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 گفتار یشپ
اند توجهت را  سر برآورده از آن پی اچ  ها و قبل از آن و گوگل و سیسکو که یاهو در استنفورد که باشی این

سنج صوتی که هیولیت و پاکارد به عنوان  یک نمونه از نوسان کند، در راهروی ورودی دانشکدة برق جلب می

انجامید، و در دانشکدة کامپیوتر  پی اچ پروژة کارشناسی ارشدشان طراحی کرده بودند و به تاسیس شرکت

در و . اندازند ع شد، آدم را به فکر میکه گوگل روی آن به عنوان پروژة دانشجویی شرو اولین کامپیوتری

و من که به عنوان پژوهشگر مهمان به ! برای تاسیس شرکت نوپا همکاردیوار پر از آگهی است برای جذب 

اول  .در دو چیز دیدم، راز استنفورد را ام به دنبال راز و رمز درة سیلیکون بودم ولی قبل از آن استنفورد آمده

توانند هر  ای باشی اصال محدودیتی ندارد و همه می نظام آموزشی بسیار پویا، این که دانشجوی چه رشته

کند  ای است، برق باشی یا ریاضی یا پزشکی یا کامپیوتر فرقی نمی ها به شدت بین رشته درسی بگیرند، برنامه

چیند و  اش را خودش می ع هر دانشجویی برنامه تحصیلیهای متنوع بگیرند و در واق توانند درس همه می

کند و هم به  روی که هم رضایت خاطر فراهم می به دنبال نوآوری و حل مسئله می ،وقتی با کیفیت کار کنی

راز دیگر . داشته باشد همراهانجامد که ممکن است نتایج بزرگی به  دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی می

های دانشجویی به دنبال نتیجه  های پژوهشی یا پروژه ای اعم از پروژه که هر پروژه استنفورد در این است

ای را حل کرده  هستند، ممکن است در مسیر کار تغییر جهت بدهی ولی به هر صورت حاصل کار باید مسئله

  تهیی دانشگاه استنفورد بر روی درة سیلیکون هم تاثیر گذاشپویا .شد و نتیجه مشخصی به دست دهدبا

 .است

آمده بود  جا این زاده که برای بازدید به ها در شناخت راز و رمز درة سیلیکون را با دکتر قاسم این کنجکاوی 

ها را مدون کنیم و در اختیار دوستانمان در ایران قرار دهیم  به گپ و گفت گذاشته بودیم که این ایده که آن

اش خوش فکر بود و  بیرنگ هم که از دورة دانشجوییزاده دنبالش را گرفت و علی  دکتر قاسم. پیش آمد

کرد به پشتیبانی این ایده برآمد و حاال که در جایگاه مدیریتی در معاونت  های مدون فکر می فراسوی قالب

کم کم قرار شد . ها است ها و فعالیت علمی و فناوری رییس جمهور، بیش از پیش به دنبال این گونه حمایت

شناخت درة سیلیکون انجام دهیم، دوستانم محمد مروتی و محمد اکبرپور را به کمک  یک کار مطالعاتی در

مروتی برق شریف بوده و دکتری اقتصاد گرفته و حاال محقق پسا دکتری در استنفورد است، . فرا خواندم

 یهاهمکاراز محمدها که . اکبرپور هم برق شریف بوده و مشغول اتمام دکتری اقتصاد در استنفورد است

 !شد پیدا کرد بهتری برای چنین کاری نمی

دست به کار شدیم و یک طرح اولیه و برآورد زمانی برای انجام کار تدوین کردیم، هر چند که در عمل بیش 

ای  به هر صورت کار را شروع کردیم با مطالعات اولیه و کتابخانه! از سه برابرِ برآورد اولیه کار به درازا کشید
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از . خی و عوامل موفقیت درة سیلیکون جلو رفتیم و به بررسی اِکوسیستم آن پرداختیمهای تاری در ریشه

در مسیر بررسی و مطالعه بارها . تاز همه را بررسی کردیمهای پیش فته تا مراکز رشد و شرکتاستنفورد گر

هم که در مان  طبعا، دوستان ایرانی. طرح اولیه تغییر کرد که تا جایی که ممکن است حق مطلب ادا شود

در این  اند نیز گذار بودهآفرین و تاثیر  گذار در درة سیلیکون نقش کسوت تکنولوژیست، کارآفرین و سرمایه

ها گفتگو کردیم و از  ها تا جوان کسوت ها در یک طیف از پیش ای از آن با عده. داشتندای  گاه ویژهجایمطالعه 

های  ای است از موفقیت ه تکنولوژی آگاه شدیم که نمونهشان نسبت به توسع شان و دیدگاه نحوة کار و فعالیت

توان در نظر گرفت تدوین تاریخ شفاهی  ایرانیان در درة سیلیکون، یکی از کارهایی که در ادامة این پروژه می

 . ها نفر از ایرانیان کارآفرین و موفق در درة سیلیکون است های ده از دیدگاه

ی در اکوسیستم درة سیلیکون دو تن از وکالی مبرز ایرانی به ما کمک برای شناخت دقیق امور حقوقی و مال

ها اطالعات  کردند، رابرت بابایی وکیل ثبت اختراعات و آرمان پهلوان وکیل امورحقوقی و ثبت شرکت

ها حاصل  ها نبود، آن ای و مطالعاتی امکان دانستن آن ها ساعت کار کتابخانه ذیقیمتی به ما دادند که با ده

ها استفادة وافری  بیاتشان را سخاوتمندانه با ما در میان گذاشتند که در تدوین مبحث اکوسیستم از آنتجر

توان به آن پرداخت نیز تدوین مفصل و دقیق  بردیم ولی یکی دیگر از کارهایی که در ادامة این مطالعه می

 .ات فنی به آن توجه کردتوان به طور همه جانبه و با جزیی ها است که می مدل مالی و حقوقی شرکت

 :های بیشتری نیز مواجه هستیم با سؤال

 پرور تبدیل  ف ناپذیر به نظامی پویا و خالقیتاتواند از نظام قالبی و انعط گونه نظام آموزشی ما می چه

 ها باشد؟ شود تا نوآوری و حل مسئله در مقیاس جهانی آرمان همة جوان

 های برای ایجاد فضای کسب و کار جهت فعالیتهای اقتصادی، حقوقی و مالی چه زیرساخت

 بنیان مورد نیاز هستند؟نوآورانه و دانش

 گونه فضاهایی به عنوان مرکز رشد در نقاط مختلف کشور درست کنیم تا در چنگال  چه

ها کمک  بازی اسیر نباشند تا بتوانند به طور واقعی به خالقیت و نوآوری جوان ساالری یا رانت دیوان

 کنند؟

 گونه از ایرانیان موفق در عرصة کارآفرینی برای توسعة فناوری در کشور کمک بگیریم و به  چه

روند کمک کنیم تا با کار خالقانه به  هایی که در چرخش نخبگان به نقاط دیگر جهان می جوان

 کارآفرینی توجه داشته باشند؟

های جدیدی  کار مطالعاتی به سؤال توان مطرح کرد ولی این که حاصل یک های زیادتری نیز می حتما سؤال

شاید یافتن پاسخ مناسب به این گونه سواالت بررسی و برای  !منجر شود نشان از پویایی آن کار است
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و رصد با استمرار  این اندیشکده. مناسب باشدای تخصصی جهت پژوهش در این زمینه اندیشکدهاندازی  راه

 . های الزم را در این زمینه ارائه نمایدتواند رهیافتن میبنیابه اقتصاد دانش پیوسته موضوعات مبتال

های مشتاق  هرچند ما به دنبال راز درة سیلیکون بودیم که شاید آن را در اِکو سیستم آن یافتیم ولی جوان 

 .طلبند، حتما به فراسوی آن نیز دست خواهند یافت آورد جهانی می و اندیشمند ما که هم

                                                                                              

 

         

 

 

  

 تابش یحیی     

 کالیفرنیا استنفورد،

 4931فروردین    
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 مقدمه
ایاالت )کالرا در ناحیه جنوبی خلیج سانفرانسیسکو در کالیفرنیای شمالی  درة سانتا 4310 دهة تا نیمة

های معتبر در  یگاه شرکتهای میوه پوشیده شده بود، جایی که اکنون پا بیشتر با باغ( آمریکا دةمتح

 .های پیشرفته است و در واقع درة سانتاکالرا را به درة سیلیکون تبدیل کرده است های مختلف فناوری زمینه

 

 سیلیکون در جنوب سانفرانسیسکو نمایی از درۀ

یکونی های سیل درة سیلیکون نیز از آنجا ناشی شد که این ناحیه به مرکزیت نوآوری و تولید تراشه اصطالح 

های پیشرفته،  فناوری های نوآورانه در زمینة همه فعالیتتبدیل شد، ولی بعدها درة سیلیکون مصداقی شد از 

 . نوپاهای بزرگ و معتبر و هزاران شرکت  برای بسیاری از شرکت شد و پایگاهی

است و در  دروح درة سیلیکون را باید در نوآوری وکارآفرینی جستجو کرد که در واقع جوهر اقتصاد آزا

رآفرینان و نوآوران بزرگی ای که کا فرهنگی دارد، جامعه ای شکل گرفت که کارآفرینی در آن ریشهای  جامعه

ای که کلید اصلی در  اند، جامعه ن و هنری فورد در آن سر برآوردهوس ادیساموامین فرانکلین، تچون بنج

اطره پذیری را ضرورتی برای به ثمر رسیدن داند و مخ توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال را کارآفرینی می

 .شناسد نوآوری می

راز درة سیلیکون در ِاکوسیستم مناسب آن نهفته است، سیستمی که به طور تاریخی شکل گرفته است و در 

های پیشرفته بدل کرده  حال حاضر درة سیلیکون را به مترادفی با نوآوری و کارآفرینی در زمینه فناوری
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استعدادهای خالق   ها و مراکز پژوهشی و یا تالشِ پردازی در دانشگاه درة سیلیکون از ایده سیستماِکو. است

ی هستة اولیه و با ایجاد شرکت نوپا، به تولید فناوری و یا گذار سرمایهشود و با  در گوشه و کنار شروع می

ت به بازار داشته باشد گیری مناسبی نسب انجامد که اگر محصولِ مناسبی باشد و جهت ای می محصول اولیه

بازار  به توسعة ،محصولگذاری مناسب و توسعة  ا با سرمایهگیرد ت قرار می خطرپذیرگذاران  مورد توجه سرمایه

شوند و یا خود به اندازة  های بزرگ می های موفق یا جذب شرکت و رشد شرکت بیانجامد، باالخره شرکت

سیستم در طی چند این اکو .دهند شاد بورس سهام خوسهامی عام وارکافی رشد کرده و به عنوان شرکت 

درة سیلیکون در یک . زند دهه شکل گرفته است و فرایند توسعه اقتصادی مبتنی بر نوآوری را رقم می

گرایی علم، فناوری و صنعت، اقتصاد و تجارت، و فرهنگ و هنر شکل گرفته است و  شرایط تاریخی ویژه با هم

 . بنیان در جهان تبدیل شده است و الگوی اقتصاد نوآورانه و دانشبدیل  امروزه به مرکزی بی

بنیان  ریزی در جهتِ توسعه اقتصادی دانش شناخت درة سیلیکون و فرایندها و الگوهای آن، برای برنامه

نخست  رة سیلیکون،این مجموعه به منظور ارائة مطالعات انجام شده در راستای شناخت ددر ضروری است و 

پردازیم، سپس پای صحبت کارآفرینانی  های تاریخی و عوامل موفقیت در درة سیلیکون می ریشه به واکاوی

آموز است، بررسی نحوة  های آنان بسیار درس عینی و دیدگاه یها نشینیم که آشنایی با فعالیت موفق می

تاز، شناخت ای پیشه ها و آشنایی با شرکت آن در درة سیلیکون و تنوعالیت نهادهای پشتیبان کارآفرینی فع

بنیان  گام توسعه کارآفرینیِ دانش دانشگاه استنفورد پیش. کند های درة سیلیکون حاصل می عمیقی از فعالیت

ری است که به آن پرداخته در جهان است لذا آشنایی با نظام حمایت از کارآفرینی در استنفورد ضرورت دیگ

. ایم تبر این ناحیه یعنی دانشگاه برکلی نیز توجه کردهشده است، به مقولة کارآفرینی در دیگر دانشگاه مع

معرفی اجزا،  تکنولوژی بخش دیگر این مجموعه است که با های موفق در زمینه توسعة به شرکت نگاهی

گذاری ادامه  های حقوقی و مالی و سرمایه سیستم درة سیلیکون و زیر ساختفرایندهای ِاکوها و  مؤلفه

با شناخت پذیرد تا  پایان میگزارش ، از زبان آمار و ارقام فناوری های پویای توسعة تجه به با نگاهی .یابد می

    .بنیان فراهم آید و راهی نو گشوده شود شناختی از اقتصاد نوآورانه و دانشدرة سیلیکون، 
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 واکاوی درۀ سیلیکون

پردازیم، چه شناخت درة  های تاریخی و عوامل موفقیت به واکاوی درة سیلیکون می با بررسی ریشه 

های تاریخی به چند دهة گذشته باز  در بررسی ریشه. سیلیکون بدون بررسی سیر پیشرفت آن میسر نیست

 ها، توسعة ها و ریز تراشه مه هادینی با بررسی توسعة. شویم انه آشنا میهای نوآور گردیم و با شروع فعالیت می

ره با بررسی اجمالی نظام درة سیلیکون، بررسی تاریخی را و باالخ پیوترهای شخصی و شبکه و اینترنتکام

 نیز های نسبی آن های درة سیلیکون و مزیت به ویژگی ادامه با بررسی عوامل موفقیت در. دهیم پایان می

  .و به معرفی اِکوسیستم درة سیلیکون نیز خواهیم پرداخت کنیم توجه می

 های تاریخی ریشه
های نوآورانه است که دانشگاه استنفورد و استادان و فارغ التحصیالن آن  ریدرة سیلیکون مرکز توسعه فناو

استاد و رئیس دانشکده مهندسی  4فردریک ترمن 4390در اواخر دهه . اند ای داشته  در این امر نقش ویژه

ه هایی در زمینه توسع التحصیالن استنفورد را به راه اندازی شرکت دانشگاه استنفورد، استادان و فارغ

 .های پیشرفته تشویق کرد و مورد حمایت قرار داد فناوری

 

 

 1100 -1128 ترمن فردریک

 .شود می یاد سیلیکون درۀ پدر عنوان به او از

                                                                                                                                              

1   Fredrick Terman 
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التحصیالن مهندسی  دو تن از فارغ. است hp های ترمن شکل گرفت شرکت نخستین شرکتی که پیرو توصیه

را در سال  hp شرکت 9و دیوید پاکارد 2ویلیام هیولیت های استنفورد که هم کالسی بودند به نام برق در

. ها قرار داد اولیه شرکت بیش از چند صد دالر نبود که ترمن در اختیار آن سرمایة .پایه گذاری کردند 4393

 .شرکت در گاراژ خانه پدری دیوید پاکارد در پالوآلتو در نزدیکی دانشگاه استنفورد، شروع به کارکرد

 

 

 

 

 

 

 

  

  

هیولیت و پاکارد به عنوان پروژه کارشناسی ارشد خود در  ساز صوتی بود که یک نوسان  hpاولین محصول

در ادامة . و با تولید آن به طور صنعتی آن را به بازار ارائه کردند دانشگاه استنفورد روی آن کار کرده بودند

ها در درة  به یکی از بزرگترین شرکتدر چند دهة گذشته، با توسعة محصوالت متنوع  hpشرکت  ،ها فعالیت

 .ه استسیلیکون تبدیل شد

 

گذاری کردند،  سازی آن پایه و چند شرکت دیگر مدل جدیدی را برای توسعه فناوری و تجاری hp شرکت 

شود و پس از آن با  های پژوهشی شروع می خالقانه و نوآوری در آزمایشگاه مدل جدیدی که با کار

 .گردد ندازی یک شرکت به صورت یک محصول تجاری به بازار ارائه میی و راه اگذار سرمایه

                                                                                                                                              

2   William Hewlett 
3    David Packard 

 شود می شناخته سیلیکون درۀ زادگاه عنوان به کرد کار به شروع آن در hp  شرکت که گاراژی

 .است شده ثبت ملی اثر یک عنوان به و 
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و هم زمان با جنگ جهانی دوم مسئولیت آزمایشگاه پژوهشی رادیو را در دانشگاه  4310ترمن در اوایل دهه 

الکترونیکی در دورة جنگ به  مخابراتی و ای در راه توسعه صنایع دفاعی دار شد و خدمات ارزنده هاروارد عهده

های مخابراتی و رادارها  جنگ جهانی دوم به معنایی یک جنگ الکترونیکی بود و توسعه سیستم. انجام رساند

وزارت دفاع ایاالت . ای پیدا کرده بود اهمیت ویژه در جنگ های مخابراتیِ کشورهای درگیر و کنترل سیستم

برد در  های اختصاصی جلو می گاهمتحده نیز هر چند در گذشته امور پژوهش و توسعه را منحصرا در آزمایش

ترمن در . ها واگذار کرد های متعددی را به بعضی از دانشگاه ها شد و پروژه این دوره متوجه توانمندی دانشگاه

کرد و  محقق و دانشجو را مدیریت و راهبری می 810تحقیقاتی رادیو در هاروارد حدود  آزمایشگاه

  .برای صنایع جنگی و دفاعی حاصل کردو الکترونیک دستاوردهای ارزشمندی در زمینه مخابرات 

صنایع دفاعی  مند به دریافت اعتبارات پژوهشی از چنان عالقه  ها هم پس از پایان جنگ از یک سو دانشگاه

ها حاصل شده بود نیز توجیه مناسبی  جنگ از این پروژهف دیگر تجربیات موفقی که در دورة بودند و از طر

ترمن پس از پایان جنگ به دانشگاه استنفورد برگشت و هر چند در دورة . ها بود اریادامة این همک برای

های دفاعی انجام  ای نبرده بود و نقشی هم در انجام پروژه های صنایع دفاع بهره جنگ استنفورد از بودجه

لکترونیک، در ا های ویژه تحقیقات در صنایع دفاع به ویژه نداده بود ولی با حضور ترمن به یکی از قطب

های زیادی که به این امر اختصاص داده شد موجب توسعه  بودجه. ویو تبدیل شدمخابرات و مایکرو

ها از یک  دستاوردهای فناورانه این آزمایشگاه. های پژوهشی متعددی در دانشگاه استنفورد گردید آزمایشگاه

ر اطراف های فناورانه بیشتری د تسو پاسخ گوی نیازهای صنایع دفاعی بود و از سوی دیگر به تاسیس شرک

 .اولیه توسعه درة سیلیکون را شکل داد استنفورد انجامید که هستة

پارک  4314های صنعتی در جوار دانشگاه استنفورد در سال  ترمن برای توسعه هر چه بیشتر فعالیت

نشگاه تاسیس کرد و های دا را در زمین (پژوهشی استنفورد تغییر نام داد پارکبعدا به )صنعتی استنفورد 

این امر باعث شد که این منطقه به  های صنعتی معتبر اجاره داده شد و ها فضاهای مناسبی به شرکت در آن

های نوپا شکل گرفت  یک منطقه صنعتی و فناوری بسیار فعال تبدیل شود و جنبشی برای راه اندازی شرکت

صورت محصولی  شد به هشی استنفورد حاصل میهای پژو های پایه که در آزمایشگاه و بسیاری از فناوری

ات رونق بیشتر درة سیلیکون را موجبو توسعه بازار، های پایه  بازار عرضه گردید و توسعه فناوری تجاری، به

 .فراهم کرد

کرد باید از صنعت میکروالکترونیک و  سیلیکون توسعه پیدا که در درةای  های پایه  از مهمترین فناوری

با همکاری دو دانشمند  4310در اواخر دهه  1ویلیام شاکلی. ور و مدارهای مجتمع نام بردساخت ترانزیست

                                                                                                                                              

4 William Shockley 
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بل در شرق آمریکا موفق به اختراع ترانزیستور های ِ در آزمایشگاه 6و جان بردین1 های ویلیام برتین به نام دیگر

حول ترانزیستور موجب ت اختراع. شدند، که از سیلیکون به عنوان ماده اصلی در ساخت آن استفاده کردند

به دریافت جایزه نوبل فیزیک نایل  4316عظیمی در صنایع الکترونیک شد و شاکلی با دو نفر دیگر در سال 

 .آمدند

شاکلی و همکارانش در شرق آمریکا موفق نشدند برای تولید تجاری ترانزیستور اقدام مناسبی انجام دهند و 

ی در این زمینه نشان ندادند ولی شاکلی گذار سرمایهتی رغبتی به ل و دیگر واحدهای صنعهای بِ آزمایشگاه

که به اهمیت تکنولوژیک و تجاری ترانزیستور توجه داشت برای تولید صنعتی و تجاری تصمیم به راه اندازی 

 .های شاکلی به عنوان یک نهاد صنعتی و تجاری گرفت نیمه هادی آزمایشگاه

 

 برتین، شاکلی، و بردین

 1126رانزیستور و برندگان جایزه نوبل فیزیک در سال مخترعین ت

با توجه به وابستگی خانوادگی به شمال کالیفرنیا آمد و در ماونتین ویو که در حال حاضر در قلب  شاکلی 

شاکلی در شروع . تاسیس کرد 4316های شاکلی را در سال  درة سیلیکون قرار دارد، آزمایشگاه نیمه هادی

ین ا. مشغول کار بودند را دعوت به کار کرد های بِل که در آزمایشگاهدسان جوان و مستعد ده ای از مهنکار، ع

از مدتی  های سیلیکون را شروع کردند ولی بعد گروه کار طراحی و تجاری سازی ترانزیستور بر روی کریستال

ندسان و ی مهآزمایشگاه ظاهر شد و روش مدیریتی شاکلی موجب نارضایت مشکالت مدیریتی در ادارة

و پیرو آن هشت تن از مهندسان برجسته از آزمایشگاه شاکلی بیرون آمدند و به  همکاران آزمایشگاه گردید

گروه صنعتی فیرچایلد پیوستند، شاکلی پیش بینی کرده بود که آنان موفق نخواهند شد ولی آنها در صنایع 

های مجتمع را پیش بردند و  ها و مدارهای راحی و تولید تراشهفیرچایلد در پالوآلتو مستقر شدند و کار ط

                                                                                                                                              

5 Walter Brattain 
6 John Bardeen 
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به صورت تجاری  4360 و مدارهای مجتمع را در اوایل دهة فیرچایلد اولین شرکتی بود که موفق شد تراشه

 .به بازار عرضه کند

های  های چند نفره جدا شدند و شرکت پس از مدتی هشت تن که به فیرچایلد پیوسته بودند در گروه

ه در آن هنگام هنوز مدل جدید ها بنیان گذاشتند، شایان توجه است ک یمه هادیجدیدی را در صنایع ن

ها شکل نگرفته بود،  گذاران در شرکت و مشارکت بنیان گذاری جسورانه های جدید و سرمایه اندازی شرکت راه

دیگر های  و فیرچایلد به عنوان یک گروه صنعتی، مهندسان جوان و خالق را در یک پروژه در کنار پروژه

جذب کرده بود، برای مهندسانی هم که آزمایشگاه شاکلی را محیط مناسبی برای کار و فعالیت ندیدند در 

های خودشان را  واقع پیوستن به فیرچایلد یک فرصت بود ولی آنان به طور طبیعی به فکر افتادند که شرکت

 .ایجاد کنند

 

  

 

 

 

 

 

 

را  3از فیرچایلد جدا شدند و شرکت اینتل 4368در سال  8مورو گوردون  3رابرت نویس هشت نفر، میان از

از فیرچایلد بیرون آمدند و شرکت  4363ای دیگر از متخصصان نیز در سال  پایه گذاشتند، هم چنین عده

AMD40 اینتل و .را تاسیس کردند AMD های  صنایع تولید مدارهای مجتمع و تراشه ،در درة سیلیکون

های  تراشه و اینتل به بزرگترین تولید کنندة های پیشرفته تبدیل کردند سعه فناوریسیلیکونی را به محور تو

 .ها در جهان تبدیل شده است سیلیکونی و پیشتاز صنایع نیمه هادی

                                                                                                                                              

7 Robert Noyce 
8 Gordon Moore 
9  Intel (Integrated Electronics)    
10   AMD (Advanced Micro Devices) 

 به گرید تن شش و مور گوردون س،ینو رابرت

 .پیوستند فیرچایلد صنایع

 یمدارها که بود یشرکت نیاول لدیرچایف

 .کرد عرضه تجاری صورت به را مجتمع
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 نتلیا شرکت انگذارانیبن از مور گوردون

گوید تعداد  معروف شد که می قانون مورای توجه کرد که بعدها به  به پدیده 4361گوردون مور در سال 

شود و به دنبال آن  یک بار دو برابر می ها، حدودا هر هجده ماه جتمع و تراشهترانزیستورها در مدارهای م

روی همة  «اصل»ها به عنوان یک  قانون مور سال. کند افزایش پیدا می نیز توان محاسبه و پردازش

در چند دهة گذشته  .ثیر اساسی گذاشتهای درة سیلیکون اعم از فناورانه و تجاری و اقتصادی تا فعالیت

ها و مدارهای مجتمع بر اساس قانون مور، موتور محرکة توسعه فناوری و توسعه  توسعة توان پردازش تراشه

های نوآورانه و خالقانه از این امر تاثیر  ها و تالش اقتصاد و تجارت در درة سیلیکون گردید و همة فعالیت

توسعة توان محاسباتی و پردازش است که این امر در خور  ها، ی توسعة تراشهآمدها پیترین  از مهم. پذیرفت

 .ه استآورد های مختلف به بار اهمیت زیادی است که نتایج متنوعی در زمینه

های کامپیوتری و توان محاسباتی توجه عده  سیستم و مدارهای مجتمع، توسعة ها فراسوی تولید تراشه

در این دهه دو آزمایشگاه تحقیقاتی در دانشگاه . خود جلب کرده بودبه  4310 های زیادی را از سال

توان  ، برای توسعة44 های افزوده استنفورد یکی آزمایشگاه هوش مصنوعی و دیگری مرکز تحقیقات فناوری

 .کردند محاسباتی کار می

یس کرد و عده وآلتو تاسدر پالرا 42 مرکز تحقیقاتی موسوم به پارکنیز شرکت زیراکس  4330های  در سال

جا متمرکز شدند و به کار پژوهش و توسعه در زمینه ابزارهای  زیادی از دانشمندان علوم کامپیوتر در آن

توان محاسباتی و دسترسی تعاملی  توسعة 4330در دهة  .اطالعاتی مورد نیاز برای ادارات در آینده پرداختند

های زیادی در  در این رابطه تالش. کون تبدیل شده بودبه کامپیوتر به ایدة بسیار هیجان انگیزی در درة سیلی

های استنفورد نیز ساخته شدند نه کامپیوتر  ای که در آزمایشگاه های اولیه استنفورد نیز شروع شد ولی ماشین

                                                                                                                                              

11   Augmentation Research Center 
12   Palo Alto Research Center (PARC) 
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امکاناتِ کنترل و تعامل  ها، توسعة ، بلکه ایدة اصلی در آنشدند و نه کامپیوتر شخصی رومیزی محسوب می

 . پیوتر بودفردی با کام

 

 آلتو پالو راکس،یز یقاتیتحق مرکز

روایت اول این که دانشمندان . دو روایت وجود دارد، 4330 کامپیوترهای شخصی در دهة توسعة نةدر زمی

را پدید آوردند، ولی شرکت  موسوم شد آلتو به که یعلوم کامپیوتر در زیراکس پارک اولین کامپیوتر شخص

این محصول و ارائة آن به بازار  ی برای توسعةگذار سرمایهنداد و از  تشخیص راکس اهمیت تجاری آن رازی

 .خود داری کرد

، باشگاه هوم بورو در درة سیلیکون به نوعی به پاتق گردد بر می 49روایت دوم به باشگاه کامپیوتری هوم بورو

استیو  رفت و آمد داشته به این باشگاه کهایی  یکی از جوان .های خورة کامپیوتر تبدیل شده بود جوان

هم . یک کامپیوتر شخصی ساخت تا به دوستانش در باشگاه ارائه دهد 4331در سال او نام داشت،  41اکنیوز

لع شد و تشخیص مط در باشگاه رفت و آمد داشت از این ایده او هم ، که41کالسی دبیرستانی او، استیوجابز

این شد که استیوجابز و استیو  توانند داشته باشند، میدر آینده  کامپیوترهای شخصی چه بازار بزرگی داد که

 !بنیان گذاشتند 4336پل را در سال وزنیاک شرکت کامپیوتری ا

ها پائین آمد و استفاده از  توسعه و تولید کامپیوترهای شخصی آغاز شد و با افزایش تولید، هزینه

به بعد قانون مور که به دو برابر  4380 کامپیوترهای شخصی هر چه بیشتر متداول گردید، و برای سه دهه از
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های زمانی حدود هجده ماه اشاره داشت کلیه امور در درة  ها در بازه شدن تعداد ترانزیستورها بر روی تراشه

. رو خود ساخت وزش و حتی فرهنگ و هنر را دنبالهسیلیکون اعم از توسعه فناوری، اقتصاد و تجارت، آم

 .امور را تحت تاثیر خود قرار داده بود ها، همة قیمت شافزایش توان محاسباتی و کاه

 

 اپل کامپیوتر نخستین

ای و استفاده از آن به امری حیاتی تبدیل  ، حضور در دنیای شبکه4330در دهة  با فرا رسیدن عصر اینترنت

 های باقی ماند و شرکت عرصه راهبری و نوآوری اینترنتشد و بازهم درة سیلیکون به عنوان پیشتاز در 

چند دهة گذشته قانون مور و در . در درة سیلیکون پا گرفتند و توسعه یافتنددر عرصة اینترنت نیز  پیشتاز

شد ولی توسعه توان  محسوب می  محرکة نوآورری و توسعة فناوری توان محاسباتی به نوعی موتورتوسعة 

گزین شده است که  جای 46دَن مورمور محاسباتی به حداکثر ظرفیت خود نزدیک شده است و قانون مور، با 

به صورت  در حال حاضر نیز تکنولوژی. لوژی استهای بیوتکنو مقصود از آن قالب شدن روز افزون نوآوری

های جدیدی اعم از بیو تِک و سالمت و اینترنت  ای فعاالنه و نوآورانه در حال توسعه است، و جریان رشته بین

 . در حال توسعه است43اشیا

د و هزاران شرکت نوپا نیز در درة سیلیکون جای نهای بزرگ در درة سیلیکون قرار دار شرکت دفاتر مرکزی

ی پیشتاز شوند تا پویایی و های فناورانه تازه جذب درة سیلیکون می و مرتبا استعدادهای برتر با ایده اند گرفته

 درة سیلیکون به عنوان مرکز توسعه فناوری در جهان حفظ شود

های پیشرفته  ن چیست؟ چه عواملی درة سیلیکون را به نشانة بی بدیلی از توسعه فناوریراز درة سیلیکو

 .توان در وجود یک اِکوسیستم مناسب یافت تبدیل کرده اند؟ پاسخ را می

                                                                                                                                              

16 More than Moore 
17 Internet of Things (IOT) 



41 

 

های مهم، دانشگاه  های مختلفی دانست، یکی از مؤلفه توان مشتمل بر مؤلفه اکوسیستمِ درة سیلیکون را می

ای است که در  های پژوهشی و هیات علمی و دانشجویان برجسته مشتمل بر آزمایشگاهاستنفورد است که 

، اخیرا دانشگاه برکلی نیز در سمت دیگر خلیج سانفرانسیکو تالش و کوشش برای نوآوری و خالقیت هستند

 .های نوپا پرداخته است سازی فناوری و حمایت از شرکت بیش از پیش به توسعه و تجاری

 

 

 کونیلیس درۀ در شرفتهیپ یها یفناور ةبرجست یها شرکت

. درة سیلیکون محسوب شود تواند به عنوان جوهرة اکوسیستم میزیر ساخت مناسب نیز به عنوان بخشی از 

گذاران  تر سرمایه های پشتیبانی و از همه مهم زیر ساخت مورد نظر مشتمل بر دفاتر حقوقی و سیستم

 .اند ابان سند هیل در جوار دانشگاه استنفورد مستقر شدهاست که به طور عمده در خی خطرپذیر

وارد  4380میلیارد دالر در سال  9/4پس از آن که شرکت اپل با ارزش گذاری  خطرپذیران گذار سرمایه

 .بورس شد، بیش از پیش فعال شدند

 

  خطرپذیر گذاران هیسرما مقر ،لیه سند ابانیخ
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کارآفرینان، به پشتیبانی و . رآفرینان در درة سیلیکون تکامل پیدا کردولی اکو سیستم مورد نظر با برآمدن کا

های نوپا  با جلب سرمایه به ایجاد شرکتو، خالقانه، و ممتاز برخاستند تا های ن های فناور با ایده آموزش تیم

های بازار فناوری در راستای نیاز به توسعة های نوپا شرکت. دمات اقدام کنندبرای تولید محصول یا ارائة خ

در درة . های بزرگ یا ورود به بازار بورس را هدف عمدة خود قرار داده اند اندیشند و جذب در شرکت می

در هر گوشه و کناری در . ای به یک اصل اولیه تبدیل شده است ی و شفافیت و تعامل حرفههمکارسیلیکون 

های خود به کارآفرینان با تجربه  ة ایدهتوان دید که به ارائ آور را مینو های خالق و درة سیلیکون جوان

 .های آنان بهره گیرند اند تا از راهنمایی مشغول

سا مدرن تبدیل شد که به گذرگاه تالقی علم و هنر در عصر پَ 4330و  4360های  درة سیلیکون در دهه

د که از های ضد جنگ قرار داشت و فضایی دگر فرهنگی پدید آم تحت تاثیر افکار آزادی خواهی و جنبش

اع کامپیوترهای شخصی انجامید و فضا و روابط و به ابد ی محاسبه نیز شکل گرفتدل آن تقاضا برای آزاد

و  فناورانه منجر شدهای برجستهة ایدهبه پیدایش  نی کمتر از دو دهه،زما در یک دورةای که پدید آمد،  ویژه

که در قرن بیست و یکم نیز هم چنان  دیدهای پیشرفته تبدیل گر توسعه فناوری درة سیلیکون به گاهواره

 .است پیشتاز پویا و

 عوامل موفقیت
گرایی دانش و فناوری و اقتصاد و تجارت پس از جنگ  درة سیلیکون با یک اتفاق تاریخی که منجر به هم

های سیلیکونی قوام و دوام پیدا کرد و پس از  گرفت و به عنوان مرکزیت توسعه تراشهشکل  جهانی دوم شد،

آن با سامان گرفتن اکو سیستم مناسب به بدیلی برای توسعه فناوری و کارآفرینی در جهان تبدیل شده 

 .رود و به رشد دائمی و پایدار دست یافته است است که هم چنان پویا و پر تحرک پیش می

های  لفهرفتن اکوسیستم مناسب دانست، از مؤترین عامل موفقیت درة سیلیکون را باید در شکل گ مهم

گذاری را  توان محیط و فرهنگ کاری و ساختارهای ویژه اعم از حقوقی و سرمایه سیستم می اساسی این اکو

ام یا جنرال  بی های بزرگ نظیر آی کتشته است و شردر ایاالت متحده بنگاه داری پیشینه زیادی دا. نام برد

ی بر سلسله مراتب و انجام بیشتر امور که در شرق آمریکا مستقر بودند فرهنگ ویژه کاری که مبتن الکتریک

 کاری جدیدی مبتنی بر ند ولی در درة سیلیکون فرهنگعه در داخل شرکت بود را شکل دادپژوهش و توس

که از عوامل مهم تحرک و  به وجود آمد ها  ای در داخل شرکت شبکهی و تقسیم کار و ارتباطات همکار

 .شوند محسوب میپویایی درة سیلیکون در عصر اقتصاد نوآرانه 
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درة سیلیکون جاذبة زیادی برای استعدادهای جوان و برجسته دارد که از اقصی نقاط دنیا جذب درة 

شوند ولی عامل اصلی در این جذابیت همان محیط سامان یافته در درة سیلیکون است، در  سیلیکون می

های تحقیقاتیِ بخش خصوصی  شگاهها، مراکز پژوهشی دولتی و آزمای فضای فناورانه درة سیلیکون دانشگاه

 .است  ترین استعدادها از سرتا سر دنیا فراهم آمده ای دارند و محیط جذابی برای جذب برجسته نقش عمده

و محیط کارآفرینی جذاب با فرهنگ  خطرپذیران گذار سرمایهاجتماع مهندسان با استعداد و برجسته، وجود 

ولی این عوامل در . آورند های نوپا پدید می ابی برای شرکتخطرپذیری زیاد، عواملی هستند که محیط جذ

در بوستن و باالخره نیوجرسی  428ینای شمالی یا جاده ولرت متحده نظیر مثلث پژوهشی کانقاط دیگر ایاال

اند به  استریت نیز وجود دارند ولی نتوانسته های بسیار برجسته و نزدیکی به بازار سرمایه وال با وجود دانشگاه

سایر کشورهای جهان نیز به دنبال ایجاد محیطی نظیر درة سیلیکون . ة سیلیکون جدیدی تبدیل شونددر

های طراز اول صنعتی  بسیاری از شرکت برای های پژوهش و توسعه هستند، مثال چین محیطی برای فعالیت

ی وسیعی بر گذار هسرمای ، عالوه بر این، دولت چینفراهم کرده است رشد و توسعه هستند که مرتبا رو به

زیاد هنوز بدیلی برای درة  های وجود این عوامل و کوشش انجام داده است با نیز روی نظام دانشگاهی

که در این زمینه به عمل آمده پاسخی اساسی که یافته است  [4]  نیامده است مطالعاتی سیلیکون به وجود

های درة سیلیکون این  ه است که شرکتترین ویژگی درة سیلیکون در این نکته نهفت این است که مهم

به . توانایی مهم را دارا هستند که استراتژی نوآوری خود را با استراتژی تجاری خود ترکیب و هم راستا کنند

ای مورد توجه و حمایت قرار  عبارت دیگر رمز موفقیت در درة سیلیکون نوآوری است ولی نوآوری به گونه

برخوردار باشد و به این مهم توجه ویژه و سیستماتیکی در شناسایی نیازها  گیرد که از اهمیت تجاری نیز می

 .شود و بررسی بازار و غیره مبذول می

از همان اوان رونق گرفتن درة سیلیکون مناطق دیگری در ایاالت متحده به فکر ایجاد ساختارها و نهادهای 

گردد، کنسرسیومی از  باز می 4360دهه های میانی  ل مشابه افتادند، نخستین تالش در این راه به سا

های پیشرفته در نیوجرسی در شرق آمریکا فردریک ترمن که در استنفورد دیگر  های فناوری شرکت

بازنشسته شده بود را به کار گرفتند تا فضا و ساختاری مشابه درة سیلیکون در شرق آمریکا و در نواحی 

های پیشرفته در نیوجرسی فعال بودند و  در زمینه فناوریهای بزرگ و معتبری  شرکت. نیوجرسی ایجاد کند

نیروی متخصص به نوعی راهبری فناوری را در دست داشتند ولی  10000با بیش از  48های بِل آزمایشگاه

آنان دریافتند که وجود یک دانشگاه معتبر با یک دانشکده مهندسی با اعتبار نیز برای توسعه منابع انسانی و 

چون استادان دانشگاه معتبر پرینستن در نیوجرسی رغبتی به  لیی پژوهشی ضروری است وها هدایت پروژه

های صنعتی نداشتند، لذا از ترمن خواسته شد که نسبت به ایجاد  های فناورانه در ارتباط با بخش فعالیت
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اه اجرایی ترمن طرحی برای این دانشگاه تهیه کرد ولی این طرح هیچ گ. اقدام کند جدید، چنین دانشگاهی

در این  دیگر یکبا  یهمکاری نکردند و از همراهنشد و دلیل عمده آن این بود که صنایع منطقه با این کار 

که واحدهای صنعتی معتبر نیازهای مشترکی داشتند ترجیح دادند به  دند و علیرغم اینورزی امر خودداری

دتی دیگر مجددا خواست که در داالس ترمن پس از م. های خود متمرکز شوند طور مستقل بر روی پروژه

 .تگزاس چنین طرحی را درافکند ولی باز هم به دالیل مشابه شکست خورد

استاد دانشکده کسب و کار دانشگاه هاروارد، مدل جدیدی برای راه اندازی  43مایکل پورتر 4330در سال 

پورتر مشاهده . ای معتبر ارائه کرده های پیشرفته در جوار دانشگاه مناطق نوآوری و فعالیت در زمینه فناوری

کنند اگر در جوار یک  ارزش افزوده ایجاد می دیگر یکهای فناورانه و صنعتی که برای  کرد که مجموعه

شده و فضای الزم را برای خالقیت و نوآوری ایجاد  آنان وری دانشگاه معتبر شکل بگیرند موجب افزایش بهره

ها مطرح کرده بود که صنایع پیشرفته و پر   به پایین تحت حمایت دولتدر واقع پورتر مدلی از باال. کنند می

ای  های معتبر نسبت به ایجاد پارک علم و فناوری اقدام کنند و با نوعی سیستم یارانه  رونق در جوار دانشگاه

ز این متاسفانه هیچ یک ا. اکو سیستم مناسب را ایجاد نمایند ،گذاری جسورانه های سرمایه سیستم و ایجاد

صدها ناحیه مختلف در سرتاسر دنیا میلیاردها دالر در . ها در هیچ کجا به موفقیت کامل نرسیده است مدل

 .اند این راستا هزینه کرده اند که درة سیلیکون جدیدی راه اندازی کنند ولی به توفیق کاملی دست نیافته

ها  شگاهوجود آورندگان درة سیلیکون نه دان آن چه که ترمن و پورتر به آن توجه نکردند این نکته است که به

 بزرگِ های ، و نه حتی دولت آمریکا با صرف اعتبارات پژوهشی در زمینه پروژههای صنعتی بودند، نه بخش

های پژوهشی صنایع دفاعی، بلکه آن چه که موجب پیدایش و رونق  فضایی و الکترونیک و مخابرات و پروژه

ودند و روابطی که ترمن به طور زیرکانه بین استادان دانشگاه استنفورد و ها ب درة سیلیکون گردید انسان

 .های صنعتی ایجاد و از آن مراقبت کرد مدیران بخش

که  جاده کمربندی دور بوستن) 428 سیلیکون و جادة صورت گرفته در مقایسه درة [2] در یک مطالعه

زی درة سیلیکون مورد بررسی قرار گرفته عدم توفیق کپی سا( مرکز توسعة فناوری در شرق آمریکا است

 .است

های نوپا و  بسیار جلوتر از درة سیلیکون در راه اندازی شرکت 428، جادة 4330های  بنابراین مطالعه تا سال

های  های زیادی برخوردار بود از جمله نزدیکی به بخش کرد، و از مزیت سر می های جسورانه یگذار سرمایه

درة سیلیکون و  4380های  در سال. های معتبر ر در شرق آمریکا و وجود دانشگاهصنعتی پیشرفته و معتب

های نوپا  های بزرگ و شرکت کم و بیش وضعیت مشابهی داشتند از جمله وجود نهادها و شرکت 428جاده 
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نایع های ص های پروژه و بودجه خطرپذیران گذار سرمایه. های بسیار معتبر ، و وجود دانشگاهدیگر یکدر جوار 

به طور  428کرد، ولی پس از آن درة سیلیکون گوی سبقت را ربود و جادة  دفاعی نیز از آنان حمایت می

در درة سیلیکون . ها باید جستجو کرد ها و فرهنگ دالیل این امر را در بعضی از ریشه. معنی داری عقب ماند

شدند، عالوه بر آن وجود یک شبکه  های جدید تاسیس می شد و مرتبا شرکت بود که شغل به وفور ایجاد می

 .از عوامل مهم در این راستا است. کردند ای از اهل فناوری که به سهولت تبادل اطالعات می حرفه

 

 

 .فناوری بود های برجستة قطب اصلی شرکت 1170 تا دهة در ایالت ماساچوست 182 جادۀ

موجب دست یافتن به  زمان رقابت به طور همند که هم کاری و نهادهای درة سیلیکون به این نکته واقف شد 

ها و  کند و روایت شکست حمایت و پشتیبانی می ،ها ها و تجربه اکو سیستم موجود از مخاطره. موفقیت است

است با یک شبکه ارتباطی  سیستم بازسیلیکون یک  به عبارت دیگر، درة. گذارد ها را به مشارکت می پیروزی

نزدیکی به کوهستان و اقیانوس و مسیرهای متنوع  ،ای خوب در درة سیلیکونها هو گسترده، عالوه بر این

قابل  نکتة. ی شکل بگیرد و رشد کندهمکارگرایی و  شوند که فرهنگ واقع ها موجب می پیمایی همه این کوه

گذارانشان  های نوپا در بین بنیان توجه دیگر مهاجرپذیری در درة سیلیکون است درصد باالیی از شرکت

های بزرگ نظیر گوگل و غیره کارکنانی از بسیاری از کشورها حضور  دی مهاجر وجود دارد و در شرکتفر

های فرهنگی در درة سیلیکون  تنوع. کنند شوند و جایگاه خود را پیدا می دارند، مهاجران به راحتی جذب می

ای را  ختی از بازارهای منطقهرساند و مهاجران شنا نیز از سوی دیگر به نوعی به فضای آزاد موجود یاری می

مهاجرانی که به کشورهای خود باز . آورند که در توسعه و نوآوری کمک موثری است نیز به همراه می

های درة سیلیکون اعم از کارهای برونسپاری و غیره  رسان به روند فعالیت گردند نیز به نوعی بازهم یاری می

های فرهنگی، زیر ساختی و  ل موفقیت درة سیلیکون اعم از مولفهتوان عوام ای دیگری نیز می به گونه .هستند

یدی پدید آوریم توجه غیره را مورد بررسی قرار داد، فرض کنیم در نقطة دیگری بخواهیم درة سیلیکون جد
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تواند راهگشا باشد، هر چند که باز تولید درة سیلیکون حتی در نقطة دیگری در  های زیر می لفهبه نکات و مؤ

به  نظران یکی از صاحب ت متحده به سادگی میسر نیست و چه بسا در بسیاری از نقاط دیگر جهان، ولیایاال

 .[9]،  [8]ه استتوجه کرد قرار زیر ها به از ویژگی ای پاره

 ترین نکته افراد مناسب هستند، اگر بتوانیم ده هزار نفر را از درة سیلیکون به نقطه دیگری کوچ  مهم

 .ار داشت که درة سیلیکون جدیدی شکل بگیردتوان انتظ دهیم می

 ترین  های آبی مهم گرفتند زیرا راه ها شکل می ها و رودخانه راه در گذشته شهرها در کنار آب

توانند شکل بگیرند به شرط آن  شهرها هر جایی می همسیرهای تبادالت اقتصادی بودند ولی امروز

رای شکل دادن یک درة سیلیکون جدید باید پس ب. های مناسبی در آن جا اجتماع کنند که آدم

 .های مناسب را به آنجا منتقل کرد آدم

 های خوره و  های پولدار و آدم آدم: دو دسته نیروی انسانی الزمة شکل دادن درة سیلیکون است

های  خره جمع آدمباال. های نوپا هستند ها اصلی ترین افراد در راه اندازی شرکت چون این! درستکار

های کار درست که خالقانه و نوگرایانه بیاندیشند برای  ی باشند و آدمگذار سرمایه که آمادة پولدار

 .شکل گرفتن و رونق یک درة سیلیکون دیگر ضروری است

 های خالق و ها روی آدم شود دولت ی نیاز است؟ آیا میگذار سرمایههای پولدار برای  آیا واقعا به آدم 

. ها به هیچ وجه در این زمینه کارآمدی ندارند کنند؟ دولت گذاری خوره و کار درست سرمایه

های زیادی روی  ها باید تجربه های بسیار خاصی هستند، آن های نوپا، آدم گذاران روی شرکت سرمایه

می که ها با شَ شود که آن ها باعث می توسعه فناوری و توسعه کسب و کار داشته باشند، این تجربه

ها خواهند  به خوبی برگزینند و عالوه بر آن مشاوران خوبی هم برای شرکت های نوپا را دارند شرکت

 .ای هم فراهم کنند و این البته عالوه بر تامین سرمایه است توانند ارتباطات گسترده بود و می

  دیوانساالران  .های نوپا قرار دارند شرکت ان نسبت بهگذار سرمایهدیوانساالران دقیقا در نقطه مقابل

گذاران با انگیزه و احساس رقابت باال به  ولی سرمایه مانند قط در پیچ و خم ظاهر کار باقی میذاتا ف

ی نیز دارند، از گذار سرمایههای بزرگی که خود بخش  حتی شرکت. عمق و پیشرفت کار توجه دارند

ند و کن ی مستقیم روی کارهای خود اجتناب میگذار سرمایهبیم افتادن به گرداب دیوانساالری از 

 .کنند مربوطه تایید می یها ان را در پروژهگذار سرمایهی با سایر همراهفقط 

 فضاهای کاری فرع قضیه . ها ها نقش اساسی را دارا هستند نه ساختمان در درة سیلیکون آدم

خوره و کاردرست است که عمدتا کار اصلی را حتی قبل از های  تند، نقش اساسی به عهدة آدمهس

ها جایی که  اند و نکته مهم این است که شرکت ای انجام داده ا در هر کنج و گوشهتاسیس شرکت نوپ

مهم نیست که گوگل، اپل و یا اینتل در درة سیلیکون . شوند شروع به کار کنند همان جا ماندگار می

های کاردرستی را  در باز تولید درة سیلیکون آدم. جا شروع کردند تر این است که از آن هستند، مهم
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دانشجویی دورهم جمع شوند و تصمیم به راه اندازی  های یا خوابگاه ها خواهیم که در کنج خانه می

 .توانیم امیدوار باشیم و جلو برویم  یک شرکت نوپا بگیرند، در آن صورت است که می

 ان گذار سرمایهو  ،های خوره و کاردرست و خالق آدم. ها نقش اساسی را دارا هستند فقط آدم

و با فرهنگ، هر جا انبوهی از این دو گروه جمع شوند، درة سیلیکون جدیدی شکل هوشمند 

ها باید ماندگار شوند، چه به راحتی ممکن است از محلی به  گیرد ولی نکته این است که این می

ها معموال مایلند در نقاطی  این گونه آدم. باید محل مناسبی برای آنان فراهم کرد. محل دیگر بروند

ها  های معتبر جذابیتی ویژه برای آنان دارند که در جوار آن به سربرند و دانشگاه دیگر یکر در جوا

های خوره و کاردرست  ای در جذب استعدادهای خوب و آدم دانشگاه معتبر نقش ویژه. باقی بمانند

 .شوند ها می های دور جذب این دانشگاه ها از راه د و آدمنکن ایفا می

 های کاردرست خیلی ضروری  ای دارد و معموال برای شروع در جذب آدم ت ویژهدانشگاه معتبر جذابی

است ولی کافی نیست باید شهری که دانشگاه در کنار آن قرار گرفته نیز مشخصات جغرافیایی و 

ه اقامت در آنجا شوند و مند ب ان عالقهگذار سرمایهباید جایی باشد که . فرهنگی مناسبی داشته باشد

 معموال هر دو گروهِ. مند شوند که بعد از فارغ التحصیلی نیز آن جا بمانند قهعالدانشجوها 

های  ان نیز خود آدمگذار سرمایههای کاردرست عالقه یکسانی دارند چون  ان و آدمگذار سرمایه

های اصیل جذابیت بیشتری  معموال شهرهایی با قدمت و تنوع فرهنگی و ویژگی. اند کاردرستی بوده

 .دارند

  های کاردرست ایجاد کنیم باید به چیزی عالوه بر قدمت و تنوع  ای برای آدم بخواهیم جاذبهاگر

فرهنگی شهر بیاندیشیم، به فضایی که روابط انسانی، به معنای دقیق کلمه در آن متجلی باشد و 

ها و  ها معموال دل خوشی کاردرست. شکل بگیرد های کاردرست در آن حسن هم جواری با دیگر آدم

ها  دهند به کتاب فروشی ها ترجیح می ها را به کلوب شاپ پسندند معموال کافی های ساده را می وعتن

تر از شرکت در  پیمایی بر ایشان ارجح مندند و کوه های لباس آخرین مد عالقه بیشتر از فروشگاه

ند بیشتر های بل فضاهای باز با نور طبیعی را از شهرهای خفه شده در ساختمان. مجالس شبانه است

 .پسندند می

 کنند، لذا در شهرهایی فضای  های نوپا را ایجاد می کاردرست هستند که شرکتخوره و های  جوان

آید که شهر روح جوانی داشته باشد، مقصود شهرهای  های نوپا به وجود می الزم برای توسعه شرکت

 .نگی پویا و فعال حتی قدیمی ولی با روحیه جوانی و جو فره است جدید نیست بلکه شهرهایی

 مهم دیگر توجه به چرخه زمانی مناسی است که به طور ارگانیک باید طی شود تا یک درة نکتة 

ویلیام شاکلی پس از اختراع ترانزیستور به درة سیلیکون آمد و آزمایشگاه  .سیلیکون شکل بگیرد

یرون آمد و از صنایع های شاکلی را بنیان گذاشت پس از مدتی صنایع فیرچایلد از آن ب نیمه هادی
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 های دیگر زاده شدند، این امر، امری است که هم چنان در درة و شرکت AMDفرچایلد هم اینتل و 

وار به  دیگر، امری که توده های های جدید از درون شرکت زاده شدن شرکت: دشو سیلیکون تکرار می

های زمانی  وده وار به چرخهتی برای شکل گرفتن این گونه توسعة ول. انجامد  روزافزون می توسعة

 .مناسبی نیاز است و باید به آن توجه داشت

 در . ان مخاطره پذیر استگذار سرمایهترین عوامل موفقیت درة سیلیکون وجود  یکی دیگر از مهم

گذاران مخاطره پذیر در زمان شاکلی حضور نداشتند و به عبارت دیگر آزمایشگاه نیمه  واقع سرمایه

آزمایشگاه نیمه . شدند صنایع فیرچایلد به معنای امروزی شرکت نوپا تلقی نمی های شاکلی و هادی

ها در فیرچایلد نیز به عنوان  و گروه نیمه هادی 20ای از صنایع ِبکمن ها به عنوان زیر مجموعه هادی

هستند که به درة  خطرپذیران گذار سرمایهاکنون ولی . از صنایع فیرچایلد شکل گرفتند یزیر بخش

اند، آنان با شتاب و سرعت در تصمیم گیری نسبت به راه اندازی  ون معنی بخشیدهسیلیک

های نوپا و مراقبت از آنان به توسعه و  و با حضور در کنار شرکت. کنند های نوپا اقدام می شرکت

ان گذار سرمایهایجاد و توسعه یک درة سیلیکون جدید حضور  الزمة. دنماین ها کمک می پیشرفت آن

 .است خطرپذیر

درة سیلیکون . توان توجه کرد تکنولوژی نیز می ت در درة سیلیکون به فرایند توسعةدر بررسی عوامل موفقی

های سیلیکونی رونق گرفت که از آزمایشگاه شاکلی شروع شد و با صنایع  عمدتا با توسعه فناوری تولید تراشه

وترهای شخصی انجامید پس از آن با توسعه شبکه فیرچایلد و باالخره اینتل ادامه پیدا کرد و به توسعه کامپی

 هایی نظیر گوگل و ی گردید و شرکتافزار نرمهای کاربردی و  نیازهای ویژه موجب توسعه سیستم ،و اینترنت

 . جهانی تاثیر گذار شدندبه طور وسیع و در گسترة به وجود آمدند که بوک  فیس

. ر به شدت تحت تاثیر قانون مور قرار داشته استتکنولوژی و حتی کسب و کا اخیر توسعة در چند دهة

قانون مور مبتنی بر دو برابر شدن توان محاسباتی در هر هجده ماه در این مدت همه امور اعم از توسعه 

د اشباع رسیده است و توجه به ولی این فرایند تقریبا به ح سب و کار را به نوعی جلو برد،تکنولوژی و یا ک

و کسب و کار در آینده نیز به شناخت بیشتر عوامل موفقیت در درة سیلیکون کمک های فناوری  ران پیش

ای  ران فناوری و کسب و کار نباشد و مجموعه فقط یک عامل نظیر قانون مور پیش شاید پس از این. کند می

شود، نقش  یها به طور معناداری افزوده م ها که مرتبا بر حجم آن از عوامل نظیر رایانش ابری و پردازش داده

  .خواهند داشترا آینده  یکی، دو دهة در [5] ران فناوری و کسب و کار پیش

 : ها به قرار زیر قابل توجه است ران توجه به بعضی پیش

                                                                                                                                              

20 Beckman Industries 
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 اجتماعی های مختلف زندگی فردی و آینده به طوری وسیع و روزافزون در جنبه در یکی، دو دهة

ها و  جمع آوری و تجزیه و تحلیل حجم وسیع داده فناوری الزم برای توسعة. شود داده تولید می

های اولیه توجه به مقوالتی نظیر یادگیری ماشینی،  بیرون آوردن اطالعات و دانش از حجم انبوه داده

سازد که به توسعه  های توزیع شده، امنیت و حفظ حریم شخصی را ضروری می پایگاه داده

 .افزار خواهد انجامید نرم های جدید و قوام هر چه بیشتر مهندسی فناوری

 در )دنیای فیزیکی حضور خواهند داشت گرها به طور وسیعی در  آینده حس در یکی، دو دهة

آورند که  گرها این امکان را به وجود می ، حس(ها، فضاهای شهری و غیره مانخودروها، ساخت

ها به عنوان  مدل ر گیرند و اینهای مختلف در دسترس قرا جزئیات مدل فیزیکی فضاها و فعالیت

تعامل گسترده  های مختلف در دنیای مجازی ظاهر خواهند شد و در نتیجه موجب پیدایشِ لفهمؤ

شبکه  خواهند شد، این امور مستلزم توسعةها با محیط پیرامونی  و انسان دیگر یکها با  انسان

ور جانبی نظیر گرافیک زبان طبیعی، و دیگر ام کامپیوتری، ارتباط با کامپیوتر باها، بینایی گر حس

 .د شدنکامپیوتری و در یک معنا تعامل گسترده انسان با کامپیوتر خواه

 های دیگر بیش از پیش عجین خواهد شد و  آینده علوم کامپیوتر با دانش در یکی، دو دهة

شود و این امر موجب پیدایش  ای هر چه بیشتر فراگیر می های آموزشی و پژوهشی بین رشته فعالیت

 .های جدید خواهد بود های کاربردی جدید و فناوری مسیست

و  چون اینترنت اشیا هایی هم مینههای جدید خواهند انجامید و ز های فوق به تولید فناوری ران پیش

یری هستند و موجب غنای گ های بزرگ و جدید در حال شکل یانهای بیوتِک و سالمت به عنوان جر حوزه

رینی ونوآوری در راستای نیازهای بازار در درة سیلیکون خواهند شد و درة های کارآف هر چه بیشتر فعالیت

 .رود پیش می با موفقیت در جهان سیلیکون هم چنان پویا و

 آشنایی با اکوسیستم
ها و در یک فرایند تکاملی  سیلیکون در اکو سیستم آن نهفته است ولی این اکو سیستم بنابر ضرورت درةراز 

های نوآور در  گذاری در شرکت گذاران به سرمایه توجه سرمایه ب شده است تاو موج شکل گرفته است

ند و سایر روابط و مناسبات مالی ا هگذاران خطر پذیر پدید آمد و کم کم سرمایه های فناوری جلب شود نهزمی

و  این امور همة .ه استصاحبان سرمایه سامان پیدا کردها و  و حقوقی بین صاحبان ایده و تکنولوژیست

اساس نیازها شکل گرفته، توسعه وابط مختلف در یک سیر تکاملی و بررها و  سروسامان گرفتن زیر ساخت

مثال  ،استهای مختلفی به آن اضافه شده  لفهمد شده است و رفته رفته اجزا و مؤپیدا کرده و روز آ

 صاحبان ایده زیر چترِ و اند زده سال اخیر شکل گرفتههای شتاب دهنده نیز در ده، پان انکوباتورها و برنامه
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در صورت  ول مورد نظر خود را توسعه داده وگیرند تا محص حمایتی مالی و آموزشی در انکوباتورها قرار می

 .موفقیت با جلب سرمایه به توسعه بازار و کامل کردن محصول اقدام نمایند

کل گرفته است که گردش کارها و سیلیکون ش درةای در اکو سیستم  تقریبا جا افتاده در حال حاضر نظامِ

توان در نظر  ه قرار زیر میبرای این اکو سیستم چهار مرحله ب. دهد های اقتصاد نوآورانه را سامان می فعالیت

 .گرفت

 شکل گرفتن ایده : مرحلة اول

 :دنگیر های نوآورانه در نهادهای زیر شکل می ایده. نوآورانه است ل در اکو سیستم، شکل گرفتن ایدةاو مرحلة

 ها و موسسات پژوهشی  دانشگاه 

 گاراژهای کارآفرینی  

کنند تا محصول  های نوآور با تشکیل تیمی کارآمد بر روی یک ایده کار می در هر یک از نهادهای فوق گروه

ها و موسسات پژوهشی  در دانشگاه. روند سیلیکون جلو می درةای شکل بگیرد و در مسیر اکو سیستم  اولیه

های پژوهشی اصیل کار  مند بر روی پروژه دانشجویان خالق و نوآور تحت نظر استادان عالقه هایی از تیم

 .یک محصول بیانجامد ای منجر شود و به توسعة نوآورانه کنند که ممکن است به دستاوردهای می

پیشرفت  هایشان شروع به کار کردند و خانه در گاراژِ با امکانات محدود و اپل hpهای  پس از آن که شرکت

قابل توجهی داشتند، کارآفرینی گاراژی اصطالحی شد برای نوآوران و کارآفرینانی که با امکانات اندک و 

با امکانات  های خالق ای از جوان ن است عدهشکل گرفتن ایده ممک در مرحلة. کنند ود کار را شروع میمحد

ای را  نوآورانه سیلیکون ایدة درةود در های دانشگاهی و یا گوشه و کنار محل اقامت خ محدود در خوابگاه

 .سامان دهند و با تشکیل یک تیم نسبت به توسعه آن ایده اقدام کنند

 : گیرد به طور خالصه عبارتند از شکل گرفتن ایده صورت می در مرحلةهایی که  فعالیت

 گذاران  از بنیان یتشکیل تیم 

 ایده و محصول اولیه  توسعة 

ترکیب تیم چند نفرة  .شود های جدید می ق فرهنگ نوآوری و حتی ایجاد شغلهای فوق موجب رون فعالیت

دیگر هستند  های یک گذاران نیز اهمیت زیادی دارد باید افرادی کارآمد که به نوعی کامل کنندة توانایی بنیان

 .فقیت برسندرا شروع کنند تا به مودر کنار هم فعالیت نوآورانه ی دارند همکاردیگر  م کامل با یکو با تفاه

در موفق شدن یک ایده این است که ایده در راستای نیاز بازار شکل گرفته باشد و ولی نکته بسیار مهم 
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محصولی که قرار است تولید شود مورد پذیرش بازار قرار گیرد چه در غیر این صورت موفقیتی حاصل 

 .نخواهد شد

 شکل گرفتن کسب و کار : مرحلة دوم 

 . کنند فراهم می در مرحلة دوم کسب و کار رفتن و توسعةزم را برای شکل گنهادهای زیر بستر ال

 های شتاب دهنده  انکوباتورها، برنامه 

 (اولیه، وام قابل تبدیل به سرمایه  سرمایه گذاری هستة)گذاران فرشته  سرمایه 

  ( اولیه، سری آ مرحلة)سرمایه گذاران خطر پذیر 

 حقوقی و مالی  دفاتر خدمات 

 :گیرد عبارتند از ایی که در این مرحله صورت میه فعالیت

  تشکیل شرکت 

 تشکیل تیم مدیریتی 

 محصول  توسعة 

  تدوین برنامه ورود به بازار 

 .گردد ها موجب توسعه فرهنگ نوآوری می این فعالیت

 رشد و توسعه : مرحلة سوم

کسب و کار فراهم  توسعة رشد و نهادهای زیر بستر الزم را برایمرحلة سوم، مرحلة رشد و توسعه است، 

 .کنند می

 (سری ب، و ج )خطر پذیر  سرمایه گذاران 

  سرمایه گذاران خطر پذیر بین المللی 

 ( بستر توزیع بین المللی، مشارکت در سرمایه گذاری)های چند ملیتی  کمپانی 

  خدمات حقوقی و مالی دفاتر 

 :گیرد های زیر صورت می در این مرحله فعالیت

 ای شرکت تولید درآمد بر 

 محصول یا افزایش تولید ةتوسع 
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 غالب شدن به بازار آمریکا 

  بازار سایر کشورهاورود به  

کمک خواهد  شود و عالوه بر آن به رشد و توسعه می ها هم موجب توسعه بیشتر فرهنگ نوآوری این فعالیت

 .کرد

 تولید ارزش و برداشت محصول : مرحلة چهارم

 :نهادهای زیر توانمند ساز در این مرحله هستندشت محصول است، مرحلة چهارم تولید ارزش و بردا

  (مراحل پیشرفته)سرمایه گذاران خطر پذیر 

 سرمایه گذاران بانکی 

 های چند ملیتی  رکتش 

 :های این مرحله عبارتند از فعالیت

  افزایش درآمد 

  رسیدن به مرحله سوددهی 

 المللی بازار بین توسعة  

  ورود به بازار بورسعرضة عمومی سهام و فروش و واگذاری شرکت و یا 

 ر خالقانه ایدةها و موسسات پژوهشی و یا به صورت مستقل با کا صاحبان ایده و افراد خالق در دانشگاه 

با اعتبارات پژوهشی  ها و موسسات اولیه ممکن است در دانشگاهن ایدة قوام گرفت. دهند جدیدی را شکل می

رت محدودی داشته باشد در هر صو گذاران توسعة اولیة کانات شخصی بنیانام گیرد و یا ممکن است بابشکل 

 محصول و پیش بردن آن ضروری است و یکی از عوامل مهمِ تشکیل یک تیم مناسب برای توسعة اولیة

شرط موفقیت نهایی  دل است ولی و هم موفقیت تشکیل تیم کارآمد و خالق از افراد عالقه مند و همراه

 .ز بازار و پذیرش بازار از محصول یا خدمت ارائه شده استسویی با نیا هم

ز رشد تشکیل دهند و یا به یک مرک اول افراد تیم یک شرکت نوپا در مواردی ممکن است در همین مرحلة

مراکز رشد طیف متنوعی از گردش کار از . شتاب دهنده مراکز رشد وارد شوند بپیوندند و یا در یک برنامة

. را دارا هستند ا و هدایت آنان برای توسعه محصولهای نوپ های خالق و شرکت هجذب و هدایت گرو

های  های خالق و نوآور و یا شرکت گروه گیرند و موال در مراکز رشد شکل میهای شتاب دهنده نیز مع برنامه

و  کنند و امکانات مالی و پشتیبانی اولیه هفته جذب می 42الی  40نوپا را برای مدتی معموال حدود 

 .کنند ایده و محصول هدایت و راهبری می ها را برای توسعة آورند و آن محدودی برای آنان فراهم می
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 سرمایه گذارانهای نو که هم سویی با نیاز بازار داشته باشند پس از قوام اولیه مورد ارزیابی  ها و محصول ایده

توسعة هرچه بیشتر گذاران امکان  رای بنیانتا ب کنند گذاری ها سرمایه گیرند که ممکن است روی آن قرار می

طیف متنوعی دارند و در مراحل  سرمایه گذاران. محصول و امکانات بازاریابی و توسعة بازار فراهم شود

گذاران فرشته معموال در مراحل اولیه با تامین  سرمایه. گذاری شوند ه سرمایهمختلف ممکن است عالقه مند ب

شوند و در  دار می و پیش رفت اولیه برای گروه یا شرکت نوآور و خالق را عهده امکانات شروع ،سرمایه اندک

کنند و یا ممکن  احب میمقابل درصدی از شرکت تاسیس شده و یا شرکت نوپای در شرف تاسیس را تص

اولیه را به صورت وام قابل تبدیل به سهام در اختیار گروه یا شرکت نوپا قرار دهند و پس از  است سرمایة

 .قوام شرکت و ارزش گذاری آن متناسب با مبلغ وام مقداری از سهام شرکت را تصاحب خواهند کرد

چنانچه محصول نو و ارزشمندی که برای بازار جذاب باشد تولید شده  ،پس از توسعه و قوام اولیه یک شرکت

بیشتری نیاز باشد، نوبت بازار به سرمایه گذاری و باشد و برای توسعه بیشتر محصول و یا توسعه کسب و کار 

گذاری کنند این  رسد که ممکن است در مراحل مختلف در شرکت سرمایه پذیر میگذاران خطر ه سرمایهب

 . اند ها به سرمایه گذاری سری آ، ب، ج و یا پیش رفته موسوم گذاری سرمایه

، کنند گذاری می ایه سرم های نوپا ند روی شرکتالی هستگذاران خطرپذیر که به نوعی یک صندوق م مایهسر

و در  کنند ها اقدام می ها و سرمایه گذاری روی آن های بسیار دقیق نسبت به ارزیابی شرکت ها با مکانیزم آن

 .کنند مقابل درصدی از سهام شرکت را تملک می

های بزرگ خریداری شده و در  توسط شرکت مراحل نهایی در یا و رفت ممکن است در مراحل پیشها  شرکت

 درةهای بزرگ در  شرکت. ها جذب شوند و فناوری و محصول خود را در اختیار آنان قرار دهند رکتآن ش

دی تولید شده فناوری ارزشمن و اگرپردازند  های نوپا می های خاص به رصد کردن شرکت سیلیکون با مکانیزم

این کار از این  .ندکن را جذب و خریداری می ، آن شرکتمفید داقع گردد ها رفت آن که برای پیش باشد

های زیاد تحقیق و توسعه و مدیریت آن را کم  های بزرگ است که از یک سو هزینه لحاظ مورد توجه شرکت

. تر آنان کمک خواهد کرد که به توسعة سریعگیرند  ای را به کار می کنند و از سوی دیگر تکنولوژی آماده می

کند که سرانجام مطلوبی برای آنان محسوب  حاصل می رسیآمد زیاد و زودبرای شرکت نوپا نیز این کار در

پردازند ممکن است  ای می ها که به تولید محصول یا ارائه خدمات جدید و نوآورانه بعضی از شرکت .شود می

این سرانجام نیز . ها عرضه عمومی شده و به بازار بورس سهام وارد شوند به اندازه کافی رشد کنند و سهام آن

 .رسند و به درآمدهای سرشاری می های نو پا بسیار مطلوب است گذاران شرکت اران و سرمایهگذ یانبرای بن

مراحل شروع و توسعه و سرانجام گرفتن  ی پیچیده و جا افتاده نیز در کلیةهای حقوقی و مال سیستم

جذب  ها، مشارکت سیلیکون ضامن موفقیتِ درةها به عنوان بخشی اساسی از اکو سیستم  شرکت

 .ها است گذاران و توسعه شرکت یهسرما
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دچار عدم توفیق  ها نیز در مراحل مختلف توسعه و فعالیت به دالیل گوناگونی ممکن است بسیاری از شرکت

ها نیز تابع روابط مالی و حقوقی  این امر یعنی عدم توفیق شرکت. فعالیت خارج گردند شوند و از گردونة

. سیلیکون است درةهای نوپا در اکوسیستم  و بقای فعالیت شرکتدوام  بسیار شفاف و روشنی است که ضامن

های غیر موفق نیز همواره شانس مجدد برای فعالیت را دارا هستند تا در صورت توانایی،  گذاران شرکت بنیان

سرمایه . دوباره چرخه فعالیت را شروع کنند و با درس گرفتن از شکست قبلی مسیر موفقیت را طی نمایند

های ارزشمندی که از یک عدم  گیرند و در بعضی موارد تجربه یز این امر را به خوبی در نظر میگذاران ن

 .تواند چراغ راه آینده باشد های باالیی دارد که می توفیق به دست آمده است ارزش

 .سیلیکون را مورد بررسی دقیق تر و بیشتر قرار خواهیم داد درةاجزای اکو سیستم  آتیهای  در بخش
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 کارآفرینان

ماونتین ویو و سایر  ،منلو پارک های شاپ یونیورسیتی جنب دانشگاه استنفورد و کافیهای خیابان  شاپ کافی

در  .های جوان است ق و محل دیدار کارآفرینان با تجربه و تکنولوژیستونقاط در درة سیلیکون همه روزه پات

گذارند تا از  با کارآفرینان با تجربه در میان میهای خالقانه خود را  ها ایده این دیدارها تکنولوژیست

جربیات آنان برخوردار شوند تا بتوانند ایدة خود را توسعه دهند و به کسب و کار تبدیل ها و ت راهنمایی

  .نمایند

این رابطه در  و رشد کرده است و هل گرفترفته شک های پیش درة سیلیکون با روح کارآفرینی در فناوری 

های جوان و خالق در کنار  تکنولوژیست. ندسیستم درة سیلیکون دارا هستاکودر  ای نقش عمدهکارآفرینان 

کارآفرینی در . برسند های بزرگ نوپا تشکیل دهند و به موفقیتهای  کتاند شر رآفرینان با تجربه توانستهکا

ی و تعامل همکاراین  ، و در واقعی و تعامل و اعتماد متقابل شکل گرفته استهمکاردرة سیلیکون بر اساس 

درة سیلیکون و راز پویایی آن است، از این رو آشنایی با تجربیات و اصلی و اعتماد متقابل جوهرة 

 . های موفقیت و شکست کارآفرینان بسیار آموزنده است داستان

اند  ها توانسته در چند دهة اخیر آن ای دارند و نان ایرانی جایگاه ویژهدر بین کارآفرینان درة سیلیکون، کارآفری

های  افزاری و فناوری های نرم تا سیستم ها ای از نیمه هادی یف گستردههای پیشرفته در ط در توسعة فناوری

 .یثیت باالیی برسندای ایفا کنند و به اعتبار و ح مدهرفته ژنومیک و بیوتکنولوژی نقش ع پیش

 :ارتند ازایم که عب تعداد اندکی از این کارآفرینان نشسته پای گفتگوی

 کامران الهیان 

 مفرزاد ناظ 

 رسول اسکوئی 

 مصطفی رونقی 

 فرزاد نعیمی 

 امیر زرکش 

 اسدی نرگس بنی 

 ربیگینیما اصغ 

  .آفرین است ها و تجربیات آنان هرچند مشتی است نمونة خروار ولی بسیار آموزنده و شوق آشنایی با فعالیت
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 کامران الهیان 

 

 

 یکی این که لطفا شرح . ان را به ما دادید ما دو تا سوال کلی داریمآقای الهیان تشکر از این که وقتت

خواهیم دیدگاه شما را  یحال و تجربیات شخصی خودتان را برای ما بازگو کنید و یکی دیگر هم م

 .حاال لطفا از تجربیات شخصی خودتان شروع کنید. سیلیکون و توسعه فناوری بدانیم درباره درة

خواندم ولی راستش را  در دبیرستان البرز با دیسیپلین دکتر مجتهدی درس می 4910 من در دهة :الهیان

کردم بعضی از  ها هم فکر می بگویم خیلی درس خوان نبودم و به درس و مشق عالقه نداشتم و بعضی وقت

است تا یک فرصتی پیش آمد و پیش قدم یک کار خیر  هایم موقعیتم را در مدرسه به خطر انداخته شیطنت

مندان پول جمع کنم و یک مدرسه در یک منطقه محروم به اسم  های مدرسه و سایر عالقه که از بچه شدم

دکتر مجتهدی بسازیم با موفقیت کار را جلو بردم ولی البته دکتر موافقت نکرد که به اسم او مدرسه را نام 

این اقدام به خود من هم یا یک چنین چیزی گذاشتیم،  «یادگار البرز»کنم  گذاری کنیم یک اسمی فکر می

تر بگیرم از طرفی هم آبرویی در مدرسه البرز پیدا کردم که خیلی  روحیه داد که قدری امور تحصیلی را جدی

یک وضعیت تحصیلی متوسط برای بعد از گرفتن دیپلم دبیرستان همان طور که گفتم با . موقعیت خوبی بود

کامپیوتر و ریاضیات مشغول به تحصیل شدم، باید  در رشتة یوتاتحصیل به آمریکا آمدم و در دانشگاه  ادامة

جا حاکم بود و من هم خیلی با عالقه تحصیالتم را تا فوق لیسانس  بگویم که واقعا نظام آموزشی خوبی آن

مهندسی کامپیوتر با موفقیت ادامه دادم و واقعا خیلی چیزها یاد گرفتم و تجربیات خوبی کسب کردم پس از 

 hp بود، در 4338کنم سال  شدم فکر میمشغول کار  hp آمدم و در شرکت 24ریا بِی ِات به پایان تحصیال

 فراهم شد که در استنفورد هم دورة گذاشتم و این فرصت هم برایم هم مراحل موفقیت را پشت سر می

                                                                                                                                              

21 Bay Area 
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ده من طراحی یک تراشه را به عه hp طراحی مدارهای مجتمع را بگذرانم که خیلی برایم مغتنم بود بعد در

رفت و موقعیت خوبی داشتم ولی  گذاشتند و هر چند که در ابتدا با مشکالتی مواجه شد ولی کار جلو می

 . راه بیاندازمم یک شرکت نوپا را رها کنم و بیایم خود hp تصمیم گرفتم شرکت

 ی جالب است که شما در حالی که درخیل  hp موقعیت خوبی داشتید و حتما به طور نسبی حقوق

گرفتید ولی این مخاطره را پذیرفتید و این موقعیت را رها کردید و تصمیم گرفتید  هم میخوبی 

 .کسب و کار جدیدی راه بیاندازید

بله درست است و این نکته قطعا جوهر کارآفرینی است یعنی قدرت ریسک داشتن و به دنبال  :الهیان

را تاسیس کردیم و من  CAE ر شرکتبا چند نفر دیگ 4384به هر صورت در سال . های بزرگ بودن هدف

های زیادی رسیدیم تا  های اتوماسیون کار کردیم که به موفقیت بودم در این شرکت روی سیستم مدیر عامل

میلیون دالر توسط  31به مبلغ  ، این شرکتفعالیت یعنی بعد از سه سال 4381این که شرکت در سال 

 4380میلیون دالر در دهه  31خوشحال بودیم و  خریداری شد واضح است که خیلی22 شرکت تکترونیکس

را تاسیس کردیم و من عضو هیات موسس و معاون امور  29سیروس الجیکبالفاصله شرکت . کم پولی نبود

اجرایی شرکت بودم، در این شرکت پنج سال به طور مداوم روی طراحی تراشه و مدارهای مجتمع کار 

بدیل شد ت به شرکت سهامی عام 4383ا باالخره شرکت در سال کردیم و دستاوردهای بسیار خوبی داشتیم ت

و البته باید بگویم که این شرکت در بورس به . میلیون دالر رسید 410و ارزش گذاری آن به بیش از 

 .میلیارد دالر هم دست پیدا کرد 9/1بیشترین ارزش 

  سیلیکون واقعا درة درة  4380دهة آقای الهیان دو تا نکته قابل توجه است، یکی این که در

بوده و کار طراحی تراشه و مدارهای مجتمع بازار خوبی داشته است و دوم این که  «سیلیکون»

طور که گفتید این روحیه کارآفرین بودن واقعا مشهود است که پس از موفقیت شرکت اول  همان

 .ختن شرکت جدیدبرای شما تازه اول کار بود و دوباره شروع کردید به کار و فعالیت و راه اندا

خواستم باال و باالتر بروم از هر شکستی  بله هر دو تا نکته که گفتید درست است، من همیشه می: الهیان

و پول  سیروس الجیک به هر صورت بعد از موفقیت. گویم درس گرفتم که باالتر بروم هم که حاال برایتان می

تر فکر کنم در سال  های بزرگ بود که به پروژه خوبی که به دست آورده بودیم دیگر دست و بالم باز شده

کردیم، هنوز شبکه  ایده بزرگی را دنبال می. انداختیم و من هم شدم مدیر عامل را راه 21شرکت مومنتا 4383

                                                                                                                                              

22 Tektronix 
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24 Momenta  



94 

 

به دنبال فناوری صفحه  بار و اینترنت و اتصال کامپیوترها به شبکه مطرح نشده بود ولی من برای اولین

ارتباط به غیر از  معرف شد چون نحوة  Pentopای جدیدی طراحی کردیم که به لمسی رفتم و کامپیوتره

صفحه کلید از طریق یک قلم لمسی بود، کار خیلی خوب جلو رفت و محصول خیلی خوبی تولید شد که در 

آن موقع بی نظیر بود من و دوستانم و به طور عمده خودم بسیار سرخوش بودیم و با هیجان محصول را 

 .زار کردیمروانه با

 

 شد ظاهر معتبر هینشر نیچند جلد یرو «مومنتا»

های ارائه دهنده محصوالت الکترونیک آن را عرضه  البته شبکه فروش ویژه نداشتیم و از طریق فروشگاه

پد غوغا کرد آن موقع  کم با عکس العمل منفی بازار رو به رو شدیم فناوری لمسی که در آی کردیم ولی کم

دادیم که به  های الکترونیکی هم آموزش می به فروشندگان فروشگاه. م بود و برای همه بیگانههنوز زود هنگا

شوند و لذا  ها خیلی سریع جا به جا می های این فروشگاه دانید که فروشنده خریداران منتقل کنند ولی می

شدند و هیچ  مواجه می خریداران که به طور عمده با فناوری لمسی بیگانه بودند با فروشندگانی نا آشناتر

گونه خدمات پشتیبانی هم برایشان فراهم نکرده بودیم، محصول با شکست تجاری کامل مواجه شد و مرتبا 

شد و شرکت به شکست کامل رسید، یک روز متوجه شدم که هیات مدیره  از طرف فروشندگان مرجوع می

طعم شکست . ام اند و اخراج شده ع کردهن را از سمت مدیر عاملی خلبدون حضور من تشکیل جلسه داده و م

تعدادی از  حتی وناوری خوبی توسعه پیدا کرده بود را به معنای دقیق کلمه چشیدم، هر چند که واقعا ف

کار . ای یافتند ولی پروژه شکست خورده بود پد نقش ویژه اپل رفتند که بعدها در تولید آی های ما به مهندس

رسیدم که شکست  جا این ا گشتم و با یک سری افکار مختلف آشنا شدم و بهرا رها کردم و یک سال دور دنی

های بعدی هم باشد، چرا که  تر از موفقیت برای قدم را هم باید یک موهبت دانست که شاید بعضی مواقع مهم

 .شود ر به سوی موفقیت برداشته میت شود قدم بعدی خیلی همه جانبه ای که حاصل می با تجربه
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ام، یک مرتبه کتف راستم دچار مشکل شد و من که به  ر در زندگی به این امر عقیده داشتهدر همه امو

ورزش تنیس عالقه داشتم شروع کردم به بازی با دست چپ و آن قدر کوشش کردم که با دست چپ هم به 

ازی کنم توانم به خوبی ب کردم  حاال هم که کتف راستم بهبود پیدا کرده با هر دو دست می خوبی بازی می

 .ها، بازی با دست چپ مزیت است که در مقابل بعضی از حریف

 و این نکته مهمی است که در درة سیلیکون شکست موجب کنار گذاشتن افراد ! بسیار جالب است

 .ها وجود دارد شود و اگر مشتاق باشند شانس مجدد برای آن نمی

شد به این نکته  اوره دادن برایم پیدا میبله کامال نکته درستی است بعدها هر وقت فرصت مش:  الهیان

هایی که یک  کردم، یک مرتبه نخست وزیر سنگاپور از من مشاوره خواسته بود، توصیه کردم به آن تاکید می

 .بار شکست خوردند شانس مجدد بدهید

 پس از آن کارها چه طور جلو رفت؟. نکته در خور تعمقی است 

و گذار دوباره برگشتم و با عالقه و عزم راسخ با توجه به  بعد از یک سال گشت 4339سال :  الهیان

ها به طور عمده عضو  های جدید را راه اندازی کردم که در آن ای از شرکت هایی که گرفته بودم مجموعه درس

 .توانم برایتان ذکر کنم ها را به قرار زیر می هیات موسس بودم و رئیس هیات مدیره هم بودم، اجماال شرکت

میلیون دالر سهامی عام شد، باالترین  900به مبلغ  4333، در سال 2000تا  4339از : 21ژیکنئو ما

 .میلیون دالر 600ارزش 

 300با ارزش  2000کار کردیم در سال  ADSLکه روی  2008تا  4333از  : 26ارتباطات سنتیلیوم

 .میلیارد دالر 1میلیون دالر سهامی عام شد، باالترین ارزش 

 .خریداری شد 28توسط شرکت مونوتایپ 2003، در سال 2003تا  4336ز ا : 23پالنت وب

 .ها همکاری کردم با آن 2003تا  4333که در کار شبکه بود و از : 23 اکتلیس

شروع شد و  2009و عضو هیات مدیره همکاری داشتم از  گذار سرمایهعنوان  در آن به: 90سیمیب

 .ریداری شدخ 94برادکام میلیون دالر توسط 990به مبلغ  2003
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و یکی دو تا شکست دیگر هم داشتم که به  ها بود البته چند تای دیگر هم هست این تقریبا همه شرکت

راه انداختم به اسم گلوبال  این تجربیات را جمع کردم و یک ونچر کاپیتال. سنگینی مومنتا نبودند

ریم داریم، در سطح بین المللی وعه شرکای قابلی دامجم تا حاال فعال است و 4333که در سال  92کاتالیست

کنیم و  ی میگذار سرمایهکنند  های نوآورانه و ارزشمندی ارائه  هایی که فناوری و در مراحل مختلف در شرکت

کنیم، عالوه بر  مندی دنبال می های نوپا است که با عالقه تر آموزش و هدایت و راهبری شرکت از آن مهم

رآفرینی و سنگاپور تا اکراین و آذربایجان نسبت به توسعه کا ها در کشورهای مختلف از ژاپن و این

 .ی دارمهمکار گذاری و غیره سرمایه

 آقای الهیان شما همان . های بیشتر داریم خیلی خیلی هیجان انگیز است، برایتان آرزوی موفقیت

بودید،  ازپیشت طور که گفتید از همان دوران دبیرستان به کارهای نیکو کارانه هم عالقه داشتید و

های اجتماعی دیگری هم  های اخیر هم در کارهای نیکوکارانه فعال بودید و همین طور فعالیت سال

 .شویم که توضیح دهید داشتید در این موارد هم ممنون می

کنم این هم بخشی از زندگی است البته من همیشه به کارهای  بله درست است، من فکر می: الهیان

ین که ماهی بذل و بخشش دهد نه ا معروف ماهی گیری یاد میند هستم که به قول م ای عالقه نیکوکارانه

با اسکول . کند، کارهای متعددی کردیم همسرم زهره جان هم در این امور یار و همکار پروپا قرص است

کرد  آنالین شروع کردیم که به مدارس کشورهای محروم برای توسعه و آموزش فناوری اطالعات کمک می

را راه انداختیم که موقع زلزله بم هم توانستیم به خانه سازی در روستاهای زلزله  99 یلف اینتر نشنالربعد 

 .را داریم 91گلوبال کاتالیست فاندیشنزده کمک کنیم باالخره حاال هم 

 

 نیفلسط مدارس یبرا وتریکامپ 
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اله و مناطقی از  یژه در رامبیشتر به توسعه آموزش کودکان و نوجوانان در مناطق محروم به و این بنیاد

ها با ما همراهی  کنیم البته الزم است همیشه از نیکوکاران دیگری هم که در بعضی طرح فلسطین کمک می

پایدار به ویژه با همکاری  هایی هم که به توسعة اقتصادی و توسعة یم در برنامهکنند ذکری داشته باش می

  .ام با عالقه همکاری داشته کند نیز من همیشه سازمان ملل متحد، کمک می

 خیلی سپاسگزاریم آقای الهیان نکاتی که گفتید بسیار ارزشمند بود و از آنها استفاده خواهیم کرد .

خواهیم خواهش کنیم نگاهی هم به روند توسعه فناوری داشته باشید ودر  اید می اگر خسته نشده

 .این زمینه نیز دیدگاهتان را بیان بفرمائید

کنم عصر طالیی کارآفرینی را حادث خواهد  مدلی از اقتصاد نوآورانه در ذهن دارم و فکر می من: الهیان

 ،اولین مؤلفه. دهم  ا برای شما شرح میهای آن ر ام که بعضی از قسمت مدلی که در این زمینه ساخته. کرد

سمت اتوماسیون  است که اگر از کارهای یدی شروع کنیم و به در فناوری اطالعاتنوآوری  ارزش افزودة

مثال کار . برای روشن شدن این مدل بیایید مثالی را بررسی کنیم. شود های باالتری حادث می برویم ارزش

دوزی فقط با سوزن و نخ و به طور دستی انجام شود شاید  اگر کار گل را در نظر بگیریم، دوزی روی پارچه گل

ه دنبال اختراع چرخ خیاطی مکانیکی، توان تولید و تولید کند ولی ب ارزشبیش از روزی چند دالر نتواند 

توانست برنامه پذیر  ایجاد ارزش باالتر رفت، همین طور چرخ خیاطی الکترومکانیکی و بعد الکترونیکی که می

ها قرار دهند  در آن DVDتوانستند  هایی که می باشد، ارزش تولید را باالتر و باالتر بردند بعد هم چرخ خیاطی

های بیشتری تولید کردند، ولی در حال حاضر  کردند ارزش خواستند را به راحتی پیاده می ی که میهای و طرح

دیگر کار خالقانه در  ها است و به اینترنت متصل هستند و درون آن پد آی هایی داریم که یک چرخ خیاطی

توانید  رفته است، می ارزش نیز بسیار بسیار باالتر بی انتها شده است و ظرفیت تولیددوزی  طراحی و گل

طراحی ارزشمندی انجام دهید و مستقیما به بازار جهانی عرضه کنید و درآمد کالنی به دست آورید، حاال 

توانید اعمال  فکرش را بکنید این روش نوآوری به کمک فناوری اطالعات را در هر زمینه دیگری نیز می

ت دیگر و دقت کنید در این زمینه اینترنت است که کنید، مثال از عکاسی و طراحی صنعتی گرفته تا موضوعا

چه در زمینه محتوا و چه برای ارتباط و دسترسی و افزار،  نرم کند، چه در زمینة ای ایفا می نقش ویژه

خیلی امور را دگرگون کرده است مثال عینک  برای همه، هر زمان، و هر کجااید که اینترنت به صورت  شنیده

اینترنت اید صحبت از  تواند پدید آورد و این روزها هم که شنیده د که چه تحوالتی میگوگل را در نظر بگیری

توان به اینترنت متصل کرد و دیگر دنیای جدیدی پدید  همه چیز را می  IPv6است، دیگر با فناوری  اشیا

سعه تکنولوژی از کند و ببینید در تو را طلب می کرانی ست که خالقیت ونوآوری بسیار زیاد و واقعا بیآمده ا

آید که تحول زیادی به همراه دارد، هر چند در  هر الیه که باالتر بروید موج جدیدی از نوآوری پدید می

ها باالتر برویم  توانیم افقی هم حرکت کنیم و نوآوری داشته باشیم ولی هر چه در الیه سطح هر الیه می
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های مناسب  به هر صورت باید در زمان .آورند می ها متفاوت هستند و تحول و دگرگونی اساسی پدید نوآوری

مهم بعدی در نظر گرفتن زمان مناسب برای تولید  لفةنظر من مؤ از یک الیه به الیه دیگر رفت و لذا به

های زیادی کسب خواهید  کنید ارزش های خالقانه است اگر نفر اول باشید که یک نوآوری را مطرح می ارزش

گامی انجام دهید ممکن است دچار مسئله شوید داستان مومنتا را که برایتان کرد ولی اگر حرکت زود هن

 دو تا تجربه شکست دیگر را هم بگویم یکی شرکت. گفتم زودتر از زمان مناسبش بود و به شکست انجامید

ای شبیه به آن داشتیم و در  در اولی پنج سال قبل از اسکایپ ایده 96آنتوپیاو یکی هم شرکت  91 کاهوتز

می چهار سال قبل از رایج شدن موتورهای جستجو به فکر راه اندازی موتور جستجو افتادیم که در هر دو دو

ها به اندازه مومنتا نبود و چون چند تا شرکت را  البته میزان ضرر و شکست در این شرکت. شکست خوردیم

کرد به هر صورت این که در تر جبران  ها را راحت های دیگر این شکست کتبردیم موفقیت شر با هم جلو می

وری است یک زمان مناسبی نوآوری انجام دهیم خیلی اهمیت دارد نکته مهم دیگر ارزش جغرافیایی در نوآ

نقاط کرة زمین ارزش یکسانی نداشته باشد و باید این قدرت تشخیص و  محصول ممکن است در همة

زمان برای کدام منطقه جغرافیایی مورد نیاز  بررسی بازار را داشته باشیم که ببینیم کدام محصول در کدام

هایی  گیرد یک نکته دیگر هم در این زمینه قابل توجه است و آن این که ارزش است و مورد استقبال قرار می

گونه به دیگر نقاط سرایت دهیم؟ این  شود را چه که در یک منطقه از جهان مثال در درة سیلیکون خلق می

نیکوکارانه ما هم هست که آموزشی متناسب با قرن بیست و یکم را فراگیر کنیم  امر یکی از اهداف کارهای

انجامد، خوشبختانه در  ان، اشتغال آفرینی و رفاه و توسعه میگذار سرمایههای خالقانه، جلب  که به خلق ایده

دیگر هم در  به دو مولفه .گذشته در سرتاسر دنیا به وجود آمده است های زیادی در دهة ین موارد موفقیتا

این همگرایی  فناوری دورة همگرایی علوم مختلف است و درو دانید االن در علم  مدل کلی اشاره کنم، می

شوند لذا به نظر من دو مولفة دیگر در مدل کلی، فناوری نانو و فناوری  ها پدیدار می است که خیلی نوآوری

هایی خواهند داشت که زندگی  الکترونیک نوآوری بیوتِک هستند که با استفاده از فناوری اطالعات و میکرو

 .کند ما را بیش از پیش متحول می

های تاریک موضوع هم توجه داشته باشیم و همیشه به  این نکاتی را گفتم به جای خود ولی باید به جنبه

که های بیولوژیکی یا مثال خطراتی  های کشتار جمعی یا اسلحه هشدارهای الزم توجه کنیم مثال اسلحه

در بازارهای  2008ها ممکن است ایجاد کنند و زندگی بشر را به مخاطره بکشند و یا اتفاقی که در سال  ربات

منجر کردند  مالی افتاد که با استفاده از ابزارهای ویژه فناوری اطالعات که به نوعی مثل قمار بازی عمل می

ولی این گونه کارهای تخریبی نیز با حمایت . هاست ها همه از جمله نگرانی این .به بحران مالی بزرگ شد

گیرد و در واقع  ان و با انگیزه کسب سود بیشتر که جوهرة نظام سرمایه داری است صورت میگذار سرمایه

                                                                                                                                              

35 Cahoots 
36 Entopia 



96 

 

های افزایش درآمد و سود در شرکت فکر کند من با  ایم که فقط به راه مدیر عامل هر شرکتی را موظف کرده

من به عنوان  .ای است که در شروع به آن اشاره کردم ر ششم از مجموعهاین تفکر مخالفم واین امر محو

کنم و به نوعی سرمایه داری توسعه یافته معتقدم که به  توجه می ارزش اجتماعی انسانمؤلفه ششم به 

 .های انسانی معتقد است  های اجتماعی و حفظ محیط زیست و ارزش ارزش

 

لذا  .گیرد اندیشد قرار می فکری که فقط به سود مطلق به هر قیمت میداری در مقابل ت سرمایه این نوع تفکرِ

های بیشتر و  کند و قطعا این امر موجب موفقیت سرمایه داری نوآورانه به مصالح همه افراد و جامعه فکر می

های آن توجه به مصالح عموم مردم و به نوعی مدیریت جمعی  و مشخصه خواهد شد آوری بیشتری حتی سود

ها است و در این صورت یک عده با افکار نوآورانه فقط به این فکر  یم سازی همگانی در شرکتو تصم

کنند که شرکت جدیدی راه بیاندازند که صرفا سودآوری داشته باشد بلکه به این توجه دارند که شرکتی  نمی

تخر شوند در عین این کند به بهتر کردن جهان کمک کند و به آن مف راه بیاندازند که محصولی که تولید می

 . که سود آور هم هست

 کنیم آقای الهیان با آرزوی موفقیت بیشتر برای شما خیلی تشکر می  . 
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 فرزاد ناظم 

 

 های شخصی خودتان برای ما  از شما متشکریم که برای این گفتگو حاضر شدید، لطفا از تجربه

های شما در زمینه  اید حتما دیدگاه بگوئید و چون شما در توسعه تکنولوژی نیز خیلی فعال بوده

 .شود توسعه تکنولوژی نیز مطرح می

، که سوم راهنمایی را در مدرسه حکیم سنایی در اصفهان تمام کردم و 4331سالم بود، سال  49من : 17زاد

و  جا این آمدم شمال کالیفرنیا پیش پدرم که چند سالی بود کار قضاوت را در ایران رها کرده بود و آمده بود

آسان است و من را گذاشت کالس  جا این که آمدم پدرم گفت مدارس جا این به کسب و کار مشغول بود،

من هم در محیط جدید با مشکالت زبان و فشار دروس مواجه شدم ولی تالش و کوشش زیادی ! یازدهم

دو ورود هم تصمیم ساله بودم و از همان ب 1/41ساله تمام کردم یعنی  2دبیرستان را . کردم تا موفق شوم

های خودم را در بیاورم و برای رفتن به کالج و دانشگاه هم  گرفتم در عین درس خواندن کار کنم و هزینه

روی پای خودم بایستم و البته وقتی دبیرستان را تمام کردم هنوز پول کافی برای رفتن به کالج نداشتم لذا 

رفتن و در عین حال کارکردن تا بتوانم استقالل های مختلف گ های عمومی را در کالج شروع کردم درس

کردم  خواهم بخوانم و باالخره به پزشکی و مهندسی فکر می ای می دانستم چه رشته داشته باشم، اول هم نمی

و شروع کردم به واحد گرفتن، درس شیمی را که گرفتم یک استاد مصری داشتیم که برخوردهای بدی 

ای بروم که درس شیمی نیاز نداشته باشد  م و تصمیم گرفتم به رشتهداشت و یک جوری از شیمی زده شد

ها هم هنوز رشته  البته در آن سال! ای است و علوم کامپیوتر را انتخاب کردم دیدم علوم کامپیوتر چنین رشته

ست پُلی معروف ا تکنیک کالیفرنیا که به کَل شد متوجه شدم که در پلی کامپیوتر خیلی جا افتاده ارائه نمی
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پُلی ولی واقعا جایگاه خودم را پیدا کرده بودم و  دهند که رفتم کَل علوم کامپیوتر را خیلی کاربردی ارائه می

مند شدم و خیلی خوب  اریژینال به رشته کامپیوتر و کارهای کامپیوتری عالقه و واقعا به طور خیلی طبیعی

ر اعتماد نفس نسبت به چیزهایی که یاد گرفته قد سالگی لیسانس گرفتم آن  43تحصیالتم را جلو بردم و در 

که روی  زیاد دنبال کار رفتم و در شرکت رُلم ر ادامه تحصیل نیفتادم و با عالقةبودم پیدا کردم که اصال فک

. کردند، مشغول به کار شدم های کامپیوتری سیستم تلفن که آن موقع تکنولوژی جدیدی بود کار می سوئیچ

همه مند به کارکردن در آن هستند  ها عالقه بود مثل گوگل که این روزها خیلیخوبی شرکت خیلی  98رُلم

گذاشتند که  جور امکانات داشت و همه مشتاق به اشتغال در آن بودند، در بدو ورود یک دوره شش ماهه می

لم از رُ 93در همان ایام، یک شرکت جدید به نام سیدیس. به اصطالح کارآموزی و آماده شدن برای کار بود

را بازی  4380تفرم تلفن کامپیوتری در اوایل دهةفناوری پل در توسعة پیشتاز آمد که نقش شرکتبیرون 

ی با این شرکت جدید دعوت شدم البته بعدها فهمیدم که در واقع چون در دوره همکارکرد و من به  می

کسب کرده بودم به این های به عمل آمده رتبه دوم را  شش ماهه پیشرفت خوبی کرده بودم و با ارزیابی

های خوبی کسب کردم، درست همان  ام، مدتی در این شرکت ماندم و خیلی تجربه شرکت دعوت شده

در . ها تا برنامه نویسی وغیره که خیلی کارهای جالبی انجام دادم کارهایی که عالقه داشتم از طراحی سیستم

 .بود که رفتم به این شرکت جدیدراه افتاده  آپ جدیدی به اسم اُراکل یک استارت 4381سال 

 همان اُراکل معروف؟! 

 !بله همان شرکت که بعدها به درجه رشد باالیی رسید و وارد بورس شد و به قول شما شد اُراکل معروف: زاد

 

تا کارمند داشت ولی بیشتر در بخش فروش بودند و در بخش  900البته اُراکل در همان موقع هم حدود  

های ویژه  مام وقت روی پروژهمن ده سال و نیم در اُراکل ماندم و ت. ر زیادی وجود داشتفنی جای رشد و کا

کردم و معاون مدیر عامل در بخش وب و مدیا شدم خیلی کارهای  مدیر عامل اُراکل کار می الیسونلَری 

ه وجود نداشت جدید به طور جداگان های تکنولوژی های ن موقع هنوز خیلی از مؤلفهدانید آ جالبی کردم، می

 های خوبی انجام دادیم واقعا پروژه. کردیم ها را باید از پایه طراحی و پیاده می ها و سیستم و بسیاری از مؤلفه

خواستیم اینترنت پر  می 4330 بود که در اوایل دهة «شاهراه اطالعاتی»های جالب طرح  ثال یکی از پروژهم

برای چنین . ها بیاوریم های ویدئویی و غیره به خانه نامههای اطالعاتی و ارائه بر سرعت را برای سیستم
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گذاشتیم همه را باید  ها می هایی که باید در خانه سیستمی از سرورها گرفته تا شبکه فیبر نوری و باکس

خانه در شرق انگلیس این پروژه را آزمایشی پیاده در دوهزار  4331کردیم و در سال  طراحی میخودمان 

ش را با هایکار خواستیم اجرا کنیم باید همة که میاوایلِ اینترنت هر طرحی  ور که گفتمط و همان کردیم،

دادیم و لَری الیسون هم هر چند تمرکزش بر فروش دیتا بیس بود ولی خیلی  جزئیات خودمان انجام می

ار اُراکل به کرد کسب و ک کرد و فکر می گذاری می ها سرمایه های متنوع روی اینترنت داشت که روی آن ایده

کم اینترنت و کسب و کارهای اینترنتی  کم 4331و  4331های  سال. ها سود خواهد برد هر صورت از آن

از شرکت  د هانترهابود که یکی از این به اصطالح هِ 4331خیلی رونق گرفت و روبه رشد بود اواخر سال 

محیط مناسبی برای من است و فضای یاهو با من تماس گرفت و من هم برای مصاحبه به یاهو رفتم، دیدم 

جدیدی برای کار و تالش است و تصمیم گرفتم بروم یاهو، البته به خوشی و با حفظ دوستی از اُراکل جدا 

 900خوبی هستیم و رفت و آمد داریم، گفتم که وقتی به اُراکل رفتم حدود  انشدم هنوز هم با لَری دوست

نفر رسیده  91000 ن آمدم تعداد کارمندان اُراکل بهزده سال بیرونفر کارمند داشت و وقتی بعد از حدود یا

یاهو برای . کارم را در یاهو شروع کردم 4336به هر صورت در ماه مارچ . و شرکت کامال رشد کرده بود! بود

دانستند  من محیط مناسبی بود، دو نفر موسس داشت که کار را از دانشگاه استنفورد شروع کرده بودند و می

ای نیاز دارند ولی هنوز بخش تکنولوژی نداشتند و البته کمتر از یک سال از تاسیس  ی افراد حرفههمکاربه 

و غیره به موتورهای جستجو معروف شده بودند و یاهو اینفوسیک های دیگری نظیر  گذشت و سایت یاهو می

لحق شدم تا بخش تکنولوژی شد، من در واقع به یاهو م بیشتر به عنوان یک دایرکتوری برای وب شناخته می

من به عنوان مدیر فنی . لو ببردبتواند کار را همه جانبه جو مهندسی را راه بیاندازم تا تیم تکمیل شود و 

یاهو خیلی سریع رشد کرد و توانست ! شروع کردم و واقعا یاهو به یک غول دنیای اینترنت تبدیل شد

کند زیر ساخت مناسبی برای سرور فارم با استفاده از یک  ها و تمایزهای زیادی نسبت به رقبایش پیدا مزیت

ها و قابلیت توسعه سریع، به جلب توجه کاربران  ایجاد کردیم، پائین بودن هزینه سیستم عامل اپن سورس

 4333در سال . زیادی انجامید و البته شرکت هم باالترین سودآوری را در صنعت اینترنت پیداکرده بود

ترین سرویس ایمیل  را راه انداختیم که صدها میلیون کاربر به آن پیوستند و به محبوبسرویس ایمیل یاهو 

و به نوعی مدخلی برای ورود به اینترنت بود که  ها، یاهو به پورتال وب تبدیل گردید نعالوه بر ای. تبدیل شد

 10هو بیش از در فرایند توسعه یا. شدیممای یاهو اندازی سرویس وب شخصی تحت عنوان  منجر به راه

های مناسبی داشتند خریدیم که موجب شد خدمات یاهو را  ها یا سرویس آپ را که فناوری شرکت استارت

 های ها تا مجتمع کردن این تکنولوژی تر گسترش دهیم و البته از مذاکره و خرید شرکت تر و متنوع سریع

پیوستند کار سنگینی بود که  یاهو میها به  های جدید که از این شرکت جدید در سیستم یاهو و جذب آدم

 .دار بودم اش را من عهده همه

 یاهو به بورس سهام پیوسته بود؟ 
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های  طور که گفتم یاهو را دو نفر از دانشجویان دوره دکتری مهندسی برق در استنفورد به نام بله همان :زاد

شان راه اندازی یک  دف اولیهراه انداختند که ه 4331 در استنفورد در سال14 و دیوید فیلو10 جری یانگ

در درة  خطرپذیران گذار سرمایهکه از معتبرترین  دایرکتوری برای وب بود و تقریبا یک سال بعد سکویا

یاهو  4336آوریل  42سیلیکون است در دو مرحله حدود سه میلیون دالر سرمایه برای یاهو فراهم کرد و در 

 8/99میلیون سهم مبلغ  6/2دالر و با فروش  49به مبلغ وارد بورس سهام شد و با ارزش گذاری هر سهم 

دالر هم باال رفت  448و جالب است که ارزش هر سهم یاهو تا حدود . اش اضافه کرد میلیون دالر به سرمایه

اما یاهو همراه ! پائین آمددالر هم  8ارزش هر سهم تا حدود  2004ها در سال  ولی با ترکیدن حباب دات کام

باقی بمانند و بحران را پشت سر  ها در بحران دات کام آمازون سه شرکتی بودند که توانستند بِی و با ای

 .بگذارند و دچار ورشکستگی و از بین رفتن نشوند

 

 

 دانند در توسعه و بقای یاهو هم شما نقش مهمی داشتید همه می. 

که صرفا یک دایرکتوری باشد به  ای داشتم و همان طور که گفتم یاهو از این البته من هم نقش ویژه: زاد

کاربران بود و روی  همةبه نوعی درگاه ورودی به وب برای های اولیه اینترنت  در سالپورتال تبدیل شد و 

دادیم که البته  هم می جستجوسرویس . مورد نیاز ارائه شد های عمومی این پورتال انواع خدمات و سرویس

 .مدتی هم از سرچ گوگل استفاده کردیم

 یچ وقت به فکر نوعی هم کاری با گوگل نیفتادید؟ه 

، لری و سرگی بنیان گذاران گوگل را به مدیران یاهو معرفی کردم تا ایدة خرید 2004من در آوریل : زاد

میلیارد دالر برای فروش گوگل پیشنهاد  2گیری کنیم، لری و سرگی مبلغ  گوگل را که در شروع کار بود پی

غ یک میلیارد ایستاد و مدتی هم به عنوان نماینده دو طرف من و امید کردستانی کردند ولی یاهو روی مبل

 !مذاکره کردیم ولی توافق حاصل نشد

 خیلی جالب است ! 

 .به فکر بازنشستگی افتادم 2003کم در سال  من کم! بله جالب است: زاد

                                                                                                                                              

40 Jerry Yang 
41 David Filo 
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 چه طور شد که به فکر بازنشستگی افتادید؟ 

قد هستم رهبران هر موج جدید از تکنولوژی با رهبران موج قبلی آن ای دارم و معت من یک فلسفه: زاد

ای که در یاهو بودم بخش  ده ساله ولی در دورة. کردم باید کنار بروممتفاوت خواهند بود، به هر صورت فکر 

غول کار بودند و وقتی جا مش تا مهندس آن 6مهندسی کارآمدی ایجاد کردم، وقتی من به یاهو پیوستم فقط 

مهندس داشتیم عالوه بر این یاهو اولین وب سایتی بود که صدها میلیون بازدید کننده  6000ون آمدم بیر

 !میلیون بازدید کننده داشت 300یاهو ماهیانه حدود  2003در سال . داشت و هیچ وقت از کار نیفتاد

 با بازنشستگی چه طور مواجه شدید؟ 

ای که  سال حضور فعال در این دوره 26بعد از ": و نوشتموبالگ یاهو منتشر کردم ای در  یک بیانیه: زاد

های  وقتی که به استارت آپ! کنم وقت کناره گیری است تکنولوژی شتاب روز افزونی داشت من فکر می

به دوره ده، ! کردم که چه اتفاقاتی در پیش هستند پیوستم هیچ فکر نمی جمع و جوری مثل اُراکل و یاهو می

کنم توسعه و پیشرفت آن برایم بسیار شگفت انگیز است، یاهو نقش  یاهو هم که نگاه می یازده ساله اخیر در

ای در توسعه اینترنت به جایی که امروز رسیده است ایفا کرده است، و من بسیار مفتخر هستم که  عمده

 ".عضوی از تیم خبره و کارآمد یاهو بودم

 بعد از بازنشستگی چه کردید؟ 

ولی بعد از . گذار دنیا و در کنار خانواده بودن با نوشین جان و دو فرزندم گذشت و شتدو سالی که به گ: زاد

 41های نوپا راه انداختم که تا حاال روی بیش از  ی در هستة اولیه شرکتگذار سرمایهآن یک نهادی برای 

از  ،پردازم اد میبا استعد های ش از آن به منتورشیپ برای تکنولوژیستایم ولی بی ی کردهگذار سرمایهشرکت 

مشاوره برای طراحی و معماری فنی یک سیستم تا تدوین استراتژی بازار و یا جلب سرمایه و غیره و همین 

 .کنم های بزرگ ادغام شوند نیز کمک می خواهند در شرکت هایی که می طور به استارت آپ

 َندشما با خانم نوشین هاشمی هم در بنیاد ه (HAND) کنید؟ ی میهمکار 

 های مستعد ای که نوشین جان دارد عمدتا از جوان آن هستم و با عالقه بله من هم عضو هیات امنا: دزا

های خوبی  کنیم که موفقیت های طراز اول، حمایت می اقتصاد در دانشگاه ایرانی برای ادامه تحصیل در رشتة

دی برای قرن بیست و خواهند مدرسه جدی هم هستم که می Nueva Schoolدر هیات امنای . ایم داشته

کنیم  گذاری می ها سرمایه آپ جدید که روی آن های استارت عضو هیات مدیره و مشاور شرکت .یکم بنا کنند

خواهند استارت آپ راه بیاندازند،  های خالق که می هم هستم، ولی واقعا بیش از همه منتورشیپ برای جوان

 .برایم چالش جالبی است
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 هایی  هم درباره آینده صحبت کنید، آینده تکنولوژی را در چه جهت با تشکر بسیار زیاد، قدری

 بینید؟ می

های بسیار فعال را زمینه سالمت و  خیلی چیزها به طور موازی در حال جلو رفتن هستند، یکی از زمینه: زاد

ها و  گیری بیماری های تشخیص و پیش های بیمارستانی گرفته تا سیستم بینم از نوسازی سیستم پزشکی می

ها قطعا در  موبایل. های جدید ساختن داروهای جدید بر اساس نیازهای شخصی و همه بر اساس تکنولوژی

های محلی به طور زنده  گیرند، جمع آوری دیتا از موقعیت ها خیلی بیشتر مورد استفاده قرار می سیستم همة

ی تصمیم گیری بهینه و جدیدی نیاز ها در حال به وجود آمدن، سیستم ها به طور زنده و رسی به دادهو دست

های کار چه تغییراتی  یک سئوال دیگر این است که محل. های بزرگ انجامیده است دارند که به پردازش داده

محیط را بیش از پیش  شویم؟ و باالخره اینترنت اشیا خواهند کرد؟ آیا لزوما دیگر باید در محل کار حاضر

کنند، بر خالف  واجه خواهیم بود که به طور دینامیک عمل میهایی م سازد و با سیستم هوشمند می

آیند و  هایی که می های جدید تکنولوژی در راه خواهند بود، موج بله قطعا موج. های استاتیک فعلی سیستم

 !کنند خود خیلی چیزها را دگرگون می همراه

 گزاریم ممنون و سپاس. 
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 رسول اسکویی 

 
 ین گفتگو حاضر شدید، از تجربیات شخصی شما شروع کنیم و به کنیم که برای ا خیلی تشکر می

 .درة سیلیکون برسیم و دربارة توسعة تکنولوژی هم حرف خواهیم زد

هایی داریم که تعیین  ها و تفاوت جدایی لی از بعضی جهات هماست و بسیاری از تجارب ما مشابه :رسول

من به نوعی مستقل بزرگ شدم . والدین و غیره تاثیر وزندگی و محیط رشد از قبیل محیط  کننده هستند

ها به نوعی  هر چند که از لحاظ امکانات آموزشی همواره حمایت خانواده وجود داشت و این حمایت برای آن

در اولویت بود ولی من دنبال استقالل خودم بودم، شاگرد اول بودن خودش توفیقی بود که من در کنار درس 

کرد و من از  پدرم در بازار تهران کار می. آوردم ردم و برای خودم پول در میک و مدرسه تدریس خصوصی می

کردم  رفتم و هر چند مجانی کار می ها با پدرم به بازار می تابستان. کودکی با فضای کسب و کار آشنا بودم

ان ناصرخسرو خواندم و گذر روزانه از خیاب ابتدا در دبیرستان مروی درس می. گرفتم ولی خیلی چیزها یاد می

های آخر دبیرستان با حمایت خانواده  سال. کرد و مواجه شدن با کسب و کارهای کوچک توجهم را جلب می

چنان کار  آموز ممتاز خیلی موفق بودم و هم جا هم به عنوان یک دانش به یک مدرسه غیردولتی رفتم در آن

برای تحصیالت . درسه جایزه گرفتمام را هم از م دادم و حتی شهریه تدریس خصوصی را هم ادامه می

کردم اگر برای تحصیل به   قبول شدم ولی فکر( امیرکبیر فعلی)تکنیک  در پلی 4911دانشگاهی در سال 

خارج بروم موقعیت بهتری خواهم داشت، آن موقع اعزام دانشجو به خارج در سطح دیپلم مقررات خودش را 

توانستم به آمریکا  4331وب بود موفق شدم و در سال داشت در آزمون زبان شرکت کردم و چون زبانم خ
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اول وارد یک کالج شدم و بعد از دو سال به دانشگاه ماساچوست رفتم و دوره لیسانس و فوق لیسانس . بیایم

 .جا در رشته مهندسی الکترونیک و کامپیوتر گذراندم را در آن

 بعد به کالیفرنیا آمدید؟ 

جا خیلی  ح سواحل شرقی آمریکا کار کردم، البته فضای کار در آننه سه سال در همان به اصطال: رسول

برای گشت و گذار آمدم کالیفرنیا ولی همین جور اتفاقی  4389محافظه کارانه و کند بود تا این که در سال 

 .و مصاحبه کردم بالفاصله به من پیشنهاد کار دادند و من در کالیفرنیا ماندگار شدم AMDرفتم شرکت 

 راح بودید؟مهندس ط 

کردم و  کیشن و طراحی سیستم کار می درقسمت اپلی AMDدر شرق مهندس طراح بودم ولی در  :رسول

های  های جدید تجربه این امر باعث شد که در معرض مشتریان قرار بگیرم و بیشتر روی کاربرد تکنولوژی

. تکنولوژی شبکه قرار گرفتمخوبی پیدا کردم، همیشه در لبه تکنولوژی بودم و در جریان پیشرفت توسعه 

تولید شد و به دنبال آن سریع کردن آن تا AMD اولین مجصولِ ده مگابیت اِترنت در تیم طراحی ما در 

رفت به  ای من هم با سرعت رشد شبکه جلو می تجربه حرفه. مگابیت هم در همین تیم انجام گرفت 400

برای  19ATM Systemاولین تیم طراحی  در 12طوری که در پروژه بعدی هم در سان مایکرو سیستمز

که کار طراحی اولین  11تا این که باالخره در جونیپر. های باال نقش مؤثری داشتم توسعه شبکه در سرعت

های اولیه این انگیزه را در من تقویت کرد که همیشه  ها و موفقیت تجربه. راوتر با سرعت باال را تجربه کردم

 .شم و نوآوری و کار خالقانه را ادامه دهمها با سعی کنم در کنار بهترین

 آپ نبودید؟ به فکر استارت 

بعد از آن ! ماه ورشکست شد 1آپ کوچک پیوستم ولی بعد از  چرا اتفاقا بعد از مدتی به یک استارت: رسول

سال در  3. که آن موقع شرکت در حال رشد و موفقی بود بود که رفتم به سان مایکروسیستمز 4383سال 

در . های مهندسی عمیق و ارزشمندی پیدا کردم ندم و به عنوان یک مهندس کار کردم و خیلی تجربهسان ما

های مدیریتی بپیوندم  این مدت فقط کار مهندسی انجام دادم، مدیران شرکت اصرار زیادی داشتند که به رده

چنان کارهای  همهای من به خوبی استفاده نخواهد شد و  ولی من فکر کردم در آن صورت از توانایی

 .آپ کوچک بروم مهندسی و تکنیکال را ادامه دادم تصمیم داشتم بعد از آن به یک استارت

                                                                                                                                              

42
 Sun Micro Systems 

43
 Asynchronous Transfer Mode (ATM) System 

44
 Juniper Networks 
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 پیشنهادهایی هم داشتید؟ 

 .داشتم ATMهای مختلف شبکه مثل  بله پیشنهادهای زیادی در زمینه: رسول

 خوب باالخره چه کار کردید؟ 

زد و پیشنهاد کرد به شرکت جدیدی  ن به من زنگسابق در سا انهمکاریکی از  4336اواسط سال : رسول

خواستند تجهزات اینترنت و عمدتا راوتر  شرکتِ تازه جونیپر بود که می .که تازه راه انداخته بودند بپیوندم

گفتند اینترنت وجود دارد باید آن را به عموم مردم برسانیم و  های ظرفیت باال تولید کنند، می برای تراکنش

 .طالعات با حجم باال به راوترهای قوی با توانایی تراکنش زیاد نیاز استبرای انتقال ا

 

هایی  گذاران اولیه بسیار با هوش بودند و با دیدگاه من شدم نفر ششم که به جونیپر پیوستم، سه نفر بنیان

م مزایای ماند با اشتیاق فراوان رفتم جونیپر که اگر یک ماه دیگر در سان می 4336در ژوئن . بسیار پیشرو

رسم،  خواهم می شد ولی همه را رها کردم و رفتم چون احساس کردم به چیزی که می زیادی شامل حالم می

در ابتدا اصال به . خواستم فرصت جدیدی بود برای تالش و خالقیت که برایم فراهم شده بود چیزی که می

ستاره بودند متمرکز روی  10دیم واقعا نفر ش 10وقتی . کردم کردم فقط به کار خالقانه فکر می پول فکر نمی

نفر  3000نظیری بود، البته شایان ذکر است که امروزه حدود  یک هدف و یک دیدگاه مشترک، تجربه بی

 . کنند کارشناس و متخصص در جونیپر کار می

 طور پیش رفت؟ بسیار جالب است، کار چه 

واج کردم و با همسرم و دو فرزندمان زندگی که آمده بودم کالیفرنیا ازد حدود یک سال بعد از آن :رسول

ورزیدم، در اوج تالش و کوشش و در ابتدای کار در جونیپر  ام عشق می خوبی داشتیم و من به خانواده

همسرم به سرطان دچار شد، من مجبور بودم زیاد کار کنم و همسرم مریض بود ولی من احساس منفی را از 

که سعی کنی بیشتر تالش کنی و احساس  انی منفی باشی یا اینتو خودم دور کردم، در شرایط سخت می

کردم ولی  های زیادی کار می کار، خانه و بیمارستان، ساعت: من در یک مثلث بودم. مثبت داشته باشی
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ها هم  اش برای ادامه فعالیت یهمراهاش و تشویق و  خسته نبودم، مصممم بودن همسرم در شکست بیماری

. ناپذیر باشم شتری داد و به من کمک کرد که در این مثلث کاری و زندگی خستگیهای بی به من انگیزه

 .کم همسرم بهبود پیدا کرد و من هم تالشم را ادامه دادم کم

 طور بود؟ روحیه شما بسیار در خور ستایش است، در جونیپر کار چه 

افزار  افزار یا سخت نرمشناختم اعم از  ب و با موفقیت زیاد، من هم چون شبکه را میخیلی خو: رسول

 .موقعیت خوبی داشتم و در بسیاری از موارد در رهبری طراحی و اجرا بودم

 ؟طور بود فضای جونیپر چه 

طبیعتا در . کند روید با یک کمپانی چند صد نفره فرق می شما وقتی به یک کمپانی چند نفره می: رسول

ل که من رفتم گفتند بروید کامپیوتر بگیرید و روز او. اند بزرگ ساختارها و قواعد شکل گرفتهکمپانی 

در ده نفر اول یک جور آدم باید بگیرند که ریسک را بتوانند تحمل  ها کمپانی. سیستم عامل نصب کنید

فرق تو با نفر صدم آن است که قرار  یا مشکلی پیش بیاید، د وشو اگر چیزی خراب  در کمپانی کوچک. کنند

آیند باید  کسانی که می است و اهداف تعریف شده وجود دارد، بع محدودمنا. است خودت آن را حل کنی

کرد  ولی تا دو سال گزارش عمل ، مدیر تکنیکال وجود داشت،.فقی بودمدیریت ا. بتوانند مسانل را حل کنند

 هر کسی پشت یک محوردر آن شرایط . شد از دو هفته معلوم می کردی بعد ولی اگر کار نمی. وجود نداشت

در کمپانی کوچک جلسات کمتر است و تمرکز وجود . دهند شود و گاهی با هم مسابقه می متمرکز می کاری

وقتی . ها جذب کردیم از بهترین. ای عالی بودیم ما در هر زمینه. ورید بهترین استهر گروهی که بیا. دارد

زیم، راوتر وجود داشت ما قرار بود راوتر بسا .کند را جذب می های خوبکمپانی خوب باشد خودش استعداد

دانستیم حجم تبادل  خواستیم راوتر برای کاربری با تراکنش بسیار زیاد بسازیم به طوری که می ولی ما می

کردیم  باید روی یک چیز تمرکز می .اطالعات در اینترنت خیلی، خیلی زیاد خواهد شد که فکر درستی بود

 .که آن هم راوتر برای حجم تراکنش زیاد بود

 ر بعدا عرضة عمومی شد و وارد بورس سهام شد؟جونیپ 

نظیر بازار قرار  سهام جونیپر عرضه عمومی شد و مورد استقبال بی 4333 بله، در اواخر ماه جون: رسول

دالر رسید و این برای یک کمپانی  400دالر شروع شد و عصر روز اول به نزدیک  91عرضه سهام با . گرفت

کرد ولی دیگر از من توقع داشتند  هم جونیپر مسیر پیشرفت خود را طی میبعد از آن . موفقیت بزرگی است

های مدیریتی ادامه دهم که با روحیه من سازگار نبود که بیشتر به کارهای مهندسی و فنی عالقه  که در رده

ها هم  ام برسم ولی دیگر بچه بیرون آمدم تا قدری بیشتر به خانواده 2000داشتم این بود که در سال 
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به هرصورت بعد از آن باز هم مشتاق یادگیری . ایجر شده بودند و در دنیای خودشان مشغول بودند ینت

یک بنیاد نیکوکاری هم با کمک همسرم . گذاری روی آوردم بیشتر بودم و به کارهای منتورشیپ و سرمایه

 .مند بودیم در آموزش و بهداشت برای کودکان فعالیت کنیم تشکیل دادیم و عالقه

 عالیت خاصی هم انجام دادید؟ف 

تجارب و معرف م کنم تا بدون نقض قوانین بتوان های آموزشی مشارکت من شروع کردم در فعالیت: رسول

 برایم در این زمینه آشنایی با کارهای یحیی جان هم در شبکة مدرسه. ها از طریق منتورشیپ باشم فرصت

. های تو قرار است رخ بدهد رخ بدهد از طریق چیپ گفت هر ارتباطی که قرار است رییس من می. مهم بود

با کمک دکتر . که دسترسی به همه برسد بخش بعدی آن است که مواد خوب از این مدارها بگذرد و این

ه خوشوقتی من بود که جزو مای. ان توانستیم کارهای خوبی در زمینة آموزشی انجام دهیمتابش و تیم ایش

 .ن بودمتیم ایشا

فکری با رسول جان یک باشگاه رباتیک درست کردیم و با کمک و پشتیبانی  ة مدرسه با همدر شبک :تابش

ایشان چندتا از دانشجوهای شریف یک ربات راهیاب طراحی کردند که آن را به صورت کیت در اختیار 

ادیم مدرسه عضو بودند، قرار د 400کنم آن موقع حدود  آموزان در مدارسِ عضو شبکة مدرسه، فکر می دانش

ها مسابقه برگزار کردیم این کار باعث شد که در آموزش و پرورش این فعالیت مورد  و چند دوره هم بین آن

ای توسعه  ها به طور گسترده توجه قرار بگیرد و طراحی و ساخت ربات و برگزاری مسابقات رباتیک بین آن

 .کنم هنوز هم ادامه دارد پیدا کرد که فکر می

 ی هم راه انداختید؟آپ دیگر آیا استارت 

اش یک  کالود رفتم فکر کردم درست مثل مصرف برق که هرکس در خانه به سمت 2001در سال : رسول

افزاری هم باید همین وضعیت را پیدا کند و لذا استوریج  دارد، امکانات محاسباتی و نرم ژنراتور نگاه نمی

پارااسکیل را در زمینه استوریج راه انداختیم  اهمیت زیادی خواهد داشت، با یکی از دوستان با تجربه شرکت

  .گذاران آن را به شرکت هیتاچی فروختیم های زیادی هم رسیدیم و با نظر سایر سرمایه و به موفقیت

 

 ی دارید؟یاه ها در ایران چه توصیه های شما برای فعالیت بچه با توجه به عالقه و انگیزه 
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 .کنم موضوع مهمی است یلی توجه شده است و من هم فکر میاین روزها به موضوع کارآفرینی خ :رسول

 آیا پیشنهاد خاصی دارید؟ 

هایی را پیدا کنیم که به معنای دقیق کلمه تاثیرگذار  دیگر ایده فکری با یک گویم با هم من می :رسول

گاه طراز اول فکر ها بیرون بیاید، فقط به چندتا بچه با استعداد در چندتا دانش ای از آن باشند و واقعا نتیجه

جا موفق شده است و  ها کار خودشان را خواهند کرد و یا فقط به این نگاه نکنیم که چه کاری این نکنیم آن

اش را درست کنیم که وقتی هم درها باز شود خیلی از این کارها معلوم نیست  که مدل بومی برویم دنبال این

های با  ه باال فکر کنیم چه کار کنیم که به طور وسیع جوانچه سرانجامی داشته باشند، بیایید به از پایین ب

استعداد در اقصی نقاط کشور در کار خالقانه و نوآوری سهیم شوند تا به ارائة یک محصول مورد نیازِ بازار 

اقتصادی و  Zتواند در توسع د نیست میبیانجامد، در این صورت واقعا کارآفرینی دیگر یک فکر لوکس و محدو

 .شتغال مؤثر واقع شودایجاد ا

 طور آن را عملی کنیم؟ بسیار فکر درستی است، خوب چه 

فکری کنیم و یک طرحی تهیه کنیم ولی از پایین به باال فکر  من عالقه دارم که در این زمینه هم :رسول

کنیم و طرحی تهیه کنیم که در نقاط مختلف قابل اجرا باشد، البته قدری آموزش و هدایت و منتورشیپ 

کنند، باید از یکی، دو جا شروع  زم است ولی امکانات زیادی وجود دارند که نیازهای اولیه را بر طرف میال

آید قابل گسترش و تعمیم  هایی که به دست می کرد و اگر خیلی جمع و جور و کوچک جلو برویم تجربه

ها باال  وری آن د تا بهرهدر مناطق مختلف، واحدهای صنعتی و کشاورزی قطعا نیازهایی دارن. خواهند بود

های زیادی صورت خواهد گرفت و  ها نوآوری برود، اگر نیازها مشخص شوند برای رفع نیازها و حل مسائل آن

های  کنند مشتری خواهند داشت و شرکت محصوالتی تولید خواهد شد که چون نیاز مشخصی را بر طرف می

به موفقیت خواهند رسید و چه بسا محصوالتی مورد شوند  نوپایی که برای ارائه این محصوالت تشکیل می

 .نیازِ بازار جهانی هم تولید شود، مهم امید و انگیزه است

 از شما بسیار متشکریم. 
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 مصطفی رونقی

 
  با تشکر، لطفا از شرح زندگی خودتان شروع کنید و مسیری که طی کردید تا به موقعیت فعلی

 .رسیدید

دایی من در تهران رییس یک بیمارستان بود و سال سوم . عالقه داشتم من در دبیرستان به پزشکی: رونقی

. خواهم در آینده چه کار کنم؟ من گفتم به پزشکی عالقه دارمدبیرستان بودم که یک روز از من پرسید می

ها صحبت  های مختلفی برد و من با آن ام مرا پیش پزشکآن روز دایی. او گفت یک روز بیا محل کار من

ای کارشان را دیدم و همان روز فهمیدم که من به پزشکی عالقه دارم ولی به پزشک شدن هیچ عالقه کردم و

شکی بود و تجهیزات پزشکی وارد ام هم آشنا شدم که در کار مهندسی پزبا یکی از دوستان دایی! ندارم

 . مند شدم هدادند و من به آن کار هم کمی عالقها می کرد و یک سری تغییرات هم در دستگاه می

به سوئد رفتم چون در کنکور قبول  4388کردم و فوریه من تا سال چهارم دبیرستان در ایران زندگی می

ماه مرا عقب انداخت چون باید  20رفتن به سوئد حدود . کردبرادرم آنجا زندگی می(. خنده! )شدم نمی

من از این . شددرسم شروع می 4383 دادم و سپتامبرامتحان ورودی دانشگاه را به سوئدی و انگلیسی می

فرصت استفاده کردم و به صورت فشرده همه دروس دبیرستان را مرور کردم و این پایه مرا خیلی قوی کرد 

ای یک رشته ،بعد از امتحان ورودی دانشگاه .م آشنا شدم و زبانم هم تقویت شدجا ه و با سیستم آموزشی آن

آمدند در آزمایشگاه و وقت استادها به صورت مستقیم میمحور بود و ه خیلی تحقیقتازه راه افتاده بود ک

نفر در کالس ما بودند و رابطه نزدیکی با استادها  42من این رشته را انتخاب کردم و کال . گذاشتند می

اش خیلی ضعیف بود و در های کالس من و یک نفر آفریقایی بودیم که بنده خدا پایه تنها خارجی. داشتیم

اتفاقا . من و او افتادیم با هم. گروه او شودخواست هم ای آزمایشگاهی که کارها گروهی بود کسی نمیکاره

ها را خودم انجام بدهم و دو برابر بقیه  این هم برای من خیلی خوب شد چون من مجبور شدم همه آزمایش

 ! کردمدانشجوها کار می
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یکی از همان روزها نشستم به این فکر کردم که . بعد از دبیرستان من وقت برای فکر کردن زیاد داشتم

های  خواهم با زندگی چه کنم؟ تصمیم گرفتم که من باید زندگی خوبی داشته باشم و از قید محدودیت می

آن روز حساب کردم دیدم ! خواستم به آن برسم آزادی مالی بودبزرگترین آزادی که من می. مادی آزاد باشم

 91خواستم تا درآمد آن زندگی خوبی داشته باشم و می توانم بااشته باشم میاگر من یک میلیون دالر د

هر جوری حساب کردم دیدم با کار کردن و  .این آزادی مالی را به دست بیاورمای برسم که سالگی به نقطه

ایم برای همین از همان اول بر! استخدام شدن در شرکت دیگران به هیچ ترتیبی به این نقطه نخواهم رسید

 .معلوم بود که من باید برای خودم یک شرکت بزنم

ها در زمینه تولید  یکی از آن. خواستم وارد دوره تحصیالت تکمیلی بشوم با دو استاد صحبت کردموقتی می

کرد و خیلی کار می زنیکامعروفی بود و با شرکت معروف آستراکرد که خیلی استاد داروهای جدید کار می

یک هفته بعد تماس گرفت و گفت متاسفانه چون تو شهروند سوئد نیستی و . وشش آمدهم از کارهای من خ

ها کار  های آنزنیکا موافقت نکرده که تو روی پروژهتی ما هم محرمانه است، شرکت آستراکارهای تحقیقا

 . کنی

او . کردمیکه او هم روی داروهای جدید و مهندسی ژنتیک کار  من رفتم سراغ استاد بعدی، ماتیاس اوهلن

او اولین کسی بود . استاد بسیار مطرح و مهمی بود و اصال آن دانشکده را در واقع به خاطر او ساخته بودند

از آن از انسولین خوک استفاده پیش . که توانسته بود انسولین را از طریق کشت باکتری به دست بیاورد

طور با کشت مصنوعی و  هود که چشد که کمی با انسان متفاوت است و برای من خیلی جالب ب می

. و وارد این حوزه شدم. ها توانسته بود انسولین را در ابعاد زیاد و هزینه کم تولید کند کاری در باکتری دست

توانی بیایی و تکنولوژی را یاد بگیری توانم تو را روی این پروژه بگذارم ولی می اتفاقا این استاد هم گفت نمی

شدم چون از آن بیشتر ( DNAخواندن ) 11وارد حوزه سیکوئنسینگ. ستفاده کنیهای دیگر او در زمینه

 DNAدر کارهای کلونینگ، یک . ام قاطی کنمآمد و سعی کردم آن را بیشتر با کارهای اصلیخوشم می

کردیم، با یک محقق دیگر هم آشنا شدم که در همان آزمایشگاه دانشگاه به خارجی را وارد یک باکتری می

ها کرد و دنبال این بود که با استفاده از پروتئینکرد و با بودجه خودش تحقیق میستقل کار میصورت م

نور  تاب با استفاده از یک انزیم به نام لوسیفریزکرم شب. ها را ردیابی و شناسایی کند بعضی از باکتری

توان نتیجه گرفت که یک الزم است لذا اگر نور دیده شد می ATP برای صادر کردن نور . کند متصاعد می

سالمت مواد غذایی استفاده این روش برای آزمایش . الزم را تامین کرده است ATPکه  باکتری موجود بوده

خوردم و در همین بار با او نهار میآمد و برای همین هر چند هفته یکمن از کارهای او خوشم می .شدمی

                                                                                                                                              

45 DNA sequencing 
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را ردیابی کرده بود به این ترتیب که ابتدا آن را  یروفسفاتدیدارها بحث رسید به اینکه مولکولی به نام پا

 . شد ردیابی کردکرد و لذا میکرد و سپس در مجاورت لوسیفریز نور منتشر می می ATPتبدیل به 

من به ذهنم رسید که یک آنزیم دیگر را هم به آن اضافه کنیم که این پایروفسفات را تولید کند و از طریق 

از او . های مورد نظر را پیدا کنیم ساطع کند و بتوانیم از طریق ردیابی نور، مولکول همین مکانیزم نور

را خواند؟ کمی روی کاغذ بررسی کردیم و  DNAهای  شود به این شیوه ترتیب توالی مولکولپرسیدم آیا نمی

بود این ایده هم  معروفیبسیار آدم  طور که گفتم همان من رفتم به استادم که. یمقابل انجام رسید یبه نظر

 …گذاری خطرپذیر واو مشاور شاه سوئد و مشاور اتحادیه اروپا و نیز چندین شرکت سرمایه. را مطرح کردم

کردند و اصال دانشکده بیوتکنولوژی را برای او راه  نفره هم در دانشگاه زیر دست او کار می 80بود و یک گروه 

توانستم من هم نمی "!کندکار نمی": بالفاصله گفت. رح کردممن پیش او رفتم و ایده را مط. انداخته بودند

. های مورد نظرم را تهیه کنم توانستم با بودجه آزمایشگاه آن آنزیممن نمی! چیزی بگویم ولی منصرف نشدم

به . ها خواهش کردم که چند نمونه برای من بفرستند ها زنگ زدم و از آن به چند شرکت تامین کننده آنزیم

دوباره ! ها را ترتیب دادم و نور منتشر کرد ها را تهیه کردم و آزمایش جا این آنزیم و آن جا این ر ازهر تقدی

من قبال هم ": گفت! کندپیش استادم رفتم و گفتم من خیلی در این مورد فکر کردم و این روش کار می

تو تمرکز کن روی همان موضوع . اند و نشده استها را رفته ها این راه کند و خیلی گفتم که این کار نمی

  "!ها ردیابی باکتری

 . من تصمیم گرفتم موضوع دکترا را عوض کنم و روی این موضوع کار کنم: گفتم

ترین دکترا در تاریخ این شوی سریعتو اگر کار خودت را انجام دهی می! ای استکار بسیار احمقانه: گفت

 . یتوانی دکترایت را بگیردانشگاه و به راحتی می

  .کندآید و به نظرم این دنیا را متحول میآن کار خوب است، ولی من از این کار خوشم می: گفتم

من دیگر استاد راهنمای تو نیستم و از فردا ! اگر این طور است، برو بیرون: بلند شد، در را باز کرد و گفت

  !من هم گفتم باشد! شودات هم قطع میکمک هزینه تحصیلی

خواهم روشن کنم چطور یک سری فرایندهایی که افراد را در دامن ن داستان آن است که میدلیل نقل ای

کند که تالش بیشتری کنند چون اگر به هدف نرسند شکست سختی ها را وادار می اندازد آن مشکالت می

دهایی است چنین فراین. شوند که خودشان را اثبات کنند تا بتوانند موفق شوندها مجبور می آن. خورند می

 . سازدکه افراد را می
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 جا این هایی که به ن همه خارجیبه نظر م. همین است جا این ها درهای موفقیت خارجی یکی از علت

دانند بسیاری شکست ها که می البته از بین آن. دانندها این را نمی آن% 31البته . رسند قوه رهبری دارند می

، در جا این آیدمثال کسی که از ایران می .نفس و شناخت از خود دارده خورند که این بستگی به اعتماد بیم

گیرد و باید های دنیا قرار می در میان بهترین شناسد،را به خوبی نمی جا این حالی که زبان و فرهنگ و عرف

چنان رشد کند که تک آن نقاط ضعف را بشناسد و در یک مسیری آنباید برود تک. خودش را اثبات کند

هستند، زبان و فرهنگ را  جا این کنی که اهلداری با کسانی رقابت می. خود را نشان داده و اثبات کند

 جا این جامعه. بخشد سازد و قدرت رهبری میاین فرایند انسان را می. ای از دوستان دارندشناسند و شبکه می

ها بیشتر است و لذا از  های موفقی دیده است متوجه شده که شانس موفقیت خارجیهم چون نمونه

های این ناحیه این است که اگر خارجی باشی یک نقطه مثبت  یکی از خوبی. کندها حمایت می خارجی

 . شددر سوئد اما برعکس بود، خارجی بودن خیلی منفی تلقی می. شودحساب می

شد با همان محققی که ام با استاد راهنمای مطرح و معروف به هم خورد و قرار رابطه 4331خالصه در سال 

ز دانشگاه وام بگیرم و کمک و برای همین مجبور بودم ا مگفتم کار کنم ولی حمایت مالی کافی نداشت

از ماتیاس، همان استاد راهنمای  ،یک سال بعد. های کوچک بگیرم و سختی تا پایان دکترا ادامه داشت هزینه

ها آشنا باشم و سعی کردم رابطه  ا با کارهای آنسابقم اجازه گرفتم که سر جلسات دانشجویان او بروم ت

خوب یادم هست که . راه انداخته بودم  DNAبعد از مدتی من دو روش برای خواندن . ام را ترمیم کنمعلمی

وقتی دومین روش را انجام دادم به دفتر ماتیاس رفتم تا او را در جریان بگذارم ولی آن زمان برای یک 

تایج اولیه را برایش من به هر ترتیبی بود شماره فاکس هتل او را پیدا کردم و ن .کنفرانس در بوستون بود

من سه ! سراغ من خواهد آمد دانستم که سه روز بعد که به سوئد برگردد حتما اول صبح می. فرستادم

ی از های مرتبط را طراحی و اجرا کردم و حجم زیاد روز پشت سرهم کار کردم و انواع و اقسام آزمایش شبانه

وجو کرد زده آمد در آزمایشگاه و پرس او هیجان. یاس برگردد آماده کردمنتایج آزمایش را برای زمانی که مات

به او گفتم این روال خیلی ساده . کلی سوال پرسید و من برای همه جواب داشتم. و من روال را توضیح دادم

از او خواستم که . دیدم متقاعد شده است. توان آن را روی یک دستگاه اجرا کردشده است و به سادگی می

از سهم شرکت، در تاسیس یک شرکت برای تجاری سازی این روش با من شریک شود، % 91در ازای 

آن ! بودن وی، ظرف دو هفته دو میلیون دالر سرمایه جذب کردیم با توجه به شناخته شده. موافقت کرد

 .ترین رشد را در اروپا تجربه کردشرکت سریع

 دهید؟ی در مورد نحوه کار آن روش توضیح میکم 

وجود داشت که برای آن جایزه نوبل را هم در سال  DNAتا آن زمان فقط یک روش برای خواندن  :رونقی

کردند و بر اساس اندازه، را قطعه قطعه می  DNAها  آن. برده بودند ولی آن روش خیلی گران بود 4338
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کردیم و مولکول میتک اضافه ما قطعات سازنده را تک. کردندمیرا شناسایی  DNAهای مختلف  مولکول

DNA شد و قابل تشخیص نور ساطع می شدند واگر با پایروفسفات مربوطه متناظر بود، با هم ترکیب می

شد با روش ما قابلیت گسترش داشت و می. کردیم و به همین ترتیبسپس نوکلوید بعدی را اضافه می. بود

سال هم  49یک نفر، سه میلیارد دالر هزینه شد و  DNAروش قبلی برای خواندن . ام دادهزینه کم انج

 . طول کشید

 سرنوشت آن شرکت به کجا رسید؟ 

میلیون  30میلیون دالر، دور سوم  49در دور اول دو میلیون دالر سرمایه جذب کردیم، در دور بعد  :رونقی

میلیون  420شد که طی آن توانستیم  و وارد بورس سهام یدر سوئد عرضه عموم 2000دالر و نهایتا در سال 

دادم و دانشگاه تا زمانی که بتوانی مقاله تحقیقات شرکت را در دانشگاه انجام می. دالر دیگر جذب کنیم

منتشر کنی، با این امر مشکلی ندارد ولی استنفورد دقیقا برعکس است چرا که اگر تحقیقی با امکانات و 

من از شرکت بیرون آمدم چون . صورت بگیرد، حق مالکیت آن مال استنفورد استوسایل دانشگاهی 

های عمومی مدیریت مثال پیش از مصاحبه. های زیادی با مدیریت شرکت داشتم و جو سالم نبود اصطکاک

از طرف ! شودگفتند تو در جلسه نیا، چون به علت خارجی بودن تو اعتبار شرکت کم میمجموعه به من می

اساسا مدیر مناسب . ها بینش کافی برای گسترش و رشد شرکت را ندارند کردم که آنمن احساس می دیگر

 . کارانه بودها بسیار محدود و محافظه برای بزرگ کردن شرکت نداشتند و افق دید آن

  وقتی از شرکت بیرون آمدید، پتنت اختراع شما چه شد؟ 

انشگاهی اختراعی داشته باشید، هزینه ثبت اختراع را باید در سوئد اگر شما به عنوان یک محقق د :رونقی

هزینه ثبت اختراع را خود دانشگاه : در آمریکا بر عکس است. خودتان بدهید و حق اختراع برای خودتان است

 . دهد و مالکیت معنوی از آن دانشگاه استمی

ه بود که اگر من سهام خودم را در این زمان وضع شرکت به حدی خوب شد. دکترا را گرفتم 4338در اکتبر 

من تصمیم گرفتم حاال که پول کافی به دستم رسیده . شدمیلیون دالر نصیبم می 10فروختم حدود می

برای شروع یک مسافرت تفریحی یک ماهه در فلوریدای آمریکا برای خودم ! است خودم را بازنشسته کنم

گشتم سوئد و به محض رسیدن رفتم در آزمایشگاه و ام سر رفت و بردو هفته که گذشت حوصله. ترتیب دادم

 دیدبازروزه از مراکز مهم ژنتیک آمریکا  11در یک تور مجددا،  4333در فوریه ! شروع کردم به کار کردن

دیگو و  آنجلس و سن و لوس( سان فرانسیسکو)از نیویورک و کانکتیکات و سیاتل و درة سیلیکون . مکرد

کردم و  ها و مراکز مهم دیدار  ها و شرکت روز از دانشگاه 11ردم و در این هیوستون و واشنگتن دیدار ک

های  دنبال فرصت. شدم ها هم آشنا  دادم و به نوعی تبلیغ شرکت هم بود و با کارهای آن تحقیقاتم را ارائه 
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مینا آشنا قبل از این سفر من با شرکت ایلو. ی هم بودم و تصمیم داشتم در آمریکا جای مناسبی بیابمهمکار

کردم و در آن در مورد ایلومینا  د فیزیک نور و فوتونیک دریافت میبرخی مجالت تخصصی در مور من. بودم

خواستند سنسورهایی برای ردیابی مییابی نور توسعه داده بودند و ها شیوه بدیعی برای رد آن. خوانده بودم

ها  با آن 4333 در سال من در آن سفر. شتندای هم به ژنتیک دابسازند و عالقه مواد شیمیایی و منفجره

در  DNAها یک فرایند بسیار پیچیده برای خواندن  آن. ها یک طرح تجاری ارائه کردم مالقات کردم و به آن

که ما در شرکتمان در سوئد توسعه داده Pyrosequencing پیشنهاد من این بود که با . نظر داشتند

خواندن شود طوری توسعه داد که همة فرایند  و کار را می .شودمی بودیم، بسیاری از مراحل میانی حذف

DNA  آن زمان فرایند خواند . بشقاب انجام بدهییک را در یک فضای به اندازهDNA کشید ها طول می سال

تیم ایلومینا از . ی کردندهمکارها هزار محقق برای اولین اجرای آن  میلیارد دالر هزینه داشت و ده 49و 

ها آمدند سوئد و ظرف دو هفته یک طرح پژوهشی نوشتیم و به  ن خوششان آمد و بعدا گروهی از آنطرح م

وقتی که بودجه طرح پژوهشی . آمریکا ارائه کردیم و آن طرح پژوهشی قبول شد در 16موسسه ملی سالمت

خودم هر  اههمرتوانستم آن بودجه را کردم چرا که میتصویب شده بود من موقعیت بسیار خوبی پیدا می

 . کردهای موجود برای من ایجاد میجایی که خواستم ببرم و آزادی زیادی بین گزینه

 چطور شد که درة سیلیکون را انتخاب کردید؟ 

زدن در اصال قدم. های خوب نزدیک هم هستند ها و دانشگاه شرکت! خیلی خوشم آمد جا این از انرژی :رونقی

.  …از هاروارد، سیاتل، مدیسون و استنفورد و. هادهای زیادی داشتممن پیشن. پالوآلتو، انرژی بخش است

مدیسون خیلی سرد بود و . فرانسیسکو بوداتفاقا تنها جایی که اصال دوست و فامیل نداشتم همین ناحیه سان

در سیاتل هم شرایط مالی و تحقیقاتی عالی بود ولی در چهار !. خواستم از سرمای سوئد فرار کنم من می

توانم این هوا را تحمل به رییس آن موسسه گفتم من نمی! آمدجا بودم پیوسته باران می که من آن روزی

سهام . جوالی رفتم سرکار و آزمایشگاه را برقرار کردم 41به استنفورد آمدم و  4333جوالی  41! کنم

 .بودم جا این ما هم در سوئد عرضه عمومی شد و من Pyrosequencingشرکت 

 

                                                                                                                                              

46 NIH: National Institutes of Health 
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دالیلی که من آمدم این بود که مدیران شرکت در سوئد اصال آن افق دید وسیعی که برای گسترش یکی از 

گفتند که بازاری ها می انسان را بخوانیم، ولی آن DNAگفتم که باید  من به آنها می. کار الزم بود نداشتند

با افراد زیادی آشنا . بود وارد فضای استنفورد شدم و این محیط برایم خیلی جالب جا این .(خنده! )ندارد

زمینه شیمی مثال من با پیش. شودطور انجام می ای چهتازه متوجه شدم که تحقیقات بین رشته جا این .شدم

کردم کرد صحبت میهادی تحقیق میشناسی مولکولی با محمودرضا کسنوی که روی مدارهای نیمهو زیست

نتیجه . توان کرد آشنا شدمتراشه سیلیکون چه کارهایی میکه روی  و این CMOSجا من تازه با مفهوم  و آن

شود استفاده کنیم و کار را می( روش ایلومینا)ها این بود که دیگر الزم نبود از فیبر نوری  این صحبت

البته کمی طول .  13نهایتا این کار بعدها یک شرکت جدید شد به نام اونتوم. مستقیما روی تراشه انجام داد

قابل  ،به خاطر گران بودن سنسورهای نور در آن زمان بود ولی با روند کاهش قیمت سیلیکون کشید که این

  .دهدمیبینی بود که این اتفاق باالخره رخ پیش

کردم تا اینکه مدیر من بعد از آمدن به استنفورد تا یک سال و نیم روی پروژه مشترک با ایلومینا کار می

او گفت من کامال نسبت به . اند پروژه مرا فعال تعطیل کنندشرکت به من گفت که تصمیم گرفته

های روش تو آگاهی دارم ولی ما تصمیم داریم به زودی در بازار بورس، سهام شرکت را عرضه کنیم  پتانسیل

تر روش قبلی ما پیچیده. داران بالقوه را راضی کنیم باید محصولی عرضه کنیم که بتوانیم سهام و برای این

دهد در شرایط فعلی ما تصمیم که یک محصول آماده به دست ما می کند و با توجه به اینکار می است ولی

گرفته بودم را به استنفورد بیاورم و  NIHتوانم بودجه پژوهشی که از او گفت من می. داریم آن را جلو ببریم

 . کارم را ادامه بدهم

شتیم که بحث تاسیس شرکت پیش آمد و من بعضی گها از یک مسافرت برمیچند وقت بعد با یکی از بچه

هایی که از سوئد داشتم به او گفتم و آمدیم در آزمایشگاه چند ماه کار کردیم و دیدیم در تئوری کار از ایده

کردیم یک سالی روی این پروژه کار می. را تاسیس کردیم 18به این ترتیب شرکت پارالل بیوساینس. کند می

به نوعی رقیب . کند ولی تکنولوژی ما بهتر بوددارد روی محصول مشابهی کار می که شنیدم ایلومینا هم

 . 13بعد از سه سال آن شرکت پارالل بیوساینس را فروختیم به افیمتریکس! ایلومینا شدیم

ها در حوزه آن موقع احساس من این بود که حجم داده. ا تاسیس کردمر 10نکست بایوشرکت  2001در سال 

  آن زمان هم. ها پدید خواهد آمدروز بیشتر خواهد شد و نیاز زیادی به قدرت تحلیل این داده ژنتیک روز به

                                                                                                                                              

47 Avantome 
48 ParAllele BioScience 
49 Affymetrics 
50 NextBio 
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برای همین حجم قابل توجهی از داده را بردم ایران و سعی کردم با همکاری برخی از اساتید دانشگاه از 

 .های ژنتیک را در ایران ایجاد کنیمهای تحلیل داده جمله دکتر تابش زیرساخت

 بودن نیروی انسانی انجام دادید؟ این کار را به خاطر ارزان آیا 

با بقیه کارهای بنیاد  خواستم همراهفقط یک احساس درونی بود که می. نه، صرفه خاصی نداشت: رونقی

چند تا ایده داشتیم، یکی، . که کارآفرینی تکنولوژیک در ایران گسترش پیدا کند رونقی، کمک کنم به این

خواست اینترنت را روی کنتورهای برق بیاورد  می های ژنتیک بود، یکی از دوستان هم ده دادهمثال همین ای

که کنتورهای برق، خودشان به صورت اتوماتیک میزان مصرف خودشان را گزارش کنند و این امکان 

گ که من اتفاقا یک دستگاه پایروسیکوئنسین. …داد وهای متغیر میمدیریت بهتر مصرف را با اعمال تعرفه

های خوبی داشتیم ولی ایده. خواستیم آن را در ایران راه بیندازیمدر اونتوم ساخته بودم برده بودیم و می

ها درک درستی از اهمیت این کارها نداشتند بچه. که یافتن تیم مناسب خیلی سخت بود حقیقت امر آن

تر شد ها جدی بعد هم مساله تحریم. کردندنمیها را حس  نبودند و دامنه اثر این فعالیت جا این چون در بازار

دکتر . برگزاری جایزه کارآفرینی رونقی ما نتوانستیم ادامه دهیم ،شد و بعد از سه سالو روابط ضعیف می

تابش و دیگر اساتید زحمات بسیار زیادی کشیدند و استعدادهای خیلی خوبی هم وجود داشت ولی چون در 

ها بیشتر  طور که گفتم البته تحریم رفت و همان ند، کار به نحو مطلوب جلو نمیکرد جهت نیاز بازار فکر نمی

 .از همه بازدارنده شد

 اندازی راه های مربوط بههای بنیاد رونقی نقش مهمی در گسترش ایده به هر صورت، فعالیت: تابش 

 . تدر ایران داشت و تاثیر زیادی گذاش …های نوپا، کارآفرینی و طرح تجاری و  شرکت

حتی بعضی از . دادیمحتما تاثیرهای مثبتی داشت ولی اگر تحریم نبود حتما ما آن را گسترش می :رونقی

های  و راهنما برای شرکتاضی کرده بودیم که در نقش مشاور کارافرینان باتجربه در درة سیلیکون را هم ر

های  شد تحقیقات و فعالیتنبود، میقدر تحت فشار تحریم اگر ارتباط تجاری این. نوپا در ایران کمک کنند

شدند های ایرانی هم درگیر فرایند میجا پیش برد و نهایتا محصول را در آمریکا تولید کرد و بچه اولیه را آن

هایی را که برده بودیم ایران در آمریکا خودم بعدها دو تا از همان ایده. شناختندرا می جا این کم بازارو کم

 . حیف شد که در ایران نشد! م و هر دو را هم فروختیمتبدیل به شرکت کرد

که من در استنفورد بودم یک نفر از طرف ایلومینا به من ایمیل زد که بروم برای سمت  2003حدود سال 

گیرند بلکه با برخی های بزرگ خودشان مستقیم تماس نمی این شرکت. ها مصاحبه کنم مدیر تکنولوژی آن

. کنندنسانی قرارداد دارند که مسائل یافتن استعدادهای مناسب را مدیریت میهای تخصصی نیروی ا شرکت

یک نکته در مورد ایلومینا . شدیممن در این زمان شرکت اونتوم را داشتم و به نوعی رقیب ایلومینا تلقی می
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ا خیلی ه ها در شناخت بازار، طراحی محصول و اجرای استراتژی که آن برای من خیلی جالب بود و آن این

منتشر ها روز بعد یک خبری  کردیم، آنهایمان را که اعالم می ما هر تحولی در فعالیت. شاهکار بودند

ها  آن. اندها مسیر ما را حدس زده بوده داد آنداد و این نشان میالشعاع قرار میکردند که خبر ما را تحت می

ما در فکر آن . شناختندند خیلی خوب میذهنیت و روحیه مشتریان عمده را که دانشمندان ژنتیک بود

دانستند که ها می بودیم که محصولمان با حداقل هزینه کار کند و تجهیزات را به حداقل برسانیم ولی آن

شان با تجهیزات مدرن به نوعی های پیشرفته اساتید دانشگاه و محققان برجسته دوست دارند که آزمایشگاه

تر بود و همه کارها چند میلیون دالر بود و دستگاه مد نظر ما بسیار ارزان یک دستگاه ایلومینا. دمطرح باش

انداختیم دور و با توجه به آن تراشه را می ،شد میشد و وقتی کار تمام روی یک تراشه سیلیکون انجام می

 …فیلتر و ها، این کار به صرفه شده بود و به این ترتیب اکثر قطعات متحرکه و دوربین وقیمت نزولی تراشه

خالصه برای من همیشه نحوه ! ها توانسته بودند محققان برجسته را متقاعد کنند ولی آن. کردیمرا حذف می

 . ها، قدرت گسترش بازار، شناخت مشتری و طراحی محصول این شرکت محل تعجب و سوال بود مدیریت آن

ها با من تماس گرفت و  ز مدیران آنیکی ا. که برای استخدام تماس گرفتند، من جواب ندادم 2003در سال 

من گفتم من ماه پیش یک شرکت . گفت خوب است با این شرکت مدیریت نیروی انسانی صحبت کنی

نهایتا . تاسیس کردم و ما به نوعی رقیب هستیم و هر اطالعاتی که از من بگیرند ممکن است به ضرر ما شود

و  اید سراغ منکه آمده مدیرعامل و تشکر کردم از اینبه خاطر احترام آن مدیر ایلومینا من زنگ زدم به 

 گفت حاال تو بیا. بت خواهیم داشتام که ما حتما با هم رقاولی من تازه یک شرکت تاسیس کرده گفتم

ها بینش خیلی خوبی  من رفتم با چند مدیر ارشد شرکت صحبت کردم و دیدم آن. کنیممساله را حل می

ها با کمپانی من به صورت مشترک کار  من شرط گذاشتم که آن. سیار عالی استها ب دارند و روش اجرایی آن

شود کار کرد و طور نمی ها گفتند ما به این نتیجه رسیدیم که این چند جلسه که صحبت کردیم آن. کنیم

من هم قبول کردم چون استراتژی خروج خوبی بود چون ما ! خریم میلیون دالر می 60رکت اونتوم را کل ش

م که قبول کردم این بود که من یکی از دالیلی ه! ای هم از کسی جذب نکرده بودیموز اصال سرمایههن

. ای که در ذهن من هنوز حل نشده بود نحوه فروش بودطور باید دستگاه را ساخت ولی مساله هدانستم چ می

حصول بفروشد تا شرکت در این صنعتی که ما هستیم، هر مسئول فروش باید سالی یک و نیم میلیون دالر م

االن هم هر . و خیلی وضعشان خوب بود ندفروخت ایلومینا آن موقع شش میلیون دالر میدر . پایدار باشد

خواستیم محصول ارزان بسازیم، هر فروشنده باید ولی برای ما که می. فروشدمیلیون دالر می 49فروشنده 

خالصه من فقط تعهد گرفتم که محصول . شده بودفروخت و این معادله در ذهن من حل نها محصول می ده

پیش خودم فکر کردم که . وقت آمدم ایلومیناما را هم بسازند و از استنفورد استعفا کردم و به صورت تمام

 گونه به سال مثل یک دوره دانشگاهی از این مدیران فوت و فن مدیریت را خواهم آموخت که چه 9من 

های زیادی در ها پروسه در این شرکت. سال این بار آموزشی برقرار است 6ز هنوز هم بعد ا. رسیدند جا این
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من به . ها ده سال باقی مانده بودندیک دسته از این پروسه. شودطول زمان برای رتق و فتق امور ایجاد می

ی اکردم آن چیزی که ده سال دوام آورده حتما پروسهکردم چون احساس میها دقت می طور خاص به این

که تحول  ها و این ها، تاریخچه آن من به آن! شد رفت و قربانی تکامل میاز بین میبنیادین بوده است وگرنه 

  .کنمکردم و میگونه بوده است خیلی توجه می ها چه آن

. کنیمسال پیش از امروز را بررسی می 1بینی رویم پیشساله داریم و هر سال می 1های بینیما پیش

سال پیش  1های بینیتوان دید که آن پیشها خطاهای بزرگ دارند ولی میبینیاوقات پیشبسیاری از 

تر تیم مدیریت خیلی مهم است و از همه مهم اندای در موقعیت فعلی شرکت داشته کنندهنقش تعیین

و ها در رشد دادن  های بارز درة سیلیکون همین مدیریت قوی و مهارت آن یکی از ویژگی. مدیرعامل

همین که مدیرعامل ایلومینا احساس کرد من آدم مناسب برای توسعه تکنولوژی او . ها است گسترش شرکت

در سوئد هرگز چنین . جا این هستم حاضر شد خیلی مایه بگذارد و هر کاری الزم است بکند تا من بیایم

تازه من زبانم به . مقدم است بر توانمندی افراد …که خارجی هستم و  مسائل نژادی و این! افتاداتفاقی نمی

 . توانستند تشخیص بدهند من سوئدی نیستمحدی قوی بود که پشت تلفن نمی

  

 

 .های فعال در حوزه ژنتیک است ترین شرکت ایلومینا یکی از بزرگ

پوشند تا آن کسی که قابلیت انجام کاری مقابل، از همه مسائل و حتی نقاط ضعف چشم می ، در نقطةجا این

زبان ما خیلی ضعیف است و واضح است که خارجی هستیم  جا این .ارد در موقعیت مناسب قرار بگیردرا د

های  شرکت. خواهی بکنیکنند که تو چه کارهایی کردی و چه کارهایی میها فقط به این توجه می ولی آن

به جز . زیادی خواهد بوداروپایی این بینش را ندارند و به نظر من در پنجاه سال آینده اروپا دچار مشکالت 

 . شودای که گفتم، مسائل مربوط به پیر شدن جمعیت اروپا باعث کاهش نیروی مولد میمساله

تراکم . است «اثر تراکم »فاکتور مهم دیگر  !که درة سیلیکون جذاب است هوای خوب است یکی از دالیل این

گذاری، استعداد حقوقی در ، استعداد سرمایهژیکی تکنولواستعدادها .ها زیاد استزمینهافراد مستعد در همه 

. وجود داردند جا این ها در تراکم زیادی همه این. های قانونی جمع هستند، زیرساخت جا این هاهمه زمینه
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همین االن اگر من بروم در خیابان به صورت تصادفی با یک نفر صحبت کنم، طرف به احتمال زیاد یک 

 . است، یا وکیل است یا مهندس و محققیا مدیر شرکت ! ای هستکاره

مودرضا کسنوی ورزش مثال من با مح. شدهای دوستانه زده میهای ما در جمعجرقه خیلی از پروژه

. تفهمیدیم که واقعا مفید اسگرفتیم میدنبالش را که می! خوردتو می به درد CMOSگفت کردم، می می

بهنام : کردیم، چند تایشان استاد استنفورد بودندال بازی میهایی که فوتب در بین دو نیمه فوتبال با بچه

 من با محمود مثال. خوردها پروژه جرقه می از بین همین صحبت... تبریزی، مهرداد رضایی، محمود رضوی، 

این . شود ایجاد کرداین تراکم استعداد را به راحتی نمی. ژنتیک قلب شروع کردم رضوی پروژه در حوزة

 . شود ایجاد کردست و با پول هم نمیمنحصربفرد ا

توبا در کانادا آمده بود و با کارافرینان صحبت  یک بار در زمانی که من در استنفورد بودم فرماندار ایالت مینه

توبا را قطب  خواهیم مینهگفت ما پول نفت زیادی داریم که پایدار نیست برای همین می می. کرد می

م این کار شدنی نیست و شما بروید دنبال چیزی که در آن مزیت داشته من به او گفت. تکنولوژی کنیم

 . باشید

بینید که یک زنجیر است از عوامل متعدد که هر کدام در بهترین وقتی به درة سیلیکون نگاه کنید می

االن شما . شودها، باعث گسستن این زنجیر میفقدان هر کدام از این حلقه. اندشرایط به هم متصل شده

این یعنی . گذاران خطرپذیر هستندنفر برنده نوبل در بین این سرمایهدو  بینیدمی «سندهیل رود»بروید در 

چنین . کنندگذاری میاند و خودشان دارند سرمایهگذاران به انتهای رشد علمی رسیدهبعضی از این سرمایه

این طور نیست که یک نفر که صرفا  .کند و نهایت آن استفردی ابعاد علمی قضیه را هم به خوبی درک می

از آن . گویدفهمند یک دانشمند چه میگذاران میاین سرمایه. پول داشته باشد بتواند چنین کاری بکند

های خوبی مثل  دانشگاه. صنعت بسیار قوی است. پول هم که هست. طرف وکالی طراز اول وجود دارند

های مختلف استعداد ایجاد رده ها در خوزه، این ایالتی سن رانسیسکو، حتی دانشگاهف استنفورد، برکلی، سان

سرازیر  جا این هست، همه استعدادهای برتر دنیا به جا این به خاطر هوای خوب و پول زیادی که در. کند می

 . به وجود آمده است دیگر یکها هم از برخورد تصادفی افراد مستعد با بسیاری از این پروژه. شوندمی

. برجسته شود، مثل پژمان نوزاد VCتواند یک ها را برقرار کند خودش می ش بتواند این ارتباطکسی که خود

کند در حال زیرورو کردن کاری که دارد می. پژمان تحصیالت آکادمیک پیشرفته ندارد ولی حیرت آور است

پلم هم داشته الزم نیست پروفسور استنفورد باشی، حتی کسی که دی. گذاری خطرپذیر استصنعت سرمایه

بوک را تاسیس کرد یا مثال زاکربرگ که فیس. تواند وارد این عرصه بشود و نظم موجود را برهم بزندباشد می

از هر ! ها دوره لیسانس را هم رها کردند و االن دیپلم دارند باکس بود، اینآرش فردوسی که از موسسان دراپ

ارج و احترام  جا این یک مساله دیگری که. وسیستم رشد کنیتوانی وارد شوی و در اکای که بخواهی میزاویه
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تو هر . شوداین امتیاز مثبت محسوب می ‼باالیی دارد این است که تو دانشگاه را رها کنی و بیایی بیرون

گویند  همه می. کنندکجای دنیا که باشی اگر از دانشگاه بیایی بیرون همه به تو به دیده تردید نگاه می

داده، پول  اندازی شرکت را ترجیح می چون راه  اگر بگویی این کار را کرده! امتیاز مثبت است جا این !نکشید

باکس را با را رها کرد و دراپ MIT ساله بود که 43مثال آرش فردوسی  ‼گذارندمی ایشبیشتری بر

 MITاز  رافیهای انصگفت دو تا از بچهمن خوب یادم هست که پژمان به من می. کالسش تاسیس کرد هم

اصال انصرافی بودن ! گذاری کنیمها سرمایه بیا توی شرکت این. باکس را بزنندخواهند دراپهستند که می

خواهد ساله انصرافی چطور می 43یک جوان گفتم من پیش خودم می .گفتم خب، ببینیمشان .متیاز بودیک ا

 !شرکت بزند؟

مثال . پروردود فضایی است که استعدادها را در بازار میالبته یکی از مزایای مهم ناحیه درة سیلیکون وج

ها بودند که  گذاری کرد و آنباکس سرمایهگذاری خطرپذیر خوبی است و روی دراپسکویا شرکت سرمایه

ها ایران بودند یا هر جای  وگرنه اگر آن. باکس را بسازنداش دراپکمک کردند آرش فردوسی و همکالسی

 . رسیدند ه این حد از موفقیت نمیا بودند بدیگر آمریک

 شود در حالی که شما در حوزه ة سیلیکون عمدتا به صنایع الکترونیک و کامپیوتر شناخته می در

 ای چیست؟ های بین رشته یهمکارتصویر شما از . بیوتکنولوژی هستید

های تخصصی د و حوزهای بود و به تدریج با رشد علم طبقه بندی شعلم از ابتدا به صورت بین رشته :رونقی

در این تماس . شوندروند و همگرا میمی دیگر یکهای خاصی از علم دارند به سمت پدید آمد ولی االن طبقه

آدم باسواد در شیمی خیلی زیاد است و کارهای . پذیردهای مختلف دانش، کارهای بدیع صورت میحوزه

های یع و منحصر بفرد است حاصل از التقاط حوزهکارهایی که خیلی بد. دهندرایج و متداول را انجام می

نیستند ولی داروهای نسل  جا این مثال صنایع داروسازی سنتی. شودانجام می جا این مختلف دانش است و

از هر . شودانجام می جا این شوند یا فرایند رهاسازی خاصی دارندسازی هم میجدید که عموما شخصی

 . وجود دارد جا این هیزات پزشکی گرفته تا اینترنت،ای که نگاه کنی، از تجمحدوده

 …کند؟ روی لنز چشم و روباتیک و عینک گوگل وگوگل از سرچ اینترنتی شروع کرد، ولی االن دارد چه می

 اگر بازار وجود داشته باشد یا قابلیت به وجود آمدن داشته باشد،. مساله اصلی بازار است. کند دارد کار می

ممکن است یک دهه تراشه سیلیکون داغ باشد و . د الزم برای توسعه محصول آن وجود داردهمه موا جا این

این اکوسیستم توانایی رشد دادن هر نوع تکنولوژی را . یک دهه اپ موبایل و یک دهه دیگر بیوتکنولوژی

وژی اتفاق باالترین سطح همگرایی در بیوتکنول. شناسی استرو قرن زیست کنم قرن پیشِمن فکر می. دارد

کارمندان من % 80دهیم ولی انجام می DNAمثال ما در شرکت ایلومینا که کار تعیین توالی . افتدمی
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ما دکترای برق و کامپیوتر و مکانیک و شیمی و فیزیک . شناسی هستند هایی غیر از زیستمتخصصان رشته

 ! اندشناسی خوانده هم زیست% 20ریم و در این البال، دا... و

ر من انقالب بعدی صنعت ارتباطات از طریق سنسورهای بیولوژی خواهد بود کما اینکه سامسونگ االن به نظ

شروع کرده و چه بسا در آینده نزدیک به حدی برسیم که در یک وسیله همراه افراد، مثل ساعت مچی، 

DNA هوا و غذا و . ستیدنیا دنیای دیجیتال است، مستقل از اینکه مشغول چه حوزه علمی ه. را هم بخوانیم

ها باید های دیجیتال جمع کنند و این دادهتوانند دادههمه جا سنسورها می. هم دیجیتال شده است …

 . پردازش شود

خرد اما به نظر من بسیار های مختلف را می رسد که بدون نظم خاصی دارد شرکتگوگل به نظر مردم می

ها دنبال بازارهای بزرگ برای  فعال تبلیغات است ولی آن ها درآمد اصلی آن. برنامه دقیق و مشخصی دارند

از بیمه . یمه استبه نظر من بازار بعدی که ممکن است گوگل به سراغش برود بحث ب. متحول کردن هستند

ها از  گفتم که اینخوردم و میدو ماه پیش با یکی از دانشجویانم شام می …درمان، مسکن، خودرو گرفته تا

 . کنند و بعد به تدریج بزرگ خواهند شدع میبیمه خودرو شرو

 ولی هنوز عالمتی از اینکه گوگل بخواهد وارد بازار بیمه شود پیدا نیست. 

اتفاقا هفته پیش تحلیلی در این مورد منتشر شده بود که همان دانشجویم آن را برایم فرستاد و  :رونقی

گیرند در حالی که با دریای حق بیمه می های بیمه االن از همه یک مقدار شرکت! گفت درست حدس زدی

خطر را از پرخطر توان با دقت بسیار خوبی مشتریان کمشود، میاطالعات که هر روزه تولید و جمع آوری می

ل که روی موبایل مردم باز است مثال از روی نقشه گوگ. خطرها تخفیف زیادی دادتشخیص داد و به کم

را در هر خیابان رعایت  کنید، سرعت مطمئنهاز روز رانندگی میتواند بفهمد که شما چه ساعتی  می

تواند با برای همین گوگل می! تواند بفهمد که چه زمانی خوابیدید و کی بیدار شدیدکنید؟ حتی می می

 ستاز آن طرف گوگل شرکت نِ. های بسیار کمتری بیمه خودرو ارائه کند و این صنعت را متحول کند قیمت

از هر . دهد که دمای منزل را با موبایل کنترل کنندرد دالر خریده است که به افراد اجازه میمیلیا 9را به 

کنید؟ دمای اید، چقدر برق مصرف میاید، کی رفتهتواند اطالعات جمع کند که چه زمانی آمدهای میخانه

گوگل . کن را متحول کندتواند رفتار مشتری را حدس بزند و بیمه مسها می قدر است؟ با همه این همنزل چ

کند و رود از فروشگاه محل برای شما خرید میرا راه انداخته که می« خرید فوری گوگل»به تازگی سرویس 

بعد  .هاست های مشتریان و شناخت رفتارهای آنهدف این هم جمع کردن داده. دهددرب منزل تحویل می

اند و برای قوانینی البی ها هم خطر را حس کرده های درمانی که اتفاقا آنرود سراغ بیمهاز آن هم می

مثال در ! کنند که جلوی ورود گوگل را بگیرند ولی گوگل یاد گرفته که چطور یک بازار را زیر و رو کند می

شورای شهر . با فیبر گوگل اینترنت پرسرعت مجانی بدهد« مانتین ویو»خواست به همه شهر می 2003سال 
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گوگل سریعا دنبال یک . م نیست فیبر نوری از لحاظ محیط زیستی مضر نباشدمقاومت کرد و گفت معلو

داوطلب دیگر گشت و کانزاس سیتی داوطلب شد و رفتند راه انداختند و معلوم شد مشکل محیط زیست هم 

 !االن اولویت آخر است« مانتین ویو»شهر را در اولویت دارد که  91االن . ندارد

 تسالخودروسازی  مثال شرکت. طور نظم موجود را به هم بزنند اند که چهگرفتهها یاد  بعضی افراد و شرکت

ها را کال حذف کرده نقش واسطه! از الگوی قدیمی توزیع خودرو تمرد کرد سازد، های برقی می که ماشین

م ها مقاومت کردند ولی نهایتا مجبور به تسلی بعضی ایالت. فروشد است و مستقیم خودرو را به مشتری می

است که صنعت تاکسیرانی را در آمریکا به چالش جدی کشانده است چون  یک مثال دیگر اوبر. خواهند شد

های  االن سازمان. دهد نقش یک راننده تاکسی را ایفا کندبه هر نفر که یک آیفون داشته باشد اجازه می

ده است چون به افراد داری را متحول کر هم صنعت هتل airbnb. کننداکسیرانی به شدت مقاومت میت

 . دهد اتاق یا خانه مازاد خود را به مسافران اجاره بدهنداجازه می

آمریکا واقعا مدیون نظام حقوقی و ! را بر هم بزند ال آن کارهایی هستم که این روابطمن هم شخصا دنب

اعث ایجاد های قانونی مانع رشد آمریکا شده است و ب قانونی خود است ولی االن کثرت این محدودیت

زدن های مشابهی برای برهم فرصت. ها از طریق تکنولوژی متحول خواهد شداین ناکارآمدی. ناکارآمدی است

. نظم موجود در همه جای دنیا وجود خواهد داشت ولی مرکز اصلی آن همین درة سیلیکون خواهد بود

ای تمایل به امور مالی به سمت االن استعدادهای قوی به ج! اهمیت تکنولوژی بیشتر و بیشتر خواهد بود

تکنولوژی هر روز بیش از گذشته بازارهای جدیدی را زیر و رو خواهد . اندهای عمیق علمی متمایل شدهرشته

 جا این تحوالتی که از اهمیت درة سیلیکون در سیاست بیشتر و بیشتر خواهد شد به همین دلیلِ. کرد

 .گیردسرچشمه می

 ونقی و جایزه کارآفرینی رونقی، چند کلمه هم در مورد ایران برایمان با توجه به تجربه بنیاد ر

 .بگویید

ای ممکن است رشدی ناگهانی را تجربه کند ولی ایران از هر لحاظ قابل توجه است و از هر زاویه :رونقی

ایه بزرگترین مشکل فعلی روابط تجاری با آمریکاست و اگر آن حل نشود، شانس زیادی در عرصه تکنولوژی پ

دیپلماسی ایران متاسفانه در . شود کار تکنولوژیک کرداگر از دنیا منقطع باشی به هیچ ترتیب نمی. ندارد

شود چون بهانه خوبی به دست چند سال اخیر وجهه کشور را خراب کرده است و این به ضرر کشور تمام می

ن هم هست که به راحتی در برای همی. دهد که قدرت و اقتدار خودش را به رخ همه بکشدآمریکا می

است که از لحاظ ایران کشوری . شود در حالی که به شدت غلط استها منفی تلقی میپروپاگاندا و رسانه

 .اقتصادی مطرح هست
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 چه اتفاقی ممکن . فرض کنیم فردا همه مسائل بین ایران و آمریکا حل شود و تحریم برطرف شود

 است رخ بدهد؟

تپد، حاضر هستند برای ایران مایه هستند و باالخره دلشان برای ایران می جا این همه ایرانیانی که :رونقی

اصال بر فرض که عرق ملی هم وجود نداشته باشد، از منظر . جا استعدادهای خوبی موجود است آن. بگذارند

هم هم بازار بزرگی دارد و . تجاری و اقتصادی ِصرف هم ممکن است کار کردن در ایران به صرفه باشد

کجا چنین استعدادهایی . سال است عدد بزرگی است 90جامعه زیر % 30که  این. استعداد خوب زیاد است

های خوب خارجی  های اصلی ایران در مقطع لیسانس خیلی کمتر از دانشگاه های دانشگاهتوان یافت؟ بچهمی

ه نوعی مزیت دارند نسبت به تواند مفید باشد چون ایرانیان خارج بفقط به عنوان تجارت هم می. ندنیست

که بخواهی در آمریکا کار کنی،  چه بخواهی در ایران کار کنی و چه این. شناسند کسانی که ایران را نمی

 . تواند مفید باشد رابطه تجاری با ایران می

 گزاریم خیلی سپاس. 
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 فرزاد نعیمی

 

 

 های خود دربارة کارآفرینی در درة  یدگاهبا تشکر از شما که وقتتان را در اختیار ما قرار دادید لطفا د

 .های خودتان را برای ما بگوئید سیلیکون و مختصری از فعالیت

ها و قید و بندها خالقانه فکر  جایی است که خارج از محدودیت! درة سیلیکون جای رویا پردازی است: فرزاد

و در این جا شکست پایه . وندر کنند و به استقبال هر خطری می ها بزرگ فکر می آدم جا این کنی، در

های  ایده جا این .گوئیم یادگیری برای این که دوباره آن خطر را نکنیم موفقیت است به جای شکست می

محیط درة سیلیکون بر اساس اعتماد متقابل و شفافیت شکل . گیرد جدید و نوآورانه مورد استقبال قرار می

آفرینی است که به نظر من هشت  قیت و کارآفرینی و فنیک پهنة گسترده برای نوآوری و خال. گرفته است

 .پایه اصلی دارد

 دهید؟ های هشت گانه مورد نظرتان توضیح می لطفا درباره این پایه 

که بر اساس  خواستم بیشتر این هشت پایه اصلی را توضیح دهم و بررسی کنم البته، من هم می :فرزاد

 . ل گرفته استشک جا این روابط و یک سیر تکاملی ویژه در

دهند به قرار زیر قابل ذکر هستند، البته همان طور که  این هشت پایه که نظام درة سیلیکون را شکل می

  :ناشی از عوامل گوناگونی هستند، به هر صورت به نظر من عبارتند از گفتم
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 شاند، ک ترین عامل، محیط درة سیلیکون است که کارآفرین را به ایده پردازی و خالقیت می مهم

شجاعانه و خارج از قید و بند فکر کردن عامل مهمی در نوآوری و ابداع کردن است و در درة 

 .سیلیکون فضای کامال مناسبی برای این امر شکل گرفته است

  کند، در  و ایده را حمایت می گذار سرمایهعامل مهم دیگر، ساختار حقوقی قوی است که کارآفرین و

داند و با  وجود آمده، هر کس نقش خودش را بر اساس نظام حقوقی می واقع در ساختار حمایتی به

 .کند کند و کار می اطمینان خاطر فکر می

 گذاری نیز یکی دیگر از ارکان کارآفرینی در درة سیلیکون است که از  ساختار مالی و سرمایه

ها در مراحل  گذاران شرکت شود، و بنیان گذاری در هستة اولیه یک شرکت نوپا شروع می سرمایه

گذاران هم چه در هستة اولیه و  سرمایه. بروند خطرپذیرگذاران  بعدی ممکن است به سراغ سرمایه

های خود را به خصوص نسبت به  گذاران هستند و تجربه چه در مراحل بعدی حمایت کنندة بنیان

 .دهند ها قرار می گذاران شرکت توسعه کسب و کار در اختیار بنیان

 در دو دانشگاه معتبر در درة . اند های پیشرفته نیز با کارآفرینی عجین شده شگاهآکادمی و دان

سیلیکون یعنی برکلی و استنفورد و بخصوص استنفورد دانشجویان و استادها در فضای کارآفرینی 

ها معطوف به نتیجه هستند و این که چه  آید، پروژه ها بیرون می ها درسی نوآوری از پروژه. قرار دارند

ها  گیری همة نتیجه. ها قرار دارد کنیم؟ و نتیجه آن چیست؟ در قلب پروژه ای را داریم حل می سئلهم

های دانشگاهی تعداد زیادی شرکت نوپا بیرون  به بازار توجه دارند و این جور است که از بین پروژه

 .آید می

 لیکون است، های اصلی درة سی های بزرگ و پیش تاز نیز یکی دیگر از مولفه وجود شرکت

های نوپا،  دهند و با رصد و بررسی دائمی شرکت های بزرگ به نوعی به بازار جهت می شرکت

ها در درة سیلیکون  گیرند و این امر به پویایی فعالیت ها را در اختیار می های ارزشمند آن فناوری

 .انجامد می

 ی و اعتماد متقابل همکارت و های مهم در فضای کارآفرینی درة سیلیکون شفافی یکی دیگر از مولفه

اگر کسی خالف این امر عمل کند یعنی از اعتماد . کند است این امر، سینرژی و مومنتوم ایجاد می

 .تواند ادامه دهد شود و نمی دیگران سو استفاده کند خیلی زود طرد می

 ها و  ای در قوام و توسعه درة سیلیکون دارد به نوعی مزیت های دولتی هم نقش عمده حمایت

روز فرصت دارند سود و  60ها تا  در پایان هر سال مالی شرکت. های مالیاتی وجود دارد تشویق

داران  های شخصی و پرداخت سود به سهام درآمدهای حاصلة خود را به جای این که صرف برداشت

ارِ این ک. ی کنندگذار سرمایههای دیگر  گیرد در شرکت کنند که مالیات سنگینی به آن تعلق می

های  ها و ایجاد شرکت ای است که موجب توسعه هر چه بیشتر شرکت دولت، کار بسیار هوشمندانه 
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کند و مالیاتی که از حقوق پرداختی به شاغلین  شود که اشتغال زیادی هم فراهم می جدید می

ع مثال شهر نیویورک از این موضو. کند جدید هم دولت دریافت خواهدکرد جبران درآمدهایش را می

تِک ده سال معافیت مالیاتی در نظر  آپ در زمینة های های استارت استقبال کرده و برای شرکت

از آمریکا که خارج شویم در بعضی جاها مثل سنگاپور دولت نه تنها مالیات از . گرفته است

کند چون  های نوپا را هم پرداخت می گیرد بلکه نصف حقوق کارکنان شرکت های نوپا نمی شرکت

های ایجاد شده وقتی  شود و فناوری امر باعث توسعه تکنولوژیک و اقتصادی و توسعه اشتغال میاین 

های بزرگ موجود از  های بزرگ ایجاد شوند و یا شرکت برداری برسند و شرکت به مراحل بعدی بهره

د شود که جبران درآمد دولت را هم خواه ها استفاده کنند، درآمدهای خیلی بیشتری ایجاد می آن

های دولتی باید بسته به شرایط خیلی حساب شده باشد چون خیلی راحت  البته نحوة حمایت. کرد

 .تواند نتیجه معکوس داشته باشد می

  ی و همکارباالخره هشتمین عامل مهم در درة سیلیکون به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه و

ها قرار  جربیات خود را در اختیار جوانکارآفرینان با تجربه، با آغوش باز ت. ای است های حرفه آموزش

 .کنند ها ارائه می ای الزم را به آن های حرفه دهند و آموزش می

 

  ای وجود دارد  برای کارآفرینان با تجربه چه انگیزهنکاتی که اشاره کردید خیلی جالب هستند ولی

ها  را در اختیار آنها آموزش دهند و تجربیات خود  که از کارآفرینان جوان حمایت کنند و به آن

 بگذارند؟

ببینید به نظر من واقعا انترپرنورشیپ فقط کارآفرینی نیست یک جوری خالقیت و هنر حل : فرزاد

های پیچیده در دنیا است درست مثل اینترنت که با انگیزه اقتصادی شکل نگرفت بلکه برای حل  مسئله

ورزند و  های نوپا عشق می های شرکت سعه فعالیتکارآفرینان با تجربه هم به نوعی به تو. مسئله شکل گرفت

روز  ست مثل استاد یا محققی که شبانهکنند در شوند و رضایت خاطر پیدا می ها خوشحال می از موفقیت آن

رسد رضایت خاطری که پیدا  کند و وقتی به جواب می در یک آزمایشگاه بر روی حل یک مسئله کار می

قابل مقایسه نیست برای کار آفرینان با تجربه هم قضیه عینا همین است و  کند با هیچ چیز دیگر در دنیا می

ای را حل کرد ممکن است در منافع اقتصادی آن هم شریک  درست مثل همان دانشمندی که وقتی مسئله

ی و همکارهای  شود، کارآفرینان با تجربه هم در آموزش و حمایت از کارآفرینان جوان ممکن است با فرصت

من خودم االن سی و . گذاری مواجه شوند که برایشان مغتنم است ولی اصل همان رضایت خاطر است سرمایه

های کارآفرینان کار آزموده برخوردار  سیلیکون فعال هستم از مساعدت و آموزش درةپنج سال است که در 

وبت من های زیادی رسیدم حال ن شدم که بدون هیچ چشم داشتی به من کمک کردند و من به موفقیت
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های نوپا کمک کنم البته گفتم ممکن است  است و رضایت خاطر من هم در این خواهد بود که به شرکت

 .گذاری هم فراهم شود که واقعا فرع قضیه است ی و سرمایههمکارهای  فرصت

 ها به اعتقاد من هشت ستونی هستند که زیر ساخت الزم را برای توسعة پهنة کارآفرینی و به هر صورت این

سازد تا بتواند رویا  آورند و واقعا این محیط است که کارآفرین را می ایجاد فضا و محیط الزم به وجود می

 .های نو و خالقانه به وجود آورد پردازی کند و فراسوی هر قید و محدودیتی ایده

 ن لطفا یک قدری هم از تجربیات شخصی خودتا به نکات ارزشمندی اشاره کردید بسیار سپاسگزاریم

 .بگوئید

اول لیسانس مهندسی برق و کامپیوتر  جا این من پس از دیپلم دبیرستان آمدم به شمال کالیفرنیا،: فرزاد

ها هم که اینترنت نبود و رفتم  گشتم اون وقت دنبال کار می 4386سال . گرفتم MBAگرفتم و بعد هم 

های تلفنی و مخابراتی  نه سیستمکه در زمی 14سنتکسسراغ روزنامه و یک آگهی توجهم را جلب کرد شرکت 

کرد دنبال نیرو بود و من که مراجعه کردم نفر پنجم شرکت بودم حقوق کمتری یعنی در آن موقع  کار می

دالر پیشنهاد کردند و مقداری سهام که البته من پذیرفتم و مشغول شدم، بعدا سنتکس تعداد  6ساعتی 

ای در راه  کار سنتکس کار نوآورانه. د بورس سهام شدوار 4388نفر رسید و در سال  300کارمندانش به 

 AT&Tها  ها را کم کند آن موقع اندازی سیستم رهیابی هوشمند و اپتیمم در ارتباطات تلفنی بود که هزینه

گرفت ما این  های زیادی می مونوپولی داشت و برای هزینه تلفن بسته به فاصله مکالمه کنندگان هزینه

مشتری از بین  3000یم که به نفع مشتریان عمل کند و وقتی وارد بورس شد حدود سیستم را هوشمند کرد

های کوچک داشتیم، نکته قابل توجه این است که وقتی شرکت واقعا به یک نیاز بازار که مثال در این  شرکت

رسید های مکالمات راه دور با بهینه کردن مسیر بود، پاسخ دهد به موفقیت خواهد  مورد کم کردن هزینه

ها توجه به نیاز بازار ضرورتی برای موفقیت شرکت است، بگذریم پس از این که  اندازی شرکت  یعنی در راه

سنتکس وارد بورس سهام شد من هم بابت سهامی که داشتم منتفع شدم و در دهة بیست سالگی به نوعی 

یاد شد از سنتکس آمدم به استقالل رسیدم و رشد شرکت را هم که دیدم اعتماد به نفس من به شدت ز

مشاور شدم و از آنجا  ولزفارگوخواستم یک کار بزرگ انجام دهم رفتم برای موسسه مالی معتبر  بیرون و می

خواهند پروژه بزرگی شروع کنند که  آشنا شدم با یکی از مدیران ویزا صحبت کردم گفت می ویزابا شرکت 

ی با این پروژه را همکاربه سایر رقبا پیدا کنند من زیر ساخت را قوی کند تا مزیت متمایز کننده نسبت 

کردم از  های موجود در هفت کشور بازدید کردم و مراکز ویزا را بررسی می شروع کردم و رفتم از زیر ساخت

شود نسبت به رقبا مزیت پیدا کرد ارائة  لندن و توکیو گرفته تا جاهای دیگر و متوجه شدم جایی که می
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ست با شرکت پرستیژ اینترنشنال در ژاپن آشنا شدم که کارش ارائة سرویس به ا «سرویس به مشتری»

گونه تکنولوژی نداشت،  کرد ولی هیچ های مختلف بود خیلی سرویس خوبی ارائه می مشتریان شرکت

یک پروپوزال نوشتم سیستم را کامپیوتری کنیم و دیتابیس ایجاد کنیم و غیره برای ! بیس نداشتدیتا

مشتریان، به ویزا که این پیشنهاد را ارائه کردم گفتند وقتی درست کردی ویزا مشتری سیستم خدمات 

ها مهندس  ها و کمک گرفتن از ده خواهد بود، رفتم سراغ همان شرکت ژاپنی پرستیژ و با مشارکت آن

عامل  در واقع در پرستیژ من به عنوان معاون مدیر. کامپیوتر در نقاط مختلف جهان سیستم را درست کردیم

در امور اجرایی و فنی کار را جلو بردم و باالخره پرستیژ به رشد و موفقیت زیادی رسید و در ژاپن وارد بورس 

 .سهام شد

 اش در ژاپن اقامت کردید؟ این مدت همه 

هم زنده نگاه داشته بودم ولی نکته این  جا این های خودم را در نه مرتبا در رفت و آمد بودم و ارتباط: فرزاد

که  جا این به. ت که بازار را باید در همة جهان دید و هر جا که فرصت وجود دارد از آن استفاده کرداس

گذاری کردیم در این شرکت  ای دیگر بنیان را با عده 12جِنسیسشرکت 4330های  برگشتم اواسط سال

جِنسیس این های مجتمع تلفنی کامپیوتری انجام دادیم در واقع در  نوآوری بزرگی در توسعه سیستم

. معروف شد 19های کامپیوتری مجتمع تلفن تکنولوژی جدیدی که به. تکنولوژی جدید ابداع و متولد شد

میلیارد  6/4به مبلغ  توسط آلکاتل 2000جِنسیس هم با موفقیت وارد بورس سهام شد و باالخره در سال 

بیرون آمدم و با ویزا و چهار بانک از جِنسیس حتی قبل از این که وارد بورس سهام شود . دالر خریداری شد

این شرکت برای ارائة  11ِلو سیرا راه انداخیم که در حال حاضر اسمش شده است  برزیل ویزانت دوبرزیلی 

کرد و به  ، کار میدر برزیل های کاربردی های بانکی و اعتباری اعم از سوییچ و زیرساخت و سیستم سیستم

میلیارد دالر وارد بورس سهام شد و  8با ارزش بیش از  2003سال  های زیادی رسید و باالخره در موفقیت

 .بعد هم همین سیستم را در ترکیه پیاده کردیم که بسیار موفق بود. شرکت بسیار سود دهی است

 های بانکی و اعتباری را در ایران هم پیاده کنید؟ هیچ وقت فکر کرده بودید این سیستم 

های  یهمکارنم دکتر مشایخی و دکتر تابش دعوت کردیم که در قالب در ترکیه از دوستا! دقیقا: فرزاد

های متعدد بازدید  جا و بانک دانشگاهی به استانبول بیایند و از سیستم سوئیچ بانکی و سیستم اعتباری آن

  .ماند و نتوانستیم کار را ادامه دهیم کنند، ولی کار در همان حد باقی
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 کنید؟ د، در حال حاضر چه میهای جدید ایجاد شو امیدواریم فرصت 

سال پیش با مصطفی رونقی آشنا شدم  41پس از این کارها به فکر کارهای جدید بودم که حدود : فرزاد

ای پیدا کردیم، در  آمدم بیرون، با مصطفی روابط خیلی صمیمانه ویزانت که از 4333یعنی حدود همان سال 

را  11ی رُناگذار سرمایهی راه بیاندازیم و گروه گذار رمایهسبه فکر افتادیم که خودمان یک صندوق  2001سال 

   .راه انداختیم

اند، بعضی  های زیادی رسیده ایم که به موفقیت ی کردهگذار سرمایهتا کنون هم در بیش از بیست شرکت  

رفت  اند و در حال پیش های خوبی رسیده اند و بعضی به موفقیت های دیگر خریداری شده توسط شرکت

 .دهستن

 

 

گذاری ِصرف نیستیم و به دنبال کارآفرینان جوان و خالق  ولی نکته مهم این است که ما اصال دنبال سرمایه 

ها کمک کنیم تا شرکت نوپا تاسیس  گذاری در هستة اولیه و با منتورشیپ به آن نوآور هستیم که با سرمایه و

های ایرانی توجه داریم که واقعا  به بچهکنند و مراحل موفقیت را طی کنند و البته خیلی هم زیاد 

 .استعدادهای خوبی دارند

 ی و گذار سرمایهکنند و از شما برای  کنند و ایدهای را مطرح می وقتی گروهی به شما مراجعه می

کنید و در نظر  ها را بررسی می کنند با چه معیارهایی آن های دیگر درخواست کمک می ی همکار

 گیرید؟ می

ین نکته تیم شرکت است، اگر شرکت تیم منسجم، کارآمد و دلسوزی داشته باشد حتما موفق مهم تر: فرزاد

گذاران شرکت باید به کار عقیده و ایمان داشته باشند و با تمام وجود و به قول معروف از تهِ  بنیان. شود می

ر باشد و آینده دل دنبال کار شرکت باشند، البته ایده شرکت هم مهم است که باید در جهت نیاز بازا

مشخصی از لحاظ کسب و کار برای شرکت متصور شویم، ولی البته اگر حتی ایده هم اشکال داشته باشد آن 
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شود تصحیح کرد ولی تیم باید خمیر مایه درستی داشته باشد در آن صورت حتما کار به خوبی پیش  را می

 . خواهد رفت

 خیلی سپاسگزاریم، نکته دیگری در نظر دارید؟ 

ای و به اصطالح آن چه که به منتورشیپ معروف شده است  خواهم روی ضرورت آموزش حرفه می: ادفرز

ای برای رسیدن به موفقیت، نقش  مند و کار درست یادگیری اصول حرفه های عالقه برای جوان. تاکید کنم

ر موقع کار و با شود و بیشت تر میسر می مهمی دارد و این امر در آکادمی و هنگام تحصیالت دانشگاهی کم

من برای  .گیرد هدایت و راهنمایی افراد با تجربه و یک جوری در یک نظام استاد و شاگردی شکل می

های ایرانی نقش  ایم و بسیاری دیگر به ویژه بچه گذاری کرده ها سرمایه هایی که در آن گذاران شرکت بنیان

کنم من به طور داوطلبانه هم با  ها کمک می ه آنام، و در این رابطه هر جور بتوانم ب منتور را ایفا کرده

کنم،  ی میهمکار کند ها کمک می به ایرانی جا این رموسسه برابری پارس که یک موسسه نیکوکاری است و د

ها منتقل کنم تا توانمند شوند و پیش بروند من  هایم را به جوان کنم دانسته و عمدتا به عنوان منتور سعی می

 .کند ها ایفا می مهم ترین نقش را در توسعه و توانمند سازی جوان کنم آموزش فکر می

 گزاریم س بسیار، بسیار سپا. 
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 امیر زرکش

 
 

 های شما آشنا شویم، لطفا از خودتان  ای شما و دیدگاه خواهیم با زندگی حرفه با تشکر از شما، ما می

 .برای ما بگویید

. آن زمان جو فیزیک داغ شده بود .فنی دانشگاه تهران شدموارد رشته برق دانشکده  62من در سال  :زرکش

با  .های فیزیک را خارج از برنامه بردارم آمدم دانشگاه شریف که درسلذا من با چند تا از دوستان مرتب می

با دکتر تابش و دکتر شهشهانی هم در مورد تغییر رشته مشورت . کردیمدکتر منصوری زیاد صحبت می

مان را به  های مورد عالقه ولی درس ر تابش بخصوص این بود که رشته را عوض نکنیمکردیم، توصیه دکت

های فیزیک دکتر گلشنی و  واحد از درس 42 ،من در همان دوره لیسانس. عنوان دروس اضافی بگیریم

هادی و را گرفته بود و در همان برق هم به حوزه نیمه خالصه تب فیزیک نظری من. منصوری را برداشتم

 ای ال برای همین برای ادامه تحصیل رفتم یوسی. ارهای مجتمع که فیزیک زیادی الزم دارد متمایل شدممد

عالوه بر اینکه در فیزیک مدارهای مجتمع دانشگاه خیلی خوبی بود، چون خواهرم هم ساکن . دنبال فیزیک

. لیسانس برق را هم گرفتمجا فوق لیسانس و دکترای فیزیک و فوق همان. ای ال آن نواحی بود، رفتم یوسی

. آیندها برای مصاحبه می ه شرکتگذارند کهای آمریکا یک نمایشگاه کاریابی در دانشگاه می در دانشگاه

کار من در یک شرکت . روز پیشنهاد کار گرفتم مصاحبه کردم و همان 49جا و بعد از فارغ التحصیلی همان

رییس بسیار باهوش و . کردیمکار می افزارهای سختر در الگوریتمافزایا استفاده از نرم EDAنوپا بود که روی 

حوزه  1فوق لیسانس گرفته بود و من روز مصاحبه دیدم که در  MIT  ساله بود و از 20مسلطی داشتم که 

ای داشت و این مرا به شدت تحت  رفته مختلف که من تخصص داشتم او هم نظرات درست و بسیار پیش

 . شودفهمیدم خارج از دانشگاه هم افراد متخصص و باسواد پیدا می تاثیر قرار داد که
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پس از . خریده شده بود  View Logicزمانی که من به آن شرکت نوپا آمدم مدتی بود که توسط شرکت

تاسیس   Transcender Design Techیک شرکت جدید به نام .گذار آمدیم بیرون چند ماه من و بنیان

این خیلی جالب بود که من دیدم رییس سابق من کمپانی اول را . شرکت شکست خوردمتاسفانه این . کردیم

آن زمان اوایل دوران اینترنت . به قیمت خوبی فروخته بود و کلی هم تجربه داشت ولی دومی شکست خورد

این . دیدمکرد میبود و رییس من به شدت اضطراب و ناراحتی داشت و من فشارهایی که او را مضمحل می

چند ماهی . فروختیم Synopsisآن شرکت رو به زوال را خیلی ارزان به . مشاهده بسیار عجیب و سخت بود

ادیبی روی . و هم در همان شرکت بود، بیرون آمدیمکه اادیبی ( جعفر)بودم و بعد با ایمان  Synopsisدر 

 . کرد دیتاماینینگ کار می

ایده ای به ذهنم رسید که از روی  4333مثال در سال  ردمکها کار علمی هم می من به موازات کار در شرکت

از مفاهیم تئوری اطالعات . کند عالیق او را تشخیص بدهیممسیر صفحاتی که فرد بر روی اینترنت طی می

اند نمودار به این ترتیب که افراد عالیقی دارند که به صورت مسیرهایی که طی کرده. شدهم استفاده می

ی عالیق افراد سیگنال بود و مسیرهای پیموده شده مخلوط سیگنال با برخی نویزها و ما به عبارت. شودمی

اتفاقا آن مقاله خیلی هم مورد . کردیم از این سیگنال آمیخته به نویز، سیگنال را کشف کنیمسعی می

 .استقبال واقع شد

لبی که اشاره کردم با ایمان ادیبی یک شرکت جدید تاسیس کردیم که روی همین مط 2000حدود سال 

 2004را هم گرفتیم ولی همان زمان در سال هستة اولیه  سرمایه .پیمان افشاری هم درگیر بود کار کنیم،

کردیم و آن هم به شدت  منتشر مقالهبه صورت را و دستاوردها و ما هم آن مفاهیم  حباب تکنولوژی ترکید

اگر به آن کار ادامه ! ا کردیمدادیم ولی زود رهه میمورد ارجاع واقع شد ولی شاید ما باید به آن کار ادام

بودیم ولی ما زود تسلیم سازی نتایج جستجو می ها برای شخصین استفاده از دادهقراوال دادیم جزو پیش می

 !درس مهمی که بعدها گرفتم این بود که نباید خیلی زود تسلیم شد. شدیم

میلیون  10 .کردندکار می Adaptive Computingرفتم که روی  Cook Silverبعد از آن به شرکت 

از منظر تئوری روش خیلی خوبی داشتند ولی اجرای . دالر هم سرمایه جذب کرده بودند ولی مشکل داشتند

رسد لذا آمدم به سرعت رشد کردم و بسیار یاد گرفتم ولی به نظرم رسید که به نتیجه نمی. آن سخت بود

تراشه الکترونیکی کم توان و خواستیم که در آن می  Chip+1نام یک شرکت تاسیس کردیم به. بیرون

ای امیدوار هم بودیم که اگر بتوانیم چنین تراشه. پرقدرت بسازیم و وارد تجارت مالکیت معنوی بشویم

های برنامه. ت معنوی آن را از ما بخرندیکواقع شود و طراحی و مالهای بزرگ  بسازیم مورد استقبال شرکت

حوزه تجارت مالکیت معنوی موجود در االن تنها نمونه موفق . ا اینتل و سامسونگ داشتیمی بهمکار

ی به تنهایی همه آن را کس. ها مجموعه ای از چندین طراحی استدر حال حاضر، تراشه .است  ARMشرکت
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است که اشکالش آن . خرند اند میکسانی که قبال طراحی کردههای مختلف آن را از  بخش. کند طراحی نمی

ای بود ولی خب باید همه اجزای ها خیلی کار آموزندهساخت این تراشه. درآمد از هر تراشه خیلی کم است

فرایند طراحی تراشه دو سه سال . دادیمکردیم وهمه مراحل را از اول انجام میآن را خودمان طراحی می

کرد پروسسور را می ARMای که هزینه %40البته همچنان ما با ! بیشتر از آنچه انتظار داشتیم طول کشید

 . طراحی کردیم

های  گذاری در شرکتگذاری در اینترنت کم بود و سرمایهبعد از بحران اقتصادی سرمایه 2003در سال 

ما از . شدندادغام می دیگر یکهای بزرگ تراشه هم داشتند با  شرکت. ساخت تراشه کامال متوقف شده بود

در سال . کیت معنوی آن رسیده بودیم و در چنین شرایطی سود آن بسیار کم بودخود تراشه به تجارت مال

فهمیدم که روند به آن سمت است و نش ابری شرکت کردم و ارای من در یک کنفرانس در مورد 2003

. گام بعدی این بود که سیستم بسازیم مثال مودم و امثال آن. های بزرگی در ارائه خدمات وجود دارد فرصت

گونه به یک  هکردیم که این طراحی را چبرای همین داشتیم فکر می. ده بود عدی خدمات است که سودگام ب

 . سرویس تبدیل کنیم

 مالکیت معنوی به سرویس رسیدید؟ طور شد که از هچ 

توان و پرقدرت کرد از طراحی کمیک شرکت بزرگ هندی که وسایل الکترونیکی منزل تولید می: زرکش

گفت من می. ته اضافی هم داشتولی این مشتری یک خواس. آمد و مذاکره کردیمتراشه ما خوشش 

تان را طوری عوض کنید که به طراحی خواهم طراحی محصوالت خودم را عوض کنم، لذا شما تراشه نمی

را توانیم مزایای تراشه خود بود که برای اولین بار ما به این فکر کردیم که چطور می جا این !فعلی من بخورد

که نیازی به تغییر محصول مشتری وجود داشته باشد؟ برای انتقال  به محصول مشتری منتقل کنیم بدون آن

های حافظه  خیلی مطرح بود، کارت USBاطالعات بین وسایل الکترونیکی چه ابزارهایی وجود دارد؟ طبیعتا 

SD  و بعد از آنMicroSD ویژگیهای مهم . هم آمده بودMicroSD   که اوال با یک مبدل ساده به این بود

USB  یاSD ما تصمیم گرفتیم . ها قابل نصب بودهای موبایلاز طرف دیگر روی حافظه. قابل تبدیل بود

ما تنها شرکتی ! کار بگذاریم و به محصول مشتری متصل کنیم MicroSDتراشه را مستقیما روی کارت 

برای تولید . کم و بدون از دست دادن کارایی راه بیندازیمهای مان را با آن توان توانستیم تراشهبودیم که می

برای همین داشتیم برای دور جدید جذب . گذاری جدید داشتیمنیاز به سرمایه MicroSDهای روی تراشه

بعد از آن بود که ما شرکت . جا خریدکردیم که یک شرکت خصوصی شرکت ما را یکسرمایه اقدام می

iCelero  چنان صاحب مالکیت معنوی آن طراحی تراشه ماندیم که در آن هم را راه انداختیم . 
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حال سوال این بود که . عملی شود MicroSDسال طول کشید تا تراشه روی  9، 2در این کمپانی جدید 

شد کاربرد آن چیست؟ چند کاربرد برای آن پیدا کردیم، یکی برای مسائل امنیت مناسب بود چون می

در نتیجه . های حافظه کار کردیم سازی محتویات کارتبه عالوه ما روی فشرده. تراشه بردفرایندهایی را روی 

کم کنیم بدون اینکه کیفیت آن به طور محسوسی کاهش % 80ها را بیش از  ما توانستیم سایز فیلم و عکس

ن داریم شرکت اال. ها را هم تبدیل به اپ موبایل کردیم ها و پروسه بعد از آن یک سری از الگوریتم. یابد

iCelero ها روی امنیت تمرکز دارد و یکی دیگر روی توسعه  کنیم که یکی از آنرا به دو بخش تقسیم می

 .افزارنرم

 که  سال اخیر حوزه تکنولوژی را و این 20شما این است که تحوالت  نکته جالب توجه این خاطرات

 ! دهدهایی داشته نشان میچه نوع فراز و نشیب

چندان ردی از محصوالت مبتنی بر سیلیکون دیده  «درة سیلیکون»ه و جالب است که امروزه در بل: زرکش

 ! شودنمی

  تصویر شما از آینده تکنولوژی چیست؟ 

. است تر تشخیص ابرروند یا مگاترندتکنولوژی چیست مهم است ولی از آن مهم که روند تشخیص این: زرکش

اما . ید از آن پیشی بگیرید و برای مدتی شرکت موفقی داشته باشیدتواناگر شما روند را تشخیص بدهید می

مثال . کنند آیند و شما را محو میسونامی می ها مثل اگر روندهای بزرگتر یا مگاترند را تشخیص ندهید، آن

روند بازار این بود که به خاطر محدودیت حافظه : این اشکال به یکی از محصوالت خود ما وارد است

-سازی عکس مطرح بود و محصول ما هم که فیلم و عکس را فشرده میموبایل، تکنولوژی فشرده های گوشی

ها آن است که  حافظه گوشی تر در حوزة مر آن است که روند بزرگکرد مورد استقبال واقع شد ولی واقعیت ا

شود اخته میسازی سحصولی که جهت فشردهشوند و در نتیجه متر می تر و بزرگ ها هر روز بزرگحافظه

تر را تشخیص داد  برای همین باید روندهای اصلی و بزرگ. دهدطبیعتا به زودی کارکرد خود را از دست می

 . که در جهت خالف آن حرکت نکنیم

 در حال حاضر، روندهای اصلی تکنولوژی یا مگاترندها به نظر شما چه چیزهایی هستند؟ 
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ها به  تا امروز کامپیوترها و موبایل. است IoTیا  «ینترنت اشیاا»یا « نترنت همه چیزای»یکی از آنها  :زرکش

کم اشیای بیشتری به اینترنت شدند ولی با ارزان شدن قطعات الکترونیکی و مخابراتی، کماینترنت متصل می

کارت ساده به اینترنت وصل شود و اطالعات تواند با یک سیممثال خودروی شما می. متصل خواهند شد

تواند به اینترنت وصل باشد یا گوگل به تازگی شرکتی دریافت کند یا مثال یخچال منزل شما می ترافیک را

کنند که به اینترنت متصل های کنترل هوای منزل را تولید می را خریده است که سیستم NESTبه نام 

دم دستی و ارزان  موج بعدی آن این است که وسایل. توانید از راه دور آن را کنترل کنید هستند و شما می

گذارد که جا دارد حاال این مگاترند مسائل الینحل متعددی پیش روی ما می. شوندهم به اینترنت متصل می

 . از جمله موارد زیر قابل ذکر هستند. روی آن کار شود

 دیگر کار کنند و  بتوانند با هم دیگر یککه این اجزای پراکنده ولی متصل به :  هوشمندی نامتمرکز

 . میم بگیرندتص

 که چه کسی به اطالعات مخابره شده از این اشیای متصل به  این :حریم خصوصی افراد و امنیت

ها معموال توان محاسباتی زیادی برای مقابله  به خصوص که این. اینترنت دسترسی دارد مهم است

د روز به روز رسد که حریم خصوصی افراامروزه به نظر می. به تهدیدهای امنیتی احتمالی ندارند

ولی به نظر من . ر وجود داردگ شود چون هرجایی چندین دوربین و حستر محترم شمرده می کم

گیرد و مساله حریم خصوصی دوباره جدی گونه نخواهد بود و یک جنبش اعتراضی شکل می این

 .حل خواهند بودشود و دنبال راهمی

با . است« شدهسازیسالمت شخصی»ت مساله هایی که در حال تغییرات شگرف اسیکی دیگر از حوزه

توانند عوامل هستند، محققان بهتر می DNAهای ها که به صورت رشته پیشرفت تکنولوژی خواندن ژن

توانند آن دارو یا ها را بشناسند و به جای اینکه در هر بیماری برای همه افراد یک نوع دارو بدهند، می بیماری

این روند به . سازی کنند و دقیقا عوامل بیماری را هدف بگیرندشخصی درمان را برای آن بیمار خاص

االن این حوزه دارد با سرعت زیادی . خصوص در درمان سرطان و توسعه داروهای جدید خیلی موثر است

نباید از این روند عمده غفلت کرد و . رودتر پیش میها سریعدر تراشه «قانون مور»کند و حتی از رشد می

های خیلی بزرگ منجر شود چرا که، مردم حاضرند  ه فعالیتی در این حوزه ممکن است به موفقیتهرگون

 .به هر صورت باید به مگاترندها خیلی توجه داشت! شان خیلی خرج کنندبرای سالمتی و زندگی

 در مورد ایران چه نظری دارید؟ 

ها به خاطر ت که بعضی از بیزنسگردد این اسیک نکته که به همان مساله روندهای کلی برمی: زرکش

مثال ممکن است شما مبنای فعالیت خودتان را بر . کند که این پایدار نیستهای بومی رشد میمحدودیت

این بگذارید که در کشوری با سرعت اینترنت کم یک نوع خدماتی را برای مقابله با سرعت کم اینترنت 
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ت که دیر یا زود سرعت اینترنت باال خواهد رفت و شما به ولی روند تکنولوژی به این سمت اس. طراحی کنید

سایت آپارات فعال وضعش خوب است ولی روزی که مساله پهنای باند و مثال وب .حاشیه رانده خواهید شد

البته از آن طرف هم . های دولتی از بین برود باید با یوتیوب رقابت کند و بعید است دوام بیاورد محدودیت

 . شود در جهت اکوسیستم جهانی است ولی سخت استد که کاری که انجام میهایی هستنجهت

ها و دیگری وصل شدن به فضای جهانی که ممکن است شانس داشته باشیم، یکی باهوشی بچه تنها دلیل آن

که یک شرکت نوپا به نحوی نیاز به یک  های نوپا وجود دارد و آن این یک واقعیتی در مورد شرکت. است

گذار مناسب پیدا کنی که در این فرایند ممکن یا سرمایه مزیتی از این سنخ که راهنما! رعادالنه داردمزیت غی

ممکن است یک نفر در یک شهر . ای بدشانسی بیاوری و شکست بخوریاست به صورت نه چندان عادالنه

بود کشف شود و یک دور افتاده هند یک ایده بسیار خوب داشته باشد که اگر در درة سیلیکون بود ممکن 

همین که . گذاری کند و یک راهنما کمکش کند تا شرکت موفقی تاسیس کندگذار روی آن سرمایهسرمایه

در آن شهر دور افتاده به این امکانات دسترسی ندارد ممکن است عادالنه نباشد ولی در هر صورت همین 

این مزایای نه چندان عادالنه که در درة شما باید به . شود که هیچ وقت موفق نشودعدم دسترسی باعث می

 . سیلیکون نسبتا زیاد است دسترسی داشته باشید تا بتوانید محصوالت جهانی تولید کنید

یک مساله خیلی مهم دیگر در ایران این است که اگر چند الگوی موفق در تاسیس شرکت نوپا ایجاد شود 

دهند که بیش از حد مهم است چون به بقیه نشان می یک الگوی موفق. بخش خواهد بودم برای دیگران الها

دقیقا به همین خاطر است که مواردی مثل وب . متاسفانه الگوهای موفق جدید کم هستند. شدنی است

 . سایت تخفیفان که یک نمونه موفق جدید است خیلی موثر است

 خیلی متشکریم. 
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 اسدی نرگس بنی

 

 

 خواهیم با تجربیات شخصی  یاد وقتتان را به ما دادید، ما میخیلی سپاسگزاریم که با وجود مشغله ز

شما آشنا شویم و نظر شما را هم دربارة توسعه تکنولوژی بدانیم، لطفا با تجربیات شخصی شما 

  .شروع کنیم

و  زندگی من مملو از اتفاقات ریز. و بزرگ شدم مسال پیش در اوایل جنگ در ایران به دنیا آمد 99: نرگس

پدر و مادرم هر دو خارج تحصیل کرده بودند و . دبستان بودم که شهرها بمباران شد سال اول. درشت بود

قبل از من هم برادر بزرگم آمریکا درس خوانده بود . ادامه تحصیل در خارج از کشور چندان دور از ذهن نبود

عد از کارشناسی در ایران برای همین ب. و االن در کانادا استاد شده است ولی با این حال تصمیم سختی بود

نهایتا تصمیم گرفتم در آمریکا ادامه تحصیل بدهم . ماندم و یک سال در دانشکده فنی فوق لیسانس خواندم

خورد و های خصوصی هم به مشکل میچون کار کردن در ایران به اندازه کافی جذاب نبود و بسیاری از پروژه

مله استنفورد پذیرش گرفتم و باالخره ده سال پیش آمدم سال بعد اقدام کردم و چند جا از ج. سخت بود

با استادهای مختلف صحبت . از مهندسی سخت افزار دانشگاه تهران آمدم رشته برق. دانشگاه استنفورد

به حسب اتفاق، دو هفته بعد از شروع دوره تحصیلی با مصطفی رونقی که در مرکز ژنتیک . کردم می

او برایم از ارتباط مهندسی برق و ژنتیک گفت و این جرقه عالقه من به این  استنفورد محقق بود آشنا شدم و

 . جالب است که دیگر با مصطفی تعامل خاصی نداشتم تا چند سال بعد که خواهم گفت. حوزه بود

این کار . همان زمان استاد خوبی از هاروارد آمد استنفورد در دانشکده آمار و من شروع به کار با او کردم 

کردم و باید امتحان گرفتم، باید برای استاد دیگری کار میی سختی بود چون باید بیولوژی و آمار یاد میخیل
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بعدها رییس دانشکده . بود 16آن استاد از دانشکده آمار و کارش بیو استتیستیکس! دادمجامع دکتری هم می

 . شرکت بینا است  13گذاران یک استاد دیگر یکی از بنیان االن هم همراه من و. آمار شد

یکی از بهترین تجارب دوران دانشجویی من گروه دانشجویان ایرانی استنفورد بود که از لحاظ فرهنگی 

دو دوره در هیات اجرایی بودم و یک دوره هم  ،من یکی. محیط خوبی بود و همه دنبال کارهای بزرگ بودند

دانشجوها خیلی . را راه انداختیم  PSA Business Alliance. های موفق را زیاد دیدیم ایرانی. رییس شدم

شوند ولی جامعه دانشجویی با جامعه ایرانی خارج از استنفورد به تحقیق و زندگی دانشجویی مشغول می

 . التحصیالن را پیدا کرده و به دانشجویان معرفی کنیمهدف ما آن بود که فارغ. مرتبط نبود

گیرم و االن از آن همه بحثی که در مورد ا را خیلی جدی میهای من این است که همه کاره یکی از ویژگی

 .در عین حال آن تجربه برای من خیلی ارزشمند بود! گیردام می کردیم خندهمسائل مختلف می

 دهید؟کمی در مورد حوزه تحقیقاتی خودتان توضیح می 

های  کند و بخشکار می طور هکار من و استادم این بود که بفهمیم شبکه ارتباطی درون سلول چ :نرگس

های درون سلول را  این شبکه ارتباطی خیلی از اتفاق. گیرندطور با هم در ارتباط قرار می همختلف سلول چ

توانستیم ها می توسط آن هایی در استنفورد بود کهخوشبختانه در آن زمان تکنولوژی. کندمدیریت می

خالصه آن زمان دسترسی به  .گیری کنیمدر سلول اندازهها را  های کوچک از جمله پروتئین فعالیت مولکول

این حوزه بسیار سخت بود چرا که باید . های بسیار پیشرفته بود این امکانات بسیار محدود و در حد دانشگاه

دانستیم تا بتوانیم به درستی، اطالعات به دست شناسی و هم آمار را به خوبی می هم مهندسی و هم زیست

از لحاظ محاسباتی هم کار دشواری بود چون حجم اطالعات به دست آمده بسیار زیاد . کنیمآمده را تفسیر 

در . یک مساله هم این بود که چگونه باید این محاسبات را سریع کنیم. کشیدبود و محاسبات آن طول می

ای سلول انی کنند تا اطالعات دیهمکارشناسی بدانند با مهندسین  زیست این فرایند باید متخصصانی که

های ی کنند تا از این دادههمکاراصطالحا خوانده شود و سپس متخصصان علم آمار با متخصصان کامپیوتر 

ای بود و از چند این یک پروژه بین رشته. های سلول استخراج شود عظیم، اطالعات مفید در مورد ویژگی

هم خیلی کار کردیم و نهایتا در اثر  برکلی تا از دانشجوهای دانشگاهدانشکده استنفورد و حتی با چند 

میلیون دالر از موسسه 1/3پروپوزالی که تهیه شد توانستیم کارهایی که من در این پروژه انجام داده بودم و 

بودم که گروه ما این بودجه را در شرف فارغ التحصیلی  2008سال . تحقیقاتی بگیریم سرطان بودجه

استادها گفتند تو باید بیشتر بمانی چون پروژه به تو وابسته . ق کندتا در مورد سرطان تحقی توانست بگیرد
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دفاع کردم ولی به عنوان محقق پسادکتری یک سال دیگر در  2040در از تز دکترا من سرانجام! است

 . دانشگاه استنفورد ماندم

دام با ادبیات هر کدانستند زیست شناسی و نیز افرادی که آمار میگروه اعضای گروه کامپیوتر و اعضای 

ها شده بودم و تخصص بین رشته ای پیدا  من در واقع پلی بین همه این گروه. کردند خودشان صحبت می

در واقع برای همین مجبور شدم دو . ها را به هم وابسته کنم کرده بودم و برای همین توانسته بودم این گروه

هم وصل ها را به  همیدم این مهارت که این تیمبعد از دو سال ف. سال دیگر بمانم و پروژه را مدیریت کنم

  !کنم خود سرمایه بزرگی است

 چه شد که خودتان شرکت تاسیس کردید؟ 

شاید به خاطر جو استنفورد همه دانشجویان یک زمانی این ایده که برای . کار خیلی جذاب بود :نرگس

رین علت  بزرگت. درست شده بود در این پروژه هم تیم جالبی. خوردخودشان شرکت بزنند به گوششان می

فضای آکادمیک را دیده بودم، . تمایل به تاسیس شرکت این بود که هر آدمی دوست دارد رشد کند

ین قسمت فعالیت کارآفرینی و تر جالب. یک شرکت نوپا را هم بشناسمخواستم این حوزه ناشناخته ایجاد  می

 . ها را دور هم جمع کنی وانی اینکه بت ارتباط با افراد متنوع است و این کسب و کار

 از چه زمانی شروع کردید؟ 

برای . دنبال ایده مناسب بودم و در فکر تاسیس شرکت بودم 2008، 2003های  در واقع از سال: نرگس

همین در کنار کارهای تحقیقاتی خودم شروع کردم به درس برداشتن از دانشکدة کسب و کار تا با مفاهیم 

العملی یکی از اتفاقات مهم این بود که من مطمئن نبودم که استادم چه عکس .ومدنیای تجاری آشنا ش

رود که وارد کار آکادمیک شود و برای همین من گیرد انتظار می معموال وقتی کسی دکترا می. دهدنشان می

رخورد اتفاقا خیلی خوب ب. طور با استادم در مورد ورود به حوزه کارآفرینی صحبت کنم هشک داشتم که چ

آید در شرکت ما ای یک روز میکرد و همین االن هم هفتهکرد و مرا تشویق هم کرد و حتی بعدها کمک می

-را در حوزه دی نسل بعد (سکوئنسینگ) مفهوم سری سازی شرکت ایلومینا 2003 در سال. دهدمشاوره می

هایی که ما در تا آن زمان، داده .شودبا این شیوه هم حجم و هم دقت دیتا خیلی زیاد می. ای مطرح کردان

سسات درمانی و تحقیقاتی زیادی با نوآوری ایلومینا در واقع مو .جای دیگر داشتند 1استفنورد داشتیم فقط 

ها اوال حجم بسیار زیادی این داده. ها به دست بیاورند ای سلول ان های مشابه را از دیتوانستند داده می

های بسیار  تکنیک ها ها، تحلیل آنمربوط به این داده شناسیهای زیست گیداشتند و ثانیا به دلیل پیچید

شود ولی  ای به زودی زیاد میانبا تکنیکِ جدید ایلومینا، ما فهمیدیم که دیتای دی. ای الزم داشتپیشرفته

اد خواهد توان تحلیل این حجم دیتا وجود ندارد ولی مورد نیاز است و برای همین نیاز به ارائه تحلیل ایج
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با مصطفی رونقی قرار گذاشتم و در این مورد با او مشورت کردم و او هم تایید کرد  2003در ماه می . شد

 . که چنین اپلیکیشنی مورد نیاز است

در آن زمان من در دانشگاه مشغول کار بودم و چندین شرکت بزرگ پیشنهادهای کاری جذابی با حقوق 

ها انجام دهم ولی من مصمم بودم که شرکت خودم  ن کارها را در شرکت آنعالی پیشنهاد کردند تا بروم هما

هایی از  ریسک. های مختلف و درآمد کمتر بود با وجود در نظرگرفتن ریسک این تصمیم. را تاسیس کنم

اگر شما در یک . ریسک بزرگ دیگری که وجود داشت مساله ویزا بود. قبیل موفق نشدن شرکت وجود داشت

تواند به راحتی برای ویزای کار شما اقدام کند اما طبق قوانین ستخدام شوید آن شرکت میشرکت بزرگ ا

به این . اید برای ویزای کار اقدام کنیدتوانید از طریق شرکتی که خودتان تاسیس کردهآمریکا شما نمی

اشت ولی مساله اقامت را حل کنم که ریسک بسیار بیشتری د 18ترتیب من مجبور بودم از طریق دیگری

 . خوشبختانه نهایتا بدون دردسر انجام شد

یک سال و نیم دیگر در استنفورد کار داشتم و ! شرکت رسما تاسیس شد و من شدم مدیر عامل 2003سال 

مثال . مصطفی رونقی و فرزاد نعیمی و بابک پهلوان و بابی یزدانی آن اوایل خیلی کمک کردند. درس گرفتم

رفتم و هر دو سه هفته یک بار می. ی کردگذار سرمایهحرف زد تا پول داد و  بابی یزدانی یک سال با من

گفت یک بار می. کردمتراشید و من با جدیت دنبال میهای جدید برای من میهر بار تکلیف! داد مشق می

 .…گفت رقبا را تحلیل کن،ساله بنویس، دفعه بعد می 1برنامه 

گذاری کنیم چون رد شد به من گفت که ما تصمیم گرفتیم سرمایهبعدها زمانی که نهایتا به طور جدی وا

گذاران را راضی کنی که پول بدهند خیلی که سرمایه این! انگیزه و جدی هستی دیدیم تو بسیار مصمم، با

که راضی شدند پول بدهند من از استنفورد استعفا  2044سخت است و ده ماهی طول کشید و در ماه ژوئن 

گیری ایده نقش داشت، االن هم هفته کرد، در شکلخوشبختانه استادم حمایت می. کت بینادادم و رفتم شر

ما در استنفورد یک پتنت ثبت . دهد ولی در عین حال یک شخصیت علمی استای یک روز مشاوره می

 شود و وقتی من به شرکت بینا رفتم آن پتنت را بههای استنفورد حساب می کرده بودیم که جزو دارایی

صورت آپشن الیسنس کردیم یعنی یک پولی به استنفورد دادیم که ما به صورت انحصاری حق استفاده از 

اصوال در . خورد و آن را تمدید نکردیماین پتنت را داشته باشیم ولی بعد از دو سال دیدیم به دردمان نمی

از طریق  2003خودم در سال  افزاری پتنت چندان کاربرد ندارد، آن پتنت را در زمان دانشجویی نرمکار 

در این   13دانشگاه یک اداره. دانستم ممکن است بخواهم شرکت نوپا بزنماستنفورد پتنت کرده بودم چون می

ها را به  های دانشگاه را به عهده دارد و اجازه استفاده از آن که مسئولیت مدیریت همه پتنت زمینه دارد
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توانی اختراعی در استنفورد  تنفورد وجود دارد این است که نمییک قانونی که در اس. فروشدمتقاضیان می

انجام بدهی و بعدا بروی بیرون از استنفورد پتنت کنی چون اگر بیرون استنفورد پتنت کنی حق انحصاری 

در عین حال حق داری که اگر نخواستی اختراع درون . آوریاستفاده از آن تکنولوژی را به دست می

توانی از آن اختراع استفاده کنی نکنی که در این صورت وقتی از دانشگاه بیرون رفتی میاستنفورد را پتنت 

گفتند پتنت نکن تا بعدا ها می در همان زمان هم بعضی. تواند همین کار را بکندولی هر کس دیگری هم می

مثال اگر . داردقوانین مفصل و دقیقی در مورد اختراعات در استنفورد وجود . خودت بتوانی استفاده کنی

رایت خیلی چیزها کپی. توانی برای پتنت اقدام نکنیاعالم کنی ولی می اختراعی داشتی باید به استنفورد

دانند و نامه امضا کنند که این قوانین را میدر ابتدای ورود دانشجویان باید یک شهادت. استنفورد است

 . کنندرعایت می

 ت؟ روال ثبت پتنت در استنفورد چطور اس 

ها یک بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که این  اعالم کردیم و آن OTLما اختراعمان را به : نرگس

ثبت پتنت . پتنت را ثبت کرد ،گیری دارد و نهایتا پول وکیل را دادند و وکیل متخصص موضوع ارزش پی

تنفورد تعدادی وکیل مخصوص اس. باید موارد زیادی را به دقت مراعات کنی. فوت و فن خاص خودش را دارد

 . پتنت دارد و از وکالی بیرون هم استفاده میکند

 ؟گفتید ولی پتنت به کارتان نیامد 

هم هزینه دارد و . خیلی هم واضح نیست که باید دنبال پتنت رفت یا نه. نه خیلی به کارمان نیامد :نرگس

. در یک شرکت نوپا باید پتنت ثبت کرد دانم در چه زمانی من خودم هنوز نمی. گیردهم زمان و انرژی می

در . بیشتر نوعی سیاست و حرکت تدافعی است. دهندها اهمیت میگذار سرمایهاز طرفی . بردخیلی وقت می

دادم در شرکت نوپا همه وقت را من ترجیح می. افزار مفید نیست ها ضرورت دارد ولی در نرمی حوزهبعض

از . گذاران دوست دارند که پتنت را داشته باشی م که سرمایهگفت. گذاشتماجرا می روی تکنولوژی و

به  OTLهم دوست دارد با خود مخترع کار کند و لذا من مشکلی نداشتم که توافقات اولیه را با   OTLطرفی

اولیه  گذاران برای هستةبرای جلب سرمایهاین . استفاده از پتنت را بگیرمدست بیاورم که حق انحصاری 

 . بود سرمایه مفید

 طور جلو رفتید؟ اندازی شرکت برگردیم، چه خوب، به راه 

بینم که یکی کنم میاالن که به گذشته نگاه می. اولیه سرمایه جذب شد این هستة 2044در آوریل : نرگس

گشتم از همان روز اول یک آدم اگر به گذشته برمی. های کار این بوده که دست تنها بودم ترین سختیاز مهم

اولیه سرمایه یک ملیون  در مرحله هستة. کردم تا در مدیریت مجموعه به من کمک کندبه را پیدا میبا تجر
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های سازی تحلیل دادهال بهینه اول یک سیستم ایده. دالر جذب شد ولی در طول زمان ایده خیلی عوض شد

 . ای در ذهن داشتیم و به شدت روی این موضوع تمرکز کردیماندی

  دهید؟مورد موضوع کارتان توضیح میکمی بیشتر در 

را بتوانی  DNAهست یعنی دو رشته  DNA »60هایتطبیق رشته»یکی از کارهای مهم در ژنتیک : نرگس

را کنار هم  DNAقدر دو رشته ها را تطبیق بدهی و به بیان ساده آن با هم تطبیق بدهی و نقاط مشابه آن

  DNAاین خیلی کار سختی است چون یک رشته . شوندجا کنی که نقاط مشابه آن کنار هم واقع جابه

ها، و مشکالت هم ممکن است سر راه باشد و برای ها، جهشمیلیاردها کد دارد و انواع و اقسام پیچیدگی

همین این فرایند تطبیق هیچ وقت به کمال ممکن نیست و همیشه مساله این است که تا حدامکان خطا کم 

دارد و در نتیجه از لحاظ محاسباتی بسیار سنگین و پیچیده  64یه عظیماین مساله یک فضای فرض. شود

 .است

کردیم تا سیستم را بهینه کنیم و برای روی الگوریتم کار می ما یک دانشجوی استنفورد را آوردیم و تابستان

ها را  همه قسمت. کردیمطراحی می FPGAبهینه کردن محاسبات حتی مدارهای مجتمع خودمان را با 

همان الگوریتم را در بهترین ژورنال به عنوان مقاله ارائه . مقاله درآورد 1شد از کار ما ینه کردیم و میبه

 . دادیم

ها بسیار  کردیم ولی آنکار می FPGAگرا بودیم و برای همین با مدارهای  مان آرمانما در بهینه سازی

نوشتیم، پشتیبانی ای مناسب را باید خودمان میافزارهتر بود، نرمها خیلی سخت تر بودند، کار با آن گران

ها  شد با آندر فضای دانشگاهی شاید می. تر بود ها هم کم تر بود، قابلیت اعتماد به آنمحصول خیلی سخت

خواهید یک محصول را به مشتری بدهید او انتظار دارد که محصول بدون دردسر سر کرد ولی وقتی شما می

تر گزینه دیگر مدارهای آماده اینتل بود که کمی از لحاظ سرعت ضعیف. کار کندو بدون صرف وقت و انرژی 

افزار برای محصول صرف نظر  ما از توسعه سختلذا نهایتا . بودند ولی بسیاری از آن مشکالت را نداشتند 

ینه سازی افزاری هم به قدر در بخش نرمچنان آن ن وجود همبا ای. کردیم و مبنای کارمان را گذاشتیم اینتل

سال است دیگر  9تر بود و االن هم با وجود اینکه ما برابر از رقبا سریع 20، 40کرده بودیم که همان زمان تا 

به هر حال محصول در طول زمان متحول شد و  .تر استبرابر سریع 20، 40ایم هنوز هم روی آن کار نکرده

-می االن داریم به سمت کالود. افزار تمرکز کردیمافزاری کارمان را کنار گذاشتیم و روی نرمما بخش سخت

-های برنامهاین خیلی شبیه سیستم. دانیممی 62 «سیستم مدیریت ژنتیک»االن محصول خودمان را . رویم
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کند و به اعضای هایی که اطالعات همه سیستم را متمرکز می سیستم .است( ERP) ریزی منابع سازمانی

ما مشابه آن را در ژنتیک ایجاد . که منابع سازمان را بهتر مدیریت کنند دهندسازمان و مدیران اجازه می

افزار افزار االن به نرمما از زمانی که شروع کردیم صدها مرحله طی کردیم و از فضای سخت. کنیممی

 . رسیدیم

حجم این . یمکنن را ایجاد میشود و ما آهای جدیدی نیاز میدر واقع به خاطر الگوی جدید داده، تکنولوژی

ها از یک  ها و حتی انتقال آنکار کردن با این داده. ها بسیار زیاد و در حدود چندصد گیگابایت است داده

در . کشدیک درخواست ساده از این دیتابیس کلی طول می. کامپیوتر به کامپیوتر دیگر کار سختی است

را یک جا ذخیره کرده، هر کدام با یک  ادهکنند هر محققی دها کار میموسسات تحقیقاتی که با این داده

ای وجود که دقیقا چه داده اند، مدیر مجموعه معموال نسبت به اینها برنامه نوشته نویسی برای آن زبان برنامه

توانند به شود اشراف ندارد و کاربران مختلف نمیدارد و کجا هست و چه کارهایی روی آن انجام شده و می

ما . دکرحجم داده وجود داشت کفایت نمی هایی که برای مواجهه با اینشیوه .تعامل کننددیگر  راحتی با هم

که قابل فهم شود از میان  ای برای آنانهای دیداده. کنیمپارچه برای مدیریت آن ایجاد می یک سیستم یک

ی شود، باید نمایش یک سری الگوها شناسای. شودباید خوانده شود، تطبیق داده . صدها مرحله باید رد شود

توانند از آن کنیم یک اکوسیستم است که کاربران مختلف میآنچه ما ارائه می. گرافیکی مناسب پیدا کند

 .خواهند دریافت کنند استفاده کنند و آن چیزی را که می

 دهید؟در مورد کارکنان شرکت توضیح می 

ها فارغ التحصیالن علوم  نفر از آن 9ردم که نفر را استخدام ک 1همان روز اول . نفریم 22ما االن : نرگس

لور که  نفر از دانشکده پزشکی دانشگاه بی 4. کامپیوتر دانشگاه برکلی بودند که بسیار قوی و پرکار هستند

کم کم .یکی از بهترین مراکز در زمینه ژنتیک است و یکی هم امیرحسین کیانی است که از گوگل آمد بینا

های مختلف زیاد  گرفتند و در طول زمان هم به مناسبت  کارمندان آپشن سهام همه. تیم را بزرگ کردیم

چند نفر هم اداری و فروش و . کنندنفر روی محصول کار می 41نفر تمام وقت هستیم که  22االن . شده اند

روی  ها هم کنند و نصف آنکار می افزار نرمنصف افراد توسعه محصول در بخش مهندسی و . بازاریابی داریم

 .کنندتحقیقات علمی کار می

که همه  Bina Genomic Management Systemاالن تمرکز ما روی توسعه محصولی است به نام 

ما از اول . کنداستفاده می و اجرای آن را بر عهده دارد و از دانش زمینه سازیهای بهینه ها، الگوریتمتشخیص

ها را در این سیستم  ایم همه آنایم و سعی کردههها حساس بود روی سرعت و دقت محاسبات و تحلیل

 بگنجانیم
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 نایب کار گردش نمودار

های  ها شرکت اند ولی االن با گسترش استفاده از دستگاهمشتریان ما قبال مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی بوده

ریم این است که هر آواستداللی هم که برای مشتریان می .شوندها هم دارند وارد می دارویی و بیمارستان

شود این است که آیا شما به سوالی که مطرح می. دستگاه شرکت ایلومینا چندین میلیون دالر هزینه دارد

که  گذاری چند میلیون دالری را دارید یا ایناندازه کافی مهارت و قابلیت تحلیل و درک ناشی از این سرمایه

 ماند؟ند و بالاستفاده میکدستگاه شما صرفا انبوهی از داده را تولید می

ها درک جامعی از  های علمی، ما انسان واقعیت امر آن است که هنوز که هنوز است با وجود همه پیشرفت

معنی تلقی بل شناسایی االن بیاز الگوهای قابل تشخیص و تغییرات قا% 30بیش از ! ای نداریماندی

ها  کنیم که آنای را به ابزاری مجهز میانه دیکنیم این است که صاحبان دادکاری که ما می. شود می

طال  4818در کالیفرنیا حدود سال . زدیک نفر مثال جالبی می. بتوانند از آن داده درک بهتری پیدا کنند

که در آن چند  جالب این. گویندمی «تب طال»م آوردند برای کشف طال که به آن کشف شد و مردم هجو

فروختند و خالصه به ثروتمند شدند کسانی بودند که جاده کشیدند، بیل میسال، کسانی که بیش از همه 

  !کردندجویندگان طال خدمات ارائه می

ای در حال رخ دادن است و همه انهای جدید دیکه االن تحقیقات زیادی با استفاده از تکنولوژی خالصه این

هدف ما آن . ها خدمات بدهیم خواهیم به آنمی اند و ماهای دارویی و مراکز درمانی به این سمت آمده شرکت

ی را افزار نرمما این سیستم جامع . ها را تسریع کند است که یک پلتفرم افقی فراهم کنیم که همه تحلیل

توانند صرفا سرویس را روی کالود بخرند، یعنی شود، مشتریان می محصول سه جور ارائه می. فروشیممی

افزار را بخرند و که خود نرم یا این .ا قرار بدهند و نتایج تحلیل را دریافت کنندهایشان را روی کالود مداده
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 جعبة بیناافزار همراه سخت افزار را به صورت های کامپیوتری خودشان اجرا کنند یا اینکه نرم روی سیستم

 .بخرند

 

 سمینار آشنایی دانشجویان ایرانی دانشگاه استنفورد با شرکت بینا

توانند برای مشتریان ما می. شودمحقق می ،های سالیانه تکرارشونده یی ما هم از طریق پشتیبانیمدل درآمدزا

شود و افزار استفاده کنند و بعد از آن لیسانس محصول منقضی میای، از نرمانتعداد محدودی تحلیل دی

دارد و در طول مدتی که  …محصول ما پیچیده است و نیاز به پشتیبانی و آموزش و . باید آن را تمدید کنند

 . شوندمند میروزرسانی بهرهاند از پشتیبانی و بهخدمات را خریده

 «چیست؟« بینا جعبة 

دهیم و می خریم و در یک جعبه کوچک قرارافزارهایشان را میما از شرکت دل آخرین سخت :نرگس

افزار ما را افزار بخرد و نرمخودش سخت تواندالبته مشتری می. فروشیمکنیم و میافزارها را هم نصب می نرم

افزار ما به طور کلی نرم .گیردروی آن نصب کند ولی اگر از ما بخرد یک محصول آماده به کار تحویل می

دسترسی به . دهیم پارچه کرده و یک جا قرار میها را که بعضا اوپن سورس است، به صورت یک الگوریتم

یم و همه این مجموعه منسجم را کنی هم که پولی هست فراهم میاانهای اطالعاتی دی برخی بانک

 . کنیمهم ارائه می... به روزرسانی و پشتیبانی و آموزش و . فروشیم می

 ها اوپن سورس است؟ الگوریتم! 

برای فهم این بازار درک این نکته مهم است که تا چند سال پیش دسترسی به داده . ها بعضی از آن :نرگس

این مراکز . اندسیار محدود بوده است و چند دانشگاه و مرکز تحقیقاتی بزرگ آن را داشتهای باندی

ها را  اند که آنافزاری متناسب خودشان را توسعه دادههای نرمتحقیقاتی هرکدام برای خودشان سیستم
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ها در  وریتمدر بین مراکز تحقیقاتی هم نوعی رقابت در مورد کارآمدی و سرعت الگ. اندمنتشر هم کرده

به تدریج با گسترش تکنولوژی . ها اوپن سورس هستند برای همین بعضی از الگوریتم. جریان بوده است

های بیوتکنولوژی و  کند و از سوی دیگر شرکتها دارد شدیدا رشد میای، اوال حجم دادهانتعیین توالی دی

ستند و به تدریج به بستری برای تحلیل ها ه ها، مایل به بررسی ژن سازی درماندارویی هم برای شخصی

ها و  بینی ما این است که به زودی و در آینده نزدیک بیمارستانپیش. ای نیاز خواهند داشتانهای دیداده

ها هم به ابزار تحلیل  ای بگیرند و در نتیجه آنانتوانند از بیماران خود نمونه دیسایر مراکز درمانی نیز می

اول . یابندای دسترسی میانهای دیهدف ما توانمندسازی محققانی است که به داده .نیاز خواهند داشت

بعدا فهمیدیم که . دهیمسازی و تحلیل را انجام میهای بهینه کردیم ما بهتر از همه این الگوریتمفکر می

ه سیاه بخرند که از طرفی هم جامعه دانشگاهی دوست ندارند یک جعب. ها هزار نفر رقابت کرد شود با دهنمی

محققان دوست دارند بفهمند که چه اتفاقی رخ . از یک طرف داده بدهند و از آن طرف تحلیل دریافت کنند

نوشتیم حساس بودیم که به بیرون درز نکند و هایی که می اوایل کار ما خیلی روی برنامه. دهد می

اند هایی که دیگران هم نوشتهوال از برنامهولی بعدا به این نتیجه رسیدیم که ا. های ما لو نرود الگوریتم

 . گذاشتیمنوشتیم را هم در اختیار همه میهایی که خودمان می استفاده کنیم و ثانیا الگوریتم

 توانند خودشان الگوریتمها را استفاده کنندپس دیگر برای چه باید از شما بخرند؟ می! 

ها وجود دارند ولی  لگوریتما. ات و پشتیبانی آن استپارچه و خدم ارزش اصلی کار ما در سیستم یک :نرگس

افزار دهیم و او دیگر نیازی به درگیر شدن با الیه نرمها را در یک مجموعه کامل به مشتری می آن ما همة

ها شروع شده و محققانی که هر کدام  فضای کار از دانشگاه. باید اکوسیستم این حوزه را درک کنید. ندارد

این یک . انداند و آن را در معرض بررسی سایر دانشگاهیان گذاشتهک سری برنامه نوشتهبرای خودشان ی

. کنندها را مقایسه می ها اوپن سورس هستند و محققان الگوریتم پلتفرم دموکراتیک است و اکثر الگوریتم

های  را از روش های مشابه را مقایسه کنند چون به سرعت نتیجه توانند الگوریتماتفاقا با محصول ما می

 . دهدها نمایش می مختلف به آن

ما بعد از دو سال فهمیدیم که در این صنعت باید محصولی بسازیم که اکوسیستم را تکمیل کند و جاهای 

برای همین ما هم . خالی را پر کند نه اینکه با اکوسیستم رقابت کنیم و بخواهیم آن را زیر و رو کنیم

های سیستم جامع را محرمانه نگه البته برنامه. سورس روی وب گذاشتیم اوپنت هایمان را به صور الگوریتم

مان این است که باید رقابت را کم کنیم و به دنبال توانمند سازی مشتریان خودمان باشیم و فلسفه. داریممی

  Bioinformatics Toolsetما تا همین دو ماه پیش . طور از کار دیگران استفاده کنیم که چه این

گزین  جایکنند توسط این ابزار فروختیم ولی در برابر آن مقاومت هست چون محققان احساس می می

یک جعبه  فهمیدیم که باید به سمت مشارکت برویم برای همین دیگر! بودجه زیادی هم ندارند .شوند می
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توانید درک االن می. هم دادیم  APIبتواند کار خودش را اضافه کند و که هر کسی برای این. سیاه نیست

 .طور در طول چند سال ایده از بهینه سازی سطح پایین به سطح سیستم رسید هکنید که چ

 افزاری های بزرگ نرم آیا شرکت. ایدافزارهای تجاری شدهپس به این ترتیب شما عمال وارد حوزه نرم

ری زیادی دارند و ممکن افزاها قدرت توسعه نرم مثل گوگل و اوراکل تهدیدی برای شما نیستند؟ آن

 . است به سمت ژنتیک متمایل شوند

سال است که به صورت گسترده در دسترس قرار  1، 9باید در نظر داشت که اصوال دیتای ژنتیک : نرگس

های آکادمیک در این حوزه  های ما این است که تیم علمی که من جمع کردم از بهترین از مزیت ییک. گرفته

و ! امهای اوپن سورس مهم و مطرح را نوشته بودند استخدام کرده کسانی که الگوریتم من بسیاری از. هستند

یک . توانند به این راحتی یک تیم موازی ما تشکیل بدهندها نمی ها جلوتر هستیم و آن ما چند سالی از آن

این خود یک مزیت . دانیمشناسیم و نیازهایشان را می گران اصلی را می که ما االن بازی نکته مهم دیگر این

هایی که بازار  در زمان. ها جذاب نیست چون هنوز جدید است بازار این حوزه هنوز برای آن. مهم است

در عین . در یک شرکت کوچک توجه به مشتری بیشتر است. کوچک است باید محصول و برند را بسازی

-ای دارند وارد میانهای دی باقی شرکت و افزار نرمهای  کمپانی. شود حال قبول دارم که رقابت دارد قوی می

 شوند

 دهید؟اگر ممکن است در مورد فرایند جذب سرمایه توضیح می 

در ماه مارس . میلیون دالر بود 4/4سرمایه که جذب کردیم  همان اولین هستة 2044در سال : نرگس

2049 term sheet   بود و جمعا حدود  ریجمیلیون جدید و دو میلیون دالر هم وام ب 6امضا شد و جوالی

 . کنیم ده میلیون دالر جذب شده و االن هم داریم برای دور جدید جذب سرمایه کار می

 های جدیدتان کمی بگوییددر مورد پروژه . 

اتفاقا همین امروز مهلت شرکت در یک مناقصه است برای فاز اولیه یک پروژه بزرگ است که دولت : نرگس

آوری کند تا بتواند برای درمان سرباز آمریکایی را جمعای یک میلیون کهنهانخواهد اطالعات دی آمریکا می

ماه  42در فاز اول قرار است یک نمونه کوچک آن انجام شود و ما . کند ها در آینده از آن استفاده موثرتر آن

 !جا دردسر زیادی داردکار کردن با دولت همه. کنیماست روی قرارداد کار می

  این گفتید که بخشی از مشتریان شما مراکز درمانی معتبر مثل دانشگاه استنفورد و شما پیش از

که محصول شما را خریدند به هر دلیل  ن  ترسند که بعد از اها از این نمی ن آیا آ. هستند …هاروارد و

 شما ورشکست شوید و نتوانید به آنها خدمات پشتیبانی ارائه کنید؟
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روان بازار هستند و حاضرند ریسک بپذیرند چرا  ها پیش مهم این است که آن نکته. سوال خوبی است :نرگس

توانند قدر منابع مالی و انسانی دارند که میها آن آن. که خودشان توانمند هستند و به خودشان اعتماد دارند

لبته هرچه که ا. ها یک سال دوره آزمایشی مجانی دادیم به عالوه ما به اکثر آن. این ریسک را مدیریت کنند

اگر بتوانیم ! بیشتر شناخته شدیم این دوره آزمایشی را کمتر کردیم و االن به یک ماه رسیده است

ب کنیم به خصوص که توانیم مشتریان جدید هم جذنیم میهای بازاریابی خودمان را قوی ک فعالیت

 .از ما راضی هستند و حاضرند ما را به دیگران معرفی کنند یهمشتریان اول

 دهند؟آیا مشتریان به کالود عالقه نشان می 

داشتن داده مشتریان روی کالود برای ما هم مفید است و از . خرنداکثر جعبه بینا را می! متاسفانه نه: نرگس

مثال یک ژنوم . کند چون حجم داده خیلی زیاد استتر میطرفی هم سوییچ کردن به دیگران را کمی سخت

خواهند همه تفاقا گوگل به تازگی یک گروه ژنتیک راه انداخته و در گام اول میا! گیگابایت است 400حدود 

خواست اجرا ایلیومینا هم طرح مشابهی را می. هایشان را روی کالود گوگل نگاه دارندرا تشویق کنند که داده

ها بنویسیم و آن ها ذخیره کنند و مثال ما یک اپ برای تحلیل داده کند که مشتریان داده را در سرورهای آن

ایم ولی ای به این کار نداشتهفعال که ما عالقه. استور در شرکت اپلای مشابه اپایده. را روی کالود اجرا کنیم

های بزرگ داروسازی  همین چند روز پیش من با یکی از شرکت. به نظرم نهایتا به این سمت خواهد رفت

ها را یک جایی ذخیره کرده، به اشتراک گذاشتن آن گفت هر محققی برای خودش دادهمی. کردم صحبت می

نویسی برای خودش برنامه رنامههر کسی با یک زبان ب. حجم از داده و انجام کار مشترک دشوار است

 . خالصه برای محصول ما تقاضا وجود دارد. نویسد می

  شما چطور است؟شرکت اوضاع درآمدی 

اگر . ایممشتری داشته 20فروشیم و تا حاال حدود دالر میهزار  410تا  10ما هر محصول را بین  :نرگس

 .شویمسر به سر می 2046همه چیز خوب پیش برود ما در اواخر 

 ترین کار در تاسیس یک شرکت نوپا چیست؟سخت 

تعدادی اخراج شدند و  در این سه سال. آپ ساختن تیم مناسب استسخت ترین کار استارت: نرگس

افزار هم نرم یکی از مهندسان. ل خانوادگی رفتنددو مورد به خاطر مسائ. فتندچندین نفر هم خودشان ر

دست تنها . تشکیل تیم مدیریت خوب است ،ترین چالش بزرگ. خیلی به کاربردهای ما عالقه نداشت و رفت

گرفتم  من به تدریج یاد. آوردم که در فروش و بازاریابی کمک کند باید کسی را می. تجربهکمبودم و طبیعتا 

ه فرایند و ست کجا این مثال در مورد مسئول فروش شرکت نکته مهم. طور افراد مناسب را پیدا کنم هکه چ

تواند به شدت با فرایند و مراحل فروش یک ماده شیمیایی یا یک افزاری میول نرمصحمراحل فروش یک م
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من . ی اشتباهات صورت گرفتبه همین دلیل یادگیری از طریق برخ. دستگاه آزمایشگاهی متفاوت باشد

 . های فردی است تر از تجربه و مهارتچنین یاد گرفتم که منش، انگیزه و تطابق فرهنگی خیلی مهم هم

 ؟کردآیا هیات مدیره در زمینه استخدام افراد مناسب کمک نمی  

نستند که داها هم مثل من دقیقا نمی آن. کردند ولی نهایتا مسئولیت خودم استخیلی کمک می :نرگس

شود و نیز این بازار چون نوظهور بود خیلی شناخته شده افزاری منتهی میسیر محصول ما به یک بسته نرم

 .ها هم در استخدام اشتباه کردند من انتظار نداشتم ولی آن. همه ما کلی چیز یاد گرفتیم و بهتر شدیم. نبود

افزار سازمانی داشته باشد ربه فروختن نرماالن دنبال کسی هستیم که تج. مان اشکال داشتذهنیت همه

 .  مثل سپ

 کنید؟طور ارزیابی می هنقش هیات مدیره را چ 

مثال ممکن است فردا صبح که ! در جذب سرمایه که خیلی موثر است و نهایتا مدیریت مدیر عامل: نرگس

گذار و  ه بنیانخواهم بروم سر کار به من بگویند که هیات مدیره تشکیل جلسه داده و مرا کمن می

 !اند مدیرعامل هستم از کار برکنار کرده

 هیات مدیره خوب چطور باید باشد؟ 

گذاران که دو نفر سرمایهنمایندة گروه اول : سه نوع شخصیت باید در هیات مدیره حضور دارند: نرگس

گروه . تادانم هستیمگذاران شرکت که من و دو نفر از اس ها، گروه دوم بنیانVCهستند بابی یزدانی و نماینده 

سوم، به نوعی صدای مشتری و مصرف کننده است، باید متخصص این صنعت باشد و صنعت را خوب 

من به تازگی موفق شدم یک نفر را برای این موقعیت پیدا کنم و امیدوارم در آینده نزدیک او را . بشناسد

 . استخدام کنم

با هر کدام که صحبت . و دنبال افراد مناسب بودم دانستم نیاز دارمو نیم سال پیش می  البته از یک

چون اگر عضو هیات مدیره من ! ترسیدآمد و دقیقا به همین دلیل میکردیم از محصول ما خوشش می می

کند فشار بیاورد که محصول ما را تواند مثال به دانشگاه خودش یا به بیمارستانی که در آنجا کار میباشد نمی

لذا اول باید محصول . آید و این مساله در آمریکا خیلی جدی استپیش می« ضاد منافعت»بخرند چون مساله 

گیری در هیات مدیره همیشه امیدوارم بحث به رای. توانند عضو هیات مدیره ما بشوندرا بخرند و بعد می

. البته گاهی تنش هست ولی فعال به آن حد نرسیده است. نرسد و با گفتگو، اقناع صورت بگیرد

ه دینامیک بازار، جذب ک این .گذارند و این خیلی مهم استها تجربه شان را به اشتراک میگذار سرمایه

 .طور است هچ …سرمایه، استخدام،
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 با چه تواتری هیات مدیره جلسه دارد؟ 

ها را هم هر هفته  اکثر آن. در مراحل اولیه مثل ماهی یک بار جلسه هیات مدیره برقرار است: نرگس

بعدها شاید فصلی یک بار بشود . در مراحل اولیه هیات مدیره باید مشارکت زیادی داشته باشند. بینیم می

 . جلسات

 با ایران چیست؟ جا این های محیط کار ت  تفاو نظرتان در مورد 

. کنیدر ایران متاسفانه همیشه محدودیت را احساس می! احساس کردم واقعا برابر هستم جا این من :نرگس

کنند و تا دیروقت در دانشگاه کار در دانشگاه پسرها راحت سوال می. از فرهنگ خود مردم استاین بخشی 

بین استاد و دانشجو هستند و هر چیزی بگویی ممکن است بد برداشت ولی دخترها مدام زیر ذره. کنندمی

 اط قوت درةتا نقمن دو سه سال طول کشید . واقعا مهم کار و ایده است و حواشی نیست جا این .شود

ترین نکته این است که انگار  مهم! امها به نقد آن نشسته بعد شیفته آن شدم و تازگی. سیلیکون را بفهمم

 .موانع هست، ولی قابل رفع کردن است. هیچ مانعی وجود ندارد که بتواند جلوی رسیدن به هدف را بگیرد

همه چیز برای حمایت از موفقیت هر . تمساله دیگر فردگرایی اس! شودهر چیزی ممکن تلقی می جا این

شنوی که باید دنبال آرزو و دغدغه مدام می جا این .سیاست و زدوبند و تبعیض نیست. فردی وجود دارد

از آن طرف، زندگی خیلی سخت . انگیز است و من واقعا عاشقش شدماین خیلی وسوسه. بروی و موفق شوی

آیی یک ذخیره گفت وقتی از ایران میبرادرم می. شوداست و کار بسیار شدید و زندگی یک بعدی می

ای و به فهمی که آن را در ایران پر کرده عاطفی میاوری و بعد از ده سال که به ته کیسه رسیدی ناگهان می

. این زندگی پایدار نیست از این لحاظ. ایها چیزی به آن اضافه نکرده خاطر همان فردگرایی در این سال

شود قهرمان و همه از او انتظار دارند در یک نفر می. شودایجاد می.. لحاظ کاری و انتظاری و  فشار زیادی از

اگر کسی وقت . گذار یا مدیرعامل کنند نه تنها بنیانحالی که واقعا یک مجموعه دارند با هم کار و تولید می

 . نوع زندگی پایدار نیست تواند ادامه بدهد و اینبرای باقی ابعاد زندگی نداشته باشد تا ابد نمی

 خواهندگذاران همین شهرت را می ولی بخشی از بنیان‼ 

که به  اگر کاری را برای شهرت و پول انجام بدهی آن کار محکوم به شکست است چون به محض آن :نرگس

ه نباید انگیز. شوددهند خودشان باورشان میذاران را قهرمان نشان میگ که بنیان این! شودآن برسی تمام می

هر روز نگران رقابت هستی، سرمایه جذب . کندشدید ایجاد می موفقیت و پول و شهرت باشد چون اضطراب

  …کنی، کارکنان بخواهند از شرکت بروند، پروژه را بگیری،

. کنم این کار باید انجام شوداحساس می! االن نه. کردم اگر شکست بخوریم فاجعه استمن سال اول فکر می

بعدها در این تله افتادم که شدم اولین کارآفرین زن در حوزه . خواستم یک کار جدیدی بکنم ا میمن واقع
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االن به نقد این فرهنگ نشسته ام که بخشی از آن . کندها مرا از هدفم منحرف می به نظرم این. بیوتکنولوژی

معموال بعد . گذاراننفع سرمایهشوند به های نوپا به شدت به کار کشیده می گذاران شرکت این است که بنیان

. گذار نقشی ندارد گذاران است و بنیانشرکت مال سرمایه% 10بیش از  از دو سه دور جذب سرمایه

کنند که پول بیشتری بدهد نه لزوما آن کسی که تکنولوژی ان معموال آن خریداری را انتخاب میگذار سرمایه

 . را بهتر پیش ببرد

ها همین سلسله مراتب را  ود این است که آینده کار چیست؟ آیا سازمانشسوال دیگری که مطرح می

که ساختار مسطح و افقی  های کالن ندارند یا اینخواهند داشت که مثال کارمندان هیچ سهمی در تصمیم

 چقدر از این واقعا سیستم بهینه بوده. ها برابر کارمندان سهم دارند گذاران ده بیشتر خواهد شد؟ االن بنیان

 . گذار و از آن سو جبران مالی آن شاید بهترین شیوه نباشد است؟ این همه فشار روی بنیان

شاید صحنه  Crowd Fundingمثال . روندهای جدیدی هم در درة سیلیکون در حال شکل گرفتن هستند

که منابع  ها دارند هایی برای ایجاد اکوسیستم برای اشتراک زیر ساختبعضی افراد هم ایده. را متحول کند

در هر صورت تاسیس یک شرکت  .توانست کارآمدتر باشدفرایند کارآفرینی شاید می. تر استفاده شودبهینه

زنند کسانی که شرکت نوپا می. نوپا ایجاد یک چیز جدید و یافتن حس رضایت تجربه جالبی است

هایی که پول و ثروت  آدم. هایی نیستند که دنبال پول و شهرت باشند آدم. های خاصی دارند شخصیت

برای هر . مثل حل کردن یک مساله ریاضی است که جذاب است. روند وال استریت و هالیوودبخواهند می

ای فداکاری کنند و عمرشان که یک عده این. کار بزرگی باید فداکاری کرد ولی این فداکاری باید پایدار باشد

 . را برای این کار بگذارند پایدار نخواهد بود

 اسدی گزاریم خانم بنی لی سپاسخی. 

وسط توبی از انجام این مصاحبه، شرکت بینا به مبلغ بسیار خ بعد جالب این که در فاصله چند هفته. ن.پ

 !خریداری شد Rocheشرکت معتبر داروسازی 

  



32 

 

 نیما اصغربیگی 

 

 

 ازکمی  لطفا، یمشو آشنا شما های دیدگاه و شما ای حرفه زندگی با خواهیم می ما، شما از تشکر با 

 .بگویید ما برای خودتان

برای کارشناسی ارشد برق به دانشگاه . وارد رشته مهندسی برق دانشگاه شریف شدم 33من در سال  :نیما

در مقطع دکترا که آن هم در رشته برق . استنفورد آمدم و بیشتر روی مخابرات وتئوری اطالعات کار کردم

سال کارهای  1، 9متمایل شدم و  69و یادگیری ماشین های بزرگی دادهدر استنفورد بود بیشتر به کار رو

 .دکترا در این زمینه بود اتی من در دورةتحقیق

 طور به تاسیس یک شرکت نوپا رسیدید؟ هچ 

که شرکت خودمان را بزنیم خیلی وجود دارد و همه به نوعی در  در استنفورد جو کارآفرینی و این :نیما

هایی که ها و برنامه من هم به این زمینه عالقه داشتم و در برخی سخنرانی. گیرندمعرض این بحث قرار می

ها یک سری سخنرانی بود به نام  یکی از این برنامه. کردمشد شرکت میدر دانشگاه در این زمینه برگزار می

-از این برنامه یکی دیگر در دانشکده مهندسی و مدیریت که هنوز هم برقرار است 61رهبران متفکر کارآفرینی

در یکی از این . شداستنفورد برگزار می بود که توسط گروه دانشجویان ایرانی Business Allianceها 

او هم دانشجوی برق . جلسات من با بابک پهلوان آشنا شدم و در مورد تاسیس شرکت با هم صحبت کردیم

هر دو به تاسیس شرکت نوپا فکر  .رک بودبرداشته بود و عالیقمان مشت کاویهای داده استنفورد بود و درس

                                                                                                                                              

63 Big data and Machine Learning 
64 Entrepreneurial Thought Leaders Series 
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ها بحث که با بابک آشنا شدم با هم صحبت کردیم و در مورد یک سری ایده هفته بعد از این. کردیممی

 . کردیم

 

 پهلوان بابک و یگیاصغرب ماین

ران گذاسرمایه»های خاصی وجود دارد که یک گروه دانشجویی تعدادی از  اتفاقا در استنفورد یک برنامه

های کارافرینی های دانشجویی هم ایده کند و تعداد محدودی از تیمرا به دانشگاه دعوت می« خطرپذیر

وجود  های دانشجویی برای انتخاب شدن در این برنامه طبیعتا نوعی رقابت بین تیم کنندخودشان را ارائه می

ان صحبت کردیم مهلت ارسال اسالید مخالصه فردای همان روزی که من و بابک با هم در مورد ایده. دارد

 . اسالید درست کردیم و دادیم و انتخاب شدیم 40ما  ها بود ویکی از این برنامهبرای 

 بود؟ شما چه ایدة 

های تخفیف و  کنید تعداد زیادی تبلیغات و کارتدر آمریکا شما هر وقت صندوق پست منزل را باز می :نیما

اکثر . های یک منطقه فرستاده است یغاتی آن را برای همه آدرسدر آن هست که مثال یک شرکت تبل …

ها ربطی به  که اکثر آن شود به خاطر اینهای تخفیف مستقیما راهی سطل زباله می اوقات هم این کارت

رود در حالی که اکثر مردم نیازی به مثال کلی تبلیغ در مورد کلینیک الغری برای همه می. مشتری ندارد

همین طور تبلیغات برای خرید ماشین یا خانه یا رفتن به رستوران چینی یا فروشگاه لوازم ! رندالغر شدن ندا

ربط هستند حالت آزردگی و ناخوشایندی  افراد بی ت برایاتفاقا به همین دلیل که معموال این تبلیغا. باغبانی

ایده ما این بود که . شود میس هم دارد و به ضدتبلیغ تبدیل کند و گاهی اثر معکوهم در مخاطب ایجاد می

های تخفیف را برای  سعی کنیم با توجه به اطالعاتی که از افراد قابل دسترسی هست، این تبلیغات و کارت

آن زمان آیفون تازه . داده شودسازی کنیم تا به هر نفر تبلیغات متناسب با نیاز او نشان هر نفر شخصی
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های تخفیف را بیاوریم روی موبایل هرفرد و با توجه به نیاز  کارت خواستیم این تبلیغات وما می. آمده بوددر

 . او تبلیغ و یا تخفیف متناسب را نشانش بدهیم

گذاران به گذاران خطرپذیر، با افراد زیادی آشنا شدیم و با کلی از سرمایهدر اثر آن برنامه آشنایی با سرمایه

ها هم  اولین آن. ها گفتند به دفترشان مراجعه کنیم بعضی مند شدند و صورت دفعتا ارتباط برقرار شد و عالقه

جالبی قضیه هم این بود که چیز زیادی برای ارائه ! هاست ها و بهترین بود که یکی از معروفترین سکویاکپیتال

شنیدند و وقت کردند و با روی باز میها خیلی خوب برخورد می تا اسالید بود ولی آن 40نداشتیم و فقط 

رسید که محدود  جا این فیدبک زیادی گرفتیم و ایده خیلی تغییر کرد و به. دادندنظر می تند وگذاش می

که برنامه ما روی موبایل هر فرد در واقع یک دستیاری باشد که چیزهای مرتبط را به  یمنشود و به این رسید

افزار ما به شناختی که نرم کنید با توجه طور که شما در یک خیابان حرکت می مثال همین. هر فرد نشان دهد

های متنوع، رستوران و خالصه هرچیزی که ممکن است به های جالب، برنامه از شما پیدا کرده است مکان

تر قابل کند ولی راحتتر می این کار اگرچه دامنه کار را بزرگ. ذائقه شما خوش بیاید را به شما نشان بدهد

 . شروع کرد و دامنه کار را گسترش داد ترتوان از نقاط سادهاجراست چرا که می

  سرمایه جذب کردید؟« گذاران خطرپذیرسرمایه»سپس از 

های خیلی خوبی به ما دادند و کمک بزرگی بود ولی مشاوره! ها نیست نه، جذب سرمایه به این سادگی :نیما

 . بسازیمبه این نتیجه رسیدیم که باید یک پروتوتایپ . توان فقط با اسالید پول گرفتنمی

توانست  ن را عمومی کرده بود و هر کسی میآیفو( SDK)« افزارکیت توسعه نرم»در آن زمان اپل به تازگی 

مان را کار کردن که یک پروتوتایپ ساده بسازیم که ایده SDKما هم شروع کردیم با . برای آیفون اپ بسازد

گفتید و یم که شما به آن عالیقتان را میما یک اپ ساده ساخت. این کار یک سال طول کشید. نمایش بدهد

کرد، یک موتور های زیادی را زیرورو میافزار ما دادهکرد، نرم درست می« های عالقه کانال»رایتان اپ ب

کرد و نهایتا نتایجی که فهمید و الگوریتم خودش را بهتر مییادگیری هم داشت که به تدریج از رفتارهای شما می

 . داداست نشانتان میمتناسب با ذائقه شم

 داد؟در این مدت کسی هم به شما مشاوره می 

کند، خیلی گذاری میبهنام تبریزی که استاد استنفورد است و فرزاد نعیمی که خودش سرمایه. بله :نیما

رزاد ما را با تعدادی از وقتی که ما پروتوتایپ را ساختیم ف. برای ما وقت گذاشتند و کمک کردند

چندین ماه طول کشید و ما . ها ارائه کردیم آشنا کرد و ما محصولمان را برای آن« ان خطرپذیرگذار سرمایه»

 ! گروه ارائه داشتیم 10برای بیش از 
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 اند تا ایده خوبی را ان این ناحیه آمادهگذار سرمایهشنویم که عموما می! پس خیلی هم ساده نبود

 یادی طول کشید؟طور برای شما مدت ز هدیدند از آن حمایت کنند، چ

دانست که موفق این محصول خیلی جدید بود و هیچ کس نمی! کننده استاوال چک اول خیلی تعیین :نیما

یعنی یک نفر . خواهدکه واقعا پول بدهند شهامت زیادی می آمد ولی اینها خوششان می خیلی. شود یا نه می

به عالوه . ل را بنویسد، تا بقیه هم دنبالش بیایندقدر به شما ایمان و اعتماد داشته باشد که چک اوباید آن

بود و هنوز اقتصاد در رکود بود و  2008باید در نظر داشت که آن زمان بالفاصله بعد از بحران اقتصادی سال 

 . االن وضع بهتر شده ولی باز این طور نیست که بالفاصله پول را بدهند. گذاران هم محتاط بودندسرمایه

  صحبت کردید؟« ان خطرپذیرگذار سرمایه» از تا 10یعنی با 

شان  منابع شخصی در هستة اولیه شرکت ازی گذار سرمایهنه، ما بیشتر با افراد متمولی که مایل به  :نیما

ها افرادی هستند که کم و بیش با صنعت آشنا هستند و حاضرند مبالغ کمی در  این. کردیم صحبت می بودند

. تر است چون باید یک نفر راضی شودفرایند هم نسبتا ساده. گذاری کنندحد چند صد هزار دالر سرمایه

گدار به آب کنند که بیدا میمعموال هم اگر یک نفر اولین چک را گذاشت، بقیه به نوعی اطمینان پی

 .گذارندزنند و چک بعدی را راحت می نمی

های نسبتا مشخصی دارند و تعداد  روالهستند که معموال یک « خطرپذیر گذارانسرمایه»در طرف مقابل اما 

ر است و انتظار هایشان در حد چند میلیون دال گذاریزیادی کارشناس و متخصص دارند و معموال سرمایه

ما در دور اول بیشتر با . تر استها سخت تری داشته باشی و طبیعتا متقاعد کردن آن دارند سابقه مشخص

اولیه  که برای تامین هستة ه مهم دیگر اینیک نکت. گذاران خطرپذیرافراد متمول سروکار داشتیم نه سرمایه

گذار سهمی از شرکت نوپا را در ازای مبلغ  در یک روش بنیان. سرمایه چندین شیوه مختلف وجود دارد

گذاری، الزمه  گذاری شرکت، و البته توافق طرفین در مورد این ارزشارزش. دهدگذار میمشخصی به سرمایه

ارزد و در توانستیم ادعا کنیم شرکت نوپای ما یک میلیون دالر میمثال ما می. از جذب سرمایه است این نوع

 یک شیوه دیگر .گذاران واگذار کنیمشرکت را به سرمایه از سهام% 10هزار دالر،  100برابر جذب سرمایه 

برگه وام دوران »یا  «61 اموام قابل تبدیل به سه»های بسیار نوپا  برای جذب سرمایه به خصوص در شرکت 

کنند ولی مبلغ پرداختی اولیه سرمایه مشارکت می گذاران از این راه در تامین هستةت که سرمایهاس«  گذار

مزیت این روش در آن است که  .را دارد« وام قابل تبدیل به سهام در آینده»ها به نوعی حالت  آن

از آن طرف هم . تر باشدانی که وضع شرکت مشخصشود تا زمگذاری شرکت به تعویق انداخته می ارزش

                                                                                                                                              

65 Convertible debt 
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توانند در دور بعدی جذب سرمایه با تخفیف قابل  شوند میازای ریسکی که متحمل می گذاران بهسرمایه

گذاران دور بعد حاضرند برای ارزش شرکت نیز از روی قیمتی که سرمایه. توجهی سهام شرکت را بخرند

های این مرحله برای ما این بود که تصمیم  خالصه یکی از پیچیدگی. شودسهام شرکت بپردازند تعیین می

 . گذاران سهم شرکت را بدهیم یا وام قابل تبدیل به سهام بگیریمبگیریم باید به سرمایه

اکثرا ایرانی و . نفر دیگر هم بودند 40ها  گذار اصلی ما بودند و بعد از آنبابی یزدانی و فرزاد نعیمی دو سرمایه

بود و کار جدی شد و شرکت را  2040این کمی قبل از تابستان . ها بود ه نفر هم غیر ایرانی در بین آندو، س

 .برای همین من عمال تحقیقات دکترا را رها کردم و تمام وقت در شرکت بودم. کردیمباید سرپا می

 بعد از تاسیس یک شرکت نوپا چه مشکالتی داشتید؟ 

، بابک مدیرعامل و من هم مدیر فنی بودم ولی خوب به نیروهای سنسور ِلکِاسم شرکت را گذاشتیم  :نیما

دو سه نفر را گرفتیم برای انواع و . دیگر هم نیاز داشتیم، استخدام افراد مناسب همیشه سخت بوده و هست

سی خواستیم، افرادی هم باید کار مهندمثال ما طراح الزم داشتیم، متخصص تعامل با کاربر می. ها اقسام نقش

که خیلی هم سخت بود در محل و به مرور  همه کارها را. انداختیمهای اداری راه می مباید سیست. کردندیم

 . زمان یاد گرفتیم

 

توان با آن کار مشکل مهاجرت هم داشتیم چون من روی ویزای دانشجویی بودم که برای مدت محدودی می

کشید که در آن دوره دیم که حدود یک سال طول میکربرای همین باید برای گرین کارت اقدام می. کرد

گذار یک شرکت باشم و برای همین در آن یک سال روی کاغذ  توانستم بنیانمن از لحاظ قانونی نمی ،انتظار

 !گذاران نبودم من جزو بنیان

 مراحل مهم توسعه محصول شما چه بود؟ 

با پردازش اطالعات . یک هوش مصنوعی بودکردیم که ما طبیعتا باید روی پشت صحنه خوب کار می :نیما

گرفتیم در مورد جاها یا موبایل کاربر می GPSکردیم بر اساس موقعیت جغرافیایی که از مختلف سعی می

از طرف دیگر کاربر ما از . مند باشد به او اطالعات مرتبط را نشان بدهیم چیزهایی که ممکن است عالقه

ت صحنه در تعامل بود و برای همین تجربه کاربر و طراحی اپ هم طریق یک اپ موبایل با آن موتور پش



33 

 

خواستیم تا با اپ کار کنند و به ها می آوردیم در محل شرکت و از آنما افراد مختلف را می. خیلی مهم بود

کردیم تا حس کاربر را نسبت به محصول بفهمیم و در طی حدود یک سال ها را دنبال می دقت هر حرکت آن

 . وتوتایپ درست کردیمپر 6، 1

 کردند یا ها در رشد شرکت چه بود؟ آیا کمک می ن اعضای هیات مدیره چه کسانی بودند و نقش آ

 شدند؟که مانع راه شما می این

. گذارانگذاران بودیم و بابی یزدانی و فرزاد نعیمی از طرف سرمایه من و بابک پهلوان به عنوان بنیان :نیما

به ما دایره عمل . های بزرگی کردند کردند و کمکی میهمراهخیلی خوب بودند و اعضای هیات مدیره ما 

یک وکیل هم برای کارهای حقوقی احتیاج . دادندهای مفید و موثری میوسیعی داده بودند و واقعا مشاوره

 . داشتیم و چند بار هم وکیل عوض کردیم

 کنند؟ های نوپا چطور کار می وکالی این منظقه با شرکت 

برای همین معموال یک . های موفق از مراحل اولیه بسازند خواهند روابط خودشان را با شرکتوکال می :نیما

ن دریافت پول کار دهند که تا آن حد برای شما بدودالر به یک شرکت می 20000مقداری اعتبار، مثال 

خالصه ما چند بار . ا را بدهیده که شما توانستید سرمایه جذب کنید باید پول آن کنند ولی بعد از این می

دوران پر افت . های استراتژیک فکر کردیم وکیل عوض کردیم، چندین بار به تغییر اساسی محصول و چرخش

 . و کمک ما بودند همراهو خیزی را طی کردیم ولی هیات مدیره همیشه 

شک داشتیم ولی  B2C یا  B2Bخیلی روی . نسخه آلفا را روی ویندوز خیلی زود دادیم تا فیدبک بگیریم

 . را نهایی کردیم B2Cنهایتا 

 طور بود؟ شروع عرضه محصول به بازار چه 

ر ما با یک شرکت روابط عمومی کا. بود که ما اپ را نهایی کردیم و عرضه کردیم 2044تابستان  :نیما

های حوزه  ما را با وبالگ. محصولمان را جور کنیم« داستان»کردیم که خیلی به ما کمک کردند که  می

ها یک کنفرانس در اسپن کلرادو به ما معرفی  آن. تکنولوژی در ارتباط قرار دادند تا توجه بقیه را جلب کنیم

شدند و در مورد های نوپا همه دور هم جمع می های بزرگ و شرکت آنجا فضایی بود که مدیران شرکت کردند

های هایتک هم بودند و از لحاظ روابط  کتبسیاری از مدیران شر .کردندفکری می تکنولوژی بحث و هم

ما مسابقه را بردیم و خیلی مورد . های نوپا برقرار بود یک مسابقه هم بین شرکت. عمومی خیلی خوب بود

استور محصول ما یک اپ بود که باید در اپ. ماجرای عرضه به بازار ما هم خیلی جالب بود. توجه واقع شدیم

هفته قبل از مسابقه ما تصمیم گرفتیم برای امتحان کردن . دانلود کننددادیم تا مردم اپل قرار می
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. استور بگذاریم و روز مسابقه با اسم اصلی آن را عرضه کنیم در اپ آلفرد رمحصولمان آن را با اسم مستعا

د اتفاقا در همان یک هفته که ما اصال تبلیغی هم نکرده بودیم اپ ما به شدت مورد استقبال واقع شد و چن

بعد از یک هفته کاربران کلی نظر مثبت نوشتند و حتی اپل آن را به عنوان اپ . ده هزار دانلود داشت

معرفی کرد و این بهترین اتفاق ممکن است چون در کانون « 66 خدمات مبتنی بر مکان»در بخش  برگزیده

رد مورد توجه واقع شد و مردم قدر آلفخالصه آن. شودناگهان چندین برابر می گیرید و کاربرانتوجه قرار می

   !دانلود و نصب کرده بودند که دیگر تصمیم گرفتیم همان اسم را حفظ کنیم

 

 به کاربران … اَپ آلفرد، شرکت کلورسنس برای پیشنهاد رستوران و

سرمایه اولیه که در دور . کردیمجذب سرمایه خودمان را آماده میدر « ب»داشتیم برای دور  2044در پاییز 

با یک . ماه گذشته بود و نیاز به جذب سرمایه جدید داشتیم 41ماه بود و  48جذب کرده بودیم برای « الف»

ان جدید صحبت کردیم و تقریبا تمام شده بود که ناگهان چند تا پیشنهاد تملک گذار سرمایهسری از 

 !گرفتیم

 فرایند چگونه بود؟ 

ما فکر کردیم از محصول ما خوششان آمده و . بت کنیمخواهیم با شما صحابتدا ایمیل زدند که می :نیما

وقتی رفتیم برای صحبت خیلی صریح گفتند که . هایشان استفاده کنندخواهند از نتایج آن در برنامهمثال می

بوک و توییتر ابراز عالقه کرده بودند و سه شرکت گروپان و فیس! خواهیم کل شرکت شما را بخریم ما می

می بعدتر گوگل هم وارد شد و بعد از مذاکرات، اواخر پاییز در مورد جزییات فرایند ک. مباحث پیش رفت

                                                                                                                                              

66 Location-based services: 
خدمات مبتنی بر مکان با استفاده از این اطالعات به کاربر خدمات ارائه . های همراه پیشرفته امکان تشخیص مکان دقیق کاربر را دارند اکثر تلفن

 .ر روی نقشه از این نوع خدمات استها از کاربر یا ارائه مسیر حرکت ب های خاص بر اساس فاصله آن مثال یافتن رستوران. کنند می
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بیشتر افراد تیم به گوگل پیوستند و ما شروع کردیم به انتقال . ما با گوگل توافق کردیم ،خرید شرکت

 . تکنولوژی

 انتخاب کردید؟ را طور گوگل هبین این چند گزینه چ 

ردد بودیم به خصوص چون آن زمان گروپان خیلی سروصدا کرده بود و ما بین گروپان و گوگل م :نیما

آن زمان گروپان هنوز عرضه عمومی هم نشده بود ولی . توانست به دردشان بخوردمحصول ما هم خیلی می

عالوه بر قیمت خرید، یک مساله این است که وضع شرکت مادر در آینده و نیز زندگی . خیلی مطرح بود

خالصه ما گوگل را انتخاب کردیم و االن . گونه خواهد بود هبعد از ورود به شرکت مادر چشغلی اعضای تیم 

 !رسد که انتخاب خوبی بوده استبه نظر می

 کنند؟های نوپای موفق را شناسایی می های بزرگی مثل گوگل طبق چه مکانیزمی شرکت کت شر 

های  ی نوپا هستند و دنبال فرصتها های بزرگ پیوسته در حال رصد کردن فضای شرکت شرکت :نیما

چون سرعت تحوالت تکنولوژی زیاد است و ساختن یک تیم  .گردند های نوپا می ب برای خریدن شرکتمناس

اگر شرکتی مثل گوگل بتواند یک شرکت نوپا که . بردمناسب برای توسعه یک محصول جدید زمان می

اصله آن را بخرد و آن تیم را بیاورد درون دهد بالف ب گوگل را ساخته بیابد، ترجیح میمحصول مطلو

های نوپا  های بزرگ یک بخش مخصوص فرایند خرید و جذب شرکت برای همین شرکت. مجموعه خودش

ها و  کنند و دنبال سرنخ برای شرکتاعضای این تیم به طور منظم تحوالت بازار را رصد می. دارند

ها را ها و رسانه ها، وبسایت ها وبالگ آن. دگرگون کنند های جدیدی هستند که ممکن است بازار را تکنولوژی

ها معرفی  ن ا افراد امین به آها هم از طریق کارکنان گوگل ی خیلی از شرکت. کنندبا جدیت دنبال می

از لحاظ زمانی ما خوش شانس بودیم که در آن . شوندکنند و بعد وارد مذاکره میها بررسی می شوند و آن می

 . ه شدیم چون بعد از آن به تدریج خدمات مبتنی بر مکان از رونق افتادزمان خرید

 گونه پیش رفت؟ پارچه شدن با گوگل چه فرایند یک 

ها و موتور اصلی نامهما بعد از آمدن به گوگل شروع کردیم به انتقال تکنولوژی یعنی ادغام کردن بر: نیما

البته اپ ما تا دو سال بعد . عمال بالاستفاده ماند «رابط کاربر»بخش . مان در کدهای گوگل هوش مصنوعی

 . بعد از آن کال منقرض شد. شدوجود داشت ولی پشتیبانی نمی

  عمال بالاستفاده ماند چون کار اصلی شما در پشت صحنه به گوگل کمک « رابط کاربر»گفتید بخش

ازید که بخواهید توسط به عبارتی اگر شما از ابتدا هدفتان این بوده باشد که شرکتی بس. کندمی

گوگل یا امثال آن خریده شوید، ساختن رابط کاربر فعالیتی زائد ولی در عین حال الزم بود چون در 
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آیا این تحلیل درست . ماندهای مغز هوش مصنوعی شما هم ناشناخته می غیر این صورت ارزش

 است؟

فرض که ما شرکت را طوری بسازیم که  این درست است که رابط کاربر بالاستفاده شد ولی این! خیر :نیما

گذاران یک شرکت  بنیان. این انگیزه درست نیست! تر بخرند غلط استگوگل یا امثال آن بخواهند ما را گران

که دوست دارند یک مساله را حل کنند و با محصولشان تغییری در عالم خارج  نوپا باید کار کنند برای این

اگر این دغدغه و این میل درونی وجود نداشته . مشکل را داشته باشند باید دغدغه رفع یک. ایجاد کنند

قدر قدر فراز و نشیب در این مسیر ناشناخته وجود دارد و آنآن. رسدباشد، کارشان به نتیجه مطلوب نمی

لحظاتی هست که ممکن است سرخورده و ناامید شوی که اگر آن میل درونی وجود نداشته باشد بعید است 

سازی خیلی خوب و  ه داری یک چیز جدید را از هیچ میآن یکی دوسالی ک. تا انتها ادامه بدهی بتوانی

 . های آن دوران بسیار خوب و مفید بودفرایند یادگیری و تجربه. جذاب است

 برای کارکنان شما در شرکت نوپا، چه اتفاقی افتاد؟ 

وقت گوگل بودند و به تدریج نفرشان تمام 3د که نفر از اعضای تیم به گوگل آمدن 42اکثرا یعنی حدود  :نیما

خواست و برای همین از طریق گوگل تیم ما را هم می. های مختلف جذب شدند به تناسب عالیقشان در گروه

روال کار به این . سال به افراد تیم ما عواید ناشی از این ادغام منتقل شد 1در طول  «آپشن سهام»مکانیزم 

 شود می  «رسیده»دهند که هر ماه هزار سهم آپشن از سهام گوگل می 18000 ه شماترتیب است که مثال ب

کند که شما هنوز در های شما به شرطی این شرایط را پیدا می آپشن. کندیعنی قابلیت نقد شدن پیدا می

بلغ کنند بالفاصله مهای نوپا را جذب می های بزرگ که شرکت به این ترتیب شرکت. استخدام گوگل باشید

قدر پول گیرشان دهند چون در آن صورت این افراد ممکن است آنخرید را به کارکنان شرکت نوپا نمی

خواهد که این تیم را حفظ کند برای همین این ولی گوگل می! بیاید که تصمیم بگیرند دیگر کار نکنند

ما یک نفر هم . کت مادر بمانندچیند که به افراد تازه جذب شده انگیزه بدهد که در شرساله را می 1برنامه 

ع برای ما اپ موبایل را توسعه او در واق. در آرژانتین داشتیم که کارش خیلی خوب بود و او هم آمد گوگل

او را پیدا کردیم که برای ما یک  ،یا یک شرکت تخصصی این کار freelancer.comداد و ما از طریق  می

کردیم و خیلی خوب از کار در آمد، برای همین او را هم یمدام اسکایپ م. اپ بنویسد و خیلی خوب بود

 .آوردیم گوگل

 طور بود؟ فرایند ادغام چه 

چه در عمل اتفاق  تصویر اولیه خیلی گل و بلبل است ولی آن! فرایند ادغام شدن خیلی سخت است :نیما

مثال در ادغام . ردتر است، به خصوص اگر پیش از ادغام طرح مشخصی مورد توافق قرار نگیافتد سختمی
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اپ مستقل باقی بماند و حتی محصول خودش را مستقل اپ با فیس بوک عمال توافق شد که تیم واتسواتس

توانید همان کاری را که دوست دارید شود که شما میعموما پیش از ادغام گفته می. از فیس بوک حفظ کند

ی کنید و به همکارکه در شرکت مادر هستند  های مختلفی ولی در عمل شما مجبورید با تیم. انجام دهید

در مورد ما به طور خاص قضیه سخت شد چون طرف مذاکره ما . گیریدهای قبلی فاصله میتدریج از برنامه

که ما به گوگل آمدیم پیشنهاد مدیر  ، چند ماه بعد از این2042بود که در تابستان  در گوگل خانم مریسا مایر

ها در کدهای  مدتی در انتقال تکنولوژی، تلفیق و اجرای دوباره آن! گوگل رفت عاملی یاهو را گرفت و از

  آنالیتیکس گوگل من و بابک به بخش. رداختیمکم به موضوعات دیگر پگوگل کار کردیم و بعد از مدتی کم

 . رفتیم

 تواند یطور شرکتی به این بزرگی با چند ده هزار کارمند م که چه کمی هم به گوگل بپردازیم و این

طور به  هنوآوری و خالقیت را در سازمان خود نهادینه کند؟ به عبارت دیگر شرکت گوگل چ

 دهد؟کارمندان خود انگیزه کافی برای خالقیت و نوآوری می

های جذاب و کارهایی که واقعا دوست که روی پروژه این. های نوپا مشترک است بخشی از آن با شرکت :نیما

البته پاداش مادی خیلی زیادی . لذت ساختن چیزهای جدید مهم است. ول باشیداری انجام بدهی مشغ

استقالل . گیری که در رشد شغلی خیلی مهم استندارد ولی اگر بتوانی ایده مهمی را عملیاتی کنی ارتقا می

به ارتقای سازمانی خیلی . توانی در راستای عالیقت حرکت کنیگیری و بهتر میو آزادی کاری بیشتری می

نتیجه مشخص آن هم . قدر مهم، پیچیده و موثر بوده است هدهی چاین بستگی دارد که کاری تو انجام می

مزیت گوگل بر یک شرکت نوپا آن است که . افزایش حقوق، آزادی عمل بیشتر و منزلت اجتماعی باالتر است

های توانی به پروژهاگر در یک پروژه موفق نشدی می. آرامش خاطر داری که ریسک شکست زیاد نیست

منابع زیادی وجود دارد، فضای مجموعه ! کار شوی دیگری بپردازی نه اینکه مثل یک شرکت نوپا از کار بی

ها را نداری و  در یک شرکت نوپا شما هیچ کدام از این. همه چیز فراهم است. بخش و مساعد استآرامش

د متفاوت باشد و یکی را بر دیگری ترجیح شاید روحیه و شخصیت افرا. همیشه با ریسک درگیر هستید

 . های متفاوتی از زندگی بستگی داشته باشدبدهند و یا شاید به مرحله

از وقت خود را به % 20گوگل یک مکانیزم برای تشویق نوآوری دارد و آن اینکه هر کارمند گوگل حق دارد 

وقت به کسی % 20برای آن  یعنی الزم نیست. انتخاب خودش روی هرکاری که دوست دارد صرف کند

ها  کروم در همین زمانها ساخته شد یا مرورگر گوگل% 20میل در همین  مثال سرویس جی. گو باشید پاسخ

توانید آن چیزی را که شما به عنوان کارمند گوگل در بهترین فضای کاری و همه امکانات می. کلید خورد

درست است که از همه منافع مادی ناشی از آن ! ی استانگیزاین خیلی تصویر وسوسه. دوست دارید بسازید

شوید ولی همین که احساس مالکیت معنوی نسبت به آن محصول دارید باعث ایجاد محصول منتفع نمی
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مجموعه هم . کنیدکه دارید با کارتان دنیا را عوض می احساس این. شوداحساس رضایت زایدالوصفی می

 . دهد، زندگی راحت و بدون ریسک هم برقرار استق مناسبی میحقو. کند امکانات زیادی فراهم می

 بینید؟گونه می های نوپا را چه به این ترتیب شما آینده اکوسیستم شرکت 

استفاده . های بزرگ پا بگیرند های نوپا در درون شرکت شاید روزی برسد که شرکت. سوال مهمی است: نیما

البته از سوی دیگر همین . یابدریسک شکست هم کاهش میکند و ها را کم میاز منابع مشترک هزینه

هایی در این زمینه اتفاقا ایده  63بخش گوگل ونچرز. شودها باعث تالش بیشتر و نتیجه بهتر هم می محدودیت

 . دارند

 بینید؟طور می آینده تکنولوژی را چه 

های مهم این است که  یکی از سوال. کنیماتفاقا این یکی از چیزهایی است که ما خیلی به آن فکر می: نیما

گونه تغییر  های نوپا چه همان طور که مطرح کردید مثال سازوکار شرکت اشتغال در آینده چگونه خواهد بود؟

 شود یا نه؟ های بزرگ منتقل می ها هم به درون شرکت گیری آن خواهد کرد؟ آیا شکل

های جدید از بین  ها هستند که با ورود تکنولوژی بسیاری از شغل. شود نگاه کرددیگر هم می زاویهاز یک  

کامپیوتر عمال منقرض شده  مثال زمانی بعضی افراد تایپیست بودند که این شغل با فراگیر شدن. روند می

یا شرکت پست آمریکا در . کنند بنویسند خودشان با کامپیوتر تایپ می که ر همه به جای ایناست دیگ

رسانی دیگر دارد  شود و نامهیمکاتبات دیگر از طریق ایمیل انجام ممعرض ورشکستگی است چون اکثر 

بسیاری از . قرض شودهای دیگر هم من در همین روند بعید نیست که بعضی از شغل. شود معنی می بی

بینی فروکاهید که ممکن است زمانی های قابل پیش توان به لیستی از کارهای مشخص و روال ها را می شغل

مثال کار یک راننده آن است که مجموعه اطالعاتی را که از محیط . امپیوتر قابل تفویض باشدبرسد که به ک

و شرایط محیطی را ارزیابی کرده و به جمع بندی برسد که چگونه حرکت  گیرد پردازش کند و مسیرمی

 نجام دهند کماتوانند اگرهای متنوع و قوی ساخته شده و کامپیوترها همه این کارها را می االن حس. کند

 کنند و نیازی به رانندهکه االن گوگل با موفقیت خودروهایی را ساخته که توسط کامپیوتر حرکت می این

هنوز موانع قانونی زیادی پیش روی . های اولیه آن در بازار هم عرضه شد هندارند و همین چند ماه پیش نمون

به این ترتیب . دروها بدون راننده خواهند بودسال دیگر سهم قابل توجهی از خو 40آن هست ولی مطمئنا 

 . دیگر نیازی به راننده نخواهد بود
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هوش مصنوعی، یعنی همان مغزی که اطالعات را پردازش کند و در شرایط پیچیده تصمیم مناسب بگیرد به 

حساسات بشری را تشخیص داده و توانند ااند که میهایی ساخته شده شدت رشد کرده و االن ربات

 ،کامپیوترها. گذردبه نظر من مسیر آینده تکنولوژی از هوش مصنوعی می. العمل مناسب نشان دهند سعک

این آینده به نظر من خیلی . بسیاری از کارها را به عهده خواهند گرفت و از بشر به خوبی خواهند آموخت

هد ماند از این سنخ که اگر رو خوا چنان پیشِ البته سواالت بغرنجی هم. هیجان انگیز و متفاوت خواهد بود

ها  ها خواهد بود؟ این های بشری و زیربنای اقتصاد شوند، چه کسی صاحب ربات دار فعالیتها عهده ربات

 !سواالت مهم و سختی هستند

 ،از گفتگو با شما خیلی لذت بردیم تشکر از وقتی که گذاشتید. 
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 های نوپا شرکت نهادهای پشتیبان
تقویت نوآوری و عرضه تجاری آن در پشتیبانی و خور نیازهای موجود، نهادهایی برای در گذر سالیان و به فرا

گاه مورد افول واقع  این نهادها به تناسب تغییر نیازها رشد کرده، به بلوغ رسیده و گه. بازار تاسیس شده است

تر  رسی دقیقدر این بخش ابتدا مروری اجمالی بر برخی از این نهادها داشته و سپس به بر. اند شده

 . پردازیم ها می سازوکارهای درونی آن

 یفناور و علم های پارک
 سیتاسی دانشگاه وی علم وی قاتیتحق مراکز جوار در عمدتا که هستندی مراکزی فناور و علمی ها پارک

 نیای هانمونه نیاول ازی کی. کنندیم عمل ها دانشگاه از برآمدهی ها ینوآوری سازی تجاری راستا در و شده

یی فضا آوردن فراهم آنی اصل کارکرد و شد سیتاس استنفورد دانشگاه کنار دری الدیم 4310 دهه در مراکز

 و ها دانشگاه با ها پارک نیا وندیپی اقتضا به. است بوده دانشگاه از شده منشعبی هاشرکت استقراری برا

 با که است متمرکزیی فضا در انیبنانشدی هاشرکت استقرار و نشیگز بر ها آن رانیمد اهتمام ،یعلم مراکز

 جادیای نوآور و تیخالقی برا مناسبیی فضا ها،دانشگاه و نانیکارآفر انیمی علم تعامالت وی نهبرهم جادیا

 . کنند

 انیبندانشی هاشرکت رشدی برای اختصاصی فضا جادیای هانمونه نیاول جمله ازی فناور و علمی هاپارک

ی المللنیب انجمن» استناد بهی ول ندارد وجود ها پارک نیای اصلی هایژگیوی برای واحد فیتعر. است

 :است ریز موارد ها آنی اصلی کارکردها جمله از« یفناور و علمی ها پارک

 صنعت و دانشگاه انیمی نوآور نهیزم دری همکاری برا موثری بستر جادیا 

 متخصصان و نانیکارآفر ها،شرکت نیب ارتباط لیتسه 

 تیخالق وی نوآور فرهنگ تیتقوی برای طیمح جادیا 

 ها آن رشد و هاشرکتی ریگشکل لیتسه 

 برآمده و انیبندانشی ها شرکت استقرار منظور به که هستندیی هاشهرک واقع دری فناور و علمی هاپارک

 افرادیی افزاهم و آوردنگردهم قیطر ازی نوآور لیتسه بر آنها تمرکز و اندشده ساخته وی طراح هادانشگاه از

ها  این پارک% 30در درون . اند های دانشگاهی واقع شده ها در پردیس بیش از یک سوم این پارک. است خالق

 با فناوری شهرک کیعمدتا ی فناور و علم پارک کی. مراکز رشد، مراکز دانشگاهی و تحقیق وجود دارند

 و مناسبیی اجرا وی اداری فضا ارائه قعوا در آن خدمات نیترمهم که ستهاشرکت ازی متنوع گستره
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هایی بزرگ  های علم و فناوری به صورت شهرک از این رو اکثر پارک .است مستقالت و ساختمان امکانات

پارک در [14] هکتار دارند 20های علم و فناوری مساحتی بیش از  پارک% 10هستند به نحوی که بیش از 

 و ندارد وجود باشد داشتهی میمستق نظارت هاشرکت تیفعال رب کهی متمرکز تیریمدی فناور و علمی ها

ی هاپارک عموما. شودیم محدودی کیزیفی فضا نیا در حضوری برا الزم طیشرای ها حداقلی بررس به صرفا

 دارسهام و برندینم خود رمجموعهیزی هاشرکت تیموفق عدم ای تیموفق ازی میمستق نفعی فناور و علم

  .ستندین ها شرکت

ها و نهادهای غیرخصوصی است به نحوی که تنها  ها در اختیار دانشگاه در بسیاری از موارد مالکیت این پارک

های خصوصی رو به رشد  در عین حال که سهم پارک. های علم و فناوری کامال خصوصی هستند پارک% 46

 . ی عمومی برخوردارندها، به خصوص در ابتدای تاسیس، از نوعی حمایت نهادها است ولیکن اکثر پارک

 رشد مرکز
 و علمی هاپارک از پس ،ینوآور کننده تیتقوی نهادهای بعد الیه توانیم را «انکوباتور» ای« رشد مرکز»

 ها آنی برا که آوردیم فراهم نوپای هاشرکتی برای التیتسه که استی سازمان رشد مرکز. کردی تلقی فناور

 ای( پلی اند پالگ مانند) باشدی خصوص تواندیم سازمان نیا. سازد طرفبر را شرکت کی یاندازراه یدردسرها

 معموال مراکز نیا. (مانند استارتکس) دانشگاه به وابسته ای و باشد یدولت ای( مانند هکردوجو) باشد نهادمردم

 .هستند واحد تیریمد کی طرهیس تحت عموما وی فناور و علم پارک کی از ترکوچک اریبس

قابل توجهی از مراکز رشد در واقع نوعی بسترسازی  دهای مختلفی دارند به طوری که تعدادکاربر مراکز رشد

حدود  [14]  «آمریکا انجمن ملی مراکز رشد». باشند می ها برای ایجاد رشد اقتصادی در مناطق محروم دولت

ها در  آن% 30ش از مرکز رشد در جهان برشمرده است که بی 3000مرکز رشد در آمریکا و بیش از  4210

با این وجود آن نوعی از مراکز رشد که در این گزارش مورد توجه و . راستای توسعه اقتصادهای محلی هستند

های جدید و نوآوری معطوف  باشد آن دسته از مراکز رشد است که به گسترش فناوری حائز اهمیت می

 . باشد می

 مشاوره ا آنه به نوپا یها شرکت یبرا مشترک یادار اناتامک و فضا گذاردن اریاخت در بر عالوه رشد مراکز

 یهاشرکت به مدت انیم برنامه کی قالب در معموال رشد مرکز خدمات. دهند یم زین یتیریمد و یتجار

 مدت و گرفته صورت نشیگز و درخواست ندیفرا کی یط رشد مرکز به ورود. شودیم ارائه تیحما تحت

 تازه یها شرکت از تیحما بر رشد مراکز در تمرکز. باشد شتریب ای سال 9 تا تواند یم آنها شدن منتفع

 .است ییزا درآمد مرحله تا یآور فن توسعه هیاول مراحل از سیتاس

 :باشد ریز موارد شامل تواند یم رشد مرکز کی خدمات
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    کار و کسب هیاول امکانات آوردن فراهم 

    یانسان ارتباطات شبکه جادیا 

    یابیبازار رامو در کمک 

   سرعت پر نترنتیا به اتصال 

    یحسابدار و یمال تیریمد نهیمز در کمک 

    و تسهیالت مالی یبانک یها وام افتیدر در لیتسه 

    های تجاری طرح ارائه یها مهارت آموزش 

    یدانشگاه مراکز با ارتباط لیتسه 

    یتجار یشرکا افتنی به کمک 

  ریپذخطر گذارانهیسرما جذب به کمک 

    کار و کسب یلیتفص یآموزش یها دوره 

    انیمرب و نیمشاور گروه 

    تیریمد مناسب میت افتنی 

    ها شرکت کار و کسب فرهنگ به یده شکل 

    ها شرکت یورافن یساز یتجار یراستا در ییراهنما 

    تیمالک حقوق امور تیریمد 

 ،یافزار نرم ،یعمران ان،یبنیفناور عیصنا جمله از باشد، عیصنا از یعیوس ةگستر زبانیم تواند یم رشد مرکز

 رشد مراکز از یمین از شیب. یارسانه و یگردشگر ،یدیتول ،فضایی ،یهنر ،یستیز ک،یالکترون تجارت

 تمرکز صنعت کی یرو یتخصص صورت به آنها از یا عده و هستند عیصنا از یمختلط مجموعه یرایپذ

 .کنند یم

 که دارد یمتعدد یفاکتورها به یبستگ ببرد سر به رشد مرکز در است ازمج شرکت کی که یزمان مدت

 یها شرکت. کرد اشاره نیکارآفر یتجار ییتوانا سطح و شرکت کار و کسب تیماه به توانیم عمده بطور

 نیهم به و کنندیم یط خود یفناور توسعه یبرا را یتر یطوالن دوره مثال، یبرا ،یستیز علوم با مرتبط

 در شرکت کی استقرار نیانگیم آمار طبق. کند می جلوه موجه رشد مرکز در ها آن مدت یطوالن رحضو جهت

 و شرفتیپ زانیم به شتریب شرکت کی کردن مرخص یبرا رشد مراکز غالب. باشد یم ماه 99 رشد مرکز

 .دهند یم یکمتر تیاهم زمان به و کنند یم توجه (کار یروین اندازه ای درآمد سطح مثال) آن توسعه
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 ساختارهای انگیزشی در مراکز رشد
گونه که پیش از این گفته شد تمرکز ما در این گزارش بر آن دسته از مراکز رشد است که بر نوآوری و  همان

که یک مرکز رشد موفق باشد عوامل متعددی  برای آن. 68کنند بنیان تمرکز می های دانش گسترش شرکت

که این تعادل و هماهنگی برقرار  برای این. هایت همکاری پیش بروندباید دست در دست یکدیگر داده و با ن

شود باید ساختارهای انگیزشی مناسبی برقرار باشد که هر یک از بازیگران این عرصه نفع خود را در راستای 

 . موفقیت مراکز رشد ببینند

وما دو نوع نفع حاصل گذارند عم های نوپا می مدیران مراکز رشد به ازای خدماتی که در اختیار شرکت

ها در وهله اول ممکن است هزینه ثابت ماهیانه به عنوان اجاره یا حق استفاده از امکانات را از  آن. کنند می

های نوپا عموما پیوستن به یک مرکز رشد را به صرفه  با این وجود شرکت. های نوپا دریافت کنند شرکت

های موازی از قبیل ایجاد یک دفتر  های گزینه نسبت هزینهماهیانه معموال به   بینند زیرا این هزینه می

 . مستقل کمتر است

توانند با شناسایی  مدیران مراکز رشد می. هاست نوع دیگری از انتفاع نیز در برابر شراکت در این شرکت

ها، بخشی با تامین امکانات الزم از قبیل فضای کار و سایر نیازمناسب و با آینده درخشان،  های نوپایِ شرکت

 . گذاری کنند ها سرمایه و در واقع در آنها را در اختیار بگیرند  از سهام آن

وپاگیر اداری و  کارآفرینان از سوی دیگر به جای پرداختن به حواشی تاسیس یک شرکت نوپا و مراحل دست

نظر کردن از بخشی ها با صرف  به این ترتیب آن. توانند مستقیما روی ایده اصلی خود تمرکز کنند اجرایی می

. خرند از منابع مالی فعلی یا سود آتی خود، برای خود امکان تمرکز هرچه بیشتر بر روی موفقیت خود را می

کنند در کمترین  های نوپا، آنها تالش می های ماهیانه برای اکثر شرکت از سوی دیگر به دلیل وجود هزینه

ها جلب  گذاری در آنر مدیران مراکز رشد را برای سرمایهزمان ممکن بتوانند توفیق خود را اثبات کرده و نظ

 . کنند

 دهنده شتاب
 و تیموفق عیتسر قصد یتیحما فشرده یها دوره یبرگزار با که شود می گفته یسازمان به دهنده شتاب

 مشاوره به رشد، ةیاول مراحل در س،یتاس تازه یها شرکت از یاریبس. دارد را نوپا یها شرکت شرفتیپ

. آنهاست به جانبه همه کمک ها دوره نیا یبرگزار از هدف و ازمندندین ورانهافن و یمال ،یابیبازار ،یتیریمد

                                                                                                                                              

ها  و در نواحی محروم و برای گسترش اقتصادهای محلی ایجاد  گیرند که عموما توسط دولت در مقابل این مراکز رشد آن دسته از مراکز قرار می 68

 . شوند که در عین حال که اثرات مثبت اقتصادی دارند از حوزه بررسی این تحقیق خارج هستند می
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 دهنده شتاب ن،یبرا عالوه. است همراه یادار کار و کسب یفضا گذاشتن اریاخت در با معموال ها یبانیپشت نیا

 خود آن از را ها آن یآت سهام زا یبخش خود تیحما تحت یها شرکت از کیهر در هیاول یگذار هیسرما با

 یدرآمد یاصل منبع کند می افتیدر خود خدمات قبال در دهنده شتاب که یآت یها سهام مجموعه. کند می

 .بود خواهد آن

 دهنده شتاب کی یاصل دهیا. هستند تیخالق وی نوآور تقویت کننده ینهادها از حلقه نیآخر هادهنده شتاب

 وارد رشدمرکز کی به متفاوتی هازمان در هاشرکت. دهدیم رخ رشد مرکز در که استی ندیفرا عیتسر در

 دهنده شتاب کی هدف. رسندیم ها آن مورد دری ریگمیتصم به رشد مراکز رانیمد ،یمدت از پس و شوندیم

 کی وارد همزمان صورت به ،یدانشگاه دوره کی مشابه را نوپای هاشرکت ازی امجموعه اوال که است آن

 چند عیسر دوره کی در را ها آن شکست ای تیموفق ندیفرا ،یزوریکاتال نقش با ایثان و کنند دهنده شتاب رهدو

 قراری ابیارز مورد ماه چند از پس شوندیم رشد مرکز وارد کهیی هاشرکت بیترت نیا به. کنندی ابیارز ماهه

 افتیره نیا. شوندیم منحل وگرنه دهندیم ادامه خود کار به باشند مناسبی هاتیقابلی دارا اگر و گرفته

 . است معاصر دوران دری تکنولوژ عیسر تحوالت به عرصه نیا گرانیبازی عیطب العملعکسی نوع به

 از یفکر و یمال فشرده تیحما و مشاوره :است دهنده شتاب دوره کی زهیمم وجه یاساس یریگ جهت دو

 ییکارها و ساز ،مطلوب نیا به دنیرس یبرا. ها آن از عیرس عیترف و توسعه متقابل انتظار و عضو یها شرکت

 رفتهیپذ نیکارآفر برجسته یها میت فقط ها دوره نیا در تیعضو یبرا انیمتقاض لیخ انیم از. شود می لحاظ

 داده حیترج یانفراد انیمتقاض بر نفره چند یها گروه مثال، یبرا نان،یکارآفر یابیارز جهت در. شوند یم

. است دهیتن هم در ها مشغله و فیوظا یچندپارگ با همواره کار و کسب یشرویپ که یرو نیا از. شوند یم

 در و کنند یم افتیدر (کایآمر دالر هزار 10 یال 20 حدود در) یمحدود هیسرما شده رفتهیپذ یها شرکت

 دانست ییها سکال را ها کننده شرکت یترق نردبان بتوان دیشا. نندیب یم تیترب و آموزش ماهه 9 دوره کی

 در. کنند یم برقرار گرید کی با دوره کی یاعضا کهی مشترک یفکر تعامل و شود می برگزار ها آن یبرا که

 ارائه گذاران هیسرما از یجمع یبرا را خود داتیتول از یگزارش ستیبا یم «النیالتحص فارغ» دوره نیا انیپا

 .شود می نیتضم دوره اتمام از بعد یشتریب یاه یگذار هیسرما یحت ها دهنده شتاب از یبرخ در. کنند

ورود  یبرا یادیز و تقاضای لیتما نوپا، یها شرکت تیموفق در ها دهنده شتاب توجه قابل یاثرگذار جهت به

 کند می اقتضا آنان یسودآور خاص مدل و ها دهنده شتاب یخصوص تیمالک. دارد وجود ها دوره نیا به

 نشان آمارها. دهند قرار یمتقاض یها شرکت یمال یاحتمال تیموفق از قیدق یابیارز هیپا بر را خود نشیگز

 به موفق درصد 9 تا 4 فقط کایآمر برتر یها دهنده شتاب در حضور یبرا گانکنند درخواست انیم از دهد، یم

 کی عمر یبعد یها دوره در هیسرما جذب در یموثر نقش دیشد رقابت نیا از کردن گذر. شوند یم ورود

 .داشت خواهد نوپا شرکت
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 تیموفق یارهایمع
یی شناسا ها آن نیترمهم و هستند مشابه شیب و کم دهنده شتاب کی ای و رشد مرکز کی تیموفقی ارهایمع

 مناسب گذارهیسرما بتوانند و شوند واقع اقبال مورد بازاری سو از که استیی نوپای هاشرکت دادن رشد و

 .کنند تجربه رای موفق خروج ای کرده دایپ

 دانشگاه چند دیاسات که یپژوهش بنابر. ستین نهیهز یب نانیکارآفر یبرا دهنده شتاب برنامه کی در تیعضو

 یآت سهام از درصد 6 نیانگیم طور به کایآمر در ها دهنده شتاب  [16]اند داده انجام MIT دانشگاه جمله از

 هر اریاخت در هیاول هیسرما دالر هزار 21 تنها متوسط طور هب که یحال در کنند یم طلب را عضو یها شرکت

 .دهند یم قرار کی

 شد ادی آن از که یپژوهش در. کند می آشکار را ها برنامه نیا یخروج به تر قیدق ینگاه لزوم امر نیهم

 شده شنهادیپ ها آن یکارآمد به نسبت تیشفاف جادیا و یآموزش یها دوره نیا یابیارز یبرا زین ییارهایمع

 یلیالتحص فارغ از بعد عضو یها شرکت تیموفق یریگ اندازه با توان یم را دهنده شتاب کی یمدکارآ. است

 رانیمد که تیموفق یهاآمار از یتعداد. کرد مشخص (دهنده پایان دوره و خروج از برنامه شتاب)

 :است شده آورده لیذ در دارند اتفاق آن بر کایآمر برتر یها دهنده شتاب

 

    (یگذار متیق دوره نینخست ای) «خروج» از بعد ها شرکت یمال ارزش 

 یسهام مرحله به که های برآمده از مراکز رشد شرکت مجموعه به را متوسط نیا محاسبه توان یم

 محدود بوده است (کایآمر کار و کسب یفضا در) دالر ونیلیم 4 حداقل ها آن ارزش ای دهیرس عام

 . کرد

   شوند یم «خروج» به موفق که ییها شرکت درصد 

   شدند هیسرما جذب به موفق پایان دوره از پس که اعضا از یسهم 

   یلیالتحص فارغ از پس عضو یها شرکت طرف از شده جذب هیسرما متوسط 

 چه آن بر مازاد کرده، جذب هیسرما زانیم چه یلیالتحص فارغ از بعد سال 4 تا شرکت کی که نیا

 یتلق شرکت بلندمدت رشد از زودهنگام یا نشانه ،کند می افتیدر دهنده شتاب از ینیتضم طور  هب

 .دیآ یم حساب به یمطلوب رقم دالر هزار 910 کایآمر کار و کسب یفضا در. شود یم

    هستند تیفعال به مشغول هنوز شدن لیالتحص فارغ از بعد سال 2 ای 4 که ها شرکت از یدرصد 

 دوره کی یگذار ریتاث شیکماب که کرد اشاره زین ریز یارهایمع به توان یم یآمار ینشانگرها نیا کنار در

 :دهند یم نشان را دهنده شتاب
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   دهنده شتاب النیالتحص فارغ تعداد 

 بلند ارتباطات امکان که باشد یم اعضا تک تک یبرا یمیعظ هیسرما یلیالتحص فارغ یقو شبکه کی

 .کند می فراهم کار کسب بهبود جهت در را یانسان مدت

  دهنده شتاب کی النیالتحص فارغ از گذاران هیسرما تیرضا 

 یآموزش قوت از ها آن یابیارز و مطرح گذاران هیسرما انیم در دهنده شتاب کی بودن شده شناخته

 النیالتحص فارغ یارتباط شبکه بودن دیمف و دوره

   (شده واگذار سهام زانیم گرفتن نظر در با) ها دوره از نانیکارآفر تیرضا 

 

 دهنده شتاب و رشد مرکز تفاوت
 یها کمک و یگر یمرب. است نوظهور ای پدیده ها دهنده شتاب بودند، جیرا شیپ از رشد مراکز که یحال در

 رشد مرکز کی خدمات که یحال در گیرد می صورت مداوم و مدون صورت هب ها دهنده شتاب در یا مشاوره

 به ها شرکت خروج و ورود یبند زمان. باشد محدود کم اجاره با یادار مشترک یفضا کی ارائه به تواند یم

 تواند یم مستمر بطور که رشد مرکز برخالف. است شده نییتع شیپ از ثابت یها دوره یمبنا بر دهنده شتاب

 و مکان بابت که است یدستمزد و اجاره عموما رشد مراکز درآمد منبع. باشد دیجد نانیکارآفر یرایپذ

 به حقوق پرداخت و دوره هر یها شرکت در یگذار هیسرما با دهنده تابش کی. رندیگ یم یا مشاوره خدمات

  .گیرد می خود تیمالک در را ها شرکت یآت سهام از یبخش ها آن کارمندان

 یانتها در. است نوپا شرکت کی کار و کسب ندهیآ به ها آن نگاه نوع دهنده شتاب یها تفاوت نیمهمتر از

 مدت بلند در گفت توان یم که رسند یم یا نقطه به اعضا از کی هر دهنده، ت دورة شتابمد کوتاه دوره

 را نوپا شرکت کی یینها تیموفق ای شکست صیتشخ ها دهنده شتاب. خورند یم شکست ای بود خواهند موفق

 پر و یرقابت یفضا در که هستند ییها شرکت صدد کمک بهدر رشد مراکز که یحال در بخشند یم سرعت

 و کرده روبرو ها تیواقع نیا با را ها شرکت نیا ها دهنده شتاب ندارند، یریگ شکل و درش امکان بازار تنش

 .کنند یسنج امکان را خود کار و کسب که دارند یم وا نیا به را نانیکارآفر
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 مراکز رشدبررسی 
نزده سال اخیر در ده، پا ،درة سیلیکون کو سیستمِرشد اِ مراکز رشد یا به عبارت دیگر انکوباتورها در مراحلِ

های مختلف  مراکز رشد به راه .ای دارند یلیکون جایگاه ویژهولی امروزه در اکو سیستم درة ساند،   شکل گرفته

دهند تا در  ها را مورد حمایت قرار می آن ،پذیرند و با آموزش و منتورشیپ های نوآور و خالق را می گروه

با جذب سرمایه و  قرار گیرند تا خطرپذیرگذاران  هه سرمایصورتی که به رشد مطلوب برسند بتوانند مورد توج

 .توسعه محصول قدم به بازار بگذارند

های نوپا ممکن است خود به یک مرکز رشد مراجعه کنند و با دراختیار  های نوآور یا شرکت گروه ،در مواردی 

اردی نیز مراکز رشد با ، در موگرفتن فضای کار و با پرداخت اجاره ماهیانه در مرکز رشد مستقر شوند

پذیرند و با  ها را برای مدتی می کنند و آن های نوآور را شناسایی می های شتاب دهنده، گروه اندازی برنامه راه

ترین نکته این است  در هر صورت مهم. کنند تا به رشد الزم برسند ها حمایت می گذاری اندکی از آن سرمایه

ی و پشتیبانی و آموزش شکل گرفته است که همکارارتباط و که در مراکز رشد فضای مناسبی برای 

کنند تا به پیشرفت الزم  طی میتر  های نوپا در این محیط مراحل رشد را آسان های نوآور و یا شرکت گروه

 .دست پیدا کنند

های اجرایی و جزییات  شبیه است ولی در روش دیگر یکهای مراکز رشد کم و بیش به  هر چند اصول فعالیت

های مختلف  پردازیم تا با روش هایی دارند، از این رو به بررسی تعدادی از این مراکز رشد می با هم تفاوت

  .های آنان آشنا شویم فعالیت

 :دهیم عبارتند از مراکزی را که مورد بررسی قرار می

 پلی اند پالگ 

 نِست 

 گاراژ 

 وای کامبیناتور 

 تای 

 هَکر دوجو 

 در به ثمر رساندن یک محصول ،های خالق و نوآور دیگر در کمک به گروه مراکز رشد کم و بیش مشابه یک

هایی  های اجرایی تفاوت کنند ولی در برنامه به بازار عمل می ها توسط آنان و جذب سرمایه و وارد کردن آن
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شود که به طور  مراکزی را شامل میاین طیف به طور عمده . گیرند وعی را در بر میندارند که طیف مت

شوند تا مراکزی که یک سازمان مردم نهاد هستند و یا به صورت یک انجمن  فاعی و خصوصی اداره میانت

ای به آن  های متفاوتی دارند که در بخش جداگانه مراکز رشد دانشگاهی نیز برنامه. کنند ای فعالیت می حرفه

 .ر خالصه به قرار زیر استهای مختلف مراکز رشد به طو های کلی هر یک از این دسته ویژگی. پردازیم می

با آن بیشتر آشنا خواهیم شد  نمونه بارز این دسته مراکز که: مراکز خصوصی و انتفاعی

پذیرند  های خاص می ها و مکانیزم های خالق و نوآور را با بررسی این مراکز گروه. کامبیناتور است وای

منتورشیپ و هدایت و راهبری قرار  زیر پوششها را  و تامین فضای کار آنهای مالی اندک  و با کمک

کشد بتوانند محصول مورد نظر  وال ده هفته طول میمتا در یک برنامة شتاب دهنده که معدهند  می

، با گذاران و در صورت موفقیت در توسعة محصول و موفقیت در جذب سرمایه خود را توسعه دهند

ها در ادامة کار و ورود  گیرند به آن میشرکت نوپا که بخشی از سهام آنان را در اختیار  تشکیل یک

 .به بازار کمک خواهند کرد

مراکز رشد است که به صورت سازمانی مردم نهاد  این هَکردوجو یک نمونه از: های مردم نهاد سازمان

ای از  آیند و در واقع شبکه ، در این نوع مراکز افراد خالق و نوآور به عضویت در میتشکیل شده است

رفت  دیگر برای پیش های آموزشی به یک گیرد تا با برگزاری کارگاه و نوآوران شکل میکارآفرینان 

گشایند تا در  دیگر می ی را با یکهمکارگیرد افراد باب  ای که شکل می کمک کنند و در شبکه

 .ی و تولید محصول به تاسیس یک شرکت نوپا منجر شودهمکارصورت شکل گرفتن 

 ای است که کارآفرینان با تجربه و های حرفه ای از این دست انجمن هتای نمون: جامعة کارآفرینان

دیگر و انتقال تجربیات به  ی با یکهمکارگیرند تا با  دیگر قرار می کارآفرینان جوان در کنار یک

 .های نوپا اقدام کنند اندازی شرکت توسعة یک محصول و راه

ها نیز آشنا  هایی از آن اندکه با نمونه اکز رشد نیز فعال بودهاندازی مر در درة سیلیکون ایرانیان کارآفرین در راه

اصول فعالیت این مراکز نیز کم و بیش مشابه فرایند کلی مراکز رشد است ولی هر یک تاکیدهای . شویم می

دهند و ابتکار  ، بعضی تاکید بر کسب و کار تامین محل را اولویت می کنند عمال میمورد نظر خود را نیز ا

اند تا با  نیز شکل گرفته است که جذب دانشجویان و جوانان با تجربه در دستور کار قرار داده جدیدی

   .های اولیه انگیزه نوآوری و خالقیت را در آنان ایجاد کنند آموزش
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  پلی اند پالگ

 

نوپا های  اِکوسیستم توسعه شرکت سیلیکون به نمادی از آن چه که دراین روزها در درة  پلی اند پالگ

، افتد اعم از سیاستمداران یکون میگذرد تبدیل شده است و بسیاری از کسانی که گذارشان به درة سیل می

های خالقانه مبتنی  روند تا با فرایند فعالیت می پلی اند پالگگذاران و غیره، به بازدید  ها، سرمایه تکنولوژیست

 .ها آشنا شوند انجام رسیدن آنهای نوپا و به سر سازی و نوآوری و تشکیل شرکت بر ایده

های پیشرفته است که توسط دو  های نوپا در زمینه فناوری یک مرکز رشد و شتابنده شرکت پلی اند پالگ

قبل تاسیس  در کمتر از یک دهة( عروف به عمیدیم)بازرگان تیزهوش ایرانی، رحیم و سعید عمید حضور 

 . شده است

 

 یپل اند پالگ رعاملیمد یدیعم دیسع

و عالوه بر کسب و کارهای . ها به کارهای مختلف بازرگانی در نقاط مختلف جهان اشتغال دارند عمیدی

در خیابان یونیورسیتی در جنب دانشگاه استنفورد نیز  461مالک ساختمان شماره  درة سیلیکوندر  ،مختلف

ها مثل  بعضی از این شرکت های نوپا در جوار دانشگاه استنفورد هستند در موجِ راه افتادن و توسعه شرکت

کردند و در شروع کار آن جا مستقر  و غیره واحدهای مختلف این ساختمان را اجاره می 63گوگل ، پِی پَل

های نوپا جلب شد و با هوش سرشارشان مدل  شان به کسب و کار این شرکت برادران عمیدی توجه. شدند می
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ی با هم کاری پژمان نوزاد به نام گذار سرمایهشرکت  ها را شناختند و با تشکیل یک کسب و کار این شرکت

 ی کردندگذار سرمایهها شروع به  ی عمیدزاد در این شرکتگذار سرمایهشرکت 

 

 !ها خوش یمن است برای شرکت 162ساختمان شماره 

را  تری تر و مناسب ها به فکر افتادند که محل وسیع های نوپا آن بعد از مدتی با موفقیت روز افزون شرکت

 درهای نوپا ایجاد کنند به این منظور ساختمان بزرگی با زیر بنای مناسبی  برای در اختیار گذاشتن شرکت

در درة سیلیکون که متعلق به شرکت فیلیپس بود و قصد فروش و واگذاری آن را داشت را  ویل سانی

که از اسمی که برای این همان طور . آن جا تشکیل شددر  2001سال  در پلی اند پالگخریداری کردند و 

های الزم برای استقرار یک شرکت  زیر ساخت آید، هدف این است که همة ند بر میا مجموعه انتخاب کرده

  .، و کار و فعالیت خود را شروع کنندها مستقر شده راهم باشد و شرکتنوپا ف

شود  های نوپا خالصه نمی تاندازی زیر ساخت و فضای مناسب برای شرک تنها در راه پلی اند پالگموفقیتِ 

فناوری و کسب و کارهای  توسعة ای از دست اندرکارانِ گردد که توانسته است جامعه بلکه به این بر می

 .مرتبط با آن را تشکیل دهد

 :های تشکیل دهنده این جامعه به قرار زیر قابل ذکراند گروه

  کار آفرینان 

 خطرپذیران گذار سرمایه 

 های بزرگ  شرکت 

 ها هدانشگا 

 المللی  نهادهای بین 
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 است باز همه یرو به یپل اند پالگ درب

در حال حاضر به نقاط مختلف جهان اعم از اروپا، آسیا، آمریکای التین و غیره نیز گسترش پیدا  پلی اند پالگ

نیز با  گذار سرمایه 480و بیش از  است شرکت استارت آپ 900بیش از  رده و یا در حال گسترش است وک

   .ی دارندهمکار آن

 

 دارد یا ژهیو گاهیجا یپل اند پالگ در یالملل نیب یها یهمکار

ی همکار پلی اند پالگ با نیز های معتبر و بزرگ های معتبر جهان و بسیاری از شرکت بیشتر دانشگاهچنین،  هم

با تاسیس  پلی اند پالگ .آفرینی گام بر دارد توانسته است در سطح جهان در راه توسعه فن پلی اند پالگدارند و 

 .دهد های خود را توسعه می نوعی نمایندگی با مشارکت نهادهای محلی در سایر کشورها نیز فعالیت
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 ها و ساختار  برنامه

های خالقانه دارند و حمایت و  ها و افراد نخبه که ایده در شناسایی گروه پلی اند پالگبرنامه و هدف اصلی 

توسعه محصول و یا سرویس مورد کمک به  .شود خالصه می ازی یک شرکت نوپااند ها در راه مساعدت با آن

اما این امر چه گونه اتفاق . موفقیت رساندن آنان در درون هدف اصلی نهفته است و بهدر شرکت نوپا نظر 

 .پردازیم می  ای دارد که به بررسی آن افتد؟ پاسخ در واقع این است که این امر فرایند ویژه می

  پلی اند پالگورود به : لگام او

  گیرد های متنوع زیر صورت می از راه پلی اند پالگورود به: 

 های نوپا و اجاره فضای کار  های کارآفرین و شرکت مراجعه گروه 

 ها به  های طراز اول در آمریکا و جذب آن های خالق و نوآور در دانشگاه شناسایی گروه

 های شتاب دهنده  امهها در برن و شرکت دادن آن پلی اند پالگ

 های خالقانه در نقاط مختلف جهان و جذب آنان به  های نوپا با ایده شناسایی شرکت

  پلی اند پالگ

های  ، ساختار اجرایی مناسبی شکل گرفته است، دانشگاهپلی اند پالگها برای ورود به  برای اجرای این برنامه

ها  های خالق و نوآور در دانشگاه ریق آنان ارتباط با گروهنمایندگی دارند که از ط پلی اند پالگطراز اول در 

ها  های نوآورانه در دانشگاه ای نیز مرتبا به رصد کردن فعالیت عالوه بر آن مدیریت ویژه. شود برقرار می

 .کند دعوت می پلی اند پالگهای خالق و نوآور را به  مشغول است و گروه

دار است،  واگذاری دفاتر کار و تامین نیازهای متقاضیان را عهدهکار  پلی اند پالگمدیریت دیگری نیز در 

های نوآور و خالق را از نقاط مختلف دنیا به  برد و شرکت المللی را جلو می های بین یهمکارمدیریتی نیز 

 . کند دعوت می پلی اند پالگهای شتاب دهنده  برنامه

 توانمند سازی و توسعه : گام دوم

های  شوند بسته به شرایط و موقعیت خود به روش وارد می پلی اند پالگنوپا که به های  ها و شرکت گروه

ها در یک فضای کار آفرینی  تر حضور آن گیرند ولی از همه مهم مختلف مورد حمایت و پشتیبانی قرار می

 .نگذارا کارآفرینان موفق و سرمایه های دیگر، منتورها، ها و شرکت وهاست و برقراری ارتباط با گر

توان به قرار زیر  آید را می ها به عمل می ها و شرکت هایی که برای حمایت گروه به طور خالصه فعالیت 

 :برشمرد

  ان گذار سرمایهورود به شبکة نوآوران، کارآفرینان و 
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 های آموزشی و منتورشیپ شرکت در دوره 

 ها و سمینارهای متنوع  شرکت در همایش 

 های شتاب دهنده شرکت در برنامه  

 پلی اند پالگپیوندند از امکانات و زیر ساخت آماده و پیشرفته  می پلی اند پالگهایی که به  ها و گروه شرکت

گیرد، و عالوه  کنند و امکانات فنی و دیتاسنتر نیز برای رفع نیازهای آنان در اختیارشان قرار می استفاده می

 .ها فراهم است ری برای آنهای حقوقی و ساختا بر این امکانات الزم برای پشتیبانی

گیرند و  مورد ارزیابی قرار می پلی اند پالگهای نوپا معموال پس از یک فصل حضور اولیه در  ها و شرکت گروه

و در اختیار  پلی اند پالگی هستة اولیه توسط گذار سرمایهها که امتیاز کافی داشته باشند با  بعضی از گروه

مانند تا محصول خود را توسعه دهند و مراحل رشد را  باقی می پلی اند پالگگرفتن درصد کمی از شرکت، در 

 پلی اند پالگان دیگر بتوانند سرمایه جذب کنند و در گذار سرمایهبعضی دیگر نیز ممکن است از . طی کنند

ی های جذب شوند و گروه پلی اند پالگان به بیرون گذار سرمایهباقی بمانند بعضی دیگر نیز ممکن است توسط 

نیز ممکن است عدم توفیق در این مرحله را پله اول برای تالش بیشتر محسوب کنند و به تالش مجدد روی 

 .آورند

 

 

 دهنده شتاب یها برنامه

در مرحلة  .گذارند ها قدم به گام بعدی برای توسعه محصول و توسعه بازار می پس از طی مراحل اولیه شرکت

گذاران محصول و یا سرویس  های بنیان و بعضی دیگر با کوششولیه در هستة ا، بعضی با جذب سرمایه بعد

 . گذاری کنند گذاران را ترغیب به سرمایه دهند تا بتوانند با گسترش بازار سرمایه خود را توسعه می
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 مراحل رشد: گام سوم

های شتاب  هایی که پس از دوره شوند و شرکت وارد می پلی اند پالگهایی که صرفا با اجاره جا به  شرکت

دهند در مراحل رشد و توسعه محصول نیز از  ادامه فعالیت می پلی اند پالگگیرند و در  دهنده شکل می

های آموزشی و سمینارها،  کنند، شرکت در دوره به فراخور استفاده می پلی اند پالگهای  امکانات و پشتیبانی

 .ها است پشتیبانی و منتورشیپ از جمله این پشتیبانی

ها برگزار  های شرکت ای برای ارائه محصوالت و توانمندی در پایان هر فصل نمایشگاه و جشنوارهمعموال 

جشنواره با حضور . ها را ارائه دهند توانند محصوالت خود را به نمایش بگذارند و آن ها می شرکت. شود می

برخوردار باشند با هایی که از امتیاز و رشد کافی  شود و شرکت برگزار می خطرپذیران گذار سرمایه

گیرند تا محصول یا سرویس خود را به  پذیر قرار میگذاران خطر تر مورد حمایت سرمایهگذاری بیش سرمایه

ها با جذب سرمایه بیشتر و برای توسعه  بعضی از شرکت. تکامل رسانده و آماده بازاریابی و ورود به بازار شوند

. دهند های خود ادامه می های دیگری به فعالیت شوند و در محل خارج می پلی اند پالگبیشتر در این مرحله از 

مانند و با در اختیار گرفتن فضای  باقی می پلی اند پالگها نیز در مرحله رشد و توسعه در  تعدادی از شرکت

 .پردازند بیشتر به فعالیت می

 

 کار یفضاها

 التحصیلی  غفار: گام چهارم

 پلی اند پالگو توسعه و جذب سرمایه کافی به اصطالح از  های نوپا پس از طی مراحل رشد شرکت

ها در مراحل رشد به تعداد خیلی بیشتری نیروی انسانی نیاز دارند که  معموال شرکت! شوند التحصیل می فارغ
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مستقر شوند  پلی اند پالگباید فضای بیشتری در اختیار بگیرند لذا ضروری است که در محل دیگری خارج از 

 .رشد و توسعه داشته باشندتا امکان 

 

 های مورد حمایتپلی، در کنار اسامی شرکتانداجرایی پالگ انمدیر از علیرضا مسرور،

های  های بزرگ که مرتبا توسعه شرکت ای توسط شرکت ها ممکن است در مراحل رشد و در هر مرحله شرکت

 پلی اند پالگند و در این صورت نیز از های بزرگ ادغام شو کنند خریداری شوند و در شرکت نوپا را رصد می

چنان  تا مراحل رشد خود را طی کنند هم شوند خارج می پلی اند پالگهایی که از  شرکت. بیرون خواهند رفت

. ی کرده استگذار سرمایهها  در آن پلی اند پالگهایی که  مورد حمایت و پوشش هستند به خصوص شرکت

ای از  های دیگر خریداری شوند و یا به مرحله رشد توسط شرکت ها نیز ممکن است در مرحله این شرکت

رشد برسند که به عنوان شرکت سهامی عام وارد بورس سهام شوند که این دیگر بهترین نوع فارغ التحصیلی 

 !است

 

 ان همکار

ها را فراهم  کند و امکانات رشد آن های نوپا را جذب می و نوآور و شرکت های خالق نه تنها گروه پلی اند پالگ

های کار آفرینانه را نیز گرد آورده است و در این رابطه فضای  ای از ذینفعانِ فعالیت نماید بلکه جامعه می

 .به قرار زیر قابل ذکر اند پلی اند پالگهای  همکاران فعالیت. ای شکل گرفته است همکاری و توسعه ویژه
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 های بزرگ شرکت

ان و همکارهای نوپا مشغول اند یکی از  ه تکنولوژی توسط شرکتهای بزرگ که مرتبا به رصد توسع شرکت

های نوپای  نقش واسطه برای شناسایی و معرفی شرکت پلی اند پالگ. شوند محسوب می پلی اند پالگمشتریان 

. کند اند، را ایفا می قرارداد بسته پلی اند پالگهای بزرگی که برای این نوع همکاری با  متناسب، به شرکت

دهند و ممکن است  ها را مورد ارزیابی قرار می هایِ معرفی شده آن های بزرگ پس از بررسی شرکت شرکت

ها را در  ها، آن ی کنند و یا در مراحل بعدی با خرید شرکتگذار سرمایهها  در مراحل اولیه در این شرکت

 .اختیار بگیرند

، کرایسلر، فوجیتسو، هیتاچی: لهجم خورد از های بزرگ متعددی به چشم می شرکت ،در بین این گروه

 فولکس واگن و غیره  ی، هیوندای، مرسدس بنز، پاناسونیک، رنو، سامسونگ ،وآوه

 ها دانشگاه

، و یا مدیران پلی اند پالگها در  نمایندگان دانشگاه. های طراز اول نیز همکاری دارد هبا دانشگا پلی اند پالگ

های خالق و نوآور برای حضور در  ت به شناسایی یا معرفی گروهها، نسب با حضور در دانشگاه پلی اند پالگ

 .کنند های نوپا ، اقدام می ی و جذب و حمایت از شرکتگذار سرمایهو یا  پلی اند پالگهای شتاب دهندة  برنامه

و  توان از استنفورد، ام آی تی، کرنل، کارنگی مِلون می پلی اند پالگهای طرف همکاری  از جمله دانشگاه

های معتبری در سایر کشورها نیز به صورت مستقیم و یا  دانشگاه .نام برد( شمپین -اوربانا) نوی  نشگاه ایلیدا

 . اند ی ابراز عالقه کردههمکارپلی برای  اند های پالگ از طریق نمایندگی

 

 

  ها دانشگاه یندگینما
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 گذاران  سرمایه

در  خطرپذیرگذاران  سرمایه. ی داردهمکارداد  معتبر قرار خطرپذیران گذار سرمایهبا  پلی اند پالگ

ها  در آن یی احتمالگذار سرمایههای نوپا برای  شوند و با شرکت حاضر می پلی اند پالگهای فصلی  جشنواره

ی در گذار سرمایهرا برای  خطرپذیران گذار سرمایهدر موارد خاص نیز  پلی اند پالگعالوه بر این . شوند آشنا می

در درة سیلیکون به چشم  خطرپذیران گذار سرمایهدر بین این گروه نام اکثر . کند دعوت می های نوپا شرکت

 .خورد می

 

 المللی های بین همکاریپاویون 

 بین المللی  نهادهای

عضی از نهادهایی که به نوعی ای نیز ایجاد کرده است که با ب روابط بین المللی گسترده پلی اند پالگ

کنند قرار داد همکاری دارد که بر اساس این  یایی، و یا آمریکای التین را نمایندگی میهای اروپایی، آس دولت

شوند امکانات الزم برای حضور در  های نوپایی که از آن کشورهای معرفی می قراردادها برای شرکت

ای از  های برای مجموع های شتاب دهنده ویژه کند و یا حتی ممکن است برنامه را فراهم می پلی اند پالگ

 .های یک کشور یا یک منطقه ترتیب دهد شرکت

های کارآمد در بعضی از کشورها نیز شعبه  با ایجاد روابط متقابل با همکاری با گروه پلی اند پالگعالوه بر این 

اند و در آلمان قابل ذکر پلی اند پالگسنگاپور و  پلی اند پالگو ساختار مشابهی ایجاد کرده است که از جمله 

پلی در سایر کشورها هر  اند شعب پالگ .در حال تاسیس است پلی اند پالگی از کشورهای دیگر نیز شعب بعض

کنند ولی از اصول اساسی  عیت میچند به طور نسبی استقالل دارند و از مقررات و قوانین آن کشورها تب

  .کنند بنیان پیروی می های دانش پلی در جذب و رشد دادن شرکت اند پالگ
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 !در یک جعبه سیلیکوندرۀ 

است به عبارت دیگر همة اکو سیستم درة سیلیکون را  «درة سیلیکون در یک جعبه» پلی اند پالگشعار 

گر  مشاهده کرد که مدل کسب و کار قابل توجهی در آن نهفته است، مدلی که نشان پلی اند پالگتوان در  می

کسب و کار پست مدرن را  ،آفرینی ا که فنکسب وکار سنتی به کسب و کار پست مدرن است چر از گذار

 !کند طلب می

 .های درة سیلسکون تبدیل شده است پلی فعال و پویا در حال پیشرفت است و به یکی از جاذبه اند پالگ
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 وی اس ست جینِ

 

یت های متنوعی را در جهت تقو یک مرکز رشد نسبتا تازه تاسیس در درة سیلیکون است که برنامه 30نست

. دهد های نوپای تحت مجموعه خود ارائه می نوآوری در سطوح مختلف و به خصوص در حمایت از شرکت

ان، گذار سرمایهشرکت نوپا، تعدادی از  400هزار متر مربع حدود  8این مرکز رشد در فضایی حدود 

را در یک مجموعه گرد ها  ها و دانشگاه برخی دولت های بزرگ تکنولوژی و نمایندگانِ هایی از شرکت نماینده

  .ها در زیر یک سقف حرکت کند هم آورده است تا در راستای ایجاد یک اکوسیستم مناسب برای رشد شرکت

این مجموعه که در فضایی مشابه یک دانشگاه و با امکانات رفاهی متنوع به راه افتاده است در پی ایجاد 

بازتولید اکوسیستم درۀ هدف این مرکز . جوان استفضایی پرنشاط و زنده برای کار و فعالیت کارآفرینان 

رسد اکنون که دو سال از تاسیس این مجموعه  است هر چند که به نظر می سیلیکون زیر یک سقف

های مختلف آن هستند تا پویا و  کرد آن و تجدید نظر در برنامه گذاران در حال بررسی عمل گذرد بنیان می

های اولیه در شکل گرفتن این مجموعه بسیار قابل  ت آشنایی با ایدهاستوار به پیش برود ولی به هر صور

 گذاران این مجموعه از بنیان ت گفتگویی با کیوان برومند کههای نس برای شناخت بیشتر برنامه. توجه است

 .شود در زیر ارائه میایم که  انجام داده ه است،و در دورة اول نیز مدیریت مجموعه را به عهده داشت هبود

 های خود  تشکر آقای برومند که وقتتان را به ما دادید، لطفا مختصری از شرح سوابق و فعالیت

 گویید؟ می

من تا نوجوانی خود را در ایران گذراندم و سپس همراه . پدر من ایرانی و مادرم ایتالیایی هستند: کیوان

رواین در دانشگاه ای. را آنجا گذراندم خانواده به شهری نزدیک شرق سانفرانسیسکو آمدیم و دوره دبیرستان

از . مدیریت و اقتصاد خواندم ولی در مورد ادامه مسیر خودم مطمئن نبودم کارشناسی( در جنوب کالیفرنیا)

های بزرگ ممکن  کردم فضای شرکت های بزرگ کار کنم و از سویی احساس می طرفی مایل بودم در شرکت

دوره کارآموزی را در شرکت زیراکس گذرانده بودم و . نباشداست از تحرک و شادابی زیادی برخوردار 
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کارمند  410000چرا که شرکت زیراکس در عین حال که . احساس کردم فضای کار مورد نظر مرا دارد

مدیریت کیفیت » این ناشی از فلسفه مدیریتی جدیدی بود به نام. نوپا داشتهای  داشت فضایی شبیه شرکت

ورود من به . یاد گرفته بودند 80ها در دهه  ها از ژاپنی ای بود که آمریکاییشیوه  که در واقع 34«جامع

زمان شد با شروع این فلسفه مدیریتی در زیراکس و در این فلسفه تمرکز بر روی رضایت  زیراکس هم

در هفت سالی که در زیراکس کار . گیرد مشتری و رضایت کارکنان گاهی باالتر از سودآوری و رقابت قرار می

چرا که زیراکس  های خیلی خوبی پیدا کردم شدم و تجربه کردم با زیر و بم این شیوه مدیریتی آشنا

. کرد و این دوران خیلی پربار بود های آموزشی بسیار خوبی در راستای ارتقای کارکنان اجرا می برنامه

 . برد ا جدیت آن را پیش میها روی این شیوه مدیریتی مطالعه کرده بود و ب مدیرعامل وقت، دیوید کرنز، سال

 

 برومند وانیک

 چرا از زیراکس بیرون آمدید؟ 

مدیرعامل وقت، به وزارت آموزش آمریکا منصوب شد و مدیرعامل بعدی بیش از  4334در سال : کیوان

کمتر از یک سال بعد من . رضایت کارکنان، بر سودآوری تمرکز داشت و فضای شرکت به تدریج عوض شد

مدیریت کوچک  واهرم که وکیل بود یک شرکت مشاورةدانست و خ ا پدرم که حسابداری میتصمیم گرفتم ب

چند سالی در زمینه مشاوره مدیریت به خصوص در زمینه . در همین ناحیه درة سیلیکون تاسیس کنیم

 . کردم کردیم و من از تجارب خود در زیراکس استفاده می های نوپا فعالیت می شرکت

ما در شرکت خودمان یک هدف ترسیم کرده بودیم که اگر به آن رسیدیم . جالبی افتاد اتفاق 4338در سال 

به نوعی به خودمان جایزه بدهیم و جایزه من به خودم رفتن به جام جهانی فوتبال فرانسه بود که اتفاقا آنجا 
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ن بازی از او به یادگار روی هم قرار گرفتند و من حتی پیراهن کریم باقری را بعد از آ هایران و آمریکا هم روب

سفر ایرانی دیگر هم  یکی از اتفاقات جانبی جالب در این سفر این بود که من دو هم. سفر خوبی بود !گرفتم

ها سعید  آن. داشتم که چون تور خود را از یک آژانس خریده بودیم، در طول سفر همواره با هم بودیم

در همین ناحیه که ان عمیدی که از خانواده متمولی بودند سعید و رحیم، برادر. عمیدی و پژمان نوزاد بودند

کردند و پژمان نوزاد هم که چند سالی بود به آمریکا آمده بود در  های اقتصادی می یک سری فعالیت

ها یک شرکت آب معدنی در فرانسه خریده بودند که در مدیریت آن دچار  آن. کرد مجموعه عمیدی کار می

جام جهانی ما مدام بین شهرها در یک اتوبوس در حرکت بودیم و در مورد مسائل  در مدت تور. مشکل بودند

ها یک سری  کردیم و من به آن ها با هم صحبت می مختلف از جمله مشکالت مدیریتی شرکت آب معدنی آن

ه در انتهای سفر سعید عمیدی به من پیشنهاد داد که به فرانسه بروم و مدیریت شرکت را ب. کردم توصیه می

بعد از بازگشت به ! کند من مشتاق نبودم ولی او اگر تصمیمی داشته باشد بر آن پافشاری می. عهده بگیرم

! پدرم گفت چیزی برای از دست دادن وجود ندارد. های مختلف این بحث مطرح شد آمریکا هم در موقعیت

وانی دوباره به پایگاه ت اگر موفق شدی که خوب است و اگر هم نتوانستی این شرکت را متحول کنی، می

 .برای همین نهایتا پذیرفتم و به فرانسه رفتم. خانوادگی خودت برگردی و کار کنی

 چه زمانی به فرانسه رفتید؟ 

فرانسه در اروپا معروف است که قوانین دست و پاگیری دارد و وضع . 4338کمی بعد از جام جهانی : کیوان

کردند و  ز مشتریان هر روز قراردادشان را با آن شرکت لغو میتعداد زیادی ا. آن شرکت هم خیلی خوب نبود

عمیدی به من گفت تو برو شرایط را بررسی کن و تصمیم بگیر که شرکت را باید . کارمندان دلسرد بودند

نفر از کارمندان نامه استعفایشان را به  1وقتی من رسیدم . شود آن را متحول کنی که می تعطیل کرد یا این

من کارمندان را جمع کردم و برایشان ! دانستیم باید این نامه را به کی بدهیم و گفتند ما نمیمن دادند 

های موفق فرانسه تبدیل  کنیم و به یکی از شرکت صحبت کردم و گفتم ما حتما این شرکت را متحول می

مثبت را قوی من خیلی تالش کردم تا ذهنیت . مشکل اصلی ذهنیت کارکنان بود. کار سختی بود. شویم می

سه سال بعد این . های مدیریت جامع کیفیت خیلی به کار من آمد تکنیک. کنم و موانع ذهنی را مرتفع کنم

شرکت باالترین نرخ رشد را در فرانسه داشت و شرکت بزرگ دانون فرانسه این شرکت آب معدنی را به رقم 

خواستم به آمریکا برگردم و آمدم در  من می ها به من پیشنهاد کردند که بمانم ولی آن. بسیار باالیی خرید

به دلیل رکود . کردم و نوزاد تاسیس شده بود کار می ها ی عمیدزاد که توسط عمیدیگذار سرمایهشرکت 

گرفت و ماندن در این شرکت  ، خیلی فعالیت زیادی صورت نمی2004اقتصادی بعد از حباب تکنولوژی در 

جا مشغول  مدتی آن. شرکت خانوادگی مشاوره مدیریت برگشتمبرایم جذاب نبود و برای همین من به 

 .جدی شد پلی اند پالگمشاوره بودم تا بحث 
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  چه سالی مطرح شد؟  پلی اند پالگبحث 

کوچک آن اجرا شده بود ولی در  ها مطرح بود و حتی در همان عمیدزاد مشابه در واقع این ایده مدت :کیوان

هزار متر مربع زیر بنا داشت خریدند و من به طور 41زرگی که حدود برادران عمیدی ساختمان ب 2001سال 

یک شرکت ارائه  پلی اند پالگمن آن روزها در . جدی وارد آن شدم و مدل جدیدی از مراکز رشد به راه افتاد

 پلی اند پالگدر . های تجاری تاسیس کردم که از همان ابتدا بسیار هم موفق بود خدمات تکنولوژی به سازمان

کردم و بسیاری از ساختارها در واقع  کار می …ان، کشورهای خارجی و گذار سرمایهروی گسترش رابطه با 

  .تجربه بسیار خوب و مفیدی بود .یافت داشت از صفر توسعه می

  بیرون آمدید؟  پلی اند پالگچرا از 

ا چشم اندازی که من برای منته. موفق بود و سازمان به سرعت در حال رشد بود پلی اند پالگتجربه  :کیوان

خواست هم جهت نبود و برای همین به این نتیجه رسیدم  سعید عمیدی می سازمان در ذهن داشتم با آنچه

 . آمدم بیرون 2040برای همین سال . که ماندن آنجا برایم رضایت بخش نیست

  داستانNestGSV  شود؟  از همین جا شروع می 

های آمریکا قوانینی وجود دارد که طبق آن وقتی یک کارمند از  در بعضی ایالت! در واقع خیر: کیوان

کند که تا مدت معینی از رقابت مستقیم با کارفرمای قبلی خود  شود قراردادی امضا می ای خارج می مجموعه

در کالیفرنیا این قانون وجود ندارد ولی من با عمیدی به صورت غیر رسمی قرار گذاشتم که تا  32اجتناب کند

گشتم که با کمک او بتوانم ایده  می گذار سرمایهبعد از یک سال من به دنبال یک . ل با او رقابت نکنمیک سا

ی است که در بازار بورس گذار سرمایهیک شرکت  GSV Capital. خودم در مورد مراکز رشد را عملی کنم

مند بودند  ها عالقه آن .دهد ی انجام میگذار سرمایههای نسبتا بالغ  و روی شرکت کند معامله می39 نزدک

تر بتوانند  خواستند بهتر و سریع چنین مرکز رشدی راه بیندازند چرا که عالوه بر درآمدزایی آن، می

 400گشتم و شاید  سب میمدتی را دنبال ساختمان منا. های نوپای با آینده روشن را شناسایی کنند شرکت

را دیدم به این نتیجه رسیدم که تصویری که در  که وقتی این ساختمان تا این تلف را دیدمساختمان مخ

و سن  فرانسیسکو سان فضایی شبیه دانشگاه دارد، در میانه راه جا این .شود محقق می جا این ذهن داشتم

مایلی دور  1اگر یک دایره . خوزه قرار دارد و با اکثر نقاط مهم درة سیلیکون چند دقیقه بیشتر فاصله ندارد

. فرانسیسکو و هم اوراکل انشگاه استنفورد در آن هست هم فیس بوک هم فرودگاه ساناین نقطه بزنید هم د

 . فضای سبز و امکانات جانبی و اندازه آن هم مناسب بود

                                                                                                                                              

72 Non-compete agreement 
73 Nasdaq 
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 نست چه زمانی شروع به کار کرد؟ 

 400االن حدود . ما در این ساختمان مستقر شدیم یعنی حدود دو سال پیش 2042در سپتامبر : کیوان

های مختلف و متنوعی داریم و فضای سرزنده و شادابی برقرار  برنامه. کنند کار می جا این نفر 100شرکت و یا 

بقیه فضای روابط % 61. از فضای این ساختمان فضای کار است% 91که فقط  یک نکته جالب این. است

کار گروهی، های غذاخوری و  های اجتماعات، سالن ها، سالن مثال انواع کالس. اجتماعی و همکاری است

های تفریحی مثل بیلیارد و پینگ پنگ،  کارآفرینی، محل بازیبرداری برای شبکه تلویزیونی  فیلم استودیوی

به نظر من باید فضای کارآفرینی فضایی شاداب، محل . موجودند جا این …سالن ورزش، محل پیک نیک،

 .فکری و دوستی و در یک کالم محل زندگی باشد تبادل نظر، هم

  مختصری از فلسفه وجودی نست و سازوکار آن بگوییدلطفا . 

ما دوست . است ایجاد یک شبکه جهانی به هم پیوسته از مراکز نوآوریهدف ما در نست : کیوان

کمک کنند تا کسانی که به درة سیلیکون دسترسی ندارند بتوانند از طریق  دیگر یکاین مراکز به  داریم همة

به این ترتیب هدف من این است که . سیلیکون وجود دارد دست بیابند این شبکه به منابعی که در درة

را به مراکز دیگر نست  «درة سیلیکون»خواهم به نوعی  من می! را کم کنماهمیت حضور در درة سیلیکون 

دقیقا به همین دلیل است که ما یک استودیوی ضبط ویدیو و یک شبکه تلویزیونی اینترنتی هم . صادر کنم

خواهیم ارتباط بسیار روان  در واقع می. بتوانیم مطالب آموزشی در مورد کارافرینی را به همه برسانیمداریم تا 

در هر یک از این . ست برقرار کنیمجا این ای بین مراکز خارج از درة سیلیکون و مرکز اصلی که و پیوسته

که بر اکوسیستم  ای اینبر. است بازتولید اکوسیستم درۀ سیلیکون زیر یک سقفمرکزها هدف به نوعی 

ما در زیر این چتر، ! گوییم می ecobatorبه این مرکز  incubatorتاکید کنیم ما اصطالحا به جای 

ها و  های بزرگ، دولت های نوپا، شرکت خدمات مخصوصی را به هر دسته از مشتریان خودمان که شرکت

های فشرده چند ماهه برگزار  دوره. ها را داریم انواع برنامه جا این ما. کنیم ان هستند ارائه میگذار سرمایه

های بزرگ،  های نوپا به شرکت گذار، معرفی شرکت های جذب سرمایه کنیم، سمینارهای آموزشی، برنامه می

  ...مسابقات چند روزه 

 ان گذار سرمایههای بزرگ،  های نوپا، شرکت شرکت. بگذارید هر یک از این مشتریان را مرور کنیم

 . ها ها و دانشگاه دولتخطرپذیر، 

های نوپا باید  اکثر شرکت .کنیم فضایی بانشاط و کارآمد برای فعالیت ارائه می های نوپا شرکتما به : کیوان

کند  پردازند به مجموعه کمک می مبلغ نسبتا کمی که می. های این مجموعه مشارکت کنند در تامین هزینه

. شود کند و مجموعه صرفا سر به سر می ود زیادی ایجاد نمیکه رشدی متعادل و پایدار داشته باشد ولی س
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کل % 40های نوپای برگزیده است، که تعدادشان زیر  سود اصلی ما از شریک شدن در تعداد اندکی از شرکت

های  مثال شرکت. ها برای پرداختن مبلغ ماهیانه خود از حمایت بیرونی برخوردارند اکثر شرکت. هاست شرکت

های  های برخی از این شرکت یا مایکروسافت ممکن است تامین هزینه( هند)سونگ یا تاتا بزرگی مثل سام

ی را های های نوپا ممکن است محصوالت و تکنولوژی کنند این شرکت نوپا را قبول کنند چرا که فکر می

تحوالت و  خواهند اولین کسانی باشند که از این های بزرگ می شرکت. بخورد ها توسعه بدهند که به درد آن

 جا این های طرف قرارداد با ما هزینه فرستادن تعدادی شرکت نوپا به یا برخی دولت. شوند اختراعات مطلع می

کنند تا از این طریق به انتقال تجربه و تکنولوژی به کشور خودشان کمک کنند و نیز به بازار و  را تقبل می

ان به ما گذار سرمایههای نوپا هم از سوی  رکتبعضی از ش. دسترسی داشته باشند فضای نوآوری آمریکا

گذاران خطرپذیر را جلب کنند و حمایت  اند نظر مساعد برخی سرمایه ها توانسته این شرکت. شوند معرفی می

 . کنند اند و مبلغ ماهیانه را از طریق آن حمایت مالی تامین می مالی اولیه دریافت کرده

 

 ها شرکت یکار یفضا

. بروند جا این کنند که باید از باشند دیگر به حدی رشد می جا این سال که در 9، 2معموال های نوپا  شرکت

کنند و ابعادشان از ظرفیت  کنند، افراد جدید استخدام می ان جدید پیدا میگذار سرمایهها معموال  آن

احل مختلف شکست رسند و در مر ها اصال به این نقطه نمی البته خیلی از شرکت. شود مجموعه ما بیشتر می

 ها بیش از سه سال عموما ما تمایل نداریم که شرکتبه هر صورت . شود خورند و شرکت مضمحل می می

ان اثبات کند احتماال خیلی گذار سرمایهبمانند چرا که اگر در سه سال شرکت نتواند خودش را به  جا این

ها به  همی دارند چرا که این شرکتهای بزرگ نقش م در بیزنس مدل ما شرکت. شرکت موفقی نخواهد بود

دانند که برای  به خوبی می ها آن. اند واقف شدههای نوپا  اهمیت ارتباط با فضای پر جنب و جوش شرکت
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دانند که اختراعات و اکتشافاتی که  ها می آن. که از تحوالت تکنولوژی جا نمانند باید سریع و چابک باشند آن

اپ رخ  وپایی مثل فیس بوک، اوبر یا واتسهای ن ود از سوی شرکتش منجر به تحوالت شگرف بازار می

های تحقیق و توسعه دارند ولی با نگاهی باز تحوالت  های بزرگ خودشان گروه اکثر شرکت. دهد می

های نوپایی که با نوآوری خود قواعد بازارها را بر هم  کنند تا بتوانند شرکت های نوپا را دنبال می شرکت

 . سایی کنندخواهند زد شنا

ده . اولیه آن خیلی کاهش یافته بل فراگیرتر شده است چرا که هزینةاز ق بیشتر و امروزه نوآوری به شدت

ها هزار دالر برای  خواستید یک شرکت فروش اینترنتی راه بیندازید باید ده سال پیش از این اگر شما می

کردید تا  هزینه می... های مالی و  و سیستمهای آن از قبیل سرور و مدیر شبکه و متخصص آی تی  زیرساخت

. ها به شدت کاهش یابد این هزینه باعث شده که همة Cloudامروز وجود . بتوانید اولین محصول را بفروشید

گذارند بلکه یک  های نوپا می هایی مثل آمازون و گوگل نه تنها سرور مجانی در اختیار شرکت حتی شرکت

به این ترتیب عرصه برای نوآوری به شدت . کنند تا بتوانند مشتری جذب کنند ه میمقدار اعتبار اولیه هم ارائ

ها را در اختیار بقیه  APIی افزار نرمهای بزرگ  شرکت. زیاد شده اند های اوپن سورسافزار نرم. باز شده است

 . های نوپا هستند ها به صورت نیمه آماده در خدمت شرکت گذاشته اند که تکنولوژی

که به  ها برای این کردند ولی آن های نوپا توجه می های بزرگ همیشه به شرکت ر گذشته هم شرکتالبته د

ل اتکا، ها قاب خواستند مطمئن شوند که محصوالت آن های نوپا بشوند می طور جدی درگیر مواجهه با شرکت

های نوپا  ران شرکتها مدام نگ امروزه سرعت نوآوری آن قدر زیاد شده است که آن. ده و موثر هستندسود

های نوپا را درک کنند و به  ها دوست دارند هر چه زودتر بتوانند تحوالت بازار شرکت برای همین آن. هستند

های مناسبی را که ممکن است بخواهند بخرند زود شناسایی کنند تا هزینه کمتری  عالوه بتوانند شرکت

های بزرگ طراحی  نست برنامه مفصلی مناسب شرکت برای همین ما در. ها بپردازند برای به دست آوردن آن

کنیم و  را درون نست برگزار می گذار سرمایهکرده ایم که از بدو جرقه ایده تا توسعه محصول و جذب 

. های نوپا بری بزنند به دنیای پر جنب و جوش شرکت میان موعه ماورود به مج توانند با های بزرگ می شرکت

 .دارند جا این یا پاناسونیک یک نماینده دائم در( هند)گ مثل تاتا های بزر بعضی از این شرکت

های متقابل  ابتدا مذاکرات اولیه و ارزیابی. ماهه دارد 6 های بزرگ یک دوره اولیة ی با شرکتفرایند همکار

های بزرگ عالیق و نیازهای خود را به  پس از آن شرکت. کشد گیرد که این خود چند ماه طول می صورت می

. کنیم کنیم و بررسی می های نوپا دریافت می از سوی دیگر ما تقاضاهای متعددی از شرکت. کنند ا اعالم میم

های  های رسیده تعدادی را گلچین کرده و در یک برنامه یک روزه به یکی از شرکت ما از بین درخواست

کنند  ای کار می را که روی ایدههای نوپا  آن شرکت، مثال سامسونگ، تعدادی از شرکت. کنیم  بزرگ ارائه می

همین فرایند را . شود ها می کند و حامی مالی آن که ممکن است به درد شرکت سامسونگ بخورد انتخاب می
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. آید و ده شرکت را بررسی میکند می GE Venturesمثال . کنیم های بزرگ هم اجرا می برای سایر شرکت

Microsoft Ventures دو  ،دهد ظرف یکی که یک شرکت نوپا درخواست می یعنی از زمانی .همین طور

 . توانند شروع به کار کنند ها می کنیم و آن ماه بررسی کرده و نتیجه را اعالم می

دهیم  ها اجازه می ی مشترک داریم که به دولتهمکارهای  ما برنامه. مشتری بعدی ما هستند ها دولت

خواهند که ما  ها از ما کمک می گاهی هم آن. بفرستند جا نای خواهند انتخاب کنند و به هایی را که می شرکت

ها این کار را برای انتقال تجربه و دانش انجام  آن. های نوپا را انتخاب کنند کنیم که شرکت ها کمک می به آن

های مناسب را  گیرند تا تکنولوژی ها برای حل مشکالتشان از ما کمک می بعضی اوقات هم دولت. دهند می

ها  مثال چند وقت پیش دولت کانادا از ما خواسته بود که در زمینه حمل و نقل هوشمند به آن. دهیمتوسعه ب

ارتباط خودرو با خودرو، : در زمینه حمل و نقل هوشمند چند نوع ارتباط مهم است. کمک کنیم

. های جدید است ژیها نیازمند تکنولو هر کدام از این حوزه. های شهری با خودرو، و خودرو با راننده زیرساخت

 . گیرد ها صورت می ها خود به مثابه منبعی از ایده همین همکاری

گذاریم که  های فشرده ای می ما هر چند ماه یک بار برنامه. کنند هم از خدمات ما استفاده می انگذار سرمایه

 ان بالقوه بهگذار یهسرماکنند و برخی از  های خود را ارائه می های نوپا محصوالت و پیشرفت ها شرکت در آن

های  به این ترتیب ما فاصله بین شرکت. گذاری را شناسایی کنند های مناسب سرمایه آیند تا فرصت می جا این

گذاری خطرپذیر در طبقه دوم همین  حتی چند صندوق سرمایه. کنیم گذاران را پر می نوپا و سرمایه

 . زنند توجهشان را جلب کرده اند سر می هایی که ساختمان دفتر دارند و هر از چندگاهی به شرکت

های کارآموزی برگزار  ها دوره برای بعضی از دانشگاه. کنیم ی مشترک برگزار میها هم برنامه ها دانشگاهما با 

 .کنیم و از این قبیل ها مسابقات برنامه نویسی برگزار می در بعضی دانشگاه. کنیم می

 گیرد؟ مبنایی شکل می روابط با هر کدام از این مشتریان بر چه 

که با یک شرکت نوپا وارد  مثال برای این. کنیم های خودش ارزیابی می هر نوع از مشتری را با مالک :کیوان

. نوپا است های ان یا سایر شرکتگذار سرمایهها،  های بزرگ، دولت رابطه بشویم معموال از طریق معرفی شرکت

. دیگر هستیم یا نه سنجیم تا ببینیم مناسب هم ها را می و آن کنیم های معرفی شده مالقات می ما با شرکت

هم  ،اولیه هستند مناسب نیستیم ولی به جز آن هایی که هنوز در مرحلة ایدة برای شرکت ما معموال

هایی هستیم  ما دنبال شرکت. های کمی پیشرفته تر کنیم و هم شرکت های تازه تاسیس را جذب می شرکت

خواهند یک محصول جدید را تولید  تیم جدی و متعهد پشت آن هستند و واقعا میکه ثبت شده اند، یک 

کنیم و به مجموع آن نگاه  هایی در چند زمینه نمره دهی می کنیم و با مالک ها را مالقات می ما آن. کنند

ا را حتی اگر آن شرکت نوپ. کنیم ی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پیشنهاد میها ما برنامه. کنیم می
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کنیم چرا که فکر  ها ارائه می چنان آن مشاوره را به آن مناسب پیوستن به مجموعه خودمان ندانیم، هم

 !دیگر افتاد شاید چند وقت دیگر دوباره گذرمان به هم. کنیم باید به این جامعه کارآفرینان کمک کنیم می

های جدیدی را که برایشان  د تکنولوژیخواهن که می یکی این: آیند های بزرگ به دو دلیل سراغ ما می شرکت

های بزرگ به نسبت  که شرکت کند زودتر از بقیه بیابند و به خدمت بگیرند و دیگر این هم افزایی ایجاد می

برای همین اگر یک شرکت نوپا یک تکنولوژی را توسعه . کندتر هستند و بوروکراسی دست و پاگیری دارند

است که کل شرکت نوپا را خریده و در خود جذب کنند و تکنولوژی آماده تر  ها به صرفه داده باشد برای آن

های این چنینی بعضی نتایج جانبی هم به  از همکاری. که از صفر بسازند را وارد شرکت خودشان کنند نه این

ها  نکنیم و ای های سخنرانی و آشنایی مختلف برگزار می مثال ما مسابقات برنامه نویسی، برنامه. آید دست می

این خود به . شود های نوپا می های بزرگ با شرکت های تحقیق و توسعه شرکت بستری برای تعامل بخش

حتی  .کند کنند کمک می هایی مشارکت می های بزرگ که در چنین برنامه روابط عمومی و وجهه شرکت

های اداری  دیتکنند که فارغ از محدو های بزرگ خودشان یک صندوق خطرپذیر تاسیس می بعضی از شرکت

 . های پر ریسک و در عین حال انقالبی شود یگذار سرمایهمشغول 

ای از نوآوری در درة سیلیکون را به  خواهند تجربه و بهره ها می اوال دولت. ها دو مبنا دارد رابطه ما با دولت

بتوانند به  از طرف دیگر باید در جریان تحوالت تکنولوژی قرار بگیرند که. کشور خودشان منتقل کنند

کنند با ارتباط با مراکز نوآوری مثل نست جایگاه خودشان را در  نیازهای امروز پاسخ بدهند و لذا سعی می

 . دنیای عصر جدید حفظ کنند

 دهید؟ ایند توضیح می می جا این ها به ی نوپا که توسط دولتها در مورد شرکت 

کنیم  کنند یا ما برایشان انتخاب می انتخاب می های طرف قرارداد ما تعدادی شرکت نوپا را دولت: کیوان

های نوپا سه ماه تابستان را  شرکت. شود خرج زندگی و نیز هزینه امکانات مجموعه ما را آن دولت متقبل می

شی، فضای کاری و مشاوره مدیریت ی آموزها دورهها و  توانند از کالس در این دوره می. گذرانند می جا این در

گردند و تجاربشان  بعد از آن هم معموال به کشور خودشان برمی. و کار خود استفاده کنند توسعه کسببرای 

که احساس کنیم محصول  کنیم مگر این گذاری می ها سرمایه ما به ندرت روی این شرکت. کنند را منتقل می

باشیم این  که مطمئن این هم بر مبنای یک ارزیابی است برای این. خیلی خوبی دارند و جدی هم هستند

حوزه است که در هر  این ارزیابی در هفت. صول جدید هستندها آماده رقابت جدی و ساختن یک مح شرکت

 .کنیم شود و نهایتا مجموع آن را نگاه می به هر زمینه تخصیص داده می 1و  4حوزه امتیازی بین 

حتی با استفاده از . اندازیم ه میهای کارآموزی را ها دوره ما برای آن. منبع استعدادها هستند ها دانشگاه

کنیم که به  های نوپا برگزار می ایم دوره فشرده آنالین برای رشد شرکت امکانات اینترنتی که راه انداخته



492 

 

های مختلف  های کارآفرینی در دانشگاه ما با گروه. ی ما دسترسی دارندها صورت مجازی به امکانات و مشاوره

ها در کره جنوبی و چین و  با برخی دانشگاه. دانشگاه قرارداد داریم 41ا با در آمریک. هم در ارتباط هستیم

 . روسیه هم قرارداد همکاری داریم

 کمی در مورد فضای کاری خاص نست توضیح بدهید . 

صد سال پیش ادارات متشکل از یک سری اتاق کنار هم بود که این فرهنگ در پنجاه سال اخیر در : کیوان

های با دیوار کوتاه رواج یافته چرا که احساس سلسله مراتب را از بین  ن رفته است و اتاقکدرة سیلیکون از بی

ما در نست از این هم فراتر رفته و همان . کند ی و صمیمیت بهتری برقرار میهمکاربرد و فضای  می

نشینند ولی چند  در واقع اعضای هر کمپانی دور یک میز نسبتا بزرگ می. ایم دیوارهای کوتاه را هم برداشته

ی همکاربه این ترتیب فضای کاری ما حداکثر ارتباط و . متر آن طرف تر اعضای کمپانی دیگری نشسته اند

 . آید ها در می ها خیلی از ایده ها و صحبت یهمکارکنم از دل این  من فکر می. کند را تشویق می

 ؟ ها ممکن است تمرکزشان را از دست بدهند بعضی ولی 

خواهید، نست شاید گزینه  ام که اگر حریم خصوصی می ها گفته اتفاقا من هم به بعضی. است درست: کیوان

 . مناسبی برای شما نباشد

 توانند در نست بمانند؟  های نوپا تا چه مرحله ای می شرکت 

های نوپا دوره زندگی خاص خودشان را دارند و اگر بعد از مدتی موفق نشوند، احتمال موفقیتشان  شرکت

ید به کنیم تا زمانی که ام گذاریم و سعی می ها نمی البته ما محدودیت زیادی روی آن. شود ر و کمتر میکمت

از طرفی هم اگر بعد از مدتی . کنند را ترک می جا این اگر شکست بخورند،. داریم ها را نگه موفقیت دارند آن

ز جا نشوند، طبقه باال فضاهایی که کارمند داشته باشند و دور یک می 41تر شوند و مثال  ها بزرگ شرکت

میلیون دالر سرمایه جذب  1تا  2های طبقه باال عموما بین  شرکت. دهیم ها می تر است به آن کمی اختصاصی

روند سراغ یک  شود خودشان می کنند و نیروهایشان زیاد می معموال وقتی سرمایه زیادتری جذب می. اند کرده

 میلیون دالر سرمایه جذب کرده است ولی هنوز 90شرکتی داریم که  جا این البته ما. ساختمان مستقل

 .را دوست دارند جا این و امکانات جا این مانده است چون فضای جا این

 جا هستند سهم دارید؟  هایی که این شما در شرکت 

عنوان  دالر برای هر نفر، به 610ها یک هزینه ثابت و مشخص، حدود  همه شرکت. در تعداد اندکی: کیوان

به عالوه ما . شود ها تامین می دهند که این معموال از طرف حامیان آن هزینه استفاده از امکانات مجموعه می

ها صرف  و وقت و انرژی بیشتری روی آن دهیم هایی که از نظر ما شانس بیشتری دارند مشاوره می به شرکت
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ها برای استخدام،  ما به آن. گیریم رصد میها سهم کمی در حد یکی دو د کنیم و در ازای همین فعالیت می

گیریم ناچیز است ولی  درصدی که ما می. دهیم روابط تجاری، مسائل حقوقی و مالی و بازاریابی مشاوره می

در . گذار شرکت سهم کمی داشته باشد، انگیزه کافی برای تالش و موفقیت ندارد باید دقت کرد که اگر بنیان

در درة سیلیکون بیشتر مناسبات به نفع . ناسبات به نفع صاحب سرمایه استسایر نقاط جهان روابط و م

 .ها است گذار شرکت بنیان

 

 ها شرکت یکار یفضا

 برند؟ های نوپا مشخصا چه نفعی از همکاری با شما می شرکت 

برای همین شاید یک شرکت نوپا روی پای خودش صرفا . های نوپا بسیار پرمخاطره هستند شرکت: کیوان 

های خود این شانس را  کنیم این است که با مجموعه فعالیت کاری که ما می. شانس موفقیت داشته باشد% 4

کمک  …آوریم، در بازاریابی و  ان میگذار سرمایهها را جلوی  ما آن. رسانیم می% 1کنیم و مثال به  برابر می 1

 . کنیم می

 دهید؟ توضیح می 31در مورد مسابقات فشرده برنامه نویسی 

شوند و ظرف یک یا دو شبانه روز  ها نفر در یک مکان جمع می ای است که ده ها مسابقات فشرده این: کیوان

کنند و چون مثل ماراتن است به  می hackبه صورت فشرده مشغول حل یک مساله خواهند بود و اصطالحا 

در این مسابقات گاهی . ر کردمثال چند وقت پیش تویوتا در مرکز ما یک هکتون برگزا. گویند می کتونهَِآن 

 . شود آید که بعدا به یک شرکت نوپا تبدیل می ای به وجود می های اولیه جرقه

                                                                                                                                              

74 Hackaton 
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 هایی  های رشد آتی تکنولوژی را در چه زمینه با تشکر از شما، به عنوان آخرین سؤال، حوزه

 دانید؟ می

ون سرنشین و متصل به اینترنت مساله خودروهای بد. مساله آموزش همگانی از طریق اینترنت هست: کیوان

صنعت . تر خواهد شد چنان مهم تجارت الکترونیک هم. دیتاهای عظیم مسائل جالب و مهمی دارند. هست

افزاری مهم به نظر من رخ خواهد  یک تحول سخت. افزاری بود ها نرم همه این. تبلیغات متحول خواهد شد

 .داد و آن هم در زمینه تجهیزات شبکه است

 گزاریم اسخیلی سپ. 
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 گاراژ 

  

                                            نوزاد  پژمان                                                                                       
                

روزها بیشتر وقت خود را در  او این.  ة سیلیکون استران خطرپذیر موفق در دگذار سرمایهپژمان نوزاد یکی از 

استنفورد و چند  دانشگاه با چند تیم کوچک از دانشجویان مستعد از همراهای قدیمی در مرکز پالو آلتو  خانه

های درة های موفق در گاراژِ خانه به صورت تاریخی جرقه بسیاری از شرکت. گذرانددانشگاه دیگر می

لذا او یک مرکز رشد . انگیزانداحساسی نوستالوژیک را برمی «گاراژ»یلیکون زده شده است و برای همین س

متفاوت  انکوباتورو تاکید دارد با   کند یاد می «گاراژ»جمع و جور را به راه انداخته که اصطالحا از آن به اسم 

 .صحبتی داشته باشیم «گاراژ»کند که با او در مورد درة سیلیکون و تر میهمین تفاوت ما را مشتاق. است

 چه . برای شروع به بحث خوب است قدری در مورد فضای کارآفرینی در درة سیلیکون صحبت کنیم

گونه  است و در گام بعد، ایرانیان چه چیزی درة سیلیکون را به قطب نوآوری و فناوری تبدیل کرده

 ؟ توانند از آن استفاده کنند می

آیند و استنفورد و برکلی فارغ التحصیالن میآمده و  جا این خوشبختانه ایرانیان موفق زیادی به: پژمان

های تعامل داشتند و شبکه دیگر یکالتحصیلی هم بیشتر با کاش بعد از فارغالبته ای. اندخوبی از آنان، داشته

آیی فارغ التحصیالن این هایی برای گردهممثال خوب است هرازچندگاهی برنامه. دادندتری تشکیل میقوی

حتی اگر برنامه . بیشتر آشنا بشوند دیگر یکها فراهم باشد که این افراد با  اد شاغل در شرکتها و افر دانشگاه

همین که تعداد زیادی افراد . خیلی سفت و سختی هم برای این جلسات وجود نداشته باشد شاید بد نباشد

های پربار  یهمکارع فکر دور هم جمع شوند حتما باعث تبادل ایده و یادگیری متقابل و شروپرانرژی و خوش

در مورد درة سیلیکون باید گفت که . توانند از درة سیلیکون یاد بگیرندمردم در ایران هم می. خواهد بود

کنند عامل اصلی در وجود درة سیلیکون سرمایه ها خیال می بعضی. اندبسیاری افراد اصل مطلب را نفهمیده

ترین نکته در مورد درة سیلیکون یک فرهنگ و یک شیوة در حالی که به نظر من مهم. است …یا استعداد یا
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یعنی این . بر فرض هم که بشود عوامل اصلی را شناسایی کرد باز هم بازتولید آن سخت است. زندگی است

. طور نیست که با کنار هم گذاشتن عوامل آن بشود آن را کپی کرد چرا که این فرهنگ باید به وجود بیاید

ها برای  ز آجر و آهن و لوله و رنگ تشکیل شده است ولی روی هم ریختن همه اینمثل یک ساختمان که ا

های مناسب کنار هم  آن مادة چسبنده ای که این عناصر را در موقعیت. ساختن یک ساختمان کافی نیست

 . دهد همان فرهنگ درة سیلیکون استقرار می

چنان  ولی هم. سازندوجود دارد و مردم فیلم هم میبرداری در همه دنیا دوربین فیلم. بگذارید یک مثال بزنم

مجموعه . این فراتر از دسترسی به امکانات ساختن فیلم است. سازدهای پرمخاطب و موثر میهالیوود فیلم

درة سیلیکون هم . تواند فیلم بسازدسازند که به نحوی موثر میجا هستند یک فرهنگ را می افرادی که آن

 hp این فرهنگ در طول سالیان دراز، از امثال . فرهنگ است، صرفا یک مکان نیست یک. تقریبا همین است

 . شروع شده است

. کنند مساله پول و ساختمان استهمه فکر می. کپی کنند ولی موفق نشدند آن را ها هم سعی کردند خیلی

رهنگ اقتضائاتی هم البته این ف. شود و باید این فرهنگ ایجاد شودرف درست نمیولی با پول ریختن صِ

 .این فرهنگ باید به تدریج ایجاد شود. دارد، مثال نیروی انسانی مستعد ضروری است

 بینید؟ چه می «فرهنگ»ترین عوامل را در این  مهم 

و برای رسیدن . تترین فاکتور این فرهنگ تمایل به اختراع و نوآوری و ایجاد یک چیز جدید اسمهم: پژمان

که  پذیری در این ناحیه خیلی زیاد است، البته به خاطر این این ریسک. ی زیاد باشدپذیر به آن باید ریسک

های این منطقه بروید تعداد  شاپهمین االن اگر در کافی. پذیری ملموس و موجود استثمره آن ریسک

کنند و بدون می یهمکارفکری و  اند و همکار دور میز نشستهبینید که با افراد تازهزیادی افراد باتجربه را می

البته . دیگری هم نداشته باشند ممکن است بعد از آن جلسه حتی ارتباط . گذارندداشتی وقت می هیچ چشم

مدت است ی هم منجر شود ولی اکثرا بدون نتیجه کوتاههمکارممکن است بعضی از این دیدارها به نوعی 

 .تندرسد بسیار ارزشمند هس به نتیجه میولی مواردی هم که 

کنند سخت کار کنند، به بقیه کمک کنند و یاد ک شفافیت باال و روحیه کاری وجود دارد که همه سعی میی

همه این اتفاقات معطوف  .آیدهای بزرگ به دست می ها هم موفقیت در خالل این فعالیت. بگیرند و یاد بدهند

ی خیره کننده وجود نداشته باشد، ها موفقیت ،یعنی اگر در انتهای افق این تصویر. به یک نتایج بزرگ است

 که بسازند کمپانی یک هم با توانند در چند سالوقتی چند تا جوان می. شوداین اتفاقات هم ممکن نمی

 . ذاب استجشوند، این برای همه  م میلیونر میه خودشان و شود می فروخته دالر میلیاردها
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های نوپای موفق را یا  شود؟ عموما شرکت ه میباید یک خط پایانی وجود داشته باشد که بدانند آخرش چ

 .شوند مند می شوند که در هر صورت در این فرایند عده زیادی ثروت می IPOخرند و یا  های بزرگ می شرکت

که در این فرایندها روابط مشخص و تعریف  این. های حقوقی هم خیلی مهم هستند زیرساختدر این میان 

ها، نقش و سهم اعضای هیات  های شرکت د، نحوه تخصیص سود، مدیریتشو سهامی که صادر می. شده است

قواعد بازی روشن است و در عین حال که . ن شده استیبه خوبی مع عادی و ممتاز انواع سهام... مدیره، 

شان خورده شود و مردم نگران این نیستند که حق. دهد، اختالفات بسیار کم استتغییرات بزرگی رخ می

 . کنند که مفید استشان را صرف آن کارهایی میا خیال راحت انرژیبرای همین ب

های انواع قراردادها بسیار ساده شده و روان  نویسفرایند تشکیل یک شرکت نوپا بسیار سرراست است، پیش

های  روال. گیرند کم و بیش مشخص استگذاران هریک چقدر سهم میگذاران و سرمایه که بنیان این. هستند

و  آپشن سهام. پیوندند وجود داردمناسبی برای افرادی که به تازگی به عنوان کارمند به شرکت می حقوقی

ها البته در طول سالیان دراز و به تدریج  این. ها تقریبا جاافتاده استبرای این آپشن 31«زمانبندی ثمردهی»

ها استفاده کرد و  از این تجربهشود های دیگر هم میرشد کرده و به کمال رسیده ولی در عین حال در کشور

  .بعضی از این ساختارهای حقوقی را کپی کرد

 معموال از کجا باید شروع کرد؟ 

به نظر من یک نکته خیلی مهم این است که آرزوهای خیلی بزرگ داشته باشیم ولی شروع باید : پژمان

در بسیاری از کشورها االن یک شرکت بسیار بزرگ و مهم شده است که  مثال یلپ. بسیار کوچک باشد

مرجع مردم برای  …های محلی مثل رستوران و دکتر و تعمیرگاه و  کند و در بسیاری از فعالیتفعالیت می

گفتند : ای داشتندشروع بسیار فروتنانه. ها نیامدند از بزرگ شروع کنند ولی آن. بررسی کسب و کارها است

کم به همه بعد کم. ها را امتیازدهی کنند سیسکو، آنفرانهای یک محله خاص سان مشتریان جوان رستوران

اند که همه جای دنیا را های سنی و بعد به همه شهر سانفرانسیسکو تعمیم دادند و االن به جایی رسیده گروه

خواهد همه دنیا را به هم وصل  کرد که میزاکربرگ از همان اول ادعا می. بوک استمثال دیگر فیس. دارند

ر محدود شروع کرد، اول فقط در دانشگاه هاروارد بود، بعد چند دانشگاه دیگر، بعد همه کند ولی بسیا

این خیلی مهم است چون وقتی . ها و به تدریج آن را به روی همه باز کرد های آمریکا، بعد دبیرستان دانشگاه

توانید گیرید و میمیکنید و یاد شوید به تدریج تجربه کسب میشما به یک حوزه ناشناخته و جدید وارد می

در مورد راه . اگر از اول یک گام  بزرگ بردارید ممکن است شکست سختی بخورید. تر بردارید های بزرگ گام

به نظر من باید بسیار گزیده و . انداختن مراکز نوآوری در نقاط دیگر دنیا، مثال ایران هم همین طور است
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های خوب  مدر آن صورت تی. ای واقعا خوب ساخته متی روابط انسانی را تقویت کرد و کوچک شروع کرد،

 . شونددیگر هم جذب می

 چیست؟ در این راستا عوامل مهم دیگر 

استنفورد و برکلی مثل . یکی دیگر از فاکتورهای مهم در درة سیلیکون، نیروی انسانی طراز اول است: پژمان

های باهوش و  از باقی جاهای دنیا هم آدم .کنندیک چاه جوشان نیروی انسانی باهوش به بیرون تزریق می

 . شوندجذب می جا این مستعد به

مفهوم  سیگذاری خطرپذیر یا ویمفهوم صندوق سرمایه. بخش مالی درة سیلیکون هم جالب توجه است

سی به این ترتیب است که در گام  اندازی یک وی روال راه. ساختار جاافتاده و مشخصی دارد. مهمی است

 40ان جذب شود که خودش یک عمر مشخصی دارد، معموال گذار سرمایهباید یک سرمایه اولیه از ابتدایی 

ها  گذارند بعد از ده سال با سود آن به آنای که افراد مییعنی اساسا بنا بر این است که سرمایه. ساله

از سود حاصله از % 80دارد و معموال در نهایت میحق مدیریت بر% 2مدیر صندوق معموال . برگردانده شود

به این ترتیب هم مدیر مجموعه تکلیفش . گیردگذار و باقی آن به مدیر صندوق تعلق میفعالیت به سرمایه

ت که منافع مدیر صندوق با گذار مطمئن اسشود و هم سرمایهمشخص است که چگونه سنجیده می

گذاری خطرپذیر شان را در صندوق سرمایهمدیر مجموعه به نیابت از کسانی که پول. راستاستگذار هم سرمایه

که سرمایه نسبتا زیادی یک جا  این. کندگذاری میهای نوپا سرمایه ها در شرکت اند، از طرف آنگذاشته

ی کند گذار سرمایههای نوپای زیادی که ریسک دارند  که این صندوق بتواند در شرکت شود در اینمتمرکز می

تواند ضرر یک شود، یک شرکت موفق مییاد شد، ریسک کلی کمتر میموثر است چرا که وقتی تعداد ز

 . کندخورده را جبران کند و به این ترتیب کل فعالیت صندوق خطرپذیر توجیه پیدا میشرکت شکست

وجود دارد و این بدون وجود امید به ثمردهی  دیگر یکپذیری ونیز کمک به در درة سیلیکون فرهنگ ریسک

آوری داشته است و دارد دنیا یکی از دالیلش هم این است که نوآوری رشد سرسام. شودیدر آینده محقق نم

پنجاه سال پیش افراد ثروتمند و قدرتمند . به نظر من تکنولوژی دنیا را فتح خواهد کرد. کندرا عوض می

شود مرکز می اج این خواهند آمد و فرانسیسکو سانخواستند به لندن و نیویورک بروند ولی در آینده بهمی

سه کمپانی با ارزش باالی  شما به این دقت کنید که در سه سال اخیر. کند دنیا چون تکنولوژی غلبه می

بابا از به تازگی هم که شرکت علی. فیس بوک، لینکدین و توییتر: میلیارد دالر وارد بازار بورس شدند 210

دهد که چقدر سهم می این نشان. رک شدمیلیارد دالر وارد بورس نیویو 200چین با ارزش بیش از 

تواند تکنولوژی امروز ابزارهایی به دست ما داده است که می. شودتکنولوژی در اقتصاد دنیا دارد زیاد می

تا پیش از این افرادی که در . داری را نگاه کنید مثال صنعت هتل. صنایع زیادی را زیرورو و متحول کند
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توانستند به راحتی توانستند آن را به مسافران اجاره دهند چون اوال نمییشان اتاق خالی داشتند نم خانه

 .توانستند به افراد ناشناس اطمینان کنندمسافران را پیدا کنند و ثانیا نمی

 

 در گاراژ یآموزش یها کارگاه

راه  airbnbهایی مثل  امروز اما به مدد تکنولوژی بسیاری از این مسائل حل شده است و مثال سرویس

های تواند با بررسی کند و ثانیا میمی ها را به مسافران متصلصاحبخانهاند که اوال از طریق اینترنت افتاده

هایی که در  اتاقاالن تعداد . را باالببرد دیگر یکسوءپیشینه و سیستم امتیازدهی، اعتماد دو طرف به 

اند سبقت گرفته و االن های هتلی که اشغال شده اقاند از تعداد اتاجاره داده شده airbnb نیویورک از طریق

های  داری را با چالش این شرکت صنعت هتل. ارزش این شرکت به بیش از ده میلیارد دالر رسیده است

کند چون روشی فراهم رانی را زیرورو می االن دارد صنعت تاکسی Uberهمین طور . جدی مواجه کرده است

امروز بسیاری از صنایع واقعا  خالصه.  جا کندوی شخصی خود مسافر جابهکرده که هرکسی بتواند با خودر

صنایع حمل و نقل، صنایع انرژی، بانکداری، بهداشت و درمان در عصر ! مستعد این هستند که به هم بریزند

ر شوید اگر فردا هم مجبو. مثال شما اگر امروز بروید بیمارستان باید کلی فرم پرکنید! برندبه سر می 36تاریکی

در حالی که ابزارهای تکنولوژیک الزم برای تحول ! احمقانه است. ها را پرکنید بروید، دوباره باید همان فرم

 .وجود دارد

  آیا این به خاطر مقررات زائد نیست؟ 

من گاهی پیش خودم ! هرحال این خال وجود دارد و این صنعت تشنه تحول استدرست است ولی به: پژمان

شدی، از روی تلفن وقتی داخل می! کرددادند اپل طراحی میها را هم می کاش بیمارستانکنم ایفکر می
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کرد ات را پیدا می، پروندهکرد ،از روی شماره تلفنهمراه اطالعات الزم را با اجازه خودت دریافت می

دیدی که ایل میرفت و روی موبشد، یک پیغام به دکتر مربوطه میات روی یک مونیتور زیبا ظاهر می وعکس

فنی ممکن است و دیریازود محقق ها از لحاظ  همه این ‼دیدکجا باید بروی و دکتر اطالعات تو را می

 . های جدیدی خلق کنند هایی است برای افراد توانمند که بتوانند فرصت ها همه فرصت این. شود می

بهترین استعدادها . کندجا جذب میهمههای درة سیلیکون این است که استعدادها را از  یکی دیگر از ویژگی

یکی از دالیلش هم همین است که قوانین روشن است و تبعیض . جا این شونداز همه جای دنیا سرازیر می

در آمریکا . هیات مدیره شوید توانید عضومثال در فرانسه شما به عنوان یک خارجی نمی. خیلی کم است

شود گفته می. دار یا مدیر باشد تواند در هر سطحی سهامرجی میهایی وجود ندارد و یک خا چنین محدودیت

گذار یک  که بنیان گذاری خطرپذیر است اینهای سرمایه که یکی از مشهورترین صندوق در سکویاکپیتال

گذار خارجی  که یک بنیان قوانین و مقررات هم برای این. آیدشرکت خارجی باشد امتیاز مثبت به حساب می

 . عالیت کند خیلی راحت است و دردسر ندارددر آمریکا ف

 االصل دارند؟گذاران ایرانیگذاری کردید که بنیانسرمایه 38و زوسک 33باکسشما در دراپ 

برای . دیدم و خیلی از کارش خوشم آمد Y Combinatorمن آرش فردوسی را در یک ارائه در . بله :پژمان

ی کردند و من و چند نفر دیگر هم مقداری گذار رمایهسها هم  همین او را به سکویا معرفی کردم و آن

باکس در چند دور سرمایه اولیه خوبی جذب کرد دراپ. گذاری کردیم که سوددهی بسیارباالیی داشت سرمایه

و نکته مهمی که وجود دارد این است که در طول این چند سال افراد کلیدی بسیار مهمی آمدند و رفتند و 

کشمکش ها خیلی بدون دردسر و بی ها خودشان استعفا دادند ولی همه این بعضی ها اخراج شدند و بعضی

ها ممکن است که  بعضی وقت جا این .انجام شد و چیزی به هم نریخت و دلخوری خاصی مطرح نبود

چنان  گذار یک شرکت مدیرعامل باشد و هیات مدیره شرکت او را از مدیرعاملی عزل کنند و شرکت هم بنیان

از مدیرعاملی عزل  80خودش ادامه بدهد، مثال معروفش هم اپل است که استیوجابز را در دهه به کار 

های حقوقی است که حق و  گیرد به خاطر زیرساخت که این تغییرات با کمترین تنش صورت می این! کردند

 . ماندحقوق هر کسی را مشخص کرده است و جایی برای اختالف باقی نمی

  دهید؟ گذاری خطرپذیر خودتان توضیح می سرمایهکمی در مورد صندوق 

مار، آدم بسیار . را راه انداختیم PejmanMar، یک سال پیش Mar Hershensonمن و همکارم، 

با هم از . باهوشی است، دکترای برق استنفورد دارد و خودش کارآفرین بوده و بسیار با بخش فنی آشناست
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دهند در ها ترجیح میVCاکثر . را تاسیس کنیم VCخاصی از پیشتر آشنا بودیم و تصمیم گرفتیم نوع 

های قوی و دارای ایده را خیلی زود  گذاری نکنند ولی ما دوست داریم تیممراحل بسیار اولیه سرمایه

 .شناسایی کنیم

 

 گاراژ در یکار یها گروه

سرمایه جلب کردیم که میلیون دالر هم  10گذاری خطرپذیر شروع کردیم و ما پارسال یک صندوق سرمایه 

که معموال در مراحل  …گذاری دانشگاهی و های سرمایه هم از طرف اشخاص هست و هم از طرف صندوق

ما معموال در . ها را جلب کنیم کنند ولی خوشبختانه ما توانستیم نظر آنگذاری نمیها سرمایه رشد شرکت

خاصی روی حوزه مشخصی نداریم و تقریبا همه  تمرکز. کنیمگذاری میاولیه یا سری آ سرمایه هستةمرحله 

ای در مورد تشخیص زودهنگام سرطان ها هست که یک ایدهمثال یکی از بچه. کنیم پیشنهادها را بررسی می

 .اندنتایج اولیه هم گرفته. خواهد با یک نمونه خون سرطان را تشخیص بدهددارد که می
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هایی برای عوض گردیم که ایدههایی میا واقعا دنبال تیمم. گیر هستیمما در عین حال خیلی هم سخت

. ای به آن نداریماگر کسی بخواهد یک ایده موجود را کمی تغییر بدهد ما عالقه. کردن دنیا داشته باشند

خواهیم بوک ولی برای افراد مسن بسازیم یا میخواهیم چیزی مشابه فیسگویند ما میها میمثال بعضی

 40یا مثال نشانه خوبی نیست اگر کسی بگوید ما . ها برای ما جذاب نیست این. ی چین بسازیمیوتیوب را برا

گردیم که بگوید من چند سال با ما دنبال کسی می. تا را خط زدیم تا به این دو تا رسیدیم 8تا ایده داشتیم، 

دغدغه و یک نیروی محرک یعنی کسی که یک . خواهم این را حل کنمام و واقعا میاین مساله درگیر بوده

 . درونی برای انجام کار داشته باشد

دیگر را بشناسند و  مثال خیلی مهم است که افراد تیم هم. دهیمها اهمیت می ها و ترکیب آن ما خیلی به تیم

اند، این هدیگر را چند ماه پیش در کنفرانس پیدا کرد د که هماگر تیمی بیای. شترک داشته باشندتجربه کار م

شود حل را می …پولی، مدیریت، بازاریابی،مساله بی. ترین فاکتور استتیم مهم. برای ما نشانه خطر است

با هم اختالف  گذار حل کرد این است که دو بنیان توانهای نوپا نمی ای که در دنیای شرکتتنها مساله. کرد

اند اند و موفق نشدهاز یک ایده شروع کرده ما داشتیم تیمی را که. کرد توانکاری نمیاین را هیچ. پیدا کنند

شود عوض کرد، ولی تیم ناسازگار اند یعنی حتی محصول را مییک کار دیگر را شروع کرده و با یک چرخش

 کنیم با همةمپانی داریم و سعی میما خیلی بزرگ نیستیم و چند ده ک. پایان یک شرکت نوپاست

یک ویژگی مهم صندوق ما این است که من و . ها کمک کنیم و به آن گذاران رابطه رفاقت داشته باشیم بنیان

ها  هایی که در آن شویم که شرکتما فقط در صورتی منتفع می. داریممار برای خودمان حقوق برنمی

حق % 2معموال . بینیدها نمی شما چنین مدلی را در باقی صندوق. ایم موفق شوندگذاری کردهسرمایه

کنیم این است که فقط دارند ولی کاری که ما میگذاری برمیهم از سود سرمایه% 20و گیرند مدیریت می

ما این کار را . گیریمها درآمد نداریم وحقوق نمیو کمک به شرکت جا این گیریم و از حضور دررا می% 20آن 

های ما خیلی این را  ن شرکتگذارا گذاران باشد و اتفاقا بنیان راستا با بنیانهم% 400های ما که انگیزه یمکرد

ها موفق شوند و اگر موفق نشوند، ما هم هیچ درآمدی  کنیم که آنما همه تالشمان را می. پسندندمی

 . نخواهیم داشت

ما سعی . آیددهیم که ارقام نسبتا کوچکی به حساب میها می هزار دالر به شرکت 100تا  200ما معموال 

ها مشاوره  های ساختن شرکتینهها در همه زم و نزدیک باشیم، به آنگذاران صمیمی  کنیم با بنیان می

ما یک اجتماع کوچک برای . کنیم که مثال یک چک بنویسیم و برویمگذاری صِرف نمیما سرمایه. دهیم می

م هم مدیر دارد، هم طراح، ه ،هیات مشاوره ما. گذرانیمها می گذاران ایجاد کردیم و وقت زیادی را با آن بنیان

من خودم تمام وقتم را صرف مشاوره به . تا در مورد همه نیازها مشاوره بدهند … متخصص نیروی انسانی،

 .کنمها می شرکت



419 

 

کنیم و های سخنرانی برگزار میگیرند، برنامهکنند و یاد میصحبت می دیگر یکگذارها هم با  به عالوه بنیان

نفره، خیلی تعامل خوبی  21تا  20آوریم در یک جمع کوچک میها را  و امثال آن مثال بنیانگذار یاهو و کورا

یا یک بار مدیر یک شرکت ساختمانی . یا هفته قبل از آن مدیر برندینگ تویوتا را آورده بودیم. شودبرقرار می

ها حل کند صحبت  تواند برای آنمی ها دارند و تکنولوژی بزرگ را آورده بودیم که در مورد مسائلی که آن

چند هفته پیش یک مسابقه . کنیممند برگزار می نویسی هدفها هم مسابقات برنامه بعضی وقت. یمکرد

 ته دیگر یک مسابقه با محوریت تیم فوتبال سانفرانسیسکوهف. های استنفورد برگزار کردیم مخصوص خانم

های خودمان  ران شرکتگیرند، هم مدیها یاد میهم بچه. ها کار کنیم کنیم که درباره مسائل آنبرگزار می

ایم در همین حیاط ذاران را دعوت کرده تا از بنیانگ 200یا مثال دو هفته دیگر . کنندافراد مناسب را پیدا می

 . کنندکنیم و همه با هم معاشرت میپشتی کباب درست می

 دهید؟تان توضیح میدر مورد برنامه تابستانی  

یدا ها را پ کنیم و بهترینانتخاب می ما به شدت سخت. ارداین برنامه خودش داستان جالبی د :پژمان

تیم درخواست دادند و  11گرفتیم و سپتامبر پارسال آگهی زدیم و فقط از استنفورد درخواست می. کنیم می

ها گفتیم ما این فضا را  تیم از استنفورد را انتخاب کردیم و به آن 3، 6تیم مصاحبه کردیم و نهایتا  20با 

پولی ندادیم ولی هیچ انتظار خاصی . های ما شرکت کنید و از امکانات استفاده کنیدبیایید در برنامه داریم،

ها  ها شب این. افتدها را یک جا جمع کنیم، اتفاقات خوب می ایده ما این بود که اگر بهترین. هم نداشتیم

ها در  کردند و بعضی از آناحبت میهای ما هم مشورت و مص کردند و با اعضای تیمکار می جا این آمدند می

ها گفتند ما در تابستان  بعضی نزدیک تابستان امسال که شد. ژانویه محصوالت خوبی هم ساخته بودند

ما تصمیم گرفتیم این برنامه را راه . توانیم برویم شهر خودمان، یا برویم کارآموزی و درآمد داشته باشیم می

جا روی های بزرگ و مشغول کارهای متفرقه شوند همین بروند در شرکتها به جای اینکه بیندازیم که بچه

دالر دادیم و این پول  21000تیم مشغول کار شدند و ما به هر تیم تقریبا  8. های خودشان کار کنندمساله

ها گفتیم اگر موفق هم نشدند  حتی به آن. است «بدهی قابل تبدیل بدون سقف مشخص»ورت را هم به ص

نتیجه  تای دیگر1 .تایشان به نتیجه نرسیدند 1تیم  8اواخر آگوست از آن . ن پول نباشنداصال نگرا

 . گذاران را جلب کنندها توانستند نظر سرمایهتا از تیم 2کارهایشان را ارایه کردند و 

 دهید؟در مورد شریکتان، خانم مار کمی توضیح می 

مار دکترای برق از . کنیمیگر را تکمیل می د ب هممن و مار ترکیب خیلی خوبی هستیم و خیلی خو :پژمان

داده است و خیلی با بخش فنی مسائل و نیز توسعه محصول درس می جا این سال هم 40استنفورد گرفته و 

شبکه قوی . گذاران فعال هستم ها و کار با بنیان من از سوی دیگر بیشتر در فرایند ساختن شرکت. آشناست
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دانم و درة سال هم سابقه دارم و زیروبم کار را خوب می46، 41شناسم و هم می …گذاران و ای از سرمایه

 . شناسمسیلیکون را خوب می

کسی در مورد پول  جا این .های همکاری من و مار در این است که طرز فکر ما مشابه است یکی از خوبی

و با عالقه روی مسائل مهم کار  کنیم اگر افراد توانمند را دور هم جمع کنیمما فکر می! کندصحبت نمی

دار  کسی به فکر پول جا این برای همین. شود که پول هم بعد از آن خواهد آمدکنند، نتایجی حاصل می

 . شدن به آن معنی نیست

 است؟ گونه هچ …های نوپا و فرایند شناسایی شرکت 

. کنیمخیلی هم ریسک میلبته ا. های بدیع و اصیل هستیمهمان طور که گفتم ما دنبال ایده :پژمان

ما دنبال کسانی هستیم که انگیزه . کنیم که بخواهند یک تغییر اساسی ایجاد کنندهایی را انتخاب می ایده

. شودخواهد حل کند زندگی نکرده باشد، نمیای که میاش و مسالهاگر کسی با ایده. زیادی داشته باشند

های دانشگاه  هایی که داریم بچه مثال ما یکی از شرکت. دباید عالقه و دغدغه حل مساله وجود داشته باش

که بسیار مساله سختی هم هست  33کارنگی ملون هستند که دارند روی مساله جستجوی غیرساختاریافته

که اتفاقا ایرانی هم  این شرکت گذار بنیان. طور نیست که دیروز به ذهنشان رسیده باشد این. کنندکار می

ن مهم بوده که االن از قدر برایشاآن. انداش در تز دکتری روی این مساله کار کردهیسال با هم تیم 1هست 

شان مساله. تا هم بچه دارد 1گذار دوم  اند این منطقه، در حالی که بینانآمده کردند، شهری که تحصیل می

یک . کندپیدا میهم آن قدر بدیع هست که هنوز اصال بازار خاصی ندارد ولی اگر موفق شوند حتما بازار 

. کالسی یا دوست باشند گذاران با هم آشنایی قبلی داشته باشند مثال هم فاکتور مهم دیگر این است که بنیان

البته زیاد رفت و  .هستند جا این شانهای ما برای خودشان دفتر جداگانه دارند و تعداد کمی بیشتر شرکت

کنیم رابطه خیلی صمیمی با ما سعی می. گیرنداوره میکنیم و مش کنند و تبادل نظر و معاشرت میآمد می

 . ها داشته باشیم آن

  آیا روش سیستماتیکی برای بررسی تقاضاها دارید؟ 

رسد که آیا تیم قابلیت انجام کار را دارد یا نه و ولی نهایتا مساله به این نقطه می روی کاغذ بله :پژمان

دهیم که حتما یک نفر فنی جزء اعضای ثال ما ترجیح میکه اعضای اصلی تیم با هم جور هستند؟ م این

گذاریم ما خیلی هم وقت می. اصلی باشد وگرنه بعد از شروع کار تازه باید دنبال آدم فنی بگردند برای اجرا

های نوپای تازه  در شرکت. کنندطور کار می چه گذارها را بشناسیم و بفهمیم که اعضای تیم با هم که بنیان
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شود عوض محصول را می. شود بعدا درست کرد همین جور بودن اعضای تیم استچیزی که نمی کار، تنها

تا از  2مثال یک تیم داشتیم که . شود حل کرد ولی اگر تیم با هم نسازند، تمام استپولی را میکرد، بی

از چند ماه به  نفر مهندسی بودند و سپتامبر سال گذشته شروع به کار کردند ولی بعد2دانشکده مدیریت و 

از بس تیم خوبی بودند توانستند دور هم بنشینند و تصمیم . کنداین نتیجه رسیدند که محصولشان کار نمی

ولی اگر تیم ناسازگار بود یا اگر خیلی بزرگ بود تا بخواهد . بگیرند که بروند روی یک موضوع دیگر کار کنند

 . ها دالر هدر شده بود این اتفاق بیفتد میلیون

 کشد تا بعد از بررسی اولیه یک شرکت جواب مثبت یا منفی بدهید؟قدر طول میچ 

مثال سکویاکپیتال هم که یکی  .این خیلی برای اعتبار ما هم خوب است. خیلی سریع، شاید چند روز :پژمان

های  خیلی. دهندگذاری خطرپذیر است در اکثر موارد ظرف یکی دو روز جواب میها در سرمایهاز معتبرترین

خواهند این در را باز نگه دارند که اگر زمانی می! داننددهند چون خودشان هم نمیدیگر دیر جواب می

دهیم و اگر هم شک داشته باشیم باز ولی ما سریع جواب می. گذارها خواستند بتوانند بروند سراغ آن بنیان

 . ها خیلی سخت است چون برای آنداریم دهیم و آنها را معلق نگه نمیسریع به آن افراد اطالع می

 تفاوت شما با یک انکوباتور چیست؟ 

دهند سهم مشخصی هم انکوباتورها قوانین خیلی مشخصی دارند و به ازای خدماتی که می :پژمان 

دالر  21000گیرد، به هر کدام مثال تا شرکت می 80در هر دوره سه ماهه  YCombinatorمثال . گیرند می

% 30تر است و ما خیلی ساختار شناوری داریم، فرایند گزینش ما خیلی سخت. گیردمی سهام% 3دهد و می

بیشتر به عنوان پاتوق برای کارافرینان مطرح است و محل  جا این .ها هم اصال در فضای ما نیستند شرکت

 . فکریمشاوره و هم

 بینید؟ آیا در فکر توسعه هستید؟را چطور می جا این آینده 

مند جذب کنیم ولی وقتی که  هتوانیم چند برابر سرمایه از افراد عالقما االن به راحتی می! یادنه ز :پژمان

صمیمانه و نزدیکی که من و مار رود و در نتیجه این رابطه صندوق بزرگ شود، ابعاد کار الجرم باال می

ها زندگی  شناسم و با آنمیها را تک این بچهاالن من تک. شودها داشته باشیم ضعیف میتوانیم با بچه می

است را هدف  MITهای استنفورد و دهیم بخش بسیار خاصی از بازار که بهترین فعال ترجیح می. امکرده

یا  80هایی مثل انجل لیست مثال االن یک وب سایت. درة سیلیکون همیشه در حال تغییر است. بگیریم
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هایی که  رکتهای نوپا هستند چرا که به ش کتدر حال به هم ریختن فضای تامین مالی شر 84استارتر کیک

خالصه درة سیلیکون در حال متحول کردن . انداند هم امکان دیده شدن دادهنبوده در معرض دیده شدن

  !همه چیز از جمله خود درة سیلیکون است

 با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید! 
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 کامبیناتور  وای

 
مدل  کامبیناتور وای. تاسیس شد 2001سال  است که در دهنده شتاب رشدِیک مرکز  82کامبیناتور وای 

های نوپا را ارائه کرده است، در این مدل عالوه بر  گذاری در هستة اولیه در شرکت جدیدی از سرمایه

. کند در راه رسیدن به موفقیت یاری میرا  ها آن ،گذاری، با پشتیبانی و هدایت کارآفرینان جوان سرمایه

کند و تا رسیدن به  های اولیه برای راه اندازی و شروع یک شرکت نوپا را تامین می کامبیناتور هزینه وای

 .ها است آن همراهموفقیت 

گذاری بیشتر نداشته  گذاری برای هستة اولیه نیازی به سرمایه ها ممکن است بیش از سرمایه بعضی شرکت

در بدو . گذار بروند نیز ضرورتا به دنبال جلب سرمایه باشند ولی بعضی دیگر ممکن است تا چند مرحله بعدی

گذاری مورد نیاز کامال روشن نباشد، البته حجم  اندازی یک شرکت ممکن است حجم سرمایه شروع و راه

گذاری الزم در مراحل  گذاری بستگی به نوع شرکت نوپا نیز دارد ولی ممکن است میزان سرمایه سرمایه

 . تکوین شرکت مشخص شود

اندازی را در مراحل اولیة شکل گرفتن و سازمان یافتن با  ل و راههای در مرحله تشکی کامبیناتور شرکت یوا

مرحلة اول در یک شرکت نوپا یعنی این که شرکت مورد . برد کند و جلو می ، حمایت میتامین سرمایه

بازار  عه محصول و توسعةبتواند برای توس گیرد و محصولی در خورِ ارائه درست کند تا سپس حمایت قرار 

گذاران  شرکت نوپا را به سرمایه ،کامبیناتور برای مرحله بعد وای. های بیشتری را جذب کند سرمایه

 .کند ها معرفی می های بزرگ برای ادغام در آن پذیر و یا در بعضی موارد به شرکت مخاطره

گیری  های نوپا که در مراحل اولیة شکل دالر در شرکت 20000هایی در حدود  گذاری ور سرمایهوای کامبینات

معموال . گیرد ها را در اختیار می درصد از سهام شرکت 40الی  2دهد و در مقابل  هستند انجام می

دهند،  ارائه می های اجرایی و مدیریتی نیز ها کمک ها به آن گذاری در شرکت گذاران عالوه بر سرمایه سرمایه
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شود  ها قسمت خیلی ناچیزی محسوب می گذاری در مقابل سایر کمک مایهکامبیناتور پول و سر در مورد وای

کنند حتی بعضی  کنند را بیشتر شبیه کمک هزینه تحصیلی برای دانشجویان منظور می پولی که پرداخت می

نیاز نداشته باشند ولی مهم ترین کاری که  های نوپا ممکن است اصال به هیچ گونه کمک مالی هم از شرکت

شان و توسعه  ها برای کار بر روی ایده دهد این است که به آن های نوپا انجام می یناتور برای شرکتکامب وای

ها  کامبیناتور از تجربیات بسیار زیادی برخوردارند آن اندر کار در وای مجموعة افراد دست. کند آن کمک می

گونه  یص دهند که یک ایده را چهتوانند تشخ اند لذا به خوبی می های کار درست بوده خودشان هم از خوره

های نوپا در  شرکت. توسعه دهند و آن را به چه جهتی هدایت کنند تا به سرانجام مطلوب و موفقیت برسد

تواند فراگیر شود و بازار  شان مواجه هستند که آیا این ایده می مراحل اولیه با ابهامات زیادی نسبت به ایده

ها را مورد بررسی قرار  ماند، وای کامبیناتور ایده عه جمع و جور باقی میبزرگی پیدا کند؟ و یا در یک مجمو

 .کند تا نسبت به ظرفیت ایده کار را جلو ببرند و راهنمایی می ها کمک دهد و در این موارد به شرکت می

ال دهد ولی در ح گذاری مورد توجه قرار می کامبیناتور هر چند هر نوع شرکت نوپایی را برای سرمایه وای

کامبیناتور در این  وب و کاربردهای موبایل توجه دارد، کارشناسان وای های تحتِ حاضر بیشتر به سیستم

های نوپا به  اند و به خیلی نکات ریز نیز اشراف دارند تا بتوانند به شرکت ها تجربیات زیادی کسب کرده زمینه

 .نحوی مطلوب یاری رسانند

 

 کند یم نیتام یکار یفضا ها شرکت یبرا ناتوریکامب یوا
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که  هایی ها در مراحل بعدی است، شرکت دهد کمک به شرکت کامبیناتور انجام می کار مهم دیگری که وای

گذارند، در  می اند و برای رشد و توسعه قدم به مراحل بعدی برای جذب سرمایه بیشتر مراحل اولیه را گذرانده

ها را جذب کنند  بخواهند آن های بزرگی که ممکن است گذاران در مراحل بعدی و شرکت برخورد با سرمایه

گذاران خطرپذیر و یا  کامبیناتور معرفی اولیه را به سرمایه وای. ها است کامبیناتور همراه شرکت وای

نحوه ارائه خود را آموزش  های نوپا تر از آن این که به شرکت دهد ولی مهم های بزرگ انجام می شرکت

ای در طرف مقابل شکل گرفت در قطعی کردن معامله و سرانجام رساندن آن  اگر عالقهدهد و عالوه بر آن  می

کند به نوعی اعتبار  ها همکاری می های نوپایی را که با آن کامبیناتور شرکت وای. کند ها کمک می به شرکت

 .گیرند میهای بزرگ قرار  گذاران و شرکت کند که با این اعتبار بهتر مورد توجه سرمایه بخشی نیز می

 

 رود یم جلو تنگاتنگ و فشرده کارها

دهد نسبت به انجام کارهای اداری و حقوقی  های نوپایی را که زیر پوشش قرار می کامبیناتور کلیه شرکت وای

. کند ها کمک می دهد و برای جلب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز نیز به آن مورد حمایت کامل قرار می

ای را الزم است به عنوان اختراع ثبت  شود که کدام یک از دستاورد نوآورانه ها یادآور می هم چنین به شرکت

ها کار حکمیت بین شرکا را در صورت  کامبیناتور عالوه بر این وای. کنند و چه موقعی این کار را انجام دهند

ررهای بزرگی برای شود که اختالف احتمالی به ض دهد و موجب می های احتمالی انجام می بروز اختالف

 .شرکت منجر نشود

دهد واقعا به هیچ طریق  های تحت پوشش انجام می کامبیناتور نسبت به شرکت  هایی که وای راهنمایی

اند کمتر ممکن است  دیگری قابل دسترسی نیست زیرا که کسانی که به تجربیات ارزشمندی دست یافته

 .ندبتوانند تجربیات خود را در اختیار دیگران بگذار
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 دارد یمهم نقشآموزش و راهنمایی 

های نوپا به صورت  شرکت. گذاری در هستة اولیه را دارا است کامبیناتور روش جالب توجهی برای سرمایه  وای

نوبت اول هر سال از ژانویه تا . گیرند شوند و تحت پوشش قرار می ای دو نوبت در سال بررسی می مجموعه

شوند و تحت  ای چند شرکت نوپا پذیرفته می شود، در هر دوره اوت را شامل میمارس و نوبت دوم از ژوئن تا 

 .گیرند حمایت قرار می

ای دارد به جای دریافت برنامه تجاری کسب و کار، متقاضیان  ارسال تقاضا به وای کامبیناتور نیز روش ویژه 

اضیانی که از شرایط الزم برخوردار ها، متق پس از بررسی اولیه پرسشنامه. باید یک پرسشنامه را تکمیل کنند

گذاری خیلی سریع صورت  شوند و پس از آن تصمیم گیری برای سرمایه باشند به جلسه حضوری دعوت می

 .گیرد می

سیلیکون بیایند و مقیم  ند باید برای دوره سه ماهه به درةگیر هایی که مورد پذیرش قرار می بیشتر شرکت

برگزاری  .شوند تا با تمرکز بر روی توسعه محصول کار کنند ایی میها راهنم شوند در این دوره شرکت

کامبیناتور است و  های دائمی در وای های مختلف از فعالیت های آموزشی در زمینه ها و کارگاه همایش

 .کند های ارزشمندی برای توانمندسازی کارآفرینان جوان فراهم می فرصت

کامبیناتور است که به ارتقای  های وای ای مختلف یکی از سنته کار گروهی و مشاوره و گفتگو بین شرکت 

  .کند میها کمک   وری آن ها و افزایش بهره ای شرکت حرفه



414 

 

 

 یآموزش یها دوره

 

 

 ندیآ یم کمک به هم یافزار سخت امکانات

مه یک شود که در این برنا ای، هر هفته، یک شب برنامه شام دسته جمعی برگزار می در این دوره ده هفته

معموال . کند شرکت نوپا سخنرانی مییک های مختلف راه اندازی  ها و جنبه سخنران مدعو در زمینه

نگاران، و  دانان، حسابداران، روزنامه ، حقوقخطرپذیرگذاران  ا، سرمایهه ها از بین موسسین شرکت سخنران
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ها به  ای از راهنمایی مجموعهها معموال با یک  سخنران. شوند های بزرگ دعوت می مدیران اجرایی شرکت

مند  کنند و در مواردی نیز ممکن است به یک شرکت نوپا عالقه های نوپا سخنرانی خود را ختم می شرکت

 .گذاری کنند شوند و در آن سرمایه

شوند و شرح زندگانی و کار و تالش آنان و  ای نیز حاضر می های بعد از شام سخنرانان برجسته در سخنرانی 

و پاسخ برگزار  بعد از سخنرانی معموال پرسش. است ربیاتشان برای کارآفرینان جوان بسیار آموزندهبیان تج

 های برنامه شام هفتگی اعم از توسعه حاشیه. گیرد های آموزنده و جالبی در می شود گاهی اوقات بحث می

  .جالب استدر یک محیط دوستانه و ارتباط با سخنرانان هم  دیگر یکارتباط کارآفرینان با 

توانند  های نوپا می ه همه شرکتشود ک گذاران برگزار می سرمایه بعد از حدود ده هفته یک روزِ ویژة

ده هفته معموال دوره زمانی مناسبی . گذاران ارائه کنند صوالت و کارهای خود را به گروهی از سرمایهمح

تر  ها ممکن است سریع حتی بعضی از آن های نوپا محصول اولیه خود را آماده کرده باشند و است که شرکت

 .هم به نتیجه برسند

 

 گذاران هیسرما به دستاوردها ارائه

ای و به  های زمانی ده هفته ای و در دوره ها به صورت مجموعه گذاری و تحت پوشش قراردادن شرکت سرمایه

کند، و  تری حاصل میوری بیش کامبیناتور بهره گرداندگان وایرت گروهی فواید زیادی دارد، برای صو

به نتایج  دیگر یک ی باهمکارکنند و با کمک و  بهتر رشد می دیگر یکهای نوپا هم در کنار  شرکت

 .رسند تری می مطلوب
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هایی  های زیادی را حمایت کرده است، تعداد خیلی زیادی هم شرکت کامبیناتور شرکت از آنجا که وای

دیگر ارتباط و  کنند که با هم د و شبکه ارزشمندی را ایجاد میان کامبیناتور بیرون آمده هستند که از وای

 .رسانند یاری می دیگر یکهای ارزشمندی دارند و در موارد گوناگون به  همکاری

 کامبیناتور وای فلسفة
وری خیلی بهتری  های کار درست وقتی در شرایط مناسبی قرار گیرند بهره کند خوره وای کامبیناتور فکر می

وری هر  های نوپا بتوانند با بهره کامبیناتور ایجاد محیطی است که شرکت شت لذا فلسفه اصلی وایخواهند دا

وری  های یکی، دو ماه اول، با بیشترین بهره ها، فعالیت در بسیاری از شرکت. چه بیشتر کارشان را جلو ببرند

که بتواند به این امور  هر امریلذا . یابد یرد و سامان میگ های اولیه شرکت شکل می همراه است و در ماه

کند در این کار موفق بوده است زیرا بسیاری  کامبیناتور فکر می وای. ها مغتنم است  کمک کند برای شرکت

 .وری همراه بوده است ها اذعان دارند که ده هفته اول برایشان با بیشترین بهره از موسسین شرکت

گذاری  ها سرمایه های نوپایی که در آن کمتر به کار شرکتکند هر چه ممکن است  کامبیناتور سعی می وای

خواهد لزوما در  کند، نمی ها را طلب نمی کامبیناتور عضویت در هیات مدیره شرکت وای. کند دخالت کند می

کند و به چنین  ها را رد نمی های بعدی حضور داشته باشد، تصمیمات راهبردی شرکت گذاری سرمایه

در مقابل وای کامبیناتور . گذاران دنبال آن هستند، توجهی ندارد معموال سرمایه های مشابهی که موقعیت

ها  دهد ولی نسبت به پذیرش آن ها به صورت پیشنهادی ارائه می کار و توصیه برای شرکت مقدار زیادی راه

ده است که کامبیناتور دقیقا فهمی وای. ها است  هیچ فشاری وجود ندارد و تصمیم گیری نهایی با خود شرکت

های نوپا کشانده است و در واقع بدون  اندازی شرکت ای است که گروهی را به راه مستقل بودن اولین انگیزه

گذارانی که به  سرمایه. رساند های نوپا را به موفقیت می تردید این امر خود یکی از نکاتی است که شرکت

 .کشند را به مسیر نابودی میها  پردازند، با دست خودشان شرکت ها می کنترل شدید شرکت

دهد که شرکت را پس از قوام  های نوپا اجازه می یک نکته مهم دیگر این است که وای کامبیناتور به شرکت

ها توجیه پذیر است که تا  این کار بعضی وقت. های بزرگ بفروشند اولیه در صورت تمایل موسسین به شرکت

یون آن را به فروش برسانند به جای آن که دنبال وقتی شرکت هنوز کوچک است در مقابل چند میل

ها را در مراحل اولیه خریداری  گوگل، معموال شرکت. گذاری بیشتر بروند و حرکت را از نو شروع کنند سرمایه

تواند  های بزرگ دیگر نیز معمول خواهد شد و لذا این نکته می رسد این امر بین شرکت کند و به نظر می می

 .بیشتری پیدا کنددر آینده اهمیت 

گذاران دریافت کنند به آن نه  گذاری سنگینی از جانب سرمایه های نوپا اگر پیشنهاد سرمایه معموال شرکت

های جوان هم کم  ایم که پیشنهاد فروش شرکت در مراحل اولیه برای خوره گویند ولی به کرات دیده نمی
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رکت سهامی عام تبدیل شود خیلی بیشتر سود کامبیناتور با این که اگر شرکتی به ش جذاب نیست و وای

 .خواهد برد ولی تابع نظر و عالقه موسسین شرکت است

کامبیناتور این گونه انعطاف پذیر است؟ قطعا به این خاطر نیست که صرفا چون مردمان خوبی  چرا وای

صلحت است و چون با کنند بلکه از نقطه نظر کسب و کار نیز این کار به م هستند لذا با انعطاف برخورد می

شود و در واقع  گذار به موسسین منتقل می شود، قدرت از سرمایه گذاری اندک به شرکت وارد می سرمایه

 .ها است های کاردرست به عنوان موسسین شرکت ارائه بهترین پیشنهادهای ممکن به خوره ،بهترین کار

گذاری در هستة  های نوپا برای سرمایه کامبیناتور این است که اولین انتخاب همه شرکت هدف اصلی وای

اولیه باشد، و برای موفقیت در این راستا باید با همه به طور درست و منعطف برخورد کند، چون در غیر این 

کامبیناتور احساس رضایت خاطر نکنند دیگر  ی با وایهمکارهای نوپا از  صورت اگر موسسین شرکت

گذاران  و همین طور سرمایه. امبیناتور در آینده نخواهند داشتک ی با وایهمکارها نیز رغبتی به  شرکت

کامبیناتور ببینند  در ارتباط هستند، آنان نیز اگر عملکرد بدی از وای دیگر یکآمیز نیز که با  مخاطره

 .ی در آینده کم خواهد شدهمکاررغبتشان برای 

که شروع به  2001از سال . اشته استکامبیناتور مسیر موفقی را پشت سر گذ رسد وای تا کنون به نظر می

 4100ای با بیش از  شرکت نوپا تاسیس کرده است و به جامعه 300 بیش از 2041کار کرده است تا سال 

 .میلیارد دالر است 90های تاسیس شده بیش از  موسس شرکت تبدیل شده است و مجموع ارزش شرکت

 نگاه به آینده

برای  خود های مورد عالقه باتورهای برتر با نگاه به آینده زمینهکامبیناتور به عنوان یکی از انکو وای

 ،های جدید را منتشر کرده است، نگاهی به این فهرست بسیار آموزنده است اندازی شرکت گذاری و راه سرمایه

ها  بعضی تفاوتها عمدتا بازار آمریکا است و در شرایط دیگر باید به  ولی باید توجه داشت که مخاطب آن

  .ه شودتوج

 انرژی. 1

در طول زمان، هر گاه که هزینة انرژی، میزان قابل توجهی کاهش . هزینة انرژی ارتباط قابل توجهی با کیفیت زندگی دارد

انرژی ارزان قیمت سهم زیادی در . کیفیت زندگی نیز به شدت بهبود یافته است( به عنوان مثال با اختراع موتور بخار)یافته 

همچنین منابع جدید انرژی، به محیط زیست، اقتصاد، کاهش جنگ، تضمین آیندة پایدار، تولید آب و . کند کاهش فقر ایفا می

های دیگر است، منابع جدید  بعد اقتصادی مساله مسلط بر جنبه. کند تر و بسیاری موارد دیگر کمک شایانی می غذای فراوان

عالوه بر تولید، انتقال و ذخیره سازی انرژی نیز بسیار مهم . سخ دهندباید ارزان تر از منابع قدیمی باشند و به نیاز جهانی پا
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توسعة . تر کنند د و همچنین انتقال انرژی را راحتهای جدید، عالی باشن توانند برای انرژی ده برابر بهتر، می های تا باتری. است

 .ها یکی از موارد بسیار مورد توجه است سازی باطری توانایی ذخیره

 

 صنوعیهوش م. 8

های باهوش روی این مساله کار  رسد که تعداد کافی انسان ای که دارد، ولی به نظر میهوش مصنوعی به نسبت تاثیر بالقوه

کنند، و دالیل خوبی برای هر دوی  های باهوش بسیاری در مورد هوش مصنوعی با ترس و حیرت صحبت می انسان! کنند نمی

تواند تکنولوژی را در طول تاریخ به دو بخش کامال متفاوتِ قبل از هوش  که این مساله میرسد  اما به نظر می. ها دارند این حس

 .مصنوعی و بعد از آن تقسیم کند

 رباتیک. 1

به عنوان مثال، . تعریف ما از ربات، بسیار گسترده است. ها، وسیله اصلی ما برای انجام کارها در جهان فیزیکی خواهند بودربات

ها هستند که به ما کمک میکنند که فضا را کشف کنیم و حتی بدن  ربات. دانیم ام اتوماتیک را یک ربات میما یک اتومبیل تم

 .خود انسان را

 بیوتکنولوژی. 4

های زیادی  دستورالعمل. های واقعی و زیادی در زیست شناسی دست خواهیم یافت رسد که ما در نهایت به پیشرفت به نظر می 

ها برویم؛ کند کردن پیری، ادغام انسان و کامپیوتر، دانلود خاطرات، برنامه  ما بتوانیم به مبارزه با بیماری که وجود دارد برای این

مشخص است که این مساله به شگفت انگیزترین، قدرتمندترین و بحث برانگیزترین مساله در چند دهة ... . نویسی ژنتیکی و 

. فوق العاده سریع و ارزان شده است DNAخواندن . 4330ها در دهه  یانهچیزی شبیه به بحث ریزرا. آینده تبدیل خواهد شد

ما به ویژه به کاربردهای . DNAحتی شاید کاربردهایی بسیار جالب تر از نوشتن . کاربردهای جالب بسیاری وجود دارد

های  سرعت باعث ایجاد بیماری توانند به ها میبرای مثال اگر میکروب. مندیم ها عالقه بیوتکنولوژی در جلوگیری از بیماری

 .های سریع و خوب تهیه کرد ها، درمان و واکسنتوان با استفاده از همان میکروب عفونی شوند، می

 بهداشت و درمان. 2

درصد از تولید ناخالص داخلی ما صرف  20نزدیک به . سیستم بهداشت و درمان در ایالت متحده به شدت مشکل دارد

هایی برای ایجاد خدمات بهداشتی و  مندیم به راه ما عالقه. این مساله غیرقابل تحمل است. شود مان میهای بهداشت و در هزینه

های  ما به ویژه به مراقبت. کنند های گزافِ غیرواقعی اداره میهایی که سیستم را با هزینه درمانی با هزینه کم، نه در شرکت

ها از جهات  حسگرها و داده. ترین راه برای بهبود سالمت باشد ن و بهینهمند هستیم، شاید این راه بهتری گیرانه عالقه پیش

کار روی تجهیزات پزشکی نیز زمین حاصلخیزی برای . های بهداشتی ویژه در مبحث مراقبت بسیاری قابل توجه هستند، و به

 .شود کسب و کارهای جدید محسوب می

 دارو. 6

ما در این . کنندهای جدید، دارو را تولید می هایی هستیم که از راه دنبال شرکت ما به. تولید دارو، کندتر و گران تر شده است

  .های جدید تولید دارو مورد توجه ما است توجه به داروهای جدید و روش. ایم زمینه نگاه گسترده ای داشته

 آب و غذا. 7

تواند این  به طور قطع، تکنولوژی می. شددر آینده ای نزدیک، از نظر در دسترس بودن آب و غذا با مشکل مواجه خواهیم 

های بزرگ امکان پذیر است، ولی ما به پیشرفت دیگری نیاز داریم، چیزی در مقیاس آنچه  نوآوری. مساله را بهبود بخشد
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توانست تولیدات کشاورزی را در جهان به شدت افزایش دهد و « انقالب سبز»او با شکل دادن به . انجام داد «نورمن بورالگ»

 .شود یاد می« مردی که یک میلیارد نفر را نجات داد»گاه از او به نام  گه

 آموزش. 2

اولین تالش برای اصالح . اگر ما بتوانیم آموزش را اصالح کنیم، هر کار دیگری در این فهرست را نیز میتوانیم انجام دهیم

این خوب است، ولی . محتوا به مخاطبان گسترده بودآموزش از طریق استفاده از تکنولوژی، استفاده از اینترنت برای انتقال 

هایی که توده ای از تکنولوژی با تک تک  به خصوص راه. های بسیار بیشتر است اینترنت یک رسانه کامال متفاوت و با قابلیت

 . افراد در تعامل است، بسیار مورد توجه ماست

های جدیدی برای  کالسیک نداشته باشد، اما حداقل به راهممکن است که این روش، نیازی به پیشرفت تکنولوژی به معنای 

 .انجام کارها نیاز دارد

 های اینترنتزیرساخت. 1

خواهیم مطمئن باشیم که این امکان همیشه در اختیار ما باشد اعم از  ما می. توانیم زندگی بدون اینترنت را تصور کنیمما نمی

ما به کاربردهایی که باعث تغییرات بنیادی در . ت یک قدرت تحول آفرین استاینترن. حفظ امنیت تا روابط آزاد و زیرساختی

دهد که به صورت  اینترنت به مردم سراسر جهان اجازه می. (بیتکوین یک مثال قابل توجه است. )شود، عالقه مندیم جامعه می

 . های مهم را انجام بدهند شان در مورد بیزینس هماهنگ، کارهای

 .شود تر می شوند، اینترنت قوی در دسترس تر می APIها از طریق  هر چه بیزینس. استAPI- ification یک موضوع مهم 

 دولت. 10

های افزار نرماما دولت یک مشتری بزرگ برای . کنند تولید می افزار نرمتعداد بسیار کمی از کسب و کارهای جدید، برای دولت 

های  های بهتری تهیه نماییم، به کاربرد اینترنت در مقوله های قدیمی نسخهافزار نرمخواهیم برای  که می عالوه بر این! بد است

 . مندیم های مالی برای خدمات اجتماعی عالقه جدید نیز مانند کمک

 تکامل انسان. 11

یاری های بس این یک مقوله بسیار کلی است، چون راه. دارند که در جهت تکامل انسان گام برمی هایی عالقه مندیم ما به شرکت

ها به ما کمک  ربات. کند که طوالنی تر و هوشمندتر زندگی کنیم بیوتکنولوژی به ما کمک می. برای انجام این امر وجود دارد

کارهای ساده ای  کنند که روی ها به ما کمک میافزار نرم. توانیم انجام دهیم را پیش ببریم کند که کارهای فیزیکی که نمی می

 و غیره. کند که خودمان رو بهتر سازماندهی کنیم های بزرگ ما کمک می و به گروه نند تمرکز کنیمک تر می که ما را خوشحال

 واقعیت مجازی و واقعیت تکمیلی. 18

شود که موجش در حال آمدن است و االن  اما احساس می. ای بودند های محقق نشده واقعیت مجازی و واقعیت تکمیلی، وعده

 .هاست وقت مناسب برای محقق کردن آن

 دانش. 11

های سیاسی  ، امروزه کاربردی ندارند و مهارتهای منابع مالی سابق مدل. انش از اعتبار ساقط شده استرسد که د به نظر می

 .جایگزین نبوغ علمی شده است

تواند  می میها توسعه عل ای وجود دارد که در آن های گسترده حوزه. از داریمهای جدید برای تحقیقات پایه نی ما به بیزینس 

 .تر و بهتر برای رفتن به فضا ن های ارزا ندسی بوم شناسی، علوم اعصاب، راهکاربردهای تبلیغاتی زیادی داشته باشد؛ مواد، مه
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 حمل و نقل و مسکن. 14

. دکنن و مردم حجم زیادی از وقت را با نارضایتی صرف حمل و نقل می شود میتقریبا نیمی از انرژی برای حمل و نقل صرف 

مردم هنوز نیاز به جا به جایی دارند و مسکن به صورت پیوسته در . چنان از اهمیت زیادی برخوردار است تعامل رو در رو هم

که مردم راحت تر، در  ما دنبال راهی هستیم برای این. حال گران شدن است که تا حدی ناشی از مشکالت حمل و نقل است

ها کوتاه تر بشوند و حمل و  جایی مندیم که جابه به ویژه عالقه. دیگر زندگی کنند نار یکهای بهتر و باتعامالت بهتر در ک مکان

 . ها سبک تر نقل

 یک میلیون شغل. 12

های مختلفی وجود دارد که  حوزه. هایی را پیدا کنیم که پتانسیل تولید یک میلیون شغل را داشته باشند باید شرکت

کند و برعکس و  انسان در بسیاری از موارد بهتر از کامپیوتر عمل می. امپیوتر تقسیم کنندتوانند نیروی کار را بین مردم و ک می

های زیادی وجود دارند که نیاز به نیروی کار  جایی که شرکت ها به حجم زیادی از نیروی انسانی نیاز دارند و از آن برخی از آن

 .ستماهر و توانا دارند، این یک استراتژی خوب برای کسب و کار ا

 نویسی ابزارهای برنامه. 16

چون  برند هم ها از آن بهره می دهند؛ محصوالتی که آن افزار، بیش از پیش زندگی امروز ما را شکل می توسعه دهندگان نرم

ها در  ما قصد داریم که به آن. شود میها ارائه  افزارهایی دارد که توسط آن سزایی برنوع و کیفیت نرم اهرمی قدرتمند، تاثیرات به

ما . البته این مهم ارتباط مستقیمی با مقوله برنامه نویسی و ویرایش کد دارد .تر کمک کنیم افزارهایی بهتر و سریع م ساخت نر

افزارهایی را توسعه دهیم که بتوان  تواند بسیار مهم باشد که بتوانیم از طریق ساخت محصوالتی نرم معتقدیم که این امر می

ها به دلیل تمایزی که درهوشمندی زبان برنامه نویسی نسبت به بقیه  ورک مورد قبول باشدفریم معه ماوسیعی از جا برای بخش

 شود میو حال سوالی که برای ما مطرح . گردد ها می محصوالت دارد، محصول بهتری است و فعالیت ما اغلب حول همین واسط

 یگری برویم؟این است که پس از زبان برنامه نویسی باید سراغ چه چیزهای د

 (8نسخه )هالیوود. 17

در سال . شوند شوند، بلکه توسط هوادارنشان در یوتیوب کشف و معرفی می ها کشف نمی مشاهیر جدید توسط استعدادیاب

درست مثل مشاهیر آینده که هیچ شباهتی به مشاهیری . داشتند 4333ها بدترین آمار تابستانی خود را از سال  فیلم 2041

کردند؛ مسئله اصلی این است که دیگر آیندگان  ای خود را توسط استعدادیابان شروع می ر گذشته فعالیت حرفهنداشتند که د

دیگرمشاهیر . کنند ای خود انتخاب می اهداف حرفه های آنالین و فضای مجازی را برای رفع نیاز به جای حضور در یاترها، رسانه

بینیم کسب و کارهای جدیدی بر این  می به طور قطع. ارانشان ارتباط برقرار کنندتوانند به طور مستقیم با تمام هواد امروزه می

 .اساس شکل گرفته اند که سهم بسزایی در این تغییرات بزرگ دارند

 تنوع. 12

های مختلف، هدف از ارائه محصوالت و  جدای از دیدگاه. نیروی کار متنوع هم برای کسب و کار مفید است هم برای جهان ما

خواهیم مرکزی غیر انتفاعی برای ارائه  های بزرگ برای بخش زیادی از مردم است؛ ما می ت ما فراهم کردن فرصتخدما

 .های نوین تاسیس کنیم که برای اکثر مردم با هر سلیقه، سن، نژاد، جنسیت و فرهنگی جذاب باشد تکنولوژی
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 کشورهای توسعه یافته. 11

های میلیون  افزایش و توسعه شرکت. ن، تجربه کار با محصوالت هوشمند را دارندصدها میلیون نفر از مردم در سراسر جها

دالری تکنولوژی محور در آینده بر اساس خدمت به مصرف کنندگان جدیدمخصوصا در کشورهای چین، هندو جموب شرق 

چون زیر ساخت حمل و نقل و  ها، در بسیاری از این بازارها به همان اندازه دشوار است ساخت شرکت. آسیا تمرکز خواهد کرد

 . پرداخت هنوز فراهم نشده است

 های شرکتیافزار نرم. 80

این گونه . گیرد، با وجود ترسناکی و هیبتشان، بسیار سودمندند های عظیم مورد استفاده قرار می هایی که در کمپانیافزار نرم

 .ه و ارائه شده اندها برای حل مشکالتی برای هر گونه کسب و کار و تجارت ساختافزار نرم

 :کنیم ها بسیار پراهمیت است معرفی میافزار نرمجا سه مشخصه اصلی را که برای ما در طراحی و ارائه  این 

 افزارهای پرهزینه با کارایی نرم های ارزانافزار نرمساخت و ارائه 

های تجارتی متوسط و خرد ارائه کردیم که در  افزارهایی را برای شرکت افزارهای شرکتی، ما نرم االی نرمبه دلیل هززینه بسیار ب

 عین هزینه بسیار کم، کارایی بسیار باالیی را دارد

 میلیاردها کارگر بعدی

ها هم به نوبه خود هر  ها و تبلت وبایلم. افزارهای شرکتی هستند افزارها هستند، کاربران نرم گونه نرم رمندانی که آشنا به اینکا

 .کنند ها بدل میافزار نرمها را به یک کاربر آشنا با  های فروشگاه ز دیپلم گرفته تا خرده فروشنوع کارمند و کارگری را ا

 شود ای دیجیتالی می هر کارخانه

های مدرن  از شیوة سنتی به شیوه... رود که اطالعاتشان ، خدماتشان و  ه سمت فرمی از تجارت نوین پیش میهر کارخانه ای ب

 سرعت افزایش جدید، یها هداد نفوذ اعمال مدرن یعنی های شیوه کارشان را بر اساس و ها کسب کارخانه این. شود بدل می

 .تنظیم کرده اند دیجیتالی تجارب ارائه و کلیدی، فرآیندهای

 خدمات مالی. 81

 زیادی دح تا شخصی انداز پس نرخ چونکه. کنند ها در این کار خوب عمل نمی ذخیرة پول کار سختی است و معموال آمریکایی

چون بازنشستگی یا  های اقتصادی در ادوار مختلف زندگی هم توانیم با این شوک است و ما نمی سقوط حال در 80دهة  اوایل از

های پس  حساب. های مناسب برای ذخیره پول یا سرمایه گذاری بسیار ساده است پیدا کردن راه. دوران بیکاری مقابله کنیم

 بزرگ هم که در معرض نوسانات قرضف اوراق ها و سهام. دارد ی مقابله با تورم الزم است را نگه میانداز تنها بخشی از آنچه برا

 گذاران سرمایه که حالی است که این در. بازگشت سرمایه وجود ندارد مالی قرار دارند و در این مورد هیچ تضمینی برای

واقعیت این است که عده کمی . ی محدود، تعدیل نمایندها هیمختلف یا سرما مبادالت طریق از را این نوع نوسانات توانند می

. تخصص کافی را برای سرمایه گذاری، تعدیل و بهینه سازی آن دارند که بتوانند در نهایت بهترین مقدار سرمایه را بازگردانند

ه گذاری مرتبط با نوع حتی اگر سرمایه گذاران قادر به انتخاب استراتژی سرمایه گذاری بهینه بودند، بازهم این سرمای
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توانند تمام مسائل  ها قادر به حل این مشکل هستند و میافزار نرماین برای ما کامال روشن است که . باشد عملکردشان می

 .پیچیده را در مقوالت سرمایه گذاری یا صرفه جویی در سرمایه برطرف کنند

 ارتباطات دوربرد. 88

 هنوز ما پهنای بند وسیعی که در اختیار ماست، وجود با! شود میگذشت هرسال بدتر اسکایپ چهان را تغییر داده است ولی با 

و با ارزش  تر ساده حل راه سزاوار داشتن یک ما. کنیم استفاده می ارتباطات مخابراتی خود ترین برای ابتدایی از ابزارهای ساده

  .هستیم تر
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 تای
 تبار هندی کارآفرینان جامعة

 

 

 4332تبار در سال  ای از کارآفرینان و فناوران هندی تبار است که توسط عده فرینان هندیکارآ ، جامعةتای 

در درة سیلیکون به عنوان یک مجموعة غیرانتفاعی تاسیس شد و هدف آن کمک به توسعه کارآفرینی در 

کشور دنیا  43تبار است و در حال حاضر در  ه طور عمده با مشارکت افراد هندیهای پیشرفته ب زمینه فناوری

 . شعبه فعال است 60با ایجاد 

هندی که خالقانه به نوآوری و تولید ثروت در زمینه  به طور عمده تربیت نسل جدیدی از کارآفرینانتای 

 .پیشرفته بپردازند، را در دستور کار دارد های فناوری

ارآفرینی و تولید ثروت سعی پردازد که معتقدند ک های کارآفرینانی در درة سیلیکون می به ترویج ارزشتای 

چنین، حمایت از تالش و شکوفایی کارآفرینان نوپا را گام  ها است و هم نظیر انسان بلیغ و ارزشمند و بی

  .دانند تکمیلی در انجام رسالت خود می

 

 :راهبردها، و اهداف تای به قرار زیر است

 کارآفرینیایفای نقش سازمانی جهانی برای پروراندن و توسعه  :انداز چشم

 سازی  ترویج وتوسعه کارآفرینی با هدایت و راهبری، آموزش، و شبکه :ماموریت

مندان برای  تشویق و تریت نسل آینده کارآفرینان، حمایت از تولید ثروت، هدایت و راهبری عالقه :ها هدف

 .های کارآفرینانه، حمایت از توسعه اقتصادی فعالیت
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 سازمان
کارآفرینان برجسته به عنوان عضو پیوسته به عضویت . شود ا اداره و گردانده میتای به طور عمده توسط اعض

 .پیوندند مندان به عنوان عضو به تای می آیند و سایر عالقه تای در می

ای  ها و کارشناسان ارشد که به مراحل باالی حرفه اعضای پیوسته از کارآفرینان برجسته، مدیران شرکت

اعضای . شود ه صورت داوطلبانه با سایر اعضا همکاری و مشارکت کنند، تشکیل میاند و مایلند ب دست یافته

گیرد، پذیرفته  ها و تاییدهای الزم صورت می پیوسته فقط با دعوت برای عضویت که بر اساس بررسی

کنند و عالوه بر رضایت  دالر در سال پرداخت می 4100اعضای پیوسته حق عضویتی معادل . شوند می

شود از موقعیت حضور در تای  با همکاری با کارآفرینان جوان از طریق تای برای آنان فراهم میخاطری که 

های  ای در شرکتگذار سرمایهی و همکاردر توسعه شبکه ارتباطی با سایر اعضای پیوسته و داشتن موقعیت 

 برند نوپا سود می

ای خود را ارتقا  کمک تای توانایی حرفهمندان به عضویت در تای کارآفرینانی هستند که مایلند به  عالقه 

 64نفر در  49000در حال حاضر بیش از . دهند و با سایر کارآفرینان و اعضای پیوسته ارتباط برقرار کنند

های آموزشی  و شرکت در سمینارها و کارگاه دیگر یکشعبه در سرتاسر دنیا عضو تای هستند و از ارتباط با 

برای عضویت در تای . توانند به عضویت تای در آیند ای می با امتیازات ویژه دانشجویان نیز. برند بهره می

ارسال درخواست عضویت ضروری است که پس از بررسی الزم و احراز شرایط، متقاضی به عضویت پذیرفته 

 .شود را باید پرداخت کنند شود، هر یک از اعضا حق عضویتی که همه ساله تعیین می می

های تای، هیات امنا است که از بین اعضای  ست گذاری و کنترل و نظارت بر فعالیتترین مرجع سیا عالی

 .شوند پیوسته و با رای آنان انتخاب می

دهد و مدیران  ای برای برنامه ریزی و قبول عضویت و غیره تشکیل می های اجرایی ویژه هیات امنا کمیته

هم چون انستیتو تای، تای  هایی قالب زیر مجموعههای عمده تای در  کند ولی فعالیت اجرایی را انتخاب می

 .گیرد و غیره به قرار زیر صورت می انجلز

 انستیتو تای 
در تای به طور دائمی موضوع آموزش و انگیزه دادن و آماده کردن کارآفرینان در دستور کار قرار دارد و این 

مندان مرتبا  عضای تای و سایر عالقهانستیتو تای برای ا. شود مهم در انستیتو تای به اجرا گذاشته می

ها عمدتا  ن این دورهبرگزار کنندگا. ها را افزایش دهد های آن کند تا مهارت های آموزشی برگزار می دوره

های تای به راستی  های آموزشی و کارگاه دوره. ای آنان هستند تای و شبکه همکاران حرفه اعضای پیوستة

های  کسانی که در مرحله راه اندازی یک کسب وکار هستند و یا ایده. تبرای کارآفرینان مفید و مغتنم اس
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توانند به خوبی از  تر هستند می کنند و یا حتی در مراحل بدوی اولیه راه اندازی یک کسب وکار را دنبال می

 .مند شوند های انستیتو تای بهره دوره

 

 یآموزش یها کارگاه

 :تای به قرار زیر استهای مورد توجه انستیتو  بعضی از فعالیت

 های نوپا  اندازی شرکت مباحث حقوقی در راه 

  نحوه تامین بودجه اولیه برای یک طرح 

 نحوه تامین سرمایه برای یک شرکت نوپا 

 های فروش بررسی مدل 

 اندازی تیم فروش راه 

  توسعه کسب و کار و توسعه بازار 

شرکت کنندگان در . شود ن هر زمینه برگزار میهر دوره آموزشی و یا کارگاه به صورت تعاملی توسط خبرگا

ها برای سوال و جواب و برقراری  نشینند و فرصت کافی برای آن های کوچک به بحث و گفتگو می گروه

ای های انستیتو ت یکی از برنامه .شود های وابسته آنان، فراهم می ارتباط با برگزار کنندگان کارگاه و شبکه

ها، کارآفرینان به بیان سرگذشت  است در این نشست «داستان من»ان هایی تحت عنو برگزاری نشست

پردازند که چه گونه شکل گرفت و چه گونه مراحل پیشرفت را طی کرد و سرانجام آن  شرکت نوپای خود می

پیوندند و یا توسط  می عام به بورس میعنوان شرکت سها هایی که در هر مرحله به شرکت چه شد؟

های خود را بازگو  شوند به طور ویژه شرح موفقیت گیرند و خریداری می ختیار قرار میهای دیگر در ا شرکت

ها و لحظات سخت تصمیم گیری در راه  بیان چالش. کنند تا به نسل جدید کارآفرینان انگیزه دهند می

 .ها است موفقیت از نکات مورد توجه دیگر در این نشست
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 هستند خبره افراد دهندگان آموزشسخنرانان و 

 شبکه راهبری تای
ای چاالک و متنوع از مربیان ومدیران برجسته است که با کارهای گوناگون در تای  شبکه راهبری تای جامعه

همکاری در  ها دریک شبکه ارتباطی، های این گروه شامل ارتباط و تبادل توانمندی فعالیت. فعال هستند

ای در زمینه  های تخصصی برای تبادل تجربیات حرفه رگاهای، و برگزاری کا های آموزشی حرفه برگزاری دوره

  .کارآفرینی است

  تایکان
برگزار کرد، تایکان در واقع یک جشنواره سالیانه برای  2049اش را درسال  سالگی 20تایکان جشن 

همه ساله در اواسط بهار، بیش از . شود کارآفرینان است که بزرگترین نمونه در سطح جهان محسوب می

های  های دو روزه مباحثی در زمینه کارآفرینی و گرایش آیند که در نشست هم می کار آفرین گرد 9000

 .جدید و متنوع در فناوری را به اشتراک و بحث و گفتگو بگذارند

گذاران  آفرینان برجسته و سرمایه ها سخنرانان مدعو از بین کارآفرینان وفن ها و نشست در جلسات و سخنرانی

حمایت کنندگان برگزاری اجالس سالیانه . پردازند های پیش رو می های خود و چالش ائه دیدگاهموفق به ار

مند از سرتاسر جهان را فرصت مغتنمی برای مطرح کردن  تایکان موقعیت گردهم آمدن کارآفرینان عالقه

 .دانند های خود و جلب همکاری می فعالیت

و اخبار آن را به نحو بارزی  گیرد میهای خبری قرار  یا شبکه ها اعم از مطبوعات و تایکان مورد توجه رسانه

 .دهند پوشش می
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 یکی از جلسات سالیانه تایکان

  نجلزاِ تای
های نوپا در مراحل اولیه مرهون دسترسی به منابع مالی الزم و راهنمایی و هدایت عملیات  موفقیت شرکت

شد و پیرو این  حمایت کنندگان تای محسوب می های اعضای پیوسته و شرکت است، این امور اهم فعالیت

ی در مراحل اولیه در یک گذار سرمایهای برای  ها، اعضای پیوسته تای در درة سیلیکون سازمان ویژه فعالیت

تای انجلز از زمان تاسیس یعنی . شرکت نوپا و هدایت راهنمایی آنان تحت عنوان تای انجلز تشکیل دادند

 .شرکت نوپا را مورد حمایت و پشتیبانی قرار داده است 20 تا کنون بیش از 2040سال 

 

 هستة گذاری گذاران و کارآفرینان است که نقش خود را در سرمایه تامین منافع سرمایهتای انجلز   هدف اصلی

 های تای انجلز عالوه بر تامین سرمایه اولیه برای شرکت. کند اولیه برای یک شرکت نوپا و چاالک فراهم می

اری برای تولید ارزش در این کند و ساخت ها را مورد بررسی قرار داده و اعتبار بخشی می های آن ، ایدهنوپا

 .ی استگذار سرمایهها به مراحل بعدی  ها و رساندن آن ایده

های الزم را برای امور اجرایی تدوین  که دستورالعمل شود میتای انجلز توسط یک شورای راهبری اداره 

های نوپا، ارزش گذاری و هدایت و راهبری  های الزم برای بررسی شرکت اجرایی شامل ارزیابیکند، امور  می

های  کند تا به تبادل آرا و همکاری تای انجلز با اعضای تای نیز جلسات مشترکی برگزار می. ها است شرکت

 .احتمالی دست پیدا کنند
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  تای النچ پد

 1شرکت برای یک دوره  8های نوپا است که در هر دوره  تتای النچ پد یک برنامه شتاب دهنده برای شرک

 .های شرکت مسیر پیشرفت خود را تحت نظارت و حمایت ویژه طی کند شوند تا فعالیت ای پذیرفته می هفته

 

شود و هدف اصلی آن کمک به کارآفرینان  این برنامه توسط اعضای پیوسته و دیگر حامیان تای برگزار می

این . گذاران را جلب کنند قل رشد اولیه است که بتوانند پشتیبانی و حمایت سرمایهبرای رسیدن به حدا

 .برنامه تشکیل مجموعه یکتایی از مغز افزار، پول، و دسترسی به بازار است

 های کاری  گروه
 های های خاصی از فعالیت ها زمینه بندی آن کاری ساختار ویژه دیگری در تای است که مبنای رده های گروه 

گردهمایی  1الی  9هر گروه کاری . ان تخصصی مرتبط هستندگذار سرمایهفناورانه است و در واقع به نوعی با 

های تخصصی و فناورانه رو به رشد مورد بررسی قرار  کند و در هر گردهمایی زمینه در سال برگزار می

 .هستندهای زیر مشغول فعالیت  های تخصصی در زمینه در حال حاضر گروه. گیرند می

  انرژی 

 افزار نرم 

  رایانش ابری 

  موبایل 

 اینترنت 

 علوم زیستی 

 ی بزرگ ها هداد 

  



466 

 

 هَکر دوجو

 

 

های فناوری،  خوره. های پیشرفته است مندانِ کارهای خالقانه در زمینه فناوری عالقه معةجا «هَکر دوجو»

های کاری تشکیل  نند تا تیمک های کارآفرین در هَکر دوجو جایگاه خود را به سادگی پیدا می کاردرست

برگزار کنند و زندگی اجتماعی  دیگر یکهای آموزشی برای  دهند، جلسات سخنرانی و سمینار و کالس

 .های خالقانه سامان دهند فناورانه را با مشارکت در التذاذِ فعالیت

و ماموریت  هدف  

هم آوردن کارآفرینان، به منظور گرد 2003هَکر دوجو یک سازمان غیر انتفاعی است که در سال 

نیز جنبه  «هَکر»مندان به کارهای نوآورانه و خالقانه در درة سیلیکون تشکیل شد، از  نویسان، و عالقه برنامه

هَکر دوجو فضای کار . مند به کارهای خالقانه هستند مورد نظر است های کاردرستی که عالقه مثبت و خوره

هَکردوجو با . نماید ها را ایجاد می آیی برای توسعه توانمندی گردهمکند و امکان  مندان فراهم می برای عالقه

 .شود های داوطلبانه و دریافت حق عضویت از اعضا اداره می کمک

ماموریت هکر دوجو گردهم آوردن عالقه مندان و فراهم کردن زیر ساخت الزم برای کمک به توسعه 

 . های خالقانه و نوآورانه، تعریف شده است فعالیت

 رنامه ب
کند، از طرف دیگر  هَکر دوجو از یک طرف فضای کاری فراهم می. هَکر دوجو مرکزی برای نوآوری است

تر بستری برای آشنایی،  دهد و از همه مهم فضای آموزشی و برگزاری سمینارها را در اختیار اعضا قرار می

ی و افزار های نرم در زمینه فناوریمند به کارهای خالقانه و نوآورانه  مراوده و همکاری یک جامعه عالقه

 .آورد  افزاری به وجود می سخت

های  ها و کارگاه خود فراهم کننده کالس «دوجو»هَکر دوجو تفاوت اساسی با مراکز تجاری مشابه دارا است، 

گذاری و هدایت و راهنمایی کارآفرینان نیز  کند، به سرمایه آموزشی نیست، خدمات کاریابی ارائه نمی
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کند تا  ردازد، در واقع به جای این امور به عنوان یک بستر ساز برای توسعه توانمندی اعضا عمل میپ نمی

 .به عنوان اعضای هَکر دوجو فراهم کنند دیگر یکخود اعضا این امور را برای 

 
  

 

 

 یکار یفضاها

سیلیکون و فراسوی آن  های خالقانه و نوآورانه در درة ی فعالیتها ههدف، دراز مدت هَکر دوجو تعمیق ریش

 .در سطح جهان است

 : ها به قرار زیر در نظر گرفته شده است های هکر دوجو ارزش در برنامه

 سه  ها، پرینتر ها، ماهواره ها، ربات سایت ها، کاربردها، وب در زمینة توسعة الگوریتم: خالقیت

 .بعدی و خیلی چیزهای دیگر
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 دل اطالعات با سایرین، تجربه هَکری در درگیر یادگیری، هدایت و راهنمایی، تبا :جُستار

 شدن با کار

 ها، مسابقات، ارتباط با سایرین، ارتباطات آنالین و  سمینارها و گردهم آیی :ارتباطات

 .مجازی 

 ها و  ها، گنجینه مطالب ضبط شده، نمایشگاه های آموزشی، سخنرانی کالس :منابع

 ها جشنواره

 های  ها، هنرمندان، و آدم بازها، سازنده هکرها، شعبدهها،  یی برنامه نویسگردهما :تنوع

 .متنوع دیگر

 فضای فیزیکی 

متر مربع ایجاد شده است و به عنوان یک فضای کار عمدتا برای تولید  4100هَکردوجو در یک فضای حدود 

های  زاری کالسهای جانبی نظیر برگ ای از فعالیت دوجو مجموعه در هَکر. کند ی فعالیت میافزار نرمهای  پروژه

تر از همه در حاشیه این برنامه ارتباطات و  شود و مهم ها نیز برگزار می وارهآموزشی سمینارها و جشن

 .های ورزشی، کتابخانه؛ و غذاخوری نیز فراهم شده است فضا برای فعالیت. گیرد ها شکل می همکاری

 عضویت
ولی عضویت در هَکر دوجو به معنای . شود م میاستفاده از امکانات هَکردوجو با عضویت در هَکردوجو فراه

نیست بلکه به معنای ملحق شدن و اضافه شدن  «مصرف کننده»عضویت در یک سازمان یا باشگاه به عنوان 

 2003ای که در سال  هَکردوجو توسط عده. گردانندگان هَکردوجو هستند ،ای است که اعضا خود به مجموعه

های کار درست فراهم  ایی برای کار و فعالیت و هم کاری برای خورهدور هم جمع شدند شکل گرفت تا فض

 .شود کنند، با عضویت در هَکردوجو، عضو جدید نیز خود به مجموعه گردانندگان مجموعه اضافه می

حق رای در جلسات ماهیانه : دالر است، مزایای عضویت عبارتند از 421ماهیانه  2041حق عضویت در سال 

های هَکردوجو، دسترسی به فضا به صورت بیست و چهار ساعته و هفت روز هفته،  برای تدوین سیاست

شرکت در جلسات شام ماهیانه، استفاده از اینترنت پر سرعت، حق استفاده از تجهیزات سخت افزاری برای 

و های مورد نظر، حق استفاده رایگان از مشاوره حقوقی، حق راه اندازی سمینار و سخنرانی  طراحی سیستم

 .شود هایی که در هَکردوجو برگزار می ها و یا سخنرانی های آموزشی، حق استفاده از هر یک از کالس کالس

تواند یک کلید درب ورودی مجموعه را از محل مخصوص در البی ورودی در  عضو میپس از تکمیل عضویت، 

شود و با اکانت  ه اعالم میاعضا موظف به رعایت ضوابط و مقرراتی هستند که توسط مجموع. اختیار بگیرد

 .گیرد های الزم شکل می اختصاصی سایر ارتباطات، و هماهنگی
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 یافزار سخت یکارها  یفضا

    

 کار یفضا

 

 هیات عامل
های مختلف مالی برای راه  هَکردوجو توسط یک هیات عامل پنج نفره از بین موسسان مجموعه که مسئولیت

گیری هر یک از اعضای هیات  طبق اساسنامه در صورت کناره. شود اند اداره می پذیرفته اندازی مجموعه را

گزینی  کنند ولی عمال تاکنون برای جای گزین اقدام می عامل، اعضای باقی مانده نسبت به انتخاب فرد جای

 .تخاب کرده اندعضو جدید را ان ،هر فرد جدید، اعضای باقی مانده با مراجعه به آرای کلیه اعضای مجموعه
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 کار یفضا

های حقوقی  هیات عامل مسئول هدایت و اداره هَکردوجو در راستای اهداف و ماموریتش است و مسئولیت

اهداف و رسیدن به موفقیت به  مسئولیت مستقیم مجموعه برای دستیابی به. ها است الزم نیز به عهده آن

 .هیات عامل است عهدة

کند ولی انجام کلیه امور الزم در سیاست گذاری  می ه سایر اعضا واگذارهایی را ب لیتهیات عامل مسئو

کنند که یک  اعضای هیات عامل در هر ماه دو بار جلسه برگزار می .شود میمجموعه را خود نیز عهده دار 

اعضای هیات عامل با شرکت در جلسات . شود جلسه حضوری و یک جلسه به صورت آنالین برگزار می

 .کنند های راهبردی و اجرایی با تبادل نظر با سایر اعضا اقدام می ه تدوین سیاستعمومی نسبت ب

تاکید این نکته نیز ضروری است که هیات عامل، هیات مدیره نیست و وظایف مدیریتی را عهده دار 

مل در واقع هیات عا. های اجرایی روزانه برای گردش امور نیز به عهده هیات عامل نیست باشد، فعالیت نمی

کند و نسبت به پیش برد مجموعه در راستای اهداف، سیاست گذاری الزم را انجام  گردش امور را تنظیم می

های مورد نظر خود  های اجرایی عمدتا به عهده اعضا است که امور مربوط به خود و برنامه مسئولیت. دهد می

  .گیرد مور اجرایی به خدمت میهیات عامل در صورت نیاز کارکنانی را برای انجام ا. را انجام دهند

ها و غیره به عهده هیات عامل است و نسبت به موارد  ها در زمینه عضویت، فعالیت نامه تنظیم مقررات و آئین

در صورت عدم رعایت مقررات از جانب اعضا، هیات . کند پیش بینی نشده نیز هیات عامل اتخاذ تصمیم می

هیات عامل با حضور در جلسات عمومی با سایر اعضا تبادل . م کندتواند نسبت به لغو عضویت اقدا عامل می

 .کند های راهبردی و اجرایی را تدوین می کند و با تعامل با اعضا سیاست نظر می
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 یورزش یفضا

 

 کتابخانه

این . کنند تا کنون از هَکردوجو چندین شرکت نوپا بیرون آمده است که مسیر پیشرفت و توسعه را طی می

هایی برای نشان دادن  کنند و مصداق افزاری فعالیت می های نرم ها به طور عمده در زمینه سیستم شرکت

 .ها و ماموریت هکر دوجو هستند ثمربخشی هدف

 :های زیر اجرایی شدند برنامه اجرای با های هَکر دوجو هدف و ماموریت

 ارائه فضاهای کار اشتراکی 

 ها ها و جشنواره های آموزشی، نمایشگاه ها و کارگاه ایجاد امکان برگزاری کالس 

  دیگر یکایجاد بستر الزم برای ایجاد روابط فناورانه بین اعضا، برای همکاری با. 
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 های نوپا ی شرکتعموم یفضا

های  ایده های جدید با شرکت برای کمک به توسعه ی مستقر در هکر دوجو راه راهای نوپا شرکت موفقیتِ  

 .هر چه بیشتر خواهد گشود ،خالقانه و نوآورانه

 

 !یهمکار و ارتباط یبرقرار
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 ها دانشگاهکارآفرینی در 
های خالقانه در  از دیر باز کانون توسعة ایده دانشگاه استنفورد، و به ویژهدر درة سیلیکون، ها  دانشگاه

برکلی لیفرنیا در کاولی دانشگاه معتبر . اند ها به محصوالت تجاری بوده های پژوهشی و تبدیل آن آزمایشگاه

ة حینیز در طرف دیگر خلیج سانفرانسیسکو به این مهم توجه داشته است هر چند که در برکلی بیشتر رو

شد ولی اخیرا در  تر توجه می بنیان کم و به تجاری سازی محصوالت دانش هنگی قالب بودآکادمیک و فر

رة سیلیکون نیز در شتاب بخشیدن به آن برکلی نیز به این مهم بهای کافی داده شده است و اکو سیستم د

  .به نحو مطلوبی کمک کرده است

های  دانشگاهیان اعم از استادان، پژوهشگران، و دانشجویان در بدو ورود و آغاز فعالیت در هر یک از دانشگاه

د موظف به رعایت آن هستند از جمله موار ،استنفورد و برکلی با پذیرش و امضای منشور اخالقی دانشگاه

 یاندانشگاه بنیانِ در منشور اخالقی رعایت حقوق معنوی و مادی دانشگاه در دستاوردهای دانششده ذکر 

تراع ممکن است به صورت ثبت اخ و دستاوردهایی که با استفاده از امکانات دانشگاه حاصل شده است. است

شگاهیان برای ثبت اختراع و یا ای مسؤل کمک به دان ها دفاتر ویژه در دانشگاه. رایت مطرح شوند و یا کپی

در عین حال این دفاتر نسبت به  ،ماند ها محفوظ می که البته حقوق دانشگاه در آن رایت هستند ثبت کپی

ند و کن قدام میواگذاری حق استفاده از این دستاوردها به متقاضیان اعم از صاحبان ایدة اولیه و یا سایرین ا

ها از این راه درآمدهای  دانشگاه .دارند از متقاضیان محفوظ نگاه می حقوق دانشگاه را با دریافت مبالغی

ای از وکالی مبرز که  عده. شود های پژوهشی و سایر امور دانشگاه می صرف توسعة فعالیتکه سرشاری دارند 

 .کنند ی میهمکار ها در این امر با دانشگاه تند و بعضی دفاتر حقوقیدر استخدام دانشگاه هس

نیز به کارآفرینی توسط استادان و  دهنده شتابهای  اندازی مراکز رشد و برنامه با راه ها دانشگاه

گردد  های اخیر بر می ها به سال کنند، هر چند راه اندازی مراکز رشد در دانشگاه التحصیالن کمک می فارغ

ای از تجاری  جا افتادهای طوالنی دارد و به مدل  ها سابقه های نوپا در جوار دانشگاه اندازی شرکت ولی راه

 .بنیان دانشگاهیان تبدیل شده است دستاوردهای دانشسازی 

   .شویم های استنفورد و برکلی آشنا می های کارآفرینی در دانشگاه در این بخش با فعالیت



431 

 

 کارآفرینی در استنفورد 

 

 دانشگاه استنفورد                                                         

های انجام شده  پژوهش ها عالوه بر وظایف آموزشی و پژوهشی به موضوع تولید فناوری از دلِ امروزه دانشگاه

های نوپا و توسعه کارآفرینی، توجه جدی دارند ولی این  ها به بازار به صورت شرکت و در نتیجه ارائه فناوری

می دارد و استنفورد اولین دانشگاهی است که ای قدی مقوله در دانشگاه استنفورد واقع در درة سیلیکون ریشه

دو  ،مایکل ترمن استاد مهندسی برق در استنفورد. به موضوع کارآفرینی توجه جدی کرد 4310 ةاز اواخر ده

های ویلیام هیولیت و دیوید پاکارد را تشویق کرد  تن از فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد مهندسی برق به نام

سنج صوتی بود  دستاورد رساله کارشناسی ارشد خود را که یک نوسانکه با تاسیس یک شرکت، 

در  را در گاراژ خانه پدری پاکارد در پالوآلتوhp  به بازار عرضه نمایند، آنان شرکتسازی کنند و  تجاری

گذاری کردند و با تولید و فروش دستگاه نوسان سنج صوتی به طور عمده به  نزدیکی دانشگاه استنفورد پایه

 hp، شکل دادنددرة سیلیکون را  ت والت دیسنی، اولین شرکتی شدند که از استنفورد بیرون آمد وشرک

های  از دل فعالیت برای کارآفرینی یمراحل رشد خود را تا تبدیل به شرکتی بزرگ طی کرد و الگو و مدل

 .پژوهشی دانشگاهی را اعتبار بخشید

وهشی در دانشگاه استنفورد را تجاری سازی کردند و به های متعدد دیگری دستاوردهای پژ پس از آن شرکت

 ژه پژوهشی دوروآن پ ةاولی ةبازار عرضه نمودند که یک نمونه بسیار معتبر آن شرکت گوگل است که اید

دانشجوی دکتری علوم کامپیوتر در استنفورد بود که به دستاوردی فناورانه و تاسیس و موفقیت شرکت 

 .گوگل انجامید
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  استنفورد برق دانشکدۀ شگاهینما ،یصوت سنج نوسان دستگاه از نمونه کی

های نوپا که به  آفرینی و راه اندازی شرکت با توجه به پیشینه دانشگاه استنفورد در چند دهه گذشته در فن

و  دنیا تبدیل شده است، استنفورد برای حمایت از توسعه فناوری ها در اقصی نقاط مدلی برای سایر دانشگاه

 واگذاری مجوز ةترین نهاد در این رابطه ادار قدیمی. ای را تاسیس کرده است آفرینی نوآورانه نهادهای ویژهکار

معنوی  دانشجویان و فارغ التحصیالن برای ثبت اختراعات و حمایت از مالکیت ،به استادان است که 89فناوری

ت، دانشگاه استنفورد در حقوق مادی این البته طبق قوانین و مقررا. کند دستاوردهای فناورانه آنان کمک می

د سهیم است و نگونه دستاوردها چنانچه با استفاده از امکانات و در داخل استنفورد توسعه پیدا کرده باش

های دانشگاه  کند که منبع درآمدی مهمی برای توسعه فعالیت همه ساله درآمد زیادی از این راه کسب می

های متنوعی برای حمایت  های مختلف برنامه ها و دانشکده نیز در گروه های اخیر در سال. گردد محسوب می

بیش از پیش نهادینه  81دها در قالب شبکه کارآفرینی در استنفور از کارآفرینی شکل گرفته است این برنامه

  .شده است

ج و آموزش شبکه کارآفرینی استنفورد فدراسیونی از سی نهاد متنوع در استنفورد است که به توسعه و تروی

شبکه کارآفرینی استنفورد به عنوان پورتال . پردازند کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان استنفورد می

های کارآفرینانه در همه  فعالیت. کند ارتباط و هماهنگی الزم را بین نهادهای مختلف برقرار می ،کارآفرینی

، و پزشکی از سازماندهی مناسبی ر، حقوقاعم از مهندسی، کسب و کا های استنفورد ها و دانشکده گروه

های وابسته نیز وظایف  و اداره هماهنگی شرکت فناوری واگذاری مجوز رةبرخوردار است و عالوه بر آن ادا

  .دار هستند مخصوص خود را عهده

 .هستند ها و وظایف اجمالی هر یک به قرار زیر اعضای شبکه کارآفرینی استنفورد و فعالیت

                                                                                                                                              

83 Office of Technology Licensing (OTL) 
84

 Stanford Entrepreneurship Network (SEN) 
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  این مرکز وابسته به دانشکده مهندسی است و یک   :81آمریکا -تکنولوژی آسیامرکز مدیریت

بر توسعه و کارآفرینی در صنایع پیشرفته در آسیا و بررسی تاثیر  مرکز آموزشی و پژوهشی با تمرکز

 .بر علوم و فناوری در آمریکا است ها آن

 های آموزشی  ا برگزاری دورهاین مرکز در دانشگاه استنفورد ب:  86زنان استنفورد در کسب و کار

 .پردازد به حمایت و پشتیبانی از زنان در راه اندازی کسب و کار و توسعه کارآفرینی می

 کند  این مرکز در دانشکده کسب و کار استنفورد رهبرانی را تربیت می  :83مرکز نوآوری اجتماعی

 .پردازند ترین مسائل اجتماعی در سطح جهان می که به حل پیچیده

 این مرکز در دانشکده پزشکی به دانشجویان و استادان روش : 88فورد زیست طرحاستن

های جدید مورد نیاز در این  سیستماتیک مواجه با مسائل گوناگون زیست پزشکی و ابداع فناوری

 .دهد زمینه را آموزش می

 ِمبادرت این مرکز در دانشکده مهندسی به توانمند سازی دانشجویان دوره کارشناسی  :83اپی سنتر

 .های خود را در راستای توسعه دستاوردهای اقتصادی واجتماعی به کار گیرند ورزد تا ایده می

 های استنفورد که به مبحث  این مرکز دانشجویان کلیه رشته :30ای چیپس مرکز میان رشته

 .سازد مرتبط می دیگر یکمند هستند را با  سالمت عالقه

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی  هر دانشکده کسب وکار باین مرکز د :34مرکز مطالعات کارآفرینی

 .کند های کارآفرینانه کمک می استای فعالیترهای خالقانه دارند در  استنفورد که ایده

 جامعه فناوری  را با دانشجویان دانشکده حقوق :32شگاه کارآفرینی دانشکده حقوق استنفوردبا

 .های تجربی الزم توانمند شوند ه سازی و آموزششبک کند تا با و کارآفرینی درة سیلیکون مرتبط می

 یک نشریه و وب سایت است که برنده جوایز متعددی شده است  :39های اجتماعی بررسی نوآوری

 .و به کارآفرینی توجه دارد پردازد و به پوشش مسائل جهانی می

 ای تازه برای ه کند تا راه استنفورد مرتبط می پیشتاز کسب و کارها را با هیات علمی :31مدیاکس

 .برخورد بین فناوری و مردم را مورد بررسی قرار دهند

                                                                                                                                              

85
 US-Asia Technology Management Center  

86
 Stanford Women in Business 

87
 Center for Social Innovation  

88
 Stanford Biodesign 

89
 epicenter (Engineering Pathway to Innovation) 

90
 CHIPS 

91
 Center for Entrepreneurial Studies   

92
 Stanford Law School Entrepreneurship Club 

93
 Stanford Social Innovation Review 

94
 MEDYAX 
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 این پروژه تمرکز بر مطالعه پویایی و پایداری درة سیلیکون و دیگر  :31پروژه درۀ سیلیکون

 .ک داردتِ های های نوآوری خوشه

 آزمایشگاهی است برای ارائه دروس و کارهای پژوهشی و : 36های مخاطره آمیز برنامه فناوری

 .هایی برای شتاب دادن به آموزش کارآفرینی توسعه ابزارها و برنامه

 به پژوهشگران آکادمیکی و کلینیکی  است که در دانشکده پزشکی کارآفرینی برنامه یک :33اسپارک

 .کار کننددی بیماران سالمت و بهبوبر روی کند تا  کمک میها  بیماریبرای تشخیص بهتر 

 های دانشجویی برای  مرکزی است برای توسعه فعالیت: 38ییهای فضایی دانشجو مرکز فعالیت

  .کارآفرینی در زمینه علوم فضا

 های پایدار، حمل و نقل و رابطه آب و انرژی  تمرکز بر روی مطالعات انرژی:  33مرکز تام کت. 

 های کارآفرینی است یک مرکز شتاب دهنده غیر انتفاعی برای فعالیت: 100استارتکس. 

های مختلف  هایی را برای نوآوری و کارآفرینی در زمینه مستقیم یا غیر مستقیم مهارتکز فوق به طور امر

ارتباط و شبکه سازی بین دانشجویان، استادان و فارغ التحصیالن و کارآفرینان  یدهند و با برقرار آموزش می

های فوق به  و برنامه از بین مراکز. کنند برای توسعه و شتاب بخشیدن به کار آفرینی در استنفورد فعالیت می

 .پردازیم و برنامه استارتکس می وکار ة کسببررسی بیشتر مرکز مطالعات کارآفرینی در دانشکد

  مرکز مطالعات کارآفرینی

به دانشجویان خالق و نوآور استنفورد برای  «کسب و کار دانشکدة» در «مرکز مطالعات کارآفرینی»

منابع الزم، جامعه کارآفرینان و استادانی که مهارت کافی در این دانشجویان با . کند کارآفرینی مساعدت می

 .های خالقانه خود را به کسب وکار تبدیل کنند شوند تا بتوانند ایده زمینه دارند، آشنا می

خواهند  کارآفرینی خود می پیشتاز ای پویا از کار آفرینان استنفورد است که با افکار مرکز ایجاد جامعه هدفِ

توانند از مرکز کمک  ای از مسیر کارآفرینی باشند می دانشجویان استنفورد در هر مرحله. غییر دهنددنیا را ت

های آموزشی فعال است و در زمینه کارآفرینی  مرکز در زمینه ارائه دروس کارآفرینی و برنامه .بگیرند

                                                                                                                                              

95
 Silicon Valley Project  

96
 Stanford Technology Ventures Program 

97
 SPARK 

98
 Stanford Student Space Initiative  

99
 Tom Kat Center 

100
 StartX 
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 404«فوردآمیز استن ی مخاطرهها استودیو فعالیت»ها، در عالوه بر آن. دهد های پژوهشی نیز انجام می فعالیت

 .های کارآفرینانه ایجاد شده است نیز یک فضای آزمایشگاهی و تجربی برای فعالیت

دروس کارآفرینی تنظیم کرده است که از ایجاد یک شرکت  ةمرکز برنامه آموزشی جامعی برای ارائه مجموع

ها، دروسی نیز در زمینه  عالوه بر این. دشو نوپا، تا مدیریت و راهبری و فروش و بازاریابی و غیره را شامل می

مرکز هم چنین از دروسی . کند یک، انرژی، و غیره ارائه مهای خاص اعم از سالمت، بیوتِ کارآفرینی در حوزه

 .نماید شوند حمایت و پشتیبانی می ها نیز ارائه می ها و دانشکده در زمینه کارآفرینی که در سایر گروه

، به عنوان فضای مناسبی برای استودیو. استهای مخاطره آمیز ستودیو فعالیتاهای مرکز،  یکی از بخش 

گیرد و  ای شکل می در استودیو همکاری به صورت میان رشته. کند تجربه کردن در کارآفرینی عمل می

ف نکات و ظرای در استودیو با. ای نیز جایگاه ویژه خود را دارا هستند های حرفه های آموزشی و آموزش برنامه

دانشجویانی که . گیرند تا به نتیجه برسند های خالقانه شتاب می شود و ایده کارآفرینی آشنایی حاصل می

دهند  های کارآفرینی در استنفورد انجام می گذرانند و یا فعالیت های کارآفرینی در استنفورد می درس

ضوع و یک ایده مشخص متمرکز مند شوند و باید فقط روی یک مو توانند از فضای تجربی استودیو بهره می

 . باشند و کار کنند

 

 دارد یادیز تیاهم ویاستود در یمیت کار

کند که در آن در یک دوره زمانی مشخص دانشجویانی که  مرکز برنامه کارآفرینی تابستانه نیز برگزار می

گیرند تا در این  میای و مساعدت و هم کاری با دیگران بهره  های حرفه های خالقانه دارند از آموزش ایده

 .های خود را به نتیجه برسانند دوره فعالیت

  

                                                                                                                                              

101
 Stanford Venture Studio  
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 استارتِکس

 

 

 

 

است و در حالی که  تاسیس شده 2044که در سال  یک مرکز رشد در دانشگاه استنفورد است استارتکس

. تبدیل شده است درة سیلیکون انکوباتورهای ترین وفقگذرد به یکی از م از تاسیس آن می مدت کوتاهی

توان وابستگی مستقیم آن به دانشگاه استنفورد و حمایت مالی این  ترین دلیل موفقیت استارتکس را می همم

های گوناگون، اثر استارتکس بر گسترش بیش از پیش فضای  به ادعای رسانه. دانشگاه از آن دانست

های تجاری با فناوری  بنگاهکارآفرینی در دانشگاه استنفورد، و تبدیل این دانشگاه به بزرگترین تولیدکننده 

های مشابهی است که پیش از آن  های طرح تجاری یا ایده هایی مانند رقابت پیشرفته، بسیار بیشتر از پدیده

 .های دیگر اجرا شده است در این دانشگاه و دانشگاه

 توسعة و، جمعی از فارغ التحصیالن کارشناسی دانشگاه استنفورد استارتکس را برای آموزش 2044در سال 

شرکت نوپا از  400تاسیس کردند و تا امروز بیش از  ،دانشجویان و استادان دانشگاهبین های فنافرینی  ایده

 اشتیاق دانشجویان و محققان دانشگاه استنفورد برای ساخت محصوالت. اند این انکوباتور استفاده کرده

دانشجویان از درصد  3ذشته حدود به حدی است که سال گپیچیده و دشوار برای حل مسایل  نوآورانه

استارتکس  های هشرکت خود برای عضویت در برنام ةبا اید، نفر 4000به بیان دیگر، بیش از  استنفورد،

های  گذاران خطرپذیر به روی شرکت سرمایه گذاریِ هم اکنون مجموع سرمایه. نددرخواست ارسال کرد

 .سیده استمیلیون دالر ر 280وابسته به استارتکس به بیش از 

های آن در  با توجه به استقبال وسیعی که از استارتکس به عمل آمده است، توسعه فضای فیزیکی و برنامه

ة آن است که چند نوبت در سال دهند شتابهای  ترین برنامة استارتکس برنامه مهم. دستور کار قرار دارد

التحصیل و یا  اید در هر تیم دانشجو، فارغکه ب دهنده شتابهای  متقاضیان شرکت در برنامه. شود برگزار می

ها را  استاد و محقق استنفورد وجود داشته باشد با ارسال تقاضاهای خود درخواست شرکت در برنامه

استارتکس در ازای سرویسی که برای . بودن آن است« غیرانتفاعی»ویژگی اصلی استارتکس  .کنند می

وجه تمایز . کند هیچ درصدی از سهم شرکت را دریافت نمیکند  های نوپا و کارآفرینان فراهم می شرکت

مستقیم آن با  ةچنین رابط سیلیکون همین غیرانتفاعی بودن و هم ةاصلی استارتکس با دیگر انکوباتورهای در
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گذاران خطرپذیر، منابع  های شریک، سرمایه بسیار قوی بنگاه ةعالوه بر آن، شبک. دانشگاه استنفورد است

را به یکی از آن  نکوباتورا ه استنفورد و همکاری کارآفرینانی باتجربه و معتبر با اینآموزشی دانشگا

های  هها برای پیوستن به برنام ترین انکوباتورهای منطقه تبدیل کرده است تا جایی که تعداد درخواست جذاب

  .برابر ظرفیت آن است 20بیش از  آن تقریبا

 

 

 یهمکار و آموزش

 

 کس استارت ۀدهند شتاب
ورد از طریق های نوپای دانشجویان دانشگاه استنف ها و شرکت ایده دهنده شتاباستارتکس خود را یک 

های  هبرای ارسال درخواست به منظور پیوستن به برنام. داند می ،ارتباطی وسیع خود ةآموزش تجربی و شبک

. حقق دانشگاه استنفورد باشدگذاران شرکت باید دانشجو یا م استارتکس حداقل یکی از بنیان ةدهند شتاب

ها  از این درخواست یتعداد ، پس از بررسی،شوند به استارتکس ارسال می های معین ها در زمان درخواست

این مصاحبه در حضور داوران استارتکس که شامل مربیان این مرکز، . شوند دور اول انتخاب می ةبرای مصاحب

هایی که از این مرحله  تعداد ایده. گیرد منطقه هستند صورت میگذاران خطرپذیر و کارآفرینان موفق  سرمایه

کنند و  در مصاحبه دیگری شرکت می برگزیدگان. است ة هر دورهکنند حدود دوبرابر ظرفیت برنام عبور می

به دلیل رقابت . شوند وارد می هبه برنام امتیاز از نظر داوران، های با بیشترین ها شرکت در نهایت از بین آن

هایی انتخاب  وجود دارد، برندگان نهایی معموال از بین شرکت دهنده شتابدی که برای ورود به این شدی

صول محی بدون ای د و افرادی که تنها با ایدهنآماده کرده باش( هرچند ناقص)شوند که یک محصول اولیه  می

انس چندانی برای ورود به این ای درخواست داده باشند ش افزار وابسته افزار یا نرم هیچ سختاولیه و بدون 

 .مجموعه ندارند
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 استارتکس ۀدهند شتابة اجزای اصلی برنام 

های نوپای نوآوران دانشگاه استنفورد را  رشد ایدهالزم برای شرایط  ،انکوباتور استارتکس ةدهند شتابة برنام

است که در سیستمی مهیا کردن این شرایط نیازمند دست به دست دادن عوامل گوناگونی . کند فراهم می

کنند که پس از چند ماه امکان رشد خارج از محیط  هایی می های نوپا را تبدیل به شرکت هماهنگ، ایده

 .شوند در زیر دیده میاین سیستم  اصلیاجزای . نمایند استارتکس را پیدا می

 

 

 استارتکس دهندۀ شتاب برنامة یاصل یاجزا

گیرند و این محیط امن  قرار می یوستن به بازار، در محیطی امندر استارتکس، فنافرینان جوان پیش از پ

های بزرگ منطقه و  بنگاه ةها را به شبک دهد و آن منابع آموزشی و حقوقی را در اختیار آنان قرار می

ترین نهادهای ارتباطی دانشگاه و  های امن از اصلی این محیط. کند متصل می هآیند لیگذاران احتما سرمایه

 .سیلیکون هستند ةدرصنعت در 

 ها و آموزش مربی

استارتکس آموزش عوامل موفقیت یک شرکت نوپا به  ةدهند شتابة ترین اهداف برنام یکی از مهم 

مربیان . گیرد های مجموعه صورت می این مهم به طور عمده از طریق مربی. کارآفرینان جوان است

های گوناگون  باالی شرکت ران خطرپذیر، مهندسین ردهگذا دار منطقه، سرمایه استارتکس از کارآفرینان سابقه

هرکدام . مربی دارد 400این مجموعه در حال حاضر بیش از . شوند و استادهای دانشگاه استنفورد انتخاب می
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بار با بنیانگذاران شرکت  دوهفته یکهر شوند و این مربی هر هفته یا  به یک مربی وصل می ،ها از شرکت

 . کند های الزم برای تصمیمات کلیدی شرکت را منتقل می ها آموزش ن دیدار دارد و به آ

 گذاران خطرپذیر سرمایه

اف  جی الک پارتنرز، سکویا کاپیتال و دی گذار خطرپذیر مشهور دره سیلیکون شامل گری سه شرکت سرمایه 

 ةد نیاز به سرمایخو ةهای نوپایی که برای گسترش اید شرکت. به شکل مستقیم با استارتکس در ارتباط اند

شوند و به دلیل عبور از مراحل گوناگون  گذاری معرفی می های سرمایه مالی داشته باشند به این شرکت

دریافت سرمایه از این  موفق به راحتیبه  ها استارتکس معموال این شرکت ةدهند شتابة انتخاب برای برنام

 .شوند میگذاران خطرپذیر  سرمایه

 های شریک نگاهب

های معتبر  بوک، آمازون، سیسکو و اینتوییت و بانک تی مانند فیس های آی زیادی از بزرگترین شرکت تعداد

این شرکا منابع گوناگون مورد نیاز فنافرینان استارتکس را مهیا . فارگو از شرکای استارتکس هستند زول نظیر

 . کنند می

 شرکای حقوقی

های گوناگون  قوقی استارتکس به کارآفرینان در زمینههای حقوقی گوناگونی به عنوان همکاران ح شرکت 

. کنند حقوقی شامل ثبت شرکت و قراردادهای استخدام اعضای جدید شرکت و ثبت پتنت و غیره کمک می

به  زیاد دهد با تمرکز این همکاری نگرانی کارآفرینان از مسایل حقوقی را رفع کرده و به آنها اجازه می

 .سرویس خود ادامه دهندپرورش و گسترش محصول یا 

 روز نمایش

 

 شینما روز
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هایی که در  در روز نمایش تمام شرکت. پذیرد استارتکس با یک روز نمایش پایان می ةدهند شتابهای  هبرنام

خود را در حضور داوران  ةآیند ةو برنام ها آرمان، پیشرفت و حضور دارند و ایده اند داشتهشرکت  هبرنام

مانند )های تکنولوژی گوناگون  گذار و خبرگزاری سرمایه 200در این برنامه بیش از . نندک استارتکس ارایه می

های بزرگ و شرکای استارتکس حضور دارند و این فرصت بسیار خوبی برای  و نمایندگان شرکت( کرانچ تک

 .کند های نوپا فراهم می ی و کسب شهرت را برای شرکتگذار سرمایهجذب 

 

 فاعی یک انکوباتور غیرانت
کنند درصدی  هایی که برای کارآفرینان مهیا می استارتکس برخالف انکوباتورهای دیگر در ازای تمام سرویس

بنابراین سوال . کند ها را دریافت نمی شوند، هیچ درصدی از سهم این شرکت از سهم این شرکت را مالک می

ین سوال در وابستگی این انکوباتور به هایش چیست؟ پاسخ ا این است که انگیزه این انکوباتور از فعالیت

ای  از یک طرف، گردانندگان این انکوباتور در مدت زمانی بسیار کوتاه به شبکه. دانشگاه استنفورد نهفته است

شوند که این خود یک انگیزه بسیار مثبت برای  سیلیکون متصل می ةترین افراد در بسیار قدرتمند از مهم

دیگری است که گردانندگان  ةوانایی اثرگذاری مثبت در جهان تکنولوژی انگیزالبته بدون شک ت. ستا ها آن

دانشگاه استنفورد گسترش فضای  ةاز سوی دیگر انگیز. کند تشویق می فعالیت این انکوباتور را به پیشرفت و

انشگاه د. ها پس از خروج از این انکوباتور است گذاری در این شرکت فنافرینی در دانشگاه و البته سرمایه

شرط . های موفق خارج شده از استارتکس قرار داده است گذاری روی شرکت استنفورد مبلغی را برای سرمایه

ها این است که آنها خود از طریقی دیگر بیش از  گذاری دانشگاه استنفورد به روی این شرکت سرمایه

. پیوندد گذاران می به جمع سرمایه در این صورت، دانشگاه استنفورد. هزار دالر سرمایه جذب کرده باشند100

 .گذاری کرده است های استارتکس سرمایه میلیون دالر به روی شرکت 48این دانشگاه تا کنون بیش از 

 بعضی از یاری دهندگان استارتکس

       

                                    

 

      

http://www.stanford.edu/
http://stanfordhospital.org/
http://www.greylock.com/
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 در برکلی  کار آفرینی
 

 

و یکی از معتبرترین مراکز  دانشگاه کالیفرنیا در برکلی در ناحیه شمال خلیج سانفرانسیسکو قراردارد

و  درة سیلیکوننیز در  دانشگاه برکلی در زمینه کارآفرینی. شود آکادمیک در سطح جهان محسوب می

مورد توجه جدی قرار  4330ی از آغاز دهه های کارآفرینی در برکل فعالیت. اِریا فعال و تاثیر گذار است بِی

ولی اخیرا  های آموزشی شروع شد برکلی و با تمرکز بر برنامه وکار کسبگرفت و به طور عمده در دانشکده 

شتاب دهنده تحت عنوان  مههای کار آفرینی در برکلی مورد توجه بیشتری قرار گرفته و یک برنا فعالیت

های متنوع دیگری نیز در برکلی  در این زمینه سامان داده است، فعالیتای را  فعالیت گسترده 402کدِ اسکای

در ادامه به بررسی . در جریان است های ویژة دیگر نیز برنامهبه کارآفرینان و یا به صورت اهدای جوایز متنوع 

 .پردازیم ها می هر یک از این فعالیت

 101لستر کارآفرینیمرکز 
و برای  به طور عمده حول امور آموزشی شکل گرفت وکار کسبشکده کارآفرینی در دانشگاه برکلی در دان

تاسیس شد تا با تمرکز بیشتر و  وکار کسبدر دانشکده  4334توسعه این امر مرکز کارآفرینی لستر در سال 

 :ماموریت مرکز به قرار زیر در نظر گرفته شد. های نو به مقوله کارآفرینی در برکلی توجه شود با ایده

 "رفت و تحول سازندة جامعه شوند های بزرگ و متحول کننده موجب پیش وکار که با راه اندازی شرکت رهبران کسبتربیت  "

 .های اجرایی مرکز نیز به قرار زیر در نظر گرفته شد اهداف برنامه

 پذیر و ، سرمایه گذاری خطراستراتژی کارآفرینی تدوین رفته در راهبری و آموزش مباحث پیش

 های نوپا  های الزم برای راه اندازی شرکت مهارتتوسعة 

                                                                                                                                              

102 .SkyDeck 
103 .Lester Center for Entrepreneurship 
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 های تجربی و کاربردی  آموزش تمرکز بر روی 

 رفته  های پیش فناوری نوپا و به ویژه تمرکز بر توسعة های ی در شرکتهمکاربه توسعه روحیة  توجه

 ها های اجتماعی شرکت و توانمند ساز و توجه به مسئولیت

 های  اِریا، و شبکه نشگاه برکلی ، بِییستم کارآفرینی در داسراری ارتباط بین دانشجویان و اکوبرق

 جهانی کارآفرینان

  تشویق کارآفرینان با توجه به چشم اندازهای پیش رفته و تاثیر گذار و متحول کننده 

های زیر قابل ذکر  گیرد که از جمله فعالیت های گوناگونی در مرکز صورت می فعالیت ها برای تحقق این هدف

 :هستند

 اجرایی  پذیر، و مدیرانخطر گذاران دورة آموزشی توسط کارآفرینان، سرمایه 20رگزاری بیش از ب

 های بزرگ  شرکت

 های نوپا در زمینه  های آموزشی ویژه به صورت حضوری و مجازی برای شرکت برگزاری برنامه

 رفته های پیش فناوری

 به ویژه با حضور دانشجویان ی کارآفرین ها، و جلسات بحث و گفتگو در زمینةبرگزاری سمینار

 مند عالقه

  کمک و حمایت از انجمن دانشجویی کارآفرینی 

 بیرون آمده از برکلی  یهای نوپا راهنمایی و منتورشیپ فعاالنه شرکت 

 گذاری خطرپذیر، کارآفرینی در سطح  های سرمایه رفته در زمینه پیش یهای آموزش برگزاری دوره

 جهان و غیره

 کارآفرینی  رفته در زمینة ادمیک پیشانجام تحقیقات آک 

 

 ک دِ اسکای دهندۀ شتاببرنامة 
هدف . از دانشگاه برکلی استپای بیرون آمده های نو برای شرکت دهنده شتابدک یک برنامه  اسکای

تر حرکت کرده و  های نوپا است که سریع تر و چابک ک فراهم کردن پشتیبانی الزم برای این شرکتد اسکای

 .برسند به پایداری

 .کند های تعیین شده برگزار می ک دو برنامه اصلی به قرار زیر در راستای هدفد اسکای
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 گروه یاران 

ک برای د ران تحت لوای اسکایاز دانشگاه برکلی با تشکیل گروه یا MBAاز فارغ التحصیالن  ای عده

وپا شامل تدارک بهترین منابع ممکن های ن پشتیبانی از گروه .کنند میهای نوپا پشتیبانی الزم را فراهم  گروه

، توسعه ن، مدیریت پروژهتاثیر بر بازار، روابط مشتریا های مالی، بازاریابی، استراتژی، تحلیلِ برای طراحی مدل

 .تکنولوژی است وکار، رقابت پذیری، و توسعة کسبپایدار 

 پذیری هدایت خطر برنامة
یران و راهبران صنایع، کارآفرینان موفق، و استادان پای برکلی و مدهای نو ک بین جامعه شرکتد اسکای

ثر و ویژه برخوردار های مؤ ا از راهنماییهای نوپ ها و گروه و شرکت. کند دانشگاه برکلی ارتباط برقرار می

ی نوپا است که به تقویت ها گروه کارِو اب دادن به توسعة کسبها نکته کلیدی در شت این ارتباط. شوند می

 .انجامد و سیستم کارآفرینی در برکلی نیز میاک همه جانبة

بالقوه کارآفرین در  شدن با جامعة این برنامه برای مدیران و کارآفرینان موفق نیز فرصت مناسبی برای درگیر

ریزی  عه و برنامهو در این ارتباط به توس گردد، کند که موجب منفعت متقابل نیز می برکلی ایجاد می

 .شود ثری کمک میا به طور مؤنوپهای  استراتژیک شرکت

های حقوقی الزم را نیز از طریق بخش حقوقی دانشگاه برکلی برای  ک پشتیبانید بر موارد فوق اسکای عالوه

 .کند های استارت آپ نیز فراهم می ها و شرکت گروه

 ی متفرقه ها هبرنام
های  ک فعالیتد دهندة اسکای  نامه شتابو بر وکار کسبهای دانشکده  در دانشگاه برکلی عالوه بر فعالیت

دة ی مشترک دانشکهمکارشود که بعضا با  متنوع دیگری نیز در راستای حمایت از کارآفرینی برگزار می

 :های متفرقه اجماال به قرار زیر هستند بعضی از برنامه. گیرد ک صورت مید وکار و اسکای کسب

 های  های مختلف فعالیت ینان با جنبهها برای آشنایی کارآفر این کارگاه: ی آموزشیها هکارگا

جذب  و یا نحوة، همکار، جذب وکار کسب معرفیبرای ارائه یک سخنرانی  نحوة کارآفرینی اعم از

 .شود برگزار می سرمایه

 برقراری و  ک استد نیز تحت حمایت اسکای این انجمن: انجمن کارآفرینان علوم کامپیوتر

کند و  ن علوم کامپیوتر در راستای کارآفرینی را دنبال میفارغ التحصیال ارتباط بین دانشجویان و

 .دهد ها ارائه می های الزم را به آن راهنمایی
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 مسابقه و جایزه

  هدف اصلی این برنامه آشنا ساختن و ترغیب دانشجویان : برنامة پسادکتری کارآفرینی برکلی

این کار با برگزاری . ینی استهای کارآفر دکتری به فعالیتو پژوهشگران پساتحصیالت تکمیلی 

 .گیرد مندان صورت می های آموزشی و انجام منتورشیپ برای عالقه سمینارها و کارگاه

 در این برنامه کارآفرینانی از اقصی نقاط جهان برای مدتی در دانشگاه : کارآفرینان مقیم برنامة

ها و سمینارهای متنوع به منظور های آموزشی ویژه و بازدید شوند و برای آنان برنامه برکلی مقیم می

 .شود آشنایی با فرهنگ کارآفرینی برگزار می

 ینی برای ترغیب دانشجویان و کارآفر در زمینة متعددی نیز مسابقات :مسابقات و جوایز

 .گردد و به برگزیدگان جوایزی اهدا می شود التحصیالن به نوآوری و کارآفرینی برگزار می فارغ

های بیشتر نیز قرار  بر دریافت پاداش نقدی مورد حمایت برای فعالیتبرندگان جوایز عالوه 

 .گیرند می

گیرد که عمدتا شامل  های پراکنده دیگری نیز در دانشگاه برکلی برای حمایت از کارآفرینی صورت می فعالیت

خالق و های آموزشی، برگزاری سمینارها، و برقراری ارتباط و شبکه سازی بین دانشجویان نوآور و  دوره

 .ها نیز به قرار زیر قابل ذکر هستند ارآفرینان و مدیران با تجربه است، بعضی از این برنامهک

 نوآوری ةبرنام
  

های برکلی، سانفرانسیسکو، و استنفورد  این برنامه با حمایت بنیاد ملی علوم به طور مشترک بین دانشگاه

های علمی و تکنولوژیک در  سازی فعالیت به تجاری ها و کمک شود و هدف آن حمایت از نوآوری برگزار می

 .های آموزشی و مالی است ها است که به طور عمده شامل حمایت این دانشگاه
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 جامعة کارآفرینان برکلی
 

  

 

 

وکار اعضای آن هستند و هدف آن توسعة فرهنگ  ای است که دانشجویان دانشکدة کسب انجمنی حرفه

 .اند التحصیالنی است که در کارآفرینی به موفقیت رسیده بین دانشجویان و فارغکارآفرینی و برقراری ارتباط 

 النچ 
 

 
 

های نوآورانه در  برای دانشجویان برکلی است که با اعتبار بخشی به ایده دهنده شتابیک مسابقه و برنامة 

 .کند ها کمک می توسعه و به ثمر رساندن این ایده

 مسابقة خطرپذیری اجتماعی
 

  

 

های  ای برای راهبران و سرمایه گذاران خطرپذیر در سطح جهان است تا توجه آنان را به مسؤلیت مسابقه

  .اجتماعی نیز جلب نماید

 گذاری خطرپذیر مسابقة سرمایه
 

  
 

شوند و با انگیزة  گذار خطرپذیر ظاهر می این مسابقه ویژة دانشجویان برکلی است که در نقش یک سرمایه

 .های سرمایه گذاری خطرپذیر آشنا خواهند شد کاری ابقه با ریزهشرکت در مس

ایجاد  رهای خاورمیانه و شمال آفریقاکارآفرینی در کشو نیز برای توسعةای  ویژه در دانشگاه برکلی برنامة

 درةبین کارآفرینان کشورهای مختلف و کارآفرینان موفق در  ،های ویژه است که با برگزاری همایش  شده

های  های موفق و سازنده به تعامل گذاشته شود و همکاری کند تا تجربه ن ارتباط برقرار میسیلیکو

 .ای شکل بگیرد گسترده

http://innovation-archives.berkeley.edu/Lester/images/BEA-medium_logo.png
http://bplan.berkeley.edu/
http://entrepreneurship.berkeley.edu/programs/competitions/global-social-venture-competition/
http://entrepreneurship.berkeley.edu/programs/competitions/venture-capital-investment-competition/
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 اه شرکت
ها نیز در واکاوی  در درة سیلیکون و بررسی عوامل موفقیت و فراز و فرود آن پیشتازهای  آشنایی با شرکت

ها در توسعه  ها در تاثیرگذاری بنیادین آنهای بزرگ نه تن اهمیت شرکت. درة سیلیکون ضروری است

تکنولوژی است و نه این که مراکز اصلی آنها در درة سیلیکون قرار دارد، بلکه بیشتر از آن نظر قابل توجه و 

اند به  دهها در درة سیلیکون شکل گرفته است و مراحل تکاملی را طی کر بررسی هستند که هستة اولیة آن

 .اند در شکل گیری اکو سیستم درة سیلیکون و توسعه آن نقش داشتهخود طوری که در بعضی موارد 

در شناخت درة سیلیکون کمک موثری  بوک بیل اینتل، اپل، گوگل، و فیسهایی از ق آشنایی با شرکت

 .پردازیم ها می هستند که در این قسمت به بررسی آن

 

 کونیلیس درۀ در پیشتاز یها شرکت

تر فرهنگ  در درة سیلیکون نکات قابل توجهی نیز وجود دارد که از همه مهم پیشتازهای  در بررسی شرکت

وکار نوآورانه است که با جلب رضایت کارکنان همراه است، عالوه بر پشتیبانی مادی که با واگذاری  کسب

بستگی و  فرهنگ کاری مناسب در ایجاد روحیه هم. گیرد سهام و واگذاری حق تقدم خرید سهام صورت می

ستگی به شرکت و اهمیت دادن به افکار نوآورانه کارکنان از اهمیت زیادی در موفقیت شرکت برخوردار واب

 .است

های خود و حرکت به سمت بازارهای تازه معموال بخش پژوهش  فناوری های پیش تاز برای توسعة شرکت

دازند و اگر فناوری توسعه داده پر های نوپا می وتوسعه فعالی دارا هستند ولی عالوه بر آن دائما به رصد شرکت

ها کمک  های مورد نظر آن ها و توسعه فناوری شده توسط یک شرکت نوپا بتواند به توسعه کسب و کار آن
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ها اقدام  ها و جذب نیروهای برجسته آن های آن ها و در اختیار گرفتن فناوری کند نسبت به خرید این شرکت

 .کنند می

هایی که به وجود  ها نیز قابل توجه است، شرکت ه به فراز و فرود آنتوج پیشتازهای  در بررسی شرکت

همه چیز با اصول کسب و کار و اقتصاد . کنند و ممکن است مسیر نزول و فرود را طی کنند آیند رشد می می

 .تازد تصاد دانش بنیان مبتنی بر نوآوری، هم چنان به پیش میولی اق رود شود و جلو می ه میبازار سنجید

هاست ولی نباید این تصور ایجاد شود  های نوپا و رشد دادن آن گیری شرکت ه سیلیکون محملی برای شکلدر

. تصویر واقعی در نقطه مقابل این تصور قرار دارد. شوند های نوپا در این ناحیه موفق می که لزوما همه شرکت

از % 40کند کمتر از  ار میدهنده را برگز های شتاب ترین برنامه کامبیناتور که یکی از موفق وای

% 30ها حاکی از آن است که بیش از  تخمین. کند های خود را موفقیت قابل توجه ارزیابی می گذاری سرمایه

های نوپایی که موفق به جذب سرمایه  از شرکت% 31های نوپای شکل گرفته در این ناحیه و بیش از  شرکت

ها  تنها درصد اندکی از آن. خورند سال شکست می 9د از شوند بع گذاری خطرپذیر می های سرمایه از صندوق

توسط « ادغام و تملک»شوند به سودآوری رسیده و یا به صورت عرضه عمومی سهام و یا  موفق می

 . تر، خروج موفقی را تجربه کنند های بزرگ شرکت

خواهد فصیل بحث به ت «سیلیکون درة در گذاری سرمایه روندهای»بخش  مباحث بعدی در گونه که در همان

بوک  های بزرگتری نظیر اینتل و اپل و فیس شرکت نوپا توسط شرکت 100حدود  2041شد، در سال 

ارقام دقیقی از . اند شرکت هم به عرضه عمومی سهام در بازار بورس رسیده 400اند و حدود  خریداری شده

نابع مختلف آنها را بین در دست نیست ولی م ی تاسیس شده در درة سیلیکونهای نوپا تعداد شرکت

هزاران شرکت نوپای دیگر در مراحل شوند،  به جز معدودی که موفق می. زنند تخمین می 21000تا  41000

ها به سایر  افراد شاغل در این شرکت. اند مختلف فعالیت خود با شکست مواجه شده و از این بازار خارج شده

ران در دره سیلیکون  نیروی پیش. اندازندرا به به راه می پیوندند و یا دوباره یک شرکت نوپا ها می شرکت

فرهنگ  ها فرصت مجدد به نوآوران است که از دل آندادن ها و  همین پذیرش عمومی برای شکست شرکت

 . اند های بزرگ این ناحیه سر برآورده شرکت ایجاد شرکت نوپا و

 . پردازیم در ادامه این بخش به بررسی چند شرکت بزرگ دره سیلیکون می
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 اینتل

 

 

توسط ویلیام شاکلی و دو نفر از همکارانش که در آن زمان در  4310پس از اختراع ترانزیستور در اواخر دهه 

کردند، تولید ترانزیستور به طور تجاری مورد توجه شاکلی قرار  های بِل در شرق آمریکا کار می آزمایشگاه

ای نشان ندادند و سرانجام شاکلی با توجه به  ع توجه و عالقههای بِل به این موضو گرفت ولی آزمایشگاه

های شاکلی  یمه هادیآزمایشگاه ن 4316آلتو در شمال کالیفرنیا آمد و در سال وهای خانوادگی به پال وابستگی

در ادامه کار هشت تن از مهندسان  .شکل گرفت درة سیلیکون نوعیویو تاسیس کرد که به  را در ماونتن

کردند را برای همکاری دعوت کرد که به آزمایشگاه  های بِل برای او کار می ان که در آزمایشگاهنخبه و جو

ها بپیوندند ولی به علت روش مدیریتی شاکلی این همکاری دوام پیدا نکرد و این هشت تن  نیمه هادی

ایجاد تشکیالت از آزمایشگاه شاکلی جدا شدند و به فکر  4313مهندس جوان، خبره و با انگیزه در سال 

جدیدی برای تولید تجاری ترانزیستور افتادند ولی هنوز درة سیلیکون اکو سیستم مناسب به ویژه 

گذاران مخاطره پذیر را به خود ندیده بود، لذا این هشت نفر به صنایع فرچایلد که در ساخت دوربین  سرمایه

ها را در آن شرکت  ایلد بخش نیمه هادیکرد پیوستند و با سرمایه صنایع فرچ و لوازم جانبی فعالیت می

توسعه بازار الکترونیک و  .به طور تجاری به بازار عرضه کنندتوسعه دادند و موفق شدند که ترانزیستور را 

داد و این امر انگیزه هشت نفر  ها آینده درخشانی را برای این صنعت نوید می توجه به فناوری نیمه هادی

های جدیدی با  جدا شوند و شرکتنیز ا در صنایع فرچایلد شد که از آن شرکت ه گذار بخش نیمه هادی یانبن

 .سهام داری خودشان تشکیل دهند

در سانتاکالرا در  4368را در سال  406شرکت اینتل 401و رابرت نویس 401ان این گروه گوردون مورپیشتازاز  

است و   ها در جهان تبدیل شده ع نیمه هادیترین شرکت در صنای درة سیلیکون بنیان گذاشتند که به بزرگ

 .توانسته است به عنوان رهبر در این شاخه صنعتی در جهان شناخته شود

                                                                                                                                              

104   Gordon Moore 
105  Robert Noyce 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Intel-logo.svg
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رابرت نویس مخترع مدارهای . ها و مدارهای مجتمع است  اینتل شرکت پیش گام در طراحی و ساخت تراشه

کرد در هر هجده ماه  که پیش بینی مور را مطرح کردمعروف  شود و گوردون مور، قانون مع شناخته میمجت

وان محاسباتی افزایش پیدا شود و در نتیجه ظرفیت و ت تعداد ترانزیستورها روی یک تراشه دوبرابر می

 .کند می

 

 نتلیا گذاران انیبن مور و سینو

بود که در زمان خود نسبت به محصوالت  SRAM3101403محصول  4363اولین محصول اینتل در سال  

 هم چنان ادامه پیدا کرد و در دهة ها و مدارهای مجتمع جدید شت ، تولید تراشهقبلی سرعتی دو برابر دا

ها روی آورد و در پایان این دهه،  با رونق بازار کامپیوترهای شخصی، اینتل نیز به تولید ریز پردازنده 4380

شتر کامپیوترهای با رونق هر چه بی 4330دهه . ها را به خوبی در دست گرفته بود اینتل بازار ریز پردازنده

ای برای اعتبار  های اینتل به نشانه شخصی دوره پیشرفت و موفقیت روز افزون برای اینتل بود و ریز پردازنده

ای فراتر از  ها نظیر پنتیوم خود به نشانه بخشی به کامپیوترهای شخصی تبدیل شد و هر یک از ریزپردازنده

 . دیک محصول بلکه نشانگر توان محاسباتی باال شدن
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نیز وارد  AMDها افول کرد و رقبای دیگری نظیر  به بعد قدری بازار تقاضا برای ریز پردازنده 2000از سال 

اینتل به تولید بعضی محصوالت دیگر نیز توجه کرد ولی کمتر  2000بازار شدند از این رو از اوایل سالهای 

 x86های  و ارائه پردازنده 4380های  ل به سالترین دوران رونق گرفتن اینت مهم. آورد موفقیتی به دست می

و  80286های  پردازنده IBMگردد که با رونق گرفتن بازار کامپیوترهای شخصی به ویژه کامپیوترهای  بر می

گی پیدا کردند ولی با تغییر و تحول بازار، اینتل نیز با تولید محصوالت جدید و زربازار ب  80386پس از آن 

 .خود را در بازار محفوظ نگاه داردمتنوع توانست سهم 

 

 کردند دایپ یبزرگ بازار ها زپردازندهیر

تر در این زمینه  را روانه بازار کرد که با تولید محصوالت پیشرفته SSDبه بعد اینتل محصوالت  2008از سال 

د و حضور قوی در بازار دارد ولی هم چنان تنوع بخشیدن به محصوالت برای حضور در بازارهای جدی

های  ها که از سال بعضی از این فعالیت. شوند های اصلی اینتل محسوب می همکاری با سایرین، از سیاست

 .اند اجماال به قرار زیر قابل ذکر هستند به بعد شروع شده 2001

های موبایل و هم کاری با  برای دانش آموزان، تولید پردازنده «کالسی هم» پیوترهمکاری با اپل، تولید کام

، سیستم امنیت خودرو، و باالخره ITوگل، تولید تراشه برای سرورها، مونیتور کنترل مصرف انرژی، مدیر گ

 .های الکترونیکی پوشیدنی

ها است و با تنوع  ها و ریزپردازنده ها و تولید تراشه به هر صورت اینتل هم چنان پیش تاز صنعت نیمه هادی

ترین محصوالت اینتل در  مهم. در بازار محفوظ ساخته استگاه خود را  بخشی به محصوالت و خدمات جای

تراشه بلوتوث، فلش مموری، ریز پردازنده، مادربرد، کارت شبکه، و ریز پردازنده : اند از حال حاضر عبارت

 .موبایل

بستگی آنان  کارکنان اینتل از حق تقدم خرید سهام و دیگر مزایای شغلی برخوردارند و رضایت کارکنان و هم

 .شود شرکت یک اصل مهم محسوب می با

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Intel_8742_153056995.jpg
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 سانتاکالرا در نتلیا یمرکز دفتر

های  های پژوهش و توسعه، مرتبا شرکت اینتل برای توسعه محصوالت و توسعه تکنولوژی عالوه بر فعالیت

توانند ارزش  هایی که می کند و شرکت کنند را بررسی می نوپایی که محصول و تکنولوژی مناسبی تولید می

کند و در این رابطه خریداری بیش از ده شرکت نوپا  ه برای محصوالت اینتل ایجاد کنند را خریداری میافزود

های تولید محصوالت اینتل در  عالوه بر این شایان ذکر است که کارخانه. در پنج سال اخیر قابل توجه است

توسعه اقتصادی در این کشورها کمک فعال هستند و به ... اقصی نقاط دنیا اعم از تایوان، چین، کاستاریکا، و

 .اند کرده

ها در هر هجده ماه، مدتی است که به  قانون مور مبنی بر دو برابر شدن تعداد ترانزیستورها روی تراشه

های جدید در صنایع  گیری حداکثر خود نزدیک شده است و این امر موجب تحوالت بازار و ظهور جهت

گام با بازار جلو  نوع بخشی و تولید محصوالت جدید و تغییر ساختار همتِک خواهد شد و اینتل نیز با ت های

  .خواهد رفت

ی حدود دو میلیون دالر فعالیت خود را آغاز کرد در حال گذار سرمایهبا  4368شرکت اینتل که در سال 

رد دالر بالغ میلیا 10میلیارد دالر دارا است و تولید ناخالص ساالنه آن به بیش از  460حاضر ارزشی بیش از 

 . ها در جهان است صنعت نیمه هادی پیشتازکارمند  400000با بیش از اینتل . شود می
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در دهة . های نوآورانه که در درة سیلیکون شکل گرفت، توسعه کامپیوترهای شخصی بود یکی از فناوری

لوآلتو بر روی ایده های پژوهشی استنفورد و مرکز تحقیقات شرکت زیراکس در پا آزمایشگاه 4360

 .مند نیز به این موضوع توجه داشتند های عالقه کردند، بعضی از تکنولوژیست کامپیوترهای شخصی کار می

 403در بِی اِریا  408پرداختند باشگاه هوم بورو ها در آن جا به تبادل نظر می یکی از مراکزی که تکنولوژیست

دیدند و با  را می دیگر یککالسی بودند در باشگاه  ن همکه در دبیرستا 444و استیو وزنیاک 440استیو جابز. بود

یک کامپیوتر شخصی ساخت تا در باشگاه  4331کردند، تا این که استیو وزنیاک در بهار  هم تبادل نظر می

استیو جابز با یک شم اقتصادی قوی دریافت که بازار بزرگی پیش روی چنین . به دوستانش ارائه کند

 .شرکت کامپیوتری اَپل را تاسیس کردند 4336د و آنان در سال کامپیوترهایی وجود دار

را طراحی کرد و جابز مدل کسب و  Apple Iک یک مهندس الکترونیک خود آموخته بود که کامپیوتر وزنیا

هده گرفت جابز تدارک قطعات و طراحی مدل بازاریابی را به ع. کار را برای این محصول جدید مدیریت کرد

 بایت شاپازاریابی سراغ فروشگاه کامپیوتری جابز برای ب. کرد اک کارهای فنی را دنبال مییدر حالی که وزن

رو شد و برای هر دستگاه بر  دستگاه کامپیوتر رو به  10رفت و با اظهار عالقه مدیر فروشگاه برای سفارش 

 کرامعات الکترونیک دالر توافق کردند، جابز برگه سفارش رسمی را گرفت و به فروشگاه قط 100روی مبلغ 

مراجعه کرد و با ارائه برگه سفارش توانست قطعات الزم را به صورت نسیه دریافت کند و استیوها در گاراژ 

ها را به  ها اقدام کردند و به موقع توانستند آن خانه پدری جابز شبانه، روز به ساختن کامپیوترها و آزمایش آن

رداخت کنند و سود مناسبی نیز کسب نمایند و راهی برای تامین خریدار تحویل دهند و هزینه قطعات را پ

 . های بعدی هموار کنند اعتبار سفارش
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 یشخص یوترهایکامپ نیاول دیتول محل ،آلتوس در لوس جابزاستیو  یپدر خانه گاراژ

ه عنوان های منحصر به فردی داشت برای اولین بار از تلویزیون ب کامپیوتر ساخته شده توسط وزنیاک ویژگی

ها روی نوار کاست و  های منحصر به فرد دیگر نظیر ذخیره برنامه کرد و ویژگی صفحه نمایش استفاده می

ها پیوست و با  نیز به آن 442یکی دیگر از دوستانشان به نام رنالد وین. ای بخشیده بود غیره به آن کارایی ویژه

را   Apple Iدستگاه از کامپیوتر  200عه دهند و ها توانستند کا را توس های بازاریابی جابز آن همت و روش

 .به فروش برسانند

 

 اکیوزن و جابز

هایی که کمبود امکانات و  مستقل از محدودیت Apple II اک به طراحی کامپیوترکار ادامه پیدا کرد وزنی

داشت  تری های پیشرفته ویژگی  Apple IIکامپیوتر. ه بود پرداختپیش رویش گذاشت  Apple Iقطعات در

ولی هنوز هم کمبود سرمایه . داد و همراه با صفحه کلید و صفحه نمایش یک مجموعه کامل را تشکیل می

ها نیز در ارائه اعتبارات  راه نیفتاده بود و بانک خطرپذیری گذار سرمایهمانع پیشرفت و توسعه بود، هنوز 
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رنالد وین که در دریافت . ته شده نبودتردید داشتند چون در آن موقع هنوز بازار کامپیوترهای شخصی شناخ

های قبلی دچار زیان شده بود با نگرانی گروه را ترک کرد ولی باالخره جابز توانست  اعتبارات بانکی در شرکت

دالر وام بگیرد و جابز،  210000مبلغ  یکی از کارآفرینان در درة سیلسکون، 449با ضمانت مایک مارکوال 

 .شرکت را ثبت دادند 4336اک و مارکوال در آوریل وزنی

 

 8 اَپل

به بازار ارائه شد و دیگر یک کامپیوتر با امکانات کامل بود که بازار  4333در  Apple IIکامپیوتر 

ها دستگاه از آن  با توسعه شرکت اپل، میلیون 4380کامپیوترهای خانگی را به شدت تسخیر کرد و تا سال 

به عنوان کامپیوتری   Apple IIIپس از آن کامپیوتر. یل شدمند تبد فروش رفت و اپل به یک شرکت قدرت

و هر چند که از لحاظ طراحی دچار  به بازار ارائه گردید 4380 های اداری و کسب و کار در سال برای محیط

تبدیل  پیشتازبازار مناسبی کسب کرد و دیگر اپل به یک شرکت  ،مشکالتی شد ولی کم کم با رفع مشکالت

وارد بورس سهام شد و سهام آن برای خرید به عموم عرضه  4380دسامبر سال  42وز اپل ر. شده بود

که شرکت خودروسازی فورد وارد بورس سهام  4316ترین شرکتی شد که بعد از سال  گردید، اپل با ارزش

با ورود اپل به بورس سهام، بیش از . شده بود، به بورس سهام وارد شد و سهام آن به عموم عرضه گردید

. سابقه بود ند، میلیونر شدند و این تعداد بینفر از کارکنان اپل که سهام تشویقی دریافت کرده بود 900

میلیارد  600ارزش سهام آن از  هولی امروز میلیارد دالر رسید 3/4ه بورس به ارزش شرکت اپل پس از ورود ب

و توسعه ساختار و نظام مدیریتی  پس از ورود به بورس سهام، توسعه محصوالت !دالر نیز فراتر رفته است

با صفحه نمایش  Macکامپیوترهای سری . شرکت مورد توجه استیو جابز و سایر مدیران قرار گرفت

مورد توجه بیش از پیش  Mac Paintو  Mac Writerهای مناسب نظیر افزار نرمگرافیکی پیشرفته و 
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ل که بیشتر روحیه فنی و تکنیکی داشتند تصمیم از لحاظ نظام مدیریتی نیز، مدیران اپ. کاربران قرار گرفت

  .تر اداره شود ای مدیرعاملی برگزینند تا شرکت به صورت حرفه گرفتند یک مدیر با سابقه را به

 

 

 1124 نتاشیمک

اسکولی با استقبال . کوال را به عنوان مدیر عامل برگزیدند مدیر عامل شرکت پپسی441یلذا جان اسکول

خواهی  آیا می"ارفه استیوجابز خطاب به او گفت مسئولیت شرکت شد و در جلسه معدار  استیوجابز عهده

های بازاریابی  اسکولی سیستم "یایی تا با هم دنیا را عوض کنیم؟خواهی ب همه عمر آب و شکر بفروشی یا می

و مدیریتی جدیدی را که بعضا موفق هم نبود در شرکت حاکم کرد ولی فضای کاری جدید که بر اساس 

کرد خوش نیامد  گرفت به مصداق استیو جابز که همیشه متفاوت عمل می های مدیریتی شکل می دیسیپلین

و در برخورد بین این دو، مدیران ارشد با این فکر که با نظام مدیریتی پیشرفته سود آوری شرکت تضمین 

 30ک سهم به مبلغ میلیون سهامش به جز ی 1/6شود، طرف اسکولی را گرفتند و جابز با فروش همه  می

 !از شرکت اپل بیرون رفت 4381میلیون دالر در سال 

ترین شرکت  را خریداری کرد و با افزایش سرمایه آن را به موفق 441جابز پس از خروج از اپل شرکت پیکسار

 اسباب بازیفیلم داستان  های انیمیشن به کمک کامپیوتر، تبدیل کرد و پس از موفقیت زیادِ در تولید فیلم

را نیز  Nextهم زمان، شرکت کامپیوتری جدید . ین شرکت را هم به مبلغ خوبی به شرکت دیسنی فروختا

ای از مهندسانی که از اپل به او پیوسته بودند ابتدا روی ایجاد سخت  راه اندازی کرد که با همکاری عده

ی به ویژه توسعه افزار نرمهای  افزارهای جدید و پیشرفته متمرکز شد ولی پس از مدتی صرفا به فعالیت

 .روی آوردند  NEXT STEPسیستم عامل پیشرفته 
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از رقبا عقب ماند و  4330شرکت اپل با خروج جابز دوران فراز و نشیب را آغاز کرد ولی کم کم در اوایل دهه 

داران برای خروج شرکت از بحران به دنبال  شرکت در وضعیت ورشکستگی قرار گرفت ولی مدیران و سهام

عه و یا خریداری سیستم عامل جدیدی افتادند که محصوالت اپل را ارتقا دهد بعد از مدتی بهترین توس

اپل . توسعه یافته بود  NEXTشناخته شد که در شرکت   NEXT STEPها سیستم عامل  انتخاب برای آن

جابز خریداری  میلیون سهم از سهام اپل به استیو 1/4میلیون دالر و اهدای  123را به مبلغ  NEXTشرکت 

 .به اپل بازگشت و کم کم دوباره زمام امور اپل را در دست گرفت 4336کرد و استیو جابز مجددا در سال 

های  کار را مجددا در اپل شروع کرد و به بازسازی خط تولید شرکت پرداخت و فعالیت 4333جابز در سال 

 Mac یکامپیوترها. ل تجاری معمول داشتی و مدافزار نرممتعددی را در توسعه محصوالت سخت افزاری و 

تبدیل شد ارتقا  iOSتوسعه یافته بود و باالخره هم به  NEXT STEPکه بر اساس  Mac OSرا با سیستم  

 .ها را روز آمد کرد و باال برد وری آن داد و بهره

جدید،  به عنوان سیستم صوتی دیجیتالی iPodو کامپیوترهای جدیدتر و  Mac Bookمحصوالتی نظیر 

راه  446اپل استور 2004در سال . ای از کار و تالش و پیشرفت و موفقیت در اپل پدید آوردند محیط تازه

 iTunesپرداخت که باالخره به  های جدید از روی شبکه می اندازی شد که به فروش موسیقی و آهنگ

راه اندازی  .کند ضه میهای کاربردی را بر روی شبکه اینترنت برای فروش عر تبدیل شد که انواع سیستم

ای اپل در ایاالت متحده و بعضی کشورهای دیگر ارتباط تنگاتنگی با مشتریان  های زنجیره فروشگاه

 .افزاری ایجاد کرد محصوالت سخت

 

   8010پد  آی 
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های  های موبایل و ارائه موبایل تحول جدیدی در سیستم 2003در سال  iPhoneاستیو جابز باالخره با ارائه 

تحول جدیدی در دنیای کامپیوتر و ارتباطات به وجود  iPadنیز با ارائه   2040 شمند ارائه کرد و در سالهو

ها برای فروش روی اَپ  های کاربردی و ارائه آن پس از آن با فرخوان برنامه نویسان برای توسعه سیستم. آورد

های کاربردی در جهان  لید سیستمدر فروش حاصله، تحولی بزرگ در تو% 30و مشارکت به میزان  443استور

پدید آورد که موجب شده است صدها هزار سیستم توسط برنامه نویسان در اقصی نقاط دنیا تولید و برای 

 .فروش ارائه شود

 

 8011 اکتبر 2 اپل، شرکتیادبود استیو جابز، 

تی زیادی در دنیای به عنوان مدیر عامل اپل تحوال 2044تا  2003استیو جابز با خالقیت و نوآوری از 

پس از آن نیز . فناوری و کسب و کار پدید آورد تا این که بیماری امانش نداد و اپل را به یاران جوانتر سپرد

های توسعه یافته محصوالت قبلی هستند و ارائه  اپل هم چنان در ارائه محصوالت جدید که سیستم

برای پرداخت و دریافت به کمک تلفن هوشمند های مالی  های هوشمند یا سیستم محصوالتی از قبیل ساعت

 600شرکتی که ارزش آن از . و غیره هم چنان به عنوان یک شرکت فعال و پویا مشغول فعالیت است

 .میلیارد دالر بوده است 430بالغ بر  2049میلیارد دالر فراتر رفته است و درآمد آن در سال 

  

                                                                                                                                              

117 App Store 



204 

 

 گوگل

 

ها بسته بودند چون روی چنارهای این  نی بر روی رفت و آمد ماشیهای پردیس گوگل را مدت یکی از خیابان

برای حفاظت از جوجه  .هایشان تازه سر از تخم در آورده بودند لک النه داشتند و جوجه خیابان تعدادی لک

 !ها تا جان بگیرند خیابان بسته شده بود لک لک

و پیش تاز در عصر اینترنت و نه تنها به  بنیان گوگل شرکت متفاوتی است نه تنها به عنوان یک شرکت دانش

پردازی تا راه اندازی شرکت نوپا و باالخره تبدیل شدن به یک  عنوان شرکتی که مسیر کارآفرینی را از ایده

متفاوتی در فضای کار و توسعه  «فرهنگ»شرکت سهامی عام با موفقیت پیموده است، بلکه از این نظر که 

هنگی که از اقتصاد نوآوری ناشی شده است، فرهنگی که به محیط کاری، فر. تکنولوژی ایجاد کرده است

 .دهد های شرکت اهمیت می رضایت و هم بستگی کارکنان، و رضایت مشتریان به عنوان اولویت

 

 .است معروف «پلکس گوگل» بهکه  ویو ماونتنشهر  در گوگلاصلی  سیپرد

ویو یعنی در  اش در مانتن خاطر وجود سازمان مرکزی برای درة سیلیکون نیز اهمیت گوگل بیش از آن که به

مهندس و دانشمند باشد در این نکته نهفته است که گوگل در درة  90000قلب درة سیلیکون با بیش از 

ها در دنیا تبدیل  ترین شرکت سیلیکون شکل گرفت و شروع به فعالیت کرد و رشد کرد و به یکی از بزرگ

ی و مبتنی بر نوآوری شکل گرفته و افزار نرمهای دانش بنیان و  اساس ایده شرکتی که عمدتا بر. شده است

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Logo_Google_2013_Official.svg
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در  موظفشاناز زمان کار % 20کنند  و دانشمندانی که در گوگل کار می و مهندسان کارکنان. رشد کرده است

ترین  همای که عالقه دارند بپردازند و این امر یکی از م توانند به پژوهش و توسعه در هر زمینه شرکت را می

اجزای فرهنگ گوگل است، هر چند نوآوریِ کارآمد که به توسعه محصول منجر شود موجب ارتقای شغلی و 

شود ولی مهم تر از آن فرهنگی است که در گوگل حاکم شده است که  هایی برای کارکنان می احیانا پاداش

شخصی و احساس غرور و افتخار ها برای نوآوری و ابداعات جدید برای رضایت خاطر  ها و چالش همه تالش

 عالوه بر آن تیمی از مهندسان و کارشناسان. شود و این امر فرهنگ کاری بسیار ارزشمندی است انجام می

کنند و  های نوپا را در درة سیلیکون و حتی نقاط دیگر جهان رصد می مجرب در گوگل مرتبا شرکت

های گوناگون  ند که برای توسعه و تکمیل فعالیتهایی که دستاوردهای نوآورانه مطلوبی داشته باش شرکت

گیرند و این امر نیز به توسعه  کنند و تکنولوژی آنان را در اختیار می گوگل مفید واقع شوند را خریداری می

دهد و توسعه آن بر مبنای توسعه  گوگل به نوآوری اهمیت می. دهد های گوگل شتاب بیشتری می فعالیت

های کارکنان، و یا  های پژوهش و توسعه، یا نوآوری عم از نوآوری در بخشنوآوری شکل گرفته است ا

 .کنند های نوپا به گوگل اضافه می هایی که شرکت نوآوری

میلیارد دالر  60آن حدود میلیارد دالر رسیده است و درآمد سالیانه  100ارزش شرکت گوگل به حدود 

گذرد و کمتر از یک دهه است که به  آن نمی سال از تاسیس 41است، برای شرکتی که اندکی بیش از 

های بزرگ خودروسازی،  شرکت سهامی عام تبدیل شده است دستاورد بزرگی است که در مقایسه با شرکت

 اما ببینیم داستان گوگل از کجا آغاز شد؟. نفتی و غیره این شرکتِ دانش بنیان گوی رقابت را برده است

و سِرگی  448توسط لری پیج  در دانشگاه استنفورد 4336ژانویه پژوهشی در  گوگل به عنوان یک پروژة

در آن زمان موتورهای . که دو دانشجوی دکتری علوم کامپیوتر در استنفورد بودند، شروع شد 443برین

های ساده و شمارش تعداد ظاهر شدن یک عبارت در صفحه، رتبه  جستجو، نتیجه هر جستجو را با الگوریتم

و سرگی مدلی طراحی کردند که روش بهتری در تحلیل رابطه بین صفحات وب  کردند ولی لری بندی می

نامیدند، در این روش مربوط بودن یک وب سایت و  420ها این روش جدید را پیج رنک کرد، آن ارائه می

کنند،  با شاخص مرتبط با تعداد صفحات و اهمیت صفحاتی که به سایت مورد نظر اشاره می ،اولویت آن

 .د و بر اساس این الگوریتم موتور جستجوی جدیدی شکل گرفتشو تعیین می

های قبلی در تعیین اهمیت یک  شد چون از بررسی لینک نامیده می BackRubالگوریتم ابداعی در بدو امر 

است که عدد یک  googolنامیدند که تحریف کلمه   Googleشد ولی سرانجام آن را  سایت استفاده می
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در بدو . دهد د بررسی قرار میه نشانه آن که هر جستجو تعداد زیادی اطالعات را موربا هزار تا صفر، ب است

ولی نام دامنه  google.stanford.edu: تحت نام دامنه دانشگاه استنفورد عملیاتی شد  Googleامر

Google  به ثبت رسید که محل آن،  4338سپتامبر  1ثبت شد و شرکت گوگل در  4333سپتامبر  41در

 .پارک در درة سیلیکون بود یک خانه در منلو گاراژ

 

 یلَر و یسِرگ گوگل، گذاران انیبن

! یک دانشجوی دیگر دکتری در استنفورد به عنوان اولین نفر به استخدام گوگل درآمد 424کریگ سیلورستاین

به  کند، و شرکتی شکل گرفت که در واقع خدمات روزمره برای عموم مردم در اقصی نقاط دنیا فراهم می

تعداد مراجعه کنندگان به موتور جستجوی گوگل در آن ماه از مرز یک  2044طوری که در ماه مه سال 

 !میلیارد نفر گذشت

 

 !شد شروع ساده یلیخ یطراحیک  با گوگل صفحة نیاول
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حتی قبل  4338بود که در اوت  سان از بنیان گذاران شرکت 422در گوگل اندی بکتولشیم گذار سرمایهاولین 

پذیر  گذاران خطر سرمایه ،ی کرد، ولی پس از ثبت شرکتگذار سرمایهدالر در آن  400000ثبت گوگل از 

وقتی . رفت و توسعه نقش جدی ایفا کردند گذاری کردند و در هدایت آن برای پیش معتبری در گوگل سرمایه

امه تحصیل در دوره کم پا گرفته بود لری و سرگی چون اداره و توسعه شرکت را مانع از اد که شرکت کم

ها به یکی از  دیدند تصمیم گرفتند شرکت را بفروشند و مشغول ادامه تحصیل شوند، آن دکتری می

دالر برای فروش شرکت پیشنهاد کردند،  یک میلیون گذاری مراجعه کردند و مبلغ های سرمایه شرکت

ولی پس از مدتی در ! ئین آمدنددالر هم پا 310000ها در مذاکره حتی تا  خریدار رغبتی نشان نداد و آن

در دور جدید جلب  4333واقع ادامه تحصیل را رها کردند و فقط به کارِ شرکت پرداختند و در ژوئن 

های  سرمایه جذب کنند و فعالیت خطرپذیران گذار سرمایهمیلیون دالر از  21ی توانستند مبلغ گذار سرمایه

 .گوگل با شتاب روز افزون ادامه پیدا کرد

 

 گوگل سرور نیولا

 4333دستانی را در ماه مه امید کر های تجاری، برای توسعه سیستمهای تکنولوژیک  در کنار توسعه سیستم 

های مختلفی  گرفته بود و در شرکت MBAکردستانی الکترونیک خوانده بود و از استنفورد . جذب گوگل شد

امید نقش . های تجاری در سابقه خود داشت تمهای موفقی اعم از کارهای فناورانه و یا توسعه سیس فعالیت
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های تجاری  های تجاری در گوگل ایفا کرد و با مدل جذب آگهی و دیگر مدل ای در توسعه سیستم عمده

 .توانست درآمد سرشاری برای گوگل تامین کند

هی مناسبی شد و اداره شرکت نیاز به سازماند تر می های مختلف، گوگل روز به روز بزرگ با توسعه فعالیت

ان یک فرد مناسبی را برای مدیر عاملی پیدا گذار سرمایهداشت، لری و سرگی تصمیم گرفتند بنابر پیشنهاد 

ها بیشتر به توسعه تکنولوژیک بپردازند، باالخره  دار شود و آن کنند که سازمان دهی و ادارة شرکت را عهده

اشمیت دکتری . ت مدیره جذب کردندرا به عنوان رئیس هیا 429اریک اشمیت 2004ها در مارچ  آن

های مختلف تجربیات ارزنده  های آکادمیک و شرکت ها در محیط الکترونیک از دانشگاه برکلی داشت و سال

گزین لری شد که  اشمیت بعد از مدتی جای. ها اندوخته بود ای در زمینه توسعه تکنولوژی و یا اداره شرکت

مدت ده سال در این سمت باقی ماند و در ساختاردهی و توسعه اشمیت به . تاکنون مدیر عامل شرکت بود

 .ای ایفا کرد گوگل نقش عمده

دار مدیر عاملی شد و اشمیت در راس هیات مدیره همکاری خود را با گوگل  لری مجددا عهده 2044در سال 

 .دهد ادامه می

 

 

امل گوگل در دوران رشد سریع آن از مدیرع) تیاشماریک  گذار گوگل به همراه برین دو بنیان یسرگ ،پیج یلر

 (8011تا  8001
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سهام خود را در بورس عرضه کرد و تبدیل به شرکت  2001اوت  43گوگل پنج سال پس از تاسیس در 

میلیارد دالر رسید،  63/4سهامی عام شد با استقبالی که از عرضه سهام گوگل به عمل آمد ارزش شرکت به 

 !ارد دالر قرار گرفته استمیلی 100ارزشی که اکنون در مرز 

چنان مسیر رشد و پیشرفت را پیموده است و برای مراقبت  که گوگل وارد بورس سهام شد نیز هم پس از آن

گذاران در اقلیت قرار گرفتند، حق رای  از شرکت در حالی که تعداد صاحبان سهام افزایش پیدا کرد و بنیان

ها و غیره  های مختلف برای حمایت از نوآوری لذا در فعالیتگذاران در نظر گرفته شد و  ویژه برای بنیان

 .گذاران قرار ندارد مشکلی پیش روی بنیان

توان یکی سیستم پخش آگهی، ارائه موتور جستجو و ابزارهایی  در واقع خدمات و محصوالت گوگل را می

 . گیرند ها قرار می نظیر جی میل و غیره دانست که در کنار سایر فعالیت

ها کسب  هایش مبتنی بر درآمدهای سرشاری است که عمدتا از محل آگهی هر چند ادامه فعالیتگوگل 

است چون به نظر  پیشتازهش و توسعه و نوآورانه بسیار های پژو ی در فعالیتگذار سرمایهکند ولی در  می

 .کند تر می افهرد و هم چنان درآمدهایش را اضدا ها شرکت را سرزنده نگاه می رسد مجموع این فعالیت می

گیرد انجام  هایی که توسط کارکنان در داخل گوگل صورت می ای بر روی نوآوری ی ویژهگذار سرمایهگوگل 

ها به گوگل  های خالقانه و خریداری و انضمام آن های نوپا با ایده دهد و عالوه بر آن در شناسایی شرکت می

میل و غیره در  رائه انواع خدمات در گوگل از قبیل جیهای متنوعی برای ا پروژه. کند بسیار فعاالنه عمل می

های  خریداری و در اختیار گرفتن یوتیوب و ارائه سرویس. اند های آزاد و نوآورانه شکل گرفته همین فعالیت

هایی است که  های فعالیت صوتی و تصویری، و در اختیار گرفتن آندروید و وارد شدن به بازار موبایل از نمونه

 .های دیگر شکل گرفت شرکتبا خرید 

 

 .است گوگل فعال یها بخش از دیآندرو یها اپ بازار و دیآندرو بخش
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های فعال  های رباتیک و هوش مصنوعی از بخش های خود راننده و سیستم ها نیز مانند ماشین بعضی پروژه

های پژوهشی و رصد  های متنوع دیگری نیز با فعالیت گوگل در زمینه. برای توسعه بازار در آینده هستند

های نوآورانه با نگاه به  از جمله فعالیت. اندیشد های نوآورانه به طور فعال به رشد و توسعه در آینده می فعالیت

ها نظیر ساعت و غیره توجه کرد و یا مبحث اینترنت همه  توان به عینک گوگل و سایر پوشیدنی آینده می

ها  شود، در هر موضوع نیز سیاست دنبال می بیشتر توسعه برای چیز و حتی ورود گوگل به تجارت الکترونیک

 .شود ای در نظر گرفته می های ویژه و استراتژی

 

 گوگل نکیع

ویو در قلب درة  گوگل که از یک گاراژ کوچک در منلوپارک شروع کرده بود اکنون پردیس بزرگی در ماونتین

رانه آن است ولی در بسیاری از کشورهای دیگر نیز های عمده فناو سیلیکون، جایگاه دفتر مرکزی و فعالیت

 .های تکنولوژیک هستند های آن فعاالنه مشغول ارائه خدمات و فعالیت دفاتر و نمایندگی

  

 

 

 ویو ماونتن در گوگل
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نفر از کارکنان گوگل مشغول کار هستند و همه گونه  90000در پردیس گوگل در ماونتین ویو حدود 

ها است به  های انرژی بخش و امکانات رفاهی و ورزشی در اختیار آن وسایل رفاهی اعم از غذا و خوراکی

های تنومند که  که در سایه سار درخت داند طوری که هر یک از آنان خود را عضو این خانواده بزرگ می

 .دهند به تالش و نوآوری معنا می آغوش برای پرندگان گشوده اند

 

 فضاهای کار
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 بوک  فیس

 

    

در شرق آمریکا به عنوان یک پروژة دانشجویی شروع شد ولی در مراحل  بوک در دانشگاه هاروارد فیس

رفت  ها برای پیش تواند به آن گذاران دریافتند که محیط آمادة درة سیلیکون می آغازین رشد و توسعه بنیان

خواستند در یکی از  می آمدند که به درة سیلیکونگویند  می. یکون شدندکمک کند و لذا راهی درة سیل

جای پرداخت اجاره بها،  صاحب ملک به ولی به های نزدیک دانشگاه استنفورد مستقر شوند مانساخت

گویند صاحبان ساختمان به این شرکت نوپا چندان  ولی می دندمقداری از سهام شرکت نوپا را پیشنهاد کر

تو مستقر شد و در همان اطراف پالوآل دیگری بوک در محل فیس! امیدی نبستند و پیشنهاد را قبول نکردند

به نقاشی که آوردند که آن محل را برایشان رنگ آمیزی کند هم به جای دستمزد،  شودگفته میباز هم 

بوک به  بوک نوپا را پیشنهاد کردند که نقاش خوش شانس آن را پذیرفت و پس از آن که فیس سهام فیس

 !ها دالر رسید یک شرکت سهامی عام تبدیل شد به میلیون

یک اتاقِ خوابگاه در دانشگاه هاروارد در شرق آمریکا شروع شد سپس به درة سیلیکون آمد و  بوک از فیس

. نیز در پردیس بزرگی در منلوپارک در در درة سیلیکون مستقر است مراحل رشد خود را طی کرد و اکنون

ود با درآمد ش میلیارد دالر برآورد می 200کارمند دارد و ارزش آن حدود  8000بوک در حال حاضر  فیس

 .میلیارد دالر نزدیک شده است 40ای که به  سالیانه

وقتی که دانشجوی سال دوم کارشناسی در دانشگاه هاروارد بود شاید به  2009در سال  421مارک زوکربرگ

های  های دانشجویان ساکن خوابگاه های نوجوانی یک برنامه کامپیوتری نوشت و عکس قصد شیطنت

ها بر روی یک سایت قرار داد تا بازدید  های خوابگاه رد را با هَک کردن پایگاه دادهدانشجویی دانشگاه هاروا

مورد استقبال دانشجویان هاروارد قرار گرفت ولی خیلی زود  ،ها بپردازند، سایت کنندگان به مقایسه چهره

هام نقض کپی رایت دانشگاه هاروارد سایت را تعطیل کرد و زوکربرگ به کمیته انظباطی فراخوانده شد و با ات

مارک از این اتهام تبرئه شد ولی از همین ایده برای انجام پروژه درس . و نقض حریم شخصی افراد مواجه شد
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با  همراهتصویر از رم باستان را  100تاریخ هنر که در همان نیمسال ثبت نام کرده بود استفاده کرد و 

توانستند نظر خود را کنار هر تصویر  ندگان نیز میتوضیحی برای هر یک روی سایت قرار داد که بازدید کن

 .منعکس کنند

 

 هاروارد دانشگاه در زوکربرگ مارک

فعال شد و  2001سال بعد سایت جدیدی راه انداخت که در ژانویه  با استفاده از این ایده، زوکربرگ در نیم 

که این سایت جدید راه افتاد سه شش روز بعد از آن . کم ایدة ایجاد یک شبکه اجتماعی شکل گرفته بود کم

ها به زوکربرگ  تن از دانشجویان دوره کارشناسی هاروارد ادعا کردند که ایدة راه اندازی شبکه اجتماعی را آن

سهم از  میلیون 2/4با واگذاری  2008اند، این ادعا به یک دعوای حقوقی کشیده شد و باالخره در سال  داده

 900بیش از  این سهام و بوک به شرکت سهامی عام تبدیل شد که فیس موقعی ها، بوک به آن سهام فیس

 !ارزید، دعوا خاتمه پیدا کرد میلیون دالر می

دیگر از  421کم زوکربرگ متوجه شد که برای موفقیت به یک تیم احتیاج دارد و چند تن کمدر شروع کار، 

ک و گرافیکی و از لحاظ مدل کسب و ی دعوت کرد و کار از لحاظ تکنولوژیهمکارهای خود را به  کالسی هم

عضویت در . بوک را ایجاد کردند این عده بعدا به عنوان هیات موسس، شرکت فیس. کار توسعه پید کرد

سایت ابتدا محدود به دانشجویان هاروارد بود ولی بعد از مدتی عضویت در سایت به روی دانشجویان 

یورک، و بوستن و باالخره ام آی تی نیز گشوده شد و سپس های کلمبیا، استنفورد، ییل، و بعدا نیو دانشگاه

که قبال  426شان پارکر 2001در اواسط سال  .ها نیز امکان عضویت پیدا کردند دانشجویان سایر دانشگاه

بوک که تازه راه  را برای به اشتراک گذاشتن موسیقی راه انداخته بود به طور اتفاقی با سایت فیس 423نَپستر
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شد و به سراغ مارک رفت و او را نسبت به ارزش تجاری کاری که شروع شده است مطمئن  افتاده بود آشنا

گذاران به شرکت تازه تاسیس ملحق شد و مسئولیت رئیس هیات مدیره  ساخت و به عنوان یکی از بنیان

و رفت ولی جذب سرمایه برای توسعه  تیم کامل شده بود و کار با شتاب پیش می. شرکت را به عهده گرفت

بوک را به درة سیلیکون منتقل کردند تا در  گذاران، فیس بنیان 2001در ژوئن . ادامه کار ضروری بود

 . اکوسیستم درة سیلیکون سرمایه جذب کرده و رشد کنند

 

 

 گرفت شکل یاجتماع شبکه کی عنوان به بوک سیف

کار . بوک انجام داد اری را در فیسگذ گذاران پی پل بود نخستین سرمایه که از بنیان 428در بدو ورود پیتر تیل

در درة سیلیکون با عالقه در آن  خطرپذیران گذار سرمایهگرفت و  بوک مرتبا رونق بیشتری می فیس

 .گذاشت بوک مراحل رشد را پشت سر می کردند و فیس ی میگذار سرمایه

 با شرط حداقل) همه  عضویت را به روی 2006را پیدا کرده بود در سپتامبر  423بوک که نام واقعی اش فیس

ها و کسب و کارها نیز  گشود و بعد از مدتی شرکت( سال تمام و داشتن یک نشانی ایمیل معتبر 49 سن

. بوک داشته باشند که به راه اندازی صفحات گروهی انجامید توانستند صفحات ویژه خود را در فیس

بوک  مختلف جهان به عضویت فیس ها نفر در نقاط بوک مورد اسقبال قرار گرفت و صدها میلیون فیس

های مکتوب و تصویری را  گیرند تا پیام درآمدند که در یک شبکه اجتماعی با دوستان خود در ارتباط قرار می

و شکل جدیدی از روابط  هر کس صاحب یک رسانه شخصی شد به اشتراک گذارند و در واقع دیگر یکبا 
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 بوک نوع جدیدی از ارتباط گروهی را گروهی نیز در فیسصفحات . اجتماعی در دنیای مجازی به وجود آمد

 .حتی در کارهای فرهنگی و تجاری سامان داد

 

 

 بوک سیف صفحة نیولا

های بزرگی چون گوگل و آمازون قرار گرفت و از  بوک مراحل رشد خود را طی کرد و در کنار شرکت فیس

 .سیلیکون جای گرفتخود در منلوپارک در درة  490در پردیس نهایی 2044اوایل سال 

   

 منلوپارک در بوک سیف یورود تابلو
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میلیارد  400وارد بورس سهام شد و ارزش آن در آن موقع بیش از  2042بوک باالخره در اواخر سال  فیس 

 .کرد دالر برآورد شد که باالترین ارزشی بود که یک شرکت در بدو ورود به بورس پیدا می

 

 نزدک سهام بورس بهبوک  فیس ورود یبرا آمد خوش

ها را هدف  بوک که به عنوان یک شبکه اجتماعی شکل گرفت و برقراری ارتباط بین اشخاص و گروه فیس

خود قرار داد با ارائه تبلیغات در فضای مجازی، نظیر یک رسانه گروهی به درآمدهای زیادی دست پیدا کرده 

کند و  ه زیر ساخت تکنولوژیک خود استفاده میهای متن باز برای توسع بوک عمدتا از تکنولوژی فیس. است

های  بوک نیز نظیر شرکت فیس. کند پویا، زنده، و فعال باقی بماند مرتبا با توسعه خدمات مختلف سعی می

کند و هر کدام  اند را رصد می هایی که به مراحل رشد رسیده های نوپا و حتی شرکت بزرگ دیگر مرتبا شرکت

بوک یکی خرید  ترین خریدهای فیس مهم. کند و کار او باشند را خریداری می که مکمل تکنولوژی یا کسب

به مبلغ یک  2042شرکت اینستاگرام است که به نوعی شبکه اجتماعی اشتراک عکس است و در اوت 

بوک پیوست، خرید مهم دیگر، خرید شرکت واتس آپ قابل ذکر است  میلیارد دالر خریداری شد و به فیس

. بوک خریداری شد میلیارد دالر توسط فیس 43به مبلغ  2041مک رسانی است و در فوریه که در کار پیا

ها برای توسعه و پیشرفت در یک رقابت دائمی در یک فضای نوآوری و خالقیت صورت  همه این فعالیت

 گیرد می

شود  میبوک نیز بر اساس رضایت کارکنان صورت گرفته است امکانات رفاهی موجب  فرهنگ سازمانی فیس

امکان واگذاری و دریافت . بستگی بیشتری داشته باشند و به صورت عضو خانواده عمل کنند که کارکنان هم

دهد و از طرف دیگر  سهام نیز از یک طرف ارتباط کارکنان را سازمان یافته و به صورت دراز مدت شکل می

ها بر اساس کار تیمی شکل  ر شرکتبوک نیز مثل سای فیس .کند پشتیبانی مادی نیز برای آنان فراهم می
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کرد، در این رابطه  به توسعه ساختار و نظام شرکت اقدامرفت کرد و با جذب مدیران با تجربه  گرفت و پیش

بوک جذب شد و عالوه بر  که از مدیران با تجربه در گوگل بود به فیس 494شریل سند برگ 2042در سال 

چنان مدیرعامل است  دار است و زوکربرگ هم را نیز عهدهعضویت در هیات مدیره، مدیریت اجرایی شرکت 

 . ولی بیشتر به کارهای فنی توجه دارد

 

 

 بوک سیف سیپرد داخل

مارک همیشه ": بوک شریل سند برگ ابراز داشت مقارن با دهمین سال تاسیس فیس 2041در ژانویه 

ای برآورده کردن این چشم انداز بوک فقط به عنوان یک شرکت شروع به کار نکرد، بلکه بر گوید فیس می

 "!شکل گرفت که دنیا را به هم متصل کند
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 سیلیکون اکوسیستم درۀ
 نوآوری ثقل مرکز عنوان به که است فرانسیسکو سان شهر جنوب در ازتهران کوچکتر ای ناحیه سیلیکون درة

 بزرگ های شرکت از بسیاری رشد و تولد محل ناحیه این. شود می تلقی نوین های فناوری در اختراع و

 یا اطالعات فناوری و الکترونیک صنایع در مدرن های فناوری داران طالیه اکثر که جایی تا است بنیان دانش

 هر و اند داشته فعالی حضور ناحیه این در خود بلوغ دوران در یا اند شده متولد ناحیه این کنار و گوشه در

 .اند داشته نقش کنیم می زندگی آن در وزامر ما که جهانی موثر تغییر در ها آن از یک

 سیلیکون ۀدر گیری شکل بر موثر عوامل و ها ویژگی
 این از برخی. است کرده کمک بنیان دانش اقتصاد مرکز این رشد و بقا گیری، شکل به عوامل از ای مجموعه

 توسط ها آن از یاریبس و اند گرفته قرار هم کنار در زمان از ای برهه در تصادفی کامالً صورت به عوامل

 . اند فتهیا وگسترش شده ایجاد زمان گذر در گذاران سرمایه و ها دانشگاه دولت، قبیل از تاثیرگذاری گران بازی

 کارآمد در دخیل عوامل مجموعه. است جهان در بنیان دانش اقتصاد کانونی نقطه حاضر درحال سیلیکون درة

 نهادهای تا نوآوری مشوق قوانین از و ،خطرپذیر گذاران سرمایه تا گرفته مستعد نخبگان از اقتصاد این بودن

 از نظیری کم نمونه دیگر یک با تنگاتنگ تعامل در که دهند می تشکیل را «منسجم کل» یک آن، مقوم

 بررسی شایسته بیرونی امر یک مثابه به سیلکون درة. است کرده ایجاد را بنیان دانش اقتصاد و نوآوری فضای

 پی در که گزاران سیاست از دسته آن برای زیادی آموزنده نکات تواند می آن شناخت و مطالعه هک چرا است؛

 در و متفاوت، کرد روی دو جا این در .باشد داشته بر در هستند بنیان دانش اقتصاد و نوآوری ترویج و تقویت

 . کنیم می دنبال شناخت بیشتر برای مکمل را حال عین

 دوم کرد روی در. است آن اجزای به جامع نگاهی در بنیان دانش اقتصاد این موجود وضع بررسی اول کرد روی

 سیر این. کنیم می مرور است داده شکل را امروز سیلیکون درة چه آن و پرداخته تاریخی سیر بررسی به

 نگاهی ولی کند می کمک موجود این اجزای کارکرد درک به الجرمکه در فصول پیشین آمده است  تاریخی

 برای تاریخی سیر که آن برای باشد مناسبی عزیمت نقطه تواند می است برداشت قابل حاضر حال در آنچه به

 .شود تر ملموس مخاطب
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  «اکوسیستم» یک مثابة به سیلیکون درۀ
 و است رشد حال در زنده موجود یک مشابه که اجزاست از تنیده هم در مجموعه یک سیلیکون درة

 اجزای از مختلف مجموعه چند توان می و هستند یهمکار و تعامل حال در هم با آن مختلف های بخش

 های سیستم در دیگر یک با که داد تشخیص را سیلیکون درة اقتصادی اکوسیستم دهندة شکل متفاوت

 و باشد تر راحت مجموعه این در موثر اجزای کارکرد و نقش فهم که آن برای. هستند تعامل مشغول هماهنگی

 چارچوب در را ها آن از دسته هر ابتدا در که است بهتر شود داده داده تشخیص راحتی به اجزا ملتعا نحوه

. کنیم بررسی … سرمایه، تامین سیستم حقوقی، سیستم استعداد، جذب سیستم قبیل از مجزا سیستم یک

 دست به اکوسیستم این کلیت از جامعی تصویر تا کرده تشریح را ها سیستم همه بین تعامل و یهمکار نهایتاً

 . شود داده

 استعداد جذب سیستم
 زندگی سیلیکون درة در که افرادی% 21 از بیش. شود می یافت وفور به ناحیه این در نخبه انسانی نیروی

 مدرک با کار نیروی هزار 1 از بیش گوگل شرکت تنها. هستند دانشگاهی پیشرفته مدارک دارای کنند می

 تراکم. اند شده التحصیل فارغ جهان های دانشگاه بهترین از ها آن اکثر که دارد خود استخدام در دکتری

 های شرکت جذب باعث خود نوبه به مهندسی پیشرفته های حوزه در خصوص به مستعد کار نیروی باالی

 این در مراکزی نیز …هواوی، زیمنس، سامسونگ، مثل بزرگی های شرکت. شود می رو پیش و بنیان دانش

 که متعدد دالیل به ولی اند فتهیا توسعه و شده ایجاد دیگر کشورهای در ها شرکت این. اند کرده دایر ناحیه

 موثر حضور ناحیه این در کنند می سعی است فناوری های حوزه برتر استعدادهای به دسترسی ها آن از یکی

. افتد می ناحیه این به رشانگذ زود یا دیر نیز نوپا و نوآور های شرکت از بسیاری دیگر سوی از. باشند داشته

 هاروارد دانشگاه در پیش سال 40 حدود است اینترنت عصر غول چند از یکی االن که بوک فیس شرکت

. بیاورند ناحیه این به را بوک فیس گرفتند تصمیم کوتاه مدتی از پس آن ارانگذ بنیان ولی شد تاسیس

 . است بوده جایی به جا این های انگیزه از یکی برتر استعدادهای به دسترسی

 مختف های بخش ناحیه این در متخصص و ورزیده کار نیروی نگاهداشت و جذب پرورش، فرایند درک برای

 . کنیم می بررسی را سیستم این

 استعداد چشمه دانشگاه،
 یساز آماده و روز دانش آموزش و جهان سراسر از استعدادها بهترین جذب با برکلی و استنفورد های دانشگاه 

 منطقه این بنیان دانش های شرکت برای برتر استعدادهای از ای چشمه عنوان به کار، بازار برای دانشجویان
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 قرار جهانی های دانشگاه برترین بین در دو هر که پژوهش و آموزش غول دو این بر عالوه. کنند می عمل

 متخصصان صنعت، نیازهای بر تمرکز با نیز خوزه سن ایالتی دانشگاه مثل دیگری های دانشگاه دارند،

 و متنوع های همکاری طریق از ها دانشگاه این همه. ندک می عرضه ناحیه این رقابتی کار بازار به را کارآمدی

 و دانشگاهی دروس در را تحوالت این سرعت به و دارند قرار صنعت تحوالت آخرین جریان در متعدد

 نوپا های شرکت برای ها دانشگاه این دیگر سوی از. کنند می دنبال و کرده وارد خود آکادمیک های پژوهش

 علمی متدهای و ها تکنیک ترین پیشرفته و آکادمیک تحوالت آخرین به دسترسی برای غنی بسیار منبعی

 که است کیلومتری چند شعاع در جستجویی مستلزم عموما علمی زمینه هر در ها بهترین یافتن. است

 . شود منجر موفق شرکتی و ساله چندین مشارکتی بسا چه و پربار دیداری به ساعت چند عرض در تواند می

  استعداد جذب ربای آهن صنعت،
 و نکرده اکتفا ناحیه این برتر های دانشگاه به صرفا هستند فعال سیلیکون درة در که بنیانی دانش های شرکت

 موفق های شرکت انتظار در درخشانی آینده. گردند می استعدادها برترین دنبال به جهان سرتاسر در همواره

 های پتانسیل و اندازند می راه به جدید بازاری موجود، نظم زدن برهم با همواره که چرا است بنیان دانش

 استعدادهای ربای آهن نقش در خود نوبه به تحقیقاتی پیشرو و معظم های شرکت. کنند می جذب را بسیاری

 حرکت بنیان دانش شرکت یک موفقیت الزمه. کنند می عمل ناحیه این هب کشورها و ها دانشگاه سایر از برتر

 هزینه که شود می باعث امر همین .است علمی دستاوردهای آخرین از آگاهی و تکنولوژیک تحوالت لبة بر

 به منجر اندک تعلل همان بسا چه که چرا باشد زیاد بسیار علمی دستاوردهای آخرین گرفتن نادیده فرصت

 از استعدادها بهترین جذب که است فضا این در. شود رقبا سایر به رقابت کردن واگذار یا تحقیقات نماند ابتر

 کرده تبدیل فراوانی استعدادهای جذب محل به را ناحیه این و است بنیان دانش های شرکت های اولویت

 . است

  افزایی هم
 و استعداد با افراد. شود می خالقیت رواج و یادگیری تسهیل افزایی، هم باعث باهوش و مستعد افراد تراکم

 دانشگاهی های دوره از گاهی روزمره گفتگوهای و شوند می روبرو دیگر مستعد افراد با کنار و گوشه در مشتاق

 و دوستانه محافل در و گرفته قرار دیگر مستعد افراد های ایده معرض در مستعد افراد. شود می پربارتر

 فضای مورد در ضمنی دانش انتقال. گیرند می قرار تکنولوژی تحوالت آخرین یانجر در ناخودآگاه غیرکاری

 رسمی غیر محافل در دیگر ظرایف و نوپا های شرکت سازوکارهای محصول، به ایده تبدیل نحوه کار، و کسب

 از دور و شود می جدید های ایده زدن جرقه موجب گاهی ها ایده قرارگرفتن هم کنار در. گیرد می صورت نیز

 دوستانه جمع یک در ،دیگر یک مکمل حال عین در و نزدیک های تخصص با افرادی مجموعه که نیست ذهن

 . بیافتند جدید شرکت یک تاسیس فکر به
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 استعدادها بازیافت
 نفسه فی امر این. هستند جدید بازارهای ایجاد و نو محصوالت خلق حال در همواره بنیان دانش های شرکت

 در) موجود نظم زدن برهم قابلیت دارای حال عین در و( شکست باالی احتمال خاطر به) پرمخاطره بسیار

 حدود گوگل شرکت که کنیم توجه مساله این به است کافی مطلب این درک برای. است( موفقیت صورت

 اند شده منقرض اینترنتی جستجوی زمینه در آن اولیه رقبای از بسیاری است، آمده وجود به پیش سال 41

 اجتماعی شبکه بزرگترین امروزه که بوک فیس شرکت. شود می تهدید جدیدی مدعیان توسط اینک و

 خارج رقابت عرصه از را خود پیشین رقبای اکثر و است شده تاسیس پیش سال 40 حدود دارد را مجازی

 که هایی شرکت متخصص نیروهای سر بر چه که است این رسد می ذهن به که مهمی سوال. است کرده

 که کسانی از زیادی بخش سیلیکون، درة در بنیان دانش های شرکت وفور به توجه با آید؟ می شوند می حذف

 هم ها آن از بخشی. شوند می کار به مشغول جدید های شرکت در شوند می خارج افول به رو های شرکت از

 این اکثر حالت هر در. دازندپر می تحصیالت یا جدید های مهارت یادگیری به و شمرده مغتنم را فراغت این

 دارد ها آن تخصص و تجربیات با مشابهی نسبتا فعالیت که هایی شرکت از یکی در مجدداً مدتی از پس افراد

 و بازیابند را خودشان مطلوب شغل نتوانند است ممکن تر ضعیف افراد البته. شوند می فعالیت به مشغول

 .شوند می خارج فضا این از است ممکن

 

 نااطمینانی اوج در ضمنی، شغلی امنیت
. باشد پرمخاطره تواند می رو پیش های تکنولوژی مانند تالطمی پر های حوزه در و پویا های شرکت در اشتغال

 را خود کار نیروی خاصی دلیل ارائه به نیاز بدون تواند می کارفرمایی هر امریکا رایج های روال و قوانین طبق

 کارمند به کاری روز یک انتهای در کارفرمایی است ممکن که رود می پیش جا آن تا مساله این .کند اخراج

 تعبیر شغلی آینده از زیاد نااطمینانی به تواند می این! برگردد خود میز سر به نباید فردا که دهد اطالع خود

 وجود عینی شغلی امنیت که حال عین در که است این دهد می رخ سیلیکون درة در که جالبی اتفاق .شود

 های شرکت تراکم و کثرت. است آمده وجود به ناحیه این در ضمنی شغلی امنیت نوعی ولی ندارد

 خارج شرکت یک در اشتغال از فردی دلیلی هر به که صورتی در شود می باعث ناحیه این در بنیان دانش

 کار درخواست هستند، هم فراوان ناحیه این در که مشابه های شرکت در مشابه های شغل برای تواند می شود

 این. یابد می اش تجربه و تخصص با متناسب شغلی کوتاهی مدت از پس زیادی احتمال به فردی چنین. بدهد

 شغلی امنیت نوعی این و بیابد مناسبی شغل تواند می کند عوض را خود خانه باشد نیاز اینکه بدون یعنی

 . کند می ایجاد مستعد کار نیروهای برای ضمنی
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 سرمایه تامین سیستم
 ویژگی. دارد را خود خاص اقتضائات نوپا، های شرکت خصوص به بنیان، دانش های شرکت برای سرمایه تامین

 که این تصور حتی .است جدید بازارهای آن تبع به و جدید محصوالتی خلق بنیان دانش های شرکت اصلی

 ممکن سختی به پیش سال 40 بگذرد دالر میلیارد صدها مرز از امروزه آیفون نظیر هوشمند های گوشی بازار

 دشوار بسیار تکنولوژی های حوزه در نوپا های شرکت گذاری ارزش و ارزیابی که است شرایطی چنین در. بود

 و خورده شکست کوتاه مدتی از پس تکنولوژی نوپای های شرکت اتفاق به قریب اکثریت دیگر سوی از. است

. است فراوان قطعیت عدم با همراه خود ذات در نوآوری فرایند که چرا شوند می خارج رقابت عرصه از کلی به

 و یابند نمی توفیقی مشتریان کردن متقاعد در یا و خود مطلوب محصول خلق در نوپا های شرکت از بسیاری

 سرمایه عالوه به. سازد می پرمخاطره شدت به را ها آن روی گذاری سرمایه نفس امر همین. شوند می منقرض

. استعدادهاست سازماندهی و معنوی های دارایی در که امالک و تجهیزات در نه بنیان دانش شرکت یک یاصل

 سادگی به وام بازپرداخت تضمین عنوان به ها آن کارگیری هب و ها سرمایه این ارزش میزان سنجش متاسفانه

 و بازاریابی، و محصول توسعه فرایند در متعدد مخاطرات نامشخص، محصول نامطمئن، بازار. نیست ممکن

 غیرممکن حتی و دشوار را ها بانک طریق از سرمایه تامین متعارف فرایندهای همگی بانکی وثیقه وجود عدم

 بنیان دانش های شرکت مالی تامین برای گذاران سرمایه از متفاوتی نوع که است شرایطی چنین در .سازند می

 . است نیاز مورد

 متفاوت هایی گذاری سرمایه
 به. دارد سنتی و متعارف های بنگاه از متفاوت اقتضائاتی بنیان دانش نوپای شرکت یک روی بر گذاری رمایهس

 :نوپا بنیان دانش شرکت یک سنتی، های بنگاه اکثر خالف به طورمشخص،

 ندارد بانک نزد گذاشتن وثیقه برای منقولی اموال. 

 ندارد زایی درآمد ارزیابی برای زیان و سود حساب و فعالیت سابقة . 

 هدف را جدیدی بازار عموما چون) ندارد وجود آن مشابه های شرکت با مقایسه امکان 

 (.گیرند می

 است بینی پیش غیرقابل کامال محصول به ایده تبدیل در توفیق. 

 است نامشخص محصول بودن جدید اقتضای به نیز محصول به مشتریان اقبال میزان. 

 که اندکی موارد در وجود این با .باالست بسیار گذار سرمایه افراد رمایةس رفتن بین از ریسک رو این از

 و رسد می دالر میلیارد ها ده به ها آن ارزش سال چند عرض در گاه شوند می موفق بنیان دانش های شرکت

 با همراه باال بسیار ریسک که شرایطی چنین! شود برابر صدها است ممکن جزیی اولیه گذاری سرمایه یک
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 گذاری سرمایه» نام به گذاری سرمایه از خاصی نوع به نیاز دارند وجود توامان آور سرسام بازدهی کانام

 . آورد می پدید را «خطر پذیرگذاری  سرمایه»یا به عبارت دیگر  «جسورانه

 و گذاران سرمایه که است آن بنیان دانش های شرکت حوزة در خطرپذیر گذاری سرمایه مشخصه ترین مهم

 ها ایده بررسی و ارائه فرایندهای طی در ها آن. دارند گذاری سرمایه باالی ریسک از مشترکی درک نوآور افراد

 در دو هر و رسند می بنیان دانش محصول یک به بخشیدن تحقق در گذاری سرمایه مورد در بندی جمع به

 حالی در اوست اولیه سرمایة همان گذار سرمایه دةآور: شوند می سهیم خود آورده برابر در شرکت آینده سود

 آن منافع در دو هر شرکت موفقیت صورت در. ستها آن تالش و خالقیت و دانش همان نوآور افراد آورده که

 دست از را خود اموال از بخشی گذار سرمایه: کنند می ضرر دو هر آن، شکست صورت در و هستند شریک

 قابل نکته. آورد نخواهد دست به دیگر است کرده روژهپ صرف که را خود عمر از بخشی کارآفرین، و دهد می

 به کارآفرینان که است مقبول و جاافتاده خوبی به مفهوم این خطرپذیر گذاران سرمایه بین در که آن توجه

 ای اولیه سرمایة که چند هر داشت، خواهند را شرکت منافع از تری بزرگ سهم خود تالش و خالقیت واسطه

 .باشند ردهنک فراهم شرکت برای

 گذاری سرمایه چرخة
 شرکت یک تاسیس. کند کمک مطالب ادامه فهم به تواند می سرمایه جذب فرایند بر اجمالی مروری

 است، رسیده باهوش و خالق افراد ذهن به عموما که ای ایده. شود می آغاز ایده یک از معموال بنیان دانش

 معموال خالق افراد یا فرد این. باشد داشته را حصولم یک به ایده آن تبدیل برای کافی پشتکار که فردی

. شود ساخته هم اولیه نمونه یک بسا چه و داده انجام را خود ایده تحقق امکان مورد در مقدماتی تحقیقات

 گذاری سرمایه حوزه در که هایی شرکت یا افراد سراغ خالق افراد این که است مرحله این در معموال

 بحث به و کرده ارائه را کنند می بینی پیش که ای آینده و خود اولیه طرح و تهرف هستند فعال خطرپذیر

 مورد در گاه آن نمایند، گذاری سرمایه به متقاعد را خطرپذیر گذار سرمایه بتوانند که صورتی در. گذارند می

 وارد خطرپذیر گذار سرمایه و کنند می توافق طرفین از یک هر آورده ازای به نوپا شرکت سهام تقسیم نحوه

 این در و بکشد طول ها سال است ممکن بنیان دانش شرکت یک محصول توسعه فرایند. شود می شراکت

 دور صورت این در. باشد شرکت به جدید سرمایه تزریق به نیاز دوباره چندی از پس است ممکن حین

 جدیدی گذاری سرمایه های شرکت یا افراد و گیرد می صورت خطرپذیر گذاران سرمایه جذب فرایند از جدیدی

 . پیوندند می شرکت داران سهام جرگة به

 نگاه بنیان دانش شرکت یک در همیشه برای را خود سرمایه که نیستند مایل عموما خطرپذیر گذاران سرمایه

 خود سرمایه کشیدن بیرون دنبال سال، 1 تا 9 بین عموما نوپا، های شرکت رسیدن بلوغ به از بعد اکثرا. دارند

 محقق عمومی گذاران سرمایه ورود وبورس  بازار به پیوستن واسطه به معموال امر این. هستند نوپا شرکت زا
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 نقد امکان ها حالت این دو هر در. دیگر های شرکت توسط نوپا شرکت شدن خریداری طریق از یا شود می

 . شود می محقق گذار سرمایه برای نوپا شرکت سهام کردن

 با ها آن تای 3 کند می گذاری سرمایه آن در خطرپذیر گذار سرمایه که نوپا شرکت 40 هر از است ممکن

 گذار سرمایه برای باالیی سرمایه بازدهی معموال شود می موفق که شرکتی یک همان ولی شود مواجه شکست

 لوغب به که هایی شرکت از خود سرمایه کردن خارج از پس خطرپذیر گذار سرمایه. کند می فراهم خطرپذیر

 که خالقی استعدادهای روی واقع در و جدید بنیان دانش های شرکت روی را خود سرمایه دوباره اند رسیده

 ادامه گذاری سرمایه چرخه این ترتیب این به و کند می گذاری سرمایه اند شده عرصه این وارد تازگی به

 . یابد می

 کارآفرینان جنس از گذارانی سرمایه
 دیگری جانبی اثرات چرخه این. شد تشریح نوپا بنیان دانش های شرکت در گذاری هسرمای چرخه این از پیش

 و شرکت رسیدن بلوغ به از پس هستند بنیان دانش شرکت یک گذاران بنیان جزو که خالقی افراد. دارد نیز

 مندثروت افراد جرگه به خود تر، بزرگ های شرکت به خود شرکت فروختن یا و سهام بازار در عمومی عرضه

 ها آن از بسیاری و روند می متفاوت محصولی خلق و جدید نوآوری دنبال به مجددا ها آن از بعضی. پیوندند می

 طریق از خود که افراد این. خطرپذیر گذار سرمایه کسوت در بار این ولی گردند بازمی عرصه این به مجددا هم

 قرار بنیان دانش اقتصاد تحوالت و وقایع بطن در اند شده ثروتمند فناوری حوزه در نوآوری و خالقیت

 بر را ها گذاری سرمایه بهترین کنند می سعی و کرده رصد را اخیرا تحوالت و موجود روندهای و اند داشته

 نوپا های شرکت به مالی سرمایه تنها نه افراد این نیز دیگر سوی از. کنند انتخاب خود شهود و تجربه اساس

 های شرکت خالق بنیانگذاران به عرضه برای فراوانی های داشته نیز مشاور شنق در بلکه کنند می تزریق

 . دارند بنیان دانش

 نیم و یک مبلغ به بِی یا توسط 2002 سال در و شد تاسیس 4338 سال در پَل پی شرکت مثال عنوان به

 روی بر را خود فعالیت بود شرکت این گذاران بنیان از یکی که ماسک ایالن. شد خریداری دالر میلیارد

 این از بود پل پی گذاران بنیان از دیگر یکی که ثیل پیتر سهم. کرد متمرکز اکس اسپیس بنیان دانش شرکت

 نوپای شرکت در دالر میلیون نیم حدود 2001 سال یعنی بعد سال دو ثیل. بود دالر میلیون 11 معامله

 بازار در 2042 سال در فیسبوک. شد وکفیسب سهام از% 40 از بیش مالک و کرد گذاری سرمایه فیسبوک

 میلیون نیم گذاری سرمایه ارزش ترتیب این به. دارد دالر میلیارد 430 حدود ارزشی اینک و شد عرضه سهام

! است رسیده دالر میلیارد 20 حدود به 2041 سال در اینک 2001 سال در بوک فیس روی بر ثیل دالری

 چند ظرف که کارمندانی و گذاران بنیان. کند می ترسیم را گذاری هسرمای چرخه این دیگر روی ،خود امر این

 به خطرپذیر گذار سرمایه نقش در یا و دهند می ادامه کارافرینی به یا خود و شوند می ثروتمند سرعت به سال
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 آمیزی موفقیت مسیر چنین لزوماً کارمندان و گذاران بنیان همه اگرچه. کنند می کمک نوپا های شرکت رشد

  .است توجه قابل سیلیکون درة در افرادی چنین تعداد وجود بااین ولی کنند نمی طی ار

 حقوقی سیستم
 سیستم شود می واقع نیز غفلت مورد عموما اتفاقا که سیلیکون، درة توفیق به منجر عوامل ترین مهم از یکی

. است کارآمد و مقتدر قضایی نظام غالب در چه و منعطف مقررات و قوانین غالب در چه مستقر حقوقی

 بنیان دانش اقتصاد یک تحقق برای ضروری و زیربنایی عنصری عنوان به توان می را مناسب حقوقی سیستم

 سایر با ناحیه این در حقوقی نظام که چرا است ناکافی ولی الزم شرط یک سیستم این. آورد شمار به

 حدود و کرده تعیین را بازی زمینِ ،مدکارآ حقوقی سیستم. ندارد چشمگیری تفاوت آمریکا های ایالت

 در هزینه ترین کم با و موثر صورتی به بروز اختالف موارد در و کند می تعیین را گران بازی وظایف و اختیارات

 و کارآفرینان برای ذهنی آرامش نوعی کارآمد حقوقی سیستم ترتیب این به. کند می داوری دعوا طرفین بین

 ارتقای و نوآوری بر تمرکز صرف را خود انرژی و زمان عمده بخش توانند می که کند می فراهم گذاران سرمایه

 از زیادی بخش کند تضمین را طرفین حقوق احقاق بتواند که حقوقی سیستم غیاب در. نمایند خود محصول

 یسوی از امر همین و گردد ها اختالف و ها اصطکاک صرف باید فناوری و خالقیت عرصه گران بازی منابع

 عطای بسا چه و گردد می مبتکر افراد دلسردی موجب دیگر سوی از و شده افراد وری بهره کاهش باعث

 . ببخشند لقایش به را فعالیتی چنین

 یک در و پرداخته سیلیکون درة حقوقی سیستم در موثر عوامل ترین مهم بررسی به بخش این در

 روابط ،(معنوی مالکیت تحت) ها شرکت بین روابط به تسامحا را حقوقی سیستم قوانین ابتدایی، بندی تقسیم

 های مکانیزم تحت) کارفرما و کارمند بین روابط و( سرمایه تامین تحت) گذار سرمایه و کارآفرین بین

 .داشت خواهیم قضایی نظام به اشاراتی سپس. کنیم می تقسیم( انگیزشی

 معنوی مالکیت قوانین
 مالکیت از آمریکا در قانون جدی حمایت از برخاسته سیلیکون درة در نوآوری مقوم قوانین از مهمی بخش

 روال یک حتی و اختراع اثر، ایده، یک صاحب برای گذار قانون معنوی، مالکیت از حمایت در. است معنوی

 است ممکن اختراع یا ایده نوع به بسته امر این. کند می تضمین را آن از ناشی منافع بر مالکیت حق اداری

 . است آمده تفصیل به گزارش این حقوقی بخش در آن جزییات که باشد توجه قابل بسیار یا ناچیز

 هر قوانین این طبق. است مشاهده قابل اختراع حق قوانین در معنوی مالکیت از حمایت روال ترین متداول

 طبق تواند می ندک احراز آمریکا اختراعات اداره طریق از را مربوطه قانونی شرایط که اختراع یک صاحب فرد

 مخترع فرد مقابل در. شود مند بهره اختراع این منافع از انحصاری صورت به سال 20 به نزدیک تا شرایطی



229 

 

 انتشار به و شده منتشر تا بگذارد اختراعات اداره اختیار در کامل تفصیالت با را خود اختراع جزییات باید

 تواند می مخترع کند، برداری کپی اختراع این از ختراعا حق این اعتبار دوران در کسی اگر .کند کمک دانش

 .کند غرامت ادعای و کرده را خود حق احقاق درخواست دادگاه به شکایت با

 راستای در بلندمدت منافع کسب هدف به که یابند می انگیزه خالق افراد اوال قانون، این وجود نتیجه در

 افراد سایر به شودو می منتشر ها آن اختراعات و کشفیات نتیجه دیگر سوی از و کنند تالش جدید اختراعات

 منجر تجاری محصول به لزوما اختراعات این اکثر. شوند مطلع تحوالت آخرین از کند می کمک ها شرکت و

 های شرکت و مخترعان برای را هنگفتی درآمد شود می منجر محصول به که ها آن از بخشی آن ولی شود نمی

 . آورد می بار به متبوعشان

 سیلیکون درة مختلف های شرکت بین رقابت عین در یهمکار از ای ویژه نوع باعث اختراع حق قوانین وجود

 از یک هر باشد، می بسیار منفصله قطعات از متشکل که الکترونیک صنایع خاص ماهیت خاطر به. است شده

 از بخشی یک هر که متعددی های شرکت. شود می حمایت اختراع قوانین تحت وسیله یک شمار بی اجزای

 اجازه ها شرکت دیگر به مبلغی، دریافت ازای در یقراردادهای تحت دارند را اختراع حق از موعهمج این

 های شرکت مجموعه بین ضربدری قراردادهای از ای شبکه ترتیب این به. دهند می را خود اختراع از استفاده

 خود اختراعات از استفاده اجازه هستند، رقابت حال در که حال عین در که آید می پدید حوزه یک به نزدیک

 نیز خود اختراع گذاشتن اشتراک به از ناشی درآمد کسب به مایل که چرا دهند می نیز ها شرکت سایر به را

 و ها شرکت بین متقابل رقابت و همکاری برای را بستری اختراع حق قوانین این ترتیب این به. هستند

 . کند می فراهم مخترع حقوق تضمین عین در آن افعمن از مندی بهره

  سرمایه تامین برای متناسب حقوقی ساختارهای
 ساختارهای برخی نبود در که است فراوانی های پیچیدگی دارای بنیان دانش نوپای های شرکت سرمایه تامین

 نوپا شرکت نرسیدن ثمر هب با است ممکن گذار سرمایه یک اولیه سرمایه. است دشوار ناممکن، نه اگر حقوقی

 مورد در اختالف آمدن پدید رو این از. شود برابر صدها آن توفیق با است ممکن یا و برود بین از کلی به

 قضایی دستگاه حمایت و مناسب حقوقی ساختارهای مهم نقش. است روشن امری زیان و سود تقسیم نحوه

 . کند می کمک سرمایه تامین تحقق تمالاح افزایش و اختالفات این رساندن حداقل به ها آن از

 شراکت قوانین
 با سازی تجاری و محصول به نیل و آن توسعه برای و یابند می دست اولیه اختراعی به خالق افراد معموال

 کلی فضای با که خطرپذیر گذاران سرمایه که است شرایطی چنین در. شوند می مواجه سرمایه محدودیت

 ساختارهای. کنند می گذاری سرمایه آن در نوپا، شرکت این سهام از بخشی ایاز در هستند آشنا نوآوری
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 و مدیره هیات وظایف و انتخاب نحوه ها، شرکت این سازوکار مورد در قبولی مورد و جاافتاده حقوقی

 سرمایه معموال کارآفرینان. کند می تسهیل شدت به را سرمایه تامین فرایند که دارد وجود …و مدیرعامل

 منافع و نوپا شرکت سهام اکثر کارافرین فرد که است مقبول کامال عرف این وجود این با ولی ندارند ای یهاول

 ندارد دخالت حق جزیی تصمیمات و روزمره های روال در معموال گذار سرمایه. دارددر اختیار  را آن از ناشی

 کلی روندهای بر قدرتمند، حال عین در و حداقلی نقشی با شده انتخاب مدیره هیات حال عین در ولی

 حقوقی ساختارهای به توجه با که دهد می رخ ذهنی از دور اتفاقات میان این در آنکه طرفه. کند می نظارت

 که شرکت یک گذار بنیان است ممکن مثال عنوان به. رسد می انجام به تنش کمترین با تحوالت ،موجود

 باید که برسد نتیجه این به مدیره هیات و باشد داشته را شرکت سهام% 10 دارد نیز را مدیرعامل نقش

 عین در و شود عزل مدیرعامل نقش از شرکت گذار بنیان است ممکن لذا. کند منصوب جدیدی مدیرعامل

 . دهد ادامه خود کار به شرکت و باشد داشته را سهام% 10 چنان هم حال

 

 «شرکت» تولید و «محصول» تولید: دوگانه اقتصاد
 های زیرسیستم دارای ،یک موجود زنده همانند سیلیکون، درة اکوسیستم که دیدیم پیشین ایه بخش در

 به وابسته اکوسیستم سالمتی و شوند می اکوسیستم رشد موجب دیگر یک با تعامل در که است گوناگونی

 .کنیم می نگاه اکوسیستم این به دیگر ای زاویه از بخش این در. هاست زیرسیستم این تکِ ،تک سالمتی

 درة که است شده آن موجب قبل یها بخش در شده بحث های زیرسیستم تمامی دادن دست به دست

 نخست اقتصاد. کرد تقسیم دیگر یک با تعامل در حال عین در و متفاوت اقتصاد دو به بتوان را سیلیکون

 افزار، سخت ،افزار نرم تولید به و اند فعالیت به مشغول منطقه این در که است گوناگونی های شرکت اقتصاد

 از بسیاری در که است اقتصادی همان اقتصاد این. پردازند می...  و شخصی کامپیوترهای پزشکی، محصوالت

 و ها دانشگاه همانند ها آن با مرتبط نهادهای و پیشرفته فناوری های شرکت: دارد وجود جهان دیگر نقاط

 اقتصادی ،سیلیکون درةدر  دوم اقتصاد. است فروش برای آماده خدمات و کاال اول اقتصاد محصول. ها بانک

 از است ای شبکه اقتصاد این. است «شرکت» یک که خدمت، یا کاال یک نه محصولش که است

 حسابداران، پیشرفته، فناوری و نوپا های شرکت متخصص دانان حقوق پذیر، مخاطره گذاران سرمایه

 نهایت در و محصول عنوان به شرکت یک تولید ها آن نهایی هدف که غیره و ها ایده پرورش انکوباتورهای

 .است آن فروختن

 اکوسیستم یک توانایی که است ضروری نظر این از مجزا اقتصاد دو این به سیلیکون درة بندی تقسیم

 جدید، های تکنولوژی توسط آمده پدید های فرصت کارگیری به و جدید های  شرکت پرورش برای اقتصادی
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 و اقتصادی نهادهای نیازمند تولید، به مشغول های شرکت فعالیت برای اقتصادی محیط یک توانایی مقابل در

 مانند آموزشی نهادهای پذیر، مخاطره گذاران سرمایه مانند نهادهایی اصلی نقش. است متفاوتی بسیار حقوقی

 امن محیطی کردن رفراهمد که تولید، حال در های شرکت عملیات بهبود در نه پتنت قوانین و انکوباتورها

 های وابستگی هرکدام و نیستند جدا دیگر یک از اما اقتصاد دو این .است نوپا های شرکت پرورش برای

 نیازمند( نوپا های شرکت) خود محصول فروش برای دوم اقتصاد خاص طور به. دارد دیگری به گوناگونی

 حال در همواره...  و بوک فیس ایکروسافت،م سامسونگ، گوگل، مانند بزرگی های شرکت. است اول اقتصاد

 برای کارآفرینان تولید اصلی منبع آن بر عالوه. هستند آن نوپای های شرکت خرید و دوم اقتصاد در جستجو

 مشاهده بازار در یا خود درون در ها شرکت این که نیازهایی. اند اول اقتصاد های شرکت نیز دوم اقتصاد

 های شرکت از بزرگی بخش دیگر، سوی از. دهند می شکل را دوم اقتصاد وآورانةن های ایده از بخشی کنند می

 .اند دوم اقتصاد ی رسیده بلوغ به محصوالت همان نخست اقتصاد پیکر غول

 ممکن چندان فوق اقتصاد هردو به توجه بدون جهان نقاط دیگر در سیلیکون درة تکرار برای تالش هرگونه

 پویا و فعال اقتصاد یک بودن مهیا بدون نوپا های شرکت فعالیت برای اسبمن نهادهای کردن فراهم. نیست

 بدون و دیگر اقتصاد واقعی نیازهای درک بدون نوپا های شرکت تولید اقتصاد چراکه نیست ممکن آن کنار در

 بودن فعال ترتیب، همین به. ندارد بقا برای شانسی ،نوپا شرکتِ یعنی محصولش برای خریدار داشتن

 که چرا کند نمی نوآور اکوسیستمی به تبدیل را اکوسیستم یک خود خودی به پیکر غول های شرکت

 تکرار برای. اند خدمات و کاال تولید اقتصاد نهادهای از متفاوت جنسی از نوآوری برای نیاز مورد نهادهای

 .است ضروری اقتصاد هردو نیاز مورد نهادهای به توجه سیلیکون، درة تجربه
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 نوپا های شرکت ةرمایس تامین
. صحبت کنیم اندازی یک کسب و کار برای راه 492بیرونی تأمین منابع مالی ةخواهیم دربار در این بخش می

اندازی یک کسب و  های راه در روش خوداتکایی هزینه. گیرد قرار می 499روشی که در مقابل روش خوداتکایی

در این بخش . شود ها و منابع شخصی تأمین میانداز گذار، از پس کار، تا زمان پیدا کردن یک سرمایه

به این منظور از مقدمات و . خواهیم با زبانی ساده روند تأمین بودجه و منابع مالی بیرونی را تبیین کنیم می

 :[15] کنیم شروع میمبانی بحث 

ضی مرور ، یک مثال از تامین مالی را در مورد یک شرکت فرکه درک فرایند به سادگی بیان شود برای این

های  تواند به درک حالتای میهای دیگری نیز متصور هستند ولی درک این مثال پایه البته حالت. کنیممی

 . کشدنمودار زیر نیز به صورت شماتیک مراحل تامین سرمایه را به تصویر می. محتمل و مشابه نیز کمک کند

کنید  شوید، بخشی از شرکت خود را واگذار می میمند  و منبع مالی بیرونی بهره  هر بار که شما از یک بودجه

تری از  دست بیاورید، بخش بیش تری به هر قدر بودجه و منابع مالی بیرونی بیش. کنید و شرکایی پیدا می

 . گیرد تری از شرکت در اختیار شرکا قرار می کنید و سهم بیش شرکت خود را واگذار می

 کلیدی ایدۀ
اندازی یک کسب و کار  ودجه بیرونی این است که وقتی شما اقدام به راهای اساسی در پس تأمین ب ایده

گذارهای بیرونی پیدا  وقتی سرمایه. کنید، شرکت شما بسیار کوچک است اما شما مالک تمام آن هستید می

درصد . شود تر می کند و بزرگ شوید، شرکت شما رشد می مند می کنید و از منابع مالی بیرونی بهره می

وقتی گوگل سهامی عام . یابد کند اما ارزش دارایی شما افزایش می شما از کل شرکت کاهش پیدا می مالکیت

د درص 41درصد سهم کل شرکت را داشتند؛ اما این سهم  41تنها  و سرگی برین شد، هر کدام از لری پیج

 . شرکتی که با شرکت اولیه قابل مقایسه نبود مالکیت یک شرکت بسیار بزرگ بود،

 حل تأمین بودجه و منابع مالی بیرونیمرا
اندازی یک کسب و کار  های مختلفی که برای راه در این مرحله شما باید از میان ایده: پردازی ایده مرحلة

در این گام باید . در سر دارید، یکی را انتخاب کنید و تصمیم بگیرید که بر اساس آن ایده کار را شروع کنید
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در این مرحله شما تنها مالک شرکت هنوز . خود را پرورش دهید ایدة ،تلف کارنظر گرفتن جوانب مخبا در 

با این همه کاری که شما در این مرحله . درصد سهام آن را در اختیار دارید 400ی خود هستید و  ثبت نشده

 . شما خواهد شد 491کم دارایی و مایملک انجام خواهید داد، کم

کنید،  های خود می که شروع به عملی کردن ایده به محض این: پیدا کردن عضو و همکار مؤسس مرحلة

. گیرد بر است و انرژی بسیاری از شما می کردید زمان چه تصور می شوید که این کار بیش از آن متوجه می

. ی عمل بپوشانید هایتان جامه تواند شما را کمک کند تا به ایده فتید که کسی دیگر میبیشاید به این فکر 

خود  ی را پیدا کنید تا بتوانید ایدةشناسید کس باید سعی کنید تا از میان دوستان و آشنایانی که میبنابراین 

تی را صرف بحث و اگر بتوانید فرد مناسبی را انتخاب کنید، این امکان را دارید تا مد. را با او در میان بگذارید

اولیه و تبدیل  ربیات او برای جرح و تعدیل ایدةو تجها  ها، توانایی هایتان بکنید و از ایده ایده وگو دربارة گفت

تواند در راستای عملی  اگر دیدید که حضور او واقعاً مثمر ثمر است و می. آن به یک طرح پخته استفاده کنید

نهاد دهید که شرکت و کسب و کار موردنظرتان را با  توانید به او پیش ها به شما کمک کند، می کردن ایده

صورت او نیز باید مثل  در این. تأسیس کنید؛ یعنی او نیز مثل شما عضو مؤسس باشد دیگر ی با یکهمکار

.. دهد نداشته باشد شما منتظر درآمدهای شرکت باشد و انتظار گرفتن مزد از شما در ازای کاری که انجام می

ر شرکتی که با آن مواجه خواهید شد این است که هر یک از شما چه سهمی د جا این ای که در مسئله

اصلی از شما بوده است، شما  است شما تصور کنید که چون ایدة ممکن. تأسیس خواهید کرد داشته باشید

 صورت فرد مقابل شما انگیرة این اما در. تری در اختیار شما باشد باید دست باال را داشته باشید و سهم بیش

در تأسیس ( نسبت به شما)تری  سهم کمکافی برای مشارکت نخواهد داشت و حتی اگر قبول کند که با 

ترین کار این است که سهم  بنابراین معقول. پاید ی او دیری نمیهمکارشرکت مشارکت کند، به احتمال زیاد 

 . درصد باشد 10هر کدام از شما 

شما شاید . شوید که نیاز به تأمین منابع مالی دارید ی را آغاز کنید، خیلی زود متوجه میهمکاراگر نهایتاً 

ای برای  بروید؛ اما چون محصول آماده گذاری خطرپذیر صندوق سرمایهترجیح بدهید که مستقیماً سراغ یک 

 .های دیگر باشید عرضه ندارید، باید به فکر گزینه

ممکن است در این مرحله خیلی سخت بتوانید اعتماد یک  :ی توسل به دوستان و آشنایان مرحله

گذاری که یا درآمد بسیار باالی ساالنه دارد  احتماالً سرمایه. ده را جلب کنیدگذار معتبر و شناخته ش سرمایه

جای  تر است به بنابراین به. کند شما اعتماد می های عملی نشدة به سختی به ایده و یا پس انداز قابل توجه

تان فکر ناهمکار گذارهای معتبر و شناخته شده به اطرافیان و آشنایان و نزدیکان خود و اندیشیدن به سرمایه
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های خود را برای یک مدت مثالً شش ماهه برآورد کنید و به دنبال تأمین منابع به همان میزان  هزینه. کنید

بخشی از سهام شرکت را به کسی یا کسانی که حاضر شدند این منابع . و از میان دوستان و بستگان باشید

دالر  41000درصد از سهام شرکت را در ازای گرفتن  1مالی را برای شما تأمین کنند واگذار کنید؛ مثالً 

 .البته اول باید شرکت خود را ثبت کنید. بدهید

 

 ثبت شرکت  مرحلة
های مورد نیاز اولیه را  درصد از آن را به کسی که هرینه 1در این مرحله باید شرکت خود را ثبت کنید و 

ذخیره »ی کارمندان آتی خود بگذارید؛ این درصد از سهام را هم برا 20. تأمین کرده است واگذار کنید

دهند و هم کنار گذاشتن میگذاران بعدی این به این ذخیره اهمیت  هم سرمایه. شما است 491«اختیار خرید

 . شود که این سهام از دسترس شما و دوست مؤسستان خارج باشد این سهم باعث می

مقداری پول برای شش ماه آتی کار خود فراهم  جا این اگر چه شما تا به: 116«گذار فرشتهسرمایه» مرحلة

چون اگر پولی که در . اکنون باید به فکر تأمین منابع مالی مورد نیاز در مراحل بعد باشید اید اما از هم کرده

 :ها فکر کنید توانید به این گزینه بنابراین می. میرد اختیار شما است تمام شود، شرکت نوپای شما می

توانند در جهت تأمین پول نقد، فضا و محل کار و معرفی مشاوران خوب به  می ها دهنده شتابو  مراکز رشد

دالر؛ که در ازای آن  21000شود زیاد نیست، مثال چیزی حدود پول نقدی که نصیبتان می. شما کمک کنند

افع این این را هم در نظر داشته باشید که من. درصد سهام شرکت را واگذار کنید 40تا  1مجبور هستید 

مندی از مشاوران خوب در این مراکز رشد از دریافت پول نقد  مراکز محدود به تامین مالی نیست و بهره

 .تری خواهد داشت منفعت بیش

دالر  60000برابر با  2049ان فرشته در سال گذرگذاری سرمایهمتوسط سرمایه HALOبر اساس گزارش 

دهند که حداقل دو  هایی پول می ها تنها به شرکت فانه آناین رقمی امیدبخش است؛ اما متأس. بوده است

توانید به دریافت مبالغ کمتر  اما اگر شرکت نوپای شما کمتر از این بیارزد باز هم می. میلیون دالر بیارزند

گذار پیدا کنید که قیمت شرکت شما را یک میلیون دالر ارزیابی مثالً اگر یک سرمایه. امید داشته باشید

نحوی معرفی  دالر بگیرید ولی شاید باید تالش کنید تا شرکت خود را به 20000توانید از او  می حتماالًکند، ا

 !کنید که قیمت آن باالتر ارزیابی شود
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گیرید را  گذار فرشته میو میزان پولی که از سرمایه Pگذار را اگر ارزش شرکت قبل از گرفتن پول از سرمایه

A آید دست می گذار بدهید با این روش بهاید به آن سرمایهبنامیم، درصد سهامی که ب: 

  
     

   
 

 117به سهام قابل تبدیل برگة 
گذار مبلغی  شرکت نقش کلیدی در فرایند تامین سرمایه دارد چرا که شما به عنوان بنیان« 498گذاریارزش»

. د از شرکت را واگذار کنیدوخ« سهم»کنید و باید به ازای آن بخشی از گذار دریافت میرا از سرمایه

ا در برابر مبلغ مشخصی واگذار که چند درصد از سهام شرکت ر طور که پیش از این گفته شد این همان

 طرفین بر روی شرکت فعلی چقدر است؟ « گذاریارزش»کنید مستقیما وابسته به این است که  می

های نوپای  گذاری بر روی شرکتهایی است که دشواری ارزش سیلیکون مملو از مثال ةدر تاریخچة

هایی  گذاری، روشسرمایه این معضل، به خصوص در مراحل اولیةبرای غلبه بر . کندبنیان را نمایان می دانش

یکی از این . ها، توسعه یافته است گذاری آن با به تعویق انداختن ارزش های نوپا برای تامین مالی شرکت

 . به سهام است« قابل تبدیل برگة»ی به نام از نوعی ابزار مال ها استفادهشیوه

ر بالقوه مراجعه کرده و اعالم گذابه عنوان مثال فرض کنید یک دانشجوی نابغه و پرکار به یک سرمایه

دالر  40000ای توسعه نمونه اولیه آن نیاز به ای برای تولید محصولی جدید و پیشرفته دارد و برکند ایده می

دالر چه سهمی از شرکت نوپا  40000وال کلیدی آن است که در ازای این س. اردمواد اولیه و تجهیزات د

های باالی ایده و محصول مشهود است و از سوی دیگر گذار خواهد شد؟ از طرفی ظرفیتنصیب سرمایه

توان های اختراع او و بازار آن همه ناشناخته است و به سادگی نمیهای اجرایی این فرد نابغه، قابلیت توانایی

البته اگر او نمونه قابل قبولی از محصول داشت و . گذاری کردبرای شرکتی که او تاسیس کرده است ارزش

آن را بر روی تعدادی از مشتریان احتمالی امتحان کرده بود راهی برای ارزیابی هر چند اجمالی از ارزش 

توسعه ایده، راه منسجمی برای ارزیابی ها و در مراحل اولیه  در غیاب این. آمدبازاری آن شرکت به دست می

دانشجوی اگر  ،های سنتی تامین مالیاست که در شیوه ارزش شرکت نوپا وجود ندارد و در چنین شرایطی

 . گیردفرضی روایت ما شخصا توانایی مالی ساخت اولین نمونه را نداشته باشد، این شرکت اصال پا نمی

آن است که شرکت نوپای فرضی فوق، طبق فرایندی معین سرمایه  «به سهام قابل تبدیل برگة»اصلی  ایدة

گذار جذب کند ولی تعیین اینکه این سرمایه دقیقا متناسب با چه درصدی از مورد نیاز خود را از سرمایه
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تواند محصول اولیه خود را به این ترتیب مخترع داستان ما می. شودسهام شرکت است به آینده موکول می

تری از بازار کسب کند و پس از آن در یک دور جدید جذب سرمایه، به سراغ عات دقیقبسازد و اطال

تری از وضعیت این  که اطالعات به در این مرحله با توجه به این. برود« گذاری خطرپذیر صندوق سرمایه»

گذاری کان ارزشها، امشرکت نوپا وجود دارد و نیز با در نظر گرفتن قدرت تحلیلی و ارزیابی این نوع صندوق

ارزش فعلی وامی که  جدید به شرکت نوپا، پس از تزریق سرمایه. شودتری روی شرکت نوپا فراهم می اولیه به

اند با نرخ بهره معینی که از قبل تعیین شده است قابل تبدیل به سهام پیش از این پرداخته دارندگان برگة

 . شودمشخص می

اند به چه صورتی در توانند انتخاب کنند که پولی که قبال پرداختهرند و میها چند گزینه دا در این مرحله آن

 :آید

 شود  م با نرخ بهره تعیین شده نگاه میها به مثابه یک وا گذاری اولیه آندر این حالت به سرمایه: وام

توانند طلب خود را که مشتمل بر اصل و سود آن وام است از آن شرکت نوپا دریافت ها می و آن

 . کرده و تسویه حساب کنند

 ها آن است که طلب فعلی خود را به سهام شرکت مذکور تبدیل  گزینه دیگر آن: تبدیل به سهام

ران گذاگذاری که سایر سرمایهها و مقایسه آن با ارزش با در نظر گرفتن ارزش فعلی طلب آن. کنند

عموما این . گرددبدیل محاسبه میاند، نسبت سهام ناشی از این تدهدر دور جدید بر شرکت نوپا کر

وجود این . شودمعینی که آن هم از ابتدا در قرارداد مشخص شده است انجام می تبدیل با تخفیف

گذاری یک شرکت نوپا در آن سرمایه که برای کسانی که در مراحل اولیة تخفیف برای آن است

 . ایجاد شودهای بعدی در آن شرکت گذاریاند نوعی مزیت برای سرمایهکرده

گذاری بر یک قابل تبدیل به سهام آن است که در شرایط نااطمینانی اولیه که ارزش مزیت اصلی برگة

کند و در گذاران ایجاد میکمپانی نوپا دشوار است راهی برای تامین مالی با انگیزش مناسب برای سرمایه

سبت به آن وجود داشته باشد به تعویق گذاری را تا زمانی که اطالعات و شناخت بهتری نعین حال ارزش

 . اندازدمی

ای دارند که در ابعاد ساختارهای کم و بیش پیچیده به سهام انواع مختلفی دارد و« قابل تبدیل برگة»

با هم  …مختلف آن از قبیل نرخ سود، مقدار تخفیف، ضریب فروش زودهنگام، سقف ارزش شرکت نوپا، 

از حوصله این بحث است ولی اجماال در انتهای فصل به برخی جوانب آن  تفصیل آن فراتر متفاوت هستند و

 . کنیماشاره می
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 روند تأمین مالی و نحوه تقسیم منابع
مؤسس شما و کسی که اولین منابع مالی شما را تأمین  همکاردر روند تامین مالی الجرم درصد سهام شما، 

شود؛ اما این از یک جهت چیز  کم می( ز دو عضو مؤسسیکی ا مثالً یکی از دوستان یا آشنایانِ)کرده است 

از این جهت که اگرچه درصد سهام کم شده است، ارزش مجموع سهام افراد، به دلیل افزایش . بدی نیست

از این جهت  که از جهتی بد است، ته این روند یک رویه دیگر هم داردالب. تر شده است ارزش شرکت، بیش

. آن برای خودتان بوده است، کم شده است ا بر روی شرکتی که زمانی همةشم که میزان تأثیر و کنترل

گذار بروید که واقعاً به آن احتیاج داشته باشید؛ و تا حد ممکن  بنابراین خوب است تنها وقتی سراغ سرمایه

 . هم سراغ افرادی بروید که مورد اعتماد و احترام شما هستند

 گذار خطرپذیر  سرمایه مرحلة
صندوق توانید سراغ  هایش رابطه برقرار کرد، می که شرکت شما سروشکلی گرفت و با مشتری ینبعد از ا

در آن براساس ارزیابی از قیمت شرکت شما  گذاری خطرپذیر صندوق سرمایه. بروید گذاری خطرپذیر سرمایه

ست مشابه میزان بدهید در گذاری خطرپذیر صندوق سرمایهمیزان سهامی که باید به . کنند گذاری می سرمایه

 . شود شد، محاسبه می گذاران فرشته داده میسهامی که باید به سرمایه

 استراتژی خروج
صندوق یعنی چند بار به سراغ . توانید این روند تامین مالی را در چند مرحله تکرار کنید شما می

یا : افتد ه حالت زیر اتفاق میکار یکی از س باالخره بعد از چند بار انجام این. بروید گذاری خطرپذیر سرمایه

صورت شرکت شما از  گذاری جدید نیست؛ که در این کشد و هیچ کس حاضر به سرمایه ی شما ته می بودجه

که  یا این. تر بخواهد آن را بخرد شود که یک شرکت بزرگ یا شرکت شما تبدیل به چیزی می. رودبین می

 . گیرید سهامی عام بشوید شما تصمیم می

گذاران و  بنیان. های نوپاست گران مختلف در اقتصاد شرکت خروج از مهمترین عوامل انگیزشی بازی یاستراتژ

ریزی خود را بر اساس  گذاران خطرپذیر که بخش بزرگی از سهم شرکت را در اختیار دارند برنامه سرمایه

است به مثال تر  برای درک بهتر اهمیت استراتژی خروج به. دهند استراتژی خروج شرکت صورت می

مانند )تر  توسط یک شرکت بزرگ 410یا نِست 493اپ شدن یک شرکت نوپا مانند شرکت واتس خریده

راتژی خروج ترین است شدن توسط یک شرکت دیگر اصلی این خریده. توجه کنیم( وک و گوگلب فیس
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گذاران  ن و سرمایهگذاران و کارکنا این خروج ناگهان هرکدام از بنیان. سیلیکون است های نوپا در درة شرکت

های رشک  وجود چنین خروج. کند می ها و صدها میلیون دالر سرمایه ها را دارای ده خطرپذیر این شرکت

کافی برای فعالیت و نوآوری را  گذاران خطرپذیر دیگر انگیزة ایههای نوپای دیگر و سرم برانگیزی به شرکت

 .سیلیکون استهای نوپا در درة  م شرکتستاکوسی ای از بنابراین، خروج موفق بخش کلیدی. دهد می

 شوند؟ ها سهامی عام می چرا شرکت
های نوپا، عرضه عمومی سهام شرکت در بازار گذاران شرکتهای خروج برای سرمایهیکی دیگر از استراتژی

توانند سهام شرکت را بخرند ولی پس از عرضه پیش از عرضه عمومی افراد خاص و محدودی می. بورس است

 . تواند از طریق بورس صاحب سهام شرکت شودومی، هر فردی میعم

دست  هیک راه دیگر ب IPOکه یک  یکی این. وجود دارد IPOیا  414«عرضه عمومی اولیه»دو دلیل برای 

ها نفر از مردم عادی  تواند سهامش را به میلیون یک شرکت می IPOآوردن پول و منابع مالی است؛ با یک 

و از این طریق منابع مالی مورد نیازش را تأمین ( گذاران خاص بدهد که آن را به سرمایه جای این به)بفروشد 

تر برای تأمین منابع مالی مورد نیاز، در قیاس با تأمین منابع از طریق جذب  این راه شاید راهی ساده. کند

  .گذار کالن، باشد سرمایه

گذاری  ی کسانی که در شرکت شما سرمایه مهسهام ه IPOی دیگر این است که تا قبل از انجام  مساله

سادگی فروخت و به پول نقد  توان آن را به یعنی نمی. است 412اند، ازجمله سهام مؤسسین، سهام محدود کرده

 و به مردم عادی هم اجازة کند تأیید نمی IPOتبدیل کرد چرا که دولت هیچ شرکتی را قبل از انجام روند 

اما کسانی که به هر نحو در چنین شرکتی . دهد هایی را نمی شرکت گذاری قانونی در چنین سرمایه

، که آن  419خود را در نهایت به پول نقد یا سهام غیرمحدود خواهند که سرمایة اند، می کرده گذاری سرمایه

ها  ای دیگر برای سهامی عام شدن شرکت پس این هم انگیزه. هم قابل تبدیل به پول نقد است، تبدیل کنند

 .است

های  مثالً بانک. لبته کسان دیگری هم هستند که مشتاق سهامی عام شدن شرکت شما هستندا

گیرند و به شما  ها با شما تماس می برخی از آن. 411یا مریل لینچ 411گذاری مثل گولدمن ساکس سرمایه

شدن یعنی کارهای اداری سهامی عام . اولیه شرکت شما باشند عرضة 416دهند که برگزارکننده نهاد می پیش
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. های ثروتمندشان دعوت کنند تا سهام شرکت شما را بخرند شرکت شما را انجام دهند و خودشان از مشتری

جا  درصد از پول جابه 3کار  ها عموما در ازای انجام این آن. یعنی به نوعی برای فروش سهام شما تبلیغ کنند

 . گیرند شده را می

 اولین کارمندهای یک کسب و کار نوپا
 حاضر که کسانی هستند؛ شما کارمندان اولین میان از شما شرکت گذاران سرمایه برخی مواقع ریبسیا در

 به شرکت سهام از مقداری عوض در اما کنند زندگی شما شرکت ورشکستگی ریسک و کم حقوق با شوند  می

ها را متمول  آنو  شود پول به تبدیل تواند می ها آن سهم شود، عام سهامی شرکت وقتی. بگیرد تعلق ها آن

 . کند

 ها مباحث پیشرفته در تامین مالی شرکت
های نوپا بوده ولیکن از جمله  پردازیم که کمتر مبتالبه عموم شرکتدر این بخش اجماال به مباحثی می

در واقع این . باشدلیکون میسی بنیان در درةهای نوپای حوزه دانش مسائل مهم در تامین مالی شرکت

بنیان های دانشاند تا به اقتضائات خاص شرکتها به فراخور نیاز و در گذر زمان توسعه یافتهها و ابزار شیوه

نظم موجود « 413زننده برهم»بنیان آن است که های دانشهای شرکت ترین ویژگییکی از مهم. پاسخ بدهند

برای ایجاد . عارف استالزمه این امر تالش مضاعف و غیرمت. روندهستند و به دنبال در انداختن طرحی نو می

ایجاد شده است که از سویی با « اختیار خرید سهام» بنیان نوپا ایدةهای دانش انگیزه در کارمندان شرکت

را برای حداکثر کردن کند و در عین حال به کارمندان حداکثر انگیزههای نوپا مبارزه می کمبود منابع شرکت

 . دهدت، میهای اولیه یک شرک تالششان، به خصوص در سال

ها به شدت  سیلیکون آن است که ارزیابی صحیح از ارزش آن های درةهای مهم شرکت یگر از ویژگییکی د

های خود در دانشگاه استنفورد عقب مانده بودند  از درسگذاران گوگل که  معروف است که بنیان. دشوار است

شده بودند با چند میلیون دالر راضی  گوگل به فروختن این شرکت های اول فعالیت خود در در همان سال

چند سال بعد این شرکت ارزشی بیش از یک میلیارد دالر . خریدار به نتیجه نرسید زنی باولی فرایند چانه

سیلیکون مملو از  تاریخچه درة. میلیارد دالر دارد 100سال ارزشی بالغ بر  41عد از حدود داشت و اینک ب

برای غلبه . کندبنیان را نمایان می های نوپای دانش گذاری بر روی شرکتهایی است که دشواری ارزش مثال

های نوپا، با به  هایی برای تامین مالی شرکت گذاری، روشبر این معضل، به خصوص در مراحل اولیه سرمایه

                                                                                                                                              

147 Disruptive 



291 

 

 به سهام« های قابل تبدیلبرگه»ها، توسعه یافته است که آن را در بخش  گذاری آن تعویق انداختن ارزش

 . بررسی خواهیم کردبیشتر 

  

 اختیار خرید سهام
های جاافتاده را ندارند و حتی اگر چنین  هایی مشابه شرکت های نوپا معموال توانایی پرداخت حقوق شرکت

. بوک جذابیت زیادی برای متخصصین دارند های بزرگی مانند گوگل و فیس ای داشته باشند، شرکت توانایی

دهد  های نوپا سوق می املی که کارمندهای توانمند را به سمت کار در شرکتاکنون سوال این است که ع

 .است« آپشن سهام»ترین پاسخ این سوال  چیست؟ اصلی

این اختیار خرید سهام به . دهندمی« اختیار خرید سهام»یا « آپشن سهام»های نوپا به کارمندان خود  شرکت

. ددر صورت تمایل سهام شرکت را به قیمت مشخصی بخرندهد که را می« الزام»و نه « حق»کارمندان این 

های خود را خواهند دید چرا که در  یک شرکت نوپا به وضوح ثمره فعالیت به این ترتیب کارمندان اولیة

ها همچنان این اختیار  رود در حالی که آنصورت تالش بیشتر و موفقیت شرکت، ارزش سهام شرکت باال می

 . را به قیمت نازل و معینی بخرندرا دارند که سهام شرکت 

کند که عالوه  ل میهای نوپا متمای پیکر به شرکت های غول این شیوه نه تنها افراد توانمند را از کار در شرکت

بخشی از « مالک»ها خود را  دهد چراکه آن کار و فعالیت مفید این افراد در شرکت را افزایش می بر آن انگیزة

درصد شرکتی است که در آن کار  مهندسی را در نظر بگیرید که مالک یکن مثال، به عنوا. دانند شرکت می

شدن توسط یک شرکت  رت خریدهاو و چه به صو پی چه به صورت آی)کند و در صورت خروج شرکت  می

در این صورت این کارمند انگیزه دارد روند . درصد سود ناشی از فروش شرکت به او خواهد رسید یک( دیگر

واضح است . شرکت را تا جایی ممکن سرعت ببخشد تا زمان بلوغ و فروش شرکت را کاهش بدهدپیشرفت 

 .حقوق ماهانه بود وجود نداشت کنندة صورتی که وی صرفا دریافت که این انگیزه در

 

 ه سهامب قابل تبدیل برگة
به سهام انواع « بل تبدیلقا برگة». ل تبدیل به سهام بحث کردیمقاب از این اجماال در مورد مفهوم برگةپیش 

ای دارند که در ابعاد مختلف آن از قبیل نرخ سود، مقدار ساختارهای کم و بیش پیچیده مختلفی دارد و

با هم متفاوت هستندکه تفصیل آن فراتر از  …تخفیف، ضریب فروش زودهنگام، سقف ارزش شرکت نوپا، 

 . کنیمه اجماال آن را بررسی میاست ک حث است ولی توجه به چند سرفصل ضروریحوصله این ب
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 قابل تبدیل به سهام  نحوۀ عملکرد برگة

 های نوپا توجه زیادیگذاری بر شرکتبعد از بحران حباب تکنولوژی در اوایل قرن بیست و یکم مساله ارزش

ار، در این سازوک. های بازار به این مشکل بودقابل تبدیل به سهام یکی از پاسخ به خود جلب کرد و برگة

ها وام  های نوپا به نوعی به آن گذاری را به تعویق انداخته و در تامین مالی شرکتگذاران اولیه ارزشسرمایه

تری گذاران مجربدر دورهای بعد تامین سرمایه که شرکت سابقه فعالیت بیشتری دارد و سرمایه. دهند می

گذارند مالک گذاران متاخر بر روی شرکت میکنند، ارزشی که این سرمایهنیز در تامین سرمایه مشارکت می

اند طبق شرایط از توانند وامی که پیش از این پرداختهگذاران اولیه می گیرد و سرمایهارزش شرکت قرار می

شود توسط که این وام به چه تعدادی از سهام تبدیل می این. پیش تعیین شده به سهام شرکت تبدیل کنند

این موارد به . گرددبه سهام معین شده است تعیین می« قابل تبدیل برگة»داد وارد مهمی که در یک قرارم

 :شرح زیر است

 گذار اولیه مانند هر وام دیگری، ارزش بدهی شرکت نوپا با نرخ بهره معینی که به سرمایه: نرخ بهره

باالی  با توجه به ریسک. یابدوعده داده شده است افزایش می« قابل تبدیل به سهام برگة»مالک 

های معمولی وام بانکی باالتر از نرخ بهره های نوپا، این نرخ بهره معموال ده تا بیست درصد شرکت

 . شودارزش بدهی شرکت نوپا در طول زمان با این نرخ بهره افزوده می. است

 قابل تبدیل به سهام، موعد بازپرداخت بدهی شرکت نوپا  در تامین مالی با برگة: موعد بازپرداخت

دور جدیدی از تامین : شودر واقع تاریخ معینی نیست بلکه با توجه به یک اتفاق بیرونی تعیین مید

-داده و سرمایه دور جدیدی از تامین مالی را صورتکه شرکت نوپا بتواند  یعنی به محض آن. مالی

. رسدمیقابل تبدیل به سهام فرا  موعد بازپرداخت به دارندگان برگة گذاران جدیدی را جذب کند،

در هر صورت . گذاران اولیه یا چند سال بعد باشدممکن است این اتفاق سه ماه پس از ورود سرمایه

. تسویه حساب کند« قابل تبدیل به سهام برگة»شرکت نوپا باید با دارندگان در آن لحظه از زمان 

رخورد شود، ارزش مبلغ ب« وام»ها به صورت  گذاری آنها بخواهند با سرمایهاگر دارندگان این برگه

پرداختی این افراد متناسب با زمان سپری شده و با نرخ بهره از قبل تعیین شده محاسبه شده و با 

 . شودها تسویه می آن

 ان را جذب کرد، افراد دارای گذارپس از اینکه شرکت نوپا دور جدیدی از سرمایه: نرخ تخفیف

ی دریافت مبلغ طلب خود از شرکت نوپا، این مبلغ را توانند به جابه سهام می« قابل تبدیل برگة»

گذاران در مراحل بسیار اولیه که این سرمایه با توجه به این. کنند« تبدیل»شرکت نوپا « سهام»به 

شود که بتوانند سهام شرکت را با ها این مزیت داده می اند به آنگذاری کردهدر شرکت نوپا سرمایه

از قبل در « نرخ تخفیف»این . گذاران دور جدید، دریافت کنندرمایهکمتر از س% 40تخفیف، مثال 

 . قرارداد گنجانده شده است
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 تامین مالی کرده « قابل تبدیل به سهام برگة»است شرکت نوپایی که از طریق ممکن : سقف ارزش

در این صورت ارزش . است به شدت موفق باشد و مثال ظرف یک سال ارزش آن هزار برابر شود

های قابل تبدیل به سهام به نسبت ارزش شرکت ناچیز بوده و سهم گذاری دارندگان برگهیهسرما

در برخی از این قراردادها بندی تعبیه شده است که مطابق آن . ها خواهد رسید بسیار اندکی به آن

در این . است« سقف ارزش»مقدار مشخصی به نام « تبدیل به سهام»حداکثر ارزش شرکت برای 

 شود الذکر انجام می سقف ارزش باشد تبدیل به صورت فوقگر ارزش شرکت کمتر از این صورت ا

 سقف تعیین شده باشد، دارنده برگة ولی اگر ارزش شرکت، در دور بعدی تامین سرمایه، باالتر از این

به  .کندقابل تبدیل به سهام در واقع درصد ثابتی از شرکت را، مستقل از ارزش شرکت، دریافت می

. شودرسد در قرارداد معین مییان دیگر حداقل درصدی از سهام شرکت که به دارنده یک برگه میب

در این صورت اگر ارزش شرکت باالتر از سقف ارزش تعیین شده باشد، درصد سهام برای این 

 . گذار ثابت خواهد بودسرمایه

و توسعه ب سرمایه هستة اولیه پس از جذبه عنوان مثال در نمودار زیر سقف ارزش یک شرکت نوپا که 

گذاری در این مرحله به  سرمایه) شده استها  برای ادامه فعالیتبیشتر موفق به تامین سرمایه شرکت، 

قابل تبدیل به سهام  ةمیلیون دالر تعیین شده است و ارزش برگ 2برابر  (مشهور است آ دورةگذاری  سرمایه

در صورتی که ارزش این شرکت در . شودهزار دالر می 480پس از محاسبه نرخ بهره و نرخ تخفیف حدود 

اگر ارزش . خواهد بود% 20هزار دالر باشد، سهم دارنده برگه قابل تبدیل به سهام بیش از  800دوره آ برابر با 

 میلیون دالر باشد، ارزش سهام متناظر با برگه قابل تبدیل به سهام برابر با 2شرکت 
      

       
    

باشد، سهمی میلیون دالر،  2 جا این با این وجود اگر ارزش شرکت بیش از سقف ارزش معین، در. بودخواهد 

 . خواهد بود% 3رسد همچنان قابل تبدیل به سهام می که به دارنده این برگة
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 قضائی و حقوقی های زیرساخت

های بزرگ و  این تاریخ مملو از موفقیت. های دانش بنیان سرشار از اتفاقات غیر منتظره است شرکت تاریخچة

های بزرگی رسیده اند  های نوپا پس از مدتی کوتاه به موفقیت بسیاری از شرکت. های کمرشکن است شکست

در خالل این فراز و . اند تاه از اوج به حضیض افتادهای کو ، طی دورههای بزرگ بسیاری و از سوی دیگر شرکت

. دهند های افسانه ای خود را از دست می شوند یا ثروت ها، افراد بسیاری ناگهان ثروتمند می فرودهای شرکت

های ذینفع  در این خالل ممکن است اختالفات زیادی بین افراد رخ داده و دعاوی حقوقی بسیاری بین طرف

گذاران آن است و چه  ستی چه بخشی از ارزش میلیاردی گوگل ناشی از خالقیت بنیانبه را. واقع شود

ان اولیه شود؟ در قبال ورشکست شدن یک شرکت عظیم چه کسی باید قبول گذار سرمایهسهمی باید عاید 

مسئولیت نماید؟ در چنین شرایطی است که وجود یک نظام حقوقی کارامد و موثر در حل و فصل اختالفات 

اگر سازوکار مشخص و قابل . ها نقش اساسی و حیاتی دارد تمالی و از آن مهم تر در جلوگیری از وقوع آناح

ان و کارمندان گذار سرمایهگذاران،  پیش بینی برای رفع و رجوع موارد اختالفی وجود نداشته باشد آنگاه بنیان

. لیت و تالش فزاینده برای توفیق آن ندارندای برای ورود به این فعا ای نوپا اصوال در بدو امر انگیزهه شرکت

های ذینفع و  در نتیجه هم طرف. شود های بالقوه سودآور منعقد نمی در این صورت اساسا نطفه این شرکت

 . ها محروم خواهند شد هم کل جامعه از نتایج وجود این شرکت

ها را با  نی مشخص کرده و آننظام حقوقی شفاف و کارآمد در واقع نهادی است که قواعد بازی را به روش

در صورتی که همه افراد ذینفع در یک فعالیت اقتصادی در مورد نحوه تقسیم مواهب . کند قدرت اعمال می

و نیز سیستم قضایی بتواند جلوی زیاده ( شفافیت قواعد)توافق داشته باشند  دیگر یکحاصل از آن فعالیت با 

وری و خالقیت  تواند بر افزایش بهره ها می ، همه تالش(کارآمدی اجرا)خواهی احتمالی برخی از افراد را بگیرد 

. کاهش یافته و مانع فعالیت سازنده نخواهد بودالی متمرکز شود و نگرانی در مورد اختالفات احتم

نظام حقوقی در نقش نهاد متولی توان به یک بازی ورزشی تشبیه کرد که  های اقتصادی را می فعالیت

در صورت وجود . کنند زی و داوری در بین افرادی است که در یک مسابقه شرکت میکشی زمین با خط

 . قوانین مبهم یا داوری ضعیف، انتظار بازی زیبا عبث است

سیلیکون یک نظام حقوقی شفاف و کارآمد به عنوان یک  های حیاتی برای تولد و رشد درة یکی از زیرساخت

نوآورانه به اقتضای ریسک باالی همراه آن که از سویی ممکن  های فعالیت .نهاد مقوم خالقیت بوده است

آوری به بار آورد بیش از هر  است با شکست سنگین همراه شود و از سوی دیگر ممکن است موفقیت سرسام

 گذار سرمایهاقتصادی دیگری مستعد مجادالت حقوقی در مورد نحوه تقسیم برد و باخت بین کارآفرین،  حوزة
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انش بنیان های د از همین رو، نظام حقوقی حاکم بر فضای شرکت. ایر ذینفعان احتمالی استو کارمندان و س

 .های نوآورانه پشتیبانی کافی به عمل آورد تر عمل نماید تا بتواند از فعالیت تر و قوی باید به مراتب پیشرفته

با . پردازیمسیلیکون می درة های حقوقی در قوانین و زیرساخت های مهمِ ر این فصل اجماال به بررسی مولفهد

 ابتدا فصل باشد ضروری استیها م های نوپا و رشد آنه اکثر این مباحث معطوف به شرکتک توجه به این

تا با اصطالحات  ها مورد بررسی قرار گیرد های نوپا و مراحل رشد آن مربوط به تامین مالی شرکت قبل،

 .ف به این فرایند آشنایی حاصل شودمعطو

سیلیکون نبوده و در سطح کشور  ه درةه پیداست که اکثر این قوانین و ساختارهای حقوقی محدود بناگفت

با این وجود هر یک از این ساختارها و قوانین در طول زمان و به فراخور نیاز توسعه . آمریکا برقرار است

رو و متناسب با تحوالت  نینی پیشسیلیکون و به واسطه نیاز به قوا ها از درة و بعضا نقطه آغازین آن اند فتهیا

ذکر این نکته نیز ضروری است که بسیاری از قوانین آمریکا در سطوح ایالتی تعیین . سریع فناوری بوده است

های مختلف، هرچند جزیی، چندان دور از  شوند و از این رو مشاهده برخی اختالفات قوانین بین ایالتمی

ها به دلیل مالحظات حقوقی فرایند ثبت شرکت را در ایالت  کتاز این رو است که اکثر شر. ذهن نیست

ها  شرکت. کننددهند و یا شکایات مربوط به مالکیت معنوی را در کالیفرنیا دنبال میانجام می 418دِالوِر

ها جهت یافتن استراتژی بهینه حقوقی برای  های حقوقی و استفاده از آن همواره در پی استفاده از این تفاوت

 . ت خود هستند که جزییات آن فراتر از این مجال استفعالی

 گذاران  گذاران و سرمایه تقسیم منافع بین بنیان
 .منافع شرکت را دارند% 400مسئولیت و نیز % 400گذاران یک شرکت در ابتدای تاسیس شرکت  بنیان

واقع شد، بخشی از گذاران جهت جذب سرمایه، طبق روالی که به تفصیل در بخش مربوطه مورد بحث  بنیان

گذاران در معموال سرمایه. کنندگذاران واگذار کرده و در مقابل، سرمایه جذب میمنافع خود را به سرمایه

آورند که به صورت سهام هایی از سهام شرکت را به دست می مقابل ترزیق سرمایه به شرکت نوپا بخش

شرکت را دارند  410گذاران که سهام عادی یانبوده و منافع و مزایای متفاوتی نسبت به سهام بن 413ممتاز

داران و یا  به سهام 414داران ممتاز آن است که در صورت پرداخت سود سهام ترین ویژگی سهاممهم. باشد می

داران  به این ترتیب سهام. های آن، در اولویت دریافت منافع هستندورشکستگی شرکت و فروش سرمایه
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داران عادی اولویت دارند ولی نسبت به دارندگان بدهی  ت به سهامشرکت نسب 412ساختار سرمایه ممتاز در

 .شرکت اولویت کمتری دارند

توجه به این نکته ضروری است که . گذاران استها و منافع سرمایه حضور در هیئت مدیره از دیگر مسئولیت

از این رو . شودتر میگذاران در هیات مدیره کمتر و کم گذاران جدید، نقش و سهم بنیانپس از جذب سرمایه

پردازند،  گذاران یک شرکت نوپا، که خود به مدیریت شرکت نیز می کامال محتمل و مترقبه است که بنیان

فناوری از قبیل اپل،  های بزرگ این اتفاق در مورد شرکت! خلع شوند توسط هیات مدیره از سمت خود

ها پس از عزل  که این شرکت ت اینچه جالب توجه اس آن. رخ داده است نیز به دفعات …،419سیسکو

گذاران نیز پس از عزل از  اند و در عین حال، بنیانچنان به مسیر خود ادامه داده گذاران خود هم بنیان

دهند و در دارانی قدرتمند و ثروتمند به ایفای نقش خود ادامه می چنان به عنوان سهام مسئولیت خود، هم

ترین تغییرات با  ن کارکرد ساختار حقوقی قدرتمند آن است که بزرگتریمهم. هیئت مدیره هم حضور دارند

توانند با اطمینان از امکان استیفای حقوق حداقل تنش و اصطکاک صورت پذیرفته و طرفین مناقشه می

  411.خود، با تغییرات پیش آمده کنار بیایند

 گذاران اولیه  سرمایه انواع
که  مگر این تواند از عموم مردم جذب سرمایه نمایدو نمی یک شرکت نوپا بنگاهی خصوصی به حساب آمده

کمیسیون بورس و اوراق »های نوپا توسط  گذاری در شرکتقوانین ناظر بر سرمایه. در بورس عرضه شود

جذب  تواند از موارد زیر سرمایهطبق این قوانین یک شرکت خصوصی صرفا می. شودتعیین می 411«بهادار

 :کند

های خود را به دولت  ها اطالعات دقیق فعالیت این شرکت :ذاری تخصصی و ثبت شدهگهای سرمایه شرکت

شناخته شده و به  416«گذاری خطرپذیرصندوق سرمایه»ها عموما با نام  یک دسته مهم از آن. کنندعرضه می

ها ساختارهای متناسب برای بررسی  آن. پردازندهای نوپا میشرکت طور تخصصی به تامین سرمایه

. مند هستندها بهره گذاریهای منطقی برای ارزیابی ریسک و منافع سرمایه و از نظام های نوپا داشته تشرک

                                                                                                                                              

152
 Capital structure 

 به خود سمت از مخابراتی، شرکت این گذاران بنیان از ، لرنر راسند سیسکو، نوپای شرکت تاسیس از پس سال چند و 4330 سال در مثال عنوان به 419

  .شد اخراج فناوری، مدیر عنوان

گذاران شرکت سیسکو بود از این شرکت اخراج شد، او سپس همه سهام خود در این شرکت نوپا را فروخت و با  پس از آنکه سندرا لرنر که از بینان 124

 .های اقتصادی دیگری پرداخت و شرکتی را که خود و همسرش تاسیس کرده بودند رها کرد میلیون دالر حاصل از آن به فعالیت 430

155 Securities and exchange commission 
156 Venture capital fund 
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های نوپا را دارند و در نتیجه عموما کنترل شرکت را به  از سهام شرکت% 10ها عموما کمتر از  این شرکت

 . تخواهند داشرااعضای هیات مدیره  از با این وجود تعدادی. گیرنددست نمی

های مالیاتی که در  گذاران افراد عادی هستند که بر اساس فرماین سرمایه: 413«گذاران فرشتهسرمایه»

داران سرمایه» آیند و در نتیجه در جرگةحساب می به« متمول»اند، های اخیر به دولت ارائه کرده سال

نه را به دست بیاورد در حال که یک نفر صالحیت الزم برای این زمی برای این. شوندمحسوب می 418«متبحر

های مالیاتی اموالی بیش از یک میلیون دالر و یا طی دو سال گذشته درآمدی بیش  حاضر مثال باید طبق فرم

-های سرمایه تعبیه این بخش از قانون جهت ساماندهی به فعالیت. هزار دالر در سال داشته باشد 200از 

استفاده از افراد عادی وجود نداشته باشد و صرفا    کان سوءنوپا است به نحوی که ام یها گذاری در شرکت

 . ها شوند که قابلیت و ظرفیت جذب ضررهای احتمالی را داشته باشندگذاریافرادی وارد این گونه سرمایه

اگر افراد فامیل یک . تنها استثنا بر قاعده فوق، جذب سرمایه از دوستان و آشنایان است: دوستان و خانواده

-شود ولی این سرمایهگذاری کنند، مجاز تلقی میگذار بخواهند مقداری در یک شرکت نوپا سرمایه بنیان

 . هزار دالر تجاوز کند20تا 41تواند از گذاری مقدار محدودی دارد و نمی

 تحوالت هیئت مدیره
شرکت منتفع ها از منافع موفقیت  گذاری در یک شرکت نوپا، آنگذاران برای سرمایهبعد از جذب سرمایه

های هیات مدیره را متناسب  ها برای نظارت بر شرکت عموما تعدادی از صندلی در عین حال آن. خواهند شد

اگرچه هیات مدیره بر مدیرعامل و سایر مدیران نظارت دارد و مشاوره  .کنندبا تعداد سهام خود تصاحب می

 . تخدام و اخراج مدیرعامل استترین کارکرد و ابزار آن، تصمیم در مورد اس دهد ولی مهممی

 :ها عموما متشکل از سه نوع عضو هستندهیات مدیره

های شرکت دارند و در بدو امر  گیریذاران شرکت سهم مهمی در تصمیم طبیعتا بنیانگ :گذاران بنیان

شدن گذاران با کم  معموال پس از چند مرحله از جذب سرمایه بنیان. تمامی کنترل شرکت را در دست دارند

های  گذاران پس از مدتی از کلیه سمت بسیاری از بنیان معموال. 413شوند اقلیت اعضا تبدیل میسهامشان به 

 . مانندگیری کرده و صرفا در هیات مدیره باقی میاجرایی کناره

                                                                                                                                              

157 Angel investors 
158 Sophisticated investor 

ذار  یک استثنای معروف آن بنیانگ. را بر شرکت حفظ کنندچنان کنترل خود  گذاران بتوانند هم البته در مواردی استثنایی ممکن است بنیان 413

از حق رای را برای خویش نگاه دارد و به این ترتیب کنترل کاملی بر % 10بوک است که طبق توافقاتی با اعضای هیات مدیره، توانسته بیش از  فیس

 . تصمیمات این شرکت دارد
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آورند و معموال ها سهام شرکت را به دست می گذاران، آنبا تزریق سرمایه از سوی سرمایه :گذارانسرمایه

گذاران نیز اکثریت اعضای هیات  معموال سرمایه. کنندعضو پیدا میمتناسب با آن سهام، در هیات مدیره 

 . مدیره را در دست ندارند

این افراد . یک هیات مدیره معقول باید از تعدادی افراد خبره در صنعت مربوطه نیز منتفع شود: افراد خبره

گذاران شرکت  معموال بنیان. صنعت و تحوالت بازار داشته باشندباید تجربه کافی و بینش خوبی نسبت به آن 

های یک حوزه  کاریگذاران نیز به فراخور نوع نگاهشان با ریزه زییات صنعت مطلع نیستند و سرمایهاز همه ج

شود حضور افراد مجرب و خبره در این میان هم باعث ورود اطالعات دست اول از صنعت می. درگیر نیستند

 . کندداران کمک میگذاران و سرمایه نوعی به برقراری تعادل بین بنیان و هم به

 استراتژی خروج
گذارانی  درک صحیح از اکوسیستم درة سیلیکون است که اکثر سرمایه هایترین الزمهدرک این نکته از مهم

استراتژی خروج در . دکننفکر می« استراتژی خروج»کنند از ابتدا به گذاری میهای نوپا سرمایه که در شرکت

یا )تواند بعد از مدت محدودی به سرمایه خود و سود گذار چگونه میپردازد که سرمایهواقع به این مساله می

 1تا  9گذاران به دنبال بازه زمانی مشخصی، عموما بین به این ترتیب، اکثر سرمایه. آن دست بیابد( زیان

های زیر را در بر یکی از دستهاستراتژی خروج معموال . هستند گذاری خودسال، برای به ثمر رسیدن سرمایه

 . گیرد می

های خروج آن است که یک شرکت ترین استراتژییکی از مهم: خرید شرکت توسط یک شرکت دیگر

توانند سهم خود را از گذاران میدر چنین حالتی سرمایه. خردتر، یک شرکت نوپا را می دیگر، معموال بزرگ

است که از های این اتفاق فراوان  مثال. له شده دریافت کنند و به سرمایه خود و سود آن نایل شوندمبلغ مباد

اسیس، توسط اپ، تنها چند سال پس از ت توان به خریدن شرکت نوپای واتسمی های آن،ترین جمله بزرگ

 . جا شددله جابهمیلیارد دالر برای این مبا 43آور که مبلغ سرسام بوک اشاره کردشرکت بزرگ فیس

شوند تا جایی که از نگاه برخی سیلیکون دچار این سرنوشت می های نوپا در درةبل توجهی از شرکتبخش قا

بنیان های دانششرکت« تولید»سیلیکون فراهم آوردن بستری برای  های اصلی درة محققان یکی از ویژگی

: اقتصادی دوگانه در این ناحیه جریان دارد ،به عبارتی. های معظم این ناحیه استبه شرکت« عرضه»جهت 

های یک اقتصاد در پی تولید محصوالت برای عرضه به مشتریان است و اقتصاد دیگر در پی تولید شرکت

پذیرد  ساالنه هزاران مورد از این معامالت صورت می. های بزرگ استبنیان برای عرضه به شرکتنوپای دانش

لذا خبر خریداری . گذاران خطرپذیر استمبادله سود سرشاری برای سرمایهکه در اکثر اوقات نتیجه این 

 . ها همراه با سود باالست بخش بازگشت سرمایه آن گذاران نویدشدن یک شرکت نوپا عموما برای سرمایه
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داشتن افراد کلیدی شرکت  های بزرگ مساله نگه یکی از نکات مهم در خرید یک شرکت نوپا توسط شرکت

برای حل . شرکت بزرگ است چرا که ممکن است پس از چندی بخواهند شرکت بزرگ را ترک کنندنوپا در 

ولی به صورت « اختیار خرید سهام»این مشکل شرکت هدف معموال منافع ناشی از معامله را به صورت 

اقی ماندن ها انگیزه کافی برای ب کند که برای آنتدریجی و چندساله به افراد شرکت خریداری شده ارائه می

 . در شرکت هدف را فراهم کند

بوده و « محدود»پیش از عرضه سهام شرکت در بازار بورس، سهام شرکت به صورت  :عرضه عمومی سهام

های نظارتی  عرضه سهام مستلزم طی روال. توانند آن را به هر کسی که خواستند بفروشندداران نمی سهام

پس از عرضه در بورس همه افراد مستقل از . بهادار استالزم و کسب موافقت کمیسیون بورس و اوراق 

چنین اتفاقی به . های سهامی عام را خریداری کنند شرکت سهام توانندمیزان ثروت و یا تخصص می

گذاری اولیه خود خارج شوند رمایهدهد که سهام خود را فروخته و از سگذاران اولیه این گزینه را می سرمایه

  .ز سهام خود به منابع مالی خوبی دسترسی پیدا کنندو یا با فروش بخشی ا

گذار در یک شرکت نوپا مایل در مواردی ممکن است یک سرمایه :گذارانفروش سهام به سایر سرمایه

های  گذار متبحر دیگر که مالکدر صورتی که یک سرمایه. باشد سهام خود را پیش از عرضه عمومی بفروشد

این فرایند چندان رایج نبوده و بعید است سود . مبادله باشد این امر ممکن است قانونی را دارد مایل به این

 . گذار اولیه گرددچندانی نیز نصیب سرمایه

گذار، ممکن است یک شرکت در بدترین حالت ممکن برای یک سرمایه :ها و فروش دارایی انحالل شرکت

که یک حادثه طبیعی رخ داده و یا یک بازار  مثال در صورتی. های آن به فروش برسد تعطیل شده و دارایی

توانند گذاران احتماال فقط میدر این حالت سرمایه. ناگهان متحول شود چنین امری دور از ذهن نیست

با این وجود یک خروج دیرهنگام . شوندبخشی از سرمایه اولیه خود را باز بیابند و در واقع با ضرر مواجه می

گذاران نشود لذا تشخیص موقع  گی شرکت شده و هیچ چیزی نصیب سرمایهستتواند منجر به ورشکمی

 . کننده و مهم استلی یک شرکت نیز خود تصمیمی تعیین مناسب برای تعطی

 قوانین ناظر بر کارمندان
 به نوپا های شرکت. ندارند را جاافتاده های شرکت مشابه هایی حقوق پرداخت توانایی معموال نوپا های شرکت

 این کارمندان به سهام خرید اختیار این. دهند می «سهام خرید اختیار» یا «سهام آپشن» خود نکارمندا

 ترتیب این به. بخرند مشخصی قیمت به را شرکت سهام تمایل صورت در که دهد می را «الزام» نه و «حق»

 تالش صورت در که چرا دید خواهند را خود های فعالیت ثمره وضوح به نوپا شرکت یک ی اولیه کارمندان
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 که دارند را اختیار این چنان هم ها آن که حالی در رود می باال شرکت سهام ارزش شرکت، موفقیت و بیشتر

 .بخرند معینی و نازل قیمت به را شرکت سهام

 اختیار خرید سهام 160«رسیده شدن»
طبق . ویژه آمریکاستتری نیز دارد که ناشی از ساختار حقوقی این اختیار خرید سهام کارکردهای پیچیده

از این رو . قوانین آمریکا، الزام افراد به کار کردن برای یک کارفرمای خاص تحت هیچ شرایطی مجاز نیست

مجاز « تعهد به خدمت»هر کارمندی مجاز است در هر زمان از کار خود استعفا بدهد و هیچ نوعی از 

ن برای استخدام در شرکت، تالش رمنداهای مختلف به جای اخذ تعهد از کا از این رو شرکت. 464نیست

 . ها انگیزه برای ادامه حضور در شرکت بدهند های مختلف به آن کنند به شیوه می

به قیمت از پیش تعیین شده « اختیار خرید سهام»سلیکون آن است که به کارمندان  راه حل رایج در درة

ی آن کارمند، همکارند و صرفا به شرط ادامه ها بالفاصله قابل معامله نیست«اختیار»شود ولی این داده می

آن، رسیده   متشه و لهچ کیسال و به تدریج، مثال هر ماه به اندازه  1طی یک دوره زمانی مشخص، مثال 

ای از زمان به این ترتیب در هر لحظه. گرددبرداری می  شود، قابل بهره ای که رسیده میشود و مثل میوهمی

ها  های خرید سهام که هنوز موعد آن«اختیار»برود در واقع همه آن  که کارمندی اراده کند از شرکت

کنند انگیزه کافی را برای حفظ کارکنان خود ها سعی میبه این ترتیب شرکت. دهدمیفرانرسیده را از دست 

 . ایجاد کنند

این خود . ودشجدید به کارمندان داده می« اختیار»ها در پایان هر ماه نیز تعدادی  در بسیاری از شرکت

خرید « اختیار»ابزاری در دست مدیران است که به تناسب نیاز شرکت به کارکنان مختلف، نحوه تقسیم این 

 . را کنترل نماید

 بدهی و مالکیت
 :ی یک بنگاه نقش کلیدی داردهانکات زیر در درک تامین مالی فعالیت

ت کرده و در موعد معین باید اصل بدهی و یک بنگاه اقتصادی مقدار مشخصی را به صورت وام دریاف: بدهی

حتی اگر بنگاه بدهکار با آن وام سودآوری هنگفتی داشته . کار برگرداند میزان بهره متعلق به آن را به طلب

متناظرا اگر به هر دلیلی . کند و نه بیشترچنان صرفا اصل مال و سود آن را دریافت میکار هم باشد، طلب

کند و در صورتی که بدهکار از چنان طلب خود را مطالبه می کار همد، طلباوضاع شرکت نابسامان شو
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درخواست مصادره اموال  469کار با مراجعه به دادگاه ورشکستگی، طلب462پرداخت بدهی خود عاجز باشد

گذاران نشود و همه اموال شرکت توسط در این صورت ممکن است چیزی عاید سرمایه. نمایدبدهکار را می

 . شرکت تصاحب شود (کاران طلب) بدهیدارندگان 

نحوه دیگر تامین مالی یک بنگاه آن است که مالکیت آن بنگاه در ازای مقداری سرمایه، به  :164مالکیت

گذار در سود و زیان شریک است و عواید وی متناسب با در این صورت سرمایه. گذار واگذار شودسرمایه

 .سودآوری شرکت خواهد بود

آن ( مالکان)یک بنگاه نسبت به صاحبان سهام ( کاران طلب)دارندگان بدهی : 162لکیتتقدم بدهی بر ما

کاران شرکت ابتدا تمام  این تقدم بدان معناست که در صورتی که وضع شرکت خوب نبود، طلب. تقدم دارند

 بین کنند و سپس در صورتی که چیزی باقی مانده بود، به تناسب میزان سهامطلب خود را دریافت می

 . های متفاوتی هستند اع مختلف بدهی نیز دارای حق تقدمانو. شودتقسیم می داران سهام

داران آن  به این ترتیب یکی از عوامل مهم در ارزیابی ارزش یک شرکت برای سهام: 166ساختار سرمایه

های قابل رگهب»به عنوان مثال . ها نیز هست ها و حق تقدم و تاخر آن عالوه بر میزان بدهی آن، ساختار بدهی

به سهام ساختاری تلفیقی داشته و بعضی خواص بدهی و برخی خواص سهام شرکت را دارا هستند « تبدیل

 . کنندکه ظرایفی را در ارزیابی ارزش شرکت وارد می

 ورشکستگی قوانین
 قوانین این آمریکا در. دانند می مدرن اقتصاد بنای سنگ را ورشکستگی قوانین اقتصادی متفکران از بسیاری

 قوانین تحت حقیقی افراد عرصه در و «محدود مسئولیت های شرکت» قوانین تحت حقوقی افراد عرصه در

 خود بدهی بازپرداخت از که بدهکاری فرد ورشکستگی، قوانین اساس بر. شود می مطرح فردی ورشکستگی

 از ورشکستگی هدادگا سوی از است، نشده مرتکب جرمی و انگاری سهل حال عین در و است ناتوان

 آمریکا در. دهد ادامه خود زندگی به آزادانه تواند می و شود می معاف خود بدهی از بخشی یا همه بازپرداخت

 فرد به و کند نمی برخورد مجرم مانند به بدهکار با قضایی دستگاه و بوده گسترده و مترقی بسیار قوانین این

 مالی پشتوانه بدون ولی خالق افراد که است فضایی چنین در. شود می داده دوباره فرصت خورده شکست

 البته. روند می بزرگ آرزوهای دنبال به و نکرده دریغ بلندپروازی و طلبی جاه پذیری، ریسک از کافی
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 این وجود نفس ولی کنند می برخورد احتیاط و دقت با و هستند واقف امر این اقتضائات به هم انگذار سرمایه

 .شود می برافکن بنیان تحوالت به منجر گاه گه که دهد می افزایش را اقتصاد در ذیریپ ریسک روحیه قوانین

 مالکیت معنوی 
اند مشخص اعاتی که توسعه دادهها و اخترها از ایده مالکیت معنوی نحوه مالکیت افراد و حق استفاده آن

 :چند نوع مشخص از مالکیت معنوی قابل تفکیک است. کند می

دارنده یک اختراع مشخص که مورد ارزیابی و قبول اداره ثبت اختراعات واقع شده  به 463«حق اختراع»

هر فرد دیگری که پس از تاریخ . دهدباشد به مدت محدودی اجازه استفاده انحصاری از آن محصول را می

د ثبت این اختراع، از آن و یا حتی اختراع مشابهی که خودش مستقال به آن دست یافته است استفاده کن

خواهند از یک اختراع در ساخت محصوالت به این ترتیب کسانی که می. تواند مورد شکایت واقع شودمی

دریافت  468خود استفاده کنند باید یا آن اختراع را بخرند یا آنکه حق استفاده از آن را به صورت الیسنس

 . کنند

برداری  مند شده و نگران کپیبهرهدهد از منافع اختراع خود به مخترعین اجازه می« حق اختراع»وجود 

ای برای تالش بیشتر محققین و تواند انگیزههمین امر می. دیگران از نتایج زحمات و تحقیقات خود نباشند

 . مخترعین برای دستیابی به اختراعات جدید و مبتکرانه باشد

افزاری اهمیت زیادی نرم ها به خصوص در صنایع الکترونیکی و استفاده از ثبت اختراع و الیسنس دادن آن

در چنین فضایی . کار کنند دیگر یکدارد چرا که هر محصول قطعات بسیار زیادی دارد که همگی باید با 

 . الیسنس بدهند دیگر یکی کنند و همگی به همکارتوانند در یک گروه های مختلف آن می دارندگان بخش

که نیاز به ثبت و دریافت تاییدیه باشد، حق به خالق یک اثر، بدون آن: 463یا کپی رایت« حق تکثیر»

نویس دیگری کپی کند، نویس از کد برنامهاز این رو اگر یک برنامه. کندانحصاری تکثیر آن اثر را اعطا می

ای بنویسند که یک کار را انجام بدهند، نویس مستقال برنامهولی اگر دو برنامه. تواند به دادگاه کشیده شودمی

 . قانونی نخواهند داشتهیچ یک مشکل 

ها تحت قانون مالکیت  ها یا نشان محصوالت آن عالئم تجاری از قبیل لوگوی شرکت: 170عالمت تجاری

این عالئم . ها مجاز به استفاده از عالئم تجاری ثبت شده نیستند شوند و سایر شرکتمعنوی حمایت می
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ا نشانه اعتبار، اطمینان و پرستیژ هستند و ای بین مشتریان و بنگاه اقتصادی هستند و عمومتجاری نشانه

 . ها لطماتی به بار آورد که این امر در دادگاه قابل تعقیب است ها ممکن است برای دارنده اصلی آن جعل آن

 سیلیکون در درۀ حقوقی خبرۀ موسسات
 تحوالت. های عظیم فناوری تبدیل شده است اخیر به کانون رشد شرکت ةسیلیکون در چند ده درة

گذاران، از سویی تنظیم روابط درون سازمانی بین بنیان. های نوپای این ناحیه سرعت زیادی دارد شرکت

ها و های فعال بین این حوزه نیازمند طراحی گذاران و کارمندان و از سوی دیگر روابط بین شرکتسرمایه

های حقوقی  حری از شرکتاز این رو به مرور زمان مجموعه متنوع و متب. های دقیق حقوقی استنظارت

 . بنیان در این ناحیه شکل گرفته استهای دانش متخصص در حوزه شرکت

بنیان  های دانش وکالی این ناحیه اکثرا با حوزه فناوری آشنایی خوبی حاصل کرده و از مناسبات شرکت

از جمله  این دانش و تخصص ضمنی فعاالن حوزه حقوقی و قضائی در این ناحیه. آگاهی مناسبی دارند

 . شودهای منحصربفرد و غالبا مغفول این ناحیه محسوب می ویژگی

دانند که ها می آن. کنندبنیان را درک میهای دانشسیلیکون اقتضائات شرکت های حقوقی درة شرکت

های نوپا در  ن چه بسا هر یک از این شرکتالی قرار دارند ولیکگذاران در مراحل اولیه در مضیقه م بنیان

ها به صدها میلیارد  نه آننده نزدیک به امثال اینتل و مایکروسافت و گوگل تبدیل شوند که گردش ساالآی

های نوپا که پتانسیل باالیی دارند  های حقوقی برای جذب شرکت برای همین بسیاری از شرکت. رسد دالر می

دالر از خدمات حقوقی را به صورت  20000 ه عنوان مثال ممکن است به اندازهب. ریزندای میهای ویژهبرنامه

چنان مشتری آن  سریعا رشد کرد هم که اگر این شرکت نسیه به یک شرکت نوپا ارائه کنند به امید آن

 .شرکت حقوقی باقی بماند
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 سیلیکون در درۀ گذاری روندهای سرمایه
د که در طول زمان ده سیلیکون نشان می بنیان در درة های دانش ری در حوزهگذا بررسی تحوالت سرمایه

های  کنند و بعضی حوزه گرفته و رشد بیشتری میقرارگذاران  سرمایه ها بیشتر مورد توجه از حوزه بعضی

. شود پس از مدتی این روندها تغییر کرده و حتی گاهی معکوس هم می. افتند دیگر به تدریج از رونق می

و « بازار»موثر است ولی سهم اصلی را  اگرچه گاهی اتفاقات تصادفی در این اقبال و یا عدم اقبال

روی گرداندن سرمایه گذاران از یک حوزه گاهی ناشی از پدید آمدن یک . کنند بازی می« تکنولوژی»

تکنولوژی رقیب و گاهی ناشی از توقف رشد تکنولوژی در یک حوزه است به نحوی که تکنولوژی در یک 

در نتیجه الجرم . خورد بسته می بیشتر برای پیشرفت به درِ های رسد و تالش زمینه به بلوغ نسبی و اشباع می

با این وجود ممکن است پس از چندی، با یک نوآوری . افتد کم از رونق می گذاری در آن زمینه نیز کم سرمایه

های  گذاران باز شود و دوباره بعضی از حوزه روی سرمایه های توسعه عظیمی پیشِ جدید ناگهان فرصت

 . بال واقع شوند و سیر تحوالت و روندهای تکنولوژی ادامه یابدپیشین مورد اق

تقاضا برای محصوالت مختلف به فراخور تحوالت اقتصادی، . تقاضای بازار هم در این افت و خیزها موثر است

به . ممکن است تغییر کند و همین امر نیز بر رونق گرفتن یک حوزه اثرگذار است... اجتماعی و حتی سیاسی

مثال افزایش جمعیت شدید آمریکا پس از جنگ جهانی دوم موج جدیدی از افراد مسن را در عنوان 

 موجب امر های اخیر پدید آورده که این خود موجب افزایش تقاضا برای محصوالت پزشکی شده و این سال

ری و یا از سوی دیگر اقبال به سرمایه گذا. ه استگذاری در زمینه بیوتکنولوژی گردید گسترش سرمایه

های نوین عموما ارتباط وثیقی با افزایش قیمت نفت دارد چرا که در صورت باالبودن  انرژی  توسعه فناوری

های برق خورشیدی یا خودروهای  های فسیلی، مصرف کنندگان تمایل بیشتری به خرید پانل هزینه سوخت

  .کند ها را تشدید می گذاری در این زمینه الکتریکی دارند و موج سرمایه

 سیلیکون ا و نبایدها در بررسی روندهای درۀبایده
گذاران قرار داشته و  هایی که در هر مقطع زمانی مورد اقبال سرمایه توجه به این امر ضروری است که حوزه

های موجود، قوانین  های تکنولوژیک، امکانات تولید، زیرساخت قابلیت ةروندی رو به رشد دارند برآیند مجموع

وبیش  های مختلف جهان کم ناگفته پیداست که بسیاری از این شرایط در قسمت. ای بازار استکشور و نیازه

پ موبایل ممکن است در همه جا جدید یا وسیله الکترونیکی یا یک اَ یکسان است و کشف یک مادة

 . اقتضائات یکسانی داشته و نهایتا هم به سایر نقاط جهان نیز نفوذ کند
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ما نیز کمک کند که مسیر آینده تکنولوژی را  تواند به داوم این تحوالت میرصد کردن م: مسیر آینده

این امر اهمیت حیاتی دارد چرا که اگر مسیر تحوالت به سمتی باشد که بعضی از صنایع از . تشخیص دهیم

های  له به اتخاذ استراتژییفتند، تشخیص هر چه زودتر این مسئاز رونق ب ها رده خارج شوند یا بعضی از حوزه

از ( و تبلت)های هوشمند به عنوان مثال در حال حاضر در آمریکا استفاده از گوشی. کندصحیح کمک می

سال اخیر قابل شناسایی بوده  1تاپ پیشی گرفته است و این روندی است که در  کامپیوترهای خانگی و لپ

کسب  رقابت بسیار شدیدی درهای بزرگ اینترنتی از قبیل فیس بوک و آمازون و گوگل  است و اکثر شرکت

های  توانست این نوید را به شرکت سال پیش می 1رصد کردن این تحول در . اند موبایل داشته ةبازار در حوز

های آن الجرم گسترش  های هوشمند و زیرساخت های مربوط به گوشی نوپای داخلی بدهد که تکنولوژی

ممکن است منجر به عدم  هاتی در شناسایی این روندکاس. خواهد یافت و بازار اپ موبایل داغ خواهد بود

 . گردد های موجود تحقق همه ظرفیت

 های دانش بنیان از قبیل درة رو در شرکت از سوی دیگر رصد کردن تحوالت در نواحی پیش :ایده گرفتن

 یکون به منصةة سیلهایی که در د بخش باشد چرا که بسیاری از ایده تواند بسیار آموزنده و الهام سیلیکون می

در چنین شرایطی است که . رسند مستقیما قابل انتقال به کشور ما نیستند ظهور رسیده و به بلوغ می

ناگفته . م آوردهای خوبی را فراه تواند فرصت برداری از اصل ایده و اجرای موارد مشابه آن در کشور می کپی

به عنوان مثال شرکت . جهان نیز مطرح استه مسبوق به سابقه بوده و در سایر نقاط نماند که این مسئل

ترین  اینترنتی آمازون به عنوان یک فروشگاه اینترنتی کتاب در آمریکا شروع به کار کرد و اینک به بزرگ

های  نقل، سرویس و های حمل فروشگاه اینترنتی تبدیل شده است ولی فعالیت موفق آن وابسته به زیرساخت

اکثر این موارد در کشور چین وجود نداشت ولی شرکت . ترنت در آمریکا بودپستی کارآمد و نفوذ گسترده این

 2041بابا با الهام گرفتن از آمازون فروشگاه اینترنتی عظیمی را در چین به راه انداخت که در سال  علی

 ستز دویبزرگترین عرضه اولیه عمومی را در بازار بورس نیویورک برگزار کرد و اینک با ارزش بازار بیش ا

الهام گرفتن از آمازون « بابا علی»رمز موفقیت  .میلیارد دالری خود از شرکت آمازون نیز بزرگتر شده است

های پستی  که به دلیل فقدان سرویس این ولی بازسازی همه زنجیره ارزش به فراخور نیازهای چین بود کما

 . مناسب خود وارد حوزه لجستیک نیز شده است

های ساختاری و اقتضائات متنوع هر کشور، دسترسی به بازارهای  توجه به تفاوتبا این وجود : نبایدها

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  های موجود و تفاوت جهانی، ورود رقبای احتمالی خارجی، زیرساخت

هایی  عدم توجه دقیق و موشکافانه به این موارد ممکن است منجر به اتخاذ استراتژی. بسیار حیاتی است

به عنوان مثال توجه به این نکته جالب است که مزیت اصلی . فایده گردد زینه و در عین حال کمپره

یکی از علل . در کشورهای در حال توسعه استاپ عمدتا در کاربران زیاد  واتس هایی از قبیل وایبر و برنامه
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به پهنای باند اندک است که محبوبیت فراوان این نوع از ابزارهای ارتباطی در کشورهای در حال توسعه نیاز 

در مقابل ابزارهای ارتباطی از قبیل . های ضعیف دسترسی به اینترنت این کشورها سازگار است با زیرساخت

گذارند در کشورهایی با  طلبند و امکانات بیشتری را در اختیار کاربر می بوک که پهنای باند بیشتری می فیس

 . تندتر هس دسترسی به اینترنت پرسرعت محبوب

 «ر روندبَاَ»توجه به 
 شما اگر. است مگاترند یا 434«ابرروند» تشخیص تر مهم آن از ولی است مهم تکنولوژی روندها در تشخیص

 اگر اما. باشید داشته موفقی شرکت مدتی برای و بگیرید پیشی آن از توانید می بدهید تشخیص را روند

 را شما و آیند می سونامی مثل ها خواهد رسید که آن روزی ندهید، تشخیص را مگاترند یا بزرگتر روندهای

به عنوان مثال یکی از این ابرروندها گسترش فزاینده دسترسی به اینترنت در آینده است و  .کنند می محو

یکی از ابرروندها گسترش . که سرعت اینترنت برای همیشه پایین خواهد ماند عمل کرد نباید با فرض این

که در حال حاضر در حال ایجاد تحوالت اساسی در بازار آمریکا است و این امر  است« های بزرگ داده»

 . الجرم به سایر نقاط جهان نیز سرریز خواهد کرد

توان سراغ گرفت که عدم توجه به ابرروندها  های حوزه تکنولوژی می های متعددی در تاریخ شرکت مثال

ها پیش از ظهور  که سال است ها شرکت پوالروید یکی از این مثال. های بزرگ شده است منجر به شکست

های موفقیت یک شرکت  های دیجیتال تکنولوژی چاپ فوری عکس را توسعه داده بود و یکی از مثال دوربین

هایی به بازار عرضه کرده بود که در عرض کمتر از یک دقیقه عکس گرفته  این شرکت دوربین. خالق بود

هایی بود  اتفاقا همین شرکت از اولین شرکت کرد مخصوصی پرینت می شده را ظاهر کرده و روی کاغذهای

های دیجیتال را در  دوربینولی توسعه بازار  دیجیتال ساخته و به بازار عرضه کرد  دوربین 4336که در سال 

این شرکت علیرغم اینکه خود از پیشتازان ساخت دوربین دیجیتال بود ولی در شناخت . اولویت قرار نداد

ضعیف عمل کرد و به همین  ابرروند آن زمان که حرکت به سوی دیجیتال شدن بود،ر آینده آن و درک بازا

 2004از گردونه رقابت خارج شد و در سال  در پی رقابت شدید با چند شرکت دیگر از جمله کداک دلیل

 .درخواست ورشکستگی کرد

به عنوان  .گذارد ها اثر می شرکت همه ه بربنیان به صورت طنزی گزند رحمی بازار رقابت در حوزه دانش بی

االیام از پیشتازان صنعت فیلم و دوربین عکاسی  مثال دیگر شرکت کداک قابل ذکر است، این شرکت از قدیم

صنعت فیلمبرداری و عکاسی بازار بزرگی داشت که کداک بخش بزرگی از آن را تحت سیطره خود . بود

یتالی شدن صنایع را تا حدودی به درستی تشخیص داده بود این شرکت که تغییر به سوی دیج. داشت
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چنان  توانسته بود با موقعیت شناسی مناسب، بازار خود را تضمین کرده و در حوزه عکاسی دیجیتال نیز هم

حضور داشته باشد هر چند با موقعیت قبلی خود که سهم عمدة بازار دوربین، فیلم و چاپ را در اختیار 

 .گرفته بود داشت، فاصلة زیادی

 

 ابلیت چاپ فوری عکسدوربین پوالروید و ق  

این شرکت که از . نیز دیری نپایید و تغییرات ابرروندها کداک را نیز از گردونه رقابت خارج کرد این حضور 

ها پس از ورشکستگی پوالروید وضع خوبی  های دیجیتال جیبی بود تا سال ترین تولیدکنندگان دوربین عظیم

ولی کداک نیز از یک ابرروند دیگر عقب افتاد و آن . های دیجیتال داغ بود که بازار دوربینداشت چرا 

های هوشمند آیفون و اندروید بود که مشتریان را از حمل یک دوربین دیجیتال  گسترش و فراگیری گوشی

ردی به س جیبی تالهای دیجی ها به تدریج بازار دوربین پس از رشد فزاینده این گوشی. کرد نیاز می جیبی بی

 . ورشکستگی شد شرکت کداک نیز مجبور به اعالم 2042گرایید و در سال 

بنیان امری  سیلیکون به مثابه پیشروترین ناحیه اقتصاد دانش طور خالصه توجه و رصد روندهای درةبه  

سیلیکون و  بین درةتالفات ساختاری و اقتصادی در این میان غفلت از اخ. ناپذیر و مهم است  آموزنده، اجتناب

  .های سنگینی گردد ایران و نیز و غافل شدن از ابرروندها ممکن است منجر به تحمیل هزینه
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 سیلیکون گذاری در درۀ ررسی روندهای سرمایهب
با این همه باید در . سیلیکون وجود دارد اری در درةگذ مایهمنابع متنوع و مفیدی برای ارزیابی روندهای سر

 ةگذاری در در ابل اتکا در مورد روندهای سرمایهجمع آوری اطالعات مستند و ارقام قنظر داشت که 

عمومی اطالعات  اران ملزم به ارائهگذ یست چرا که از سویی همه سرمایهسیلیکون چندان آسان ن

 دود و ثغور درة سیلیکون یا آستانةح تند و از سوی دیگر تشخیص دقیقهای خود نیس اریگذ سرمایه

یکی دیگر از مواردی که منجر به اختالفات . اری مورد اعتنا برای این بررسی، محل اختالف استگذ سرمایه

 .است بنیان های دانش بندی شرکت شود تفاوت در نحوه طبقه های معتبر مختلف می جزیی میان گزارش

ود ولی ش ن زمینه میای مورد وثوق در ایه ای اختالف آمار میان برخی از گزارش همین امر منجر به بروز پاره

الذکر،  ه باید با در نظر گرفتن نکات فوقها تلقی کرد بلک خدشه در اعتبار این گزارش این امر را نباید به منزلة

 . های روندها درس آموخت به کلیت روندها دقت نمود و از تحلیل

مورد بررسی قرار گرفته  سیلیکون گذاری در درة زیر روندهای سرمایه در این گزارش با استفاده از سه مرجع

  .است

 MoneyTree : و شرکت « های خطرپذیر صندوق{ آمریکا}انجمن ملی »تهیه شده با همکاری

آن را مورد بررسی قرار با تفصیل بیشتری که  «PricewaterhouseCoopers»حسابرسی 

 .میدهیم

 VentureSource:  های مالی شرکت انتشاراتی و داده تهیه شده از سوی .Dow Jones  

 CB Insights: و  های خطرپذیر متمرکز است ی صندوقها که به صورت تخصصی بر روی داده

 .گذارد ابزارهای تعاملی کارآمدی برای نمایش اطالعات در اختیار کاربران می

های  در تهیه این بخش از هر سه مرجع فوق استفاده شده است اگرچه عمدتا متکی بر گزارش

MoneyTree  شرکتاست که توسطPricewaterhouseCoopers  این شرکت . فراهم شده است

بررسی صحت اکثر  های مالی و حسابرسی است، از معتبرترین شرکت حسابرسی و یکی از چهار غول

شرکت . پذیرد المللی صورت می شرکت عظیم و بین های مالی عمده در دنیا توسط این چهار حساب

PriceWaterhouseCoopers  در آمریکا اقدام به تهیه « های خطرپذیر من ملی صندوقانج»با همکاری

گذاری خطرپذیر در آمریکا  برای بررسی بازار سرمایه MoneyTreeای تحت عنوان  های دوره گزارش

دنیا صورت  های حسابرسی ترین شرکت ی از معظمبا توجه به اینکه این گزارش تحت نظارت یک. کند می

  .ی ویژه قرار دارد و قابلیت اتکای باالیی داردپذیرد طبیعتا مورد دقت و بررس می
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 سیلیکون گذاری در درۀ ی بر روندهای سرمایهمرور
. سیلیکون خواهیم داشت های درة گذاری ل مشاهده در سرمایهما در این بخش مروری اجمالی بر روندهای قاب

وجه به تاریخ و آینده قابل با ت) «زمان»تذکر مجدد این نکته ضروری است که این روند مختص این مقطع از 

ها، بازارها و قوانین در  ساختمتاثر از شرایط خاص زیر) «مکان»و این نقطه از ( بینی در شرایط حال پیش

 . برداری از آن باید با نهایت دقت عمل کرد باشد از این رو در بهره می( سیلیکون درة

 در خطرپذیر گذاری سرمایه های صندوق ایتحم تحت های شرکت گذاری در نمودار زیر حجم سالیانه سرمایه

گونه که از نمودار پیداست  همان. دهد فصلی نشان می صورت را در طول بیست سال اخیر و به کل آمریکا

بوده است که طی حدود  2004کام در سال  ها پیش از ترکیدن حباب دات گذاری بیشترین حجم این سرمایه

گذاری صرف شده است ولی به دلیل ناپایدار  سرمایه 8000بیش از میلیارد دالر در  400یک سال قریب به 

افت کرده % 80ها حدود  گذاری این اقبال و حبابی بودن بازار، بالفاصله پس از آن حجم این سرمایه بودنِ

حجم ( 2008-2003بعد از بحران مالی جهانی در سال )سال اخیر  6پس از آن و در طول . است

است و طی  میلیارد دالر در نوسان بوده 10تا  90ر نسبتا پایدار و سالمی بین ساالنه ها به طو گذاری سرمایه

 2041مالیمی را طی کرده است به نحوی که در سه ماهه منتهی به دسامبر  یک سال اخیر روند صعودِ

صت فر 4000میلیارد دالر در بیش از  41خطرپذیر به حدود  گذاری سرمایه های گذاری صندوق حجم سرمایه

 . میلیون دالر بوده است 41گذاری حدود  گذاری بوده است که به طور متوسط ارزش هر سرمایه سرمایه

 

 آمریکا گذاری خطرپذیر در های سرمایه سرمایه گذاری در شرکتهای تحت حمایت صندوق

 ( چپمحور ) نارنجیخط : گذاری سرمایه تعداد (راستمحور ) ها ستون: گذاری دالری سرمایه حجم

 

های نوپا به طور متوسط بیش از گذشته به صورت خصوصی و مستقل  های اخیر شرکت شایان ذکر است که در سال
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 سرمایه گذاری خطرپذیر

 تعداد (میلیارد دالر)حجم سرمایه گذاری 
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دهند، این امر به نوبه خود موجب نیاز به جذب سرمایه جدید شده و بخشی از روند  مانند و به رشد خود ادامه می باقی می
بیش  4102که در سال  شایان توجه است . باشد ل توضیح میهای اخیر از این طریق قاب گذاری رو به رشد حجم سرمایه

از % 24بر اساس آمار موجود، حدود . میلیون دالر از این دست بوده است 011های باالی  مورد از جذب سرمایه 21از 
سری برای % 01یا سوم،  Cسری % 01) ها در واقع مربوط به دور سوم یا باالتر جذب سرمایه بوده است  گذاری سرمایه

D  برای سری% 42یا چهارم وE   دور سوم یا باالتر% 24یا باالتر و در مجموع) 

 سهم درۀ سیلیکون 
های موجود برای درة سیلیکون به تنهایی میسر نیست از این رو نمودارهای پیش از  تفکیک بسیاری از داده

رای درة سیلیکون در دسترس های تفکیکی ب با این وجود برخی داده. گرفتند این همة آمریکا را در بر می

بنیان در آمریکا  های دانش توان به سهم قابل توجه این ناحیه در گسترش شرکت ها می است که با مقایسه آن

 .گذاری خطرپذیر در این ناحیه بوده است های سرمایه ها از سوی صندوق گذاری سرمایه% 11مثال . پی برد

 

 

 .کل بوده است% 44حدود  8014در فصل آخر سال . ذیر در آمریکاگذاری خطرپ  سهم درۀ سیلیکون از سرمایه

 

 خروج ةمسئل
گذاری خطرپذیر کسب حداکثر بازگشت سرمایه در یک دوره زمانی مشخص  های سرمایه هدف اصلی صندوق

و گذاری حضور دارند  ها صرفا در مراحل اولیه سرمایه از این رو آن. ساله است 1تا  9معموال  و نه چندان بلند

ل گذاری و نقد کردن اص یعنی به دنبال خروج از آن سرمایه« استراتژی خروج»بعد از چند سال دنبال 

 :گذاری خطرپذیر وجود دارد دو شیوة اصلی برای خروج از یک سرمایه. سرمایه و سود آن هستند
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 (میلیارد دالر) 2014سرمایه گذاری خطرپذیر در سه ماهه پایانی 
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 «یا « عرضه عمومی سهامIPO که در آن سهام شرکت در بازار بورس عرضه عمومی شده و همگان 

 . توانند سهام شرکت را بخرند مثال عرضه سهام گوگل و اپل در بازار بورس از این سنخ است می

 «کند و از  تر می که در آن یک شرکت معموال بزرگتر اقدام به خریدن شرکت کوچک« ادغام و تملک

خارج گذاران  توانند سهم خود را نقد کنند و از خیل سرمایه گذاران خطرپذیر می خالل آن سرمایه

 . این سنخ استاز  گوگل توسط 432خریداری اسکایپ توسط مایکروسافت یا خریداری نست. شوند

 

 عمومی سهام  روندهای عرضة
افت  2000های دانش بنیان پس از شکستن حباب تکنولوژی در سال  عمومی سهام در حوزه شرکت عرضة

در . رسید 2003مورد در سال  80ود به حد 2004مورد در سال  20شدیدی کرد و با روندی آرام از حدود 

بازار سهام و از جمله عرضه  ةو با فرارسیدن بحران مالی جهانی دوباره افت شدیدی در هم 2008سال 

های اخیر عرضه عمومی سهام  پس از رونق نسبی در طول سال. شود می  عمومی این سهام مشاهده

به  2041دی را طی کرده است و در سال های خطرپذیر روند رو به رش های مورد حمایت صندوق شرکت

 . رسیده است 2000مورد پس از حباب سال  401بیشترین مقدار خود یعنی 

ها در سال  IPOمورد از  13های حوزه بیوتکنولوژی اخیرا رشد خوبی داشته اند و  قابل توجه است که شرکت

  .ها در حوزه بیوتکنولوژی بوده است یعنی بیش از نصف آن 2041

 

  171دهای ادغام و تملکرون

ادغام و »های خود  گذاری گذاری خطرپذیر از سرمایه های سرمایه های اصلی خروج صندوق یکی دیگر از شیوه

تر خریداری  های بزرگ های نوپای موفق توسط شرکت اکثر شرکت. تر است های بزرگ توسط شرکت« تملک

شرکت تحت  100ر متوسط ساالنه ریکا به طودر ده سال اخیر در آم. شوند ها جذب می شده و در آن شرکت

ها  اگرچه تعداد این تملک. اند تر ادغام و تملک شده های بزرگ های خطرپذیر توسط شرکت حمایت صندوق

های اخیر  تغییرات کمی داشته است ولی توجه به این نکته ضروری است که اندازه دالری معامالت در سال

میلیارد دالر رسیده است که عمدتا به دلیل رشد ارقام این  81به  2041رشد زیادی داشته است و در سال 

 . بوک بوده است اپ از سوی فیس آوری مثل خرید واتس معامالت از قبیل معامله سرسام
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تعداد با . گذاری خطرپذیر های سرمایه های مورد حمایت صندوق معامالت ادغام و تملک برای شرکتتعداد و حجم 

 . نشان داده شده است( محورچپ)با ستونهای خاکستری ( بر حسب میلیارد دالر)و ارقام ( تمحور راس)خط قرمز 
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 ادغام و تملک در شرکتهای تحت حمایت صندوق های خطرپذیر

 تعداد (میلیارد دالر)ارزش دالری مبادالت 
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 سیلیکون ها در درۀ ترین حوزه مطرح
ترکیبی بوده و از به نوعی تک  صنایع های هرچند وجه هستندسیلیکون مورد ت های مختلفی در درة حوزه

شود  های مختلف استفاده می در زمینه افزاری ی و سختافزار های گوناگون اعم از نرم ای از فناوری مجموعه

اخیر مورد توجه بیشتری قرار  ةدر طول دو دهبه طور اعم افزار  نرم حوزة کهتوان گفت  ولی با این وجود می

پذیرد به طوری که در فصل  ها در این زمینه صورت می گذاری سرمایه% 10تا جایی که بیش از  گرفته است

این رقم معادل ساالنه بیش . گذاری شده است میلیارد دالر در این زمینه سرمایه 9از  بیش 2041آخر سال 

بیوتکنولوژی با اختالفی زیاد در رده بعدی قرار داشته است  حوزة 2041سال  در. باشد میلیارد دالر می 42از 

 . میلیون دالر جذب سرمایه داشته است 600حدود  2041به نحوی که در فصل آخر سال 

 

. 8014به تفکیک صنعت در فصل آخر سال  سیلیکون درۀصورت گرفته در ( طی سه ماه)گذاری  حجم سرمایه

 . ها پیشتاز است و با اختالف نسبت به سایر حوزه% 20افزار با سهم  حوزه نرم

 سیلیکون های مطرح در درۀ روندهای حوزه
سیلیکون  بنیان در درة های دانش حوزهگذاری در  در این بخش به بررسی سیر تاریخی و روندهای سرمایه

توان اثرات متقابل  مرور این روندها به خصوص از آن جهت جالب توجه خواهد بود که می. پردازیم می

گونه که پیش از این مورد  همان. گذاری خطرپذیر را مشاهده کرد حوزه سرمایه تحوالت کالن در اقتصاد و
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 (میلیارد دالر)به تفکیک صنعت  2014حجم سرمایه گذاری در سه ماهه پایانی 
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آموزنده است ولی در درس گرفتن از آن باید به بستر اجتماعی،  تاکید واقع شد، اگرچه بررسی این روندها

 . تاریخی و اقتصادی آنها توجه کافی داشت وگرنه ممکن است موجب بدفهمی و اشتباه گردد

 افزار گذاری در صنعت نرم روند سرمایه
. استگذاری خطرپذیر  های سرمایه جذب سرمایه از صندوق پیشتازسیلیکون  افزار در درة صنعت نرم

های اخیر رشد نسبتا زیادی  ها در این حوزه طی سال گذاری گونه که از نمودار زیر پیداست روند سرمایه همان

اتفاقا همین امر . بیشتر شده است 2000های تاریخی حباب تکنولوژی در سال  را تجربه کرده و حتی از رقم

ها نیز دربرگیرنده نوعی  گذاری به این سرمایهنظران را نگران کرده که مبادا دور اخیر اقبال  برخی از صاحب

ها که به بیش  گذاری دهد که دور اخیر رشد سرمایه با این وجود بررسی روند چند ساله نشان می. حباب باشد

 . رسیده است روندی منطقی و تدریجی داشته و بنیادهایی قوی دارد 2041میلیارد دالر در سال  42از 

 600مورد بوده است که به بیش از  410ز به طور متوسط در هر فصل حدود تعداد معامالت این حوزه نی

 . منجر شده است 2041معامله در سال 

 

 سیلیکون ۀافزار در در های خطرپذیر در حوزه نرم گذاری روند تاریخی تعداد و حجم سرمایه 
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 گذاری در صنعت بیوتکنولوژی روند سرمایه
گذاری خطرپذیر قرار  های سرمایه افزار مورد اقبال صندوق س از نرمصنعت بیوتکنولوژی در دره سیلیکون پ

های اخیر رشد  ها در این حوزه طی سال گذاری گونه که از نمودار زیر پیداست روند سرمایه همان. گرفته است

چندان مورد  2000این صنعت در زمان حباب تکنولوژی در سال . تدریجی و پایداری را تجربه کرده است

های نوپای درة سیلیکون  شرکت. می داشته استسال اخیر روند بطئی و مالی 40نبوده است و در طول اقبال 

 . اند معامله سرمایه جذب کرده  420میلیارد دالر در طی  9حدود  2041بیوتکنولوژی در سال  در حوزة

 

 ه سیلیکونهای خطرپذیر در حوزه بیوتکنولوژی در در گذاری روند تاریخی تعداد و حجم سرمایه

 گذاری در صنعت رسانه و سرگرمی روند سرمایه
ها و سرگرمی است که  رسانه اقبال زیادی قرار گرفته است حوزة جالب دیگری که اخیرا مورد حوزة

گذاری در این حوزه پس از بحران  سرمایه. گیرد های کامپیوتری را نیز در بر می های اجتماعی و بازی شبکه

های اخیر با روندی نسبتا پایدار رشدی  ده و به نزدیک صفر رسید ولی طی سالافت شدیدی کر 2000سال 

افزایش شدیدی را تجربه کرده است که به  2041البته اواخر سال . آهسته ولی پیوسته را دنبال کرده است
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 میلیارد دالر باعث جلب توجه 43بوک به قیمت  اپ توسط فیس اور واتس رسد ناشی از خرید سرسام نظر می

   .زیاد و عالقه به این حوزه شده باشد

 

 سیلیکون یر در حوزه رسانه و سرگرمی در درۀهای خطرپذ گذاری روند تاریخی تعداد و حجم سرمایه  

 

 گذاری در صنعت نیمه هادی  روند سرمایه
د شدن هادی ایجاد در صنعت نیمه 4330و  4360های  که در دهه های زیادی دره سیلیکون به واسطه شرکت

افزاری و  های سخت گذاری روی حوزه با این وجود مدت زیادی است که سرمایه. سیلیکون معروف شد به درة

گذاری  یهگونه که از نمودار زیر پیداست روند کلی سرما همان . هادی رو به افول بوده است به خصوص نیمه

ملیون دالر در  900حدود  2041 گذاری در این حوزه در سال است به نحوی که سرمایه در این زمینه نزولی

 . است 2044معامله بوده است که کمتر از نصف این میزان در سال  10حدود 
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 هادی در دره سیلیکون نیمه های خطرپذیر در حوزۀ گذاری سرمایهروند تاریخی تعداد و حجم 

  نگاه به آینده: پیشتازهای  حوزه
! نگری بسیار دشوار است به عنوان آینده سیلیکون ر درةد پیشتازو  رستی از موضوعات مورد توجهتهیه فه

. دشون سال موارد زیادی حذف و یا اضافه میسریع است و در طول هر  تکنولوژی بسیار سیر تحوالت زیرا

در سطح  اگرچه ممکن است نظران نیز های ارائه شده توسط بعضی صاحب فهرست ثانیا، باید دقت داشت که

اول معطوف به نیازهای یک بازار خاص، عمدتا آمریکا،  ولی عموما در وهلة اشندجهانی نیز تاثیر گذار ب

منبعی برای الهام و  ها را باید به مثابة در این فهرستاز این رو است که بسیاری از موارد ذکر شده . هستند

  .ها دید یادگیری نحوه تعیین اولویت

گذاری و توسعة تکنولوژی در آینده  ت به روند سرمایههای متنوع نسب موارد متعددی از دیدگاهدر این گزارش 

ها شامل روندهای آکادمیک و نقطه نظرهای بعضی از نهادها نظیر  این دیدگاه. مطرح شده است

. اند های آینده نگرانه خود را مطرح کرده نظران نیز در گفتگو با آنان دیدگاه کامبیناتور و تای است، صاحب وای

ای مورد  نند نسبت به نگرش به آینده با دقت نظر نسبت به شرایط ویژة محلی و منطقهتوا همة این موارد می

 . توجه قرار گیرند
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 سیلیکون از دریچه آمار درۀ
 

سیلیکون به صورت پوستر ارائه شده  آمارهای مفید برای آشنایی با درة در این فصل با نگاهی گذرا برخی از

 :گیرد است و موارد زیر را در بر می

 گذاری خطرپذیر  ایهسرم 

  سرمایه انسانی جهانی و تنوع فرهنگی 

 درآمدزایی و ایجاد شغل 
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 گذاری خطرپذیر  سرمایه
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 سرمایه انسانی جهانی و تنوع فرهنگی 
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 درآمدزایی و ایجاد شغل
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