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 :پیشگفتار
اند توجهت را جلب سر برآورده از آن پیاچ هاگوگل و سیسکو و قبل از آن ،که یاهودر استنفورد که باشی این

پروژة  عنوانبهسنج صوتی که هیولیت و پاکارد یک نمونه از نوسان ، در راهروی ورودی دانشکدة برقکندمی

اولین  رایانهو در دانشکدة  انجامید پیاچ شرکت تأسیسکارشناسی ارشدشان طراحی کرده بودند و به 

پر از آگهی  درودیوارد. اندازع شد، آدم را به فکر میپروژة دانشجویی شرو عنوانبهکه گوگل روی آن  ایرایانه

ام به پژوهشگر مهمان به استنفورد آمده عنوانبهشرکت نوپا! و من که  تأسیسبرای  همکاراست برای جذب 

اول نظام آموزشی بسیار  ، راز استنفورد را در دو چیز دیدم.دنبال راز و رمز درة سیلیکون بودم ولی قبل از آن

ها توانند هر درسی بگیرند، برنامهمحدودیتی ندارد و همه می اصالًای باشی دانشجوی چه رشته کهاینپویا، 

های توانند درسکند همه میفرقی نمی رایانهاست، برق باشی یا ریاضی یا پزشکی یا  ایرشتهینب شدتبه

به  ،چیند و وقتی با کیفیت کار کنیاش را خودش میهر دانشجویی برنامه تحصیلی درواقعمتنوع بگیرند و 

وردهای علمی و و هم به دستا کندمیروی که هم رضایت خاطر فراهم دنبال نوآوری و حل مسئله می

داشته باشد. راز دیگر استنفورد در این است که هر  همراهانجامد که ممکن است نتایج بزرگی به می فنّاورانه

های دانشجویی به دنبال نتیجه هستند، ممکن است در مسیر کار های پژوهشی یا پروژهای اعم از پروژهپروژه

شد و نتیجه مشخصی به دست ای را حل کرده بامسئلهتغییر جهت بدهی ولی به هر صورت حاصل کار باید 

 .است گذاشته تأثیریی دانشگاه استنفورد بر روی درة سیلیکون هم پویا دهد.

آمده بود به  اینجا زاده که برای بازدید بهها در شناخت راز و رمز درة سیلیکون را با دکتر قاسماین کنجکاوی 

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

بود و  فکرخوشاش هم که از دورة دانشجویی رنگبیزاده دنبالش را گرفت و علی پیش آمد. دکتر قاسم

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

قرار شد یک  کمکمها است. ها و فعالیتحمایت گونهاینبه دنبال  ازپیشبیش، جمهوررییسفناوری  علمی و

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

استنفورد است،  در پسادکتری. مروتی برق شریف بوده و دکتری اقتصاد گرفته و حاال محقق فراخواندم

 هایهمکاراکبرپور هم برق شریف بوده و مشغول اتمام دکتری اقتصاد در استنفورد است. از محمدها که 

 شد پیدا کرد!بهتری برای چنین کاری نمی

که در عمل بیش از  هرچندشدیم و یک طرح اولیه و برآورد زمانی برای انجام کار تدوین کردیم،  کاربهدست

ای در د اولیه کار به درازا کشید! به هر صورت کار را شروع کردیم با مطالعات اولیه و کتابخانهسه برابرِ برآور

آن پرداختیم. از  بومزیستهای تاریخی و عوامل موفقیت درة سیلیکون جلو رفتیم و به بررسی ریشه
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سی و مطالعه بارها تاز همه را بررسی کردیم. در مسیر بررهای پیشفته تا مراکز رشد و شرکتاستنفورد گر

که در  ان همم، دوستان ایرانیطبعاًطرح اولیه تغییر کرد که تا جایی که ممکن است حق مطلب ادا شود. 

در  اند نیزبوده تأثیرگذارآفرین و در درة سیلیکون نقش هاگذارو سرمایه هاکارآفرین، هستند فنّاوریکسوت 

ها گفتگو کردیم ها تا جوانکسوتدر یک طیف از پیش هاآنای از داشتند. با عدهای گاه ویژهجایاین مطالعه 

ای است از آگاه شدیم که نمونه فنّاورینسبت به توسعه  دیدگاهشانو  فعالیتشانو از نحوة کار و 

تدوین  توان در نظر گرفتهای ایرانیان در درة سیلیکون، یکی از کارهایی که در ادامة این پروژه میموفقیت

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

درة سیلیکون دو تن از وکالی مبرز ایرانی به ما کمک  بومزیستبرای شناخت دقیق امور حقوقی و مالی در 

ها اطالعات ثبت شرکت و امور حقوقیکردند، رابرت بابایی وکیل ثبت اختراعات و آرمان پهلوان وکیل 

حاصل  هاآننبود،  هاآنای و مطالعاتی امکان دانستن ها ساعت کار کتابخانهبه ما دادند که با ده قیمتیذی

استفادة وافری  هاآناز  بومزیستتجربیاتشان را سخاوتمندانه با ما در میان گذاشتند که در تدوین مبحث 

توان به آن پرداخت نیز تدوین مفصل و دقیق دامة این مطالعه میبردیم ولی یکی دیگر از کارهایی که در ا

 و با جزییات فنی به آن توجه کرد. جانبههمه طوربهتوان ها است که میمدل مالی و حقوقی شرکت

 های بیشتری نیز مواجه هستیم:با سؤال

 پرورا و خالقیتنظامی پویبه  ناپذیرانعطافنظام قالبی و تواند از نظام آموزشی ما می چگونه 

 ها باشد؟ة جوانان همتبدیل شود تا نوآوری و حل مسئله در مقیاس جهانی آرم

 های نوآورانه و فعالیت برای وکارکسبهای اقتصادی، حقوقی و مالی برای ایجاد فضای چه زیرساخت

 هستند؟ موردنیازبنیان دانش

 ساالری مرکز رشد در نقاط مختلف کشور درست کنیم تا در چنگال دیوان عنوانبهفضاهایی  چگونه

 ها کمک کنند؟واقعی به خالقیت و نوآوری جوان طوربهبازی اسیر نباشند تا بتوانند یا رانت

 برای توسعة فناوری در کشور کمک بگیریم و به  کارآفرینیاز ایرانیان موفق در عرصة  چگونه

روند کمک کنیم تا با کار خالقانه به بگان به نقاط دیگر جهان میهایی که در چرخش نخجوان

 توجه داشته باشند؟ کارآفرینی

های جدیدی حاصل یک کار مطالعاتی به سؤال کهاینتوان مطرح کرد ولی های زیادتری نیز میسؤال حتماً

شاید  سؤاالت گونهاینیافتن پاسخ مناسب به بررسی و برای  منجر شود نشان از پویایی آن کار است!

و رصد با استمرار  مناسب باشد. این اندیشکدهپژوهش در این زمینه  برایای تخصصی اندیشکدهاندازی راه

 .کندهای الزم را در این زمینه ارائه تواند رهیافتبنیان میاقتصاد دانش مبتالبهپیوسته موضوعات 
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های مشتاق و آن یافتیم ولی جوان بومزیستهرچند ما به دنبال راز درة سیلیکون بودیم که شاید آن را در  

 به فراسوی آن نیز دست خواهند یافت. حتماًطلبند، آورد جهانی میاندیشمند ما که هم

 

 

 

 

 

  

 تابش یحیی 

 کالیفرنیا استنفورد،

 1394فروردین  
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 :مقدمه
در کالیفرنیای شمالی )ایاالت  کالرا در ناحیه جنوبی خلیج سانفرانسیسکودرة سانتا 1950 دهة تا نیمة

های معتبر در های میوه پوشیده شده بود، جایی که اکنون پایگاه شرکتآمریکا( بیشتر با باغ دةمتح

 درة سانتاکالرا را به درة سیلیکون تبدیل کرده است. درواقعهای پیشرفته است و های مختلف فناوریزمینه

 

 سیلیکون در جنوب سانفرانسیسکو نمایی از درۀ

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

 های پیشرفتهفناوری های نوآورانه در زمینةهمه 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  جوهر اقتصاد آزاد درواقعجستجو کرد که  کارآفرینیو روح درة سیلیکون را باید در نوآوری 

و نوآوران بزرگی  کارآفرینانای که فرهنگی دارد، جامعه ایدر آن ریشه کارآفرینیشکل گرفت که ای جامعه

ای که کلید اصلی در اند، جامعهن و هنری فورد در آن سر برآوردهویسس اداموامین فرانکلین، تچون بنج

داند و مخاطره پذیری را ضرورتی برای به ثمر رسیدن می کارآفرینیتوسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال را 

 شناسد.نوآوری می

است و در  گرفتهشکلتاریخی  طوربهکه  ایسامانهمناسب آن نهفته است،  بومزیستراز درة سیلیکون در ِ

های پیشرفته بدل کرده در زمینه فناوری کارآفرینیحال حاضر درة سیلیکون را به مترادفی با نوآوری و 
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استعدادهای خالق در  ها و مراکز پژوهشی و یا تالشِپردازی در دانشگاهدرة سیلیکون از ایده بومزیستاست. 

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

گیری مناسبی نسبت به بازار داشته باشد انجامد که اگر محصولِ مناسبی باشد و جهتای میمحصول اولیه

بازار  به توسعة ،محصولگذاری مناسب و توسعة ا با سرمایهگیرد تقرار می جسورانه گذارانسرمایه موردتوجه

شوند و یا خود به اندازة های بزرگ میهای موفق یا جذب شرکتت بیانجامد، باالخره شرکتو رشد شرک

در طی چند دهه  بومزیستاین  .دهند شاسهامی عام وارد بورس سهام خوشرکت  عنوانبهکافی رشد کرده و 

ر یک شرایط زند. درة سیلیکون داست و فرایند توسعه اقتصادی مبتنی بر نوآوری را رقم می گرفتهشکل

است و امروزه  گرفتهشکلو فرهنگ و هنر  گرایی علم، فناوری و صنعت، اقتصاد و تجارتتاریخی ویژه با هم

 است. شدهتبدیلبنیان در جهان بدیل و الگوی اقتصاد نوآورانه و دانشبه مرکزی بی

بنیان ه اقتصادی دانشریزی در جهتِ توسعشناخت درة سیلیکون و فرایندها و الگوهای آن، برای برنامه

نخست  رة سیلیکون،در راستای شناخت د شدهانجاممطالعات  ارائه منظوربهاین مجموعه در ضروری است و 

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

آموز است، بررسی نحوة های آنان بسیار درسعینی و دیدگاه یهانشینیم که آشنایی با فعالیتموفق می

تاز، شناخت های پیشو آشنایی با شرکت هاآن در درة سیلیکون و تنوع کارآفرینیالیت نهادهای پشتیبان فع

بنیان دانش کارآفرینیگام توسعه . دانشگاه استنفورد پیشکندمیهای درة سیلیکون حاصل عمیقی از فعالیت

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

در دیگر دانشگاه معتبر این ناحیه یعنی دانشگاه برکلی نیز توجه  کارآفرینیاست، به مقولة  شدهپرداخته

معرفی  ه بابخش دیگر این مجموعه است ک فنّاوری های موفق در زمینه توسعةبه شرکت ایم. نگاهیکرده

گذاری ادامه حقوقی و مالی و سرمایه هایزیرساختدرة سیلیکون و  بومزیستفرایندهای ِها و اجزا، مؤلفه

با شناخت پذیرد تا پایان میگزارش ، از زبان آمار و ارقام فناوری های پویای توسعةجهت به با نگاهی .یابدمی

 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 میبا بررسی ریشه 

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

، هاریزتراشهو  هاهادینیمه شویم. با بررسی توسعةانه آشنا میهای نوآورو با شروع فعالیت گردیمبازمی

و باالخره با بررسی اجمالی نظام درة سیلیکون، بررسی تاریخی  شخصی و شبکه و اینترنت هایرایانه توسعة

 نیز های نسبی آندرة سیلیکون و مزیت هایویژگیبه  ادامه با بررسی عوامل موفقیت دهیم. دررا پایان می

 .درة سیلیکون نیز خواهیم پرداخت بومزیستو به معرفی  کنیمتوجه می

 :های تاریخیریشه
آن  آموختگاندانشهای نوآورانه است که دانشگاه استنفورد و استادان و درة سیلیکون مرکز توسعه فناوری

استاد و رئیس دانشکده مهندسی  1فردریک ترمن 1930دهه  اند. در اواخرای داشتهدر این امر نقش ویژه

هایی در زمینه توسعه شرکت اندازیراهاستنفورد را به  آموختگاندانشدانشگاه استنفورد، استادان و 

 قرار داد. موردحمایتهای پیشرفته تشویق کرد و فناوری

 

 

 1900 -1982 ترمن فردریک

 .شودمی یاد سیلیکون درۀ پدر عنوانبه او از

                                                                                                                                              

1 Fredrick Terman 
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مهندسی  آموختگاندانشاست. دو تن از  hp های ترمن شکل گرفت شرکتنخستین شرکتی که پیرو توصیه

را در سال  hp شرکت 3و دیوید پاکارد 2های ویلیام هیولیتبودند به نام کالسیهماستنفورد که  برق در

قرار داد.  هاآناولیه شرکت بیش از چند صد دالر نبود که ترمن در اختیار  سرمایة کردند. گذاریپایه 1939

 در نزدیکی دانشگاه استنفورد، شروع به کارکرد. پالو آلتوشرکت در گاراژ خانه پدری دیوید پاکارد در 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

پروژه کارشناسی ارشد خود در  عنوانبههیولیت و پاکارد  ساز صوتی بود کهیک نوسان hp محصولاولین 

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

ها در شرکت ترینبزرگبه یکی از در چند دهة گذشته، با توسعة محصوالت متنوع  hpشرکت  ،هافعالیت

 .است شدهتبدیلدرة سیلیکون 

 

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

با  ازآنپسشود و های پژوهشی شروع میخالقانه و نوآوری در آزمایشگاه مدل جدیدی که با کار

 گردد.یک محصول تجاری به بازار ارائه می صورتبهیک شرکت  اندازیراهی و گذارسرمایه

                                                                                                                                              

2 William Hewlett 
3 David Packard 

 شودمی شناخته سیلیکون درۀ زادگاه عنوانبه کرد کار به شروع آن در hp شرکت که گاراژی

 .است شدهثبت ملی اثر یک عنوانبه و 
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با جنگ جهانی دوم مسئولیت آزمایشگاه پژوهشی رادیو را در دانشگاه  زمانهمو  1940ترمن در اوایل دهه 

الکترونیکی در دورة جنگ به  مخابراتی و ای در راه توسعه صنایع دفاعیار شد و خدمات ارزندهدهاروارد عهده

مخابراتی و رادارها  هایسامانهانجام رساند. جنگ جهانی دوم به معنایی یک جنگ الکترونیکی بود و توسعه 

بود. وزارت دفاع  پیداکردهای اهمیت ویژه در جنگ مخابراتیِ کشورهای درگیر هایسامانهو کنترل 

برد های اختصاصی جلو میدر آزمایشگاه منحصراًامور پژوهش و توسعه را  درگذشته هرچندنیز  متحدهایاالت

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

کرد و محقق و دانشجو را مدیریت و راهبری می 850دود تحقیقاتی رادیو در هاروارد ح در آزمایشگاه

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

صنایع دفاعی  به دریافت اعتبارات پژوهشی از مندعالقه همچنانها دانشگاه سویکپس از پایان جنگ از 

بود نیز توجیه مناسبی  شدهحاصلها جنگ از این پروژهوفقی که در دورة ف دیگر تجربیات مبودند و از طر

در دورة  هرچند. ترمن پس از پایان جنگ به دانشگاه استنفورد برگشت و ها بودادامة این همکاری برای

های دفاعی انجام ای نبرده بود و نقشی هم در انجام پروژههای صنایع دفاع بهرهجنگ استنفورد از بودجه

در الکترونیک،  ویژهبههای ویژه تحقیقات در صنایع دفاع داده بود ولی با حضور ترمن به یکی از قطبن

های زیادی که به این امر اختصاص داده شد موجب توسعه تبدیل شد. بودجه ماکروویومخابرات و 

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

ر های فناورانه بیشتری دشرکت تأسیسپاسخگوی نیازهای صنایع دفاعی بود و از سوی دیگر به  سویک

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

ارک پ 1951های صنعتی در جوار دانشگاه استنفورد در سال ترمن برای توسعه هر چه بیشتر فعالیت

کرد و  تأسیسهای دانشگاه را در زمین پژوهشی استنفورد تغییر نام داد( پارکبه  بعداً)صنعتی استنفورد 

این امر باعث شد که این منطقه به  های صنعتی معتبر اجاره داده شد وفضاهای مناسبی به شرکت هاآندر 

های نوپا شکل گرفت شرکت اندازیراهیک منطقه صنعتی و فناوری بسیار فعال تبدیل شود و جنبشی برای 

محصولی  صورتبهشد های پژوهشی استنفورد حاصل میهای پایه که در آزمایشگاهو 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 ی پایههافناوری ترینمهماز 

با همکاری دو دانشمند  1940در اواخر دهه  4ساخت ترانزیستور و مدارهای مجتمع نام برد. ویلیام شاکلی

                                                                                                                                              

4 William Shockley 
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اختراع بل در شرق آمریکا موفق به های ِدر آزمایشگاه 6جان بردین و 5های ویلیام برتینبه نام دیگر

ماده اصلی در ساخت آن استفاده کردند. اختراع ترانزیستور موجب  عنوانبهکه از سیلیکون  ترانزیستور شدند

به دریافت جایزه نوبل  1956حول عظیمی در صنایع الکترونیک شد و شاکلی با دو نفر دیگر در سال ت

 آمدند. نائلفیزیک 

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

ی در این زمینه نشان ندادند ولی شاکلی گذارسرمایهل و دیگر واحدهای صنعتی رغبتی به های بِآزمایشگاه

 اندازیراهو تجاری ترانزیستور توجه داشت برای تولید صنعتی و تجاری تصمیم به  فنّاورانهکه به اهمیت 

 صنعتی و تجاری گرفت. نهادیک عنوانبهی شاکلی هاهادیمهنی آزمایشگاه

 

 و بردین برتین، شاکلی

 1956یزه نوبل فیزیک در سال جا نامخترعین ترانزیستور و برندگ

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

کرد. شاکلی در شروع  تأسیس 1956ی شاکلی را در سال هاهادینیمهدرة سیلیکون قرار دارد، آزمایشگاه 

ین . اد را دعوت به کار کردمشغول کار بودن های بِلکه در آزمایشگاهاز مهندسان جوان و مستعد  ایعدهکار، 

از مدتی  های سیلیکون را شروع کردند ولی بعدترانزیستور بر روی کریستال سازیتجاریگروه کار طراحی و 

ی مهندسان و آزمایشگاه ظاهر شد و روش مدیریتی شاکلی موجب نارضایت مشکالت مدیریتی در ادارة

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

در صنایع  هاآنکرده بود که آنان موفق نخواهند شد ولی  بینیپیشگروه صنعتی فیرچایلد پیوستند، شاکلی 

مجتمع را پیش بردند و  ها و مدارهایراحی و تولید تراشهمستقر شدند و کار ط پالو آلتوفیرچایلد در 

                                                                                                                                              

5 Walter Brattain 
6 John Bardeen 
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تجاری  صورتبه 1960 و مدارهای مجتمع را در اوایل دهة بود که موفق شد تراشه فیرچایلد اولین شرکتی

 به بازار عرضه کند.

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

اندازی وز مدل جدید راهه در آن هنگام هنبنیان گذاشتند، شایان توجه است ک هاهادینیمهرا در صنایع 

و  ها شکل نگرفته بوددر شرکت گذارانبنیانو مشارکت  گذاری جسورانههای جدید و سرمایهشرکت

های دیگر جذب یک گروه صنعتی، مهندسان جوان و خالق را در یک پروژه در کنار پروژه عنوانبهفیرچایلد 

 درواقعیط مناسبی برای کار و فعالیت ندیدند کرده بود، برای مهندسانی هم که آزمایشگاه شاکلی را مح

های خودشان را ایجاد طبیعی به فکر افتادند که شرکت طوربهپیوستن به فیرچایلد یک فرصت بود ولی آنان 

 کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

را  9از فیرچایلد جدا شدند و شرکت اینتل 1968در سال  8و گوردون مور 7رابرت نویس هشت نفر، میان از

از فیرچایلد بیرون آمدند و شرکت  1969ای دیگر از متخصصان نیز در سال عده چنینهمپایه گذاشتند، 
10AMD  اینتل و کردند. تأسیسرا AMD های صنایع تولید مدارهای مجتمع و تراشه ،در درة سیلیکون

 تولید کنندة ترینبزرگو اینتل به  های پیشرفته تبدیل کردندسیلیکونی را به محور توسعه فناوری

 است. شدهتبدیلدر جهان  هاهادینیمههای سیلیکونی و پیشتاز صنایع تراشه

                                                                                                                                              

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 صورتبه را مجتمع
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 نتلیا شرکت گذارانبنیان از مور گوردون

گوید تعداد معروف شد که می قانون مورای توجه کرد که بعدها به به پدیده 1965وردون مور در سال گ

شود و به دنبال آن توان دو برابر می باریک هر هجده ماه حدوداًها، جتمع و تراشهترانزیستورها در مدارهای م

های درة روی همة فعالیت «اصل»یک  عنوانبهها . قانون مور سالکندمیافزایش پیدا  نیز محاسبه و پردازش

در چند دهة گذشته توسعة توان پردازش  اساسی گذاشت. تأثیرسیلیکون اعم از فناورانه و تجاری و اقتصادی 

ها و مدارهای مجتمع بر اساس قانون مور، موتور محرکة توسعه فناوری و توسعه اقتصاد و تجارت در تراشه

 ترینمهمپذیرفت. از  تأثیرهای نوآورانه و خالقانه از این امر ها و تالشفعالیتدرة سیلیکون گردید و همة 

توسعة توان محاسباتی و پردازش است که این امر در خور اهمیت زیادی است  ها،آمدهای توسعة تراشهپی

 .است بار آوردههای مختلف به که نتایج متنوعی در زمینه

و توان محاسباتی توجه عده زیادی را  ایرایانه هایسامانه جتمع، توسعةو مدارهای م هافراسوی تولید تراشه

به خود جلب کرده بود. در این دهه دو آزمایشگاه تحقیقاتی در دانشگاه استنفورد یکی  1950 هایسالاز 

توان محاسباتی کار  ، برای توسعة11های افزودهآزمایشگاه هوش مصنوعی و دیگری مرکز تحقیقات فناوری

 ردند.کمی

کرد و عده  تأسیس پالو آلتودر  را 12مرکز تحقیقاتی موسوم به پارکنیز شرکت زیراکس  1970 هایسالدر 

متمرکز شدند و به کار پژوهش و توسعه در زمینه ابزارهای اطالعاتی  آنجادر  رایانهزیادی از دانشمندان علوم 

 رایانهتوان محاسباتی و دسترسی تعاملی به  توسعة 1970در دهة  .برای ادارات در آینده پرداختند موردنیاز

های زیادی در استنفورد نیز بود. در این رابطه تالش شدهتبدیلدر درة سیلیکون  انگیزیهیجانبه ایدة بسیار 

رومیزی  رایانههای استنفورد نیز ساخته شدند نه ای که در آزمایشگاههای اولیهشروع شد ولی ماشین

                                                                                                                                              

11 Augmentation Research Center 
12 Palo Alto Research Center (PARC) 
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 رایانهامکاناتِ کنترل و تعامل فردی با  ، توسعةهاآن، بلکه ایدة اصلی در شخصی رایانهه شدند و نمحسوب می

 بود.

 

 آلتو پالو راکس،یز یقاتیتحق مرکز

دانشمندان علوم  کهایندو روایت وجود دارد. روایت اول ، 1970 شخصی در دهة هایرایانه توسعة نةدر زمی

راکس را پدید آوردند، ولی شرکت زی موسوم شد آلتو به که یشخص رایانهدر زیراکس پارک اولین  رایانه

 خودداریآن به بازار  ارائهاین محصول و  ی برای توسعةگذارسرمایهنداد و از  اهمیت تجاری آن را تشخیص

 کرد.

 پاتوقبه  نوعیبه، باشگاه هوم بورو در درة سیلیکون گرددبرمی 13هوم بورو ایرایانهروایت دوم به باشگاه 

 14اکنیاستیو وز داشت وآمدرفته به این باشگاه کهایی یکی از جوان .بود شدهتبدیل رایانههای خورة جوان

 کالسیهمشخصی ساخت تا به دوستانش در باشگاه ارائه دهد.  رایانهیک  1975در سال او نام داشت، 

 لع شد و تشخیص داد کهمط ین ایدهداشت از ا وآمدرفتدر باشگاه  او هم که 15استیو جابزدبیرستانی او، 

و استیو وزنیاک  استیو جابزاین شد که  توانند داشته باشند،در آینده می شخصی چه بازار بزرگی هایرایانه

 بنیان گذاشتند! 1976پل را در سال ا ایرایانهشرکت 

 هایرایانهها پائین آمد و استفاده از شخصی آغاز شد و با افزایش تولید، هزینه هایرایانهتوسعه و تولید 

به بعد قانون مور که به دو برابر شدن تعداد  1980و برای سه دهه از  شخصی هر چه بیشتر متداول گردید
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14 Steve Wozniac 
15 Steve Jobs 
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رة سیلیکون اعم های زمانی حدود هجده ماه اشاره داشت کلیه امور در دها در بازهترانزیستورها بر روی تراشه

رو خود ساخت. افزایش توان وزش و حتی فرهنگ و هنر را دنبالهاز توسعه فناوری، اقتصاد و تجارت، آم

 خود قرار داده بود. تأثیرامور را تحت  ها، همةش قیمتمحاسباتی و کاه

 

 اپل رایانه نخستین

تفاده از آن به امری حیاتی تبدیل ای و اس، حضور در دنیای شبکه1990در دهة  عصر اینترنت فرارسیدنبا 

 هایباقی ماند و شرکت عرصه راهبری و نوآوری اینترنتپیشتاز در  عنوانبهشد و بازهم درة سیلیکون 

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

شد ولی توسعه توان محسوب می و توسعة فناوری نوآوریحرکة م موتور نوعیبهتوان محاسباتی توسعة 

شده است که  جایگزین 16مور دَن مورمحاسباتی به حداکثر ظرفیت خود نزدیک شده است و قانون مور، با 

 صورتبه فنّاوریاست. در حال حاضر نیز  فناوریزیستهای نوآوری روزافزونمقصود از آن قالب شدن 

و سالمت و  فناوریزیستهای جدیدی اعم از و جریان است توسعهدرحالای فعاالنه و نوآورانه رشتهبین

 است. توسعهدرحال 17اشیااینترنت 

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

ی پیشتاز شوند تا پویایی وهای فناورانه تازه جذب درة سیلیکون میا ایدهاستعدادهای برتر ب مرتباًو  اندگرفته

 .مرکز توسعه فناوری در جهان حفظ شود عنوانبهدرة سیلیکون 

های پیشرفته از توسعه فناوری بدیلیبیراز درة سیلیکون چیست؟ چه عواملی درة سیلیکون را به نشانة 

 مناسب یافت. بومزیستد یک توان در وجو؟ پاسخ را میاندکردهتبدیل 

                                                                                                                                              

16 More than Moore 
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های مهم، دانشگاه های مختلفی دانست، یکی از مؤلفهتوان مشتمل بر مؤلفهدرة سیلیکون را می بومزیست

ای است که در و دانشجویان برجسته علمیهیئتهای پژوهشی و استنفورد است که مشتمل بر آزمایشگاه

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

 های نوپا پرداخته است.سازی فناوری و حمایت از شرکتبه توسعه و تجاری ازپیشبیش سانفرانسیسکو

 

 

 کونیلیس درۀ در شرفتهیپ یهایفناور ةبرجست یهاشرکت

سیلیکون محسوب شود.  درة جوهرة عنوانبهتواند می بومزیستبخشی از  عنوانبهمناسب نیز  زیرساخت

 گذارانسرمایهتر پشتیبانی و از همه مهم هایسامانهو  دفاتر حقوقیمشتمل بر  موردنظر زیرساخت

 گذارانسرمایه .اندمستقرشدهعمده در خیابان سند هیل در جوار دانشگاه استنفورد  طوربهاست که  جسورانه

 ازپیشبیشوارد بورس شد،  1980میلیارد دالر در سال  3/1 گذاریارزششرکت اپل با  ازآنکهپس جسورانه

 فعال شدند.

 

 جسورانه گذارانسرمایه مقر ،لیه سند ابانیخ



15 

 

 

، به پشتیبانی و کارآفریناندر درة سیلیکون تکامل پیدا کرد.  کارآفرینانبا برآمدن  موردنظر بومزیستولی 

های نوپا با جلب سرمایه به ایجاد شرکتو ممتاز برخاستند تا  و، خالقانههای نهای فناور با ایدهآموزش تیم

فناوری در راستای نیازهای بازار  به توسعة های نوپادمات اقدام کنند. شرکتخ ارائهبرای تولید محصول یا 

. در درة انددادههای بزرگ یا ورود به بازار بورس را هدف عمدة خود قرار اندیشند و جذب در شرکتمی

است. در هر گوشه و کناری در  شدهتبدیلای به یک اصل اولیه ی و شفافیت و تعامل حرفههمکار سیلیکون

 باتجربه کارآفرینانهای خود به ایده ارائهتوان دید که به آور را مینو های خالق ودرة سیلیکون جوان

 های آنان بهره گیرند.اند تا از راهنماییمشغول

سا مدرن تبدیل شد که به گذرگاه تالقی علم و هنر در عصر پَ 1970و  1960های درة سیلیکون در دهه

های ضد جنگ قرار داشت و فضایی دگر فرهنگی پدید آمد که از دل و جنبش خواهیآزادیافکار  تأثیرتحت 

ای شخصی انجامید و فضا و روابط ویژه هایرایانهاع و به ابد ی محاسبه نیز شکل گرفتآن تقاضا برای آزاد

و درة  فناورانه منجر شد های برجستهایدهبه پیدایش  نی کمتر از دو دهه،زما در یک دورةدید آمد، که پ

 پویا و همچنانکه در قرن بیست و یکم نیز  های پیشرفته تبدیل گردیدتوسعه فناوری سیلیکون به گاهواره

 است. پیشتاز

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

 ازآنپسهای سیلیکونی قوام و دوام پیدا کرد و مرکزیت توسعه تراشه عنوانبهگرفت و شکل  جهانی دوم شد،

است که  شدهتبدیلدر جهان  کارآفرینیمناسب به بدیلی برای توسعه فناوری و  بومزیستبا سامان گرفتن 

 است. یافتهدسترود و به رشد دائمی و پایدار پیش می حرکپرتپویا و  همچنان

های اساسی لفهمناسب دانست، از مؤ بومزیسترفتن عامل موفقیت درة سیلیکون را باید در شکل گ ترینمهم

گذاری را نام برد. در توان محیط و فرهنگ کاری و ساختارهای ویژه اعم از حقوقی و سرمایهمی بومزیستاین 

که  ام یا جنرال الکتریکبیهای بزرگ نظیر آیکتشته است و شرپیشینه زیادی دا داریبنگاه تحدهمایاالت

و انجام بیشتر امور پژوهش و  مراتبسلسلهدر شرق آمریکا مستقر بودند فرهنگ ویژه کاری که مبتنی بر 

ی و همکار تنی برکاری جدیدی مب ند ولی در درة سیلیکون فرهنگعه در داخل شرکت بود را شکل دادتوس

که از عوامل مهم تحرک و پویایی درة  به وجود آمد هاای در داخل شرکتشبکهو ارتباطات  کارتقسیم

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

در درة سیلیکون است، در  یافتهسامانشوند ولی عامل اصلی در این جذابیت همان محیط سیلیکون می

تیِ بخش خصوصی های تحقیقاها، مراکز پژوهشی دولتی و آزمایشگاهفضای فناورانه درة سیلیکون دانشگاه

 است. دنیا فراهم آمده سرتاسرترین استعدادها از ای دارند و محیط جذابی برای جذب برجستهنقش عمده

جذاب با فرهنگ  کارآفرینیو محیط  جسورانه گذارانسرمایهاجتماع مهندسان با استعداد و برجسته، وجود 

آورند. ولی این عوامل در های نوپا پدید میزیاد، عواملی هستند که محیط جذابی برای شرکت ایجسورانه

در بوستن و باالخره نیوجرسی  128ینای شمالی یا جاده ولرنظیر مثلث پژوهشی کا متحدهایاالتنقاط دیگر 

اند به استریت نیز وجود دارند ولی نتوانستههای بسیار برجسته و نزدیکی به بازار سرمایه والبا وجود دانشگاه

ی تبدیل شوند. سایر کشورهای جهان نیز به دنبال ایجاد محیطی نظیر درة سیلیکون درة سیلیکون جدید

های طراز اول صنعتی بسیاری از شرکت برای های پژوهش و توسعهچین محیطی برای فعالیت مثالًهستند، 

ی بر ی وسیعگذارسرمایه ، عالوه بر این، دولت چینفراهم کرده است رشد و توسعه هستند رو به مرتباًکه 

زیاد هنوز بدیلی برای درة  هایعوامل و کوشش این باوجودانجام داده است  نیز روی نظام دانشگاهی

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

های درة سیلیکون این ویژگی درة سیلیکون در این نکته نهفته است که شرکت ترینمهماین است که 

 ؛کنند راستاهمتجاری خود ترکیب و  راهبردنوآوری خود را با  راهبردتوانایی مهم را دارا هستند که 

 و حمایت قرار موردتوجه ایگونهبهرمز موفقیت در درة سیلیکون نوآوری است ولی نوآوری  دیگرعبارتبه

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

 شود.بررسی بازار و غیره مبذول می

به فکر ایجاد ساختارها و نهادهای  متحدهایاالتاز همان اوان رونق گرفتن درة سیلیکون مناطق دیگری در 

، کنسرسیومی از گرددبازمی 1960میانی دهه  هایسالر این راه به مشابه افتادند، نخستین تالش د

های پیشرفته در نیوجرسی در شرق آمریکا فردریک ترمن که در استنفورد دیگر های فناوریشرکت

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 های بزرگ و معتبری در زمینه فناورید. شرکتنیوجرسی ایجاد کن

راهبری فناوری را در دست داشتند ولی آنان  نوعیبهنیروی متخصص  50000با بیش از  18های بِلآزمایشگاه

بع انسانی و دریافتند که وجود یک دانشگاه معتبر با یک دانشکده مهندسی با اعتبار نیز برای توسعه منا

در نیوجرسی رغبتی به  پرینستونچون استادان دانشگاه معتبر  لیهای پژوهشی ضروری است وهدایت پروژه

های صنعتی نداشتند، لذا از ترمن خواسته شد که نسبت به ایجاد های فناورانه در ارتباط با بخشفعالیت
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اجرایی  گاههیچتهیه کرد ولی این طرح  اقدام کند. ترمن طرحی برای این دانشگاه جدید، چنین دانشگاهی

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

 طوربهکه واحدهای صنعتی معتبر نیازهای مشترکی داشتند ترجیح دادند دند و علیرغم اینورزی خودداری

خواست که در داالس تگزاس  مجدداًهای خود متمرکز شوند. ترمن پس از مدتی دیگر مستقل بر روی پروژه

 به دالیل مشابه شکست خورد. بازهمچنین طرحی را درافکند ولی 

 اندازیراهدانشگاه هاروارد، مدل جدیدی برای  وکارکسباستاد دانشکده  19مایکل پورتر 1990در سال 

های معتبر ارائه کرد. پورتر مشاهده های پیشرفته در جوار دانشگاهفعالیت در زمینه فناوریمناطق نوآوری و 

اگر در جوار یک دانشگاه  کنندمیایجاد  افزودهارزش یکدیگرهای فناورانه و صنعتی که برای کرد که مجموعه

. کنندمیت و نوآوری ایجاد شده و فضای الزم را برای خالقی آنان وریمعتبر شکل بگیرند موجب افزایش بهره

در  پررونقها مطرح کرده بود که صنایع پیشرفته و پورتر مدلی از باال به پایین تحت حمایت دولت درواقع

 و ایجاد اییارانه سامانههای معتبر نسبت به ایجاد پارک علم و فناوری اقدام کنند و با نوعی جوار دانشگاه

ها در هیچ از این مدل یکهیچ متأسفانه. کنندمناسب را ایجاد  بومزیست ،گذاری جسورانهسرمایه هایسامانه

کجا به موفقیت کامل نرسیده است. صدها ناحیه مختلف در سرتاسر دنیا میلیاردها دالر در این راستا هزینه 

 اند.کنند ولی به توفیق کاملی دست نیافته اندازیراهکه درة سیلیکون جدیدی  اندکرده

ها شگاهآورندگان درة سیلیکون نه دان به وجودترمن و پورتر به آن توجه نکردند این نکته است که  آنچه

 بزرگِ هایو نه حتی دولت آمریکا با صرف اعتبارات پژوهشی در زمینه پروژه های صنعتیبودند، نه بخش

وجب پیدایش و رونق درة م آنچههای پژوهشی صنایع دفاعی، بلکه و پروژه یو مخابرات یالکترونیک ،فضایی

زیرکانه بین استادان دانشگاه استنفورد و مدیران  طوربهکه ترمن  روابطیبودند و  هاانسانسیلیکون گردید 

 های صنعتی ایجاد و از آن مراقبت کرد.بخش

که  )جاده کمربندی دور بوستن 128 سیلیکون و جادة صورت گرفته در مقایسه درة [2] در یک مطالعه

 است. قرارگرفته موردبررسیدرة سیلیکون  سازیکپی( عدم توفیق سعة فناوری در شرق آمریکا استمرکز تو

های نوپا و شرکت اندازیراهبسیار جلوتر از درة سیلیکون در  128، جادة 1970 هایسالبنابراین مطالعه تا 

های نزدیکی به بخش ازجملههای زیادی برخوردار بود و از مزیت کردسر می های جسورانهیگذارسرمایه

درة سیلیکون و  1980 هایسالهای معتبر. در صنعتی پیشرفته و معتبر در شرق آمریکا و وجود دانشگاه

های نوپا در های بزرگ و شرکتوجود نهادها و شرکت ازجملهوضعیت مشابهی داشتند  وبیشکم 128جاده 

های صنایع دفاعی های پروژهو بودجه جسورانه گذارانیهسرماهای بسیار معتبر. و وجود دانشگاه یکدیگرجوار 

                                                                                                                                              

19 Michel Porter 



18 

 

 داریمعنی طوربه 128درة سیلیکون گوی سبقت را ربود و جادة  ازآنپسکرد، ولی نیز از آنان حمایت می

ها باید جستجو کرد. در درة سیلیکون بود که شغل ها و فرهنگعقب ماند. دالیل این امر را در بعضی از ریشه

ای از شدند، عالوه بر آن وجود یک شبکه حرفهمی تأسیسهای جدید شرکت مرتباًشد و جاد میای وفوربه

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

 

 

 فناوری بود. های برجستةقطب اصلی شرکت 1970 تا دهة در ایالت ماساچوست 128 جادۀ

موجب دست یافتن به  زمانهم طوربهند که همکاری و رقابت نهادهای درة سیلیکون به این نکته واقف شد 

ها و و روایت شکست کندمیحمایت و پشتیبانی  ،هاها و تجربهموجود از مخاطره بومزیستموفقیت است. 

است با یک شبکه ارتباطی  باز هسامانسیلیکون یک  ، درةدیگرعبارتبه ؛گذاردها را به مشارکت میپیروزی

نزدیکی به کوهستان و اقیانوس و مسیرهای متنوع  ،ها هوای خوب در درة سیلیکونگسترده، عالوه بر این

 ی شکل بگیرد و رشد کند. نکتةهمکارگرایی و شوند که فرهنگ واقعها موجب میپیمایی همه اینکوه

گذارانشان های نوپا در بین بنیاندرصد باالیی از شرکت دیگر مهاجرپذیری در درة سیلیکون است توجهقابل

های بزرگ نظیر گوگل و غیره کارکنانی از بسیاری از کشورها حضور فردی مهاجر وجود دارد و در شرکت

های فرهنگی در درة سیلیکون . تنوعکنندمیشوند و جایگاه خود را پیدا جذب می راحتیبهدارند، مهاجران 

ای را رساند و مهاجران شناختی از بازارهای منطقهبه فضای آزاد موجود یاری می نوعیبه نیز از سوی دیگر

است. مهاجرانی که به کشورهای خود  مؤثریآورند که در توسعه و نوآوری کمک نیز به همراه می

و  سپاریبرونهای درة سیلیکون اعم از کارهای رسان به روند فعالیتبازهم یاری نوعیبهنیز  گردندبازمی

ی زیرساختفرهنگی،  هایمؤلفهتوان عوامل موفقیت درة سیلیکون اعم از دیگر نیز می ایگونهبه غیره هستند.

توجه  پدیدآوریمیدی دیگری بخواهیم درة سیلیکون جد نقطهقرار داد، فرض کنیم در  موردبررسیو غیره را 

دیگری در  نقطهدرة سیلیکون حتی در  بازتولیدکه  دهرچنتواند راهگشا باشد، های زیر میلفهبه نکات و مؤ
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به  نظرانیکی از صاحب در بسیاری از نقاط دیگر جهان، ولی بساچهمیسر نیست و  سادگیبه متحدهایاالت

 .[9]، [8]ه استتوجه کرد زیر قراربهها از ویژگی ایپاره

 از درة سیلیکون به نقطه دیگری  هستند، اگر بتوانیم ده هزار نفر را افراد مناسبنکته  ترینمهم

 توان انتظار داشت که درة سیلیکون جدیدی شکل بگیرد.کوچ دهیم می

 مسیرهای  ترینمهمهای آبی گرفتند زیرا راهها شکل میو رودخانه هاآبراهشهرها در کنار  درگذشته

های آدم کهآن شرطبهتوانند شکل بگیرند می هرجاییشهرها  هتبادالت اقتصادی بودند ولی امروز

های مناسب اجتماع کنند. پس برای شکل دادن یک درة سیلیکون جدید باید آدم آنجامناسبی در 

 را به آنجا منتقل کرد.

 کار های خوره و های پولدار و آدمنیروی انسانی الزمة شکل دادن درة سیلیکون است: آدم دودسته

های خره جمع آدمهای نوپا هستند. باالشرکت اندازیراهافراد در  تریناصلیها ! چون ایندرست

برای  بیندیشندهای کار درست که خالقانه و نوگرایانه ی باشند و آدمگذارسرمایه پولدار که آمادة

 شکل گرفتن و رونق یک درة سیلیکون دیگر ضروری است.

  های خالق وروی آدم هاشود دولتی نیاز است؟ آیا میگذارسرمایههای پولدار برای به آدم واقعاًآیا 

در این زمینه کارآمدی ندارند.  وجههیچبهها گذاری کنند؟ دولتخوره و کار درست سرمایه

های زیادی روی باید تجربه هاآنهای بسیار خاصی هستند، های نوپا، آدمروی شرکت گذارانسرمایه

می که با شَ هاآنشود که ها باعث میداشته باشند، این تجربه وکارکسبتوسعه فناوری و توسعه 

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

 سرمایه است. تأمینای هم فراهم کنند و این البته عالوه بر توانند ارتباطات گستردهبود و می

 ساالراندیوان های نوپا قرار دارند.شرکت نسبت به گذارانسرمایهدر نقطه مقابل  دقیقاً ساالراندیوان 

با انگیزه و احساس رقابت باال به  گذارانسرمایهولی  مانندظاهر کار باقی می وخمپیچفقط در  ذاتاً

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

و  کنندمیی مستقیم روی کارهای خود اجتناب گذارسرمایهالری از بیم افتادن به گرداب دیوانسا

 .کنندمی تأییدمربوطه  یهارا در پروژه گذارانسرمایهی با سایر همراهفقط 

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

کار اصلی را حتی قبل از  عمدتاًاست که  درست کارخوره و های تند، نقش اساسی به عهدة آدمهس

ها جایی که اند و نکته مهم این است که شرکتای انجام دادهشرکت نوپا در هر کنج و گوشه تأسیس

شوند. مهم نیست که گوگل، اپل و یا اینتل در درة سیلیکون ماندگار می هم آنجاشروع به کار کنند 

درستی را  های کاردرة سیلیکون آدم بازتولیدروع کردند. در ش آنجاتر این است که از هستند، مهم
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 اندازیراهدانشجویی دورهم جمع شوند و تصمیم به  هاییا خوابگاه هاخواهیم که در کنج خانهمی

 امیدوار باشیم و جلو برویم. توانیممییک شرکت نوپا بگیرند، در آن صورت است که 

 گذارانسرمایهو  و خالق کار درستهای خوره و آدم ها نقش اساسی را دارا هستند.فقط آدم 

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

ممکن است از محلی به محل  راحتیبهها باید ماندگار شوند، چه گیرد ولی نکته این است که اینمی

مایلند در نقاطی در جوار  معموالًها آدم گونهاینراهم کرد. دیگر بروند. باید محل مناسبی برای آنان ف

باقی  هاآنجذابیتی ویژه برای آنان دارند که در جوار  ،های معتبرو دانشگاه برند سربه  یکدیگر

ایفا  کار درستهای خوره و ای در جذب استعدادهای خوب و آدمبمانند. دانشگاه معتبر نقش ویژه

 شوند.ها میهای دور جذب این دانشگاهها از راهو آدم کنندمی

 خیلی  کار درستهای برای شروع در جذب آدم معموالًای دارد و دانشگاه معتبر جذابیت ویژه

نیز مشخصات  قرارگرفتهضروری است ولی کافی نیست باید شهری که دانشگاه در کنار آن 

ه اقامت در مند بعالقه گذارانسرمایهجایی باشد که جغرافیایی و فرهنگی مناسبی داشته باشد. باید 

 هر دو گروهِ معموالًبمانند.  آنجانیز  یگآموختدانشمند شوند که بعد از عالقهآنجا شوند و دانشجوها 

های نیز خود آدم گذارانسرمایهعالقه یکسانی دارند چون  کار درستهای و آدم گذارانسرمایه

اصیل جذابیت بیشتری  هایویژگیشهرهایی با قدمت و تنوع فرهنگی و  معموالًاند. کاردرستی بوده

 دارند.

 ایجاد کنیم باید به چیزی عالوه بر قدمت و تنوع  کار درستهای ای برای آدماگر بخواهیم جاذبه

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

و  هاخوشیدل معموالًها بگیرد. کاردرست آن شکلدر  کار درستهای با دیگر آدم جواریهمحسن 

 هافروشیکتابدهند به ترجیح می هاکلوپها را به شاپکافی معموالًپسندند های ساده را میتنوع

تر از شرکت در پیمایی بر ایشان ارجحمندند و کوههای لباس آخرین مد عالقهبیشتر از فروشگاه

های بلند بیشتر در ساختمان شدهخفهالس شبانه است. فضاهای باز با نور طبیعی را از شهرهای مج

 پسندند.می

 لذا در شهرهایی فضای کنندمیهای نوپا را ایجاد هستند که شرکت کار درستخوره و های جوان ،

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

 جوانی و جو فرهنگی پویا و فعال. باروحیهحتی قدیمی ولی  است جدید نیست بلکه شهرهایی

 ارگانیک باید طی شود تا یک درة طوربهاست که  مناسبیمهم دیگر توجه به چرخه زمانی  نکتة 

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

ی شاکلی را بنیان گذاشت پس از مدتی صنایع فیرچایلد از آن بیرون آمد و از صنایع هاهادینیمه
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 در درة همچنانهای دیگر زاده شدند، این امر، امری است که و شرکت AMDفرچایلد هم اینتل و 

وار به ه تودهدیگر، امری ک هایهای جدید از درون شرکتد: زاده شدن شرکتشوسیلیکون تکرار می

های زمانی به چرخه وارتودهتوسعة  گونهاینی برای شکل گرفتن انجامد. ولروزافزون می توسعة

 مناسبی نیاز است و باید به آن توجه داشت.

  درواقعاست.  جسورانه گذارانسرمایهعوامل موفقیت درة سیلیکون وجود  ترینمهمیکی دیگر از 

ی هاهادینیمهآزمایشگاه  دیگرعبارتبهشاکلی حضور نداشتند و در زمان  جسورانه گذارانسرمایه

 هاهادینیمهشدند. آزمایشگاه شاکلی و صنایع فیرچایلد به معنای امروزی شرکت نوپا تلقی نمی

از  یزیر بخش عنوانبهدر فیرچایلد نیز  هاهادینیمهو گروه  20از صنایع ِبکمن ایزیرمجموعه عنوانبه

هستند که به درة سیلیکون معنی  جسورانه گذارانسرمایهاکنون صنایع فیرچایلد شکل گرفتند. ولی 

های نوپا اقدام شرکت اندازیراهنسبت به  گیریتصمیماند، آنان با شتاب و سرعت در بخشیده

کمک  هاآنهای نوپا و مراقبت از آنان به توسعه و پیشرفت با حضور در کنار شرکت و ؛کنندمی

 است. جسورانه گذارانسرمایهایجاد و توسعه یک درة سیلیکون جدید حضور  الزمة. کنندمی

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

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

با توسعه شبکه و  ازآنپسشخصی انجامید  هایرایانهفیرچایلد و باالخره اینتل ادامه پیدا کرد و به توسعه 

 هایی نظیر گوگل وی گردید و شرکتافزارنرمکاربردی و  هایسامانهنیازهای ویژه موجب توسعه  ،اینترنت

 شدند. تأثیرگذارجهانی وسیع و در گسترة  طوربهبه وجود آمدند که  بوکفیس

قانون مور قرار داشته است. قانون مور  تأثیرتحت  شدتبه وکارکسبو حتی  فنّاوری اخیر توسعة در چند دهة

و یا  فنّاوریمبتنی بر دو برابر شدن توان محاسباتی در هر هجده ماه در این مدت همه امور اعم از توسعه 

های فناوری رانپیشبهد اشباع رسیده است و توجه به ح تقریباًولی این فرایند  و برد،جل نوعیبهرا  وکارکسب

 ازاینپس. شاید کندمیدر آینده نیز به شناخت بیشتر عوامل موفقیت در درة سیلیکون کمک  وکارکسبو 

یر رایانش ابری ای از عوامل نظنباشد و مجموعه وکارکسبران فناوری و فقط یک عامل نظیر قانون مور پیش

 وکارکسبران فناوری و شود، نقش پیشمعناداری افزوده می طوربه هاآنبر حجم  مرتباًها که و پردازش داده

 خواهند داشت.را آینده  یکی، دو دهة در [5]

 است: توجهقابلزیر  قراربهها رانتوجه به بعضی پیش

                                                                                                                                              

20 Beckman Industries 
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 و اجتماعیهای مختلف زندگی فردی ی وسیع و روزافزون در جنبهطوربهآینده  در یکی، دو دهة 

ها و بیرون حجم وسیع داده وتحلیلتجزیهو  آوریجمعفناوری الزم برای  شود. توسعةداده تولید می

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

های سازد که به توسعه فناوری، امنیت و حفظ حریم شخصی را ضروری میشدهتوزیعهای داده

 خواهد انجامید. افزارنرمجدید و قوام هر چه بیشتر مهندسی 

 در دنیای فیزیکی حضور خواهند داشت )وسیعی در  طوربهگرها آینده حس در یکی، دو دهة

آورند که امکان را به وجود میگرها این ها، فضاهای شهری و غیره(، حسمانخودروها، ساخت

 عنوانبهها ر گیرند و این مدلهای مختلف در دسترس قراجزئیات مدل فیزیکی فضاها و فعالیت

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

شبکه  ین امور مستلزم توسعةخواهند شد، اها با محیط پیرامونی و انسان یکدیگرها با انسان

 ایرایانهگرافیک  نظیر جانبیو دیگر امور  زبان طبیعی با رایانه، ارتباط با ایرایانهها، بینایی گرحس

 د شد.نخواه رایانهو در یک معنا تعامل گسترده انسان با 

 های عجین خواهد شد و فعالیت ازپیشبیشهای دیگر با دانش رایانهآینده علوم  در یکی، دو دهة

 هایسامانهشود و این امر موجب پیدایش هر چه بیشتر فراگیر می ایرشتهبینآموزشی و پژوهشی 

 های جدید خواهد بود.کاربردی جدید و فناوری

و  اینترنت اشیا همچونهایی مینههای جدید خواهند انجامید و زهای فوق به تولید فناوریرانپیش

یری هستند و موجب گهای بزرگ و جدید در حال شکلیانجر عنوانبهو سالمت  فناوریزیستهای حوزه

در راستای نیازهای بازار در درة سیلیکون خواهند شد و  و نوآوری کارآفرینیهای غنای هر چه بیشتر فعالیت

 رود.پیش می با موفقیت در جهان پویا و همچناندرة سیلیکون 

 :بومزیستآشنایی با 
ها و در یک فرایند تکاملی ضرورت بنا بر بومزیستآن نهفته است ولی این  بومزیستسیلیکون در  درةراز 

های نوآور در گذاری در شرکتبه سرمایه گذارانسرمایهتوجه  و موجب شده است تا است گرفتهشکل

ایر روابط و مناسبات مالی و ند و ساهپدید آمد گذاران جسورانهسرمایه کمکمو  های فناوری جلب شودنهزمی

این امور و سروسامان  همة است. پیداکردهصاحبان سرمایه سامان و  فنّاورهاحقوقی بین صاحبان ایده و 

و  پیداکرده، توسعه گرفتهشکلنیازها  بر اساسوابط مختلف در یک سیر تکاملی و رها و زیرساختگرفتن 

های و برنامه مراکز رشد مثالً ،است شدهاضافهمختلفی به آن  هایلفهاجزا و مؤ رفتهرفتهشده است و  روزآمد

حمایتی مالی و آموزشی در  صاحبان ایده زیر چترِ و اندگرفتهشکلزده سال اخیر نیز در ده، پان دهندهشتاب
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در صورت موفقیت با جلب سرمایه به  خود را توسعه داده و موردنظرول گیرند تا محصقرار می مراکز رشد

 .کنندتوسعه بازار و کامل کردن محصول اقدام 

است که گردش کارها و  گرفتهشکلسیلیکون  درة بومزیستدر  ایجاافتاده تقریباً در حال حاضر نظامِ

توان در نظر زیر می قراربهچهار مرحله  بومزیستدهد. برای این های اقتصاد نوآورانه را سامان میفعالیت

 گرفت.

 :شکل گرفتن ایده -مرحلة اول

 د:نگیرهای نوآورانه در نهادهای زیر شکل مینوآورانه است. ایده ، شکل گرفتن ایدةبومزیستل در او مرحلة

 پژوهشی مؤسساتها و دانشگاه 

  کارآفرینیگاراژهای 

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

پژوهشی  مؤسساتها و روند. در دانشگاهسیلیکون جلو می درة بومزیستای شکل بگیرد و در مسیر اولیه

های پژوهشی اصیل کار پروژه مند بر رویهایی از دانشجویان خالق و نوآور تحت نظر استادان عالقهتیم

 یک محصول بیانجامد. ای منجر شود و به توسعةنوآورانه که ممکن است به دستاوردهای کنندمی

هایشان شروع به کار کردند و پیشرفت خانه در گاراژِ با امکانات محدود و اپل hpهای شرکت ازآنکهپس

ی نوآوران و کارآفرینانی که با امکانات اندک و گاراژی اصطالحی شد برا کارآفرینیی داشتند، توجهقابل

با امکانات  های خالقای از جوانن است عدهشکل گرفتن ایده ممک . در مرحلةکنندمیود کار را شروع محد

ای را نوآورانه سیلیکون ایدة درةهای دانشگاهی و یا گوشه و کنار محل اقامت خود در محدود در خوابگاه

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

 خالصه عبارتند از: طوربهگیرد شکل گرفتن ایده صورت می در مرحلةهایی که فعالیت

 گذارانبنیاناز  یتشکیل تیم 

 ایده و محصول اولیه توسعة 

ترکیب تیم چند نفرة  شود.های جدید میهای فوق موجب رونق فرهنگ نوآوری و حتی ایجاد شغلفعالیت

هستند و  یکدیگرهای کامل کنندة توانایی نوعیبهنیز اهمیت زیادی دارد باید افرادی کارآمد که  گذارانبنیان

ولی  را شروع کنند تا به موفقیت برسند.در کنار هم فعالیت نوآورانه ی دارند همکار یکدیگرم کامل با با تفاه
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باشد و محصولی  گرفتهشکلن است که ایده در راستای نیاز بازار ای هایددر موفق شدن یک نکته بسیار مهم 

 بازار قرار گیرد چه در غیر این صورت موفقیتی حاصل نخواهد شد. موردپذیرشکه قرار است تولید شود 

 :وکارکسبشکل گرفتن  -مرحلة دوم

 .کنندمیفراهم  در مرحلة دوم وکارکسب رفتن و توسعةنهادهای زیر بستر الزم را برای شکل گ

 دهندهشتابهای ، برنامهمراکز رشد 

 (به سرمایه تبدیلقابلاولیه، وام  هستة گذاریسرمایهفرشته ) گذارانسرمایه 

 اولیه، سری آ( )مرحلة گذاران جسورانهسرمایه 

 حقوقی و مالی دفاتر خدمات 

 گیرد عبارتند از:هایی که در این مرحله صورت میفعالیت

 تشکیل شرکت 

 تشکیل تیم مدیریتی 

 محصول توسعة 

 تدوین برنامه ورود به بازار 

 گردد.ها موجب توسعه فرهنگ نوآوری میاین فعالیت

 :رشد و توسعه -مرحلة سوم

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

 .کنندمی

 و ج( سری ب) گذاران جسورانهسرمایه 

 المللیبین گذاران جسورانهسرمایه 

 (گذاریسرمایه، مشارکت در المللیبین)بستر توزیع  چندملیتیهای کمپانی 

  خدمات حقوقی و مالیدفاتر 

 گیرد:های زیر صورت میدر این مرحله فعالیت

 تولید درآمد برای شرکت 

 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 توسعهمی ها هم موجب توسعه بیشتر فرهنگ نوآوریاین فعالیت

 کرد.

 :تولید ارزش و برداشت محصول -مرحلة چهارم

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

 مراحل پیشرفته( گذاران جسورانهسرمایه( 

 بانکی گذارانسرمایه 

 چندملیتیهای رکتش 

 های این مرحله عبارتند از:فعالیت

 افزایش درآمد 

 رسیدن به مرحله سوددهی 

 المللیبازار بین توسعة 

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

 ر خالقانه ایدةمستقل با کا صورتبهپژوهشی و یا  مؤسساتها و صاحبان ایده و افراد خالق در دانشگاه 

با اعتبارات پژوهشی  مؤسساتها و اولیه ممکن است در دانشگاهن ایدة دهند. قوام گرفتجدیدی را شکل می

 درهرصورتدودی داشته باشد مح توسعة اولیة گذارانبنیانامکانات شخصی  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 ولیو هم و همراه مندعالقهموفقیت تشکیل تیم کارآمد و خالق از افراد 

 است. شدهرائهاسویی با نیاز بازار و پذیرش بازار از محصول یا خدمت هم

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

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

را دارا هستند.  برای توسعه محصولا و هدایت آنان های نوپهای خالق و شرکتهجذب و هدایت گرو

های های خالق و نوآور و یا شرکتگروه گیرند ودر مراکز رشد شکل می معموالًنیز  دهندهشتابهای برنامه

و امکانات مالی و پشتیبانی اولیه و  کنندمیهفته جذب  12الی  10حدود  معموالًنوپا را برای مدتی 

 .کنندمیایده و محصول هدایت و راهبری  را برای توسعة هاآنآورند و محدودی برای آنان فراهم می
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 گذارانسرمایههای نو که هم سویی با نیاز بازار داشته باشند پس از قوام اولیه مورد ارزیابی ها و محصولایده

بیشتر توسعة هرچه امکان  گذارانبنیانتا برای  کنند گذاریسرمایه هاآنگیرند که ممکن است روی قرار می

طیف متنوعی دارند و در مراحل مختلف  گذارانسرمایه. محصول و امکانات بازاریابی و توسعة بازار فراهم شود

سرمایه  تأمیندر مراحل اولیه با  معموالًفرشته  گذارانسرمایهگذاری شوند. ه سرمایهب مندعالقهممکن است 

شوند و در مقابل دار میت نوآور و خالق را عهدهامکانات شروع و پیش رفت اولیه برای گروه یا شرک ،اندک

و یا ممکن است  کنندمیاحب را تص تأسیسو یا شرکت نوپای در شرف  شدهتأسیسدرصدی از شرکت 

به سهام در اختیار گروه یا شرکت نوپا قرار دهند و پس از قوام  تبدیلقابلوام  صورتبهاولیه را  سرمایة

 با مبلغ وام مقداری از سهام شرکت را تصاحب خواهند کرد.آن متناسب  گذاریارزششرکت و 

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

ه بیشتری نیاز باشد، نوبت ب گذاریسرمایهبازار به و  وکارکسبباشد و برای توسعه بیشتر محصول و یا توسعه 

گذاری کنند این رسد که ممکن است در مراحل مختلف در شرکت سرمایهمی جسورانه ارانگذسرمایه

 اند.سری آ، ب، ج و یا پیش رفته موسوم گذاریسرمایهها به گذاریسرمایه

، کنندمی گذاریسرمایه های نوپاند روی شرکتالی هستیک صندوق م نوعیبهکه  جسورانه گذارانسرمایه

و در  کنندمیاقدام  هاآنروی  گذاریسرمایهها و های بسیار دقیق نسبت به ارزیابی شرکتبا مکانیزم هاآن

 .کنندمیمقابل درصدی از سهام شرکت را تملک 

و در  شدهخریداریهای بزرگ توسط شرکت مراحل نهایی در یا و پیشرفتممکن است در مراحل ها شرکت

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

 تولیدشدهدی فناوری ارزشمن و اگرپردازند های نوپا میهای خاص به رصد کردن شرکتسیلیکون با مکانیزم

این کار از این لحاظ  .کنندمیرا جذب و خریداری  ، آن شرکتگردد واقعمفید  هاآن پیشرفتکه برای  باشد

 کنندمیهای زیاد تحقیق و توسعه و مدیریت آن را کم هزینه سویکهای بزرگ است که از شرکت توجهمورد

. برای شرکت تر آنان کمک خواهد کردکه به توسعة سریعگیرند ای را به کار میآماده فنّاوریو از سوی دیگر 

بعضی  شود.برای آنان محسوب می که سرانجام مطلوبی کندمیرسی حاصل آمد زیاد و زودنوپا نیز این کار در

کافی  اندازهبهپردازند ممکن است ای میها که به تولید محصول یا ارائه خدمات جدید و نوآورانهاز شرکت

عرضه عمومی شده و به بازار بورس سهام وارد شوند. این سرانجام نیز برای  هاآنرشد کنند و سهام 

 .رسندو به درآمدهای سرشاری می پا بسیار مطلوب استهای نوشرکت گذارانسرمایهو  گذارانبنیان

ها مراحل شروع و توسعه و سرانجام گرفتن شرکت نیز در کلیة جاافتادهی پیچیده و حقوقی و مال هایسامانه

و توسعه  گذارانسرمایهجذب  ها،مشارکت سیلیکون ضامن موفقیتِ درة بومزیستبخشی اساسی از  عنوانبه

 .ها استشرکت
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دچار عدم توفیق  ها نیز در مراحل مختلف توسعه و فعالیت به دالیل گوناگونی ممکن استبسیاری از شرکت

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

سیلیکون است.  درة بومزیستنوپا در  هایدوام و بقای فعالیت شرکت بسیار شفاف و روشنی است که ضامن

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

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

های ارزشمندی که از یک گیرند و در بعضی موارد تجربهنظر می در خوبیبهنیز این امر را  گذارانسرمایه

 تواند چراغ راه آینده باشد.های باالیی دارد که میاست ارزش آمدهدستبهعدم توفیق 

 و بیشتر قرار خواهیم داد. تردقیق موردبررسیسیلیکون را  درة بومزیستاجزای  آتیهای در بخش
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 :کارآفرینان

ماونتین ویو و سایر  ،منلو پارک هایشاپیونیورسیتی جنب دانشگاه استنفورد و کافیهای خیابان شاپکافی

در این  .جوان است فنّاورهایو  باتجربه کارآفرینانق و محل دیدار وپات روزههمهنقاط در درة سیلیکون 

جربیات ها و تگذارند تا از راهنماییر میان مید باتجربه کارآفرینانهای خالقانه خود را با ایده فنّاورهادیدارها 

 .کنندتبدیل  وکارکسبآنان برخوردار شوند تا بتوانند ایدة خود را توسعه دهند و به 

این رابطه در  و رشد کرده است و گرفتهشکل پیشرفتههای در فناوری کارآفرینی باروحدرة سیلیکون  

جوان و خالق در کنار  فنّاورهایند. درة سیلیکون دارا هست بومزیستدر  اینقش عمده کارآفرینان

در  کارآفرینیبرسند.  های بزرگنوپا تشکیل دهند و به موفقیتهای کتاند شرتوانسته باتجربه کارآفرینان

ی و تعامل و همکاراین  درواقعو  است گرفتهشکلی و تعامل و اعتماد متقابل همکاردرة سیلیکون بر اساس 

های آشنایی با تجربیات و داستان روازایندرة سیلیکون و راز پویایی آن است، اصلی قابل جوهرة اعتماد مت

 بسیار آموزنده است. کارآفرینانموفقیت و شکست 

اند توانسته هاآندر چند دهة اخیر  ای دارند وایرانی جایگاه ویژه کارآفریناندرة سیلیکون،  کارآفریناندر بین 

های افزاری و فناورینرم هایسامانهتا  هاهادینیمهای از یف گستردهای پیشرفته در طهدر توسعة فناوری

 یثیت باالیی برسند.ای ایفا کنند و به اعتبار و حمدهنقش ع فناوریزیستژنومیک و  پیشرفته

 ایم که عبارتند از:نشسته کارآفرینانتعداد اندکی از این  پای گفتگوی

 کامران الهیان 

 مفرزاد ناظ 

 رسول اسکوئی 

 مصطفی رونقی 

 فرزاد نعیمی 

 امیر زرکش 

 اسدینرگس بنی 

 ربیگینیما اصغ 

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

 

 

  لطفاً کهاینکلی داریم. یکی  سؤالوقتتان را به ما دادید ما دو تا  کهاینآقای الهیان تشکر از 

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

 از تجربیات شخصی خودتان شروع کنید. لطفاًسیلیکون و توسعه فناوری بدانیم. حاال  را درباره درة

خواندم ولی راستش را ین دکتر مجتهدی درس میدر دبیرستان البرز با دیسیپل 1340 من در دهة :الهیان

کردم بعضی از می فکرهمها نبودم و به درس و مشق عالقه نداشتم و بعضی وقت خواندرسبگویم خیلی 

یک کار خیر  قدمپیشاست تا یک فرصتی پیش آمد و  هایم موقعیتم را در مدرسه به خطر انداختهشیطنت

مندان پول جمع کنم و یک مدرسه در یک منطقه محروم به اسم القههای مدرسه و سایر عشدم که از بچه

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

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

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

یک وضعیت تحصیلی متوسط که گفتم با  طورانان همخیلی موقعیت خوبی بود. بعد از گرفتن دیپلم دبیرست

و ریاضیات مشغول به تحصیل شدم، باید  رایانه در رشتةیوتا تحصیل به آمریکا آمدم و در دانشگاه  برای ادامة

 لیسانسفوقحاکم بود و من هم خیلی با عالقه تحصیالتم را تا  آنجانظام آموزشی خوبی  واقعاًبگویم که 

خیلی چیزها یاد گرفتم و تجربیات خوبی کسب کردم پس از  واقعاًبا موفقیت ادامه دادم و  رایانهمهندسی 

هم  hp بود، در 1978کنم سال شدم فکر میمشغول کار  hp دم و در شرکتآم 21بِی ِاریاپایان تحصیالت به 

 فراهم شد که در استنفورد هم دورة گذاشتم و این فرصت هم برایمهم مراحل موفقیت را پشت سر می
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طراحی یک تراشه را به عهده من  hp طراحی مدارهای مجتمع را بگذرانم که خیلی برایم مغتنم بود بعد در

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

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

 در کهدرحالیی جالب است که شما خیل hp نسبی حقوق  طوربه حتماًخوبی داشتید و  موقعیت

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

 جدیدی راه بیاندازید. وکارکسب

داشتن و به دنبال  خطرپذیریاست یعنی قدرت  کارآفرینیجوهر  قطعاًبله درست است و این نکته  :الهیان

کردیم و من  تأسیسرا  CAE با چند نفر دیگر شرکت 1981 های بزرگ بودن. به هر صورت در سالهدف

های زیادی رسیدیم تا کار کردیم که به موفقیت خودکارسازی هایسامانهبودم در این شرکت روی  مدیرعامل

میلیون دالر توسط  75به مبلغ  ، این شرکتفعالیت یعنی بعد از سه سال 1984شرکت در سال  کهاین

 1980میلیون دالر در دهه  75شد واضح است که خیلی خوشحال بودیم و  خریداری 22شرکت تکترونیکس

و معاون امور  مؤسس هیئتکردیم و من عضو  تأسیسرا  23سیروس الجیکنبود. بالفاصله شرکت  پولیکم

مداوم روی طراحی تراشه و مدارهای مجتمع کار کردیم  طوربهاجرایی شرکت بودم، در این شرکت پنج سال 

بدیل شد و ت به شرکت سهامی عام 1989اوردهای بسیار خوبی داشتیم تا باالخره شرکت در سال و دست

البته باید بگویم که این شرکت در بورس به بیشترین  و ؛میلیون دالر رسید 150آن به بیش از  گذاریارزش

 میلیارد دالر هم دست پیدا کرد. 3/5ارزش 

  درة  واقعاًدرة سیلیکون  1980دهة در  کهاینیکی است،  توجهقابلآقای الهیان دو تا نکته

 کهاینبوده و کار طراحی تراشه و مدارهای مجتمع بازار خوبی داشته است و دوم  «سیلیکون»

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

 برای شما تازه اول کار بود و دوباره شروع کردید به کار و فعالیت و راه انداختن شرکت جدید.

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

و پول  سیروس الجیک ه باالتر بروم. به هر صورت بعد از موفقیتگویم درس گرفتم کهم که حاال برایتان می

 1989فکر کنم در سال  تربزرگهای بود که به پروژه بازشده وبالمدستخوبی که به دست آورده بودیم دیگر 

کردیم، هنوز شبکه و . ایده بزرگی را دنبال میمدیرعاملانداختیم و من هم شدم  را راه 24شرکت مومنتا

                                                                                                                                              

22 Tektronix 
23 Cirrus Logic 
24 Momenta 
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به دنبال فناوری صفحه لمسی  بار به شبکه مطرح نشده بود ولی من برای اولین هارایانهو اتصال اینترنت 

از  کلیدصفحه غیرازبهارتباط  معرف شد چون نحوة Pentopجدیدی طراحی کردیم که به  هایرایانهرفتم و 

لمسی بود، کار خیلی خوب جلو رفت و محصول خیلی خوبی تولید شد که در آن موقع  قلمیکطریق 

عمده خودم بسیار سرخوش بودیم و با هیجان محصول را روانه بازار  طوربهبود من و دوستانم و  نظیربی

 کردیم.

 

 .شد ظاهر معتبر هینشر نیچند جلد یرو «مومنتا»

آن را عرضه  یمحصوالت الکترونیک دهندهارائههای یق فروشگاهالبته شبکه فروش ویژه نداشتیم و از طر

پد غوغا کرد آن موقع شدیم فناوری لمسی که در آی روروبهمنفی بازار  العملعکسکم با کردیم ولی کم

دادیم که به های الکترونیکی هم آموزش میبود و برای همه بیگانه. به فروشندگان فروشگاه زودهنگامهنوز 

شوند و لذا می جاجابهها خیلی سریع های این فروشگاهدانید که فروشندهمنتقل کنند ولی می خریداران

 گونههیچشدند و مواجه می ناآشناترعمده با فناوری لمسی بیگانه بودند با فروشندگانی  طوربه کهان خریدار

از  مرتباًخدمات پشتیبانی هم برایشان فراهم نکرده بودیم، محصول با شکست تجاری کامل مواجه شد و 

 مدیرههیئتشد و شرکت به شکست کامل رسید، یک روز متوجه شدم که طرف فروشندگان مرجوع می

. طعم شکست اماند و اخراج شدهی خلع کردهمدیرعاملن را از سمت بدون حضور من تشکیل جلسه داده و م

تعدادی از  حتی وبود  پیداکردهناوری خوبی توسعه ف واقعاًکه  هرچندرا به معنای دقیق کلمه چشیدم، 

بود. کار  خوردهشکستای یافتند ولی پروژه پد نقش ویژهاپل رفتند که بعدها در تولید آی های ما بهمهندس

رسیدم که شکست  اینجا ختلف آشنا شدم و بهرا رها کردم و یک سال دور دنیا گشتم و با یک سری افکار م

 چراکههای بعدی هم باشد، تر از موفقیت برای قدمرا هم باید یک موهبت دانست که شاید بعضی مواقع مهم

 شود.موفقیت برداشته می سویبه ترجانبههمهشود قدم بعدی خیلی که حاصل می ایباتجربه
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کتف راستم دچار مشکل شد و من که به ورزش  مرتبهیکام، اشتهدر همه امور در زندگی به این امر عقیده د

 خوبیبهکوشش کردم که با دست چپ هم  قدرآنتنیس عالقه داشتم شروع کردم به بازی با دست چپ و 

بازی کنم که در  خوبیبهتوانم می دست دوبا هر  پیداکردهحاال هم که کتف راستم بهبود  کردمبازی می

 .ها، بازی با دست چپ مزیت استفمقابل بعضی از حری

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

 وجود دارد. هاآنشود و اگر مشتاق باشند شانس مجدد برای نمی

شد به این نکته نکته درستی است بعدها هر وقت فرصت مشاوره دادن برایم پیدا می کامالً: بله الهیان

 باریکهایی که سنگاپور از من مشاوره خواسته بود، توصیه کردم به آن وزیرنخست مرتبهیککردم، می تأکید

 شکست خوردند شانس مجدد بدهید.

  .کارها چطور جلو رفت؟ ازآنپسنکته در خور تعمقی است 

دوباره برگشتم و با عالقه و عزم راسخ با توجه به  وگذارگشتبعد از یک سال  1993: سال هیانال

عمده عضو  طوربه هاآنکردم که در  اندازیراههای جدید را ای از شرکتهایی که گرفته بودم مجموعهدرس

 توانم برایتان ذکر کنم.میزیر  قراربهها را شرکت اجماالًهم بودم،  مدیرههیئتبودم و رئیس  مؤسس هیئت

میلیون دالر سهامی عام شد، باالترین  300به مبلغ  1997، در سال 2000تا  1993: از 25نئو ماژیک

 میلیون دالر. 600ارزش 

 700با ارزش  2000کار کردیم در سال  ADSLکه روی  2008تا  1997از  :26ارتباطات سنتیلیوم

 میلیارد دالر. 4میلیون دالر سهامی عام شد، باالترین ارزش 

 خریداری شد. 28توسط شرکت مونوتایپ 2009، در سال 2009تا  1996از  :27پالنت وب

 همکاری کردم. هاآنبا  2009تا  1999: که در کار شبکه بود و از 29اکتلیس

شروع شد و  2003همکاری داشتم از  مدیرههیئتو عضو  گذارمایهسر عنوانبه: در آن 30سیمیب

 خریداری شد. 31برادکام میلیون دالر توسط 330به مبلغ  2009

                                                                                                                                              

25 NeoMagic 
26 Centilium Communication 
27 Planet Web 
28 Monotype Imaging 
29 Actelis 
30 Beceem 
31 Broadcom 
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و یکی دو تا شکست دیگر هم داشتم که به  ها بود البته چند تای دیگر هم هستهمه شرکت تقریباًاین 

که در  32راه انداختم به اسم گلوبال کاتالیست  VCاین تجربیات را جمع کردم و یک سنگینی مومنتا نبودند. 

و در مراحل مختلف در  المللیبین، در سطح داریموعه شرکای قابلی مجم تا حاال فعال است و 1999سال 

تر آموزش و کنیم و از آن مهمی میگذارسرمایهکنند های نوآورانه و ارزشمندی ارائه هایی که فناوریشرکت

ها در کشورهای کنیم، عالوه بر اینمندی دنبال میهای نوپا است که با عالقههدایت و راهبری شرکت

ی همکار گذاری و غیرهو سرمایه کارآفرینیمختلف از ژاپن و سنگاپور تا اکراین و آذربایجان نسبت به توسعه 

 دارم.

  طورهمانهای بیشتر داریم. آقای الهیان شما برایتان آرزوی موفقیت است، انگیزهیجانخیلی خیلی 

بودید،  پیشتاز هم عالقه داشتید و نیکوکارانهکه گفتید از همان دوران دبیرستان به کارهای 

های اجتماعی دیگری هم فعالیت طورهمیناخیر هم در کارهای نیکوکارانه فعال بودید و  هایسال

 شویم که توضیح دهید.هم ممنون میداشتید در این موارد 

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

ماهی بذل و بخشش کند،  کهایندهد نه ماهی گیری یاد می معروفقولبهمند هستم که ای عالقهنیکوکارانه

در این امور یار و همکار پروپا قرص است. با اسکول آنالین  ان همکارهای متعددی کردیم همسرم زهره ج

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

 زدهزلزلهدر روستاهای  سازیخانهرا راه انداختیم که موقع زلزله بم هم توانستیم به  33اینتر نشنال ریالیف

 .را داریم 34گلوبال کاتالیست فاندیشنره حاال هم کمک کنیم باالخ

 

 نیفلسط مدارس یبرا رایانه 

                                                                                                                                              

32 Global Catalyst Partners 
33 Relief International 
34 Global Catalyst Foundation 
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اله و مناطقی از در رام ویژهبهبیشتر به توسعه آموزش کودکان و نوجوانان در مناطق محروم  این بنیاددر 

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

با همکاری  ویژهبهپایدار  هایی هم که به توسعة اقتصادی و توسعةیم در برنامهذکری داشته باش کنندمی

 ام.عالقه همکاری داشته نیز من همیشه با کندمیسازمان ملل متحد، کمک 

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

 و درخواهیم خواهش کنیم نگاهی هم به روند توسعه فناوری داشته باشید اید میاگر خسته نشده

 .این زمینه نیز دیدگاهتان را بیان بفرمائید

را حادث خواهد  کارآفرینیکنم عصر طالیی دلی از اقتصاد نوآورانه در ذهن دارم و فکر می: من مالهیان

 ،دهم. اولین مؤلفها برای شما شرح میهای آن رام که بعضی از قسمتکرد. مدلی که در این زمینه ساخته

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

کار  مثالً ؛شود. برای روشن شدن این مدل بیایید مثالی را بررسی کنیمهای باالتری حادث میبرویم ارزش

دستی انجام شود شاید  طوربهدوزی فقط با سوزن و نخ و اگر کار گل را در نظر بگیریم، دوزی روی پارچهگل

مکانیکی، توان تولید و  خیاطیچرختولید کند ولی به دنبال اختراع  ارزشروزی چند دالر نتواند بیش از 

پذیر هتوانست برنامالکترومکانیکی و بعد الکترونیکی که می خیاطیچرخ طورهمینایجاد ارزش باالتر رفت، 

قرار دهند  هاآندر  DVDتوانستند هایی که میخیاطیچرخباشد، ارزش تولید را باالتر و باالتر بردند بعد هم 

های بیشتری تولید کردند، ولی در حال حاضر کردند ارزشپیاده می راحتیبهخواستند را هایی که میو طرح

دیگر کار خالقانه در  است و به اینترنت متصل هستند و هاآندرون  پدآی هایی داریم که یکخیاطیچرخ

توانید طراحی باالتر رفته است، می بسیارارزش نیز  و ظرفیت تولیدشده است  انتهابیدوزی طراحی و گل

به بازار جهانی عرضه کنید و درآمد کالنی به دست آورید، حاال فکرش را  مستقیماًارزشمندی انجام دهید و 

ز ا مثالًتوانید اعمال کنید، بکنید این روش نوآوری به کمک فناوری اطالعات را در هر زمینه دیگری نیز می

ای عکاسی و طراحی صنعتی گرفته تا موضوعات دیگر و دقت کنید در این زمینه اینترنت است که نقش ویژه

اید که اینترنت چه در زمینه محتوا و چه برای ارتباط و دسترسی و شنیده، افزارنرم ، چه در زمینةکندمیایفا 

عینک گوگل را در نظر بگیرید  مثالًخیلی امور را دگرگون کرده است  هرکجاو  برای همه، هر زمان صورتبه

است، دیگر با  اشیااینترنت اید صحبت از تواند پدید آورد و این روزها هم که شنیدهکه چه تحوالتی می

ست که خالقیت توان به اینترنت متصل کرد و دیگر دنیای جدیدی پدید آمده ارا می چیزهمه IPv6فناوری 

از هر الیه که باالتر بروید  فنّاوریو ببینید در توسعه  کندمیرا طلب  کرانیبی واقعاًبسیار زیاد و  آوریو نو

افقی  توانیممیدر سطح هر الیه  هرچندآید که تحول زیادی به همراه دارد، موج جدیدی از نوآوری پدید می

ها متفاوت هستند و تحول تر برویم نوآوریها باالهم حرکت کنیم و نوآوری داشته باشیم ولی هر چه در الیه
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به الیه دیگر رفت و لذا  الیهیکهای مناسب از به هر صورت باید در زمان آورند.و دگرگونی اساسی پدید می

های خالقانه است اگر نفر اول مهم بعدی در نظر گرفتن زمان مناسب برای تولید ارزش لفةنظر من مؤ به

ی زودهنگامهای زیادی کسب خواهید کرد ولی اگر حرکت کنید ارزشرح میباشید که یک نوآوری را مط

انجام دهید ممکن است دچار مسئله شوید داستان مومنتا را که برایتان گفتم زودتر از زمان مناسبش بود و 

 36آنتوپیاو یکی هم شرکت  35کاهوتز به شکست انجامید. دو تا تجربه شکست دیگر را هم بگویم یکی شرکت

شبیه به آن داشتیم و در دومی چهار سال قبل از رایج شدن  ایایدهدر اولی پنج سال قبل از اسکایپ 

موتور جستجو افتادیم که در هر دو شکست خوردیم. البته میزان ضرر و  اندازیراهموتورهای جستجو به فکر 

بردیم موفقیت جلو می مومنتا نبود و چون چند تا شرکت را با هم اندازهبهها شکست در این شرکت

انجام  زمان مناسبی نوآوریدر  کهاینجبران کرد به هر صورت  ترراحتها را های دیگر این شکستکتشر

 وری است یک محصول ممکن است در همةدهیم خیلی اهمیت دارد نکته مهم دیگر ارزش جغرافیایی در نوآ

تشخیص و بررسی بازار را داشته باشیم که  نداشته باشد و باید این قدرت ارزش یکسانینقاط کرة زمین 

است و مورد استقبال قرار  موردنیازکدام محصول در کدام زمان برای کدام منطقه جغرافیایی ببینیم 

هایی که در یک منطقه از جهان ارزش کهایناست و آن  توجهقابلگیرد یک نکته دیگر هم در این زمینه می

به دیگر نقاط سرایت دهیم؟ این امر یکی از اهداف کارهای  چگونهرا  شوددر درة سیلیکون خلق می مثالً

های نیکوکارانه ما هم هست که آموزشی متناسب با قرن بیست و یکم را فراگیر کنیم که به خلق ایده

ین موارد انجامد، خوشبختانه در اآفرینی و رفاه و توسعه می، اشتغالگذارانسرمایهخالقانه، جلب 

دیگر هم در مدل کلی  مؤلفهبه دو  گذشته در سرتاسر دنیا به وجود آمده است. یادی در دهةهای زموفقیت

این همگرایی است که  فناوری دورة همگرایی علوم مختلف است و درو در علم  اآلندانید اشاره کنم، می

 فناوریزیستشوند لذا به نظر من دو مولفة دیگر در مدل کلی، فناوری نانو و ها پدیدار میخیلی نوآوری

هایی خواهند داشت که زندگی ما را نوآوری میکروالکترونیکهستند که با استفاده از فناوری اطالعات و 

 .کندمیمتحول  ازپیشبیش

ک موضوع هم توجه داشته باشیم و همیشه به های تاریخود ولی باید به جنبه جایبهاین نکاتی را گفتم 

خطراتی که  مثالًهای بیولوژیکی یا یا اسلحه کشتارجمعیهای اسلحه مثالًهشدارهای الزم توجه کنیم 

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

منجر به کردند عمل می قماربازیمثل  نوعیبهابزارهای ویژه فناوری اطالعات که  مالی افتاد که با استفاده از

کارهای تخریبی نیز با حمایت  گونهاینهاست. ولی نگرانی ازجملهها همه این .بحران مالی بزرگ شد
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 عدرواقگیرد و است صورت می داریسرمایهو با انگیزه کسب سود بیشتر که جوهرة نظام  گذارانسرمایه

های افزایش درآمد و سود در شرکت فکر کند من با ایم که فقط به راههر شرکتی را موظف کرده مدیرعامل

 عنوانبهمن  ای است که در شروع به آن اشاره کردم.امر محور ششم از مجموعه و ایناین تفکر مخالفم 

معتقدم که به  یافتهتوسعه داریسرمایه نوعیبهکنم و توجه می ارزش اجتماعی انسانمؤلفه ششم به 

 های انسانی معتقد است.و ارزش زیستمحیطهای اجتماعی و حفظ ارزش

 

لذا  گیرد.اندیشد قرار میداری در مقابل تفکری که فقط به سود مطلق به هر قیمت میسرمایه این نوع تفکرِ

های بیشتر و ین امر موجب موفقیتا قطعاًو  کندمینوآورانه به مصالح همه افراد و جامعه فکر  داریسرمایه

مدیریت جمعی  نوعیبههای آن توجه به مصالح عموم مردم و و مشخصه خواهد شد آوری بیشتریحتی سود

ها است و در این صورت یک عده با افکار نوآورانه فقط به این فکر و تصمیم سازی همگانی در شرکت

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

به بهتر کردن جهان کمک کند و به آن مفتخر شوند در عین  کندمیراه بیاندازند که محصولی که تولید 

 هم هست. سودآور کهاین

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

 

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

های شما در زمینه توسعه دیدگاه حتماًاید نیز خیلی فعال بوده فنّاوریبگوئید و چون شما در توسعه 

 شود.نیز مطرح می فنّاوری

مدرسه حکیم سنایی در اصفهان تمام کردم و که سوم راهنمایی را در  1975سالم بود، سال  13: من 37زاد

و  اینجا 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  اینجا که آمدم پدرم گفت مدارس اینجا مشغول بود، وکارکسببه 

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

ساله بودم و از همان بدو ورود هم تصمیم  5/15ساله تمام کردم یعنی  2کردم تا موفق شوم. دبیرستان را 

های خودم را در بیاورم و برای رفتن به کالج و دانشگاه هم روی دن کار کنم و هزینهخواندرسگرفتم در عین 

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

تا بتوانم استقالل داشته  کار کردن حالدرعینهای مختلف گرفتن و های عمومی را در کالجکردم درس

کردم و خواهم بخوانم و باالخره به پزشکی و مهندسی فکر میای میدانستم چه رشتهباشم، اول هم نمی

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

ی بروم که درس شیمی نیاز نداشته باشد دیدم ااز شیمی زده شدم و تصمیم گرفتم به رشته جورییکو 

خیلی  رایانهها هم هنوز رشته را انتخاب کردم! البته در آن سال رایانهای است و علوم چنین رشته رایانهعلوم 

را  رایانهپُلی معروف است علوم تکنیک کالیفرنیا که به کَلشد متوجه شدم که در پلیارائه نمی جاافتاده
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خیلی  طوربه واقعاًبودم و  پیداکردهجایگاه خودم را  واقعاًپُلی ولی دهند که رفتم کَلرائه میخیلی کاربردی ا

مند شدم و خیلی خوب تحصیالتم را جلو بردم و در عالقه ایرایانهو کارهای  رایانهبه رشته  اصیل و طبیعی

 اصالًفته بودم پیدا کردم که نسبت به چیزهایی که یاد گر نفساعتمادبه قدرآنسالگی لیسانس گرفتم  19

 سامانه ایرایانههای که روی سوئیچ زیاد دنبال کار رفتم و در شرکت رُلم ر ادامه تحصیل نیفتادم و با عالقةفک

خوبی بود شرکت خیلی  38کردند، مشغول به کار شدم. رُلمجدیدی بود کار می فنّاوریتلفن که آن موقع 

همه جور امکانات داشت و همه در آن هستند  کار کردنمند به قهها عالمثل گوگل که این روزها خیلی

و  کارآموزی اصطالحبهگذاشتند که می ماههششبدو ورود یک دوره مشتاق به اشتغال در آن بودند، در 

آمد که نقش از رُلم بیرون  39آماده شدن برای کار بود. در همان ایام، یک شرکت جدید به نام سیدیس

ی همکارکرد و من به را بازی می 1980 دهةدر اوایل  ایرایانهتفرم تلفن فناوری پل در توسعة پیشتاز شرکت

پیشرفت خوبی کرده  ماههششچون در دوره  درواقعبا این شرکت جدید دعوت شدم البته بعدها فهمیدم که 

، مدتی در این امشدهدعوترتبه دوم را کسب کرده بودم به این شرکت  آمدهعملبههای بودم و با ارزیابی

های خوبی کسب کردم، درست همان کارهایی که عالقه داشتم از طراحی شرکت ماندم و خیلی تجربه

آپ جدیدی یک استارت 1985که خیلی کارهای جالبی انجام دادم. در سال  و غیره نویسیبرنامهها تا سامانه

 راه افتاده بود که رفتم به این شرکت جدید. اوراکلبه اسم 

  معروف؟! اوراکلهمان 

 اوراکلزاد: بله همان شرکت که بعدها به درجه رشد باالیی رسید و وارد بورس شد و به قول شما شد 

 معروف!

 

تا کارمند داشت ولی بیشتر در بخش فروش بودند و در بخش  300در همان موقع هم حدود  اوراکلالبته  

های ویژه روی پروژه وقتتمامماندم و  اوراکلفنی جای رشد و کار زیادی وجود داشت. من ده سال و نیم در 

ی کارهای در بخش وب و مدیا شدم خیل مدیرعاملکردم و معاون کار می اوراکل مدیرعامل الیسونلَری 

جداگانه وجود نداشت و  طوربهجدید  هایفنّاوری هاین موقع هنوز خیلی از مؤلفهدانید آجالبی کردم، می

 های خوبی انجام دادیمپروژه واقعاًکردیم. ها را باید از پایه طراحی و پیاده میسامانهها و بسیاری از مؤلفه
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خواستیم اینترنت می 1990 بود که در اوایل دهة «اتیشاهراه اطالع»های جالب طرح یکی از پروژه مثالً

ها بیاوریم. برای چنین های ویدئویی و غیره به خانهاطالعاتی و ارائه برنامه هایسامانهرا برای  پرسرعت

گذاشتیم همه را باید ها میهایی که باید در خانهاز سرورها گرفته تا شبکه فیبر نوری و باکس ایسامانه

خانه در شرق انگلیس این پروژه را آزمایشی پیاده  دو هزاردر  1994کردیم و در سال حی میطراخودمان 

ش را با هایکار خواستیم اجرا کنیم باید همةکه میاوایلِ اینترنت هر طرحی  طور که گفتمو همان کردیم

بود ولی خیلی  دیتابیستمرکزش بر فروش  هرچنددادیم و لَری الیسون هم جزئیات خودمان انجام می

به  اوراکل وکارکسبکرد کرد و فکر میگذاری میسرمایه هاآنهای متنوع روی اینترنت داشت که روی ایده

های اینترنتی خیلی وکارکسبکم اینترنت و کم 1995و  1994 هایسالسود خواهد برد.  هاآنهر صورت از 

از شرکت یاهو با من  د هانترهاهِ اصطالحبهاز این بود که یکی  1995رونق گرفت و روبه رشد بود اواخر سال 

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

جدا شدم  اوراکلبرای کار و تالش است و تصمیم گرفتم بروم یاهو، البته به خوشی و با حفظ دوستی از 

نفر  300رفتم حدود  اوراکلداریم، گفتم که وقتی به  وآمدرفتتیم و خوبی هس انهنوز هم با لَری دوست

نفر رسیده بود!  35000 به اوراکلن آمدم تعداد کارمندان کارمند داشت و وقتی بعد از حدود یازده سال بیرو

 کارم را در یاهو شروع کردم. یاهو برای من 1996رشد کرده بود. به هر صورت در ماه مارچ  کامالًو شرکت 

دانستند به داشت که کار را از دانشگاه استنفورد شروع کرده بودند و می مؤسسمحیط مناسبی بود، دو نفر 

یاهو  تأسیسنداشتند و البته کمتر از یک سال از  فنّاوریای نیاز دارند ولی هنوز بخش ی افراد حرفههمکار

تجو معروف شده بودند و یاهو بیشتر و غیره به موتورهای جساینفوسیک های دیگری نظیر وبگاهگذشت و می

و  فنّاوریبه یاهو ملحق شدم تا بخش  درواقعشد، من یک دایرکتوری برای وب شناخته می عنوانبه

مدیر فنی شروع  عنوانبه. من لو ببردج جانبههمهبتواند کار را مهندسی را راه بیاندازم تا تیم تکمیل شود و 

ها و یاهو به یک غول دنیای اینترنت تبدیل شد! یاهو خیلی سریع رشد کرد و توانست مزیت واقعاًکردم و 

 سامانهمناسبی برای سرور فارم با استفاده از یک  زیرساختتمایزهای زیادی نسبت به رقبایش پیدا کند 

ربران زیادی انجامید ها و قابلیت توسعه سریع، به جلب توجه کاایجاد کردیم، پائین بودن هزینه بازمتنعامل 

 رایانامهسرویس  1997و البته شرکت هم باالترین سودآوری را در صنعت اینترنت پیداکرده بود. در سال 

تبدیل شد.  رایانامهترین سرویس یاهو را راه انداختیم که صدها میلیون کاربر به آن پیوستند و به محبوب

مدخلی برای ورود به اینترنت بود که منجر به  نوعیبهو  وب تبدیل گردید درگاهها، یاهو به نعالوه بر ای

شرکت  40شدیم. در فرایند توسعه یاهو بیش از مای یاهو سرویس وب شخصی تحت عنوان  اندازیراه

تر و های مناسبی داشتند خریدیم که موجب شد خدمات یاهو را سریعها یا سرویسآپ را که فناوریاستارت

 سامانهجدید در  هایفنّاوریها تا مجتمع کردن این لبته از مذاکره و خرید شرکتتر گسترش دهیم و امتنوع
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اش را من پیوستند کار سنگینی بود که همهها به یاهو میهای جدید که از این شرکتیاهو و جذب آدم

 دار بودم.عهده

 یاهو به بورس سهام پیوسته بود؟ 

های طور که گفتم یاهو را دو نفر از دانشجویان دوره دکتری مهندسی برق در استنفورد به نامبله همان زاد:

یک  اندازیراهشان راه انداختند که هدف اولیه 1994 استنفورد در سال در 41دیوید فیلو و 40جری یانگ

در درة  جسورانه گذارانیهسرماکه از معتبرترین  یک سال بعد سکویا تقریباًدایرکتوری برای وب بود و 

یاهو  1996آوریل  12سیلیکون است در دو مرحله حدود سه میلیون دالر سرمایه برای یاهو فراهم کرد و در 

 8/33میلیون سهم مبلغ  6/2دالر و با فروش  13هر سهم به مبلغ  گذاریارزشوارد بورس سهام شد و با 

دالر هم باال رفت  118ست که ارزش هر سهم یاهو تا حدود جالب ا و ؛اش اضافه کردمیلیون دالر به سرمایه

پائین آمد! اما یاهو همراه دالر هم  8ارزش هر سهم تا حدود  2001ها در سال ولی با ترکیدن حباب دات کام

باقی بمانند و بحران را پشت سر  هادر بحران دات کام بِی و آمازون سه شرکتی بودند که توانستندبا ای

 دچار ورشکستگی و از بین رفتن نشوند.بگذارند و 

 

 

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

یک دایرکتوری باشد به  صرفاً کهاینکه گفتم یاهو از  طورهمانای داشتم و : البته من هم نقش ویژهزاد

کاربران بود و روی این  همةدرگاه ورودی به وب برای  نوعیبهاولیه اینترنت  هایسالدر تبدیل شد و  درگاه

مدتی دادیم که البته هم می جستجوسرویس ارائه شد.  موردنیاز های عمومیانواع خدمات و سرویس درگاه

 کردیم. گوگل استفاده جستجویهم از 

 به فکر نوعی همکاری با گوگل نیفتادید؟ وقتهیچ 

گوگل را به مدیران یاهو معرفی کردم تا ایدة خرید  گذاراننیانب، لری و سرگی 2001: من در آوریل زاد

میلیارد دالر برای فروش گوگل پیشنهاد  2کنیم، لری و سرگی مبلغ  پیگیریگوگل را که در شروع کار بود 
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نماینده دو طرف من و امید کردستانی  عنوانبهکردند ولی یاهو روی مبلغ یک میلیارد ایستاد و مدتی هم 

 ردیم ولی توافق حاصل نشد!مذاکره ک

 !خیلی جالب است 

 به فکر بازنشستگی افتادم. 2007کم در سال : بله جالب است! من کمزاد

 چه طور شد که به فکر بازنشستگی افتادید؟ 

با رهبران موج قبلی آن متفاوت  فنّاوریای دارم و معتقد هستم رهبران هر موج جدید از : من یک فلسفهزاد

که در یاهو بودم بخش مهندسی  ایسالهده کردم باید کنار بروم. ولی در دورةخواهند بود، به هر صورت فکر 

غول کار بودند و وقتی بیرون مش آنجاتا مهندس  6کارآمدی ایجاد کردم، وقتی من به یاهو پیوستم فقط 

داشت و  بازدیدکنندهی بود که صدها میلیون وبگاهیاهو اولین مهندس داشتیم عالوه بر این  6000آمدم 

 داشت! بازدیدکنندهمیلیون  700یاهو ماهیانه حدود  2007از کار نیفتاد. در سال  وقتهیچ

 با بازنشستگی چه طور مواجه شدید؟ 

ای که سال حضور فعال در این دوره 26بعد از "وبالگ یاهو منتشر کردم و نوشتم: ای در : یک بیانیهزاد

های آپاستارتبه  کهوقتیاست!  گیریکنارهکنم وقت ی داشت من فکر میروزافزونشتاب  فنّاوری

 کردم که چه اتفاقاتی در پیش هستند! به دوره ده،پیوستم هیچ فکر نمیو یاهو می اوراکلمثل  وجوریجمع

است، یاهو نقش  انگیزشگفتکنم توسعه و پیشرفت آن برایم بسیار اخیر در یاهو هم که نگاه می سالهیازده

و من بسیار مفتخر هستم که  ی که امروز رسیده است ایفا کرده استجایبهای در توسعه اینترنت عمده

 "عضوی از تیم خبره و کارآمد یاهو بودم.

 بعد از بازنشستگی چه کردید؟ 

 بعدازآنگذار دنیا و در کنار خانواده بودن با نوشین جان و دو فرزندم گذشت. ولی و: دو سالی که به گشتدزا

شرکت  15های نوپا راه انداختم که تا حاال روی بیش از ی در هستة اولیه شرکتگذارسرمایهی برای نهادیک

از مشاوره برای  ،پردازمبا استعداد می فنّاورهایبرای  منتورشیپش از آن به ایم ولی بیی کردهگذارسرمایه

به  طورهمینبازار و یا جلب سرمایه و غیره و  راهبردتا تدوین  سامانهطراحی و معماری فنی یک 

 کنم.های بزرگ ادغام شوند نیز کمک میخواهند در شرکتهایی که میآپاستارت

 َندشما با خانم نوشین هاشمی هم در بنیاد ه (HAND) کنید؟ی میمکاره 
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ایرانی  های مستعداز جوان عمدتاًکه نوشین جان دارد  ایباعالقهآن هستم و  امناهیئت: بله من هم عضو زاد

های خوبی کنیم که موفقیتهای طراز اول، حمایت میاقتصاد در دانشگاه برای ادامه تحصیل در رشتة

خواهند مدرسه جدیدی برای قرن بیست و هم هستم که می Nueva Schoolی امناهیئتایم. در داشته

کنیم گذاری میسرمایه هاآنآپ جدید که روی های استارتو مشاور شرکت مدیرههیئتعضو  یکم بنا کنند.

راه بیاندازند،  آپاستارتخواهند های خالق که میبیش از همه منتورشیپ برای جوان واقعاًهم هستم، ولی 

 بی است.برایم چالش جال

  هایی را در چه جهت فنّاوریبا تشکر بسیار زیاد، قدری هم درباره آینده صحبت کنید، آینده

 بینید؟می

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

ها و گیری بیماریتشخیص و پیش هایمانهسابیمارستانی گرفته تا  هایسامانهبینم از نوسازی پزشکی می

در  قطعاًها تلفن همراهجدید.  هایفنّاوریساختن داروهای جدید بر اساس نیازهای شخصی و همه بر اساس 

زنده  طوربههای محلی از موقعیت اطالعات آوریجمعگیرند، قرار می مورداستفادهها خیلی بیشتر سامانه همة

بهینه و جدیدی نیاز  گیریتصمیم هایسامانهدر حال به وجود آمدن،  زنده و طوربهها رسی به دادهو دست

های کار چه تغییراتی دیگر این است که محل سؤالانجامیده است. یک  های عظیمدادهدارند که به پردازش 

 ازپیشبیشمحیط را  شویم؟ و باالخره اینترنت اشیا دیگر باید در محل کار حاضر لزوماًخواهند کرد؟ آیا 

 هایسامانه برخالف، کنندمیعمل  پویا طوربههایی مواجه خواهیم بود که سامانهسازد و با هوشمند می

خود خیلی  همراهآیند و هایی که میدر راه خواهند بود، موج فنّاوریهای جدید موج قطعاًاستاتیک فعلی. بله 

 !کنندمیچیزها را دگرگون 

 گزاریم.ممنون و سپاس 
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 رسول اسکویی 

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

 هم حرف خواهیم زد. فنّاوریدرة سیلیکون برسیم و دربارة توسعة 

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

مستقل بزرگ  نوعیبهوالدین و غیره. من  تأثیر وزندگی و محیط رشد از قبیل محیط  ندهست کنندهتعیین

 هاآنکه از لحاظ امکانات آموزشی همواره حمایت خانواده وجود داشت و این حمایت برای  هرچندشدم 

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

. پدرم در بازار تهران کار آوردمدرمیکردم و برای خودم پول کنار درس و مدرسه تدریس خصوصی می

مجانی  هرچندرفتم و ها با پدرم به بازار میآشنا بودم. تابستان وکارکسبکرد و من از کودکی با فضای می

خواندم و گذر روزانه از گرفتم. ابتدا در دبیرستان مروی درس میکردم ولی خیلی چیزها یاد میکار می

آخر دبیرستان با  هایسالکرد. های کوچک توجهم را جلب میوکارکسببا  شدنمواجهخیابان ناصرخسرو و 

آموز ممتاز خیلی موفق بودم و دانش یک عنوانبههم  آنجاحمایت خانواده به یک مدرسه غیردولتی رفتم در 

ام را هم از مدرسه جایزه گرفتم. برای دادم و حتی شهریهکار تدریس خصوصی را هم ادامه می همچنان

کردم اگر برای  تکنیک )امیرکبیر فعلی( قبول شدم ولی فکردر پلی 1355تحصیالت دانشگاهی در سال 

ت، آن موقع اعزام دانشجو به خارج در سطح دیپلم مقررات تحصیل به خارج بروم موقعیت بهتری خواهم داش

توانستم به  1975خودش را داشت در آزمون زبان شرکت کردم و چون زبانم خوب بود موفق شدم و در سال 
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آمریکا بیایم. اول وارد یک کالج شدم و بعد از دو سال به دانشگاه ماساچوست رفتم و دوره لیسانس و 

 گذراندم. رایانهدر رشته مهندسی الکترونیک و  آنجارا در  لیسانسفوق

 بعد به کالیفرنیا آمدید؟ 

خیلی  آنجاسواحل شرقی آمریکا کار کردم، البته فضای کار در  اصطالحبهنه سه سال در همان : رسول

اتفاقی رفتم  جورهمینآمدم کالیفرنیا ولی  وگذارگشتبرای  1983در سال  کهاینو کند بود تا  کارانهمحافظه

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

 مهندس طراح بودید؟ 

کردم و کار می سامانهیشن و طراحی اپلیک در قسمت AMDدر شرق مهندس طراح بودم ولی در  :رسول

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

شبکه قرار گرفتم. اولین مجصولِ  فنّاوریبودم و در جریان پیشرفت توسعه  فنّاوریپیدا کردم، همیشه در لبه 

مگابیت هم  100شد و به دنبال آن سریع کردن آن تا  تولید AMD ده مگابیت اِترنت در تیم طراحی ما در

در پروژه  کهطوریبهرفت ای من هم با سرعت رشد شبکه جلو میدر همین تیم انجام گرفت. تجربه حرفه

برای توسعه شبکه در  43ATM Systemدر اولین تیم طراحی 42زیستمسبعدی هم در سان مایکرو 

را  باالسرعتکه کار طراحی اولین راوتر با  44باالخره در جونیپر کهاینهای باال نقش مؤثری داشتم. تا سرعت

های اولیه این انگیزه را در من تقویت کرد که همیشه سعی کنم در کنار ها و موفقیتتجربه کردم. تجربه

 ها باشم و نوآوری و کار خالقانه را ادامه دهم.بهترین

 آپ نبودید؟به فکر استارت 

 بعدازآنماه ورشکست شد!  4آپ کوچک پیوستم ولی بعد از د از مدتی به یک استارتبع اتفاقاًچرا : رسول

سال در  7که آن موقع شرکت در حال رشد و موفقی بود. سان مایکرو سیستمز بود که رفتم به  1989سال 

ر های مهندسی عمیق و ارزشمندی پیدا کردم. دیک مهندس کار کردم و خیلی تجربه عنوانبهسان ماندم و 

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

کارهای مهندسی  همچناناستفاده نخواهد شد و  خوبیبههای من ولی من فکر کردم در آن صورت از توانایی

 آپ کوچک بروم.به یک استارت بعدازآنو تکنیکال را ادامه دادم تصمیم داشتم 

                                                                                                                                              

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 زمینهرسول

  کردید؟ چکارخوب باالخره 

زد و پیشنهاد کرد به شرکت جدیدی  سابق در سان به من زنگ انهمکاریکی از  1996اواسط سال : رسول

راوتر  عمدتاًاینترنت و  تجهیزاتخواستند شرکتِ تازه جونیپر بود که می بپیوندم.که تازه راه انداخته بودند 

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

 برای انتقال اطالعات با حجم باال به راوترهای قوی با توانایی تراکنش زیاد نیاز است.

 

هایی بودند و با دیدگاه باهوشاولیه بسیار  گذارانبنیانمن شدم نفر ششم که به جونیپر پیوستم، سه نفر 

ماندم مزایای با اشتیاق فراوان رفتم جونیپر که اگر یک ماه دیگر در سان می 1996بسیار پیشرو. در ژوئن 

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

به  اصالًبود. در ابتدا  شدهفراهمو خالقیت که برایم خواستم فرصت جدیدی بود برای تالش چیزی که می

ستاره متمرکز روی یک  50 واقعاًنفر شدیم  50کردم. وقتی کردم فقط به کار خالقانه فکر میپول فکر نمی

نفر  9000است که امروزه حدود  ذکرشایاننظیری بود، البته ، تجربه بیبودند هدف و یک دیدگاه مشترک

 .کنندمیدر جونیپر کار کارشناس و متخصص 

  پیش رفت؟ چطوربسیار جالب است، کار 

آمده بودم کالیفرنیا ازدواج کردم و با همسرم و دو فرزندمان زندگی خوبی  بعدازآنکهحدود یک سال  :رسول

ورزیدم، در اوج تالش و کوشش و در ابتدای کار در جونیپر همسرم به ام عشق میداشتیم و من به خانواده

ار شد، من مجبور بودم زیاد کار کنم و همسرم مریض بود ولی من احساس منفی را از خودم دور سرطان دچ

که سعی کنی بیشتر تالش کنی و احساس مثبت داشته توانی منفی باشی یا اینکردم، در شرایط سخت می

ته نبودم، کردم ولی خسهای زیادی کار میباشی. من در یک مثلث بودم: کار، خانه و بیمارستان، ساعت
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ها هم به من اش برای ادامه فعالیتیهمراهاش و تشویق و مصممم بودن همسرم در شکست بیماری

کم ناپذیر باشم. کمهای بیشتری داد و به من کمک کرد که در این مثلث کاری و زندگی خستگیانگیزه

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

  بود؟ چطورروحیه شما بسیار در خور ستایش است، در جونیپر کار 

افزار یا سخت افزارنرمشناختم 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.

  ؟بود چطورفضای جونیپر 

در  طبیعتاً. کندمیروید با یک کمپانی چند صد نفره فرق می چندنفرهیک کمپانی شما وقتی به : رسول

 سامانهبگیرید و  رایانهاند. روز اول که من رفتم گفتند بروید گرفتهشکلبزرگ ساختارها و قواعد کمپانی 

را بتوانند تحمل کنند. در  خطرپذیریآدم باید بگیرند که  جوریکدر ده نفر اول  هاعامل نصب کنید. کمپانی

فرق تو با نفر صدم آن است که قرار است  یا مشکلی پیش بیاید، د وشواگر چیزی خراب  کمپانی کوچک

آیند باید بتوانند کسانی که می وجود دارد، شدهتعریفاست و اهداف  خودت آن را حل کنی. منابع محدود

وجود  عملکردولی تا دو سال گزارش  ل وجود داشت،مدیر تکنیکا .فقی بودرا حل کنند. مدیریت ا مسائل

 کاری پشت یک محور هرکسیشد. در آن شرایط از دو هفته معلوم می کردی بعد. ولی اگر کار نمینداشت

دهند. در کمپانی کوچک جلسات کمتر است و تمرکز وجود دارد. شود و گاهی با هم مسابقه میمتمرکز می

ها جذب کردیم. وقتی کمپانی ای عالی بودیم. از بهترینست. ما در هر زمینهورید بهترین اهر گروهی که بیا

ما قرار بود راوتر بسازیم، راوتر وجود داشت ولی ما  .کندمیرا جذب  های خوبخوب باشد خودش استعداد

عات دانستیم حجم تبادل اطالمی کهطوریبهخواستیم راوتر برای کاربری با تراکنش بسیار زیاد بسازیم می

 ن همآکردیم که تمرکز می چیزیکباید روی  در اینترنت خیلی، خیلی زیاد خواهد شد که فکر درستی بود.

 راوتر برای حجم تراکنش زیاد بود.

  عرضة عمومی شد و وارد بورس سهام شد؟ بعداًجونیپر 

نظیر بازار قرار سهام جونیپر عرضه عمومی شد و مورد استقبال بی 1999 بله، در اواخر ماه جون: رسول

دالر رسید و این برای یک کمپانی  100دالر شروع شد و عصر روز اول به نزدیک  34گرفت. عرضه سهام با 

کرد ولی دیگر از من توقع داشتند جونیپر مسیر پیشرفت خود را طی می بعدازآن همموفقیت بزرگی است. 

من سازگار نبود که بیشتر به کارهای مهندسی و فنی عالقه  باروحیههای مدیریتی ادامه دهم که رده که در

ها هم ام برسم ولی دیگر بچهبیرون آمدم تا قدری بیشتر به خانواده 2000داشتم این بود که در سال 
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مشتاق یادگیری بیشتر  مبازه بعدازآن صورت هرایجر شده بودند و در دنیای خودشان مشغول بودند. به تین

گذاری روی آوردم. یک بنیاد نیکوکاری هم با کمک همسرم تشکیل بودم و به کارهای منتورشیپ و سرمایه

 مند بودیم در آموزش و بهداشت برای کودکان فعالیت کنیم.دادیم و عالقه

 فعالیت خاصی هم انجام دادید؟ 

تجارب و معرف م کنم تا بدون نقض قوانین بتوان های آموزشی مشارکتمن شروع کردم در فعالیت: رسول

 برایم در این زمینه در شبکة مدرسه هم ناها از طریق منتورشیپ باشم. آشنایی با کارهای یحیی جفرصت

های تو قرار است رخ بدهد. گفت هر ارتباطی که قرار است رخ بدهد از طریق چیپمهم بود. رییس من می

که دسترسی به همه برسد. با کمک دکتر از این مدارها بگذرد و این بخش بعدی آن است که مواد خوب

ه خوشوقتی من بود که جزو . مایان توانستیم کارهای خوبی در زمینة آموزشی انجام دهیمتابش و تیم ایش

 .ن بودمتیم ایشا

یبانی فکری با رسول جان یک باشگاه رباتیک درست کردیم و با کمک و پشتدر شبکة مدرسه با هم تابش:

کیت در اختیار  صورتبهاز دانشجوهای شریف یک ربات راهیاب طراحی کردند که آن را  چند تاایشان 

مدرسه عضو بودند، قرار دادیم  100کنم آن موقع حدود آموزان در مدارسِ عضو شبکة مدرسه، فکر میدانش

این فعالیت  وپرورشموزشآمسابقه برگزار کردیم این کار باعث شد که در  هاآنو چند دوره هم بین 

ای گسترده طوربه هاآنقرار بگیرد و طراحی و ساخت ربات و برگزاری مسابقات رباتیک بین  موردتوجه

 کنم هنوز هم ادامه دارد.توسعه پیدا کرد که فکر می

 آپ دیگری هم راه انداختید؟آیا استارت 

اش یک کالود رفتم فکر کردم درست مثل مصرف برق که هرکس در خانه به سمت 2004در سال رسول: 

افزاری هم باید همین وضعیت را پیدا کند و لذا استوریج دارد، امکانات محاسباتی و نرمژنراتور نگاه نمی

شرکت پارااسکیل را در زمینه استوریج راه انداختیم  باتجربهاهمیت زیادی خواهد داشت، با یکی از دوستان 

 آن را به شرکت هیتاچی فروختیم. گذارانسرمایههای زیادی هم رسیدیم و با نظر سایر و به موفقیت

 

 ی دارید؟یاهتوصیه چه نراها در ایهای شما برای فعالیت بچهبا توجه به عالقه و انگیزه 
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 کنم موضوع مهمی است.می فکرهمخیلی توجه شده است و من  کارآفرینیاین روزها به موضوع  رسول:

 آیا پیشنهاد خاصی دارید؟ 

باشند  تأثیرگذارهایی را پیدا کنیم که به معنای دقیق کلمه ایده یکدیگرفکری با گویم با هممن می رسول:

دانشگاه طراز اول فکر نکنیم  چند تابچه با استعداد در  چند تابیرون بیاید، فقط به  هاآنای از نتیجه واقعاًو 

موفق شده است و برویم  اینجای چکارکار خودشان را خواهند کرد و یا فقط به این نگاه نکنیم که  هاآن

اش را درست کنیم که وقتی هم درها باز شود خیلی از این کارها معلوم نیست چه که مدل بومیدنبال این

های با استعداد در وسیع جوان طوربهکنیم که  چکارسرانجامی داشته باشند، بیایید از پایین به باال فکر کنیم 

بازار بیانجامد، در  موردنیازیک محصول  ارائهاقصی نقاط کشور در کار خالقانه و نوآوری سهیم شوند تا به 

اقتصادی و ایجاد  Z توسعهتواند در د نیست میدیگر یک فکر لوکس و محدو کارآفرینی واقعاًاین صورت 

 اشتغال مؤثر واقع شود.

 آن را عملی کنیم؟ چطوردرستی است، خوب  بسیار فکر 

فکری کنیم و یک طرحی تهیه کنیم ولی از پایین به باال فکر من عالقه دارم که در این زمینه هم رسول:

باشد، البته قدری آموزش و هدایت و منتورشیپ الزم  اجراقابلکنیم و طرحی تهیه کنیم که در نقاط مختلف 

، باید از یکی، دو جا شروع کرد و کنندمی برطرفارند که نیازهای اولیه را است ولی امکانات زیادی وجود د

و تعمیم خواهند بود.  گسترشقابلآید هایی که به دست میو کوچک جلو برویم تجربه وجورجمعاگر خیلی 

باال برود، اگر نیازها  هاآنوری نیازهایی دارند تا بهره قطعاًدر مناطق مختلف، واحدهای صنعتی و کشاورزی 

های زیادی صورت خواهد گرفت و محصوالتی نوآوری هاآنمشخص شوند برای رفع نیازها و حل مسائل 

های نوپایی که مشتری خواهند داشت و شرکت کنندمی برطرفتولید خواهد شد که چون نیاز مشخصی را 

بازار  موردنیازمحصوالتی  بساچهد و شوند به موفقیت خواهند رسیبرای ارائه این محصوالت تشکیل می

 جهانی هم تولید شود، مهم امید و انگیزه است.

 .از شما بسیار متشکریم 
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 مصطفی رونقی

 
  ،از شرح زندگی خودتان شروع کنید و مسیری که طی کردید تا به موقعیت فعلی  لطفاًبا تشکر

 رسیدید.

در تهران رییس یک بیمارستان بود و سال سوم  : من در دبیرستان به پزشکی عالقه داشتم. دایی منرونقی

کنم؟ من گفتم به پزشکی عالقه دارم. او  چکارخواهم در آینده دبیرستان بودم که یک روز از من پرسید می

صحبت کردم  هاآنهای مختلفی برد و من با ام مرا پیش پزشکگفت یک روز بیا محل کار من. آن روز دایی

ای روز فهمیدم که من به پزشکی عالقه دارم ولی به پزشک شدن هیچ عالقهو کارشان را دیدم و همان 

شکی بود و تجهیزات پزشکی وارد ام هم آشنا شدم که در کار مهندسی پزندارم! با یکی از دوستان دایی

 مند شدم.دادند و من به آن کار هم کمی عالقهها میکرد و یک سری تغییرات هم در دستگاهمی

به سوئد رفتم چون در کنکور قبول  1988کردم و فوریه ارم دبیرستان در ایران زندگی میمن تا سال چه

ماه مرا عقب انداخت چون باید  20کرد. رفتن به سوئد حدود شدم! )خنده(. برادرم آنجا زندگی مینمی

ن از این شد. مدرسم شروع می 1989دادم و سپتامبر امتحان ورودی دانشگاه را به سوئدی و انگلیسی می

فشرده همه دروس دبیرستان را مرور کردم و این پایه مرا خیلی قوی کرد و  صورتبهفرصت استفاده کردم و 

ای تازه یک رشته ،بعد از امتحان ورودی دانشگاه م آشنا شدم و زبانم هم تقویت شد.ه آنجاآموزشی  سامانهبا 

آمدند در آزمایشگاه و وقت مستقیم می ورتصبهاستادها بود و  تحقیق محوره خیلی راه افتاده بود ک

نفر در کالس ما بودند و رابطه نزدیکی با استادها  12 کالًگذاشتند. من این رشته را انتخاب کردم و می

اش خیلی ضعیف بود و در من و یک نفر آفریقایی بودیم که بنده خدا پایه ،های کالسداشتیم. تنها خارجی

 اتفاقاًگروه او شود. من و او افتادیم با هم. خواست همگروهی بود کسی نمی کارهای آزمایشگاهی که کارها

ها را خودم انجام بدهم و دو برابر بقیه این هم برای من خیلی خوب شد چون من مجبور شدم همه آزمایش

 کردم!دانشجوها کار می
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بعد از دبیرستان من وقت برای فکر کردن زیاد داشتم. یکی از همان روزها نشستم به این فکر کردم که 

های خواهم با زندگی چه کنم؟ تصمیم گرفتم که من باید زندگی خوبی داشته باشم و از قید محدودیتمی

د! آن روز حساب کردم خواستم به آن برسم آزادی مالی بوآزادی که من می ترینبزرگمادی آزاد باشم. 

خواستم تا درآمد آن زندگی خوبی داشته باشم و می توانم بادالر داشته باشم می میلیونیکدیدم اگر من 

هر جوری حساب کردم دیدم با کار کردن  این آزادی مالی را به دست بیاورم.ای برسم که سالگی به نقطه 35

ه این نقطه نخواهم رسید! برای همین از همان اول برایم و استخدام شدن در شرکت دیگران به هیچ ترتیبی ب

 معلوم بود که من باید برای خودم یک شرکت بزنم.

در زمینه تولید  هاآنخواستم وارد دوره تحصیالت تکمیلی بشوم با دو استاد صحبت کردم. یکی از وقتی می

کرد و خیلی کار می زنیکاف آسترامعروفی بود و با شرکت معروکرد که خیلی استاد داروهای جدید کار می

چون تو شهروند سوئد نیستی و  متأسفانههم از کارهای من خوشش آمد. یک هفته بعد تماس گرفت و گفت 

کار  هاآنهای زنیکا موافقت نکرده که تو روی پروژهتی ما هم محرمانه است، شرکت آستراکارهای تحقیقا

 کنی.

کرد. او که او هم روی داروهای جدید و مهندسی ژنتیک کار می اوهلنمن رفتم سراغ استاد بعدی، ماتیاس 

به خاطر او ساخته بودند. او اولین کسی بود که  درواقعآن دانشکده را  اصالًاستاد بسیار مطرح و مهمی بود و 

شد از آن از انسولین خوک استفاده میتوانسته بود انسولین را از طریق کشت باکتری به دست بیاورد. پیش 

کاری در با کشت مصنوعی و دست چطورکه کمی با انسان متفاوت است و برای من خیلی جالب بود که 

این استاد  اتفاقاًوارد این حوزه شدم.  و ؛ها توانسته بود انسولین را در ابعاد زیاد و هزینه کم تولید کندباکتری

های را یاد بگیری و در زمینه فنّاورییایی و توانی بتوانم تو را روی این پروژه بگذارم ولی میهم گفت نمی

آمد و ( شدم چون از آن بیشتر خوشم میDNA)خواندن  45دیگر استفاده کنی. وارد حوزه سیکوئنسینگ

خارجی را وارد یک  DNAکنم. در کارهای کلونینگ، یک  قاتىام سعی کردم آن را بیشتر با کارهای اصلی

مستقل کار  صورتبهم آشنا شدم که در همان آزمایشگاه دانشگاه کردیم، با یک محقق دیگر هباکتری می

ها را ها بعضی از باکتریکرد و دنبال این بود که با استفاده از پروتئینکرد و با بودجه خودش تحقیق میمی

ادر . برای صکندمینور متصاعد  به نام لوسیفریز آنزیمتاب با استفاده از یک ردیابی و شناسایی کند. کرم شب

 ATPکه  توان نتیجه گرفت که یک باکتری موجود بودهالزم است لذا اگر نور دیده شد می ATP کردن نور

من از کارهای او  شد.سالمت مواد غذایی استفاده میکرده است. این روش برای آزمایش  تأمینالزم را 

خوردم و در همین دیدارها بحث رسید به بار با او نهار میهفته یک هرچندآمد و برای همین خوشم می

                                                                                                                                              

45 DNA sequencing 
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کرد و می ATPکه ابتدا آن را تبدیل به  ترتیباینبهرا ردیابی کرده بود  اینکه مولکولی به نام پایروفسفات

 شد ردیابی کرد.کرد و لذا میسپس در مجاورت لوسیفریز نور منتشر می

که این پایروفسفات را تولید کند و از طریق  من به ذهنم رسید که یک آنزیم دیگر را هم به آن اضافه کنیم

را پیدا کنیم. از او پرسیدم  موردنظرهای همین مکانیزم نور ساطع کند و بتوانیم از طریق ردیابی نور، مولکول

را خواند؟ کمی روی کاغذ بررسی کردیم و به  DNAهای شود به این شیوه ترتیب توالی مولکولآیا نمی

بود این ایده را هم معروفی بسیار آدم  طور که گفتمهمان . من رفتم به استادم کهمیقابل انجام رسید ینظر

بود  …و جسورانهگذاری مطرح کردم. او مشاور شاه سوئد و مشاور اتحادیه اروپا و نیز چندین شرکت سرمایه

را برای او راه  فناوریزیستدانشکده  اصالًکردند و او کار می زیردستنفره هم در دانشگاه  80و یک گروه 

توانستم من هم نمی "کند!کار نمی"انداخته بودند. من پیش او رفتم و ایده را مطرح کردم. بالفاصله گفت: 

م را تهیه کنم. موردنظرهای توانستم با بودجه آزمایشگاه آن آنزیمچیزی بگویم ولی منصرف نشدم! من نمی

خواهش کردم که چند نمونه برای من بفرستند.  هانآها زنگ زدم و از آنزیم کنندهتأمینبه چند شرکت 

ها را ترتیب دادم و نور منتشر کرد! دوباره پیش ها را تهیه کردم و آزمایشاین آنزیم آنجاو  اینجا از هرتقدیربه

هم گفتم که  قبالًمن "! گفت: کندمیاستادم رفتم و گفتم من خیلی در این مورد فکر کردم و این روش کار 

اند و نشده است. تو تمرکز کن روی همان موضوع ردیابی ها را رفتهها این راهکند و خیلیاین کار نمی

 "ها!باکتری

 گفتم: من تصمیم گرفتم موضوع دکترا را عوض کنم و روی این موضوع کار کنم.

ترین دکترا در تاریخ این ریعشوی سای است! تو اگر کار خودت را انجام دهی میگفت: کار بسیار احمقانه

 توانی دکترایت را بگیری.می راحتیبهدانشگاه و 

 .کندمیآید و به نظرم این دنیا را متحول گفتم: آن کار خوب است، ولی من از این کار خوشم می

فردا است، برو بیرون! من دیگر استاد راهنمای تو نیستم و از  طوراینبلند شد، در را باز کرد و گفت: اگر 

 شود! من هم گفتم باشد!ات هم قطع میتحصیلی هزینهکمک

خواهم روشن کنم چطور یک سری فرایندهایی که افراد را در دامن دلیل نقل این داستان آن است که می

که تالش بیشتری کنند چون اگر به هدف نرسند شکست سختی  کندمیرا وادار  هاآناندازد مشکالت می

شوند که خودشان را اثبات کنند تا بتوانند موفق شوند. چنین فرایندهایی است بور میمج هاآنخورند. می

 سازد.که افراد را می
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رسند می اینجا هایی که بهن همه خارجیهمین است. به نظر م اینجا ها درهای موفقیت خارجییکی از علت

خورند یدانند بسیاری شکست مکه می هاآنن دانند. البته از بیاین را نمی هاآن %95قوه رهبری دارند. البته 

زبان  کهدرحالی، اینجا آیدکسی که از ایران می مثالً ؛و شناخت از خود دارد نفساعتمادبهکه این بستگی به 

گیرد و باید خودش را اثبات های دنیا قرار میدر میان بهترین شناسد،نمی خوبیبهرا  اینجا و فرهنگ و عرف

چنان رشد کند که خود را نشان داده و تک آن نقاط ضعف را بشناسد و در یک مسیری آنتک کند. باید برود

ای از شناسند و شبکههستند، زبان و فرهنگ را می اینجا کنی که اهلاثبات کند. داری با کسانی رقابت می

های چون نمونه هم اینجا بخشد. جامعهسازد و قدرت رهبری میدوستان دارند. این فرایند انسان را می

. کندمیها حمایت ها بیشتر است و لذا از خارجیموفقی دیده است متوجه شده که شانس موفقیت خارجی

شود. در سوئد اما های این ناحیه این است که اگر خارجی باشی یک نقطه مثبت حساب مییکی از خوبی

 شد.برعکس بود، خارجی بودن خیلی منفی تلقی می

ام با استاد راهنمای مطرح و معروف به هم خورد و قرار شد با همان محققی که رابطه 1995خالصه در سال 

ز دانشگاه وام بگیرم و و برای همین مجبور بودم ا مگفتم کار کنم ولی حمایت مالی کافی نداشت

د از ماتیاس، همان استا ،های کوچک بگیرم و سختی تا پایان دکترا ادامه داشت. یک سال بعدهزینهکمک

آشنا باشم و سعی کردم  هاآنراهنمای سابقم اجازه گرفتم که سر جلسات دانشجویان او بروم تا با کارهای 

راه انداخته بودم. خوب یادم  DNAام را ترمیم کنم. بعد از مدتی من دو روش برای خواندن رابطه علمی

در جریان بگذارم ولی آن زمان برای هست که وقتی دومین روش را انجام دادم به دفتر ماتیاس رفتم تا او را 

تایج اولیه را هتل او را پیدا کردم و ن دورنگاریک کنفرانس در بوستون بود. من به هر ترتیبی بود شماره 

سراغ من خواهد آمد! من سه  اول صبح حتماًدانستم که سه روز بعد که به سوئد برگردد برایش فرستادم. می

های مرتبط را طراحی و اجرا کردم و حجم زیادی از انواع و اقسام آزمایشروز پشت سرهم کار کردم و شبانه

وجو کرد زده آمد در آزمایشگاه و پرسیاس برگردد آماده کردم. او هیجاننتایج آزمایش را برای زمانی که مات

ی ساده پرسید و من برای همه جواب داشتم. به او گفتم این روال خیل سؤالو من روال را توضیح دادم. کلی 

توان آن را روی یک دستگاه اجرا کرد. دیدم متقاعد شده است. از او خواستم که در می سادگیبهشده است و 

این روش با من شریک شود، موافقت  سازیتجارییک شرکت برای  تأسیساز سهم شرکت، در  %35ازای 

ایه جذب کردیم! آن شرکت بودن وی، ظرف دو هفته دو میلیون دالر سرمشدهشناختهکرد. با توجه به 

 ترین رشد را در اروپا تجربه کرد.سریع

 دهید؟کمی در مورد نحوه کار آن روش توضیح می 

نوبل را هم در سال  جایزه آنوجود داشت که برای  DNAتا آن زمان فقط یک روش برای خواندن  رونقی:

کردند و بر اساس اندازه، می قطعهقطعهرا  DNA هاآنبرده بودند ولی آن روش خیلی گران بود.  1978
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کردیم و مولکول میتک اضافه کردند. ما قطعات سازنده را تکرا شناسایی می DNAهای مختلف مولکول

DNA بود.  تشخیصقابلشد و نور ساطع می شدند واگر با پایروفسفات مربوطه متناظر بود، با هم ترکیب می

شد با هزینه دیم و به همین ترتیب. روش ما قابلیت گسترش داشت و میکرسپس نوکلوید بعدی را اضافه می

سال هم طول  13یک نفر، سه میلیارد دالر هزینه شد و  DNAکم انجام داد. روش قبلی برای خواندن 

 کشید.

 سرنوشت آن شرکت به کجا رسید؟ 

میلیون  70دالر، دور سوم  میلیون 13در دور اول دو میلیون دالر سرمایه جذب کردیم، در دور بعد  رونقی:

میلیون  120شد که طی آن توانستیم  و وارد بورس سهام در سوئد عرضه عمومی 2000در سال  نهایتاًدالر و 

دادم و دانشگاه تا زمانی که بتوانی مقاله دالر دیگر جذب کنیم. تحقیقات شرکت را در دانشگاه انجام می

اگر تحقیقی با امکانات و  چراکهبرعکس است  دقیقاًتنفورد منتشر کنی، با این امر مشکلی ندارد ولی اس

وسایل دانشگاهی صورت بگیرد، حق مالکیت آن مال استنفورد است. من از شرکت بیرون آمدم چون 

های عمومی مدیریت پیش از مصاحبه مثالً ؛های زیادی با مدیریت شرکت داشتم و جو سالم نبوداصطکاک

شود! از طرف جلسه نیا، چون به علت خارجی بودن تو اعتبار شرکت کم می گفتند تو درمجموعه به من می

مدیر مناسب  اساساًبینش کافی برای گسترش و رشد شرکت را ندارند.  هاآنکردم که دیگر من احساس می

 کارانه بود.بسیار محدود و محافظه هاآنبرای بزرگ کردن شرکت نداشتند و افق دید 

  آمدید، پتنت اختراع شما چه شد؟وقتی از شرکت بیرون 

یک محقق دانشگاهی اختراعی داشته باشید، هزینه ثبت اختراع را باید  عنوانبهدر سوئد اگر شما  رونقی:

است: هزینه ثبت اختراع را خود دانشگاه  برعکسخودتان بدهید و حق اختراع برای خودتان است. در آمریکا 

 است.دهد و مالکیت معنوی از آن دانشگاه می

دکترا را گرفتم. در این زمان وضع شرکت به حدی خوب شده بود که اگر من سهام خودم را  1998در اکتبر 

شد. من تصمیم گرفتم حاال که پول کافی به دستم رسیده میلیون دالر نصیبم می 40فروختم حدود می

دای آمریکا برای خودم در فلوری ماههیکاست خودم را بازنشسته کنم! برای شروع یک مسافرت تفریحی 

رسیدن رفتم در آزمایشگاه و  محضبهام سر رفت و برگشتم سوئد و ترتیب دادم. دو هفته که گذشت حوصله

 دیدبازروزه از مراکز مهم ژنتیک آمریکا  45در یک تور ، مجدداً 1999شروع کردم به کار کردن! در فوریه 

و  گودیهسنآنجلس و ( و لوسسانفرانسیسکویکون )م. از نیویورک و کانکتیکات و سیاتل و درة سیلکرد

کردم و ها و مراکز مهم دیدار ها و شرکتروز از دانشگاه 45هیوستون و واشنگتن دیدار کردم و در این 

های شدم. دنبال فرصتهم آشنا  هاآنتبلیغ شرکت هم بود و با کارهای  نوعیبهدادم و تحقیقاتم را ارائه 
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تصمیم داشتم در آمریکا جای مناسبی بیابم. قبل از این سفر من با شرکت ایلومینا آشنا  ی هم بودم وهمکار

کردم و در آن در مورد ایلومینا د فیزیک نور و فوتونیک دریافت میبرخی مجالت تخصصی در مور بودم. من

برای ردیابی  هاییگرحسخواستند مییابی نور توسعه داده بودند و شیوه بدیعی برای رد هاآنخوانده بودم. 

 هاآنبا  1999 در سال ای هم به ژنتیک داشتند. من در آن سفربسازند و عالقه مواد شیمیایی و منفجره

در  DNAیک فرایند بسیار پیچیده برای خواندن  هاآنیک طرح تجاری ارائه کردم.  هاآنمالقات کردم و به 

ما در شرکتمان در سوئد توسعه داده  که Pyrosequencing نظر داشتند. پیشنهاد من این بود که با

خواندن شود طوری توسعه داد که همة فرایند کار را می و ؛شودبودیم، بسیاری از مراحل میانی حذف می

DNA  نبشقاب انجام بدهی. آن زمان فرایند خواندیک  اندازهبهرا در یک فضای DNA ها طول سال

کردند. تیم  آن همکاریها هزار محقق برای اولین اجرای هزینه داشت و دهمیلیارد دالر  13و  کشیدمی

آمدند سوئد و ظرف دو هفته یک طرح پژوهشی  هاآنگروهی از  بعداًایلومینا از طرح من خوششان آمد و 

بودجه طرح  کهوقتیآمریکا ارائه کردیم و آن طرح پژوهشی قبول شد.  در 46نوشتیم و به موسسه ملی سالمت

خودم  همراهتوانستم آن بودجه را می چراکهکردم بود من موقعیت بسیار خوبی پیدا  شدهتصویبهشی پژو

 کرد.های موجود برای من ایجاد میکه خواستم ببرم و آزادی زیادی بین گزینه هرجایی

 چطور شد که درة سیلیکون را انتخاب کردید؟ 

در  قدم زدن اصالًهای خوب نزدیک هم هستند. ها و دانشگاهخیلی خوشم آمد! شرکت اینجا از انرژی رونقی:

. …است. من پیشنهادهای زیادی داشتم. از هاروارد، سیاتل، مدیسون و استنفورد و بخشانرژی، پالو آلتو

ی سرد بود و فرانسیسکو بود. مدیسون خیلدوست و فامیل نداشتم همین ناحیه سان اصالًتنها جایی که  اتفاقاً

در سیاتل هم شرایط مالی و تحقیقاتی عالی بود ولی در چهار  !خواستم از سرمای سوئد فرار کنممن می

! کنمتحملتوانم این هوا را آمد! به رییس آن موسسه گفتم من نمیبودم پیوسته باران می آنجاروزی که من 

آزمایشگاه را برقرار کردم. سهام شرکت  جوالی رفتم سرکار و 15به استنفورد آمدم و  1999جوالی  14

Pyrosequencing بودم. اینجا ما هم در سوئد عرضه عمومی شد و من 

 

                                                                                                                                              

46 NIH: National Institutes of Health 
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آن افق دید وسیعی که برای گسترش  اصالًیکی از دالیلی که من آمدم این بود که مدیران شرکت در سوئد 

گفتند که بازاری می هاآنانسان را بخوانیم، ولی  DNAگفتم که باید می هاآنکار الزم بود نداشتند. من به 

 وارد فضای استنفورد شدم و این محیط برایم خیلی جالب بود. با افراد زیادی آشنا شدم. اینجا .ندارد! )خنده(

زمینه شیمی و من با پیش مثالً ؛شودانجام می چطور ایرشتهبینتازه متوجه شدم که تحقیقات  اینجا

کردم کرد صحبت میهادی تحقیق میکه روی مدارهای نیمه کسروی محمود رضاولی با شناسی مولکزیست

توان کرد آشنا شدم. نتیجه هایی میچکارکه روی تراشه سیلیکون و این CMOSمن تازه با مفهوم  آنجاو 

شود یها این بود که دیگر الزم نبود از فیبر نوری )روش ایلومینا( استفاده کنیم و کار را ماین صحبت

. البته کمی طول 47این کار بعدها یک شرکت جدید شد به نام اونتوم نهایتاًروی تراشه انجام داد.  مستقیماً

 ،در آن زمان بود ولی با روند کاهش قیمت سیلیکون ینور گرهایحسکشید که این به خاطر گران بودن 

 دهد.میبینی بود که این اتفاق باالخره رخ قابل پیش

کردم تا اینکه مدیر از آمدن به استنفورد تا یک سال و نیم روی پروژه مشترک با ایلومینا کار می بعدمن 

های تواننسبت به  کامالًتعطیل کنند. او گفت من  فعالًاند پروژه مرا شرکت به من گفت که تصمیم گرفته

که را عرضه کنیم و برای این در بازار بورس، سهام شرکت زودیبهروش تو آگاهی دارم ولی ما تصمیم داریم 

تر است ولی کار داران بالقوه را راضی کنیم باید محصولی عرضه کنیم. روش قبلی ما پیچیدهبتوانیم سهام

دهد در شرایط فعلی ما تصمیم داریم آن را که یک محصول آماده به دست ما میو با توجه به این کندمی

گرفته بودم را به استنفورد بیاورم و کارم را ادامه  NIHوهشی که از توانم بودجه پژجلو ببریم. او گفت من می

 بدهم.

شرکت پیش آمد و من بعضی  تأسیسگشتیم که بحث ها از یک مسافرت برمیچند وقت بعد با یکی از بچه

کار هایی که از سوئد داشتم به او گفتم و آمدیم در آزمایشگاه چند ماه کار کردیم و دیدیم در تئوری از ایده

کردیم کردیم. یک سالی روی این پروژه کار می تأسیسرا  48شرکت پارالل بیوساینس ترتیباینبه. کندمی

رقیب ایلومینا  نوعیبهما بهتر بود.  فنّاوریولی  کندمیکه شنیدم ایلومینا هم دارد روی محصول مشابهی کار 

 .49افیمتریکس شدیم! بعد از سه سال آن شرکت پارالل بیوساینس را فروختیم به

                                                                                                                                              

47 Avantome 
48 ParAllele BioScience 
49 Affymetrics 
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ها در حوزه کردم. آن موقع احساس من این بود که حجم داده تأسیسا ر 50نکست بایوشرکت  2004در سال 

 هم ناها پدید خواهد آمد. آن زمبیشتر خواهد شد و نیاز زیادی به قدرت تحلیل این داده روزروزبهژنتیک 

 ر ایران ایجاد کنیم.های ژنتیک را دهای تحلیل دادهدکتر تابش زیرساخت ازجمله

 بودن نیروی انسانی انجام دادید؟ آیا این کار را به خاطر ارزان 

با بقیه کارهای بنیاد  خواستم همراه: نه، صرفه خاصی نداشت. فقط یک احساس درونی بود که میرونقی

 مثالًدر ایران گسترش پیدا کند. چند تا ایده داشتیم، یکی،  فنّاورانه کارآفرینیکه رونقی، کمک کنم به این

خواست اینترنت را روی کنتورهای برق بیاورد که می هم ناهای ژنتیک بود، یکی از دوستهمین ایده داده

میزان مصرف خودشان را گزارش کنند و این امکان مدیریت بهتر  خودکار صورتبهکنتورهای برق، خودشان 

یک دستگاه پایروسیکوئنسینگ که من در اونتوم  اتفاقاً. …داد وهای متغیر میعمال تعرفهمصرف را با ا

های خوبی داشتیم ولی حقیقت امر خواستیم آن را در ایران راه بیندازیم. ایدهساخته بودم برده بودیم و می

 شتند چون در بازارها درک درستی از اهمیت این کارها نداکه یافتن تیم مناسب خیلی سخت بود. بچهآن

تر شد و روابط ها جدیتحریم مسئلهکردند. بعد هم ها را حس نمینبودند و دامنه اثر این فعالیت اینجا

رونقی ما نتوانستیم ادامه دهیم. دکتر تابش و  کارآفرینیبرگزاری جایزه  ،شد و بعد از سه سالضعیف می

جهت ای خیلی خوبی هم وجود داشت ولی چون در دیگر اساتید زحمات بسیار زیادی کشیدند و استعداده

ها بیشتر از طور که گفتم البته تحریمرفت و همانکردند، کار به نحو مطلوب جلو نمینمی نیاز بازار فکر

 همه بازدارنده شد.

 اندازیراه های مربوط بههای بنیاد رونقی نقش مهمی در گسترش ایده: به هر صورت، فعالیتتابش 

 زیادی گذاشت. تأثیردر ایران داشت و  …و طرح تجاری و  کارآفرینیهای نوپا، شرکت

دادیم. حتی بعضی از ما آن را گسترش می حتماًمثبتی داشت ولی اگر تحریم نبود  تأثیرهای حتماً رونقی:

های ی شرکتو راهنما برااضی کرده بودیم که در نقش مشاور باتجربه در درة سیلیکون را هم ر کارآفرینان

های شد تحقیقات و فعالیتتحریم نبود، می فشارتحتقدر نوپا در ایران کمک کنند. اگر ارتباط تجاری این

شدند و های ایرانی هم درگیر فرایند میمحصول را در آمریکا تولید کرد و بچه نهایتاًپیش برد و  آنجااولیه را 

هایی را که برده بودیم ایران در آمریکا دو تا از همان ایدهشناختند. خودم بعدها را می اینجا کم بازارکم

 تبدیل به شرکت کردم و هر دو را هم فروختیم! حیف شد که در ایران نشد.
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زد که بروم برای سمت  رایانامهکه من در استنفورد بودم یک نفر از طرف ایلومینا به من  2007حدود سال 

گیرند بلکه با برخی های بزرگ خودشان مستقیم تماس نمیتمصاحبه کنم. این شرک هاآن فنّاوریمدیر 

قرارداد دارند که مسائل یافتن استعدادهای مناسب را مدیریت  های تخصصی نیروی انسانیشرکت

شدیم. یک نکته در مورد رقیب ایلومینا تلقی می نوعیبه. من در این زمان شرکت اونتوم را داشتم و کنندمی

ها راهبرددر شناخت بازار، طراحی محصول و اجرای  هاآنکه ایلومینا برای من خیلی جالب بود و آن این

منتشر روز بعد یک خبری  هاآنکردیم، هایمان را که اعالم میخیلی شاهکار بودند. ما هر تحولی در فعالیت

 هاآناند. مسیر ما را حدس زده بوده هاآنداد داد و این نشان میالشعاع قرار میکردند که خبر ما را تحتمی

شناختند. ما در فکر آن ذهنیت و روحیه مشتریان عمده را که دانشمندان ژنتیک بودند خیلی خوب می

دانستند که می هاآنبودیم که محصولمان با حداقل هزینه کار کند و تجهیزات را به حداقل برسانیم ولی 

 نوعیبهشان با تجهیزات مدرن های پیشرفتهنشگاه و محققان برجسته دوست دارند که آزمایشگاهاساتید دا

تر بود و همه کارها ما بسیار ارزان مدنظرد. یک دستگاه ایلومینا چند میلیون دالر بود و دستگاه مطرح باش

انداختیم دور و با توجه به آن تراشه را می ،شدمیشد و وقتی کار تمام روی یک تراشه سیلیکون انجام می

را  …اکثر قطعات متحرکه و دوربین و فیلتر و ترتیباینبهشده بود و  صرفهبهها، این کار قیمت نزولی تراشه

توانسته بودند محققان برجسته را متقاعد کنند! خالصه برای من همیشه نحوه  هاآنکردیم. ولی حذف می

 بود. سؤالت مشتری و طراحی محصول این شرکت محل تعجب و ، قدرت گسترش بازار، شناخهاآنمدیریت 

با من تماس گرفت و  هاآنکه برای استخدام تماس گرفتند، من جواب ندادم. یکی از مدیران  2007در سال 

گفت خوب است با این شرکت مدیریت نیروی انسانی صحبت کنی. من گفتم من ماه پیش یک شرکت 

 نهایتاًهستیم و هر اطالعاتی که از من بگیرند ممکن است به ضرر ما شود. رقیب  نوعیبهکردم و ما  تأسیس

و  اید سراغ منکه آمدهبه خاطر احترام آن مدیر ایلومینا من زنگ زدم به مدیرعامل و تشکر کردم از این

 بت خواهیم داشت. گفت حاال تو بیابا هم رقا حتماًام که ما کرده تأسیسولی من تازه یک شرکت  گفتم

بینش خیلی خوبی  هاآنکنیم. من رفتم با چند مدیر ارشد شرکت صحبت کردم و دیدم را حل می مسئله

مشترک کار  صورتبهبا کمپانی من  هاآنبسیار عالی است. من شرط گذاشتم که  هاآندارند و روش اجرایی 

شود کار کرد و طور نمیگفتند ما به این نتیجه رسیدیم که این هاآن. چند جلسه که صحبت کردیم ندکن

خروج خوبی بود چون ما  راهبردخریم! من هم قبول کردم چون میلیون دالر می 60رکت اونتوم را کل ش

م که قبول کردم این بود که من ای هم از کسی جذب نکرده بودیم! یکی از دالیلی هسرمایه اصالًهنوز 

بود نحوه فروش بود.  نشدهحلکه در ذهن من هنوز  ایمسئلهباید دستگاه را ساخت ولی  چطوردانستم می

در این صنعتی که ما هستیم، هر مسئول فروش باید سالی یک و نیم میلیون دالر محصول بفروشد تا شرکت 

هر  هم اآلنو خیلی وضعشان خوب بود.  ندفروختایلومینا آن موقع شش میلیون دالر میدر پایدار باشد. 

خواستیم محصول ارزان بسازیم، هر فروشنده باید فروشد. ولی برای ما که میمیلیون دالر می 13فروشنده 
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بود. خالصه من فقط تعهد گرفتم که محصول  نشدهحلفروخت و این معادله در ذهن من ها محصول میده

م ایلومینا. پیش خودم فکر کردم که من وقت آمدتمام صورتبهما را هم بسازند و از استنفورد استعفا کردم و 

 اینجا به چگونهمدیریت را خواهم آموخت که  وفنفوتسال مثل یک دوره دانشگاهی از این مدیران  3

های زیادی در طول فرایندها سال این بار آموزشی برقرار است. در این شرکت 6رسیدند. هنوز هم بعد از 

خاص  طوربهها ده سال باقی مانده بودند. من فرایند. یک دسته از این شودامور ایجاد می وفتقرتقزمان برای 

ی بنیادین بوده فرایند حتماًکردم آن چیزی که ده سال دوام آورده کردم چون احساس میها دقت میبه این

 گونهچ هاآنکه تحول و این هاآن، تاریخچه هاآنشد! من به رفت و قربانی تکامل میاز بین میاست وگرنه 

 کنم.کردم و میبوده است خیلی توجه می

کنیم. سال پیش از امروز را بررسی می 5بینی رویم پیشساله داریم و هر سال می 5های بینیما پیش

سال پیش  5های بینیتوان دید که آن پیشها خطاهای بزرگ دارند ولی میبینیبسیاری از اوقات پیش

تر تیم مدیریت خیلی مهم است و از همه مهم اندفعلی شرکت داشتهای در موقعیت کنندهنقش تعیین

در رشد دادن و  هاآنبارز درة سیلیکون همین مدیریت قوی و مهارت  هایویژگیمدیرعامل. یکی از 

او  فنّاوریها است. همین که مدیرعامل ایلومینا احساس کرد من آدم مناسب برای توسعه گسترش شرکت

. در سوئد هرگز چنین اینجا مایه بگذارد و هر کاری الزم است بکند تا من بیایمهستم حاضر شد خیلی 

بر توانمندی افراد مقدم است. تازه من زبانم به  …که خارجی هستم و افتاد! مسائل نژادی و ایناتفاقی نمی

 توانستند تشخیص بدهند من سوئدی نیستم.حدی قوی بود که پشت تلفن نمی

 

 

 های فعال در حوزه ژنتیک است.شرکت ترینبزرگایلومینا یکی از 

پوشند تا آن کسی که قابلیت انجام کاری مقابل، از همه مسائل و حتی نقاط ضعف چشم می نقطه، در اینجا

زبان ما خیلی ضعیف است و واضح است که خارجی هستیم ولی  اینجا را دارد در موقعیت مناسب قرار بگیرد.

های اروپایی خواهی بکنی. شرکتهایی میچکارهایی کردی و چکارکه تو  کنندمیفقط به این توجه  هاآن

 جزبهخواهد بود.  پنجاه سال آینده اروپا دچار مشکالت زیادیاین بینش را ندارند و به نظر من در 

 شود.می پیر شدن جمعیت اروپا باعث کاهش نیروی مولدکه گفتم، مسائل مربوط به  ایمسئله
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است. تراکم  «اثر تراکم»فاکتور مهم دیگر  که درة سیلیکون جذاب است هوای خوب است!اینیکی از دالیل 

گذاری، استعداد حقوقی در ، استعداد سرمایهفنّاورانهی استعدادها ها زیاد است.زمینهافراد مستعد در همه 

. همین دارندوجود  اینجا ها در تراکم زیادیهای قانونی. همه اینجمع هستند، زیرساخت اینجا هاهمه زمینه

هست!  ایکارهیک زیاداحتمالبهتصادفی با یک نفر صحبت کنم، طرف  صورتبهاگر من بروم در خیابان  اآلن

 یا مدیر شرکت است، یا وکیل است یا مهندس و محقق.

ورزش  کسروی محمود رضامن با  مثالً ؛شدهای دوستانه زده میهای ما در جمعجرقه خیلی از پروژه

ت. مفید اس واقعاًفهمیدیم که گرفتیم میخورد! دنبالش را که میتو می به درد CMOSگفت کردم، میمی

کردیم، چند تایشان استاد استنفورد بودند: بهنام هایی که فوتبال بازی میدر بین دو نیمه فوتبال با بچه

من با محمود  مثالً ؛خوردپروژه جرقه میها تبریزی، مهرداد رضایی، محمود رضوی، ... از بین همین صحبت

شود ایجاد کرد. این نمی راحتیبهژنتیک قلب شروع کردم. این تراکم استعداد را  رضوی پروژه در حوزة

 شود ایجاد کرد.است و با پول هم نمی فردمنحصربه

صحبت  کارآفرینانبود و با  توبا در کانادا آمدهکه من در استنفورد بودم فرماندار ایالت مینه زمانی در باریک

 فنّاوریتوبا را قطب خواهیم مینهگفت ما پول نفت زیادی داریم که پایدار نیست برای همین میکرد. میمی

 باشید. دنبال چیزی که در آن مزیت داشتهکنیم. من به او گفتم این کار شدنی نیست و شما بروید 

زنجیر است از عوامل متعدد که هر کدام در بهترین  بینید که یکوقتی به درة سیلیکون نگاه کنید می

شما  اآلنشود. ها، باعث گسستن این زنجیر میاند. فقدان هر کدام از این حلقهشرایط به هم متصل شده

هستند. این  جسورانه گذارانسرمایهنفر برنده نوبل در بین این دو  بینیدمی «هیل رود سند»بروید در 

. کنندمیگذاری اند و خودشان دارند سرمایهبه انتهای رشد علمی رسیده گذارانسرمایهیعنی بعضی از این 

نیست که یک نفر که  طوراینو نهایت آن است.  کندمیدرک  خوبیبهچنین فردی ابعاد علمی قضیه را هم 

گوید. از ه میفهمند یک دانشمند چمی گذارانسرمایهپول داشته باشد بتواند چنین کاری بکند. این  صرفاً

های خوبی مثل آن طرف وکالی طراز اول وجود دارند. پول هم که هست. صنعت بسیار قوی است. دانشگاه

های مختلف استعداد ایجاد رده ها درخوزه، اینرانسیسکو، حتی دانشگاه ایالتی سنفاستنفورد، برکلی، سان

سرازیر  اینجا همه استعدادهای برتر دنیا بههست،  اینجا . به خاطر هوای خوب و پول زیادی که درکندمی

 به وجود آمده است. یکدیگرها هم از برخورد تصادفی افراد مستعد با شوند. بسیاری از این پروژهمی

برجسته شود، مثل پژمان نوزاد.  VCتواند یک ها را برقرار کند خودش میکسی که خودش بتواند این ارتباط

در حال زیرورو کردن  کندمیاست. کاری که دارد  آورحیرتته ندارد ولی پژمان تحصیالت آکادمیک پیشرف

است. الزم نیست پروفسور استنفورد باشی، حتی کسی که دیپلم هم داشته  جسورانهگذاری صنعت سرمایه

کرد  تأسیسرا  بوکفیسزاکربرگ که  مثالً ؛تواند وارد این عرصه بشود و نظم موجود را برهم بزندباشد می
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دیپلم دارند! از  اآلنها دوره لیسانس را هم رها کردند و باکس بود، ایندراپ مؤسسانیا آرش فردوسی که از 

ارج و  اینجا دیگری که مسئلهرشد کنی. یک  بومزیستتوانی وارد شوی و در ای که بخواهی میهر زاویه

شود. تو این امتیاز مثبت محسوب می ‼وناحترام باالیی دارد این است که تو دانشگاه را رها کنی و بیایی بیر

گویند . همه میکنندمیی دنیا که باشی اگر از دانشگاه بیایی بیرون همه به تو به دیده تردید نگاه هرکجا

داده، پول اندازی شرکت را ترجیح میچون راه امتیاز مثبت است! اگر بگویی این کار را کرده اینجا نکشید!

باکس را با را رها کرد و دراپ MIT ساله بود که 19آرش فردوسی  مثالً ‼گذارندمی ایشبیشتری بر

 MITاز  های انصرافیگفت دو تا از بچهکرد. من خوب یادم هست که پژمان به من می تأسیسکالسش هم

انصرافی بودن  اصالًگذاری کنیم! ها سرمایهباکس را بزنند. بیا توی شرکت اینخواهند دراپهستند که می

ساله انصرافی چطور  19یک جوان گفتم من پیش خودم می ب، ببینیمشان.وگفتم خ متیاز بود.یک ا

 شرکت بزند؟! خواهدمی

 مثالً ؛پروردالبته یکی از مزایای مهم ناحیه درة سیلیکون وجود فضایی است که استعدادها را در بازار می

بودند که  هاآنگذاری کرد و باکس سرمایهست و روی دراپخوبی ا جسورانهگذاری سکویا شرکت سرمایه

ایران بودند یا هر جای  هاآنباکس را بسازند. وگرنه اگر اش دراپکمک کردند آرش فردوسی و همکالسی

 رسیدند.ا بودند به این حد از موفقیت نمیدیگر آمریک

 شما در حوزه  کهدرحالیشود شناخته می رایانهو  یبه صنایع الکترونیک عمدتاًة سیلیکون در

 چیست؟ ایرشتهبینهای یهمکارهستید. تصویر شما از  فناوریزیست

های تخصصی شد و حوزه بندیطبقهبا رشد علم  تدریجبهبود و  ایرشتهبین صورتبهعلم از ابتدا  رونقی:

شوند. در این تماس ا میروند و همگرمی یکدیگرهای خاصی از علم دارند به سمت طبقه اآلنپدید آمد ولی 

پذیرد. آدم باسواد در شیمی خیلی زیاد است و کارهای های مختلف دانش، کارهای بدیع صورت میحوزه

های است حاصل از التقاط حوزه فردمنحصربهدهند. کارهایی که خیلی بدیع و رایج و متداول را انجام می

نیستند ولی داروهای نسل  اینجا داروسازی سنتی صنایع مثالً ؛شودانجام می اینجا مختلف دانش است و

شود. از هر انجام می اینجا شوند یا فرایند رهاسازی خاصی دارندسازی هم میشخصی عموماًجدید که 

 وجود دارد. اینجا ای که نگاه کنی، از تجهیزات پزشکی گرفته تا اینترنت،محدوده

؟ روی لنز چشم و روباتیک و عینک گوگل کندمیدارد چه  اآلناینترنتی شروع کرد، ولی  جویشگوگل از 

اصلی بازار است. اگر بازار وجود داشته باشد یا قابلیت به وجود آمدن داشته  مسئله. کندمیدارد کار  …و

همه مواد الزم برای توسعه محصول آن وجود دارد. ممکن است یک دهه تراشه سیلیکون داغ  اینجا باشد،

توانایی رشد دادن هر نوع  بومزیست. این فناوریزیستو یک دهه دیگر  تلفن همراه اَپباشد و یک دهه 

شناسی است. باالترین سطح همگرایی در رو قرن زیستکنم قرن پیشِرا دارد. من فکر می فنّاوری
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 %80 دهیم ولیانجام می DNAما در شرکت ایلومینا که کار تعیین توالی  مثالً ؛افتدمیاتفاق  فناوریزیست

و مکانیک و شیمی  رایانهشناسی هستند. ما دکترای برق و هایی غیر از زیستکارمندان من متخصصان رشته

 اند!شناسی خواندههم زیست %20ریم و در این البال، و فیزیک و... دا

 اآلنبیولوژی خواهد بود کما اینکه سامسونگ  گرهایحسبه نظر من انقالب بعدی صنعت ارتباطات از طریق 

در آینده نزدیک به حدی برسیم که در یک وسیله همراه افراد، مثل ساعت مچی،  بساچهشروع کرده و 

DNA  را هم بخوانیم. دنیا دنیای دیجیتال است، مستقل از اینکه مشغول چه حوزه علمی هستی. هوا و غذا و

ها باید کنند و این داده های دیجیتال جمعتوانند دادهمی گرهاحس جاهمههم دیجیتال شده است.  …

 پردازش شود.

خرد اما به نظر من بسیار های مختلف را میرسد که بدون نظم خاصی دارد شرکتگوگل به نظر مردم می

دنبال بازارهای بزرگ برای  هاآنتبلیغات است ولی  فعالً هاآنبرنامه دقیق و مشخصی دارند. درآمد اصلی 

است. از بیمه  یمهبار بعدی که ممکن است گوگل به سراغش برود بحث متحول کردن هستند. به نظر من باز

ها از گفتم که اینخوردم و میدو ماه پیش با یکی از دانشجویانم شام می …درمان، مسکن، خودرو گرفته تا

 بزرگ خواهند شد. تدریجبهو بعد  کنندمیبیمه خودرو شروع 

 ازار بیمه شود پیدا نیست.ولی هنوز عالمتی از اینکه گوگل بخواهد وارد ب 

بود که همان دانشجویم آن را برایم فرستاد و گفت  منتشرشدههفته پیش تحلیلی در این مورد  اتفاقاً :رونقی

با دریای اطالعات  کهدرحالیگیرند از همه یک مقدار حق بیمه می اآلنهای بیمه درست حدس زدی! شرکت

خطر را از پرخطر تشخیص توان با دقت بسیار خوبی مشتریان کمشود، میمی آوریجمعتولید و  هرروزهکه 

تواند مردم باز است می تلفن همراهل که روی از روی نقشه گوگ مثالً ؛خطرها تخفیف زیادی دادداد و به کم

کنید؟ حتی را در هر خیابان رعایت می کنید، سرعت مطمئنهبفهمد که شما چه ساعتی از روز رانندگی می

های بسیار تواند با قیمتبفهمد که چه زمانی خوابیدید و کی بیدار شدید! برای همین گوگل میتواند می

میلیارد  3را به  ستکمتری بیمه خودرو ارائه کند و این صنعت را متحول کند. از آن طرف گوگل شرکت نِ

ای نند. از هر خانهکنترل ک تلفن همراهدهد که دمای منزل را با دالر خریده است که به افراد اجازه می

کنید؟ دمای منزل اید، چقدر برق مصرف میاید، کی رفتهاطالعات جمع کند که چه زمانی آمده تواندمی

 تازگیبهتواند رفتار مشتری را حدس بزند و بیمه مسکن را متحول کند. گوگل ها میاست؟ با همه این چقدر

و درب  کندمیاز فروشگاه محل برای شما خرید  رودرا راه انداخته که می« خرید فوری گوگل»سرویس 

 بعدازآن هم هاست.های مشتریان و شناخت رفتارهای آنداده کردنجمعدهد. هدف این هم منزل تحویل می

که  کنندمیاند و برای قوانینی البی هم خطر را حس کرده هاآن اتفاقاًهای درمانی که رود سراغ بیمهمی

 2007در سال  مثالًکند!  زیروروجلوی ورود گوگل را بگیرند ولی گوگل یاد گرفته که چطور یک بازار را 
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با فیبر گوگل اینترنت پرسرعت مجانی بدهد. شورای شهر مقاومت « مانتین ویو»خواست به همه شهر یم

دنبال یک داوطلب دیگر  عاًسریی مضر نباشد. گوگل زیستمحیط ازلحاظکرد و گفت معلوم نیست فیبر نوری 

 35 اآلنهم ندارد.  زیستمحیطگشت و کانزاس سیتی داوطلب شد و رفتند راه انداختند و معلوم شد مشکل 

 اولویت آخر است! اآلن« مانتین ویو»شهر را در اولویت دارد که 

که  تسالخودروسازی  شرکت مثالً ؛نظم موجود را به هم بزنند چطوراند که ها یاد گرفتهبعضی افراد و شرکت

 حذف کرده کالًها را نقش واسطهاز الگوی قدیمی توزیع خودرو تمرد کرد!  سازد،های برقی میماشین

مجبور به تسلیم  نهایتاًها مقاومت کردند ولی فروشد. بعضی ایالتاست و مستقیم خودرو را به مشتری می

را در آمریکا به چالش جدی کشانده است چون است که صنعت تاکسیرانی  خواهند شد. یک مثال دیگر اوبر

های سازمان اآلندهد نقش یک راننده تاکسی را ایفا کند. به هر نفر که یک آیفون داشته باشد اجازه می

را متحول کرده است چون به افراد اجازه  هتلداریهم صنعت  airbnb. کنندمیمقاومت  شدتبهاکسیرانی ت

 خود را به مسافران اجاره بدهند.دهد اتاق یا خانه مازاد می

مدیون نظام حقوقی و  واقعاًرا بر هم بزند! آمریکا  ال آن کارهایی هستم که این روابطدنب شخصاًمن هم 

های قانونی مانع رشد آمریکا شده است و باعث ایجاد کثرت این محدودیت اآلنقانونی خود است ولی 

 برهم زدنهای مشابهی برای متحول خواهد شد. فرصت نّاوریفها از طریق ناکارآمدی است. این ناکارآمدی

درة سیلیکون خواهد بود.  آن همینی دنیا وجود خواهد داشت ولی مرکز اصلی جاهمهنظم موجود در 

تمایل به امور مالی به سمت  جایبهاستعدادهای قوی  اآلنبیشتر و بیشتر خواهد بود!  فنّاوریاهمیت 

خواهد  زیروروبیش از گذشته بازارهای جدیدی را  هرروز فنّاوریاند. ل شدههای عمیق علمی متمایرشته

سرچشمه  اینجا تحوالت از کرد. اهمیت درة سیلیکون در سیاست بیشتر و بیشتر خواهد شد به همین دلیلِ

 گیرد.می

  ن رونقی، چند کلمه هم در مورد ایران برایما کارآفرینیبا توجه به تجربه بنیاد رونقی و جایزه

 .بگویید

را تجربه کند ولی  رشدی ناگهانیای ممکن است است و از هر زاویه توجهقابلایران از هر لحاظ  رونقی:

پایه  فنّاوریمشکل فعلی روابط تجاری با آمریکاست و اگر آن حل نشود، شانس زیادی در عرصه  ترینبزرگ

در چند  متأسفانهکرد. دیپلماسی ایران  فنّاورانهشود کار ندارد. اگر از دنیا منقطع باشی به هیچ ترتیب نمی

شود چون بهانه خوبی به دست سال اخیر وجهه کشور را خراب کرده است و این به ضرر کشور تمام می

در  راحتیبهدهد که قدرت و اقتدار خودش را به رخ همه بکشد. برای همین هم هست که آمریکا می

است که از لحاظ غلط است. ایران کشوری  شدتبه کهدرحالیشود ها منفی تلقی میپروپاگاندا و رسانه

 اقتصادی مطرح هست.
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  فرض کنیم فردا همه مسائل بین ایران و آمریکا حل شود و تحریم برطرف شود. چه اتفاقی ممکن

 است رخ بدهد؟

ای ایران مایه تپد، حاضر هستند برهستند و باالخره دلشان برای ایران می اینجا همه ایرانیانی که رونقی:

بر فرض که عرق ملی هم وجود نداشته باشد، از منظر  اصالًاستعدادهای خوبی موجود است.  آنجابگذارند. 

باشد. هم بازار بزرگی دارد و هم  صرفهبهتجاری و اقتصادی ِصرف هم ممکن است کار کردن در ایران 

بزرگی است. کجا چنین استعدادهایی سال است عدد  30جامعه زیر  %70که استعداد خوب زیاد است. این

های خوب خارجی های اصلی ایران در مقطع لیسانس خیلی کمتر از دانشگاههای دانشگاهتوان یافت؟ بچهمی

مزیت دارند نسبت به  نوعیبهتواند مفید باشد چون ایرانیان خارج تجارت هم می عنوانبه. فقط ندنیست

که بخواهی در آمریکا کار کنی، واهی در ایران کار کنی و چه اینشناسند. چه بخکسانی که ایران را نمی

 تواند مفید باشد.رابطه تجاری با ایران می

 گزاریم.خیلی سپاس 
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 فرزاد نعیمی

 

 

  در درة  کارآفرینیهای خود دربارة دیدگاه لطفاًبا تشکر از شما که وقتتان را در اختیار ما قرار دادید

 های خودتان را برای ما بگوئید.سیلیکون و مختصری از فعالیت

خالقانه فکر  قیدوبندهاها و : درة سیلیکون جای رویا پردازی است! جایی است که خارج از محدودیتفرزاد

شکست پایه موفقیت  اینجادر  و ؛روندو به استقبال هر خطری می کنندمیها بزرگ فکر آدم اینجا کنی، در

های جدید و نوآورانه ایده اینجا دوباره آن خطر را نکنیم. کهاینیادگیری برای  گوییممیشکست  جایبهاست 

است. یک  گرفتهشکلگیرد. محیط درة سیلیکون بر اساس اعتماد متقابل و شفافیت مورد استقبال قرار می

 آفرینی است که به نظر من هشت پایه اصلی دارد.و فن کارآفرینیپهنة گسترده برای نوآوری و خالقیت و 

 ًدهید؟تان توضیح میموردنظر گانههشتهای درباره این پایه لطفا 

که بر اساس  خواستم بیشتر این هشت پایه اصلی را توضیح دهم و بررسی کنمالبته، من هم می فرزاد:

 است. گرفتهشکل اینجا روابط و یک سیر تکاملی ویژه در

 که گفتم طورهمانهستند، البته  ذکرقابلزیر  قراربهدهند هشت پایه که نظام درة سیلیکون را شکل میاین 

 ناشی از عوامل گوناگونی هستند، به هر صورت به نظر من عبارتند از:
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 کشاند، پردازی و خالقیت میهاست که کارآفرین را به اید محیط درۀ سیلیکونعامل،  ترینمهم

فکر کردن عامل مهمی در نوآوری و ابداع کردن است و در درة  قیدوبندشجاعانه و خارج از 

 است. گرفتهشکلمناسبی برای این امر  کامالًسیلیکون فضای 

  ،کندمیو ایده را حمایت  گذارسرمایهاست که کارآفرین و  ساختار حقوقی قویعامل مهم دیگر ،

داند و ر ساختار حمایتی به وجود آمده، هر کس نقش خودش را بر اساس نظام حقوقی مید درواقع

 .کندمیو کار  کندمیبا اطمینان خاطر فکر 

 در درة سیلیکون است که از  کارآفرینینیز یکی دیگر از ارکان  گذاریساختار مالی و سرمایه

ها در مراحل شرکت گذارانبنیانو  شودگذاری در هستة اولیه یک شرکت نوپا شروع میسرمایه

چه در هستة اولیه و  ،هم گذارانسرمایهبروند.  جسورانه گذارانسرمایهبعدی ممکن است به سراغ 

نسبت به  خصوصبههای خود را هستند و تجربه گذارانبنیانچه در مراحل بعدی حمایت کنندة 

 دهند.ها قرار میشرکت گذارانبنیاندر اختیار  وکارکسبتوسعه 

 اند. در دو دانشگاه معتبر در درة شده عجین کارآفرینیهای پیشرفته نیز با آکادمی و دانشگاه

 کارآفرینیسیلیکون یعنی برکلی و استنفورد و بخصوص استنفورد دانشجویان و استادها در فضای 

 کهاینها معطوف به نتیجه هستند و آید، پروژهها بیرون میدرسی نوآوری یهاقرار دارند. از پروژه

ها قرار دارد. همة کنیم؟ و نتیجه آن چیست؟ در قلب پروژهای را داریم حل میچه مسئله

های دانشگاهی تعداد زیادی است که از بین پروژه جوراینها به بازار توجه دارند و گیرینتیجه

 آید.یشرکت نوپا بیرون م

 اصلی درة سیلیکون است،  هایمؤلفهنیز یکی دیگر از  پیشتازهای بزرگ و وجود شرکت

های نوپا، دهند و با رصد و بررسی دائمی شرکتبه بازار جهت می نوعیبههای بزرگ شرکت

ها در درة سیلیکون گیرند و این امر به پویایی فعالیترا در اختیار می هاآنهای ارزشمند فناوری

 انجامد.می

  ی و اعتماد همکارشفافیت و درة سیلیکون  کارآفرینیمهم در فضای  هایمؤلفهیکی دیگر از

. اگر کسی خالف این امر عمل کند یعنی از کندمیو مومنتوم ایجاد  افزاییهماست این امر،  متقابل

 تواند ادامه دهد.شود و نمیاعتماد دیگران سو استفاده کند خیلی زود طرد می

 ها و مزیت نوعیبهای در قوام و توسعه درة سیلیکون دارد هم نقش عمده های دولتیمایتح

روز فرصت دارند سود و  60ها تا وجود دارد. در پایان هر سال مالی شرکت های مالیاتیتشویق

داران های شخصی و پرداخت سود به سهامصرف برداشت کهاین جایبهدرآمدهای حاصلة خود را 

ی کنند. این کارِ گذارسرمایههای دیگر گیرد در شرکتمالیات سنگینی به آن تعلق می کنند که

های ها و ایجاد شرکتاست که موجب توسعه هر چه بیشتر شرکت ایهوشمندانهدولت، کار بسیار 
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و مالیاتی که از حقوق پرداختی به شاغلین  کندمیشود که اشتغال زیادی هم فراهم جدید می

شهر نیویورک از این  مثالً ؛کندمیجبران درآمدهایش را  خواهد کردلت دریافت جدید هم دو

ده سال معافیت  فناوری پیشرفتهآپ در زمینة های استارتموضوع استقبال کرده و برای شرکت

 تنهانهمالیاتی در نظر گرفته است. از آمریکا که خارج شویم در بعضی جاها مثل سنگاپور دولت 

های نوپا را هم پرداخت گیرد بلکه نصف حقوق کارکنان شرکتهای نوپا نمیمالیات از شرکت

های شود و فناوریو اقتصادی و توسعه اشتغال می فنّاورانهچون این امر باعث توسعه  کندمی

های های بزرگ ایجاد شوند و یا شرکتبرداری برسند و شرکتوقتی به مراحل بعدی بهره ایجادشده

شود که جبران درآمد دولت استفاده کنند، درآمدهای خیلی بیشتری ایجاد می هاآنزرگ موجود از ب

باشد چون  شدهحسابهای دولتی باید بسته به شرایط خیلی را هم خواهد کرد. البته نحوة حمایت

 تواند نتیجه معکوس داشته باشد.خیلی راحت می

 ی و همکاراشتراک گذاشتن دانش و تجربه و ه باالخره هشتمین عامل مهم در درة سیلیکون ب

ها ، با آغوش باز تجربیات خود را در اختیار جوانباتجربه کارآفریناناست.  ایهای حرفهآموزش

 .کنندمیارائه  هاآنای الزم را به های حرفهدهند و آموزشقرار می

 

  ای وجود دارد که چه انگیزه بهباتجر کارآفرینانبرای نکاتی که اشاره کردید خیلی جالب هستند ولی

 هاآنآموزش دهند و تجربیات خود را در اختیار  هاآنجوان حمایت کنند و به  کارآفریناناز 

 بگذارند؟

خالقیت و هنر حل  جورییکنیست  کارآفرینیانترپرنورشیپ فقط  واقعاً: ببینید به نظر من فرزاد

های پیچیده در دنیا است درست مثل اینترنت که با انگیزه اقتصادی شکل نگرفت بلکه برای حل مسئله

ورزند و از های نوپا عشق میهای شرکتبه توسعه فعالیت نوعیبههم  باتجربه کارآفرینانمسئله شکل گرفت. 

در  روزشبانهست مثل استاد یا محققی که در ندکنمیشوند و رضایت خاطر پیدا خوشحال می هاآنموفقیت 

 کندمیرسد رضایت خاطری که پیدا و وقتی به جواب می کندمییک آزمایشگاه بر روی حل یک مسئله کار 

همین است و درست مثل  عیناًهم قضیه  باتجربه کارآفریناننیست برای  مقایسهقابلدیگر در دنیا  چیزهیچبا 

شریک شود،  ن همآای را حل کرد ممکن است در منافع اقتصادی مسئلههمان دانشمندی که وقتی 

ی و همکارهای جوان ممکن است با فرصت کارآفرینانهم در آموزش و حمایت از  باتجربه کارآفرینان

 اآلنگذاری مواجه شوند که برایشان مغتنم است ولی اصل همان رضایت خاطر است. من خودم سرمایه

 کارآزموده کارآفرینانهای سیلیکون فعال هستم از مساعدت و آموزش درةسال است که در  وپنجسی

های زیادی رسیدم حال نوبت به من کمک کردند و من به موفقیت داشتیچشمبرخوردار شدم که بدون هیچ 
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ن است های نوپا کمک کنم البته گفتم ممکمن است و رضایت خاطر من هم در این خواهد بود که به شرکت

 فرع قضیه است. واقعاًگذاری هم فراهم شود که ی و سرمایههمکارهای فرصت

و  کارآفرینیالزم را برای توسعة پهنة  زیرساختها به اعتقاد من هشت ستونی هستند که به هر صورت این

سازد تا بتواند رویا این محیط است که کارآفرین را می واقعاًآورند و ایجاد فضا و محیط الزم به وجود می

 های نو و خالقانه به وجود آورد.پردازی کند و فراسوی هر قید و محدودیتی ایده

 یک قدری هم از تجربیات شخصی خودتان  لطفاً به نکات ارزشمندی اشاره کردید بسیار سپاسگزاریم

 بگوئید.

گرفتم  رایانهاول لیسانس مهندسی برق و  اینجا ،آمدم شمال کالیفرنیا: من پس از دیپلم دبیرستان به فرزاد

ها هم که اینترنت نبود و رفتم سراغ ن وقتآگشتم دنبال کار می 1986گرفتم. سال  MBAو بعد هم 

تلفنی و مخابراتی کار  هایسامانهکه در زمینه  51سنتکسروزنامه و یک آگهی توجهم را جلب کرد شرکت 

نیرو بود و من که مراجعه کردم نفر پنجم شرکت بودم حقوق کمتری یعنی در آن موقع کرد دنبال می

سنتکس تعداد  بعداًدالر پیشنهاد کردند و مقداری سهام که البته من پذیرفتم و مشغول شدم،  6ساعتی 

ای در وارد بورس سهام شد. کار سنتکس کار نوآورانه 1988نفر رسید و در سال  700کارمندانش به 

 AT&Tها ها را کم کند آن موقعرهیابی هوشمند و اپتیمم در ارتباطات تلفنی بود که هزینه سامانه اندازیاهر

گرفت ما این های زیادی میمونوپولی داشت و برای هزینه تلفن بسته به فاصله مکالمه کنندگان هزینه

مشتری از بین  7000س شد حدود را هوشمند کردیم که به نفع مشتریان عمل کند و وقتی وارد بور سامانه

در این  مثالًبه یک نیاز بازار که  واقعاًاین است که وقتی شرکت  توجهقابلهای کوچک داشتیم، نکته شرکت

های مکالمات راه دور با بهینه کردن مسیر بود، پاسخ دهد به موفقیت خواهد رسید مورد کم کردن هزینه

 ازاینکهپساز بازار ضرورتی برای موفقیت شرکت است، بگذریم ها توجه به نیشرکت اندازیراهیعنی در 

به  نوعیبه سالگیبیستسنتکس وارد بورس سهام شد من هم بابت سهامی که داشتم منتفع شدم و در دهة 

زیاد شد از سنتکس آمدم بیرون و  شدتبهمن  نفساعتمادبهاستقالل رسیدم و رشد شرکت را هم که دیدم 

با شرکت  ازآنجامشاور شدم و  ولزفارگوبزرگ انجام دهم رفتم برای موسسه مالی معتبر خواستم یک کار می

 زیرساختخواهند پروژه بزرگی شروع کنند که آشنا شدم با یکی از مدیران ویزا صحبت کردم گفت می ویزا

ی با این پروژه را شروع کردم و همکارنسبت به سایر رقبا پیدا کنند من  متمایزکنندهرا قوی کند تا مزیت 

کردم از لندن و توکیو گرفته بازدید کردم و مراکز ویزا را بررسی  کشورهفتموجود در  هایزیرساخترفتم از 

 «سرویس به مشتری» ارائهشود نسبت به رقبا مزیت پیدا کرد تا جاهای دیگر و متوجه شدم جایی که می

                                                                                                                                              

51 Centex 
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های سرویس به مشتریان شرکت ارائهپن آشنا شدم که کارش است با شرکت پرستیژ اینترنشنال در ژا

بیس نداشت! یک نداشت، دیتا فنّاوریگونه کرد ولی هیچمختلف بود خیلی سرویس خوبی ارائه می

خدمات مشتریان، به  سامانهکنیم و دیتابیس ایجاد کنیم و غیره برای  ایرایانهرا  سامانهنوشتم  یشنهادیهپ

را ارائه کردم گفتند وقتی درست کردی ویزا مشتری خواهد بود، رفتم سراغ همان ویزا که این پیشنهاد 

 سامانهدر نقاط مختلف جهان  رایانهها مهندس و کمک گرفتن از ده هاآنشرکت ژاپنی پرستیژ و با مشارکت 

لو بردم و در امور اجرایی و فنی کار را ج مدیرعاملمعاون  عنوانبهدر پرستیژ من  درواقعرا درست کردیم. 

 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  اینجا های خودم را دربودم و ارتباط وآمدرفتدر  مرتباً: نه فرزاد

که  اینجا است که بازار را باید در همة جهان دید و هر جا که فرصت وجود دارد از آن استفاده کرد. به

گذاری کردیم در این شرکت ای دیگر بنیانرا با عده 52جِنسیس شرکت 1990 هایسالبرگشتم اواسط 

 فنّاوریدر جِنسیس این  درواقعانجام دادیم  ایرایانهع تلفنی مجتم هایسامانهنوآوری بزرگی در توسعه 

معروف شد. جِنسیس هم با  53ایرایانههای مجتمع تلفن جدیدی که به فنّاوریجدید ابداع و متولد شد. 

میلیارد دالر خریداری شد.  6/1به مبلغ  توسط آلکاتل 2000موفقیت وارد بورس سهام شد و باالخره در سال 

 ویزانت دووارد بورس سهام شود بیرون آمدم و با ویزا و چهار بانک برزیلی  کهاینحتی قبل از  از جِنسیس

بانکی و  هایسامانه ارائهاین شرکت برای  54ِلوسیکه در حال حاضر اسمش شده است  انداختیمرا راه  برزیل

های زیادی کرد و به موفقیت، کار میدر برزیل کاربردی هایسامانهاعتباری اعم از سوییچ و زیرساخت و 

میلیارد دالر وارد بورس سهام شد و شرکت بسیار  8با ارزش بیش از  2009رسید و باالخره در سال 

 را در ترکیه پیاده کردیم که بسیار موفق بود. سامانهاست. بعد هم همین  سوددهی

 پیاده کنید؟ هم نایرا بانکی و اعتباری را در هایسامانهفکر کرده بودید این  وقتهیچ 

های یهمکار! در ترکیه از دوستانم دکتر مشایخی و دکتر تابش دعوت کردیم که در قالب دقیقاً: فرزاد

های متعدد بازدید و بانک آنجااعتباری  سامانهو  سوئیچ بانکی سامانهدانشگاهی به استانبول بیایند و از 

 تیم کار را ادامه دهیم.و نتوانس باقی ماندکنند، ولی کار در همان حد 

 کنید؟های جدید ایجاد شود، در حال حاضر چه میامیدواریم فرصت 

                                                                                                                                              

52 Genesys Labs 

53 Computer Telephony Integrated (CTI) 
54 Cielo 
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سال پیش با مصطفی رونقی آشنا شدم  15کارها به فکر کارهای جدید بودم که حدود  ازاینپس: فرزاد

ای پیدا کردیم، در آمدم بیرون، با مصطفی روابط خیلی صمیمانه ویزانت که از 1999یعنی حدود همان سال 

را  55ی رُناگذارسرمایهو گروه  بیندازیمی راه گذارسرمایهبه فکر افتادیم که خودمان یک صندوق  2004سال 

 راه انداختیم.

، بعضی اندهای زیادی رسیدهایم که به موفقیتی کردهگذارسرمایههم در بیش از بیست شرکت  تاکنون 

 پیشرفتاند و در حال های خوبی رسیدهاند و بعضی به موفقیتشده خریداریهای دیگر توسط شرکت

 هستند.

 

 

جوان و خالق  کارآفرینانگذاری ِصرف نیستیم و به دنبال دنبال سرمایه اصالًولی نکته مهم این است که ما  

 تأسیسکمک کنیم تا شرکت نوپا  هاآنگذاری در هستة اولیه و با منتورشیپ به نوآور هستیم که با سرمایه و

 واقعاًهای ایرانی توجه داریم که کنند و مراحل موفقیت را طی کنند و البته خیلی هم زیاد به بچه

 استعدادهای خوبی دارند.

  ی و گذارسرمایهی و از شما برا کنندمیرا مطرح  ایایدهو  کنندمیوقتی گروهی به شما مراجعه

کنید و در نظر را بررسی می هاآنبا چه معیارهایی  کنندمیهای دیگر درخواست کمک یهمکار

 گیرید؟می

 حتماًداشته باشد  تیم منسجم، کارآمد و دلسوزینکته تیم شرکت است، اگر شرکت  ترینمهم: فرزاد

از  معروفقولبهشرکت باید به کار عقیده و ایمان داشته باشند و با تمام وجود و  گذارانبنیانشود. موفق می

تهِ دل دنبال کار شرکت باشند، البته ایده شرکت هم مهم است که باید در جهت نیاز بازار باشد و آینده 

اشد آن را برای شرکت متصور شویم، ولی البته اگر حتی ایده هم اشکال داشته ب وکارکسبمشخصی از لحاظ 

                                                                                                                                              

55 RONA (ROnaghi NAimi) 
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پیش  خوبیبهکار  حتماًدرستی داشته باشد در آن صورت  خمیرمایهشود تصحیح کرد ولی تیم باید می

 خواهد رفت.

 خیلی سپاسگزاریم، نکته دیگری در نظر دارید؟ 

 تأکیدبه منتورشیپ معروف شده است  آنچه اصطالحبهای و خواهم روی ضرورت آموزش حرفه: میفرزاد

ای برای رسیدن به موفقیت، نقش مهمی مند و کار درست یادگیری اصول حرفههای عالقهکنم. برای جوان

شود و بیشتر موقع کار و با هدایت و تر میسر میدارد و این امر در آکادمی و هنگام تحصیالت دانشگاهی کم

 گذارانبنیانمن برای  گیرد.در یک نظام استاد و شاگردی شکل می جورییکو  باتجربهراهنمایی افراد 

های ایرانی نقش منتور را ایفا بچه ویژهبهایم و بسیاری دیگر گذاری کردهسرمایه هاآنهایی که در شرکت

داوطلبانه هم با موسسه برابری پارس  طوربهکنم من کمک می هاآنو در این رابطه هر جور بتوانم به  امکرده

منتور  عنوانبه عمدتاًو  کنمی میهمکار کندمیها کمک به ایرانی اینجا رکه یک موسسه نیکوکاری است و د

کنم آموزش ها منتقل کنم تا توانمند شوند و پیش بروند من فکر میهایم را به جوانکنم دانستهسعی می

 .کندمیها ایفا جوان توانمندسازینقش را در توسعه و  ترینمهم

 گزاریم.سبسیار، بسیار سپا 
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 امیر زرکش

 
 

 از خودتان  لطفاًهای شما آشنا شویم، ای شما و دیدگاهخواهیم با زندگی حرفهبا تشکر از شما، ما می

 برای ما بگویید.

آن زمان جو فیزیک داغ شده بود.  وارد رشته برق دانشکده فنی دانشگاه تهران شدم. 62من در سال  زرکش:

با  های فیزیک را خارج از برنامه بردارم.دانشگاه شریف که درس آمدملذا من با چند تا از دوستان مرتب می

کردیم. با دکتر تابش و دکتر شهشهانی هم در مورد تغییر رشته مشورت دکتر منصوری زیاد صحبت می

مان را های مورد عالقهولی درس کردیم، توصیه دکتر تابش بخصوص این بود که رشته را عوض نکنیم

های فیزیک دکتر گلشنی و واحد از درس 12 ،بگیریم. من در همان دوره لیسانسدروس اضافی  عنوانبه

هادی و گرفته بود و در همان برق هم به حوزه نیمه من رامنصوری را برداشتم. خالصه تب فیزیک نظری 

 ایالمدارهای مجتمع که فیزیک زیادی الزم دارد متمایل شدم. برای همین برای ادامه تحصیل رفتم یوسی

دنبال فیزیک. عالوه بر اینکه در فیزیک مدارهای مجتمع دانشگاه خیلی خوبی بود، چون خواهرم هم ساکن 

برق را هم گرفتم. در  لیسانسفوقو دکترای فیزیک و  لیسانسفوق هم آنجاای. الآن نواحی بود، رفتم یوسی

هم آیند. ها برای مصاحبه میکته شرگذارند کدر دانشگاه می نمایشگاه کاریابیهای آمریکا یک دانشگاه

روز پیشنهاد کار گرفتم. کار من در یک شرکت نوپا  مصاحبه کردم و همان 13 یگآموختدانشو بعد از  آنجا

کردیم. رییس بسیار باهوش و کار می افزارهای سختدر الگوریتم افزارنرمیا استفاده از  EDAبود که روی 

حوزه  4گرفته بود و من روز مصاحبه دیدم که در  لیسانسفوق MIT ساله بود و از 20مسلطی داشتم که 

 تأثیرتحت  شدتبهداشت و این مرا  ایپیشرفتهمختلف که من تخصص داشتم او هم نظرات درست و بسیار 

 شود.قرار داد که فهمیدم خارج از دانشگاه هم افراد متخصص و باسواد پیدا می
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خریده شده بود. پس از  View Logic شرکتدتی بود که توسط زمانی که من به آن شرکت نوپا آمدم م

 تأسیس Transcender Design Tech نامیک شرکت جدید به  گذار آمدیم بیرون.چند ماه من و بنیان

این شرکت شکست خورد. این خیلی جالب بود که من دیدم رییس سابق من کمپانی اول  متأسفانهکردیم. 

و کلی هم تجربه داشت ولی دومی شکست خورد. آن زمان اوایل دوران را به قیمت خوبی فروخته بود 

کرد اضطراب و ناراحتی داشت و من فشارهایی که او را مضمحل می شدتبهاینترنت بود و رییس من 

 Synopsis. این مشاهده بسیار عجیب و سخت بود. آن شرکت رو به زوال را خیلی ارزان به دیدممی

و هم در همان شرکت بود، بیرون که ابودم و بعد با ایمان )جعفر( ادیبی  Synopsisفروختیم. چند ماهی در 

 کرد.آمدیم. ادیبی روی دیتاماینینگ کار می

به ذهنم رسید که از روی  ایایده 1997در سال  مثالً کردمها کار علمی هم میمن به موازات کار در شرکت

عالیق او را تشخیص بدهیم. از مفاهیم تئوری اطالعات  کندمیمسیر صفحاتی که فرد بر روی اینترنت طی 

اند نمودار مسیرهایی که طی کرده صورتبهکه افراد عالیقی دارند که  ترتیباینبهشد. هم استفاده می

شود. به عبارتی عالیق افراد سیگنال بود و مسیرهای پیموده شده مخلوط سیگنال با برخی نویزها و ما یم

آن مقاله خیلی هم مورد  اتفاقاًاین سیگنال آمیخته به نویز، سیگنال را کشف کنیم. کردیم از سعی می

 استقبال واقع شد.

کردیم که روی همین مطلبی که اشاره کردم  تأسیسبا ایمان ادیبی یک شرکت جدید  2000حدود سال 

 2001زمان در سال  را هم گرفتیم ولی همانهستة اولیه  سرمایه پیمان افشاری هم درگیر بود. کار کنیم،

مورد  شدتبه ن همآکردیم و  منتشر مقاله صورتبهرا و دستاوردها و ما هم آن مفاهیم  ترکید فنّاوریحباب 

دادیم ا کردیم! اگر به آن کار ادامه میدادیم ولی زود رهارجاع واقع شد ولی شاید ما باید به آن کار ادامه می

بودیم ولی ما زود تسلیم شدیم. سازی نتایج جستجو میبرای شخصیها ن استفاده از دادهقراوالجزو پیش

 شد! نباید خیلی زود تسلیمدرس مهمی که بعدها گرفتم این بود که 

میلیون دالر  40 کردند.کار می Adaptive Computingرفتم که روی  Cook Silverبه شرکت  بعدازآن

تئوری روش خیلی خوبی داشتند ولی اجرای آن  هم سرمایه جذب کرده بودند ولی مشکل داشتند. از منظر

رسد لذا آمدم بیرون. رشد کردم و بسیار یاد گرفتم ولی به نظرم رسید که به نتیجه نمی سرعتبهسخت بود. 

و پرقدرت  توانکمتراشه الکترونیکی خواستیم که در آن می Chip+1 نامکردیم به  تأسیسیک شرکت 

ای بسازیم مورد وی بشویم. امیدوار هم بودیم که اگر بتوانیم چنین تراشهبسازیم و وارد تجارت مالکیت معن

ی با همکارهای ت معنوی آن را از ما بخرند. برنامهیکواقع شود و طراحی و مالهای بزرگ استقبال شرکت

 ARM شرکتحوزه تجارت مالکیت معنوی موجود در تنها نمونه موفق  اآلناینتل و سامسونگ داشتیم. 

همه آن را طراحی  تنهاییبهی از چندین طراحی است. کس ایمجموعهها حال حاضر، تراشه در .است
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خرند. اشکالش آن است که درآمد از اند میطراحی کرده قبالًکسانی که های مختلف آن را از کند. بخشنمی

اجزای آن را  ای بود ولی خب باید همهها خیلی کار آموزندههر تراشه خیلی کم است. ساخت این تراشه

دادیم. فرایند طراحی تراشه دو سه سال بیشتر از مراحل را از اول انجام می و همهکردیم خودمان طراحی می

کرد پروسسور را طراحی می ARMای که هزینه %10آنچه انتظار داشتیم طول کشید! البته همچنان ما با 

 کردیم.

های گذاری در شرکتدر اینترنت کم بود و سرمایهگذاری بعد از بحران اقتصادی سرمایه 2009در سال 

شدند. ما از خود ادغام می یکدیگرهای بزرگ تراشه هم داشتند با بود. شرکت شدهمتوقف کامالًساخت تراشه 

 2009تراشه به تجارت مالکیت معنوی آن رسیده بودیم و در چنین شرایطی سود آن بسیار کم بود. در سال 

های فهمیدم که روند به آن سمت است و فرصتنش ابری شرکت کردم و ارای موردمن در یک کنفرانس در 

مودم و امثال آن. گام بعدی  مثالًبسازیم  سامانهبزرگی در ارائه خدمات وجود دارد. گام بعدی این بود که 

به یک سرویس  چگونهکردیم که این طراحی را ده بود. برای همین داشتیم فکر می خدمات است که سود

 تبدیل کنیم.

 مالکیت معنوی به سرویس رسیدید؟ شد که از چطور 

توان و پرقدرت کرد از طراحی کم: یک شرکت بزرگ هندی که وسایل الکترونیکی منزل تولید میزرکش

گفت من ته اضافی هم داشت. میتراشه ما خوشش آمد و مذاکره کردیم. ولی این مشتری یک خواس

تان را طوری عوض کنید که به طراحی را عوض کنم، لذا شما تراشهخواهم طراحی محصوالت خودم نمی

مزایای تراشه خود را  توانیممیبود که برای اولین بار ما به این فکر کردیم که چطور  اینجا 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 USB طبیعتاًاطالعات بین وسایل الکترونیکی چه ابزارهایی وجود دارد؟ 

SD  بعدازآنو MicroSD  .مهم  هایویژگیهم آمده بودMicroSD  با یک مبدل ساده به  اوالًاین بود که

USB  یاSD بود. ما تصمیم گرفتیم  نصبقابلها تلفن همراههای بود. از طرف دیگر روی حافظه تبدیلقابل

کار بگذاریم و به محصول مشتری متصل کنیم! ما تنها شرکتی  MicroSDروی کارت  مستقیماًتراشه را 

بیندازیم. برای تولید را با آن توان کم و بدون از دست دادن کارایی راه  هایمانتراشهتوانستیم بودیم که می

گذاری جدید داشتیم. برای همین داشتیم برای دور جدید جذب نیاز به سرمایه MicroSDهای روی تراشه

بود که ما شرکت  بعدازآنخرید.  یکجاکردیم که یک شرکت خصوصی شرکت ما را سرمایه اقدام می

iCelero  طراحی تراشه ماندیم. صاحب مالکیت معنوی آن آن همچنانرا راه انداختیم که در 
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این بود که  سؤالعملی شود. حال  MicroSDسال طول کشید تا تراشه روی  3، 2در این کمپانی جدید 

شد کاربرد آن چیست؟ چند کاربرد برای آن پیدا کردیم، یکی برای مسائل امنیت مناسب بود چون می

های حافظه کار کردیم. در نتیجه محتویات کارتسازی ما روی فشرده عالوهبهفرایندهایی را روی تراشه برد. 

محسوسی کاهش  طوربهکم کنیم بدون اینکه کیفیت آن  %80ها را بیش از فیلم و عکس اندازهما توانستیم 

داریم شرکت  اآلنکردیم.  تلفن همراه اَپها را هم تبدیل به فرایندو  هاالگوریتمیک سری از  بعدازآنیابد. 

iCelero روی امنیت تمرکز دارد و یکی دیگر روی توسعه  هاآنکنیم که یکی از خش تقسیم میرا به دو ب

 .افزارنرم

 که چه را و این فنّاوریسال اخیر حوزه  20شما این است که تحوالت  نکته جالب توجه این خاطرات

 دهد!هایی داشته نشان مینوع فراز و نشیب

چندان ردی از محصوالت مبتنی بر سیلیکون دیده  «سیلیکوندرة »زرکش: بله و جالب است که امروزه در 

 شود!نمی

  چیست؟ فنّاوریتصویر شما از آینده 

است.  یا مگاترند اَبَر روندتر تشخیص چیست مهم است ولی از آن مهم فنّاوری که روند: تشخیص اینزرکش

اما  ؛شرکت موفقی داشته باشید توانید از آن پیشی بگیرید و برای مدتیاگر شما روند را تشخیص بدهید می

 مثالً ؛کنندمیآیند و شما را محو سونامی می مثل هاآنیا مگاترند را تشخیص ندهید،  تربزرگاگر روندهای 

این اشکال به یکی از محصوالت خود ما وارد است: روند بازار این بود که به خاطر محدودیت حافظه 

ی عکس مطرح بود و محصول ما هم که فیلم و عکس را فشرده سازفشرده فنّاوری، تلفن همراههای گوشی

ها آن است حافظه گوشی در حوزة تربزرگمر آن است که روند کرد مورد استقبال واقع شد ولی واقعیت امی

شود سازی ساخته میحصولی که جهت فشردهشوند و در نتیجه ممی تربزرگو  تربزرگ هرروزها که حافظه

را تشخیص داد  تربزرگدهد. برای همین باید روندهای اصلی و کارکرد خود را از دست می زودیبه طبیعتاً

 که در جهت خالف آن حرکت نکنیم.

  یا مگاترندها به نظر شما چه چیزهایی هستند؟ فنّاوریدر حال حاضر، روندهای اصلی 
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ها به تلفن همراهو  هارایانهامروز  است. تا TIoیا  «اینترنت اشیا»یا « چیزهمهنترنت ای» هاآنیکی از  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 سیمخودروی شما می مثالً ؛متصل خواهند شد

شرکتی به  تازگیبهتواند به اینترنت وصل باشد یا گوگل یخچال منزل شما می مثالًترافیک را دریافت کند یا 

که به اینترنت متصل هستند و  کنندمیکنترل هوای منزل را تولید  هایسامانهرا خریده است که  NESTنام 

به  هم ناتوانید از راه دور آن را کنترل کنید. موج بعدی آن این است که وسایل دم دستی و ارزشما می

گذارد که جا دارد روی شوند. حاال این مگاترند مسائل الینحل متعددی پیش روی ما میاینترنت متصل می

 :هستند ذکرقابلموارد زیر  ازجملهآن کار شود. 

  کار کنند و  همدیگربتوانند با  یکدیگرهوشمندی نامتمرکز: که این اجزای پراکنده ولی متصل به

 تصمیم بگیرند.

 که چه کسی به اطالعات مخابره شده از این اشیای متصل به این :افراد و امنیت حریم خصوصی

توان محاسباتی زیادی برای مقابله به  معموالًها که این خصوصبهاینترنت دسترسی دارد مهم است. 

تر کم روزروزبهرسد که حریم خصوصی افراد تهدیدهای امنیتی احتمالی ندارند. امروزه به نظر می

گونه ر وجود دارد. ولی به نظر من اینگشود چون هرجایی چندین دوربین و حسم شمرده میمحتر

شود و حریم خصوصی دوباره جدی می مسئلهگیرد و نخواهد بود و یک جنبش اعتراضی شکل می

 حل خواهند بود.دنبال راه

است. با « شدهسازیسالمت شخصی» مسئلههایی که در حال تغییرات شگرف است یکی دیگر از حوزه

توانند عوامل هستند، محققان بهتر می DNAهای رشته صورتبهها که خواندن ژن فنّاوریپیشرفت 

توانند آن دارو یا اینکه در هر بیماری برای همه افراد یک نوع دارو بدهند، می جایبهها را بشناسند و بیماری

 خصوصبهعوامل بیماری را هدف بگیرند. این روند  قاًدقیسازی کنند و درمان را برای آن بیمار خاص شخصی

این حوزه دارد با سرعت زیادی رشد  اآلناست.  مؤثردر درمان سرطان و توسعه داروهای جدید خیلی 

ند عمده غفلت کرد و هرگونه رو این ازرود. نباید تر پیش میها سریعدر تراشه «قانون مور»و حتی از  کندمی

، مردم حاضرند برای چراکههای خیلی بزرگ منجر شود زه ممکن است به موفقیتفعالیتی در این حو

 شان خیلی خرج کنند! به هر صورت باید به مگاترندها خیلی توجه داشت.سالمتی و زندگی

 نظری دارید؟ چه نرادر مورد ای 

به خاطر  وکارهاکسبگردد این است که بعضی از روندهای کلی برمی مسئله: یک نکته که به همان زرکش

ممکن است شما مبنای فعالیت خودتان را بر  مثالً ؛که این پایدار نیست کندمیهای بومی رشد محدودیت

این بگذارید که در کشوری با سرعت اینترنت کم یک نوع خدماتی را برای مقابله با سرعت کم اینترنت 
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زود سرعت اینترنت باال خواهد رفت و شما به  به این سمت است که دیر یا فنّاوریطراحی کنید. ولی روند 

پهنای باند و  مسئلهوضعش خوب است ولی روزی که  فعالًآپارات  گاهوب مثالً ؛حاشیه رانده خواهید شد

 همهای دولتی از بین برود باید با یوتیوب رقابت کند و بعید است دوام بیاورد. البته از آن طرف محدودیت

 جهانی است ولی سخت است. بومزیستشود در جهت که انجام می هایی هستند که کاریجهت

ها و دیگری وصل شدن به فضای جهانی که ممکن است شانس داشته باشیم، یکی باهوشی بچهتنها دلیل آن

که یک شرکت نوپا به نحوی نیاز به یک های نوپا وجود دارد و آن ایناست. یک واقعیتی در مورد شرکت

گذار مناسب پیدا کنی که در این فرایند ممکن یا سرمایه ارد! مزیتی از این سنخ که راهنمامزیت غیرعادالنه د

ای بدشانسی بیاوری و شکست بخوری. ممکن است یک نفر در یک شهر عادالنه چنداننه صورتبهاست 

و یک  هند یک ایده بسیار خوب داشته باشد که اگر در درة سیلیکون بود ممکن بود کشف شود دورافتاده

کند. همین که  تأسیسگذاری کند و یک راهنما کمکش کند تا شرکت موفقی گذار روی آن سرمایهسرمایه

همین عدم  درهرصورتبه این امکانات دسترسی ندارد ممکن است عادالنه نباشد ولی  دورافتادهدر آن شهر 

عادالنه که در درة  چنداننهموفق نشود. شما باید به این مزایای  وقتهیچشود که دسترسی باعث می

 زیاد است دسترسی داشته باشید تا بتوانید محصوالت جهانی تولید کنید. نسبتاًسیلیکون 

شرکت نوپا ایجاد شود  تأسیسالگوی موفق در  اگرچندخیلی مهم دیگر در ایران این است که  مسئلهیک 

دهند که مهم است چون به بقیه نشان می ازحدبیشخواهد بود. یک الگوی موفق  بخشالهامبرای دیگران 

 وبگاهبه همین خاطر است که مواردی مثل  دقیقاًالگوهای موفق جدید کم هستند.  متأسفانهشدنی است. 

 است. مؤثریک نمونه موفق جدید است خیلی  که ناتخفیف

 .خیلی متشکریم 
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 اسدینرگس بنی

 

 

 خواهیم با تجربیات شخصی خیلی سپاسگزاریم که با وجود مشغله زیاد وقتتان را به ما دادید، ما می

با تجربیات شخصی شما شروع  لطفاًبدانیم،  فنّاوریشما آشنا شویم و نظر شما را هم دربارة توسعه 

 کنیم.

و بزرگ شدم. زندگی من مملو از اتفاقات  مسال پیش در اوایل جنگ در ایران به دنیا آمد 33: نرگس

بودند و  کردهتحصیلدبستان بودم که شهرها بمباران شد. پدر و مادرم هر دو خارج  بود. سال اول ریزودرشت

ده بود خواندرسادامه تحصیل در خارج از کشور چندان دور از ذهن نبود. قبل از من هم برادر بزرگم آمریکا 

تصمیم سختی بود. برای همین بعد از کارشناسی در ایران  حالبااینشده است ولی در کانادا استاد  اآلنو 

تصمیم گرفتم در آمریکا ادامه تحصیل بدهم  نهایتاًخواندم.  لیسانسفوقماندم و یک سال در دانشکده فنی 

خورد و یهای خصوصی هم به مشکل مکافی جذاب نبود و بسیاری از پروژه اندازهبهچون کار کردن در ایران 

استنفورد پذیرش گرفتم و باالخره ده سال پیش آمدم  ازجملهسخت بود. سال بعد اقدام کردم و چند جا 

دانشگاه تهران آمدم رشته برق. با استادهای مختلف صحبت  افزارسختدانشگاه استنفورد. از مهندسی 

نقی که در مرکز ژنتیک استنفورد اتفاق، دو هفته بعد از شروع دوره تحصیلی با مصطفی رو حسببهکردم. می

محقق بود آشنا شدم و او برایم از ارتباط مهندسی برق و ژنتیک گفت و این جرقه عالقه من به این حوزه 

 بود. جالب است که دیگر با مصطفی تعامل خاصی نداشتم تا چند سال بعد که خواهم گفت.

. این کار ده آمار و من شروع به کار با او کردمهمان زمان استاد خوبی از هاروارد آمد استنفورد در دانشک 

 ناکردم و باید امتحگرفتم، باید برای استاد دیگری کار میخیلی سختی بود چون باید بیولوژی و آمار یاد می
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بود. بعدها رییس دانشکده  56دادم! آن استاد از دانشکده آمار و کارش بیو استتیستیکسمع دکتری هم میجا

 شرکت بینا است. 57گذارانبنیانیک استاد دیگر یکی از  همراه من و اآلن همآمار شد. 

یکی از بهترین تجارب دوران دانشجویی من گروه دانشجویان ایرانی استنفورد بود که از لحاظ فرهنگی 

اجرایی بودم و یک دوره هم  هیئتدو دوره در  ،محیط خوبی بود و همه دنبال کارهای بزرگ بودند. من یکی

را راه انداختیم. دانشجوها خیلی  PSA Business Allianceهای موفق را زیاد دیدیم. ایرانی رییس شدم.

شوند ولی جامعه دانشجویی با جامعه ایرانی خارج از استنفورد به تحقیق و زندگی دانشجویی مشغول می

 م.و به دانشجویان معرفی کنی پیداکردهن را آموختگادانشمرتبط نبود. هدف ما آن بود که 

ه بحثی که در مورد ن همآاز  اآلنگیرم و من این است که همه کارها را خیلی جدی می هایویژگییکی از 

 آن تجربه برای من خیلی ارزشمند بود. حالدرعینگیرد! ام میکردیم خندهمسائل مختلف می

 دهید؟کمی در مورد حوزه تحقیقاتی خودتان توضیح می 

های و بخش کندمیکار  چطورکار من و استادم این بود که بفهمیم شبکه ارتباطی درون سلول  :نرگس

های درون سلول را گیرند. این شبکه ارتباطی خیلی از اتفاقبا هم در ارتباط قرار می چطورمختلف سلول 

توانستیم فعالیت می هاآنتوسط  در استنفورد بود که هاییفنّاوری. خوشبختانه در آن زمان کندمیمدیریت 

خالصه آن زمان دسترسی به این  گیری کنیم.ها را در سلول اندازهپروتئین ازجملههای کوچک مولکول

باید هم  چراکههای بسیار پیشرفته بود. این حوزه بسیار سخت بود امکانات بسیار محدود و در حد دانشگاه

را  آمدهدستبه، اطالعات درستیبهنستیم تا بتوانیم دامی خوبیبهشناسی و هم آمار را مهندسی و هم زیست

بسیار زیاد بود و  آمدهدستبهتفسیر کنیم. از لحاظ محاسباتی هم کار دشواری بود چون حجم اطالعات 

هم این بود که چگونه باید این محاسبات را سریع کنیم. در این  مسئلهکشید. یک محاسبات آن طول می

ای سلول انی کنند تا اطالعات دیهمکارشناسی بدانند با مهندسین زیست فرایند باید متخصصانی که

های ی کنند تا از این دادههمکار رایانهخوانده شود و سپس متخصصان علم آمار با متخصصان  اصطالحاً

بود و از چند  ایرشتهبینسلول استخراج شود. این یک پروژه  هایویژگیعظیم، اطالعات مفید در مورد 

در اثر  نهایتاًبرکلی هم خیلی کار کردیم و  تا از دانشجوهای دانشگاهدانشکده استنفورد و حتی با چند 

دالر از  میلیون 5/7که تهیه شد توانستیم  اییشنهادیهپکارهایی که من در این پروژه انجام داده بودم و 

بودم که گروه ما این بودجه  یگآموختدانشف در شر 2008تحقیقاتی بگیریم. سال  بودجه ،موسسه سرطان

تا در مورد سرطان تحقیق کند. استادها گفتند تو باید بیشتر بمانی چون پروژه به تو وابسته  را توانست بگیرد

                                                                                                                                              

56 Biostatistics 
57 Gary Nolan و John Wawrzyanek 
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محقق پسادکتری یک سال دیگر در  عنوانبهدفاع کردم ولی  2010 در از تز دکترا است! من سرانجام

 دانشگاه استنفورد ماندم.

هر کدام با ادبیات خودشان دانستند و نیز افرادی که آمار می شناسیزیستگروه و اعضای  رایانهضای گروه اع

بودم و  پیداکرده ایرشتهبینها شده بودم و تخصص پلی بین همه این گروه درواقعکردند. من صحبت می

ی همین مجبور شدم دو سال دیگر برا درواقعها را به هم وابسته کنم. برای همین توانسته بودم این گروه

کنم خود  هم وصلها را به مهارت که این تیمبمانم و پروژه را مدیریت کنم. بعد از دو سال فهمیدم این 

 سرمایه بزرگی است!

  کردید؟ تأسیسچه شد که خودتان شرکت 

کار خیلی جذاب بود. شاید به خاطر جو استنفورد همه دانشجویان یک زمانی این ایده که برای  نرگس:

علت  ترینبزرگبود.  شدهدرستخورد. در این پروژه هم تیم جالبی خودشان شرکت بزنند به گوششان می

ودم، شرکت این بود که هر آدمی دوست دارد رشد کند. فضای آکادمیک را دیده ب تأسیستمایل به 

و  کارآفرینیین قسمت فعالیت تریک شرکت نوپا را هم بشناسم. جالبخواستم این حوزه ناشناخته ایجاد می

 جمع کنی. دورهمها را که بتوانی اینارتباط با افراد متنوع است و این وکارکسب

 از چه زمانی شروع کردید؟ 

شرکت بودم. برای  تأسیسدنبال ایده مناسب بودم و در فکر  2008، 2007 هایسالاز  درواقع: نرگس

تا با مفاهیم  وکارکسبهمین در کنار کارهای تحقیقاتی خودم شروع کردم به درس برداشتن از دانشکدة 

العملی یکی از اتفاقات مهم این بود که من مطمئن نبودم که استادم چه عکس دنیای تجاری آشنا شوم.

رود که وارد کار آکادمیک شود و برای همین من گیرد انتظار میوقتی کسی دکترا می معموالًدهد. نشان می

خیلی خوب برخورد  اتفاقاًصحبت کنم.  کارآفرینیبا استادم در مورد ورود به حوزه  چطورشک داشتم که 

آید در شرکت ما می ای یک روزهفته اآلن همکرد و همین کرد و مرا تشویق هم کرد و حتی بعدها کمک می

-را در حوزه دی نسل بعد )سکوئنسینگ( سازیسریمفهوم  شرکت ایلومینا 2009 دهد. در سالمشاوره می

هایی که ما شود. تا آن زمان، دادهخیلی زیاد می اطالعاتای مطرح کرد. با این شیوه هم حجم و هم دقت ان

درمانی و تحقیقاتی  مؤسسات درواقعری ایلومینا با نوآو جای دیگر داشتند. 5داشتیم فقط  استنفورددر 

حجم بسیار  اوالًها ها به دست بیاورند. این دادهای سلولانهای مشابه را از دیتوانستند دادهزیادی می

های تکنیک هاآنها، تحلیل مربوط به این داده شناسیهای زیستبه دلیل پیچیدگی ثانیاًزیادی داشتند و 

زیاد  زودیبهای انی دیاطالعاتی الزم داشت. با تکنیکِ جدید ایلومینا، ما فهمیدیم که ابسیار پیشرفته

است و برای همین نیاز به ارائه تحلیل  موردنیازوجود ندارد ولی  اطالعاتشود ولی توان تحلیل این حجم می
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با مصطفی رونقی قرار گذاشتم و در این مورد با او مشورت کردم و او هم  2009ایجاد خواهد شد. در ماه می 

 است. موردنیازلیکیشنی اَپکرد که چنین  تأیید

در آن زمان من در دانشگاه مشغول کار بودم و چندین شرکت بزرگ پیشنهادهای کاری جذابی با حقوق 

انجام دهم ولی من مصمم بودم که شرکت خودم  هاآنعالی پیشنهاد کردند تا بروم همان کارها را در شرکت 

تر بود. های مختلف و درآمد کمخطرپذیریبا وجود در نظرگرفتن  کنم. این تصمیم تأسیسرا 

 مسئلهبزرگ دیگری که وجود داشت  خطرپذیریهایی از قبیل موفق نشدن شرکت وجود داشت. خطرپذیری

برای ویزای کار شما  راحتیبهتواند ویزا بود. اگر شما در یک شرکت بزرگ استخدام شوید آن شرکت می

اید برای ویزای کرده تأسیسن توانید از طریق شرکتی که خودتااقدام کند اما طبق قوانین آمریکا شما نمی

 خطرپذیریاقامت را حل کنم که  مسئله 58من مجبور بودم از طریق دیگری ترتیباینبهکار اقدام کنید. 

 بدون دردسر انجام شد. نهایتاًبسیار بیشتری داشت ولی خوشبختانه 

رد کار داشتم و ! یک سال و نیم دیگر در استنفومدیرعاملشد و من شدم  تأسیس رسماًشرکت  2009سال 

 مثالً ؛درس گرفتم. مصطفی رونقی و فرزاد نعیمی و بابک پهلوان و بابی یزدانی آن اوایل خیلی کمک کردند

رفتم و مشق می باریکی کرد. هر دو سه هفته گذارسرمایهبابی یزدانی یک سال با من حرف زد تا پول داد و 

 5گفت برنامه می باریککردم. و من با جدیت دنبال می تراشیدهای جدید برای من میداد! هر بار تکلیفمی

 .…گفت رقبا را تحلیل کن،ساله بنویس، دفعه بعد می

گذاری کنیم چون وارد شد به من گفت که ما تصمیم گرفتیم سرمایه طورجدیبه نهایتاًبعدها زمانی که 

را راضی کنی که پول بدهند خیلی  گذارانسرمایهکه اینانگیزه و جدی هستی!  دیدیم تو بسیار مصمم، با

که راضی شدند پول بدهند من از استنفورد استعفا  2011سخت است و ده ماهی طول کشید و در ماه ژوئن 

 اآلن همگیری ایده نقش داشت، کرد، در شکلدادم و رفتم شرکت بینا. خوشبختانه استادم حمایت می

شخصیت علمی است. ما در استنفورد یک پتنت ثبت یک  حالدرعیندهد ولی یک روز مشاوره می ایهفته

شود و وقتی من به شرکت بینا رفتم آن پتنت را های استنفورد حساب میکرده بودیم که جزو دارایی

انحصاری حق استفاده از  صورتبهآپشن الیسنس کردیم یعنی یک پولی به استنفورد دادیم که ما  صورتبه

در  اصوالًخورد و آن را تمدید نکردیم. از دو سال دیدیم به دردمان نمی این پتنت را داشته باشیم ولی بعد

از طریق  2007افزاری پتنت چندان کاربرد ندارد، آن پتنت را در زمان دانشجویی خودم در سال نرمکار 

در این  59دانستم ممکن است بخواهم شرکت نوپا بزنم. دانشگاه یک ادارهاستنفورد پتنت کرده بودم چون می

را به  هاآند و اجازه استفاده از دارعهدههای دانشگاه را به که مسئولیت مدیریت همه پتنت زمینه دارد

                                                                                                                                              

58 National Interest Waiver (NIW) 
59 Office of Technology Licensing (OTL) 
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توانی اختراعی در استنفورد فروشد. یک قانونی که در استنفورد وجود دارد این است که نمیمتقاضیان می

استنفورد پتنت کنی حق انحصاری  بروی بیرون از استنفورد پتنت کنی چون اگر بیرون بعداًانجام بدهی و 

حق داری که اگر نخواستی اختراع درون استنفورد را  حالدرعینآوری. را به دست می فنّاوریاستفاده از آن 

توانی از آن اختراع استفاده کنی ولی هر کس پتنت نکنی که در این صورت وقتی از دانشگاه بیرون رفتی می

خودت بتوانی  بعداًگفتند پتنت نکن تا ها میبعضی هم ناند. در همان زمتواند همین کار را بکدیگری هم می

اگر اختراعی داشتی  مثالً ؛استفاده کنی. قوانین مفصل و دقیقی در مورد اختراعات در استنفورد وجود دارد

در است. رایت استنفورد توانی برای پتنت اقدام نکنی. خیلی چیزها کپیاعالم کنی ولی می باید به استنفورد

 .کنندمیدانند و رعایت را می این قوانیننامه امضا کنند که ابتدای ورود دانشجویان باید یک شهادت

 روال ثبت پتنت در استنفورد چطور است؟ 

یک بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که این  هاآناعالم کردیم و  OTL: ما اختراعمان را به نرگس

پتنت را ثبت کرد. ثبت پتنت  ،پول وکیل را دادند و وکیل متخصص نهایتاًدارد و  پیگیریموضوع ارزش 

مراعات کنی. استنفورد تعدادی وکیل مخصوص  دقتبهخاص خودش را دارد. باید موارد زیادی را  وفنفوت

 .کندمیپتنت دارد و از وکالی بیرون هم استفاده 

 ؟گفتید ولی پتنت به کارتان نیامد 

مان نیامد. خیلی هم واضح نیست که باید دنبال پتنت رفت یا نه. هم هزینه دارد و نه خیلی به کار نرگس:

دانم در چه زمانی در یک شرکت نوپا باید پتنت ثبت کرد. گیرد. من خودم هنوز نمیهم زمان و انرژی می

ت. در دهند. بیشتر نوعی سیاست و حرکت تدافعی اسها اهمیت میگذارسرمایهبرد. از طرفی خیلی وقت می

دادم در شرکت نوپا همه وقت را مفید نیست. من ترجیح می افزارنرمها ضرورت دارد ولی در ی حوزهبعض

 طرفیدوست دارند که پتنت را داشته باشی. از  گذارانسرمایهگذاشتم. گفتم که اجرا می و فنّاوریروی 

OTL  هم دوست دارد با خود مخترع کار کند و لذا من مشکلی نداشتم که توافقات اولیه را باOTL  به دست

اولیه سرمایه  برای هستة گذارانسرمایهبرای جلب . این استفاده از پتنت را بگیرمبیاورم که حق انحصاری 

 مفید بود.

 جلو رفتید؟ چطوراندازی شرکت برگردیم، خوب، به راه 

بینم که یکی کنم میبه گذشته نگاه می اآلن کهاولیه سرمایه جذب شد.  این هستة 2011وریل در آ: نرگس

گشتم از همان روز اول یک آدم های کار این بوده که دست تنها بودم. اگر به گذشته برمیسختی ترینمهماز 

 میلیونیکولیه سرمایه ا . در مرحله هستةکردم تا در مدیریت مجموعه به من کمک کندرا پیدا می باتجربه
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های سازی تحلیل دادهل بهینهآایده سامانهدالر جذب شد ولی در طول زمان ایده خیلی عوض شد. اول یک 

 روی این موضوع تمرکز کردیم. شدتبهای در ذهن داشتیم و اندی

 دهید؟کمی بیشتر در مورد موضوع کارتان توضیح می 

را بتوانی با  DNAهست یعنی دو رشته  DNA»60 هایتطبیق رشته»: یکی از کارهای مهم در ژنتیک نرگس

را کنار هم  DNAقدر دو رشته را تطبیق بدهی و به بیان ساده آن هاآنهم تطبیق بدهی و نقاط مشابه 

 DNAجا کنی که نقاط مشابه آن کنار هم واقع شوند. این خیلی کار سختی است چون یک رشته جابه

و مشکالت هم ممکن است سر راه باشد و برای  هاها، جهشاع و اقسام پیچیدگیمیلیاردها کد دارد و انو

خطا کم  حد امکاناین است که تا  مسئلهبه کمال ممکن نیست و همیشه  وقتهیچهمین این فرایند تطبیق 

دارد و در نتیجه از لحاظ محاسباتی بسیار سنگین و پیچیده  61یک فضای فرضیه عظیم مسئلهشود. این 

 است.

را بهینه کنیم و برای  سامانهکردیم تا روی الگوریتم کار می ما یک دانشجوی استنفورد را آوردیم و تابستان

ها را کردیم. همه قسمتطراحی می FPGAبهینه کردن محاسبات حتی مدارهای مجتمع خودمان را با 

مقاله ارائه  عنوانبهرین ژورنال مقاله درآورد. همان الگوریتم را در بهت 5شد از کار ما بهینه کردیم و می

 دادیم.

تر بسیار گران هاآنکردیم ولی کار می FPGAگرا بودیم و برای همین با مدارهای آرمان مانسازیبهینهما در 

نوشتیم، پشتیبانی محصول افزارهای مناسب را باید خودمان میتر بود، نرمخیلی سخت هاآنبودند، کار با 

سر کرد  هاآنشد با تر بود. در فضای دانشگاهی شاید میهم کم هاآنابلیت اعتماد به تر بود، قخیلی سخت

خواهید یک محصول را به مشتری بدهید او انتظار دارد که محصول بدون دردسر و بدون ولی وقتی شما می

تر بودند صرف وقت و انرژی کار کند. گزینه دیگر مدارهای آماده اینتل بود که کمی از لحاظ سرعت ضعیف

کردیم و  نظرصرفافزار برای محصول ما از توسعه سخت نهایتاًولی بسیاری از آن مشکالت را نداشتند. لذا 

کرده بودیم  سازیبهینهافزاری هم قدر در بخش نرمآن همچنان وجودبااینمبنای کارمان را گذاشتیم اینتل. 

سال است دیگر روی آن کار  3که ما باوجوداین اآلن هم تر بود وبرابر از رقبا سریع 20، 10که همان زمان تا 

محصول در طول زمان متحول شد و ما بخش  هرحالبه تر است.برابر سریع 20، 10ایم هنوز هم نکرده

 اآلنرویم. می داریم به سمت کالود اآلنتمرکز کردیم.  افزارنرمافزاری کارمان را کنار گذاشتیم و روی سخت

                                                                                                                                              

60 Sequence alignment 
61 Huge hypothesis space 
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ریزی منابع های برنامهسامانهدانیم. این خیلی شبیه می 62«مدیریت ژنتیک سامانه»محصول خودمان را 

و به اعضای سازمان و مدیران  کندمیرا متمرکز  سامانههایی که اطالعات همه سامانه ( است.ERP) سازمانی

کنیم. ما از زمانی ر ژنتیک ایجاد میدهد که منابع سازمان را بهتر مدیریت کنند. ما مشابه آن را داجازه می

 رسیدیم. افزارنرمبه  اآلنافزار که شروع کردیم صدها مرحله طی کردیم و از فضای سخت

کنیم. حجم این ن را ایجاد میشود و ما آجدیدی نیاز می هایفنّاوریبه خاطر الگوی جدید داده،  درواقع

از یک  هاآنها و حتی انتقال است. کار کردن با این دادهگیگابایت  چند صدها بسیار زیاد و در حدود داده

 مؤسساتکشد. در دیگر کار سختی است. یک درخواست ساده از این دیتابیس کلی طول می رایانهبه  رایانه

 زبانیکذخیره کرده، هر کدام با  یکجارا  هر محققی داده کنندمیها کار تحقیقاتی که با این داده

ای وجود دارد چه داده دقیقاًکه نسبت به این معموالًاند، مدیر مجموعه برنامه نوشته هاآننویسی برای برنامه

با  راحتیبهتوانند شود اشراف ندارد و کاربران مختلف نمیو می شدهانجامهایی روی آن چکارو کجا هست و 

د. ما یک کرجم داده وجود داشت کفایت نمیح هایی که برای مواجهه با اینشیوه تعامل کنند. همدیگر

شود از میان صدها  فهمقابلکه ای برای آنانهای دیکنیم. دادهبرای مدیریت آن ایجاد می یکپارچه سامانه

یک سری الگوها شناسایی شود، باید نمایش . شودمرحله باید رد شود. باید خوانده شود، تطبیق داده 

توانند از آن است که کاربران مختلف می بومزیستکنیم یک ه ما ارائه میگرافیکی مناسب پیدا کند. آنچ

 خواهند دریافت کنند.استفاده کنند و آن چیزی را که می

 دهید؟در مورد کارکنان شرکت توضیح می 

علوم  آموختگاندانش هاآننفر از  3نفر را استخدام کردم که  5نفریم. همان روز اول  22 اآلن: ما نرگس

لور که یکی نفر از دانشکده پزشکی دانشگاه بی 1دانشگاه برکلی بودند که بسیار قوی و پرکار هستند.  رایانه

کم تیم را کم از بهترین مراکز در زمینه ژنتیک است و یکی هم امیرحسین کیانی است که از گوگل آمد بینا.

های مختلف زیاد به مناسبت هم ناگرفتند و در طول زم همه کارمندان آپشن سهامبزرگ کردیم. 

. چند نفر هم اداری و فروش و کنندمینفر روی محصول کار  15هستیم که  وقتتمامنفر  22 اآلن. اندشده

هم روی  هاآنو نصف  کنندمیکار  افزارنرمبازاریابی داریم. نصف افراد توسعه محصول در بخش مهندسی و 

 .کنندمیتحقیقات علمی کار 

که همه  Bina Genomic Management Systemروی توسعه محصولی است به نام  تمرکز ما اآلن

. ما از اول کندمیاستفاده  د و از دانش زمینهدارعهدهو اجرای آن را بر  سازیهای بهینهها، الگوریتمتشخیص

                                                                                                                                              

62 Genome management system 
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 سامانهرا در این  هاآنایم همه ایم و سعی کردهها حساس بودهروی سرعت و دقت محاسبات و تحلیل

 .بگنجانیم

 

 نایب گردشکار نمودار

های شرکت ،هابا گسترش استفاده از دستگاه اآلناند ولی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی بوده قبالًمشتریان ما 

آوریم این است که هر استداللی هم که برای مشتریان می شوند.ها هم دارند وارد میدارویی و بیمارستان

شود این است که آیا شما که مطرح می سؤالیچندین میلیون دالر هزینه دارد.  دستگاه شرکت ایلومینا

گذاری چند میلیون دالری را دارید یا کافی مهارت و قابلیت تحلیل و درک ناشی از این سرمایه اندازهبه

 ماند؟و بالاستفاده می کندمیانبوهی از داده را تولید  صرفاًکه دستگاه شما این

ها درک جامعی از های علمی، ما انسانآن است که هنوز که هنوز است با وجود همه پیشرفتواقعیت امر 

شود. معنی تلقی میبی اآلن شناساییقابلو تغییرات  تشخیصقابلاز الگوهای  %90ای نداریم! بیش از اندی

بتوانند از آن  هاآنکه  کنیمای را به ابزاری مجهز میانکنیم این است که صاحبان داده دیکاری که ما می

طال کشف شد و  1848زد. در کالیفرنیا حدود سال داده درک بهتری پیدا کنند. یک نفر مثال جالبی می

که در آن چند سال، کسانی که گویند. جالب اینمی «تب طال»م آوردند برای کشف طال که به آن مردم هجو

فروختند و خالصه به جویندگان طال دند، بیل میبیش از همه ثروتمند شدند کسانی بودند که جاده کشی

 کردند!خدمات ارائه می

ای در حال رخ دادن است و همه انجدید دی هایفنّاوریتحقیقات زیادی با استفاده از  اآلنکه خالصه این

ا آن خدمات بدهیم. هدف م هاآنخواهیم به اند و ما میهای دارویی و مراکز درمانی به این سمت آمدهشرکت

ی را افزارنرمجامع  سامانهها را تسریع کند. ما این است که یک پلتفرم افقی فراهم کنیم که همه تحلیل
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سرویس را روی کالود بخرند، یعنی  صرفاًتوانند شود، مشتریان میمحصول سه جور ارائه می. فروشیممی

را بخرند و  افزارنرمکه خود یا این کنند. هایشان را روی کالود ما قرار بدهند و نتایج تحلیل را دریافتداده

 بخرند. ة بینابست صورتبهرا  افزارسختهمراه  افزارنرمخودشان اجرا کنند یا اینکه  ایرایانه هایسامانهروی 

 

 سمینار آشنایی دانشجویان ایرانی دانشگاه استنفورد با شرکت بینا

توانند برای شود. مشتریان ما میمحقق می ،سالیانه تکرارشوندههای مدل درآمدزایی ما هم از طریق پشتیبانی

شود و باید لیسانس محصول منقضی می بعدازآناستفاده کنند و  افزارنرمای، از انتعداد محدودی تحلیل دی

دارد و در طول مدتی که  …آن را تمدید کنند. محصول ما پیچیده است و نیاز به پشتیبانی و آموزش و 

 شوند.مند میروزرسانی بهرهاند از پشتیبانی و بهخریده خدمات را

 «چیست؟« بینا جعبة 

دهیم و می خریم و در یک جعبه کوچک قرارافزارهایشان را میما از شرکت دل آخرین سخت نرگس:

ما را  افزارنرمافزار بخرد و تواند خودش سخت. البته مشتری میفروشیممیکنیم و افزارها را هم نصب مینرم

ما  افزارنرم طورکلیبه گیرد.تحویل می کاربهآمادهروی آن نصب کند ولی اگر از ما بخرد یک محصول 

دهیم. دسترسی به برخی قرار می یکجاکرده و  یکپارچه صورتبهاست،  بازمتن بعضاًرا که  هاالگوریتم

. فروشیممیاین مجموعه منسجم را  یم و همهکنای هم که پولی هست فراهم میانهای اطالعاتی دیبانک

 کنیم.و پشتیبانی و آموزش و ... هم ارائه می روزرسانیبه

 است؟! بازمتن هاالگوریتم 

. برای فهم این بازار درک این نکته مهم است که تا چند سال پیش دسترسی به داده هاآنبعضی از  نرگس:

اند. این مراکز ز تحقیقاتی بزرگ آن را داشتهای بسیار محدود بوده است و چند دانشگاه و مرکاندی
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را منتشر  هاآناند که افزاری متناسب خودشان را توسعه دادههای نرمسامانهتحقیقاتی هرکدام برای خودشان 

در جریان بوده  هاالگوریتماند. در بین مراکز تحقیقاتی هم نوعی رقابت در مورد کارآمدی و سرعت هم کرده

 اوالًای، انتعیین توالی دی فنّاوریبا گسترش  تدریجبههستند.  بازمتن هاالگوریتماست. برای همین بعضی از 

-و دارویی هم برای شخصی فناوریزیستهای و از سوی دیگر شرکت کندمیرشد  شدیداًها دارد حجم داده

ای نیاز انهای دیبه بستری برای تحلیل داده تدریجبهها هستند و ها، مایل به بررسی ژنسازی درمان

ها و سایر مراکز درمانی نیز و در آینده نزدیک بیمارستان زودیبهبینی ما این است که خواهند داشت. پیش

هم به ابزار تحلیل نیاز خواهند داشت.  هاآنای بگیرند و در نتیجه انتوانند از بیماران خود نمونه دیمی

کردیم ما بهتر یابند. اول فکر میای دسترسی میانهای دیوانمندسازی محققانی است که به دادههدف ما ت

ها هزار نفر شود با دهفهمیدیم که نمی بعداًدهیم. سازی و تحلیل را انجام میهای بهینهاز همه این الگوریتم

داده بدهند و  طرفیکخرند که از رقابت کرد. از طرفی هم جامعه دانشگاهی دوست ندارند یک جعبه سیاه ب

اوایل کار ما خیلی دهد. از آن طرف تحلیل دریافت کنند. محققان دوست دارند بفهمند که چه اتفاقی رخ می

به  بعداًهای ما لو نرود. ولی نوشتیم حساس بودیم که به بیرون درز نکند و الگوریتمهایی که میروی برنامه

هایی که الگوریتم ثانیاًاند استفاده کنیم و نوشته هم ناهایی که دیگربرنامه از اوالًاین نتیجه رسیدیم که 

 گذاشتیم.نوشتیم را هم در اختیار همه میخودمان می

 را استفاده کنند! هاالگوریتمتوانند خودشان پس دیگر برای چه باید از شما بخرند؟ می 

وجود دارند ولی ما  هاالگوریتمو خدمات و پشتیبانی آن است.  یکپارچه سامانهارزش اصلی کار ما در  نرگس:

ندارد.  افزارنرمدهیم و او دیگر نیازی به درگیر شدن با الیه را در یک مجموعه کامل به مشتری می هاآن همة

و محققانی که هر کدام برای  شدهشروعها این حوزه را درک کنید. فضای کار از دانشگاه بومزیستباید 

اند. این یک پلتفرم اند و آن را در معرض بررسی سایر دانشگاهیان گذاشتهدشان یک سری برنامه نوشتهخو

با محصول  اتفاقاً. کنندمیرا مقایسه  هاالگوریتمهستند و محققان  بازمتن هاالگوریتمدموکراتیک است و اکثر 

نمایش  هاآنهای مختلف به نتیجه را از روش سرعتبههای مشابه را مقایسه کنند چون توانند الگوریتمما می

 دهد.می

را تکمیل کند و جاهای  بومزیستما بعد از دو سال فهمیدیم که در این صنعت باید محصولی بسازیم که 

کنیم. برای همین ما هم  زیرورورقابت کنیم و بخواهیم آن را  بومزیستخالی را پر کند نه اینکه با 

. داریممیجامع را محرمانه نگه  سامانههای روی وب گذاشتیم. البته برنامه بازمتن ورتصبههایمان را الگوریتم

که مشتریان خودمان باشیم و این توانمندسازیمان این است که باید رقابت را کم کنیم و به دنبال فلسفه

فروختیم ولی می Bioinformatics Toolsetاز کار دیگران استفاده کنیم. ما تا همین دو ماه پیش  چطور

بودجه زیادی  شوند.می جایگزینتوسط این ابزار  کنندمیدر برابر آن مقاومت هست چون محققان احساس 
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که یک جعبه سیاه نیست. برای این هم ندارند! فهمیدیم که باید به سمت مشارکت برویم برای همین دیگر

در طول چند  چطورتوانید درک کنید که می اآلنهم دادیم.  API وبتواند کار خودش را اضافه کند  هرکسی

 رسید. سامانهسطح پایین به سطح  سازیبهینهسال ایده از 

  افزاری های بزرگ نرماید. آیا شرکتافزارهای تجاری شدهوارد حوزه نرم عمالًشما  ترتیباینبهپس

ادی دارند و ممکن افزاری زیقدرت توسعه نرم هاآنمثل گوگل و اوراکل تهدیدی برای شما نیستند؟ 

 است به سمت ژنتیک متمایل شوند.

گسترده در دسترس  صورتبهسال است که  4، 3ژنتیک  اطالعات اصوالً: باید در نظر داشت که نرگس

های آکادمیک در این های ما این است که تیم علمی که من جمع کردم از بهتریناز مزیت ی. یکقرارگرفته

ام! و مهم و مطرح را نوشته بودند استخدام کرده بازمتنهای حوزه هستند. من بسیاری از کسانی که الگوریتم

ی ما تشکیل بدهند. یک توانند به این راحتی یک تیم موازنمی هاآنجلوتر هستیم و  هاآنما چند سالی از 

دانیم. این خود یک مزیت شناسیم و نیازهایشان را میاصلی را می بازیگران اآلنکه ما نکته مهم دیگر این

هایی که بازار جذاب نیست چون هنوز جدید است. در زمان هاآنمهم است. بازار این حوزه هنوز برای 

رکت کوچک توجه به مشتری بیشتر است. را بسازی. در یک ش نمانامکوچک است باید محصول و 

ای دارند انهای دیو باقی شرکت افزارنرمهای شود. کمپانیقبول دارم که رقابت دارد قوی می حالدرعین

 .شوندوارد می

 دهید؟اگر ممکن است در مورد فرایند جذب سرمایه توضیح می 

میلیون دالر بود. در ماه مارس  1/1سرمایه که جذب کردیم  همان اولین هستة 2011: در سال نرگس

2013  term sheet حدود  جمعاًبود و  میلیون جدید و دو میلیون دالر هم وام بریج 6امضا شد و جوالی

 کنیم.داریم برای دور جدید جذب سرمایه کار می اآلن همو  شدهجذبده میلیون دالر 

 یید.های جدیدتان کمی بگودر مورد پروژه 

اولیه یک پروژه بزرگ است که  مرحلههمین امروز مهلت شرکت در یک مناقصه است برای  اتفاقاً: نرگس

آوری کند تا بتواند برای آمریکایی را جمع کهنه سرباز میلیونیکای اناطالعات دی خواهدمیدولت آمریکا 

رار است یک نمونه کوچک آن انجام شود و اول ق مرحلهکند. در  در آینده از آن استفاده هاآن مؤثرتردرمان 

 جا دردسر زیادی دارد!کنیم. کار کردن با دولت همهماه است روی قرارداد کار می 12ما 



88 

 

  گفتید که بخشی از مشتریان شما مراکز درمانی معتبر مثل دانشگاه استنفورد و  ازاینپیششما

محصول شما را خریدند به هر دلیل  بعدازآنکهترسند که از این نمی هاآنهستند. آیا  …هاروارد و

 خدمات پشتیبانی ارائه کنید؟ هاآنشما ورشکست شوید و نتوانید به 

د کنن خطرپذیریپیشروان بازار هستند و حاضرند  هاآنخوبی است. نکته مهم این است که  سؤال نرگس:

قدر منابع مالی و انسانی دارند که آن هاآنخودشان توانمند هستند و به خودشان اعتماد دارند.  چراکه

یک سال دوره آزمایشی مجانی  هاآناکثر ما به  عالوهبهرا مدیریت کنند.  خطرپذیریتوانند این یم

به یک ماه رسیده است!  اآلندادیم. البته هرچه که بیشتر شناخته شدیم این دوره آزمایشی را کمتر کردیم و 

 خصوصبهب کنیم مشتریان جدید هم جذ توانیممینیم های بازاریابی خودمان را قوی کاگر بتوانیم فعالیت

 از ما راضی هستند و حاضرند ما را به دیگران معرفی کنند. یهکه مشتریان اول

 دهند؟آیا مشتریان به کالود عالقه نشان می 

خرند. داشتن داده مشتریان روی کالود برای ما هم مفید است و عبه بینا را میج اکثراًنه!  متأسفانه: نرگس

یک  مثالً ؛چون حجم داده خیلی زیاد است کندمیتر از طرفی هم سوییچ کردن به دیگران را کمی سخت

اهند خویک گروه ژنتیک راه انداخته و در گام اول می تازگیبهگوگل  اتفاقاًگیگابایت است!  100ژنوم حدود 

خواست هایشان را روی کالود گوگل نگاه دارند. ایلیومینا هم طرح مشابهی را میهمه را تشویق کنند که داده

ها بنویسیم برای تحلیل داده اَپما یک  مثالًذخیره کنند و  هاآناجرا کند که مشتریان داده را در سرورهای 

ای به این کار که ما عالقه فعالًر در شرکت اپل. استواَپمشابه  ایایدهو آن را روی کالود اجرا کنیم. 

های به این سمت خواهد رفت. همین چند روز پیش من با یکی از شرکت نهایتاًایم ولی به نظرم نداشته

یی ذخیره کرده، به یکجاها را گفت هر محققی برای خودش دادهکردم. میبزرگ داروسازی صحبت می

نویسی برای رنامهب زبانیکبا  هرکسیاشتراک گذاشتن آن حجم از داده و انجام کار مشترک دشوار است. 

 نویسد. خالصه برای محصول ما تقاضا وجود دارد.خودش برنامه می

  شما چطور است؟شرکت اوضاع درآمدی 

ایم. اگر مشتری داشته 20و تا حاال حدود  فروشیممیهزار دالر  150تا  50ما هر محصول را بین  نرگس:

 شویم.می سرسربه 2016خوب پیش برود ما در اواخر  چیزهمه

 یک شرکت نوپا چیست؟ تأسیسترین کار در سخت 

تعدادی اخراج شدند و چندین  آپ ساختن تیم مناسب است. در این سه سالکار استارت ترینسخت: نرگس

هم خیلی به  افزارنرم ل خانوادگی رفتند. یکی از مهندسانه خاطر مسائنفر هم خودشان رفتند. دو مورد ب
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تشکیل تیم مدیریت خوب است. دست تنها بودم و  ،چالش ترینبزرگکاربردهای ما عالقه نداشت و رفت. 

یاد گرفتم که  تدریجبهآوردم که در فروش و بازاریابی کمک کند. من تجربه. باید کسی را میکم طبیعتاً

ه فرایند و مراحل ک اینجاست در مورد مسئول فروش شرکت نکته مهم مثالً ؛افراد مناسب را پیدا کنم چطور

با فرایند و مراحل فروش یک ماده شیمیایی یا یک دستگاه  شدتبهتواند افزاری میول نرمصحفروش یک م

چنین یاد گرفت. من همآزمایشگاهی متفاوت باشد. به همین دلیل یادگیری از طریق برخی اشتباهات صورت 

 های فردی است.تر از تجربه و مهارتگرفتم که منش، انگیزه و تطابق فرهنگی خیلی مهم

  ؟کرددر زمینه استخدام افراد مناسب کمک نمی مدیرههیئتآیا 

دانستند که نمی دقیقاًهم مثل من  هاآنخودم است. با مسئولیت  نهایتاًکردند ولی خیلی کمک می نرگس:

 شدهشناختهشود و نیز این بازار چون نوظهور بود خیلی افزاری منتهی میمحصول ما به یک بسته نرمسیر 

 هم در استخدام اشتباه کردند. هاآننبود. همه ما کلی چیز یاد گرفتیم و بهتر شدیم. من انتظار نداشتم ولی 

سازمانی داشته باشد  افزارمنردنبال کسی هستیم که تجربه فروختن  اآلنمان اشکال داشت. ذهنیت همه

 مثل سپ.

  کنید؟ارزیابی می چطوررا  مدیرههیئتنقش 

ممکن است فردا صبح که من  مثالً! مدیرعاملمدیریت  نهایتاًاست و  مؤثردر جذب سرمایه که خیلی : نرگس

گذار و مدیرعامل تشکیل جلسه داده و مرا که بنیان مدیرههیئتخواهم بروم سر کار به من بگویند که می

 اند!هستم از کار برکنار کرده

 خوب چطور باید باشد؟ مدیرههیئت 

دو  که گذارانسرمایهنمایندة ند: گروه اول شته باشحضور دا مدیرههیئتسه نوع شخصیت باید در : نرگس

شرکت که من و دو نفر از استادانم هستیم.  گذارانبنیان، گروه دوم ها VCنفر هستند بابی یزدانی و نماینده 

است، باید متخصص این صنعت باشد و صنعت را خوب  کنندهمصرفصدای مشتری و  نوعیبهگروه سوم، 

موفق شدم یک نفر را برای این موقعیت پیدا کنم و امیدوارم در آینده نزدیک او را  تازگیبهبشناسد. من 

 استخدام کنم.

دانستم نیاز دارم و دنبال افراد مناسب بودم. با هر کدام که صحبت نیم سال پیش میو  البته از یک

من  مدیرههیئتترسید! چون اگر عضو به همین دلیل می دقیقاًآمد و کردیم از محصول ما خوشش میمی

فشار بیاورد که محصول ما را  کندمیبه دانشگاه خودش یا به بیمارستانی که در آنجا کار  مثالًتواند باشد نمی

در آمریکا خیلی جدی است. لذا اول باید  مسئلهآید و این پیش می« تضاد منافع» مسئلهبخرند چون 
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همیشه امیدوارم بحث به  مدیرههیئتما بشوند. در  مدیرههیئتتوانند عضو محصول را بخرند و بعد می

به آن حد نرسیده است.  فعالًته گاهی تنش هست ولی نرسد و با گفتگو، اقناع صورت بگیرد. الب گیریرأی

ه دینامیک بازار، جذب کاین گذارند و این خیلی مهم است.را به اشتراک می شانتجربهها گذارسرمایه

 است. چطور …سرمایه، استخدام،

  جلسه دارد؟ مدیرههیئتبا چه تواتری 

بینیم. را هم هر هفته می هاآنبرقرار است. اکثر  مدیرههیئتجلسه  باریکماهی  مثالً: در مراحل اولیه نرگس

 .بشود باریکفصلی جلسات باید مشارکت زیادی داشته باشند. بعدها شاید  مدیرههیئتدر مراحل اولیه 

 با ایران چیست؟ اینجا های محیط کارتتفاو نظرتان در مورد 

کنی. همیشه محدودیت را احساس می متأسفانهیران برابر هستم! در ا واقعاًاحساس کردم  اینجا من نرگس:

و تا دیروقت در دانشگاه کار  کنندمی سؤالاین بخشی از فرهنگ خود مردم است. در دانشگاه پسرها راحت 

بین استاد و دانشجو هستند و هر چیزی بگویی ممکن است بد برداشت . ولی دخترها مدام زیر ذرهکنندمی

 تا نقاط قوت درةمهم کار و ایده است و حواشی نیست. من دو سه سال طول کشید  واقعاً اینجا شود.

نکته این است که انگار هیچ  ترینمهمام! آن نشسته نقدبهها سیلیکون را بفهمم. بعد شیفته آن شدم و تازگی

هر  اینجا است. کردن رفعقابلمانعی وجود ندارد که بتواند جلوی رسیدن به هدف را بگیرد. موانع هست، ولی 

برای حمایت از موفقیت هر فردی وجود  چیزهمهدیگر فردگرایی است.  مسئلهشود! چیزی ممکن تلقی می

شنوی که باید دنبال آرزو و دغدغه بروی و موفق مدام می اینجا دارد. سیاست و زدوبند و تبعیض نیست.

طرف، زندگی خیلی سخت است و کار  عاشقش شدم. از آن واقعاًانگیز است و من شوی. این خیلی وسوسه

آیی یک ذخیره عاطفی میاوری و گفت وقتی از ایران میشود. برادرم میمی بعدییکبسیار شدید و زندگی 

و به خاطر همان  ایپرکردهفهمی که آن را در ایران رسیدی ناگهان می کیسهتهبعد از ده سال که به 

این زندگی پایدار نیست. فشار زیادی از  ای. از این لحاظنکرده ها چیزی به آن اضافهفردگرایی در این سال

 واقعاً کهدرحالیشود قهرمان و همه از او انتظار دارند شود. یک نفر میایجاد می ...لحاظ کاری و انتظاری و

ی ابعاد گذار یا مدیرعامل. اگر کسی وقت برای باقبنیان تنهانه کنندمییک مجموعه دارند با هم کار و تولید 

 تواند ادامه بدهد و این نوع زندگی پایدار نیست.زندگی نداشته باشد تا ابد نمی

  خواهندین شهرت را میهم نراگذابنیانولی بخشی از‼ 

که به آن محضبهاگر کاری را برای شهرت و پول انجام بدهی آن کار محکوم به شکست است چون  نرگس:

شود. انگیزه نباید دهند خودشان باورشان میرا قهرمان نشان می گذارانبنیانکه اینشود! آن برسی تمام می
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نگران رقابت هستی، سرمایه جذب  هرروز. کندمیشدید ایجاد  موفقیت و پول و شهرت باشد چون اضطراب

 …کنی، کارکنان بخواهند از شرکت بروند، پروژه را بگیری،

کنم این کار باید انجام شود. نه! احساس می اآلنکردم اگر شکست بخوریم فاجعه است. من سال اول فکر می

خواستم یک کار جدیدی بکنم. بعدها در این تله افتادم که شدم اولین کارآفرین زن در حوزه می واقعاًمن 

که بخشی از آن  امنشستهاین فرهنگ  نقدبه اآلن. کندمیها مرا از هدفم منحرف . به نظرم اینفناوریزیست

بعد  معموالً. گذارانسرمایهشوند به نفع به کار کشیده می شدتبههای نوپا شرکت گذارانبنیاناین است که 

گذار نقشی ندارد. است و بنیان گذارانسرمایهشرکت مال  %50بیش از  از دو سه دور جذب سرمایه

را  فنّاوریآن کسی که  لزوماًه پول بیشتری بدهد نه ک کنندمیآن خریداری را انتخاب  معموالً گذارانسرمایه

 بهتر پیش ببرد.

را خواهند  مراتبسلسلهها همین شود این است که آینده کار چیست؟ آیا سازماندیگری که مطرح می سؤال

که ساختار مسطح و افقی بیشتر های کالن ندارند یا اینکارمندان هیچ سهمی در تصمیم مثالًداشت که 

بهینه بوده است؟  واقعاً سامانه ها برابر کارمندان سهم دارند. چقدر از اینده گذارانبنیان اآلنخواهد شد؟ 

 جبران مالی آن شاید بهترین شیوه نباشد. سوآنگذار و از فشار روی بنیان همهاین

شاید صحنه  Crowd Funding مثالً ؛هستندروندهای جدیدی هم در درة سیلیکون در حال شکل گرفتن 

ها دارند که منابع زیرساختبرای اشتراک  بومزیستهایی برای ایجاد را متحول کند. بعضی افراد هم ایده

یک شرکت نوپا  تأسیس درهرصورت توانست کارآمدتر باشد.شاید می کارآفرینیتر استفاده شود. فرایند بهینه

های زنند شخصیتحس رضایت تجربه جالبی است. کسانی که شرکت نوپا میجدید و یافتن  چیزیکایجاد 

روند وال هایی که پول و ثروت بخواهند میهایی نیستند که دنبال پول و شهرت باشند. آدمخاصی دارند. آدم

ریاضی است که جذاب است. برای هر کار بزرگی باید فداکاری  مسئلهاستریت و هالیوود. مثل حل کردن یک 

ای فداکاری کنند و عمرشان را برای این کار بگذارند که یک عدهد ولی این فداکاری باید پایدار باشد. اینکر

 پایدار نخواهد بود.

 اسدی.گزاریم خانم بنیخیلی سپاس 

وسط توبی جام این مصاحبه، شرکت بینا به مبلغ بسیار خناز ا بعد در فاصله چند هفته کهاین. جالب پ.ن

 !خریداری شد Rocheشرکت معتبر داروسازی 
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 نیما اصغربیگی

 

 

 ازکمی  لطفاً، شویم آشنا شما هایدیدگاه و شما ایحرفه زندگی با خواهیممی ما، شما از تشکر با 

 .بگویید ما برای خودتان

وارد رشته مهندسی برق دانشگاه شریف شدم. برای کارشناسی ارشد برق به دانشگاه  77من در سال  نیما:

در رشته برق  ن همآاطالعات کار کردم. در مقطع دکترا که  و تئوریاستنفورد آمدم و بیشتر روی مخابرات 

سال کارهای  4، 3و  متمایل شدم 63و یادگیری ماشین عظیمهای در استنفورد بود بیشتر به کار روی داده

 دکترا در این زمینه بود. اتی من در دورةتحقیق

 یک شرکت نوپا رسیدید؟ تأسیسبه  چطور 

در  نوعیبهکه شرکت خودمان را بزنیم خیلی وجود دارد و همه و این کارآفرینیدر استنفورد جو  نیما:

هایی که ها و برنامهرخی سخنرانیگیرند. من هم به این زمینه عالقه داشتم و در بمعرض این بحث قرار می

ها یک سری سخنرانی بود به نام کردم. یکی از این برنامهشد شرکت میدر دانشگاه در این زمینه برگزار می

یکی دیگر از این  در دانشکده مهندسی و مدیریت که هنوز هم برقرار است 64کارآفرینیرهبران متفکر 

شد. در یکی از استنفورد برگزار می سط گروه دانشجویان ایرانیبود که تو llianceBusiness Aها برنامه

شرکت با هم صحبت کردیم. او هم دانشجوی  تأسیساین جلسات من با بابک پهلوان آشنا شدم و در مورد 

شرکت نوپا  تأسیسهر دو به  برداشته بود و عالیقمان مشترک بود. کاویهای دادهبرق 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 ایدهکردیم. هفته بعد از اینفکر می

 کردیم.

 

 پهلوان بابک و یگیاصغرب ماین

 گذارانسرمایه»های خاصی وجود دارد که یک گروه دانشجویی تعدادی از در استنفورد یک برنامه اتفاقاً

 کارآفرینیهای های دانشجویی هم ایدهو تعداد محدودی از تیم دنکنمیرا به دانشگاه دعوت « جسورانه

وجود  های دانشجویی برای انتخاب شدن در این برنامهنوعی رقابت بین تیم طبیعتاً کنندمیخودشان را ارائه 

مان صحبت کردیم مهلت ارسال اسالید دارد. خالصه فردای همان روزی که من و بابک با هم در مورد ایده

 اسالید درست کردیم و دادیم و انتخاب شدیم. 10ما  ها بود وکی از این برنامهیبرای 

 بود؟ شما چه ایدة 

های تخفیف و کنید تعداد زیادی تبلیغات و کارتدر آمریکا شما هر وقت صندوق پست منزل را باز می نیما:

های یک منطقه فرستاده است. اکثر نشانییک شرکت تبلیغاتی آن را برای همه  مثالًدر آن هست که  …

ربطی به  هاآنکه اکثر شود به خاطر اینراهی سطل زباله می مستقیماًهای تخفیف اوقات هم این کارت

اکثر مردم نیازی به الغر  کهدرحالیرود کلی تبلیغ در مورد کلینیک الغری برای همه می مثالً ؛مشتری ندارد

ای خرید ماشین یا خانه یا رفتن به رستوران چینی یا فروشگاه لوازم تبلیغات بر طورهمینشدن ندارند! 

ربط هستند حالت آزردگی و ناخوشایندی افراد بی ت برایاین تبلیغا معموالًبه همین دلیل که  اتفاقاًباغبانی. 

بود که شود. ایده ما این س هم دارد و به ضدتبلیغ تبدیل میو گاهی اثر معکو کندمیهم در مخاطب ایجاد 

های تخفیف را برای قابل دسترسی هست، این تبلیغات و کارت ،سعی کنیم با توجه به اطالعاتی که از افراد

داده شود. آن زمان آیفون تازه سازی کنیم تا به هر نفر تبلیغات متناسب با نیاز او نشان هر نفر شخصی
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و با توجه به  هر فرد تلفن همراهبیاوریم روی های تخفیف را خواستیم این تبلیغات و کارتآمده بود. ما میدر

 نیاز او تبلیغ و یا تخفیف متناسب را نشانش بدهیم.

 گذارانسرمایه، با افراد زیادی آشنا شدیم و با کلی از جسورانه گذارانسرمایهدر اثر آن برنامه آشنایی با 

 هاآنها گفتند به دفترشان مراجعه کنیم. اولین مند شدند و بعضیارتباط برقرار شد و عالقه دفعتاً صورتبه

هاست! جالبی قضیه هم این بود که چیز زیادی برای و بهترین هاترینمعروفبود که یکی از  هم سکویاکپیتال

شنیدند و و با روی باز می کردندخیلی خوب برخورد می هاآنتا اسالید بود ولی  10ارائه نداشتیم و فقط 

رسید که محدود  اینجا زیادی گرفتیم و ایده خیلی تغییر کرد و به بازخورددادند. نظر می گذاشتند ووقت می

یک دستیاری باشد که چیزهای مرتبط  درواقعهر فرد  تلفن همراهکه برنامه ما روی  یمنشود و به این رسید

کنید با توجه به شناختی که ر که شما در یک خیابان حرکت میطوهمین مثالً ؛را به هر فرد نشان دهد

که ممکن  هر چیزیهای متنوع، رستوران و خالصه های جالب، برنامهاست مکان پیداکردهما از شما  افزارنرم

ولی  کندمی تربزرگاست به ذائقه شما خوش بیاید را به شما نشان بدهد. این کار اگرچه دامنه کار را 

 تر شروع کرد و دامنه کار را گسترش داد.توان از نقاط سادهمی چراکهست اجراقابل ترراحت

  سرمایه جذب کردید؟« جسورانه گذارانسرمایه»سپس از 

های خیلی خوبی به ما دادند و کمک بزرگی بود ولی ها نیست! مشاورهنه، جذب سرمایه به این سادگی نیما:

 بسازیم. نمونه اولیهه این نتیجه رسیدیم که باید یک توان فقط با اسالید پول گرفت. بنمی

توانست می هرکسین را عمومی کرده بود و ( آیفوSDK« )افزارنرمکیت توسعه » تازگیبهدر آن زمان اپل 

مان را ساده بسازیم که ایده نمونه اولیهکار کردن که یک  SDKبسازد. ما هم شروع کردیم با  اَپبرای آیفون 

گفتید و ساده ساختیم که شما به آن عالیقتان را می اَپاین کار یک سال طول کشید. ما یک نمایش بدهد. 

کرد، یک موتور های زیادی را زیرورو میما داده افزارنرمکرد، درست می« های عالقهکانال»رایتان ب اَپ

نتایجی که  نهایتاًکرد و می فهمید و الگوریتم خودش را بهتراز رفتارهای شما می تدریجبهیادگیری هم داشت که 

 داد.متناسب با ذائقه شماست نشانتان می

 داد؟در این مدت کسی هم به شما مشاوره می 

، خیلی کندمیگذاری بله. بهنام تبریزی که استاد استنفورد است و فرزاد نعیمی که خودش سرمایه نیما:

رزاد ما را با تعدادی از را ساختیم ف نمونه اولیهما  کهوقتیبرای ما وقت گذاشتند و کمک کردند. 

ارائه کردیم. چندین ماه طول کشید و ما  هاآنآشنا کرد و ما محصولمان را برای « جسورانه گذارانسرمایه»

 گروه ارائه داشتیم! 50برای بیش از 
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  !اند تا ایده خوبی را این ناحیه آماده گذارانسرمایهشنویم که می عموماًپس خیلی هم ساده نبود

 برای شما مدت زیادی طول کشید؟ چطوردیدند از آن حمایت کنند، 

دانست که موفق نمی کسهیچکننده است! این محصول خیلی جدید بود و اول خیلی تعیین چک اوالً نیما:

یعنی یک نفر  ؛خواهدمیپول بدهند شهامت زیادی  واقعاًکه آمد ولی اینها خوششان میشود یا نه. خیلیمی

باید  عالوهبهتا بقیه هم دنبالش بیایند.  قدر به شما ایمان و اعتماد داشته باشد که چک اول را بنویسدباید آن

بود و هنوز اقتصاد در رکود بود و  2008در نظر داشت که آن زمان بالفاصله بعد از بحران اقتصادی سال 

 نیست که بالفاصله پول را بدهند. طوراینشده ولی باز وضع بهتر  اآلنمحتاط بودند.  همگذاران سرمایه

  صحبت کردید؟« جسورانه گذارانسرمایه» تا از 50یعنی با 

شان منابع شخصی در هستة اولیه شرکت ازی گذارسرمایهنه، ما بیشتر با افراد متمولی که مایل به  نیما:

و ( business angels)با صنعت آشنا هستند  وبیشکمها افرادی هستند که کردیم. اینصحبت می بودند

تر است چون باید ساده نسبتاًگذاری کنند. فرایند هم حاضرند مبالغ کمی در حد چند صد هزار دالر سرمایه

که  کنندمیدا اطمینان پی نوعیبههم اگر یک نفر اولین چک را گذاشت، بقیه  معموالًیک نفر راضی شود. 

 گذارند.چک بعدی را راحت می زنند وگدار به آب نمیبی

مشخصی دارند و تعداد  نسبتاًهای یک روال معموالًهستند که « جسورانه گذارانسرمایه»در طرف مقابل اما 

ر است و انتظار هایشان در حد چند میلیون دالگذاریسرمایه معموالًزیادی کارشناس و متخصص دارند و 

تر است. ما در دور اول بیشتر با سخت هاآنمتقاعد کردن  طبیعتاًتری داشته باشی و دارند سابقه مشخص

اولیه  هستة تأمینکه برای ه مهم دیگر این. یک نکتجسورانه گذارانسرمایهافراد متمول سروکار داشتیم نه 

گذار سهمی از شرکت نوپا را در ازای مبلغ سرمایه چندین شیوه مختلف وجود دارد. در یک روش بنیان

گذاری، الزمه و البته توافق طرفین در مورد این ارزش گذاری شرکتدهد. ارزشگذار میه سرمایهمشخصی ب

ارزد و در دالر می میلیونیکتوانستیم ادعا کنیم شرکت نوپای ما ما می مثالً ؛این نوع از جذب سرمایه است

 یک شیوه دیگر واگذار کنیم. گذارانسرمایهشرکت را به  از سهام %40هزار دالر،  400برابر جذب سرمایه 

برگه وام دوران »یا  «65به سهام تبدیلقابلوام »های بسیار نوپا در شرکت خصوصبهبرای جذب سرمایه  

ولی مبلغ پرداختی  کنندمیاولیه سرمایه مشارکت  هستة تأمیناز این راه در  گذارانسرمایهت که اس «گذار

گذاری مزیت این روش در آن است که ارزش را دارد.« به سهام در آینده تبدیلقابلوام »حالت  نوعیبه هاآن

 به گذارانسرمایهتر باشد. از آن طرف هم شود تا زمانی که وضع شرکت مشخصشرکت به تعویق انداخته می

                                                                                                                                              

65 Convertible debt 
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ی سهام توجهقابلتوانند در دور بعدی جذب سرمایه با تخفیف شوند میکه متحمل می خطرپذیریازای 

دور بعد حاضرند برای سهام شرکت  گذارانسرمایهبخرند. ارزش شرکت نیز از روی قیمتی که شرکت را 

های این مرحله برای ما این بود که تصمیم بگیریم باید به شود. خالصه یکی از پیچیدگیبپردازند تعیین می

 به سهام بگیریم. تبدیلقابلسهم شرکت را بدهیم یا وام  گذارانسرمایه

ایرانی و  اکثراًنفر دیگر هم بودند.  10 هاآن از بعدگذار اصلی ما بودند و و فرزاد نعیمی دو سرمایه بابی یزدانی

بود و کار جدی شد و شرکت را  2010بود. این کمی قبل از تابستان  هاآندو، سه نفر هم غیر ایرانی در بین 

 در شرکت بودم. وقتتمامردم و تحقیقات دکترا را رها ک عمالًکردیم. برای همین من باید سرپا می

  یک شرکت نوپا چه مشکالتی داشتید؟ تأسیسبعد از 

، بابک مدیرعامل و من هم مدیر فنی بودم ولی خوب به نیروهای سنسلور ِکِاسم شرکت را گذاشتیم  نیما:

انواع و دیگر هم نیاز داشتیم، استخدام افراد مناسب همیشه سخت بوده و هست. دو سه نفر را گرفتیم برای 

خواستیم، افرادی هم باید کار ما طراح الزم داشتیم، متخصص تعامل با کاربر می مثالً ؛هااقسام نقش

که خیلی هم سخت بود در محل و  انداختیم. همه کارها رااداری راه می هایسامانهکردند. باید یمهندسی م

 یاد گرفتیم. مرورزمانبه

 

توان با آن کار ویزای دانشجویی بودم که برای مدت محدودی می مشکل مهاجرت هم داشتیم چون من روی

کشید که در آن دوره کردیم که حدود یک سال طول میکرد. برای همین باید برای گرین کارت اقدام می

گذار یک شرکت باشم و برای همین در آن یک سال روی کاغذ توانستم بنیانمن از لحاظ قانونی نمی ،انتظار

 نبودم! گذاراننبنیامن جزو 

 مراحل مهم توسعه محصول شما چه بود؟ 

کردیم که یک هوش مصنوعی بود. با پردازش اطالعات خوب کار می صحنهپشتباید روی  طبیعتاًما  نیما:

گرفتیم در مورد جاها کاربر می تلفن همراه GPSکردیم بر اساس موقعیت جغرافیایی که از مختلف سعی می

مند باشد به او اطالعات مرتبط را نشان بدهیم. از طرف دیگر کاربر ما از یا چیزهایی که ممکن است عالقه

هم  اَپدر تعامل بود و برای همین تجربه کاربر و طراحی  صحنهپشتبا آن موتور  تلفن همراه اَپطریق یک 
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کار کنند و  اَپخواستیم تا با می هاآنر محل شرکت و از آوردیم دخیلی مهم بود. ما افراد مختلف را می

کردیم تا حس کاربر را نسبت به محصول بفهمیم و در طی حدود یک را دنبال می هاآنهر حرکت  دقتبه

 درست کردیم. نمونه اولیه 6، 5سال 

  ند یا کرددر رشد شرکت چه بود؟ آیا کمک می هاآنچه کسانی بودند و نقش  مدیرههیئتاعضای

 شدند؟که مانع راه شما میاین

. گذارانسرمایهبودیم و بابی یزدانی و فرزاد نعیمی از طرف  گذارانبنیان عنوانبهمن و بابک پهلوان  نیما:

های بزرگی کردند. به ما دایره عمل کردند و کمکی میهمراهما خیلی خوب بودند و  مدیرههیئتاعضای 

دادند. یک وکیل هم برای کارهای حقوقی احتیاج می مؤثریهای مفید و مشاوره واقعاًوسیعی داده بودند و 

 داشتیم و چند بار هم وکیل عوض کردیم.

  ؟کنندمیهای نوپا چطور کار با شرکت منطقهوکالی این 

یک  معموالًهای موفق از مراحل اولیه بسازند. برای همین خواهند روابط خودشان را با شرکتوکال می نیما:

ن دریافت پول کار دهند که تا آن حد برای شما بدودالر به یک شرکت می 20000 مثالًمقداری اعتبار، 

را بدهید. خالصه ما چند بار  هاآنکه شما توانستید سرمایه جذب کنید باید پول ولی بعد از این کنندمی

فکر کردیم. دوران پر  یراهبردهای وکیل عوض کردیم، چندین بار به تغییر اساسی محصول و چرخش

 و کمک ما بودند. همراههمیشه  مدیرههیئترا طی کردیم ولی  وخیزیافت

شک داشتیم ولی  B2Cیا  B2Bبگیریم. خیلی روی  بازخوردنسخه آلفا را روی ویندوز خیلی زود دادیم تا 

 را نهایی کردیم. B2C نهایتاً

  بود؟ چطورشروع عرضه محصول به بازار 

ر را نهایی کردیم و عرضه کردیم. ما با یک شرکت روابط عمومی کا اَپبود که ما  2011تابستان  نیما:

های حوزه محصولمان را جور کنیم. ما را با وبالگ« داستان»کردیم که خیلی به ما کمک کردند که می

ه ما معرفی یک کنفرانس در اسپن کلرادو ب هاآندر ارتباط قرار دادند تا توجه بقیه را جلب کنیم.  فنّاوری

شدند و در مورد های نوپا همه دور هم جمع میهای بزرگ و شرکتآنجا فضایی بود که مدیران شرکت کردند

هم بودند و از  دارای فناوری پیشرفتههای بسیاری از مدیران شرکت کردند.فکری میبحث و هم فنّاوری

های نوپا برقرار بود. ما مسابقه را بردیم و یک مسابقه هم بین شرکتلحاظ روابط عمومی خیلی خوب بود. 

بود که باید  اَپواقع شدیم. ماجرای عرضه به بازار ما هم خیلی جالب بود. محصول ما یک  موردتوجهخیلی 

ان کنند. هفته قبل از مسابقه ما تصمیم گرفتیم برای امتح بارگیریدادیم تا مردم استور اپل قرار میاَپدر 
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استور بگذاریم و روز مسابقه با اسم اصلی آن را عرضه پاَدر  آلفرد رکردن محصولمان آن را با اسم مستعا

مورد استقبال واقع شد و  شدتبهما  اَپتبلیغی هم نکرده بودیم  اصالًدر همان یک هفته که ما  اتفاقاًکنیم. 

 اَپ عنوانبهر مثبت نوشتند و حتی اپل آن را داشت. بعد از یک هفته کاربران کلی نظ بارگیریچند ده هزار 

معرفی کرد و این بهترین اتفاق ممکن است چون در کانون « 66خدمات مبتنی بر مکان»در بخش  برگزیده

واقع شد و مردم  موردتوجهقدر آلفرد شود. خالصه آنناگهان چندین برابر می گیرید و کاربرانتوجه قرار می

 که دیگر تصمیم گرفتیم همان اسم را حفظ کنیم!بودند  کردهنصبو  بارگیری

 

 به کاربران … اَپ آلفرد، شرکت کلورسنس برای پیشنهاد رستوران و

کردیم. سرمایه اولیه که در دور جذب سرمایه خودمان را آماده میدر « ب»داشتیم برای دور  2011در پاییز 

ماه گذشته بود و نیاز به جذب سرمایه جدید داشتیم. با یک  15ماه بود و  18جذب کرده بودیم برای « الف»

 بود که ناگهان چند تا پیشنهاد تملک گرفتیم! شدهتمام تقریباًجدید صحبت کردیم و  گذارانسرمایهسری از 

 فرایند چگونه بود؟ 

خواهیم با شما صحبت کنیم. ما فکر کردیم از محصول ما خوششان آمده و زدند که می یانامهراابتدا  نیما:

هایشان استفاده کنند. وقتی رفتیم برای صحبت خیلی صریح گفتند که خواهند از نتایج آن در برنامهمی مثالً

عالقه کرده بودند و و توییتر ابراز  بوکفیسخواهیم کل شرکت شما را بخریم! سه شرکت گروپان و ما می

مباحث پیش رفت. کمی بعدتر گوگل هم وارد شد و بعد از مذاکرات، اواخر پاییز در مورد جزییات فرایند 

ما با گوگل توافق کردیم. بیشتر افراد تیم به گوگل پیوستند و ما شروع کردیم به انتقال  ،خرید شرکت

 .فنّاوری

                                                                                                                                              

66 Location-based services: 

های همراه پیشرفته امکان تشخیص مکان دقیق کاربر را دارند. خدمات مبتنی بر مکان با استفاده از این اطالعات به کاربر خدمات ارائه اکثر تلفن

 ز این نوع خدمات است.ر روی نقشه اها از کاربر یا ارائه مسیر حرکت بهای خاص بر اساس فاصله آنیافتن رستوران مثالً ؛کنندمی
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  انتخاب کردید؟ را گوگل چطوربین این چند گزینه 

چون آن زمان گروپان خیلی سروصدا کرده بود و  خصوصبهما بین گروپان و گوگل مردد بودیم  نیما:

توانست به دردشان بخورد. آن زمان گروپان هنوز عرضه عمومی هم نشده بود ولی محصول ما هم خیلی می

ت مادر در آینده و نیز زندگی این است که وضع شرک مسئلهخیلی مطرح بود. عالوه بر قیمت خرید، یک 

به  اآلنخواهد بود. خالصه ما گوگل را انتخاب کردیم و  چگونهشغلی اعضای تیم بعد از ورود به شرکت مادر 

 رسد که انتخاب خوبی بوده است!نظر می

 ؟کنندمیهای نوپای موفق را شناسایی های بزرگی مثل گوگل طبق چه مکانیزمی شرکتکتشر 

های های نوپا هستند و دنبال فرصتبزرگ پیوسته در حال رصد کردن فضای شرکت هایشرکت نیما:

زیاد است و ساختن یک تیم  فنّاوریچون سرعت تحوالت  گردند.های نوپا میب برای خریدن شرکتمناس

برد. اگر شرکتی مثل گوگل بتواند یک شرکت نوپا که مناسب برای توسعه یک محصول جدید زمان می

دهد بالفاصله آن را بخرد و آن تیم را بیاورد درون ب گوگل را ساخته بیابد، ترجیح میمحصول مطلو

های نوپا های بزرگ یک بخش مخصوص فرایند خرید و جذب شرکتمجموعه خودش. برای همین شرکت

 هایریفنّاوها و و دنبال سرنخ برای شرکت کنندمیمنظم تحوالت بازار را رصد  طوربهدارند. اعضای این تیم 

ها را با جدیت دنبال ها و رسانهگاهها، وبوبالگ هاآنجدیدی هستند که ممکن است بازار را دگرگون کنند. 

بررسی  هاآنشوند و معرفی می هاآنا افراد امین به ها هم از طریق کارکنان گوگل ی. خیلی از شرکتکنندمی

بودیم که در آن زمان خریده شدیم چون  شانسخوششوند. از لحاظ زمانی ما و بعد وارد مذاکره می کنندمی

 خدمات مبتنی بر مکان از رونق افتاد. تدریجبه بعدازآن

  پیش رفت؟ چگونهشدن با گوگل  یکپارچهفرایند 

ی هوش ها و موتور اصلنامهیعنی ادغام کردن بر فنّاورینیما: ما بعد از آمدن به گوگل شروع کردیم به انتقال 

ما تا دو سال بعد وجود  اَپبالاستفاده ماند. البته  عمالً «رابط کاربر»مان در کدهای گوگل. بخش مصنوعی

 منقرض شد. کالً بعدازآنشد. داشت ولی پشتیبانی نمی

  به گوگل کمک  صحنهپشتبالاستفاده ماند چون کار اصلی شما در  عمالً« رابط کاربر»گفتید بخش

اگر شما از ابتدا هدفتان این بوده باشد که شرکتی بسازید که بخواهید توسط  . به عبارتیکندمی

الزم بود چون در  حالدرعینگوگل یا امثال آن خریده شوید، ساختن رابط کاربر فعالیتی زائد ولی 

ماند. آیا این تحلیل درست های مغز هوش مصنوعی شما هم ناشناخته میغیر این صورت ارزش

 است؟
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خیر! این درست است که رابط کاربر بالاستفاده شد ولی این فرض که ما شرکت را طوری بسازیم که  نیما:

یک شرکت  گذارانبنیانتر بخرند غلط است! این انگیزه درست نیست. گوگل یا امثال آن بخواهند ما را گران

لشان تغییری در عالم خارج را حل کنند و با محصو مسئلهکه دوست دارند یک نوپا باید کار کنند برای این

ایجاد کنند. باید دغدغه رفع یک مشکل را داشته باشند. اگر این دغدغه و این میل درونی وجود نداشته 

قدر قدر فراز و نشیب در این مسیر ناشناخته وجود دارد و آنرسد. آنباشد، کارشان به نتیجه مطلوب نمی

ی که اگر آن میل درونی وجود نداشته باشد بعید است لحظاتی هست که ممکن است سرخورده و ناامید شو

سازی خیلی خوب و جدید را از هیچ می چیزیکه داری ک سالی دوبتوانی تا انتها ادامه بدهی. آن یکی 

 های آن دوران بسیار خوب و مفید بود.جذاب است. فرایند یادگیری و تجربه

 برای کارکنان شما در شرکت نوپا، چه اتفاقی افتاد؟ 

 تدریجبهوقت گوگل بودند و نفرشان تمام 9نفر از اعضای تیم به گوگل آمدند که  12یعنی حدود  اکثراً نیما:

خواست و برای همین از طریق های مختلف جذب شدند. گوگل تیم ما را هم میعالیقشان در گروه تناسببه

این ادغام منتقل شد. روال کار سال به افراد تیم ما عواید ناشی از  4در طول  «آپشن سهام»مکانیزم 

 «رسیده»دهند که هر ماه هزار سهم آپشن از سهام گوگل می 48000 به شما مثالًاست که  ترتیباینبه

که شما  کندمیاین شرایط را پیدا  به شرطیهای شما . آپشنکندمییعنی قابلیت نقد شدن پیدا  شودمی

بالفاصله  کنندمیهای نوپا را جذب های بزرگ که شرکتشرکت ترتیباینبههنوز در استخدام گوگل باشید. 

قدر پول گیرشان دهند چون در آن صورت این افراد ممکن است آنمبلغ خرید را به کارکنان شرکت نوپا نمی

که این تیم را حفظ کند برای همین این  خواهدمیبیاید که تصمیم بگیرند دیگر کار نکنند! ولی گوگل 

انگیزه بدهد که در شرکت مادر بمانند. ما یک نفر هم  شدهجذبچیند که به افراد تازه را می ساله 4برنامه 

را  تلفن همراه اَپبرای ما  درواقعدر آرژانتین داشتیم که کارش خیلی خوب بود و او هم آمد گوگل. او 

ا کردیم که برای او را پید ،یا یک شرکت تخصصی این کار freelancer.comداد و ما از طریق توسعه می

کردیم و خیلی خوب از کار در آمد، برای همین او را بنویسد و خیلی خوب بود. مدام اسکایپ می اَپما یک 

 هم آوردیم گوگل.

  بود؟ چطورفرایند ادغام 

در عمل اتفاق  آنچهاست ولی  وبلبلگلفرایند ادغام شدن خیلی سخت است! تصویر اولیه خیلی  نیما:

در ادغام  مثالً ؛قرار نگیرد موردتوافقاگر پیش از ادغام طرح مشخصی  خصوصبهتر است، سخت افتدمی

پ مستقل باقی بماند و حتی محصول خودش را مستقل آتوافق شد که تیم واتس عمالً بوکفیسپ با آواتس

دوست دارید  توانید همان کاری را کهشود که شما میپیش از ادغام گفته می عموماًحفظ کند.  بوکفیساز 
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ی کنید و همکارهای مختلفی که در شرکت مادر هستند انجام دهید. ولی در عمل شما مجبورید با تیم

خاص قضیه سخت شد چون طرف مذاکره ما  طوربهگیرید. در مورد ما های قبلی فاصله میاز برنامه تدریجبه

که ما به گوگل آمدیم پیشنهاد از این ، چند ماه بعد2012بود که در تابستان  در گوگل خانم مریسا مایر

در کدهای  هاآن، تلفیق و اجرای دوباره فنّاوریی یاهو را گرفت و از گوگل رفت! مدتی در انتقال مدیرعامل

 آنالیتیکس گوگل رداختیم. من و بابک به بخشکم به موضوعات دیگر پگوگل کار کردیم و بعد از مدتی کم

 رفتیم.

 تواند شرکتی به این بزرگی با چند ده هزار کارمند می چطورکه م و اینکمی هم به گوگل بپردازی

به کارمندان  چطورشرکت گوگل  دیگرعبارتبهنوآوری و خالقیت را در سازمان خود نهادینه کند؟ 

 دهد؟خود انگیزه کافی برای خالقیت و نوآوری می

دوست  واقعاًهای جذاب و کارهایی که که روی پروژههای نوپا مشترک است. اینبخشی از آن با شرکت نیما:

داری انجام بدهی مشغول باشی. لذت ساختن چیزهای جدید مهم است. البته پاداش مادی خیلی زیادی 

ی مهم است. استقالل گیری که در رشد شغلی خیلندارد ولی اگر بتوانی ایده مهمی را عملیاتی کنی ارتقا می

توانی در راستای عالیقت حرکت کنی. ارتقای سازمانی خیلی به گیری و بهتر میو آزادی کاری بیشتری می

 ن همآبوده است. نتیجه مشخص  مؤثرمهم، پیچیده و  چقدردهی این بستگی دارد که کاری تو انجام می

ست. مزیت گوگل بر یک شرکت نوپا آن است که افزایش حقوق، آزادی عمل بیشتر و منزلت اجتماعی باالتر ا

های توانی به پروژهشکست زیاد نیست. اگر در یک پروژه موفق نشدی می خطرپذیریآرامش خاطر داری که 

دیگری بپردازی نه اینکه مثل یک شرکت نوپا از کار بیکار شوی! منابع زیادی وجود دارد، فضای مجموعه 

ها را نداری و از این کدامهیچفراهم است. در یک شرکت نوپا شما  چیزهمهبخش و مساعد است. آرامش

اشد و یکی را بر دیگری ترجیح درگیر هستید. شاید روحیه و شخصیت افراد متفاوت ب خطرپذیریهمیشه با 

 های متفاوتی از زندگی بستگی داشته باشد.د و یا شاید به مرحلهبده

از وقت خود را به  %20آن اینکه هر کارمند گوگل حق دارد  گوگل یک مکانیزم برای تشویق نوآوری دارد و

وقت به کسی  %20یعنی الزم نیست برای آن  ؛که دوست دارد صرف کند هر کاریانتخاب خودش روی 

ها کروم در همین زمانها ساخته شد یا مرورگر گوگل %20میل در همین سرویس جی مثالً ؛گو باشیدپاسخ

توانید آن چیزی را که کارمند گوگل در بهترین فضای کاری و همه امکانات می عنوانبهکلید خورد. شما 

انگیزی است! درست است که از همه منافع مادی ناشی از آن دوست دارید بسازید. این خیلی تصویر وسوسه

شوید ولی همین که احساس مالکیت معنوی نسبت به آن محصول دارید باعث ایجاد محصول منتفع نمی

کنید. مجموعه هم که دارید با کارتان دنیا را عوض میشود. احساس اینمی زائدالوصفیرضایت احساس 

 هم برقرار است. خطرپذیریدهد، زندگی راحت و بدون . حقوق مناسبی میکندمیامکانات زیادی فراهم 
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 بینید؟می چگونههای نوپا را شرکت بومزیستشما آینده  ترتیباینبه 

های بزرگ پا بگیرند. استفاده های نوپا در درون شرکتاست. شاید روزی برسد که شرکتمهمی  سؤالنیما: 

یابد. البته از سوی دیگر همین شکست هم کاهش می خطرپذیریو  کندمیها را کم از منابع مشترک هزینه

در این زمینه هایی ایده اتفاقاً 67شود. بخش گوگل ونچرزها باعث تالش بیشتر و نتیجه بهتر هم میمحدودیت

 دارند.

  بینید؟می چطوررا  فنّاوریآینده 

مهم این است که  هایسؤالکنیم. یکی از این یکی از چیزهایی است که ما خیلی به آن فکر می اتفاقاً: نیما

تغییر  چگونههای نوپا سازوکار شرکت مثالًکه مطرح کردید  طورهمان اشتغال در آینده چگونه خواهد بود؟

 شود یا نه؟های بزرگ منتقل میهم به درون شرکت هاآنگیری خواهد کرد؟ آیا شکل

جدید از بین  هایفنّاوریها هستند که با ورود شود نگاه کرد. بسیاری از شغلدیگر هم می زاویهاز یک  

است  شدهمنقرض عمالً رایانه زمانی بعضی افراد تایپیست بودند که این شغل با فراگیر شدن مثالً ؛روندمی

. یا شرکت پست آمریکا در معرض کنندمیتایپ  رایانهبنویسند خودشان با  کهاین جایبهر همه دیگ

معنی رسانی دیگر دارد بیشود و نامهیانجام م رایانامهورشکستگی است چون اکثر مکاتبات دیگر از طریق 

ها را قرض شود. بسیاری از شغلدیگر هم منهای شود. در همین روند بعید نیست که بعضی از شغلمی

بینی فروکاهید که ممکن است زمانی برسد که های قابل پیشتوان به لیستی از کارهای مشخص و روالمی

گیرد کار یک راننده آن است که مجموعه اطالعاتی را که از محیط می مثالً ؛قابل تفویض باشد رایانهبه 

 اآلنبرسد که چگونه حرکت کند.  بندیجمعطی را ارزیابی کرده و به و شرایط محی پردازش کند و مسیر

 اآلنکه این توانند انجام دهند کماهمه این کارها را می هارایانهو  شدهساختهگرهای متنوع و قوی حس

ندارند و همین  و نیازی به راننده کنندمیحرکت  رایانهگوگل با موفقیت خودروهایی را ساخته که توسط 

های اولیه آن در بازار هم عرضه شد. هنوز موانع قانونی زیادی پیش روی آن هست ولی هماه پیش نمون چند

دیگر نیازی به  ترتیباینبهی از خودروها بدون راننده خواهند بود. توجهقابلسال دیگر سهم  10 مطمئناً

 راننده نخواهد بود.

کند و در شرایط پیچیده تصمیم مناسب بگیرد هوش مصنوعی، یعنی همان مغزی که اطالعات را پردازش 

حساسات بشری را تشخیص داده و توانند ااند که میشدهساختههایی ربات اآلنرشد کرده و  شدتبه

بسیاری  ،هارایانهگذرد. از هوش مصنوعی می فنّاوریالعمل مناسب نشان دهند. به نظر من مسیر آینده عکس

                                                                                                                                              

67 Google Ventures 
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 انگیزهیجانخواهند آموخت. این آینده به نظر من خیلی  خوبیبهت و از بشر از کارها را به عهده خواهند گرف

دار ها عهدهرو خواهد ماند از این سنخ که اگر ربات پیشِ همچنانبغرنجی  سؤاالتو متفاوت خواهد بود. البته 

مهم و  سؤاالتها ها خواهد بود؟ اینهای بشری و زیربنای اقتصاد شوند، چه کسی صاحب رباتفعالیت

 سختی هستند!

  از گفتگو با شما خیلی لذت بردیم گذاشتید، کهوقتیتشکر از. 
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 :های نوپاشرکت نهادهای پشتیبان
تقویت نوآوری و عرضه تجاری آن در پشتیبانی و در گذر سالیان و به فراخور نیازهای موجود، نهادهایی برای 

مورد افول  گهگاهازها رشد کرده، به بلوغ رسیده و است. این نهادها به تناسب تغییر نی شدهتأسیسبازار 

تر . در این بخش ابتدا مروری اجمالی بر برخی از این نهادها داشته و سپس به بررسی دقیقاندشدهواقع

 پردازیم.می هاآنسازوکارهای درونی 

 :یفناور و علم هایپارک
ی دانشگاه وی علم وی قاتیتحق مراکز جوار در عمدتاً که هستندی مراکزی فناور و علمی هاپارک

 نیاول ازی کی. کنندمی عمل هادانشگاه از برآمدهی هاینوآور سازیتجاریی راستا در و شدهتأسیس

 فراهم آنی اصل کارکرد و شد تأسیس استنفورد دانشگاه کنار دری الدیم 1950 دهه در مراکز نیا هاینمونه

 با هاپارک نیا وندیپی اقتضا به. است بوده دانشگاه از شده منشعبی هاشرکت استقراری برایی فضا آوردن

یی فضا در انیبندانشی هاشرکت استقرار و نشیگز بر هاآن رانیمد اهتمام ،یعلم مراکز و هادانشگاه

ی برا مناسبیی فضا ها،دانشگاه و کارآفرینان انیمی علم تعامالت وی نهبرهم جادیا با که است متمرکز

 .کنند جادیای نوآور و تیخالق

 انیبندانشی هاشرکت رشدی برای اختصاصی فضا جادیای هانمونه نیاول ازجملهی فناور و علمی هاپارک

ی المللنیب انجمن» استناد بهی ول ندارد وجود هاپارک نیای اصل هایویژگیی برای واحد فیتعر. است

 :است ریز موارد هاآنی اصلی کارکردها ازجمله« یفناور و علمی هاپارک

 صنعت و دانشگاه انیمی نوآور نهیزم دری همکاری برا مؤثری بستر جادیا 

 متخصصان و کارآفرینان ها،شرکت نیب ارتباط لیتسه 

 تیخالق وی نوآور فرهنگ تیتقوی برای طیمح جادیا 

 هاآن رشد و هاشرکتی ریگشکل لیتسه 

 از برآمده و انیبندانشی هاشرکت استقرار منظوربه که هستندیی هاشهرک درواقعی فناور و علمی هاپارک

 افرادیی افزاهم و آوردنگردهم قیطر ازی نوآور لیتسه بر هاآن تمرکز و اندشدهساخته وی طراح هادانشگاه

ها این پارک %90اند. در درون های دانشگاهی واقع شدهها در پردیسم این پارکسویکبیش از . است خالق

 با فناوری شهرک کی عمدتاًی فناور و علم پارک کیمراکز دانشگاهی و تحقیق وجود دارند.  مراکز رشد،

 و مناسبیی اجرا وی اداری فضا ارائه درواقع آن خدمات ترینمهم که ستهاشرکت ازی متنوع گستره
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هایی بزرگ شهرک صورتبههای علم و فناوری اکثر پارک روازاین .است التغمست و ساختمان امکانات

 در [14] هکتار دارند 20های علم و فناوری مساحتی بیش از پارک %50بیش از  کهنحویبههستند 

 وجود باشد داشتهی میمستق نظارت هاشرکت تیفعال بر کهی متمرکز تیریمدی فناور و علمی اهپارک

 عموماً. شودیم محدودی کیزیفی فضا نیا در حضوری برا الزم طیشرای هاحداقلی بررس به صرفاً و ندارد

 و برندینم خود رمجموعهیزی هاشرکت تیموفق عدم ای تیموفق ازی میمستق نفعی فناور و علمی هاپارک

 .ستندین هاشرکت دارسهام

تنها  کهنحویبهها و نهادهای غیرخصوصی است ها در اختیار دانشگاهدر بسیاری از موارد مالکیت این پارک

های خصوصی رو به رشد که سهم پارک حالدرعینخصوصی هستند.  کامالًهای علم و فناوری پارک 16%

 ، از نوعی حمایت نهادهای عمومی برخوردارند.تأسیسدر ابتدای  خصوصبهها، است ولیکن اکثر پارک

 :رشد کزامر
 و علمی هاپارک از پس ،ینوآور نندهکتقویتی نهادهای بعد الیه توانیم را «انکوباتور» ای« رشد مرکز»

 هاآنی برا که آوردیم فراهم نوپای هاشرکتی برای التیتسه که استی سازمان رشد مرکز. کردی تلقی فناور

 ا( یپلیاندپالگ مانند) باشدی خصوص تواندیم سازمان نیا. سازد برطرف را شرکت کی یاندازراه یدردسرها

 معموالً مراکز نیا. )مانند استارتکس( دانشگاه به وابسته ای و باشد یدولت ا( یهکردوجومانند ) باشد نهادمردم

 .هستند واحد تیریمد کی طرهیس تحت عموماً وی فناور و علم پارک کی از ترکوچک اریبس

نوعی بسترسازی  درواقعی از مراکز رشد توجهقابل تعداد کهطوریبهدهای مختلفی دارند مراکز رشد کاربر

حدود  [14] «آمریکا انجمن ملی مراکز رشد»باشند. می ها برای ایجاد رشد اقتصادی در مناطق محرومدولت

در  هاآن %90مرکز رشد در جهان برشمرده است که بیش از  7000مرکز رشد در آمریکا و بیش از  1250

و  موردتوجهمراکز رشد که در این گزارش  آن نوعی از وجودبااینراستای توسعه اقتصادهای محلی هستند. 

 .استهای جدید و نوآوری معطوف آن دسته از مراکز رشد است که به گسترش فناوری استحائز اهمیت 

 مشاوره هاآن به نوپا یهاشرکت یبرا مشترک یادار امکانات و فضا گذاردن اریاخت در بر عالوه رشد مراکز

 یهاشرکت به مدتمیان برنامه کی قالب در معموالً رشد مرکز خدمات. دهندیم زین یتیریمد و یتجار

 مدت و گرفته صورت نشیگز و درخواست ندیفرا کی یط رشد مرکز به ورود. شودیم ارائه تیحما تحت

 تازه یهاشرکت از تیحما بر رشد مراکز در تمرکز. باشد شتریب ای سال 3 تا تواندیم هاآن شدن منتفع

 .است درآمدزایی مرحله تا وریافن توسعه هیاول مراحل از تأسیس

 :باشد ریز موارد شامل تواندیم رشد مرکز کی خدمات
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  وکارکسب هیاول امکانات آوردن فراهم 

  یانسان ارتباطات شبکه جادیا 

  یابیبازار امور در کمک 

  پرسرعت نترنتیا به اتصال 

  یحسابدار و یمال تیریمد نهیمز در کمک 

  و تسهیالت مالی یبانک یهاوام افتیدر در لیتسه 

  های تجاریطرح ارائه یهامهارت آموزش 

  یدانشگاه مراکز با ارتباط لیتسه 

  یتجار یشرکا افتنی به کمک 

 جسورانه گذارانسرمایه جذب به کمک 

  وکارکسب یلیتفص یآموزش یهادوره 

  انیمرب و نیمشاور گروه 

  تیریمد مناسب میت افتنی 

  هاشرکت وکارکسب فرهنگ به دهیشکل 

  هاشرکت یورافن سازیتجاری یراستا در ییراهنما 

  تیمالک حقوق امور تیریمد 

 ،یافزارنرم ،یعمران ان،یبنیفناور عیصنا ازجمله باشد، عیصنا از یعیوس ةگستر زبانیم تواندیم رشد مرکز

 رشد مراکز از یمین از شیب. یارسانه و یگردشگر ،یدیتول ،فضایی ،یهنر ،یستیز ،یکیالکترون تجارت

 تمرکز صنعت کی یرو یتخصص صورتبه هاآن از ایعده و هستند عیصنا از یمختلط مجموعه یرایپذ

 .کنندمی

 که دارد یمتعدد یفاکتورها به یبستگ ببرد سر به رشد مرکز در است مجاز شرکت کی که یزمان مدت

 یهاشرکت. کرد اشاره نیکارآفر یتجار ییتوانا سطح و شرکت وکارکسب تیماه به توانیم عمده طوربه

 نیهم به و کنندمی یط خود یفناور توسعه یبرا را یتریطوالن دوره مثال، یبرا ،یستیز علوم با مرتبط

 در شرکت کی استقرار نیانگیم آمار طبق. کندمی جلوه موجه رشد مرکز در هاآن مدتطوالنی حضور جهت

 توسعه و شرفتیپ زانیم به شتریب شرکت کی کردن مرخص یبرا رشد مراکز غالب. است ماه 33 رشد مرکز

 .دهندیم یکمتر تیاهم زمان به و کنندمی توجه (کار یروین اندازه ای درآمد سطح مثالً) آن
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 :ساختارهای انگیزشی در مراکز رشد
گفته شد تمرکز ما در این گزارش بر آن دسته از مراکز رشد است که بر نوآوری و  ازاینپیشگونه که همان

که یک مرکز رشد موفق باشد عوامل متعددی . برای آن68کنندمیبنیان تمرکز های دانشگسترش شرکت

که این تعادل و هماهنگی برقرار همکاری پیش بروند. برای اینباید دست در دست یکدیگر داده و با نهایت 

شود باید ساختارهای انگیزشی مناسبی برقرار باشد که هر یک از بازیگران این عرصه نفع خود را در راستای 

 موفقیت مراکز رشد ببینند.

دو نوع نفع حاصل  عموماًگذارند های نوپا میمدیران مراکز رشد به ازای خدماتی که در اختیار شرکت

اجاره یا حق استفاده از امکانات را از  عنوانبهدر وهله اول ممکن است هزینه ثابت ماهیانه  هاآن. کنندمی

 صرفهبهپیوستن به یک مرکز رشد را  عموماًهای نوپا شرکت وجودبااینهای نوپا دریافت کنند. شرکت

های موازی از قبیل ایجاد یک دفتر های گزینهبت هزینهبه نس معموالًماهیانه  بینند زیرا این هزینهمی

 مستقل کمتر است.

توانند با شناسایی هاست. مدیران مراکز رشد مینوع دیگری از انتفاع نیز در برابر شراکت در این شرکت

بخشی  امکانات الزم از قبیل فضای کار و سایر نیازها، تأمینبا مناسب و با آینده درخشان،  های نوپایِشرکت

 گذاری کنند.سرمایه هاآندر  درواقعو را در اختیار بگیرند  هاآناز سهام 

وپاگیر اداری و یک شرکت نوپا و مراحل دست تأسیسپرداختن به حواشی  جایبهاز سوی دیگر  کارآفرینان

کردن از بخشی از  نظرصرفبا  هاآن ترتیباینبهروی ایده اصلی خود تمرکز کنند.  مستقیماًتوانند اجرایی می

خرند. از منابع مالی فعلی یا سود آتی خود، برای خود امکان تمرکز هرچه بیشتر بر روی موفقیت خود را می

در کمترین  کنندمیتالش  هاآنهای نوپا، های ماهیانه برای اکثر شرکتسوی دیگر به دلیل وجود هزینه

جلب  هاآنگذاری در دیران مراکز رشد را برای سرمایهزمان ممکن بتوانند توفیق خود را اثبات کرده و نظر م

 کنند.

 :دهندهشتاب
 و تیموفق عیتسر قصد یتیحما فشرده یهادوره یبرگزار با که شودمی گفته یسازمان به دهندهشتاب

 مشاوره به رشد، ةیاول مراحل در ،تأسیس تازه یهاشرکت از یاریبس. دارد را نوپا یهاشرکت شرفتیپ

 نیا. آنهاست به جانبههمه کمک هادوره نیا یبرگزار از هدف و ازمندندین ورانهافن و یمال ،یابیبازار ،یتیریمد

                                                                                                                                              

و در نواحی محروم و برای گسترش اقتصادهای محلی ایجاد  هاگیرند که عموماً توسط دولتدر مقابل این مراکز رشد آن دسته از مراکز قرار می 68

 حال که اثرات مثبت اقتصادی دارند از حوزه بررسی این تحقیق خارج هستند.شوند که درعینمی
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 با دهندهشتاب ،این بر عالوه. است همراه یادار وکارکسب یفضا گذاشتن اریاخت در با معموالً هایبانیپشت

 خود آن از را هاآن یآت سهام از یبخش خود تیحما تحت یهاشرکت از کیهر در هیاول گذاریسرمایه

 آن یدرآمد یاصل منبع کندمی افتیدر خود خدمات قبال در دهندهشتاب که یآت سهام مجموعه. کندمی

 .بود خواهد

 دهندهشتاب کی یاصل دهیا. هستند تیخالق وی نوآور کنندهتقویت ینهادها از حلقه نیآخر هادهندهشتاب

 وارد رشد مرکز کی به متفاوتی هازمان در هاشرکت. دهدیم رخ رشد مرکز در که استی ندیفرا عیتسر در

 دهندهشتاب کی هدف. رسندیم هاآن مورد دری ریگمیتصم به رشد مراکز رانیمد ،یمدت از پس و شوندیم

 دوره کی وارد همزمان صورتبه ،یدانشگاه دوره کی مشابه را نوپای هاشرکت ازی امجموعه اوالً که است آن

 چندماهه عیسر دوره کی در را هاآن شکست ای تیموفق ندیفرا ،یزوریکاتال نقش با ثانیاً و کنند دهندهشتاب

 و قرارگرفتهی ابیارز مورد ماه چند از پس شوندیم رشد مرکز وارد کهیی هاشرکت ترتیباینبه. کنندی ابیارز

 نوعیبه افتیره نیا. شوندیم منحل وگرنه دهندیم ادامه خود کار به باشند مناسبی هاتیقابلی دارا اگر

 .است معاصر دوران در فنّاوری عیسر تحوالت به عرصه نیا گرانیبازی عیطب العملعکس

 از یفکر و یمال فشرده تیحما و مشاوره :است دهندهشتاب دوره کی زهیمم وجه یاساس گیریجهت دو

 سازوکارهایی ،مطلوب نیا به دنیرس یبرا. هاآن از عیسر عیترف و توسعه متقابل انتظار و عضو یهاشرکت

 رفتهیپذ نیکارآفر برجسته یهامیت فقط هادوره نیا در تیعضو یبرا انیمتقاض لیخ انیم از. شودمی لحاظ

 داده حیترج یانفراد انیمتقاض بر چندنفره یهاگروه مثال، یبرا ،کارآفرینان یابیارز جهت در. شوندیم

. است تنیدهدرهم هامشغله و فیوظا یچندپارگ با همواره وکارکسب یشرویپ که یروازاین. شوندیم

 در و کنندمی افتیدر (کایآمر دالر هزار 50 یال 20 حدود در) یمحدود هیسرما شدهپذیرفته یهاشرکت

 دانست ییهاکالس را هاکنندهشرکت یترق نردبان بتوان دیشا. نندیبیم تیترب و آموزش ماهه 3 دوره کی

 در. کنندمی برقرار یکدیگر با دوره کی یاعضا کهی مشترک یفکر تعامل و شودمی برگزار هاآن یبرا که

 ارائه گذارانسرمایه از یجمع یبرا را خود داتیتول از یگزارش دیبایم «آموختگاندانش» دوره نیا انیپا

 .شودمی نیتضم دوره اتمام از بعد یشتریب یهایگذارهیسرما یحت هادهندهشتاب از یبرخ در. کنند

ورود  یبرا یادیز و تقاضای لیتما نوپا، یهاشرکت تیموفق در هادهندهشتاب توجهقابل یاثرگذار جهت به

 کندمی اقتضا آنان یسودآور خاص مدل و هادهندهشتاب یخصوص تیمالک. دارد وجود هادوره نیا به

 نشان آمارها. دهند قرار یمتقاض یهاشرکت یمال یاحتمال تیموفق از قیدق یابیارز هیپا بر را خود نشیگز

 به موفق درصد 3 تا 1 فقط کایآمر برتر یهادهندهشتاب در حضور یبرا کنندگاندرخواست انیم از دهد،یم

 کی عمر یبعد یهادوره در هیسرما جذب در مؤثری نقش دیشد رقابت نیا از کردن گذر. شوندیم ورود

 .داشت خواهد نوپا شرکت
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 :تیموفق یارهایمع
 ویی شناسا هاآن ترینمهم و هستند مشابه وبیشکم دهندهشتاب 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

 .کنند تجربه رای موفق خروج ای پیداکرده

 دانشگاه چند دیاسات که یپژوهش بنا بر. ستین نهیهز یب کارآفرینان یبرا دهندهشتاب برنامه کی در تیعضو

 یآت سهام از درصد 6 نیانگیم طوربه کایآمر در هادهندهشتاب [16]اندداده انجام MIT دانشگاه ازجمله

 هر اریاخت در هیاول هیسرما دالر هزار 25 تنها متوسط طورهب کهدرحالی کنندمی طلب را عضو یهاشرکت

 .دهندیم قرار کی

 شد ادی آن از که یپژوهش در. کندمی آشکار را هابرنامه نیا یخروج به ترقیدق ینگاه لزوم امر نیهم

 پیشنهادشده هاآن یکارآمد به نسبت تیشفاف جادیا و یآموزش یهادوره نیا یابیارز یبرا زین ییارهایمع

 آموختگیدانش از بعد عضو یهاشرکت تیموفق گیریاندازه با توانیم را دهندهشتاب کی یکارآمد. است

 رانیمد که تیموفق یهاآمار از یتعداد. کرد مشخص دهنده()پایان دوره و خروج از برنامه شتاب

 :است شده آورده زیر در دارند اتفاق آن بر کایآمر برتر یهادهندهشتاب

 

  (گذاریقیمت دوره نینخست ای) «خروج» از بعد هاشرکت یمال ارزش 

 یسهام مرحله به که های برآمده از مراکز رشدشرکت مجموعه به را متوسط نیا محاسبه توانیم

 محدود بوده است (کایآمر وکارکسب یفضا در) دالر ونیلیم 1 حداقل هاآن ارزش ای دهیرس عام

 .کرد

  شوندیم «خروج» به موفق که ییهاشرکت درصد. 

  شدند هیسرما جذب به موفق پایان دوره از پس که اعضا از یسهم. 

  آموختگیدانش از پس عضو یهاشرکت طرف از شدهجذب هیسرما متوسط 

 آنچه بر مازاد کرده، جذب هیسرما زانیم چه آموختگیدانش از بعد سال 1 تا شرکت کی کهنیا

 یتلق شرکت بلندمدت رشد از زودهنگام اینشانه ،کندمی افتیدر دهندهشتاب از ینیتضم طورهب

 .دیآیم حساببه یمطلوب رقم دالر هزار 350 کایآمر وکارکسب یفضا در. شودیم

  هستند تیفعال به مشغول هنوز شدن آموختهدانش از بعد سال 2 ای 1 که هاشرکت از یدرصد. 

 دوره کی تأثیرگذاری شیکماب که کرد اشاره زین ریز یارهایمع به توانیم یآمار ینشانگرها نیا کنار در

 :دهندیم نشان را دهندهشتاب
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  دهندهشتاب آموختگاندانش تعداد 

 ارتباطات امکان که است اعضا تکتک یبرا یمیعظ هیسرما آموختگیدانش یقو شبکه کی

 .کندمی فراهم کار کسب بهبود جهت در را یانسان بلندمدت

  دهندهشتاب کی آموختگاندانش از گذارانسرمایه تیرضا 

 یآموزش قوت از هاآن یابیارز و مطرح گذارانسرمایه انیم در دهندهشتاب کی بودن شدهشناخته

 آموختگاندانش یارتباط شبکه بودن دیمف و دوره

  (واگذارشده سهام زانیم گرفتن نظر در با) هادوره از کارآفرینان تیرضا 

 

 :دهندهشتاب و رشد مرکز تفاوت
 یهاکمک و یگریمرب. هستند نوظهور ایپدیده هادهندهشتاب بودند، جیرا شیپ از رشد مراکز کهدرحالی

 رشد مرکز کی خدمات کهدرحالی گیردمی صورت مداوم و مدون صورتهب هادهندهشتاب در ایمشاوره

 به هاشرکت خروج و ورود بندیزمان. باشد محدود کم اجاره با یادار مشترک یفضا کی ارائه به تواندیم

 تواندیم مستمر طوربه که رشد مرکز برخالف. است شدهپیش تعیین از ثابت یهادوره یمبنا بر دهندهشتاب

 و مکان بابت که است یدستمزد و اجاره عموماً رشد مراکز درآمد منبع. باشد دیجد کارآفرینان یرایپذ

 به حقوق پرداخت و دوره هر یهاشرکت در یگذارهیسرما با دهندهشتاب کی. رندیگیم یامشاوره خدمات

 .گیردمی خود تیمالک در را هاشرکت یآت سهام از یبخش هاآن کارمندان

 دوره یانتها در. است نوپا شرکت کی وکارکسب ندهیآ به هاآن نگاه نوع دهندهشتاب یهاتفاوت ترینمهم از

 موفق بلندمدت در گفت توانیم که رسندیم اینقطه به اعضا از کی هر دهنده،دورة شتاب مدتکوتاه

 را نوپا شرکت کی یینها تیموفق ای شکست صیتشخ هادهندهشتاب. خورندیم شکست ای بود خواهند

 تنش پر و یرقابت یفضا در که هستند ییهاشرکت صدد کمک بهدر رشد مراکز کهدرحالی بخشندیم سرعت

 و کرده روبرو هاتیواقع نیا با را هاشرکت نیا هادهندهشتاب ندارند، گیریشکل و رشد امکان بازار

 .کنند سنجیامکان را خود وکارکسب که دارندیم وا نیا به را کارآفرینان
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 :مراکز رشدبررسی 

در ده، پانزده سال اخیر  ،درة سیلیکون بومزیسترشد  در مراحلِ مراکز رشد دیگرعبارتبهمراکز رشد یا 

های مختلف مراکز رشد به راه .ای دارندیلیکون جایگاه ویژهدرة س بومزیستولی امروزه در اند، گرفتهشکل

دهند تا قرار می موردحمایترا  هاآن ،پذیرند و با آموزش و منتورشیپهای نوآور و خالق را میگروه

با جذب سرمایه و  قرار گیرند تا جسورانه گذارانسرمایه وردتوجهمبه رشد مطلوب برسند بتوانند  کهدرصورتی

 توسعه محصول قدم به بازار بگذارند.

در های نوپا ممکن است خود به یک مرکز رشد مراجعه کنند و با های نوآور یا شرکتگروه ،در مواردی 

، در مواردی نیز مراکز رشد با گرفتن فضای کار و با پرداخت اجاره ماهیانه در مرکز رشد مستقر شوند اختیار

پذیرند و با را برای مدتی می هاآنو  کنندمیهای نوآور را شناسایی ، گروهدهندهشتابهای اندازی برنامهراه

نکته این است که  ترینمهم درهرصورتتا به رشد الزم برسند.  کنندمیحمایت  هاآنگذاری اندکی از سرمایه

های است که گروه گرفتهشکلی و پشتیبانی و آموزش همکاربرای ارتباط و در مراکز رشد فضای مناسبی 

الزم دست پیدا  به پیشرفتتا  کنندمیطی تر های نوپا در این محیط مراحل رشد را آساننوآور و یا شرکت

 کنند.

های اجرایی و جزییات با شبیه است ولی در روش یکدیگربه  وبیشکمهای مراکز رشد اصول فعالیت هرچند

های مختلف پردازیم تا با روشبه بررسی تعدادی از این مراکز رشد می روازاینهایی دارند، هم تفاوت

 های آنان آشنا شویم.فعالیت

 دهیم عبارتند از:قرار می موردبررسیمراکزی را که 

 پلیاندپالگ 

 نِست 

 گاراژ 

 کامبیناتوروای 

 تای 

 هَکردوجو 

 در به ثمر رساندن یک محصول ،های خالق و نوآوردر کمک به گروه یکدیگرمشابه  وبیشکممراکز رشد 

هایی های اجرایی تفاوتولی در برنامه کنندمیبه بازار عمل  هاآن واردکردنتوسط آنان و جذب سرمایه و 

انتفاعی  طوربهشود که مراکزی را شامل میعمده  طوربهگیرند. این طیف وعی را در بر میندارند که طیف مت

ای یک انجمن حرفه صورتبههستند و یا  نهادمردمشوند تا مراکزی که یک سازمان و خصوصی اداره می



112 

 

ای به آن های متفاوتی دارند که در بخش جداگانه. مراکز رشد دانشگاهی نیز برنامهکنندمیفعالیت 

 :زیر است قراربهخالصه  طوربههای مختلف مراکز رشد هدستاین  ازکلی هر یک  هایویژگیپردازیم. می

با آن بیشتر آشنا خواهیم شد  : نمونه بارز این دسته مراکز کهمراکز خصوصی و انتفاعی

پذیرند های خاص میها و مکانیزمهای خالق و نوآور را با بررسیاین مراکز گروهکامبیناتور است. وای

منتورشیپ و هدایت و راهبری قرار  زیرپوششرا  هاآن ،فضای کار تأمینو ک های مالی اندو با کمک

 موردنظرکشد بتوانند محصول ده هفته طول می معموالًکه  دهندهشتابتا در یک برنامة دهند می

، با گذارانسرمایهو در صورت موفقیت در توسعة محصول و موفقیت در جذب  خود را توسعه دهند

در ادامة کار و ورود  هاآنگیرند به شرکت نوپا که بخشی از سهام آنان را در اختیار می تشکیل یک

 به بازار کمک خواهند کرد.

سازمانی  صورتبهمراکز رشد است که  این هَکردوجو یک نمونه از :نهادمردمهای سازمان

 درواقعو  آینددرمیت ، در این نوع مراکز افراد خالق و نوآور به عضویاست شدهتشکیل نهادمردم

برای  یکدیگرهای آموزشی به گیرد تا با برگزاری کارگاهو نوآوران شکل می کارآفرینانای از شبکه

گشایند تا می یکدیگری را با همکارگیرد افراد باب ای که شکل میکمک کنند و در شبکه پیشرفت

 وپا منجر شود.یک شرکت ن تأسیسی و تولید محصول به همکاردر صورت شکل گرفتن 

 و باتجربه کارآفرینانای است که های حرفهانجمن دستازاینای تای نمونه :کارآفرینانجامعة 

و انتقال تجربیات به توسعة  یکدیگری با همکارگیرند تا با قرار می یکدیگرجوان در کنار  کارآفرینان

 های نوپا اقدام کنند.اندازی شرکتیک محصول و راه

نیز  هاآنهایی از با نمونه اند کهبودهاندازی مراکز رشد نیز فعال در درة سیلیکون ایرانیان کارآفرین در راه

مشابه فرایند کلی مراکز رشد است ولی هر یک  وبیشکمشویم. اصول فعالیت این مراکز نیز آشنا می

دهند و محل را اولویت می تأمین وکارکسببر  تأکید، بعضی کنندعمال میخود را نیز ا موردنظر تأکیدهای

اند تا با در دستور کار قرار داده باتجربهاست که جذب دانشجویان و جوانان  گرفتهشکلابتکار جدیدی نیز 

 های اولیه انگیزه نوآوری و خالقیت را در آنان ایجاد کنند.آموزش
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 پلیاندپالگ

 

گذرد های نوپا میتوسعه شرکت بومزیست در آنچهسیلیکون به نمادی از این روزها در درة  پلیاندپالگ

، فنّاورها، اعم از سیاستمداران افتدمییکون است و بسیاری از کسانی که گذارشان به درة سیل شدهتبدیل

سازی و یدههای خالقانه مبتنی بر اروند تا با فرایند فعالیتمی پلیاندپالگو غیره، به بازدید  گذارانسرمایه

 آشنا شوند. هاآنهای نوپا و به سرانجام رسیدن نوآوری و تشکیل شرکت

های پیشرفته است که توسط دو های نوپا در زمینه فناورینده شرکتدهیک مرکز رشد و شتاب پلیاندپالگ

قبل  عروف به عمیدی( در کمتر از یک دهةبازرگان تیزهوش ایرانی، رحیم و سعید عمید حضور )م

 است. شدهسیستأ

 

 یپلاندپالگ رعاملیمد یدیعم دیسع

های وکارکسبعالوه بر  و ؛ها به کارهای مختلف بازرگانی در نقاط مختلف جهان اشتغال دارندعمیدی

در خیابان یونیورسیتی در جنب دانشگاه استنفورد نیز  165مالک ساختمان شماره  درة سیلیکوندر  ،مختلف

ها مثل های نوپا در جوار دانشگاه استنفورد بعضی از این شرکتهستند در موجِ راه افتادن و توسعه شرکت

مستقر  آنجاکردند و در شروع کار و غیره واحدهای مختلف این ساختمان را اجاره می 69پِی پَلگوگل، 

سرشارشان مدل  باهوشهای نوپا جلب شد و این شرکت وکارکسبشان به یدی توجهشدند. برادران عممی

                                                                                                                                              

69 PayPal 
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ی با همکاری پژمان نوزاد به نام گذارسرمایهها را شناختند و با تشکیل یک شرکت این شرکت وکارکسب

 .ی کردندگذارسرمایهها شروع به ی عمیدزاد در این شرکتگذارسرمایهشرکت 

 

 است! یمنخوشها برای شرکت 165ساختمان شماره 

تری را برای تر و مناسببه فکر افتادند که محل وسیع هاآنهای نوپا شرکت روزافزونبعد از مدتی با موفقیت 

 درمناسبی  زیربنایهای نوپا ایجاد کنند به این منظور ساختمان بزرگی با در اختیار گذاشتن شرکت

در درة سیلیکون که متعلق به شرکت فیلیپس بود و قصد فروش و واگذاری آن را داشت را  ویلسانی

که از اسمی که برای این  طورهمانتشکیل شد.  آنجادر  2006سال  در پلیاندپالگخریداری کردند و 

کت نوپا الزم برای استقرار یک شر هایزیرساخت ، هدف این است که همةآیدبرمیند امجموعه انتخاب کرده

 و کار و فعالیت خود را شروع کنند. مستقرشدهها راهم باشد و شرکتف

شود بلکه های نوپا خالصه نمیو فضای مناسب برای شرکت زیرساختاندازی تنها در راه پلیاندپالگموفقیتِ 

مرتبط با آن های وکارکسبفناوری و  توسعة اندرکاراندستای از که توانسته است جامعه گرددبرمیبه این 

 را تشکیل دهد.

 اند:ذکرقابلزیر  قراربهاین جامعه  دهندهتشکیلهای گروه

 کارآفرینان 

 جسورانه گذارانسرمایه 

 های بزرگشرکت 

 هادانشگاه 

 المللینهادهای بین 
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 است باز همه یرو به یپلاندپالگ درب

در حال حاضر به نقاط مختلف جهان اعم از اروپا، آسیا، آمریکای التین و غیره نیز گسترش  پلیاندپالگ

نیز  گذارسرمایه 180و بیش از  است آپاستارتشرکت  300بیش از  و یا در حال گسترش است و پیداکرده

 دارند. آن همکاریبا 

 

 دارد یاژهیو گاهیجا یپلاندپالگ در یالمللنیب یهایهمکار

ی همکار پلیاندپالگ با نیز های معتبر و بزرگهای معتبر جهان و بسیاری از شرکتبیشتر دانشگاهچنین، مه

 تأسیسبا  پلیاندپالگ آفرینی گام بر دارد.توانسته است در سطح جهان در راه توسعه فن پلیاندپالگدارند و 

 دهد.های خود را توسعه مینوعی نمایندگی با مشارکت نهادهای محلی در سایر کشورها نیز فعالیت
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 :ها و ساختاربرنامه

های خالقانه دارند و حمایت و ها و افراد نخبه که ایدهدر شناسایی گروه پلیاندپالگبرنامه و هدف اصلی 

توسعه محصول و یا سرویس کمک به  شود.خالصه می اندازی یک شرکت نوپادر راه هاآنمساعدت با 

ونه اتفاق گاما این امر چ ؛موفقیت رساندن آنان در درون هدف اصلی نهفته است و بهدر شرکت نوپا  موردنظر

 پردازیم.می ای دارد که به بررسی آناین است که این امر فرایند ویژه درواقع؟ پاسخ افتدمی

 پلیاندپالگورود به  -گام اول

  گیرد:های متنوع زیر صورت میاز راه پلیاندپالگورود به 

 های نوپا و اجاره فضای کارهای کارآفرین و شرکتمراجعه گروه 

 به  هاآنهای طراز اول در آمریکا و جذب های خالق و نوآور در دانشگاهشناسایی گروه

 دهندهشتابهای در برنامه هاآنو شرکت دادن  پلیاندپالگ

 های خالقانه در نقاط مختلف جهان و جذب آنان به های نوپا با ایدهشناسایی شرکت

 پلیاندپالگ

های است، دانشگاه گرفتهشکل، ساختار اجرایی مناسبی پلیاندپالگها برای ورود به برای اجرای این برنامه

ها های خالق و نوآور در دانشگاهوهنمایندگی دارند که از طریق آنان ارتباط با گر پلیاندپالگطراز اول در 

ها های نوآورانه در دانشگاهبه رصد کردن فعالیت مرتباًای نیز شود. عالوه بر آن مدیریت ویژهبرقرار می

 .کندمیدعوت  پلیاندپالگهای خالق و نوآور را به مشغول است و گروه

دار است، نیازهای متقاضیان را عهده تأمینکار واگذاری دفاتر کار و  پلیاندپالگمدیریت دیگری نیز در 

های نوآور و خالق را از نقاط مختلف دنیا به برد و شرکتالمللی را جلو میهای بینیهمکارمدیریتی نیز 

 .کندمیدعوت  پلیاندپالگ دهندهشتابهای برنامه

 و توسعه توانمندسازی-گام دوم

های شوند بسته به شرایط و موقعیت خود به روشوارد می پلیاندپالگهای نوپا که به ها و شرکتگروه

است  کارآفرینیدر یک فضای  هاآنتر حضور گیرند ولی از همه مهمو پشتیبانی قرار می موردحمایتمختلف 

 .گذارانسرمایهموفق و  کارآفرینان های دیگر، منتورها،ها و شرکتوهو برقراری ارتباط با گر

زیر  قراربهتوان آید را میها به عمل میها و شرکتیی که برای حمایت گروههاخالصه فعالیت طوربه 

 برشمرد:

  ،گذارانسرمایهو  کارآفرینانورود به شبکة نوآوران 
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 های آموزشی و منتورشیپشرکت در دوره 

 ها و سمینارهای متنوعشرکت در همایش 

 دهندهشتابهای شرکت در برنامه 

 پلیاندپالگآماده و پیشرفته  زیرساختپیوندند از امکانات و می پلیاندپالگهایی که به ها و گروهشرکت

و عالوه  گیردنیز برای رفع نیازهای آنان در اختیارشان قرار می مرکز دادهو امکانات فنی و  کنندمیاستفاده 

 فراهم است. هاآنهای حقوقی و ساختاری برای بر این امکانات الزم برای پشتیبانی

گیرند و مورد ارزیابی قرار می پلیاندپالگحضور اولیه در  فصلیکپس از  معموالًهای نوپا ها و شرکتگروه

و در اختیار  پلیاندپالگی هستة اولیه توسط گذارسرمایهها که امتیاز کافی داشته باشند با بعضی از گروه

صول خود را توسعه دهند و مراحل رشد را مانند تا محباقی می پلیاندپالگگرفتن درصد کمی از شرکت، در 

 پلیاندپالگدیگر بتوانند سرمایه جذب کنند و در  گذارانسرمایهطی کنند. بعضی دیگر نیز ممکن است از 

هایی جذب شوند و گروه پلیاندپالگبه بیرون  گذارانسرمایهباقی بمانند بعضی دیگر نیز ممکن است توسط 

این مرحله را پله اول برای تالش بیشتر محسوب کنند و به تالش مجدد روی نیز ممکن است عدم توفیق در 

 آورند.

 

 

 دهندهشتاب یهابرنامه

در مرحلة  گذارند.ها قدم به گام بعدی برای توسعه محصول و توسعه بازار میپس از طی مراحل اولیه شرکت

محصول و یا سرویس  گذارانبنیانهای و بعضی دیگر با کوششدر هستة اولیه ، بعضی با جذب سرمایه بعد

 گذاری کنند.را ترغیب به سرمایه گذارانسرمایهدهند تا بتوانند با گسترش بازار خود را توسعه می
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 مراحل رشد -گام سوم

های هایی که پس از دورهشوند و شرکتوارد می پلیاندپالگبا اجاره جا به  صرفاًهایی که شرکت

دهند در مراحل رشد و توسعه محصول نیز از ادامه فعالیت می پلیاندپالگگیرند و در شکل می دهندهتابش

های آموزشی و سمینارها، ، شرکت در دورهکنندمیبه فراخور استفاده  پلیاندپالگهای امکانات و پشتیبانی

 ها است.این پشتیبانی ازجملهپشتیبانی و منتورشیپ 

ها برگزار های شرکتای برای ارائه محصوالت و توانمندییان هر فصل نمایشگاه و جشنوارهدر پا معموالً

را ارائه دهند. جشنواره با حضور  هاآنتوانند محصوالت خود را به نمایش بگذارند و ها میشود. شرکتمی

هایی که از امتیاز و رشد کافی برخوردار باشند با شود و شرکتبرگزار می جسورانه گذارانسرمایه

گیرند تا محصول یا سرویس خود را به قرار می جسورانه گذارانسرمایه موردحمایتتر گذاری بیشسرمایه

ی توسعه ها با جذب سرمایه بیشتر و براتکامل رسانده و آماده بازاریابی و ورود به بازار شوند. بعضی از شرکت

دهند. های خود ادامه میهای دیگری به فعالیتشوند و در محلخارج می پلیاندپالگبیشتر در این مرحله از 

مانند و با در اختیار گرفتن فضای باقی می پلیاندپالگها نیز در مرحله رشد و توسعه در تعدادی از شرکت

 پردازند.بیشتر به فعالیت می

 

 کار یفضاها

 آموختگیدانش -مگام چهار

 پلیاندپالگاز  اصطالحبههای نوپا پس از طی مراحل رشد و توسعه و جذب سرمایه کافی شرکت

ها در مراحل رشد به تعداد خیلی بیشتری نیروی انسانی نیاز دارند که شرکت معموالًشوند! می آموختهدانش



119 

 

مستقر شوند  پلیاندپالگدیگری خارج از  باید فضای بیشتری در اختیار بگیرند لذا ضروری است که در محل

 تا امکان رشد و توسعه داشته باشند.

 

 موردحمایتهای پلی، در کنار اسامی شرکتاندپالگ گذاریسرمایه مدیر علیرضا مسرور،

های توسعه شرکت مرتباًهای بزرگ که ای توسط شرکتها ممکن است در مراحل رشد و در هر مرحلهشرکت

 پلیاندپالگهای بزرگ ادغام شوند و در این صورت نیز از خریداری شوند و در شرکت کنندمینوپا را رصد 

 همچنانتا مراحل رشد خود را طی کنند  شوندخارج می پلیاندپالگهایی که از بیرون خواهند رفت. شرکت

ی کرده است. این گذارسرمایه هاآندر  پلیاندپالگهایی که شرکت خصوصبهو پوشش هستند  موردحمایت

ای از رشد های دیگر خریداری شوند و یا به مرحلهها نیز ممکن است در مرحله رشد توسط شرکتشرکت

 است! آموختگیدانششرکت سهامی عام وارد بورس سهام شوند که این دیگر بهترین نوع  عنوانبهبرسند که 

 

 :انهمکار

را فراهم  هاآنو امکانات رشد  کندمیهای نوپا را جذب و نوآور و شرکت های خالقگروه تنهانه پلیاندپالگ

ه را نیز گرد آورده است و در این رابطه فضای کارآفرینانهای ای از ذینفعانِ فعالیتبلکه جامعه کندمی

 :ذکرندقابلزیر  قراربه پلیاندپالگهای است. همکاران فعالیت گرفتهشکلای همکاری و توسعه ویژه



120 

 

 :های بزرگشرکت

ان و همکاریکی از  اندمشغولهای نوپا توسط شرکت فنّاوریبه رصد توسعه  مرتباًهای بزرگ که شرکت

های نوپای نقش واسطه برای شناسایی و معرفی شرکت پلیاندپالگشوند. محسوب می پلیاندپالگمشتریان 

. کندمیرا ایفا  اندقرارداد بسته پلیاندپالگای این نوع همکاری با های بزرگی که برمتناسب، به شرکت

دهند و ممکن است در را مورد ارزیابی قرار می هاآن شدهمعرفیهایِ های بزرگ پس از بررسی شرکتشرکت

ختیار را در ا هاآنها، ی کنند و یا در مراحل بعدی با خرید شرکتگذارسرمایهها مراحل اولیه در این شرکت

 بگیرند.

، : کرایسلر، فوجیتسو، هیتاچیازجملهخورد های بزرگ متعددی به چشم میشرکت ،در بین این گروه

 و غیره واگنفولکس ی، هیوندای، مرسدس بنز، پاناسونیک، رنو، سامسونگ،وآوه

 :هادانشگاه

و یا مدیران  پلیاندپالگها در نمایندگان دانشگاههای طراز اول نیز همکاری دارد. هبا دانشگا پلیاندپالگ

های خالق و نوآور برای حضور در ها، نسبت به شناسایی یا معرفی گروهبا حضور در دانشگاه پلیاندپالگ

 .کنندمیهای نوپا، اقدام ی و جذب و حمایت از شرکتگذارسرمایهو یا  پلیاندپالگهای شتاب دهندة برنامه

و  توان از استنفورد، ام آی تی، کرنل، کارنگی مِلونمی پلیاندپالگهای طرف همکاری گاهدانش ازجمله

مستقیم و یا از  صورتبههای معتبری در سایر کشورها نیز دانشگاه شمپین( نام برد. -اوربانا) ایلینویدانشگاه 

 اند.ی ابراز عالقه کردههمکارپلی برای اندهای پالگطریق نمایندگی

 

 

 هادانشگاه یندگینما
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 :گذارانسرمایه

های در جشنواره جسورانه گذارانسرمایهی دارد. همکارمعتبر قرارداد  جسورانه گذارانسرمایهبا  پلیاندپالگ

شوند. آشنا می هاآندر  یی احتمالگذارسرمایههای نوپا برای شوند و با شرکتحاضر می پلیاندپالگفصلی 

های ی در شرکتگذارسرمایهرا برای  جسورانه گذارانسرمایهدر موارد خاص نیز  پلیدانپالگعالوه بر این 

 خورد.در درة سیلیکون به چشم می جسورانه گذارانسرمایه. در بین این گروه نام اکثر کندمینوپا دعوت 

 

 المللیهای بینهمکاریپاویون 

 :المللیبین نهادهای

های دولت نوعیبهعضی از نهادهایی که ای نیز ایجاد کرده است که با بگسترده المللیبینروابط  پلیاندپالگ

قرارداد همکاری دارد که بر اساس این قراردادها  کنندمیو یا آمریکای التین را نمایندگی  اروپایی، آسیایی

را  پلیاندپالگشوند امکانات الزم برای حضور در های نوپایی که از آن کشورهای معرفی میبرای شرکت

های یک ای از شرکتای برای مجموعهویژه دهندهشتابهای و یا حتی ممکن است برنامه کندمیفراهم 

 کشور یا یک منطقه ترتیب دهد.

های کارآمد در بعضی از کشورها نیز شعبه با ایجاد روابط متقابل با همکاری با گروه پلیاندپالگعالوه بر این 

اند و در ذکرقابلآلمان  پلیاندپالگسنگاپور و  پلیاندپالگ ازجملهکرده است که و ساختار مشابهی ایجاد 

پلی در سایر کشورها اندشعب پالگ است. تأسیسدر حال  پلیاندپالگبعضی از کشورهای دیگر نیز شعب 

ولی از اصول اساسی  کنندمیعیت نسبی استقالل دارند و از مقررات و قوانین آن کشورها تب طوربه هرچند

 .کنندمیبنیان پیروی های دانشپلی در جذب و رشد دادن شرکتاندپالگ
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 !در یک جعبه درۀ سیلیکون

توان درة سیلیکون را می بومزیستهمة  دیگرعبارتبهاست  «درة سیلیکون در یک جعبه» پلیاندپالگشعار 

 از گر گذاری در آن نهفته است، مدلی که نشانجهتوقابل وکارکسبمشاهده کرد که مدل  پلیاندپالگدر 

 !کندمیرا طلب  مدرنپست وکارکسب ،آفرینیفن چراکهاست  مدرنپست وکارکسبسنتی به  وکارکسب

 است. شدهتبدیل سیلیکونهای درة پلی فعال و پویا در حال پیشرفت است و به یکی از جاذبهاندپالگ
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 ویاسست جینِ

 

های متنوعی را در جهت تقویت در درة سیلیکون است که برنامه تأسیستازه  نسبتاًیک مرکز رشد  70نِست

دهد. این های نوپای تحت مجموعه خود ارائه میدر حمایت از شرکت خصوصبهنوآوری در سطوح مختلف و 

هایی ، نمایندهگذارانسرمایهشرکت نوپا، تعدادی از  100حدود  مترمربعهزار  8مرکز رشد در فضایی حدود 

ها را در یک مجموعه گرد هم آورده است ها و دانشگاهبرخی دولت و نمایندگانِ فنّاوریهای بزرگ از شرکت

این مجموعه  ها در زیر یک سقف حرکت کند.مناسب برای رشد شرکت بومزیستتا در راستای ایجاد یک 

رفاهی متنوع به راه افتاده است در پی ایجاد فضایی پرنشاط و که در فضایی مشابه یک دانشگاه و با امکانات 

درۀ سیلیکون زیر  بومزیستبازتولید جوان است. هدف این مرکز  کارآفرینانزنده برای کار و فعالیت 

 گذارانبنیانگذرد این مجموعه می تأسیسرسد اکنون که دو سال از که به نظر می هرچنداست  یک سقف

برود ولی  پیشبههای مختلف آن هستند تا پویا و استوار در برنامه تجدیدنظرآن و  ردعملکدر حال بررسی 

است. برای شناخت  توجهقابلهای اولیه در شکل گرفتن این مجموعه بسیار به هر صورت آشنایی با ایده

دورة اول نیز  و در هبود این مجموعه گذارانبنیاناز  گفتگویی با کیوان برومند که نِستهای بیشتر برنامه

 :شوددر زیر ارائه میایم که انجام داده ه است،مدیریت مجموعه را به عهده داشت

  ،های خود مختصری از شرح سوابق و فعالیت لطفاًتشکر آقای برومند که وقتتان را به ما دادید

 گویید؟می

ایران گذراندم و سپس همراه : پدر من ایرانی و مادرم ایتالیایی هستند. من تا نوجوانی خود را در کیوان

رواین را آنجا گذراندم. در دانشگاه ای خانواده به شهری نزدیک شرق سانفرانسیسکو آمدیم و دوره دبیرستان

مدیریت و اقتصاد خواندم ولی در مورد ادامه مسیر خودم مطمئن نبودم. از  )در جنوب کالیفرنیا( کارشناسی

های بزرگ ممکن کردم فضای شرکتنم و از سویی احساس میهای بزرگ کار کطرفی مایل بودم در شرکت

است از تحرک و شادابی زیادی برخوردار نباشد. دوره کارآموزی را در شرکت زیراکس گذرانده بودم و 

                                                                                                                                              

70 Nest Global Silicon Valley 

 



124 

 

کارمند داشت  150000که  حالدرعینشرکت زیراکس  چراکهمرا دارد.  موردنظراحساس کردم فضای کار 

مدیریت کیفیت » شت. این ناشی از فلسفه مدیریتی جدیدی بود به نامنوپا داهای فضایی شبیه شرکت

یاد گرفته بودند. ورود من به زیراکس  80ها در دهه ها از ژاپنیبود که آمریکایی ایشیوه درواقعکه  71«جامع

تمرکز بر روی رضایت مشتری و  ،زمان شد با شروع این فلسفه مدیریتی در زیراکس و در این فلسفههم

گیرد. در هفت سالی که در زیراکس کار کردم با ت کارکنان گاهی باالتر از سودآوری و رقابت قرار میرضای

های آموزشی زیراکس برنامه چراکه های خیلی خوبی پیدا کردمشدم و تجربه این شیوه مدیریتی آشنا زیروبم

کرد و این دوران خیلی پربار بود. مدیرعامل وقت، دیوید بسیار خوبی در راستای ارتقای کارکنان اجرا می

 برد.ها روی این شیوه مدیریتی مطالعه کرده بود و با جدیت آن را پیش میکرنز، سال

 

 برومند وانیک

 چرا از زیراکس بیرون آمدید؟ 

مدیرعامل وقت، به وزارت آموزش آمریکا منصوب شد و مدیرعامل بعدی بیش از  1991: در سال کیوان

عوض شد. کمتر از یک سال بعد من  تدریجبهرضایت کارکنان، بر سودآوری تمرکز داشت و فضای شرکت 

مدیریت کوچک  واهرم که وکیل بود یک شرکت مشاورةدانست و ختصمیم گرفتم با پدرم که حسابداری می

در زمینه  خصوصبهکنیم. چند سالی در زمینه مشاوره مدیریت  تأسیسن ناحیه درة سیلیکون در همی

 کردم.کردیم و من از تجارب خود در زیراکس استفاده میهای نوپا فعالیت میشرکت

اتفاق جالبی افتاد. ما در شرکت خودمان یک هدف ترسیم کرده بودیم که اگر به آن رسیدیم  1998در سال 

آنجا  اتفاقاًیزه بدهیم و جایزه من به خودم رفتن به جام جهانی فوتبال فرانسه بود که جا نابه خودم نوعیبه
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بازی از او به یادگار  بعدازآنروی هم قرار گرفتند و من حتی پیراهن کریم باقری را هایران و آمریکا هم روب

سفر ایرانی دیگر هم بود که من دو هم سفر خوبی بود. یکی از اتفاقات جانبی جالب در این سفر این گرفتم!

سعید  هاآنداشتم که چون تور خود را از یک آژانس خریده بودیم، در طول سفر همواره با هم بودیم. 

در همین ناحیه که عمیدی و پژمان نوزاد بودند. سعید و رحیم، برادران عمیدی که از خانواده متمولی بودند 

دند و پژمان نوزاد هم که چند سالی بود به آمریکا آمده بود در کرهای اقتصادی مییک سری فعالیت

یک شرکت آب معدنی در فرانسه خریده بودند که در مدیریت آن دچار  هاآنکرد. مجموعه عمیدی کار می

مشکل بودند. در مدت تور جام جهانی ما مدام بین شهرها در یک اتوبوس در حرکت بودیم و در مورد مسائل 

یک سری  هاآنکردیم و من به با هم صحبت می هاآنمشکالت مدیریتی شرکت آب معدنی  ازجملهمختلف 

کردم. در انتهای سفر سعید عمیدی به من پیشنهاد داد که به فرانسه بروم و مدیریت شرکت را به توصیه می

ز بازگشت به ! بعد اکندمیعهده بگیرم. من مشتاق نبودم ولی او اگر تصمیمی داشته باشد بر آن پافشاری 

های مختلف این بحث مطرح شد. پدرم گفت چیزی برای از دست دادن وجود ندارد! آمریکا هم در موقعیت

توانی دوباره به پایگاه اگر موفق شدی که خوب است و اگر هم نتوانستی این شرکت را متحول کنی، می

 فرانسه رفتم.پذیرفتم و به  نهایتاًخانوادگی خودت برگردی و کار کنی. برای همین 

 چه زمانی به فرانسه رفتید؟ 

. فرانسه در اروپا معروف است که قوانین دست و پاگیری دارد و وضع 1998: کمی بعد از جام جهانی کیوان

کردند و قراردادشان را با آن شرکت لغو می هرروزآن شرکت هم خیلی خوب نبود. تعداد زیادی از مشتریان 

به من گفت تو برو شرایط را بررسی کن و تصمیم بگیر که شرکت را باید کارمندان دلسرد بودند. عمیدی 

نفر از کارمندان نامه استعفایشان را به  5شود آن را متحول کنی. وقتی من رسیدم که میتعطیل کرد یا این

ن دانستیم باید این نامه را به کی بدهیم! من کارمندان را جمع کردم و برایشامن دادند و گفتند ما نمی

های موفق فرانسه تبدیل کنیم و به یکی از شرکتاین شرکت را متحول می حتماًصحبت کردم و گفتم ما 

شویم. کار سختی بود. مشکل اصلی ذهنیت کارکنان بود. من خیلی تالش کردم تا ذهنیت مثبت را قوی می

ن آمد. سه سال بعد این های مدیریت جامع کیفیت خیلی به کار مکنم و موانع ذهنی را مرتفع کنم. تکنیک

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 به من پیشنهاد کردند که بمانم ولی من می هاآنبسیار باالیی خرید. 

کردم. به دلیل رکود بود کار می شدهتأسیسو نوزاد  های عمیدزاد که توسط عمیدیگذارسرمایهشرکت 

گرفت و ماندن در این شرکت ، خیلی فعالیت زیادی صورت نمی2001در  فنّاوریاقتصادی بعد از حباب 

مشغول مشاوره  آنجابرایم جذاب نبود و برای همین من به شرکت خانوادگی مشاوره مدیریت برگشتم. مدتی 

 جدی شد. پلیاندپالگبودم تا بحث 
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  چه سالی مطرح شد؟ پلیاندپالگبحث 

کوچک آن اجرا شده بود  عمیدزاد مشابهزمان ها مطرح بود و حتی در همان این ایده مدت درواقع :کیوان

داشت خریدند و من  زیربنا مترمربع هزار 15برادران عمیدی ساختمان بزرگی که حدود  2005ولی در سال 

یک شرکت  پلیاندپالگدیدی از مراکز رشد به راه افتاد. من آن روزها در وارد آن شدم و مدل ج طورجدیبه

کردم که از همان ابتدا بسیار هم موفق بود. در  تأسیسهای تجاری به سازمان فنّاوریارائه خدمات 

کردم و بسیاری از کار می …، کشورهای خارجی و گذارانسرمایهروی گسترش رابطه با  پلیاندپالگ

 تجربه بسیار خوب و مفیدی بود. یافت.داشت از صفر توسعه می درواقعساختارها 

  بیرون آمدید؟ پلیاندپالگچرا از 

که من برای  اندازیچشمدر حال رشد بود. منتها  سرعتبهموفق بود و سازمان  پلیاندپالگتجربه  :کیوان

نبود و برای همین به این نتیجه رسیدم  جهتهمخواست سعید عمیدی می سازمان در ذهن داشتم با آنچه

 آمدم بیرون. 2010نیست. برای همین سال  بخشرضایتکه ماندن آنجا برایم 

  داستانNestGSV  شود؟شروع می جاهمیناز 

یک کارمند از  وقتی آنهای آمریکا قوانینی وجود دارد که طبق خیر! در بعضی ایالت درواقع: کیوان

که تا مدت معینی از رقابت مستقیم با کارفرمای قبلی خود  کندمیشود قراردادی امضا ای خارج میمجموعه

قرار گذاشتم که تا  غیررسمی صورتبهدر کالیفرنیا این قانون وجود ندارد ولی من با عمیدی  72اجتناب کند

گشتم که با کمک او بتوانم ایده می گذارسرمایهیک  یک سال با او رقابت نکنم. بعد از یک سال من به دنبال

ی است که در بازار بورس گذارسرمایهیک شرکت  GSV Capitalخودم در مورد مراکز رشد را عملی کنم. 

مند بودند عالقه هاآن. دهدی انجام میگذارسرمایهبالغ  نسبتاًهای و روی شرکت کندمی معامله 73نزدک

تر بتوانند خواستند بهتر و سریععالوه بر درآمدزایی آن، می چراکهچنین مرکز رشدی راه بیندازند 

 100گشتم و شاید سب میهای نوپای با آینده روشن را شناسایی کنند. مدتی را دنبال ساختمان مناشرکت

م به این نتیجه رسیدم که تصویری که در که وقتی این ساختمان را دیدتا این تلف را دیدمساختمان مخ

و سن خوزه  فرانسیسکوسان فضایی شبیه دانشگاه دارد، در میانه راه اینجا شود.محقق می اینجا ذهن داشتم

مایلی دور این  5قرار دارد و با اکثر نقاط مهم درة سیلیکون چند دقیقه بیشتر فاصله ندارد. اگر یک دایره 

فرانسیسکو و هم اوراکل. هم فرودگاه سان بوکفیسستنفورد در آن هست هم نقطه بزنید هم دانشگاه ا

 مناسب بود. ن همآ فضای سبز و امکانات جانبی و اندازه

                                                                                                                                              

72 Non-compete agreement 
73 Nasdaq 



127 

 

 چه زمانی شروع به کار کرد؟ نِست 

 100حدود  اآلنما در این ساختمان مستقر شدیم یعنی حدود دو سال پیش.  2012: در سپتامبر کیوان

های مختلف و متنوعی داریم و فضای سرزنده و شادابی برقرار . برنامهکنندمیکار  ینجاا نفر 500شرکت و یا 

بقیه فضای روابط  %65از فضای این ساختمان فضای کار است.  %35که فقط است. یک نکته جالب این

های غذاخوری و کار گروهی، های اجتماعات، سالنها، سالنانواع کالس مثالً ؛اجتماعی و همکاری است

، پنگپینگهای تفریحی مثل بیلیارد و ، محل بازیکارآفرینیبرداری برای شبکه تلویزیونی فیلم استودیوی

فضایی شاداب، محل  کارآفرینیموجودند. به نظر من باید فضای  اینجا …،نیکپیکسالن ورزش، محل 

 فکری و دوستی و در یک کالم محل زندگی باشد.، همرنظتبادل

 ًو سازوکار آن بگویید. نِستمختصری از فلسفه وجودی  لطفا 

است. ما دوست داریم  از مراکز نوآوری پیوستههمبهایجاد یک شبکه جهانی  نِست: هدف ما در کیوان

کمک کنند تا کسانی که به درة سیلیکون دسترسی ندارند بتوانند از طریق این  یکدیگراین مراکز به  همة

هدف من این است که اهمیت  ترتیباینبهشبکه به منابعی که در درة سیلیکون وجود دارد دست بیابند. 

نم. صادر ک نِسترا به مراکز دیگر  «درة سیلیکون» نوعیبهخواهم را کم کنم! من میحضور در درة سیلیکون 

به همین دلیل است که ما یک استودیوی ضبط ویدیو و یک شبکه تلویزیونی اینترنتی هم داریم تا  دقیقاً

خواهیم ارتباط بسیار روان و می درواقعرا به همه برسانیم.  کارآفرینیبتوانیم مطالب آموزشی در مورد 

رقرار کنیم. در هر یک از این مرکزها ب اینجاست ای بین مراکز خارج از درة سیلیکون و مرکز اصلی کهپیوسته

 تأکید بومزیستکه بر است. برای این درۀ سیلیکون زیر یک سقف بومزیستبازتولید  نوعیبههدف 

گوییم! ما در زیر این چتر، خدمات می ecobatorبه این مرکز  incubator جایبه اصطالحاًکنیم ما 

ها و های بزرگ، دولتهای نوپا، شرکتشرکت که نامخصوصی را به هر دسته از مشتریان خودم

برگزار  چندماهههای فشرده ها را داریم. دورهانواع برنامه اینجا کنیم. ماهستند ارائه می گذارانسرمایه

های بزرگ، های نوپا به شرکتگذار، معرفی شرکتهای جذب سرمایهکنیم، سمینارهای آموزشی، برنامهمی

 ... چندروزهمسابقات 

 گذارانسرمایههای بزرگ، های نوپا، شرکتبگذارید هر یک از این مشتریان را مرور کنیم. شرکت 

 ها.ها و دانشگاه، دولتجسورانه

های نوپا باید اکثر شرکت کنیم.فضایی بانشاط و کارآمد برای فعالیت ارائه می های نوپاشرکت: ما به کیوان

 کندمیپردازند به مجموعه کمک کمی که می نسبتاًنند. مبلغ های این مجموعه مشارکت کهزینه تأمیندر 

شود. می سرسربه صرفاًکند و مجموعه که رشدی متعادل و پایدار داشته باشد ولی سود زیادی ایجاد نمی
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کل  %10که تعدادشان زیر  های نوپای برگزیده استسود اصلی ما از شریک شدن در تعداد اندکی از شرکت

های شرکت مثالً ؛ها برای پرداختن مبلغ ماهیانه خود از حمایت بیرونی برخوردارندر شرکتهاست. اکثشرکت

های های برخی از این شرکتهزینه تأمینبزرگی مثل سامسونگ یا تاتا )هند( یا مایکروسافت ممکن است 

را توسعه  هاییفنّاوریهای نوپا ممکن است محصوالت و این شرکت کنندمیفکر  چراکهنوپا را قبول کنند 

خواهند اولین کسانی باشند که از این تحوالت و های بزرگ میبخورد. شرکت هاآنبدهند که به درد 

 اینجا های طرف قرارداد با ما هزینه فرستادن تعدادی شرکت نوپا بهشوند. یا برخی دولتاختراعات مطلع می

به کشور خودشان کمک کنند و نیز به بازار و  فنّاوریو  تا از این طریق به انتقال تجربه کنندمیرا تقبل 

به ما  گذارانسرمایههای نوپا هم از سوی دسترسی داشته باشند. بعضی از شرکت فضای نوآوری آمریکا

را جلب کنند و حمایت  جسورانه گذارانسرمایهاند نظر مساعد برخی ها توانستهشوند. این شرکتمعرفی می

 .کنندمی تأمیناند و مبلغ ماهیانه را از طریق آن حمایت مالی کرده مالی اولیه دریافت

 

 هاشرکت یکار یفضا

بروند.  اینجا که باید از کنندمیباشند دیگر به حدی رشد  اینجا سال که در 3، 2 معموالًهای نوپا شرکت

و ابعادشان از ظرفیت مجموعه  کنندمی، افراد جدید استخدام کنندمیجدید پیدا  گذارانسرمایه معموالً هاآن

خورند رسند و در مراحل مختلف شکست میبه این نقطه نمی اصالًها شود. البته خیلی از شرکتما بیشتر می

بمانند  اینجا ها بیش از سه سالما تمایل نداریم که شرکت عموماًبه هر صورت شود. و شرکت مضمحل می

خیلی شرکت موفقی  احتماالًاثبات کند  گذارانسرمایها به اگر در سه سال شرکت نتواند خودش ر چراکه

ها به اهمیت ارتباط این شرکت چراکههای بزرگ نقش مهمی دارند مدل ما شرکت وکارکسبنخواهد بود. در 

که از تحوالت دانند که برای آنمی خوبیبه هاآناند. واقف شدههای نوپا شرکت وجوشجنببا فضای پر 
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دانند که اختراعات و اکتشافاتی که منجر به تحوالت می هاآنانند باید سریع و چابک باشند. جا نم فنّاوری

های دهد. اکثر شرکترخ می آپواتس، اوبر یا بوکفیسوپایی مثل های نشود از سوی شرکتشگرف بازار می

 کنندمیوپا را دنبال های نهای تحقیق و توسعه دارند ولی با نگاهی باز تحوالت شرکتبزرگ خودشان گروه

 های نوپایی که با نوآوری خود قواعد بازارها را بر هم خواهند زد شناسایی کنند.تا بتوانند شرکت

. ده سال یافتهکاهشاولیه آن خیلی  هزینة چراکهبل فراگیرتر شده است از ق بیشتر و شدتبهامروزه نوآوری 

ها هزار دالر برای خواستید یک شرکت فروش اینترنتی راه بیندازید باید دهاگر شما می ازاینپیش

کردید تا مالی و ... هزینه می هایسامانههای آن از قبیل سرور و مدیر شبکه و متخصص آی تی و زیرساخت

کاهش یابد.  شدتهبها این هزینه باعث شده که همة Cloudبتوانید اولین محصول را بفروشید. امروز وجود 

گذارند بلکه یک های نوپا میسرور مجانی در اختیار شرکت تنهانههایی مثل آمازون و گوگل حتی شرکت

 شدتبهعرصه برای نوآوری  ترتیباینبهتا بتوانند مشتری جذب کنند.  کنندمیمقدار اعتبار اولیه هم ارائه 

ها را در اختیار بقیه APIی افزارنرمهای بزرگ . شرکتاندشدهزیاد  بازمتنهای افزارنرمباز شده است. 

 های نوپا هستند.نیمه آماده در خدمت شرکت صورتبه هافنّاوریکه  اندگذاشته

که برای این هاآنکردند ولی های نوپا توجه میهای بزرگ همیشه به شرکتهم شرکت درگذشتهالبته 

ل اتکا، قاب هاآنخواستند مطمئن شوند که محصوالت شوند میهای نوپا بدرگیر مواجهه با شرکت طورجدیبه

های نوپا مدام نگران شرکت هاآنزیاد شده است که  قدرآنهستند. امروزه سرعت نوآوری  مؤثرده و سود

های نوپا را درک کنند و دوست دارند هر چه زودتر بتوانند تحوالت بازار شرکت هاآنهستند. برای همین 

های مناسبی را که ممکن است بخواهند بخرند زود شناسایی کنند تا هزینه کمتری بتوانند شرکت عالوهبه

های بزرگ طراحی برنامه مفصلی مناسب شرکت نِستبپردازند. برای همین ما در  هاآنبرای به دست آوردن 

کنیم و رگزار میب نِسترا درون  گذارسرمایهکه از بدو جرقه ایده تا توسعه محصول و جذب  ایمکرده

های نوپا. شرکت وجوشجنببری بزنند به دنیای پر میان موعه ماورود به مج توانند باهای بزرگ میشرکت

 دارند. اینجا های بزرگ مثل تاتا )هند( یا پاناسونیک یک نماینده دائم دربعضی از این شرکت

های متقابل ابتدا مذاکرات اولیه و ارزیابیماهه دارد.  6 های بزرگ یک دوره اولیةی با شرکتفرایند همکار

های بزرگ عالیق و نیازهای خود را به شرکت ازآنپسکشد. گیرد که این خود چند ماه طول میصورت می

کنیم. کنیم و بررسی میهای نوپا دریافت می. از سوی دیگر ما تقاضاهای متعددی از شرکتکنندمیما اعالم 

های بزرگ به یکی از شرکت روزهیکده تعدادی را گلچین کرده و در یک برنامه های رسیما از بین درخواست

که  کنندمیکار  ایایدههای نوپا را که روی سامسونگ، تعدادی از شرکت مثالًکنیم. آن شرکت، ارائه می

ا شود. همین فرایند رمی هاآنو حامی مالی  کندمیممکن است به درد شرکت سامسونگ بخورد انتخاب 

. کندمیآید و ده شرکت را بررسی می GE Ventures مثالً ؛کنیمهای بزرگ هم اجرا میبرای سایر شرکت
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Microsoft Ventures دو  ،دهد ظرف یکییعنی از زمانی که یک شرکت نوپا درخواست می ؛طورهمین

 توانند شروع به کار کنند.می هاآنکنیم و ماه بررسی کرده و نتیجه را اعالم می

دهیم ها اجازه میی مشترک داریم که به دولتهمکارهای مشتری بعدی ما هستند. ما برنامه هادولت

خواهند که ما از ما کمک می هاآنبفرستند. گاهی هم  اینجا خواهند انتخاب کنند و بههایی را که میشرکت

را برای انتقال تجربه و دانش انجام  این کار هاآنهای نوپا را انتخاب کنند. کنیم که شرکتکمک می هاآنبه 

مناسب را  هایفنّاوریگیرند تا ها برای حل مشکالتشان از ما کمک میهم دولت اوقات بعضیدهند. می

 هاآنهوشمند به  ونقلحملچند وقت پیش دولت کانادا از ما خواسته بود که در زمینه  مثالً ؛توسعه بدهیم

های هوشمند چند نوع ارتباط مهم است: ارتباط خودرو با خودرو، زیرساخت ونقلحملکمک کنیم. در زمینه 

ها جدید است. همین همکاری هایفنّاوریها نیازمند و خودرو با راننده. هر کدام از این حوزه شهری با خودرو

 گیرد.ها صورت میمنبعی از ایده مثابهبهخود 

گذاریم که در می ایفشردههای برنامه باریکماه  هرچند. ما دکننمیاز خدمات ما استفاده  هم گذارانسرمایه

 اینجا بالقوه به گذارانسرمایهو برخی از  کنندمیهای خود را ارائه های نوپا محصوالت و پیشرفتشرکت هاآن

و  های نوپاما فاصله بین شرکت ترتیباینبهگذاری را شناسایی کنند. های مناسب سرمایهآیند تا فرصتمی

در طبقه دوم همین ساختمان دفتر  جسورانهگذاری کنیم. حتی چند صندوق سرمایهرا پر می گذارانسرمایه

 زنند.سر می اندکردههایی که توجهشان را جلب دارند و هر از چندگاهی به شرکت

کارآموزی برگزار  هایها دورهکنیم. برای بعضی از دانشگاهی مشترک برگزار میهاهم برنامه هادانشگاهما با 

 کنیم و از این قبیل.برگزار می نویسیبرنامهها مسابقات کنیم. در بعضی دانشگاهمی

 گیرد؟روابط با هر کدام از این مشتریان بر چه مبنایی شکل می 

که با یک شرکت نوپا وارد برای این مثالً ؛کنیمهای خودش ارزیابی میهر نوع از مشتری را با مالک :کیوان

نوپا است.  هاییا سایر شرکت گذارانسرمایهها، های بزرگ، دولتاز طریق معرفی شرکت معموالًرابطه بشویم 

هستیم یا نه. ما  همدیگرسنجیم تا ببینیم مناسب را می هاآنکنیم و مالقات می شدهمعرفیهای ما با شرکت

های هم شرکت ،آن جزبهاولیه هستند مناسب نیستیم ولی  ه هنوز در مرحلة ایدةهایی کبرای شرکت معموالً

هایی هستیم که . ما دنبال شرکتترپیشرفتههای کمی کنیم و هم شرکترا جذب می تأسیستازه 

خواهند یک محصول جدید را تولید کنند. می واقعاً، یک تیم جدی و متعهد پشت آن هستند و اندشدهثبت

کنیم. کنیم و به مجموع آن نگاه میهایی در چند زمینه نمره دهی میکنیم و با مالکرا مالقات می اهآنما 

کنیم. حتی اگر آن شرکت نوپا را مناسب و بلندمدت پیشنهاد می مدتمیان، مدتکوتاهی هاما برنامه
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کنیم باید فکر می چراکهیم کنارائه می هاآنآن مشاوره را به  همچنانپیوستن به مجموعه خودمان ندانیم، 

 افتاد!بی همدیگرکمک کنیم. شاید چند وقت دیگر دوباره گذرمان به  کارآفرینانبه این جامعه 

 ناجدیدی را که برایش هایفنّاوریخواهند که میآیند: یکی اینهای بزرگ به دو دلیل سراغ ما میشرکت

های بزرگ به نسبت که شرکتزودتر از بقیه بیابند و به خدمت بگیرند و دیگر این کندمیایجاد  افزاییهم

را توسعه  فنّاوریکندتر هستند و بوروکراسی دست و پاگیری دارند. برای همین اگر یک شرکت نوپا یک 

ماده را آ فنّاوریتر است که کل شرکت نوپا را خریده و در خود جذب کنند و صرفهبه هاآنداده باشد برای 

بعضی نتایج جانبی هم به  چنینیاینهای که از صفر بسازند. از همکاریوارد شرکت خودشان کنند نه این

ها کنیم و اینهای سخنرانی و آشنایی مختلف برگزار می، برنامهنویسیبرنامهما مسابقات  مثالً ؛آیددست می

شود. این خود به های نوپا میبا شرکتهای بزرگ های تحقیق و توسعه شرکتبستری برای تعامل بخش

حتی  .کندمیکمک  کنندمیهایی مشارکت های بزرگ که در چنین برنامهروابط عمومی و وجهه شرکت

های اداری که فارغ از محدودیت کنندمی تأسیس جسورانههای بزرگ خودشان یک صندوق بعضی از شرکت

 انقالبی شود. الحدرعینو  خطرپذیریهای پر یگذارسرمایهمشغول 

ای از نوآوری در درة سیلیکون را به خواهند تجربه و بهرهها میدولت اوالًها دو مبنا دارد. رابطه ما با دولت

قرار بگیرند که بتوانند به نیازهای  فنّاوریکشور خودشان منتقل کنند. از طرف دیگر باید در جریان تحوالت 

جایگاه خودشان را در دنیای عصر  نِستبا ارتباط با مراکز نوآوری مثل  کنندمیامروز پاسخ بدهند و لذا سعی 

 جدید حفظ کنند.

 دهید؟توضیح می آیندمی اینجا ها بهی نوپا که توسط دولتهادر مورد شرکت 

کنیم یا ما برایشان انتخاب می کنندمیهای طرف قرارداد ما تعدادی شرکت نوپا را انتخاب دولت: کیوان

های نوپا سه ماه تابستان را شود. شرکتو نیز هزینه امکانات مجموعه ما را آن دولت متقبل میخرج زندگی 

شی، فضای کاری و مشاوره مدیریت ی آموزهادورهها و توانند از کالسگذرانند. در این دوره میمی اینجا در

گردند و تجاربشان را به کشور خودشان برمی معموالً بعدازآن همخود استفاده کنند.  وکارکسبتوسعه برای 

که احساس کنیم محصول کنیم مگر اینگذاری میها سرمایهروی این شرکت ندرتبه. ما کنندمیمنتقل 

که مطمئن باشیم این خیلی خوبی دارند و جدی هم هستند. این هم بر مبنای یک ارزیابی است برای این

حوزه است که در هر  صول جدید هستند. این ارزیابی در هفتک محها آماده رقابت جدی و ساختن یشرکت

 کنیم.مجموع آن را نگاه می نهایتاًشود و به هر زمینه تخصیص داده می 4و  1حوزه امتیازی بین 

اندازیم. حتی با استفاده از های کارآموزی راه میدوره هاآنمنبع استعدادها هستند. ما برای  هادانشگاه

کنیم که های نوپا برگزار میبرای رشد شرکت برخطایم دوره فشرده ترنتی که راه انداختهامکانات این
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های در دانشگاه کارآفرینیهای ی ما دسترسی دارند. ما با گروههامجازی به امکانات و مشاوره صورتبه

ها در کره جنوبی و هدانشگاه قرارداد داریم. با برخی دانشگا 15مختلف هم در ارتباط هستیم. در آمریکا با 

 چین و روسیه هم قرارداد همکاری داریم.

  توضیح بدهید. نِستکمی در مورد فضای کاری خاص 

پیش ادارات متشکل از یک سری اتاق کنار هم بود که این فرهنگ در پنجاه سال اخیر در  صدسال: کیوان

را از بین  مراتبسلسلهاحساس  چراکهه های با دیوار کوتاه رواج یافتدرة سیلیکون از بین رفته است و اتاقک

از این هم فراتر رفته و همان  نِست. ما در کندمیی و صمیمیت بهتری برقرار همکاربرد و فضای می

نشینند ولی چند بزرگ می نسبتاًاعضای هر کمپانی دور یک میز  درواقعایم. دیوارهای کوتاه را هم برداشته

ی را همکارفضای کاری ما حداکثر ارتباط و  ترتیباینبه. اندنشستهاعضای کمپانی دیگری  ترطرفآنمتر 

 .آیددرمیها ها خیلی از ایدهها و صحبتیهمکارکنم از دل این . من فکر میکندمیتشویق 

 ؟ها ممکن است تمرکزشان را از دست بدهندبعضی ولی 

شاید گزینه  نِستخواهید، ام که اگر حریم خصوصی میگفتهها من هم به بعضی اتفاقاً: درست است. کیوان

 مناسبی برای شما نباشد.

 بمانند؟ نِستتوانند در می ایمرحلههای نوپا تا چه 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 امگذاریم و سعی مینمی هاآنشود. البته ما محدودیت زیادی روی کمتر و کمتر می

. از طرفی هم اگر بعد از مدتی کنندمیرا ترک  اینجا داریم. اگر شکست بخورند،را نگه هاآنموفقیت دارند 

کارمند داشته باشند و دور یک میز جا نشوند، طبقه باال فضاهایی که  15 مثالًشوند و  تربزرگها شرکت

میلیون دالر سرمایه جذب  5تا  2بین  عموماًهای طبقه باال دهیم. شرکتمی هاآنتر است به کمی اختصاصی

روند سراغ یک شود خودشان میو نیروهایشان زیاد می کنندمییادتری جذب وقتی سرمایه ز معموالًاند. کرده

 اینجا میلیون دالر سرمایه جذب کرده است ولی هنوز 30شرکتی داریم که  اینجا ساختمان مستقل. البته ما

 را دوست دارند. اینجا و امکانات اینجا مانده است چون فضای

 هستند سهم دارید؟ اینجاهایی که شما در شرکت 

 عنوانبهدالر برای هر نفر،  650ها یک هزینه ثابت و مشخص، حدود : در تعداد اندکی. همه شرکتکیوان

ما  عالوهبهشود. می تأمین هاآناز طرف حامیان  معموالًدهند که این هزینه استفاده از امکانات مجموعه می

صرف  هاآنو وقت و انرژی بیشتری روی  دهیممشاوره میهایی که از نظر ما شانس بیشتری دارند به شرکت
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برای استخدام،  هاآنگیریم. ما به ها سهم کمی در حد یکی دو درصد میکنیم و در ازای همین فعالیتمی

گیریم ناچیز است ولی دهیم. درصدی که ما میروابط تجاری، مسائل حقوقی و مالی و بازاریابی مشاوره می

گذار شرکت سهم کمی داشته باشد، انگیزه کافی برای تالش و موفقیت ندارد. در اگر بنیانباید دقت کرد که 

سایر نقاط جهان روابط و مناسبات به نفع صاحب سرمایه است. در درة سیلیکون بیشتر مناسبات به نفع 

 ها است.گذار شرکتبنیان

 

 هاشرکت یکار یفضا

 برند؟چه نفعی از همکاری با شما می مشخصاًهای نوپا شرکت 

 صرفاًهای نوپا بسیار پرمخاطره هستند. برای همین شاید یک شرکت نوپا روی پای خودش : شرکتکیوان 

های خود این شانس را کنیم این است که با مجموعه فعالیتشانس موفقیت داشته باشد. کاری که ما می 1%

کمک  …آوریم، در بازاریابی و می گذارانسرمایهرا جلوی  هاآننیم. ما رسامی %5به  مثالًکنیم و برابر می 5

 کنیم.می

  دهید؟توضیح می 74نویسیبرنامهدر مورد مسابقات فشرده 

 روزشبانهشوند و ظرف یک یا دو ها نفر در یک مکان جمع میای است که دهها مسابقات فشرده: اینکیوان

و چون مثل ماراتن است به  کنندمی hack اصطالحاًواهند بود و خ مسئلهفشرده مشغول حل یک  صورتبه

چند وقت پیش تویوتا در مرکز ما یک هکتون برگزار کرد. در این مسابقات گاهی  مثالً ؛گویندمی کتونهَآن 

 شود.به یک شرکت نوپا تبدیل می بعداًآید که ای به وجود میهای اولیهجرقه

                                                                                                                                              

74 Hackaton 
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  ،دانید؟هایی میرا در چه زمینه فنّاوریهای رشد آتی آخرین سؤال، حوزه عنوانبهبا تشکر از شما 

خودروهای بدون سرنشین و متصل به  مسئلهآموزش همگانی از طریق اینترنت هست.  مسئله: کیوان

تر خواهد شد. مهم همچنان یهای عظیم مسائل جالب و مهمی دارند. تجارت الکترونیکدادهاینترنت هست. 

افزاری مهم به نظر من رخ افزاری بود. یک تحول سختها نرمت متحول خواهد شد. همه اینصنعت تبلیغا

 در زمینه تجهیزات شبکه است. ن همآخواهد داد و 

 گزاریم.خیلی سپاس 
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 گاراژ

  

 نوزاد پژمان 

روزها بیشتر وقت خود را در  ة سیلیکون است. او اینرموفق در د جسورانه گذارانسرمایهپژمان 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 خانهتاریخی جرقه بسیاری از شرکت صورتبهگذراند. دانشگاه دیگر می

انگیزاند. لذا او یک مرکز رشد احساسی نوستالوژیک را برمی «گاراژ»یلیکون زده شده است و برای همین س

متفاوت  مرکز رشددارد با  تأکیدو  کندمییاد  «گاراژ»از آن به اسم  اصطالحاًرا به راه انداخته که  وجورجمع

 صحبتی داشته باشیم. «گاراژ»که با او در مورد درة سیلیکون و  کندمیتر است. همین تفاوت ما را مشتاق

  در درة سیلیکون صحبت کنیم. چه  کارآفرینیبرای شروع به بحث خوب است قدری در مورد فضای

 چگونهاست و در گام بعد، ایرانیان  چیزی درة سیلیکون را به قطب نوآوری و فناوری تبدیل کرده

 ؟توانند از آن استفاده کنندمی

خوبی  آموختگاندانشیند و استنفورد و برکلی آآمده و می اینجا : خوشبختانه ایرانیان موفق زیادی بهپژمان

های تعامل داشتند و شبکه یکدیگری هم بیشتر با آموختگدانشکاش بعد از اند. البته ایاز آنان، داشته

این  آموختگاندانشآیی هایی برای گردهمخوب است هرازچندگاهی برنامه مثالً ؛دادندتشکیل می تریقوی

بیشتر آشنا بشوند. حتی اگر برنامه  یکدیگرها فراهم باشد که این افراد با ها و افراد شاغل در شرکتدانشگاه

خیلی سفت و سختی هم برای این جلسات وجود نداشته باشد شاید بد نباشد. همین که تعداد زیادی افراد 

های پربار یهمکاریادگیری متقابل و شروع  باعث تبادل ایده و حتماًفکر دور هم جمع شوند پرانرژی و خوش

توانند از درة سیلیکون یاد بگیرند. در مورد درة سیلیکون باید گفت که می هم ناخواهد بود. مردم در ایر

عامل اصلی در وجود درة سیلیکون سرمایه  کنندمیها خیال اند. بعضیبسیاری افراد اصل مطلب را نفهمیده

یک فرهنگ و یک نکته در مورد درة سیلیکون  ترینمهمبه نظر من  کهحالیدراست.  …یا استعداد یا
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 ؛بازتولید آن سخت است بازهماست. بر فرض هم که بشود عوامل اصلی را شناسایی کرد  زندگی شیوه

این فرهنگ باید به وجود  چراکهنیست که با کنار هم گذاشتن عوامل آن بشود آن را کپی کرد  طوراینیعنی 

ها برای ریختن همه این همرویاست ولی  شدهتشکیللوله و رنگ  ،آهن ،از آجر که نامثل یک ساختمبیاید. 

های مناسب کنار هم که این عناصر را در موقعیت ایچسبندهساختن یک ساختمان کافی نیست. آن مادة 

 دهد همان فرهنگ درة سیلیکون است.قرار می

 همچنانسازند. ولی برداری وجود دارد و مردم فیلم هم میدوربین فیلمبگذارید یک مثال بزنم. در همه دنیا 

سازد. این فراتر از دسترسی به امکانات ساختن فیلم است. مجموعه می مؤثرهای پرمخاطب و هالیوود فیلم

تواند فیلم بسازد. درة سیلیکون هم می مؤثرسازند که به نحوی هستند یک فرهنگ را می آنجاافرادی که 

 hp یک مکان نیست. این فرهنگ در طول سالیان دراز، از امثال صرفاًهمین است. یک فرهنگ است،  ریباًتق

 است. شدهشروع

پول و ساختمان است.  مسئله کنندمیکپی کنند ولی موفق نشدند. همه فکر  آن را ها هم سعی کردندخیلی

البته این فرهنگ اقتضائاتی هم شود.  شود و باید این فرهنگ ایجادرف درست نمیولی با پول ریختن صِ

 ایجاد شود. تدریجبهنیروی انسانی مستعد ضروری است. این فرهنگ باید  مثالًدارد، 

 بینید؟چه می «فرهنگ»عوامل را در این  ترینمهم 

برای رسیدن  و ؛تجدید اس چیزیکفاکتور این فرهنگ تمایل به اختراع و نوآوری و ایجاد  ترینمهم: پژمان

که ثمره در این ناحیه خیلی زیاد است، البته به خاطر این خطرپذیریزیاد باشد. این  خطرپذیریبه آن باید 

های این منطقه بروید تعداد زیادی افراد شاپاگر در کافی اآلنملموس و موجود است. همین  خطرپذیریآن 

و بدون هیچ  کنندمیی همکارفکری و اند و همنشستهکار دور میز بینید که با افراد تازهباتجربه را می

دیگری هم نداشته باشند. البته ممکن جلسه حتی ارتباط  بعدازآنگذارند. ممکن است داشتی وقت میچشم

مدت است ولی بدون نتیجه کوتاه اکثراًی هم منجر شود ولی همکار نوعیبهاست بعضی از این دیدارها 

 تند.رسد بسیار ارزشمند هسمیبه نتیجه مواردی هم که 

سخت کار کنند، به بقیه کمک کنند و یاد  کنندمییک شفافیت باال و روحیه کاری وجود دارد که همه سعی 

همه این اتفاقات معطوف  آید.های بزرگ به دست میها هم موفقیتبگیرند و یاد بدهند. در خالل این فعالیت

وجود نداشته باشد،  کنندهخیرههای موفقیت ،تهای افق این تصویریعنی اگر در ان؛ به یک نتایج بزرگ است

 که بسازند کمپانی یک هم با توانند در چند سالشود. وقتی چند تا جوان میاین اتفاقات هم ممکن نمی

 ذاب است.جشوند، این برای همه میلیونر می هم ناخودش و شودمی فروخته دالر میلیاردها
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های نوپای موفق را یا شرکت عموماًشود؟ باید یک خط پایانی وجود داشته باشد که بدانند آخرش چه می

 شوند.می ثروتمنددر این فرایند عده زیادی  درهرصورتشوند که می IPOخرند و یا های بزرگ میشرکت

روابط مشخص و  که در این فرایندهاهای حقوقی هم خیلی مهم هستند. اینزیرساختدر این میان 

ها، نقش و سهم اعضای های شرکتشود، نحوه تخصیص سود، مدیریتاست. سهامی که صادر می شدهتعریف

که  حالدرعین. قواعد بازی روشن است و است شدهمعین خوبیبه عادی و ممتاز ، ... انواع سهاممدیرههیئت

خورده شود و  حقشانان این نیستند که دهد، اختالفات بسیار کم است. مردم نگرتغییرات بزرگی رخ می

 که مفید است. کنندمیشان را صرف آن کارهایی برای همین با خیال راحت انرژی

و روان  شدهسادههای انواع قراردادها بسیار نویسفرایند تشکیل یک شرکت نوپا بسیار سرراست است، پیش

های مشخص است. روال وبیشکمگیرند هریک چقدر سهم می گذارانسرمایهو  گذارانبنیانکه هستند. این

و  آپشن سهامپیوندند وجود دارد. کارمند به شرکت می عنوانبه تازگیبهحقوقی مناسبی برای افرادی که 

 تدریجبهها البته در طول سالیان دراز و جاافتاده است. این تقریباًها برای این آپشن 75«ثمردهی بندیزمان»

ها استفاده کرد و شود از این تجربههای دیگر هم میدر کشور حالدرعینو به کمال رسیده ولی  رشد کرده

 بعضی از این ساختارهای حقوقی را کپی کرد.

 ًاز کجا باید شروع کرد؟ معموال 

: به نظر من یک نکته خیلی مهم این است که آرزوهای خیلی بزرگ داشته باشیم ولی شروع باید پژمان

یک شرکت بسیار بزرگ و مهم شده است که در بسیاری از کشورها  اآلن یلپ مثالً ؛باشد بسیار کوچک

مرجع مردم برای  …های محلی مثل رستوران و دکتر و تعمیرگاه و و در بسیاری از فعالیت کندمیفعالیت 

شتند: گفتند ای دانیامدند از بزرگ شروع کنند. شروع بسیار فروتنانه هاآنها است. ولی وکارکسببررسی 

کم به همه را امتیازدهی کنند. بعد کم هاآنفرانسیسکو، های یک محله خاص سانمشتریان جوان رستوران

ی دنیا را جاهمهاند که ی رسیدهجایبه اآلنهای سنی و بعد به همه شهر سانفرانسیسکو تعمیم دادند و گروه

همه دنیا را به هم وصل  خواهدمیکرد که دعا میاست. زاکربرگ از همان اول ا بوکفیسدارند. مثال دیگر 

کند ولی بسیار محدود شروع کرد، اول فقط در دانشگاه هاروارد بود، بعد چند دانشگاه دیگر، بعد همه 

آن را به روی همه باز کرد. این خیلی مهم است چون وقتی  تدریجبهها و های آمریکا، بعد دبیرستاندانشگاه

توانید گیرید و میکنید و یاد میتجربه کسب می تدریجبهشوید خته و جدید وارد میشما به یک حوزه ناشنا

بزرگ بردارید ممکن است شکست سختی بخورید. در مورد راه  بردارید. اگر از اول یک گام تربزرگهای گام

د بسیار گزیده و است. به نظر من بای طورهمین هم ناایر مثالًانداختن مراکز نوآوری در نقاط دیگر دنیا، 

                                                                                                                                              

75 Vesting schedule 
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های خوب مخوب ساخت. در آن صورت تی واقعاًای همروابط انسانی را تقویت کرد و تی کوچک شروع کرد،

 شوند.دیگر هم جذب می

 چیست؟ در این راستا عوامل مهم دیگر 

: یکی دیگر از فاکتورهای مهم در درة سیلیکون، نیروی انسانی طراز اول است. استنفورد و برکلی مثل پژمان

های باهوش و . از باقی جاهای دنیا هم آدمکنندمییک چاه جوشان نیروی انسانی باهوش به بیرون تزریق 

 شوند.جذب می اینجا مستعد به

مفهوم مهمی  VCیا  جسورانهگذاری وم صندوق سرمایهبخش مالی درة سیلیکون هم جالب توجه است. مفه

است که در گام ابتدایی باید  ترتیباینبه VCاندازی یک است. ساختار جاافتاده و مشخصی دارد. روال راه

یعنی  ؛ساله 10 معموالًجذب شود که خودش یک عمر مشخصی دارد،  گذارانسرمایهیک سرمایه اولیه از 

برگردانده شود. مدیر  هاآنگذارند بعد از ده سال با سود آن به ای که افراد میاست که سرمایه بنابراین اساساً

گذار از سود حاصله از فعالیت به سرمایه %80در نهایت  معموالًدارد و میحق مدیریت بر %2 معموالًصندوق 

کلیفش مشخص است که چگونه هم مدیر مجموعه ت ترتیباینبهگیرد. و باقی آن به مدیر صندوق تعلق می

راستاست. مدیر گذار همت که منافع مدیر صندوق با سرمایهگذار مطمئن اسشود و هم سرمایهسنجیده می

در  هاآناند، از طرف گذاشته جسورانهگذاری مجموعه به نیابت از کسانی که پولشان را در صندوق سرمایه

که این شود در اینمتمرکز می یکجازیادی  نسبتاًرمایه که س. اینکندمیگذاری های نوپا سرمایهشرکت

وقتی  چراکهاست  مؤثری کند گذارسرمایهدارند  خطرپذیریهای نوپای زیادی که صندوق بتواند در شرکت

خورده را تواند ضرر یک شرکت شکستشود، یک شرکت موفق میکلی کمتر می خطرپذیریتعداد زیاد شد، 

 .کندمیتوجیه پیدا  جسورانهکل فعالیت صندوق  بترتیاینبهجبران کند و 

وجود دارد و این بدون وجود امید به ثمردهی  یکدیگرنیز کمک به  و خطرپذیریدر درة سیلیکون فرهنگ 

آوری داشته است و دارد دنیا شود. یکی از دالیلش هم این است که نوآوری رشد سرسامدر آینده محقق نمی

دنیا را فتح خواهد کرد. پنجاه سال پیش افراد ثروتمند و قدرتمند  فنّاوری. به نظر من کندمیرا عوض 

شود مرکز می اینجا خواهند آمد و فرانسیسکوسان بهبه لندن و نیویورک بروند ولی در آینده  خواستندمی

 250سه کمپانی با ارزش باالی  . شما به این دقت کنید که در سه سال اخیرکندمیغلبه  فنّاوریدنیا چون 

بابا از چین با هم که شرکت علی تازگیبه، لینکدین و توییتر. بوکفیسمیلیارد دالر وارد بازار بورس شدند: 

در  فنّاوریدهد که چقدر سهم می میلیارد دالر وارد بورس نیویورک شد. این نشان 200ارزش بیش از 

تواند صنایع زیادی را امروز ابزارهایی به دست ما داده است که می فنّاوریشود. اقتصاد دنیا دارد زیاد می

شان اتاق خالی افرادی که در خانه ازاینپیشرا نگاه کنید. تا  هتلداریصنعت  مثالً ؛زیرورو و متحول کند
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کنند و  مسافران را پیدا راحتیبهتوانستند نمی اوالًتوانستند آن را به مسافران اجاره دهند چون داشتند نمی

 توانستند به افراد ناشناس اطمینان کنند.نمی ثانیاً

 

 در گاراژ یآموزش یهاکارگاه

اند راه افتاده airbnbهایی مثل سرویس مثالًبسیاری از این مسائل حل شده است و  فنّاوریامروز اما به مدد 

های تواند با بررسیمی ثانیاًو  کندمی را به مسافران متصل هاخانهصاحباز طریق اینترنت  اوالًکه 

هایی که در نیویورک اتاقتعداد  اآلن. ببرد باالرا  یکدیگرامتیازدهی، اعتماد دو طرف به  سامانهسوءپیشینه و 

ارزش این  اآلنو  گرفتهسبقتاند های هتلی که اشغال شدهاند از تعداد اتاقشدهدادهاجاره  airbnb از طریق

های جدی مواجه را با چالش هتلداریرد دالر رسیده است. این شرکت صنعت شرکت به بیش از ده میلیا

چون روشی فراهم کرده که  کندمیرانی را زیرورو دارد صنعت تاکسی اآلن Uber طورهمینکرده است. 

مستعد این  واقعاًامروز بسیاری از صنایع  جا کند. خالصههرکسی بتواند با خودروی شخصی خود مسافر جابه

به  76، صنایع انرژی، بانکداری، بهداشت و درمان در عصر تاریکیونقلحملهستند که به هم بریزند! صنایع 

پرکنید. اگر فردا هم مجبور شوید بروید،  کاربرگشما اگر امروز بروید بیمارستان باید کلی  مثالًبرند! سر می

الزم برای تحول وجود  فنّاورانهابزارهای  کهدرحالیت! را پرکنید. احمقانه اس هابرگکاردوباره باید همان 

 دارد.

 آیا این به خاطر مقررات زائد نیست؟ 

وجود دارد و این صنعت تشنه تحول است! من گاهی پیش خودم  خألهرحال این : درست است ولی بهپژمان

شدی، از روی تلفن میکرد! وقتی داخل دادند اپل طراحی میها را هم میکاش بیمارستانکنم ایفکر می

                                                                                                                                              

76 Dark ages .این عبارت اغراقآمیز درواقع کنایهای است از عقبماندگی و جا ماندن در قرونوسطی 
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 کرد وات را پیدا می، پروندهروی شماره تلفن از کرد،همراه اطالعات الزم را با اجازه خودت دریافت می

 تلفن همراهرفت و روی شد، یک پیغام به دکتر مربوطه میر زیبا ظاهر مینمایشگات روی یک عکس

فنی ممکن است و دیریازود ها از لحاظ همه این ‼دیددیدی که کجا باید بروی و دکتر اطالعات تو را میمی

 های جدیدی خلق کنند.هایی است برای افراد توانمند که بتوانند فرصتها همه فرصتشود. اینمحقق می

. بهترین استعدادها کندمیجا جذب درة سیلیکون این است که استعدادها را از همه هایویژگییکی دیگر از 

. یکی از دالیلش هم همین است که قوانین روشن است و تبعیض اینجا شوندر میی دنیا سرازیجاهمهاز 

شوید. در آمریکا  مدیرههیئت توانید عضویک خارجی نمی عنوانبهدر فرانسه شما  مثالً ؛خیلی کم است

د شودار یا مدیر باشد. گفته میتواند در هر سطحی سهامهایی وجود ندارد و یک خارجی میچنین محدودیت

گذار یک که بنیاناست این جسورانهگذاری های سرمایهکه یکی از مشهورترین صندوق در سکویاکپیتال

گذار خارجی که یک بنیانآید. قوانین و مقررات هم برای اینمی حساببهشرکت خارجی باشد امتیاز مثبت 

 در آمریکا فعالیت کند خیلی راحت است و دردسر ندارد.

 االصل دارند؟ایرانی گذارانبنیانگذاری کردید که سرمایه 78و زوسک 77باکسشما در دراپ 

دیدم و خیلی از کارش خوشم آمد. برای  Y Combinatorبله. من آرش فردوسی را در یک ارائه در  پژمان:

ی کردند و من و چند نفر دیگر هم مقداری گذارسرمایههم  هاآنهمین او را به سکویا معرفی کردم و 

باکس در چند دور سرمایه اولیه خوبی جذب داشت. دراپ باالیی بسیاراری کردیم که سوددهی گذسرمایه

کرد و نکته مهمی که وجود دارد این است که در طول این چند سال افراد کلیدی بسیار مهمی آمدند و 

 بیدسر و ها خیلی بدون درها خودشان استعفا دادند ولی همه اینها اخراج شدند و بعضیرفتند و بعضی

ها ممکن است بعضی وقت اینجا انجام شد و چیزی به هم نریخت و دلخوری خاصی مطرح نبود. کشمکش

شرکت او را از مدیرعاملی عزل کنند و شرکت  مدیرههیئتگذار یک شرکت مدیرعامل باشد و که بنیان

از مدیرعاملی  80ر دهه را د استیو جابزبه کار خودش ادامه بدهد، مثال معروفش هم اپل است که  همچنان

های حقوقی است که گیرد به خاطر زیرساختکه این تغییرات با کمترین تنش صورت میعزل کردند! این

 ماند.را مشخص کرده است و جایی برای اختالف باقی نمی هرکسی وحقوقحق

 دهید؟خودتان توضیح می جسورانهگذاری کمی در مورد صندوق سرمایه 

را راه انداختیم. مار، آدم بسیار  PejmanMar، یک سال پیش Mar Hershensonمن و همکارم، 

باهوشی است، دکترای برق استنفورد دارد و خودش کارآفرین بوده و بسیار با بخش فنی آشناست. با هم از 

                                                                                                                                              

77 Dropbox.com 
78 Zoosk.com 
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دهند در ترجیح می هاVCکنیم. اکثر  تأسیسرا  VCآشنا بودیم و تصمیم گرفتیم نوع خاصی از  ترپیش

های قوی و دارای ایده را خیلی زود گذاری نکنند ولی ما دوست داریم تیمبسیار اولیه سرمایهمراحل 

 .شناسایی کنیم

 

 گاراژ در یکار یهاگروه

میلیون دالر هم سرمایه جلب کردیم که  40شروع کردیم و  جسورانهگذاری ما پارسال یک صندوق سرمایه 

در مراحل  معموالًکه  …گذاری دانشگاهی و های سرمایههم از طرف اشخاص هست و هم از طرف صندوق

در  معموالًرا جلب کنیم. ما  هاآنکنند ولی خوشبختانه ما توانستیم نظر گذاری نمیها سرمایهرشد شرکت

همه  تقریباًکنیم. تمرکز خاصی روی حوزه مشخصی نداریم و گذاری میسری آ سرمایه اولیه یا هستةمرحله 

در مورد تشخیص زودهنگام سرطان  ایایدهها هست که یک یکی از بچه مثالً ؛کنیمپیشنهادها را بررسی می

 اند.با یک نمونه خون سرطان را تشخیص بدهد. نتایج اولیه هم گرفته خواهدمیدارد که 
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هایی برای عوض کردن گردیم که ایدههایی میدنبال تیم واقعاًگیر هستیم. ما خیلی هم سخت حالدرعین ما

 مثالً ؛ای به آن نداریمدنیا داشته باشند. اگر کسی بخواهد یک ایده موجود را کمی تغییر بدهد ما عالقه

خواهیم یوتیوب مسن بسازیم یا میولی برای افراد  بوکفیسخواهیم چیزی مشابه گویند ما میها میبعضی

تا ایده  10نشانه خوبی نیست اگر کسی بگوید ما  مثالًها برای ما جذاب نیست. یا را برای چین بسازیم. این

گردیم که بگوید من چند سال با این تا را خط زدیم تا به این دو تا رسیدیم. ما دنبال کسی می 8داشتیم، 

یعنی کسی که یک دغدغه و یک نیروی محرک  ؛خواهم این را حل کنممی واقعاًام و درگیر بوده مسئله

 درونی برای انجام کار داشته باشد.

را بشناسند و  همدیگرخیلی مهم است که افراد تیم  مثالً ؛دهیماهمیت می هاآنها و ترکیب ما خیلی به تیم

اند، این پیداکردهاه پیش در کنفرانس را چند م همدیگرد که شترک داشته باشند. اگر تیمی بیایتجربه کار م

شود حل را می …پولی، مدیریت، بازاریابی،بی مسئلهفاکتور است.  ترینمهمبرای ما نشانه خطر است. تیم 

با هم اختالف  گذارحل کرد این است که دو بنیان توانهای نوپا نمیکه در دنیای شرکت ایمسئلهکرد. تنها 

اند اند و موفق نشدهکرد. ما داشتیم تیمی را که از یک ایده شروع کرده توانی نمیکارپیدا کنند. این را هیچ

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 میپایان یک شرکت نوپاست. ما خیلی بزرگ نیستیم و چند ده ک

کمک کنیم. یک ویژگی مهم صندوق ما این است که من و  هاآنرابطه رفاقت داشته باشیم و به  گذارانبنیان

 هاآنهایی که در شویم که شرکتداریم. ما فقط در صورتی منتفع میمار برای خودمان حقوق برنمی

حق  %2 معموالًبینید. ها نمیایم موفق شوند. شما چنین مدلی را در باقی صندوقگذاری کردهسرمایه

کنیم این است که فقط دارند ولی کاری که ما میگذاری برمیهم از سود سرمایه %20گیرند و مدیریت می

گیریم. ما این کار را نمی حقوق وها درآمد نداریم و کمک به شرکت اینجا گیریم و از حضور دررا می %20آن 

های ما خیلی این را شرکت گذارانبنیان اتفاقاًباشد و  گذارانبنیانراستا با هم %100های ما که انگیزه یمکرد

موفق شوند و اگر موفق نشوند، ما هم هیچ درآمدی  هاآنکنیم که پسندند. ما همه تالشمان را میمی

 نخواهیم داشت.

د. ما سعی آیمی حساببهکوچکی  نسبتاًدهیم که ارقام ها میهزار دالر به شرکت 500تا  200 معموالًما 

ها مشاوره های ساختن شرکتینهدر همه زم هاآنصمیمی و نزدیک باشیم، به  گذارانبنیانکنیم با می

یک چک بنویسیم و برویم. ما یک اجتماع کوچک برای  مثالًکنیم که گذاری صِرف نمیدهیم. ما سرمایهمی

هم مدیر دارد، هم طراح،  ،مشاوره ما هیئت گذرانیم.می هاآنایجاد کردیم و وقت زیادی را با  گذارانبنیان

م را صرف مشاوره وقتتمامتا در مورد همه نیازها مشاوره بدهند. من خودم  … هم متخصص نیروی انسانی،

 .کنمها میبه شرکت
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کنیم و های سخنرانی برگزار میگیرند، برنامهو یاد می کنندمیصحبت  یکدیگرگذارها هم با بنیان عالوهبه

نفره، خیلی تعامل خوبی  25تا  20آوریم در یک جمع کوچک را می هاآنو امثال  یاهو و کورا گذاربنیان مثالً

مدیر یک شرکت ساختمانی  باریکشود. یا هفته قبل از آن مدیر برندینگ تویوتا را آورده بودیم. یا برقرار می

حل کند صحبت  هاآنتواند برای می فنّاوریدارند و  هاآنبزرگ را آورده بودیم که در مورد مسائلی که 

کنیم. چند هفته پیش یک مسابقه مند برگزار مینویسی هدفها هم مسابقات برنامهکردیم. بعضی وقت

 ته دیگر یک مسابقه با محوریت تیم فوتبال سانفرانسیسکوهای استنفورد برگزار کردیم. هفمخصوص خانم

های خودمان گیرند، هم مدیران شرکتها یاد میکار کنیم. هم بچه هاآنکنیم که درباره مسائل برگزار می

ایم در همین حیاط را دعوت کرده گذارانبنیانتا از  200دو هفته دیگر  مثالً. یا کنندمیافراد مناسب را پیدا 

 .کنندمیکنیم و همه با هم معاشرت پشتی کباب درست می

 دهید؟تان توضیح میدر مورد برنامه تابستانی 

یدا ها را پکنیم و بهترینانتخاب می سخت شدتبهلبی دارد. ما جا نااین برنامه خودش داست پژمان:

تیم درخواست دادند و  55گرفتیم و کنیم. سپتامبر پارسال آگهی زدیم و فقط از استنفورد درخواست میمی

گفتیم ما این فضا را  هاآنتیم از استنفورد را انتخاب کردیم و به  7، 6 نهایتاًتیم مصاحبه کردیم و  20با 

های ما شرکت کنید و از امکانات استفاده کنید. پولی ندادیم ولی هیچ انتظار خاصی داریم، بیایید در برنامه

ها ها شب. اینافتدمیجمع کنیم، اتفاقات خوب  یکجاها را هم نداشتیم. ایده ما این بود که اگر بهترین

در  هاآنکردند و بعضی از های ما هم مشورت و مصاحبت میکردند و با اعضای تیمکار می اینجا آمدندمی

ها گفتند ما در تابستان بعضی ژانویه محصوالت خوبی هم ساخته بودند. نزدیک تابستان امسال که شد

ما تصمیم گرفتیم این برنامه را راه  برویم شهر خودمان، یا برویم کارآموزی و درآمد داشته باشیم. توانیممی

جا روی های بزرگ و مشغول کارهای متفرقه شوند همیناینکه بروند در شرکت جایبهها بیندازیم که بچه

دالر دادیم و این پول  25000 تقریباًتیم مشغول کار شدند و ما به هر تیم  8خودشان کار کنند.  هایمسئله

گفتیم اگر موفق هم نشدند  هاآناست. حتی به  «بدون سقف مشخص لتبدیقابلبدهی » صورتبهرا هم 

نتیجه  دیگر تای 4 تایشان به نتیجه نرسیدند. 4تیم  8نگران پول نباشند. اواخر آگوست از آن  اصالً

 را جلب کنند. گذارانسرمایهها توانستند نظر تا از تیم 2کردند و  ارائهکارهایشان را 

 دهید؟ار کمی توضیح میدر مورد شریکتان، خانم م 

کنیم. مار دکترای برق از را تکمیل می همدیگرمن و مار ترکیب خیلی خوبی هستیم و خیلی خوب  پژمان:

داده است و خیلی با بخش فنی مسائل و نیز توسعه محصول درس می اینجا سال هم 10استنفورد گرفته و 

فعال هستم. شبکه  گذارانبنیانها و کار با آشناست. من از سوی دیگر بیشتر در فرایند ساختن شرکت



144 

 

دانم و هم سابقه دارم و زیروبم کار را خوب می سال 16، 15شناسم و هم می …و  گذارانسرمایهاز  ایقوی

 شناسم.ب میدرة سیلیکون را خو

کسی در مورد پول  اینجا های همکاری من و مار در این است که طرز فکر ما مشابه است.یکی از خوبی

کنیم اگر افراد توانمند را دور هم جمع کنیم و با عالقه روی مسائل مهم کار کند! ما فکر میصحبت نمی

دار شدن کسی به فکر پول اینجا همینخواهد آمد. برای  بعدازآنشود که پول هم کنند، نتایجی حاصل می

 به آن معنی نیست.

 است؟ چگونه …های نوپا وفرایند شناسایی شرکت 

کنیم. می خطرپذیریلبته خیلی هم های بدیع و اصیل هستیم. اکه گفتم ما دنبال ایده طورهمان پژمان:

دنبال کسانی هستیم که انگیزه کنیم که بخواهند یک تغییر اساسی ایجاد کنند. ما هایی را انتخاب میایده

شود. حل کند زندگی نکرده باشد، نمی خواهدمیکه  ایمسئلهاش و زیادی داشته باشند. اگر کسی با ایده

های دانشگاه هایی که داریم بچهما یکی از شرکت مثالً ؛وجود داشته باشد مسئلهباید عالقه و دغدغه حل 

سختی هم هست  مسئلهکه بسیار  79جستجوی غیرساختاریافته مسئلهکارنگی ملون هستند که دارند روی 

ایرانی هم  اتفاقاًکه  این شرکت گذارطور نیست که دیروز به ذهنشان رسیده باشد. بنیان. اینکنندمیکار 

از  اآلنن مهم بوده که قدر برایشااند. آنکار کرده مسئلهدر تز دکتری روی این  اشتیمیهمسال با  4هست 

 شانمسئلهتا هم بچه دارد.  4گذار دوم بینان کهدرحالیاند این منطقه، آمده کردند،شهری که تحصیل می

. یک کندمیبازار پیدا  حتماًبازار خاصی ندارد ولی اگر موفق شوند  اصالًبدیع هست که هنوز  قدرآن هم

کالسی یا دوست باشند. هم مثالًداشته باشند با هم آشنایی قبلی  گذارانبنیانفاکتور مهم دیگر این است که 

 وآمدرفتالبته زیاد  هستند. اینجا شانهای ما برای خودشان دفتر جداگانه دارند و تعداد کمیبیشتر شرکت

 هاآنکنیم رابطه خیلی صمیمی با گیرند. ما سعی میکنیم و مشاوره میو معاشرت می نظرتبادلو  کنندمی

 داشته باشیم.

 برای بررسی تقاضاها دارید؟ سامانمندش آیا رو 

رسد که آیا تیم قابلیت انجام کار را دارد یا نه و به این نقطه می مسئله نهایتاًولی  روی کاغذ بله پژمان:

یک نفر فنی جزء اعضای  حتماًدهیم که ما ترجیح می مثالًکه اعضای اصلی تیم با هم جور هستند؟ این

گذاریم اصلی باشد وگرنه بعد از شروع کار تازه باید دنبال آدم فنی بگردند برای اجرا. ما خیلی هم وقت می

، کارتازههای نوپای . در شرکتکنندمیکار  چطور گذارها را بشناسیم و بفهمیم که اعضای تیم با همکه بنیان
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شود عوض کرد، بودن اعضای تیم است. محصول را می جورهمیند درست کر بعداًشود تنها چیزی که نمی

تا از دانشکده  2یک تیم داشتیم که  مثالً ؛شود حل کرد ولی اگر تیم با هم نسازند، تمام استپولی را میبی

مهندسی بودند و سپتامبر سال گذشته شروع به کار کردند ولی بعد از چند ماه به این  نفر 2مدیریت و 

کند. از بس تیم خوبی بودند توانستند دور هم بنشینند و تصمیم یدند که محصولشان کار نمینتیجه رس

بگیرند که بروند روی یک موضوع دیگر کار کنند. ولی اگر تیم ناسازگار بود یا اگر خیلی بزرگ بود تا بخواهد 

 ها دالر هدر شده بود.این اتفاق بیفتد میلیون

 سی اولیه یک شرکت جواب مثبت یا منفی بدهید؟کشد تا بعد از بررچقدر طول می 

سکویاکپیتال هم که یکی  مثالً ؛خیلی سریع، شاید چند روز. این خیلی برای اعتبار ما هم خوب است پژمان:

های دهند. خیلیاست در اکثر موارد ظرف یکی دو روز جواب می جسورانهگذاری ها در سرمایهاز معتبرترین

خواهند این در را باز نگه دارند که اگر زمانی دانند! مینمی هم ناچون خودشدهند دیگر دیر جواب می

دهیم و اگر هم شک داشته باشیم باز گذارها. ولی ما سریع جواب میخواستند بتوانند بروند سراغ آن بنیان

 خیلی سخت است. هاآنداریم چون برای را معلق نگه نمی هاآندهیم و سریع به آن افراد اطالع می

  چیست؟ مرکز رشدتفاوت شما با یک 

دهند سهم مشخصی هم قوانین خیلی مشخصی دارند و به ازای خدماتی که می مراکز رشد پژمان: 

دالر  25000 مثالًگیرد، به هر کدام تا شرکت می 80در هر دوره سه ماهه  YCombinator مثالً ؛گیرندمی

 %90تر است و خیلی ساختار شناوری داریم، فرایند گزینش ما خیلی سختگیرد. ما سهام می %7دهد و می

مطرح است و محل  کارآفرینانپاتوق برای  عنوانبهبیشتر  اینجا در فضای ما نیستند. اصالًها هم شرکت

 فکری.مشاوره و هم

 بینید؟ آیا در فکر توسعه هستید؟را چطور می نجاای آینده 

 کهوقتیمند جذب کنیم ولی هچند برابر سرمایه از افراد عالق توانیممی راحتیبه اآلننه زیاد! ما  پژمان:

صمیمانه و نزدیکی که من و مار رود و در نتیجه این رابطه صندوق بزرگ شود، ابعاد کار الجرم باال می

زندگی  هاآن شناسم و باها را میتک این بچهمن تک اآلنشود. ها داشته باشیم ضعیف میبا بچه توانیممی

است را هدف  MITهای استنفورد و دهیم بخش بسیار خاصی از بازار که بهترینترجیح می فعالًام. کرده

یا  80هایی مثل انجل لیستوبگاهیک  اآلن مثالً ؛بگیریم. درة سیلیکون همیشه در حال تغییر است
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هایی که در رکتبه ش چراکههای نوپا هستند مالی شرکت تأمیندر حال به هم ریختن فضای  81استارترکیک

اند. خالصه درة سیلیکون در حال متحول کردن اند هم امکان دیده شدن دادهنبوده معرض دیده شدن

 خود درة سیلیکون است! ازجمله چیزهمه

  در اختیار ما گذاشتید! کهوقتیبا تشکر از 
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 کامبیناتوروای

 
مدل  کامبیناتورشد. وای تأسیس 2005سال  است که در دهندهشتاب رکز رشدِیک م 82کامبیناتوروای 

های نوپا را ارائه کرده است، در این مدل عالوه بر گذاری در هستة اولیه در شرکتجدیدی از سرمایه

. کندمیدر راه رسیدن به موفقیت یاری را  هاآن ،جوان کارآفرینانگذاری، با پشتیبانی و هدایت سرمایه

و تا رسیدن به  کندمی تأمینو شروع یک شرکت نوپا را  اندازیراههای اولیه برای کامبیناتور هزینهوای

 است. هاآن همراهموفقیت 

گذاری بیشتر نداشته گذاری برای هستة اولیه نیازی به سرمایهها ممکن است بیش از سرمایهبعضی شرکت

گذار بروند. در بدو به دنبال جلب سرمایه ضرورتاًبعدی نیز باشند ولی بعضی دیگر ممکن است تا چند مرحله 

روشن نباشد، البته حجم  کامالً موردنیازگذاری اندازی یک شرکت ممکن است حجم سرمایهشروع و راه

گذاری الزم در مراحل گذاری بستگی به نوع شرکت نوپا نیز دارد ولی ممکن است میزان سرمایهسرمایه

 .تکوین شرکت مشخص شود

اندازی را در مراحل اولیة شکل گرفتن و سازمان یافتن با ل و راههای در مرحله تشکیکامبیناتور شرکتوای

 موردحمایتشرکت  کهاینبرد. مرحلة اول در یک شرکت نوپا یعنی و جلو می کندمی، حمایت سرمایه تأمین

های بازار سرمایه توسعه محصول و توسعةبتواند برای  گیرد و محصولی در خورِ ارائه درست کند تا سپسقرار 

و یا در  جسورانه گذارانسرمایهشرکت نوپا را به  ،کامبیناتور برای مرحله بعدبیشتری را جذب کند. وای

 .کندمیمعرفی  هاآنهای بزرگ برای ادغام در بعضی موارد به شرکت

گیری های نوپا که در مراحل اولیة شکلدالر در شرکت 20000هایی در حدود گذاریسرمایه کامبیناتوروای

 معموالًگیرد. ها را در اختیار میدرصد از سهام شرکت 10الی  2دهد و در مقابل هستند انجام می

دهند، ارائه می های اجرایی و مدیریتی نیزکمک هاآنها به گذاری در شرکتعالوه بر سرمایه گذارانسرمایه
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شود ها قسمت خیلی ناچیزی محسوب میگذاری در مقابل سایر کمکامبیناتور پول و سرمایهکدر مورد وای

حتی بعضی  کنندمیتحصیلی برای دانشجویان منظور  هزینهکمکرا بیشتر شبیه  کنندمیپولی که پرداخت 

کاری که  ینترمهمنیاز نداشته باشند ولی  کمک مالی هم گونههیچبه  اصالًهای نوپا ممکن است از شرکت

شان و توسعه برای کار بر روی ایده هاآندهد این است که به های نوپا انجام میکامبیناتور برای شرکتوای

 هاآنکامبیناتور از تجربیات بسیار زیادی برخوردارند در وای اندرکاردست. مجموعة افراد کندمیآن کمک 

 چگونهتوانند تشخیص دهند که یک ایده را می خوبیبهاند لذا های کار درست بودهاز خوره هم ناخودش

های نوپا در توسعه دهند و آن را به چه جهتی هدایت کنند تا به سرانجام مطلوب و موفقیت برسد. شرکت

تواند فراگیر شود و بازار شان مواجه هستند که آیا این ایده میمراحل اولیه با ابهامات زیادی نسبت به ایده

قرار  موردبررسیها را ایده کامبیناتوروایماند، باقی می وجورجمع؟ و یا در یک مجموعه بزرگی پیدا کند

 تا نسبت به ظرفیت ایده کار را جلو ببرند. کندمیو راهنمایی  ها کمکدهد و در این موارد به شرکتمی

دهد ولی در حال حاضر قرار می موردتوجهگذاری هر نوع شرکت نوپایی را برای سرمایه هرچندکامبیناتور وای

کامبیناتور در این توجه دارد، کارشناسان وای تلفن همراهوب و کاربردهای  تحتِ هایسامانهبیشتر به 

های نوپا به اند و به خیلی نکات ریز نیز اشراف دارند تا بتوانند به شرکتها تجربیات زیادی کسب کردهزمینه

 نحوی مطلوب یاری رسانند.

 

 .کندمی تأمین یکار یفضا هاشرکت یبرا ناتوریامبکیوا
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که  هاییها در مراحل بعدی است، شرکتدهد کمک به شرکتکامبیناتور انجام میکار مهم دیگری که وای

گذارند، در می اند و برای رشد و توسعه قدم به مراحل بعدی برای جذب سرمایه بیشترمراحل اولیه را گذرانده

را جذب کنند  هاآنبخواهند  های بزرگی که ممکن استدر مراحل بعدی و شرکت گذارانسرمایهبرخورد با 

های و یا شرکت جسورانه گذارانسرمایهکامبیناتور معرفی اولیه را به ها است. وایکامبیناتور همراه شرکتوای

دهد و عالوه بر خود را آموزش مینحوه ارائه  های نوپابه شرکت کهاینتر از آن دهد ولی مهمبزرگ انجام می

ها ای در طرف مقابل شکل گرفت در قطعی کردن معامله و سرانجام رساندن آن به شرکتآن اگر عالقه

نیز  اعتباربخشی نوعیبه کندمیهمکاری  هاآنهای نوپایی را که با کامبیناتور شرکت. وایکندمیکمک 

 گیرند.های بزرگ قرار میو شرکت گذارانایهسرم موردتوجهکه با این اعتبار بهتر  کندمی

 

 .رودیم جلو تنگاتنگ و فشرده کارها

دهد نسبت به انجام کارهای اداری و حقوقی قرار می زیرپوششهای نوپایی را که کامبیناتور کلیه شرکتوای

. کندمیکمک  هاآننیز به  موردنیازدهد و برای جلب و استخدام نیروی انسانی کامل قرار می موردحمایت

اختراع ثبت  عنوانبهای را الزم است از دستاورد نوآورانه یککدامشود که ها یادآور میبه شرکت چنینهم

ها کار حکمیت بین شرکا را در صورت کامبیناتور عالوه بر اینکنند و چه موقعی این کار را انجام دهند. وای

شود که اختالف احتمالی به ضررهای بزرگی برای موجب میدهد و های احتمالی انجام میبروز اختالف

 شرکت منجر نشود.

به هیچ طریق  واقعاًدهد های تحت پوشش انجام مینسبت به شرکت کامبیناتوروایهایی که راهنمایی

اند کمتر ممکن است دیگری قابل دسترسی نیست زیرا که کسانی که به تجربیات ارزشمندی دست یافته

 بیات خود را در اختیار دیگران بگذارند.بتوانند تجر
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 .دارد یمهم نقشآموزش و راهنمایی 

 صورتبههای نوپا گذاری در هستة اولیه را دارا است. شرکتبرای سرمایه توجهیجالبکامبیناتور روش وای

گیرند. نوبت اول هر سال از ژانویه تا شوند و تحت پوشش قرار میای دو نوبت در سال بررسی میمجموعه

شوند و تحت ای چند شرکت نوپا پذیرفته میشود، در هر دورهمارس و نوبت دوم از ژوئن تا اوت را شامل می

 گیرند.حمایت قرار می

، متقاضیان باید وکارکسبدریافت برنامه تجاری  جایبهای دارد نیز روش ویژه کامبیناتوروایارسال تقاضا به  

ها، متقاضیانی که از شرایط الزم برخوردار یک پرسشنامه را تکمیل کنند. پس از بررسی اولیه پرسشنامه

گذاری خیلی سریع صورت برای سرمایه گیریتصمیم ازآنپسشوند و باشند به جلسه حضوری دعوت می

 گیرد.می

سیلیکون بیایند و مقیم  به درة ماههسهند باید برای دوره گیرقرار می موردپذیرشهایی که بیشتر شرکت

برگزاری  شوند تا با تمرکز بر روی توسعه محصول کار کنند.ها راهنمایی میشوند در این دوره شرکت

کامبیناتور است و وای های دائمی درهای مختلف از فعالیتهای آموزشی در زمینهها و کارگاههمایش

 .کندمیجوان فراهم  کارآفرینانهای ارزشمندی برای توانمندسازی فرصت

کامبیناتور است که به ارتقای های وایهای مختلف یکی از سنتکار گروهی و مشاوره و گفتگو بین شرکت 

 .کندمیکمک  هاآنوری ها و افزایش بهرهای شرکتحرفه
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 یآموزش یهادوره

 

 

 .ندیآیم کمک به هم یافزارسخت امکانات

شود که در این برنامه یک برگزار می جمعیدستهبرنامه شام  شبیک، هر هفته، ایهفتهدهدر این دوره 

 معموالً. کندمیشرکت نوپا سخنرانی یک  اندازیراههای مختلف ها و جنبهسخنران مدعو در زمینه

و  نگاراندانان، حسابداران، روزنامه، حقوقجسورانه گذارانمایهسرا، هشرکت مؤسسینها از بین سخنران
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ها به ای از راهنماییبا یک مجموعه معموالًها شوند. سخنرانهای بزرگ دعوت میمدیران اجرایی شرکت

مند و در مواردی نیز ممکن است به یک شرکت نوپا عالقه کنندمیهای نوپا سخنرانی خود را ختم شرکت

 گذاری کنند.شوند و در آن سرمایه

شوند و شرح زندگانی و کار و تالش آنان و ای نیز حاضر میهای بعد از شام سخنرانان برجستهدر سخنرانی 

و پاسخ برگزار  پرسش الًمعمواست. بعد از سخنرانی  جوان بسیار آموزنده کارآفرینانبیان تجربیاتشان برای 

 های برنامه شام هفتگی اعم از توسعه. حاشیهگیرددرمیهای آموزنده و جالبی شود گاهی اوقات بحثمی

 جالب است. هم نادر یک محیط دوستانه و ارتباط با سخنران یکدیگربا  کارآفرینانارتباط 

توانند های نوپا میه همه شرکتود کشبرگزار می گذارانسرمایه بعد از حدود ده هفته یک روزِ ویژة

دوره زمانی مناسبی  معموالًارائه کنند. ده هفته  گذارانسرمایهصوالت و کارهای خود را به گروهی از مح

تر ممکن است سریع هاآنهای نوپا محصول اولیه خود را آماده کرده باشند و حتی بعضی از است که شرکت

 هم به نتیجه برسند.

 

 گذارانسرمایه به دستاوردها ارائه

ای و های زمانی ده هفتهای و در دورهمجموعه صورتبهها گذاری و تحت پوشش قراردادن شرکتسرمایه

و  کندمیوری بیشتری حاصل کامبیناتور بهرهگرداندگان وایگروهی فواید زیادی دارد، برای  صورتبه

تری به نتایج مطلوب یکدیگر ی باهمکارو با کمک و  نندکمیبهتر رشد  یکدیگرهای نوپا هم در کنار شرکت

 رسند.می
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هایی های زیادی را حمایت کرده است، تعداد خیلی زیادی هم شرکتکامبیناتور شرکتاز آنجا که وای

ارتباط و  همدیگرکه با  کنندمیاند و شبکه ارزشمندی را ایجاد کامبیناتور بیرون آمدههستند که از وای

 رسانند.یاری می یکدیگری ارزشمندی دارند و در موارد گوناگون به هاهمکاری

 :کامبیناتوروای فلسفة
وری خیلی بهتری های کار درست وقتی در شرایط مناسبی قرار گیرند بهرهخوره کندمیفکر  کامبیناتوروای

وری هر های نوپا بتوانند با بهرهکامبیناتور ایجاد محیطی است که شرکتخواهند داشت لذا فلسفه اصلی وای

وری رین بهرههای یکی، دو ماه اول، با بیشتها، فعالیتچه بیشتر کارشان را جلو ببرند. در بسیاری از شرکت

که بتواند به این امور  یابد. لذا هر امرییرد و سامان میگهای اولیه شرکت شکل میهمراه است و در ماه

در این کار موفق بوده است زیرا بسیاری از  کندمیکامبیناتور فکر ها مغتنم است. وایکمک کند برای شرکت

 وری همراه بوده است.ن با بیشترین بهرهها اذعان دارند که ده هفته اول برایشاشرکت مؤسسین

گذاری سرمایه هاآنهای نوپایی که در هر چه ممکن است کمتر به کار شرکت کندمیکامبیناتور سعی وای

در  لزوماًخواهد کند، نمیها را طلب نمیشرکت مدیرههیئتکامبیناتور عضویت در دخالت کند. وای کندمی

کند و به چنین ها را رد نمیباشد، تصمیمات راهبردی شرکت داشته حضورهای بعدی گذاریسرمایه

 کامبیناتوروایدنبال آن هستند، توجهی ندارد. در مقابل  گذارانسرمایه معموالًهای مشابهی که موقعیت

 هاآندهد ولی نسبت به پذیرش پیشنهادی ارائه می صورتبهها کار و توصیه برای شرکتمقدار زیادی راه

فهمیده است که  دقیقاًکامبیناتور ها است. واینهایی با خود شرکت گیریتصمیمشاری وجود ندارد و هیچ ف

بدون  درواقعهای نوپا کشانده است و اندازی شرکتای است که گروهی را به راهمستقل بودن اولین انگیزه

ی که به گذارانسرمایهساند. رهای نوپا را به موفقیت میتردید این امر خود یکی از نکاتی است که شرکت

 کشند.ها را به مسیر نابودی میپردازند، با دست خودشان شرکتها میکنترل شدید شرکت

دهد که شرکت را پس از قوام های نوپا اجازه میبه شرکت کامبیناتورواییک نکته مهم دیگر این است که 

است که تا  پذیرتوجیهها ین کار بعضی وقتهای بزرگ بفروشند. ابه شرکت مؤسسیناولیه در صورت تمایل 

دنبال  کهآن جایبهوقتی شرکت هنوز کوچک است در مقابل چند میلیون آن را به فروش برسانند 

ها را در مراحل اولیه خریداری شرکت معموالًگذاری بیشتر بروند و حرکت را از نو شروع کنند. گوگل، سرمایه

تواند های بزرگ دیگر نیز معمول خواهد شد و لذا این نکته میبین شرکترسد این امر و به نظر می کندمی

 در آینده اهمیت بیشتری پیدا کند.

دریافت کنند به آن نه  گذارانسرمایهگذاری سنگینی از جانب های نوپا اگر پیشنهاد سرمایهشرکت معموالً

کم  ان همهای جواولیه برای خورهایم که پیشنهاد فروش شرکت در مراحل دیده کراتبهگویند ولی نمی
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اگر شرکتی به شرکت سهامی عام تبدیل شود خیلی بیشتر سود  کهاینکامبیناتور با جذاب نیست و وای

 شرکت است. مؤسسینخواهد برد ولی تابع نظر و عالقه 

چون مردمان خوبی هستند  صرفاًبه این خاطر نیست که  قطعاًاست؟  پذیرانعطاف گونهاینکامبیناتور چرا وای

نیز این کار به مصلحت است و چون با  وکارکسب نظرازنقطهبلکه  کنندمیلذا با انعطاف برخورد 

 درواقعشود و منتقل می مؤسسینگذار به شود، قدرت از سرمایهگذاری اندک به شرکت وارد میسرمایه

 ها است.شرکت مؤسسین عنوانبه ار درستکهای ارائه بهترین پیشنهادهای ممکن به خوره ،بهترین کار

گذاری در هستة های نوپا برای سرمایهکامبیناتور این است که اولین انتخاب همه شرکتهدف اصلی وای

درست و منعطف برخورد کند، چون در غیر این  طوربهو برای موفقیت در این راستا باید با همه  اولیه باشد

کامبیناتور احساس رضایت خاطر نکنند دیگر ی با وایهمکاراز های نوپا شرکت مؤسسینصورت اگر 

 گذارانسرمایه طورهمین و ؛کامبیناتور در آینده نخواهند داشتی با وایهمکارها نیز رغبتی به شرکت

کامبیناتور ببینند رغبتشان در ارتباط هستند، آنان نیز اگر عملکرد بدی از وای یکدیگرآمیز نیز که با مخاطره

 ی در آینده کم خواهد شد.همکاری برا

که شروع به کار  2005کامبیناتور مسیر موفقی را پشت سر گذاشته است. از سال رسد وایبه نظر می تاکنون

 1500ای با بیش از کرده است و به جامعه تأسیسشرکت نوپا  700 بیش از 2014کرده است تا سال 

 میلیارد دالر است. 30بیش از  شدهتأسیسای هاست و مجموع ارزش شرکت شدهتبدیلشرکت  مؤسس

 نگاه به آینده

گذاری برای سرمایه خود موردعالقههای برتر با نگاه به آینده زمینه مراکز رشدیکی از  عنوانبهکامبیناتور وای

ولی باید  ،های جدید را منتشر کرده است، نگاهی به این فهرست بسیار آموزنده استاندازی شرکتو راه

 ها توجه شود.بعضی تفاوتبازار آمریکا است و در شرایط دیگر باید به  عمدتاً هاآنتوجه داشت که مخاطب 

 انرژی. 1

 یافتهکاهشی توجهقابلی با کیفیت زندگی دارد. در طول زمان، هر گاه که هزینة انرژی، میزان توجهقابلهزینة انرژی ارتباط 

سهم زیادی در کاهش فقر  قیمتارزاناست. انرژی  بهبودیافته شدتبهبا اختراع موتور بخار( کیفیت زندگی نیز  مثالعنوانبه)

، اقتصاد، کاهش جنگ، تضمین آیندة پایدار، تولید آب و غذای زیستمحیط. همچنین منابع جدید انرژی، به کندمیایفا 

های دیگر است، منابع جدید باید مسلط بر جنبه مسئلهبعد اقتصادی . کندمیتر و بسیاری موارد دیگر کمک شایانی فراوان

است. انرژی نیز بسیار مهم  سازیذخیرهاز منابع قدیمی باشند و به نیاز جهانی پاسخ دهند. عالوه بر تولید، انتقال و  ترارزان

کنند. توسعة  ترراحتن انتقال انرژی را د و همچنیهای جدید، عالی باشنتوانند برای انرژیده برابر بهتر، می های تاباتری

 است. موردتوجهها یکی از موارد بسیار ریتسازی باتوانایی ذخیره
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 . هوش مصنوعی2

کار  مسئلههای باهوش روی این رسد که تعداد کافی انسانای که دارد، ولی به نظر میبالقوه تأثیرهوش مصنوعی به نسبت 

و دالیل خوبی برای هر دوی  کنندمیهای باهوش بسیاری در مورد هوش مصنوعی با ترس و حیرت صحبت کنند! انساننمی

متفاوتِ قبل از هوش  کامالًرا در طول تاریخ به دو بخش  فنّاوریتواند می مسئلهرسد که این اما به نظر می ؛ها دارنداین حس

 تقسیم کند. بعدازآنمصنوعی و 

 . رباتیک3

، مثالعنوانبهه اصلی ما برای انجام کارها در جهان فیزیکی خواهند بود. تعریف ما از ربات، بسیار گسترده است. ها، وسیلربات

که فضا را کشف کنیم و حتی بدن  کنندمیها هستند که به ما کمک دانیم. رباترا یک ربات می خودکارتمامما یک اتومبیل 

 خود انسان را.

 فناوریزیست. 4

های زیادی دست خواهیم یافت. دستورالعمل شناسیزیستهای واقعی و زیادی در رفتپیش بهرسد که ما در نهایت به نظر می 

خاطرات،  بارگیری، رایانهها برویم؛ کند کردن پیری، ادغام انسان و که ما بتوانیم به مبارزه با بیماریوجود دارد برای این

در چند  مسئله برانگیزترینبحثترین، قدرتمندترین و انگیزشگفتبه  مسئلهشخص است که این ژنتیکی و ... . م نویسیبرنامه

سریع و ارزان شده  العادهفوق DNA. خواندن 1970ها در دهه دهة آینده تبدیل خواهد شد. چیزی شبیه به بحث ریزرایانه

به کاربردهای  ویژهبه. ما DNAاز نوشتن  ترجالباست. کاربردهای جالب بسیاری وجود دارد. حتی شاید کاربردهایی بسیار 

های باعث ایجاد بیماری سرعتبهتوانند ها میمندیم. برای مثال اگر میکروبها عالقهدر جلوگیری از بیماری فناوریزیست

 های سریع و خوب تهیه کرد.ها، درمان و واکسنتوان با استفاده از همان میکروبعفونی شوند، می

 بهداشت و درمان. 5

های درصد از تولید ناخالص داخلی ما صرف هزینه 20مشکل دارد. نزدیک به  شدتبه متحدهایاالتبهداشت و درمان در  سامانه

هایی برای ایجاد خدمات بهداشتی و درمانی با مندیم به راهاست. ما عالقه تحملغیرقابل مسئلهشود. این بهداشت و درمان می

 پیشگیرانههای به مراقبت ویژهبه. ما کنندمیهای گزافِ غیرواقعی اداره را با هزینه سامانههایی که هزینه کم، نه در شرکت

 توجهقابلها از جهات بسیاری ت باشد. حسگرها و دادهترین راه برای بهبود سالممند هستیم، شاید این راه بهترین و بهینهعالقه

های جدید وکارکسبهای بهداشتی. کار روی تجهیزات پزشکی نیز زمین حاصلخیزی برای ویژه در مبحث مراقبتو به هستند

 شود.محسوب می

 . دارو6

. ما در این کنندمیجدید، دارو را تولید  هایهایی هستیم که از راهشده است. ما به دنبال شرکت ترگرانتولید دارو، کندتر و 

 ما است. موردتوجههای جدید تولید دارو ایم. توجه به داروهای جدید و روشداشته ایگستردهزمینه نگاه 

 . آب و غذا7

را  مسئلهتواند این می فنّاوری، طورقطعبهنزدیک، از نظر در دسترس بودن آب و غذا با مشکل مواجه خواهیم شد.  ایآیندهدر 

نورمن »دیگری نیاز داریم، چیزی در مقیاس آنچه  به پیشرفتاست، ولی ما  پذیرامکانهای بزرگ بهبود بخشد. نوآوری

از او  گهگاهافزایش دهد و  شدتبهتوانست تولیدات کشاورزی را در جهان « انقالب سبز»انجام داد. او با شکل دادن به  «بورالگ

 شود.یاد می« نفر را نجات داد مردی که یک میلیارد»به نام 
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 . آموزش8

انجام دهیم. اولین تالش برای اصالح  توانیممیاگر ما بتوانیم آموزش را اصالح کنیم، هر کار دیگری در این فهرست را نیز 

ت، ولی ، استفاده از اینترنت برای انتقال محتوا به مخاطبان گسترده بود. این خوب اسفنّاوریآموزش از طریق استفاده از 

افراد در  تکتکبا  فنّاوریاز  ایتودههایی که راه خصوصبههای بسیار بیشتر است. متفاوت و با قابلیت کامالًاینترنت یک رسانه 

 ماست. موردتوجهتعامل است، بسیار 

جدیدی برای انجام های به معنای کالسیک نداشته باشد، اما حداقل به راه فنّاوری به پیشرفتممکن است که این روش، نیازی 

 کارها نیاز دارد.

 های اینترنت. زیرساخت9

یشه در اختیار ما باشد اعم از ان همخواهیم مطمئن باشیم که این امکتوانیم زندگی بدون اینترنت را تصور کنیم. ما میما نمی

ی که باعث تغییرات بنیادی در است. ما به کاربردهای آفرینتحولحفظ امنیت تا روابط آزاد و زیرساختی. اینترنت یک قدرت 

 صورتبهدهد که اینترنت به مردم سراسر جهان اجازه می. است( توجهقابلیم. )بیتکوین یک مثال مندعالقهشود، جامعه می

 های مهم را انجام بدهند.وکارکسبدر مورد  کارهایشانهماهنگ، 

 شود.تر میشوند، اینترنت قویدر دسترس تر می APIها از طریق وکارکسب. هر چه است API- ification یک موضوع مهم

 . دولت10

های بد افزارنرماما دولت یک مشتری بزرگ برای  ؛کنندمیتولید  افزارنرمهای جدید، برای دولت وکارکسبتعداد بسیار کمی از 

های جدید کاربرد اینترنت در مقوله نیم، بهکهای بهتری تهیه های قدیمی نسخهافزارنرمخواهیم برای که میاست! عالوه بر این

 مندیم.های مالی برای خدمات اجتماعی عالقهنیز مانند کمک

 . تکامل انسان11

های بسیاری دارند. این یک مقوله بسیار کلی است، چون راهکه در جهت تکامل انسان گام برمی یممندعالقههایی ما به شرکت

ها به ما کمک و هوشمندتر زندگی کنیم. ربات ترطوالنیکه  کندمیبه ما کمک  وریفنازیستبرای انجام این امر وجود دارد. 

 ایسادهکارهای  که روی کنندمیها به ما کمک افزارنرمتوانیم انجام دهیم را پیش ببریم. که کارهای فیزیکی که نمی دنکنمی

 غیره و ؛کنیم دهیسازمانبهتر  اکه خودمان ر کندمیهای بزرگ ما کمک و به گروه تمرکز کنیم کنندمیتر که ما را خوشحال

 . واقعیت مجازی و واقعیت تکمیلی12

 اآلنشود که موجش در حال آمدن است و اما احساس می ؛ای بودندهای محقق نشدهواقعیت مجازی و واقعیت تکمیلی، وعده

 هاست.وقت مناسب برای محقق کردن آن

 . دانش13

های سیاسی ، امروزه کاربردی ندارند و مهارتهای منابع مالی سابقاست. مدل شدهساقطاعتبار  انش ازرسد که دبه نظر می

 جایگزین نبوغ علمی شده است.

تواند توسعه علمی می هاآنای وجود دارد که در های گستردهاز داریم. حوزههای جدید برای تحقیقات پایه نیوکارکسبما به  

 تر و بهتر برای رفتن به فضا.نهای ارزا، علوم اعصاب، راهشناسیبومندسی کاربردهای تبلیغاتی زیادی داشته باشد؛ مواد، مه

 

 و مسکن ونقلحمل. 14
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. کنندمی ونقلحملو مردم حجم زیادی از وقت را با نارضایتی صرف  شودمیصرف  ونقلحملنیمی از انرژی برای  تقریباً

پیوسته در حال  صورتبهیی دارند و مسکن جاجابهاز اهمیت زیادی برخوردار است. مردم هنوز نیاز به  همچنان رودرروتعامل 

های ، در مکانترراحتکه مردم است. ما دنبال راهی هستیم برای این ونقلحملگران شدن است که تا حدی ناشی از مشکالت 

 .ترسبکها ونقلحملبشوند و  ترکوتاهها جاییمندیم که جابهعالقه ویژهبهزندگی کنند.  یکدیگربهتر در کنار  با تعامالتبهتر و 

 شغل میلیونیک. 15

های مختلفی وجود دارد که حوزهشغل را داشته باشند.  میلیونیکتولید  توانهایی را پیدا کنیم که باید شرکت

و برعکس و برخی  کندمیعمل  رایانهتقسیم کنند. انسان در بسیاری از موارد بهتر از  رایانهتوانند نیروی کار را بین مردم و می

های زیادی وجود دارند که نیاز به نیروی کار ماهر و شرکت کهازآنجاییبه حجم زیادی از نیروی انسانی نیاز دارند و  هاآناز 

 است. وکارکسبخوب برای  بردراهتوانا دارند، این یک 

 نویسی. ابزارهای برنامه16

اهرمی  همچونبرند از آن بهره می هاآندهند؛ محصوالتی که زندگی امروز ما را شکل می ازپیشبیش، افزارنرم دهندگانتوسعه

در  هاآن. ما قصد داریم که به شودمیارائه  هاآنافزارهایی دارد که توسط و کیفیت نرم نوع بر سزایی به تأثیراتقدرتمند، 

و ویرایش کد دارد. ما  نویسیبرنامهالبته این مهم ارتباط مستقیمی با مقوله  تر کمک کنیم.افزارهایی بهتر و سریعمساخت نر

وان افزارهایی را توسعه دهیم که بتتواند بسیار مهم باشد که بتوانیم از طریق ساخت محصوالتی نرممعتقدیم که این امر می

نسبت به بقیه  نویسیبرنامهزبان  هوشمندی درها به دلیل تمایزی که ورکفریم باشد موردقبول وسیعی از جامعه ما برای بخش

 شودمیکه برای ما مطرح  سؤالیحال  و ؛گرددها میمحصوالت دارد، محصول بهتری است و فعالیت ما اغلب حول همین واسط

 باید سراغ چه چیزهای دیگری برویم؟ نویسیبرنامهاین است که پس از زبان 

 (2نسخه ) هالیوود. 17

شوند. در سال در یوتیوب کشف و معرفی می هوادارانشانشوند، بلکه توسط ها کشف نمیمشاهیر جدید توسط استعدادیاب

ه هیچ شباهتی به مشاهیری داشتند. درست مثل مشاهیر آینده ک 1997ها بدترین آمار تابستانی خود را از سال فیلم 2014

کردند؛ مسئله اصلی این است که دیگر آیندگان ای خود را توسط استعدادیابان شروع میفعالیت حرفه درگذشتهنداشتند که 

امروزه  مشاهیر دیگر. کنندمیای خود انتخاب اهداف حرفه را برای رفع نیاز رایا فضاو  برخطهای حضور در یاترها، رسانه جایبه

های جدیدی بر این اساس وکارکسببینیم می طورقطعبهمستقیم با تمام هوادارانشان ارتباط برقرار کنند.  طوربهتوانند می

 که سهم بسزایی در این تغییرات بزرگ دارند. اندگرفتهشکل

 . تنوع18

های مختلف، هدف از ارائه محصوالت و اهمفید است هم برای جهان ما. جدای از دیدگ وکارکسبنیروی کار متنوع هم برای 

برای ارائه  غیرانتفاعیخواهیم مرکزی های بزرگ برای بخش زیادی از مردم است؛ ما میخدمات ما فراهم کردن فرصت

 کنیم که برای اکثر مردم با هر سلیقه، سن، نژاد، جنسیت و فرهنگی جذاب باشد. تأسیسنوین  هایفنّاوری

 یافتهتوسعه. کشورهای 19
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های میلیون صدها میلیون نفر از مردم در سراسر جهان، تجربه کار با محصوالت هوشمند را دارند. افزایش و توسعه شرکت

شرق آسیا  جنوبو  در کشورهای چین، هند مخصوصاً جدید کنندگانمصرفمحور در آینده بر اساس خدمت به  فنّاوریدالری 

و پرداخت  ونقلحمل زیرساختدر بسیاری از این بازارها به همان اندازه دشوار است چون  ها،تمرکز خواهد کرد. ساخت شرکت

 هنوز فراهم نشده است.

 های شرکتیافزارنرم. 20

 گونهاینگیرد، با وجود ترسناکی و هیبتشان، بسیار سودمندند. قرار می مورداستفادههای عظیم هایی که در کمپانیافزارنرم

 .اندشدهارائهو تجارت ساخته و  وکارکسب هرگونهحل مشکالتی برای ها برای افزارنرم

 کنیم:ها بسیار پراهمیت است معرفی میافزارنرمسه مشخصه اصلی را که برای ما در طراحی و ارائه  اینجا 

 افزارهای پرهزینهبا کارایی نرم های ارزانافزارنرمساخت و ارائه 

های تجارتی متوسط و خرد ارائه کردیم که در افزارهایی را برای شرکتافزارهای شرکتی، ما نرمنرماالی بسیار ب هزینهبه دلیل 

 .عین هزینه بسیار کم، کارایی بسیار باالیی را دارد

 میلیاردها کارگر بعدی

خود  نوبهبهها هم ها و تبلتتلفن همراهافزارهای شرکتی هستند. افزارها هستند، کاربران نرمگونه نرمرمندانی که آشنا به اینکا

 .کنندمیها بدل افزارنرمها را به یک کاربر آشنا با فروشگاه هایفروشخردههر نوع کارمند و کارگری را از دیپلم گرفته تا 

 .شودای دیجیتالی میهر کارخانه

های مدرن سنتی به شیوه شیوه. از رود که اطالعاتشان، خدماتشان و ..ه سمت فرمی از تجارت نوین پیش میب ایکارخانههر 

 سرعت افزایش جدید، یهاهداد نفوذاعمال مدرن یعنی هایشیوه شان را بر اساسوکارکسبها کارخانه شود. اینبدل می

 .اندکردهتنظیم  دیجیتالی تجارب ارائه و کلیدی فرآیندهای

 . خدمات مالی21

 زیادی حد تا شخصی اندازپس نرخ کهچونکنند. ها در این کار خوب عمل نمیآمریکایی معموالًذخیرة پول کار سختی است و 

بازنشستگی یا  همچونهای اقتصادی در ادوار مختلف زندگی توانیم با این شوکاست و ما نمی سقوط حال در 80دهة  اوایل از

 اندازپسهای بسیار ساده است. حساب گذاریسرمایههای مناسب برای ذخیره پول یا دوران بیکاری مقابله کنیم. پیدا کردن راه

مالی  بزرگ هم که در معرض نوسانات قرضه اوراق و سهامدارد. تنها بخشی از آنچه برای مقابله با تورم الزم است را نگه می

این  توانندمی گذارانسرمایه کهحالی است  بازگشت سرمایه وجود ندارد. این در ر این مورد هیچ تضمینی برایقرار دارند و د

. واقعیت این است که عده کمی تخصص کافی را کنندی محدود، تعدیل هاهمختلف یا سرمای مبادالت طریق از را نوع نوسانات

آن دارند که بتوانند در نهایت بهترین مقدار سرمایه را بازگردانند. حتی اگر  سازیبهینه، تعدیل و گذاریسرمایهبرای 

. این استمرتبط با نوع عملکردشان  گذاریسرمایهبهینه بودند، بازهم این  گذاریسرمایه راهبردقادر به انتخاب  گذارانسرمایه
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توانند تمام مسائل پیچیده را در مقوالت می ها قادر به حل این مشکل هستند وافزارنرمروشن است که  کامالًبرای ما 

 در سرمایه برطرف کنند. جوییصرفهیا  گذاریسرمایه

 . ارتباطات دوربرد22

 هنوز ما پهنای بند وسیعی که در اختیار ماست، وجود ! باشودمیهرسال بدتر  باگذشترا تغییر داده است ولی  جهاناسکایپ 

 ترارزشو با  ترساده حلراه سزاوار داشتن یک ما. کنیماستفاده می ارتباطات مخابراتی خود ترینابتداییبرای  از ابزارهای ساده

 هستیم.
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 تای
 تبارهندی کارآفرینان جامعة

 

 

 1992تبار در سال و فناوران هندی کارآفرینانای از تبار است که توسط عدههندی کارآفرینان ، جامعةتای 

در  کارآفرینیشد و هدف آن کمک به توسعه  تأسیسیک مجموعة غیرانتفاعی  عنوانبهدر درة سیلیکون 

کشور دنیا  17تبار است و در حال حاضر در عمده با مشارکت افراد هندی طوربههای پیشرفته زمینه فناوری

 شعبه فعال است. 60با ایجاد 

وآوری و تولید ثروت در زمینه هندی که خالقانه به ن کارآفرینانعمده تربیت نسل جدیدی از  طوربهتای 

 را در دستور کار دارد. پیشرفته بپردازند هایفناوری

و تولید ثروت سعی  کارآفرینیپردازد که معتقدند های کارآفرینانی در درة سیلیکون میبه ترویج ارزشتای 

نوپا را گام  کارآفرینانچنین، حمایت از تالش و شکوفایی ها است و همنظیر انسانبلیغ و ارزشمند و بی

 دانند.تکمیلی در انجام رسالت خود می

 

 زیر است: قراربهو اهداف تای  راهبردها

 کارآفرینیایفای نقش سازمانی جهانی برای پروراندن و توسعه  انداز:چشم

 سازیو شبکه با هدایت و راهبری، آموزش کارآفرینی و توسعهترویج  :مأموریت

مندان برای ، حمایت از تولید ثروت، هدایت و راهبری عالقهکارآفریناننسل آینده  یتبتشویق و تر :هاهدف

 های کارآفرینانه، حمایت از توسعه اقتصادی.فعالیت
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 سازمان
عضو پیوسته به عضویت  عنوانبهبرجسته  کارآفرینانشود. عمده توسط اعضا اداره و گردانده می طوربهتای 

 پیوندند.عضو به تای می عنوانبهمندان و سایر عالقه آینددرمیتای 

ای ها و کارشناسان ارشد که به مراحل باالی حرفهبرجسته، مدیران شرکت کارآفریناناعضای پیوسته از 

شود. اعضای داوطلبانه با سایر اعضا همکاری و مشارکت کنند، تشکیل می صورتبهو مایلند  اندیافتهدست

گیرد، پذیرفته الزم صورت می تائیدهایها و پیوسته فقط با دعوت برای عضویت که بر اساس بررسی

و عالوه بر رضایت  کنندمیدالر در سال پرداخت  1500شوند. اعضای پیوسته حق عضویتی معادل می

شود از موقعیت حضور در تای جوان از طریق تای برای آنان فراهم می کارآفریناناری با خاطری که با همک

های در شرکت گذاریسرمایهی و همکاردر توسعه شبکه ارتباطی با سایر اعضای پیوسته و داشتن موقعیت 

 .برندنوپا سود می

ای خود را ارتقا ی توانایی حرفهمندان به عضویت در تای کارآفرینانی هستند که مایلند به کمک تاعالقه 

 61نفر در  13000و اعضای پیوسته ارتباط برقرار کنند. در حال حاضر بیش از  کارآفریناندهند و با سایر 

های آموزشی و شرکت در سمینارها و کارگاه یکدیگرشعبه در سرتاسر دنیا عضو تای هستند و از ارتباط با 

توانند به عضویت تای در آیند. برای عضویت در تای ای مییازات ویژهبرند. دانشجویان نیز با امتبهره می

ارسال درخواست عضویت ضروری است که پس از بررسی الزم و احراز شرایط، متقاضی به عضویت پذیرفته 

 شود را باید پرداخت کنند.تعیین می سالههمهشود، هر یک از اعضا حق عضویتی که می

است که از بین اعضای  امناهیئتهای تای، و کنترل و نظارت بر فعالیت یگذارسیاستترین مرجع عالی

 شوند.آنان انتخاب می رأیپیوسته و با 

دهد و مدیران و قبول عضویت و غیره تشکیل می ریزیبرنامهای برای های اجرایی ویژههارگروک امناهیئت

همچون انستیتو تای، تای  هاییزیرمجموعههای عمده تای در قالب ولی فعالیت کندمیاجرایی را انتخاب 

 گیرد.زیر صورت می قراربهو غیره  انجلز

 انستیتو تای
در دستور کار قرار دارد و این  کارآفریناندائمی موضوع آموزش و انگیزه دادن و آماده کردن  طوربهدر تای 

 مرتباًمندان و سایر عالقه انستیتو تای برای اعضای تایشود. مهم در انستیتو تای به اجرا گذاشته می

 عمدتاًها این دوره برگزارکنندگانرا افزایش دهد.  هاآنهای تا مهارت کندمیهای آموزشی برگزار دوره

 راستیبههای تای های آموزشی و کارگاهای آنان هستند. دورهتای و شبکه همکاران حرفه اعضای پیوستة

های هستند و یا ایده وکارکسبیک  اندازیراهی که در مرحله مفید و مغتنم است. کسان کارآفرینانبرای 
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از  خوبیبهتوانند تر هستند میو یا حتی در مراحل بدوی کنندمیرا دنبال  وکارکسبیک  اندازیراهاولیه 

 مند شوند.های انستیتو تای بهرهدوره

 

 یآموزش یهاکارگاه

 زیر است: قراربهانستیتو تای  موردتوجههای بعضی از فعالیت

 های نوپااندازی شرکتمباحث حقوقی در راه 

  بودجه اولیه برای یک طرح تأمیننحوه 

  سرمایه برای یک شرکت نوپا تأمیننحوه 

 های فروشبررسی مدل 

 اندازی تیم فروشراه 

  و توسعه بازار وکارکسبتوسعه 

در  کنندگانشرکتشود. نه برگزار میتعاملی توسط خبرگان هر زمی صورتبههر دوره آموزشی و یا کارگاه 

و جواب و برقراری  سؤالبرای  هاآننشینند و فرصت کافی برای های کوچک به بحث و گفتگو میگروه

ای های انستیتو تیکی از برنامه شود.های وابسته آنان، فراهم میکارگاه و شبکه برگزارکنندگانارتباط با 

به بیان سرگذشت  کارآفرینانها، است در این نشست «داستان من»هایی تحت عنوان برگزاری نشست

 آنچهپردازند که چگونه شکل گرفت و چگونه مراحل پیشرفت را طی کرد و سرانجام شرکت نوپای خود می

های پیوندند و یا توسط شرکتمی عام به بورس میعنوان شرکت سهاهایی که در هر مرحله بهشرکت شد؟

تا به  کنندمیهای خود را بازگو ویژه شرح موفقیت طوربهشوند گیرند و خریداری میر میدیگر در اختیار قرا

در راه موفقیت از نکات  گیریتصمیمها و لحظات سخت انگیزه دهند. بیان چالش کارآفریناننسل جدید 

 ها است.دیگر در این نشست موردتوجه
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 .هستند خبره افراد دهندگانآموزشسخنرانان و 

 شبکه راهبری تای
برجسته است که با کارهای گوناگون در تای  مدیران وای چاالک و متنوع از مربیان شبکه راهبری تای جامعه

همکاری در  ها دریک شبکه ارتباطی،های این گروه شامل ارتباط و تبادل توانمندیفعال هستند. فعالیت

ای در زمینه های تخصصی برای تبادل تجربیات حرفهو برگزاری کارگاه ایهای آموزشی حرفهبرگزاری دوره

 است. کارآفرینی

 تایکان
یک جشنواره سالیانه برای  درواقعبرگزار کرد، تایکان  2013 در سالاش را سالگی 20تایکان جشن 

بیش از  در اواسط بهار، سالههمهشود. نمونه در سطح جهان محسوب می ترینبزرگاست که  کارآفرینان

های جدید و گرایش کارآفرینیمباحثی در زمینه  دوروزههای آیند که در نشستهم می گرد کارآفرین 3000

 و متنوع در فناوری را به اشتراک و بحث و گفتگو بگذارند.

آفرینان برجسته و فن و کارآفرینانها سخنرانان مدعو از بین ها و نشستدر جلسات و سخنرانی

برگزاری  کنندگانحمایتپردازند. های پیش رو میهای خود و چالشموفق به ارائه دیدگاه گذارانسرمایه

مند از سرتاسر جهان را فرصت مغتنمی برای عالقه کارآفرینانآمدن  گرد هماجالس سالیانه تایکان موقعیت 

 دانند.های خود و جلب همکاری میمطرح کردن فعالیت

و اخبار آن را به نحو بارزی  گیردمیهای خبری قرار ها اعم از مطبوعات و یا شبکهرسانه موردتوجهتایکان 

 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 تای محسوب می کنندگانحمایتهای اعضای پیوسته و فعالیتشرکت است، این امور اهم 

ی در مراحل اولیه در یک گذارسرمایهای برای ها، اعضای پیوسته تای در درة سیلیکون سازمان ویژهفعالیت

ی یعن تأسیسشرکت نوپا و هدایت راهنمایی آنان تحت عنوان تای انجلز تشکیل دادند. تای انجلز از زمان 

 و پشتیبانی قرار داده است. موردحمایتشرکت نوپا را  20بیش از  تاکنون 2010سال 

 

 هستة گذاریاست که نقش خود را در سرمایه کارآفرینانو  گذارانسرمایهمنافع  تأمینتای انجلز  هدف اصلی

 هایسرمایه اولیه برای شرکت تأمین. تای انجلز عالوه بر کندمیاولیه برای یک شرکت نوپا و چاالک فراهم 

اری برای تولید ارزش در این و ساخت کندمی اعتباربخشیقرار داده و  موردبررسیرا  هاآنهای نوپا، ایده

 ی است.گذارسرمایهبه مراحل بعدی  هاآنها و رساندن ایده

مور اجرایی تدوین های الزم را برای اکه دستورالعمل شودمیتای انجلز توسط یک شورای راهبری اداره 

و هدایت و راهبری  گذاریارزشهای نوپا، های الزم برای بررسی شرکت، امور اجرایی شامل ارزیابیکندمی

های تا به تبادل آرا و همکاری کندمیها است. تای انجلز با اعضای تای نیز جلسات مشترکی برگزار شرکت

 احتمالی دست پیدا کنند.
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 تای النچ پد

 5شرکت برای یک دوره  8های نوپا است که در هر دوره برای شرکت دهندهشتابیک برنامه تای النچ پد 

 های شرکت مسیر پیشرفت خود را تحت نظارت و حمایت ویژه طی کند.شوند تا فعالیتای پذیرفته میهفته

 

 کارآفرینان شود و هدف اصلی آن کمک بهاین برنامه توسط اعضای پیوسته و دیگر حامیان تای برگزار می

را جلب کنند. این  گذارانسرمایهبرای رسیدن به حداقل رشد اولیه است که بتوانند پشتیبانی و حمایت 

 و دسترسی به بازار است. برنامه تشکیل مجموعه یکتایی از مغز افزار، پول

 های کاریگروه
های های خاصی از فعالیتزمینه هاآنبندی کاری ساختار ویژه دیگری در تای است که مبنای رده هایگروه 

گردهمایی  4الی  3تخصصی مرتبط هستند. هر گروه کاری  گذارانسرمایهبا  نوعیبه درواقعفناورانه است و 

قرار  موردبررسیهای تخصصی و فناورانه رو به رشد و در هر گردهمایی زمینه کندمیدر سال برگزار 

 :های زیر مشغول فعالیت هستندزمینههای تخصصی در گیرند. در حال حاضر گروهمی

 انرژی 

 افزارنرم 

 رایانش ابری 

 تلفن همراه 

 اینترنت 

 علوم زیستی 

 عظیمی هاهداد 
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 هَکردوجو

 

 

های فناوری، های پیشرفته است. خورهمندانِ کارهای خالقانه در زمینه فناوریعالقه معةجا «هَکردوجو»

های کاری تشکیل دهند، تا تیم کنندمیپیدا  سادگیبهجایگاه خود را  هَکردوجوهای کارآفرین در کاردرست

برگزار کنند و زندگی اجتماعی فناورانه را با  یکدیگرهای آموزشی برای جلسات سخنرانی و سمینار و کالس

 های خالقانه سامان دهند.مشارکت در التذاذِ فعالیت

مأموریتو  هدف  

 نویسان، برنامهکارآفرینانآوردن  گرد هم منظوربه 2009ست که در سال ا غیرانتفاعییک سازمان  هَکردوجو

نیز جنبه مثبت و  «هَکر»مندان به کارهای نوآورانه و خالقانه در درة سیلیکون تشکیل شد، از و عالقه

فضای کار برای  هَکردوجواست.  موردنظرمند به کارهای خالقانه هستند های کاردرستی که عالقهخوره

. هَکردوجو با کندها را ایجاد میآیی برای توسعه توانمندیو امکان گردهم کندمیمندان فراهم عالقه

 شود.های داوطلبانه و دریافت حق عضویت از اعضا اداره میکمک

الزم برای کمک به توسعه  زیرساختان و فراهم کردن مندعالقهآوردن  همگردهکردوجو  مأموریت

 است. شدهتعریفهای خالقانه و نوآورانه، فعالیت

 برنامه
، از طرف دیگر فضای کندمیفضای کاری فراهم  طرفیکاز  هَکردوجومرکزی برای نوآوری است.  هَکردوجو

تر بستری برای آشنایی، مراوده و دهد و از همه مهمآموزشی و برگزاری سمینارها را در اختیار اعضا قرار می

افزاری ی و سختافزارهای نرممند به کارهای خالقانه و نوآورانه در زمینه فناوریقهعال جامعه یکهمکاری 

 آورد.به وجود می

های ها و کارگاهکالس کنندهفراهمخود  «دوجو»تفاوت اساسی با مراکز تجاری مشابه دارا است،  هَکردوجو

نیز  کارآفریناندایت و راهنمایی گذاری و هکند، به سرمایهآموزشی نیست، خدمات کاریابی ارائه نمی
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تا خود  کندمیبرای توسعه توانمندی اعضا عمل  بسترسازیک  عنوانبهاین امور  جایبه درواقعپردازد، نمی

 فراهم کنند. هَکردوجواعضای  عنوانبه یکدیگراعضا این امور را برای 

 
 

 

 

 یکار یفضاها

های خالقانه و نوآورانه در درة سیلیکون و فراسوی آن در ی فعالیتهاهتعمیق ریش هَکردوجو درازمدتهدف، 

 سطح جهان است.

 است: شدهگرفتهزیر در نظر  قراربهها های هکر دوجو ارزشدر برنامه

  :چاپگرها، ها، ماهوارهها، رباتگاه، کاربردها، وبهاالگوریتمدر زمینة توسعة خالقیت 

 و خیلی چیزهای دیگر. بعدیسه
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 :یادگیری، هدایت و راهنمایی، تبادل اطالعات با سایرین، تجربه هَکری در درگیر  جُستار

 شدن با کار

 :و  برخطها، مسابقات، ارتباط با سایرین، ارتباطات گردهماییسمینارها و  ارتباطات

 مجازی.

 :ها و ، نمایشگاهشدهضبطها، گنجینه مطالب های آموزشی، سخنرانیکالس منابع

 هاجشنواره

 های متنوع و آدم ها، هنرمندانبازها، سازنده، هکرها، شعبدههانویسبرنامهیی گردهما :تنوع

 دیگر.

 فضای فیزیکی

برای تولید  عمدتاًیک فضای کار  عنوانبهاست و  ایجادشده مترمربع 1500هَکردوجو در یک فضای حدود 

های برگزاری کالس نظیر جانبیهای عالیتای از فدوجو مجموعه. در هَکرکندمیی فعالیت افزارنرمهای پروژه

تر از همه در حاشیه این برنامه ارتباطات و شود و مهمها نیز برگزار میوارهسمینارها و جشن ،آموزشی

 است. شدهفراهمهای ورزشی، کتابخانه؛ و غذاخوری نیز گیرد. فضا برای فعالیتها شکل میهمکاری

 عضویت
به معنای  هَکردوجوشود. ولی عضویت در استفاده از امکانات هَکردوجو با عضویت در هَکردوجو فراهم می

نیست بلکه به معنای ملحق شدن و اضافه شدن  «کنندهمصرف» عنوانبهعضویت در یک سازمان یا باشگاه 

 2009ای که در سال عدهگردانندگان هَکردوجو هستند. هَکردوجو توسط  ،ای است که اعضا خودبه مجموعه

های کار درست فراهم کاری برای خورهتا فضایی برای کار و فعالیت و همدور هم جمع شدند شکل گرفت 

 شود.کنند، با عضویت در هَکردوجو، عضو جدید نیز خود به مجموعه گردانندگان مجموعه اضافه می

در جلسات ماهیانه  رأیبارتند از: حق دالر است، مزایای عضویت ع 125ماهیانه  2014حق عضویت در سال 

و هفت روز هفته، شرکت  وچهارساعتهبیست صورتبههای هَکردوجو، دسترسی به فضا برای تدوین سیاست

ی برای طراحی افزارسخت، حق استفاده از تجهیزات پرسرعتدر جلسات شام ماهیانه، استفاده از اینترنت 

های سمینار و سخنرانی و کالس اندازیراهاز مشاوره حقوقی، حق ، حق استفاده رایگان موردنظر هایسامانه

پس از  شود.هایی که در هَکردوجو برگزار میها و یا سخنرانیآموزشی، حق استفاده از هر یک از کالس

تواند یک کلید درب ورودی مجموعه را از محل مخصوص در البی ورودی در اختیار عضو میتکمیل عضویت، 

شود و با اکانت وظف به رعایت ضوابط و مقرراتی هستند که توسط مجموعه اعالم میبگیرد. اعضا م

 گیرد.های الزم شکل میو هماهنگی اختصاصی سایر ارتباطات
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 یافزارسخت یکارها یفضا

 

 کار یفضا

 

 عامل هیئت
های مختلف مالی برای مجموعه که مسئولیت مؤسساناز بین  نفرهپنجعامل  هیئتهَکردوجو توسط یک 

 هیئتگیری هر یک از اعضای شود. طبق اساسنامه در صورت کنارهاند اداره میمجموعه را پذیرفته اندازیراه

هر  جایگزینیتاکنون برای  عمالًولی  کنندمیاقدام  جایگزینعامل، اعضای باقی مانده نسبت به انتخاب فرد 

 .اندکردهعضو جدید را انتخاب  ،فرد جدید، اعضای باقی مانده با مراجعه به آرای کلیه اعضای مجموعه



170 

 

 

 کار یفضا

های حقوقی است و مسئولیت مأموریتشعامل مسئول هدایت و اداره هَکردوجو در راستای اهداف و  هیئت

اهداف و رسیدن به موفقیت به  یابی بهاست. مسئولیت مستقیم مجموعه برای دست هاآنالزم نیز به عهده 

 عامل است. هیئت عهدة

 گذاریسیاستولی انجام کلیه امور الزم در  کندمی هایی را به سایر اعضا واگذارلیتعامل مسئو هیئت

که یک  کنندمیعامل در هر ماه دو بار جلسه برگزار  هیئتاعضای  .شودمی دارعهدهمجموعه را خود نیز 

عامل با شرکت در جلسات عمومی  هیئتشود. اعضای برگزار می برخط صورتبهک جلسه جلسه حضوری و ی

 .کنندمیبا سایر اعضا اقدام  نظرتبادلهای راهبردی و اجرایی با نسبت به تدوین سیاست

، نیست دارعهدهنیست و وظایف مدیریتی را  مدیرههیئتعامل،  هیئتاین نکته نیز ضروری است که  تأکید

عامل گردش امور  هیئت درواقععامل نیست.  هیئتهای اجرایی روزانه برای گردش امور نیز به عهده فعالیت

دهد. الزم را انجام می گذاریسیاستبرد مجموعه در راستای اهداف،  پیشبهو نسبت  کندمیرا تنظیم 

خود را انجام  موردنظرهای رنامهبه عهده اعضا است که امور مربوط به خود و ب عمدتاًهای اجرایی مسئولیت

 گیرد.عامل در صورت نیاز کارکنانی را برای انجام امور اجرایی به خدمت می هیئتدهند. 

عامل است و نسبت به موارد  هیئتها و غیره به عهده ها در زمینه عضویت، فعالیتنامهتنظیم مقررات و آئین

 هیئت. در صورت عدم رعایت مقررات از جانب اعضا، دکنمیعامل اتخاذ تصمیم  هیئتنیز  نشدهبینیپیش

عامل با حضور در جلسات عمومی با سایر اعضا  هیئتتواند نسبت به لغو عضویت اقدام کند. عامل می

 .کندمیهای راهبردی و اجرایی را تدوین و با تعامل با اعضا سیاست کندمی نظرتبادل
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 یورزش یفضا

 

 کتابخانه

. این کنندمیاز هَکردوجو چندین شرکت نوپا بیرون آمده است که مسیر پیشرفت و توسعه را طی  تاکنون

هایی برای نشان دادن و مصداق کنندمیافزاری فعالیت نرم هایسامانهعمده در زمینه  طوربهها شرکت

 هکر دوجو هستند. مأموریتها و ثمربخشی هدف

 های زیر اجرایی شدند:برنامه اجرای با هَکردوجو هایمأموریتهدف و 

 ارائه فضاهای کار اشتراکی 

 هاها و جشنوارههای آموزشی، نمایشگاهها و کارگاهایجاد امکان برگزاری کالس 

  یکدیگرایجاد بستر الزم برای ایجاد روابط فناورانه بین اعضا، برای همکاری با. 
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 های نوپای شرکتعموم یفضا

های ایده های جدید باشرکت برای کمک به توسعه مستقر در هکر دوجو راه رای های نوپاشرکت موفقیتِ 

 هر چه بیشتر خواهد گشود. ،خالقانه و نوآورانه

 

 !یهمکار و ارتباط یبرقرار
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 :هادانشگاهدر  کارآفرینی

های خالقانه در کانون توسعة ایده دیربازاز  دانشگاه استنفورد، ویژهبهو  در درة سیلیکونها دانشگاه

برکلی کالیفرنیا در اند. ولی دانشگاه معتبر به محصوالت تجاری بوده هاآنهای پژوهشی و تبدیل آزمایشگاه

ة حیکه در برکلی بیشتر رو هرچندنیز در طرف دیگر خلیج سانفرانسیسکو به این مهم توجه داشته است 

در  اخیراًشد ولی تر توجه میبنیان کممحصوالت دانش سازیریتجاو به  الب بودغهنگی آکادمیک و فر

درة سیلیکون نیز در شتاب بخشیدن به آن به  بومزیستاست و  شدهدادهبرکلی نیز به این مهم بهای کافی 

 نحو مطلوبی کمک کرده است.

های هر یک از دانشگاهو دانشجویان در بدو ورود و آغاز فعالیت در  دانشگاهیان اعم از استادان، پژوهشگران

موارد  ازجملهموظف به رعایت آن هستند  ،استنفورد و برکلی با پذیرش و امضای منشور اخالقی دانشگاه

 یاندانشگاه بنیانِدر منشور اخالقی رعایت حقوق معنوی و مادی دانشگاه در دستاوردهای دانش ذکرشده

تراع و ثبت اخ صورتبهممکن است  و است شدهاصلحدستاوردهایی که با استفاده از امکانات دانشگاه است. 

کمک به دانشگاهیان برای ثبت اختراع و یا ثبت  مسئولای ها دفاتر ویژه. در دانشگاهرایت مطرح شوندیا کپی

این دفاتر نسبت به واگذاری  حالدرعین ،ماندمحفوظ می هاآنکه البته حقوق دانشگاه در  رایت هستندکپی

و حقوق  کنندمیقدام اوردها به متقاضیان اعم از صاحبان ایدة اولیه و یا سایرین ادست این ازحق استفاده 

ها از این راه درآمدهای سرشاری دانشگاه دارند.دانشگاه را با دریافت مبالغی از متقاضیان محفوظ نگاه می

از وکالی مبرز که در ای شود. عدههای پژوهشی و سایر امور دانشگاه میصرف توسعة فعالیتکه دارند 

 .کنندمیی همکار هادر این امر با دانشگاه تند و بعضی دفاتر حقوقیاستخدام دانشگاه هس

توسط استادان و  کارآفرینینیز به  دهندهشتابهای اندازی مراکز رشد و برنامهها با راهدانشگاه

ولی  گرددبرمیاخیر  هایسالها به همراکز رشد در دانشگا اندازیراه هرچند، کنندمیکمک  آموختگاندانش

 سازیتجاریاز  ایجاافتادهای طوالنی دارد و به مدل ها سابقههای نوپا در جوار دانشگاهاندازی شرکتراه

 است. شدهتبدیلبنیان دانشگاهیان دستاوردهای دانش

 شویم.های استنفورد و برکلی آشنا میدر دانشگاه کارآفرینیهای در این بخش با فعالیت
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 :در استنفورد کارآفرینی

 

 دانشگاه استنفورد 

و  شدهانجامهای پژوهش ها عالوه بر وظایف آموزشی و پژوهشی به موضوع تولید فناوری از دلِامروزه دانشگاه

، توجه جدی دارند ولی این کارآفرینیهای نوپا و توسعه شرکت صورتبهها به بازار در نتیجه ارائه فناوری

ای قدیمی دارد و استنفورد اولین دانشگاهی است که مقوله در دانشگاه استنفورد واقع در درة سیلیکون ریشه

دو  ،توجه جدی کرد. مایکل ترمن استاد مهندسی برق در استنفورد کارآفرینیبه موضوع  1940 ةاز اواخر ده

های ویلیام هیولیت و دیوید پاکارد را تشویق کرد کارشناسی ارشد مهندسی برق به نام آموختگاندانشتن از 

سنج صوتی بود یک شرکت، دستاورد رساله کارشناسی ارشد خود را که یک نوسان تأسیسکه با 

در  پالو آلتودر گاراژ خانه پدری پاکارد در  را hp ، آنان شرکتکنندبه بازار عرضه سازی کنند و تجاری

عمده به  طوربهگذاری کردند و با تولید و فروش دستگاه نوسان سنج صوتی نزدیکی دانشگاه استنفورد پایه

 hp، شکل دادنددرة سیلیکون را  شرکت والت دیسنی، اولین شرکتی شدند که از استنفورد بیرون آمد و

های از دل فعالیت فرینیکارآبرای  یمراحل رشد خود را تا تبدیل به شرکتی بزرگ طی کرد و الگو و مدل

 .اعتبار بخشیدپژوهشی دانشگاهی را 

کردند و به  سازیتجاریهای متعدد دیگری دستاوردهای پژوهشی در دانشگاه استنفورد را شرکت ازآنپس

 ژه پژوهشی دوروآن پ ةاولی ةدند که یک نمونه بسیار معتبر آن شرکت گوگل است که ایدکربازار عرضه 

و موفقیت شرکت گوگل  تأسیسدر استنفورد بود که به دستاوردی فناورانه و  رایانهدانشجوی دکتری علوم 

 انجامید.
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 استنفورد برق دانشکدۀ شگاهینما ،یصوت سنجنوسان دستگاه از نمونه کی

نوپا که به های شرکت اندازیراهآفرینی و دانشگاه استنفورد در چند دهه گذشته در فن به پیشینهبا توجه 

و  است، استنفورد برای حمایت از توسعه فناوری شدهتبدیلدنیا  ها در اقصی نقاطمدلی برای سایر دانشگاه

 واگذاری مجوز ةترین نهاد در این رابطه ادارکرده است. قدیمی تأسیسای را نوآورانه نهادهای ویژه کارآفرینی

معنوی  برای ثبت اختراعات و حمایت از مالکیت آموختگاندانشدانشجویان و  ،به استادان است که 83فناوری

. البته طبق قوانین و مقررات، دانشگاه استنفورد در حقوق مادی کندمیدستاوردهای فناورانه آنان کمک 

د سهیم است و نباش پیداکردهدستاوردها چنانچه با استفاده از امکانات و در داخل استنفورد توسعه  گونهاین

های دانشگاه که منبع درآمدی مهمی برای توسعه فعالیت کندمیدرآمد زیادی از این راه کسب  هسالهمه

های متنوعی برای حمایت های مختلف برنامهها و دانشکدهاخیر نیز در گروه هایسالگردد. در محسوب می

 شدهنهادینه ازپیشبیش 84ددر استنفور کارآفرینیها در قالب شبکه است این برنامه گرفتهشکل کارآفرینیاز 

 است.

استنفورد فدراسیونی از سی نهاد متنوع در استنفورد است که به توسعه و ترویج و آموزش  کارآفرینیشبکه 

 ،کارآفرینی درگاه عنوانبهاستنفورد  کارآفرینیپردازند. شبکه استنفورد می کارآفرینانو حمایت از  کارآفرینی

ها و های کارآفرینانه در همه گروه. فعالیتکندمیارتباط و هماهنگی الزم را بین نهادهای مختلف برقرار 

مناسبی برخوردار است و  دهیسازمانو پزشکی از  ، حقوقوکارکسباعم از مهندسی،  های استنفورددانشکده

وابسته نیز وظایف مخصوص خود را  هایو اداره هماهنگی شرکت فناوری واگذاری مجوز رةعالوه بر آن ادا

 دار هستند.عهده

 :هستند زیر قراربهها و وظایف اجمالی هر یک استنفورد و فعالیت کارآفرینیاعضای شبکه 

                                                                                                                                              

83 Office of Technology Licensing (OTL) 
84 Stanford Entrepreneurship Network (SEN) 
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  این مرکز وابسته به دانشکده مهندسی است و یک مرکز : 85آمریکا -آسیا فنّاوریمرکز مدیریت

 هاآن تأثیردر صنایع پیشرفته در آسیا و بررسی  کارآفرینیبر توسعه و  آموزشی و پژوهشی با تمرکز

 بر علوم و فناوری در آمریکا است.

  های آموزشی به : این مرکز در دانشگاه استنفورد با برگزاری دوره86وکارکسبزنان استنفورد در

 پردازد.می کارآفرینیو توسعه  وکارکسب اندازیراهحمایت و پشتیبانی از زنان در 

  که  کندمیاستنفورد رهبرانی را تربیت  وکارکسباین مرکز در دانشکده  :87نوآوری اجتماعیمرکز

 پردازند.ترین مسائل اجتماعی در سطح جهان میبه حل پیچیده

 مندنظام: این مرکز در دانشکده پزشکی به دانشجویان و استادان روش 88استنفورد زیست طرح 

در این زمینه را آموزش  موردنیازهای جدید ابداع فناوریمواجه با مسائل گوناگون زیست پزشکی و 

 دهد.می

 دانشجویان دوره کارشناسی مبادرت  توانمندسازیاین مرکز در دانشکده مهندسی به  :89اپی سنتر

 به کار گیرند. و اجتماعیهای خود را در راستای توسعه دستاوردهای اقتصادی ورزد تا ایدهمی

  های استنفورد که به مبحث این مرکز دانشجویان کلیه رشته :90چیپس ایرشتهمیانمرکز

 سازد.مرتبط می یکدیگرمند هستند را با سالمت عالقه

  دانشجویان تحصیالت تکمیلی  هب وکارکسباین مرکز در دانشکده  :91کارآفرینیمرکز مطالعات

 .کندمیک های کارآفرینانه کماستای فعالیترهای خالقانه دارند در استنفورد که ایده

 جامعه فناوری  را با دانشجویان دانشکده حقوق :92دانشکده حقوق استنفورد کارآفرینیشگاه با

 های تجربی الزم توانمند شوند.و آموزش سازیشبکه تا با کندمیدرة سیلیکون مرتبط  کارآفرینیو 

 است که برنده جوایز متعددی شده است و به  وبگاهیک نشریه و  :93های اجتماعیبررسی نوآوری

 توجه دارد. کارآفرینیو به  پردازدپوشش مسائل جهانی می

 های تازه برای تا راه کندمیاستنفورد مرتبط  پیشتاز علمیهیئتها را با وکارکسب :94مدیاکس

 قرار دهند. موردبررسیبرخورد بین فناوری و مردم را 

                                                                                                                                              

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 
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 ه تمرکز بر مطالعه پویایی و پایداری درة سیلیکون و دیگر این پروژ :95پروژه درۀ سیلیکون

 .اردپیشرفته دفناوری  های نوآوریخوشه

 آزمایشگاهی است برای ارائه دروس و کارهای پژوهشی و 96آمیزمخاطرههای برنامه فناوری :

 .کارآفرینیهایی برای شتاب دادن به آموزش توسعه ابزارها و برنامه

 به پژوهشگران آکادمیکی و کلینیکی  است که در دانشکده پزشکی کارآفرینی برنامه یک :97اسپارک

 کار کنند.دی بیماران سالمت و بهبوبر روی تا  کندمیکمک ها بیماریبرای تشخیص بهتر 

 های دانشجویی برای : مرکزی است برای توسعه فعالیت98های فضایی دانشجوییمرکز فعالیت

 .در زمینه علوم فضا کارآفرینی

 و رابطه آب و انرژی. ونقلحملهای پایدار، : تمرکز بر روی مطالعات انرژی99کز تام کتمر 

 است. کارآفرینیهای برای فعالیت غیرانتفاعی دهندهشتاب: یک مرکز 100استارتکس 

های مختلف در زمینه کارآفرینیهایی را برای نوآوری و مهارت غیرمستقیممستقیم یا  طوربهکز فوق امر

 کارآفرینانو  آموختگاندانشبین دانشجویان، استادان و  سازیشبکهارتباط و  یدهند و با برقرارآموزش می

های فوق به . از بین مراکز و برنامهکنندمیدر استنفورد فعالیت  کارآفرینیبرای توسعه و شتاب بخشیدن به 

 پردازیم.رتکس میو برنامه استا وکارة کسبدر دانشکد کارآفرینیبررسی بیشتر مرکز مطالعات 

 :کارآفرینیمرکز مطالعات 

 کارآفرینیبه دانشجویان خالق و نوآور استنفورد برای  «وکارکسب دانشکدة» در «کارآفرینیمرکز مطالعات »

و استادانی که مهارت کافی در این زمینه  کارآفرینان. دانشجویان با منابع الزم، جامعه کندمیمساعدت 

 تبدیل کنند. وکارکسبهای خالقانه خود را به بتوانند ایدهشوند تا دارند، آشنا می

خواهند خود می کارآفرینی پیشتاز استنفورد است که با افکار کارآفرینانای پویا از مرکز ایجاد جامعه هدفِ

توانند از مرکز کمک باشند می کارآفرینیای از مسیر دنیا را تغییر دهند. دانشجویان استنفورد در هر مرحله

 کارآفرینیهای آموزشی فعال است و در زمینه و برنامه کارآفرینیمرکز در زمینه ارائه دروس  بگیرند.

                                                                                                                                                  

94 MEDYAX 
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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 101«فوردآمیز استنهای مخاطرهاستودیو فعالیت»، درهاآندهد. عالوه بر های پژوهشی نیز انجام میفعالیت

 است. ایجادشدههای کارآفرینانه نیز یک فضای آزمایشگاهی و تجربی برای فعالیت

تنظیم کرده است که از ایجاد یک شرکت  کارآفرینیدروس  ةمرکز برنامه آموزشی جامعی برای ارائه مجموع

ها، دروسی نیز در زمینه شود. عالوه بر اینتا مدیریت و راهبری و فروش و بازاریابی و غیره را شامل می نوپا

از  چنینهم. مرکز کندمیو غیره ارائه  ، انرژیاوریفنزیستهای خاص اعم از سالمت، در حوزه کارآفرینی

 .کندشوند حمایت و پشتیبانی میها نیز ارائه میها و دانشکدهکه در سایر گروه کارآفرینیدروسی در زمینه 

فضای مناسبی برای تجربه  عنوانبه، است. استودیوآمیزمخاطرههای استودیو فعالیتهای مرکز، یکی از بخش 

های گیرد و برنامهشکل می ایرشتهمیان صورتبه. در استودیو همکاری کندمیعمل  کارآفرینیکردن در 

 کارآفرینینکات و ظرایف  ای نیز جایگاه ویژه خود را دارا هستند. در استودیو باهای حرفهآموزشی و آموزش

های دانشجویانی که درسگیرند تا به نتیجه برسند. های خالقانه شتاب میشود و ایدهآشنایی حاصل می

توانند از فضای دهند میدر استنفورد انجام می کارآفرینیهای گذرانند و یا فعالیتدر استنفورد می کارآفرینی

 مند شوند و باید فقط روی یک موضوع و یک ایده مشخص متمرکز باشند و کار کنند.تجربی استودیو بهره

 

 .دارد یادیز تیاهم ویاستود در یمیت کار

که در آن در یک دوره زمانی مشخص دانشجویانی که  کندمیتابستانه نیز برگزار  کارآفرینیمرکز برنامه 

گیرند تا در این دوره ای و مساعدت و همکاری با دیگران بهره میهای حرفههای خالقانه دارند از آموزشایده

 های خود را به نتیجه برسانند.فعالیت

  

                                                                                                                                              

101 Stanford Venture Studio 
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:استارتِکس  

 

 

 

 

مدت  کهدرحالیاست و  شدهتأسیس 2011که در سال  یک مرکز رشد در دانشگاه استنفورد است استارتکس

 ترینمهماست.  شدهتبدیل درة سیلیکون مراکز رشد ترینوفقگذرد به یکی از مآن می تأسیساز  کوتاهی

توان وابستگی مستقیم آن به دانشگاه استنفورد و حمایت مالی این دانشگاه از دلیل موفقیت استارتکس را می

در دانشگاه  کارآفرینیفضای  ازپیشبیشهای گوناگون، اثر استارتکس بر گسترش آن دانست. به ادعای رسانه

ی تجاری با فناوری پیشرفته، بسیار بیشتر هاتولیدکننده بنگاه ترینبزرگو تبدیل این دانشگاه به  استنفورد

های مشابهی است که پیش از آن در این دانشگاه و های طرح تجاری یا ایدههایی مانند رقابتاز پدیده

 است. اجراشدههای دیگر دانشگاه

 توسعة کارشناسی دانشگاه استنفورد استارتکس را برای آموزش و آموختگاندانش، جمعی از 2011در سال 

شرکت نوپا از  100کردند و تا امروز بیش از  تأسیس ،دانشجویان و استادان دانشگاهبین  آفرینی فنهای دهای

 اند. اشتیاق دانشجویان و محققان دانشگاه استنفورد برای ساخت محصوالتاستفاده کرده مرکز رشداین 

دانشجویان از درصد  9به حدی است که سال گذشته حدود پیچیده و دشوار  مسائلبرای حل  نوآورانه

استارتکس  هایهشرکت خود برای عضویت در برنام ةبا اید، نفر 1000، بیش از دیگربیانبه استنفورد،

های وابسته به روی شرکت جسورانه گذارانسرمایه گذاریِمجموع سرمایه اکنونهمند. درخواست ارسال کرد

 میلیون دالر رسیده است. 280به استارتکس به بیش از 

های آن در است، توسعه فضای فیزیکی و برنامه آمدهعملبهبا توجه به استقبال وسیعی که از استارتکس 

آن است که چند نوبت در سال  دهندهشتابهای برنامة استارتکس برنامه ترینمهمدستور کار قرار دارد. 

و یا  آموختهدانشکه باید در هر تیم دانشجو،  دهندهشتابهای شود. متقاضیان شرکت در برنامهبرگزار می

ها را استاد و محقق استنفورد وجود داشته باشد با ارسال تقاضاهای خود درخواست شرکت در برنامه

بودن آن است. استارتکس در ازای سرویسی که برای « غیرانتفاعی»ویژگی اصلی استارتکس  .کنندمی

کند. وجه تمایز هیچ درصدی از سهم شرکت را دریافت نمی کندمیفراهم  کارآفرینانهای نوپا و شرکت

مستقیم آن با  ةچنین رابطسیلیکون همین غیرانتفاعی بودن و هم ةدر مراکز رشداصلی استارتکس با دیگر 
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، منابع جسورانه گذارانسرمایههای شریک، بسیار قوی بنگاه ةدانشگاه استنفورد است. عالوه بر آن، شبک

را به یکی از آن مرکز رشد،  اه استنفورد و همکاری کارآفرینان باتجربه و معتبر با اینآموزشی دانشگ

های هها برای پیوستن به برناممنطقه تبدیل کرده است تا جایی که تعداد درخواست مراکز رشدترین جذاب

 برابر ظرفیت آن است. 20بیش از  تقریباًآن 

 

 

 یهمکار و آموزش

 

 :استارتکس دهندهشتاب
ورد از طریق های نوپای دانشجویان دانشگاه استنفها و شرکتایده دهندهشتاباستارتکس خود را یک 

های هپیوستن به برنام منظوربهداند. برای ارسال درخواست می ،ارتباطی وسیع خود ةآموزش تجربی و شبک

دانشگاه استنفورد باشد.  شرکت باید دانشجو یا محقق گذارانبنیاناستارتکس حداقل یکی از  دهندهشتاب

ها از این درخواست یتعداد ، پس از بررسی،شوندبه استارتکس ارسال می های معینها در زماندرخواست

شوند. این مصاحبه در حضور داوران استارتکس که شامل مربیان این مرکز، دور اول انتخاب می ةبرای مصاحب

هایی که از این مرحله گیرد. تعداد ایدهموفق منطقه هستند صورت می کارآفرینانو  جسورانه گذارانسرمایه

و  کنندمیدر مصاحبه دیگری شرکت  برگزیدگاناست.  ة هر دورهظرفیت برنام دو برابرحدود  کنندمیعبور 

ابت شوند. به دلیل رقوارد می هبه برنام امتیاز از نظر داوران، های با بیشترینشرکت هاآندر نهایت از بین 

هایی انتخاب از بین شرکت معموالًوجود دارد، برندگان نهایی  دهندهشتابشدیدی که برای ورود به این 

صول محبدون  ایایدهد و افرادی که تنها با نشوند که یک محصول اولیه )هرچند ناقص( آماده کرده باشمی

باشند شانس چندانی برای ورود به این ای درخواست داده وابسته افزارنرمافزار یا هیچ سختاولیه و بدون 

 مجموعه ندارند.



181 

 

 :استارتکس دهندهشتابة اجزای اصلی برنام 

های نوپای نوآوران دانشگاه استنفورد را رشد ایدهالزم برای شرایط  ،استارتکس مرکز رشد دهندهشتابة برنام

 ایسامانهاگونی است که در دادن عوامل گون دستبهدستاین شرایط نیازمند  مهیاکردن. کندمیفراهم 

که پس از چند ماه امکان رشد خارج از محیط  کنندمیهایی های نوپا را تبدیل به شرکتهماهنگ، ایده

 .شونددر زیر دیده می سامانهاین  اصلی. اجزای کننداستارتکس را پیدا می

 

 

 استارتکس دهندهشتاب برنامة یاصل یاجزا

گیرند و این محیط امن قرار می پیش از پیوستن به بازار، در محیطی امن ان جوانآفرینفندر استارتکس، 

های بزرگ منطقه و بنگاه ةرا به شبک هاآندهد و منابع آموزشی و حقوقی را در اختیار آنان قرار می

 ترین نهادهای ارتباطی دانشگاه وهای امن از اصلی. این محیطکندمیمتصل  هآیند لیاحتما گذارانسرمایه

 سیلیکون هستند. ةصنعت در در

 :ها و آموزشمربی

استارتکس آموزش عوامل موفقیت یک شرکت نوپا به  دهندهشتابة اهداف برنام ترینمهمیکی از  

گیرد. مربیان استارتکس های مجموعه صورت میعمده از طریق مربی طوربهجوان است. این مهم  کارآفرینان

های گوناگون و استادهای باالی شرکت، مهندسین ردهجسورانه گذارانسرمایهدار منطقه، سابقه کارآفریناناز 

مربی دارد. هرکدام از  100شوند. این مجموعه در حال حاضر بیش از دانشگاه استنفورد انتخاب می
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شرکت دیدار  گذارانبنیانبار با یک دو هفتههر شوند و این مربی هر هفته یا به یک مربی وصل می ،هاشرکت

 .کندمیهای الزم برای تصمیمات کلیدی شرکت را منتقل آموزش هاآندارد و به 

 :جسورانه گذارانسرمایه

اف جیالک پارتنرز، سکویا کاپیتال و دیمشهور دره سیلیکون شامل گری جسورانهگذار سه شرکت سرمایه 

 ةخود نیاز به سرمای ةگسترش ایدهای نوپایی که برای . شرکتاندارتباطبه شکل مستقیم با استارتکس در 

شوند و به دلیل عبور از مراحل گوناگون گذاری معرفی میهای سرمایهمالی داشته باشند به این شرکت

دریافت سرمایه از این  موفق به راحتیبه هااین شرکت معموالًاستارتکس  دهندهشتابة انتخاب برای برنام

 .شوندمی جسورانه گذارانسرمایه

 :های شریکنگاهب

های معتبر ، آمازون، سیسکو و اینتوییت و بانکبوکفیستی مانند های آیشرکت ترینبزرگتعداد زیادی از 

ان استارتکس را مهیا آفرینفن موردنیازفارگو از شرکای استارتکس هستند. این شرکا منابع گوناگون زول نظیر

 .کنندمی

 :شرکای حقوقی

های گوناگون در زمینه کارآفرینانکاران حقوقی استارتکس به ان همعنوبههای حقوقی گوناگونی شرکت 

. کنندمیحقوقی شامل ثبت شرکت و قراردادهای استخدام اعضای جدید شرکت و ثبت پتنت و غیره کمک 

به  زیاد دهد با تمرکزاجازه می هاآنحقوقی را رفع کرده و به  مسائلاز  کارآفریناناین همکاری نگرانی 

 ش و گسترش محصول یا سرویس خود ادامه دهند.پرور

 :روز نمایش

 

 شینما روز
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هایی که در پذیرد. در روز نمایش تمام شرکتاستارتکس با یک روز نمایش پایان می دهندهشتابهای هبرنام

خود را در حضور داوران  ةآیند ةو برنام هاآرمان، پیشرفت و حضور دارند و ایده اندداشتهشرکت  هبرنام

گوناگون )مانند  فنّاوریهای گذار و خبرگزاریسرمایه 200. در این برنامه بیش از کنندمی ارائهاستارتکس 

های بزرگ و شرکای استارتکس حضور دارند و این فرصت بسیار خوبی برای کرانچ( و نمایندگان شرکتتک

 .کندمیی نوپا فراهم های و کسب شهرت را برای شرکتگذارسرمایهجذب 

 

 :غیرانتفاعی مرکز رشدیک 
درصدی از  دنکنمیمهیا  کارآفرینانهایی که برای دیگر در ازای تمام سرویس مراکز رشداستارتکس برخالف 

 سؤالبنابراین  ؛کندها را دریافت نمیشوند، هیچ درصدی از سهم این شرکتسهم این شرکت را مالک می

به  مرکز رشددر وابستگی این  سؤالهایش چیست؟ پاسخ این از فعالیت مرکز رشداین است که انگیزه این 

ای در مدت زمانی بسیار کوتاه به شبکه مرکز رشد، گردانندگان این طرفازیکدانشگاه استنفورد نهفته است. 

شوند که این خود یک انگیزه بسیار مثبت برای سیلیکون متصل می ةافراد در ترینمهمبسیار قدرتمند از 

دیگری است که گردانندگان این  ةانگیز فنّاوریست. البته بدون شک توانایی اثرگذاری مثبت در جهان ا هاآن

دانشگاه استنفورد گسترش فضای  ة. از سوی دیگر انگیزکندمیتشویق  فعالیت و به پیشرفترا  مرکز رشد

است. دانشگاه  مرکز رشدها پس از خروج از این گذاری در این شرکتی در دانشگاه و البته سرمایهنآفریفن

از استارتکس قرار داده است. شرط  شدهخارجهای موفق گذاری روی شرکتاستنفورد مبلغی را برای سرمایه

 500طریقی دیگر بیش از  خود از هاآنها این است که گذاری دانشگاه استنفورد به روی این شرکتسرمایه

پیوندد. این می گذارانسرمایهدالر سرمایه جذب کرده باشند. در این صورت، دانشگاه استنفورد به جمع  هزار

 گذاری کرده است.های استارتکس سرمایهمیلیون دالر به روی شرکت 18بیش از  تاکنوندانشگاه 

 :استارتکس دهندگانیاریبعضی از 

 

  

 

 

http://www.stanford.edu/
http://stanfordhospital.org/
http://www.greylock.com/
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 :در برکلی کارآفرینی
 

 

و یکی از معتبرترین مراکز  دارد قراردانشگاه کالیفرنیا در برکلی در ناحیه شمال خلیج سانفرانسیسکو 

و  درة سیلیکوننیز در  کارآفرینیشود. دانشگاه برکلی در زمینه آکادمیک در سطح جهان محسوب می

جدی قرار  موردتوجه 1990در برکلی از آغاز دهه  کارآفرینیهای است. فعالیت تأثیرگذاراِریا فعال و بِی

 اخیراًولی  های آموزشی شروع شدبرکلی و با تمرکز بر برنامه وکارکسبعمده در دانشکده  طوربهگرفت و 

تحت عنوان  دهندهشتاب مهو یک برنا قرارگرفتهبیشتری  موردتوجهدر برکلی  کارآفرینیهای فعالیت

های متنوع دیگری نیز در برکلی ای را در این زمینه سامان داده است، فعالیتفعالیت گسترده 102دِکاسکای

در جریان است. در ادامه به بررسی  های ویژة دیگر نیزبرنامهو یا  کارآفرینانبه اهدای جوایز متنوع  صورتبه

 پردازیم.ها میهر یک از این فعالیت

 103:لستر کارآفرینیرکز م
و برای  عمده حول امور آموزشی شکل گرفت طوربه وکارکسبدر دانشگاه برکلی در دانشکده  کارآفرینی

شد تا با تمرکز بیشتر و  تأسیس وکارکسبدر دانشکده  1991لستر در سال  کارآفرینیتوسعه این امر مرکز 

 زیر در نظر گرفته شد: قراربهمرکز  مأموریتدر برکلی توجه شود.  کارآفرینیهای نو به مقوله با ایده

 "و تحول سازندة جامعه شوند پیشرفتهای بزرگ و متحول کننده موجب شرکت اندازیراهوکار که با تربیت رهبران کسب "

 :زیر در نظر گرفته شد قراربههای اجرایی مرکز نیز اهداف برنامه

  توسعة و  جسورانه گذاریسرمایه، کارآفرینی راهبرد تدوین هبری ودر را پیشرفتهآموزش مباحث

 های نوپاشرکت اندازیراههای الزم برای مهارت

                                                                                                                                              

102.SkyDeck 
103.Lester Center for Entrepreneurship 
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 های تجربی و کاربردیآموزش تمرکز بر روی 

 و  پیشرفتههای فناوری تمرکز بر توسعة ویژهبهنوپا و  هایی در شرکتهمکاربه توسعه روحیة  توجه

 هاهای اجتماعی شرکتتوانمندساز و توجه به مسئولیت

 های جهانی و شبکه اِریانشگاه برکلی، بِیدر دا کارآفرینی بومزیستراری ارتباط بین دانشجویان و برق

 کارآفرینان

  و متحول کننده تأثیرگذارپیشرفته و  اندازهایبا توجه به چشم کارآفرینانتشویق 

 ذکرقابلهای زیر فعالیت ازجملهگیرد که های گوناگونی در مرکز صورت میالیتفع هابرای تحقق این هدف

 هستند:

  اجرایی  و مدیران جسورانه گذارانسرمایه، کارآفریناندورة آموزشی توسط  20برگزاری بیش از

 های بزرگشرکت

 های نوپا در زمینه حضوری و مجازی برای شرکت صورتبههای آموزشی ویژه برگزاری برنامه

 پیشرفتههای فناوری

 با حضور دانشجویان  ویژهبه کارآفرینی و جلسات بحث و گفتگو در زمینة هابرگزاری سمینار

 مندعالقه

  کارآفرینیکمک و حمایت از انجمن دانشجویی 

 بیرون آمده از برکلی یهای نوپاراهنمایی و منتورشیپ فعاالنه شرکت 

 در سطح  کارآفرینی، جسورانهگذاری های سرمایهدر زمینه پیشرفته یهای آموزشبرگزاری دوره

 جهان و غیره

  کارآفرینی در زمینة پیشرفتهانجام تحقیقات آکادمیک 

 

 :دِکاسکای دهندهشتاببرنامة 
ست. هدف از دانشگاه برکلی اپای بیرون آمده های نوبرای شرکت دهندهشتابیک برنامه  دِکاسکای

تر حرکت کرده و و چابک ترسریعهای نوپا است که فراهم کردن پشتیبانی الزم برای این شرکت دِکاسکای

 به پایداری برسند.

 .کندمیبرگزار  شدهتعیینهای زیر در راستای هدف قراربهدو برنامه اصلی  دِکاسکای
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 :گروه یاران

برای  دِکاسکایران تحت لوای از دانشگاه برکلی با تشکیل گروه یا MBA آموختگاندانشاز  ایعده

های نوپا شامل تدارک بهترین منابع ممکن پشتیبانی از گروه .کنندمیهای نوپا پشتیبانی الزم را فراهم گروه

، توسعه هن، مدیریت پروژبر بازار، روابط مشتریا تأثیر ، تحلیلِراهبردهای مالی، بازاریابی، برای طراحی مدل

 است. فنّاوری و توسعة پذیریرقابتوکار، کسبپایدار 

 :ایجسورانههدایت  برنامة
و استادان  موفق کارآفرینانپای برکلی و مدیران و راهبران صنایع، های نوبین جامعه شرکت دِکاسکای

ثر و ویژه برخوردار مؤهای ا از راهنماییهای نوپها و گروهشرکت و ؛کندمیدانشگاه برکلی ارتباط برقرار 

ی نوپا است که به تقویت هاگروه کارِواب دادن به توسعة کسبها نکته کلیدی در شتشوند. این ارتباطمی

 انجامد.در برکلی نیز می کارآفرینی بومزیست جانبههمه

ه کارآفرین در بالقو شدن با جامعة موفق نیز فرصت مناسبی برای درگیر کارآفریناناین برنامه برای مدیران و 

 راهبردیریزی عه و برنامهو در این ارتباط به توس گرددکه موجب منفعت متقابل نیز می کندمیبرکلی ایجاد 

 شود.ثری کمک میمؤ طوربهنوپا های شرکت

های حقوقی الزم را نیز از طریق بخش حقوقی دانشگاه برکلی برای پشتیبانی دِکاسکایبر موارد فوق  عالوه

 .کندمینیز فراهم  آپاستارتهای و شرکت هاگروه

 :ی متفرقههاهبرنام
های فعالیت دِکاسکاینامه شتاب دهندة و بر وکارکسبهای دانشکده در دانشگاه برکلی عالوه بر فعالیت

دة ی مشترک دانشکهمکاربا  بعضاًشود که برگزار می کارآفرینیمتنوع دیگری نیز در راستای حمایت از 

 زیر هستند: قراربه اجماالًهای متفرقه گیرد. بعضی از برنامهصورت می دِکاسکایوکار و کسب

 های های مختلف فعالیتبا جنبه کارآفرینانها برای آشنایی : این کارگاهی آموزشیهاهکارگا

جذب  و یا نحوة همکار، جذب وکارکسب معرفیبرای ارائه یک سخنرانی  نحوة اعم از کارآفرینی

 شود.برگزار می سرمایه

  برقراری ارتباط و  است دِکاسکاینیز تحت حمایت  این انجمن: رایانهعلوم  کارآفرینانانجمن

های و راهنمایی کندمیرا دنبال  کارآفرینیدر راستای  رایانهعلوم  آموختگاندانش بین دانشجویان و

 دهد.ارائه می هاآنالزم را به 
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 مسابقه و جایزه

  هدف اصلی این برنامه آشنا ساختن و ترغیب دانشجویان برکلی:  کارآفرینیبرنامة پسادکتری

است. این کار با برگزاری  کارآفرینیهای دکتری به فعالیتو پژوهشگران پساتحصیالت تکمیلی 

 گیرد.مندان صورت میهای آموزشی و انجام منتورشیپ برای عالقهسمینارها و کارگاه

 در این برنامه کارآفرینانی از اقصی نقاط جهان برای مدتی در دانشگاه مقیم:  کارآفرینان برنامة

 منظوربههای آموزشی ویژه و بازدیدها و سمینارهای متنوع شوند و برای آنان برنامهبرکلی مقیم می

 شود.برگزار می کارآفرینیآشنایی با فرهنگ 

 :برای ترغیب دانشجویان و  کارآفرینی ینةدر زم متعددی نیز مسابقات مسابقات و جوایز

 گردد.و به برگزیدگان جوایزی اهدا می شودبرگزار می کارآفرینیبه نوآوری و  آموختگاندانش

 گیرند.های بیشتر نیز قرار میبرای فعالیت موردحمایتبرندگان جوایز عالوه بر دریافت پاداش نقدی 

شامل  عمدتاًگیرد که صورت می کارآفرینیرکلی برای حمایت از های پراکنده دیگری نیز در دانشگاه بفعالیت

بین دانشجویان نوآور و خالق و  سازیشبکهو برقراری ارتباط و  های آموزشی، برگزاری سمینارهادوره

 :هستند ذکرقابلزیر  قراربهها نیز است، بعضی از این برنامه باتجربهو مدیران  کارآفرینان

 :نوآوری ةبرنام
  

و استنفورد  های برکلی، سانفرانسیسکومشترک بین دانشگاه طوربهاین برنامه با حمایت بنیاد ملی علوم 

در این  فنّاورانههای علمی و سازی فعالیتها و کمک به تجاریشود و هدف آن حمایت از نوآوریبرگزار می

 های آموزشی و مالی است.عمده شامل حمایت طوربهها است که دانشگاه
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 :برکلی کارآفرینانجامعة 
 

 

 

 

وکار اعضای آن هستند و هدف آن توسعة فرهنگ ای است که دانشجویان دانشکدة کسبانجمنی حرفه

 اند.به موفقیت رسیده کارآفرینیی است که در آموختگاندانشو برقراری ارتباط بین دانشجویان و  کارآفرینی

 :النچ 
 

 
 

های نوآورانه در به ایده اعتباربخشیبرای دانشجویان برکلی است که با  دهندهشتابیک مسابقه و برنامة 

 .کندمیها کمک توسعه و به ثمر رساندن این ایده

 :اجتماعی جسورانهمسابقة 
 

 

 

 هایمسئولیتدر سطح جهان است تا توجه آنان را به  جسورانه گذارانسرمایهای برای راهبران و مسابقه

 .کنداجتماعی نیز جلب 

 :جسورانهگذاری مسابقة سرمایه
 

 
 

شوند و با انگیزة ظاهر می جسورانهگذار این مسابقه ویژة دانشجویان برکلی است که در نقش یک سرمایه

 آشنا خواهند شد. جسورانه گذاریسرمایههای کاریشرکت در مسابقه با ریزه

 ایجادشده رهای خاورمیانه و شمال آفریقادر کشو کارآفرینی نیز برای توسعةای ویژه در دانشگاه برکلی برنامة

 درةموفق در  کارآفرینانکشورهای مختلف و  کارآفرینانبین  ،های ویژهاست که با برگزاری همایش

های های موفق و سازنده به تعامل گذاشته شود و همکاریتا تجربه کندمیسیلیکون ارتباط برقرار 

 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/


189 

 

 :اهشرکت
نیز در واکاوی درة  هاآن فرازوفروددر درة سیلیکون و بررسی عوامل موفقیت و  پیشتازهای ایی با شرکتآشن

 فنّاوریدر توسعه  هاآنبنیادین  تأثیرگذاریدر  تنهانههای بزرگ سیلیکون ضروری است. اهمیت شرکت

و بررسی  توجهقابلدر درة سیلیکون قرار دارد، بلکه بیشتر از آن نظر  هاآنمراکز اصلی  کهایناست و نه 

 کهطوریبهاند دهاست و مراحل تکاملی را طی کر گرفتهشکلدر درة سیلیکون  هاآنهستند که هستة اولیة 

 اند.درة سیلیکون و توسعه آن نقش داشته بومزیست گیریشکلدر در بعضی موارد خود 

هستند  مؤثریدر شناخت درة سیلیکون کمک  بوکفیسو  بیل اینتل، اپل، گوگلهایی از قشرکتآشنایی با 

 پردازیم.می هاآنکه در این قسمت به بررسی 

 

 کونیلیس درۀ در پیشتاز یهاشرکت

تر فرهنگ ی نیز وجود دارد که از همه مهمتوجهقابلدر درة سیلیکون نکات  پیشتازهای در بررسی شرکت

راه است، عالوه بر پشتیبانی مادی که با واگذاری ان هموکار نوآورانه است که با جلب رضایت کارکنکسب

بستگی و گیرد. فرهنگ کاری مناسب در ایجاد روحیه همسهام و واگذاری حق تقدم خرید سهام صورت می

موفقیت شرکت برخوردار  وابستگی به شرکت و اهمیت دادن به افکار نوآورانه کارکنان از اهمیت زیادی در

 است.

و بخش پژوهش  معموالًهای خود و حرکت به سمت بازارهای تازه فناوری برای توسعة پیشتازهای شرکت

پردازند و اگر فناوری توسعه های نوپا میبه رصد شرکت دائماًفعالی دارا هستند ولی عالوه بر آن  توسعه

کمک  هاآن موردنظرهای و توسعه فناوری هاآن وکارکسب توسط یک شرکت نوپا بتواند به توسعه شدهداده



190 

 

اقدام  هاآنو جذب نیروهای برجسته  هاآنهای ها و در اختیار گرفتن فناوریکند نسبت به خرید این شرکت

 .کنندمی

آیند هایی که به وجود میاست، شرکت توجهقابلنیز  هاآن فرازوفرودتوجه به  پیشتازهای در بررسی شرکت

و اقتصاد بازار  وکارکسببا اصول  چیزهمهو ممکن است مسیر نزول و فرود را طی کنند.  کنندمیرشد 

 .تازدمی پیشبه همچنانمبتنی بر نوآوری،  بنیاندانشتصاد ولی اق رودشود و جلو میه میسنجید

هاست ولی نباید این تصور ایجاد شود نوپا و رشد دادن آن هایگیری شرکتدره سیلیکون محملی برای شکل

شوند. تصویر واقعی در نقطه مقابل این تصور قرار دارد. های نوپا در این ناحیه موفق میهمه شرکت لزوماًکه 

از  %10کمتر از  کندمیدهنده را برگزار های شتابترین برنامهکامبیناتور که یکی از موفقوای

 %90ها حاکی از آن است که بیش از تخمین. کندمیارزیابی  توجهقابلموفقیت با های خود را گذاریسرمایه

های نوپایی که موفق به جذب سرمایه از از شرکت %75در این ناحیه و بیش از  گرفتهشکلهای نوپای شرکت

 هاآند اندکی از خورند. تنها درصسال شکست می 3شوند بعد از می جسورانهگذاری های سرمایهصندوق

توسط « ادغام و تملک»عرضه عمومی سهام و یا  صورتبهشوند به سودآوری رسیده و یا موفق می

 ، خروج موفقی را تجربه کنند.تربزرگهای شرکت

خواهد بحث  تفصیلبه «سیلیکون درة در گذاریسرمایه روندهای»بخش  مباحث بعدی در گونه که درهمان

 بوکفیسنظیر اینتل و اپل و  تریبزرگهای شرکت نوپا توسط شرکت 500حدود  2014شد، در سال 

ارقام دقیقی از اند. شرکت هم به عرضه عمومی سهام در بازار بورس رسیده 100اند و حدود شدهخریداری

را بین  هاآندر دست نیست ولی منابع مختلف  در درة سیلیکون شدهتأسیسی های نوپاتعداد شرکت

هزاران شرکت نوپای دیگر در مراحل شوند، معدودی که موفق می جزبهزنند. تخمین می 25000تا  15000

ها به سایر افراد شاغل در این شرکت. اندشدهخارجمختلف فعالیت خود با شکست مواجه شده و از این بازار 

ران در دره سیلیکون همین اندازند. نیروی پیشپیوندند و یا دوباره یک شرکت نوپا را به راه میها میشرکت

فرهنگ ایجاد  هاآنفرصت مجدد به نوآوران است که از دل دادن ها و پذیرش عمومی برای شکست شرکت

 اند.های بزرگ این ناحیه سر برآوردهشرکت 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  1940پس از اختراع ترانزیستور در اواخر دهه 

شاکلی قرار گرفت  موردتوجهتجاری  طوربهکردند، تولید ترانزیستور های بِل در شرق آمریکا کار میآزمایشگاه

ای نشان ندادند و سرانجام شاکلی با توجه به های بِل به این موضوع توجه و عالقهولی آزمایشگاه

ی شاکلی هاهادینیمهآزمایشگاه  1956در شمال کالیفرنیا آمد و در سال  پالو آلتوهای خانوادگی به وابستگی

در ادامه کار هشت تن از مهندسان نخبه  شکل گرفت. درة سیلیکون نوعیبهکرد که  تأسیسویو را در ماونتن

کردند را برای همکاری دعوت کرد که به آزمایشگاه های بِل برای او کار میایشگاهدر آزم که ناو جو

بپیوندند ولی به علت روش مدیریتی شاکلی این همکاری دوام پیدا نکرد و این هشت تن  هاهادینیمه

ت از آزمایشگاه شاکلی جدا شدند و به فکر ایجاد تشکیال 1957مهندس جوان، خبره و با انگیزه در سال 

 ویژهبهمناسب  بومزیستجدیدی برای تولید تجاری ترانزیستور افتادند ولی هنوز درة سیلیکون 

را به خود ندیده بود، لذا این هشت نفر به صنایع فرچایلد که در ساخت دوربین و  جسورانه گذارانسرمایه

را در آن شرکت توسعه  هایهادنیمهکرد پیوستند و با سرمایه صنایع فرچایلد بخش لوازم جانبی فعالیت می

توسعه بازار الکترونیک و توجه به  تجاری به بازار عرضه کنند. طوربهدادند و موفق شدند که ترانزیستور را 

گذار یانداد و این امر انگیزه هشت نفر بنآینده درخشانی را برای این صنعت نوید می هاهادینیمهفناوری 

 داریسهامهای جدیدی با جدا شوند و شرکتنیز در صنایع فرچایلد شد که از آن شرکت  هاهادینیمهبخش 

 خودشان تشکیل دهند.

در سانتاکالرا در  1968را در سال  106شرکت اینتل 105و رابرت نویس 104ان این گروه گوردون مورپیشتازاز  

است و  شدهتبدیلدر جهان  اههادینیمهع شرکت در صنای ترینبزرگدرة سیلیکون بنیان گذاشتند که به 

 .رهبر در این شاخه صنعتی در جهان شناخته شود عنوانبهتوانسته است 

                                                                                                                                              

104 Gordon Moore 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Intel-logo.svg
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ها و مدارهای مجتمع است. رابرت نویس مخترع مدارهای در طراحی و ساخت تراشه گامپیشاینتل شرکت 

رد در هر هجده ماه ک بینیپیشکه  مور را مطرح کردمعروف  شود و گوردون مور، قانونمع شناخته میمجت

وان محاسباتی افزایش پیدا شود و در نتیجه ظرفیت و تمی دو برابرتعداد ترانزیستورها روی یک تراشه 

 .کندمی

 

 نتلیا گذارانبنیان مور و سینو

بود که در زمان خود نسبت به محصوالت  107SRAM3101محصول  1969اولین محصول اینتل در سال  

 ادامه پیدا کرد و در دهة همچنان ها و مدارهای مجتمع جدیدقبلی سرعتی دو برابر داشت، تولید تراشه

ها روی آورد و در پایان این دهه، اینتل ریزپردازندهشخصی، اینتل نیز به تولید  هایرایانهبا رونق بازار  1980

شخصی دوره  هایرایانهبا رونق هر چه بیشتر  1990در دست گرفته بود. دهه  خوبیبها ها رریزپردازندهبازار 

به  اعتباربخشیای برای اینتل به نشانه هایریزپردازندهبرای اینتل بود و  روزافزونپیشرفت و موفقیت 

ر از یک محصول ای فراتها نظیر پنتیوم خود به نشانهشخصی تبدیل شد و هر یک از ریزپردازنده هایرایانه

 بلکه نشانگر توان محاسباتی باال شدند.

 

                                                                                                                                                  

105 Robert Noyce 
106 Integrated Electronics (Intel) 
107 Static Random Access Memory 
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نیز وارد  AMDها افول کرد و رقبای دیگری نظیر ریزپردازندهبه بعد قدری بازار تقاضا برای  2000از سال 

اینتل به تولید بعضی محصوالت دیگر نیز توجه کرد ولی کمتر  2000 هایسالاز اوایل  روازاینبازار شدند 

 x86های و ارائه پردازنده 1980 هایسالدوران رونق گرفتن اینتل به  ترینمهمآورد. موفقیتی به دست می

و  80286های پردازنده IBM هایرایانه ویژهبهشخصی  هایرایانهکه با رونق گرفتن بازار  گرددبرمی

گی پیدا کردند ولی با تغییر و تحول بازار، اینتل نیز با تولید محصوالت جدید و زربازار ب 80386 آنازپس

 متنوع توانست سهم خود را در بازار محفوظ نگاه دارد.

 

 .کردند دایپ یبزرگ بازار هازپردازندهیر

تر در این زمینه را روانه بازار کرد که با تولید محصوالت پیشرفته SSDبه بعد اینتل محصوالت  2008از سال 

دن به محصوالت برای حضور در بازارهای جدید و همکاری بخشیتنوع همچنانحضور قوی در بازار دارد ولی 

به  2005 هایسالها که از شوند. بعضی از این فعالیتهای اصلی اینتل محسوب میبا سایرین، از سیاست

 :هستند ذکرقابلزیر  قراربه اجماالًاند شدهوعشربعد 

ی با همکارو  تلفن همراههای ان، تولید پردازندهآموزدانشبرای  «کالسیهم» رایانههمکاری با اپل، تولید 

و باالخره  امنیت خودرو سامانه، ITکنترل مصرف انرژی، مدیر  نمایشگرگوگل، تولید تراشه برای سرورها، 

 ترونیکی.های الکپوشیدنی

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Intel_Inside_Logo.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Intel_8742_153056995.jpg
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ها است و با ها و ریزپردازندهو تولید تراشه هاهادینیمهصنعت  پیشتاز همچنانبه هر صورت اینتل 

محصوالت اینتل  ترینمهمخود را در بازار محفوظ ساخته است.  جایگاهبه محصوالت و خدمات  بخشیتنوع

 ریزپردازندهو  مادربرد، کارت شبکه ،ریزپردازندهاند از: تراشه بلوتوث، فلش مموری، در حال حاضر عبارت

 .تلفن همراه

بستگی آنان کارکنان اینتل از حق تقدم خرید سهام و دیگر مزایای شغلی برخوردارند و رضایت کارکنان و هم

 شود.با شرکت یک اصل مهم محسوب می

 

 

 سانتاکالرا در نتلیا یمرکز دفتر

های شرکت مرتباًهای پژوهش و توسعه، بر فعالیت عالوه فنّاوریاینتل برای توسعه محصوالت و توسعه 

توانند هایی که میو شرکت کندمیرا بررسی  کنندمیمناسبی تولید  فنّاورینوپایی که محصول و 

و در این رابطه خریداری بیش از ده  کندمیبرای محصوالت اینتل ایجاد کنند را خریداری  افزودهارزش

های تولید محصوالت است که کارخانه ذکرشایاناست. عالوه بر این  توجهقابلشرکت نوپا در پنج سال اخیر 

و... فعال هستند و به توسعه اقتصادی در این  اینتل در اقصی نقاط دنیا اعم از تایوان، چین، کاستاریکا

 اند.کشورها کمک کرده

هجده ماه، مدتی است که به  ها در هرقانون مور مبنی بر دو برابر شدن تعداد ترانزیستورها روی تراشه

های جدید در صنایع گیریحداکثر خود نزدیک شده است و این امر موجب تحوالت بازار و ظهور جهت

با بازار  همگامو تولید محصوالت جدید و تغییر ساختار  بخشیتنوعخواهد شد و اینتل نیز با  فناوری پیشرفته

 جلو خواهد رفت.
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ی حدود دو میلیون دالر فعالیت خود را آغاز کرد در حال گذارسرمایه با 1968شرکت اینتل که در سال 

میلیارد دالر بالغ  50میلیارد دالر دارا است و تولید ناخالص ساالنه آن به بیش از  160حاضر ارزشی بیش از 

 در جهان است. هاهادینیمهصنعت  پیشتازکارمند  100000با بیش از شود. اینتل می

  



196 

 

 :پلا

 

 1960شخصی بود. در دهة  هایرایانههای نوآورانه که در درة سیلیکون شکل گرفت، توسعه یکی از فناوری

 هایرایانهبر روی ایده  پالو آلتوهای پژوهشی استنفورد و مرکز تحقیقات شرکت زیراکس در آزمایشگاه

 مند نیز به این موضوع توجه داشتند.عالقه یفنّاورهاکردند، بعضی از شخصی کار می

بود. استیو  109در بِی اِریا 108پرداختند باشگاه هوم بورومی نظرتبادلبه  آنجادر  فنّاورهایکی از مراکزی که 

دیدند و با هم را می یکدیگرکالسی بودند در باشگاه ان همکه در دبیرست 111و استیو وزنیاک 110جابز

شخصی ساخت تا در باشگاه به  رایانهیک  1975استیو وزنیاک در بهار  کهاینتا  کردندمی نظرتبادل

 هاییرایانهدوستانش ارائه کند. استیو جابز با یک شم اقتصادی قوی دریافت که بازار بزرگی پیش روی چنین 

 کردند. تأسیساَپل را  ایرایانهشرکت  1976وجود دارد و آنان در سال 

را  وکارکسبرا طراحی کرد و جابز مدل  Apple I رایانهبود که  ودآموختهخک یک مهندس الکترونیک وزنیا

هده گرفت برای این محصول جدید مدیریت کرد. جابز تدارک قطعات و طراحی مدل بازاریابی را به ع

رفت  بایت شاپ ایرایانهازاریابی سراغ فروشگاه کرد. جابز برای باک کارهای فنی را دنبال میوزنی کهدرحالی

شد و برای هر دستگاه بر روی مبلغ  روروبه رایانهدستگاه  50و با اظهار عالقه مدیر فروشگاه برای سفارش 

مراجعه  کرامدالر توافق کردند، جابز برگه سفارش رسمی را گرفت و به فروشگاه قطعات الکترونیک  500

ریافت کند و استیوها در گاراژ خانه پدری نسیه د صورتبهکرد و با ارائه برگه سفارش توانست قطعات الزم را 

را به خریدار تحویل  هاآنتوانستند  موقعبهاقدام کردند و  هاآنو آزمایش  هارایانهجابز شبانه روز به ساختن 

اعتبار  تأمینو راهی برای  کننددهند و هزینه قطعات را پرداخت کنند و سود مناسبی نیز کسب 

 های بعدی هموار کنند.سفارش
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Apple_logo_black.svg
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 یشخص هایرایانه نیاول دیتول محل ،آلتوسدر لوس جابزاستیو  یپدر خانه گاراژ

 عنوانبهی داشت برای اولین بار از تلویزیون فردمنحصربه هایویژگیتوسط وزنیاک  شدهساخته رایانه

ها روی نوار کاست و غیره دیگر نظیر ذخیره برنامه فردمنحصربه هایویژگیکرد و استفاده می نمایشصفحه

 باهمتپیوست و  هاآننیز به  112وین رونالدای بخشیده بود. یکی دیگر از دوستانشان به نام به آن کارایی ویژه

را به  Apple I رایانهدستگاه از  200را توسعه دهند و  رتوانستند کا هاآنهای بازاریابی جابز و روش باهمت

 برسانند.فروش 

 

 اکیوزن و جابز

هایی که کمبود امکانات و مستقل از محدودیت Apple II رایانهاک به طراحی کار ادامه پیدا کرد وزنی

تری داشت و پیشرفته هایویژگی Apple II رایانهه بود پرداخت. پیش رویش گذاشت Apple I درقطعات 

داد. ولی هنوز هم کمبود سرمایه مانع یک مجموعه کامل را تشکیل می نمایشصفحهو  کلیدصفحههمراه با 

ها نیز در ارائه اعتبارات تردید راه نیفتاده بود و بانک جسورانهی گذارسرمایهپیشرفت و توسعه بود، هنوز 

                                                                                                                                              

112 Ronald Wayne 
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بارات وین که در دریافت اعت رونالدنبود.  شدهشناختهشخصی  هایرایانهداشتند چون در آن موقع هنوز بازار 

های قبلی دچار زیان شده بود با نگرانی گروه را ترک کرد ولی باالخره جابز توانست با بانکی در شرکت

اک دالر وام بگیرد و جابز، وزنی 000250مبلغ  ،سیلیکوندر درة  کارآفرینانیکی از  113ضمانت مایک مارکوال

 شرکت را ثبت دادند. 1976و مارکوال در آوریل 

 

 2 اَپل

خانگی  هایرایانهبا امکانات کامل بود که بازار  رایانهبه بازار ارائه شد و دیگر یک  1977در  Apple II رایانه

ها دستگاه از آن فروش رفت و اپل به با توسعه شرکت اپل، میلیون 1980تسخیر کرد و تا سال  شدتبهرا 

های اداری و برای محیط ایرایانه عنوانبه Apple III رایانه ازآنپستبدیل شد.  قدرتمندیک شرکت 

با  کمکمکه از لحاظ طراحی دچار مشکالتی شد ولی  هرچندو  به بازار ارائه گردید 1980 در سال وکارکسب

دسامبر  12بود. اپل روز  شدهتبدیل پیشتازبازار مناسبی کسب کرد و دیگر اپل به یک شرکت  ،رفع مشکالت

شرکتی شد  ترینباارزشآن برای خرید به عموم عرضه گردید، اپل  وارد بورس سهام شد و سهام 1980سال 

که شرکت خودروسازی فورد وارد بورس سهام شده بود، به بورس سهام وارد شد و  1956که بعد از سال 

نفر از کارکنان اپل که سهام  300سهام آن به عموم عرضه گردید. با ورود اپل به بورس سهام، بیش از 

ه بورس ارزش شرکت اپل پس از ورود بسابقه بود. ند، میلیونر شدند و این تعداد بیتشویقی دریافت کرده بود

پس از ورود  میلیارد دالر نیز فراتر رفته است! 600ارزش سهام آن از  هولی امروز میلیارد دالر رسید 7/1به 

استیو جابز و سایر  موردتوجهبه بورس سهام، توسعه محصوالت و توسعه ساختار و نظام مدیریتی شرکت 

های مناسب نظیر افزارنرمگرافیکی پیشرفته و  نمایشصفحهبا  Macسری  هایرایانهمدیران قرار گرفت. 

Mac Writer  وMac Paint کاربران قرار گرفت. از لحاظ نظام مدیریتی نیز،  ازپیشبیش موردتوجه

                                                                                                                                              

113 Mike Markkula 
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مدیرعاملی  مدیران اپل که بیشتر روحیه فنی و تکنیکی داشتند تصمیم گرفتند یک مدیر با سابقه را به

 تر اداره شود.ایحرفه صورتبهبرگزینند تا شرکت 

 

 

 1984 نتاشیمک

استیو برگزیدند. اسکولی با استقبال  مدیرعامل عنوانبهکوال را شرکت پپسی مدیرعامل 114یلذا جان اسکول

خواهی همه آیا می"خطاب به او گفت  استیو جابزارفه دار مسئولیت شرکت شد و در جلسه مععهده جابز

بازاریابی و  هایسامانهاسکولی  "یایی تا با هم دنیا را عوض کنیم؟خواهی بمیعمر آب و شکر بفروشی یا 

موفق هم نبود در شرکت حاکم کرد ولی فضای کاری جدید که بر اساس  بعضاًمدیریتی جدیدی را که 

کرد خوش نیامد گرفت به مصداق استیو جابز که همیشه متفاوت عمل میهای مدیریتی شکل میدیسیپلین

ی شرکت تضمین سودآورخورد بین این دو، مدیران ارشد با این فکر که با نظام مدیریتی پیشرفته و در بر

 70یک سهم به مبلغ  جزبهمیلیون سهامش  5/6شود، طرف اسکولی را گرفتند و جابز با فروش همه می

 از شرکت اپل بیرون رفت! 1985میلیون دالر در سال 

ترین شرکت را خریداری کرد و با افزایش سرمایه آن را به موفق 115جابز پس از خروج از اپل شرکت پیکسار

این  بازیاسبابفیلم داستان  ، تبدیل کرد و پس از موفقیت زیادِرایانهبه کمک  پویانماییهای در تولید فیلم

را نیز  Nextجدید  ایرایانهشرکت را هم به مبلغ خوبی به شرکت دیسنی فروخت. هم زمان، شرکت 

ای از مهندسانی که از اپل به او پیوسته بودند ابتدا روی ایجاد کرد که با همکاری عده اندازیراه

توسعه  ویژهبهی افزارنرمهای به فعالیت صرفاًهای جدید و پیشرفته متمرکز شد ولی پس از مدتی افزارسخت

 روی آوردند. NEXT STEPعامل پیشرفته  سامانه

                                                                                                                                              

114 Jahn Sculley 
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از رقبا عقب ماند و  1990در اوایل دهه  کمکمران فراز و نشیب را آغاز کرد ولی شرکت اپل با خروج جابز دو

داران برای خروج شرکت از بحران به دنبال شرکت در وضعیت ورشکستگی قرار گرفت ولی مدیران و سهام

 عامل جدیدی افتادند که محصوالت اپل را ارتقا دهد بعد از مدتی بهترین سامانهتوسعه و یا خریداری 

بود. اپل  یافتهتوسعه NEXTشناخته شد که در شرکت  NEXT STEPعامل  سامانه هاآنانتخاب برای 

میلیون سهم از سهام اپل به استیو جابز خریداری  5/1میلیون دالر و اهدای  429را به مبلغ  NEXTشرکت 

 اپل را در دست گرفت. دوباره زمام امور کمکمبه اپل بازگشت و  1996در سال  مجدداًکرد و استیو جابز 

های در اپل شروع کرد و به بازسازی خط تولید شرکت پرداخت و فعالیت مجدداًکار را  1997جابز در سال 

را با  Mac هایرایانهی و مدل تجاری معمول داشت. افزارنرمی و افزارسختمتعددی را در توسعه محصوالت 

تبدیل شد ارتقا داد و  iOSبود و باالخره هم به  هیافتتوسعه NEXT STEPکه بر اساس  Mac OS سامانه

 کرد و باال برد. روزآمدرا  هاآنوری بهره

جدید، محیط  صوتی دیجیتالی سامانه عنوانبه iPodجدیدتر و  هایرایانهو  Mac Bookمحصوالتی نظیر 

شد  اندازیراه 116استوراپل  2001ای از کار و تالش و پیشرفت و موفقیت در اپل پدید آوردند. در سال تازه

تبدیل شد که  iTunesپرداخت که باالخره به های جدید از روی شبکه میکه به فروش موسیقی و آهنگ

های فروشگاه اندازیراه .کندمیکاربردی را بر روی شبکه اینترنت برای فروش عرضه  هایسامانهانواع 

افزاری تباط تنگاتنگی با مشتریان محصوالت سختو بعضی کشورهای دیگر ار متحدهایاالتای اپل در زنجیره

 ایجاد کرد.

 

 2010پد آی 
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تلفن و ارائه  تلفن همراه هایسامانهتحول جدیدی در  2007در سال  iPhoneاستیو جابز باالخره با ارائه 

و ارتباطات  رایانهتحول جدیدی در دنیای  iPadنیز با ارائه  2010 های هوشمند ارائه کرد و در سالهمراه

برای فروش  هاآنکاربردی و ارائه  هایسامانهان برای توسعه نویسبرنامه فراخوانبا  ازآنپسبه وجود آورد. 

کاربردی در  هایسامانهدر فروش حاصله، تحولی بزرگ در تولید  %70و مشارکت به میزان  117روی اَپ استور

ان در اقصی نقاط دنیا تولید و نویسبرنامهوسط ت سامانهجهان پدید آورد که موجب شده است صدها هزار 

 برای فروش ارائه شود.

 

 2011 اکتبر 5 اپل، شرکتیادبود استیو جابز، 

اپل تحوالتی زیادی در دنیای فناوری  مدیرعامل عنوانبه 2011تا  2007استیو جابز با خالقیت و نوآوری از 

نیز اپل  ازآنپسسپرد.  ترجوانو اپل را به یاران بیماری امانش نداد  کهاینپدید آورد تا  وکارکسبو 

محصوالت قبلی هستند و ارائه محصوالتی از  یافتهتوسعه هایسامانهدر ارائه محصوالت جدید که  همچنان

مالی برای پرداخت و دریافت به کمک تلفن هوشمند و غیره  هایسامانههای هوشمند یا قبیل ساعت

میلیارد دالر  600یک شرکت فعال و پویا مشغول فعالیت است. شرکتی که ارزش آن از  عنوانبه همچنان

 میلیارد دالر بوده است. 170بالغ بر  2013فراتر رفته است و درآمد آن در سال 
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 :گوگل

 

ها بسته بودند چون روی چنارهای این نماشی وآمدرفتهای پردیس گوگل را مدتی بر روی یکی از خیابان

برای حفاظت از جوجه  .بودند درآوردههایشان تازه سر از تخم لک النه داشتند و جوجهان تعدادی لکخیاب

 بود! شدهبستهها تا جان بگیرند خیابان لکلک

 تنهانهدر عصر اینترنت و  پیشتازبنیان و یک شرکت دانش عنوانبه تنهانهگوگل شرکت متفاوتی است 

به یک  شدنتبدیلشرکت نوپا و باالخره  اندازیراهپردازی تا را از ایده ینیکارآفرشرکتی که مسیر  عنوانبه

متفاوتی در فضای کار و توسعه  «فرهنگ»شرکت سهامی عام با موفقیت پیموده است، بلکه از این نظر که 

ایجاد کرده است. فرهنگی که از اقتصاد نوآوری ناشی شده است، فرهنگی که به محیط کاری،  فنّاوری

 دهد.های شرکت اهمیت میاولویت عنوانبهو رضایت مشتریان  کارکنان بستگیهمرضایت و 

 

 .است معروف «پلکسگوگل» بهکه  ویوماونتنشهر  در گوگلاصلی  سیپرد

ویو یعنی در اش در مانتنبه خاطر وجود سازمان مرکزی کهآنگل بیش از برای درة سیلیکون نیز اهمیت گو

مهندس و دانشمند باشد در این نکته نهفته است که گوگل در درة  30000قلب درة سیلیکون با بیش از 

ها در دنیا شرکت ترینبزرگسیلیکون شکل گرفت و شروع به فعالیت کرد و رشد کرد و به یکی از 

 گرفتهشکلی و مبتنی بر نوآوری افزارنرمو  بنیاندانشهای بر اساس ایده عمدتاًاست. شرکتی که  شدهتبدیل

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Logo_Google_2013_Official.svg
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 موظفشاناز زمان کار  %20 کنندمیو دانشمندانی که در گوگل کار  و مهندسان و رشد کرده است. کارکنان

دازند و این امر یکی از ای که عالقه دارند بپرتوانند به پژوهش و توسعه در هر زمینهدر شرکت را می

نوآوریِ کارآمد که به توسعه محصول منجر شود موجب ارتقای  هرچنداجزای فرهنگ گوگل است،  ترینمهم

از آن فرهنگی است که در گوگل حاکم شده  ترمهمشود ولی هایی برای کارکنان میپاداش احیاناًشغلی و 

ات جدید برای رضایت خاطر شخصی و احساس غرور و ها برای نوآوری و ابداعها و چالشاست که همه تالش

شود و این امر فرهنگ کاری بسیار ارزشمندی است. عالوه بر آن تیمی از مهندسان و افتخار انجام می

های نوپا را در درة سیلیکون و حتی نقاط دیگر جهان رصد شرکت مرتباًمجرب در گوگل  کارشناسان

های نوآورانه مطلوبی داشته باشند که برای توسعه و تکمیل فعالیتهایی که دستاوردهای و شرکت کنندمی

گیرند و این امر نیز به آنان را در اختیار می فنّاوریو  کنندمیگوناگون گوگل مفید واقع شوند را خریداری 

دهد و توسعه آن بر مبنای دهد. گوگل به نوآوری اهمیت میهای گوگل شتاب بیشتری میتوسعه فعالیت

و یا  های کارکنانهای پژوهش و توسعه، یا نوآوریاست اعم از نوآوری در بخش گرفتهشکله نوآوری توسع

 .کنندمیهای نوپا به گوگل اضافه هایی که شرکتنوآوری

میلیارد دالر  60آن حدود میلیارد دالر رسیده است و درآمد سالیانه  400ارزش شرکت گوگل به حدود 

گذرد و کمتر از یک دهه است که به آن نمی تأسیسسال از  15است، برای شرکتی که اندکی بیش از 

های بزرگ خودروسازی، است دستاورد بزرگی است که در مقایسه با شرکت شدهتبدیلشرکت سهامی عام 

 ما ببینیم داستان گوگل از کجا آغاز شد؟ا ؛گوی رقابت را برده است بنیاندانشنفتی و غیره این شرکتِ 

و سِرگی  118توسط لری پیج در دانشگاه استنفورد 1996پژوهشی در ژانویه  یک پروژة عنوانبهگوگل 

در استنفورد بودند، شروع شد. در آن زمان موتورهای جستجو،  رایانهکه دو دانشجوی دکتری علوم  119برین

 بندیرتبهو شمارش تعداد ظاهر شدن یک عبارت در صفحه،  های سادهنتیجه هر جستجو را با الگوریتم

کردند ولی لری و سرگی مدلی طراحی کردند که روش بهتری در تحلیل رابطه بین صفحات وب ارائه می

با  ،و اولویت آن وبگاهنامیدند، در این روش مربوط بودن یک  120این روش جدید را پیج رنک هاآنکرد، می

شود و بر ، تعیین میکنندمیاشاره  موردنظر وبگاهشاخص مرتبط با تعداد صفحات و اهمیت صفحاتی که به 

 اساس این الگوریتم موتور جستجوی جدیدی شکل گرفت.

های قبلی در تعیین اهمیت یک پیوندشد چون از بررسی نامیده می BackRubالگوریتم ابداعی در بدو امر 

است که عدد یک  googolنامیدند که تحریف کلمه  Googleد ولی سرانجام آن را شاستفاده می وبگاه

                                                                                                                                              

118 Larry Page 
119 Sergey Brin 
120 Page Rank 
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 امردهد. در بدو قرار می موردبررسیهر جستجو تعداد زیادی اطالعات را  کهآنبا هزار تا صفر، به نشانه  است

Google  :تحت نام دامنه دانشگاه استنفورد عملیاتی شدgoogle.stanford.edu  ولی نام دامنه

Google  به ثبت رسید که محل آن،  1998سپتامبر  4ثبت شد و شرکت گوگل در  1997سپتامبر  15در

 .پارک در درة سیلیکون بودگاراژ یک خانه در منلو

 

 یلَر و یسِرگ گوگل، گذارانبنیان

اولین نفر به استخدام گوگل درآمد!  عنوانبهیک دانشجوی دیگر دکتری در استنفورد  121کریگ سیلورستاین

، کندمیخدمات روزمره برای عموم مردم در اقصی نقاط دنیا فراهم  درواقعو شرکتی شکل گرفت که 

به موتور جستجوی گوگل در آن ماه از مرز یک  کنندگانمراجعهتعداد  2011در ماه مه سال  کهطوریبه

 میلیارد نفر گذشت!

 

 !شد شروع ساده یلیخ یطراحیک  با گوگل صفحة نیاول

                                                                                                                                              

121 Craig Silverstein 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Google1998.png
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حتی قبل  1998بود که در اوت  سان شرکت گذارانبنیاناز  122در گوگل اندی بکتولشیم گذارسرمایهاولین 

 جسورانه گذارانسرمایه ،ی کرد، ولی پس از ثبت شرکتگذارسرمایهدالر در آن  100000از ثبت گوگل 

و توسعه نقش جدی ایفا کردند.  پیشرفتبرای گذاری کردند و در هدایت آن معتبری در گوگل سرمایه

کم پا گرفته بود لری و سرگی چون اداره و توسعه شرکت را مانع از ادامه تحصیل در دوره شرکت کم کهوقتی

به یکی از  هاآندیدند تصمیم گرفتند شرکت را بفروشند و مشغول ادامه تحصیل شوند، دکتری می

دالر برای فروش شرکت پیشنهاد کردند، خریدار  میلیونیک د و مبلغگذاری مراجعه کردنهای سرمایهشرکت

ادامه  درواقعدالر هم پائین آمدند! ولی پس از مدتی  750000در مذاکره حتی تا  هاآنرغبتی نشان نداد و 

ی گذارسرمایهدر دور جدید جلب  1999تحصیل را رها کردند و فقط به کارِ شرکت پرداختند و در ژوئن 

های گوگل با شتاب سرمایه جذب کنند و فعالیت جسورانه گذارانسرمایهمیلیون دالر از  25د مبلغ توانستن

 .ادامه پیدا کرد روزافزون

 

 گوگل سرور نیاول

جذب  1999 یدستانی در ماه مامید کر تجاری، هایسامانهبرای توسعه  فنّاورانه هایسامانهدر کنار توسعه  

های مختلفی گرفته بود و در شرکت MBA. کردستانی الکترونیک خوانده بود و از استنفورد گوگل شد

تجاری در سابقه خود داشت. امید نقش  هایسامانههای موفقی اعم از کارهای فناورانه و یا توسعه فعالیت

                                                                                                                                              

122 Andy Bechtolsheim 
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های تجاری تجاری در گوگل ایفا کرد و با مدل جذب آگهی و دیگر مدل هایسامانهای در توسعه عمده

 کند. تأمینتوانست درآمد سرشاری برای گوگل 

مناسبی  دهیسازمانشد و اداره شرکت نیاز به می تربزرگ روزروزبههای مختلف، گوگل با توسعه فعالیت

ی پیدا مدیرعاملیک فرد مناسبی را برای  گذارانسرمایهپیشنهاد  بنا برداشت، لری و سرگی تصمیم گرفتند 

 هاآنبپردازند، باالخره  فنّاورانهبیشتر به توسعه  هاآندار شود و و ادارة شرکت را عهده دهیسازمانکنند که 

جذب کردند. اشمیت دکتری الکترونیک از  مدیرههیئترئیس  عنوانبهرا  123اریک اشمیت 2001در مارچ 

در زمینه  ایارزندهات های مختلف تجربیهای آکادمیک و شرکتها در محیطدانشگاه برکلی داشت و سال

 مدیرعامللری شد که تاکنون  جایگزینها اندوخته بود. اشمیت بعد از مدتی و یا اداره شرکت فنّاوریتوسعه 

ای شرکت بود. اشمیت به مدت ده سال در این سمت باقی ماند و در ساختاردهی و توسعه گوگل نقش عمده

 ایفا کرد.

همکاری خود را با گوگل  مدیرههیئت رأسی شد و اشمیت در یرعاملمددار عهده مجدداًلری  2011 سالدر  

 دهد.ادامه می

 

 

)مدیرعامل گوگل در دوران رشد سریع آن از  تیاشماریک  گذار گوگل به همراهبرین دو بنیان یسرگ ،پیج یلر

 (2011تا  2001

                                                                                                                                              

123 Eric Schmidth 
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سهام خود را در بورس عرضه کرد و تبدیل به شرکت  2004اوت  19در  تأسیسگوگل پنج سال پس از 

میلیارد دالر رسید،  67/1سهامی عام شد با استقبالی که از عرضه سهام گوگل به عمل آمد ارزش شرکت به 

 است! قرارگرفتهمیلیارد دالر  400ارزشی که اکنون در مرز 

ر رشد و پیشرفت را پیموده است و برای مراقبت از مسی همچنانگوگل وارد بورس سهام شد نیز  ازآنکهپس

ویژه  رأیدر اقلیت قرار گرفتند، حق  گذارانبنیانتعداد صاحبان سهام افزایش پیدا کرد و  کهدرحالیشرکت 

ها و غیره مشکلی های مختلف برای حمایت از نوآوریدر نظر گرفته شد و لذا در فعالیت گذارانبنیانبرای 

 قرار ندارد. ذارانگبنیانپیش روی 

پخش آگهی، ارائه موتور جستجو و ابزارهایی نظیر  سامانهتوان یکی خدمات و محصوالت گوگل را می درواقع

 گیرند.ها قرار میجی میل و غیره دانست که در کنار سایر فعالیت

کسب  هااز محل آگهی عمدتاًهایش مبتنی بر درآمدهای سرشاری است که ادامه فعالیت هرچندگوگل 

است چون به نظر  پیشتازهش و توسعه و نوآورانه بسیار های پژوی در فعالیتگذارسرمایهولی در  کندمی

 .کندمیتر درآمدهایش را اضافه همچنانرد و داها شرکت را سرزنده نگاه میرسد مجموع این فعالیتمی

گیرد انجام هایی که توسط کارکنان در داخل گوگل صورت میای بر روی نوآوریی ویژهگذارسرمایهگوگل 

به گوگل  هاآنهای خالقانه و خریداری و انضمام های نوپا با ایدهدهد و عالوه بر آن در شناسایی شرکتمی

میل و غیره در ل جیهای متنوعی برای ارائه انواع خدمات در گوگل از قبی. پروژهکندمیبسیار فعاالنه عمل 

های اند. خریداری و در اختیار گرفتن یوتیوب و ارائه سرویسگرفتهشکلهای آزاد و نوآورانه همین فعالیت

هایی است های فعالیتاز نمونه تلفن همراهو در اختیار گرفتن آندروید و وارد شدن به بازار  صوتی و تصویری

 های دیگر شکل گرفت.که با خرید شرکت

 

 .است گوگل فعال یهابخش از دیآندرو یهااپ بازار و دیآندرو شبخ



208 

 

های فعال رباتیک و هوش مصنوعی از بخش هایسامانههای خود راننده و ها نیز مانند ماشینبعضی پروژه

های پژوهشی و رصد های متنوع دیگری نیز با فعالیتبرای توسعه بازار در آینده هستند. گوگل در زمینه

های نوآورانه با نگاه به فعالیت ازجملهاندیشد. فعال به رشد و توسعه در آینده می طوربههای نوآورانه فعالیت

 چیزهمهها نظیر ساعت و غیره توجه کرد و یا مبحث اینترنت ک گوگل و سایر پوشیدنیتوان به عینآینده می

ها و شود، در هر موضوع نیز سیاستدنبال می بیشتر توسعه برای یو حتی ورود گوگل به تجارت الکترونیک

 شود.ای در نظر گرفته میهای ویژهراهبرد

 

 گوگل نکیع

ویو در قلب درة ارک شروع کرده بود اکنون پردیس بزرگی در ماونتینگوگل که از یک گاراژ کوچک در منلوپ

های عمده فناورانه آن است ولی در بسیاری از کشورهای دیگر نیز سیلیکون، جایگاه دفتر مرکزی و فعالیت

 هستند. فنّاورانههای های آن فعاالنه مشغول ارائه خدمات و فعالیتدفاتر و نمایندگی

  

 

 

 ویوماونتن در گوگل
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نفر از کارکنان گوگل مشغول کار هستند و همه گونه  30000در پردیس گوگل در ماونتین ویو حدود 

است  هاآنو امکانات رفاهی و ورزشی در اختیار  بخشانرژیهای وسایل رفاهی اعم از غذا و خوراکی

های تنومند که که در سایه سار درخت داندبزرگ میهر یک از آنان خود را عضو این خانواده  کهطوریبه

 دهند.به تالش و نوآوری معنا می اندگشودهآغوش برای پرندگان 

 

 فضاهای کار
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 :بوکفیس

 

 

یک پروژة دانشجویی شروع شد ولی در مراحل آغازین  عنوانبهدر دانشگاه هاروارد در شرق آمریکا  بوکفیس

کمک  پیشرفتبرای  هاآنتواند به دریافتند که محیط آمادة درة سیلیکون می گذارانبنیانرشد و توسعه 

خواستند در یکی از می آمدند که به درة سیلیکونگویند یکون شدند. میکند و لذا راهی درة سیل

، مقداری بهااجارهپرداخت  جایبهصاحب ملک  ولی به های نزدیک دانشگاه استنفورد مستقر شوندساختمان

گویند صاحبان ساختمان به این شرکت نوپا چندان امیدی ولی می دندام شرکت نوپا را پیشنهاد کراز سه

 بازهممستقر شد و  پالو آلتودر همان اطراف  دیگری در محل بوکفیسنبستند و پیشنهاد را قبول نکردند! 

دستمزد، سهام  جایبهکند هم  آمیزیرنگبه نقاشی که آوردند که آن محل را برایشان  شودگفته می

به یک شرکت  بوکفیس ازآنکهپسآن را پذیرفت و  شانسخوشنوپا را پیشنهاد کردند که نقاش  بوکفیس

 ها دالر رسید!سهامی عام تبدیل شد به میلیون

از یک اتاقِ خوابگاه در دانشگاه هاروارد در شرق آمریکا شروع شد سپس به درة سیلیکون آمد و  بوکفیس

درة سیلیکون مستقر است.  درنیز در پردیس بزرگی در منلوپارک  د خود را طی کرد و اکنونمراحل رش

شود با درآمد میلیارد دالر برآورد می 200کارمند دارد و ارزش آن حدود  8000در حال حاضر  بوکفیس

 میلیارد دالر نزدیک شده است. 10ای که به سالیانه

انشجوی سال دوم کارشناسی در دانشگاه هاروارد بود شاید د کهوقتی 2003در سال  124مارک زوکربرگ

های های دانشجویان ساکن خوابگاهنوشت و عکس ایرایانههای نوجوانی یک برنامه شیطنت قصدبه

قرار داد تا  وبگاهها بر روی یک های خوابگاهدانشجویی دانشگاه هاروارد را با هَک کردن پایگاه داده

مورد استقبال دانشجویان هاروارد قرار گرفت ولی خیلی  ،وبگاهها بپردازند، ه چهرهبه مقایس بازدیدکنندگان

فراخوانده شد و با اتهام نقض  انضباطیه ارگرورا تعطیل کرد و زوکربرگ به ک وبگاهزود دانشگاه هاروارد 

ه برای انجام و نقض حریم شخصی افراد مواجه شد. مارک از این اتهام تبرئه شد ولی از همین اید رایتکپی

                                                                                                                                              

124 Mark Zuckerberg 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Facebook.svg
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تصویر از رم باستان را  500کرده بود استفاده کرد و  نامثبتپروژه درس تاریخ هنر که در همان نیمسال 

توانستند نظر خود را کنار هر نیز می بازدیدکنندگانقرار داد که  وبگاهبا توضیحی برای هر یک روی  همراه

 تصویر منعکس کنند.

 

 هاروارد دانشگاه در زوکربرگ مارک

فعال شد و  2004جدیدی راه انداخت که در ژانویه  وبگاهبعد  نیمسالبا استفاده از این ایده، زوکربرگ در  

جدید راه افتاد سه تن از  وبگاهاین  بعدازآنکهبود. شش روز  گرفتهشکلکم ایدة ایجاد یک شبکه اجتماعی کم

به زوکربرگ  هاآنشبکه اجتماعی را  اندازیراهدانشجویان دوره کارشناسی هاروارد ادعا کردند که ایدة 

سهم از  میلیون 2/1با واگذاری  2008اند، این ادعا به یک دعوای حقوقی کشیده شد و باالخره در سال داده

 300بیش از  این سهام و به شرکت سهامی عام تبدیل شد بوکفیسموقعی که  ،هاآنبه  بوکفیسسهام 

 خاتمه پیدا کرد! ارزید، دعوامیلیون دالر می

دیگر از  125کم زوکربرگ متوجه شد که برای موفقیت به یک تیم احتیاج دارد و چند تنکمدر شروع کار، 

 وکارکسبو گرافیکی و از لحاظ مدل  فنّاورانهی دعوت کرد و کار از لحاظ همکارهای خود را به کالسیهم

 وبگاهرا ایجاد کردند. عضویت در  بوکفیس، شرکت مؤسس هیئت عنوانبه بعداًکرد. این عده  اتوسعه پید

های به روی دانشجویان دانشگاه وبگاهابتدا محدود به دانشجویان هاروارد بود ولی بعد از مدتی عضویت در 

و بوستن و باالخره ام آی تی نیز گشوده شد و سپس دانشجویان سایر  نیویورک بعداًو  کلمبیا، استنفورد، ییل

را برای به  127نَپستر قبالًکه  126شان پارکر 2004در اواسط سال  امکان عضویت پیدا کردند. ها نیزدانشگاه

که تازه راه افتاده بود آشنا شد و  بوکفیس وبگاهاتفاقی با  طوربهاشتراک گذاشتن موسیقی راه انداخته بود 

                                                                                                                                              

125 Eduardo Saverin (کسبوکار) Dustin Moskovitz )برنامهنویس( Andrew McCollum (گرافیست( Chris Hughs ()امور مختلف 
126 Sean Parker 
127 Napster 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:MarkZuckerberg-crop.jpg
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یکی  عنوانبهخت و است مطمئن سا شدهشروعبه سراغ مارک رفت و او را نسبت به ارزش تجاری کاری که 

شرکت را به عهده گرفت.  مدیرههیئتملحق شد و مسئولیت رئیس  تأسیسبه شرکت تازه  گذارانبنیاناز 

رفت ولی جذب سرمایه برای توسعه و ادامه کار ضروری بود. در تیم کامل شده بود و کار با شتاب پیش می

درة سیلیکون سرمایه  بومزیستقل کردند تا در را به درة سیلیکون منت بوکفیس، گذارانبنیان 2004ژوئن 

 جذب کرده و رشد کنند.

 

 

 .گرفت شکل یاجتماع شبکه کی عنوانبه بوکفیس

انجام داد. کار  بوکفیسگذاری را در بود نخستین سرمایه پِی پَل گذارانبنیانکه از  128در بدو ورود پیتر تیل

در درة سیلیکون با عالقه در آن  جسورانه گذارانسرمایهگرفت و رونق بیشتری می مرتباً بوکفیس

 گذاشت.مراحل رشد را پشت سر می بوکفیسکردند و ی میگذارسرمایه

 با شرط حداقل)عضویت را به روی همه  2006بود در سپتامبر  پیداکردهرا  129اشواقعیکه نام  بوکفیس

ها نیز وکارکسبها و معتبر( گشود و بعد از مدتی شرکت رایانامهسال تمام و داشتن یک نشانی  13 سن

 بوکفیسصفحات گروهی انجامید.  اندازیراهداشته باشند که به  بوکفیستوانستند صفحات ویژه خود را در 

درآمدند که در  بوکفیسها نفر در نقاط مختلف جهان به عضویت قرار گرفت و صدها میلیون استقبالمورد 

به  یکدیگرهای مکتوب و تصویری را با گیرند تا پیامی با دوستان خود در ارتباط قرار مییک شبکه اجتماع

و شکل جدیدی از روابط اجتماعی در دنیای  هر کس صاحب یک رسانه شخصی شد درواقعو  گذارنداشتراک

                                                                                                                                              

128 Peter Thiel 

دالر  200000را به مبلغ  Facebook.comنام دامنه  2005شد ولی در اوایل سال استفاده می The facebook.comابتدا از نام دامنه 129 

 و کار را سامان دادند.خریداری کردند 



213 

 

رهای حتی در کا نوع جدیدی از ارتباط گروهی را بوکفیسمجازی به وجود آمد. صفحات گروهی نیز در 

 فرهنگی و تجاری سامان داد.

 

 

 بوکفیس صفحة نیولا

های بزرگی چون گوگل و آمازون قرار گرفت و از مراحل رشد خود را طی کرد و در کنار شرکت بوکفیس

 خود در منلوپارک در درة سیلیکون جای گرفت. 130در پردیس نهایی 2011اوایل سال 

  

 منلوپارک در بوکفیس یورود تابلو

                                                                                                                                              

 .ادغام شد اوراکلتعلق داشت که در شرکت  SUN Microsystemsن پردیس قبل از آن به شرکت ای130 
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میلیارد  100وارد بورس سهام شد و ارزش آن در آن موقع بیش از  2012باالخره در اواخر سال  بوکفیس 

 کرد.دالر برآورد شد که باالترین ارزشی بود که یک شرکت در بدو ورود به بورس پیدا می

 

 نزدک سهام بورس به بوکفیس ورود یبرا آمدخوش

ها را هدف خود یک شبکه اجتماعی شکل گرفت و برقراری ارتباط بین اشخاص و گروه عنوانبهکه  بوکفیس

است.  پیداکرده، نظیر یک رسانه گروهی به درآمدهای زیادی دست رایا فضاقرار داد با ارائه تبلیغات در 

با توسعه  مرتباً و کندمیخود استفاده  فنّاورانه زیرساختبرای توسعه  بازمتن هایفنّاوریاز  عمدتاً بوکفیس

 مرتباًهای بزرگ دیگر نیز نظیر شرکت بوکفیسو فعال باقی بماند.  پویا، زنده کندمیخدمات مختلف سعی 

و هر کدام که مکمل  کندمیاند را رصد هایی که به مراحل رشد رسیدههای نوپا و حتی شرکتشرکت

یکی خرید شرکت  بوکفیسخریدهای  نتریمهم. کندمیاو باشند را خریداری  وکارکسبیا  فنّاوری

به مبلغ یک میلیارد دالر  2012شبکه اجتماعی اشتراک عکس است و در اوت  نوعیبهاینستاگرام است که 

است که در کار  ذکرقابلپیوست، خرید مهم دیگر، خرید شرکت واتس آپ  بوکفیسخریداری شد و به 

خریداری شد. همه این  بوکفیسمیلیارد دالر توسط  19به مبلغ  2014پیامک رسانی است و در فوریه 

 گیردها برای توسعه و پیشرفت در یک رقابت دائمی در یک فضای نوآوری و خالقیت صورت میفعالیت

شود مکانات رفاهی موجب مینیز بر اساس رضایت کارکنان صورت گرفته است ا بوکفیس سازمانیفرهنگ

عضو خانواده عمل کنند. امکان واگذاری و دریافت  صورتبهبستگی بیشتری داشته باشند و ان همکه کارکن

دهد و از طرف دیگر شکل می درازمدت صورتبهو  یافتهسازمانارتباط کارکنان را  طرفیکسهام نیز از 

ها بر اساس کار تیمی شکل نیز مثل سایر شرکت بوکسفی .کندمیپشتیبانی مادی نیز برای آنان فراهم 

کرد، در این رابطه در  به توسعه ساختار و نظام شرکت اقدام باتجربهکرد و با جذب مدیران  پیشرفتگرفت و 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Facebook_on_Nasdaq.jpeg
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جذب شد و عالوه بر  بوکفیسدر گوگل بود به  باتجربهکه از مدیران  131شریل سند برگ 2012سال 

مدیرعامل است  همچناندار است و زوکربرگ ت اجرایی شرکت را نیز عهده، مدیریمدیرههیئتعضویت در 

 ولی بیشتر به کارهای فنی توجه دارد.

 

 

 بوکفیس سیپرد داخل

مارک همیشه "شریل سند برگ ابراز داشت:  بوکفیس تأسیسمقارن با دهمین سال  2014در ژانویه 

شکل  اندازچشمیک شرکت شروع به کار نکرد، بلکه برای برآورده کردن این  عنوانبهفقط  بوکفیسگوید می

 "گرفت که دنیا را به هم متصل کند!

  

                                                                                                                                              

131 Sheryl Sandberg 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Inside_the_Facebook_campus.jpg
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 :سیلیکون درۀ بومزیست
 نوآوری ثقل مرکز عنوانبه که است فرانسیسکوسان شهر جنوب در از تهران ترکوچک ایناحیه سیلیکون درة

 بزرگ هایشرکت از بسیاری رشد و تولد محل ناحیه این. شودمی تلقی نوین هایفناوری در اختراع و

 یا اطالعات فناوری و الکترونیک صنایع در مدرن هایفناوری دارانطالیه اکثر که جایی تا است بنیاندانش

 یک هر و اندداشته فعالی حضور ناحیه این در خود بلوغ دوران در یا اندمتولدشده ناحیه این کنار و گوشه در

 .اندداشته نقش کنیممی زندگی آن در امروز ما که جهانی مؤثر تغییر در هاآن از

 :سیلیکون ۀدر گیریشکل بر مؤثر عوامل و هاویژگی
 این از برخی. است کرده کمک بنیاندانش اقتصاد مرکز این رشد و بقا ،گیریشکل به عوامل از ایمجموعه

 بازیگران توسط هاآن از بسیاری و اندقرارگرفته هم کنار در زمان از ایبرهه در تصادفی کامالً صورتبه عوامل

 .اندیافتهو گسترش ایجادشده زمان گذر در گذارانسرمایه و هادانشگاه دولت، قبیل از تأثیرگذاری

 در دخیل عوامل مجموعه. است جهان در بنیاندانش اقتصاد کانونی نقطه حاضر در حال سیلیکون درة

 تا نوآوری مشوق قوانین از و جسورانه گذارانسرمایه تا گرفته مستعد نخبگان از اقتصاد این بودن کارآمد

 نظیریکم نمونه یکدیگر با تنگاتنگ تعامل در که دهندمی تشکیل را «منسجم کل» یک آن، مقوم نهادهای

 شایسته بیرونی امر یک مثابهبه سیلیکون درة. است کرده ایجاد را بنیاندانش اقتصاد و نوآوری فضای از

 کهگذاران سیاست از دسته آن برای زیادی آموزنده نکات تواندمی آن شناخت و مطالعه چراکه است؛ بررسی

 و متفاوت رویکرد دو اینجا در .باشد برداشته در هستند بنیاندانش اقتصاد و نوآوری ترویج و تقویت پی در

 .کنیممی دنبال بیشترشناخت  برای مکمل را حالدرعین

 به دوم رویکرد در. است آن اجزای به جامع نگاهی در بنیاندانش اقتصاد این موجود وضع بررسی اول رویکرد

 تاریخی سیر این. کنیممی مرور است داده شکل را امروز سیلیکون درة آنچه و پرداخته تاریخی سیر بررسی

 آنچه به نگاهی ولی کندمی کمک موجود این اجزای کارکرد درک به الجرمکه در فصول پیشین آمده است 

 مخاطب برای تاریخی سیر کهآن برای باشد مناسبی عزیمت نقطه تواندمی است برداشتقابل حاضر حال در

 .شود ترملموس
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 :«بومزیست» یک مثابة به سیلیکون درۀ
 هایبخش و است رشد حال در زنده موجود یک مشابه که اجزاست از تنیدهدرهم مجموعه یک سیلیکون درة

 شکل متفاوت اجزای از مختلف مجموعه چند توانمی و هستند یهمکار و تعامل حال در هم با آن مختلف

 مشغول هماهنگی هایسامانه در یکدیگر با که داد تشخیص را سیلیکون درة اقتصادی بومزیست دهندة

 اجزا تعامل نحوه و باشد ترراحت مجموعه این در مؤثر اجزای کارکرد و نقش فهم کهآن برای. هستند تعامل

 قبیل از مجزا سامانه یک چارچوب در را هاآن از دسته هر ابتدا در که است بهتر شود داده تشخیص راحتیبه

 بین تعامل و یهمکار نهایتاً. کنیم بررسی … سرمایه، تأمین سامانه حقوقی، سامانه استعداد، جذب سامانه

 .شود داده دست به بومزیست این کلیت از جامعی تصویر تا کرده تشریح را هاسامانه همه

 :استعداد جذب سامانه
 زندگی سیلیکون درة در که افرادی %25 از بیش. شودمی یافت وفوربه ناحیه این در نخبه انسانی نیروی

 مدرک با کار نیروی هزار 5 از بیش گوگل شرکت تنها. هستند دانشگاهی پیشرفته مدارک دارای کنندمی

 باالی تراکم. اندشده آموختهدانش جهان هایدانشگاه بهترین از هاآن اکثر که دارد خود استخدام در دکتری

 بنیاندانش هایشرکت جذب باعث خود نوبهبه مهندسی پیشرفته هایحوزه در خصوصبه مستعد کار نیروی

 دایر ناحیه این در مراکزی نیز …هواوی، زیمنس، سامسونگ، مثل بزرگی هایشرکت. شودمی پیشرو و

 هاآن از یکی که متعدد دالیل به ولی اندیافتهتوسعه و ایجادشده دیگر کشورهای در هاشرکت این. اندکرده

. باشند داشته مؤثر حضور ناحیه این در کنندمی سعی است فناوری هایحوزه برتر استعدادهای به دسترسی

 شرکت. افتدمی ناحیه این به زودگذرشان یا دیر نیز نوپا و نوآور هایشرکت از بسیاری دیگر سوی از

 شد تأسیس هاروارد دانشگاه در پیش سال 10 حدود است اینترنت عصر غول چند از یکی اآلن که بوکفیس

 به دسترسی. بیاورند ناحیه این به را بوکفیس گرفتند تصمیم کوتاه مدتی از پس آن گذارانبنیان ولی

 .است بوده ییجاجابه این هایانگیزه از یکی برتر استعدادهای

 مختلف هایبخش ناحیه این در متخصص و ورزیده کار نیروی نگاهداشت و جذب پرورش، فرایند درک برای

 .کنیممی بررسی را سامانه این

 :استعداد چشمه دانشگاه،
 سازیآماده و روز دانش آموزش و جهان سراسر از استعدادها بهترین جذب با برکلی و استنفورد هایدانشگاه 

 منطقه این بنیاندانش هایشرکت برای برتر استعدادهای از ایچشمه عنوانبه کار، بازار برای دانشجویان

 قرار جهانی هایدانشگاه برترین بین در دو هر که پژوهش و آموزش غول دو این بر عالوه. کنندمی عمل
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 متخصصان صنعت، نیازهای بر تمرکز با نیز خوزه سن ایالتی دانشگاه مثل دیگری هایدانشگاه دارند،

 و متنوع هایهمکاری طریق از هادانشگاه این همه. کندمی عرضه ناحیه این رقابتی کار بازار به را کارآمدی

 و دانشگاهی دروس در را تحوالت این سرعتبه و دارند قرار صنعت تحوالت آخرین جریان در متعدد

 نوپا هایشرکت برای هادانشگاه این دیگر سوی از. کنندمی دنبال و کرده وارد خود آکادمیک هایپژوهش

 علمی متدهای و هاتکنیک ترینپیشرفته و آکادمیک تحوالت آخرین به دسترسی برای غنی بسیار منبعی

 که است کیلومتری چند شعاع در جستجویی مستلزم عموماً علمی زمینه هر در هابهترین یافتن. است

 .شود منجر موفق شرکتی و ساله چندین مشارکتی بساچه و پربار دیداری به ساعت چند عرض در تواندمی

 :استعداد جذب ربایآهن صنعت،
 و نکرده اکتفا ناحیه این برتر هایدانشگاه به صرفاً هستند فعال سیلیکون درة در که بنیانیدانش هایشرکت

 موفق هایشرکت انتظار در درخشانی آینده. گردندمی استعدادها برترین دنبال به جهان سرتاسر در همواره

 هایپتانسیل و اندازندمی راه به جدید بازاری موجود، نظم زدن برهم با همواره چراکه است بنیاندانش

 استعدادهای ربایآهن نقش در خود نوبهبه تحقیقاتی پیشرو و معظم هایشرکت. کنندمی جذب را بسیاری

 حرکت بنیاندانش شرکت یک موفقیت الزمه. کنندمی عمل ناحیه این به کشورها و هادانشگاه سایر از برتر

 هزینه که شودمی باعث امر همین .است علمی دستاوردهای آخرین از آگاهی و فنّاورانه تحوالت لبة بر

 به منجر اندک تعلل همان بساچه چراکه 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 ماندن ابتر

 کرده تبدیل فراوانی استعدادهای جذب محل به را ناحیه این و است بنیاندانش هایشرکت هایاولویت

 .است

 :افزاییهم
 و استعداد با افراد. شودمی خالقیت رواج و یادگیری تسهیل ،افزاییهم باعث باهوش و مستعد افراد تراکم

 دانشگاهی هایدوره از گاهی روزمره گفتگوهای و شوندمی روبرو دیگر مستعد افراد با کنار و گوشه در مشتاق

 غیر و دوستانه محافل در و قرارگرفته دیگر مستعد افراد هایایده معرض در مستعد افراد. شودمی پربارتر

 فضای مورد در ضمنی دانش انتقال. گیرندمی قرار فنّاوری تحوالت آخرین جریان در ناخودآگاه کاری

 غیررسمی محافل در دیگر ظرایف و نوپا هایشرکت سازوکارهای محصول، به ایده تبدیل نحوه ،وکارکسب

 از دور و شودمی جدید هایایده زدن جرقه موجب گاهی هاایده قرارگرفتن هم کنار در. گیردمی صورت نیز

 به دوستانه جمع یک در ،یکدیگر مکمل حالدرعین و نزدیک هایتخصص با افرادی مجموعه که نیست ذهن

 .بیافتند جدید شرکت یک تأسیس فکر
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 :استعدادها بازیافت
 نفسهفی امر این. هستند جدید بازارهای ایجاد و نو محصوالت خلق حال در وارهان همبنیدانش هایشرکت

 در) موجود نظم زدن برهم قابلیت دارای حالدرعین و( شکست باالی احتمال خاطر به) پرمخاطره بسیار

 حدود گوگل شرکت که کنیم توجه مسئله این به است کافی مطلب این درک برای. است( موفقیت صورت

 و اندشدهمنقرض اینترنتی جستجوی زمینه در آن اولیه رقبای از بسیاری است، آمده وجود به پیش سال 15

 مجازی اجتماعی شبکه ترینبزرگ امروزه که بوکفیس شرکت. شودمی تهدید جدیدی مدعیان توسط اینک

. است کرده خارج رقابت عرصه از را خود پیشین رقبای اکثر و است شدهتأسیس پیش سال 10 حدود دارد را

 شوندمی حذف که هاییشرکت متخصص نیروهای سر بر چه که است این رسدمی ذهن به که مهمی سؤال

 رو هایشرکت از که کسانی از زیادی بخش سیلیکون، درة در بنیاندانش هایشرکت وفوربه توجه با آید؟می

 مغتنم را فراغت این هم هاآن از بخشی. شوندمی کار به مشغول جدید هایشرکت در شوندمی خارج افول به

 مدتی از پس افراد این اکثر حالت هر در. پردازندمی تحصیالت یا جدید هایمهارت یادگیری به و شمرده

 فعالیت به مشغول دارد هاآن تخصص و تجربیات با مشابهی نسبتاً فعالیت که هاییشرکت از یکی در مجدداً

 فضا این از است ممکن و بازیابند را خودشان مطلوب شغل نتوانند است ممکن ترضعیف افراد البته. شوندمی

 .شوند خارج

 

 :نااطمینانی اوج در ضمنی، شغلی امنیت
 طبق. باشد پرمخاطره تواندمی پیشرو هایفنّاوری مانند پرتالطمی هایحوزه در و پویا هایشرکت در اشتغال

 اخراج را خود کار نیروی خاصی دلیل ارائه به نیاز بدون تواندمی کارفرمایی هر امریکا رایج هایروال و قوانین

 خود کارمند به کاری روز یک انتهای در کارفرمایی است ممکن که رودمی پیش آنجا تا مسئله این .کند

 .شود تعبیر شغلی آینده از زیاد نااطمینانی به تواندمی این! برگردد خود میز سر به نباید فردا که دهد اطالع

 ندارد وجود عینی شغلی امنیت که حالدرعین که است این دهدمی رخ سیلیکون درة در که جالبی اتفاق

 در بنیاندانش هایشرکت تراکم و کثرت. است آمده وجود به ناحیه این در ضمنی شغلی امنیت نوعی ولی

 برای تواندمی شود خارج شرکت یک در اشتغال از فردی دلیلی هر به کهدرصورتی شودمی باعث ناحیه این

 فردی چنین. بدهد کار درخواست هستند، ان همفراو ناحیه این در که مشابه هایشرکت در مشابه هایشغل

 نیاز اینکه بدون یعنی این. یابدمی اشتجربه و تخصص با متناسب شغلی کوتاهی مدت از پس زیاداحتمالبه

 کار نیروهای برای ضمنی شغلی امنیت نوعی این و بیابد مناسبی شغل تواندمی کند عوض را خود خانه باشد

 .کندمی ایجاد مستعد
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 :سرمایه تأمین سامانه
 ویژگی. دارد را خود خاص اقتضائات نوپا، هایشرکت خصوصبه بنیان،دانش هایشرکت برای سرمایه تأمین

 بازار کهاین تصور حتی .است جدید بازارهای آن تبعبه و جدید محصوالتی خلق بنیاندانش هایشرکت اصلی

. بود ممکن سختیبه پیش سال 10 بگذرد دالر میلیارد صدها مرز از امروزه آیفون نظیر هوشمند هایگوشی

 از. است دشوار بسیار فنّاوری هایحوزه در نوپا هایشرکت گذاریارزش و ارزیابی که است شرایطی چنین در

 از کلیبه و خوردهشکست کوتاه مدتی از پس فنّاوری نوپای هایشرکت اتفاقبه قریب اکثریت دیگر سوی

 از بسیاری. است فراوان قطعیت عدم با همراه خود ذات در نوآوری فرایند چراکه شوندمی خارج رقابت عرصه

 منقرض و یابندنمی توفیقی مشتریان کردن متقاعد در یا و خود مطلوب محصول خلق در نوپا هایشرکت

 یک اصلی سرمایه عالوهبه. سازدمی پرمخاطره شدتبه را هاآن روی گذاریسرمایه نفس امر همین. شوندمی

. استعدادهاست دهیسازمان و معنوی هایدارایی در که امالک و تجهیزات در نه بنیاندانش شرکت

 سادگیبه وام بازپرداخت تضمین عنوانبه هاآن کارگیریهب و هاسرمایه این ارزش میزان سنجش متأسفانه

 و بازاریابی و محصول توسعه فرایند در متعدد مخاطرات نامشخص، محصول نامطمئن، بازار. نیست ممکن

 غیرممکن حتی و دشوار را هابانک طریق از سرمایه تأمین متعارف فرایندهای همگی بانکی وثیقه وجود عدم

 بنیاندانش هایشرکت مالی تأمین برای گذارانسرمایه از متفاوتی نوع که است شرایطی چنین در .سازندمی

 .است موردنیاز

 :متفاوت هاییگذاریسرمایه
. دارد سنتی و متعارف هایبنگاه از متفاوت اقتضائاتی بنیاندانش نوپای شرکت یک روی بر گذاریسرمایه

 :نوپا بنیاندانش شرکت یک سنتی، هایبنگاه اکثر خالف به ،مشخص طوربه

 ندارد بانک نزد گذاشتن وثیقه برای منقولی اموال. 

 ندارد درآمدزایی ارزیابی برای زیان و سود حساب و فعالیت سابقة. 

 هدف را جدیدی بازار عموماً چون) ندارد وجود آن مشابه هایشرکت با مقایسه امکان 

 (.گیرندمی

 است بینیپیشغیرقابل کامالً محصول به ایده تبدیل در توفیق. 

 است نامشخص محصول بودن جدید اقتضای به نیز محصول به مشتریان اقبال میزان. 

 که اندکی موارد در وجودبااین .باالست بسیار گذارسرمایه افراد سرمایة رفتن بین از خطرپذیری روازاین

 و رسدمی دالر میلیارد هاده به هاآن ارزش سال چند عرض در گاه شوندمی موفق بنیاندانش هایشرکت

 همراه باال بسیار خطرپذیری که شرایطی چنین! شود برابر صدها است ممکن جزئی اولیه گذاریسرمایه یک
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 گذاریسرمایه» نام به گذاریسرمایه از خاصی نوع به نیاز دارند وجود توأمان آورسرسام بازدهی امکان با

 .آوردمی پدید را «خطرپذیرگذاری سرمایه» دیگرعبارتبهیا  «جسورانه

 افراد و گذارانسرمایه که است آن بنیاندانش هایشرکت حوزة در جسورانه گذاریسرمایه مشخصه ترینمهم

 هاایده بررسی و ارائه فرایندهای طی در هاآن. دارند گذاریسرمایه باالی خطرپذیری از مشترکی درک نوآور

 در دو هر و رسندمی بنیاندانش محصول یک به بخشیدن تحقق در گذاریسرمایه مورد در بندیجمع به

 اوست اولیه سرمایة همان گذارسرمایه دةآور: شوندمی سهیم خود آورده برابر در شرکت آینده سود

 در دو هر شرکت موفقیت صورت در. ستهاآن تالش و خالقیت و دانش همان نوآور افراد آورده کهدرحالی

 از را خود اموال از بخشی گذارسرمایه: کنندمی ضرر دو هر آن، شکست صورت در و هستند شریک آن منافع

 نکته. آورد نخواهد به دست دیگر است کرده پروژه صرف که را خود عمر از بخشی کارآفرین، و دهدمی دست

 به کارآفرینان که است مقبول و جاافتاده خوبیبه مفهوم این جسورانه گذارانسرمایه بین در کهآن توجهقابل

 ایاولیه سرمایة که هرچند داشت، خواهند را شرکت منافع از تریبزرگ سهم خود تالش و خالقیت واسطه

 .باشند نکرده فراهم شرکت برای

 :گذاریسرمایه چرخة
 شرکت یک تأسیس. کند کمک مطالب ادامه فهم به تواندمی سرمایه جذب فرایند بر اجمالی مروری

 است، رسیده باهوش و خالق افراد ذهن به عموماً که ایایده. شودمی آغاز ایده یک از معموالً بنیاندانش

 معموالً خالق افراد یا فرد این. باشد داشته را محصول یک به ایده آن تبدیل برای کافی پشتکار که فردی

. شود ساخته هم اولیه نمونه یک بساچه و داده انجام را خود ایده تحقق امکان مورد در مقدماتی تحقیقات

 جسورانه گذاریسرمایه حوزه در که هاییشرکت یا افراد سراغ خالق افراد این که است مرحله این در معموالً

. گذارندمی بحث به و کرده ارائه را کنندمی بینیپیش که ایآینده و خود اولیه طرح و رفته هستند فعال

 سهام تقسیم نحوه مورد در آنگاه ،کنند گذاریسرمایه به متقاعد را جسورانه گذارسرمایه بتوانند کهدرصورتی

. شودمی شراکت وارد جسورانه گذارسرمایه و کنندمی توافق طرفین از یک هر آورده ازای به نوپا شرکت

 است ممکن حین این در و بکشد طول هاسال است ممکن بنیاندانش شرکت یک محصول توسعه فرایند

 جذب فرایند از جدیدی دور صورت این در. باشد شرکت به جدید سرمایه تزریق به نیاز دوباره چندی از پس

 دارانسهام جرگة به جدیدی گذاریسرمایه هایشرکت یا افراد و گیردمی صورت جسورانه گذارانسرمایه

 .پیوندندمی شرکت

 نگاه بنیاندانش شرکت یک در همیشه برای را خود سرمایه که نیستند مایل عموماً جسورانه گذارانسرمایه

 خود سرمایه کشیدن بیرون دنبال سال، 5 تا 3 بین عموماً نوپا، هایشرکت رسیدن بلوغ به از بعد اکثراً. دارند

 محقق عمومی گذارانسرمایه ورود وبورس  بازار به پیوستن واسطهبه معموالً امر این. هستند نوپا شرکت از
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 نقد امکان هاحالت این دو هر در. دیگر هایشرکت توسط نوپا شرکت شدن خریداری طریق از یا شودمی

 .شودمی محقق گذارسرمایه برای نوپا شرکت سهام کردن

 با هاآن تای 9 کندمی گذاریسرمایه آن در جسورانه گذارسرمایه که نوپا شرکت 10 هر از است ممکن

 گذارسرمایه برای باالیی سرمایه بازدهی معموالً شودمی موفق که شرکتی یک همان ولی شود مواجه شکست

 بلوغ به که هاییشرکت از خود سرمایه کردن خارج از پس جسورانه گذارسرمایه. کندمی فراهم جسورانه

 که خالقی استعدادهای روی درواقع و جدید بنیاندانش هایشرکت روی را خود سرمایه دوباره اندرسیده

 .یابدمی ادامه گذاریسرمایه چرخه این ترتیباینبه و کندمی گذاریسرمایه اندشده عرصه این وارد تازگیبه

 :کارآفرینان جنس از یگذارانسرمایه
 دیگری جانبی اثرات چرخه این. شد تشریح نوپا بنیاندانش هایشرکت در گذاریسرمایه چرخه ازاینپیش

 و شرکت رسیدن بلوغ به از پس هستند بنیاندانش شرکت یک گذارانبنیان جزو که خالقی افراد. دارد نیز

 ثروتمند افراد جرگه به خود ،تربزرگ هایشرکت به خود شرکت فروختن یا و سهام بازار در عمومی عرضه

 هاآن از بسیاری و روندمی متفاوت محصولی خلق و جدید نوآوری دنبال به مجدداً هاآن از بعضی. پیوندندمی

 طریق از خود که افراد این. جسورانه گذارسرمایه کسوت در بار این ولی گردندبازمی عرصه این به مجدداً هم

 قرار بنیاندانش اقتصاد تحوالت و وقایع بطن در اندشده ثروتمند فناوری حوزه در نوآوری و خالقیت

 بر را هاگذاریسرمایه بهترین کنندمی سعی و کرده رصد را اخیر تحوالت و موجود روندهای و اندداشته

 نوپا هایشرکت به مالی سرمایه تنهانه افراد این نیز دیگر سوی از. کنند انتخاب خود شهود و تجربه اساس

 هایشرکت خالق گذارانبنیان به عرضه برای فراوانی هایداشته نیز مشاور نقش در بلکه کنندمی تزریق

 .دارند بنیاندانش

 نیم و یک مبلغ به بِییا توسط 2002 سال در و شد تأسیس 1998 سال در پِی پَل شرکت مثالعنوانبه

 روی بر را خود فعالیت بود شرکت این گذارانبنیان از یکی که ماسک ایالن. شد خریداری دالر میلیارد

 این از بود پِی پَل گذارانبنیان از دیگر یکی که ثیل پیتر سهم. کرد متمرکز اکس اسپیس بنیاندانش شرکت

 نوپای شرکت در دالر میلیون نیم حدود 2004 سال یعنی بعد سال دو ثیل. بود دالر میلیون 55 معامله

 بازار در 2012 سال در بوکفیس. شد بوکفیس سهام از %10 از بیش مالک و کرد گذاریسرمایه بوکفیس

 میلیون نیم گذاریسرمایه ارزش ترتیباینبه. دارد دالر میلیارد 190 حدود ارزشی اینک و شد عرضه سهام

 امر این! است رسیده دالر میلیارد 20 حدود به 2014 سال در 2004 سال در بوکفیس روی بر ثیل دالری

 سال چند ظرف که کارمندانی و گذارانبنیان. کندمی ترسیم را گذاریسرمایه چرخه این دیگر روی ،خود

 رشد به جسورانه گذارسرمایه نقش در یا و دهندمی ادامه کارآفرینی به یا خود و شوندمی ثروتمند سرعتبه
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 طی را آمیزیموفقیت مسیر چنین لزوماً کارمندان و گذارانبنیان همه اگرچه. کنندمی کمک نوپا هایشرکت

 .است توجهقابل سیلیکون درة در افرادی چنین تعداد وجودبااین ولی کنندنمی

 :حقوقی سامانه
 سامانه شودمی واقع نیز غفلت مورد عموماً اتفاقاً که سیلیکون درة توفیق به منجر عوامل ترینمهم از یکی

. است کارآمد و مقتدر قضایی نظام البق در چه و منعطف مقررات و قوانین البق در چه مستقر حقوقی

 به بنیاندانش اقتصاد یک تحقق برای ضروری و زیربنایی عنصری عنوانبه توانمی را مناسب حقوقی سامانه

 هایایالت سایر با ناحیه این در حقوقی نظام چراکه است ناکافی ولی الزم شرط یک سامانه این. آورد شمار

 وظایف و اختیارات حدود و کرده تعیین را بازی زمینِ ،کارآمد حقوقی سامانه. ندارد چشمگیری تفاوت آمریکا

 دعوا طرفین بین در هزینه ترینکم با و مؤثر صورتی به بروز اختالف موارد در و کندمی تعیین را بازیگران

 گذارانسرمایه و کارآفرینان برای ذهنی آرامش نوعی کارآمد حقوقی سامانه ترتیباینبه. کندمی داوری

 خود محصول ارتقای و نوآوری بر تمرکز صرف را خود انرژی و زمان عمده بخش توانندمی که کندمی فراهم

 بازیگران منابع از زیادی بخش کند تضمین را طرفین حقوق احقاق بتواند که حقوقی سامانه غیاب در. کنند

 کاهش باعث سویی از امر همین و گردد هااختالف و هااصطکاک صرف باید فناوری و خالقیت عرصه

 به را فعالیتی چنین عطای بساچه و گرددمی مبتکر افراد دلسردی موجب دیگر سوی از و شده افراد وریبهره

 .ببخشند لقایش

 بندیتقسیم یک در و پرداخته سیلیکون درة حقوقی سامانه در مؤثر عوامل ترینمهم بررسی به بخش این در

 کارآفرین بین روابط ،(معنوی مالکیت تحت) هاشرکت بین روابط به اًتسامح را حقوقی سامانه قوانین ابتدایی،

 تقسیم( انگیزشی هایمکانیزم تحت) کارفرما و کارمند بین روابط و( سرمایه تأمین تحت) گذارسرمایه و

 .داشت خواهیم قضایی نظامبه اشاراتی سپس. کنیممی

 :معنوی مالکیت قوانین
 مالکیت از آمریکا در قانون جدی حمایت از برخاسته سیلیکون درة در نوآوری مقوم قوانین از مهمی بخش

 روالیک حتی و اختراع اثر، ایده، یک صاحب برای گذارقانون معنوی، مالکیت از حمایت در. است معنوی

 است ممکن اختراع یا ایده نوع به بسته امر این. کندمی تضمین را آن از ناشی منافع بر مالکیت حق اداری

 .است آمده تفصیلبه گزارش این حقوقی بخش در آن جزییات که باشد توجهقابل بسیار یا ناچیز

 هر قوانین این طبق. است مشاهدهقابل اختراع حق قوانین در معنوی مالکیت از حمایت روال ترینمتداول

 طبق تواندمی کند احراز آمریکا اختراعات اداره طریق از را مربوطه قانونی شرایط که اختراع یک صاحب فرد

 مخترع فرد مقابل در. شود مندبهره اختراع این منافع از انحصاری صورتبه سال 20 به نزدیک تا شرایطی
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 انتشار به و منتشرشده تا بگذارد اختراعات اداره اختیار در کامل تفصیالت با را خود اختراع جزییات باید

 تواندمی مخترع کند، برداریکپی اختراع این از اختراع 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 یابندمی انگیزه خالق افراد اوالً قانون، این وجود نتیجه در

 افراد سایر به و شودمی منتشر هاآن اختراعات و کشفیات نتیجه دیگر سوی از و کنند تالش جدید اختراعات

 منجر تجاری محصول به لزوماً اختراعات این اکثر. شوند مطلع تحوالت آخرین از کندمی کمک هاشرکت و

 هایشرکت و مخترعان برای را هنگفتی درآمد شودمی منجر محصول به که هاآن از بخشی آن ولی شودنمی

 .آوردمی بار به متبوعشان

 درة مختلف هایشرکت بین رقابت عین در یهمکار از ایویژه نوع باعث اختراع حق قوانین وجود

 هر ،است بسیار منفصله قطعات از متشکل که الکترونیک صنایع خاص ماهیت خاطر به. است شده سیلیکون

 یک هر که متعددی هایشرکت. شودمی حمایت اختراع قوانین تحت وسیله یک شماربی اجزای از یک

 هاشرکت دیگر به مبلغی، دریافت ازای در یقراردادهای تحت دارند را اختراع حق از موعهمج این از بخشی

 مجموعه بین ضربدری قراردادهای از ایشبکه ترتیباینبه. دهندمی را خود اختراع از استفاده اجازه

 از استفاده اجازه هستند، رقابت حال در که حالدرعین که آیدمی پدید حوزه یک به نزدیک هایشرکت

 گذاشتن اشتراک به از ناشی درآمد کسب به مایل چراکه دهندمی نیز هاشرکت سایر به را خود اختراعات

 بین متقابل رقابت و همکاری برای را بستری اختراع حق قوانین این ترتیباینبه. هستند نیز خود اختراع

 .کندمی فراهم مخترع حقوق تضمین عین در آن منافع از مندیبهره و هاشرکت

 :سرمایه تأمین برای متناسب حقوقی ساختارهای
 ساختارهای برخی نبود در که است فراوانی هایپیچیدگی دارای بنیاندانش نوپای هایشرکت سرمایه تأمین

 نوپا شرکت نرسیدن ثمر به با است ممکن گذارسرمایه یک اولیه سرمایه. است دشوار ناممکن، نه اگر حقوقی

 نحوه مورد در اختالف آمدن پدید روازاین. شود برابر صدها آن توفیق با است ممکن یا و برود بین از کلیبه

 از قضایی دستگاه حمایت و مناسب حقوقی ساختارهای مهم نقش. است روشن امری زیان و سود تقسیم

 .کندمی کمک سرمایه تأمین تحقق احتمال افزایش و اختالفات این رساندن حداقل به هاآن

 :شراکت قوانین
 با سازیتجاری و محصول به نیل و آن توسعه برای و یابندمی دست اولیه اختراعی به خالق افراد معموالً

 کلی فضای با که جسورانه گذارانسرمایه که است شرایطی چنین در. شوندمی مواجه سرمایه محدودیت

 ساختارهای. کنندمی گذاریسرمایه آن در نوپا، شرکت این سهام از بخشی ازای در هستند آشنا نوآوری
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 و مدیرههیئت وظایف و انتخاب نحوه ها،شرکت این سازوکار مورد در یموردقبول و جاافتاده حقوقی

 سرمایه معموالً کارآفرینان. کندمی تسهیل شدتبه را سرمایه تأمین فرایند که دارد وجود …و مدیرعامل

 منافع و نوپا شرکت سهام اکثر کارآفرین فرد که است مقبول کامالً عرف این وجودبااین ولی ندارند ایاولیه

 ندارد دخالت حق جزئی تصمیمات و روزمره هایروال در معموالً گذارسرمایه. دارددر اختیار  را آن از ناشی

 نظارت کلی روندهای بر قدرتمند، حالدرعین و حداقلی نقشی با شدهانتخاب مدیرههیئت حالدرعین ولی

 ،موجود حقوقی ساختارهای به توجه با که دهدمی رخ ذهنی از دور اتفاقات میان این در آنکه طرفه. کندمی

 نقش که شرکت یک گذاربنیان است ممکن مثالعنوانبه. رسدمی انجام به تنش کمترین با تحوالت

 مدیرعامل باید که برسد نتیجه این به مدیرههیئت و باشد داشته را شرکت سهام %40 دارد نیز را مدیرعامل

 همچنان حالدرعین و شود عزل مدیرعامل نقش از شرکت گذاربنیان است ممکن لذا. کند منصوب جدیدی

 .دهد ادامه خود کار به شرکت و باشد داشته را سهام 40%

 

 «شرکت» تولید و «محصول» تولید: دوگانه اقتصاد
 هایسامانهزیر دارای ،یک موجود زنده همانند سیلیکون، درة بومزیست که دیدیم پیشین هایبخش در

 وابسته بومزیست سالمتی و شوندمی بومزیست رشد موجب یکدیگر با تعامل در که است گوناگونی

 .کنیممی نگاه بومزیست این به دیگر ایزاویه از بخش این در. هاستسامانهزیر این تکِ ،تک سالمتیبه

 درة که است شده آن موجب قبل یهابخش در شده بحث هایسامانهزیر تمامی دادن دستبهدست

 اقتصاد نخست اقتصاد. کرد تقسیم یکدیگر با تعامل در حالدرعین و متفاوت اقتصاد دو به بتوان را سیلیکون

 محصوالت ،افزارسخت ،افزارنرم تولید به و اندفعالیت به مشغول منطقه این در که است گوناگونی هایشرکت

 دیگر نقاط از بسیاری در که است اقتصادی همان اقتصاد این. پردازندمی...  و شخصی هایرایانه پزشکی،

. هابانک و هادانشگاه همانند هاآن با مرتبط نهادهای و پیشرفته فناوری هایشرکت: دارد وجود جهان

 که است اقتصادی ،سیلیکون درةدر  دوم اقتصاد. است فروش برای آماده خدمات و کاال اول اقتصاد محصول

 گذارانسرمایه از است ایشبکه اقتصاد این. است «شرکت» یک که خدمت یا کاال یک نه محصولش

 و هاایده پرورش مراکز رشد حسابداران، پیشرفته، فناوری و نوپا هایشرکت متخصص دانانحقوق ،جسورانه

 .است آن فروختن نهایت در و محصول عنوانبه شرکت یک تولید هاآن نهایی هدف که غیره

 بومزیست یک توانایی که است ضروری نظر این از مجزا اقتصاد دو این به سیلیکون درة بندیتقسیم

 در جدید، هایفنّاوری توسط آمده پدید هایفرصت کارگیریبه و جدید هایشرکت پرورش برای اقتصادی

 و اقتصادی نهادهای نیازمند تولید، به مشغول هایشرکت فعالیت برای اقتصادی محیط یک توانایی مقابل
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 مانند آموزشی نهادهای ،جسورانه گذارانسرمایه مانند نهادهایی اصلی نقش. است متفاوتی بسیار حقوقی

 امن محیطی کردن فراهم در که تولید حال در هایشرکت عملیات بهبود در نه پتنت قوانین و مراکز رشد

 هایوابستگی هرکدام و نیستند جدا یکدیگر از اما اقتصاد دو این .است نوپا هایشرکت پرورش برای

 نیازمند( نوپا هایشرکت) خود محصول فروش برای دوم اقتصاد خاص طوربه. دارد دیگری به گوناگونی

 حال در همواره...  و بوکفیس مایکروسافت، سامسونگ، گوگل، مانند بزرگی هایشرکت. است اول اقتصاد

 برای کارآفرینان تولید اصلی منبع آن بر عالوه. هستند آن نوپای هایشرکت خرید و دوم اقتصاد در جستجو

 مشاهده بازار در یا خود درون در هاشرکت این که نیازهایی. انداول اقتصاد هایشرکت نیز دوم اقتصاد

 هایشرکت از بزرگی بخش دیگر، سوی از. دهندمی شکل را دوم اقتصاد نوآورانة هایایده از بخشی کنندمی

 .انددوم اقتصاد یرسیده بلوغ به محصوالت همان نخست اقتصاد پیکرغول

 ممکن چندان فوق اقتصاد دو هر به توجه بدون جهان نقاط دیگر در سیلیکون درة تکرار برای تالش هرگونه

 پویا و فعال اقتصاد یک بودن مهیا بدون نوپا هایشرکت فعالیت برای مناسب نهادهای کردن فراهم. نیست

 بدون و دیگر اقتصاد واقعی نیازهای درک بدون نوپا هایشرکت تولید اقتصاد چراکه نیست ممکن آن کنار در

 بودن فعال ترتیب، همین به. ندارد بقا برای شانسی ،نوپا شرکتِ یعنی محصولش برای خریدار داشتن

 نهادهای چراکه کندنمی نوآور یبومزیست به تبدیل را بومزیست یک خودخودیبه پیکرغول هایشرکت

 درة تجربه تکرار برای. اندخدمات و کاال تولید اقتصاد نهادهای از متفاوت جنسی از نوآوری برای موردنیاز

 .است ضروری اقتصاد هردو موردنیاز نهادهای به توجه سیلیکون،
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 :نوپا هایشرکت ةسرمای تأمین
صحبت کنیم.  وکارکسباندازی یک برای راه 132بیرونی منابع مالی تأمین ةخواهیم درباردر این بخش می

اندازی یک های راهگیرد. در روش خوداتکایی هزینهقرار می 133روشی که در مقابل روش خوداتکایی

شود. در این بخش می تأمیناندازها و منابع شخصی گذار، از پستا زمان پیدا کردن یک سرمایه وکارکسب

تبیین کنیم. به این منظور از مقدمات و  بودجه و منابع مالی بیرونی را تأمینخواهیم با زبانی ساده روند می

 :[15] کنیمشروع میمبانی بحث 

مالی را در مورد یک شرکت فرضی مرور  تأمین، یک مثال از بیان شود سادگیبهکه درک فرایند برای این

های تواند به درک حالتای میهای دیگری نیز متصور هستند ولی درک این مثال پایهکنیم. البته حالتمی

 کشد.سرمایه را به تصویر می تأمینشماتیک مراحل  صورتبهمحتمل و مشابه نیز کمک کند. نمودار زیر نیز 

کنید شوید، بخشی از شرکت خود را واگذار میمند میو منبع مالی بیرونی بهره هر بار که شما از یک بودجه

تری از بیاورید، بخش بیش به دستتری شبودجه و منابع مالی بیرونی بی هرقدرکنید. و شرکایی پیدا می

 گیرد.تری از شرکت در اختیار شرکا قرار میکنید و سهم بیششرکت خود را واگذار می

 :کلیدی ایدۀ
 وکارکسباندازی یک بودجه بیرونی این است که وقتی شما اقدام به راه تأمیناساسی در پس  ایایده

گذارهای بیرونی پیدا ما مالک تمام آن هستید. وقتی سرمایهکنید، شرکت شما بسیار کوچک است اما شمی

شود. درصد می تربزرگو  کندمیشوید، شرکت شما رشد مند میکنید و از منابع مالی بیرونی بهرهمی

یابد. وقتی گوگل سهامی عام اما ارزش دارایی شما افزایش می کندمیمالکیت شما از کل شرکت کاهش پیدا 

د درص 15درصد سهم کل شرکت را داشتند؛ اما این سهم  15تنها  و سرگی برین لری پیج شد، هر کدام از

 نبود. مقایسهقابلشرکتی که با شرکت اولیه  مالکیت یک شرکت بسیار بزرگ بود،

 :بودجه و منابع مالی بیرونی تأمینمراحل 
در  وکارکسباندازی یک های مختلفی که برای راهدر این مرحله شما باید از میان ایدهپردازی: ایده مرحلة

سر دارید، یکی را انتخاب کنید و تصمیم بگیرید که بر اساس آن ایده کار را شروع کنید. در این گام باید با 

                                                                                                                                              

132 funding 
133 bootstrapping 
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مالک شرکت هنوز خود را پرورش دهید. در این مرحله شما تنها  ایدة ،نظر گرفتن جوانب مختلف کاردر 

کاری که شما در این مرحله  همهباایندرصد سهام آن را در اختیار دارید.  100خود هستید و  ینشدهثبت

 شما خواهد شد. 134کم دارایی و مایملکانجام خواهید داد، کم

کنید، های خود میکه شروع به عملی کردن ایدهاین محضبهپیدا کردن عضو و همکار مؤسس:  مرحلة

گیرد. بر است و انرژی بسیاری از شما میکردید زمانتصور می آنچهشوید که این کار بیش از متوجه می

 ؛ی عمل بپوشانیدمهجا ناهایتتواند شما را کمک کند تا به ایدهفتید که کسی دیگر میبیشاید به این فکر 

خود  ی را پیدا کنید تا بتوانید ایدةشناسید کسی کنید تا از میان دوستان و آشنایانی که میبنابراین باید سع

تی را صرف بحث و را با او در میان بگذارید. اگر بتوانید فرد مناسبی را انتخاب کنید، این امکان را دارید تا مد

اولیه و تبدیل آن  ایدة وتعدیلجرحربیات او برای ها و تجها، تواناییهایتان بکنید و از ایدهایده وگو دربارةگفت

تواند در راستای عملی مثمر ثمر است و می واقعاًبه یک طرح پخته استفاده کنید. اگر دیدید که حضور او 

موردنظرتان را با  وکارکسبدهید که شرکت و  پیشنهادتوانید به او ها به شما کمک کند، میکردن ایده

او نیز باید مثل  صورت اینکنید؛ یعنی او نیز مثل شما عضو مؤسس باشد. در  سیستأ یکدیگری با همکار

 .دهد نداشته باشدشما منتظر درآمدهای شرکت باشد و انتظار گرفتن مزد از شما در ازای کاری که انجام می

 با آن مواجه خواهید شد این است که هر یک از شما چه سهمی در شرکتی که اینجا ای که درمسئله

اصلی از شما بوده است، شما  است شما تصور کنید که چون ایدة خواهید کرد داشته باشید. ممکن تأسیس

 ةزفرد مقابل شما انگی صورت این اما در ؛تری در اختیار شما باشدباید دست باال را داشته باشید و سهم بیش

 تأسیس)نسبت به شما( در  تریکافی برای مشارکت نخواهد داشت و حتی اگر قبول کند که با سهم کم

ترین کار این است که سهم بنابراین معقول ؛پایدی او دیری نمیهمکار زیاداحتمالبهشرکت مشارکت کند، 

 درصد باشد. 50هر کدام از شما 

منابع مالی دارید. شاید شما  تأمینشوید که نیاز به ی را آغاز کنید، خیلی زود متوجه میهمکار نهایتاًاگر 

ای برای بروید؛ اما چون محصول آماده جسورانهگذاری صندوق سرمایهسراغ یک  مستقیماًدهید که ترجیح ب

 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 و سرمایه احتماالًرا جلب کنید.  شدهشناختهگذار معتبر و سرمایه

جای است به بهتربنابراین  ؛کندمیشما اعتماد  های عملی نشدةبه ایده سختیبه توجهقابل اندازپسیا 

تان فکر ناکارهمبه اطرافیان و آشنایان و نزدیکان خود و  شدهشناختهگذارهای معتبر و اندیشیدن به سرمایه
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منابع به همان میزان و  تأمینبرآورد کنید و به دنبال  ماههشش مثالًهای خود را برای یک مدت کنید. هزینه

از میان دوستان و بستگان باشید. بخشی از سهام شرکت را به کسی یا کسانی که حاضر شدند این منابع 

دالر  15000د از سهام شرکت را در ازای گرفتن درص 5 مثالًکنند واگذار کنید؛  تأمینمالی را برای شما 

 بدهید. البته اول باید شرکت خود را ثبت کنید.

 

 :ثبت شرکت مرحلة
اولیه را  موردنیاز هایهزینهدرصد از آن را به کسی که  5در این مرحله باید شرکت خود را ثبت کنید و 

ذخیره »درصد از سهام را هم برای کارمندان آتی خود بگذارید؛ این  20کرده است واگذار کنید.  تأمین

دهند و هم کنار گذاشتن این میبعدی به این ذخیره اهمیت  گذارانسرمایهشما است. هم  135«اختیار خرید

 شود که این سهام از دسترس شما و دوست مؤسستان خارج باشد.سهم باعث می

مقداری پول برای شش ماه آتی کار خود فراهم  اینجا شما تا به اگرچه: 136«گذار فرشتهرمایهس» مرحلة

در مراحل بعد باشید. چون اگر پولی که در  موردنیازمنابع مالی  تأمیناکنون باید به فکر اید اما از همکرده

 ها فکر کنید:گزینه توانید به اینبنابراین می ؛میرد، شرکت نوپای شما مینوبتماختیار شما است 

پول نقد، فضا و محل کار و معرفی مشاوران خوب به  تأمینتوانند در جهت می هادهندهشتابو  مراکز رشد

دالر؛ که در ازای آن  25000چیزی حدود  مثالًشود زیاد نیست، شما کمک کنند. پول نقدی که نصیبتان می

ید. این را هم در نظر داشته باشید که منافع این درصد سهام شرکت را واگذار کن 10تا  5مجبور هستید 

مندی از مشاوران خوب در این مراکز رشد از دریافت پول نقد مالی نیست و بهره تأمینمراکز محدود به 

 تری خواهد داشت.منفعت بیش

دالر  60000برابر با  2013فرشته در سال  گذارانسرمایهگذاری متوسط سرمایه HALOبر اساس گزارش 

دهند که حداقل دو هایی پول میتنها به شرکت هاآن متأسفانهبوده است. این رقمی امیدبخش است؛ اما 

توانید به دریافت مبالغ کمتر امید می بازهماما اگر شرکت نوپای شما کمتر از این بیارزد  ؛میلیون دالر بیارزند

دالر ارزیابی کند،  میلیونیکیمت شرکت شما را گذار پیدا کنید که قاگر یک سرمایه مثالًداشته باشید. 

نحوی معرفی کنید دالر بگیرید ولی شاید باید تالش کنید تا شرکت خود را به 20000توانید از او می احتماالً

 که قیمت آن باالتر ارزیابی شود!
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گیرید را ر فرشته میگذاو میزان پولی که از سرمایه Pگذار را اگر ارزش شرکت قبل از گرفتن پول از سرمایه

A آید:می به دستگذار بدهید با این روش بنامیم، درصد سهامی که باید به آن سرمایه 

𝑠 =
A × 100

P + A
 

 137:به سهام تبدیلقابل برگة 
گذار مبلغی را بنیان عنوانبهشما  چراکهسرمایه دارد  تأمینشرکت نقش کلیدی در فرایند « 138گذاریارزش»

طور ود از شرکت را واگذار کنید. همانخ« سهم»کنید و باید به ازای آن بخشی از میگذار دریافت از سرمایه

 مستقیماًکنید ا در برابر مبلغ مشخصی واگذار میکه چند درصد از سهام شرکت رگفته شد این ازاینپیشکه 

 طرفین بر روی شرکت فعلی چقدر است؟« گذاریارزش»وابسته به این است که 

های نوپای گذاری بر روی شرکتهایی است که دشواری ارزشیکون مملو از مثالسیل ةدر تاریخچة

هایی گذاری، روشسرمایه در مراحل اولیة خصوصبهاین معضل، . برای غلبه بر کندمیبنیان را نمایان دانش

از این  است. یکی یافتهتوسعه، هاآنگذاری با به تعویق انداختن ارزش های نوپامالی شرکت تأمینبرای 

 به سهام است.« تبدیلقابل برگة»از نوعی ابزار مالی به نام  ها استفادهشیوه

 کندمیر بالقوه مراجعه کرده و اعالم گذافرض کنید یک دانشجوی نابغه و پرکار به یک سرمایه مثالعنوانبه

دالر مواد  10000نیاز به ای توسعه نمونه اولیه آن برای تولید محصولی جدید و پیشرفته دارد و بر ایایده

دالر چه سهمی از شرکت نوپا نصیب  10000کلیدی آن است که در ازای این  سؤالاولیه و تجهیزات دارد. 

های های باالی ایده و محصول مشهود است و از سوی دیگر تواناییگذار خواهد شد؟ از طرفی ظرفیتسرمایه

توان برای شرکتی نمی سادگیبهه ناشناخته است و ن همآبازار های اختراع او و اجرایی این فرد نابغه، قابلیت

گذاری کرد. البته اگر او نمونه قابل قبولی از محصول داشت و آن را بر روی کرده است ارزش تأسیسکه او 

اجمالی از ارزش بازاری آن شرکت  هرچندتعدادی از مشتریان احتمالی امتحان کرده بود راهی برای ارزیابی 

ها و در مراحل اولیه توسعه ایده، راه منسجمی برای ارزیابی ارزش شرکت نوپا آمد. در غیاب اینمیبه دست 

دانشجوی فرضی روایت ما اگر  ،مالی تأمینهای سنتی است که در شیوه وجود ندارد و در چنین شرایطی

 یرد.گپا نمی اصالًتوانایی مالی ساخت اولین نمونه را نداشته باشد، این شرکت  شخصاً

آن است که شرکت نوپای فرضی فوق، طبق فرایندی معین سرمایه  «به سهام تبدیلقابل برگة»اصلی  ایدة

متناسب با چه درصدی از  دقیقاًگذار جذب کند ولی تعیین اینکه این سرمایه خود را از سرمایه موردنیاز
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تواند محصول اولیه خود را می مخترع داستان ما ترتیباینبهشود. سهام شرکت است به آینده موکول می

صندوق »در یک دور جدید جذب سرمایه، به سراغ  ازآنپستری از بازار کسب کند و بسازد و اطالعات دقیق

از وضعیت این شرکت نوپا  بهتریکه اطالعات برود. در این مرحله با توجه به این« جسورانه گذاریسرمایه

 بهتریگذاری اولیه ها، امکان ارزشوجود دارد و نیز با در نظر گرفتن قدرت تحلیلی و ارزیابی این نوع صندوق

ارزش فعلی وامی که دارندگان  جدید به شرکت نوپا، شود. پس از تزریق سرمایهروی شرکت نوپا فراهم می

است مشخص  شدهتعییناند با نرخ بهره معینی که از قبل اختهپرد ازاینپیشبه سهام  تبدیلقابل برگة

 .شودمی

اند به چه صورتی پرداخته قبالًتوانند انتخاب کنند که پولی که چند گزینه دارند و می هاآندر این مرحله 

 :درآید

 شود و اه مینگ شدهتعیینم با نرخ بهره یک وا مثابهبه هاآنگذاری اولیه : در این حالت به سرمایهوام

توانند طلب خود را که مشتمل بر اصل و سود آن وام است از آن شرکت نوپا دریافت کرده می هاآن

 کنند. حسابتسویهو 

  :آن است که طلب فعلی خود را به سهام شرکت مذکور تبدیل  هاآنگزینه دیگر تبدیل به سهام

 گذارانسرمایهگذاری که سایر و مقایسه آن با ارزش هاآنکنند. با در نظر گرفتن ارزش فعلی طلب 

این  عموماًگردد. اند، نسبت سهام ناشی از این تبدیل محاسبه میدهدر دور جدید بر شرکت نوپا کر

شود. وجود این است انجام می شدهمشخصاز ابتدا در قرارداد  ن همآمعینی که  تبدیل با تخفیف

گذاری یک شرکت نوپا در آن سرمایه که برای کسانی که در مراحل اولیة تخفیف برای آن است

 های بعدی در آن شرکت ایجاد شود.گذاریاند نوعی مزیت برای سرمایهکرده

گذاری بر یک کمپانی به سهام آن است که در شرایط نااطمینانی اولیه که ارزش تبدیلقابل مزیت اصلی برگة

 حالدرعینو  کندمیایجاد  گذارانسرمایهمالی با انگیزش مناسب برای  تأمیننوپا دشوار است راهی برای 

 اندازد.گذاری را تا زمانی که اطالعات و شناخت بهتری نسبت به آن وجود داشته باشد به تعویق میارزش

د مختلف ای دارند که در ابعاپیچیده وبیشکمساختارهای  به سهام انواع مختلفی دارد و« تبدیلقابل برگة»

با هم متفاوت  …آن از قبیل نرخ سود، مقدار تخفیف، ضریب فروش زودهنگام، سقف ارزش شرکت نوپا، 

در انتهای فصل به برخی جوانب آن اشاره  اجماالًتفصیل آن فراتر از حوصله این بحث است ولی  هستند و

 کنیم.می
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 :مالی و نحوه تقسیم منابع تأمینروند 
 تأمینمؤسس شما و کسی که اولین منابع مالی شما را  همکاررم درصد سهام شما، مالی الج تأمیندر روند 

چیز  جهتیکشود؛ اما این از یکی از دو عضو مؤسس( کم می یکی از دوستان یا آشنایانِ مثالًکرده است )

که اگرچه درصد سهام کم شده است، ارزش مجموع سهام افراد، به دلیل افزایش  جهتازاینبدی نیست. 

که  جهتازاین که از جهتی بد است، دیگر هم دارد رویهیکته این روند تر شده است. البارزش شرکت، بیش

راین بناب ؛آن برای خودتان بوده است، کم شده است شما بر روی شرکتی که زمانی همة و کنترل تأثیرمیزان 

به آن احتیاج داشته باشید؛ و تا حد ممکن هم سراغ  واقعاًگذار بروید که خوب است تنها وقتی سراغ سرمایه

 افرادی بروید که مورد اعتماد و احترام شما هستند.

 :جسورانهگذار سرمایه مرحلة
صندوق د سراغ توانیهایش رابطه برقرار کرد، میکه شرکت شما سروشکلی گرفت و با مشتریبعد از این

در آن ارزیابی از قیمت شرکت شما  بر اساس جسورانهگذاری صندوق سرمایهبروید.  جسورانهگذاری سرمایه

بدهید درست مشابه میزان  جسورانهگذاری صندوق سرمایه. میزان سهامی که باید به کنندمیگذاری سرمایه

 شود.ه میشد، محاسبفرشته داده می گذارانسرمایهسهامی که باید به 

 :خروج راهبرد
صندوق یعنی چند بار به سراغ  ؛مالی را در چند مرحله تکرار کنید تأمینتوانید این روند شما می

: یا افتدمییکی از سه حالت زیر اتفاق  کار اینبروید. باالخره بعد از چند بار انجام  جسورانهگذاری سرمایه

شرکت شما از  صورت اینگذاری جدید نیست؛ که در حاضر به سرمایه کسهیچکشد و ی شما ته میبودجه

که بخواهد آن را بخرد. یا این تربزرگشود که یک شرکت رود. یا شرکت شما تبدیل به چیزی میبین می

 گیرید سهامی عام بشوید.شما تصمیم می

و  گذارانبنیانهای نوپاست. مختلف در اقتصاد شرکت بازیگرانعوامل انگیزشی  ترینمهمخروج از  راهبرد

ریزی خود را بر اساس که بخش بزرگی از سهم شرکت را در اختیار دارند برنامه جسورانه گذارانسرمایه

 خریده شدناست به مثال  بهترخروج  راهبرددهند. برای درک بهتر اهمیت خروج شرکت صورت می راهبرد

و گوگل(  بوکفیس)مانند  تربزرگتوسط یک شرکت  140یا نِست 139آپواتسیک شرکت نوپا مانند شرکت 

 های نوپا در درةخروج شرکت راهبردترین توسط یک شرکت دیگر اصلی خریده شدنتوجه کنیم. این 
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ها این شرکت جسورانه گذارانسرمایهو کارکنان و  گذارانبنیانسیلیکون است. این خروج ناگهان هرکدام از 

های برانگیزی به شرکتهای رشک . وجود چنین خروجکندمی ن دالر سرمایهها و صدها میلیورا دارای ده

بنابراین، خروج  ؛دهدکافی برای فعالیت و نوآوری را می دیگر انگیزة جسورانه گذارانسرمایهنوپای دیگر و 

 سیلیکون است.های نوپا در درة شرکت بومزیست ای ازموفق بخش کلیدی

 ند؟شوها سهامی عام میچرا شرکت
های نوپا، عرضه عمومی سهام شرکت در بازار شرکت گذارانسرمایههای خروج برای راهبردیکی دیگر از 

توانند سهام شرکت را بخرند ولی پس از عرضه بورس است. پیش از عرضه عمومی افراد خاص و محدودی می

 تواند از طریق بورس صاحب سهام شرکت شود.عمومی، هر فردی می

 به دستیک راه دیگر  IPOکه یک وجود دارد. یکی این IPOیا  141«عرضه عمومی اولیه» دو دلیل برای

ها نفر از مردم عادی تواند سهامش را به میلیونیک شرکت می IPOآوردن پول و منابع مالی است؛ با یک 

 تأمینش را موردنیازخاص بدهد( و از این طریق منابع مالی  گذارانسرمایهکه آن را به جای اینبفروشد )به

منابع از طریق جذب  تأمین، در قیاس با موردنیازمنابع مالی  تأمینتر برای کند. این راه شاید راهی ساده

 گذار کالن، باشد.سرمایه

گذاری ی کسانی که در شرکت شما سرمایهسهام همه IPOدیگر این است که تا قبل از انجام  یمسئله

سادگی فروخت و به پول نقد توان آن را بهیعنی نمی ؛است 142ین، سهام محدوداند، ازجمله سهام مؤسسکرده

 و به مردم عادی هم اجازة کندنمی تأیید IPOدولت هیچ شرکتی را قبل از انجام روند  چراکهتبدیل کرد 

اما کسانی که به هر نحو در چنین شرکتی  ؛دهدهایی را نمیگذاری قانونی در چنین شرکتسرمایه

 ن همآکه  143غیر محدودخود را در نهایت به پول نقد یا سهام  خواهند که سرمایةاند، میکرده گذاریسرمایه

 ها است.ای دیگر برای سهامی عام شدن شرکتبه پول نقد است، تبدیل کنند. پس این هم انگیزه تبدیلقابل

های بانک مثالًالبته کسان دیگری هم هستند که مشتاق سهامی عام شدن شرکت شما هستند. 

گیرند و به شما با شما تماس می هاآن. برخی از 145یا مریل لینچ 144گذاری مثل گولدمن ساکسسرمایه

یعنی کارهای اداری سهامی عام شدن  ؛اولیه شرکت شما باشند عرضة 146دهند که برگزارکنندهمی پیشنهاد

                                                                                                                                              

141 IPO (Initial Public Offering) 
142 restricted stock 
143 unrestricted 
144 Goldman Sachs 
145 Merrill Lynch 
146 underwriter 
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 ؛کنند تا سهام شرکت شما را بخرندهای ثروتمندشان دعوت شرکت شما را انجام دهند و خودشان از مشتری

درصد از پول  7 این کاردر ازای انجام  عموماً هاآنبرای فروش سهام شما تبلیغ کنند.  نوعیبهیعنی 

 گیرند.را می جاشدهجابه

 :نوپا وکارکسباولین کارمندهای یک 
 حاضر که کسانی تند؛هس شما کارمندان اولین میان از شما شرکت گذارانسرمایه برخی مواقع بسیاری در

 سهام از مقداری عوض در اما کنند زندگی شما شرکت ورشکستگی خطرپذیری و کم حقوق با شوندمی

را  هاآنو  شود پول به تبدیل تواندمی هاآن سهم شود، عام سهامی شرکت وقتی. بگیرد تعلق هاآن به شرکت

 متمول کند.

 :هامالی شرکت تأمینمباحث پیشرفته در 
 ازجملههای نوپا بوده ولیکن پردازیم که کمتر مبتالبه عموم شرکتبه مباحثی می اجماالًدر این بخش 

ها و این شیوه درواقع. استلیکون سی بنیان در درةهای نوپای حوزه دانشمالی شرکت تأمینمسائل مهم در 

بنیان پاسخ بدهند. های دانشخاص شرکت اند تا به اقتضائاتیافتهتوسعهابزارها به فراخور نیاز و در گذر زمان 

نظم موجود هستند و به « 147زنندهبرهم»بنیان آن است که های دانششرکت هایویژگی ترینمهمیکی از 

روند. الزمه این امر تالش مضاعف و غیرمتعارف است. برای ایجاد انگیزه در دنبال در انداختن طرحی نو می

است که از سویی با کمبود منابع  ایجادشده« اختیار خرید سهام» پا ایدةبنیان نوهای دانشکارمندان شرکت

برای حداکثر کردن تالششان،  را انگیزهبه کارمندان حداکثر  حالدرعینو  کندمیهای نوپا مبارزه شرکت

 دهد.اولیه یک شرکت، می هایسالدر  خصوصبه

 شدتبه هاآنکه ارزیابی صحیح از ارزش  سیلیکون آن است های درةمهم شرکت هایویژگییگر از یکی د

بودند  ماندهعقبهای خود در دانشگاه استنفورد از درسگوگل که  گذارانبنیاندشوار است. معروف است که 

شده بودند گوگل به فروختن این شرکت با چند میلیون دالر راضی  اول فعالیت خود در هایسالدر همان 

خریدار به نتیجه نرسید. چند سال بعد این شرکت ارزشی بیش از یک میلیارد دالر  زنی باولی فرایند چانه

سیلیکون مملو از  میلیارد دالر دارد. تاریخچه درة 400سال ارزشی بالغ بر  15عد از حدود داشت و اینک ب

برای غلبه . کندمیبنیان را نمایان های نوپای دانشگذاری بر روی شرکتهایی است که دشواری ارزشمثال

های نوپا، با به مالی شرکت تأمینهایی برای گذاری، روشدر مراحل اولیه سرمایه خصوصبهبر این معضل، 

                                                                                                                                              

147 Disruptive 
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به سهام « تبدیلقابلهای برگه»است که آن را در بخش  یافتهتوسعه، هاآنگذاری تعویق انداختن ارزش

 بررسی خواهیم کرد.بیشتر 

 

 :اختیار خرید سهام
های جاافتاده را ندارند و حتی اگر چنین هایی مشابه شرکتتوانایی پرداخت حقوق معموالًهای نوپا شرکت

جذابیت زیادی برای متخصصین دارند.  بوکفیسهای بزرگی مانند گوگل و ای داشته باشند، شرکتتوانایی

دهد های نوپا سوق میرکتاین است که عاملی که کارمندهای توانمند را به سمت کار در ش سؤالاکنون 

 است. «آپشن سهام» سؤالترین پاسخ این چیست؟ اصلی

دهند. این اختیار خرید سهام به می« اختیار خرید سهام»یا « آپشن سهام»های نوپا به کارمندان خود شرکت

د. بخرندهد که در صورت تمایل سهام شرکت را به قیمت مشخصی را می« الزام»و نه « حق»کارمندان این 

در صورت  چراکههای خود را خواهند دید ثمره فعالیت وضوحبهیک شرکت نوپا  کارمندان اولیة ترتیباینبه

همچنان این اختیار را دارند  هاآن کهدرحالیرود تالش بیشتر و موفقیت شرکت، ارزش سهام شرکت باال می

 که سهام شرکت را به قیمت نازل و معینی بخرند.

که عالوه  کندمیل های نوپا متمایپیکر به شرکتهای غولافراد توانمند را از کار در شرکت تنهانهاین شیوه 

بخشی از « مالک»خود را  هاآندهد چراکه کار و فعالیت مفید این افراد در شرکت را افزایش می بر آن انگیزة

رصد شرکتی است که در آن کار د مهندسی را در نظر بگیرید که مالک یک، مثالعنوانبهدانند. شرکت می

توسط یک شرکت  خریده شدن صورتبهاو و چه پیآی صورتبهو در صورت خروج شرکت )چه  کندمی

درصد سود ناشی از فروش شرکت به او خواهد رسید. در این صورت این کارمند انگیزه دارد روند  دیگر( یک

بلوغ و فروش شرکت را کاهش بدهد. واضح سرعت ببخشد تا زمان است پیشرفت شرکت را تا جایی ممکن 

 حقوق ماهانه بود وجود نداشت. کنندةدریافت صرفاًوی  کهدرصورتیاست که این انگیزه 

 

 :ه سهامب تبدیلقابل برگة
به سهام انواع « تبدیلقابل برگة»به سهام بحث کردیم.  تبدیلقابل در مورد مفهوم برگة اجماالً ازاینپیش

ای دارند که در ابعاد مختلف آن از قبیل نرخ سود، مقدار پیچیده وبیشکمساختارهای  مختلفی دارد و

تفصیل آن فراتر از  که هستندبا هم متفاوت  …تخفیف، ضریب فروش زودهنگام، سقف ارزش شرکت نوپا، 

 کنیم.آن را بررسی می اجماالًاست که  حث است ولی توجه به چند سرفصل ضروریحوصله این ب
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 :به سهام تبدیلقابل لکرد برگةنحوۀ عم

به  های نوپا توجه زیادیگذاری بر شرکتارزش مسئلهدر اوایل قرن بیست و یکم  فنّاوریبعد از بحران حباب 

های بازار به این مشکل بود. در این سازوکار، به سهام یکی از پاسخ تبدیلقابل خود جلب کرد و برگة

وام  هاآنبه  نوعیبههای نوپا مالی شرکت تأمینه تعویق انداخته و در گذاری را باولیه ارزش گذارانسرمایه

تری مجرب گذارانسرمایهسرمایه که شرکت سابقه فعالیت بیشتری دارد و  تأمیندهند. در دورهای بعد می

 گذارند مالکبر روی شرکت می متأخر گذارانسرمایه، ارزشی که این کنندمیسرمایه مشارکت  تأمیننیز در 

اند طبق شرایط از پرداخته ازاینپیشتوانند وامی که اولیه می گذارانسرمایهگیرد و ارزش شرکت قرار می

شود توسط که این وام به چه تعدادی از سهام تبدیل میبه سهام شرکت تبدیل کنند. این شدهتعیینپیش 

گردد. این موارد به ست تعیین میا شدهمعینبه سهام « تبدیلقابل برگة»وارد مهمی که در یک قرارداد م

 شرح زیر است:

 گذار اولیه : مانند هر وام دیگری، ارزش بدهی شرکت نوپا با نرخ بهره معینی که به سرمایهنرخ بهره

باالی  خطرپذیرییابد. با توجه به است افزایش می شدهدادهوعده « به سهام تبدیلقابل برگة»مالک 

های معمولی وام بانکی باالتر از نرخ بهره ده تا بیست درصد عموالًمهای نوپا، این نرخ بهره شرکت

 شود.است. ارزش بدهی شرکت نوپا در طول زمان با این نرخ بهره افزوده می

  :به سهام، موعد بازپرداخت بدهی شرکت نوپا  تبدیلقابل مالی با برگة تأمیندر موعد بازپرداخت

 تأمینشود: دور جدیدی از تاریخ معینی نیست بلکه با توجه به یک اتفاق بیرونی تعیین می درواقع

و  صورت دادهمالی را  تأمیندور جدیدی از که شرکت نوپا بتواند آن محضبهیعنی  ؛مالی

به سهام  تبدیلقابل موعد بازپرداخت به دارندگان برگة جدیدی را جذب کند، گذارانسرمایه

اولیه یا چند سال بعد باشد.  گذارانسرمایهممکن است این اتفاق سه ماه پس از ورود  .رسدفرامی

« به سهام تبدیلقابل برگة»شرکت نوپا باید با دارندگان در آن لحظه از زمان  درهرصورت

برخورد « وام» صورتبه هاآنگذاری ها بخواهند با سرمایهکند. اگر دارندگان این برگه حسابتسویه

 شدهتعیینو با نرخ بهره از قبل  شدهسپری، ارزش مبلغ پرداختی این افراد متناسب با زمان شود

 شود.تسویه می هاآنو با  شدهمحاسبه

 برگة»را جذب کرد، افراد دارای  گذارانسرمایهکه شرکت نوپا دور جدیدی از ازاینپس: نرخ تخفیف 

لغ طلب خود از شرکت نوپا، این مبلغ را به دریافت مب جایبهتوانند به سهام می« تبدیلقابل

در مراحل بسیار اولیه در  گذارانسرمایهکه این کنند. با توجه به این« تبدیل»شرکت نوپا « سهام»

شود که بتوانند سهام شرکت را با این مزیت داده می هاآناند به گذاری کردهشرکت نوپا سرمایه

از قبل در « نرخ تخفیف»دور جدید، دریافت کنند. این  گذارانسرمایهکمتر از  10% مثالًتخفیف، 

 است. شدهگنجاندهقرارداد 
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  :مالی کرده  تأمین« به سهام تبدیلقابل برگة»است شرکت نوپایی که از طریق ممکن سقف ارزش

ظرف یک سال ارزش آن هزار برابر شود. در این صورت ارزش  مثالًموفق باشد و  شدتبهاست 

به سهام به نسبت ارزش شرکت ناچیز بوده و سهم  تبدیلقابلهای گذاری دارندگان برگهایهسرم

است که مطابق آن  شدهتعبیهخواهد رسید. در برخی از این قراردادها بندی  هاآنبسیار اندکی به 

است. در این « سقف ارزش»مقدار مشخصی به نام « تبدیل به سهام»حداکثر ارزش شرکت برای 

ولی  شودالذکر انجام میفوق صورتبهسقف ارزش باشد تبدیل اگر ارزش شرکت کمتر از این صورت 

 باشد، دارنده برگة شدهتعیینسقف  سرمایه، باالتر از این تأمیناگر ارزش شرکت، در دور بعدی 

 .کندمیدرصد ثابتی از شرکت را، مستقل از ارزش شرکت، دریافت  درواقعبه سهام  تبدیلقابل

رسد در قرارداد معین حداقل درصدی از سهام شرکت که به دارنده یک برگه می دیگریانببه

باشد، درصد سهام برای  شدهتعیین. در این صورت اگر ارزش شرکت باالتر از سقف ارزش شودمی

 گذار ثابت خواهد بود.این سرمایه

و توسعه پس از جذب سرمایه هستة اولیه در نمودار زیر سقف ارزش یک شرکت نوپا که  مثالعنوانبه

گذاری در این مرحله به )سرمایه شده استها برای ادامه فعالیتبیشتر سرمایه  تأمینموفق به شرکت، 

به سهام  تبدیلقابل ةاست و ارزش برگ شدهتعیینمیلیون دالر  2برابر  (مشهور است آ دورةگذاری سرمایه

ارزش این شرکت در  کهدرصورتیشود. هزار دالر می 180ف حدود پس از محاسبه نرخ بهره و نرخ تخفی

خواهد بود. اگر ارزش  %20به سهام بیش از  تبدیلقابلهزار دالر باشد، سهم دارنده برگه  800دوره آ برابر با 

به سهام برابر با تبدیلقابلمیلیون دالر باشد، ارزش سهام متناظر با برگه  2شرکت 
180000

2000000
= 9% 

باشد، سهمی که میلیون دالر،  2 اینجا اگر ارزش شرکت بیش از سقف ارزش معین، در وجودبااینهد بود. خوا

 خواهد بود. %9رسد همچنان به سهام می تبدیلقابل به دارنده این برگة
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 مالی یک شرکت نوپای فرضی تأمینمراحل  
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 :قضائی و حقوقی هایزیرساخت

های بزرگ و است. این تاریخ مملو از موفقیت غیرمنتظرهسرشار از اتفاقات  بنیاندانشهای شرکت تاریخچة

 اندرسیدههای بزرگی های نوپا پس از مدتی کوتاه به موفقیتهای کمرشکن است. بسیاری از شرکتشکست

اند. در خالل این ای کوتاه از اوج به حضیض افتاده، طی دورههای بزرگ بسیاریو از سوی دیگر شرکت

خود را از دست  ایافسانههای شوند یا ثروتها، افراد بسیاری ناگهان ثروتمند میهای شرکتزوفرودفرا

و دعاوی حقوقی بسیاری بین  دادهرخدهند. در این خالل ممکن است اختالفات زیادی بین افراد می

آن  گذارانبنیانچه بخشی از ارزش میلیاردی گوگل ناشی از خالقیت  راستیبههای ذینفع واقع شود. طرف

اولیه شود؟ در قبال ورشکست شدن یک شرکت عظیم چه کسی  گذارانسرمایهاست و چه سهمی باید عاید 

 وفصلحلدر  مؤثرو  کارآمد؟ در چنین شرایطی است که وجود یک نظام حقوقی کندباید قبول مسئولیت 

نقش اساسی و حیاتی دارد. اگر سازوکار  هاآندر جلوگیری از وقوع  ترمهمو از آن اختالفات احتمالی 

، گذارانبنیانموارد اختالفی وجود نداشته باشد آنگاه  ورجوعرفعبرای  بینیپیشمشخص و قابل 

تالش ای برای ورود به این فعالیت و در بدو امر انگیزه اصوالًای نوپا هو کارمندان شرکت گذارانسرمایه

شود. در های بالقوه سودآور منعقد نمینطفه این شرکت اساساًفزاینده برای توفیق آن ندارند. در این صورت 

 ها محروم خواهند شد.های ذینفع و هم کل جامعه از نتایج وجود این شرکتنتیجه هم طرف

 باقدرترا  هاآنکرده و  مشخص روشنیبهنهادی است که قواعد بازی را  درواقعنظام حقوقی شفاف و کارآمد 

همه افراد ذینفع در یک فعالیت اقتصادی در مورد نحوه تقسیم مواهب حاصل از  کهدرصورتی. کندمیاعمال 

 خواهیزیادهقضایی بتواند جلوی  سامانهتوافق داشته باشند )شفافیت قواعد( و نیز  یکدیگرآن فعالیت با 

وری و خالقیت متمرکز بهره برافزایشتواند ها میاحتمالی برخی از افراد را بگیرد )کارآمدی اجرا(، همه تالش

های و مانع فعالیت سازنده نخواهد بود. فعالیت یافتهکاهشالی شود و نگرانی در مورد اختالفات احتم

کشی در نقش نهاد متولی خطنظام حقوقی توان به یک بازی ورزشی تشبیه کرد که اقتصادی را می

. در صورت وجود قوانین مبهم یا کنندمیو داوری در بین افرادی است که در یک مسابقه شرکت  بازیزمین

 داوری ضعیف، انتظار بازی زیبا عبث است.

 عنوانبهسیلیکون یک نظام حقوقی شفاف و کارآمد  های حیاتی برای تولد و رشد درةیکی از زیرساخت

از سویی  کهآنباالی همراه  خطرپذیریهای نوآورانه به اقتضای فعالیت قوم خالقیت بوده است.م نهادیک

ی به بار آورد بیش آورسرسامممکن است با شکست سنگین همراه شود و از سوی دیگر ممکن است موفقیت 

آفرین، بین کار بردوباختاقتصادی دیگری مستعد مجادالت حقوقی در مورد نحوه تقسیم  از هر حوزة

های و کارمندان و سایر ذینفعان احتمالی است. از همین رو، نظام حقوقی حاکم بر فضای شرکت گذارسرمایه
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های نوآورانه پشتیبانی کافی به تا بتواند از فعالیت کندتر عمل تر و قویپیشرفته مراتببهباید  بنیاندانش

 عمل آورد.

پردازیم. با سیلیکون می های حقوقی در درةقوانین و زیرساخت مهمِ هایمؤلفهبه بررسی  اجماالًر این فصل د

 قبل، ابتدا فصل ضروری است است هاآنهای نوپا و رشد ه اکثر این مباحث معطوف به شرکتکتوجه به این

ف به تا با اصطالحات معطو قرار گیرد موردبررسی هاآنهای نوپا و مراحل رشد مالی شرکت تأمینمربوط به 

 .فرایند آشنایی حاصل شود این

سیلیکون نبوده و در سطح کشور  ه درةناگفته پیداست که اکثر این قوانین و ساختارهای حقوقی محدود ب

 اندیافتهتوسعههر یک از این ساختارها و قوانین در طول زمان و به فراخور نیاز  وجودبااینآمریکا برقرار است. 

و متناسب با تحوالت سریع  پیشرونیاز به قوانینی  واسطهبهسیلیکون و  از درة هاآننقطه آغازین  بعضاًو 

فناوری بوده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که بسیاری از قوانین آمریکا در سطوح ایالتی تعیین 

، چندان دور از ذهن جزئیهای مختلف، هرچند مشاهده برخی اختالفات قوانین بین ایالت روازاینو  دنشومی

 148ها به دلیل مالحظات حقوقی فرایند ثبت شرکت را در ایالت دِالوِراست که اکثر شرکت روازایننیست. 

ها همواره در پی . شرکتکنندمیدهند و یا شکایات مربوط به مالکیت معنوی را در کالیفرنیا دنبال انجام می

بهینه حقوقی برای فعالیت خود  راهبردجهت یافتن  هاآن های حقوقی و استفاده ازاستفاده از این تفاوت

 هستند که جزییات آن فراتر از این مجال است.

 گذارانسرمایهو  گذارانبنیانتقسیم منافع بین 
 منافع شرکت را دارند. %100مسئولیت و نیز  %100شرکت  تأسیسیک شرکت در ابتدای  گذارانبنیان

واقع شد، بخشی از  موردبحثدر بخش مربوطه  تفصیلبهبق روالی که جهت جذب سرمایه، ط گذارانبنیان

در  گذارانسرمایه معموالً. کنندمیواگذار کرده و در مقابل، سرمایه جذب  گذارانسرمایهمنافع خود را به 

سهام  صورتبهآورند که هایی از سهام شرکت را به دست میسرمایه به شرکت نوپا بخش تزریقمقابل 

شرکت را دارند  150سهام عادی که ناگذاربنیانبوده و منافع و مزایای متفاوتی نسبت به سهام  149ممتاز

داران و یا به سهام 151داران ممتاز آن است که در صورت پرداخت سود سهامویژگی سهام ترینمهم. است

داران ممتاز سهام ترتیباینبههای آن، در اولویت دریافت منافع هستند. ورشکستگی شرکت و فروش سرمایه

                                                                                                                                              

148 Delaware 
149 Preferred shares 
150 Common shares 

151 Dividend 
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ولی نسبت به دارندگان بدهی شرکت  دارنداولویتداران عادی شرکت نسبت به سهام 152ساختار سرمایه در

 اولویت کمتری دارند.

است. توجه به این نکته ضروری است که  گذارانسرمایهها و منافع از دیگر مسئولیت مدیرههیئتحضور در 

 روازاینشود. کمتر و کمتر می مدیرههیئتدر  گذارانبنیانو سهم  جدید، نقش گذارانسرمایهپس از جذب 

پردازند، که خود به مدیریت شرکت نیز می یک شرکت نوپا گذارانبنیانمحتمل و مترقبه است که  کامالً

فناوری از قبیل اپل،  های بزرگخلع شوند! این اتفاق در مورد شرکت از سمت خود مدیرههیئتتوسط 

ها پس از عزل که این شرکتجالب توجه است این آنچهاست.  دادهرخ دفعاتبهنیز  …،153سیسکو

نیز پس از عزل از  گذارانبنیان، حالدرعیناند و به مسیر خود ادامه داده همچنانخود  گذارانبنیان

د و در دهندارانی قدرتمند و ثروتمند به ایفای نقش خود ادامه میسهام عنوانبه همچنانمسئولیت خود، 

تغییرات با  ترینبزرگکارکرد ساختار حقوقی قدرتمند آن است که  ترینمهمهم حضور دارند.  مدیرههیئت

توانند با اطمینان از امکان استیفای حقوق حداقل تنش و اصطکاک صورت پذیرفته و طرفین مناقشه می

 154کنار بیایند. آمدهپیشخود، با تغییرات 

 :اولیه گذارانسرمایه انواع
که در مگر این کندتواند از عموم مردم جذب سرمایه و نمی آمده حساببهیک شرکت نوپا بنگاهی خصوصی 

کمیسیون بورس و اوراق »های نوپا توسط گذاری در شرکتبورس عرضه شود. قوانین ناظر بر سرمایه

جذب  زیر سرمایه تواند از مواردمی صرفاًشود. طبق این قوانین یک شرکت خصوصی تعیین می 155«بهادار

 کند:

های خود را به دولت ها اطالعات دقیق فعالیتاین شرکت :شدهثبتگذاری تخصصی و های سرمایهشرکت

و  شدهشناخته 156«جسورانهگذاری صندوق سرمایه»با نام  عموماً هاآن. یک دسته مهم از کنندمیعرضه 

ساختارهای متناسب برای بررسی  هاآنپردازند. های نوپا میشرکت سرمایه تأمینتخصصی به  طوربه

مند ها بهرهگذاریو منافع سرمایه خطرپذیریهای منطقی برای ارزیابی و از نظام های نوپا داشتهشرکت

                                                                                                                                              

152 Capital structure 
 خود سمت از مخابراتی، شرکت این گذارانبنیان از لرنر، سندرا سیسکو، نوپای شرکت تأسیس از پس سال چند و 1990 سال در مثالعنوانبه 153

 .شد اخراج فناوری، مدیر عنوانبه

گذاران شرکت سیسکو بود از این شرکت اخراج شد، او سپس همه سهام خود در این شرکت نوپا را فروخت و با سندرا لرنر که از بینان ازآنکهپس 154

 کرده بودند رها کرد. تأسیسهای اقتصادی دیگری پرداخت و شرکتی را که خود و همسرش میلیون دالر حاصل از آن به فعالیت 170

155 Securities and exchange commission 
156 Venture capital fund 
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کنترل شرکت  عموماًهای نوپا را دارند و در نتیجه از سهام شرکت %50کمتر از  عموماًها هستند. این شرکت

 داشت. خواهند را مدیرههیئتاعضای  از تعدادی وجودبااین گیرند.را به دست نمی

مالیاتی که در  هایبرگکارافراد عادی هستند که بر اساس  گذارانسرمایه: این 157«فرشته گذارانسرمایه»

داران سرمایه» آیند و در نتیجه در جرگةمی حساببه« متمول»اند، اخیر به دولت ارائه کرده هایسال

که یک نفر صالحیت الزم برای این زمینه را به دست بیاورد در حال شوند. برای اینمحسوب می 158«متبحر

دالر و یا طی دو سال گذشته درآمدی  میلیونیکمالیاتی اموالی بیش از  هایبرگکارباید طبق  مثالًحاضر 

های ی به فعالیتهزار دالر در سال داشته باشد. تعبیه این بخش از قانون جهت سامانده 200بیش از 

از افراد عادی وجود نداشته باشد و  سوءاستفادهامکان  کهنحویبهنوپا است  یهاگذاری در شرکتسرمایه

ها شوند که قابلیت و ظرفیت جذب ضررهای احتمالی را داشته گذاریسرمایه گونهاینافرادی وارد  صرفاً

 باشند.

جذب سرمایه از دوستان و آشنایان است. اگر افراد فامیل یک دوستان و خانواده: تنها استثنا بر قاعده فوق، 

شود ولی این گذاری کنند، مجاز تلقی میگذار بخواهند مقداری در یک شرکت نوپا سرمایهبنیان

 دالر تجاوز کند. هزار 20 تا 15تواند از گذاری مقدار محدودی دارد و نمیسرمایه

 :مدیرههیئتتحوالت 
از منافع موفقیت شرکت منتفع  هاآنگذاری در یک شرکت نوپا، برای سرمایه ارانگذسرمایهبعد از جذب 

را متناسب با  مدیرههیئتهای تعدادی از صندلی عموماًبرای نظارت بر شرکت  هاآن حالدرعینخواهند شد. 

بر مدیرعامل و سایر مدیران نظارت دارد و مشاوره  مدیرههیئتاگرچه  .کنندمیتعداد سهام خود تصاحب 

 کارکرد و ابزار آن، تصمیم در مورد استخدام و اخراج مدیرعامل است. ترینمهمدهد ولی می

 متشکل از سه نوع عضو هستند: عموماًها مدیرههیئت

و در بدو امر های شرکت دارند گیریشرکت سهم مهمی در تصمیم گذارانبنیان طبیعتاً :گذارانبنیان

با کم شدن  گذارانبنیانپس از چند مرحله از جذب سرمایه  معموالًتمامی کنترل شرکت را در دست دارند. 

                                                                                                                                              

157 Angel investors 
158 Sophisticated investor 
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های پس از مدتی از کلیه سمت گذارانبنیانبسیاری از  معموالً. 159شونداقلیت اعضا تبدیل میسهامشان به 

 مانند.باقی می مدیرههیئتدر  صرفاًگیری کرده و اجرایی کناره

 معموالًآورند و سهام شرکت را به دست می هاآن، گذارانسرمایهبا تزریق سرمایه از سوی  :گذارانسرمایه

نیز اکثریت اعضای  گذارانسرمایه معموالً. کنندمیعضو پیدا  مدیرههیئتمتناسب با آن سهام، در 

 را در دست ندارند. مدیرههیئت

معقول باید از تعدادی افراد خبره در صنعت مربوطه نیز منتفع شود. این افراد  مدیرههیئت: یک افراد خبره

شرکت  گذارانبنیان معموالًباید تجربه کافی و بینش خوبی نسبت به آن صنعت و تحوالت بازار داشته باشند. 

های یک حوزه کارینیز به فراخور نوع نگاهشان با ریزه گذارانسرمایهزییات صنعت مطلع نیستند و از همه ج

شود باعث ورود اطالعات دست اول از صنعت می ان همدرگیر نیستند. حضور افراد مجرب و خبره در این می

 .کندمیداران کمک و سرمایه گذارانبنیانبه برقراری تعادل بین  نوعیبهو هم 

 :خروج راهبرد
ی گذارانسرمایهدرة سیلیکون است که اکثر  بومزیستدرک صحیح از  هایالزمه ترینمهمدرک این نکته از 

 درواقعخروج  راهبرد. کنندمیفکر « خروج راهبرد»از ابتدا به  کنندمیگذاری های نوپا سرمایهکه در شرکت

تواند بعد از مدت محدودی به سرمایه خود و سود )یا گذار چگونه میپردازد که سرمایهمی مسئلهبه این 

سال،  5تا  3بین  عموماًبه دنبال بازه زمانی مشخصی،  گذارانسرمایه، اکثر ترتیباینبهزیان( آن دست بیابد. 

 :گیردبرمیهای زیر را در یکی از دسته معموالًخروج  راهبردگذاری خود هستند. برای به ثمر رسیدن سرمایه

های خروج آن است که یک شرکت دیگر، راهبرد ترینمهم: یکی از خرید شرکت توسط یک شرکت دیگر

توانند سهم خود را از مبلغ می گذارانسرمایهخرد. در چنین حالتی ، یک شرکت نوپا را میتربزرگ معموالً

 ازجملهاست که های این اتفاق فراوان شوند. مثال نائلمبادله شده دریافت کنند و به سرمایه خود و سود آن 

، توسط شرکت تأسیس، تنها چند سال پس از آپواتسبه خریدن شرکت نوپای توان می های آن،ترینبزرگ

 جا شد.میلیارد دالر برای این مبادله جابه 19آور که مبلغ سرسام اشاره کرد بوکفیسبزرگ 

شوند تا جایی که از نگاه برخی سیلیکون دچار این سرنوشت می های نوپا در درةی از شرکتتوجهقابلبخش 

بنیان های دانششرکت« تولید»سیلیکون فراهم آوردن بستری برای  اصلی درة هایویژگیاز محققان یکی 

                                                                                                                                              

گذار گذاران بتوانند همچنان کنترل خود را بر شرکت حفظ کنند. یک استثنای معروف آن بنیانالبته در مواردی استثنایی ممکن است بنیان 159

ترتیب کنترل کاملی بر ایناز حق رأی را برای خویش نگاه دارد و به %50وانسته بیش از مدیره، تبوک است که طبق توافقاتی با اعضای هیئتفیس

 تصمیمات این شرکت دارد.
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اقتصادی دوگانه در این ناحیه جریان دارد:  ،های معظم این ناحیه است. به عبارتیبه شرکت« عرضه»جهت 

های شرکتیک اقتصاد در پی تولید محصوالت برای عرضه به مشتریان است و اقتصاد دیگر در پی تولید 

پذیرد های بزرگ است. ساالنه هزاران مورد از این معامالت صورت میبنیان برای عرضه به شرکتنوپای دانش

است. لذا خبر خریداری  جسورانه گذارانسرمایهکه در اکثر اوقات نتیجه این مبادله سود سرشاری برای 

 همراه با سود باالست. هاآنبازگشت سرمایه  نویدبخش گذارانسرمایهبرای  عموماًشدن یک شرکت نوپا 

داشتن افراد کلیدی شرکت نگه مسئلههای بزرگ یکی از نکات مهم در خرید یک شرکت نوپا توسط شرکت

ممکن است پس از چندی بخواهند شرکت بزرگ را ترک کنند. برای حل  چراکهنوپا در شرکت بزرگ است 

 صورتبهولی « اختیار خرید سهام» صورتبهز معامله را منافع ناشی ا معموالًاین مشکل شرکت هدف 

انگیزه کافی برای باقی ماندن  هاآنکه برای  کندمیارائه  شدهخریداریتدریجی و چندساله به افراد شرکت 

 در شرکت هدف را فراهم کند.

وده و ب« محدود» صورتبهپیش از عرضه سهام شرکت در بازار بورس، سهام شرکت  :عرضه عمومی سهام

های نظارتی که خواستند بفروشند. عرضه سهام مستلزم طی روال هرکسیتوانند آن را به داران نمیسهام

الزم و کسب موافقت کمیسیون بورس و اوراق بهادار است. پس از عرضه در بورس همه افراد مستقل از 

ند. چنین اتفاقی به های سهامی عام را خریداری کنشرکت سهام توانندمیزان ثروت و یا تخصص می

گذاری اولیه خود خارج شوند رمایهدهد که سهام خود را فروخته و از ساولیه این گزینه را می گذارانسرمایه

 و یا با فروش بخشی از سهام خود به منابع مالی خوبی دسترسی پیدا کنند.

گذار در یک شرکت نوپا مایل در مواردی ممکن است یک سرمایه :گذارانسرمایهفروش سهام به سایر 

های گذار متبحر دیگر که مالکیک سرمایه کهدرصورتیباشد سهام خود را پیش از عرضه عمومی بفروشد. 

قانونی را دارد مایل به این مبادله باشد این امر ممکن است. این فرایند چندان رایج نبوده و بعید است سود 

 .گذار اولیه گرددچندانی نیز نصیب سرمایه

گذار، ممکن است یک شرکت در بدترین حالت ممکن برای یک سرمایه ها:و فروش دارایی انحالل شرکت

و یا یک بازار  دادهرخیک حادثه طبیعی  کهدرصورتی مثالً ؛های آن به فروش برسدو دارایی شدهتعطیل

توانند فقط می تماالًاح گذارانسرمایهناگهان متحول شود چنین امری دور از ذهن نیست. در این حالت 

یک خروج دیرهنگام  وجودبااینشوند. با ضرر مواجه می درواقعو  بازبیابندبخشی از سرمایه اولیه خود را 

نشود لذا تشخیص موقع  گذارانسرمایهی نصیب چیزهیچستگی شرکت شده و منجر به ورشک تواندمی

 و مهم است. کنندهتعیینلی یک شرکت نیز خود تصمیمی مناسب برای تعطی
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 :قوانین ناظر بر کارمندان
 به نوپا هایندارند. شرکت را جاافتاده هایشرکت مشابه هاییحقوق پرداخت توانایی معموالً نوپا هایشرکت

 این کارمندان به سهام خرید اختیار این. دهندمی «سهام خرید اختیار» یا «سهام آپشن» خود کارمندان

 ترتیباینبه. بخرند مشخصی قیمت به را شرکت سهام تمایل صورت در که دهدمی را «الزام» نه و «حق»

 تالش صورت در چراکه دید خواهند را خود هایفعالیت ثمره وضوحبه نوپا شرکت یک یاولیه کارمندان

 که دارند را اختیار این همچنان هاآن کهدرحالی رودمی باال شرکت سهام ارزش شرکت، موفقیت و بیشتر

 .بخرند معینی و نازل قیمت به را شرکت سهام

 :اختیار خرید سهام 160«رسیده شدن»
تری نیز دارد که ناشی از ساختار حقوقی ویژه آمریکاست. طبق این اختیار خرید سهام کارکردهای پیچیده

هر  روازاینقوانین آمریکا، الزام افراد به کار کردن برای یک کارفرمای خاص تحت هیچ شرایطی مجاز نیست. 

. 161مجاز نیست« تعهد به خدمت»کارمندی مجاز است در هر زمان از کار خود استعفا بدهد و هیچ نوعی از 

به  کنندمین برای استخدام در شرکت، تالش اخذ تعهد از کارمندا جایبههای مختلف شرکت روازاین

 انگیزه برای ادامه حضور در شرکت بدهند. هاآنهای مختلف به شیوه

 شدهتعیینبه قیمت از پیش « اختیار خرید سهام»آن است که به کارمندان  سیلیکون رایج در درة حلراه

ی آن کارمند، همکارادامه  شرطبه صرفاًها بالفاصله قابل معامله نیستند و «اختیار»شود ولی این داده می

آن، رسیده  ک چهل و هشتمی اندازهبههر ماه  مثالً، تدریجبهسال و  4 مثالًطی یک دوره زمانی مشخص، 

 که نااز زم یاهرلحظهدر  ترتیباینبهگردد. برداری میشود، قابل بهرهای که رسیده میشود و مثل میوهمی

نرسیده  فرا هاآنهای خرید سهام که هنوز موعد «اختیار»همه آن  درواقعکارمندی اراده کند از شرکت برود 

 انگیزه کافی را برای حفظ کارکنان خود ایجاد کنند. کنندمیها سعی شرکت ترتیباینبهدهد. میرا از دست 

شود. این خود جدید به کارمندان داده می« اختیار»ها در پایان هر ماه نیز تعدادی در بسیاری از شرکت

د خری« اختیار»ابزاری در دست مدیران است که به تناسب نیاز شرکت به کارکنان مختلف، نحوه تقسیم این 

 .کندرا کنترل 

 :بدهی و مالکیت
 ی یک بنگاه نقش کلیدی دارد:هامالی فعالیت تأمیننکات زیر در درک 
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وام دریافت کرده و در موعد معین باید اصل بدهی و  صورتبهیک بنگاه اقتصادی مقدار مشخصی را بدهی: 

برگرداند. حتی اگر بنگاه بدهکار با آن وام سودآوری هنگفتی داشته  طلبکارمیزان بهره متعلق به آن را به 

اگر به هر دلیلی  اًو نه بیشتر. متناظر کندمیاصل مال و سود آن را دریافت  صرفاً همچنان طلبکارباشد، 

بدهکار از پرداخت  کهدرصورتیو  کندمیطلب خود را مطالبه  همچنان طلبکاراوضاع شرکت نابسامان شود، 

درخواست مصادره اموال بدهکار را  163با مراجعه به دادگاه ورشکستگی طلبکار، 162هی خود عاجز باشدبد

نشود و همه اموال شرکت توسط دارندگان  گذارانسرمایه. در این صورت ممکن است چیزی عاید کندمی

 شرکت تصاحب شود. (طلبکاران) بدهی

مالکیت آن بنگاه در ازای مقداری سرمایه، به  مالی یک بنگاه آن است که تأمیننحوه دیگر  :164مالکیت

گذار در سود و زیان شریک است و عواید وی متناسب با گذار واگذار شود. در این صورت سرمایهسرمایه

 سودآوری شرکت خواهد بود.

( یک بنگاه نسبت به صاحبان سهام )مالکان( آن طلبکاراندارندگان بدهی ): 165تقدم بدهی بر مالکیت

شرکت ابتدا تمام  طلبکارانوضع شرکت خوب نبود،  کهدرصورتیتقدم دارند. این تقدم بدان معناست که 

 بین چیزی باقی مانده بود، به تناسب میزان سهام کهدرصورتیو سپس  کنندمیطلب خود را دریافت 

 های متفاوتی هستند.لف بدهی نیز دارای حق تقدماع مختشود. انوتقسیم می دارانسهام

داران آن عالوه یکی از عوامل مهم در ارزیابی ارزش یک شرکت برای سهام ترتیباینبه: 166ساختار سرمایه

« تبدیلقابلهای برگه» مثالعنوانبهنیز هست.  هاآن تأخرها و حق تقدم و بر میزان بدهی آن، ساختار بدهی

تلفیقی داشته و بعضی خواص بدهی و برخی خواص سهام شرکت را دارا هستند که  به سهام ساختاری

 .کنندمیظرایفی را در ارزیابی ارزش شرکت وارد 

 :ورشکستگی قوانین
 قوانین این آمریکا در. دانندمی مدرن اقتصاد بنای سنگ را ورشکستگی قوانین اقتصادی متفکران از بسیاری

 قوانین تحت حقیقی افراد عرصه در و «محدود مسئولیت هایشرکت» قوانین تحت حقوقی افراد عرصه در

 خود بدهی بازپرداخت از که بدهکاری فرد ورشکستگی، قوانین اساس بر. شودمی مطرح فردی ورشکستگی

 بازپرداخت از ورشکستگی دادگاه سوی از است، نشده مرتکب جرمی و انگاریسهل حالدرعین و است ناتوان
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 قوانین این آمریکا در. دهد ادامه خود زندگی به آزادانه تواندمی و شودمی معاف خود بدهی از بخشی یا همه

 فرد به و کندنمی برخورد مجرم مانندبه بدهکار با قضایی دستگاه و بوده گسترده و مترقی بسیار

 مالی پشتوانه بدون ولی خالق افراد که است فضایی چنین در. شودمی داده دوباره فرصت خوردهشکست

 البته. روندمی بزرگ آرزوهای دنبال به و نکرده دریغ بلندپروازی و طلبیجاه ،خطرپذیری از کافی

 این وجود نفس ولی کنندمی برخورد احتیاط و دقت با و هستند واقف امر این اقتضائات به ان همگذارسرمایه

 .شودمی برافکن بنیان تحوالت به منجر گهگاه که دهدمی افزایش را اقتصاد در خطرپذیری روحیه قوانین

 :مالکیت معنوی
اند مشخص اعاتی که توسعه دادهها و اختراز ایده هاآنمالکیت معنوی نحوه مالکیت افراد و حق استفاده 

 است: تفکیکقابل. چند نوع مشخص از مالکیت معنوی کندمی

باشد  شدهواقعبه دارنده یک اختراع مشخص که مورد ارزیابی و قبول اداره ثبت اختراعات  167«حق اختراع»

دهد. هر فرد دیگری که پس از تاریخ ثبت به مدت محدودی اجازه استفاده انحصاری از آن محصول را می

تواند کند می است استفاده یافتهدستبه آن  مستقالًاین اختراع، از آن و یا حتی اختراع مشابهی که خودش 

خواهند از یک اختراع در ساخت محصوالت خود استفاده کسانی که می ترتیباینبهمورد شکایت واقع شود. 

 دریافت کنند. 168الیسنس صورتبهکنند باید یا آن اختراع را بخرند یا آنکه حق استفاده از آن را 

برداری مند شده و نگران کپید بهرهدهد از منافع اختراع خوبه مخترعین اجازه می« حق اختراع»وجود 

ای برای تالش بیشتر محققین و تواند انگیزهدیگران از نتایج زحمات و تحقیقات خود نباشند. همین امر می

 مخترعین برای دستیابی به اختراعات جدید و مبتکرانه باشد.

افزاری اهمیت زیادی و نرمدر صنایع الکترونیکی  خصوصبه هاآناستفاده از ثبت اختراع و الیسنس دادن 

کار کنند. در چنین فضایی  یکدیگرهر محصول قطعات بسیار زیادی دارد که همگی باید با  چراکهدارد 

 الیسنس بدهند. یکدیگری کنند و همگی به همکارتوانند در یک گروه های مختلف آن میدارندگان بخش

باشد، حق  تأییدیه: به خالق یک اثر، بدون آنکه نیاز به ثبت و دریافت 169رایتکپییا « حق تکثیر»

نویس دیگری کپی کند، نویس از کد برنامهاگر یک برنامه روازاین. کندمیانحصاری تکثیر آن اثر را اعطا 
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انجام بدهند، ای بنویسند که یک کار را برنامه مستقالًنویس به دادگاه کشیده شود. ولی اگر دو برنامه تواندمی

 مشکل قانونی نخواهند داشت. یکهیچ

تحت قانون مالکیت  هاآنها یا نشان محصوالت شرکت یوارهنشانعالئم تجاری از قبیل : 170عالمت تجاری

نیستند. این عالئم  شدهثبتها مجاز به استفاده از عالئم تجاری شوند و سایر شرکتمعنوی حمایت می

نشانه اعتبار، اطمینان و پرستیژ هستند و  عموماًن و بنگاه اقتصادی هستند و ای بین مشتریاتجاری نشانه

 است. تعقیبقابللطماتی به بار آورد که این امر در دادگاه  هاآنممکن است برای دارنده اصلی  هاآنجعل 

 :سیلیکون در درۀ حقوقی خبرۀ مؤسسات
است. تحوالت  شدهتبدیلهای عظیم فناوری اخیر به کانون رشد شرکت ةسیلیکون در چند ده درة

، گذارانبنیانبین  سازمانیدرونهای نوپای این ناحیه سرعت زیادی دارد. از سویی تنظیم روابط شرکت

ها و های فعال بین این حوزه نیازمند طراحیو کارمندان و از سوی دیگر روابط بین شرکت گذارانسرمایه

های حقوقی مجموعه متنوع و متبحری از شرکت مرورزمانبه رونازایهای دقیق حقوقی است. نظارت

 است. گرفتهشکلبنیان در این ناحیه های دانشمتخصص در حوزه شرکت

بنیان های دانشبا حوزه فناوری آشنایی خوبی حاصل کرده و از مناسبات شرکت اکثراًوکالی این ناحیه 

 ازجملهالن حوزه حقوقی و قضائی در این ناحیه آگاهی مناسبی دارند. این دانش و تخصص ضمنی فعا

 شود.مغفول این ناحیه محسوب می غالباًو  فردمنحصربه هایویژگی

دانند که می هاآن. کنندمیبنیان را درک های دانشسیلیکون اقتضائات شرکت های حقوقی درةشرکت

های نوپا در آینده هر یک از این شرکت بساچهن الی قرار دارند ولیکدر مراحل اولیه در مضیقه م گذارانبنیان

به صدها میلیارد دالر  هاآننه نزدیک به امثال اینتل و مایکروسافت و گوگل تبدیل شوند که گردش ساال

-باالیی دارند برنامه توانهای نوپا که های حقوقی برای جذب شرکترسد. برای همین بسیاری از شرکتمی

نسیه به  صورتبهدالر از خدمات حقوقی را  20000 اندازهبهممکن است  مثالعنوانبهریزند. ای میهای ویژه

مشتری آن شرکت حقوقی  همچنانرشد کرد  سریعاً که اگر این شرکتیک شرکت نوپا ارائه کنند به امید آن

 باقی بماند.
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 :سیلیکون در درۀ گذاریروندهای سرمایه
دهد که در طول زمان سیلیکون نشان می بنیان در درةدانش هایری در حوزهگذابررسی تحوالت سرمایه

های دیگر و بعضی حوزه کنندمیگرفته و رشد بیشتری قرار گذارانسرمایه موردتوجهها بیشتر از حوزه بعضی

شود. اگرچه افتند. پس از مدتی این روندها تغییر کرده و حتی گاهی معکوس هم میاز رونق می تدریجبه

بازی « فنّاوری»و « بازار»است ولی سهم اصلی را  مؤثرت تصادفی در این اقبال و یا عدم اقبال گاهی اتفاقا

رقیب و گاهی  فنّاوریاز یک حوزه گاهی ناشی از پدید آمدن یک  گذارانسرمایه. روی گرداندن کنندمی

غ نسبی و اشباع در یک زمینه به بلو فنّاوری کهنحویبهدر یک حوزه است  فنّاوریناشی از توقف رشد 

گذاری در آن زمینه خورد. در نتیجه الجرم سرمایهبسته می های بیشتر برای پیشرفت به درِرسد و تالشمی

های ممکن است پس از چندی، با یک نوآوری جدید ناگهان فرصت وجودبااین. افتدمیکم از رونق نیز کم

های پیشین مورد اقبال واقع شوند و بعضی از حوزه باز شود و دوباره گذارانسرمایهروی  توسعه عظیمی پیشِ

 ادامه یابد. فنّاوریسیر تحوالت و روندهای 

است. تقاضا برای محصوالت مختلف به فراخور تحوالت اقتصادی،  مؤثر وخیزهاافتتقاضای بازار هم در این 

اجتماعی و حتی سیاسی... ممکن است تغییر کند و همین امر نیز بر رونق گرفتن یک حوزه اثرگذار است. 

افزایش جمعیت شدید آمریکا پس از جنگ جهانی دوم موج جدیدی از افراد مسن را در  مثالعنوانبه

 موجب امر ورده که این خود موجب افزایش تقاضا برای محصوالت پزشکی شده و ایناخیر پدید آ هایسال

و  گذاریسرمایهه است. یا از سوی دیگر اقبال به گردید فناوریزیستگذاری در زمینه گسترش سرمایه

 ودنب باالدر صورت  چراکهارتباط وثیقی با افزایش قیمت نفت دارد  عموماًهای نوین انرژی توسعه فناوری

های برق خورشیدی یا خودروهای تمایل بیشتری به خرید پانل کنندگانمصرفهای فسیلی، هزینه سوخت

 .کندمیها را تشدید گذاری در این زمینهالکتریکی دارند و موج سرمایه

 :سیلیکون ا و نبایدها در بررسی روندهای درۀبایده
قرار داشته و  گذارانسرمایههایی که در هر مقطع زمانی مورد اقبال توجه به این امر ضروری است که حوزه

های موجود، قوانین ، امکانات تولید، زیرساختفنّاورانههای قابلیت ةروندی رو به رشد دارند برآیند مجموع

وبیش های مختلف جهان کمیط در قسمتکشور و نیازهای بازار است. ناگفته پیداست که بسیاری از این شرا

 جاهمهممکن است در  تلفن همراهپ جدید یا وسیله الکترونیکی یا یک اَ یکسان است و کشف یک مادة

 هم به سایر نقاط جهان نیز نفوذ کند. نهایتاًاقتضائات یکسانی داشته و 
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را  فنّاوریما نیز کمک کند که مسیر آینده  تواند بهداوم این تحوالت میرصد کردن ممسیر آینده: 

اگر مسیر تحوالت به سمتی باشد که بعضی از صنایع از  چراکهتشخیص دهیم. این امر اهمیت حیاتی دارد 

های راهبردله به اتخاذ یفتند، تشخیص هر چه زودتر این مسئاز رونق ب هارده خارج شوند یا بعضی از حوزه

های هوشمند )و تبلت( از در حال حاضر در آمریکا استفاده از گوشی مثالعنوانبه. کندمیصحیح کمک 

بوده است  شناساییقابلسال اخیر  5تاپ پیشی گرفته است و این روندی است که در خانگی و لپ هایرایانه

کسب بازار  و آمازون و گوگل رقابت بسیار شدیدی در بوکفیسهای بزرگ اینترنتی از قبیل و اکثر شرکت

های توانست این نوید را به شرکتسال پیش می 5اند. رصد کردن این تحول در داشته تلفن همراه ةر حوزد

های آن الجرم گسترش خواهد های هوشمند و زیرساختمربوط به گوشی هایفنّاورینوپای داخلی بدهد که 

ممکن است منجر به عدم تحقق  هاداغ خواهد بود. کاستی در شناسایی این روند تلفن همراه اَپیافت و بازار 

 گردد. های موجودهمه ظرفیت

 از قبیل درة بنیاندانشهای در شرکت پیشرواز سوی دیگر رصد کردن تحوالت در نواحی  ایده گرفتن:

 ة سیلیکون به منصةرهایی که در دبسیاری از ایده چراکهبخش باشد تواند بسیار آموزنده و الهامسیلیکون می

به کشور ما نیستند. در چنین شرایطی است که  انتقالقابل مستقیماًرسند به بلوغ میظهور رسیده و 

م آورد. ناگفته های خوبی را فراهتواند فرصتبرداری از اصل ایده و اجرای موارد مشابه آن در کشور میکپی

شرکت  مثالانعنوبهه مسبوق به سابقه بوده و در سایر نقاط جهان نیز مطرح است. نماند که این مسئل

 ترینبزرگیک فروشگاه اینترنتی کتاب در آمریکا شروع به کار کرد و اینک به  عنوانبهاینترنتی آمازون 

های نقل، سرویسوهای حملاست ولی فعالیت موفق آن وابسته به زیرساخت شدهتبدیلفروشگاه اینترنتی 

این موارد در کشور چین وجود نداشت ولی شرکت در آمریکا بود. اکثر  اینترنت گستردهپستی کارآمد و نفوذ 

 2014بابا با الهام گرفتن از آمازون فروشگاه اینترنتی عظیمی را در چین به راه انداخت که در سال علی

 ز دویستعرضه اولیه عمومی را در بازار بورس نیویورک برگزار کرد و اینک با ارزش بازار بیش ا ترینبزرگ

الهام گرفتن از آمازون « باباعلی»رمز موفقیت  شده است. تربزرگشرکت آمازون نیز میلیارد دالری خود از 

های پستی که به دلیل فقدان سرویساین ولی بازسازی همه زنجیره ارزش به فراخور نیازهای چین بود کما

 مناسب خود وارد حوزه لجستیک نیز شده است.

و اقتضائات متنوع هر کشور، دسترسی به بازارهای جهانی،  های ساختاریتوجه به تفاوت وجودباایننبایدها: 

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار حیاتی های موجود و تفاوتورود رقبای احتمالی خارجی، زیرساخت

هایی پرهزینه و راهبرداست. عدم توجه دقیق و موشکافانه به این موارد ممکن است منجر به اتخاذ 

هایی از قبیل توجه به این نکته جالب است که مزیت اصلی برنامه مثالعنوانبهردد. فایده گکم حالدرعین

است. یکی از علل محبوبیت فراوان این  توسعهدرحالدر کشورهای در کاربران زیاد  عمدتاً آپواتس وایبر و
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های زیرساختنیاز به پهنای باند اندک است که با  توسعهدرحالنوع از ابزارهای ارتباطی در کشورهای 

که  بوکفیسضعیف دسترسی به اینترنت این کشورها سازگار است. در مقابل ابزارهای ارتباطی از قبیل 

گذارند در کشورهایی با دسترسی به طلبند و امکانات بیشتری را در اختیار کاربر میپهنای باند بیشتری می

 تر هستند.اینترنت پرسرعت محبوب

 :«اَبَر روند»توجه به 
 شما اگر. است مگاترند یا 171«اَبَر روند» تشخیص ترمهم آن از ولی است مهم فنّاوری روندها در خیصتش

 اگر اما ؛باشید داشته موفقی شرکت مدتی برای و بگیرید پیشی آن از توانیدمی بدهید تشخیص را روند

 را شما و آیندمی سونامی مثل هاآنروزی خواهد رسید که  ندهید، تشخیص را مگاترند یا تربزرگ روندهای

گسترش فزاینده دسترسی به اینترنت در آینده است و  اَبَر روندهایکی از این  مثالعنوانبه .کنندمی محو

گسترش  اَبَر روندهاکه سرعت اینترنت برای همیشه پایین خواهد ماند عمل کرد. یکی از نباید با فرض این

حال ایجاد تحوالت اساسی در بازار آمریکا است و این امر  است که در حال حاضر در« های عظیماداده»

 الجرم به سایر نقاط جهان نیز سرریز خواهد کرد.

منجر  اَبَر روندهاتوان سراغ گرفت که عدم توجه به می فنّاوریهای حوزه های متعددی در تاریخ شرکتمثال

ها پیش از ظهور که سال است ها شرکت پوالرویداست. یکی از این مثال شدهبزرگهای به شکست

های موفقیت یک شرکت چاپ فوری عکس را توسعه داده بود و یکی از مثال فنّاوریهای دیجیتال دوربین

 شدهگرفتههایی به بازار عرضه کرده بود که در عرض کمتر از یک دقیقه عکس خالق بود. این شرکت دوربین

هایی بود که در همین شرکت از اولین شرکت اتفاقاً کردپ میچارا ظاهر کرده و روی کاغذهای مخصوصی 

های دیجیتال را در اولویت دوربینولی توسعه بازار  دیجیتال ساخته و به بازار عرضه کرد دوربین 1996سال 

این شرکت علیرغم اینکه خود از پیشتازان ساخت دوربین دیجیتال بود ولی در شناخت بازار آینده قرار نداد. 

در پی  ضعیف عمل کرد و به همین دلیل دیجیتال شدن بود، سویبهحرکت  که ناآن زم بَر رونداَآن و درک 

درخواست  2001از گردونه رقابت خارج شد و در سال  کداک ازجملهرقابت شدید با چند شرکت دیگر 

 ورشکستگی کرد.

 مثالعنوانبه گذارد.اثر می هاشرکت همه طنزی گزنده بر صورتبهبنیان رحمی بازار رقابت در حوزه دانشبی

االیام از پیشتازان صنعت فیلم و دوربین عکاسی بود. است، این شرکت از قدیم ذکرقابلدیگر شرکت کداک 

و عکاسی بازار بزرگی داشت که کداک بخش بزرگی از آن را تحت سیطره خود داشت.  برداریفیلمصنعت 

تشخیص داده بود توانسته بود با  درستیبهدیجیتالی شدن صنایع را تا حدودی  سویبهاین شرکت که تغییر 

                                                                                                                                              

171 Megatrend 
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 حضورداشته همچنانمناسب، بازار خود را تضمین کرده و در حوزه عکاسی دیجیتال نیز  شناسیموقعیت

با موقعیت قبلی خود که سهم عمدة بازار دوربین، فیلم و چاپ را در اختیار داشت، فاصلة  هرچندباشد 

 ی گرفته بود.زیاد

 

 ابلیت چاپ فوری عکسدوربین پوالروید و ق 

این شرکت که از ها کداک را نیز از گردونه رقابت خارج کرد. اَبَر روندنیز دیری نپایید و تغییرات  این حضور 

ها پس از ورشکستگی پوالروید وضع خوبی های دیجیتال جیبی بود تا سالترین تولیدکنندگان دوربینعظیم

دیگر عقب افتاد و آن  اَبَر روندهای دیجیتال داغ بود. ولی کداک نیز از یک بازار دوربین راکهچداشت 

های هوشمند آیفون و اندروید بود که مشتریان را از حمل یک دوربین دیجیتال گسترش و فراگیری گوشی

ردی به س جیبی ی دیجیتالهابازار دوربین تدریجبهها ن گوشیایفزاینده کرد. پس از رشد نیاز میجیبی بی

 ورشکستگی شد. شرکت کداک نیز مجبور به اعالم 2012گرایید و در سال 

بنیان امری روترین ناحیه اقتصاد دانشپیش مثابهبهسیلیکون  خالصه توجه و رصد روندهای درة طوربه 

سیلیکون و  اقتصادی بین درةتالفات ساختاری و ناپذیر و مهم است. در این میان غفلت از اخآموزنده، اجتناب

 های سنگینی گردد.ها ممکن است منجر به تحمیل هزینهاَبَر روندایران و نیز و غافل شدن از 
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 :سیلیکون گذاری در درۀررسی روندهای سرمایهب
باید در  همهبااینسیلیکون وجود دارد.  اری در درةگذمایهمنابع متنوع و مفیدی برای ارزیابی روندهای سر

سیلیکون  ةگذاری در درابل اتکا در مورد روندهای سرمایهاطالعات مستند و ارقام ق آوریجمعر داشت که نظ

های اریگذعمومی اطالعات سرمایه ملزم به ارائه گذارانسرمایهاز سویی همه  چراکهیست چندان آسان ن

اری مورد اعتنا گذسرمایه درة سیلیکون یا آستانة حدودوثغور تند و از سوی دیگر تشخیص دقیقخود نیس

های میان گزارش جزئیبرای این بررسی، محل اختالف است. یکی دیگر از مواردی که منجر به اختالفات 

 است. بنیانهای دانشبندی شرکتشود تفاوت در نحوه طبقهمعتبر مختلف می

ود ولی شوثوق در این زمینه میای مورد های اختالف آمار میان برخی از گزارشهمین امر منجر به بروز پاره

الذکر، ه باید با در نظر گرفتن نکات فوقها تلقی کرد بلکخدشه در اعتبار این گزارش این امر را نباید به منزلة

 های روندها درس آموخت.د و از تحلیلکربه کلیت روندها دقت 

 قرارگرفته موردبررسیسیلیکون  گذاری در درةزیر روندهای سرمایه در این گزارش با استفاده از سه مرجع

 :است

 MoneyTree :و شرکت « جسورانههای انجمن ملی }آمریکا{ صندوق»با همکاری  شدهتهیه

قرار  موردبررسیآن را با تفصیل بیشتری که  «PricewaterhouseCoopers»حسابرسی 

 .دهیممی

 VentureSource: های مالیشرکت انتشاراتی و داده از سوی شدهتهیه.Dow Jones 

 CB Insights:  و  متمرکز است جسورانههای ی صندوقهاتخصصی بر روی داده صورتبهکه

 گذارد.ابزارهای تعاملی کارآمدی برای نمایش اطالعات در اختیار کاربران می

های متکی بر گزارش عمدتاًاست اگرچه  شدهاستفادهدر تهیه این بخش از هر سه مرجع فوق 

MoneyTree  شرکتاست که توسط PricewaterhouseCoopers است. این شرکت یکی  شدهفراهم

های بررسی صحت اکثر حساب های مالی و حسابرسی است،از معتبرترین شرکت حسابرسی و از چهار غول

پذیرد. شرکت المللی صورت میشرکت عظیم و بین مالی عمده در دنیا توسط این چهار

PriceWaterhouseCoopers در آمریکا اقدام به تهیه « جسورانههای انجمن ملی صندوق»ا همکاری ب

. کندمیدر آمریکا  جسورانهگذاری برای بررسی بازار سرمایه MoneyTreeای تحت عنوان های دورهگزارش

پذیرد دنیا صورت می های حسابرسیترین شرکتی از معظمبا توجه به اینکه این گزارش تحت نظارت یک

  ورد دقت و بررسی ویژه قرار دارد و قابلیت اتکای باالیی دارد.م طبیعتاً
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 :سیلیکون گذاری در درۀی بر روندهای سرمایهمرور
سیلیکون خواهیم داشت.  های درةگذاریدر سرمایه مشاهدهقابلما در این بخش مروری اجمالی بر روندهای 

)با توجه به تاریخ و آینده قابل  «زمان»تذکر مجدد این نکته ضروری است که این روند مختص این مقطع از 

ها، بازارها و قوانین در ساختاز شرایط خاص زیر متأثر) «مکان»بینی در شرایط حال( و این نقطه از پیش

 ز آن باید با نهایت دقت عمل کرد.برداری ادر بهره روازاین استسیلیکون(  درة

 در جسورانه گذاریسرمایه هایصندوق حمایت تحت هایشرکت گذاری درنمودار زیر حجم سالیانه سرمایه

گونه که از نمودار پیداست دهد. همانفصلی نشان می صورتبهرا در طول بیست سال اخیر و  کل آمریکا

بوده است که طی حدود  2001در سال  کام داترکیدن حباب ها پیش از تگذاریبیشترین حجم این سرمایه

گذاری صرف شده است ولی به دلیل ناپایدار سرمایه 8000میلیارد دالر در بیش از  100یک سال قریب به 

افت کرده است.  %80ها حدود گذاریحجم این سرمایه ازآنپساین اقبال و حبابی بودن بازار، بالفاصله  بودنِ

ها گذاری( حجم سرمایه2008-2007سال اخیر )بعد از بحران مالی جهانی در سال  6طول  و در ازآنپس

است و طی یک سال اخیر  میلیارد دالر در نوسان بوده 40تا  30پایدار و سالمی بین ساالنه  نسبتاً طوربه

گذاری حجم سرمایه 2014منتهی به دسامبر  ماههسهدر  کهنحویبهمالیمی را طی کرده است  روند صعودِ

گذاری بوده فرصت سرمایه 1000میلیارد دالر در بیش از  15به حدود  جسورانه گذاریسرمایه هایصندوق

 میلیون دالر بوده است. 15گذاری حدود متوسط ارزش هر سرمایه طوربهاست که 

 

 آمریکا در جسورانهگذاری های سرمایهتحت حمایت صندوق هایشرکتدر  گذاریسرمایه

 (چپ)محور  نارنجیگذاری: خط سرمایه تعداد (راست)محور  هاگذاری: ستوندالری سرمایه حجم

 

خصوصی و مستقل باقی  صورتبهمتوسط بیش از گذشته  طوربههای نوپا اخیر شرکت هایسالاست که در  ذکرشایان
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خود موجب نیاز به جذب سرمایه جدید شده و بخشی از روند رو به  نوبهبهدهند، این امر مانند و به رشد خود ادامه میمی
 40بیش از  2014که در سال . شایان توجه است استهای اخیر از این طریق قابل توضیح گذاریرشد حجم سرمایه

از  %52بوده است. بر اساس آمار موجود، حدود  دستازاینمیلیون دالر  100های باالی مورد از جذب سرمایه
 Dبرای سری  %10یا سوم،  Cسری  %19)مربوط به دور سوم یا باالتر جذب سرمایه بوده است  درواقعها گذاریسرمایه

 دور سوم یا باالتر( %52 درمجموعیا باالتر و  E سریبرای  %23یا چهارم و 

 :سهم درۀ سیلیکون
 ازاینپیشنمودارهای  روازاینمیسر نیست  تنهاییبههای موجود برای درة سیلیکون تفکیک بسیاری از داده

های تفکیکی برای درة سیلیکون در دسترس است که برخی داده وجودبااین. گرفتندبرمیهمة آمریکا را در 

 ؛بنیان در آمریکا پی بردهای دانشاین ناحیه در گسترش شرکت توجهقابلتوان به سهم می هاآنبا مقایسه 

 در این ناحیه بوده است. جسورانهگذاری های سرمایهها از سوی صندوقگذاریسرمایه %44 مثالً

 

 

 کل بوده است. %44حدود  2014در آمریکا. در فصل آخر سال  جسورانهگذاری سهم درۀ سیلیکون از سرمایه

 

 :خروج ةمسئل
کسب حداکثر بازگشت سرمایه در یک دوره زمانی مشخص  جسورانهگذاری های سرمایههدف اصلی صندوق

گذاری حضور دارند و در مراحل اولیه سرمایه صرفاً هاآن روازاینساله است.  5تا  3 معموالً بلند چنداننهو 

ل سرمایه و گذاری و نقد کردن اصیعنی به دنبال خروج از آن سرمایه« خروج راهبرد»بعد از چند سال دنبال 

 وجود دارد: جسورانهگذاری اصلی برای خروج از یک سرمایه شیوهستند. دو سود آن ه
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(میلیارد دالر)۲۰۱۴سرمایه 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

 عرضه سهام گوگل و اپل در بازار بورس از این سنخ است. مثالًتوانند سهام شرکت را بخرند می

 «و  کندمی ترکوچکاقدام به خریدن شرکت  تربزرگ معموالًن یک شرکت که در آ« ادغام و تملک

خارج  گذارانسرمایهتوانند سهم خود را نقد کنند و از خیل می جسورانه گذارانسرمایهاز خالل آن 

 این سنخ است.از  گوگل توسط 172شوند. خریداری اسکایپ توسط مایکروسافت یا خریداری نست

 

 :عمومی سهام روندهای عرضة
افت  2000در سال  فنّاوریپس از شکستن حباب  بنیاندانشهای عمومی سهام در حوزه شرکت عرضة

رسید. در  2007مورد در سال  80به حدود  2001مورد در سال  20شدیدی کرد و با روندی آرام از حدود 

عرضه  ازجملهار سهام و باز ةو با فرارسیدن بحران مالی جهانی دوباره افت شدیدی در هم 2008سال 

اخیر عرضه عمومی سهام  هایسالشود. پس از رونق نسبی در طول می عمومی این سهام مشاهده

به  2014روند رو به رشدی را طی کرده است و در سال  جسورانههای صندوق موردحمایتهای شرکت

 رسیده است. 2000مورد پس از حباب سال  105بیشترین مقدار خود یعنی 

در سال ها IPOمورد از  59و  اندداشتهرشد خوبی  اخیراً فناوریزیستهای حوزه است که شرکت توجهلقاب

 بوده است. فناوریزیستدر حوزه  هاآنیعنی بیش از نصف  2014

 

 173:روندهای ادغام و تملک

ادغام و »های خود گذاریاز سرمایه جسورانهگذاری های سرمایههای اصلی خروج صندوقیکی دیگر از شیوه

 تربزرگهای های نوپای موفق توسط شرکتاست. اکثر شرکت تربزرگهای توسط شرکت« تملک

 500متوسط ساالنه  طوربهشوند. در ده سال اخیر در آمریکا ها جذب میو در آن شرکت شدهخریداری

اند. اگرچه تعداد ادغام و تملک شده تربزرگهای توسط شرکت جسورانههای شرکت تحت حمایت صندوق

ها تغییرات کمی داشته است ولی توجه به این نکته ضروری است که اندازه دالری معامالت در این تملک

به دلیل  عمدتاًمیلیارد دالر رسیده است که  85به  2014اخیر رشد زیادی داشته است و در سال  هایسال

 بوده است. بوکفیساز سوی  آپواتسآوری مثل خرید مله سرسامرشد ارقام این معامالت از قبیل معا

                                                                                                                                              

172 nest.com 
173 Merger and Acquisition 
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. تعداد با جسورانهگذاری های سرمایهصندوق موردحمایتهای معامالت ادغام و تملک برای شرکتتعداد و حجم 

 است.  شدهداده( نشان چپ محورخاکستری ) هایستونمیلیارد دالر( با  برحسبخط قرمز )محور راست( و ارقام )
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ادغام و تملک در شرکتهای تحت حمایت صندوقهای جسورانه

(میلیارد دالر)ارزش دالری مبادالت  تعداد
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 :سیلیکون ها در درۀترین حوزهمطرح
ترکیبی بوده  نوعیبه فناوری پیشرفتهصنایع  هرچند هستند موردتوجهسیلیکون  های مختلفی در درةحوزه

های مختلف استفاده در زمینه افزاریافزاری و سختهای گوناگون اعم از نرمای از فناوریمجموعهو از 

بیشتری  موردتوجهاخیر  ةدر طول دو دهاعم  طوربه افزارنرم حوزة کهفت توان گمی وجودبااینشود ولی می

در فصل  کهطوریبهپذیرد ها در این زمینه صورت میگذاریسرمایه %50تا جایی که بیش از  است قرارگرفته

گذاری شده است. این رقم معادل ساالنه بیش میلیارد دالر در این زمینه سرمایه 3بیش از  2014آخر سال 

با اختالفی زیاد در رده بعدی قرار داشته است  فناوریزیست حوزة 2014سال  . دراستمیلیارد دالر  12از 

 رمایه داشته است.میلیون دالر جذب س 600حدود  2014در فصل آخر سال  کهنحویبه

 

. 2014به تفکیک صنعت در فصل آخر سال  سیلیکون درۀگذاری )طی سه ماه( صورت گرفته در حجم سرمایه

 ها پیشتاز است.و با اختالف نسبت به سایر حوزه %50با سهم  افزارنرمحوزه 

 :سیلیکون های مطرح در درۀروندهای حوزه
سیلیکون  بنیان در درةهای دانشگذاری در حوزهای سرمایهدر این بخش به بررسی سیر تاریخی و رونده

توان اثرات متقابل تحوالت جالب توجه خواهد بود که می جهتازآن خصوصبهپردازیم. مرور این روندها می

واقع  تأکیدمورد  ازاینپیشگونه که را مشاهده کرد. همان جسورانهگذاری حوزه سرمایه کالن در اقتصاد و
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(میلیارد دالر)به تفکیک صنعت ۲۰۱۴حجم سرمایه گذاری در سه ماهه پایانی 
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شد، اگرچه بررسی این روندها آموزنده است ولی در درس گرفتن از آن باید به بستر اجتماعی، تاریخی و 

 توجه کافی داشت وگرنه ممکن است موجب بدفهمی و اشتباه گردد. هاآناقتصادی 

 :افزارنرمگذاری در صنعت روند سرمایه
است.  جسورانهگذاری های سرمایهقجذب سرمایه از صندو پیشتازسیلیکون  در درة افزارنرمصنعت 

زیادی  نسبتاًاخیر رشد  هایسالها در این حوزه طی گذاریگونه که از نمودار زیر پیداست روند سرمایههمان

همین امر  اتفاقاًبیشتر شده است.  2000در سال  فنّاوریهای تاریخی حباب را تجربه کرده و حتی از رقم

ها نیز دربرگیرنده نوعی گذاریرده که مبادا دور اخیر اقبال به این سرمایهنظران را نگران کبرخی از صاحب

ها که به بیش از گذاریدهد که دور اخیر رشد سرمایهنشان می چندسالهبررسی روند  وجودبااینحباب باشد. 

 رسیده است روندی منطقی و تدریجی داشته و بنیادهایی قوی دارد. 2014میلیارد دالر در سال  12

 600مورد بوده است که به بیش از  150متوسط در هر فصل حدود  طوربهتعداد معامالت این حوزه نیز 

 منجر شده است. 2014معامله در سال 

 

 سیلیکون ۀدر در افزارنرمدر حوزه  جسورانههای گذاریروند تاریخی تعداد و حجم سرمایه 
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حوزه نرمافزار

(میلیون دالر)حجم سرمایه گذاری  تعداد
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 :فناوریزیستگذاری در صنعت روند سرمایه
 جسورانهگذاری های سرمایهمورد اقبال صندوق افزارنرمدر دره سیلیکون پس از  فناوریزیستصنعت 

اخیر  هایسالها در این حوزه طی گذاریگونه که از نمودار زیر پیداست روند سرمایهاست. همان قرارگرفته

چندان مورد  2000سال در  فنّاوریرشد تدریجی و پایداری را تجربه کرده است. این صنعت در زمان حباب 

های نوپای درة سیلیکون می داشته است. شرکتسال اخیر روند بطئی و مالی 10اقبال نبوده است و در طول 

 .اندکردهمعامله سرمایه جذب  120میلیارد دالر در طی  3حدود  2014در سال  فناوریزیست در حوزة

 

 در دره سیلیکون فناوریزیستر حوزه د جسورانههای گذاریروند تاریخی تعداد و حجم سرمایه

 :گذاری در صنعت رسانه و سرگرمیروند سرمایه
های ها و سرگرمی است که شبکهرسانه است حوزة قرارگرفتهاقبال زیادی  مورد اخیراًجالب دیگری که  حوزة

افت  2000ان سال گذاری در این حوزه پس از بحر. سرمایهگیردبرمیرا نیز در  ایرایانههای اجتماعی و بازی

پایدار رشدی آهسته ولی  نسبتاًاخیر با روندی  هایسالشدیدی کرده و به نزدیک صفر رسید ولی طی 

رسد افزایش شدیدی را تجربه کرده است که به نظر می 2014پیوسته را دنبال کرده است. البته اواخر سال 
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(میلیون دالر)حجم سرمایه گذاری  تعداد
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زیاد و عالقه  توجهجلبمیلیارد دالر باعث  19به قیمت  بوکفیستوسط  آپواتس آورسرسامناشی از خرید 

 به این حوزه شده باشد.

 

 سیلیکون در حوزه رسانه و سرگرمی در درۀ جسورانههای گذاریروند تاریخی تعداد و حجم سرمایه 

 

 :یهادمهینگذاری در صنعت روند سرمایه
شدند  هادی ایجاددر صنعت نیمه 1970و  1960های که در دهه های زیادیشرکت واسطهبهدره سیلیکون 

افزاری و های سختگذاری روی حوزهمدت زیادی است که سرمایه وجودبااینسیلیکون معروف شد.  به درة

گذاری در یهکه از نمودار زیر پیداست روند کلی سرما گونههمانهادی رو به افول بوده است. نیمه خصوصبه

دالر در  میلیون 300حدود  2014گذاری در این حوزه در سال سرمایه هکنحویبهاست  این زمینه نزولی

 است. 2011معامله بوده است که کمتر از نصف این میزان در سال  40حدود 
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حوزه رسانه و سرگرمی

(میلیون دالر)حجم سرمایه گذاری  تعداد
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 هادی در دره سیلیکوننیمه در حوزۀ جسورانههای گذاریسرمایهروند تاریخی تعداد و حجم 

 : نگاه به آیندهپیشتازهای حوزه
 نگری بسیار دشوار است! زیراآینده عنوانبه سیلیکون در درة پیشتازو  موردتوجهرستی از موضوعات تهیه فه

، باید ثانیاًد. شونسال موارد زیادی حذف و یا اضافه میسریع است و در طول هر  بسیار فنّاوری سیر تحوالت

در سطح جهانی نیز  ن استاگرچه ممک نظران نیزتوسط بعضی صاحب شدهارائههای فهرست دقت داشت که

 روازاینآمریکا، هستند.  عمدتاًاول معطوف به نیازهای یک بازار خاص،  در وهلة عموماًولی  باشند تأثیرگذار

منبعی برای الهام و یادگیری نحوه  ها را باید به مثابةدر این فهرست ذکرشدهاست که بسیاری از موارد 

 ها دید.تعیین اولویت

در آینده  فنّاوریگذاری و توسعة های متنوع نسبت به روند سرمایهموارد متعددی از دیدگاهدر این گزارش 

کامبیناتور و بعضی از نهادها نظیر وای هایگاهنظرها شامل روندهای آکادمیک و است. این دیدگاه شدهمطرح

اند. همة این موارد مطرح کردهخود را  نگرانهآیندههای نظران نیز در گفتگو با آنان دیدگاهتای است، صاحب

قرار  موردتوجهای توانند نسبت به نگرش به آینده با دقت نظر نسبت به شرایط ویژة محلی و منطقهمی

 گیرند.
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حوزه نیمه هادی

(میلیون دالر)حجم سرمایه گذاری  تعداد
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 :سیلیکون از دریچه آمار درۀ
 

 شدهارائهپوستر  صورتبهسیلیکون  آمارهای مفید برای آشنایی با درة در این فصل با نگاهی گذرا برخی از

 :گیردبرمیاست و موارد زیر را در 

 جسورانهگذاری سرمایه 

 سرمایه انسانی جهانی و تنوع فرهنگی 

 درآمدزایی و ایجاد شغل 
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 :جسورانهگذاری سرمایه
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 :سرمایه انسانی جهانی و تنوع فرهنگی
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 :درآمدزایی و ایجاد شغل
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