اندازهمثالً شما مي.  داديم پردازش سيگنالهاي دريافتي كه ما انجامبراياش رياضي
گيري توربينها به روش يك پروژه ديگري هم بود مربوط به توربينهاي گازي كه اندازه. كردن مصرف سوخت، خيلي مهم استاين براي بحث بهينه

كه عمدتاً مربوط به ( و ساختيم كه در آن نوسانات ايجاد شده در محيط احتراق رايمحي كردسنتي انجام شد و ما براي آنجا هم حسگرهايي طرا
Real( بالدرنگبه شكل كمي و به صورت) ستتغييرات نسبت سوخت به هوا time(بعد از برگشتنم به ايران دوباره همان . كردگيري مي اندازه

در ضمن يك شركت ديگر تأسيس كردم كه .  بود، متمركزشي از فعاليتهايم در اين بخشداستان توليد محصوالت شيميايي ادامه پيدا كرد و بخ
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 سال پيش بود كه تصميم گرفتيم يك شركت فني2هاي همكار، حدود  ساله مجموعه15با توجه به تجربه . پروژه ساخت حسگرها را ادامه دهم
اندازي اي تحقيقاتي، توليد دانش فني، طراحي و ساخت تجهيزات نفتي نصب و راه پتروشيمي و نفت بتواند كاره،هاي شيمياييمهندسي كه در زمينه

.را انجام بدهد تأسيس بكنيم كه هم پاسخگوي واحد توليدي صنعتي خودمان باشد و هم بتواند به صنعتهاي اشاره شده خدمات ارائه نمايد

اي با چه انگيزه.  و حتي شرايط كار هم براي شما فراهم بودبه امريكا رفتيد و تا بعد از دكترا هم تحصيل را ادامه داديدشما 
به ايران برگشتيد؟

اي كه من كار كردم يك شركت صنعتي خب واقعاً همه چيز فراهم بود و حتي يكي از استادان من اصرار داشت كه در آنجا بمانم كه در آن زمينه
وقت گردم و هيچن روزي كه به امريكا رفتم به استادم گفتم كه من حتماً برميمن حتي آ. چون تحقيقات ما خيلي صنعتي شده بود. تأسيس كنيم

شدم بمانم چون در آنجا امكانات گاهي هم وسوسه مي. با توجه به عالقه به وطن و نيز عالقه به خانواده به كشورم برگشتم. نظرم عوض نشد
! شويگفتند اگر بروي احتماالً پشيمان ميمي. ان بيايم و بعد از يك سال برگردمگفتند كه به صورت مرخصي به ايراستاد من مي. بسياري فراهم بود

دادم فرزندم در كنار خانواده خودم و همسرم البته من تمام مسئوليتهايم را به اتمام رساندم و بعد برگشتم و خدا به من بچه هم داده بود و ترجيح مي
.بزرگ شود

. مشكالت اينجا را تحمل كنيدپس در هر حال شما تصميم گرفتيد كه
.ولي برآيند اينها طوري نبود كه از برگشتن پشيمان باشم. شودگاهي آدم از بعضي چيزها نااميد مي. بله خب اينجا مشكالت زيادي هست

حاال . هست اكثراً دوست دارند كه به آنجا بروند و بمانند يا حداقل تجربه بكنندما راستش به خاطر جوي كه در دانشگاه 
. ..كردند كه بمانيدگوييد آنها التماس ميشما با اين شرايطي كه مي

يك پروفسوري بود كه استاد . ند كه بمانم، بلكه بايد بگويم براي من شرايط مناسبي فراهم بود كه آنجا بمانمكنگونه نبود كه آنها به من التماس اين
ايشان خيلي اصرار . كردندالبته اينها از آن ليزرها براي انتقال داده استفاده مي. كرد مي كارايشان روي يك سري ليزرهاي خاص. ق بوددانشگاه بر

. اصالً ناراضي نيستم از اين كه برگشتم.  منتشر كردNatureتوان در مجله گفت كه حتماً اين تحقيقات را ميداشت كه من با آنها همراه بشوم و مي
.  انجام داده بودم تأسيس كنم كه اين كار را هم انجام دادمامريكام يك شركت در زمينه تحقيقاتي كه در هدفم اين بود كه وقتي هم به ايران آمد

بعد ديدم . پس از تأسيس البته خب ما در شرايط تحريم بوديم و حتي يك سري از قطعات و ابزارها را از كشورهاي اطراف با هزار مشكل وارد كرديم
چون در شرايط تحريم بوديم و حتي براي يك قطعه بسيار معمولي با . شود خوب كار كردا قدرت ادامه بدهيم نميكه در اين زمينه اگر بخواهيم ب

.هزار دردسر مواجه بوديم

از توانست به فرصت تبديل بشود؟ با تبديل كردن آن دانشي كه داشتيد به فن و  خودش مي،كنيد اين تهديدفكر نمي
ر ايران؟ساخت آن قطعات و ابزار دطريق 

ساخت اصالً امكان ،شدمثالً خود ليزري كه استفاده مي. دقيقاً بناي ما بر ساخت داخل بود، ولي بعضي قطعات اصالً براي ما امكان ساختش نبود
. از طريق كشورهاي ديگر وارد كرديماينها را يكي دو بار ما . نداشت يا مثالً برخي تجهيزات نوري ديگر در ايران موجود نيست

عنوان ه ب. هاي صنعت را هم گرفته استتحريم گرچه در بسياري جاها فرصت ايجاد كرده ولي در خيلي از موارد هم جلوي پيشرفت خيلي از زمينه
ماند، افتد اين است كه به خاطر يك قطعه، كل كارش لنگ ميكند ولي احتماالً اتفاقي كه ميگذاري مي سرمايهHi-tech كسي در بخش ،مثال
.قي كه دقيقاً براي من افتاداتفا
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به نظر شما . كرديد در ايران با چالش زيادي مواجه استاي كه شما كار ميايد كه آن زمينهشما به اين نتيجه رسيده
بينيد؟ كار كرد؟ شما شرايط را چطور ميHi-techشود در ايران در صنايع مي

شد و اين مواد را به هر شكلي از طريق بازار آزاد و يا هر كردم، چنانچه اين مشكل هم حل ميعالوه بر مشكالت مربوط به تهيه مواد اوليه كه اشاره 
ايران مستلزم دستيابي به ، صنعتي كردن آن با توجه به محدوديت بازار مصرف در شدمي توليد Hi-techيم و تجهيز ردكميروش ديگر تهيه 

 امكان مناسبي براي جهاني ،در حال حاضر با توجه به شرايط موجود. ه اقتصادي داشته باشد آن توجيHi-techهاي جهاني است تا طرح صنعتي بازار
. گذاري در اين بخش رشد مناسبي نداشته است توليد داخلي وجود ندارد و به همين خاطر سرمايهHi-techكردن محصوالت 

ما بخواهيد به دانشگاه مراجعه كنيد؟ آيا فكر اي هست كه شدر مورد ارتباط صنعت و دانشگاه آيا هنوز موضوعي يا زمينه
تواند نيازهاي صنعت را برطرف بكند؟كنيد زمينه همكاري وجود دارد؟ آيا دانشگاه ميمي

آن مدت مدت به آن نداريم و دنبال بازده طوالنيايم كه البته اصالً ديد مالي كوتاه گذاشتهR&Dاز فعاليتهاي شركت را روي بحث % 5اآلن ما حدود 
كنيم و حتي يك پروژه تحقيقاتي شركت را به دانشگاه صنعتي هاي دانشگاههاي معتبر كشور استفاده مياز خيلي از نخبهدر اين راستا. هستيم

ه كنيم كداريم روي تجهيزاتي كار مينيز همچنين در بحث مكانيك . طور مشترك آن را با موفقيت به پايان رسانديمه  و بيماصفهان واگذار كرد
خب حاال اينجاست كه تحريم براي امثال ما يك فرصت شده است كه . توانند آنها را طراحي و توليد كنند شركت در دنيا هستند كه مي3- 2فقط 
يطي  يك چنين شرااگرمن خبر دارم كه خيلي كارهاي بزرگي انجام شده است و . اندبه نيروهاي داخلي رجوع كردهاند، كه به مشكل برخوردهاينها 
بين (با دانشگاه و اهميت دادن به كارهاي تحقيقاتي مشترك بنابراين شخصاً عقيده دارم كه ارتباط. توانستند از خارج تهيه كنند خيلي راحت مي،نبود

. و در آينده هم گسترش خواهيم دادايمتواند بسيار مؤثر باشد و ما در شركت خود اين را اجرايي كردهمي) صنعت و دانشگاه

 ولي شايد ،ايد كه در اين پروژه با شما كار كننداي در حرفهاي شما بود كه دانشجويان دكترا را به اينجا آوردهك نكتهي
!دهيمخواست دانشگاه اين باشد كه شما پروژه را كامالً به ما بسپاريد و ما خودمان برايتان انجام مي

كه نيرو از دانشگاه گرفت و كار كه پروژه را به دانشگاه برد و ديگري اين يكي اين:توان به هر دو شكل عمل نمودبا توجه به نوع پروژه مي
 فراهم باشد  كامالً در شركت،عنوان مثال اگر تجهيزات طرحه ب. انتخاب اين دو روش بستگي به نوع پروژه دارد. تحقيقاتي را در شركت انجام داد

تواند وجود ميشود و البته حد واسطي همود و اگر عكس آن باشد كار به دانشگاه ارجاع داده ميشود كه كار در شركت انجام شنوعاً ترجيح داده مي
.داشته باشد

خواهد هست؟ نياز به يك بهبود هست؟ و يا مي R&Dپس به نظر شما ارتباط با دانشگاه بايد جايي باشد كه نياز به يك 
رويد؟ييك چيزي اضافه بشود، پس چرا شما به سراغ دانشگاه نم

ايم كه اين توانايي را داريم كه ايم و نشان داده خيلي پيشرفت كردهEPC داريم و در زمينه R&D پروژه 3-2اآلن . اين را قطعاً در برنامه داريم
آفريني كنيم، دنيا نقشدهنده در  نظر من اين است كه ما بايد به عنوان ليسانسR&Dدر زمينه . اي را در يك كشور اروپاي شرقي انجام بدهيمپروژه

ايم با يكي از پلهايي كه زده.  مهم است،اگر بخواهيم به صورت جهاني فكر كنيم، نوع ارتباطات. فروشيماصالً همين اآلن ما داريم دانش فني را مي
 اولويت را ارتباط با ،توليد دانش فنيبراي .  همكاري كنيمR&Dايم تا بتوانيم در مسائل  ارتباط برقرار كرده،يفناوردو تا از كشورهاي پيشرو در 

اند دانش فني ايم، چون خواستيم كه به شركتهايي وصل بشويم كه تجارب عملي به همراه دانش فني دارند و توانستهدانشگاههاي كشور نگذاشته
.خود را در دنيا عرضه كنند
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شود گفت ما اين اعتقاد را ندارند ولي قطعاً اگر تحقيقات نباشد تقريباً ميشايد خيلي از صنعتگران . ولي من اعتقاد دارم كه تحقيقات، خيلي مهم است
اين هدفي است كه ما براي خودمان .  سال آينده در سطح جهاني بتوانيم كار كنيم12-10ما خيلي دوست داريم كه در .  خطي خواهد بود،رشد

.ايم كه اميدواريم به آن برسيممتصور شده

ها در ايران به اين قضيه ولي خيلي. داشتيد تا بتوانيد تحصيالت را ادامه بدهيداي ماً يك پروژهدر مقطع فوق دكترا حت
آنجا رابطه بين صنعت و دانشگاه ! گويند كه تحقيقات ما قرار است كه برود روي طاقچه و خاك بخوردمعترض هستند و مي

شدند؟ها كاربردي ميچطور بود كه اين پروژه
دهي هم شود اشكال را در بودجههاي من است ارتباط با دانشگاه است كه هر چند مياز جمله بحثهايي كه جزو نگراني! پرسيديدسؤال خيلي خوبي 

هاي هپروژاصالً ،ها به لحاظ اجرايي در كشورديدم كه اين پروژهبودم ميدر شريف تحصيالت تكميلي مشغول گذراندن دوره در آن سالهايي كه . ديد
اي در سطح دكترا اگر پروژه. خواهم از همه ايراد بگيرم، عكس اين اتفاق در امريكا هستالبته نمي. زائيده ذهن استادان استفقط  وتندنيسواقعي

در سطح ايآيد كه پروژه واقعي است و كمتر پيش مي%5گويم شايد  واقعي است، برعكس در ايران كه مي%95مطرح گردد شايد بتوان گفت كه 
. هدفگذاري شده باشد،مشكلهاي جاري كشور را حل نمايد و يا براي آيندهتواند مشكلي ازدكترا ب

...يعني نتيجه اين پروژه قرار است يك جايي مشكل يك كسي را حل بكند 
كنند و از ريزي مي آنها برنامهد، جا بدهنكنند و شايد يك پروژه را به چندنت هم برنامه دارند و هر چند كه خيلي باز عمل ميآنها براي يك سِ! دقيقاً

بينم كه اصالً بتاخود من براي چند پروژه ارزياب بودم . اهميت است و يا خيلي كمد اهميت نداربحث مقاله برايشان اصالً. خواهندشما خروجي مي
 پروژه به كمك صنعت بيايد و مشكلي را حل كند  كهگذاري و نيز كاربرد عملي دارد يا نه؟ خالصه اين كه اساس اين هست ارزش سرمايه،اين پروژه

گويند كه از آن حتماً بايد ولي در ايران مي. آيد اگر كار خوب باشد هم در ميمقاله بدهد، از آن مقالهو استاد اصالً دنبال اين نيست كه از آن يك 
استاد يك .  در بيايد و شايد هم اصالً در نيايدمقالهحت پنج تا ممكن هست خيلي را.  در بيايد، اصالً در آنجا اين داستانها نيستمقالهيكي دو تا 

. ولي بايد سه ماه به سه ماه گزارش بدهد. شوداز آن طريق مخارج دانشجو براي جلو بردن پروژه تأمين مي. گيرداي را با يك دانشجو ميپروژه

شود؟يعني پيشرفت كار از طرف آن كارخانه، پايش هم مي
كنند يعني براي چند سال آينده يك ريزي ميبرنامه. كنندمورد خرج نميايد؟ خروجي شما كجاست؟ آنها اصالً بيد كه شما چه كار كردهگوينمي. بله

كنيم، اگر گويند كه ما شما را يك سال به يك سال حمايت ميبراي همين مي. كنند كه مثالً در آن زمان حتماً به اين نقطه برسندهدفي تعيين مي
.رودما خوب كار كني پروژه هم جلو ميش

كند؟ چطور با يك استاد دانشگاه ارتباط برقرار مي،دهدآن مرجعي كه پروژه را ارائه مي
همين داستانهاي آشنابازي و پارتي ! هايش البي استاي را به دانشگاه بدهد، خيليخواهد پروژهمثالً جنرال الكتريك مي. اينها كامالً مشخص هستند

سايتشان جايي اش اين هست كه در وب است، ولي ضابطهگري كار البي%20آنجا هم قطعاً هست كه شايد بتوان گفت حدود !جور چيزها اينو
.دهندال ارائه ميپوزكنند و بر اساس آن پروگذارند و تمام دانشگاهها به سايتهاي آنها مراجعه ميشان را در آنجا ميهاي تحقيقاتيهست كه پروژه
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...آيد كه كنند و دانشگاه داوطلبانه مي اعالم نياز مي،سايتها روي وبيعني اين مؤسسات با گذاشتن پروژه
 در دكن و نگاه ميدكنسايت مؤسسات و شركتها رجوع مي، به وبد و گرنت بگيرد دانشجو تربيت كندخواهاگر از ديدگاه كلي نگاه كنيم، استاد كه مي

تر بيند كه كدامشان مناسب ساله، مي5 ساله يا 3مثالً صد هزار دالر يا يك ميليون دالر .  تا گرنت تعريف شده است4-3 كه دنبي مياشزمينه كاري
. نويسداست؟ حاال برايشان پروپوزال مي

!كنند را ارزيابي ميي دانشگاهيها پروپوزال هستند كه اين در صنايعپس يك تعداد آدم حسابي هم
 كارفرما با توجه به نظر ارزيابها تصميم ودهد  نفر مي3معموالً هم به . دهددهم و آن مؤسسه هم به ارزيابها ميعد من پروپوزال ميب! بله دقيقاً

استادان يا مؤسسات. ها در معرض ديد استاش اين هست كه پروژهگيرد كه آيا به استادان بدهند يا به مثالً سازمانهاي تحقيقاتي؟ پس روال كليمي
جالب است كه اطالعات پروپوزالهاي . شود يا نهكنند و بعد حاال يا تصويب ميارزيابها ارزيابي مي. دهندبينند و پروپوزال ميتحقيقاتي، نيازها را مي

كار گرفته چون شايد اين روشي كه يك استاد ارائه داده است از سوي كس ديگري به . شودارائه شده خيلي سفت و سخت محرمانه نگه داشته مي
.بشود

دهد، چيزي به كنم در ايران معادلي پيدا كنم براي آن سازماني كه اينها را به ارزيابها ميحاال من هر چه فكر مي! چه جالب
!رسدذهنم نمي

 فعال در زمينه كارهاي تحقيقاتي اي و بنيادي كه نيازمند استفاده از دانشگاهها و يا شركتهايدر ايران متأسفانه صنعتگران نياز به انجام تحقيقات پايه
.كنند اكتفا مي، چون بيشتر روي رشد شرايط موجود خود فكر كرده و به همان رشد خطي،بينندباشند نمي

!ها همان رشد خطي، كافي استاصالً براي خيلي
كنند كه ديگر يعني فكر مي. رشد نمايي كنداي تواند با تحقيقات پايهكنند كه شركت مياصالً فكر نمي. دانند همان را كافي مي%99بله 

! تر باشدكنند كه شايد اين ديدگاه درستبه خاطر همين راهها و ديدگاههاي مختلف را بررسي نمي. هاي جديد ريسك استگذاري در زمينهسرمايه
.كنند ميپذيرند ولي تفكر غالب در كشورهاي پيشرفته اين است كه معموالً ريسكها اين ريسك را نميخيلي

...خب البته محملش هم فراهم است كه در آنجا آن نوع تفكر شكل گرفته است 
تواند  ميR&Dولي مثالً يك پروژه . كندچون كارهاي بدون ريسك اصالً شما را بارز و مشخص نمي. بله، اين فرهنگ اصالً در آنجا جا افتاده است

. يك شبه شما را از فرش به عرش برساند

...كرديم داشتيم در مورد ايران صحبت ميحاال 
مثالً . البته صنعتها با هم متفاوتند. اي و تحقيقاتي اختصاص بدهند را به كارهاي پايه%10 يا %5در ايران يك بخش، بخش خصوصي است كه بايد 

 متأسفانه به اين موضوع جدي پرداخته ولي. ستا زياد ،صنعت سيمان كمي سخت است ولي در بخشي مثل الكترونيك خيلي جا براي اين كاردر 
.نشده است
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من دنبال سازوكاري هستم كه يكي . اند محكوم كنيم به اين قضيه كه چرا اين كار را نكرده راخواهيم آنهاالبته ما هم نمي
 مهيا كرد؟شود برايش ببينم در ايران چه سازوكاري مي،به فن تبديل كند انجام بدهد، يعني علم را R&Dخواهد كار مي

نظر خود هاي مد پروژه، پيشرفته در سايتهاي خودياتواند مانند بسياري از كشورهاآلن ما ساختارهايي به آن شكل نداريم، ولي شركتهاي معتبر مي
 شده نبود راهكارش در حاال اگر شركتي شناخته. گيرندبرا ارائه كنند و براي دريافت پيشنهاد پروژه از محققان دانشگاهي و يا غير دانشگاهي كمك 

آيد و به عنوان حامي اين شركت مي. تمام دنيا اين است كه در يك كنفرانس علمي قرار است كه پولي خرج بشود، قرار هست تبليغاتي انجام بشود
اي كند كه من يك چنين پروژهي دارد، بعد با دانشگاه مذاكره مR&Dكند كه مثالً واحد تحقيقات يا بعد خودش را معرفي مي. كندمالي، نقش ايفا مي

.دارم

يعني يك جايي نيست كه پروژه را به او بسپارند و ديگر خيالش راحت . باز هم كه مورد به مورد بايد خودشان رجوع كنند
يابد؟باشد كه بهترين كننده كار را برايش مي

.دندهرار ميسايت خودش قها را در وب جنرال الكتريك هم پروژه مثلنه خب شركتهاي بزرگ

! ايميل ياهو داردبزرگ و معروف كشور،يكي از صنايع سايت به درد بخور است؛ ولي مثالً اينجا سايت آنها يك وبوب
يك . تواند خودش را معرفي كند و چند مقاله بدهد ولي نه حتماً مقاله علمي با چند بار حامي شدن ميشركتهمين ! خب نه، خيلي راحت است

ها از طرفي دانشگاهي. حاال هر چند از لحاظ علمي شايد قابل قبول نباشد. تواند نيازهاي خودش را ارائه بكنديك شركت مي. باشدگزارش صنعتي 
.يعني هر دو طرف بايد راه تعامل را بلد باشند. هم بايد هوشيار باشند

 افراد، خيلي اهل نوشتن نيستند، مشكل ديگر در صنعت ما اين است كه. پشت آن گزارش صنعتي يك نيازي نهفته است
!يعني مستندسازي ما در صنعت خيلي ضعيف است

يعني اگر يك سري سازوكار و زمينه . كندالبته يك بحث ديگري هم هست كه بيشتر جنبه رواني دارد؛ اين كه مثالً يك مهندس احساس امنيت نمي
ها را اعالم كنند و اصالً نگاه نكنند توانند پروژهراحت وزارت نفت و نيرو به راحتي ميخيلي . شود انتظار ديگري داشتاين قضيه را فراهم نكنند، نمي

گيرند؛ ولي باالخره بايد از ها با رابطه، اينها را ميمثالً بعضي. شودالبته اولش با يك سري اشكاالت همراه مي. گيردآيد و اين را ميكه چه كسي مي
.طور نيستولي اآلن متأسفانه اين. مان بايد ارتباط قوي با جامعه دانشگاهي داشته باشندع دولتيما مراج. گذاري بشوديك جايي پايه

شان كنند؟ اصالً چطور شناساييدر آنجا با كارآفرينان چطور برخورد مي. خواهم از تجربه شما در آن طرف آب بپرسممي
طوري است؟ كند؟ ساز و كار رشد آنها چكنند؟ آيا دولت حمايتشان ميمي

با توجه به اين كه فعاليت من بيشتر در دانشگاه بود تا در صنعت، خيلي دقيق ! دانستمسؤال خيلي خوبي است ولي اي كاش جواب كاملش را مي
گاه مريلند، مثالً در دانشگاههايي كه مالكش دولت است مثل دانش. شدولي در خود دانشگاه ما هم كارهاي جالبي انجام مي. توانم جواب بدهمنمي

به يك ... در آنجا خود دانشگاه يك سري امكانات از جمله فضا و امكانات اوليه مثل تلفن و . دهنديك قسمتي را به مراكز رشد اختصاص مي
واقعاً . دندبنكنيد و با شما قرارداد ميشما به عنوان يك شركت مستقل شروع به كار مي. دهدالتحصيل ميشخص، چه به عنوان دانشجو و چه فارغ

كند و مواردي را انتخاب كند، البته دانشگاه ارزيابي مياصالً خود ايالت است كه اينها را حمايت مي. فرهنگ كارآفريني در آنجا فرهنگ غالبي هست
.كند كه واقعاً امكان رشد دارندمي
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كند؟پذير هم ميگذاري مخاطرهها، خود دانشگاه سرمايهدر اين پروژه
ما خودمان روي يك . دهدشود و منابع اختصاص ميباالخره اگر پروژه خيلي جدي باشد دانشگاه خودش وارد مي. ا اينها اين قوانين را دارندهدر پروژه

ي طورما براي يك آزمايش به يك ساختماني رفتيم كه كل آن ساختمان پر بود از آدمهايي كه اين. كرديم كه در زمينه هوافضا بوداي كار ميپروژه
اي كه در خود دانشگاه مريلند كار كرد آدم از پروژهاين . اي بود كه اتفاقاً استادش يك ايراني بوديك آقاي كره: يك نمونه ديگر.كردندفعاليت مي
! اگر اشتباه نكنم چندصد ميليون دالر هم به دانشگاه كمك كرد. ميلياردر شد

ها و نيازها و مشكالتي هستند كه دارند با آنها  شركتها هم كه پر از پروژه.در ايران، مراكز رشد و مراكز كارآفريني هستند
...گردم كه بيايد و اينها را به هم متصل كند اي ميمن اآلن دنبال يك حلقه مفقوده. كننددست و پنجه نرم مي

 مدير به اين اعتقاد داشته باشم كه بايد كار  اگر منِ.توانند متصل شوند و من حلقه مفقوده خاصي را متصور نيستم همديگر خيلي راحت ميهاينها ب
بندي شركتهاست و اين كه براي كارهاي اشكال در آن نوع سازمان. كنمروم و آدمش را پيدا مياي و تحقيقاتي انجام بشود حتماً به دنبالش ميپايه

 آن را در بايد ميويماي را متصور شبه تعبير شما حلقه مفقودهاگر شايد. شود چون به آن اعتقادي ندارندگذاري نميتحقيقاتي و پايهاي، سرمايه
.اعتماد مديران به كارهاي تحقيقاتي و زيربنايي جستجو كرد

اي باشد و سرش به تنش بيرزد، خب اين آدم كه فرض كنيد يك كسي آدم خيلي قوي! خب حاال ما به يك تناقص رسيديم
! براي ارتقاي صنعتي ما به درستي منابع را تقسيم كندرود كارمند وزارت صنايع بشود تانمي

. افتدين اتفاقي مينولي مطمئن باشيد در امريكا چ. هر چند بايد زمينه اين هم به وجود بيايد كه حاال نيامده است. نه اصالً من منظورم اين نيست
. بيايد اينها را در يك همايش جمع بكند و از ايشان مشاوره بگيردتواندحاال آن كسي كه گفتيد مثالً يك شركت خيلي قوي دارد، وزارت صنايع مي

وقتي . اي استساز هستند اين بحث مشاوره را دارند، ولي همين هم سليقهخب اآلن در سازوكار ايران كساني كه تصميم
!شوندوزير عوض شد، كل تيم مشاوران او هم عوض مي

.شوندساز ميخب همينها هستند كه مشكل

شود؟ريف شما از كارآفرين چيست؟ به چه شخصي كارآفرين گفته ميتع
 نفر را حقوق 3مثالً يك بقالي كه در كارش موفق هست و . رف اين كه يك نفر بتواند براي چند نفر شغل پايدار ايجاد بكند اين كارآفرين استصِ

تواند يك كسب و كار خيلي كوچك باشد تا مي. شرفتي حركت بكنددهد، يعني اگر بتواند يك مجموعه را درست هدايت بكند و به سمت يك پيمي
مثالً . كنند نفر اشتغال ايجاد مي100بيني دارند مثالً برايكنند، ميكارهاي خدماتي نظارت ارائه ميبر مثالً همين مراكزي كه . كارهاي خيلي پيچيده

. كار هم كه عار نيست.كندست كار پيدا مي ماهه دارد، و بقيه سال بيكار ا6-5براي يك كشاورزي كه اشتغال 

كنند؛ پس يعني بايد كار گروهي انجام بشود، به نظر شما شما در تعريف كارآفرين گفتيد كسي كه با چند نفر با هم كار مي
.وضعيت كار گروهي درا يران چطور است؟ اگر مصداقهايي از امريكا در ذهنتان داريد بفرماييد

دهند كه كارهاي گروهي را انجام بدهند و اين كه مرتب از كارشان آموز ياد ميهاي اوليه تحصيل ابتدايي به دانشغربي از دورهمعموالً در كشورهاي 
دهند كه گروهي بتوانند كار كنند و ولي خيلي خوب به آنها ياد مي! دهند، نهنه اين كه كار فردي انجام نمي! كنندگيرند و مرتب اصالح نميايراد نمي

چون از همان ابتدا يك چنين . گونه نيستاينايران در . دهند كه وظايف را تقسيم كنندياد مي. دهندو گروهي نمره ميخواهندگروهي هم نتيجه مي
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ژه گروهي من خودم يادم هست كه در طول دوران تحصيل در ايران از ابتدايي تا مقطع كارشناسي ارشد، ما پرو. دهندآموز ياد نميچيزي را به دانش
!نداشتيم

!مثالً يك نفر گرگ است و بقيه بايد به فكر خودشان باشند و فرار كنند: هاي ما نگاه كنيدهاي بچهشما به بازي
ايم حداقل ما نيامده. اين نقطه منفي فرهنگ ماست. كند خودش را باال بكشديعني هر كسي سعي مي. اصالً ما در فرهنگ خودمان فردساالري هست

شود؟ اگر اين فرهنگ با يك شالوده قوي ايجاد بشود، ها داده ميهاي ما دارد پروژه گروهي به بچههمين اآلن كجا در مدرسه. سازي بكنيمفرهنگ
. توانيم از كارهاي گروهي، نتايج خوب و منطقي داشته باشيمقطعاً مي

! در اولويت اول نيست»كارانجام اصالت «شايد در فرهنگ كار كردن ما، 
 هر كدام احساس مسئوليت بكنند و هر كدام ،دهد خيلي مهم هست كه جوري تقسيم كار انجام بدهد كه افرادبله و آن كسي كه تقسيم كار انجام مي

به همين دليل.  سپرده شده استاوكس احساس كند كار بسيار با اهميتي به از اهميت نقش خودشان باخبر باشند و جوري تقسيم كار بشود كه هر
.رسدكار گروهي بايد خوب مديريت بشود؛ چون اگر مديريت نشود قطعاً به هدف نمي

!خب اين كه همان مديريت سنتي است كه يك نفر، چند نفر را زير دست خودش دارد
االتر از بقيه باشد و از همه اش بتواند كسي بيايد و سرگروه بشود كه تجربه يعني مي. مدير باشد،در كار گروهي حتماً نبايد يك نفر از درون گروه

گاهي اتفاق . آن فردي كه به عنوان سرگروه است بايد پذيرفته بشود كه اين فرد مناسب اين جايگاه هست.  مقبوليت در جمع داشته باشد،ترمهم
خود .  رااوكنند و يا مديريت  قبول نمياش رايا از لحاظ علمي قبولش ندارند يا تجربه. افتد كه افراد يك گروه اصالً يك سرگروه را قبول ندارندمي

. تواند گروهش را اداره كندآن فرد هم اگر علم و تجربه اين كار را نداشته باشد نمي

ولي اگر . سازي، نقش هميشه ناموفق اوستيكپارچهاين كند و تك آدمها را بايد كنترل  تك،در مديريت سنتي، اين مدير
.كند هر كدام از آن افراد خودش را به بهترين نحو با گروه هماهنگ ميفرهنگ درست كار كردن ايجاد بشود

در صورتي كه سرگروه . بينيد كه كاري تنظيم شده باشد و همه چيز به يك نفر ختم بشوديعني هيچ جا نمي. كار گروهي نبايد قائم به فرد باشد
اگر منِ سرگروه را يك سري كارگر و فوق . هتر كند و اصطكاك را كاهش بدهدارتباطات را ب. تواند خيلي خوب مديريت كندمقبوليت داشته باشد مي

.اين تجربه شخصي من است. يعني مهم، نوع ارتباط بين خود اعضا و اعضا با سرگروه است. رودديپلم هم قبول نداشته باشند هيچ كاري پيش نمي

ف شما از موفقيت چيست؟ تعري. خواهم از شما بپرسم در مورد موفقيت استسؤال آخري كه مي
كند احساس ندامت به نظر من كسي موفق هست كه وقتي به عقب نگاه مي. كندهر كس آن را يك طور تعريف مي! واقعاً سؤال سختي است

! كندنمي

دانيد؟پس شما رضايت را مهم مي
پيش خودم فكر . خواستمد دقيقاً آن چيزي نيست كه من ميرسيم كه شاياي ميدليلش هم اين است كه مثالً به يك نقطه. اش هستبله، اين يكي

اي كه هستم يك  خيلي مهيا نبوده است و نكته بعدي اين كه از نقطه،ام شايد شرايط ديگرام و اگر نرسيده را پيمودهكنم كه آيا سير منطقيمي
مند بشود؟ يعني اثرات موفقيت من  كسي ديگري هم توانست بهرهرضايتي داشته باشم و يك دورنمايي براي خودم داشته باشم كه از موفقيت من آيا

بر اطرافيان چقدر بوده است؟



پترو ساخت چهلستونمديرعامل شركت دكتر محمدرضا غرويآقايو با گفتگ
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.موفق باشد» جمع«يكي اين كه الگوسازي بشود و ديگري اين كه : كنممن دو برداشت مي
 آنها هم در سرنوشت ما نقش بحث الگوسازي كه خيلي خوب هست كه انجام بشود، ولي در جمع يك شركت ما با يك عده در ارتباط هستيم كه

آيد كه به غير از خودش، افرادي كه با او در كسي موفق به حساب مي. پس موفقيت شخص هم فقط به صورت فردي قابل ارزيابي نيست. دارند
.اند نيز احساس موفقيت كننداند و باعث پيشرفت او شدهتعامل بوده

.در پايان از شما سپاسگزارم
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افزارهاي بانكيتوليد و توسعه نرم
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. كه به ظاهرش بسنده كنيد نداري دليلد ندار و ذهنيكه واقعاً رضايت قلبيهر چيزي •
. قابل انجام هستد كه هر كاري كه تصورش وجود داشته باشدهيمن ا و نشيمنارسب به نتيجه يم و شروع كنهاي جديدي راكارما توانستيم •
.توانيم دانش را افزايش بدهيماش مياستفادهروز و افزار بهولي با خريد يك نرم. افزار بانكي قابل خريد و فروش نيستدانش طراحي نرم•
.خواهي دانش پيدا كني، بايد بروي و در آن تيپ كار كني يا اين كه يك محصولي را بخري و از رويش، دانش آن را به دست بياورياگر مي•
. توصيه و معرفي رفتم و در اين زمينه شروع به كار كردممن با.  و يا كالً انتخابي براي من نبودنتخاب محيط بانكي براي ادامه كار، انتخابي هوشمندانها•
.فرق اين صنعت اين است كه در اين حوزه، ريسك خيلي باالست. افزار بانكي را بايد از بيرون بياوريمتواند ادعا كند كه فناوري نرمدر حوزه بانكي، هيچ مديري نمي•
.ايم كه بايد اعتماد كرد و فرصت دادتهپذيريم و اين ريسك را جا انداخما اآلن اين ريسك را مي•
.توانندهاي دانشگاه صنعتي را به اين مديرها نشان بدهم كه اينها مي اين بود كه بايد توان بچهخواستم به رخ بكشم، ميل منام اين بود كه دانش ايراني را ميبرنامه•
.كندكند و واژه مديريت را هر شب برايت تعريف ميتو را تحقير مي. گرفتام مي شبها گريه،اي كه در لندن داشتم، از نگاه تحقيرآميز به ماهفتهدر يك دوره دو •
.برداري بهتر بكنندادها كلي بهرهدتوانستند از همين جوانها و از همين استعرفتند قطعاً مياگر مديرهاي ما مسيرهاي بهتري را مي•
.ر اين است كه ما در بخش خصوصي شروع كرديم، يعني شاهد تغييرات مديريتي نبوديمشايد يكي از داليل اصلي موفقيت نسبي ما در اين مسي•
.كرديم و اين استمرار فعاليت بوده است كه هرقدر هم كه زمين خورديم باز هم بلند شديمجايي مديريتها، ما داشتيم كارمان را پيگيري ميدر اين چند سال جابه•
. اد با چك تضميني خصوصي، يك پولي بگيريم و ميز و كامپيوتر و صندلي و دفترمان را به راه بيندازيمپرداخت قراردما توانستيم از محل پيش•
.يكي بحث ريسك، تصميم يا نگاه آينده است و ديگري بحث ارزش نيروي كار و دوستان و همكاران جوان. تواند خيلي مهم باشددر كارآفريني دو موضوع مي•
.به اين كه كاربرد داشته باشد و اين، فرهنگ جامعه ايراني را ارتقا داده است. كاربردي شدن اينترنت در ايران كمك كرده استبانك خيلي به حوزه اينترنت•
•ايماي هم كردهاش را نداريم و بايد شروع كنيم و تا اندازهرضههمه زيرساختارها براي بانكداري الكترونيكي فراهم هست، ما هنوز ع!
.مهم است كه ما چه جوري نگاه كنيم.  دليل براي انجام ندادنش هست و فقط يك دليل براي انجام دادنش99 يك كاري هميشه براي انجام•
.خواهمگويد كه من فعالً براي ده تا ميولي زمان انتخاب نمي. آيندكنند، ولي در اجرا براي ده تا جلو ميدر انتخابها مديران ما هميشه براي صد انتخاب مي•
. كمك كنم، كشور را كه در مسير رشد استامن يك الگوي ذهني وجود داشت كه وظيفه من هست كه به سهم خود و در حوزه تخصصيبراي م•
.افزار در ايران اصالً تجربه طراحي در مقياس بزرگ را نداشتند و هنوز هم به هيچ عنوان ندارندالتحصيل دوره ليسانس و فوق ليسانس نرمهاي فارغبچه•
.شودمطمئن باشيد رانت هيچ موقع دليل پيشرفت نمي. آورنددهند يا رانت ميران متأسفانه دولتمردان اگر بخواهند حمايت كنند، سريع يا بودجه ميدر اي•
.خواهده مييك جوان غير از اين چ. شان را به طور ملموس به خودشان نشان بدهيدها ارزش قائل بشويد، دستاوردشان و تواناييكافي است كه به بچه•
.شود اين كار را كردكنند كه روحيه تأثيرگذاري را ندارند ولي نسل ما باور داشت كه ميجوانهاي ما اآلن احساس مي•
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.يموالهاي بعدي برؤسراغ سبه تان بفرماييد تا  از سوابق تحصيليمعرفيد يك  موافق باشيراگ
ورودي .  هستمرشته علوم كامپيوتر و رياضيدر  دانشگاه 63ورودي .  فيزيك ديپلم گرفتمرشته رياضيدر  از دبيرستان شرف در اردكان يزد 63سال

68 ورودي .سيس شدأ ت65سال در چون دانشكده كامپيوتر . هستم68التحصيل دانشكده كامپيوتر شريف در سال  فارغ شريف وليدانشكده رياضي
 ولي براي سالم به خارج از كشور قبول شدمازاع براي 71در سال مقطع دكترا براي.دموبافزار  كامپيوتر سخت71التحصيل  فارغوشناسي ارشد كار
تي دفاع  مقدماايپوزال اولو از پر.دادمهم  هم مشغول بودم و امتحان جامع 79تا و شروع كردم را داخل كشور دكترادوره  دانشگاه اميركبير در74

. م رها شداي مدرك دكتر،طورناهمو  نكردم ادفاع آخر رولي كردم 

؟د بگيري را و مدركشديهحاال قصد نداريد ادامه بد
خودم قلبي رضايت  عدم، عدم دفاع آخردليل اصلي.داخلي هم وجود داشتهم و هم مقاله خارجييعني شرايط دفاع .اصرار زيادي براي دفاع بود

. كه به ظاهرش بسنده كنيد نداري دليلد نداركردم كه هر چيزي كه واقعاً رضايت قلبي و ذهنيفكر مي.م بيشتر بودانيا هم احساس جواز حاال.بود
 زياد كار خصوصي فشار.  كار را ادامه داديمخصوصيدر قالب شركت 79 سال درووارد شدم بانكيبه بازار التحصيل شدم  كه فارغ71از همان سال 

 براي گرايشهاي مالي هيندآ به احتمال زياد در .نامه اثرگذار جدي بود در كيفيت كار پايانقراردادهاي بزرگكارها و اخذ توسعه مالي،از جمله تعهدات 
.داشته باشمتري  قويهنيذم از نظر آكادميك هم زيرساختهاي اه خيلي عالقه دارم كه اآلن كه در اين مسير آمد.خواهم داشت اقدامي و بانكي

 براي اقتصاد هم د وناهبراي مديريت گذاشترا دكترا  مقطع . دانشكده مديريت و اقتصاد هم دارد،شريفدانشگاه  اآلن اتفاقاً
.دارنگذ ب است كهقرار
اگر  كه  است اينرت نكته اصلي در هر صو.خواهم داشتاي برنامه،الملليبيني با توجه به توسعه بازارديگرمشابه  در اين قالب يا در قالب حتماً
باالخره .  براي توسعه بايد دانش بانكي و مديريتي را در نظر داشته باشم، وارد شدمگاه از مسير تخصص اصلي كامپيوتر به حوزه بانكيآناخود

را  و بحثهاي اقتصادي وزه بانكي در حموجود جرات ورودشايد به دليل نگاه مهندسيو است خت فكري را ايجاد كرده ادانشكده كامپيوتر يك زيرس
.هاي جديدي هستيمسرمايه نيازمند حرفهاي جديدايم ولي براي داشتن پيدا كرده
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. بفرماييدد كه در جاهاي مختلف داشتي مشاغل مختلفيد ودادي مقدار راجع به كارهايي كه انجام ميكي

 با كار در تشدبه  خودم  ولي اين طرف و آن طرف تدريس داشتمدر بعدش يحتو س ليسان فوق دوره در:د كه اشاره كنمآياي را بدم نمييك نكته
زمان در .  بودمبيرون كار نكردم و فقط در دانشكدهدر  يك ساعت ، دفاع كردمامنامه پايان از آن موقع هم تا آن روزي كه! مخالفمزمان دانشجويي

 دربكليداين كهد از شايد اآلن خيلي از دوستان دانشجو تعجب كنن. طراحي كرديم آزمايشگاه را خودمان كامال2ً ما حداقل يك يا دانشجويي
د از عهاي بهاي قبل از ما دورهدوره.ارشد از دوره ما جدي شدتوان گفت كارشناسي مي. نفر دانشجوي كارشناسي ارشد بوديم3ما . دانشكده را داشتم
به . بوديماز روزهاي ابتداي سال در دانشكده  ما  ولي،ستني باز رسماًسال هفته دوم از موقع دانشكدههيچ. نبود بود كه خيلي فعال انقالب فرهنگي

بنابراين آن موقع با توصيه و فضايي كه دكتر . د انجام بشود بايد در حوزه آكادميك و علمي دانشكده باشهدبخواكاري طور جدي اعتقاد داشتم اگر 
در مرور خاطرات، رضايت جدي از آن زمان در .خودمان داشتيم زمان دانشجوييبيشترين استفاده را ازد داده بودنما به، رئيس دانشكده،جهانگيري

22001چيپهاي كمك ه باستجديد بسيار ها  هنوز براي بعضيهاي بسيار جديدي كه بعضاًايده، آزمايشگاه2در طراحي . ذهنمان موجود است
ريزپردازنده يك 70 سال درر ا اولين ب يعني. اجرايي نموديم،، خريد و تهيه مستقيم از خارج سفارش را باBit Slice Microprocessorطراحي 

كه به نظرمان را بود كه چيزي طوري  ايناز همان موقع خيلي نگاهمان. شتيما در آزمايشگاه گذ وها طراحي كرديمپروگرامر در دانشكده با بچه
كرديم با  مي در خيلي از درسها سعي.بزرگي بودتحولي معماري در حوزه آزمايشگاهاين موضوع .يمهان انجام بد تمام تو باآيدميانجام شدني 

 حتي در روند د اين نگاه كه تحول را نسبت به گذشته ايجاد بكن.شدميمطرح ر اارائه بشود كه براي اولين بمطالبي استادان،مشورت و همفكري 
ما . ي از كارها را از صفر شروع كردبسيارودشو فضايي كه باز شد خيلي به اين ذهنيت كمك كرد كه واقعاً ميتعويض دانشكده وجود داشت 

ولي ممكن  قابل انجام هستد كه هر كاري كه تصورش وجود داشته باشدهيمن ا و نشيمنارسب به نتيجه يم و شروع كنهاي جديدي راكارتوانستيم 
.مي داشتزمان دانشجوييهمان اين روحيه را از .د داشته باش راريسكهاي خودشاست 

4براي را من سال دوم . نداشتيمما در شهرستان اردكان اصالً رشته رياضي. اشاره كنمنشدني تحصيل در رشته رياضي خودم اجرابد نيست به تجربه
دانشگاه و فارغ التحصيل مهندس عمران نام مهندس عبداللهي كه ه اردكاني بيك . زياد بود و تجربي رشته علوم انساني.ندما خوتجربيلاماه از س

از آذرماه تحصيل رشته رياضي را به صورت غير رسميو طرحي را به ما داد رشته رياضي در اردكان ايجاد گردد، خيلي عالقه داشت كه  و بودتهران
. ينه استادبود و نه سيالبسي . شروع كرديم كاري را از صفر مطلق واقعاً يك! قبول نداشتدر ابتدا اين كار را  آموزش و پرورش .شروع كرديم

... را تأييد كند يد يك رشتهاآموزش و پرورش بو ستخواخره مجوز ميباال

؟دادهمان يك نفر همه درسها را به شما مي
!انه خودش تدريس را ادامه داددر خسپس  شروع ومدرسهدر ابتدا در ن اايش

!يمه يك مصاحبه انجام بد با ايشانموي بايد بر است و بودهيينكارآفرفرد واقعاً 
اش قوي قدر روحيهآقاي مهندس عبداللهي، مدرس ما كه اآلن در امريكاست آن! حتي يادم هست ما را از دبيرستان بيرونمان كردند و فضا را بستند

برد و از ايشان اجازه گرفت كه يكي از كالسهاي حوزه، محل ) تش كندخدا رحم(اهللا خاتمي بود كه ما را به حوزه علميه اردكان نزد مرحوم آيت
. كالسهاي ما باشد

چند نفر بوديد؟
شان بعد رفتيم در حوزه و بعد هم رفتيم در خانه. دادبه ما رياضي ياد ميو نشستيم يادم هست اول كه رفتيم در حياط مي.  نفر شروع كرديم8 يا 7با 

. يعني با اين روحيه كه تصميم داشتيم اين كار انجام بشود و شد،با سختي ولي با عالقه زيادخب . رفتيميعني شبها مي
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رفتيد؟تجربي را رها كرده بوديد ديگر؟ يعني مدرسه نميرشته 
ايتاً آموزش و پرورش تا نه.  و كامالً زير نظر ايشان بوديمآمديم ميكالسهاي رياضيسر ثبت نام داشتيم ولي . رفتيم ديگر سر كالس تجربي نمي،هبل

.نزديك عيد مقاومت كرد و ما هم مقاومت كرديم

كرد؟چرا مقاومت مي
ولي ما هم تا اسفند روند خودمان را . آموزش و پرورش از نظر قانوني حق داشت چون اصالً دبير رياضي نداشت. خب روند قانوني طي نشده بود

. بردها را براي بازديد اين طرف و آن طرف ميبوس بچهرود با تريلي پدرش و مينييادم نمي. تگذاشميبازديدهاي صنعتي ايشان برايمان . رفتيم
توضيحات خيلي عميق و قشنگ .  معدن را هم بازديد كرديم10 كارخانه را در آن موقع بازديد كرديم و 10هاي دوم دبيرستان بچهما حساب كنيد 
ما ريسك ! ريسك ما اين بود كه ما كامالً از مدرسه اخراج شده بوديم. ما ديگر اين ريسك را كرديم. ردداد كه عالقه ما را خيلي بيشتر كمهندسي مي

 دقيقاً دروس دانشگاهي را آورده بود و به 1براي رياضي . داديادم هست به ما فيزيك هاليدي درس مي. خوانديمكرديم كه همراه ايشان درس مي
بعد از . شود اين كار را كردها با استعدادند و ميبچه. شود و هيچ اشكالي هم ندارداحساسش اين بود كه مي. كردآموز دوم دبيرستاني تدريس ميدانش

يك مجموعه دبيران كه تجربه تدريس در تهران را داشتند و منتقل شده بودند، انتخاب و نهايتاً ما از .  آموزش و پرورش پذيرفت و مجوز را داد،عيد
. آموز دوم رياضي فيزيك در شهرستان اردكان و توانستيم سال دوم را رسماً تمام كنيم و همين طور ديگر تا ديپلم پيش رفتيمفروردين شديم دانش

.ايميعني اين روحيه كه تصميم بگيريم يك كاري را كه در اوج نشدن هست انجام بدهيم در دبيرستان هم انجامش داده
ري را اگر واقعاً يك كا.  مثالي زده باشم،نفس ديگرانبه ولي دوست داشتم براي اطمينان خاطر و اعتماد اين تجربه را تاكنون منتقل نكرده بودم 

ايجاد دانشكده .  دانشگاه در انتقال از دانشكده رياضي داشتيم درتجربه مشابه را. تواني انجامش بدهي انجام بدهعالقه داشتي و فكر كردي مي
تنها مشكل جديمان اين شد كه تعداد . تري را ايجاد نماييماي توانستيم فضاي بسيار مثبتي با نگاه توسعهكامپيوتر مشكالت خودش را داشت ول

،اي خيلي خوبي بودند كه مسائل حاشيهاندااست... دكتر كاويانپور، دكتر پرهامي و .  بسيار خوبمان را بعد از چند ترم از دست داديماندازيادي از است
.ا استفاده مناسب داشته باشيمكمتر از آنهباعث شد 

بعد در كجاها كار كرديد؟. فرموديد تا ارشد را در دانشگاه بوديد،يداهراجع به مشاغلي كه داشت
ايشان به عنوان مشاور اجرايي رئيس كل بانك مركزي جناب آقاي دكتر عادلي، . مان همزمان بود با حضور دكتر الهي در دانشگاهالتحصيليسال فارغ

هاي حوزه دانشگاهي مثل طراحي شبكه و هبا توجه به تجربه پروژ. عهده گرفته بودندسازي يك نظام جامع بانكداري براي كشور را برئوليت پيادهمس
.سايت بزرگ دانشگاه، براي همكاري در پروژه بانكي دعوت شدم

شناختند؟پس شما را از دانشگاه مي
 نفري 5صرفاً يك تيم . وجود نداشتانفورماتيك در آن موقع هنوز شركت ملي خدمات . متيم مشاور دعوت شدعنوان عضوي از  به نم. ايتا اندازه

اين تيم ابتدا در همان طبقه چهارم بانك مركزي در خيابان فردوسي در كنار اتاق دكتر عادلي مستقر . در گروه مشاوران در خدمت دكتر الهي بوديم
اي را گروه بيست نفره. م بود شعب اداري مدير گروه اتوماسيون،انفورماتيكخدمات  در شركت ملي 74 سال آخرين مسئوليتم در به عنوان .شد

از ميان . افزارهايي را كه امريكايي بود بررسي و انتخاب كرديميك مجموعه نرم. سازي كنيمافزارهاي اتوماسيون شعبه را قرار بود پيادهداشتيم كه نرم
افزار  و قرار گذاشتيم با آن، اولين نرميمدست آورده ها را بهايي كه برگزار شد، بهترين تجربه را تهيه و بررسي كرديم و در دورهافزاربهترين نرمآنها 

.را براي بانك ملي تهيه كنيمداخلي 
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افزاري نبود؟يعني قبالً در نظام بانكي ايران نرم
.پرو تهيه شده بودافزارها با ابزار فاكس نرمعموماٌ.  بسيار ضعيف بود،تجارب جهانيشود گفت كه بر طبق استاندارد و نرم افزار بود ولي مي

؟ كاربرد داشتشايد محلي هم بود و فقط براي داخل بانك
 خيلي عادي مثالً مفاهيمي كه امروز براي ما. ابزاري مثل فاكس پرو براي داخل هر شعبه و آن هم با نگاه مكانيزاسيون ساده دانش روز شعب. دقيقاً

 در بين طراحان و برنامه نويسان بانكي مطرح بودن، مفاهيم ژورنال الكترونيك، اصالCif Baseً بودن، مفاهيم Product Baseاست مثل مفاهيم 
انجام شد، با كاري كه واقعاً در آن سه سال . افزارهاي خيلي ساده و محدود در حد بايگاني و يك حساب ساده در فاكس پرو وجود داشتنرم. نبود

روز افزار بهالمللي بود ولي با بحثهاي مهندسي كه انجام شد، ما توانستيم دانش فني طراحي يك نرم بررسي تجارب بين،توجه به اين كه اصل نگاه
د كه اين دانش را به ما نكته اصلي همين بود كه در آن سه سال، عمالً شعار آقاي دكتر الهي هم همين بو. دنيا در حوزه بانكي را به دست بياوريم

توانيم دانش را افزايش بدهيم اش ميروز و استفادهافزار بهولي با خريد يك نرم. افزار بانكي قابل خريد و فروش نيستفروشند، دانش طراحي نرمنمي
. موريت و نگاه ويژه ما اين بودمأ. يمافزار بومي تهيه كن مثالً بعد از چند سال از اين دانش استفاده كنيم و نرم خودمانو قرار بود كه

دهد؟كس به ديگري نمي است و هيچدادند يا در جهان بانكي، غير قابل انتشاربه ما به عنوان ايراني، نمي
ي خواهي دانش پيدا كني، بايد بروي و در آن تيپ كار كني يا اين كه يك محصولولي واقعيت اين است كه شما اگر مي. هر دو موضوع مطرح است

 از ،»استفاده« در ازاي يعني عمالً. را بخري و از رويش، دانش آن را به دست بياوري، حاال بيشتر دليلش اين است كه قابل خريد و قابل انتقال نيست
 و حتي كاربري. شويشوي با جزئياتش بيشتر آشنا ميخواهي يك خودرو را خوب بشناسي، وقتي سوارش ميوقتي شما مي. آوريآن سر در مي

ي نيست كه به صورت يك سري اسناد فني، آدم بخرد يا اگر هم وجود داشته باشد باالخره خيلي در ادرمجموع فناوري. شناسيتعميراتش را مي
.  دانش يا ادبيات برايش وجود نداشت ايناي براي انتخابادبيات تجاري زمينه

يعني ما تمام مسيرهاي قراردادي را طي كرده بوديم كه اولين تحريم . مل ايران شد اولين تحريم امريكا شا73اگر يادتان باشد متأسفانه در سال 
افزار كه جفتش شامل تحريم شد و ديگر به ما ندادند و دو نرم.  پيچيده و سخت بود،اولين تحريم. عملي شد و اين دو محصول هم امريكايي بودند

 خيلي متفاوت است ،افزارخب به نسبت آن نرم. كت كويتي است كه در لندن ايجاد شده بودشود مال يك شرافزارهايي كه اآلن استفاده ميهمين نرم
بدهم، مشابه بانكهاي ايران در مقياس توضيح اگر بخواهيم حال و هواي آن سالها را خدمتتان . افزار امريكايي را بياوريم كه نرمامكان نداشتو ديگر 

 در  هم باشد وليدر بانكهاي هند و چينشايد شود گفت بيشترين مشابه وجود دارد، در امريكا مي. اريماي تقريباً در دنيا بسيار كم د شعبه3000
 شعبه مناسب 3000افزاري را آماده كنيم كه براي ما نگاهمان اين بود كه بايد نرم.  تقريباً نداريم،كشورهاي اروپايي و بقيه كشورهاي صاحب فن

هاي ما از آنجا بود و اين وقتي قطع شد، عمالً ما دچار مشكل سنگيني شديم، كه بعداً هم به راحتي نها گزينهشود گفت كه تبراي همين مي. باشد
افزارها براي بانك ملي و صادرات ايجاد نشده بود و آن تغيير افزارهايي شروع كرديم كه اين نرمچون از نرم. خودش را در توليدهاي بعدي نشان داد

. گردد به همان معماري كه اين معماري براي تعداد شعب خيلي زياد، نبودافتادگي جدي كه وجود دارد برميو اآلن هم عقبنگاه خيلي فشار آورد 
 بود كه بعد از تحريم ما پيشنهادمان اين بود كه خودمان شروع كنيم و آقاي دكتر الهي هم نگاه تجاري داشت و قطعاً مقاومتهاي 74نهايتاً در سال 

. اي نپذيرفتشود گفت تا اندازه به سختي پيشنهاد ما را پذيرفت كه ميعادلييك محصول ايراني در حوزه بازار وجود داشت، دكتر جدي كه براي 
در سال .  به دانشگاه اميركبير رفتممات جدا بشوم و براي ادامه تحصيلخدشركت اين طوري بود كه تصميم گرفتم براي ادامه تحصيل از مجموعه 

 به ما پيشنهاد دادند كه شما ادعايي را داشتيد كه 75 ميليون توماني را در سال 120پيشنهادي به ما رسيد كه يك بودجه امين سسه  از طرف مؤ76
 كه 78تا سال . ها متفرق شده بودندما دوباره آن تيم قبلي را توانستيم جمع كنيم چون بچه. افزار را در داخل تهيه كنيد انجام بدهيدتوانيد اين نرممي

نكته مثبتش اين . افزار اتوماسيون شعبه را با نگاههاي تجربي كه از محصوالت خارجي پيدا كرده بوديم براي مؤسسه امين اجرا كرديمما اولين نرم
و يكي از افراد افزار بدون اين كه اآلن يك خط منبع از آن وجود داشته باشد آن نرم. گذردافزار مي سال از توليد آن نرم15است كه اآلن حدود 
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براي خودم هم .  جمع كننددانحاال اگر مواردي هم بروز خطا بوده، خودشان توانسته. كندطراحش مشغول كار باشند در آن محيط هنوز دارد كار مي
.كند شعبه كار مي30 سال پيش هنوز دارد در 15افزار بينم نرمكنم ميهر موقع كه مرور مي. جالب است

فرماييد، چيست؟ مؤسسه مالي است؟اين امين كه مي
.  اآلن هم به صندوق تبديل شده است وبودواحد در آن موقع يك مجموعه خاص و بيشتر وابسته به يك سازمان . يك مؤسسه مالي و اعتباري بود

مان بگيريم و مجموعه توسعه و انديشه مان تمام شد ولي با شروع آن موضوع ما توانستيم يك قرارداد را از بانك سا بود كه عمالً پروژه78در سال 
. به صورت خصوصي خودمان شروع كرديم78را از سال ) توسن(

بانك سامان به سراغ شما آمد يا خودتان انتخاب كرديد و رفتيد به آنها قبوالنديد كه اين كار الزم است؟
 آشنايي كه وجود  با توجه به رابطه. بودمك سامان وجود داشت بانانمن خودم قبالً مشاور مجموعه دوستان در شركت ديگري كه براي سهامدار

قاعدتاً با ارتباطاتي كه وجود داشت، پيشنهاد داديم و براي دوستان در هيئت مديره، پيشنهادهاي ديگري هم آمده بود . داشت، پيشنهاد دوطرفه بود
.نهايتاً محصول ما را انتخاب كردكه هيئت مديره 

 و تردغدغهتوانستيد مشاغل كمهدفتان چه بود؟ چه بسا شما مي.  آن برهه زماني به راه انداختيدشما شركت توسن را در
خودتان اين كسب و كار را شروع كرديد؟براي چرا . ي را در جاهاي ديگر داشته باشيدترراحت

من با توصيه و . راي من نبودب و مناسبوشمندانهاگر بخواهم به صراحت و صداقت كامل بگويم انتخاب محيط بانكي براي ادامه كار، انتخابي ه
. من واقعاً هدايت شدم، يعني انتخاب نكردم. يعني يكي ممكن است بگويد شانس و قضا و قدر است. معرفي رفتم و در اين زمينه شروع به كار كردم

ه وارد محيط كار شدم صرفاً به صورت معرفي و احتماالً  كه از دانشگا71 واقعاً در سال .به نسبت اين كه حوزه بانكي بهتر است يا مثالً صنعتي
دولتي به بخش خصوصي آمدم، تنها اين كه از يك محيط كارمندي و شركت دولتي و يا نيمه. ارتباطي كه با دكتر الهي داشتم موضوع را شروع كردم

.تعامل با مديرهاي داخلي آنجابه هنگام نك مركزي و آمد، مخصوصاً در باوارد  چهار سال اول به ما -دليلش فشار روحي بود كه در آن سه
شما حساب . بودندشريف  از دانشگاه صنعتي ي تيم ماها تمامي بچهكه بود اينهاي ما  يكي از ويژگي،ميوقتي كه با شركتهاي خارجي ارتباط داشت

حساب كنيد . كردها را جذب ميكرد و بچهسختي انتخاب ميكنيد يك مجموعه بسيار باهوش بود و دكتر الهي واقعاً انتخابش ساده نبود، يعني به 
من . توانيم كار بكنيماين دوستان عمالً بعد از يك مدتي در تعامل با شركتهاي خارجي، احساسشان اين بود كه خيلي توان ما از دنيا بيشتر است و مي

چون كه واقعاً سر ميز .  هست بايد ثابت بكنيم كه از اينها كم نداريمكردم كه هر طوريدر اين مورد خيلي احساساتي شده بودم و احساس وظيفه مي
گونه زند بدون هيچها ميپذيرند و همان حرف را وقتي يكي از خارجيزنم به سادگي نميديدم كه مديران خودمان همان حرفي را كه من ميمي

.رودهويت و همه اعتبار بچه ايراني زير سؤال ميو اين برايم خيلي سخت بود كه همه حيثيت، دانش، ! پذيرندمقاومتي مي
سنجي آن سؤال بود و يا باالخره ممكن بود اين حرف را من بزنم ولي صحت. دهمام شايد به آنها حق ميحاال امروز وقتي در دايره مديريت نشسته

.اين كه حرف من از عمق كمتري برخوردار بود و آن مدير حق داشت كه نه بگويد

...ده نشده بود و حرف شما فقط يك ايده بود يا آزمو
 ولي من .زد همان حرف را مي،يعني بر اساس خير و صالحهاي زياد. زد قطعاً پشتش كلي تجربه بودولي خب وقتي آن خارجي همان حرف را مي

حرفمان با حرف آن خارجي، يكي نيست يرش پذديديم وقتي مي. ولي يك سري جوان بوديم كه انرژي و ادعا داشتيم. حرفم با آن خير و صالح نبود
، سال تأسيسش همزمان انجام، خودم باعث شدم كه انتخاب نشونديادم هست يكي از شركتهايي كه خيلي مطرح بود و سر. برايمان خيلي سخت بود

 ميليون دالر محصول به ما 50ع نزديك  در آن موق، سابقهين با ا سال سابقه داشت و4مثالً .  داشتيم كه مايبود با سال تأسيس يكي از شركتهاي
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قدر ريزبيني زياد در طراحي محصولش كرديم كه آن شركت توانيم بكنيم؟ اينايم و چرا ما نميچرا ما نكرده! شودگفتم، پس ميمن مي. فروختمي
بعد هم در محيط خصوصي وارد . اين تجارت شديمنكته اصلي همين بود كه در فاز اول واقعاً با نگاه راهبردي وارد . از گردونه خارج شددر نهايت،

واقعاً هنوز هم يكي از اهداف بنيادين ما اين است كه بتوانيم جايگاه نام ايران را هم در سطح . شود كار كردشديم صرفاً براي اين كه نشان بدهيم مي
تواند ادعا كند كه چون در حوزه بانكي، ديگر هيچ مديري نمي. شود كار كردالمللي جا بيندازيم و ثابت كنيم كه ميداخل كشور و هم در سطح بين

يك خطا . چون فرق اين صنعت با بقيه صنعتها اين است كه در اين حوزه، ريسك خيلي باالست. افزار بانكي را بايد از بيرون بياوريمفناوري نرم
ريسك اين . جا شد ميليون تومان در يك بانك جابه600ارد و همين اآلن ما شاهد هستيم و يك مشكل عملياتي داريم كه چند ماه پيش يك ميلي

افزاري را بنويسي كه بر مبناي ادعاهاي يك جوان ايراني تازه از دانشگاه شما در يك صنعت، يك نرم. حوزه خيلي باالست، يعني قابل تصور نيست
 هفته ديگر، يك يكنويسد، اعتماد كني و ببري در عمل استفاده كني، افزاري باو يك نرم.  استوار باشداي هم نداردبيرون آمده است كه هيچ تجربه

.پذيرندجا بشود، خب معلوم است كه مديران به سادگي نمياش جابهميليارد تومان پول در نتيجه استفاده
شود در هاي ما حس بكنند كه ميبايد بچه. ايم كه بايد اعتماد كرد و فرصت دادپذيريم و اين ريسك را جا انداختهما اآلن اين ريسك را مي

.واقعاً تفاوت نگاه كارآفرين و غيركارآفرين در همين پذيرش ريسك است. محيطهاي خيلي سخت هم نترسيد و اظهار وجود كرد

آن موقع. كسي كه بتواند مسئله را حل بكند. اندگويند اينها دنبال رفاه مردم بودهكه ميوجود دارد كارآفرينان به  نگاه كي
كرديد؟شما چه جوري به اين ماجرا نگاه مي

. شناختميعني در آن موقع حتماً اين كه بايد از اين مسير به آن نقطه برسم را نمي. شناختمدر آن موقع شايد موضوع رفاه مردم را خيلي هنوز نمي
هاي دانشگاه نگاه كنم، ميل من اين بود كه بايد توان بچهخواستم به رخ بكشم، يعني واقعاً اگر بخواهم ام اين بود كه دانش ايراني را ميبرنامه

.اين واقعاً هدف جدي بود كه تعريف كردم. توانندصنعتي را به اين مديرها نشان بدهم كه اينها مي
بيني طرفي كه در آنجا خب وقتي مي. گرفتام ميبه طور جدي شبها گريهاز آن نگاه تحقيرآميز به ما اي كه در لندن داشتم، در يك دوره دو هفته

. اي و بايد گوش بدهي و او خيلي از نظر تجاري جلوتر از شماستدهد، از نظر هوش از تو باالتر نيست ولي او ايستاده و تو نشستهايستاده و درس مي
.كندا دارد برايت تعريف ميكند و آن ركني و هنوز تو را تحقير ميزند، واژه مديريت را شب به شب برايش گزارش ميكند، حرف ميادعا مي

 شايد برتر باشيم، اما مثالً در زمينه هوش (IQ)ها از نظر هوش محاسباتي يعني ما ايراني. هوش هم ده مدل مختلف دارد
ماندگي ما كه پرورش پيدا نكرده ايم، يعني به لحاظ اجتماعي شايد اين عقب پرورش پيدا نكردهچندان(EQ)اجتماعي

.از ما جلو بزند كمتر،IQد كه آن آدم با شواست، باعث مي
ام را در آنجا بر اين قرار دادم و به خودم گفتم بايد يك روزي برسد كه محصول خودم را به اين همان نكته بود كه من به طور جدي واقعاً اراده

گويم ا واقعاً دارند، بهتر هم دارند ولي من به شما ميهاي مرا بچهIQبرسيم به جايي كه بتوانيم ادعا كنيم، به قول شما . شركتهاي خارجي بفروشم
. برداري بهتر بكنندتوانستند از همين جوانها كلي بهرهرفتند مياگر مديرهاي ما مسيرهاي بهتري را مي. كه مشكل اساسي ما بحث مديريتمان است

، روشگويند كه مشكل ما در ايرانمياند، اين است كه خودباوري كم است و همه شايد دليلي كه اين مسير را نرفته
دار را انجام بدهد و طرف مثالً مجبور است ظرف دو سال يك كار جلوه. كم استهم عمر مديريتها اين كه  ومديريت است

كمتر مدير جديدي، كار مدير قبلي را معموالً از طرفي چون طيف آدمها متنوع است . فرصت ندارد تا كار زيربنايي بكند
حاال شما در اين زمينه بفرماييد چه ابتكاري داريد؟. شودكند، يعني هميشه چرخ از اول اختراع مييپيگيري م

 شروع كرديم، يعني شاهد بخش خصوصيشايد يكي از داليل اصلي موفقيت نسبي ما در اين مسير اين است كه ما در . نكته شما كامالً درست است
جايي اقعاً تيم مصمم بود كه به نتيجه برسد و با وجود تمام افراط و تفريطهاي سياسي در اين چند سال جابهو. گوييد نبوديماين تغييراتي كه شما مي
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 من هم موافقم . كه هرقدر هم كه زمين خورديم باز هم بلند شديم استكرديم و اين استمرار فعاليت بوده ما داشتيم كارمان را پيگيري مي،مديريتها
آيد، تا به يك مديري كه پس از دو سه سال مي. يكي از مهمترين داليل عدم موفقيت ما تغييرات زياد مديريتي استكه اگر بخواهيم بشماريم 

كند، در صورتي شود و اين است كه ما مديريتهايمان در ايران با توجه به تغييرات سياسي تغيير پيدا ميموضوعي مسلط بشود بالفاصله دچار تغيير مي
، باالخره به يك سري اصول در بحث مديريت پايبندند، فارغ از بحث سياسي، مسائل حزبي و مسائل انتخاباتي، نظام يا حاكميتكه در همه جاي دنيا

 ارشد به اي است كه متأسفانه در سطحاين نكته. ايمزده و سياسي شدهولي ما متأسفانه در ايران زيادي حزب. مديريت در آن سطح دچار تغيير نيست
اش همين بود كه در طي دوازده سال شركت خدمات انفورماتيك فكر كنم  شايد ضعف مديريت ما يكي از داليل جدياده نشده است،آن اهميت د

. مدير عوض كرده و دكتر الهي بعد از چند سال عوض شد10-15
،  استهر مشكلي هم كه بوده. تمان داشته باشمام كه مسئوليت اصلي را در شرك من افتخار داشته سال گذشته تماما13ً-12حاال حساب كنيد در اين 

.تواند خيلي تأثيرگذار باشداين نكته مهم كه اشاره كرديم مي. ايمايم و بلند شدهدوباره كمك كرده

حاال چون موضوع كتاب ما درباره كارآفريني است خود شما از فرايند كارآفريني چه تعريفي داريد؟
اي نداشتيم و با وجود اين  كه شروع كرديم، سرمايه78ما در سال . شرايط شروع كارمان براي شما جالب باشداي را اشاره كنم، شايد يك نكته

نيافتني اصالً موضوعي بود كه براي همه دست. گذاري كندگذاري هم حاضر نبود بيايد براي ما سرمايهخواهم معرفي كنم هيچ سرمايهريسكي كه مي
اي خاتمه گذاري شد و موضوع تا اندازه نيافتني بود؛ به جز آن موردي كه به دست دوستان در مؤسسه امين سرمايهگويم دستبه طور جدي مي. بود

پرداخت قرارداد با چك تضميني خصوصي، يك پولي بگيريم و ميز و كامپيوتر و صندلي و دفترمان را به راه ما توانستيم از محل پيش. يافته بود
البته . ها مصمم شدند كه يك كاري انجام بشودها همت كردند و واقعاً با كمترين هزينه اجرايي و با كمترين حقوق، بچهگاه بچهواقعاً با آن ن. بيندازيم

ولي . شدشدند و مشكل ايجاد ميشد وارد جزئيات نميكرديم و صنعت خيلي باز نميمقارن هم شد با توسعه صنعت، يعني اگر همه اين كارها را مي
.شد كه يك زيرساختي را در اين مسير شكل بدهيماين باعث 

م اهميت اين هخوامي. زنممن چند مثال برايتان مي. بحث ريسك، تصميم يا نگاه آينده است. تواند خيلي مهم باشددر كارآفريني دو موضوع مي
شايد باورتان . دوستان و همكاران جوان را داشته باشيمموضوع را روشن كنم و كارهايي را كه ما كرديم بگويم تا بعد از آن، بحث ارزش نيروي كار و 

 درصد ريسك 100بستيم كه هايمان مي مثالً با مشتري81ما يك قراردادي را در سال . نشود، حتي همكاران فروش امروز من باورشان نشود
!داشتمافزار در محيط مشتري خصوصاً در اينترنت را من برميعملياتي نرم

ين چيزي مرسوم هست؟آيا در دنيا چن
گذار و هيچ كارفرمايي حاضر نبود ريسك اين كار را بردارد، به ولي آن موقع نكته هم همين بود كه هيچ سرمايه. امروز هم در ايران نيست! اصالً

ر اين كار جلو برويم و واقعاً اعتقاد گفتيم بايد دها اعتقاد داشتيم و واقعاً انگيزه داشتيم كه ميبه كار بچه. خاطر اين كه به خودمان ايمان داشتيم
 درصد 100قراردادهاي ما . قسم بوديمها هم واقعاً تا اين حد با همديگر همبچه. شود مشكالت را به هر طريقي كه هست رفع كردداشتيم كه مي

گفتند شما چرا و واستند تسويه كنند، ميخ قرارداد را مي87يادم هست در سال .  درصد شامل ريسك100ريسك بود و براي ما براي كارفرما بدون
. درصد ريسكش با ماست100 اينها و مال آن سالهاست  كهسه تا قرارداد دارم- ايد؟ دو چه جوري اين را امضا كرده

فقط صورتحساب .  داشتندرسانياينترنت در آن زمان هنوز همه بانكها در حد اطالع. بانك سامان افتتاح شد اولين بار اينترنت براي بود كه83در سال 
83بار در سال ما اولين. گفتند اطالعات حسابتان تا ديروز يا هفته پيش را برويد و بگيريدريختند و ميآن هم در سايتهاي آفالين داده مي. دادندمي

 چون دكتر هم !مئني؟ دچار مشكل نشوي گفت فاطمي مطبخشدكتر نورمرحوم . انتقال وجه آنالين را راه انداختيم، يعني انتقال وجه بانك به بانك
باالخره يك جايي .  درصد هم به اميد خدا50 درصد مطمئنم، 50گفتم آقاي دكتر . ديد كه بحثهاي امنيتي خيلي تهديد استدر سفرهاي خارجي مي

.هم بايد توكل كرد
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.ين است كه آهنگ رشدش كند استكند يا حداقلش ايعني انگار تا ريسك نكنيد يك حركت كارآفرينانه يا كالً رشد نمي
85- 84سال در . سه مورد ريسكهاي واقعاً بزرگي را كرديم و واقعاً هم اين ريسكها را هيچ كس باور نداشت-ما در دو . خواستم همين را بگويممي

POZ.  در ايران نبودPSP موضوع مثالً.  تقسيم بشود50- 50ريسك كه  خواست ، اولين بار بانك سامان در يك مورد پيشنهادي به من برايبود كه

 بياوريم، كار خيلي POZپرداخت راه بيندازيم و خواهيم شبهمن پيشنهاد را بردم براي آقاي رجايي و گفتم مي. چون واقعاً از اين مفاهيم نداشتيم. نبود
اولين مورد، پيشنهاد را وقتي . با كارتهاي سپه داشت در ايران ATMدستگاهكنيم مثالً بانك سپه صد نهايتاً به آن موقع كه نگاه مي. جديدي بود

. 50-50زنيم بعد  مي جانبييك شركت! بعد گفت در بانك نه.  باشد50-50سه سال همكاري گفت كه مشاركت -برديم آقاي رجايي بعد از دو 
POZ تا 500ما شركتمان را هم تأسيس كرديم، رفتيم . عيناً كل سهم ما را تسهيالت داد. دهمگفت به شما وام مي! گفتم آقاي دكتر، سرمايه ندارم

 مشاركت كرد و آن هم هنوز نيامد داخل كار، 50-50گذار يا بانك كارفرما با يعني بعد از چهار سال كار نهايتاً سرمايه. خريديم، آورديم و شروع كرديم
 هست، هيچ جاي ديگري با بخش خصوصي مشاركت PSPش  كه هنوز هم اسمPSPدانيد اآلن به جز مشاركت ما در يك در صورتي كه شما مي

.كرديمگذاري  بزرگ سرمايهPSPما تنها شركت خصوصي در ايران هستيم كه در يك . ندارد

شما بايد به كساني هم كه در آن بانك بودند و موافقت كردند كه پيشتاز اين زمينه باشند يك مقدار حق كارآفريني بدهيد، 
كردند، ولي طلبانه فكر ميشايد براي مجموعه خودشان طبيعتاً داشتند منفعت. نداهاي داشتكر پيشرفتهيعني آنها هم طرز ف

.اين ريسك را هم پذيرفتند
چون ما وثيقه نداشتيم و تمام تسهيالت را با چك و . شداين كار انجام نميدادند نبود، قطعاً اگر اعتماد فردي دوستان نبود و تسهيالتي كه به ما مي

.شوداعتماد به اين وجود داشت كه كار انجام مي. اعتماد وجود داشت. كامالً نكته شما درست است. سفته فردي و مديرهاي سازمان گرفتيم
بانك خيلي  حوزه اينترنت83آن موقع در سال . ده استكنيد، اين يك تحولي است كه در ايران اتفاق افتاحاال شما در حوزه كارآفريني داريد بحث مي

. به اين كه كاربرد داشته باشد و اين، فرهنگ جامعه ايراني را ارتقا داده است. به كاربردي شدن اينترنت در ايران كمك كرده است
ور كنيد در آن سال، آن عضو هيئت مديره تص.  بود كه شبكه دو سيما يك مصاحبه خبري گذاشت با يكي از اعضاي هيئت مديره85يادم هست سال 

ولي . بانك ملي هزار دليل آورد كه ما مدير نداريم، مخابرات نداريم، امنيت نداريم، هيچ كدام از زيرساختارها براي بانكداري الكترونيكي فراهم نيست
واقعاً قبول . ايماي هم كردهايد شروع كنيم و تا اندازهاش را نداريم و بمن به صراحت همانجا اين جمله را گفتم كه همه چيز هست، ما هنوز عرضه

مهم است كه ما چه جوري نگاه .  دليل براي انجام ندادنش هست و فقط يك دليل براي انجام دادنش99كنيم كه هميشه براي انجام يك كاري 
. مهيا كنيماش راشود با همان يك دليل قابل انجام بودن، كار را شروع بكنيم و بعد بقيهكنيم، مي

ايم كه بپذيريم داليل بسيار زيادي براي انجام اي را واقعاً سعي كردههر پديده. ايم با اين نگاه به هر كاري نگاه كنيمدر اين مدت ما خيلي سعي كرده
كم گسترش بدهيم و  كمايم از همان نقطه، روي كار متمركز بشويم و با همان يك دليلولي داليل قابل انجامش را سعي كرده. ندادنش هست

اي كه دوستان از اولين قراردادي كه ما با بانك ملت بستيم را هنوز يادم هست، صحنه. بتوانيم در سطح خيلي بزرگتري آن كار را به نتيجه برسانيم
 ما در كشور همان ترين افتخارهايبانك ملت آمدند در شركت كه مثالً برايشان دمو برگزار شد، قرار بود يك سوئيچي بگذاريم كه اآلن يكي از بزرگ

كند و به راحتي وضعيتش در حدي هست كه ادعا بكنيم در حد شبكه شتاب  است كه روزانه چند ميليون تراكنش را پردازش ميسوئيچ بانك ملت
. تواند در سطح بانكهاي بزرگ با خود شتاب رقابت كندمي

، خب اصالً قابل رقابت ATMولي از نظر سابقه اجرايي مثالً تعداد تراكنش، تعداد . داشتيم ما حرف علمي براي گفتن خيلي ،در ادامه بررسي سوابق
. و مثالً آن موقع صد تايي بودندر اين مسيرها تجربه بيشتري داشتولي مثالً بانك ملت د.  داشتATMبانك سامان هم آن موقع هنوز ده تا . نبود
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كنند، بعد گسترشش بدهند؟توانستند يك بخشي از بانك ملت را شروع نمي
گويد كه من فعالً براي ده تا ولي زمان انتخاب نمي. آيندكنند، ولي در اجرا براي ده تا جلو ميدر انتخابها مديران ما هميشه براي صد انتخاب مي

.مهخوامي

.ارندگذكنند و ابتدا يك طرح آزمايشي ميپايلوت كه خيلي مرسوم است، در هر صنعتي اين كار را مي
جالب است كه . واقعاً رقابتي بود كه با دو شركت خارجي بود. شوي ارزيابي مي،در زمان انتخاب شما براي تعيين سطح. پايلوت بعد از انتخاب است

قع هم هنوز يك ولي با البي و فشار و رايزني و اين كه در آن مو. سه برابر بيشتر بود و محصول خارجي هم انتخاب شد-مثالً قيمت آنها شايد دو 
يعني واقعاً رفتيم و توانستيم كار را انجام بدهيم و براي .  از بانك ملت بگيريم راكم وضعمان بهتر از امروز بود، به كمك ارتباطات توانستيم كار

ادآوري كنم كه واقعاً هم من خواستم نكته شما را در اينجا ي. در يك مقياس مثالً بيست نفره به هر حال كار را گرفتيم. شركت، نقطه جهشي بود
مديريت ارشد بانك ملت، آقاي درخشنده را بخواهم نام ببرم، يا خود آقاي منوچهري مدير عامل وقت، شخصاً در هيئت مديره براي تضمين گذاشتن 

ون حوزه كارشناسي آنها يك يا تعهد، عالقه خودشان را به مرحله اجرا در آوردند كه ما دوست داريم يك شركت ايراني در اين مسير وارد شود، چ
.هيئت مديره و مديريت گفتند كه اگر واقعاً توانايي اوليه وجود دارد، ما حاضر هستيم. اطمينان اوليه را از كار ما به ايشان داده بود

!مطرح بوده است ديگر، نه؟» وتو«موضوع حق 
 سالهاي بعد اين فرصت براي ما در. اين ريسك را كرد و اين فرصت را به ما داد، ملتبله، واقعاً از اين نظر، جاي تقدير دارد كه مديريت ارشد بانك

. را تجربه كرديم500 مثالً TPS كه ما عمالً حجم تراكنش ميليون در روز يا فرصت رشد بسياري بود

. نمايي داشته باشدصعودِرشد و پس بانك ملت باعث شد كه آهنگ رشد شما يك دفعه 
اآلن از نظر شاخصهاي بانكداري نوين در ايران به طور جدي در خيلي از موارد مال بانك . اش را هم ديديمنتيجه. ين استدقيقاً هم. درست است

.ATM و حتي در حوزه POZاز نظر توسعه بانكداري نوين در حوزه كار، در حوزه . ملت برتر است

ي و امريكايي چيست؟ مذهب نه به آن معناي مرسوم و آقاي دكتر اين برايم سؤال است كه فرق مديريت و كارآفريني ايران
اش كه به عنوان يك نوع نگاه به زندگي، واقعاً تأثيري در اين مسير داشته است يا نه؟فرماليته

براي خواهم بگويم مذهب به عنوان يك انگيزه صد درصدي، انگيزه جدي نمي. كنمام تفسير ميمن مذهب را به تفكر ذهني كه در آن بزرگ شده
من . گذاردكنيم كه آن باورها روي تصميمها اثر ميناخودآگاه محيطي كه ما در آن بزرگ شده بوديم، يك سري باورهايي به آن پيدا مي. كار بود

. بودم بزرگ شده ،ناخودآگاه در يك محيط آرماني كه در زمان جنگ براي جوانها ايجاد شده بود و در آن مسير. ناخودآگاه بزرگ شده جنگ هستم
قطعاً براي من يك الگوي ذهني وجود داشت كه وظيفه من هست كه به سهم خودم و در حوزه تخصصي كشور را كه در مسير رشد است كمك 

ولي شايد آن توكل اصلي كه اشاره . كنماينها وجود داشته است و رد نمي. جبهه اصلي جنگ نيست و بايد در حوزه تخصصي هم فعاليت كرد. كنم
. ايمايم تجربه نداشتهايم و قبول كنيم در مسيري كه آمدهكنم كه تخصص كافي نداشته جاهايي است كه باالخره اعتراف ميكردم، در

.تخصص شما شايد هنوز در حوزه اجرايي نبوده است
گويم دانش كافي هم ه جرئت ميايم بتخصصي كه به قول شما به صورت عمليات اجرايي باشد نبوده است و آنجاهايي هم كه به كار، حمله كرده

واقعاً نه بانكدار بودم، نه تخصص مديريتي داشتم، نه . افزار بودليسانس و دكترا سختتخصصم در دوره فوق. تعارف هم ندارم. موجود نبوده است
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افزار در ايران اصالً تجربه انس نرمالتحصيل دوره ليسانس و فوق ليسهاي فارغگويم بچهافزاري به طور كامل داشتم و به طور جدي ميتخصص نرم
.دنده روشها را ياد مي ونويسي، زبان برنامهپايه مفاهيمدانشگاههاي ما فقط. طراحي در مقياس بزرگ را نداشتند و هنوز هم به هيچ عنوان ندارند

!آموزدشايد روش فكر كردن را دارد مي
قطعاً يك كسي مثل ما بايد مثالً ده سال در شركت معروف خيلي . يمي را در طي كار نداشتخواهم بگويم كه دانش عملياتبله، من نقدي ندارم، مي

.اش تجربي استاصالً نيازهايي كه امروز در كار خودمان داريم همه. رسيدكرد تا به اين تخصص ميبزرگي، با يك شركت بزرگ كار مي
ها دسترسي به اينترنت هم نداريم و باالخره خيلي. واقعاً گير كرديم و مشكل داشتيمخواستم بگويم كه خيلي جاها رفتيم، در بحث توكل اين را مي

 آن راخواهيچه جوري مي. مثالً موارد زيادي شده است كه در يك سال مثالً رتبه بانك ملت خوابيده است.  نداريم راحتي حمايت شركتهاي بزرگ
. ايم، واقعاً در خيلي جاها توكل بوده استگويم خيلي جاها تصميمهاي سختي گرفتهكه مياي؟ اينجاست ي؟ با چه اعتمادي و چه تجربهدهبارتقا

توكل، اتحاد يا اميد به اين كه .  بسيار باال بوده است كهگيري را خواستم بگويمالبته راههاي ديگر را هم رفته بوديم، اثرش روي نقاط سخت تصميم
شود كه خيلي اوقات باورتان نمي. ر مسائل ما خدا هميشه لطفش با ما بوده و خيلي كمكمان كرده استمن اعتقاد دارم كه د. شويمحتماً حمايت مي

هر تصميمي . فتگرشد بينم بهترين تصميمي بود كه ميولي بعد مي. چون دليلي نداشت كه بگيرم. امدر فالن محفل، تصميمم را چه جوري گرفته
اش را نه تجربه. چون دليل نداشت كه آن كار را بگيرم. امدانم چطور تصميم گرفتهولي من واقعاً نمي. شديمگرفتيم دچار مشكل ميغير از اين مي

.داشتم، نه خيلي شناخت داشتم، ولي واقعاً لطف الهي بوده است

حاال . شود كه اين اعتماد به نفس را داشته باشد كه در اين مقاطع چنين تصميمهايي را بگيردشخصيت آن آدم باعث مي
 كه آن مقدمات را خودش تواند از يك كارآفرينكنيد كه حاكميت چطور ميشما فكر مي. اثرهاي حمايتي را شما بفرماييد

اش تسريع يا تسهيل بشود؟دارد، حمايت كند تا روند كارآفريني
به هر طرحي كه از سوي . قعاً نگاه كارآفرين موجود بوديعني اگر صراحتاً بخواهيم اشاره كنيم مثالً در طرح تكفا وا. قطعاً شخصيت فرد هم مؤثر است

در مقطعي كه . شد و هم به صورت تسهيالتحمايتهاي پژوهشي خوبي ميهم شد كه نگاه تغييراتي يا توليدي در آن بود واقعاً هر تيمي ارائه مي
يي اداره كردن يك تيم پنج نفره را دارند، واقعاً بودجه كافي آمد كافي بود كه فقط نشان بدهد تواناهايش بودم، طرحهايي كه ميعضو يكي از كميته

تواند خيلي مؤثر باشد ولي كافي نيست و طرح تكفا آن مي. خواهم جواب شما را بدهم كه آن الزم هست ولي كافي نيستطوري مياين. شدداده مي
ما مثالً بعد از طرح تكفاي يك، ممكن است صدها تيم داشتيم، همه در ! داي كه طرح تكفا زد، شايد اگر نبود بهتر بوآغاز خيلي خوبي بود، ولي ضربه

در حوزه فروش و بازاريابي و عرضه كارشان هيچ فكري . كرده بودند منتهي با يك سري كمكهاي دولتتجربه  كارهايشان را ،حوزه كارهاي كوچك
 كرده بودند، حتي شده با شركتهاي خارجي هم پروژه گرفته بودند و اي، چند سال كارهاي خيلي قشنگينكرده بودند، انگار روي بلورهاي شيشه

.حمايت شده بودند، ولي بالفاصله با قطع شدن طرح تكفاي يك در دولت بعدي تمام تيمها از هم پاشيد

...يعني زنجيره ارزش را براي شكل دادن كسب و كار طي نكرده بودند 
كننده گوييد تسهيلنيازي كه مياگر آن پيش. شدزد به صنعت و به منبع درآمد منتهي ميايج را قالب ميبود اين نتاگر طرح تكفاي دويي مي!دقيقاً

.اش را داريمباشد و اگر پكيج كامل باشد، خوب است وگرنه مخرب است و تجربه

...دهد شود جامع باشد و آمپول تقويتي جواب درخوري نميپس بايد هر طرحي كه ارائه مي
ها كه ديگر دار شدند و چقدر بچهها مشكلواقعاً چقدر خانواده. آورديد به هدف برساند و اگر وسط كار رها كند، نااميدي و مايوسي به بار مييعني با

د تا اواخر طرح ما شاي. نتوانستند كار كنند و از ايران رفتند، يعني ناموفق بودن طرح تكفاي يك اين بود كه به اندازه تكفاي دو اجرا نشد و تمام نشد
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تكفاي يك به اين نتيجه رسيديم كه بزرگترين لطف يا حمايت بعدي اين بود كه براي شركتها فقط يك مركز بازاريابي راه بيندازند كه طرحهايشان 
پاسخ . اده نكرده بودندآن هم به دليل اين بود كه دوستان ما هم تجربه اولشان بود و طرحهاي اجرايي در اين زمينه پي. را در يك جايي عرضه كنند

ترين موفقيت ما اين است كه از روز اول هيچ شايد مهم. سؤال شما اين است كه طرحي خوب است كه جامع باشد وگرنه اگر نباشد بهتر است
ن كه از روز اول با اي هم به ما كمك نكرد و ايايم، هيچ مصوبهما در اين دوازده سال شايد يك ريال از هيچ دولتي كمك نگرفته. حمايتي نشديم

 و مدام بهترش دپرداخت، با تعهد، در ماه دوم مجبور شديم برويم و يك محصولي را روي ميز بگذاريم كه كار بكنايم، با پيشقرارداد شروع كرده
.كنيم

گوييد مخفف چيست؟اين تكفا كه مي... يعني اين تهديد به فرصتي براي رشد شما تبديل شده است 
 سه -ولي يك طرحي بود كه بودجه دو. اعداد و ارقامش يادم نيست.  شروع شد81 فناوري اطالعات، كه يك طرح ملي بود و در سال توسعه كارايي

هزار ميلياردي دولت تصويب كرد و اختيار داد به معاون توسعه اشتغال وزارت مخابرات و به نماينده ويژه رئيس جمهور ابالغ شد كه اين كار را انجام 
ها يك سري كارهايي را كرد كه در حوزهگذاشت و آنها را موظف ميها، سازوكارهايي را ميآمد در وزارتخانه يك بودجه عظيمي بود كه مي.بدهد

 بر يعني بر تمام بودجه سازمانهاي دولتي و. هاي اينها را انجام بدهندكرد كه بتوانند پروژه از آن طرف هم بخش خصوصي را حمايت مي.انجام بدهند
ها و تيمهاي خصوصيها و مجموعهكرد و از اين طرف هم يك سهمي از بودجه را در اختيار مؤسسه نظارت ميITشان و كاربري طرحهاي توسعه

نعت يعني نظارت بر مصرف بودجه و از اين طرف بر حمايتهايي كه از ص. كردداد و حمايت مي را داشتند، ميITكه طرحهاي متناسب با نياز كاربري 
ITشد مي.

به شما . شود دليل پيشرفت نمي،مطمئن باشيد رانت. آورنددهند يا رانت ميدر ايران متأسفانه دولتمردان اگر بخواهند حمايت كنند، سريع يا بودجه مي
د قطعاً توسعه فناوري و قدرت تمام آنهايي كه رانت به ايشان داده ش. كنيدرويد و در آنجا شروع ميدهند، مييك بازار انحصاري يا يك گوشه مي

دليل عدم رشد فناوري آن . واقعاً در حوزه شتاب متمركز استيك شركتي در صنعت خودمان . گويماش را مينمونه. اندرقابت بعد از رانت را نداشته
. شركت همين درآمد چندين ميلياردي در سال است كه از آن حوزه دارد

د به صورت آكواريومي و مصنوعي باشد، بايد طبيعي رها كنند تا هر كسي با توانايي و گوييد كه حمايت نباييعني شما مي
...روند  اينها خود به خود پيش مي ودولياقت خودش برنده ش

افزار مثل كننده سختدر حوزه صنعت، دولت باز هم آمد به شركتهاي تأمين. خواهم بگويميك نكته مشابه را مي.  رقابت آزاد باشد، بايددر بازار
ATMمثل كمك به صنعت خودرو. يا مثالً عوارض وارداتي كشور را بيشتر كرد.  يا خيلي جاهاي ديگر، اين رانت را داد كه واردات را ممنوع كرد .

ت نكرده گويم، تنها صنعتي كه دولت حمايبه طور جدي مي. كندطوري دارد حمايت مييعني خودروهاي ما رشد نكرده است به دليل اين كه اين
. اي نيستاصالً پنجره. شودشما اآلن نگاه كنيد، هيچ جا شامل قانون منع واردات نمي. افزار بوده استصنعت نرم

اگر شما آن انتظارات را برآورده كنيد، ناخودآگاه . واقعيت را بگويم، اگر يك مدير دولتي به شما كمك كرد، مطمئن باشيد كه يك سري انتظاراتي دارد
، بيرون بايستيد و  نرويدپس بهتر است كه اصالً در آن حوزه. شويدرويد و اگر رفتيد، مدير بعدي كه بيايد، شما حذف ميند آن مدير دولتي ميدرون با

.اينامهمن با اين ابزار خيلي ساده خودم را توجيه كردم كه خيلي نبايد برويم در مسير آيين. كارتان را بكنيد
 نكته كارآفريني كه يكي از الزامات جدي بحث كارآفريني اين است كه اول با اعتمادسازي چه در حوزه كارفرما، چه در حوزه گردد به آنباز هم برمي

ام و عمالً از يعني در وزارت دارايي و بانك مركزي خودم عضو كميته بوده.  در كميته ملي دولت الكترونيك هستم83من از سال . دولت شروع بكنيم
اين نگاه خيلي . ام كه تدوين، تصويب و اجرايي بشودهايي كه واقعاً به صالح مملكت بوده است را براي توسعه بازار سعي كردهنامهآيين تمام 83سال 

ي اي بوده، پيشنهاد حتي مصوبه هيئت وزيران بوده، پكيجهاي داخلنامهوقتي يك پيشنهاد آيين. اثرگذار بوده كه دولت تا اين حد اعتماد كرده است
اش، يعني در حوزه توسعه اند و در مسير بيشتر حوزه كاربريايم و واقعاً آنجاها هم پذيرفتهخود وزارت دارايي بوده يا مصوبه داخلي بوده، پيشنهاد داده
مسير توسعه دولت هم ايم از حمايتهاي دولت استفاده كنيم كه در سازي، خيلي سعي كردهبازارش، در حوزه اعتمادسازي براي مردم، در حوزه فرهنگ
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يك جايي . ايم اين را جا بيندازيمتواند توسعه اجتماعي داشته باشد، سعي كرده خيلي خوب مي،يك جايي دولت احساس كرد از اين مسير. قرار گرفت
من به طور جدي اينجا . ي استنكته مهم. تواند بيايد بر اساس اين، توسعه خود كشور را بنا كنددولت واقعاً احساس كرد مسير خطرناكي نيست و مي

تر از اين ديگر دولت الكترونيك خجالت كشيد كه اگر عقب.  مثالً توسعه بانكداري الكترونيك، قبل از دولت الكترونيك شكل گرفت.كنمادعا مي
يادم . ست خودش بردارد ثابت كرد كه ريسكش را حاضر ا ودولت آمد هشت سال قبل از-نظام بانكي حداقل هفت. باشد خيلي برايش بد است

اولين جا در . سازمانهايي كه روي اين سرويس پرداخت بكنند، كمتر بود. هست مثالً چند سال پيش زيرساختهاي پرداخت اينترنتي موجود بود
اطالعتان در سالهاي حاال جهت . پرداخت اينترنتي بليطهاي رجا اولين پديده بود كه شروع شد.  بود85قطارهاي مسافرتي رجا شروع كرديم كه سال 

حاال كه فكر كنم، اغلب سرويسهاي حوزه خدمات به راحتي براي مردم امكان پرداخت اينترنتي فراهم . اول خيلي مغايرت داشتيم ولي شروع شد
.هست و سرويسهاي الكترونيكي هم فراهم هست

 در شركت شما چه فرايندي داشته است؟نيروي انسانيانتخاب 
 هفت سال اول كه من خودم بيشتر در حوزه انتخاب افراد، - در شش. التحصيل بودند اوليه معموالً دانشجو بودند، يا تازه فارغآدمها در آن هسته

ادعايم اين . ايميعني ما اصالً انتخابي نداشته. مند بوده است كه با ما كار بكند و ما ردش كرده باشيمشود كه عالقهدرگير بودم، هيچ كسي پيدا نمي
طور نيست كه بگوييم ما اين. اش قرار بگيرند كه در شركت ما فراهم بوده استست كه همه اين توانايي را دارند، به شرطي كه در شرايط محيطيا

ت باشد، من ادعايم اين است كه اتفاقاً اگر محيط درس. بررسي كرديم كه مثالً شرايط خانوادگي، شخصيتي، فردي و انساني همه اينها را داراست يا نه
.كنم كه اين قابليت را دارندام، به طور جدي ادعا ميهاي ايراني كه من با ايشان كار كردهشناسم، بچهتا جايي كه من مي

ها ارزش قائل بشويد، كافي است كه به بچه. گذاري استبحث ارزش.  درصد اعتقاد به اين دارم كه محيط كاري يك بحث متقابل است100
واقعاً همه مديرهاي اينجا از نقطه صفر . خواهديك جوان غير از اين چه مي. شان را به طور ملموس به خودشان نشان بدهيداناييدستاوردشان و تو

ته ما كمتر همكاراني داريم كه تجارب زيادي در سازمانها داش. اندالتحصيلي شروع كردهها از دانشجويي يا نهايتاً بعد از فارغاند، تمام بچهشروع كرده
.باشند

خواهم بگويم توهم كه يك كلمه يعني همين اآلن جوانهاي ما نمي. اندحاال خوب يا بد كاري ندارم ولي قبول كنيم كه ما را خيلي پرادعا بار آورده
طع، خيلي كارآمد بود و در حوزه صنعت، اين تواني بود كه در يك مق. هاي خودشان دارنداشتباه است، ولي يك تصور كاذب خيلي بزرگي را از توانايي

كنند كه روحيه تأثيرگذاري را گويند جوانهاي ما اآلن احساس ميها ميبعضي. بعد از انقالب در حوزه صنعت و در حوزه علمي خودش را نشان داد
اوليه خيلي سخت بود، ولي ندارند ولي من اعتقادم اين است كه حداقل نسلي كه من افتخار داشتم كه اين موضوع را با ايشان شروع كنم سالهاي 

شود اين كار را كرد و حاال با توسعه اين شود اين كار را كرد و واقعاً دوست داشتم كه اين ارزش را براي ديگران ثابت بكنم كه ميباور داشتم كه مي
.رسيده است امروز به صورت مستقيم نزديك پانصد نفر همكار داريم و به طور غير مستقيم به باالي هزار نفر ،ظرفيت

رف داشتن منطق انجام كار و اعتقاد به توانمندي در انجام صِ... شما فرموديد كه وام ندهند، حمايت نكنند، رانت نباشد، 
كار، آيا اينها به عنوان تنها ملزومات توسعه كسب و كار مطرحند؟

اثر يك تعهد كار از . د، بالفاصله تعهد انجام كار وجود داشته باشديعني اگر قرار شد كمك كنن. آيد، جامع باشدبحث اين بود كه اگر يك پكيجي مي
پرداخت، خيلي بهتر از يك رانتي است كه بدون نتيجه و آور و تعهدآور بدهند همراه با يك پيشيعني اگر يك قرارداد الزام. اثر حمايت بيشتر است

. هدف است
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 چند نفر كه قرار است با هم يك هدف را به سرانجام برسانند، براي اين كه.  خيلي پر حرف و حديث است،داستان شراكت
هايي داشته باشند؟ يا چه نكاتي را رعايت بكنند كه اند موفق شوند، اين آدمها بايد چه ويژگيدر كاري كه در پيش گرفته
زير يك سقف دوام بياورند؟

البته داليل ما بيشتر كاري بود، يعني دوستان با تخصصهايي . ايمحله انشعاب داشتهايم و در دو مرالبته خب ما هم خيلي از اين انشعابها مستثني نبوده
خواهد يك كار كارآفريني آن تيم يا هسته اوليه كه مي. كردند، ولي تنها بحث اعتماد متقابل مطرح هستكه داشتند پيشنهادهاي بزرگ دريافت مي

 براي مديريت مشكالت يا روابط و حل مشكالتشان آن اتكا يا اعتماد به نفس را ندارند و باالخره را شروع كند، اگر به هم اعتماد نداشته باشند، قطعاً
.شونددر يك جايي دچار ضربه مي

اندازشان يكي باشد؟ آيا بايد از نظر تفكر، همجنس باشند؟ آيا الزم هست كه اينها دورنما يا چشم
ولي اگر بتوانند آينده را با . دهد، حاال ممكن است كه بعد از دو سال بشود يا بعد از ده سال بشوداگر يكي نباشد باالخره يك جايي آن جدايي رخ مي

اش واقعاً با همين نگاه واحد بوديم و اعتماد خيلي كاملي هم داشته باشند، مثالً ما حداقل در اين آخرين تيمي كه تا امروز با هم هستيم نفرات اوليه
يعني من اين را . اعتمادي كه دوستان به من داشتند، خيلي باال بود! توانم سوءاستفاده كنم نبايد بگويم، ولي حداقل ميشايد اين را من. وجود داشت

ها به من بيش از اندازه بود، ولي واقعاً رهبري يا مسئوليتي كه اين وسط به من داده شده، به طور جدي، هميشه بايد يادآوري بكنم كه اعتماد بچه
.هاي شركت اين هم در عرصه اوليه وجود دارد و هم در همه اليه!توانم بگويم كه در شركت، كاريزماتيكممي. عتماد من هستبيش از حد ا

...اعتقاد قلبي است، نه زوري 
. واقعاً قلبي است، نه فقط در حوزه داخل شركت، حتي در حوزه بازار نيز همين هست

ايد؟ ايد، راجع به نهادهاي مالي و نهادهاي بازاريابي چه تجربياتي داشتهر كردهبا توجه به اين كه شما در حوزه مالي كا
اهميت و نقش اين نهادها، در توسعه كسب و كار چيست؟

وقتي سروكار با پول باشد، خب ريسكش هم باالخره خيلي باالتر است، يا هرگونه نگاه حمايتي هم . پيچيدگي اين حوزه قطعاً بيشتر از صنعت است
خواهيد يك حمايتي بكنيد كه يك كاري را واگذار كنيد يا يك حمايت مالي بكنيد كه منجر جوري ميچون اين. عدتاً نگاه همراه با ريسك استقا

خواهم اشاره من همين را مي. حاال آن نهاد مالي نهادي است كه از جنس پول شكل گرفته است. اي در حوزه نهاد مالي ديگربشود به يك توسعه
 حساسيت يك ،گذاران نهادهاي بانكيمثالً فرض كنيد در سپرده. نهاد مالي نهادي است كه از خودش كمتر سرمايه دارد و بيشتر امانتدار است. كنم

.كم بيشتر است
 اصالً وزارت . يا وزارت دارايي داردوزارت صنعت، معدن و تجارتيا فرض كنيد نگاهي كه اآلن . تر است اين مقوله يك مقدار كمرنگ،در صنعت

افزار بانكداري حمايت اش اين نيست كه از يك شركت نرماش اين است كه صنعت را حمايت كند ولي وزارت دارايي هيچ وقت وظيفهصنايع وظيفه
ك تشكر بانك مركزي اصالً هيچ موقع مأموريتش اين نيست و يك بار در اين دوازده سال نشده است كه بانك مركزي ما را صدا كند و ي. بكند

چرخانيم، چه برسد به يك لوحي، تقديري، تسهيالتي، كمكي، حمايتي  بانك را داريم به تمام معنا مي15زباني ساده بكند، به عنوان يك شركتي كه 
مركزي اصالً مأموريت وزارت دارايي و بانك . يك بار هم نشده است كه يك مدير بانك مركزي تشكر عادي هم داشته باشد. يا يك گرنتي، هيچ

وزارت صنعت، معدن و تجارتولي . اش مديريت اقتصاد استوزارت دارايي وظيفه. بانك مركزي شاخص پول ملي كشور است. چيز ديگري است
يعني اهميت نهاد . خواستم از اين نظر بگويم كه حساسيت كار ما در اينجاستمي. شناسد خيلي به عنوان صنعت نميخانهوزارتاين چه؟ خب ما را 

اآلن خيلي ساده، در بحث يارانه، حمايتي كه . اش حمايت است را داريم كه وظيفهيحداقل در صنعت، وزارت. لي اين است كه كامالً متفاوت استما
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دهد به خاطر بحث حمايت ها نداده، ولي همين بودجه چند هزار ميلياردي را كه دارد ميكند حاال ممكن هم هست كه به خيلي از صنعتيدولت مي
.است

هيچ وقت وزارت صنايع آمده است بگويد حمايت دولت شامل ماها هم ! حساب كنيد ما فقط ماهانه پنجاه ميليون تومان هزينه برقمان شده است
مينه حاال يك مثال كوچك را خواستم بگويم كه در ز. آورند و قبول هم ندارند و بانك مركزي هم كه اصالً هيچيشود؟ اصالً ما را در ليست نميمي

ولي خب . گيرداش حمايت از ابزارهايي است كه خودش به خدمت ميچون نهاد مالي نهادي است كه وظيفه. تر استكاري ما كارآفريني خيلي سخت
. ردوظيفه كارفرمايي و پيمانكاري، ادبيات خودش را دا. شودشود و مديريت ميدر قالب بحثهاي ديگر، كارفرما و پيمانكاري همه چيز خالصه مي

كنند، هم ات ميتا بيت آخر هم جريمه. نيد مستقيم و غيرمستقيم حمايتي داشته باشيداتوجا نمييعني واقعاً هيچ. شودجا به آن اطالق نميحمايت هيچ
سه ماه كار اگر. شايد، اين براي ما خيلي مؤثرتر بوده است. گيريخوري، ولي پولت را هم ميخوري، هم فحش ميشوي، هم كتك ميتهديد مي

اگر خوب كار نكنيد و كارفرما راضي نباشد، به طور جدي اآلن مشخص است كه . نكنيد قشنگ مشخص است كه حقوق نداريد به كارمندانتان بدهيد
كند، ماه بعد داند كه اگر سه ماه خوب كار ناين سازمان ميكارمند . افتد و به راحتي ما حقوق نداريم كه بدهيمپرداختهاي كارفرما به تأخير مي

. بنابراين بايد بهتر كار كند. گيردحقوقش را به جاي پنجم ماه، بيستم ماه مي

بنيان، به ويژه براي اين كه بتوانيم در كشورمان كسب و كارهاي دانش. بنيان هستندافزاري، دانششركتهاي نرم
افزاري را رشد بدهيم، راه حل شما چيست؟ شركتهاي نرم

د و بتواند يك سري شورد ا دولت به آن وكاشايبيشتر در حوزه مديريت ريسك است كه . ري بحث قبلي را اشاره كرديد ديگشايد در يك قالب
 ريسك ودبگذاراي پوشش بيمه،بنيان اين شركتهاي به قول شما دانشت محصوالبرايوكنندگان و كارآفرينها بدهد تضمينهايي را به مصرف

مسائلي كه كامالً وابسته به يا مثالً دد حمايت كنايي واقعاً مشكلي ايجاد شد دولت بتواناگر در يك جترتيب بدين. بپذيردا  رت محصوال ايناستفاده از
است اين كاري. ها اطمينان بدهدكنندهبتواند به نحوي به استفاده.  يعني يك حمايت يكسويه نباشد و به نتيجه وابسته باشد، را حمايت كندباشدتوليد

هم در بيمه كردنشان . كندمثالً چين تقريباً حدود دو برابر ارزش صادراتش دارد حمايت مي. كنديافته در بحث صادرات مي تمام دنيا به طور نظامكه
حاال .  ما باشدتواند خيلي به نفعكند، ميدولت اگر در آن مقوله بيايد چون به نتيجه دارد كمك مي. كند و هم در مالياتي كه در داخل دارندكمك مي

ها را در طول زمان چون قبول كنيد ما تجربه. محصول را بخرد يا محصول را يك جوري حمايت كند كه مثالً در بخشهاي دولتي از آن استفاده بشود
طعاً اگر مشكلي  كه به من يك فرصت بدهد تا يك خدمتي را عرضه بكنم، قاين. كردن را بدهدفرصت رشد و فرصت استفاده و خطا . كنيمپيدا مي

اين فرصت را . برداري را بدهد و دولت بيايد خدمات خودش را عرضه كندبزرگترين حمايت اين است كه فرصت بهره. كنمدارم مشكلم را اصالح مي
البته در كنارش . دبنيان، شركتهايي كه در تيمهاي كوچك و بزرگ هستند، بتوانند از آن فرصتها بيشترين استفاده را بكننبدهد كه شركتهاي دانش

.تواند مؤثر باشدهم قطعاً آن بسته حمايتي مي
بنيان  حمايتي از شركتهاي دانشنوز در بحثهاي ماليات، هيچ قانوناآلن ما ه. تواند حمايتهاي شمول عام را كامالً كاهش بدهددر اين مسير مي

كند، دارد با بنيان رشد مياين كه يك شركتي كه واقعاً دارد دانش!  داردولي اين خيلي آفت. حاال چند ماهي است كه تصويب شده است. ايمنداشته
ها را رد بكند و در بحثهاي اداري بگويد من بايد كند، دولت بيايد و تمام هزينهپوست و گوشت و استخوانش اين مسير و اين مشكالت را مديريت مي

 خودم اولين 84در سال . شوديان قابل قبول نيست كه در قانون جديد اينها دارد نقد ميبناين ادبياتي است كه براي حوزه دانش. مالياتم را بگيرم
 كه در حوزه ماليات براي زارت دارايي گفتندل الكترونيك بردم و اولين جوابم اين بود كه آن موقع قائم مقام ووپيشنهاد را به وزارت دارايي در حوزه پ

 بود، مثالً كسب و كاري كه از طريق پرداخت اينترنتيدر همان موقع يادم هست بحث شركتهاي . بوداش اين اولين جمله! رو تغيير نيا،دولت
ما از وصول مالياتي صفر . اش قرار داردبحث اين است كه دولت در مرحله رشد وصول مالياتي. دهمالكترونيك كار كند، فالن مقدار يارانه مالياتي مي

.افتد در اين مسير هر چه شوك وارد كنيم كامالً برعكس پايين مي،nرسيم به وصول مالياتي داريم مي
. كامل كار كندبه طور  سه مرحله طرحهايي آمد ولي نتوانست -بنيان همين بحثهاي ماليات و بيمه بود كه در دوبزرگترين ضربه به شركت دانش

ولي در . بنيان، حمايتهاي مديريتي داشته باشنديت شركتهاي دانشام اين است كه در اين مسيرها، يعني تسهيل زيرساختهاي مديربنديمن جمع
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ام، ولي پارك گذاري كردهسرمايه. شناسيد؟ من خودم در دو تا پارك هستمايران تجربه پاركهاي فناوري را نگاه بكنيد، كدام پارك موفق را شما مي
خواهيم برويم آنجا، پيش داخل شركت اين خبر كوچك را گفتيم كه ميته فما دو ه.  جاده دماوند25ما مثالً پارك پرديس كجاست؟ كيلومتر 

خب ! كنيمدوباره آمديم با هزار دليل و روايت انكار كرديم كه نه آقا، كي گفته است؟ ما فقط كسي را كه برود تشويق مي! چهارصد نفر سكته كردند
اي كه در سال پيش در چه  كيلومتري تهران، آن هم با جاده25هرك پرديس، من براي اين كه بخواهم فعاليت معافيتي بگيرم بايد به كجا بروم؟ ش

زد، بهتر نبود؟ اين اصالً اشكالي است كه من خودم اي، يك شهرك ميآمد در قلب تهران، يك گوشهوضعي بود؟ اين چه حمايتي است؟ واقعاً اگر مي
ي واگذار شده است؟ قبول كنيد حوزه دانشگاهي ما دغدغه توليد ندارد، چرا بايد گيري در اين موضوع به حوزه دانشگاهبه آن داشتم كه چرا تصميم

بايد از دانشگاه به . دانشگاهها اين روحيه را ندارند. دانم علمي تحقيقاتي به دانشگاههاي ما واگذار بشود؟ من شخصاً اين را اشكال ميكهايرهش
.ايم در حوزه علمي تحقيقاتي موفق نبودهگويم كه ماصنعت واگذار بشود، اآلن من به طور جدي مي

 پاركهاي فناوري زيرمجموعه دانشگاهها هستند ولي شهركهاي صنعتي زيرمجموعه ،البته در حوزه اداره كردن اين دو مورد
كردند و به سمت صنعتي شدن، شايد خوب بود آن پاركها را تعاريفش را تجديد نظر مي. عت، معدن و تجارتندوزارت صن

.دادنديسوق م
...بود كه بحث بازار بود » بازارفن«كردم كه خيلي خوب باشد و آن هم بحث يك طرحي را در يك زماني فكر مي

منظورتان بورس ايده است؟
.استخانه وزارتاين نه يك طرح فن بازار در 

.زننداش را مييهيك همايش دارد كه در دانشگاه اطالعمستقر در پارك پرديس، بازار ملي ايران هر سال فن
شود، قبول كنيد كه اين هم به دست دولت دارد مديريت مي. رسداش قطعاً به نتيجه نميمديريت دولتي در هر سطحي حتي سطح دانشگاهي

و يك خواهد حمايت كند بايد به يك تيم خصوصي اعتماد كند و مديريت را واگذار كند حتي اگر دولت مي. مديريت در سطح دولت اشتباه است
اش با دغدغه من در يك شركت مديريتي كه اصالً دغدغه. اآلن متأسفانه همين پارك پرديس در دست مديريت دولتي است. بودجه اوليه بدهد

. كندبنيان فرق ميدانش
 حاكميت ما به بخش متأسفانه مديران دولتي يا. يك چيزي را فراموش نكنيد كه در حوزه مديريت دولتي، اعتماد به بخش خصوصي وجود ندارد

افتد و بايد بخش اين صرفاً در بخش خصوصي اتفاق مي. اند تا اين كه الزام توسعه را در گرو آن بدانندخصوصي كامالً با نگاه بخور و ببر نگاه كرده
.دولتي را به طور كامل فراموش كنيد

يعني نقش مثبت براي بخش خصوصي قائل نبودند و باورشان نداشتند؟
مديران دولتي ما اصالً انتظار ندارند كه بخش خصوصي سود ببرد و . قط بپذيرند كه بخش خصوصي هم بايد سود ببرد تا رشد كند و پايدار بماندنه، ف

ايم كه بخش خصوصي بايد سود ببرد، اصالً بايد يك كاري بكنيم كه بخش مان نپذيرفتهما در جامعه حاكميتي. زنداش را ميآنجاست كه ضربه
 متأسفانه يك مدير دولتي ما به خاطر اختالف درآمد، در يك سطحي نيست كه بتواند بپذيرد كه بخش .وصي سود كند تا پايدار بماند و رشد كندخص

از تمام رانتهاي دولتي، در مسير سودآوري كاذب خودش . البته بخش خصوصي ما هم خيلي مشكالت داشته است. تواند سود كندخصوصي مي
اين حلقه اآلن بسته شده است و مدير دولتي در .ه است و عمالً اين مسير برگشت خورده به درآمدهاي كاذب براي برخي مديران دولتياستفاده كرد

!داندخواهد شكسته بشود خدا مياين حلقه كي مي. چرخه درآمد خصوصي كامالً جاي خودش را باز كرده است
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تيد، منظورتان اين است كه اگر يك شركتي از روش مبادله به طور مشخص در بحث پرداخت الكترونيكي كه گف
الكترونيكي استفاده كند شامل تخفيفاتي بشود؟

بنيان در بازار بسته تشويقي بگذارد تا بازارش رشد بكند و اين فشار اشاره كردم كه دولت بيايد در استفاده از خدمات شركتهاي دانش. دو پيشنهاد بود
بنيان با توسعه بازارهاي مصرف خدمت اين شركتها به صورت تواند حمايتش به شركتهاي دانشدولت مي. بنيانبياورد به رشد شركت دانش

بلكه . دهد، نه اين كه مستقيم به من پولي بدهدتواند مؤثر باشد كه غيرمستقيم بازار را گسترش مياي بود كه خيلي مي اين نكته.غيرمستقيم باشد
د من را به عنوان بنگاه تجاري پربازده مثل مسكن ياش اين بود كه اگر من رشد كردم، ديگر نخواهد بيادومي. دهدميبازار توسعه من را گسترش 

اش در اين حوزه باشد كه بايد نگاه حمايتي. ماها عدد و رقم داريم. چون مسكن در اينجا رقم ندارد.  ماليات بگيردنگاه بكند و حتي بيشتر از مسكن
 يا در قوانين ل قرار است از ماليات معاف باشند سا15بنيان صد درصد تا بنيان هست كه در آنجا شركتهاي دانشن شركتهاي دانشدر اين بحث قانو

اش واقعاً نتوانسته است شكل هاي اجرايينامهولي آيين. شوندشركتها تا يك مدتي از مسائل مالياتي معاف مي. كارآفريني فناورانه هم همين هست
ايم ولي به دليل مسافت، به دليل مسائل مديريت دولتي و به خاطر گذاري هم كردهحاال حتي سرمايه. ايم استفاده كنيميعني ما، عمالً نتوانسته.بگيرد

يم اگر در اين اند، يك مشوق بهتر از بازار را داشته باشيم كه مثالً بگويايم به همكاراني كه در اين صنعت آمدهاي آن عمالً نتوانستهمسائل حاشيه
.تواند فعاليت كندصنعت آمد بهتر از صنعتي است كه مثالً در فالن بازارهاي كاذب يا امالك مي
در جايي بيشتر نمود داشته است كه به نحوي خود دولت آمده و يك . ما دولتمان از بخش خصوصي حمايت كه نكرده، بلكه رقابت هم كرده است

 را داريم كه بانك همين مشكلما در حوزه پول الكترونيك . اندساز دولتي در آن اثرگذار بودهحوي مديران تصميميا به ن. عاملي از بازار شده است
!زندگذارد كه مال خودش هست و بقيه شركتها را درست در نقطه برعكس دارد شالق مياش را به شركتي ميمركزي تمام نگاه حمايتي

.در پايان از شما سپاسگزارم
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. كارشناسي ارشدم، مربوط به خدمات صنعتي اميركبير استنامهپايان. يك سري مدارك مكتوب هم دارم. مندمردن فعاليتها، عالقه مكتوب كبه•
.كسي كارآفرين است كه ايده جديد، كار اقتصادي جديد و كاري كه ديگران نكرده باشند را انجام بدهد•
.شده را كاهش دهند كارآفرين هستندديد به كار برند، اشتغال ايجاد كنند، بازده را باال ببرند و قيمتهاي تمامكساني كه از فرصتها استفاده بهينه كنند، ابتكار ج•
.البته خيلي معتقد نيستم كه كارآفرين بايد مخترع باشد. هاي فوق باشدكارآفرين، شخصي است كه با استفاده از اطالعات روز دنيا، داراي ايده و توانمندي•
.بازدهي را باال ببرند و حركت و رفت و برگشتهاي اضافي فعاليتها را حذف كنند. هاي سربار را كاهش دهند بايد نيروي كار، مصارف انرژي و هزينهكارآفرينان•
.ده كننددر نهايت، سوددهند آن را كم واگر سودده هستند، سود بيشتري بياورند و اگر ضرر مي. كارآفرينان بايد كار اقتصادي بكنند•
.وري، افزايش درآمد و سود اقتصادي شوددر مهندسي، كارآفريني بايد تبديل به توسعه، افزايش اشتغال، افزايش بهره•
.تر استمند، خبره، خالق و باهوش باشد، مؤثر است ولي نقش عالقه و اراده مهمدر فرايند كارآفريني، اين كه عالقه•
.حتي اگر خيلي از امكانات و هوش زياد برخوردار نباشد. ا هم داشته باشد، مطمئناً به هدفش خواهد رسيدمند باشد و اراده انجام كاري راگر كسي عالقه•
.گذاري كنند، اين بهتر استدارها را پيدا كنيد و جلب اعتماد كنيد تا آنها سرمايهاگر اراده داشته باشيد و بتوانيد سرمايه•
.آيدحمايتهاي دولتي و ديگران متعاقباً به دست مي. كندكارآفرين واقعي كسي است كه خودش شروع به كار •
.اما اين كه خودتان فعاليتي را شروع و دنبال كنيد، آنجاست كه كارساز است. اي تصويب بشود و شما آن را خرج كنيد هنر نيستاين كه يك بودجه•
.ارهاي خدماتي هم يك نوع كارآفريني استك. رد و موفق باشد، كارآفريني استبهر كاري كه آدم باعالقه و آگاهي به پيش ب•
.تواند هر ايده، كار، تالش و خدمتي حقيقي و حقوقي باشد كه داراي بازدهي اقتصادي استكارآفريني مي•
.طرف شود تا توسعه صنعتي و اقتصادي فراهم آيد بربايد موانع كار گروهي. توسعه بدون مشاركت ميسر نيست•
.كندولي كوشش و عالقه فردي ماست كه راه حلها را پيدا مي. شود ميدر دانشگاه، كليات آموزش داده•
.حتماً بايد مرتب آموزش حين كار ببينند. حتماً بايد با برخورد انساني خوب آنها را جذب، حفظ و نگهداري كرد. مند به كار باشدنيرو حتماً بايد خبره و عالقه•
.يابندهاي توليد و پژوهش نيز پوشش مياگر بخش بازرگاني، درست مديريت شود، همه هزينه•
.ديبه تدريج توسعه ده. ديد و بزرگش نكنيد و از اول ريخت و پاش نكنيدر آغاز، شركت را با حداقل نفرات شروع كن•
.يگر را ديده باشندكامالً با هم دوست و صميمي باشند و كار همد. شركا هم بايد از قبل، خيلي با هم كار كرده باشند و خيلي همديگر را بشناسند•
.انداند كاري را انجام بدهند موفق بودههمه كساني كه با اراده خواسته•
.دهداش را از دست مياگر آدم فقط به حرف ديگران گوش كند، آرامش زندگي•



)رشته برق(م مهندسي تهران عضو سازمان نظاحسين قنبريمحمدمهندسآقايگفتگو با 

���

%���/K� 
�+)� �;� O� '
3��7 �� ���.

.ك معرفي از خودتان بفرماييديلطفاً ، ضمن تشكر از اين كه براي اين گفتگو وقت گذاشتيد
دوران تحصيالت ابتدايي را در دبستانهاي بحري .  به تهران آمدم1339درسال .  هستم و تا هشت سالگي در ميانه اقامت داشتم1331متولد سال 

ن موقع بهترين دبيرستان ايران البرز تهران كه در آمشكان طبسي و هزارخاني تهران و دوران تحصيالت متوسطه را در دبيرستانهاي اديب و، ميانه
مديريت ،  واقعاً استاد وارسته و خدمتگذار كشور بودند و خدا رحمتشان كند وكنممرحوم دكتر مجتهدي كه به نيكي از ايشان ياد مي. امبود تمام كرده

مهندسي مكانيك قبول شده بودم و ثبت نام هم پيوسته ارشد اسي نرشته كارشبا اين كه در دانشگاه شيراز در. عهده داشتنده دبيرستان البرز را ب
يك سال هم .  ورودي پنجم دانشكده برق دانشگاه صنعتي شريف تهران شدم1349به توصيه ايشان در سال ، كرده بودم و خوابگاه هم گرفته بودم

بعد از دوران .  سابقه سياسي داشتم افسر بشومبعد به سربازي رفتم و خوشبختانه توانستم با وجود اين كه. سياسي شدم و تحصيالتم به تعويق افتاد
تجهيزات الكتريكي دو سال در شركت ماهيار بودم كه نمايندگي شركتهاي امريكايي و اروپايي را براي دستگاهها و. افسري وارد شركت ماهيار شدم

با آقاي ، بالفاصله بعد از انقالب. فشار متوسط شدمضعيف و توليدكننده تابلوهاي برق فشار ، قبل از انقالب مدير فني شركت ايران سوئيچ.داشت
بعدها جذب جهاد سازندگي مركز شدم . رساني استان كردستان بودم برق سرپرست شبكه ومهندس غرضي در كميته عمران كردستان همكاري كردم

 سال در آنجا 5سپس جذب شركت سايپا شدم و حدود .  ماه به جبهه رفتم6بعد از آن . كه مسئوليت كل واحد برق جهاد سازندگي را در ايران داشتم
بعدها به عنوان معاون . ابتدا در بخش خدمات فني شركت كه مربوط به تعمير و نگهداري دستگاهها بود مشغول به كار شدم، در سايپا.خدمت كردم

مديرعامل شركت الكترولوكس،  در سازمان صنايع ملي.جذب سازمان صنايع ملي ايران شدم، بعد از سايپا.كارخانه و بعد از آن مدير كارخانه شدم
.ساز هم بودمهمزمان رئيس هيئت مديره شركت خصوصي پروژه. عضو هيئت مديره شركتهاي ارج و كاالي الكتريك بودم، )مولد(

اي فعال بوديد؟چه زمينهساز دردر شركت پروژه
جزو اولين شركتهايي بود كه به عنوان شركتي كه كارهاي . دادانجام ميجرا را همزمانساز از آن شركتهايي بود كه كارهاي طراحي و اشركت پروژه

.سيس شدأداد تساختماني صنعتي و غيرصنعتي را انجام مي

EPC بود يا فقط EC؟
ECدر شركت شهاب .  شدمدوباره جذب سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بعد از خدمتم در سازمان صنايع ملي ايران.  يا مهندسي و ساخت

هاي صنعتي در سمتهاي معاونت مجري پروژه، در شركت تكنيكانپنج سال همحدود. خودرو مدير كارخانه بودم و بعدها عضو هيئت مديره شدم
.در سالهاي آخر كاري هم با شركتهاي كاونده و سيمكات همكاري داشتم.اجرايي و مديريت پروژه خدمت كردم
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توان از كارهايي كه ضمن خدمتم انجام دادم مي. عاملمدير بازرگاني و معاون مدير،  هيئت مديره بودم و در شركت كاوندهدر شركت سيمكات عضو
انتقال خط توليد وانت نيسان از شركت (سايپا، الستيك يزد، ايران ياساهاي مديريت پروژهكترولوكس و وارتسيال ولاز مديريت عاملي شركتهاي ا

در مجموع . سالن رنگ متمركز شركت پارس خودرو و مجتمع آلومينيوم جنوب نام برد، كاغذ كارون، پااليشگاه بندرعباس، )سايپازامياد به شركت 
. مديريتي و اجرايي دارمحدود سي سال كار

...ايددر جاهاي خوبي هم كار كرده
در ، در شهر برمن آلمان. امچين هم رفتهاپن وژ، فرانسه، آلمان، مريكااجمله كشورهاي به كشورهاي خارجي از، ابط كاريودر رهمچنين . بله

. ام ايران خودرو همكاري كرده خط رنگبا پروژهكارخانه بنز 

نماينده ايران خودرو بوديد؟
ارسال بندي وبسته، كنترل، نظارت بر باز كردن، امكار اصلي.برمن آلمان بودمشهردر،  روز نماينده و كارشناس برق شركت ايران خودرو40

. به ايران بود، دستگاهها

همان كه خط رنگش را باز كردند و به ايران آوردند و به خراسان بردند؟. ..
.شركت ايران خودرو خراسان.بله

چطور؟مهندسهاي ما كمتر عادت به نوشتن و مكتوب كردن فعاليتها دارند شما
.مربوط به خدمات صنعتي اميركبير است،  كارشناسي ارشدمنامهپايان. سري مدارك مكتوب هم دارميك . مندمعالقه، من به مكتوب كردن فعاليتها

سايپا هم اعالم . ولي من كوتاهي كردم و هنوز مانده است. قدر جذاب بود كه قرار بود چاپ شود مطالب آناين عنوان را به اصرار من تعريف كردند و
. نام دانشگاه صنعتي شريف چاپ شوده ب، اگر بودجه آن را تأمين كنند آمادگي دارم  اآلن.ري نكردمآمادگي كرد كه چاپش كند ولي من پيگي

. شدكتابهاي فني و مهندسي چاپ و تكثير ميو اميركبير است بودمكه متعلق به انتشارات) نشر دانش امروز(مديره ندا عضو هيئتزماني هم

توان آدم كارآفرين گفت؟كنيد به چه شخصي ميي داريد و فكر ميديدچه شما خودتان از فرايند كارآفريني 
، كساني كه از فرصتها استفاده بهينه كنند. كار اقتصادي جديد و كاري كه ديگران نكرده باشند را انجام بدهد، كسي كارآفرين است كه ايده جديد

. شده كاال و خدمات را كاهش دهند كارآفرين هستندو قيمتهاي تمامبازده را باال ببرند، اشتغال ايجاد كنند، كار برنده ابتكار جديد ب

پس نوآوري در نگاه شما خيلي پررنگ است؟
ولي اينها كارهايي بود كه ديگران طراحي كرده بودند و زمينه كار ، امهاي مختلف بودهام و مدير پروژهمثالً من كارهاي سخت خيلي انجام داده، بله

داراي ايده ، شخصي است كه با استفاده از اطالعات روز دنيا، اما كارآفرين. امام و آن را به نتيجه رساندهمن فقط فعاليت اجرايي كرده. آماده بوده است
كامالً، به اطالعاتدسترسي، امروزه از طريق ماهواره و اينترنت. بايد مخترع باشدالبته خيلي معتقد نيستم كه كارآفرين. هاي فوق باشدتوانمنديو

هاي سربار راهزينهمصارف انرژي و، نيروي كار، كار بهينه انجام بدهند، استفاده كنند، هنر از آن كساني است كه از اطالعات موجود. ميسر است
.بازدهي را باال ببرند و حركت و رفت و برگشتهاي اضافي فعاليتها را حذف كنند.كاهش دهند
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... بدهندرتقاجزاي فرايند و اجراي آن را ايعني ا
حاال درست . ده كنندسود، در نهايتدهند آن را كم وسود بيشتري بياورند و اگر ضرر مي، اگر سودده هستند. اما در انتها بايد كار اقتصادي بكنند. بله

افزايش ، وريافزايش بهره،افزايش اشتغال، كارآفريني بايد تبديل به توسعه، است كه كار فرهنگي و سياسي هم كار خوبي است ولي در مهندسي
.سود اقتصادي شوددرآمد و

...اي توجيه مالي داشته باشديعني آخرش بايد هر حركت كارآفرينانه
هاي خصوصي و در به هدف كارآفريني دست پيدا كرده است؛ حتي اگر در زمينه امور شخصي و پروژه، اش موفق باشداگر كسي كارهاي اقتصادي

.كارهاي عادي باشد

افتند؟خب حاال برداشت عوام را از موضوع كارآفريني چه كار كنيم كه ابتدا به ياد اشتغالزايي مي
سياسي و بدون ، شعاري،  ظاهرياشتغالزايي. نتيجه نهايي بايد همان بازده اقتصادي صعودي باشد. استكارآفرينيفقط يكي از نتايج اشتغالزايي

در نهايت منجر به ، درآمد و سود، هاي بدون پشتوانه توليديپشت ميزنشيني. ت به حالت بيكاري قبل استدرنهايت بازگش، زيربناي درآمد اقتصادي
.دهدكارآفريني مصنوعي و دستوري در درازمدت جواب نمي. بيكاري خواهد شد

.اول توليد و كسب و كار اقتصادي ايجاد بشود تا اشتغال افزايش يابدبايد! اشتغال كه فرمايشي نيست
بگيران منجر اآلن اقداماتي كه به استخدام و افزايش حقوق. اي را ايجاد كنيم و بعد عوامل توليد استخدام شوندبايد كارخانه، اول بايد كار باشد، بله
ياد دارمه ب.خواهيد ديداما نتيجه را ، ها اين است كه نيروها تعديل شوند يعني كاهش يابندهدف از ادغام وزارتخانه. اصالً كارآفريني نيست، شودمي

. تعديل نيرو انجام شده و استخدامهاي دولتي افزايش يافته است، نهايتاما در. سطح كشور مطرح شده استدربار مسئله تقليل نيروكه چند

ر آدم نياز به يك سري ابزا، گام بردارد و براي پيشبرد اهداف در كارآفريني، براي اين كه شخصي در عرصه كارآفريني
به نظر شما يك كارآفرين چه ابزارهايي بايد داشته باشد؟. دارد

هم و اراده انجام كاري را باشد مند عالقهاگر كسي .تر استمؤثر است ولي نقش عالقه و اراده مهم، خالق و باهوش باشد، خبره، منداين كه عالقه
ام كه كاري را انجام من خودم هر وقت خواسته. ات و هوش زياد برخوردار نباشدحتي اگر خيلي از امكان.  به هدفش خواهد رسيدمطمئناً، داشته باشد

.ام نشده استخودم به دنبالش نرفته، ايام و به بهانهانجام شده است و هر وقت نخواسته، بدهم

هاي اجرايي نامهآيينتواند تواند قوانين خوبي بگذارد و دولت ميفرض كنيد مثالً مجلس مي، حاال به نقش حمايتها بپردازيم
بينيد؟شما نقش حاكميت را در تسريع روند كارآفريني چه طور مي. مناسبي تدوين كند

اي يعني اين كه شما منتظر باشيد مصوبه. نبودكنم كه نقش آنها خيلي مؤثرفكر مي، پرشور بودند وحتي در اوايل انقالب كه مسئوالن خيلي انقالبي
قدر سنگين و مزاحم هستند كه قوانين و ضوابط آن! درست نيست، يد از آن استفاده كنيد و در راستاي كارتان سود ببريداز مجلس بيايد و شما برو

تازه .اگر قرار است از منابع مالي استفاده كنيد خودتان اقدام كنيد. جلو برويد، بايد خودتان با اراده و با قبول ريسك. امكان دارد شما را منصرف كنند
دارها را پيدا كنيد و جلب اما اگر اراده داشته باشيد و بتوانيد سرمايه. دهد كه شما از وام استفاده كنيدفقط اجازه مي، دهدم كه تسهيالت ميدولت ه

ان متعاقباًحمايتهاي دولتي و ديگر.كارآفرين واقعي كسي است كه خودش شروع به كار كند. اين بهتر است، گذاري كننداعتماد كنيد تا آنها سرمايه
آنها . اش اين نبوده است كه دولت حمايت كندهمه. اندخودشان شروع كرده، بنيانگذاران ايران ناسيونال، هاهمين آقايان خيامي.يدآدست ميه ب

.اندخودشان خواسته
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 كه بتوانند آن را گيرندبودجه مي. مدير هزينه هستند، گويند كه در ايران مديراناتفاقا يك جمله معروفي هم هست كه مي
.خرج كنند

. آنجاست كه كارساز است، اما اين كه خودتان فعاليتي را شروع و دنبال كنيد. اي تصويب بشود و شما آن را خرج كنيد هنر نيستاين كه يك بودجه
.انداند كاري را انجام بدهند موفق بودههمه كساني كه با اراده خواسته

كنيد؟ آيا مثالً بايد حتماً كار صنعتي انجام بشود كه كارآفريني باشد؟ اي تعريف ميشما كارآفريني را در چه عرصه
با فرض كنيد كه مثالً . استكارهاي خدماتي هم يك نوع كارآفريني. استكارآفريني،  آدم باعالقه و آگاهي به پيش برود و موفق باشد كههر كاري

تراوش مغزي و اقدامات عملي شما يك كاري ايجاد شده است كه چند نفر مشغول در نتيجه. ونداندازي يك آشپزخانه چند نفر مشغول به كار شراه
.  كه داراي بازدهي اقتصادي است باشدتالش و خدمتي حقيقي و حقوقي، كار، تواند هر ايدهكارآفريني مي. باشدكار صنعتيحتماً نبايد . اندبه كار شده

!جنبه اشتغالش پررنگ است ولي نوآوري خاصي نيست، فرماييداين كه مي. يدشما همان اول روي نوآوري تأكيد كرد
اگر به انتظار بنشيند كه كساني . زندكند ديگر درجا نمييك كسي وقتي كار موفقي را شروع مي. شودباالخره كار اقتصادي به نوآوري هم منجر مي

اگر . شايد صدها اختراع داشته باشيم ولي فقط يكي از آنها به توليد برسد. شودتوقف مياينجاها كار م، بيايند و حمايت مالي كنند و اين بشود توليد
.نوآوري هدايت كندتواند همين مبتكر را بهمي، ادامه كار، يك مبتكر كار اقتصادي موفق انجام دهد

گذارند و قدرداني ينار ميجشنواره و سم. هاي مختلفي در جهت تكريم كارآفرينان هستدر كشور ما برنامه! آقاي مهندس
كنيد اصالً كارآفرين نيازي به تكريم دارد؟ شما فكر مي. كنندمي

در . از لحاظ روحي و رواني خيلي مؤثر است ومفيد استجشنواره و سمينارها، نشريات، مجالس، ي كرده است در مجامعآفرينتشويق كسي كه كار
مصاحبه با . گيرند كه اينها نقش داردبزرگداشت ميبراي افراد كارآفرين، مراسم . ..وحضور سال جشن چندمين ، همه جاي دنيا به بهانه سال تولد

.خيلي خوشحال شدم، براي مصاحبه دعوتم كرد، خود من هم وقتي مركز كارآفريني شريف بعد از سي سال. ها خيلي مهمندتلويزيون و رسانه، راديو
، اآلن با سايپا و ايران خودرو و هر جاي ديگر كه جلسه دارم. از طريق ايميل منتقل كردم، نم در اينترنتبه همه دوستايا مصاحبه با شركت سايپا را

.آوردو مطلوبيت ميچون عكس من در نشريات برايم خوشنودي. برممن مصاحبه كرده است ميبرايشان مجالت انديشه گستر سايپا را كه با

آيا اآلن هم فرصتي داريد با اين كه دستي هم در برنامه آيندتان چيست؟. ايدشدههايد و بازنشستشما يك عمر كار كرده
هايتان را مكتوب كنيد؟يك سري اثر از خودتان به جاي بگذاريد و تجربه، نگارش داريد

ره فوق ليسانس مديريت دو. هاي فني و اقتصادي را آموزش ببينميعني همين اآلن حاضرم دوره. من همچنان براي مطالعه و تحقيق عطش دارم
اگر .مندمواقعاً عالقه، ترجمه و تحقيق، از طرفي براي نويسندگي. ولي دوست دارم اين را به دكترا تبديل كنم، مدرك هم دارم، امصنعتي را گذرانده

. خدمات صنعتي مرحوم اميركبير را چاپ خواهم كرد،بتوانم

؟بنابراين اشتغالتان ادامه دارد، ل هستيداآلن شما به عنوان كارشناس رسمي دادگستري فعا
ر گذاري و پسرم مديريت اجرايي را بمديريت و سرمايهمن. پسرم مهندس ساختمان است. عالوه بر آن با پسرم هم در ساخت و ساز فعاليت دارم، بله

.عهده دارد
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يست؟كنيد كه آدم موفق كيست و دليل موفقيت او چشما بعد از يك عمر كار كردن فكر مي
من در دوره پنجم با آقايان . آيدمقايسه سياسي كنم در ذهن خودم هم مشكل پيش مياگر . آيداگر بخواهم مقايسه اقتصادي بكنم مشكل پيش مي

مان  ولي همز.خورم كه چرا آنها وزير و معاون شدند و من همين كارشناس ماندمبعضي وقتها غبطه مي. اممهندس شافعي و مهندس تركان هم دوره
كنم فكر مي. اعتدال خوب است بنابراين در حد وسط قرار دارم و!اعدام شدنددر دانشگاه كساني هم بودند كه در زمان شاه با من همكالس بودند و

. اش خوشنود و راضي باشد و لذت ببرد همان موفقيت استاگر شخص از وضع موجود زندگي.  مهم است،و احساس مطلوبيت شخصيخوشنودي
اما اگر از وضع موجود خوشنود است .آور استچون واقعاً مشكل و رنج. حريص كندنبايد خودش را براي پول بيشتر و براي پست و مقام باالترآدم 

آن فرد . ممكن است يك نفر پولدار باشد ولي افسرده باشد. موفق است، آن فرد. ممكن است يك نفر فقير باشد ولي شاد باشد. برايش خوب است
همكاري داشتم و كارگر. ولي هميشه ناراضي بود، گرفتمن مهندس همكاري داشتم كه يك بچه داشت و باالترين حقوق را هم مي. فق استنامو

اش لذت چون از زندگي، آن كارگر موفق و خوشبخت است. ولي هميشه شاد بود، گرفتيك سوم حقوق آن مهندس حقوق مي، كه شش بچه داشت
خوشنودي و احساس مطلوبيت از ، من تعريفم از موفقيت.  سوم شركت بود و درس خوانده بود-با اين كه نفر دوم . وفق نيستبرد و آن مهندس ممي

.وضعيت موجود است

آيا نگاه از بيرون مهم نيست؟ يا چقدر مهم است؟. نگاه از درون است، فرماييد رضايت شخصاين كه شما مي
بايد هم همين . چون ديگران به فكر خودشانند. ايم تابع اظهار نظر ديگران باشيم در نهايت مرتكب خطا شدهبخواهيمخيلي ولي اگر ، چرا مهم است

.افتيماگر خيلي تابع احساسهاي ديگران باشيم خودمان به زحمت مي. گويندنظر خودشان را مي. جوري باشد

...ماند كه چه بكندآيد و آدم ميپس تشتت آرا پيش مي، ساليق مختلفي دارند، به ويژه اين كه آدمهاي مختلف
.دهداش را از دست ميآرامش زندگي، اگر آدم فقط به حرف ديگران گوش كند

مثالً فرض بفرماييد ما . ..اگر موافق باشيد در مورد موضوعاتي كه در فرهنگ ايراني پررنگ هستند با هم صحبت كنيم
كشد و تعداد تعداد بيشتري كارشان به جدايي مي.  خيلي داستان داريم،م شركت زدنها در قضيه شراكت و با هايراني

هايي داريد؟شما راجع به اين موضوع چه توصيه. كندكمتري دوام پيدا مي
گروهي بر طرف كار  بايد موانع.ستيتوسعه بدون مشاركت ميسر ن. وجود شركتها و مشاركتها ضروري است، اقتصاديسيس و توسعه فعاليتهايأدر ت

. شود تا توسعه صنعتي و اقتصادي فراهم آيد

 آقاي 1340در دهه . حتي اگر شريكمان باشد، ديگري را نداريمشخص شايد ما آمادگي ذهني كافي براي پذيرفتن حرف 
فكر . تپنجاه سال گذشته است و هنوز هم اينها مطرح اس. ها يك كتابي نوشتكوب راجع به اين ويژگي ما ايرانيزرين

از نظر شما راه حل چيست؟! رودكنم دارد به درون ژنهايمان مي
ولي اآلن بعد از توسعه . مشكل است، شايد دسترسي به اين منابع. امكوب را نخواندهمن كتاب آقاي زرين، متأسفانه. شايد راه حل ديگري هم دارد

كنيم و گرديم و آنها را پيدا ميينترنت و ارتباطات جهاني مطمئناً به دنبال بهترينها ميام كه راه پيشرفت باز است و ما از طريق ااينترنت اميدوار شده
. كنيمعمل مي
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دانيد كه مثالً در نظام آموزشي ما يك تغييري يابنده است؟ شما اين را فرمايشي نمي، شما بر اين باوريد كه جوينده
بخواهد ايجاد بشود؟

.كند ولي كوشش و عالقه فردي ماست كه راه حلها را پيدا مي.شودم كليات آموزش داده ميدر دانشگاه ه. آموزيمكليات را مي

اينها قرار است با . انداند و چند نفر را هم استخدام كردهچند شريك يك شركتي زده. ..در مورد كار گروهي صحبت كنيم
اي داريد؟كردن گروهي چه توصيهشما براي كار . هم به طور گروهي كار كنند و به يك هدف مشترك برسند

ترين تا باالترين رده شغلي ما بايد از پايين. آموزش حين كار نيز مهم است. تر است عالقه و دوست داشتن از تخصص هم مهمتخصص مهم است و
شوند بايد به كه مشغول ميكساني . اين خيلي مهم است. اطالعات روز را داشته باشيم و مرتب آموزش ببينيم، در تخصص موضوع فعاليت شركت

مطلب ديگر . كندشان بچرخد اين در نهايت مشكل ايجاد ميصرف اين كه كاري را بگيرند و حقوقي بگيرند تا زندگي. عالقه داشته باشند، آن كار
به . هاي هر يك از اعضانديو كشف توانمكار گروهي كردن. همگانيعني ارزش قائل شدن و استفاده از.رعايت عزت و احترام نيروي انساني است

تا جايي كه محل كار را خانه خود تك افراد و در نهايت برخورد اخالقي با نيروي انساني و جذب همكاري تكر عنواني كار تيمي را تقويت كردنه
. ودشرو ميهكار دستوري باالخره با مشكل روب. مقدار كمه  سهامدار كردن كاركنان حتي ب،در صورت امكان. بدانند

نقش  شايد در اداره يك جمع،قيخالاهاي توجه به ويژگي، تري هستيمها كه ملت احساسيبه ويژه در مورد ما ايراني
.تري داشته باشدپررنگ

 بد رفتار كنيم ابا آنهنبايد .آنها خواسته ديگري از ما ندارند، به استادان دانشگاه عزت و احترام بگذاريم و از ايشان به خوبي ياد كنيم كافي استمثالً
همين باعث . خواهد و شركت در سمينار ميچاپ مقالهاو . خواهدتكريم مي، استاد دانشگاه خواسته مادي ندارد. يا مثالً به اعتقاداتشان اهانت كنيم

.د شود و خدمت كنشود كه ماندگارمي

ركت بايد چه كار كند تا آنها بمانند؟ و براي اين كه آنها ش، خواهيد اينها را حفظشان كنيدمي، وقتي نيروي انساني را بگيريد
را ارتقائشان بدهد بايد چه كار كند؟

آموزش حين كار مرتبحتماً بايد. حفظ و نگهداري كرد، حتماً بايد با برخورد انساني خوب آنها را جذب.  كار باشد بهمندحتماً بايد خبره و عالقهنيرو 
بلكه بخشي از آن بايد ، اصالً در تعريف بنگاههاي اقتصادي همه سود بنگاه براي سهامدارها نيست. شريك باشندافعاگر ممكن است در من. ببينند

. شودنيروي انساني ماندگار مي، يعني اگر اين جنبه قانوني را رعايت كنيم. صرف تأمين رفاه و آسايش كاركنان شود

ولي هزار .  هزار تومان بدهيم و يك ساندويچ بخوريمسهيا بدهيم تزا  يك پيبابت هزار تومان هفتما حاضريم به راحتي 
!آيدتومان كه بخواهيم بدهيم تا يك مجله علمي متناسب با تخصص و شغل خودمان را بگيريم زورمان مي

 صدها برابر ،هاي كتابارزش آموزه. هنوز هم در ايران بسيار ارزان است و نشريات،بكت. استبينم رايگان و يا خيلي ارزان اصالً آموزشي كه ما مي
.قيمت آن است
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از ، شركتهاي نوپا براي اين كه بتوانند به موفقيت برسندتأثيرپذيري كند چيست؟ آفتهايي كه شركتهاي نوپا را تهديد مي
تواند باشد؟بقيه شركتها به چه صورت مي

اين . با حداقل نفرات شروع كنند. به تدريج توسعه دهند. ش نكنند و بزرگش نكنندشركت را با حداقل نفرات شروع كنند و از اول ريخت و پادر آغاز، 
. كامالً با هم دوست و صميمي باشند و كار همديگر را ديده باشند. خيلي با هم كار كرده باشند و خيلي همديگر را بشناسند، شركا هم بايد از قبل

يكي . باشدخبرهمند وعالقه، شوداگر نيرويي استخدام مي. قل شروع كنند و خيلي عجله نكننديعني الزم است ابتدا اعتماد كامل كسب كنند و با حدا
 اما اگر از اول بخواهند كار بزرگ انجام بدهند من معتقد نيستم كه بتوانند طبيعي رشد .اميدوار باشند كه كار توسعه خواهد يافت، دو سال كار كنند

يعني هر كار توليدي يا صنعتي . بلندپروازي نكنند و حتماً يك بخش بازرگاني داشته باشند. خرند كار خوبي استاگر از اول بتوانند يك دفتر ب. كنند
اگر كار . كار بازرگاني مجاز استها انجام در اساسنامهمعموالً. نمايندگي رسمي داشته باشند. در ارتباط باشند نيز دنياي خارجكه دارند به نحوي با

 اگر.كنند مصالح مرغوبش را هم از يك كشور خوب نمايندگي كننداگر كار ساختماني مي. وارداتش را هم خودشان به دست بگيرندكنند توليدي مي
.يابند پوشش ميي توليد و پژوهش نيزهاهمه هزينه،  درست مديريت شود،اين بخش

، شان هستژوهشي و تحقيقاتي و يا توليديهمين اآلن تعداد زيادي از شركتهايي كه شايد اسمشان يا ظاهرشان به كار پ
.ولي واقعيت اين است كه سرپا بودنشان به كار بازرگاني آنها وابسته است

!من خودم اميدوارم كه روزي چنين شركتي داشته باشم

كار  شغلي است كه شما با  اين مدلي است كه فعالً در كشور ما تجربه شده و خيلي هم خوب جواب داده است و اتفاقاً
.كنيدتر درآمد كسب ميراحت، ترآسان

در نمايشگاهها و سمينارهاي شركت ، بازديد از خطوط توليد، دريافت اطالعات كافي از كاالي وارداتي.تواند منجر به توليد شودواردات ميادامه
. ت از واردات به توليد استمسير تغيير حرك،  دريافت ليسانس و دانش فني،و در نهايتتحقيق و توسعهسيس واحد تأمربوط،

بچرخد تا اآلن با توجه به تحريمها كه باعث شده است بازرگاني كاالها با مشكالتي مواجه بشود و يك كاال بايد چند دست
كنيد؟شما شرايط را چه جوري ارزيابي مي، بردها را باال ميهزينه، به ايران بيايد كه اين امر

، در راستاي منافع ملي حركت كنيم وبا دنيا گفتگو و تعامل داشته باشيم، من در نظر گرفتن عزت ملي و مصالح كشور و ضبايد عقالنيت داشته باشيم
.كنيم تا مشكالت حل شوندجدي حمايت  كشور،اليتهاي توليدي و خدماتي داخلاز فع

اند تا شركتهاي دانشجويان را دهدانم شما تا چه حدي از فعاليتهاي مراكز رشدي كه در كنار دانشگاهها ايجاد شنمي
تقويت كنند خبر داريد يا با فعاليت مراكز كارآفريني چقدر آشناييد؟ يك سري پارك فناوري در اطراف هر دانشگاهي 

بنيان داشته باشند؟توانند در توسعه كسب و كارهاي دانشاش اينها چه نقشي ميدر حالت بهينه. درست شده است
ولي به نظر ، ممكن است كساني ايراد بگيرند كه اين فعاليتها مفيد نيستند. ام سمينارها و نمايشگاههاي مربوطه شركت داشته سه تا از اين-در دو 

تا باالخره راههاي ، نواقص با ريسك كمتر برطرف شوند، توانند مطرح شوند و توسعه پيدا كنندهمين جا موضوعات كارآفريني مي. من بسيار مفيدند
دهد كه نشان مي، كنيدمصاحبه ميبا افراد كشيد و  زحمت مي نيزاند و شمااند سمينار و جشنواره گذاشتههمين كه شروع كرده. يي شوندبهينه شناسا

. پاسخ مناسب دريافت خواهد شدمدت،شايد اآلن به چشم نيايد ولي در دراز. خواهند كاري انجام بدهندمي
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گويند اين ارتباطات دستوري و مصنوعي نيست و بايد خود به خود شكل ميها درباره ارتباط صنعت و دانشگاه بعضي
كنيد شما فكر مي. روندرود و صنايع هم راه خودشان را ميرسد كه عمدتاً دانشگاه راه خودش را مياآلن به نظر مي، بگيرد

ايد كه اين دو را به هم نزديك كند؟اي داشتهشود كرد؟ اصالً شما تجربهچه كار مي
ام و آموزش ام يعني كارآموز گرفتهخودم اين كار را در سايپا كرده. توانند به دانشگاهها مستقيماً كمك كنندشركتها مي، در مورد كارآموزي دانشجويان

ي شركتها از اما اين كه نيازهاي صنعت. شركتها امكاناتش را دارند و كمك به كارآموزي ممكن است. شدني است و مشكل خاصي هم ندارد. امداده
. شود اين كار را كردمي. مثالً كار تحقيقاتي را به دانشگاه بسپاريم. يك نياز از نوع تحقيقاتي است. عمالً مشكل است، طريق دانشگاهها برطرف بشود

مات شركتهاي ديگر خددهند كه ازاين نوع مشكالت را شركتها بيشتر ترجيح مي. مدت يعني حل يك مشكل آني استولي يك نياز از نوع كوتاه
 درصد 90(در اين زمينه كه نياز حداكثري است . زمان تعيين كنند و از آنها خدمات خريداري كنند، زني كنندچانه، با آنها قرارداد ببندند. استفاده كنند

اما در بخش تحقيقات . خدماتي را نداردچون نظام شركتهاي . تواند كمك كند دانشگاه نمي،) درصد نيازها تحقيقاتي است10است و نيازها از اين نوع
هاي  ناموفق و در پروژه،مدتين همكاري صنعت و دانشگاه در فعاليتهاي كوتاهابنابر. درازمدت كه نيازمند زمان زياد است اين همكاري ميسر است

.  موفق است،مدتدراز

جوري نتيجه اين، بتوانيم به هم پيوند بدهيم، ق بيفتدخواهد اتفاآلي كه ما دلمان ميبراي اين كه اين ايده شما را با آن ايده
بنيان شركتهاي دانشآن دسته از ارتقا و تكميل ، گيرم كه دانشگاه در سياستهاي دروني خودش كمك بكند به پيشرفتمي

. راه حل بيابند،توانند براي اين تيپ مشكالت صنعتيكه مي
مدت و هاي كوتاهتوانند در زمينه پروژهاين دو نمي. مدت صنعت محل اجراي سريع و كوتاهمدت است اما محل تحقيق و مطالعات دراز،انشگاهد

هايي را از قبل آماده كرده باشند و بروند آنها را بازاريابي كنند و به اصطالح دانش  پروژه، دانشجويانبازده همكاري كنند مگر اين كه به قول شمازود
. مدت بپردازندبه حل مشكالت كوتاه ايجاد كنند وه راشركتهاي مربوط. د را بفروشندفني خو

سازي كند و آن نمونه، را به دانش فني تبديل كندتحقيقات و مطالعات خود، هاي بلندمدت همكاري با صنعت داشته باشدپس دانشگاه بايد برنامه
. وقت دانش فني خود را بفروشد

به ، اندها ملزم به حمايت از تحقيق و پژوهش دانشگاهي شدهن و بخشنامهخيلي از جاها كه بعضي از صنايع به دليل قواني
يعني اين كه با توجه به نيازهاي فزايده بازار كه صنايع مجبورند به آن بپردازند و .  تصنعي است،رسد كه اين رابطهنظر مي

.دهدتر از اين است كه بتواند جواب اينها را بخت لَ،دانشگاه، زمان را در آن ببينند
اما صنعت فرصت ندارد و زود بايد تصميم ، خواهندواقعاً زمان ميشايد هم،  واقعيت اين است كه دانشگاهها هم گرفتار بوروكراسي دولتي هستند

.ترندموفق، كار كنند و آمادگي قبلي داشته باشند، كنند مورد نياز صنعت استهايي كه فكر مياگر دانشگاهها در مقوله. بگيرد

ني خودشان بروند در فاز شناسايي نيازهاي صنعت؟يع
توانند از سيس بگويند اينجا قرار است فروشگاه بزرگي شود كه مردم نمي قبل از تأاگر.يك فروشگاه بزرگ را فرض كنيد.  درستي نباشدمقايسهشايد

تر عمل اگر ما يك چيزي را آماده داشته باشيم موفق.كنندال عرضه ميبعد كا، كننداندازي ميسازند و آماده و راهابتدا فروشگاه را مي. كنندآن خريد 
.كنيممي
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شود حداكثر اين است كه گزارشي از دانشگاه به صنعت هايي كه به دانشگاه ارجاع داده ميهمين اآلن هم خيلي از پروژه
آيد ماند و هيچ وقت نميال باقي ميدر حد يك گزارش يا پروپوزرود در قفسه بايگاني وآن گزارش هم مي. شودداده مي

.اجرايي بشود و به محصول تبديل بشود يا يك تغيير در خط توليد ايجاد كند
كرد زمينه را ايجاد ميدانشگاه آن پيش، توانستند با هم مرتبط بشونداگر اين دو مي. انصافاً توقع ما از دانشگاه فقط همان جنبه پژوهش است نه اجرا

رسد كه شركتهاي واسط كه اما به نظر مي. اندولي مشكل همين است كه اين دو با هم خوب پيوند برقرار نكرده. كردا اجرايي ميو صنعت هم آن ر
.كننده حلقه اين زنجير باشندتوانند تكميلمي، شوند دانشگاه تأسيس مياز سويو بنيان هستنددانش

كنيد راه حل چيست؟ براي اين شما فكر مي. ها و فرار مغزهاستهنخببرخي از اآلن وضعيتي كه در كشور ما هست خروج 
رفتن نبينند چه بايد كرد؟، تنها راه حل راو اي براي فعاليت آنها باشد هاي فني به كار گرفته بشوند و عرصهكه نخبه

اما اگر فكر ،  كاري انجام بدهد اين كار ميسر استخواهد در اين مملكتيعني واقعاً اگر كسي خودش با اراده و عالقه مي. من راه حلي برايش ندارم
 اراده ي كهشخص. بينماگر به خارج از كشور برود من برايش عيبي نمي، تواند كار بهتري را انجام بدهدميكند امكاناتي نيست يا اين كه در خارجمي

يعني اراده و. روند سه سال باز هم مي- بعد از دو ، ل نقد هم بدهدچه همتي بكند؟ حتي اگر به اينها پودولت بايد ، تصميم كار در داخل را نداردو
. توان نگه داشتاين نخبگان را حتي با حمايت مالي هم نمي. در همه جاي دنيا نخبه داريم. ماندن نيستذهنيت

تواند در زيمنس آلمان كار ند در ناسا كار كند يا ميتواميمثالً، تواند در خارج بهتر كار كندكند كه ميبيند و فكر ميدر توان خود ميوقتي يك نخبه
واقعاً هم . براي نخبگان مهاجر اينجا كوچك است. توان با هيچ حمايتي او را نگه داشت و رفتنش هم عيبي نداردوقتي اين احساس را دارد نمي، كند

روند و به توانيم نگهشان داريم و آنها هم مييعني نمي. م كاري كنيمتوانيروند و ما هم نميها ميبنابراين نخبه.ما نسبت به اقتصاد جهان كوچكيم
.گرددبرميدهند و نتيجه خدمات آنها به خود ما همدنيا خدمت انجام مي

.. .يعني ما ظرف الزم براي نگهداري اين محصول يا ماده را نداريم
كنند اين نيست كه كسي يا مثالً پزشكان ما را اگر جذب مي.  زمينه كاري ندارندچون اصالً. روندها ميايم و براي همين نخبهدر دانشگاه هم نداشته

اين آدمهاي نابغه را چه جور . ما اينجا براي يك آدم عادي كار نداريم. امريكا در سطح جهاني براي همه كار دارد. مقصر باشد يا سياستمان غلط باشد
رفت و آمد از طريق سفر دريايي به محل كارش مثالً با قايق واش در امريكا باشد وزندگيو خانه  كهتوان نگه داشت؟ اگر كسي دوست داردمي
. جاي بهتر برويده بمهاجرت كنيد وجايي براي شما كوچك استگويد كه اگرقرآن هم همين را مي. توان جلوي مهاجرت او را گرفتنمي، كند

پس مملكت را . كننده استگويند اين نگرانها ميولي بعضي. ما بروندهاي گوييد اين نتيجه طبيعي است كه بچهشما مي
چه كسي قرار است به پيش ببرد؟

، ولي در مورد برخي ديگر! رومنمي، من را اگر با كتك هم بفرستند. هاي مناسب همين شرايط وجود دارندكنندهاداره، هميشه متناسب با شرايط روز
 پي ببرد و دولي بايد برود تا به اشتباه خو، كندشايد فردي اشتباه مي. شوندبلكه خود نيز مستهلك مي،  خدمت كنندتوانندنه تنها نمي، اگر بمانند

حتيبا وام و، با تشويق، اما به زور. گردندشوند و يا برميروند و موفق ميآنها مي. ست نخبه هم نباشند ولي اين احساس را دارنداممكن . برگردد
.توان آنها را نگه داشتيچ كدامش نميبا ه، پول نقد
قبل از انقالب رفت و . دوستي دارم كه تمام فاميلهايش در امريكاست. موفق است، برودكند كه كه اگراش بر اين است كه برود و فكر مياو اراده

به توانم در ايران كار كنم و دوبارهگفت نمي.  كنگفتم بيا براي سايپا كار. توانم در آنجا كار كنمنمي، و به من گفتولي برگشت. اقامت هم گرفت
آموخته دانشكده مكانيك همين دانشگاه صنعتي البرز است و دانشهاي زرنگاز بچه. اآلن اينجا بيكار است. رفت و دوباره برگشت. امريكا رفت
.بهتر است كه بروند، كنند بايد بروندآنهايي كه فكر مي. شريف است
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ن در سطح دكترا هندي و پاكستاني ار متخصصامريكا بيشتدر آزمايشگاههاي كشور ، امسي و چند سال قبل به امريكا رفتهحدود ،من قبل از انقالب
. مريكا از درآمد و زندگي خوبي برخوردارندااينها در كشورشان درآمدي ندارند اما در . بودند

.شودهمه اينها در هند نگارش مي، سازدكروسافت ميافزارهايي كه ماياآلن نرم. ولي شما هند را در نظر بگيريد
همين اآلن حدود چهار . اصالً عيب نيست،  حاال هم شايد يك عده بروند و اين رفتن.گونه نبودن طوري شده باشد ولي آن زمان ايناآلن شايد اي

فرض كنيد يك نخبه ما . هم نيستنداينها نخبه. تركيه هستنداينها يك منبع درآمد ارزي براي. كنندميليون نفر از تركها در آلمان كار و زندگي مي
روند ها به كانادا ميخيلي. توان اينها را نگه داشت چون شرايط فراهم نيستينم. شود بخشي از درآمدش جذب ايران مي،باالخره و در نهايت. برود

.زندگي كنندايرانتوانند درچون نمي

.لطفاً بفرماييد، دانيد كه ذكر بشوددر پايان اگر چيزي را الزم مي
، ترندربزه دارند و آنهايي كه ارتباطي دارند و يا زرنگآنهايي كه ج. شوندالتحصيل مين ما فارغمهندسا. ه نحوي اصالح شودنظام آموزشي ما بايد ب

هاي كاربردي وبهتر است در دوره، تر استها كه برايشان فرصتهاي شغلي كمبعضي. كنندشوند و به تناسب آن كار پيشرفت ميجذب كار مي
. كارآفريني شركت كنند

يك سال خارج از . كنندهاي كاربردي و كارآفريني يكساله شركت ميهمه دانشجويان در دوره،  معروف است كه در آلمان
 ...گردندبه دانشگاه برمي، وباره براي ادامه آموزشهاي تئوريكنند و دكار ميدانشگاه
ولي حتي . كارآموزي هست،  شما متين است ولي مشكل اينجاست كه همين اآلن هم در كشور ما در دوره دانشگاهفرمايش

!خواهد نرود و يك جايي الكي برايش امضا كنند تا فقط آن را پاس كندهمان را هم دانشجو مي
كسب و كار شدند وقتي وارديعني جنس كار را بشناسند و،  بروند تصميم بگيرند كه به چه كسب وكاري،كه افرادشوندباعث مي. مؤثرندهااين دوره

.شودموفقيت دوچندان مي، حين كار نيز ادامه يابداگر اين آموزشهاي كاربردي. ادامه كار دهندبدون ترس بتوانند

.در پايان از شما سپاسگزارم
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.هايشان كجا زياد استشناسند كه ببينند تواناييارد، يعني همه خودشان را خوب نميدر مملكت ما خودباوري وجود ند•
.ستااين مملكت خيلي ضعيف غذايي و اين مملكت به صنعت نفت وابسته است، صنعت دارويي •
. شرايط آن جامعه استوهايتان خودتان و تواناييبعد از آن شناخت از . شجاعت ورود به يك عرصه ناشناخته استترينش چند عامل در كارآفريني مطرح است كه مهم•
.ها در درون خودش هستكند كه يك بخشي از ناكاميشود فكر نميها از فضاي بيرون تحميل ميكند اين ناكاميخورد و فكر ميهايي بر ميموقعي كه آدم به ناكامي•
.رينان احترامهاي الزم را ندارندبه دليل رانتهايي كه در اين مملكت خيلي وجود دارد، هيچ موقع كارآف•
!گويند حتماً دزدي كرده استاي بوده يا پدرش؛ اينجا ميگويند اين فرد يا خودش خيلي آدم باعرضههر جاي دنيا وقتي يك آدمي يك اتومبيل خوب سوار شده همه مي•
!امكند كه من با پول كالني در كيف خود به آنجا آمدهر آن اداره فكر ميگويي من از بخش خصوصي هستم آن كارمند دكني و ميوقتي به ادارات دولتي مراجعه مي•
!كننداصالً كار نمي% 60بگيريد و تقريباً ... از كارمند بانك و راننده تاكسي و پزشك و مهندس و پليس و . كنندمي» كار« جامعه دارند %15در مملكت ما فقط •
كنند بگذارند؟كنند چه جوري چوب الي چرخ آن كساني كه دارند كار ميماند كه دارند فكر مي مي%25. كنند نمييت سر كارند ولي كار مثبها كارمندها خيليبين•
!گذاريم كه كسي حركت كندكند و ما اصالً نميدر جامعه ما حسادت بيداد مي•
.مهم استبرود سراغش به خواهد ميفرد و شناخت كاري كه شناخت خود زماني،موقعيت ، داشتن شجاعت، كارآفرينيفرايند در •
.دوم اين كه از بودنش احساس خوشبختي كند. آدمي موفق است كه هميشه در حالت رشد باشد، نه از نظر اقتصادي، بلكه شخصاً هميشه در حالت رشد باشد•
.اند بعد از گذراندن دوره با هزينه ما به يك جاي ديگر رفتهايمهايي گذاشتههر موقع ما دوره. تجربه من در مورد ارتقاي كيفي نيروي انساني زياد خوب نبوده است•
.شود و گذشت ندارد از شريكش برايش گران تمام مي كوچكترين اشتباه.شودآدم موقعي كه هنوز تجربياتش كافي نيست كوچكترين مشكل برايش معضل بزرگي مي•
.نشستن هر كسي در جاي مخصوص خودش هم مهم هست. همديگر هم مهم استترين مسئله در شراكت است و تكميل و تصحيح ضعفهاي عمده» صداقت«•
.شدخالقيتها بروز داده مي... اگر جامعه مهندسي اين مملكت از يك آرامش خاطري برخوردار بود، از همه لحاظ، فضاي تفكر، كسب و كار، جامعه و •
.ت، نظام بانكي مشكل استنيروي انساني مشكل اس. اش مشكل استدر مورد كار در اين مملكت همه•
.سوزداگر من زود به شما بر نگردانم دستم مي. يك اصطالحي هست كه پول در بانكداري مثل آتشي است كه در دست بانكدار است•
.جوري استما اينبانكداري . دهدگيرد ديگر پس نميخب كسي كه قدرت دارد پولي را كه مي. هستند... اش دنبال رابطه بازي، قدرت و بانكهاي ما همه•
.يعني يك صنعتگري باشد كه قبالً كار كرده است. وزير صنايع بايد از اتاق بازرگاني انتخاب بشود•
.شدمي كار كرده و باال آمده و رئيس در تمام قسمتهاشد و مي يك كسي به عنوان كارگر ساده استخدام در كارخانه،. ز پايين به باال بودزمان شوروي مديريتها ا•
.رفتندجمعي ميهاشان به مسافرتهاي دستهمه پرسنل با خانواده. كردندرا در محيط كار بيشتر مي» احساس« مديريت ديگر مديريت ژاپني بود كه آنها نقش يك•
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.  در دانشگاه بفرماييد راتانلطفاً سوابق تحصيلي
و بعد هم از طرف سازمان گسترش رفتم و ليسانسم را در رشته متالورژي گرفتم. ر رشته متالورژي درس خواندم وارد دانشگاه شدم و د48در سال 

.ليسانس گرفتمفوق

از كجا؟
كردم كه ما يك رسالت خيلي خاصي با خودم فكر مي. وقتي كه برگشتم در سازمان گسترش بودم. هاي مديريتي داشتاز انگليس كه بيشتر جنبه

.مشغول به كار شدمبه عنوان عضو هيئت سرپرستيسازي تبريزاين است كه شروع كردم به طور جدي كار كردن و رفتم در ماشينداريم، 

چه سالي به آنجا تشريف برديد؟
خط ديزاماتيك تالش زيادي كرديم كه . گري آنجا هم بودمسازي بودم، مدير ريختهماشيندر عين حال كه در هيئت سرپرستي.  بود60 يا 59سال 
گران ايران را درست كرده بودند كه آقاي دكتر دوامي و دكتر حجازي در آن موقع، جامعه ريخته. اندازي هم شداندازي كنيم و خوشبختانه راهرا راه

متأسفانه جو، بيشتر سياسي ارتباط دانشگاه با صنعت را در آنجا برقرار كردم ولي . گرفتممن هم جزو هيئت مؤسس آن بودم و از اينها خيلي كمك مي
يكي از مشكالت اساسي . بود تا جو كار كردن؛ من هم آن موقع جوان بودم و سر پرشوري براي كار كردن داشتم تا اين كه ديگر خسته شدم

...بود NDTسازي تبريز به طور مثال، نداشتن يك آزمايشگاه ماشين

...آزمونهاي غير مخرب 
در . رفتشد و به قسمت مونتاژ ميآمد در آنجا ماشينكاري ميشد به قسمت تراشكاري ميگري ميه قطعاتي كه ريختهكه به اين طريق بود ك. بله

حاال يك بخشي از توليد را كه در آن موقع در قسمت . شدگري مشخص ميشد تازه بعد از ماشينكاري، ضايعات ريختهآن قسمتي كه ماشينكاري مي
سازي تحميل  خيلي سنگيني را به ماشينشد كه اين هزينهگذاشتند هيچ، يك سري ضايعات هم ظاهر مي كنار ميگري به عنوان ضايعاتريخته

ريزي كرديم كه بخريم تا به ما يك روال آزمونهاي غير مخرب را برنامه. آمدشد و تازه اين اشكاالت در ميخيلي زياد روي قطعه كار مي. كردمي
براي اين كار هم خيلي مطالعه .  ماشينكاري مشخص بشود، از قبل شناسايي و قطعه معيوب از چرخه توليد خارج شودجاي اين كه اين اشكاالت در

 درست يك كتابچه. گذاري در اين كار، اصالً قابل مقايسه با اين ضررها نيست سال اخير را در آورده بودم و ديده بودم كه سرمايه5ضايعات . كرديم
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يادم هست كه اواخر آبان ماه بود و هوا . سازي آمدندا اين كه مديرعامل وقت سازمان گسترش براي بازديد به كارخانه ماشينو حسابي درست كردم ت
 ما سازي هست ولي متأسفانه در جامعهچنين معضل مهمي كه در ماشينمن انتظار داشتم كه آنها وقتشان را بگذارند روي . هم سرد شده بود

ما كه رفتيم بازديد كنيم، يك راننده ليفتراك كه ما برايشان كاپشن هم خريده بوديم ) سوء استفاده از موقعيتها؟(ا چه بگذارم، دانم كه اسمش رنمي
هاي كارگاهي در محل از من سؤال كردند كه داستان چيست؟ گفتم ما بخاري» !من سردم است«: جلوي رئيس سازمان گسترش را گرفت و گفت

در جلسه من گفتم كه دستور جلسه امروز ما ! ايم ما براي اينها لوازم مورد نياز را خريده وفتراك كارش بيرون كارگاه استداريم ولي راننده لي
داني كه اول بيا ببينيم گرمايش چه جوري است؟ شما هواساز مي! رئيس سازمان گسترش گفت آن را كنار بگذار. آزمايشهاي غيرمخرب است

من ديدم كه تمام . ببنديدفرستم كه به اينجا بيايد و اين هواسازها را درست كند و يك قرارداد با اواو گفت يكي را مي من گفتم بله ولي !چيست؟
دوباره به سازمان گسترش آمدم و مدير كارخانجات صنايع .يك مقدار توي ذوقم خورد! زحماتي كه در آنجا كشيده بودم اصالً انگار باد هوا بوده است

.فلزي شدم

اين داستان در چه سالي اتفاق افتاد؟
 و آن يكي 300يكي با ديگ : در قديم شركت شوفاژكار دو خط داشت. در آنجا هم دنبال اين بودم كه يك كاري براي خودم بكنم.  بود65- 64سال 

در صورتي كه ديگ، كلي قطعات ريزند،هاي ديگهاي شوفاژ را ميدر آنجا متوجه شدم كه اين كارخانه فقط پره. كرد توليد مي700 و 400با ديگ 
يك سري اتفاقاتي .  درصد قبل رسيد40وقتي به آنجا رفتم باعث شدم كه توليد آن بخشي كه در آن بودم دو برابر بشود و ضايعات به حدود . دارد

 هزار تن 5/2ن است يك چيزي در حدود  هزار ت16متوجه شدم كه وقتي ظرفيت يك خط توليد در حدود . ايجاد شد... هم افتاد كه بهبود كيفيت و 
 هزار تن 5/2به اين فكر افتادم كه با صاحبان شوفاژكار صحبت كنم كه اين . كرديمخواهد و اين قطعات را ما در شركت توليد نميقطعات جانبي مي

ا شروع كنم تازه ديدم كه كارخانجات سيمان، يك وقتي آمدم اين كار ر. را بدهيد تا من در بيرون، برايتان توليد كنم و از آنجا اين كار شكل گرفت
...ريزي كنيم خواهيم روي آنها برنامهخواهند و ما ميسري قطعات ضدسايش مي

!توانستيد بكنيد؟اي است و شما به تنهايي چه ميگري كه يك صنعت خيلي گستردهريخته
به راه انداختيم كه او تا ديد الت را از طريق يكي از سهامداران كارخانه شوفاژكاراي نداشتم و آن تشكيمن هم سرمايه. آالت كافي نداشتيمما ماشين

سهمم را فروختم و قطعاتي را كه . اين شد كه من خودم يواش يواش بيرون آمدم! كارمان سودآور شده است، شروع به بازي در آوردن كرد
.كردنددرست ميردادم در كارگاههاي ديگبردم و ميخواستند به صورت آزاد ميمي

فقط براي همان شوفاژ كار؟
.را به راه انداختيمبعد يواش يواش كارخانه ذوب سازان . نه، براي همه جا

اش را از كجا آورديد آقاي مهندس؟سرمايه
!از دل همان كار

 سالي هست كه كار خصوصي خودتان را داريد؟25پس شما حدوداً 
اين كه در مملكت ما خودباوري وجود . خيلي مهمي را متوجه شدمموقعي كه وارد اين داستان شدم يك چيز. تاددر اين وسط هم اتفاقاتي اف. بله

.هايشان كجا زياد استشناسند كه ببينند تواناييندارد، يعني همه خودشان را خوب نمي
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نايي خود استفاده كنند؟ايعني هم باور ندارند و هم شناخت كافي كه كجا از تو
افتد هيچ موقع شركتهاي خصوصي و در اين مملكت به جز كارهاي بزرگي كه در جاهاي ديگر اتفاق مي. ترين مسائل همين استيكي از مهم. بله

. رسدماند كه اگر گلزن نداشته باشد هيچ موقع به نتيجه نميعين يك تيم فوتبال مي. كننده داشته باشيماند كه ما بايد يك مذاكرهتوليدي فكر نكرده
التحصيلهاي دانشگاه كردم كه ما فارغولي هميشه فكر مي.  سه صنعت را بررسي كردم- بعد هم دو. در آنجا فهميدم كه بايد چه جوري حركت كرد

قالً يك چه بهتر است كه دستي هم از دور بر آتش داشته باشيم و ا. مان را اداره كنيمتوانيم زندگيشريف هميشه كار برايمان هست، در هر جايي مي
خيلي با خودم فكر كردم و تصميم گرفتم كه در چند شاخه بروم؛ با خودم فكر كردم كه چه صنايعي در اين مملكت خيلي . نوري هم از ما بتابد

ضعيف است؟ پيش خودم فكر كردم كه اين مملكت به صنعت نفت وابسته است، صنعت دارويي اين مملكت خيلي ضعيف هست، صنعت غذايي 
... است و خيلي ضعيف

!در آن موقع شايد، ولي اآلن يك مقدار رشد كرده است
.ي مشغول بشوميصنايع غذاكار بكنم بروم در... گري و يك تصميمي گرفتم كه به جاي اين كه بروم در فوالد و ريخته! هنوز هم رشد نكرده است

. شودزميني ارزان ميكند، سيبزميني را ممنوع ميآيد صدور سيبييك سال دولت م. زميني داريم ميليون تن توليد سيب11 ما ،طور مثاله ب
برد ولي كشاورز سود مي. رودبينيد كه قيمتها در داخل باال ميكند، در آن سال ميزميني را آزاد مييك سال صدور سيب. كننده راضي استمصرف
اگر فكري بشود كه اينها به اينجا . زميني را نداريمفراوري و نگهداري سيباين به اين دليل است كه ما دستگاههاي. آيدكننده دادش در ميمصرف

گرفتند و انبار زميني ميها يك گوني سيبقديمها در زمستان خانواده. به خصوص در جامعه شهري امروز. شودبيايد ديگر مشكلي ايجاد نمي
در يك سال ما دو . اش را هم ندارديك گوني پياز را ندارد و جاي نگهداريزميني يا اآلن يك كارمند اصالً پول خريد يك گوني سيب. كردندمي

! ميليون و سيصد هزار تن فساد سيب زميني داشتيم

! حمل، مشكل داريم برداشت و چه در مرحلههم چه در مرحلهفرماييد متين، اما قبل از آن حاال اين كه شما مي
اي بودند ولي من خودم در پدر و مادرم اروميه. يك چيزي به شما بگويم كه خيلي جالب است.م شددواربله به همين دليل من در صنايع غذايي 

مديرعامل وقت شيالت از من پرسيد كه شما صنايع . فروختيماي فراوري ميگو را به شيالت داشتيم ميهيك روزي ما دستگاه. تهران به دنيا آمدم
پدران ما در . گرددد كه به شيالت آمديد؟ گفتم يك آيه قرآني هست كه هر چيزي به اصل خود بر ميگفت پس چه ش! ايد؟ گفتم خيرشيالت خوانده
هاي زيادي را اجرا  اين شد كه ما رفتيم در كار سردخانه و پروژه!نها را دنبال كنمآشكلي فعاليت ه  بدبايهم ميفروش بودند مناستانبول ماهي

.ن را اجرا كرديم سردخانه ماهي تو5-4 حداقل .كرديم
ما يك دفتر ديگر هم . كنيمالتحصيل شده بود من تقريباً به عنوان مشاور آمدم در خدمت ايشان و در زمينه نفت و گاز كار ميبعد هم كه پسرم فارغ

.كنيم كمكشان ميكنند و ما همدر آنجا بيشتر در تأمين تجهيزات كار مي. من و پسرم بيشتر اينجا هستيم. خان داريمدر خيابان كريم

اينها در قالب شركت ايرادان است؟
اآلن دفتري كه در . ها تأسيس شداين شركت به دست دانماركي. اماين شركت را من تأسيس نكرده. بله شركت ايرادان يا صنايع ايران و دانمارك

 به يك عده ديگر سپرده آن دفتر راكه از ايران رفته بودند وها هم  دانماركي،گشتمكريمخان داريم داستانش به اين صورت است كه دنبال دفتر مي
. خريدم را آن كه نهايتاًبودند
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هايش هم به شما منتقل شد؟پروژه
شركت . ها بعد از انقالب رفته بودند چون دانماركي.مدت مديدي بود كه اين شركت به صورت راكد در آمده بود. اي نداشتندچنان پروژهديگر آن

.هنگري خيلي كوچكي هم در جاده خاوران دارمآكارگاه . كندز دارم كه در زمينه پيچ و مهره براي صنعت نفت و گاز فعاليت ميديگري ني

.دانم صنايع دانمارك در بخش سردخانه، خيلي قوي هستندتا آنجا كه مي! آقاي مهندس
مثالً در مورد پمپها بهترين پمپها را دارند يا در . اي داردها صنايع پيشرفتهنهالبته كشور دانمارك كشوري است كه در همه زمي. طور استاتفاقاً همين

اند يا در زمينه سيمان، بزرگترين ها اختراع كردهگري اين كار را دانماركي در صنعت ريخته،گري بدون درجه استروش ديزاماتيك كه ريخته
هاي فراوري در از اين رو، سامانه.  يك كشور دامپروري و كشاورزي است،با وجود صنعت قدرتمند. آالت سيمان، دانماركي استتوليدكننده ماشين

!اند و حتي وزير ماهيگيري دارند، خيلي قويبه خصوص در زمينه شيالت. آنجا خيلي مهم است

با توجه به اين كه موضوع كتاب ما كارآفريني است شما از فرايند كارآفريني چه احساسي داريد؟
.ترينش شجاعت استكنم كه چند تا عامل در كارآفريني مطرح است كه مهممن خودم تعاريف رسمي را دوست ندارم ولي فكر مي

ورود به يك عرصه جديد است؟منظورتان شجاعت 
بعد از آن هم شرايط . هايتان و موقعيتهايي كه وجود داردشناخت از خودتان و توانايي. بعد از آن شناخت هست! شجاعت ورود به يك عرصه ناشناخته

من مثالً خودم !  مردم ما وجود نداردام اين است كه اصوالً تفكر كارآفريني درمتأسفانه يك چيز خيلي بدي كه در اين مملكت ديده. آن جامعه است
همه معيار ! قدر دنبال پول نباشاين! گويند چه خبرت است؟ ول كنمي. گويم كه كار دارممن مي. زنند كه بيا فالن جاام كه دوستانم زنگ ميديده

اصوالً در جوامعي مثل ما . ر مملكت وجود نداردتفكر كارآفريني د. در حالي كه فقط پول نيست و ارضاي شخصي هم هست. دانندموفقيتها را پول مي
. تفكر انفعالي درويش مسلكي است

يعني همه آماده خور هستند؟
كند شود فكر نميها از فضاي بيرون به آدم تحميل ميكند اين ناكاميخورد و فكر ميهايي بر ميموقعي كه آدم به ناكامي. خوري نيستبحث آماده

شود؛ شود، بعد از مدتي باعث انفعال او ميكند كه از بيرون دارد به او تحميل ميچون فكر مي. ها در درون خودش هستكه يك بخشي از ناكامي
بعدش هم به دليل رانتهايي كه در اين مملكت خيلي وجود دارد، هيچ موقع كارآفرينان احترامهاي . يعني اين پارامترها در كارآفريني خيلي مؤثر است

اي بوده گويند اين فرد يا خودش خيلي آدم باعرضهيعني شما در هر جاي دنيا وقتي يك آدمي يك اتومبيل خوب سوار شده همه مي. الزم را ندارند
يك زماني . اين دليلش رانتهايي است كه در اين مملكت بوده است! دزدي كرده استگويند حتماًكنند و ميجوري فكر نمييا پدرش؛ اينجا اصالً اين

گفتم . گفتند كه مشكالتتان را بگوييد. من هم بودم. از صاحبان صنايع هم دعوت كرده بودند. فعي كه وزير صنايع بودند، به اهواز آمده بودندآقاي شا
ي من از بخش خصوصي هستم آن كارمند در آن اداره فكر يگوميكني وت دولتي مراجعه ميااولين مشكلي كه دارم اين است كه وقتي به ادار

پس من اين سه شرط را بيشتر در . اين طرز تفكر جامعه، خيلي مسئله مهمي است! امند كه من با پول كالني در كيف خود به آنجا آمدهكمي
.جامعه ما بايد اين كارآفرينها را بشناسد! گيرداي در راه خدا موش نميكنم هيچ گربهدانم و فكر ميكارآفريني مؤثر مي

...در جامعه تبديل به يك فرهنگ بشود يعني حرمت به كارآفرين 
.بله
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ولي اصالً فرهنگ كار كردن و ارزش خود .  ما كارآفريني حرمت نداردفرماييد در جامعهشما مي. فرمايش شما درست است
.كنند به برداشت نتايج، متوقعنداين كه آدمها كمتر از كاري كه مي. در اينجا آن طور كه بايد و شايد نيست» كار«
بگيريد، اين عده ... از كارمند بانك و راننده تاكسي و پزشك و مهندس و پليس و . كنندمي» كار«جامعه دارند % 15گويم در مملكت ما فقط ن ميم

هم % 25كه آن ماند مي% 25. كننددر كارمندها ما خيلي داريم كه سر كارند ولي كار مثبت نمي! كننداصالً كار نمي% 60كنند و تقريباً دارند كار مي
 درصدي نتواند كار 15كنند بگذارند؟ چه قانوني درست كنيم كه آن آقاي كنند چه جوري چوب الي چرخ آن كساني كه دارند كار ميدارند فكر مي

!كند؟

!شويمگفتند كه ما در ايران از پيشرفت همديگر خوشحال نميكردم مييك عزيزي كه با ايشان صحبت مي
در جامعه ما حسادت بيداد . ها را بررسي كرده بودشناسانه خصوصيات ايرانيخواري در آن آمده بود، به صورت جامعهاصطالح پاچهآن سريالي كه يك 

!گذاريم كه كسي حركت كندكند و ما اصالً نميمي

ت يكي ممكن اس. وقتي كه شخصي يك حركت كارآفرينانه را شروع بكند يك سري ابزار يا نقاط عطفي در كارش هست
آدم باهوشي باشد، يكي بااراده باشد، يكي امكانات مالي دارد يا بلد هست كه تأمين كند، يك نفر هم خيلي آدم خالقي 

تا يك نفر در تر استكنيد كدامها مهماز اين ابزارها شما فكر مي... آورد و نگري دارد، يكي شانس مياست، يك نفر آينده
روند كارآفريني موفق بشود؟

خواهد به داشتن شجاعت، موقعيت زماني، شناخت خود و شناخت كاري كه فرد ميولي . اندهاي اوليهامترهايي كه شما گفتيد پايهم اين پارتما
.تر استسراغش برود مهم

! شانس، در موفقيت هيچ نقشي ندارد؟انصافاً
.خيلي زياد نقش دارد! چرا

هايي دارد؟آدم موفق چه جور آدمي است؟ و شركت موفق چه ويژگي. ريدبرسيم به تعريفي كه شما از مفهوم موفقيت دا
دوم اين كه از بودنش احساس . آدمي موفق است كه هميشه در حالت رشد باشد، نه از نظر اقتصادي، بلكه شخصاً هميشه در حالت رشد باشد

احساس مفيد بودن وكند برايش خيلي جالب باشدايي كه ميرود و كارهخوشبختي كند و هميشه خوشحال باشد كه چيزي كه دارد به دنبالش مي
.براي جامعه خود بكند

اند كه براي شما كار ايد و هميشه افرادي بودهباالخره شما سوابق مديريتي داشته... راجع به نيروي انساني صحبت كنيم 
شما در مورد نيروي انساني چه . ن دارد دادنش هر كدام يك سري داستا نيروي انساني حفظ كردنش و ارتقا.اندكردهمي

ايد؟تجربياتي داشته
از زماني كه من شروع كردم به كار درصد تقاضا باال . آمددر كشور ما قبل از موقعي كه من شروع به كار كردم حتي نيروي انساني از خارج هم مي

گرفتند؛ چه از نظر كارگر هاي خيلي خاصي را در نظر ميرها و ويژگيخواستند انتخاب كنند بايد يك سري پارامتبنابراين كساني كه مي. بوده است
تواني كار كني؟  ساعت هم مي10گويي مي! گويد باشدگوييد طرف ميچون هر چه شما مي. هميشه تقاضا زياد بوده است... ساده، متخصص و 

!گويد اشكالي نداردها هم تعطيلي نداريم، ميشنبهپنج! گويد آرهمي
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اي كه در دومين مسئله.شنا شويد تا بتوانيد تصميم بگيريد حد ممكن با رفتار شخص متقاضي آشناسي تاجامعهاالت تخصصي وؤ با سدبايما ميلذا ش
ا سفانه اين ابزارها خارج از توان آدمهايي است كه بأ كه مت استمورد نيروي انساني هست ابزارهاي الزم براي خوشحال نگه داشتن نيروي انساني

.آنها سر و كار دارند

يعني توقعها باالتر از واقعيتهاست؟
اش براي نگهداري نيروي كار باال بنابراين آدم بايد ديد اجتماعي. گردد به محيط كارتمام اينها برمي. يا توقعها باالست يا تنشهاي اجتماعي زياد است

ايم بعد از گذراندن دوره با هزينه هايي گذاشتههر موقع ما دوره. زياد خوب نبوده استمتأسفانه تجربه من در مورد ارتقاي كيفي نيروي انساني . باشد
.اندما به يك جاي ديگر رفته

ما به اول كارخانه رسيديم و ديديم .  را بازديد كنيمVolvoاز طرف سازمان گسترش رفته بودم كارخانه .  سوئد رفته بودم بهمن در اوايل انقالب
گفتم ! گفتيم كه اين چيست؟ گفتند اينجا مركز آموزش ولوو است. گيرندبسيار لوكسي يك عده پسر و دختر دارند آفتاب ميجلوي يك ساختمان 

من آن موقع اين ... كنند و كنند يا ورزش مياند و دارند با دوستهايشان صحبت مياآلن آمدهحال استراحت هستند واينها كه هستند؟ گفتند اينها در
از .  زندگي دارند درييرفتيم و ديديم كه اينها چه كيفيت باال. گرفتاي از آدم ميفرستد يك تعهدنامهشتم كه هر سازماني آدم را جايي ميتفكر را دا

. ودرخب طرف مي! اندپيش خودم گفتم اينها چقدر ديوانه. گيريد؟ او اصالً از سؤالم تعجب كردمسئولشان پرسيدم كه شما چقدر تعهد از اينها مي
آهن در اين مملكت واقعاً طور كه ذوبهمان. كردنديعني ملي فكر مي. شودكنيد؟ گفت خب از سوئد كه خارج نميگفتم اگر طرف رفت چه كار مي

.بخشي از نيروي مهندسي اين مملكت را آموزش داد

...رفتند التحصيلهاي دانشگاه ما خيلي به ذوب آهن ميمخصوصاً فارغ
.قدر زحمت آموزش را نكشيدند كه ذوب آهن كشيدبافي، اينآهن يا پارچهبقيه صنايع قديمي اين مملكت مثل صنعت نفت، راه! دخيلي آموزش دا

اي چند نفر آدم قرار است كه زير يك سقف جمع وقتي در يك مجموعه. الي راجع به شراكت دارمؤآقاي مهندس يك س
هايي داشته باشند؟ چه نگاه و بينشي داشته باشند تا بتوانند بايد چه ويژگيبشوند و شركاي تجاري هم بشوند، اين آدمها 

با همديگر به سر ببرند؟
آدم موقعي كه هنوز تجربياتش كافي نيست كوچكترين مشكل برايش يك كوه و يك معضل ! اين سئوال شما جوابش بستگي به سن آدم دارد

بيند رود ميشود و گذشت ندارد؛ ولي هر چه سنش باالتر ميبيند خيلي برايش گران تمام ميكوچكترين اشتباهي كه از شريكش مي. شودبزرگي مي
من ونگوگ را دوست .  نفر بتوانند همديگر را كامل كنند اختالف سليقه، عامل خوبي است2اي در اين كار هست كه اگر كه پارامترها و مسائل عمده

اين بينش در سنين جواني . طالعاتمان را مبادله كنيم، يك تالقي افكار و تكميل كار همديگر وجود داردوقتي ا. دارم ولي شما پيكاسو را دوست داريد
. شودرود بهتر ميولي هر چه سنش باالتر مي. كندهمه مسائل را سفيد و سياه نگاه مي. موجود نيست، چون آدم هم خودخواه است و هم تجربه ندارد

نشستن هر كسي در جاي مخصوص خودش .  شراكت است و تكميل و تصحيح ضعفهاي همديگر هم مهم استترين مسئله درعمده» صداقت«ولي 
هاي خوبي در اوايل ندارد ولي سن كه باالتر شناختي مسائلي داريم، اين شراكتها نتيجههم مهم هست كه متأسفانه به دليل اين كه ما از نظر جامعه

.شودرود بهتر ميمي
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به . گيريمهايمان كمتر از منطق و بيشتر از احساس تأثير ميگيري احساسي هستيم، بنابراين در تصميمها ملتيما ايراني
...تابد ها را بر نميتر است آن اختالف سليقههمين دليل فردي كه جوان

شوي و اگر  تنها باشد مثل حيوانات ميولي اگر غريزه. گويد اگر تعادلي بين عقل، احساس و غريزه به وجود بيايد خيلي خوب استمنطق افراد مي
شود ولي وقتي تعادل اگر عقل تنها را بگيري افسرده مي. گيرندحال حاضر در اينجا ميكه دراست احساس به تنهايي باشد مثل تصميمات احساسي 

.شودشود اوضاع خوب مياين سه پيدا مي

. از مشكالت توليد بگوييدبا توجه به اين كه شما چند واحد توليدي داريد، يك مقدار
بعضي اوقات فكر كردم كه اگر جامعه مهندسي اين مملكت از يك آرامش خاطري برخوردار بود، از همه لحاظ، فضاي . گويممن در مورد خودم نمي

ي انساني مشكل است، نظام نيرو. اش مشكل استاما در مورد كار در اين مملكت همه. شدخالقيتها بروز داده مي... تفكر، كسب و كار، جامعه و 
.بانكي مشكل است

تيزر تبليغاتي در صندوق پست او . رفت سر كار و من در خانه تنها بودمايشان صبح مي. من به خانه يكي از بستگانم در خارج از كشور رفته بودم
ازظهر موضوع را بعد. اند اسم برادر زنم انداختهر آن به دالري د9000يك روز ديدم يك چك . ميديدكرديم و ميگذاشتند و ما آنها را با هم باز ميمي

فرستد كه ما  براي ما چك ميمدام. كني؟ گفت اين از طرف بانك سر كوچه استگفتم چرا پاره مي. اش كرداو هم نگاه كرد و پاره. به برادرزنم گفتم
اصالً يك اصطالحي هست كه پول در بانكداري مثل آتشي است كه ! كنندببين بانكها در آنجا چه جوري فكر مي!  بهره بگيرد از مارا بدهكار كند و

. سوزداگر من زود به شما بر نگردانم دستم مي. در دست بانكدار است

!مگر اين كه از آن آتش به موقع، براي گرم كردن دستتان استفاده كنيد
.در صورتي كه اين تفكر در ايران نيست

شان را بيشتر كنند؟ندوختهخواهند ايعني بانكهاي ما مي
كند چند  دارايي نگاه ميدهد ياگيرد ديگر پس نميي را كه ميخب كسي كه قدرت دارد پول.  قدرت هستند وبازياش دنبال رابطهبانكهاي ما همه! نه

.كند و اين نبودن اعتماد مدام تسري پيدا مييعني اصالً اعتماد به هيچ چيزي وجود ندارد! گيردچراغ در دفتر ما روشن است و به ازاي آنها ماليات مي

شما راهكاري هم داريد؟... در ايران ملك گرفتن پول پيش به هنگام اجاره دليل مثل 
زمان شوروي سابق مديريتها . يعني يك صنعتگري باشد كه قبالً كار كرده است. راهكار اين است كه وزير صنايع بايد از اتاق بازرگاني انتخاب بشود

ديدي يك كسي به عنوان كارگر ساده استخدام شده است و همين جوري در تمام قسمتهاي كارخانه كار رفتي در كارخانه ميمي.  پايين به باال بوداز
.باال آمده و رئيس كارخانه شده استكرده و

!خب شايد طبق شايسته ساالري بوده است
را در محيط كار » احساس«يك مديريت ديگر مديريت ژاپني بود كه آنها نقش .  استسلسله مراتب. ساالري گذاشتشود شايستهاسمش را نمي

يك مديريت هم مديريت غربي بود كه اآلن اسمش شده مديريت . رفتندجمعي ميهاشان به مسافرتهاي دستهمه پرسنل با خانواده. كردندبيشتر مي
ITوزارت صنايع . گنجدمديريت در كشور ما در هيچ يك از اين قالبها نمي.  تصميم بگيرد كه يك آدم جواني بيايد بنشيند، اطالعات را تحليل كند و

اش كيست؟اصالً ببيند كه صنعت اين مملكت متولي. بايد براي اين مسئله فكري بكند
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كه و افتخارشان اين است » اندمدير هزينه«است و مديران » اقتضايي«گويند در ايران مديريت، يك بحثي هست كه مي
...ام قدر در اين بخش هزينه كردهاين

دوستان فني ما در صنعت در پياده كردن تجربياتشان بر ! در مورد مستندسازي، اگر نظر من اشتباه است شما بفرماييد
ايد؟شما چه تجربياتي داشته! نويسي ضعيفند يا تنبلندروي كاغذ و گزارش

يك مدتي شروع كردم به تمرين كردن به حالت خيلي ساده، مثالً در ! ي در اين مورد ضعيفماتفاقاً من خودم، هم خيلي تنبل هستم و هم خيل
.ريزي كنم بايد يك ليوان آب بخورم كه يواش يواش بتواند وادارم بكند كه به سررسيدم مراجعه كنم تا بتوانم برنامه11نوشتم ساعت سررسيدم مي

.در پايان از شما سپاسگزارم





انرژي دانامديرعامل شركت محمدمهدي كريمي اصفهانيمهندسآقايگفتگو با 

�
�

 ����� ���� �� �����,/���<� ,4$�� �����45�
���� ����� ������+&��,� -���� 	���/

 ��!" #��$!������� �O!��

���� �
��� !�
�":
گذاري براي ارائه خدمات در بخش باالدستي نفت و گاز سرمايه
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.ايمايم كه براي هر كدام از موقعيتهايي كه به عنوان انتقال فناوري مطرح بوده است، آدمهايي را به صورت فردي آموزش دادهيد هميشه ما اين نقص را داشتهشا•
.مندي و مديريت از نكات اصلي مورد غفلت در انتقال فناوري بوده استنظام•
.تي ايجاد بكنيم كه انعطاف و قدرت مانور بخش خصوصي و توانمندي و حمايت بخش دولتي را داشته باشدكرديم اين بود كه بتوانيم شركاستداللي كه مي•
.بايد انتخاب بكنيدخواهيد فعاليت كنيد باالخره يك مدلي را ميشويد و در حجم وسيع ميشما وقتي كه وارد يك كسب و كار مي•
. صورت واحدهاي كاري داخل سازماني بزرگ باشد، به صورت ايجاد شركتهاي عملياتي توسعه پيدا كندما بهتر ديديم كه توسعه كسب و كار به جاي اين كه به•
.شودكشيده و در شركت مادر انجام مي ايجاد نمود فعاليتهاي ذيربط از شركتها بيرون توان ارزش افزودهافزايي ميي تشخيص بدهيم كه از طريق همااگر در حوزه•
.بلكه مديريت، منتج از يك نقطه واحد باشد. صوص مديريت به نكاتي توجه كنيم و آن اين كه مديريتها جنبه اشتراكي نداشته باشندبايد در خدر ايران •
. درصد يا باالتر از سهام يك شركت به يك يا تعدادي از افراد همفكر، تعلق داشته باشد70تواند كارايي داشته باشد كه حدود مثالً آن نظامي مي•
.توانيد داشته باشيدوقت نگاه درازمدت نميدر جايي كه ثبات نيست هيچ. مدت براي توسعه پايدار يك آفت استتهاي كوتاهمديري•
.دهد كه يك ارزيابي عموماً منتقدانه نسبت به گذشته بكندآيد، حداقل به خودش حق ميشود و گروه ديگر ميبه محض اين كه دوران مديريت تمام مي•
.كنيدكنيد و حركت مهم اين است كه يك راه را انتخاب . ه يك هدف مشخص، لزوماً يك راه مشخص وجود نداردبراي رسيدن ب•
.شود، اينجا نقطه اشكال استوقتي كه مالكيت در شركت بدون توجه به تثبيت مديريت، بين افراد با نگرشهاي متفاوت تقسيم مي•
. فعال هستند، من سراغ ندارم كه تفكيك بين مالكيت و مديريت انجام شده باشددر شركتهاي بزرگ شاغل در صنعت نفت كه در ايران•
.تر استكنند كه خودشان سر كار باشند و كنترل مسائل در دست خودشان باشد مناسبهمه كساني كه مالك شركتها هستند، احساس مي•
!آيد پاييناي است كه هر جور بيندازيش باال با دست و پا مين گربهتا وقتي كه شرايط الزم براي تفكيك مالكيت و مديريت ميسر نشود، مثال هما•
.تواند به شما قدرت رقابتي بدهديك جايي سرمايه و دانش انجام كار را ببريد، تركيب اين دو ميبتوانيد در اگر شما •
.ديريتي و دانش كار استشود كه ارزش ايجاد بكند، توان مشركتي مثل شركت ما كه پيمانكار است آنچه دارد و موجب مي•
.دهدها را افزايش ميكند و مخاطرههاي اضافي دارد و كار را طوالني مياگر بانك عاملي داشته باشيد كه نتواند وظايف شما را انجام بدهد، به شدت هزينه•
.دهد اشتباه كرده باشدترين قيمت را مياري كه پايينهيچ بعيد نيست كه پيمانك. يكي از آفتهايي كه ما در انتخاب پيمانكار داريم، بحث حداقل قيمت است•
!كنيم يك تفكر حاكم بوده استاش ميام، اين تفكر كه حاال پروژه را بگيريم بعداً يك كاريهمه سالهايي كه در كار پيمانكاري بوده•
.شونددهيد، كارفرماها ناراحت ميتعهد اساسي چه تضميني ميكنيد كه براي اين وقتي صحبت مي. موقع استتنها تعهد اساسي كه كارفرما دارد، پرداخت به•
. ريسكهايي دارد و بايد بتوان اين ريسكها را در يك حالت توازن بين كارفرما و پيمانكار، تقسيم كرد تا هر كدام به اندازه خودش ريسكهايش را برداردهر پروژه•
.اي باشد تا كمتر در معرض تفسير قرار بگيرد، يكي از الزامات كار استحرفهاين كه قوانين، ساده طراحي بشود، شفافيت داشته باشد و •
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.تان چه بود و مراحل تحصيلي خودتان را بفرماييدبفرماييد كه چه سالي وارد دانشگاه شديد، رشته
بود، دانشگاه را در رشته معمول  تكميل تحصيالت ليسانس براي مطابق همان چهار سال كه 1350سال  در وارد دانشگاه شدم و1346در سال 

در آن موقع بيشتر ما پس از پايان تحصيالت به اين فكر بوديم كه كار بكنيم و اندكي از ما ادامه تحصيل را انتخاب . مهندسي مكانيك تمام كردم
من ايده خيلي روشني نداشتم كه وقتي فردي در دانشگاه تحصيالتش را . آن موقع شرايط با امروز تفاوت داشت! وداولين اقدام من ازدواج ب. كردندمي

ديدم كه همه آمادگي اين را داشتند كه وارد بازار طور ميحداقل در خودم و اطرافيانم اينكند، خودش را براي چه چيزي آماده كرده است؟تمام مي
در عين حال اين .  كه پوتينهايشان را پايشان كرده بودند و دستكشهايشان را دستشان كرده بودند كه يك كاري انجام بدهندكار بشوند و حالتي بود

بنابراين بايد حاال حاالها در آنجا شنونده باشيم و بياموزيم و .شناسيمشويم كه آن فضا را اصالً نميذهنيت هم وجود داشت كه ما وارد فضايي مي
كرديم براي اين كه به فرد مفيدي تبديل شويم بايد كارهاي ديگري بكنيم تا بتوانيم آنچه را در دانشگاه فرا گرفته د كه واقعاً احساس مياين طور بو

ر هم از محيطهاي كا. رسيد كه بايد نوعي آموزش عملي انجام بشود كه اميدوار بودم در محيط كار اين اتفاق بيفتدبه نظرم مي. بوديم به كار ببريم
اولين كاري كه . بردبنابراين مثل كسي بودم كه در آبي افتاده است و آب تا مدتي خودش او را اين طرف و آن طرف مي. خيلي تصوير روشني نداشتم

. ست، بلكه از حساب و كتاب و درآمدي كه به دنبالش بودم، به آن رسيدماانتخاب كردم، نه به اين جهت كه مطالعه كرده باشم كه خوب 

يد؟ اه بوديد يا در تهران ديپلم گرفتيد؟ كجا درس خواند در شهرستانشما
با وجود اين كه پسوند اصفهاني را در نام فاميلم دارم ولي پدر و مادرم در تهران زندگي كرده بودند و من در تهران به دنيا . من در تهران ديپلم گرفتم

يگردد به يكي دو سالي كه خانواده در شهريار اقامت داشت كه دوران خيلي خوبودم كه بر ميولي مقداري هم خارج از تهران ب. آمدم و بزرگ شدم
كالس اول دبستان را هم در اصفهان به دبستاني . با طبيعت بودبود، يعني زيباترين خاطرات دوران بچگي را از آن فضاي روستايي دارم كه عجين

.د و بعد به تهران برگشتمبه نام شيخ رفتم كه پشت مسجد شيخ لطف اهللا بو

شما . شناختندخيلي نميخواستيد انتخاب رشته دانشگاه را انجام بدهيد شايد در آن موقع دانشگاه آريامهر را موقعي كه مي
روي چه حسابي اين دانشگاه را انتخاب كرديد؟ از كجا شناخت داشتيد؟

واحدهايش چه جوري است، اطالعات كه استاد دانشگاه كيست،حاال نه مبتني بر اين. دآن موقع يادم هست كه اولين انتخاب من دانشگاه آريامهر بو
ها و معلمها، آن طوري در فضاي سالهاي پايان دبيرستان در صحبتهاي بين بچهچطور است، اين اطالعات را نداشتم، ولي همين...نحوه مديريت و 

.اي داشتموقع دانشگاه آريامهر وزن ويژه
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ن بقيه و كه نتيجه آزمون ورودي را اعالم كرد دانشگاه آريامهر بود و من هيچ ترديد نكردم كه به اين دانشگاه بروم و ديگر نتيجه آزماولين جايي
.دانشگاهها را خيلي جدي نگاه نكردم

ك را انتخاب چرا شما مكاني. كرديدشديد، بعد انتخاب رشته ميآن موقع كه شما به دانشگاه تشريف آورديد، اول قبول مي
كرديد؟

اي كه يادم هست كه ما پايين آن محوطه. كردند تا براي انتخاب رشته برويمايد، يك روز را مشخص ميكردند كه قبول شدهبعد از اين كه اعالم مي
 اصالً چه جوري است، آن اي برويم،كرديم كه حاال چه رشتهصحبتهايي با هم مي. بين زمين فوتبال و اتاق رئيس دانشگاه بود جمع شده بوديم

كنند و اگر نباشد، گويي، اگر جا باشد قبولت ميات را ميپرسند؟ فهميديم كه وقتي داخل شوي، رشته انتخابيداخل كه برويم چه خبر است و چه مي
.هاي ديگر را اعالم نماييدخواهند گزينهاز شما مي

آن زمان، آنچنان شناختي از نوع كاري كه بعداً آن رشته در صنعت  شما در .ظاهراً اآلن هم اين شرايط تغيير نكرده است
.خواهد داشت نداشتيد

فكر . يا از برق اين تصور بود كه با كارخانه برق سروكار خواهيم داشت! برداشت ما از مكانيك در حد اين بود كه مثالً با اتومبيل سروكار داريم! اصالً
بينيد و آدم تحصيلكرده زياد ميه واقعيت اين است كه دور و بر من هم، به آن معني كه امروز! ري استتكرديم كه مكانيك يك رشته مردانهمي
ولي خب بعد از گذشت سالها، . مثالً در خانواده خودمان، اولين كسي كه وارد دانشگاه شده بود من بودم. توانيد اطالعات بگيريد، اصالً كسي نبودمي

كرديم و بر اساس آن انتخاب را انجام داديم، با آنچه در عمل و تجربه با آن مواجه شديم تفاوت خيلي زيادي ر ميمتوجه شديم كه چيزي كه ما فك
.داشت

 آن موقع صنعت ايران تازه داشت شكل  در.وارد بازار كار شديدهم  فارغ التحصيل شديد و مستقيم 1350شما در سال 
التحصيلهاي شريف در آن دوره جذب اين صنايع ور مشخص خيلي از فارغبه ط. صنايع زيربنايي مثل ذوب آهن. گرفتمي
شما بفرماييد در .  صنايع ملي فوالد با توجه به حضور آقاي دكتر امين كه از آنجا به دانشگاه آمده بودند و همچنينشدندمي

كجاها كار كرديد و چطور وارد آنجاها شديد؟
م و باز به جهت اين كه همسرم هنوز دانشجوي دانشگاه آريامهر بود و در آن موقع تصميم گرفتيم كه به دليل اين كه در اولين قدم، ازدواج كرد

يكي از .  ما مقدار قابل توجهي بدهي داشتيم، اين موجب شد كه بعد از اين كه جريان ازدواج تمام شد.هاي ازدواج را خودمان تأمين بكنيمهزينه
يك بار به ايشان گفتم كه ما . ايشان استاد راهنما و استاد پروژه من بودند. ي كرد آقاي دكتر طوسي بودكساني كه در اين رابطه كمك خيلي زياد

در نتيجه براي . ايم و يك چنين مبلغي مورد نياز است و ايشان بالفاصله يك چك نوشتند كه به مرور وجه آن بازپرداخت شداين تصميم را گرفته
هم زندگي عادي را اداره تادهند ميان موقعيتهاي كاري كه ممكن است مطرح بشود، كجا بيشترين پول را ميمن در آن موقع مهم اين بود كه از

شب براي اين كه در شيفت . بر اين اساس بود كه كار در نيروگاه شهريار را انتخاب كردم. كنيم و هم آن مبالغي را كه قرض گرفته بوديم پس بدهيم
كار بعدي را هم كه . توانستم به جاهاي ديگر برومبه عالوه اين كه هنگام كار در شيفت شب، روز را هم ميبود وكردم و درآمدش بيشتر كار مي

بدين لحاظ كاري در . دادنيروگاه شهريار هم درآمدش كفاف اداره زندگي را نميكار در يعني متوجه شدم كه . انتخاب كردم درست به همين دليل بود
. دا كردم كه وجه بارزش استفاده از مسكن مجاني بودبخش خصوصي در اهواز پي
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خانمتان مشكل نداشتند؟ ايشان هم درس خوانده بودند كه كار بكنند؟ از اين بابت كه اهواز تشريف ببريد مشكل شغلي 
پيدا نكردند؟

ولي وقتي من وارد صنعت نفت . اري بچه بودنددر نتيجه چند سال اول را ايشان درگير نگهد. نه، براي اين كه اوالً كه خيلي زود صاحب بچه شديم
ما ورودمان . دادم و ايشان در مخابراتمن در سازمان مهندسي و ساختمان بودم كه كار مديريت پروژه انجام مي. شدم، ايشان هم به صنعت نفت آمد

المللي بودند كه عمليات اكتشاف، فتي بين، يا شركت خدمات نفت بود كه متشكل از هفت شركت نOSCOبه صنعت نفت در شركتي به نام آسكو، 
.دار بودندبرداري نفت را در جنوب ايران عهدهتوسعه و بهره

اين شركتي كه فرموديد در اهواز رفتيد همين شركت آسكو بود يا نام ديگري داشت؟
 مهندس كارگاه قبلي مشكالتي پيش آمده من وقتي رفتم و وارد اين پروژه شدم كه براي. ساختنه آن يك شركت خصوصي بود كه سردخانه مي

.اندازي بودمن كه رفتم اواخر كار و تقريباً در فاز راه. توانست در اهواز بماندبود و ديگر نمي

اندازي بود؟پس نوع شغلتان نظارت بر نصب و راه
خواستم كه از يك ديگر نمي. نه بعدي به آذربايجان بروماز من خواستند كه براي سردخا. آنجا بودم تا اين كه كار به اتمام رسيد و تكميل شد. بله

. در آن موقع در سازمان آب و برق خوزستان، موقعيتي پيش آمد كه صحبت كرديم و چند جا را پيشنهاد دادند. جا بشومشهر به شهر ديگري جابه
. بودسازمان آب و برق خوزستان در آن وقت در ميان سازمانهاي آب و برق ايران خيلي معتبر

؟...به خاطر سدهايي كه در آنجا بود و نيروگاه رامين و 
شد و تپه هم زير نظر اين مجموعه اداره ميطرح نيشكر هفت. زمان نيروگاه رامين نبود در آنجا بود ولي آن سد دِز،بزرگترين سد ايران و نيروگاهش،

كه سد كارون در آن موقع بزرگترين سد در دست ساخت بود. سد كارون بروممن هم انتخاب كردم كه به . بزرگترين سازمان آب و برق ايران بود
.بعداً اسمش عوض شد به شهيد عباسپور. شدبعد از سد دز در خوزستان داشت ساخته مي

چقدر در آنجا مانديد؟ چند سال كار كرديد؟ ديگر كجاها كار كرديد؟
آن موقع شركت هارزا مشاور . شدالمللي داشت انجام مي شده بودم كه يك كار بينبا محيطي مواجه. آنجا كارش خيلي براي من جذابيت داشت

المللي، براي من در نتيجه اين موقعيت كار با شركتهاي بين. شركت ساسر اگر اشتباه نكنم پيمانكار فرانسوي ساخت سد بود. امريكايي پروژه بود
.فرسا و خيلي پرچالش بود شرايط طاقت خيلي سخت و بايبه اضافه اين كه كار. بسيار مطلوب بود

فرماييد منظورتان به خاطر شرايط مالي است كه شما آن موقع نياز داشتيد؟ يا از نظر يادگيري و موقعيت خوب كه مي
ست؟ا، منظورتان  فنيپيشرفت و امكان رشد

العاده فراهم بود و سوم اين كه كار خيلي سخت و دگيري فوق شرايط براي يا،دوم. كنم از همه جهات، اول اين كه از لحاظ مالي خوب بودفكر مي
. نداشته باشدگحادثه در كمين بود و ماهي نبود كه حادثه منجر به مر. پرچالشي بود

ولي در يك شركتي كه كار آب و برق . موقع تعميرات اساسي شايد زياد پيش بيايددر حادثه انفجار در پااليشگاهها آن هم 
! دور از ذهن نيست؟انجام بدهد كمي

، گاهي اوقات تا آن را وارسي كنيميم فتربگيرد به آنجا ميتأييديه ادامه كار شد براي اين كه وقتي كاري آماده مي. ساختنددر آنجا سد و نيروگاه مي
 و يك كاري را انجام مرفتيطي وقتي ميدر چنين شراي! ريختميپايينبه  در حالي كه از همه اطرافمان آب ،رفتيمصد و پنجاه پله را بايد باال مي
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نخورده و زندگي در طبيعت بكر و دستآن در  حضور، عالوه بر سختي و فني بودن كار البته.مگرفتي حتماً بايد دوش ميمگشتي و بر ميمداديمي
. براي دوست داشتن كار و محيط را فراهم آورده بودهاي الزمكيفيت مناسب و در فاصله پانزده دقيقه راه تا كارگاه همه انگيزهبا ،هاي سازمانيخانه

آيا شما در اين شرايط بوديد يا در مناطق كوهستاني . آدم هميشه تصوري كه از خوزستان دارد دماي پنجاه درجه است
 شرايط دشواري نبود؟چنانبوديد و آن

يك روز باراني در اسفندماه كه . اش هم همين بودادند كه يكي را در بدو استخدام در سازمان آب و برق خوزستان به من نشان درچند محل كا
 همه ، نم نم باران بود و تمام دشت و سنگ و زمين،در تمام طول سفر.  فرستادندبهترين فصل خوزستان است ماشيني را براي رفتن به سد كارون

.جا سبز بود و پر از گلهاي الله

!ندان دادتصوير زيبايي از محل كار را به شما نشپس
 اين وضعيت تا منتها! خواست يك جايي را نشان بدهد كه ملموس باشد، آنجا در ماه اسفند جاي مناسبي بودشد و آدم مياگر صحبت از بهشت مي

هاي خودش را اذبهرما نيز به نظر من جگحال حتي در شرايط با اين. بردآمد همه اينها را از بين ميآخر فروردين دوام داشت و يك دفعه گرما كه مي
كه ورودي هواي گذاشتيم يا اينپارچه ميبراي ممانعت از ورود مار،  منزلمان  وروديبمثالً ما زير در. سختي بودداشت كه گاهي از جنس ترس يا

!راحت نبود ولي جالب بود. زديم كه رتيل و عقرب نيايدتهويه را توري مي

...ريخت  ميباليعني از زير و زِبر 
 با يك محيط  وهاي جذاب كار بودمند بوديم در يك جايي كار كنيم كه مفيد باشيم، خود اينها حاشيهخواهم بگويم كه براي ما كه جوان و عالقهيم

ها، كه خانوادهرفت ميمثالً يك اتوبوس سازماني هر روز چهل كيلومتر به مسجد سليمان . شينيد خيلي متفاوت بودناداري كه شما بياييد صبح ب
.دهيمرويم و همين بغل انجام ميمقايسه كنيد با خريدي كه ما اآلن مياين را . برد ميها را براي خريد روزانهخانمها و بچه

. گويند ميكنند گداروچ از رودخانه عبور ميكدر گويش محلي به جاهايي كه معموالً ايل در هنگام . هايي از ايل بختياري بودمحل سد، قشالق شاخه
ديديم كه برايمان رديم و معموالً مراتع وسيع و ايالت در حال كوچ را ميكگدار لندر و برد قمچي عبور ميسليمان از دوبراي رسيدن به مسجدما 

خواستم يولي به طور قطع نم(مند بودم و تصميمم هم اين بود كه تا پايان كار ساخت سد بمانم من با اين كه به آنجا خيلي عالقه... تازگي داشت 
اگر چه در كمپي كه (دليل تولد اولين فرزند و توصيه فاميل در مورد مخاطرات ناشي از دوري از امكانات و بهداري و پزشك ه ب) برداري باشمدر بهره

. تر باشدريتصميم گرفتيم كه كاري را انتخاب كنيم كه مقداري شه) بودهم كردند و يك پزشك عمومي ما بوديم حدود دوهزار نفر زندگي مي

چند سال شما به اين نتيجه رسيديد؟از بعد 
را آنجا همه كساني . ساختندبعد به دانشگاه صنعتي اصفهان رفتم كه در آن موقع داشتند آن را مي. فقط يك سال در آنجا بودم و خيلي طول نكشيد

حتي اين امكان بود كه هر جا كه . ن بعد از ورود به آنجا هيچ مشكلي نبودبنابراي. ام بودنديا استادم بودند يا همكالسي. شناختمكردند ميكه كار مي
. اصفهان كار كردمصنعتي حدود دو سال هم در دانشگاه . خواهد باشم و انتخاب بكنم كه در تهران باشم يا در اصفهاندلم مي

. اشددانشگاه صنعتي اصفهان شايد از نظر نظم و ديسيپلين، بهترين دانشگاه در ايران ب
شما شايد اطالع داشته باشيد كه به دانشگاه آريامهر به عنوان يك تأسيسات . اي در مورد دانشگاه صنعتي اصفهان بودآن موقع يك نظر خيلي ويژه

ور صحبت جشود و اينشد كه تمام اين دانشگاه جمع خواهد شد و به اصفهان منتقل ميشد و در راهبرد درازمدت اين طور فكر ميموقت نگاه مي
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ريزي خيلي خوب و در مقياس اين بود كه كاري با برنامه. شد كه دانشگاه صنعتي اصفهان قرار است كه بزرگترين دانشگاه خاورميانه باشدمي
. آمدند آغاز شده بوداي و اساسي با حضور و مشاركت افرادي كه انصافاً از پس چنين كاري بر ميكارهاي آن زمان كاري بزرگ، پايه

كرديم كه اگر در يك من و همسرم فكر مي. مسائل مالي بودگذار بوده يكي از چيزهايي كه براي ما اثرعرض كردم ك.  دو سال در آنجا بودممن
 آسكو شركتاين بود كه به همين. تواند مشكالت ما را حل بكندجايي دوتايي با هم كار بكنيم و بحث هزينه مسكن و اينها را نداشته باشيم، مي

دانيد كه بهترين شما مي. آن موقع هم كه اهواز بوديم كم و بيش با اين مجموعه آشنا بوديم.  با هر دو نفرمان مصاحبه كردند و قبول كردند.آمديم
 كه من آن موقع. اعم از اهواز، مسجد سليمان يا آبادان كه تفاوت چنداني با هم نداشتند. امكانات و تسهيالت را در خوزستان، شركت نفت داشت

از نظر فني، از نظر كسي كه حالبه اضافه اين كه كارش هم به هر. براي كار سردخانه در اهواز بودم شناختي نسبت به اينجا پيدا كرده بودم
ترفنيتر و تا حدودي غيرخوانده است، نسبت به كار در دانشگاه صنعتي اصفهان كه از نگاه يك مهندس مكانيك كاري معموليكرده و درستحصيل

 شش ميليارد تومان ارزش داشت و در -رو بوديم كه به قيمتهاي امروز پنج هايي روبه ما با پروژه،در شركت آسكو در بدو ورود. بود ارجحيت داشت
محل كرديم كه المللي كار ميشكل از هفت شركت بينتضمن اين كه ما در شركتي م. بزرگ بودندآن موقع به نسبت زمان خودش از كارهاي

.ستهم ه كه صنعت مطرحي  داشتاندوزي خيلي خوبي بود و جاي مناسبي براي يادگيري در صنعتيتجربه
توليد يكي ممانعت از افت . كرددو كار ميبايد  هدفگذاري شده داشته باشد ولي به تبع آن براي اين كه توليدِ. كار اصلي شركت آسكو توليد نفت بود

 اكتشاف و توسعه ميادين جديد كه ي، يك سري كارهايي بايد انجام شود تا ظرفيت توليد حفظ گردد و ديگر در هنگام برداشت از مخازنچون
.استهاي جديدمستلزم اجراي پروژه

من در بخش مهندسي . بايد انجام بشودهاي بزرگيشوند براي اين كه به استخراج نفت يا گاز بينجامد پروژهوقتي كه ميادين جديد كشف مي
كرديم، مشاور داشتيم و بايستي كار را تعريف مي. نقش كارفرما را داشتيمها بوديم ودر كار اجراي پروژه. ان بودم كه ربطي به توليد نداشتيمساختم

.كرديم تا درست انجام بشودكرديم و نظارت ميپيمانكار انتخاب مي
 خيلي تغيير ، سال آنصنعت نفت در. شغول كاري بودم و حدوداً شش سالي شد در آنجا ماندم و تا آن زمان، بلندترين مدتي بود كه م1359تا سال 

...پيدا كرد 

...شركتهاي خارجي ديگر در نفت نبودند 
امثالً موقعيتهاي خوبي به من پيشنهاد شد، منته. ها و براي تغيير شغل آنها ايجاد نمودخأل شركتهاي خارجي موقعيتهاي مناسب شغلي براي ايراني

اي را ، خيلي وسيع بود و پذيرش مشاغل مديريتي رده باال صالحيتهاي ويژه آناي بزرگ و سازمان مهندسي ساختمان چون آسكو مجموعه،رفتمنپذي
د معتقد بودم كه باالخره اگر اين صالحيتها نباش. كه مشاغل پيشنهادي الزم داشتبود آن موقع گريدم يازده بود و بسيار كمتر از گريدي . طلبيدمي

ترجيحم اين بود كه به مهندسي ساختمان پااليشگاهها بروم كه .بعد درخواست كردم كه به تهران انتقال پيدا كنم. شودكار هم خوب انجام نمي
 كن و گفتند كه شما اين را تمام كن، پيمانكارش را انتخاب. اش بود من مدير يك پروژه تزريق گاز بودم كه آخر كار مهندسيمنتها. موافقت هم شد

من هم بر اساس قراري كه گذاشته بودند در . شد، اعالم كردند كه هيچ انتقالي از جنوب به شمال انجام نشودانجام وقتي كه اين كارها . بعد برو
. تهران استقرار پيدا كرده بودم

يعني خانه گرفته بوديد؟
 از دانم، ولي روزي كه همه كارهايم تمام شده بود و به اتفاق همسرمتأسفانه نميحاال يا خوشبختانه يا م! اين بود كه ديگر استعفا دادم و آمدم. بله

هواپيماهاي عراقي آمدند و فرودگاه تهران را زدند و دادم كهاي كه گرفته بوديم داشتم باغچه را آب مي به تهران آمديم، صبحش در خانهاهواز
!جنگ آغاز شد
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 راه انداختيد؟ يا با مجموعه ديگري همكاري كرديد؟ي بهاربعدش شما آمديد و براي خودتان كسب و ك
. رفتم كه در بخش معاونت طرح و برنامه درگير اين داستان بشوم. كردندآن موقع تازه برنامه اول توسعه را تنظيم مي.  بروم وزارت صنايعبهقرار شد 

صنعت نفت را ترجيح در  احساس كردم كه كار ،لي عليرغم جذابيت آن كارو. اي بود كه شايد بعد از اين كم اتفاق بيفتدآن هم يك كار خيلي ويژه
 و يهاي ساختمان كاراي كهاين شركت، تازه از يك مجموعه. اين بود كه با وجود اين كه در آنجا بودم در كنارش به شركت سازه رفتم. دهممي

 ديگر كار تدوين برنامه اول پايان گرفته بود و من به ، وزارت صنايع درغالالبته بعد از يك سال اشت.  آمده بودداد، به صنعت نفتسيويل انجام مي
در آن شركت سازه از اين بابت كه دكتر يغمايي و ديگراني كه از استادان دانشگاه بودند و از هم شناخت داشتيم . رفتموقت به شركت سازهطور تمام

آنجا هم .  به شركت نفت فالت قاره رفتم1362در سال . كار در آنجا بسيار راضي بودماي براي من داشت و از تقريباً حالت ويژهحضور داشتند، 
اولين سكوي ساخت ايران را هم در شركت نفت فالت قاره . اولين پروژه ساخت سكوي دريايي نفتي بعد از انقالب بودمام اين بود كه مديرانگيزه

.عضوي از تيم بودمالبته اينها كارهاي تيمي است و من هم . انجام داديم

شد؟آيا با مشاركت ايراني و خارجي بود و انتقال فناوري در اين پروژه انجام مي
هر كاري كه شما بخواهيد بكنيد، . ها استفاده كنيم و اين اتفاق هم افتادآموختهپروژه اول را سعي كرديم كه يك كمي ياد بگيريم تا در پروژه دوم از

موقعي كه اين كار . توانيد آدمهاي مختلفي را پيدا كنيد يا آموزش بدهيد كه اين وظايف را خوب انجام بدهندشما مي. ردوظايف مختلف و متفاوتي دا
اين كه شما آدمهايي را داشته باشيد كه وظايفي متفاوت را انجام بدهند، مثل اين . اي نيستيد كه بتوانيد كل كار را انجام بدهيدرا بكنيد هنوز در نقطه

براي اين كه اتومبيل باشد، . همه قطعات اتومبيل در آن باشد ولي اين كه اتومبيل نيست. ند كه شما يك انبار پر از لوازم اتومبيل داشته باشيدمامي
. جام بشوداند، حاال بايد يك كار ديگر رويشان اناند و ساخته شدهاند و همه به صورت استاندارد طراحي شدهاين قطعاتي كه همه كنترل كيفيت شده

ايم كه براي هر كدام از موقعيتهايي كه به عنوان انتقال فناوري مطرح بوده شايد هميشه ما اين نقص را داشته.  سازماندهي بشودوبايد با هم تركيب 
تا به يك مقوله مركب  ولي اين كه سرهمش بكنند .ايم كه هر كدام با حوزه خاصي از كار آشنا هستنداست، آدمهايي را به صورت فردي آموزش داده

بعد از شركت نفت فالت قاره، به دليل نيازي كه احساس . از نكات اصلي مورد غفلت در انتقال فناوري بوده است) مندي و مديريتنظام(تبديل بشود 
.  بودمOIECره شركت گذاري شد و من هم جزو كساني بودم كه در ايجاد آن نقش داشتم و از اعضاي اولين هيئت مديپايهOIECشد، شركت مي

.  كه در اين سال ديگر به طوركامل از فالت قاره جدا شدم69 تا 67 از سال  يعني بودم،OIECدو سال را مشترك در فالت قاره و 

اش اين شد كه شركتي به نام تأسيس شد؟ مأموريتش چه بود؟ چه خالئي وجود داشت كه نتيجهOIECچرا اصالً 
فت، تأسيس بشود؟مهندسي و ساختمان صنايع ن

.هاي بزرگ را انجام بدهند و ما در ايران اين كمبود را داريمديديم در دنيا شركتهايي هستند كه قادرند پروژهاش اين بود كه ما ميساده

چرا خود وزارت نفت كه يك شركت دولتي است . توانست اين مأموريت را انجام بدهدخب مثالً يك شركتي مثل سازه مي
يك چنين سازوكاري را ايجاد كند؟ چه نيازي باعث شد؟بيايد و 

شان خيلي فاصله هاي فعليآن موقع آنها شركتهاي مشاور كوچكي بودند و با اندازه.  سازمانها به اندازه اآلنشان نبودند ايندقت كنيد كه در آن موقع
.خواستيم اين فاصله و بيش از آن را پر كنيملذا ما مي. داشتند

؟دستيد يك شركت مادر تخصصي در زمينه مشاوره مهندسي و تأمين تجهيزات و اجرا داشته باشيخواپس مي
آن موقع اين الگو و اين مدل خيلي . در آن وقت ذهنيت مادرتخصصي، به اين مفهومي كه يك تعدادي شركتهاي زيرمجموعه داشته باشد را نداشتيم

دليل اين ه پيمانكار عمومي كه سازمان مهندسي را ب. توانيم يك پيمانكار عمومي باشيميم كه ميكردما فكر مي. جا نيفتاده بود و تعريف نشده بود
 مديريت پروژه و بعضاً تداركات ،به عالوه. شد در شركت ايجاد كندكه نبض كار بود و بخشي بود كه همه تصميمات اساسي پروژه در آن گرفته مي
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گونه هدفگذاري كرده بوديم و مترصد بوديم ما اين. سپاري شود برون،د و بقيه كارو در شركت انجام شكاالي اصلي پروژه نيز از بخشهايي باشد كه
كرديم اين بود كه بتوانيم شركتي ايجاد بكنيم كه انعطاف و قدرت مانور بخش خصوصي و توانمندي و استداللي كه مي. كه چنين چيزي را بسازيم

.حمايت بخش دولتي را داشته باشد

چه شد كه تشكيل شد و اصالً چرا تشكيل شد؟ دليل شما براي اين . مقدار راجع به شركت انرژي دانا توضيح بدهيديك 
كه كسب وكاري با اين ماهيت را به راه بيندازيد چه بود؟

خورد اين شركت گره ميه عقب. شركت انرژي دانا ناشي از تصميمي بود كه در مورد متنوع كردن فضاي كاري، به خاطر كاهش مخاطرات گرفته شد
اي كه در صنعت خودرو خيلي قبل از اين كه شركت انرژي دانا ايجاد بشود فعال بودند و كارخانجات متعددي دارند كه ساخت قطعات به مجموعه

شد، تصميم گرفتند كه مرغهايشان در يك سبد بود و وابسته به صنعت خودرو مي به جهت اين كه همه تخممنتها.دهنداصلي خودرو را انجام مي
رسند كه انرژي و به ويژه صنايع نفت و گاز كه نقشي شود به اين نتيجه ميبنابراين بعد از بررسي كه انجام مي. شان را متنوع كنند كاريحوزه

 شركت انرژي 1380 از سال حساس و اساسي در كشورهاي نفتخيز دارند حوزه خوبي است كه شاخه دوم فعاليتشان را در آن ايجاد بكنند و بنابراين
.شوددانا ايجاد مي

آيا قرار هم بوده است كه قطعات صنعت نفت ساخته بشود؟ مهندسي بشود؟ يا طراحي بشود؟
به عنوان .  تغيير پيدا كرد،سازي به خدماتكرد، موجبي شد كه ماهيت كار هم از ساخت و قطعهنه خود اين كه حوزه كاري از خودرو تغيير پيدا مي

.شود ماهيت كارهاي خدماتي را داردمثال پيمانكار حفاري يا كارهاي ژئوفيزيك كه در مجموعه انرژي دانا انجام مي

به آيا ابتدا يك شركت بوده كه . را دارند» دانا« در اين ساختمان كه شما اآلن تشريف داريد چند شركت هستند كه پسوند 
؟ تا در كنارش تأسيس بشود استهاي ديگري الزم شدهپخش شده است؟ يا بعداً شركتچند زيرمجموعه 

شركت انرژي دانا . بايد انتخاب بكنيدخواهيد فعاليت كنيد باالخره يك مدلي را ميشويد و در حجم وسيع ميشما وقتي كه وارد يك كسب و كار مي
 بهتر ديد كه توسعه كسب و كار به جاي اين كه به هاي بزرگ داريم،كرد كه ما كم و بيش ضعفهايي در مديريت مجموعهطور فكر ميچون اين

به اين ترتيب به جاي اين كه يك شركت . صورت واحدهاي كاري داخل سازماني بزرگ باشد، به صورت ايجاد شركتهاي عملياتي توسعه پيدا كند
اي از عمليات در حوزه مورد نظر را انجام  شاخهخيلي بزرگ با واحدهاي عملياتي متنوع ايجاد بشود، تعدادي شركت كه به نسبت كوچكترند و هركدام

بيني شد كه گروهي از شركتها ايجاد بشوند كه شركت انرژي دانا به عنوان شركت مادر يا هولدينگ،  پيشدليلبه اين . شوددهند ايجاد ميمي
.كنند، شركتهاي گروه، به استثناي انرژي دانا هستند ميدهند و عمليات را اجرادار باشد و آنهايي كه خدمات ارائه ميمسئوليت توسعه كاري را عهده

ولي اين . اند كه شركتشان بزرگتر باشد كه نماي بهتري داشته باشددادهچون در ايران شايد بيشتر ترجيح مي. جالب است
مجموعه اش اين است كه به خاطر مشكالت و مسائل مديريتي در كه اين شركت به چندين زيرمجموعه خرد بشود نكته

. از هم باشندجداكه شركتها است جوري قرار شده شما اين
مثالً شركت پتروپارس، به عنوان يك . گيردهاي ديگر هم مورد استفاده قرار مياول اين كه اين الگو با تفاوتهاي جزئي در حال حاضر در مجموعه

طور شركت مهندسي و همين. دهندا فعاليتهاي مختلفي را انجام ميشركت، تعداد شركتهاي ديگري در زيرمجموعه خودش اضافه كرده است كه آنه
تنها تفاوتشان شايد در اين باشد كه شركت انرژي دانا خودش هيچ عملياتي كه موجب ارائه خدمات به ... ساختمان صنايع نفت، تأسيسات دريايي و 

.ي را بر عهده دارددر حالي كه شركت پتروپارس خودش عمليات اصل. بيرون از گروه باشد ندارد
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شما با توجه به اين كه يك مجموعه هستيد و چندين شركت با هم بايد روي يك زمينه تمركز بكنيد، كار گروهي در 
شود؟ مجموعه شما چطوري انجام مي

ا اصوالً راجع به اين شركتهاي ديگر ي. يكي توسعه است. بيني شده استدر اين مدلي كه عرض كردم، براي شركت انرژي دانا چند وظيفه پيش
 ايجاد،وظيفه دوم. شوددهند تا بررسي و اتخاذ تصميم بندي و پيشنهاد برسند به شركت انرژي دانا ميكنند يا اگر به يك جمعقضيه فكر نمي

 مالي نامه گروه دانا يك آيينبه عنوان مثال در. ها بتوانند با هم كار مشترك انجام بدهندساختها و زيربناهاي كاري است براي اين كه مجموعهزير
نامه از طريق همين آيينخواهيم حسابهاي تلفيقي را آماده بكنيم، بنابراين موقعي كه مي. گيرد همه شركتها مورد عمل قرار مياز سويوجود دارد كه 

ريزي گسترش داد، به عنوان مثال در برنامههاي ديگر هم حاال اگر همين را بتوان در زمينه. شود هماهنگي الزم انجام مي،مالي و اجزاي ديگر
كند، ساختار كاري كنترل پروژه، در مديريت ريسك يا مديريت دانش و امثال آن، تا آنجايي كه ضرورتهاي مربوط به كارهاي مشترك اقتضا مي

اي توان ارزش افزودهافزايي ميريق همهايي تشخيص بدهيم كه از طوظيفه سوم اين است كه اگر در حوزه. مبتني بر كار گروهي ايجاد شده است
 در همه ITمثالً در حال حاضر سامانه . شودشده و در يك سازمان در شركت مادر انجام ميكشيدهايجاد نمود فعاليتهاي ذيربط از شركتها بيرون 

 مستقل ITدام از شركتها يك بخش طور نيست كه هر كشود و اينمديريت شركت انرژي دانا انجام مي كه تحتاستگروه به صورت مشترك 
 هزينه ،افزايي در اين كار در صورت عدم استفاده از هم.دهيم را استقرار ميERPدر كل گروه هم اآلن داريم سامانه . براي خودشان داشته باشند

پروژه از قبيل تدارك كاال يا به  عمده مربوط فرايندهايERPمبتني بر مقتضيات سامانه . رفتسازي سامانه مزبور و مديريت آن باال ميتهيه و پياده
.شودسازي ميمديريت پروژه يك بار در گروه طراحي و براي شركتها يكسان

...تان براي كل مجموعه يكي است يعني سياستگذاري
شود، دستمان در توزيع مديريت اختيار ميولي اگر مقايسه كنيم با مدلي كه راهبرد كسب و كار مبتني بر . شود اين كار را كردتحت اين مدل مي. بله

گيرند و شما بهتر شود، همه فرمان مي، در يك نقطه واحد و با مشاركت همه اتخاذ مي تصميمات چوناين مدلدر . تر استمورد انجام اين كارها باز
ترين استداللي كه در نها را اعمال بكنيد سادهحالي كه وقتي در هفت شركت مستقل بخواهيد ايدر. توانيد كه كارهاي مشترك را انجام دهيدمي

خود اين چالش مهمي . بنابراين شركتي كه استقالل ندارد، چرا بايد پاسخگو باشد. شوددار ميشود، اين است كه استقالل شركتها خدشهمقابلش مي
.است

اينها در طول .  مختلف دارندجوري است كه يك سري دپارتمان يا ديسيپلينهايدر بعضي از شركتها ساختارشان اين
آيد، يك اي پيش مياما در عين حال وقتي كه پروژه. دهند و مدير خودشان را هم دارندهاشان را انجام ميخودشان پروژه

حاال . شودگيرد و يك ساختار ماتريسي ايجاد ميشود كه از هر كدام از اين واحدها نيروهايي را ميمدير پروژه تعريف مي
آيا شما . گوييد، شركتها كامالً مستقل از هم هستنددر مدلي كه شما مي. هايي داردراي خودش يك سري ويژگيآن مدل ب

توانيد يك چنين مدلي را در شركت خودتان پياده بكنيد؟مي
طور كه ن حفظ اين استقالل همانتالشمان اين بود كه ضم. يعني باالخره اين شركتها عمالً مستقل هستند. ايمخب اوالً اين كه ما آن كار را كرده

رسد كه با هر كدام از اينها در بدو امر به نظر مي. افزايي را شكل بدهيمگفتم، اين سه حوزه كه اشاره كردم يعني توسعه، ايجاد زيرساختها و بحث هم
 را به نحو مناسبي در مجموعه پياده بكنيم و طور كه عرض كردم اگر بتوانيم نظام رهبري مشاركتيولي همان. مقوله استقالل شركتها تناقض دارد

هاي خيلي كالن، در اين سه حوزه، شركتهاي ديگر مشاركت داشته باشند و خودشان احساس بكنند كه اين گيرياي باشد كه در تصميمبه گونه
.ع كنيمتوانيم مرتفدار كردن استقالل شركتها را مي، تصميم خودشان است، آن تناقض مربوط به خدشهتصميم
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هايي داشته خواهند شريك باشند بايد چه ويژگيشود؟ افرادي كه با هم ميشراكت در اين مجموعه چه طوري انجام مي
باشند كه بتوانند با همديگر يك كار مشترك را انجام بدهند؟

بلكه مديريت، منتج از يك نقطه واحد . ته باشندبايد در خصوص مديريت به نكاتي توجه كنيم و آن اين كه مديريتها جنبه اشتراكي نداشدر ايران 
 درصد يا باالتر از سهام 70تواند كارايي داشته باشد كه حدود مثالً منتج از يك مجموعه يا واحد كوچك باشد يا به عبارت ديگر آن نظامي مي. باشد

شود كه اوالً اين موجب مي. ل بدهند، تعلق داشته باشدگيري را تشكيفكري و تصميميك شركت به يك يا تعدادي از افراد كه بتوانند يك واحد 
اگر شما . شودمدت براي توسعه پايدار يك آفت است و ثانياً موجب تمايزشان از جاهاي ديگر ميمدت باشد، چون مديريتهاي كوتاهمديريت طوالني

كند، تغيير پيدا اي كه اصالت و ماهيت اين مديريت را بيان ميتثبيت نشده داشته باشد و هر روز آن نقطهمديريتي داشته باشيد كه وضعيت شناور و
به . توانيد داشته باشيدوقت نگاه درازمدت نميهيچدر جايي كه ثبات نيست . توانيد انجام بدهيدبكند، شما هيچ وقت طرحهاي بلندمدت را نمي

عموماً منتقدانه دهد كه يك ارزيابين است كه به خودش حق ميآيد، حداقل ايشود و گروه ديگر ميمحض اين كه دوران اين مديريت تمام مي
مهم اين است كه يك راه . واقع مطلب اين است كه براي رسيدن به يك هدف مشخص، لزوماً يك راه مشخص وجود ندارد. ذشته بكندگنسبت به 
رسد، چون مديريت جديد اين راه را دوست آمده به پايان نميشود، اين راه تا نيمه حاال وقتي كه مديريت عوض مي. كنيدكنيد و حركت را انتخاب 

. راهي جديدشود به ابتدايلذا دوباره برگشت مي. ندارد و راه ديگري را انتخاب كرده است
قل در حدا. شود، اينجا نقطه اشكال است وقتي كه مالكيت در شركت بدون توجه به تثبيت مديريت، بين افراد با نگرشهاي متفاوت تقسيم مي

 در صنعت نفت ايران فعال هستند، من كهدر شركتهاي بزرگ . شود تفكيكي بين مالكيت و مديريت قائل بودچون نمي. طور هستمملكت ما اين
 عمالً ،و باطن دولتي دارنددر شركتهايي كه ظاهر خصوصي. وقت نشده استسراغ ندارم كه اين تفكيك انجام شده باشد و در بخش خصوصي هيچ

.شود كه خود آن نظام، اجزايش، اجزاي ثابتي نيستندريت در يك نظامي تعيين ميمدي

در آنها هم . اينها بيش از يك قرن سابقه دارند و هنوز هم هستند. در غرب يك سري از شركتها، خانوادگي هستند
كنند، رگ، سهام تعريف مياما يك موضوع ديگر هم اين است كه در شركتهاي بز. اندمديريت و مالكيت با هم يكي بوده

شما . گويد دارد ميهمحرفي آيد در مجمع، هرسالي يك بار هم مي. گيردسهامدار كسي است كه نشسته و سودش را مي
 به اين شكل وجود ندارد؟شركتهاييبينيد كه در ايران دليل اين موضوع را چه مي

يعني ما در . ايمشايد ما هنوز آن مسير را طي نكرده. اند طي كنيمشايد يكي از داليلش اين باشد كه به هر حال ما هم بايد مسيري را كه آنها رفته
نكته ديگر اين است كه در بخش دولتي تكليف نظام مديريت، مشخص است و. اندجايي هستيم كه مثالً شركتهاي غربي خيلي سال پيش، بوده

هاي در بخش خصوصي هم ما شركتهايي در اندازهمستقل از اين كه چه محاسن و چه ايراداتي دارد كه موضوع صحبتمان نيست،. تعريف شده است
كنند بزرگ كه بحث تفكيك مديريت از مالكيت از الزامات اداره آن شركتها باشد، شايد هنوز نداريم و كساني كه مالك شركتها هستند، احساس مي

در بورس نيز كه امكان توزيع سهام فراهم است و احتمال آن كه . تر است خودشان سر كار باشند و كنترل مسائل در دست خودشان باشد مناسبكه
جوري بينيد كه يا بخش خصوصي حضور جدي ندارد يا اگر به ندرت هم حضور دارد، اينتفكيك بين مالكيت و مديريت پيش بيايد باالست، شما مي

تا وقتي كه شرايط الزم براي تفكيك .  مقدار بااليي از سهام را داشته باشد كه هميشه بتواند اعمال نظر بكند،شود كه آن هسته مديريت ميطراحي
!آيد پاييناي است كه هر جور بيندازيش باال با دست و پا مياي اقتضايي ميسر نشود، مثال همان گربهمالكيت و مديريت به عنوان مقوله

با توجه به اين كه شايد هنوز آن مدت زمان كافي طي نشده است تا ايران، فرهنگ صنعتي شدن به آن معنا را پيدا پس 
.بينيمكند، شرايط حال حاضر ما اين جوري است كه اآلن مي

د و بزرگ كه از مقتضيات شود كه بخش خصوصي قدرتمنخب اين موجب مي. بله و ديگر اين كه ما باالخره عمده اقتصادمان در بخش دولتي است
.ها، تفكيك بين مديريت و مالكيت باشد كم داشته باشيماداره اين مجموعه
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هايشان در داخل ايران اآلن بزرگترين شركتهاي ما آنهايي كه پروژه دارند و به لحاظ مالي مشكلي ندارند، بيشتر پروژه
 كه كارفرمايشان دولت ايران در يك كشور ديگر است؛ مثل هايي استهايي در خارج ايران دارند، پروژهاست و اگر پروژه

الملل وارد بشوند بايد براي اين كه اين شركتها خودشان به طور مستقل در بازار بين... سوريه، ونزوئال، بالروس، سنگال و 
هايي را داشته باشند تا فراملي شوند؟ چه ويژگي

اند و اند پايشان را فراتر از مرزهايشان بگذارند و تا حدودي موفق بوده كه چرا شركتهايش توانستهسنجي بكنيمترازشايد اگر كشور همجوار تركيه را 
مند رسد كه دولت عالقهطور به نظر ميدر تركيه، اين. شويدالمللي تفكيك قائل ميالبته شما بين شركتهاي محلي و بين. ايم، بد نباشدما نتوانسته

. اي مثل نفت در آنجا وجود نداردشايد يكي از داليلش اين باشد كه مقوله. تصاد را زير پوشش خودش داشته باشدنيست به اين كه بخش عمده اق
به عنوان مثال، اآلن خيلي مطرح است كه اگر . المللي شدن شركتهاي ايراني را به مقدار زياد نداريمنكته دوم اين كه زيرساختهاي الزم براي بين

تواند به شما قدرت رقابتي بدهد يا وضعيت رقابتي مناسبي را براي ي سرمايه و دانش انجام كار را ببريد، تركيب اين دو ميشما بتوانيد در يك جاي
اينها پارامترهايي . گذاري استمنظورم بخش سرمايه. تواند براي خودش ايجاد بكنداين قسمت دومش را هيچ پيمانكاري نمي. شما فراهم بكند

ها اندركار مسائل پولي و مالي هستند، بايد تعيين بشود و نظام پولي و مالي كه ما در ايران داريم، آمادگيا يا بخشهايي كه دستهست كه در سازمانه
هاي بزرگ زماني بازپرداخت كننده باشد، اآلن ندارند؛ اعم از اين كه بخواهيد مثالً استقراض كنيد كه در بازهكننده و كمكو فرايندهايي كه تسهيل

ضمن اين كه اگر يكي از اعضاي . آوريد منابع مالي بگيريد تا تراز نقدينگي داشته باشيددست ميه كنيد يا بخواهيد به اعتبار يك قراردادي كه ب
فتد، افتد و اگر هم بيدر ايران اين اتفاق نمي. رودرود، تعداد قابل توجهي فعال بخش خصوصي هم به دنبالش ميهيئت دولت تركيه به جايي مي

.نسبتهايش آن نسبتها نيست
دليل ارتباطات بين دولتها امكاني براي فعاليت اقتصادي وجود داشته باشد، اين امكان در اولويت اول ه اگر فرض كنيم كه در جايي خارج از ايران ب

 دولتي همچنان كه گفته شد، عدم تثبيت مشكل سازمانهاي. در اختيار بخشهاي دولتي يا بخشهايي است كه دولتي هستند ولي ظاهر غيردولتي دارند
اش از يك تواند خودش را توجيه بكند كه پروژهگذارد و طرفتان نميايد تأثير ميمديريت است كه اين موضوع در كاري كه شما خارج از ايران گرفته

. نمايد ميهاي بعدي را مسدودكارجايي و تغيير مديريتي صدمه بخورد و اين وضعيت خود به خود زمينه جابه

پس وقتي اين مشكالت باشد، طبيعي است كه اين . كار هر كسي اگر خوب انجام بشود، تبليغي است براي كارهاي بعدي
راجع به نظام مالي و پولي كه شما در صحبتهايتان اشاره كرديد، براي اين كه شركتهاي ما فراملي . روند ادامه پيدا نكند

 تعامالت بانكي يا نظام پولي كشور ايجاد شود تا بتواند با جاهاي ديگر همخواني يا بشوند، چه اقداماتي الزم است در
هماهنگي پيدا بكند؟ 

 توان مديريتي و دانش كار ، بكند ايجادشود كه ارزشرسد كه شركتي مثل شركت ما كه پيمانكار است آنچه دارد و موجب ميجور به نظرم مياين
يندها تشخيص بدهد و به خدمت بگيرد ابراي انجام فررا  منابع الزم ،يندهاي كاري را بشناسداه اين مفهوم كه فرتوان مديريتي و دانش كار ب. است

كارفرماهاي شما، .  منابع احتياج داريد و بايد منابع مالي داشته باشيدهابراي به كار گرفتن اين. و آنها را مديريت بكند كه نهايتاً منجر به انجام كار شود
گيرند در طول آنها هستند كه تصميم مي. پرداخت بدهندگيرند كه چقدر پيشآنها هستند كه تصميم مي. كنندشان را بر شما اعمال ميليشرايط ما

شود به دوراني كه يك پروژه اگر چه سوددهي خود به خود اين منجر مي. آنها چه پرداختي داشته باشندكنيداجراي پروژه وقتي كه شما هزينه مي
اهي به ميزاني است كه تأمينش از عهده شركتهاي پيمانكاري خارج است و گهاي پروژه و كمبود مالي اندازه. د ولي با كمبودهاي مالي مواجه شوددار

. شانوان ماليگيرند، نه به اعتبار تآنها به اعتبار توان مديريتي و دانش كارشان است كه پروژه را مي.  توان مالي آنها بسيار بزرگتر استاز اندازه
طور احتياج كنيد، همانها استفاده طوري كه احتياج داريد از بيمههمان. حداكثر توان مالي اين شركتها در همان تجهيزات و امكاناتي است كه دارند

لي داخلي خيلي مشكل است ولي اين در حال حاضر كه استفاده از منابع ما. داريد كه اينجا از بانكها و شركتهاي اعتباري در مسائل مالي استفاده كنيد
.تواند از منابع بيروني هم باشدهم الزامي نيست كه شما از منابع داخلي تأمين مالي داشته باشيد و مي
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طرف . يدجا كنتوانيد پول را با چمدان جابهشما كه نمي. هاي پولي كه شما داريد در نظام بانكي بايد انجام بشودجايي نكته ديگر اين كه همه جابه
دهد و انتقال وجوه را نيز از طريق همان بانك زند و يا انجام مياش را از طريق آن بانك با شما ميو اقدامات ماليشما بانك عاملي دارد و حرفها

و ابزاري كه براي كنند زباني كه اينها با هم صحبت مي. كند كه شما هم يك بانك عامل داشته باشيدخود به خود اين ايجاب مي. دهدانجام مي
بنابراين اگر شما بانك عامل نداشته باشيد يا . برند، زبان و ابزار خودش را دارد و تعريف شده و استاندارد استانتقال وجوه يا تأمين اعتبار به كار مي

حلهايي پيدا كرد كه شود راه، باالخره ميشود، نه اين كه كار انجام نميدر هر صورت.بانك عاملي داشته باشيد كه نتواند وظايف شما را انجام بدهد
.دهدها را افزايش ميكند و مخاطرههاي اضافي دارد و كار را طوالني ميكار انجام بشود ولي به شدت هزينه

كنيد،  همين است كه شما در ايران يك بانكي را معرفي ميLCاين قضيه مخاطره كه شما فرموديد، كل فلسفه باز كردن 
 تضامين الزم را ،اين دو بانك هستند كه هر كدام الزام دارند از خريدار و فروشنده.  در خارج يك بانكي داردفروشنده هم

.بگيرند تا معامله بدون مشكل انجام بشود
هيم تا به بانك ددر اينجا پول را به بانك خودمان مي. رويمميسراغ بانكبه جايي پولي انجام بدهيم و خواهيم يك جابهفرض كنيد كه مي. بله

د نظر شما در مورد تضامين براي ورمممكن است مخاطره. ريزدحاال آن بانك مقصد، پول را به حساب طرف خارجي مي. فروشنده انتقالش بدهد
. تر است ايمن،اگر اين كار از طريق نظام بانكي انجام بشود به طور قطع. انتقال وجوه وجود داشته باشد

يعني براي اين كه يك پروژه را بگيريد چه راههايي . مطرح است خود موضوع پروژه گرفتن استيك داستان ديگر كه 
مايل هستيد راجع به . شودوري اين كارها انجام ميصوجود دارد؟ خيلي جاها شايد از طريق ترك تشريفات و مناقصات 

اين موضوع صحبت كنيم يا از روي آن بگذريم؟
ها با اين مجموعه. باالخره هر شركتي از جمله مجموعه ما دوام و بقائش مستلزم اين است كه پروژه بيايد. يمخيلي خوب است كه صحبت بكن! نه

نيازش ايجاد سازوكار معقول و مناسب و درستي براي انتخاب پيمانكار است كه اين كار پيش. توانند دوام و بقا داشته باشنداجراي پروژه است كه مي
مند هستم كه در اين باره من عالقه. ترين كننده كار را براي انجام كار تشخيص بدهداشد و بتواند در هر موردي مناسببايد مبتني بر رقابت ب

.صحبت كنيم

كنيد كه يك سازماني به عنوان ناظر مثل سازمان بازرسي كل كشور براي اين كه يك چنين داستاني شكل بگيرد، فكر مي
گذارها هستند بشود لتي را پايش كند؟ وارد هر كدام از تيمهاي فني كه داخل اين مناقصههاي دوبايد باشد كه همه مناقصه

بينيد؟اند؟ سازوكار اين پايش را شما چطوري ميو ببيند كه چطوري يك كسي را برنده كرده
هايي كه  كشورهاي ديگر به جهت اندازهشايد در. رسد اين است كه كارفرماهاي بزرگ، دولتي هستنداولين چيزي كه تحت شرايط فعلي به نظرم مي

يعني ميزان كاري كه بخش . ولي در ايران به هر حال اين وضعيت هست. بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي دارد، چنين وضعيتي نباشد
صوصي هم وقتي اين بخش خ. كند، قابل توجه نيستكند نسبت به آنچه كه بخش دولتي معرفي ميخصوصي به عنوان كارفرما به بازار معرفي مي

داند و متوجه هست كه اگر يك پيمانكار نامناسب آن كار را بگيرد، چه مخاطراتي را برايش كند قطعاً بهتر از هر كسي منافع خودش را ميكار را مي
كيفيت، ه در فضاي رقابتي قيمتگذارد، بيشتر به جهت اين است كبنابراين دنبال سازوكارهاي فوري نخواهد بود، بلكه اگر مناقصه مي. كندايجاد مي

جوري باشد كه منجر به انتخاب مطلوب نشود، ابايي نخواهد داشت كه روش خود را در چنين وضعيتي اگر شرايط مناقصه اين. زمان بهينه را بيابدو 
گويد كه خش خصوصي، طرف ميدر ب. هايي كه مربوط به بخش دولتي است، ماجرا يك خرده متفاوت استاما در قسمت اعظم پروژه. تغيير دهد

در بخش دولتي پروژه من به عنوان شخص . گيرم و حاضرم خودم همه تصميماتش را بگيرماين پروژه من است، ريسكهايش را خودم به گردن مي
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خواهد  پروژه كه ميآيند، نسبت به آنشود و همه كساني كه از عهده انجام اين كار برميمطرح نيست بلكه ملي است و مخاطراتش متوجه همه مي
. حق مساوي دارند،ارائه شود مشروط بر داشتن صالحيت

شناسند و  كه كار را خوب ميباشدكه مبتني بر نظر افرادي است براي اين كه اين كارها درست انجام بشود، اولين چيزي كه الزم است، مقرراتي 
ما يك قانون مناقصات داريم كه مصوب . جر به يك انتخاب نامناسب باشد بگيرندتوانند از نگاه مقرراتي جلوي فرايندها و روشهايي را كه منمي

تواند بحث مناقصات دولتي را سر و ست، ولي قانون خوبي است و به مقدار قابل توجهي ميابل تصحيح و ارتقااين قانون مناقصات، ق. مجلس است
بيني شده است مثالً در همين قانون مناقصات، پيش. شودبر توجيهاتي رعايت نميرسد قانوني كه مصوب بوده است بنا ولي به نظر مي. سامان بدهد

گذار گذار شكايت كند و مناقصهكند و مدعي است كه مناقصه طبق قانون انجام نشده، حق دارد كه به مناقصهكه اگر كسي در مناقصه شركت مي
اين يك نوع خودكنترلي است كه در قانون . تواند به مرجع ديگري مراجعه كندملزم هست كه اعتراض وي را بررسي كند و اگر نكند پيمانكار مي

خود به خود نظارت بيروني موكول . كند، وارد عمل شودو احتياج نيست كه كنترلهاي بيرون از اين جرياني كه مناقصه را برگزار مياست تعبيه شده 
آن وقت . ، احساس كند كه يك انحرافي از قانون انجام شده و كسي پاسخگو نيستشود به زماني كه يكي از كساني كه در مناقصه شركت كردهمي

من معتقدم كه خود قانون مناقصات فعلي هم اگر كه . شودبيني شده مطرح ميورود كساني كه وظايف نظارتي دارند و حضورشان در قانون هم پيش
ترين رسد، مناسبگويد كه وقتي پيشنهادها ميمثالً در آنجا مي.  بشود پاسخگوستمورد استفاده قرار بگيرد و از ظرفيتهايش به نحو مؤثر استفاده

قطعاً . ترين پيمانكار كيست، اين را باز گذاشته است تا مقرراتي كه بيشتر جنبه روشي دارد، تعيين كننده باشداين كه مناسب. شودپيمانكار انتخاب مي
شود اين را ديگر در دستورالعملهايش مي. انكار از نظر فني و از نظر مالحظات اجرايي مورد قبول باشداز جمله اينها بايد اين باشد كه پيشنهاد پيم

در حالي كه هيچ بعيد نيست كه پيمانكاري . حداقل قيمت استتوجه به  در مورد انتخاب پيمانكار داريم، بحث  مايكي از آفتهايي كه. مشخص كرد
.ه كرده باشددهد اشتباترين قيمت را ميكه پايين

ها با عدد اعالم شده براي حتي در برخي موارد، هزينه. كندزند يا در محاسباتش دارد اشتباه مييا از كيفيت يك جايي مي
!كه آن كار را حتماً بگيرد تا شركت زنده بمانداست  فقط براي اين  وبرنده شدن مناقصه سر به سر است

دليلش ! كنيم يك تفكر حاكم بوده استاش ميام، اين تفكر كه حاال پروژه را بگيريم بعداً يك كاريري بودههمه سالهايي كه در كار پيمانكا.  بله
در حالي كه من مبتني بر تجربه خودم، فكر . توانند حل كننداند كه اگر پروژه را بگيرند مسائلش را يك جوري مياين است كه افراد به مرور آموخته

بلكه يك نوع عقالنيت و منطق هم بايد براي قيمت وجود داشته باشد كه اين عقالنيت و . ترين قيمت، انتخاب مناسبي نيستكنم كه لزوماً پايينمي
شود الگوريتم مناسب را ها الگوريتمش با گروه ديگر متفاوت باشد ولي براي همه آنها ميشايد در يك گروهي از پروژه. شود فرموله كردمنطق را مي

.رسد كه كارايي الزم را دارداش هم تنظيم بشود، به نظر ميا اگر همين قانون مناقصات فعلي مالك باشد و آن بخشهاي تكميليلذ. پيدا كرد

دهند از باب ارزيابي ريسكها و حصول اطمينان از اين شركتهاي خصوصي وقتي كه پيشنهاد مي. نكته ديگر، بحث شركتهاي دولتي و غيردولتي است
كند،در يك بخش غيرخصوصي كه مديريت تغيير پيدا مي. هاي الزم را دارندشود پروژه را انجام داد، دغدغهنهاد فني و مالي، ميكه با اين پيش

يعني فرض بفرماييد كه اگر يك مديري حدس بزند كه مثالً سال ديگر عوض خواهد . انگيزه الزم براي اين كه به همه آن نكات توجه بشود، نيست
هاي مدير مشابه خودش را در بخش خصوصي كه مطمئن است در همه اين چهار گيرد، خب اين فرد دغدغه پروژه چهار ساله ميشد و حاال يك

حل البته از روي ناچاري اين است كه شركتهاي دولتي در يك راه. سال خودش هست و همه زيانها را از جيب يا وجهه خودش بايد بپردازد، ندارد
مناقصات گيرد و بخش خصوصي هم در گروه ديگري از ميسرچشمهت كنند كه از تفكر و شكل مديريتي تصميماتشان گروهي از مناقصات شرك

.شركت كنند
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يعني اين كه يك شركتي . المللي بودن استحاال اگر يك چنين كاري بخواهد انجام بشود، يكي از روشهايش همان بين
رسد براي آن تيپ كار تواند با فضايي كه به نظر ميدر نتيجه مي. ا بگيردبرود پروژه توسعه ميادين نفتي مثالً امارات ر

...تر است فعاليت بكند خصوصي، مناسب
كنند  استفاده ميدر تركيه باالخره از قدرت سياسي و دولتي. شما روي هر كشوري كه انگشت بگذاريد، بايد سياستهاي تعامل با خارج را نگاه كنيد

شود ولي به جهت تعداد، اندازه و بزرگي خب در ايران هم اين كار انجام مي.  بدهند و شانس انجام كار را به شركتهاي داخليبراي اين كه موقعيت
.شودشركتهاي دولتي، بيشتر اين موقعيتها به آنها داده مي

يم كه كارايي باالتري داشته باشد يا اين كه همان مسير را تر از آنها را پيدا كنما بايد يا يك راه مناسب. اندباالخره اين راهي است كه ديگران رفته
. گذارندآنها با تكيه و تأكيد بر بخش خصوصي، آن شانسها و موقعيتها را در اختيار شركتهاي خصوصي مي. برويم كه آزمايش شده و نتيجه داده است

در نتيجه ممكن . موقع نباشدپرداخت كافي يا بهدهد كه شايد آن پيشپرداختي را به پيمانكار ميمعموالً كارفرما يك پيش
اي را كه پيمانكار روز اول شود، قيمتهاي تمام شدهاين باعث مي. است كه انجام يك پروژه دوساله، چهار سال طول بكشد

مخارج و اندازه داده است به خاطر گذر زمان مشمول تورم بشود و الزم است كه دوباره اينها بنشينند و تغييري را كه در 
زني يك بخشي از اين تغييرات را آن كارفرما بپذيرد تا پروژه قابل با چانه.  پيش آمده با هم صحبت كنند،هاي پروژههزينه

ايد؟هايي داشتهكنيد شرايط ايران چطور است و چه تجربهدر اين مورد شما فكر مي. اتمام باشد
خواهم و هم تأمين مالي ي اين كه كارفرما اين نگاه را دارد كه من از پيمانكار هم كار را مييك. درباره تعيين وضعيت مالي يك پروژه دو نظر هست

خواهد، وقتي كه كارفرما از پيمانكار فقط كار را مي. نگاه دوم اين است كه كارفرما از پيمانكار فقط كار را بخواهد و تأمين مالي را نخواهد. خواهممي
يعني با همديگر نگاه بكنند كه اگر قرار باشد پيمانكار از خودش پولي نياورد . كار، يك جريان نقدينگي خنثي برقرار كندبايد بتواند بين خودش و پيمان

شود اين مي. كنندآن وقت نظام پرداختي را در پروژه طراحي مي) منظور مقادير قابل توجه هست(و در عين حال از كارفرما پولي پيش پيمانكار نماند 
.كندآورد، ضمناٌ از پولي هم كه در پروژه جاري است ارزشي را متوجه خودش نمييمانكار پولي را در پروژه نميحالتي كه پ

گيرد براي اين كه كارش را انجام بدهد يا مخارجش را تأمين كند؟يعني از كارفرما يك اعتبار مي
 و بعد وقتي كاال كرديد باز ميLC و داديدپرداخت ميد، مثالً ده درصد پيشخواستيد كاال بخرييك وقتي بود كه شما مي. لزوماً راه حلش اين نيست

كنند و نياز به پرداخت مبالغ قابل توجهي از قيمت خريد ها خيلي خوب كار نميLCاآلن . شدپرداخت ميLCاش از محل گرفتيد، بقيهرا تحويل مي
توان به عنوان نمونه مشخص كرد كه كنيد، مي اين قرارداد، نظام پرداخت تدوين ميخب در نتيجه وقتي كه شما براي. كاال قبل از تحويل آن است

 روزه مبلغ مربوطه را 15در يك فاصله زماني دهد، در قبال ارائه سند معتبر هر پرداخت به فروشندهپيمانكار براي هر قلم از كاال كه سفارش مي
قبالً شايد با سازوكار . تر استشرايط ما اآلن يك كم مشكل. تواند ايجاد بكندگي خنثي را مياين يك سازوكار است كه جريان نقدين. كنددريافت مي

.شد مسائل را شكل داداعتبار اسنادي مي
ماني و اگر برگرديم به بحث ارتباط مالي بين كارفرما و پيمانكار، واقعيت اين است كه تعهداتي كه پيمانكار در مقابل كارفرما دارد، در كالنش تعهد ز

در نوع قراردادهايي كه ما داريم، براي تعهدات زماني، . تعهدي كه كارفرما به طور كالن در مقابل پيمانكار دارد، تعهد پرداخت است. كيفيتي است
اين كه اگر كار را مثل . كندگيرد و چارچوبهاي قرارداد را برايش مشخص ميمالي و كيفيتي پيمانكار، يك سري تضاميني را كارفرما از پيمانكار مي

بد انجام دادي، دوباره به هزينه خودت انجامش بدهي يا اگر تأخير كردي، جريمه بشوي و براي اين كه تضمين اينها را هم داشته باشد، مثالً 
ه شما براي اين تعهد كنيد كوقتي كه صحبت مي. موقع استهست، پرداخت بهتنها تعهدي كه كارفرما دارد و اساسي هم. گيردضمانتنامه بانكي مي

گويند ما مي. شوند زيرا اين صحبت خيلي اآلن در فرهنگ پيمانكاري ما جا افتاده نيستها ناراحت ميعموماً كارفرمادهيد، اساسي چه تضميني مي
فرما مقداري تغيير پيدا كرده خب اآلن شايد نظر كار. كارفرماييم و الزم نيست كه تضميني بدهيم و شما بايد بتوانيد ريسك خودتان را پوشش بدهيد
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كنند كه اگر تأخير در پرداخت بود، اين مقدار است، يعني يك وقتي در بخش كارفرمايي اصالً اين حرف شنونده نداشت ولي اآلن مثالً عنوان مي
اش اين است كه پروژه ديگر معنيعوامل محدودكننده ساير در غياب .  درصد12بهره به پيمانكار پرداخت بشود، مثالً ماهي يك درصد، يعني سالي 

تواند يك چنين تعهدي را بپذيرد؟ لذا يك نكته ديگر هم مگر پيمانكار مي. شود تأمين مالي ، پيمانكاراز سويتواند با نرخ ساليانه دوازده درصد مي
.اين است كه اين توازن بين كارفرما و پيمانكار در قراردادهاي داخلي نيست

اي كه شما گفتيد، اگر شركتهاي داخلي، بتوانند پوسته كار كنم آن نكتهمن فكر مي.  شايد معيارها و فرهنگ ديگري اجرا بشوددر قراردادهاي خارجي
در داخل ايران را بشكنند و به خارج از ايران بروند و در آن فضاي ديگري كه معيارها و پارامترهايش متفاوت هست، كار بكنند و موفق بشوند، كمك 

بايد ببينيم چه مقرراتي بايد بگذاريم كه كمك بكند به اين كه كار . ه در ارتباطات كارفرمايي و پيمانكاري در ايران هم تغييراتي حاصل شودكند كمي
باالخره تعهد قراردادي كارفرما در قبال پرداخت، يك تعهد قطعي و مشخص هست و چنانچه مقيد شود كه اگر تعهدش را انجام ندهد . انجام بشود

شود و نفع پروژه يعني نفع كند، اتفاقاً به نفع پروژه تمام ميكند كه تعهداتش را انجام بدهد و اين تالشي كه ميافتد، قطعاً تالش ميچه اتفاقي مي
.بينداگرچه پيمانكار هم در اين وسط زيان نمي. خود كارفرما

قراردادي كه در آن . اند پيمانكاري و كارفرمايي كار شده و به توافق رسيدهخارج از ايران يك سري قراردادهاي استاندارد هست كه بين تشكلهاي
. شوندشود كه كارفرما و پيمانكار با مخاطرات خيلي بزرگ مواجه نميدقتهاي الزم به كار رفته است و جوانب موضوع به نحوي در نظر گرفته مي

را در يك حالت توازن بين كارفرما و پيمانكار، تقسيم كرد تا هر كدام به اندازه خودش و بايد بتوان اين ريسكها دارد ريسكهاييباالخره هر پروژه
اگر بشود اين تشكلهاي كارفرمايي و پيمانكاري را در ايران به وجود آورد يا تقويت كرد و اين قراردادهاي استاندارد را دو طرف . ريسكهايش را بردارد

.شود و نقطه عطفي در مناسبات قراردادي پيمانكار و كارفرما به شمار خواهد آمد و اقتصادي انجام ميبنشينند و تنظيم بكنند، كار به طور موفق

تفاسير مختلفي كه از يك قانون واحد هست باعث ! گويند قوانين در كشور ما كم نيست و حتي اضافه هم داريمها ميخيلي
را قوانين زيادي كه در كشور ما هست ولي با تفاسير مختلف. ودشود كه مواردي رعايت نشود يا يك قانوني به بيراهه برمي

شود؟ ده جور تفسير نمي،شود تعديل كرد؟ همين قوانين را كشورهاي ديگر هم دارند، چرا آنجا از يك قانونچطور مي
ر بگيرد، يكي از الزامات كار است و كمك اي باشد تا كمتر در معرض تفسير قراخب اين كه قوانين، ساده طراحي بشود، شفافيت داشته باشد و حرفه

براي هر .  تسلط داشته باشند، افرادي حضور داشته باشند كه به كار،نكته دوم اين است كه در بخش كارفرمايي. كند كه مشكل حل بشودمي
توانيد همه مشكالتتان را  شما ميبا داشتن چنين كارفرمايي. پيمانكاري داشتن يك كارفرماي مجرب و مسلط به كارش موقعيت خيلي مناسبي است

.  بكنيد را مطرحتوانيد نزد كارفرما برويد و موضوع بكنند، شما مي ايجادمطرح بكنيد، حاال با فرض اين كه مقررات هم تفسيربردار باشند و مشكل
. توانيد به اتفاق بررسي بكنيد و نتايج مشترك و تصميماتي بگيريد تا كار انجام بشودمي

طور باشد كه كارفرما و پيمانكار بتوانند دهند داشته باشند و اين صالحيتهاي كافي براي كاري را كه انجام مي، اين كه بخشهاي كارفرمايينكته دوم
كند، اين اين در قسمت دوم كار است و باالخره اين طرف هم پيمانكار، بايد ياد بگيرد كه اگر مشكلي پيدا مي. اي و مناسبي برقرار كنندارتباط حرفه

مشكل را به نحو مناسب به كارفرما انتقال بدهد و تالش كند كه كارفرما را از همه امور مطلع كند و نهايتاً متقاعدش بكند كه مشتركاً تصميم بگيرند 
.كننده پروژه باشندكه كمك

آدمهايي كه . باشدشما در صحبتهايتان فرموديد كه شانس يك پيمانكار اين است كه با كارفرماي خوبي طرف حساب 
! روند نميباتجربه باشند و كننده كار باشند، اينها كه به بخش دولتي

 شايد روند جايگزيني بين افرادي كه آن تسلط را منتها. به طور قطع در بخش دولتي هم هستند آدمهايي كه با صالحيت و مسلط به كارشان هستند
شود وقتي اي است كه احساس ميها قرار بگيرند و تجارب از آنها به اينها انتقال داده شود، به گونهدارند و افرادي كه بايد بيايند و در پشت سر اين



انرژي دانامديرعامل شركت محمدمهدي كريمي اصفهانيمهندسآقايگفتگو با 

���

اي دارند و آيند يك فاصلهكنند، جانشينانشان همتراز خودشان نيستند و كساني كه ميرسند كه آن مجموعه را ترك مياي مي به نقطه،افراد باتجربه
.كنداين اشكال ايجاد مي

. آورندشود، تازه اين آدم را به بخش دولتي به عنوان مشاور مي پير و كارآزموده مي،برخي كشورها موقعي كه شخصيدر 
رسد خيلي چنين چيزي وجود داشته باشد، شما اصالً موافق چنين جرياني هستيد؟ در ايران به نظر نمي

بعد از عمر كاري آنهايي . شانروند به خانهر مفيد است و بعد از ساعت كار همه ميحداقل استنباط خودم اين بود كه واقعاً آنجا ساعت كار، ساعت كا
ام كه ها را ديدهدر ايران خيلي. روندشوند به شركتهاي خصوصي مشاور ميام كه كساني كه بازنشست ميكمابيش ديده. شوندكه بايد، بازنشست مي

ولي بيش از اين كه قضيه مبتني بر يك نظام از . اتفاقاً در ايران اين قضيه وجود دارد. شوندشان رسيده است ولي بازنشسته نميدوران بازنشستگي
كند به اين فرد يعني اآلن كه مثالً اين مدير هست، احساس مي. شده و تعريف شده باشد، از نظر من مبتني بر اقتضائات موردي استپيش تعيين

!دير رفت و كسي جايگزين وي شد اين احساس نياز پابرجا باشدمعلوم نيست كه اگر اين م. ستابازنشسته نياز 
به مرور اتفاقي . قرار دارداش كند، در نقطه حداكثر اطالعات آكادميك و در نقطه حداقل اطالعات تجربيآيد و شروع به كار مييك فرد وقتي كه مي

هاي او كه مبتني بر تجربه است، آيد، اما آگاهيين به طرف پايين ميشود و اافتد اين است كه شايد تسلطش بر اطالعات آكادميك كم ميكه مي
.كندافزايش پيدا مي

...كند يعني بينش او ارتقا پيدا مي
كه يعني زماني گيرند  در بهترين نقطه تركيب دانش و تجربه خودشان قرار مي، افراد سالگيرسد كه در سالهاي حدود چهلطور به نظر مياين. بله

گردد به اين كه فرد، از اين به بعد برمي.  باشدگذشتهاست، التحصيل شدهاي كه از دانشگاه فارغ سال از شروع كار يك فرد تحصيلكرده15حدود 
اش نكند و هنوز بحث يادگيري را در چقدر خودش را در معرض اطالعات جديد و تغييرات جديد قرار بدهد، اين كه خودش را فقط متكي به تجربه

. كندش زنده نگه دارد، اين منحني تغيير پيدا ميخود

هايي بايد داشته باشد و چه كار بايد كرده  چه ويژگيفرد؟ يك  چه ديدگاهي داريد كارآفرينيكشما خودتان راجع به 
 بگوييم يك كارآفرين بوده است؟اوباشد كه به 

كنند يك جايي را پيدا كنند و در آنجا استخدام يكي آنهايي كه تالش مي. ويمشكنيم، به دو گروه تقسيم ميوقتي تحصيل در دانشگاه را تمام مي
استقرار در در اين شيوه با. شغلي را داشته باشند كه حاشيه امنيت قابل قبولي را برايشان ايجاد كند، حاال چه از نظر مالي، چه از نظر آينده. شوند

اش حقوق كنيم كه همه چيزهايي دريافت ميي آن،دهيم و به ازا و در اختيار صاحب كار قرار ميفروشيمها و قابليتهايمان را ميمحل كار توانمندي
.كنيمكسب ميتجربه هم كند و كنيم، دانشمان هم افزايش پيدا ميمثالً ارتقا پيدا مي. نيست

كنند به كنند و قناعت نميان هست كه ريسك ميش وجود افرادي هستند كه شايد يك مقداري بلندپروازي دارند، يك مقدار انرژي در،گروه ديگر
 در عين حال ،شوندمند مياينها اگرچه از لذت و هيجان موج سواري بهره. اين كه بروند و در يك آب ماليمي خودشان را رها كنند و آرام شنا بكنند

اين كه .  نيستند راضينسيلهاشان در يك حد ايستا باشد،اين افراد به اين كه پتا. برخورد كنند و صدمه ببينندكه به سنگ و صخره هم ممكن است 
. و محيط چه بوده استهايشان از خانوادهگردد به اين كه گرفتهاند و آنها آن جوري، برميجوريچرا اينها اين

 از يست، اينها هم در انتخاب يكا پارامترهايي مثل اين كه شما با اتكا به آنچه كه در اختيارت هست، قابليتهاي ريسك كردنت چقدر مضاف بر آن،
كنيد، دستاورد كوچكي اي كوچك ميشما وقتي كه مخاطره. به هر حال همين بحث كارآفريني بحث ريسك و مخاطره است. شقوق باال مؤثر است

.اي بخوريد صدمه بزرگ استكنيد، دستاورد بزرگي هم داريد و البته اگر صدمههم داريد و وقتي مخاطره بزرگي مي
يعني هم افرادي كه نيروهاي كاري هستند و براي اين كه به عنوان منابع كاري، صالحيتهاي الزم را داشته باشند . ر دو گروه براي جامعه الزمنده

. ستزم اكنند، هر دو مورد الايجاد ميكنند، موقعيت براي خودشان و ديگران كنند و جاده را صاف ميهم آنهايي كه راه را باز مي. كنندتالش مي
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كند، حوزه تأثيرش بازتر است اش محدودتر است و آني كه مسير دوم را انتخاب ميكند، حوزه تأثيرگذاريحاال آن كسي كه مسير اول را انتخاب مي
.گردد به اين كه واقعاً در چه حدي از توفيق باشدو برمي

در جامعه ما . گيرندكنند، در معرض امكانات بزرگ مالي قرار ميپيدا مي كه توفيق يست كه كارآفرينان است ذكر كنم ايناالزماي كه يك نكته
 وجود دارد، يعني ما نسبت به هر كسي كه امكانات مالي بهتري داشته باشد، يك ذره ديدگاه منفينسبت به اين امكانات بزرگ مالي متأسفانه يك 

دست مي آوريم، مثالً ه يعني بعضي از ماها وقتي امكانات مالي ب. ، معني ندارد امكانات مالي مثل گروه اول،براي كارآفرين. شودنظرمان منفي مي
وقتي كه . ستا ابزارشان ،كنيم، در حالي كه كارآفرينها امكانات ماليرويم و تفريح ميخريم، به مسافرت ميخوريم، خانه ميرويم چلوكباب ميمي

به خاطر . گير و سه پايه و اينها را داشته باشد، چون ابزارش استدهد، انتظار داريد كه آچار لولهكشي انجام بتان كه كار لولهآيد خانهكش مييك لوله
تر، كاراتر، دقت و سرعت تر، قويهرقدر اين ابزار مناسب. خوريد و نسبت به او احساس منفي نداريداين ابزاري كه دارد شما به حالش قبطه نمي

اش، اش، قابليتهاي مالييعني هرقدر كارآفرين توان مالي. درست عين اين در مورد كارآفريني وجود دارد. تيدتر هسعملش بيشتر باشد، شما خوشحال
 انجام كارش ودارد و در جهت ارتقاي كارش، توسعه  را در اختيار است كه ابزار مناسبيكشاش باال باشد، اين درست مثل لولهقدرت مانور مالي

.كنددرست كارش استفاده مي
شناسيد كه مثالً خانه شخصي خيلي از اينها را مي. كنم كه الزم است جا بيفتد كه امكانات مالي كه يك كارآفرين دارد، ابزار كارش هستفكر مي

خيالمان از تا خريمآوريم يك خانه ميدر حالي كه شايد خيلي از ماها با اولين پولي كه به دست مي. كننداي زندگي ميهم ندارند و در خانه اجاره
.اين بابت راحت باشد

 هم ممكن است در آن سازمان كاري فردآن .  باشد و كارمند يك جايي شده باشدگروه اولفرض كنيد يك نفر از آن 
نظر شما چيست؟. اين را هم شايد بشود كارآفريني تعبير كرد. خودش، يك تحولي را ايجاد بكند

يعني اينها هم باالخره مشاوراني دارند، مديراني دارند، كساني دارند . دهنده كارها را خودشان انجام نميطور است، يعني، كارآفرينان هم كه همهمين
ولي باالخره، اين كه پرچمدار باشي و . دهند و اگر كه حركت رو به جلويي انجام بشود، نتيجه يك كار گروهي و جمعي استكه كارها را انجام مي

.زني با نفر پنجم يك تفاوتهايي را داردشير مينفر اولي باشي كه جلوي صف شم

خواهد انجام بدهد؟ مثالً به غير از عنصر ريسك و ابزاري مثل امكانات پردازي يك حركتي را مييعني آن كسي كه ايده
شود تفكر برتر را هم به ملزومات كارآفريني اضافه كرد؟مالي مي

باالخره چه در ايران چه در خارج از ايران، . تواند در اختيار بگيرد مي،د، آن را هم به عنوان منابعكنم اگر خودش هم اهل خلق ايده نباشمن فكر مي
هاي بزرگ را به خدمت اند كه منابع مورد لزوم براي توسعهاند، اين بينش را داشتهجور هست كه كساني كه يك حركتهاي اوليه را شروع كردهاين

.بگيرند

؟ به چه شركتي و به چه »موفق«شود گفت  ميفرديهايي دارد يا به چه  موفق است، چه ويژگيبه نظر شما يك آدمي كه
شود صفت موفق را نسبت داد؟نهاد و سازماني مي

بينم كه فرد نسبت به سازمان و قابليتهاي خودش شناخت درستي داشته باشد و من چه در مورد فرد و چه در مورد سازمان، موفقيت را در اين مي
قدر كوچك باشد قدر بزرگ باشد كه غيرقابل دسترسي باشد، نه آننه آن. بتني بر آن شناسايي، اهداف مناسب و معقولي را براي خودش انتخاب كندم

شود كه تعريف رسيدن به آن اهداف، موجب مي.  به آن اهداف، دسترسي پيدا كرده استبه سادگيكه دسترسي به آن خيلي شاهكار حساب نشود و 
دهد و حاال با توجه به اين تعريف جديدي كه از خودش يدي از خودش پيدا بكند كه با آن تعريف قبلي متفاوت است، يعني هدفش را ارتقا ميجد

.شودتواند اهداف ديگري را تعيين كند و اين دور تكرار ميكند، ميپيدا مي
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. گويند كه شانس هم در اين وسط تأثير داردها ميليخي. شما در پاسختان راجع به موفقيت، تأكيدتان روي تالش فرد بود
كنيد كه شانس در موفقيت، چقدر تأثير دارد؟شما نظرتان چيست؟ فكر مي

يكي علت و : شوند اينها به دو بخش تقسيم ميمنتها. هاي علت و معلولي حاكم استكنيم، به طور كامل رابطهدر فضاهايي كه ما داريم صحبت مي
توانيم شويم و نميآنهايي كه ما متوجهشان نميهم  يكي  و تحليل هستند وكنيم و براي ما قابل ارزيابي، شناختشان ميما شناساييمعلولهايي كه 
ولي قطعاً دليلي - كنيم توان اسمشان را عوض كرد، آنهايي را كه دليلي پيدا نميتوانيم بشناسيم را به همين سادگي نميآنهايي كه مي. بشناسيمشان

.هاي ديگري براي موفقيت هستولي به طور قطع رابطه. و مخالفش را شانس! گذاريم بدشانسي در مورد شكست اسمش را مي-جود داردو

.رسد، بفرماييدبه عنوان مطلب آخر اگر چيزي به ذهنتان مي. من سؤالهايم تمام شد! خب آقاي مهندس
تان را در يك كلمه بيان كنيد براي اين ه حاضرين گفتند كه اگر قرار باشد شما همه تجربهدر يك جمعي كه جمع بزرگي بود سؤالي مطرح كردند و ب

كنيد؟در چه چيزي خالصه ميآن را كساني كه اينجا هستند تا به كارشان بخورد، آن كلمه چيست؟ شما 
يك . بينممي» عدم قطعيت«در امزندگي كردهر من را هم جويا شدند؟ گفتم كه من حاصل همه اين سالهايي را كه ظهر كسي مطلبي را گفت ن

كردم كه در موضوع يك وقتي فكر مي. كردم كه هر چيزي كه فالن كس كه مورد اعتمادم هست بگويد، حرف آخر استوقتي بود كه فكر مي
گوييم رد و د و ما هر چه كه ميام كه اصالً حرف آخري وجود ندارامروز به اين نتيجه رسيده. گويم، حرف آخر استخاصي، هر چه كه خودم مي

.اي از عدم قطعيت در آن وجود داردنشانه
به . تواند محوري باشد كه ما خودمان، افكارمان و تصميماتمان را با آن تنظيم كنيمخورد؟ گفتم اين باور ميگفتتند اين نظر به چه درد افراد مي

زنند، بينم متفاوت از من حرف ميكنم و وقتي كه ميم، حرفهاي ديگران را گوش ميعنوان مثال اگر من نسبت به نظريات خودم قائل به نقص باش
ما . كندكند و اين شنونده خوب بودن خيلي به ارتقاي آدمها كمك ميپس من را به يك شنونده خوب تبديل مي. گويندكنم ببينم چه ميتوجه مي

.دهيم ولي واقعيت اين است كه دلمان همراهش نيست كه داريم به حرف كسي گوش ميدهيمايم و ظاهراً نشان ميخيلي از مواقع در جايي نشسته
كنم ام كه فكر مي بر اساس تجربه خودم به يك چيزي رسيده)عجله در انجام كار (كنم و روي مثالً ماده فورس ماژور اگر مذاكرات قراردادي مي

ديگر ! يا قبول كن يا مذاكره تمامگويم،گويم حرف اين است كه من ميمي.  توجه كنماين حرف نهايي است، ديگر دليلي ندارد كه به طرف مقابلم
توانيم به تفاهم برسيم كه روي باورهاي خودمان، روي نظريات خودمان، يك ما وقتي مي. توانيم مبتني بر وضعيت موجود به تفاهم برسيمنمي

رسيم كه هم من را راضي و اين تصور را داشته باشيم، آن وقت به يك نسخه سوم مياگر من و شما هر د. درصدي از عدم قطعيت را متصور باشيم
فرماييد به خصوص در همان بحث كارآفريني كه شما به آن اشاره مي. تواند مخاطرات خيلي بزرگي را ايجاد بكندقطعيت مي. و هم شما رادكن

ير از صداي خودمان است ببنديم و اين به خصوص در بحث كارآفريني كه در آن شود كه ما گوشمان را به همه صداهايي كه به غقطعيت باعث مي
قدر نسبت يعني شما اين. هاي افراطي هم داردقطعيت، جنبهالبته خود اين احتمال عدم. آور باشدتواند كه براي آدم زيانمخاطرات بزرگ هستند، مي

بنابراين تعادلي بايد رعايت بشود كه انسان به نظر ديگران هم توجه . ا از دست بدهيداشيد كه اعتماد به نفستان ر داشته ببه عدم قطعيت وسواس
.جور هم نباشد كه براي حرف خودش هم هيچ اعتباري قائل نشوداين. بكند و همان مقداري اعتبار براي نظر خودش هم قائل بشود

ات آنها يخودشان، يا اعتمادي كه نسبت به ديگران دارند، روي نظرتر هستند و گاهي روي ديدگاههاي خودشان، باورهاي آن كساني كه جوان
ام اين است كه فكر كنند كه توصيه. كنندشود كه شانس خودشان را براي اين كه يك چيز جديد ياد بگيرند، كم كنند، موجب ميتعصباتي پيدا مي

،شنويما سكوت است، قطعيتش در حد فركانسهايي است كه ما ميگوييم اينجوقتي مي. شود كه قطعيت كامل داشته باشدهيچ چيزي پيدا نمي
.وگرنه خارج از اين فركانسها هم صداهايي وجود دارد

.بحث خوبي داشتيم! دستتان درد نكند آقاي مهندس
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. سال آينده ارتقا بدهد5ايم كه اين فناوري ما را به سوي وقت يك تيمي را نداشتههيچ•
. كه هست استفاده كنند، مثل خودروسازي و خيلي صنايع ديگراند همين چيزي راها ملزم بودهمشتري. در ايران رقابت نبوده است•
!خواهيم كه مشكل ما را حل كندايم از دانشگاه ميعدم رقابت، جلوي تفكر براي آينده را گرفته است، حاال كه به مشكل خورده•
.بينمكارآفريني را همراه با يك دانش يا توليد يك علم جديد در كشور مي•
.بريم و فقط اين كه به نفع مالي برسيم نيستترين عامل است و اين كه از چه كاري لذت ميار مهمدر كارآفريني، پشتك•
. مهم است كه پايدار باشد، يعني بايد به دنبال توسعه پايدار باشيمآن اشتغالزايي. بايد تعريف درستي از اشتغالزايي ارائه بدهيم•
.جد باشد و خودش را بسنآدم بايد مناعت طبع داشته•
.ما بيشتر به دنبال توسعه محصول هستيم، البته هنوز وجه تحقيقاتي شركت ما بر وجه توليد، برتري دارد•
!وجود نداشته باشدهر كسي كه از خودش رضايت واقعي و يا به عبارتي از وجدان خودش راضي باشد موفق است؛ حتي اگر از بيرون چنين ديدي نسبت به او•
.نيروي كار خوب دارند» جذب«اند مشكل كار دارند، در صورتي كه اآلن بيشتر كارآفرينها مشكل در  اگر تحصيل كردهكنند كهها فكر ميخيلي•
.خوبي داشته باشند و مسائل را از ابتدا شفاف بيان كنند تا بعداً به مشكل بر نخورند» شناخت«خيلي مهم است كه شركا از هم •
! سال از يك محصول با يك فرمول قديمي سود ببرند20خواهند  يك تصور غلطي كه در صنعت هست اين است كه مي.بهترين راه حفظ پيشتازي، تحقيقات است•
.شد، ولي تحريمها اين فرصت را ايجاد كردنداين نگاه در صنعت ما وجود نداشت كه از توليدكنندگان داخلي خيلي حمايت بشود و معموالً نيازها از خارج برطرف مي•
.توانند از كمك مراكز رشد بهره ببرندخواهند شركت تأسيس كنند ولي معموالً فقط يك ايده دارند و سرمايه چنداني براي شروع كار ندارند مييافرادي كه م•
. استگويند اگر ايده داشته باشي تمام درها بازطور نيست كه ميخيلي هم اين. كندخوب است كه يك مدتي آدم به خارج برود چون ديد را عوض مي•
.صنعت، اين ديد را ندارد كه اگر دانشجو تربيت بشود بعداً به نفع جامعه خواهد بود•
.نداشده ناين مشكل فرهنگي جامعه ماست كه مثالً در مورد بناهاي كشور هيچ كدام از آثار باستاني ما مستندسازي•
.مرجع داريم و دچار تشتت آرا هستيماي داريم، چون در برخي قسمتها چندين در مورد استاندارد ما مشكالت عمده•
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.تان را بفرماييدسوابق تحصيليلطفاً براي شروع . ممنون براي اين كه وقت گذاشتيد
محض كارشناسي را در دانشگاه شهيد بهشتي، شيمي . محمد كريمي دزفولي هستم، كارشناس ارشد رشته شيمي آلي از دانشگاه صنعتي شريف

. هستم79من هم سيدمحمد مهدي مرتضوي، ليسانس را در دانشگاه فردوسي مشهد بودم و ارشد را در شريف خواندم و ورودي . خواندم

كنند؟كجاها كار كرديد؟ از جمله دانشجوهايي بوديد كه در حين تحصيل كار مي
 ماهه بعد از دوره ارشد در آلمان 4ذيرش گرفتم كه نشد، ولي يك دوره پاز امريكا اي هم چون دنبال پذيرش گرفتن بودم و يك دوره! نه: كريمي

 ماه در يك مؤسسه تحقيقاتي بودم و اين ايده مطرح شد كه خودمان يك شركت بزنيم و در صنعت 6. بعد به ايران آمدم و به دنبال كار رفتم. بودم
. تأسيس شد84نفت كار كنيم كه اين شركت در سال 

 ديگري كار كرديد خودتان يك كسب و كاري راه انداختيد؟ پس خيلي زود به اين نتيجه ان كسبرايماه 6بعد از اين كه 
!بشويدخودتان رسيديد كه وارد كسب و كار شخصي 

 كنيم توانيم شريكهاي خوبي پيداهاي علمي سخت ميما در ايران اين مشكل را داريم كه يك مقداري در كار كردن با همديگر به خصوص در زمينه
.كه البته از طريق آشنايي با آقاي دكتر مرتضوي به مركز رشد پژوهشگاه پليمر آمديم و شروع به فعاليت كرديم

از ابتداي تأسيس شركت، به مركز رشد آمديد؟
.بله از همان اول به اينجا آمديم

.اگر ممكن است در مورد زمينه كاري شركت بيشتر توضيح بدهيد
هاي زيادي استفاده هاي حفاري، خطوط لوله، پااليشگاهها، افزودنيهاست؛ در زمينهدر صنعت نفت بحث مربوط به افزودنيمازمينه كاري شركت 

.وارداتي هستندهاافزودنيدر صنايع باالدستي نفت و غيره اغلب . شودمي
ها را تميز كند و مواد كنده هايي نياز هست كه ديواره افزودنياصالً براي استخراج نفت يك سري. توليد، انتقال و پااليش نفت هر كدام مراحلي دارند

بايد مواد ضد . آيد آب و اسيد همراهش هستنفتي كه بيرون مي.  نوع افزودني دارد30همين گِل حفاري نياز به حدود . شده را معلق نگه بدارد
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بشود و مثالً بنزين به دست بيايد، بايد مواد افزودني با عدد اكتان طور وقتي قرار هست نفت پااليش رسوب و ضد اسيد به آن تزريق بشود و همين
.دهنده نقطه ريزش اضافه بشودباال به آن اضافه بشود و به گازوئيل بايد كاهش

آيا اينها خيلي فناوري بااليي نياز دارد؟ اين كه هر كسي تكنيك آن را نداند؟
 بخشي شد يا اگر بود،در داخل انجام نميما بيشتر دنبال چيزهايي بوديم كه . شوندر داخل توليد ميطور هستند و يك سري دبعضاً تعدادي از آنها اين

.شوداز كار مربوط به آن در داخل انجام مي

چطور به اين . دهيد داريد و آنها را به نحوي ارتقا مياييعني يك مواد اوليه! كنيدپس شما داريد ارزش افزوده ايجاد مي
ديد كه اين افزودني يا اين ماده را توليد بكنيد؟نتيجه رسي

استخراج حوزه بعد به صنايع باالدستي نفت و در . ما بيشتر سراغ پااليشگاهها رفتيم و در بخش بنزين خيلي فعال بوديم. باالخره نياز بازار را ديديم
كرديم كرديم و البته بررسي ميو نياز آنها را برطرف ميرفتيم ميآنجا به. تر استها خيلي كليدي و ديديم كه در آنجا استفاده از افزودنيوارد شديم

ديديم كه شد كه تقاضاي زيادي براي يك محصول وجود داشت ولي ما در بضاعت خودمان نميكه به هر حال مزيتي داشته باشد و گاهي مي
.بتوانيم آن را توليد كنيم

رسيديد كه مشكل شما چيست؟پرفتيد و ميآيا شما سراغ موردهاي مختلف مي
كرديم، ولي آنها مشكل ديگري كرديم و اعالم آمادگي ميشد كه ما براي حل مشكلي اقدام ميطور مياما گاهي اين. طور بودشايد در ابتداي كار اين

. داشتند

شما ظاهراً با . شوند فرد مختلف با همديگر همراه ب2 مؤسسه يا حتي 2رسد در ايران برحسب اتفاق است كه به نظر مي
ايد؟سعي و خطا اين كار را كرده
دانستيم كه دنبال چه هستيم؛ مثالً يكي دو پروژه از پااليشگاه گرفتيم و متوجه شديم در صنايع باالدستي، توان شايد بشود اين را گفت، ولي مي

شود خوب كار  تا از اينها مي3 يا 2ارد و بعداً متوجه شديم با  زيرمجموعه د7 يا 6بيشتري داريم و اين صنايع هم در دست شركت ملي نفت است كه 
.كرد

به هر حال شما با تجربه عملي به اين نقطه رسيديد؟
مثالً در زمينه باالدستي نفت . مطالعه خيلي مهم است، يعني ما بايد نسبت به كارفرما شناخت پيدا كنيم! اي را من اضافه كنميك نكته: مرتضوي

شان پليمر نيست ولي اطالعات و مطالعاتي كه دارند در آقاي دزفولي با اين كه رشته. ته پليمر خيلي رشته قوي و پركاربردي باشدممكن است رش
.هاي پليمري هم بيشتر استبحث كاربرد پليمرها در بعضي موارد از هيئت علمي

.مند هم دنبال شده استپس چون اين يك نياز واقعي بوده و روي آن مطالعه شده است در نتيجه هدف
بايد دنبال اطالعات باشيد، حاال از اينترنت يا جاهاي ديگر، مهم اين است كه شما نسبت به . شويدشما فرض كنيد وارد حوزه نفت مي: مرتضوي

.موضوع شفاف باشيد
در .طور استفكر نكنيد فقط هم در نفت اين. دكننالبته سازمانها چه خصوصي چه دولتي، معموالً مشكالت و نيازهايشان را سخت بيان مي: دزفولي

ن اين صنعت اعتراض بكنند كه چرا كسي دنبال شايد هم فعاال! هايي نياز دارندصنعت رنگ، خيلي سخت است تا متوجه بشويد چه افزودني
.كندكاري ميچهل توليدكننده رنگ بايد بگرديم تا ببينيم كدامش با ما خوب هم-مشكالت ما نيست، ولي بايد بين سي 



 بنيان نوين شيمي پارس شركت انمديرمرتضويدكتر كريمي دزفولي و ان آقايگفتگو با 

���

.چون نياز دارند! د كه شما كمك كنيدن باشلي مشتاقولي آنها كه بايد خي
. آيدترسند كه آن دانشي كه دارند لو برود، يا رقيب برايشان به وجود ميشايد مي. هايي دارندانديشيبه هر حال يك سري مصلحت: دزفولي

!باالخره كه بايد طرح نياز بكنند
آدم را شركتهاي  سال در صنعت بود، اين 20 ماهه كه به ژاپن رفته بودم يك استادي بود كه 6يك دوره . يك مشكلي داردصنعت ما : مرتضوي

داند چه چيزي نياز دارد بزرگ پتروشيمي متولي كرده بودند كه از دانشگاهها نيروهاي متخصص مورد نياز آنها را تأمين كند، يعني صنعت خودش مي
دهند و افتد كه بسياري از استادان دانشگاه طرح ميبه نظرم در ايران دارد اين اتفاق مي. صنعت خيلي هم قوي استدر  R&Dو در خارج از كشور

وقت نتوانسته است نيازهاي صنعت را مرتفع كند؛ يعني يك آيد كه دانشگاه هيچشود و اين پيش ميشصت درصد هم موفق نمي-احتماالً پنجاه 
.شود كه در راه درست گام بردارديعني اگر بتواند خوب هدايت كند، دانشگاه ملزم مي. اين ضعف صنعت هم هستچيز متقابل است و 

آيد كه صنعت رو  اصالً تحقيق و توسعه در جايي به وجود مي دارد،R&D اين كه صنعت :اي را اشاره كرديدشما يك نكته
شود تعريف كرد؟  را ميR&D فعلي ما كنيد كه در صنعتآيا فكر مي. به رشد و پيشتاز باشد

 را خيلي قوي بكنيم، شايد خيلي از اين معضالتي كه داريم R&Dكرديم كه در نفت يا پتروشيمي بتوانيم درست است ولي اگر ما سعي مي: مرتضوي
 نه در صنايع كوچك و نه در صنايع ؛ايمده كردهايم و همان را پياهميشه يك فناوري را خريده. ايمآمد يعني ما هيچ وقت دنبال ابداع نبودهپيش نمي

. سال آينده ارتقا بدهد5ايم كه اين فناوري ما را به سوي وقت يك تيمي را نداشتهايم و هيچ از قبل به فكر آينده نبوده،بزرگ

ايم؟ريزي بلندمدت نداشتهبينم، يعني برنامهمدت را دخيل ميپس من نگاه كوتاه
. ايم كه اگر سال آينده يك رقيبي براي ما پيدا شود، چه كار بايد بكنيم و آمادگي رقابت را داشته باشيمچ وقت به اين فكر نكردهبله ما هي: مرتضوي

اند همين چيزي را كه ها ملزم بودهمشتري. طور نشده چون در ايران رقابت نبوده استاين. يعني هميشه يك چيزي بايد در آستين داشته باشيم
ايم از اين عدم رقابت، جلوي تفكر براي آينده را گرفته است، حاال كه به مشكل خورده. اده كنند، مثل خودروسازي و خيلي صنايع ديگرهست استف
!خواهيم كه مشكل ما را حل كنددانشگاه مي

ست؟دليل اين كه خدمت شما رسيدم مبحث كارآفريني است، شما تعريفتان از كارآفرين و فرايند كارآفريني چي
خيلي برايم جالب است، مثالً اين كه در گذشته محصولي . بينممن كارآفريني را همراه با يك دانش يا توليد يك علم جديد در كشور مي: دزفولي

ي دنبال افزايش در مورد چند محصول، ما تنها توليدكننده در كشور هستيم و اين كه ما خيل. كنيموارداتي بود و حاال ما آن را در داخل كشور توليد مي
هاي خارجي بكنيم هدف اين كه بيشتر بتوانيم توليدات داخلي با كيفيت را جايگزين نمونه. دانيمنيروي كار نيستيم يعني رسالت كاري خودمان نمي

.ماست
به خارجي مجبور باشيم سازي به معني اخص كرديم، يعني ممكن است در بعضي موارد براي توليد مشامضاف بر اين كه ما آن را بومي: مرتضوي

.گيرد محصولي را توليد كرد كه همان اهداف را پي مي،شود با تغيير نوع ماده اوليهمواد اوليه را تماماً وارد كنيم ولي گاهي مي

...سازي بكند تواند آن محصول را براي كاربردي خاص بهينهشما مي» دانش«يعني 
بوده است، پشتوانه مطرح  باال ايد؟ مثالً اراده نقش داشته است، هوشِي داشتهشما خودتان در فرايند كارآفريني چه ابزار

ايد؟مالي داشته
راهي كه از طريق آن به . بريم و فقط اين كه به نفع مالي برسيم نيستترين عامل است و اين كه از چه كاري لذت ميپشتكار به نظرم مهم: دزفولي

.ترسيم هم براي من مهم هساين منفعت مي
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ترسيد فرمول را بدزدند؟ آقاي از ما پرسيدند كه نمي. اي بود كه ما با يك شركتي شريك بوديم و فرمول را به آنها داده بوديميك جشنواره: مرتضوي
. اطمينان كردخواهم بگويم كه تعريفها را هم كمي بايد تغيير داد و بيشتر به هميعني مي. دانيمدزفولي گفتند ما آنها را افراد باايماني مي

شما نظرتان در مورد نقش !  نفر نيروي كار دارد400طور است كه مثالً طرف خيلي جاها نگاه اوليه به كارآفريني اين
اشتغالزايي در كل فرايند كارآفريني چيست؟ 

م كه اين خودش اشتغال غيرمستقيم ايجاد دهيجويي ارزي انجام ميكنيم داريم صرفهما وقتي توليدات داخلي را جايگزين مشابه خارجي مي: دزفولي
.كندمي

خواهم بگويم كه آن اشتغالزاييايم، يعني ميگاهي اوقات ما با يك كارگر اشتغالزايي كرده. ما بايد تعريف درستي از اشتغالزايي ارائه بدهيم: مرتضوي
.مهم است كه پايدار باشد، يعني بايد به دنبال توسعه پايدار باشيم

 به نظر شما كسي كه وارد !كندشود كه چهار نفر كارگر را حذف ميات در روند توليد، يك سري تغييرات ايجاد ميگاهي اوق
شود، اصالً نسبت به جامعه رسالتي هم دارد؟اين مقوله مي

تم كه دولت به من چه چيزي من هيچ وقت نگف«: گفت كهاو مي. كنم كه در صنعت، آدمي قوي استاي را از كسي برايتان نقل ميجمله: دزفولي
. باشد و خودش را بسنجديعني آدم بايد مناعت طبع داشته» ام؟ام كه من به اين جامعه و كشور چه دادهداده است؛ بلكه به دنبال اين بوده

ما بايد . سي استفاده كندتواند از كمك كآيد نبايد كار خودش را خيلي بزرگ بداند، چون در اين صورت نميكسي كه در اين وادي مي: مرتضوي
.سازي كنيمهايمان را تجاريجوري كار كنيم كه از مشورت ديگران هم استفاده كنيم تا بتوانيم ايده

هاي ناب و جديد داشته هاست، يعني ما به حد كفايت شايد ايدهسازي ايدهيكي از بزرگترين مشكالت در كشور ما تجاري
ايد؟آيد، آيا شما هم يك چنين مشكالتي داشتهباشيم ولي در مرحله اجرا مشكالتي پيش مي

آوردن يك دانش جديد، پياده كردن خواهد داشت؛ از جمله به دست خواهد به سمت نوآوري برود قطعاً مشكالتي در پيش هر كسي كه مي: دزفولي
ما . بعد افزايش مقياس است كه مربوط به ميزان سرمايه است. تر از آن ثبات كيفيت استخط توليد با همان كيفيت مورد نظر و مسئله مهم

.شيم، يعني بازار منتظر ما نخواهد بودتوانيم يك صنعت را معطل كنيم و به دنبال به دست آوردن و افزايش سرمايه بانمي

تان صحبت هاي آيندهحاال راجع به برنامه. تهايتان گفتيد كه اول نياز را بسنجيم و بعد به دنبال توليد برويمبحشما درص
.ارتباط خيلي نزديكي دارند» فناوري«بنيان با كنيم چون باالخره شركتهاي دانش

 تا پروژه تحقيقاتي 8ما تا حاال . محصول هستيم، البته هنوز وجه تحقيقاتي شركت ما بر وجه توليد، برتري داردما بيشتر به دنبال توسعه : دزفولي
.ايم، البته توليد حجمي هم مد نظر ما هست ولي قبل از آن، افزايش كيفيت مطرح استانجام داده

شما كالً چند تا محصول داريد؟
.كنيمتوليد ميداريم ت كه  محصول اس3 تا اآلن 84از سال: دزفولي

تعريف شما از موفقيت چيست؟! آقاي دكتر مرتضوي
عبارتي از وجدان خودش راضي باشد موفق است؛ حتي اگر از بيرون چنين ه به معناي خاص هر كسي كه از خودش رضايت واقعي و يا ب: مرتضوي

!وجود نداشته باشدديدي نسبت به او
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 ولي همه ،ار درستي نيست، مثالً كسي كه معتاد است و خودش هم از خودش رضايت داردولي گاهي كار آن فرد واقعاً ك
!مخالف كار او هستند

باالخره يك ميزاني هم رضايت ديگران دخيل هست، يعني اگر رضايت . نيستو در پيش وجدان خود راحت نيست البته آن رضايت واقعي : دزفولي
. م شايد در مقطعي وجود داشته باشد ولي قطعاً از بين خواهد رفتديگران وجود نداشته باشد، رضايت شخصي ه

موفق چه شركتي است؟» شركت«از نظر شما ! آقاي دزفولي
.ايمهايي كه در ذهنمان بود را اجرايي كردهكنيم، چون تا حدودي برنامهتا حدودي ما خودمان احساس موفقيت مي: دزفولي

شود؟ا حتي يك كسب و كار كوچك هم كارآفريني محسوب ميآيا كارآفريني عرصه مشخصي دارد؟ ي
اند مشكل كار دارند، در صورتي كه اآلن بيشتر كارآفرينها كنند كه اگر تحصيل كردهها فكر ميخيلي. من نظرم اين است كه آنها هم هست: دزفولي

. دهيم همين مشكل را داريمستخدام مي ما هر وقت آگهي ا.نيروي كار خوب دارند يعني يك تحصيلكرده خوب» جذب«مشكل در 

 شما يك جورهايي ،مجموعهدر اين شود فهميد كه از صحبتهاي شما مي! ... هم متفاوت است» خوب « افراد ازالبته تعريف
آدمهايي . ايدايد كه بعداً در زير يك سقف به يك شركت رسيدههم داشتهبا ايد و يك سري شراكتهايي از قبل با هم بوده

هايي داشته باشند؟ قرار است در كنار هم كار كنند، بايد چه ويژگيكه
در ابتدا البته افراد ديگري هم بودند، در ابتدا رفاقتها براي دور هم جمع شدن تأثير داشت، ولي بعدها مسئله تخصص و كارايي افراد هم پيش : دزفولي

.فاقت شخصي با شراكت كاري خيلي متفاوت استاي فيلتر شدند و ما در گذر زمان متوجه شديم كه رآمد و عده

چيست ؟درباره شراكت نظر شما ! آقاي مرتضوي
.هاي مشترك هم خيلي تأثير داشتباالخره اهداف و انگيزه: مرتضوي

.ورندخوبي داشته باشند و مسائل را از ابتدا شفاف بيان كنند تا بعداً به مشكل بر نخ» شناخت«خيلي مهم است كه از هم : دزفولي

افزايي نياز به تخصصهاي مختلف و كنيد براي همفكر نمي. كنندمثالً چند نفر با تخصص شيمي يك شركتي را تأسيس مي
متنوع وجود داشته باشد؟

ولي تنوع تخصصها و البته يك سري اشتراكاتي بايد داشته باشند تا بتوانند در كنار هم كار كنند، . بردقطعاً تنوع، كارايي شركت را باال مي: مرتضوي
.خواستگاههاي افراد نبايد فراموش شود

ملزومات راه انداختن يك كسب .  ماه در جايي كار كرديد و بعد اين شركت را تأسيس كرديد6شما گفتيد كه ! آقاي دزفولي
و كار خصوصي چيست؟

رفتيم در بازار محصوالت ن ليسانس با يكي از دوستان ميدر دورا. من از ابتدا عالقه داشتم كه براي خودم كسب و كاري داشته باشم: دزفولي
يا اين كه در انجمن علمي دانشجويان شيمي، افراد كنار . بسازيمآنها را كرديم كه شيميايي تا اوضاع را بررسي كنيم و گاهي در آزمايشگاه سعي مي

.جربه شدشدند تا مثالً يك محصولي را توليد كنند كه همه اينها براي ما تهم جمع مي

شود گفت كه اين موضوع، خيلي به شخصيت خود آن فرد بستگي دارد؟پس مي
!البته ايشان شامه اقتصادي خيلي خوبي هم دارند و اين قضيه خيلي مهم است: مرتضوي
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ي گفتند كه اآلن در بازار كار، كساني موفقند كه يك تحصيالتي دارند ولام برخي ميهايي كه انجام دادهطي مصاحبه
حاال تحصيالت پسر با سرمايه و ديد اقتصادي پدر جمع شده و اينها موفق . پدرشان كاسب خيلي خوبي بوده است

...اند؛ يعني فرد، آن شامه اقتصادي را از بچگي داشته و با آن آشنا شده استشده
اي در ه باشند؟ خود شما چه تجربهتوانند داشتحاال برسيم به نهادهاي مالي و بازاريابي كه در كسب و كار چه تأثيري مي

ايد؟هاي بانكي يا مثالً بازاريابي داشتهزمينه
كنيم؛ يعني دغدغه اين را كنم شركت ما را جلو انداخته اين بوده است كه ما در بخش توليد و مالي، خيلي باز عمل مييك كاري كه فكر مي: دزفولي

خواهم روم واقعاً ميمثالً به نمايشگاههاي مخترعان كه مي.  بيرون درز نكند بهيم و هيچ اطالعاتينداريم كه حتماً همه كارها را خودمان انجام بده
اندركاران اين نمايشگاهها براي اين است كه صاحبان سرمايه و دست! دهندولي هيچ اطالعاتي به ما نمي. ها در شركت خودمان استفاده كنماز ايده

شود كرد؟ شود چه كار ميولي وقتي هيچ اطالعاتي داده نمي. هاي مربوط به كار خودشان را پيدا كننددهصنعت و توليد به آنجا بروند و اي

شما براي اين كه در زمينه خودتان پيشتاز بمانيد چه راهكاري داريد؟
محصول با يك فرمول قديمي  سال از يك 20خواهند يك تصور غلطي كه در صنعت هست اين است كه مي. بهترين راهش تحقيقات است: دزفولي

.طوري فعاليت كنم و سعي بر نوآوري دارممن خودم دوست ندارم كه اين! سود ببرند

توانند از شركتهاي رقيب يا همكار خودشان تأثير مثبت بگيرند؟ آيا شما آيند، چطور ميشركتهاي نوپا كه به وجود مي
ايد؟اي در اين زمينه داشتهتجربه
كرديم موفق هستند رجوع كرديم و البته انتظار نداشتيم كه آنها همه تجارب خودشان را در يلي از آدمها و شركتهايي كه فكر ميما به خ: دزفولي

.اختيار ما بگذارند

البته يك مشكلي هم كه در كشور ما هست اين است كه مثالً اگر نخواهند كه تجارب و اطالعات در اختيار شما بگذارند 
ولي شما به يك كمپاني خارجي ايميل ! دارنددهند و شما را بالتكليف نگه مييعني حتي جواب منفي نميكنند سكوت مي

.تواند اطالعات در اختيار شما قرار بدهددهد كه چرا نميدهد و حتي توضيح ميبزنيد، خيلي سريع جواب مي
.اندكرديم ولي هنوز جواب ندادهبه ميايم كه با يك شركت دولتي مكاتبله ما هم اين تجربه را داشته: دزفولي

دهند و هر كسي در مورد حوزه كاري شما مثالً يك محصول پليمري را در چندين جا فرايندهاي مختلف رويش انجام مي
حاال براي اين كه اين شركتها بتوانند با شركتهاي اطراف خودشان . كنداي روي آن محصول ايجاد مييك ارزش افزوده

اند كه در آنجا هر كدام هاي صنعتي درست كرده داشته باشند چه كار بايد بكنند؟ مثالً در چين يك سري خوشهافزاييهم
شما يك چنين حالتي داريد؟. دهنديك كار تكميلي روي آن محصول انجام مي

. دهيمكنند و ما آنها را ارتقا مياز ما را فراهم مينيچندين شركت، مواد پيش. كنيماآلن هم با چند شركت همكاري مي. ايم و داريمما داشته: دزفولي
.ايميعني به اين تعامل با ساير توليدكنندگان رسيده
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توانيد و مانع پيشرفت شما شده كرديد و اآلن نميايد؟ مثالً موادي كه قبالً وارد ميدر مورد تحريمها مشكلي داشتهآيا 
 برده باشيد؟ همند و شما از اين فرصت سودتواند واردات كباشد؟ يا اين كه اآلن كسي نمي

!حاال نه اين كه اين خوب است و تحريمها را اضافه كنيم. تواند فرصت باشدبله تحريمها گاهي مي: دزفولي
لي تحريمها شد، واين نگاه در صنعت ما وجود نداشت كه از توليدكنندگان داخلي خيلي حمايت بشود و معموالً نيازها از خارج برطرف مي: مرتضوي

.اين فرصت را ايجاد كردند

هاي خارجي برداري شده از نمونهدهند؟ رسالت و هدفشان چيست؟ آيا كپيمركز رشد پژوهشگاه پليمر چه خدماتي مي
هستند؟
 صنعت بشوند فراهم بشود خواهند وارد بازار كار واند و ميبيشتر هدف اين است كه زيرساختها براي كساني كه تازه از دانشگاه خارج شده: مرتضوي

.تا ميزان ريسك پايين بيايد

.اين كار را انجام بدهديك نهاد سياستگذار بايد! اين كار كه كارِ يك نهاد پژوهشي نيست
 يعني .محور باشداش اين است كه دنبال علم باشد و پژوهشيعني آن هم خواسته. من خيلي بين دانشگاه و پژوهشگاه تفاوت قائل نيستم: مرتضوي

پژوهشگاه از اين نظر ارجح است كه امكانات پژوهشي بيشتري دارد، چون زير نظر وزارت علوم . الزامي ندارد كه آن سياستگذار، حتماً دانشگاه باشد
.صنعت استهايشان بيشتر مربوط به ند با اين تفاوت كه پروژهده مدرك ميگيرد و مثل دانشگاه،است و حتي دانشجوي فوق ليسانس و دكترا مي

اطالعي نداشتيد از اين كه مثالً پارك فناوري پرديس هست؟ يا يك چنين مراكزي وجود دارد؟
 اينجا ، عضو هيئت علمين بود كه آقاي دكتر مرتضويمزيت اين كار، آ. ما بعد از بررسي شرايط، اينجا را انتخاب كرديم. چرا اطالع داشتيم: دزفولي

.تر استها هم مناسب و از نظر هزينهبودند، اينجا دسترسي بهتر است

ايد نقش اينجا در رشد شما چه بوده است؟حاال كه شما اينجا را انتخاب كرده
توانند از كمك چنين خواهند شركت تأسيس كنند ولي معموالً فقط يك ايده دارند و سرمايه چنداني براي شروع كار ندارند ميافرادي كه مي: دزفولي

.ندمراكزي بهره ببر

.دهدهاي قبلي گله بود كه مراكز رشد، فقط يك اتاق و يك ميز و كامپيوتر ميآيا اين كافي است؟ در مصاحبه
.دهندقطعاً اينها كافي نيست، اينجا وامهايي هم مي: دزفولي

رشد را انجام مثالً در كاليفرنيا كه شركتهاي بزرگ دنيا در آنجا هستند، يك سري شركتهاي خصوصي هستند كه كار مركز 
دهند يك در آن مراكز عالوه بر مجموعه لوازم اداري كه به شما مي. دهند دالر پارتيشن اجاره مي400دهند، ماهي مي

كنند تا بيايند و آنجا را ببينند كه گذاران دعوت ميسري خدمات هم دارند؛ مثالً امور مالي، حقوقي، بازرگاني و يا از سرمايه
 ...گذاري كنندها سرمايه روي بعضي ايدهشايد مثالً بخواهند

كنند ولي اين آدمها خيلي، آدمهاي تجربي  در زمينه بازاريابي يا كارآفريني به اينجا دعوت مي را گاهي مشاورهايي.در ايران حمايت در اين حد نيست
.ه عملي داشته باشد و هم علم الزم رابايد فردي آورده بشود كه هم تجرب. شايد يك مدرك دكترايي در اين زمينه دارند. نيستند
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شما گفتيد كه شرايط رفتن را به امريكا داشتيد ولي نرفتيد، چرا نرفتيد؟. بحث فرار مغزها يك معضل است
خيلي . كندبه نظرم خوب است كه يك مدتي آدم به خارج برود چون ديد را عوض مي. ويزا ندادند، ولي از آلمان خودم برگشتمبه من البته : دزفولي
هاي خودش را داشت ولي ياد گرفتيم طوري نبود و آنجا هم سختينه اين. گويند اگر ايده داشته باشي تمام درها باز استطور نيست كه ميهم اين

 داشتيم و البته آمديم و حتي كليد آنجا راروزهاي تعطيل هم سر كار ميبه طوري كه. ها هم چنين چيزي را ياد گرفتيماز چيني. كه زياد كار كنيم
.اآلن دوست دارم در ايران بمانم

يك اتفاقي كه در كشور زياد .  ماه بعد از تحصيل، اين شركت را تأسيس كرديد و تا حاال ادامه داشته است6شما گفتيد كه 
رمز استقامت شما در اين راه چه بود؟. بينيم عوض كردن مكرر شغل استمي

ايد كه اي داشتهاولين سؤال هم اين است كه شما چه مسئله. ساني اين مهم است كه خيلي جا عوض نكرده باشدبراي ما در جذب نيروي ان: دزفولي
ايد؟ حتي شده است كه يك فرد صفر كيلومتر را بگيريم چون به نظر ما بهتر بوده است كه او را بگيريم تا اين كه يك فرد سه جا را عوض كرده

.ده بگيريمباسابقه ولي با سابقه كار پراكن

ايد؟ ديدتان در مورد كارآموزي چيست؟ چون اآلن خيلي  كارآموزي داشته،راجع به كارآموزي چطور؟ در دوره تحصيل
!فرماليته شده است

خواهد دانشجو مي. هر دو يعني هم دانشجو و هم واحد صنعتي مشكل فرهنگي دارند. اي وجود ندارد چون ديد حرفه،اين ضعف ماست: مرتضوي
.خواهد خيلي اطالعات بدهد و اين ديد را ندارد كه اگر دانشجو تربيت بشود بعداً به نفع جامعه خواهد بودره يا امضا بگيرد و صنعت هم نمينم

رسند اطالعات روي كاغذ نيست و شود يا اگر به يك محصولي مي خيلي از اطالعات اصالً مستندسازي نمي،در مورد صنعت
.در ذهن افراد است

.شده نيستندمثالً در مورد بناهاي كشور ببينيد هيچ كدام از آثار باستاني ما مستندسازي. اين مشكل فرهنگي جامعه ماست: تضويمر
يعني ما يك سري . خواستند و ما خودمان هم به دنبالش بوديم آنها از ما مستندات را مي.ايمايم و كارفرما داشتهما چند پروژه كار كرده: دزفولي

.خواهيمبندي نشده را نميريخته و طبقهعات درست ولي به هماطال

شود، اين اطالعات فقط در داخل شركت هست؛ يعني مثل در معدود شركتهايي هم كه مستندسازي، درست انجام مي
خواهد يك خط توليديحاال وقتي يك شركتي مي. دهند كه همه استفاده كنندسايت قرار نميشركتهاي خارجي روي وب

. اوليه كار را در اختيار ما قرار بدهد»استانداردهاي«ايجاد كند حتي يك سازمان مرجع وجود ندارد تا 
. اي داريم، چون در برخي قسمتها چندين مرجع داريم و دچار تشتت آرا هستيمدر مورد استاندارد ما مشكالت عمده

.ريف گذاشتيد سپاسگزارمدر پايان از اين كه وقتتان را در اختيار مركز كارآفريني ش
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.هاي مختلف كارآفريني استشود، صرفاً بررسي جنبهاي كه در مورد كارآفريني انجام ميآموزشهاي مدرسه•
.مطمئناً كسي او را باور و حمايت كرده است. هيچ كارآفريني به تنهايي نتوانسته است كاري انجام بدهد•
.به همين دليل اين حمايت الزم است. شودخورد، بارها نااميد ميخورد، بارها به در بسته مي بارها زمين ميخورد، شكست ميكارآفرين در حين انجام كار بارها•
.مهمترين ويژگي كارآفرين عالقه شديد به موضوع كارش استيد آماده شرايط خيلي سخت هم باشد و خواهد وارد اين ميدان شود، باكسي كه مي•
.ك سري روحيات را هم داشته باشد، اين كه به مديريت و رهبري عالقه داشته باشدكارآفرين بايد ي•
.اند بيشترشان در محيطهاي آكادميك وارد شدهحتي نتوانستند وارد يك كار مشخصي بشوند و. بيشتر شاگردان خيلي خوب، نتوانستند يك كارآفرين موفق بشوند•
.بايد آن فرصتها را به موقع شناخت و آنها را از دست نداد.  هر صورت خيلي فرصتها ممكن است كه ديگر پيش نيايددر. تواند تأثير بگذاردشانس و اقبال هم مي•
.د شريك خوبي پيدا كنيد يا بتوانيداز بانك وام بگيري. دپول مهم هست ولي هميشه فرصتهايي هست كه شما بتوانيد از پول ديگران براي پيشبرد كار استفاده كني•
.اي نگريسته شودشود كه يك مقدار به مسائل، كليشهاين ديد باعث مي. كند نه شغل اين لغت را درست معني كنيم، كارآفرين كسب و كار ايجاد ميحتي اگر•
!تكننده اسبرداري يا مدارك قانوني ديگر تعداد شاغالن در كارخانه، موضوعي تعيينبراي دريافت تسهيالت بانكي و يا دريافت پروانه بهره•
.خيلي از اينها قوم و خويشهاي ما هستند. اعتنا بگذريماي مسئوليتي نسبت به جامعه خود دارد و نبايد از كنار ساير مردم بيهر تحصيلكرده•
.ار، ارضاكننده استاين كه كساني در گذر اين تالش داراي شغل شوند برايم مهم هست ولي در درجه اول، موفقيت در انجام ك. تر استچالش در كار، برايم جذاب•
.اش پربارتر استهر چه ريسك بيشتري داشته باشد، معموالً نتيجه. شود درجات و مراتبي از ريسك در كارش هستكسي كه كارش كارآفريني محسوب مي•
.انون لغو شده استبرداري به ما اعالم شد كه اين قدو سال پس از دريافت پروانه بهره. در ابتدا ما مشمول معافيتهايي مالياتي بوديم•
.ثباتي در قوانين استيكي از مهمترين مشكالت كارآفرينان و به طور كلي فعاالن اقتصادي، بي•
.در چهار سال گذشته دولت به عنوان صاحب كارخانجات پتروشيمي چهار بار به طور اساسي براي ارائه مواد اوليه تغيير رويه داده است•
.ا وجود دارد، عدم حمايت از حقوق مالكيت معنوي افراد استاز ديگر مشكالت مهم كه در كشور م•
!اند كه شما را از توليد پشيمان كننددر كشور ما تمامي قوانين، طوري چيده شده.كشدكند و انگيزه را مينبود حمايت قانون، روحيه كارآفرين نوآور را تضعيف مي•
.شوداشته باشيم ولي در اجرا هميشه در نهايت به ضرر توليدكنندگان تمام ميخواهد كار خوب پيش برود و قوانين خوبي دهمه دلشان مي•
.ايمگذاري مهم جديد، سالن جديد و ساختمان جديدي نداشتههيچ سرمايه. ايم دو برابر بشويموري توانستهاز سال گذشته تا امسال صرفاً از طريق ارتقاي بهره•
.وقتي شروع به دريافت اطالعات و موشكافي آن كرديم خيلي از اين مشكالت هم از بين رفتند. ماندنهان ميدر نبود آمار درست، بسياري از مشكالت هم پ•
.ترين كار حفظ كيفيت استترين كار كاهش قيمت است و سختبراي موفقيت در بازار، ساده•
.رود پس بايد هميشه برقرار بماندين مياين اعتماد كه از بين برود همه چيز از ب. ترين اصل در هر شراكتي، اعتماد استاساسي•
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. يك معرفي از خودتان بفرماييدنخست! آقاي مهندس
هاي ديگر تحت نه زحمت شما نسبت به بسياري از فعاليتهايي كه در زمي.متشكرمنماييداين مجموعه را تدوين ميودهيدكه به خرج مياز همتي

من . تواند اميدبخش باشداين مجموعه ميشوند التحصيل ميخصوصاً براي دانشجوياني كه تازه فارغ. تر است آموزندهشود،عنوان كارآفريني انجام مي
التحصيل بشوم، به علت غمقدمات اوليه كار را قبل از اين كه فار.  مكانيك حرارت و سياالت هستم77و ورودي سال در شهر ساري1359متولد 
در شهر ساري شروع كرديم و همان سال را ... وسازي، خريد زمين تهيه طرح و آماده81سالدر. اي كه در پيشبرد اين امر داشتم انجام دادمعالقه

ين مخازن براي نگهداري آب و  از ا كه عموماًاستشركتي تأسيس كرديم به نام پالستونيك كه توليدكننده انواع مخازن و قطعات پالستيكي هم
در حال . شود خوانده مي»دوراني«بيشتر،و در ايران )Rotational Moulding(در دنيا اين صنعت قالبگرد. شودمواد شيميايي خورنده استفاده مي

 نقاط ايران يت پالستونيك در اقص در حال حاضر محصوال.در اين واحد مشغول به كارندهستندنفر كه اكثراً جوان و تحصيلكرده60بيش از حاضر
.م عمو، پسرعمو و برادر با حضوريك شركت خانوادگي است پالستونيك.رسد ميو بعضي كشورهاي همسايه به فروش

اند، چطور؟پدرتان كه دوره دوم مكانيك شريف بوده
 يكي دو سالي هم به خاطر خدمت سربازي ،در اين ميان. دهم ميالبته در ادامه دقيقاً در مورد اين مطلب توضيح. خير ايشان در شركت حضور ندارند

 كار به كندي ،ولي به هر حال. سعي كردم دوره خدمتم نزديك محل كارم باشد كه همين اتفاق هم افتاد. دوره فترت بود كه كار به كندي پيش رفت
مشوق اصلي پيگيري اين امر، .  و تا امروز ما مشغول توليد هستيمبرداري رسيد كارخانه هم به بهره، تمام شدمخدمت كه84اواخر سال .پيش رفت

ولي به داليل شخصي خود ايشان حاضر نبود و نخواست با . قابل توجهي دارندسوابق مكانيك است در اين صنعت،46ايشان كه ورودي . پدرم بود
- اي فني و مالي ايشان و ديگر شركا به هر حال توانستيم كار را راهبا كمكه. م متعلق به ايشان استاهچه داشتما شراكت داشته باشد؛ هرچند هر

 و همچنان !)بهتر است كلمه مشاور را به كار نبرم(تا امروز هم ايشان مهمترين راهنماي من هستند  و طرحياما در تمام مدت اجرا. اندازي بكنيم
.گيرمهم با كمك ايشان كار را پي مي
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اي با اين محصول ويژه را به راه بيندازيد، در ايران موارد مشابه بود؟ يا اين كه بازار براي رخانهقبل از اين كه شما چنين كا
اين چنين محصولي كامالً بكر بود؟

اندازي واحد ديگري در  پدرم در راه75در سال .داشتاولين واحد هم در شهرستان ساري قرار. در ايران سابقه داشت سال25حدود اين صنعت
با اين . اي پيش بيايدخواست از نظر عرفي مسئلهنمي.  شايد يكي از داليلي كه ايشان خودش با ما شريك نشد همين بود،نقش مهمي داشتيسار

تكميل در محل كارخانهر دستگاهها طراحي خودمان بود و عمدتاًبيشتيعني .  كامالً ابتكاري بودوجود تمام امكاناتي كه ما در اين واحد به كار برديم،
اصلي اين صنعت در آن زمان در ايران عموماًآالتماشين.  حتي يك مشابه خارجي هم نديده بوديم واز اين نظر در كشور منحصر به فرد بوديم. شد

 ما در گذاري نياز داشت كه براي در ساري نصب شده بود كه ماشين بزرگي بود و تهيه آن به سرمايه56همان دستگاهي بود كه در سال نمونه
مشكالت فراواني در . دقت كافي نداشت و مصرف انرژي آن هم بسيار زياد بود،همچنين براي توليد قطعات كوچك. نمودسنگين ميابتداي راه

.استدقيق پيش داشتيم به هر صورت انجام يك كار مهندسي جديد نيازمند طراحي و محاسبات
محصوالت ما به چون اصوالً واردات. شويم معدود صنايعي باشيم كه در اثر واردات دچار مشكل نميشايد ما جزو.  مايه دلگرمي ما بود،بازار فروش

!توانند مزاحمت ايجاد كنندها نميدر اين مورد خاص چيني. صرفه نيست

به خاطر حجيم بودن و ارزش افزوده كم نسبت به حجم؟
.حمل و نقلبه خاطر حجم قابل توجهي كه دارد و هزينه باالي . دقيقاً

م از دستگاههايتان وارداتي نبود و حتي كپي يا بگويم مهندسي معكوس از اكدآيد كه هيچيك مقدار به نظرم عجيب مي
.اگر صرفاً طراحي خودتان بود، بايد با سعي و خطاي زياد به نتيجه رسيده باشيد! جاي ديگري نبود

را خود خط توليداصليهايل كشور خريداري كرديم ولي دستگاهز دستگاهها را از داخبعضي ا. آالت را خودمان ساختيمماشيننگفتم كه همه
.ايمطراحي كرده و ساخته

با همان . بردارم كه به داليلي انجام نشدخواستمكارشناسي مياي كه حتي در دوره ليسانس به عنوان پروژهما يك طرح اوليه داشتيم، طرح اوليه
اما به تدريج بهترش .آمدپيش ميبه هر حال مشكالت،شده در طراحي برداريمقدمهاي حسابتالش كرديمكهاينبا وجود .طرح جلو آمديم

.كرديم تا اين كه در نهايت به يك طرح قابل قبول تبديل شد
ها را انجام بدهم و احيبه همين دليل فرصت داشتم در طي اين مدت تمام طركار مشغول گذراندن خدمت سربازي بودم،در دو سال اول شروع

اي كه ما متراژ دور زمين را انجام داديم تا زماني كه يعني از لحظه. البته دخالت در كار براي شخص من، از ابتدا بود. كارهاي مقدماتي را پيش ببرم
. اي بودعادهال تجربه فوق كهام و مسئول پيگيري كار بودهمحضور داشتكارخانه افتتاح شد، در تمام اين امور شخصاً

؟گويند كارآفرينبرداشت يا اعتقاد خود شما راجع به مقوله كارآفريني چيست؟ اصالً به چه كسي مي
 كارآفرين ،توان با دريافت يك مدرك دانشگاهيهمچنين نمي.طبعاً هر كارآفريني در ابتدا، تعريفي مشخص براي كارآفرين شدن در ذهن خود ندارد

بيشتر بررسي كنمفكر مي. هاي مختلف كارآفريني است صرفاً بررسي جنبه،شوداي كه در مورد كارآفريني انجام مي مدرسهحتي اين آموزشهاي. شد
. گيرند كارآفريني بايد اين شاخصها را داشته باشد مينتيجههااز برآيند اين بررسي.  كارآفرينان استروشهاي كاري

از صفر به همين دليل.براي خودم كار كنمخواستم مي!رهنم مِهتر باشم تا در بهشت كِهتدهم در ج ميجيحاما درباره خودم ايده من اين بود كه تر
.التحصيل بشومپي اين كار بودم حتي قبل از اين كه فارغدر
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شما منظورتان صفر كيفي است؟
هاي كوچك، اين افتخار را داشتم كه با پدرم همكاري مقصودم اين است كه بدون هيچ سوابق كاري مشخصي وارد كار شدم، هرچند در بعضي پروژه

كنم، براي من يك سري ولي چون خودم از صفر شروع كردم، صفر از نظر تجربه عرض مي. دمكرمييكي دو جا كار در كنم يا هنگام كارآموزي، 
توانيد به كنيد ميطور كه خودتان فكر ميچون كل مسير و فرايند كاري را شما آن. مشكالت به همراه داشت، ولي جذابيتهاي بسياري هم داشت

مه امكان اين تمرين را ندارند و ه.ريزي كنيدكنيد كه چگونه بايد برنامهكنيد، تمرين ميشروع به كار ميبه عنوان مثال از روز اولي كه. پيش ببريد
.مجبورند بر اساس قالبهاي مشخصي پيش بروند

هايي بايد داشته باشد؟ نقطه قوت شما چه بوده است؟هاي كارآفرين، خود آن فرد چه ويژگيراجع به ويژگي
تهاي اطرافيان براي اين كه شخص به جايي حماي.  صرفاً عالقه و خواست كافي نيستواقعيت اين است كه اگر يك نفر بخواهد كارآفرين بشود،

.مطمئناً كسي او را باور و حمايت كرده است. هيچ كارآفريني به تنهايي نتوانسته است كاري انجام بدهد. برسد خيلي مهم است
خورد، بارها به در بسته  مي بارها زمينخورد،چون كارآفرين در حين انجام كار بارها شكست مي.در مورد خودم، حمايت خانواده پشت سر من بود

سعي كرديم از ابتدا تسهيالت بانكي دريافت كنيم، چون براي احداث كارخانه به . به همين دليل اين حمايت الزم است.شودخورد، بارها نااميد ميمي
ت بانكي باعث شد كه ما مجبور شويم فقط نبود تسهيال. دو سال طول كشيد و ما نتوانستيم تسهيالت بانكي دريافت كنيم.پول قابل توجهي نياز بود

. نمودكالت ديگري رخ مي زماني هم كه موفق شديم مش.در پيشرفت كار شدكنديپيش ببريم و اين سبببا اتكا به سرمايه محدود خود كار را
 هميشه به .هم باشداده شرايط خيلي سختخواهد وارد اين ميدان شود، بايد آمكسي كه مي. آمدخيلي وقتها همه چيز به نظر تمام شده و منتفي مي

:م كهگويكنند، خصوصاً اگر بخواهند سراغ توليد بروند، از قول حافظ ميخواهند كاري را شروع بكنند و با من مشورت ميكساني كه مي
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هم داشته باشد، اين كه به عالوه بر آن كارآفرين بايد يك سري روحيات را. مطمئناً مهمترين ويژگي كارآفرين عالقه شديد به موضوع كارش است

 در هر صورتاز لحاظ هوش،.  انجام بدهممخواست كاري را براي خود چنين عاليقي داشتم و دلم ميمشخصاً.مديريت و رهبري عالقه داشته باشد
دهد بيشتر شاگردان خيلي خوب، نتوانستند  ميحداقلي از هوش را بايد داشته باشد، تجربه شخصي من كه در دانشگاه شاگرد متوسطي بودم، نشان

. اند بيشترشان در محيطهاي آكادميك وارد شدهحتي نتوانستند وارد يك كار مشخصي بشوند و. يك كارآفرين موفق بشوند
آنها را از بايد آن فرصتها را به موقع شناخت و. در هر صورت خيلي فرصتها ممكن است كه ديگر پيش نيايد. واند تأثير بگذاردتشانس و اقبال هم مي

. دست نداد
كتسابي  اينها بيشتر از اين كه ا.مانند پشتكار و ايمان به موفقيت.  معتقد باشد،ها و انجام كاركارآفرين بايد به يك سري اصول هم در مورد پيگيري

از بانك وام بگيري .استفاده كنيپول مهم هست ولي هميشه فرصتهايي هست كه شما بتوانيد از پول ديگران براي پيشبرد كار. باشند، ذاتي هستند
. شريك خوبي پيدا بكنييا بتواني

موضوع اشتغالزايي از كل شود، آيد، اولين چيزي كه به ذهن افراد متبادر ميخيلي وقتها بحثهاي كارآفريني كه پيش مي
بينيد؟شما نقش اشتغال را در كارآفريني چقدر مهم و پررنگ مي. فرايند كارآفريني است

فشار اشتغال بودهدهنده ما،چون خيلي وقتها يكي از عوامل حركت. در مورد شخص خودم متأسفانه يا خوشبختانه، اين مطلب پررنگ شده است
گويم چرا من از اين فرد در فالن مسير هاي خوبي دارد، پيش خودم ميبينم كه تواناييوقتي آدم باهوشي را مي كه است براي من اتفاق افتاده.است

اين خطاست كه كارآفرين را با يك بنگاه ايجاد شغل اشتباه اما. شودم ايجاد ميد و حتي يك زمينه جديد در كاراستفاده نكنم و طبعاً شغل جدي
! كنند كارآفرين كارش اين است كه شغل ايجاد كندين تصور وجود دارد كه فكر ميدر مملكت ما ا. بگيرند
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شود كه يك مقدار به مسائل، اين ديد باعث مي.كند نه شغل كارآفرين كسب و كار ايجاد مي،در حالي كه حتي اگر اين لغت را درست معني كنيم
ه، در كارخاننتعداد شاغالديگربرداري يا مدارك قانونيبهرهو يا دريافت پروانهمثالً براي دريافت تسهيالت بانكي. اي نگريسته شودكليشه

! كننده استموضوعي تعيين

گويند اگر يك شركت تعاوني بزنيد كه بيش مثالً مي. كننداين رويكرد نگاه ميبا به طور مشخص در كشور ما كارآفريني را 
يا فرض كنيد اگر در ليست بيمه، بيشتر از پنج نفر داشته باشيد، سهم بيمه . از ده نفر، عضو آن باشند از ماليات معاف است

اش در راستاي اين است كه دولت به عنوان متولي اشتغال، اينها همه. كندفرما را دولت به عنوان يارانه پرداخت ميكار
 حاال .اين است كه در نگاه جامعه ما نسبت به كارآفريني، اشتغال خيلي پررنگ است. بتواند از توان كارآفرينها استفاده بكند

؟كنداش دارد؟ يا فقط براي خودش است كه دارد كار مير برابر جامعهشود، رسالتي ديك كسي كه كارآفرين مي
خانواده ما . خيلي از اينها قوم و خويشهاي ما هستند. اعتنا بگذريم نبايد از كنار ساير مردم بي واي مسئوليتي نسبت به جامعه خود داردهر تحصيلكرده

هر . بايد در قبال اين مملكت، دينش را ادا كندين مملكت استفاده كرده و درس خوانده،هاي اآدمي مثل من كه از هزينه. هموطن ما هستند. هستند
هاي همين مردم ما از شانه. بر عهده دارد اين وظيفه را،ها به آنجاستالتحصيلي خصوصاً از دانشگاهي مثل اين دانشگاه، كه چشم اميد خيليفارغ

.سبت به سرنوشتشان بي اعتنا باشيميم و نبايد ناهبراي خود نردبان موفقيت ساخت
اين كه كساني در گذر اين. استتر برايم جذاب،اي به پول و ثروت ندارم بلكه چالش در كارنه اين كه عالقه. مباحث مالي براي من در اولويت نبود

آيد، اين كه چقدر از آن پول در مي. ده است ارضاكنن،من در درجه اول، موفقيت در انجام كارولي برايتالش داراي شغل شوند برايم مهم هست
ام، از كوچكترين شكل توليد  در كاري كه پيگيري كرده مشخصاً.تواند دوام پيدا كنددهنده اين است كه كارتان چقدر ميمهم و شاخص است و نشان

در ميزان توليد و گردش (يد حدود سالي دو برابرو مختصرترين حجم توليد شروع كرديم و توانستيم به يك حجم قابل توجهي به نسبت روز اول، شا
دقيقاً اين رشد دو برابري را هر سال .  برابر روز اولمان هستيم32چيزي حدود شود چند برابر؟ ما اآلنشما دو را به توان پنج برسانيد مي. برسيم)مالي

. ثابت كنممم برسانم و به خودبراي من مهم اين بود كه بتوانم اين كار را به انجا. ايم حفظ كنيمتوانسته
هر چه . شود درجات و مراتبي از ريسك در كارش هستكسي كه كارش كارآفريني محسوب مي.در هر صورت در كارآفريني ريسك هم هست

.اش پربارتر استريسك بيشتري داشته باشد، معموالً نتيجه

 شخصي بوده است، آيا جامعه بايد اين كارآفرين را هايبخش بزرگي از اقداماتش هم انگيزهيك كسي كارآفرين است و
اي دارد يا كارآفرين در فضاي ذهني خودش از اين وضعيت خوشحال است؟تكريم بكند؟ جامعه متقابالً وظيفه

.اطمينان كنيم دولتهاي حمايتيبرنامهگاه نشد كه بههيچ. واقعيت اين است كه در دوره كوتاه تجربه من، آن چيزي كه بايسته بود كمتر رخ داد
زماني كه .برداري به ما اعالم شد كه اين قانون لغو شده استدو سال پس از دريافت پروانه بهره.ابتدا ما مشمول معافيتهايي مالياتي بوديممثالً در

خانه به نتيجه برسد از پرداخت بخشي اندازي كارصورتي كه در مدت مشخصي كار ساخت و ساز و راهاين بود درخريديم، قرار بررا ميزمين صنعتي
!گاه عملي نشداي كه هيچ وعده.از قيمت زمين معاف شويم

در چهار سال گذشته دولت به عنوان صاحب . ثباتي در قوانين است بي،يكي از مهمترين مشكالت كارآفرينان و به طور كلي فعاالن اقتصادي
داد، يك زمان اي ميسهميه مواد يارانهدر ابتدا به هر واحد. ارائه مواد اوليه تغيير رويه داده استچهار بار به طور اساسي برايكارخانجات پتروشيمي

! اي شد، دست آخر هم به بورس سپرديارانهنيمه سپس،اختصاص دادرا به قيمت آزادسهميهديگر
،ايمما ساختهدستگاههايي كهو آالت ماشين. ي افراد است عدم حمايت از حقوق مالكيت معنو،از ديگر مشكالت مهم كه در كشور ما وجود دارد

به مخترع جايز انحصار اختراع. فرض اين است كه نبايد رعايت بشود. شوداش متعلق به ماست ولي به هيچ وجه اين حقوق رعايت نميحقوق معنوي
.كشدي مكند و انگيزه راتضعيف مينبود حمايت قانون، روحيه كارآفرين نوآور را.نيست
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شود، در در حمايت از صنعت و توليد ميبا وجود تمام ادعاهايي كه!اند كه شما را از توليد پشيمان كنند طوري چيده شده،در كشور ما تمامي قوانين
يم ولي در اجرا خواهد كار خوب پيش برود و قوانين خوبي داشته باشهمه دلشان مي. اندازند سنگ مي،عمل حتي بدون اين كه بخواهند در مسير

.شودهميشه در نهايت به ضرر توليدكنندگان تمام مي

طبيعتاً همين . شوداند نگاه ميدر جامعه ما به طور سنتي به آدمهايي كه پولدارند به چشم كساني كه حق مردم را خورده
 اين كه به قول شما خودشان كنيد، هست و بدونجات دولتي به ايشان مراجعه ميداستان در نگاه آن اشخاصي كه در اداره

دانيد؟حاال شما وجود اين مشكل را در چه مي! كنندانداز ايجاد ميبخواهند، دست
در قديم بيشتر آدمهاي . ه است نبودشان حاصل دسترنج و تالش خود،ر آدمهاي متمولبيشت در مملكت ما ثروت .اين مسئله ريشه تاريخي دارد

ت كه به داليلي در اختيارشان هايي بوده اس يا از تملك دارايياندگرفته باج و خراجي بوده است كه از ديگران ميثروتمند، كسب ثروتشان يا از طريق
در سايه  ثروتمند شدن تنها،تر نبود حقوق فرديدر حالي كه در نبود قواعد و قوانين پايدار و از همه مهم. يا سلطان بخشيده بوده يا موقوفي بودبوده

موضوع ديگري هم . استافراد متمكن در جامعه و فرهنگ ما شدهايجاد بدگماني هميشگي نسبت به اين سبب. قدرتمند امكانپذير بوداراده افراد
!براي كوتاه كردن مسير پيشبرد كار، شل كردن سر كيسه الزم بوددر تجربه كوتاه بنده، بارها. هست و آن هم اين كه راههاي خالف باز است

!پول چاي... 
.هيچ وقت حاضر نيستم با اين قبيل افراد همراهي كنممن. كنندجوري فكر ميها اينسفانه خيلياما متأ. ترين جمله باشددبانهؤپول چاي شايد م

ه بدون زد و فرض اين است كپيش. گويند اين آقا با زد و بند به اينجا رسيده استكنند و ميكه ديگران به شما نگاه ميبدترين وجه كار اين است
.توان به جايي رسيد و اين ديد منفي وجود داردبند نمي

ام، از معاون رئيس جمهور لوح تقدير و ديپلم افتخار  بنده در چندين جشنواره در استان مازندران تقدير شده!وجود كارآفرينان قالبي استمسئله ديگر
هستند، دانم كه بيشتر كساني كه داراي اين افتخاراتچون ميكنمن مورد صحبت ميدر ايولي واقعيتش را بخواهيد هميشه با احتياط. امگرفته

.ديد منفي نگريسته شودبه اين افتخارات و افراد باشود كهاين باعث مي. لنگدبيشترشان يك جاي كارشان مي. اي هستندآدمهاي قالبي و كليشه
گيري اين پول را كه وام مي! پرسند آقاي مهندسبودند، برخوردم كه خيلي رك و راست ميبه كارشناسان بانكي كه آدمهاي سالم و زحمتكشي بارها

!خري؟كني؟ آپارتمان ميچه كار مي

...فرضشان اين است كه اگر عقلتان درست كار كندكنند، آنها هم پيشچون شايد اكثريت اين كار را مي
كني؟ بيا يك آپارتمان بخر، شش ماه ديگر گويند كه اصالً چرا اين كار را نميكنيم ميي وقتي خودماني صحبت م.فرض به اين شكل استبله، پيش

!بري كلي هم سود مي،به موقع بدهبفروش و پول بانك را

 چيست؟ همين دو برابر كردن ظرفيت به صورت ساالنه است يا مثالً تنوع تان براي كسب وكارحاال شما برنامه آينده
خواهيد در عرض، گسترش پيدا كنيد؟كنيد و ميمحصول را زياد مي

خود نرسيده بوديم، اما در حال حاضر در ظرفيت نهايي به اين دليل كه ما در آن زمان هنوز به؛ كه عرض كردم، طبيعي بود شدنبحث دو برابر
 و اين براي ما تنها از طريق دريافت استگذاري قابل توجه  نيازمند سرمايه، هرگونه افزايش ظرفيت،يمهستتوليد خود ظرفيت نهاييوضعيت

ر تسهيالت بانكي صنعتي و كمكهاي دولتيبيشتاما در حال حاضر .ايم البته خيلي از تسهيالت بانكي كمك گرفته.پذير استتسهيالت بانكي امكان
.شده استقطع
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دليلشان چه بود كه اين را بستند؟
.مهمترين دليل آن بودمعوقات بانكي بحران، پيش آمد و آن ركود وحشتناكي كه86اصوالً بعد از سال 

رود؟يعني پولها به جاهايي كه بايد نرود مي
گذاري رود بعد از اين همه سرمايهانتظار مي. رفت، نرفته و به توليد منجر نشده استپولها جاهايي كه بايد مي. همين استنيز ها معوقهدقيقاً و بحث

تواند ديگر نميدهد به واحدهايي چون ما تسهيالت مي،بازپرداخت اين وامهادولت كه از محل.آن پولها رفت. ينيداي ببدر صنعت، شما نتيجه
.تسهيالت پرداخت كند

آدمهاي . گذاري مهمي بكنيم و به اين شكل بخواهيم ظرفيتمان را بيشتر كنيم، امكانش را نداريمتوانيم سرمايهاما در مورد كار خودمان، ما ديگر نمي
واحد صنعتي ترينبا كيفيتتوانم بگويم كهاآلن مي. كه بهترين واحد از نوع خود در ايران باشيمديد خودم از ابتدا اين بود.نيستيمپولداري هم

همكارانمان قيمت چون نسبت به (كنيم نه به قيمتش، محصوالتي كه ما توليد مي.ايرانيم)Rotational Moulding(صنعت قالبگردكننده درتوليد
 چه در  وكيفيتي فراگير داشته باشيماست كهسعي بر اين.يماهگذاري هم كرددر اين زمينه سرمايه. ولي به خاطر كيفيتش طرفدار دارد) باالتري دارد

. وماسيون را پياده كنيممان و در مورد خود خط توليدمان، بحث اتافزاريهاي نرمسازي سامانه يكپارچه يامان باشدزمينه كارهاي اداري
گذاري مهم جديد، هيچ سرمايه. ايم دو برابر بشويموري توانستهيك مطلب مهم اين است كه از سال گذشته تا امسال صرفاً از طريق ارتقاي بهره

.ايم واقعاً به بحث دو برابر برسيمها توانستهايم، ولي با تغيير سامانهسالن جديد و ساختمان جديدي نداشته

ايد؟آالتتان را از لحاظ فني ارتقا دادهتغييرات در منابع انساني و روش كار كردن كارگرها اتفاق افتاده يا اين كه ماشين
بحث مهندسي ،آالت از لحاظ فني ارتقا پيدا كرد، چون ما خودمان سازنده بوديم سعي كرديم مشكالتش را رفع كنيم، ولي مهمترين بخشماشين

ايزو در حتي واحدهايي كه داري استاندارد.گيري ندارند نظام درستي براي گزارش،بيشتر واحدهاي صنعتي. هايمان بودسامانهصنايع و اصالح 
 و ISO 9001شروع كرديم به پياده سازي كه در دومين سال فعاليت بوديم 86ما از سال . كنند ندارندميند، گزارشهايي را كه خود ادعامديريت كيفيت

كردم كه همگام با استانداردها پيش لحظه اول شروع مياز خواستم شروع بكنم، آمد ولي امروز اگر ميآن زمان به نظر زود ميدر . رفتيممشاور گ
. نه اين كه بعداً سعي كنم خودم را شبيه آن كنم. بروم

 فعالً هنوز در مرحله اول هستيم، ولي در همين ...وآوري اطالعات از قسمتهاي مختلف خط توليد، انبارسال پيش ما شروع كرديم به جمعاز يك
در نبود .ها از بين رفتهايي داريم و حتي قبل از اين كه بخواهيم برايش اقدام جدي بكنيم بسياري از اين كاستيايم كه چه كاستيزمان متوجه شده

. ات و موشكافي آن كرديم خيلي از اين مشكالت هم از بين رفتندوقتي شروع به دريافت اطالع. ماند بسياري از مشكالت هم پنهان مي،آمار درست
.بحث مهندسي صنايع استولي بخش مهم بحث منابع انساني و آموزش پرسنل و

هم از كمك كار در آن .  ساخت دستگاهها بود،اندازيم در اين كارخانه تا قبل از راهاهندسي مكانيك است و توانايي اصليرشته تحصيلي من م
ولي !) البته به قيمت دو برابر قيمتي كه براي ما تمام شد(.توان از داخل و خارج كشور تهيه كردولي حتي اين دستگاهها را مي. ها استفاده كردمخيلي

.برداري از اين دستگاههاستمهم چگونگي بهره

ايد، به تسريع روند  داشتهاي كه شماداشتن يك برنامه، با اين تجربه. خواهم صحبت كنيمراجع به طرح تجاري مي
كند؟پيشرفت امور چقدر كمك مي

توانستم اين فكر را داشته باشم كه معلوم نيست آينده حتي در بدترين شرايط هم نمي. توان انجام داددر هر صورت هيچ كاري را بدون برنامه نمي
. اشته باشي و يك ايده كلي در ذهنت باشداوليه دبايد يك طرح!شودپيش برويم تا ببينيم چه ميشود وكارمان چه مي
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هر كسي به يك . دهدهر كسي يك نظري مي. شود بدون طرح پيش رفتهاي كار ممكن است مسائل و مشكالت باشد، ولي نميدر همه جنبه
ما طرح كلي را . افتييراهه ميآن طرح را اگر نداشته باشي خوب خيلي سريع، به ب. كند راهتان را عوض كند و به سمت ديگري ببردشكلي سعي مي

هاي فني و  محاسبه و تحليل جنبه،از قبيل چيدمان خط توليدرا مسائل،ياتئ جزامن براي اين كه بتوانم ب. اي نداشتيمداشتيم، ولي هيچ چيز عيني
ساعتها در . شبيه ما بودند مطالعه كنماطالعات خيلي مختصر و تجاري بيشتر كارخانجات در دنيا را كه حل كنم، مجبور بودم.. .واقتصادي طرح

كردم كه معموالً اطالعات ميگرفتم و درخواستها تماس مي كارخانجات يا توليدكنندهبا خيلي.امكان ديگري نداشتماينترنت جستجو كنم، چون
.اين خيلي مشكل بود. فروش محصوالت بودفاكتورحداكثر در حد پيش

؟بينانه نبوديعني يك طرح واقع
دانستم از نظر تجاري اين  مي ومن اين شاخصها را داشتم. د ولي يك سري شاخصها را بايد داشته باشيدشما يك طرح كلي داري. چنين چيزي نگفتم

. كشش خوبي داشت،ما بازارچون اصطالحاً در كار.  موفق است،كار
چگونه مراقب آنها باشيم؟ خدا را شكر هيچ مشكلي هم از سمت ! يم بكنيم؟توان مياين بود كه در مقابل رقباي خارجي چهيكي از مهمترين سؤاالت

اگر هم تحريم بشود اين مواد را . دارد ولي به هر حال داخلي استمشكالتيتهيه آنكه  درست است.مان هم داخلي بودمواد اوليه. يماهچين نداشت
 فرض بفرماييد اگر بروم بر اساس واردات فالن كاتاليزور، ،.ين بايد در نظر بگيردهاي اصلي كار است كه يك كارآفرجنبهاينها. شود پيدا كردمي

تمام اين ولي ما. ماهطرح درستي نداشتدهد كهطرحم را بچينم و موقعي كه هنگام كار رسيد، كاتاليزور يا فرموالسيون را به من نفروشند، نشان مي
. بوديمهاي كار را ديدهجنبه

 بتوانيد تأمين كنيد، بازارش هم كشش داشته  راهايي كرديد از بابت اين كه مواد اوليهبيني سري پيششما گفتيد كه يك
هايتان مردم عادي هستند، شما به براي بازاريابي يك چنين محصولي شما متكي به چه هستيد؟ يعني آيا فروشنده. باشد
كنيد؟كمك ميهم  شما  آيافروشيد و آنها بايد خودشان بازاريابي كنند؟فروشان ميعمده

در محيط كارخانه . دبازاريابي چيزي است خارج از محيط كارخانه كه شما تسلط كاملي بر آن نداري. مرحله بودمن همينترين قسمت برايپرچالش
خودم با . از روشها را امتحان كردمخيلي.متغيرهاي متفاوتي دارد،كارخانه مسائلولي در بيرون از. توان با اراده خود به پيش بردخيلي چيزها را مي

 براي خودم !گرفتمنتيجه منفي ميپرسيدم آيا نياز داريد يا نه؟ اكثراًمي. گرفتممحصولي برايشان توليد كنيم تماس ميدادماحتمال ميشركتهايي كه
نتيجه  اتفاقاً از اين روش در سالهاي بعد هم استفاده كرديم و. اصطالحاً بازاريابي تلفني.  تجربه خوبي شد وهم سخت بود ولي اين كار را ادامه دادم

.هم گرفتيم

چطوري در . يك جايي در صحبتهايتان گفتيد كه حتي قيمتتان از توليدكننده مشابهي كه وجود دارد بيشتر هم هست
كنيد؟تان اين قيمت باالتر را توجيه ميبازاريابي

. بازاريابي بودهاي فروش، خود نيازمند كاربرد تكنيكهاييافتن اين نماينده.شودهاي فروش انجام ميه نمايندبه دستفروش محصوالت ما اكثراً 
 بايد آنها را از نظر اعتبار وكرديم مييك سري قواعدرعايتهمچنين بايد ايشان را ملزم به. كرديماين آدمها را طي فرايندي پيدا يعني اين كه ما

از آنجا كه شخصاً آدم محتاطي . گذاريم ميحال سرمايه و پول خود را در اختيار ايشانبه هر. كرديمآنها اعتماد ميبايد بهه چراك؛كرديم ميشناسايي
. كردم موضوع برخورد مي اينهستم، هميشه بسيار سختگيرانه با

به غير از قيمت  علتهاي ديگري،الستونيك وفادار ماندندمحصوالت ما نسبت به ديگران همچنان به پكه نمايندگان با وجود قيمتهاي باالترايندر 
كنيد كنيد و با چه قيمتي عرضه مي كجا عرضه مي،كنيديم وارد بحث بازاريابي بشويم اين كه شما چگونه عرضه ميهحاال اگر بخوا. هم دخيل است

پس از .ن كه محصول به خوبي از عهده رفع نياز مشتري برآيد اي.آيد اينجا بحث كيفيت پيش مي.مهم استكنيد ميعرضهرا كه چه كااليي و اين
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را نگه »مشتري«اين است كه . توليد كنيم، ضايعات و برگشتي دارد، مسئوليتي دارد، خدمات پس از فروشي داردما حتي اگر بهترين كاال را همآن
.شوداين طريق مشتري حاضر به پرداخت مبلغي بيشتر براي كاال مي. داردمي

كنيد،  اين كه شما چگونه با او برخورد مي.بسيار مهم است حتي روش برخورد با مشتري هم،بحث ارتقاي محصول يعني روش ارائه محصول
 موفق ،تواند شما را در بازارمي اينها همه در كليت بحث بازاريابي مهم است و.دهيدچگونه به درخواستهايش اهميت مي. كنيدچگونه با او صحبت مي

.ترين كار حفظ كيفيت استترين كار كاهش قيمت است و سختساده، براي موفقيت در بازار. كندب

براي اين كه يك تعداد آدم با هم زير يك سقف در راستاي يك هدف بتوانند دوام بياورند و همديگر را تحمل كنند يا با هم 
هايي داشته باشند؟تعامل بكنند، اين آدمها بايد چه ويژگي

رود  اين اعتماد كه از بين برود همه چيز از بين مي.وجود داشته باشديعني اين كه بين شركا اعتماد. اعتماد استترين اصل در هر شراكتي،ياساس
.شودتر ايجاد ميحسن شراكت خانوادگي اين است كه اعتماد متقابل راحت. هميشه برقرار بماندپس بايد

توانيد  ميشما. باشد كه در كشور وجود داردتواند قوانين شركتهاي سهامي خاص آن قاعده مي. اي متمسك شويدپس از آن، شما بايد به يك قاعده
» طي« براي اين كه بخواهيد با كسي شريك بشويد اول از همه بايد يك سري مسائل را با هم .مثل اساسنامه شركت. دهيدمبناي كار قرارهمين را

در هر . كند مسئله ايجاد مي، هر اختالف پنهاني.همه چيز را روشن و فاش بگوييداول بايد! تر از صلح آخر مهم وجنگ اول خيلي مهم است. كنيد
اين مسئله . د و سعي كنيد تا مسئله زودتر حل شودويكنده وارد قضيه شبايد صاف و پوستزماني هم كه حس كرديد ممكن است مشكلي ايجاد شود

با تجربه شراكت ما از روز اول. شود، اصالً ممكن است كل كار را متالشي كندد تبديل به يك وضعيت خيلي بد مياگر حل نشود و ادامه پيدا كن
. نبودهم اما بدون مشكل . اعتماد شروع شد و تا امروز هم با اعتماد متقابل پابرجاست

 ...آيديعني هميشه در روند پيشرفت امور، سوءتفاهم نيز پيش مي
شما را باور ولي موضوع اينجاست كه چطور. اي به اندازه سن من سابقه كار دارند عده.طور بيشتر همكارانمهمين. ترندمسنن خيليشركايم از م

. يعني اين كه مرا به عنوان مدير بپذيرند. باقي بماننداي از منش و روش در كار مديريتي در پيش بگيرم تا افراد به من باورمندمن بايد نحوه. كنند
،اگر از ابتدا اين مسائل رعايت شود، اين مراتب رعايت شود و سوءتفاهمي باقي نماند.  باال بيايد نه اين كه او را به باال بكشندششخص بايد خود

لت كهتوانيد با كسي به اين عشما نمي.  داشته باشددليليك نكته ديگري هم هست كه شراكت بايد . هيچ دليلي ندارد كه شراكت دوام نياورد
. اين هم خيلي مهم استيا دست قوي داشته باشد كه به شما كمك بكند، يا پولن آدم بايد امتيازاتي داشته باشدآ. شريك شويددوست خوبي است

.پاشداگر اين را در نظر نگيريد شراكت از هم مي

گيرند، مثالً يكي ز كار را به عهده ميكنند، معموالً شركا هر كدامشان يك بخشي ااي با هم كار ميموقعي كه يك مجموعه
كنيد؟شما چه جوري كار گروهي مي. شود مدير مالي، يكي مدير فني، يكي مديرعاملمي

 بين اقوام و بستگان ليل رواداري و فداكاري كه معموالًخوشبختانه وقتي كار خانوادگي باشد، اگر هم كسي بيشتر از بقيه كار روي دوشش بيفتد، به د
درست است كه . در شراكت خيلي مهم استچون فداكاري و رواداري. اين محسنات را داردشراكت خانوادگي. آيدل چنداني پيش نميهست مشك

ل هنوز مسئوليتها به خوبي مشخص اي او،در تجربه ما. شويم كه فداكاري كنيممن عرض كردم قواعد را مشخص كنيد ولي خيلي وقتها ما مجبور مي
 مسئوليتها و اختياراتم ،تر شدمبه كار مسلط اما به تدريج كه ،كردند مياصلي بردوش من بود و شركا به من كمكهاي قابل توجهيو مسئوليت نبود

.مفيد با من ادامه دادندالب هيئت مديره به همكاريقهم بيشتر شد و ايشان در 
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گويند آدم موفق؟به چه شخصي ميبراي موفق شدن بايد چه كار كرد؟ تعريف شما از يك سازمان موفق چيست و 
يكي از شاخصهاي مهم آن .  شاخصهاي مختلفي دارد،در كار و تجارت و در مورد كارآفريني و كسب و كار.  يك سري شاخصهايي دارد،موفقيت

ئناً اگر اينچنين نباشد شما به هيچ مطم. ايد ارزش افزوده ايجاد بكنيدچقدر توانسته. ايد ثروت بيافرينيداين كه شما چقدر توانسته. استتوفيق مالي
شناسم كه هفتاد  صنعتي بزرگي را ميگويم كافي نيست؟ اآلن واحدچرا مي. هست ولي كافي نيست،آفريني شرط الزمثروت.وجه موفق نيستي
 از شسودكل يد هشتاد درصد شا. اش مربوط به خريد و فروش مواد اوليه استسي درصد گردش مالي.استتوليد اش مربوط بهدرصد گردش مالي
.توليديمواد اوليه است و فقط بيست درصد درآمد از راهآن خريد و فروش

! هشتاد معروف-همان قانون بيست 
او تاجر . توفيق مالي به عنوان شرط موفقيت الزم هست ولي كافي نيست.اي موفق باشدكارخانهتواند نمياين واحد از نظر تجاري موفق هست، ولي 

. بحث خريد و فروش مواد اوليه خيلي كار پردرآمدي است.اما كارآفرين نيست. كندخوبي است، سوداگر خوبي است، زد و بند خوب مي

!نواي خوبي داردهميشه كار بازرگاني، نان و
گيرد، ولي در بازار  در توليد خودش است ميمواد اوليه را با عنوان اين كه براي استفاده. ستانهفته در اين جا عنصري از خالف و تخطي از قانون

.هاي داخل كشور استها تجربيات معمول در بنگاه اين. سرپوشي است براي فرار از ماليات،تمامي مساعي در كار توليد.فروشدآزاد مي
 اما آنچه .ترندها بسيار پيچيدهلفهؤدر ايران براي شناخت سازمان موفق م. به شاخصهاي مختلفي نياز داردگيري موفقيت در كسب و كاراندازه

آورندگان چه بوده و چه به ي اهداف پديد منظورم اين است كه بايد ديد در هر سازمان.مهمترين شاخص موفقيت است ميزان دستيابي به هدف است
.  كسب سود نيستصرفاً، هميشه هدفئناًممط.انددست آورده

تواند از شركتها يا سازمانهاي اطراف ست؟ اين شركت چطور ميا مواجه وقتي كه يك شركتي نوپاست، با چه مشكالتي
افزايي كمك بگيرد؟ خودش كه يا رقيبند يا همكارند، در جهت هم

آنجا همين كارخانه مشغول به كار است و نسبتاً موفق است .  يك واحد ديگر با همين ساختار خودمان در استان گلستان احداث كرديم87ما در سال 
خيلي راحت و توانيم هيئت مديره مشترك داريم، ولي آن شركت رقيب ماست، اما مياگرچهمجزا هستيم،از نظر حقوقي كامالً. قيب ماستو ر

خصوصاً اين كه در . شويمما همه با هم موفق مي.توانيم به همديگر اعتماد كنيم و كارهايمان را به پيش ببريممي. با همديگر همكاري كنيمروشن 
. خوريمغير اين صورت همه زمين ميدر.موفقيت جمعي به دست آوردتوان با رعايت حدي از همكاري،زار اگر همه چيز درست پيش برود، ميبا

آن . كنند ميآورند و همه با هم ضررقيمتهايشان را پايين مي. آيدمتأسفانه جنگ قيمت، خيلي پيش مي. افتدهمچنان كه در صنعت ما اين اتفاق مي
با . ما رفتيم تا يك انجمني در بين همكاران خودمان ايجاد بكنيم. همه جاي دنيا هم اين رقابتها وجود دارد. مطلب شايد خيلي مربوط به ايران نباشد

. تر هم بودند، اصالً قبول نكردندتماس گرفتيم، چند جلسه در تهران تشكيل داديم ولي چند تا از دوستها كه قديميهمه

خورد؟ انجمن بود يا اتحاديه؟جمن قرار بود چه كار بكند كه آنها فكر كردند به دردشان نميخب اين ان
واقعيت اين است كه . شان دور هم جمع بشوند و يك كاري انجام بدهنديك انجمن صنفي بود كه قرار بود، اعضا در جهت حل مشكالت صنفي

 بعضي از دوستان بودند !شديمشد همه پخش و پال ميديم و وقتي مشكالت كمرنگ ميشآمد، ما جمع ميزماني كه مشكالت مواد اوليه پيش مي
هاي  جنبه يعنيواقعاً به همين سادگي. كبر و نخوت چنين رفتاري داشتنداز سر.كنندآنها اصالً همكاري نمي. تر بودندها نزديككه به سرچشمه

 بسيار عقب مادر حالي كه همان آدمها همين امروز از كارخانجاتي مثل . هيچ نيازي ندارندما كردند كه از نظر فكري بهآنها حس مي. شخصي افراد
.شان را تعطيل كننداند دستگاههايشان را بفروشند و شيفتهاي كاريترند و مجبور شدهافتاده
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شود؟مايت ميبنيان چيست؟ براي تقويتشان در كشور ما چه بايد كرد؟ آيا حنظرتان راجع به كسب و كارهاي دانش
،شودبينيد كه يك مبحثي تبديل به يك تبليغات عمومي و كليشه ميوقتي شما مي! بنيان يك جور حساسيت دارمنسبت به كسب و كارهاي دانش

نظر ين بنابرا. ستا سوء استفاده از اين عنوان به جهت دريافت تسهيالت مالي مفت و مجاني ،در خيلي موارد. كنيد مينسبت به اصالت آن شك
توانيم خيلي  ميبه عنوان مثال با توجه به اين كه نانوتكنولوژي علم امروز دنياست و خيلي رشد نداشته است ما.خوبي نسبت به شرايط حاضر ندارم

لند شود، گردنش  بزنيم، ولي چه فايده؟ وقتي يك آدم بخواهد قدش بلند شود نه تنها ساق پايش بايد باي ميانبرو در يك جنبهپيشرفت كنيمسريع
،در كليتما بايد. توانيم به صورت يك زرافه در بياييم كه فقط گردنش دراز استنمي. هم بايد بلند شود، دستها و انگشتانش هم بايد رشد كند

.خورداگر فقط در يك بعد پيشرفت كنيم به هيچ دردي نمي.رشد كنيمهمگون و همراه

و Scienceكلمه (بنيان رشد كنند؟ شود چطور ممكن است كسب و كارهاي دانشر لغتنامه پيدا نمي دشداندر كشوري كه حتي تعريف درستي از
همچنان كه عرض كردم !) دانند كه چه تفاوتي با هم دارندمي در حالي كه اهل فن ،شونددر زبان فارسي يكسان ترجمه ميKnowledgeكلمه 

؟كنداست رشد مياش دانشبنيان كه مهمترين سرمايهشود چگونه كسب و كار دانشلفان و مخترعان رعايت نميؤوقتي حقوق معنوي م
 مثالً فرض كنيد، اآلن صنعت نفت .شده استهاي مختلفي در يك كشورباعث رشد جنبه، كه رشد فناوري در يك صنعت بوده استمواردي در دنيا

 شركتهاي پيمانكاري متعدد و قابل قبولي كه .آمدايحتاج صنعت نفت پيش مي تأمين مشد كه حول صنعت نفت شركتهايدر كشور ما بايد طوري مي
هاي ديگر كه ما هيچ مزيت هايي بايد عبور كنيم نه از راهاگر بخواهيم به رشد قابل توجهي دست پيدا كنيم از چنين مسير. كدام پيش نيامدهيچ

.نسبي در آنها نداريم

المللي شدن هم هستيد؟آيا به فكر بين. كنيداش ميران عرضهاي است و در داخل ايمحصول شما منطقه
كنيم، به كشورهايي مثل تاجيكستان، افغانستان، كردستان عراق كه بيشتر شامل محصوالتمان را به كشورهاي همسايه صادر ميدر حال حاضر

.ها و لوازم زمينهاي بازي بزرگ استبازي توليد انواع اسبابهاي مايكي از برنامه. توليد است انعطاف در تنوع، مزيت صنعت قالبگرد.استمخازن 
.ستامند دهد كه به اين كار عالقهپخش و فروش آن را همسرم انجام ميبحث. ايمبار در ايران توليد كردهيك سري از محصوالت را براي اولين

لوام نصب شده در .خوبي در ايران نيز دارد محصولي كه همين حاال بازار.المللي اين محصوالت هدايت كندتواند ما را به بازارهاي بيناين مسير مي
.است خارجي ،ر پاركهاي بازي در ايرانبيشت

ها در آن اآلن شما نگاه بكنيد، يك پارك كوچولو كه شايد اسم پارك هم نشود رويش گذاشت، دو تا از اين اسباب بازي
...ستهو بكر پيش رويتان العاده بزرگ بنابراين يك بازار فوق. هست

اش صحبت بكنيم ولي من نپرسيدم؟خواست دربارهخب در پايان، چيزي هست كه شما دلتان مي
من اين موضوع را به هر . خيلي مهم استدر كار، نحوه ديد شما به كارمندانكه است مهمي كه در مورد هر كسب و كاري وجود دارد اين نكته

توانند در بهبود كيفيت كار شماهمه اينها مي. ترين سطح جدي بگيردنيروي انساني را از پايين. كنم مي شود نصيحتخواهد وارد كاركسي كه مي
. داشته باشندنقش 

يعني نقششان را جدي بگيريم؟
جدي گرفتن نقش هم . گرفتبايد نقشش را جدي نبايد باشد، يا اگر هستحيطه سازماني شما وجود دارد، يااگر كسي در واحد صنعتي شما يا در

رد. به اين كه چگونه كارش را بهتر انجام بدهد فكر كرد. آموزششان داد وبايد آنها را ارتقا داد. پرداخت شودطوري نيست كه فقط حقوق خوبياين
تواند كارش را بهتر انجام بدهد؟ چگونه ميكنم كه اين نگهبانروم، هر روز به اين فكر ميميم  خود اتاقكه به طرف نگهباني بمحيط كار از در
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تواند كارش را بهتر انجام بدهد؟ بحث بهبود مستمر و آن بحثهايي كه چگونه ميكه بهتر بشود؟ اين ماشينبكنم توانمميكار به عنوان مدير چه من
كيفيت اين موارد به ظاهر كوچك بر .ي نيستراه و غيرجدهيچ كدامشان بي.  به همه اينها فكر كنند، همه اينها را جدي بگيرند،عمومي استخيلي

.روي كليت كار تأثير مهمي دارد

.در پايان از شما سپاسگزارم
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.بگيرند و يك عده هم طرف قرارداد شما هستند حقوقيك عده. اندازيد، نسبت به يك عده متعهد هستيدوقتي كه كسب و كاري به راه مي•
. خريد و فروش دارند،بيشتر شركتهاي پيمانكاري فقط پيمانكار نيستند بلكه يك سبد درآمدي دارند و بيرون از شركت•
.تيم كار بگيريم مجبور شديم تعطيل كنيم بار ديگر به دليل اين كه نتوانس و كار شديمييك بار در شركت خودمان به خاطر اختالفات داخلي، مجبور به تعطيل•
.كنندچسبند به آن كار و همه هم فقط به سود كردن خودشان فكر ميكنند و ميتمام كار و بارشان را رها مي. بشنوند فالن كار، سودده استافراد خدا نكند كه •
.آيدبه فكر سود باشيم مشكالت زيادي پيش مياگر ما فقط .  خود ما هستيم،ست ولي مقصر بعضي شرايطا ناخواسته ،يك سري شرايط•
.شود يا نه خيلي مهم نيستگرديم كه ارائه كنيم و آن وام را بگيريم و اين كه آن طرح اجرايي ميدنبال يك طرحي مي. دهندشنويم كه وام ميدر كارآفريني ما مي•
. اهميت بدهيم» اثرمنشاء«ي براي اين كه به آدمها. آفريني باشدتواند زيرمجموعه نقشكارآفريني مي•
.ا برعكسنداشته باشد ي تجربه كافي را ، در صورتي كه شايد دارنده اين مدرك! داري؟MBAگفتند مدرك رفتي مي هر جا كه مييك زماني•
.هاي كالسهاي مديريتي را بايد با فرهنگ خودمان منطبق كنيمتئوريو  پايش كنيم دائمبايد نيروي انساني را •
.سازي كنيمهاي فرهنگي خودمان تئورينظرم اين است كه بياييم با توجه به ويژگي. هاي جاهاي ديگر استاش تئورياي رفتار سازماني داريم كه همهما كتابه•
. ولي عالم بي عملهمه ما عالمه دهر هستيم. كشيمرسد همه پا پس ميزنيم ولي وقت عمل كه ميما متأسفانه خيلي خوب حرف مي•
.دهند ولي در آن پايين، نيروي اجرايي وجود ندارديك عده بسيار زيادي در باال قرار دارند و در مورد همه چيز فقط نظر مي. يي در جامعه ما برعكس استهرم دانا•
!دهدد مشتري را از دست ميطوري است كه هر كس سختگيري كناآلن . دادندزماني معلوم نبود چند درصد از شركتهاي ارزياب ايزو، واقعاً سختگيرانه مدرك مي•
.بينيمرا نمي» عمل نكردن«چون نتيجه و ضرر . شودما حرفهايمان عملي نمي•
.يك مدير خوب در شركت بايد تلفيقي از اين دو را داشته باشد. نددهند و آموزش ميگيرنيروي جوان ميها ها به نيروي باتجربه عقيده دارند و خيليخيلي•
.ش را دارد و هر كارمند هم حقوقي دارد كه شركت بايد به آنها احترام بگذارديريم كه شركت، حق جايگزين كردن هر كدام از نيروهابايد بدون تعارف بپذي•
يك مدير بايد بتواند خوب تشخيص بدهد كه نياز نيروي كارش چيست؟. اين كه چطور نيروي كار را حفظ كنيم ما بايد به نيازهاي نيروي كار توجه كنيم•
. اين است كه بياييم آدمها را بشناسيم، از ظرفيتهايشان استفاده كنيم و سعي نكنيم كه همان اول، طرف را تغيير بدهيم،سازيتم در فرهنگصحب•
. حتماً بايد بتواند در مورد كاركنانش نظر بدهد،باالدستيِ من يا يك مدير. همواره هر فردي در هر سازمان بايد دائم پايش بشود•
!اي به نتيجه برسد و در كل، ما آن را بلد نيستيمنگ را نداريم كه قرار است گروهي كار كنيم تا يك پروژهما اين فره•
.مثالً طرز برخورد با اين آدمها بايد متفاوت باشد. تواند تأثيرگذار باشدبنيان خيلي ميعوامل خارجي روي فعاليت يك شركت دانش•
!كاره باشيمخواهيم همهدانيم شخصاً در جايگاههاي مختلف هم ميگاه ميما صرف نظر از اين كه خودمان را خيلي آ•
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 سال ، مقاطع تحصيلي مختلف،تان رشته.بفرماييداز خودتان  يك معرفي ، لطفاًكه وقت گذاشتيداز اين در ابتدا با تشكر 
.بفرماييدرا ... ورودتان به دانشگاه و

 انتخاب 100يادم هست از .  بود و عمران شريف اولين انتخابم بود195رتبه كنكورم .  بودم تهراندوران تحصيلم در دبيرستان مطهري منطقه چهار
 چند مورد را از همان اول هم جاي گله برايمان گذاشتند چون. ممكن فقط چهارده انتخاب كردم و اميد داشتم كه در همان چند تاي اول قبول بشوم

 دالر هم سهميه ارزي براي استفاده از كتابهاي 200 يكي اين كه كتابها رايگان باشد، ده هزار تومان نقدي و ! كه عمل نكردندبه ما قول داده بودند
.كردهم اين كار را ميدادند و دانشگاه اميركبير حتي در روزنامه هم آگهي مي. خارجي و تقريباً سال اول يا دومي بود كه اين موضوع باب شد

.داد هزار تومان مي50نفري ، 300هاي زير هاي برتر را جذب كند و به رتبهخواست رتبهبله دانشگاه اميركبير مي
ط يك كالسور  فق البتهاند كهيك هديه در نظر گرفتهبرايمان و گفتند برويم دانشگاه به ها آمد، از دانشگاه اميركبير نامه آمد كه مرحله اول كه رتبه

2 هزار تومان را 10در دانشگاه شريف آن . خوردها هم خوابگاه رايگان در نظر بگيرند كه به درد من نميقرار بود كه براي شهرستاني! به ما دادند
.كتابها هم كه رايگان نشد. سال بعد دادند

 كساني كه آن سال برايالتحصيلي دعوتمان كردند و  هست بعد از فارغدالرها را هم يادم. شد ولي ندادندشايد مجموع اينها رقم خيلي بااليي نمي
درسم كه تمام شد فكر . يعني حداقل اين مورد را دادند.  هزار تومان به ما دادند35 حساب كردند و 74 تومان در سال 175حائز شرايط بودند دالري 

. ليسانس را هم بگيرندهاي شريف توقعشان اين است كه فوق جورهايي بچهيك. كنم جزو معدود كساني بودم كه براي فوق ليسانس امتحان ندادم
.خواستم معافي سربازي را بگيرم و زودتر وارد بازار كار شومخواستم زودتر وارد بازار كار بشوم، از طرفي هم ميولي من خيلي راغب نبودم چون مي

كسب و كار آشنا شده باشيد؟كرديد تا با فضاي شما در دوران دانشجويي هم كار ميآيا 
 را همكاري كرديم و احتماالً از معدود كساني بودم كه در 10 و 9شماره . تنها همكاري من با مجله عمران شريف بود. كردمنه، آن موقع كار نمي

من هر جا رزومه پر .  رفت در كار طراحيگفتند حتماً بايد رفت و مشاور شد يامي.  وارد پيمانكاري شدم و اين برخالف انتظارات رايج بود،بازار كار
!؟ايآمدهپيمانكاريبه كار گفتند چرا ام ميكردم كه در شريف درس خواندهمي
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ديدتان چه بود كه اين كار را كرديد؟
كار بود ارتباط برقرار فضاي مربوط به تر بود و درسهاي دانشگاه عمدتاً تئوري هستند و زمينه طراحي دارند، ولي من بيشتر با درسهايي كه عملي

التحصيلي تا گرفتن معافيت سربازي، پيش يكي از بستگان كه دفتر طراحي داشت كار طراحي و محاسباتي كرده بودم، ولي حدفاصل فارغ. كردممي
ملي را خيلي باعالقه دنبال در دانشگاه هم درسهاي ع. هاي مختلف كاري آشنا شده بودماز طريق بستگان با زمينه! خوردكالً به گروه خوني من نمي

به عنوان مهندس دفتر فني پروژه فرودگاه امام خميني، وارد . بعد از آن مدت كه كار طراحي كردم، تصميم گرفتم وارد پيمانكاري بشوم. كردممي
يك پروژه راهسازي در قرقيزستان خميني، آلومينيوم المهدي بندرعباس و فرودگاه امام.  پروژه داشتم3 سال آنجا بودم و 4. شركت ساختماني شدم

اينها همه . هم مسئول كنترل پروژه بودم و هم به عنوان مهندس دفتر فني.  قرقيزستان بودم و اتفاقاً تجربه خوبي هم بود دركه يك سال هم
ي قراردادي و و بعضي مواقع كار ما به عنوان دفتر فني پيمانكار، كارهاي صورت وضعيتي، قيمت جديد كارها. كارگاهي بود و در دفتر فني هم بود

آن موقع ديدشان به كنترل پروژه، خيلي مثل اآلن گسترده و . داديم؛ چون معتقد بودند كنترل پروژه بايد در دفتر فني باشدكنترل پروژه را انجام مي
ه بود، به طوري كه مدير كنترل پروژه شركت  شركت كيسون كار كنترل پروژه را خيلي جدي گرفت،البته در پروژه فرودگاه امام خميني. مستقل نبود
حاال يك جا ! ام تا شركت بوده17-16 سال سابقه كار دارم، ولي در چيزي حدود 15من كالً . كردآمد و همه چيز را شخصاً كنترل ميهر روز مي

ولي بعد سعي كردم كه بيايم در . ارگاه بودم سال در ك7- 8مشكل مالي بوده است، جاي ديگر مثالً در همكاري، مشكل داشتم و موارد ديگر حدود 
گرفتند ولي اآلن خيلي كند آدم ناسازگاري است و به اين قضيه ايراد ميكردند كسي كه زياد جا عوض ميآن موقع فكر مي. دفتر مركزي كار كنم

من مثالً همكاري داشتم . تواند امتياز باشدينها ميهاي مختلف كار كرده و شرايط متفاوت را ديده است كه اگويند كه با جافرق كرده است؛ چون مي
شناختندش، چون با اوالً كه خيلي جاها نمي.  سال در يك شركت بود و از من هم بزرگتر بود، به داليلي مجبور شد محل كارش را عوض كند11كه 

- او به دو. توانست با شرايط ديگري كنار بيايد، نمي سال با شرايط شركت قبلي كار كرده بود11آدمهاي كمي برخورد داشت و از جهت ديگر چون 
!برگشتسه شركت رفت و نتوانست بماند و آخر سر به همان شركت اولي

 پويا نباشد و رشد نكند، كمبود و تقصير آن شركت نيست كه نتوانسته ،به نظر شما اين موضوع كه كسي در يك شركتآيا 
است فضاي كار را پويا كند؟

ولي داليل ديگري هم . شودجايي زياد ميين كه يك دليل هم ممكن است عدم سازگاري شخص با شركت باشد كه منجر به جابهبله، ضمن ا
تواند مسائل مالي باشد، ضمن اين كه آن موقع اين ديد كه نيروي انساني  اين كه كار شركت براي شخص، يكنواخت شده باشد يا ميهستند، مثالً

.شدكم داشت باب ميگرفت و ارتباط با شركتهاي خارجي كموجود نداشت و تازه داشت پا ميسرمايه يك شركت است 

!ها در حد شعار و پز دادن است و هنوز عملي نشده استالبته همين اآلن هم براي خيلي
من در شركتي بودم كه واقعاً برايم . ي شايع استمتأسفانه خيل. يعني اين ديدگاه را ندارند كه با كمي خرج بيشتر، يك نيروي به درد بخور را نگه دارند

شد اگر ما يك آگهي جذب بعد يكدفعه سر مسائل جزئي گفته مي. اند، فضاي آموزشي بوده است و حمايت از پيشنهادها وجود داشته استخرج كرده
 فرق زيادي هست و ،ا درست باشد، ولي بين افرادحرف اينهكه  به فرض!آيندهاي مختلف به اينجا مينيرو به جاي تو بدهيم كلي آدم با رزومه

ما اآلن در مناقصات هم اين دردسر را داريم كه يكي از شرايط اين است كه كارفرما در انتخاب پيمانكار آزاد است ولي . ها متفاوت استكارايي
ام كه شركت تا حاال نديده. ش يك عدد منطقي هست يا نهترين قيمت را دارد، صرف نظر از اين كه قيمتروند كه صرفاً پايينمعموالً دنبال كسي مي

اين وظيفه مشاور است چون بايد دغدغه اين . اند بازديد كندمشاور كارفرما قبل از اتمام مدت مناقصه برود و شركتهايي را كه در مناقصه شركت كرده
مناقصات . كنم اين مسائل را رعايت ميهم هميشبه همين خاطر خود.چون لنگ ماندن كار مساوي با هزينه است. را داشته باشد كه كار لنگ نماند

خيلي سريع از منِ پيمانكار، . كنند زمان انجام پروژه را محدود مي وكننديك مناقصه برگزار مي. اي همراه استدر كشور ما هم با مشكالت عديده
.دهندهدر ميخواهند ولي خودشان تا مثالً انتخاب پيمانكار، كلي زمان را قيمت مي
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اش را ندارند؟چرا؟ ساز و كار اين فرايند در كشور ما خيلي خوب شناخته نشده است يا تجربه
كنند كه به يك مثالً زمان پروژه را جوري تعيين مي. شودبيشتر مناقصات ما زمانشان بر اساس عوامل ديگري تعيين مي. داليل مختلفي دارد

كنند در  ماه تا آخر سال مانده باشد سعي مي6يا اگر ! شوددت زمانش معقول هست يا نه در درجه دوم بررسي ميمناسبتي بخورد، حاال اين كه اين م
اش حاال اگر تا سال بعد تأخير خورد اشكالي ندارد، خود ما تجربه. همان سال پروژه را اجرايي كنند كه جذب بشود و از بودجه همان سال خرج بشود

فشار آوردند كه در همين سال بايد مناقصه انجام بشود و پيمانكار انتخاب بشود، ولي مثالً تحويل زمين خرداد سال بعد انجام ايم كه به ما را داشته
. مانند كه بودجه تصويب بشودند كه رديفي براي هزينه پروژه تعيين بكنند ولي آن طرف سال منتظر مياهچون اين طرف سال خواست. شده است

.ام را تمديد كنمنامهام يا نه؟ سه ماه ديگر هم بايد ضمانتدانم كه برنده شدهام، منتظر هستم و نمينامه دادهر اين وسط ضمانتحاال منِ پيمانكا

.كندالبته در همه جاي دنيا اين موضوع هست ولي شدت و ضعفش فرق مي
.بله شدت و ضعف دارد و ريسك در كشور ما خيلي باالتر است

دليلش چيست؟
. اش ريسك باالستدليل عمده. ايم كنارش بگذاريمام، ولي هر بار مجبور شده من تا حاال سه بار با دوستانم شركت زده.داردزيادي وجود يل دال

بگيرند و يك عده هم طرف قرارداد شما هستند، ولي يك يك عده حقوق. اندازيد، نسبت به يك عده متعهد هستيدوقتي كه كسب و كاري به راه مي
اي داشته باشيد كه تحمل اين ريسكها را خيالي باشيد يا سرمايهشما يا بايد آدم بي. كندآيد كه اين تعهد را دچار اشكال ميسري اتفاقات پيش مي

، در بورسمثالً.  بيرون از شركت خريد و فروش دارند وبيشتر شركتهاي پيمانكاري فقط پيمانكار نيستند بلكه يك سبد درآمدي دارند. داشته باشد
گويد مثالً در يك آيد ميجوان با يك انرژي مي. ولي براي چند تا جوان اين ميسر نيست. ند جبران ككنند كه اگر بودجه كم آمد بتواندفعاليت مي

 اصًال در دهند كه شمادر بعضي مناقصات به شركتهاي كوچك يك پولي مي. كنم كه البته برنده شدنش هم كلي مكافات داردمناقصه شركت مي
هر دفعه . شودشود، يك روز عوامل خارجي تحميل ميحاال فرض كنيم كه شما برنده شديد، يك روز دالر نرخش عوض مي! مناقصه شركت نكنيد

هر سال ممكن است اولويتها عوض بشود؛ مثالً امسال پروژه شما در اولويت نيست و اين كه چه زماني اين . كنديك عاملي اخالل ايجاد مي
ها را از داخل خواهيد بخريد يك سريشما مثالً لوله مي. در اين ميان، مشكالت ديگر مثل تحريم هم هستند. شكالت فروكش كند معلوم نيستم

شود كه به شما حاال در اين شرايط يك فروشنده مثالً چيني پيدا مي. ها با بعضي مشخصات، توليد داخلي ندارندتواني تهيه كني ولي بعضيمي
يك بار در شركت خودمان . دهند كه مجبور هستي بپذيريوشد ولي با كيفيت پايين، يعني ناخواسته شما را به سمت يك سري شرايط سوق ميبفر

يك بار ديگر شركت زديم و به دليل اين كه نتوانستيم كار بگيريم باز هم مجبور شديم . به خاطر اختالفات داخلي، مجبور به تعطيل كردن كار شديم
 و طراحي انجام بدهيم يعني مشاوره پيمانكار و تا حدودي هم جلو رفتيم ولي يك هدر آخر هم شركتي تأسيس كرديم كه كار مشاور. يل كنيمتعط

تمام كار و بارشان را رها . مشكلي كه در كشور ما هست اين است كه همه يك بعد درآمدي دارند و خدا نكند كه بشنوند فالن كار، سودده است
ست ولي مقصر بعضي شرايط خود ايك سري شرايط ناخواسته . كنندچسبند به آن كار و همه هم فقط به سود كردن خودشان فكر مي و ميكنندمي

دنبال يك . دهندشنويم كه وام ميمثالً در همين قضيه كارآفريني ما مي. آيداگر ما فقط به فكر سود باشيم مشكالت زيادي پيش مي. ما هستيم
.شود يا نه شايد خيلي مهم نيستديم كه ارائه كنيم و فقط آن وام را بگيريم و اين كه آن طرح اجرايي ميگرطرحي مي

در ،كارآفرينيبه بايد.گيرندتا اين اتفاق نيفتد كه خيلي به خودشان سخت نمي. چون مجبور به پس دادن اين وام نيستند و پايشي هم در كار نيست
آفريني باشد، چون ممكن است من فقط تواند زيرمجموعه نقشو كارآفريني مي» آفرينينقش«گفتند مثالً مي. دادندجايگاه ميي يك سطح باالتر

يك فكر و ايده خوبي داشته باشم يا اين كه در شركت خودم يك كاري بكنم كه چند نفر شغل پيدا كنند و اين لزوماً اين طور نيست كه حتماً بايد 
هاي مديريت را كسب رفتند و مدارك دورهيا مثالً مد شده بود كه همه مي. م و اين را آيا بتوانم يا نتوانم كه عملي كنم داشته باشييك فكر جديد
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خب . ا برعكسنداشته باشد ي تجربه كافي را ، در صورتي كه شايد دارنده اين مدرك! داري؟MBAگفتند مدرك رفتي ميكردند و هر جا كه ميمي
.شود مهم مي، آن كاغذ فقطدهد و متأسفانهتري دارد و زودتر مدرك را مياين كه از جايي مدرك بگيرند كه دوره كوتاهروند دنبال همه مي

ما مثالً كتابهاي رفتار سازماني داريم . هاي اين كالسها را بايد با فرهنگ خودمان منطبق كنيم پايش كنيم و اين كه تئوريدائمبايد نيروي انساني را 
ما متأسفانه خيلي . سازي كنيمهاي فرهنگي خودمان تئورينظرم اين است كه بياييم با توجه به ويژگي. هاي جاهاي ديگر استش تئورياكه همه

 ولي عالم بي دهيم چيز نظر ميهمه ما عالمه دهر هستيم و در مورد همه. كشيمرسد همه پا پس ميزنيم ولي وقت عمل كه ميخوب حرف مي
دهند ولي در آن پايين، يك عده بسيار زيادي در باال قرار دارند و در مورد همه چيز فقط نظر مي. ، يعني هرم دانايي در جامعه ما برعكس استعمل

.نيروي اجرايي وجود ندارد

.گرددالبته اين يك موضوع خيلي كلي است و به فرهنگ كاري ما برمي
ولي مردها دنبال . درصد حضور خانمها بيشتر است و تقاضاي كار هم از طرف آنها بيشتر شده است. را ببينيداين جوري به شما بگويم كه مثالً كنكور 

كنند كه حاال يا مشاور امالك است يا خريد و روند و داللي را انتخاب مياين هستند كه كدام كار، پول بيشتري دارد و خيلي سريع دنبال آن كار مي
است كه ديگر نيروي انساني، تعهد كاري زيادي به شركت نخواهد داشت و هر وقت خودش خواست يا اخراجش كردند در اين صورت . فروش ماشين

 وقت و هزينه صرف كنيم جامعه خيلي موفقي خواهيم ،گونه معضالتاگر ما روي حل اين. رود و شايد پول خوبي هم كسب كندبه سراغ داللي مي
.زم دارد ولي خيلي خوب است كه انجام بشودخيلي سخت است و زمان زيادي ال. داشت

ما بايد از . خواهيم بسازيميعني همه چرخ را از اول مي. شودولي متأسفانه در اين نوع كارها سعي و خطاي زيادي انجام مي
.هاي ديگران به درستي استفاده كنيمها و ايدهتجربه

جوري شد كه شركتي كه ايزو نداشت  بگيرند، ديگر اينISO دنبال اين بودند كه مثالً يك مدتي مد شد كه در شركتهاي پيمانكاري همه به
ولي معلوم نبود چند درصد از اين شركتها واقعاً ايزو را رعايت . شدتوانست در مناقصات شركت كند يا بقيه برايشان يك امتياز در نظر گرفته مينمي
طوري است كه هر كس سختگيري كند مشتري را از اآلن اين. دادندعاً سختگيرانه مدرك ميكردند يا چند درصد از شركتهاي ارزياب ايزو، واقمي

تواند افزايش جريمه مالي تخلفات يك مثالش مي. بينيمرا نمي» عمل نكردن«چون نتيجه و ضرر . شودما حرفهايمان عملي نمي! دهددست مي
.تواند جلوگيري كندادي مي درصدي نيست، تا حد زي100هر چند راهكار . رانندگي باشد

حتي اگر مثالً جرايم را پنج برابر بكنند تا وقتي كه پاركينگي وجود نداشته باشد . اي از عوامل را در نظر بگيريمبايد مجموعه
كند و راهكار عمل مياي و جزيرهطرف مجبور است كه دوبله پارك كند، ولي چون هر نهادي در كشور ما به صورت مجزا 

.رسيم نتيجه ساختاري و كلي نمي يكد ما بهدهمي
 فقط به فكر خودمان هستيم و نتيجه خوب هر كاري را فقط براي مامتأسفانه همه. حرف شما را قبول دارم، ولي گفتم كه تا حدي موفق بوده است

انصافاً .  اهميت بدهيم» اثرمنشاء«كه به آدمهاي آفريني، براي اين است گويم كارآفريني را بهتر است بگوييم نقشاين كه مي. خواهيمخودمان مي
زنم در  اين حرفهايي را كه مي چون.امم خيلي راضي مشغولام اآلن از اين شركتي كه در آنبودهتاكنون در آنها  شركتي كه 16-15 اين  همهبين

ن و كارمندان جزء تا مديران، تقريباً همه را راضي نگه اينجا برآيند خوبي بين كاركنان گرفته شده است و از مقام سطوح مهندسا. بينماينجا مي
.اند به آن رسيدهكهمسائل مادي مهم بوده است برايشان ها هم اند يا خيلي شده»ديده«اند يا بعضي ها اينجا رشد كردهخيلي. اندداشته
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هاي زيادي گذشته است و ايجاد به نظر شما براي جذب نيروي انساني خوب و حفظ اين نيروي خوب كه احتماالً از فيلتر
زمينه رشد براي اين نيروها چه كارهايي بايد انجام بشود؟

گويند كه ها ميها به نيروي باتجربه عقيده دارند و خيليخيلي. آيدحتي اگر راهكار مشخصي هم داشته باشيم گاهي استثناهايي هم به وجود مي
بايد بدون تعارف بپذيريم كه شركت، حق .  در شركت بايد تلفيقي از اين دو را داشته باشديك مدير خوب. نيروي جوان بگيريم و آموزش بدهيم

چون بعداً شايد دوباره . ش را دارد و هر كارمند هم يك سري حقوقي دارد كه شركت بايد به آنها احترام بگذارديجايگزين كردن هر كدام از نيروها
م يم، وقت بگذاريچرا بايد نيروي غريبه بگير. ه نيرو معرفي كنند، لزوماً نيروي آشنا گرفتن بد نيستخوب است ما از پرسنل بخواهيم ك. همكار بشويم

.شودم يا نه؟ اما در مورد يك آدم آشنا، وقت صرف اين مسائل نمييم به او اعتماد بكنيتوانم و آيا مييم با اين نيرو كار بكنيتوانم آيا مييكه ببين
ولي . بايد به نكات زيادي توجه كنيم؛ مثالً در بعضي از كارها من مجبورم آدم باتجربه بگيرم چون اصالً جاي ريسك نداردبسته به حساسيت كار، ما 

گذاري م، بعداً روي آنها سرمايهيم چند نفر آدم جوان را در كار قرار بدهيم و بتوانياي حاشيه امنيت زيادي داشته باشگاهي ممكن است در يك پروژه
 ما بايد به نيازهاي . مهم استاين كه چطور نيروي كار را حفظ كنيم. آدمها استفاده كنيمم كه فردا در يك پروژه حساس از اين يوزش بدهم و آميكن

يك مدير بايد بتواند خوب تشخيص بدهد كه نياز نيروي كارش ارتقاي كاري است؟ پيشرفت است يا مسائل مالي را مد . نيروي كار توجه كنيم
ر داده است؟نظرش قرا

داشته باشند، در حالي كه در ايران آدمها خيلي با هم رو راست نيستند و » ارتباط«و براي انجام اين كار بايد با هم ... 
!زنندرودربايستي دارند ولي به راحتي پشت سر هم حرف مي

اگر يك مديري دست . حوه گفتن نيز خيلي مهم استن. گويي نبايد با تخريب و توهين اشتباه بشودبله اين نكته خيلي مهمي است، ولي رك
شود كسي كه مدير مي.  ديد اشتباهي ايجاد شده است،متأسفانه نسبت به مديريت. كاركنانش را بگيرد، آنها هم يك روزي قطعاً جبران خواهند كرد

مديريتي است ولي اين! فقت نكند و از اين جور موارد بايد داخل جلسه باشد و هيچ وقت فرصت نداشته باشد و با درخواستها مواهكند هميشفكر مي
.درآوردي استكنيم و منما داريم تعريف ميخود كه 

.گيريم صفر و يك است، يعني فازي و نسبي نيستما متأسفانه در ايران بسياري از تصميماتي كه مي
يعني اين تعريف از خود نيست كه . بايد نكات مثبت را خيلي رك گفتبله و يك نكته ديگر اين كه ما بايد نكات منفي و مثبت را بپذيريم و حتي 

اند كه مدتي با من اند و گفتهاند كه به جاي ديگري رفتهها هم بودهام و خيليام كه مثالً در فالن شركت كار كردهام به آنها گفتهخيلي جاها كه رفته
 آدمها را بشناسيم، از ظرفيتهايشان استفاده كنيم و سعي نكنيم كه همان اول، طرف را  اين است كه بياييم،سازيصحبتم در فرهنگ. اندكار كرده

.گيردخواست كسي را متوجه كند كه وضو را اشتباه ميكه مي) ع(راهكارهاي متفاوتي هست مثل آن داستان امام حسن . تغيير بدهيم

...يم حل متناسب پيدا بكنيعني اين كه ما براي هر مدل آدمي، يك راه
يك نكته ديگري كه مهم . بايد سعي كنيم فرهنگ را خوب اشاعه بدهيم. خواهيم داشتهم  نتيجه درست را ،اگر ما يك راه درست پيدا كنيم! دقيقاً

 فرد را مديريت طلبي اينطلب است ما بايد جاهمثالً اگر كسي جاه. ست كه بايد از هر قابليتي در نيروي كار به صورت بهينه استفاده كردااست اين 
.كنيم و بتوانيم از آن استفاده كنيم
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ولي . شودشود و گاهي روشها اصالح ميدر نظام جديد مديريت از يك اتفاق يا يك تصميم، چندين بار بازخورد گرفته مي
 دستوري كند و به صورتگاه تغيير نميدر نظام مديريت سنتي، يك دستور يا تصميم از همان اول شكل خاصي دارد و هيچ

.شوداز باال به پايين اعمال مي
به خاطر همين ! ام باالتر استشوند كه من تجربه دست به دامن سن و سال مي،شود براي قانع كردنمعموالً هم وقتي كه راه منطق بسته مي

.ر مورد كاركنانش نظر بدهدباالدستيِ من يا يك مدير حتماً بايد بتواند د. همواره هر فردي در هر سازمان بايد دائم پايش بشود

 برايش خيلي زياد است يا اگر بگوييم كه مديران نظر بدهند باالخره هر مديري ،فراراگر بخواهيم فقط كمي نگاه كنيم راه 
.ساليق خودش را اعمال خواهد كرد

ئل بشويم و اين كه در مورد نظر گرفتن از مديران، ما توانيم تلفيقي از اينها را داشته باشيم و براي هر كدام يك امتيازي قاما مي. اشكالي ندارد
سازي كنيم چون در هر حال در اين نظام پايش، نظر مديران هم پايشي خواهد شد و اگر ما بتوانيم اينها را پياده. توانيم از چند نفر نظر بخواهيممي

بودنش از نبودنش خيلي بهتر است چون ، اي اشكاالت زيادي هم باشدسازي شده دار حتي اگر نظام پياده.قطعاً نتيجه بسيار مطلوبي خواهيم داشت
.شود اشكاالت را برطرف كرددر طول زمان مي

ايم در اين رده پيشرفت كنيم؟ شما چه به نظر شما آيا ما توانسته. حاال اگر موافق باشيد در مورد كار گروهي صحبت كنيم
ايد؟هايي در اين زمينه داشتهتجربه

. من خودم در شركتي بودم كه حدود نيم قرن سابقه دارد.  ما در ورزشهاي گروهي، خيلي موفق نيستيم،به عنوان مثال!  آن را بلد نيستيمدر كل ما
 نفر و حتي در شركتهايي كه من هم جزو 3 سال شديم 2 نفر و بعد از 7 سال شديم 5 نفر بوديم، بعد از 25گفت ما در ابتدا مؤسس اين شركت مي

ما اين فرهنگ را نداريم كه قرار است .  پيمانكار است-مشاور -نمونه ديگرش همين نظام كارفرما. امنش بودم هم تجربه موفقي نداشتهمؤسسا
اور خواهد كه صرفاً قيمتها پايين باشد، پيمانكار فقط به دنبال سود كردن خود است و مشكارفرما مي. اي به نتيجه برسدگروهي كار كنيم تا يك پروژه

ما بايد واقعاً كار گروهي كنيم، نه اين كه اگر فقط خوب پول بپردازيم اين پيش فرض ! گيردهم بسته به شرايط وزش باد، طرف يكي از اين دو را مي
.شودرا داشته باشيم كه كار هم حتماً انجام مي

اين در مورد تشكيل يك شركت يا اجراي پروژه . اري انجام بشودكنند، ولي بايد همكشايد هر كدام از اين سه گروه به تنهايي دارند خوب كار مي
آيند از يك مجموعه عوامل نمي. نويسندروي همه لوح تقديرها اسم يك نفر را مي. است، اما مثالً در يك شركت بحث تقدير و تشكرها را ببينيد

... تقدير را به او ندهند ايم ولي اگر لوحكنند كه ما هيچ كاري نكردهنفسي ميهمه شكسته. تشكر كنند

!ديآدر ميحسابي از خجالتشان بعداً ... 
اند حاال مثالً اسم چند نفر را هم به عنوان كساني كه خيلي تأثيرگذار بوده. بايد بيايند و در لوح تقديرها مجموعه را خطاب قرار بدهند. ديگر هيچي

.دهيمروهي را ترويج ميوقتي ما از گروه، تقدير كنيم قطعاً داريم كار گ. ببرند

هايي را بايد خواهند با هم شراكت كنند چه ويژگيبه نظر شما چند نفر كه مي. ايدشما تجربه چندين كار شراكتي داشته
داشته باشند يا چه مسائلي را بايد رعايت كنند؟

حاال اگر بخواهيم در مورد چند نفر شريك صحبت بكنيم، . مانندام، ولي خب اتفاقات ناگوار معموالً بيشتر به ياد ميالبته من شراكت موفق هم داشته
چون هر چه شناخت بيشتر باشد قطعاً در نتيجه شراكت تأثير مثبت .  يك كار گروهي انجام بدهند و بعد شروع به شراكت بكنند،بايد به عنوان نمونه

خواهند كه تأثير كار لوبي است همه به دنبال سهم گرفتن هستند و مي يك نتيجه مط،بينيم كه وقتي نتيجه شراكتولي ما عمالً مي. خواهد داشت
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ولي برعكس، پس از گرفتن نتيجه نامطلوب، همه دنبال اين هستند كه خودشان را كنار بكشند يا شايد اصالً از كار بيرون . تر كنندخودشان را پررنگ
.ا بمانند و شانه خالي نكنندبروند، مگر اين كه يك ضمانت يا تعهدي وجود داشته باشد تا اينه

يعني چيزي كه . ندترتر و آكادميكپژوهشي كارهايي كه  وبنيان صحبت بكنيموكارهاي دانشرد كسبآقاي مهندس، در مو
شما ديدگاهتان در مورد اين نوع شركتها و فعاليتها چيست؟. نقطه ضعف بزرگي در پيشرفت صنعتي ماست

مثالً در همين دانشگاه شريف ببينيد كه چند . بيشتر، انسانهاي نخبه در اين نوع فعاليتها هستند.  اظهارنظر نكنمكنم در اين مورد خيليمن سعي مي
خيلي بنيانعوامل خارجي روي فعاليت يك شركت دانش.  موفقيت اين نوع فعاليتها بيشتر است،اند؟ چون در جاهاي ديگرها در ايران ماندهتا از نخبه

شايد يك حمايت . خيلي جاها تقدير از اينها الزم نيست كه حتماً مادي باشد. مثالً طرز برخورد با اين آدمها بايد متفاوت باشد. ار باشدتواند تأثيرگذمي
 و راه چون جنبه اهميت دادن به اين آدمها. رسيمولي در مورد اين كه چرا در كشور ما موفق نيست به چند عامل مي. موقع بتواند آنها را راضي كندبه

.ترين عامل باشدتواند مهمباز كردن برايشان در كشور ما خيلي پررنگ نيست اين مي

چيست؟» فرار مغزها«شما نظرتان در مورد پديده
ديدگاهي كه  با توجه به ،توانيم اسم اين پديده را فرار نيروي انساني بگذاريمما مي. ما كالً فرار را كه داريم، ولي يك بخشي از آن فرار مغزهاست

با اين شرايط بحران .  الزم نيست كه حتماً زبان بدانيد وتر شده استمخصوصاً اآلن كه رفتن ساده. داندنيروي انساني را بزرگترين سرمايه مي
ارند و بعد از سه پذيرند و كاري هم به تخصص و مدرك شما ندگذار بپردازيد خيلي سريع شما را مي شما اگر يك مبلغي به عنوان سرمايه،اقتصادي

يك زماني بود كه آنها فقط دنبال مغزهاي ما بودند ولي اآلن دنبال . ما بايد در مورد اين مسائل هم فكر كنيم. دهندماه به شما اقامت آن كشور را مي
ما بايد سعي كنيم به اين كار آنها پاتك . تواند مغز باشد يا سرمايه مالي باشد يا نيروي انساني باشد يا هر چيز ديگريحاال مي. سرمايه هستند» انواع«

براي راه انداختن هر كسب و كاري يك . ما بايد به منافع عمومي توجه كنيم! كنيمدوشد نگاه ميدار را به عنوان آدمي كه بقيه را ميما سرمايه.بزنيم
گذار را به كانالي كه به نفع عموم جامعه هست ايد اين سرمايهب. رود ما بايد دنبال دليلش باشيموقتي اين آدم از كشور مي. دار نياز استسرمايه

كند حتماً اينجا هم همين وقتي اين آدم همين شرطها را در آن طرف دنيا قبول مي. راهنمايي كنيم و شرط و شروطي براي دادن تسهيالت بگذاريم
.اتفاق خواهد افتاد

مثالش هم فوتباليستها هستند كه هر . شودود، عدم تعهد نسبت به قولهايي است كه داده ميشود تا نيروي كار از فعاليت زده بشعاملي كه باعث مي
شايد .  آدمهاي موفق را پررنگ كنيم و نه لزوماً يك نخبه موفق را وآفرينها بياييمما بايد در راستاي ارج نهادن به نقش. جا هستروز خبرشان همه

ري مردم هم احساس قرابت بيشتري خواهند داشت و بايد سازوكاري داشته باشيم كه اين آدمها طواين. حتي يك كسي كه يك سوپرماركت دارد
هاي خوب و تفكرات ناب را گسترده كرد و در اختيار عموم قرار داد تا شود ايدهبيشتر در دسترس مردم عادي باشند؛ حاال به هر طريقي، از اين راه مي

.فقيت ايجاد بكندهر كسي بتواند براي خودش راهي براي مو

براي اين كه اينها بتوانند سرپا بمانند چه پيشنهادي داريد؟ و اين كه . آخرين سؤال من در مورد كسب و كارهاي نوپاست
پذيرند؟ اي از هم مياينها معموالً چه تأثيرات مثبت و منفي

بياييم هر كاري را به اجزاي ! كاره باشيمخواهيم همهختلف هم ميدانيم شخصاً در جايگاههاي مما صرف نظر از اين كه خودمان را خيلي آگاه مي
ها گرفته بشود به اين معني كه مثالً در يك كار اجرايي، بايد جلوي تكروي. مختلف تقسيم كنيم تا از آرا و نظرهاي بيشتري بتوانيم استفاده كنيم

ما . گيرند تا از مزاياي بيشتري بتوانند استفاده كنندم چندين شركت را در دست مي سها،گيرد يا مثالً يك عدهآيد رتبه مشاور را هم ميپيمانكار مي
70تواند مثالً بگوييم كه مديرعامل يا شركت مادر فقط مي. بايد يك سري محدوديتها و شروطي داشته باشيم كه از اين اتفاقات جلوگيري بكند
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 ولي بهتر از نبودن هيچ حل وجود دارده جاهاي ديگر عرضه كند، هر چند براي اين هم راه درصد بقيه را بايد ب30درصد از سهام را داشته باشد و 
.محدوديتي است

ام و در مورد يك موضوع واحد، نظرهاي متفاوتي با طيف براي من خيلي جالب است كه تعداد زيادي مصاحبه انجام داده
!اماي شنيدهخيلي گسترده

گيرم تا چيز جديدي ياد بگيرم، چون اگر گويد پروژه جديد مي سال سابقه دارد ولي مي40ر ما كسي هست كه مثالً در كا. حرف شما درست است
.قرار باشد رشد اتفاق بيفتد بايد چيزهاي جديدي وجود داشته باشد

.خواهيد مطرح كنيد بفرماييددر پايان، اگر موضوعي هست كه مي
 ايجاد بكنيد كه از اين راههاي ارتباطي... گيرند مثل كسب و كار و آموزش وه در يك گروه قرار ميمن فقط يك درخواست دارم كه بين آدمهايي ك

داند با آن چه كار كند، بيايد از اين راه از كساني كه  ميليون تومان پول دارد و نمي10مثالً كسي . آدمها در ارتباط باشندطريق مردم هم بتوانند با اين 
.د كمك بگيرد يا اصالً شايد دست اين آدم را هم بگيرندهاي خوبي دارنايده
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ساخت انواع شناورهاي دريايي سطحي،طراحي و 

يابي موتورهاي بنزيني و ديزلي دريايي تعمير و عيب،يتغيير كاربر، مين تجهيزات درياييأتزير سطحي و تندرو، 
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.حي خواهد شدادر صورتي كه صورت مسئله دقيق و كامل طرح شود و تيم اجرايي نيز خوب انتخاب شوند قطعاً براي رسيدن به نقطه هدف مسير خوبي طر•
.آيدآيد و ما بايد ياد بگيريم كه پول خودش بعد از كار ميول، خود به نحوي درميپ•
.شود يك كار كامالً اجرايي انجام داد نميافراد با دانش فني باالست ولي صرفاً با اين فرديدرست است كه فرد دانشگاهي، •
.ين جوري نيستند، يعني بايد به ايشان بگويي كه برو و يك كاري را انجام بدهاافرادبعضي از . هر كسي بتواند در اين مملكت فكر كند قطعاً موفق است•
.شودشود كسب كرد ولي اخالق را نمياول اخالق و بعد تخصص، چون تخصص را در حين كار مي. تر استاخالق، مهم•
. بسيار مؤثر است، موضوع در روند انجام كاردر كار تيمي مهم اين است كه هر كاري با توجه به پتانسيل هر فرد به او واگذار شود و اين•
.ارتباط صنعت و دانشگاه بايد كمي حمايت بشود، به خصوص در صنعت، چون در صنعت صبر كم است•
.تاري داردكنيم كه اين بيشتر جنبه رفخورد، ولي هيچ موقع مشكل را حل نميرسد؟ چون به مشكل ميهاي صنعت با دانشگاه به سرانجام نميچرا بيشتر پروژه•
. شركتهايش سلولهاي پيكره صنعتي آن هستند كه نيروي انساني هم جزو اين شركتهاست،اگر در كل كشور نگاه كنيم براي يك كشور•
.ئله استترين مسها جذب آدم مناسب، سختدر پروژهبراي اين كه قانون و قاعده ندارد و ساده است، ولي كار انجام دادن در ايران سخت است، » كار گرفتن«•
.هايي كه درگير كارندآيد؛ يعني ردههاي پايين به وجود ميبيشتر مشكالت در رده. عدم داشتن گذشت در كار و دخالت در كار هموطنان، براي ما رايج است•
.با ديگران كه تعدادشان كمتر است رقابت كنندخوانند تا در بازار كار روند درس ميكم داريم، در ايران چون كار با فناوري سطح باال نيست اكثراً مي» مهندس«ما •
.تر بشود كه بتواند حجم زيادي از نيازها را در ذهنش بپروراند و راهكار مناسب براي برطرف كردن آنها ارائه بدهدتواند موفقكارآفريني ميآن •
.به خوبي استفاده بكندشناسد، در جايگاه مناسب خودش كارآفرين كسي است كه بتواند از پتانسيل آدمهايي كه مي•
.كنندكارآفرينهايي كه بخواهند برتر باشند، آدمهايي هستند كه در آن روشهاي صنعتي، تغيير ايجاد كنند و نيازي نو را بشناسند و برطرف •
. زدند، ولي به نتيجه نرسيدندها و خيلي از دوستان شركتريزي كند، خيلي از بچهخواهد شركت بزند اول بايد روي حيات خودش دقيق برنامهكسي كه مي•
.تر باشندتوانند موفقتر بدانند در شرايط جامعه ما و در كار و همه چيز، خيلي مياگر آدمها خود را يك پله از آن چيزي كه واقعاً هستند پايين•
. آوردب است كه كار بعدي را ميگويد بايد صبر داشت و كارِ خوتجربه كارم در ايران به من مي. خيلي مهم است» صبر«يكي هم اين كه •
.رودايم نبايد براي آن راه حل ارائه دهيم، چون ذهن انسان بيشتر به سمت آن مشكل ميمشكالت هست ولي تا موقعي كه به مشكل برخورد نكرده•
.شوددر ايران با صبر كردن بسياري از مشكالت حل مي•
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...سوابق تحصيلي، رشته و. دس خودتان را معرفي بفرماييدآقاي مهن
خواه تهران در مدرسه شهيد دانش را راهنمايي و، دوران ابتدايي را در مدرسه شهيد جاجرودي رسالت تهران1358احمدرضا مرسي هستم، متولد سال 

.ندماره صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گذر دانشگاارشد را د و كارشناسي هستم مكانيك سياالت دانشگاه صنعتي شريف77 ورودي .بودم

شما از كي وارد بازار كار شديد؟
 زيادي به خودرو داشتم چون عالقه. دانشگاه شريف يك طرح كارورزي در مگاموتور بود كه مدت يك سال به مگاموتور رفتمدر همان سال اول در

ول مونتاژ ئكردم، ديد من نسبت به محيط كار عوض شد و در آنجا مساموتور كارورزي ميدر مگ. و رشته مكانيك را هم به همين خاطر انتخاب كردم
آنجا با مدير داخلي . آمدم بيرون و به تعميرگاه مركزي ايران خودرو رفتم. بعد از يك سال احساس كردم آن كار، برايم زيادي روتين شده است. بودم

! گفت اينجا همه بايد ديپلم به پايين باشندمي. كردنوان مكانيك كار كنم، ولي مديرش قبول نميخواهم در اينجا به عتعميرگاه صحبت كردم كه مي
چون بين كالسهايم زياد فاصله بود هميشه وقتهاي . رفتم و در تعميرگاه شروع به كار كردم. بعد با رئيس تعميرگاه صحبت كردم كه ايشان قبول كرد

 از اينجا بود كه شروع به كار در محيطهاي صنعتي را شروع كردم و با شركتهاي ايران ، دست و بالم روغني بودرفتم و هميشهخالي را به تعميرگاه مي
.ماهامروز همكاري داشتبه و وزارت دفاع و چند شركت ديگر تا ) كاترپيالر(، همكار ماشين  تام ايران خودرو، سايپا،خودرو

.حس شيريني انجام آن نيز بزرگتر استتر و بزرگتر باشد اتفاقاً هر وقت، كاري سخت
رفتم و دشوار بود ميها سخت و هاي بزرگ و اجرايي كه بنا به گفته بعضي دنبال انجام پروژه، هميشه در فعاليتهاي خودم در صنايع. استدرست

.شد باعث افزايش روحيه و اعتماد به نفسم مي،انجام كارهاي بزرگ

دادند چرا در آنجا حقوقهاي خوبي هم ميديديد كه ميگر شركتها مشغول به كار شديد وشما وقتي در ايران خودرو و دي
 را ادامه نداديد؟جاهاآنكار در 

م دوست ندارم كارهاي تكراري و روتين انجام  ه صنعتي و كارهاي جديد را داشتم و هنوزهاي آشنايي با محيطبراي كنجكاوي و انگيزه زيادي حس
توانستم چون مشغول تحصيل بودم نميبستم و  به خاطر همين قراردادم را ساعتي مي.ا جاهاي ديگر نيز همكاري كنمبدهم و دوست داشتم ب

شد و هم كسب تجربه كردم و اين جوري هم ارتباطاتم با شركتها بيشتر ميوقت با شركتها همكاري ميرت پاره لذا به صو،شومبياستخدام دائم
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.اي انجام دهمو قرارداد پروژهم را به طور ساعتي يمند شدم كارهاده نبود و اين چنين بود كه عالقهكننم خستهيها نيز برادادم و كاربيشتري انجام مي
شد و تحرك دادم و اين خود باعث خودساختگي ميتعهداتم را انجام ميتمام بايست و ميطلبيد شايد جاي ريسك داشت و مسئوليت بيشتري را مي

ام اين را بگويم كه هيچ موقع از  در خصوص پروژه. از درس هم نبايد غافل شد، البته در زمان تحصيل.كند اينچنين بيشتر رشد مي،و خالقيت انسان
 هميشه يكي از بحثهايم با استادها اين بود كه چرا ما بايد وقتمان را بگذاريم بعد حاصل كارمان برود در كتابخانه !آمدهاي تئوري خوشم نميپروژه

خيلي كوچك حاضرند كلي هزينه پرداخت كنند و واقعاً هايخورد؟ در صورتي كه در صنايع براي پروژهها به چه دردي مياك بخورد؟ اين پروژهخ
بر اين اساس تصميم گرفتم تز ليسانسم را به صورت اجرايي انجام بدهم كه . مشكل داشتم،من هميشه با اين موضوع. ها كم نيستحجم اين پروژه

آنجابه  يك پروژه اجرايي با يك شركت خودرويي گرفتم كه محلش در نزديكي قزوين بود و چند ماه مرتب .شودعموالً در دانشگاه زياد انجام نميم
.رفتممي

هر روز از تهران به قزوين؟
!ام را گرفتم و قبل از اين كه درسم تمام شود تزم تمام شده بود پروژه79بله، در سال 

سازي شديد ؟چگونه وارد صنعت كشتيبفرماييد كه پروژه را خوب انجام داديد؟ در ضمن آيا آن 
 خالصه آن كار انجام شد تا اين كه يك روز در دانشگاه .يادم هست آن زمان كه دانشجو بودم از بابت تزم كلي پول گرفتم. شد آن موقع ميبله،

 آنجا در خصوص  و مستقر در تهران،مجموعه وزارت دفاعزيرخواست برود به يكي صنايع سازي بود مياش كشتييكي از دوستانم كه رشته. بودم
شروع كردند از او مصاحبه . اش صحبت كردايشان رفت راجع به پروژه!  گفتم برويم،بعد گفت بيا با هم برويم. اش يك سري اطالعات بگيردپروژه

گفت اشكالي ندارد ما اينجا . سازي نيست و مكانيك استام كشتيه هستيد؟ گفتم رشتهن آنجا به من گفت شما چه كاركردن و بعد يكي از مسئوال
است، گفت خواهيد كار كنيد؟ گفتم من چند تا كار دارم، اما ساعتي شما هم مي. توانيم بگيريم دانشجوي مكانيك هم مي وبخش مكانيك هم داريم

.  با آنجا همكاري كردم89 تا 81 سال از 8آن روز استخدام شدم و حدود فرداي . من هم قبول كردم. خواهيم ما هم ساعتي ميخب،
25 رسماً يك شركت در زمينه دريايي تأسيس كردم به اسم شناور صنعت تندرو كه مديرعامل آنجا هم هستم و با همكارانم كه حدوداً 89در سال 

 هم در  راهمزمان با اين ارتباطهايي كه در كار داشتم، دوره كارشناسي ارشد. ايمهحال انجام داده هاي طراحي و اجرايي زيادي را تا بنفر هستند پروژه
 زمينهدانشگاه دراين داشتم، چون الدين طوسينصير يك سري ارتباطات با دانشگاه خواجه ، البته از قبل.بودمالدين طوسيدانشگاه خواجه نصير

 مدرس كارگاه اتومكانيك بودم و در چند آنجاالتحصيلي هم در بعد از فارغ. عالقه داشتمدانشگاه اين روي همين حساب به .  خيلي قوي بود،خودرو
.كردمدانشگاه غيرانتفاعي و آزاد هم تدريس مي

ام اول اين نيازها را خوب درك كنم و بر اساس آن، پيشنهاد حل آن را  من سعي كرده.دارد يك سري قابليتها و يك سري نيازهااختاريهر س
 قراردادهاي زيادي را از طرف ارتباط با صنايع ، و امكانات آن دانشگاهاندتادر زمان همكاري در دانشگاه خواجه نصير با توجه به توانايي اس. مدادمي

 و زمينه مناسبي براي پرورشمختلف انجام داديم و همگي با موفقيت انجام شد كه نه تنها باعث گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه شده بود بلكه
.ثر بوده استهاي صنعتي بود كه بسيار موفق و مؤآموزش دانشجويان با محيط

شما كه ارشدتان را در دانشگاه خواجه نصير خوانديد، به عمد آنجا را انتخاب كرديد؟
هنم بود كه همه خودروسازها را هميشه در ذ.نه، چون ليسانس را در شريف بودم قطعاً شريف را خيلي بيشتر دوست داشتم، ولي ديگر آنجا اتفاق افتاد

هايي تعريف بشود كه واقعاً كاربردي هميشه برايم ارتباط بين صنعت و دانشگاه و اين كه پروژه. كنندبشناسم و ارتباط داشته باشم تا بدانم چه كار مي
تا اين كه ديدم در آنجا . هميشه دغدغه ذهني من بودوخودم كه به دنبال اين نوع پروژه رفتم، به سختي اين مدل پروژه را گير آوردم . باشد مهم بود

. هموار كنم، ارتباط با صنعتبرايموقعيت آن جور شد و سعي كردم اين مسير را براي دانشگاه و دانشجويان 
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 همكاري تنگاتنگ و كاربردي داشته باشد؟،آيا دانشگاه اين پتانسيل را داشت كه با صنعت
حي ادقيق و كامل طرح شود و تيم اجرايي نيز خوب انتخاب شوند قطعاً براي رسيدن به نقطه هدف مسير خوبي طرله ئكه صورت مس در صورتي.بله

 تيم آن خوب بودند و لذا در ييم كل اعضادهايي كه در دانشگاه انجام دا ما در تمام پروژه.خواهد شد كه نتيجه آن نيز خوب و كاربردي خواهد بود
م و كردياز اول زياد حساب نمي) كارفرما ( ما روي كمك طرف مقابل.امل داشته باشندع ت با هم طرفيندبايتي و اجرايي ميهاي تحقيقاگونه پروژهاين

كرديم بيشترين انعطاف را براي  لذا خودمان هميشه سعي مي.امل با ماستع بيشترين ت،منطقي و شخصيهاي غيرمعتقد بوديم عدم اعمال سليقه
نكنيم و بتوانيم تيم را حفظ كنيم ضرر ها از نظر مالي هدفمان اين بود كه حداقل ر پروژه بيشت در اين خصوص شايد در. باشيمرسيدن به نتيجه داشته

 با .شدندميو همكارانمان هر سال بيشتريافت چرا كه اعتبارمان روز به روز افزايش مي،ثر بودن ديدگاه در آن شرايط زماني بسيار مؤو اي
 باشد كه در اين شركتها يك دفتر به اسم دانشگاه بارسايپا گرفتيم و فكر كنم اولين و خودرو  ايرانهايه كردم يك دفتر داخل شركتهايي كپيگيري

ديدند و به عنوان يك متخصص از اين شدند و آموزش مي دانشجويان زيادي جذب ميبه واسطه اين پروژه كه براي دانشگاه بود.  دارد)خواجه نصير(
. آدمهايي جذب كرديم كه توانمند بودند و به واسطه آنها اسمش را گذاشتم، اشتغال مولد،شدند و ما كلي در اين زمينهخارج ميپروژه 

.دارد» اول«؛ چون آدم فقط يك اولويت جايگاهي ندارد» يادگيري«شما اگر اولويت اولتان پول در آوردن باشد پس 
التحصيالن ام اين بود كه ما فارغرسالت دانشگاهي. آيدايد ياد بگيريم كه پول خودش بعد از كار ميآيد و ما بميولي پول، خود به نحوي در

 و آنها را همانند ، آموزشهاي مورد نياز خودمان بدهيمارشد را كه درسشان تمام شده است بياوريم در اين زمينهارشد يا دانشجوي كارشناسيكارشناسي
كنيم و اين ها درگير مي ارشد را در اين پروژه نفر از دانشجويان60 تا 50حدود  در سال .يمنكتهاي صنعتي آشنا ميخودم در كنار تحصيل با فعالي

. سال است كه با موفقيت ادامه دارد5طرح تاكنون حدود 

اند؟  را ديدهاز كجا اين آموزشهاتيم شما بقيه . ايد پيشينه اجرايي و عملي داشته،ايد كه از قبلخب شما آدمي بوده
توانيم بگوييم در دانشگاه يك پروژه انجام بدهيم و  هيچ موقع نمي.كردم آنها را انتخاب مي،مند و افراد متخصص صنعتياز بين دانشجويان عالقه

شناسم بايد ميكه را ايي آدمه شرطم اين بود كه  از اين دست،در چندين پروژه.  آن پروژه موفق باشدتافقط آدمهاي دانشگاه آن را انجام بدهند 
بايد . شود يك كار كامالً اجرايي انجام داددرست است كه فرد دانشگاهي، آدم با دانش فني باالست ولي صرفاً با اين آدمها نمي. كنمبه كار دعوت 

 داشته دباي ميهمزمانبادل دانش و تجربه را  ت،در كنار اين كار. ها خوب انجام بشودريم تا اين پروژهاآدمهايي را از صنعت بياوريم و در كنار هم بگذ
.باشيم

...خواهد و بسيار دقيق هستندشناورهاي تندرو، توان طراحي خيلي بااليي مي
 چون در خدمات .گونه شناورها خاص هستند چرا كه رفتار اين،دقت بسيار باال و حساسندبا شناورهاي تندرو . شناور تندرو رفتار خاص خودش را دارد

ها خيلي تجربه خوبي داشتم، يكي از هدفهايم اين است كه اميد دارم در آينده در زمينه خدمات پس از فروش صنايع س از فروش خودروسازيپ
. ممكن است در آينده فعاليتم محدودتر شود،روي همين حساب. چون طراحي و ساختش جزو اسرار نظامي است. دريايي فعاليت كنم

يعني ! »آچار«گويم بعضي از آدمها اين جوري نيستند، يعني رباتند كه من به ايشان مي. مملكت فكر كند قطعاً موفق استهر كسي بتواند در اين 
ام من سعي كرده. فقط آن كار را انجام بدهد و تمام بشود. هدف آنها هم انجام دادن كار است. بايد به ايشان بگويي كه برو و يك كاري را انجام بده

 خيلي خوب بود ولي هميشه دوست داشتم با توجه نياز  هم خيلي پيشنهاد استخدام داشتم و آن موقعيتها،ي نباشم، روي همين حسابكه چنين آدم
م بسيار يهاي مختلف براباشم و اين تنوع ارتباطات و محيطي داشته ي با صنايع مختلف فعاليتها،بخشهاي مختلف كشور به تخصصهاي تيمي ما

.بخش بوده استتلذ
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توانند با هم كار كنند؟ ميافراد د؟ به چه دليل اين ني كه انتخاب كرديد، چه اشتراكي با هم داشتافراد
خيلي از شركتها . شودنميشود كسب كرد ولي اخالق رااول اخالق و بعد تخصص، چون تخصص را در حين كار مي. تر است مهم،براي من اخالق

كنم از لحاظ ام در كليه فعاليتهايم آدمهايي كه انتخاب ميبنابراين سعي كرده. نداه دوام نياوردر كنار همدارند ولي دبا تخصص خيلي باال افراد 
وليتها را ئمس. م بايد حتماً نتيجه بدهدگيرميهايم جدي باشم و آن كاري را كه كنم در تصميمگيرم، سعي مياخالقي باال باشند، چون اگر تصميم مي

گويم از حد توانايي من بيشتر بوده است، يعني هيچ موقع كنم وقت بگذارم و كاري كه نشود را ميبا تمام وجودم سعي ميكنم و خودم قبول مي
. وجود نداشته استني نشد كار شكر تا حاالاخدا ر. ام كه نشدگويم واقعاً توانايي نداشتهام كه نشد، ميكاري كردهگويم كمنمي

.بينم، يك پتانسيلي داردهر كسي را كه مي. ام روي اين زمينه خيلي دقت كردهتند ولحاظ اخالقي برايم خيلي مهم هسكنم از افرادي كه انتخاب مي
ا حاال با ت. ثر استؤ بسيار م،در كار تيمي مهم اين است كه هر كاري با توجه به پتانسيل هر فرد به او واگذار شود و اين موضوع در روند انجام كار

هر كسي اخالق خاص خودش را دارد و با هر كس . گويم بايد همه يكدست باشندنمي. امام يا با كسي بلند صحبت نكردهعوا نكردهاين همه آدم د
يكي از داليلي كه توانستم اين همه آدم را يك جوري كنار هم بياورم و جلو برويم و روي حرفم ارزش قائل . بايد به سبك خودش برخورد كرد

.ام هميشه در كنار آنها باشماست كه سعي كردهبشوند، اين بوده 

دانيد؟حل را در چه ميبراي تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه، شما راه
تواند باعث تقويت اين ارتباط هاي اجرايي، ميپررنگ و جدي دانشگاهيان در پروژهخواهي صنعتگران و صبر و تعامل بيشتر آنها و حضور لآعدم ايده

دانيد چرا اين بايد مديريت بشود، مي.  چون در صنعت صبر كم است،نعت و دانشگاه بايد كمي حمايت بشود، به خصوص در صنعت ارتباط ص.شود
كنند درگير آييم مشكل را حل كنيم، سعي ميخورد، ولي هيچ موقع نميرسد؟ چون به مشكل ميهاي صنعت با دانشگاه به سرانجام نمير پروژهبيشت

. اين موضوعها كه بيشتر جنبه رفتاري دارد بايد حل بشود. شوداعتمادي و منجر به سرانجام نرسيدن مياش قطعاً منجر به بي نتيجهمسائلي بشوند كه
يران اگر خودم را كارآفرين بدانم، در ا. اند، من روحياتم جوري بود كه دوست داشتم در ايران بمانم درصد دوستانم از ايران رفته90با اين كه بيشتر از 
ولي بعضي .  با اين شرايط در ايران به يك كارگر يك روز، دستمزد دادن كار بزرگي است.ام و انجام دادههمه پروژه گرفتهاي اينبدون هيچ سرمايه

 سعي كند در زمينه براي اين كه اگر ايران بخواهد پيشرفت بكند و اگر مسائل بيكاري و اقتصادي بخواهد حل بشود بايد. شومموقعها واقعاً خسته مي
؛  يعني سلولهاي سازنده آن شركت، نفراتش هستندوييم سرمايه ما نيروي انساني است،گطور كه ما ميهمان.  شركتهاي خوبي داشته باشندي،صنعت

لذا .هاستاگر در كل كشور نگاه كنيم براي يك كشور هم شركتهايش سلولهاي پيكره صنعتي آن هستند كه نيروي انساني هم جزو اين شركت
.تواند بسياري از مشكالت را حل كندطلع و مدبر در صنعت و دانشگاه مين مدست مسئواله  ارتباط صنعت و دانشگاه ببارهگيري درتصميم

 بينش فعلي غلط است؟ آيابه نظر شما
كار «.  بعد ديدم اتفاقاً خيلي سخت استليم ومن اين اعتقاد را داشت.  خيلي ساده است»كار كردن«از يك طرف در ايران . طور استتقريباً همين

. ساده است، ولي كار انجام دادن در ايران سخت است، براي اين كه قانون و قاعده ندارد»گرفتن
 نشود به خورد و تا نيازها شناختهاين به درد نمي. اي را بدهند به دانشگاهخواهند دستوري حل بشود، يعني يك پروژهارتباط صنعت و دانشگاه را مي

صورت % 50پروژه انجام و حل آن و % 50هميشه! دانند كه چيستشود را واقعاً دو طرف نميها كه تعريف ميخيلي از پروژه. رسدسرانجام نمي
شان  خود،كنند ولي خيلي از صنايعخواهيم؟ يكي از مشكالت اين است كه معموالً يك پروژه تعريف مياين كه دقيقاً ما چه مي. ستامسئله 

. باعث شكست آن خواهد شد،نگري در كارآلبينند و ايدهآل مي همه چيز را ايده... چيز دانند كه نيازشان چيست؟ مثالً بهبود فرايند فالننمي
. حل مناسب را ارائه بدهندتوانند راهافراد اگر صورت مسئله را درك كنند، مي.  هدفمند تعريف كننديهايك سري پروژه تانيازها شناخته بشودبايد

تواند باعث موفقيت  مي، آن در هر دو طرفدرستدقيقاً در هر كاري تعامل طرفين بسيار مهم است و در صورت تعامل در اين ارتباط و مديريت 
.اط شودببيشتر اين ارت
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 اين ،شته باشند، مثالً در كرمان به نام دانشگاه كرماناي يك اتاق به نام دانشگاه آن محل دامن به وزير پيشين صنايع هم گفتم كه در هر كارخانه
طور كه براي بيايند اين آدمها را بسازند، همين. ترين مسئله استها جذب آدم مناسب، سختدر پروژه. شودباعث ارتباط دانشجوها با صنعت مي

هاي ما اين كار را انجام ندهند؟ خيلي از دانشجوها هم مايل  كارخانهاچرد،كنن مي را تربيتن بزرگينازنند و در آينده بازيك مدرسه فوتبال مي،فوتبال
اگر اين موضوع را يك كم . اند افرادت را انتخاب كنبعداً شما با پتانسيلي كه نشان داده. هستند رايگان كار كنند، اينها كار كنند و تجربه كسب كنند

. د بررسي كردشوعميق بررسي كنند واقعاً اين ارتباط را خيلي خوب مي
روند ولي بعضي دانشجويان كه به دانشگاه مي. ديدمميرا  مصاديق آنها در كار ورفتمچون مي. بعضي درسهايم را در دانشگاه خيلي خوب يادم هست

خيلي ، اين طوري يادگيري.سازند جوري ميچه قطعه را كه هرفهد ميبرود خورد؟ اگر قرار باشد به يك كارخانه دانند اين درسها به چه درد مينمي
. شود انجامش دادارتباط صنعت و دانشگاه يكي از نيازهاي اساسي مملكت ماست و خيلي خوب هم مي. شودتر ميشيرين

كار كنند؟خوب توانند با هم  مي دو نهاد،هايي كه هست اينبافيپس بر خالف منفي
. اش قابل حل است كلي مشكل داريم و اين مشكالت همه،در صنايع.صنعت، كار بسيار زياد استاوالً كه كار خيلي زياد وجود دارد، يعني در . دقيقاً

ها به ها را خارجيها حل كنيم و خيلي از فناوريتوانيم ارتباط برقرار كنيم؟ چرا انتظار داريم همه مشكالتمان را با خارجيها خوب ميچرا ما با خارجي
 براي ما رايج است ولي هيچ انتقادي از كار ، دخالت در كار هموطنانوعدم داشتن گذشت در كار . رهنگي ماست به دليل حالت فاين. دهندما مي

.كنندهايي كه درگير كارند، اينها مشكل ايجاد ميرده. آيدهاي پايين به وجود ميدانيد بيشتر مشكالت در ردهمي. ها وجود نداردخارجي

.  جاها دفتر ارتباط با دانشگاه دارندا صنعت ندارند؟ صنايع هم اتفاقاً در خيليمگر دانشگاهها يك دفتر ارتباط ب
به شرطي كه ارتباط بين آنها ه  ب،تواند مشكالت زيادي را از صنايع حل كند ميهاوجود دفتر دانشگاه در صنايع بسيار كم است و گسترش اين دفتر

. نفرات مدبر و دلسوز برقرار گردددست

 اين فعاليتها را ، كرديد؟ يا در آنجا دفتر ارتباط با صنعتهماهنگشگاه آيا اين ارتباطات را به صورت شخصي شما در دان
دهد؟انجام مي

.كرديم نفرات مناسب را براي رهبري هر پروژه به صنعت يا بالعكس معرفي مي،ها در دانشگاهبا توجه به ارتباطات هر نفر در گروه و شناخت توانايي

شما اين امكان را داشتيد كه به خارج برويد و دكترا بگيريد؟آيا . خواهم از شما درباره فرار مغزها سؤال كنمميحاال 
. خواهند كار تئوري كنندروند بيشتر دنبال كارهاي آكادميك هستند، يعني بيشتر ميهايي كه به خارج ميبچه. ولي من از اول، درگير كار بودم. بله

سامان هايشان در كشور ندارند، شايد از شرايط نابهشايد آنها يك كم از بازار كار راضي نيستند و اطمينان به جذب توانايي. تاين برداشت من اس
.شان تأمين نشود چون ممكن است آينده،گريزانند

...كند، ناآگاهي هميشه باعث ترس و نگراني استچون درگير كار نيستند و كمتر كسي در حين تحصيل كار مي
راه دكتري در ايران از مهندسي در شرايط فعلي، ولي . همه اين دكترها هم در زمينه مهندسي هستند. ما اآلن در مملكت خودمان دكتر زياد داريم

هاي باالي ر ردهدهند تا دخوانند و ادامه ميروند درس مي نيست اكثراً مي با فناوري سطح باال در ايران چون كار، كم داريم»مهندس« ما .گذردنمي
.الت در بازار كار با ديگران كه تعدادشان كمتر است رقابت كننديتحص
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داند كه قرار است برود دانشجو به خاطر ناآشنايي با صنعتي كه جلوي چشمش نيست بعد از اين كه درسش را خواند نمي
.ارج برودچه كاره بشود؟ براي همين تنها چيزي كه اآلن جلوي چشمش است اين است كه به خ

سفانه چنين محيطي با توجه به كنند كه متأمحيطي آرام و دور از تنش تصور ميها در ايران روحيه كار كردن را ندارند و آينده كاري خود را خيلي
.هاي كشور استچنين محيطهايي حق كليه نخبهكار در  البته . يا خيلي كم باشدردشناخت من فكر كنم در كشور وجود ندا

الي حرفهاي شما بيرون بكشم، نياز به بازديد صنعتي براي دانشجوي مهندسي در حين خواهم از البهيزي كه مييك چ
شود ديدشان افزايش پيدا بكند، ولي سازوكار رسمي براي رفع اين نياز وجود ندارد كه معضل تحصيل است كه باعث مي

.تر استبزرگي است و از نان شب براي دانشجوي مهندسي مهم
.وقت آنها خيلي مهم استدانشجو با محيطهاي صنعتي و همكاري پارهپيوسته ارتباط ! بازديد نه

 شما از كارآفريني چيست؟ جداي از اين تعاريفي كه هست، احساس و تجربه خودتان، چيست؟ اصالً چه كسي تعريف
؟»كارآفرين«حقش هست كه به او بگوييم 

 كارآفرين است در راستاي بهبود زندگي را حل بكند اسمش) صورت گروهيه ب(كمك حداقل يك نفر ديگر هر كسي كه بتواند يك مشكل كاري با 
. درآمدزايي كندو كسي كه از اين فعاليتها بتواند

آيد و حاال يك قاچاقچي مي. مثالً كمبود معتادها مواد مخدر است! تر بشود، آقاي مهندساين تعريف بايد يك مقدار پخته
!آيا اين فرد، كارآفرين است؟. كندها را حل ميمشكل اين

تواند در هر كسي كه بتواند يك مشكل را حل كند، حاال اين مشكل مي. كنيم عمالً ما داريم درباره صنعت صحبت مي.گويم را نميكارهاي اجتماعي
آن . استآفرينروهي براي حل مشكالت رفع كند، كارثر و مفيد را به صورت گؤهر كسي كه بتواند يك نياز م.. .طراحي باشد، در ساخت باشد و

اين . تر بشود كه بتواند حجم زيادي از نيازها را در ذهنش بپروراند و بتواند راهكار مناسب براي برطرف كردن آنها ارائه بدهدتواند موفقكارآفريني مي
ت كه كارآفرين كسي است كه بتواند از پتانسيل آدمهايي كه يك بحث ديگر اين اس. تواند برطرف كندنيازها را به كمك افراد ديگر هم مي

.شناسد، در جايگاه مناسب خودش به خوبي استفاده بكندمي

 نقش دارد؟،در توجيه يك كارآفرينينيز آيا مباحث اقتصادي 
 لذا توجه به اين مباحث خيلي مهم .ر است رفع نياز مالي نفرات درگير كا،هاي كارآفريني از پايهيكي،له مباحث اقتصادي است مهمترين مسئ.بله

.است ولي بايد مراقب باشيم كه افراط و تفريط نشود

. زند كه قبالً هم مشابه اين كار وجود داشته استنقش نوآوري در اين ميان، چيست؟ يك نفر يك آشپزخانه صنعتي مي
ن است؟ كند كارآفرياي نمياين فرد هم كه كار فناورانهآيا خواهم ببينم مي

قطعاً . بله، گفتم هر كسي بتواند يك نيازي را برطرف بكند و براي رفع آن نياز از آدمهايي كه پتانسيل الزم را دارند استفاده كند، كارآفرين است
اين فرد هم يك . زند مييك آشپزخانه صنعتيشان جدا بشود با كسي كه مثالًتر باشند و بايد دستهكنند، بايد موفقكساني كه در زمينه جديد كار مي

كند كه باعث جلب دهد و يك نوآوري در غذايش ايجاد ميمدل كارآفريني كرده است، اما مثالً كسي كه مدلهاي جديد و مختلف غذا را ارائه مي
. تواند انجام بدهد هم هر كسي نمي او كه اتفاقاً اين راشود خالقيت و نوآورياين مي. اش از نفر قبل باالتر استشود، اين درجه كارآفرينيتوجه مي

توانند كارآفرين باشند ولي همه مي.  را همزمان بررسي بكنندقدر توان ندارند كه مغزشان اجازه بدهد بتوانند چند تا مسئلهخيلي از آدمها آن
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فكر . كنند بيايند نيازي نو را بشناسند و برطرف  تغيير ايجاد كنند و،كارآفرينهايي كه بخواهند برتر باشند، آدمهايي هستند كه در آن روشهاي صنعتي
كند كه هر كسي اولين بار كار نو ارائه بدهد او كارآفرين است، در صورتي كه درجات كنم جامعه بيشتر به اين قشر خاص كارآفرين دارد توجه ميمي

.كنندتر از آن هم واقعاً دارند كارآفريني ميپايين

اين كه يك وقت شما در . خواستم به مفهوم اشتغال مولد برسمز شما پرسيدم اين بود كه ميدليل اين كه اين سؤال را ا
...ايدايد ولي يك وقت ديگر شما يك چيزي را ارتقاء دادهاي را سر كار گذاشتهكارآفريني عده

ارشان؟ شوند، شانس چقدر نقش دارد در كاندازي كسب و كار موفق ميخوب حاال اين آدمهايي كه در راه
شانس يعني چه؟

 بيشتر است؟،قبول داريد كه نقشش از لياقت.. . و »رانت«مثالً 
.بعضي جاها واقعاً موثر است! اگر آن جوري حساب كنيد، بله

.شما اگر رانت داشته باشيد ممكن است از آدمهاي اليق جلو بزنيد
روند، همين است كه هاي نخبه به خارج ميت، يكي از علتهاي اين كه بچهيكي از مشكالت ما همين اس! بله، اين كه هست، اصالً شك نكنيد

اينها . كندساالري جلو بروند، ولي در ايران شرايط فرق ميتوانند بر اساس شايستهدانند در آنجا ميمي. رانتش را ندارند كه بمانند و كار كنند
.دهند كه بروند روحيه را ندارند، پس ترجيح ميها اينخيلي. توانند ريسك كنند كه در كدام دسته باشندنمي

نظر شما در اين باره چيست؟! گويند ما در ايران قانون كم نداريم و حتي زيادي هم داريمها ميخيلي
نون بايد جوري باشد كه قا. ايماش درگير شدهتوانيم اينها را درك كنيم و در همهقدر قانون داريم كه اصالً نميدر ايران يك مشكلي كه ما داريم، آن

گويند ما بايد بر اساس اآلن همه جا مد شده است كه مي. اين براي من واقعاً مشكل شده است. ديگر تفسير نخواهد و هر كسي يك جور تفسير نكند
ديگر تصميم ديگري گيرد، سال بعد مدير مديري كه اآلن هست و يك تصميمي مي. ايشود سليقهقوانين خودمان تصميم بگيريم، پس اين مي

.اين نوعي بي قانوني كار است. شوندگيرد و يكي از مشكالت در كار ما همين است كه تصميمها در حين انجام كار عوض ميمي

فقط اين كه . اگر شما بهترين محصول دنيا را هم داشته باشيد ولي نتوانيد آن را درست به بازار عرضه بكنيد، موفق نيستيد
چيست؟بازاريابي هاي شما در زمينه تجربه. ري پيشرفته داشته باشد كافي نيستمحصولتان فناو

ياد دارد كه جهت كسب درآمد است و روشهاي زدر ثر در بازاريابي بعد از توليد محصول تبليغات از مهمترين پارامترهاي مؤقطعاً همين طور است 
تواند باعث پايمال شدن حق يك گروه بزرگ صنعتي رد و عدم تبليغات صحيح مي مسائل سياسي قرار گيتأثيرتواند تحت قسمت اعظم آن نيز مي

.شودب

شما در مركز رشد حضور داريد و . ماند كه در مقابل باد، خيلي ضعيف استشود، مثل نهالي ميشركتي كه تازه تأسيس مي
.در مورد مشكالت اين شركتها بفرماييد. در اطراف خودتان شركتهاي نوپايي هستند

ندر ا لذا حمايت بيشتر نهادهاي دست ،رسندبيشتر اينها هم اگر بخواهند صرفاً علمي جلو بروند به نتيجه نمي. واقعاً هم يك نهال خيلي ظريف هستند
.طلبندكار را مي
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يعني توجه به بعد اقتصادي كسب و كار، منظورتان است؟
توانم مطمئن باشم كه من آن موقع مي. كنيما هنوز هم خودمان را نوپا فرض ميم. ست كه براي خود من هم وجود داشتابله، اين يك مشكلي 

اي است و ممكن است هر لحظه قطع بشود، روي همين ولي كارهاي ما پروژه.  سال آينده تضمين بكنم5بتوانم حقوق و مزاياي همكارانم را تا 
ها و خيلي ريزي كند، چون خيلي از بچهد روي حيات خودش خيلي دقيق برنامهخواهد شركت بزند اول بايكسي كه مي. حساب، ما هنوز نوپا هستيم

. از دوستان شركت زدند، ولي به نتيجه نرسيدند

گوييد كه قبلش يك آمادگي ذهني در خودش ايجاد كند؟پس شما مي
مدت و بلندمدت  شروع كار و يك برنامه ميانبرايمدت تاه يك برنامه كو. قبل از شروع هر كاري دقيقاً درباره آن تفكر كند و برنامه داشته باشد.بله
. تدوين گردد كار، قبل از شروعدبايجهت حفظ گروه كه اين ميدر 

دهند، چگونه است؟به نظر شما خدماتي كه مراكز رشد ارائه مي. حاال اين مركز رشد قرار است از اين نهالها مراقبت بكند
اين كه براي شركتهاي حاضر در مركز، . اما يك سري انتقادها هم هست كه بايد مطرح كنم. كنم شريف تشكر مي از مركز رشد دانشگاه صنعتيابتدا

. خوابيدممن قبل از اينجا، در جاي ديگر بودم و خيلي از شبها در دفترم مي. محدوديت زماني هست، قطعاً آنها هم براي خودشان محدوديتي دارند
اين . روزي كار بكننديعني بايد شبانه. شوندمتوجه نميرا اينها زمان . به خصوص شركتهايي كه تازه تأسيس هستند. يمها هستاينجا ما درگير پروژه

يا در تعطيالتي كه دولت . شود روز تعطيل مي15ولي نفر حقوق بدهيم، 70در عيد نوروز بايد به . موضوع براي ما خيلي مشكل ايجاد كرده است
واقعًا اين موضوع بايد حل بشود چون شركتهاي . اماي را در اينجا، جا گذاشتهمن بارها شده نامه.  اينجا هم تعطيل شده استكند،ناگهان اعالم مي
.اند همه كارهايشان را بايد خودشان انجام بدهندسيس شدهشركتهايي كه تازه تأ. مند نيستندكوچك كه نظام

!توانند همكاري كنند ميهاشبفقط اند و نند دانشگاهيكخيلي از كساني كه با اين شركتها همكاري مي
اگر قرار باشد ما . جا هستاند خوب و بد، همهگفته. ام من بارها روي اين موضوعات صحبت كردهاين واقعاً يك مشكل است و.  استطوردقيقاً همين

،ما هميشه با اين موضوع.  اما واقعاً اين تصميم درستي نيستتوانيم كاري را انجام بدهيم،ها فكر بكنيم كه هيچ موقع نمياش روي منفيهمه
!ستادانيد جا دادنش خوب مي. يكي از مسائل ديگر حمايتهاست، البته شريف يكي از بهترين مراكز رشد است. يماهمشكل داشت

!اسكانش هم كه كم استو هزينه 
.اصالً اين هزينه بايد صفر بشود. نه كم نيست

!كند كه؟نشيند و كاري هم نميآيد در آنجا ميطرف اگر هيچ پولي ندهد، مي. نتي هم باشدخب بايد ضما
. فراتر رود، حمايت مركز از دادن جا و تجهيزاتدبايتري براي آن در نظر گرفت و ميشود راهكار مناسبولي مي. بته اين بحث هم درست استال

ر بازرايابي در اختيارتان قرار بدهند؟مثالً چه كار كنند؟ وام بدهند؟ وكيل و مشاو
يك گروه . تواند شركتها را واقعاً رشد بدهد، مثالً يك مشكلي كه همه شركتها دارند بحث ماليات و بيمه استيك سري موضوعاتي كه مي. نه

.  نفر كارمند بگذارد تا اين خدمات را به شركتها بدهد2تشكيل بشود و دانشگاه 
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خدمات ديگر . اين كار خوبي است. نيروهايي كه اجرايي باشند.  نيروها را براي شركتهايش جذب بكند،مركز رشد. ماهخوردمن در جذب آدم، ضربه 
بندند مشاور، اين كه مشاوره حقوقي در قراردادهايشان بدهند كه اين مشاوره به صورت كالس نباشد بلكه در حين اجرا، اگر يك قراردادي مي

.ز رشد، يك وكيل داشته باشدمثالً مرك. همراهي كند

آدم آگاه به مسائل قانوني و قراردادها؟يا دست كم يك 
مركز برود يك ماجول . تواند بخرد نمي،افزارهاي مالي را هر كسياتفاقاً من پيشنهاد دادم سامانه نرم. يك بحث مهم ديگر بحث مالي است. بله

. اين پيشنهادها هيچ موقع اجرايي نشده استن مشكل را هم ما داشتيم ولياي. ب كندصدتايي بخرد و روي كامپيوترهاي خودش نص

ايد؟شما درباره آن شنيده. در اين راستا صندوق توسعه صادرات فناوري شريف ايجاد شده است
ام لذا تمايلي به ادامه اين شدهام كه خسته قدر فرم پركرده يك ماشين برقي ساختيم كه در طول اين مدت آن،در طرح فناوري نوين وزارت صنايع! نه

.فعاليتها ندارم

؟ اين بوروكراسي وجود داشتچرا
!ال كردم و آنها گفتند اين طرح كالً لغو شده استؤبط سبعد از يك سال از مسئوالن زير! دانمميچرايش را ن. من يك سال دنبال اين بودم

گفتند ما مي. اندگفتند تا حاال وام نگرفتهام كه ميدار شنيدهاين حرف شما را از آدمهاي خيلي موفق و چند نفر كارخانه
چه بسا . ايم كردهمانايم و صرف توسعه كاراز كار خودمان پول در آورده. كنيموقت خودمان را بدهكار دولت نميهيچ

حاال كه به اينجا رسيديم نظر شما درباره موفقيت چيست؟.  عامل موفقيتشان بوده است،ينهم
.كسي كه بتواند رضايت خودش را از انتظاراتي كه دارد ايجاد كند و به هدفهاي قابل دسترس خودش رسيده باشد، آدم موفقي استهر 

. خودش خوشحال باشداوكند، ولي حتي مسخره ممكن است يك نفر از بيرون اين آدم را . اين دروني است
.موفق نيستمكه  هم بگويند هارون بگويند كه من موفق هستم و خيليها از بياآلن ممكن است خيلي. البته اين هم درست است

آيا انتظارات آدمها متفاوت است؟
اگر هدفهايش را با واقعيتهايي كه مورد پسند جامعه است تطبيق بدهد، قطعاً آن . گردد به اين كه اهداف چطور استبرداشتها متفاوت است كه برمي

كنم كه موفق است ولي ممكن است يك نفر از لحاظ واقعاً خيلي كارها مي. شودوگرنه موفقيت، بيشتر فردي ميآدم از طرف بيرون هم موفق است 
.اقتصادي بگويد شما موفق نيستيد

شود رسيدن به كنيم، ولي اگر بخواهيم يك مجموعه را بررسي كنيم موفقيت ميما موفقيت را براي فرد تعريف مي. اهداف در مجموعه مهم است
.دن آن مجموعه دار ازتظاراتي كهان

.كرديد، بفرماييدكنيد خوب بود راجع به آن صحبت مياگر چيزي باقي مانده است كه فكر مي
 هر قطعاً. تر باشندتوانند موفقتر بدانند در شرايط جامعه ما و در كار و همه چيز، خيلي مياگر آدمها خود را يك پله از آن چيزي كه واقعاً هستند پايين

تر حركت بكند كه انتظارات طرف مقابل اش در چه سطحي است، ولي اگر با داشتن افكار بزرگ و در يك پله پايينداند خودش يا مجموعهكسي مي
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ودشان خورند، فراتر از آن چيزي كه هستند خروند و شكست ميتواند يك درجه باالتر جوابگو باشد، ولي آدمهايي كه ميدر اين سطح است قطعاً مي
. باشند كهدنكندهند و يا سعي ميرا نشان مي

است كه بين دانشجويان و » توهم لياقت«شما روي موضوعي دست گذاشتيد كه اتفاقاً خيلي جاي بحث دارد و آن هم 
.ست ههمه دانشگاههاجوان التحصيالن فارغ

آيند در يك حباب شوند اول كه از شريف بيرون مي كه موفق نميهاييبچه. كنمبله، اين يكي از چيزهايي است كه ديگر خيلي در آن دقت مي
خواهند باشند كه باالتر از آن چيزي كه هستند مياست  اين ينكته بعد.  ولي اصالً چنين چيزي نيستدانندكنند كه همه چيز را مي ميهستند و فكر

.من هميشه سعي كردم اين جوري نباشم. شوندو اين آدمها خرد مي
من . آورد خوب است كه كار بعدي را ميگويد بايد صبر داشت و كارِتجربه كارم در ايران به من مي. خيلي مهم است» صبر« اين كه يكي هم

.اش توكل به خداكنم، بقيهام سعي خودم را ميهميشه گفته
حل ارائه دهيم، ايم نبايد براي آن راهد نكردهگويم بدانيد مشكالت هست ولي تا موقعي كه به مشكل برخورها ميبه بچه. هميشه مشكالت هست

حل  فكر كنيد و راهوجود آمدن مشكل براي جلوگيري از رسيدن به آنه فقط سعي كنيد قبل از ب. رودچون ذهن انسان بيشتر به سمت آن مشكل مي
.شودان با صبر كردن بسياري از مشكالت حل ميدر اير. وجود آمد بايد به صورت گروهي حلش كنيم و صبر داشته باشيده  بعد كه ب.ارائه دهيد

.در پايان از شما سپاسگزارم
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. در اين حوزه انجام بدهديكند يا اين كه شرايطش فراهم نيست كه آدم بتواند كاري جدي و مؤثر بودن در بخش دولتي كمك نمياحساس كردم كه•
. توانيد با بقيه متمايز باشيدكنيد اگر نوآوري نداشته باشيد نميوقتي يك كاري را ايجاد مي•
.اش بدهيد و محصوالت جديد ارائه بدهيدروز بكنيد، توسعهيد اين ايده را در طول زمان به بتوان وشما بايد يك ايده نو داشته باشيد كه بقيه ندارند•
.روز بكنيدكند كه خودتان را بهافتد، شما را مجبور ميشوند و هزاران اتفاقي كه در محيط ميشود، انسانها و فناوري عوض ميساليق و بازار عوض مي•
.اي داشته باشدقوي» اراده«اين است كه ،  يك نفر بتواند كارآفرين موفقي باشداين كهاي كه مطرح هست برايترين ويژگيمهم•
.خواهد همه چيز فراهم باشد، بلكه هر كاري زمان خودش را مي،كارآفرين بايد به اين باور رسيده باشد كه قرار نيست براي شروع كار•
.فافي داشته باشد و بداند كه چطور اين ايده را به يك محصول يا يك خدمت تبديل كندخواهد كاري به راه بيندازد بايد ايده مشخص و شكسي كه مي•
.كسي كه اعتماد به نفس دارد، حتماً از يك ضريب هوشي متوسط به بااليي بايد برخوردار باشد كه بتواند دقيق و منظم فكر كند•
.تر به جواب برسدتواند حركت شما را تسريع بكند و كسب و كار شما سريعياگر شما بخواهيد يك كاري به راه بيندازيد ارتباط با جاهاي مختلف م•
.تر از سازمانهاي مشابه در ديگر كشورهاستخيلي ضعيفسازمانهايي كه در زمينه حمايت از افراد كارآفرين نوپا در ايران داريم به لحاظ نيروي انساني•
.انداند كه روي پاي خودشان ايستادهاند، بلكه عمدتاً كساني موفق بودهشدهن خيلي موفق ،اند بودهحمايتهااده از كارآفرينهاي مختلفي كه به دنبال استف•
.اي و پژوهشي استشود فعاليتهاي مشاوره يا قطع ميبدياميين بخشي كه بودجه آن كاهش  اول،در ايران با ايجاد مشكل•
.دهيم، بارزتر استاي انجام مي به ويژه براي شركتهايي مثل ما كه به طور خالص كار مشاورهاين. وضعيت خوبي ندارد صنعت مشاوره در كشور،در حال حاضر•
.اي كه نگاه بكنيم دولت بايد نگران نحوه خرج كردن منابع باشدهاي مختلف از هر زاويهدر حوزه. ورتر بشوندسازمانهاي ما براي بقا نياز دارند كه بهره•
. است كه سرعت تغييرات در آن بسيار باالستاي حوزه،حوزه فناوري اطالعات•
. سال خيلي كم است40-30بينيم اين است كه تعداد شركتهاي بزرگ خصوصي با قدمت باالي يكي از واقعيتهاي نامطلوبي كه ما در كشور مي•
.ه پدر به راه انداخته است بفروشند و كار ديگري به راه بيندازند را كايسسهؤ يا مغازه يا مكنند آن كارخانهها احساس ميفرهنگ عمومي در ايران اين است كه بچه•
. درصد به هم اعتماد داشته باشند100خواهند به صورت جمعي يك كاري را به راه بيندازند اين است كه اوالً بايد تيمي را انتخاب كنند كه  به كساني كه ميامتوصيه•
.روداست و اگر اين مجموعه از هم بپاشد سهم من نيز از بين مي» مجموعه«گيري اين شي از شكلبايد به اين باور برسم كه آن ميزان سهم من نا•
.تواند داشته باشدترين آفتي است كه كار شراكتي ميمقايسه كردنها اصلي•
. بيفتدبرد تا جاايم و سالها زمان مي كار مشاركتي را تمرين نكرده،ما نه تنها در صنعت كه در بقيه بخشها هم خيلي•
.خواهند موفق باشند بايد نگاهشان به كسب و كار، هميشه يك نگاه خوشبينانه و بلندمدت باشد اگر مي،اندجواناني كه تازه وارد حوزه كسب و كار شده•
.شودمشكل، زاده نمي توانمند و ثروتمند و بدون ،هيچ كسي از شكم مادر.انداند كه هيچ وقت از وضع موجودشان راضي نبودهآدمهايي موفق بوده•
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.اگر موافق باشيد يك معرفي از خودتان بفرماييد تا به باقي مصاحبه برسيم
ب مديرعامل شركت مشاور حاسهم و اآلن 1358التحصيل تيرماه سال و فارغ) كه بعدها شد رشته عمران(رشته سازه هستم 1353ورودي سال 
. سيستم هستم

.التحصيل شديد تا به امروز بفرماييدايد، از روز اول كه فارغراجع به جاهايي كه كار كرده
گيري نهاد رياست جمهوري و انتخاب با شكل.  بود58كه مشغول به كار شدم دبيرخانه شوراي انقالب در سال التحصيلي اولين جاييبعد از فارغ

 به سربازي رفتم و در اداره مهندسي 1359در سال . كار شدمه يس جمهوري مشغول بئمسئول مطبوعاتي در دفتر ريس جمهور به عنوان ئاولين ر
.  و بعد هم به پتروشيمي رفتممهمزمان در مجله اطالعات هفتگي به عنوان دبير سرويس سياسي مشغول بود ومنيروي زميني ارتش، مشغول شد

هاي كشور براي ادامه تحصيل به كشور  و همراه با تعداد ديگري از بورسيهمه عنوان بورسيه انتخاب شداز طرف وزارت علوم ب1361سپس در سال 
 دوستان همراه باهايي كه پس از ورود به ايتاليا و بررسي. فرستاداي بود كه دولت بعد از انقالب بورسيه به خارج مي اولين دورهاين تقريباً. ايتاليا رفتيم

اي براي افراد اعزامي و به ويژه افرادي اي كه ما براي آن اعزام شده بوديم، به لحاظ علمي ارزش افزودهبندي رسيديم كه دوره جمعانجام شد، به اين
از آن گروهي كه رفته بوديم يك عده برگشتند كه به كشورهاي ديگر بروند، ولي من و چند . التحصيل شده بودند نداشتكه از دانشگاه شريف فارغ

. و ادامه تحصيل بدهيميممانبيگر ترجيح داديم در كشور باقي نفر د
ريزي سيستمها ارشد رشته برنامه وارد دوره كارشناسي1362در سال . شركت ملي صنايع پتروشيمي مشغول شدمدر دوباره،بعد از مراجعت به كشور

حضور در اين دوره سبب گرديد كه نسبت . گرفتد از انقالب شكل ميليسانسي بود كه بعاين شايد اولين دوره فوق. در دانشگاه صنعتي اصفهان شدم
به جاي (ن اين حوزه، اهداف برنامه كاري خود را در اين حوزه ا و با توجه به نياز كشور به متخصصوممند شقهبه مسائل مديريتي و سيستمي عال

. التحصيل شدمتماعي فارغ اج- در گرايش سيستمهاي اقتصادي1365در سال .متمركز كنم) صنعت ساختمان
ريزي  و به دليل نياز سازمان مديريت و برنامهم مدت زيادي در آنجا نماندولي به شركت ملي صنايع پتروشيمي برگشتم، دوبارهالتحصيلي بعد از فارغ

بعد به عنوان .  بودمآبدر حوزه  وزير در اين وزارتخانه مدتي مشاور معاون. وقت ابتدا به اين سازمان رفتم و بعد هم در وزارت نيرو مشغول شدم
.ريزي منصوب شدمكل دفتر برنامهمدير

. ريزي در سازمانهاي آب تابعه وزارت نيرو بودگيري واحدهاي برنامه كمك به شكلتر كارهاي متعددي انجام شد كه از همه مهم،در اين دفتر
با انتقال تمام وقت به 67پردازي ايران مشغول بودم و از سال ه شركت دادهمديرموظف هيئت به عنوان عضو غير67 تا 65ال از  س2همزمان طي 
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 و در اين سال با پذيرش استعفايم از شركت مذكور م مديرعامل شركت ياد شده بود69 سالتا و پردازي، مديرعامل اين شركت شدمشركت داده
.مديره شركت ايران ارقام مشغول به كار شدم هيئتمشاور و به عنوان مشاور شوراي عالي انفورماتيك و همزمانمخارج شد
سسه ؤ در اين م76ريزي و توسعه مشغول به كار شدم و تا سال به عنوان عضو هيئت علمي در مؤسسه عالي پژوهش در برنامه1362در سال 

اي سازمانهاي مختلفي چون آب منطقهوقت مشاور الزم به ذكر است كه طي اين مدت به صورت نيمه. تحقيقاتي و پژوهشي مشغول به كار بودم
. ، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي فوالد ايران و شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران بودماي مازندران، آب منطقهآذربايجان شرقي

 را فعال كردم و از آن  اين شركت، كه از مؤسسه بيرون آمدم1376 شركت مهندسي مشاور حاسب سيستم را تأسيس كردم و از سال 1375در سال 
.موقع هم در همين شركت مشغول هستم

اين شركت خصوصي است؟ يعني مالكيتش براي خود شماست؟
 درصد بقيه هم متعلق 6ست و اام سهام آن متعلق به من و خانواده درصد94ست و ا مالكيتش كامالً شخصي .ستابله اين شركت كامالً خصوصي 

.به دو نفر از دوستان است

هدف شما از اين كه براي خودتان كسب و كاري .  سال كار كرديد و بعد شركت خودتان را تأسيس كرديد20شما تقريباً 
به راه انداختيد چه بود؟

دادم، ريزي سيستمها بود و نوع كاري كه در سازمانهاي دولتي انجام ميليسانسم كه رشته برنامه فوقيكي اين كه با توجه به رشته. چند علت داشت
كه داديم براي اينيعني مطالعات و كارهايي كه انجام مي. ها به بار بنشيند و نتيجه بدهداحساسم اين بود كه زمان زيادي الزم است كه اين سامانه

تر از دوره معمول  سريع،در حالي كه سرعت تغييرات مديريتي در سازمانها زياد بود و مديران.  نياز به زمان قابل توجهي داشت،به ثمر بنشينند
با خواستيد در حوزه توسعه سيستمي و استقرار يك نظام جديد انجام بدهيد،در نتيجه اگر شما كاري را مي.شدندها تعويض ميانهماگيري سشكل

رفت و من ت ما بر باد مي همه زحما كارها متوقف شده، عمالً،تي بودوديدگاه و تفكرات متفاتعويض مدير و جايگزيني آن با يك فرد جديد كه داراي
 شرايطش فراهم نيست اين كهكند يا احساس كردم كه بودن در بخش دولتي كمك نمي. كردميك سازمان ديگري كار را شروع ميدر رفتم بايد مي

. انجام بدهد در اين حوزهيثرؤكه آدم بتواند كاري جدي و م
نياز هست كه يك . توانيد به تنهايي انجام بدهيداش را نميو يا ساختاري را پياده كنيد همهم نظاخواهيد يك نكته دوم اين كه باالخره شما وقتي مي

 خيلي اين سازمان فراهم نبود و ،سازماني را فراهم بكنيد و يك سري افراد را در كنار هم جمع بكنيد تا بتوانيد كاري بكنيد و معموالً در بخش دولتي
در اين فاصله هم خيلي . در نتيجه تصميم به تأسيس شركت گرفتم. ن را ديگر خبر ندارماين جوري بود، اآلكه قع آن مودر . آدمها خيلي همراه نبودند

20بندي رسيدم كه ديگر بعد از در نتيجه عمالً به جمع. كردند كه يك كاري را با آنها شروع بكنيماز دوستان كه در بخش خصوصي بودند اصرار مي
اندازي كنم و از كاره را ندارم و تصميم گرفتم كه در بخش خصوصي يك كاري را به صورت مستقل راهجام كارهاي نيمهجايي و انسال فرصت جابه

.دهد خدمات ارائه بدهماين طريق به بخش دولتي كه غالب نظام اقتصادي ما را تشكيل مي

ريزي؟اي است يا برنامهاش سازهاآلن شركت حاسب سيستم بيشتر زمينه
ليسانس اي هم كه در رشته فوقنامهپايان. ريزي بود درگير شدمليسانسم كه رشته برنامه فوق تحصيليه عمالً كار نكردم و در رشتهرشته سازمن در 

هاي مند بودم كه به سامانهدر نتيجه خيلي عالقه. ريزي بنگاههاي اقتصادي و كاربردش نيز در شركت ملي صنايع پتروشيمي بودداشتم برنامه
شركت حاسب سيستم هم يك شركت مشاوره در حوزه فناوري اطالعات و . هايي كه در اين حوزه مطرح است بپردازممديريتي و روشها و سازوكار

. هاي مديريتي استانهماس
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دهد؟اي مشاوره ارائه ميدر چه زمينه
در حوزه فناوري . هاي مديريتي استانهماناوري اطالعات و س ارائه خدمات مشاوره در حوزه ف،طور كه عرض كردم فعاليت اصلي اين شركتهمان

هاي خود به كنيم تا براي تحقق اهداف و برنامهاطالعات ما به مشتريان خود كه اغلب قريب به اتفاق آنها سازمانهاي بزرگ دولتي هستند، كمك مي
موريتهاي اهداف و مأببينيم كنيم تا سازمان آنها را مطالعه مي،ن منظوريبراي ا. هاي مديريتي استفاده كنندانهماثر از فناوري اطالعات و سؤصورت م

چيست و براي اين كه به اين اهداف موريتهاهاي آنها براي انجام اين مأرنامههاي بلندمدت و بآنها چيست و چه وظايفي را بر عهده دارند؟ جهتگيري
سپس اين وضعيت موجود . كنند اطالعات و زيرساختهايي استفاده مي،هاانهماندها از چه س و اين فرايدارندچه فرايندهايي را برسند، در حال حاضر

 به سازمانها ،در اين وضعيت مطلوب. كنيم وضعيت مطلوب را براي آنها ترسيم مي،كنيم و با تعيين نقاط قوت و ضعف آنسازمانها را تحليل مي
و اين هايي بايد استخراج شودها و برنامهاتي بايد استفاده بكنند و اين اطالعات از چه سامانهگوييم براي اين كه درست عمل بكنند از چه اطالعمي

آوريم كه چگونه از افزاري چه زيرساختي بايد داشته باشند؟ به عبارت ديگر ما يك نقشه راه براي سازمانها در ميافزاري و نرمها از لحاظ سختبرنامه
. استفاده كنندفناوري اطالعات به نحو احسن 

هاي مديريتي است؛ اين كه راهبرد مشتريان ما چه باشد، چه در سطح كنيم بحث مشاوره در سامانهحوزه ديگر فعاليت ما كه به سازمانها كمك مي
ايندها چگونه د؟ و فراشته باشنده مدل فرايندي بايد چشان چگونه بايد باشد؟  و عملياتيراهبرديهاي سازماني و چه در سطح ملي، اين كه برنامه

؟ و مواردي از اين آنها مناسب است و مديريت شود؟ چه ساختار سازماني براي بد؟ روابط سازمانها با ذينفعان چگونه بايد توسعه يابايد بهينه شوند
.دهيماي است كه ما به سازمانها ارائه ميدست از جمله خدمات مشاوره

 هست كه انجام هم كوچكپروژه3-2و البته است  پروژه بزرگ و متوسط انجام شده 63 بيشتر از،شركتسيس ه حال و از زمان تأبه طور كلي تا ب
.ايم كارهاي خوبي براي سازمانهاي دولتي انجام داده كهكنمايم و فكر ميداده

ديد و آمديد در پس شما در دو دهه اولي كه مشاغل دولتي را تصدي داشتيد تجربه و دانش كافي را در عمل به دست آور
اندازي كرديد؟اينجا يك كسب و كار شخصي را راه

اين سازمانها .  آن مدتي كه در بخش دولتي بودم، در سازمانهاي متنوعي به لحاظ ساختاري و نوع فعاليت و نوع استفاده از فناوري مشغول بودم.بله
اين حضور و تنوع سازماني .ندابر مبناي استفاده از فناوري بوده شكل گرفته الًشامل انواعي از سازمانهاي كامالً اداري و ستادي تا سازمانهايي كام

خيلي كمك كرد تا شناخت خوبي از سازمانها و فرهنگ سازماني كه در سازمانهاي دولتي وجود دارد، نوع نگاه مديران به سازمان و كاركنان و نوع 
زنيم خيلي دور از  كمك كرد تا حرفهايي كه ميخيليدي كه در بخش مشاوره انجام داديمهاي بعنگاه كارمندان به كار به دست بياورم كه در كار

حلهاي عملي براي رفع و راهتوانيم حرفي براي گفتن اين شناخت خيلي كمك كرده است كه سازمانها احساس كنند كه ما مي. ذهن و انتزاعي نباشد
.مشكالت آنها داشته باشيم

راي مركز كارآفريني است و موضوع مصاحبه هم كارآفريني است، بفرماييد شما خودتان چه ديدگاهي از آنجا كه اين كتاب ب
گويند؟در مورد كارآفريني داريد و از ديدگاه شما به چه كسي كارآفرين مي

اشد و بتواند درآمد خودش را در كه كسي حقوق بگير كسي نباين. تواند داشته باشداي ميمن احساسم اين است كه كارآفرين، تعريف خيلي گسترده
اش بكنيم، كسي است كه بتواند يك عده آدم را جمع كند و با كمك آنها بتواند با اگر بخواهيم گسترده. ترين نوع كارآفريني باشدبياورد، شايد ساده

ر اقدامات در قالب يك شخصيت حقوقي حاال اگ. بدهدد و به ايشان حقوق ن منابع مالي كسب ك،تعريف و ارائه يك خدمت يا محصول به ديگران
. شودتر و بزرگتر ميتري به خود خواهد گرفت و گستردهاين كارآفريني شكل رسمي و توسعه يابد،دريشكل گ
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ست كه ابينيد؟ مثالً آيا الزم هاي ديگر را شما چطور ميترين مهره باشد، جنبهبه غير از جنبه اشتغالزايي كه شايد درشت
 كه سابقه انجامش وجود داشته است به روشهاي  راتواند همان كارينوآوري داشته باشد؟ يا اين كه مييك كارآفرين 

ديگري انجام بدهد؟
فرض بكنيد يك كسي كه يك . ترينش همان تعريفي است كه گفتمساده. شودگوييد كارآفرين، طيف وسيعي از آدمها را شامل ميشما وقتي مي
اندازد، كسي كه اي به راه ميكسي كه يك مغازه. تواند در اين تعريف بگنجدگيرد ميفروشد و از كسي حقوق نمي ميخرد و يك جاييجنسي را مي

.دهندكنند و كارهاي مختلف انجام ميدهند تا جايي كه شركتي درست ميكار را انجام ميآن شوند و گيرد و با چند نفر جمع ميكاري را از جايي مي
هاي جديد، بازارهاي جديد و مشتريان جديد و روشهاي جديد و ه شما اشاره كرديد در مورد خالقيت، نوآوري يا رفتن به سراغ زمينههايي كويژگيآن

توانيد با كنيد اگر نوآوري نداشته باشيد نميشما وقتي يك كاري را ايجاد مي. كار است» ادامه«هايي است كه الزمه مواردي از اين دست، اين ويژگي
چون . كنيد از شما بخرنداگر نتوانيد از بقيه متمايز باشيد دليلي ندارد كه بقيه بيايند و آن خدمات يا محصولي را كه شما ارائه مي. يه متمايز باشيدبق

توانيد ز هم نميشده هم داشته باشيد بااگر شما يك بازار و محصول شناختهحتي . ست كه شما نوآوري داشته باشيدا نياز ،براي بقا، تداوم و رشد
شوند و هزاران اتفاقي كه در محيط شود، انسانها و فناوري عوض ميساليق و بازار عوض مي. مطمئن باشيد كه اين بتواند تا ابد ادامه داشته باشد

. گيرند با دانش بهتر جاي شما را ميشويد و رقيبانآوريد و حذف مي اگر نه، اصالً دوام نمي.روز بكنيدكند كه خودتان را بهافتد، شما را مجبور ميمي
.فريني استآناپذير براي بقا و ادامه فعاليت كار نمود كه نوآوري شرط الزم اجتنابتوان ادعابنابراين مي

 قوت كسي كه در عرصه كارآفريني خواهد وارد اين عرصه بشود، چه ابزارهايي نياز دارد؟ يا بهتر بگوييم نقطهكسي كه مي
هايي دارند؟اند؟ امكانات مالي دارند؟ چه مشخصهيست؟ اينها آدمهاي باهوشي هستند؟ باارادهموفق است چ

شما ممكن است يك كاري ايجاد بكنيد كه خيلي به سرمايه وابسته . كندتا آن حدي كه من شناخت دارم، از يك صنعت تا صنعت ديگر فرق مي
اين كهست براي ااي كه مطرح ترين ويژگيولي مهم.  قابل توجه داشته باشده يك سرمايهنباشد يا يك كاري باشد كه براي شروعش حتماً نياز ب

رسيده باشد كه با وجود همه محدوديتها و » باور«يعني به اين . اي داشته باشدقوي» اراده«اين است كه ،يك نفر بتواند كارآفرين موفقي باشد
ن باور رسيده باشد كه قرار نيست براي شروع كار همه چيز فراهم باشد، بلكه هر كاري زمان خودش تواند موفق باشد و كار بكند و به ايكمبودها مي

يعني مهم است كه هر . مشخص است» ايده«نكته دومي كه وجود دارد، بيشتر از سرمايه و بيشتر از ساير عوامل، بحث داشتن يك . خواهدرا مي
خص و شفافي داشته باشد و بداند كه چطور اين ايده را به يك محصول يا يك خدمت تبديل كند و خواهد كاري به راه بيندازد ايده مشكسي كه مي

. قطعاً كسي كه اين دو ويژگي را دارد حتماً اعتماد به نفس كافي بايد داشته باشد. اش را عرضه بكند و بفروشدبرايش خريدار پيدا كند و بتواند ايده
 و بتواند راهكارها داً از يك ضريب هوشي متوسط به بااليي بايد برخوردار باشد كه بتواند دقيق و منظم فكر كنكسي هم كه اعتماد به نفس دارد، حتم

مثالً اگر شما بخواهيد يك كاري به راه . عوامل ديگري هم هستند كه در سرعت موفقيت كارآفرين مطرحند. د و آنها را دنبال نمايدتنظيم كنرا 
ولي اگر ارتباط نداشته باشيد، قطعاً . تر به جواب برسدتواند حركت شما را تسريع بكند و كسب و كار شما سريعمختلف ميبيندازيد ارتباط با جاهاي 

.شود و نياز به تالش بيشتري دارد كه بتوان حركتي را به راه انداختزمانش طوالني مي
روز و داشته باشيد كه بقيه ندارند، بتوانيد اين ايده را در طول زمان بهيعني شما بايد يك ايده ن. بحث نوآوري كه اشاره كرديد يك بحث جدي است

اي شود برايش يك فكري كرد؛ يعني اگر شما يك ايدهمنابع مالي هم مهم است ولي مي. اش بدهيد و محصوالت جديد ارائه بدهيدبكنيد، توسعه
اگر از همان اول اينها آماده باشد سرعت كار باالتر . افراد مورد اعتماد يا بانكها تأمين بكنيدتوانيد خُرد خُرد يا با استفاده از منابع مالي داشته باشيد، مي

كرديم انداختيم و ثبت مي هزار تومان بايد شركت را راه مي100ما با .  هزار تومان هم نبود100منابع مالي كه من آن ابتدا داشتم شايد . خواهد بود
بعد با . اي قرارداد بستيمشرقي براي انجام پروژهطور بود كه رفتيم و با سازمان آب آذربايجانولي شروع كار اين. د هزار تومان را شركا دادن35كه 

.طور كار ادامه پيدا كردپرداختي كه دريافت كرديم، ميز و صندلي خريديم و كار را شروع كرديم و تحويل داديم و همينپيش
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راه انداختيد؟يعني اول كار بود و بعد شركت را به 
اي كه مطرح بود توانستيم كه اعتماد را در آن سازمان ايجاد بكنيم و بعد به دنبال ثبت و ايجاد اين شركت رفتيم و طبيعتاً منابع بله، يعني با آن ايده

است، كارهايي كه نياز به سرقفلي بعضي از كارهايي كه توليدي . ممكن است در هر كاري نشود اين كار را انجام داد. مالي از دل آن كار شكل گرفت
ايده و آدمهايي كه . اي كه ما شروع كرديم، سرمايه نقش اصلي را نداشتكم در حوزهو سرمايه اوليه دارد، شايد وضعيتشان متفاوت باشد، ولي دست

.تواند داشته باشد نقش اصلي را مي،كنيد و ارتباطاتشما جمع مي

شود، شما نقش حمايتهايي را كه ممكن است دولت يا يت فرد كارآفرين مرتبط ميبه غير از اين چيزهايي كه به شخص
بينيد؟مجلس در اجراي قوانين يا قانونگذاري از كارآفرينها داشته باشند تا روند كارآفريني را تسريع بكنند چطور مي

من يادم هست يك بار به كره. تواند خيلي مؤثر باشدد ميها كه از كارهاي كارآفرينانه حمايت كننNGOقطعاً نقش دولت و سازمانهاي حامي مثل 
 حمايت كردند و حمايت ميخواست كار بكند ايده داشت، ايده را بررسي وسازماني كه مي. بحث همين سازمانهاي كارآفرين بود. جنوبي رفته بودم

ا كمكش كنند، حمايت از اين كه بتواند از بانك وام بگيرد و در اين كه جا و مكان برايش مهيا بكنند، اين كه در روشه. كردندملي و سازماني مي
 و سه سال شركت از حالت جنيني، خارج بشود و بتواند روي پاي خودش بايستد-كردند تا بتواند ظرف دو خيلي كارهاي مختلف ديگر كمكش مي

وبيش سعي  خودمان هم داريم كه كمسازمانها را در كشوربه اينالبته ما مشا. كردند هم يك جوري در منافع آن شركتهاي كارآفرين مشاركت ميبعد
يك نكته ديگر كه وجود دارد اين است كه سازمانهايي كه در زمينه حمايت از . كنند همان الگوها را دنبال كنند، منتها آن كارآمدي الزم را ندارندمي

شما آنجا آدمهايي داريد كه زير و . تر از سازمانهاي مشابه در ديگر كشورهاستضعيفخيلي افراد كارآفرين نوپا در ايران داريم به لحاظ نيروي انساني
شنا هستند، آاند كه به مسائل و مشكالت و محدوديتهاي اجرايي  از افراد موفق كارافرين بودهخودشان بعضاً. دانندچالشها را مي. دانند قضيه را ميمب

وارد را حمايت كرد يا نه و داند كه آيا بايد اين تازهشود تا مورد حمايت واقع شوند، سازمان حامي مي ميسيس واردأفرين و شركت تازه تآلذا وقتي كار
كننده فرادي كه در اين سازمانهاي حمايتز ااين در حالي است كه بسياري ا. ثر حمايت چيستؤاگر جواب مثبت است گلوگاهها چيست و روش م

اگر .دنبياور و از آن سر درسندشنابد صنعت مورد بررسي را نخواه و تازه ميهستندآمده، ر تازه از دانشگاه بيرون دولتي حضور دارند، افراد صفركيلومت
 ودن كه يك جوري بروندستهن دنبال آبه د، نبدهحل راهند و براي حل مسائل و مشكالت آن ناي هم مطرح بشود به جاي اين كه كمك بكپروژه

فرين هم آ كپي كردن از ايده جديد كار،تواند هدف اصليحالت بدبينانه ميدر. البته اين وجه خوشبينانه قضيه است. دنبگيرياد را در آن پروژه كار 
در نتيجه . شود ولي آن كارايي الزم وجود نداردارد و خرج هم ميذگبينيم كه سازمان حامي وجود دارد، پول هم دولت ميدر اين شرايط مي. باشد

اند كه  خيلي موفق شده باشند، بلكه عمدتاً كساني موفق بوده،اند كه كارآفرينهاي مختلفي كه به دنبال استفاده از اين حمايتها بودهكنماحساس نمي
.اندروي پاي خودشان ايستاده

يد در خود دانشگاهها هم مراكز كارآفريني داير شده است، ولي شا. در كشور ما هم مراكز رشد در جوار دانشگاهها هست
 را خورده خاكباتجربه وصنعتگرفرماييد يعني اين كه در بيشتر اين مراكز يك عموماً همان چيزي باشد كه شما مي

... كه خودش اين راه را رفته باشد گذار يا مشاور به كار بگمارندگير يا سياستاند به عنوان مدير يا تصميمنياورده
ريزي، آيا به طور مشخص  كه داريد در حوزه مشاوره مديريت و برنامهيو كارتان چيست؟ در اين كسب هشما برنامه آيند

بينيد؟ زمينه كار چطور است؟اي داريد؟ شرايط حال حاضر كشور را چگونه ميبرنامه
99شايد يعني . ما يك ويژگي كه داريم اين است كه مشتري اصلي خدمات ما بخش دولتي است! شرايط حال حاضر كشور كه اصالً خوب نيست

در بخش دولتي هم . ايمكم، كارفرما از بخش خصوصي داشتهايم براي بخش دولتي بوده است و خيليها و كارهايي كه تا به حال داشتهدرصد پروژه
هايي ا پروژهشود يهايي كه برگزار مينه اين كه اصالً نيست، مناقصه. اآلن كسي دنبال خدمات مشاوره در حوزه مديريت و فناوري اطالعات نيست
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تراز و رقيب ما عمالً در مناقصات نيستند يا خيلي از شركتهاي هم.  پنج سال پيش شايد يك بيستم شده باشد-شود نسبت به چهاركه انجام مي
.اندرفتههاي ديگر فعاليت به دنبال حوزه وكنندشركت نمي

دليل آن چيست؟
. خدمات است، تقاضا كم شده است اينترين مشتريكالً از طرف دولت كه اصلي

اند؟ چنين گروهي را ايجاد كرده، خودشان در درون سازمانآيا
كنند نياز به خدمات ، يا اين كه احساس ميدهندمي يا اين كه به شركتهاي وابسته و آشناي خود،دهندحاال در درون خودشان كارها را انجام مي

 رفع ،هاي سريع و آنيگيريشود با تصميمكنند كه خيلي از كارها را مي يعني فكر مي!م نياز به مشاوره ندارند به جرئت بگويمشاوره ندارند و احتماالً
 تقاضا براي خدمات ،شوددر همه جاي دنيا وقتي بازار و اقتصاد با مشكل مواجه مي. اي وجود دارد آمادهوع كرد و براي هر كاري يك نسخهو رج

ين بخشي كه بودجه آن  اول،گردند، ولي در اينجا با ايجاد مشكلها به دنبال دريافت خدمات مشاوره براي اصالح وضعيت مي سازمانده،مشاوره زياد ش
وضعيت توانم با جرئت بگويم كه صنعت مشاوره در كشوردر حال حاضر مي. اي و پژوهشي استشود فعاليتهاي مشاوره يا قطع مييابدكاهش مي

 هم كار  كهبعضي از شركتهاي مشابه. دهيم، بارزتر استاي انجام ميژه براي شركتهايي مثل ما كه به طور خالص كار مشاورهخوبي ندارد؛ اين به وي
شان در مقابل كاهش تقاضاي خدمات مشاوره شكنندگيدهند،انجام مي) افزاريافزاري يا سختمثل كارهاي نرم(مشاوره و هم كارهاي ديگري 

البته با توجه به اين كه شركت ما در حوزه . تر است خيلي سخت،دهيم شرايطا كه به طور خالص كار مشاوره انجام ميكمتر است، ولي براي م
 طي اين سالهاي ،شناسند و بسياري از سازمانهاي دولتي ما را به عنوان يك شركت معتبر مياستاي شدهشركت شناختهمشاوره و فناوري اطالعات، 

اين دورنماي . ها طي اين سالها مرتب كوچكتر شده استچند اندازه اين پروژههر. ايم پروژه را داشته5تا 4 حداقل ، هر زمانركود صنعت مشاوره، در
سازمانهاي ما براي بقا نياز دارند كه . خيلي خوبي نيست، منتهي از طرف ديگر باالخره اين مملكت بايد ساخته بشود و بايد توسعه شكل بگيرد

حال لذا براي حوزه مشاوره به هر. اي كه نگاه بكنيم دولت بايد نگران نحوه خرج كردن منابع باشدهاي مختلف از هر زاويهدر حوزه. وندورتر بشبهره
گتري تر و بزرد و به بالفعل در بيايد كه بشود كارهاي دقيقوزودتر از بالقوه بودن خارج شيك تقاضاي بالقوه وجود دارد و اميدواريم كه اين تقاضا

. د و بتواند در نهايت منجر به توسعه كشور شودوشوري در كل مجموعه دولتانجام داد و اين كارها منجر به افزايش بهره

سازي كرد كه شركتهايي كه عمدتاً ست؟ آيا بايد فرهنگا چه ملزوماتي نياز ITبراي توسعه كسب و كار شما در حوزه 
ريزي بلندمدت و مديريت را احساس بكنند يا شما بايد روشهاي از به برنامهدولتي هستند و طرف حساب شما هستند ني

 را تغيير بدهيد؟تانبازاريابي خود
اين تغييرات در نوع . اي است كه سرعت تغييرات در آن بسيار باالست حوزه،حوزه فناوري اطالعات. شود پاسخ دادال از زواياي مختلف ميؤبه اين س
دهد و دولتمردان و كارفرمايان ما در اينترنت و دنياي ديجيتال شود باالخره خودش را نشان مي كه در اين حوزه عرضه ميها و نوع خدماتيخروجي

گيرد كه براي حلها در دنيا شكل ميكنند كه يك سري ابزارها، خدمات، محصوالت و راهبينند و احساس ميهاي جديد را مياين خدمات و نوآوري
حلها استفاده بكنند شود كه به اين فكر بيفتند كه از اين ابزارها و راهاين خود باعث مي. هاي آن استهاي دنياي مدرن و پيچيدگيپاسخگويي به نياز

آورد و چه بخواهيم يا نخواهيم در يك فاصله زماني و با تأخير، تقاضاها در كشور شكل و در نتيجه يك بخشي از تقاضا را روند فناوري با خودش مي
پرداخت خواهيم روش سنتيتوانيد بگوييد كه ما ميشود شما نميمثالً فرض بكنيد كه وقتي در دنيا بحث پرداخت الكترونيكي مطرح مي. گيردمي

ي،هاي بانكآورد و بعد از آن انواع خدمات مثل خدمات كارت، خدمات سامانهاين خود به خود تقاضا را مي. حضوري پول و اسكناس را دنبال نماييم
شود، گزار مي خود سازمانهاي دولتي بردراز طرف ديگر سمينارهايي كه . كندآورد و تقاضا را ايجاد ميرا به همراه مي...  امضاي الكترونيك و شبكه

به لحاظ . ثر باشدؤم،تواند در به وجود آوردن تقاضاهاي جديدد و اين امر ميوشميهاي جديد منجر به آشنايي اين سازمانها و مديران آنها با ايده
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.هايي نيستند كه بخواهيم مذاكره كنيم و به قرارداد برسيميعني پروژه. گيريم از طريق شركت در مناقصات هستندهايي كه ما ميبازاريابي هم پروژه
گر كمك بكنيم به سازمانها از ا. هاي ما از يك حدي بزرگتر است، روش حضورمان در بازار از طريق حضور در مناقصات استبه دليل اين كه پروژه

.هاي خوبي تعريف و برگزار كنند و ما هم بتوانيم در آن شركت كنيماين طريق است كه آنها بتوانند مناقصه

به هر حال بايد . يك عده آدم قرار است با همديگر كار كنند يا شريك در سهام هستند يا به عنوان رئيس و مرئوس هستند
ايد؟اي داشتهشما چه تجربه. دهند كه هر دو كار در ايران، داستانهاي زيادي دارديك كار گروهي انجام ب

بينيم اين است كه تعداد شركتهاي بزرگ خصوصي با اين بحث واقعاً يكي از بحثهاي كليدي است، يكي از واقعيتهاي نامطلوبي كه ما در كشور مي
.  سال سابقه فعاليت دارند400مثالً ژاپن شركتهايي هستند كه حتي تاشورهاي ديگردر حالي كه در ك.  سال خيلي كم است40- 30قدمت باالي 

خواهم اضافه كنم اين است كه مثالً در ژاپن  وجود فرهنگ بلوغ يافته كار گروهي در آن كشورهاست و يك چيزي كه مي،يكي از داليل اين موضوع
رد اگويم و نه مورويه غالب را مي( كه كارش را دنبال بكنند، ولي در ايران برعكس استمند هستندها عالقهكند بچهكارآفرين اوليه فوت ميوقتي
 را كه پدر به راه انداخته است بفروشند و ايسسهؤ يا مغازه يا مكنند آن كارخانهها احساس مي فرهنگ عمومي در ايران اين است كه بچه.) راءاستثنا

. كار ديگري به راه بيندازند

 كه  استضعف كار تيمي و ضعف ميزان اعتماد به يكديگر سبب شده.  در ايران با چالش مواجه هستيمگيري شراكت نيز معموالً شكلبه لحاظ
 ظرف بيست سال چندين دفعه بحث ،در تجربه خود من و قبل از اين كه اين شركت را ايجاد بكنم.اي با كندي شكل بگيردشراكتهاي كاري و حرفه

شد اين بود كه سهم من چيست؟ كار االتي كه مطرح ميؤشد كه اولين سهمين كه بحثها مطرح مي.  شركت با دوستان مطرح شدمربوط به تشكيل
شد كه من عطاي تشكيل شركت را به بقايش قدر اين بحثها پررنگ ميآن... دهي و آورم و تو كار را انجام ميهر كس چيست؟ من كار مي

بر اساس . ند با همديگر كار كننداهند، ولي عمالً نتوانستاهبينم كه مشكلي با هم نداشتآدمهايي را مي.  استياين آفت خيلي جد. بخشيدممي
خواهند به صورت جمعي يك كاري را به راه بيندازند اين است كه اوالً بايد تيمي را انتخاب كنند كه  به كساني كه ميامتوصيهاي كه دارم تجربه
به محض اين كه وارد . استصد در100طور نباشد كه فكر كنند ارزش كار من يك درصد يا ماد داشته باشند؛ يعني اصالً اين درصد به هم اعت100

.ريزداين محاسبات بشويم، اين دو دو تا چهار تا كردنها يكدفعه بنيان هر نوع كار شراكتي را به هم مي

مقايسه نكنند؟عملكرد خودشان را با يكديگر يعني 
خواهم انجام بدهم درست است كه ممكن است همه شركت مال اولين كار اين است كه حتي اگر همه كارهاي شركت را من مي. الً مقايسه نكننداص

است و اگر اين مجموعه از هم بپاشد سهم من نيز » مجموعه«گيري اين من نباشد ولي بايد به اين باور برسم كه آن ميزان سهم من ناشي از شكل
اي پيش كار و ديگري صفر درصد از كار را انجام بدهد و باز هم هيچ مسئله% 100اگر چنين جمعي فراهم شود با اين ديدگاه كه يكي . رودن مياز بي

.  استكنند و كارشان هم بزرگ شدهام، دوستاني دارم كه با هم كار ميهاي اين طوري هم ديدهالگوها و نمونه. تواند موفق باشدنيايد اين جمع مي
اگر چنين جوي فراهم نشود بايد برويم به سمت شركتهايي كه يك نفره است و مبناي آن يك نفر است كه اگر نتوانستند با هم كار كنند آن يك نفر 

 بحثها در آن مطرح تواند داشته باشد و اگر هر شركتي اينترين آفتي است كه كار شراكتي مياين مقايسه كردنها اصلي. بتواند كار را به نتيجه برساند
بحث يك عمر است، ممكن است كه سال اول و دوم اين بحثها مطرح نشود ولي از سالهاي بعدي كه . كنم كه اين كار را نكننداست من پيشنهاد مي

.پررنگ و جدي باشد و به تداوم كار، لطمه بزندخيلي تواند  بيايد اين بحثها ميبه ميانپاي سود و زيان 
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 باشد تر اگر كسي توانمند يعنيتقسيم كار وجود داشته باشد، البته عدالت هم الزاماً به معناي برابري نيست،باالخره بايد 
.رود از او انتظار مي همطبيعتاً كارها و مسئوليتهاي بيشتري

باالخره اگر شما بتوانيد . شوداوت مي كمي متف،اي تقسيم كار بايد صورت بگيرد، بعد از راه انداختن شركت، روابط بين افراد حقيقيدر هر مجموعه
، تنظيم نماييد و به الزامات آن پايبند باشيد،روابط خود را بر اساس مباحث قانون تجارت يا قوانيني كه بر شركتها و اشخاص حقوقي مطرح است

 جايگاه افراد و نقش و مسئوليتها را چون معلوم است كه مديرعامل كيست، هيئت مديره كيست، مدير فني كيست و. مشكل كمتري پيش خواهد آمد
افراد بتوانند روابطي را كه به عنوان در اين شرايط اگر.تر كنندتوانند اين تعريف را دقيقو خود شركا هم مياست هم تا حدودي قانون تعريف كرده 

گيري تجارت و به ويژه مشكالت كمتري در امر شكلسهامدار با يكديگر دارند از روابطي كه به لحاظ ماهيت حقوقي كار با هم دارند تفكيك بكنند
.شودوجود خواهد داشت كه اين امور با هم مخلوط ميجايي در مشكل يش خواهد آمد وپتداوم آن 

...يعني حدود اختيارات، معلوم نيست 
اگر يك تصميم مديرعامل با نظر او تفاوت حاال . كند كه بايد در مورد سرنوشت شركت هم تصميم بگيرد درصد سهم دارد، فكر مي10يكي فرضاً 

.پس اگر اين حدود و روابط را درست تعريف بكنند مشكلي نخواهد بود. داشته باشد خيلي مطلوب او نيست

برداشت من اين است كه شما به جداسازي مالكيت از مديريت اعتقاد داريد، اين شايد همان چيزي باشد كه در شركتهاي 
اي بوده است؛ ولي مديريت را به كس ق افتاده باشد، يعني مالك و سهامدار هميشه يك خانوادهخارجي باسابقه اتفا

ولي مشكلي كه ما داريم شايد اين باشد كه وقتي يك . انداند و اختيارات هم به او دادهاند و اعتماد كردهديگري سپرده
. .. مديريت استبا اختالط مالكيت  اين وكنداي است، پسرش با مديرعامل دعوا ميپدري صاحب كارخانه

 بايد بپذيريد كه من در اين شركت سهامدار هستم ولي جايگاهم چيز ديگري است و .خيلي سخت است كه بتوانيد يك شخصيت دوگانه داشته باشيد
هر . مديرعامل يا هيئت مديره دارندكند با جايگاهي كه اين خيلي فرق مي. به لحاظ سازماني، كارمند اين شركت هستم يا مدير خريد سازمان هستم

هاي خود را خواهند راجع به آينده شركت صحبت كنند، بنشينند در مجمع و در قالب مجمع برنامه اگر مي.بگذارندسر جاي خودشچيزي را بايد 
شود  مشكالت كار گروهي يا حل مي،كنار بياييماگر ما با خودمان .  درصد سهم دارم بايد اين را بپذيرم10اگر من . بياورند و پيشنهادها را ارائه كنند

.ساز باشد و ضربه بزندتواند هر لحظه مشكلولي اين را اگر برنتابيم طبيعتاً مي. شوديا خيلي كمتر مي

داري و ي در اين زمينه ندارد و به همين دليل هم فرهنگ شركتنا چندكشور ما يك كشور صنعتي نيست و سابقه
ايم تا بعداً نفت آمد و يك مقدار صنايع به كار ما بيشتر يك كشور كشاورزي بوده. جا نيفتاده است، يداري خيلكارخانه

.بوده است تا اين باورها در جامعه شكل بگيردو ناكافي  كوتاه  آنگرفته شد، شايد زمان
در داخل كشور . و مربوط به بعد از رنسانس نيستگيرد سابقه طوالني مدتي دارد كه اين هم خاص كار شراكتي كردن است فرهنگ وقتي شكل مي

بعيت تيك خاني وجود داشته است و افرادي بايد از او . اي بوده استكنند كه تا قبل از دوره قاجار، نگاه بيشتر ايلي و قبيلهاي تعاريفي ميعده
 كار مشاركتي را تمرين ،عت كه در بقيه بخشها هم خيليالبته همچنان ادامه دارد ولي چارچوبهايش عوض شده است، ما نه تنها در صن. كردندمي

 سال و 10من متخصص نيستم كه در اين زمينه نظر بدهم ولي چيزي نيست كه با يك سال و دو سال و . برد تا جا بيفتدايم و سالها زمان مينكرده
ست كه بايد كساني كه معمار فرهنگي كشور هستند يك به هر حال اين يك آفت و چالش جدي ا.  سال جا بيفتد و بشود اين فضا را عوض كرد20

. اين عارضه را به حداقل رساند،فكري برايش بكنند تا بشود در مدت طوالني
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 بود كه از يك مملكتي شبيه به 1960دانيم كه كره از دهه مي. به عنوان نمونه شما در صحبتهايتان كره جنوبي را مثال زديد
چه چيزي ! اي نداشتنداينها هم سابقه.  امين كشور صنعتي است12بينيم  كه اآلن ميافغانستان تبديل شد به كشوري

طور سريع و صعودي رشد بكنند؟باعث شده ملتي مثل كره اين
. مداديما يك كاري را براي شركت پارس الكتريك انجام مي. توانم پاسخ اين سؤال را بدهمخيلي بحثهاي مختلفي مطرح است و به طور دقيق نمي

 يك سهم قابل توجهي از بازار جهاني را در LGاند، ولي اآلن دوو يا  كره در يك زمان تأسيس شدهLGشركت پارس الكتريك با شركت دوو يا 
آلش اين است كه از كره يك مدلي را بياورد و دركند ايدهدست دارند ولي شركت پارس الكتريك ما كه در زمينه تلويزيون و لوازم صوتي كار مي

. كار بكند آن،اينجا روي
كنند و  كه شهردار سئول به ايران آمده بود يك خيابان را به اسم پايتخت كره در تهران نامگذاري مي1348خواندم كه در سال به تازگي مطلبي مي

عوامل مختلفي مطرح ! رفته شودگويد آرزوي ما اين است كه سئول روزي مثل تهران پيشاو در آن روز مي. افتدبرعكس آن هم در سئول اتفاق مي
 خيلي مهم اين است كه در رأس يك عامل. برندد و كار را جلو ميزننكنند و با اين سرعت از ما جلو مياست كه آنها با اين سرعت، رشد مي

. ايستند و پاي اين امر ميملي است آدمهايي كه سر كار هستند نگاهشان بيش از اين كه منافع فردي و حزبي و جناحي و يا محلي باشد،،حكومت
شود، پيش از اين كه پشتوانه اين تصميم، منافع ملي اگر مسائل قبل يا بعد از انقالب را دنبال كنيد در خيلي جاها خيلي از تصميمات كه گرفته مي

.خواهد يك نفعي را ببردگردد به يك نفر يا يك جريان كه مييا برميباشد منافع حزبي است
از . كردسخنراني مي) ماهسفانه اسمش را فراموش كردأكه مت(ريزي و توسعه كه بوديم يك آقايي عالي پژوهش در برنامهمؤسسه يادم هست در 

شود كه ايشان مأمور مياستاين  خيلي جالب بود و هنوز به يادم ماندهي از خاطراتش كه برايميك. شودايشان به عنوان معمار توسعه نام برده مي
ربوط بهاين صحبت م. يط و وضعيت نامطلوب كره بعد از جنگ و گرسنگي و بيكاري مردم را مهندسي بكند و به وضعيت مطلوب برساندكه آن شرا

او . اي يك محصولي را به عنوان چاپگر درست كرده بود كه محصول خيلي جديدي بودگفت كه يكي از شركتهاي كرهمي.  سال پيش است15-16
را همين امر باعث شد آنها ايده اين طرح . رساختهاي الزم را براي توليد نداشتيم، نمونه اوليه را براي توليد به ژاپن برديمگفت چون در كره زيمي

براي ما اين امر به لحاظ مالي هم در آن شرايط سخت .  و شروع بكنند به فشار آوردن روي ما براي گرفتن امتياز توليد اين محصول در ژاپنندريگب
گفت من بر نظر خودم مي. گفت حتي رئيس دولت با اين نظر من مخالف بوداو مي. ما اين را در كره بايد توليد بكنيم!  ولي من گفتم كه نه.خوب بود

ست و اچند در سطح ملي يك تصميم ريز اين هر.  روز آمدند و گفتند بيا و كار را ادامه بده10بعد از . استعفا دادم و به خانه رفتمايستادم و حتي
دهد كه در آنجا دهها تصميم مثل اين شكل گرفته است كه منافع ملي و بلندمدت  به عنوان يك نمونه نشان ميولي، خيلي مهم نباشد استممكن

 كار شوند و بر مبناي منافع گروهي سراگر اين شكل بگيرد، آدمها هم درست انتخاب مي. مدت ارجحيت داشته استبر منافع فردي و گروهي و كوتاه
شود و در درست مي... آيند و در اين صورت سياستها، روشهاي تعامل با دنيا، نوع تنظيم روابط كسب و كار و آدمهاي توانمند بر سر كار مي. آيندنمي

ا هستند كه يك سري گردد و فقط استثناءهشود و همه چيز به آدمها برميگرفته موردي مياگر اين اتفاق نيفتد كارهاي صورت. افتدمسير توسعه مي
.دهندكارها را انجام مي

شان باهوش باشند جامعه% 5دانيم مردم كره خيلي مردم باهوشي نيستند و شايد به نظر شما چه عواملي مهم بودند؟ مي
شود كه چنين وضعي پيش بيايد؟پس چه باعث مي.  باهوش باشند%40ولي در ايران شايد 

 فرق ما با بقيه اين است كه در .درست است و اين ويژگي وجود دارد. ترند يا درصد باهوشهايشان زياد استشها از همه باهوگويند ايرانيمي
ها اي بايد سازوكار ضريب هوشي متوسط به پايين دارند و در ايران برعكس ولي باالخره در هر جامعه%90 باهوشند و %10كشورهاي ديگر مثل ژاپن 

شود و اينهاست كه موجب توسعه بلندمدت مي.  بر سر كار بروند و دلسوزي داشته باشندخدمتگزارانمند و باهوش و طوري شكل بگيرد كه آدمهاي تو
يعني هيچ نقطه مثبتي در آنها . روند نه سابقه كار دارند و نه بهره هوشي كافي را دارندبينيم كه در اينجا آدمها وقتي سر كار ميهايش را مينمونه

...شود ديده نمي
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! هم ندارندايتحصيالت برجستهچه بسا 
اگر بخواهيد داليل . زنداين موارد در بلندمدت به كشور، ضربه مي. بردبله درست است، تنها چيزي كه دارند يك آشناست كه آنها را بر سر كار مي... 

.» سر كار نيستند برهاي جامعهنخبه«:  درصدش همين نكته اصلي است كه وجود دارد كه90-80ماندگي ما را بررسي كنيد عقب

شود در تأييد فرمايشهاي شما گفت اين است كه شايد تعريف ما از هوش، فقط آن بخش محاسباتي يا يك چيزي كه مي
IQ است در حالي كه آن بخش اجتماعي هوش يعنيEQ كه شايد همان چيزي باشد كه ما صحبت كرديم، شراكت و كار 

اشد، به عبارت ديگر آمادگي ذهني براي حضور در اجتماع و كار كردن براي كشور وجود در ايران ضعيف ب... گروهي و 
...نداشته باشد 

كنيد اين روندي كه در كشور هست مايه شما فكر مي. در كشور ما چندين سال است كه بحث فرار مغزها مطرح شده است
نگراني است يا نه؟

رساند كه رفتنش بهتر از بودن در كشور بندي ميبايد ببينيم چه عواملي يك شخص را به اين جمعاگر اين موضوع را بخواهيم درست تحليل بكنيم 
بحثهاي سياسي، مسائل اقتصادي و مشكالت زندگي مطرح است، مسائل شأن و منزلت آدمها در . عوامل مختلفي در اين زمينه دخيل است. است

طور نيست كه فكر بكنيم آن طرف هيچ مشكلي وجود اين... كسي سر جاي خودش باشد و هاي تخصصي كار، اين كه هر اجتماع مطرح است، زمينه
اين كه روند . جا يك رنگ است و هر جايي مشكالت خودش را داردرسند كه آسمان همهكساني كه چند سالي در آنجا هستند به اين باور مي. ندارد

دارد جنسشان ،روندميطرف آب آنبه جموعه خودمان آدمهايي كه پيش ما بودند و در همين م. كنم را من كامالً لمس مي استرفتن زياد شده
 كه عالوه بر  استرسيدهاآلن به وضعيتي. التحصيل دانشگاههاي خوب با معدلهاي خوب بودندرفتند فارغآدمهايي كه آن موقع مي. شودعوض مي

.روندمتر هم دارند به خارج ميتر و با سطح علمي ك آدمهاي متوسط از دانشگاههاي ضعيف،آنها

 ...اندآنهايي كه اكنون موقع ميوه دادنشان هست، رفتهبرخي از 
. يك سري آدمهاي ميانسال كه متخصص هستند. التحصيل داريم، يك سري آدمهاي باتجربه داريمما در مملكت يك سري آدمهاي فارغ. بله دقيقاً

افتد، چون وضع اقتصادي خيلي خوب نبوده شايد كمك كرده است كه رفتن قي هم در آن طرف دارد ميشود، يك اتفامملكت دارد از اينها خالي مي
آلش رفتن شود از همان اول دورنما و ايدهتر از رفتن آدمها اين باور در ذهن هر كسي است كه وارد دانشگاه كه ميآدمها شتاب پيدا نكند، ولي مهم

هاي فني نگاهشان اين است كه بايد بروند و اگر  درصد دانشجويان مخصوصاً بچه70جرئت گفت كه باالي اگر آمار بگيريم شايد بشود به . است
كند و اين خيلي فاجعه حتي اگر نرود هم طرف احساس سرخوردگي مي. رسد درصد مي90دانشگاههاي خوب كشور را در نظر بگيريم آمار به باالي 

. گذرد كه بروداگر هم فرصت كارآفريني دارد از كنارش مي. خواند كه براي رفتن مناسب باشدوري ميخواند طدر نتيجه فرد درس هم كه مي. است
ممكن است از تمام كساني كه خواهان رفتن هستند همه موفق به رفتن نشوند و بمانند، ولي . اين نوع نگرش در بلندمدت خيلي لطمه خواهد زد

شود و در نتيجه آدمهاي خيلي قوي مطرح ري است كه از آن زمان مفيد، خيلي خوب استفاده نميهايشان طوگيري شخصيتشان و تجربهنحوه شكل
مند باشيد از همان اول به دنبال تجربه كسب كردن و كار كردن در تان ماندن در كشور باشد و به زمينه كار عالقهشما اگر برنامه ذهني. نيستند

!رويدميخارجي دنبال خواندن زبان به ولي در غير اين صورت. محيط كار خواهيد بود

... از دانشگاه بهتري بتواند پذيرش بگيرد تاگيرد هاي باال مييا فقط نمره
.ردب از بين مي رافرصتهاي كسب و كارموضوع، و اين 
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ها ن مهرههايي كه ما در فضاي كسب و كار طي كرديم، يعني اگر همه ايدر بحث شراكت و كار گروهي، بعد از اين پله
شما چه تعريفي از موفقيت داريد؟ حاال چه يك فرد موفق باشد و . برسيمدرست چيده شده باشند بايد به مفهوم موفقيت

.چه يك شركت موفق
شان، شان، نوع تحصيالتبراي يك فردي مطابق با خصوصيات اخالقي. تواند تعاريف متفاوت زيادي داشته باشدبسته به آدمهاي مختلف، موفقيت مي

شان، يك نفر دنبال اين است كه بزرگترين شركت حوزه فعاليت خودش را اداره كند، يك نفر ممكن است كه بخواهد چهار نفر آدم جمع نوع خانواده
.شايد يك كسي دنبال نام و اعتبار خوب باشد و از يك ميزان وضعيت مالي كه گذشت ديگر برايش مهم نباشد. شوند و يك كار تخصصي بكنند

افزايش درآمد، شبيه همان بحثي است كه در منحني نيازها مطرح است، كه اول دغدغه مالي مطرح است، بعدش زندگي مطلوب و بعد هم 
تواند متفاوت باشد، اگر بخواهم دقيق جواب در شركتها هم بسته به اين كه تعريفشان از موفقيت چه باشد مي. شودهاي اجتماعي مطرح ميدغدغه

هاي اصلي را داشته انداز سازمان بستگي دارد، يعني ممكن است موفقيت اين باشد كه بتواند خودش را كشوري بكند، بتواند مشتريمبدهم، به چش
هايي توانند مشخصهباشد، بتواند شماره يك باشد، بتواند متخصصان را دور خودش جمع كند، بتواند به لحاظ محيط علمي جذاب باشد، همه اينها مي

.تواند متفاوت باشدانداز سهامدار اصلي ميفقيت باشند كه متناسب با چشمبراي مو

دانم آيا صحبتي باقي ماند كه به نظر شما خوب بود راجع به آن صحبت بشود؟نمي. من تمام سؤالها را پرسيدم
.كنيد، خيلي كار ارزشمند و خوبي استفرين جمع ميهايي كه داريد از افراد كارآتجربه. ستدهيد كار ارزشمندي ااين كاري كه شما داريد انجام مي

خواهند موفق باشند بايد نگاهشان به كسب و كار، هميشه يك نگاه خوشبينانه و بلندمدت  اگر مي،اندجواناني كه تازه وارد حوزه كسب و كار شده
گويند شما آن موقع كه وضع كنم ميوانان كه صحبت ميمن با ج. اندوقت از وضع موجودشان راضي نبودهاند كه هيچآدمهايي موفق بوده. باشد

يعني هميشه عوامل منفي را ... ولي اآلن سخت است و . ايد شرايط خيلي راحتي داشت اقدام كرده،صنعت خوب بود و آن موقع كه كار راه انداختن
كسي از ، ولي به يك نوع ديگر، يعني هيچ استمشكالت بودهكنند كه زمان ما هم همين توجه نمي. گذارندكنند و كنار هم ميگردند و نگاه ميمي

.شود توانمند و ثروتمند و بدون مشكل، زاده نمي،شكم مادر
Think هست كه IBMاي به عنوان شعار در يك جمله. مهم اين است كه نگاه مثبت داشته باشند و بر مبناي اين نگاه مثبت، بزرگ فكر كنند Big

شود و خود از سر راه برداشته و حل و فصل مي خود به ، مشكالت.خواهند موفق باشند، قدمها را بايد بزرگ بردارندگر ميا. يعني بزرگ فكر كنيد
اگر مسائلي كه مطرح شد مثل نوآوري، پشتكار، خالقيت را به كار بگيرند، مطمئن . اينها مسائلي نيستند كه آدم بخواهد به خاطرش نااميد بشود

.ها و افق ديدمانمان و انگيزهگردد به خودمان، ارادهبر مي. ما چيزي از ديگر كشورها كم نداريم. هيم شدهستم كه موفق خوا

. سپاسگزارمفرصتي كه در اختيار گذاشتيددر پايان از 
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.اهميت استدر ايران ارزش كافي را ندارد و كماز تجهيزات » نگهداري«كار •
.يك مورد هم بحث آموزش پرسنل است كه پرسنلي كه قرار است كاري را انجام دهند از لحاظ تئوري و عملي در سطح كافي و به صورت متبحر نيستند•
.سوي تفاهم بردارد كل كار، به نتيجه خواهد رسيده  باشند و هر كسي يك گام بشته دا گذشت،در تقسيم سود و ضرراگر شركا •
.هاي ناموفق داخل كشور داردها تمايلي به جمع شدن با هم و انجام دادن كارهاي مشترك ندارند و اين شايد ريشه در تجربهايراني•
.كرد مسائل را حل مي»گذشت«ماندند و  نداشت و تا آخر عمر هم به آن پايبند ميوجودچيز مكتوبي گرفت و هيچدر قديم شراكت، شكل برادري به خود مي•
.خيلي از قوانين نياز به طرح شدن يا وارد جزئيات شدن ندارد،دهد تا شركت پيشرفت كنديك نفر تمام توان خود را در اختيار سازمانش قرار ميوقتي •
. كارآفريني نيست،عني كارآفرين بايد ايجاد اشتغال كند ولي همراه با يك نوآوري و صِرف ايجاد اشتغالي. مسئله كارآفريني با مسئله اشتغال تفاوت دارد•
.هد و يك خالء را پر كند مورد غفلت واقع شده را نگاه بيندازد و محصول يا خدماتي را كه نياز است ارائه د،كارآفرين كسي است كه جاهايي كه در بازار مصرف•
. پتانسيلهايي وجود داشته باشد كه كارآفرين بايد بتواند از آن پتانسيلها بهره ببرد و كاال يا خدمتي را به خارج از كشور صادر كند،ممكن است در كشور•
.دبرال بكار بايد بازده افراد در جامعه با. كارآفريني نيست) اشتغالزايي( را پاسخ بدهند مولد نيست بلكه افراد بيشتري همان حجم تقاضاي قبليكاري كه •
.بيرون ارتباطي نداردنگاه از آمده است پشيمان نباشد و به آدم موفق كسي است كه از راهي كه •
.دهد كه بيشتر رشد كنيدبه شما اجازه نميكاربازار. توانيد رشد كنيد در ايران شما تا يك سطحي ميلي علمي بااليي دارند و توانايي،التحصيالن شريففارغ•
.نيست...  موفق است و موفقيت هم بسته به پست و مقام و،كند از راهي كه رفته پشيمان نيستكسي كه احساس •
.اين مشكالت مربوط به مدير است. رغم اين كه ما از كارفرما پول گرفته باشيم يا نهدر تمام مدت، حقوق پرسنل در روز اول يا دوم ماه پرداخت شده است؛ علي•
.ايمها را انتخاب كردهبهترين كارخانهما ! كنند ولي با كيفيت درجه يكايم و طبق خواسته ما توليد ميدهبا چند شركت چيني وارد كار ش•
. سال بعد6 يا 5كند و گاهي  ماه بعد بازدهي را شروع مي6گاهي سرمايه يك سال يا .  فرق دارد، سرمايهبازگشتدر هر كاري دوره بازپرداخت و يا •
.طور استدر ايران هم مسلماً همين.  بازاريابي در پيشبرد اهداف يك واحد توليدي يا خدماتي نقش زيادي دارددر دنيا ثابت شده است كه•
.كندكار خوب خودش تداوم پيدا مي.هم خودش نوعي بازاريابي است» كيفيت كار «در عين حال كه نقش بازاريابي خيلي مهم است •
.شود شما از او خريد كنيد بيان است و به اثرگذاري فرد ربط دارد كه بتواند رابطه فكري ايجاد كند و باعث بازاريابي نوعي هنر و تخصص است و كمي هم فن•
.شويمالبته در مورد همه پرسنل سياست اين است كه اگر بخواهند بروند ما مانع نمي. شودپرسنل اگر مشكل داشته باشند بازتاب آن در شركت ديده مي•
. ممكن است برود و اين روندي طبيعي است،ماند و روزي كه نتوانمتا روزي كه بتوانم راضي نگه دارمش مي. مانددر يك شركت نميآخر عمرش كس تا هيچ•
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.با تشكر از وقتي كه اختصاص داديد، لطفاً راجع به مدارج تحصيلي خودتان بفرماييد
 در رشته مهندسي برق 54 دانشگاه شريف و در سال 6 هستم، يعني دوره 50دوره دبيرستان را در دبيرستان خوارزمي تهران بودم، ورودي سال 

FITليسانس را از دانشگاه رفتم وفوقامريكابعد براي ادامه تحصيل به . ما تقريباً همه چيز خوانديم، هم قدرت و هم الكترونيك. التحصيل شدمفارغ

. ماه به سربازي رفتم6 به ايران برگشتم و 56امريكا در رشته مهندسي كنترل گرفتم و در سال 
ديديم و بقيه دوره سربازي را جذب بازار كار  ماه آموزشي مي6التحصيل خارج از كشور كه ما فقط آن موقع طرحي بود به نام دانشجويان فارغ

.شدمان حساب ميكرديم به عنوان سابقه سربازيشديم و همان شركتي كه در آن كار ميمي
 ماه به 6بعد براي . پنج ماه در آنجا بودم-وقتي از امريكا برگشتم به شركت آيسكو رفتم كه پيمانكار تأسيسات برقي براي شركت نفت بودند و چهار

60من تا سال .  ماه بود6 خوبي بود كه عمالً دوره سربازي امتياز. آموزش سربازي رفتم و دوباره براي ادامه دوره سربازي به همان شركت برگشتم
هم كارهاي ديگر ولي بيشتر با وحوزه نفت بودداشت كه هم در... اهواز  آبادان وهاي زيادي در بندر امام،ه پروژهدر همان شركت آيسكو بودم ك

. مدير پروژه و سرپرست كارگاه بودم. دادم امام خميني را انجام ميدر دوراني كه در آنجا بودم، كل سامانه تأسيسات برقي بندر. شركت نفت بود
سيسات برق انجام  زمينه تأهمه كاري در. دادمرساني روستاهاي استان كردستان را انجام ميسامانه توزيع برق صنايع فوالد اهواز را كار كردم و برق

با . نه كار پيمانكاري كم شده بود و شركتي كه در آن بودم كارهايش كم شده بودچون آن موقع زمي. خودرو شدم جذب ايران60داديم و در سال مي
خودرو قرار دو پروژه نيمه تمامي كه داشتند و آنها را به اتمام رساندم، مورد استقبال مديرعامل ايران-ميل خودم رفتم و بعد از چند ماه به دليل يكي 

. وب شدمص مهندسي ايران خودرو كه در آن زمان به صورت يك اداره در داخل ايران خودرو بود منگرفت و به عنوان مدير اداره طراحي و تحقيقات
در كارخانه . خودرو بودسازي داخل خود ايرانآن موقع اتوبوس. ها هم پروژه افزايش ظرفيت توليد اتوبوس بودچند پروژه داشتيم كه بزرگترين پروژه

ما اين كارخانه را .  عدد در روز برسد20 عدد به 4 قرار شد ظرفيت توليد اتوبوس از و هزار متر مربع داشت 50جنوبي سالن پژو كه مساحتي در حدود 
. شد به ما گفته شد هيچ دستگاهي نبايد از خارج از كشور وارد شود و همه چيز را بايد خودتان بسازيدطبق چيزي كه شعار داده مي. طراحي كرديم
ها از مرسدس بنز آمدند و به طوري كه وقتي آلماني. ن كه در اختيارمان بود شروع به كار كرديم و كار خوبي هم انجام شداي از مهندساما هم با عده

.ايم در خط اتوبوس، اين كارها را بكنيمكارهاي ما را ديدند خيلي تعجب كردند كه توانسته
هاي دانشگاه شريف كه با خودم به آنجا آمده بودند تصميم گرفتيم كه ديگر از بچه بود كه به دليل اين كه روحيه پيمانكاري داشتم با دو نفر 62سال 

.  مهندس برق بوديم و يك مهندس مكانيك2 شركت ايجاد نيرو را تأسيس كرديم كه 62شهريورماه سال . بيرون بياييم و شركتي تأسيس كنيم
 بودند كه ما هنوز هم با هم 46درضا مفخم مهندس مكانيك ورودي  و آقاي مهندس محم50 ورودي 6پور مهندس برق دوره آقاي محمد علي



ايجاد نيرومديرعامل شركت غالمرضا وهابمهندسآقايگفتگو با 

���

پور شركتي داريم به نام پارت سپهر كه آقاي علي. كدام مدير يك قسمت هستيمشريك هستيم و البته چون كار ما وسعت پيدا كرده است هر
اني هم داريم كه آقاي مفخم مسئوليت آن كار را به عهده دار است و ما نمايندگي گراسو هلند را داريم و يك شركت ساختممسئوليت آن را عهده

.عهده دارممن هم مسئوليت كارهاي شركت ايجاد نيرو سنجشگران و كارهاي تجاري را بر. دارند و همه با هم شريك هستيم

.لطفاً درباره زمينه فعاليت خودتان بفرماييد! آقاي مهندس
ايم و نفت، گاز، برق و مخابرات انجام دادهي شركتهايهاي زيادي را براما پروژه.  است تأسيس شده در همين محل1362شركت ايجاد نيرو از سال 

هاي هاي اتوماسيون از جمله خطوط رنگ بدنه و يا مونتاژكاري و سامانهپروژه. يماههاي اتوماسيون صنعتي شد تقريباً وارد سامانه1380از سال 
.داديم اين كار را انجام مي87كرديم و تا سال اندازي و نگهداري مينصب و راهاتوماسيون انتقال بدنه را طراحي، 

داديم و آنها هم به موقع پرداختها را انجام ما كار را انجام مي.  بازار كار، بسيار خوب بود85حقيقت اين است كه بسيار هم راضي بوديم؛ چون تا سال 
تهاي ايران خودرو به تعويق افتاد و به نحوي شد كه تقريباً پرداختها به ما تا يك سال به طول سو وضعيت پرداخ به اين85از سال . دادندمي
دادند و ما به جاي كار اصلي خودمان بايد ماشينهاي ايران خودرو را شد و به جاي پول نقد ماشين ميانجاميد و اين اواخر حتي انجام هم نميمي
در نتيجه اين امر تصميم به .  از لحاظ اقتصادي به صرفه نبود و هم اين كه كارهاي ما را به هم ريخته بودكار بسيار پيچيده شد و هم! فروختيممي

هاي زياد آنها خصوصاً تام ايران خودرو كه مهندسي ايران خودرو را به عهده دارد و مدام سراغ ما را رغم پيگيريقطع رابطه با آنها گرفتيم؛ علي
نظامند و چون نفوذ زيادي دارند ما بايد يا وارد جنگ از اه به تعهداتشان عمل نكردوتام داريم شركت ف حسابهايي با  هنوز هم اختال.گرفتندمي

!ما هم ترجيح داديم كه فراموش كنيم. كرديمفراموش ميطلبمان را شديم و يا قضايي مي

البته ما در كار قبلي، تجربه كار كاليبراسيون داشتيم؛ خصوصاً در پارس . م آزمايشگاه كاليبراسيون تأسيس كني يك به اين فكر افتاديم كه87از سال 
كرديم يعني چيزي كه داديم به اين صورت بود كه گواهي داخلي صادر ميداديم، ولي كاري كه انجام ميجنوبي اين كار را براي كارفرماها انجام مي

ولي تصميم گرفتيم كه خودمان آزمايشگاه تأسيس كنيم و .  خود مجموعه به ما داده بودفقط درون آن مجموعه معتبر بود و بر اساس اختياري بود كه
وقتي اين تصميم را . كنيم در تمام ايران و در تمام صنايع، معتبر باشدمؤسسه استاندارد به فعاليت خودمان ادامه دهيم تا گواهي كه صادر ميبا مجوز

دانشگاه شريف هم بوديم معتقد بوديم كه بايد يك پله باالتر از ديگران حركت كنيم و كاري كنيم كه در التحصيل گرفتيم و با توجه به اين كه فارغ
.روي اين اصل، آزمايشگاه كاليبراسيون را در سطح پرايمري تأسيس كرديم. اي از مشكالت كشور برطرف شود گوشهتاايران كسي انجام نداده باشد 

غير از به گذاري سنگيني روي آن كرديم و سرمايه. ن وارد ايران نشده بود و هيچ شركتي اينها را نداشتبعضي از تجهيزاتي كه خريديم تاكنو
شود و حتي از طريق كشورهاي واسط هم اين امكان وجود  بحثي كه داريم اين است كه چنين تجهيزاتي ديگر به ايران فروخته نمي،گذاريسرمايه

پذير ي از صنايع راهبردي كشور حاضرند به چند برابر قيمت از ما بخرند؛ به دليل اين كه وارد كردن آن امكانتجهيزاتي كه ما داريم را برخ. ندارد
.نيست

. دانستيم كه اين كار از لحاظ اقتصادي، خيلي درآمدزا نيست و توجيه اقتصادي در اين مقطع زماني نداردولي هدف ما فقط بحث اقتصادي نبود و مي
كاري مواجه هستيم ولي اين بحث را يك فرصت ديديم و در اين دانستيم كه با كمهاي صنعتي كه در حال انجام است ميپروژهبا توجه به ركود 

 يك شركت تأسيس كرديم به نام سنجشگران نيرو87در سال . دهيمهاي ما كم شده و كار اجرايي، زياد نيست اين كار را انجام ميمقطع كه پروژه
شركت ايجاد نيرو و شركت انرژي پيمان كه هر دو شركت پيمانكار تأسيسات برق و ابزار دقيقند و : ركت تشكيل شده استانرژي كه از دو ش

 مجوز اداره 30/6/88 تجهيزات خريداري شدند و از 88و87صاحبان اين دو شركت بودند كه سنجشگران را تأسيس كردند و خوشبختانه در سال 
.ر كاليبراسيون گرفتيماستاندارد ايران را براي كا
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هر دو شركت در همين محل هستند؟
.  عسلويه داريم12اي در فاز خير، دفتر اجرايي ما آن طرف خيابان است و اين قسمت به آزمايشگاه اختصاص داده شده است كه در حال حاضر پروژه

ت انرژي پيمان است مسئوليت كارهاي اجرايي را بر عهدهالبته پروژه كوچكي است در حد پانصد ميليون تومان و آقاي درفش كه مديرعامل شرك
.ميكاليبراسيون و امور تجاري را به عهده دار كارادارند و م

ها و دستگاههايي كه در سطح پرايمري است از همان روز اول مورد استقبال صنايع بزرگ قرار گرفت؛ اين آزمايشگاه به دليل مشخصهخوشبختانه 
 تجهيزاتشان را به خارج از ،گاز، صنايع دفاع و شركتهايي كه تجهيزات پيشرفته و دقيق دارند قبالً براي كاليبراسيوننفت وصنايع وارت نيروزو

.دهيمانجام ميخودمان ها خي از حوزهركردند، ولي حاال ما اين كارها را در بكشور ارسال مي

رساني كرديد؟خودتان به اين شركتها اطالع
كردند كه چه كسي رساني كرد؛ چون شركتها از اداره استاندارد سؤال ميرساني كرديم و البته خود اداره استاندارد هم اطالع اطالعبخشي را خودمان

به داديم همه تواند اين كار را انجام دهد و ما جزو ليست آزمايشگاههاي مورد تأييدشان بوديم و نيز بعضي كارها را چون براي اولين بار انجام ميمي
صنايع، مثالً يكي از. كرديمرفت و برگشت آنها نامعلوم بود كاليبره ميشدند و تجهيزاتي را كه بايد به بيرون از كشور ميسوي ما سوق داده مي

ودند و گفت كه روي آن را برش داده بچون يكي از همكاران ما در آنجا بود مي. تجهيزي را براي كاليبراسيون به خارج از كشور فرستاده بود
.يعني كاليبره كه نكرده بودند هيچ، گفته بودند اصالً اين تجهيز براي شما ممنوع است! برگردانده بودند

هر كس و . كاري كنيم كه قدم جديدي باشدتا يم اوشيدهكايم وسختي فراوان به ايران وارد كردهباآنها را% 90همين اآلن تجهيزاتي كه ما داريم 
. پيشرفت صنعتي كشور را به دنبال دارد،ين فكر كند كه در طول مدت كارش يك قدم مثبت و جديد بردارد، در نهايتهر مهندسي اگر به ا

. برداري از تجهيزات وجود ندارد مشكل داريم و آموزش كافي براي بهره،برداري روز كشور ماست كه در بهرهاين مشكلِ
وقتي كه . شودها جدي گرفته نمي مستندسازي در كارخانهنظامودوشميدفترچه راهنماي تجهيزات به دور انداخته 

.افتندتجهيزات ايراد پيدا كند و روزي كه نياز به تعمير داشته باشد، تازه آن زمان به فكر نگهداري و كاليبراسيون مي
م و اه به عنوان پيمانكار تعمير و نگهداري كار كردكنم و ده سال همام، اين امر را حس ميخودرو كار كرده در ايران62 تا 60من كه خودم از سال 

.اهميت استدر ايران ارزش كافي را ندارد و كم» نگهداري«توانم بگويم كار مي
يك مورد هم بحث آموزش پرسنل است كه پرسنلي كه قرار است كاري را انجام دهند از لحاظ تئوري و عملي در سطح كافي و به صورت متبحر 

 براي انتخاب تجهيزات، مشاور گرفتيم يعني ، كه اين آزمايشگاه را تأسيس كرديم با توجه به اين كه تجربه هم داشتيم87 سال ما در. نيستند
توانيم همه اين كارها را انجام دهيم ولي تخصص كافي را در همه اين امور نداشتيم و ممكن بود چند دستگاه را به اشتباه دانستيم كه خودمان ميمي

ايم و پرسنل قبل از اين كه شروع به كار اجرايي كنند مدت و تخصصي براي پرسنل گذاشتههاي طوالنيما دوره. كرديم ضرر بيشتري ميوبخريم
 متخصصان خوبي هستند كه متأسفانه از توان آنها به ،سساتؤساير آزمايشگاهها و مدر ،در داخل كشور. انداند و مدرك گرفتهها را ديدهتمام دوره

.شودور كامل استفاده نميط

! استاطالعاتي كه در سينه آنهاست و حتي مستند هم نشدهيعني 
هاي كافي را ديده ايم و خوشبختانه تا زمان شروع كار، تمام پرسنل دورهما هم رفع نياز كرده. بله، به اين دليل كه از اين قضيه انتظار مادي دارند

ها را ديده بودند و حتي دوره استاندارد پرسنل ما تمام دوره88در سال . يكي، فشار و دما شروع به كار كرديمما در سه زمينه تجهيزات الكتر. بودند
.را نيز برايشان گذاشتيم17025
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 چيست؟17025استاندارد 
آورده نمايند تا اثبات كنند كه بر را برشامل كليه الزاماتي است كه آزمايشگاههاي آزمون و كاليبراسيون بايد آناستاندارد مديريت كيفيت است و

المللي گيري اين استاندارد بينكاره  دستاوردهاي حاصل از ب.داراي صالحيت در ارائه نتايج فني معتبرند واندم مديريت كيفيت عمل كردهنظااساس 
:شامل موارد زير است

ساير آزمايشگاهها تسهيل همكاري سازمانها و•
آزمايشگاههاي همكار تجارب بين تبادل اطالعات و•
روشهاي اجرايي سازي استانداردها وهماهنگ•
ايجاد اعتماد به نتايج آزمون وكاليبراسيون به حداقل رسانيدن خطا و•

آزمايشگاههايي كه گفتيد همين جا هستند؟
زمايشگاهي، بهترين محل نباشد ولي دو ايم و شايد براي كار آ در همين محل بوده62 متر مربع است كه از سال 210بله، خوشبختانه فضاي ما 

:حسن بزرگ دارد
يم هاي عمده ما بازار است و به دليل اين كه داخل بازار هستسيسات است و يكي از مشتريأتتنها آزمايشگاه كاليبراسيون است كه داخل بازار-1

 ما در همين بازار اين بود كه به ما مراجعه قبالً مشكل فروشگاههاي خود.، مشتري خوبي براي ما هستندو مردم روي ما شناخت دارند
 هزينه حمل به يشگاه ارسال كنيم تا كاليبره شود،دادند و اگر قرار بود كه ما تجهيز را به آزماكردند و تجهيزاتي را براي كاليبره به ما ميمي

 همه فروشگاهها راغب هستند كه با ما كار ،ر استولي اآلن چون آزمايشگاه ما در بازا.  صرفه اقتصادي نداشت،اي بود كه براي مشتريگونه
.كنند تا آزمايشگاههاي ديگر

ها هم مشكل نداشته باشند اينجا محلش متعلق به خودمان است و اگر محل نداشتيم پيدا كردن جايي كه شهرداري ايراد نگيرد و همسايه-2
اي مثل كارهاي پروژه مثالً.شودارشان در همان محل انجام ميها كبعضي از پروژهالبته ما يك محل هم در عسلويه داريم و. سخت بود

در صورتي كه ابزار كاليبراسيون در سايت عسلويه كم باشد كمبود تجهيزات را از اينجا ارسال . پتروشيمي كه تجهيزات ابزاردقيق زيادي دارند
.هيمديك پروژه را انجام مي روز تا يك ماه كار15و معموالً در عرض نماييممي

اين افراد را آيا شما . انداند و با تجربههمكاران فعلي شما يك سري افراد خبره بودند كه هر كدام در يك صنعت بوده
داديد با آنها آشنا شديد؟ها را انجام ميخودتان شناسايي كرديد و به تدريج كه پروژه

يك سري با كارفرماهايشان صحبت كرديم و مثالً به . شناختيممايشگاه، آنها را مياينها افرادي بودند كه ما با توجه به رفت و آمدها و تماسهاي آز
يا اين كه برخي بازنشسته شدند . كردندبريم و آنها هم قبول ميخريم و نيروي شما را هم مي ميليون تومان جنس مي100گفتيم ما از شما آنها مي

ما هم پيشنهاد داديم و آنها را جذب كرديم و . اري خود را دارند؛ چون هم تجربه دارند و هم تواناما سن خيلي بااليي نداشتند و اينها بهترين زمان ك
 مهره اصلي ما 4يم ولي اه پرسنل داريم كه بيشتر آنها را خودمان آموزش داد15ما در اينجا حدود . يك سري را هم كه خودمان آموزش داديم

.يد اين گونه افراد را جذب كردبا. ايمنيروهايي هستند كه از بيرون آورده

تا چه سالي جمع سه نفري شما كه مؤسسان شركت بوديد، برقرار بود؟
 هر سه در 73بينيم اما تا سال  يكديگر را مي،البته اآلن هم يك روز در ميان يا دو روز در ميان، در جلسات. جا بوديم همه يك73ما تقريباً تا سال 

. عضو هيئت مديره ايجاد نيرو هستيمنفر، هر كدام در يك ساختمان جدا هستيم ولي مشاركتها برقرار است و هر سه همين ساختمان بوديم و اآلن 
.توان با هيچ چيز مقايسه كردهاي قديمي را نميهيچ موقع ارزش اين دوستي
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ايد و ا هم به تفاهم رسيده داشته است و بشركتهايي كه به راه انداختيد سوداز اين جنبه كه . يداهالبته شما موفق بود
!ديدخور به چالشي برمي در حين كار،خدا نكند اگر. ايدمشكلي نداشته

 در ضمن در .سطح باشند هميكديگرافراد بايد روي هم شناخت داشته باشند و با وست يك مسئله خيلي مهم در شراكت تفاهم و گذشت بين شركا
سوي تفاهم بردارد كل كار، ه  باشند و هر كسي يك گام ب داشتهتقسيم سود و ضرر وقتي كه گذشتمسائل، نسبت به هم گذشت داشته باشند و در 

.به نتيجه خواهد رسيد

. .. از حق نيست، منظور اين است كه همراهي كنند، به تفاهم برسند و شرايط را درك كنندنگذشت به معناي گذشت
. ز صد درصد درست نيست و يك درصدي را بايد طرفين بتوانند نسبت به هم كوتاه بيايندشود هيچ چيبله مثالً وقتي حساب و كتابها انجام مي

يك نكته در بحث شراكت اين است كه در هنگام تقسيم كار، شايد همه به يك اندازه كار نكنند ولي قرار است برابر يا به 
.ندبرنميسود  مثل هم نسبت سهامشان سود ببرند و بايد اين بينش را داشته باشند كه همه دقيقاً

ها برابر نيست؛ ولي بحث اين است كه همه به اش كار كرده مهم است چون مسلماً تواناييقدر كه انسان احساس كند شريكش به اندازه تواناييهمان
ث اين است كه كوشش خود را باشد ولي بح% 80و يكي % 90كنند ممكن است بازده يكي وقتي دو نفر كار مي.  كنند»سعي«اندازه توانايي خودشان 

.آيداين احساس وقتي باشد شك و ترديد هم به وجود نمي. كاري نكرده باشندكرده باشند و كم

دانيد كه تفاوت عملكردشان خيلي فاحش نباشد؟براي اين كه توازن، حفظ شود آيا الزم مي
التحصيل شريف هستيم و حتي من و ما هر سه فارغ. باشند تا به نتيجه برسندسنگ سطح و همطور كه گفتم افراد بايد با هم، همهمان! بله، دقيقاً
دانم در موارد پور، خودم ميپور در طول دوران تحصيل با هم به امريكا رفتيم و درس خوانديم و با هم برگشتيم و مثالً بين من و آقاي عليآقاي علي

اين چيزي است كه خودمان به آن اشراف داريم . ترم و اين يك خصوصيت شخصيتي استتر است ولي در كار عملي، من قويتئوري او از من قوي
.گيرم و يا بر عكسو اگر كاري احتياج به بررسي تئوري داشته باشد من از ايشان كمك مي

ي اين تقسيم كار شما در طي اين سالها برا.  داستان دارد كار گروهي هم مورد نقد همه است،به همان اندازه كه شراكت
كه بتوانيد شركتهاي خودتان را به وضع امروز برسانيد كه موفق هم هستيد چگونه بود؟ چه بين شركا و چه بين 

ها چگونه است و نظر شما چيست؟كارشناسان؟ كار گروهي در ميان ايراني
 ما در ورزش كشتي خوب هستيم چون تنهايي گفتندم و از قديم ميياي است كه در كار گروهي ضعيف هستمتأسفانه خصوصيت اخالقي ما به گونه

در خارج از كشور در همه شهرها، براي . توان ديداين امور را به عينه مي. گيريم، ولي در فوتبال كه بايد با هم بازي كنيم ضعيف هستيمكشتي مي
. ها شايد بيشتر باشددر صورتي كه تعداد ايراني. ينيدبولي شما محله ايراني نمي...  تركها و ها، عربها،اي هست مثالً محله چيني محلههر كشوري
مثالً چون . هاي ناموفق داخل كشور داردها تمايلي به جمع شدن با هم و انجام دادن كارهاي مشترك ندارند و اين شايد ريشه در تجربهولي ايراني

خواهند همه چيز بر اساس ما اين باشد كه مي شايد دليل آن در كشور.اند آنجا هم تمايل دارند كه بروند و تنها كار كننددر شراكتها ناموفق بوده
شود هر گيري چون چيزي مكتوب نيست باعث ميحل شود و به دليل مكتوب نبودن كارها و نبودن اساسنامه در موقع الزم براي تصميم» دوستي«

گاهي اختالفات، با گذشت حل .  وقتي كه گذشت هم نباشدبه خصوص.  تفسير شود و بين شركا اختالف ايجاد شود،موضوع به شكلهاي مختلف
آن موقع است كه قرار . خواهد از موضعش پايين بيايدكس نميو هيچ»  برادر، حساب است و كاكا،حساب«همه معتقدند كه ! شود و گاهي هم نهمي

. خواهد كردگذاشتند به حل اختالفات آنها كمكو مدار و اساسنامه مكتوبي كه بايد از روز اول مي
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 سال دارد 50-40اي كمتر از در مورد صنعت هم صنعت ما سابقه. نيست» ايحرفه«شايد بتوان گفت رفتار ما در شراكتها، 
به نظر شما . توانسته است رشد كند و پايه فرهنگي آن ايجاد شوداما قضيه شراكت حداقل در تجارت كه مي. و جوان است
ايم؟ه خوب عمل نكردهها در اين زمينچرا ما ايراني

چيزي به صورت مكتوب و نوشته وجود نداشت بلكه به صورت كالم بين آنها رد و بدل گرفت و هيچدر قديم شراكت، شكل برادري به خود مي
و مذهب ما دارد كرد كه تا حدودي هم ريشه در دين  خيلي مسائل را حل مي»گذشت«ماندند و همان بحث شد و تا آخر عمر هم به آن پايبند ميمي

تر شده است و شايد ديگر بحث در جامعه امروزي اين قضيه تا حدودي كمرنگ. خوردندگاه به مشكل بر نميكه هيچاست  آن داليل بوده  به شايدو
اري باشد كه هنوز اگر قرار است شراكت صورت بپذيرد بايد بر اساس يك سري اصول پايد. است كه بايد در جامعه جا بيفتد» يافتهمانزشراكت سا«

.گيرد بدون اين كه پايه و اساس درستي داشته باشداند و هنوز هم شراكتهايي صورت ميا جا نيفتاده مدر كشور

گونه اينوقتي . ايماي كار را تمام كردهايم كه بعد از يك دورهايم و شراكتهاي ناموفقي را تجربه كردهما خودمان هم قبالً اين كار اشتباه را انجام داده
 جا نيفتاده است كه شراكت بايد بر اساس اصول تجاري و ،توانم بگويم هنوز در ايران اين روالولي مي. شراكتي شكل بگيرد بايد به آن پايان داد

.رشود در صنعت هم يك جور ديگدر ايران در بازار، يك جور شراكت مي. ها باشدختارالمللي صورت گيرد كه مورد قبول تمام سابين

فروش اگر مثالً يك فرش. آيندخورد ديگران به كمك او ميشود كه وقتي يك نفر در يك صنف، به مشكل بر ميهنوز هم اين امر در بازار ديده مي
كنند كه ساليان سال است ولي كساني اين كار را مي. كنندكنند و چكهايش را جمع ميبه او كمك مي. شوندشود يك عده جمع ميورشكست 

.بازي نيستدانند اعالم ورشكستگي او از روي حقهاند و ميشناسند و با هم كار كردههمديگر را مي

توان كمبود كار گروهي دانست؟ و اين كه اين يابي كنيم آيا دليلش را مياگر بخواهيم مشكالت شراكت را در ايران ريشه
دو ريشه مشترك دارند؟

هاي اداري در مورد شرح يكي از مشاوران ما در مورد سامانه. ه است و تقسيم كارها به صورت كالمي استكار گروهي هنوز براي ما تعريف نشد
 و سايتي را معرفي كرد به نام ايدجا كردهئوليت را با هم جابهگفت شما وظايف و مسكرد و ميوظايف نفرات با مسئول كنترل كيفيت ما بحث مي

onet.comكه بايد است بندي كرده بندي كرده است و شما هر شغلي را كه در آن ببينيد تقسيمح وظايف كارها را تقسيمها شر كه براي تمام حرفه
ها و مسئوليتهايشان چيست؟ دامنه وظايف چيست و به صورت جزئي تشريح كرده و خيلي سايت پر بار و جالبي در چه سطح تحصيلي باشند، وظيفه

ايم و خود ما در اينجا كه در حد باالترين استانداردهاي مديريتي و اداري كار ان وارد جزئيات كارها نشدهمنظور اين است كه ما در كشورم. است
.ولي بايد اين فرهنگ در كشور جا بيفتد. ايماي كه الزم است نرسيدهكنيم، باز هم به نقطهمي

توان با اين هدف رسيد؟چگونه؟ آيا مثالً با آموزش مي
مثالً يك نفر مدير امور مالي است ولي وظايف و مسئوليتها و فرق .  كه تعريف شده درونش شرح وظايف نيامده و خيلي كلي استهاي اداريسامانه

مثالً در بحث تعيين قيمت، آيا او . خورداند و در آينده در موارد متعدد به مشكل بر ميآنها و دامنه كاري و دامنه مسئوليتها و اختيارات تعريف نشده
حتي در يك شركت . كار گروهي هم به مشكل برخورد كندكه شود يار اين كار را دارد يا خير؟ اين تعريف نشده بودن كارها و مشاغل باعث مياخت

شود و اين وظيفه مدير ارشد مجموعه است كه وارد جزئيات شود تا هم باالترين كوچك هم تعريف نشده بودن كارها سبب ايجاد تضاد و تنش مي
.را از كاركنان بگيرد و هم مسئوليتها و اختيارات را مشخص كندبازده 
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قوانين به قدري زياد و پيچيده . مشكل اين است كه تفاسير متفاوت از يك قانون وجود دارد.  كم نداريم،در ايران قانونما 
 كارها و عدم دادن كنند و از طرف ديگر نبود فرهنگ درست كاري و نيز تعريف نشدناست كه گاهي همديگر را نقض مي

.اند و شرايط فعلي را سبب شده استآموزشهاي كافي، دست به دست هم داده
كند و قانون ديگر از جنبه  قانونها متضاد با هم هستند مثالً گاهي يك قانون از يك جنبه يك موضوع را بررسي مي،از لحاظ قانوني در برخي موارد

.اندفاوتي وضع شدهديگر و گاهي اين قوانين در سازمانهاي مت
در يك كشور مثل ژاپن وقتي اين فرهنگ وجود دارد كه يك كارگر يا كارمند براي پيشبرد اهداف شركت ممكن است حتي جان خود را فدا كند، در 

دهد تا ازمانش قرار ميچون يك نفر تمام توان خود را در اختيار س. آن موقع است كه خيلي از قوانين نياز به طرح شدن يا وارد جزئيات شدن ندارد
گفتند بايد نسبت به ما در سربازي كه بوديم مي. اين فرهنگ در كشور ما هنوز جا نيفتاده است. شركت پيشرفت كند و او را هم در زندگي، تأمين كند

 يا ناموفق و فقط به حقوق اگر فردي اين احساس را داشته باشد و برايش فرق كند كه شركتش موفق باشد. گروهان و گردان هميت داشته باشيد
.شودمادي فكر نكند، خيلي از مسائل، حل مي

تعريف شما از كارآفريني يا فرد كارآفرين چيست؟. موضوع كتاب ما كارآفريني است
يعني . ت داردمسئله كارآفريني با مسئله اشتغال تفاو. گويموقتي كتاب قبلي را ديدم نظريات دوستان ديگر را ديدم و من هم نظر خودم را مي

كارآفرين كسي است كه در جامعه .  صِرف ايجاد اشتغال به نظر من كارآفريني نيست؛كارآفرين بايد ايجاد اشتغال كند ولي همراه با يك نوآوري
ا خدماتي را  مورد غفلت واقع شده است و كسي به آن توجه نكرده را نگاه بيندازد و آن محصول ي،خودش نقاط ضعف و جاهايي كه در بازار مصرف

 پتانسيلهايي وجود داشته باشد كه كارآفرين بايد بتواند از آن ،يا ممكن است در كشور وهد و يك خالء را از جامعه پر كندكه نياز است ارائه د
 الزمه »نوآوري«نباشد و در هر صورت يك كارآفرين بايد كاري كند كه تكراري . پتانسيلها بهره ببرد و كاال يا خدمتي را به خارج از كشور صادر كند

. آن است
 تعداد ،دهم تا افراد به صورت شراكتي، سوپرماركت تأسيس كنند و با اين كاراگر دولت بگويد وام مي.  هزار سوپرماركت هست20،در تهرانمثالً

ر شده است ولي همان حجم تقاضاي قبلي درست است كه تعداد افراد شاغل بيشت. كنند هزار برسد هر كدام سه نفر را شاغل مي30سوپرماركتها به 
نيارتان را بدهيد، اما اگر كسي سوپرماركتي بزند كه وقتي شما ليست اجناس مورد.  محل تقسيم شده و كار جديدي صورت نگرفته است30000بين 

ن كار حتي ممكن است موجب تعطيلي اي. بندي شده در محلتان تحويل بگيريد، اين يك نوآوري و كارآفريني استبعد از چند دقيقه آن را بسته
اولي كار مولد نيست بلكه افراد بيشتري بر سر . رود كارآفريني به شمار مي،چندين سوپرماكت ريز و درشت هم بشود اما چون با نوآوري همراه است

.اي باشد كه بازده افراد در جامعه باال برودكار بايد به گونه. )اشتغالزايي (اندكار رفته
داديم و مربوط بود به كم كردن انرژي و نيروي كار به ما هر طرحي كه ما مي. خودرو بخشي بود مربوط به ذخيره انرژي و اتوماسيوناندر اير
كند و گاهي ماشين روي آن هست و گاهي نه، ما حسگري تعبيه ثالً يك نقاله كه دائم كار ميم. شد ايجاد ميشد و انگيزهاي پرداخت ميجايزه

 كردن خودكاريا مثالً . رسيد روشن شود و وقتي ماشين خارج شود خاموش شود و موتور آن بيهوده روشن نباشدكرديم كه وقتي ماشين به آن مي
.حلوي كارگري در آن محذف نيرشد و كارگران انجام ميبه دستكارهايي كه 

مان زياد است وجود ثروتي به نام نفت نبوده آيا دليل اين كه ما فرهنگ درست كار كردن را نداريم و يا مصرف انرژي
كمتر كرده باشد تا ملت سختكوشي مانند كره جنوبي؟» كار كردن« كه نياز ما را از ؟است

شود و به تازگي هم به صورت يارانه و خدمات دولتي گري ميشور تبديل به خدمات، كاال و واسطهپول نفت در اين ك. توان اين امر را انكار كردنمي
.شود و مردم ما نياز كمتري به كار كردن دارند تا در كشورهاي خارجيبه مردم داده مي
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ساعت آن شايد معادل يك روز ما باشد و كنند طوري كه يك  ساعت كار مي10،بينيد كه در طول روزرويد ميوقتي شما به كشورهاي خارجي مي
علت اصلي بيرون آمدن .  تا يك ربع وقت دارند كه چاي بخورند و استراحت كنند و پذيرفته نيست كه فردي پشت ميز كارش نباشد2در طول روز 

 براي نماز 12پرسنل ساعت . ظهر بود بعد از 2 صبح تا 5/6ساعت كاري ما . من از ايران خودرو اين بود كه وضعيت كاري پرسنل را قبول نداشتم
توانند نمازشان را در منزل بخوانند و اين باعث اختالف بين من گفتم كارمندان مي. رفتند خانهپوشيدند و ميگشتند و لباس مي برمي5/1رفتند و مي

از مسائل . ام و دبيرستان اسالمي درس خواندهمن خودم يك آدم مذهبي هستم و در دبستان. بيرون آمدماز آنجا من و انجمن اسالمي شد و من هم 
خواستند يك ساعت مي» كاري«آنجا از زمان . خودرو شدم نفر اول ايران،اسالمي هم آگاهي كامل دارم به طوري كه در هنگام گزينش ايدئولوژيك

.وقت براي نماز بگذارند و اين ثواب ندارد

و كار خودش را دارد از مشاغل دولتي بيرون بيايد؟ مثالً شما شود يك كارآفرين كه اآلن كسب چه چيز باعث مي
.توانستيد سالها با سمت باال و حقوق كافي و مسئوليت و تعهد كمتر كار كنيدمي

 يك وقتي برگشتيم سه نفرمان در. التحصيل شديم و به امريكا رفتيم فارغ54 نفر بوديم كه در سال 4ما . اين مربوط به درون شخصيت افراد است
.استخدام شديم و با هم شروع به كار كرديم) آيسكو(شركت 

 دوست داشتم و به  را كار اجرايي،من برعكس. بعد از يك سال، يكي از ما رفت در يك شركت مشاوره مشغول شد و كار اجرايي، زياد در نهادش نبود
 من كار اجرايي را . به يك سو رفتيم،م از ما به دليل تفاوت در روحياتپور رفت در يك كارخانه و در نهايت هر كداآقاي علي. هاي جنوب رفتمپروژه

اآلن هم كه اينجا آزمايشگاه است عالقه به كار . كنمگيريم خودم با تمام پرسنل زير دستم كار ميهايي كه اآلن ميدوست دارم و حتي در پروژه
 ولي فرد ديگري دوست دارد فقط .برمكنم لذت ميچون وقتي كار مي. رومميشود به كمك آزمايشگاه كردن دارم و به محض اين كه كارم كم مي

. بنشيندپشت ميز

 اين كه  ديگرتواند احساس موفقيت كند؟ وتعريف شما از موفقيت چيست؟ چه جور آدمي با چه وضعيت قبلي و كنوني مي
چه شركتي، شركت موفقي است؟

گاه از اين كه در شريف و با شرايط سخت من هيچ. بيرون ارتباطي نداردنگاه از  پشيمان نباشد و به آمده استآدم موفق كسي است كه از راهي كه 
بنابراين اگر ده بار ديگر . از همان بچگي هم دوست داشتم كه مهندس برق بشوم. امام پشيمان نبودم و هميشه احساس غرور كردهآن درس خوانده

وجود دارد كه وقتي خودم را با ساير فقط اين مورد نيز ام از گذشته خودم و كارهايي كه انجام داده. خواهم رفتهمين راه را باز هم از اول شروع كنم 
.نداه بيشتري رسيد»علمي« آنها به سطح موفقيت بينم كه ميآنها از امريكا برنگشتند،كنم كه هاي خودم مقايسه ميايدورههم

 بسته است و شما تا يك سطحي ،توانند به مدارج علمي بااليي برسند و در ايران اين حالت بااليي دارند و مي علمي توانايي،التحصيالن شريففارغ
هايي كه با ما بودند و در امريكا ماندند در سازمانهاي معتبر و در ولي بچه. دهد كه بيشتر رشد كنيدبه شما اجازه نميكاربازار. توانيد رشد كنيدمي

ولي چيزي كه در ايران . امآنها ماندند ولي من از برگشتنم پشيمان نيستم و در كار خودم موفق بوده. كنند و سمتهاي بااليي دارندميمدارج باال كار 
تر هم باشم ولي يكي از آنها پروفسورممكن است از لحاظ مالي از آنها موفق. رسيم با چيزي كه آنها به آن رسيدند تفاوت زيادي داردما به آن مي

كنم من از اين كه در ليست كارآفرينان شريف هستم راضي هستم و باز هم فكر مي.  است و من مدير شركت سنجشگران هستمMITارشد دانشگاه 
...  موفق است و موفقيت هم بسته به پست و مقام و،كسي كه احساس كند از راهي كه رفته پشيمان نيست. ترمنسبت به خيلي از افراد اطرافم موفق

.يستن
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دانيد؟شركت موفق را چه طور شركتي مي
 نفر پرسنل دارد موفق است و 2000توان گفت اگر يك نفر مديرعامل شركت بزرگي شود كه نميمثالً. در مورد شركت هم موفقيت، نسبي است

تمام اي را نيمهم، ولي هيچ پروژهدر همين شركتي كه ما بوديم دهها پروژه انجام دادي. شركتي كه در سطح كوچكتري قرار دارد ناموفق است
نه با دارايي، نه با بيمه و نه با پرسنل، مشكلي نداريم و در تمام مدت، .  تسويه كرديم،ها را به اتمام رسانديم و از لحاظ مالينگذاشتيم و كليه پروژه

اين مشكالت مربوط به مدير است و .  گرفته باشيم يا نهرغم اين كه ما از كارفرما پولروز اول يا دوم ماه پرداخت شده است؛ عليدر حقوق پرسنل 
شايد . توان گفت كه شايد دعاي خير آنها بوده است كه ما در شركت حقوق و مزايا را سر موقع بدهيمخوشبختانه مي. نبايد به كاركنان منتقل شود

دوستي دارم كه نام . ايمايم انجام دادهكه تعهد كردهچون هر كاري را .  خودم راضي هستم،معروف نباشد ولي از لحاظ شخصيزيادشركت ما
 بسيار ،هاي بسيار زياد و بزرگي را انجام داده است و از لحاظ فني پروژهاو. نفر برترين متخصص صنعت نفت ايران است10برم و يكي از نمي

 نفر پرسنل داشت اما 5000شايد ايشان در عسلويه حدود . داردشايسته هم هست ولي به دليل مسائل مالي، اآلن فراري است و مبالغ زيادي بدهي 
.چه فايده؟ به لحاظ فني شايد موفق بوده است اما رضايت ندارد

برنامه شما براي آينده كسب و كارتان چيست؟. ايد شرح داديدشما راهي را كه تا به حال طي كرده
 است در آينده انجام دهيم زياد انتظار مالي نداريم و احتياج هم نداريم كه كاري را صرفاً ايم كه از هر يك از كارهايي كه قرارما اآلن به جايي رسيده

دهم توجيه اقتصادي  اگر بگويم آزمايشگاه را گسترش مي.گويم كليه كارهاي فعلي ما جنبه اقتصادي نداردالبته نمي. به خاطر نفع مالي انجام بدهيم
ولي با اين كه . مان اضافه شودايم كه به گستره كاريهم و اآلن چند دستگاه نو از امريكا و استراليا خريدهدندارد ولي من همچنان آن را گسترش مي

در زمينه كارهاي پيمانكاري هم تجهيزاتي را كه در عسلويه داريم به صورت آماده به كار . توجيه اقتصادي ندارد به دنبال افزايش گستره كاري هستم
براي روزي كه بتوانيم يك شروع در زمينه كار اجرايي داشته باشيم در عسلويه .  نفر را دارد100ابگاه داريم كه ظرفيت اسكانايم و يك خونگه داشته

.رودالبته اآلن هم كارهايي داريم ولي كارهاي پارس جنوبي به كندي پيش مي. داريم و هم انبار داريمهم محل آزمايشگاه كاليبراسيون
ايم و طبق خواسته ما توليد با چند شركت چيني وارد كار شده. كنيمكنيم و در بازار توزيع ميكند، اجناس را وارد ميكار ميبخش تجاري ما هم كه 

ايم و حتي در حد اين كه نصب  آزمايش كرده قبالًايم و جنس توليد شده آنها راها را انتخاب كردهبهترين كارخانه! كنند ولي با كيفيت درجه يكمي
.ايم و يك سال كار كرده و امتحانش را پس داده استكرده

 اما سه مورد اول هم .در حال حاضر از امريكا، كانادا، انگليس و چين واردات داريم. چون هم امكانات آزمايش در اينجا داريم و هم تجربه كافي داريم
air to airما قبالً بابت . كندعوارض دريافت مي% 4شود براي آن مياآلن دبي هر جنسي كه وارد ايران . تري دارد و هم قيمت باالترزمان طوالني

گويد اين جنس ممنوع است كه به ايران برود و بايد جنس به داخل دبي برود و ترخيص كرديم، اما اآلن دولت دبي ميهزينه گمركي پرداخت نمي
.ايمنوان آزمايشگاه مورد تأييد انجمن شناخته شدهشركت ما جزو انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت و گاز است و به ع.شود

كند؟مگر انجمن خودش محصوالت شركتهاي عضو را تأييد نمي
را مورد بررسي قرار است توليدات شركتهاي عضود ولي مركز تحقيقات وزارت نفت قرارنكنييد ميأخير آنها شركتها را براي عضويت در انجمن ت

آنها هم خيلي . اي عنوان كرديم كه اين آزمايشگاه را داريماندازي كنند و ما هم در جلسه راه،گاه مركزي و مرجعخواستند يك آزمايشدهد و مي
 به تمام اعضاي ،به عنوان تنها آزمايشگاه عضو انجمن، ما را به تمام اعضايشان معرفي كرد و ما هم به عنوان امتياز انجمن نيز.استقبال كردند

گرفتند حاال اين تخفيف شامل حال كه شركتهايي كه قبالً عضو انجمن بودند ولي تخفيف نمياست دهيم و اين باعث شده تخفيف مي% 15انجمن 
.شودآنها مي

كند يك من به عنوان همكاري بين اعضا اين پيشنهاد را دادم كه هر شركتي كه از شركتهاي عضو خريد ما عضو اتاق بازرگاني انجمن هستيم و
 شركت توليدي كه بسيار الزم و ملزوم هم هستند و 540گونه باشد حدود اگر اين. مثالً درصدي تخفيف به او تعلق گيرد. يش قائل شوندامتيازي برا
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شود كه مورد شود و باعث رونق اقتصادي بين آنها ميكنند و حس همكاري بين آنها ايجاد ميكننده محصوالت همديگرند با هم كار ميمصرف
.قرار گرفتاستقبال هم 

براي اين كه يك كسب و كار ايجاد كنيد و توسعه دهيد، نهادهاي مالي و بازاريابي چه قدر اهميت دارند؟
گاهي سرمايه يك . شود فرق دارد بازگشت داده مي،اي كه سرمايهدر هر كاري دوره بازپرداخت و يا دوره. بحث مالي در كارهاي مختلف فرق دارد

 ميليون تومان براي 500مثالً در كار پيمانكاري ممكن است شما .  سال بعد بازدهي دارد6 يا 5كند و گاهي دهي را شروع مي ماه بعد باز6سال يا 
پرداخت را از يك جا تأمين كنيد و دو يا سه ماه بعد كارفرما پول را پرداخت ندهد و شما پيششروع پروژه الزم داشته باشيد و كارفرما هم پيش

توان در اين مقوله مي. توان آن را جبران كرددهيد ناچيز است و مي ميليون مي500اي كه بابت در نهايت هزينه. دهيدپول را پس ميدهد و شما مي
د كارآفرينان همواره افرادي نكناين جوابي است به افرادي كه فكر مي. زندزند بلكه حرف اول را تخصص و كارايي ميگفت سرمايه حرف اول را نمي

.يار پولدارندبس
من به خاطر . ابتدا اين كار را بكند توجيه اقتصادي نداردبراي فردي كه بخواهد از. ايمگذاري كرده ميليارد تومان سرمايه2در اين آزمايشگاه حدود 

 نقش دارد چون اگر پول نباشد اينجا پولدر.  بايد براي آمدن بر سر كار، انگيزه داشته باشم كه دوست داشتم، اين كار را كردم، چونخودم و اين
.افتداصالً اين اتفاق نمي

مثالً فردي كه شايد خيلي هم آدم بزرگي نيست دفترش ظاهر . ام ولي دفتر شما فرق داردمن به دفتر خيلي از دوستان رفته
.خيلي دكوراتيوي دارد ولي اينجا انگار همه چيز در نهايت سادگي و فقط براي كار است

جا سه فروشگاه ما همين. هم هستم... مشغله زيادي دارم و در بحث بازرگاني و . وست ندارم در دفترم باشم و هميشه در تكاپو هستماصالً د. بله
كار انجمن . شركتهايي هستند كه بايد بهشان سر بزنم و جلسات و همفكري در كارها مهم است. بر استداريم و سر زدن به آنها و انجام كارها زمان

.اگر وقت آزادي بماند دوست دارم داخل آزمايشگاه باشموگان، كميسيون بازرگاني و انجمن خيريه هم هست كه آنها هم جلسه دارندسازند

.پرسمحاال نظرتان را درباره بازاريابي كاال و خدمات مي. در مورد اهميت مسائل مالي صحبت كرديم
طور است، ولي آن در ايران هم مسلماً همين. داف يك واحد توليدي يا خدماتي نقش زيادي دارددر دنيا ثابت شده است كه بازاريابي در پيشبرد اه

 درصد درآمد 5ممكن است . شودشود در ايران انجام نميگذاري كه آنجا انجام مياهميتي كه در كشورهاي خارجي دارد در ايران نيست و سرمايه
،ولي در عين حال كه نقش بازاريابي خيلي مهم است. كه در خارج رقم آن بسيار باالتر استشود شركت در ايران به بازاريابي تخصيص داده 

.هم خودش نوعي بازاريابي است» كيفيت كار «
چون بايد اول. توان به اين بسنده كردمدت و باكيفيت خودش بهترين بازاريابي است، ولي نمياگر كاري را درست انجام دهيم، به نحو احسن و كوتاه

اگر . رويدمثالً شما به يك رستوران مي. كندكار خوب خودش تداوم پيدا مي. كسي باشد كه به او ارائه خدمت كنم و بعد او مرا به ديگران معرفي كند
ر بازارياب داريم كه ما خودمان يك نف. ايدو يا تبليغاتي ديدهاست معرفي كرده شما را اما دفعه اول يا فردي . رويدغذاي خوبي داشته باشد دوباره مي

كليه شركتها و كارخانجاتي تأسيسات، الكترونيك، لوله و اتصاالت و: مخاطبان ما چند صنفند. كندبه اصناف و شركتهاي مختلف مراجعه حضوري مي
.غيرهپتروشيمي ووز گا، صنايع نفت،صنايع وابسته به آنهاصنايع خودروسازي وسازي، ؛ مثالً داروسازي، كابلگيري دارندكه كار اندازه

.فكر كردن به اين كه به سمت چه كسي برود و چه بگويد؟ كار شما كار يك بازارياب معمولي نيست
شود شما از او بازاريابي نوعي هنر و تخصص است و كمي هم فن بيان است و به اثرگذاري فرد ربط دارد كه بتواند رابطه فكري ايجاد كند و باعث 

.خريد كنيد
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 يك خانم فروشنده گفت يك لحظه ،در فرودگاه.  كيلو باسلوق خريده بودم و به بخش بار داده بودم20 حدود .رفته بودمشيراز به ته پيش من هف
 به هنر،تخصصاين هم هنر است و بازاريابي عالوه بر! وادار كرد جعبه ديگر5تشريف بياوريد و گفت اين شيريني را ميل كنيد و بعد من را به خريد 

.داردسخنوري و ايجاد ارتباط هم نياز

 قدر آيا به نظر شما بازاريابي در ايران سنتي نيست؟ ما در ايران شركتهاي مشاور بازاريابيِ. البته اين بازاريابي فردي است
.كندريزي مينداريم، بلكه هر كسي كه كسب و كاري دارد خودش براي بازاريابي آن هم برنامه

بايد شركتهايي باشند كه به طور تخصصي در اين زمينه كار كنند و البته شركتهايي هستند كه در چند سال اخير تازه شروع به كار . دقيقاً درست است
پرسيدم كه شما براي ما كرد وقتي از او ميمثالً نماينده آنها كه با من صحبت مي. انداند ولي خود اين شركتها هنوز به تخصص كافي نرسيدهكرده

شما چه . توانم انجام دهممن خودم هم اين كارها را مي. زنيم يا تبليغ تلويزيونيزنيم يا در روزنامه آگهي ميگفتند كه بيلبورد ميكنيد؟ مير ميچه كا
توانيد به اين يبه عنوان مثال بگويند اگر شما از فالن طرح استفاده كنيد م. تر است مهم،دهيد؟ تحقيق در مورد محصولكاري وراي اينها انجام مي

. دهد درصد سود مي10 تا 5شود و سال بعد ر به ير ميكنيد، سال دوم يِيا برنامه بدهد كه مثالً سال اول ضرر مي.  سود فروش را باال ببريد،ميزان
د و نياز به تجربه دارند و بايد يك چون خود اين شركتها كوچكن.  كوچك است،اند و بازارشايد هم دليل آن اين است كه هنوز بازار الزم را پيدا نكرده

اندوزي كمتري دارند تا روزي كه بتوانند پيشنهادهايي چون حجم تقاضايشان كم است تجربه. سري كارها را انجام دهند تا به تخصص الزم برسند
.ارائه دهند كه در فروش، تأثيرگذار باشد

اي است ولي بازاريابي ما فراملي نيست و كارهاي ما لي و منطقه بازاريابي محدود و داخ، يك فروختن بيلبورداين كار مثالً
. براي بازارهاي مصرف كوچك است

شركت رادياتور ايران به بنز رادياتور كه فقط يك مورد را به خاطر دارم . البته بعضي صنايع، صادرات هم دارند ولي به كشورهاي همسايه است
 نهادهاي مربوط به آن ، شركتهاي ما حرفي براي زدن داشته باشند و در نتيجه،ام كه در سطح اول جهانيدر ساير موارد نديده. كردكاميون صادر مي

.انداز جمله بازاريابي هم كوچك باقي مانده

در مورد نيروي انساني كه بحث ظريف و حساسي است، در بحث ارتقا و رضايت شغلي چه مواردي وجود دارد؟
.كت سهيمندنيروهاي كليدي ما در سود شر

گيرند؟يعني سهام دارند يا پورسانت مي
هم در حدي است كه در زندگي مشكل او كند و حقوق ايم كه ماهانه مبلغ كمي پرداخت ميسهام شركت را داده% 3 آزمايشگاه فنيما به مدير

دهيم كه دانم كه خانه دارند يا نه؟ وام ميمثالً مي. ا هستچون اينها بايد زندگي كنند، ماشين بخرند، خانه بخرند و ما حواسمان به آنه. نداشته باشد
موريت اگر پرسنل به مأ.  و دغدغه ندارندايم كه زندگي آنها تأمين است و در حد حداقلها را دارندالحسنه داريم و كاري كردهوام قرض. ماشين بخرند

پرسنل اگر مشكل داشته باشند بازتاب آن در شركت . كنندموريت دريافت ميأعنوان حق مه خارج از شركت بروند درصدي از مبلغ كار انجام شده را ب
اگر كار بهتر و با حقوق باالتر پيدا كنند مانع . شويمالبته در مورد همه پرسنل سياست اين است كه اگر بخواهند بروند ما مانع نمي. شودديده مي

پرسنل هم با . بروندكه دهد كه كسي را بيرون كنيم، مگر اين كه خودشان بخواهند مييابند و به ندرت رخ  نمييكار بهترآنها % 99شويم و نمي
ايم، ولي اگر بخواهند بروند كنيم مثالً بابت كالسهاي هر نفر بيش از يك يا دو ميليون هزينه كردهوجود اين كه ما براي آموزششان هزينه زيادي مي

.شويمناراحت نمي
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 كار S7 زيمنس سري PLCخواستيم وارد مقوله اتوماسيون شويم و روي  به آنجا رفتيم و تازه مي80در سال . وژه داشتيمخودرو پرزماني ما در ايران
 شناخت زيادي نداشتند و بالفاصله براي ايشان استادي باتجربه آورديم و همه امكانات را فراهم ونويسي آن تبحر هاي ما در برنامهكرديم كه بچهمي

بخشاكنون تعداد زيادي از نفرات را ديدند و هم... و اينورتر و LOGO و PLC دوره ،كرديم به آموزش دادن و همه پرسنلكرديم و شروع 
تا روزي . ماندآخر عمرش در يك شركت نميكس كه تا هيچ. آمدند و آموزش ديدند ولي رفتندهايي هستند كه ديده آموزش،خودرواتوماسيون ايران

كنيم نيروها را ماند و روزي كه نتوانم او را راضي كنم ممكن است برود و اين روندي طبيعي است و ما سعي مي راضي نگه دارم ميا او ركه بتوانم
.  دارمششايد سطح علمي او به جايي برسد كه من اجازه نداشته باشم اينجا نگه. ولي يك نيرو حق دارد به يك جاي بهتر برود. داريمراضي نگه 

وقتي او . خواندليسانس فيزيك گرفت و اآلن فوق مي. دانشجوي فيزيك دانشگاه تهران بودآمد اينجا به ئول آزمايشگاه دماي ما روزي كه مثالً مس
دي شوم از اين كه افراقدر خوشحال ميآن.  كار كاليبراسيون دما انجام دهد و طبيعي است كه برودتاش دارم اينجا نگه درتوانمدكترا بگيرد كه نمي

. جا هست،اينجا براي همه. اند در كارشان موفقنداند و جدا شدهكه با ما بوده

تر و با توجه به اين كه موضوع كار شما به بازرگاني هم مربوط است و اين كه گفتيد در حال واردات هستيد و واردات گران
 كالً از دست بدهيد؟ بازاري را،برتر شده، آيا مواردي بوده است كه با توجه به تحريمهازمان

پمپهاي بنزين مراجعه كردند و به ما پيشنهاد دادند كه شما تجهيزات اسيون طرف اداره پخش و پااليش براي كاليبربله چند ماه پيش بود كه از
ما هم از يك شركت امريكايي اين .  كنيد كاليبره،بنديم كه پمپها را با دستگاهي پرتابلكاليبراسيون اين پمپها را وارد كنيد و بعد ما با شما قرارداد مي

ولي بعد از . خواهيمخواهيم و گفتيم تجهيزات را براي دبي ميبا آنها تماس گرفتيم و البته نگفتيم كه براي ايران مي. تجهيزات را قيمت گرفته بوديم
خواهد وارد دردسر خواست ما نخريم و يا اگر ميد كه يا مي برابر كردن5دهيم و قيمتها را اين كه فهميدند براي ايران است گفتند پيشنهاد جديد مي

. گونه مسائل هستباالخره اين. شود برايش ارزشش را داشته باشد

حل شما براي رفع اين موانع چيست؟راه
 اقتصادي ،يابي است و ديگر كار و سپس به ايران بفروشند كه باز هم قابل ردبفروشدراه اين است كه شركتي در اروپا خريد كند و به شركتي در دبي

ما نود درصد اجناس قبل را ممكن است بتوانيم . زنيماگر بگوييم تحريمها تأثير ندارد خودمان را گول مي. رود چون قيمتها خيلي باال مي؛نيست
.هزينه اضافي% 25شود و گاهي تا تر تمام ميهمچنان وارد كنيم ولي گران

كشد تا جنس به ايران رخيص در كشور ثالث هم باالخره حمل و نقل هوايي، ارزان نيست و زمان بيشتري طول ميحتي به صورت ترانزيت و بدون ت
.شود است اجازه صدورشان به ايران داده نميHigh-techشود و يك سري جنسها هم كه تر ميآيد و فقط گراناجناس دارد مي. برسد

آيا براي شما پيش آمده است كه به چيزي نياز داشته .  داشته است حديثحرف وارتباط صنعت و دانشگاه هم كه هميشه 
كه به سراغ دانشگاه برويد و بتواند مشكل شما را حل كند؟) نياز فني يا دانشي(باشيد 

انسيل كار دارند و ما هم ايم كه در دانشگاه علم و صنعت يك مركز تحقيقاتي ايجاد شده است كه پت اآلن ما متوجه شده:اي بگويماگر بخواهم نمونه
همين ارتباط چرا با دانشگاه شريف نباشد و الزمه آن اين است كه طي تماسهايي هم ما از كاركرد آنها .  ارتباطي دو طرفه استوكنيم با آنها كار مي

قيقات از آنها استفاده كنيم و آنها در زمينه ما در زمينه تح. اي كه بتوانيم با هم تعامل داشته باشيمبه گونه. مطمئن شويم و هم آنها از كارهاي ما
اين . انداي هم براي آن در نظر گرفتهمتولي آن است و بودجه، بنيان مطرح شده و وزارت علومدر حال حاضر مقوله شركتهاي دانش. اجرايي از ما

التحصيالن دانشگاه با دست  از دانشجويان و فارغبنيان اگر قرار باشد فقطخود شركتهاي دانش. بحث در انجمن با يك سري از دوستان شده بود
. خالي تأسيس شود راه به جايي نخواهند برد، بلكه بايد هر كدام به جايي وصل باشند و تحت پوشش كارخانه، مؤسسه يا آزمايشگاهي باشند
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 ميليون 300 تا 200نها را خريداري كند بايد تجهيزات ما در اينجا براي كار تحقيقاتي، بسيار مفيد است و اگر شركتي بخواهد حتي يك پنجم اي
تواند اما اين شركت مي.  ميليون تجهيزات بگيرد300 تا 200تواند فقط مثالً اگر كسي بخواهد كار تحقيقاتي دما انجام دهد كه نمي. تومان هزينه كند

نجات مثالً كارخانه توليدي قبل از شروع به توليد، روي آن زير پوشش ما بيايند و ما هم تجهيزات و مكان در اختيارشان بگذاريم يا بيشتر كارخا
خواهد تاير خاصي بسازد كه عمر آن دو حال يك فرد مي. سازداي تاير ميمثالً كارخانه. اي داردجنس تحقيق كرده و به فناوري رسيده است و تجربه

تواند هزينه چون كارخانه هم دوست دارد تحقيقات كند اما نمي. استفاده كندبهتر است فرد در كارخانه از امكانات و آزمايشگاههاي آنها . برابر باشد
.نمايد

شود محصولي است كه خود كند محصولي كه در نهايت توليد ميالبته مورد ديگري هم هست و اين كه وقتي فرد محقق در كارخانه تحقيق مي
.ست مشتري آن است و خريد فناوري ايجاد شده تضمين شده ا،كارخانه

اي است كه بنيان تأسيس شود ايده هزار شركت دانش30صرف اين كه . گاه دارندالتحصيل، احتياج به پشتيبان و تكيهو باالخره اين كه جوانان فارغ
! كنند نداريم هزار نفر كه بخواهند كار تحقيقاتي 100 هزار نفر و ما اصالً 100شود حدود  نفر باشد كه مي3هر شركت نهايت . پشت آن فكر نيست

اصل ايده خوب است ولي حركت و روش فعلي اشتباه است و در ميان شركتهايي كه سازندگان صنعت نفت و گازند، شركتهاي خوبي وجود دارند و 
 و سطح علمي كار تحقيقاتي گاهي ممكن است به نتيجه توليد نرسد و فقط به مقاله تبديل شود. امكانات خوبي هم دارند ولي بودجه تحقيقاتي ندارند

. دانش در عمل، به فن تبديل نشودكشور را باال ببرد ولي آن

دهد اما گيرد و تحقيقات انجام ميبنيان فرض كنيد كه يك گروه تحقيقاتي پولي را ميدر بحث حمايت از شركتهاي دانش
گونه، فقط خريد محصول را تضمين تعهدي ندارد كه آن را به فن تبديل كند؛ در حالي كه اگر دولت براي شركتهايي از اين

، شركتهاخواهند به كودكيِدر ايران فقط مي. يابندكند اگر چند بار هم شكست بخورند در نهايت به موفقيت دست مي
.آمپول تقويتي بزنند تا ناگهان در عرض دو سال بالنده شوند

. رد، به جاي اين كه حركت آرام با ساخت زيربناهاي الزم صورت پذيردپذيبخواهند صورت يك دفعه يك حركت تند و جهشي مي. با نظر شما موافقم
اگر . اي مصرف شود و بازده آنچناني هم نداشته باشدبله ممكن است بودجه. شوداين حركت جهشي باعث ايجاد يك سري مسائل كنترل نشده مي

دا كند بايد براي آن فرد ارزش قائل شد و پاداش به آن تعلق گيرد كه در اي پيالمللي رتبه مقاله علمي منتشر كرد كه در جايگاه بين،فردي در كشور
.دهددهد براي خودش انجام ميگيرد و اگر كسي كاري انجام ميكشور ما انجام نمي

اين پروژه بسيار . ستااي با وزارت نفت بسته شده كه در مورد تأمين قطعات يدكي كليه توربينهاي گازي صنعت نفتنامه تفاهم،در انجمن سازندگان
شود و اآلن با يك كنسرسيوم هاي مختلف هستند كه به آنها خدمات هم داده نميد زيادي توربين هست كه از سازندهدر كشور ما تعدا. بزرگ است
هاي كنترل م مسئله سامانهبينيكه گروهي از اين شركتها بيايند و كار را انجام دهند و در اين قضيه مياست اي امضا شده نامه تفاهم،در انجمن

از . من گذاشتم پرسنل ما روي اين مقوله تحقيق كنند. آيدحرارت توربينها و ترموكوپلهاي مورد استفاده و ساخت آنها كاري بود كه از دست ما بر مي
ممكن است اين كار انجام بشود يا . مدهجوري انجام ميمن اين كار را همين... كجا شروع كنيم؟ چه قدر هزينه دارد؟ شركتهاي داخلي كدامند و 

 اما اگر بدانم باال بردن دانشم و ايجاد خط توليد ،ايمقدر كه دانش خودمان را هم باال ببريم شروع كردهولي ما همين. نشود و تضميني نيست
 بعداً از ،شودساختم كه در توربين استفاده ميرا ي مثالً اگر ترموكوپل. كنمتر عمل ميگرداند خيلي فعالمحصول جديد در كشور نهايتاً هزينه را بر مي

حال اين كار فقط براي . كنمتر كار ميشود خيلي فعالم جبران اهام هزينام و هزينه كردهخرند يا حداقل اين كه چون زمان صرف كردهمن مي
. تگيرد ولي اگر پشتوانه مالي وجود داشته باشد مسلماً فرق خواهد داشخودمان صورت مي
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برداشتم اين است كه حلقه مفقوده . اممن مشابه حرفهاي شما را بارها از زبان كارشناسان و كارآفرينان ديگر شنيده
كسي كه در نهاد دولتي بايد تصميم بگيرد تا كاري انجام بشود يا نه، آن آدم خودش ديدگاه ندارد و كننده كار . اينجاست

... و كار نكرده است در بهترين حالت، يك فرد آكادميك. نيست
 هزار ميليارد تومان بودجه براي شركتهاي 3ايم كه از ايم و در حد داخلي در انجمن به اين نتيجه رسيدهب ما در انجمن، اين مسئله را بررسي كردهخ

نبايد . ي به شركتها تخصيص داده شود ميليارد تومان را در اختيار انجمن سازندگان تجهيزات نفت بگذارند كه زير نظر يك كميته فن500بنيان دانش
ها بايد كنترل شده در اختيار شركتهايي قرار گيرد كه پتانسيل  بلكه بودجه.بودجه را به دو يا سه نفر اختصاص دهند و آخر سر هم به نتيجه نرسد

پله ها پلها را ارزيابي كند و پروپوزالها پايش شود و بودجهاي فني، توانايي آنهتوانند واقعاً كار تحقيقاتي انجام دهند و كميتهانجام كار را دارند و مي
قرار بود كه اين پيشنهاد از سوي رئيس هيئت مديره . ها به هدر نرودپرداخت شود و اگر بازده نداشت همان جا جلوي آن گرفته شود كه بودجه

رشد همكاري صنعت ت و حتي اگر از طرف دانشگاه حمايت شود درخوبي اسبسيار اگر موافقت شود كار . اي با وزير نفت مطرح شودانجمن در جلسه
.ثر خواهد بودؤو دانشگاه بسيار م

اآلن از خيلي از دانشگاهها كه . ارتباط دانشگاه و صنعت در ايران هنوز به طور كامل شكل نگرفته است ولي بايد روي اين مقوله كار شود
ها اين قدر خوبند كه ما آنها را بعضي. كنند تا ياد بگيرند ساعت كار مي300 تا 200در حدود . آيندمي اينجا  بهبراي كارآموزيشوندالتحصيل ميفارغ

.داريمنگه مي

راجع به فرار مغزها چه نظري داريد؟
ند تايشان هستند و التحصيلهاي هر سال چداد از اين كه فارغمدتي پيش در دانشگاه، آقاي فرخ مليحي آماري مي. فرار مغزها بحثي طوالني است

خواهيد من گفتم چرا مي. روندگفتند راهكاري بدهيم كه چرا مي بود كه آخرين نفرشان هم رفت و مي72التحصيالن سال فارغ. اندچند تا رفته
ار كنند؟ مثالً بمانند كار خواهيد كه اينها در ايران چه كشوند در علم و شما ميروند يك مهره ميببينيد وقتي از ايران مي! جلويشان را بگيريد

.اين ظلم به آنهاست. تحقيقاتي كنند؟ خوب زيرساخت نيست
من با او . ليسانس را گرفتخواند كه از سوئد پذيرش گرفت و بورس شد و در دانشگاه چالمرز فوقپسر من در رشته برق دانشگاه خواجه نصير درس 

خواستيم خانه پيدا كنيم، يك نفر مسئول اين كار مثالً ما مي. كردندواقعاً به همه كمك مي. دمكررفته بودم و با يكي از كاركنان دانشگاه صبحت مي
ام؟ من دارم كارم را  گفت مگر من كاري كرده!روز آخر گفتم ببخشيد اگر شما را اذيت كردم. كردندداد و به ما كمك ميگشت، آدرس مياو مي. بود

كنيمدهيد كه مجاني به اين دانشگاه بيايند؟ گفتند داريم كمك ميز يكي ديگر پرسيدم چرا به اينها بورس ميا. دهم و اين وظيفه من استانجام مي
!طرز فكر آنها اين است و ما اين. كنيم سطح علمي دنيا باال برود و ما هم از دستاوردهاي آن استفاده ميتا

ترين اطالعات را در مورد كارش در اختيار ديگران يا ارزشكس حاضر نيست كمدر ايران طبق يك منشور برادري، هيچ
مشكل ما . نيروي انساني ما هم خوب است. توان خريدما مشكل علمي نداريم و تجهيزات را هم مي. همكارانش بگذارد

. فرهنگي استمشكليك 
. داند اينها در آينده دستاورد بزرگي داردرود و ميخود صنعت به سراغ دانشگاه ميدر خارج، مقوله ارتباط دانشگاه و صنعت حل شده است و خودبه

.كنيم آماده را استفاده مي حاضر وايم و كار زحمت نكشيده ما.كندها استفاده ميصنعت ما بيشتر از دستاوردهاي پخته شده خارجي
ايم ولي اينها قابل بررسي است و ها كپي كردهجيما به عنوان آزمايشگاه براي هر كاري مثالً كاليبراسيون گيج، يك دستورالعمل داريم كه از خار

.تر كرد و اصالح و تدوين كردشود آنها را كوتاهمييعني ؛بينيم كه قابل بهبود هم هستمي

.در پايان از شما سپاسگزارم
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.جور فعاليت اجتماعي داشته باشندجوانها نياز دارند كه همه.شان كردبايد به جوانها فرصت داد و كمك•
.به اين ترتيب توانستيم شركت را نگه داريم. گرفتيمشناختيم و يك مقداري هم فداكاري بود و تا ماهها حقوق نميما از نظر ذهني همديگر را خوب مي•
.علتش هم اين است كه بايد ابتدا كار را ياد بگيريد. ي پول شروع به كار نكنندكنم كه براكنند توصيه ميبه جوانهايي كه شروع به كار مي•
.گاه شركت به دنبال شما خواهد بودآن.  تجربه كاري به دست بياوريدتابايد باور ديگران بشود كه شما توانمند هستيد •
.كنيدعادت ميكاريكه خودتان خراب خواهيد شد چون به كمعلتش اين است . كاري نكنند كم،توصيه ديگر من اين است كه به خاطر حقوق پايين•
.ها عيناً كار مرتبط نيست يا كم هستها كار مرتبط با آن رشته وجود دارد ولي در ايران براي رشتهدر كشورهاي غربي و اروپايي براي تمامي رشته•
.گذاري كنيمرديم در يك سطح متوسط زندگي كنيم تا درآمدهايمان را براي رشد كار سرمايهما سعي ك. اگر هدف شركا، اول كار باشد و بعد پول، قطعاً رشد خواهند كرد•
.كم برطرف خواهد شد و معتقدم كه جوان بايد آرزو و انگيزه داشته باشداي حداقل متوسط خواهند داشت، مشكالت كماگر اطمينان را براي جوانان ايجاد كنيم كه آينده•
.كردم كه خودم بايد فعاليت كنم تا پيشرفت بكنم فكر مي،مرفهي رشد كرده بودمبا وجودي كه در خانواده •
.كندها را راضي نگه دارد قطعاً رشد نميكنند كه تالش و مطالعه بيشتري داشته باشند ولي اگر كسي نتواند باالدستيكساني رشد مي•
. را نشان بدهند و بايد سعي كنند كه خودشان را با علم روز هماهنگ كنندبايد فرصت داد تا خودشان. جلوي شروع به كار جوانان را نبايد گرفت•
. نهادينه شود،بايد فرهنگ كار در كشور•
.گرددآيد كه هدفش رشد است يك نوع كارآفريني محسوب ميهر مؤسسه، كارگاه يا حتي فكري كه به وجود مي•
.نگر باشد و ساختار حوزه كاري خودش را بشناسدحتي بايد آينده. يد داشته باشدكارآفرين، يك مشخصه اخالقي بايد داشته باشد، روحيه مثبت با•
.دولت بايد بسترهاي كاري را به وجود بياورد تا بشود در اين بسترها به خوبي كار كرد•
.ارجي به همراه پيشرفت كاري وجود داشته باشدبراي موفقيت فراگير بايد هم خود آدم راضي باشد هم از بيرون ما را موفق بدانند، يعني رضايت داخلي و رضايت خ•
.ها به بخش خصوصي درست نيستمثالً واگذار كردن دسته دوم و سوم پروژه. ارتقاي سطح كاري به همراه پيشرفت مالي بايد ايجاد بشود•
. انجام بشود تا به بقا اميد داشت بايد كار همراه با فكر.طور نبودند كه التاري بخرند و شانسي پولدار بشوندانسانهاي پولدار هم اين•
.ها بجاتر است و بازخورد بيشتري هم داردNGOتوانيم بخواهيم كه به علم كمك كنند ولي اين انتظار از ما از شركتها مي•
.تندن هميشه علم و ثروت با هم هسچو. در دانشگاهها خوب است كه يك مؤسسه مالي وجود داشته باشد تا علم را با ثروت حمايت كنيم•
. در امريكا داريمها يك البي قوي ما ايرانيمثالً. گيردها شكل ميها و مهمانيترين تصميمها در البيدر دنيا گاهي مهم•
. درصد ثروت آن كشور را در اختيار دارند8 درصد مردم امريكا ايراني هستند ولي 2حدود •
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. يك معرفي از خودتان بفرماييد، نخستفق هستيدآقاي مهندس اگر موا
 هستم، هر چند كه شناسنامه من به دست پدرم كه قمي بود از قم گرفته شد، دليلش هم اين قيامبچه ميدان .  در تهران به دنيا آمدم1327 آبان 5در 

عني اين طوري نبودن كه مثل اآلن اعالم عمومي بكنند و همه  ي.گرفتندرفتند سربازها را در محل ميبود كه آن موقع براي اين كه سرباز بگيرند مي
چون دومين پسر خانواده بودم و پسر اول فوت كرده بود، به همين جهت هم به خاطر اين كه در سربازي به مشكلي نخورم . بروند سربازي

 دبستان را تا كالس پنجم در م وآمد اميريهيابانخبه گي  سال7بعد از .  سالگي در همان كوچه حمام گلشن بودم6تا .  را از قم گرفتندامشناسنامه
نام بودند و بهتر تدريس در آن زمان دبيرستانهايي تأسيس شده بودند كه صاحب. در دبيرستان شرف گذراندمنيز مدرسه عيسي بهرامي و دبيرستان را 

 به همين دليل سال ششم به دبيرستان خوارزمي در خيابان .صيلم داشت با اين كه پدرم تحصيلكرده نبود و بازاري بود، عالقه زيادي به تح،كردندمي
 اين احساس را داشتم كه از ،به آنجا رفتماي بودبراي من خيلي تجربه جالبي بود چون از دبيرستان شرف كه خيلي دبيرستان معمولي. انقالب رفتم

يادم هست اولين امتحاني كه گرفتند . روم عقب نباشمدم كه وقتي به آنجا ميخوانبراي همين تابستان هم درس مي. ماشتر بآموزان آنجا عقبدانش
. از آن موقع فهميدم سطح علمي من خيلي با بقيه تفاوت ندارد.  شدم20ترم بود و من تنها كسي بودم كه امتحان فيزيك بود كه به اصطالح نيم

شركت كردم و  تأسيس شده بود 45به دانشگاه صنعتي آريامهر معروف و در سال دانشگاه شريف كه آن موقع 1346دبيرستان كه تمام شد در كنكور 
.تر بودندش جواني بود و استادهانوبنياديتصميم گرفتم كه به اين دانشگاه بروم، چون دانشگاه 

از آن موقع در اروپا و امريكا .  را تأسيس كنديدانشگاه جديدكه شود  دكتر مجتهدي كه آن موقع رئيس دبيرستان البرز بود، مأمور مي1343سال 
. شود آماده پذيرش دانشجو مي45شگاه ظرف مدت دو سال و در سال ندا.  استادهاي جوان ايراني را كه به علم روز مسلط بودند پيدا كنند تاگردندمي

ساختماني كه در دوره دوم تمام شد و . مودننظارت ميساخت و ساز كار پيشرفت آمد و مستقيماً بر  صبح سر كار مي6مرحوم دكتر مجتهدي هر روز 
دكتر . هم دكتر امين بودسيرئ دكتر مجتهدي و دومين ، دانشگاهسيين دانشگاه ساخته شد و اولين رئبا يك تالش مضاعفي ا. برداري رسيدبه بهره
.شناختدانست و هم صنعت را ميهم علم را مي. سي بود كه از صنعت آمده بودكامين، 

... ملي فوالد ايران بود رئيس شركت
توانست اين دو را به هم پيوند بدهد و بالفاصله بعد از دكتر امين، پروفسور رضا آمد كه يك وزنه علمي در دنيا به همين دليل، خيلي خوب مي. بله
گاه انتخاب شدند باعث شدند كه يك  سه سال يك بار در دنيا به عنوان رئيس دانش-سايي كه هر دوؤمن اين را از اين بابت عرض كردم كه ر. بود
. ستا معروف ،نامگذاري ايجاد بشود كه اآلن هم دانشگاه شريف به عنوان يك دانشگاه صاحبپايه
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شد و من هم به كارهاي ورزشي موقعي كه وارد دانشگاه شدم چون تمام محدوديتهاي دبيرستان برداشته مي. التحصيل شدم فارغ1350در سال 
 واحد جبران كردم و فهميدم كه 23 البته ترم دوم با . واحد را پاس نكردم كه خيلي برايم سنگين بود3 واحد گرفتم ولي 20ترم اول عالقه داشتم، 

بردند و آموزشهاي نظامي در حين تحصيل، تابستانها ما را به پادگان مي. التحصيلي به سربازي رفتمبعد از فارغ. بايد درس خواند و افتادم روي غلتك
. مان محسوب شد ماه جزو سربازي6دو تابستان رفتيم كه . رفتيم كه جزو دوران خوش ماست لشگرك مي بهما.  به صورت يك اردو بود كهدادندمي

يلي به در آنجا يك دوره فوق ليسانس مهندسي بيولوژي را گذراندم ولي بعد از بازگشت، خ. بعد از اتمام سربازي براي ادامه تحصيل به انگلستان رفتم
.ليسانسم نپرداختم و وارد كارهاي طراحي مهندسي شدم فوقرشته
 از وشريك شده بودهومن بود به اسم آقاي جنيدي و با يك شركت امريكايي به نام ونفردي در شركتي شروع به كار كردم كه مؤسس آن 53سال 

كه كارهاي ما بايد به دست شركتهاي ايراني انجام بشود و براي شروع نياز آقاي جنيدي باور داشت . نام شركت را جوون گذارده بودند،تركيب آنها
.كنيمكار است كه ما به صورت مشترك با هم 

كار .  امريكايي در زمينه طراحي بود- اين اولين شركت ايراني . شدتا آن موقع بيشتر كارهاي نفتي به دست شركتهاي امريكايي و انگليسي انجام مي
شد كه  كردم و اولين كارم نظارت بر ساخت پنج سري مخازن در مرز ايران و عراق بود كه به عنوان ذخاير راهبردي محسوب ميرا از آنجا شروع

.براي ذخيره كردن بنزين و گازوئيل و نفت سفيد كاربرد داشت
حدود دو سال بعد . در سنندج نزديك مريوان بودذهاب، يكي در مهران، يكي در اهواز، يكي در دهلران و يكي هم از اين پنج مجموعه يكي در سرپل

 درصد ايراني و يك شركت 100بعد از آن به شركت برنا رفتم كه در آن زمان . رو شد كه مجبور شد نيروهايش را تعديل كندشركت با مشكلي روبه
- كه اين شركت يك شركت مشترك فرانسوي شركت برنا شركتي به نام تكنا را تأسيس نمود 56سال . بودمهندسي براي طراحي تأسيسات نفتي

بعد به انقالب برخورديم و . مدير پروژه تربيت بشوم و كار كنممهندس پروژه و بعد در آنجا آغاز به كار كردم و قرار بود كه به عنوان . ايراني بود
 از دوستانم نفرمن و چند . ديل شد به شركت نارگانفعاليتهاي برنا به خاطر سهامدارهاي شركت به مشكل خورد و مجبور شدند تغيير نام بدهند و تب

كند  شركت چگالش را به راه انداختيم كه تا امروز دارد فعاليت مي60در آذرماه . كه در شركت نارگان بوديم تصميم گرفتيم كه شركتي تأسيس كنيم
.ايم انجام دادهمقداري هم در صنايع، كارهايي را. و عمده فعاليتش در حوزه طراحي تأسيسات نفتي است

...يعني شما بعد از يك دهه كار كردن در شركتهاي مختلف با دوستانتان يك شركت تأسيس كرديد 
. بعدهشت سال-بله تقريباً هفت 

!اولين جايي كه رفتيد و كار كرديد را چطور شناختيد؟ چطور وارد آن شديد
من هم با توجه به اين كه يك . داشت و شركتهاي خارجي و داخلي به راحتي پذيرا بودندالتحصيلها وجود نآن زمان اين قدر محدوديت براي فارغ

براي شركت نفت هم اقدام كردم . مند بودند كه جذبم كننددوره در انگليس گذرانده بودم و زبان انگليسي را نسبت به بقيه بهتر بلد بودم، خيلي عالقه
چهار هزار تومان بود كه با دالر هفت توماني معادل 53اولين حقوقي كه گرفتم در سال . ه قائل شدند چند سال هم سابق برايمكه مرا پذيرفت و حتي

.شد دالر مي650حدود 

!براي يك مهندس، خيلي عدد بااليي نبوده است
 هزار تومان بود كه ظرف يك 60يك تويوتا حدود . هيچ مشكلي اقدام كردشد بيفرض كنيد مثالً براي اجاره آپارتمان با حدود هفتصد تومان مي

.توانستم اقساطش را بدهم كه تفاوتش خيلي زياد استسال و نيم مي
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.  يا همان فرار مغزهاستيك موضوعي كه امروزه توجه همه را به خودش جلب كرده است، روند خروج دانشجويان نخبه
 است؟ آنكنيد؟ آيا وضعيت مالي دليل اصليشما چه فكري مي

رفتند و كار رفتند، حتي كساني كه تمكن مالي نداشتند هم ميها ميقبالً هم خيلي. تفاق وجود داشته است ولي به اين حجم نبوده استهميشه اين ا
آورند و البته خيلي دوست داشتند بعد از تحصيل و يكي دو كاري بكنند، هزينه خودشان را در ميحتي شده راننده تاكسي بشوند يا رنگ. كردندمي

متأسفانه كساني كه . شود جوانها برنگردند كمي محدوديت اجتماعي است كه باعث مي،دليل اين برنگشتن.  كار به مملكت خودشان برگردندسال
ب بايد ديدگاهها عوض بشود به قول سهرا. آيندروند و ديگر نميبنابراين دوباره مي. بينندگردند شرايط را خيلي متفاوت با غرب ميروند و برميمي
.»جور ديگر بايد ديد... چشمها را بايد شست «

شما گفتيد كه يك دوره در انگلستان بوديد، به لحاظ اقدام كردن براي ادامه تحصيل و آشنا شدن با فرصتهاي تحصيلي در 
شناختيد؟خارج، شما چطور توانستيد اقدام كنيد؟ دانشگاهها را از كجا مي

درخواست . توانستيد اسم و آدرس دانشگاه مقصد را بگيريد و مكاتبه بكنيدها بود شما ميي كه در سفارتخانههاي فرهنگآن موقع از طريق وابستگي
. قدر محدوديت وجود نداشتداديد و البته خيلي جاها نيازي به داشتن ويزا نبود و اينكتبي بدهيد و بعد از پذيرش گرفتن، كارهاي سفر را انجام مي

.اد شده استاآلن محدوديتها خيلي زي

به لحاظ سطح علمي چطور؟ تفاوت شما با كساني كه در آنجا ليسانس گرفته بودند چقدر بود؟
خوانديم تفاوتي با آنها نداشت و به خصوص در دانشگاه شريف درسهاي روز دنيا ما درسهايي كه در دبيرستان يا دانشگاه مي. تفاوت زيادي نداشتيم

.توانستيم باشيمبه همين خاطر ما هيچ كمبودي نداشتيم و حتي باالتر از آنها هم مي. شد هم تدريس ميشد و به زبان انگليسيتدريس مي

فرموديد كه اوايل دهه شصت اين شركت را با دوستانتان تأسيس كرديد و چون اوايل كار، شركت نوپاست تالش بيشتري 
در مورد كار كردن به صورت گروهي كه . پاستاين شركت سرايد كه تا اآلن طلبد، باالخره شما با هم هماهنگ بودهرا مي

!كمي توضيح بدهيدمعموالً در كشور ما خيلي جا افتاده نيست
تكنيك و التحصيل پليالتحصيل شريف بوديم، يك نفر مهندسي راه و ساختمان از تركيه، يك نفر فارغ نفر از ما فارغ3،زمان تأسيس اين شركت

التحصيل امريكا التحصيل خارج از ايران و بعداً هم چند نفر ديگر از دوستان به ما پيوستند، يكي از دوستان هم فارغيق فارغيك نفر مهندس ابزاردق
ما از نظر ذهني .  اولين پروژه را توانستيم از شركت نفت بگيريم كه پروژه موفقي هم بود.از شركت نفت بودندكه بودند در رشته مهندسي مكانيك 

به اين ترتيب توانستيم . گرفتيم تا كارفرما را راضي نگه داريمشناختيم و يك مقداري هم فداكاري بود و تا ماهها حقوق نمي خوب ميهمديگر را
.شركت را نگه داريم

فداكاري .  آماده بوديد كردنبود، همه جوان بوديد و براي كار» كار«يك مطلبي كه در صحبتهاي شما پررنگ ديدم موضوع 
زمينه فكري الزم براي كار سخت را داشته باشند و جوانهاي اآلن شايد نه خيلي پيش. رديد تا به يك جايي برسيدكهم مي

 خودتان داريد؟ شركتاي بين نيروهاي جوانشما چه تجربه! نه اهل صبر باشند
علتش هم اين . م كه براي پول شروع به كار نكنندكنكنند توصيه ميبه جوانهايي كه شروع به كار مي. بايد به جوانها فرصت داد و كمكشان كرد

بال شما خواهد گاه شركت به دنآن.  تجربه كاري به دست بياوريدتابايد باور ديگران بشود كه شما توانمند هستيد . است كه بايد ابتدا كار را ياد بگيريد
كنيد به علتش اين است كه خودتان خراب خواهيد شد چون عادت مي. كاري نكنندبود و توصيه ديگر من اين است كه به خاطر حقوق پايين كم

.كاريكم
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ا التحصيلهاي ما دارند با نيازهاي صنعت هماهنگ هست؟ چون شما فرموديد كه ابتدا بايد كار راي كه فارغآيا اين اندوخته
. وجود داردءياد بگيرند، پس تجربه كار عملي در دانشگاه ندارند و اين خال

ها كار مرتبط با در كشورهاي غربي و اروپايي براي تمامي رشته. توانيم استفاده كنيمما اآلن متأسفانه از تمام نيروهايي كه در كشور وجود دارد نمي
ما مثالً در شركت . آيند تا در صنعت كار بكنندناچار ميپس به. ناً كار مرتبط نيست يا كم هستها عيآن رشته وجود دارد ولي در ايران براي رشته

گوييم كه احتماالً مهندس خوبي خواهد شد و اگر از دانشگاههاي ديگر جذب كنيم دقت كنيم ميالتحصيل شريف را جذب ميخودمان وقتي فارغ
.بيشتري در انتخاب آنها خواهيم داشت

امكان دارد در كنكور بنا به داليلي نتوانسته باشد در دانشگاه خوبي قبول بشود، ولي ممكن است بعدها در كار، خوب البته 
.رشد كند

.بله

پس شما ابتدا توزيع كار ... تان فرموديد كه يك نفر مسئول تأسيسات بود، يك نفر مسئول ابزاردقيقشما در مورد پروژه
افرادي كه با هم شريك هستند چه . داستان شراكت هم در ايران حاشيه دارد. ايداي رسيدهجهايد و بعد به يك نتيداشته
تري رشد كنند؟هايي بايد داشته باشند تا بتوانند با آهنگ سريعويژگي

ت كرديم كه شركت ما  در مناقصه شركت پااليشگاه اصفهان شرك62در سال . ما نبايد در شراكتهايمان از كساني كه باتجربه هستند غافل شويم
.توانيمنسبت به حجم پروژه كوچك بود ولي مديرعامل ما اين اطمينان را داد كه مي

سازي، يكي از واحد روغن. در مناقصه برنده شديم و با يك شركت ايتاليايي همراه شديم كه آنها كار طراحي كلي و انتقال فناوري را بر عهده داشتند
زماني بود كه مرتب .  تحويل داديم68 شروع كرديم و سال 63اه است و واقعاً پروژه بزرگي بود كه ما در سال بزرگترين بخشهاي هر پااليشگ
اين با يك مديريت خوب و شراكت خوب . برداري شد واقعاً مشكل روغن كشور را حل كردكردند اما زماني كه بهرهپااليشگاه اصفهان را بمباران مي

اگر هدف شركا، اول كار باشد و بعد پول، قطعاً رشد . تيم واحدهاي مشابه را در پااليشگاه پارس ايران هم انجام بدهيمانجام شد و بعد از آن توانس
.گذاري كنيمما سعي كرديم در يك سطح متوسط زندگي كنيم تا درآمدهايمان را براي رشد كار و پيشرفت مملكت خودمان سرمايه. خواهند كرد

كم برطرف خواهد شد و معتقدم كه جوان بايد آرزو و اي حداقل متوسط خواهند داشت، مشكالت كمنان ايجاد كنيم كه آيندهاگر اطمينان را براي جوا
پله يواش رشد كنند تا به جاي مطلوب برسند و بدانيد كه رشد، هميشه پلهانگيزه داشته باشد و ما بايد به اين انگيزه شكل بدهيم كه بتوانند يواش

.رو دارندن نسبت به جوانها خوشبين هستم و بايد راه را برايشان باز كنيم و اطمينان بدهيم كه آينده روشني در پيشميسر است و م

پس افق و دورنماي مطلوب خودشان را داشته باشند، ولي راه رسيدن به آن را منطقي در نظر بگيرند؟
ه من پيشنهاد داد كه يك كارخانه تأسيس كنيم و من مديرعامل آن بشوم ولي من قبول التحصيلي يكي از اقوام ببعد از فارغ. بله بايد منطقي باشد

كردم كه خودم بايد فعاليت كنم تا با وجودي كه در خانواده مرفهي رشد كرده بودم فكر مي. ديدم و براي من زود بودنكردم چون در توان خودم نمي
.پيشرفت بكنم
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هاي شريف گفتند كه من در شركتم استخدام بچهالتحصيلهاي شريف ايشان ميفارغدر يك مصاحبه با يكي از دوستان از 
ن اين است افرضشهاي شريف پيشهاي دانشگاه آزاد تعامل بهتري داريم، چون بچهگفت ما با بچهمي! امرا قدغن كرده

در شركت شما شرايط چطور است؟. اين ديدگاه آن دوست ما بود. كه بايد تاجِ سر باشند
هر چند در ابتدا . كنند كه تالش و مطالعه بيشتري داشته باشندالتحصيلهاي همه دانشگاهها هستند ولي طبيعتاً كساني رشد ميدر شركت ما از فارغ
ولي . هندبايد فرصت داد تا خودشان را نشان بد. كنيم ولي اين فقط شروع كار است و جلوي شروع به كار جوانان را نبايد گرفتدر استخدام دقت مي

علت اين كه . پس بايد سعي كنند كه خودشان را با علم روز هماهنگ كنند. كندها را راضي نگه دارد قطعاً رشد نمياگر كسي نتواند باالدستي
ي زير  ساعت كار مفيد هست و بخش دولت2گويند مثالً در ايران در بخش خصوصي مي. كنند به خاطر تالش بيشتر استطور رشد ميها اينچيني

بافي در چين كرد كه براي بازديد به يك كارخانه پارچهكسي تعريف مي. كنندهشت ساعت كار مي-ها شايد هفت ولي چيني. يك ساعت هست
شد  زنگ زده شد، برق قطع 12گفت در اين بازديد يك نفر از كارگران سرش را بلند نكرد تا من را ببيند كه من كي هستم و سر ساعت مي. رفته بود

بايد فرهنگ . ساعت يك زنگ را كه زدند تمام چرخها روشن شدند و همه پشت كارشان بودند. و همه از پشت چرخها بلند شدند و رفتند براي ناهار
.كار در كشور نهادينه شود

شما تعريفتان از كارآفرين و كارآفريني چيست؟. موضوع كتاب ما كارآفريني است! آقاي مهندس
شود فكر توليد كرد تا افرادي با مي. گرددآيد كه هدفش رشد است يك نوع كارآفريني محسوب ميه يا حتي فكري كه به وجود ميهر مؤسسه، كارگا

طور نيست كه هر كسي در دنيا اين. استفاده از آن كار بكنند يا اين كه كار به وجود آورد و يك كارگاه به راه انداخت تا افرادي در آن مشغول بشوند
ديدم همه در حال . براي بازديد به شركتي آلماني رفته بودم«: كرد كهيكي از دوستان تعريف مي. شتر كار يدي بكند كارآفرين محسوب بشودكه بي

ترين فرد اينعلت را كه پرسيدم گفتند اين مهم. خوردكارند ولي به يك اتاقي رفتيم كه يك نفر نشسته بود و پا روي پا انداخته بود و قهوه مي
».دهد يا در حال حل مشكالت ماستاين آدم يا راهكار جديدي به ما مي! شركت است

تر است؟ها مهمدانيد؟ كدام ويژگيهاي شخصيتي فرد را تا چه حد پررنگ ميشما نقش ويژگي
يك . ساختار حوزه كاري خودش را بشناسدد ونگر باشحتي بايد آينده. كارآفرين، يك مشخصه اخالقي بايد داشته باشد، روحيه مثبت بايد داشته باشد

ماكارون با فناوري باال آمد و ولي همان موقع كارخانه تك. ها ورشكست شدندكردند و خيليهمه كارخانه ماكاروني تأسيس ميكه زماني مد شده بود 
.بازار را به دست گرفت

 داشته باشد؟ رااي از مشخصاتپس بايد يك زنجيره
.اي داشته باشد و هم شناخت جهاني داشته باشد، يعني توجه به بازارهاي هدفهبايد هم شناخت منطق

توانند نظر شما در مورد حمايت چيست؟ براي تسريع روند پيشرفت يك كارآفرين، دولت و مجلس چه كارهايي را مي
انجام دهند؟

دولت بايد بسترهاي كاري را به وجود بياورد تا .  به شما كمك بشودست كه در مقاطعيارو خواهيد شد، پس نياز مطمئناً در روند كار با چالش روبه
،فكر استفاده كردند و براي جذب سرمايهاينها آمدند از آدمهاي خوش. زنمميبي را مثال ومن براي شما د. بشود در اين بسترها به خوبي كار كرد

بندرها را .  يعني قوانين گذشته را عوض كردند؛ كارتر بردن راحتپيشتند براي هاي كار را پايين آوردند و قوانيني داشهزينه. امنيت ايجاد كردند
 هم دوبي را با جاهاي ديگر هادارسرمايه.  را برداشتند؛ از قبيل بيمه و مالياتساختند، شهركهاي صنعتي را ايجاد كردند و يك سري محدوديتها

. ند و آنجا را انتخاب كردندمقايسه كرد
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.ها را اصالح كردندتر كردند و كاستياي مهار تورم، فلسفه كاري را عوض كردند و زيرساختهاي صنعت توريسم را محكميا در تركيه بر

يا مجموعه زيردست ما را و معيار موفقيت چيست؟ اين كه هر كس از خودش راضي باشد يا اين كه ديگران از بيرون ما را 
موفق بدانند؟

براي موفقيت فراگير بايد هم خود آدم راضي باشد هم اين كه از . البته اين فراگير نيست!  باشد ولي ديگران نباشندتواند از خودش راضيهر كسي مي
.بيرون ما را موفق بدانند، يعني هم رضايت داخلي و هم رضايت خارجي به همراه پيشرفت كاري وجود داشته باشد

. ها به بخش خصوصي درست نيستطور واگذار كردن دسته دوم و سوم پروژهمثالً اين. ودارتقاي سطح كاري به همراه پيشرفت مالي بايد ايجاد بش
افتد اين است كه  اتفاقي كه مي.كند خُرد كردن به شركتهاي خصوصي ديگر واگذار ميزگيرد و بعد ااي را مييك شركت دولتي يا نيمه دولتي پروژه

هاي داخلي خودش را هم  امكان ارتقاي ساختار امكان رشد نخواهد داشت وآيد و گيرش نمياگر شركت خصوصي آن كار را انجام بدهد چيز زيادي
.ندارد

فراد موفق امريكا، دنبال ريشه اين نوع انتخابها بودم كه چطور اينها به عنوان انفر100خواندم در مورد يك مطلبي مي
احتماالً ابتدا كارشان . واد هم بودند كه يك كارواش داشتندساند؟ چون در بين اينها يك زن و شوهر بي انتخاب شده،موفق

.اندهايشان را اضافه كردهاند و مثالً شعبهكم مكانيزه شدهدستي بوده است و بعداً كم
خرند و شانسي طور نبودند كه التاري بخالصه انسانهاي پولدار هم اين. قطعاً پشت اين كار فكر وجود داشته است. البته به اين سادگي هم نيست

.پولدار بشوند، بايد كار همراه با فكر انجام بشود تا به بقا اميد داشت

راجع به نيروي انساني كه جذب و نگه داشتن و آموزش دادنش مسائل زيادي دارد توضيح بفرماييد كه شما در شركت 
ايد؟رو شدهخودتان چطور با اين مسائل روبه

 هم آموزش ببينيم و هم كارهاي آموزشي داشته ،يواش اين نياز ايجاد شد كه مايواش. شدرت سنتي اداره ميصوه  ب74شركت ما تا قبل از سال 
چون اين .انجام بدهيمرا كشي يا برق يا ابزاردقيق اي كاركنان شركت نفت را هم آموزش داديم، مثالً چگونه طراحي لولهحتي يك دوره. باشيم

.شدند و چون دانشگاههاي ما خيلي تئوري هستند، اين نياز دوچندان احساسي شدي مفيد واقع ميآموزشها همراه با كار بودند خيل

دهيد؟آيند هم آموزش انجام ميهايي كه به اينجا ميشما فقط براي پرسنل آموزش داريد؟ يا براي كارآموز
بينند و البته ما با مؤسساتي خارج از شركت خودمان هم موزش ميماً آاگر در زماني باشند كه كالسهاي ما داير است حت. هاي ما داردبستگي به دوره

.بينندها و مستخدمها هم آموزش ميدر شركت ما حتي منشي. قرارداد داريم

!شودرو ميترين افرادند، چون اولين كسي است كه با مراجعه كننده روبهدر درون شركتها مستخدمان مهم
.گيرنداي مديريتي داريم و البته داراي چند ايزو هستيم كه هر سال مورد بررسي قرار ميما هر چند وقت يك بار كالسه
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حلي داريد براي اين كه شما چه راه. شوداآلن در دانشگاه با موضوع كارآموزي دانشجو به صورت فرماليته برخورد مي
 مفيدتر واقع شود؟،كارآموزي

آنجا بفرستند و به اين ترتيب، بهركتهاي مختلف قرارداد ببندند كه مثالً ساالنه اين تعدادي كارآموز راتوانند با واحدهاي صنعتي يا شدانشگاهها مي
.انداند و ياد گرفتهمورد امتحان قرار بگيرند كه مثالً فالن آموزشها را ديده

!چرخند و كسي هم كاري به كارشان ندارنداآلن كارآموزها براي خودشان در محل مي
چون دانشجوها .  ارتباط خوبي بين مؤسسات آموزشي و واحدهاي صنعتي ايجاد بشود، البته ابتدا بايد مديران توجيه بشوندبايد. طور باشديننبايد ا
ايم به مطمئن باشيد مشكل ماست كه نتوانسته. دنبال يادگيري خواهند رفتبه اگر مورد توجه قرار بگيرند قطعاً پيگير خواهند بود و . مند هستندعالقه

.درستي از جوانها استفاده بكنيم و فضاي رشد را در اختيارشان قرار بدهيم

يادم هست كه يك آگهي پذيرش كارآموز از يك شركت بزرگ دولتي . شما فرموديد كه ابتدا بايد مديران را توجيه كرد
 آن تعداد دانشجو را با آن معدل پيدا خواهيم و فكر كردم كه اينها را مي17ديدم كه در آن ذكر شده بود معدلهاي باالي 

.اندام كه بيشتر كارآفرينها شاگرد اولهاي رشته خودشان نبودهاز طرفي بعد از يكصد مصاحبه متوجه شده. نخواهند كرد
د و به فكر تحصيل در بيشتر آنها به دنبال علم هستن. كمتري دارنداعتبار  محيطهاي صنعتي براي كار كردن درجه در آدمهاي تئوري و نخبه عمدتاً

. هستنداالتر و گرفتن دكترا و كار تئوريسطوح ب

بنيان اند كه فرصت و فضايي را براي شركتهاي نوپا و دانشدر كنار دانشگاهها مراكزي با عنوان مركز رشد ايجاد شده
هايي داريد؟شما چقدر اطالع داريد؟ چه ايده. كنندايجاد مي

اند و يك زماني هم به شركت ما پيشنهاد شد كه در آنجا دانم اين مراكز فناوري ايجاد شده خيلي آگاه نيستم ولي مي،لهحقيقتاً من نسبت به اين مسئ
توانيم بخواهيم كه به علم كمك كنند ولي اين ما از شركتها مي. به حمايت از علم بايد به يك شكل ديگر نگاه بشود. يك سايتي را ايجاد كنيم

داند كه چون مي. مثالً جامعه مهندسان مشاور ايران را قانع كنيم كه به علم كمك كند. جاتر است و بازخورد بيشتري هم داردها بNGOانتظار از 
در يك شركت ممكن است با آمدن و رفتن يك مديري يا باال پايين شدن . چطور با شركتها تعامل كند كه به صورت مداوم از علم حمايت كنند

. حمايتي آنها از علم تغيير ايجاد بشودوضعيت مالي در روند 

.اگر شما موضوع ديگري را مد نظر داريد كه خوب است راجع به آن صحبت بشود بفرماييد
. در دانشگاهها خوب است كه يك مؤسسه مالي وجود داشته باشد تا علم را با ثروت حمايت كنيم. كنم تمام مواردي را كه مد نظرم بود گفتمفكر مي

.و خيلي موفق هستنداست بينيد در دانشگاههاي بزرگ دنيا چنين اتفاقي افتاده اآلن مي. ه علم و ثروت با هم هستندچون هميش

باري از تجربه اند كوله كساني كه بازنشسته شده،از طرف ديگر. البته در همين راستا، بنياد شريف تأسيس شده است
نشين بشوند؟را چنين پتانسيلهايي بايد خانهچ.  بهترين افرادند،هستند كه براي مشاوره دادن

بايد محدوديتها را كم كرد، چون فكر كردن نياز به فضاي باز دارد، يعني بايد محيطي ايجاد كرد كه اين آدمها خوششان بيايد . بله كامالً درست است
 در امريكا داريم ولي اصالً از  ما يك البي قوياآلن مثالً. گيردها شكل ميها و مهمانيترين تصميمها در البيدر دنيا گاهي مهم. تا به آنجا بيايند
.روت آن كشور را در اختيار دارند درصد ث8من شنيده بودم كه حدود دو درصد مردم امريكا ايراني هستند ولي . كنيمآن استفاده نمي
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خدمات توسعه كسب و كار

)آلياژهاي پليمري پيشرفته(توليد پالستيكهاي مهندسي،PVBهاي پليمري ورقتوليد 
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.وكار وجود نداردهاي صنعت كشور اين است كه رويكرد خلق ثروت و يا توسعه كسبيكي از خالء•
. تأمين فناوري، مطالعه بازار و تأمين مالي را الزم داردپايههر كسب و كاري كه بخواهد به راه بيفتد سه•
! بدهكارهاي خيلي بزرگي هستند،هاكنند، يعني توليدكنندههمه دارند روي مرز ورشكستگي حركت مي. بيني نيستفضاي كسب و كار در ايران قابل پيش•
. نقش مهمي دارد از خارج از كشور استمان اكثراًمواد اوليهنرخ ارز براي ما كه نوسانات  به خصوص ،در ايران ريسكها شديدتر است•
.فضاي كسب و كار در ايران فضاي كسب و كار صنعتي از نظر توليد نيست و فضاي خدمات و تجارت خيلي بهتر است•
!يك سازمان بازدارنده توليد است. كننده از توليد نيستتأمين اجتماعي يك سازمان حمايت•
.گيرندمدتشان تصميم ميريزي و منافع كوتاه امع نباشد آدمها هم بر اساس برنامهريزي جوقتي برنامه•
.كردم اآلن نهايتش يك كارمند خيلي منظم بودم يعني اين فرصتها در آنجا فراهم نيستمن اگر در كانادا زندگي مي•
.شوندسوق داده ميكنند بعد از يك مدت، به سمت آن كارهاي ناسالماينجا چون فرصتهاي ناسالم خلق ثروت هم خيلي زياد است، آدمهايي كه كارآفريني مي•
.امكنم غرور داشته باشم و بگويم كه مفيد بودهگردم و پشت سرم را نگاه ميبرميوقتي  سالم شد 70خواهد اگر دلم مي•
.بتي بايد به جاي نظارتي باشدگويم ادبيات رقاتواند نظارت كند؟ من ميمگر دولت چقدر مي. ادبيات نظارت، روش خوبي نيست•
. صنعت حمايتي اصالً شكل نگيرد بهتر است،اگر كسي توانست، كار كند و اگر نتوانست خب•
.گيردناخواه فساد در آن شكل ميهاي نظارتي داشته باشيم، هر جا كه امتيازي وجود دارد خواههر قدر هم آدم باتقوا و سامانه•
.تجارت، دستوري نيست. آينديك جايي اگر سودآور باشد آدمها خودشان به آنجا مي. گيردباشد همه چيز شكل مي اگر محرك وجود داشته ،در تجارت•
. ولي هر فرد خالقي كارآفرين نيست،هر كارآفريني بايد يك درصدي خالقيت هم داشته باشد•
. او كارآفرين است.شودأمين مينفر ت20روزي معاش ه است و يك آدمي يك ايده قشنگ دارد پس خالق است ولي يك نفر ايده را به تجارت تبديل كرد•
.اش تجاري نبوده است يا اگر هم بوده يك كارآفرين در كنارش نبوده تا اين كار را بكندتواند پولدار بشود چون ايدهيك آدمي خالق است ولي نمي•
. ولي شراكت بزرگ و موفق كمتر پيدا مي شود.اش است خانوادهخص و بعداً متعلق و تحت مديريت يك شاكثراً. شما صنعتگران خوب ايران را نگاه كنيد•
.تر استام عشقي بوده است، ولي همه رفيقهايي كه از آن دوران دارم از بقيه زمانها ناباگر كاري هم كرده. در سالهاي تحصيل در دانشگاه پول در نياوردم•
. بانك شده استانند مثل يك اداره خدماتي مي حمايت شده و از لحاظ ساختاربنياد نخبگان، درگير كارهاي اجرايي توزيع جوايز و•
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.تا برسيم به سؤالهاي بعدي...  تحصيلي، دانشگاه و رشته: لطفاً يك معرفي از خودتان بفرماييد
.  شريف دانشگاه صنعتيهر دو درو MBA رشته 84ودي  دانشكده مهندسي صنايع و ور80مرتضي هداوندي هستم، ورودي 

در كجاها كار كرديد و چه تيپ كارهايي انجام . التحصيل شديد را بفرماييدتان از وقتي كه از دانشگاه فارغسوابق كاريلطفاً 
يد؟اهداد

آن موقع . م كه در آن مركز، گروههاي مختلفي بودندذراگ وقت آزادم را بيشتر در مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه مي،از همان دوران دانشجويي
اندازي كرديم كه آن دوستان اآلن هر ما با يك سري از دوستانمان گروه نفت و انرژي را راه. و گروه هوافضاي بسيار فعالي داشت» اقتصاد«گروه 

 ما يك سري بحثهايي با 84سال . گذشتر مركز مطالعات مي بيشتر وقتمان د82-81تقريباً از سال . كدامشان در يك جايي مفيد و فعال هستند
مثالهاي . وكار وجود نداردهاي صنعت كشور اين است كه رويكرد خلق ثروت و يا توسعه كسب كه يكي از خالءدوستان در مركز داشتيم از جمله اين

دهند تا فناوري نانو را در ايران كه اينها كارهاي مفيدي انجام ميديديم  آن موقع با ستاد نانو آشنا بوديم و مي درستهمختلفي هم بود مثالً يادم 
. اين كه از اين فناوري براي كشور پول در بياورند كمتر توجه داشتند بهولي.  مثل اين كه پول بدهند و تأسيسات آزمايشگاهي بخرند؛توسعه دهند

ريزي نداشتند؟يعني برنامه
 سال پيش تا حاال از طريق نفت براي دولتها 50چون مملكت ما ثروتمند است، پول در آوردن از . وت نداشتندريزي بود ولي جهتگيري خلق ثربرنامه

بعد ما با هم كه صحبت . اند و مديرهاي درآمد نيستنديعني رويكردشان خلق ثروت نبوده است و مديران دولتي ما مديرهاي هزينه. راحت بوده است
اين كه يك نفر يك قابليتي دارد، بيايد اين . ين نهادهايي خالي است كه خدمات توسعه كسب و كار را ارائه بدهندگفتيم چقدر جاي چنكرديم ميمي

مديريت تحقيق و توسعه از ايده تا « يك كارگاه آموزشي برگزار كرديم به نام 84ست در سال همن يادم . قابليت را به يك كسب و كار تبديل كند
من در آن موقع دانشجوي سال .  آمدند سخنراني كردند و خيلي هم استقبال شدShell و Totalي بزرگ خارجي مثل و مديران شركتها» سودآوري

لذا با . بايست به فكر كسب و كار آينده خود باشيمكم دنبال كرديم و اين زماني بود كه ميبعد همين ايده را ما كم. آخر كارشناسي و دبير دوره بودم
Institute for Business(؛ يعني مؤسسه مشاوره و تحليل كسب و كار»ايباكو«اي را ثبت كرديم به اسم ان يك مؤسسه از دوستانمنفرچند 

Analysis and Consultancy .(اي ارائه خدمات توسعه كسب و كار باشداندازيم كه كارش به صورت حرفهراه ميبه اي گفتيم ما يك مؤسسه .
دستي پتروشيمي چون ديديم در صنايع پايين. كنيمدستي پتروشيمي كار ميتيم فعالً فقط در صنايع پايينهمان موقع هدفگيري كرديم و گف
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گذاري كه بخش خصوصي كه توان سرمايهتر اينخواهد و مهمست، زيرساختهاي خيلي سنگين نميهمزيتهايي وجود دارد يعني در ايران خوراكش 
.ياد استدر حدود اين حوزه را داشته باشد خيلي ز

تيم تأمين فناوري، تيم مطالعه بازار و تيم .  آن موقع درون شركت، بر اساس ادبيات توسعه كسب و كار كه مطالعه كرده بوديم سه تيم درست كرديم
هاي  بيشتر بچه،تيم فني. يكي اين كه بازار را شناسايي كند.  را الزم داردپايهما گفتيم هر كسب و كاري كه بخواهد به راه بيفتد اين سه . تأمين مالي

اش را مذاكره كنند تا بخرند و نصب شود در ايران احداث كرد يا نه و بعد فناوريكنند كه اصالً اين را مي بررسي مي وپليمر و مهندسي شيمي بودند
...و 

سنجي كنند؟يعني به لحاظ فني، امكان... 
-  باشند و بحث تأمين مالي را انجام بدهند كه بعدها اين ساختار خيلي عوض شد و بعد از پنجبله، تيم مالي هم اين بود كه با بانكها تعامل داشته

. در خود، تغيير ايجاد كردد ولي بخش مطالعه بازار كمتر تغيير كر بخش تأمين مالي خيلي ،شش سال

شما چند نفر بوديد كه اين كار را شروع كرديد؟
. كرديم تصميم گرفت برود خارج از كشور و ادامه تحصيل بدهداش حساب مي يكي كه ما خيلي روي همكاريبعد كمتر شد، مثالً.  نفر بوديم4اول 

مؤسسه . كنيمكرديم و اآلن هم شريك هستيم و كار ميولي به صورت عمده از اول من و آقاي مهندس شهميرزادي بوديم كه ايباكو را شروع 
يعني كار كه شروع شد به ما .  خيلي با اقبال مواجه شد كه خود ما اصالً انتظارش را نداشتيم سال اول،ن سهايباكو با اين ايده شكل گرفت و در هما

 ميلياردي انجام بدهم و از ما مشاوره 5گذاري خواهم يك سرمايهگفت كه من ميگذار آمد و مثالً يك سرمايه. براي انواع مختلف كارها مراجعه شد
خط توليدش را . يند را با ايشان جلو رفتيم يعني ايده را به ايشان ارائه كرديم كه شما اآلن بيا و فالن محصول را بزنگرفت و به طور كامل اين فرا

در آن دو سال . خودمان طراحي كرديم و خريديم و گشايش اعتبارش را هم آن موقعها خودمان از بانك ملي براي بانك فروشنده در كره انجام داديم
. با ما همراه بوداول، اقبال خيلي 

آيا از همان همايش، دليل اين كه شما يك شركت تازه تأسيس بوديد ولي از همان اول مورد اقبال قرار گرفتيد چه بود؟ 
كرديد؟رفتيد و به افراد مراجعه ميشما را شناخته بودند يا شما خودتان مي

بعد .  پنج سال در جاهاي مختلف پتروشيمي كار كرده بوديم-يعني ما چهار. شتيم پنج سال عقبه دا-نه، ما يك شركت تازه تأسيس بوديم ولي چهار
دستي پتروشيمي هستند كجاها هستند و يا هر كسي كه بخواهد از بانكها سيس واحدهايي توليدي در پايينتأدانستيم آدمهايي كه سراغ اين كه مي

. وام ايجادي بگيرد بايد چه مسيري را طي كند

گذاري است؟شناختيد چه كسي در شرف سرمايهپس شما مي
 سه سال اين جوري كار كرديم، يعني فقط در ايباكو خدمات مشاوره ارائه -البته ما دو. شناختيمدانستيم كجاها بايد برود و فضا را خوب ميمي
مگر ! او هم گفت باشد، ولي يك شرط دارد. ا بزنهايمان گفتيم كه بيا و اين محصول ر بود كه به يكي از همين مشتري86بعد در سال . داديممي

. شما هم بياييد و در اين پروژه مشاركت داشته باشيد،بخگوييد كه اين محصول خوب است؟ شما نمي

شريك مالي يا كاري؟
.آمدما هم چند سالي كار كرده بوديم و يك انباشته مالي جمع شده بود و بدمان هم نمي. شريك مالي
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! پيدا كرده بوديدجرئتش را هم
مان اين بود كه يك در شركت رازين پليمر هدفگيري. سيس كرديمأ شركت آلياژهاي رازين پليمر را ت86 در همان سال .بله و ما استقبال كرديم

در ايباكو انجام شده بود و مطالعات فني از قبل . شود را توليد كنيمسري پالستيكهاي مهندسي كه در ايران نياز است و به مقدار خيلي زيادي وارد مي
.  را شروع كرديميسيسات و تجهيزات و كارهاي بانك نصب تأكارهاي اجرايي، كار فني و طراحي، خريد،. شركت را با اين هدف ثبت كرديم

اش را از خارج خريديد؟شما از نظر فناوري چه كار كرديد؟ فناوري
كردند كه اآلن خيلي از اين آلياژها را فقط هايمان در پژوهشگاه پليمر كار مي سال بچه2ثالً ما م. نه، پالستيكهاي مهندسي يك پروژه تركيبي است

پليمر از دانشگاه تهران -ليسانس مهندسي شيمي و فوق داردISI مقاله 20هاي ما  از بچه يكيمثالً. تيم ما يك تيم فني جوان بود. كنيمما توليد مي
.دارد

كرديد؟ني را شناسايي مياز كجا اين افراد خبره ف
زمينش را هم در شهرك . گرديمچنين آدمي ميكرديم سپرده بوديم كه ما به دنبال  نفر كه با ايشان كار مي10 به مثالً. رسمي بوداش غيرهمه

باً تنها توليدكننده پالستيكهاي كند و تقريبرداري رسيد و اآلن هم دارد كار مي به بهره88تهران خريديم و سال -صنعتي شكوهيه در اتوبان قم 
.آميد در ايران ما هستيم و سال گذشته در جشنواره شيخ بهايي جايزه اول را گرفتيممهندسي از خانواده پلي

 كه كاربرد اصلي آن در PVBست به نام ورق پليمري هيك محصولي .  در ذهنمان بود86ابريشم است از سال شركت سوم هم كه رازين پليمر راه 
اينها وارداتي است و اتفاقاً مصرفش . اش هم خيلي سخت است است و شرايط نگهداريهاي مرتفعهاي ايمني جلوي خودرو و ساختمانوليد شيشهت

 اين در. كنندها را از خارج وارد ميد شيشه ايمني لمينيت شده اين ورقسازي داريم كه براي تولي پانزده كارخانه شيشه-ما در كشور ده. هم باالست
گذار بودند و ما هم موضوع را  يك تيمي سراغ ما آمد كه سرمايه88در اوايل سال .  سال اخير چند تيم رفتند كه روي آن كار كنند ولي نتوانستند10

د در حال نصب اش در شهرك صنعتي اشتهاراين پروژه اآلن كارخانه. با ايشان مطرح كرديم و شركت جديدي به نام رازين پليمر راه ابريشم ثبت شد
.اي هم هستاندازي است و خط پيچيدهو راه

است؟) high-tech(با فناوري باال 
. باشد) clean room( بخش عمده خط بايد داخل اتاق تميز مثالً. اش در كشور وجود نداشته است نمونهبله و كار نويي است و

ر خواهد داشت؟اين محصول در كشورهاي اطراف هم بازااز لحاظ بازار چطور؟
البته ما فعالً ظرفيتمان به اندازه و جوابگوي بازار داخلمان هم .كندسازان خودرو دارد و اين محصول را وارد ميدر اطراف ما تركيه هست كه قطعه

.نيست

تان را كه توانستيد جمع كنيد از ايباكو بوده است؟و شما اين سرمايه
گذار خصوصي است كه به ما اعتماد كرده و بخشي از سهام اين دو شركت متعلق به  ولي بخش عمده، سرمايهآورده ما شروعش از ايباكو بوده است

.ايشان است
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وقت پروژه ايد، هيچايد و چه آنهايي كه شراكت كردهايد چه آنهايي كه مشاور بودهشما در اين كارهايي كه انجام داده
 در ايران براي اولين بار باشد؟ مثالً؟اي بوده است كه داشته باشيدنوآورانه
.اش در ايران نيسترف است كه نمونه نوآوري صPVBِپروژه مثالً! اش نوآوري است ديگربله، همه

آيا به آن مرحله از . ايدشما فناوري اين محصول را خريده. من منظورم از نوآوري، آوردن فناوري نو به داخل كشور نيست
ودتان فناوري را ايجاد كنيد؟ايد كه خبلوغ و رشد رسيده

همين اآلن . كنيم درصد بااليي از نوآوري استاي كه ما كار ميدر اين زمينه. كار به صورت تركيبي است! توانيد بخريدهيچ فناوري را شما نمي
م تجهيزات را از كجا يگويهمه ميهمين اآلن به . تواند اين خط را بزندكس نمي در ايران يك فرصت بكر است، ولي غير از ما هيچPVBفرايند 
فرايند توليد و شرايط % 80ماشين است و % 20چون كه فقط . برداري برساندتواند اين خط را در ايران به بهرهكس غير از ما نميايم، ولي هيچخريده

.است... خط و فورموالسيون و 

تان چيست؟هاي آيندهخب، برنامه
 بدهكارهاي ،هاكنند، يعني همه توليدكنندههمه دارند روي مرز ورشكستگي حركت مي. بيني نيستقابل پيشفضاي كسب و كار در ايران خيلي 

اآلن مطالبات ما از . كنيمفروشيم ولي از آن طرف هم داريم تأمين مالي ميقدر داريم مي ماهي اين،ما در شركت رازين پليمر! خيلي بزرگي هستند
در ايران اين ريسكها .  ماه مطالبات ما را ندهند بايد تعطيل كنيم6ساز دولتي خيلي رقم بااليي است و اگر مشتريان به خصوص شركتهاي قطعه

هايي هست؛ ولي يك سري برنامه.  نقش مهمي دارد از خارج از كشور استمان اكثراًنرخ ارز براي ما كه مواد اوليهنوسانات شديدتر است به خصوص 
.عاليت صنعتي و تجاري خارج از ايران هم داشته باشيممثالً من خيلي دوست دارم ف

.المللي بشويديعني بين
.ما خيلي مشكل داريم چون صنايع مكمل در ايران نيست. بله

نيست؟ كامل،يعني زنجيره صنايع
شود مجبوريم از خارج  توليد نميشود و چون اين قطعه در ايراناي خراب ميآيد و يك قطعهبله، مثالً يك وقت يك مشكلي براي خط ما پيش مي

ها و زمان زيادي اتالف كنيد هزينه از مواد اوليه در ايران نيست و از خارج هم كه وارد مي يا اين كه خيلي.خوابدكشور وارد كنيم و مدتها خط مي
!شودمي

بيني نشده بيشتري رد پيشريزي در اين فضاي كسب و كار با چالشهاي بيشتري يا مواگيريم كه برنامهپس نتيجه مي
.مواجه است

گويند كه فضاي كسب و كار در ايران فضاي كسب و كار صنعتي از نظر توليد نيست و فضاي خدمات و تجارت  حتي عوام مي،اين را همه! بله دقيقاً
.خيلي بهتر است

.سوداگري در كشور ما ريشه چند هزار ساله دارد اين ،بخ
.ستبله، يك واقعيت فرهنگي ا
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پس فرهنگ كار توليدي، ضعيف است؟
شما كه مثالً مديرعامل ! يك سازمان بازدارنده توليد است. كننده از توليد نيستفرهنگ به عالوه زيرساخت، مثالً تأمين اجتماعي يك سازمان حمايت

ي كه خدماتاز ادبيات پرسنلش بگير تا .  هستيهامات باشي مورد احترام در آنجا به جاي اين كه مورد ، نفر پرسنل داري100اي هستي و يك مجموعه
بينيد يك كشورهاي اروپايي با اين كه سرسبز است ميدر مثالً . از لحاظ حمل و نقل هم همين است. زيرساختهايمان، خيلي درست نيست. دهدمي

محصول را از همانجا . راني هم هست يعني كشتيودخانهآهن تا جلوي كارخانه آمده و كنار كارخانه، ر قرار دارد و ريل راهيكارخانه در حاشيه شهر
بعد راننده كاميون . كشدتا از جنوب بيايد به شمال چند روز طول مي. كنيمحاال ما با كاميون از بندرعباس بار مي. كنندبرد و به بقيه جاها صادر ميمي

!رك و ترخيص صحبت نكنيم بهتر استتازه در مورد گم. د تهرانخواهد برود يك شب در يزد بماند بعد بيايهم مثالً اهل يزد است و مي

گفت كه بزرگترين شهرهاي دنيا را كه نگاه كنيد اينها بندر هستند ولي در ايران بزرگترين شهر ما كه يكي از دوستان مي
. اند واقع شدهدشت وسط بقيه شهرهاي بزرگتهران باشد از سه طرف كوه است و 

چون مثالً اگر بروم در يك شهرستان كارخانه بسازم يك بيايم تهران كه به  توليدكننده هم مجبورم مثالً منِ. الن نبوده استريزي كيعني برنامه
ريزي جامع نباشد آدمها بنابراين وقتي برنامه.  بار بايد بروم اداره برق و برگردم30خواهم بگيرم، يا مثالً برق صنعتي مي. آيدكارشناس خوب گيرم نمي

.گيرندمدتشان تصميم ميريزي و منافع كوتاه م بر اساس برنامهه

به نظر شما زمينه كارآفريني در . خب، راجع به مشكالت توليد در ايران و فضاي غيرفراهم براي توليدكننده صحبت كرديد
به نظر . ايران بكر استترند مساعدتر است يا نه؟ چون حداقل خيلي از چيزها در ايران نسبت به كشورهايي كه با برنامه

كنيد كار تر است يا اين كه فكر ميشما آيا فضاي توسعه كسب و كار توليدي در ايران نسبت به كشورهاي ديگر فراهم
دهد؟خدماتي بهتر جواب مي

آنجا به .  آنجا فراهم نيستكردم اآلن نهايتش يك كارمند خيلي منظم بودم يعني اين فرصتها درمن اگر در كانادا زندگي مي. حرف شما درست است
ITدر زمينه خدمات آنجا در زمينه . اندتر است و تجارتها در زمينه توليد شكل گرفته بالغش رسيده است و فضاي رقابت خيلي پختهوضعيت نسبتاً

اند ولي در زمينه يك به راه انداختههاي ما هستند كه در آنجا شركتهاي تجارت الكترونچند تا از بچه. كنندهايي كه باهوشند يك كارهايي ميبچه
.طور نيست اينيتوليد

يعني سرعت رشدشان به صورت نمايي نيست؟
سوق كنند بعد از يك مدت، به سمت آن كارهاي ناسالمبله، اينجا چون فرصتهاي ناسالم خلق ثروت هم خيلي زياد است، آدمهايي كه كارآفريني مي

.شوندداده مي

ارهايي است كه مولد نيست؟منظورتان كسب و ك
ايد و بعد از توليد به مشتريان خريده ميليارد تومان مواد اوليه 2 ماه پيش 6 شما به قيمت ارز مثالً. بله مثالً در اينجا قيمت ارز دائم نوسان دارد

دادم نه نه پول به بيمه مي.  سود بااليي كرده بودم ماه اگر همه پولم را دالر خريده بودم به جاي زيان اآلن6كنيد در اين شما حساب مي. فروشيدمي
.كنندها اين كارها را ميخيلي! هاي جديد كه باال هم رفته استنرخ آن هم به ،دادمپول برق مي
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كنيد؛ يعني كسي كه با ديد توليد آمده و بعد ديده  فراوان پيدا مي،اتفاقاً همين اآلن شما بين تجار كه بگرديد آقاي مهندس
.ت كه براي كسب درآمد، اصالً الزم نيست توليد كنداس

گردم و پشت برميوقتي  سالم شد 70خواهد اگر خواهم مفيد باشم و دلم ميگفتم مي. خواهيم پولدار بشويمطوري نبود كه بگويم ميبراي ما هم اين
...يا رف بكني و ين است كه كارخانه را تعطيل كني و تجارت صِترين راه اساده. امكنم غرور داشته باشم و بگويم كه مفيد بودهسرم را نگاه مي

توانيد شما يك جنسي را كه با مطالعه درست، وارد بكنيد همان لحظه روي كاميون مي. حتي الزم هم نيست انبار بكنيد
.خيلي ساده بفروشيدش
گرفت هر كسي يك دستگاه مي. دادند و ديگر مد شده بوداي ميارانهيك زماني مواد اوليه زمينه كاري ما را به صورت ي.بله، فضا خيلي فراهم است

گرفت و اي مثل پلي پروپيلن مي تن مواد اوليه يارانه200اي هفته. كردآمد بازديد و تأييد ميكارشناس اداره صنايع هم مي. كردسازي ميو صحنه
!فروختبرد در بازار، نقد ميمي

 اين آدم چه محصولي را توليد كرده است؟ تامگر هيچ سازوكار نظارتي وجود نداشت كه پايش كند
.گويم ادبيات رقابتي بايد به جاي نظارتي باشدتواند نظارت كند؟ من ميمگر دولت چقدر مي. گويم ادبيات نظارت، روش خوبي نيستاصالً من مي

. آزاد باشد ولي رقابتي باشد،يعني تجارت
اگر كسي توانست، ! ما چون دولتمان پول دارد اين مشكل را داريم. دهدكس نميدولت امتيازات خاصي به هيچ. در همه جاي دنيا، فضا رقابتي است

. صنعت حمايتي اصالً شكل نگيرد بهتر است،كار كند و اگر نتوانست خب
چنين داستاني اي بود يك گفت آرد هم تا چند سال پيش كه گندم يارانهمي. من يك دوستي دارم كه كارخانه آرد دارد. اين قضيه خيلي جاها هست

هاي نظارتي داشته باشيم، هر جا كه امتيازي وجود هر قدر هم آدم باتقوا داشته باشيم و سامانه. افتاده استداشته است و همان قضيه داللي اتفاق مي
توانند ارز به كساني كه نميخرد و بعد  ارزان مي،فروشد كه طرف از بانكدولت به نرخي ميارز را هم .گيردناخواه فساد در آن شكل ميدارد خواه

.فروشددولتي حواله كنند در بازار آزاد مي

 اصالً نباشد  اگرگوييد كه حمايت حاكميت از توليدشما نظرتان اين است كه روش اين حمايتها غلط است؟ يا از پايه مي
بهتر است؟
كه به بهانه حمايت، برخي مواد يا ارز را نه اين. گمرك خوب و سريع كار كند. آهن و جاده بزند مثالً دولت بايد برود راه؛اختاري باشدحمايت بايد س

.تر از قيمت بازار از كانالهاي خاصي توزيع كندارزان

 براي اين كه آهنگ ين شركتهاد؟ اكننافزايي بنيان هم هستند چطور با يكديگر همبه نظر شما شركتهاي نوپايي كه دانش
خواهد مثال چين را شما زديد، در چين يكي مي. توانند از توان همديگر استفاده كنندرشدشان تصاعدي بشود چطوري مي

.كنندهاي صنعتي، سه تا كارخانه ديگر هست كه قطعه مكملش را توليد مياي را توليد كند كنار دستش در خوشهقطعه
ولي من . كرديمهاي صنعتي كار مي با وزارت صنايع روي طرح خوشه82كرديم، مثالً در مركز مطالعات كه بوديم در سال ين كارها مياز اما قبالً 

يك جايي اگر سودآور باشد آدمها خودشان به آنجا . گيرد اگر محرك وجود داشته باشد همه چيز شكل مي،در تجارت! گويم كه فايده نداردمي
ما تجربه پاركهاي علم و . بنيان بيايند در آنجا شكل بگيرندرت، دستوري نيست كه يك خوشه بسازيم و بگوييم همه شركتهاي دانشتجا. آيندمي
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مثالً در يك شهرك صنعتي نزديك . اند؟ مثالً چين اگر موفق است دليلش اين است كه با دنيا مراوده داردمگر چقدر موفق بوده. فناوري را داريم
... پاناسونيك، سوني و : شاهده كردم هر چه شركت معروف در دنياست آنجا كارخانه داردگوانگجو م

اند؟ بزرگ چرا به آنجا رفتهياين شركتها
 هزار تن 600مثالً ظرفيت شركت مشابه شركت ما در آنجا . چون زيرساختها فراهم بوده، نيروي كار ارزان است و تعرفه گمركي و مالياتها خوب است

چون كشور بزرگي . المللي تحريمها برداشته بشودخواهم بگويم درها باز باشد، از لحاظ بينمي.  هزار تن است5ظرفيت رازين پليمر فقط . است
.اندهستيم و فرصتهاي صنعتي خوبي هم داريم ولي خيلي از صنايع مكمل به دليل تحريمها شكل نگرفته

اش را  سال عمر دارد و هنوز نتوانسته است زنجيره50-40عت ما تحريم كه چند سال است شكل گرفته است ولي صن
.كامل كند

.ايم كه درآمد نفتي كشور ما زياد بود يك جهش اقتصادي داشته55 تا 49 مثالً بين سالهاي ؛ايمهاي خوبي هم داشتهدوره

 و فوالد مباركه ايجاد شد؟در آن سالهايي كه ذوب آهن
اآلن برداشتم اين است كه بيشتر . الكتريك و كفش ملي هم بودلوازم خانگي ارج و پارس. خودرو بود آن موقع ايران.آهن و فوالد نبودفقط ذوب

 نرفتم زمين PVBمثالً خود من براي پروژه ورقهاي .  داراي رونق خوبي بود84 تا 78گويند ما كل كارمان در سال افرادي كه كار توليدي دارند مي
 نفر پرسنل 120كردند و  خوب كار مي84زد و تا سال صاحبش چراغ اتومبيل مي. ه ورشكسته را خريدم كه خيلي بزرگ بودبخرم بلكه يك كارخان

.ش عقب افتاده بود و به تدريج شكست خورده بودي مالياتها84داشتند ولي از سال 

به او كه ست هي حقش كسچه . ييد شما يك تعريفي از كارآفرين بفرما، بحث كارآفريني است ماحاال چون موضوع محوري
؟ه؟ اصالً كارآفريني يعني چ»كارآفرين«بگوييم 

!اي است، يعني كسي كه شغل ايجاد كندسؤالتان جوابش خيلي كليشه

بينيد؟را كارآفريني مي» اشتغالزايي«يعني شما 
مثالً حاجي فالني كه دارد فالن محصول . بتواند حقوق بدهد نفر 500 نفر يا 10بله اصالً ارزش يك كارآفرين به اين است كه به يك جماعتي حاال 

. برابر من است، كارآفرين نيست10اش هم آورد در ايران و در دفترش فقط يك حسابدار دارد با يك منشي و گردش ماليرا مي

منظور شما اين است كه بايد توليد كند؟
.رينهاي بزرگ در دنيا خدماتي هستنداآلن اتفاقاً كارآف.  خدمات هم هست،نه، فقط توليد نيست

زند به نام رازين پليمر ولي يك نفر ديگر اي را ميآورد و يك كارخانهرود يك فناوري خيلي پيشرفته را به ايران مييكي مي
مثالً يكي كه پخش آبگوشت آماده را به جاي پيتزا در تهران راه انداخته و كارش. كنديك كاري را ايجاد مي» فرهنگ«

...نوست 
. او آدم خالقي است،بخ
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پس به نظر شما نقش خالقيت در كارآفريني چيست؟
مثالً يك آدمي يك ايده قشنگ دارد . هر كارآفريني بايد يك درصدي خالقيت هم داشته باشد ولي هر فرد خالقي كارآفرين نيست. خيلي مهم است

اآلن .  او كارآفرين است.شودأمين مينفر ت20روزي معاش ت و از كنار اين كارش پس خالق است ولي يك نفر ايده را به تجارت تبديل كرده اس
اند؟مثالً برگزيدگان جشنواره خوارزمي را نگاه كنيد؛ مگر چه كار كرده

هايشان مورد مصرف ندارد؟يعني اين ايده
. تبديل كنند»كار«ا به اند كه اين ايده ر بوده است و يا توان نداشته»تجاري«ن بدون مصرف اشيهايا ايده

اي را تجهيز كند كه آن دستگاه مورد يعني شايد طرف يك دستگاهي را توانسته است كه بسازد ولي اين كه يك كارخانه
لنگد؟سازي، مياستفاده واقع بشود در اين كاربري و تجاري

خوب اين آدم خالقي است . نها و پيرمردها كه جايزه اول را بردبله، مثالً پارسال يكي يك وسيله درست كرده بود براي ريختن قطره در چشم پيرز
.اش تجاري نبوده است يا اگر هم بوده يك كارآفرين در كنارش نبوده تا اين كار را بكندتواند پولدار بشود چون ايدهولي نمي

د آن فكرهايي را كه دارند توانندر كتاب دومي كه ما چاپ كرديم يك دوستي گفت كه مشكل شركتهاي ما اين است كه نمي
.سازي كنندتجاري

!خورد ميهاالبته خيلي از فكرها هم فقط به درد جشنواره

!ش فكر كرديشود روسازي كند مي ميليوني بدهند تا تجاري250اگر بعدش يك وام 
رود و يك او هم مي. دهد ميليون تومان وام مي150ره كنند؟ اآلن بنياد ملي نخبگان به نفر اول جشنوادانيد چه كار ميگيرند ولي ميوام را هم مي
!پس كارآفرين نيست. خردآپارتمان مي

ي؟اهپرسند كه با وامت چه كار كرديعني بعدش از او نمي
گويم چه كنيم به او ميبا شريكم كه صحبت مي! من خودم هم كارآفرين خيلي موفقي نيستم. كنندسازي و تهيه مدارك ميپرسند ولي صحنهمي

ي كار خدماتاتفاقاً.  پرسنل دارد، درآمدش هم در حدود درآمد نفتي كل كشور ماست8000 است كه نزديك Totalجوري است كه يك تيمي مالك 
شايد اينجا . اش كنم ادارهاند؟ مثالً من اگر تجارتم از يك عددي بزرگتر بشود بلد نيستم درستي را چيدهانمازگويم چه جوري آنها سمي. كندهم مي

اين است كه دارم  مشكلي كه براي اين سه شركت مثالً. م كار كنند خود نفر بدون دخالت2000شرايطش هم مهيا نيست كه يك تيمي بچينم كه 
5000يعني خودم هم ضعف دارم و آدمي نيستم كه يك تجارت.  يك هفته بايد وقت بگذارم، مالياتشان در پايان سال ماليبراي كنترل اظهارنامه

.ترسم كه موبايلم را خاموش كنم را اداره كنم؛ مثالً من هميشه ميينفر

 نفر مدير تربيت كنيد؟4توانيد به مرور زمان، مگر نمي
ت و رفوقت مياش بود كه پارهكرد، حتي دوره سربازيهاي شريف كه اينجا كار ميايم از بچهما داشته.  سال وقت بگذاري10 ولي بايد ؛شودچرا مي

خواست به به اين كه ميمانده يك هفته .  چون پيش خودمان گفتيم اين شخص براي ما بماند فرستاديم،چند كشور خارجي هماو را به . آمدمي
!م نرو؟من چه بگويم؟ بگوي. خواهم بروم ادامه تحصيل بدهممي! كانادا برود، آمد پيش من كه ما را حالل كن
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شما . آموزش و ارتقائش يك داستان ديگران دارد، حفظ كردنش يك داستان و نيروي انساني گرفتنش يك داست
تان براي اين قضيه چيست؟برنامه

. تجربه است كه در واحد ماهشهر دانشگاه اميركبير درس خوانده ولي واقعاً دلسوز استايم يك جوان كماي كه در اشتهارد گذاشتهاآلن مدير كارخانه
روشهاي . تجربه بگذاريدتوانيد يك آدم كمدهيم؛ ولي مثالً مدير مالي را نميهاي باتجربه ترجيح مياي دلسوز را به بچههدر بعضي از پستها بچه

هايي بودند كه از در ايباكو بچه. ايمايم و يك صندوقي درست كردهمثالً در ايباكو يك برنامه ريخته. دهدايم ولي جواب نميانگيزشي هم گذاشته
اآلن از . گفتيم يك درصدي از سود ساالنه ايباكو در اين صندوق است و كساني كه يك مدتي كار كنند عضو اين صندوق هستند. بودندصفر با ما 

!آن پنج نفري كه عضو اوليه صندوق شدند فقط يك نفر در شركت باقي مانده است

آن صندوق براي همه پرسنل بود يا يك تعداد محدودي؟
.شدند ولي ديگر جمعش كرديم سال كار كردن عضوش مي2 از براي همه بود كه بعد

كار گروهي در ايران معروف است به ضعيف . باالخره شما مدير اين شركتها هستيد. راجع به كار گروهي صحبت بكنيم
شما نظرتان چيست؟ ! بودن

.ن هم هستها كار گروهي را خوب بلد هستند و در فرهنگشاها اين است كه غربيفرق ما با غربي

.آموزشي دادني است! آخر، ژنتيك كه نيست
.انداش را داشتهها ديگر از جنگ خيلي بيزارند چون تجربهمثالً اآلن غربي. و روند تاريخي آنها داردبستگي به يك سري اتفاقات. نه، فرهنگي است

 تا همه بگذارداش را در اينترنتش فني تمام دانPDFكردم چرا يك شركت امريكايي بايد من هميشه پيش خودم فكر مي
شما يك درخواست خريد به وقتي  هم ها كمتر اين جوري هستند، ولي همان اروپاييباز اروپايي. دنيا بروند و استفاده كنند

 ولي ما؟چرا بايد راست بگويد. فروشمنميجنس گويد ايران اآلن در تحريم است و من به شما دهيد خيلي ساده مياو مي
!گوييم از همه بدتر به سادگي دروغ مي، فرهنگ و تاريخبا اين همه ادعاي

.رويم كه ياد بگيريمما بلد نيستيم، دنبالش هم نمي

يعني نياز نداريم؟
. داريمكه نه، نياز 

گوييد منظورتان كار گروهي است يا شراكت؟اين را كه شما مي
دست هم يك مجموعه پايين. اين خودش يك كار گروهي است. كنيم داريم يك جايي را اداره ميXاي گروهي مثالً من و آق كار در.كندفرقي نمي

شما صنعتگران » !گرفتشريك اگر خوب بود خدا براي خودش شريك مي«گوييم مثالً مي: المثلهايمان هم هستولي در ضرب. كنندكار گروهي مي
. ولي شراكت بزرگ و موفق كمتر پيدا مي شود.اش است خانوادهديريت يك شخص و بعداً متعلق و تحت ماكثراً. خوب ايران را نگاه كنيد
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جهتدار ها را در دانشگاههابراي اين كه ما تحصيل بچه.  استنيسازي شددادني و فرهنگ يك مورد آموزش،كار گروهي
م قرار است به تمام مراكز آموزشي ايران  اين كتاب ه؟ چه پيشنهادي داريد،كنيم كه بعداً اين اتفاقهاي خوب در كار بيفتد

اي از شما بگيرد؟چه ايده) كار دانشگاهياندردست(خواند كسي كه مصاحبه شما را مي. ارسال بشود
 به هافكر كنم يكي از راهكارها اين است كه بچه. كننداي  مثالً درسها را يك مقدار پروژه،سازي كه هستمسائل عمومي مثل تبليغات و فرهنگي

است يعني اين » كيف در مدرسه«ام بعضي از مدارس غيرانتفاعي به صورت مثالً من ديده. جاي اين كه با هم همكالسي باشند با هم زندگي كنند
.كه بچه قرار نيست در خانه كار كند و مدرسه فقط كالس نيست

ها در يعني بچه! در مدرسه است» كِيف«گوييد آن چيزي كه شما مي. اتفاقاً اآلن همه مدارس ما كيف در مدرسه است
.كنند نه اين كه تا زنگ خانه بخورد همه با عجله و شادي از آن فرار كنندمدرسه كيف مي

.چون آن موقع شخصيتشان شكل گرفته است! شوند ولي دير است ديگرها اين جوري ميدر دانشگاه باز يك ذره بچه

 مسكن موقت؟ يكيد نه راهكار دائمي هست يك دنبال به شماپس
 نمايندگان موافق و مخالف براي ، با چاقوترين مرد ايرانقويبعد از كشته شدن كه شنيدم در راديو ميمثالً. اصالً دنبال راههاي زودگذر نبايد باشيم

شان يين است، جوانها اميد به آينده اشتغال پا درصداآلن.  داردنيازهاي فرهنگي  زمينه،اين بحث. كردندطرح ممنوعيت حمل سالح سرد صحبت مي
...پايين است و 

تان چيست؟خب شما به عنوان يك كارآفرين يا كسي كه كسب و كاري به راه انداخته است دغدغه
ندترند اآلن چون اوضاع بد است باهوشها و آنهايي كه ارزشم.  نروندخارجبه ام اين است كه اينجا اين قدر خوب باشد كه همه ترين دغدغهمهم
.شودروند وضع اينجا بدتر ميروند و چون ميمي

كنند؟گيرند و تخريب را تسريع ميتر جاي اينها را ميارزشمنظورتان اين است كه آدمهاي كم
اين كه حاال . شودروند اينجا بدتر ميروند و چون آدمهاي ارزشمند ميچون اينجا شرايط بد است، آدمهاي ارزشمند مي. بله يعني يك حلقه بسته است

شود كرد م را مشغول كرده اين است كه چه كار مي چيزي كه فكر.بهتر بشود... ام اين است كه اينجا شرايط براي كار، زندگي و آرزوست ولي دغدغه
.كه شرايط اينجا بهتر بشود

دهيد پروژه تحقيقاتي به دانشگاه مي؟ مثالً  ارتباطي داريدبا دانشگاهاصالً شماكنيد از دانشگاه بشود كمك گرفت؟فكر مي
كنيد؟يا فقط موقع نيرو گرفتن از آن استفاده مي

 دانشگاههاي كشور؟دانشگاه شريف يا كالً

شود از پتانسيل دانشگاه استفاده كرد؟ مثالً فرض بفرماييد در كنيد مي فكر مي. منظورم استي كشورنه كالً دانشگاهها
 چند دانشجوي خوب را شناسايي ، كه در زمينه پليمر كار كرده باشند به واسطه آن استاددانشگاه يك سري استادها باشند

.و جذب كنيد
.اش از لحاظ جذب نيروي انساني جاي خيلي خوبي استدانشگاه به لحاظ پتانسيل فعلي
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.ب بشونداند به صنعت تا خراآدمهاي سالمي دارد كه هنوز نرفتهمنظورتان آدمهاي باهوش است يا اين كه 
ولي از لحاظ اين كه دانشگاه بيايد و به واحد توليدي . البته باهوش هم هستند. گرا كه دنبال اين هستند كه مفيد باشندآدمهاي سالم و ارزش! دومي

....ما سرويس فني بدهد 

اميدي نداريد؟... 
همه پولش را هم . گيرم ميليون تومان مي50دهم و مثالً  برايت انجام ميكه اين فرموالسيون رااست استاد دانشگاه آمده و گفته . اماين راه را رفته

! آفرين نبوده استگرفته است ولي واقعاً ارزش

شناسيد كه كتاب نوشته باشد؟شما يك شريفي را مي
!نه

؟دمكر سؤال مياز شما چيزي كنيد خوب بود راجع به چهشما فكر مي. من تقريباً همه سؤالهايم را پرسيدم
.بود، يعني به عنوان يك كارآفريني كه از شريف آمده است با من صحبت بشوددوست داشتم جنبه شريفي بيشتر مي

تان قوي بوده ايد باهوش بوديد؟ يا اين كه ارادهكنيد چون شريفي بودهنقطه قوت شما در كارتان چه بوده است؟ فكر مي
كنار هم بچينيد؟در ا خوب ايد ساز و كار مالي راست يا اين كه توانسته

نگر و دقيق هاي رشته برق شريف كه خيلي جزئيبرعكس بچه. كنمنگري، يعني هر چيزي را كالنش را نگاه ميكوشي است و جامعفقط سخت
!هستند

يعني عميقند ولي وسيع نيستند؟
كارآفرين بايد چيزهاي الزم . ته باشيد، ولي بحث مالي را بلد نباشيدتوانيد شركت داشيعني شما نمي.  شما بايد وسيع و جامع باشيد،بله ولي در تجارت

دهند ولي بايد خودت تشخيص بدهي كه چه الزم داري؟ را بلد باشد، مثالً نظام كنترل، نظام انگيزش و اينها چيزهايي است كه در دانشگاه درس مي
.خواهديك ذره هم سختكوشي مي

ين است كه خيلي از اين افراد، خودجوش نيستند و منتظرند كه يكي ديگر به آنها بگويد كنيد كه دليل اين موضوع افكر نمي
چه كار بكنند؟

.اين آدمها بايد خيلي سختكوش باشند و با اولين پالس منفي، پس نكشند. شوندبله و زود هم دلسرد مي

!يعني پوست كلفت باشند
مثالً همان كارخانه كه گفتم خريديم، بعداً . گيردكردي جلوي كارت را ميه فكرش را نمييك چيزهايي ك. در ايران هم خيلي بدتر است! دقيقاً

اين جوري ...  و  استزمينهاي شهركهاي صنعتي، قابل انتقال نيست، مالك قبلي كلي به اداره ماليات بدهي داشته. فهميديم كه چقدر دردسر دارد
. كنداينجا بوروكراسي هم خيلي كار را كند مي! كنمروم استراحت ميركت ما، من يك هفته ميگفتم وقتي سند بخورد به نام ششده بود كه من مي
.ريدب وسط كار مي،هر كس ديگري بود
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هاي شريف خيلي عشق ادامه ن نياز رواني احساس نكرديد كه برويد دكترا بگيريد؟ چون بچهاوقت در درونتشما هيچ
دانيد؟ه ميدليلش را در چ. تحصيل و مدرك هستند

. سال ديگر هم به همين شكل است50كنم زندگي من تا راستش بله، من تقريباً يك سال است كه احساس مي

يعني يكنواخت است؟
شايد در آن سالها پول در ! اش است دانشگاه بودم خاطراتم به اندازه كل بقيه در سالي كه7-6طيكنم ولي فكر مي. يعني هر روز كار ثابتي است

يك راهش اين است كه دكترا . تر استام عشقي بوده است، ولي همه رفيقهايي كه از آن دوران دارم از بقيه زمانها ناباگر كاري هم كرده. ياوردمن
، برومخواهد كه قبل از اين كه خيلي پير بشوم به يك دانشگاه خوبولي دلم مي. ولي بايد وقت بگذارم روي درس و اين دغدغه هست. بخوانيم

.»برگردم«دكترا بخوانم و 

خب دكتري بخوانيد كه چه بشود؟ آيا شما نياز رواني به كلمه دكترا داريد؟
.اصالً

خواهيد خودتان برويد و يك كار تحقيقاتي و مطالعاتي را در دست بگيريد؟پس مي
.شودميآدم خسته !  پنج سال از اين ريسك و فشاري كه هست راحت بشوم-خواهم چهارنه، من مي

اي ديگر كه وظيفه شما نيست را خودتان پوشش بدهيد، بيشتر از هاي يك عدهكاريخواهيد كمبله، مخصوصاً كه شما مي
هستيد تعريف شما از نخبه هم خب با توجه به اين كه شما مورد حمايت بنياد نخبگان ... شويدلحاظ رواني مستهلك مي

چيست؟
هاي خاص باشد و حمايتشان هم كه د خيلي كمي و ناكارآمد است و بر اساس رتبه كنكور است يا برگزيده جشنوارهآن تعريفي كه بنياد نخبگان دار

.فقط پول و وام است

خب ديگر چه كار كنند؟
من . ازي به ما بدهيدگويند ما چون نخبه هستيم يك امتيفضاي امتيازگيري ايجاد شده است كه حاال يك عده مي. انداينها آدمها را متوقع بار آورده

. دهدكند و فقط دارد پول مي دردي را از اين مملكت دوا نمي، نخبگان مليگويم كه بنيادآخرش مي

گوييد چه كار كند؟شما مي. خب فعالً ساز و كار بهتري ندارد
 مثل يك اداره خدماتي ي شده و از لحاظ ساختار، بنياد درگير كارهاي اجرايي توزيع جوايز و حمايت»اجرايي«بكند تا » فكري«بيايد فعاليتش را 

تر از كار فكري گويم كار اجرايي آسانهاي شركت هم ميمن به بچه. اندسخت است اين جوري شده» فكر كردن«چون .  بانك شده استانندم
.  هم جمعشان كند و پروژه فكري راه بيندازد بار دور10به جاي وام مسكن هم بيايد اينها را سالي . بنياد نخبگان بايد ساختارش فكري باشد. است
4 مديري كه در طي اين نفر6ن از آ تا حرف دارم و شركت ملي پتروشيمي را 100كم  من اآلن براي حل مشكالت صنعت پتروشيمي دستمثالً

!شناسمسال عوض كرده است بهتر مي
ها استفاده كند؟ از اينها انتخاب كنند يا مركز پژوهشهاي مجلس چرا نبايد از اين بچهآنجا بايد كار فكري بكنند، مثالً ايده بدهند و مشاوران جوان را 

.مگفتن حرفها را به مديران بنياد پارسال در همايش ملي نخبگان عين اي.  بايد فكري باشد،به جاي اين كه فضاي حمايتشان مالي باشد
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