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  پيشگفتار

در  .كند ، توجهت را جلب مياند سر برآورده از آن پي اچ  ها و گوگل و سيسكو و قبل از آن كه ياهودر استنفورد كه باشي اين

عنوان پروژة كارشناسي ارشدشان طراحي و پاكارد به سنج صوتي كه هيوليت يك نمونه از نوسان راهروي ورودي دانشكدة برق

انجاميد، و در دانشكدة كامپيوتر اولين كامپيوتري كه گوگل روي آن به عنوان پروژة  پي اچ شركت تأسيسكرده بودند و به 

و من ! شركت نوپا تأسيسبراي  همكاردر و ديوار پر از آگهي است براي جذب . اندازند ع شد، آدم را به فكر ميدانشجويي شرو

، راز استنفورد را در دو ام به دنبال راز و رمز درة سيليكون بودم ولي قبل از آن كه به عنوان پژوهشگر مهمان به استنفورد آمده

تواني را ميهر درسي ، محدوديتي ندارد اصالًاي باشي  كه دانشجوي چه رشتهاول نظام آموزشي بسيار پويا، اين .چيز ديدم

هاي  توانند درس كند همه مي اي است، برق باشي يا رياضي يا پزشكي يا كامپيوتر فرقي نمي ها به شدت بين رشته نامهبر .يبگير

به دنبال نوآوري و حل  ،وقتي با كيفيت كار كني .چيند اش را خودش مي متنوع بگيرند و درواقع هر دانشجويي برنامه تحصيلي

انجامد كه ممكن است نتايج  مي فناورانهكند و هم به دستاوردهاي علمي و  روي كه هم رضايت خاطر فراهم مي مسئله مي

هاي دانشجويي  هاي پژوهشي يا پروژه اي اعم از پروژه راز ديگر استنفورد در اين است كه هر پروژه. داشته باشد همراهبزرگي به 

اي را حل كرده  يجه هستند، ممكن است در مسير كار تغيير جهت بدهي ولي به هر صورت حاصل كار بايد مسئلهبه دنبال نت

  .است  گذاشته تأثيريي دانشگاه استنفورد بر روي درة سيليكون هم پويا .دست دهدمشخصي به ةشد و نتيجبا

آمده بود به گپ و گفت گذاشته  اينجا اده كه براي بازديد بهز ها در شناخت راز و رمز درة سيليكون را با دكتر قاسم اين كنجكاوي 

زاده  دكتر قاسم. را مدون كنيم و در اختيار دوستانمان در ايران قرار دهيم جوهايمانوپيش آمد كه نتايج جستبوديم كه اين ايده 

 )نت علمي و فناوري رياست جمهوريالملل و تبادل فناوري معاو معاون امور بين( بيرنگ مرتضي عليمهندس دنبالش را گرفت و 

كرد به پشتيباني اين ايده برآمد و حاال در جايگاه  هاي مدون فكر مي فكر بود و فراسوي قالباش خوش هم كه از دورة دانشجويي

كم قرار شد كم. هاست ها و فعاليت گونه حمايت، بيش از پيش به دنبال اينيجمهور تسامديريتي در معاونت علمي و فناوري ري

مروتي . يك كار مطالعاتي در شناخت درة سيليكون انجام دهيم، دوستانم محمد مروتي و محمد اكبرپور را به كمك فرا خواندم

برق شريف بوده و دكتري اقتصاد گرفته و حاال محقق پسا دكتري در استنفورد است، اكبرپور هم برق شريف بوده و مشغول اتمام 

  !شد پيدا كرد بهتري براي چنين كاري نمي هايهمكاراز محمدها كه . ورد استدكتري اقتصاد در استنف

  هفت
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كار به  ،تدوين كرديم، هرچند در عمل بيش از سه برابرِ برآورد اوليه را دست به كار شديم و طرح اوليه و برآورد زماني براي انجام كار

هاي تاريخي و عوامل موفقيت درة سيليكون جلو  اي در ريشه ابخانهبه هر صورت كار را شروع كرديم با مطالعات اوليه و كت! درازا كشيد

در مسير . تاز همه را بررسي كرديمهاي پيش فته تا مراكز رشد و شركتاز استنفورد گر. رفتيم و به بررسي اكوسيستم آن پرداختيم

مان هم كه در  دوستان ايراني طبعاً. بررسي و مطالعه بارها طرح اوليه تغيير كرد كه تا جايي كه ممكن است حق مطلب ادا شود

با . داشتنداي  گاه ويژهجايدر اين مطالعه  اند نيز گذار بودهتأثيرآفرين و  گذار در درة سيليكون نقش ، كارآفرين و سرمايهفناوركسوت 

ي آگاه فناور ةان نسبت به توسعش و ديدگاه  ها گفتگو كرديم و از نحوة كار و فعاليت ها تا جوان كسوت از پيش يها در طيف اي از آن عده

توان در نظر گرفت تدوين  يكي از كارهايي كه در ادامة اين پروژه مي .هاي ايرانيان در درة سيليكون اي است از موفقيت شديم كه نمونه

  . ها نفر از ايرانيان كارآفرين و موفق در درة سيليكون است ده  تاريخ شفاهي از ديدگاه

براي شناخت دقيق امور حقوقي و مالي در اكوسيستم درة سيليكون دو تن از وكالي مبرز ايراني به ما كمك كردند، رابرت بابايي 

ها ساعت كار  ها اطالعات ذيقيمتي به ما دادند كه با ده وكيل ثبت اختراعات و آرمان پهلوان وكيل امورحقوقي و ثبت شركت

حاصل تجربياتشان را سخاوتمندانه با ما در ميان گذاشتند كه در  بابايي و پهلوانها نبود،  انستن آناي و مطالعاتي امكان د كتابخانه

تدوين  ،توان به آن پرداخت يكي ديگر از كارهايي كه در ادامة اين مطالعه مي .ها استفادة وافري برديم تدوين مبحث اكوسيستم از آن

  .يات فني به آن توجه كردئجانبه و با جزتوان به طور همه ميهاست كه  مفصل و دقيق مدل مالي و حقوقي شركت

  :هاي بيشتري نيز مواجه هستيم با سؤال

پرور تبديل شود تا نوآوري و  ناپذير به نظامي پويا و خالقيتفاتواند از نظام قالبي و انعط چگونه نظام آموزشي ما مي ●

 ها باشد؟ حل مسئله در مقياس جهاني آرمان همة جوان

بنيان هاي نوآورانه و دانشهاي اقتصادي، حقوقي و مالي براي ايجاد فضاي كسب و كار جهت فعاليترساختچه زي ●

 مورد نياز هستند؟

بازي اسير  ساالري يا رانت عنوان مركز رشد در نقاط مختلف كشور درست كنيم تا در چنگال ديوانچگونه فضاهايي به ●

 ها كمك كنند؟ و نوآوري جوان نباشند تا بتوانند به طور واقعي به خالقيت

هايي كه در  چگونه از ايرانيان موفق در عرصة كارآفريني براي توسعة فناوري در كشور كمك بگيريم و به جوان ●

 روند كمك كنيم تا با كار خالقانه به كارآفريني توجه داشته باشند؟ چرخش نخبگان به نقاط ديگر جهان مي

هاي جديدي منجر شود نشان از  توان مطرح كرد ولي اينكه حاصل يك كار مطالعاتي به سؤال هاي زيادتري نيز مي سؤال حتماً

اي تخصصي جهت پژوهش انديشكدهاندازي  شايد راهيافتن پاسخ مناسب به اينگونه سواالت بررسي و براي  !پويايي آن كار است

هاي تواند رهيافتبنيان ميبه اقتصاد دانشموضوعات مبتالة و رصد پيوستاستمرار  با اين انديشكده. مناسب باشددر اين زمينه 

  . الزم را در اين زمينه ارائه نمايد

هاي مشتاق و انديشمند ما كه  هرچند ما به دنبال راز درة سيليكون بوديم كه شايد آن را در اكوسيستم آن يافتيم ولي جوان 

  .                  به فراسوي آن نيز دست خواهند يافت حتماًطلبند،  آورد جهاني مي هم

  تابش يحيي

  كاليفرنيا استنفورد،

 1394خرداد                                                                  هشت                                                                         



مقدمه
بیشتر با ) آمریکادةایاالت متح(جنوبی خلیج سانفرانسیسکو در کالیفرنیاي شمالی ۀکالرا در ناحیدرة سانتا1950دهۀتا نیمۀ

هاي پیشرفته است و هاي مختلف فناوريهاي معتبر در زمینههاي میوه پوشیده شده بود، جایی که اکنون پایگاه شرکتباغ
.درواقع درة سانتاکالرا را به درة سیلیکون تبدیل کرده است

.سیلیکون در جنوب سانفرانسیسکونمایی از درة



درة سیلیکونشناخت 2

هاي سیلیکونی تبدیل شد، ولی نجا ناشی شد که این ناحیه به مرکزیت نوآوري و تولید تراشهدرة سیلیکون نیز از آاصطالح 
براي بسیاري از شدهاي پیشرفته، و پایگاهیفناوريهاي نوآورانه در زمینۀهمه فعالیتبعدها درة سیلیکون مصداقی شد از 

.نوپاهاي بزرگ و معتبر و هزاران شرکت شرکت

شکل گرفت که اي است و در جامعهباید در نوآوري وکارآفرینی جستجو کرد که درواقع جوهر اقتصاد آزادروح درة سیلیکون را
ن و وس ادیساموامین فرانکلین، ترآفرینان و نوآوران بزرگی چون بنجاي که کافرهنگی دارد، جامعهايکارآفرینی در آن ریشه

- داند و مخاطرهاقتصادي و ایجاد اشتغال را کارآفرینی میۀاصلی در توسعاي که کلید اند، جامعههنري فورد در آن سر برآورده

.شناسدپذیري را ضرورتی براي به ثمر رسیدن نوآوري می

راز درة سیلیکون در ِاکوسیستم مناسب آن نهفته است، سیستمی که به طور تاریخی شکل گرفته است و در حال حاضر درة 
سیستم درة سیلیکون از اکو. استهاي پیشرفته بدل کرده سیلیکون را به مترادفی با نوآوري و کارآفرینی در زمینه فناوري

ي گذارسرمایهشود و با استعدادهاي خالق در گوشه و کنار شروع میو یا تالشِها و مراکز پژوهشیپردازي در دانشگاهایده
گیري انجامد که اگر محصولِ مناسبی باشد و جهتاي میهستۀ اولیه و با ایجاد شرکت نوپا به تولید فناوري و یا محصول اولیه

گذاري مناسب و توسعۀ ا با سرمایهگیرد تقرار میخطرپذیرگذاران مناسبی نسبت به بازار داشته باشد مورد توجه سرمایه
شوند و یا خود به هاي بزرگ میهاي موفق یا جذب شرکتبازار و رشد شرکت بینجامد، باالخره شرکتبه توسعۀمحصول

ل سیستم در طی چند دهه شکاین اکو.دهند شاسهامی عام وارد بورس سهام خوعنوان شرکت و بهکنندمیاندازة کافی رشد 
گرایی درة سیلیکون در یک شرایط تاریخی ویژه با هم. زنداقتصادي مبتنی بر نوآوري را رقم میۀگرفته است و فرایند توسع

بدیل و الگوي اقتصاد نوآورانه علم، فناوري و صنعت، اقتصاد و تجارت، و فرهنگ و هنر شکل گرفته است و امروزه به مرکزي بی
. ده استبنیان در جهان تبدیل شو دانش

این در بنیان ضروري است و اقتصادي دانشۀریزي در جهت توسعشناخت درة سیلیکون و فرایندها و الگوهاي آن، براي برنامه
هاي تاریخی و عوامل نخست به واکاوي ریشهرة سیلیکون،شده در راستاي شناخت دمجموعه به منظور ارائۀ مطالعات انجام

عینی و يهانشینیم که آشنایی با فعالیتپردازیم، سپس پاي صحبت کارآفرینانی موفق میموفقیت در درة سیلیکون می
ها و آندر درة سیلیکون و تنوعالیت نهادهاي پشتیبان کارآفرینی آموز است، بررسی نحوة فعهاي آنان بسیار درسدیدگاه

ۀدانشگاه استنفورد پیشگام توسع. کندهاي درة سیلیکون حاصل میتاز، شناخت عمیقی از فعالیتهاي پیششنایی با شرکتآ
ري است که به آن بنیان در جهان است لذا آشنایی با نظام حمایت از کارآفرینی در استنفورد ضرورت دیگکارآفرینیِ دانش

به نگاهی. ایمیگر دانشگاه معتبر این ناحیه یعنی دانشگاه برکلی نیز توجه کردهپرداخته شده است، به مقولۀ کارآفرینی در د
سیستم فرایندهاي ِاکوها و معرفی اجزا، مؤلفهي بخش دیگر این مجموعه است که بافناورهاي موفق در زمینه توسعۀشرکت

از فناوريهاي پویاي توسعۀجهتبهنگاهیبا .یابدگذاري ادامه میهاي حقوقی و مالی و سرمایهدرة سیلیکون و زیرساخت
بنیان فراهم آید و راهی شناختی از اقتصاد نوآورانه و دانشبا شناخت درة سیلیکون، پذیرد تا پایان میگزارش ، زبان آمار و ارقام
.نو گشوده شود



واکاوي درة سیلیکون
شناخت درة سیلیکون بدون بررسی زیراپردازیم، هاي تاریخی و عوامل موفقیت به واکاوي درة سیلیکون میبا بررسی ریشه

انه هاي نوآورگردیم و با شروع فعالیتهاي تاریخی به چند دهۀ گذشته باز میدر بررسی ریشه. سیر پیشرفت آن میسر نیست
و باالخره با بررسی پیوترهاي شخصی و شبکه و اینترنتکامها، توسعۀها و ریزتراشهمه هادينیبا بررسی توسعۀ. شویمآشنا می

هاي درة سیلیکون و به ویژگیادامه با بررسی عوامل موفقیتدر. دهیماجمالی نظام درة سیلیکون، بررسی تاریخی را پایان می
.و به معرفی اکوسیستم درة سیلیکون نیز خواهیم پرداختکنیمتوجه مینیزهاي نسبی آنمزیت

هاي تاریخیریشه
اي نوآورانه است که دانشگاه استنفورد و استادان و فارغ التحصیالن آن در این امر نقش ویژههاي درة سیلیکون مرکز توسعه فناوري

التحصیالن استنفورد مهندسی دانشگاه استنفورد، استادان و فارغةاستاد و رئیس دانشکدفردریک ترمن1930ۀدر اواخر ده. اندداشته
.هاي پیشرفته تشویق کرد و مورد حمایت قرار دادفناوريۀتوسعۀهایی در زمیناندازي شرکترا به راه

1900- 1982ترمنفردریک
.شودمییادسیلیکوندرةپدرعنوانبهاواز
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استنفورد التحصیالن مهندسی برق دردو تن از فارغ. استhpهاي ترمن شکل گرفت شرکتنخستین شرکتی که پیرو توصیه
ۀاولیسرمایۀ.گذاري کردندپایه1939را در سال hpشرکتو دیوید پاکاردهیولیتهاي ویلیام کالسی بودند به نامکه هم

پدري دیوید پاکارد در پالوآلتو در ۀشرکت در گاراژ خان. ها قرار دادشرکت بیش از چند صد دالر نبود که ترمن در اختیار آن
.نزدیکی دانشگاه استنفورد شروع به کارکرد

شودمیشناختهسیلیکوندرةزادگاهعنوانبهکرد،کاربهشروعآندرhpشرکتکهگاراژي
.استشدهثبتملیاثریکعنوانبهو

کارشناسی ارشد خود در دانشگاه استنفورد ةعنوان پروژهیولیت و پاکارد بهساز صوتی بود کهیک نوسانhpاولین محصول
با توسعۀ hpشرکت ،هادر ادامۀ فعالیت. و با تولید آن به طور صنعتی آن را به بازار ارائه کردندروي آن کار کرده بودند

.ه استها در درة سیلیکون تبدیل شدترین شرکتبه یکی از بزرگدر چند دهۀ گذشته، محصوالت متنوع 

گذاري کردند، مدل جدیدي که با پایهسازي آنفناوري و تجاريۀو چند شرکت دیگر مدل جدیدي را براي توسعhpشرکت
صورت ي و راه اندازي یک شرکت بهگذارسرمایهشود و پس از آن با هاي پژوهشی شروع میخالقانه و نوآوري در آزمایشگاهکار

.گرددتجاري به بازار ارائه مییمحصول

دار شی رادیو را در دانشگاه هاروارد عهدهو همزمان با جنگ جهانی دوم مسئولیت آزمایشگاه پژوه1940ۀترمن در اوایل ده
جنگ جهانی دوم به . الکترونیکی در دورة جنگ به انجام رساندمخابراتی وصنایع دفاعیۀاي در راه توسعشد و خدمات ارزنده

در یرهاي مخابراتیِ کشورهاي درگهاي مخابراتی و رادارها و کنترل سیستمسیستمۀالکترونیکی بود و توسعیمعنایی جنگ
در وزارت دفاع ایاالت متحده نیز هرچند در گذشته امور پژوهش و توسعه را منحصراً. اي پیدا کرده بوداهمیت ویژهجنگ

هاي متعددي را به بعضی از ها شد و پروژهبرد در این دوره متوجه توانمندي دانشگاههاي اختصاصی جلو میآزمایشگاه
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کرد محقق و دانشجو را مدیریت و راهبري می850تحقیقاتی رادیو در هاروارد حدود آزمایشگاهترمن در . ها واگذار کرددانشگاه
.براي صنایع جنگی و دفاعی حاصل کردمخابرات و الکترونیک ۀو دستاوردهاي ارزشمندي در زمین

ف دیگر ایع دفاعی بودند و از طرصنمند به دریافت اعتبارات پژوهشی ازها همچنان عالقهپس از پایان جنگ از یک سو دانشگاه
ترمن پس . ها بودادامۀ این همکاريها حاصل شده بود نیز توجیه مناسبی برايجنگ از این پروژهتجربیات موفقی که در دورة 

اي نبرده بود و هاي صنایع دفاع بهرهاز پایان جنگ به دانشگاه استنفورد برگشت و هرچند در دورة جنگ استنفورد از بودجه
تحقیقات در صنایع دفاع به ةهاي ویژهاي دفاعی انجام نداده بود ولی با حضور ترمن به یکی از قطبنقشی هم در انجام پروژه

ۀ هاي زیادي که به این امر اختصاص داده شد موجب توسعبودجه. ویو تبدیل شددر الکترونیک، مخابرات و مایکروویژه
ها از یک سو پاسخگوي این آزمایشگاهۀدستاوردهاي فناوران. ه استنفورد گردیدهاي پژوهشی متعددي در دانشگاآزمایشگاه

ۀاولیر اطراف استنفورد انجامید که هستۀبیشتري دۀهاي فناورانشرکتتأسیسنیازهاي صنایع دفاعی بود و از سوي دیگر به 
.درة سیلیکون را شکل دادۀتوسع

به بعداً(پارك صنعتی استنفورد 1951ی در جوار دانشگاه استنفورد در سال هاي صنعتهرچه بیشتر فعالیتۀترمن براي توسع
هاي صنعتی ها فضاهاي مناسبی به شرکتکرد و در آنتأسیسهاي دانشگاه را در زمین)پژوهشی استنفورد تغییر نام دادپارك

صنعتی و فناوري بسیار فعال تبدیل شود و جنبشی براي ۀاین امر باعث شد که این منطقه به یک منطقمعتبر اجاره داده شد و
صورت شد بههاي پژوهشی استنفورد حاصل میهاي پایه که در آزمایشگاههاي نوپا شکل گرفت و بسیاري از فناورياندازي شرکتراه

.درة سیلیکون را فراهم کردات رونق بیشتر موجببازار ۀو توسعهاي پایه فناوريۀبازار عرضه گردید و توسعمحصولی تجاري به

کرد باید از صنعت میکروالکترونیک و ساخت ترانزیستور و سیلیکون توسعه پیداکه در درةاي هاي پایهاز مهمترین فناوري
و جان 2هاي ویلیام برتینبه نامبا همکاري دو دانشمند دیگر1940ۀ در اواخر ده1ویلیام شاکلی. مدارهاي مجتمع نام برد

اصلی در ساخت ةبل در شرق آمریکا موفق به اختراع ترانزیستور شدند، که از سیلیکون به عنوان مادهاي ِدر آزمایشگاه3بردین
به 1956حول عظیمی در صنایع الکترونیک شد و شاکلی با دو نفر دیگر در سال اختراع ترانزیستور موجب ت. آن استفاده کردند

.نوبل فیزیک نایل آمدندةدریافت جایز

ل هاي بِشاکلی و همکارانش در شرق آمریکا موفق نشدند براي تولید تجاري ترانزیستور اقدام مناسبی انجام دهند و آزمایشگاه
و تجاري فناورانهي در این زمینه نشان ندادند ولی شاکلی که به اهمیت گذارسرمایهو دیگر واحدهاي صنعتی رغبتی به 
هاي شاکلی به عنوان یک نهاد نیمه هاديعتی و تجاري تصمیم به راه اندازي آزمایشگاهترانزیستور توجه داشت براي تولید صن

.صنعتی و تجاري گرفت

با توجه به وابستگی خانوادگی به شمال کالیفرنیا آمد و در ماونتین ویو که در حال حاضر در قلب درة سیلیکون قرار شاکلی
ده اي از مهندسان جوان و شاکلی در شروع کار، ع. کردتأسیس1956هاي شاکلی را در سال هاديدارد، آزمایشگاه نیمه

سازي ترانزیستور بر روي ین گروه کار طراحی و تجاريا. مشغول کار بودند را دعوت به کار کردهاي بِلکه در آزمایشگاهمستعد 
آزمایشگاه ظاهر شد و روش مدیریتی ت مدیریتی در ادارةاز مدتی مشکالهاي سیلیکون را شروع کردند ولی بعدکریستال

و پیرو آن هشت تن از مهندسان برجسته از آزمایشگاه شاکلی ی مهندسان و همکاران آزمایشگاه گردیدشاکلی موجب نارضایت

1. William Shockley
2. Walter Brattain
3. John Bardeen
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آنها در صنایع بینی کرده بود که آنان موفق نخواهند شد ولیبیرون آمدند و به گروه صنعتی فیرچایلد پیوستند، شاکلی پیش
هاي مجتمع را پیش بردند و فیرچایلد اولین ها و مدارهايراحی و تولید تراشهفیرچایلد در پالوآلتو مستقر شدند و کار ط

.به صورت تجاري به بازار عرضه کند1960و مدارهاي مجتمع را در اوایل دهۀشرکتی بود که موفق شد تراشه

برتین، شاکلی، و بردین
.1956ترانزیستور و برندگان جایزة نوبل فیزیک در سال مخترعین 

هاي جدیدي را در صنایع نفره جدا شدند و شرکتهاي چندپس از مدتی هشت تن که به فیرچایلد پیوسته بودند در گروه
گذاري رمایههاي جدید و ساندازي شرکته در آن هنگام هنوز مدل جدید راهها بنیان گذاشتند، شایان توجه است کهادينیمه

خالق را iها شکل نگرفته بود، و فیرچایلد به عنوان یک گروه صنعتی، مهندسان جوان و گذاران در شرکتو مشارکت بنیانجسورانه
هاي دیگر جذب کرده بود، براي مهندسانی هم که آزمایشگاه شاکلی را محیط مناسبی براي کار و فعالیت در یک پروژه در کنار پروژه

.هاي خودشان را ایجاد کنندواقع پیوستن به فیرچایلد یک فرصت بود ولی آنان به طور طبیعی به فکر افتادند که شرکتدر،ندیدند

صنایعبهگریدتنششومورگوردونس،ینورابرت
.پیوستندفیرچایلد

صورتبهراي مجتمعمدارهاکهبودیشرکتنیاوللدیرچایف
.کردعرضهتجاري
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را پایه گذاشتند، 3از فیرچایلد جدا شدند و شرکت اینتل1968در سال 2و گوردون مور1رابرت نویسهشت نفر،میاناز
اینتل و.کردندتأسیسرا AMD4از فیرچایلد بیرون آمدند و شرکت 1969اي دیگر از متخصصان نیز در سال همچنین عده

AMDهاي پیشرفته تبدیل فناوريۀهاي سیلیکونی را به محور توسعصنایع تولید مدارهاي مجتمع و تراشه،در درة سیلیکون
.ها در جهان تبدیل شده استهاديهاي سیلیکونی و پیشتاز صنایع نیمهتراشهترین تولیدکنندةو اینتل به بزرگکردند

.نتلیاشرکتانگذارانیبنازمورگوردون

گوید تعداد ترانزیستورها در معروف شد که میقانون موراي توجه کرد که بعدها به به پدیده1965گوردون مور در سال 
افزایش نیزشود و به دنبال آن توان محاسبه و پردازشیک بار دو برابر میهر هجده ماهها، حدوداًجتمع و تراشهمدارهاي م

هاي درة سیلیکون اعم از فناورانه و تجاري و اقتصادي روي همۀ فعالیت»اصل«نوان یک ها به عقانون مور سال. کندپیدا می
ها و مدارهاي مجتمع بر اساس قانون مور، موتور محرکۀ در چند دهۀ گذشته توسعۀ توان پردازش تراشه.اساسی گذاشتتأثیر
هاي نوآورانه و خالقانه از این امر ها و تالشیتاقتصاد و تجارت در درة سیلیکون گردید و همۀ فعالۀفناوري و توسعۀتوسع
توسعۀ توان محاسباتی و پردازش است که این امر در خور اهمیت زیادي ها،مدهاي توسعۀ تراشهاپیترین از مهم. پذیرفتتأثیر

.ه استآوردهاي مختلف به باراست که نتایج متنوعی در زمینه

هايزیادي را از سالة هاي کامپیوتري و توان محاسباتی توجه عدسیستمو مدارهاي مجتمع، توسعۀهافراسوي تولید تراشه
در این دهه دو آزمایشگاه تحقیقاتی در دانشگاه استنفورد یکی آزمایشگاه هوش مصنوعی و . به خود جلب کرده بود1950

.کردنداتی کار میتوان محاسب، براي توسعۀ5هاي افزودهدیگري مرکز تحقیقات فناوري

زیادي از دانشمندان ةکرد و عدتأسیسوآلتو در پالرا 6مرکز تحقیقاتی موسوم به پاركنیز شرکت زیراکس 1970هاي در سال
ابزارهاي اطالعاتی مورد نیاز براي ادارات در آینده ۀعلوم کامپیوتر در آنجا متمرکز شدند و به کار پژوهش و توسعه در زمین

1. Robert Noyce
2. Gordon Moore
3. Intel (Integrated Electronics)
4. AMD (Advanced Micro Devices)
5. Augmentation Research Center
6. Palo Alto Research Center (PARC)
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توان محاسباتی و دسترسی تعاملی به کامپیوتر به ایدة بسیار هیجان انگیزي در درة سیلیکون توسعۀ1970دهۀ در.پرداختند
هاي اي که در آزمایشگاههاي اولیههاي زیادي در استنفورد نیز شروع شد ولی ماشیندر این رابطه تالش. تبدیل شده بود

ها، توسعۀ، بلکه ایدة اصلی در آنشدند و نه کامپیوتر شخصیوب میاستنفورد نیز ساخته شدند نه کامپیوتر رومیزي محس
. امکانات کنترل و تعامل فردي با کامپیوتر بود

.آلتوپالوراکس،یزیقاتیتحقمرکز

روایت اول اینکه دانشمندان علوم کامپیوتر در . دو روایت وجود دارد، 1970کامپیوترهاي شخصی در دهۀتوسعۀنۀدر زمی
راکس اهمیت تجاري آن را را پدید آوردند، ولی شرکت زیموسوم شدآلتوبهکهیزیراکس پارك اولین کامپیوتر شخص

.این محصول و ارائۀ آن به بازار خودداري کردي براي توسعۀگذارسرمایهنداد و از تشخیص

هاي خورة درة سیلیکون به نوعی به پاتق جوان، باشگاه هوم بورو در گرددبر می1روایت دوم به باشگاه کامپیوتري هوم بورو
1975در سال او نام داشت، 2اكنیاستیو وزه به این باشگاه رفت و آمد داشتکهایی یکی از جوان.کامپیوتر تبدیل شده بود

ر باشگاه داو هم، که3کالسی دبیرستانی او، استیوجابزهم. یک کامپیوتر شخصی ساخت تا به دوستانش در باشگاه ارائه دهد
توانند داشته در آینده میکامپیوترهاي شخصی چه بازار بزرگیلع شد و تشخیص داد کهمطرفت و آمد داشت از این ایده

!بنیان گذاشتند1976پل را در سال این شد که استیوجابز و استیو وزنیاك شرکت کامپیوتري اباشند،

ها پائین آمد و استفاده از کامپیوترهاي شخصی هر چه توسعه و تولید کامپیوترهاي شخصی آغاز شد و با افزایش تولید، هزینه
ها در به بعد قانون مور که به دو برابر شدن تعداد ترانزیستورها بر روي تراشه1980بیشتر متداول گردید، و براي سه دهه از 

1. Hombrew Computer Club
2 .Steve Wozniac
3. Steve Jobs
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فناوري، اقتصاد و تجارت، آموزش و حتی ۀامور در درة سیلیکون اعم از توسعۀه اشاره داشت کلیهاي زمانی حدود هجده مابازه
.خود قرار داده بودتأثیرامور را تحت ها، همۀش قیمتافزایش توان محاسباتی و کاه. رو خود ساختفرهنگ و هنر را دنباله

.اپلکامپیوترنخستین

اي و استفاده از آن به امري حیاتی تبدیل شد و بازهم درة ، حضور در دنیاي شبکه1990در دهۀ با فرا رسیدن عصر اینترنت
در درة در عرصۀ اینترنت نیز پیشتازهايباقی ماند و شرکتعرصه راهبري و نوآوري اینترنتسیلیکون به عنوان پیشتاز در 

محرکۀ نوآورري و توان محاسباتی به نوعی موتورور و توسعۀ چند دهۀ گذشته قانون مدر . سیلیکون پا گرفتند و توسعه یافتند
مور دن توان محاسباتی به حداکثر ظرفیت خود نزدیک شده است و قانون مور، با ۀشد ولی توسعمحسوب میتوسعۀ فناوري

به يفناوردر حال حاضر نیز . استفناوريزیستهاي گزین شده است که مقصود از آن قالب شدن روزافزون نوآوريجاي1مور
در 2اشیاهاي جدیدي اعم از بیوتک و سالمت و اینترنت اي فعاالنه و نوآورانه در حال توسعه است، و جریانرشتهصورت بین

. حال توسعه است

و مرتباًاندفتهگرد و هزاران شرکت نوپا نیز در درة سیلیکون جاي نهاي بزرگ در درة سیلیکون قرار داردفاتر مرکزي شرکت
ي درة سیلیکون به عنوان مرکز پیشتازشوند تا پویایی وتازه جذب درة سیلیکون میۀهاي فناوراناستعدادهاي برتر با ایده

فناوري در جهان حفظ شودۀتوسع

هاي پیشرفته تبدیل کرده اند؟ فناوريۀراز درة سیلیکون چیست؟ چه عواملی درة سیلیکون را به نشانۀ بی بدیلی از توسع
.توان در وجود یک اکوسیستم مناسب یافتپاسخ را می

هاي مهم، دانشگاه استنفورد است که هاي مختلفی دانست، یکی از مؤلفهتوان مشتمل بر مؤلفهاکوسیستمِ درة سیلیکون را می
اي است که در تالش و کوشش براي نوآوري و هت علمی و دانشجویان برجستئهاي پژوهشی و هیمشتمل بر آزمایشگاه

1. More than Moore
2. Internet of Things (IOT)
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سازي فناوري و دانشگاه برکلی نیز در سمت دیگر خلیج سانفرانسیکو بیش از پیش به توسعه و تجاريخالقیت هستند، اخیراً
.هاي نوپا پرداخته استحمایت از شرکت

.کونیلیسدرةدرشرفتهیپيهايفناورۀبرجستيهاشرکت

زیرساخت مورد . درة سیلیکون محسوب شودتواند به عنوان جوهرةاکوسیستم میزیرساخت مناسب نیز به عنوان بخشی از 
است که به طور عمده در خطرپذیرگذاران تر سرمایههاي پشتیبانی و از همه مهمنظر مشتمل بر دفاتر حقوقی و سیستم

گذاري پس از آنکه شرکت اپل با ارزشخطرپذیران گذارسرمایه.اندشدهخیابان سند هیل در جوار دانشگاه استنفورد مستقر 
.وارد بورس شد، بیش از پیش فعال شدند1980میلیارد دالر در سال 3/1

.خطرپذیرگذارانهیسرمامقر،لیهسندابانیخ

هاي کارآفرینان، به پشتیبانی و آموزش تیم. ولی اکوسیستم مورد نظر با برآمدن کارآفرینان در درة سیلیکون تکامل پیدا کرد
هاي نوپا براي تولید محصول یا ارائۀ خدمات هاي نو، خالقانه، و ممتاز برخاستند تا با جلب سرمایه به ایجاد شرکتفناور با ایده
زرگ یا ورود به بازار هاي باندیشند و جذب در شرکتفناوري در راستاي نیازهاي بازار میبه توسعۀهاي نوپاشرکت. اقدام کنند
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اي به یک اصل اولیه تبدیل شده ي و شفافیت و تعامل حرفههمکاردر درة سیلیکون . اندبورس را هدف عمدة خود قرار داده
هاي خود به کارآفرینان با توان دید که به ارائۀ ایدهآور را مینوهاي خالق ودر هر گوشه و کناري در درة سیلیکون جوان. است

.هاي آنان بهره گیرنداند تا از راهنماییغولتجربه مش

افکار تأثیرسا مدرن تبدیل شد که تحت به گذرگاه تالقی علم و هنر در عصر پ1970و 1960هاي درة سیلیکون در دهه
نیز ي محاسبه هاي ضد جنگ قرار داشت و فضایی دگر فرهنگی پدید آمد که از دل آن تقاضا براي آزادخواهی و جنبشآزادي

نی کمتر از دو دهه،زمادر یک دورةاي که پدید آمد، اع کامپیوترهاي شخصی انجامید و فضا و روابط ویژهو به ابدشکل گرفت
که در هاي پیشرفته تبدیل گردیدفناوريۀتوسعةو درة سیلیکون به گاهوارفناورانه منجر شدهاي برجستۀایدهبه پیدایش 

.استپیشتازویا وقرن بیست و یکم نیز هم چنان پ

عوامل موفقیت
گرایی دانش و فناوري و اقتصاد و تجارت پس از جنگ جهانی دوم شد،درة سیلیکون با یک اتفاق تاریخی که منجر به هم

هاي سیلیکونی قوام و دوام پیدا کرد و پس از آن با سامان گرفتن اکوسیستم تراشهۀگرفت و به عنوان مرکزیت توسعشکل 
رود و به فناوري و کارآفرینی در جهان تبدیل شده است که همچنان پویا و پرتحرك پیش میۀمناسب به بدیلی براي توسع

.رشد دائمی و پایدار دست یافته است

سیستم هاي اساسی این اکولفهرفتن اکوسیستم مناسب دانست، از مؤد در شکل گترین عامل موفقیت درة سیلیکون را بایمهم
داري در ایاالت متحده بنگاه. گذاري را نام بردتوان محیط و فرهنگ کاري و ساختارهاي ویژه اعم از حقوقی و سرمایهمی

ةشرق آمریکا مستقر بودند فرهنگ ویژکه در ام یا جنرال الکتریکبیهاي بزرگ نظیر آيکتشته است و شرزیادي داۀپیشین
ند ولی در درة سیلیکون عه در داخل شرکت بود را شکل دادکاري که مبتنی بر سلسله مراتب و انجام بیشتر امور پژوهش و توس

که از عوامل مهم به وجود آمدهااي در داخل شرکتشبکهي و تقسیم کار و ارتباطات همکارکاري جدیدي مبتنی برفرهنگ
.شوندتحرك و پویایی درة سیلیکون در عصر اقتصاد نوآرانه محسوب می

شوند ولی درة سیلیکون جاذبۀ زیادي براي استعدادهاي جوان و برجسته دارد که از اقصی نقاط دنیا جذب درة سیلیکون می
ها، مراکز درة سیلیکون دانشگاهۀفضاي فناورانیافته در درة سیلیکون است، درعامل اصلی در این جذابیت همان محیط سامان

ترین اي دارند و محیط جذابی براي جذب برجستههاي تحقیقاتیِ بخش خصوصی نقش عمدهپژوهشی دولتی و آزمایشگاه
.استاستعدادها از سرتا سر دنیا فراهم آمده

یط کارآفرینی جذاب با فرهنگ خطرپذیري زیاد و محخطرپذیران گذارسرمایهاجتماع مهندسان با استعداد و برجسته، وجود 
ت متحده نظیر مثلث ولی این عوامل در نقاط دیگر ایاال. آورندهاي نوپا پدید میعواملی هستند که محیط جذابی براي شرکت

به بازار هاي بسیار برجسته و نزدیکی در بوستن و باالخره نیوجرسی با وجود دانشگاه128ةیناي شمالی یا جادولرپژوهشی کا
سایر کشورهاي جهان نیز به دنبال . اند به درة سیلیکون جدیدي تبدیل شونداستریت نیز وجود دارند ولی نتوانستهوالۀسرمای

هاي بسیاري از شرکتبرايهاي پژوهش و توسعهچین محیطی براي فعالیتایجاد محیطی نظیر درة سیلیکون هستند، مثالً
ي وسیعی بر گذارسرمایه، عالوه بر این، دولت چینفراهم کرده استرشد و توسعه هستندبهروطراز اول صنعتی که مرتباً
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نیامده زیاد هنوز بدیلی براي درة سیلیکون به وجودهايوجود این عوامل و کوششانجام داده است بانیزروي نظام دانشگاهی
ترین ویژگی درة سیلیکون در این آمده این است که مهمکه در این زمینه به عمل[4]مطالعاتیکه طی پاسخی اساسی. است

هاي درة سیلیکون این توانایی مهم را دارا هستند که استراتژي نوآوري خود را با استراتژي تجاري نکته نهفته است که شرکت
اي مورد توجه و گونهبه عبارت دیگر رمز موفقیت در درة سیلیکون نوآوري است ولی نوآوري به . خود ترکیب و هم راستا کنند

گیرد که از اهمیت تجاري نیز برخوردار باشد و به این مهم توجه ویژه و سیستماتیکی در شناسایی نیازها و حمایت قرار می
.شودبررسی بازار و غیره مبذول می

هاي مشابه افتادند، از همان اوان رونق گرفتن درة سیلیکون مناطق دیگري در ایاالت متحده به فکر ایجاد ساختارها و نهاد
هاي پیشرفته در هاي فناوريگردد، کنسرسیومی از شرکتباز می1960ۀهاي میانی دهلنخستین تالش در این راه به سا

به کار گرفتند تا فضا و ساختاري مشابه درة ،که در استنفورد بازنشسته شده بودرا نیوجرسی در شرق آمریکا فردریک ترمن 
هاي پیشرفته در فناوريۀهاي بزرگ و معتبري در زمینشرکت. سیلیکون در شرق آمریکا و در نواحی نیوجرسی ایجاد کند

نیروي متخصص به نوعی راهبري فناوري را در دست داشتند 50000با بیش از 1هاي بِلنیوجرسی فعال بودند و آزمایشگاه
منابع انسانی و هدایت ۀلی آنان دریافتند که وجود یک دانشگاه معتبر با یک دانشکده مهندسی با اعتبار نیز براي توسعو

هاي فناورانه در چون استادان دانشگاه معتبر پرینستن در نیوجرسی رغبتی به فعالیتلیهاي پژوهشی ضروري است وپروژه
ترمن . اقدام کنديجدیدترمن خواسته شد که نسبت به ایجاد چنین دانشگاههاي صنعتی نداشتند، لذا ازارتباط با بخش

آن این بود که صنایع منطقه با این کار ةگاه اجرایی نشد و دلیل عمدطرحی براي این دانشگاه تهیه کرد ولی این طرح هیچ
واحدهاي صنعتی معتبر نیازهاي کهدند و علیرغم اینورزیدر این امر خودداريیکدیگربا يهمکاری نکردند و از همراه

خواست ترمن پس از مدتی دیگر مجدداً. هاي خود متمرکز شوندمشترکی داشتند ترجیح دادند به طور مستقل بر روي پروژه
.که در داالس تگزاس چنین طرحی را درافکند ولی باز هم به دالیل مشابه شکست خورد

اندازي مناطق نوآوري و کار دانشگاه هاروارد، مدل جدیدي براي راهکسب وةاستاد دانشکد2مایکل پورتر1990در سال 
هاي فناورانه و پورتر مشاهده کرد که مجموعه. هاي معتبر ارائه کردهاي پیشرفته در جوار دانشگاهفناوريۀفعالیت در زمین

آنانوريبگیرند موجب افزایش بهرهکنند اگر در جوار یک دانشگاه معتبر شکلارزش افزوده ایجاد مییکدیگرصنعتی که براي 
ها درواقع پورتر مدلی از باال به پایین تحت حمایت دولت. کنندو فضاي الزم را براي خالقیت و نوآوري ایجاد میشوندمی

و با هاي معتبر نسبت به ایجاد پارك علم و فناوري اقدام کنند مطرح کرده بود که صنایع پیشرفته و پر رونق در جوار دانشگاه
سفانه هیچ یک از أمت. اکوسیستم مناسب را ایجاد نمایند،گذاري جسورانههاي سرمایهسیستمو ایجاداي نوعی سیستم یارانه 

مختلف در سرتاسر دنیا میلیاردها دالر در این راستا هزینه ۀصدها ناحی. ها در هیچ کجا به موفقیت کامل نرسیده استاین مدل
.اندجدیدي راه اندازي کنند ولی به توفیق کاملی دست نیافتهاند که درة سیلیکونکرده

هاي ها بودند، نه بخششگاهوجود آورندگان درة سیلیکون نه دانآنچه که ترمن و پورتر به آن توجه نکردند این نکته است که به
و الکترونیک و مخابرات و فضایی بزرگهايپروژهۀ، و نه حتی دولت آمریکا با صرف اعتبارات پژوهشی در زمینصنعتی

1. Bell Labs
2. Michel Porter
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ها بودند و روابطی که ترمن هاي پژوهشی صنایع دفاعی، بلکه آنچه که موجب پیدایش و رونق درة سیلیکون گردید انسانپروژه
.هاي صنعتی ایجاد و از آن مراقبت کردبه طور زیرکانه بین استادان دانشگاه استنفورد و مدیران بخش

که مرکز توسعۀ فناوري در جاده کمربندي دور بوستن(128سیلیکون و جادةدرةۀدر مقایسگرفتهصورت[2]در یک مطالعه
.عدم توفیق کپی سازي درة سیلیکون مورد بررسی قرار گرفته است) شرق آمریکا است

هاي نوپا و بسیار جلوتر از درة سیلیکون در راه اندازي شرکت128، جادة 1970هاي تا سالاین مطالعهبربنا
هاي صنعتی پیشرفته و جمله نزدیکی به بخشهاي زیادي برخوردار بود ازکرد و از مزیتسر میهاي جسورانهيگذارسرمایه

کم و بیش وضعیت مشابهی 128ةرة سیلیکون و جادد1980هاي در سال. هاي معتبرمعتبر در شرق آمریکا و وجود دانشگاه
. هاي بسیار معتبر، و وجود دانشگاهیکدیگرهاي نوپا در جوار هاي بزرگ و شرکتداشتند ازجمله وجود نهادها و شرکت

گوي کرد، ولی پس از آن درة سیلیکونهاي صنایع دفاعی نیز از آنان حمایت میهاي پروژهو بودجهخطرپذیران گذارسرمایه
. ها باید جستجو کردها و فرهنگدالیل این امر را در بعضی از ریشه. داري عقب ماندبه طور معنی128سبقت را ربود و جادة 

اي حرفهۀشدند، عالوه بر آن وجود یک شبکمیتأسیسهاي جدید شرکتشد و مرتباًدر درة سیلیکون شغل به وفور ایجاد می
.از عوامل مهم در این راستاست. کردنداز اهل فناوري که به سهولت تبادل اطالعات می

.فناوري بودهاي برجستۀقطب اصلی شرکت1970تا دهۀدر ایالت ماساچوست128جادة

. موجب دست یافتن به موفقیت استزمانند که همکاري و رقابت به طور همنهادهاي درة سیلیکون به این نکته واقف شد
. گذاردها را به مشارکت میها و پیروزيکند و روایت شکستها حمایت و پشتیبانی میها و تجربهاکوسیستم موجود از مخاطره

ها هواي خوب در درة عالوه بر این.است با یک شبکه ارتباطی گستردهسیستم بازسیلیکون یک به عبارت دیگر، درة
گرایی و شوند که فرهنگ واقعها موجب میاینۀهم،پیمایینزدیکی به کوهستان و اقیانوس و مسیرهاي متنوع کوه،سیلیکون

درصد باالیی گذارانقابل توجه دیگر مهاجرپذیري در درة سیلیکون است در بین بنیاننکتۀ. ي شکل بگیرد و رشد کندهمکار
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هاي بزرگ نظیر گوگل و غیره کارکنانی از بسیاري از کشورها حضور شرکتفردي مهاجر وجود دارد و درهاي نوپا، از شرکت
هاي فرهنگی در درة سیلیکون نیز از سوي دیگر تنوع. کنندشوند و جایگاه خود را پیدا میدارند، مهاجران به راحتی جذب می

آورند که در توسعه و ي را نیز به همراه میارساند و مهاجران شناختی از بازارهاي منطقهبه نوعی به فضاي آزاد موجود یاري می
هاي درة رسان به روند فعالیتگردند نیز به نوعی بازهم یاريمهاجرانی که به کشورهاي خود باز می. استنوآوري کمک مؤثري

اعم از توان عوامل موفقیت درة سیلیکون اي دیگري نیز میبه گونه.سپاري و غیره هستندسیلیکون اعم از کارهاي برون
یدي فرض کنیم در نقطۀ دیگري بخواهیم درة سیلیکون جد.هاي فرهنگی، زیرساختی و غیره را مورد بررسی قرار دادلفهؤم

تواند راهگشا باشد، هرچند بازتولید درة سیلیکون حتی در نقطۀ دیگري در هاي زیر میلفهپدید آوریم توجه به نکات و مؤ
ها از ویژگیايبه پارهنظرانیکی از صاحبو چه بسا در بسیاري از نقاط دیگر جهان، ولیایاالت متحده به سادگی میسر نیست 

.[9]، [8]ه استتوجه کردقرار زیربه

توان دیگري کوچ دهیم میۀترین نکته افراد مناسب هستند، اگر بتوانیم ده هزار نفر را از درة سیلیکون به نقطمهم
.ي شکل بگیردانتظار داشت که درة سیلیکون جدید

ترین مسیرهاي تبادالت هاي آبی مهمگرفتند زیرا راهها شکل میها و رودخانهراهدر گذشته شهرها در کنار آب
هاي مناسبی در آنجا اجتماع توانند شکل بگیرند به شرط آنکه آدمشهرها هر جایی میهاقتصادي بودند ولی امروز

.هاي مناسب را به آنجا منتقل کرددید باید آدمپس براي شکل دادن یک درة سیلیکون ج. کنند
ها چون این! درستهاي خوره و کارهاي پولدار و آدمآدم: دو دسته نیروي انسانی الزمۀ شکل دادن درة سیلیکون است

و ي باشند گذارسرمایههاي پولدار که آمادةخره جمع آدمباال. هاي نوپا هستندترین افراد در راه اندازي شرکتاصلی
.هاي کاردرست که خالقانه و نوگرایانه بیندیشند براي شکل گرفتن و رونق یک درة سیلیکون دیگر ضروري استآدم

ًخوره و کاردرست هاي خالق وها روي آدمشود دولتي نیاز است؟ آیا میگذارسرمایههاي پولدار براي به آدمآیا واقعا
هاي هاي نوپا، آدمگذاران روي شرکتسرمایه. ن زمینه کارآمدي ندارندوجه در ایها به هیچگذاري کنند؟ دولتسرمایه

کسب و کار داشته باشند، این ۀفناوري و توسعۀهاي زیادي روي توسعها باید تجربهآن.بسیار خاصی هستند
مشاوران خوبی هاي نوپا را به خوبی برگزینند و عالوه بر آنمی که دارند شرکتها با شَشود که آنها باعث میتجربه

مین سرمایه أاي هم فراهم کنند و این البته عالوه بر تتوانند ارتباطات گستردهها خواهند بود و میهم براي شرکت
.است

ًدیوانساالران ذاتا فقط در پیچ و .هاي نوپا قرار دارندشرکتان نسبت بهگذارسرمایهدر نقطه مقابل دیوانساالران دقیقا
. گذاران با انگیزه و احساس رقابت باال به عمق و پیشرفت کار توجه دارندولی سرمایهمانندیخم ظاهر کار باقی م

ي نیز دارند، از بیم افتادن به گرداب دیوانساالري از گذارسرمایههاي بزرگی که خود بخش حتی شرکت
يهاان را در پروژهگذارسرمایهی با سایر همراهکنند و فقط ي مستقیم روي کارهاي خود اجتناب میگذارسرمایه

.کنندیید میأمربوطه ت
تند، نقش اساسی به عهدة فضاهاي کاري فرع قضیه هس. هانه ساختماندارندها نقش اساسی در درة سیلیکون آدم

اي انجام شرکت نوپا در هر کنج و گوشهتأسیسکار اصلی را حتی قبل از خوره و کاردرست است که عمدتاًهاي آدم
مهم نیست که . شوندجا ماندگار میها جایی که شروع به کار کنند همانمهم این است که شرکتۀاند و نکتداده
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در بازتولید درة سیلیکون . جا شروع کردندتر این است که از آنگوگل، اپل و یا اینتل در درة سیلیکون هستند، مهم
دانشجویی دورهم جمع شوند و تصمیم به راه هايیا خوابگاههاخواهیم که در کنج خانهرستی را میهاي کاردآدم

.توانیم امیدوار باشیم و جلو برویماندازي یک شرکت نوپا بگیرند، در آن صورت است که می
د و با فرهنگ، هر جا ان هوشمنگذارسرمایهو ،هاي خوره و کاردرست و خالقآدم. ندها نقش اساسی را دارفقط آدم

ها باید ماندگار گیرد ولی نکته این است که اینانبوهی از این دو گروه جمع شوند، درة سیلیکون جدیدي شکل می
گونه این. باید محل مناسبی براي آنان فراهم کرد. شوند، چه به راحتی ممکن است از محلی به محل دیگر بروند

هاي معتبر جذابیتی ویژه براي آنان دارند که در به سربرند و دانشگاهیکدیگرر جوار ند در نقاطی دامایلمعموالًها آدم
هاي خوره و کاردرست ایفا اي در جذب استعدادهاي خوب و آدمدانشگاه معتبر نقش ویژه. ها باقی بمانندجوار آن

.شوندها میهاي دور جذب این دانشگاهها از راهد و آدمنکنمی
هاي کاردرست خیلی ضروري است ولی کافی براي شروع در جذب آدممعموالًاي دارد و دانشگاه معتبر جذابیت ویژه

باید . نیست باید شهري که دانشگاه در کنار آن قرار گرفته نیز مشخصات جغرافیایی و فرهنگی مناسبی داشته باشد
التحصیلی نیز آن مند شوند که بعد از فارغعالقهشوند و دانشجوها ه اقامت در آنجامند بان عالقهگذارسرمایهجایی باشد که 

ان نیز خود گذارسرمایهیکسانی دارند چون ۀهاي کاردرست عالقان و آدمگذارسرمایههر دو گروهمعموالً. جا بمانند
.هاي اصیل جذابیت بیشتري دارندشهرهایی با قدمت و تنوع فرهنگی و ویژگیمعموالً. اندهاي کاردرستی بودهآدم

هاي کاردرست ایجاد کنیم باید به چیزي عالوه بر قدمت و تنوع فرهنگی شهر اي براي آدماگر بخواهیم جاذبه
هاي دیگر آدمجواري بابیندیشیم، به فضایی که روابط انسانی، به معناي دقیق کلمه در آن متجلی باشد و حسن هم

ها را شاپکافیمعموالًپسندند هاي ساده را میها و تنوعدل خوشیمعموالًها کاردرست. شکل بگیردکاردرست در آن
پیمایی بر مندند و کوههاي لباس آخرین مد عالقهها بیشتر از فروشگاهدهند به کتاب فروشیها ترجیح میبه کلوب

هاي فضاهاي باز با نور طبیعی را از شهرهاي خفه شده در ساختمان. شبانه استتر از شرکت در مجالسایشان ارجح
.پسندندبلند بیشتر می

ۀکنند، لذا در شهرهایی فضاي الزم براي توسعهاي نوپا را ایجاد میکاردرست هستند که شرکتخوره و هاي جوان
استآید که شهر روح جوانی داشته باشد، مقصود شهرهاي جدید نیست بلکه شهرهاییهاي نوپا به وجود میشرکت

.جوانی و جو فرهنگی پویا و فعالۀحتی قدیمی ولی با روحی
سیلیکون شکل ی است که به طور ارگانیک باید طی شود تا یک درةبزمانی مناسۀمهم دیگر توجه به چرخنکتۀ

هاي شاکلی را بنیان هاديویلیام شاکلی پس از اختراع ترانزیستور به درة سیلیکون آمد و آزمایشگاه نیمه.بگیرد
هاي دیگر و شرکتAMDرچایلد هم اینتل و یپس از مدتی صنایع فیرچایلد از آن بیرون آمد و از صنایع ف.گذاشت

دیگر، هايهاي جدید از درون شرکتشدن شرکتزاده: دشوسیلیکون تکرار میزاده شدند، این امر همچنان در درة
هاي زمانی توده وار به چرخهی براي شکل گرفتن این گونه توسعۀ ول. انجامد روزافزون میوار به توسعۀامري که توده

.مناسبی نیاز است و باید به آن توجه داشت
گذاران درواقع سرمایه. پذیر استخاطرهان مگذارسرمایهترین عوامل موفقیت درة سیلیکون وجود یکی دیگر از مهم

هاي شاکلی و صنایع فیرچایلد به هاديپذیر در زمان شاکلی حضور نداشتند و به عبارت دیگر آزمایشگاه نیمهمخاطره
و گروه 1اي از صنایع ِبکمنها به عنوان زیرمجموعههاديآزمایشگاه نیمه. شدندمعناي امروزي شرکت نوپا تلقی نمی

ان گذارسرمایهاکنون ولی . از صنایع فیرچایلد شکل گرفتندیها در فیرچایلد نیز به عنوان زیر بخشهادينیمه
اندازي گیري نسبت به راهاند، آنان با شتاب و سرعت در تصمیمهستند که به درة سیلیکون معنی بخشیدهخطرپذیر

1. Beckman Industries
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ها کمک پا و مراقبت از آنان به توسعه و پیشرفت آنهاي نوو با حضور در کنار شرکت. کنندهاي نوپا اقدام میشرکت
.استخطرپذیران گذارسرمایهیک درة سیلیکون جدید حضور ۀایجاد و توسعالزمۀ. دنکنمی

ۀبا توسعدرة سیلیکون عمدتاً. توان توجه کردي نیز میفناورت در درة سیلیکون به فرایند توسعۀدر بررسی عوامل موفقی
هاي سیلیکونی رونق گرفت که از آزمایشگاه شاکلی شروع شد و با صنایع فیرچایلد و باالخره اینتل ادامه فناوري تولید تراشه

ۀنیازهاي ویژه موجب توسع،شبکه و اینترنتۀکامپیوترهاي شخصی انجامید پس از آن با توسعۀپیدا کرد و به توسع
به طور وسیع و در گسترة به وجود آمدند که بوك فیسهایی نظیر گوگل وشرکتي گردید وافزارنرمهاي کاربردي و سیستم
. گذار شدندتأثیرجهانی 

قانون مور مبتنی بر دو . قانون مور قرار داشته استتأثیرو حتی کسب و کار به شدت تحت فناورياخیر توسعۀدر چند دهۀ
سب و کار را به نوعی جلو برد،ي و یا کفناورۀامور اعم از توسعۀدر این مدت هم،برابر شدن توان محاسباتی در هر هجده ماه

هاي فناوري و کسب و کار در آینده نیز به شناخت بیشتر راند اشباع رسیده است و توجه به پیشبه حولی این فرایند تقریباً
ران فناوري و کسب و کار نظیر قانون مور پیشفقط یک عاملشاید پس از این. کندعوامل موفقیت در درة سیلیکون کمک می

شود، ها به طور معناداري افزوده میبر حجم آنها که مرتباًاي از عوامل نظیر رایانش ابري و پردازش دادهنباشد و مجموعه
.خواهند داشترا آینده یکی دو دهۀدر[5]ران فناوري و کسب و کارنقش پیش

: ها به قرار زیر قابل توجه استرانتوجه به بعضی پیش

شوداجتماعی داده تولید میهاي مختلف زندگی فردي وآینده به طوري وسیع و روزافزون در جنبهدر یکی دو دهۀ .
ها و بیرون آوردن اطالعات و دانش از حجم آوري و تجزیه و تحلیل حجم وسیع دادهفناوري الزم براي جمعتوسعۀ

شده، امنیت و حفظ حریم هاي توزیعهاي اولیه توجه به مقوالتی نظیر یادگیري ماشینی، پایگاه دادهانبوه داده
.افزار خواهد انجامیدهاي جدید و قوام هر چه بیشتر مهندسی نرمفناوريۀسازد که به توسعشخصی را ضروري می

ها، ماندر خودروها، ساخت(فیزیکی حضور خواهند داشت دنیاي گرها به طور وسیعی در آینده حسدر یکی دو دهۀ
هاي آورند که جزئیات مدل فیزیکی فضاها و فعالیتگرها این امکان را به وجود می، حس)فضاهاي شهري و غیره
هاي مختلف در دنیاي مجازي ظاهر خواهند شد و لفهها به عنوان مؤر گیرند و این مدلمختلف در دسترس قرا

خواهند شد، این امور ها با محیط پیرامونی و انسانیکدیگرها با انسانةتعامل گستردپیدایشِدرنتیجه موجب
زبان طبیعی، و دیگر امور جانبی نظیر کامپیوتري، ارتباط با کامپیوتر باها، بینایی گرشبکه حسمستلزم توسعۀ

.د شدنانسان با کامپیوتر خواهةگرافیک کامپیوتري و در یک معنا تعامل گسترد
هاي آموزشی و هاي دیگر بیش از پیش عجین خواهد شد و فعالیتآینده علوم کامپیوتر با دانشدر یکی دو دهۀ

هاي کاربردي جدید و شود و این امر موجب پیدایش سیستماي هر چه بیشتر فراگیر میپژوهشی بین رشته
.هاي جدید خواهد بودفناوري

هاي بیوتک و سالمت و حوزههایی همچون اینترنت اشیامینههاي جدید خواهند انجامید و زهاي فوق به تولید فناوريرانپیش
نوآوري هاي کارآفرینی ویري هستند و موجب غناي هرچه بیشتر فعالیتگهاي بزرگ و جدید در حال شکلیانبه عنوان جر

.رودپیش میبا موفقیت در جهانهمچنان پویا ودر راستاي نیازهاي بازار در درة سیلیکون خواهند شد و درة سیلیکون 
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آشنایی با اکوسیستم
ها و در یک فرایند تکاملی شکل گرفته استراز درة سیلیکون در اکو سیستم آن نهفته است ولی این اکو سیستم بنابر ضرورت

کم و کمي فناوري جلب شودهاهاي نوآور در زمینهگذاري در شرکتگذاران به سرمایهتوجه سرمایهو موجب شده است تا
ها و صاحبان سرمایه فناورگذاران خطرپذیر پدید آمدند و سایر روابط و مناسبات مالی و حقوقی بین صاحبان ایده و سرمایه

ها و روابط مختلف در یک سیر تکاملی و براساس نیازها همۀ این امور و سروسامان گرفتن زیرساخت.ه استسامان پیدا کرد
هاي مختلفی به آن اضافه شده است، مثالًرفته اجزا و مؤلفهتوسعه پیدا کرده و روز آمد شده است و رفتهشکل گرفته،

و صاحبان ایده زیر چترِ حمایتی مالی و اندزده سال اخیر شکل گرفتهدهنده نیز در ده، پانهاي شتابانکوباتورها و برنامه
ۀو در صورت موفقیت با جلب سرمایه به توسعهندمورد نظر خود را توسعه دگیرند تا محصولآموزشی در انکوباتورها قرار می

.بازار و کامل کردن محصول اقدام نمایند

هاي اقتصاد اي در اکو سیستم درة سیلیکون شکل گرفته است که گردش کارها و فعالیتجا افتادهدر حال حاضر نظامِ تقریباً
.توان در نظر گرفتبراي این اکو سیستم چهار مرحله به قرار زیر می. دهدنوآورانه را سامان می

شکل گرفتن ایده : مرحلۀ اول

:دنگیرهاي نوآورانه در نهادهاي زیر شکل میایده. مرحلۀ اول در اکو سیستم، شکل گرفتن ایدة نوآورانه است

سسات پژوهشی ؤها و مدانشگاه
 گاراژهاي کارآفرینی

اي شکل کنند تا محصول اولیههاي نوآور با تشکیل تیمی کارآمد بر روي یک ایده کار میدر هر یک از نهادهاي فوق گروه
هایی از دانشجویان خالق و سسات پژوهشی تیمؤها و مدانشگاهدر. روندبگیرد و در مسیر اکوسیستم درة سیلیکون جلو می

اي نوآورانهکنند که ممکن است به دستاوردهايهاي پژوهشی اصیل کار میمند بر روي پروژهنوآور تحت نظر استادان عالقه
.یک محصول بینجامدمنجر شود و به توسعۀ

هایشان شروع به کار کردند و پیشرفت قابل توجهی داشتند، اراژِ خانهدر گبا امکانات محدودو اپلhpهاي پس از آنکه شرکت
در مرحلۀ. کنندود کار را شروع میکارآفرینی گاراژي اصطالحی شد براي نوآوران و کارآفرینانی که با امکانات اندك و محد

هاي دانشگاهی و یا گوشه و کنار محل با امکانات محدود در خوابگاههاي خالقاي از جوانن است عدهشکل گرفتن ایده ممک
.آن ایده اقدام کنندۀاي را سامان دهند و با تشکیل یک تیم نسبت به توسعنوآورانهسیلیکون ایدةاقامت خود در درة

: ند ازاطور خالصه عبارتگیرد بههایی که در مرحلۀ شکل گرفتن ایده صورت میفعالیت

گذاران تیمی از بنیانتشکیل
ایده و محصول اولیه توسعۀ

گذاران نیز ترکیب تیم چندنفرة بنیان. شودهاي جدید میهاي فوق موجب رونق فرهنگ نوآوري و حتی ایجاد شغلفعالیت
ي دارند همکارم کامل با یکدیگر هاي یکدیگرند و با تفاهکنندة تواناییباید افرادي کارآمد که به نوعی کامل.اهمیت زیادي دارد
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در موفق شدن یک ایده این است که ایده بسیار مهم ۀولی نکت.را شروع کنند تا به موفقیت برسنددر کنار هم فعالیت نوآورانه 
ت در راستاي نیاز بازار شکل گرفته باشد و محصولی که قرار است تولید شود مورد پذیرش بازار قرار گیرد چه در غیر این صور

.موفقیتی حاصل نخواهد شد

شکل گرفتن کسب و کار : مرحلۀ دوم 

. کنندنهادهاي زیر بستر الزم را براي شکل گرفتن و توسعۀ کسب و کار در مرحلۀ دوم فراهم می

دهنده هاي شتابانکوباتورها، برنامه
اولیه، وام قابل تبدیل به سرمایه گذاري هستۀسرمایه(گذاران فرشته سرمایه(
مرحلۀ اولیه، سري آ(گذاران خطرپذیر سرمایه (
 دفاتر خدمات حقوقی و مالی

:ند ازاگیرد عبارتهایی که در این مرحله صورت میفعالیت

 تشکیل شرکت
تشکیل تیم مدیریتی
 توسعۀ محصول
ورود به بازار ۀتدوین برنام

.گرددفرهنگ نوآوري میۀها موجب توسعاین فعالیت

د و توسعه رش: مرحلۀ سوم

.کنندمرحلۀ سوم، مرحلۀ رشد و توسعه است، نهادهاي زیر بستر الزم را براي رشد و توسعۀ کسب و کار فراهم می

سري ب، و ج( گذاران خطرپذیر سرمایه(
المللی گذاران خطرپذیر بینسرمایه
گذاريالمللی، مشارکت در سرمایهبستر توزیع بین(هاي چندملیتی کمپانی (
 دفاتر خدمات حقوقی و مالی

.گیردهاي زیر صورت میدر این مرحله فعالیت

 تولید درآمد براي شرکت
توسعۀ محصول یا افزایش تولید
غالب شدن به بازار آمریکا
 بازار سایر کشورهاورود به

.کمک خواهد کردشود و عالوه بر آن به رشد و توسعهمیبیشتر فرهنگ نوآوريۀها هم موجب توسعاین فعالیت
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تولید ارزش و برداشت محصول : مرحلۀ چهارم

.ساز در این مرحله هستندمرحلۀ چهارم تولید ارزش و برداشت محصول است، نهادهاي زیر توانمند

)مراحل پیشرفته(گذاران خطرپذیر سرمایه●
گذاران بانکیسرمایه●
هاي چند ملیتی رکتش●

:ند ازاهاي این مرحله عبارتفعالیت

 افزایش درآمد
سوددهی ۀرسیدن به مرحل
المللیبازار بینتوسعۀ
فروش و واگذاري شرکت و یا عرضۀ عمومی سهام و ورود به بازار بورس

سسات پژوهشی و یا به صورت مستقل با کار خالقانه ایدة جدیدي را شکل ؤها و مصاحبان ایده و افراد خالق در دانشگاه
سسات با اعتبارات پژوهشی شکل بگیرد و یا ممکن است باؤها و ماولیه ممکن است در دانشگاهقوام گرفتن ایدة . دهندمی

گذاران توسعۀ اولیۀ محدودي داشته باشد در هر صورت تشکیل یک تیم مناسب براي توسعۀ اولیۀ امکانات شخصی بنیان
و مند و همراهموفقیت تشکیل تیم کارآمد و خالق از افراد عالقهمحصول و پیش بردن آن ضروري است و یکی از عوامل مهمِ

.سویی با نیاز بازار و پذیرش بازار از محصول یا خدمت ارائه شده استشرط موفقیت نهایی همدل است ولیهم

دند و یا در ز رشد بپیونتشکیل دهند و یا به یک مرکاول افراد تیم یک شرکت نوپادر مواردي ممکن است در همین مرحلۀ
هاي خالق و مراکز رشد طیف متنوعی از گردش کار از جذب و هدایت گروه. مراکز رشد وارد شوندةدهندشتابیک برنامۀ

گیرند ودر مراکز رشد شکل میمعموالًدهنده نیز هاي شتاببرنامه. را دارندمحصولۀا و هدایت آنان براي توسعهاي نوپشرکت
کنند و امکانات مالی و هفته جذب می12الی 10حدود معموالًهاي نوپا را براي مدتی و یا شرکتهاي خالق و نوآور گروه

.کنندها را براي توسعۀ ایده و محصول هدایت و راهبري میآورند و آنپشتیبانی اولیه و محدودي براي آنان فراهم می

گیرند که گذاران قرار میپس از قوام اولیه مورد ارزیابی سرمایهسویی با نیاز بازار داشته باشندهاي نو که همها و محصولایده
توسعۀ هرچه بیشتر محصول و امکانات بازاریابی و توسعۀ گذاران امکان تا براي بنیانکنندگذاريها سرمایهممکن است روي آن

. گذاري شوندمند به سرمایهگذاران طیف متنوعی دارند و در مراحل مختلف ممکن است عالقهسرمایه. بازار فراهم شود
اندك، امکانات شروع و پیشرفت اولیه براي گروه یا شرکت نوآور ۀمین سرمایأدر مراحل اولیه با تمعموالًگذاران فرشته سرمایه

کنند احب میرا تصتأسیسشده و یا شرکت نوپاي در شرف تأسیسشوند و در مقابل درصدي از شرکت دار میو خالق را عهده
صورت وام قابل تبدیل به سهام در اختیار گروه یا شرکت نوپا قرار دهند و پس از قوام اولیه را بهممکن است سرمایۀو یا

.گذاري آن متناسب با مبلغ وام مقداري از سهام شرکت را تصاحب خواهند کردشرکت و ارزش
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ي بازار جذاب باشد تولید شده باشد و براي یک شرکت، چنانچه محصول نو و ارزشمندي که براۀپس از توسعه و قوام اولی
گذاران خطرپذیر گذاري بیشتري نیاز باشد، نوبت به سرمایهکسب و کار و بازار به سرمایهۀبیشتر محصول و یا توسعۀتوسع

ج گذاري سري آ، ب،ها به سرمایهگذاريگذاري کنند این سرمایهرسد که ممکن است در مراحل مختلف در شرکت سرمایهمی
. اندو یا پیشرفته موسوم

ها با ، آنکنندگذاري میهاي نوپا سرمایهگذاران خطرپذیر که به نوعی یک صندوق مالی هستند روي شرکتسرمایه
کنند و در مقابل درصدي از سهام ها اقدام میگذاري روي آنها و سرمایههاي بسیار دقیق نسبت به ارزیابی شرکتمکانیزم

.کنندمیشرکت را تملک 

ها جذب هاي بزرگ خریداري و در آن شرکتها ممکن است در مراحل پیشرفت و یا در مراحل نهایی توسط شرکتشرکت
هاي خاص به رصد هاي بزرگ در درة سیلیکون با مکانیزمشرکت. شوند و فناوري و محصول خود را در اختیار آنان قرار دهند

، آن شرکتاقع گرددومفید هاکه براي پیشرفت آندي تولید شده باشدناوري ارزشمنپردازند و اگر فهاي نوپا میکردن شرکت
هاي زیاد تحقیق و هاي بزرگ است که از یک سو هزینهاین کار از این لحاظ مورد توجه شرکت.کنندرا جذب و خریداري می

تر آنان کمک خواهد که به توسعۀ سریعگیرند میاي را به کار ي آمادهفناورکنند و از سوي دیگر توسعه و مدیریت آن را کم می
بعضی .شودکند که سرانجام مطلوبی براي آنان محسوب میبراي شرکت نوپا نیز این کار درآمد زیاد و زودرسی حاصل می. کرد

کنند و سهام کافی رشدةپردازند ممکن است به اندازاي میخدمات جدید و نوآورانهۀها که به تولید محصول یا ارائاز شرکت
هاي نو پا گذاران شرکتگذاران و سرمایهاین سرانجام نیز براي بنیان. و به بازار بورس سهام وارد شوندودها عرضه عمومی شآن

.رسندبسیار مطلوب است و به درآمدهاي سرشاري می

ها به عنوان بخشی جام گرفتن شرکتهاي حقوقی و مالی پیچیده و جا افتاده نیز در کلیۀ مراحل شروع و توسعه و سرانسیستم
.هاستشرکتۀگذاران و توسعها، جذب سرمایهاساسی از اکوسیستم درة سیلیکون ضامن موفقیت مشارکت

ها نیز در مراحل مختلف توسعه و فعالیت به دالیل گوناگونی ممکن است دچار عدم توفیق شوند و از گردونۀ بسیاري از شرکت
ها نیز تابع روابط مالی و حقوقی بسیار شفاف و روشنی است که ضامنامر یعنی عدم توفیق شرکتاین. فعالیت خارج گردند

هاي غیر موفق نیز همواره شانس گذاران شرکتبنیان. هاي نوپا در اکوسیستم درة سیلیکون استدوام و بقاي فعالیت شرکت
الیت را شروع کنند و با درس گرفتن از شکست قبلی مسیر فعۀمجدد براي فعالیت را دارند تا در صورت توانایی، دوباره چرخ

هاي ارزشمندي که از گیرند و در بعضی موارد تجربهگذاران نیز این امر را به خوبی در نظر میسرمایه. موفقیت را طی نمایند
.تواند چراغ راه آینده باشدهاي باالیی دارد که مییک عدم توفیق به دست آمده است ارزش

.تر و بیشتر قرار خواهیم دادهاي آتی اجزاي اکوسیستم درة سیلیکون را مورد بررسی دقیقبخشدر 



کارآفرینان
ماونتین ویو و سایر نقاط در درة ،منلو پاركهايشاپیونیورسیتی جنب دانشگاه استنفورد و کافیهاي خیابان شاپکافی

ۀهاي خالقانها ایدهفناوردر این دیدارها .جوان استهاي فناورق و محل دیدار کارآفرینان با تجربه و وسیلیکون همه روزه پات
جربیات آنان برخوردار شوند تا بتوانند ایدة خود را توسعه ها و تگذارند تا از راهنماییخود را با کارآفرینان باتجربه در میان می

.دهند و به کسب و کار تبدیل نمایند

این رابطه کارآفرینان نقش در و رشد کرده است وهل گرفترفته شکهاي پیشدرة سیلیکون با روح کارآفرینی در فناوري
نوپا هاي کتاند شررآفرینان با تجربه توانستههاي جوان و خالق در کنار کافناور. ندسیستم درة سیلیکون داراکودر ايعمده

تعامل و اعتماد متقابل شکل ي و همکارکارآفرینی در درة سیلیکون بر اساس . برسندهاي بزرگتشکیل دهند و به موفقیت
درة سیلیکون و راز پویایی آن است، از این رو اصلی ي و تعامل و اعتماد متقابل جوهرة همکار، و درواقع این گرفته است

. هاي موفقیت و شکست کارآفرینان بسیار آموزنده استآشنایی با تجربیات و داستان

در توسعۀ اند ها توانستهدر چند دهۀ اخیر آناي دارند وایرانی جایگاه ویژهنان در بین کارآفرینان درة سیلیکون، کارآفری
- زیستژنومیک و ۀهاي پیشرفتافزاري و فناوريهاي نرمتا سیستمهاهادياي از نیمهیف گستردههاي پیشرفته در طفناوري
.یثیت باالیی برسنداي ایفا کنند و به اعتبار و حمدهنقش عفناوري

:ند ازاایم که عبارتتعداد اندکی از این کارآفرینان نشستهيپاي گفتگو

کامران الهیان●
مفرزاد ناظ●
رسول اسکوئی●
مصطفی رونقی●
فرزاد نعیمی●
امیر زرکش●
اسدينرگس بنی●
ربیگینیما اصغ●

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

شرح حال و تجربیات یکی اینکه لطفاً. ال کلی داریمؤما دو س.تشکر از اینکه وقتتان را به ما دادیدباآقاي الهیان●
فناوري ۀسیلیکون و توسعخواهیم دیدگاه شما را درباره درةیماینکهشخصی خودتان را براي ما بازگو کنید و دیگر

.از تجربیات شخصی خودتان شروع کنیدلطفاًا ابتد. بدانیم

خواندم ولی راستش را بگویم خیلی در دبیرستان البرز با دیسیپلین دکتر مجتهدي درس می1340من در دهۀ:الهیان
هایم موقعیتم را در مدرسه به خطر بعضی از شیطنتتاوقاگاهیخوان نبودم و به درس و مشق عالقه نداشتم و درس

مندان پول هاي مدرسه و سایر عالقهاز بچهتصمیم گرفتم.قدم یک کار خیر شدمفرصتی پیش آمد و پیشاینکهتا انداختمی
البته دکتر موافقت ،با موفقیت کار را جلو بردم.محروم به اسم دکتر مجتهدي بسازیمايجمع کنم و یک مدرسه در منطقه

به من هم کاریا چنین چیزي گذاشتیم، این »یادگار البرز«سم مدرسه را ا.گذاري کنیمنکرد که به اسم او مدرسه را نام
خوبی خیلی البرز پیدا کردم که موقعیت ۀآبرویی در مدرساینکههموتر بگیرمداد که قدري امور تحصیلی را جديايروحیه
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تحصیل به آمریکا آمدم و در راي ادامۀیک وضعیت تحصیلی متوسط بطور که گفتم با بعد از گرفتن دیپلم دبیرستان همان. بود
آنجا حاکم بود در نظام آموزشی خوبی کامپیوتر و ریاضیات مشغول به تحصیل شدم، باید بگویم که واقعاًدر رشتۀیوتا دانشگاه 

خیلی چیزها یاد گرفتم و و من هم خیلی با عالقه تحصیالتم را تا فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر با موفقیت ادامه دادم و واقعاً
کنم سال فکر می.شدمکار به مشغول hpآمدم و در شرکت1ریابِی ِاپس از پایان تحصیالت به .تجربیات خوبی کسب کردم

طراحی فراهم شد که در استنفورد دورةاین فرصت برایمهم گذاشتم و هم مراحل موفقیت را پشت سر میhpبود، در1978
هرچند در ابتدا با .من گذاشتندةطراحی یک تراشه را به عهدhpبعد در.مغتنم بودبسیارمدارهاي مجتمع را بگذرانم که 

م یک را رها کنم و خودhpتصمیم گرفتم شرکتامارفت و موقعیت خوبی داشتم مشکالتی مواجه شد ولی کار جلو می
. اندازي کنمراهشرکت نوپا 

به طور نسبی حقوق خوبی هم حتماًموقعیت خوبی داشتید و hpاست که شما در حالی که دری جالب خیل●
گرفتید ولی این مخاطره را پذیرفتید و این موقعیت را رها کردید و تصمیم گرفتید کسب و کار جدیدي راه می

.بیندازید

. هاي بزرگ بودنیسک داشتن و به دنبال هدفجوهر کارآفرینی است یعنی قدرت ربله درست است و این نکته قطعاً:الهیان
بودم در این شرکت روي کردیم و من مدیر عاملتأسیسرا CAEبا چند نفر دیگر شرکت1981به هر صورت در سال 

، این فعالیتیعنی بعد از سه سال1984هاي زیادي رسیدیم تا اینکه در سال هاي اتوماسیون کار کردیم که به موفقیتسیستم
میلیون 75واضح است که خیلی خوشحال بودیم و .خریداري شد2میلیون دالر توسط شرکت تکترونیکس75به مبلغ شرکت

سس و معاون امور ؤت مئکردیم و من عضو هیتأسیسرا 3سیروس الجیکبالفاصله شرکت . کم پولی نبود1980ۀدالر در ده
روي طراحی تراشه و مدارهاي مجتمع کار کردیم و دستاوردهاي اجرایی شرکت بودم، در این شرکت پنج سال به طور مداوم 

150گذاري آن به بیش از بدیل شد و ارزشتبه شرکت سهامی عام1989بسیار خوبی داشتیم تا باالخره شرکت در سال 
.یدا کردمیلیارد دالر هم دست پ3/5و البته باید بگویم که این شرکت در بورس به بیشترین ارزش . میلیون دالر رسید

بوده و کار »سیلیکون«درة درة سیلیکون واقعا1980ًدهۀ آقاي الهیان دو نکته قابل توجه است، یکی اینکه در ●
کارآفرین بودن ۀطور که گفتید روحیاست و دوم اینکه همانطراحی تراشه و مدارهاي مجتمع بازار خوبی داشته 

کار بود و دوباره شروع کردید به کار و فعالیت و مشهود است که پس از موفقیت شرکت اول براي شما تازه اولواقعاً
.راه انداختن شرکت جدید

خواستم باال و باالتر بروم از هر شکستی هم که حاال برایتان بله هر دو نکته که گفتید درست است، من همیشه می: الهیان
و پول خوبی که به دست آورده بودیم دیگر سیروس الجیکبه هر صورت بعد از موفقیت. االتر برومگویم درس گرفتم که بمی

انداختیم و من هم شدم مدیر را راه4شرکت مومنتا1989در سال .تر فکر کنمهاي بزرگدست و بالم باز شده بود که به پروژه
کردیم، هنوز شبکه و اینترنت و اتصال کامپیوترها به شبکه مطرح نشده بود ولی من براي اولینبزرگی را دنبال میةاید. عامل

1. Bay Area
2. Tektronix
3. Cirrus Logic
4. Momenta
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ارتباط معرف شد چون نحوةPentopلمسی رفتم و کامپیوترهاي جدیدي طراحی کردیم که به ۀبه دنبال فناوري صفحبار
ار خیلی خوب جلو رفت و محصول خیلی خوبی تولید شد که در آن موقع به غیر از صفحه کلید از طریق یک قلم لمسی بود، ک

.بازار کردیمۀخودم بسیار سرخوش بودیم و با هیجان محصول را روانخصوص من و دوستانم و به.نظیر بودبی

.شدظاهرمعتبرۀینشرنیچندجلديرو»مومنتا«

کم با محصوالت الکترونیک آن را عرضه کردیم ولی کمةدهندهاي ارائهفروش ویژه نداشتیم و از طریق فروشگاهۀالبته شبک
به . پد غوغا کرد آن موقع هنوز زودهنگام بود و براي همه بیگانهالعمل منفی بازار رو به رو شدیم فناوري لمسی که در آيعکس

هاي این دانید که فروشندهدادیم که به خریداران منتقل کنند ولی میزش میهاي الکترونیکی هم آموفروشندگان فروشگاه
شوند و لذا خریداران که به طور عمده با فناوري لمسی بیگانه بودند با فروشندگانی نا ها خیلی سریع جا به جا میفروشگاه

یم، محصول با شکست تجاري کامل مواجه شدند و هیچ گونه خدمات پشتیبانی هم برایشان فراهم نکرده بودآشناتر مواجه می
ت مدیره بدون ئشد و شرکت به شکست کامل رسید، یک روز متوجه شدم که هیاز طرف فروشندگان مرجوع میشد و مرتباً

طعم شکست را به معناي دقیق کلمه . اماند و اخراج شدهن را از سمت مدیر عاملی خلع کردهحضور من تشکیل جلسه داده و م
اپل رفتند که بعدها در تولید هاي ما بهتعدادي از مهندسحتیوناوري خوبی توسعه پیدا کرده بود فرچند که واقعاًچشیدم، ه

کار را رها کردم و یک سال دور دنیا گشتم و با یک سري افکار . اي یافتند ولی پروژه شکست خورده بودپد نقش ویژهآي
تر از موفقیت براي ا هم باید یک موهبت دانست که شاید بعضی مواقع مهمرسیدم که شکست راینجامختلف آشنا شدم و به

.شودر به سوي موفقیت برداشته میتشود قدم بعدي همه جانبهاي که حاصل میهاي بعدي هم باشد، چرا که با تجربهقدم

من که به ورزش تنیس عالقه ام، یک مرتبه کتف راستم دچار مشکل شد و امور در زندگی به این امر عقیده داشتهۀدر هم
کردم  حاال هم که داشتم شروع کردم به بازي با دست چپ و آن قدر کوشش کردم که با دست چپ هم به خوبی بازي می

ها، بازي با دست چپ توانم به خوبی بازي کنم که در مقابل بعضی از حریفکتف راستم بهبود پیدا کرده با هر دو دست می
.مزیت است

شود و اگر مهمی است که در درة سیلیکون شکست موجب کنار گذاشتن افراد نمیۀو این نکت! استبسیار جالب●
.ها وجود داردمشتاق باشند شانس مجدد براي آن
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کردم، یک مرتبه کید میأشد به این نکته تدرستی است بعدها هر وقت فرصت مشاوره دادن برایم پیدا میۀنکتکامالًبله : الهیان
.هایی که یک بار شکست خوردند شانس مجدد بدهیدر سنگاپور از من مشاوره خواسته بود، توصیه کردم به آننخست وزی

پس از آن کارها چه طور جلو رفت؟. در خور تعمقی استۀنکت●

ه هایی که گرفتبعد از یک سال گشت و گذار دوباره برگشتم و با عالقه و عزم راسخ با توجه به درس1993سال : الهیان
ت ئسس بودم و رئیس هیؤت مئها به طور عمده عضو هیهاي جدید را راه اندازي کردم که در آناي از شرکتبودم مجموعه

.توانم برایتان ذکر کنمها را به قرار زیر میشرکتمدیره هم بودم، اجماالً

600شد، باالترین ارزش میلیون دالر سهامی عام 300به مبلغ 1997، در سال 2000تا 1993از : 1نئو ماژیک
.میلیون دالر

میلیون دالر 700با ارزش 2000کار کردیم در سال ADSLکه روي 2008تا 1997از :2ارتباطات سنتیلیوم
.میلیارد دالر4سهامی عام شد، باالترین ارزش 

.خریداري شد4توسط شرکت مونوتایپ2009، در سال 2009تا 1996از :3پالنت وب
.ها همکاري کردمبا آن2009تا 1999که در کار شبکه بود و از :5اکتلیس

330به مبلغ 2009شروع شد و 2003همکاري داشتم از ةت مدیرئو عضو هیگذارسرمایهعنوان در آن به: 6سیمیب
.خریداري شد7برادکاممیلیون دالر توسط

این . و یکی دو تا شکست دیگر هم داشتم که به سنگینی مومنتا نبودندها بود البته چندتاي دیگر هم هستشرکتۀهماین تقریباً
وعه مجمتا حاال فعال است و1999که در سال 8راه انداختم به اسم گلوبال کاتالیستتجربیات را جمع کردم و یک ونچر کاپیتال

کنند هاي نوآورانه و ارزشمندي ارائه هایی که فناوريشرکاي قابلی داریم، در سطح بین المللی و در مراحل مختلف در شرکت
ها در کنیم، عالوه بر اینمندي دنبال میبا عالقهرا هاي نوپاتر آموزش و هدایت و راهبري شرکتکنیم و از آن مهمي میگذارسرمایه

.ي دارمهمکاریرهگذاري و غرآفرینی و سرمایهکاۀکشورهاي مختلف از ژاپن و سنگاپور تا اکراین و آذربایجان نسبت به توسع

آقاي الهیان شما همان طور که گفتید از همان . هاي بیشتر داریمخیلی خیلی هیجان انگیز است، برایتان آرزوي موفقیت●
هاي اخیر هم در کارهاي نیکوکارانه فعال بودید، سالپیشتازدوران دبیرستان به کارهاي نیکو کارانه هم عالقه داشتید و

.شویم که توضیح دهیدهاي اجتماعی دیگري هم داشتید در این موارد هم ممنون میبودید و همین طور فعالیت

1. NeoMagic
2. Centilium Communication
3. Planet Web
4. Monotype Imaging
5. Actelis
6. Beceem
7. Broadcom
8. Global Catalyst Partners
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منداي عالقهکنم این هم بخشی از زندگی است البته من همیشه به کارهاي نیکوکارانهبله درست است، من فکر می: الهیان
همسرم زهره جان .د، کارهاي متعددي کردیمرینکه ماهی بذل و بخشش کنه اداد گیري یاد ماهیبایدمعروفبه قول . هستم

با اسکول آنالین شروع کردیم که به مدارس کشورهاي محروم براي توسعه و . هم در این امور یار و همکار پروپا قرص است
سازي در را راه انداختیم که موقع زلزله بم هم توانستیم به خانه1ریلف اینتر نشنالکرد بعد آموزش فناوري اطالعات کمک می

.را داریم2گلوبال کاتالیست فاندیشنباالخره حاال هم .زده کمک کنیمروستاهاي زلزله

.نیفلسطمدارسيبراوتریکامپ

دکناله و مناطقی از فلسطین کمک میویژه در رامآموزش کودکان و نوجوانان در مناطق محروم بهۀبیشتر به توسعاین بنیاد
هایی در برنامه.یمي داشته باشیادکنند ها با ما همراهی میالبته الزم است همیشه از نیکوکاران دیگري هم که در بعضی طرح

نیز من همیشه با عالقه ،به ویژه با همکاري سازمان ملل متحدکند،کمک میپایدارهم که به توسعۀ اقتصادي و توسعۀ
.امهمکاري داشته

اگر خسته . خیلی سپاسگزاریم آقاي الهیان نکاتی که گفتید بسیار ارزشمند بود و از آنها استفاده خواهیم کرد●
زمینه نیز دیدگاهتان را در اینفناوري داشته باشید وۀخواهیم خواهش کنیم نگاهی هم به روند توسعاید مینشده

.یدیبیان بفرما

مدلی در این . کنم عصر طالیی کارآفرینی را حادث خواهد کردمن مدلی از اقتصاد نوآورانه در ذهن دارم و فکر می: الهیان
اطالعاتدر فناوري نوآوري ارزش افزودة،اولین مؤلفه. دهم ا براي شما شرح میهاي آن رام که بعضی از قسمتزمینه ساخته

براي روشن شدن این . شودهاي باالتري حادث میاست که اگر از کارهاي یدي شروع کنیم و به سمت اتوماسیون برویم ارزش
اگر کار گلدوزي فقط با سوزن و نخ و به طور را در نظر بگیریم،کار گلدوزي روي پارچهمثالً. مدل بیایید مثالی را بررسی کنیم

تولید کند ولی به دنبال اختراع چرخ خیاطی مکانیکی، توان تولید ارزشش از روزي چند دالر نتواند دستی انجام شود شاید بی

1. Relief International
2. Global Catalyst Foundation
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پذیر باشد، ارزش توانست برنامهو ایجاد ارزش باالتر رفت، همین طور چرخ خیاطی الکترومکانیکی و بعد الکترونیکی که می
خواستند هایی که میها قرار دهند و طرحدر آنDVDتوانستند که میهایی بعد هم چرخ خیاطی.تولید را باالتر و باالتر بردند

درون پدآيهایی داریم که یکهاي بیشتري تولید کردند، ولی در حال حاضر چرخ خیاطیکردند ارزشرا به راحتی پیاده می
ارزش نیز است و ظرفیت تولیدبی انتها شده دوزي دیگر کار خالقانه در طراحی و گلهاست و به اینترنت متصل هستند وآن

به بازار جهانی عرضه کنید و درآمد کالنی به توانید طراحی ارزشمندي انجام دهید و مستقیماًمی.بسیار بسیار باالتر رفته است
توانید اعمال دیگري نیز میۀدست آورید، حاال فکرش را بکنید این روش نوآوري به کمک فناوري اطالعات را در هر زمین

اي ایفا از عکاسی و طراحی صنعتی گرفته تا موضوعات دیگر و دقت کنید در این زمینه اینترنت است که نقش ویژهد، مثالًکنی
براي همه، اید که اینترنت به صورت محتوا و چه براي ارتباط و دسترسی و شنیدهۀچه در زمینافزار، نرمکند، چه در زمینۀمی

تواند پدید آورد و عینک گوگل را در نظر بگیرید که چه تحوالتی میمثالً.دگرگون کرده استخیلی امور راهر زمان، و هر کجا
توان به اینترنت متصل کرد و همه چیز را میIPv6است، دیگر با فناوري اشیااینترنت اید صحبت از این روزها هم که شنیده

ي از هر فناورۀدر توسع.کندرا طلب میکرانیبیزیاد و واقعاًنوآوري بسیار ست که خالقیت ودیگر دنیاي جدیدي پدید آمده ا
توانیم آید که تحول زیادي به همراه دارد، هرچند در سطح هر الیه میالیه که باالتر بروید موج جدیدي از نوآوري پدید می

متفاوت هستند و تحول و دگرگونی ها ها باالتر برویم نوآوريافقی هم حرکت کنیم و نوآوري داشته باشیم ولی هر چه در الیه
مهم بعدي لفۀنظر من مؤدیگر رفت و لذا بهۀهاي مناسب از یک الیه به الیبه هر صورت باید در زمان.آورنداساسی پدید می

هاي کنید ارزشهاي خالقانه است اگر نفر اول باشید که یک نوآوري را مطرح میدر نظر گرفتن زمان مناسب براي تولید ارزش
داستان مومنتا را که برایتان .زیادي کسب خواهید کرد ولی اگر حرکت زودهنگامی انجام دهید ممکن است دچار مسئله شوید

و یکی هم 1کاهوتزشکست دیگر را هم بگویم یکی شرکتۀدو تا تجرب. گفتم زودتر از زمان مناسبش بود و به شکست انجامید
اي شبیه به آن داشتیم و در دومی چهار سال قبل از رایج شدن اسکایپ ایدهدر اولی پنج سال قبل از 2آنتوپیاشرکت 

البته میزان ضرر و شکست در این . اندازي موتور جستجو افتادیم که در هر دو شکست خوردیمموتورهاي جستجو به فکر راه
تر ها را راحتهاي دیگر این شکستکتبردیم موفقیت شرمومنتا نبود و چون چند تا شرکت را با هم جلو میةها به اندازشرکت

مهم دیگر ارزش جغرافیایی در ۀنکت.جبران کرد به هر صورت اینکه در زمان مناسبی نوآوري انجام دهیم خیلی اهمیت دارد
نقاط کرة زمین ارزش یکسانی نداشته باشد و باید این قدرت تشخیص و یک محصول ممکن است در همۀ.وري استنوآ

جغرافیایی مورد نیاز است و مورد ۀا داشته باشیم که ببینیم کدام محصول در کدام زمان براي کدام منطقبررسی بازار ر
هایی که در یک منطقه از جهان مثالًدیگر هم در این زمینه قابل توجه است و آن اینکه ارزشۀیک نکت.گیرداستقبال قرار می

ما هم هست که ۀط سرایت دهیم؟ این امر یکی از اهداف کارهاي نیکوکارانشود را چگونه به دیگر نقادر درة سیلیکون خلق می
ان، اشتغال آفرینی و رفاه گذارسرمایههاي خالقانه، جلب آموزشی متناسب با قرن بیست و یکم را فراگیر کنیم که به خلق ایده

به دو .سرتاسر دنیا به وجود آمده استگذشته در هاي زیادي در دهۀین موارد موفقیتخوشبختانه در ا.انجامدو توسعه می
این همگرایی فناوري دورة همگرایی علوم مختلف است و درو دانید االن در علم دیگر هم در مدل کلی اشاره کنم، میۀلفؤم

1. Cahoots
2. Entopia
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د که لفۀ دیگر در مدل کلی، فناوري نانو و فناوري بیوتک هستنؤشوند لذا به نظر من دو مها پدیدار میاست که خیلی نوآوري
.کندهایی خواهند داشت که زندگی ما را بیش از پیش متحول میبا استفاده از فناوري اطالعات و میکرو الکترونیک نوآوري

هاي تاریک موضوع هم توجه داشته باشیم و همیشه به هشدارهاي الزم گفتم به جاي خود ولی باید به جنبهکه این نکاتی را 
ها ممکن است ایجاد کنند و زندگی خطراتی که رباتهاي بیولوژیکی یا مثالًهاي کشتار جمعی یا اسلحهاسلحهتوجه کنیم مثالً

فناوري اطالعات ةدر بازارهاي مالی افتاد که با استفاده از ابزارهاي ویژ2008و یا اتفاقی که در سال یندازندبشر را به مخاطره ب
گونه ولی این. هاستها همه ازجمله نگرانیاین.منجر به بحران مالی بزرگ شدند کردکه به نوعی مثل قماربازي عمل می
گیرد و داري است صورت میکسب سود بیشتر که جوهرة نظام سرمایهةگذاران و با انگیزکارهاي تخریبی نیز با حمایت سرمایه

درآمد و سود در شرکت فکر کند من با این تفکر هاي افزایش ایم که فقط به راهدر واقع مدیر عامل هر شرکتی را موظف کرده
ارزش ششم به ۀمن به عنوان مؤلف.اي است که در شروع به آن اشاره کردماین امر محور ششم از مجموعهمخالفم و

هاي اجتماعی و حفظ محیط زیست و یافته معتقدم که به ارزشداري توسعهکنم و به نوعی سرمایهتوجه میاجتماعی انسان
.هاي انسانی معتقد است ارزش

داري لذا سرمایه.گیرداندیشد قرار میداري در مقابل تفکري که فقط به سود مطلق به هر قیمت میسرمایهاین نوع تفکرِ
خواهد آوري بیشتريهاي بیشتر و حتی سوداین امر موجب موفقیتکند و قطعاًافراد و جامعه فکر میۀنوآورانه به مصالح هم

هاست و در سازي همگانی در شرکتهاي آن توجه به مصالح عموم مردم و به نوعی مدیریت جمعی و تصمیمو مشخصهشد
سودآوري داشته باشد کنند که شرکت جدیدي راه بیندازند که صرفاًاین صورت یک عده با افکار نوآورانه فقط به این فکر نمی

کند به بهتر کردن جهان کمک کند و به آن مفتخر د که محصولی که تولید میبلکه به این توجه دارند که شرکتی راه بیندازن
. شوند در عین اینکه سود آور هم هست

. کنیم آقاي الهیان با آرزوي موفقیت بیشتر براي شماخیلی تشکر می●
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فرزاد ناظم 

ید و چون شما در یهاي شخصی خودتان براي ما بگواز تجربهاز شما متشکریم که براي این گفتگو حاضر شدید، لطفاً●
.شودي نیز مطرح میفناورۀتوسعۀهاي شما در زمیندیدگاهحتماًاید ي نیز خیلی فعال بودهفناورۀتوسع

حکیم سنایی در اصفهان تمام کردم و آمدم شمال ۀ، که سوم راهنمایی را در مدرس1975سالم بود، سال 13من : 1زاد
و به کسب و کار مشغول بود،آمده بودبه اینجا کالیفرنیا پیش پدرم که چند سالی بود کار قضاوت را در ایران رها کرده بود و 

با همر محیط جدیدمن د! ثبت نام کردکالس یازدهمبراي آسان است و من را جااینکه آمدم پدرم گفت مدارسبه کالیفرنیا
ساله تمام کردم 2دبیرستان را . فشار دروس مواجه شدم ولی تالش و کوشش زیادي کردم تا موفق شومهممشکالت زبان و

هاي خودم را در بیاورم و ساله بودم و از همان بدو ورود هم تصمیم گرفتم در عین درس خواندن کار کنم و هزینه5/15یعنی 
ه وقتی دبیرستان را تمام کردم هنوز پول کافی براي رفتن به کالج براي رفتن به کالج و دانشگاه روي پاي خودم بایستم و البت

هاي مختلف گرفتن و در عین حال کارکردن تا بتوانم استقالل داشته هاي عمومی را در کالجنداشتم لذا شروع کردم درس
.ردم به واحد گرفتنکردم شروع کبه پزشکی و مهندسی فکر می.خواهم بخوانماي میدانستم چه رشتهباشم، اول هم نمی

از شیمی زده شدم و تصمیم گرفتم نوعی بهدرس شیمی را که گرفتم یک استاد مصري داشتیم که برخوردهاي بدي داشت و 

.معروف استزادفرزاد ناظم در درة سیلیکون با نام 1
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! اي است و علوم کامپیوتر را انتخاب کردماي بروم که درس شیمی نیاز نداشته باشد دیدم علوم کامپیوتر چنین رشتهبه رشته
پلی تکنیک کالیفرنیا که به کَلشد متوجه شدم که در پلیکامپیوتر خیلی جا افتاده ارائه نمیۀم هنوز رشتها هالبته در آن سال

به طور جایگاه خودم را پیدا کرده بودم و واقعاً.رفتمپلیکَلبه. دهندمعروف است علوم کامپیوتر را خیلی کاربردي ارائه می
سالگی 19مند شدم و خیلی خوب تحصیالتم را جلو بردم و در کامپیوتري عالقهکامپیوتر و کارهاي ۀبه رشتخیلی طبیعی

تحصیل نیفتادم و با ۀر ادامفکبهاصالًقدر اعتماد نفس نسبت به چیزهایی که یاد گرفته بودم پیدا کردم که لیسانس گرفتم آن 
کار ،ي جدیدي بودفناورکه آن موقع ،یستم تلفنهاي کامپیوتري سکه روي سوئیچزیاد دنبال کار رفتم و در شرکت رلمعالقۀ

مند به کارکردن در آن ها عالقهخوبی بود مثل گوگل که این روزها خیلیشرکت خیلی 1رلم. کردند، مشغول به کار شدممی
گذاشتند که به شش ماهه میةهمه جور امکانات داشت و همه مشتاق به اشتغال در آن بودند، در بدو ورود یک دورهستند 

آمد که نقش از رلم بیرون 2در همان ایام، یک شرکت جدید به نام سیدیس. اصطالح کارآموزي و آماده شدن براي کار بود
ي با این شرکت همکارکرد و من به را بازي می1980تفرم تلفن کامپیوتري در اوایل دهۀفناوري پلدر توسعۀپیشتازشرکت

هاي به عمل شش ماهه پیشرفت خوبی کرده بودم و با ارزیابیةالبته بعدها فهمیدم که در واقع چون در دورجدید دعوت شدم
هاي خوبی کسب دوم را کسب کرده بودم به این شرکت دعوت شدم، مدتی در این شرکت ماندم و خیلی تجربهۀآمده رتب

. غیره که خیلی کارهاي جالبی انجام دادمنویسی وتا برنامهها کردم، درست همان کارهایی که عالقه داشتم از طراحی سیستم
.رفتمراه افتاده بود که به این شرکت جدیدآپ جدیدي به اسم اُراکلیک استارت1985در سال 

!همان اُراکل معروف؟●

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

تا کارمند داشت ولی بیشتر در بخش فروش بودند و در بخش فنی جاي رشد و کار 300البته اُراکل در همان موقع هم حدود 
مدیر عامل اُراکل کار الیسونهاي ویژه لَري مام وقت روي پروژهمن ده سال و نیم در اُراکل ماندم و ت. زیادي وجود داشت

هاين موقع هنوز خیلی از مؤلفهدانید آدر بخش وب و مدیا شدم خیلی کارهاي جالبی کردم، میکردم و معاون مدیر عامل می
واقعاً. کردیمها را باید از پایه طراحی و پیاده میها و سیستمجدید به طور جداگانه وجود نداشت و بسیاري از مؤلفههاييفناور
خواستیم می1990بود که در اوایل دهۀ»شاهراه اطالعاتی«هاي جالب طرح یکی از پروژهثالًم.هاي خوبی انجام دادیمپروژه

براي چنین سیستمی از . ها بیاوریمهاي ویدئویی و غیره به خانههاي اطالعاتی و ارائه برنامهاینترنت پر سرعت را براي سیستم
کردیم و در طراحی میگذاشتیم همه را باید خودمان ها میهایی که باید در خانهفیبر نوري و باکسۀسرورها گرفته تا شبک

اوایلِ اینترنت هر طرحی طور که گفتمو همانخانه در شرق انگلیس این پروژه را آزمایشی پیاده کردیم،در دوهزار 1994سال 

1. Rolm Corporation
2. Sydis
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ن هم هر چند تمرکزش بر دادیم و لَري الیسوش را با جزئیات خودمان انجام میهایکارخواستیم اجرا کنیم باید همۀکه می
کرد کسب و کرد و فکر میگذاري میها سرمایههاي متنوع روي اینترنت داشت که روي آنفروش دیتا بیس بود ولی خیلی ایده

کم اینترنت و کسب و کارهاي اینترنتی خیلی کم1995و 1994هاي سال. ها سود خواهد بردکار اُراکل به هر صورت از آن
از شرکت یاهو با من تماس گرفت و د هانترهابود که یکی از این به اصطالح ه1995به رشد بود اواخر سال رونق گرفت و رو

من هم براي مصاحبه به یاهو رفتم، دیدم محیط مناسبی براي من است و فضاي جدیدي براي کار و تالش است و تصمیم 
خوبی هستیم و رفت و آمد انل جدا شدم هنوز هم با لَري دوست، البته به خوشی و با حفظ دوستی از اُراکبه آنجا برومگرفتم 

ن آمدم تعداد کارمندان نفر کارمند داشت و وقتی بعد از حدود یازده سال بیرو300گفتم که وقتی به اُراکل رفتم حدود .داریم
. کارم را در یاهو شروع کردم1996به هر صورت در ماه مارچ . رشد کرده بودکامالًو شرکت ! نفر رسیده بود35000اُراکل به

دانستند به سس داشت که کار را از دانشگاه استنفورد شروع کرده بودند و میؤیاهو براي من محیط مناسبی بود، دو نفر م
گذشت و یاهو میتأسیسک سال از ي نداشتند و البته کمتر از یفناوراي نیاز دارند ولی هنوز بخش ي افراد حرفههمکار
و غیره به موتورهاي جستجو معروف شده بودند و یاهو بیشتر به عنوان یک دایرکتوري براي اینفوسیک هاي دیگري نظیر سایت

بتواند کار را ي و مهندسی را راه بیندازم تا تیم تکمیل شود و فناورشد، من درواقع به یاهو ملحق شدم تا بخش وب شناخته می
یاهو خیلی سریع ! یاهو به یک غول دنیاي اینترنت تبدیل شدمن به عنوان مدیر فنی شروع کردم و واقعاً. لو ببردجانبه جمهه

ها و تمایزهاي زیادي نسبت به رقبایش پیدا کند زیرساخت مناسبی براي سرور فارم با استفاده از رشد کرد و توانست مزیت
سریع، به جلب توجه کاربران زیادي انجامید و ۀها و قابلیت توسعم، پائین بودن هزینهایجاد کردییک سیستم عامل اپن سورس

سرویس ایمیل یاهو را راه انداختیم که 1997در سال . کرده بودالبته شرکت هم باالترین سودآوري را در صنعت اینترنت پیدا
ها، یاهو به پورتال وب تبدیل نعالوه بر ای. یل شدترین سرویس ایمیل تبدصدها میلیون کاربر به آن پیوستند و به محبوب

در . شدیمماي یاهو اندازي سرویس وب شخصی تحت عنوان و به نوعی مدخلی براي ورود به اینترنت بود که منجر به راهگردید
هاي مناسبی داشتند خریدیم که موجب شد خدمات ها یا سرویسآپ را که فناوريشرکت استارت40یاهو بیش از ۀفرایند توسع

جدید در سیستم هايفناوريها تا مجتمع کردن این تر گسترش دهیم و البته از مذاکره و خرید شرکتتر و متنوعیاهو را سریع
.دار بودماش را من عهدهپیوستند کار سنگینی بود که همهیاهو میها بههاي جدید که از این شرکتیاهو و جذب آدم

یاهو به بورس سهام پیوسته بود؟●

و 1هاي جري یانگدکتري مهندسی برق در استنفورد به نامةطور که گفتم یاهو را دو نفر از دانشجویان دوربله همان:زاد
یک اندازي یک دایرکتوري براي وب بود و تقریباًشان راهراه انداختند که هدف اولیه1994در استنفورد در سال2دیوید فیلو

در درة سیلیکون است در دو مرحله حدود سه میلیون دالر سرمایه خطرپذیران گذارسرمایهکه از معتبرترین سال بعد سکویا
دالر و با فروش 13گذاري هر سهم به مبلغ و با ارزشیاهو وارد بورس سهام شد1996آوریل 12براي یاهو فراهم کرد و در 

دالر 118و جالب است که ارزش هر سهم یاهو تا حدود . اش اضافه کردمیلیون دالر به سرمایه8/33میلیون سهم مبلغ 6/2
ا یاهو همراه با ام! پائین آمددالر هم 8ارزش هر سهم تا حدود 2001ها در سال هم باال رفت ولی با ترکیدن حباب دات کام

1. Jerry Yang
2. David Filo
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باقی بمانند و بحران را پشت سر بگذارند و دچار هادر بحران دات کامبِی و آمازون سه شرکتی بودند که توانستنداي
.ورشکستگی و از بین رفتن نشوند

.دانند در توسعه و بقاي یاهو هم شما نقش مهمی داشتیدهمه می●

یک دایرکتوري باشد به پورتال تبدیل شد و طور که گفتم یاهو از این که صرفاًاي داشتم و همانالبته من هم نقش ویژه: زاد
هاي کاربران بود و روي این پورتال انواع خدمات و سرویسهمۀبه نوعی درگاه ورودي به وب براي اینترنت ۀهاي اولیدر سال
.دادیم که البته مدتی هم از سرچ گوگل استفاده کردیمهم میجستجوسرویس . مورد نیاز ارائه شدعمومی

هیچ وقت به فکر نوعی همکاري با گوگل نیفتادید؟●

گذاران گوگل را به مدیران یاهو معرفی کردم تا ایدة خرید گوگل را که در شروع ، لري و سرگی بنیان2001من در آوریل : زاد
میلیارد دالر براي فروش گوگل پیشنهاد کردند ولی یاهو روي مبلغ یک میلیارد 2یري کنیم، لري و سرگی مبلغ گکار بود پی

!دو طرف مذاکره کردیم ولی توافق حاصل نشدةعنوان نمایندبهمن و امید کردستانی ایستاد و مدتی هم 

! خیلی جالب است●

.ازنشستگی افتادمبه فکر ب2007کم در سال من کم! بله جالب است: زاد

چه طور شد که به فکر بازنشستگی افتادید؟●

ي با رهبران موج قبلی آن متفاوت خواهند بود، به فناوراي دارم و معتقد هستم رهبران هر موج جدید از من یک فلسفه: زاد
ي ایجاد کردم، وقتی من اي که در یاهو بودم بخش مهندسی کارآمدده سالهولی در دورة. کردم باید کنار برومهر صورت فکر 

مهندس داشتیم عالوه بر این یاهو اولین 6000غول کار بودند و وقتی بیرون آمدم جا مشتا مهندس آن6به یاهو پیوستم فقط 
میلیون 700یاهو ماهیانه حدود 2007در سال . وب سایتی بود که صدها میلیون بازدیدکننده داشت و هیچ وقت از کار نیفتاد

!بازدید کننده داشت

با بازنشستگی چه طور مواجه شدید؟●

ي شتاب فناوراي که سال حضور فعال در این دوره26از بعد": وبالگ یاهو منتشر کردم و نوشتماي در یک بیانیه: زاد
هاي جمع و جوري مثل اُراکل و یاهو وقتی که به استارت آپ! گیري استکنم وقت کنارهروزافزونی داشت من فکر می

کنم میاخیر در یاهو هم که نگاهۀبه دوره ده، یازده سال! تی در پیش هستنداتفاقاکردم که چه پیوستم هیچ فکر نمیمی
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ایفا کرده ،اینترنت به جایی که امروز رسیدهۀاي در توسعانگیز است، یاهو نقش عمدهتوسعه و پیشرفت آن برایم بسیار شگفت
".است، و من بسیار مفتخر هستم که عضوي از تیم خبره و کارآمد یاهو بودم

بعد از بازنشستگی چه کردید؟●

ولی بعد از آن یک نهادي براي . کنار خانواده بودن با نوشین جان و دو فرزندم گذشتگذار دنیا و درودو سالی که به گشت: زاد
ش ایم ولی بیي کردهگذارسرمایهشرکت 15هاي نوپا راه انداختم که تا حاال روي بیش از ي در هستۀ اولیه شرکتگذارسرمایه

از مشاوره براي طراحی و معماري فنی یک سیستم تا تدوین ،پردازمبا استعداد میهايفناوراز آن به منتورشیپ براي 
هاي بزرگ ادغام شوند نیز خواهند در شرکتهایی که میاستراتژي بازار و یا جلب سرمایه و غیره و همین طور به استارت آپ

.کنمکمک می

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

ۀایرانی براي ادامهاي مستعداز جواناي که نوشین جان دارد عمدتاًآن هستم و با عالقهيت امنائعضو هیبله من هم : زاد
Nuevaت امناي ئدر هی. ایمهاي خوبی داشتهکنیم که موفقیتهاي طراز اول حمایت میاقتصاد در دانشگاهتحصیل در رشتۀ

Schoolهاي ت مدیره و مشاور شرکتئعضو هی.بیست و یکم بنا کنندجدیدي براي قرن ۀخواهند مدرسهم هستم که می
هاي خالق که بیش از همه منتورشیپ براي جوانکنیم هم هستم، ولی واقعاًگذاري میها سرمایهآپ جدید که روي آناستارت

.خواهند استارت آپ راه بیاندازند، برایم چالش جالبی استمی

بینید؟هایی میي را در چه جهتفناورةآینده صحبت کنید، آیندةبا تشکر بسیار زیاد، قدري هم دربار●

بینم از سالمت و پزشکی میۀهاي بسیار فعال را زمینخیلی چیزها به طور موازي در حال جلو رفتن هستند، یکی از زمینه: زاد
روهاي جدید براساس ها و ساختن داهاي تشخیص و پیشگیري بیماريهاي بیمارستانی گرفته تا سیستمنوسازي سیستم

ها خیلی بیشتر مورد استفاده قرار سیستمدر همۀها قطعاًموبایل. هاي جدیدفناورينیازهاي شخصی و همه بر اساس 
در حال به وجود آمدن، ها به طور زنده ورسی به دادههاي محلی به طور زنده و دستآوري دیتا از موقعیتگیرند، جمعمی

ال دیگر این است ؤیک س. هاي بزرگ انجامیده استینه و جدیدي نیاز دارند که به پردازش دادهگیري بههاي تصمیمسیستم
محیط را شویم؟ و باالخره اینترنت اشیادیگر باید در محل کار حاضرهاي کار چه تغییراتی خواهند کرد؟ آیا لزوماًکه محل

هاي کنند، بر خالف سیستمهایی مواجه خواهیم بود که به طور دینامیک عمل میسازد و با سیستمبیش از پیش هوشمند می
خود خیلی چیزها را همراهآیند و هایی که میي در راه خواهند بود، موجفناورهاي جدید موجبله قطعاً. استاتیک فعلی

!کننددگرگون می

.زاریمگممنون و سپاس●
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رسول اسکویی

به درة سیلیکون تاکنیم که براي این گفتگو حاضر شدید، از تجربیات شخصی شما شروع کنیم خیلی تشکر می●
.هم حرف خواهیم زدفناوري برسیم و دربارة توسعۀ

کننده هستند از قبیل محیط هایی داریم که تعیینبسیاري از تجارب ما مشابه است ولی از بعضی جهات تفاوت:رسول
من به نوعی مستقل بزرگ شدم هرچند که از لحاظ امکانات آموزشی همواره . والدین و غیرهتأثیرزندگی و محیط رشد و 

ها به نوعی در اولویت بود ولی من دنبال استقالل خودم بودم، شاگرد اول حمایت خانواده وجود داشت و این حمایت براي آن
پدرم در . آوردمکردم و براي خودم پول در میی بود که من در کنار درس و مدرسه تدریس خصوصی میبودن خودش توفیق
رفتم و هرچند مجانی کار ها با پدرم به بازار میتابستان. کرد و من از کودکی با فضاي کسب و کار آشنا بودمبازار تهران کار می

خواندم و گذر روزانه از خیابان ناصرخسرو و مواجه بیرستان مروي درس میابتدا در د. گرفتمکردم ولی خیلی چیزها یاد میمی
غیردولتی ۀهاي آخر دبیرستان با حمایت خانواده به یک مدرسسال. کردشدن با کسب و کارهاي کوچک توجهم را جلب می

دادم و را هم ادامه میآموز ممتاز خیلی موفق بودم و همچنان کار تدریس خصوصیجا هم به عنوان یک دانشرفتم در آن
قبول ) امیرکبیر فعلی(تکنیک در پلی1355براي تحصیالت دانشگاهی در سال . ام را هم از مدرسه جایزه گرفتمحتی شهریه
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کردم اگر براي تحصیل به خارج بروم موقعیت بهتري خواهم داشت، آن موقع اعزام دانشجو به خارج در سطح شدم ولی فکر
توانستم به 1975در آزمون زبان شرکت کردم و چون زبانم خوب بود موفق شدم و در سال .را داشتدیپلم مقررات خودش

اول وارد یک کالج شدم و بعد از دو سال به دانشگاه ماساچوست رفتم و دوره لیسانس و فوق لیسانس را در آنجا . آمریکا بیایم
.مهندسی الکترونیک و کامپیوتر گذراندمۀدر رشت

لیفرنیا آمدید؟بعد به کا●

جا خیلی محافظه کارانه و نه سه سال در همان به اصطالح سواحل شرقی آمریکا کار کردم، البته فضاي کار در آن: رسول
و مصاحبه AMDبراي گشت و گذار آمدم کالیفرنیا ولی همین جور اتفاقی رفتم شرکت 1983کند بود تا این که در سال 

.ر دادند و من در کالیفرنیا ماندگار شدمکردم بالفاصله به من پیشنهاد کا

مهندس طراح بودید؟●

کردم و این امر باعث شد کیشن و طراحی سیستم کار میدرقسمت اپلیAMDدر شرق مهندس طراح بودم ولی در :رسول
ي فناورۀدر لبهاي خوبی پیدا کردم، همیشه هاي جدید تجربهيفناورکه در معرض مشتریان قرار بگیرم و بیشتر روي کاربرد 

صولِ ده مگابیت اترنت در تیم طراحی ما در حاولین م. ي شبکه قرار گرفتمفناورۀبودم و در جریان پیشرفت توسع
AMD اي من هم با حرفهۀتجرب. مگابیت هم در همین تیم انجام گرفت100تولید شد و به دنبال آن سریع کردن آن تا

2ATMدر اولین تیم طراحی 1بعدي هم در سان مایکرو سیستمزةدر پروژرفت به طوري که سرعت رشد شبکه جلو می

Systemکه کار طراحی اولین راوتر با 3تا اینکه باالخره در جونیپر. هاي باال نقش مؤثري داشتمشبکه در سرعتۀبراي توسع
کرد که همیشه سعی کنم در کنار هاي اولیه این انگیزه را در من تقویت ها و موفقیتتجربه. سرعت باال را تجربه کردم

.ها باشم و نوآوري و کار خالقانه را ادامه دهمبهترین

آپ نبودید؟به فکر استارت●

بود 1989بعد از آن سال ! ماه ورشکست شد4آپ کوچک پیوستم ولی بعد از بعد از مدتی به یک استارتاتفاقاًچرا : رسول
سال در سان ماندم و به عنوان یک مهندس 7. شرکت در حال رشد و موفقی بودکه آن موقع که رفتم به سان مایکروسیستمز

در این مدت فقط کار مهندسی انجام دادم، مدیران . هاي مهندسی عمیق و ارزشمندي پیدا کردمکار کردم و خیلی تجربه
هاي من به خوبی تواناییهاي مدیریتی بپیوندم ولی من فکر کردم در آن صورت ازشرکت اصرار زیادي داشتند که به رده

آپ کوچک تصمیم داشتم بعد از آن به یک استارت.استفاده نخواهد شد و همچنان کارهاي مهندسی و تکنیکال را ادامه دادم
.بروم

پیشنهادهایی هم داشتید؟●

1. Sun Micro Systems
2. Asynchronous Transfer Mode (ATM) System
3. Juniper Networks
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.داشتمATMهاي مختلف شبکه مثل بله پیشنهادهاي زیادي در زمینه: رسول

خوب باالخره چه کار کردید؟●

سابق در سان به من زنگ زد و پیشنهاد کرد به شرکت جدیدي که تازه راه انهمکاریکی از 1996اواسط سال : ولرس
هاي ظرفیت باال راوتر براي تراکنشخواستند تجهزات اینترنت و عمدتاًشرکت تازه جونیپر بود که می. انداخته بودند بپیوندم

ید آن را به عموم مردم برسانیم و براي انتقال اطالعات با حجم باال به راوترهاي گفتند اینترنت وجود دارد باتولید کنند، می
.قوي با توانایی تراکنش زیاد نیاز است

در . هایی بسیار پیشروگذاران اولیه بسیار با هوش بودند و با دیدگاهمن شدم نفر ششم که به جونیپر پیوستم، سه نفر بنیان
شد ولی همه را ماندم مزایاي زیادي شامل حالم میبا اشتیاق فراوان رفتم جونیپر که اگر یک ماه دیگر در سان می1996ژوئن 

خواستم فرصت جدیدي بود براي تالش و رسم، چیزي که میخواهم میدم به چیزي که میرها کردم و رفتم چون احساس کر
نفر شدیم 50وقتی . کردمکردم فقط به کار خالقانه فکر میبه پول فکر نمیاصالًدر ابتدا . خالقیت که برایم فراهم شده بود

نظیري بود، البته شایان ذکر است که امروزه بیۀستاره بودند متمرکز روي یک هدف و یک دیدگاه مشترك، تجرب50واقعاً
. کنندنفر کارشناس و متخصص در جونیپر کار می9000حدود 

بسیار جالب است، کار چطور پیش رفت؟●

حدود یک سال بعد از آنکه آمده بودم کالیفرنیا ازدواج کردم و با همسرم و دو فرزندمان زندگی خوبی داشتیم و من :رسول
ورزیدم، در اوج تالش و کوشش و در ابتداي کار در جونیپر همسرم به سرطان دچار شد، من مجبور بودم عشق میام به خانواده

توانی منفی کردم، در شرایط سخت میمیهمسرم مریض بود ولی من احساس منفی را از خودم دور با اینکهزیاد کار کنم و
.کار، خانه و بیمارستان: من در یک مثلث بودم. داشته باشیه سعی کنی بیشتر تالش کنی و احساس مثبت کباشی یا این

اش براي یهمراهاش و تشویق و کردم ولی خسته نبودم، مصممم بودن همسرم در شکست بیماريهاي زیادي کار میساعت
. اپذیر باشمنهاي بیشتري داد و به من کمک کرد که در این مثلث کاري و زندگی خستگیها هم به من انگیزهفعالیتۀادام
.کم همسرم بهبود پیدا کرد و من هم تالشم را ادامه دادمکم
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طور بود؟خور ستایش است، در جونیپر کار چشما بسیار درۀروحی●

افزار موقعیت خوبی داشتم و افزار یا سختشناختم اعم از نرمخیلی خوب و با موفقیت زیاد، من هم چون شبکه را می: رسول
.در رهبري طراحی و اجرا بودمدر بسیاري از موارد 

؟فضاي جونیپر چطور بود●

در کمپانی بزرگ طبیعتاً. کندبا یک کمپانی چندصد نفره فرق می،رویدشما وقتی به یک کمپانی چندنفره می: رسول
ها کمپانی. روز اول که من رفتم گفتند بروید کامپیوتر بگیرید و سیستم عامل نصب کنید. اندساختارها و قواعد شکل گرفته

شود و یا در کمپانی کوچک اگر چیزي خراب . که ریسک را بتوانند تحمل کنندجذب کنندباید افرادي راده نفر اول براي
شده منابع محدود است و اهداف تعریف. ق تو با نفر صدم آن است که قرار است خودت آن را حل کنیمشکلی پیش بیاید، فر

تا دو سال امامدیریت افقی بود، مدیر تکنیکال وجود داشت، . آیند باید بتوانند مسانل را حل کنندوجود دارد، کسانی که می
در آن شرایط هر کسی پشت یک محور . شدو هفته معلوم میکردي بعد از دولی اگر کار نمی. گزارش عملکرد وجود نداشت

هر گروهی . در کمپانی کوچک جلسات کمتر است و تمرکز وجود دارد. دهندشود و گاهی با هم مسابقه میکاري متمرکز می
ودش وقتی کمپانی خوب باشد خ. ها جذب کردیماز بهترین. اي عالی بودیمما در هر زمینه. که بیاورید بهترین است

خواستیم راوتر براي کاربري با ما قرار بود راوتر بسازیم، راوتر وجود داشت ولی ما می. کنداستعدادهاي خوب را جذب می
دانستیم حجم تبادل اطالعات در اینترنت خیلی خیلی زیاد خواهد شد که فکر تراکنش بسیار زیاد بسازیم به طوري که می

.کردیم که آن هم راوتر براي حجم تراکنش زیاد بودیباید روي یک چیز تمرکز م.درستی بود

عرضۀ عمومی شد و وارد بورس سهام شد؟جونیپر بعداً●

سهام با ۀعرض. نظیر بازار قرار گرفتعمومی شد و مورد استقبال بیۀسهام جونیپر عرض1999بله، در اواخر ماه جون : رسول
بعد از آن هم . دالر رسید و این براي یک کمپانی موفقیت بزرگی است100دالر شروع شد و عصر روز اول به نزدیک 34

من ۀبا روحیاماهاي مدیریتی ادامه دهم کرد ولی دیگر از من توقع داشتند که در ردهجونیپر مسیر پیشرفت خود را طی می
بیرون آمدم تا قدري بیشتر به 2000هندسی و فنی عالقه داشتم این بود که در سال بیشتر به کارهاي موسازگار نبود 

به هرصورت بعد از آن باز هم . ایجر شده بودند و در دنیاي خودشان مشغول بودندها هم تینام برسم ولی دیگر بچهخانواده
یک بنیاد نیکوکاري هم با کمک همسرم . مگذاري روي آوردمشتاق یادگیري بیشتر بودم و به کارهاي منتورشیپ و سرمایه

.مند بودیم در آموزش و بهداشت براي کودکان فعالیت کنیمتشکیل دادیم و عالقه

فعالیت خاصی هم انجام دادید؟●

ها از طریق هاي آموزشی مشارکت کنم تا بدون نقض قوانین بتوانم معرف تجارب و فرصتمن شروع کردم در فعالیت: رسول
گفت هر رییس من می. آشنایی با کارهاي یحیی جان هم در شبکۀ مدرسه در این زمینه برایم مهم بود. ممنتورشیپ باش
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بخش بعدي آن است که مواد خوب از این مدارها . هاي تو قرار است رخ بدهدارتباطی که قرار است رخ بدهد از طریق چیپ
کبگذرد و این

مایه . ایشان توانستیم کارهاي خوبی در زمینۀ آموزشی انجام دهیمبا کمک دکتر تابش و تیم. ه دسترسی به همه برسد
.خوشوقتی من بود که جزو تیم ایشان بودم

فکري با رسول جان یک باشگاه رباتیک درست کردیم و با کمک و پشتیبانی ایشان چندتا از در شبکۀ مدرسه با هم:تابش
آموزان در مدارسِ عضو شبکۀ به صورت کیت در اختیار دانشدانشجوهاي شریف یک ربات راهیاب طراحی کردند که آن را 

ها مسابقه برگزار کردیم این مدرسه عضو بودند، قرار دادیم و چند دوره هم بین آن100کنم آن موقع حدود مدرسه، فکر می
ي مسابقات رباتیک کار باعث شد که در آموزش و پرورش این فعالیت مورد توجه قرار بگیرد و طراحی و ساخت ربات و برگزار

.کنم هنوز هم ادامه دارداي توسعه پیدا کرد که فکر میها به طور گستردهبین آن

آپ دیگري هم راه انداختید؟آیا استارت●

درست مثل مصرف برق که کامران بهار دوست جوان و پرانرژي به ایدة کالود توجه کرده بود یعنی 2004در سال: رسول
د و لذا نافزاري هم باید همین وضعیت را پیدا کندارد، امکانات محاسباتی و نرمژنراتور نگاه نمیاش یک هرکس در خانه

خیلی خوبی وریچ کار کنیم، به نظر من هم ایدةي استفناورکامران پیشنهاد کرد روي استوریج اهمیت زیادي خواهد داشت، 
اي در این مورد ال اجازه دهید کامران جان خودش چند کلمهحااستوریج راه انداختیم ۀاسکیل را در زمینشرکت پاراآمد و

. صحبت کند

، ایدة اصلی استوریج براي کالود سراغ رسول جان رفتمافزاريِپالتفرم نرمبود که با ایدة ساختن2004بله، در سال : کامران
فکر درستی کردیم، که البته به اشتراك گذاشته شوند و ما فکر میAPIیک این بود که استوریج و منابع محاسباتی از طریق

هاي فکر کردیم که دیگر دوران استفاده از پالتفرمما. گونه خواهد بودمراکز داده در آینده اینۀهم بود، معماري پای
.منظوره به سرآمده استافزاري تکسخت

پس شما از پیشگامان ایدة کالود بودید؟●

درست است ما فکر کردیم چیزي که مورد نیاز است استوریج جدیدي است که استاندارد و خودکار و بله : کامران
االستفاده باشد تا به عنوان پالتفرم محاسباتی مورد استفاده قرار گیرد و به نوعی خاصیت االستیک داشته باشد که سهل

خواستم مدل کاربري کالینت و من می. را متحمل شوندهاي آنهزینهدر هر زمان خود ةکاربران متناسب با نیاز و استفاد
سازي سرور را به محاسبات ابري تغییر دهم و این نکته را به عنوان تغییر پارادایم در مبانی کارهاي محاسباتی و ذخیره

.دیدممی

شد؟تأسیسو بر این اساس پارا اسکیل ●
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بله، رسول جان خیلی سریع به اصطالح ایده را گرفت و یادآوري کرد که مشابه این تغییر پارادایم در بازار شبکه نیز با : کامران
در این راه . و تغییر مشابهی براي بازار استوریج و محاسبه نیز مورد نیاز استاتفاق افتاده است TCP/IPوارد شدن پروتکل 

.این تغییر پارادایم را در دنیا ایجاد کنیممن و رسول دست به دست هم دادیم تا 

اولیه را جذب کردیم و شروع کردیم به آماده کردن یک ورژن آلفا از محصول و خیلی هم سریع با سه ۀما خیلی سریع سرمای
یم و رفتیم سراغ ه بودماه کار فشرده به محصول اولیه دست پیدا کرد15بعد از حدود . مشتري بالقوه قرارداد منعقد کردیم

خولست جلو نرفت، در اوایل سري آ، ولی از اینجا دیگر کار آن طوري که دلمان میۀبراي جذب سرمایگذاران خطرپذیر سرمایه
گذاران خطرپذیر در سندهیل چیزي دربارة کالود و محاسبات ابري نشنیده بودند و جالب اینکه بسیاري از سرمایه2006سال 

ما هجده ماه بعدي را به سختی گذراندیم ! گفت ابر پر از بخار آب است و ایدة شما هم پر از بخار استها به منیکی از آن
شدند چون به هر صورت هاي ما با سردي مواجه میاي جذب کنیم و ایدهگذاران عمده سرمایهچون نتوانستیم از سرمایه

تعددي براي این ایده به اصطالح سر و دند هرچند که مشتریان مشاي اولین بار با مفاهیم کالود مواجه میربسیاري از آنان ب
اي ندارد ولی ما به هیچ وجه تان اشتباه است و فایدهگفتند ایدهها میشکستند، به هر صورت علیرغم اینکه خیلیدست می

.ي خود ایمان داشتیمفناورتسلیم نشدیم و به ایده و 

خود مصرانه ایستادیدةخیلی جالب است که در آن موقع بر سر اید●

.تر شده بودروشن و روشنکامالًبله، خوب درستی ایده براي ما : کامران

ور پیش رفت؟باالخره کار چط●

کم برداري قرار گیرد و کمنصب کنیم تا مورد بهرهافزار خود را در یاهو و اي او ال ما موفق شدیم نرم2008در اوایل : کامران
همان ایام بود که آمازون و گوگل هم شروع کردند تقریباً. ها افتادآن سرزبانۀشده و قابل توسعتوزیعاسکیل و معماري پارا

ت به ما اتفاقااین . کنندسرور استفاده نمیمدل کالینت،دربارة معماري کالود خودشان صحبت کردن و اینکه چگونه دیگر از 
ما هم خیلی سریع . ذاري دریافت کنیمگمتعددي پیشنهاد سرمایهان معتبر گذرث شد که از سرمایهعو باخیلی کمک کرد 

هاي بزرگ ارائه کردیم که مورد دهندهتیممان را گسترش دادیم و ورژن اول محصول را کامل کردیم و آن را به سرویس
زرگی دهنده یا شرکت بهر سرویس. استقبال و استفاده قرار گرفت و مفهوم کالود اختصاصی مطرح شد و شکل گرفت

باالخره . نمایدش ارائه نبه عنوان سرویس را به مشتریاITافزار ما روي کالود اختصاصی استفاده کند و توانست از نرممی
هاي بزرگ خود را فرم کالود و دادهي و تیم را به خدمت گرفت تا پالتفناورخریداري کرد و اسکیل را هیتاچی شرکت پارا

.  سامان دهد
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.رسول اسکوییکامران بهار،

کامران جان خیلی از توضیحات شما استفاده کردیم، اگر ممکن است قدري هم دربارة سوابق تحصیل و کار خودتان ●
.هم براي ما بگویید

ا لول و او لول را امتحاناتام به انگلستان رفتیم و که دوازده ساله بودم با خانواده1978با کمال میل، من در سال : کامران
با خانواده به کالیفرنیا آمدیم، من خیلی زود تئوري که ورود به دانشگاه بودم ةدر یک کالج وابسته به اکسفورد گذراندم و آماد

به هر ! کوش باشیم هیج مانعی بر سر راه پیشرفتمان وجود نخواهد داشتبقاي داروین را کشف کردم و فهمیدم اگر سخت
گذار سیستم التم را با موفقیت ادامه دادم و براي تحصیالت تکمیلی در یو سی ال ا با جرالد پوپک که بنیانصورت من تحصی

عامل مجازي و توزیع شده بود کار کردم و بعد هم به استارت آپ او پیوستم بعد هم تصمیم گرفتم از لحاظ مالی مستقل شوم 
وره در بیست و شش سالگی زدم، ظدوستانم براي تولید راوترهاي خاص منیکی از باNUPONبه نام و اولین کمپانی خود را 

عنوان یکی از اولین اعضا بهبهبعد .فروختیمپروتکل ساختیم و باالخره شرکت راما راوترهایی هماهنگ با سه 
در .اساسی داشتمترین دیتاورهاوس را ارائه کرد و من هم در توسعۀ آن نقش اولین و سریعکه پیوستمTeradataشرکت
1997در سال . هنوز هم به عنوان یک شرکت پیشرو در این زمینه فعال استلیواگذار کردیم وهمرااین شرکت1996سال 

خواهم یک کار بزرگی انجام دهم کافی پول پیدا کرده بودم که خودم را بازنشسته کنم ولی فکر کردم هنوز هم میةبه انداز
پی شاغل ارد لذا راهی سیلیکون ولی شدم و در شرکت اچ ر ظرفیتی براي کار بیشتر وجود ندرنیا دیگولی دیدم در جنوب کالیف

بعد هم که به ! ي شکل گرفت و ترکیدفناورحباب چگونه آپ دیگر کار کردم و شاهد بودم که د هم در چند تا استارتشدم، بع
گردم که در تئوري بقا با تالش و البته به حرف داروین بر میسکیل را گفتم ولی دوباره موضوع کالود پرداختم که شرح پارا ا

!تواند سر راه وجود داشته باشداستعداد هیچ مانعی نمی
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حاال رسول . خیلی ممنون کامران جان، خیلی هم ممنون از رسول جان که شما را هم در این گفتگو مشارکت داد●
ها در ایران چه هاي شما براي فعالیت بچهبه عالقه و انگیزهبا توجه گفتکوي خودمان، ۀجان بر گردیم به ادام

هایی دارید؟توصیه

.کنم موضوع مهمی استاین روزها به موضوع کارآفرینی خیلی توجه شده است و من هم فکر می: رسول

آیا پیشنهاد خاصی دارید؟●

اي نتیجهگذار باشند و واقعاًتأثیرهایی را پیدا کنیم که به معناي دقیق کلمه گویم با همفکري با یکدیگر ایدهمن می: رسول
ها کار خودشان را خواهند کرد و یا با استعداد در چند دانشگاه طراز اول فکر نکنیم آنۀها بیرون بیاید، فقط به چندتا بچاز آن

اش را درست کنیم که وقتی هم ا موفق شده است و برویم دنبال اینکه مدل بومیجه کاري اینفقط به این نگاه نکنیم که چ
بیایید به از پایین به باال فکر کنیم چه کار کنیم که .درها باز شود خیلی از این کارها معلوم نیست چه سرانجامی داشته باشند

خالقانه و نوآوري سهیم شوند تا به ارائۀ یک محصول مورد نیازِ هاي با استعداد در اقصی نقاط کشور در کاربه طور وسیع جوان
اقتصادي و ایجاد اشتغال عۀتواند در توسد نیست میکارآفرینی دیگر یک فکر لوکس و محدوبازار بینجامد، در این صورت واقعاً

.مؤثر واقع شود

آن را عملی کنیم؟بسیار فکر درستی است، خوب چطور●

که در این زمینه همفکري کنیم و یک طرحی تهیه کنیم ولی از پایین به باال فکر کنیم و طرحی تهیه من عالقه دارم: رسول
کنیم که در نقاط مختلف قابل اجرا باشد، البته قدري آموزش و هدایت و منتورشیپ الزم است ولی امکانات زیادي وجود دارند 

هایی ا شروع کرد و اگر خیلی جمع و جور و کوچک جلو برویم تجربهکنند، باید از یکی، دو جکه نیازهاي اولیه را بر طرف می
نیازهایی دارند در مناطق مختلف، واحدهاي صنعتی و کشاورزي قطعاً. آید قابل گسترش و تعمیم خواهند بودکه به دست می

هاي زیادي صورت خواهد گرفت ريها نوآوها باال برود، اگر نیازها مشخص شوند براي رفع نیازها و حل مسائل آنوري آنتا بهره
هاي نوپایی که براي کنند مشتري خواهند داشت و شرکتو محصوالتی تولید خواهد شد که چون نیاز مشخصی را بر طرف می

شوند به موفقیت خواهند رسید و چه بسا محصوالتی مورد نیازِ بازار جهانی هم تولید شود، مهم این محصوالت تشکیل میۀارائ
.نگیزه استامید و ا

.از شما بسیار متشکریم●
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مصطفی رونقی

.از شرح زندگی خودتان شروع کنید و مسیري که طی کردید تا به موقعیت فعلی رسیدیدبا تشکر، لطفاً●

در تهران رییس یک بیمارستان بود و سال سوم دبیرستان بودم که یک امدایی. در دبیرستان به پزشکی عالقه داشتم: رونقی
. از من خواست یک روز به محل کارش بروماو . خواهم در آینده چه کار کنم؟ گفتم به پزشکی عالقه دارمروز از من پرسید می

م و همان روز فهمیدم که من به ها صحبت کردم و کارشان را دیدهاي مختلفی برد و من با آنام مرا پیش پزشکآن روز دایی
ام هم آشنا شدم که در کار مهندسی با یکی از دوستان دایی! اي ندارمپزشکی عالقه دارم ولی به پزشک شدن هیچ عالقه

دادند و من به آن کار هم کمی ها میکرد و یک سري تغییرات هم در دستگاهشکی بود و تجهیزات پزشکی وارد میپز
. مند شدمعالقه

برادرم ). خنده! (شدمبه سوئد رفتم چون در کنکور قبول نمی1988ۀکردم و فوریسال چهارم دبیرستان در ایران زندگی میتا
ماه مرا عقب انداخت چون باید امتحان ورودي دانشگاه را به سوئدي و انگلیسی 20رفتن به سوئد حدود . کردآنجا زندگی می

دروس دبیرستان را ۀمن از این فرصت استفاده کردم و به صورت فشرده هم. شدیدرسم شروع م1989دادم و سپتامبر می
بعد از امتحان ورودي .م آشنا شدم و زبانم هم تقویت شدمرا خیلی قوي کرد و با سیستم آموزشی آنجا هۀمرور کردم و این پای

آمدند در آزمایشگاه و وقت ا به صورت مستقیم میاستادهمحور بود و ه خیلی تحقیقاي تازه راه افتاده بود کیک رشته،دانشگاه
تنها . نزدیکی با استادها داشتیمۀنفر در کالس ما بودند و رابط12من این رشته را انتخاب کردم و کالً. گذاشتندمی
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کارها اش خیلی ضعیف بود و در کارهاي آزمایشگاهی که هاي کالس من و یک نفر آفریقایی بودیم که بنده خدا پایهخارجی
این هم براي من خیلی خوب شد چون مجبور شدم اتفاقاً. من و او افتادیم با هم. گروه او شودخواست همگروهی بود کسی نمی

! کردمها را خودم انجام بدهم و دو برابر بقیه دانشجوها کار میآزمایشۀهم

زندگی چه کنم؟ خواهم با ه این فکر کردم که مییکی از همان روزها ب. وقت براي فکر کردن زیاد داشتم،بعد از دبیرستان
خواستم به آن ترین آزادي که میبزرگ. هاي مادي آزاد باشمزندگی خوبی داشته باشم و از قید محدودیتتصمیم گرفتم که 

داشته درآمد آن زندگی خوبی توانم بااگر یک میلیون دالر داشته باشم میکهآن روز حساب کردم ! برسم آزادي مالی بود
هر جوري حساب کردم دیدم با کار .این آزادي مالی را به دست بیاورماي برسم که سالگی به نقطه35خواستم تا باشم و می

براي همین از همان اول برایم معلوم بود ! کردن و استخدام شدن در شرکت دیگران به هیچ ترتیبی به این نقطه نخواهم رسید
.نمکه باید براي خودم یک شرکت بز

تولید داروهاي جدید کار ۀها در زمینیکی از آن. تحصیالت تکمیلی بشوم با دو استاد صحبت کردمةخواستم وارد دوروقتی می
یک . کرد و خیلی هم از کارهاي من خوشش آمدکار میزنیکامعروفی بود و با شرکت معروف آستراکرد که خیلی استاد می

تی ما هم محرمانه است، شرکت چون تو شهروند سوئد نیستی و کارهاي تحقیقاسفانهأهفته بعد تماس گرفت و گفت مت
. ها کار کنیهاي آنزنیکا موافقت نکرده که تو روي پروژهآسترا

او استاد بسیار مطرح . کردکه او هم روي داروهاي جدید و مهندسی ژنتیک کار میمن رفتم سراغ استاد بعدي، ماتیاس اوهلن
او اولین کسی بود که توانسته بود انسولین را از طریق . آن دانشکده را در واقع به خاطر او ساخته بودنداصالًو مهمی بود و 

شد که کمی با انسان متفاوت است و براي من خیلی از آن از انسولین خوك استفاده میپیش . کشت باکتري به دست بیاورد
. کم تولید کندۀها توانسته بود انسولین را در ابعاد زیاد و هزینيکاري در باکترجالب بود که چطور با کشت مصنوعی و دست

ی را یاد فناوریتوانی بیایی و ولی میمشارکت دهمپروژه در اینتوانم تو را این استاد هم گفت نمیاتفاقاً. وارد این حوزه شدم
آمد شدم چون از آن بیشتر خوشم می) DNAخواندن (1سیکوئنسینگةوارد حوز. هاي دیگر استفاده کنیبگیري و در زمینه

-خارجی را وارد یک باکتري میDNAدر کارهاي کلونینگ، یک . ام قاطی کنمو سعی کردم آن را بیشتر با کارهاي اصلی

خودش ۀکرد و با بودجکردیم، با یک محقق دیگر هم آشنا شدم که در همان آزمایشگاه دانشگاه به صورت مستقل کار می
تاب با کرم شب. ها را ردیابی و شناسایی کندها بعضی از باکتريو دنبال این بود که با استفاده از پروتئینکرد تحقیق می

توان الزم است لذا اگر نور دیده شد میATPبراي صادر کردن نور . کندنور متصاعد مینزیم به نام لوسیفریزآاستفاده از یک 
سالمت مواد غذایی این روش براي آزمایش . مین کرده استأالزم را تATPکه نتیجه گرفت که یک باکتري موجود بوده

خوردم و در همین دیدارها بار با او نهار میآمد و براي همین هرچند هفته یکمن از کارهاي او خوشم می.شداستفاده می
کرد و میATPرا ردیابی کرده بود به این ترتیب که ابتدا آن را تبدیل به بحث رسید به اینکه مولکولی به نام پایروفسفات

. شدمیردیابی قابلکرد و لذا سپس در مجاورت لوسیفریز نور منتشر می

1. DNA sequencing
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به ذهنم رسید که یک آنزیم دیگر را هم به آن اضافه کنیم که این پایروفسفات را تولید کند و از طریق همین مکانیزم نور 
شود به این شیوه ترتیب از او پرسیدم آیا نمی. هاي مورد نظر را پیدا کنیمبتوانیم از طریق ردیابی نور، مولکولساطع کند و
به استادم کهاین ایده را. یمقابل انجام رسیديرا خواند؟ کمی روي کاغذ بررسی کردیم و به نظرDNAهاي توالی مولکول

اروپا و نیز چندین شرکت ۀاو مشاور شاه سوئد و مشاور اتحادی. مطرح کردم،بودهم معروفی بسیار آدم طور که گفتمهمان
فناوريزیستدانشکده اصالًکردند و نفره هم در دانشگاه زیر دست او کار می80بود و یک گروه …گذاري خطرپذیر وسرمایه

توانستم چیزي من هم نمی"!کندکار نمی": بالفاصله گفت. من پیش او رفتم و ایده را مطرح کردم. را براي او راه انداخته بودند
- مینأبه چند شرکت ت. هاي مورد نظرم را تهیه کنمآزمایشگاه آن آنزیمۀتوانستم با بودجمن نمی! بگویم ولی منصرف نشدم

ها را و آنجا این آنزیماینجابه هر تقدیر از. ها خواهش کردم که چند نمونه براي من بفرستندآنها زنگ زدم و ازکننده آنزیم
دوباره پیش استادم رفتم و گفتم من خیلی در این مورد فکر کردم و ! ها را ترتیب دادم و نور منتشر کردتهیه کردم و آزمایش

تو تمرکز کن . اند و نشده استها را رفتهها این راهکند و خیلیکار نمیهم گفتم که این من قبالً": گفت! کنداین روش کار می
"!هاروي همان موضوع ردیابی باکتري

. من تصمیم گرفتم موضوع دکترا را عوض کنم و روي این موضوع کار کنم: گفتم

در تاریخ این دانشگاه و به راحتی ترین دکتراشوي سریعتو اگر کار خودت را انجام دهی می! اي استکار بسیار احمقانه: گفت
. توانی دکترایت را بگیريمی

.کندآید و به نظرم این دنیا را متحول میآن کار خوب است، ولی من از این کار خوشم می: گفتم

ۀنمن دیگر استاد راهنماي تو نیستم و از فردا کمک هزی! اگر این طور است، برو بیرون: بلند شد، در را باز کرد و گفت
!من هم گفتم باشد! شودات هم قطع میتحصیلی

اندازد خواهم روشن کنم چطور یک سري فرایندهایی که افراد را در دامن مشکالت میدلیل نقل این داستان آن است که می
که شوندها مجبور میآن. خورندکند که تالش بیشتري کنند چون اگر به هدف نرسند شکست سختی میها را وادار میآن

ها هاي موفقیت خارجییکی از علت. سازدچنین فرایندهایی است که افراد را می. خودشان را اثبات کنند تا بتوانند موفق شوند
. دانندها این را نمیآن% 95البته . رهبري دارندةرسند قومیاینجاهایی که بهخارجیۀن همبه نظر م. همین استاینجادر

کسی مثالً.نفس و شناخت از خود داردخورند که این بستگی به اعتماد به یدانند بسیاري شکست ممیها که البته از بین آن
هاي دنیا قرار در میان بهترینشناسد،را به خوبی نمیاینجا، در حالی که زبان و فرهنگ و عرفاینجاآیدکه از ایران می

چنان رشد کند که خود نقاط ضعف را بشناسد و در یک مسیري آنتک آنباید برود تک. گیرد و باید خودش را اثبات کندمی
اي از شناسند و شبکههستند، زبان و فرهنگ را میاینجاکنی که اهلداري با کسانی رقابت می. را نشان داده و اثبات کند

هاي موفقی دیده است هم چون نمونهاینجاۀجامع. بخشدسازد و قدرت رهبري میاین فرایند انسان را می. دوستان دارند
هاي این ناحیه این است یکی از خوبی. کندها حمایت میها بیشتر است و لذا از خارجیمتوجه شده که شانس موفقیت خارجی

. شددر سوئد اما برعکس بود، خارجی بودن خیلی منفی تلقی می. شودکه اگر خارجی باشی یک نقطه مثبت حساب می
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ام با استاد راهنماي مطرح و معروف به هم خورد و قرار شد با همان محققی که گفتم کار کنم رابطه1995خالصه در سال
هاي کوچک بگیرم و سختی تا هزینهز دانشگاه وام بگیرم و کمک و براي همین مجبور بودم امولی حمایت مالی کافی نداشت

استاد راهنماي سابقم اجازه گرفتم که سر جلسات دانشجویان او بروم از ماتیاس، همان ،یک سال بعد. پایان دکترا ادامه داشت
راه DNAبعد از مدتی من دو روش براي خواندن . ام را ترمیم کنمعلمیۀو سعی کردم رابطشومها آشنا تا با کارهاي آن

را در جریان بگذارم ولی آن خوب یادم هست که وقتی دومین روش را انجام دادم به دفتر ماتیاس رفتم تا او. انداخته بودم
تایج اولیه را برایش فاکس هتل او را پیدا کردم و نةمن به هر ترتیبی بود شمار. زمان براي یک کنفرانس در بوستون بود

روز پشت سرهم من سه شبانه! سراغ من خواهد آمداول صبححتماًدانستم که سه روز بعد که به سوئد برگردد می. فرستادم
یاس هاي مرتبط را طراحی و اجرا کردم و حجم زیادي از نتایج آزمایش را براي زمانی که ماتانواع و اقسام آزمایشکار کردم و

کلی سوال پرسید و من براي . وجو کرد و من روال را توضیح دادمزده آمد در آزمایشگاه و پرساو هیجان. برگردد آماده کردم
دیدم . توان آن را روي یک دستگاه اجرا کردلی ساده شده است و به سادگی میبه او گفتم این روال خی. همه جواب داشتم
سازي این روش با من یک شرکت براي تجاريتأسیساز سهم شرکت، در % 35از او خواستم که در ازاي . متقاعد شده است

آن شرکت ! سرمایه جذب کردیمبودن وي، ظرف دو هفته دو میلیون دالر با توجه به شناخته شده. شریک شود، موافقت کرد
.ترین رشد را در اروپا تجربه کردسریع

دهید؟کار آن روش توضیح میةکمی در مورد نحو●

برده بودند 1978نوبل را هم در سال ةوجود داشت که براي آن جایزDNAخواندن تا آن زمان فقط یک روش براي :رونقی
را شناسایی DNAهاي مختلف کردند و بر اساس اندازه، مولکولقطعه میرا قطعهDNAها آن. ولی آن روش خیلی گران بود

اگر با پایروفسفات مربوطه متناظر بود، با هم ترکیب DNAکردیم و مولکول میتک اضافه ما قطعات سازنده را تک. کردندمی
روش ما قابلیت . و به همین ترتیبکردیم سپس نوکلوید بعدي را اضافه می. شد و قابل تشخیص بودنور ساطع میشدند ومی

13یک نفر، سه میلیارد دالر هزینه شد و DNAروش قبلی براي خواندن . کم انجام دادۀشد با هزینگسترش داشت و می
. سال هم طول کشید

سرنوشت آن شرکت به کجا رسید؟●

در نهایتاًمیلیون دالر و 70ر، دور سوم میلیون دال13در دور اول دو میلیون دالر سرمایه جذب کردیم، در دور بعد :رونقی
تحقیقات . میلیون دالر دیگر جذب کنیم120شد که طی آن توانستیم و وارد بورس سهامعمومیۀدر سوئد عرض2000سال 

استنفورد دادم و دانشگاه تا زمانی که بتوانی مقاله منتشر کنی، با این امر مشکلی ندارد ولی شرکت را در دانشگاه انجام می
من . برعکس است چرا که اگر تحقیقی با امکانات و وسایل دانشگاهی صورت بگیرد، حق مالکیت آن مال استنفورد استدقیقاً

هاي عمومی پیش از مصاحبهمثالً. هاي زیادي با مدیریت شرکت داشتم و جو سالم نبوداز شرکت بیرون آمدم چون اصطکاك
از طرف دیگر من ! شوددر جلسه نیا، چون به علت خارجی بودن تو اعتبار شرکت کم میگفتند تومدیریت مجموعه به من می

مدیر مناسب براي بزرگ کردن شرکت اساساً. ها بینش کافی براي گسترش و رشد شرکت را ندارندکردم که آناحساس می
. کارانه بودها بسیار محدود و محافظهنداشتند و افق دید آن
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ن آمدید، پتنت اختراع شما چه شد؟ وقتی از شرکت بیرو●

ثبت اختراع را باید خودتان بدهید و ۀدر سوئد اگر شما به عنوان یک محقق دانشگاهی اختراعی داشته باشید، هزین:رونقی
دهد و مالکیت معنوي از آن ثبت اختراع را خود دانشگاه میۀهزین: در آمریکا بر عکس است. حق اختراع براي خودتان است

. گاه استدانش

فروختم حدود در این زمان وضع شرکت به حدي خوب شده بود که اگر من سهام خودم را می. دکترا را گرفتم1998در اکتبر 
براي شروع ! من تصمیم گرفتم حاال که پول کافی به دستم رسیده است خودم را بازنشسته کنم. شدمیلیون دالر نصیبم می40

ام سر رفت و برگشتم دو هفته که گذشت حوصله. فلوریداي آمریکا براي خودم ترتیب دادمیک مسافرت تفریحی یک ماهه در 
روزه از مراکز 45در یک تور ، مجددا1999ًدر فوریه ! سوئد و به محض رسیدن رفتم در آزمایشگاه و شروع کردم به کار کردن

دیگو آنجلس و سنو لوس) سان فرانسیسکو(ة سیلیکون از نیویورك و کانکتیکات و سیاتل و در. مکرددیدبازمهم ژنتیک آمریکا 
دادم کردم و تحقیقاتم را ارائه ها و مراکز مهم دیدار ها و شرکتروز از دانشگاه45و هیوستون و واشنگتن دیدار کردم و در این 

بودم و تصمیم داشتم در ي هم همکارهاي دنبال فرصت. شدمها هم آشنا و به نوعی تبلیغ شرکت هم بود و با کارهاي آن
د فیزیک نور و برخی مجالت تخصصی در مور. قبل از این سفر من با شرکت ایلومینا آشنا بودم. آمریکا جاي مناسبی بیابم

یابی نور توسعه داده بودند و بدیعی براي ردةها شیوآن. کردم و در آن در مورد ایلومینا خوانده بودمفوتونیک دریافت می
در سالدر آن سفر. اي هم به ژنتیک داشتندبسازند و عالقهسورهایی براي ردیابی مواد شیمیایی و منفجرهخواستند سنمی

در نظر DNAبراي خواندن ايها فرایند بسیار پیچیدهآن. ها یک طرح تجاري ارائه کردمها مالقات کردم و به آنبا آن1999
که ما در شرکتمان در سوئد توسعه داده بودیم، بسیاري از مراحل Pyrosequencingپیشنهاد من این بود که با . داشتند

بشقاب یک ةرا در یک فضاي به اندازDNAخواندن شود طوري توسعه داد که همۀ فرایند و کار را می.شودمیانی حذف می
ها هزار محقق براي میلیارد دالر هزینه داشت و ده13کشید و ها طول میسالDNAآن زمان فرایند خواند . انجام بدهی

ها آمدند سوئد و ظرف دو هفته گروهی از آنتیم ایلومینا از طرح من خوششان آمد و بعداً. ي کردندهمکاراولین اجراي آن 
ۀوقتی که بودج. آمریکا ارائه کردیم و آن طرح پژوهشی قبول شددر1ملی سالمتۀسسؤیک طرح پژوهشی نوشتیم و به م

خودم هر جایی همراهتوانستم آن بودجه را کردم چرا که میطرح پژوهشی تصویب شده بود من موقعیت بسیار خوبی پیدا می
. کردهاي موجود براي من ایجاد میکه خواستم ببرم و آزادي زیادي بین گزینه

چطور شد که درة سیلیکون را انتخاب کردید؟●

زدن در پالوآلتو، قدماصالً. هاي خوب نزدیک هم هستندها و دانشگاهشرکت! خیلی خوشم آمداینجااز انرژي:رونقی
دوستاصالًتنها جایی که اتفاقاً. …از هاروارد، سیاتل، مدیسون و استنفورد و؛من پیشنهادهاي زیادي داشتم. بخش استانرژي

در !. خواستم از سرماي سوئد فرار کنممدیسون خیلی سرد بود و من می. فرانسیسکو بودسانۀو فامیل نداشتم همین ناحی
گفتم مؤسسهبه رییس آن ! آمدجا بودم پیوسته باران میسیاتل هم شرایط مالی و تحقیقاتی عالی بود ولی در چهار روزي که من آن

1. NIH: National Institutes of Health
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. جوالي رفتم سرکار و آزمایشگاه را برقرار کردم15مدم و به استنفورد آ1999جوالي 14! توانم این هوا را تحمل کنممن نمی
.بودماینجاعمومی شد و منۀما هم در سوئد عرضPyrosequencingسهام شرکت 

آن افق دید وسیعی که براي گسترش کار الزم بود اصالًآمدم این بود که مدیران شرکت در سوئد از آنجایکی از دالیلی که 
وارد فضاي اینجا.)خنده! (گفتند که بازاري نداردها میانسان را بخوانیم، ولی آنDNAگفتم که باید من به آنها می. نداشتند

اي رشتهتحقیقات بینتازه متوجه شدم کهاینجا.با افراد زیادي آشنا شدم. استنفورد شدم و این محیط برایم خیلی جالب بود
- نیمهشناسی مولکولی با محمودرضا کسنوي که روي مدارهاي شیمی و زیستۀزمینمن با پیشمثالً. شودطور انجام میچه

توان کرد آشنا سیلیکون چه کارهایی میۀو اینکه روي تراشCMOSکردم و آنجا تازه با مفهوم کرد صحبت میهادي تحقیق می
روي شود مستقیماًاستفاده کنیم و کار را می) روش ایلومینا(ها این بود که دیگر الزم نبود از فیبر نوري این صحبتۀنتیج. شدم

البته کمی طول کشید که این به خاطر گران بودن . شد1به نام اونتومياین کار بعدها شرکت جدیدنهایتاً. تراشه انجام داد
.دهدمیبینی بود که این اتفاق باالخره رخ قابل پیش،ا روند کاهش قیمت سیلیکونسنسورهاي نور در آن زمان بود ولی ب

کردم تا اینکه مدیر شرکت به من گفت که مشترك با ایلومینا کار میةبعد از آمدن به استنفورد تا یک سال و نیم روي پروژ
هاي روش تو آگاهی دارم ولی ما تصمیم نسبت به پتانسیلکامالًاو گفت من . تعطیل کنندفعالًمرا ةاند پروژتصمیم گرفته

داران بالقوه را راضی کنیم باید محصولی داریم به زودي در بازار بورس، سهام شرکت را عرضه کنیم و براي اینکه بتوانیم سهام
دهد در شرایط دست ما میکند و با توجه به اینکه یک محصول آماده بهتر است ولی کار میروش قبلی ما پیچیده. عرضه کنیم

گرفته بودم را به استنفورد بیاورم و NIHپژوهشی که از ۀتوانم بودجاو گفت من می. فعلی ما تصمیم داریم آن را جلو ببریم
. کارم را ادامه بدهم

هایی که از شرکت پیش آمد و من بعضی از ایدهتأسیسگشتیم که بحث ها از یک مسافرت برمیچند وقت بعد با یکی از بچه
به این ترتیب شرکت پارالل . کندسوئد داشتم به او گفتم و آمدیم در آزمایشگاه چند ماه کار کردیم و دیدیم در تئوري کار می

کردیم که شنیدم ایلومینا هم دارد روي محصول مشابهی کار یک سالی روي این پروژه کار می. کردیمتأسیسرا 2بیوساینس

1. Avantome
2. ParAllele BioScience
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بعد از سه سال آن شرکت پارالل بیوساینس را فروختیم به ! به نوعی رقیب ایلومینا شدیم. هتر بودما بفناوريکند ولی می
. 1افیمتریکس

ژنتیک روز به روز ةها در حوزآن موقع احساس من این بود که حجم داده. کردمتأسیسا ر2نکست بایوشرکت 2004در سال 
براي همین حجم قابل توجهی از آن زمان هم. ها پدید خواهد آمددادهبیشتر خواهد شد و نیاز زیادي به قدرت تحلیل این 

هاي ژنتیک هاي تحلیل دادهداده را بردم ایران و سعی کردم با همکاري برخی از اساتید دانشگاه از جمله دکتر تابش زیرساخت
.را در ایران ایجاد کنیم

دادید؟بودن نیروي انسانی انجام آیا این کار را به خاطر ارزان●

کارهاي بنیاد رونقی، کمک کنم به ۀبا بقیخواستم همراهفقط یک احساس درونی بود که می. خاصی نداشتۀنه، صرف: رونقی
هاي ژنتیک بود، یکی از چند تا ایده داشتیم، یکی، مثال همین ایده داده. در ایران گسترش پیدا کندفناورانهاینکه کارآفرینی 

اینترنت را روي کنتورهاي برق بیاورد که کنتورهاي برق، خودشان به صورت اتوماتیک میزان مصرف خواست میدوستان هم
یک دستگاه اتفاقاً. …داد وهاي متغیر میخودشان را گزارش کنند و این امکان مدیریت بهتر مصرف را با اعمال تعرفه

هاي خوبی داشتیم ایده. ستیم آن را در ایران راه بیندازیمخواپایروسیکوئنسینگ که من در اونتوم ساخته بودم برده بودیم و می
اینجاها درك درستی از اهمیت این کارها نداشتند چون در بازاربچه. ولی حقیقت امر آنکه یافتن تیم مناسب خیلی سخت بود

شد و بعد از سه ضعیف میتر شد و روابطها جديتحریمۀبعد هم مسال. کردندها را حس نمیاثر این فعالیتۀنبودند و دامن
دکتر تابش و دیگر اساتید زحمات بسیار زیادي کشیدند و . کارآفرینی رونقی ما نتوانستیم ادامه دهیمةسال برگزاري جایز

رفت و کردند، کار به نحو مطلوب جلو نمیاستعدادهاي خیلی خوبی هم وجود داشت ولی چون در جهت نیاز بازار فکر نمی
.ها بیشتر از همه بازدارنده شدالبته تحریمطور که گفتمهمان

هاي نوپا، شرکتاندازيراههاي مربوط بههاي بنیاد رونقی نقش مهمی در گسترش ایدهبه هر صورت، فعالیت: تابش
. زیادي گذاشتتأثیردر ایران داشت و …کارآفرینی و طرح تجاري و 

فرینان باتجربه آحتی بعضی از کار. دادیمما آن را گسترش میحتماًهاي مثبتی داشت ولی اگر تحریم نبود تأثیرحتماً:رونقی
اگر ارتباط . هاي نوپا در ایران کمک کنندو راهنما براي شرکتاضی کرده بودیم که در نقش مشاور در درة سیلیکون را هم ر

محصول را در آمریکا نهایتاًجا پیش برد و هاي اولیه را آنو فعالیتشد تحقیقات قدر تحت فشار تحریم نبود، میتجاري این
هایی خودم بعدها دو تا از همان ایده. شناختندرا میجااینکم بازارشدند و کمهاي ایرانی هم درگیر فرایند میتولید کرد و بچه

. حیف شد که در ایران نشد! ختیمرا که برده بودیم ایران در آمریکا تبدیل به شرکت کردم و هر دو را هم فرو

ها آنفناوريکه من در استنفورد بودم یک نفر از طرف ایلومینا به من ایمیل زد که بروم براي سمت مدیر 2007حدود سال 
هاي تخصصی نیروي انسانی گیرند بلکه با برخی شرکتهاي بزرگ خودشان مستقیم تماس نمیاین شرکت. مصاحبه کنم

1. Affymetrics
2. NextBio
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من در این زمان شرکت اونتوم را داشتم و به نوعی . کننده مسائل یافتن استعدادهاي مناسب را مدیریت میقرارداد دارند ک
ها در شناخت بازار، طراحی یک نکته در مورد ایلومینا براي من خیلی جالب بود و آن اینکه آن. شدیمرقیب ایلومینا تلقی می

ها روز بعد یک کردیم، آنهایمان را که اعالم میا هر تحولی در فعالیتم. ها خیلی شاهکار بودندمحصول و اجراي استراتژي
ها آن. اندها مسیر ما را حدس زده بودهداد آنداد و این نشان میالشعاع قرار میکردند که خبر ما را تحتمنتشر میخبري 

ما در فکر آن بودیم که محصولمان با . شناختندمشتریان عمده را که دانشمندان ژنتیک بودند خیلی خوب میۀ ذهنیت و روحی
دانستند که اساتید دانشگاه و محققان برجسته دوست ها میحداقل هزینه کار کند و تجهیزات را به حداقل برسانیم ولی آن

ر بود و یک دستگاه ایلومینا چند میلیون دال. دشان با تجهیزات مدرن به نوعی مطرح باشهاي پیشرفتهدارند که آزمایشگاه
آن تراشه را ،شدمیشد و وقتی کار تمام سیلیکون انجام میۀکارها روي یک تراشۀتر بود و همدستگاه مد نظر ما بسیار ارزان

ها، این کار به صرفه شده بود و به این ترتیب اکثر قطعات متحرکه و دوربین و انداختیم دور و با توجه به قیمت نزولی تراشهمی
ةخالصه براي من همیشه نحو! ها توانسته بودند محققان برجسته را متقاعد کنندولی آن. کردیمف میرا حذ…فیلتر و

. ها، قدرت گسترش بازار، شناخت مشتري و طراحی محصول این شرکت محل تعجب و سوال بودمدیریت آن

با من تماس گرفت و گفت خوب است ها یکی از مدیران آن. که براي استخدام تماس گرفتند، من جواب ندادم2007در سال 
کردم و ما به نوعی رقیب هستیم و هر تأسیسگفتم ماه پیش یک شرکت . با این شرکت مدیریت نیروي انسانی صحبت کنی

زنگ زدم به مدیرعامل و از ،به خاطر احترام آن مدیر ایلومینانهایتاً. اطالعاتی که از من بگیرند ممکن است به ضرر ما شود
گفت حاال . بت خواهیم داشتبا هم رقاحتماًام که کردهتأسیسیشرکتگیتازبه و گفتماند، تشکر کردمآمدهراغ مناینکه  س

من رفتم با چند مدیر ارشد شرکت صحبت کردم و دیدم  بینش خیلی خوبی دارند و روش . کنیممساله را حل میتو بیا
چند جلسه که صحبت . ندها با کمپانی من به صورت مشترك کار کنآنشرط گذاشتم که . ها بسیار عالی استاجرایی آن
من ! خریممیلیون دالر می60رکت اونتوم را شود کار کرد و کل شطور نمیها گفتند ما به این نتیجه رسیدیم که اینکردیم آن

م که یکی از دالیلی ه! رده بودیماي هم از کسی جذب نکسرمایهاصالًاستراتژي خروج خوبی بود چون ما هنوز .هم قبول کردم
ةنشده بود نحواي که در ذهن من هنوز حلدانستم چطور باید دستگاه را ساخت ولی مسالهقبول کردم این بود که من می

در این صنعتی که ما هستیم، هر مسئول فروش باید سالی یک و نیم میلیون دالر محصول بفروشد تا شرکت پایدار . فروش بود
میلیون دالر 13االن هم هر فروشنده . خوب بودخیلی و وضعشان ندفروختایلومینا آن موقع شش میلیون دالر میدر . باشد
فروخت و این معادله در ها محصول میخواستیم محصول ارزان بسازیم، هر فروشنده باید دهولی براي ما که می. فروشدمی

محصول ما را هم بسازند و از استنفورد استعفا کردم و به صورت خالصه من فقط تعهد گرفتم که . ذهن من حل نشده بود
دانشگاهی از این مدیران فوت و فن مدیریت را ةسال مثل یک دور3پیش خودم فکر کردم که من . وقت آمدم ایلومیناتمام

هاي ها پروسهدر این شرکت. سال این بار آموزشی برقرار است6هنوز هم بعد از . رسیدندجااینخواهم آموخت که چگونه به
من به طور . ها ده سال باقی مانده بودندیک دسته از این پروسه. شودزیادي در طول زمان براي رتق و فتق امور ایجاد می

اي بنیادین بوده است پروسهحتماًوام آورده کردم آن چیزي که ده سال دکردم چون احساس میها دقت میخاص به این
ها چگونه بوده است خیلی توجه ها و اینکه تحول آنآنۀها، تاریخچمن به آن! شدرفت و قربانی تکامل میاز بین میوگرنه 

.کنمکردم و میمی
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ها بینیبسیاري از اوقات پیش. کنیمسال پیش از امروز را بررسی می5بینی ساله داریم و هر سال پیش5هاي بینیما پیش
اي در موقعیت فعلی شرکت کنندهسال پیش نقش تعیین5هاي بینیتوان دید که آن پیشخطاهاي بزرگ دارند ولی می

هاي بارز درة سیلیکون همین مدیریت قوي و یکی از ویژگی. تر مدیرعاملتیم مدیریت خیلی مهم است و از همه مهم.اندداشته
ۀبراي توسعیمناسبفردهمین که مدیرعامل ایلومینا احساس کرد من . هاستدر رشد دادن و گسترش شرکتهامهارت آن

مسائل ! افتاددر سوئد هرگز چنین اتفاقی نمی. بیایماینجابهتا من انجام دهماو هستم حاضر شد هر کاري الزم است فناوري
توانستند زبانم به حدي قوي بود که پشت تلفن نمیبا اینکه. بر توانمندي افراد مقدم است…و بودننژادي و خارجی 

. تشخیص بدهند من سوئدي نیستم

.ژنتیک استةهاي فعال در حوزترین شرکتایلومینا یکی از بزرگ

موقعیت پوشند تا آن کسی که قابلیت انجام کاري را دارد در مسائل و حتی نقاط ضعف چشم میۀمقابل، از هم، در نقطۀاینجا
کنند که ها فقط به این توجه میزبان ما خیلی ضعیف است و واضح است که خارجی هستیم ولی آناینجا.مناسب قرار بگیرد

هاي اروپایی این بینش را ندارند و به نظر من در پنجاه سال شرکت. خواهی بکنیتو چه کارهایی کردي و چه کارهایی می
اي که گفتم، مسائل مربوط به پیر شدن جمعیت اروپا باعث کاهش به جز مساله. اهد بودآینده اروپا دچار مشکالت زیادي خو

. شودنیروي مولد می

تراکم افراد مستعد در . است»اثر تراکم «فاکتور مهم دیگر !یکی از دالیل اینکه درة سیلیکون جذاب است هواي خوب است
و جمع هستندجااینهازمینهۀگذاري، استعداد حقوقی در هماستعداد سرمایه، انهفناوري استعدادها.ها زیاد استزمینهۀهم
همین االن اگر من بروم در خیابان به صورت تصادفی با . وجود دارداجاینها در تراکم زیادياینۀهم. هاي قانونیزیرساختنیز

. ، یا وکیل است یا مهندس و محققیا مدیر شرکت است! اي هستزیاد یک کارهلحتمایک نفر صحبت کنم، طرف به ا

گفت کردم، میمودرضا کسنوي ورزش میمن با محمثالً. شدهاي دوستانه زده میهاي ما در جمعخیلی از پروژهۀجرق
CMOSهایی که فوتبال با بچهۀدر بین دو نیم. تمفید اسفهمیدیم که واقعاًگرفتیم میدنبالش را که می! خوردتو میبه درد

از بین همین ... بهنام تبریزي، مهرداد رضایی، محمود رضوي، : کردیم، چند تایشان استاد استنفورد بودندفوتبال بازي می
این تراکم استعداد را . شروع کردمرا ژنتیک قلب در حوزةايمن با محمود رضوي پروژهمثالً. خوردها پروژه جرقه میصحبت

. شود ایجاد کردمنحصربفرد است و با پول هم نمیاین . شود ایجاد کردبه راحتی نمی
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گفت می. کردفرینان صحبت میآتوبا در کانادا آمده بود و با کاریک بار در زمانی که من در استنفورد بودم فرماندار ایالت مینه
به او گفتم این کار شدنی من . کنیمفناوريتوبا را قطب خواهیم مینهما پول نفت زیادي داریم که پایدار نیست براي همین می

. نیست و شما بروید دنبال چیزي که در آن مزیت داشته باشید

است از عوامل متعدد که هر کدام در بهترین شرایط به هم متصل يهبینید که زنجیروقتی به درة سیلیکون نگاه کنید می
نفر دو بینیدمی»سندهیل رود«الن شما بروید در ا. شودها باعث گسستن این زنجیر میفقدان هر کدام از این حلقه. اندشده
اند و گذاران به انتهاي رشد علمی رسیدهاین یعنی بعضی از این سرمایه. گذاران خطرپذیر هستندنوبل در بین این سرمایهةبرند

این طور . آن استکند و نهایتچنین فردي ابعاد علمی قضیه را هم به خوبی درك می. کنندگذاري میخودشان دارند سرمایه
. گویدفهمند یک دانشمند چه میگذاران میاین سرمایه. پول داشته باشد بتواند چنین کاري بکندنیست که یک نفر که صرفاً

هاي خوبی مثل استنفورد، برکلی، دانشگاه. صنعت بسیار قوي است. پول هم که هست. از آن طرف وکالي طراز اول وجود دارند
به خاطر هواي خوب و پول . کندهاي مختلف استعداد ایجاد میردهها درخوزه، اینی دانشگاه ایالتی سنرانسیسکو، حتفسان

ها هم از برخورد تصادفی بسیاري از این پروژه. شوندسرازیر میجاایناستعدادهاي برتر دنیا بهۀهست، همجااینزیادي که در
. به وجود آمده استیکدیگرافراد مستعد با 

پژمان تحصیالت . برجسته شود، مثل پژمان نوزادVCتواند یک می،ها را برقرار کندی که خودش بتواند این ارتباطکس
گذاري در حال زیرورو کردن صنعت سرمایهدهدانجام میکاري که دارد . آور استآکادمیک پیشرفته ندارد ولی حیرت

تواند وارد این عرصه بشود و کسی که دیپلم هم داشته باشد میالزم نیست پروفسور استنفورد باشی، حتی. خطرپذیر است
ةباکس بود،  دورسسان دراپؤکرد یا آرش فردوسی که از متأسیسبوك را زاکربرگ که فیسمثالً. نظم موجود را برهم بزند

یک . در اکوسیستم رشد کنیتوانی وارد شوي و اي که بخواهی میاز هر زاویه! لیسانس را هم رها کردند و االن دیپلم دارند
این امتیاز مثبت محسوب ‼ارج و احترام باالیی دارد این است که تو دانشگاه را رها کنی و بیایی بیروناینجادیگري کهۀمسال
!گویند نکشیدهمه می. کنندتردید نگاه میةتو هر کجاي دنیا که باشی اگر از دانشگاه بیایی بیرون همه به تو به دید. شودمی
‼گذارندمیایشداده، پول بیشتري براندازي شرکت را ترجیح میچون راهاگر بگویی این کار را کرده! امتیاز مثبت استجااین

من خوب یادم هست که . کردتأسیسش ایکالسباکس را با همرا رها کرد و دراپMITساله بود که19مثال آرش فردوسی 
ها بیا توي شرکت این. باکس را بزنندخواهند دراپهستند که میMITاز هاي انصرافیگفت دو تا از بچهپژمان به من می

خواهد انصرافی چطور میۀسال19یک جوان گفتم من پیش خودم می.متیاز بودانصرافی بودن یک ااصالً! گذاري کنیمسرمایه
!شرکت بزند؟

سکویا شرکت مثالً. پروردت که استعدادها را در بازار میدرة سیلیکون وجود فضایی اسۀالبته یکی از مزایاي مهم ناحی
ها بودند که کمک کردند آرش فردوسی و گذاري کرد و آنباکس سرمایهگذاري خطرپذیر خوبی است و روي دراپسرمایه

ز موفقیت ا بودند به این حد اها ایران بودند یا هر جاي دیگر آمریکوگرنه اگر آن. باکس را بسازنداش دراپهمکالسی
. رسیدندنمی
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فناوريزیست ةشود در حالی که شما در حوزبه صنایع الکترونیک و کامپیوتر شناخته میة سیلیکون عمدتاًدر●
اي چیست؟هاي بین رشتهيهمکارتصویر شما از . هستید

هاي تخصصی پدید آمد ولی اي بود و به تدریج با رشد علم طبقه بندي شد و حوزهعلم از ابتدا به صورت بین رشته:رونقی
هاي مختلف دانش، کارهاي در این تماس حوزه. شوندروند و همگرا میمییکدیگرهاي خاصی از علم دارند به سمت االن طبقه

کارهایی که خیلی . دهندآدم باسواد در شیمی خیلی زیاد است و کارهاي رایج و متداول را انجام می. پذیردبدیع صورت می
صنایع داروسازي سنتیمثالً. شودانجام میاینجاهاي مختلف دانش است وفرد است حاصل التقاط حوزههببدیع و منحصر

-انجام میاینجاشوند یا فرایند رهاسازي خاصی دارندسازي هم میشخصینیستند ولی داروهاي نسل جدید که عموماًاینجا

. وجود دارداینجاگرفته تا اینترنت،اي که نگاه کنی، از تجهیزات پزشکی از هر محدوده. شود

. کندکار می…کند؟ روي لنز چشم و روباتیک و عینک گوگل وگوگل از سرچ اینترنتی شروع کرد، ولی االن دارد چه می
مواد الزم براي توسعه ۀهماینجااگر بازار وجود داشته باشد یا قابلیت به وجود آمدن داشته باشد،. اصلی بازار استۀمسال

دیگر ۀاپ موبایل و یک دهاي دیگردههدرسیلیکون داغ باشد وۀیک دهه تراشدر ممکن است . حصول آن وجود داردم
. شناسی استرو قرن زیستکنم قرن پیشِمن فکر می. را داردفناورياین اکوسیستم توانایی رشد دادن هر نوع . فناوريزیست

دهیم ولی انجام میDNAما در شرکت ایلومینا کار تعیین توالی مثالً. افتداتفاق میفناوريزیستباالترین سطح همگرایی در 
ما دکتراي برق و کامپیوتر و مکانیک و شیمی و فیزیک . شناسی هستندهایی غیر از زیستکارمندان من متخصصان رشته% 80

! اندشناسی خواندههم زیست% 20، بینریم و در این دا... و

ی خواهد بود کما اینکه سامسونگ االن شروع کرده و چه زیستقالب بعدي صنعت ارتباطات از طریق سنسورهاي به نظر من ان
دنیا دنیاي . را هم بخوانیمDNAهمراه افراد، مثل ساعت مچی، ۀنزدیک به حدي برسیم که در یک وسیلةبسا در آیند

همه جا سنسورها . هم دیجیتال شده است…و غذا و هوا . علمی هستیةدیجیتال است، مستقل از اینکه مشغول چه حوز
. ها باید پردازش شودهاي دیجیتال جمع کنند و این دادهتوانند دادهمی

درآمد . دقیق و مشخصی دارندبسیار ۀخرد اما به نظر من برنامهاي مختلف را میبدون نظم خاصی شرکتگوگلبه نظر مردم 
به نظر من بازار بعدي که ممکن . ها دنبال بازارهاي بزرگ براي متحول کردن هستندتبلیغات است ولی آنفعالًها اصلی آن

دو ماه پیش با یکی از دانشجویانم …ودرمان، مسکن،خودرو گرفته تاۀاز بیم. یمه استاست گوگل به سراغش برود بحث ب
. کنند و بعد به تدریج بزرگ خواهند شدیها از بیمه خودرو شروع مگفتم که اینخوردم و میشام می

.ولی هنوز عالمتی از اینکه گوگل بخواهد وارد بازار بیمه شود پیدا نیست●

پیش تحلیلی در این مورد منتشر شده بود که همان دانشجویم آن را برایم فرستاد و گفت درست حدس ۀهفتاتفاقاً:رونقی
آوري گیرند در حالی که با دریاي اطالعات که هر روزه تولید و جمعق بیمه میهاي بیمه االن از همه یک مقدار حشرکت! زدي
از مثالً. خطرها تخفیف زیادي دادخطر را از پرخطر تشخیص داد و به کمتوان با دقت بسیار خوبی مشتریان کمشود، میمی

را کنید، سرعت مطمئنهروز رانندگی مید که شما چه ساعتی ازیتوان فهمل که روي موبایل مردم باز است میگوگۀروي نقش
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تواند با براي همین گوگل می! توان فهمد که چه زمانی خوابیدید و کی بیدار شدیدکنید؟ حتی میدر هر خیابان رعایت می
میلیارد 3را به ستاز آن طرف گوگل شرکت ن. خودرو ارائه کند و این صنعت را متحول کندۀهاي بسیار کمتري بیمقیمت

تواند اطالعات جمع کند که اي میاز هر خانه. دهد دماي منزل را با موبایل کنترل کنندالر خریده است که به افراد اجازه مید
تواند رفتار مشتري ها میاینۀر است؟ با هماقدمهکنید؟ دماي منزل چاید، چقدر برق مصرف میاید، کی رفتهچه زمانی آمده

را راه انداخته که  از فروشگاه محل » خرید فوري گوگل«گوگل به تازگی سرویس . متحول کندمسکن راۀرا حدس بزند و بیم
هاي مشتریان و شناخت رفتارهاي هدف این هم جمع کردن داده. دهدکند و درب منزل تحویل میبراي شما خرید می

کنند اند و براي قوانینی البی میرا حس کردهها هم خطرآناتفاقاًهاي درمانی که رود سراغ بیمهبعد از آن هم می.هاستآن
خواست به می2007در سال مثالً! که جلوي ورود گوگل را بگیرند ولی گوگل یاد گرفته که چطور یک بازار را زیر و رو کند

بر نوري شوراي شهر مقاومت کرد و گفت معلوم نیست فی. با فیبر گوگل اینترنت پرسرعت مجانی بدهد» مانتین ویو«شهر ۀهم
-پس از راهدنبال یک داوطلب دیگر گشت و کانزاس سیتی داوطلب شد و گوگل سریعاً. از لحاظ محیط زیستی مضر نباشد

!اولویت آخر است» مانتین ویو«شهر را در اولویت دارد که 35االن . معلوم شد مشکل محیط زیست هم ندارداندازي 

هاي برقی که ماشینتسالخودروسازي شرکتمثالً. چطور نظم موجود را به هم بزننداند که ها یاد گرفتهبعضی افراد و شرکت
حذف کرده است و مستقیم خودرو را به مشتري ها را کالًنقش واسطه! از الگوي قدیمی توزیع خودرو تمرد کردسازد،می
است که صنعت یک مثال دیگر اوبر.مجبور به تسلیم خواهند شدنهایتاًها مقاومت کردند ولی بعضی ایالت. فروشدمی

ةدهد نقش یک رانندتاکسیرانی را در آمریکا به چالش جدي کشانده است چون به هر نفر که یک آیفون داشته باشد اجازه می
داري را متحول کرده است هم صنعت هتلairbnb. کننداکسیرانی به شدت مقاومت میهاي تاالن سازمان. تاکسی را ایفا کند

. مازاد خود را به مسافران اجاره بدهندۀدهد اتاق یا خانه افراد اجازه میچون ب

مدیون نظام حقوقی و قانونی خود است ولی آمریکا واقعاً! را بر هم بزندال آن کارهایی هستم که این روابطدنبمن هم شخصاً
ها از طریق این ناکارآمدي. هاي قانونی مانع رشد آمریکا شده است و باعث ایجاد ناکارآمدي استاالن کثرت این محدودیت

زدن نظم موجود در همه جاي دنیا وجود خواهد داشت ولی مرکز هاي مشابهی براي برهمفرصت. متحول خواهد شدفناوري
االن استعدادهاي قوي به جاي تمایل به ! بیشتر و بیشتر خواهد بودفناورياهمیت . ی آن همین درة سیلیکون خواهد بوداصل

هر روز بیش از گذشته بازارهاي جدیدي را زیر و رو خواهد فناوري. اندهاي عمیق علمی متمایل شدهامور مالی به سمت رشته
.گیردسرچشمه میجااینتحوالتی که ازو بیشتر خواهد شد به دلیلِاهمیت درة سیلیکون در سیاست بیشتر. کرد

.کارآفرینی رونقی، چند کلمه هم در مورد ایران برایمان بگوییدةبنیاد رونقی و جایزۀبا توجه به تجرب●

ترین مشکل بزرگاي ممکن است رشدي ناگهانی را تجربه کند ولی ایران از هر لحاظ قابل توجه است و از هر زاویه:رونقی
اگر از دنیا منقطع باشی به . پایه نداردفناوريۀفعلی روابط تجاري با آمریکاست و اگر آن حل نشود، شانس زیادي در عرص

دیپلماسی ایران متاسفانه در چند سال اخیر وجهه کشور را خراب کرده است و این به . کردانهفناورشود کار هیچ ترتیب نمی
براي همین . دهد که قدرت و اقتدار خودش را به رخ همه بکشدود چون بهانه خوبی به دست آمریکا میشضرر کشور تمام می
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است که از ایران کشوري . شود در حالی که به شدت غلط استها منفی تلقی میهم هست که به راحتی در پروپاگاندا و رسانه
.لحاظ اقتصادي مطرح هست

چه اتفاقی ممکن است رخ بدهد؟. و آمریکا حل شود و تحریم برطرف شودمسائل بین ایرانۀفرض کنیم فردا هم●

آنجا . تپد، حاضر هستند براي ایران مایه بگذارندهستند باالخره دلشان براي ایران میاجاینایرانیانی کهۀهم:رونقی
بر فرض که عرق ملی هم وجود نداشته باشد، از منظر تجاري و اقتصادي ِصرف هم اصالً. استعدادهاي خوبی موجود است

30جامعه زیر % 70اینکه . هم بازار بزرگی دارد و هم استعداد خوب زیاد است. ممکن است کار کردن در ایران به صرفه باشد
هاي اصلی ایران در مقطع لیسانس خیلی هاي دانشگاهتوان یافت؟ بچهکجا چنین استعدادهایی می. سال است عدد بزرگی است

تواند مفید باشد چون ایرانیان خارج به نوعی مزیت فقط به عنوان تجارت هم می. ندهاي خوب خارجی نیستکمتر از دانشگاه
ۀبطچه بخواهی در ایران کار کنی و چه اینکه بخواهی در آمریکا کار کنی، را. شناسنددارند نسبت به کسانی که ایران را نمی

. تواند مفید باشدتجاري با ایران می

.گزاریمخیلی سپاس●
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فرزاد نعیمی

هاي خود دربارة کارآفرینی در درة سیلیکون و دیدگاهبا تشکر از شما که وقتتان را در اختیار ما قرار دادید لطفاً●
.یدیهاي خودتان را براي ما بگومختصري از فعالیت

اینجاها و قید و بندها خالقانه فکر کنی، درجایی است که خارج از محدودیت! رویا پردازي استدرة سیلیکون جاي: فرزاد
یم یگوبه جاي شکست می.موفقیت استۀو در اینجا شکست پای. روندکنند و به استقبال هر خطري میها بزرگ فکر میآدم

محیط درة سیلیکون . گیردهاي جدید و نوآورانه مورد استقبال قرار میایدهاجاین.یادگیري براي اینکه دوباره آن خطر را نکنیم
آفرینی است یک پهنۀ گسترده براي نوآوري و خالقیت و کارآفرینی و فن. براساس اعتماد متقابل و شفافیت شکل گرفته است

.اصلی داردۀکه به نظر من هشت پای
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دهید؟ان توضیح میگانه مورد نظرتهاي هشتاین پایهةدربارلطفاً●

که بر اساس روابط و یک سیر اصلی را توضیح دهم و بررسی کنمۀخواستم بیشتر این هشت پایالبته، من هم می:فرزاد
. شکل گرفته استاینجاتکاملی ویژه در

ناشی از عوامل گفتمطور که دهند به قرار زیر قابل ذکر هستند، البته هماناین هشت پایه که نظام درة سیلیکون را شکل می
:ند ازاگوناگونی هستند، به هر صورت به نظر من عبارت

کشاند، شجاعانه و خارج از پردازي و خالقیت میترین عامل، محیط درة سیلیکون است که کارآفرین را به ایدهمهم●
مناسبی براي این کامالًقید و بند فکر کردن عامل مهمی در نوآوري و ابداع کردن است و در درة سیلیکون فضاي 

.امر شکل گرفته است
کند، در واقع در ساختار و ایده را حمایت میگذارسرمایهعامل مهم دیگر، ساختار حقوقی قوي است که کارآفرین و ●

کند و کار داند و با اطمینان خاطر فکر میحمایتی به وجود آمده، هر کس نقش خودش را بر اساس نظام حقوقی می
.کندمی

گذاري در هستۀ گذاري نیز یکی دیگر از ارکان کارآفرینی در درة سیلیکون است که از سرمایهر مالی و سرمایهساختا●
گذاران ها در مراحل بعدي ممکن است به سراغ سرمایهگذاران شرکتشود، و بنیاناولیه یک شرکت نوپا شروع می

گذاران هستند و نندة بنیانکگذاران هم چه در هستۀ اولیه و چه در مراحل بعدي حمایتسرمایه. بروندخطرپذیر
.دهندها قرار میگذاران شرکتکسب و کار در اختیار بنیانۀهاي خود را به خصوص نسبت به توسعتجربه

انشگاه معتبر در درة سیلیکون یعنی برکلی و در دو د. اندهاي پیشرفته نیز با کارآفرینی عجین شدهآکادمی و دانشگاه●
ها درسی نوآورييهااز پروژه. خصوص استنفورد دانشجویان و استادها در فضاي کارآفرینی قرار دارندهاستنفورد و ب

آن چیست؟ ۀکنیم؟ و نتیجاي را داریم حل میها معطوف به نتیجه هستند و اینکه چه مسئلهآید، پروژهبیرون می
هاي دانشگاهی ها به بازار توجه دارند و این جور است که از بین پروژهگیريهمۀ نتیجه. ها قرار داردپروژهدر قلب 

.آیدتعداد زیادي شرکت نوپا بیرون می
هاي بزرگ به نوعی هاي اصلی درة سیلیکون است، شرکتلفهؤهاي بزرگ و پیشتاز نیز یکی دیگر از موجود شرکت●

گیرند و ها را در اختیار میهاي ارزشمند آنهاي نوپا، فناوريو با رصد و بررسی دائمی شرکتدهند به بازار جهت می
.انجامدها در درة سیلیکون میاین امر به پویایی فعالیت

ي و اعتماد متقابل است این امر، همکارهاي مهم در فضاي کارآفرینی درة سیلیکون شفافیت و لفهؤیکی دیگر از م●
استفاده کند خیلی ءاگر کسی خالف این امر عمل کند یعنی از اعتماد دیگران سو. کندوم ایجاد میسینرژي و مومنت

.تواند ادامه دهدشود و نمیزود طرد می
هاي مالیاتی ها و تشویقبه نوعی مزیتو درة سیلیکون دارد ۀاي در قوام و توسعهاي دولتی هم نقش عمدهحمایت●

روز فرصت دارند سود و درآمدهاي حاصلۀ خود را به جاي اینکه 60ها تا مالی شرکتدر پایان هر سال . وجود دارد
گیرد در داران کنند که مالیات سنگینی به آن تعلق میهاي شخصی و پرداخت سود به سهامصرف برداشت
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هر چه بیشتر ۀاي است که موجب توسعاین کارِ دولت، کار بسیار هوشمندانه . ي کنندگذارسرمایههاي دیگر شرکت
کند و مالیاتی که از حقوق پرداختی به شود که اشتغال زیادي هم فراهم میهاي جدید میها و ایجاد شرکتشرکت

شهر نیویورك از این موضوع استقبال مثالً. کنددولت دریافت خواهدکرد جبران درآمدهایش را میهمشاغلین جدید
از آمریکا که . تک ده سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته استآپ در زمینۀ هايهاي استارتکرده و براي شرکت

گیرد بلکه نصف حقوق کارکنان هاي نوپا نمیتنها مالیات از شرکتخارج شویم در بعضی جاها مثل سنگاپور دولت نه
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.یک قدري هم از تجربیات شخصی خودتان بگوئیدلطفاًبه نکات ارزشمندي اشاره کردیدبسیار سپاسگزاریم●
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عامل در امور اجرایی و فنی کار را جلو بردم و باالخره پرستیژ به رشد و موفقیت زیادي رسید و در ژاپن عنوان معاون مدیر

.وارد بورس سهام شد

اش در ژاپن اقامت کردید؟این مدت همه●

ت که بازار را باید هم زنده نگاه داشته بودم ولی نکته این اساینجاهاي خودم را دردر رفت و آمد بودم و ارتباطنه مرتباً: فرزاد
شرکت 1990هاي که برگشتم اواسط سالاجاینبه. در همۀ جهان دید و هر جا که فرصت وجود دارد از آن استفاده کرد

1. Centex
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هاي مجتمع تلفنی کامپیوتري سیستمۀدر این شرکت نوآوري بزرگی در توسع.گذاري کردیماي دیگر بنیانرا با عده1جِنسیس
2هاي کامپیوتريمجتمع تلفنجدیدي که بهفناوري. جدید ابداع و متولد شدفناوريانجام دادیم درواقع در جِنسیس این 

میلیارد دالر 6/1به مبلغ توسط آلکاتل2000جِنسیس هم با موفقیت وارد بورس سهام شد و باالخره در سال . معروف شد
ویزانت دواز جِنسیس حتی قبل از این که وارد بورس سهام شود بیرون آمدم و با ویزا و چهار بانک برزیلی . شدخریداري 

هاي بانکی و اعتباري اعم از این شرکت براي ارائۀ سیستم3ِلوسییم که در حال حاضر اسمش شده است ترا راه انداخبرزیل
با 2009هاي زیادي رسید و باالخره در سال کرد و به موفقیتکار میدر برزیلهاي کاربرديسوییچ و زیرساخت و سیستم

بعد هم همین سیستم را در ترکیه پیاده . میلیارد دالر وارد بورس سهام شد و شرکت بسیار سوددهی است8ارزش بیش از 
.کردیم که بسیار موفق بود

ران هم پیاده کنید؟هاي بانکی و اعتباري را در ایهیچ وقت فکر کرده بودید این سیستم●

هاي دانشگاهی به استانبول يهمکاردر ترکیه از دوستانم دکتر مشایخی و دکتر تابش دعوت کردیم که در قالب ! دقیقاً: فرزاد
ماند و هاي متعدد بازدید کنند، ولی کار در همان حد باقیبیایند و از سیستم سوئیچ بانکی و سیستم اعتباري آنجا و بانک

.ر را ادامه دهیمنتوانستیم کا

کنید؟هاي جدید ایجاد شود، در حال حاضر چه میامیدواریم فرصت●

سال پیش با مصطفی رونقی آشنا شدم یعنی حدود همان 15پس از این کارها به فکر کارهاي جدید بودم که حدود : فرزاد
به فکر افتادیم که 2004اي پیدا کردیم، در سال آمدم ، با مصطفی روابط خیلی صمیمانهبیرون ویزانتکه از1999سال 

.را راه انداختیم4ي رناگذارسرمایهي راه بیاندازیم و گروه گذارسرمایهخودمان یک صندوق 

هاي بعضی توسط شرکتاند،هاي زیادي رسیدهایم که به موفقیتي کردهگذارسرمایهتا کنون هم در بیش از بیست شرکت 
.اند و در حال پیشرفت هستندهاي خوبی رسیدهاند و بعضی به موفقیتدیگر خریداري شده

1. Genesys Labs
2. Computer Telephony Integrated (CTI)
3. Cielo
4. RONA (ROnaghi NAimi)
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نوآور هستیم که با گذاري ِصرف نیستیم و به دنبال کارآفرینان جوان و خالق ودنبال سرمایهاصالًمهم این است که ما ۀنکت
کنند و مراحل موفقیت را طی کنند و تأسیسها کمک کنیم تا شرکت نوپا یپ به آنگذاري در هستۀ اولیه و با منتورشسرمایه

.استعدادهاي خوبی دارندهاي ایرانی توجه داریم که واقعاًالبته خیلی هم زیاد به بچه
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گذاران شرکت باید به کار عقیده و ایمان داشته باشند و با تمام وجود و به قول معروف از ته دل دنبال کار شرکت باشند، بنیان
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دیگري در نظر دارید؟ۀخیلی سپاسگزاریم، نکت●
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امیر زرکش

.از خودتان براي ما بگوییدهاي شما آشنا شویم، لطفاًاي شما و دیدگاهخواهیم با زندگی حرفهبا تشکر از شما، ما می●

لذا من با چند تا . بودآن زمان جو فیزیک داغ شده .فنی دانشگاه تهران شدمةبرق دانشکدۀوارد رشت62من در سال :زرکش
با دکتر منصوري زیاد صحبت .هاي فیزیک را خارج از برنامه بردارمآمدم دانشگاه شریف که درساز دوستان مرتب می

خصوص این بود که هدکتر تابش بۀبا دکتر تابش و دکتر شهشهانی هم در مورد تغییر رشته مشورت کردیم، توصی. کردیممی
واحد از 12،لیسانسةمن در همان دور. مان را به عنوان دروس اضافی بگیریمهاي مورد عالقهدرسولی رشته را عوض نکنیم

را گرفته بود و در همان برق هم به خالصه تب فیزیک نظري من. هاي فیزیک دکتر گلشنی و منصوري را برداشتمدرس
تحصیل رفتم ۀبراي همین براي ادام. شدمهادي و مدارهاي مجتمع که فیزیک زیادي الزم دارد متمایل نیمهۀحوزه
عالوه بر اینکه در فیزیک مدارهاي مجتمع دانشگاه خیلی خوبی بود، چون خواهرم هم ساکن آن . دنبال فیزیکايالیوسی

ا هاي آمریکدر دانشگاه. جا فوق لیسانس و دکتراي فیزیک و فوق لیسانس برق را هم گرفتمهمان. ايالنواحی بود، رفتم یوسی
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مصاحبه 13جا و بعد از فارغ التحصیلی همان. آیندها براي مصاحبه میه شرکتگذارند کیک نمایشگاه کاریابی در دانشگاه می
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به این ترتیب . شداز مفاهیم تئوري اطالعات هم استفاده می. کند عالیق او را تشخیص بدهیمکه فرد بر روي اینترنت طی می
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اتفاقاً. کردیم از این سیگنال آمیخته به نویز، سیگنال را کشف کنیمشده مخلوط سیگنال با برخی نویزها و ما سعی میپیموده

.آن مقاله خیلی هم مورد استقبال واقع شد

پیمان دیم که روي همین مطلبی که اشاره کردم کار کنیم،کرتأسیسبا ایمان ادیبی یک شرکت جدید 2000حدود سال 
و ما هم آن ترکیدفناوريحباب 2001را هم گرفتیم ولی همان زمان در سال هستۀ اولیه ۀسرمای.افشاري هم درگیر بود

کردیم و آن هم به شدت مورد ارجاع واقع شد ولی شاید ما باید به آن کار ادامه منتشرمقالهبه صورت را و دستاوردها مفاهیم 
سازي نتایج ها براي شخصین استفاده از دادهقراوالدادیم جزو پیشاگر به آن کار ادامه می! ا کردیمدادیم ولی زود رهمی

!که نباید خیلی زود تسلیم شددرس مهمی که بعدها گرفتم این بود. بودیم ولی ما زود تسلیم شدیمجستجو می

میلیون دالر هم سرمایه 40.کردندکار میAdaptive Computingرفتم که روي Cook Silverبعد از آن به شرکت 
به سرعت رشد . از منظر تئوري روش خیلی خوبی داشتند ولی اجراي آن سخت بود. جذب کرده بودند ولی مشکل داشتند

Chip+1کردیم به نامتأسیسیک شرکت . لذا آمدم بیرون.رسدبه نظرم رسید که به نتیجه نمیکردم و بسیار یاد گرفتم ولی

امیدوار هم بودیم که . توان و پرقدرت بسازیم و وارد تجارت مالکیت معنوي بشویمالکترونیکی کمۀتراشخواستیم که در آن می
. ت معنوي آن را از ما بخرندیکواقع شود و طراحی و مالرگ هاي بزاي بسازیم مورد استقبال شرکتاگر بتوانیم چنین تراشه

ARMتجارت مالکیت معنوي شرکتةحوزموجود در موفق ۀاالن تنها نمون. ي با اینتل و سامسونگ داشتیمهمکارهاي برنامه

هاي بخش. کندآن را طراحی نمیۀی به تنهایی همکس. اي از چندین طراحی استها مجموعهدر حال حاضر، تراشه.است
ساخت این . اشکالش آن است که درآمد از هر تراشه خیلی کم است. خرنداند میطراحی کردهکسانی که قبالًمختلف آن را از 

مراحل را از اول انجام ۀکردیم وهماجزاي آن را خودمان طراحی میۀاي بود ولی خب باید همها خیلی کار آموزندهتراشه
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اي که هزینه% 10البته همچنان ما با ! تراشه دو سه سال بیشتر از آنچه انتظار داشتیم طول کشیدفرایند طراحی. دادیممی
ARMکرد پروسسور را طراحی کردیممی .

کامالًهاي ساخت تراشه گذاري در شرکتگذاري در اینترنت کم بود و سرمایهبعد از بحران اقتصادي سرمایه2009در سال 
ما از خود تراشه به تجارت مالکیت معنوي آن . شدندادغام مییکدیگراي بزرگ تراشه هم داشتند با هشرکت. متوقف شده بود

نش ابري شرکت ارایمن در یک کنفرانس در مورد2009در سال . رسیده بودیم و در چنین شرایطی سود آن بسیار کم بود
گام بعدي این بود که سیستم . خدمات وجود داردۀهاي بزرگی در ارائفهمیدم که روند به آن سمت است و فرصتکردم و 

کردیم که این طراحی را براي همین داشتیم فکر می. ده بودگام بعدي خدمات است که سود. مودم و امثال آنبسازیم مثالً
. چگونه به یک سرویس تبدیل کنیم

مالکیت معنوي به سرویس رسیدید؟چطور شد که از●

ما خوشش آمد ۀتوان و پرقدرت تراشکرد از طراحی کموسایل الکترونیکی منزل تولید مییک شرکت بزرگ هندي که : زرکش
خواهم طراحی محصوالت خودم را عوض گفت من نمیمی. اضافی هم داشتۀتولی این مشتري یک خواس. و مذاکره کردیم

د که براي اولین بار ما به این فکر کردیم بوجااین!تان را طوري عوض کنید که به طراحی فعلی من بخوردکنم، لذا شما تراشه
خود را به محصول مشتري منتقل کنیم بدون آنکه نیازي به تغییر محصول مشتري وجود ۀتوانیم مزایاي تراشکه چطور می

اي هخیلی مطرح بود، کارتUSBداشته باشد؟ براي انتقال اطالعات بین وسایل الکترونیکی چه ابزارهایی وجود دارد؟ طبیعتاً
USBبا یک مبدل ساده به این بود که اوالMicroSDًهاي مهم ویژگی. هم آمده بودMicroSDو بعد از آن SDحافظه 

روي کارت ما تصمیم گرفتیم تراشه را مستقیماً. ها قابل نصب بودهاي موبایلاز طرف دیگر روي حافظه. قابل تبدیل بودSDیا 
MicroSDهایمان را با آن توان توانستیم تراشهما تنها شرکتی بودیم که می! کار بگذاریم و به محصول مشتري متصل کنیم

. گذاري جدید داشتیمنیاز به سرمایهMicroSDهاي روي براي تولید تراشه. کم و بدون از دست دادن کارایی راه بیندازیم
بعد از . جا خریدکردیم که یک شرکت خصوصی شرکت ما را یکقدام میبراي همین داشتیم براي دور جدید جذب سرمایه ا

. چنان صاحب مالکیت معنوي آن طراحی تراشه ماندیمرا راه انداختیم که در آن همiCeleroآن ما شرکت 

ن ال این بود که کاربرد آؤحال س. عملی شودMicroSDسال طول کشید تا تراشه روي 3تا2در این کمپانی جدید 
به . شد فرایندهایی را روي تراشه بردچیست؟ چند کاربرد براي آن پیدا کردیم، یکی براي مسائل امنیت مناسب بود چون می

% 80ها را بیش از درنتیجه ما توانستیم سایز فیلم و عکس. هاي حافظه کار کردیمسازي محتویات کارتعالوه ما روي فشرده
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نش ابري شرکت ارایمن در یک کنفرانس در مورد2009در سال . رسیده بودیم و در چنین شرایطی سود آن بسیار کم بود
گام بعدي این بود که سیستم . خدمات وجود داردۀهاي بزرگی در ارائفهمیدم که روند به آن سمت است و فرصتکردم و 

کردیم که این طراحی را براي همین داشتیم فکر می. ده بودگام بعدي خدمات است که سود. مودم و امثال آنبسازیم مثالً
. چگونه به یک سرویس تبدیل کنیم

مالکیت معنوي به سرویس رسیدید؟چطور شد که از●

ما خوشش آمد ۀتوان و پرقدرت تراشکرد از طراحی کموسایل الکترونیکی منزل تولید مییک شرکت بزرگ هندي که : زرکش
خواهم طراحی محصوالت خودم را عوض گفت من نمیمی. اضافی هم داشتۀتولی این مشتري یک خواس. و مذاکره کردیم

د که براي اولین بار ما به این فکر کردیم بوجااین!تان را طوري عوض کنید که به طراحی فعلی من بخوردکنم، لذا شما تراشه
خود را به محصول مشتري منتقل کنیم بدون آنکه نیازي به تغییر محصول مشتري وجود ۀتوانیم مزایاي تراشکه چطور می

اي هخیلی مطرح بود، کارتUSBداشته باشد؟ براي انتقال اطالعات بین وسایل الکترونیکی چه ابزارهایی وجود دارد؟ طبیعتاً
USBبا یک مبدل ساده به این بود که اوالMicroSDًهاي مهم ویژگی. هم آمده بودMicroSDو بعد از آن SDحافظه 

روي کارت ما تصمیم گرفتیم تراشه را مستقیماً. ها قابل نصب بودهاي موبایلاز طرف دیگر روي حافظه. قابل تبدیل بودSDیا 
MicroSDهایمان را با آن توان توانستیم تراشهما تنها شرکتی بودیم که می! کار بگذاریم و به محصول مشتري متصل کنیم

. گذاري جدید داشتیمنیاز به سرمایهMicroSDهاي روي براي تولید تراشه. کم و بدون از دست دادن کارایی راه بیندازیم
بعد از . جا خریدکردیم که یک شرکت خصوصی شرکت ما را یکقدام میبراي همین داشتیم براي دور جدید جذب سرمایه ا

. چنان صاحب مالکیت معنوي آن طراحی تراشه ماندیمرا راه انداختیم که در آن همiCeleroآن ما شرکت 

ن ال این بود که کاربرد آؤحال س. عملی شودMicroSDسال طول کشید تا تراشه روي 3تا2در این کمپانی جدید 
به . شد فرایندهایی را روي تراشه بردچیست؟ چند کاربرد براي آن پیدا کردیم، یکی براي مسائل امنیت مناسب بود چون می

% 80ها را بیش از درنتیجه ما توانستیم سایز فیلم و عکس. هاي حافظه کار کردیمسازي محتویات کارتعالوه ما روي فشرده
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ها را هم تبدیل به ها و پروسهبعد از آن یک سري از الگوریتم. ر محسوسی کاهش یابدکم کنیم بدون اینکه کیفیت آن به طو
ها روي امنیت تمرکز دارد و کنیم که یکی از آنرا به دو بخش تقسیم میiCeleroاالن داریم شرکت . اپ موبایل کردیم

.افزارنرمۀروي توسعيدیگر

هایی ه چه نوع فراز و نشیبکو اینفناوريةسال اخیر حوز20شما این است که تحوالت جالب توجه خاطراتۀنکت●
! دهدنشان میراداشته

! شودچندان ردي از محصوالت مبتنی بر سیلیکون دیده نمی»درة سیلیکون«بله و جالب است که امروزه در : زرکش

چیست؟ فناوريةتصویر شما از آیند●

اگر شما روند را . استتر تشخیص ابرروند یا مگاترندچیست مهم است ولی از آن مهمفناوريتشخیص اینکه روند: زرکش
تر یا مگاترند را اما اگر روندهاي بزرگ. توانید از آن پیشی بگیرید و براي مدتی شرکت موفقی داشته باشیدتشخیص بدهید می
: این اشکال به یکی از محصوالت خود ما وارد استمثالً. کنندآیند و شما را محو میسونامی میها مثلتشخیص ندهید، آن

سازي عکس مطرح بود و محصول ما هم که فشردهفناوريهاي موبایل، روند بازار این بود که به خاطر محدودیت حافظه گوشی
ها آن وشیگۀحافظتر در حوزةمر آن است که روند بزرگکرد مورد استقبال واقع شد ولی واقعیت افیلم و عکس را فشرده می

به شود طبیعتاًسازي ساخته میحصولی که جهت فشردهشوند و درنتیجه متر میتر و بزرگها هر روز بزرگاست که حافظه
تر را تشخیص داد که در جهت خالف آن براي همین باید روندهاي اصلی و بزرگ. دهدزودي کارکرد خود را از دست می

. حرکت نکنیم

یا مگاترندها به نظر شما چه چیزهایی هستند؟فناوريصلی در حال حاضر، روندهاي ا●

ها به اینترنت متصل تا امروز کامپیوترها و موبایل. استIoTیا »اینترنت اشیا«یا » نترنت همه چیزای«یکی از آنها :زرکش
مثالً. خواهند شدکم اشیاي بیشتري به اینترنت متصل شدند ولی با ارزان شدن قطعات الکترونیکی و مخابراتی، کممی

یخچال منزل کارت ساده به اینترنت وصل شود و اطالعات ترافیک را دریافت کند یا مثالًتواند با یک سیمخودروي شما می
هاي کنترل هواي را خریده است که سیستمNESTتواند به اینترنت وصل باشد یا گوگل به تازگی شرکتی به نام شما می

موج بعدي آن این است که . توانید از راه دور آن را کنترل کنیدبه اینترنت متصل هستند و شما میکنند کهمنزل را تولید می
گذارد که حاال این مگاترند مسائل الینحل متعددي پیش روي ما می. شوندوسایل دم دستی و ارزان هم به اینترنت متصل می

. داز جمله موارد زیر قابل ذکر هستن. جا دارد روي آن کار شود

. یگر کار کنند و تصمیم بگیرنددبتوانند با همیگردیککه این اجزاي پراکنده ولی متصل به : هوشمندي نامتمرکز●
اینکه چه کسی به اطالعات مخابره شده از این اشیاي متصل به اینترنت دسترسی :حریم خصوصی افراد و امنیت●

. ندارندلیحتماتوان محاسباتی زیادي براي مقابله به تهدیدهاي امنیتی امعموالًها به خصوص که این. دارد مهم است
شود چون هرجایی چندین رسد که حریم خصوصی افراد روز به روز کمتر محترم شمرده میامروزه به نظر می
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ۀگیرد و مسالگونه نخواهد بود و یک جنبش اعتراضی شکل میولی به نظر من این. ر وجود داردگدوربین و حس
.حل خواهند بودشود و دنبال راهحریم خصوصی دوباره جدي می

خواندن فناوريبا پیشرفت . است» شدهسازيسالمت شخصی«ۀهایی که در حال تغییرات شگرف است مسالیکی دیگر از حوزه
اي اینکه در هر ها را بشناسند و به جتوانند عوامل بیماريهستند، محققان بهتر میDNAهاي ها که به صورت رشتهژن

سازي کنند و دقیقاًتوانند آن دارو یا درمان را براي آن بیمار خاص شخصیافراد یک نوع دارو بدهند، میۀبیماري براي همه
االن این حوزه . ثر استؤداروهاي جدید خیلی مۀاین روند به خصوص در درمان سرطان و توسع. عوامل بیماري را هدف بگیرند

نباید از این روند عمده غفلت کرد و . رودتر پیش میها سریعدر تراشه»قانون مور«کند و حتی از ي رشد میدارد با سرعت زیاد
هاي خیلی بزرگ منجر شود چرا که، مردم حاضرند براي سالمتی و هرگونه فعالیتی در این حوزه ممکن است به موفقیت

.خیلی توجه داشتبه هر صورت باید به مگاترندها! شان خیلی خرج کنندزندگی

در مورد ایران چه نظري دارید؟●

هاي بومی ها به خاطر محدودیتگردد این است که بعضی از بیزنسروندهاي کلی برمیۀیک نکته که به همان مسال: زرکش
رعت ممکن است شما مبناي فعالیت خودتان را بر این بگذارید که در کشوري با سمثالً. کند که این پایدار نیسترشد می

به این سمت است که دیر یا فناوريولی روند . اینترنت کم یک نوع خدماتی را براي مقابله با سرعت کم اینترنت طراحی کنید
وضعش خوب است ولی فعالًسایت آپارات وبمثالً.زود سرعت اینترنت باال خواهد رفت و شما به حاشیه رانده خواهید شد

البته از آن . هاي دولتی از بین برود باید با یوتیوب رقابت کند و بعید است دوام بیاوردپهناي باند و محدودیتۀروزي که مسال
. شود در جهت اکوسیستم جهانی است ولی سخت استهایی هستند که کاري که انجام میطرف هم جهت

یک واقعیتی . دیگري وصل شدن به فضاي جهانی استها و تنها دلیل آنکه ممکن است شانس داشته باشیم، یکی باهوشی بچه
مزیتی از این سنخ ! هاي نوپا وجود دارد و آن اینکه یک شرکت نوپا به نحوي نیاز به یک مزیت غیرعادالنه دارددر مورد شرکت

نسی بیاوري و اي بدشاگذار مناسب پیدا کنی که در این فرایند ممکن است به صورت نه چندان عادالنهیا سرمایهکه راهنما
بسیار خوب داشته باشد که اگر در درة سیلیکون ةهند یک ایدةممکن است یک نفر در یک شهر دور افتاد. شکست بخوري

تأسیسگذاري کند و یک راهنما کمکش کند تا شرکت موفقی گذار روي آن سرمایهبود ممکن بود کشف شود و یک سرمایه
این امکانات دسترسی ندارد ممکن است عادالنه نباشد ولی در هر صورت همین عدم همینکه در آن شهر دور افتاده به . کند

زیاد شما باید به این مزایاي نه چندان عادالنه که در درة سیلیکون نسبتاً. شود که هیچ وقت موفق نشوددسترسی باعث می
. است دسترسی داشته باشید تا بتوانید محصوالت جهانی تولید کنید

بخش مشرکت نوپا ایجاد شود براي دیگران الهاتأسیسی مهم دیگر در ایران این است که اگر چند الگوي موفق در خیلۀیک مسال
سفانه الگوهاي موفق جدید أمت. دهند که شدنی استیک الگوي موفق بیش از حد مهم است چون به بقیه نشان می. خواهد بود
. ثر استؤبه همین خاطر است که مواردي مثل وب سایت تخفیفان که یک نمونه موفق جدید است خیلی مدقیقاً. کم هستند

.خیلی متشکریم●
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اسدينرگس بنی

خواهیم با تجربیات شخصی شما آشنا شویم زیاد وقتتان را به ما دادید، ما میۀخیلی سپاسگزاریم که با وجود مشغل●
.با تجربیات شخصی شما شروع کنیمبدانیم، لطفاًفناوريۀنظر شما را دربارة توسعهمو

سال . و درشت بودت ریزاتفاقازندگی من مملو از . و بزرگ شدممسال پیش در اوایل جنگ در ایران به دنیا آمد33: نرگس
تحصیل در خارج از کشور ۀپدر و مادرم هر دو خارج تحصیل کرده بودند و ادام. دبستان بودم که شهرها بمباران شداول

قبل از من هم برادر بزرگم آمریکا درس خوانده بود و االن در کانادا استاد شده است ولی با این حال . چندان دور از ذهن نبود
نهایتاً. فنی فوق لیسانس خواندمةبراي همین بعد از کارشناسی در ایران ماندم و یک سال در دانشکد. تصمیم سختی بود

هاي کافی جذاب نبود و بسیاري از پروژهةتم در آمریکا ادامه تحصیل بدهم چون کار کردن در ایران به اندازتصمیم گرف
سال بعد اقدام کردم و چند جا از جمله استنفورد پذیرش گرفتم و باالخره ده . خورد و سخت بودخصوصی هم به مشکل می

با استادهاي مختلف صحبت . برقۀدانشگاه تهران آمدم رشتافزار از مهندسی سخت. سال پیش آمدم دانشگاه استنفورد
تحصیلی با مصطفی رونقی که در مرکز ژنتیک استنفورد محقق بود آشنا ةبه حسب اتفاق، دو هفته بعد از شروع دور. کردممی

جالب است که دیگر با مصطفی . من به این حوزه بودۀشدم و او برایم از ارتباط مهندسی برق و ژنتیک گفت و این جرقه عالق
. تعامل خاصی نداشتم تا چند سال بعد که خواهم گفت
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این کار خیلی سختی بود . آمار و من شروع به کار با او کردمةهمان زمان استاد خوبی از هاروارد آمد استنفورد در دانشکد
آن استاد ! دادمکردم و باید امتحان جامع دکتري هم میاستاد دیگري کار میگرفتم، باید براي چون باید بیولوژي و آمار یاد می

یک استاد دیگر یکی از االن هم همراه من و. آمار شدةبعدها رییس دانشکد. بود1آمار و کارش بیو استتیستیکسةاز دانشکد
. شرکت بیناست2گذارانبنیان

دانشجویان ایرانی استنفورد بود که از لحاظ فرهنگی محیط خوبی بود و همه یکی از بهترین تجارب دوران دانشجویی من گروه 
هاي موفق را زیاد ایرانی. ت اجرایی بودم و یک دوره هم رییس شدمئدو دوره در هی،من یکی. دنبال کارهاي بزرگ بودند

شوند ولی نشجویی مشغول میدانشجوها خیلی به تحقیق و زندگی دا. را راه انداختیمPSA Business Alliance. دیدیم
التحصیالن را پیدا کرده و به هدف ما آن بود که فارغ. ایرانی خارج از استنفورد مرتبط نبودۀدانشجویی با جامعۀجامع

. دانشجویان معرفی کنیم

ل مختلف گیرم و االن از آن همه بحثی که در مورد مسائکارها را خیلی جدي میۀهاي من این است که همیکی از ویژگی
.در عین حال آن تجربه براي من خیلی ارزشمند بود! گیردام میکردیم خندهمی

دهید؟تحقیقاتی خودتان توضیح میةکمی در مورد حوز●

هاي مختلف سلول چطور با کند و بخشارتباطی درون سلول چطور کار میۀکار من و استادم این بود که بفهمیم شبک:نرگس
خوشبختانه در آن زمان . کندهاي درون سلول را مدیریت میارتباطی خیلی از اتفاقۀاین شبک. گیرندهم در ارتباط قرار می

ها را در سلول هاي کوچک ازجمله پروتئینتوانستیم فعالیت مولکولها میتوسط آنهایی در استنفورد بود کهفناوري
این حوزه . هاي بسیار پیشرفته بودبسیار محدود و در حد دانشگاهخالصه آن زمان دسترسی به این امکانات .گیري کنیماندازه

دانستیم تا بتوانیم به درستی، اطالعات شناسی و هم آمار را به خوبی میبسیار سخت بود چرا که باید هم مهندسی و هم زیست
ت آمده بسیار زیاد بود و دساز لحاظ محاسباتی هم کار دشواري بود چون حجم اطالعات به. دست آمده را تفسیر کنیمبه

در این فرایند باید . یک مساله هم این بود که چگونه باید این محاسبات را سریع کنیم. کشیدمحاسبات آن طول می
خوانده شود و سپس اي سلول اصطالحاًاني کنند تا اطالعات ديهمکارن اشناسی بدانند با مهندسزیستمتخصصانی که

هاي سلول هاي عظیم، اطالعات مفید در مورد ویژگیي کنند تا از این دادههمکارمتخصصان علم آمار با متخصصان کامپیوتر 
برکلی هم تا از دانشجوهاي دانشگاهاستنفورد و حتی با چند ةاي بود و از چند دانشکدبین رشتهةاین یک پروژ. استخراج شود

میلیون 5/7پروپوزالی که تهیه شد توانستیم در اثر کارهایی که من در این پروژه انجام داده بودم و نهایتاًو خیلی کار کردیم
بودم که گروه ما این بودجه را توانست در شرف فارغ التحصیلی 2008سال . تحقیقاتی بگیریمسرطان بودجهۀمؤسسدالر از 

از تز من سرانجام! تند تو باید بیشتر بمانی چون پروژه به تو وابسته استاستادها گف. تا در مورد سرطان تحقیق کندبگیرد
. دفاع کردم ولی به عنوان محقق پسادکتري یک سال دیگر در دانشگاه استنفورد ماندم2010دردکترا

1. Biostatistics
2. Gary Nolan و John Wawrzyanek
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خودشان صحبت هر کدام با ادبیات دانستند شناسی و نیز افرادي که آمار میزیستگروه اعضاي گروه کامپیوتر و اعضاي 
اي پیدا کرده بودم و براي همین توانسته بودم ها شده بودم و تخصص بین رشتهاین گروهۀمن درواقع پلی بین هم. کردندمی

بعد از دو سال . درواقع براي همین مجبور شدم دو سال دیگر بمانم و پروژه را مدیریت کنم. ها را به هم وابسته کنماین گروه
!بزرگی استۀهم وصل کنم خود سرمایها را به که این تیمفهمیدم این مهارت 

کردید؟تأسیسچه شد که خودتان شرکت ●

دانشجویان یک زمانی این ایده که براي خودشان شرکت بزنند ۀشاید به خاطر جو استنفورد هم. کار خیلی جذاب بود:نرگس
شرکت این بود که هر تأسیسین علت تمایل به تربزرگ. در این پروژه هم تیم جالبی درست شده بود. خوردبه گوششان می

یک شرکت نوپا را هم ایجاد ۀناشناختةخواستم این حوزفضاي آکادمیک را دیده بودم، می. آدمی دوست دارد رشد کند
ور هم جمع ها را دارتباط با افراد متنوع است و اینکه بتوانی اینین قسمت فعالیت کارآفرینی و کسب و کارترجالب. بشناسم

. کنی

از چه زمانی شروع کردید؟●

براي همین در کنار کارهاي . شرکت بودمتأسیسمناسب بودم و در فکر ةدنبال اید2008، 2007هاي درواقع از سال: نرگس
ت اتفاقایکی از .تحقیقاتی خودم شروع کردم به درس برداشتن از دانشکدة کسب و کار تا با مفاهیم دنیاي تجاري آشنا شوم

رود گیرد انتظار میوقتی کسی دکترا میمعموالً. دهدالعملی نشان میمهم این بود که من مطمئن نبودم که استادم چه عکس
. کارآفرینی صحبت کنمةکه وارد کار آکادمیک شود و براي همین من شک داشتم که چطور با استادم در مورد ورود به حوز

آید در اي یک روز میکرد و همین االن هم هفتهشویق هم کرد و حتی بعدها کمک میخیلی خوب برخورد کرد و مرا تاتفاقاً
اي انديةرا در حوزنسل بعد)سکوئنسینگ(سازيمفهوم سريشرکت ایلومینا2009در سال. دهدشرکت ما مشاوره می

5هایی که ما در استفنورد داشتیم فقط تا آن زمان، داده. شودبا این شیوه هم حجم و هم دقت دیتا خیلی زیاد می. مطرح کرد
اي انهاي مشابه را از ديتوانستند دادهسسات درمانی و تحقیقاتی زیادي میؤبا نوآوري ایلومینا درواقع م.جاي دیگر داشتند

مربوط به این شناسیهاي زیستبه دلیل پیچیدگیحجم بسیار زیادي داشتند و ثانیاًها اوالًاین داده. دست بیاورندها بهسلول
اي به انبا تکنیک جدید ایلومینا، ما فهمیدیم که دیتاي دي. اي الزم داشتهاي بسیار پیشرفتهتکنیکهاها، تحلیل آنداده

تحلیل ایجاد ۀشود ولی توان تحلیل این حجم دیتا وجود ندارد ولی مورد نیاز است و براي همین نیاز به ارائزودي زیاد می
یید کرد که چنین أبا مصطفی رونقی قرار گذاشتم و در این مورد با او مشورت کردم و او هم ت2009در ماه می .خواهد شد

. اپلیکیشنی مورد نیاز است

در آن زمان من در دانشگاه مشغول کار بودم و چندین شرکت بزرگ پیشنهادهاي کاري جذابی با حقوق عالی پیشنهاد کردند 
با وجود در این تصمیم. کنمتأسیسها انجام دهم ولی من مصمم بودم که شرکت خودم را ر شرکت آنتا بروم همان کارها را د

ریسک بزرگ دیگري . هایی از قبیل موفق نشدن شرکت وجود داشتریسک. هاي مختلف و درآمد کمتر بودنظرگرفتن ریسک
تواند به راحتی براي ویزاي کار اگر شما در یک شرکت بزرگ استخدام شوید آن شرکت می. ویزا بودۀکه وجود داشت مسال
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. اید براي ویزاي کار اقدام کنیدکردهتأسیستوانید از طریق شرکتی که خودتان شما اقدام کند اما طبق قوانین آمریکا شما نمی
امت را حل کنم که ریسک بسیار بیشتري داشت ولی خوشبختانه اقۀمسال1به این ترتیب من مجبور بودم از طریق دیگري

. بدون دردسر انجام شدنهایتاً

. یک سال و نیم دیگر در استنفورد کار داشتم و درس گرفتم! شد و من شدم مدیر عاملتأسیسشرکت رسما2009ًسال 
بابی یزدانی یک سال با من حرف مثالً. ک کردندمصطفی رونقی و فرزاد نعیمی و بابک پهلوان و بابی یزدانی آن اوایل خیلی کم

-هاي جدید براي من میهر بار تکلیف! دادرفتم و مشق میهر دو سه هفته یک بار می. ي کردگذارسرمایهزد تا پول داد و 

.…کن،گفت رقبا را تحلیل بعد میۀساله بنویس، دفع5ۀگفت برنامیک بار می. کردمتراشید و من با جدیت دنبال می

گذاري کنیم چون دیدیم تو بسیار مصمم، بابه طور جدي وارد شد به من گفت که ما تصمیم گرفتیم سرمایهنهایتاًبعدها زمانی که 
گذاران را راضی کنی که پول بدهند خیلی سخت است و ده ماهی طول کشید و در ماه ژوئن اینکه سرمایه! انگیزه و جدي هستی

- کرد، در شکلخوشبختانه استادم حمایت می. دهند من از استنفورد استعفا دادم و رفتم شرکت بیناکه راضی شدند پول ب2011

ما در استنفورد یک . دهد ولی در عین حال یک شخصیت علمی استگیري ایده نقش داشت، االن هم هفته اي یک روز مشاوره می
و وقتی من به شرکت بینا رفتم آن پتنت را به صورت آپشن شود هاي استنفورد حساب میپتنت ثبت کرده بودیم که جزو دارایی

الیسنس کردیم یعنی یک پولی به استنفورد دادیم که ما به صورت انحصاري حق استفاده از این پتنت را داشته باشیم ولی بعد از دو 
کاربرد ندارد، آن پتنت را در زمان افزاري پتنت چنداننرمدر کار اصوالً. خورد و آن را تمدید نکردیمسال دیدیم به دردمان نمی

دانشگاه . دانستم ممکن است بخواهم شرکت نوپا بزنماز طریق استنفورد پتنت کرده بودم چون می2007دانشجویی خودم در سال 
ها را به متقاضیان استفاده از آنةهاي دانشگاه را به عهده دارد و اجازکه مسئولیت مدیریت همه پتنتدر این زمینه دارد2یک اداره

بروي بیرون از توانی اختراعی در استنفورد انجام بدهی و بعداًیک قانونی که در استنفورد وجود دارد این است که نمی. فروشدمی
عین حال در . آوريرا به دست میفناورياستنفورد پتنت کنی چون اگر بیرون استنفورد پتنت کنی حق انحصاري استفاده از آن 

توانی از آن حق داري که اگر نخواستی اختراع درون استنفورد را پتنت نکنی که در این صورت وقتی از دانشگاه بیرون رفتی می
گفتند پتنت نکن تا بعداًها میدر همان زمان هم بعضی. تواند همین کار را بکنداختراع استفاده کنی ولی هر کس دیگري هم می

اگر اختراعی داشتی باید به مثالً. قوانین مفصل و دقیقی در مورد اختراعات در استنفورد وجود دارد. ه کنیخودت بتوانی استفاد
در ابتداي ورود دانشجویان باید یک . رایت استنفورد استخیلی چیزها کپی. توانی براي پتنت اقدام نکنیاعالم کنی ولی میاستنفورد
. کننددانند و رعایت میا مینامه امضا کنند که این قوانین رشهادت

روال ثبت پتنت در استنفورد چطور است؟ ●

ها یک بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که این موضوع ارزش اعالم کردیم و آنOTLما اختراعمان را به : نرگس
باید . ثبت پتنت فوت و فن خاص خودش را دارد. پتنت را ثبت کرد،پول وکیل را دادند و وکیل متخصصنهایتاًپیگیري دارد و 

. کنداستنفورد تعدادي وکیل مخصوص پتنت دارد و از وکالي بیرون هم استفاده می. موارد زیادي را به دقت مراعات کنی

1. National Interest Waiver (NIW)
2. Office of Technology Licensing (OTL)
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؟گفتید ولی پتنت به کارتان نیامد●

هم هزینه دارد و هم زمان و انرژي . دنبال پتنت رفت یا نهخیلی هم واضح نیست که باید . نه خیلی به کارمان نیامد:نرگس
از طرفی . بردخیلی وقت می. دانم در چه زمانی در یک شرکت نوپا باید پتنت ثبت کردمن خودم هنوز نمی. گیردمی

افزار نرمها ضرورت دارد ولی در ی حوزهدر بعض. بیشتر نوعی سیاست و حرکت تدافعی است. دهندها اهمیت میگذارسرمایه
گذاران دوست دارند گفتم که سرمایه. بگذارماجرا وفناوريوقت را روي ۀدادم در شرکت نوپا هممن ترجیح می. مفید نیست

هم دوست دارد با خود مخترع کار کند و لذا من مشکلی نداشتم که توافقات اولیه را OTLاز طرفی. که پتنت را داشته باشی
سرمایه ۀاولیگذاران براي هستۀبراي جلب سرمایهاین . استفاده از پتنت را بگیرمحق انحصاري به دست بیاورم که OTLبا 

. مفید بود

اندازي شرکت برگردیم، چطور جلو رفتید؟خوب، به راه●

ترین بینم که یکی از مهمکنم میاالن که به گذشته نگاه می. سرمایه جذب شدۀاولیاین هستۀ2011در آوریل : نرگس
کردم تا در گشتم از همان روز اول یک آدم با تجربه را پیدا میاگر به گذشته برمی. هاي کار این بوده که دست تنها بودمسختی

اولیه سرمایه یک ملیون دالر جذب شد ولی در طول زمان ایده خیلی عوض هستۀۀدر مرحل. مدیریت مجموعه به من کمک کند
. اي در ذهن داشتیم و به شدت روي این موضوع تمرکز کردیمانهاي ديازي تحلیل دادهسال بهینهاول یک سیستم ایده. شد

دهید؟کمی بیشتر در مورد موضوع کارتان توضیح می●

ها را را بتوانی و نقاط مشابه آنDNAۀهست یعنی دو رشتDNA«1هايتطبیق رشته«یکی از کارهاي مهم در ژنتیک : نرگس
این خیلی . جا کنی که نقاط مشابه آن کنار هم واقع شوندرا کنار هم جابهDNAۀقدر دو رشتتطبیق بدهی و به بیان ساده آن
ها، و مشکالت هم ممکن است ها، جهشمیلیاردها کد دارد و انواع و اقسام پیچیدگیDNAۀکار سختی است چون یک رشت

ممکن نیست و همیشه مساله این است که تا حدامکان صورت کاملبهه باشد و براي همین این فرایند تطبیق هیچ وقت سر را
.دارد و درنتیجه از لحاظ محاسباتی بسیار سنگین و پیچیده است2عظیمۀاین مساله یک فضاي فرضی. خطا کم شود

کردیم تا سیستم را بهینه کنیم و براي بهینه کردن روي الگوریتم کار میاستنفورد را آوردیم و تابستاناندانشجویی ازما یک
5شد از کار ما ها را بهینه کردیم و میقسمتۀهم. کردیمطراحی میFPGAمحاسبات حتی مدارهاي مجتمع خودمان را با 

. همان الگوریتم را در بهترین ژورنال به عنوان مقاله ارائه دادیم. مقاله درآورد

تر بودند، کار با ها بسیار گرانکردیم ولی آنکار میFPGAگرا بودیم و براي همین با مدارهاي مان آرماندر بهینه سازيما 
تر بود، قابلیت اعتماد نوشتیم، پشتیبانی محصول خیلی سختافزارهاي مناسب را باید خودمان میتر بود، نرمها خیلی سختآن

خواهید یک محصول را به مشتري ها سر کرد ولی وقتی شما میشد با آندانشگاهی شاید میدر فضاي. تر بودمها هم کبه آن

1. Sequence alignment
2 Huge hypothesis space
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اینتل بود که ةدیگر مدارهاي آمادۀگزین. بدهید او انتظار دارد که محصول بدون دردسر و بدون صرف وقت و انرژي کار کند
افزار براي محصول سختۀاز توسعنهایتاًلذا . د تر بودند ولی بسیاري از آن مشکالت را نداشتنکمی از لحاظ سرعت ضعیف

سازي کرده افزاري هم بهینهقدر در بخش نرمنان آنچهماین،وجودبا . نظر کردیم و مبناي کارمان را گذاشتیم اینتلصرف
ایم روي آن کار نکردهسال است دیگر 3تر بود و االن هم با وجود اینکه ما برابر از رقبا سریع20الی10بودیم که همان زمان 

افزاري کارمان را کنار به هر حال محصول در طول زمان متحول شد و ما بخش سخت.تر استبرابر سریع20الی10هنوز هم 
»سیستم مدیریت ژنتیک«االن محصول خودمان را . رویممیداریم به سمت کالودفعالً. افزار تمرکز کردیمگذاشتیم و روي نرم

سیستم را ۀهایی که اطالعات همسیستم.است) ERP(ریزي منابع سازمانیهاي برنامهین خیلی شبیه سیستما. دانیممی1
ما مشابه آن را در ژنتیک . دهند که منابع سازمان را بهتر مدیریت کنندکند و به اعضاي سازمان و مدیران اجازه میمتمرکز می

. افزار رسیدیمافزار به نرمصدها مرحله طی کردیم و از فضاي سختتا کنوناز زمان شروع . کنیمایجاد می

ها بسیار زیاد و در حجم این داده. کنیمن را ایجاد میشود و ما آهاي جدیدي نیاز میفناوريدرواقع به خاطر الگوي جدید داده، 
یک . کامپیوتر به کامپیوتر دیگر کار سختی استها از یک ها و حتی انتقال آنکار کردن با این داده. حدود چندصد گیگابایت است

را یک هر محققی داده،کنندها کار میسسات تحقیقاتی که با این دادهؤدر م. کشددرخواست ساده از این دیتابیس کلی طول می
چه نسبت به اینکه دقیقاًمعموالً، مدیر مجموعه نویسندمیها برنامه نویسی براي آن، هر کدام با یک زبان برنامهکندمیجا ذخیره 

توانند به راحتی با شود اشراف ندارد و کاربران مختلف نمیاي وجود دارد و کجا هست و چه کارهایی روي آن انجام شده و میداده
ما یک سیستم یکپارچه براي . دکنکفایت نمیردحجم داده وجود داهایی که براي مواجهه با اینشیوه.همدیگر تعامل کنند

باید خوانده شود، تطبیق . براي آنکه قابل فهم شود از میان صدها مرحله باید رد شودDNAهاي داده. کنیمیت آن ایجاد میمدیر
کنیم یک اکوسیستم است که آنچه ما ارائه می. یک سري الگوها شناسایی شود، باید نمایش گرافیکی مناسب پیدا کند. شودداده 

.خواهند دریافت کننداستفاده کنند و آن چیزي را که میتوانند از آن کاربران مختلف می

دهید؟در مورد کارکنان شرکت توضیح می●

ها فارغ التحصیالن علوم کامپیوتر دانشگاه نفر از آن3نفر را استخدام کردم که 5همان روز اول . نفریم22ما االن : نرگس
ژنتیک ۀلور که یکی از بهترین مراکز در زمینپزشکی دانشگاه بیةدنفر از دانشک1. برکلی بودند که بسیار قوي و پرکار هستند

گرفتند و کارمندان آپشن سهامۀهم. کم تیم را بزرگ کردیمکم.است و یکی هم امیرحسین کیانی است که از گوگل آمد بینا
. کنندنفر روي محصول کار می15وقت هستیم که نفر تمام22االن . اندهاي مختلف زیاد شدهدر طول زمان هم به مناسبت

کنند و نصف کار میافزارنرممحصول در بخش مهندسی و ۀنصف افراد توسع. چند نفر هم اداري و فروش و بازاریابی داریم
.کنندها هم روي تحقیقات علمی کار میآن

ها، شخیصتۀکه همBina Genomic Management Systemمحصولی است به نام ۀاالن تمرکز ما روي توسع
ما از اول روي سرعت و دقت محاسبات . کنداستفاده میو اجراي آن را بر عهده دارد و از دانش زمینهسازيهاي بهینهالگوریتم
ها را در این سیستم بگنجانیمآنۀایم همایم و سعی کردهها حساس بودهو تحلیل

1. Genome management system
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.نایبکارگردشنمودار

هاي دارویی و ها شرکتاند ولی االن با گسترش استفاده از دستگاهمراکز تحقیقاتی و دانشگاهی بودهمشتریان ما قبالً
آوریم این است که هر دستگاه شرکت ایلومینا چندین استداللی هم که براي مشتریان می.شوندها هم دارند وارد میبیمارستان

کافی مهارت و قابلیت تحلیل و درك ناشی از ةاست که آیا شما به اندازشود این الی که مطرح میؤس. میلیون دالر هزینه دارد
ماند؟کند و بالاستفاده میانبوهی از داده را تولید میگذاري چند میلیون دالري را دارید یا اینکه دستگاه شما صرفاًاین سرمایه

! اي نداریمانها درك جامعی از ديانسانهاي علمی، ماپیشرفتۀواقعیت امر آن است که هنوز که هنوز است با وجود هم
کنیم این است که کاري که ما می. شودمعنی تلقی میاز الگوهاي قابل تشخیص و تغییرات قابل شناسایی االن بی% 90بیش از 

ثال جالبی یک نفر م. ها بتوانند از آن داده درك بهتري پیدا کنندکنیم که آناي را به ابزاري مجهز میانصاحبان داده دي
. گویندمی» تب طال«طال کشف شد و مردم هجوم آوردند براي کشف طال که به آن 1848در کالیفرنیا حدود سال . زدمی

فروختند و جالب اینکه در آن چند سال، کسانی که بیش از همه ثروتمند شدند کسانی بودند که جاده کشیدند، بیل می
!کردندخالصه به جویندگان طال خدمات ارائه می

هاي دارویی و شرکتۀدر حال رخ دادن است و همDNAهاي جدید فناوريخالصه اینکه االن تحقیقات زیادي با استفاده از 
هدف ما آن است که یک پلتفرم افقی فراهم کنیم . ها خدمات بدهیمخواهیم به آناند و ما میمراکز درمانی به این سمت آمده

-شود، مشتریان میمحصول سه جور ارائه می. فروشیمي را میافزارنرمما این سیستم جامع . دها را تسریع کنتحلیلۀکه هم
یا .هایشان را روي کالود ما قرار بدهند و نتایج تحلیل را دریافت کنندسرویس را روي کالود بخرند، یعنی دادهتوانند صرفاً

افزار همراه سخت افزار را به صورت خودشان اجرا کنند یا اینکه نرمهاي کامپیوتري افزار را بخرند و روي سیستماینکه خود نرم
.بخرندجعبۀ بینا
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.سمینار آشنایی دانشجویان ایرانی دانشگاه استنفورد با شرکت بینا

توانند براي تعداد محدودي مشتریان ما می. شودمحقق می،هاي سالیانه تکرارشوندهمدل درآمدزایی ما هم از طریق پشتیبانی
محصول ما . شود و باید آن را تمدید کنندافزار استفاده کنند و بعد از آن لیسانس محصول منقضی میاز نرمDNAتحلیل 

- روزرسانی بهرهاند از پشتیبانی و بهدارد و در طول مدتی که خدمات را خریده…پیچیده است و نیاز به پشتیبانی و آموزش و 

. ندشومند می

چیست؟» بیناجعبۀ«●

افزارها را هم نصب دهیم و نرممیکوچک قرارۀخریم و در یک جعبافزارهایشان را میما از شرکت دل آخرین سخت:نرگس
افزار ما را روي آن نصب کند ولی اگر از ما بخرد افزار بخرد و نرمتواند خودش سختالبته مشتري می. فروشیمکنیم و میمی

اوپن سورس است، به صورت یکپارچه ها را که بعضاًافزار ما الگوریتمبه طور کلی نرم.گیردآماده به کار تحویل مییک محصول 
این ۀیم و همکنهم که پولی هست فراهم میDNAهاي اطالعاتی دسترسی به برخی بانک. دهیمو یکجا قرار میکنیممی

. کنیمهم ارائه می... یبانی و آموزش و به روزرسانی و پشت. فروشیممجموعه منسجم را می

!ها اوپن سورس است؟الگوریتم●

بسیار DNAةبراي فهم این بازار درك این نکته مهم است که تا چند سال پیش دسترسی به داد. هابعضی از آن:نرگس
-هرکدام براي خودشان سیستماین مراکز تحقیقاتی. اندمحدود بوده است و چند دانشگاه و مرکز تحقیقاتی بزرگ آن را داشته

در بین مراکز تحقیقاتی هم نوعی رقابت در . اندها را منتشر هم کردهاند که آنافزاري متناسب خودشان را توسعه دادههاي نرم
به تدریج با . ها اوپن سورس هستندبراي همین بعضی از الگوریتم. ها در جریان بوده استمورد کارآمدي و سرعت الگوریتم

و فناوريزیستهاي کند و از سوي دیگر شرکترشد میها دارد شدیداًحجم دادهاي، اوالًانتعیین توالی ديفناوريرش گست
نیاز DNAهاي ها هستند و به تدریج به بستري براي تحلیل دادهها، مایل به بررسی ژنسازي درماندارویی هم براي شخصی
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توانند از ها و سایر مراکز درمانی نیز مینزدیک بیمارستانةبه زودي و در آیندبینی ما این است که پیش. خواهند داشت
هدف ما توانمندسازي محققانی است . ها هم به ابزار تحلیل نیاز خواهند داشتبگیرند و درنتیجه آنDNAۀبیماران خود نمون

سازي و تحلیل را انجام هاي بهینهین الگوریتمکردیم ما بهتر از همه ااول فکر می. یابنددسترسی میDNAهاي که به داده
سیاه ۀدانشگاهی دوست ندارند یک جعبۀاز طرفی هم جامع. ها هزار نفر رقابت کردشود با دهفهمیدیم که نمیبعداً. دهیممی

. دهدرخ میمحققان دوست دارند بفهمند که چه اتفاقی. بخرند که از یک طرف داده بدهند و از آن طرف تحلیل دریافت کنند
به ولی بعداً. هاي ما لو نرودنوشتیم حساس بودیم که به بیرون درز نکند و الگوریتمهایی که میاوایل کار ما خیلی روي برنامه

نوشتیم را هایی که خودمان میالگوریتماند استفاده کنیم و ثانیاًهایی که دیگران هم نوشتهاز برنامهاین نتیجه رسیدیم که اوالً
. گذاشتیمدر اختیار همه میهم

!ها را استفاده کنندتوانند خودشان الگوریتمپس دیگر براي چه باید از شما بخرند؟ می●

ها را در آنها وجود دارند ولی ما همۀلگوریتما. ارزش اصلی کار ما در سیستم یکپارچه و خدمات و پشتیبانی آن است:نرگس
باید اکوسیستم این حوزه را درك . افزار نداردنرمۀاو دیگر نیازي به درگیر شدن با الیدهیم و کامل به مشتري میۀیک مجموع

اند و آن را در معرض ها شروع شده و محققانی که هر کدام براي خودشان یک سري برنامه نوشتهفضاي کار از دانشگاه. کنید
ها اوپن سورس هستند و محققان اکثر الگوریتماین یک پلتفرم دموکراتیک است و. اندبررسی سایر دانشگاهیان گذاشته

هاي مشابه را مقایسه کنند چون به سرعت نتیجه را از توانند الگوریتمبا محصول ما میاتفاقاً. کنندها را مقایسه میالگوریتم
. دهدها نمایش میهاي مختلف به آنروش

یم که اکوسیستم را تکمیل کند و جاهاي خالی را پر کند نه ما بعد از دو سال فهمیدیم که در این صنعت باید محصولی بساز
سورس اوپنهایمان را به صورت براي همین ما هم الگوریتم. اینکه با اکوسیستم رقابت کنیم و بخواهیم آن را زیر و رو کنیم

باید رقابت را کم کنیم و به مان این است کهفلسفه. داریمهاي سیستم جامع را محرمانه نگه میالبته برنامه. روي وب گذاشتیم
ما تا همین دو ماه پیش . دنبال توانمندسازي مشتریان خودمان باشیم و اینکه چطور از کار دیگران استفاده کنیم

Bioinformatics Toolsetکنند توسط این ابزار فروختیم ولی در برابر آن مقاومت هست چون محققان احساس میمی
سیاه ۀیک جعبفهمیدیم که باید به سمت مشارکت برویم براي همین دیگر! زیادي هم ندارندۀبودج.شوندجایگزین می

توانید درك کنید که چطور در طول االن می. هم دادیمAPIبتواند کار خودش را اضافه کند وبراي اینکه هر کسی. نیست
.چند سال ایده از بهینه سازي سطح پایین به سطح سیستم رسید

افزاري مثل گوگل و هاي بزرگ نرمآیا شرکت. ایدافزارهاي تجاري شدهنرمةوارد حوزترتیب شما عمالًپس به این ●
افزاري زیادي دارند و ممکن است به سمت ژنتیک متمایل نرمۀها قدرت توسعاوراکل تهدیدي براي شما نیستند؟ آن

. شوند

ییک. صورت گسترده در دسترس قرار گرفتهسال است که به4الی3دیتاي ژنتیک باید در نظر داشت که اصوالً: نرگس
من بسیاري از . هاي آکادمیک در این حوزه هستندهاي ما این است که تیم علمی که من جمع کردم از بهتریناز مزیت
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جلوتر ها و ما چند سالی از آن! امهاي اوپن سورس مهم و مطرح را نوشته بودند استخدام کردهکسانی که الگوریتم
مهم دیگر اینکه ما االن بازیگران یک نکت. توانند به این راحتی یک تیم موازي ما تشکیل بدهندها نمیهستیم و آن
ها جذاب بازار این حوزه هنوز براي آن. این خود یک مزیت مهم است. دانیمشناسیم و نیازهایشان را میاصلی را می

در یک شرکت کوچک . ه بازار کوچک است باید محصول و برند را بسازيهایی کدر زمان. نیست چون هنوز جدید است
و باقی افزارنرمهاي کمپانی. شوددر عین حال قبول دارم که رقابت دارد قوي می. توجه به مشتري بیشتر است

.شونداي دارند وارد میانهاي ديشرکت

دهید؟اگر ممکن است در مورد فرایند جذب سرمایه توضیح می●

2013term sheetدر ماه مارس . میلیون دالر بود1/1سرمایه که جذب کردیم همان اولین هستۀ2011در سال : نرگس

میلیون دالر جذب شده و االن هم 10حدود بود و جمعاًمیلیون دالر هم وام بریج2میلیون جدید و 6امضا شد و جوالي 
. کنیمداریم براي دور جدید جذب سرمایه کار می

. هاي جدیدتان کمی بگوییددر مورد پروژه●

خواهد بزرگ که دولت آمریکا میةیک پروژۀهمین امروز مهلت شرکت در یک مناقصه است براي فاز اولیاتفاقاً: نرگس
ادهها در آینده از آن استفثرتر آنؤآوري کند تا بتواند براي درمان مسرباز آمریکایی را جمعیک میلیون کهنهDNAاطالعات 

کار کردن با دولت . کنیمماه است روي قرارداد کار می12کوچک آن انجام شود و ما ۀدر فاز اول قرار است یک نمون. کند
!جا دردسر زیادي داردهمه

…شما پیش از این گفتید که بخشی از مشتریان شما مراکز درمانی معتبر مثل دانشگاه استنفورد و هاروارد و●

نکه محصول شما را خریدند به هر دلیل شما ورشکست شوید و نتوانید آترسند که بعد ازاز این نمیها نآیا آ. هستند
به آنها خدمات پشتیبانی ارائه کنید؟

بازار هستند و حاضرند ریسک بپذیرند چرا که خودشان هايروها پیشمهم این است که آنۀنکت. ال خوبی استؤس:نرگس
به . توانند این ریسک را مدیریت کنندقدر منابع مالی و انسانی دارند که میها آنآن. توانمند هستند و به خودشان اعتماد دارند

آزمایشی را کمتر ةاین دورالبته هرچه که بیشتر شناخته شدیم. آزمایشی مجانی دادیمةها یک سال دورعالوه ما به اکثر آن
توانیم مشتریان جدید هم نیم میهاي بازاریابی خودمان را قوي کاگر بتوانیم فعالیت! کردیم و االن به یک ماه رسیده است

.از ما راضی هستند و حاضرند ما را به دیگران معرفی کنندیهب کنیم به خصوص که مشتریان اولجذ

دهند؟ن میآیا مشتریان به کالود عالقه نشا●

داشتن داده مشتریان روي کالود براي ما هم مفید است و از طرفی هم سوییچ کردن . خرندبینا را میۀجعباًاکثر! سفانه نهأمت: نرگس
گوگل به تازگی اتفاقاً! گیگابایت است100یک ژنوم حدود مثالً. کند چون حجم داده خیلی زیاد استتر میبه دیگران را کمی سخت

ایلیومینا . هایشان را روي کالود گوگل نگاه دارندخواهند همه را تشویق کنند که دادهیک گروه ژنتیک راه انداخته و در گام اول می
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ها ما یک اپ براي تحلیل دادهها ذخیره کنند و مثالًخواست اجرا کند که مشتریان داده را در سرورهاي آنهم طرح مشابهی را می
ایم ولی به نظرم اي به این کار نداشتهکه ما عالقهفعالً. استور در شرکت اپلاي مشابه اپایده. نویسیم و آن را روي کالود اجرا کنیمب

گفت هر می. کردمهاي بزرگ داروسازي صحبت میهمین چند روز پیش من با یکی از شرکت. به این سمت خواهد رفتنهایتاً
. ، به اشتراك گذاشتن آن حجم از داده و انجام کار مشترك دشوار استاستا را یک جایی ذخیره کردههمحققی براي خودش داده

. خالصه براي محصول ما تقاضا وجود دارد. نویسدنویسی براي خودش برنامه میرنامههر کسی با یک زبان ب

شما چطور است؟شرکت اوضاع درآمدي ●

اگر همه چیز خوب پیش . ایممشتري داشته20فروشیم و تا حاال حدود هزار دالر می150تا 50ما هر محصول را بین :نرگس
.شویمسر به سر می2016برود ما در اواخر 

یک شرکت نوپا چیست؟تأسیسترین کار در سخت●

خودشان تعدادي اخراج شدند و چندین نفر هم در این سه سال. آپ ساختن تیم مناسب استترین کار استارتسخت: نرگس
. افزار هم خیلی به کاربردهاي ما عالقه نداشت و رفتنرمیکی از مهندسان. ل خانوادگی رفتنددو مورد به خاطر مسائ. رفتند
آوردم که در فروش و باید کسی را می. تجربهکمدست تنها بودم و طبیعتاً. تشکیل تیم مدیریت خوب است،ترین چالشبزرگ

مهمۀدر مورد مسئول فروش شرکت نکتمثالً. تدریج یاد گرفتم که چطور افراد مناسب را پیدا کنممن به . بازاریابی کمک کند
شیمیایی یا ةتواند به شدت با فرایند و مراحل فروش یک مادافزاري میول نرمصحه فرایند و مراحل فروش یک مست کجااین

من همچنین یاد . طریق برخی اشتباهات صورت گرفتبه همین دلیل یادگیري از . یک دستگاه آزمایشگاهی متفاوت باشد
. هاي فردي استتر از تجربه و مهارتگرفتم که منش، انگیزه و تطابق فرهنگی خیلی مهم

؟کرداستخدام افراد مناسب کمک نمیۀت مدیره در زمینئآیا هی●

دانستند که سیر محصول ما به نمیها هم مثل من دقیقاًآن. مسئولیت خودم استنهایتاًکردند ولی خیلی کمک می:نرگس
ما کلی چیز یاد گرفتیم و ۀهم. شود و نیز این بازار چون نوظهور بود خیلی شناخته شده نبودافزاري منتهی مینرمۀیک بست

االن دنبال کسی . مان اشکال داشتت همهذهنی.ها هم در استخدام اشتباه کردندمن انتظار نداشتم ولی آن. بهتر شدیم
. افزار سازمانی داشته باشد مثل سپفروختن نرمۀهستیم که تجرب

کنید؟ت مدیره را چطور ارزیابی میئنقش هی●

خواهم ممکن است فردا صبح که من میمثالً! مدیریت مدیر عاملنهایتاًثر است و ؤدر جذب سرمایه که خیلی م: نرگس
گذار و مدیرعامل هستم از کار برکنار ت مدیره تشکیل جلسه داده و مرا که بنیانئمن بگویند که هیبروم سر کار به

!اندکرده

خوب چطور باید باشد؟ةت مدیرئهی●
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گذاران که دو نفر هستند بابی یزدانی و سرمایهنمایندة گروه اول : ت مدیره حضور دارندئسه نوع شخصیت باید در هی: نرگس
گروه سوم، به نوعی صداي مشتري و . گذاران شرکت که من و دو نفر از استادانم هستیمگروه دوم بنیانها،VCةنمایند
من به تازگی موفق شدم یک نفر را براي این . کننده است، باید متخصص این صنعت باشد و صنعت را خوب بشناسدمصرف

.نزدیک او را استخدام کنمةموقعیت پیدا کنم و امیدوارم در آیند

کردیم از محصول ما خوشش با هر کدام که صحبت می. دانستم نیاز دارم و دنبال افراد مناسب بودمو نیم سال پیش میالبته از یک
به دانشگاه خودش یا به بیمارستانی که تواند مثالًمن باشد نمیةت مدیرئچون اگر عضو هی! ترسیدبه همین دلیل میآمد و دقیقاًمی

آید و این مساله در آمریکا خیلی جدي پیش می» تضاد منافع«کند فشار بیاورد که محصول ما را بخرند چون مساله در آنجا کار می
گیري ت مدیره همیشه امیدوارم بحث به رايئدر هی. ما بشوندةت مدیرئتوانند عضو هیلذا اول باید محصول را بخرند و بعد می. است

شان را به ها تجربهگذارسرمایه. به آن حد نرسیده استفعالًالبته گاهی تنش هست ولی .نرسد و با گفتگو، اقناع صورت بگیرد
.طور استچ…ه دینامیک بازار، جذب سرمایه، استخدام،اینک.گذارند و این خیلی مهم استاشتراك می

ت مدیره جلسه دارد؟ئبا چه تواتري هی●

در مراحل اولیه . بینیمها را هم هر هفته میاکثر آن. برقرار استت مدیره ئهیۀدر مراحل اولیه ماهی یک بار جلس: نرگس
. فصلی یک بار بشودجلساتبعدها شاید. ت مدیره باید مشارکت زیادي داشته باشندئهی

با ایران چیست؟اینجاهاي محیط کارتتفاونظرتان در مورد●

این بخشی از . کنیسفانه همیشه محدودیت را احساس میأدر ایران مت! برابر هستماحساس کردم واقعاًاینجامن:نرگس
ولی دخترها مدام . کنندکنند و تا دیروقت در دانشگاه کار میال میؤدر دانشگاه پسرها راحت س. فرهنگ خود مردم است

مهم کار و ایده است و واقعاًاینجا.بین استاد و دانشجو هستند و هر چیزي بگویی ممکن است بد برداشت شودزیر ذره
ها به نقد آن شدم و تازگیۀبعد شیفت. سیلیکون را بفهممتا نقاط قوت درةمن دو سه سال طول کشید . حواشی نیست

موانع . ترین نکته این است که انگار هیچ مانعی وجود ندارد که بتواند جلوي رسیدن به هدف را بگیردمهم! امآن نشسته
همه چیز براي . دیگر فردگرایی استۀمسال! شودهر چیزي ممکن تلقی میاینجا.استهست، ولی قابل رفع کردن

شنوي که باید دنبال آرزو و مدام میجااین.سیاست و زدوبند و تبعیض نیست. حمایت از موفقیت هر فردي وجود دارد
ن طرف، زندگی خیلی سخت است از آ. عاشقش شدمانگیز است و من واقعاًاین خیلی وسوسه. دغدغه بروي و موفق شوي

عاطفی میاوري و بعد از ةآیی یک ذخیرگفت وقتی از ایران میبرادرم می. شودو کار بسیار شدید و زندگی یک بعدي می
ها اي و به خاطر همان فردگرایی در این سالفهمی که آن را در ایران پر کردهده سال که به ته کیسه رسیدي ناگهان می

ایجاد .. فشار زیادي از لحاظ کاري و انتظاري و . این زندگی پایدار نیستاز این لحاظ. ايفه نکردهچیزي به آن اضا
کنند یک مجموعه دارند با هم کار و تولید میشود قهرمان و همه از او انتظار دارند در حالی که واقعاًیک نفر می. شودمی
تواند ادامه بدهد و این نوع باقی ابعاد زندگی نداشته باشد تا ابد نمیاگر کسی وقت براي . گذار یا مدیرعاملتنها بنیاننه

. زندگی پایدار نیست
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‼خواهندگذاران همین شهرت را میولی بخشی از بنیان●

اگر کاري را براي شهرت و پول انجام بدهی آن کار محکوم به شکست است چون به محض آنکه به آن برسی تمام :نرگس
انگیزه نباید موفقیت و پول و شهرت باشد . شوددهند خودشان باورشان میذاران را قهرمان نشان میگناینکه بنیا! شودمی

هر روز نگران رقابت هستی، سرمایه جذب کنی، کارکنان بخواهند از شرکت بروند، پروژه را . کندشدید ایجاد میچون اضطراب
…بگیري،

من واقعاً. کنم این کار باید انجام شوداحساس می! االن نه. فاجعه استکردم اگر شکست بخوریم من سال اول فکر می
ها به نظرم این. فناوريزیستةبعدها در این تله افتادم که شدم اولین کارآفرین زن در حوز. خواستم یک کار جدیدي بکنممی

هاي نوپا به گذاران شرکتاست که بنیاناالن به نقد این فرهنگ نشسته ام که بخشی از آن این . کندمرا از هدفم منحرف می
شرکت مال % 50بیش از بعد از دو سه دور جذب سرمایهمعموالً. گذارانشوند به نفع سرمایهشدت به کار کشیده می

کنند که پول بیشتري بدهد نه آن خریداري را انتخاب میمعموالًان گذارسرمایه. گذار نقشی نداردگذاران است و بنیانسرمایه
. را بهتر پیش ببردفناوريآن کسی که لزوماً

ها همین سلسله مراتب را خواهند داشت که مثالًکار چیست؟ آیا سازمانةشود این است که آیندسوال دیگري که مطرح می
ها دهگذاران هاي کالن ندارند یا اینکه ساختار مسطح و افقی بیشتر خواهد شد؟ االن بنیانکارمندان هیچ سهمی در تصمیم

گذار و از آن سو جبران مالی بهینه بوده است؟ این همه فشار روي بنیانواقعاًچقدر از این سیستم. برابر کارمندان سهم دارند
. آن شاید بهترین شیوه نباشد

. شاید صحنه را متحول کندCrowd Fundingمثالً. روندهاي جدیدي هم در درة سیلیکون در حال شکل گرفتن هستند
فرایند . تر استفاده شودها دارند که منابع بهینههایی براي ایجاد اکوسیستم براي اشتراك زیرساختبعضی افراد هم ایده
یک شرکت نوپا ایجاد یک چیز جدید و یافتن حس رضایت تأسیسدر هر صورت .توانست کارآمدتر باشدکارآفرینی شاید می

. هایی نیستند که دنبال پول و شهرت باشندآدم. هاي خاصی دارندزنند شخصیتکسانی که شرکت نوپا می. جالبی استۀتجرب
. ریاضی است که جذاب استۀمثل حل کردن یک مسال. روند وال استریت و هالیوودهایی که پول و ثروت بخواهند میآدم

اي فداکاري کنند و عمرشان را براي اینکه یک عده. ایدار باشدبراي هر کار بزرگی باید فداکاري کرد ولی این فداکاري باید پ
. این کار بگذارند پایدار نخواهد بود

.اسديخیلی سپاسگزاریم خانم بنی●

وسط شرکت معتبر توبی از انجام این مصاحبه، شرکت بینا به مبلغ بسیار خبعدچند هفتهۀجالب اینکه در فاصل. ن.پ
!خریداري شدRocheداروسازي 
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نیما اصغربیگی 

مابرايخودتانازکمی لطفاً، شویمآشناشماهايدیدگاهوشماايحرفهزندگیباخواهیممیما، شماازتشکربا●
.بگویید

براي کارشناسی ارشد برق به دانشگاه استنفورد آمدم و . مهندسی برق دانشگاه شریف شدمۀوارد رشت77من در سال :نیما
برق در استنفورد بود بیشتر به کار روي ۀدر مقطع دکترا که آن هم در رشت. بیشتر روي مخابرات وتئوري اطالعات کار کردم

.دکترا در این زمینه بوداتی من در دورةیقسال کارهاي تحق4تا3متمایل شدم و 1و یادگیري ماشینهاي بزرگداده

یک شرکت نوپا رسیدید؟تأسیسچطور به ●

در استنفورد جو کارآفرینی و اینکه شرکت خودمان را بزنیم خیلی وجود دارد و همه به نوعی در معرض این بحث قرار :نیما
شد هایی که در دانشگاه در این زمینه برگزار میها و برنامهمن هم به این زمینه عالقه داشتم و در برخی سخنرانی. گیرندمی

1. Big data and Machine Learning
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در دانشکده مهندسی و 1ها یک سري سخنرانی بود به نام رهبران متفکر کارآفرینییکی از این برنامه. کردمشرکت می
بود که توسط گروه دانشجویان ایرانیBusiness Allianceها یکی دیگر از این برنامهمدیریت که هنوز هم برقرار است

شرکت با هم صحبت تأسیسدر یکی از این جلسات من با بابک پهلوان آشنا شدم و در مورد . شداستنفورد برگزار می
تأسیسهر دو به .برداشته بود و عالیقمان مشترك بودکاويهاي دادهاو هم دانشجوي برق استنفورد بود و درس. کردیم

ها بحث بعد از اینکه با بابک آشنا شدم با هم صحبت کردیم و در مورد یک سري ایدهۀهفت. کردیمر میشرکت نوپا فک
. کردیم

.پهلوانبابکی وگیاصغربماین

را به » گذاران خطرپذیرسرمایه«هاي خاصی وجود دارد که یک گروه دانشجویی تعدادي از در استنفورد یک برنامهاتفاقاً
نوعی طبیعتاًکنندهاي کارافرینی خودشان را ارائه میهاي دانشجویی هم ایدهکند و تعداد محدودي از تیمدانشگاه دعوت می

خالصه فرداي همان روزي که من و بابک با هم در . وجود داردهاي دانشجویی براي انتخاب شدن در این برنامهرقابت بین تیم
اسالید درست کردیم و دادیم و انتخاب 10ما ها بود ویکی از این برنامهراي مان صحبت کردیم مهلت ارسال اسالید بمورد ایده

. شدیم

بود؟شما چهایدة●

در آن هست …هاي تخفیف و کنید تعداد زیادي تبلیغات و کارتدر آمریکا شما هر وقت صندوق پست منزل را باز می:نیما
هاي تخفیف اکثر اوقات هم این کارت. هاي یک منطقه فرستاده استآدرسۀیک شرکت تبلیغاتی آن را براي همکه مثالً
کلی تبلیغ در مورد کلینیک الغري مثالً. ها ربطی به مشتري نداردشود به خاطر اینکه اکثر آنراهی سطل زباله میمستقیماً

1. Entrepreneurial Thought Leaders Series
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همین طور تبلیغات براي خرید ماشین یا خانه یا رفتن به ! رود در حالی که اکثر مردم نیازي به الغر شدن ندارندبراي همه می
ربط هستند حالت آزردگی افراد بیت براياین تبلیغامعموالًبه همین دلیل که اتفاقاً. رستوران چینی یا فروشگاه لوازم باغبانی

ما این بود که ةاید. شودس هم دارد و به ضدتبلیغ تبدیل میکند و گاهی اثر معکوو ناخوشایندي هم در مخاطب ایجاد می
هاي تخفیف را براي هر نفر سعی کنیم با توجه به اطالعاتی که از افراد قابل دسترسی هست، این تبلیغات و کارت

خواستیم ما می. آمده بودفون تازه درآن زمان آی. داده شودسازي کنیم تا به هر نفر تبلیغات متناسب با نیاز او نشان شخصی
. هاي تخفیف را بیاوریم روي موبایل هرفرد و با توجه به نیاز او تبلیغ و یا تخفیف متناسب را نشانش بدهیماین تبلیغات و کارت

ارتباط به صورت دفعتاًگذاران گذاران خطرپذیر، با افراد زیادي آشنا شدیم و با کلی از سرمایهآشنایی با سرمایهۀدر اثر آن برنام
بود که یکی از ها هم سکویاکپیتالاولین آن. ها گفتند به دفترشان مراجعه کنیممند شدند و بعضیبرقرار شد و عالقه

ها تا اسالید بود ولی آن10جالبی قضیه هم این بود که چیز زیادي براي ارائه نداشتیم و فقط ! هاستها و بهترینمعروفترین
فیدبک زیادي گرفتیم و ایده خیلی . دادندنظر میگذاشتند وشنیدند و وقت میکردند و با روي باز میخورد میخیلی خوب بر
ما روي موبایل هر فرد درواقع یک دستیاري باشد که ۀکه برنامیمرسید که محدود نشود و به این رسیداینجاتغییر کرد و به

-کنید با توجه به شناختی که نرمطور که شما در یک خیابان حرکت میهمینمثالً. چیزهاي مرتبط را به هر فرد نشان دهد
شما ۀهاي متنوع، رستوران و خالصه هرچیزي که ممکن است به ذائقهاي جالب، برنامهافزار ما از شما پیدا کرده است مکان

توان از تر قابل اجراست چرا که میراحتکند ولی تر میکار را بزرگۀاین کار اگرچه دامن. خوش بیاید را به شما نشان بدهد
. کار را گسترش دادۀتر شروع کرد و دامننقاط ساده

سرمایه جذب کردید؟» گذاران خطرپذیرسرمایه«سپس از ●

توان فقط با هاي خیلی خوبی به ما دادند و کمک بزرگی بود ولی نمیمشاوره! ها نیستنه، جذب سرمایه به این سادگی:نیما
. به این نتیجه رسیدیم که باید یک پروتوتایپ بسازیم. ول گرفتاسالید پ

توانست براي آیفون اپ ن را عمومی کرده بود و هر کسی میآیفو) SDK(» افزارنرمۀکیت توسع«در آن زمان اپل به تازگی 
این کار یک سال . بدهدمان را نمایشکار کردن که یک پروتوتایپ ساده بسازیم که ایدهSDKما هم شروع کردیم با . بسازد

کرد، درست می» هاي عالقهکانال«رایتان گفتید و اپ بما یک اپ ساده ساختیم که شما به آن عالیقتان را می. طول کشید
فهمید و الگوریتم هاي زیادي را زیرورو میکرد، یک موتور یادگیري هم داشت که به تدریج از رفتارهاي شما میافزار ما دادهنرم

. دادنتایجی که متناسب با ذائقه شماست نشانتان مینهایتاًکرد و بهتر میخودش را

داد؟در این مدت کسی هم به شما مشاوره می●

کند، خیلی براي ما وقت گذاشتند گذاري میبهنام تبریزي که استاد استنفورد است و فرزاد نعیمی که خودش سرمایه. بله:نیما
آشنا کرد و ما محصولمان » گذاران خطرپذیرسرمایه«رزاد ما را با تعدادي از ایپ را ساختیم فوقتی که ما پروتوت. و کمک کردند

! گروه ارائه داشتیم50چندین ماه طول کشید و ما براي بیش از . ها ارائه کردیمرا براي آن
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خوبی را دیدند از آن حمایت ةاند تا ایدان این ناحیه آمادهگذارسرمایهشنویم که میعموماً! پس خیلی هم ساده نبود●
کنند، چطور براي شما مدت زیادي طول کشید؟

. شود یا نهدانست که موفق میاین محصول خیلی جدید بود و هیچ کس نمی! کننده استچک اول خیلی تعییناوالً:نیما
قدر به شما ایمان و باید آنیعنی یک نفر . خواهدپول بدهند شهامت زیادي میآمد ولی اینکه واقعاًها خوششان میخیلی

به عالوه باید در نظر داشت که آن زمان بالفاصله بعد از . اعتماد داشته باشد که چک اول را بنویسد، تا بقیه هم دنبالش بیایند
این االن وضع بهتر شده ولی باز . گذاران هم محتاط بودندبود و هنوز اقتصاد در رکود بود و سرمایه2008بحران اقتصادي سال 

. طور نیست که بالفاصله پول را بدهند

صحبت کردید؟» ان خطرپذیرگذارسرمایه«تا از50یعنی با ●

صحبت بودندشان منابع شخصیدر هستۀ اولیه شرکت ازي گذارسرمایهنه، ما بیشتر با افراد متمولی که مایل به :نیما
-هستند و حاضرند مبالغ کمی در حد چند صد هزار دالر سرمایهها افرادي هستند که کم و بیش با صنعت آشنا این. کردیممی

هم اگر یک نفر اولین چک را گذاشت، بقیه معموالً. تر است چون باید یک نفر راضی شودسادهفرایند هم نسبتاً. گذاري کنند
.گذارندزنند و چک بعدي را راحت میگدار به آب نمیکنند که بیدا میبه نوعی اطمینان پی

مشخصی دارند و تعداد زیادي هاي نسبتاًیک روالمعموالًهستند که » خطرپذیرگذارانسرمایه«طرف مقابل اما در 
ۀر است و انتظار دارند سابقهایشان در حد چند میلیون دالگذاريسرمایهمعموالًکارشناس و متخصص دارند و 

ما در دور اول بیشتر با افراد متمول سروکار . تتر اسها سختمتقاعد کردن آنتري داشته باشی و طبیعتاًمشخص
سرمایه چندین شیوه مختلف ۀاولیمین هستۀأمهم دیگر اینکه براي تۀیک نکت. گذاران خطرپذیرداشتیم نه سرمایه

گذاري ارزش. دهدگذار میگذار سهمی از شرکت نوپا را در ازاي مبلغ مشخصی به سرمایهدر یک روش بنیان. وجود دارد
توانستیم ادعا ما میمثالً. این نوع از جذب سرمایه استۀگذاري، الزمت، و البته توافق طرفین در مورد این ارزششرک

شرکت را به از سهام% 40هزار دالر، 400ارزد و در برابر جذب سرمایه کنیم شرکت نوپاي ما یک میلیون دالر می
وام قابل تبدیل به «هاي بسیار نوپا سرمایه به خصوص در شرکتیک شیوه دیگر براي جذب.گذاران واگذار کنیمسرمایه

کنند ولی اولیه سرمایه مشارکت میمین هستۀأگذاران از این راه در تت که سرمایهاس» گذاروام دورانۀبرگ«یا »1سهام
مزیت این روش در آن است که .را دارد» وام قابل تبدیل به سهام در آینده«ها به نوعی حالت مبلغ پرداختی آن

گذاران بهاز آن طرف هم سرمایه. تر باشدشود تا زمانی که وضع شرکت مشخصگذاري شرکت به تعویق انداخته میارزش
. توانند در دور بعدي جذب سرمایه با تخفیف قابل توجهی سهام شرکت را بخرندشوند میازاي ریسکی که متحمل می
خالصه . شودگذاران دور بعد حاضرند براي سهام شرکت بپردازند تعیین میمتی که سرمایهارزش شرکت نیز از روي قی

گذاران سهم شرکت را بدهیم یا وام هاي این مرحله براي ما این بود که تصمیم بگیریم باید به سرمایهیکی از پیچیدگی
. قابل تبدیل به سهام بگیریم

1. Convertible debt
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ایرانی و دو، سه نفر هم اکثراً. نفر دیگر هم بودند10ها اصلی ما بودند و بعد از آنگذاربابی یزدانی و فرزاد نعیمی دو سرمایه
براي همین . کردیمبود و کار جدي شد و شرکت را باید سرپا می2010این کمی قبل از تابستان . ها بودغیر ایرانی در بین آن

.تحقیقات دکترا را رها کردم و تمام وقت در شرکت بودممن عمالً

یک شرکت نوپا چه مشکالتی داشتید؟تأسیسبعد از ●

، بابک مدیرعامل و من هم مدیر فنی بودم ولی خوب به نیروهاي دیگر هم نیاز سنسلور ِکاسم شرکت را گذاشتیم :نیما
طراح الزم مامثالً. هادو سه نفر را گرفتیم براي انواع و اقسام نقش. داشتیم، استخدام افراد مناسب همیشه سخت بوده و هست

. انداختیمهاي اداري راه میمباید سیست. کردندیخواستیم، افرادي هم باید کار مهندسی مداشتیم، متخصص تعامل با کاربر می
. که خیلی هم سخت بود در محل و به مرور زمان یاد گرفتیمکارها راۀهم

براي همین . توان با آن کار کردمدت محدودي میمشکل مهاجرت هم داشتیم چون من روي ویزاي دانشجویی بودم که براي 
من از لحاظ قانونی ،انتظارةکشید که در آن دورکردیم که حدود یک سال طول میباید براي گرین کارت اقدام می

!گذاران نبودمگذار یک شرکت باشم و براي همین در آن یک سال روي کاغذ من جزو بنیانتوانستم بنیاننمی

محصول شما چه بود؟ۀتوسعمراحل مهم ●

با پردازش اطالعات مختلف سعی . کردیم که یک هوش مصنوعی بودباید روي پشت صحنه خوب کار میما طبیعتاً:نیما
گرفتیم در مورد جاها یا چیزهایی که ممکن است موبایل کاربر میGPSکردیم بر اساس موقعیت جغرافیایی که از می

از طرف دیگر کاربر ما از طریق یک اپ موبایل با آن موتور پشت صحنه در . اطالعات مرتبط را نشان بدهیممند باشد به او عالقه
ها آوردیم در محل شرکت و از آنما افراد مختلف را می. کاربر و طراحی اپ هم خیلی مهم بودۀتعامل بود و براي همین تجرب

کردیم تا حس کاربر را نسبت به محصول بفهمیم و در ها را دنبال میخواستیم تا با اپ کار کنند و به دقت هر حرکت آنمی
. پروتوتایپ درست کردیم6، 5طی حدود یک سال 

کردند یا اینکه مانع راه ها در رشد شرکت چه بود؟ آیا کمک مینت مدیره چه کسانی بودند و نقش آئاعضاي هی●
شدند؟شما می

ةت مدیرئاعضاي هی. گذارانگذاران بودیم و بابی یزدانی و فرزاد نعیمی از طرف سرمایهمن و بابک پهلوان به عنوان بنیان:نیما
هاي مشاورهعمل وسیعی داده بودند و واقعاًةبه ما دایر. هاي بزرگی کردندکردند و کمکی میهمراهما خیلی خوب بودند و 

. یم و چند بار هم وکیل عوض کردیمیک وکیل هم براي کارهاي حقوقی احتیاج داشت. دادندثري میؤمفید و م
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کنند؟ هاي نوپا چطور کار میقه با شرکتطوکالي این من●

یک مقداري اعتبار، معموالًبراي همین . هاي موفق از مراحل اولیه بسازندخواهند روابط خودشان را با شرکتوکال می:نیما
کنند ولی بعد از اینکه شما ن دریافت پول کار میبدودهند که تا آن حد براي شما دالر به یک شرکت می20000مثالً

خالصه ما چند بار وکیل عوض کردیم، چندین بار به تغییر اساسی محصول و . ها را بدهیدتوانستید سرمایه جذب کنید باید پول آن
. کمک ما بودندو همراهت مدیره همیشه ئدوران پر افت و خیزي را طی کردیم ولی هی. هاي استراتژیک فکر کردیمچرخش

را B2Cنهایتاًشک داشتیم ولی B2Cیا B2Bخیلی روي . آلفا را روي ویندوز خیلی زود دادیم تا فیدبک بگیریمۀنسخ
. نهایی کردیم

محصول به بازار چطور بود؟ۀشروع عرض●

کردیم که ر میما با یک شرکت روابط عمومی کا. بود که ما اپ را نهایی کردیم و عرضه کردیم2011تابستان :نیما
در ارتباط قرار دادند تا فناوريةهاي حوزما را با وبالگ. محصولمان را جور کنیم» داستان«خیلی به ما کمک کردند که 

هاي آنجا فضایی بود که مدیران شرکتها یک کنفرانس در اسپن کلرادو به ما معرفی کردندآن. توجه بقیه را جلب کنیم
بسیاري از مدیران .کردندبحث و همفکري میفناوريشدند و در مورد هاي نوپا همه دور هم جمع میبزرگ و شرکت

ما . هاي نوپا برقرار بودیک مسابقه هم بین شرکت. و از لحاظ روابط عمومی خیلی خوب بودهاي هایتک هم بودندشرکت
محصول ما یک اپ بود . ماجراي عرضه به بازار ما هم خیلی جالب بود. مسابقه را بردیم و خیلی مورد توجه واقع شدیم

از مسابقه ما تصمیم گرفتیم براي امتحان کردن قبلۀهفت. دادیم تا مردم دانلود کننداستور اپل قرار میکه باید در اپ
در همان اتفاقاً. استور بگذاریم و روز مسابقه با اسم اصلی آن را عرضه کنیمدر اپآلفردرمحصولمان آن را با اسم مستعا

بعد از . شتتبلیغی هم نکرده بودیم اپ ما به شدت مورد استقبال واقع شد و چند ده هزار دانلود دااصالًیک هفته که ما 
» 1خدمات مبتنی بر مکان«در بخش یک هفته کاربران کلی نظر مثبت نوشتند و حتی اپل آن را به عنوان اپ برگزیده

. شودناگهان چندین برابر میگیرید و کاربرانمعرفی کرد و این بهترین اتفاق ممکن است چون در کانون توجه قرار می
شد و مردم دانلود و نصب کرده بودند که دیگر تصمیم گرفتیم همان اسم را حفظ قدر آلفرد مورد توجه واقع خالصه آن

!کنیم

جذب » الف«اولیه که در دور ۀسرمای. کردیمجذب سرمایه خودمان را آماده میدر » ب«داشتیم براي دور 2011در پاییز 
ان جدید گذارسرمایهبا یک سري از . د داشتیمماه گذشته بود و نیاز به جذب سرمایه جدی15ماه بود و 18کرده بودیم براي 

!تمام شده بود که ناگهان چند تا پیشنهاد تملک گرفتیمصحبت کردیم و تقریباً

1. Location-based services:
مثالً یافتن . کنندمیخدمات مبتنی بر مکان با استفاده از این اطالعات به کاربر خدمات ارائه . هاي همراه پیشرفته امکان تشخیص مکان دقیق کاربر را دارنداکثر تلفن
.ها از کاربر یا ارائۀ مسیر حرکت بر روي نقشه از این نوع خدمات استهاي خاص بر اساس فاصلۀ آنرستوران
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.به کاربران…اَپ آلفرد، شرکت کلورسنس براي پیشنهاد رستوران و 

فرایند چگونه بود؟●

خواهند از میکردیم از محصول ما خوششان آمده و مثالًما فکر . خواهیم با شما صحبت کنیمابتدا ایمیل زدند که می:نیما
خواهیم کل شرکت شما را وقتی رفتیم براي صحبت خیلی صریح گفتند که ما می. هایشان استفاده کنندنتایج آن در برنامه

هم وارد شد و کمی بعدتر گوگل . بوك و توییتر ابراز عالقه کرده بودند و مباحث پیش رفتسه شرکت گروپان و فیس! بخریم
بیشتر افراد تیم به گوگل پیوستند . ما با گوگل توافق کردیم،بعد از مذاکرات، اواخر پاییز در مورد جزییات فرایند خرید شرکت

. فناوريو ما شروع کردیم به انتقال 

انتخاب کردید؟رابین این چند گزینه چطور گوگل●

چون آن زمان گروپان خیلی سروصدا کرده بود و محصول ما هم خیلی خصوص ما بین گروپان و گوگل مردد بودیم به:نیما
عالوه بر قیمت خرید، . عمومی هم نشده بود ولی خیلی مطرح بودۀآن زمان گروپان هنوز عرض. توانست به دردشان بخوردمی

گونه خواهد هت مادر چیک مساله این است که وضع شرکت مادر در آینده و نیز زندگی شغلی اعضاي تیم بعد از ورود به شرک
!رسد که انتخاب خوبی بوده استخالصه ما گوگل را انتخاب کردیم و االن به نظر می. بود

کنند؟هاي نوپاي موفق را شناسایی میهاي بزرگی مثل گوگل طبق چه مکانیزمی شرکتکتشر●

ب براي خریدن هاي مناسهاي نوپا هستند و دنبال فرصتهاي بزرگ پیوسته در حال رصد کردن فضاي شرکتشرکت:نیما
یک محصول جدید ۀزیاد است و ساختن یک تیم مناسب براي توسعفناوريچون سرعت تحوالت .گردندهاي نوپا میشرکت

دهد بالفاصله ب گوگل را ساخته بیابد، ترجیح میصول مطلواگر شرکتی مثل گوگل بتواند یک شرکت نوپا که مح. بردزمان می
هاي بزرگ یک بخش مخصوص فرایند خرید و جذب براي همین شرکت. خودشۀآن را بخرد و آن تیم را بیاورد درون مجموع

هاي فناوريو هاکنند و دنبال سرنخ براي شرکتاعضاي این تیم به طور منظم تحوالت بازار را رصد می. هاي نوپا دارندشرکت
خیلی از . کنندها را با جدیت دنبال میها و رسانهها، وبسایتها وبالگآن. جدیدي هستند که ممکن است بازار را دگرگون کنند
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از . شوندکنند و بعد وارد مذاکره میها بررسی میشوند و آنها معرفی مینا افراد امین به آها هم از طریق کارکنان گوگل یشرکت
.شانس بودیم که در آن زمان خریده شدیم چون بعد از آن به تدریج خدمات مبتنی بر مکان از رونق افتادلحاظ زمانی ما خوش

فرایند یکپارچه شدن با گوگل چگونه پیش رفت؟●

مان در صنوعیها و موتور اصلی هوش منامهیعنی ادغام کردن برفناوريما بعد از آمدن به گوگل شروع کردیم به انتقال : نیما
بعد از . شدالبته اپ ما تا دو سال بعد وجود داشت ولی پشتیبانی نمی. بالاستفاده ماندعمالً»رابط کاربر«بخش . کدهاي گوگل

. منقرض شدآن کالً

به . کندبالاستفاده ماند چون کار اصلی شما در پشت صحنه به گوگل کمک میعمالً» رابط کاربر«گفتید بخش ●
شما از ابتدا هدفتان این بوده باشد که شرکتی بسازید که بخواهید توسط گوگل یا امثال آن خریده عبارتی اگر 

هاي مغز هوش شوید، ساختن رابط کاربر فعالیتی زائد ولی در عین حال الزم بود چون در غیر این صورت ارزش
آیا این تحلیل درست است؟. ماندمصنوعی شما هم ناشناخته می

درست است که رابط کاربر بالاستفاده شد ولی این فرض که ما شرکت را طوري بسازیم که گوگل یا امثال آن این! خیر:نیما
گذاران یک شرکت نوپا باید کار کنند براي اینکه دوست بنیان. این انگیزه درست نیست! تر بخرند غلط استبخواهند ما را گران

. رفع یک مشکل را داشته باشندۀباید دغدغ. ي در عالم خارج ایجاد کننددارند یک مساله را حل کنند و با محصولشان تغییر
قدر فراز و نشیب در این مسیر آن. رسدمطلوب نمیۀاگر این دغدغه و این میل درونی وجود نداشته باشد، کارشان به نتیج

ن میل درونی وجود نداشته باشد قدر لحظاتی هست که ممکن است سرخورده و ناامید شوي که اگر آناشناخته وجود دارد و آن
. سازي خیلی خوب و جذاب استه داري یک چیز جدید را از هیچ میآن یکی دوسالی ک. بعید است بتوانی تا انتها ادامه بدهی

. هاي آن دوران بسیار خوب و مفید بودفرایند یادگیري و تجربه

براي کارکنان شما در شرکت نوپا چه اتفاقی افتاد؟●

وقت گوگل بودند و به تدریج به تناسب نفرشان تمام9نفر از اعضاي تیم به گوگل آمدند که 12یعنی حدود اکثراً:نیما
در »آپشن سهام«خواست و براي همین از طریق مکانیزم گوگل تیم ما را هم می. هاي مختلف جذب شدندعالیقشان در گروه

آپشن از 48000به شماروال کار به این ترتیب است که مثالً. نتقل شدسال به افراد تیم ما عواید ناشی از این ادغام م4طول 
هاي شما به شرطی آپشن. کندیعنی قابلیت نقد شدن پیدا میشودمی»رسیده«دهند که هر ماه هزار سهم سهام گوگل می

هاي نوپا را جذب بزرگ که شرکتهاي به این ترتیب شرکت. کند که شما هنوز در استخدام گوگل باشیداین شرایط را پیدا می
قدر پول گیرشان دهند چون در آن صورت این افراد ممکن است آنکنند بالفاصله مبلغ خرید را به کارکنان شرکت نوپا نمیمی

ساله را 4ۀخواهد که این تیم را حفظ کند براي همین این برنامولی گوگل می! بیاید که تصمیم بگیرند دیگر کار نکنند
ما یک نفر هم در آرژانتین داشتیم که کارش خیلی . شده انگیزه بدهد که در شرکت مادر بمانندد که به افراد تازه جذبچینمی

یا یک شرکت freelancer.comداد و ما از طریق ع براي ما اپ موبایل را توسعه میاو در واق. خوب بود و او هم آمد گوگل
کردیم و خیلی خوب از کار مدام اسکایپ می. ي ما یک اپ بنویسد و خیلی خوب بوداو را پیدا کردیم که برا،تخصصی این کار

.در آمد، براي همین او را هم آوردیم گوگل
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فرایند ادغام چطور بود؟●

تر افتد سختچه در عمل اتفاق میتصویر اولیه خیلی گل و بلبل است ولی آن! فرایند ادغام شدن خیلی سخت است:نیما
توافق شد اپ با فیس بوك عمالًدر ادغام واتسمثالً. اگر پیش از ادغام طرح مشخصی مورد توافق قرار نگیرداست، به خصوص 

پیش از ادغام گفته عموماً. اپ مستقل باقی بماند و حتی محصول خودش را مستقل از فیس بوك حفظ کندکه تیم واتس
هاي مختلفی که در ولی در عمل شما مجبورید با تیم. ام دهیدتوانید همان کاري را که دوست دارید انجشود که شما میمی

در مورد ما به طور خاص قضیه سخت شد . گیریدهاي قبلی فاصله میي کنید و به تدریج از برنامههمکارشرکت مادر هستند 
گوگل آمدیم پیشنهاد ، چند ماه بعد از اینکه ما به2012بود که در تابستان ما در گوگل خانم مریسا مایرةچون طرف مذاکر

ها در کدهاي گوگل کار کردیم و آنة، تلفیق و اجراي دوبارفناوريمدتی در انتقال ! مدیر عاملی یاهو را گرفت و از گوگل رفت
. رفتیمآنالیتیکسگوگلمن و بابک به بخش. رداختیمکم به موضوعات دیگر پبعد از مدتی کم

تواند نوآوري و خالقیت را شرکتی به این بزرگی با چند ده هزار کارمند میکه چطورکمی هم به گوگل بپردازیم و این●
کافی براي خالقیت و ةدر سازمان خود نهادینه کند؟ به عبارت دیگر شرکت گوگل چطور به کارمندان خود انگیز

دهد؟نوآوري می

دوست داري انجام ارهایی که واقعاًهاي جذاب و کاینکه روي پروژه. هاي نوپا مشترك استبخشی از آن با شرکت:نیما
ةالبته پاداش مادي خیلی زیادي ندارد ولی اگر بتوانی اید. لذت ساختن چیزهاي جدید مهم است. بدهی مشغول باشی

گیري و استقالل و آزادي کاري بیشتري می. گیري که در رشد شغلی خیلی مهم استمهمی را عملیاتی کنی ارتقا می
دهی ارتقاي سازمانی خیلی به این بستگی دارد که کاري تو انجام می. راستاي عالیقت حرکت کنیتوانی در بهتر می

مشخص آن هم افزایش حقوق، آزادي عمل بیشتر و منزلت اجتماعی باالتر ۀنتیج. ثر بوده استؤقدر مهم، پیچیده و مهچ
اگر در یک پروژه . شکست زیاد نیستمزیت گوگل بر یک شرکت نوپا آن است که آرامش خاطر داري که ریسک . است

منابع زیادي وجود ! کار شويهاي دیگري بپردازي نه اینکه مثل یک شرکت نوپا از کار بیتوانی به پروژهموفق نشدي می
ها را در یک شرکت نوپا شما هیچ کدام از این. همه چیز فراهم است. بخش و مساعد استدارد، فضاي مجموعه آرامش

شاید روحیه و شخصیت افراد متفاوت باشد و یکی را بر دیگري ترجیح بدهند و . با ریسک درگیر هستیدنداري و همیشه 
. هاي متفاوتی از زندگی بستگی داشته باشدیا شاید به مرحله

از وقت خود را به انتخاب خودش % 20گوگل یک مکانیزم براي تشویق نوآوري دارد و آن اینکه هر کارمند گوگل حق دارد 
میل سرویس جیمثالً. گو باشیدوقت به کسی پاسخ% 20یعنی الزم نیست براي آن . هرکاري که دوست دارد صرف کندروي

شما به عنوان کارمند گوگل در بهترین . ها کلید خوردکروم در همین زمانها ساخته شد یا مرورگر گوگل% 20در همین 
درست است ! انگیزي استاین خیلی تصویر وسوسه. دوست دارید بسازیدتوانید آن چیزي را که امکانات میۀفضاي کاري و هم

شوید ولی همین که احساس مالکیت معنوي نسبت به آن محصول منافع مادي ناشی از آن محصول منتفع نمیۀکه از هم
مجموعه هم . دکنیاحساس اینکه دارید با کارتان دنیا را عوض می. شوددارید باعث ایجاد احساس رضایت زایدالوصفی می

. دهد، زندگی راحت و بدون ریسک هم برقرار استحقوق مناسبی می. کندامکانات زیادي فراهم می
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بینید؟گونه میهاي نوپا را چهاکوسیستم شرکتةبه این ترتیب شما آیند●

استفاده از منابع مشترك . هاي بزرگ پا بگیرندهاي نوپا در درون شرکتشاید روزي برسد که شرکت. ال مهمی استؤس: نیما
ۀها باعث تالش بیشتر و نتیجالبته از سوي دیگر همین محدودیت. یابدکند و ریسک شکست هم کاهش میها را کم میهزینه

. هایی در این زمینه دارندایدهاتفاقا1ًبخش گوگل ونچرز. شودبهتر هم می

بینید؟را چطور میفناوريةآیند●

هاي مهم این است که اشتغال در آینده الؤیکی از س. کنیماین یکی از چیزهایی است که ما خیلی به آن فکر میاتفاقاً: نیما
ها گیري آنهاي نوپا چگونه تغییر خواهد کرد؟ آیا شکلسازوکار شرکتهمان طور که مطرح کردید مثالًچگونه خواهد بود؟
شود یا نه؟ هاي بزرگ منتقل میهم به درون شرکت

زمانی مثالً. روندهاي جدید از بین میفناوريها هستند که با ورود بسیاري از شغل. شود نگاه کرددیگر هم میۀاز یک زاوی
بنویسند کهر همه به جاي اینمنقرض شده است دیگکامپیوتر عمالًبعضی افراد تایپیست بودند که این شغل با فراگیر شدن

یا شرکت پست آمریکا در معرض ورشکستگی است چون اکثر مکاتبات دیگر از طریق . کنندخودشان با کامپیوتر تایپ می
هاي دیگر هم در همین روند بعید نیست که بعضی از شغل. شودمعنی میرسانی دیگر دارد بیشود و نامهیایمیل انجام م

بینی فروکاهید که ممکن است هاي قابل پیشان به لیستی از کارهاي مشخص و روالتوها را میبسیاري از شغل. قرض شودمن
گیرد کار یک راننده آن است که مجموعه اطالعاتی را که از محیط میمثالً. زمانی برسد که به کامپیوتر قابل تفویض باشد

گرهاي متنوع و االن حس. گونه حرکت کندو شرایط محیطی را ارزیابی کرده و به جمع بندي برسد که چپردازش کند و مسیر
که االن گوگل با موفقیت خودروهایی را ساخته اینتوانند انجام دهند کمااین کارها را میۀقوي ساخته شده و کامپیوترها هم

. عرضه شدآن در بازار همۀهاي اولیهندارند و همین چند ماه پیش نمونکنند و نیازي به رانندهکه توسط کامپیوتر حرکت می
سال دیگر سهم قابل توجهی از خودروها بدون راننده خواهند 10هنوز موانع قانونی زیادي پیش روي آن هست ولی مطمئناً

هوش مصنوعی، یعنی همان مغزي که اطالعات را پردازش کند و در . به این ترتیب دیگر نیازي به راننده نخواهد بود. بود
حساسات بشري را توانند ااند که میهایی ساخته شدهبه شدت رشد کرده و االن رباتشرایط پیچیده تصمیم مناسب بگیرد

کامپیوترها بسیاري از . گذرداز هوش مصنوعی میفناوريةبه نظر من مسیر آیند. العمل مناسب نشان دهندتشخیص و عکس
انگیز و متفاوت خواهد نظر من خیلی هیجاناین آینده به. کارها را به عهده خواهند گرفت و از بشر به خوبی خواهند آموخت

هاي بشري و زیربناي دار فعالیتها عهدهرو خواهد ماند از این سنخ که اگر رباتاالت بغرنجی همچنان پیشِؤالبته س. بود
!االت مهم و سختی هستندؤها سد بود؟ ایننها خواهصاحب رباتانیاقتصاد شوند، چه کس

.از گفتگو با شما خیلی لذت بردیمتشکر از وقتی که گذاشتید،●

1. Google Ventures



هاي نوپاشرکتنهادهاي پشتیبان
شده تأسیستقویت نوآوري و عرضه تجاري آن در بازار پشتیبانی و در گذر سالیان و به فراخور نیازهاي موجود، نهادهایی براي 

در این بخش ابتدا مروري . اندگاه مورد افول واقع شدهاین نهادها به تناسب تغییر نیازها رشد کرده، به بلوغ رسیده و گه. است
. پردازیمها میتر سازوکارهاي درونی آنو سپس به بررسی دقیقریماجمالی بر برخی از این نهادها دا

يفناوروعلمهايپارك
ي راستادرواندشدهتأسیسی دانشگاهوی علموی قاتیتحقمراکزجواردرعمدتاًکههستندي مراکزي فناوروعلمي هاپارك
کناردري الدیم1950ۀدهدرمراکزنیاي هانمونهنیاولازی کی. کنندیمعملهادانشگاهازبرآمدهي هاينوآوري سازيتجار

به. استبودهدانشگاهازشدهمنشعبي هاشرکتاستقراري برایی فضاآوردنفراهمآنی اصلکارکردوشدتأسیساستنفورددانشگاه
یی فضادرانیبندانشي هاشرکتاستقرارونشیگزبرهاآنرانیمداهتمام،یعلممراکزوهادانشگاهباهاپاركنیاوندیپي اقتضا

. کنندجادیاي نوآوروتیخالقي برامناسبیی فضاها،دانشگاهونانیکارآفرانیمی علمتعامالتوی نهبرهمجادیاباکهاستمتمرکز

فیتعر. استانیبندانشي هاشرکترشدي برای اختصاصي فضاجادیاي هانمونهنیاولجملهازي فناوروعلمي هاپارك
جملهاز» يفناوروعلمي هاپاركی المللنیبانجمن«استنادبهی ولنداردوجودهاپاركنیای اصلي هایژگیوي براي واحد

:استریزمواردهاآنی اصلي کارکردها

صنعتودانشگاهانیمي نوآورۀنیزمدري همکاري براثرؤمي بسترجادیا
متخصصانونانیکارآفرها،شرکتنیبارتباطلیتسه
تیخالقوي نوآورفرهنگتیتقوي برای طیمحجادیا
هاآنرشدوهاشرکتي ریگشکللیتسه

ی طراحهادانشگاهازبرآمدهوانیبندانشي هاشرکتاستقرارمنظوربهکههستندیی هاشهركدرواقعي فناوروعلمي هاپارك
بیش از یک سوم این . استخالقافرادیی افزاهموآوردنگردهمقیطرازي نوآورلیتسهبرآنهاتمرکزواندشدهساختهو
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. ها مراکز رشد، مراکز دانشگاهی و تحقیق وجود دارنداین پارك% 90در درون . اندهاي دانشگاهی واقع شدهها در پردیسپارك
ۀارائدرواقعآنخدماتنیترمهمکهستهاشرکتازی متنوعةگستربافناوريشهركکیعمدتاًي فناوروعلمپاركکی

هاي علم و فناوري به صورت از این رو اکثر پارك.استمستقالتوساختمانامکاناتومناسبیی اجراوي اداري فضا
پاركدر[14]هکتار دارند20هاي علم و فناوري مساحتی بیش از پارك% 50هایی بزرگ هستند به نحوي که بیش از شهرك

ی بررسبهصرفاًونداردوجودباشدداشتهی میمستقنظارتهاشرکتتیفعالبرکهي متمرکزتیریمدي فناوروعلمي ها
ازی میمستقنفعي فناوروعلمي هاپاركعموماً. شودیممحدودی کیزیفي فضانیادرحضوري براالزمطیشراي هاحداقل

.ستندینهاشرکتدارسهاموبرندینمخودرمجموعهیزي هاشرکتتیموفقعدمایتیموفق

هاي پارك% 16ها و نهادهاي غیرخصوصی است به نحوي که تنها ها در اختیار دانشگاهدر بسیاري از موارد مالکیت این پارك
ها، به هاي خصوصی رو به رشد است ولیکن اکثر پاركدر عین حال که سهم پارك. خصوصی هستندکامالًعلم و فناوري 

. ي عمومی برخوردارند، از نوعی حمایت نهادهاتأسیسخصوص در ابتداي 

رشدمرکز
. کردی تلقي فناوروعلمي هاپاركازپس،ينوآورةکنندتیتقوي نهادهاي بعدۀالیتوانیمرا»انکوباتور«ای» رشدمرکز«

راشرکتکي یاندازراهيدردسرهاهاآني براکهآوردیمفراهمنوپاي هاشرکتي برای التیتسهکهاستی سازمانرشدمرکز
ایوباشدیدولتای) مانند هکردوجو(باشدنهادمردمای) پلیاندپالگمانند(باشدی خصوصتواندیمسازماننیا. سازدبرطرف
کیةطریستحتعموماًوي فناوروعلمپاركکیازترکوچکاریبسمعموالًمراکزنیا. )مانند استارتکس(دانشگاهبهوابسته

.هستندواحدتیریمد

ها براي قابل توجهی از مراکز رشد در واقع نوعی بسترسازي دولتدهاي مختلفی دارند به طوري که تعدادرشد کاربرمراکز
مرکز رشد در آمریکا و 1250حدود [14]»آمریکاانجمن ملی مراکز رشد«. باشندمیایجاد رشد اقتصادي در مناطق محروم

با وجود. اقتصادهاي محلی هستندۀها در راستاي توسعآن% 90بیش از مرکز رشد در جهان برشمرده است که7000بیش از 
باشد آن دسته از مراکز رشد است که به گسترش نوعی از مراکز رشد که در این گزارش مورد توجه و حائز اهمیت میاین،

. استهاي جدید و نوآوري معطوف فناوري

زینیتیریمدويتجارمشاورهآنهابهنوپايهاشرکتيبرامشتركيادارامکاناتوفضاگذاردناریاختدربرعالوهرشدمراکز
مرکزبهورود. شودیمارائهتیحماتحتيهاشرکتبهمدتانیمۀبرنامکیقالبدرمعموالًرشدمرکزخدمات. دهندیم

درتمرکز. باشدشتریبایسال3تاتواندیمآنهاشدنمنتفعمدتوگیردمیصورتنشیگزودرخواستندیفراکییطرشد
.استییدرآمدزاۀمرحلتايآورافنۀتوسعۀیاولمراحلازتأسیستازهيهاشرکتازتیحمابررشدمراکز

.باشدریزمواردشاملتواندیمرشدمرکزکیخدمات

کاروکسبۀهیاولامکاناتآوردنفراهم
یانسانارتباطاتۀشبکجادیا
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یابیبازاراموردرکمک
سرعتپرنترنتیابهاتصال
يحسابدارویمالتیریمدۀنیمزدرکمک
و تسهیالت مالییبانکيهاوامافتیدردرلیتسه
هاي تجاريطرحۀارائيهامهارتآموزش
یدانشگاهمراکزباارتباطلیتسه
يتجاريشرکاافتنیبهکمک
ریخطرپذگذارانهیسرماجذببهکمک
کاروکسبیلیتفصیآموزشيهادوره
انیمربونیمشاورگروه
تیریمدمناسبمیتافتنی
هاشرکتکاروکسبفرهنگبهیدهشکل
هاشرکتيورافنيسازيتجاريراستادرییراهنما
تیمالکحقوقامورتیریمد

ک،یالکترونتجارت،يافزارنرم،یعمرانان،یبنيفناورعیصناازجملهباشد،عیصناازیعیوسةگسترزبانیمتواندیمرشدمرکز
هستندعیصناازیمختلطۀمجموعيرایپذرشدمراکزازیمینازشیب. يارسانهويگردشگر،يدیتول،فضایی،يهنر،یستیز
.کنندیمتمرکزصنعتکیيرویتخصصصورتبهآنهاازياعدهو

توانیمعمدهطورهبکهدارديمتعدديفاکتورهابهیبستگببردسربهرشدمرکزدراستمجازشرکتکیکهیزمانمدت
ةدورمثال،يبرا،یستیزعلومبامرتبطيهاشرکت. کرداشارهنیکارآفريتجارییتواناسطحوشرکتکاروکسبتیماهبه

جلوهموجهرشدمرکزدرهاآنمدتیطوالنحضورجهتنیهمبهوکنندیمیطخوديفناورۀتوسعيبرارايتریطوالن
شرکتکیکردنمرخصيبرارشدمراکزغالب. استماه33رشدمرکزدرشرکتکیاستقرارنیانگیمآمارطبق. کندمی

يکمترتیاهمزمانبهوکنندیمتوجه)کاريروینةاندازایدرآمدسطحمثالً(آنۀتوسعوشرفتیپزانیمبهشتریب
.دهندیم

ساختارهاي انگیزشی در مراکز رشد
گونه که پیش از این گفته شد تمرکز ما در این گزارش بر آن دسته از مراکز رشد است که بر نوآوري و گسترش همان

عوامل متعددي باید دست در دست یکدیگر ،ه یک مرکز رشد موفق باشدکبراي آن. 1کنندبنیان تمرکز میهاي دانششرکت

شوند که در عین ها  و در نواحی محروم و براي گسترش اقتصادهاي محلی ایجاد میگیرند که عموماً توسط دولتدر مقابل این مراکز رشد، آن دسته از مراکز قرار می1
. حال که اثرات مثبت اقتصادي دارند از حوزة بررسی این تحقیق خارج هستند
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براي اینکه این تعادل و هماهنگی برقرار شود باید ساختارهاي انگیزشی مناسبی برقرار . و با نهایت همکاري پیش بروندبدهند
. باشد که هر یک از بازیگران این عرصه نفع خود را در راستاي موفقیت مراکز رشد ببینند

ۀها در وهلآن. کننددو نوع نفع حاصل میرند عموماًگذاهاي نوپا میمدیران مراکز رشد به ازاي خدماتی که در اختیار شرکت
این،با وجود. هاي نوپا دریافت کنندثابت ماهیانه به عنوان اجاره یا حق استفاده از امکانات را از شرکتۀاول ممکن است هزین

هاي به نسبت هزینهمعموالًماهیانه ۀبینند زیرا این هزینپیوستن به یک مرکز رشد را به صرفه میهاي نوپا عموماًشرکت
. هاي موازي از قبیل ایجاد یک دفتر مستقل کمتر استگزینه

هاي نوپايِتوانند با شناسایی شرکتمدیران مراکز رشد می. هاستنوع دیگري از انتفاع نیز در برابر شراکت در این شرکت
و ها را در اختیار بگیرند و سایر نیازها، بخشی از سهام آنمین امکانات الزم از قبیل فضاي کار أبا تدرخشان، ةمناسب و با آیند

. گذاري کنندها سرمایهدرواقع در آن

توانند وپاگیر اداري و اجرایی میدستیک شرکت نوپا و مراحل تأسیسکارآفرینان از سوي دیگر به جاي پرداختن به حواشی 
،ها با صرف نظر کردن از بخشی از منابع مالی فعلی یا سود آتیبه این ترتیب آن. اصلی خود تمرکز کنندةروي ایدمستقیماً

هاي ماهیانه براي اکثر از سوي دیگر به دلیل وجود هزینه. خرندبراي خود امکان تمرکز هرچه بیشتر بر روي موفقیت را می
مراکز رشد را براي کنند در کمترین زمان ممکن بتوانند توفیق خود را اثبات کرده و نظر مدیرانهاي نوپا، آنها تالش میشرکت
. ندها جلب کنگذاري در آنسرمایه

دهندهشتاب
نوپايهاشرکتشرفتیپوتیموفقعیتسرقصدیتیحماةفشرديهادورهيبرگزارباکهشودمیگفتهیسازمانبهدهندهشتاب

وازمندندینورانهافنویمال،یابیبازار،یتیریمدةمشاوربهرشد،ۀیاولمراحلدر،تأسیستازهيهاشرکتازياریبس. داردرا
کاروکسبيفضاگذاشتناریاختدربامعموالًهایبانیپشتنیا. آنهاستبهجانبههمهکمکهادورهنیايبرگزارازهدف

سهامازیبخشخودتیحماتحتيهاشرکتازکیهردرهیاوليگذارهیسرمابادهندهشتابن،یبراعالوه. استهمراهيادار
یاصلمنبعکندمیافتیدرخودخدماتقبالدردهندهشتابکهیآتيهاسهاممجموعه. کندمیخودآنازراهاآنیآت

.بودخواهدآنيدرآمد

ي ندیفراعیتسردردهندهشتابکی یاصلةدیا. هستندتیخالقوي نوآورةکنندتقویتينهادهاازحلقهنیآخرهادهندهشتاب
رانیمد،یمدتازپسوشوندیمواردرشدمرکزکیبهمتفاوتي هازماندرهاشرکت. دهدیمرخرشدمرکزدرکهاست
رانوپاي هاشرکتازي امجموعهاوالًکهاستآندهندهشتابکیهدف. رسندیمهاآنمورددري ریگمیتصمبهرشدمراکز
ایتیموفقندیفرا،يزوریکاتالنقشبااًیثانوکننددهندهشتابةدورکیواردهمزمانصورتبه،یدانشگاهةدورکیمشابه

چندازپسشوندیمرشدمرکزواردکهیی هاشرکتبیترتنیابه. کنندی ابیارزچندماههعیسرةدورکیدرراهاآنشکست
نیا. شوندیممنحلوگرنهدهندیمادامهخودکاربهباشندمناسبي هاتیقابلي دارااگروگیرندمیقراری ابیارزموردماه
. استمعاصردوراندرفناوريعیسرتحوالتبهعرصهنیاگرانیبازی عیطبالعملعکسی نوعبهافتیره



93هاي نوپانهادهاي پشتیبان شرکت

وعضويهاشرکتازيفکرویمالةفشردتیحماومشاوره:استدهندهشتابةدورکیةزیمموجهیاساسيریگجهتدو
انیمتقاضلیخانیماز. شودمیلحاظییکارهاوساز،مطلوبنیابهدنیرسيبرا. هاآنازعیسرعیترفوتوسعهمتقابلانتظار

مثال،يبرانان،یکارآفریابیارزجهتدر. شوندیمرفتهیپذنیکارآفرۀبرجستيهامیتفقطهادورهنیادرتیعضويبرا
وفیوظایچندپارگباهموارهکاروکسبيشرویپ،رونیااز. شوندیمدادهحیترجيانفرادانیمتقاضبرچندنفرهيهاگروه

افتیدر)کایآمردالرهزار50یال20حدوددر(يمحدودۀیسرماشدهرفتهیپذيهاشرکت. استدهیتنهمدرهامشغله
ییهاکالسراهاکنندهشرکتیترقنردبانبتواندیشا. شوندمیتیتربونندیبیمآموزشماهه3ةدورکیدروکنندیم

دورهنیاانیپادر. کنندیمبرقرارگریکدیبادورهکیياعضاکهی مشترکيفکرتعاملوشودمیبرگزارهاآنيبراکهدانست
یحتهادهندهشتابازیبرخدر. کنندارائهگذارانهیسرماازیجمعيبراراخودداتیتولازیگزارشدیبا»النیالتحصفارغ«

.شودمینیتضمدورهاتمامازبعديشتریبيهايگذارهیسرما

هادورهنیاورود بهيبرايادیزو تقاضايلیتمانوپا،يهاشرکتتیموفقدرهادهندهشتابتوجهقابلياثرگذارجهتبه
ازقیدقیابیارزۀیپابرراخودنشیگزکندمیاقتضاآنانيسودآورخاصمدلوهادهندهشتابیخصوصتیمالک. داردوجود
درحضوريبراگانکننددرخواستانیمازدهد،یمنشانآمارها. دهندقراریمتقاضيهاشرکتیمالیلاحتماتیموفق

جذبدريثرؤمنقشدیشدرقابتنیاازکردنگذر. شوندیمورودبهموفقدرصد3تا1فقطکایآمربرتريهادهندهشتاب
.داشتخواهدنوپاشرکتکیعمريبعديهادورهدرهیسرما

تیموفقيارهایمع
دادنرشدویی شناساهاآننیترمهموهستندمشابهشیبوکمدهندهشتابکیایورشدمرکزکیتیموفقي ارهایمع

رای موفقخروجاینندکدایپمناسبگذارهیسرمابتوانندوشوندواقعاقبالموردبازاري سوازکهاستیی نوپاي هاشرکت
.کنندتجربه

دانشگاهجملهازدانشگاهچنددیاساتکهیپژوهشبنابر. ستیننهیهزیبنانیکارآفريبرادهندهشتابۀبرنامکیدرتیعضو
MITدرکنندیمطلبراعضويهاشرکتیآتسهامازدرصد6نیانگیمطوربهکایآمردرهادهندهشتاب[16]انددادهانجام

.دهندیمقرارکیهراریاختدرهیاولۀیسرمادالرهزار25تنهامتوسططورهبکهیحال

يبرازینییارهایمعشدادیآنازکهیپژوهشدر. کندمیآشکارراهابرنامهنیایخروجبهترقیدقینگاهلزومامرنیهم
رادهندهشتابکیيکارآمد. استشدهشنهادیپهاآنيکارآمدبهنسبتتیشفافجادیاویآموزشيهادورهنیایابیارز
مشخص)دهندهپایان دوره و خروج از برنامه شتاب(یلیالتحصفارغازبعدعضويهاشرکتتیموفقيریگاندازهباتوانیم

:استشدهآوردهلیذدردارنداتفاقآنبرکایآمربرتريهادهندهشتابرانیمدکهتیموفقيهاآمارازيتعداد. کرد

يگذارمتیقةدورنینخستای(»خروج«ازبعدهاشرکتیمالارزش(
ایدهیرسعامیسهامۀمرحلبهکههاي برآمده از مراکز رشدشرکتمجموعهبهرامتوسطنیاۀمحاسبتوانیم

. کردمحدودبوده است)کایآمرکاروکسبيفضادر(دالرونیلیم1حداقلهاآنارزش
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شوندیم»خروج«بهموفقکهییهاشرکتدرصد
شدندهیسرماجذببهموفقپایان دورهازپسکهاعضاازیسهم
یلیالتحصفارغازپسعضويهاشرکتطرفازشدهجذبۀیسرمامتوسط

ازینیتضمطورهبچهآنبرمازادکرده،جذبهیسرمازانیمچهیلیالتحصفارغازبعدسال1تاشرکتکینکهیا
کایآمرکاروکسبيفضادر. شودیمیتلقشرکتبلندمدترشداززودهنگاميانشانه،کندمیافتیدردهندهشتاب
.دیآیمحساببهیمطلوبرقمدالرهزار350

هستندتیفعالبهمشغولهنوزشدنلیالتحصفارغازبعدسال2ای1کههاشرکتازيدرصد

نشانرادهندهشتابدورهکیيگذارتأثیرشیکمابکهکرداشارهزینریزيارهایمعبهتوانیميآمارينشانگرهانیاکناردر
:دهندیم

دهندهشتابالنیالتحصفارغتعداد
دررایانسانمدتبلندارتباطاتامکانکهستاعضاتکتکيبرایمیعظۀیسرمایلیالتحصفارغيقوۀشبککی

.کندمیفراهمکارکسببهبودجهت

دهندهشتابکیالنیالتحصفارغازگذارانهیسرماتیرضا
دیمفودورهیآموزشقوتازهاآنیابیارزومطرحگذارانهیسرماانیمدردهندهشتابکیبودنشدهشناخته

النیالتحصفارغیارتباطۀشبکبودن
واگذارشدهسهامزانیمگرفتننظردربا(هادورهازنانیکارآفرتیرضا(

دهندهشتابورشدمرکزتفاوت
دريامشاورهيهاکمکويگریمرب. استنوظهورايپدیدههادهندهشتاببودند،جیراشیپازرشدمراکزکهیحالدر

يفضاکیۀارائبهتواندیمرشدمرکزکیخدماتکهیحالدرگیردمیصورتمداومومدونصورتهبهادهندهشتاب
ازثابتيهادورهيمبنابردهندهشتاببههاشرکتخروجووروديبندزمان. باشدمحدودکمةاجاربايادارمشترك

رشدمراکزدرآمدمنبع. باشددیجدنانیکارآفريرایپذتواندیممستمرطورهبکهرشدمرکزبرخالف،استشدهنییتعشیپ
يهاشرکتدريگذارهیسرمابادهندهشتابکی. رندیگیميامشاورهخدماتومکانبابتکهاستيدستمزدواجارهعموماً

.گیردمیخودتیمالکدرراهاشرکتیآتسهامازیبخشهاآنکارمندانبهحقوقپرداختودورههر

ت دورة مدکوتاهةدوريانتهادر. نوپاستشرکتکیکاروکسبةندیآبههاآننگاهنوعدهندهشتابيهاتفاوتنیترمهماز
. خورندیمشکستایبودخواهندموفقبلندمدتدرگفتتوانیمکهرسندیميانقطهبهاعضاازکیهردهنده،شتاب
صدد کمک دررشدمراکزکهیحالدربخشندیمسرعترانوپاشرکتکییینهاتیموفقایشکستصیتشخهادهندهشتاب

باراهاشرکتنیاهادهندهشتابندارند،يریگشکلورشدامکانبازارتنشپرویرقابتيفضادرکههستندییهاشرکتبه
.کنندیسنجامکانراخودکاروکسبکهدارندیموانیابهرانانیکارآفروکنندمیروبروهاتیواقعنیا



بررسی مراکز رشد
اند، مراکز رشد یا به عبارت دیگر انکوباتورها در مراحلِ رشد اکو سیستمِ درة سیلیکون، در ده، پانزده سال اخیر شکل گرفته

هاي نوآور و خالق را هاي مختلف گروهمراکز رشد به راه. اي دارندویژهولی امروزه در اکو سیستم درة سیلیکون جایگاه 
دهند تا در صورتی که به رشد مطلوب برسند بتوانند مورد ها را مورد حمایت قرار میپذیرند و با آموزش و منتورشیپ، آنمی

.بازار بگذارندگذاران خطرپذیر قرار گیرند تا با جذب سرمایه و توسعۀ محصول قدم به توجه سرمایه

هاي نوپا ممکن است خود به یک مرکز رشد مراجعه کنند و با دراختیار گرفتن فضاي کار هاي نوآور یا شرکتدر مواردي، گروه
هاي دهنده، گروههاي شتاباندازي برنامهو با پرداخت اجارة ماهیانه در مرکز رشد مستقر شوند، در مواردي نیز مراکز رشد با راه

کنند تا به رشد الزم ها حمایت میگذاري اندکی از آنپذیرند و با سرمایهها را براي مدتی میکنند و آنشناسایی مینوآور را
ترین نکته این است که در مراکز رشد فضاي مناسبی براي ارتباط و همکاري و پشتیبانی و آموزش در هر صورت مهم. برسند

کنند تا به پیشرفت الزم تر طی میهاي نوپا در این محیط مراحل رشد را آسانرکتهاي نوآور و یا ششکل گرفته است که گروه
.دست پیدا کنند

هایی هاي اجرایی و جزییات با هم تفاوتدیگر شبیه است ولی در روشهاي مراکز رشد کم و بیش به یکهر چند اصول فعالیت
. هاي آنان آشنا شویمهاي مختلف فعالیتازیم تا با روشپرددارند، از این رو به بررسی تعدادي از این مراکز رشد می

:اند ازدهیم عبارتمراکزي را که مورد بررسی قرار می

پلیاندپالگ●
نست●
گاراژ●
واي کامبیناتور●
تاي●
هکر دوجو●
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آنان و جذب هاي خالق و نوآور، در به ثمر رساندن یک محصول توسط مراکز رشد کم و بیش مشابه یکدیگر در کمک به گروه
هایی دارند که طیف متنوعی را در بر هاي اجرایی تفاوتکنند ولی در برنامهها به بازار عمل میسرمایه و وارد کردن آن

شوند تا مراکزي که یک شود که به طور انتفاعی و خصوصی اداره میاین طیف به طور عمده مراکزي را شامل می. گیرندمی
هاي متفاوتی مراکز رشد دانشگاهی نیز برنامه. کننداي فعالیت میا به صورت یک انجمن حرفهسازمان مردم نهاد هستند و ی

هاي مختلف مراکز رشد به طور خالصه به هاي کلی هر یک از این دستهویژگی. پردازیماي به آن میدارند که در بخش جداگانه
.قرار زیر است

این . کامبیناتور استمراکز که با آن بیشتر آشنا خواهیم شد واينمونۀ بارز این دسته : مراکز خصوصی و انتفاعی
هاي مالی اندك و تأمین فضاي پذیرند و با کمکهاي خاص میها و مکانیزمهاي خالق و نوآور را با بررسیمراکز گروه

ه معموالً ده دهنده کدهند تا در یک برنامۀ شتابها را زیر پوشش منتورشیپ و هدایت و راهبري قرار میکار آن
کشد بتوانند محصول مورد نظر خود را توسعه دهند و در صورت موفقیت در توسعۀ محصول و هفته طول می

ها گیرند به آنگذاران، با تشکیل یک شرکت نوپا که بخشی از سهام آنان را در اختیار میموفقیت در جذب سرمایه
.در ادامۀ کار و ورود به بازار کمک خواهند کرد

هکردوجو یک نمونه از این مراکز رشد است که به صورت سازمانی مردم نهاد تشکیل شده : هاي مردم نهادانسازم
اي از کارآفرینان و نوآوران شکل آیند و درواقع شبکهاست، در این نوع مراکز افراد خالق و نوآور به عضویت در می

گیرد اي که شکل میپیشرفت کمک کنند و در شبکههاي آموزشی به یکدیگر برايگیرد تا با برگزاري کارگاهمی
گشایند تا در صورت شکل گرفتن همکاري و تولید محصول به تأسیس یک افراد باب همکاري را با یکدیگر می

.شرکت نوپا منجر شود
ان جوان در اي است که کارآفرینان با تجربه و کارآفرینهاي حرفهاي از این دست انجمنتاي نمونه: جامعۀ کارآفرینان

هاي نوپا اندازي شرکتگیرند تا با همکاري با هم و انتقال تجربیات به توسعۀ یک محصول و راهکنار یکدیگر قرار می
.اقدام کنند

اصول . شویمها نیز آشنا میهایی از آناندکه با نمونهاندازي مراکز رشد نیز فعال بودهدر درة سیلیکون ایرانیان کارآفرین در راه
لیت این مراکز نیز کم و بیش مشابه فرایند کلی مراکز رشد است ولی هر یک تأکیدهاي مورد نظر خود را نیز اعمال فعا
ابتکار جدیدي نیز شکل گرفته است که جذب . دهند، بعضی تأکید بر کسب و کار تأمین محل را اولویت میکنندمی

هاي اولیه انگیزة نوآوري و خالقیت را در آنان ایجاد اند تا با آموزشدانشجویان و جوانان باتجربه را در دستور کار قرار داده
.  کنند
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پلی اندپالگ

گذرد تبدیل شده است هاي نوپا میاکوسیستم توسعۀ شرکتپلی این روزها در درة سیلیکون به نمادي از آنچه که دراندپالگ
گذاران و غیره، به بازدید ها، سرمایهد اعم از سیاستمداران، فناوریستافتو بسیاري از کسانی که گذارشان به درة سیلیکون می

هاي نوپا و به سرانجام سازي و نوآوري و تشکیل شرکتهاي خالقانۀ مبتنی بر ایدهروند تا با فرایند فعالیتپلی میاندپالگ
.ها آشنا شوندرسیدن آن

هاي پیشرفته است که توسط دو بازرگان تیزهوش ر زمینۀ فناوريهاي نوپا دپلی یک مرکز رشد و شتابندة شرکتاندپالگ
. در کمتر از یک دهۀ قبل تأسیس شده است) معروف به عمیدي(ایرانی، رحیم و سعید عمید حضور 

.یپلاندپالگرعاملیمديدیعمدیسع

کسب و کارهاي مختلف، در درة و عالوه بر . ها به کارهاي مختلف بازرگانی در نقاط مختلف جهان اشتغال دارندعمیدي
در موجِ راه افتادن و . در خیابان یونیورسیتی در جنب دانشگاه استنفورد نیز هستند165سیلیکون مالک ساختمان شماره 

و غیره واحدهاي مختلف این 1ها مثل گوگل ، پِی پلهاي نوپا در جوار دانشگاه استنفورد بعضی از این شرکتتوسعۀ شرکت
هاي برادران عمیدي توجهشان به کسب و کار این شرکت. شدندکردند و در شروع کار آنجا مستقر میاجاره میساختمان را 

گذاري با ها را شناختند و با تشکیل یک شرکت سرمایهنوپا جلب شد و با هوش سرشارشان مدل کسب و کار این شرکت
گذاري کردندها شروع به سرمایهن شرکتگذاري عمیدزاد در ایهمکاري پژمان نوزاد به نام شرکت سرمایه
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پلی اندپالگ
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و غیره واحدهاي مختلف این 1ها مثل گوگل ، پِی پلهاي نوپا در جوار دانشگاه استنفورد بعضی از این شرکتتوسعۀ شرکت
هاي برادران عمیدي توجهشان به کسب و کار این شرکت. شدندکردند و در شروع کار آنجا مستقر میاجاره میساختمان را 
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!ها خوش یمن استبراي شرکت165ساختمان شمارة 

تري را براي در اختیار تر و مناسبها به فکر افتادند که محل وسیعهاي نوپا آنبعد از مدتی با موفقیت روز افزون شرکت
در درة سیلیکون که ویلسانیدرزیربناي مناسبی هاي نوپا ایجاد کنند به این منظور ساختمان بزرگی باگذاشتن شرکت

در آنجا 2006پلی در سال اندمتعلق به شرکت فیلیپس بود و قصد فروش و واگذاري آن را داشت را خریداري کردند و پالگ
هاي زیرساختآید، هدف این است که همۀ اند بر میطور که از اسمی که براي این مجموعه انتخاب کردههمان. تشکیل شد

.ها مستقر شوند و کار و فعالیت خود را شروع کنندالزم براي استقرار یک شرکت نوپا فراهم باشد و شرکت

شود بلکه به این بر هاي نوپا خالصه نمیاندازي زیرساخت و فضاي مناسب براي شرکتپلی تنها در راهاندموفقیت پالگ
.اندرکارانِ توسعۀ فناوري و کسب و کارهاي مرتبط با آن را تشکیل دهداي از دستگردد که توانسته است جامعهمی

.استبازهمهيروبهیپلاندپالگدرب
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:دهندة این جامعه به قرار زیر قابل ذکرندهاي تشکیلگروه

کارآفرینان ●
گذاران خطرپذیرسرمایه●
هاي بزرگ شرکت●
هادانشگاه●
المللی نهادهاي بین●

پلی در حال حاضر به نقاط مختلف جهان اعم از اروپا، آسیا، آمریکاي التین و غیره نیز گسترش پیدا کرده و یا در حال اندپالگ
.  گذار نیز با آن همکاري دارندسرمایه180شرکت استارت آپ است و بیش از 300گسترش است و بیش از 

.داردياژهیوگاهیجایپلاندپالگدریالمللنیبيهايهمکار

پلی همکاري دارند و اندهاي معتبر و بزرگ نیز با پالگهاي معتبر جهان و بسیاري از شرکتهمچنین، بیشتر دانشگاه
پلی با تأسیس نوعی نمایندگی با اندپالگ. آفرینی گام بر داردپلی توانسته است در سطح جهان در راه توسعۀ فناندپالگ

.دهدهاي خود را توسعه میسایر کشورها نیز فعالیتمشارکت نهادهاي محلی در 

ها و ساختار برنامه
ها در هاي خالقانه دارند و حمایت و مساعدت با آنها و افراد نخبه که ایدهپلی در شناسایی گروهاندبرنامه و هدف اصلی پالگ

رد نظر در شرکت نوپا و به موفقیت رساندن کمک به توسعه محصول و یا سرویس مو. شوداندازي یک شرکت نوپا خالصه میراه
اي افتد؟ پاسخ در واقع این است که این امر فرایند ویژهاما این امر چه گونه اتفاق می. آنان در درون هدف اصلی نهفته است

.پردازیممیدارد که به بررسی آن
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پلی اندورود به پالگ: گام اول
:گیردزیر صورت میهاي متنوع پلی از راهاندورود به پالگ●
هاي نوپا و اجارة فضاي کار هاي کارآفرین و شرکتمراجعه گروه●
پلی و اندها به پالگهاي طراز اول در آمریکا و جذب آنهاي خالق و نوآور در دانشگاهشناسایی گروه●

دهنده هاي شتابها در برنامهشرکت دادن آن
پلی اندهاي خالقانه در نقاط مختلف جهان و جذب آنان به پالگهاي نوپا با ایدهشناسایی شرکت●

هاي طراز اول در پلی، ساختار اجرایی مناسبی شکل گرفته است، دانشگاهاندها براي ورود به پالگبراي اجراي این برنامه
عالوه بر آن . شودها برقرار میهاي خالق و نوآور در دانشگاهروهپلی نمایندگی دارند که از طریق آنان ارتباط با گاندپالگ

هاي خالق و نوآور را به ها مشغول است و گروههاي نوآورانه در دانشگاهاي نیز مرتباً به رصد کردن فعالیتمدیریت ویژه
.کندپلی دعوت میاندپالگ

دار است، مدیریتی نیز تأمین نیازهاي متقاضیان را عهدهپلی کار واگذاري دفاتر کار واندمدیریت دیگري نیز در پالگ
پلی انددهندة پالگهاي شتابهاي نوآور و خالق را از نقاط مختلف دنیا به برنامهبرد و شرکتالمللی را جلو میهاي بینهمکاري

. کنددعوت می

توانمندسازي و توسعه : گام دوم
هاي مختلف مورد حمایت و شوند بسته به شرایط و موقعیت خود به روشپلی وارد میاندهاي نوپا که به پالگها و شرکتگروه

هاي ها و شرکتها در یک فضاي کارآفرینی است و برقراري ارتباط با گروهتر حضور آنگیرند ولی از همه مهمپشتیبانی قرار می
.گذاراندیگر، منتورها، کارآفرینان موفق و سرمایه

:توان به قرار زیر برشمردآید را میها به عمل میها و شرکتهایی که براي حمایت گروهبه طور خالصه فعالیت

گذاران ورود به شبکۀ نوآوران، کارآفرینان و سرمایه●
هاي آموزشی و منتورشیپشرکت در دوره●
ها و سمینارهاي متنوع شرکت در همایش●
دهنده هاي شتابشرکت در برنامه●

کنند و پلی استفاده میاندپیوندند از امکانات و زیرساخت آماده و پیشرفتۀ پالگپلی میاندهایی که به پالگها و گروهرکتش
گیرد، و عالوه بر این امکانات الزم براي امکانات فنی و دیتاسنتر نیز براي رفع نیازهاي آنان در اختیارشان قرار می

.ها فراهم استراي آنهاي حقوقی و ساختاري بپشتیبانی

ها گیرند و بعضی از گروهپلی مورد ارزیابی قرار میاندهاي نوپا معموالً پس از یک فصل حضور اولیه در پالگها و شرکتگروه
پلی و در اختیار گرفتن درصد کمی از شرکت، در اندگذاري هستۀ اولیه توسط پالگکه امتیاز کافی داشته باشند با سرمایه
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بعضی دیگر نیز ممکن است از . مانند تا محصول خود را توسعه دهند و مراحل رشد را طی کنندپلی باقی میدانپالگ
گذاران بعضی دیگر نیز ممکن است توسط سرمایه. پلی باقی بماننداندگذاران دیگر بتوانند سرمایه جذب کنند و در پالگسرمایه

نیز ممکن است عدم توفیق در این مرحله را پلۀ اول براي تالش بیشتر محسوب هایی پلی جذب شوند و گروهاندبه بیرون پالگ
.کنند و به تالش مجدد روي آورند

.دهندهشتابيهابرنامه

در مرحلۀ بعد، بعضی با . گذارندها قدم به گام بعدي براي توسعۀ محصول و توسعۀ بازار میپس از طی مراحل اولیه شرکت
دهند تا بتوانند گذاران محصول و یا سرویس خود را توسعه میهاي بنیانجذب سرمایه در هستۀ اولیه و بعضی دیگر با کوشش

. گذاري کنندب به سرمایهگذاران را ترغیبا گسترش بازار سرمایه

مراحل رشد: گام سوم
گیرند و دهنده شکل میهاي شتابهایی که پس از دورهشوند و شرکتپلی وارد میاندهایی که صرفاً با اجارة جا به پالگشرکت

پلی به فراخور اندگهاي پالدهند در مراحل رشد و توسعۀ محصول نیز از امکانات و پشتیبانیپلی ادامۀ فعالیت میانددر پالگ
.ها استهاي آموزشی و سمینارها، پشتیبانی و منتورشیپ از جملۀ این پشتیبانیکنند، شرکت در دورهاستفاده می

ها شرکت. شودها برگزار میهاي شرکتاي براي ارائۀ محصوالت و توانمنديمعموالً در پایان هر فصل نمایشگاه و جشنواره
شود گذاران خطرپذیر برگزار میجشنواره با حضور سرمایه. ها را ارائه دهندرا به نمایش بگذارند و آنتوانند محصوالت خود می

گذاران خطرپذیر قرار گذاري بیشتر مورد حمایت سرمایههایی که از امتیاز و رشد کافی برخوردار باشند با سرمایهو شرکت
ها با جذب بعضی از شرکت. و آمادة بازاریابی و ورود به بازار شوندگیرند تا محصول یا سرویس خود را به تکامل برسانندمی

هاي خود هاي دیگري به فعالیتشوند و در محلپلی خارج میاندسرمایۀ بیشتر و براي توسعۀ بیشتر در این مرحله از پالگ
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مانند و با در اختیار گرفتن فضاي پلی باقی میاندها نیز در مرحلۀ رشد و توسعه در پالگتعدادي از شرکت. دهندادامه می
.پردازندبیشتر به فعالیت می

.کاريفضاها

التحصیلیفارغ: گام چهارم
! شوندالتحصیل میپلی فارغاندهاي نوپا پس از طی مراحل رشد و توسعه و جذب سرمایۀ کافی به اصطالح از پالگشرکت

بیشتري نیروي انسانی نیاز دارند که باید فضاي بیشتري در اختیار بگیرند لذا ها در مراحل رشد به تعداد خیلی معموالً شرکت
.پلی مستقر شوند تا امکان رشد و توسعه داشته باشنداندضروري است که در محل دیگري خارج از پالگ

.هاي مورد حمایتپلی، در کنار اسامی شرکتاندگذاري پالگعلیرضا مسرور،  مدیر سرمایه
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هاي نوپا را رصد هاي بزرگ که مرتباً توسعۀ شرکتاي توسط شرکتممکن است در مراحل رشد و در هر مرحلهها شرکت
. پلی بیرون خواهند رفتاندهاي بزرگ ادغام شوند و در این صورت نیز از پالگکنند خریداري شوند و در شرکتمی

را طی کنند همچنان مورد حمایت و پوشش هستند به شوند تا مراحل رشد خودپلی خارج میاندهایی که از پالگشرکت
ها نیز ممکن است در مرحلۀ رشد توسط این شرکت. گذاري کرده استها سرمایهپلی در آناندهایی که پالگخصوص شرکت

که اي از رشد برسند که به عنوان شرکت سهامی عام وارد بورس سهام شوند هاي دیگر خریداري شوند و یا به مرحلهشرکت
!این دیگر بهترین نوع فارغ التحصیلی است

همکاران 
نماید بلکه ها را فراهم میکند و امکانات رشد آنهاي نوپا را جذب میهاي خالق و نوآور و شرکتپلی نه تنها گروهاندپالگ

اي شکل گرفته همکاري و توسعۀ ویژههاي کارآفرینانه را نیز گرد آورده است و در این رابطه فضاي اي از ذینفعانِ فعالیتجامعه
.پلی به قرار زیر قابل ذکرنداندهاي پالگهمکاران فعالیت. است

هاي بزرگشرکت
پلی انداند یکی از همکاران و مشتریان پالگهاي نوپا مشغولهاي بزرگ که مرتباً به رصد توسعۀ فناوري توسط شرکتشرکت

هاي بزرگی که براي هاي نوپاي متناسب، به شرکتبراي شناسایی و معرفی شرکتپلی نقش واسطهاندپالگ. شوندمحسوب می
ها شده آنهايِ معرفیهاي بزرگ پس از بررسی شرکتشرکت. کنداند، را ایفا میپلی قرارداد بستهانداین نوع همکاري با پالگ

گذاري کنند و یا در مراحل بعدي با خرید ا سرمایههدهند و ممکن است در مراحل اولیه در این شرکترا مورد ارزیابی قرار می
.ها را در اختیار بگیرندها، آنشرکت

کرایسلر، فوجیتسو، هیتاچی، هوآوي، هیونداي، : خورد ازجملههاي بزرگ متعددي به چشم میدر بین این گروه، شرکت
مرسدس بنز، پاناسونیک، رنو، سامسونگ ، فولکس واگن و غیره 

هادانشگاه
پلی با حضور اندپلی، و یا مدیران پالگاندها در پالگنمایندگان دانشگاه. هاي طراز اول نیز همکاري داردپلی با دانشگاهاندپالگ

پلی و یا انددهندة پالگهاي شتابهاي خالق و نوآور براي حضور در برنامهها، نسبت به شناسایی یا معرفی گروهدر دانشگاه
.کنندهاي نوپا  اقدام میذب و حمایت از شرکتگذاري و جسرمایه

نوي توان از استنفورد، ام آي تی، کرنل، کارنگی ملون و دانشگاه ایلیپلی میاندهاي طرف همکاري پالگازجمله دانشگاه
پلی اندهاي پالگهاي معتبري در سایر کشورها نیز به صورت مستقیم و یا از طریق نمایندگیدانشگاه. نام برد) شمپین-اوربانا(

. اندبراي همکاري ابراز عالقه کرده
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. هادانشگاهیندگینما

گذاران سرمایه
هاي فصلی گذاران خطرپذیر در جشنوارهسرمایه. گذاران خطرپذیر معتبر قرار داد همکاري داردپلی با سرمایهاندپالگ
پلی اندعالوه بر این پالگ. شوندها آشنا میگذاري احتمالی در آنسرمایههاي نوپا براي شوند و با شرکتپلی حاضر میاندپالگ

در بین این گروه نام اکثر . کندهاي نوپا دعوت میگذاري در شرکتگذاران خطرپذیر را براي سرمایهدر موارد خاص نیز سرمایه
.خوردگذاران خطرپذیر در درة سیلیکون به چشم میسرمایه

.المللیاي بینهپاویون همکاري
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نهادهاي بین المللی 
هاي اروپایی، آسیایی، اي نیز ایجاد کرده است که با بعضی از نهادهایی که به نوعی دولتالمللی گستردهپلی روابط بیناندپالگ

ی که از آن هاي نوپایکنند قرارداد همکاري دارد که براساس این قراردادها براي شرکتو یا آمریکاي التین را نمایندگی می
-هاي شتابکند و یا حتی ممکن است برنامهپلی را فراهم میاندشوند امکانات الزم براي حضور در پالگکشورها معرفی می

.هاي یک کشور یا یک منطقه ترتیب دهداي از شرکتاي براي مجموعهدهندة ویژه

هاي کارآمد در بعضی از کشورها نیز شعبه و ساختار مشابهی پلی با ایجاد روابط متقابل با همکاري گروهاندعالوه بر این، پالگ
پلی آلمان قابل ذکرند و در بعضی از کشورهاي دیگر نیز شعب اندپلی سنگاپور و پالگاندایجاد کرده است که ازجمله پالگ

دارند و از مقررات و پلی در سایر کشورها هر چند به طور نسبی استقاللاندشعب پالگ. پلی در حال تأسیس استاندپالگ
بنیان پیروي هاي دانشپلی در جذب و رشد دادن شرکتاندکنند ولی از اصول اساسی پالگقوانین آن کشورها تبعیت می

. کنندمی

!درة سیلیکون در یک جعبه
پلی اندتوان در پالگاست به عبارت دیگر همۀ اکوسیستم درة سیلیکون را می»درة سیلیکون در یک جعبه«پلی اندشعار پالگ

گر گذار از کسب وکار سنتی به کسب و کار مشاهده کرد که مدل کسب و کار قابل توجهی در آن نهفته است، مدلی که نشان
!کندآفرینی، کسب و کار پست مدرن را طلب میپست مدرن است چرا که فن

.هاي درة سیلسکون تبدیل شده استفعال و پویا در حال پیشرفت است و به یکی از جاذبهپلی اندپالگ
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وياسنست جی

هاي متنوعی را در جهت تقویت نوآوري در سطوح تأسیس در درة سیلیکون است که برنامهیک مرکز رشد نسبتاً تازه1نست
هزار 8این مرکز رشد در فضایی حدود . دهدجموعۀ خود ارائه میهاي نوپاي تحت ممختلف و به خصوص در حمایت از شرکت

هاي بزرگ فناوري و نمایندگانِ برخی هایی از شرکتگذاران، نمایندهشرکت نوپا، تعدادي از سرمایه100متر مربع حدود 
ها در ب براي رشد شرکتها را در یک مجموعه گرد هم آورده است تا در راستاي ایجاد یک اکوسیستم مناسها و دانشگاهدولت

این مجموعه که در فضایی مشابه یک دانشگاه و با امکانات رفاهی متنوع به راه افتاده است در پی .  زیر یک سقف حرکت کند
بازتولید اکوسیستم درة سیلیکون زیر هدف این مرکز . ایجاد فضایی پرنشاط و زنده براي کار و فعالیت کارآفرینان جوان است

گذاران در حال بررسی گذرد بنیانرسد اکنون که دو سال از تأسیس این مجموعه میاست هر چند که به نظر مییک سقف
هاي اولیه هاي مختلف آن هستند تا پویا و استوار به پیش برود ولی به هر صورت آشنایی با ایدهعملکرد آن و تجدید نظر در برنامه

هاي نست گفتگویی با کیوان برومند که از براي شناخت بیشتر برنامه. جه استدر شکل گرفتن این مجموعه بسیار قابل تو
.شودایم که در زیر ارائه میگذاران این مجموعه بوده و در دورة اول نیز مدیریت مجموعه را به عهده داشته است، انجام دادهبنیان

گویید؟هاي خود میوابق و فعالیتتشکر آقاي برومند که وقتتان را به ما دادید، لطفاً مختصري از شرح س●

من تا نوجوانی خود را در ایران گذراندم و سپس همراه خانواده به شهري . پدر من ایرانی و مادرم ایتالیایی هستند: کیوان
کارشناسی ) در جنوب کالیفرنیا(در دانشگاه ایرواین . نزدیک شرق سانفرانسیسکو آمدیم و دورة دبیرستان را آنجا گذراندم

هاي بزرگ کار کنم و از از طرفی مایل بودم در شرکت. یریت و اقتصاد خواندم ولی در مورد ادامۀ مسیر خودم مطمئن نبودممد
دورة کارآموزي را در . هاي بزرگ ممکن است از تحرك و شادابی زیادي برخوردار نباشدکردم فضاي شرکتسویی احساس می

چرا که شرکت زیراکس در عین حال که . اي کار مورد نظر مرا داردشرکت زیراکس گذرانده بودم و احساس کردم فض
مدیریت کیفیت «این ناشی از فلسفۀ مدیریتی جدیدي بود به نام. هاي نوپا داشتکارمند داشت فضایی شبیه شرکت150000

به زیراکس همزمان شد با ورود من. یاد گرفته بودند80ها در دهۀ ها از ژاپنیاي بود که آمریکاییکه درواقع شیوه2»جامع
شروع این فلسفۀ مدیریتی در آنجا و در این فلسفه تمرکز بر روي رضایت مشتري و رضایت کارکنان گاهی باالتر از سودآوري و 

هاي خیلی در هفت سالی که در زیراکس کار کردم با زیر و بم این شیوة مدیریتی آشنا شدم و تجربه. گیردرقابت قرار می

1. Nest Global Silicon Valley
2. Total Quality Management
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کرد و این دوران خیلی هاي آموزشی بسیار خوبی در راستاي ارتقاي کارکنان اجرا میردم چرا که زیراکس برنامهخوبی پیدا ک
. بردها روي این شیوة مدیریتی مطالعه کرده بود و با جدیت آن را پیش میمدیرعامل وقت، دیوید کرنز، سال. پربار بود

برومندوانیک

چرا از زیراکس بیرون آمدید؟●

مدیرعامل وقت، به وزارت آموزش آمریکا منصوب شد و مدیرعامل بعدي بیش از رضایت کارکنان، بر 1991در سال : کیوان
کمتر از یک سال بعد من تصمیم گرفتم با پدرم که حسابداري . سودآوري تمرکز داشت و فضاي شرکت به تدریج عوض شد

چند سالی در . یت کوچک در همین ناحیه درة سیلیکون تأسیس کنیمدانست و خواهرم که وکیل بود یک شرکت مشاورة مدیرمی
. کردمکردیم و من از تجارب خود در زیراکس استفاده میهاي نوپا فعالیت میخصوص در زمینۀ شرکتزمینه مشاورة مدیریت به

ما در شرکت خودمان یک هدف ترسیم کرده بودیم که اگر به آن رسیدیم به نوعی به . اتفاق جالبی افتاد1998در سال 
روي خودمان جایزه بدهیم و جایزه من به خودم رفتن به جام جهانی فوتبال فرانسه بود که اتفاقاً آنجا ایران و آمریکا هم روبه

یکی از اتفاقات جانبی . سفر خوبی بود! باقري را بعد از آن بازي از او به یادگار گرفتمهم قرار گرفتند و من حتی پیراهن کریم
جالب در این سفر این بود که من دو همسفر ایرانی دیگر هم داشتم که چون تور خود را از یک آژانس خریده بودیم، در طول 

عید و رحیم، برادران عمیدي که از خانواده متمولی بودند س. ها سعید عمیدي و پژمان نوزاد بودندآن. سفر همواره با هم بودیم
کردند و پژمان نوزاد هم که چند سالی بود به آمریکا آمده بود در هاي اقتصادي میکه در همین ناحیه یک سري فعالیت

در . بودندها یک شرکت آب معدنی در فرانسه خریده بودند که در مدیریت آن دچار مشکل آن. کردمجموعۀ عمیدي کار می
مدت تور جام جهانی ما مدام بین شهرها در یک اتوبوس در حرکت بودیم و در مورد مسائل مختلف ازجمله مشکالت مدیریتی 

در انتهاي سفر سعید عمیدي به من . کردمها یک سري توصیه میکردیم و من به آنها با هم صحبت میشرکت آب معدنی آن
من مشتاق نبودم ولی او اگر تصمیمی داشته باشد بر آن . مدیریت شرکت را به عهده بگیرمپیشنهاد داد که به فرانسه بروم و 

پدرم گفت چیزي براي از دست . هاي مختلف این بحث مطرح شدبعد از بازگشت به آمریکا هم در موقعیت! کندپافشاري می
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توانی دوباره به پایگاه متحول کنی، میاگر موفق شدي که خوب است و اگر هم نتوانستی این شرکت را! دادن وجود ندارد
.براي همین نهایتاً پذیرفتم و به فرانسه رفتم. خانوادگی خودت برگردي و کار کنی

چه زمانی به فرانسه رفتید؟●

فرانسه در اروپا معروف است که قوانین دست و پاگیري دارد و وضع آن شرکت هم . 1998کمی بعد از جام جهانی : کیوان
عمیدي . کردند و کارمندان دلسرد بودندتعداد زیادي از مشتریان هر روز قراردادشان را با آن شرکت لغو می. نبودخیلی خوب 

وقتی . شود آن را متحول کنیبه من گفت تو برو شرایط را بررسی کن و تصمیم بگیر که شرکت را باید تعطیل کرد یا اینکه می
من ! دانستیم باید این نامه را به کی بدهیمان را به من دادند و گفتند ما نمینفر از کارمندان نامۀ استعفایش5من رسیدم 

هاي موفق کنیم و به یکی از شرکتکارمندان را جمع کردم و برایشان صحبت کردم و گفتم ما حتماً این شرکت را متحول می
تالش کردم تا ذهنیت مثبت را قوي کنم من خیلی . مشکل اصلی ذهنیت کارکنان بود. کار سختی بود. شویمفرانسه تبدیل می

سه سال بعد این شرکت باالترین نرخ . هاي مدیریت جامع کیفیت خیلی به کار من آمدتکنیک. و موانع ذهنی را مرتفع کنم
ها به من آن. رشد را در فرانسه داشت و شرکت بزرگ دانون فرانسه این شرکت آب معدنی را به رقم بسیار باالیی خرید

ها و گذاري عمیدزاد که توسط عمیديخواستم به آمریکا برگردم و آمدم در شرکت سرمایهکردند که بمانم ولی من میپیشنهاد
، خیلی فعالیت زیادي صورت 2001به دلیل رکود اقتصادي بعد از حباب فناوري در . کردمنوزاد تأسیس شده بود، شروع به کار 

مدتی آنجا . نبود و براي همین به شرکت خانوادگی مشاورة مدیریت برگشتمگرفت و ماندن در این شرکت برایم جذابنمی
.پلی جدي شداندمشغول مشاوره بودم تا بحث پالگ

پلی چه سالی مطرح شد؟ اندبحث پالگ●

2005ها مطرح بود و حتی در همان عمیدزاد مشابه کوچک آن اجرا شده بود ولی در سال در واقع این ایده مدت: کیوان
هزار متر مربع زیر بنا داشت خریدند و من به طور جدي وارد آن شدم و مدل 15دران عمیدي ساختمان بزرگی که حدود برا

هاي تجاري یک شرکت ارائۀ خدمات فناوري به سازمانپلیاندمن آن روزها در پالگ. جدیدي از مراکز رشد به راه افتاد
گذاران، کشورهاي خارجی و پلی روي گسترش رابطه با سرمایهانددر پالگ. تأسیس کردم که از همان ابتدا بسیار هم موفق بود

.تجربۀ بسیار خوب و مفیدي بود. یافتکردم و بسیاري از ساختارها در واقع داشت از صفر توسعه میکار می…

پلی بیرون آمدید؟ اندچرا از پالگ●

اندازي که من براي سازمان در ذهن منتها چشم. حال رشد بودپلی موفق بود و سازمان به سرعت دراندتجربۀ پالگ: کیوان
جهت نبود و براي همین به این نتیجه رسیدم که ماندن آنجا برایم رضایت بخش خواست همداشتم با آنچه سعید عمیدي می

. آمدم بیرون2010براي همین سال . نیست

شود؟ از همین جا شروع میNestGSVداستان ●
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شود اي خارج میهاي آمریکا قوانینی وجود دارد که طبق آن وقتی یک کارمند از مجموعهدر بعضی ایالت! خیردر واقع: کیوان
در کالیفرنیا این قانون وجود 1کند که تا مدت معینی از رقابت مستقیم با کارفرماي قبلی خود اجتناب کندقراردادي امضا می

بعد از یک سال من به دنبال یک . گذاشتم که تا یک سال با او رقابت نکنمندارد ولی من با عمیدي به صورت غیر رسمی قرار
یک شرکت GSV Capital. گشتم که با کمک او بتوانم ایده خودم در مورد مراکز رشد را عملی کنمگذار میسرمایه
ها آن. دهدگذاري انجام میهاي نسبتاً بالغ سرمایهکند و روي شرکتمعامله می2گذاري است که در بازار بورس نزدكسرمایه

هاي تر بتوانند شرکتخواستند بهتر و سریعمند بودند چنین مرکز رشدي راه بیندازند چراکه عالوه بر درآمدزایی آن میعالقه
ساختمان مختلف را دیدم تا 100گشتم و شاید مدتی را دنبال ساختمان مناسب می. نوپایی با آیندة روشن را شناسایی کنند

اینجا فضایی . شوده وقتی این ساختمان را دیدم به این نتیجه رسیدم که تصویري که در ذهن داشتم اینجا محقق میاینک
فرانسیسکو و سن خوزه قرار دارد و با اکثر نقاط مهم درة سیلیکون چند دقیقه بیشتر سانشبیه دانشگاه دارد، در میانه راه

مایلی دور این نقطه بزنید هم دانشگاه استنفورد در آن هست هم فیس بوك هم فرودگاه 5اگر یک دایرة . فاصله ندارد
. سب بودفضاي سبز و امکانات جانبی و اندازة آن هم منا. فرانسیسکو و هم اوراکلسان

نست چه زمانی شروع به کار کرد؟●

نفر 500شرکت و یا 100االن حدود . ما در این ساختمان مستقر شدیم یعنی حدود دو سال پیش2012در سپتامبر : کیوان
% 35یک نکتۀ جالب اینکه فقط . هاي مختلف و متنوعی داریم و فضاي سرزنده و شادابی برقرار استبرنامه. کنندجا کار میاین

هاي ها، سالنمثالً انواع کالس. بقیه فضاي روابط اجتماعی و همکاري است% 65. از فضاي این ساختمان فضاي کار است
هاي تفریحی برداري براي شبکۀ تلویزیونی کارآفرینی، محل بازيهاي غذاخوري و کار گروهی، استودیوي فیلماجتماعات، سالن

به نظر من باید فضاي کارآفرینی فضایی شاداب، . اینجا موجودند…محل پیک نیک،مثل بیلیارد و پینگ پنگ، سالن ورزش، 
.فکري و دوستی و در یک کالم محل زندگی باشدمحل تبادل نظر، هم

. لطفاً مختصري از فلسفۀ وجودي نست و سازوکار آن بگویید●

ما دوست داریم همۀ این مراکز . استایجاد یک شبکۀ جهانی به هم پیوسته از مراکز نوآوريهدف ما در نست : کیوان
به یکدیگر کمک کنند تا کسانی که به درة سیلیکون دسترسی ندارند بتوانند از طریق این شبکه به منابعی که در درة 

من ! به این ترتیب هدف من این است که اهمیت حضور در درة سیلیکون را کم کنم. سیلیکون وجود دارد دست بیابند
دقیقاً به همین دلیل است که ما یک استودیوي ضبط . را به مراکز دیگر نست صادر کنم» درة سیلیکون«خواهم به نوعی می

در واقع . ویدیو و یک شبکۀ تلویزیونی اینترنتی هم داریم تا بتوانیم مطالب آموزشی در مورد کارافرینی را به همه برسانیم
در هر یک . رج از درة سیلیکون و مرکز اصلی که اینجاست برقرار کنیماي بین مراکز خاخواهیم ارتباط بسیار روان و پیوستهمی

براي اینکه بر اکوسیستم تأکید کنیم . استبازتولید اکوسیستم درة سیلیکون زیر یک سقفاز این مرکزها هدف به نوعی 
صوصی را به هر دسته از ما در زیر این چتر، خدمات مخ! گوییممیecobatorبه این مرکز incubatorما اصطالحاً به جاي 

1. Non-compete agreement
2. Nasdaq
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ها ما اینجا انواع برنامه. کنیمگذاران هستند ارائه میها و سرمایههاي بزرگ، دولتهاي نوپا، شرکتمشتریان خودمان که شرکت
هاي نوپا گذار، معرفی شرکتهاي جذب سرمایهکنیم، سمینارهاي آموزشی، برنامههاي فشرده چندماهه برگزار میدوره. را داریم

... هاي بزرگ، مسابقات چند روزه ه شرکتب

ها و گذاران خطرپذیر، دولتهاي بزرگ، سرمایههاي نوپا، شرکتشرکت. بگذارید هر یک از این مشتریان را مرور کنیم●
. هادانشگاه

د در تأمین هاي نوپا بایاکثر شرکت. کنیمفضایی بانشاط و کارآمد براي فعالیت ارائه میهاي نوپاشرکتما به : کیوان
کند که رشدي متعادل و پایدار پردازند به مجموعه کمک میمبلغ نسبتاً کمی که می. هاي این مجموعه مشارکت کنندهزینه

سود اصلی ما از شریک شدن در تعداد اندکی از . شودکند و مجموعه صرفاًً سر به سر میداشته باشد ولی سود زیادي ایجاد نمی
ها براي پرداختن مبلغ ماهیانۀ خود از اکثر شرکت. هاستکل شرکت% 10است، که تعدادشان زیر هاي نوپاي برگزیدهشرکت

هاي یا مایکروسافت ممکن است تأمین هزینه) هند(هاي بزرگی مثل سامسونگ یا تاتا مثالً شرکت. حمایت بیرونی برخوردارند
هایی را هاي نوپا ممکن است محصوالت و فناوريین شرکتکنند اهاي نوپا را قبول کنند چرا که فکر میبرخی از این شرکت

خواهند اولین کسانی باشند که از این تحوالت و اختراعات مطلع هاي بزرگ میشرکت. ها بخوردتوسعه بدهند که به درد آن
کنند تا از این طریق جا را تقبل میهاي طرف قرارداد با ما هزینۀ فرستادن تعدادي شرکت نوپا به اینیا برخی دولت. شوندمی

بعضی از . به انتقال تجربه و فناوري به کشور خودشان کمک کنند و نیز به بازار و فضاي نوآوري آمریکا دسترسی داشته باشند
گذاران اند نظر مساعد برخی سرمایهها توانستهاین شرکت. شوندگذاران به ما معرفی میهاي نوپا هم از سوي سرمایهشرکت

. کنندکنند و مبلغ ماهیانه را از طریق آن حمایت مالی تأمین جلب کنند و حمایت مالی اولیه دریافت خطرپذیر را

.هاشرکتيکاريفضا
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ها معموالً آن. کنند که باید از اینجا بروندسالی که در اینجا باشند دیگر به حدي رشد می3تا 2هاي نوپا معموالً شرکت
البته خیلی . شودکنند و ابعادشان از ظرفیت مجموعۀ ما بیشتر میکنند، افراد جدید استخدام میگذاران جدید پیدا میسرمایه

به هر صورت عموماً . شودخورند و شرکت مضمحل میرسند و در مراحل مختلف شکست میه نمیها اصالً به این نقطاز شرکت
گذاران جا بمانند چرا که اگر در سه سال شرکت نتواند خودش را به سرمایهها بیش از سه سال اینما تمایل نداریم که شرکت

هاي بزرگ نقش مهمی دارند چرا که این شرکتدر بیزنس مدل ما. اثبات کند احتماالً خیلی شرکت موفقی نخواهد بود
دانند که براي آنکه از ها به خوبی میآن. اندهاي نوپا واقف شدهها به اهمیت ارتباط با فضاي پرجنب و جوش شرکتشرکت

شگرف بازار دانند که اختراعات و اکتشافاتی که منجر به تحوالتها میآن. تحوالت فناوري جا نمانند باید سریع و چابک باشند
هاي هاي بزرگ خودشان گروهاکثر شرکت. دهداپ رخ میهاي نوپایی مثل فیس بوك، اوبر یا واتسشود از سوي شرکتمی

هاي نوپایی که با نوآوري کنند تا بتوانند شرکتهاي نوپا را دنبال میتحقیق و توسعه دارند ولی با نگاهی باز تحوالت شرکت
. هم خواهند زد شناسایی کنندخود قواعد بازارها را بر 

ده سال پیش از . امروزه نوآوري به شدت و بیشتر از قبل فراگیرتر شده است چرا که هزینۀ اولیۀ آن خیلی کاهش یافته است
هاي آن از قبیل سرور و ها هزار دالر براي زیرساختخواستید یک شرکت فروش اینترنتی راه بیندازید باید دهاین اگر شما می

امروز وجود . کردید تا بتوانید اولین محصول را بفروشیدهزینه می... هاي مالی و شبکه و متخصص آي تی و سیستممدیر
Cloudهایی مثل آمازون و گوگل نه تنها سرور حتی شرکت. ها به شدت کاهش یابدباعث شده است که همۀ این هزینه

به این . کنند تا بتوانند مشتري جذب کننددار اعتبار اولیه هم ارائه میگذارند بلکه یک مقهاي نوپا میمجانی در اختیار شرکت
ها APIافزاري هاي بزرگ نرمشرکت. اندافزارهاي اوپن سورس زیاد شدهنرم. ترتیب عرصه براي نوآوري به شدت باز شده است

. ي نوپا هستندهاها به صورت نیمه آماده در خدمت شرکتاند که فناوريرا در اختیار بقیه گذاشته

ها براي اینکه به طور جدي درگیر کردند ولی آنهاي نوپا توجه میهاي بزرگ همیشه به شرکتالبته در گذشته هم شرکت
امروزه سرعت . ها قابل اتکا، سودده و مؤثر هستندخواستند مطمئن شوند که محصوالت آنهاي نوپا بشوند میمواجهه با شرکت

ها دوست دارند هر چه زودتر براي همین آن. هاي نوپا هستندها مدام نگران شرکته است که آننوآوري به قدري زیاد شد
هاي مناسبی را که ممکن است بخواهند بخرند زود هاي نوپا را درك کنند و به عالوه بتوانند شرکتبتوانند تحوالت بازار شرکت

هاي براي همین ما در نست برنامۀ مفصلی مناسب شرکت. دازندها بپردست آوردن آنشناسایی کنند تا هزینۀ کمتري براي به
هاي کنیم و شرکتگذار را درون نست برگزار میایم که از بدو جرقۀ ایده تا توسعۀ محصول و جذب سرمایهبزرگ طراحی کرده

هاي ضی از این شرکتبع. هاي نوپابري بزنند به دنیاي پر جنب و جوش شرکتتوانند با ورود به مجموعۀ ما میانبزرگ می
.جا دارندیا پاناسونیک یک نماینده دائم در این) هند(بزرگ مثل تاتا 

گیرد که هاي متقابل صورت میابتدا مذاکرات اولیه و ارزیابی. ماهه دارد6هاي بزرگ یک دورة اولیۀ فرایند همکاري با شرکت
از سوي دیگر ما . کنندو نیازهاي خود را به ما اعالم میهاي بزرگ عالیقپس از آن شرکت. کشداین خود چند ماه طول می

هاي رسیده تعدادي را گلچین ما از بین درخواست. کنیمکنیم و بررسی میهاي نوپا دریافت میتقاضاهاي متعددي از شرکت
هاي عدادي از شرکتآن شرکت، مثالً سامسونگ، ت. کنیمهاي بزرگ ارائه میروزه به یکی از شرکتکرده و در یک برنامۀ یک

ها کند و حامی مالی آنکنند که ممکن است به درد شرکت سامسونگ بخورد انتخاب میاي کار مینوپا را که روي ایده
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آید و ده شرکت را بررسی میGE Venturesمثالً . کنیمهاي بزرگ هم اجرا میهمین فرایند را براي سایر شرکت. شودمی
دهد ظرف یکی، دو ماه بررسی یعنی از زمانی که یک شرکت نوپا درخواست می. همین طورMicrosoft Ventures. کندمی
. توانند شروع به کار کنندها میکنیم و آنکنیم و نتیجه را اعالم میمی

هایی را که دهیم شرکتها اجازه میهاي همکاري مشترك داریم که به دولتما برنامه. ها مشتري بعدي ما هستنددولت
کنیم که ها کمک میخواهند که ما به آنها از ما کمک میگاهی هم آن. خواهند انتخاب کنند و به اینجا بفرستندیم

ها براي حل بعضی اوقات هم دولت. دهندها این کار را براي انتقال تجربه و دانش انجام میآن. هاي نوپا را انتخاب کنندشرکت
مثالً چند وقت پیش دولت کانادا از ما خواسته بود که . هاي مناسب را توسعه بدهیماوريگیرند تا فنمشکالتشان از ما کمک می

ارتباط خودرو : در زمینۀ حمل و نقل هوشمند چند نوع ارتباط مهم است. ها کمک کنیمدر زمینۀ حمل و نقل هوشمند به آن
همین . هاي جدید استها نیازمند فناورياین حوزههر کدام از . هاي شهري با خودرو، و خودرو با رانندهبا خودرو، زیرساخت

. گیردها صورت میها خود به مثابۀ منبعی از ایدههمکاري

ها گذاریم که در آنهاي فشرده اي میما هر چند ماه یک بار برنامه. کنندگذاران هم از خدمات ما استفاده میسرمایه
هاي آیند تا فرصتگذاران بالقوه به اینجا میکنند و برخی از سرمایهارائه میهاي خود را هاي نوپا محصوالت و پیشرفتشرکت

حتی چند . کنیمگذاران را پر میهاي نوپا و سرمایهبه این ترتیب ما فاصلۀ بین شرکت. گذاري را شناسایی کنندمناسب سرمایه
هایی که توجهشان را از چندگاهی به شرکتگذاري خطرپذیر در طبقۀ دوم همین ساختمان دفتر دارند و هرصندوق سرمایه

. زننداند سر میجلب کرده

در بعضی . کنیمهاي کارآموزي برگزار میها دورهبراي بعضی از دانشگاه. کنیمهاي مشترك برگزار میها هم برنامهما با دانشگاه
.کنیم و از این قبیلها مسابقات برنامه نویسی برگزار میدانشگاه

گیرد؟هر کدام از این مشتریان بر چه مبنایی شکل میروابط با ●

مثالً براي اینکه با یک شرکت نوپا وارد رابطه بشویم معموالً . کنیمهاي خودش ارزیابی میهر نوع از مشتري را با مالك: کیوان
شده مالقات اي معرفیهما با شرکت. هاي نوپاستگذاران یا سایر شرکتها، سرمایههاي بزرگ، دولتاز طریق معرفی شرکت

هایی که هنوز در مرحلۀ ایدة اولیه ما معموالً براي شرکت. سنجیم تا ببینیم مناسب همدیگر هستیم یا نهها را میکنیم و آنمی
ما . هاي کمی پیشرفته تر راکنیم و هم شرکتهاي تازه تأسیس را جذب میهستند مناسب نیستیم ولی به جز آن، هم شرکت
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کند افزایی ایجاد میهاي جدیدي را که برایشان همخواهند فناوريیکی اینکه می: ندآیهاي بزرگ به دو دلیل سراغ ما میشرکت
. هاي بزرگ به نسبت کندتر هستند و بوروکراسی دست و پاگیري دارندزودتر از بقیه بیابند و به خدمت بگیرند و دیگر اینکه شرکت

تر است که کل شرکت نوپا را بخرند و در خود ها به صرفهآنبراي همین اگر یک شرکت نوپا یک فناوري را توسعه داده باشد براي 
هاي این چنینی بعضی نتایج جانبی هم از همکاري. جذب کنند و فناوري آماده را وارد شرکت خودشان کنند نه اینکه از صفر بسازند

ها بستري براي تعامل کنیم و اینار میهاي سخنرانی و آشنایی مختلف برگزمثالً ما مسابقات برنامه نویسی، برنامه. آیدبه دست می
هاي بزرگ که در این خود به روابط عمومی و وجهۀ شرکت. شودهاي نوپا میهاي بزرگ با شرکتهاي تحقیق و توسعۀ شرکتبخش

هاي بزرگ خودشان یک صندوق خطرپذیر تأسیس حتی بعضی از شرکت. کندکنند کمک میهایی مشارکت میچنین برنامه
. هاي پر ریسک و در عین حال انقالبی شودگذاريهاي اداري مشغول سرمایهکه فارغ از محدودیتکنند می

اي از نوآوري در درة سیلیکون را به کشور خودشان خواهند تجربه و بهرهها میاوالً دولت. ها دو مبنا داردرابطۀ ما با دولت
قرار بگیرند که بتوانند به نیازهاي امروز پاسخ بدهند و لذا سعی از طرف دیگر باید در جریان تحوالت فناوري . منتقل کنند

. کنند با ارتباط با مراکز نوآوري مثل نست جایگاه خودشان را در دنیاي عصر جدید حفظ کنندمی
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به این ترتیب فضاي کاري ما . اندتر اعضاي کمپانی دیگري نشستهنشینند ولی چند متر آن طرفسبتاً بزرگ میکمپانی دور یک میز ن
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درصدي . دهیمها براي استخدام، روابط تجاري، مسائل حقوقی و مالی و بازاریابی مشاوره میما به آن. گیریمیکی دو درصد می

ة کافی براي تالش و گذار شرکت سهم کمی داشته باشد، انگیزگیریم ناچیز است ولی باید دقت کرد که اگر بنیانکه ما می
در درة سیلیکون بیشتر مناسبات به نفع . در سایر نقاط جهان روابط و مناسبات به نفع صاحب سرمایه است. موفقیت ندارد

.هاستگذار شرکتبنیان
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.هاشرکتيکاريفضا

برند؟هاي نوپا مشخصاً چه نفعی از همکاري با شما میشرکت●

شانس موفقیت % 1براي همین شاید یک شرکت نوپا روي پاي خودش صرفاً . هاي نوپا بسیار پرمخاطره هستندشرکت: کیوان
% 5کنیم و مثالً به برابر می5هاي خود این شانس را کنیم این است که با مجموعه فعالیتکاري که ما می. داشته باشد

. کنیمکمک می... ریم و در بازاریابی وآوگذاران میها را جلوي سرمایهما آن. رسانیممی

دهید؟توضیح می1در مورد مسابقات فشردة برنامه نویسی●

شوند و ظرف یک یا دو شبانه روز به صورت فشرده ها نفر در یک مکان جمع میاي است که دهها مسابقات فشردهاین: کیوان
مثالً چند . گویندمیهِکتونکنند و چون مثل ماراتن است به آن میhackمشغول حل یک مساله خواهند بود و اصطالحاً 

آید که بعداً به یک اي به وجود میهاي اولیهدر این مسابقات گاهی جرقه. وقت پیش تویوتا در مرکز ما یک هکتون برگزار کرد
. شودشرکت نوپا تبدیل می

دانید؟هایی میآتی فناوري را در چه زمینههاي رشد با تشکر از شما، به عنوان آخرین سؤال، حوزه●

. مسالۀ خودروهاي بدون سرنشین و متصل به اینترنت هست. مسالۀ آموزش همگانی از طریق اینترنت وجود دارد: کیوان
. صنعت تبلیغات متحول خواهد شد. تر خواهد شدتجارت الکترونیک همچنان مهم. دیتاهاي عظیم مسائل جالب و مهمی دارند

.افزاري مهم به نظر من رخ خواهد داد و آن هم در زمینۀ تجهیزات شبکه استیک تحول سخت. افزاري بودها نرمینهمۀ ا

.گزاریمخیلی سپاس●

1. Hackaton
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گاراژ 

نوزاد                                             پژمان

اي قدیمی او این روزها بیشتر وقت خود را در خانه. گذاران خطرپذیر موفق در درة سیلیکون استپژمان نوزاد یکی از سرمایه
به . گذراندورد و چند دانشگاه دیگر میدر مرکز پالو آلتو همراه با چند تیم کوچک از دانشجویان مستعد از دانشگاه استنف

» گاراژ«هاي درة سیلیکون زده شده است و براي همین هاي موفق در گاراژِ خانهصورت تاریخی جرقۀ بسیاري از شرکت
یاد »گاراژ«لذا او یک مرکز رشد جمع و جور را به راه انداخته که اصطالحاً از آن به اسم . انگیزانداحساسی نوستالوژیک را برمی

» گاراژ«کند که با او در مورد درة سیلیکون و تر میهمین تفاوت ما را مشتاق. متفاوت استکند و تأکید دارد با انکوباتورمی
.صحبتی داشته باشیم

چه چیزي درة . براي شروع به بحث خوب است قدري در مورد فضاي کارآفرینی در درة سیلیکون صحبت کنیم●
؟ توانند از آن استفاده کننداست و در گام بعد، ایرانیان چگونه میو فناوري تبدیل کردهسیلیکون را به قطب نوآوري

. اندآیند و استنفورد و برکلی فارغ التحصیالن خوبی از آنان، داشتهخوشبختانه ایرانیان موفق زیادي به اینجا آمده و می: پژمان
مثالً خوب است . دادندتري تشکیل میهاي قويیکدیگر تعامل داشتند و شبکهالتحصیلی هم بیشتر با کاش بعد از فارغالبته اي

ها فراهم باشد که این افراد ها و افراد شاغل در شرکتآیی فارغ التحصیالن این دانشگاههایی براي گردهمهرازچندگاهی برنامه
. جلسات وجود نداشته باشد شاید بد نباشدحتی اگر برنامۀ خیلی سفت و سختی هم براي این. با یکدیگر بیشتر آشنا بشوند

فکر دور هم جمع شوند حتماً باعث تبادل ایده و یادگیري متقابل و شروع همین که تعداد زیادي افراد پرانرژي و خوش
که در مورد درة سیلیکون باید گفت . توانند از درة سیلیکون یاد بگیرندمردم در ایران هم می. هاي پربار خواهد بودهمکاري

…کنند عامل اصلی در وجود درة سیلیکون سرمایه یا استعداد یاها خیال میبعضی. اندبسیاري افراد اصل مطلب را نفهمیده

بر فرض هم که . ترین نکته در مورد درة سیلیکون یک فرهنگ و یک شیوة زندگی استدر حالی که به نظر من مهم. است
یعنی این طور نیست که با کنار هم گذاشتن عوامل آن . ازتولید آن سخت استبشود عوامل اصلی را شناسایی کرد باز هم ب
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» گاراژ«هاي درة سیلیکون زده شده است و براي همین هاي موفق در گاراژِ خانهصورت تاریخی جرقۀ بسیاري از شرکت
یاد »گاراژ«لذا او یک مرکز رشد جمع و جور را به راه انداخته که اصطالحاً از آن به اسم . انگیزانداحساسی نوستالوژیک را برمی

» گاراژ«کند که با او در مورد درة سیلیکون و تر میهمین تفاوت ما را مشتاق. متفاوت استکند و تأکید دارد با انکوباتورمی
.صحبتی داشته باشیم

چه چیزي درة . براي شروع به بحث خوب است قدري در مورد فضاي کارآفرینی در درة سیلیکون صحبت کنیم●
؟ توانند از آن استفاده کننداست و در گام بعد، ایرانیان چگونه میو فناوري تبدیل کردهسیلیکون را به قطب نوآوري

. اندآیند و استنفورد و برکلی فارغ التحصیالن خوبی از آنان، داشتهخوشبختانه ایرانیان موفق زیادي به اینجا آمده و می: پژمان
مثالً خوب است . دادندتري تشکیل میهاي قويیکدیگر تعامل داشتند و شبکهالتحصیلی هم بیشتر با کاش بعد از فارغالبته اي

ها فراهم باشد که این افراد ها و افراد شاغل در شرکتآیی فارغ التحصیالن این دانشگاههایی براي گردهمهرازچندگاهی برنامه
. جلسات وجود نداشته باشد شاید بد نباشدحتی اگر برنامۀ خیلی سفت و سختی هم براي این. با یکدیگر بیشتر آشنا بشوند

فکر دور هم جمع شوند حتماً باعث تبادل ایده و یادگیري متقابل و شروع همین که تعداد زیادي افراد پرانرژي و خوش
که در مورد درة سیلیکون باید گفت . توانند از درة سیلیکون یاد بگیرندمردم در ایران هم می. هاي پربار خواهد بودهمکاري

…کنند عامل اصلی در وجود درة سیلیکون سرمایه یا استعداد یاها خیال میبعضی. اندبسیاري افراد اصل مطلب را نفهمیده

بر فرض هم که . ترین نکته در مورد درة سیلیکون یک فرهنگ و یک شیوة زندگی استدر حالی که به نظر من مهم. است
یعنی این طور نیست که با کنار هم گذاشتن عوامل آن . ازتولید آن سخت استبشود عوامل اصلی را شناسایی کرد باز هم ب
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مثل یک ساختمان که از آجر و آهن و لوله و رنگ تشکیل شده . بشود آن را کپی کرد چرا که این فرهنگ باید به وجود بیاید
اي که این عناصر را در هآن مادة چسبند. ها براي ساختن یک ساختمان کافی نیستاست ولی روي هم ریختن همۀ این

. دهد همان فرهنگ درة سیلیکون استهاي مناسب کنار هم قرار میموقعیت

هاي ولی همچنان هالیوود فیلم. سازندبرداري وجود دارد و مردم فیلم هم میدر همۀ دنیا دوربین فیلم. بگذارید یک مثال بزنم
جا هستند یک فرهنگ مجموعه افرادي که آن. انات ساختن فیلم استاین فراتر از دسترسی به امک. سازدپرمخاطب و مؤثر می

یک فرهنگ است، صرفاً یک مکان . درة سیلیکون هم تقریباً همین است. تواند فیلم بسازدسازند که به نحوي مؤثر میرا می
. شروع شده استhpاین فرهنگ در طول سالیان دراز، از امثال . نیست

ولی با پول ریختن . کنند مساله پول و ساختمان استهمه فکر می. را کپی کنند ولی موفق نشدندها هم سعی کردند آنخیلی
البته این فرهنگ اقتضائاتی هم دارد، مثالً نیروي انسانی مستعد ضروري . شود و باید این فرهنگ ایجاد شودصرف درست نمی

.این فرهنگ باید به تدریج ایجاد شود. است

بینید؟چه می» فرهنگ«در این ترین عوامل رامهم●

و براي رسیدن به آن باید . ترین فاکتور این فرهنگ تمایل به اختراع و نوآوري و ایجاد یک چیز جدید استمهم: پژمان
پذیري ملموس و پذیري در این ناحیه خیلی زیاد است، البته به خاطر اینکه ثمرة آن ریسکاین ریسک. پذیري زیاد باشدریسک

کار دور بینید که با افراد تازههاي این منطقه بروید تعداد زیادي افراد باتجربه را میشاپهمین االن اگر در کافی. تموجود اس
ممکن است بعد از آن جلسه حتی . گذارندداشتی وقت میکنند و بدون هیچ چشماند و همفکري و همکاري میمیز نشسته

ن است بعضی از این دیدارها به نوعی همکاري هم منجر شود ولی اکثراً بدون البته ممک. دیگري هم نداشته باشندارتباط 
.رسد بسیار ارزشمند هستندمدت است ولی مواردي هم که به نتیجه مینتیجۀ کوتاه

کنند سخت کار کنند، به بقیه کمک کنند و یاد بگیرند و یاد یک شفافیت باال و روحیۀ کاري وجود دارد که همه سعی می
. این اتفاقات معطوف به یک نتایج بزرگ استۀهم.آیدهاي بزرگ به دست میها هم موفقیتدر خالل این فعالیت.بدهند

وقتی چند . شودت هم ممکن نمیاکننده وجود نداشته باشد، این اتفاقهاي خیرهموفقیت،یعنی اگر در انتهاي افق این تصویر
شوند، این م میلیونر میهخودشانوشودمیفروختهدالرمیلیاردهاکهبسازندکمپانییکهمباتوانند در چند سالجوان می

. ذاب استجبراي همه 

هاي بزرگ هاي نوپاي موفق را یا شرکتشود؟ عموماً شرکتباید یک خط پایانی وجود داشته باشد که بدانند آخرش چه می
.شوندزیادي ثروتمند میشوند که در هر صورت در این فرایند عدة میIPOخرند و یا می

سهامی . اینکه در این فرایندها روابط مشخص و تعریف شده است. هاي حقوقی هم خیلی مهم هستندزیرساختدر این میان 
عادي و ممتازانواع سهام... ت مدیره، ئها، نقش و سهم اعضاي هیهاي شرکتتخصیص سود، مدیریتةشود، نحوکه صادر می
. دهد، اختالفات بسیار کم استقواعد بازي روشن است و در عین حال که تغییرات بزرگی رخ می. ن شده استیبه خوبی مع
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کنند که مفید شان را صرف آن کارهایی میمردم نگران این نیستند که حقشان خورده شود و براي همین با خیال راحت انرژي
. است

اینکه . اي انواع قراردادها بسیار ساده شده و روان هستندهنویسفرایند تشکیل یک شرکت نوپا بسیار سرراست است، پیش
هاي حقوقی مناسبی براي افرادي که روال. گیرند کم و بیش مشخص استگذاران هریک چقدر سهم میگذاران و سرمایهبنیان

ها تقریباً آپشنبراي این1»زمانبندي ثمردهی«و آپشن سهام. پیوندند وجود داردبه تازگی به عنوان کارمند به شرکت می
ها البته در طول سالیان دراز و به تدریج رشد کرده و به کمال رسیده است ولی در عین حال در کشورهاي این. جاافتاده است
. ها استفاده کرد و بعضی از این ساختارهاي حقوقی را کپی کردشود از این تجربهدیگر هم می

معموالً از کجا باید شروع کرد؟●

. ظر من یک نکتۀ خیلی مهم این است که آرزوهاي خیلی بزرگ داشته باشیم ولی شروع باید بسیار کوچک باشدبه ن: پژمان
هاي کند و در بسیاري از فعالیتاالن یک شرکت بسیار بزرگ و مهم شده است که در بسیاري از کشورها فعالیت میمثالً یلپ

. ها نیامدند از بزرگ شروع کنندولی آن. مرجع مردم براي بررسی کسب و کارهاست…محلی مثل رستوران و تعمیرگاه و 
. ها را امتیازدهی کنندفرانسیسکو آنهاي یک محلۀ خاص سانگفتند مشتریان جوان رستوران: اي داشتندشروع بسیار فروتنانه

اند که همه جاي دنیا ند و االن به جایی رسیدههاي سنی و بعد به همه شهر سانفرانسیسکو تعمیم دادکم به همۀ گروهبعد کم
خواهد همۀ دنیا را به هم وصل کند ولی بسیار کرد که میزاکربرگ از همان اول ادعا می. بوك استمثال دیگر فیس. را دارند

ها و عد دبیرستانهاي آمریکا، بمحدود شروع کرد، اول فقط در دانشگاه هاروارد بود، بعد چند دانشگاه دیگر، بعد همۀ دانشگاه
شوید به این خیلی مهم است چون وقتی شما به یک حوزة ناشناخته و جدید وارد می. به تدریج آن را به روي همه باز کرد

اگر از اول یک گام  بزرگ بردارید ممکن . تر برداریدهاي بزرگتوانید گامگیرید و میکنید و یاد میتدریج تجربه کسب می
به نظر من . در مورد راه انداختن مراکز نوآوري در نقاط دیگر دنیا، مثالً ایران هم همین طور است. یداست شکست سختی بخور

هاي خوب در آن صورت تیم. هاي واقعاً خوب ساختباید بسیار گزیده و کوچک شروع کرد، روابط انسانی را تقویت کرد و تیم
. شونددیگر هم جذب می

یست؟در این راستا چعوامل مهم دیگر●

استنفورد و برکلی مثل یک چاه جوشان . یکی دیگر از فاکتورهاي مهم در درة سیلیکون، نیروي انسانی طراز اول است: پژمان
. شوندجا جذب میهاي باهوش و مستعد به ایناز باقی جاهاي دنیا هم آدم. کنندنیروي انسانی باهوش به بیرون تزریق می

ساختار . سی مفهوم مهمی استگذاري خطرپذیر یا ويمفهوم صندوق سرمایه. توجه استبخش مالی درة سیلیکون هم جالب 
سی به این ترتیب است که در گام ابتدایی باید یک سرمایۀ اولیه از اندازي یک ويروال راه. جاافتاده و مشخصی دارد

اي که ساً بنا بر این است که سرمایهیعنی اسا. ساله10گذاران جذب شود که خودش یک عمر مشخصی دارد، معموالً سرمایه

1. Vesting schedule
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دارد و معموالً در میحق مدیریت بر% 2مدیر صندوق معموالً . ها برگردانده شودگذارند بعد از ده سال با سود آن به آنافراد می
مدیر مجموعه به این ترتیب هم. گیردگذار و باقی آن به مدیر صندوق تعلق میاز سود حاصله از فعالیت به سرمایه% 80نهایت 

گذار گذار مطمئن است که منافع مدیر صندوق با سرمایهشود و هم سرمایهتکلیفش مشخص است که چگونه سنجیده می
ها در اند، از طرف آنگذاري خطرپذیر گذاشتهمدیر مجموعه به نیابت از کسانی که پولشان را در صندوق سرمایه. راستاستهم

شود در اینکه این صندوق بتواند در اینکه سرمایۀ نسبتاً زیادي یک جا متمرکز می. کندگذاري میهاي نوپا سرمایهشرکت
گذاري کند مؤثر است چرا که وقتی تعداد زیاد شد، ریسک کلی کمتر هاي نوپاي زیادي که ریسک دارند سرمایهشرکت

ن ترتیب کل فعالیت صندوق خورده را جبران کند و به ایتواند ضرر یک شرکت شکستشود، یک شرکت موفق میمی
. کندخطرپذیر توجیه پیدا می

پذیري و نیز کمک به یکدیگر وجود دارد و این بدون وجود امید به ثمردهی در آینده محقق در درة سیلیکون فرهنگ ریسک
ه نظر من ب. کندآوري داشته است و دارد دنیا را عوض مییکی از دالیلش هم این است که نوآوري رشد سرسام. شودنمی

خواستند به لندن و نیویورك بروند ولی در آینده پنجاه سال پیش افراد ثروتمند و قدرتمند می. فناوري دنیا را فتح خواهد کرد
شما به این دقت کنید که در سه سال . کندشود مرکز دنیا چون فناوري غلبه میفرانسیسکو خواهند آمد و اینجا میبه سان

به تازگی هم که . فیس بوك، لینکدین و توییتر: میلیارد دالر وارد بازار بورس شدند250ش باالي سه کمپانی با ارزاخیر
دهد که چقدر سهم فناوري این نشان می. میلیارد دالر وارد بورس نیویورك شد200بابا از چین با ارزش بیش از شرکت علی

تواند صنایع زیادي را زیرورو و متحول ه دست ما داده است که میفناوري امروز ابزارهایی ب. شوددر اقتصاد دنیا دارد زیاد می
توانستند آن را به شان اتاق خالی داشتند نمیتا پیش از این افرادي که در خانه. داري را نگاه کنیدمثالً صنعت هتل. کند

توانستند به افراد ناشناس اطمینان نمیتوانستند به راحتی مسافران را پیدا کنند و ثانیاً مسافران اجاره دهند چون اوالً نمی
.کنند

.ی در گاراژآموزشيهاکارگاه



شناخت درة سیلیکون120

اند که اوالً از طریق راه افتادهairbnbهایی مثل امروز اما به مدد فناوري بسیاري از این مسائل حل شده است و مثالً سرویس
هاي سوءپیشینه و سیستم امتیازدهی، اعتماد دو ا بررسیتواند بکند و ثانیاً میها را به مسافران متصل میصاحبخانهاینترنت 

هاي هتلی اند از تعداد اتاقاجاره داده شدهairbnbهایی که در نیویورك از طریقاالن تعداد اتاق. طرف به یکدیگر را باالببرد
داري این شرکت صنعت هتل. اند سبقت گرفته و االن ارزش این شرکت به بیش از ده میلیارد دالر رسیده استکه اشغال شده

کند چون روشی فراهم رانی را زیرورو میاالن دارد صنعت تاکسیUberهمین طور . هاي جدي مواجه کرده استرا با چالش
خالصه امروز بسیاري از صنایع واقعاً مستعد این هستند . جا کندکرده که هرکسی بتواند با خودروي شخصی خود مسافر جابه

مثالً شما اگر ! برندبه سر می1صنایع حمل و نقل، صنایع انرژي، بانکداري، بهداشت و درمان در عصر تاریکی! که به هم بریزند
! احمقانه است. ها را پرکنیداگر فردا هم مجبور شوید بروید، دوباره باید همان فرم. امروز بروید بیمارستان باید کلی فرم پرکنید

.براي تحول وجود دارددر حالی که ابزارهاي فناورانه الزم 

آیا این به خاطر مقررات زائد نیست؟ ●

کاش کنم ايمن گاهی پیش خودم فکر می! هرحال این خال وجود دارد و این صنعت تشنۀ تحول استدرست است ولی به: پژمان
زم را با اجازة خودت دریافت شدي، از روي تلفن همراه اطالعات الوقتی داخل می! کرددادند اپل طراحی میها را هم میبیمارستان

شد، یک پیغام به دکتر مربوطه کرد و عکست روي یک مونیتور زیبا ظاهر میات را پیدا میکرد، از روي شماره تلفن، پروندهمی
ود ها از لحاظ فنی ممکن است و دیریازهمۀ این‼دیددیدي که کجا باید بروي و دکتر اطالعات تو را میرفت و روي موبایل میمی

.هاي جدیدي خلق کنندهایی است براي افراد توانمند که بتوانند فرصتها فرصتهمۀ این. شودمحقق می

بهترین استعدادها از همه جاي دنیا . کندجا جذب میهاي درة سیلیکون این است که استعدادها را از همهیکی دیگر از ویژگی
مثالً در فرانسه شما . ست که قوانین روشن است و تبعیض خیلی کم استیکی از دالیلش هم همین ا. جاشوند اینسرازیر می

تواند هایی وجود ندارد و یک خارجی میدر آمریکا چنین محدودیت. هیئت مدیره شویدتوانید عضوبه عنوان یک خارجی نمی
گذاري هاي سرمایهوقشود در سکویاکپیتال که یکی از مشهورترین صندگفته می. دار یا مدیر باشددر هر سطحی سهام

قوانین و مقررات هم براي اینکه یک . آیدگذار یک شرکت خارجی باشد امتیاز مثبت به حساب میخطرپذیر است اینکه بنیان
. گذار خارجی در آمریکا فعالیت کند خیلی راحت است و دردسر نداردبنیان

االصل دارند؟گذاران ایرانیگذاري کردید که بنیانسرمایه3و زوسک2باکسشما در دراپ●

براي همین او را به . دیدم و خیلی از کارش خوشم آمدY Combinatorمن آرش فردوسی را در یک ارائه در . بله:پژمان
گذاري کردیم که سوددهی گذاري کردند و من و چند نفر دیگر هم مقداري سرمایهها هم سرمایهسکویا معرفی کردم و آن

باکس در چند دور سرمایۀ اولیۀ خوبی جذب کرد و نکتۀ مهمی که وجود دارد این است که در طول دراپ.بسیارباالیی داشت
ها خودشان استعفا دادند ولی همۀ ها اخراج شدند و بعضیاین چند سال افراد کلیدي بسیار مهمی آمدند و رفتند و بعضی

1. Dark ages . این عبارت اغراق آمیز در واقع کنایه اي است از عقب ماندگی و جاماندن در قرون وسطی
2. Dropbox.com
3. Zoosk.com
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ها اینجا بعضی وقت. ریخت و دلخوري خاصی مطرح نبودکشمکش انجام شد و چیزي به هم نها خیلی بدون دردسر و بیاین
گذار یک شرکت مدیرعامل باشد و هیئت مدیرة شرکت او را از مدیرعاملی عزل کنند و شرکت همچنان ممکن است که بنیان

این اینکه ! از مدیرعاملی عزل کردند80به کار خودش ادامه بدهد، مثال معروفش هم اپل است که استیوجابز را در دهۀ 
هاي حقوقی است که حق و حقوق هر کسی را مشخص کرده گیرد به خاطر زیرساختتغییرات با کمترین تنش صورت می
. مانداست و جایی براي اختالف باقی نمی

دهید؟ گذاري خطرپذیر خودتان توضیح میکمی در مورد صندوق سرمایه●

مار، آدم بسیار باهوشی است، دکتراي . راه انداختیمرا PejmanMar، یک سال پیش Mar Hershensonمن و همکارم، 
با هم از پیشتر آشنا بودیم و تصمیم گرفتیم نوع . برق استنفورد دارد و خودش کارآفرین بوده و بسیار با بخش فنی آشناست

دوست داریم گذاري نکنند ولی ما دهند در مراحل بسیار اولیه سرمایهها ترجیح میVCاکثر . را تأسیس کنیمVCخاصی از 
.هاي قوي و داراي ایده را خیلی زود شناسایی کنیمتیم

.گاراژدريکاريهاگروه

میلیون دالر هم سرمایه جلب کردیم که هم از طرف 40گذاري خطرپذیر شروع کردیم و ما پارسال یک صندوق سرمایه
گذاري ها سرمایهکه معموالً در مراحل رشد شرکت…گذاري دانشگاهی و هاي سرمایهاشخاص هست و هم از طرف صندوق

گذاري اولیه یا سري آ سرمایهما معموالً در مرحلۀ هستۀ. ها را جلب کنیمکنند ولی خوشبختانه ما توانستیم نظر آننمی
ها هست که همثالً یکی از بچ. کنیمتمرکز خاصی روي حوزة مشخصی نداریم و تقریباً همۀ پیشنهادها را بررسی می. کنیممی

نتایج اولیه هم . خواهد با یک نمونه خون سرطان را تشخیص بدهداي در مورد تشخیص زودهنگام سرطان دارد که مییک ایده
.اندگرفته
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هایی براي عوض کردن دنیا داشته گردیم که ایدههایی میما واقعاً دنبال تیم. گیر هستیمما در عین حال خیلی هم سخت
خواهیم گویند ما میها میمثالً بعضی. اي به آن نداریمکسی بخواهد یک ایدة موجود را کمی تغییر بدهد ما عالقهاگر . باشند

. ها براي ما جذاب نیستاین. خواهیم یوتیوب را براي چین بسازیمبوك ولی براي افراد مسن بسازیم یا میچیزي مشابه فیس
ما دنبال کسی . تا را خط زدیم تا به این دو تا رسیدیم8تا ایده داشتیم، 10ا یا مثالً نشانه خوبی نیست اگر کسی بگوید م

یعنی کسی که یک دغدغه و . خواهم این را حل کنمام و واقعاً میگردیم که بگوید من چند سال با این مساله درگیر بودهمی
. یک نیروي محرك درونی براي انجام کار داشته باشد

مثالً خیلی مهم است که افراد تیم همدیگر را بشناسند و تجربۀ کار مشترك . دهیمها اهمیت میکیب آنها و ترما خیلی به تیم
تیم . اند، این براي ما نشانۀ خطر استهاگر تیمی بیاید که همدیگر را چند ماه پیش در کنفرانس پیدا کرد. داشته باشند

هاي نوپا اي که در دنیاي شرکتتنها مساله. شود حل کردرا می…ی،پولی، مدیریت، بازاریابمسالۀ بی. ترین فاکتور استمهم
ما داشتیم تیمی را که از . توان کردکاري نمیاین را هیچ. گذار با هم اختالف پیدا کنندتوان حل کرد این است که دو بنیاننمی

شود عوض ند یعنی حتی محصول را میااند و با یک چرخش کار دیگري را شروع کردهاند و موفق نشدهیک ایده شروع کرده
کنیم با همۀ ما خیلی بزرگ نیستیم و چند ده کمپانی داریم و سعی می. کرد، ولی تیم ناسازگار پایان یک شرکت نوپاست

یک ویژگی مهم صندوق ما این است که من و مار براي خودمان . ها کمک کنیمگذاران رابطۀ رفاقت داشته باشیم و به آنبنیان
شما . ایم موفق شوندگذاري کردهها سرمایههایی که در آنشویم که شرکتما فقط در صورتی منتفع می. داریمبرنمیحقوق 

دارند گذاري برمیهم از سود سرمایه% 20گیرند و حق مدیریت می% 2معموالً . بینیدها نمیچنین مدلی را در باقی صندوق
ها درآمد نداریم گیریم و از حضور در اینجا و کمک به شرکترا می% 20کنیم این است که فقط آنولی کاري که ما می

هاي گذاران شرکتگذاران باشد و اتفاقاً بنیانراستا با بنیانهم% 100هاي ما ما این کار را کردیم که انگیزه. گیریموحقوق نمی
د و اگر موفق نشوند، ما هم هیچ درآمدي نخواهیم ها موفق شونکنیم که آنما همه تالشمان را می. پسندندما خیلی این را می

. داشت

کنیم با ما سعی می. آیددهیم که ارقام نسبتاً کوچکی به حساب میها میهزار دالر به شرکت500تا 200ما معموالً 
گذاري صرف سرمایهما . دهیمها مشاوره میهاي ساختن شرکتها در همۀ زمینهگذاران صمیمی و نزدیک باشیم، به آنبنیان
ها گذاران ایجاد کردیم و وقت زیادي را با آنما یک اجتماع کوچک براي بنیان. کنیم که مثالً یک چک بنویسیم و برویمنمی
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. تا در مورد همۀ نیازها مشاوره بدهند…هیئت مشاورة ما هم مدیر دارد، هم طراح، هم متخصص نیروي انسانی، . گذرانیممی
.کنمها میقتم را صرف مشاوره به شرکتمن خودم تمام و

کنیم و مثالً بنیانگذار یاهو هاي سخنرانی برگزار میگیرند، برنامهکنند و یاد میگذارها هم با یکدیگر صحبت میبه عالوه بنیان
فتۀ قبل از آن یا ه. شودنفره، خیلی تعامل خوبی برقرار می25تا 20آوریم در یک جمع کوچک ها را میو امثال آنو کورا

ها یا یک بار مدیر یک شرکت ساختمانی بزرگ را آورده بودیم که در مورد مسائلی که آن. مدیر برندینگ تویوتا را آورده بودیم
. کنیممند برگزار مینویسی هدفها هم مسابقات برنامهبعضی وقت. ها حل کند صحبت کردیمتواند براي آنمیدارند و فناوري

هفته دیگر یک مسابقه با محوریت تیم فوتبال . هاي استنفورد برگزار کردیمیک مسابقه مخصوص خانمچند هفته پیش
هاي خودمان افراد گیرند، هم مدیران شرکتها یاد میهم بچه. ها کار کنیمکنیم که دربارة مسائل آنسانفرانسیسکو برگزار می

ایم در همین حیاط پشتی کباب درست گذاران را دعوت کردها از بنیانت200یا مثالً دو هفتۀ دیگر . کنندمناسب را پیدا می
. کنندکنیم و همه با هم معاشرت میمی

دهید؟تان توضیح میدر مورد برنامۀ تابستانی●

پارسال سپتامبر . کنیمها را پیدا میکنیم و بهترینانتخاب میما بسیار سخت. این برنامه خودش داستان جالبی دارد:پژمان
7تا 6تیم مصاحبه کردیم و نهایتاً 20تیم درخواست دادند و با 55گرفتیم و آگهی زدیم و فقط از استنفورد درخواست می

هاي ما شرکت کنید و از امکانات ها گفتیم ما این فضا را داریم، بیایید در برنامهتیم از استنفورد را انتخاب کردیم و به آن
ها را یک جا جمع کنیم، اتفاقات ایدة ما این بود که اگر بهترین. ادیم ولی هیچ انتظار خاصی هم نداشتیمپولی ند. استفاده کنید

کردند و بعضی از هاي ما هم مشورت و مصاحبت میکردند و با اعضاي تیمآمدند اینجا کار میها میها شباین. افتدخوب می
توانیم برویم ها گفتند ما در تابستان میزدیک تابستان امسال که شد بعضین. ها در ژانویه محصوالت خوبی هم ساخته بودندآن

ها به جاي اینکه ما تصمیم گرفتیم این برنامه را راه بیندازیم که بچه. شهر خودمان، یا برویم کارآموزي و درآمد داشته باشیم
تیم مشغول کار 8. ي خودشان کار کنندهاجا روي مسالههاي بزرگ و مشغول کارهاي متفرقه شوند همینبروند در شرکت

. است»بدهی قابل تبدیل بدون سقف مشخص«دالر دادیم و این پول را هم به صورت 25000شدند و ما به هر تیم تقریباً 
. تایشان به نتیجه نرسیدند4تیم 8اواخر آگوست از آن . ها گفتیم اگر موفق هم نشدند اصالً نگران پول نباشندحتی به آن

. گذاران را جلب کنندها توانستند نظر سرمایهتا از تیم2ي دیگر نتیجۀ کارهایشان را ارائه کردند و تا4

دهید؟در مورد شریکتان، خانم مار کمی توضیح می●

مار دکتراي برق از استنفورد گرفته و . کنیمیگر را تکمیل میمن و مار ترکیب خیلی خوبی هستیم و خیلی خوب همد:پژمان
من از سوي دیگر بیشتر در . داده است و خیلی با بخش فنی مسائل و نیز توسعۀ محصول آشناستل هم اینجا درس میسا10

الی 15شناسم و هم می…گذاران و شبکه قوي اي از سرمایه. گذاران فعال هستمها و کار با بنیانفرایند ساختن شرکت
. شناسمو درة سیلیکون را خوب میدانم سال هم سابقه دارم و زیروبم کار را خوب می16
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ما ! کنداینجا کسی در مورد پول صحبت نمی. هاي همکاري من و مار در این است که طرز فکر ما مشابه استیکی از خوبی
شود که پول هم کنیم اگر افراد توانمند را دور هم جمع کنیم و با عالقه روي مسائل مهم کار کنند، نتایجی حاصل میفکر می

. دار شدن به آن معنی نیستبراي همین اینجا کسی به فکر پول. از آن خواهد آمدبعد 

چگونه است؟…هاي نوپا وفرایند شناسایی شرکت●

هایی را انتخاب ایده. کنیمالبته خیلی هم ریسک می. هاي بدیع و اصیل هستیمطور که گفتم ما دنبال ایدههمان:پژمان
اش اگر کسی با ایده. ما دنبال کسانی هستیم که انگیزة زیادي داشته باشند. اساسی ایجاد کنندکنیم که بخواهند یک تغییر می

مثالً ما یکی . باید عالقه و دغدغۀ حل مساله وجود داشته باشد. شودخواهد حل کند زندگی نکرده باشد، نمیاي که میو مساله
که بسیار 1د که دارند روي مسالۀ جستجوي غیرساختاریافتههاي دانشگاه کارنگی ملون هستنهایی که داریم بچهاز شرکت

گذار این شرکت که اتفاقاً ایرانی بنیان. طور نیست که دیروز به ذهنشان رسیده باشداین. کنندمسالۀ سختی هم هست کار می
که االن از شهري که قدر برایشان مهم بودهآن. انداش در تز دکتري روي این مساله کار کردهسال با هم تیمی4هم هست 

شان هم آن قدر بدیع هست که مساله. تا هم بچه دارد4گذار دوم اند این منطقه، در حالی که بینانکردند، آمدهتحصیل می
گذاران با هم یک فاکتور مهم دیگر این است که بنیان. کندهنوز اصالً بازار خاصی ندارد ولی اگر موفق شوند حتماً بازار پیدا می

هاي ما براي خودشان دفتر جداگانه دارند و تعداد بیشتر شرکت. کالسی یا دوست باشندیی قبلی داشته باشند مثالً همآشنا
کنیم ما سعی می. گیرندکنیم و مشاوره میکنند و تبادل نظر و معاشرت میالبته زیاد رفت و آمد می. شان اینجا هستندکمی

. مها داشته باشیرابطۀ خیلی صمیمی با آن

آیا روش سیستماتیکی براي بررسی تقاضاها دارید؟ ●

رسد که آیا تیم قابلیت انجام کار را دارد یا نه و اینکه اعضاي اصلی تیم روي کاغذ بله ولی نهایتاً مساله به این نقطه می:پژمان
گرنه بعد از شروع کار تازه باید دهیم که حتماً یک نفر فنی جزء اعضاي اصلی باشد وبا هم هماهنگ هستند؟ مثالً ما ترجیح می

گذارها را بشناسیم و بفهمیم که اعضاي تیم با هم گذاریم که بنیانما خیلی هم وقت می. دنبال آدم فنی براي اجرا بگردند
شود بعداً درست کرد همین هماهنگ بودن اعضاي تیم کار، تنها چیزي که نمیهاي نوپاي تازهدر شرکت. کنندچطور کار می

مثالً یک تیم داشتیم . شود حل کرد ولی اگر تیم با هم نسازند، تمام استپولی را میشود عوض کرد، بیمحصول را می.است
نفر از دانشکدة مهندسی بودند و سپتامبر سال گذشته شروع به کار کردند ولی بعد از چند 2نفر از دانشکدة مدیریت و 2که 

از بس تیم خوبی بودند توانستند دور هم بنشینند و تصمیم بگیرند که . کندار نمیماه به این نتیجه رسیدند که محصولشان ک
ها ولی اگر تیم ناسازگار بود یا اگر خیلی بزرگ بود تا بخواهد این اتفاق بیفتد میلیون. بروند روي یک موضوع دیگر کار کنند

. دالر هدر شده بود

جواب مثبت یا منفی بدهید؟کشد تا بعد از بررسی اولیۀ یک شرکت چقدر طول می●

1. Unstructured search
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ها مثالً سکویاکپیتال هم که یکی از معتبرترین.این خیلی براي اعتبار ما هم خوب است. خیلی سریع، شاید چند روز:پژمان
دهند چون هاي دیگر دیر جواب میخیلی. دهندگذاري خطرپذیر است در اکثر موارد ظرف یکی دو روز جواب میدر سرمایه

ولی ما . گذارها بروندخواهند این در را باز نگه دارند که اگر زمانی خواستند، بتوانند سراغ آن بنیانمی! دانندخودشان هم نمی
داریم چون براي دهیم و آنها را معلق نگه نمیدهیم و اگر هم شک داشته باشیم باز سریع به آن افراد اطالع میسریع جواب می

. ها خیلی سخت استآن

یک انکوباتور چیست؟تفاوت شما با ●

مثالً . گیرنددهند سهم مشخصی هم میانکوباتورها قوانین خیلی مشخصی دارند و به ازاي خدماتی که می:پژمان
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!خود درة سیلیکون است

!با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید●

1. Angel list
2. Kickstarter



شناخت درة سیلیکون126

کامبیناتور واي

کامبیناتور مدل جدیدي از واي. تأسیس شد2005دهنده است که در سال یک مرکز رشد شتاب1کامبیناتورواي
گذاري، با پشتیبانی و هدایت هاي نوپا را ارائه کرده است، در این مدل عالوه بر سرمایهگذاري در هستۀ اولیه در شرکتسرمایه

اندازي و شروع یک هاي اولیه براي راهکامبیناتور هزینهواي. کندها را در راه رسیدن به موفقیت یاري میکارآفرینان جوان، آن
.هاستکند و تا رسیدن به موفقیت همراه آنشرکت نوپا را تأمین می

گذاري بیشتر نداشته باشند ولی بعضی گذاري براي هستۀ اولیه نیازي به سرمایهها ممکن است بیش از سرمایهبعضی شرکت
اندازي یک شرکت در بدو شروع و راه. گذار برونددیگر ممکن است تا چند مرحلۀ بعدي نیز ضرورتاً به دنبال جلب سرمایه

گذاري بستگی به نوع شرکت نوپا نیز دارد الً روشن نباشد، البته حجم سرمایهگذاري مورد نیاز کامممکن است حجم سرمایه
. گذاري الزم در مراحل تکوین شرکت مشخص شودولی ممکن است میزان سرمایه

اندازي را در مراحل اولیۀ شکل گرفتن و سازمان یافتن با تأمین سرمایه هاي در مرحلۀ تشکیل و راهکامبیناتور شرکتواي
گیرد و محصولی در خورِ مرحلۀ اول در یک شرکت نوپا یعنی اینکه شرکت مورد حمایت قرار . بردکند و جلو میمیحمایت 

کامبیناتور براي واي. هاي بیشتري را جذب کندارائه درست کند تا سپس بتواند براي توسعۀ محصول و توسعۀ بازار سرمایه
ها معرفی هاي بزرگ براي ادغام در آنپذیر و یا در بعضی موارد به شرکتطرهگذاران مخامرحلۀ بعد، شرکت نوپا را به سرمایه

.کندمی

گیري هستند انجام هاي نوپا که در مراحل اولیۀ شکلدالر در شرکت20000هایی در حدود گذاريواي کامبیناتور سرمایه
گذاري در گذاران عالوه بر سرمایهمعموالً سرمایه.گیردها را در اختیار میدرصد از سهام شرکت10الی 2دهد و در مقابل می

گذاري در مقابل سایر کامبیناتور پول و سرمایهدهند، در مورد وايهاي اجرایی و مدیریتی نیز ارائه میها کمکها به آنشرکت
براي کنند را بیشتر شبیه کمک هزینۀ تحصیلی شود پولی که پرداخت میها قسمت خیلی ناچیزي محسوب میکمک

گونه کمک مالی هم نیاز نداشته باشند ولی هاي نوپا ممکن است اصالً به هیچکنند حتی بعضی از شرکتدانشجویان منظور می
شان و توسعۀ ها براي کار بر روي ایدهدهد این است که به آنهاي نوپا انجام میکامبیناتور براي شرکتترین کاري که وايمهم

1. YCombinator
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ها خودشان هم از کامبیناتور از تجربیات بسیار زیادي برخوردارند آناندر کار در وايفراد دستمجموعۀ ا. کندآن کمک می
توانند تشخیص دهند که یک ایده را چگونه توسعه دهند و آن را به چه جهتی اند لذا به خوبی میهاي کار درست بودهخوره

شان مواجه پا در مراحل اولیه با ابهامات زیادي نسبت به ایدههاي نوشرکت. هدایت کنند تا به سرانجام مطلوب و موفقیت برسد
ماند، واي تواند فراگیر شود و بازار بزرگی پیدا کند؟ و یا در یک مجموعۀ جمع و جور باقی میهستند که آیا این ایده می

کند تا نسبت به ظرفیت ایدة میها کمک و راهنمایی دهد و در این موارد به شرکتها را مورد بررسی قرار میکامبیناتور ایده
.کار را جلو ببرند

دهد ولی در حال حاضر بیشتر به گذاري مورد توجه قرار میکامبیناتور هر چند هر نوع شرکت نوپایی را براي سرمایهواي
دي کسب ها تجربیات زیاکامبیناتور در این زمینههاي تحت وب و کاربردهاي موبایل توجه دارد، کارشناسان وايسیستم

.هاي نوپا به نحوي مطلوب یاري رساننداند و به خیلی نکات ریز نیز اشراف دارند تا بتوانند به شرکتکرده

.کندیمنیمأتيکاريفضاهاشرکتيبراناتوریکامبيوا

مراحل اولیه را هایی که ها در مراحل بعدي است، شرکتدهد کمک به شرکتکامبیناتور انجام میکار مهم دیگري که واي
گذاران در گذارند، در برخورد با سرمایهاند و براي رشد و توسعه قدم به مراحل بعدي براي جذب سرمایه بیشتر میگذرانده

. هاستکامبیناتور همراه شرکتها را جذب کنند وايهاي بزرگی که ممکن است بخواهند آنمراحل بعدي و شرکت
تر از آن اینکه به دهد ولی مهمهاي بزرگ انجام میگذاران خطرپذیر و یا شرکته سرمایهکامبیناتور معرفی اولیه را بواي

اي در طرف مقابل شکل گرفت در قطعی کردن دهد و عالوه بر آن اگر عالقههاي نوپا نحوة ارائۀ خود را آموزش میشرکت
کند به ها همکاري میهاي نوپایی را که با آنکتکامبیناتور شرواي. کندها کمک میمعامله و سرانجام رساندن آن به شرکت

.گیرندهاي بزرگ قرار میگذاران و شرکتکند که با این اعتبار بهتر مورد توجه سرمایهنوعی اعتباربخشی نیز می
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.رودیمجلوتنگاتنگوفشردهکارها

انجام کارهاي اداري و حقوقی مورد حمایت دهد نسبت بههاي نوپایی را که زیر پوشش قرار میکامبیناتور کلیۀ شرکتواي
ها یادآور همچنین به شرکت. کندها کمک میدهد و براي جلب و استخدام نیروي انسانی مورد نیاز نیز به آنکامل قرار می

. دهنداي را الزم است به عنوان اختراع ثبت کنند و چه موقعی این کار را انجام شود که کدام یک از دستاورد نوآورانهمی
شود که دهد و موجب میهاي احتمالی انجام میها کار حکمیت بین شرکا را در صورت بروز اختالفکامبیناتور عالوه بر اینواي

.اختالف احتمالی به ضررهاي بزرگی براي شرکت منجر نشود

.داردیمهمنقشآموزش و راهنمایی 
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دهد واقعاً به هیچ طریق دیگري قابل دسترسی نیست هاي تحت پوشش انجام میشرکتکامبیناتور نسبت به هایی که وايراهنمایی
.اند کمتر ممکن است بتوانند تجربیات خود را در اختیار دیگران بگذارندزیرا کسانی که به تجربیات ارزشمندي دست یافته

اي دو هاي نوپا به صورت مجموعهشرکت. گذاري در هستۀ اولیه را داراستکامبیناتور روش جالب توجهی براي سرمایهواي
نوبت اول هر سال از ژانویه تا مارس و نوبت دوم از ژوئن تا اوت را . گیرندشوند و تحت پوشش قرار مینوبت در سال بررسی می

.گیرندشوند و تحت حمایت قرار میاي چند شرکت نوپا پذیرفته میشود، در هر دورهشامل می

به جاي دریافت برنامۀ تجاري کسب و کار، متقاضیان باید یک . اي داردکامبیناتور نیز روش ویژهارسال تقاضا به واي 
ها، متقاضیانی که از شرایط الزم برخوردار باشند به جلسۀ حضوري پس از بررسی اولیهۀ پرسشنامه. پرسشنامه را تکمیل کنند

.گیردی سریع صورت میگذاري خیلگیري براي سرمایهشوند و پس از آن تصمیمدعوت می

گیرند باید براي دورة سه ماهه به درة سیلیکون بیایند و مقیم شوند در این دوره هایی که مورد پذیرش قرار میبیشتر شرکت
هاي آموزشی در ها و کارگاهبرگزاري همایش. شوند تا با تمرکز بر روي توسعۀ محصول کار کنندها راهنمایی میشرکت
هاي ارزشمندي براي توانمندسازي کارآفرینان جوان کامبیناتور است و فرصتهاي دائمی در واياز فعالیتهاي مختلف زمینه

.کندفراهم می

ها و اي شرکتکامبیناتور است که به ارتقاي حرفههاي وايهاي مختلف یکی از سنتکار گروهی و مشاوره و گفتگو بین شرکت
. کندها کمک میوري آنافزایش بهره

.یآموزشيهادوره
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.ندیآیمکمکبههميافزارسختامکانات

شود که در این برنامه یک سخنران مدعو در جمعی برگزار میاي، هر هفته، یک شب برنامۀ شام دستهدر این دورة ده هفته
ها، بین مؤسسین شرکتها ازمعموالً سخنران. کنداندازي یک شرکت نوپا سخنرانی میهاي مختلف راهها و جنبهزمینه

. شوندهاي بزرگ دعوت مینگاران، و مدیران اجرایی شرکتدانان، حسابداران، روزنامهگذاران خطرپذیر، حقوقسرمایه
کنند و در مواردي نیز ممکن است هاي نوپا سخنرانی خود را ختم میها به شرکتاي از راهنماییها معموالً با مجموعهسخنران

.گذاري کنندمند شوند و در آن سرمایها عالقهبه یک شرکت نوپ

شوند و شرح زندگانی و کار و تالش آنان و بیان تجربیاتشان اي نیز حاضر میهاي بعد از شام سخنرانان برجستهدر سخنرانی
هاي ت بحثگاهی اوقا. شودبعد از سخنرانی معموالً پرسش و پاسخ برگزار می. براي کارآفرینان جوان بسیار آموزنده است

هاي برنامۀ شام هفتگی اعم از توسعۀ ارتباط کارآفرینان با یکدیگر در یک محیط دوستانه حاشیه. گیردآموزنده و جالبی در می
. و ارتباط با سخنرانان هم جالب است

الت و کارهاي خود توانند محصوهاي نوپا میشود که همۀ شرکتگذاران برگزار میبعد از حدود ده هفته یک روزِ ویژة سرمایه
هاي نوپا محصول اولیۀ خود را ده هفته معموالً دورة زمانی مناسبی است که شرکت. گذاران ارائه کنندرا به گروهی از سرمایه

.تر هم به نتیجه برسندها ممکن است سریعآماده کرده باشند و حتی بعضی از آن

اي و به صورت گروهی هاي زمانی ده هفتهاي و در دورهموعهها به صورت مجگذاري و تحت پوشش قراردادن شرکتسرمایه
هاي نوپا هم در کنار یکدیگر بهتر کند، و شرکتوري بیشتري حاصل میکامبیناتور بهرهفواید زیادي دارد، براي گردانندگان واي

هاي زیادي را امبیناتور شرکتکاز آنجا که واي. رسندتري میکنند و با کمک و همکاري با یکدیگر به نتایج مطلوبرشد می
اند و شبکۀ ارزشمندي را ایجاد کامبیناتور بیرون آمدههایی هستند که از وايحمایت کرده است، تعداد خیلی زیادي هم شرکت

.رسانندهاي ارزشمندي دارند و در موارد گوناگون به یکدیگر یاري میکنند که با همدیگر ارتباط و همکاريمی
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.گذارانهیسرمابهدهادستاورۀارائ

کامبیناتورفلسفۀ واي
وري خیلی بهتري خواهند داشت لذا هاي کاردرست وقتی در شرایط مناسبی قرار گیرند بهرهکند خورهواي کامبیناتور فکر می

در . جلو ببرندوري هر چه بیشتر کارشان را هاي نوپا بتوانند با بهرهکامبیناتور ایجاد محیطی است که شرکتفلسفۀ اصلی واي
گیرد و هاي اولیه شرکت شکل میوري همراه است و در ماههاي یکی، دو ماه اول با بیشترین بهرهها، فعالیتبسیاري از شرکت

کند در این کامبیناتور فکر میواي. ها مغتنم است لذا هر امري که بتواند به این امور کمک کند براي شرکت. یابدسامان می
وري همراه بوده ها اذعان دارند که ده هفتۀ اول برایشان با بیشترین بهرهاست زیرا بسیاري از مؤسسین شرکتکار موفق بوده

.است

. کند دخالت کندگذاري میها سرمایههاي نوپایی که در آنکند هر چه ممکن است کمتر به کار شرکتکامبیناتور سعی میواي
هاي بعدي حضور داشته گذاريخواهد لزوماً در سرمایهکند، نمیها را طلب نمیتکامبیناتور عضویت در هیئت مدیرة شرکواي

گذاران دنبال آن هستند، هاي مشابهی که معموالً سرمایهکند و به چنین موقعیتها را رد نمیباشد، تصمیمات راهبردي شرکت
دهد ولی ها به صورت پیشنهادي ارائه میشرکتکار و توصیه برايدر مقابل واي کامبیناتور مقدار زیادي راه. توجهی ندارد

کامبیناتور دقیقاً فهمیده است واي. هاستگیري نهایی با خود شرکتها هیچ فشاري وجود ندارد و تصمیمنسبت به پذیرش آن
دید این امر هاي نوپا کشانده است و در واقع بدون تراندازي شرکتاي است که گروهی را به راهکه مستقل بودن اولین انگیزه

پردازند، با ها میگذارانی که به کنترل شدید شرکتسرمایه. رساندهاي نوپا را به موفقیت میخود یکی از نکاتی است که شرکت
.کشندها را به مسیر نابودي میدست خودشان شرکت
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ا پس از قوام اولیه در صورت دهد که شرکت رهاي نوپا اجازه مییک نکتۀ مهم دیگر این است که واي کامبیناتور به شرکت
پذیر است که تا وقتی شرکت هنوز کوچک است ها توجیهاین کار بعضی وقت. هاي بزرگ بفروشندتمایل مؤسسین به شرکت

. گذاري بیشتر بروند و حرکت را از نو شروع کنندمیلیون آن را به فروش برسانند به جاي آنکه دنبال سرمایهدر مقابل چند
هاي بزرگ دیگر نیز معمول رسد این امر بین شرکتکند و به نظر میها را در مراحل اولیه خریداري میشرکتگوگل، معموالً

.تواند در آینده اهمیت بیشتري پیدا کندخواهد شد و لذا این نکته می

گویند ولی به ن نه نمیگذاران دریافت کنند به آگذاري سنگینی از جانب سرمایههاي نوپا اگر پیشنهاد سرمایهمعموالً شرکت
کامبیناتور با اینکه هاي جوان هم کم جذاب نیست و وايایم که پیشنهاد فروش شرکت در مراحل اولیه براي خورهکرات دیده

.اگر شرکتی به شرکت سهامی عام تبدیل شود خیلی بیشتر سود خواهد برد ولی تابع نظر و عالقۀ مؤسسین شرکت است

پذیر است؟ قطعاً به این خاطر نیست که صرفاً چون مردمان خوبی هستند لذا با انعطاف گونه انعطافکامبیناتور اینچرا واي
گذاري اندك به شرکت وارد نظر کسب و کار نیز این کار به مصلحت است و چون با سرمایهکنند بلکه از نقطهبرخورد می

هاي بهترین کار ارائۀ بهترین پیشنهادهاي ممکن به خورهشود و درواقعگذار به مؤسسین منتقل میشود، قدرت از سرمایهمی
.هاستکاردرست به عنوان مؤسسین شرکت

گذاري در هستۀ اولیه باشد، و براي هاي نوپا براي سرمایهکامبیناتور این است که اولین انتخاب همۀ شرکتهدف اصلی واي
هاي نوپا د کند، چون در غیر این صورت اگر مؤسسین شرکتموفقیت در این راستا باید با همه به طور درست و منعطف برخور

کامبیناتور در آینده ها نیز رغبتی به همکاري با وايکامبیناتور احساس رضایت خاطر نکنند دیگر شرکتاز همکاري با واي
اگر عملکرد بدي از آمیز نیز که با یکدیگر در ارتباط هستند، آنان نیزگذاران مخاطرهطور سرمایهو همین. نخواهند داشت

.کامبیناتور ببینند رغبتشان براي همکاري در آینده کم خواهد شدواي

که شروع به کار کرده است تا 2005از سال . کامبیناتور مسیر موفقی را پشت سر گذاشته استرسد وايتا کنون به نظر می
مؤسس شرکت تبدیل شده است و مجموع 1500اي با بیش ازشرکت نوپا تأسیس کرده و به جامعه700بیش از 2014سال 

.میلیارد دالر است30هاي تأسیس شده بیش از ارزش شرکت

نگاه به آینده

اندازي گذاري و راههاي مورد عالقۀ خود براي سرمایهعنوان یکی از انکوباتورهاي برتر با نگاه به آیندة زمینهکامبیناتور بهواي
ها نگاهی به این فهرست بسیار آموزنده است، ولی باید توجه داشت که مخاطب آن. هاي جدید را منتشر کرده استشرکت

. ها توجه شودبعضی تفاوتعمدتاً بازار آمریکا است و در شرایط دیگر باید به

انرژي. 1
به (در طول زمان، هر گاه هزینۀ انرژي، میزان قابل توجهی کاهش یافته . توجهی با کیفیت زندگی داردهزینۀ انرژي ارتباط قابل

انرژي ارزان قیمت سهم زیادي در کاهش فقر . کیفیت زندگی نیز به شدت بهبود یافته است) عنوان مثال با اختراع موتور بخار
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اقتصاد، کاهش جنگ، تضمین آیندة پایدار، تولید آب و غذاي همچنین منابع جدید انرژي، به محیط زیست، . کندایفا می
هاي دیگر است، منابع جدید باید بعد اقتصادي مساله مسلط بر جنبه. کندتر و بسیاري موارد دیگر کمک شایانی میفراوان

. انرژي نیز بسیار مهم استعالوه بر تولید، انتقال و ذخیره سازي. ارزان تر از منابع قدیمی باشند و به نیاز جهانی پاسخ دهند
توسعۀ توانایی . تر کنندهاي جدید عالی باشند و همچنین انتقال انرژي را راحتتوانند براي انرژيهاي تا ده برابر بهتر میباتري

.ها یکی از موارد بسیار مورد توجه استسازي باطريذخیره

هوش مصنوعی. 2
هاي باهوش روي این مساله کار رسد که تعداد کافی انساند، ولی به نظر میاي که دارهوش مصنوعی به نسبت تأثیر بالقوه

کنند، و دالیل خوبی براي هر دوي هاي باهوش بسیاري در مورد هوش مصنوعی با ترس و حیرت صحبت میانسان! کنندنمی
دو بخش کامالً متفاوت قبل از هوش تواند فناوري را در طول تاریخ بهرسد که این مساله میاما به نظر می. ها دارنداین حس

.مصنوعی و بعد از آن تقسیم کند

رباتیک. 3
براي مثال، ما . تعریف ما از ربات بسیار گسترده است. ها، وسیلۀ اصلی ما براي انجام کارها در جهان فیزیکی خواهند بودربات

کنند فضا را کشف کنیم و حتی بدن خود ما کمک میها هستند که به ربات. دانیمیک اتومبیل تمام اتوماتیک را یک ربات می
.انسان را

فناوريزیست. 4
هاي زیادي دستورالعمل. شناسی دست خواهیم یافتهاي واقعی و زیادي در زیسترسد که ما در نهایت به پیشرفتبه نظر می

، ادغام انسان و کامپیوتر، دانلود خاطرات، ها برویم؛ کند کردن پیريوجود دارد براي اینکه ما بتوانیم به مبارزه با بیماري
مشخص است که این مساله به شگفت انگیزترین، قدرتمندترین و بحث برانگیزترین مساله در چند ... . نویسی ژنتیکی و برنامه

شده العاده سریع و ارزانفوقDNAخواندن . 1970ها در دهۀ چیزي شبیه به بحث ریزرایانه. دهۀ آینده تبدیل خواهد شد
ما به ویژه به کاربردهاي . DNAتر از نوشتن حتی شاید کاربردهایی بسیار جالب. کاربردهاي جالب بسیاري وجود دارد. است

هاي توانند به سرعت باعث ایجاد بیماريها میبراي مثال اگر میکروب. مندیمها عالقهفناوري در جلوگیري از بیماريزیست
.هاي سریع و خوب تهیه کردها، درمان و واکسنده از همان میکروبتوان با استفاعفونی شوند، می

بهداشت و درمان. 5
درصد از تولید ناخالص داخلی ما صرف 20نزدیک به . سیستم بهداشت و درمان در ایالت متحده به شدت مشکل دارد

براي ایجاد خدمات بهداشتی و درمانی با هایی ما  به راه. این مساله غیرقابل تحمل است. شودهاي بهداشت و درمان میهزینه
هاي ما به ویژه به مراقبت. کنندهاي گزاف غیرواقعی اداره میهایی که سیستم را با هزینهمندیم، نه در شرکتهزینۀ کم عالقه

ها از جهات حسگرها و داده. ترین راه براي بهبود سالمت باشدمند هستیم، شاید این راه بهترین و بهینهگیرانه عالقهپیش
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کار روي تجهیزات پزشکی نیز زمین حاصلخیزي براي . هاي بهداشتیویژه در مبحث مراقبتبسیاري قابل توجه هستند، و به
.شودکسب و کارهاي جدید محسوب می

دارو. 6
ما در این . کنندمیهاي جدید دارو را تولیدهایی هستیم که از راهما به دنبال شرکت. تر شده استتولید دارو، کندتر و گران

. هاي جدید تولید دارو مورد توجه ماستتوجه به داروهاي جدید و روش. ایماي داشتهزمینه نگاه گسترده

آب و غذا. 7
تواند این مساله را به طور قطع، فناوري می. اي نزدیک، از نظر در دسترس بودن آب و غذا با مشکل مواجه خواهیم شددر آینده

نورمن «پذیر است، ولی ما به پیشرفت دیگري نیاز داریم، چیزي در مقیاس آنچه هاي بزرگ امکانوآورين. بهبود بخشد
گاه از توانست تولیدات کشاورزي را در جهان به شدت افزایش دهد و گه» انقالب سبز«او با شکل دادن به . انجام داد»بورالگ

.شودمییاد» مردي که یک میلیارد نفر را نجات داد«او به نام 

آموزش. 8
اولین تالش براي اصالح . توانیم انجام دهیماگر ما بتوانیم آموزش را اصالح کنیم، هر کار دیگري در این فهرست را نیز می

این خوب است، ولی . آموزش از طریق استفاده از فناوري، استفاده از اینترنت براي انتقال محتوا به مخاطبان گسترده بود
اي از فناوري با تک تک افراد هایی که تودهبه خصوص راه. هاي بسیار بیشتر استۀ کامالً متفاوت و با قابلیتاینترنت یک رسان

. در تعامل است، بسیار مورد توجه ماست
هاي جدیدي براي انجام ممکن است که این روش، نیازي به پیشرفت فناوري به معناي کالسیک نداشته باشد، اما حداقل به راه

.نیاز داردکارها 

هاي اینترنتزیرساخت. 9
خواهیم مطمئن باشیم که این امکان همیشه در اختیار ما باشد اعم از ما می. توانیم زندگی بدون اینترنت را تصور کنیمما نمی

ي در ما به کاربردهایی که باعث تغییرات بنیاد. آفرین استاینترنت یک قدرت تحول. حفظ امنیت تا روابط آزاد و زیرساختی
دهد که به صورت اینترنت به مردم سراسر جهان اجازه می). بیتکوین یک مثال قابل توجه است. (شود، عالقه مندیمجامعه می

. هاي مهم انجام بدهندهماهنگ، کارهایشان را در مورد بیزینس
-APIیک موضوع مهم  ificationها از طریق هرچه بیزینس. استAPIشودتر میینترنت قويشوند، اتر میدر دسترس.

دولت. 10
افزارهاي اما دولت یک مشتري بزرگ براي نرم. کنندافزار تولید میتعداد بسیار کمی از کسب و کارهاي جدید، براي دولت نرم

هاي هاي بهتري تهیه نماییم، به کاربرد اینترنت در مقولهافزارهاي قدیمی نسخهخواهیم براي نرمعالوه بر اینکه می! بد است
. مندیمی براي خدمات اجتماعی عالقههاي مالجدید نیز مانند کمک
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تکامل انسان. 11
هاي بسیاري این یک مقولۀ بسیار کلی است، چون راه. دارندمندیم که در جهت تکامل انسان گام برمیهایی عالقهما به شرکت

ها به ما کمک ربات. کنیمتر و هوشمندتر زندگی کند که طوالنیفناوري به ما کمک میزیست. براي انجام این امر وجود دارد
اي کنند که روي کارهاي سادهافزارها به ما کمک مینرم. توانیم انجام دهیم را پیش ببریمکند که کارهاي فیزیکی که نمیمی

و غیره. کنیم که خودمان را بهتر سازماندهی کنیمهاي بزرگ ما کمک میکنند تمرکز کنیم و به گروهتر میکه ما را خوشحال

واقعیت مجازي و واقعیت تکمیلی. 12
شود که موجش در حال آمدن است و االن اما احساس می. اي بودندنشدههاي محققواقعیت مجازي و واقعیت تکمیلی، وعده

.هاستوقت مناسب براي محقق کردن آن

دانش. 13
هاي سیاسی کاربردي ندارند و مهارتهاي منابع مالی سابق، امروزهمدل. رسد که دانش از اعتبار ساقط شده استبه نظر می

.جایگزین نبوغ علمی شده است
تواند ها توسعۀ علمی میاي وجود دارد که در آنهاي گستردهحوزه. هاي جدید براي تحقیقات پایه نیاز داریمما به بیزینس

.تر و بهتر براي رفتن به فضانارزاهاي شناسی، علوم اعصاب، راهکاربردهاي تبلیغاتی زیادي داشته باشد؛ مواد، مهندسی بوم

حمل و نقل و مسکن. 14
. کنندشود و مردم حجم زیادي از وقت را با نارضایتی صرف حمل و نقل میتقریباً نیمی از انرژي براي حمل و نقل صرف می

کن به صورت پیوسته در جایی دارند و مسبهمردم هنوز نیاز به جا. تعامل رو در رو همچنان از اهمیت زیادي برخوردار است
تر، در ما دنبال راهی هستیم براي اینکه مردم راحت. حال گران شدن است که تا حدي ناشی از مشکالت حمل و نقل است

ها کوتاه تر شوند و حمل و جاییمندیم که جابهبه ویژه عالقه. هاي بهتر و با تعامالت بهتر در کنار یکدیگر زندگی کنندمکان
. ترها سبکنقل

یک میلیون شغل. 15
هاي مختلفی وجود دارد که حوزه. هایی را پیدا کنیم که پتانسیل تولید یک میلیون شغل را داشته باشندباید شرکت

کند و برعکس و انسان در بسیاري از موارد بهتر از کامپیوتر عمل می. توانند نیروي کار را بین مردم و کامپیوتر تقسیم کنندمی
هاي زیادي وجود دارند که نیاز به نیروي کار جایی که شرکتبه حجم زیادي از نیروي انسانی نیاز دارند و از آنهابرخی از آن

.ماهر و توانا دارند، این یک استراتژي خوب براي کسب و کار است

نویسیابزارهاي برنامه. 16
برند همچون ها از آن بهره میمحصوالتی که آندهند؛افزار، بیش از پیش زندگی امروز ما را شکل میدهندگان نرمتوسعه

ها در ما قصد داریم که به آن. شودها ارائه میافزارهایی دارد که توسط آنسزایی برنوع و کیفیت نرماهرمی قدرتمند، تأثیرات به
ما . ویسی و ویرایش کد داردنالبته این مهم ارتباط مستقیمی با مقولۀ برنامه. تر کمک کنیمافزارهایی بهتر و سریعمساخت نر
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افزارهایی را توسعه دهیم که بتوان تواند بسیار مهم باشد که بتوانیم از طریق ساخت محصوالتی نرممعتقدیم که این امر می
نویسی نسبت به ها به دلیل تمایزي که در هوشمندي زبان برنامهوركفریم. براي بخش وسیعی از جامعۀ ما مورد قبول باشد

و حال سؤالی که براي ما مطرح . گرددها میصوالت دارد، محصول بهتري است و فعالیت ما اغلب حول همین واسطبقیۀ مح
نویسی باید سراغ چه چیزهاي دیگري برویم؟شود این است که پس از زبان برنامهمی

)2نسخۀ (هالیوود. 17
در سال . شوندشان در یوتیوب کشف و معرفی میشوند، بلکه توسط هوادارنها کشف نمیمشاهیر جدید توسط استعدادیاب

درست مثل مشاهیر آینده که هیچ شباهتی به مشاهیري . داشتند1997ها بدترین آمار تابستانی خود را از سال فیلم2014
گان کردند؛ مسئلۀ اصلی این است که دیگر آینداي خود را توسط استعدادیابان شروع مینداشتند که در گذشته فعالیت حرفه

مشاهیر . کننداي خود انتخاب میهاي آنالین و فضاي مجازي را براي رفع نیاز اهداف حرفهبه جاي حضور در یاترها، رسانه
بینیم کسب و کارهاي جدیدي بر این به طور قطع می. توانند به طور مستقیم با تمام هوادارانشان ارتباط برقرار کنندامروزه می

.سزایی در این تغییرات بزرگ دارندم بهاند که سهاساس شکل گرفته

تنوع. 18
هاي مختلف، هدف از ارائۀ محصوالت و جداي از دیدگاه. نیروي کار متنوع هم براي کسب و کار مفید است هم براي جهان ما

ئۀ خواهیم مرکزي غیرانتفاعی براي اراهاي بزرگ براي بخش زیادي از مردم است؛ ما میخدمات ما فراهم کردن فرصت
.هاي نوین تأسیس کنیم که براي اکثر مردم با هر سلیقه، سن، نژاد، جنسیت و فرهنگی جذاب باشدفناوري

یافتهکشورهاي توسعه. 19
هاي میلیون افزایش و توسعۀ شرکت. صدها میلیون نفر از مردم در سراسر جهان، تجربۀ کار با محصوالت هوشمند را دارند

کنندگان جدید مخصوصاً در کشورهاي چین، هند و جنوب شرق آسیا براساس خدمت به مصرفمحور در آینده دالري فناوري
ها، در بسیاري از این بازارها به همان اندازه دشوار است چون زیرساخت حمل و نقل و ساخت شرکت. تمرکز خواهد کرد

. پرداخت هنوز فراهم نشده است

افزارهاي شرکتینرم. 20
گونه این. گیرد، با وجود ترسناکی و هیبتشان، بسیار سودمندندهاي عظیم مورد استفاده قرار میکمپانیافزارهایی که در نرم
.اندافزارها براي حل مشکالتی براي هر گونه کسب و کار و تجارت ساخته و ارائه شدهنرم

:کنیمت است معرفی میافزارها بسیار پراهمیدر اینجا سه مشخصۀ اصلی را که براي ما در طراحی و ارائه نرم

افزارهاي پرهزینهافزارهاي ارزان با کارایی نرمساخت و ارائه نرم-

هاي تجارتی متوسط و خرد ارائه کردیم که در افزارهایی را براي شرکتافزارهاي شرکتی، ما نرمبه دلیل هزینۀ بسیار باالي نرم
عین هزینۀ بسیار کم کارایی بسیار باالیی دارد
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ها کارگر بعديمیلیارد-
ها هم به نوبۀ خود هر ها و تبلتموبایل. افزارهاي شرکتی هستندافزارها هستند، کاربران نرمگونه نرمکارمندانی که آشنا به این

.کنندافزارها بدل میها را به یک کاربر آشنا با نرمهاي فروشگاهنوع کارمند و کارگري را از دیپلم گرفته تا خرده فروش

شوداي دیجیتالی میرخانههر کا-
هاي مدرن از شیوة سنتی به شیوه... رود که اطالعاتشان ، خدماتشان و اي به سمت فرمی از تجارت نوین پیش میهر کارخانه

سرعتافزایشجدید،هايدادهنفوذاعمالمدرن یعنیهايشیوهکارشان را براساسوها کسبکارخانهاین. شودبدل می
.اندتنظیم کردهدیجیتالیتجاربارائۀویدي،کلفرآیندهاي

خدمات مالی. 21
اززیاديحدتاشخصیاندازپسنرخچون. کنندها در این کار خوب عمل نمیذخیرة پول کار سختی است و معموالً آمریکایی

زندگی همچون بازنشستگی یا هاي اقتصادي در ادوار مختلف توانیم با این شوكاست و ما نمیسقوطحالدر80دهۀ اوایل
انداز هاي پسحساب. گذاري بسیار ساده استهاي مناسب براي ذخیره پول یا سرمایهپیدا کردن راه. دوران بیکاري مقابله کنیم

مالی بزرگهم که در معرض نوساناتقرضهاوراقها وسهام. داردتنها بخشی از آنچه براي مقابله با تورم الزم است را نگه می
این توانندمیگذارانسرمایهحالی است کهاین در. بازگشت سرمایه وجود نداردقرار دارند و در این مورد هیچ تضمینی براي

واقعیت این است که عدة کمی تخصص کافی را . هاي محدود تعدیل نمایندمختلف یا سرمایهمبادالتطریقازرانوع نوسانات
حتی اگر . سازي آن دارند که بتوانند در نهایت بهترین مقدار سرمایه را بازگردانندبراي سرمایه گذاري، تعدیل و بهینه

. گذاري مرتبط با نوع عملکردشان استگذاري بهینه بودند، بازهم این سرمایهگذاران قادر به انتخاب استراتژي سرمایهسرمایه
توانند تمام مسائل پیچیده را در مقوالت هستند و میافزارها قادر به حل این مشکل این براي ما کامالً روشن است که نرم

.جویی در سرمایه برطرف کنندگذاري یا صرفهسرمایه

ارتباطات دوربرد. 22
هنوزماپهناي باند وسیعی که در اختیار ماست،وجودبا! شوداسکایپ جهان را تغییر داده است ولی با گذشت هرسال بدتر می

ترو باارزشترسادهحلراهسزاوار داشتن یکما. کنیماستفاده میارتباطات مخابراتی خودتریناییاز ابزارهاي ساده براي ابتد
.هستیم
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تاي
)تبارهنديکارآفرینانجامعۀ(

در درة سیلیکون 1992تبار در سال اي از کارآفرینان و فناوران هنديتبار است که توسط عده، جامعۀ کارآفرینان هنديتاي
هاي پیشرفته به طور به عنوان یک مجموعۀ غیرانتفاعی تأسیس شد و هدف آن کمک به توسعۀ کارآفرینی در زمینۀ فناوري

. شعبه فعال است60کشور دنیا با ایجاد 17ال حاضر در تبار است و در حعمده با مشارکت افراد هندي

پیشرفته هايهندي که خالقانه به نوآوري و تولید ثروت در زمینۀ فناوريبه طور عمده تربیت نسل جدیدي از کارآفرینانتاي 
.بپردازند را در دستور کار دارد

ه معتقدند کارآفرینی و تولید ثروت سعی بلیغ و ارزشمند و پردازد کهاي کارآفرینانی در درة سیلیکون میبه ترویج ارزشتاي 
. دانندهاست و همچنین، حمایت از تالش و شکوفایی کارآفرینان نوپا را گام تکمیلی در انجام رسالت خود مینظیر انسانبی

.راهبردها، و اهداف تاي به قرار زیر است

ایفاي نقش سازمانی جهانی براي پروراندن و توسعۀ کارآفرینی:اندازچشم

سازي ترویج و توسعۀ کارآفرینی با هدایت و راهبري، آموزش، و شبکه:مأموریت

هاي مندان براي فعالیتتشویق و تریت نسل آیندة کارآفرینان، حمایت از تولید ثروت، هدایت و راهبري عالقه:هاهدف
.کارآفرینانه، حمایت از توسعۀ اقتصادي
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سازمان
و آیند کارآفرینان برجسته به عنوان عضو پیوسته به عضویت تاي در می. شودتاي به طور عمده توسط اعضا اداره و گردانده می

.پیوندندمندان به عنوان عضو به تاي میسایر عالقه

اند و اي دست یافتهها و کارشناسان ارشد که به مراحل باالي حرفهاعضاي پیوسته از کارآفرینان برجسته، مدیران شرکت
دعوت براي اعضاي پیوسته فقط با . شوداند به صورت داوطلبانه با سایر اعضا همکاري و مشارکت کنند، تشکیل میمایل

1500اعضاي پیوسته حق عضویتی معادل . شوندگیرد، پذیرفته میها و تأییدهاي الزم صورت میعضویت که براساس بررسی
کنند و عالوه بر رضایت خاطري که با همکاري با کارآفرینان جوان از طریق تاي براي آنان فراهم دالر در سال پرداخت می

گذاراي ر توسعۀ شبکه ارتباطی با سایر اعضاي پیوسته و داشتن موقعیت همکاري و سرمایهشود از موقعیت حضور در تاي دمی
برندهاي نوپا سود میدر شرکت

اي خود را ارتقا دهند و با سایر اند به کمک تاي توانایی حرفهمندان به عضویت در تاي کارآفرینانی هستند که مایلعالقه
شعبه در سرتاسر دنیا عضو تاي 61نفر در 13000در حال حاضر بیش از . برقرار کنندکارآفرینان و اعضاي پیوسته ارتباط 

اي دانشجویان نیز با امتیازات ویژه. برندهاي آموزشی بهره میهستند و از ارتباط با یکدیگر و شرکت در سمینارها و کارگاه
ضویت ضروري است که پس از بررسی الزم و احراز براي عضویت در تاي ارسال درخواست ع. توانند به عضویت تاي در آیندمی

.شود را باید پرداخت کنندشود، هر یک از اعضا حق عضویتی که همه ساله تعیین میشرایط، متقاضی به عضویت پذیرفته می

رأي آنان هاي تاي، هیئت امنا است که از بین اعضاي پیوسته و با گذاري و کنترل و نظارت بر فعالیتترین مرجع سیاستعالی
.شوندانتخاب می

دهد و مدیران اجرایی را انتخاب ریزي و قبول عضویت و غیره تشکیل میاي براي برنامههاي اجرایی ویژههیئت امنا کمیته
هایی همچون انستیتو تاي، تاي انجلز و غیره به قرار زیر صورت هاي عمدة تاي در قالب زیرمجموعهکند ولی فعالیتمی
.گیردمی

یتو تاي انست
در تاي به طور دائمی موضوع آموزش و انگیزه دادن و آماده کردن کارآفرینان در دستور کار قرار دارد و این مهم در انستیتو 

کند تا هاي آموزشی برگزار میمندان مرتباً دورهانستیتو تاي براي اعضاي تاي و سایر عالقه. شودتاي به اجرا گذاشته می
. اي آنان هستندها عمدتاً اعضاي پیوستۀ تاي و شبکۀ همکاران حرفهبرگزارکنندگان این دوره. فزایش دهدها را اهاي آنمهارت

کسانی که در مرحلۀ راه اندازي یک کسب . هاي تاي به راستی براي کارآفرینان مفید و مغتنم استهاي آموزشی و کارگاهدوره
توانند به تر هستند میکنند و یا حتی در مراحل بدويوکار را دنبال میاندازي یک کسبهاي اولیۀ راهوکار هستند و یا ایده

.مند شوندهاي انستیتو تاي بهرهخوبی از دوره
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.یآموزشيهاکارگاه

:هاي مورد توجه انستیتو تاي به قرار زیر استبعضی از فعالیت

هاي نوپا اندازي شرکتمباحث حقوقی در راه●
نحوة تأمین بودجۀ اولیه براي یک طرح ●
نحوة تأمین سرمایه براي یک شرکت نوپا●
هاي فروشبررسی مدل●
اندازي تیم فروشراه●
توسعۀ کسب و کار و توسعۀ بازار ●

هاي کوچک به کنندگان در گروهشرکت. شودهر دورة آموزشی و یا کارگاه به صورت تعاملی توسط خبرگان هر زمینه برگزار می
هاي ها براي سوال و جواب و برقراري ارتباط با برگزارکنندگان کارگاه و شبکهنشینند و فرصت کافی براي آنو گفتگو میبحث

است در این » داستان من«هایی تحت عنوان هاي انستیتو تاي برگزاري نشستیکی از برنامه. شودوابستۀ آنان فراهم می
پردازند که چگونه شکل گرفت و چگونه مراحل پیشرفت را طی ت نوپاي خود میها، کارآفرینان به بیان سرگذشت شرکنشست

پیوندند و یا توسط می عام به بورس میعنوان شرکت سهاهایی که در هر مرحله بهکرد و سرانجام آن چه شد؟ شرکت
کنند تا به نسل را بازگو میهاي خودشوند به طور ویژه شرح موفقیتگیرند و خریداري میهاي دیگر در اختیار قرار میشرکت

گیري در راه موفقیت از نکات مورد توجه دیگر در این ها و لحظات سخت تصمیمبیان چالش. جدید کارآفرینان انگیزه دهند
.هاستنشست
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.هستندخبرهافراددهندگانآموزشسخنرانان و 

شبکۀ راهبري تاي
. اي چاالك و متنوع از مربیان و مدیران برجسته است که با کارهاي گوناگون در تاي فعال هستندشبکۀ راهبري تاي جامعه

هاي آموزشی ها در یک شبکۀ ارتباطی، همکاري در برگزاري دورههاي این گروه شامل ارتباط و تبادل توانمنديفعالیت
. اي در زمینۀ کارآفرینی استتبادل تجربیات حرفههاي تخصصی براي اي، و برگزاري کارگاهحرفه

تایکان
-برگزار کرد، تایکان درواقع یک جشنوارة سالیانه براي کارآفرینان است که بزرگ2013اش را درسال سالگی20تایکان جشن 

آیند که در میکارآفرین گرد هم 3000همه ساله در اواسط بهار، بیش از . شودترین نمونه در سطح جهان محسوب می
هاي جدید و متنوع در فناوري را به اشتراك و بحث و گفتگو هاي دو روزه مباحثی در زمینۀ کارآفرینی و گرایشنشست
.بگذارند

گذاران موفق به ارائۀ آفرینان برجسته و سرمایهها سخنرانان مدعو از بین کارآفرینان وفنها و نشستدر جلسات و سخنرانی
کنندگان برگزاري اجالس سالیانه تایکان موقعیت گردهم آمدن حمایت. پردازندهاي پیش رو میو چالشهاي خود دیدگاه

.دانندهاي خود و جلب همکاري میمند از سرتاسر جهان را فرصت مغتنمی براي مطرح کردن فعالیتکارآفرینان عالقه

.دهندگیرد و اخبار آن را به نحو بارزي پوشش میرار میهاي خبري قها اعم از مطبوعات و یا شبکهتایکان مورد توجه رسانه
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.یکی از جلسات سالیانۀ تایکان

نجلزاتاي
هاي نوپا در مراحل اولیه مرهون دسترسی به منابع مالی الزم و راهنمایی و هدایت عملیات شرکت است، این موفقیت شرکت
ها، اعضاي پیوستۀ تاي در درة شد و پیرو این فعالیتمحسوب میکنندگان تايهاي اعضاي پیوسته و حمایتامور اهم فعالیت

گذاري در مراحل اولیه در یک شرکت نوپا و هدایت و راهنمایی آنان تحت عنوان تاي اي براي سرمایهسیلیکون سازمان ویژه
مورد حمایت و پشتیبانی شرکت نوپا را20تا کنون بیش از 2010تاي انجلز از زمان تأسیس یعنی سال . انجلز تشکیل دادند

.قرار داده است

گذاري هستۀ اولیه براي یک شرکت گذاران و کارآفرینان است که نقش خود را در سرمایهتاي انجلز تأمین منافع سرمایههدف اصلی
دهد و را مورد بررسی قرار میهاهاي آنهاي نوپا، ایدهتاي انجلز عالوه بر تأمین سرمایۀ اولیه براي شرکت. کندنوپا و چاالك فراهم می

.گذاري استها به مراحل بعدي سرمایهها و رساندن آنکند و ساختاري براي تولید ارزش در این ایدهاعتباربخشی می

کند، امور اجرایی هاي الزم را براي امور اجرایی تدوین میشود که دستورالعملتاي انجلز توسط یک شوراي راهبري اداره می
تاي انجلز با اعضاي تاي . هاستگذاري و هدایت و راهبري شرکتهاي نوپا، ارزشهاي الزم براي بررسی شرکتیابیشامل ارز

.هاي احتمالی دست پیدا کنندکند تا به تبادل آرا و همکارينیز جلسات مشترکی برگزار می

تاي النچ پد
اي پذیرفته هفته5شرکت براي یک دورة 8در هر دوره هاي نوپاست که دهنده براي شرکتتاي النچ پد یک برنامۀ شتاب

.هاي شرکت مسیر پیشرفت خود را تحت نظارت و حمایت ویژه طی کندشوند تا فعالیتمی
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شود و هدف اصلی آن کمک به کارآفرینان براي رسیدن به این برنامه توسط اعضاي پیوسته و دیگر حامیان تاي برگزار می
این برنامه تشکیل مجموعۀ یکتایی از . گذاران را جلب کنندکه بتوانند پشتیبانی و حمایت سرمایهحداقل رشد اولیه است 

.مغزافزار، پول، و دسترسی به بازار است

هاي کاري گروه
هاي فناورانه است و هاي خاصی از فعالیتها زمینهبندي آنهاي کاري ساختار ویژة دیگري در تاي است که مبناي ردهگروه

کند و در هر گردهمایی در سال برگزار می4الی 3هر گروه کاري . گذاران تخصصی مرتبط هستندواقع به نوعی با سرمایهدر
هاي تخصصی در در حال حاضر گروه. گیرندهاي تخصصی و فناورانۀ رو به رشد مورد بررسی قرار میگردهمایی زمینه

.هاي زیر مشغول فعالیت هستندزمینه

انرژي ●
فزارانرم●
رایانش ابري ●
موبایل ●
اینترنت●
علوم زیستی●
هاي بزرگ داده●
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هکر دوجو

هاي هاي فناوري، کاردرستخوره. هاي پیشرفته استمندانِ کارهاي خالقانه در زمینۀ فناوريجامعۀ عالقه» هکر دوجو«
کاري تشکیل دهند، جلسات سخنرانی و سمینار و هاي کنند تا تیمکارآفرین در هکر دوجو جایگاه خود را به سادگی پیدا می

هاي خالقانه سامان هاي آموزشی براي یکدیگر برگزار کنند و زندگی اجتماعی فناورانه را با مشارکت در التذاذ فعالیتکالس
.دهند

و مأموریتهدف
مندان نویسان، و عالقهنان، برنامهبه منظور گردهم آوردن کارآفری2009هکر دوجو یک سازمان غیر انتفاعی است که در سال 

مند به هاي کاردرستی که عالقهنیز جنبۀ مثبت و خوره» هکر«به کارهاي نوآورانه و خالقانه در درة سیلیکون تشکیل شد، از 
وسعۀ آیی براي تکند و امکان گردهممندان فراهم میهکر دوجو فضاي کار براي عالقه. کارهاي خالقانه هستند مورد نظر است

.شودهاي داوطلبانه و دریافت حق عضویت از اعضا اداره میهکردوجو با کمک. نمایدها را ایجاد میتوانمندي

هاي خالقانه و مندان و فراهم کردن زیرساخت الزم براي کمک به توسعۀ فعالیتمأموریت هکر دوجو گردهم آوردن عالقه
. نوآورانه تعریف شده است

برنامه 
کند، از طرف دیگر فضاي آموزشی و هکر دوجو از یک طرف فضاي کاري فراهم می. مرکزي براي نوآوري استهکر دوجو 

مند تر بستري براي آشنایی، مراوده و همکاري یک جامعۀ عالقهدهد و از همه مهمبرگزاري سمینارها را در اختیار اعضا قرار می
.آوردافزاري به وجود میافزاري و سختاي نرمهبه کارهاي خالقانه و نوآورانه در زمینۀ فناوري

هاي آموزشی نیست، ها و کارگاهکنندة کالسخود فراهم» دوجو«هکر دوجو تفاوت اساسی با مراکز تجاري مشابه دارا ست، 
اي این امور به پردازد، درواقع به جگذاري و هدایت و راهنمایی کارآفرینان نیز نمیکند، به سرمایهخدمات کاریابی ارائه نمی

کند تا خود اعضا این امور را براي یکدیگر به عنوان اعضاي هکر دوجو عنوان یک بستر ساز براي توسعۀ توانمندي اعضا عمل می
.فراهم کنند
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.يکاريفضاها

.در سطح جهان استهاي خالقانه و نوآورانه در درة سیلیکون و فراسوي آنهاي فعالیتهدف دراز مدت هکر دوجو تعمیق ریشه

: ها به قرار زیر در نظر گرفته شده استهاي هکر دوجو ارزشدر برنامه

ها، پرینتر سه بعدي و خیلی ها، ماهوارهها، رباتسایتها، کاربردها، وبدر زمینۀ توسعۀ الگوریتم: خالقیت●
.چیزهاي دیگر

، تجربۀ هکري در درگیر شدن با کاریادگیري، هدایت و راهنمایی، تبادل اطالعات با سایرین:جستار●
.ها، مسابقات، ارتباط با سایرین، ارتباطات آنالین و مجازيسمینارها و گردهم آیی:ارتباطات●
هاها و جشنوارهشده، نمایشگاهها، گنجینۀ مطالب ضبطهاي آموزشی، سخنرانیکالس:منابع●
.هاي متنوع دیگرها، هنرمندان، و آدمسازندهبازها، ها، هکرها، شعبدهنویسگردهمایی برنامه:تنوع●
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فضاي فیزیکی 
هاي متر مربع ایجاد شده است و به عنوان یک فضاي کار عمدتاً براي تولید پروژه1500هکردوجو در یک فضاي حدود 

ی سمینارها و هاي آموزشهاي جانبی نظیر برگزاري کالساي از فعالیتدوجو مجموعهدر هکر. کندافزاري فعالیت مینرم
فضا براي . گیردها شکل میتر از همه در حاشیۀ این برنامه ارتباطات و همکاريشود و مهمها نیز برگزار میجشنواره

.هاي ورزشی، کتابخانه و غذاخوري نیز فراهم شده استفعالیت

عضویت
در هکر دوجو به معناي عضویت در یک ولی عضویت . شوداستفاده از امکانات هکردوجو با عضویت در هکردوجو فراهم می

اي است که اعضا خود، نیست بلکه به معناي ملحق شدن و اضافه شدن به مجموعه» کنندهمصرف«سازمان یا باشگاه به عنوان 
دور هم جمع شدند شکل گرفت تا فضایی براي کار 2009اي که در سال هکردوجو توسط عده. گردانندگان هکردوجو هستند

هاي کار درست فراهم کنند، با عضویت در هکردوجو، عضو جدید نیز خود به مجموعۀ ت و همکاري براي خورهو فعالی
.شودگردانندگان مجموعه اضافه می

حق راي در جلسات ماهیانه براي تدوین : اند ازدالر است، مزایاي عضویت عبارت125ماهیانه 2014حق عضویت در سال 
سی به فضا به صورت بیست و چهار ساعته و هفت روز هفته، شرکت در جلسات شام ماهیانه، هاي هکردوجو، دسترسیاست

هاي مورد نظر، حق استفادة رایگان از افزاري براي طراحی سیستماستفاده از اینترنت پر سرعت، حق استفاده از تجهیزات سخت
هایی ها و یا سخنرانیحق استفاده از هر یک از کالسهاي آموزشی، اندازي سمینار و سخنرانی و کالسمشاورة حقوقی، حق راه

تواند یک کلید درب ورودي مجموعه را از محل مخصوص در پس از تکمیل عضویت، عضو می. شودکه در هکردوجو برگزار می
اکانت شود و بااعضا موظف به رعایت ضوابط و مقرراتی هستند که توسط مجموعه اعالم می. البی ورودي در اختیار بگیرد

.گیردهاي الزم شکل میاختصاصی سایر ارتباطات و هماهنگی

.يافزارسختيکارهايفضا
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.کاريفضا

هیئت عامل
اندازي مجموعه را هاي مختلف مالی براي راههکردوجو توسط یک هیئت عامل پنج نفره از بین مؤسسان مجموعه که مسئولیت

گیري هر یک از اعضاي هیئت عامل، اعضاي باقیمانده نسبت به طبق اساسنامه در صورت کناره. شودمیاند اداره پذیرفته
کنند ولی عمالً تاکنون براي جایگزینی هر فرد جدید، اعضاي باقیمانده با مراجعه به آراي کلیۀ انتخاب فرد جایگزین اقدام می

.انداعضاي مجموعه، عضو جدید را انتخاب کرده

.کاريفضا
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هاي حقوقی الزم نیز به عهده هیئت عامل مسئول هدایت و ادارة هکردوجو در راستاي اهداف و مأموریتش است و مسئولیت
.مسئولیت مستقیم مجموعه براي دستیابی به اهداف و رسیدن به موفقیت به عهدة هیئت عامل است. هاستآن

گذاري مجموعه را خود نیز کند ولی انجام کلیۀ امور الزم در سیاستهایی را به سایر اعضا واگذار میهیئت عامل مسئولیت
کنند که یک جلسۀ حضوري و یک جلسه به صورت اعضاي هیئت عامل در هر ماه دو بار جلسه برگزار می. شوددار میعهده

ردي و اجرایی با هاي راهباعضاي هیئت عامل با شرکت در جلسات عمومی نسبت به تدوین سیاست. شودآنالین برگزار می
.کنندتبادل نظر با سایر اعضا اقدام می

هاي باشد، فعالیتدار نمیتأکید این نکته نیز ضروري است که هیئت عامل، هیئت مدیره نیست و وظایف مدیریتی را عهده
کند و نسبت به میدر واقع هیئت عامل گردش امور را تنظیم . اجرایی روزانه براي گردش امور نیز به عهدة هیئت عامل نیست

هاي اجرایی عمدتاً به عهدة اعضاست که مسئولیت. دهدگذاري الزم را انجام میپیشبرد مجموعه در راستاي اهداف، سیاست
هیئت عامل در صورت نیاز کارکنانی را براي انجام امور اجرایی . هاي مورد نظر خود را انجام دهندامور مربوط به خود و برنامه

. ردگیبه خدمت می

بینی نشده ها و غیره به عهدة هیئت عامل است و نسبت به موارد پیشها در زمینۀ عضویت، فعالیتنامهتنظیم مقررات و آئین
تواند نسبت به لغو عضویت در صورت عدم رعایت مقررات از جانب اعضا، هیئت عامل می. کندنیز هیئت عامل اتخاذ تصمیم می

هاي راهبردي و کند و با تعامل با اعضا سیاستدر جلسات عمومی با سایر اعضا تبادل نظر میهیئت عامل با حضور. اقدام کند
.کنداجرایی را تدوین می

.یورزشيفضا
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.کتابخانه

ها به طور این شرکت. کنندتا کنون از هکردوجو چندین شرکت نوپا بیرون آمده است که مسیر پیشرفت و توسعه را طی می
ها و مأموریت هکر هایی براي نشان دادن ثمربخشی هدفکنند و مصداقافزاري فعالیت میهاي نرمزمینۀ سیستمعمده در 

.دوجو هستند

.هاي زیر اجرایی شدندهاي هکر دوجو با اجراي برنامههدف و مأموریت

ارائۀ فضاهاي کار اشتراکی●
هاها و جشنوارهاههاي آموزشی، نمایشگها و کارگاهایجاد امکان برگزاري کالس●
.ایجاد بستر الزم براي ایجاد روابط فناورانه بین اعضا، براي همکاري با یکدیگر●

.هاي نوپای شرکتعموميفضا
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هاي خالقانه و نوآورانه هاي جدید با ایدههاي نوپاي مستقر در هکر دوجو راه را براي کمک به توسعۀ شرکتموفقیت شرکت
.گشودهر چه بیشتر خواهد 

!يهمکاروارتباطيبرقرار



هادانشگاهکارآفرینی در 
هاي پژوهشی و هاي خالقانه در آزمایشگاهها در درة سیلیکون، و به ویژه دانشگاه استنفورد، از دیر باز کانون توسعۀ ایدهدانشگاه

ولی دانشگاه معتبر کالیفرنیا در برکلی نیز در طرف دیگر خلیج سانفرانسیسکو به این . اندها به محصوالت تجاري بودهتبدیل آن
هر چند که در برکلی بیشتر روحیۀ آکادمیک و فرهنگی قالب بود و به تجاري سازي محصوالت مهم توجه داشته است

شد ولی اخیرا در برکلی نیز به این مهم بهاي کافی داده شده است و اکو سیستم درة سیلیکون نیز تر توجه میبنیان کمدانش
. در شتاب بخشیدن به آن به نحو مطلوبی کمک کرده است

هاي استنفورد و برکلی اعم از استادان، پژوهشگران، و دانشجویان در بدو ورود و آغاز فعالیت در هر یک از دانشگاهدانشگاهیان 
با پذیرش و امضاي منشور اخالقی دانشگاه، موظف به رعایت آن هستند از جمله موارد ذکر شده در منشور اخالقی رعایت 

دستاوردهایی که با استفاده از امکانات دانشگاه . بنیانِ دانشگاهیان استحقوق معنوي و مادي دانشگاه در دستاوردهاي دانش
اي مسؤل کمک به ها دفاتر ویژهدر دانشگاه. رایت مطرح شوندحاصل شده است و ممکن است به صورت ثبت اختراع و یا کپی

ماند، در عین حال این ها محفوظ میرایت هستند که البته حقوق دانشگاه در آندانشگاهیان براي ثبت اختراع و یا ثبت کپی
کنند و دفاتر نسبت به واگذاري حق استفاده از این دستاوردها به متقاضیان اعم از صاحبان ایدة اولیه و یا سایرین اقدام می

د که صرف ها از این راه درآمدهاي سرشاري دارندانشگاه. دارندحقوق دانشگاه را با دریافت مبالغی از متقاضیان محفوظ نگاه می
اي از وکالي مبرز که در استخدام دانشگاه هستند و بعضی دفاتر عده. شودهاي پژوهشی و سایر امور دانشگاه میتوسعۀ فعالیت

.کنندها همکاري میحقوقی در این امر با دانشگاه

کنند، التحصیالن کمک میان و فارغدهنده نیز به کارآفرینی توسط استادهاي شتاباندازي مراکز رشد و برنامهها با راهدانشگاه
ها هاي نوپا در جوار دانشگاهاندازي شرکتگردد ولی راههاي اخیر بر میها به سالهر چند راه اندازي مراکز رشد در دانشگاه

.بنیان دانشگاهیان تبدیل شده استاي از تجاري سازي دستاوردهاي دانشاي طوالنی دارد و به مدل جا افتادهسابقه

.  شویمهاي استنفورد و برکلی آشنا میهاي کارآفرینی در دانشگاهر این بخش با فعالیتد
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کارآفرینی در استنفورد 

دانشگاه استنفورد

ۀشده و درنتیجه ارائهاي انجامپژوهشها عالوه بر وظایف آموزشی و پژوهشی به موضوع تولید فناوري از دلِامروزه دانشگاه
کارآفرینی، توجه جدي دارند ولی این مقوله در دانشگاه استنفورد واقع در ۀهاي نوپا و توسعصورت شرکتبازار بهها به فناوري

به موضوع کارآفرینی توجه جدي 1940ۀاي قدیمی دارد و استنفورد اولین دانشگاهی است که از اواخر دهدرة سیلیکون ریشه
هاي ویلیام دو تن از فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد مهندسی برق به نام،ردمایکل ترمن استاد مهندسی برق در استنفو. کرد

سنج کارشناسی ارشد خود را که یک نوسانۀهیولیت و دیوید پاکارد را تشویق کرد که با تأسیس یک شرکت، دستاورد رسال
پدري پاکارد در پالوآلتو در نزدیکی ۀرا در گاراژ خانhpسازي کنند و به بازار عرضه نمایند، آنان شرکت صوتی بود تجاري

گذاري کردند و با تولید و فروش دستگاه نوسان سنج صوتی به طور عمده به شرکت والت دیسنی، اولین دانشگاه استنفورد پایه
مراحل رشد خود را تا تبدیل به شرکتی بزرگ hp، شکل دادندشرکتی شدند که از استنفورد بیرون آمد و درة سیلیکون را 

.هاي پژوهشی دانشگاهی را اعتبار بخشیداز دل فعالیتبراي کارآفرینییکرد و الگو و مدلطی

هاي متعدد دیگري دستاوردهاي پژوهشی در دانشگاه استنفورد را تجاري سازي کردند و به بازار عرضه پس از آن شرکت
دانشجوي دکتري علوم کامپیوتر پژوهشی دوةژروآن پۀاولیةبسیار معتبر آن شرکت گوگل است که ایدۀنمودند که یک نمون

.در استنفورد بود که به دستاوردي فناورانه و تأسیس و موفقیت شرکت گوگل انجامید
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.استنفوردبرقدانشکدةدائمی شگاهینما،یصوتسنجنوساندستگاهازنمونهکی

هاي نوپا که به مدلی براي سایر اندازي شرکتو راهآفرینیگذشته در فنۀدانشگاه استنفورد در چند دهۀبا توجه به پیشین
اي کارآفرینی نوآورانه نهادهاي ویژهو فناوريۀها در اقصی نقاط دنیا تبدیل شده است، استنفورد براي حمایت از توسعدانشگاه

دانشجویان و فارغ ،انبه استاداست که1فناوريواگذاري مجوزةترین نهاد در این رابطه ادارقدیمی. را تأسیس کرده است
البته طبق قوانین و . کندآنان کمک میۀمعنوي دستاوردهاي فناورانالتحصیالن براي ثبت اختراعات و حمایت از مالکیت

مقررات، دانشگاه استنفورد در حقوق مادي این گونه دستاوردها چنانچه با استفاده از امکانات و در داخل استنفورد توسعه پیدا 
هاي فعالیتۀکند که منبع درآمدي مهمی براي توسعسهیم است و همه ساله درآمد زیادي از این راه کسب مید نکرده باش

هاي متنوعی براي حمایت از هاي مختلف برنامهها و دانشکدههاي اخیر نیز در گروهدر سال. گردددانشگاه محسوب می
. بیش از پیش نهادینه شده است2درآفرینی در استنفورکاۀها در قالب شبکاین برنامه.کارآفرینی شکل گرفته است

کارآفرینی استنفورد فدراسیونی از سی نهاد متنوع در استنفورد است که به توسعه و ترویج و آموزش کارآفرینی و ۀشبک
و هماهنگی الزم را ارتباط ،عنوان پورتال کارآفرینیکارآفرینی استنفورد بهۀشبک. پردازندحمایت از کارآفرینان استنفورد می

هاي استنفورد اعم از مهندسی، کسب و ها و دانشکدهگروهۀهاي کارآفرینانه در همفعالیت. کندبین نهادهاي مختلف برقرار می
هماهنگی ةو ادارفناوريواگذاري مجوزرةکار، حقوق، و پزشکی از سازماندهی مناسبی برخوردار است و عالوه بر آن ادا

.دار هستندنیز وظایف مخصوص خود را عهدههاي وابستهشرکت

.هستندها و وظایف اجمالی هر یک به قرار زیرکارآفرینی استنفورد و فعالیتۀاعضاي شبک

مهندسی است و یک مرکز آموزشی و پژوهشی با ة این مرکز وابسته به دانشکد:3آمریکا- مرکز مدیریت فناوري آسیا●
.بر علوم و فناوري در آمریکاستهانایع پیشرفته در آسیا و بررسی تأثیر آنبر توسعه و کارآفرینی در صتمرکز

1. Office of Technology Licensing (OTL)
2. Stanford Entrepreneurship Network (SEN)
3. US-Asia Technology Management Center
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هاي آموزشی به حمایت و این مرکز در دانشگاه استنفورد با برگزاري دوره: 1زنان استنفورد در کسب و کار●
.پردازدکارآفرینی میۀاندازي کسب و کار و توسعپشتیبانی از زنان در راه

کند که به حل کسب و کار استنفورد رهبرانی را تربیت میةاین مرکز در دانشکد:2اجتماعیمرکز نوآوري ●
.پردازندترین مسائل اجتماعی در سطح جهان میپیچیده

پزشکی به دانشجویان و استادان روش سیستماتیک مواجه با ةاین مرکز در دانشکد: 3استنفورد زیست طرح●
.دهدهاي جدید مورد نیاز در این زمینه را آموزش میع فناوريپزشکی و ابدامسائل گوناگون زیست

ورزد تا کارشناسی مبادرت میةمهندسی به توانمندسازي دانشجویان دورةاین مرکز در دانشکد:4اپی سنترِ●
.اجتماعی به کار گیرنددستاوردهاي اقتصادي وۀهاي خود را در راستاي توسعایده

مند هاي استنفورد که به مبحث سالمت عالقهرشتهۀاین مرکز دانشجویان کلی:5اي چیپسرشتهمرکز میان●
.سازدهستند را با یکدیگر مرتبط می

دانشجویان تحصیالت تکمیلی استنفورد که هکسب وکار بةاین مرکز در دانشکد:6مرکز مطالعات کارآفرینی●
.کندک میهاي کارآفرینانه کماستاي فعالیترهاي خالقانه دارند در ایده

جامعه فناوري و کارآفرینی درة را باحقوقةدانشجویان دانشکد:7حقوق استنفوردةشگاه کارآفرینی دانشکدبا●
.هاي تجربی الزم توانمند شوندسازي و آموزششبکهکند تا باسیلیکون مرتبط می

جوایز متعددي شده است و به پوشش ةیک نشریه و وب سایت است که برند:8هاي اجتماعیبررسی نوآوري●
.و به کارآفرینی توجه داردپردازدمسائل جهانی می

هاي تازه براي برخورد بین فناوري کند تا راهت علمی پیشتاز استنفورد مرتبط میئکسب و کارها را با هی:9مدیاکس●
.و مردم را مورد بررسی قرار دهند

.ک داردتهايهاي نوآوريپویایی و پایداري درة سیلیکون و دیگر خوشهۀمطالعاین پروژه تمرکز بر :10پروژه درة سیلیکون●
ابزارها و ۀدروس و کارهاي پژوهشی و توسعۀآزمایشگاهی است براي ارائ: 11آمیزهاي مخاطرهبرنامه فناوري●

.هایی براي شتاب دادن به آموزش کارآفرینیبرنامه
به پژوهشگران آکادمیکی و کلینیکی براي تشخیص است کهپزشکیةدر دانشکدۀ کارآفرینیبرنامیک:12اسپارك●

.کار کنندسالمت و بهبودي بیماران بر روي کند تا کمک میها بیماريبهتر 

1. Stanford Women in Business
2. Center for Social Innovation
3. Stanford Biodesign
4. epicenter (Engineering Pathway to Innovation)
5. CHIPS
6. Center for Entrepreneurial Studies
7. Stanford Law School Entrepreneurship Club
8. Stanford Social Innovation Review
9. MEDYAX
10. Silicon Valley Project
11. Stanford Technology Ventures Program
12. SPARK
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ۀهاي دانشجویی براي کارآفرینی در زمینفعالیتۀمرکزي است براي توسع: 1هاي فضایی دانشجوییمرکز فعالیت●
.علوم فضا

.آب و انرژيۀهاي پایدار، حمل و نقل و رابطتمرکز بر روي مطالعات انرژي: 2تمرکز تام ک●
.هاي کارآفرینی استغیر انتفاعی براي فعالیتةدهندیک مرکز شتاب: 3استارتکس●

با دهند وهاي مختلف آموزش میهایی را براي نوآوري و کارآفرینی در زمینهطور مستقیم یا غیرمستقیم مهارتکز فوق بهامر
سازي بین دانشجویان، استادان و فارغ التحصیالن و کارآفرینان براي توسعه و شتاب بخشیدن به ارتباط و شبکهيبرقرار
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.دارديادیزتیاهمویاستوددریمیتکار

هاي خالقانه دارند زمانی مشخص دانشجویانی که ایدهةکند که در آن در یک دورکارآفرینی تابستانه نیز برگزار میۀمرکز برنام
.هاي خود را به نتیجه برسانندگیرند تا در این دوره فعالیتاي و مساعدت و همکاري با دیگران بهره میهاي حرفهاز آموزش
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استارتکس

از مدت کوتاهیتأسیس شده است و در حالی که 2011که در سال یک مرکز رشد در دانشگاه استنفورد استاستارتکس
ترین دلیل موفقیت استارتکس را مهم. تبدیل شده استدرة سیلیکونانکوباتورهايترینوفقگذرد به یکی از متأسیس آن می

هاي گوناگون، اثر به ادعاي رسانه. مالی این دانشگاه از آن دانستتوان وابستگی مستقیم آن به دانشگاه استنفورد و حمایتمی
ةترین تولیدکننداستارتکس بر گسترش بیش از پیش فضاي کارآفرینی در دانشگاه استنفورد، و تبدیل این دانشگاه به بزرگ

هاي مشابهی است که ري یا ایدههاي طرح تجاهایی مانند رقابتهاي تجاري با فناوري پیشرفته، بسیار بیشتر از پدیدهبنگاه
.هاي دیگر اجرا شده استپیش از آن در این دانشگاه و دانشگاه

فرینی آهاي فنایدهتوسعۀالتحصیالن کارشناسی دانشگاه استنفورد استارتکس را براي آموزش و، جمعی از فارغ2011در سال 
اشتیاق . اندشرکت نوپا از این انکوباتور استفاده کرده100یش از تأسیس کردند و تا امروز ب،دانشجویان و استادان دانشگاهبین 

به حدي است که پیچیده و دشوار ل ئبراي حل مسانوآورانهدانشجویان و محققان دانشگاه استنفورد براي ساخت محصوالت
خود براي عضویت در شرکتةبا اید، نفر1000به بیان دیگر، بیش از استنفورد،دانشجویان از درصد 9سال گذشته حدود 

هاي گذاران خطرپذیر به روي شرکتسرمایهگذاريِاکنون مجموع سرمایههم. استارتکس درخواست ارسال کردندهايهبرنام
.میلیون دالر رسیده است280وابسته به استارتکس به بیش از 

هاي آن در دستور کار ی و برنامهبا توجه به استقبال وسیعی که از استارتکس به عمل آمده است، توسعۀ فضاي فیزیک
متقاضیان . شوددهندة آن است که چند نوبت در سال برگزار میهاي شتابترین برنامۀ استارتکس برنامهمهم. قرار دارد

التحصیل و یا استاد و محقق استنفورد وجود داشته دهنده که باید در هر تیم دانشجو، فارغهاي شتابشرکت در برنامه
بودن آن » غیرانتفاعی«ویژگی اصلی استارتکس . کنندها را میسال تقاضاهاي خود درخواست شرکت در برنامهباشد با ار

کند هیچ درصدي از سهم شرکت را هاي نوپا و کارآفرینان فراهم میاستارتکس در ازاي سرویسی که براي شرکت. است
سیلیکون همین غیرانتفاعی بودن و همچنین ةاي دروجه تمایز اصلی استارتکس با دیگر انکوباتوره. کنددریافت نمی

گذاران خطرپذیر، هاي شریک، سرمایهبسیار قوي بنگاهۀعالوه بر آن، شبک. مستقیم آن با دانشگاه استنفورد استۀرابط
ترین برا به یکی از جذاآن منابع آموزشی دانشگاه استنفورد و همکاري کارآفرینانی باتجربه و معتبر با این انکوباتور

20بیش از هاي آن تقریباًهها براي پیوستن به برنامانکوباتورهاي منطقه تبدیل کرده است تا جایی که تعداد درخواست
.برابر ظرفیت آن است
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.يهمکاروآموزش

استارتکس ةدهندشتاب
ۀهاي نوپاي دانشجویان دانشگاه استنفورد از طریق آموزش تجربی و شبکها و شرکتایدهةدهنداستارتکس خود را یک شتاب

استارتکس حداقل یکی از دهندةهاي شتابهبراي ارسال درخواست به منظور پیوستن به برنام. داندارتباطی وسیع خود می
به استارتکس ارسال هاي معینها در زماندرخواست. گذاران شرکت باید دانشجو یا محقق دانشگاه استنفورد باشدبنیان

این مصاحبه در حضور داوران . شونددور اول انتخاب میۀها براي مصاحباز این درخواستيتعداد، پس از بررسی،شوندمی
تعداد . گیردگذاران خطرپذیر و کارآفرینان موفق منطقه هستند صورت میاستارتکس که شامل مربیان این مرکز، سرمایه

دیگري شرکت ۀدر مصاحببرگزیدگان. استۀ هر دورهکنند حدود دوبرابر ظرفیت برنامهایی که از این مرحله عبور میدهای
به دلیل رقابت شدیدي که . شوندوارد میهبه برنامامتیاز از نظر داورانهاي با بیشترینها شرکتکنند و درنهایت از بین آنمی

شوند که یک محصول اولیه هایی انتخاب میود دارد، برندگان نهایی معموالً از بین شرکتدهنده وجبراي ورود به این شتاب
اي افزار وابستهافزار یا نرمهیچ سختمحصول اولیه و بدون بدون ايد و افرادي که تنها با ایدهنآماده کرده باش) هرچند ناقص(

.دارنددرخواست داده باشند شانس چندانی براي ورود به این مجموعه ن

استارتکسدهندةۀ شتاباجزاي اصلی برنام
مهیا . کندهاي نوپاي نوآوران دانشگاه استنفورد را فراهم میرشد ایدهالزم براي شرایط ،انکوباتور استارتکسدهندةۀ شتاببرنام

پا را تبدیل به هاي نوکردن این شرایط نیازمند دست به دست دادن عوامل گوناگونی است که در سیستمی هماهنگ، ایده
در این سیستم اصلیاجزاي . نمایندکنند که پس از چند ماه امکان رشد خارج از محیط استارتکس را پیدا میهایی میشرکت

.شوندزیر دیده می
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.استارتکسدهندةشتاببرنامۀیاصلياجزا

گیرند و این محیط امن منابع آموزشی و میفرینان جوان پیش از پیوستن به بازار در محیطی امن قرار آدر استارتکس، فن
متصل هآیندالیگذاران احتمهاي بزرگ منطقه و سرمایهبنگاهۀها را به شبکدهد و آنحقوقی را در اختیار آنان قرار می

.سیلیکون هستندةترین نهادهاي ارتباطی دانشگاه و صنعت در درهاي امن از اصلیاین محیط. کندمی

ها و آموزشمربی
این . استارتکس آموزش عوامل موفقیت یک شرکت نوپا به کارآفرینان جوان استدهندةۀ شتابترین اهداف برنامیکی از مهم

دار منطقه، مربیان استارتکس از کارآفرینان سابقه. گیردهاي مجموعه صورت میمهم به طور عمده از طریق مربی
این مجموعه . شوندانتخاب میهاي گوناگون و استادهاي دانشگاه استنفوردباالي شرکتگذاران خطرپذیر، مهندسین ردهسرمایه

هفته دوهر شوند و این مربی هر هفته یا به یک مربی وصل می،هاهرکدام از شرکت. مربی دارد100در حال حاضر بیش از 
. کندهاي الزم براي تصمیمات کلیدي شرکت را منتقل میها آموزشنبار با بنیانگذاران شرکت دیدار دارد و به آیک

ن خطرپذیرگذاراسرمایه
اف به شکل مستقیم جیالك پارتنرز، سکویا کاپیتال و ديگذار خطرپذیر مشهور دره سیلیکون شامل گريسه شرکت سرمایه

هاي مالی داشته باشند به این شرکتۀخود نیاز به سرمایةهاي نوپایی که براي گسترش ایدشرکت. اندبا استارتکس در ارتباط
استارتکس معموالً این دهندةۀ شتابند و به دلیل عبور از مراحل گوناگون انتخاب براي برنامشوگذاري معرفی میسرمایه
.شوندمیگذاران خطرپذیر دریافت سرمایه از این سرمایهموفق بهراحتیبههاشرکت
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هاي شریکنگاهب
فارگو از زولهاي معتبر نظیرت و بانکبوك، آمازون، سیسکو و اینتوییتی مانند فیسهاي آيترین شرکتتعداد زیادي از بزرگ

. کنندفرینان استارتکس را مهیا میآاین شرکا منابع گوناگون مورد نیاز فن. شرکاي استارتکس هستند

شرکاي حقوقی
هاي گوناگون حقوقی شامل ثبت عنوان همکاران حقوقی استارتکس به کارآفرینان در زمینههاي حقوقی گوناگونی بهشرکت

این همکاري نگرانی کارآفرینان از . کنندقراردادهاي استخدام اعضاي جدید شرکت و ثبت پتنت و غیره کمک میشرکت و 
.به پرورش و گسترش محصول یا سرویس خود ادامه دهندزیاددهد با تمرکزو به آنها اجازه میکندمیل حقوقی را رفع ئمسا

روز نمایش

.شینماروز

شرکت ههایی که در برنامدر روز نمایش تمام شرکت. پذیردتارتکس با یک روز نمایش پایان میاسدهندةهاي شتابهبرنام
در این برنامه . کننده میئخود را در حضور داوران استارتکس اراةآیندۀو برنامهاآرمان، پیشرفتواند حضور دارند و ایدهداشته

هاي بزرگ و شرکاي و نمایندگان شرکت) کرانچمانند تک(گوناگون هاي فناوري گذار و خبرگزاريسرمایه200بیش از 
هاي نوپا فراهم گذاري و کسب شهرت را براي شرکتاستارتکس حضور دارند و این فرصت بسیار خوبی براي جذب سرمایه

.کندمی

یک انکوباتور غیرانتفاعی 
کنند درصدي از سهم این براي کارآفرینان مهیا میهایی که استارتکس برخالف انکوباتورهاي دیگر در ازاي تمام سرویس

این ةبنابراین سوال این است که انگیز. کندها را دریافت نمیشوند، هیچ درصدي از سهم این شرکتشرکت را مالک می
یک طرف، از . هایش چیست؟ پاسخ این سوال در وابستگی این انکوباتور به دانشگاه استنفورد نهفته استانکوباتور از فعالیت
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سیلیکون متصل ةترین افراد دراي بسیار قدرتمند از مهمگردانندگان این انکوباتور در مدت زمانی بسیار کوتاه به شبکه
ةالبته بدون شک توانایی اثرگذاري مثبت در جهان فناوري انگیز. هاستبسیار مثبت براي آنةشوند که این خود یک انگیزمی

دانشگاه استنفورد ةاز سوي دیگر انگیز. کندتشویق میفعالیتن انکوباتور را به پیشرفت ودیگري است که گردانندگان ای
دانشگاه . ها پس از خروج از این انکوباتور استگذاري در این شرکتفرینی در دانشگاه و البته سرمایهآگسترش فضاي فن

گذاري شرط سرمایه. از استارتکس قرار داده استشده هاي موفق خارجگذاري روي شرکتاستنفورد مبلغی را براي سرمایه
هزار دالر سرمایه جذب کرده 500ها این است که آنها خود از طریقی دیگر بیش از دانشگاه استنفورد به روي این شرکت

دالر به میلیون 18این دانشگاه تا کنون بیش از . پیونددگذاران میدر این صورت، دانشگاه استنفورد به جمع سرمایه. باشند
.گذاري کرده استهاي استارتکس سرمایهروي شرکت

بعضی از یاري دهندگان استارتکس
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کار آفرینی در برکلی 

سانفرانسیسکو قرار دارد و یکی از معتبرترین مراکز آکادمیک در سطح جهان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی در ناحیۀ شمال خلیج 
هاي فعالیت. اریا فعال و تأثیرگذار استدانشگاه برکلی در زمینۀ کارآفرینی نیز در درة سیلیکون و بِی. شودمحسوب می

وکار برکلی و با تمرکز دانشکده کسبمورد توجه جدي قرار گرفت و به طور عمده در 1990کارآفرینی در برکلی از آغاز دهه 
هاي کار آفرینی در برکلی مورد توجه بیشتري قرار گرفته و یک برنامه هاي آموزشی شروع شد ولی اخیرا فعالیتبر برنامه

هاي متنوع دیگري نیز در اي را در این زمینه سامان داده است، فعالیتفعالیت گسترده1دكشتاب دهنده تحت عنوان اسکاي
در ادامه به بررسی هر یک از . هاي ویژة دیگر نیز در جریان استرکلی به صورت اهداي جوایز متنوع به کارآفرینان و یا برنامهب

.پردازیمها میاین فعالیت

2مرکز کارآفرینی لستر

سعۀ این امر مرکز وکار به طور عمده حول امور آموزشی شکل گرفت و براي توکارآفرینی در دانشگاه برکلی در دانشکدة کسب
هاي نو به مقولۀ کارآفرینی در وکار تأسیس شد تا با تمرکز بیشتر و با ایدهدر دانشکدة کسب1991کارآفرینی لستر در سال 

:مأموریت مرکز به قرار زیر در نظر گرفته شد. برکلی توجه شود

"موجب پیشرفت و تحول سازندة جامعه شوندکنندههاي بزرگ و متحولوکار که با راه اندازي شرکتتربیت رهبران کسب"

.هاي اجرایی مرکز نیز به قرار زیر در نظر گرفته شداهداف برنامه

هاي الزم گذاري خطرپذیر و توسعۀ مهارتآموزش مباحث پیشرفته در راهبري و تدوین استراتژي کارآفرینی، سرمایه●
هاي نوپا اندازي شرکتبراي راه

تجربی و کاربردي هايتمرکز بر روي آموزش●

1. SkyDeck
2. Lester Center for Entrepreneurship
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هاي پیشرفته و توانمندساز و هاي نوپا و به ویژه تمرکز بر توسعۀ فناوريتوجه به توسعۀ روحیۀ همکاري در شرکت●
هاهاي اجتماعی شرکتتوجه به مسئولیت

آفرینانهاي جهانی کاراریا، و شبکهبرقراري ارتباط بین دانشجویان و اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاه برکلی، بِی●
کننده تشویق کارآفرینان با توجه به چشم اندازهاي پیشرفته و تأثیرگذار و متحول●

:هاي زیر قابل ذکر هستندگیرد که ازجمله فعالیتهاي گوناگونی در مرکز صورت میها فعالیتبراي تحقق این هدف

 هاي بزرگ و مدیران اجرایی شرکتگذاران خطرپذیر،دورة آموزشی توسط کارآفرینان، سرمایه20برگزاري بیش از
هاي پیشرفتههاي نوپا در زمینۀ فناوريصورت حضوري و مجازي براي شرکتهاي آموزشی ویژه بهبرگزاري برنامه
مندویژه با حضور دانشجویان عالقهبرگزاري سمینارها، و جلسات بحث و گفتگو در زمینۀ کارآفرینی به
ارآفرینی کمک و حمایت از انجمن دانشجویی ک
آمده از برکلی هاي نوپاي بیرونراهنمایی و منتورشیپ فعاالنۀ شرکت
گذاري خطرپذیر، کارآفرینی در سطح جهان و غیرههاي سرمایههاي آموزشی پیشرفته در زمینهبرگزاري دوره
 انجام تحقیقات آکادمیک پیشرفته در زمینۀ کارآفرینی

دك دهندة اسکايبرنامۀ شتاب
دك فراهم کردن هدف اسکاي. آمده از دانشگاه برکلی استهاي نوپاي بیروندهنده براي شرکتدك یک برنامۀ شتاباسکاي

.تر حرکت کنند و به پایداري برسندتر و چابکهاي نوپا است که سریعپشتیبانی الزم براي این شرکت

.کندشده برگزار میینهاي تعیدك دو برنامۀ اصلی به قرار زیر در راستاي هدفاسکاي

گروه یاران 
هاي نوپا پشتیبانی دك براي گروهاز دانشگاه برکلی با تشکیل گروه یاران تحت لواي اسکايMBAالتحصیالن اي از فارغعده

بی، هاي مالی، بازاریاهاي نوپا شامل تدارك بهترین منابع ممکن براي طراحی مدلپشتیبانی از گروه. کنندالزم را فراهم می
.پذیري، و توسعۀ فناوري استوکار، رقابتاستراتژي، تحلیلِ تأثیر بر بازار، روابط مشتریان، مدیریت پروژه، توسعۀ پایدار کسب

برنامۀ هدایت خطرپذیري 
اط هاي نوپاي برکلی و مدیران و راهبران صنایع، کارآفرینان موفق، و استادان دانشگاه برکلی ارتبدك بین جامعۀ شرکتاسکاي

ها نکتۀ کلیدي در شتاب این ارتباط. شوندهاي مؤثر و ویژه برخوردار میهاي نوپا از راهنماییها و گروهو شرکت. کندبرقرار می
.انجامدهاي نوپا است که به تقویت همه جانبۀ اکو سیستم کارآفرینی در برکلی نیز میوکارِ گروهدادن به توسعۀ کسب
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کارآفرینان موفق نیز فرصت مناسبی براي درگیر شدن با جامعۀ بالقوه کارآفرین در برکلی ایجاد این برنامه براي مدیران و 
هاي نوپا به طور ریزي استراتژیک شرکتگردد، و در این ارتباط به توسعه و برنامهکند که موجب منفعت متقابل نیز میمی

.شودمؤثري کمک می

ها و حقوقی الزم را نیز از طریق بخش حقوقی دانشگاه برکلی براي گروههايدك پشتیبانیعالوه بر موارد فوق اسکاي
.کندهاي استارت آپ نیز فراهم میشرکت

هاي متفرقه برنامه
هاي متنوع دیگري نیز در دك فعالیتدهندة اسکاي وکار و برنامۀ شتابهاي دانشکدة کسبدر دانشگاه برکلی عالوه بر فعالیت

. گیرددك صورت میوکار و اسکايشود که بعضاً با همکاري مشترك دانشکدة کسبفرینی برگزار میراستاي حمایت از کارآ
.هاي متفرقه اجماالً به قرار زیر هستندبعضی از برنامه

هاي کارآفرینی اعم از نحوة هاي مختلف فعالیتها براي آشنایی کارآفرینان با جنبهاین کارگاه: هاي آموزشیکارگاه
.شودوکار، جذب همکار، و یا نحوة جذب سرمایه برگزار میسخنرانی براي معرفی کسبارائۀ یک 

برقراري ارتباط بین دانشجویان وو دك استنیز تحت حمایت اسکاياین انجمن: انجمن کارآفرینان علوم کامپیوتر
.دهدها ارائه میهاي الزم را به آنراهنماییکند و فارغ التحصیالن علوم کامپیوتر در راستاي کارآفرینی را دنبال می

.مسابقه و جایزه

 هدف اصلی این برنامه آشنا ساختن و ترغیب دانشجویان تحصیالت تکمیلی : برنامۀ پسادکتري کارآفرینی برکلی
شی و انجام هاي آموزاین کار با برگزاري سمینارها و کارگاه. هاي کارآفرینی استو پژوهشگران پسادکتري به فعالیت

.گیردمندان صورت میمنتورشیپ براي عالقه
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شوند و در این برنامه کارآفرینانی از اقصی نقاط جهان براي مدتی در دانشگاه برکلی مقیم می: برنامۀ کارآفرینان مقیم
.شودکارآفرینی برگزار میهاي آموزشی ویژه و بازدیدها و سمینارهاي متنوع به منظور آشنایی با فرهنگ براي آنان برنامه

التحصیالن به نوآوري مسابقات متعددي نیز در زمینۀ کارآفرینی براي ترغیب دانشجویان و فارغ:مسابقات و جوایز
برندگان جوایز عالوه بر دریافت پاداش نقدي مورد . گرددشود و به برگزیدگان جوایزي اهدا میو کارآفرینی برگزار می

.گیرندي بیشتر نیز قرار میهاحمایت براي فعالیت

هاي گیرد که عمدتاً شامل دورههاي پراکندة دیگري نیز در دانشگاه برکلی براي حمایت از کارآفرینی صورت میفعالیت
سازي بین دانشجویان نوآور و خالق و کارآفرینان و مدیران با تجربه آموزشی، برگزاري سمینارها، و برقراري ارتباط و شبکه

.ها نیز به قرار زیر قابل ذکر هستنداز این برنامهاست، بعضی

برنامۀ نوآوري

شود و هاي برکلی، سانفرانسیسکو، و استنفورد برگزار میاین برنامه با حمایت بنیاد ملی علوم به طور مشترك بین دانشگاه
هاست که به طور عمده این دانشگاههاي علمی و فناورانه در سازي فعالیتها و کمک به تجاريهدف آن حمایت از نوآوري

.هاي آموزشی و مالی استشامل حمایت

جامعۀ کارآفرینان برکلی

وکار اعضاي آن هستند و هدف آن توسعۀ فرهنگ کارآفرینی و برقراري اي است که دانشجویان دانشکدة کسبانجمنی حرفه
.اندبه موفقیت رسیدهالتحصیالنی است که در کارآفرینیارتباط بین دانشجویان و فارغ

النچ

هاي نوآورانه در توسعه و به ثمر دهنده براي دانشجویان برکلی است که با اعتبار بخشی به ایدهیک مسابقه و برنامۀ شتاب
.کندها کمک میرساندن این ایده

مسابقۀ خطرپذیري اجتماعی

هاي اجتماعی نیز جلب گذاران خطرپذیر در سطح جهان است تا توجه آنان را به مسؤلیتاي براي راهبران و سرمایهمسابقه
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گذاري خطرپذیرمسابقۀ سرمایه

شوند و با انگیزة شرکت در مسابقه با گذار خطرپذیر ظاهر میاین مسابقه ویژة دانشجویان برکلی است که در نقش یک سرمایه
.گذاري خطرپذیر آشنا خواهند شدهاي سرمایهکاريریزه

است که با اي نیز براي توسعۀ کارآفرینی در کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا ایجاد شدهدر دانشگاه برکلی برنامۀ ویژه
کند تا هاي ویژه، بین کارآفرینان کشورهاي مختلف و کارآفرینان موفق در درة سیلیکون ارتباط برقرار میبرگزاري همایش

.اي شکل بگیردهاي گستردههاي موفق و سازنده به تعامل گذاشته شود و همکاريبهتجر



هاشرکت
ها نیز در واکاوي درة سیلیکون در درة سیلیکون و بررسی عوامل موفقیت و فراز و فرود آنپیشتازهاي آشنایی با شرکت

است و نه اینکه مراکز اصلی فناوريۀدر توسعهاگذاري بنیادین آنتأثیرهاي بزرگ نه تنها در اهمیت شرکت. ضروري است
ها در درة سیلیکون شکل آنها در درة سیلیکون قرار دارد، بلکه بیشتر از آن نظر قابل توجه و بررسی هستند که هستۀ اولیۀ آن

سیلیکون و گیري اکو سیستم درة در شکلاند به طوري که در بعضی موارد خود دهگرفته است و مراحل تکاملی را طی کر
.اندآن نقش داشتهۀتوسع

ثري هستند که در این ؤدر شناخت درة سیلیکون کمک مبوكبیل اینتل، اپل، گوگل، و فیسهایی از قآشنایی با شرکت
.پردازیمها میقسمت به بررسی آن

.کونیلیسدرةدرپیشتازيهاشرکت
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وکار نوآورانه تر فرهنگ کسبدر درة سیلیکون نکات قابل توجهی نیز وجود دارد که از همه مهمپیشتازهاي در بررسی شرکت
است که با جلب رضایت کارکنان همراه است، عالوه بر پشتیبانی مادي که با واگذاري سهام و واگذاري حق تقدم خرید سهام 

ۀتگی به شرکت و اهمیت دادن به افکار نوآورانهمبستگی و وابسۀفرهنگ کاري مناسب در ایجاد روحی. گیردصورت می
.کارکنان از اهمیت زیادي در موفقیت شرکت برخوردار است

ند فعالی دارۀبخش پژوهش وتوسعمعموالًهاي خود و حرکت به سمت بازارهاي تازه فناوريهاي پیشتاز براي توسعۀشرکت
ۀشده توسط یک شرکت نوپا بتواند به توسعپردازند و اگر فناوري توسعه دادههاي نوپا میبه رصد شرکتولی عالوه بر آن دائماً

هاي ها و در اختیار گرفتن فناوريها کمک کند نسبت به خرید این شرکتهاي مورد نظر آنفناوريۀها و توسعکسب و کار آن
.کنندها اقدام میآنۀها و جذب نیروهاي برجستآن

کنند و رشد می،آیندوجود میهایی که بهها نیز قابل توجه است، شرکتتوجه به فراز و فرود آنپیشتازهاي ر بررسی شرکتد
ولی رودشود و جلو میه میهمه چیز با اصول کسب و کار و اقتصاد بازار سنجید. ممکن است مسیر نزول و فرود را طی کنند

.تازد، همچنان به پیش میبنیان مبتنی بر نوآوريتصاد دانشاق

ۀهمهاست ولی نباید این تصور ایجاد شود که لزوماًهاي نوپا و رشد دادن آنگیري شرکتسیلیکون محملی براي شکلةدر
کامبیناتور که یکی از واي. تصویر واقعی در نقطه مقابل این تصور قرار دارد. شوندهاي نوپا در این ناحیه موفق میشرکت
هاي خود را موفقیت قابل توجه ارزیابی گذارياز سرمایه% 10کند کمتر از دهنده را برگزار میهاي شتابرنامهترین بموفق

هاي از شرکت% 75گرفته در این ناحیه و بیش از هاي نوپاي شکلشرکت% 90ها حاکی از آن است که بیش از تخمین. کندمی
تنها درصد . خورندسال شکست می3شوند بعد از گذاري خطرپذیر میهاي سرمایهنوپایی که موفق به جذب سرمایه از صندوق

هاي توسط شرکت» ادغام و تملک«عمومی سهام و یا ۀصورت عرضو یا بهبرسندشوند به سودآوري ها موفق میاندکی از آن
. تر، خروج موفقی را تجربه کنندبزرگ

شد، در سال خواهد به تفصیل بحث »سیلیکوندرةدرگذاريسرمایهروندهاي«بخش مباحث بعدي درگونه که درهمان
100اند و حدود بوك خریداري شدهتري نظیر اینتل و اپل و فیسهاي بزرگشرکت نوپا توسط شرکت500حدود 2014

شده در درة تأسیسي هاي نوپاارقام دقیقی از تعداد شرکت. اندعمومی سهام در بازار بورس رسیدهۀعرضشرکت هم به 
به جز معدودي که موفق . زنندتخمین می25000تا 15000در دست نیست ولی منابع مختلف آنها را بین سیلیکون

افراد . اندهزاران شرکت نوپاي دیگر در مراحل مختلف فعالیت خود با شکست مواجه شده و از این بازار خارج شدهشوند، می
ةنیروي پیشران در در. اندازندپیوندند و یا دوباره یک شرکت نوپا را به راه میها میها به سایر شرکتشاغل در این شرکت

فرهنگ ایجاد هافرصت مجدد به نوآوران است که از دل آندادن ها و سیلیکون همین پذیرش عمومی براي شکست شرکت
. اندهاي بزرگ این ناحیه سر برآوردهشرکتشرکت نوپا و

. پردازیماین بخش به بررسی چند شرکت بزرگ دره سیلیکون میۀدر ادام



169ها   شرکت

اینتل

هاي بِل توسط ویلیام شاکلی و دو نفر از همکارانش که در آن زمان در آزمایشگاه1940ۀپس از اختراع ترانزیستور در اواخر ده
هاي بِل به این کردند، تولید ترانزیستور به طور تجاري مورد توجه شاکلی قرار گرفت ولی آزمایشگاهدر شرق آمریکا کار می

آلتو در شمال کالیفرنیا آمد و وهاي خانوادگی به پالبستگیاي نشان ندادند و سرانجام شاکلی با توجه به واموضوع توجه و عالقه
در ادامه .شکل گرفتدرة سیلیکوننوعیکرد که به تأسیسویو هاي شاکلی را در ماونتنیمه هاديآزمایشگاه ن1956در سال 

اري دعوت کرد که به کردند را براي همکهاي بِل براي او کار میکار هشت تن از مهندسان نخبه و جوان که در آزمایشگاه
ها بپیوندند ولی به علت روش مدیریتی شاکلی این همکاري دوام پیدا نکرد و این هشت تن مهندس هاديآزمایشگاه نیمه

از آزمایشگاه شاکلی جدا شدند و به فکر ایجاد تشکیالت جدیدي براي تولید تجاري 1957جوان، خبره و با انگیزه در سال 
پذیر را به خود ندیده بود، لذا این گذاران مخاطرهویژه سرمایههنوز درة سیلیکون اکوسیستم مناسب بهترانزیستور افتادند ولی

رچایلد بخش نیمه یصنایع فۀکرد پیوستند و با سرمایرچایلد که در ساخت دوربین و لوازم جانبی فعالیت مییهشت نفر به صنایع ف
بازار الکترونیک و ۀتوسع.طور تجاري به بازار عرضه کنندبهد که ترانزیستور را ها را در آن شرکت توسعه دادند و موفق شدنهادي

ها هاديگذار بخش نیمهیانهشت نفر بنةداد و این امر انگیزدرخشانی را براي این صنعت نوید میةها آیندهاديتوجه به فناوري نیمه
.داري خودشان تشکیل دهنداي جدیدي با سهامهجدا شوند و شرکتنیز رچایلد شد که از آن شرکت یدر صنایع ف

در سانتاکالرا در درة سیلیکون بنیان 1968را در سال 3شرکت اینتل2و رابرت نویس1ان این گروه گوردون مورپیشتازاز 
این است و توانسته است به عنوان رهبر در ها در جهان تبدیل شدههاديع نیمهترین شرکت در صنایگذاشتند که به بزرگ

.صنعتی در جهان شناخته شودۀشاخ

1. Gordon Moore
2. Robert Noyce
3. Integrated Electronics (Intel)
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از آزمایشگاه شاکلی جدا شدند و به فکر ایجاد تشکیالت جدیدي براي تولید تجاري 1957جوان، خبره و با انگیزه در سال 
پذیر را به خود ندیده بود، لذا این گذاران مخاطرهویژه سرمایههنوز درة سیلیکون اکوسیستم مناسب بهترانزیستور افتادند ولی

رچایلد بخش نیمه یصنایع فۀکرد پیوستند و با سرمایرچایلد که در ساخت دوربین و لوازم جانبی فعالیت مییهشت نفر به صنایع ف
بازار الکترونیک و ۀتوسع.طور تجاري به بازار عرضه کنندبهد که ترانزیستور را ها را در آن شرکت توسعه دادند و موفق شدنهادي

ها هاديگذار بخش نیمهیانهشت نفر بنةداد و این امر انگیزدرخشانی را براي این صنعت نوید میةها آیندهاديتوجه به فناوري نیمه
.داري خودشان تشکیل دهنداي جدیدي با سهامهجدا شوند و شرکتنیز رچایلد شد که از آن شرکت یدر صنایع ف

در سانتاکالرا در درة سیلیکون بنیان 1968را در سال 3شرکت اینتل2و رابرت نویس1ان این گروه گوردون مورپیشتازاز 
این است و توانسته است به عنوان رهبر در ها در جهان تبدیل شدههاديع نیمهترین شرکت در صنایگذاشتند که به بزرگ

.صنعتی در جهان شناخته شودۀشاخ

1. Gordon Moore
2. Robert Noyce
3. Integrated Electronics (Intel)
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اینتل
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مع شناخته رابرت نویس مخترع مدارهاي مجت. ها و مدارهاي مجتمع استاینتل شرکت پیشگام در طراحی و ساخت تراشه
که پیش بینی کرد در هر هجده ماه تعداد ترانزیستورها روي یک تراشه مور را مطرح کردمعروف شود و گوردون مور، قانونمی

.کندوان محاسباتی افزایش پیدا میشود و درنتیجه ظرفیت و تمیدوبرابر

.نتلیاگذارانانیبنموروسینو

بود که در زمان خود نسبت به محصوالت قبلی سرعتی دو برابر SRAM31011محصول 1969اولین محصول اینتل در سال 
با رونق بازار کامپیوترهاي شخصی، 1980همچنان ادامه پیدا کرد و در دهۀها و مدارهاي مجتمع جدیدداشت، تولید تراشه

ۀده. خوبی در دست گرفته بودها را بهها روي آورد و در پایان این دهه، اینتل بازار ریزپردازندهاینتل نیز به تولید ریز پردازنده
هاي اینتل به وزافزون براي اینتل بود و ریزپردازندهپیشرفت و موفقیت رةبا رونق هرچه بیشتر کامپیوترهاي شخصی دور1990
اي فراتر از ها نظیر پنتیوم خود به نشانهاي براي اعتباربخشی به کامپیوترهاي شخصی تبدیل شد و هر یک از ریزپردازندهنشانه

. یک محصول بلکه نشانگر توان محاسباتی باال شدند

1. Static Random Access Memory
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نیز وارد بازار شدند از این AMDها افول کرد و رقباي دیگري نظیر ي ریز پردازندهبه بعد قدري بازار تقاضا برا2000از سال 
ترین مهم. آورددست میاینتل به تولید بعضی محصوالت دیگر نیز توجه کرد ولی کمتر موفقیتی به2000رو از اوایل سالهاي 

گردد که با رونق گرفتن بازار کامپیوترهاي میبر x86هاي پردازندهۀو ارائ1980هاي دوران رونق گرفتن اینتل به سال
گی پیدا کردند ولی با تغییر و تحول زربازار ب80386و پس از آن 80286هاي پردازندهIBMشخصی به ویژه کامپیوترهاي 

.بازار، اینتل نیز با تولید محصوالت جدید و متنوع توانست سهم خود را در بازار محفوظ نگاه دارد

.کردنددایپیبزرگبازارهازپردازندهیر

تر در این زمینه حضور بازار کرد که با تولید محصوالت پیشرفتهۀرا روانSSDبه بعد اینتل محصوالت 2008از سال 
قوي در بازار دارد ولی همچنان تنوع بخشیدن به محصوالت براي حضور در بازارهاي جدید و همکاري با سایرین، از 

به ند اجماالًابه بعد شروع شده2005هاي ها که از سالبعضی از این فعالیت. شوندهاي اصلی اینتل محسوب میسیاست
.قرار زیر قابل ذکرند

هاي موبایل و همکاري با گوگل، تولید تراشه آموزان، تولید پردازندهبراي دانش»کالسیهم«پیوترهمکاري با اپل، تولید کام
.هاي الکترونیکی، سیستم امنیت خودرو، و باالخره پوشیدنیITبراي سرورها، مونیتور کنترل مصرف انرژي، مدیر 

بخشی به محصوالت و هاست و با تنوعها و ریزپردازندهها و تولید تراشههاديصورت اینتل همچنان پیشتاز صنعت نیمهبه هر
بلوتوث، ۀتراش: اند ازترین محصوالت اینتل در حال حاضر عبارتمهم. خدمات جایگاه خود را در بازار محفوظ ساخته است

.موبایلةشبکه، و ریزپردازندفلش مموري، ریز پردازنده، مادربرد، کارت 

کارکنان اینتل از حق تقدم خرید سهام و دیگر مزایاي شغلی برخوردارند و رضایت کارکنان و همبستگی آنان با شرکت یک 
.شوداصل مهم محسوب می
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.سانتاکالرادرنتلیايمرکزدفتر

هاي نوپایی که محصول و شرکتهاي پژوهش و توسعه، مرتباًعالوه بر فعالیتفناوريۀمحصوالت و توسعۀاینتل براي توسع
توانند ارزش افزوده براي محصوالت اینتل ایجاد کنند را هایی که میکند و شرکتکنند را بررسی میمناسبی تولید میفناوري

عالوه بر این شایان ذکر . ر قابل توجه استکند و در این رابطه خریداري بیش از ده شرکت نوپا در پنج سال اخیخریداري می
ۀفعال هستند و به توسع... هاي تولید محصوالت اینتل در اقصی نقاط دنیا اعم از تایوان، چین، کاستاریکا، واست که کارخانه

.انداقتصادي در این کشورها کمک کرده

هر هجده ماه، مدتی است که به حداکثر خود نزدیک ها درقانون مور مبنی بر دو برابر شدن تعداد ترانزیستورها روي تراشه
-تک خواهد شد و اینتل نیز با تنوعهاي جدید در صنایع هايگیريشده است و این امر موجب تحوالت بازار و ظهور جهت

.بخشی و تولید محصوالت جدید و تغییر ساختار همگام با بازار جلو خواهد رفت

ي حدود دو میلیون دالر فعالیت خود را آغاز کرد در حال حاضر ارزشی بیش از گذارمایهسربا 1968شرکت اینتل که در سال 
کارمند 100000با بیش از اینتل . شودمیلیارد دالر بالغ می50آن به بیش از ۀو تولید ناخالص ساالند میلیارد دالر دار160

. ها در جهان استصنعت نیمه هاديپیشتاز



173ها   شرکت

پل ا

هاي آزمایشگاه1960در دهۀ . کامپیوترهاي شخصی بودۀهاي نوآورانه که در درة سیلیکون شکل گرفت، توسعفناوريیکی از 
کردند، بعضی از کامپیوترهاي شخصی کار میةپژوهشی استنفورد و مرکز تحقیقات شرکت زیراکس در پالوآلتو بر روي اید

.تندمند نیز به این موضوع توجه داشهاي عالقهستفناوری

و استیو 3استیو جابز. بود2در بِی اریا 1پرداختند باشگاه هوم بوروها در آنجا به تبادل نظر میستفناورییکی از مراکزي که 
کردند، تا اینکه استیو وزنیاك دیدند و با هم تبادل نظر میرا مییکدیگرکالسی بودند در باشگاه که در دبیرستان هم4وزنیاك
استیو جابز با یک شم اقتصادي قوي دریافت . یک کامپیوتر شخصی ساخت تا در باشگاه به دوستانش ارائه کند1975در بهار 

.کردندتأسیساَپل را شرکت کامپیوتري1976که بازار بزرگی پیش روي چنین کامپیوترهایی وجود دارد و آنان در سال 

Appleك یک مهندس الکترونیک خود آموخته بود که کامپیوتر وزنیا I را طراحی کرد و جابز مدل کسب و کار را براي این
اك کارهاي فنی هده گرفت در حالی که وزنیجابز تدارك قطعات و طراحی مدل بازاریابی را به ع. محصول جدید مدیریت کرد

مدیر فروشگاه براي سفارش ۀرفت و با اظهار عالقبایت شاپازاریابی سراغ فروشگاه کامپیوتري ز براي بجاب. کردرا دنبال می
سفارش رسمی را گرفت و ۀدالر توافق کردند، جابز برگ500رو شد و براي هر دستگاه بر روي مبلغ دستگاه کامپیوتر رو به 50

صورت نسیه دریافت کند و سفارش توانست قطعات الزم را بهۀبرگۀمراجعه کرد و با ارائکرامبه فروشگاه قطعات الکترونیک 
ها را به ها اقدام کردند و به موقع توانستند آنپدري جابز شبانه روز به ساختن کامپیوترها و آزمایش آنۀاستیوها در گاراژ خان

هاي مین اعتبار سفارشأاسبی نیز کسب نمایند و راهی براي تقطعات را پرداخت کنند و سود منۀخریدار تحویل دهند و هزین
. بعدي هموار کنند

1. Homebrew
2. Bay Area
3. Steve Jobs
4. Steve Wozniac
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مدیر فروشگاه براي سفارش ۀرفت و با اظهار عالقبایت شاپازاریابی سراغ فروشگاه کامپیوتري ز براي بجاب. کردرا دنبال می
سفارش رسمی را گرفت و ۀدالر توافق کردند، جابز برگ500رو شد و براي هر دستگاه بر روي مبلغ دستگاه کامپیوتر رو به 50

صورت نسیه دریافت کند و سفارش توانست قطعات الزم را بهۀبرگۀمراجعه کرد و با ارائکرامبه فروشگاه قطعات الکترونیک 
ها را به ها اقدام کردند و به موقع توانستند آنپدري جابز شبانه روز به ساختن کامپیوترها و آزمایش آنۀاستیوها در گاراژ خان

هاي مین اعتبار سفارشأاسبی نیز کسب نمایند و راهی براي تقطعات را پرداخت کنند و سود منۀخریدار تحویل دهند و هزین
. بعدي هموار کنند

1. Homebrew
2. Bay Area
3. Steve Jobs
4. Steve Wozniac
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پل ا
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.تندمند نیز به این موضوع توجه داشهاي عالقهستفناوری
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.کردندتأسیساَپل را شرکت کامپیوتري1976که بازار بزرگی پیش روي چنین کامپیوترهایی وجود دارد و آنان در سال 
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1. Homebrew
2. Bay Area
3. Steve Jobs
4. Steve Wozniac
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.یشخصيوترهایکامپنیاولدیتولمحل،آلتوسدر لوسجابزاستیو يپدرۀخانگاراژ

براي اولین بار از تلویزیون به عنوان صفحه نمایش .هاي منحصر به فردي داشتشده توسط وزنیاك ویژگیکامپیوتر ساخته
اي بخشیده ها روي نوار کاست و غیره به آن کارایی ویژهبرنامهةهاي منحصر به فرد دیگر نظیر ذخیرکرد و ویژگیاستفاده می

ها توانستند کا را هاي بازاریابی جابز آنها پیوست و با همت و روشنیز به آن1یکی دیگر از دوستانشان به نام رنالد وین. بود
Appleدستگاه از کامپیوتر 200توسعه دهند و  Iرا به فروش برسانند.

.اكیوزنوجابز

Appleاك به طراحی کامپیوترکار ادامه پیدا کرد وزنی IIهایی که کمبود امکانات و قطعات درمستقل از محدودیتApple I

Appleکامپیوتر. ه بود پرداختپیش رویش گذاشت IIتري داشت و همراه با صفحه کلید و صفحه نمایش هاي پیشرفتهویژگی
راه خطرپذیري گذارایهسرمولی هنوز هم کمبود سرمایه مانع پیشرفت و توسعه بود، هنوز . دادکامل را تشکیل میۀیک مجموع

. اعتبارات تردید داشتند چون در آن موقع هنوز بازار کامپیوترهاي شخصی شناخته شده نبودۀها نیز در ارائنیفتاده بود و بانک

1. Ronald Wayne
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هاي قبلی دچار زیان شده بود با نگرانی گروه را ترك کرد ولی باالخره جابز رنالد وین که در دریافت اعتبارات بانکی در شرکت
اك و دالر وام بگیرد و جابز، وزنی250000مبلغ یکی از کارآفرینان در درة سیلسکون،1توانست با ضمانت مایک مارکوال 

.بت دادندشرکت را ث1976مارکوال در آوریل 

.2اَپل

Appleکامپیوتر  II به بازار ارائه شد و دیگر یک کامپیوتر با امکانات کامل بود که بازار کامپیوترهاي خانگی را به 1977در
مند ها دستگاه از آن فروش رفت و اپل به یک شرکت قدرتشرکت اپل، میلیونۀبا توسع1980شدت تسخیر کرد و تا سال 

Appleآن کامپیوترپس از. تبدیل شد IIIبه بازار 1980هاي اداري و کسب و کار در سالبه عنوان کامپیوتري براي محیط
بازار مناسبی کسب کرد و دیگر اپل ،و هر چند که از لحاظ طراحی دچار مشکالتی شد ولی کم کم با رفع مشکالتارائه گردید

وارد بورس سهام شد و سهام آن براي خرید به عموم 1980دسامبر سال 12اپل روز . تبدیل شده بودپیشتازبه یک شرکت 
که شرکت خودروسازي فورد وارد بورس سهام شده بود، به 1956ترین شرکتی شد که بعد از سال عرضه گردید، اپل با ارزش

نفر از کارکنان اپل که سهام 300به بورس سهام، بیش از با ورود اپل . بورس سهام وارد شد و سهام آن به عموم عرضه گردید
میلیارد 7/1ه بورس به ارزش شرکت اپل پس از ورود ب. سابقه بودند، میلیونر شدند و این تعداد بیتشویقی دریافت کرده بود

محصوالت ۀس سهام، توسعپس از ورود به بور!میلیارد دالر نیز فراتر رفته است600ارزش سهام آن از هولی امروزدالر رسید
با صفحه Macکامپیوترهاي سري . ساختار و نظام مدیریتی شرکت مورد توجه استیو جابز و سایر مدیران قرار گرفتۀو توسع

مورد توجه بیش از پیش کاربران قرار Mac Paintو Mac Writerهاي مناسب نظیر افزارنرمنمایش گرافیکی پیشرفته و 
فنی و تکنیکی داشتند تصمیم گرفتند یک مدیر با سابقه را بهۀاز لحاظ نظام مدیریتی نیز، مدیران اپل که بیشتر روحی. گرفت

.تر اداره شودايمدیرعاملی برگزینند تا شرکت به صورت حرفه

1. Mike Markkula
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.1984نتاشیمک

دار اسکولی با استقبال استیوجابز عهده. کوال را به عنوان مدیر عامل برگزیدندپپسیمدیر عامل شرکت 1یلذا جان اسکول
عمر آب و شکر بفروشی یا ۀخواهی همآیا می"استیوجابز خطاب به او گفت ۀارفمعۀمسئولیت شرکت شد و در جلس

موفق هم نبود در ی جدیدي را که بعضاًهاي بازاریابی و مدیریتاسکولی سیستم"یایی تا با هم دنیا را عوض کنیم؟خواهی بمی
اق استیو جابز که همیشه ذگرفت به مهاي مدیریتی شکل میشرکت حاکم کرد ولی فضاي کاري جدید که بر اساس دیسیپلین

آوري کرد خوش نیامد و در برخورد بین این دو، مدیران ارشد با این فکر که با نظام مدیریتی پیشرفته سودمتفاوت عمل می
70میلیون سهامش به جز یک سهم به مبلغ 5/6ۀشود، طرف اسکولی را گرفتند و جابز با فروش همتضمین میشرکت

!از شرکت اپل بیرون رفت1985میلیون دالر در سال 

هاي ترین شرکت در تولید فیلمرا خریداري کرد و با افزایش سرمایه آن را به موفق2جابز پس از خروج از اپل شرکت پیکسار
این شرکت را هم به مبلغ خوبی به اسباب بازيفیلم داستان نیمیشن به کمک کامپیوتر تبدیل کرد و پس از موفقیت زیادا

اي از مهندسانی که اندازي کرد که با همکاري عدهرا نیز راهNextهمزمان، شرکت کامپیوتري جدید . شرکت دیسنی فروخت
هاي به فعالیتافزارهاي جدید و پیشرفته متمرکز شد ولی پس از مدتی صرفاًایجاد سختاز اپل به او پیوسته بودند ابتدا روي 

.روي آوردندNEXT STEPسیستم عامل پیشرفته ۀویژه توسعي بهافزارنرم

از رقبا عقب ماند و شرکت در 1990ۀشرکت اپل با خروج جابز دوران فراز و نشیب را آغاز کرد ولی کم کم در اوایل ده
داران براي خروج شرکت از بحران به دنبال توسعه و یا خریداري سیستم یت ورشکستگی قرار گرفت ولی مدیران و سهاموضع

NEXT STEPها سیستم عامل عامل جدیدي افتادند که محصوالت اپل را ارتقا دهد بعد از مدتی بهترین انتخاب براي آن

میلیون 5/1میلیون دالر و اهداي 429را به مبلغ NEXTل شرکت اپ. توسعه یافته بودNEXTشناخته شد که در شرکت 
امور رشتۀبه اپل بازگشت و کم کم دوباره 1996در سال سهم از سهام اپل به استیو جابز خریداري کرد و استیو جابز مجدداً

.اپل را در دست گرفت

1. Jahn Sculley
2. Pixar
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هاي متعددي را در لید شرکت پرداخت و فعالیتدر اپل شروع کرد و به بازسازي خط توکار را مجددا1997ًجابز در سال 
که Mac OSرا با سیستم Macيکامپیوترها. ي و مدل تجاري معمول داشتافزارنرمافزاري و محصوالت سختۀتوسع

.ها را روزآمد کرد و باال بردوري آنتبدیل شد ارتقا داد و بهرهiOSتوسعه یافته بود و باالخره هم به NEXT STEPبراساس 

اي از کار و جدید، محیط تازهبه عنوان سیستم صوتی دیجیتالیiPodو کامپیوترهاي جدیدتر و Mac Bookمحصوالتی نظیر 
هاي فروش موسیقی و آهنگاندازي شد که بهراه1اپل استور2001در سال . تالش و پیشرفت و موفقیت در اپل پدید آوردند

اینترنت براي ۀهاي کاربردي را بر روي شبکتبدیل شد که انواع سیستمiTunesپرداخت که باالخره به جدید از روي شبکه می
اي اپل در ایاالت متحده و بعضی کشورهاي دیگر ارتباط تنگاتنگی با هاي زنجیرهاندازي فروشگاهراه.کندفروش عرضه می

.افزاري ایجاد کردمحصوالت سختمشتریان 

.2010پد آي

هاي هوشمند ارائه کرد موبایلۀهاي موبایل و ارائتحول جدیدي در سیستم2007در سال iPhoneۀاستیو جابز باالخره با ارائ
-خوان برنامهاپس از آن با فر. تحول جدیدي در دنیاي کامپیوتر و ارتباطات به وجود آوردiPadۀنیز با ارائ2010و در سال

در فروش حاصله، % 70و مشارکت به میزان 2ها براي فروش روي اَپ استورآنۀهاي کاربردي و ارائسیستمۀنویسان براي توسع
نویسان ب شده است صدها هزار سیستم توسط برنامههاي کاربردي در جهان پدید آورد که موجتحولی بزرگ در تولید سیستم

.در اقصی نقاط دنیا تولید و براي فروش ارائه شود

1. Apple Store
2. App Store
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.2011اکتبر5اپل،شرکتیادبود استیو جابز، 

به عنوان مدیر عامل اپل تحوالتی زیادي در دنیاي فناوري و کسب و کار 2011تا 2007استیو جابز با خالقیت و نوآوري از 
محصوالت جدید که ۀپس از آن نیز اپل همچنان در ارائ. تر سپردآورد تا اینکه بیماري امانش نداد و اپل را به یاران جوانپدید 

هاي مالی براي هاي هوشمند یا سیستممحصوالتی از قبیل ساعتۀمحصوالت قبلی هستند و ارائۀیافتهاي توسعهسیستم
شرکتی که . یره همچنان به عنوان یک شرکت فعال و پویا مشغول فعالیت استپرداخت و دریافت به کمک تلفن هوشمند و غ

.میلیارد دالر بوده است170بالغ بر 2013میلیارد دالر فراتر رفته است و درآمد آن در سال 600ارزش آن از 



179ها   شرکت

گوگل

چون روي چنارهاي این خیابان تعدادي ها بسته بودند نهاي پردیس گوگل را مدتی بر روي رفت و آمد ماشییکی از خیابان
ها تا جان بگیرند خیابان لکبراي حفاظت از جوجه لک.هایشان تازه سر از تخم در آورده بودندلک النه داشتند و جوجهلک

!بسته شده بود

نوان شرکتی که بنیان و پیشتاز در عصر اینترنت و نه تنها به ععنوان یک شرکت دانشگوگل شرکت متفاوتی است نه تنها به
پردازي تا راه اندازي شرکت نوپا و باالخره تبدیل شدن به یک شرکت سهامی عام با موفقیت پیموده مسیر کارآفرینی را از ایده

فرهنگی که از اقتصاد نوآوري . ایجاد کرده استفناوريمتفاوتی در فضاي کار و توسعه »فرهنگ«است، بلکه از این نظر که 
هاي شرکت نگی که به محیط کاري، رضایت و همبستگی کارکنان، و رضایت مشتریان به عنوان اولویتناشی شده است، فره

.دهداهمیت می

.استمعروف»پلکسگوگل«بهکه ویوماونتنشهر درگوگلاصلی سیپرد
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هاي شرکت نگی که به محیط کاري، رضایت و همبستگی کارکنان، و رضایت مشتریان به عنوان اولویتناشی شده است، فره

.دهداهمیت می

.استمعروف»پلکسگوگل«بهکه ویوماونتنشهر درگوگلاصلی سیپرد
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در قلب درة سیلیکون ویو یعنیاش در مانتنبراي درة سیلیکون نیز اهمیت گوگل بیش از آنکه به خاطر وجود سازمان مرکزي
مهندس و دانشمند باشد در این نکته نهفته است که گوگل در درة سیلیکون شکل گرفت و شروع به فعالیت 30000با بیش از 

بنیان و هاي دانشبراساس ایدهشرکتی که عمدتاً. ها در دنیا تبدیل شده استترین شرکتکرد و رشد کرد و به یکی از بزرگ
کنند و دانشمندانی که در گوگل کار میو مهندسانکارکنان. مبتنی بر نوآوري شکل گرفته و رشد کرده استي و افزارنرم
اي که عالقه دارند بپردازند و این امر یکی توانند به پژوهش و توسعه در هر زمینهدر شرکت را میموظفشاناز زمان کار % 20

محصول منجر شود موجب ارتقاي شغلی و احیاناًۀيِ کارآمد که به توسعترین اجزاي فرهنگ گوگل است، هرچند نوآوراز مهم
ها براي ها و چالشتالشۀتر از آن فرهنگی است که در گوگل حاکم شده است که همشود ولی مهمهایی براي کارکنان میپاداش

این امر فرهنگ کاري بسیار ارزشمندي شود ونوآوري و ابداعات جدید براي رضایت خاطر شخصی و احساس غرور و افتخار انجام می
هاي نوپا را در درة سیلیکون و حتی نقاط دیگر شرکتمجرب در گوگل مرتباًعالوه بر آن تیمی از مهندسان و کارشناسان. است

هاي گوناگون مطلوبی داشته باشند که براي توسعه و تکمیل فعالیتۀهایی که دستاوردهاي نوآورانکنند و شرکتجهان رصد می
هاي گوگل شتاب فعالیتۀگیرند و این امر نیز به توسعآنان را در اختیار میفناوريکنند و گوگل مفید واقع شوند را خریداري می

شکل گرفته است اعم از نوآوري در نوآوري ۀآن بر مبناي توسعۀدهد و توسعگوگل به نوآوري اهمیت می. دهدبیشتري می
.کنندهاي نوپا به گوگل اضافه میهایی که شرکتهاي کارکنان، و یا نوآوريهاي پژوهش و توسعه، یا نوآوريبخش

میلیارد دالر است، براي شرکتی که 60آن حدود ۀمیلیارد دالر رسیده است و درآمد سالیان400ارزش شرکت گوگل به حدود 
گذرد و کمتر از یک دهه است که به شرکت سهامی عام تبدیل شده است دستاورد آن نمیتأسیسسال از 15اندکی بیش از 

اما . هاي بزرگ خودروسازي، نفتی و غیره این شرکت دانش بنیان گوي رقابت را برده استبزرگی است که در مقایسه با شرکت
ببینیم داستان گوگل از کجا آغاز شد؟

که دو دانشجوي 2و سرگی برین1توسط لري پیج در دانشگاه استنفورد1996ۀپژوهشی در ژانویپروژةگوگل به عنوان یک 
هاي هر جستجو را با الگوریتمۀدر آن زمان موتورهاي جستجو، نتیج. دکتري علوم کامپیوتر در استنفورد بودند، شروع شد

کردند ولی لري و سرگی مدلی طراحی کردند که روش میبندي ساده و شمارش تعداد ظاهر شدن یک عبارت در صفحه، رتبه
نامیدند، در این روش مربوط بودن 3ها این روش جدید را پیج رنککرد، آنبهتري در تحلیل رابطه بین صفحات وب ارائه می

نند، تعیین کبا شاخص مرتبط با تعداد صفحات و اهمیت صفحاتی که به سایت مورد نظر اشاره می،یک وب سایت و اولویت آن
.شود و براساس این الگوریتم موتور جستجوي جدیدي شکل گرفتمی

هاي قبلی در تعیین اهمیت یک سایت استفاده شد چون از بررسی لینکنامیده میBackRubالگوریتم ابداعی در بدو امر 
هزار تا صفر، به نشانه آنکه بااست که عدد یک استgoogolنامیدند که تحریف کلمه Googleشد ولی سرانجام آن را می

دانشگاه استنفورد عملیاتی ۀتحت نام دامنGoogleدر بدو امر. دهدد بررسی قرار میهر جستجو تعداد زیادي اطالعات را مور
به 1998سپتامبر 4ثبت شد و شرکت گوگل در 1997سپتامبر 15در Googleۀولی نام دامنgoogle.stanford.edu: شد

.پارك در درة سیلیکون بودمحل آن، گاراژ یک خانه در منلوثبت رسید که

1. Larry Page
2. Sergey Brin
3. Page Rank
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.يلَرویسرگگوگل،گذارانانیبن

و شرکتی شکل ! یک دانشجوي دیگر دکتري در استنفورد به عنوان اولین نفر به استخدام گوگل درآمد1کریگ سیلورستاین
تعداد 2011کند، به طوري که در ماه مه سال فراهم میگرفت که درواقع خدمات روزمره براي عموم مردم در اقصی نقاط دنیا

!کنندگان به موتور جستجوي گوگل در آن ماه از مرز یک میلیارد نفر گذشتمراجعه

!شدشروعسادهیلیخیطراحیک باگوگلصفحۀنیاول

حتی قبل از ثبت گوگل 1998بود که در اوت سانگذاران شرکتاز بنیان2در گوگل اندي بکتولشیمگذارسرمایهاولین 
گذاري پذیر معتبري در گوگل سرمایهگذاران خطرسرمایه،ي کرد، ولی پس از ثبت شرکتگذارسرمایهدالر در آن 100000

کم پا گرفته بود لري و سرگی چون وقتی که شرکت کم. کردند و در هدایت آن براي پیشرفت و توسعه نقش جدي ایفا کردند
دیدند تصمیم گرفتند شرکت را بفروشند و مشغول ادامه دکتري میةتحصیل در دورۀشرکت را مانع از ادامۀاره و توسعاد

دالر براي فروش شرکت پیشنهاد یک میلیونگذاري مراجعه کردند و مبلغهاي سرمایهها به یکی از شرکتتحصیل شوند، آن
ولی پس از مدتی در واقع ادامه ! دالر هم پائین آمدند750000ذاکره حتی تا ها در مکردند، خریدار رغبتی نشان نداد و آن

1. Craig Silverstein
2. Andy Bechtolsheim
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1. Craig Silverstein
2. Andy Bechtolsheim
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25ي توانستند مبلغ گذارسرمایهدر دور جدید جلب 1999تحصیل را رها کردند و فقط به کارِ شرکت پرداختند و در ژوئن 
.روز افزون ادامه پیدا کردهاي گوگل با شتابسرمایه جذب کنند و فعالیتخطرپذیران گذارسرمایهمیلیون دالر از 

.گوگلسرورنیاول

. جذب گوگل شد1999دستانی را در ماه مه امید کرهاي تجاري،سیستمۀبراي توسعانهفناورهاي سیستمۀدر کنار توسع
هاي موفقی اعم از کارهاي هاي مختلفی فعالیتگرفته بود و در شرکتMBAکردستانی الکترونیک خوانده بود و از استنفورد 

هاي تجاري در گوگل ایفا سیستمۀاي در توسعامید نقش عمده. هاي تجاري در سابقه خود داشتسیستمۀفناورانه و یا توسع
.مین کندأهاي تجاري توانست درآمد سرشاري براي گوگل تکرد و با مدل جذب آگهی و دیگر مدل

شرکت نیاز به سازماندهی مناسبی داشت، لري و سرگی ةشد و ادارتر میهاي مختلف، گوگل روز به روز بزرگفعالیت«با توسع
دار شود و هی و ادارة شرکت را عهدهان یک فرد مناسبی را براي مدیر عاملی پیدا کنند که گذارسرمایهتصمیم گرفتند بنابر پیشنهاد 

. ت مدیره جذب کردندئرا به عنوان رئیس هی1اریک اشمیت2001ها در مارچ بپردازند، باالخره آنانهفناورۀها بیشتر به توسعآن
اي در هاي مختلف تجربیات ارزندههاي آکادمیک و شرکتها در محیطاشمیت دکتري الکترونیک از دانشگاه برکلی داشت و سال

. اشمیت بعد از مدتی جایگزین لري شد که تاکنون مدیر عامل شرکت بود. ها اندوخته بودشرکتةو یا ادارفناوريۀتوسعۀزمین
.اي ایفا کردگوگل نقش عمدهۀاشمیت به مدت ده سال در این سمت باقی ماند و در ساختاردهی و توسع

.دهدود را با گوگل ادامه میت مدیره همکاري خئس هیأدار مدیر عاملی شد و اشمیت در رعهدهلري مجددا2011ًدر سال

1. Eric Schmidth
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.)2011تا 2001مدیرعامل گوگل در دوران رشد سریع آن از (تیاشماریک گذار گوگل به همراهی برین دو بنیانسرگ،ي پیجلر

سهام خود را در بورس عرضه کرد و تبدیل به شرکت سهامی عام شد با 2004اوت 19در تأسیسگوگل پنج سال پس از 
400میلیارد دالر رسید، ارزشی که اکنون در مرز 67/1سهام گوگل به عمل آمد ارزش شرکت به ۀاستقبالی که از عرض

!میلیارد دالر قرار گرفته است

سیر رشد و پیشرفت را پیموده است و براي مراقبت از شرکت در حالی پس از آنکه گوگل وارد بورس سهام شد نیز همچنان م
گذاران در نظر گرفته گذاران در اقلیت قرار گرفتند، حق راي ویژه براي بنیانکه تعداد صاحبان سهام افزایش پیدا کرد و بنیان

.گذاران قرار نداردنها و غیره مشکلی پیش روي بنیاهاي مختلف براي حمایت از نوآوريشد و لذا در فعالیت

موتور جستجو و ابزارهایی نظیر جی میل و غیره ۀتوان یکی سیستم پخش آگهی، ارائدرواقع خدمات و محصوالت گوگل را می
. گیرندها قرار میدانست که در کنار سایر فعالیت

کند ولی در ها کسب میاز محل آگهیهایش مبتنی بر درآمدهاي سرشاري است که عمدتاًفعالیتۀگوگل هرچند ادام
ها شرکت رسد مجموع این فعالیتاست چون به نظر میپیشتازهش و توسعه و نوآورانه بسیار هاي پژوي در فعالیتگذارسرمایه

.کندتر میرد و همچنان درآمدهایش را اضافهدارا سرزنده نگاه می

دهد و عالوه بر گیرد انجام میتوسط کارکنان در داخل گوگل صورت میهایی که اي بر روي نوآوريي ویژهگذارسرمایهگوگل 
هاي پروژه. کندها به گوگل بسیار فعاالنه عمل میهاي خالقانه و خریداري و انضمام آنهاي نوپا با ایدهآن در شناسایی شرکت

. انداي آزاد و نوآورانه شکل گرفتههمیل و غیره در همین فعالیتانواع خدمات در گوگل از قبیل جیۀمتنوعی براي ارائ
هاي صوتی و تصویري، و در اختیار گرفتن آندروید و وارد شدن به بازار سرویسۀخریداري و در اختیار گرفتن یوتیوب و ارائ

.هاي دیگر شکل گرفتهایی است که با خرید شرکتموبایل از نمونه فعالیت
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.استگوگلفعاليهابخشازدیآندرويهااپبازارودیآندروبخش

بازار در ۀهاي فعال براي توسعهاي رباتیک و هوش مصنوعی از بخشهاي خودراننده و سیستمها نیز مانند ماشینبعضی پروژه
هاي نوآورانه به طور فعال به رشد و هاي پژوهشی و رصد فعالیتهاي متنوع دیگري نیز با فعالیتگوگل در زمینه. آینده هستند

ها نظیر توان به عینک گوگل و سایر پوشیدنیهاي نوآورانه با نگاه به آینده میاز جمله فعالیت. اندیشددر آینده میتوسعه 
دنبال بیشترۀتوسعبرايساعت و غیره توجه کرد و یا مبحث اینترنت همه چیز و حتی ورود گوگل به تجارت الکترونیک

.شوداي در نظر گرفته میهاي ویژهيها و استراتژشود، در هر موضوع نیز سیاستمی

.گوگلنکیع

ویو در قلب درة سیلیکون، جایگاه گوگل که از یک گاراژ کوچک در منلوپارك شروع کرده بود اکنون پردیس بزرگی در ماونتین
هاي آن فعاالنه آن است ولی در بسیاري از کشورهاي دیگر نیز دفاتر و نمایندگیۀفناورانةهاي عمددفتر مرکزي و فعالیت

.هستندانهفناورهاي خدمات و فعالیتۀمشغول ارائ
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.ویوماونتندرگوگل

در فضاي کار
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وسایل رفاهی اعم از غذا نفر از کارکنان گوگل مشغول کار هستند و همه گونه30000در پردیس گوگل در ماونتین ویو حدود 
ها ست به طوري که هر یک از آنان خود را عضو این بخش و امکانات رفاهی و ورزشی در اختیار آنهاي انرژيو خوراکی

.دهندبه تالش و نوآوري معنا میاندهاي تنومند که آغوش براي پرندگان گشودهکه در سایه سار درختداندبزرگ میةخانواد
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فیس بوك

بوك در دانشگاه هاروارد در شرق آمریکا به عنوان یک پروژة دانشجویی شروع شد ولی در مراحل آغازین رشد و توسعه فیس
. یکون شدندها براي پیشرفت کمک کند و لذا راهی درة سیلتواند به آنگذاران دریافتند که محیط آمادة درة سیلیکون میبنیان

صاحب ولی بههاي نزدیک دانشگاه استنفورد مستقر شوندخواستند در یکی از ساختمانمیآمدندکهسیلیکونبه درةگویند می
گویند صاحبان ساختمان به این شرکت نوپا میامادندجاي پرداخت اجاره بها، مقداري از سهام شرکت نوپا را پیشنهاد کرملک به

گفته در همان اطراف پالوآلتو مستقر شد و باز هم دیگريبوك در محلفیس! چندان امیدي نبستند و پیشنهاد را قبول نکردند
بوك نوپا را پیشنهاد کردند که به نقاشی که آوردند که آن محل را برایشان رنگ آمیزي کند هم به جاي دستمزد، سهام فیسشودمی

!ها دالر رسیدتبدیل شد به میلیونبوك به یک شرکت سهامی عام شانس آن را پذیرفت و پس از آنکه فیسنقاش خوش

بوك از یک اتاقِ خوابگاه در دانشگاه هاروارد در شرق آمریکا شروع شد سپس به درة سیلیکون آمد و مراحل رشد خود را فیس
کارمند 8000بوك در حال حاضر فیس. نیز در پردیس بزرگی در منلوپارك در درة سیلیکون مستقر استطی کرد و اکنون

.میلیارد دالر نزدیک شده است10اي که به شود با درآمد سالیانهمیلیارد دالر برآورد می200رزش آن حدود دارد و ا

هاي وقتی که دانشجوي سال دوم کارشناسی در دانشگاه هاروارد بود شاید به قصد شیطنت2003در سال 1مارك زوکربرگ
هاي دانشجویی دانشگاه هاروارد را با هک کردن هاي دانشجویان ساکن خوابگاهکامپیوتري نوشت و عکسۀنوجوانی یک برنام

مورد استقبال ،ها بپردازند، سایتچهرهۀها بر روي یک سایت قرار داد تا بازدید کنندگان به مقایسهاي خوابگاهپایگاه داده
انظباطی فراخوانده ۀه هاروارد سایت را تعطیل کرد و زوکربرگ به کمیتدانشجویان هاروارد قرار گرفت ولی خیلی زود دانشگا

مارك از این اتهام تبرئه شد ولی از همین ایده براي انجام . شد و با اتهام نقض کپی رایت و نقض حریم شخصی افراد مواجه شد
با توضیحی همراهر از رم باستان را تصوی500درس تاریخ هنر که در همان نیمسال ثبت نام کرده بود استفاده کرد و ةپروژ

.توانستند نظر خود را کنار هر تصویر منعکس کنندبراي هر یک روي سایت قرار داد که بازدید کنندگان نیز می

کم ایدة ایجاد فعال شد و کم2004ۀبا استفاده از این ایده، زوکربرگ در نیمسال بعد سایت جدیدي راه انداخت که در ژانوی
کارشناسی ةشش روز بعد از آنکه این سایت جدید راه افتاد سه تن از دانشجویان دور. جتماعی شکل گرفته بوداۀیک شبک

اند، این ادعا به یک دعواي حقوقی کشیده شد و ها به زوکربرگ دادهاجتماعی را آنۀاندازي شبکهاروارد ادعا کردند که ایدة راه

1. Mark  Zuckerberg
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بوك به شرکت سهامی عام موقعی که فیسها،بوك به آنسهم از سهام فیسمیلیون2/1با واگذاري 2008باالخره در سال 
!ارزید، دعوا خاتمه پیدا کردمیلیون دالر می300بیش از این سهاموتبدیل شد

.هاروارددانشگاهدرزوکربرگمارك

هاي خود را کالسیهمدیگر از 1چند تنکم زوکربرگ متوجه شد که براي موفقیت به یک تیم احتیاج دارد و کمدر شروع کار، 
به عنوان این عده بعداً. و گرافیکی و از لحاظ مدل کسب و کار توسعه پید کرديفناوري دعوت کرد و کار از لحاظ همکاربه 
عضویت در سایت ابتدا محدود به دانشجویان هاروارد بود ولی بعد از مدتی . بوك را ایجاد کردندسس، شرکت فیسؤت مئهی
نیویورك، و بوستن و باالخره ام آي تی نیز هاي کلمبیا، استنفورد، ییل، و بعداًضویت در سایت به روي دانشجویان دانشگاهع

که قبال2ًشان پارکر2004در اواسط سال .ها نیز امکان عضویت پیدا کردندگشوده شد و سپس دانشجویان سایر دانشگاه
بوك که تازه راه افتاده بود آشنا شد و یقی راه انداخته بود به طور اتفاقی با سایت فیسرا براي به اشتراك گذاشتن موس3نَپستر

گذاران به مطمئن ساخت و به عنوان یکی از بنیانبودبه سراغ مارك رفت و او را نسبت به ارزش تجاري کاري که شروع شده 
تیم کامل شده بود و کار با شتاب . ده گرفتشرکت را به عهةت مدیرئملحق شد و مسئولیت رئیس هیتأسیسشرکت تازه 

بوك را به درة گذاران، فیسبنیان2004در ژوئن . کار ضروري بودۀرفت ولی جذب سرمایه براي توسعه و ادامپیش می
. سیلیکون منتقل کردند تا در اکوسیستم درة سیلیکون سرمایه جذب کرده و رشد کنند

بوك مرتباً کار فیس. بوك انجام دادگذاري را در فیسگذاران پی پل بود نخستین سرمایهکه از بنیان4در بدو ورود پیتر تیل
بوك مراحل کردند و فیسگذاري میگذاران خطرپذیر در درة سیلیکون با عالقه در آن سرمایهگرفت و سرمایهرونق بیشتري می

.گذاشترشد را پشت سر می

1. Eduardo Saverin (کسب و کار) Dustin Moskovitz )برنامه نویس( Andrew McCollum ( گرافیست( Chris Hughs ( امور مختلف)
2. Sean Parker
3. Napster
4. Peter Thiel
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.گرفتشکلیاجتماعۀشبککیعنوانبهبوكسیف

سال تمام و 13با شرط حداقل سن ( عضویت را به روي همه 2006را پیدا کرده بود در سپتامبر 1بوك که نام واقعی اشفیس
خود را در ةها و کسب و کارها نیز توانستند صفحات ویژگشود و بعد از مدتی شرکت) داشتن یک نشانی ایمیل معتبر

ها نفر در بوك مورد اسقبال قرار گرفت و صدها میلیونفیس. اندازي صفحات گروهی انجامیده راهبوك داشته باشند که بفیس
گیرند تا اجتماعی با دوستان خود در ارتباط قرار میۀبوك درآمدند که در یک شبکنقاط مختلف جهان به عضویت فیس

شخصی شد و شکل جدیدي از ۀر کس صاحب یک رسانبه اشتراك گذارند و درواقع هیکدیگرهاي مکتوب و تصویري را با پیام
حتی در بوك نوع جدیدي از ارتباط گروهی راصفحات گروهی نیز در فیس. روابط اجتماعی در دنیاي مجازي به وجود آمد

.کارهاي فرهنگی و تجاري سامان داد

.بوكسیفصفحۀنیولا

دالر خریداري کردند و کار را 200000را به مبلغ Facebook.comنام دامنه 2005شد ولی در اوایل سال استفاده میThe facebook.comابتدا از نام دامنه 1
.مان دادندسا
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در 2011هاي بزرگی چون گوگل و آمازون قرار گرفت و از اوایل سال شرکتبوك مراحل رشد خود را طی کرد و در کنار فیس
.خود در منلوپارك در درة سیلیکون جاي گرفت1پردیس نهایی

.منلوپاركدربوكسیفيورودتابلو

برآورد شد که میلیارد دالر 100وارد بورس سهام شد و ارزش آن در آن موقع بیش از 2012بوك باالخره در اواخر سال فیس
.کردباالترین ارزشی بود که یک شرکت در بدو ورود به بورس پیدا می

.نزدكسهامبورسبهبوك فیسوروديبراآمدخوش

.تعلق داشت که در شرکت اُراکل ادغام شدSUN Microsystemsاین پردیس قبل از آن به شرکت . 1
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ۀها را هدف خود قرار داد با ارائبوك که به عنوان یک شبکه اجتماعی شکل گرفت و برقراري ارتباط بین اشخاص و گروهفیس
هاي فناورياز بوك عمدتاًفیس. گروهی به درآمدهاي زیادي دست پیدا کرده استۀتبلیغات در فضاي مجازي، نظیر یک رسان

کند پویا، زنده، و فعال خدمات مختلف سعی میۀبا توسعکند و مرتباًخود استفاده میانۀفناورزیرساخت ۀمتن باز براي توسع
اند هایی که به مراحل رشد رسیدههاي نوپا و حتی شرکتشرکتهاي بزرگ دیگر مرتباًکتبوك نیز نظیر شرفیس. باقی بماند

بوك یکی ترین خریدهاي فیسمهم. کندیا کسب و کار او باشند را خریداري میفناوريکند و هر کدام که مکمل را رصد می
به مبلغ یک میلیارد دالر 2012ر اوت اجتماعی اشتراك عکس است و دۀخرید شرکت اینستاگرام است که به نوعی شبک

ۀرسانی است و در فوریبوك پیوست، خرید مهم دیگر، خرید شرکت واتس آپ است که در کار پیامکخریداري شد و به فیس
ها براي توسعه و پیشرفت در یک رقابت دائمی این فعالیتۀهم. بوك خریداري شدمیلیارد دالر توسط فیس19به مبلغ 2014

گیردفضاي نوآوري و خالقیت صورت میدر یک 

شود که کارکنان امکانات رفاهی موجب می.بوك نیز براساس رضایت کارکنان صورت گرفته استفرهنگ سازمانی فیس
امکان واگذاري و دریافت سهام نیز از یک طرف ارتباط . صورت عضو خانواده عمل کنندهمبستگی بیشتري داشته باشند و به

.کنددهد و از طرف دیگر پشتیبانی مادي نیز براي آنان فراهم مییافته و به صورت درازمدت شکل میمانکارکنان را ساز
ساختار و ۀها براساس کار تیمی شکل گرفت و پیشرفت کرد و با جذب مدیران باتجربه به توسعبوك نیز مثل سایر شرکتفیس

بوك جذب که از مدیران با تجربه در گوگل بود به فیس1شریل سند برگ2012نظام شرکت اقدام کرد، در این رابطه در سال 
دار است و زوکربرگ همچنان مدیرعامل است ولی ت مدیره، مدیریت اجرایی شرکت را نیز عهدهئشد و عالوه بر عضویت در هی

. بیشتر به کارهاي فنی توجه دارد

.بوكسیفسیپردداخل

بوك فقط گوید فیسمارك همیشه می": بوك شریل سند برگ ابراز داشتفیستأسیسمقارن با دهمین سال 2014ۀدر ژانوی
"!انداز شکل گرفت که دنیا را به هم متصل کندبه عنوان یک شرکت شروع به کار نکرد، بلکه براي برآورده کردن این چشم

1. Sheryl Sandberg





اکوسیستم درة سیلیکون
دراختراعونوآوريثقلمرکزعنوانبهکهاستفرانسیسکوسانشهرجنوبدرازتهرانترکوچکايناحیهسیلیکوندرة

اکثرکهجاییتااستبنیاندانشبزرگهايشرکتازبسیاريرشدوتولدمحلناحیهاین. شودمیتلقینوینهايفناوري
دوراندریااندشدهمتولدناحیهاینکناروگوشهدریااطالعاتفناوريوالکترونیکصنایعدرمدرنهايفناوريدارانطالیه
نقشکنیممیزندگیآندرامروزماکهجهانیثرؤمتغییردرهاآنازیکهرواندداشتهفعالیحضورناحیهایندرخودبلوغ

.اندداشته

سیلیکونةدرگیريشکلبرثرؤمعواملوهاویژگی
صورتبهعواملاینازبرخی. استکردهکمکبنیاندانشاقتصادمرکزاینرشدوبقاگیري،شکلبهعواملازايمجموعه

دولت،قبیلازگذاريتأثیربازیگرانتوسطهاآنازبسیاريواندگرفتهقرارهمکناردرزمانازايبرههدرتصادفیکامالً
. اندفتهیاوگسترششدهایجادزمانگذردرگذارانسرمایهوهادانشگاه

اقتصاداینبودنکارآمددردخیلعواملمجموعه. استجهاندربنیاندانشاقتصادکانونیۀنقطحاضردرحالسیلیکوندرة
را»منسجمکل«یکآن،مقومنهادهايتانوآوريمشوققوانینازو،خطرپذیرگذارانسرمایهتاگرفتهمستعدنخبگاناز

. استکردهایجادرابنیاندانشاقتصادونوآوريفضايازنظیريکمۀنمونیکدیگرباتنگاتنگتعاملدرکهدهندمیتشکیل
آنبرايزیاديةآموزندنکاتتواندمیآنشناختومطالعهچراکهاست؛بررسیۀشایستبیرونیامریکمثابهبهسیلکوندرة

رویکرددواینجادر.باشدداشتهبردرهستندبنیاندانشاقتصادونوآوريترویجوتقویتپیدرکهارانذگسیاستازدسته
. کنیممیدنبالشناخت بیشتربرايمکمل راحالعیندرومتفاوت،

سیربررسیبهدومرویکرددر. استآناجزايبهجامعنگاهیدربنیاندانشاقتصاداینموجودوضعبررسیاولرویکرد
که در فصول پیشین آمده تاریخیسیراین. کنیممیمروراستدادهشکلراامروزسیلیکوندرةآنچهوپردازیممیتاریخی
تواندمیاستبرداشتقابلحاضرحالدرآنچهبهنگاهیولیکندمیکمکموجودایناجزايکارکرددركبهالجرماست 

.شودترملموسمخاطببرايتاریخیسیرآنکهبرايباشدمناسبیعزیمتۀنقط
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»اکوسیستم«یکمثابۀبهسیلیکوندرة
همباآنمختلفهايبخشواسترشدحالدرزندهموجودیکمشابهکهاجزاستازتنیدهدرهمۀمجموعیکسیلیکوندرة
درةاقتصادياکوسیستمدهندةشکلمتفاوتاجزايازمختلفۀمجموعچندتوانمیوهستنديهمکاروتعاملحالدر

اجزايکارکردونقشفهمآنکهبراي. هستندتعاملمشغولهماهنگیهايسیستمدریکدیگرباکهدادتشخیصراسیلیکون
راهاآنازدستههرابتدادرکهاستبهترشوددادهتشخیصراحتیبهاجزاتعاملةنحووباشدترراحتمجموعهایندرثرؤم

نهایتاً. کنیمبررسی…سرمایه،مینأتسیستمحقوقی،سیستماستعداد،جذبسیستمقبیلازمجزاسیستمیکچارچوبدر
. شوددادهدستبهاکوسیستماینکلیتازجامعیتصویرتاکندمیتشریحراهاسیستمۀهمبینتعاملويهمکار

استعدادجذبسیستم
دارايکنندمیزندگیسیلیکوندرةدرکهافرادي% 25ازبیش. شودمییافتوفوربهناحیهایندرنخبهانسانینیروي
کهداردخوداستخدامدردکتريمدركباکارنیرويهزار5ازبیشگوگلشرکتتنها. هستنددانشگاهیۀپیشرفتمدارك

ۀپیشرفتهايحوزهدرخصوصبهمستعدکارنیرويبااليتراکم. اندشدهالتحصیلفارغجهانهايدانشگاهبهترینازهاآناکثر
زیمنس،سامسونگ،مثلبزرگیهايشرکت. شودمیپیشرووبنیاندانشهايشرکتجذبباعثخودۀنوببهمهندسی

دالیلبهولیاندفتهیاتوسعهوشدهایجاددیگرکشورهايدرهاشرکتاین. اندکردهدایرناحیهایندرمراکزينیز…هواوي،
داشتهثرؤمحضورناحیهایندرکنندمیسعیاستفناوريهايحوزهبرتراستعدادهايبهدسترسیهاآنازیکیکهمتعدد
کهبوكفیسشرکت. افتدمیناحیهاینبهگذرشانزودیادیرنیزنوپاونوآورهايشرکتازبسیاريدیگرسوياز. باشند

ازپسآنارانگذبنیانولیشدتأسیسهاروارددانشگاهدرپیشسال10حدوداستاینترنتعصرغولچندازیکیاالن
بهجااینهايانگیزهازیکیبرتراستعدادهايبهدسترسی. بیاورندناحیهاینبهرابوكفیسگرفتندتصمیمکوتاهمدتی
. استبودهجایی

راسیستماینمختفهايبخشناحیهایندرمتخصصوکارورزیدهنیروينگاهداشتوجذبپرورش،فراینددركبراي
. کنیممیبررسی

استعدادۀچشمدانشگاه،
برايدانشجویانسازيآمادهوروزدانشآموزشوجهانسراسرازاستعدادهابهترینجذببابرکلیواستنفوردهايدانشگاه

غولدواینبرعالوه. کنندمیعملمنطقهاینبنیاندانشهايشرکتبرايبرتراستعدادهايازايچشمهعنوانبهکار،بازار
خوزهسنایالتیدانشگاهمثلدیگريهايدانشگاهدارند،قرارجهانیهايدانشگاهبرترینبیندردوهرکهپژوهشوآموزش

ازهادانشگاهاینۀهم. ندکمیعرضهناحیهاینرقابتیکاربازاربهراکارآمديمتخصصانصنعت،نیازهايبرتمرکزبانیز
دروسدرراتحوالتاینسرعتبهودارندقرارصنعتتحوالتآخرینجریاندرمتعددومتنوعهايهمکاريطریق

بسیارمنبعینوپاهايشرکتبرايهادانشگاهایندیگرسوياز. کنندمیدنبالوواردخودآکادمیکهايپژوهشودانشگاهی
ۀزمینهردرهابهترینیافتن. استعلمیمتدهايوهاتکنیکترینپیشرفتهوآکادمیکتحوالتآخرینبهدسترسیبرايغنی
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بساچهوپرباردیداريبهساعتچندعرضدرتواندمیکهاستکیلومتريچندشعاعدرجستجوییمستلزمعموماًعلمی
. شودمنجرموفقشرکتیوسالهچندینمشارکتی

استعدادجذبآهنربايصنعت،
سرتاسردرهموارهونکردهاکتفاناحیهاینبرترهايدانشگاهبهصرفاًهستندفعالسیلیکوندرةدرکهبنیانیدانشهايشرکت
باهموارهکهچرااستبنیاندانشموفقهايشرکتانتظاردردرخشانیةآیند. گردندمیاستعدادهابرتریندنبالبهجهان
پیشرووبزرگهايشرکت. کنندمیجذبرابسیاريهايپتانسیلواندازندمیراهبهجدیدبازاريموجود،نظمزدنبرهم

ۀالزم. کنندمیعملناحیهاینبهکشورهاوهادانشگاهسایرازبرتراستعدادهايآهنرباينقشدرخودۀنوببهتحقیقاتی
باعثامرهمین.استعلمیدستاوردهايآخرینازآگاهیوفناوريتحوالتلبۀبرحرکتبنیاندانششرکتیکموفقیت

بهمنجراندكتعللهمانبساچهکهچراباشدزیادبسیارعلمیدستاوردهايآخرینگرفتننادیدهفرصتۀهزینکهشودمی
هاياولویتازاستعدادهابهترینجذبکهاستفضاایندر. شودرقباسایربهرقابتکردنواگذاریاتحقیقاتماندنابتر

. استکردهتبدیلفراوانیاستعدادهايجذبمحلبهراناحیهاینواستبنیاندانشهايشرکت

افزاییهم
وگوشهدرمشتاقواستعدادباافراد. شودمیخالقیترواجویادگیريتسهیلافزایی،همباعثباهوشومستعدافرادتراکم
درمستعدافراد. شودمیپربارتردانشگاهیهايدورهازگاهیروزمرهگفتگوهايوشوندمیروبرودیگرمستعدافرادباکنار

فناوريتحوالتآخرینجریاندرناخودآگاهغیرکاريودوستانهمحافلدروگرفتهقراردیگرمستعدافرادهايایدهمعرض
ونوپاهايشرکتسازوکارهايمحصول،بهایدهتبدیلةنحوکار،وکسبفضايمورددرضمنیدانشانتقال. گیرندمیقرار

جدیدهايایدهزدنجرقهموجبگاهیهاایدهقرارگرفتنهمکناردر. گیردمیصورتنیزرسمیغیرمحافلدردیگرظرایف
بهدوستانهجمعیکدر،یکدیگرمکملحالعیندرونزدیکهايتخصصباافراديمجموعهکهنیستذهنازدوروشودمی
. بیفتندجدیدشرکتیکتأسیسفکر

استعدادهابازیافت
پرمخاطرهبسیارنفسهفیامراین. هستندجدیدبازارهايایجادونومحصوالتخلقحالدرهموارهبنیاندانشهايشرکت

دركبراي. است) موفقیتصورتدر(موجودنظمزدنبرهمقابلیتدارايحالعیندرو) شکستبااليلحتمااخاطربه(
رقبايازبسیارياست،آمدهوجودبهپیشسال15حدودگوگلشرکتکهکنیمتوجهمسالهاینبهاستکافیمطلباین
کهبوكفیسشرکت. شودمیتهدیدجدیديمدعیانتوسطاینکواندشدهمنقرضاینترنتیجستجويۀزمیندرآنۀاولی

ۀعرصازراخودپیشینرقباياکثرواستشدهتأسیسپیشسال10حدودداردرامجازياجتماعیۀشبکترینبزرگامروزه
حذفکههاییشرکتمتخصصنیروهايسربرچهکهاستاینرسدمیذهنبهکهمهمیسوال. استکردهخارجرقابت

افولبهروهايشرکتازکهکسانیاززیاديبخشسیلیکون،درةدربنیاندانشهايشرکتوفوربهتوجهباآید؟میشوندمی
یادگیريبهوشمارندمیمغتنمرافراغتاینهمهاآنازبخشی. شوندمیکاربهمشغولجدیدهايشرکتدرشوندمیخارج

فعالیتکههاییشرکتازیکیدرمجدداًمدتیازپسافرادایناکثرحالتهردر. پردازندمیتحصیالتیاجدیدهايمهارت
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شغلنتواننداستممکنترضعیفافرادالبته. شوندمیفعالیتبهمشغولداردهاآنتخصصوتجربیاتبامشابهینسبتاً
.شوندمیخارجفضااینازاستممکنوبازیابندراخودشانمطلوب

نااطمینانیاوجدرضمنی،شغلیامنیت
وقوانینطبق. باشدپرمخاطرهتواندمیپیشروهايفناوريمانندپرتالطمیهايحوزهدروپویاهايشرکتدراشتغال

آنجاتامسالهاین.کنداخراجراخودکارنیرويخاصیدلیلۀارائبهنیازبدونتواندمیکارفرماییهرامریکارایجهايروال
خودمیزسربهنبایدفرداکهدهداطالعخودکارمندبهکاريروزیکانتهايدرکارفرماییاستممکنکهرودمیپیش

کهاستایندهدمیرخسیلیکوندرةدرکهجالبیاتفاق.شودتعبیرشغلیةآینداززیادنااطمینانیبهتواندمیاین! برگردد
وکثرت. استآمدهوجودبهناحیهایندرضمنیشغلیامنیتنوعیولینداردوجودعینیشغلیامنیتکهحالعیندر

خارجشرکتیکدراشتغالازفرديدلیلیهربهکهصورتیدرشودمیباعثناحیهایندربنیاندانشهايشرکتتراکم
چنین. بدهدکاردرخواستهستند،همفراوانناحیهایندرکهمشابههايشرکتدرمشابههايشغلبرايتواندمیشود

ۀخانباشدنیازاینکهبدونیعنیاین. یابدمیاشتجربهوتخصصبامتناسبشغلیکوتاهیمدتازپسزیادلاحتمابهفردي
. کندمیایجادمستعدکارنیروهايبرايضمنیشغلیامنیتنوعیاینوبیابدمناسبیشغلتواندمیکندعوضراخود

سرمایهمینأتسیستم
هايشرکتاصلیویژگی. داردراخودخاصاقتضائاتنوپا،هايشرکتخصوصبهبنیان،دانشهايشرکتبرايسرمایهمینأت

آیفوننظیرهوشمندهايگوشیبازاراینکهتصورحتی.استجدیدبازارهايآنتبعبهوجدیدمحصوالتیخلقبنیاندانش
گذاريارزشوارزیابیکهاستشرایطیچنیندر. بودممکنسختیبهپیشسال10بگذرددالرمیلیاردصدهامرزازامروزه
ازپسفناورينوپايهايشرکتاتفاقبهقریباکثریتدیگرسوياز. استدشواربسیارفناوريهايحوزهدرنوپاهايشرکت
عدمباهمراهخودذاتدرنوآوريفرایندکهچراشوندمیخارجرقابتۀعرصازکلیبهوندخورمیشکستکوتاهمدتی

یابندنمیتوفیقیمشتریانکردنمتقاعددریاوخودمطلوبمحصولخلقدرنوپاهايشرکتازبسیاري. استفراوانقطعیت
یکاصلیۀسرمایعالوهبه. سازدمیپرمخاطرهشدتبهراهاآنرويگذاريسرمایهنفسامرهمین. شوندمیمنقرضو

میزانسنجشسفانهأمت. استعدادهاستسازماندهیومعنويهايداراییدرکهامالكوتجهیزاتدرنهبنیاندانششرکت
محصولنامطمئن،بازار. نیستممکنسادگیبهوامبازپرداختتضمینعنوانبههاآنکارگیريهبوهاسرمایهاینارزش

مینأتمتعارففرایندهايهمگیبانکیۀوثیقوجودعدموبازاریابی،ومحصولۀتوسعفراینددرمتعددمخاطراتنامشخص،
برايگذارانسرمایهازمتفاوتینوعکهاستشرایطیچنیندر.سازندمیغیرممکنحتیودشوارراهابانکطریقازسرمایه

. استنیازموردبنیاندانشهايشرکتمالیمینأت

متفاوتهاییگذاريسرمایه
بهطورمشخص،به. داردسنتیومتعارفهايبنگاهازمتفاوتاقتضائاتیبنیاندانشنوپايشرکتیکرويبرگذاريسرمایه
:نوپابنیاندانششرکتیکسنتی،هايبنگاهاکثرخالف
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.نداردبانکنزدگذاشتنوثیقهبرايمنقولیاموال●
. ندارددرآمدزاییارزیابیبرايزیانوسودحسابوفعالیتسابقۀ●
).گیرندمیهدفراجدیديبازارعموماًچون(نداردوجودآنمشابههايشرکتبامقایسهامکان●
.استبینیپیشغیرقابلکامالًمحصولبهایدهتبدیلدرتوفیق●
.استنامشخصمحصولبودنجدیداقتضايبهنیزمحصولبهمشتریاناقبالمیزان●

بنیاندانشهايشرکتکهاندکیموارددراین، وجودبا.باالستبسیارگذارسرمایهافرادسرمایۀرفتنبینازریسکروایناز
استممکنیئجزۀاولیگذاريسرمایهیکورسدمیدالرمیلیاردهادهبههاآنارزشسالچندعرضدرگاهشوندمیموفق
خاصینوعبهنیازدارندوجودتوامانآورسرسامبازدهیامکانباهمراهباالبسیارریسککهشرایطیچنین! شودبرابرصدها

. آوردمیپدیدرا»خطر پذیرگذاري سرمایه«یا به عبارت دیگر »جسورانهگذاريسرمایه«نامبهگذاريسرمایهاز

دركنوآورافرادوگذارانسرمایهکهاستآنبنیاندانشهايشرکتحوزةدرخطرپذیرگذاريسرمایهۀمشخصترینمهم
مورددربنديجمعبههاایدهبررسیوارائهفرایندهايطیدرهاآن. دارندگذاريسرمایهبااليریسکازمشترکی

سهیمخودةآوردبرابردرشرکتةآیندسوددردوهرورسندمیبنیاندانشمحصولیکبهبخشیدنتحققدرگذاريسرمایه
. ستهاآنتالشوخالقیتودانشهماننوآورافرادةآوردکهحالیدراوستۀاولیسرمایۀهمانگذارسرمایهدةآور: شوندمی
بخشیگذارسرمایه: کنندمیضرردوهرآن،شکستصورتدروهستندشریکآنمنافعدردوهرشرکتموفقیتصورتدر
ۀنکت. آوردنخواهددستبهدیگراستکردهپروژهصرفکهراخودعمرازبخشیکارآفرین،ودهدمیدستازراخوداموالاز

وخالقیتۀواسطبهکارآفرینانکهاستمقبولوجاافتادهخوبیبهمفهوماینخطرپذیرگذارانسرمایهبیندرآنکهتوجهقابل
.باشندنکردهفراهمشرکتبراياياولیهسرمایۀکههرچندداشت،خواهندراشرکتمنافعازتريبزرگسهمخودتالش

گذاريسرمایهچرخۀ
یکازمعموالًبنیاندانششرکتیکتأسیس. کندکمکمطالبۀادامفهمبهتواندمیسرمایهجذبفرایندبراجمالیمروري

بهایدهآنتبدیلبرايکافیپشتکارکهفردياست،رسیدهباهوشوخالقافرادذهنبهعموماًکهايایده. شودمیآغازایده
وانددادهانجامراخودةایدتحققامکانمورددرمقدماتیتحقیقاتمعموالًخالقافرادیافرداین. باشدداشتهرامحصولیک
ةحوزدرکههاییشرکتیاافرادسراغخالقافراداینکهاستمرحلهایندرمعموالً. شودساختههماولیهنمونهیکبساچه

بحثبهوکنندمیارائهراکنندمیبینیپیشکهايآیندهوخودۀاولیطرحورفتههستندفعالخطرپذیرگذاريسرمایه
سهامتقسیمةنحومورددرگاهآننمایند،گذاريسرمایهبهمتقاعدراخطرپذیرگذارسرمایهبتوانندکهدرصورتی. گذارندمی

محصولۀتوسعفرایند. شودمیشراکتواردخطرپذیرگذارسرمایهوکنندمیتوافقطرفینازیکهرآوردهازايبهنوپاشرکت
ۀسرمایتزریقبهنیازدوبارهچنديازپساستممکنحینایندروبکشدطولهاسالاستممکنبنیاندانششرکتیک

یاافرادوگیردمیصورتخطرپذیرگذارانسرمایهجذبفرایندازجدیديدورصورتایندر. باشدشرکتبهجدید
. پیوندندمیشرکتدارانسهامجرگۀبهجدیديگذاريسرمایههايشرکت
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ازبعداکثراً. دارندنگاهبنیاندانششرکتیکدرهمیشهبرايراخودۀسرمایکهنیستندمایلعموماًخطرپذیرگذارانسرمایه
امراین. هستندنوپاشرکتازخودۀسرمایکشیدنبیروندنبالسال5تا3بینعموماًنوپا،هايشرکترسیدنبلوغبه

نوپاشرکتشدنخریداريطریقازیاشودمیمحققعمومیگذارانسرمایهورودوبورس بازاربهپیوستنۀواسطبهمعموالً
. شودمیمحققگذارسرمایهبراينوپاشرکتسهامکردننقدامکانهاحالتایندوهردر. دیگرهايشرکتتوسط

شودمواجهشکستباهاآنتاي9کندمیگذاريسرمایهآندرخطرپذیرگذارسرمایهکهنوپاشرکت10هرازاستممکن
گذارسرمایه. کندمیفراهمخطرپذیرگذارسرمایهبرايباالییسرمایهبازدهیمعموالًشودمیموفقکهشرکتییکهمانولی

هايشرکترويراخودۀسرمایدوبارهاندرسیدهبلوغبهکههاییشرکتازخودۀسرمایکردنخارجازپسخطرپذیر
ترتیباینبهوکندمیگذاريسرمایهاندشدهعرصهاینواردتازگیبهکهخالقیاستعدادهايرويدرواقعوجدیدبنیاندانش

. یابدمیادامهگذاريسرمایهۀچرخاین

کارآفرینانجنسازگذارانیسرمایه
افراد. داردنیزدیگريجانبیاثراتچرخهاین. شدتشریحنوپابنیاندانشهايشرکتدرگذاريسرمایهۀچرخاینازپیش

یاوسهامبازاردرعمومیۀعرضوشرکترسیدنبلوغبهازپسهستندبنیاندانششرکتیکگذارانبنیانءجزکهخالقی
نوآوريدنبالبهمجدداًهاآنازبعضی. پیوندندمیثروتمندافرادۀجرگبهخودتر،بزرگهايشرکتبهخودشرکتفروختن

کسوتدرباراینولیگردندبازمیعرصهاینبهمجدداًهمهاآنازبسیاريوروندمیمتفاوتمحصولیخلقوجدید
تحوالتووقایعبطندراندشدهثروتمندفناوريةحوزدرنوآوريوخالقیتطریقازخودکهافراداین. خطرپذیرگذارسرمایه
برراهاگذاريسرمایهبهترینکنندمیسعیوکردهرصدرااخیراتحوالتوموجودروندهايواندداشتهقراربنیاندانشاقتصاد
بلکهکنندمیتزریقنوپاهايشرکتبهمالیۀسرمایتنهانهافرادایننیزدیگرسوياز. کنندانتخابخودشهودوتجربهاساس

. دارندبنیاندانشهايشرکتخالقبنیانگذارانبهعرضهبرايفراوانیهايداشتهنیزمشاورنقشدر

خریداريدالرمیلیاردنیمویکمبلغبهبِیياتوسط2002سالدروشدتأسیس1998سالدرپلپیشرکتمثالراي ب
. کردمتمرکزاکساسپیسبنیاندانششرکترويبرراخودفعالیتبودشرکتاینگذارانبنیانازیکیکهماسکایالن. شد

2004سالیعنیبعدسالدوثیل. بوددالرمیلیون55معاملهاینازبودپلپیگذارانبنیانازدیگریکیکهثیلپیترسهم
درفیسبوك. شدفیسبوكسهاماز% 10ازبیشمالکوکردگذاريسرمایهفیسبوكنوپايشرکتدردالرمیلیوننیمحدود
نیمگذاريسرمایهارزشترتیباینبه. دارددالرمیلیارد190حدودارزشیاینکوشدعرضهسهامبازاردر2012سال

امراین! استرسیدهدالرمیلیارد20حدودبه2014سالدراینک2004سالدربوكفیسرويبرثیلدالريمیلیون
ثروتمندسرعتبهسالچندظرفکهکارمندانیوگذارانبنیان. کندمیترسیمراگذاريسرمایهۀچرخایندیگرروي،خود
. کنندمیکمکنوپاهايشرکترشدبهخطرپذیرگذارسرمایهنقشدریاودهندمیادامهکارافرینیبهیاخودوشوندمی

درافراديچنینتعداداینوجودباولیکنندنمیطیراآمیزيموفقیتمسیرچنینلزوماًکارمندانوگذارانبنیانۀهماگرچه
.استتوجهقابلسیلیکوندرة
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حقوقیسیستم
درچهمستقرحقوقیسیستمشودمیواقعنیزغفلتمورداتفاقاًکهسیلیکون،درةتوفیقبهمنجرعواملترینمهمازیکی
عنوانبهتوانمیرامناسبحقوقیسیستم. استکارآمدومقتدرقضایینظامغالبدرچهومنعطفمقرراتوقوانینغالب

چرااستناکافیولیالزمشرطیکسیستماین. آوردشماربهبنیاندانشاقتصادیکتحققبرايضروريوزیربناییعنصري
وتعیینرابازيزمینِ،کارآمدحقوقیسیستم. نداردچشمگیريتفاوتآمریکاهايایالتسایرباناحیهایندرحقوقینظامکه

بیندرهزینهکمترینباوثرؤمصورتیبهبروز اختالفموارددروکندمیتعیینراگرانبازيوظایفواختیاراتحدود
فراهمگذارانسرمایهوکارآفرینانبرايذهنیآرامشنوعیکارآمدحقوقیسیستمترتیباینبه. کندمیداوريدعواطرفین

سیستمغیابدر. نمایندخودمحصولارتقايونوآوريبرتمرکزصرفراخودانرژيوزمانةعمدبخشتوانندمیکهکندمی
صرفبایدفناوريوخالقیتۀعرصبازیگرانمنابعاززیاديبخشکندتضمینراطرفینحقوقاحقاقبتواندکهحقوقی

افراددلسرديموجبدیگرسويازوشدهافرادوريبهرهکاهشباعثسوییازامرهمینوگرددهااختالفوهااصطکاك
. ببخشندلقایشبهرافعالیتیچنینعطايبساچهوگرددمیمبتکر

قوانینابتدایی،بنديتقسیمیکدروپرداختهسیلیکوندرةحقوقیسیستمدرثرؤمعواملترینمهمبررسیبهبخشایندر
و) سرمایهتامینتحت(گذارسرمایهوکارآفرینبینروابط،)معنويمالکیتتحت(هاشرکتبینروابطبهتسامحاراحقوقیسیستم

.داشتخواهیمقضایینظامبهاشاراتیسپس. کنیممیتقسیم) انگیزشیهايمکانیزمتحت(کارفرماوکارمندبینروابط

معنويمالکیتقوانین
ازحمایتدر. استآمریکادرمعنويمالکیتازحمایت قانونازبرخاستهسیلیکوندرةدرنوآوريمقومقوانینازمهمیبخش

راآنازناشیمنافعبرمالکیتحقاداريروالیکحتیواختراعاثر،ایده،یکصاحببرايگذارقانونمعنوي،مالکیت
بخشدرآنجزییاتکهباشدتوجهقابلبسیاریاناچیزاستممکناختراعیاایدهنوعبهبستهامراین. کندمیتضمین
. استآمدهتفصیلبهگزارشاینحقوقی

یکصاحبفردهرقوانیناینطبق. استمشاهدهقابلاختراعحققوانیندرمعنويمالکیتازحمایتروالترینمتداول
بهسال20بهنزدیکتاشرایطیطبقتواندمیکنداحرازآمریکااختراعاتةادارطریقازرامربوطهقانونیشرایطکهاختراع
درکاملتفصیالتباراخوداختراعجزییاتبایدمخترعفردمقابلدر. شودمندبهرهاختراعاینمنافعازانحصاريصورت
اینازاختراعحقایناعتباردوراندرکسیاگر.کندکمکدانشانتشاربهوودشمنتشرتابگذارداختراعاتةاداراختیار
.کندغرامتادعايوکردهراخودحقاحقاقدرخواستدادگاهبهشکایتباتواندمیمخترعکند،برداريکپیاختراع

تالشجدیداختراعاتراستايدربلندمدتمنافعکسبهدفبهکهیابندمیانگیزهخالقافراداوالًقانون،اینوجودنتیجهدر
آخرینازتاکندمیکمکهاشرکتوافرادسایربهوشودمیمنتشرهاآناختراعاتوکشفیاتۀنتیجدیگرسويازوکنند

منجرمحصولبهکههاآنازبخشیآنولیشودنمیمنجرتجاريمحصولبهلزوماًاختراعاتایناکثر. شوندمطلعتحوالت
. آوردمیباربهمتبوعشانهايشرکتومخترعانبرايراهنگفتیدرآمدشودمی
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به. استشدهسیلیکوندرةمختلفهايشرکتبینرقابتعیندريهمکارازايویژهنوعباعثاختراعحققوانینوجود
تحتوسیلهیکشماربیاجزايازیکهر،استبسیارۀمنفصلقطعاتازمتشکلکهالکترونیکصنایعخاصماهیتخاطر

یقراردادهایتحتدارندرااختراعحقازموعهمجاینازبخشییکهرکهمتعدديهايشرکت. شودمیحمایتاختراعقوانین
قراردادهايازايشبکهترتیباینبه. دهندمیراخوداختراعازاستفادهةاجازهاشرکتدیگربهمبلغی،دریافتازايدر

استفادهةاجازهستند،رقابتحالدرکهحالعیندرکهآیدمیپدیدحوزهیکبهنزدیکهايشرکتمجموعهبینضربدري
نیزخوداختراعگذاشتناشتراكبهازناشیدرآمدکسببهمایلکهچرادهندمینیزهاشرکتسایربهراخوداختراعاتاز

آنمنافعازمنديبهرهوهاشرکتبینمتقابلرقابتوهمکاريبرايرابسترياختراعحققوانیناینترتیباینبه. هستند
. کندمیفراهممخترعحقوقتضمینعیندر

سرمایهمینأتبرايمتناسبحقوقیساختارهاي
ناممکن،نهاگرحقوقیساختارهايبرخینبوددرکهاستفراوانیهايپیچیدگیدارايبنیاندانشنوپايهايشرکتۀسرمایمینأت

آنتوفیقبااستممکنیاوبرودبینازکلیبهنوپاشرکتنرسیدنثمربهبااستممکنگذارسرمایهیکۀاولیۀسرمای. استدشوار
حقوقیساختارهايمهمنقش. استروشنامريزیانوسودتقسیمةنحومورددراختالفآمدنپدیدروایناز. شودبرابرصدها

. کندمیکمکسرمایهمینأتتحققلاحتماافزایشواختالفاتاینرساندنحداقلبههاآنازقضاییدستگاهحمایتومناسب

شراکتقوانین
سرمایهمحدودیتباسازيتجاريومحصولبهنیلوآنۀتوسعبرايویابندمیدستاولیهاختراعیبهخالقافرادمعموالً
ازبخشیازايدرهستندآشنانوآوريکلیفضايباکهخطرپذیرگذارانسرمایهکهاستشرایطیچنیندر. شوندمیمواجه
اینسازوکارمورددرقبولیموردوجاافتادهحقوقیساختارهاي. کنندمیگذاريسرمایهآندرنوپا،شرکتاینسهام

تسهیلشدتبهراسرمایهمینأتفرایندکهداردوجود…ومدیرعاملومدیرهتئهیوظایفوانتخابةنحوها،شرکت
سهاماکثرفرینآکارفردکهاستمقبولکامالًعرفاینحال،اینباولیندارنداياولیهسرمایهمعموالًکارآفرینان. کندمی

ندارددخالتحقیئجزتصمیماتوروزمرههايروالدرمعموالًگذارسرمایه. دارددر اختیار راآنازناشیمنافعونوپاشرکت
طرفه. کندمینظارتکلیروندهايبرقدرتمند،حالعیندروحداقلینقشیباشدهانتخابةمدیرتئهیحالعیندرولی
انجامبهتنشکمترینباتحوالت،موجودحقوقیساختارهايبهتوجهباکهدهدمیرخذهنیازدورتاتفاقامیانایندرآنکه
تئهیوباشدداشتهراشرکتسهام% 40داردنیزرامدیرعاملنقشکهشرکتیکگذاربنیاناستممکنمثالرایب. رسدمی

عزلمدیرعاملنقشازشرکتگذاربنیاناستممکنلذا. کندمنصوبجدیديمدیرعاملبایدکهبرسدنتیجهاینبهمدیره
. دهدادامهخودکاربهشرکتوباشدداشتهراسهام% 40همچنانحالعیندروشود

»شرکت«و تولید » محصول«تولید : اقتصاد دوگانه
درکهاستگوناگونیهايزیرسیستمداراي،یک موجود زندههمانندسیلیکون،درةاکوسیستمکهدیدیمپیشینهايبخشدر

در. هاستزیرسیستماینتکتکسالمتیبهوابستهاکوسیستمسالمتیوشوندمیاکوسیستمرشدموجبیکدیگرباتعامل
.کنیممینگاهاکوسیستماینبهدیگرايزاویهازبخشاین
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دوبهبتوانراسیلیکوندرةکهاستشدهآنموجبقبليهابخشدرشدهبحثهايزیرسیستمتمامیدادندستبهدست
ایندرکهاستگوناگونیهايشرکتاقتصادنخستاقتصاد. کردتقسیمیکدیگرباتعاملدرحالعیندرومتفاوتاقتصاد
این. پردازندمی... وشخصیکامپیوترهايپزشکی،محصوالتافزار،سخت،افزارنرمتولیدبهواندفعالیتبهمشغولمنطقه
بامرتبطنهادهايوپیشرفتهفناوريهايشرکت: داردوجودجهاندیگرنقاطازبسیاريدرکهاستاقتصاديهماناقتصاد

،سیلیکوندرةدر دوماقتصاد. استفروشبرايآمادهخدماتوکاالاولاقتصادمحصول. هابانکوهادانشگاههمانندهاآن
گذارانسرمایهازاستايشبکهاقتصاداین. است»شرکت«یککهخدمت،یاکاالیکنهمحصولشکهاستاقتصادي
کهغیرهوهاایدهپرورشانکوباتورهايحسابداران،پیشرفته،فناوريونوپاهايشرکتمتخصصدانانحقوقپذیر،مخاطره

.استآنفروختننهایتدرومحصولعنوانبهشرکتیکتولیدهاآننهاییهدف

پرورشبراياقتصادياکوسیستمیکتواناییکهاستضرورينظراینازمجزااقتصاددواینبهسیلیکوندرةبنديتقسیم
براياقتصاديمحیطیکتواناییمقابلدرجدید،هايفناوريتوسطآمدهپدیدهايفرصتکارگیريبهوجدیدهايشرکت
مانندنهادهاییاصلینقش. استمتفاوتیبسیارحقوقیواقتصادينهادهاينیازمندتولید،بهمشغولهايشرکتفعالیت
تولید،حالدرهايشرکتعملیاتبهبوددرنهپتنتقوانینوانکوباتورهامانندآموزشینهادهايپذیر،مخاطرهگذارانسرمایه

هرکدامونیستندجدایکدیگرازامااقتصاددواین.استنوپاهايشرکتپرورشبرايامنمحیطیکردندرفراهمکه
اقتصادنیازمند) نوپاهايشرکت(خودمحصولفروشبرايدوماقتصادخاصطوربه. دارددیگريبهگوناگونیهايوابستگی

ودوماقتصاددرجستجوحالدرهمواره... وبوكفیسمایکروسافت،سامسونگ،گوگل،مانندبزرگیهايشرکت. استاول
. انداولاقتصادهايشرکتنیزدوماقتصادبرايکارآفرینانتولیداصلیمنبعآنبرعالوه. هستندآننوپايهايشرکتخرید

. دهندمیشکلرادوماقتصادنوآورانۀهايایدهازبخشیکنندمیمشاهدهبازاردریاخوددروندرهاشرکتاینکهنیازهایی
.انددوماقتصادة رسیدبلوغبهمحصوالتهماننخستاقتصادپیکرغولهايشرکتازبزرگیبخشدیگر،سوياز

فراهم. نیستممکنچندانفوقاقتصاددوهربهتوجهبدونجهاننقاطدیگردرسیلیکوندرةتکراربرايتالشهرگونه
چراکهنیستممکنآنکناردرپویاوفعالاقتصادیکبودنمهیابدوننوپاهايشرکتفعالیتبرايمناسبنهادهايکردن
،نوپاشرکتیعنیمحصولشبرايخریدارداشتنبدونودیگراقتصادواقعینیازهايدركبدوننوپاهايشرکتتولیداقتصاد
بهتبدیلرااکوسیستمیکخودخوديبهپیکرغولهايشرکتبودنفعالترتیب،همینبه. نداردبقابرايشانسی

وکاالتولیداقتصادنهادهايازمتفاوتجنسیازنوآوريبراينیازموردنهادهايکهچراکندنمینوآوراکوسیستمی
.استضرورياقتصادهردونیازموردنهادهايبهتوجهسیلیکون،درةتجربهتکراربراي. اندخدمات





هاي نوپاتأمین سرمایۀ شرکت
روشی که در مقابل . صحبت کنیماندازي یک کسب و کاربراي راه1بیرونیتأمین منابع مالیةخواهیم درباردر این بخش می
گذار، اندازي یک کسب و کار، تا زمان پیدا کردن یک سرمایههاي راهدر روش خوداتکایی هزینه. گیردقرار می2روش خوداتکایی

خواهیم با زبانی ساده روند تأمین بودجه و منابع مالی بیرونی را در این بخش می. شوداندازها و منابع شخصی تأمین میاز پس
:[15]کنیمانی بحث شروع میبه این منظور از مقدمات و مب. تبیین کنیم

البته . کنیممین مالی را در مورد یک شرکت فرضی مرور میأ، یک مثال از تکه درك فرایند به سادگی بیان شودبراي این
. هاي محتمل و مشابه نیز کمک کندتواند به درك حالتاي میهاي دیگري نیز متصور هستند ولی درك این مثال پایهحالت

. کشدمین سرمایه را به تصویر میأبه صورت شماتیک مراحل تنمودار زیر نیز

کنید و شرکایی پیدا شوید، بخشی از شرکت خود را واگذار میمند میو منبع مالی بیرونی بهرههر بار که شما از یک بودجه
کنید و سهم را واگذار میدست بیاورید، بخش بیشتري از شرکت خود هرقدر بودجه و منابع مالی بیرونی بیشتري به. کنیدمی

. گیردبیشتري از شرکت در اختیار شرکا قرار می

کلیديایدة
کنید، شرکت شما اندازي یک کسب و کار میبیرونی این است که وقتی شما اقدام به راهۀاي اساسی در پس تأمین بودجایده

مند کنید و از منابع مالی بیرونی بهرهگذارهاي بیرونی پیدا میوقتی سرمایه. بسیار کوچک است اما شما مالک تمام آن هستید
کند اما ارزش دارایی از کل شرکت کاهش پیدا میدرصد مالکیت شما. شودتر میکند و بزرگشوید، شرکت شما رشد میمی

درصد سهم کل شرکت را 15تنها و سرگی برینوقتی گوگل سهامی عام شد، هر کدام از لري پیج. یابدشما افزایش می
. شرکتی که با شرکت اولیه قابل مقایسه نبودد مالکیت یک شرکت بسیار بزرگ بود،درص15داشتند؛ اما این سهم 

1. funding

2. bootstrapping
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أمین بودجه و منابع مالی بیرونیمراحل ت
اندازي یک کسب و کار در سر دارید، یکی هاي مختلفی که براي راهدر این مرحله شما باید از میان ایده: پردازيایدهمرحلۀ

،کارنظر گرفتن جوانب مختلف در این گام باید با در . را انتخاب کنید و تصمیم بگیرید که بر اساس آن ایده کار را شروع کنید
درصد سهام آن را در 100خود هستید و ةنشددر این مرحله شما تنها مالک شرکت هنوز ثبت. خود را پرورش دهیدایدة

. شما خواهد شد1کم دارایی و مایملکبا این همه کاري که شما در این مرحله انجام خواهید داد، کم. اختیار دارید

شوید که کنید، متوجه میهاي خود میاینکه شروع به عملی کردن ایدهبه محض: پیدا کردن عضو و همکار مؤسسمرحلۀ
فتید که کسی دیگر بیشاید به این فکر . گیردبر است و انرژي بسیاري از شما میکردید زمانچه تصور میاین کار بیش از آن

کنید تا از میان دوستان و آشنایانی که بنابراین باید سعی . عمل بپوشانیدۀهایتان جامتواند شما را کمک کند تا به ایدهمی
اگر بتوانید فرد مناسبی را انتخاب کنید، این امکان . خود را با او در میان بگذاریدی را پیدا کنید تا بتوانید ایدةشناسید کسمی

او براي جرح و تعدیل ایدةربیاتها و تجها، تواناییهایتان بکنید و از ایدهایدهوگو دربارةتی را صرف بحث و گفترا دارید تا مد
تواند در راستاي عملی اگر دیدید که حضور او واقعاً مثمر ثمر است و می. اولیه و تبدیل آن به یک طرح پخته استفاده کنید

ي با یکدیگرهمکارتوانید به او پیشنهاد دهید که شرکت و کسب و کار موردنظرتان را با ها به شما کمک کند، میکردن ایده
صورت او نیز باید مثل شما منتظر درآمدهاي شرکت باشد و در این. کنید؛ یعنی او نیز مثل شما عضو مؤسس باشدتأسیس

با آن مواجه خواهید شد این است اینجااي که درمسئله. دهد نداشته باشدانتظار گرفتن مزد از شما در ازاي کاري که انجام می
اصلی است شما تصور کنید که چون ایدةممکن. خواهید کرد داشته باشیدسیستأکه هر یک از شما چه سهمی در شرکتی که 

صورت فرد مقابل شما انگیرةایناما در. از شما بوده است، شما باید دست باال را داشته باشید و سهم بیشتري در اختیار شما باشد
شرکت مشارکت کند، به تأسیسدر ) ت به شمانسب(کافی براي مشارکت نخواهد داشت و حتی اگر قبول کند که با سهم کمتري 

. درصد باشد50ترین کار این است که سهم هر کدام از شما بنابراین معقول. پایدي او دیري نمیهمکارل زیاد احتما

شاید شما ترجیح بدهید که مستقیماً . شوید که نیاز به تأمین منابع مالی داریدي را آغاز کنید، خیلی زود متوجه میهمکارنهایتاًاگر 
.هاي دیگر باشیداي براي عرضه ندارید، باید به فکر گزینهبروید؛ اما چون محصول آمادهگذاري خطرپذیرصندوق سرمایهسراغ یک 

گذار معتبر و ممکن است در این مرحله خیلی سخت بتوانید اعتماد یک سرمایه:توسل به دوستان و آشنایانۀمرحل
به سختی به انداز قابل توجهگذاري که یا درآمد بسیار باالي ساالنه دارد و یا پسالً سرمایهاحتما. شده را جلب کنیدشناخته

شده به گذارهاي معتبر و شناختهجاي اندیشیدن به سرمایهبنابراین بهتر است به. کندشما اعتماد مینشدةهاي عملیایده
هاي خود را براي یک مدت مثالً شش ماهه برآورد کنید و به هزینه. تان فکر کنیدناهمکاراطرافیان و آشنایان و نزدیکان خود و 

بخشی از سهام شرکت را به کسی یا کسانی که حاضر . ان و بستگان باشیددنبال تأمین منابع به همان میزان و از میان دوست
دالر 15000درصد از سهام شرکت را در ازاي گرفتن 5شدند این منابع مالی را براي شما تأمین کنند واگذار کنید؛ مثالً 

.البته اول باید شرکت خود را ثبت کنید. بدهید

1. Equity
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ثبت شرکت مرحلۀ
هاي مورد نیاز اولیه را تأمین کرده است ینهزدرصد از آن را به کسی که ه5خود را ثبت کنید و در این مرحله باید شرکت

هم . شماست1»اختیار خریدةذخیر«درصد از سهام را هم براي کارمندان آتی خود بگذارید؛ این 20. واگذار کنید
شود که این سهام از دسترس شما و ن سهم باعث میدهند و هم کنار گذاشتن ایمیگذاران بعدي به این ذخیره اهمیت سرمایه

. دوست مؤسستان خارج باشد

اید اما از مقداري پول براي شش ماه آتی کار خود فراهم کردهجاایناگرچه شما تا به: 2»گذار فرشتهسرمایه«مرحلۀ
چون اگر پولی که در اختیار شما است تمام شود، . اکنون باید به فکر تأمین منابع مالی مورد نیاز در مراحل بعد باشیدهم

:ها فکر کنیدتوانید به این گزینهبنابراین می. میردشرکت نوپاي شما می

. توانند در جهت تأمین پول نقد، فضا و محل کار و معرفی مشاوران خوب به شما کمک کنندمیهادهندهشتابو مراکز رشد
درصد 10تا 5دالر؛ که در ازاي آن مجبور هستید 25000چیزي حدود شود زیاد نیست، مثالًپول نقدي که نصیبتان می
مندي از مین مالی نیست و بهرهنافع این مراکز محدود به تًاین را هم در نظر داشته باشید که م. سهام شرکت را واگذار کنید

.مشاوران خوب در این مراکز رشد از دریافت پول نقد منفعت بیشتري خواهد داشت

این رقمی . دالر بوده است60000برابر با 2013ان فرشته در سال گذرگذاري سرمایهمتوسط سرمایهHALOبراساس گزارش 
اما اگر شرکت نوپاي . دهند که حداقل دو میلیون دالر بیرزندهایی پول میها تنها به شرکتانه آنامیدبخش است؛ اما متأسف

گذار پیدا کنید که مثالً اگر یک سرمایه. توانید به دریافت مبالغ کمتر امید داشته باشیدشما کمتر از این بیرزد باز هم می
دالر بگیرید ولی شاید باید تالش کنید تا 20000توانید از او میالًاحتمقیمت شرکت شما را یک میلیون دالر ارزیابی کند، ا

!نحوي معرفی کنید که قیمت آن باالتر ارزیابی شودشرکت خود را به

بنامیم، درصد Aگیرید را گذار فرشته میو میزان پولی که از سرمایهPگذار را اگر ارزش شرکت قبل از گرفتن پول از سرمایه
:آیددست میگذار بدهید با این روش بهبه آن سرمایهسهامی که باید

A
s

P A




100

3به سهامقابل تبدیلبرگۀ

گذار گذار مبلغی را از سرمایهعنوان بنیانمین سرمایه دارد چرا که شما بهأشرکت نقش کلیدي در فرایند ت» 4گذاريارزش«
طور که پیش از این گفته شد اینکه همان. ود از شرکت را واگذار کنیدخ» سهم«کنید و باید به ازاي آن بخشی ازدریافت می

1. Option pool
2. Angel investors
3. Convertible note
4. Valuation
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طرفین » گذاريارزش«وابسته به این است که کنید مستقیماًا در برابر مبلغ مشخصی واگذار میچند درصد از سهام شرکت ر
بر روي شرکت فعلی چقدر است؟ 

براي . کندبنیان را نمایان میهاي نوپاي دانشگذاري بر روي شرکتواري ارزشهایی است که دشسیلیکون مملو از مثالةدرتاریخچۀ
با به تعویق انداختن هاي نوپامین مالی شرکتأهایی براي تگذاري، روشسرمایهاین معضل، به خصوص در مراحل اولیۀغلبه بر 

. به سهام است» قابل تبدیلبرگۀ«از نوعی ابزار مالی به نام ها استفادهیکی از این شیوه. ها، توسعه یافته استگذاري آنارزش

اي براي تولید کند ایدهر بالقوه مراجعه کرده و اعالم میگذامثال فرض کنید یک دانشجوي نابغه و پرکار به یک سرمایهراي ب
وال کلیدي آن س. یه و تجهیزات دارددالر مواد اول10000آن نیاز به ۀاولیۀنمونۀاي توسعمحصولی جدید و پیشرفته دارد و بر

هاي باالي ایده و گذار خواهد شد؟ از طرفی ظرفیتدالر چه سهمی از شرکت نوپا نصیب سرمایه10000است که در ازاي این 
هاي اختراع او و بازار آن همه ناشناخته است وهاي اجرایی این فرد نابغه، قابلیتمحصول مشهود است و از سوي دیگر توانایی

قابل قبولی از محصول داشت و ۀالبته اگر او نمون. گذاري کردکرده است ارزشتأسیستوان براي شرکتی که او به سادگی نمی
لی امتحان کرده بود راهی براي ارزیابی هر چند اجمالی از ارزش بازاري آن شرکت به احتمآن را بر روي تعدادي از مشتریان ا

ایده، راه منسجمی براي ارزیابی ارزش شرکت نوپا وجود ندارد و در ۀتوسعۀدر مراحل اولیها و در غیاب این. آمددست می
توانایی مالی ساخت اولین نمونه دانشجوي فرضی روایت ما شخصاًاگر ،مین مالیأهاي سنتی تاست که در شیوهچنین شرایطی

. گیردپا نمیاصالًرا نداشته باشد، این شرکت 

مورد نیاز خود را از ۀآن است که شرکت نوپاي فرضی فوق، طبق فرایندي معین سرمای»به سهامل تبدیلقاببرگۀ«اصلی ایدة
- متناسب با چه درصدي از سهام شرکت است به آینده موکول میگذار جذب کند ولی تعیین اینکه این سرمایه دقیقاًسرمایه

تري از بازار کسب کند و پس از آن خود را بسازد و اطالعات دقیقۀتواند محصول اولیبه این ترتیب مخترع داستان ما می. شود
در این مرحله با توجه به اینکه اطالعات . برود» گذاري خطرپذیرصندوق سرمایه«در یک دور جدید جذب سرمایه، به سراغ 

-ها، امکان ارزشنوع صندوقبهتري از وضعیت این شرکت نوپا وجود دارد و نیز با در نظر گرفتن قدرت تحلیلی و ارزیابی این 

ارزش فعلی وامی که دارندگان جدید به شرکت نوپا،ۀپس از تزریق سرمای. شودبهتري روي شرکت نوپا فراهم میۀگذاري اولی
. شودمعینی که از قبل تعیین شده است مشخص میةاند با نرخ بهرقابل تبدیل به سهام پیش از این پرداختهبرگۀ

:اند به چه صورتی در آیدپرداختهتوانند انتخاب کنند که پولی که قبالًا چند گزینه دارند و میهدر این مرحله آن

توانند ها میشود و آنشده نگاه میتعیینةم با نرخ بهریک واۀها به مثابآنۀگذاري اولیدر این حالت به سرمایه: وام
. کت نوپا دریافت و تسویه حساب کنندطلب خود را که مشتمل بر اصل و سود آن وام است از آن شر

با در نظر . ها آن است که طلب فعلی خود را به سهام شرکت مذکور تبدیل کننددیگر آنۀگزین: تبدیل به سهام
ران در دور جدید بر شرکت نوپا گذاگذاري که سایر سرمایهآن با ارزشۀها و مقایسگرفتن ارزش فعلی طلب آن

معینی که آن هم از ابتدا در این تبدیل با تخفیفعموماً. گرددی از این تبدیل محاسبه میاند، نسبت سهام ناشدهکر
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یک که براي کسانی که در مراحل اولیۀوجود این تخفیف براي آن است. شودقرارداد مشخص شده است انجام می
. هاي بعدي در آن شرکت ایجاد شودگذارياند نوعی مزیت براي سرمایهگذاري کردهشرکت نوپا در آن سرمایه

گذاري بر یک کمپانی نوپا دشوار است قابل تبدیل به سهام آن است که در شرایط نااطمینانی اولیه که ارزشمزیت اصلی برگۀ
عات گذاري را تا زمانی که اطالکند و در عین حال ارزشگذاران ایجاد میمین مالی با انگیزش مناسب براي سرمایهأراهی براي ت

. اندازدو شناخت بهتري نسبت به آن وجود داشته باشد به تعویق می

اي دارند که در ابعاد مختلف آن از قبیل نرخ ساختارهاي کم و بیش پیچیدهبه سهام انواع مختلفی دارد و» قابل تبدیلبرگۀ«
ۀتفصیل آن فراتر از حوصلبا هم متفاوت هستند و…سود، مقدار تخفیف، ضریب فروش زودهنگام، سقف ارزش شرکت نوپا، 

. کنیمدر انتهاي فصل به برخی جوانب آن اشاره میاین بحث است ولی اجماالً

تقسیم منابعةروند تأمین مالی و نحو
مثالً (مؤسس شما و کسی که اولین منابع مالی شما را تأمین کرده است همکارمین مالی الجرم درصد سهام شما، أدر روند ت

از این جهت که اگرچه . شود؛ اما این از یک جهت چیز بدي نیستکم می) یکی از دو عضو مؤسسیکی از دوستان یا آشنایانِ
ۀته این روند یک رویالب. ستدرصد سهام کم شده است، ارزش مجموع سهام افراد، به دلیل افزایش ارزش شرکت، بیشتر شده ا

آن براي خودتان شما بر روي شرکتی که زمانی همۀو کنترلتأثیراز این جهت که میزان که از جهتی بد است،دیگر هم دارد
گذار بروید که واقعاً به آن احتیاج داشته باشید؛ و تا حد بنابراین خوب است تنها وقتی سراغ سرمایه. بوده است، کم شده است

. کن هم سراغ افرادي بروید که مورد اعتماد و احترام شما هستندمم

گذار خطرپذیر سرمایهمرحلۀ
گذاري صندوق سرمایهتوانید سراغ هایش رابطه برقرار کرد، میشکلی گرفت و با مشتريوبعد از اینکه شرکت شما سر

میزان . کنندگذاري میسرمایهدر آن براساس ارزیابی از قیمت شرکت شما گذاري خطرپذیرصندوق سرمایه. برویدخطرپذیر
گذاران فرشته داده بدهید درست مشابه میزان سهامی که باید به سرمایهگذاري خطرپذیرصندوق سرمایهسهامی که باید به 

. شودشد، محاسبه میمی

استراتژي خروج
گذاري خطرپذیرصندوق سرمایهیعنی چند بار به سراغ . مرحله تکرار کنیدمین مالی را در چندأتوانید این روند تشما می

کشد و هیچ کس حاضر به شما ته میۀیا بودج: افتدکار یکی از سه حالت زیر اتفاق میباالخره بعد از چند بار انجام این. بروید
شود که یک شما تبدیل به چیزي مییا شرکت. رودصورت شرکت شما از بین میگذاري جدید نیست؛ که در اینسرمایه

. گیرید سهامی عام بشویدیا اینکه شما تصمیم می. تر بخواهد آن را بخردشرکت بزرگ

گذاران گذاران و سرمایهبنیان. هاي نوپاستترین عوامل انگیزشی بازیگران مختلف در اقتصاد شرکتخروج از مهماستراتژي
ریزي خود را بر اساس استراتژي خروج شرکت صورت خطرپذیر که بخش بزرگی از سهم شرکت را در اختیار دارند برنامه
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یا 1اپشدن یک شرکت نوپا مانند شرکت واتسبراي درك بهتر اهمیت استراتژي خروج بهتر است به مثال خریده. دهندمی
ترین شدن توسط یک شرکت دیگر اصلیاین خریده. توجه کنیم) وك و گوگلبمانند فیس(تر توسط یک شرکت بزرگ2نست

گذاران گذاران و کارکنان و سرمایهاین خروج ناگهان هرکدام از بنیان. سیلیکون استهاي نوپا در درةراتژي خروج شرکتاست
برانگیزي به هاي رشک وجود چنین خروج. کندمیها و صدها میلیون دالر سرمایهها را داراي دهخطرپذیر این شرکت

بنابراین، خروج موفق . دهدکافی براي فعالیت و نوآوري را میگذاران خطرپذیر دیگر انگیزةایههاي نوپاي دیگر و سرمشرکت
.سیلیکون استهاي نوپا در درة م شرکتاکوسیستاي ازبخش کلیدي

شوند؟ها سهامی عام میچرا شرکت
پیش از . عمومی سهام شرکت در بازار بورس استۀهاي نوپا، عرضگذاران شرکتهاي خروج براي سرمایهستراتژيیکی دیگر از ا

تواند از طریق عمومی، هر فردي میۀ توانند سهام شرکت را بخرند ولی پس از عرضعمومی افراد خاص و محدودي میۀعرض
. بورس صاحب سهام شرکت شود

دست آوردن پول و منابع مالی هیک راه دیگر بIPOیکی اینکه یک . وجود داردIPOیا 3»ولیهعمومی اۀعرض«دو دلیل براي 
که آن را به جاي اینبه(ها نفر از مردم عادي بفروشد تواند سهامش را به میلیونیک شرکت میIPOاست؛ با یک 

تر براي تأمین منابع این راه شاید راهی ساده. و از این طریق منابع مالی مورد نیازش را تأمین کند) گذاران خاص بدهدسرمایه
.گذار کالن باشدسرمایهمالی مورد نیاز، در قیاس با تأمین منابع از طریق جذب 

اند، ازجمله سهام مؤسسین، گذاري کردهکسانی که در شرکت شما سرمایهۀسهام همIPOدیگر این است که تا قبل از انجام ۀمسال
سادگی فروخت و به پول نقد تبدیل کرد چرا که دولت هیچ شرکتی را قبل از انجام روندتوان آن را بهیعنی نمی. است4سهام محدود

IPOاما کسانی که به هر نحو در . دهدهایی را نمیگذاري قانونی در چنین شرکتسرمایهو به مردم عادي هم اجازةکندتأیید نمی
، که آن هم قابل 5خود را در نهایت به پول نقد یا سهام غیرمحدودخواهند که سرمایۀاند، میکردهگذاريچنین شرکتی سرمایه

.ها استاي دیگر براي سهامی عام شدن شرکتپس این هم انگیزه. تبدیل به پول نقد است، تبدیل کنند

گذاري مثل گولدمن هاي سرمایهمثالً بانک. البته کسان دیگري هم هستند که مشتاق سهامی عام شدن شرکت شما هستند
شرکت ۀاولیعرضۀ8ةدهند که برگزارکنندگیرند و به شما پیشنهاد میاس میها با شما تمبرخی از آن. 7یا مریل لینچ6ساکس

هاي ثروتمندشان دعوت یعنی کارهاي اداري سهامی عام شدن شرکت شما را انجام دهند و خودشان از مشتري. شما باشند
7کار در ازاي انجام اینموماًها عآن. یعنی به نوعی براي فروش سهام شما تبلیغ کنند. کنند تا سهام شرکت شما را بخرند

. گیرندجا شده را میدرصد از پول جابه

1. Whats app
2. Nest
3. IPO (Initial Public Offering)
4. restricted stock
5. unrestricted
6. Goldman Sachs
7. Merrill Lynch
8. underwriter
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اولین کارمندهاي یک کسب و کار نوپا
حقوقباشوندمیحاضرکهکسانیهستند؛شماکارمنداناولینمیانازشماشرکتگذارانسرمایهبرخیمواقعبسیاريدر
شرکتوقتی. بگیردتعلقهاآنبهشرکتسهامازمقداريعوضدراماکنندزندگیشماشرکتورشکستگیریسکوکم

. ها را متمول کندو آنشودپولبهتبدیلتواندمیهاآنسهمشود،عامسهامی

هامین مالی شرکتأمباحث پیشرفته در ت
مین أجمله مسائل مهم در تهاي نوپا بوده ولیکن از پردازیم که کمتر مبتالبه عموم شرکتبه مباحثی میدر این بخش اجماالً

ها و ابزارها به فراخور نیاز و در گذر زمان درواقع این شیوه. استلیکون سیبنیان در درةدانشةهاي نوپاي حوزمالی شرکت
بنیان هاي دانشهاي شرکتترین ویژگییکی از مهم. بنیان پاسخ بدهندهاي دانشاند تا به اقتضائات خاص شرکتتوسعه یافته

این امر تالش مضاعف و ۀالزم. روندنظم موجود هستند و به دنبال در انداختن طرحی نو می»ةزنندبرهم«ت که آن اس
ایجاد شده است که از » اختیار خرید سهام«بنیان نوپا ایدةهاي دانشبراي ایجاد انگیزه در کارمندان شرکت. غیرمتعارف است

را براي حداکثر کردن کند و در عین حال به کارمندان حداکثر انگیزهمیهاي نوپا مبارزه سویی با کمبود منابع شرکت
. دهدیک شرکت میۀهاي اولیتالششان، به خصوص در سال

معروف . ها به شدت دشوار استسیلیکون آن است که ارزیابی صحیح از ارزش آنهاي درةهاي مهم شرکتیگر از ویژگییکی د
هاي اول فعالیت خود هاي خود در دانشگاه استنفورد عقب مانده بودند در همان سالدرساز گذاران گوگل که است که بنیان

چند . خریدار به نتیجه نرسیدزنی باشده بودند ولی فرایند چانهگوگل به فروختن این شرکت با چند میلیون دالر راضی در
میلیارد دالر 400سال ارزشی بالغ بر 15دود عد از حسال بعد این شرکت ارزشی بیش از یک میلیارد دالر داشت و اینک ب

بنیان را نمایان هاي نوپاي دانشگذاري بر روي شرکتهایی است که دشواري ارزشسیلیکون مملو از مثالدرةۀتاریخچ. دارد
نوپا، با به هاي مین مالی شرکتأهایی براي تگذاري، روشسرمایهۀبراي غلبه بر این معضل، به خصوص در مراحل اولی. کندمی

بررسی خواهیم بیشتر به سهام » هاي قابل تبدیلبرگه«ها توسعه یافته است که آن را در بخش گذاري آنتعویق انداختن ارزش
. کرد

اختیار خرید سهام
داشته ايافتاده را ندارند و حتی اگر چنین تواناییهاي جاهایی مشابه شرکتتوانایی پرداخت حقوقمعموالًهاي نوپا شرکت

اکنون سوال این است که عاملی که . بوك جذابیت زیادي براي متخصصین دارندهاي بزرگی مانند گوگل و فیسباشند، شرکت
.است» آپشن سهام«ترین پاسخ این سوال دهد چیست؟ اصلیهاي نوپا سوق میکارمندهاي توانمند را به سمت کار در شرکت

این اختیار خرید سهام به کارمندان این . دهندمی» اختیار خرید سهام«یا » سهامآپشن«هاي نوپا به کارمندان خود شرکت
یک به این ترتیب کارمندان اولیۀ. ددهد که در صورت تمایل سهام شرکت را به قیمت مشخصی بخرنرا می» الزام«و نه » حق«

بیشتر و موفقیت شرکت، ارزش سهام هاي خود را خواهند دید چرا که در صورت تالشفعالیتةشرکت نوپا به وضوح ثمر
. ها همچنان این اختیار را دارند که سهام شرکت را به قیمت نازل و معینی بخرندرود در حالی که آنشرکت باال می
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کار و کند که عالوه بر آن انگیزةل میهاي نوپا متمایپیکر به شرکتهاي غولاین شیوه نه تنها افراد توانمند را از کار در شرکت
مثال، راي ب. دانندبخشی از شرکت می» مالک«ها خود را دهد چراکه آنفعالیت مفید این افراد در شرکت را افزایش می

چه به صورت (کند و در صورت خروج شرکت درصد شرکتی است که در آن کار میمهندسی را در نظر بگیرید که مالک یک
در این . درصد سود ناشی از فروش شرکت به او خواهد رسیدیک) شرکت دیگرشدن توسط یک رت خریدهاو و چه به صوپیآي

صورت این کارمند انگیزه دارد روند پیشرفت شرکت را تا جاي ممکن سرعت ببخشد تا زمان بلوغ و فروش شرکت را کاهش 
.اشتحقوق ماهانه بود وجود ندکنندةدریافتصورتی که وي صرفاًواضح است که این انگیزه در. بدهد

ه سهامبقابل تبدیلبرگۀ
به سهام انواع مختلفی دارد و» قابل تبدیلبرگۀ«. ل تبدیل به سهام بحث کردیمقابدر مورد مفهوم برگۀاز این اجماالًپیش 

اي دارند که در ابعاد مختلف آن از قبیل نرخ سود، مقدار تخفیف، ضریب فروش زودهنگام، ساختارهاي کم و بیش پیچیده
حث است ولی توجه به چند سرفصل این بۀبا هم متفاوت هستندکه تفصیل آن فراتر از حوصل…سقف ارزش شرکت نوپا، 

. کنیمآن را بررسی میاست که اجماالًضروري

هام قابل تبدیل به سنحوة عملکرد برگۀ
به خود جلب کرد و هاي نوپا توجه زیاديگذاري بر شرکتارزشۀدر اوایل قرن بیست و یکم مسالفناوريبعد از بحران حباب 

گذاري را به گذاران اولیه ارزشدر این سازوکار، سرمایه. هاي بازار به این مشکل بودقابل تبدیل به سهام یکی از پاسخبرگۀ
ۀمین سرمایه که شرکت سابقأدر دورهاي بعد ت. دهندها وام میهاي نوپا به نوعی به آنمالی شرکتمینأتعویق انداخته و در ت

خر أگذاران متکنند، ارزشی که این سرمایهمین سرمایه مشارکت میأتري نیز در تگذاران مجربفعالیت بیشتري دارد و سرمایه
اند توانند وامی که پیش از این پرداختهگذاران اولیه میسرمایهگیرد و گذارند مالك ارزش شرکت قرار میبر روي شرکت می

وارد شود توسط ماینکه این وام به چه تعدادي از سهام تبدیل می. شده به سهام شرکت تبدیل کنندطبق شرایط از پیش تعیین
:د به شرح زیر استاین موار. گرددبه سهام معین شده است تعیین می» قابل تبدیلبرگۀ«مهمی که در یک قرارداد 

برگۀ«گذار اولیه مالک معینی که به سرمایهةمانند هر وام دیگري، ارزش بدهی شرکت نوپا با نرخ بهر: نرخ بهره●
هاي نوپا، این نرخ بهره با توجه به ریسک باالي شرکت. یابدوعده داده شده است افزایش می» قابل تبدیل به سهام

ارزش بدهی شرکت نوپا در طول زمان با . هاي معمولی وام بانکی استباالتر از نرخ بهرهده تا بیست درصدمعموالً
. شوداین نرخ بهره افزوده می

قابل تبدیل به سهام، موعد بازپرداخت بدهی شرکت نوپا درواقع تاریخ مین مالی با برگۀأدر ت: موعد بازپرداخت●
یعنی به محض آنکه . مین مالیأدور جدیدي از ت: شودیین میمعینی نیست بلکه با توجه به یک اتفاق بیرونی تع

موعد بازپرداخت گذاران جدیدي را جذب کند،داده و سرمایهمین مالی را صورتأدور جدیدي از تشرکت نوپا بتواند 
اولیه یا گذارانممکن است این اتفاق سه ماه پس از ورود سرمایه. رسدقابل تبدیل به سهام فرا میبه دارندگان برگۀ

» قابل تبدیل به سهامبرگۀ«شرکت نوپا باید با دارندگان در هر صورت در آن لحظه از زمان . چند سال بعد باشد
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برخورد شود، ارزش » وام«ها به صورت گذاري آنها بخواهند با سرمایهاگر دارندگان این برگه. تسویه حساب کند
ها تسویه شده محاسبه و با آنشده و با نرخ بهره از قبل تعیینمبلغ پرداختی این افراد متناسب با زمان سپري

. شودمی
» قابل تبدیلبرگۀ«ان را جذب کرد، افراد داراي گذارپس از اینکه شرکت نوپا دور جدیدي از سرمایه: نرخ تخفیف●

. کنند» تبدیل«نوپا شرکت» سهام«توانند به جاي دریافت مبلغ طلب خود از شرکت نوپا، این مبلغ را به به سهام می
ها این مزیت اند به آنگذاري کردهگذاران در مراحل بسیار اولیه در شرکت نوپا سرمایهبا توجه به اینکه این سرمایه

این . گذاران دور جدید دریافت کنندکمتر از سرمایه% 10شود که بتوانند سهام شرکت را با تخفیف، مثالًداده می
. رارداد گنجانده شده استاز قبل در ق» نرخ تخفیف«

مین مالی کرده است به شدت أت» قابل تبدیل به سهامبرگۀ«است شرکت نوپایی که از طریق ممکن : سقف ارزش●
هاي گذاري دارندگان برگهدر این صورت ارزش سرمایه. ظرف یک سال ارزش آن هزار برابر شودموفق باشد و مثالً

در برخی از این . ها خواهد رسیدت ناچیز بوده و سهم بسیار اندکی به آنقابل تبدیل به سهام به نسبت ارزش شرک
مقدار مشخصی به نام » تبدیل به سهام«قراردادها بندي تعبیه شده است که مطابق آن حداکثر ارزش شرکت براي 

انجام الذکرسقف ارزش باشد تبدیل به صورت فوقدر این صورت اگر ارزش شرکت کمتر از این . است» سقف ارزش«
قابل برگۀةشده باشد، دارندسقف تعیینمین سرمایه، باالتر از اینأولی اگر ارزش شرکت، در دور بعدي تشودمی

به بیان دیگر حداقل .کندتبدیل به سهام درواقع درصد ثابتی از شرکت را، مستقل از ارزش شرکت، دریافت می
در این صورت اگر ارزش شرکت . شودر قرارداد معین میرسد دیک برگه میةدرصدي از سهام شرکت که به دارند

. گذار ثابت خواهد بودشده باشد، درصد سهام براي این سرمایهباالتر از سقف ارزش تعیین

مین أموفق به تشرکت، ۀ و توسعهستۀ اولیه ۀپس از جذب سرمایعنوان مثال در نمودار زیر سقف ارزش یک شرکت نوپا که به
2برابر )مشهور استآدورةگذاري گذاري در این مرحله به سرمایهسرمایه(شده استها فعالیتۀبراي ادامبیشتر ۀسرمای

هزار دالر 180نرخ بهره و نرخ تخفیف حدود ۀقابل تبدیل به سهام پس از محاسبۀمیلیون دالر تعیین شده است و ارزش برگ
قابل تبدیل به سهام بیش از ۀبرگةهزار دالر باشد، سهم دارند800ر با آ برابةدر صورتی که ارزش این شرکت در دور. شودمی
قابل تبدیل به سهام برابر باۀمیلیون دالر باشد، ارزش سهام متناظر با برگ2اگر ارزش شرکت . خواهد بود% 20

%
180000 92000000

باشد، سهمی میلیون دالر 2اینجااگر ارزش شرکت بیش از سقف ارزش معین، دراین با وجود . خواهد بود

. خواهد بود% 9رسد همچنان قابل تبدیل به سهام میاین برگۀةکه به دارند
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.مین مالی یک شرکت نوپاي فرضیأمراحل ت



هاي حقوقی و قضاییزیرساخت
هاي هاي بزرگ و شکستاین تاریخ مملو از موفقیت. ت غیرمنتظره استااتفاقبنیان سرشار از هاي دانششرکتتاریخچۀ

هاي اند و از سوي دیگر شرکتهاي بزرگی رسیدهبه موفقیتهاي نوپا پس از مدتی کوتاه بسیاري از شرکت. کمرشکن است
ها، افراد بسیاري ناگهان در خالل این فراز و فرودهاي شرکت. انداي کوتاه از اوج به حضیض افتاده، طی دورهبزرگ بسیاري

هدزیادي بین افراد رخ ددر این خالل ممکن است اختالفات. دهنداي خود را از دست میهاي افسانهشوند یا ثروتثروتمند می
به راستی چه بخشی از ارزش میلیاردي گوگل ناشی از خالقیت . هاي ذینفع واقع شودو دعاوي حقوقی بسیاري بین طرف

ان اولیه شود؟ در قبال ورشکست شدن یک شرکت عظیم چه کسی گذارسرمایهگذاران آن است و چه سهمی باید عاید بنیان
در چنین شرایطی است که وجود یک نظام حقوقی کارامد و موثر در حل و فصل اختالفات باید قبول مسئولیت نماید؟ 

بینی براي رفع اگر سازوکار مشخص و قابل پیش. ها نقش اساسی و حیاتی داردتر در جلوگیري از وقوع آنلی و از آن مهماحتما
در بدو امر اي نوپا اصوالًهان و کارمندان شرکتذارگسرمایهگذاران، و رجوع موارد اختالفی وجود نداشته باشد آنگاه بنیان

هاي بالقوه این شرکتۀنطفدر این صورت اساساً. اي براي ورود به این فعالیت و تالش فزاینده براي توفیق آن ندارندانگیزه
. خواهند شدها محرومهاي ذینفع و هم کل جامعه از نتایج وجود این شرکتدرنتیجه هم طرف. شودسودآور منعقد نمی

. کندها را با قدرت اعمال مینظام حقوقی شفاف و کارآمد درواقع نهادي است که قواعد بازي را به روشنی مشخص کرده و آن
توافق یکدیگرتقسیم مواهب حاصل از آن فعالیت با ةافراد ذینفع در یک فعالیت اقتصادي در مورد نحوۀدر صورتی که هم

، )کارآمدي اجرا(لی برخی از افراد را بگیرد حتماو نیز سیستم قضایی بتواند جلوي زیاده خواهی ا) شفافیت قواعد(داشته باشند 
و مانع یابدمیکاهش لی احتموري و خالقیت متمرکز شود و نگرانی در مورد اختالفات اتواند بر افزایش بهرهها میتالشۀهم

نظام حقوقی در نقش نهاد توان به یک بازي ورزشی تشبیه کرد که هاي اقتصادي را میفعالیت. د بودفعالیت سازنده نخواه
در صورت وجود قوانین مبهم یا . کنندکشی زمین بازي و داوري در بین افرادي است که در یک مسابقه شرکت میمتولی خط

. داوري ضعیف، انتظار بازي زیبا عبث است
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سیلیکون یک نظام حقوقی شفاف و کارآمد به عنوان یک نهاد مقوم یاتی براي تولد و رشد درةهاي حیکی از زیرساخت
هاي نوآورانه به اقتضاي ریسک باالي همراه آن که از سویی ممکن است با شکست سنگین همراه فعالیت.خالقیت بوده است

اقتصادي دیگري مستعد مجادالت حقوقی حوزةآوري به بار آورد بیش از هرشود و از سوي دیگر ممکن است موفقیت سرسام
از همین رو، نظام . لی استحتماو کارمندان و سایر ذینفعان اگذارسرمایهتقسیم برد و باخت بین کارآفرین، ةدر مورد نحو

هاي نوآورانه تر عمل نماید تا بتواند از فعالیتتر و قويبنیان باید به مراتب پیشرفتهانشهاي دحقوقی حاکم بر فضاي شرکت
.پشتیبانی کافی به عمل آورد

ه کبا توجه به این. پردازیمسیلیکون میهاي حقوقی در درةقوانین و زیرساختهاي مهمِلفهؤبه بررسی مر این فصل اجماالًد
مین مالیأمربوط به تقبل،ابتدا فصلباشد ضروري استیها مهاي نوپا و رشد آناکثر این مباحث معطوف به شرکت

.ف به این فرایند آشنایی حاصل شودتا با اصطالحات معطوها مورد بررسی قرار گیردهاي نوپا و مراحل رشد آنشرکت

. و در سطح کشور آمریکا برقرار استیستسیلیکون نه درةناگفته پیداست که اکثر این قوانین و ساختارهاي حقوقی محدود ب
ها از درةآغازین آنۀنقطو بعضاًاندفتهنین در طول زمان و به فراخور نیاز توسعه یاهر یک از این ساختارها و قوااین،با وجود

ذکر این نکته نیز ضروري است که . نیاز به قوانینی پیشرو و متناسب با تحوالت سریع فناوري بوده استۀسیلیکون و به واسط
هاي مختلف، برخی اختالفات قوانین بین ایالتةرو مشاهدشوند و از این بسیاري از قوانین آمریکا در سطوح ایالتی تعیین می

ها به دلیل مالحظات حقوقی فرایند ثبت شرکت را در از این روست که اکثر شرکت. ی، چندان دور از ذهن نیستئهرچند جز
ها همواره در پی شرکت. کننددهند و یا شکایات مربوط به مالکیت معنوي را در کالیفرنیا دنبال میانجام می1ایالت دالوِر

یات ئحقوقی براي فعالیت خود هستند که جزۀها جهت یافتن استراتژي بهینهاي حقوقی و استفاده از آناستفاده از این تفاوت
. آن فراتر از این مجال است

گذاران گذاران و سرمایهتقسیم منافع بین بنیان
گذاران جهت بنیان.منافع شرکت را دارند% 100ئولیت و نیز مس% 100شرکت تأسیسگذاران یک شرکت در ابتداي بنیان

گذاران واگذار جذب سرمایه، طبق روالی که به تفصیل در بخش مربوطه مورد بحث واقع شد، بخشی از منافع خود را به سرمایه
هایی از سهام نوپا بخشگذاران در مقابل ترزیق سرمایه به شرکت سرمایهمعموالً. کنندکرده و در مقابل، سرمایه جذب می

گذاران که منافع و مزایاي متفاوتی نسبت به سهام بنیاندارايواست2صورت سهام ممتازآورند که بهدست میشرکت را به
به 4داران ممتاز آن است که در صورت پرداخت سود سهامترین ویژگی سهاممهم. باشدمی،شرکت را دارند3سهام عادي

داران ممتاز به این ترتیب سهام. هاي آن، در اولویت دریافت منافع هستندشکستگی شرکت و فروش سرمایهداران و یا ورسهام
.داران عادي اولویت دارند ولی نسبت به دارندگان بدهی شرکت اولویت کمتري دارندشرکت نسبت به سهام5ۀساختار سرمایدر

1. Delaware
2. Preferred shares
3. Common shares
4. Dividend
5. Capital structure
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توجه به این نکته ضروري است که پس از جذب . گذاران استسرمایهها و منافع حضور در هیئت مدیره از دیگر مسئولیت
محتمل است که کامالًاز این رو . شودت مدیره کمتر و کمتر میئگذاران در هیگذاران جدید، نقش و سهم بنیانسرمایه

این ! خلع شونددت مدیره از سمت خوئپردازند، توسط هیگذاران یک شرکت نوپا، که خود به مدیریت شرکت نیز میبنیان
چه جالب توجه است اینکه آن. رخ داده استنیز به دفعات…،1فناوري از قبیل اپل، سیسکوهاي بزرگاتفاق در مورد شرکت

گذاران نیز پس از عزل از اند و در عین حال، بنیانگذاران خود همچنان به مسیر خود ادامه دادهها پس از عزل بنیاناین شرکت
دهند و در هیئت مدیره هم دارانی قدرتمند و ثروتمند به ایفاي نقش خود ادامه میمچنان به عنوان سهاممسئولیت خود، ه

ترین تغییرات با حداقل تنش و اصطکاك صورت ترین کارکرد ساختار حقوقی قدرتمند آن است که بزرگمهم. حضور دارند
2.یفاي حقوق خود، با تغییرات پیش آمده کنار بیایندتوانند با اطمینان از امکان استو طرفین مناقشه میپذیردمی

گذاران اولیه سرمایهانواع
مگر اینکه در بورس عرضه تواند از عموم مردم جذب سرمایه نمایدو نمییک شرکت نوپا بنگاهی خصوصی به حساب آمده

طبق این . شودتعیین می3»اوراق بهادارکمیسیون بورس و «هاي نوپا توسط گذاري در شرکتقوانین ناظر بر سرمایه. شود
:جذب کندتواند از موارد زیر سرمایهمیقوانین یک شرکت خصوصی صرفاً

یک . کنندهاي خود را به دولت عرضه میها اطالعات دقیق فعالیتاین شرکت:شدهگذاري تخصصی و ثبتهاي سرمایهشرکت
ۀمین سرمایأشناخته شده و به طور تخصصی به ت4»گذاري خطرپذیرصندوق سرمایه«با نام ها عموماًمهم از آنۀدست

هاي منطقی براي ارزیابی و از نظامهاي نوپا داشتهها ساختارهاي متناسب براي بررسی شرکتآن. پردازندهاي نوپا میشرکت
هاي نوپا را دارند و در رکتاز سهام ش% 50کمتر از ها عموماًاین شرکت. مند هستندها بهرهگذاريریسک و منافع سرمایه

. خواهند داشترات مدیره ئاعضاي هیازتعدادياین، با وجود . گیرندکنترل شرکت را به دست نمینتیجه عموماً

هاي اخیر به دولت هاي مالیاتی که در سالگذاران افراد عادي هستند که براساس فرماین سرمایه: 5»گذاران فرشتهسرمایه«
براي اینکه یک نفر . شوندمحسوب می6»داران متبحرسرمایه«آیند و درنتیجه در جرگۀحساب میبه» متمول«اند، کردهارائه 

هاي مالیاتی اموالی بیش از یک میلیون دالر باید طبق فرمصالحیت الزم براي این زمینه را به دست بیاورد در حال حاضر مثالً
این بخش از قانون جهت ساماندهی به ۀتعبی. هزار دالر در سال داشته باشد200ز و یا طی دو سال گذشته درآمدي بیش ا

استفاده از افراد عادي وجود نداشته باشد و صرفاًنوپاست به نحوي که امکان سوءيهاگذاري در شرکتهاي سرمایهفعالیت
. لی را داشته باشنداحتمضررهاي اها شوند که قابلیت و ظرفیت جذب گذاريگونه سرمایهافرادي وارد این

فناوري مدیرعنوانبهخودسمتازمخابراتی،شرکتاینگذارانبنیاناز،لرنرسندراسیسکو،نوپايشرکتتأسیسازپسسالچندو1990سالدربراي مثال.1
.شداخراج

میلیون دالر 170گذاران شرکت سیسکو بود از این شرکت اخراج شد، او سپس همۀ سهام خود در این شرکت نوپا را فروخت و با پس از آنکه سندرا لرنر که از بینان.2
.دیگري پرداخت و شرکتی را که خود و همسرش تأسیس کرده بودند رها کردهاي اقتصادي حاصل از آن به فعالیت

3. Securities and exchange commission
4 .Venture capital fund
5. Angel investors
6. Sophisticated investor
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گذار بخواهند اگر افراد فامیل یک بنیان. فوق، جذب سرمایه از دوستان و آشنایان استةتنها استثنا بر قاعد: دوستان و خانواده
اند از توگذاري مقدار محدودي دارد و نمیشود ولی این سرمایهگذاري کنند، مجاز تلقی میمقداري در یک شرکت نوپا سرمایه

. هزار دالر تجاوز کند20تا 15

تحوالت هیئت مدیره
در عین . ها از منافع موفقیت شرکت منتفع خواهند شدگذاري در یک شرکت نوپا، آنگذاران براي سرمایهبعد از جذب سرمایه

.کنندخود تصاحب میت مدیره را متناسب با تعداد سهام ئهاي هیتعدادي از صندلیها براي نظارت بر شرکت عموماًحال آن
ترین کارکرد و ابزار آن تصمیم در مورد دهد ولی مهمت مدیره بر مدیرعامل و سایر مدیران نظارت دارد و مشاوره میئاگرچه هی

. استخدام و اخراج مدیرعامل است

:متشکل از سه نوع عضو هستندها عموماًت مدیرهئهی

هاي شرکت دارند و در بدو امر تمامی کنترل شرکت را گیريمهمی در تصمیمبنیانگذاران شرکت سهم طبیعتاً:گذارانبنیان
. 1شونداقلیت اعضا تبدیل میگذاران با کم شدن سهامشان به پس از چند مرحله از جذب سرمایه بنیانمعموالً. در دست دارند

. مانندت مدیره باقی میئدر هیو صرفاًکنندمیگیري هاي اجرایی کنارهسمتۀگذاران پس از مدتی از کلیبسیاري از بنیانمعموالً

متناسب با آن سهام، معموالًآورند و دست میها سهام شرکت را بهگذاران، آنبا تزریق سرمایه از سوي سرمایه:گذارانسرمایه
. ت مدیره را در دست ندارندئگذاران نیز اکثریت اعضاي هیسرمایهمعموالً. کنندعضو پیدا میت مدیره ئدر هی

کافی و بینش ۀاین افراد باید تجرب. معقول باید از تعدادي افراد خبره در صنعت مربوطه نیز منتفع شودةت مدیرئیک هی: افراد خبره
یات صنعت مطلع نیستند و ئزجۀگذاران شرکت از همبنیانمعموالً. خوبی نسبت به آن صنعت و تحوالت بازار داشته باشند

حضور افراد مجرب و خبره در این میان هم . هاي یک حوزه درگیر نیستندکاريگذاران نیز به فراخور نوع نگاهشان با ریزهسرمایه
. کندداران کمک میگذاران و سرمایهشود و هم به نوعی به برقراري تعادل بین بنیانباعث ورود اطالعات دست اول از صنعت می

استراتژي خروج
هاي گذارانی که در شرکتدرك صحیح از اکوسیستم درة سیلیکون است که اکثر سرمایههايترین الزمهاین نکته از مهمدرك 

پردازد که استراتژي خروج در واقع به این مساله می. کنندفکر می» استراتژي خروج«کنند از ابتدا به گذاري مینوپا سرمایه
- به این ترتیب، اکثر سرمایه. آن دست بیابد) یا زیان(خود و سود ۀمدت محدودي به سرمایتواند بعد از گذار چگونه میسرمایه

استراتژي خروج . گذاري خود هستندسال، براي به ثمر رسیدن سرمایه5تا 3بین زمانی مشخصی، عموماًةگذاران به دنبال باز
. گیردهاي زیر را در بر مییکی از دستهمعموالً

بوك است که طبق ذار فیسیک استثناي معروف آن بنیانگ. چنان کنترل خود را بر شرکت حفظ کنندگذاران بتوانند همالبته در مواردي استثنایی ممکن است بنیان1.
. تصمیمات این شرکت دارداز حق راي را براي خویش نگاه دارد و به این ترتیب کنترل کاملی بر % 50توافقاتی با اعضاي هیئت مدیره، توانسته بیش از 
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معموالًهاي خروج آن است که یک شرکت دیگر، ترین استراتژيیکی از مهم: یک شرکت دیگرخرید شرکت توسط 
شده دریافت کنند و توانند سهم خود را از مبلغ مبادلهگذاران میدر چنین حالتی سرمایه. خردتر، یک شرکت نوپا را میبزرگ

توان به خریدن شرکت میهاي آنترینست که از جمله بزرگاهاي این اتفاق فراوان مثال. خود و سود آن نایل شوندۀبه سرمای
میلیارد دالر 19آور که مبلغ سرسامبوك اشاره کرد، توسط شرکت بزرگ فیستأسیساپ، تنها چند سال پس از نوپاي واتس

. جا شدبراي این مبادله جابه

شوند تا جایی که از نگاه برخی محققان یکی از سیلیکون دچار این سرنوشت میهاي نوپا در درةبل توجهی از شرکتبخش قا
هاي معظم به شرکت» عرضه«بنیان جهت هاي دانششرکت» تولید«سیلیکون فراهم آوردن بستري براي هاي اصلی درةویژگی

ه یک اقتصاد در پی تولید محصوالت براي عرضه ب: اقتصادي دوگانه در این ناحیه جریان دارد،به عبارتی. این ناحیه است
ساالنه هزاران . هاي بزرگ استبنیان براي عرضه به شرکتهاي نوپاي دانشمشتریان است و اقتصاد دیگر در پی تولید شرکت

. گذاران خطرپذیر استاین مبادله سود سرشاري براي سرمایهۀپذیرد که در اکثر اوقات نتیجمورد از این معامالت صورت می
. ها همراه با سود باالستآنۀگذاران نویدبخش بازگشت سرمایبراي سرمایهعموماًلذا خبر خریداري شدن یک شرکت نوپا 

داشتن افراد کلیدي شرکت نوپا در شرکت نگهۀهاي بزرگ مسالیکی از نکات مهم در خرید یک شرکت نوپا توسط شرکت
معموالًمشکل شرکت هدف براي حل این. بزرگ است چرا که ممکن است پس از چندي بخواهند شرکت بزرگ را ترك کنند

شده ارائه ولی به صورت تدریجی و چندساله به افراد شرکت خریداري» اختیار خرید سهام«منافع ناشی از معامله را به صورت 
. کافی براي باقی ماندن در شرکت هدف را فراهم کندةها انگیزکند که براي آنمی

داران و سهاماست» محدود«سهام شرکت در بازار بورس، سهام شرکت به صورت ۀپیش از عرض:عمومی سهامۀعرض
هاي نظارتی الزم و کسب موافقت کمیسیون سهام مستلزم طی روالۀعرض. توانند آن را به هر کسی که خواستند بفروشندنمی

هاي شرکتسهامتوانندتخصص میافراد مستقل از میزان ثروت و یاۀپس از عرضه در بورس هم. بورس و اوراق بهادار است
-رمایهو از سبفروشنددهد که سهام خود را گذاران اولیه این گزینه را میچنین اتفاقی به سرمایه. سهامی عام را خریداري کنند

.خود خارج شوند و یا با فروش بخشی از سهام خود به منابع مالی خوبی دسترسی پیدا کنندۀگذاري اولی

گذار در یک شرکت نوپا مایل باشد سهام خود را در مواردي ممکن است یک سرمایه:گذارانسایر سرمایهفروش سهام به 
هاي قانونی را دارد مایل به این مبادله گذار متبحر دیگر که مالكدر صورتی که یک سرمایه. عمومی بفروشدۀپیش از عرض

. گذار اولیه گرددعید است سود چندانی نیز نصیب سرمایهاین فرایند چندان رایج نبوده و ب. باشد این امر ممکن است

و ودگذار، ممکن است یک شرکت تعطیل شدر بدترین حالت ممکن براي یک سرمایه:هاو فروش داراییانحالل شرکت
امري و یا یک بازار ناگهان متحول شود چنینهدطبیعی رخ دۀدر صورتی که یک حادثمثالً. هاي آن به فروش برسددارایی

اولیه خود را باز بیابند و درواقع با ضرر ۀتوانند بخشی از سرمایفقط میالًاحتمگذاران ادر این حالت سرمایه. دور از ذهن نیست
و هیچ چیزي نصیب ودستگی شرکت شتواند منجر به ورشکیک خروج دیرهنگام میاین،با وجود. شوندمواجه می

. کننده و مهم استلی یک شرکت نیز خود تصمیمی تعیینمناسب براي تعطیگذاران نشود لذا تشخیص موقعسرمایه
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قوانین ناظر بر کارمندان
خودکارمندانبهنوپاهايشرکت. ندارندراجاافتادههايشرکتمشابههاییحقوقپرداختتواناییمعموالًنوپاهايشرکت

درکهدهدمیرا»الزام«نهو»حق«اینکارمندانبهسهامخریداختیاراین. دهندمی»سهامخریداختیار«یا»سهامآپشن«
ةثمروضوحبهنوپاشرکتیکۀاولیکارمندانترتیباینبه. بخرندمشخصیقیمتبهراشرکتسهامتمایلصورت
کهحالیدررودمیباالشرکتسهامارزششرکت،موفقیتوبیشترتالشصورتدرکهچرادیدخواهندراخودهايفعالیت

.بخرندمعینیونازلقیمتبهراشرکتسهامکهدارندرااختیاراینچنانهمهاآن

اختیار خرید سهام1»رسیده شدن«
طبق قوانین آمریکا، الزام . آمریکاستةتري نیز دارد که ناشی از ساختار حقوقی ویژاین اختیار خرید سهام کارکردهاي پیچیده

از این رو هر کارمندي مجاز است در هر زمان از . افراد به کار کردن براي یک کارفرماي خاص تحت هیچ شرایطی مجاز نیست
هاي مختلف به جاي اخذ تعهد از از این رو شرکت. 2مجاز نیست» تعهد به خدمت«کار خود استعفا بدهد و هیچ نوعی از 

. حضور در شرکت بدهندۀها انگیزه براي ادامهاي مختلف به آنکنند به شیوهن براي استخدام در شرکت، تالش میکارمندا

شود ولی این شده داده میبه قیمت از پیش تعیین» اختیار خرید سهام«سلیکون آن است که به کارمندان راه حل رایج در درة
سال 4زمانی مشخص، مثالًةي آن کارمند، طی یک دورهمکارۀبه شرط ادامستند و صرفاًها بالفاصله قابل معامله نی»اختیار«

برداري شود، قابل بهرهاي که رسیده میشود و مثل میوهآن رسیده مییک چهل و هشتمةهر ماه به اندازو به تدریج، مثالً
هاي خرید »اختیار«آن ۀکند از شرکت برود درواقع هماي از زمان که کارمندي اراده به این ترتیب در هر لحظه. گرددمی

کافی را براي حفظ ةکنند انگیزها سعی میبه این ترتیب شرکت. دهدمیها فرانرسیده را از دست سهام که هنوز موعد آن
. کارکنان خود ایجاد کنند

این خود ابزاري در دست . شودداده میجدید به کارمندان» اختیار«ها در پایان هر ماه نیز تعدادي در بسیاري از شرکت
. خرید را کنترل نماید» اختیار«تقسیم این ةمدیران است که به تناسب نیاز شرکت به کارکنان مختلف، نحو

بدهی و مالکیت
:ي یک بنگاه نقش کلیدي داردهامین مالی فعالیتأنکات زیر در درك ت

و در موعد معین باید اصل بدهی و میزان بهره کندمییک بنگاه اقتصادي مقدار مشخصی را به صورت وام دریافت : بدهی
کار همچنان صرفاًحتی اگر بنگاه بدهکار با آن وام سودآوري هنگفتی داشته باشد، طلب. کار برگرداندمتعلق به آن را به طلب

کار همچنان اگر به هر دلیلی اوضاع شرکت نابسامان شود، طلبمتناظراً. شترکند و نه بیاصل مال و سود آن را دریافت می
کار با مراجعه به دادگاه ، طلب3کند و در صورتی که بدهکار از پرداخت بدهی خود عاجز باشدطلب خود را مطالبه می

1. Vesting
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Involuntary_servitude
3. Default on debt
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ۀگذاران نشود و همسرمایهدر این صورت ممکن است چیزي عاید. نمایداموال بدهکار را میةدرخواست مصادر1ورشکستگی
. شرکت تصاحب شود)کارانطلب(اموال شرکت توسط دارندگان بدهی

. گذار واگذار شودمین مالی یک بنگاه آن است که مالکیت آن بنگاه در ازاي مقداري سرمایه، به سرمایهأدیگر تةنحو:2مالکیت
.وي متناسب با سودآوري شرکت خواهد بودگذار در سود و زیان شریک است و عواید در این صورت سرمایه

این تقدم . آن تقدم دارند) مالکان(یک بنگاه نسبت به صاحبان سهام ) کارانطلب(دارندگان بدهی : 3تقدم بدهی بر مالکیت
کنند و سپس کاران شرکت ابتدا تمام طلب خود را دریافت میبدان معناست که در صورتی که وضع شرکت خوب نبود، طلب

اع مختلف بدهی نیز داراي حق انو. شودتقسیم میدارانسهامبینرتی که چیزي باقی مانده بود، به تناسب میزان سهامدر صو
. هاي متفاوتی هستندتقدم

داران آن عالوه بر میزان بدهی به این ترتیب یکی از عوامل مهم در ارزیابی ارزش یک شرکت براي سهام: 4ساختار سرمایه
به سهام ساختاري تلفیقی داشته و » هاي قابل تبدیلبرگه«مثال راي ب. ها نیز هستها و حق تقدم و تاخر آنآن، ساختار بدهی

. کنندبعضی خواص بدهی و برخی خواص سهام شرکت را دارا هستند که ظرایفی را در ارزیابی ارزش شرکت وارد می

ورشکستگیقوانین
افرادۀعرصدرقوانیناینآمریکادر. دانندمیمدرناقتصادبنايسنگراورشکستگیقوانیناقتصاديمتفکرانازبسیاري
. شودمیمطرحفرديورشکستگیقوانینتحتحقیقیافرادۀعرصدرو»محدودمسئولیتهايشرکت«قوانینتحتحقوقی
جرمیوانگاريسهلحالعیندرواستناتوانخودبدهیبازپرداختازکهبدهکاريفردورشکستگی،قوانینبراساس
بهآزادانهتواندمیوشودمیمعافخودبدهیازبخشییاهمهبازپرداختازورشکستگیدادگاهسويازاست،نشدهمرتکب
برخوردمجرممانندبهبدهکارباقضاییدستگاهوبودهگستردهومترقیبسیارقوانیناینآمریکادر. دهدادامهخودزندگی

مالیۀپشتوانبدونولیخالقافرادکهاستفضاییچنیندر. شودمیدادهدوبارهفرصتخوردهشکستفردبهوکندنمی
بههمانگذارسرمایهالبته. روندمیبزرگآرزوهايدنبالبهونکردهدریغبلندپروازيوطلبیجاهپذیري،ریسکازکافی

اقتصاددرپذیريریسکۀروحیقوانیناینوجودنفسولیکنندمیبرخورداحتیاطودقتباوهستندواقفامرایناقتضائات
.شودمیبرافکنبنیانتحوالتبهمنجرگاهگهکهدهدمیافزایشرا

مالکیت معنوي 
نوع چند . کنداند مشخص میکه توسعه دادهرااعاتیها و اخترها از ایدهمالکیت افراد و حق استفاده آنةمالکیت معنوي نحو

:مشخص از مالکیت معنوي قابل تفکیک است

1. Bankruptcy court
2. Equity
3. Priority of debt over equity
4. Capital structure
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ثبت اختراعات واقع شده باشد به مدت محدودي ةیک اختراع مشخص که مورد ارزیابی و قبول ادارةبه دارند1»حق اختراع«
اختراع هر فرد دیگري که پس از تاریخ ثبت این اختراع، از آن و یا حتی . دهدانحصاري از آن محصول را میةاستفادةاجاز

به این ترتیب کسانی که . تواند مورد شکایت واقع شودبه آن دست یافته است استفاده کند میمشابهی که خودش مستقالً
خواهند از یک اختراع در ساخت محصوالت خود استفاده کنند باید یا آن اختراع را بخرند یا آنکه حق استفاده از آن را به می

. دریافت کنند2صورت الیسنس

برداري دیگران از نتایج مند شده و نگران کپیدهد از منافع اختراع خود بهرهبه مخترعین اجازه می» حق اختراع«جود و
اي براي تالش بیشتر محققین و مخترعین براي دستیابی به تواند انگیزههمین امر می. زحمات و تحقیقات خود نباشند
. اختراعات جدید و مبتکرانه باشد

افزاري اهمیت زیادي دارد چرا که هر خصوص در صنایع الکترونیکی و نرمها بهثبت اختراع و الیسنس دادن آناستفاده از 
-هاي مختلف آن میدر چنین فضایی دارندگان بخش. کار کنندیکدیگرمحصول قطعات بسیار زیادي دارد که همگی باید با 

. الیسنس بدهندیکدیگري کنند و همگی به همکارتوانند در یک گروه 

ییدیه باشد، حق انحصاري تکثیر آن اثر را أبه خالق یک اثر، بدون آنکه نیاز به ثبت و دریافت ت: 3یا کپی رایت» حق تکثیر«
ولی اگر دو . تواند به دادگاه کشیده شودنویس دیگري کپی کند، مینویس از کد برنامهاز این رو اگر یک برنامه. کنداعطا می

. اي بنویسند که یک کار را انجام بدهند، هیچ یک مشکل قانونی نخواهند داشتبرنامهمستقالًنویسبرنامه

شوند ها تحت قانون مالکیت معنوي حمایت میها یا نشان محصوالت آنعالئم تجاري از قبیل لوگوي شرکت: 4عالمت تجاري
اي بین مشتریان و بنگاه اقتصادي این عالئم تجاري نشانه. شده نیستندها مجاز به استفاده از عالئم تجاري ثبتو سایر شرکت

ها لطماتی به بار آورد اصلی آنةها ممکن است براي دارنداعتبار، اطمینان و پرستیژ هستند و جعل آنۀنشانهستند و عموماً
. که این امر در دادگاه قابل تعقیب است

سیلیکوندر درةحقوقیخبرةسساتؤم
هاي نوپاي این تحوالت شرکت. هاي عظیم فناوري تبدیل شده استاخیر به کانون رشد شرکتۀسیلیکون در چند دهدرة

گذاران و کارمندان و از سوي دیگر گذاران، سرمایهاز سویی تنظیم روابط درون سازمانی بین بنیان. ناحیه سرعت زیادي دارد
ۀاز این رو به مرور زمان مجموع. هاي دقیق حقوقی استها و نظارتد طراحیهاي فعال بین این حوزه نیازمنروابط بین شرکت

. بنیان در این ناحیه شکل گرفته استهاي دانششرکتةهاي حقوقی متخصص در حوزمتنوع و متبحري از شرکت

1. patent
2. License
3. copyright
4. trademark
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. ن آگاهی مناسبی دارندبنیاهاي دانشفناوري آشنایی خوبی حاصل کرده و از مناسبات شرکتةبا حوزوکالي این ناحیه اکثراً
مغفول این هاي منحصربفرد و غالباًحقوقی و قضائی در این ناحیه ازجمله ویژگیةاین دانش و تخصص ضمنی فعاالن حوز

. شودناحیه محسوب می

راحل گذاران در مدانند که بنیانها میآن. کنندبنیان را درك میهاي دانشسیلیکون اقتضائات شرکتهاي حقوقی درةشرکت
نزدیک به امثال اینتل و مایکروسافت و ةهاي نوپا در آیندن چه بسا هر یک از این شرکتالی قرار دارند ولیکمۀاولیه در مضیق

هاي حقوقی براي براي همین بسیاري از شرکت. رسدها به صدها میلیارد دالر میآنۀنگوگل تبدیل شوند که گردش ساال
دالر از 20000ةمثال ممکن است به اندازراي ب. ریزنداي میهاي ویژهباالیی دارند برنامههاي نوپا که پتانسیل جذب شرکت

رشد کرد همچنان مشتري سریعاًخدمات حقوقی را به صورت نسیه به یک شرکت نوپا ارائه کنند به امید آنکه اگر این شرکت
.آن شرکت حقوقی باقی بماند





گذاري در درة سیلیکونروندهاي سرمایه
ها از حوزهدهد که در طول زمان بعضیسیلیکون نشان میبنیان در درةهاي دانشري در حوزهگذابررسی تحوالت سرمایه

پس از . افتندهاي دیگر به تدریج از رونق میکنند و بعضی حوزهگرفته و رشد بیشتري میقرارگذاران سرمایهبیشتر مورد توجه
ت تصادفی در این اقبال و یا عدم اقبال ااتفاقاگرچه گاهی . شودمدتی این روندها تغییر کرده و حتی گاهی معکوس هم می

گذاران از یک حوزه گاهی ناشی از پدید ندن سرمایهروي گردا. کنندبازي می» فناوري«و » بازار«ثر است ولی سهم اصلی را ؤم
در یک زمینه به بلوغ فناوريدر یک حوزه است به نحوي که فناوريرقیب و گاهی ناشی از توقف رشد فناوريآمدن یک 

گذاري در آن زمینه نیز درنتیجه الجرم سرمایه. خوردبسته میهاي بیشتر براي پیشرفت به درِرسد و تالشنسبی و اشباع می
عظیمی پیشِۀهاي توسعممکن است پس از چندي، با یک نوآوري جدید ناگهان فرصتاینبا وجود. افتدکم از رونق میکم

ادامه فناوريو روندهاي هاي پیشین مورد اقبال واقع شوند و سیر تحوالتگذاران باز شود و دوباره بعضی از حوزهروي سرمایه
. یابد

تقاضا براي محصوالت مختلف به فراخور تحوالت اقتصادي، اجتماعی و حتی . ثر استؤتقاضاي بازار هم در این افت و خیزها م
مثال افزایش جمعیت شدید براي. ممکن است تغییر کند و همین امر نیز بر رونق گرفتن یک حوزه اثرگذار است... سیاسی

هاي اخیر پدید آورده که این خود موجب افزایش تقاضا از جنگ جهانی دوم موج جدیدي از افراد مسن را در سالآمریکا پس
یا از سوي دیگر . ه استگردیدفناوريزیستۀگذاري در زمینگسترش سرمایهموجبامربراي محصوالت پزشکی شده و این

با افزایش قیمت نفت دارد چرا که در صورت محکمیارتباط ن عموماًهاي نویانرژيفناوريۀگذاري و توسعاقبال به سرمایه
هاي برق خورشیدي یا خودروهاي الکتریکی کنندگان تمایل بیشتري به خرید پانلهاي فسیلی، مصرفسوختۀباالبودن هزین

. کندها را تشدید میگذاري در این زمینهدارند و موج سرمایه

سیلیکونروندهاي درةا و نبایدها در بررسی بایده
گذاران قرار داشته و روندي رو به رشد هایی که در هر مقطع زمانی مورد اقبال سرمایهتوجه به این امر ضروري است که حوزه

ناگفته . هاي موجود، قوانین کشور و نیازهاي بازار است، امکانات تولید، زیرساختانهفناورهاي قابلیتۀدارند برآیند مجموع
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ۀجدید یا وسیلیکسان است و کشف یک مادةوبیش هاي مختلف جهان کمه بسیاري از این شرایط در قسمتپیداست ک
. هم به سایر نقاط جهان نیز نفوذ کندنهایتاًپ موبایل ممکن است در همه جا اقتضائات یکسانی داشته و الکترونیکی یا یک اَ

این امر . را تشخیص دهیمفناوريةما نیز کمک کند که مسیر آیندتواند بهداوم این تحوالت میرصد کردن م: مسیر آینده
از رونق هااهمیت حیاتی دارد چرا که اگر مسیر تحوالت به سمتی باشد که بعضی از صنایع از رده خارج شوند یا بعضی از حوزه

ر حال حاضر در آمریکا استفاده دمثالً. کندهاي صحیح کمک میله به اتخاذ استراتژيیفتند، تشخیص هر چه زودتر این مسئب
سال اخیر 5تاپ پیشی گرفته است و این روندي است که در از کامپیوترهاي خانگی و لپ) و تبلت(هاي هوشمند از گوشی

هاي بزرگ اینترنتی از قبیل فیس بوك و آمازون و گوگل رقابت بسیار شدیدي درقابل شناسایی بوده است و اکثر شرکت
هاي نوپاي توانست این نوید را به شرکتسال پیش می5رصد کردن این تحول در . اندموبایل داشتهةکسب بازار در حوز

هاي آن الجرم گسترش خواهد یافت و بازار اپ موبایل هاي هوشمند و زیرساختهاي مربوط به گوشیفناوريداخلی بدهد که 
. گرددهاي موجودبه عدم تحقق همه ظرفیتممکن است منجر هاکاستی در شناسایی این روند. داغ خواهد بود

تواند سیلیکون میبنیان از قبیل درةهاي دانشرو در شرکتاز سوي دیگر رصد کردن تحوالت در نواحی پیش:ایده گرفتن
رسند ظهور رسیده و به بلوغ میة سیلیکون به منصۀهایی که در دبخش باشد چرا که بسیاري از ایدهبسیار آموزنده و الهام

برداري از اصل ایده و اجراي موارد مشابه آن در در چنین شرایطی است که کپی. قابل انتقال به کشور ما نیستندمستقیماً
ه مسبوق به سابقه بوده و در سایر نقاط جهان نیز ناگفته نماند که این مسئل. م آوردهاي خوبی را فراهتواند فرصتکشور می

عنوان یک فروشگاه اینترنتی کتاب در آمریکا شروع به کار کرد و اینک به عنوان مثال شرکت اینترنتی آمازون بهبه. رح استمط
هاي پستی نقل، سرویسوهاي حملترین فروشگاه اینترنتی تبدیل شده است ولی فعالیت موفق آن وابسته به زیرساختبزرگ

بابا با الهام گرفتن از اکثر این موارد در کشور چین وجود نداشت ولی شرکت علی. یکا بوداینترنت در آمرةکارآمد و نفوذ گسترد
عمومی را در بازار بورس ۀاولیۀترین عرضبزرگ2014آمازون فروشگاه اینترنتی عظیمی را در چین به راه انداخت که در سال 

رمز .تر شده استدالري خود از شرکت آمازون نیز بزرگمیلیاردز دویستنیویورك برگزار کرد و اینک با ارزش بازار بیش ا
اینکه به دلیل ارزش به فراخور نیازهاي چین بود کماةزنجیرۀالهام گرفتن از آمازون ولی بازسازي هم» باباعلی«موفقیت 

. لجستیک نیز شده استةهاي پستی مناسب خود وارد حوزفقدان سرویس

هاي ساختاري و اقتضائات متنوع هر کشور، دسترسی به بازارهاي جهانی، ورود رقباي توجه به تفاوتاین،با وجود: نبایدها
عدم توجه دقیق و . هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بسیار حیاتی استهاي موجود و تفاوتلی خارجی، زیرساختاحتما

مثال توجه به راي ب. فایده گرددهزینه و در عین حال کمهایی پرموشکافانه به این موارد ممکن است منجر به اتخاذ استراتژي
در کشورهاي در حال توسعه در کاربران زیاد اپ عمدتاًواتسهایی از قبیل وایبر واین نکته جالب است که مزیت اصلی برنامه

پهناي باند اندك است که یکی از علل محبوبیت فراوان این نوع از ابزارهاي ارتباطی در کشورهاي در حال توسعه نیاز به. است
بوك که در مقابل ابزارهاي ارتباطی از قبیل فیس. هاي ضعیف دسترسی به اینترنت این کشورها سازگار استبا زیرساخت

گذارند در کشورهایی با دسترسی به اینترنت پرسرعت طلبند و امکانات بیشتري را در اختیار کاربر میپهناي باند بیشتري می
. دتر هستنمحبوب
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»ر روندباَ«توجه به 
بدهیدتشخیصراروندشمااگر. استمگاترندیا1»ابرروند«تشخیصترمهمآنازولیاستمهمفناوريروندها درتشخیص

ندهید،تشخیصرامگاترندیاتربزرگروندهاياگراما. باشیدداشتهموفقیشرکتمدتیبرايوبگیریدپیشیآنازتوانیدمی
ةمثال یکی از این ابرروندها گسترش فزایندبراي.کنندمیمحوراشماوآیندمیسونامیمثلهاخواهد رسید که آنروزي 

یکی از . دسترسی به اینترنت در آینده است و نباید با فرض اینکه سرعت اینترنت براي همیشه پایین خواهد ماند عمل کرد
حال حاضر در حال ایجاد تحوالت اساسی در بازار آمریکا است و این امر است که در» هاي بزرگداده«ابرروندها گسترش 

. الجرم به سایر نقاط جهان نیز سرریز خواهد کرد

هاي توان سراغ گرفت که عدم توجه به ابرروندها منجر به شکستمیفناوريةهاي حوزهاي متعددي در تاریخ شرکتمثال
چاپ فوري فناوريهاي دیجیتال ها پیش از ظهور دوربینکه سالاستپوالرویدها شرکت یکی از این مثال. بزرگ شده است

هایی به بازار عرضه کرده بود که این شرکت دوربین. هاي موفقیت یک شرکت خالق بودعکس را توسعه داده بود و یکی از مثال
همین شرکت از اتفاقاًکردینت میدر عرض کمتر از یک دقیقه عکس گرفته شده را ظاهر کرده و روي کاغذهاي مخصوصی پر

هاي دیجیتال را بازار دوربینۀدیجیتال ساخته و به بازار عرضه کرد ولی توسعدوربین1996هایی بود که در سال اولین شرکت
ن و آةاین شرکت علیرغم اینکه خود از پیشتازان ساخت دوربین دیجیتال بود ولی در شناخت بازار آیند. در اولویت قرار نداد

درك ابرروند آن زمان که حرکت به سوي دیجیتال شدن بود، ضعیف عمل کرد و به همین دلیل در پی رقابت شدید با چند 
.درخواست ورشکستگی کرد2001رقابت خارج شد و در سال ۀاز گردونشرکت دیگر از جمله کداك

عنوان مثال دیگر شرکت به.گذاردها اثر میشرکتۀصورت طنزي گزنده بر همبنیان بهدانشةرحمی بازار رقابت در حوزبی
صنعت فیلمبرداري و عکاسی . االیام از پیشتازان صنعت فیلم و دوربین عکاسی بودکداك قابل ذکر است، این شرکت از قدیم

ن این شرکت که تغییر به سوي دیجیتالی شد. خود داشتةبازار بزرگی داشت که کداك بخش بزرگی از آن را تحت سیطر
ةشناسی مناسب، بازار خود را تضمین کرده و در حوزصنایع را تا حدودي به درستی تشخیص داده بود توانسته بود با موقعیت

عکاسی دیجیتال نیز همچنان حضور داشته باشد هرچند با موقعیت قبلی خود که سهم عمدة بازار دوربین، فیلم و چاپ را در 
.اختیار داشت، فاصلۀ زیادي گرفته بود

ترین این شرکت که از عظیم. رقابت خارج کردۀنیز دیري نپایید و تغییرات ابرروندها کداك را نیز از گردوناین حضور
ها پس از ورشکستگی پوالروید وضع خوبی داشت چرا که بازار هاي دیجیتال جیبی بود تا سالتولیدکنندگان دوربین

هاي هوشمند یک ابرروند دیگر عقب افتاد و آن گسترش و فراگیري گوشیولی کداك نیز از . هاي دیجیتال داغ بوددوربین
ها به این گوشیةپس از رشد فزایند. کردنیاز میآیفون و اندروید بود که مشتریان را از حمل یک دوربین دیجیتال جیبی بی

. ورشکستگی شدجبور به اعالمشرکت کداك نیز م2012ردي گرایید و در سال هاي دیجیتال جیبی به ستدریج بازار دوربین

1. Megatrend



درة سیلیکونشناخت 226

.دوربین پوالروید و قابلیت چاپ فوري عکس

ناپذیر بنیان امري آموزنده، اجتناباقتصاد دانشۀسیلیکون به مثابه پیشروترین ناحیطور خالصه توجه و رصد روندهاي درةبه 
سیلیکون و ایران و نیز و غافل شدن از ابرروندها تالفات ساختاري و اقتصادي بین درةدر این میان غفلت از اخ. و مهم است

.هاي سنگینی گرددممکن است منجر به تحمیل هزینه

گذاري در درة سیلیکونبررسی روندهاي سرمایه
با این همه باید در نظر داشت که . سیلیکون وجود دارداري در درةگذمایهمنابع متنوع و مفیدي براي ارزیابی روندهاي سر

یست چرا که از سیلیکون چندان آسان نةگذاري در درابل اتکا در مورد روندهاي سرمایهاطالعات مستند و ارقام قآوري جمع
دود حتند و از سوي دیگر تشخیص دقیقهاي خود نیساريگذعمومی اطالعات سرمایهۀاران ملزم به ارائگذسرمایهۀسویی هم

یکی دیگر از مواردي که منجر به . د اعتنا براي این بررسی محل اختالف استاري مورگذسرمایهو ثغور درة سیلیکون یا آستانۀ
.استبنیانهاي دانشبندي شرکتطبقهةشود تفاوت در نحوهاي معتبر مختلف میی میان گزارشئاختالفات جز

ود ولی این امر را نباید به شاي مورد وثوق در این زمینه میهاي اختالف آمار میان برخی از گزارشهمین امر منجر به بروز پاره
الذکر، به کلیت روندها دقت نمود و از ه باید با در نظر گرفتن نکات فوقها تلقی کرد بلکخدشه در اعتبار این گزارشمنزلۀ

. هاي روندها درس آموختتحلیل

.ی قرار گرفته استسیلیکون مورد بررسگذاري در درةزیر روندهاي سرمایهدر این گزارش با استفاده از سه مرجع

●MoneyTree :و شرکت حسابرسی » هاي خطرپذیرصندوق} آمریکا{انجمن ملی «شده با همکاري تهیه
»PricewaterhouseCoopers« دهیمآن را مورد بررسی قرار میبا تفصیل بیشتري که.

●VentureSource:هاي مالیشرکت انتشاراتی و دادهشده از سويتهیه.Dow Jones

●CB Insights:و ابزارهاي تعاملی هاي خطرپذیر متمرکز استي صندوقهاصورت تخصصی بر روي دادهکه به
.گذاردکارآمدي براي نمایش اطالعات در اختیار کاربران می
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است که توسط MoneyTreeهاي متکی بر گزارشاین بخش از هر سه مرجع فوق استفاده شده است اگرچه عمدتاًۀدر تهی
هاي از معتبرترین شرکتحسابرسی واین شرکت یکی از چهار غول. فراهم شده استPricewaterhouseCoopersشرکت

المللی صورت شرکت عظیم و بینهاي مالی عمده در دنیا توسط این چهاربررسی صحت اکثر حسابمالی و حسابرسی است،
ۀدر آمریکا اقدام به تهی» هاي خطرپذیرلی صندوقانجمن م«با همکاري PriceWaterhouseCoopersشرکت . پذیردمی

با توجه به اینکه . کندگذاري خطرپذیر در آمریکا میبراي بررسی بازار سرمایهMoneyTreeاي تحت عنوان هاي دورهگزارش
مورد دقت و بررسی ویژه قرار پذیرد طبیعتاًدنیا صورت میهاي حسابرسیترین شرکتی از معظماین گزارش تحت نظارت یک

.دارد و قابلیت اتکاي باالیی دارد

گذاري در درة سیلیکونمروري بر روندهاي سرمایه
تذکر مجدد این . سیلیکون خواهیم داشتهاي درةگذاريل مشاهده در سرمایهما در این بخش مروري اجمالی بر روندهاي قاب

و این ) بینی در شرایط حالبا توجه به تاریخ و آینده قابل پیش(»زمان«از نکته ضروري است که این روند مختص این مقطع 
برداري از آن از این رو در بهرهاست) سیلیکونها، بازارها و قوانین در درةساختثر از شرایط خاص زیرأمت(»مکان«نقطه از 

. باید با نهایت دقت عمل کرد

را در کل آمریکادرخطرپذیرگذاريسرمایههايصندوقحمایتتحتهايشرکتگذاري درسرمایهۀنمودار زیر حجم سالیان
ها گذاريگونه که از نمودار پیداست بیشترین حجم این سرمایههمان. دهدفصلی نشان میصورتطول بیست سال اخیر و به
8000رد دالر در بیش از میلیا100بوده است که طی حدود یک سال قریب به 2001کام در سال پیش از ترکیدن حباب دات

این اقبال و حبابی بودن بازار، بالفاصله پس از آن حجم این گذاري صرف شده است ولی به دلیل ناپایدار بودنِسرمایه
-2007بعد از بحران مالی جهانی در سال (سال اخیر 6پس از آن و در طول . افت کرده است% 80ها حدود گذاريسرمایه
است و طی یک میلیارد دالر در نوسان بوده40تا 30پایدار و سالمی بین ساالنه ها به طور نسبتاًريگذاحجم سرمایه) 2008

گذاري حجم سرمایه2014منتهی به دسامبر ۀمالیمی را طی کرده است به نحوي که در سه ماهسال اخیر روند صعود
گذاري بوده است که به طور فرصت سرمایه1000ش از میلیارد دالر در بی15خطرپذیر به حدود گذاريسرمایههايصندوق

. میلیون دالر بوده است15گذاري حدود متوسط ارزش هر سرمایه

مانند و به رشد هاي نوپا به طور متوسط بیش از گذشته به صورت خصوصی و مستقل باقی میهاي اخیر شرکتشایان ذکر است که در سال
هاي گذاريو بخشی از روند رو به رشد حجم سرمایهشودمیخود موجب نیاز به جذب سرمایه جدید ۀدهند، این امر به نوبخود ادامه می

میلیون دالر از 100هاي باالي مورد از جذب سرمایه40بیش از 2014که در سال شایان توجه است . استاخیر از این طریق قابل توضیح 
ها درواقع مربوط به دور سوم یا باالتر جذب سرمایه بوده است گذارياز سرمایه% 52بر اساس آمار موجود، حدود . این دست بوده است

)دور سوم یا باالتر% 52یا باالتر و در مجموع Eبراي سري% 23و یا چهارم Dبراي سري % 10یا سوم، Cسري % 19( 
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.گذاري خطرپذیر در آمریکاهاي سرمایههاي تحت حمایت صندوقسرمایه گذاري در شرکت
). محور چپ(خط نارنجی : گذاريتعداد سرمایه) محور راست(ها ستون: گذاريحجم دالري سرمایه

سهم درة سیلیکون 
هاي موجود براي درة سیلیکون به تنهایی میسر نیست از این رو نمودارهاي پیش از این همۀ آمریکا را از دادهتفکیک بسیاري

توان به ها میآنۀهاي تفکیکی براي درة سیلیکون در دسترس است که با مقایسبرخی دادهاین،با وجود. گرفتنددر بر می
ها از سوي گذاريسرمایه% 44مثالً. بنیان در آمریکا پی بردنشهاي داسهم قابل توجه این ناحیه در گسترش شرکت

.گذاري خطرپذیر در این ناحیه بوده استهاي سرمایهصندوق

.کل بوده است% 44حدود 2014در فصل آخر سال . گذاري خطرپذیر در آمریکاسهم درة سیلیکون از سرمایه
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خروجۀمسئل
زمانی مشخص و نه چندان بلندةخطرپذیر کسب حداکثر بازگشت سرمایه در یک دورگذاري هاي سرمایههدف اصلی صندوق

استراتژي «گذاري حضور دارند و بعد از چند سال دنبال سرمایهۀدر مراحل اولیها صرفاًاز این رو آن. ساله است5تا 3معموالً
دو شیوة اصلی براي خروج از . و سود آن هستندل سرمایه گذاري و نقد کردن اصیعنی به دنبال خروج از آن سرمایه» خروج

:گذاري خطرپذیر وجود داردیک سرمایه

توانند سهام عمومی شده و همگان میۀکه در آن سهام شرکت در بازار بورس عرضIPOیا » عمومی سهامۀعرض«●
. سهام گوگل و اپل در بازار بورس از این سنخ استۀعرضشرکت را بخرند مثالً

کند و از خالل آن تر میتر اقدام به خریدن شرکت کوچکبزرگمعموالًکه در آن یک شرکت » ادغام و تملک«●
خریداري اسکایپ . گذاران خارج شوندتوانند سهم خود را نقد کنند و از خیل سرمایهگذاران خطرپذیر میسرمایه

. این سنخ استاز گوگلتوسط1توسط مایکروسافت یا خریداري نست

عمومی سهام روندهاي عرضۀ
افت شدیدي کرد و با 2000در سال فناوريبنیان پس از شکستن حباب هاي دانششرکتةعمومی سهام در حوزعرضۀ

و با فرارسیدن بحران 2008در سال . رسید2007مورد در سال 80به حدود 2001مورد در سال 20روندي آرام از حدود 
پس از رونق نسبی در . شودمیعمومی این سهام مشاهدهۀبازار سهام و از جمله عرضۀدر هممالی جهانی دوباره افت شدیدي

هاي خطرپذیر روند رو به رشدي را طی کرده است و هاي مورد حمایت صندوقعمومی سهام شرکتۀهاي اخیر عرضطول سال
. سیده استر2000مورد پس از حباب سال 105به بیشترین مقدار خود یعنی 2014در سال 

یعنی 2014ها در سال IPOمورد از 59رشد خوبی داشته اند و اخیراًفناوريزیستةهاي حوزقابل توجه است که شرکت
.بوده استفناوريزیستةها در حوزبیش از نصف آن

2روندهاي ادغام و تملک

توسط » ادغام و تملک«هاي خود گذاريسرمایهگذاري خطرپذیر از هاي سرمایههاي اصلی خروج صندوقیکی دیگر از شیوه
ها جذب تر خریداري شده و در آن شرکتهاي بزرگهاي نوپاي موفق توسط شرکتاکثر شرکت. تر استهاي بزرگشرکت

هاي خطرپذیر توسط شرکت تحت حمایت صندوق500ر متوسط ساالنه در ده سال اخیر در آمریکا به طو. شوندمی
ها تغییرات کمی داشته است ولی توجه به این نکته ضروري اگرچه تعداد این تملک. اندادغام و تملک شدهتر هاي بزرگشرکت

میلیارد دالر رسیده است که 85به 2014هاي اخیر رشد زیادي داشته است و در سال دالري معامالت در سالةاست که انداز
. بوك بوده استاپ از سوي فیسآوري مثل خرید واتسسرسامبه دلیل رشد ارقام این معامالت از قبیل معاملهعمدتاً

1. nest.com
2. Merger and Acquisition
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ها در درة سیلیکونترین حوزهمطرح

اي از تک به نوعی ترکیبی بوده و از مجموعههاي مختلفی در درة سیلیکون مورد توجه هستند هرچند صنایع هايحوزه
توان گفت که شود ولی با وجود این، میختلف استفاده میهاي مافزاري در زمینهافزاري و سختهاي گوناگون اعم از نرمفناوري

ها گذاريسرمایه% 50افزار به طور اعم در طول دو دهۀ اخیر مورد توجه بیشتري قرار گرفته است تا جایی که بیش از حوزة نرم
گذاري شده ینه سرمایهمیلیارد دالر در این زم3بیش از 2014پذیرد به طوري که در فصل آخر سال در این زمینه صورت می

فناوري با اختالفی زیاد در ردة بعدي حوزة زیست2014در سال . میلیارد دالر است12این رقم معادل ساالنه بیش از . است
. میلیون دالر جذب سرمایه داشته است600حدود 2014قرار داشته است به نحوي که در فصل آخر سال 

تعداد با خط قرمز . گذاري خطرپذیرهاي سرمایههاي مورد حمایت صندوقتعداد و حجم معامالت ادغام و تملک براي شرکت
. نشان داده شده است) محورچپ(با ستونهاي خاکستري ) بر حسب میلیارد دالر(و ارقام ) محور راست(

سیلیکونهاي مطرح در درةروندهاي حوزه
مرور این . پردازیمسیلیکون میبنیان در درةهاي دانشگذاري در حوزهر تاریخی و روندهاي سرمایهدر این بخش به بررسی سی

گذاري سرمایهةحوزتوان اثرات متقابل تحوالت کالن در اقتصاد وروندها به خصوص از آن جهت جالب توجه خواهد بود که می
کید واقع شد، اگرچه بررسی این روندها آموزنده است ولی در درس أگونه که پیش از این مورد تهمان. خطرپذیر را مشاهده کرد

. گرفتن از آن باید به بستر اجتماعی، تاریخی و اقتصادي آنها توجه کافی داشت وگرنه ممکن است موجب بدفهمی و اشتباه گردد
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افزار حوزة نرم. 2014صورت گرفته در درة سیلیکون به تفکیک صنعت در فصل آخر سال ) طی سه ماه(گذاري حجم سرمایه
. ها پیشتاز استو با اختالف نسبت به سایر حوزه% 50با سهم 

افزارگذاري در صنعت نرمروند سرمایه
زیر گونه که از نمودار همان. گذاري خطرپذیر استهاي سرمایهجذب سرمایه از صندوقپیشتازسیلیکون افزار در درةصنعت نرم

فناوريهاي تاریخی حباب زیادي را تجربه کرده و حتی از رقمهاي اخیر رشد نسبتاًها در این حوزه طی سالگذاريپیداست روند سرمایه
ها نیز گذارينظران را نگران کرده که مبادا دور اخیر اقبال به این سرمایهبهمین امر برخی از صاحاتفاقاً. بیشتر شده است2000در سال 

12ها که به بیش از گذاريدهد که دور اخیر رشد سرمایهبررسی روند چندساله نشان میحال،با این . نوعی حباب باشدةدربرگیرند
. نیادهایی قوي داردرسیده است روندي منطقی و تدریجی داشته و ب2014میلیارد دالر در سال 

2014معامله در سال 600مورد بوده است که به بیش از 150تعداد معامالت این حوزه نیز به طور متوسط در هر فصل حدود 
. منجر شده است
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.سیلیکونةافزار در درنرمةهاي خطرپذیر در حوزگذاريروند تاریخی تعداد و حجم سرمایه

فناوريزیستگذاري در صنعت روند سرمایه
. گذاري خطرپذیر قرار گرفته استهاي سرمایهافزار مورد اقبال صندوقسیلیکون پس از نرمةدر درفناوريزیستصنعت 

هاي اخیر رشد تدریجی و پایداري را تجربه ها در این حوزه طی سالگذاريگونه که از نمودار زیر پیداست روند سرمایههمان
سال اخیر روند 10چندان مورد اقبال نبوده است و در طول 2000در سال فناورياین صنعت در زمان حباب . کرده است

میلیارد دالر در 3حدود 2014در سال فناوريزیستهاي نوپاي درة سیلیکون در حوزةشرکت. می داشته استبطئی و مالی
. اندمعامله سرمایه جذب کرده120طی 
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.سیلیکونةدر درفناوريزیستهاي خطرپذیر در حوزه گذاريروند تاریخی تعداد و حجم سرمایه

گذاري در صنعت رسانه و سرگرمیروند سرمایه
هاي اجتماعی و ها و سرگرمی است که شبکهرسانهاقبال زیادي قرار گرفته است حوزةموردجالب دیگري که اخیراًحوزة
افت شدیدي کرده و به 2000گذاري در این حوزه پس از بحران سال سرمایه. گیردهاي کامپیوتري را نیز در بر میبازي

اواخر البته. پایدار رشدي آهسته ولی پیوسته را دنبال کرده استهاي اخیر با روندي نسبتاًنزدیک صفر رسید ولی طی سال
بوك به اپ توسط فیسور واتسآرسد ناشی از خرید سرسامافزایش شدیدي را تجربه کرده است که به نظر می2014سال 

.میلیارد دالر باعث جلب توجه زیاد و عالقه به این حوزه شده باشد19قیمت 
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.سیلیکونسرگرمی در درةیر در حوزه رسانه و هاي خطرپذگذاريروند تاریخی تعداد و حجم سرمایه

هادي گذاري در صنعت نیمهروند سرمایه
سیلیکون شدند به درةهادي ایجاددر صنعت نیمه1970و 1960هاي که در دهههاي زیاديشرکتۀسیلیکون به واسطةدر

هادي رو به افول نیمهخصوص افزاري و بههاي سختگذاري روي حوزهمدت زیادي است که سرمایهحال،با این . معروف شد
گذاري است به نحوي که سرمایهگذاري در این زمینه نزولییهگونه که از نمودار زیر پیداست روند کلی سرماهمان . بوده است

2011معامله بوده است که کمتر از نصف این میزان در سال 40ملیون دالر در حدود 300حدود 2014در این حوزه در سال 
. است
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.هادي در دره سیلیکوننیمههاي خطرپذیر در حوزةگذاريسرمایهتاریخی تعداد و حجم روند 

نگاه به آینده: پیشتازهاي حوزه
سیر تحوالتزیرا! نگري بسیار دشوار استعنوان آیندهبهسیلیکوندر درةپیشتازو رستی از موضوعات مورد توجهفهۀتهی

هاي فهرست، باید دقت داشت کهثانیاً. دشونسال موارد زیادي حذف و یا اضافه میسریع است و در طول هر بسیارفناوري
اول در وهلۀولی عموماًگذار باشندتأثیردر سطح جهانی نیز اگرچه ممکن استنظران نیزارائه شده توسط بعضی صاحب

ها را باید به در این فهرستوارد ذکرشده بسیاري از م،از این رو. آمریکا، هستندمعطوف به نیازهاي یک بازار خاص، عمدتاً
.ها دیدتعیین اولویتةمنبعی براي الهام و یادگیري نحومثابۀ

. در آینده مطرح شده استفناوريگذاري و توسعۀ هاي متنوع نسبت به روند سرمایهموارد متعددي از دیدگاهدر این گزارش 
نظران نیز در کامبیناتور و تاي است، صاحبنظرهاي بعضی از نهادها نظیر وايها شامل روندهاي آکادمیک و نقطهاین دیدگاه

توانند نسبت به نگرش به آینده با دقت نظر همۀ این موارد می. اندخود را مطرح کردهۀنگرانهاي آیندهگفتگو با آنان دیدگاه
. اي مورد توجه قرار گیرندنسبت به شرایط ویژة محلی و منطقه
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