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آشنایی با ژنرال های دشمن
یکی از ســخنرانان و افــراد موثر در برگزاری 
کنفرانس بریج در برلین »استفان چمبر«، مدیر 
مرکز کارآفرینی اجتماعی بنیاد SKOLL است. 
بنیاد مذکور خود صاحب یک ساختار شناسایی 
رهبران جوان جهانی در زیرمجموعه تشــکیالت 
»YGL« اســت که تحت الحمایه بانک جهانی و 
مجمع جهانی اقتصــاد داووس فعالیت می کند. 
در بخش اهداف این بنیاد جهانی »شبکه ســازی 
اجتماعی و اتصــال کارآفرینان و نوآوران جهانی 
برای حل مسائل بین المللی و ایجاد تغییرات پایدار 
در جوامع مورد نظر«  به صورت آشکار ذکر شده 
است. بنیاد اسکول در سال 2007 یک مرکز برای 
تحقق همین اهداف در چین و هند تاسیس کرد و 
از آنجا که ساختارسازی اجتماعی »بی مایه فطیر 
است« ساالنه یک جایزه یک میلیون و 250 هزار 
دالری به فعاالن و کارآفرینان در حوزه های مختلف 
به عنوان مشوق عمل به ایده ها و دستورالعمل های 

سازمانی خود اهدا می کند.
 Britdoc چمبر همچنین عضو هیئت مدیره
Charitable Foundation است. بنیادی که 
ایده های جدید و پولســاز را شناسایی و در سایر 
مناطق جهان کپی می کند. مشــابه کارهایی که 
غول هایی همچون »راکت اینترنت« هم اکنون در 
ایران انجام می دهند و با خرید تشــکیالت موفق 
کارآفرین نخبگان جوان ایرانی عمال ایده های نو 
را در راستای جهانی ســازی اجباری با پرداخت 
کمترین هزینه به مالکیت خود در می آورند و به 
قول خودشان با ساختارسازی اجتماعی در جوامع 
مختلف »شبکه سازی هوشمند فراحاکمیتی« را به 
عنوان بزرگ ترین مخاطره دورهمی های به ظاهر 

ساده ای همچون »بریج« برپا می سازند.
پلی از برلین به آمریکا و اسرائیل

اما اهمیت »بنیاد اســکول« در کجاست؟ کار 
آن جایی جالب می شــود که بدانیــم بزرگ ترین 
حامیان بنیاد مذکور و تشکیالت به ظاهر اقتصادی 
آن، بنیادهای سیاسی آمریکایی همچون »بنیاد 

فورد« و »خانه آزادی« هستند. 
بنیاد فورد به ظاهر یک بنیاد خیریه است که 
با اعطای کمک های بالعوض و وام های بلندمدت 
 )NGOs( به کشــورها و سازمان های غیردولتی
همواره در جهت بسترســازی فرهنگی، سیاسی 
و اقتصادی نفوذ نرم و گســترده آمریکا در عرصه 
بین المللی تالش کرده اســت. به طوری که گفته 
می شــود این بنیاد و مراکز و موسســات تحت 
پوشــش آن در سراســر دنیا در لوای اقدامات به 
ظاهر بشردوستانه، بازویی مهم و راهبردی برای 
سیســتم جاسوسی آمریکا)سیا( بوده و بخشی از 
فعالیت های سازمان جاسوسی سیا از طریق این 

بنیاد انجام می شود !
در حقیقت بنیاد فورد و خانه آزادی با شناسایی 
و گرد هم آوردن نخبگان سیاسی، رهبران تجاری، 
حقوقدانان، مدیران بخش های خصوصی و مدنی 
از سراسر دنیا درجهت هم راستاسازی جهانی در 
زمینه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با سیاست های 
کاخ سفید و سرمایه ساالران غرب گام برمی دارند. 
از این رو، تربیت رهبران غربگرا و اندیشــمندان 
اصالح طلب در جهان ســوم یکــی از مهم ترین 

فعالیت های مهم این مراکز مهم است.  
راز برگــزاری اولیــن دوره کنفرانس بریج در 
آمریکا یک ســال پیش از کنفرانــس برلین، با 
مدیریت »کامران الهیان« بهایی که به اذعان خود 
ســرمایه گذاری های بسیاری در اسرائیل داشته و 
برای هم آوردی نخبگان اقتصادی و علمی ایرانی 
در آمریکا و برلین مستقیم با وزارت خارجه آمریکا 
ارتباط برقرار کرده و کســب اجازه نموده نیز در 

همین پازل قابل تحلیل است. 
الهیان، همسرش زهره و جف اسکول بنیانگذار 
و مدیر بنیاد اسکول، سالهاست در سرزمین های 
اشغالی با یکدیگر همکاری های گسترده ای دارند 
و در طرح های فرهنگی و اقتصادی شریک یکدیگر 

محسوب می شوند.
شبکه سازی در ایران و فلسطین و غزه

از دیگر شرکای آنها که به عنوان سخنران در 
»همایش بریج« شرکت داشت می توان به »صبری 
صیدام« مشــاور رئیس تشــکیالت خودگردان 

رمزگشایی از 
ژنرال های سعودی- اسرائیلی پشت پرده »بریج«

I B R I D G E
اشاره:

هفته گذشــته با اشــاره بــه برگزاری 
کنفرانس »بریج« در برلین همراه با افشــای 
نام و مهارت های برخی از دالالن آمریکایی- 
اسرائیلی پشت پرده این همایش که بخشی از 
نخبگان اقتصادی و صاحبان سرمایه کشورمان 
را هدف قرار داده بود، به اهمیت »ساختارسازی 
اجتماعی« موازی با حاکمیت، توسط دیگران 
پرداختیم. هدف از ساختارسازی در نظامات 
حریف تاثیرگذاری بر منابع انســانی رقیب 
به منظور توســعه اهداف و ایجاد تغییرات 
درونی اســت. هیچ حاکمیــت مقتدری در 
برابر تغییر ارزش ها و اهداف و خواسته های 

مردم و نخبگان خود نمی تواند مقاومت کند 
و با ســرعتی چند ده ســاله ناچار می شود 
به رفتارهای اقلیتی خود در برابر خواســت 
اکثریت مردمی پایان دهد. پس ساختارسازی 
اجتماعی یکی از بهترین استراتژی های نظامی 
برای براندازی نرم هر نظام حاکمیتی است که 
برخالف سیستم های دیکتاتوری، وابسته به 

قدرت و حمایت مردمی است. 
براندازی  البته طبیعی اســت که هدف 
از درون نیازمند صرف زمان چند ده ســاله 
برای ایجاد شکاف اجتماعی میان خواسته ها 
و ارزش های مردم و حاکمیت اســت اما در 
کوتاه مدت نیز به واسطه تغییر ذائقه نخبگان 

پیشرفت جامعه  و  می تواند سرعت رشــد 
در دســتیابی به هدف گذاری های اولیه را 
کند کرده و با تضعیف ســاختارهای درونی، 
مشکالتی جدی ایجاد کند. به طور مثال تغییر 
ارزش های جامعه ســنتی موجب شده آمار 
فرزندآوری در میــان نخبگان و ثروتمندان 
ایرانی حتی از سایر اقشار نیز پایین تر بیاید. 
تغییر محسوس الگوهای اجتماعی نیز کاهش 
آمار ازدواج، افزایش طالق و به دنبال آن رشد 

برخی منکرات را به دنبال داشته است. 
مســیرهای فرهنگی جامعــه نیز تحت 
تاثیر شبکه ســازی وابسته به نظامات غربی 
از مسجد به سمت مراکز متفاوت تغییر یافته 

از  مستمندان  توانمندسازی  و  کارآفرینی  و 
شکل قدیمی خود خارج شــده و بعضاً در 
قالب انواع »خیریه« بروز پیدا کرده اســت. 
اما شاید بزرگ ترین تغییر مسیر نامحسوس 
نخبگانی را بتوان در برخی از دانشــگاه های 
صنعتی کشور مشاهده کرد. »غربزدگی« در 
انواع و اقسام اشکال فکری در دانشگاه های 
ایرانی در حال پرورش و گســترش است به 
شــکلی که بنا بر الگوهای طراحی شده در 
کنفرانس هایی همچون »بریج« تعریف شکلی 
از یک کارآفرینی موفق از یک ساختار بومی 
با راس هرم بومی به شکلی از آفرینش ناقص 
و انتظار برای فرزندخواندگی در سیســتم 

جهانی و قرار گرفتن تحت الحمایه شرکت های 
»جهانی سازی  فضای  در  پیشرو  چندملیتی 

اجباری« متبلور شده است. 
پس هدف اصلــی مبدعان ایده »جهانی 
سازی« از ایجاد تشکیالت ساختاری در سایر 
حاکمیت ها و نظام جمهوری اسالمی به عنوان 
تنها رقیب نظام ساز باقی مانده در دنیا ایجاد 
تغییرات جدی در »سبک زندگی ایرانی« با 
بازمهندسی سیستم ارزش ها و منابع انسانی 
جامعه ماست. با ما همراه باشید تا راهکارهای 
مبارزه با جدی ترین و جدیدترین تهدیدات 
از مهارت ها  با رمزگشایی  انقالب اسالمی را 

و روش های مبارزه ژنرال های حریف بیابیم. 

فلسطین در امور ارتباطات و فناوری اشاره کرد که 
خود از سرمایه گذاران مشهور در امر شبکه سازی 

اجتماعی در غزه و فلسطین به شمار می رود. 
صیدام رئیس یک مجموعه توسعه فعالیت های 
آموزشــی در فلسطین و غزه به نام »نت کتابی« 
است که نوعی پروژه آموزش الکترونیک به شمار 
می رود. در این پروژه  لپ تاپ هایی ویژه کودکان 
و نوجوانان با محتوای آموزشی مورد نظر سیستم 
جهانی یونســکو با هدف ضمنی »صلح اعراب و 
اسرائیل«  در کل فلسطین پخش و منتشر می شود. 
ســایر اعضای هیئت مدیره نت کتابی افرادی 
همچون جف اسکول و کامران الهیان و همسرش 
و خانواده لبنانی- آمریکایی »زاهی خوری« هستند 

که آنها نیز در بریج شرکت داشته اند!
زاهی خــوری از جملــه ثروتمندترین تجار 
»عــرب آمریکایی« اســت که از روابط بســیار 
خوبی با عربســتان سعودی و ارتش رژیم غاصب 
صهیونیستی )idf( برخوردار است. او به همراه ولید 
بن طالل سعودی مالک  غول olayan است که در 
نشریه اقتصادی فوربز به عنوان بزرگ ترین دارایی 
جهان ارزشگذاری شده است. گروه اوالیان مالک 
بخش بزرگی از شرکت های آژانس مسکن در اروپا 
و آمریکاســت. تنها  اپراتور تلفن همراه فلسطین 

)جوال(، شــرکت ملی آب آشامیدنی فلسطین و 
یک سازمان به اصطالح مردم نهاد در اورشلیم با 
هدف ایجاد صلح بین اعراب و اسرائیل تنها بخشی 
از دارایی های زاهی خوری به شمار می رود. سال 
گذشته در بحبوحه درگیری مردم غزه و اسرائیل، 
خوری با همکاری نیروی دفاعی صهیونیســت ها 
کارخانه تولید کوکاکوال در غزه را تاســیس کرد! 
همچنین بازار تولید و توزیع کوکاکوال در فلسطین 

مالی »کنفرانس بریج« با مراجعه به کارآفرینان و 
نخبگان اقتصادی ایرانی حاضر در کنفرانس برلین، 
از آنها خواسته اند به منظور گسترش تشکیالتی و 
شبکه سازی اجتماعی به تاسیس سازمان های مردم 

نهاد )NGOs(  مشترک در ایران اقدام کنند.
 البته خانواده نفتی نمازی که پس از افشــای 
فعالیت هایشــان در ایران در فتنه 88 و مدیریت و 
راه اندازی مجموعه بزرگی از ســازمان مردم نهاد 

بــا موضوع ضد امنیتی بــودن فعالیت های البی 
داخلی و خارجی »بریج« مسئوالن این کنفرانس 
شــرط حجاب اجباری شرکت کنندگان زن را به 
قوانین خود اضافه کردند. به این ترتیب پروســه 
رســمی براندازی نرم نظام جمهوری اسالمی با 

رعایت شئون اسالمی کلید خورد! 
بر اساس اطالعات به دست آمده، البی خارجی 
خواهان شبکه سازی در داخل ایران را می توان به 

قدمتی ده ســاله دارد.  هم اکنون بازار کاالهای 
استراتژیکی همچون دانه های روغنی کشورمان در 
دست دشمن رسمی ایران یعنی سعودی هاست! 
عالوه بــر آن مدیــران مجموعه شــرکت های 
ســعودی تولید کننده روغن در ایران با تجمیع 
ارزش ریالــی محصوالت خود در بورس ایران، از 
قدرتی مضاعف در سیستم پولی- مالی کشور نیز 

برخوردار شده اند. 
همچنین با گســترش قدرت خود در ســایر 
حوزه هــای تجــاری همچون شــکر، کنجاله و 
نوشــیدنی های پالپ دار، اکنــون عماًل از قدرت 
به چالش کشــیدن بخش هایی از بــازار صنایع 
غذایی ایران برخوردار هســتند. 7 خرداد ســال 
جاری در حاشیه نمایشگاه بین المللی آگروفود- 
محصــوالت غذایی کشــاورزی-  و در بحبوحه 
جنگ نیابتی اســرائیل و عربســتان سعودی با  
ایــران و همپیمانانش، گــروه »عوجان«، مالک 
برند نوشــیدنی »رانــی« متعلق به عربســتان 
ســعودی، از سرمایه گذاری40 میلیون دالری در 
کارخانه قوطی سازی خود در کشور خبر داد. این 
ســرمایه گذاری به  عنوان بخشــی از تالش گروه 
عوجان بــرای دو برابر کــردن ظرفیت تولید به 
منظور پاسخ دادن به تقاضاهای موجود در منطقه 

اعالم شده است. 
این در حالی است که شرکت عربستاني صنایع 
عوجان در ســال 1390 یک توافق نامه همکاري 
به ارزش 980 میلیون دالر با شــرکت آمریکایي 

کوکاکوال امضا کرد. 
براساس توافق نامه امضا شده میان دو شرکت، 
کوکاکوال مالک نزدیک به نیمي از سهم کسب و 
کار شرکت عوجان در حوزه صنایع نوشیدني شد. 
شــرکت صنایع عوجان جزو 100 شرکت بزرگ 
عربســتان بوده و درآمد ساالنه  آن بیش از 850 

میلیون دالر است.
همچنین بدر بن حامد بن عبدالرزاق عوجان، 
عضو هیئت مدیره صنایع عوجان، از اعضای هیئت 
مدیره شــرکت نفت و گاز »دوران انرژی« ایران 
نیز به حســاب می آید و سرمایه گذاری زیادی در 
بورس کشورمان داشته است. عالوه بر آن وی به 
واســطه ثبت شرکت »عام نور آسیا« با همکاری 
برخــی از دالالن نفت و گاز ایرانی، به واردات آب 
معدنی »نستله«، برنج هندی و کنجاله دام و طیور 

اشتغال دارد. 
سکوت امنیت ملی و تحوالت اجتماعی

اکنون سوال اصلی اینجاست که به چه علت 
تالش برای شبکه سازی اجتماعی در میان نخبگان 
علمی و اقتصادی جامعه ایرانی از سوی نهادهای 
امنیتــی و رصد گران جامعه ایرانی نادیده گرفته 
شــده است؟ افزایش سهم ســعودی ها و دالالن 
آمریکایی و اسرائیلی در خصوصی ترین فضاهای 
اقتصادی و اجتماعی جامعه ایرانی در شرایطی که 
کشورمان رسماً با انواع تهدیدات امنیتی منطقه ای 
و فرامنطقه ای درگیر اســت از چه روی با تساهل 

تحمل می شود؟  
چرا شبکه سازی و مدیریت منابع انسانی ایرانی 
اعم از نخبگان اقتصادی و کارآفرینان برتر کشور 
باید در »برلین« و تحت مدیریت دالالن خطرناکی 
همچون ولید بن طالل سعودی، کامران الهیان، 
استفان چمبر، جف اسکول، صبری صیدان و زاهی 
خوری صورت گیرد؟ چرا مدیریت حلقه های علم 
و صنعت با میانجیگری نهادهای رسمی همچون 
معاونت علمی- پژوهشی دفتر ریاست جمهوری و 
صندوق نوآوری و شکوفایی دولت انجام نمی شود و 
همیشه راس شبکه قدرت و ثروت باید در دست 
خاندان های غرب گرایی همچون نمازی با کارنامه 

سیاه فتنه گری بر ضد حاکمیت باشد؟!
ترویج غربزدگی و دشمن پرستی

گروه نخبگانی- داللی شکل گرفته در خارج از 
مرزهای کشور، تحت حمایت مجموعه ای از اساتید 
دانشگاه صنعتی شریف، دانسته یا نادانسته رهبری 
ایجــاد تغییرات نرم ماندگار در جامعه ایرانی را با 
هدف گذاری ابتدایی از مســیر »اقتصاد و توسعه 
وابســته« در پیش گرفته اند و با ساختار ســازی 
موازی با حاکمیت، مســبب اصلی قدرت افزایی 
سیاســی گروهی از دالالن اقتصاد سرمایه داری 
و فراهم کننــده پیشــرفته ترین ســاز و کارهای 
اســتثماری نوین یا جدیدتریــن و طبیعی ترین 
بزک هــا در حوزه حمایت از »رشــد و توســعه 
جریان های علمی« در کشورهای در حال توسعه 
هســتند. چشــیدن از میوه ممنوعه این درخت 
تقلبی توسعه،  موجب می شود، سیستم اجتماعی 
نخبــگان فراملــی هرگز رای به عبور از مســیر 
ســخت و پر مخاطره خودکفایی و توسعه بومی 
ندهد و به دنبال خود مجموعه ای از شرکت های 
استعمارگر چندملیتی را به عنوان »بانیان توسعه 
آسان« حرکت دهد. عالوه بر آن گرای شبکه های 
سالم شکل گرفته خارج از شبکه مذکور را نیز با 
جاسوسی اقتصادی در قالب »جشنواره کارآفرینی 
پل« به اربابان خارجی معرفی کرده و به ساختار 
جهانی »IBRIDGE« بــه جهت هماهنگی با 

اهداف غیرملی معرفی کند. 
این آلودگی ســرطانی، مســری اســت و از 
قابلیت نابودی آینده یک ملت به دســت »آینده 
سازان خود« برخوردار است. به همین دلیل بود 
که امام رحمت اهلل علیه فرمود: »معنی اســالمی 
شــدن دانشگاه این است که استقالل پیدا کند و 
خودش را از وابستگی به غرب و شرق جدا کند و 
یک مملکت مستقل، یک دانشگاه مستقل و یک 

فرهنگ مستقل داشته باشیم.« 

* اهمیت »بنیاد اسکول« در کجاست؟ 
کار آنجایی جالب می شود که بدانیم 
بزرگ ترین حامیان بنیاد مذکور و 
تشکیالت به ظاهر اقتصادی آن، 

بنیادهای سیاسی آمریکایی همچون 
»بنیاد فورد« و »خانه آزادی« هستند. 

***
* بنیاد فورد و خانه آزادی با شناسایی 

و گردهم آوردن نخبگان سیاسی، 
رهبران تجاری، حقوقدانان، مدیران 

بخش های خصوصی و مدنی از سراسر 
دنیا در جهت هم راستاسازی جهانی 

در زمینه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
با سیاست های کاخ سفید و سرمایه 

ساالران غرب گام برمی دارند.
***

* سال گذشته در بحبوحه درگیری 
مردم غزه و اسرائیل، »خوری« با 

همکاری نیروی دفاعی صهیونیست ها 
کارخانه تولید کوکاکوال در غزه را 

تاسیس کرد! همچنین بازار تولید و 
توزیع کوکاکوال در فلسطین و غزه و 

بخش های مهمی از خاورمیانه در اختیار 
زاهی خوری است. وی از برگزیدگان 

جایزه مشهور »کسب و کار برای صلح« 
در سال 2015 میالدی هم هست!

* بر اساس اطالعات اختصاصی کیهان صبری صیدام، کامران الهیان و نمایندگان زاهی خوری و ولید بن طالل 
سعودی به عنوان اسپانسرهای مالی »کنفرانس بریج« با مراجعه به کارآفرینان و نخبگان اقتصادی ایرانی 

حاضر در کنفرانس برلین، از آنها خواسته اند به منظور گسترش تشکیالتی و شبکه سازی اجتماعی به تاسیس 
سازمان های مردم نهاد )NGOs(  مشترک در ایران اقدام کنند.

و غزه و بخش های مهمی از خاورمیانه در اختیار 
زاهی خوری است. وی از برگزیدگان جایزه مشهور 
»کسب و کار برای صلح« در سال 2015 میالدی 
به شــمار می رود که آشــکار است از چه روی به 
خوری های فعال در غزه و فلسطین به عنوان هم 
پیمانان رسمی صهیونیست ها تعلق گرفته است!

بر اساس اطالعات اختصاصی کیهان صبری 
صیدام، کامران الهیان و نمایندگان زاهی خوری 
و ولید بن طالل ســعودی به عنوان اسپانسرهای 

وابسته به خارج از کشور مجبور به کوچ اجباری 
از ترس رسیدگی جدی به پرونده شان شدند نیز 
حضور رسمی در بریج برلین داشته و سهم عمده ای 
در هماهنگی البی داخلی و خارجی برگزار کننده 
همایش مذکور داشته اند. نمازی ها از بزرگ ترین 
دالالن معامــالت نفت و گاز دوره کارگزاران و از 
شرکای غیررسمی مهدی هاشمی رفسنجانی در 
قراردادهای توتال، کرسنت و استات اویل بوده اند. 
جالب اینجاست که پس از انتشار گزارش هایی 

دالالن ایرانی- آمریکایی، سرمایه گذاران آمریکایی- 
اسرائیلی و غول های سرمایه دار سعودی- آمریکایی 

تقسیم کرد.
آل سعود در حیاط خلوت ایران؟!

در این میان تالش سعودی ها برای مدیریت 
اجتماعی و اقتصادی جامعــه ایرانی تاحدی در 
بحث های عمومی جدید محســوب می شود. هر 
چند این موضوع در اســتان های مرزی کشور به 
واسطه تبلیغات و شبکه سازی اجتماعی وهابیون 

1. اولین بار در دولت قبل در هنگامه تدوین بودجه 
سال 91 مبالغی به صندوق اختصاص یافت اّما از 6  هزار 
میلیارد ریال بودجه اختصاص داده شده توسط مجلس 
محترم، تنها 4 درصد به صندوق پرداخت شد و بیش از 
96 درصد آن بدون تحویل به صندوق به دستور رئیس 
محترم دولت وقت، مستقیماً از خزانه برای موضوعات 
دیگری پرداخت گردید. کاش نگارنده متن فوق در آن 
زمان نیز به حکم وجدان دغدغه مند خود، تلنگری بر 
این انحراف می زد، زیرا در این صورت جریان حمایت 
از شرکت های دانش بنیان موردنظر ایشان، دوسال زودتر 
فعال می شد. در سال 93 بیش از 6  هزار میلیارد ریال 
توسط دولت جدید به صندوق پرداخت شد و در همان 
ســال بیش از نیمی از آن برای شرکتهای دانش بنیان 

تصویب شده است.
2. هیئت عامل پیشــین صندوق فرصت نیافت تا 
ساختار و فرآیندهای اجرایی صندوق را تنظیم نماید. 
در نتیجــه هنگامی که هیئت عامل کنونی آغاز به کار 

مبلغ مصوب)میلیون ریال(تعداد عنوان ردیف 
255341.485تعداد طرحهای مصوب قرض الحسنه 1
24141.000تعداد طرحهای مصوب قبل از تولید صنعتی 2
33476.865تعداد طرحهای مصوب تولید صنعتی 3
40216.236تعداد طرحهای مصوب سرمایه درگردش4
612.549تعداد طرحهای مصوب ضمانت نامه 5
1749.929تعداد طرحهای مصوب لیزینگ6

شرکتهای ارائه دهنده خدمات تجاری سازی 7
94.500به شرکتهای دانش بنیان 

3841.242.564جمع کل

نمود و به همت دلســوزانی از جملــه معاون محترم 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری، نخســتین بخش 
سرمایه صندوق تأمین شد، صرفاً یک آیین نامه و یک 
دســتورالعمل برای تسهیالت وجود داشت. در نتیجه 
هیئت عامل همزمان با پذیرش درخواست های انباشته 
شــرکت های دانش بنیان متقاضی تســهیالت، شروع 
به تدوین فرایندهــا، آیین نامه ها، دســتورالعمل ها و 
سازوکارهای اجرایی نمود تا حتی از ابتدای کار نیز همه 
امور قاعده مند و براســاس ضوابط و به دور از سلیقه ها 
و توصیه ها باشــد.  این در حالی ست که هر نهاد مالی 
مشــابه )مانند بانک ها( از بیش از 2 سال قبل از آغاز 
فعالیت رسمی وقت خود را صرف آماده سازی و تجهیز 
امکانات و تدوین روش ها و فرآیندهای خود و آموزش 
پرســنل می نماید و در سومین سال، خدمت رسانی به 
مشتریان را آغاز می کند. تاکنون بیش از 20 آیین نامه، 
دســتورالعمل، فرایند و 30 فــرم و دیگر روال ها برای 
تسهیالت در صندوق تدوین و تصویب شده است، در 
حالی که از شروع به کار هیئت عامل کنونی به صورت 

همزمان تسهیالت مالی نیز پرداخت شده است.
3. این انتظار در جامعه که حجم درخواست حدود 
700 شرکت در طول یکســال از سوی یک نهاد تازه 
تأسیس تحت ارزیابی، تامین مالی و نظارت قرار گیرد، 
سه راه حل داشت. راه نادرست این بود که هر طرح را 
بدون ارزیابی و نظارت واقعی و در یک جلسه یک ساعته 
تصویــب و یا رد کنیم؛ یعنی با دیدگاه دولتی، نفتی و 
اداری برای طرحها تصمیم گیری شــود و ارزیابی های 
بازار، فنــی، مالی-اقتصادی، سیســتمی-مدیریتی و 
اعتبارسنجی انجام نشود و البته این روش همان نتایج 
طرح های زودبازده که قباًل در کشور تجربه شده است 
را ایجــاد می کرد. راه دوم این بود که کارکنان صندوق 
به بیش از 400 نفر برســد و با بزرگ کردن تشکیالت 

همه کارها را خودش انجام دهد و از ظرفیتهای کشور 
استفاده نکند. راه سوم برون سپاری برخی از فعالیت های 
غیرحیاتــی مثل ارزیابی های اولیه بود. لذا صندوق در 
اقدامی منطقی، با شناسایی و جذب کارگزاران تخصصی 
ارزیابــی )خصوصی و دولتی( از سراســر اســتان ها و 
همچنیــن تفاهم با صندوق های پژوهش و فناوری، به 
اعطای عاملیت ارزیابی و مالی بخشی از این تسهیالت 
پرداخت. ماحصل این اقدام تصویب 384 طرح به مبلغ 
1/242/564 میلیون ریال تا زمان نگارش این جوابیه 
می باشد. تعداد 235 طرح به مبلغ حدود 3/402/140 
میلیــون ریال )340/2 میلیارد تومان( نیز در دســت 
ارزیابی می باشند. ضمناً حدود دو برابر این مبلغ نیز به 
تسهیالت برای تأمین دفتر کار شرکت های دانش بنیان 
اختصاص یافته اســت. صندوق نوآوری و شکوفایی در 
همین مدت تعداد 264 وام قرض الحسنه داشته است که 
تعداد 132 مورد از آنها باالی یک هزار میلیون ریال و 
میزان سرمایه گذاری مصوب 30 میلیارد ریال بوده است 
و چندین طرح سرمایه گذاری نیز در مراحل آخر بررسی 
است. بدیهی است در یک نهاد مالی که همزمان اعطای 
تسهیالت به صورت وام با نرخ سود کمتر از سود بانکی 
از یکسو و سرمایه گذاری و مشارکت از سوی دیگر جزء 
وظایف آن می باشد اکثر شرکتهای دانش بنیان متقاضی 

دریافت وام به جای درخواست سرمایه گذاری باشند.
4. تســهیالت نمونه ســازی صندوق مشخصاً به 
ایده هایی پرداخت می شود که نمونه اولیه موفقی داشته 
باشند. هدف این تسهیالت نیز کمک به تجاری سازی 
اولیه و تهیه طرح پایلوت طرح می باشــد که با نرخ %4 
انجام می شــود و در صورت موفقیت طبق درخواست 
شــرکت برای دوران ســودآوری و فروش نتایج، طرح 
تسهیالت تولید صنعتی و ســرمایه در گردش با نرخ 
14% در اختیار متقاضی قرار می گیرد. بر همین اساس 

در موارد متعددی به تشخیص ارزیاب فنی، در مراحل 
طراحی و تولید نمونه اولیه،  تســهیالت به شرکت ها 
اعطا شده است. صندوق به ایده های اولیه که در مرحله 
تحقیقات بوده و هنوز معلوم نیست که به نتیجه ای منجر 
شوند در صورتی که بازار داخلی آن وجود داشته باشد و 
تیم فنی توانایی کافی داشته باشند، به صورت مشارکت 

خطرپذیر تأمین اعتبار می کند.
5. شاید ســقف سه میلیارد ریالی تسهیالت برای 
نمونه سازی محدود باشد، اما براساس ارزیابی های انجام 
شده، بسیاری از شرکت های نوپا حتی توان جذب نصف 
همین مقدار منابــع را ندارند. حال اگر نگارنده صالح 
المال  می دانند که برای سخره نگرفتن جوانان، منابع بیت 
بین شرکت ها حراج شود مسئله دیگری است. همچنین 
فراموش نشود که تسهیالت کارآفرینی سایر نهادها و 
بانک ها بســیار کمتر از رقم فوق است. تسهیالت برای 
تولید در صندوق ســقف خاصی نداشــته و در صورت 
شناسایی طرح های مستعد تا بیش از یکصد میلیارد ریال 
نیز می تواند مصوبه داشته باشد. پرداختها باید مرحله 
به مرحله باشــد یعنی ابتدا نمونه استاندارد تمام شود 
سپس برنامه ریزی تولید و افزایش حجم تولید صورت 
گیرد و مطابق با آن تســهیالت تولیدی را درخواست 

کرده و تصویب کند.
6. منابع آماری نگارنده احتماالً جمالت انتقادی برخی 
از متقاضیان بوده اســت. فقط یک آمار نادرست و بدون 
سند در متن آمده است و باقی مطالب به صورت کیفی 
و کلی است. براساس آمار ثبتی داخلی صندوق، حداقل 
70% تعداد درخواستهای بررسی شده مصوب و 26% در 
دست بررسی می باشند و نسبت ریالی تسهیالت مصوب 
به  درخواســتی 53 % بوده است. )در حالی که نگارنده 
این رقم را 25% عنــوان نموده اند(. اقدامات منفعالنه و 
بی برنامه صندوق از منظر ایشــان، شاید به سازماندهی، 
جذب نیرو، طراحی و تدوین فرایندها و روال ها،  ارزیابی 
بیش از 384 درخواست به مبلغ2/323/120 میلیون ریال 
و تصویب 384 طرح به مبلغ 1/242/564 میلیون ریال در 
قالب تسهیالت قرض الحسنه، جعاله و لیزینگ و تعدادی 
ضمانت نامه و... گفته می شود که تنها در طول یک  سال 
صورت پذیرفته است. الحمدا... صندوق توانست به بیش 
از 70% از اهداف برنامه سال 93 که مصوب هیئت عامل 

شده بود، دست یابد.
7. صندوق بهبود فرایندها و ســاختارهای خود را 
امکان پذیر، الزم و اقدامی در راســتای موفقیت بیشتر 
برای خود، شرکت های دانش بنیان و در نهایت به نفع 
کشور می داند و از هرگونه پیشنهاد کارشناسی شده در 
این خصوص استقبال می نماید. این مجموعه در قیاس 
با بانک ها و دیگر موسســات مالی با سوابق چندین ده 
ساله توانسته اســت فعالیتهای حدود 400 شرکت را 
ســرعت بخشد و کلیه کارکنان صندوق با حجم کاری 
بسیار زیاد و بی ادعا موجی از امید را در میان شرکتهای 
دانش بنیان ایجاد کرده اند. شرکت های دانش بنیان در 
حین سپری کردن فرایند ارزیابی در صندوق آموخته اند 
که باید توقعات خود را بر مبنای خردمندی اقتصادی 
تنظیم کرده و نیازهای خود را به صورتی مستدل و در 
قالب طرح های اقتصادی و فنی صحیح و کامل بازبینی 
کرده و ارائه نمایند. گزارش بخشی از فعالیت ها بر روی 

سایت صندوق )nsfund.ir( قابل دسترسی است.
جدول زیر توزیع تسهیالت مصوب صندوق تاکنون 

را نشان می دهد:

فراوان، از ورود به این فعالیت ها به صورت تســهیالت 
منع شده است.

9- در اساسنامه صندوق که در دولت قبل مصوب و 
در شورای نگهبان تأیید گردید، الیه های نظارتی تعریف 
شده است. هیئت عامل ناظر بر صندوق بوده و بازرس 
قانونی ناظر بر عملکرد آن اســت و سازمان حسابرسی 
کل کشــور نظارت بر عملکردهای مالی و هیئت امنا 
باالترین ســطح نظارتی را دارد. عالوه بر این در قانون 
برای شکایات شــرکت ها نیز عالوه بر بخش شکایات 
درون صندوق، در نهایت شورای عطف را معرفی کرده 
است. لذا نســبت دادن شائبه سوء اســتفاده از منابع 
صندوق به هیچ وجه با ساختار تصمیم گیری، جایگاه و 
اعضای هیئت عامل کنونی و همچنین ساختار نظارتی 
حاکــم بر فعالیت های صندوق، تهمت و قابل پیگیری 

در مراجع صالحه است. 
10- صنــدوق غیــر از فرایندهــای میز پذیرش، 
ارزیابی، مالی، نظارت و بررسی شکایات، مراجع قانونی 
تصمیم گیری نیز دارد و در کمیته های مختلفی همچون 
کمیته اعتباری، کمیته صد، کمیته لیزینگ و شورای 

از 7 نفر است که توسط رئیس جمهور محترم که رئیس 
هیئت امنای صندوق هستند، منصوب شده اند. ایشان 
در انتخاب خود فردی را که به خوش نامی، عزت نفس 
و ســالمت اخالقی و مالی شهرت داشته و از قبل نیز 
نماینده معاونت علمی و فناوری در کمیسیون دائمی 
هیئت امنای صندوق بودند، به  عنوان رئیس هیئت عامل 

صندوق منصوب کردند.
ایشان بیش از 33 سال است در حوزه تحوالت علم 
و فناوری کشور فعال و موثر بوده اند؛ از تحوالت انقالب 
فرهنگی تا انجام پروژه های فناوری محور در جنگ، از 
مسئولیت در دانشگاه تا سیاست گذاری در وزارت علوم 
و راه اندازی شــورای عتــف، از حضور در انجمن های 
علمــی نانو فناوری و مدیریت تکنولوژی تا راه اندازی 
ISC و مراکز رشد، از راه اندازی کانون های تفکر و فن 
بازار در کشــور تا سطوح تحقیقاتی، سیاست گذاری و 
مسئولیت های باال در صنعت هسته ای )ایشان به دلیل 
خدمت در جایگاه معاون تحقیقات و فناوری سازمان 
انــرژی اتمی ایران و دیگر فعالیت های فناورانه در این 
سازمان، جزء فهرست تحریم اتحادیه اروپا هستند.( و 
از تدریس و ارائه مقاله در رشــته مکانیک تا مدیریت 
تکنولوژی و از برنامه ریزی در ابتدای ایجاد شــهرک 
علمــی – تحقیقاتی اصفهان تــا طراحی و همکاری 
برای ایجاد پارک فناوری پردیس و داشــتن چندین 
دانشــجوی ارشــد و دکترا و فعالیت های بسیاری در 
حوزه شــرکت های دانش بنیان. بعید اســت فردی با 
چنین ســوابقی در میان دانشگاهیان، صنعت گران و 

فناوران گمنام باشد.
12-  اگر صندوق نوآوری و شــکوفایی موفق شود 
که حرکتی جدی در میان شرکتهای دانش بنیان ایجاد 
کند، اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان تقویت خواهد شد. 
قطعا فعالیت های صندوق کــه از معدود فعالیت های 
تقویت کننده اقتصاد مقاومتی می باشد، رهبری انقالب، 
مسئولین اقتصادی و فناوری کشور و شرکتهای دانش 

بنیان را راضی و خشنود خواهد کرد.
شــرکت های دانش بنیان باید بــا تالش خود در 
بهره برداری موثر از تســهیالت مصوب، صندوق را در 
دست یابی به اهداف خود یاری رسانده و  توسعه فناوری 

کشور را در راستای اقتصاد مقاومتی تداوم بخشند.

8- متولــی حمایــت از فعالیت هــای تحقیقاتی، 
دستگاه هایی همچون دانشــگاه ها، پارک های علمی، 
وزارتخانه ها و معاونت علمی و فناوری است و صندوق 
نوآوری و شــکوفایی با توجه به مأموریت ابالغ شــده 
براساس اسناد باالدست، یعنی تجاری سازی نتایج نهایی 
تحقیق و توسعه در فناوری های برتر و با ارزش افزوده 

ســرمایه گذاری که همگی مصوب شده اند، مسائل را 
بررسی و تصمیم گیری می کنند؛ لذا تصمیمات به هیچ 
وجه شخصی نمی باشد. ضمناً هیچ نهاد مالی همچون 
بانک هــا، اعضاء و مراجــع تصمیم گیری خود را اعالم 

نمی کنند)!(
11- مدیریت صندوق برعهدة هیئت عاملی متشکل 

پاسخ صندوق نوآوری و شکوفایی به مطلب کیهان

فعالیت ها و رویکردهای صندوق نوآوری و شکوفایی
پس از انتشــار یادداشــت جمعی از مدیران 
شرکت های دانش بنیان و نخبگان علمی کشورمان 
با عنــوان »در صندوق نوآوری و شــکوفایی چه 
می گــذرد؟« در تاریخ  5 خــرداد 94 در صفحه 
اجتماعــی، روابــط عمومی این مرکز  با ارســال 
یادداشتی، درصدد پاسخگویی به منتقدین برآمد که 
تقدیم مخاطبین گرامی می شود. گفتنی است کیهان 
آمادگی دارد با ادامه گفت وگوهای میان نخبگان و 
مسئوالن صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر نهادهای 
متولی امر مهم اتصــال حلقه های علم و صنعت به 
یکدیگر، به وظایف رسانه ای خود در مسیر برپایی 
زیرساخت های اقتصاد مقاومتی درون زا و دانش بنیان 
عمل کرده و یاری رســان اساتید دانشگاهی، فارغ 

التحصیالن و کارآفرینان ایرانی باشد. 


