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کارخانه تبدیل فکر به ثروت 
ایده ای برای ثروتمند شدن ایرانیان 

ما این امکان هستیم که مردم استعدادهای خود را شکوفا 
نموده ، تبدیل به ثروت و ارزش افزوده نمایند .

چشم انداز ما برای سال 1404
20 میلیون برند ایرانی ،

 20 میلیون کارآفرین میلیاردر ایرانی 

شعار ما 
اقتصاد دانش بنیان ، خالقانه و پویا

شبکه	کارخانه	تبدیل	فکر	به	ثروت
همه چیز از یک رویا شروع شد . رویای ساختن ایرانی ثروتمند و شاد .

و سپس ایده ای که در ذهنم شکل گرفت . ایده کارخانه تبدیل فکر به ثروت .
هسته ی اصلی کارخانه تبدیل فکر به ثروت ، پارک فناوری مجازی است . 

بستری که این امکان را بوجود می آورد که 75 میلیون ایرانی ، در آن ایده 
های خود را تجاری کنند . برای تحقق این ایده ، در تابستان 90 ، گروه دانش 

بنیان سالم تشکیل شد . گروهی که بعدها به تفصیل در مورد آن سخن خواهم 
گفت. در ابتدا من بودم و یک وبالگ . اما االن شبکه ای بزرگ در حال شکل 

گیری است که میلیون ها نفر در آن عضویت خواهند داشت . این شبکه با یک 
وبالگ شروع شده ، با مجله الکترونیکی رشد پیدا کرده ، با انجمن و وب سایت 

، رسمیت پیدا کرده و همچنان در حال گسترش است . شبکه کارخانه تبدیل 
فکر به ثروت ، پشتیبان جوانان خالق ایرانی خواهد بود تا بار دیگر پرچم ایران 

در سراسر جهان به احتزار در آورند . اما این بار کمی متفاوت خواهد بود . 
پرچم علم و دانش و تکنولوژی ، پرچم کسب و کار های دانش بنیان ، پرچم 

کارآفرینان و ثروت آفرینان ایرانی . 
ما می خواهیم یک پارک علم و فناوری مجازی به وسعت تمام ایران تأسیس 

کنیم و به دنیایی از موفقیت ، شگفتی و ثروت سالم کنیم . 
سالم به دنیای زیبای دیگر . سالم به میلیاردرهای آینده ایران ، سالم به 

کارآفرینان جوان و موفق ایرانی . سالم به انسان های زیبای دیگر .
ثمره ی این پارک علم و فناوری مجازی ، میلیاردرها دالر ارز آوری برای 

کشور ، و ایجاد 20 میلیون برند ایرانی قابل رقابت با برندهای خارجی در همه 
ی عرصه ها و حوزه ها خواهد بود . سکاندار این 20 میلیون برند ایرانی ، 20 

میلیون کارآفرین جوان خالق و خوش فکر ایرانی خواهند بود . 
شاید این سوال براتون بوجود آمده باشد که منظور از پارک فناوری مجازی 

دقیقا چیست ؟ برای پاسخ به این سوال با ما همراه باشید . 
هم اکنون به شبکه کارخانه تبدیل فکر به ثروت بپیوندید .

شبکه کارخانه تبدیل فکر به ثروت : 
مجله الکترونیکی ، وبالگ ، انجمن ، دفترکار مجازی ، شبکه اجتماعی 

کارآفرینان ، شبکه مناقصه ایده و پروژه ، رادیوی اینترنتی ، تلویزیون اینترنتی
، پارک علم و فناوری مجازی  ، دانشگاه مجازی ، اینترنت فارسی

و در نهایت شهر مجازی سالم
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سرمقاله	....

به	دنیایی	از	شگفتی	و	ثروت	خوش	آمدید	!! 									 	 شبکه	کارخانه	تبدیل	فکر	به	ثروت	در	حال	گسترش	است	.		

ما برای ......بوسیدن ..... خاکستر ..... قله ها ..... چه خطرها کرده ایم ....
ما برای ......آنکه ایران ..... گوهری تابان شود ..... خون دل ها خورده ایم ....

ما برای ......خواندن این .....قصه عشق افتخار ..... رنج دوران برده ایم ...
ما برای .....جاودانه .... ماندن این عشق پاک .......خون دل ها خورده ایم .....

به نام خداوند عزیز
برای تحقق رویای ایرانی ثروتمند و شاد ، با یک چالش بزرگ به نام تحریم اقتصادی 

روبرو هستیم .به عنوان یک ایرانی و به عنوان مدیر کارخانه تبدیل  تبدیل فکر به 
ثروت ، مایلم قدرت و عظمت ایران را در همه ی حوزه ها در سطح جهان ببینم .

چندی پیش رزمایش نیروی دریایی و بستن موقت تنگه هرمز ، نشان داد که نفت 
ایران و موقعیت نفتی ایران ، چقدر در اقتصاد جهان تأثیرگذار است . به طوری که اگر 
ایران ، چاه های نفت خود و تنگه هرمز را ببندد ، اقتصاد غرب دچار یک بحران جدی 

می شود. 
20 درصد از کل تجارت جهانی از تنگه هرمز می گذرد . عمده انرژي جهان و بالغ بر 
40 درصد صادرات نفت جهان از تنگه هرمز مي گذرد . بر اساس آمار اداره اطالعات 

انرژي آمریکا، روزانه 16.5 تا 17 میلیون بشکه نفت خام از منطقه خلیج فارس عمدتا 
به مقصد ژاپن، آمریکا، اروپاي غربي و دیگر کشورهاي آسیایي صادر مي شود که تمام 
آن از تنگه هرمز عبور مي کند و این به جز حجم عظیم فرآورده هاي نفتي، گاز مایع و 

مایحتاج کشورهاي منطقه است که از این تنگه عبور مي کند. 
در واقع بر اساس آمارهاي موجود حداقل 88 درصد نفت عربستان سعودي، 90 

درصد نفت ایران، 98 درصد نفت عراق، 99 درصد نفت امارات متحده عربي و 100 
درصد نفت کشورهاي کویت و قطر از تنگه هرمز عبور مي کند که در مجموع مي توان 

گفت 90 درصد صادرات نفت تولید کنندگان خلیج فارس توسط تانکرهاي نفتي از 
این مسیر عبور مي کند.

»پاتریک کالوسون »پژوهشگر مسائل خاورمیانه واشنگتن در کمیته نیروهاي مسلح 
مجلس نمایندگان این کشور درباره احتمال بستن تنگه هرمز توسط تهران گفت: اگر 

تنگه هرمز به مدت طوالنی بسته شود، اقتصاد جهاني سقوط خواهد کرد.

چه کار باید کرد ؟ 
باید حرکت را شروع کرد . این بیهوده نشستن تا به کی ؟

تحریم اقتصادی را باید با تحریم اقتصادی پاسخ داد . برای پاسخ به تحریم های اقتصادی ، ما باید چاه 
های نفت و تنگه هرمز را به طور کامل ببندیم و زمانی تنگه هرمز را باز کنیم که تمام تحریم ها برداشته 

شده باشد . 
اما چگونه ؟ این موضوع چه زمانی تحقق می یابد ؟

زمانی که تمام درآمدهای کشور ، از طریق صادرات غیر نفتی و جذب گردشگر خارجی تأمین شود و 
صادرات نفتی به صفر برسد . منظورم از صادرات غیر نفتی ، صادرات دانش بنیان است . صادرات خدمات 

و محصوالت دانش بنیان . اما چگونه می توانیم به این میزان صادرات برسیم ؟
باید ایده ها را تجاری کنیم . باید علم و دانش را تجاری کنیم . باید تکنولوژی های نو ایجاد کنیم و با 

ایجاد برندهای فراملیتی ، بازارهای جهانی را به دست بگیریم . 
کارخانه تبدیل فکر به ثروت ، یا همان پارک فناوری مجازی ، با هدف افزایش صادرات خدمات و 

محصوالت دانش بنیان بوجود آمده است .

بیایید عهدی با هم ببندیم :
در این زمان و در این مکان ، با هم عهد می بندیم که پا در مسیر تولید ثروت و تکنولوژی می گذاریم .

 ما به کمک هم 20 میلیون برند دانش بنیان ایجاد می کنیم .
هر وقت دچار یأس و نامیدی شدیم ، هر وقت دچار بیماری »نمیشه ، نمیتونیم« شدیم ، این جمله ی زیبا 

را به خاطر داشته باشیم :

من آدم سیاسی نیستم . تخصصی هم در این زمینه ندارم . اما یک ایرانی ام . 
به عنوان یک ایرانی ، از تحریم ها ناراحتم . 

از اینکه عمده صادرات ایران ، نفت و گاز ، گنیجنه های زیر زمینی این کشور باشد ، ناراحتم . 
از اینکه با وجود سرمایه های انسانی ، نخبگان و متخصصین ایرانی ،  با وجود جوانان خالق ، 
خوش فکر و با اراده ی ایرانی ، سهم زیادی از شرکت های دانش بنیان و فناور دنیا نداریم ، 

ناراحتم . 
از اینکه برخی از جوانان ایرانی ، توانایی ها و قابلیت های خود را باور ندارند ، ناراحتم .

از اینکه برخی از مردم ، خودشان را دست کم گرفته ، دائم در حال غرزدن بوده و منتظرند تا 
خود به خود ، تغییری در زندگی شان ایجاد شود ، ناراحتم . 



جنبش	کارآفرینی

چین ، یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا است . یک دانش آموز چینی ، تا سوم راهنمایی می آموزد که چگونه یک 
کاال را به یک خارجی بفروشد . یعنی در مدارس ، به کودکان چینی ، روش های بازاریابی بین الملل و صادرات کاال 

آموزش داده می شود . 

ما نیز می خواهیم ایران ، بزرگترین ترین اقتصاد دنیا شود .
امروز ، اگر 75 میلیون ایرانی ، هر کدام در سال ، یک کاالی ایرانی به ارزش 100 هزار تومان صادر کند ، حدود 7.5 

هزار میلیارد تومان ارز وارد کشور می شود . اگر 75 میلیون ایرانی ، 10 محصول دانش بنیان صادر کنند ، عالوه بر 
گسترش برند ایرانی در جهان ، 75 هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور حاصل خواهد شد . 

صنعت گردشگری ، یک صنعت چند میلیارد دالری در جهان است . کشور ایران از نظر جاذبه های گردشگری ، 
رتبه پنجم جهان را دارد ولی متأسفانه در جذب گردشگر ، رتبه ی چندانی ندارد . طبق گزارش سازمان جهانی 

گردشگری ، هر گردشگر به طور متوسط 1025 دالر ارز وارد کشور می کند . 
اگر 75 میلیون ایرانی ، نفری یک گردشگر خارجی در سال به کشور جذب کنند ، 75 هزار میلیارد تومان درآمد به 
دست خواهد آمد . کسی که توانایی جذب گردشگر خارجی را دارد ، می تواند در سال 10 گردشگر جذب کند . به 

این ترتیب سالیانه 750 هزار میلیارد تومان ارز وارد کشور می شود .
گردشگرانی که وارد کشور می شوند ، باید محصوالت دانش بنیان ایرانی را خریداری نموده و به کشور خود ببرند .

بنابراین جذب گردشگر و صادرات محصوالت ایرانی و گسترش برند ایرانی ، با هم نسبت مستقیم دارند .
بنابراین 75 میلیون ایرانی ، اگر اراده کنند ، با تالش و پشتکار ، می توانند سالیانه 825 هزار میلیارد تومان ارز وارد 

کشور کنند .  
براساس آمار سازمان جهانی گردشگری ، به ازای ورود هر گردشگر دو تا شش شغل مستقیم و 9 تا 15 شغل با 
احتساب مشاغل بخش های تولیدی و خدماتی ایجاد می شود. این یعنی یک فرصت فوق العاده و بی نظیر برای 

نیروی انسانی موجود در کشور .
این یک زنجیره است . جذب گردشگر ، باعت رونق تولیدان داخلی و اشتغال زایی می شود . همچنین صادرات 

محصوالت دانش بنیان و گسترش برندهای ایرانی را نتیجه می دهد . 
جذب گردشگر ، صادرات محصوالت دانش بنیان ، برندسازی ، تولید داخلی ، اشتغال زایی ، کارآفرینی ، حلقه های 

این زنجیره هستند .
اگر ایرانیان دست در دست هم دهند و همه با هم تالش کنند ، می توانیم چاه های نفت را ببندیم و اقتصاد دانش 
محور و متکی به مردم داشته باشیم . اقتصادی که دانش ، تکنولوژی ، خالقیت و کارآفرینی موتور محرک آن است .

حاال باید چیکار کنیم ؟
چگونه می توانیم صادر کننده باشیم ؟ چگونه می توانیم با سرمایه کم صادرکنیم ؟

چگونه می توانیم گردشگر خارجی جذب کنیم ؟
چگونه می توانیم اقتصاد نفتی ایران را به اقتصاد دانایی محور تبدیل کنیم . 

ممکن است فکر کنید که شما ، کارمند ، دانشجو ، دانش آموز ، یا خانم خانه دار ، نمی توانید این کار را انجام دهید 
. سرمایه ای ندارید . توان این کار را ندارید . اما من به شما ثابت می کنم که می توانید . فقط باید آموزش ببینید و 
خالق باشید . به زودی در شماره های اختصاصی ، به این دو موضوع یعنی جذب گردشگر خارجی و صادرات دانش 

بنیان ، به تفصیل خواهیم پرداخت . 

حرکت عظیمی در حال شکل گیری است . اقدامات بسیار جالب توجهی از طرف تیم پر تالش سالم ، در حال 
انجام است که به لطف خدا در سال 91 به ثمر خواهد نشست . 

هدف تیم سالم این است که اقتصاد نفت محور را به اقتصاد دانش محور  تبدیل کند . برای رسیدن به این هدف ، 
ما ایران را به یک مرکز رشد بزرگ تبدیل می کنیم . چگونه ؟

ما در حال طراحی سیستم های Dynamic و پویای انکوباتور مجازی به عنوان پلتفرم هستیم . انعطاف پذیری 
این سیستم نرم افزاری در حدی است که در همه سازمان ها و با همه ی نیازها قابل انطباق است . یک سیستم 

مدیریت محتوای فوق العاده قوی و پویا نیز در آن تعبیه شده است . سیستم نرم افزاری پویای انکوباتور مجازی ، 
تمام امکانات مورد نیاز برای مدیریت ایده ها و نیازها و هدایت آن برای ایجاد کسب و کارها را دارا می باشد . 

واقعیت این است که ایده های زیادی وجود دارد . این ایده ها سرمایه های فکری ما هستند و نباید از بین بروند .
به این ترتیب ظرف مدت کوتاهی به این شعارها جامه عمل می پوشانیم : 

» هر اجتماع باالی 10 نفر ، یک مرکز رشد مجازی « 
 »هر دانشکده ، یک مرکز رشد « ، »هر مدرسه ، یک مرکز رشد « ، »هر فرهنگسرا و خانه فرهنگ ، یک مرکز 

رشد « ، »هر سازمان یک مرکز رشد « ، »هر شرکت متوسط یک مرکز رشد« ، »اینترنت ، یک مرکز رشد« ، »هر 
روستا یک مرکز رشد« و ...

در کنار هر مرکز رشد مجازی ، یک تعاونی دانش بنیان تأسیس می شود که به جذب سرمایه و تأمین 
سرمایه خواهد پرداخت .

به دنیایی از شگفتی و ثروت ، سالم کنید . به ایران دانش بنیان و اقتصاد دانایی محور سالم کنید . 
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شهدای	علم	و	فناوری

اگر الزم باشد ، از سرمایه هایمان هزینه می کنیم . 
از مال و عمر و جوانی و جانمان هزینه می کنیم .

اگر الزم باشد ، تمام مردم ایران را برای تولید دانش و ثروت بسیج کنیم ، 
این کار را انجام می دهیم .

تمام ایران را تبدیل به علی محمدی ، شهریاری ، احمدی ، رضایی نژاد می کنیم .
و ایران را به قله های علم و فناوری ، به قله های عزت و ثروت خواهیم رساند .

انرژی هسته ای ، فناوری نانو ، هوافضا و ... کوچترین کارهایی است که انجام خواهیم داد .
این درسی که شما خواندید ، جزوه اش را ما نوشتیم .

ما موتور توسعه علم و فناوری طراحی می کنیم . ما کارخانه تبدیل فکر به ثروت طراحی می کنیم .
هر نفسی که می کشید ، به انحطاط و افول تان نزدیک می شوید .

اشتباه بزرگی کردید . رشد علم و فناوری را در ایران سرعت دادید . 
هر ثانیه ای که می گذرد ، ما کیلومترها به قله نزدیک می شویم . نزدیک و نزدیک تر می شویم .
دیری نخواهد پایید که ، تمام علم و دانس و تکنولوژی در دستان توانمند جوانان خالق ایرانی 

خواهد بود . 
روزی می رسد که در آن روز ، علم و تکنولوژی جدید از طریق جوانان ایرانی در جهان نشر خواهد 

یافت .
همه ی دنیا ناچارند برای به روز بودن و پیشرفت کردن ، زبان فارسی را یاد بگیرید .

روزی را می بینم که در برابر جوانان خوش فکر ایرانی زانو زده اید و علم و تکنولوژی را گدایی می 
کنید .

ای شهدای علم و فناوری 
ای کسانی که قلب تان برای رشد و پیشرفت ایران می تپید ، ای کسانی که در خون تان غلتید 

برای آنکه پرچم ایران را در میادین علمی باال نگه دارید .

گوارایتان باشد شهد شیرین شهادت 
و بدانید به یاری خدا ، این راه ، تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت ....

دشمنان بدانند .
اگر در برابر رشد علم و فناوری ایران بایستید ،

      در برابر تمام دنیای پوچ و توخالی شما خواهیم ایستاد ...
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گزارش	پارک	علم	و	فناوری	مجازی
Creative Hub

forum.ideas-to-wealth.ir
ما سعی داریم در این انجمن ، یک مسیر را ترسیم کنیم . مسیری که از ایده به تجاری سازی ختم می شود . 

در ابتدای صفحه انجمن ، خانه کارآفرینی به عنوان نقطه شروع کاربران است . تمرکز این قسمت بیشتر به 
خالقیت ، ایده پردازی و شناخت نیاز است :

-کانون خالقیت ، نوآوری و شکوفایی : آموزش تکنیک های خالقیت 
-ایده ها : محلی برای تبادل ایده ، پرورش ایده ، امکان سنجی ایده و ...

-نیازها و فرصت ها : هر نیاز یک فرصت برای ایجاد کسب و کار است . در اینجا فرصت های جدید و بکر 
کسب و کار  معرفی می شود .

- و ...
بعد از اینکه کاربر ، ایده ی مورد نظر خود را پیدا کرد . حاال باید گروهی تشکیل دهد . در قسمت تیم سازی 

، افراد در گروه های تخصصی مختلف ، سازماندهی می شوند و برای تجاری سازی ایده ها تیم تشکیل می 
دهند :

- گروه های تخصصی
- کارگروه های تخصصی

- جذب همکار 
- و ...

بعد از مشخص شدن ایده و تشکیل تیم ، افراد وارد مرکز رشد می شوند . در مرکز رشد ، یک دفتر کار 
مجازی ، به آنها اختصاص داده می شود . آموزش های تخصصی و غیر تخصصی مورد نیاز ، به افراد داده می 

شود تا بتوانند در قالب کار تیمی ، ایده ی خود را به مرحله پیاده سازی و اجرا برسانند . 
اما در مرکز رشد ، سه بخش متفاوت وجود :

-مناقصه ایده و پروژه : به نوعی ایده بازار و فن بازار محسوب می شود . 
-ویکی تدوین دانش فنی : محیطی مانند ویکی پدیا برای کسب تکنولوژی و ایجاد دانش فنی .

-کلینیک کسب و کار : مشاوره های تخصصی و غیر تخصصی ، پرسش و پاسخ و ...
وقتی کاربر ایده ی خود را پیاده سازی کرد و یک خروجی قابل ارائه تولید کرد . وارد بخش بعدی ، یعنی 
مرکز تجاری می شود . در این مرحله کاربر باید ، ثبت مالکیت فکری انجام دهد . مهمترین نکته در این 

قسمت ، نوشتن طرح کسب و کار )BP( است . BP کمک زیادی به جذب سرمایه گذار و تأمین مالی می 
کند . سپس بحث های ایجاد برند ، بازار سنجی ، بازاریابی و فروش مد نظر قرار می گیرد . 

این موارد حلقه های زنجیره ی تجاری سازی هستند . برای اینکه بتوانید کسب و کار موفقی داشته باشید ، 
باید اطالعات مناسبی در این موارد پیدا کنید . 

کاربر برای پیمودن مسیر از ایده تا محصول و از محصول تا ثروت ، نیاز به انگیزه و انرژی دارد .
بخش های کارآفرینان و چند لحظه انرژی مثبت ، برای این منظور طراحی شده است . در بخش کارآفرینان 

، کارآفرینان ایرانی و خارجی ، نوجوان و جوان و پیر معرفی می شود . جشنواره های دانش بنیان برگزار شده 
در کشور ، بررسی می شوند تا کاربران بدانند که در کشور ، افرادی با شرایط آنها توانستند کارهای بزرگی 
انجام دهند . همچنین داستان های تأثیر گذار ، جمالت تأکیدی مثبت ، تجسم خالق و تکنولوژی فکر ، 

انرژی آنها را دو چندان خواهد کرد . 

4 افتتاح	انجمن	...
انجمن کارخانه تبدیل فکر به ثروت ، در روز 15 بهمن ، به طور رسمی افتتاح می شود . 

لطفا قبل از 15 بهمن در سایت ثبت نام نفرمایید تا تغییرات الزم انجام شده و ساختار اصلی شکل بگیرد . 
بعد از 15 بهمن ، بی صبرانه منتظر حضور فعال شما دوست عزیز در انجمن هستیم . 

انجمن کارخانه تبدیل فکر به ثروت ، نخستین گام عملی برای تأسیس پارک علم و فناوری مجازی است
این انجمن در واقع ، یک نسخه آزمایشی است برای امکان سنجی واقعی و رفع نواقص احتمالی و بهبود 

عملکرد پارک فناوری مجازی نهایی . 
حضور شما و فعالیت مستمر شما در انجمن ، از جهات مختلف حائز اهمیت است :

اول( شما در مسیری قرار می گیرید که به راه اندازی کسب و کار و تولید ثروت ختم می شود . 
دوم( برای انجام پروژه ها و پیاده سازی ایده هایتان ، همراه و همکار پیدا می کنید . 

سوم( از تجربیات عملی دیگران بهره مند می شوید .
چهارم( یک شبکه پشتیبان روحی و انگیزه ای پیدا می کنید . 

پنجم( یک شبکه پشتیبانی فنی و تخصصی پیدا می کنید . 
ششم( به یک شبکه خالقیت پر از ایده ها ، فرصت ها و طرح ها متصل می شود .

هفتم( به یک منبع بزرگ انرژی و انگیزه متصل می شود . 
هشتم( امکانات موردنیاز برای راه اندازی کسب و کار و ایجاد برند را پیدا می کنید .

نهم( ما را برای طراحی و راه اندازی پارک فناوری مجازی یاری می دهید .
و ده ها مورد دیگر .

اما مهمترین مورد این است که آموزش می بینید و یاد می گیرید که چگونه یک نیاز را به یک ایده و یک 
ایده را به یک محصول یا خدمت و سرانجام آن را به پول تبدیل کنید .

تا چند روز دیگر ، چهارمین جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی در مصلی تهران برگزار می شود . در این 
جشنواره شرکت های دانش بنیان زیادی حضور دارند . شرکت هایی که ایده های خود را تجاری نموده و به 

کسب و کار تبدیل کرده اند . این جشنواره می تواند فرصت مناسبی برای شما باشد .
کارخانه تبدیل فکر به ثروت نیز در این جشنواره حضور دارد . دوستان عزیزی که در تماس های متعدد ، 

خواستار دیدار و گفتگوی حضوری بودند ، می توانند از 15 تا 18 بهمن ، از غرفه ی ما بازدید کنند . 

وعده دیدار ما ، 15 تا 18 بهمن ، مصلی تهران 
غرفه کارخانه تبدیل فکر به ثروت 

با همکاری تعاونی دانش بنیان خواجه نصیر .





6

آینده پژوهی ، نقشه راه را برای ما ترسیم می کند و به حرکت های ما جهت می دهد . باید در زمینه ها و حوزه های مختلف این کار صورت بگیرد . 
ما نیز به لطف خدا در زمینه ی کارآفرینی ، پارک فناوری مجازی ، شهر مجازی ، فناوری های کلیدی ، آینده پژوهی خواهیم کرد و نتایج اش را در این 

قسمت منتشر خواهیم نمود . 
اگر در این زمینه عالقه مند به همکاری هستید ، می توانید با ما تماس بگیرید ، یا نتایج فعالیت های خود را به نشانی ما ارسال کنید . 



7کارگاه	اقتصاد	دانش	محور
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درآمد	شرکت	های	دانش	بنیان

فورچون )fortune( هر ساله فهرست 500 شرکت برتر دنیا از لحاظ درآمد را گزارش می کند.
لیست مقابل تعدادی از شرکت های نام آشنا در ایران هستند که در سال 2009 جز لیست 

فورچون بودند . 
هدف از این نگارش ، این است که به خودم و شما یادآوری کنم که شرکت های دانش بنیان 

فراملیتی چه سود خارق العاده ای دارند و ما برای تحقق اهدافمان باید به این سمت حرکت کنیم .

در سال 2009 میالدی ایران قریب به 70 میلیارد دالر فروش نفت داشته است. جالب اینکه فروش 
شرکت تویوتا در این سال بالغ  بر 155 میلیارد دالر بوده است. فروش تویوتا در سال 2009 سه 

برابر فروش نفت ایران بوده است و درآمد دو کمپانی کوکاکوال و مک دونالد در همین سال برابر با 
فروش نفت ایران و در حدود 75 میلیارد دالر بوده است.

تبلیغات وسیع شرکت های فراملیتی، نماینده غول های بزرگ تجاری دنیا هستند. روزانه بدون آنکه 
توجه شود، همگان در معرض تشعشعات تبلیغی این ابرشرکت ها قرار دارند. به سادگی برندها را 

انتخاب کرده و از تولیدات آنها استفاده می شود. پس بد نیست توجه شود برندهای مشهور شده در 
ایران در سطوح چه ارقامی فعالیت می کنند. به طور نمونه فروش سال 2009 چند شرکت را مرور 

می شود:
تویوتا 204 میلیارد دالر، شرکت نفتی شل 285، توتال 156 میلیارد دالر، دایملر کرایسلر )بنز( 
110 میلیارد دالر، شرکت های پاناسونیک 80، ال جی 79، سونی 78 میلیارد دالر، خودروساز 
هیوندا 72 میلیارد دالر، ورزشی فروش نایکی 19 میلیارد دالر )دو برابر پاالیش نفت اصفهان، 

بزرگ ترین شرکت ایران.(
شرکت های بازی ساز نیز از درآمد های خوبی برخوردار هستند : 

شرکت هنرهای الکترونیکی EA GAME با ساالنه بالغ بر 4.2 میلیارد دالر ، شرکت بزرگ بازی 
سازی و توزیع کننده ی Activision با ساالنه بالغ بر 3 میلیارد دالر ، شرکت توزیع کننده و 
سازند ه ی بازی های رایانه ای UBISOFT با ساالنه بالغ بر 1.4 میلیارد دالر ، شرکت بازی 

سازی ژاپنی NINTENDO و  سازنده ی کنسول  بازی Wii با ساالنه بالغ بر 1.4 میلیارد دالر 
 Devil May و  Resident Evil با بازی هایی چون Capcom شرکت ژاپنی معروف و بزرگ ،
Cry ساالنه بالغ بر 900 میلیارد دالر ، شرکت ژاپنی SEGA ساالنه بالغ بر 600 میلیارد دالر و ...

همه ی این اعداد و ارقام را آوردم تا شما را به 
راه اندازی کسب و کار دانش بنیان ، تشویق و 

ترغیب کنم . 
به همت و تالش جوانان خالق ایرانی ، تا چند 

سال آینده ، باید تعداد زیادی از این لیست 500 
تایی شرکت های دانش بنیان ایرانی باشد . 

سخت است اما ممکن است . 
ما با هم و در کنار هم ، در انجمن کارخانه تبدیل

فکر به ثروت ، فکر ها و ایده ها را به برندها و 
کسب و کار های موفق تبدیل می کنیم .

: منبع : 
http://www.vivannews.com/Pages/News3528-.aspx
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مقاله حاضر به بررسی ادبیات مراکز رشد مجازی به عنوان یکی از مدلهای نوین مطـرح                 :چکیده
در این مراکز پرداخته، در ادامه با تکیه بر نظریه سازمانهای مجازی، اقدام بـه طراحـی مفهـومی اولـین                     

  .مرکز رشد مجازی فناوری ایران با توجه به زیرساختهای موجود در کشور می نماید
  

   فناوری- بنگاههای کوچک و متوسط- سازمان مجازی-مرکز رشد مجازی: ات کلیدیکلم
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  با تکیه بر نظریه سازمانهای مجازی
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  محمدعلی شفیعا
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shafia@iust.ac.ir  
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 ...ارائه مدلی مفهومی جهت اولین مرکز رشد مجازی

   مقدمه- 1
 عنصر ثـروت، نیـروی      5در اقتصاد کهن از     

انسانی، ماشین آالت، مواد و روشهای تولیـد بـه          
بـا ورود  . شـد عنوان ارکان رشد اقتصادی یاد می    
هـای اقتـصاد     به قرن بیست و یکم و طرح نظریه       

 ششمی هم به این عناصر اضافه شد        نوین عنصر 
 عنـصر قبلـی     5توان آن را زیربنای تمامی        که می 
. ]15[این عنصر تفکر و خالقیـت اسـت       . دانست

امروزه در کشورهای گوناگون توسعه یافتـه، در        
ــواردی کــشورهای   حــال توســعه و حتــی در م
توسعه نیافته سیاستهای گوناگونی برای حمایـت      

فرینان اتخاذ گردیـده    از تفکرهای خالقانه و کارآ    
در پی گـسترش ایـن سیاسـتها و از سـال           . است
انـدازی مراکـز رشـد در          راه   میالدی ایـده   1959

در حقیقـت مراکـز     . ]3[ایاالت متحده سربرآورد  
های تحقیقـاتی و یـا        رشد پس از پذیرفتن هسته    

، در طی یک دوره چنـد سـاله و          1شرکتهای نوپا 
 بــا در اختیــار قــراردادن خــدماتی همچــون    
آموزشهای مدیریتی، حقوقی، بازاریابی و غیره و       
نیز مهیا کردن خدمات مشترک اداری و دفتری و   
تسهیالت و تجهیزات آزمایـشگاهی مـشترک بـا         
ــابتی در    ــدیریتی و رق ــوان م ــزایش ت ــدف اف ه

ای   موسسات کوچک و متوسط و در سایه برنامه       

                                                           
1 Startup 

منظم و از پیش تعیـین شـده اقـدام بـه رشـد و               
 . ]13[نمایند  میپرورش کارآفرینان

بـه صـورت محلـی و یـا         غالبـاً     رشد مراکز
ای عمل نموده و تنها امکان پوشش بخش        منطقه

. اندکی از جامعه محیطی خویش را دارا هـستند        
های فیزیکی، تـسهیالتی    از دیگر سو محدودیت   

های مطرح در و تجهیزاتی و همچنین محدودیت    
گر رسانی بازار و جذب سرمایه از دی       زمینه اطالع 

  . مشکالت این مراکز هستند
 4 تحقیقی مراکز رشـد را در        1999در سال   

هـا    این دسـته  . ]11[بندی نمود   دسته نوین تقسیم  
 ،2مراکـز رشـد مـستقل یـا خوداتکـا         : عبارتند از 

 و  4ای  ، مراکـز رشـد شـبکه      3مراکز رشد وابـسته   
بـه ایـن ترتیـب سـاختار        . 5مراکز رشد مجـازی   

ز رشد شـکل    نوینی در روش ارائه خدمات مراک     
  .گرفت

ــه بررســی   ــه در بخــش اول ب ــن مقال در ای
ادبیــات و ســاختار ارائــه خــدمات مراکــز رشــد 
مجازی در جهان پرداختـه خواهـد شـد، سـپس           
نظریه سازمانهای مجازی به عنوان بستری جهت       
توسعه اولین مرکز رشد مجـازی فنـاوری ایـران          

گــردد و در نهایــت مــدل مفهــومی  بررســی مــی

                                                           
2 Standalone 
3 Embedded 
4 Networked 
5 Virtual 
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اد این مرکز در کشور ارائـه       پیشنهادی جهت ایج  
 .خواهد گردید

  
   مرکز رشد مجازی- 2

مرکز رشد مجازی، سازمانی است مجـازی       
و مبتنی بر وب که برخی از خدمات مراکز رشد          

ای، معرفـی     حقیقی، همچـون خـدمات مـشاوره      
هـــای تـــامین مـــالی، برخـــی خـــدمات  روش
رسانی و غیره را از طریق اینترنـت، بـدون            اطالع

 مرزهای زمانی و مکانی در اختیار       در نظر گرفتن  
 .]14[دهد مشتریان خود قرار می

با توجه به تعریف باال مرکز رشـد مجـازی          
 اطالعاتی که از طریق     1چیزی به جز یک دروازه    

اینترنت اقـدام بـه ارائـه خـدمات بـه مـشتریان             
  . نمایند نیست می
  
   نظام ارائه خدمات - 1- 2

 10هــای انجــام شــده در زمینــه  در بررســی
مورد از مراکز رشد فعال در جهان، خدماتی کـه          
در حال حاضر در مراکز رشد مجازی دنیا ارائـه          

انکوبـاتوری،   گردند به سه دسته خدمات پیش     می
ــشاوره   ــی و م ــدمات آموزش ــدمات  خ ای و خ

  .گردد رسانی تقسیم می اطالع
                                                           

1 Portal 

  خدمات پیش انکوباتوری: الف- 1- 2
هایی برای  این خدمات در حقیقت شامل دوره

ها و کارآفرینانی است که دارای شخصیت  ستهه
حقوقی نبوده، و یا به مفهوم دیگر هنوز شرکتی 

خدمات ارائه شده در دوره . اند احداث نکرده
پیش انکوباتوری در مراکز رشد مجازی دنیا 

 2مشاوره و اطالع رسانی برخط: عبارتند از
طریقه تدوین طرح کسب و کار، ایجاد فرمهای 

ای طرح کسب و کار، اطالع اینترنتی راهنم
رسانی و مشاوره نحوه تاسیس شرکت و مسائل 
حقوقی مربوط به آن و اطالع رسانی در زمینه 
 .روشهای کسب پشتیبانی مالی از مراکز گوناگون

  ای  و مشاورهیآموزشخدمات : ب- 1- 2
بخــش اعظــم خــدمات یــک مرکــز رشــد  

ای آن  مجــازی را خــدمات آموزشــی و مــشاوره
ــد تــشکیل مــی  ــی و  . ]5[ده ــدمات آموزش خ

ها و    های آموزه   ای در مراکز رشد به گونه       مشاوره
های   ها و مشاوره    های کسب و کار، آموزه      مشاوره

هـای    ها و مـشاوره     حقوقی و حسابداری و آموزه    
  .شوند تخصصی و فنی تقسیم بندی می

  خدمات اطالع رسانی: ج- 1- 2
این خدمات نیز از فعالیتهـای اصـلی مرکـز          

در ایـن مراکـز   . رود   شـمار مـی    رشد مجازی بـه   

                                                           
2 Offline 
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 ...ارائه مدلی مفهومی جهت اولین مرکز رشد مجازی

ــنایی     ــت آش ــاگونی جه ــشریات گون ــاٌ ن عموم
مشتریان و متقاضیان با مراکز اصلی ارائه دهنـده         
خدمات مورد نیاز آنها از طریق اینترنت و پست         

. گـردد   الکترونیکی و یا پست عادی ارسـال مـی        
این خدمات معموال اطالعاتی در زمینه دفاتر کار       

ری و دفتری مـشترک،     گ  ای، خدمات منشی    اجاره
های کنفرانس قابل اجاره، روشـهای تـامین          سالن

مالی طرحها و مراکز ارائه دهنده وام، مراکز رشد         
ــای    ــاوری در موقعیته ــی و فن ــای علم و پارکه

  . گردند گوناگون جغرافیایی و غیره را شامل می
  
  های مجازی  سازمان- 3

با ورود اینترنت به امور تجـاری، از اواخـر          
پـردازان از آن بـه عنـوان          یـشتر نظریـه    ب 80دهه  

موتور پیشرفت در توسعه یـک نـسل جدیـد از           
بـا توسـعۀ    . هـای تجـاری اسـتقبال کردنـد         مدل

از  ی نـوع جدیـد    ، اطالعـات  فناوریکامپیوتر و   
 مطرح گردید که به آن سـازمان مجـازی          سازمان

 برخـی سـازمان مجـازی را        .]12[شـود  گفته مـی  
ی خود را به دیگر     ها دانند که فعالیت    می ای  گونه

ها واگذار کرده و درنتیجه وجود آن قائم         سازمان
 خـود    بـوده،   به وجود متعلقـات دیگـر سـازمان       

 سـازمان مجـازی بـر       .]8[وجود خـارجی نـدارد    
هـای محـوری خـود متمرکـز شـده و            توانمندی

ــت  ــب فعالی ــا    اغل ــوری ی ــه غیرمح ــایی را ک ه
های بیرونـی   کند به سازمان تلقی می راهبردی  غیر
شـود کـه     ایـن امـر موجـب مـی       . کند  ذار می واگ

هایی کنـد    سازمان توان خود را مصروف فعالیت     
ها دارای مزیت رقابتی است و از        که در آن زمینه   

برخـی  . درگیر شدن در امور جزیی خالص شود   
دیگر سازمان مجازی را الگوی اجتمـاعی تلقـی         

های کاری را در امـاکن       کنند که افراد و گروه     می
زند و امکـان     تلف به هم پیوند می    جغرافیایی مخ 

ــراهم    ــا را ف ــان آنه ــل می ــاط و تعام ــاد ارتب ایج
 این نویسندگان دو ویژگی دسترسی      .]9[سازد می

جهانی و استقالل مکـانی را بـه طـور صـریح و             
  . کنند ضمنی معرف سازمان مجازی قلمداد می

  
  مزایا  - 1- 3

ــذیری و   ــه حــداکثر انعطــاف پ ــتیابی ب دس
 به تغییرات محیطی هـدف      توانایی واکنش سریع  

 این نوع ازسـازمان     .کلیدی سازمان مجازی است   
مزایای دیگری نیـز، بـرای کارکنـان، مـدیران و           

ــه دارد ــه  . جامع ــد ک ــان معتقدن برخــی از محقق
وری کارکنـان را افـزایش       سازمان مجـازی بهـره    

دهـد؛ چـرا کـه کارکنـان از انعطـاف بیـشتر              می
 بـوده و    بندی و استقالل در کار برخـوردار       زمان
توانند در مدت زمانی که بیشترین کـارآیی را          می
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بـــه عـــالوه،  .]6[دارنـــد، بـــه کـــار بپردازنـــد
ــه 1کامیوتینــگ تلــه  فــشارهای روانــی مربــوط ب

سفرهای کاری و تعارضات در سازمان را کاهش 
  .]7[دهد می

ازجمله دیگر مزایای سـازمان مجـازی ایـن        
های مربـوط بـه فـضای اداری و          است که هزینه  

. دهـد  های مربوط به آن را کاهش می       ودیتمحد
ــه گــستره وســیعتری از  همچنــین شــرکت هــا ب

های مجازی    یابند؛ شرکت  استعدادها دسترسی می  
توانند کـه معلـوالن حرکتـی را نیـز بـه کـار               می

  .گیرند
تـوان    عالوه بر این، مزایای زیـر را نیـز مـی          

  :]4[برای سازمانهای مجازی برشمرد
عـد مـسافت و فاصـله        در سازمانهای مجازی ب    -

 برگــزاری ،جغرافیــایی مــانع از انجــام کارهــا
  . کنفرانسها و غیره نخواهد شد،جلسات

 ، انفجـار  ، آثار و بالیای فیزیکی از قبیل آتش سـوزی         -
زلزله و سایر حوادث بر روی روندکاری به حداقل         

  .خواهد رسید
  .شود  باعث افزایش بهره وری و سودآوری می-
 و تاکید    توجه شده  انی کارها  بیشتر بر جنبه انس    -

کمتر بر اجزاء مکانیکی ، تکـراری و روتـین          
  .شود  میکارها

                                                           
1 Telecommuting  

  .شود  برآورده می نیازهای بیشتری از مشتریان-
های مربوط بـه فـضاهای اداری بـه           هزینه -

 کـاهش   علت افزایش انعطـاف پـذیری در کـار        
  .یابد می

 وابستگی به سرمایه فکر و اندیـشه افـراد          -
  .یابد یش می افزاسازمان
 مسائل زیـست محیطـی بـه علـت تـردد            -

  .یابد  کاهش میکمتر افراد
  
 طراحی مفهومی مرکـز رشـد مجـازی         -4

  فناوری
یکی از موارد بسیار مهم در طراحـی مرکـز          
رشد، تعیین نوع و نحوه ارائـه خـدمات در ایـن           

بـسته بـه نـوع مرکـز از لحـاظ           . باشـد   مراکز می 
اعی تخــصص، ســازمان متــولی، ســاختار اجتمــ

محیطی که مرکز در آن واقع شده و غیره، میـزان         
نکته . ]10[ارائه این خدمات تفاوت خواهد نمود     

بسیار مهم در طراحی مرکز رشـد مجـازی ایـن           
است که، با افزودن قابلیت مجازی به یک مرکـز          

هـای    رشد، بـسیاری از مـشکالت و محـدودیت        
ارائه خدمات و حمایتهای گوناگون از بین رفته،        

ارائـه خـدمت در ایـن مرکـز بـه طـور             و سطح   
عمومی باالتر از مراکـز مـشابه حقیقـی خواهـد           

  .]16[بود
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   ساختار سازمانی- 1- 4
ساختار سازمانی مرکز رشد مجازی از یـک        
مدیریت و سه معاونت توسعه فنـاوری، توسـعه         

عـالوه  . کسب و کار و مالی تشکیل شده اسـت        
بر این سه معاونت تیم تحقیق و توسعه مرکز به          

. ور مستقیم زیر نظر مدیریت اداره خواهد شـد     ط
ها بر مبنای نیازهای جاری    در هر یک از معاونت    

معاونت و نیاز مستاجرین مرکز رشد، با هر یک         
. از شرکای خارجی قرارداد منعقـد خواهـد شـد         

ایــن ســاختار انعطــاف پــذیری کــم نظیــری بــه 
. ساختار اداری و اجرایی مرکـز خواهـد بخـشید         

ـازی         ساختار سازمانی   پیشنهادی برای مرکـز رشـد مج
  .شود  مشاهده می1فناوری در شکل 

  

  
  . ساختار سازمانی مرکز رشد مجازی فناوری-1شکل 

  
 اطالعات و ارتباطـات در مرکـز رشـد          -4-2

  مجازی
به طـور کلـی ارتباطـات یـک مرکـز رشـد             
مجازی را در سه دسته کلـی ارتبـاط بـا شـرکا،             

ات حاصـل   ارتباطات رسمی و حقوقی و ارتباطـ      
در . بندی نمـود  توان طبقه از سیستم اطالعاتی می   

 جزییات این سه دسته در کـادر مربـوط          2شکل  
این اطالعات و ارتباطات    . شود  به آن مشاهده می   

در قالــب ســه رکــن داخلــی، یــک مرکــز رشــد 
ایـن  . سـازد  گذار متصل مـی     مجازی را به سرمایه   

سه رکن عبارتند از مدیریت و نظارت، شـبکه و          
  . ای برخوردارند امه که هر یک از اهمیت ویژهبرن
   و نظارتمدیریت 

 برنامه ریزی -

   سیاستهای ورود و خروج مشتریان مرکز-
 پذیرش شرکا و مشاوران -

  ارزیابی و نظارت بر عملکرد اعضا-

 مدیریت مالی و اعتباری -

 مدیریت ابزارها و منابع -
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 تعیین راهبردها رقابتی، توسـعه، تغییـر و         -
 .پذیری و غیره صالح، انعطافا

  برنامه

برنامــه در واقــع مــسیری اســت کــه بــرای 
هـا در دوره رشدشـان در نظـر           هدایت نـوآوری  
این برنامه در هر مرکـز رشـد        . گرفته شده است  

ممکـــن اســـت منحـــصر بـــه فـــرد بـــوده، از 
. هـای خـاص خـود برخـوردار باشـد           پیچیدگی

یادآوری این نکته ضروری است که برنامه یـک         
کز رشد حتی بـیش از تجهیـزات و امکانـات           مر

  .برنامه یک اصل است. فیزیکی آن اهمیت دارد
   شبکه

  یک مرکز رشد مجازی مبتنی بر یک شـبکه        
پویا است که گـستره آن در طـول زمـان متغیـر             
است و اعضای مرکز رشد در ابعاد مختلف ایـن          
ــستند    ــم ه ــردش دای ــوعی در گ ــه ن ــبکه ب . ش

ـ      های سخت   مشخصه افـزاری ایـن      رمافـزاری و ن
 خـدمات    ای باشد که از عهده      شبکه باید به گونه   

ــدمات و    ــده در بخــش خ ــی ش ــف طراح تعری
تسهیالت مرکز رشـد مجـازی برآمـده و امکـان           

  .توسعه لحظه به لحظه آن فراهم باشد
  
  
  

   مجازی مرکز رشد و تسهیالتخدمات - 3- 4
ــه    ــام ارائ ــی نظ ــهولت در طراح ــت س جه

دمات ارائـه   خدمات در مرکز رشد مجـازی، خـ       
شده در این مرکز بـه هفـت دسـته اصـلی زیـر              

  :گردند تقسیم می
  خدمات پیش انکوباتوری. 1
  ای خدمات آموزشی و مشاوره. 2
  شبکه سازی . 3
  تسهیالت، تجهیزات و خدمات مشترک. 4
  تسهیالت مالی و اعتباری. 5
  پژوهش بازار، فروش و بازاریابی. 6
  دیگر خدمات. 7
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 ...ارائه مدلی مفهومی جهت اولین مرکز رشد مجازی

  

.ارتباطات و اطالعات در مرکز رشد مجازیساختار : 2شکل 
  

   خدمات پیش انکوباتوری
مرکز رشد مجـازی بـا توجـه بـه روابـط و             

انـد    هایی که با مراجع قانونی برقـرار کـرده          شبکه
هـا در     تسهیالتی جهت ثبـت آسـان تـر شـرکت         

دهند، که این مورد  اختیار متقاضیان خود قرار می 
. ز شمرده شود  های این مرک    تواند از مزیت    نیز می 

پس از گذرانـدن ایـن دوره متقاضـیان آمـادگی           
  . حضور در مرکز رشد را خواهند داشت

ــیش    ــده در دوره پـ ــه شـ ــدمات ارائـ خـ
  : انکوباتوری در مرکز رشد مجازی عبارتند از

ارائه جزوه آموزشی تهیه طرح کـسب       . الف
  .و کار

  
پاسخگویی و مشاوره به متقاضیان تهیه      . ب

  .2 و برخط1ه روش درخططرح کسب و کار از ب
ــار    . ج ــسب و ک ــرح ک ــستم ط ــاد سی ایج
  .3مجازی
جزوات آموزشی مربوط به مراحل اداری      . د

  .اندازی یک شرکت و قانونی راه
 ای  و مشاورهیآموزش خدمات 

ایــن خــدمات در مرکــز رشــد مجــازی بــه 
  : شوند های زیر تقسیم بندی می گونه

                                                           
1 Online 
2 Offline 
3 Virtual Business Plan 
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هـای کـسب و کـار         ها و مـشاوره     آموزه. الف
  :لشام

های مـدیریتی همچـون، مـدیریت          آموزه -
ریــسک، مــدیریت راهبــردی، مــدیریت روابــط 
عمومی، مدیریت منابع انسانی، مـدیریت زمـان،        

دهــی، ارزیــابی و  مهارتهــای رهبــری و ســازمان
اثربخشی و  مهارتهای مکتوب ارتباطاتی، کنترل       

  .و مدیریت پروژه
ــون  - ــابی همچـــ ــای بازاریـــ  مهارتهـــ
ت، مشتری شناسی، مـشتری     گذاری، تبلیغا   قیمت

  .سازی، مشتری مداری، فنون مذاکره
 مفــاهیم فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات -

ای فنــاوری اطالعــات و  همچــون مفــاهیم پایــه
ــصاد   ــی، اقتـ ــارت الکترونیکـ ــات، تجـ ارتباطـ

، سـازمانهای   2، بازاریابی الکترونیکی  1الکترونیکی
  .4 و سازمانهای چابک3مجازی
  .های کارآفرینی  آموزه-
های پرورش خالقیت شـامل فنـون          آموزه -

  .شناخت و توسعه خالقیت فردی و گروهی
 مــشاوره در زمینــه اســتخدام و مــدیریت -
  .کارکنان

                                                           
1 E-Commerce  
2 E-Marketing 
3 Virtual Organization 
4 Agile Organization 

هـای حقـوقی و       هـا و مـشاوره      آموزه. ب
  : حسابداری شامل

  . مجوزهای مرسوم و مورد نیاز-
 اصــول انعقــاد قراردادهــا و تعهــدات    -
  .حقوقی
  .5وی حقوق ثبت و مالکیت معن-
  . استانداردها-
  . مالیات، دارایی، بیمه-

  . بازرگانی بین الملل-
  . حقوق تجارت-
های تخصـصی و فنـی        ها و مشاوره    آموزه. ج

  : شامل
 مشاوره در زمینه ایجاد تولیدات و خدمات -

  .جدید
های نوین  ها و روش  فناوری  در زمینه  مشاوره-

  .تولیدی و خدماتی مرتبط با زمینه کاری
م آموزشی قابل استفاده در این مرکـز،        سیست

الکترونیکی مبتنی بر استانداردهای آموزش     گونه  
 و مطابق با شرایط و زیـر        ،الکترونیکی در جهان  

ــران    ــی ایـ ــی و اینترنتـ ــاختهای الکترونیکـ سـ
آمـوزش   که به سه بخـش سیـستم         ]14[باشد  می

                                                           
5 Intellectual Property  
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ــان ــر همزم ــستم 1غی ــان، سی ــوزش همزم  و 2آم
 .گردد تقسیم می 3آموزش  مشارکتیسیستم 

 
   شبکه سازی 

در سیستمهای مبتنی بر اطالعات آنچه بیش       
باشد، ایجـاد     ها دارای اهمیت می     از دیگر سیستم  

ایجـاد  . باشـد  های اطالعاتی گونـاگون مـی    شبکه
ها با رد و بدل کردن اطالعـات در           اینگونه شبکه 

بین بانکهای اطالعاتی و کاربران مختلف منجـر        
 افزایی، یـادگیری و رفـع      به مواردی همچون هم   

مشکالت موجود، سازگاری با شرایط موجـود و      
بـا  . هـای جدیـد خواهـد شـد         استفاده از فرصت  

توجه به اینکه اساس مبنایی مرکز رشد مجـازی         
ریزی شده است، ایجـاد       نیز بر پایه اطالعات پایه    

های گوناگون ارتباطاتی و اطالعاتی در آن         شبکه
در راستای ایجاد   . درس  اجتناب ناپذیر به نظر می    

  :گردند هایی موارد زیر پیشنهاد می چنین شبکه
 اعضای مرکز رشد بـا      ارتباط ایجاد شبکه    -

منظور استفاده از تجربیات یکـدیگر      به   یکدیگر،
و نیز مرتفع ساختن نیازهایی که خـود قـادر بـه            

 در این ساختار هر یک از اعضا        .رفع آنها نیستند  
یگـر بـه    به صورت مـشاوری جهـت اعـضای د        

رود، به اینگونه که کلیه اعضا اطالعات         شمار می 
                                                           

1 Asynchronous Training 
2 Synchronous Training 
3 Collaborative Training 

های گوناگون شغلی  و تجربیات خود را در زمینه  
و تخصصی در قبال دریافت مبلغ بسیار اندک و         
یا به طور رایگان در اختیـار دیگـر اعـضا قـرار             

 .دهند می

هـا و     با سایر شرکت   یارتباط   ایجاد شبکه  -
بـه   بـا آنهـا      کگذاری مـشتر    سرمایهامکان ایجاد   

های بـزرگ و       که در این ساختار شرکت      اینگونه
 . دخیل گردند4نیز شرکتهای چند ملیتی

 بـا   آور و متوسط فـن    ارتباط صنایع کوچک   -
تواننـد در   متولیان و یا مراکزی کـه بـه نـوعی مـی           

ارتباط با شرکتهای کوچک و متوسـط نقـش ایفـا           
هـای گونـاگون      ، بخـش  کنند مانند اتاق بازرگـانی    

بـه  های مرتبط و غیره،       ارت صنایع و وزارتخانه   وز
های فنـاوری و نیـز        اولویت اطالع از     کسب منظور

  .استفاده مفید از آنها و در بازار فرصتهای موجود
 5همجوشی کسب و کـار های    ایجاد هسته   -

به منظور اشتراک مساعی مابین شرکتهای عـضو        
با هدف دستیابی به تولیدات مشترک و با ارزش         

  .ه باالافزود
  

                                                           
4 Multi National Companies (MNCs) 
5 Business Fusion 
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   تسهیالت و تجهیزات و خدمات مشترک
  :عمده این تسهیالت و تجهیزات عبارتند از

گـری و      دفـاتر کـار، خـدمات منـشی        -الف
  .دفتری
  .های کنفرانس  سالن-ب
  .  آزمایشگاهها و کارگاههای تخصصی-ج
  . دیگر خدمات مشترک-د
  گری و دفتری  دفاتر کار، خدمات منشی-الف

   رشـد در کـشور، نکتـه       با نگاهی به مراکـز    
نمایـد کـه درصـد        بسیار جالبی جلب توجه مـی     

هـا    بسیار باالیی از دفاتر اختصاص یافته به هسته       
های مستقر در مراکز رشد اکثراً خـالی          و شرکت 
ها و شرکتها بیـشتر       اعضای این هسته  . ]9[هستند

زمان خـود را در کارگاههـا، آزمایـشگاهها و یـا            
کـــز رشـــد هـــای اداری خـــارج از مر محـــیط

رسد که نیـاز اصـلی ایـن          به نظر می  . گذرانند  می
ها اسـتفاده از خـدمات منـشی      ها و شرکت    هسته

خدمات مجازی ارائه قابـل     . گری و دفتری باشد   
  :ارائه در این بخش عبارتند از

  .1 دفاتر کار مجازی-
  .2 پست صوتی-

                                                           
1 Virtual Office 
2 Voice Mail 

 3 خدمات ابتدایی کسب و کار الکترونیکی-
ــی  ــست الکترونیک ــون پ ــضای  ، ار4همچ ــه ف ائ

  .6 و دامنه5اینترنتی
  .گری مجازی  ارائه خدمات منشی-

  های کنفرانس  سالن- ب
برای شرکتهایی که جهـت انجـام جلـسات         
کاری، انعقـاد قـرارداد و دیگـر مـوارد نیـاز بـه              
استفاده از سالن کنفـرانس داشـته باشـند، بانـک           

ــاتی ســالن ــاق اطالع ــرانس و ات هــای  هــای کنف
ــا  ــل اجــاره در نق ــسات قاب ــاگون، در جل ط گون

سیستم اطالعاتی مرکز رشد مجازی تدارک دیده       
به این ترتیب مستاجرین مرکز رشد      . خواهد شد 

با استفاده از سایت مرکز قادر بـه رزرو سـالن و            
یا دفتـر کنفـرانس مـورد نظـر خـود، بـسته بـه               
نزدیکی به محل استقرار آن شرکت و یـا دیگـر           

  . موارد، در زمان مورد نظر خواهند بود
   آزمایشگاهها و کارگاههای تخصصی- ج

ــه     ــی، کلی ــد حقیق ــز رش ــاختار مراک در س
ــتفاده از     ــورت اسـ ــا در صـ ــستاجرین تنهـ مـ
آزمایشگاهها و کارگاههای تخصصی موجود در      

ــت  ــد از معافی ــز رش ــالی   مرک ــاره و م ــای اج ه
حـال اینکـه ممکـن اسـت        . گردند  برخوردار می 

                                                           
3 E-Business 
4 E-Mail 
5 Hosting 
6 Domain 
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دوری مسیر و نیز عدم وجود تجهیزات کافی در         
  .راکز از کیفیت آزمایشها و تحقیقات بکاهداین م

برای حل این مشکل در مرکز رشد مجازی،       
عقــد قــرارداد بــا کلیــه مراکــز تحقیقــاتی،       

هــا و مراکــز دانــشگاهی کــه دارای  پژوهــشکده
باشند و نیز ایجـاد بانـک         تجهیزات مورد نظر می   

. گـردد   اطالعاتی مربوط به این مراکز پیشنهاد می      
واهـد بـود کـه،      خ صـورت    روش کار نیز به این    

مستاجرین مرکز رشد با توجه به نیـاز خـود در            
روند تحقیقات و نیز بـا توجـه بـه بعـد فاصـله              

تـرین مرکـز      مکانی و زمانی، بهتـرین و مناسـب       
تحقیقاتی و آزمایشگاهی را انتخاب نمـوده و از         
طریق مرکز رشد مجازی جهت انجام تحقیقـات        

  .گردند به آن مرکز معرفی می
   خدمات مشترک سایر-د

ایــن دســته از خــدمات مــواردی همچــون 
هـای     و بانـک   کتابخانه دیجیتال، بانک نرم افـزار     

برخـی از   . گیـرد   اطالعاتی گوناگون را در برمـی     
ــای ــن بانکه ــرین ای ــشنهادی  مهمت ــاتی پی  اطالع

تـامین کننـدگان    بانکهـای اطالعـاتی     : عبارتند از 
 و  موسـسات مـالی   ،  سـرمایه گـذاران   ،  مواد اولیه 

 و بانکهای گونـاگون و تـسهیالت قابـل     باریاعت
، مراکـز تحقیـق و توسـعه      ،  ارائه از جانـب آنهـا     

هـا، مراکـز تحقیقـاتی و دانـشگاهی،           پژوهشکده

هـا و   بیمـه ،  ای شرکای تجـاری محلـی و منطقـه       
نیازهای جـاری صـنایع     ،  مراکز ضمانت اعتباری  

، ای، محلی و عمـومی    های منطقه   بزرگ در قالب  
اولویتهـای تولیـدی    کـشور،    اولویتهای پژوهشی 

فرصتهای کارآموزی و شغلی مطرح شده      ،  کشور
هـا و تجـارب       ایـده مرکز رشد،   در میان اعضای    

ــق ــها، موف ــار و گزارش ــه و مر، اخب ــز اکتابخان ک
 . و بورس اوراق بهاداراطالعات علمی مجازی

  

   تسهیالت مالی و اعتباری 
ارائه تـسهیالت مـالی و اعتبـاری در مرکـز           

ــازی  ــد مج ــد  رش ــه دو روش صــورت خواه ب
  :گرفت

ــف ــالی و  . ال ــاتی خــدمات م ــک اطالع بان
اعتباری ارائه شده از سوی بانکها، مراکز مـالی و    

هـا و سـازمانهای متـولی و          اعتباری، وزارتخانـه  
  .غیره

عقد قرارداد با مراکز ارائه شـده در بنـد          . ب
الف و ارائه خدمات مالی و اعتباری مناسب بـه           

  .اعضای مرکز رشد مجازی
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   تحقیقات بازار، فروش و بازاریابی

، فروش و بازاریابی  1خدمات تحقیقات بازار  
 و ایـده بـازار   2شامل دو بخش فن بازار مجـازی  

  .شود  می3مجازی
   فن بازار مجازی-الف

فــن بــازار مکــانی بــرای خریــد و فــروش 
در ایـن   . باشـد   های جدید ارائه شده مـی       فناوری

فـروش  مرکز دو بخـش درخواسـت فنـاوری و          
ایـن بخـش از     . ]1[فناوری وجود خواهد داشت   

نخـست اینکـه بـدین      : دو جنبه قابل توجه است    
ــت  ــق اولوی ــدی و   طری ــشی و تولی ــای پژوه ه

شود، و دوم     خدماتی مورد نیاز بازار مشخص می     
هـای    اینکه مکان مناسبی جهت جـذب سـرمایه       

ســرمایه گــذاران ریــسک پــذیر، شــرکتهای     
هـای مـشترک      یچندملیتی و انجام سرمایه گذار    

  .گردد ایجاد می
  ایده بازار مجازی - ب

های گوناگون ارائه شـده       در این بخش ایده   
از سوی اعضا و یـا سـایر متقاضـیان بـه همـراه              
شرح مختصری از ایده در بانک اطالعاتی سایت        

بــه ایــن ترتیــب کارآفرینــان . شــود ذخیــره مــی
هـا و بـا توجـه بـه           توانند با مطالعه این ایـده       می

                                                           
1 Market Research 
2 Virtual Techno Market / Techmark / TechMart 
3 Virtual Idea Market  

ی خویش اقدام به انتخـاب و          تواناییها تجارب و 
ها بنماید تا با      خریداری یک یا چند مورد از ایده      

توسعه آن ایده به اهداف تجـاری و غیرتجـاری          
  . ]2[خود دست یابند

  
  گیری بندی و نتیجه  جمع- 5

در این مقاله تالش شد با توجه به شـناخت        
 10 مرکز رشـد مجـازی در دنیـا و انتخـاب             42

ایــن مراکــز، بــا اســتفاده از روش مــورد از بــین 
 و با توجه به زیرساختهای فرهنگـی،        4الگوگیری

افـزاری موجـود در زمینـه         افـزاری و نـرم      سخت
فناوری اطالعات در کشور مـدلی بـومی جهـت       
اولین مرکز رشد مجازی فناوری در ایـران ارائـه          

با توجه به موارد اشاره شده و با تکیه بـر           . گردد
برنامـه چهـارم بودجـه      اهداف مطرح در الیحـه      

دولت جمهوری اسالمی ایران عناوین زیر را می        
توان از دستاوردهای عمده اجرای چنین طرحی       

  :برشمرد
 ارتقای سـطح توانـایی هـا و مهارتهـای       -1

های کوچـک و متوسـط کـشور و         مدیریتی بنگاه 
ارتقای توانایی های فنی و علمی مـورد نیـاز دو           

ع بـزرگ   حوزه صنایع کوچک و متوسط و صنای      
  .در کشور

                                                           
4 Benchmarking 
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 ...ارائه مدلی مفهومی جهت اولین مرکز رشد مجازی

دهـــی فـــضای کـــسب و کـــار  شـــکل. 2
ــصادی از    ــای اقت ــی در درون بنگاهه الکترونیک

  طریق تشویق و ترغیب آنها
معرفــی و ایجــاد شــناخت در زمینــه    . 3

نهادهای تخصصی تأمین مالی فناوری و صـنایع        
افزایی و نفوذ فنـاوری در        نوین و فرآیندهای هم   

ــرمایه  ــالی س ــاد م ــل نه ــذار صــنعت، از قبی ی گ
  خطرپذیر و شهرکهای فناوری

های نظـام آمـوزش عـالی         جبران کاستی . 4
ــوزه ــار و   درحـ هـــای مـــدیریت کـــسب و کـ

های نـوین، بـه منظـور ارتقـای توانـایی             فناوری
و کـارآفرینی و    ، نوآوری، خطرپـذیری     خالقیت

ایجاد روحیه آموختن و پژوهش مستقل در میان        
  نسل جوان

ل زمان  سازی فرآیندهای کاری، تقلی     بهینه. 5
ــه      ــشیدن ب ــوع بخ ــا، تن ــام کاره ــه انج و هزین
محصوالت، و افزایش کیفیت آنها بـا اسـتفاده از          
دانش و فناوریهای روز، بـه خـصوص فنـاوری          

  اطالعات 
تقویت بنگاههـای اقتـصادی کوچـک و        . 6

ای که بنگاههای مزبـور در یـک          متوسط به گونه  
شبکه ارتباطی و تعـاملی مناسـب و بـا ایجـاد و             

ها بـا ارتبـاط       ها و زنجیره    ها، خوشه   هتوسعه شبک 

پیــشین و پــسین، امکــان حــضور در بازارهــای 
  .المللی را به دست آورند ای و بین منطقه
حمایــت از ایجــاد پیونــد مناســب، بــین . 7

ــزرگ، توســعه , متوســط, بنگاههــای کوچــک ب
ها و انجام تمهیدات      ها و زنجیره    خوشه, ها  شبکه

ــی   ــوان فن ــت ت ــرای تقوی ــی  مهن-الزم ب  -دس
ــصی ــابی در  , تخص ــعه و بازاری ــق و توس تحقی

بنگاههای کوچک و متوسط و بـزرگ و توسـعه          
رسانی و تجارت الکترونیـک بـرای         مراکز اطالع 

  آنها
رفع مشکالت و موانع رشـد و توسـعه ،          . 8

بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلـوغ و          
پـذیر و     تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابـت       

  طبی کنونیاصالح ساختار ق
در انتها نکتـه مهمـی وجـود دارد کـه ذکـر آن          
ضروری به نظر می رسد و آن تکیه بر برنامه مـدون            
و منظم از پیش تعیین شده در طول روند رشـد، بـه             
عنوان مزیت اصلی این مراکز می باشد، موردی کـه          
عدم وجود آن به عنوان نکته کلیدی فراموش شـده           

ارنده، بزرگتـرین   در مراکز رشد کشور، از دیدگاه نگ      
  . رود مشکل فعلی این مراکز به شمار می

  



تحریم	=	فرصت	

5 گام را به خاطر بسپارید :
گام اول : خوب ببینید ؛ گام دوم : خوب بگویید ؛ گام سوم : خوب بشنوید ؛ گام چهارم : خوب بنویسید ؛ گام پنجم : 

خوب اجرا کنید .
به اطراف خود نگاه کنید . اطراف شما پر از فرصت های طالیی برای تولید ثروت است . 

در دنیا ، رقابت بین برندها و شرکت ها ، بر سر »کیفیت« و »ارائه خدمات خاص« است . در ایران هر جا دیدید 
که محصولی کیفیت خوبی ندارد ، این یک فرصت است . هر  جا دیدید که محصولی می تواند بهتر باشد ، این یک 

فرصت است . هر جا نیازی احساس کردید ، این یک فرصت است . هر کاالی وارداتی یک فرصت است . هر تکنولوژی  
تحریم شده ، یک فرصت است . 

شاید عده ای جمالتی مانند جمالت زیر را بگویند : 
» گرسنگی نکشیدی که درد ما رو بفهمی « ، »صدات از جای گرم بلند میشه « ، »آدم خوشحالی هستی « ، »اینجا 

ایرانه« ، »ما امکانات نداریم«  ، »ما تحریم هستیم« و ...
شاید بهم بگویند که در شرایط فعلی ، با وجود تحریم ها ، تورم ، بیکاری ، سیاست های اقتصادی ، هدفمندی یارانه 

ها ، کاالهای چینی و ... نمی توان تولید کرد .
باید به آنها بگویم که علی رغم وجود این مسائل ، باز می توان به فکر رونق تولید داخلی بود . این جمالتی که گفتند 
از اندیشه ها و باورهای آنها ناشی می شود . من به جرأت می توانم بگویم که تأثیر اندیشه ها و باورهای آنها به مراتب 

بیشتر از تأثیر عوامل دیگر است . 
اجازه بدید با یک مثال توضیح بدهم . شرکت هوندا در بحران های اقتصادی و در بدترین شرایط ، در وضعیتی که 

شرکت هایی مانند جنرال موتورز در حال ورشکستگی بودند ، 20 درصد فروش بیشتر داشت . چرا ؟
به خاطر ارائه خدمات خاص . شرکت هوندا 3 ماه ماشین را در اختیار مشتری قرار میداد . اگر به هر دلیلی راضی 

نبود ، محصول را پس می گرفت . بعد از 3 ماه پرداخت اقساط شروع می شد . همچنین هوندا ، مشتریان را بیمه می 
کرد . تا اگر مشتری نتوانست قسط اش را به موقع پرداخت کند ، از بیمه کمک بگیرد . 

» اطمینان از کیفیت محصول « ، »طرز فکر مدیران« و »ارائه خدمات خاص « سه عنصر اصلی در موفقیت این 
شرکت بود . 

اگر مدیران هوندا مانند آن عده فکر می کردند و از بحران های اقتصادی می نالیدند ، تا حاال  ورشکست شده و از 
بین رفته بودند . در خارج از ایران ، رقابت فوق العاده شدید است . به همین دلیل کسب درآمد و پول درآوردن فوق 

العاده سخت تر از ایران است . 
در ایران آنقدر فرصت و نیاز وجود دارد ، که شرکت های مختلف دنیا در حال هجوم آوردن به بازار های ایران هستند 

تا محصوالت شان را به فروش برسند . در حالی که یه عده فقط در حال غر زدن و شکایت کردن هستند . 
به اطراف تان نگاه کنید و ببینید که برندهای خارجی چه حجمی از نیازهای ما را پوشش می دهد . آیا شرکت های 

ایرانی نمی توانند این محصوالت را با کیفیت و قیمتی قابل رقابت تولید کنند ؟ قطعأ می توانند .

از فورد میلیاردر معروف آمریکایی و صاحب یکی از بزرگترین کارخانه های سازنده انواع اتومبیل در آمریکا پرسیدند : 
اگر شما فردا صبح از خواب بیدار شوید و ببنید تمام ثروت خود را از دست داده اید و دیگر چیزی در بساط ندارید ، 

چه می کنید ؟ 
فورد پاسخ داد : دوباره یکی از نیازهای اصلی مردم را شناسایی می کنم و با کار و کوشش ، آن خدمت را با کیفیت و 

ارزان به مردم ارائه می دهم و مطمئن باشید بعد از پنج سال دوباره فورد امروز خواهم بود .

اگر این سوال را از شما بپرسند ، شما چه جوابی خواهید داد ؟ بگذارید حدس بزنم . 
اگر مثل عده ای که در باال ازشون صحبت کردم باشید ، خواهید گفت : » اینجا ایران است . ما تحریم هستیم ، 

ما بدبختیم . داریم می میریم. « و در پنج سال آینده دنبال مقصر خواهید گشت و بقیه ی عمرتون رو صرف ناله 
و نفرین کردن و شکایت کردن و غر زدن خواهید کرد . در واقع افرادی مانند این عده ، برای پنهان کردن ضعف 

های خود و موجه جلوه دادن ناتوانی های خود ، این حرف ها را می زنند . 

اما اگر این طور نیست ، دوباره به اطراف خود نگاه کنید . خوب نگاه کنید . 
واقعیت این است که تنها 1 درصد مردم کارآفرین هستند . افرادی که در باال ازشون صحبت کردم ، در 

بهترین شرایط ، اگر تحصیالت عالی داشته باشند و فرد موفقی باشند ، در نهایت کارمند یا کارگر شما 
خواهند بود . و اگر فرد موفقی نباشند ، بیکار خواهند بود و همچنان به غر زدن ادامه خواهند داد . 

راه درمان آنها این است که باورها و طرز تفکر خود را عوض کنند و جور دیگری نگاه کنند . 

سعی کنید همیشه مانند آب باشید . 
وقتی صخره ای در مسیر آب قرار می گیرد ، جریان آب ، نه متوقف می شود و نه سعی می کند صخره را از بین 

ببرد . خیلی نرم و ساده راه دیگری پیدا می کند و از اطراف یا باالی صخره عبور کرده به مسیر خود ادامه می 
دهد . آب در اوج انعطاف پذیری با موفقیت از سخت ترین موانع عبور می کند . لطفا انعطاف پذیر باشید . 

خالقیت ، یعنی پیدا کردن راه های جدید . وقتی مشکلی برای شما بوجود می آید ، خالقیت باعث می شود که 
شما راه های جدید را ببینید . پس اگر می خواهید در برخورد با موانع ، مانند آب باشید ، لطفا خالق باشید . 

کره جنوبی ، یکی از کشورهایی است که شباهت زیادی به ایران دارد . یکی از شرکت های موفق کره ، شرکت 
دوو است . کیم وو چونگ ، بنیانگذار دوو کتاب بی نظیری با عنوان »سنگفرش هر خیابان از طالست « نوشته 

است که به همه ی دوستان پیشنهاد می کنم این کتاب را بخوانید .

بخش هایی از کتاب »سنگفرش هر خیابان از طالست«  :
» سخت کار کردن ، هیچ تمامی ندارد . اگر در روزگاری سخت کار کنید و در روزگار دیگر به استراحت بپردازید 
، آن وقت است که از دیگران عقب می افتید و پیش تازیتان را از دست می دهید . استراحت شما ، باید کار شما 

باشد و کار شما ، لذت شما و لذت شما زندگی شما . این است رسالت یک کارآفرین موفق .
اعتقاد دارم که هرکسی ، قابلیت های بی پایانی دارد . ولی به جز در شرایط استثنایی ، هیچ گاه این قابلیت ها 

تحریک نمی شوند . ما شرکت خود را زمانی تاسیس کردیم که کشور کره فقیر بود و ما هر روز از ساعت 7 یا 8 
صبح تا 11 شب کار می کردیم . تواقف کرده بودیم که باید این کار را برای کشور ، شرکت و خودمان انجام دهیم 
. همه ما افتخار می کردیم که ساعت های زیادی کار کنیم . این نوع توافق باعث شد که هر کسی نوآوری کند و 
افکار تازه ای را مطرح کند . حتی کارکنان جوان که مسئول تهیه اسناد و مدارک بودند ، تالش های غیر عادی 

انجام می دادند . در آن هنگام بانک ها برای سپرده ها 26 درصد سود می دادند .
بنابراین همیشه سعی می کردیم که روز بعد از ارسال محموله پوشاک ، پول آن را بگیریم . شرکت های دیگر صبر 
می کردند تا از آنها فاکتور تنظیم سند هزینه ، خواسته شود یا در تهیه کردن اسناد برای تحویل به مشتری جهت 

پرداخت تنبلی می کردند .اما ما هرگز این کار را نمی کردیم  بلکه کارکنان دوو تمام سندها را از قبل تهیه می 
کردند تا بتوانیم روز بعد از ارسال محموله ، پول آن را دریافت کنیم .
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 در آن صورت پول را در بانک می گذاشتیم و سود باالیی دریافت می کردیم . گاهی اوقات کارکنان به خانه نمی 
رفتند و تمام شب را در اداره می ماندند و اسناد را تایپ می کردند تا صبح روز بعد آماده تحویل به بانک باشد . دست 

اندرکاران بانک می دانستند که ما سخت کار می کنیم و به ما کمک می کردند .
به خاطر توافقی که با هم کرده بودیم ، علی رغم ساعت های زیادی که کار می کردیم ، هیچ کس شکایت نداشت . 

وقتی افراد را به این صورت با هم متحد کنید ، قدرت عظیمی بدست می آید . بعدها وقتی که کارخانه تولید پوشاک 
را راه اندازی کردم ، دستگاه عالمت گذار برای برش پیراهن ها دقیق نبود . ژاپن هم هیچ گونه تکنولوژی ای در 

اختیار ما نمی گذاشت . بنابراین خودم به کارخانه رفتم و همه با هم کار کردیم تا کیفیت را بهتر کنیم . گاهی 
اوقات که از انجام کاری عاجز می شدیم ، همه با هم گریه می کردیم . با چنین توافق و همدلی ، در مدت زمان 

کوتاهی توانستیم کاالی مناسب را تولید کنیم . سرانجام قابلیت تولید کارخانه پوشاک ما از کارخانه های مشابه 
ژاپنی بیشتر شد . اگر کسی واقعا از قابلیت خود استفاده کرده و سخت کار کند ، همه چیز امکان پذیر است . چنین 
تاریخی ، جزئی از ویژگی شرکت ماست . حتی امروز هم خریداران دوست دارند از کارخانه ما دیدن کنند . کارخانه 

های جدیدی در نقاط دیگر دنیا ، تجهیزات و دستگاه های خودکار و محیط بهتری دارند ، اما با این وجود ، خریداران 
کاالی کارخانه ما را می پسندند .

چنین روحیه ای همچنان ادامه دارد . اگر چه از 15 سال پیش به این طرف دیگر به طور تمام وقت در کارخانه نبوده 
ام ، قابلیت تولید آن بهترین است ، اعتصابی در کار نیست و کارکنان آن به خود متکی هستند .

اگر افراد صمیمانه با هم کار کنند ، می توانند مشکالت را حل کنند . کار مهم مدیران این است که بدانند چگونه 
افراد را جابه جا کنند تا چنین کار خوبی را ارایه دهند . کارخانه کشتی سازی ما که مشکالت فراوانی داشت ، قابلیت 

تولید خود را 100 درصد افزایش داد . من آنجا می رفتم و خودم با کارگران سر و کله می زدم . در صورتی که به 
توافق می رسیدیم ، قدرت بسیار زیادی آزاد می شد .

اگر می خواهید در اوج باقی بمانید ، باید همان قدر سخت کار کنید . اگر راضی به وضع موجود باشید ، آنهایی که 
عقب تر از شما هستند ، کافی است که از شما تقلید کنند و به شما برسند .

امریکایی ها هم همین کار را کردند ، اگر چه به طریقی دیگر . روش امریکایی ها این است که تولید جدید ابداع می 
کنند . اگر من با کمی پول در امریکا شروع به کار می کردم ، یک فروشگاه خرده فروشی تاسیس می کردم که 24 

ساعته باز باشد و خدماتی بهتر از دیگران ارائه می دادم . در عرض یک یا دو سال ، همه به آن فروشگاه می آمدند . با 
این تجربه ، می توانستم فروشگاه دیگری دایر کنم . البته باید به افراد آموزش می دادم که چگونه این فروشگاه ها را 

اداره کنند . اما باید سخت کار می کردم . هر کسی می تواند این کار را بکند ، اما هیچ کس نهایت تالش خود را نمی 
کند . اگر شما نهایت تالش خود را کردید ، اسم و رسمی به هم می زنید و به طور خودکار ، کسب و کار شما رونق 

می گیرد .
اگرچه قابلیت انسان بی پایان است ، اما بیشتر مردم مقدار معینی پول به دست می آورند و دیگر تنبل می شوند . 
شریک اولیه من در دوو ، همین طور بود . من و او هر کدام 5 هزار دالر سرمایه گذاری کردیم . هنگامی که ارزش 

شرکت به یک میلیون دالر رسید ، تصمیم گرفت که استراحت کند و از زندگی لذت ببرد . مجبور بودم که سهمش را 
بخرم . در آن زمان ، تهیه این مبلغ ، کمرشکن بود . اما این کار را کردم و او رفت تا برای همیشه استراحت کند . «

داستان دوو ، واقعا تأثیرگذار و آموزنده است . در متن فوق ، دو جمله بیشتر نظرم را جلب کرد . 
» اعتقاد دارم که هرکسی ، قابلیت های بی پایانی دارد . ولی به جز در شرایط استثنایی ، هیچ گاه این قابلیت ها 

تحریک نمی شوند . «
وقتی نوشتم : تحریم = فرصت . منظورم این بود که برخی از قابلیت ها و توانایی های ما در شرایط سخت فعال 

می شود و تحریم این شرایط را بوجود می آورد . تحریم ما را مجبور می کند که خالق باشیم و روی پای خودمان 
بایستیم .

تحریم نفتی ایران ، یک فرصت فوق العاده برای ما است که اقتصاد نفتی ایران را تبدیل به اقتصاد دانش محور 
کنیم . بستن چاه های نفت و گسترش صادرات دانش بنیان . 

تحریم بانک مرکزی و تحریم اقتصادی ، باعث می شود که واردات به کشور فوق العاده کاهش یابد . کاهش واردات 
یعنی بهترین فرصت برای تولید کنندگان داخلی . البته باید در بین تولید کنندگان داخلی رقابت ایجاد کنیم . 

رقابت باعث ایجاد محصوالت با کیفیت و خالقانه شده ، باعث ایجاد برندهای موفق ایرانی می شود .
اما مشکلی برای صادرات پیش نمی آید . به دلیل اینکه وقتی آمریکا می خواست جلوی صادرات چین را بگیرد ، 

همه ی راه ها را امتحان کرد ولی نتوانست جلوی صادرات چین را بگیرد . 

جمله بعدی : » ژاپن هیچ گونه تکنولوژی ای در اختیار ما نمی گذاشت . سرانجام قابلیت تولید کارخانه پوشاک ما 
از کارخانه های مشابه ژاپنی بیشتر شد . اگر کسی واقعا از قابلیت خود استفاده کرده و سخت کار کند ، همه چیز 

امکان پذیر است . «
ژاپن ، کره را تحریم کرد و تکنولوژی مورد نیاز اش را نمی داد . سپس کره ای ها با خالقیت و پشتکار ، راه های 

جدیدی پیدا کردند که محصوالت با کیفیت تر و بهتر تولید می کرد . اگر کره تحریم نشده بود ، همیشه نیازمند و 
وابسته می ماند . پس تحریم ، باعث شکوفایی استعداد ها ، خالقیت و در نهایت پیشرفت می شود . 

عدو شود سبب خیر ، اگر خداخواهد . اگر به زندگی کارآفرینان نگاه کنید . می بینید که همه ی آنها شرایط 
سختی را تحمل کردند و بعد مجبور شدند که یا بمیرند یا کارآفرین باشند .

ما باید از تجربیات دیگران استفاده کنیم . وقتی عده ای موفق به انجام کاری شده اند ، این یعنی ما نیز می توانیم 
آن کار را انجام دهیم . 

کاری که ما باید انجام دهیم این است : 
ما باید تمام تکنولوژی های تحریم شده را بدست آوریم . دانش فنی آن را تدوین کنیم . آن تکنولوژی را   .1

با کیفیت عالی تر تولید کنیم . سپس با نوآوری و ابتکار آن را ارتقا دهیم و در نهایت آن تکنولوژی را به کشورهای 
دیگر صادر کنیم . 

این یعنی ایجاد ارزش افزوده ، یعنی تبدیل فکر به ثروت ، یعنی موتور توسعه تکنولوژی . این کار ، کار ساده 
ای نیست . فقط عشق و انگیزه باال ، می تواند این تحرک را بوجود آورد . ما نیاز به یک همت عالی و یک بستر 

مناسب داریم . هدف ما در کارخانه تبدیل فکر به ثروت ، ایجاد چنین بستری است . 
ما باید محصوالت ، کاالها و تکنولوژی های وارداتی را بررسی کینم . باید بررسی کنیم که چگونه می   .2

توانیم کاالهای وارداتی را خودمان در کشور ، با هزینه ای کمتر و کیفیتی بهتر تولید کنیم . باید فکر کنیم و از 
خودمان سوال کنیم : چگونه می توانیم راندمان و بهره وری تولیدات داخلی و کارخانجات فعلی را افزایش دهیم ؟ 

چگونه می توانیم به تولیدات فعلی ، خدمات خاص اضافه کنیم ؟
تشکیل تعاونی های دانش بنیان برای جذب سرمایه گذاری در بخش تولید .   .3

اگر خوب نگاه کنید ، می بینید که تحریم یک فرصت است . فرصتی برای رشد و بالندگی و پروانه شدن . و 
کارخانه تبدیل فکر به ثروت ، سعی می کند که مرکز این رشد باشد . یعنی مرکز رشد باشد . مرکز رشد مجازی . 
هر نیازی که می بینید ، یک فرصت است برای ایجاد کسب و کار جدید . هر ضعف ، کمبود ، اشکال و مسئله ای 

که می بینید ، یک فرصت است برای کارآفرینی . 
انسان های موفق ، از فرصت های خود ، خوب استفاده می کنند . 

19



پارک	فناوری	مجازی:	بسترساز	کارآفرینی	نوین	در	افق	ایران	1404

هدف کلی سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسالمی ایران در افق ایران 1404 دستیابی به جایگاه برتر 
در تمام زمینه های علمی، فناوری، اقتصادی و .... در سطح کشورهای منطقه می باشد. تحقق این مهم نیازمند 

بسترهایی بوده که ضرورت شکل دهی و توجه به آن ضروری جلوه می نماید. از جمله بسترهای الزم جهت دستیابی 
به قله های رفیع علمی و اقتصادی در ایران 1404، بهره گیری از فناوری های نوین در ارتقای فرآیند کارآفرینی 

است. 
پارک های فناوری از دیرباز به عنوان محملی مناسب جهت توسعه کارآفرینی مطرح بوده که آنها نیز در بستر 

زمان دستخوش تغییر شده لذا با ورود دانش در تمام ابعاد زندگی، ساختارهای سنتی در جهت توسعه کارآفرینی 
مورد بازآفرینی قرار گرفته است. در این راستا مفهوم پارک های فناوری نیز دچار تغییراتی اساسی گشته و با بهره 

گیری از دانش در فضای مجازی به »پارک های فناوری مجازی« مبدل گردیده اند. لذا هدف نگارنده در مقاله فوق  
آشنایی با مفهوم فوق بوده و در مرحله بعد چگونگی بهره گیری از دانایی و دانش در افق چشم انداز بیست ساله 

ایران در سال 1404 مورد واکاوی قرار گرفته است.
1- مقدمه

در سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 آمده است:
» با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر 

تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی ، در چشم انداز بیست ساله : ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه 
اول اقتصادی علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان اسالم و با 

تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل.«
و برای جامعه ایرانی برخی ویژگیها را برشمرده است که آن دسته از ویژگیها که در اشتغال دانایی محور آمده است، 

عبارتند از:   »برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه 
اجتماعی در تولید ملی.«

با توجه به این رویکرد، ضرورت توجه دانش و تبدیل آن به ثروت از طریق فرآیند کارآفرینی نمود پیدا 
می کند. از آنجایي که در تعریف واژه نامه وبستر کارآفرین کسی است که متعهد می شود یک فعالیت اقتصادی را 
سازماندهی، اداره و تقبل نماید، لذا به نظر می رسد پارک های فناوری می توانند محملی مناسب جهت برقراری 

این همپیوندی باشد، اما آنچه که مسلم است این است که پارک های فناوری نیز در طی زمان دستخوش تغییراتی 
می شود و پیش بینی می گردد در افق ایران 1404 پارک های فناوری سنتی به پارک های فناوری مجازی تبدیل 

بگردند.
دانشگاه و صنعت حلقه های اساسی و بهم پیوسته حرکت در مسیر توسعه و تعالی فرهنگ پیشرفت علمی – 

صنعتی به شمار می آیند. بدون شک ایجاد و برقراری ارتباط اصولی دانشگاه به عنوان نهاد متشکل از اندیشه های 
علمی و راهبردی حل مسائل و معضالت، و صنعت به عنوان مرکز ثقل جریان رو به رشد جامعه ، بنیانهای بسیار 
مستحکمی از توسعه را می تواند پی ریزی و هدایت کرده و به جلو براند. این همه ، نقش مهم برقراری ارتباط 
مستقل دانشگاه و صنعت را به صورت همه جانبه ، مستحکم و مستمر، نشان می دهد؛ پارک های فناوری از 

جمله نهادهایی هستند که می توانند بستر الزم را جهت تحقق این ارتباط فراهم نمایند؛ در حال حاضر نیز پارک 
های کشور به نوبه خود، به لحاظ کمی و کیفی در جایگاه قابل قبولی قرار گرفته اند.

اما از سویی دیگر توسعه پایدار که در بر گیرنده توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است مرهون تخصص ، فکر 
و تالش انسان هاست و در عصر حاضر در قالب مفاهیمی چون دانایی، دانش محوری، اطالعات و مفاهیمی از این 

دست مفهوم پیدا کرده است و می توان تجلی توسعه پایدار را در عصر حاضر، ظهور شبکه های اطالعاتی باالخص 
شبکه اینترنت دانست. ظهور اینترنت در تمام ابعاد، حل معادالت پیچیده را آسان تر ساخته و زمینه را برای 

توسعه ای پایدار فراهم ساخته است. . 

پارکهای فناوری نیز که از چند دهه گذشته به عنوان حلقه واسطة ارتباط دانشگاه و صنعت مطرح گردیده اند، از 
این دگرگونی مّبرا نبوده و با بهره گیری از دانش و در عصر دانایی محوری دستخوش تغییراتی گشته اند که از 

آن جمله می توان به ظهور پارک های فناوری مجازی اشاره نمود. پارکهای فناوری مجازی همان پارکهای فناوری 
سنتی با همان کارکردها بوده اما در فضای اینترنت. ظهور این نوع از پارکها که نوین ترین نوع آن می باشد، به دلیل 

مزیت هایی که در مقاله بدان اشاره گردیده است، بسیار مورد توجه دست اندرکاران می باشد.

 2- پارک علمی – فناوری
پارک های علمی – فناوری می توانند محمل بسیار مناسبی برای ارتباط بین دو نهاد دانشگاه و صنعت باشند ؛ در 
این بخش از مقاله ابتدا تعریفی از این واژگان ارائه نموده ؛ سپس کارکرد این مراکز را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
پارک علمی – فناوری به مجموعه ای اطالق می شود که از طریق فراهم آوردن و ارائه زمین، تأسیسات زیر بنایی، 
آزمایشگاه ها و کارگاه های تحقیقاتی متمرکز و تسهیالت قانونی موجبات اجتماع شرکتهای مهندسی و مؤسسات 
تحقیقاتی در یک فضای متمرکز را فراهم می نماید. این مجموعه ها که معمواٌل در مجاورت قطبهای دانشگاهی و 
یا صنعتی – اقتصادی شکل می گیرند ، ضمن ایجاد فضای مناسب جهت انجام تحقیقات کاربردی و تجاری 

سازی نتایج آن و انتقال تکنولوژی ، موجبات رشد شرکتها و مؤسسات را از رهگذر هم افزایی ناشی از مجاورت 
فیزیکی این واحدها و نیز کاهش هزینه های سرمایه گذاری ، فراهم می سازد. اهداف پارکها را می توان در ارتقاء 

سطح تکنولوژی صنایع، استفاده بهینه از ظرفیت دانشگاه ها و تجاری سازی نتایج تحقیقات و در یک کلمه توسعه 
تکنولوژی منطقه-ای توصیف نمود.

به عنوان نمونه پارک فناوری پردیس،به عنوان پیشگام در جذب شرکت های معتبر و ارائه خدمات فیزیکی به آنها 
در میان پارک های کشور شناخته شده است. البته دو مفهوم پارک های علمی و پارک های فناوری تفاوتی 

جزئی دارند که به تفکیک مورد بررسی قرار می دهیم:
پارک علمی معموالً توسط دانشگاه ها در یک فضای مناسب در مجاورت دانشگاه ایجاد می شود و همکاری متقابلی 
بین صاحبان صنایع مستقر شده در این پارکها و دانشگاه بوجود می آید ، بعضی از واحدهای تولیدی و شرکت های 

بزرگ منطقه ، دفاتر تکنولوژی در این پارک ها ایجاد می کنند. ولی پارکهای فناوری معموالً در مجاورت قطبهای 
صنعتی ایجاد می شوند و هدف آنها گسترش ارتباطات تکنولوژی صنایع موجود در منطقه با واحدهای تحقیقاتی 
و صنایع موجود در منطقه می باشد و نیت اصلی از احداث آنها ارتقاء تکنولوژی صنایع موجود در قطب صنعتی 

مربوطه و افزایش توان رقابتی بنگاه هاست. که با عنایت به موضوعیت این همایش، پارک فناوری مجازی می تواند 
توسط همان قطب ها یا شهرک های صنعتی تأسیس گردد. )سریرافراز، 1386، 3(

هدف از تأسیس یک پارک فناوری دستیابی به اهداف زیر است:
افزایش اشتغال و حمایت از کارآفرینی برای استقرار بهتر و سوددهی باال. 	•

سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بومی. 	•
بهبود قابلیت های آموزشی مهندسی و علمی دانشگاهها از طریق تحقیقات مشترک. 	•

توسعه صنایع پیشرفته و جهت گیری شده بر مبنای فناوری از طریق تبدیل نتایج تحقیقات به مشاغل زنده ی  	•
تجاری و انتقال فناوری.

فراهم آوردن مجموعه ای از شرکتهای نوپا و مستعد در کنار هم برای فعالیت در حوزه های فناوری پیشرفته. 	•
نزدیک کردن واحدهای فناوری و مراکز تحقیقاتی به وسیله متخصصان حرفه ای به دانشگاهها و سیاست گذاران  	•

امر تحقیقات.
ایجاد فضائی جهت خلق ایده و نیز تجاری کردن تحقیقات در زمینه نوآوری و به ثمر رساندن ایده های نوآورانه. 	•

کمک به فارغ التحصیالن دانشگاهی در ورود به بازار کار و ایجاد مشاغل متناسب با رشته های تحصیلی فارغ  	•
التحصیالن و آموزش آنها در جهت آشنائی با خألهای موجود در بازار کار. )رحمان زاده، 1386، 3( 
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3- پارک فناوری مجازی و کارکرد های آن
همانطور که عنوان شد یکی از وظایف خطیر پارک های فناوری در دنیا گردآوری مجموعه ای از شرکتهای بزرگ 

و کوچک در کنار یکدیگر است تا آنها بتوانند از خدمات و سرویسهای یکدیگر به نحو شایسته بهره برده و موجبات 
پیشرفت و ترقی را فراهم آورند.

حال این موضوع، این بار بصورت مجازی آن مورد توجه قرار گرفته و همان پارک فناوری در فضای مجازی و در 
قالب یک سایت اینترنتی که تمام ابعاد پارک های مجازی را دارد بستر سازی و اجرایی می گردد این پارکها با هدف 
ارائه امکانات و خدمات به شرکتهایی که در زمینه فناوری های نوین باالخص فناوری هایی که در فضای سایبر قابل 
مبادله اند، فعال گشته و با بهره گیری از امکانات زیر مزیت هایی را نسبت به پارک های فناوری سنتی خلق کرده 

اند.
3-1 امکانات پارک های فناوری مجازی

ثبت نام از متخصصین و مدیران شرکتها و مؤسسات 	•
ارائه یک پروفایل تخصصی به متخصصین و مدیران  	•

امکان ایجاد گروههای همکاری توسط کلیه اعضاء 	•
امکان ایجاد ارتباط با سایر اعضاء 	•

امکان ایجاد گروه توسط مدیران شرکتها و مؤسسات 	•
امکان مدیریت اطالعات توسط اعضاء و مدیران 	•
امکان جذب نیرو برای گروه های تشکیل شده 	•

امکانات تبلیغاتی بسیار کاربردی و ویژه برای اعضاء و مدیران 	•
ارائه اطالعات آماری به اعضاء و مدیران 	•

اختصاص یک انجمن کامل و یک بخش خبری کامل به مدیران و اعضای گروه شان 	•
اختصاص یک موتور جستجو قدرتمند برای هر گروه  	•

امکان ارتباط اعضاء با مدیران و بالعکس بصورت کاماًل پیشرفته  	•

3-2 مزیت های پارک های فناوری مجازی
با توجه به امکانات این نوع از پارک ها و سایر شرایط، برتری هایی نسبت به پارک های فیزکی دارند که از آن جمله 

می توان به موارد زیر اشاه نمود:
کاهش هزینه ها: از آنجایی که پارک های فناوری مجازی در فضای اینترنت به ارایه خدمات می پردازند  	•
لذا می تواند باعث کاهش هزینه هایی مانند هزینه خرید زمین و ساختمان و هزینه های تجهیزات از طریق ایجاد 

پایگاه اینترنتی با هزینه بسیار بسیار کم، کاهش هزینه تبلیغات، کاهش هزینه جذب نیرو، کاهش هزینه معرفی 
شرکت و ... گردد. شرکتها و موسسات نوپا با فعالیت در پارک های فناوری مجازی با صرفه جویی در هزینه های 

فوق می توانند زمان و بودجه بیشتری را در فضای رقابتی بازار برای حفظ و تقویت خود ایجاد نمایند.
توجه به مسائل زیست محیطی: از آنجایی که فعالیت های پارک های مجازی در فضای اینترنتی صورت  	•
می گیرد، لذا این امر از ابعاد مختلف مانند کاهش آلودگی های زیست محیطی، کاهش ترافیک درون شهری یا بین 
شهری و... می تواند به بقای محیط زیست پایدار کمک نموده و باعث توسعه ای پایدار  شود، لذا از آنجاست که می 

توان این نوع از پارک های فناوری را »پارک های فناوری سبز« نیز نامید.

مزیت های اقتصادی: عالوه بر کاهش هزینه ها، از آنجایی که احداث این نوع از پارک ها به مراتب ساده  	•
تر نسبت به سایر پارک های فیزیکی می باشد، لذا با حداقل امکانات می تواند این نوع از پارک ها احداث نموده و به 

نوعی کارآفرینی و اشتغال زایی نیز برای جوانان داشته باشیم.
بازاری جهانی: پارک فناوری فیزیکی می تواند بستری برای فعالیت بنگاه ها و سازمان های منطقه اطراف  	•

خود باشد و حتی برای یک استان دیگر نیز کارایی خاص خود را ندارد، اما پارک فناوری مجازی از آنجایی که در 
فضای اینترنت فعالیت می کند و در تمام دنیا بازدید کننده دارد، می تواند بازاری جهانی و در فضایی جهانی فعالیت 
نماید. تحقق این مهم باعث تعامل بیشتر به دنیای خارج شده و به نوعی باعث افزایش کارایی، بهره وری و اثربخشی 

می گردد.
تشکیل اتاق فکر مجازی: در پارک های حقیقی و فیزیکی برای اینکه بستری جهت تبادل اطالعات  	•
فراهم گردد نیازمند تشکیل اتاق فکری فیزیکی هستیم که تمام اعضا با تمام مشغله هایی که دارند از راه های 

دور و نزدیک دور هم جمع شوند و به خلق ایده بپردازند. در صورتیکه در فضای اینترنتی و در پارک های مجازی 
اصاًل نیازی به فضای فیزیکی نبوده و همان اتاق فکر از طریق تبادل فناوری و اطالعات ، برای شرکتهای همکار و 
متخصصین فراهم می گردد. لذا اعضا به صورتonline وoffline  با یکدیگر در ارتباط بوده و مرتباً به خلق ایده 

می پردازند، نتیجه چنین امری بهره گیری از ایده های بیشتر و خالقانه تر است .

4- نقش پارک های فناوری مجازی در توسعه پایدار کشور
4-1- مفهوم توسعه پایدار

اصطالح توسعه پایدار نخستین بار در کمیسیون جهانی محیط زیست در سال 1987 عنوان شد. منظور از توسعه 
پایدار توسعه ای است که در فرآیند آن نیازها و رفاه نسل آینده فدای نیازها و رفاه نسل حاضر نگردد. لذا مفهوم 

جدیدی از رشد اقتصادی مورد نظر است، رشدی که عدالت و امکانات زندگی برای همه مردم جهان، نه تنها اندکی 
افراد برگزیده و تمامی نسل ها بدون تخریب بیش از ظرفیت و منابع محدود جهان به همراه داشته باشد.

در تعریفی دیگر توسعه پایدار چنین تعریف شده است: » توسعه اقتصادی که تأمین کننده نیازمندی های 
نسل امروزی است بدون اینکه توانایی های تأمین نسل آتی را به مخاطره افکند.«

با توجه به تعریف فوق، آینده، مهمترین اصلی است که در رابطه با توسعه پایدار باید مورد توجه قرار گیرد. توسعه 
پایدار زمانی امکان پذیر می گردد که حق و حقوق نسل های آینده نیز لحاظ شود و بستری فراهم شود که آنان نیز 

امکان استفاده از منابع طبیعی را در زمان خود داشته باشند. نسل حاضر نباید به خود اجازه دهد که برای رسیدن 
به امیال و آرزوهای خود همه چیز را قربانی خود خواهی های خود کند و با استفاده نامطلوب زندگی آیندگان را به 
مخاطره اندازد. در این بین اهمیت پارک های فناوری مجازی به لحاظ پیامدهای منفی زسیت محیطی، حفظ منابع 

مادی و طبیعی ضروری جلوه می نماید.

4-2 کارکرد پارک های فناوری مجازی در ارتقای دانایی در بستر توسعه پایدار
توسعه پایدار در هزاره جدید توسط سرمایه فکری که همان دانایی محوری و استفاده از دانش و داده ها باشد، 

صورت می پذیرد. انسان امروزی در محیط خانه، بیشتر از گذشته، داده ها را به یکدیگر ربط و انسجام داده، پردازش 
می کند و به شکل اطالعات قابل استفاده در می آورد. امروزه استفاده از محیط های مجازی اینترنت و شبکه های 
اطالعاتی تحقق این انقالب را ساده تر نموده و با بهره گیری از فضای مجازی می توان سریع تر، کم هزینه تر و 

کاراتر به اهداف خود رسید .
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این دگرگونی اثر خود را نیز در پارک های فناوری اعمال کرده و پارک هایی پدید آورده که در محیط های مجازی 
و با بهره گیری از دانش روز و در فضای اینترنت فعالیت نمایند. اما دانشی که خمیر مایه تحقق این اهداف بوده و ما 

از  آن بحث می کنیم چیست و چگونه بستر ساز توسعه پایدار و ارتقا بخش دانایی می شود؟
پیتر دراکر، محقق و تحلیلگر مشهور در عرصه های سیاسی، اقتصادی و مدیریتی دانایی]1[ را در کتاب خود تحت 

عنوان “حقایق تازه” اینگونه تعریف کرده است: “دانایی عبارت است از اطالعاتی که سبب تغییر یک چیز یا یک 
شخص می گردد – چه با فراهم ساختن زمینه اقدام برای تغییر و چه با قادر ساختن یک فرد یا یک نهاد برای انجام 

یک عمل متفاوت نسبت به آنچه که در گذشته انجام می داده است.” )دراکر، 1994(
با توجه به مطالب بیان شده کارکردهای اصلی پارک های فناوری مجازی در ارتقای دانایی محوری و در 

جهت نیل به توسعه پایدار می توان در 3 بخش طبقه بندی کرد:
1- تولید دانش
2- انتقال دانش
3- اشاعه دانش

حال چنانچه پارک های فناوری مجازی هر کدام به نحو شایسته به وظایف خود عمل نمایند بر حسب کارکردهای 
یاد شده تأثیر آنها بر رشد و توسعه پایدار بررسی می شود:

1- تولید دانش
تولید دانش اصلی ترین و مهم ترین کارکرد می باشد. یک مرکز تحقیق و توسعه )پارک های فناوری یا مراکز رشد( 

وظیفه دارد با امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارد )اعم از مادی و معنوی( همواره در صدد دانش زایی باشد و 
برای تحقق این امر از هیچ کوششی فروگذار نباشد. ناگفته پیداست که تولید علم و دانش این توانایی را به یک 

جامعه و شهروندان آن می بخشد که در عرصه جهانی عرض اندام نمایند و خود را در تحوالت و دگرگونی های نوین 
سهیم بدانند.

2- انتقال دانش
دانش تولید شده در یک مرکز پژوهشی زمانی ارزش می یابد که بتوان آن را به دیگر دانشجویان و کسانی که 

قدم در راه دانش اندوزی می گذارند انتقال داد. به همین جهت اینگونه مراکز وظیفه دارند به منظور تربیت 
نیروی انسانی متخصص جامعه، دانش تولید شده را به بهترین شکل ممکن آموزش داده تا جامعه به واسطه دانش 

آموختگان دانشگاهی در حوزه های مختلف علمی، اجتماعی، اقتصادی ... به پیشرفتهای الزم دست یابد. انتقال 
دانش این مزیت را دارد که دانش آموختگان نیز خود را موظف می دانند که در جهت تولید دانش جدید تالش 

کنند.
3- اشاعه دانش

اشاعه دانش در سطح جامعه اصلی است که نباید از آن غافل ماند. در بیشتر اوقات نتایج حاصل از تحقیقات 
دانشگاهی به گونه ای است که اشاعه آن و اطالع رسانی صحیح و مفید عواقب بسیار خوشایندی برای جامعه به 

همراه دارد. تولید دانش و اطالعات رکن اساسی است اما این بدان معنا نمی باشد که اطالعات تولید شده در خالء 
باقی بمانند و مورد استفاده قرار نگیرند؛ در غیر اینصورت نمی توان هیچ ارزشی برای آنها قائل شد.

امروزه انواع کاال و خدماتی که به افراد جامعه ارائه می شود در نتیجه اشاعه اطالعات پرورده ایست که توسط 
پارکهای فناوری مجازی تولید و متبلور می شود. از سوی دیگر باید به این نکته توجه شود که تولید کنندگان کاال و 
خدمات نیز همواره در طلب دانش جدید برای افزایش بهره وری کاال و خدمات خود باشند و تولید کنندگان دانش 

نیز باید در اندیشه همگام بودن با پیشرفتهای جهانی باشند. اشاعه دانش این پیامد را دارد که آحاد جامعه از نتیجه 
دانش تولید شده بهره مند گشته و در مسیر رفاه اجتماعی قرار گیرند.

در راه دستیابی به توسعه پایدار، پارک های فناوری مجازی باید به این نکات توجه داشته باشند:
تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد.  .1

تالش در مسیر تولید، انتقال و اشاعه دانش.  .2
همگام شدن با تحوالت جهانی با تکیه بر فناوری های نوین.  .3

همگام نمودن تئوری و عمل به هنگام آموزش نیروی انسانی.  .4
تکیه بر انجام تحقیقات و پژوهشهای کاربردی.  .5

قرار گرفتن در مسیر توسعه با توجه به نیازهای جامعه.  .6
برقراری ارتباط با صنعت با ارائه نتایج حاصل از تحقیقات و پژوهشهای دانشگاهی.  .7

شناخت نیازهای آتی و تربیت نیروی انسانی الزم.  .8
ارتباط جهانی با سایر مراکز آموزش عالی در جهان و تبادل اندیشه ها و تجارب.  .9

حمایت از طرح های تحقیقاتی با تأکید بر کاربردی نمودن آنها.  .10
 
 

5- نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات
دنیای امروز، دنیایی است که تغییرات، بسیار سریع تر از گذشته رخ می دهد و برای اینکه از این غافله عقب نمانیم، 
مجبور خواهیم بود که با تغییرات روز جامعه حرکت نماییم. استفاده از دانش در قالب بکارگیری از فضای مجازی از 
جمله تغییراتی است در عین حال منجر به رشد و توسعه پایدار نیز خواهد شد و در تمام ابعاد کمترین آسیب را به 

بشر تحمیل می نماید.
از سویی دیگر ارتباط متقابل صنعت و دانشگاه از دهه های اخیر مورد توجه سیاستگزاران قرار گرفته و ایجاد پارک 

های فناوری به عنوان تسهیل کننده این ارتباط اهمیت خود را در کشور بر همگان روشن ساخته است اما در دنیای 
امروز پارک ها نیز از حالت فیریکی خود خارج شده و با همان کارکرد و همان وظایف اما ارزان تر، سریع تر، کاراتر 
و با بهره وری باالتر در فضای مجازی فعالیت می نمایند. لذا در این مقاله اهمیت در محور توسعه پایدار و با بهره 
گیری از مفهوم دانایی مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفت. از آنجایی که پارک های ما جز تعدادی اندک، آن هم نه 

به صورت کامل، مورد بهره برداری قرار نگرفته اند لذا پیشنهاد نگارنده بر آن است که بسیار فرصت مغتنمی خواهد 
بود تا به جای تخصیص هزینه های کالن به پارک های فیزیکی، آن بودجه و یا حتی بخشی از آن بودجه را به پارک 

های مجازی اختصاص داده و اولویت احداث پارک ها به پارک های فناوری مجازی تخصیص دهیم.
 

6- منابع
	 	•

سایت نخستین پارک فناوری مجازی آسیا، ]http://itpark.exijen.com[، ] فرودین 1388[  .1
سریرافراز، محمد؛ اهمیت پارک های علمی- فناوری و مراکز رشد به عنوان نماد ارتباط دانشگاه و صنعت   .2
در جهت توسعه پایدار، مجموعه مقاالت اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار، آذر 1386، دانشگاه 

علم و صنعت، تهران، ایران.
http://www.[ ،زرگرانی، سعید؛ طراحی پارک های تحقیق و توسعه تعاون، سایت اندیشه سرای تعاون  .3

pos&2=taavon.ir/persian/index.asp?tm=180[، ] خرداد 1386[.
رحمان زاده، الهام؛ راهکار ها و الگوهای ایجاد و گسترش پارک ها و مراکز رشد علم و فن آوری با مشارکت   .4

 ،]180=pos&2=http://www.taavon.ir/persian/index.asp?tm[ ،بخش تعاون، سایت اندیشه سرای تعاون
] خرداد 1386[.
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SWOT	تحلیل	:	ایران	در	مجازی	فناوری	پارک

1- éÎõóì LBrÚ ÍîBòrû é^Btû

LBrÚ ÍîBòrû, xBtéBíú AxR Öö Hö |òxùæö

éQkªªùï fsÍö|Aû éoøsøR éú|}ón ò ôoÑ

A©æú @ñ, AÍuAø§ VsòS nr ZBéÆö At ́søÔ ArPÓB&

Ísôîß íó@òrû ò rÒBHR nr éùBñ }sÖR|ôBû fB®s

nr LBrÚ|ôB ò éóœxyBS éQØú Hs Åæë ò nAí§

AxR. HsAû nxQùBHú Hö Aøï ôoÑ øÙ LBrÚ

Åæêú, |ZsøBñ nAí§ ò ÍîBòrû rA éùBñ nAí~ÜB÷|ôB,

éóœxyBS PgÓùÔ ò PóxÆö, }sÖR|ôBû jªó©ú

ò HBtAr, |Hö fsÖR AíoAjQö ò éoøsøR éú| Öîo ò

r}o }sÖR|ôBû éQØú Hs íó@òrû rA At ́søÔ ésAÖu

r}o ò ÍsAøîoôBû tAø~ú Pyõùç éú| Öîo. 

øØú At ròíoôBû ÒBHç PóZö nr éÓóåö |LBrÚ|ôBû

ÍîBòrû, »õór LBrÚ|ôBû é̂Btû AxR. LBrÚ|ôBû

é̂Btû, HB Hõs÷| Ûùsû At PóAíêîoû|ôB ò ÍîBòrû|ôBû

ArPIB́BS rA÷ nòr éBíîo AøîQsíR, ôêBñ AôoAÑ|

LBrÚ|ôBû òAÒÆú rA níIBè éú| Öîîo. Aøï LBrÚ|ôB,

é̂êóÅö|Aû At nAí~ÜB÷|ôB, ésAÖu PgÓùÓBPú,

AxQBnAñ, PB›éùï| ÖîîoÛBñ, ©îBøÇ ò xBøs ÅîB©s

LsAÖîo÷ ôyQîo Öö nr ÒBåJ }IØö ò nr téBñ

òAÒÆú, HB øØoøÜs PÆBéç nArío. ́IÔ PÆsøÏ

nAí~ÜB÷ åùot, LBrÚ é̂Btû nr òAÒÇ øÙ égù̧

AøîQsíQú AxR Öö ôêBñ AZuAû ÍùuøØú LBrÚ|ôBû

ÍîBòrû- ôêcóñ xBåï ÖîÎsAíz, nÍQs Lqøs̈,

nÍBPs }kªú, APBÕ|ôBû Lsòv÷ ò APBÕ|ôBû éµBåÆö-

rA Hö |©órS é̂Btû PB›éùï éú| Öîo ]1[. Aøï LBrÚ|ôB

AéØBñ nxQsxú Hö Áâ|ÅBS PgÓùÓBPú ò

ôêcîùï ArPIBº HB AÍsAnû Öö HQóAíîo Aøï Áâ|ÅBS

rA Hö nAí§ ÖBrHsnû PIoøç Öîîo, ÍsAôë éú|@òrío.

2- ®sòrS ò AôêùR éó®óÈ

LsAÖîoÛú ZÊsAÍùBøú ò téBíú éQkªªBñ

ékQæÏ Öö éBíÇ At ÖBr@éoû foAÖWs nr ArPIB́BS

ò PÆBéâ|S @íõB éú|}ón, nr ÖîBr xséBøö|ôBû

ÅÂùêú Öö ©sÑ LùBn÷|xBtû ÍùuøØú Aøï LBrÚ|ôB

éú|}ón, éBíîo HyùBrû At éyBDç níùBû Aésòt, rA÷

fç AxQÎBn÷ At AøîQsíR ò HyQsxBtû é̂Btû rA

Lù§ rò éú|íõo. LBrÚ ÍîBòrû é̂Btû, rôùBÍQú

AxR Öö ®êï Aø̂Bn ôë|AÍuAøú Åæêú Hùï

éóœxyBS PgÓùÓBPú, éú|PóAío Hö ÅîóAñ øÙ LBøÜB÷

Áâ|ÅBPú At PóAíBøú|ôB ò íùBtéîoû|ôBû Íîú

òAfoôBû ©îÆQú, ésÖu VÓæú HsAû Lwòô§|ôBû

©îÆQú ò ArPIBº nôîo÷ ©îÆR HB nAí~ÜB÷|ôB HB}o.

@réBñ HsíBéö bõBrì PóxÆö Ö~ór, ÛBì HsnA}Qï

nr ZõR rxùoñ Hö ZBéÆö éIQîú Hs nAíBøú AxR.

At òøwÛú|ôBû éõë bîùï ZBéÆö|Aû, jæÔ VsòS

At ́søÔ éIBnåö Áâ|ÅBS ò nAíBøú AxR. HsAû

PgÓÔ Aøï ôoÑ, íó@òrû, Hö ÅîóAñ égsÚ AÍuAø§

nAíBøú, ò Lwòô§, Hö ÅîóAñ ÅBéç Póåùo nAíBøú

égyóK éú|}ón. LBrÚ|ôBû ÍîBòrû, HB ÍsAôë

íêónñ }sAø̧ á|tì HsAû Lwòô§|ôBû HBtArÛsA ò

LBrÚ ÍîBòrû é̂Btû nr AøsAñ: Pgæùç TOWS

bØùo÷

nr Aøï éÓBåö, Lz At Hsrxú éÎõóì LBrÚ ÍîBòrû, ÖBrHsn ò ®sòrS LBrÚ ÍîBòrû é̂Btû HsAû Ö~ór, Hsrxú }o÷ |AxR. HB nr íÂs ÛsÍQï

éÆùBrôBû éóÍÓùR LBrÚ ÍîBòrû é̂Btû ò éoåú ArADö }o÷ HsAû Aøï LBrÚ nr AøsAñ Öö AåuAéBS @ñ íùu éórn Hsrxú ÒsArÛsÍQö|Aío - íÓBº ÒóS

ò ®ÆÏ, PõoøoôB ò Ís©R|ôBû Lù§|ròû LBrÚ ÍîBòrû é̂Btû nr AøsAñ nr ÒBåJ øÙ Pgæùç TOWS}îBxBøú }o÷|Aío. nr LBøBñ íùu, HB

PóZö Hö Pgæùç ArADö| }o÷, éóArn Öæùoû nArAû AòåóøR HsAû PóxÆö LBrÚ ÍîBòrû é̂Btû nr AøsAñ, ZõR AxQÎBn÷ éQóåùBñ ò nxR|AíorÖBrAñ

HsíBéö|røuû PóxÆö Aøï LBrÚ|ôB nr Ö~ór, ArADö Ûsnøo÷||Aío.

òAvÛBñ Öæùoû

LBrÚ ÍîBòrû, LBrÚ ÍîBòrû é̂Btû, PÓB®B, Ås®ö, tøsxBjR, égù̧ PóAíêîoxBt, Pgæùç TOWS, HsíBéö|røuû rAôIsnû.

�éõîo{ LsøBnòåQùBHú

nAí~ÜB÷ jóAZö íªùsAåoøï ́óxú

moc.oohay@ibaytalodp

�nÖQs ÅIoAåö @ÒBøú

nAí~ÜB÷ jóAZö íªùsAåoøï ́óxú

ri.ca.utnk@eiahgaa

PBrøl nrøBÍR: 70/70/6831

PBrøl Lqøs̈: 81/80/6831
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P̂Brû|xBtû íQBø̀ PgÓùÓBS, íÓ§ éõêú nr

PysøÇ ròío PIoøç Aøo÷|ôB Hö égªóá|S ò PóxÆö

ÍîBòrû Aø̂Bn éú| Öîîo. 

fæÓö éÎÓón÷ nr bsjö PgÓùÓBS ò ÍîBòrû rA

éú|PóAñ íB}ú At ÍÓoAñ xBjQBr|ôBû òAxµö|Aû

nAíyR Öö HQóAíîo nAí§ nAí~ÜBôú rA Hö PgÓùÔ

ÖBrHsnû PóxÆö|Aû PIoøç ò íQBø̀ PgÓùÔ rA P̂Brû

íêón÷ ò HB ÍîBòrû ésHó́ö Hö Póåùo HsxBíîo. òZón

ésAÖu PgÓùÓBPú fsÍö|Aû ò }sÖR|ôBû joéBS

éõîoxú nr ÖîBr øØoøÜs, éú|PóAío Hö jóHú Aøï

jâ|& rA Ls Ösn÷ ò fæÓö tí̂ùs Hùï nAí~ÜB÷ ò

©îÆR rA PØêùç íêBøo.

LBrÚ ÍîBòrû é̂Btû, PgÓÔ ôêuéBñ nò ôoÑ

ArPIBº éóœVs ©îÆR ò nAí~ÜB÷, nr ÖîBr AxQÎBn÷

foAÖWs At éîBHÇ foAÒç rA éêØï éú|xBtn. Ö~ór

éB íùu HB Hõs÷|éîoû At éQkªªBñ PsAt Aòè ZõBíú,

ò ròíoôBû Zoøo ©îBøÇ nr APØB Hs nAí§ ò

ÍîBòrû, éú|PóAío HB Aø̂Bn LBrÚ ÍîBòrû é̂Btû,

ÛBì HurÛú nr Aøï téùîö HsnArn.

HB nr íÂs ÛsÍQï éuAøBû LBrÚ |ÍîBòrû é̂Btû,

ò íùu HB PóZö Hö ò®ÆùR òAfoôBû Lwòô~ú ò

íùBtôBû Ö~ór, éú|PóAñ HB Aø̂Bn øÙ LBrÚ é̂Btû

ZBøÜB÷ PgÓùÔ ò PóxÆö nr PóxÆö ©îÆR Ö~ór

rA PÓóøR íêón ò nr rA÷ rxùoñ Hö ZBéÆö

nAíBøú|égór, ÛBì HurÛú HsnA}R. HB PóZö Hö íóHónñ

éó®óÈ, PB Öîóñ Hsrxú ZBéÆú nr jªó¬

éÎõóì LBrÚ| é̂Btû ò ÅóAéç ò éùuAñ éóÍÓùR

@ñ nr ZõBñ Aí̂Bì í~o÷ AxR. HîBHsAøï, éÓBåö

fB®s Hö Hsrxú Aøï éóArn LsnAjQö |AxR.

3- Hsrxú éÆùBrôBû éóÍÓùR LBrÚ|ôBû

é^Btû

HB PóZö Hö }IBôR LBrÚ|ôBû é̂Btû ò LBrÚ|ôBû

òAÒÆú At íÂs ÍsAøîoôB ò joéBPú Öö ArADö éú|nôîo,

HyùBrû At ÅóAéç éóÍÓùR @íõB, é~QsÚ AxR.

HóÖêBñ
1

HB AxQÎBn÷ At Aøï éó®óÈ Hö Hsrxú ròAøú

LBrAnAøë ÖBHsAè-nAôBK
2

nr ArtøBHú éóÍÓùR

LBrÚ|ôBû ÍîBòrû é̂Btû LsnAjQö AxR. Hk~ú

At íQBø̀ fB©ç At Aøï Hsrxú, éóArnû AxR Öö

Hö }si tøs éú|@øo. ]2[

�nxQsxú Hö íùsòû PgÓùÓBPú éQIgs

HB Lù~sÍR ArPIB́BS rA÷ nòr, PêB{ AåØQsòíùØú

HyùBr rAø̀ }o÷ AxR. ôs bîo AxQÎBn÷ At

ÖîÎsAíz Pªóøsû ÍsAÛùs í~o÷, AéB ôë|AÖîóñ

AéØBñ|Lqøs AxR ò ròt Hö |ròt ròAa Hù~Qsû LùoA

éú| Öîo. ôùd nåùæú òZón íoArn Öö ArPIBº nAí~ÜB÷

ò ©îÆR nr LBrÚ é̂Btû At LBrÚ ©îÆQú ÖêQs

HB}o.

�PóAíêîoû ÍsAôë @òrnñ éõBrS|ôBû éoøsøQú

ò P̂Brû HsAû }sÖR|ôBû ÖóbÙ ò éQóx¸

Hö íÂs HóÖêBñ, ôs bîo ArADö Aøï| Ûóíö joéBS

At ́søÔ ArPIB́BS rA÷ nòr éÓoòr AxR, AéB AøÎBû

ÖBéç íÓ§ ésÖu r}o
3

Póx̧ LBrÚ|ôBû é̂Btû

n}óAr Hö |íÂs éú||rxo.

�nA}Qï ôóøR rò}ï )AfQêBá|Á At ́søÔ íBì øB

@rì(

ôùd nåùæú òZón íoArn Öö rò}ï xBjQï

ôóøR LBrÚ nr }sAø̧ é̂Btû n}óArPs At }sAø̧

òAÒÆú HB}o. }õsS ò AÅQIBr LBrÚ PB fo tøBnû

HB nAí~ÜBôú Öö LBrÚ HB @ñ ésPI̧ AxR HyQÜú

nArn.

nA}Qï éoøsøQú Öö nr téùîö|ôBû éBåú PIgs

HsZyQö nA}Qö ò ´si|ôBû PóxÆö|AÒQªBnû

HæîoéoS ArADö Ösn÷ HB}o.

AåÜóû AÒQªBnû LBrÚ|ôBû é̂Btû HB AåÜóû

LBrÚ|ôBû òAÒÆú éQÎBòS AxR. LBrÚ|ôBû òAÒÆú

nr@éo jón rA At AéØBíBS ÍùuøØú ôêcóñ

xBjQêBñ ò P̂õùuAS é~BrÖQú PB›éùï éú| Öîîo.

nr LBrÚ|ôBû é̂Btû bùuû ZBøÜuøï Aøï AéØBíBS

íêú|}ón. nr LBrÚ|ôBû é̂Btû, nr@éo HBøo At

´søÔ AíQÓBè nAí§ At nAí~ÜB÷ Hö ©îÆR ÖyJ

}ón ò éQB›xÎBíö PgÓùÓBS í~Bñ nAn÷ Öö nr

}sAø̧ é̂Btû Aøï Aés éÆêóá|Á HB é~Øç éóAZö

AxR.

�HsjórnArû At L~QùIBíú Òóû, LóøB ò LBøoAr

íÓ§|@ÍsøîBñ AÒQªBn éæú, égæú

At @í̂B Öö nr LBrÚ|ôBû é̂Btû éîBÍÇ HîÜB÷|ôB

Hö øÙ Ö~ór øB éîµÓö égoòn íêú|}ón ò ZîIö

|Hùï|Aåêææú nArn -éîBÍÇ Hö HîÜB÷|ôBøú nr Ö~órôBû

nøÜs éú|rxo- íÓ§|@ÍsøîBñ AÒQªBn éæú øB égæú

PêBøæú Hö L~QùIBíú At @íõB íkóAôîo nA}R. At

Aøï rò LBrÚ|ôBû é̂Btû Hö L~QùIBíú nAí~ÜB÷|ôB

øB }sÖR|ôBû Hurà ò bîo éæùQú íùBt nArío. Hö

|íÂs éú|rxo AÛs HîÜB÷|ôBû Å̄ó LBrÚ At éùBñ

HîÜB÷|ôBû øÙ Ö~ór øB øÙ éîµÓö AíQkBK }óío

Aøï }sº ÖêBÖBñ HsÒsAr HB}o.

�òZón bõs÷| Hªùs ò ÍÆBè, HB ÒorS Pªêùë|Ûùsû,

ò nArAû xóAHÔ HsZyQö nr Pùë éoøsøQú LBrÚ

nr }sAø̧ é̂Btû, AøÎBû Aøï íÓ§| n}óArPs

jóAôo Hón. nr LBrÚ xîQú, éÎõóì >éoøs LBrÚ<

Hs f̄ór ÍùuøØú Òóû ná|åR nArn. PÎyùs ò PÆIùs

bîùï éÎõóéú nr LBrÚ|ôBû é̂Btû éyQæuì bîo

xBè P̂sHö ò øBnÛùsû nr éórn PÆBéâ|S Pùë|ôBû

é̂Btû AxR.

1. Buckman
2. Kabral-Dahab 3. ésÖu r}o, HsAû fêBøR At }sÖR|ôBû PBt÷ PB›xùz ò ÍÆBåùR|ôBû

AÒQªBnû íóLB Öö ôîót Hö ZB AÍQBnñ ò LsòrAíoñ/ Lsòr̈ íùBt nArío

éyQÓâ|Á ò øB Hö ÅîóAñ Hk~ú At LBrÚ ÍîBòrû ÍÆBåùR éú| Öîo.
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�òZón PÆoAn tøBnû At }sÖR|ôBû é~Bòr

ò }sÖR|ôBû joéBS Íîú }Béç

@téBø~ÜB÷ ò }sÖR ÖîQsè ÖùÎùR

nr LBrÚ|ôBû é̂Btû, f̄ór }sÖR|ôBøú

ôêcóñ @téBø~ÜB÷|ôB Öö joéBS ÍùuøØú

ArADö éú| Öîîo nArAû Arẗ égoònû AxR.

AéB òZón }sÖR|ôBøú Öö joéBS @íõB Hö

PêB{ ÍùuøØú íùBt íoArío, ÖêBÖBñ HB Arẗ

jóAôo Hón. PsÖùJ Aøo÷|@è HîÜB÷|ôB nr

LBrÚ|ôBû é̂Btû HB LBrÚ |xîQú éQÎBòS

AxR.

4- éoåú HsAû PóxÆö LBrÚ ÍîBòrû

é^Btû nr AøsAñ ]3[

nr íÜBôú Öæú, bBrbóK PóxÆö øÙ LBrÚ|

ÍîBòrû é̂Btû nr AøsAñ rA éú|PóAñ nr éoè Öâ|íú

Öö nr }Øç 1 í~Bñ nAn÷ |}o÷ |AxR, xBn÷ ò

jâ|©ö íêón. nr Aøï bBrbóK, PóxÆö

tøsxBjR|ôB ò égù̧ PóAíêîoxBt ÍîBòrû|ôBû

Áâ|ÅBS ò ArPIB́BS, íÓ§ égórû ò ésÖuû nArn

Öö Ås®ö ò PÓB®B nr LBrÚ é̂Btû ròû @íõB ©órS

éú|Lqøsn ò øÙ xsû ÒóAíùï, xùBxR|ôB,

j̧|é~ú|ôB ò éÓsrAS íùu, ÍÆBåùR|ôBû Aøï égù̧

rA PgR íÂë ò xBéBíoôú nr@òrn÷ ò ZõR éú|nôo

PB VêsAS Hù~Qs ò íQBø̀ éóœVsPsû Hö HBr @øo.

HîBHsAøï, xö Hk§ AxBxú Aøï éoè, Hö }si

tøs jóAôo Hón:

- tøsxBjR|ôB ò égù̧ PóAíêîoxBt ÍîBòrû|ôBû

Áâ|ÅBS ò ArPIB́BS;

- Ås®ö ò PÓB®Bû ÍîBòrû|ôBû Áâ|ÅBS ò ArPIB́BS

øB ôêBñ HBtAr
1

>ÍBòA
2

<;

- ÒBíóíêîoû, xBéBíoôú ò xùBxR| ÛqArû nr

téùîö LBrÚ|ôBû ÍîBòrû é̂Btû.

}Øç 1, éoè Öâ|ñ bBrbóK PóxÆö LBrÚ

ÍîBòrû é̂Btû nr AøsAñ rA í~Bñ éú|nôo.

éoè ÍóÕ, éú|PóAío nr Pgæùç TOWSLBrÚ

é̂Btû nr AøsAñ éórn AxQÎBn÷ ÒsAr Ûùsn. nr AnAéö,

ôs øÙ At Hk§|ôBû Aøï éoè Hsrxú }o÷|Aío.

4-1- égsÚ|ôBû PÓB®B
3

éõë|Psøï éóArnû Öö nr ÛyQs̈ ò Hõùîö|xBtû

PÓB®Bû joéBS Åæêú ò Íîú LBrÚ|ôBû ÍîBòrû

é̂Btû nr AøsAñ éóœVs Hón÷ ò nr Aés HsíBéö|røuû

PóxÆö Aøï LBrÚ|ôB nr Ö~ór HBøo éórn PóZö ÒsAr

Ûùsío, Hö }si tøs AxR:

�Ísôîß nø̂ùQBåú

øØú At éóArn éõë, òZón ÍsôîÜú AxR Öö

LBrÚ|ôBû ÍîBòrû é̂Btû rA nrÚ Ösn÷, HMqøsn, ò

Hö ÖBr Hsn. Hö Aøï éÆîB Öö íùBt Hö AxQÎBn÷ At

joéBS bîùï LBrÖú AfyB{ }ón ò At xóû

nøÜs éõBrS|ôBû foAÒç HsAû AxQÎBn÷ At joéBPú

Öö Hö ígó éîBxJ ò HB ÖùÎùR ÒBHç ÒIóè

ArADö|}o÷|Aío, òZón nA}Qö |HB}o.

�ôuøîö
4

Aøï éyEæö, ésHóº Hö ôuøîö ò

ÒùêR| ÛqArû joéBS ArPIB́ú ò Áâ|ÅBPú,

ZõR nxQùBHú
5

Hö ÍîBòrû|ôBû xµh HBá|
6

,

At ÒIùç AøîQsíR, ÖBéMùóPs, PIBnè

AåØQsòíùØú nAn÷|ôB, PæÎï, xsòøz ÖBrø„s

PæÎï, òøoDó ÖîÎsAíz, xùyQë Áâ|ÅBS

éóZónû, LBøÜB÷|ôBû nAn÷ ò Aø̂Bn 

xBt ò ÖBr|ôBøú HsAû nxQùBHú ôêÜBíú ò

xõç|Aåó©óè Hö joéBS LBrÚ é̂Btû AxR.

Åâ|ò÷ Hs @ñ, joéBS LBrÚ é̂Btû íùu Hö

Ûóíö|Aû HBøo ÒùêR| ÛqArû }óío Öö PêBì pøîÎÆBñ

LBrÚ, At xón fB©æö r®BøR nA}Qö HB}îo.

�éõBrS ÖBrHsAñ
7

Aøï íØQö, Hö xµh éõBrS ÖBrHsAñ nr }îBjR,

HØBrÛùsû ò Hõs÷|HsnArû At ÍîBòrû|ôBû Áâ|ÅBPú ò

ArPIB́ú, At ÒIùç nAí§ AxQÎBn÷ At ÖBéMùóPs,

PóAíBøú ÖBr HB AøîQsíR, LyR AåØQsòíùØú ò... nr

xµh LBøö|Aû ò ôêÜBíú, ò íùu éõBrS|ôBøú At

ÒIùç bÜóíÜú HsíBéö|røuû, PµIùÔ ò Hõs÷|HsnArû

éoøsøQú At joéBS LBrÚ é̂Btû, nr xµh

xBtéBíú, AZQêBÅú ò AÒQªBnû Hséú| Ûsnn.

íØQö|Aû Öö nr Aøï éórn HBøo Hö @ñ A}Br÷ íêón,

Aøï AxR Öö HsAû AxQÎBn÷ At joéBS LBrÚ é̂Btû,

HBøo foAÒç íùBt Hö ÖyJ éõBrS Zoøo ò øBnÛùsû

ÖBr HB AHuAr Zoøo Hö ÖBrHsAñ Pgêùç }ón PB

Åâ|Òö|éîoû @íBñ Hö ÖBr HB xùyQë, AÍuAø§ øBHo.

Hö ÅIBrS nøÜs, ôë ÖBrHsAñ HBøo nAí§ ò éõBrS

éórn íùBt HsAû ÖBr HB ÍîBòrû|ôBû ésPI̧ HB LBrÚ

}Øç 1- éoè Öâ|ñ bBrbóK PóxÆö LBrÚ ÍîBòrû é̂Btû

nr AøsAñ, HB égórøR PóxÆö égù̧ PóAíêîoxBt ÍBòA

1. Market
2. Information and Communication   

Technology (ITC)

3. Demand Drivers
4. Pricing
5. Access

6. High Technologies (High-Tech)
7. User Skills
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é̂Btû rA ÖyJ Öîîo ò ôë Aøï ÍîBòrû|ôB foAÖWs

xBtÛBrû HB xùyQë|ôBû AfQêBåú éóZón Öö

ÖBrHsAñ At ÒIç HB @ñ @}îB Hón÷|Aío rA nA}Qö |HB}îo.

�tøsxBjR ArPIB́ú

éyEæö éõë nøÜs éùuAñ ÛyQsnÛú, ÖùÎùR,

ÒBHæùR ÁêùîBñ, fÎÃ fsøë jªó©ú
1

,

xõç|Aåó©óè Hónñ ò rAfQú ÖBr HB tøsxBjR|ôBû

ArPIB́ú AxR.

�AÒQªBn Öâ|ñ
2

íØQö éõë nøÜs, VsòS éæú, ò®ÆùR AÒQªBnû

ò PóAñ éBåú ZBéÆö, Hö ÅîóAñ ÅBéæú HsAû ÛsAø§

Hö xóû ÍîBòrû||ôBû íóøï At Zêæö ÍîBòrû|ôBû

ésHóº Hö LBrÚ| é̂Btû ò AéØBñ nxQùBHú Hö @íõB At

íÂs éBåú AxR Öö HBÅX ÛyQs̈ AxQÎBn÷ At

ÍîBòrû|ôBû Áâ|ÅBPú ò ArPIB́ú
3

ò ôêö| Ûùs}oñ

AøîQsíR
4

éú|}ón ò Hö íóHö jón ÛsAø§ Hö AxQÎBn÷

At joéBS LBrÚ é̂Btû rA AÍuAø§ jóAôo nAn.

4-2- égsÚ|ôBû Ås®ö
5

éõë|Psøï éóArn éóœVs nr PóxÆö, ÖBr@éoû ò

Hõùîö|xBtû Ås®ö joéBS Åæêú ò Íîú LBrÚ|ôBû

ÍîBòrû é̂Btû nr AøsAñ Öö PóZö Hö @íõB nr

HsíBéö|røuû PóxÆö Aøï LBrÚ|ôB nr Ö~ór fBDu

AôêùR AxR, ÅIBrPîo At:

�òZón égù̧ rÒBHQú nr ©îBøÇ ò éóœxyBS

Åæêú

øØú At ÅóAéç éõë nr HõIón Ås®ö, Aø̂Bn

égùµú rÒBHQú HsAû Öæùö ©îBøÇ ésPI̧ HB Aøï

LBrÚ|ôB, At ÒIùç xkR|AÍuAr, ísì|AÍuAr, joéBS

ÖBéMùóPsû, ArPIB́BS, ékBHsAS, AåØQsòíùÙ ò

égQóA AxR Öö HBÅX r}o ÖùÎùR, HõIón ÒùêR,

ÛyQs̈ Ås®ö, Hõs÷|òrû Hù~Qs ò ... éú| Ûsnn. At

xóû nøÜs, Aø̂Bn égùµú rÒBHQú HsAû nAí~ÜB÷|ôB

ò éóœxyBS PgÓùÓBPú, Öö joéBS Åæêú ò Íîú

jón rA nr Aøï LBrÚ|ôB Hö ©îBøÇ ArADö éú|nôîo,

íùu éú|PóAío HyùBr PB›VùsÛqAr HB}o.

�PêBøç ò AéØBíBS xséBøö|ÛqArû

øØú At ÅóAéç éõë Öö nr PêBì éÓBá|S

Hsrxú|}o÷ nr téùîö LBrÚ ÍîBòrû, Hö íóÅú Hö

@ñ A}Br÷ }o÷, ÛyQs̈ xséBøö| ÛqArû nr Hk§

ÍîBòrû|ôBû Áâ|ÅBPú ò ArPIB́ú ò íùu joéBS

LBrÚ|ôBû é̂Btû AxR Öö At ́søÔ Aø̂Bn égù̧

Aéï, xón@òr ò P~óøÓú ZõR xséBøö| ÛqArû Hk§

jªó©ú ò Hö| éùoAñ| @òrnñ Hk§ jªó©ú nr

ÖîBr xséBøö| ÛqArû|ôBû tøsHîBøú Hk§ nòåQú ò

Åêóéú, ôêcîùï Aø̂Bn xBt ò ÖBr|ôBû éBåú ò

xséBøö| ÛqArû At ́søÔ òAì|ôBû jB¬ ©îÆQú ò

P~óøÓú, ÖêÙ|ôBû éBåú Hâ|Åó±, é~BrÖR

Hk§ nòåQú ò xséBøö| ÛqArû|ôBû é~QsÚ Hk§

jªó©ú ò Åêóéú, xséBøö| ÛqArû nr }sÖR|ôBû

íóLB ò ÖBr@Ísøï
6

, Hk~ónÛú|ôBû éBåùBPú, ÖBô§

ÅóAr±, AôoAû AéØBíBS ÖBrû tøsHîBøú é̂Bíú ò

øB Öë||ôuøîö Hö ÖBr@ÍsøîBñ ò }sÖR|ôBû íóLB, égÓÔ

éú|}ón.

�íùsòû éBôs
7

AéØBñ nxQùBHú ©îBøÇ éóåo ò }sÖR|ôBû

joéBPú nr LBrÚ|ôBû é̂Btû, Hö íùsòû éBôs nr

téùîö ÍîBòrû|ôBû Áâ|ÅBPú ò ArPIB́ú, ÅBéç éõë

nøÜsû nr HõIón Ås®ö AxR Öö At ́søÔ ÛyQs̈

ÍBrÌ|AåQgªùâ|ñ nAí~ÜBôú, Aø̂Bn r}Qö|ôBû

Zoøo nr téùîö|ôBû íóøï, Pgóè nr égQóAû

@éót}ú nAí~ÜB÷|ôB ò éóœxyBS @éót}ú éQîBxJ

HB Pgóá|S éyQês ò LsxsÅR nr téùîö ÍîBòrû|ôBû

Áâ|ÅBPú ò ArPIB́ú, Pgóè nr ígó÷ ArADö @éóẗ|ôB

ò xBtòÖBrôBû @éót}ú At ÒIùç @éóẗ|ôBû rA÷

nòr ò AøîQsíQú, Aø̂Bn éóœxyBS @éóẗ ÅBåú

Pkªªú nr téùîö ÍîBòrû|ôBû íóøï, fêBøR At

éóœxyBS jªó©ú @éót}ú nr téùîö ArADö

nòr÷|ôBû ÖóPB÷|éoS éõBrPú, HsÒsArû ò øB HõIón

Lùóío éùBñ ©îÆR ò P̂BrS HB nAí~ÜB÷|ôB ò

éóœxyBS @éót}ú, Aø̂Bn xBt ò ÖBrôBû ÖBr@éótû

ò ́si||ôBû ôêØBrû
8

, Aø̂Bn éóœxyBS Pkªªú,

HsíBéö|røuû éyùs }Êæú
9

ò ... Hö éîÂór PØBéç

HBtAr ÖBrû ò ArPÓB& Ås®ö ò PÓB®Bû íùsòôBû

Pkªªú, égÓÔ éú|}ón.

�éÓsrAS|tnAøú
01

ò jªó©ú|xBtû
11

íØQö éõë nøÜs, ÖBô§ égoònøR|ôB, éÓsrAS

nxR| ò LB Ûùs ò AígªBŕæIBíö|Aû AxR Öö HBÅX

Åoì é~BrÖR ò øB ÖBô§ é~BrÖR Hk§ jªó©ú

ò xséBøö|ôBû ÍØsû ò éBåú AZQêBÈ nr Lù~Isn

AôoAÑ LBrÚ|ôBû é̂Btû éú|}ón. Åâ|ò÷ Hs @ñ,

jªó©ú|xBtû ©îBøÇ ò joéBS, Hö |òøw÷ nr téùîö

tøsxBjR|ôB, íö ÍÓ̧ At ́søÔ òAÛqArû ©îBøÇ

nòåQú Hö Hk§ jªó©ú, HæØö At ́søÔ ò®Ç

éÓsrAS Zoøo ò ÖBô§ égoònøR|ôBû é~BrÖR

Hk§ jªó©ú ò Aø̂Bn Í̄Bøú HsAû rÒBHR xBåë

éùBñ Hk§ nòåQú ò jªó©ú íùu, HBøo éórn

PóZö ÒsAr Ûùsío.

Öæùö Aøï Aéór HBøo HB PóZö Hö íÓ§ égórû

nòåR nr HsÒsArû joéBS ôêÜBíú )íö AåuAéBÁ Póx̧

nòåR( ©órS Lqøsío; Hö| ́órû Öö nòåR At òZón

}sAø̧ ò égùµú Öö ÅoAåR AZQêBÅú ò nø̂ùQBåú

nr @ñ rÅBøR }ón ò joéBS Hö Ûóíö|Aû ÅBná|íö

Hö ôêö AÍsAn fÓùÓú ò fÓóÒú ZBéÆö ArADö| }ón,

1. Privacy
2. The Macro Economy
3. ITC Usage
4. Internet Penetration

5. Supply Drivers
6. Venture Capital
7. Skilled Workforce
8. Coop Plans

9. Career Planning
10. Deregulation
11. Privatization
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ÁêùîBñ fB©ç íêBøo. ôêcîùï nòåR HBøo At

Aø̂Bn AígªBr jªó©ú )nr ÖîBr ò øB Hö ZBû

AígªBr nòåQú( ZæóÛùsû íêBøo. tøsA òZón ôsÛóíö

AígªBrû Hö ôs }Øç, Åæùö xsòøz| ÛùsíoÛBñ

AxR.

4-3- ÒBíóíêîoû ò xùBxR|ÛqArû

nr HsíBéö|røuû PóxÆö LBrÚ|ôBû ÍîBòrû é̂Btû

nr AøsAñ, nr fót÷ xBéBíoôú ÒBíóíú ò éÓsrAPú,

HBøo éóArn tøs rA éórn Hsrxú ò PóZö ÒsAr nAn:

- éÓsrAS éBåùBPú
1

;

- P̂BrS Hùï|Aåêææú ò éÆBéâ|S ZõBíú HB xùyQë

LsnAjR AåØQsòíùØú
2

;

- fÔ éBåØùR éÆîóû
3

;

- fsøë jªó©ú;

- Aøêîú ò AéîùR;

- xBéBíoôú ò ÒBíóíoôú Hö égQóAû nø̂ùQBåú
4

;

- AxQBíoArnôBû Íîú;

- fêBøR At éªsÑ| Öîîo÷
5

;

- éyBDç ÍsôîÜú.

4-4- tøsxBjR|ôB ò égù̧ PóAíêîoxBt

éîÂór At "tøsxBjR|ôB ò égù̧ PóAíêîoxBt",

tøsxBjR }IØö|Aû é~QsÚ ò ôêÜBíú HsAû APªBè

ò ArPIBº AÍsAn, Ûsò÷|ôB, ò íõBnôBû Åæêú, éBåú,

AÒQªBnû ò AZQêBÅú nr LBrÚ é̂Btû,

tøsxBjR|ôBû éórníùBt HsAû AíóAÈ ÖBrHsnôB ò

joéBS AåØQsòíùØú LBrÚ|ôBû é̂Btû, égQóAôBû

nø̂ùQBåú, égQóAôB ò ÖBrHsnôB ò joéBS ÛóíBÛóñ

AåØQsòíùØú, joéBS ZîIú Íîú ò ÉùsÍîú At

ÒIùç @éóẗ, é~Bòr÷, xséBøö| ÛqArû, fêBøR|ôBû

øBrAíö|Aû ò... nr Aés Ås®ö ò PÓB®Bû joéBS Åæêú

ò Íîú LBrÚ|ôBû é̂Btû, Póåùo égQóAôBû

nø̂ùQBåú ò Aø̂Bn tøsxBjR|ôB AxR.

Aøï Hk§ rA éú|PóAñ Hö xö ÒyêR A©æú

PÓyùë íêón:

- tøsxBjR|ôB
6

;

- égQóAôB ò ÖBrHsnôB
7

;

- égù̧ PóAíêîoxBt
8

.

}Øç 2, ôyQö ésÖuû éoè Öâ|ñ bBrbóK

PóxÆö LBrÚ|ôBû é̂Btû nr AøsAñ Öö AZuAû @ñ

rA éóArn ÍóÕ P~Øùç éú|nôîo, í~Bñ éú|nôo.

nr AnAéö íùu, ôsøÙ At éóArn ÍóÕ Hsrxú }o÷|Aío.

�}IØö ò tøsxBjR LBrÚ é̂Btû

nr HsíBéö|røuû PóxÆö LBrÚ|ôBû é̂Btû nr AøsAñ,

nr Aés Aø̂Bn tøsxBjR|ôBû LBøö|Aû ò ôêÜBíú,

éú|PóAñ Hö AøîQsíR ò APªBè Hö }IØö xsAxsû ò

ôêÜBíú Áâ|ÅBS A}Br÷ íêón.

�égQóA ò ÖBrHsnôB

Hö íÂs íÜBríoÛBñ, LsÖBrHsnPsøï xùyQë|ôBû

ôêÜBíú ò joéBS AåØQsòíùØú nr Ö~ór, Öö nr

HsíBéö|røuû PóxÆö LBrÚ|ôBû é̂Btû nr AøsAñ HBøo

éórn PóZö ÒsAr Ûùsío, ÅIBrPîo At ZBéÆö

AåØQsòíùÙ/ AZQêBÈ AåØQsòíùÙ, nòåR

AåØQsòíùÙ, Pgªùç AåØQsòíùØú/ @éóẗ

AåØQsòíùÙ
9

, P̂BrS AåØQsòíùÙ/ éÆBéâ|S

AåØQsòíùØú
01

, HBíØoArû AåØQsòíùÙ ò AéîùR

AåØQsòíùÙ.

�égù̧ PóAíêîoxBt LBrÚ é̂Btû

éõë|Psøï éyBDæú Öö nr HsíBéö|røuû

PóAíêîoxBtû égù̧ PóxÆö LBrÚ|ôBû é̂Btû nr

AøsAñ HBøo éórn PóZö ÒsAr Ûùsío, ÅIBrPîo At: ÒBíóñ

xBøIsíQùØú
11

)ÒBíóñ ésHóº Hö Í̄BôBû é̂Btû(,

éÓsrAS ò j̧ é~ú|ôB, PóxÆö éîB́Ô nòrAÍQBn÷

ò fB}ùö |í~ùîBñ, ÅoAåR nø̂ùQBåú ò ZæóÛùsû

At PIÆù° nø̂ùQBåú, xséBøö| ÛqArû ò P̂BrS,

HsíBéö|røuû ò AnAr÷ Aéór ÍîBòrû| Áâ|ÅBS ò ArPIB́BS,

PóxÆö éîBHÇ AíyBíú, Aø̂Bn »sÍùR ò ZBéÆö

AåØQsòíùØú. nr Aøï téùîö >LórPBè éæú AøsAñ
21

< 

-Öö Hö PBtÛú rA÷|AíoAtû }o÷ - íùu Hö ésòr Öö

PóxÆö øBÍQö ò PÓóøR éú|}ón, éú|PóAío Ûuøîö

jóHú HsAû Hõs÷|HsnArû HB}o.

LsÖBrHsnPsøï éªBnøÔ ôs øÙ At AZuAû éoè

Öâ|ñ PóxÆö LBrÚ|ôBû é̂Btû nr ZõBñ Öö Hù§

At xBøs éóArn éórn PóZö, PêsÖu ò xséBøö| ÛqArû

ÒsAr éú| Ûùsío, Hö PsPùJ tøs ôyQîo:

- nr téùîö tøsxBjR|ôB: PóxÆö tøsxBjR|ôBû

ArPIB́ú ò AøîQsíQú;

- nr téùîö joéBS ò ÖBrHsnôB: nòåR AåØQsòíùÙ;

- nr téùîö PóAíêîoxBtû: PóxÆö éîBHÇ AíyBíú ò

Aø̂Bn »sÍùR.

}Øç 3 Aøï éóArn rA nr bBrbóK éoè íÂùs

jón nr }Øç 2 í~Bñ éú|nôo.

}Øç 2- ôyQö ésÖuû éoè Öâ|ñ bBrbóK

PóxÆö LBrÚ|ôBû é̂Btû nr AøsAñ

1. Taxation
2. Electronic Payment System
3. Intellectual Property Protection
4. Content Regulation

5. Consumer Protection
6. Infrastructures
7. Content and Applications
8. Enabling Environment

9. E-Education/ E-Learning
10. E-Commerce/ E-Business
11. Cyber Law
12. http://www.iran.ir
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5- Pgæùç TOWSnr éórn LBrÚ ÍîBòrû

é^Btû nr AøsAñ

øØú At éõë|Psøï ÛBì|ôB nr HsíBéö|røuû rAôIsnû

øÙ xBtéBñ, Pgæùç íÓBº ÒóS
1

, íÓBº ®ÆÏ
2

,

Ís©R|ôB
3

ò PõoøoôB|
4

AxR Öö Hö Pgæùç TOWS

xBtéBñ éÆsòÑ AxR. íÓBº ÒóS ò íÓBº ®ÆÏ,

ÅóAéç nAjæú ôyQîo Öö xBtéBñ PB foû Hs @íõB

ÖîQsè ò øB PB›Vùs nArn. nr éÓBHç, Ís©R|ôB ò

PõoøoôB, éyBDç jBrZú ôyQîo Öö xBtéBñ Hs

@íõB ÖîQsåú íoArn. Pgæùç TOWSnr øÙ

xBtéBñ, éÆêóáÁ| Hö éîÂór Poòøï HsíBéö|røuû

rAôIsnû @ñ Aí̂Bì éú|}ón. AéB nr Aøï éÓBåö,

>xBtéBñ< ôoÑ Aøï Pgæùç, LBrÚ ÍîBòrû é̂Btû

nr AøsAñ AxR. Aøï Pgæùç éú|PóAío HsAû

nxR|AíorÖBrAñ HsíBéö|røuû rAôIsnû Ö~ór, At

Zêæö òtArPkBíö|ôBû ékQæÏ, xónéîo HB}o.

Hö Aøï PsPùJ nr AnAéö HB PóZö Hö éyBDç éµsi|

}o÷ nr Hk§|ôBû Lù~ùï, øÆîú:

- éÆùBrôBû éóÍÓùR LBrÚ|ôBû é̂Btû Öö HB

íÂsAS HóÖêBñ PµIùÔ nAn÷ }o÷|Aío;

- éoè Öâ|ñ ArADö }o÷ HsAû LBrÚ é̂Btû nr AøsAñ;

- égsÚ|ôBû PÓB®B, Ås®ö joéBS LBrÚ é̂Btû;

- ÒBíóíêîoû ò xùBxR| ÛqArû nr fót÷ joéBS

LBrÚ é̂Btû;

- tøsxBjR|ôB ò égù̧ PóAíêîoxBt LBrÚ é̂Btû.

éõë|Psøï íÓBº ®ÆÏ ò ÒóS, PõoøoôB ò

Ís©R|ôBøú Öö LBrÚ |ÍîBòrû é̂Btû nr ©órS

AZsAøú }oñ nr AøsAñ HB @íõB ròHsò AxR, Hsrxú

}o÷|Aío.

5-1- íÓBº ÒóS

5-1-1- íùsòû AíyBíú éîBxJ

PÆoAn ÍBrÌ|AåQgªùâ|ñ nAí~ÜBôú nr r}Qö|ôBû

ÍîBòrû Áâ|ÅBS ò xBøs r}Qö|ôBû ésPI̧ HB LBrÚ

ÍîBòrû, nr éÓBøyö HB ôêyBøÜBñ AøsAñ Hù~Qs

AxR ]4[. Aøï éyEæö íóøoHk§ PB›éùï íùsòû

AíyBíú éîBxJ HsAû rA÷|AíoAtû ò ÍÆBåùR LBrÚ

é̂Btû nr AøsAñ AxR.

5-1-2- íùBt Hö foAÒç éîBHÇ

HsAû rA÷|AíoAtû nAí~ÜB÷|ôB, }sÖR|ôBû é̂Btû ò

nòåR AåØQsòíùÙ Öö At AåuAéBS LBrÚ é̂Btû AxR,

nr éÓBøyö HB íÂBøs ÍùuøØú @íõB, íùBt bîoAíú Hö

xséBøö Aòåùö, Pyõùâ|S ò P̂õùuAS òZón íoArn.

Hö Aøï PsPùJ HB xséBøö| ÛqArû nr PB›xùz Aøï

xBtéBñ|ôBû é̂Btû - Öö Hö }Øç| Ûùsû LBrÚ é̂Btû

ÖêÙ éú| Öîo - }ØóÍBøú AÒQªBnû Ö~ór Hs LBøö

AÒQªBn éIQîú Hs nAíBøú, nxR|øBÍQîú|Ps jóAôo}o.

5-1-3- rAôIsn|ôBû ´óá|íú||éoS òtArS

Áâ|ÅBS ò ÍîBòrû Áâ|ÅBS HsAû ArPÓBû

tøsxBjR|ôBû ArPIB́ú

AjùsAÁ Pâ|¨|ôBû tøBnû Hö òxùæö

nxR||AíorÖBrAñ òtArS Áâ|ÅBS ò ÍîBòrû ArPIB́BS

©órS| ÛsÍQö PB tøsxBjR|ôBû éórn íùBt HsAû nòåR

AåØQsòíùÙ ò ÖyJ ò ÖBr é̂Btû ò éIQîú Hs

AøîQsíR ò }IØö ÍsAôë }óío. At Aøï éùBñ éú|PóAñ

Hö rA÷|AíoAtû >LórPBè éæú AøsAñ< A}Br÷ íêón Öö

AjùsAÁ APÎBÕ AÍQBn÷ |AxR ò AÛs bö rA÷ tøBnû HsAû

PØBéç  ÍsAÛùs}oñ Lù§ rò nArn, AéB íêóíö|Aû At

Aøï Pâ|¨|ôB AxR.

5-2- íÓBº ®ÆÏ

5-2-1- xsÅR LBøùï AøîQsíR

éQB›xÎBíö xsÅR jµóº AøîQsíR nr Ö~ór éB

nr éÓBøyö HB Ö~órôBû PóxÆö| øBÍQö LBøùï AxR.

Aøï ÖêIón Hurà, éî̂s Hö Hsòt é~Øâ|Pú éBíîo

Åoì AéØBñ L~QùIBíú At HsíBéö|ôBû ÖBrHsnû

bîorxBíö|Aû ò øB téBñ òAÒÆú
5

éú|}ón.

5-2-2- Åoì Lùsòû At fÓóÕ éBåØùR éÆîóû
6

At @í̂B Öö Ö~ór éB nr fBè fsÖR Hö xóû

AÒQªBn íóøï AxR, AôêùR égªóá|S éIQîú Hs

ÍîBòrû|ôBû Lù~sÍQö ò PÆoAn }sÖR|ôBû ÍÆBè nr

Aøï téùîö, Hö xsÅR nr fBè AÍuAø§ AxR. At

@í̂B Öö bîùï égªóá|Pú, Hö xBnÛú ÒBHç

íykö||HsnArû Póx̧ nøÜsAñ ôyQîo, fêBøR At

}sÖR|ôBû Póåùo Öîîo÷| @íõB Póx̧ fÓóÕ éBåØùR

éÆîóû, fùBPú AxR. éQB›xÎBíö, Åoì PIÆùR At

fÓóÕ éBåØùR éÆîóû, PB›VùsAS xóDú Hs PB›xùz

}sÖR|ôBû HB ÍîBòrû Lù~sÍQö Öö Hk§ Åêo÷

AZBr÷|í~ùîBñ LBrÚ ÍîBòrû AÅë At ÍùuøØú ò é̂Btû

rA P~Øùç éú|nôîo, ÛqA}Qö| ò éú| ÛqArn.

5-2-3- Åoì òZón AéîùR ÖBÍú nr

tøsxBjR|ôBû ÍîBòrû Áâ|ÅBS Ö~ór

Aésòt÷, éB nr Åªs Áâ|ÅBS Hö xs éú|Hsøë ò

ÒyêR Åêo÷ nArAøú|ôBû øÙ }sÖR rA Áâ|ÅBS

@ñ P~Øùç éú|nôîo. nr bîùï }sAøµú, PoArÚ

xBt ò ÖBr|ôBû AéîùQú HsAû Aøï Áâ|ÅBS, HsAû

}Øç 3- éórn PóZö|Psøï ò LsÖBrHsnPsøï éó®óÅBS

ò fót÷|ôBû PêsÖu nr ôs øÙ At Hk§||ôBû éoè

Öâ|ñ PóxÆö LBrÚ|ôBû é̂Btû nr ZõBñ

1. Strengths
2. Weaknesses
3. Opportunities
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}sÖR|ôB HyùBr fùBPú AxR; nr fBåú Öö éQB›xÎBíö

nr Ö~ór éB éyBDç ésHóº Hö AéîùR éórn PóZö

ÖBÍú ÒsAr íÜsÍQö|Aío.

5-2-4- ÍÓoAñ tøsxBjR|ôBû P̂BrS

AåØQsòíùÙ

nr AÒQªBn Öîóíú, Hù~Qs ÖyJ ò ÖBrôB Hö

|©órS @íâ|øï Aí̂Bì éú|}óío. Åoì AéØBñ ò øB

é~Øç| Hónñ jsøo ÖBá| ò jªó©BÁ joéBS )nr

éórn LBrÚ |ÍîBòrû é̂Btû( nr AøîQsíR, øÙ ÍBZÆö

AxR ò PB›VùsAS éksHú íùu Hs ÅêæØsn LBrÚ| ÍîBòrû

é̂Btû jóAôo nA}R.

5-2-5- Åoì PoArÚ íÓ~ö ÖæùBS 
1

ÍîBòrû

Áâ|ÅBS Lù§ At rA÷|AíoAtû LBrÚ é̂Btû

øØú At ÅóAéç éõë nr éóÍÓùR LBrÚ é̂Btû,

nr íÂs ÛsÍQï ôêö íùBtôBû LBrÚ é̂Btû ÒIç At

AÒoAì Hö rA÷|AíoAtû @ñ AxR. Aøï éyEæö, Hö PoArÚ

©gùh tøsxBjR|ôB éú|Aí̂Béo. P̂sHö éõë|Psøï

Lsòv÷|ôBû ÍîBòrû Áâ|ÅBS nr Ö~ór éB, Hö íóÅú

íBÖBr@éoû nr Aøï téùîö rA í~Bñ éú|nôo. @jsøï

íêóíö At Aøï éóArn, rA÷|AíoAtû LórPBè AøsAñ AxR

Öö HB íùBtéîoû|ôBû bîùï xBjQBr éõë ò LQBíyùç

HurÛú, ÍB©æö tøBnû nArn ]5 ò 6[.

5-2-6- Ísôîß nø̂ùQBåú

øØú At bBå§|ôBû Lù§|ròû ÛyQs̈

ÖBrHsnôBû ÍîBòrû Áâ|ÅBS, Öö LBrÚ é̂Btû ôë

At @ñ éyQWîú íùyR,  òZón ÍsôîÜú AxR Öö

níùBû é̂Btû rA nrÚ Ösn÷, HMqøsn, ò Hö ÖBr Ûùsn.

HB òZón Lù~sÍR|ôBû ©órS| ÛsÍQö, Ö~ór éB nr

Aøï téùîö rA÷ tøBnû Lù§ rò nArn. 

5-3- Ís©R|ôB

5-3-1- éyBÅoS íkIÜBñ AøsAíú éÓùë jBra

At Ö~ór

HyùBrû At AÍsAn éóÍÓú Öö At Ö~ór éõBZsS

Ösn÷|Aío, At PóAíêîoû|ôBû Íîú HBá|øú HsjórnArío

ò é~QBÒBíö jóAôBñ ÖêÙ Hö Ö~ór jón ôyQîo.

Hõs÷| Ûùsû At Pkª« Aøï AÍsAn nr rA÷|AíoAtû ò

ÅêæùBS LBrÚ é̂Btû ò Aø̂Bn ArPIBº Hùï @íBñ ò

AZBr÷|í~ùîBñ
2

LBrÚ, éú|PóAío nr ArPÓBû }sÖR|ôBû

HB ÍîBòrû Lù~sÍQö HyùBr éóœVs HB}o.

5-3-2- PÆBéç HB AxBPùo AøsAíú nr Ö~órôBû

jBrZú

Aésòt÷, HB Hõs÷| Ûùsû At ÖBrHsnôBû bîorxBíö|Aû,

éú|PóAñ HB AxBPùo AøsAíú nr jBra At Ö~ór ArPIBº

HsÒsAr Ösn÷ ò At ZoøoPsøï nAí§|ôBû @íBñ nr

téùîö|ôBû ékQæÏ, nr ÒBåJ Öâ|{|ôBû @éóẗ

AåØQsòíùØú
3

Hõs÷|HsnArû íêón.

5-3-3- ÛsAø§ ZõBíú Hö LBrÚ|ôB ò ésAÖu

r}o é̂Btû

ròío ZõBíú nr ÛsAø§ Hö LBrÚ|ôB ò ésAÖu r}o

é̂Btû, éú|PóAío øÙ Ís©R ò ôë øÙ Põoøo 

Hö| }êBr ròn. PóZö Hö Aøï íØQö ®sòrû AxR Öö

ZõBíú|xBtû | Öö éú|PóAío éî̂s Hö }Øç| Ûùsû

LBrÚ|ôBû ÍîBòrû é̂Btû ò AZBr÷|í~ùîBñ é̂Btû

}ón, éú|PóAío Ís©R jóHú HsAû LBrÚ ÍîBòrû

é̂Btû nr Ö~ór éB HB}o. At @í̂B Öö Aøï Loøo÷,

éú|PóAío ZõBíú Hoòñ ést Hùï Ö~órôB Aø̂Bn

Öîo, }sÖR|ôB éú|PóAíîo nr ôs LBrÖú nr ôs íÓµö

ZõBñ f̄ór øBHîo. HB PóZö Hö Aøï ròío ò nr

©órS ArPÓBû ÖùÎùR LBrÚ ÍîBòrû é̂Btû nr

AøsAñ, éú|PóAñ }sÖR|ôBû ékQæÏ At xsAxs ZõBñ

rA Hö LBrÚ é̂Btû Ö~ór ZqK íêón. nr Åùï

fBè, nr ©órPú Öö LBrÚ é̂Btû Ö~ór íQóAío

joéBS HB ÖùÎùQú rA Hö AZBr÷|í~ùîBñ ò ÖBrHsAñ

jón ArADö |nôo, nr bîùï Í̄Bøú Öö éyEæö AHÆBn

ZõBíú nArn, éêØï AxR AZBr÷|í~ùîBñ ò íùu AÍsAn

PgªùæØsn÷ jón rA íùu At nxR |Hoôo.

5-3-4- ôuøîö
4

ôêBíµór Öö nr Hk§ 5-1 )égsÚ|ôBû PÓB®B(

A}Br÷ }o, Aøï éyEæö, ésHóº Hö ôuøîö ò

ÒùêR| ÛqArû joéBS ArPIB́ú ò Áâ|ÅBPú, ZõR

nxQùBHú Hö ÍîBòrû|ôBû xµh HBá| ò Aø̂Bn 

xBt ò ÖBrôBøú HsAû nxQùBHú ôêÜBíú ò

xõç|Aåó©óè Hö joéBS LBrÚ é̂Btû AxR.

rAøBíö|Aû Ösnñ ÍÆBåùR|ôBû ròtés÷ ò ÅBnû Hö

nòåQõB AZBt÷ éú|nôo Öö At éùuAñ ÖBrÖîBñ jón

HØBôîo ò Hö HõIón ÖùÎùR joéBS jón HMsnAtío.

AVs Hk~ú bîùï AÒoAéBPú At ́søÔ AåuAì nòåR|ôB

HsAû ÖBô§ ísm HùØBrû PÆoøç éú|}ón;

jó}IkQBíö Ö~ór éB nr Aøï téùîö éóÍÔ Hón÷

|AxR. HsAû íêóíö éú|PóAñ Hö ÖBô§ Ajùs ísm

joéBS ékBHsAPú ò ArPIB́ú A}Br÷ |íêón. ]7[

5-3-5- jªó©ú|xBtû|

øØú At ÅóAéç éõë Öö nr PêBì éÓBá|S Hsrxú|

}o÷ nr téùîö LBrÚ ÍîBòrû, Hö íóÅú Hö @ñ A}Br÷

}o÷, ÛyQs̈ xséBøö| ÛqArû Hk§ jªó©ú nr

ÍîBòrû|ôBû Áâ|ÅBPú ò ArPIB́ú ò íùu joéBS

LBrÚ|ôBû é̂Btû AxR. HB PóZö Hö ròío Öîóíú

nr Ö~ór Öö ́IÔ A©ç 44 ÒBíóñ AxBxú, Hö

ÛyQs̈ jªó©ú|xBtû éÆµóÑ AxR, téùîö

éîBxIú nr ZõR Hõs÷|HsnArû At Aøï Ís©R ÍsAôë

|}o÷| AxR.

5-4- PõoøoôB

5-4-1- òZón LBrÚ|ôBû ÍîBòrû HBÖùÎùR nøÜs

òZón LBrÚ|ôBû ÍùuøØú nr Ö~ór ò LBrÚ|ôBû

é̂Btû ò fQú ÍùuøØú nr xBøs Ö~órôB Öö At

ÖùÎùR HBá|øú HsjórnAr HB}îo, éú|PóAío Põoøoû

HsAû LBrÚ ÍîBòrû é̂Btû nr Ö~ór éB HB}o. At

1. Master Plan
2. Tenants

3. e-Learning
4. Pricing
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@ñ Zêæö éú|PóAñ Hö LBrÚ|ôBû é̂Btû nr Ö~ór

ôîo A}Br÷ |íêón Öö éQkªªBñ ò nAí~êîoAñ

Ö~ór éB rA Hö @xBíú ZqK éú| Öîîo.

5-4-2- ÛsAø§ ZõBíú Hö LBrÚ|ôB ò ésAÖu

r}o é̂Btû

ôêBíµór Öö nr Hk§|ôBû Lù~ùï A}Br÷ |}o,

Aøï éyEæö éú|PóAío Hö ́ór ôêuéBñ ôë øÙ Ís©R

ò ôë øÙ Põoøo Hö |}êBr ròn. AÛs LBrÚ ÍîBòrû

é̂Btû nr Ö~ór éB íQóAío HB LBrÚ|ôBû íÂùs jón

nr ZõBñ rÒBHR Öîo, éêØï AxR AZBr÷|í~ùîBñ ò

AÍsAn PgªùæØsn÷ ésPI̧ HB jón rA íùu At nxR

Hoôo.

6- Lù~îõBn éóArn Öæùoû nArAû AòåóøR nr

PóxÆö LBrÚ|ôBû ÍîBòrû é^Btû nr AøsAñ

nr AnAéö, HB PóZö Hö bBrbóK ArADö |}o÷ HsAû

PóxÆö LBrÚ|ôBû ÍîBòrû é̂Btû nr AøsAñ ò Pgæùç

TOWSAí̂Bì }o÷ nr Aøï éÓBåö, éõë|Psøï

fót÷|ôB ò éóArnû Öö éQóåùBñ HsíBéö|røuû PóxÆö

Aøï LBrÚ|ôB nr Ö~ór HBøo éórn PóZö ÒsAr nAn÷

ò nr HsíBéö|røuû PóxÆö Hö @íõB PóZö nA}Qö |HB}îo,

é~k« }o÷|Aío. AíQkBK ò AòåóøR|nôú Hö ôs

øÙ At Aøï AÒoAéBS ò rAôØBrôB, íùBtéîo Hsrxú

Hù~Qs AxR Öö HBøo Hö ÅîóAñ Hk~ú At HsíBéö|røuû

PóxÆö Ö~ór, HB PóZö Hö rÅBøR PÆBnè íyIú ò

LóøB éùBñ @íõB Hs éIîBû bBrbóK PóxÆö rAôIsnû

Ö~ór, Hö @íõB LsnAjQö |}ón.

- ÅoAåR nø̂ùQBåú;

- Ísôîß|xBtû ò @éóẗ;

- tøsxBjR ÍùuøØú;

- AxQBíoArnxBtû égQóAû nø̂ùQBåú;

- Ås®ö ÍBòA;

- nòåR AåØQsòíùÙ;

- joéBS Åêóéú;

- joéBS P̂Brû;

- AZQêBÅBS é̂Btû;

- éÓsrAS ò xùBxR|ôB;

- ÅóAéç AíyBíú, }Béç AôêùR Hö A}QsAÚ| ÛqArû

@ÛBôú, fÎÃ fsøë jªó©ú, òZón

LsòPØç|ôBøú HsAû PÆBéç ò PoArÚ øÙ égù̧

bîorxBíö|Aû ÖBr@éo ]8[

- ÅóAéç xùyQêú, }Béç ÖBr@éoû, rAḨ ÖBrHs,

tøsxBjR|ôBøú éBíîo }IØö, éónì,

ÍsAôë| Öîîo÷ joéBS AøîQsíR, @éóẗ ÖBéç

rò̈ HØBrÛùsû AHuArôBû LBrÚ é̂Btû;

- Hõùîö|xBtû PIBnè Áâ|ÅBS;

- xùyQë|ôBû ôêØBrû ò PÆBòíú;

- AxQBíoArnxBtû ÍséR|ôBû nAn÷ ò Áâ|ÅBS ò

Aø̂Bn LsòPØç|ôBû ésHó́ö;

- PÆùùï ÒóAÅo AnAr÷ xùyQë ò éyEóåùR|ôBû

AÍsAn;

- PÆùùï éyEóè éoøsøR ZsøBñ Áâ|ÅBS;

- }îBxBøú P̂BrK éóÍÔ ZõBíú ò PµIùÔ @íõB

HB ò®ÆùR jB¬ Ö~ór;

- xBjQBr éBåØùR PsÖùIú )éóœxyö Åæêú, nòåR,

Hk§ jªó©ú(;

- PóZö Hö íó@òrû éîµÓö|Aû Hö ÅîóAñ téùîö Aøo÷|@è

AíQÓBè ÍîBòrû, HB APªBè Hö Lù~ÜBéBñ nr ArPÓBû

PóxÆö éîµÓö|Aû;

- PB›Öùo Hù~Qs Hs PóxÆö Íîú;

- é~BrÖR pøîÎÆBñ nòåQú ò jªó©ú;

- PóZö Hù~Qs Hö ÖBrÖsnôBû fêBøQú;

- HsÒsArû ròAḨ Hùï|Aåêææú HB xBøs LBrÚ|ôB ò íùu HB

xBtéBñ|ôBû ZõBíú ésPI̧ HB LBrÚ|ôB éBíîo PSAI;

- Aø̂BnÍï|HBtArôB.

7. ZêÇ|Hîoû ò íQù̂ö|Ûùsû

nr Aøï éÓBåö, éÎõóì LBrÚ ÍîBòrû ò LBrÚ ÍîBòrû

é̂Btû, éÆsÍú }o÷ ò ®sòrS Aø̂Bn LBrÚ ÍîBòrû

é̂Btû HsAû Ö~ór, PóZùö }o÷ |AxR. HsAû ArADö

øÙ Pgæùç TOWSAt LBrÚ ÍîBòrû é̂Btû nr

AøsAñ, At Hsrxú éÆùBrôBû éóÍÓùR øÙ LBrÚ

é̂Btû, éoåú Öö HsAû Aøï LBrÚ nr AøsAñ ArADö

|}o÷ ò AåuAéBS Aøï éoè, ÖêÙ ÛsÍQö| }o÷| AxR.

HB PóZö Hö Pgæùç ArADö| }o÷, éóArnû Öö

nxR|AíorÖBrAñ LBrÚ ÍîBòrû é̂Btû nr AøsAñ HBøo

nr HsíBéö|røuû PóxÆö Aøï LBrÚ|ôB nr íÂs nA}Qö|

HB}îo, Lù~îõBn }o÷| AxR.

8. éîBHÇ ò ésAZÇ

3- nòåQùBHú, LsøB, "PØîóåóvû Áâ|ÅBS ò LBrÚ|ôBû

Åæêú/ÍîBòrû é̂Btû, éoåú HsAû AøsAñ", LBøBñ|íBéö

ÖBr}îBxú Ar}o éõîoxú ÍîBòrû Áâ|ÅBS, nAí~ÜB÷

jóAZö|íªùsAåoøï ́óxú, 6831.

4- ÖîÆBíú, éõoû, " ́sAfú éoåú ZõR  PóxÆö ésAÖu

r}o íùêö é̂Btû nr Ö~ór", ́si PgÓùÓBS ©îÆQú,

@éóẗ ò Áâ|È|rxBíú )PBòA( , 5831.

5- "LórPBè AøsAñ 51 HBr éórn fêæö ÒsAr ÛsÍR", 6831

6- "HsAû LórPBè AøsAñ", 

7-" @éBnÛú ékBHsAS HsAû ÖBô§ PÆsÍö|ôBû AøîQsíR", 
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انجمن	میلیاردرهای	آینده	ایرانانکوباتور	مجازی	در	حوزه	نرم	افزار

ایده دهنده : سید محمد مطهر 

Virtual incubator

as a platform

for open source modular ERP solutions ]Enterprise Resource Planing[

ایده من طراحی و برنامه ریزی برای تاسیس یک واحد انکوباتور مجازی است که بتواند به عنوان یک بسر رشد و 
توسعه برای پروژهای بزرگ مدیریت منابع سازمانی عمل نماید. با استفاده از این بستر رشد، می توان به مواردی 

گوناگون نظیر زیر دست یافت.
    * صرفه جویی ارزی

    * همگام با فناوری روز دنیا
    * حرکت بسیار آهسته  برای وارد کردن فناوری طراحی و تولید

    * کمک به رشد واحد های کوچک اقتصادی زود بازده و استارت آپ
    * ماژوالر و قابل رشد در تمامی حوضه های تحت پوشش ای آر پی شامل

مدیریت منابع انسانی
مدیریت مالی

مدیریت فروش
مدیریت خرید
مدیریت انبار

به عبارت دیگر : 
ایجاد یک پارک فناوری مجازی فقط برای متخصصین نرم افزار است که بجای اینکه به اصطالح سیستم های جزیره 

ای جدا و گسسته بنویسند ، همه برای یک سیستم واحد کد بنویسند و ما آنها را ساپورت فنی کنیم.

گفتگویی در این مورد با مدیر پارک علم و فناوری اصفهان انجام شده است که از طریق لینک زیر می توانید 
توضیحات بیشتری در این رابطه بدست آورید .

منبع :
http://knowgift.com/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewdiscu
37=Itemid&11=topicid&51=ssion&groupid

انجمن میلیاردرهای آینده ایران ، محلی است که در آن دوستان خوب و خالقی 
پیدا کردم . اینجا جایی که کارآفرینان جوان و عالقه مندان به کارآفرینی و حتی 

کارآفرینان با تجربه به بیان ایده ها و راه حل های خود می پردارند ، ایده ها را 
نقد می کنند ، ایده ها را پرورش می دهند ، طوفان فکری راه می اندازند ، به 
یکدیگر کمک می کنند ، تجربیات خود را به اشتراک می گذارند ، برای عملی 
کردن ایده ها ، تیم تشکیل می دهند ، به یکدیگر امید و آگاهی می دهند ، در 

غم و شادی یکدیگر شریک اند . 
اینجا جایی است که ناامیدی و یأس معنایی ندارد . برای هر مسئله ای در اینجا 

راه حلی مناسبی وجود دارد . تاپیک های این انجمن پر از ایده های خوب و 
انرژی مثبت است . اینجا جایی است که مدیران و کارآفرینان آینده ایران تربیت 

می شوند ، اینجا مرکز آموزش رایگان کار آفرینی است . 

امروزه در جامعه ی ما ، نگاه به ثروتمندان و نگاه به میلیاردرها ، نگاه مناسبی نیست . فرهنگ ثروت و فرهنگ 
ثروتمندی چیزی است که در این انجمن ترویج داده می شود . ثروتمندی از ذهن شروع می شود و برای ثروتمند 

بودن ، باید ذهن ثروتمندی داشته باشیم . باورهای غنی ، ذهن غنی ، افکار غنی ، عادات غنی و بعد رفتار غنی و در 
نهایت زندگی ثروتمندان و لذت بخش چیزی ایست که در اینجا تمرین می شود . 

انجمن میلیاردرهای آینده ایران ، به عنوان یکی از زنجیره های تجاری سازی و نیز به عنوان مکمل انجمن کارخانه 
تبدیل فکر به ثروت ، فضایی مناسب و مفید است که به همت دوست خوبم کامیار کاظمی و تیم پر تالش ایشون 
رهبری می شود . تالش ایشون و همه ی ما این است که اقتصاد ایران ، از اقتصاد متکی به نقت ، به اقتصاد متکی 

به دانش و دانایی محور ، تغییر کند . آرزوی موفقیت برای تیم انجمن میلیاردرهای ایران دارم . 
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ویوان	نیوزشبکه	ایده	کده

http://idekadeh.com

ایده کده چیست ؟
ایده کده همین است ، همین که سؤال در ذهن شما ایجاد شود ، این ساده ترین پاسخ ما به شما است . 

شما در ایده کده می آموزد بهتر ببینید و بهتر فکر کنید ، در این شهر فرا می گیرید که مشکالت را ببینید و از خود 
بپرسید که چگونه می توان آنها را حل کرد . 

جامعه ایده کده بر آن است تا با بهره گیری از عقل جمعی تمامی اعضای حو به توانایی پردازش ایده های خام و غیر 
قابل اجرا برسد و تمام آنها را قابل اجرا و کاربردی نماید . هدف اصلی ایده کده تولید و پردازش ایده است . 

ما سعی کرده ایم تا سازوکار ذهن شما را با استفاده از واسط های گرافیکی به نهایت خالقیت ممکن نزدیک کنیم . 
شما با عضویت در ایده کده وارد یک جامعه مجازی خواهید شد ، در ابتدای امر به شما یک کلبه ساده می دهیم 

شما با دادن اولین ایده ، نهال ایده خود را خواهید کاشت و با دادن ایده های دیگر نهالتان را رشد می دهیم تا 
درختی تناور شود . شما از درختتان میوه خواهید چید و کسب درآمد خواهید کرد . حیاط کلبه شما محل آمد و 
رفت ایده ها ، دوستان ، سرگرمی ها و داشته های و دانسته های شماست و از همه مهمتر آقای ایده کد که گاه و 

بیگاه سراغ شما می آید تا شما از ایده دادن غافل نشوید . شما می توانید با کسب ثروت کلبه خود را عوض کنبد و یا 
یک اتومبیل بخرید . 

در کلبه شما اتفاقات بسیاری می افتد مثال برف و یا باران می بارد ، زلزله می شود ، درخت ایده تان خشک می شود 
، مهمان غریبه می آید ، ممکن است مریض شوید و نیاز به دکتر داشته باشید و ...

بله شما در یک خانه واقعی زندگی خواهید کرد . 

ایده کده ، یکی دیگر از زنجیره های حلقه ی تجاری سازی است . همه ی ما در تالشیم که خالقیت را در کاربران
ترغیب کنیم و با روش ها و تکنیک های مؤثر کمک کنیم تا مردم استعدادهای خود را پیدا کرده و در جهت 

شکوفایی آن اقدام کنند . 
باشد که کسب و کارهای دانش بنیان زیادی بوجود آید و مردم بتوانند از ایده های خود درآمد کسب کنند . 

یکی از اهداف ما ایجاد برندهای ایرانی موفق است . 
یکی از حلقه های زنجیره ی تجاری سازی ، رسانه ای برای معرفی برند ها است . 

در توضیحات این وب سایت چنین آمده است :
ویوان نیوز فاز اول از یک پروژه بزرگ است که توسط شرکت فناوري اطالعات سامان در بهار سال 1389 فعال 
شد. ایده این سایت از نیمه دوم سال 1388 شکل گرفته است و کارهاي مقدماتي آن از جمله امور مطالعاتي. 
Benchmarking و تحلیل بازار و تدوین ساختار اولیه در اواخر سال 1388 انجام شده است و بخش برنامه 

نویسي و توسعه آن در دو ماهه اول بهار 1389 انجام مي شود. این سایت قصد دارد با فراهم کردن زیرساخت هاي 
مناسب براي تجمیع اخبار تخصصي و حرفه اي مربوط به شرکت ها و کسب و کارها و ارایه مدل هاي درآمدي بر 

پایه یک سایت خبري-تحلیلي به یک پرتال خبري تخصصي در حوزه برندهاي فعال در بازار ایران تبدیل شود.

ویوان یک نام اصیل ایراني به معناي رخشنده است و پس از جستجوهاي بسیار روي نام هاي مختلف انتخاب شده 
است و تاکید بر شفافیت و درخشندگي اخبار و محتوایش دارد. علت اصلي شکل گیري چنین سایتي ضرورت 
توجه جدي تر و کاربردي تر به شرکت ها و سازمان هایي )به ویژه بخش خصوصي( است که با سعي و تالش 

خود محصوالت و کاالهایي را در بازار ایران تولید و عرضه مي کنند ولي متاسفانه از سوي رسانه هاي نوشتاري و 
الکترونیکي حمایت مناسبي براي پوشش دقیق نسبت به دستاوردها و اطالع رساني کاربردي محصوالت آنها در بین 

مشتریانشان نمي شود.

شعار سایت ویوان نیوز » رسانه برندهای برتر بازار ایران« است و سعی خواهیم کرد ضمن ارتباط دقیق با مدیران 
روابط عمومی و بازاریابی کانال شفافی را برای ارتباط دقیق و پایدار با مشتریان بازار هدف آنها فراهم کند.
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در	آینده
در اطراف ما هزاران نیاز و هزاران ایده وجود دارد . هر کدام از ایده ها می تواند به یک کسب و کار دانش بنیان 

تبدیل شود . در ایران ثروت های زیادی وجود دارد که دور ریخته می شود . ما اگر بتوانیم فقط ثروت بالاستفاده و 
از بین رونده ی خود را مورد استفاده قرار دهیم ، بسیاری از مسائل اقتصادی در کشور حل می شود . 

ما از همین االن ، برای 15 شماره آینده برنامه ریزی کردیم . ما در این مجله دغدغه های زیادی داریم .

مسائلی که در آینده به آن خواهیم پرداخت :
10 ایده برای صادرات با سرمایه ی کم

10 ایده برای صادرات دانش بنیان 
10 ایده برای جذب گردشگر خارجی 

10 ایده برای رونق صنعت گردشگری در ایران )با توجه به موانع و مشکالت (
10 ایده برای هدفمندسازی استعدادهای کشور )مدیریت سرمایه های انسانی(

10 ایده برای هدفمندسازی آموزش در مدارس و دانشگاه ها
10 ایده برای تحول در سیستم مدیریتی شرکت ها و سازمان ها

10 ایده برای مدیریت کیفیت در صنایع کشور 
10 ایده برای تولید اسباب بازی و بازی رایانه ای به عنوان مرجع آموزش

10 ایده برای ایجاد برندهای فراملیتی
10 ایده برای هدفمندسازی سرمایه های فکری )ایده(

10 ایده برای خرید و فروش ایده 
10 ایده برای تحول در کسب و کار 

10 ایده برای راه انداری خط تولید خانگی
10 ایده برای هوای پاک

10 ایده برای حذف واسطه )خصوصا واسطه های کشاورزی( 
10 ایده برای تبدیل زباله ها به مواد ارزشمند )انرژی(

10 ایده برای تبدیل مواد دور ریز به پول و ارزش افزوده
10 ایده برای صنایع تبدیلی

10 ایده برای تولید انرژی رایگان 
10 ایده برای درمان رایگان 

10 ایده برای ایجاد مسکن و سرپناه ارزان )خانه های پیش ساخته - سرعت ساخت باال ، مقاومت بسیار باال(
10 ایده برای اینترنت فارسی 

10 ایده برای تولید نرم افزارهای ارزشمند بومی
10 ایده برای تدوین دانش فنی تکنولوژی های پیشرفته )تولید دانش(

10 ایده برای کسب تکنولوژی پیشرفته )مهندسی معکوس- کپی برداری از صنعت(
10 ایده برای محصوالت فناوری نانو

10 ایده برای محصوالت زیست فناوری
10 ایده برای تولید در صنعت هوافضا )هواپیمای بدون سرنشین ، ماهواره مخابراتی(

10 ایده برای تولید در صنعت الکترونیک پیشرفته و مخابرات 

اگر موضوعات مهم و جالبی به نظرتان می رسد که باید در مورد اش کنکاش و ایده پردازی صورت گیرد ، به ما 
ایمیل بزندید و این موارد را عنوان کنید . 

پارس	کدرز
بهترین محل برای انجام پروژه ها 

http://www.parscodes.com

هدف این سایت ایجاد ارتباط میان مجریان )برنامه نویسان ، طراحان سایت ، طراحان گرافیکی و ...( و خریداران 
خدمات و تخصص مجریان است . 

روش کار سایت به این صورت است که خریدار پس از ثبت نام در سایت و ساخت حساب خریدار پروژه )درخواست 
انجام پروژه( خود را با انتخاب این گزینه از منو در سایت می گذارد . 

پس از بررسی پروژه توسط یکی از تسهیلداران سایت و تطابق آن با قوانین سایت پروژه تأیید می شود و در لیست 
پروژه های سایت قرار می گیرد . در این زمان مجریان سایت با بررسی پروژ ، در صورت تمایل برای انجام آن ، 

پیشنهاد قیمت و توضیحاتی برای خریدار ارسال می نمایند .
خریدار نیز در صورت نیاز می تواند به سواالت مجریان پاسخ داده و یا در مورد چگونگی انجام کار از آنها سوال نماید 
.در نهایت زمانی که خریدار مجری مورد نظر خود را شناسایی کرد با تایید پیشنهاد وی و گروگذاری هزینه پروژه در 

سایت ، کار توسط مجری شروع می شود و پس از خاتمه کار با تایید خریدار هزینه انجام پروژه به مجری پرداخت 
می شود . 

اگر مهارتی دارید ، اگر توانایی ای دارید ، به راحتی می توانید از طریق این سایت ، از راه دور درآمد کسب کنید . 
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