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 شبکه ای اجتماعی 
برای پرداخت آسان

استارت آپ مانیار جز اولین استارت آپ هایی است که یک شبکه اجتماعی مالی پیام رسان را راه انداخته 
است. مونا مریدی، نیوشا جعفری ممتاز و رضا بدیعی این استارت آپ را بنیانگذاری کرده اند. مونا 29 
سال دارد و متولد تهران است و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی فناوری اطالعات گرایش 
تجارت الکترونیک از دانشگاه امیرکبیر گرفته است. رضا کارشناسی مهندسی نرم افزار از دانشگاه 
علم و فرهنگ و نیوشا کارشناسی ارشد فناوری اطالعات از دانشگاه خواجه نصیر دارد. ایده اولیه 

راه اندازی این استارت آپ با یک سوال در ذهن آن ها شکل می گیرد و آن این که چطور می شود افراد 
همان طور که در شبکه های اجتماعی پیام رسان به راحتی پیام ارسال می کنند، بتوانند انتقال وجه و 
پرداخت داشته باشند؟ با همین ایده استارت آپ مانیار در سال 95 شکل می گیرد و کارش را شروع 
می کند. در آبان ماه 97 مانیار موفق شده است  عنوان بهترین پلتفرم پرداخت و انتقال وجه مطابق 
با موازین شریعت را کسب کند و تاکنون برای 10 نفر شغل ایجاد کرده است. بر همین اساس با مونا 
مریدی یکی از هم بنیانگذاران مانیار به گفت و گو نشستیم تا داستان استارت آپشان را روایت کند.

گفت و گو با مونا مریدی - صفحه130



هرگز دل من ز علم محروم نشد
کم ماند ز اسرار که معلوم نشد

هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز
معلومم شد که هیچ معلوم نشد

حکیم عمر خیام



دانش بنیان  شماره بیست ونهم بهمن ماه 1397

4

صاحب امتیاز:
معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری
مدیرمسئول: دکتر سورنا ستاری
سردبیر: پرویز کرمی

با تشکر از:
پیمان صالحی، مهدی الیاسی 
سیدمحمد صاحبکار خراسانی
علیرضا دلیری، اسماعیل قادری فر
 
همکاران: المیرا حسینی
 رضا جمیلی، حبیب اله آرین

 مرضیه اسدی، معصومه خضری 
محسن عارفی،  مهدی رمضانی
 یوسف طوقانی

طراح گرافیک: علیرضا کشاورزی

آدرس:
خیابان مالصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی
کوچه الدن، پالک 20، طبقه پنجم
ستاد توسعه فرهنگ علم
فناوری و اقصاد دانش بنیان
http://farhamg.isti.ir
تلفن سردبیری: 83532102-3
فکس سردبیری: 88612403

از همه خوانندگان محترم، فناوران، اعضای 
محترم پارک های علم و فناوری، شرکت های 
دانش بنیان، مراکز فناوری و شتاب دهنده ها 
دعوت به همکاری می شود. لطفاً نظرات، 
انتقادات، پیشنهادها و یادداشت ها و مقاالت 
خود را به آدرس ایمیل نشریه ارسال فرمایید 
تا به چاپ و نشر و انعکاس آن ها اقدام کنیم. 

@iGap.net/barbonyan

@daneshbonyann
@sapp.ir/daneshbon

Email: parvizkarami@yahoo.com

Email: pr@isti.ir

http://isti.ir/uploads/android_77640.jpg

http://isti.ir/uploads/ios_77687.jpg

شرکت چاپ انتخاب رسانه

اول دفتر فرهنگسازي به نفع ایران ساخت/ پرویز کرمی 6

تحولی فرهنگی در حال وقوع است 8
هدایت و حمایت مدرسه شیشه اي/ سیدعلي میرفتاح 12

رشد و توسعه در گرو حمایت مادی/ نیلوفر منزوی 18
حل مشکالت عصر جدید به دست علوم میان رشته ای/ پریسا امام وردیلو 22

خانه را با موبایل اداره کنید/ پریسا امام وردیلو 26
اقتصاد ایران برخاستن آفریقا/ حبیب آرین 32

سفری به تجارت دانش بنیان ها/ گلچهره آرین 36
گذار قاره به سمت توسعه/ مترجم: پویا وحیدی 40

آی سی تی نجات بخش/ مترجم: آریا حبیبی 44
پرونده استارت آپ ها معاف از بیمه قرارداد 50

یک امتیاز ویژه برای شرکت های دانش بنیان/ عالیه عزتی 52
چرا حذف بیمه قرارداد دل اکوسیستم استارت آپی را شاد کرد؟/ زهرا طالب نژاد 56

همه چیز در گرو همکاری تامین اجتماعی/ مریم طالبی 60
دایره مینا استارت آپ ها و جنگ با آلودگی هوا/ محسن عارفی 64

فرصت درنگ دور زدن دزدان دریایی/ مترجم: مریم بهروزیان 68

محافظان پول و محصول/ بابک جمالی 70
جهان سریع تر/ سیمین اسپید کار 72

کسب و کار دیجیتال و زنجیره امن بلوک ها/ مترجم: عماد عزتی 76
استارت آپ های آینده دار بالکچینی/ مترجم: عماد عزتی 82

زندگی با قواعد قرن بیست و یکم/ عماد محمدی 88
بشر در آینده دیجیتال/ فاطمه موزه 92 

فناوری های فردا پزشکی فردا/ مترجم: بابک جمالی 96

کارآفرینی پیشگیری یا ارتقا؟/ مترجم: معصومه خضری 102

کتاب مواجهه ای تازه با دنیا/ نیلوفر منزوی 106

انسان بی نقص ناقص است!/ مرضیه اسدی 110
روزگار سپری شده یک مدیر/ داوود محبی 114

هر چالشی یک فرصت است/ رعنا کریم زاده 118
استارت آپ ما باید لکوموتیو جامعه باشیم/ معصومه خضری 122

استارت آپی با خدماتی جهانی/ آزاده خیرآبادی 126
شبکه ای اجتماعی برای پرداخت آسان/ آزاده خیرآبادی 130

صنایع خالق فرشبافی؛ هنر و صنعت/ مرضیه اسدی 134

معماری بر اساس اقلیم/ سیدشهاب میرفتاح 140
کارآفرین موفق ریشه در هویت ایرانی دارد/ علیرضا کشاورزی 142

گزارش ایران ساخت؛ مطلع یک حرکت اجتماعی/ نیما ساختمانگر 146

تقدیر اتاق بازرگانی تهران از استارت آپ ها/ الهام دمیرچی 150
فناوری  های ایران ساخت 154

فرارسیدن 
چهلمین 
سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی 
را تبریک 
می گوییم

ماهنامه
آموزشی، علمی
خبری،تحلیلی

اقتصاد دانش بنیان

شماره بیست و نهم
بهمن ماه 1397

8000 تومان

ب مزا�ی و   در �ب

ازی معایب فضای مب

 استارت آپ ها 
معاف از بیمه قرارداد

ن  �ی ای ییک از همم �ت ونده ای �ب  �پ

ن روزهای استارت آپ ها  دغدغه های ا�ی

برخاستن آفریقا
 قاره سیاه در سال های آینده 

مس�ی متفاو�ت را یط یم کند



دانش بنیان  شماره بیست ونهم بهمن ماه 1397

12
دانش بنیان  شماره بیست ونهم بهمن ماه 1397

13

من  یاران  گفتند   42 سال  در  خميني)ره(  امام   
در  ایشان  گهواره اند.  در  االن  که  هستند  کسانی 
گرفتند  نظر  در  را  ساله   16  ،15 پروسه ای  ذهنشان 
که بچه هاي مردم تربيت  شوند و در نظام آموزشي 
پرورش یابند و بالنده شوند. در عمل هم این اتفاق 
افتاد. ما دیدیم که بيشترین یاران و سربازان امام از 
این گروه سني بودند. اما به نظر می رسد که ما بعد 
آموزش  نقش  به  و  موضوع  این  به  خيلی  انقالب  از 
و پرورش در تربيت نيروها توجه نکردیم و به نظام 
آموزشي آنچنان که شایسته است بها ندادیم. برای 
وزیر  عنوان  به  شما  از  می خواهم  مصاحبه  شروع 

گفت وگو �ب سیدحممد بطحا�ی 

ورش وز�ی آموزش و �پ

مدرسهشيشهاي
  سيدعلي ميرفتاح

مفهوم دهکده جهانی، گستردگی استفاده از وسایل 
ارتباط جمعی و باالخص فراگير شدن گوشی های 
هوشمند، جهان را وارد فاز تازه ای کرده است. 

موقعيت تازه ای که در آن الگوهای سنتی دیگر جوابگو 
نيستند و در همه زمينه ها الزم است ضمن نگاه به 

گذشته و هویت ملی، الگوهای نوینی ایجاد کرد. یکی 
از مهم ترین حوزه ها که نيازمند طراحی الگوهای 

متناسب با دنيای امروز است، مسئله آموزش است.
نظام آموزش و پرورش در ایران مضاف بر این که طی 

این سال ها با معضالتی دست به گریبان بوده، حال خود 
را در برابر دنيای نویی می بيند که آموزش های نوین 
را طلب می کند؛ دنيایی که در آن آموزش خالقيت و 

نوآوری به کودکان، نه یک مسئله تجملی و حاشيه ای، 
بلکه ضرورت و اصل است. وزارت آموزش و پرورش که 
در راس آن سيدمحمد بطحایی قرار دارد، در یک سال 
و اندی که از ابتدای دولت دوازدهم می گذرد با به زیر 
سوال بردن مسئله کنکور، آزمون های ورودی و مشق 
شب، یکی از خبرسازترین و پرکارترین وزارتخانه ها 

بوده است. وزیر آموزش و پرورش در گفت و گوی پيش 
رو ضمن برشمردن ضعف ها و کاستی ها، از برنامه هایی 

می گوید که برای سيستم نوین آموزش طراحی 
شده اند؛ برنامه هایی که اثرات آن را در صورت تداوم در 
بلندمدت خواهيم دید. او در این ميان مهم ترین عامل 

پيشرفت را نه حمایت سه قوه، بلکه مطالبه عمومی 
جامعه می داند و معتقد است چنانچه این برنامه ها به 

مطالبه مردم تبدیل شود، بدون کمک هيچ نهادی شاهد 
پيشرفت و اثرگذاری آن ها در جامعه خواهيم بود.

هدایت و حمایت
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شش استارت آپ بالکچی�ن 

ان را  که یم توانند �ج

دستخوش تغی�ی کنند

 کسب و کار دیجیتال 
و زنجیره امن بلوک ها

 مترجم: عماد عزتی 

مهم نیست چه چیزی درباره بالکچین ها و ارز های 
دیجیتالی می دانید، مهم این است که این دو مورد 

حقایقی انکارنشدنی هستند. فناوری بالکچین 
راهکارهای تازه ای را برای نقل و انتقال ارز های مجازی 

ایجاد کرده که بسیار گسترده و بزرگ است.
براساس پیش بینی های انجام شده، صنعت استارت آپی 

مبتنی بر بالکچین رشد بسیار گسترده ای در 
چند سال آینده خواهد داشت که این صنعت را 
به گردش مالی 60 میلیارد دالری می رساند. این 
در حالی است که تنها چهار سال پیش گردش 

مالی این صنعت 300 میلیون دالر بوده است.
به همین دلیل است که می بینیم طی دو سال اخر 

تمامی آمارها حکایت از رشد قابل توجه سرمایه گذاری 
در استارت آپ های مبتنی بر بالکچین دارند و نشان 
می دهند در سال 2018 میالدی میزان سرمایه گذاری 

در این بخش 1/3 میلیارد دالر افزایش یافته است.
کارشناسان بر این باورند که رشد قابل توجه گردش مالی 

موجود در این بخش باعث شده تا نظر سرمایه گذاران 
برای حضور در این بازار جلب شود و برای دستیابی به 

سهم باالتر از این کیک خوشمزه تشویق شوند و سریع تر 
بخواهند جایگاه باالتری را در آن به خود اختصاص دهند.

اما آیا تا به حال از خودتان سوال کرده اید که 
سرمایه گذاری در کدام یک از بخش های مربوط به این 

بازار می تواند سریع تر و مطمئن تر شما را به قله برساند؟ 
این سوال در حالی مطرح می شود که هنوز بسیاری 
معتقدند فناوری بیت کوین تنها گزینه موجود برای 

سرمایه گذاری در دنیای بدون انتهای بالکچین هاست.
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استارت آپ  آمدن  وجود  به  مراحل  از  خالصه ای   
ترجمیک می گویید؟ ایده شکل گیری آن از کجا آمد؟ 

صابری: ما از سال 95 شروع به کار کردیم و اولین سفارش ترجمه 
را آذر 95 گرفتیم. تا قبل از این ایده های مختلفی در ذهنمان 
پرورش می دادیم و تحقیقات میدانی و امکان سنجی های الزم را 
برای هر کدام پیاده سازی می کردیم  تا نهایتا به نقطه ای رسیدیم 
که بهترین انتخاب پیش  رو همین ترجیک بود. قبل از راه اندازی 
ترجمیک، من و آقای بیدختی با هم همکار بودیم و باب آشنایی 
ما از آن جا شکل گرفته بود و بعد رفته رفته تعاملمان بیشتر شد 
بیدختی: من دانشجوی دانشگاه شریف بودم. عالوه بر برق صنایع 
هم خوانده ام. فضای محیط این رشته به شدت به سمت کارآفرینی 
و راه اندازی استارت  آپ منعطف بود و ناخودآگاه ذهنمان به این 
زمینه گرایش پیدا می کرد. تا قبل از این که ترجمیک راه اندازی 
دیگری  استارت  آپ های  تا  بودم  کرده  تالش  بار  پنج  شود، 
با  تا این که  راه اندازی کنم که هرکدام به دالیلی پیش نرفت 
آقای صابری آشنا شدم و فهمیدم دغدغه های مشترکی داریم 
و با توجه به توانایی های منحصربه فردی که هر کداممان داریم، 

امکان همکاری در این زمینه کامال برقرار است.
چه  با  و  است  حوزه ای  چه  در  ترجمیک  فعالیت   

ی و  گفت و گو �ب حممد صا�ب

، بنیان گذاران  ام�ی بیدخ�ت

یک �ب استارت آپ �ت

 معصومه خضری

ما باید لکوموتیو 
جامعه باشیم

فضای استارت آپی در ایران روز به روز در حال گسترش 
است و افراد با ایده های نو به میدان می آیند و در بازار 

کار خود را محک می زنند. فضایی پویا و امیدوارکننده که 
خبر از روزهای خوب پیش رو می دهد. یکی از نیازهایی 
که در این فضا شناسایی شده، نیاز افراد به ترجمه متون 

به زبان های مختلف است. در این میان سهولت دسترسی، 
کیفیت و قیمت نیز نقشی اساسی ایفا می کنند. استارت آپ 

ترجمیک با تکیه بر همین نیاز توانسته مسیر رشد خود 
را به سرعت طی کند و به مرجعی قابل اعتماد تبدیل 
شود. محمد صابری و امیر بیدختی که بنیان گذاران 

سایت ترجمیک هستند، از روزهایی که بر آن ها گذشته، 
خوشی ها و مصائب کار استارت آپ و نیازهایی که می تواند 

راه را برای پیشرفت آن ها هموار کند، می گویند.

استارتآپ
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در گفت و گو �ب مد�ی اجرا�ی 

ریس شد گ« �ب استارت آپ »بید�ب

چرا حذف بیمه 
قرارداد دل 

اکوسیستم استارت آپی 
را شاد کرد؟

زهراطالبنژاد

چندیقبلبودکهسورناستاری،معاونعلمیوفناوری
ریاستجمهوری،ازیکخبرخوشاستارتآپیرونمایی
کردوگفت:»ازاینپس،استارتآپهاصرفاملزمبه
بیمهکردنکارکنانخودهستندوبرایقراردادهای
خودالزامیبهپرداختحقبیمهندارند.ایناقدامدر
توافقباسازمانتامیناجتماعیصورتگرفتهاست.
درواقع،اینروندازسهماهگذشتهاجراییشدهاست
وبراساسآناستارتآپهایدارایگواهیازبنیاد

نخبگانصرفاملزمبهبیمهکردنکارکنانخودشدهاند
وبرایقراردادهایخودالزامیبهبیمهندارند.«
اینخبررامیتوانیکیازمهمتریناتفاقات

استارتآپیسال97دانستکهموجیازواکنشهای
مختلفرادراکوسیستماستارتآپیبههمراه

داشت.حسینحسینیتبار،مدیراجراییاستارتآپ
بیدبرگ،استدرگفتوگوبادانشبنیانبهآثار
اینتصمیممهماستارتآپیپرداختهاست.

او32ساله،کارشناسارشدمدیریتریسک،ایمنی
صنعتیاستکهمدیریتاجراییبیدبرگرابرعهده
دارد.ایناستارتآپدرزمینهمشاورهبیمه،مالیاتو

امورحقوقیوارائهمشاورهبیمهقراردادهابهشرکتهای
مختلففعالیتدارد.بهقولخودش،ایناستارتآپاز

شرکتهایپیمانکارحقیقیتکنفرهگرفتهتاباسازمانهای
دولتیودرپروژههایسدسازی،همکاریوحضوردارد.

ایناستارتآپازآبان93استارتخوردهاستویکتیم
هفتنفرهبهطورمستقیموغیرمستقیمبا70تا80نفربه
صورتپیمانکاریدرآنمشغولبهفعالیتهستند.دراین
گفتوگوحسینیتباربهجزئیاتخدماتارائهشدهازسوی
ایناستارتآپودرادامهبهبحثمهملغوبیمهقراردادهای

استارتآپهاپرداختهاستکهدرادامهمیخوانید.
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از نوالتک بیشتر بگویید. در این استارت آپ که به   
قول خودتان جزو استارت آپ های cutting edge است، 

چه خدماتی ارائه می دهید؟
بازارهای  در  پیش بینی  خدمات  ارائه  نوالتک  اصلی  خدمت 
البته این سیستم قابلیت توسعه را در  مالی و بورس است. 
از پیش بینی  باشد دارد؛  نیازمند پیش بینی  هر حوزه ای که 
رفتار مشتری تا آب و هوا. خدمتی که در حال حاضر ارائه 
شامل  ما  اصلی  مخاطبان  و  است   B2B به صورت  می کنیم 
هر  و  سرمایه گذاری  صندوق های  و  شرکت ها  کارگزاری ها، 
شرکتی که می خواهد در حوزه مالی تجارت و تراکنش داشته 
باشد، می شوند. شرکت ها با ما وارد مذاکره می شوند و نیازهای 
خود را مطرح می کنند و ما طبق نیازهای آن ها که می تواند 
تحلیل رفتار مشتری، سرمایه گذاری یا ارزیابی تغییرات بازار و 
غیره باشد، خدمات پیش بینی ارائه می دهیم. به عبارت بهتر 
بازاری که در آن فعال  نیاز های مشتریان در  با  ما متناسب 
تاثیرگذار در آن  فاکتورهای  نیازسنجی می کنیم و  هستند، 
بازار را شناسایی می کنیم. پس از آن روی این فاکتورها هوش 
مصنوعی اعمال می کنیم و تحلیل بیگ دیتا انجام می دهیم 
و خروجی که به مشتری ارائه می دهیم، متناسب با بیزینسی 
است که انجام می دهد که مشتری می تواند با استفاده از این 
خروجی و دیدگاه های مالی که دارد در بازار بیزینس انجام 

رضا فراها�ن  گفت و گو �ب ام�ی

ره استارت آپ نوالتک در�ب

 آزاده خیرآبادی

استارت آپی با 
خدماتی جهانی

نوالتک استارت آپی است که علی رغم تمام محدودیت هایی 
که در ایران وجود دارد، قصد دارد مرزهای تکنولوژی 
را جابه جا کند. امیررضا فراهانی و علیرضا خنشان این 

استارت آپ را در سال 96 بنیان گذاری کرده اند و در حال 
حاضر یک تیم چهار نفره هستند. امیررضا و علیرضا هر 

دو متولد 70 در شهر تهران هستند. امیررضا لیسانس خود 
را در رشته ریاضیات و علوم کامپیوتر از دانشگاه امیرکبیر 

گرفته است و علیرضا لیسانس نرم افزار دارد و هر دو در دوره 
کارشناسی ارشد در رشته نرم افزار هم دانشگاهی بودند و در 

دانشگاه علم و صنعت تحصیل کرده اند. با امیررضا هم صحبت 
شدیم تا بیشتر از داستان استارت آپشان باخبر شویم.

12 مدرسه شیشه ای/ سید علی میرفتاح 



اول دفتر



جامعــه امــروز از جهــات بســیاری متفــاوت اســت از جامعه 
گذشــته. ســرعت تغییــر چنــان زیــاد اســت کــه نه تنهــا 
مــا را از ســده های قبــل متمایــز ســاخته بلکــه از دهه هــا 
ــم.  ــه گرفته ای ــم فاصل ــل ه ــال های قب ــی س ــل و حت قب
همیــن دسترســی حیــرت آور مــردم بــه اطالعــات و اخبــار 
ــا حاکمیــت تغییــر  باعــث شــده اســت کــه نسبتشــان ب
ــر و  ــی تاثیرگذارت ــه اجتماع ــان در عرص ــد و حضورش کن
چشــمگیرتر باشــد. خصوصــا بــراي فرهنگســازي، امــروز 
ابــزار و ادواتــي داریــم کــه کار را آســان مي کنــد و شــرایط 
مناســبي فراهــم مــي آورد. فرهنگســازي بــه یــک اعتبــار 
ــراي  ــد ب ــه و هدفمن ــالش آگاهان ــز ت ــت ج ــزي نیس چی

ــازي. ــاي تصمیم س ــر چارچوب ه تغیی
شــبکه های مجــازی و دسترســی ســریع و ارزان مــردم بــه 
ــی از خطــر و آســیب  اینترنــت و ماهــواره، البتــه کــه خال
نیســت، مع ذلــک مــردم بــا بهره گیــری از امکانــات جدیــد 
و تکنولوژی هــای ارتباطــی توانســته اند در عرصه هــای 
سیاســی و اجتماعــی مشــارکتی فعاالنــه داشــته باشــند و 
مطالبــات خــود را مســتمرا پیگیــری کننــد. این مشــارکت 
ــر  ــز تاثی ــی نی ــای حاکمیت ــه روی نهاده ــتمر و فعاالن مس
مثبــت گذاشــته و انگیــزه و انــرژی آن هــا را بــرای پیگیری 
موضوعــات دوچنــدان کــرده اســت. بــا کمک همیــن دنیای 
مجــازی می شــود گفتمان ســازی کــرد، اقشــار مختلــف را 
بــه میــدان آورد و صــدای مســئوالن را بــه مــردم رســاند. 
ــال های  ــن س ــی، در ای ــی و اجتماع ــای سیاس در آزمون ه
ــربلند  ــع، س ــر جم ــازی، س ــای مج ــران دنی ــر، کارب اخی
بیــرون آمدنــد و پروژه هــای مهمــی را پیــش بردنــد و بــه 
ــه دیگــر  ــر ب ــاده اگ ــوان فوق الع ــن ت نتیجــه رســاندند. ای
ــرای  ــا را ب ــد راه م ــد، می توان ــی راه یاب ــای زندگ عرصه ه
رســیدن بــه اهــداف عالیــه کشــور کوتــاه کنــد. مثــال اگــر 
بتوانیــم در عرصه هــای اقتصــادی و علمــی گفتمان ســازی 
کنیــم، می توانیــم بــا ســرعت و ســهولت بیشــتری موانــع 
را از ســر راه برداریــم و مشــارکت عمومــی را بــه باالتریــن 

میــزان خــود برســانیم. بــه شــکل ســنتی ســخت، بعضــی 
ــت  ــر اس ــع هزینه ب ــی از مواق ــدنی و در خیل ــا نش جاه
ــم و  ــع آوری ــم جم ــرد ه ــردم را گ ــف م ــار مختل ــه اقش ک
ــن و  ــان را تبیی ــاد دانش بنی ــه اقتص ــرورت رو آوردن ب ض
ــغ  ــن تبلی ــدش همی ــه نق ــت ب ــال دس ــم. مث ــه کنی توجی
ــم از راه و  ــر بخواهی ــت. اگ ــاخت« اس ــج »ایران س و تروی
ــول  ــال ها ط ــم، س ــتفاده کنی ــنتی اس ــات س روش تبلیغ
می کشــد تــا نــه عامــه مــردم، بلکــه نخبــگان را بــه ایــن 
امــر مهــم فــرا بخوانیــم. امــا اگــر بتوانیــم ایــن بحــث را به 
کمــک مــردم وارد رســانه های مجــازی کنیــم، ره صد ســاله 
ــاخت  ــان ایران س ــود و گفتم ــم پیم ــبه خواهی ــک ش را ی
ــاخت  ــن ایران س ــا ای ــرد. نه تنه ــم ک ــر خواهی را فراگی
ــد  ــه می توان ــود، بلک ــان ش ــه گفتم ــل ب ــد تبدی می توان
تبدیــل بــه مطالبــه عمومــی و ملــی شــود و توســط اقشــار 
مختلــف، در ســطوح مختلــف پــی گرفتــه شــود. یــک پله 
ــان راه  ــای جوان ــه گفت وگوه ــد ب ــر، می توان ــن باالت از ای
ــد و زمینه هــای مشــارکت دانش آمــوزان و دانشــجویان  یاب
ــر  ــه جلوت ــوری ک ــم آورد. همان ط ــاخت فراه را در ایران س
گفتــم بی تردیــد دنیــای مجــازی خالــی از خطــر و آســیب 
ــن  ــاده ای ــای فوق الع ــنات و ظرفیت ه ــا محس ــت. ام نیس
ــد  ــم و نبای ــه نمی توانی ــت ک ــاد اس ــدری زی ــه ق ــا ب دنی
ــد در آن  ــس بای ــه برعک ــم، بلک ــی کنی ــه آن بی اعتنای ب
ــداف و  ــیم و آن را در راه اه ــته باش ــه داش ــوری فعاالن حض

ــم. ــت بگیری ــه خدم ــالمی مان ب ــه اس ــای جامع آرمان ه
ــول  ــاخت اص ــوم ایران س ــه مفه ــت ب ــا عنای ــان ب در پای
ــدوارم  ــود و امی ــاد آور مي ش ــازي را ی ــل فرهنگس و مراح
ــته ها و  ــد و در نوش ــل کنن ــریه روي آن تام ــان نش مخاطب

ــد. ــي بگیرن ــود پ ــاي خ کاره
الف- تولید محتواي خوب و مناسب

ب- سیاســتگذاري تبلیغــي و ترویجــي و اســتفاده از زبــان 
هنــر و رســانه

ج- اعتمادسازي و جلب نظر مخاطب

ازی ب مزا�ی و معایب فضای مب در �ب

فرهنگسازي به نفع ایران ساخت
 پرویز کرمی
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در حــوزه آمــوزش اتفــاق بزرگــی در حــال وقــوع اســت. 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــترهایی را ک ــده، بس ــوزش در آین آم
ــتان  ــک دوره دبس ــا ی ــه م ــت. این ک ــد داش دارد، نخواه
ــگاه  ــم در دانش ــد ه ــیم و بع ــته باش ــتان داش و دبیرس
ــرا را  ــد و دکت ــی ارش ــی، کارشناس ــای کارشناس دوره ه
ــود و  ــا ش ــوزی ره ــم علم آم ــس از آن ه ــم و پ بگذرانی
هرکــس در جامعــه کارهــای دیگــری انجــام دهــد. مفهوم 
ــت و  ــرگ اس ــه م ــا لحظ ــوزش ت ــده، آم ــوزش در آین آم
پلتفــرم ایــن آمــوزش در آینــده شــهرها هســتند. شــهرها 
در ســال های آینــده نقــاط خیلــی مهمــی خواهنــد شــد 

ــی آموزشــند. چــون بســتر اصل
ــوآور، یعنــی شــهری کــه هــر  شــهر هوشــمند و شــهر ن
روز شــهروندان چیــزی در آن شــهر یــاد بگیرنــد. نمونــه 
کوچکــی از آن شــهر را در حــال حاضــر هــم می بینیــم؛ 
ــه  ــر روز ک ــم و ه ــا داری ــه در خانواده ه ــنی ک ــراد مس اف
از خــواب بلنــد می شــوند، یــک اپلیکیشــن جدیــد 
ــد؟  ــا کار می کنن ــا اپ ه ــراد ب ــن اف ــرا ای ــد. چ می بینن
بــرای نیازهــای عــادی روزمــره: تاکســی می گیرنــد، 

نان دک�ت سور�ن ستاری در  سن

مرامس افتتاحیه مرکز نوآوری 

د رداری م�ش ری �ش �ش

تحولی فرهنگی در 
حال وقوع است
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ــر  ــت دکت ــد، وق ــت رزرو می کنن ــد، بلی ــد می کنن خری
ــا و گوشــی های  ــن اپ ه ــا ای ــز ب ــد و... همــه چی می گیرن
هوشــمند انجــام می شــود. و ایــن یعنــی هــر لحظــه دارد 

ــد.  ــاق می افت ــوزش اتف ــگ و آم ــک فرهن ی
ــد  ــور بای ــه چط ــیم ک ــوال را می پرس ــن س ــه ای همیش
ــروز  ــن ام ــم؟ م ــه داری ــن کشــور نگ فرزندانمــان را در ای
ــن مســئله، توســعه  ــه راه حــل ای ــم ک ــه شــما می گوی ب
ایــن  از  بخشــی  یــک  اســت.  دانش بنیــان  اقتصــاد 
ــتارت آپ ها  ــت. اس ــعه استارت آپ هاس ــز توس ــاد نی اقتص
ــرم  ــر و ف ــک تفک ــال ی ــتارت آپ ها عم ــتند؟ اس ــه هس چ
فرهنگی انــد. در ایــن مــورد مثالــی می زنــم؛ شــهری 
ــان  ــردم از خانه هایش ــح م ــر صب ــه ه ــد ک ــرض کنی را ف
بیــرون می آینــد و آشــغال کنــار خیابــان می بیننــد؛ 
یــک فرهنــگ ایــن اســت کــه بــه دولــت و شــهرداری بــد 
و بیــراه بگوینــد کــه ایــن همــه پــول از مــردم می گیرنــد 
ــا  ــد. ام ــع نمی کنن ــان جم ــار خیاب ــغال را از کن ــا آش ام
فرهنــگ دیگــر ایــن اســت کــه ببیننــد از این جمــع آوری 
ــک شــرکت  ــد ی ــس برون ــد. پ ــی درمی آی ــه چــه پول زبال
ــود و  ــل ش ــل ح ــن معض ــه ای ــد ک ــد و کاری کنن بزنن

ــی برســند.  ــه درآمدزای ــم ب خودشــان ه
ــا  ــتند. م ــا نیس ــن ایده ه ــه ای ــدود ب ــتارت آپ ها مح اس
اخیــرا چندیــن جلــد کتــاب در حوزه هــای مختلــف 
چــاپ کرده ایــم و پنــج، شــش جلــد دیگــر هــم در 
ــی  ــماند، آلودگ ــای پس ــم؛ در حوزه ه ــاپ داری ــت چ دس
ــط زیســت، آب، خشکســالی،  ــوا، حــل مشــکالت محی ه
ــه  ــاد و... هم ــر، اعتی ــل فق ــی مث حــل معضــالت اجتماع
این هــا توســط بچه هایــی کــه در حــوزه اســتارت آپ 
ایــن  اســت.  پیاده ســازی  قابــل  می کننــد،  فعالیــت 
کافــی  کرده انــد.  پیاده ســازی  دنیــا  در  را  ایده هــا 
اســت بومی ســازی شــوند و کافــی اســت آن جــوان 
ــه،  ــن معضــل در جامع ــرای حــل ای ــا ب ــم ت ــدا کنی را پی

اســتارت آپی بــه راه بینــدازد. 
آیــا مســائل شــهر را قــرار اســت شــهرداری حــل کنــد؟ 
همیــن  را  شــهر  مشــکالت  هیچ کــدام،  دولــت؟  یــا 
مردمــی حــل می کننــد کــه در ایــن شــهر زندگــی 
ــی  ــکل کارآفرین ــن مش ــل ای ــطه ح ــد و به واس می کنن
و ایجــاد اشــتغال می کننــد و به واســطه حــل ایــن 
معضــالت شــرکت های چنــد هــزار میلیــارد تومانــی 
ــی کــه اســت کــه االن هــم  ــن اتفاق خواهنــد داشــت. ای
ــه  ــم ک ــک شــرکت تاکســیرانی داری ــا ی ــد. م دارد می افت
ــن  ــارد دالر شــده و ای ادعــا می کنــد ارزشــش یــک میلی
همــان تاکســیرانی اســت کــه تــا دیــروز در آن پــول خرج 
ــا  ــن ایده ه ــد. ای ــروت می کن ــق ث ــی االن خل ــد ول می ش
منحصــر نیســتند. یکــی از مشــکالتمان ایــن اســت کــه 
ــه روی  ــد، هم ــوزه کار می کنن ــن ح ــه در ای ــی ک جوانان
یــک ایــده تمرکــز می کننــد؛ تــا می بیننــد یکــی موفــق 
ــه  ــان نمون ــر هم ــم پشت س ــر ه ــر دیگ ــی نف ــت، س اس
موفــق الگوبــرداری می کننــد. بایــد بدانیــم کــه از پیــروی 

ــر  ــی نمی رســیم. هن ــچ جای ــه هی از ایده هــای دیگــران ب
ــی  ــر فراوان ــای بک ــت اســت و ایده ه ــوآوری و خالقی در ن
ــه  ــه شــرط آن ک ــه ب ــازی اند. البت ــل پیاده س ــهر قاب در ش
مــا محیطــی مناســب درســت کنیــم و خوشــبختانه 
مــن هــم شــهردار محتــرم مشــهد و هــم همــه عزیزانــی 
ــط  ــن محی ــازی ای ــرای آماده س ــتند، ب ــا هس ــه این ج ک
آماده انــد. نمونــه اش هــم مرکــز نــوآوری شــهرداری 
مشــهد اســت. ایــن بچه هــا هیچ چیــز نمی خواهنــد 
ــح  ــردا صب ــه ف ــردن و این ک ــرای کار ک ــط ب ــز محی ج
ــد  ــان نکن ــد، فیلترش ــن نکش ــان را پایی ــی کرکره ش کس
و... ایــن محیــط را فراهــم کنیــد، خودشــان پــول جــذب 
می کننــد. اصــال چــه کســی اســت کــه نخواهــد در 
ــد،  ــد می کن ــد رش ــه ای ده درص ــه هفت ــتارت آپی ک اس
آرزو  اســت کــه  ســرمایه گذاری کنــد؟ چــه کســی 
ــن  اســتارت آپ هایی  ــک درصــد از ســهام ای ــه ی ــد ک نکن
ــده اند؟  ــاردی ش ــزار میلی ــد ه ــه چن ــد ک ــته باش را داش
کــدام ســرمایه گذار حاضــر نیســت بــه جــای ســکه 
کنــد؟  ســرمایه گذاری  اســتارت آپ ها  ایــن  در  ارز  و 
ــش  ــود و بخ ــادی می ش ــش اقتص ــه پژوه ــت ک این جاس
ــذارد. این جاســت  ــش را در پژوهــش می گ خصوصــی پول
ــتان  ــا در اس ــه م ــبی ک ــی مناس ــط کارآفرین ــه محی ک
خراســان داریــم، بــا ایــن شــرکت های قدیمــی و محیــط 
کســب و کار ریشــه دار، بــا ایــن کارآفرینــان قدیمــی 
ســنتی کــه ســال ها در ایــن حوزه هــا کار کرده انــد، 
می کننــد.  ســرمایه گذاری  نویــن  کســب و کار  در 
ــه  ــن را متوجــه شــود ک ــد ای ــه بای بخــش ســنتی جامع
ــت تر  ــد و درس ــه کن ــان مقابل ــن جوان ــا ای ــد ب نمی توان
ــی  ــد. یک ــرمایه گذاری کنن ــان س ــه رویش ــت ک ــن اس ای
مرکــزی  بانــک  حــوزه  مثال هایــش  قشــنگ ترین  از 
ــردم را  ــاب های م ــات حس ــزی اطالع ــک مرک ــت. بان اس
دارد و هیچ چیــزی محرمانه تــر از ایــن نیســت. یــک 
ای پــی آی آزاد گذاشــته و پاییــن ایــن ای پــی آی، بخــش 
ــش  ــا بخ ــتند ب ــا هس ــا و صندوق ه ــه بانک ه ــنتی ک س
ــر  ــر س ــن و... ب ــای آنالی ــا، بیمه ه ــل فین تک ه ــن مث نوی
ســهم بیشــتر جــدل می کننــد. ســال گذشــته تراکنــش 
فین تک هــا 130 هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت. 
مــا امــروزه فین تک هایــی داریــم کــه روی تابلــوی 
بــورس هفــت، هشــت هــزار میلیــارد تومــان ارزشــگذاری 
ــود  ــال وج ــش اص ــال پی ــه س ــا س ــا ت ــوند. این ه می ش
ــا  ــا ب ــرد ت ــت ک ــی درس ــزی فضای ــک مرک ــتند. بان نداش
ــک  ــوآوری و ی ــک ن ــر روز ی ــد و ه ــت می کنن ــم رقاب ه
ــه  ــش رفت ــه ای پی ــه گون ــاع ب ــاهدیم. اوض ــکار را ش ابت
ــده اند  ــدان ش ــنتی وارد می ــتم س ــا و سیس ــه بانک ه ک
و تصمیــم گرفته انــد روی فین تک هــا ســرمایه گذاری 
ــد  ــهام و درص ــد س ــد بای ــان فهمیده ان ــد. همه ش می کنن
ایــن فین تک هــا را بخرنــد و دیگــر کســی مقاومتــی 
ــش  ــا تراکن ــدارد. روزی میلیارده ــک ن ــه فین ت ــبت ب نس
در ایــن مملکــت بــدون خطــا انجــام می شــود، همه شــان 
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ــن مملکــت  ــی کــه افتخــار ای ــا نرم افزارهــای ایران هــم ب
هســتند و جوانــان ایــن کشــور آن هــا را راه انــدازی 
ــط در  ــت؟ فق ــاده اس ــاق افت ــن اتف ــور ای ــد. چط کرده ان
قالــب یــک محیــط کســب و کار. بخــش خصوصــی اســت 
ــچ  ــم هی ــت ه ــد و دول ــرمایه گذاری می کن ــه دارد س ک

پولــی نمی پــردازد. 
ــرای این کــه در شــهرداری  ــن مــدل مناســبی اســت ب ای
بــه جــای این کــه جلــوی ایــن شــرکت ها بایســتند، 
ــی  ــرکت های خصوص ــه ش ــد ک ــت کنن ــی را درس محیط
ایــن  و  کننــد.  ســرمایه گذاری  شــرکت ها  ایــن  روی 
ــای  ــا ایده ه ــد. ب ــل کنن ــهر را ح ــالت ش ــا معض بچه ه
ابتــکاری مســائل شــهر را حــل کننــد و کســب و کار خــود 
ــب  ــتغال و کس ــی اش ــده یعن ــر ای ــند. ه ــته باش را داش
ثــروت. البتــه اگــر ایــن ایــده درســت پیاده ســازی شــود. 
مــا نمونه هایــی را در کتاب هایــی کــه چــاپ شــده 
ــد  ــد ببینی ــم می توانی ــت ه ــایت معاون ــم، روی س داری
ــب و کار  ــک کس ــی ی ــر معضل ــود از ه ــور می ش ــه چط ک
ســاخت، اشــتغال ایجــاد و خلــق ثــروت کــرد. ایــن 
ــوع اســت.  ــرم فرهنگــی اســت کــه در حــال وق ــک رف ی
ــوآوری  ــه ن ــب و کار کارخان ــاعد کس ــای مس ــه فض نمون
اســت کــه در تهــران تــا پایــان ســال راه می افتــد 
و همیــن االن 1500 جــوان در آن هســتند. تــا آخــر 
ــر  ــی 3500 نف ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــا س ــال ب س
در آن کار می کننــد. 3500 جــوان هــر روز بــا یــک 
کوله پشــتی و نوت بــوک فرهنــگ ایــن منطقــه را عــوض 
ــه را در مناطقــی کــه مشــکل  ــن کارخان ــا ای ــد. م کرده ان
ــم.  ــاد کردی ــتند، ایج ــی داش ــیب های اجتماع ــدی آس ج
قدیمی تریــن خانــه ای را کــه در تهــران هســت، بــا 
کمــک ســازمان میــراث فرهنگــی بازســازی کردیــم. روز 
اولــی کــه مــن در ایــن کوچــه در محلــه پامنــار می رفتــم، 
در کوچــه معتــاد بــود و هیچ کــس جرئــت نمی کــرد 
ــرود. االن  ــه راه ب ــن کوچ ــر در ای ــج بعدازظه ــد از پن بع
ــا  ــاز شــده، ت ــه ســوپرمارکت ب محیطــی ایجــاد شــده ک
نصفه شــب رفت و آمــد می شــود و دیگــر خبــری از آن 
ــوآوری کــه  فضــا نیســت. همچنیــن اســت ناحیه هــای ن
ــی از  ــک بخش های ــم و ی ــم می کنی ــران تفاه ــا در ته م
ــوآوری  ــه ن ــل ناحی ــت، مث ــازی اس ــال پیاده س آن در ح
شــریف. دور دانشــگاه شــریف االن بیــش از 450 شــرکت 
درســت شــده و ماهانــه تقریبــا بیــن 20 تــا 30 شــرکت 
ــت  ــه دول ــدون این ک ــود. ب ــه می ش ــا اضاف ــه آن ه ــم ب ه
ــا یکســری ابتــکار و ایجــاد  ســرمایه گذاری کنــد، فقــط ب

ــب و کار.  ــط کس محی
ایــن جوان هــا از مــا هیــچ چیــز نمی خواهنــد جــز 
محیــط. محیطــی کــه بتواننــد در آن نفــس بکشــند و کار 
ــه،  ــد؟ ن ــول می خواهن ــا پ ــد این ه ــر می کنی ــد. فک کنن
ــتارت آپ ها  ــوند. اس ــود می ش ــت ناب ــول دول ــا پ ــا ب این ه
بداننــد اگــر دولــت رویشــان ســرمایه گذاری کنــد، نابــود 
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــت ک ــی اس ــا جای ــوند. این ج می ش

بایــد ســرمایه گذاری کنــد و پــول دولــت بایــد در ایجــاد 
ــه شــود.  ــط کســب و کار هزین زیرســاخت و محی

دوســتان در شــورای شــهر و شــهرداری واقعــا ایده هــای 
فوق العــاده ای دارنــد و نتیجــه اش همیــن مرکــز نــوآوری 
شــهری اســت. هــر کســی کــه اختــراع یــا ابتــکاری دارد، 
ــه  ــرای این ک ــد، ب ــتفاده کن ــط اس ــن محی ــد از ای می توان
ــد  ــد و بتوان ســرمایه گذار بخــش خصوصــی را جــذب کن
ــه  ــت ک ــوع حرک ــن ن ــد. ای ــازی کن ــده اش را پیاده س ای
در شــهرداری مشــهد آغــاز شــده واقعــا از نظــر معاونــت 
ــود  ــهر را خ ــن ش ــکالت ای ــت. مش ــدس اس ــی مق علم
ــم  ــا ه ــر از م ــد، بهت ــل می کنن ــهر ح ــن ش ــان ای جوان
ــم  ــی داری ــای قدیم ــری ایده ه ــا یکس ــد. م ــل می کنن ح
تیپیــک اســت. شــهردار و  و راه حل هایمــان کامــال 
ــاز همــه آن راه حل هــا را  اســتاندار هــم عــوض شــوند، ب
ــی و  ــر کارای ــا دیگ ــم. این ه ــز می گذاری ــاره روی می دوب
اثربخشــی خــود را از دســت داده انــد. نــوآوری اســت کــه 
مشــکالت و مســائل را حــل می کنــد و نســل جــوان بایــد 
ایــن نــوآوری و ابتــکار را در قالــب کارآفرینانــی کــه بــه ما 
ــد  ــد. نســل جدی ــق کن ــه شــهر تزری ــد، ب ــی می کن معرف
ــت  ــان دول ــه اقتصــاد دانش بنی ــی کــه در برنام کارآفرینان
ــه از  ــادگاری هســتند ک ــن ی ــد می شــوند، بزرگ تری متول
ایــن دولــت خواهنــد مانــد. جوانــان 25، 30 ســاله ای کــه 
ــد و  ــک دارن ــای های ت ــی را در حوزه ه شــرکت های بزرگ
ــا  ــد. این ه ــش می برن ــان را پی ــت کسب و کارش ــا خالقی ب
بزرگ تریــن یــادگاری هســتند کــه از ایــن برنامــه مفصــل 
خواهنــد مانــد. و ایــن برنامــه چیــزی نیســت جــز این کــه 
یــک محیــط تنفــس جدیــد بــه جوانانمــان بدهیــم، بــرای 
این کــه مشکالتشــان را خودشــان حــل کننــد. در قبالــش 
ــرای  ــم ب ــهرداری ه ــند، ش ــته باش ــب و کار داش ــم کس ه
خــودش درآمدزایــی کنــد. اتفاقــی کــه در بانــک مرکــزی 
و در مــورد فین تک هــا افتــاد. بــرای هــر تراکنشــی 
بانــک مرکــزی یــک رقمــی را می گیــرد. عــدم مقاومــت 
ــردن  ــزرگ ک ــت و ب ــد، خالقی ــای جدی ــر ایده ه در براب
بــازار باعــث شــده تراکنش هــای مالــی قابــل مقایســه بــا 
ــای  ــوز ج ــا هن ــن فین تک ه ــد. ای ــش نباش ــال پی دو س
ــتند  ــم هس ــا ه ــی از حوزه ه ــی خیل ــد ول ــرفت دارن پیش
کــه اصــال کســی واردش نشــده و مــن توصیــه می کنــم 
کــه شــما آن حوزه هــا را مطالعــه کنیــد و بهتریــن راهــش 
هــم همیــن کتاب هایــی اســت کــه روی ســایت معاونــت 
ــا را  ــن ایده ه ــد و ای ــده بگیری ــد ای ــود دارد. می توانی وج
ــه  ــرای این ک ــد، ب ــی اش کنی ــد و بوم ــازی کنی پیاده س

بتوانیــد بســیاری از معضــالت را حــل کنیــد. 
در ایــن مســیر معاونــت علمــی هــم همکاری هــای الزم را 
بــه عمــل مــی آورد و حتــی آمادگــی ســرمایه گذاری مالــی 
دارد؛ البتــه فقــط در حــوزه زیرســاخت نه در حــوزه ای که 
ــا در کسب و کارشــان  بخواهــد شــریک شــرکت ها شــود ی
ــوآوری را راه  ــرای این کــه کارخانجــات ن ــت کنــد. ب دخال

بیندازیــد، معاونــت همیشــه آمادگــی دارد. 
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هدایت و حمایت
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من  یاران  گفتند   42 سال  در  خمیني)ره(  امام   
در  ایشان  گهواره اند.  در  االن  که  هستند  کسانی 
گرفتند  نظر  در  را  ساله   16  ،15 پروسه ای  ذهنشان 
که بچه هاي مردم تربیت  شوند و در نظام آموزشي 
پرورش یابند و بالنده شوند. در عمل هم این اتفاق 
افتاد. ما دیدیم که بیشترین یاران و سربازان امام از 
این گروه سني بودند. اما به نظر می رسد که ما بعد 
آموزش  نقش  به  و  موضوع  این  به  خیلی  انقالب  از 
و پرورش در تربیت نیروها توجه نکردیم و به نظام 
آموزشي آنچنان که شایسته است بها ندادیم. برای 
وزیر  عنوان  به  شما  از  می خواهم  مصاحبه  شروع 

گفت وگو �ب سیدممد بطحا�ی 

ورش وز�ی آموزش و �پ

مدرسه شیشه اي
  سیدعلي میرفتاح

مفهوم دهکده جهانی، گستردگی استفاده از وسایل 
ارتباط جمعی و باالخص فراگیر شدن گوشی های 
هوشمند، جهان را وارد فاز تازه ای کرده است. 

موقعیت تازه ای که در آن الگوهای سنتی دیگر جوابگو 
نیستند و در همه زمینه ها الزم است ضمن نگاه به 

گذشته و هویت ملی، الگوهای نوینی ایجاد کرد. یکی 
از مهم ترین حوزه ها که نیازمند طراحی الگوهای 

متناسب با دنیای امروز است، مسئله آموزش است.
نظام آموزش و پرورش در ایران مضاف بر این که طی 

این سال ها با معضالتی دست به گریبان بوده، حال خود 
را در برابر دنیای نویی می بیند که آموزش های نوین 
را طلب می کند؛ دنیایی که در آن آموزش خالقیت و 

نوآوری به کودکان، نه یک مسئله تجملی و حاشیه ای، 
بلکه ضرورت و اصل است. وزارت آموزش و پرورش که 
در راس آن سیدمحمد بطحایی قرار دارد، در یک سال 
و اندی که از ابتدای دولت دوازدهم می گذرد با به زیر 
سوال بردن مسئله کنکور، آزمون های ورودی و مشق 
شب، یکی از خبرسازترین و پرکارترین وزارتخانه ها 

بوده است. وزیر آموزش و پرورش در گفت و گوی پیش 
رو ضمن برشمردن ضعف ها و کاستی ها، از برنامه هایی 

می گوید که برای سیستم نوین آموزش طراحی 
شده اند؛ برنامه هایی که اثرات آن را در صورت تداوم در 
بلندمدت خواهیم دید. او در این میان مهم ترین عامل 

پیشرفت را نه حمایت سه قوه، بلکه مطالبه عمومی 
جامعه می داند و معتقد است چنانچه این برنامه ها به 

مطالبه مردم تبدیل شود، بدون کمک هیچ نهادی شاهد 
پیشرفت و اثرگذاری آن ها در جامعه خواهیم بود.
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نسل  از  تصوری  چه  که  بپرسم  پرورش  و  آموزش 
آینده دارید؟ 15، 16 سال دیگر از آموزش و پرورش 
شما چه نسلي بیرون می آید؟ آیا در خدمت انقالب 

و جمهوری اسالمی خواهند بود؟
جدی  بسیار  دغدغه  یک  واقعا  کردید،  اشاره  که  نکته ای 
برای همه سیاستگذاران آموزشی از گذشته تا امروز بوده 
است و من با صراحت اعتراف می کنم که آن قدر پاسخ این 
سیاستگذاران  وقت ها  خیلی  که  است  خطیر  شما  سوال 
سواالت  قبیل  این  به  را  چشمشان  و  گوش  آموزشی 
می بندند تا مبادا جوابشان پاسخ نگران کننده ای باشد. هر 
تعلیم  نظام  در  در 40 سال گذشته  ما  که  چند مسیری 
این که  منظور  است،  دفاع  قابل  کردیم  طی  تربیتمان  و 
سال   40 که  مسیری  از  ما  که  نشود  این  به  تعبیر  نقدم 
تخطئه مي کنیم،  را  آن  یا  پشیمانیم  گذشته طی کردیم 
ما وقتی به افق آینده نگاه می کنیم، به شدت باید به این 
ضرورت اعتراف کنیم که این مسیر نیاز به تصحیح دارد. 
به مسیر  را نسبت  امروز می تواند ما  مهم ترین عاملی که 
تعلیم و تربیتمان نگران کند، این است که نظام آموزش 
گرفته  قرار  »دانش«  سیطره  تحت  به شدت  پرورشمان  و 
سال های  در  متاسفانه  ما  عمومی  آموزش  یعنی  است. 
و  شده  استراتژیک  خطای  یک  دچار  به تدریج  گذشته 
عبارت  به  است.  عالی  آموزش  از  گرفتن  الگو  خطا  آن 
داریم همان مدل  پرورش عمومی  و  آموزش  در  ما  دیگر 
کوچک تر،  سایز  یک  با  مي کنیم  دنبال  را  عالی  آموزش 
آموزش  با  ماهیتا  عمومی  آموزش  ماموریت  که  حالی  در 
عالی متفاوت است. اجازه بدهید این طور توضیح دهم که 
االن در آموزش و پرورشمان تکیه و تاکید غالب بر حوزه 
دانش در سطح شناخت است، آنچه که صاحب نظران علوم 
از آن نام می برند، دانش در سطح شناخت و آن  تربیتی 
بخش  بر سطحی ترین  متاسفانه  که  دانش  از  الیه ای  هم 
یعنی حافظه محوری تکیه دارد. به عبارت دیگر ما بچه ها را 
وادار می کنیم چیزهایی را حفظ کنند و بعد با محفوظات 
و  بگیرند  نمره خوبی  امتحان شرکت کنند،  خودشان در 
مدال هم گردنشان بیندازیم. به بعدش دیگر کاری نداریم 
که این چیزی که دانش آموز با فشار حفظ کرد، چقدر در 
زندگی اش به دردش می خورد، چقدر برای دوره های باالتر 
زندگی  مسائل  حل  در  چقدر  دارد،  کارایی  آموزشی اش 
او  را در  نوآوری  و  می تواند کمکش کند، چقدر خالقیت 
این  نداریم.  کاری  این سوال ها  به  اصال  و...  می کند  زنده 
گزاره بسیار مختصری که من عرض کردم مهم ترین عامل 
است.  عمومی  تربیت  و  تعلیم  اصلی  مسیر  از  ما  انحراف 
خب بایستی این مسیر را تصحیح کنیم. همان چیزی که 
در سند تحول به نام ساحت های شش گانه از آن نام برده 
می شود. سند تحول می گوید که بله، شما ساحت دانش 
هم  دیگر  ساحت  پنج  ولی  دارید  را  علمی  و  شناخت  و 
اول در  به همراه آن ساحت  و  موازات  به  باید  هست که 
داریم  بدهید.  قرار  توجه  پرورش عمومی مورد  و  آموزش 
مسیر  این  اگر  می کنیم.  تصحیحش  کم کم  را  مسیر  این 

تصحیح شود، پاسخ سوال شما این خواهد بود که بنده به 
عنوان وزیر آموزش و پرورش مطمئنم کسی که از مدرسه 
ما فارغ التحصیل می شود، یک آدم انقالبی است، وطنش را 
دوست دارد، نسبت به هم کیشان، هم قومان و هم میهنانش 
و  می شناسد  خوب  را  کشورش  ملی  منابع  دارد،  عاطفه 
قدر می داند و... و ده ها هدف دیگری که در فحوای سوال 
این  اگر  اما  داشت.  وجود  کردید،  مطرح  که  مختصری 
مسیر را اصالح نکنیم، همچنان عده ای را تربیت کنیم که 
به گردن می اندازند  در مسابقات علمی جهان مدال طال 
تعداد  می بینیم  می کنیم،  نگاه  و  برمی گردیم  وقتی  ولی 
نیستند.  دیگر  و  شده اند  خارج  کشور  از  این ها  از  زیادی 
نتوانسته اند  که  آدم هایی اند  در کشور هستند،  اگر هم  یا 
بدیهی  افرادی که در حل مسائل  بروند وگرنه می رفتند. 
زندگی شان می مانند. چون مخاطبم نشریه وزین شماست، 
صریح صحبت می کنم: مواردی وجود دارد که شخص رتبه 
اول دانشگاه شریف است ولی وقتی زندگی همین آدم را 
می بینید، می فهمید با خانواده اش مشکل دارد، با بچه اش 
بلد نیست صحبت کند، با همسرش نمی تواند ارتباط موثر 
و سالم برقرار کند، با همسایه هایش دعوا دارد، در خیابان 
یک نوع مشکل دارد و در محیط کار طور دیگر. این ها همه 
نشانه این است که ما در آموزش و پرورش عمومی مان و 
بعد هم در دانشگاه و سایر مولفه های تعلیم و تربیت مثل 
صدا و سیما، نماز جمعه، مساجد - همه این ها مقصرند و 
من همه تقصیرها را گردن آموزش و پرورش نمی اندازم - 
و در سطوح مختلف این هدف ها را مورد کم توجهی قرار 

داده ایم. 
 پیش از جنابعالي هم وزرا و دست اندرکاران آموزش 
سوداهاي  شدند،  حوزه  این  وارد  وقتی  پرورش  و 
و  کالن  خیلی  طرح های  و  داشتند  سر  در  بزرگ 
هدف  همین  همه  تقریبا  و  داشتند  نظر  در  عالی 
هدف  همین  با  متناسب  و  می کردند  دنبال  را  شما 
دست به تغییر و تحول مي زدند. ولی من به عنوان 
مي بینم  مي کنم  مرور  را  تاریخ  وقتی  روزنامه نگار 
انگار یکسری از مسائل قدیمي کماکان الینحل  که 
مانده اند و در هر دوره همان ها تکرار می شوند. االن 
اگر روزنامه سال 60 را بیاورم و باز کنم و تاریخش 
را بردارم، انگار داریم روزنامه سال 97 را می خوانیم، 
چون همچنان همان مسائل حل نشده روي دستمان 
مانده. گویي علیرغم این همه طرح و بحث و تبلیغات 
عزمي جدي براي حل و فصل معضالت وجود نداشته 
تلنبار شده  این ها روي هم  این ها مزمن شده اند.  و 
و بعد از دهه ها به شما رسیده اند. براي حل و فصل 
این معضالت چه راهي اندیشیده اید تا جلوي انتقال 

مشکالت به دوره هاي بعد گرفته شود؟
می کنم.  تقسیم  دسته  دو  به  را  شما  صحبت های  من 
دو  همین  بر  مبتنی  نیز  دوازدهم  دولت  در  ما  استراتژی 
محور است. یکی تحول درون محتوایی و متن برنامه های 
آموزشی و پرورشی است که یکی، دو مثالش را خدمتتان 
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گفتم؛ همین که ما نیاز به تسویه سازی و غربالگری محتوا 
داریم. محتوای آموزشی ما سنگین است و چگالی بسیار 
باالیی در حوزه دانش دارد و باید اصالح شود. یعنی مثال 
ببینیم که حتما الزم است بچه ها دترمینان را در ریاضیات 
درس  در  را  مشتق  و  حد  باید  آیا  بگیرند؟  یاد  گسسته 
حسابان به این مفصلی بیاموزند؟ آیا ما در ادبیات فارسی 
فارسی؟  زبان  تا  برویم  فارسی  ادبیات  سراغ  بیشتر  نباید 
نسل های قبل از ما به راحتی کلیله و دمنه را می خواندند، 
یک  االن  ولی  را.  مثنوی  و  حافظ  و  شاهنامه  همین طور 
دیپلمه را بیاورید و دفتر دوم مثنوی را جلویش بگذارید 
نمی تواند  اصال  کند.  معنی  و  بخواند  که  بخواهید  او  از  و 
دروسی  در  هم  فقط  ما  ضعف  بگویم  می خواهم  بخواند. 
مثل ریاضی و فیزیک و زیست شناسی نیست، ما در علوم 
انحراف  به  تاریخ و فلسفه هم  و  فارسی  ادبیات  و  انسانی 
رفته ایم. پس محور اول این است که باید محتوا را اصالح 

کنیم و این کار را شروع کرده ایم. 
این  داشتید،  آن  به  اشاره خوبی  هم  که شما  دوم  محور 
است که مسائل کمی و مدیریتی آموزش و پرورش، همان 
چیزهایی که دهه شصت از آن ها صحبت می کردیم، هنوز 
ما  پس  است.  دیگری  راهبرد  یک  این  است.  میز  روی 
برنامه،  محتوای  و  متن  اصالح  یکی  داریم؛  استراتژی  دو 
این  در  پرورش.  و  آموزش  اداره  و  مدیریت  اصالح  یکی 
محور دوم که بیشتر ناظر بر سوال دوم شماست، ما نظام 
است  تحول  سند  بر  مبتنی  هم  آن   - را  برنامه ریزی مان 
به  که  کرده ایم  اصالح  این طور   - نمی گویم  خودم  از  و 
باشد.  باال  به  پایین  از  باشد،  پایین  به  باال  از  این که  جای 
عنوان  به  مدرسه  یعنی  است.  شده  شروع  هم  کار  این 
پرورش  و  آموزش  در  ما  سازمانی  واحد  عملیاتی ترین 
واحدهای سازمانی  بقیه  و  بگیرد  قرار  اساس  و  باید اصل 
این طور  االن  باشند.  مدرسه  کمک کننده  و  پشتیبان 
وزیر  معاون  وزیر،  معاون  به  می دهد  دستور  وزیر  نیست، 
دستور می دهد به مدیر کل، مدیر کل دستور می دهد به 
رئیس اداره، رئیس اداره دستور می دهد به مدیر مدرسه. 
لطف  به  هم  را  کار  این  و  باشد  برعکس  باید  این  دقیقا 
آزمایشی  صورت  به  را  برنامه  پنج  کرده ایم.  آغاز  خداوند 
سال گذشته انجام دادیم. از اول مهرماه این پنج برنامه به 
صورت سراسری به اجرا درآمده اند. مکانی  را تحت عنوان 
قرارگاه مدرسه محوری تاسیس کرده ایم. هر آن چیزی که 
باید  مانع خالقیت و نوآوری و حل مسئله مدرسه است، 
برطرف شود و کنار گذاشته شود و مدرسه به عنوان یک 
موجود مستقل بتواند تصمیم گیری و تصمیم سازی کند. 

 فکر مي کنید این استقالل شدنی است؟
سال.  دو  یکی،  نه حتی  ماه.  دو  یکی،  نه ظرف  ولی  بله، 
انسانی  نیروی  این شدنی است چون  اما من معتقدم که 
امروز ما با نیروی انسانی 20، 30 سال پیش خیلی فرق 
کرده. ما 25، 30 سال پیش یک نیروی لیسانس که برای 
دوره متوسطه می خواستیم، به سختی پیدا می کردیم ولی 
امروز از حیث سطح تحصیالت، از حیث درک تخصصی و 

فنی، مدیران مدارس و معلمان ما به آن سطح رسیده اند 
به  که  می خواهد  ولی همت  است  آماده  زمینه  کامال  که 

سمتش برویم. 
 حاال که بحث خالقیت پیش کشیده شد بگذارید 
بپرسم چرا آموزش و پرورش از خالقیت و نوآوري 

بهره کافي نمي برد و آن را تبدیل به رویه نمي کند؟
سخت ترین  و  وضعیت ها  مصیبت بارترین  از  یکی  این 
چالشی است که ما در آموزش و پرورش داریم. در حقیقت 
و شکوفایی  رشد  مرحله  از  به خالقیت  پرداخت  فرهنگ 
در  متاسفانه  آن،  عملیاتی  و  کاربردی  مرحله  تا  گرفته 
مدارس ما به شدت جایش خالی است و مشکل داریم. سه، 
این  را شروع کرده ایم که درنهایت هدفشان  برنامه  چهار 
است که به خالقیت در مدرسه ارزش داده شود. و البته 
و  برنامه های درسی  به  برمی گردد  آن هم  از  بخشی  یک 
آموزشی ما که متاسفانه اصال خالقیت کش هستند، یعنی 
این  ما  مدارس  در  باشد،  داشته  هم  خالقیت  کسی  اگر 
خالقیت سرکوب می شود و توبیخ می شود که چرا خالقیت 

دارید. البته منظورم توبیخ غیررسمی است. 
 بعضي از طنز پردازان در نگاه انتقادي حوزه اسم 
خنثی سازی  و  کشف  گذاشته اند  را  آموزشي  نهاد 

خالقیت.
بله، اصال فضا این طور است. در دانشگاه هم همین است 
متاسفانه. در دانشگاه ها هم کسی که مسیر دیگری را برای 
حل یک مسئله ارائه بدهد، بالفاصله می گویند ساکت باش 

و از همین مسیری که ما می گوییم برو. 
 به نظر می رسد در دانشگاه این مسئله کمتر باشد 
چون محیطش بازتر و آزادتر است ولی در آموزش و 

پرورش دیسیپلین بیشتری حکمفرماست. 
کرده ایم  شروع  را  این  ما  است.  سختی  کار  خیلی  خب، 
ولی در بلندمدت می توانیم به نتایجش دست پیدا کنیم، 
را هم مدیر مدرسه  آغازش  نقطه  ما  پیدا کند.  ادامه  اگر 
گذاشته ایم. یعنی اول گفتیم از مدیر مدرسه شروع کنیم. 
در راستای همان مدرسه محوری که گفتم، اگر مدیر برای 
حل مسائلش خالقیت داشته باشد، کم کم خودش به این 
بدهد معلم هم خالقیت داشته  اجازه  نتیجه می رسد که 
دانش آموز هم  به  برسد،  به چنین جایی  اگر  معلم  باشد. 
به  اولین بار  برای  را  جشنواره ای  می دهد.  خالقیت  اجازه 
عنوان جشنواره ملی در اردیبهشت ماه برگزار خواهیم کرد 
که خبرش را هم بار اولی است که اعالم می کنم. در این 
جشنواره مدیران مدارس را می آوریم و می گوییم شما برای 
این مسئله چکار کردید و از چه راهی استفاده کردید؟ البته 
قبلش این افراد شناسایی و انتخاب شده اند و دیدیم حرفی 
برای گفتن دارند و در عمل هم نشان داده اند. بعد این فرد 
را در سطح ملی می آوریم و می گوییم تو به بقیه همکاران 
و مدیران مدارس بگو که این مسئله را در مدرسه چطور 
و با چه روشی حل کردی؟ علیرغم این که ما دستورالعمل 
هم نداشتیم و بخشنامه و آیین نامه ای هم برای این مسئله 
نداشتیم، توضیح بده با چه فرایندی توانستی به یک راه 
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حل برسی و مسئله ات را حل کنی. 
دسترسی  که  ملتی  بر  حکمرانی  که  همان طور   
و  موبایل  مثل  ارتباطات  تکنولوژي  و  اطالعات  به 
اینترنت و ماهواره دارد، سخت است، اداره آموزش 
و پرورش این مردم هم سخت است. عالوه بر بحث 
محتوایی  مدرسه ها  در  ما  گفته شد،  که  و خالقیت 
بچه ها  گذشته.  مصرفش  تاریخ  که  می دهیم  درس 
درک و دریافتی از جهان امروز دارند که مطابقتي با 
جهان موجود در کتاب هاي درسي و ادبیات رسمي 
باعث  که  دالیلي  از  یکي  ندارد.  پرورش  و  آموزش 
از نظام آموزشی  از درس و مشق و  می شود بچه ها 
و  آموزش  جهان  که  است  همین  شوند،  گریزان 

پرورش تطبیقي با جهان واقعي ندارد.
می گذارند،  تاثیر  هم  بر  می گویید  که  مسائلی  این  همه 
برنامه های ما  آثار  از  یعنی نمی شود خط کشی کرد. یکی 
همین نکته ای است که شما گفتید. ما یک برنامه درسی 
در  تو  که  می گوییم  و  می کنیم  ابالغ  را  انعطاف  غیرقابل 
کالس هفتم باید این کتاب را از این جا تا این جا بخوانی، 
در  بدهی.  درس  این طور  باید  تو  می گوییم  هم  معلم  به 
بهترین حالت این محتوا مربوط به چهار، پنج سال پیش 
است. در حالی که امروزه، نه هر سال بلکه هر ماهه نیازها 
در حال تغییرند. در همین راستا کاری را از امسال شروع 
کرده ایم که درظاهر کار کوچکی است ولی به نظر من که 
سی وهفت، هشت سال است در آموزش و پرورش هستم، 
یک انقالب است و آن این است که برای اولین بار گفته ایم 
در کالس های چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم 
دو ساعت از برنامه مدرسه رسمی را کنار بگذارند و معلم 
درس  جزو  می دهند،  تشخیص  که  را  چیزی  آن  مدیر  و 
بگذارند. البته برایش یکسری چارچوب ها گذاشتیم و یک 
مدل های پیشنهادی هم داشتیم. مثال گفتیم یک کتاب 
داستان به بچه ها معرفی کنند، یکی از بچه ها بیاید و این 
کتاب داستان را با صدای بلند بخواند و بعد بچه های دیگر 
بگویند که قهرمان این داستان کجاها خطا کرده و کجاها 
چکار  بودند،  قهرمان  جای  آن ها  اگر  کرده.  عمل  درست 
می کردند. یعنی دانش آموزان را از این طریق درگیر مسائل 
من  کنند.  فکر  مجبورند  آن ها  و  می کنیم  زندگی  واقعی 
می دانم که این ها حرف های قشنگی است ولی در عمل تا 

بخواهیم به آن برسیم، کار می برد. 
از  یکی  اما  دارید  زیاد  مانع  راهتان  سر  بر  شما   
اما  کارشناس  غیر  آدم های  موانعتان  جدی ترین 
صاحب نفوذی هستند که با حرفشان در جامعه تاثیر 
می گذارد. بعید است این موانع را به تنهایی بتوانید 
از سر راه بردارید و کنار بگذارید و حتما احتیاج به 

کمک و پشتیبانی دولت و قوه های دیگر دارید.
فقط و فقط معتقدم افکار عمومی است که می تواند این 
مسیر را اصالح کند. یعنی اگر شما قوی ترین و همسوترین 
دولت و مجلس و قوه قضائیه را کنار خودتان داشته باشید، 
تا زمانی که افکار عمومی از شما این چیزها را طلب نکند، 

نمی توانید آن ها را انجام دهید و زمینگیر می شوید. افکار 
عمومی و والدین باید بگویند و مطالبه کنند که از محتوای 
به  زندگی  مهارت های  می خواهند  و  ناراضی اند  دروس 
بند  باشد  بلد  بچه   این که  داده شود.  آموزش  بچه هایشان 
کفشش را خودش ببندد یا یاد بگیرد که وقتی در خانه 
عمومی  افکار  تا  کند.  کمک  مادرش  به  هست،  مهمان 
به  نمی شویم.  موفق  عنوان  به هیچ  نرسد،  این مرحله  به 
همین دلیل است که االن یکی از مهم ترین کارهایی که 
عمومی  افکار  با  که  است  این  می کنیم،  دنبال  داریم  ما 
مواجه شویم و روی آن ها اثر داشته باشیم. نمی دانم شما 
چقدر این حرفم را رد یا تایید می کنید ولی فکر می کنم 
در این یک سال و اندی گذشته از دولت دوازدهم، شاید 
و  آحاد  با  گفت و گو  از حیث  پرورش  و  آموزش  هیچ وقت 
پیدا نکرده  این قدر ورود  پایگاه اجتماعی  افکار عمومی و 
بود. ما تالش می کنیم که ذهن جامعه و افکار عمومی فقط 
به سمت معیشت معلم ها نباشد و به سمت مسائل کیفی 
و مدرسه و کنکور و آزمون هایی که بچه ها را اذیت می کند 
و اضطراب و این مسئله که بچه ها باید در مدرسه زندگی 
هدفمند  استراتژی  این  می کنم  فکر  من  برود.  هم  کنند 
و  آموزش  اداره  و  یا در مسیر دومی که مدیریت  ماست. 
پرورش است، خانواده بچه ها بگویند که ما هم در تربیت 
به  بدهید  اجازه  ما  به  وارد شویم.  ذینفعیم و می خواهیم 
باید  ما  ببینیم.  را  معلم  تدریس  روش  و  بیاییم  مدرسه 
ساعتی را در دفتر مدرسه باشیم و ببینیم بچه ها و معلم 
نقطه  این  با  خیلی  االن  می کنند.  صحبت  هم  با  چطور 
رها  کرد،  مدرسه  وارد  که  را  بچه  خانواده  داریم.  فاصله 
و  باشد  باز  باید  در  این  که  حالی  در  می رود.  و  می کند 
پدر و مادر به مدرسه بیایند. کاری را از چند وقت پیش 
به صورت آزمایشی شروع کردیم و گفتیم برای بچه های 
کالس های اول، دوم و سوم ابتدایی باید اتاق اسباب بازی 
که  آموزشی  اسباب بازی های  بیندازیم.  راه  مدرسه  در 
از  استفاده  و  خالقیت  بحث  همان  هم  هدفش  بیشترین 
مهارت های ذهنی در کار عملیاتی است. گفتیم باید این 
کالس ما پنجره دودی داشته باشد و بچه ها که دارند بازی 
می کنند و آموزش می بینند، والدین بیایند و از پشت این 

شیشه دودی بچه های خود را ببینند. 
 یعنی مدرسه شیشه ای شود.

بله، کالس شیشه ای شود که بچه ها نبینند پدر و مادرشان 
و  پدر  ولی  باشد  تصنعی  رفتارشان  و  است  شیشه  پشت 
رفتارهای  از  بسیاری  چون  ببینند  را  بچه هایشان  مادر 
ازخودگذشتگی و حتی  آینده مثل خشونت و مهربانی و 
توسری خور بودن، خودش را این جا نشان می دهد. آیا این 
بچه ای است که توی سرش می زنند و به زور اسباب بازی 
دفاع  حقش  از  که  است  کسی  نه،  یا  می گیرند  او  از  را 
می کند و می ایستد. خب این ها چیزهایی است که ما باید 

به مرحله ای برسیم که خانواده ها از ما بخواهند.
 این چیزهایی که می گویید خیلی خوب است ولی 
به نظر می رسد که در عمل آن قدر مشکالت ابتدایی 
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دست و بال آموزش و پرورش و وزیر را از زمان هاي 
گذشته تا به امروز بسته که اصال فرصت رسیدگی به 

این امور را دشوار می کند. 
این ها باید مسئله مدیر مدرسه باشد. وزیر یک مثال زده و 
ادامه این راه باید دغدغه مدیر مدرسه باشد. مدیر باید به 
آن سطح از شایستگی برسد که دائما به فکر این موضوعات 
باشد و این ایده ها را در مدرسه اش راه بیندازد. من خیلی 
نمی خواهم  هم  خیلی  و  می زنم  را  حرف  این  امیدوارانه 
بگویم که خوش بینانه است. در همین سالی که هستیم، 
شایستگی مدیران مدارس را مورد سنجش قرار می دهیم و 
بعد هم به آن ها گواهینامه می دهیم. مدیر مدرسه در پایان 
سال گواهینامه صالحیت دریافت خواهد کرد که در این 
گواهینامه درجه اش معلوم است که این مدیر درجه چند 
است و در کدام یک از طبقات صالحیت ها و شایستگی ها 
ضعف دارد. بعد یک نسخه به او می دهیم که تو باید این 
مسیر را طی کنی تا رتبه ات از سه به چهار ارتقا پیدا کند 
و تا زمانی که از سه به چهار ارتقا پیدا نکند، نمی توانی یک 
مدرسه 150 دانش آموزی را مدیریت کنی، نهایتا می توانی 
کنی.  مدیریت  منطقه  فالن  در  را  نفره  صد  مدرسه  یک 
یعنی کاری می کنیم که افراد خودشان درگیر شایستگی ها 
فراهم کنیم  را  برایشان زمینه ها  باید  البته ما هم  باشند. 
و دوره و منابع آموزشی و تورهای آموزشی داشته باشیم. 
کاری که در نظر داریم برای سال آینده شروع کنیم این 
است که چون پله اولمان مدیر است، برای مدیران مدارس 
یک اردوگاه آموزشی بگذاریم که مدیر یک هفته در سال 
مهارت های  کاربردی  به صورت  و  برود  آموزشی  در دوره 
مدیریت مدرسه را طی کند. یک هفته شبانه روزی. بعد هم 
این دوره آموزشی ما فقط تابستان ها نیست، بلکه در طول 
سال است. بسته به شرایط فرد ممکن است یکی انتخاب 
کند که آذرماه می تواند برود و دوره را بگذراند. در نهایت 
از شایستگی را  نتوانند سطح قابل قبولی  هم کسانی که 
کسب کنند، برای سال آینده مدیر نخواهند بود و جایشان 

را باید به کس دیگری بدهند.
 االن دنیا به سمت استارت آپ ها در همه سطوح در 
حال حرکت است. این استارت آپ ها یا نقش مثبت 
در حال حاضر  منفی.  و  تهدیدی  نقش  یا  می گیرند 
موضوع  با  به درستی  را  چالشی  پرورش  و  آموزش 
کرده  شروع  خصوصی  آموزشگاه های  و  کنکور 
است. شما نقش استارت آپ ها را در آینده آموزشی 
چطور می بینید و چه برنامه ای برای استفاده از این 

استارت آپ ها دارید؟
به نظر من تعریف استارت آپ های آموزشی را با توجه به 
ویژگی هایی که در آموزش و پرورش داریم، باید یک مقدار 
تغییر دهیم. هر مدرسه ما می تواند حداقل یک استارت آپ 
آموزشی درون خودش تشکیل دهد. الاقل ما از متوسطه 
بچه ها  یدی  مهارت های  مقدار  یک  که  کنیم  شروع  دوم 
تفکر  که  ابتدایی  بچه های  به  نسبت  انتزاعی شان  تفکر  و 
انتزاعی ندارند، پخته تر شده. ما به صورت آزمایشی بیاییم 

در هر مدرسه مان یک استارت آپ را تشکیل دهیم و آموزش 
البته در هنرستان های ما  الزم را هم اول بهشان بدهیم. 
تاحدودی این شکل گرفته ولی نظام مند نیست. من چند 
وقت پیش داشتم مقاله ای را می خواندم که یک بچه نه ساله 
ژاپنی که البته مقیم امریکاست، از طریق استارت آپی که 
راه انداخته در سال مقدار عجیبی درآمد دارد. بعد ماهیت 
استارت آپش چیست؟ این که می آید و اسباب بازی هایی را 
که مربوط به یک گروه سنی است، جلوی دوربین توضیح 
از آن می گوید. یک  از نحوه کاربرد و استفاده  می دهد و 
بچه با مدل کاری که راه انداخته، عدد سرسام آوری درآمد 
دارد. معتقدم به شدت زمینه استارت آپ های آموزشی در 
مدارس ما وجود دارد. من یقین دارم که اگر معاونت علمی 
به ما کمک کند و خیلی هم  فناوری ریاست جمهوری  و 
بلدپروازی نکنیم، این امر شدنی است. ما صدهزار مدرسه 
داریم و از این صد هزار مدرسه، با شرایطی دوهزار مدرسه 
بگذاریم.  برایشان  آموزشی  دوره  یک  و  کنیم  انتخاب  را 
بچه ها کمک  این  به  باشند  بلد  را که  راهنماها و کسانی 
ماه  سه  دو،  هر  افراد  این  که  کند  تعیین  معاونت  کنند، 
من  بگیرند.  را  و خطاهایشان  بزنند  سر  بچه ها  به  یک بار 
در  جدی  تحول  یک  شاهد  کنیم  چنین  اگر  دارم  یقین 

حوزه استارت آپ های آموزشی خواهیم بود. 
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ند و تس�ت آن یتال و هو�ش ب طرح الکن میل؛ طرایح و ساخت رهل میل د�ی

 نیلوفر منزوی

رشد و توسعه در گرو حمایت مادی



پیوند صنعت و دانشگاه واژه پربسامدی در 
سخنرانی ها و گفت و گوهاست. همه افراد از 
مسئولین گرفته تا دانشگاهیان و اهالی صنعت به 
این حلقه مفقوده اشاره دارند و معتقدند چنان چه 
این پیوند برقرار شود، دانشگاه ها با خارج شدن 
از مباحث نظری صرف می توانند پیشران صنعت 
باشند و فارغ التحصیالن به مهره های اثرگذار 
اقتصادی تبدیل شوند. از این منظر، سپرده شدن 
طرح های کالن ملی به دانشگاه ها و پژوهشگاه ها 
اتفاقی قابل تامل و اثرگذار خواهد بود.

19
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از  امیرکبیر  دانشگاه  وقت  رئیس  که  بود   91 سال  اواخر 
سپرده شدن طراحي و ساخت رله ملي دیجیتال و هوشمند 
و تستر آن به این دانشگاه خبر داد. طرح کالن ملی که 
نتایج  از  هم اکنون  و  رسیده  خوبی  نتایج  به  سالیان  طی 
عسگریان  حسین  دکتر  می شود.  استفاده  صنعت  در  آن 
این  درباره  امیرکبیر،  صنعتی  دانشگاه  تمام  استاد  ابیانه، 
پروژه می گوید: »وقتی در شبکه برق رسانی اختاللی پیش 
بیاید، یعنی این شبکه با یک اتفاق ناخواسته مواجه شود، 
فرمان هایی وجود دارد که شبکه را به صورت موقت قطع 
می کنند و مانع از آسیب دیدن آن می شوند. این فرمان ها 
را که مغز متفکر شبکه برق رسانی هستند، رله می گویند. 
آن که  از  پیش  که  دارند  تسترهایی  رله ها،  این  عالوه  به 
در شبکه برق رسانی استفاده شوند، به وسیله آن  دستگاه 
هوشمند مورد آزمایش قرار می گیرند تا مطمئن باشیم در 

مواقع نیاز به درستی عمل خواهند کرد.«
او درباره محصولی که تولید شده، چنین توضیح می دهد: 
»رله ها انواع و اقسام مختلفی دارند؛ جریانی، امپدانسی و 
دیفرانسیلی. ما در پروژه ای که با حمایت معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری انجام دادیم، روی انواع رله های 
جریانی و تستر هوشمند آن کار کردیم و این محصوالت 
را ساختیم. رله جریانی به جریان برق حساس است. خود 
رله جریانی هم چهار نوع دارد: حرارتی، با زمان ثابت، با 
ابتدا  مشخصه معکوس و جهت دار. ما رله های جریانی را 
طراحی کردیم، نمونه پیشرفته آزمایشگاهی آن را ساختیم 
و بعد به مرحله نیمه صنعتی وارد شدیم یعنی تست های 
باید  برد.  زیادی  هزینه  کردیم.  اعمال  را   IEC استاندارد 
انجام  فراوان  طراحی های  می کردیم،  عوض  را  قطعات 
می دادیم، تست های حرارتی و ضربه را اعمال می کردیم تا 
دستگاه صنعتی شود. همین کار را از لحاظ نرم افزاری و 

سخت افزاری برای تستر رله هم انجام دادیم.«
شرکتی  فعالیت ها  این  تمام  دل  از  عسگریان  گفته  به 
دانشگاه  رشد  مرکز  در  که  است  شده  متولد  دانش بنیان 
امیرکبیر به فعالیت در این زمینه ادامه می دهد. شرکتی 
فارغ التحصیالن متخصص را در  از  نفر  که نزدیک به 40 
فارغ التحصیل  آن ها  از  زیادی  تعداد  که  کرده  خود جمع 
مخفف  نامش  که  امیرکبیر  وبکو  امیرکبیرند.  دانشگاه 
است.  امیرکبیر  ویونا  برق  کیفیت  بهره برداری  واپایش 
این شرکت است که نظارت  عسگریان عضو هیئت مدیره 
علمی و فنی را انجام می دهد و برای نوآوری در محصوالت 

به آن ها مشاوره می دهد. 
به دلیل تولد این شرکت هم هست که پروژه به آنچه تا 
امروز انجام شده، محدود نشده است و حتی روی محصول 
کار  نرم افزاری  و  سخت افزاری  نظر  از  دائما  تولیدشده 
این باره  در  او  یابد.  ارتقا  محصول  توانایی های  تا  می شود 
انجام  فارغ التحصیالن  خود  را  کارها  »عمده  می گوید: 

می دهند. 
تستر  به دستگاه  را   GPS توانسته اند  در حال حاضر هم 
اضافه کنند؛ یعنی تست مکانی و زمانی رله پشت سر هم. 
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در این پروژه شرکت توانیر هم همکاری کرد. االن برای رله 
دیفرانسیلی برنامه توسعه ای داریم. پروپوزال را به معاونت 
علمی ارسال کرده ایم و امیدواریم در این زمینه کمک های 

الزم را انجام دهند.«
سوی  از  تولید شده  تسترهای  و  رله ها  کیفیت  درباره  او 
تمام  پروژه،  این  از  پیش  »تا  می گوید:  شرکت،  این 
ولی  می شدند.  وارد  کشور  خارج  از  تسترشان  و  رله ها 
از  بسیاری  در  تسترش  دستگاه  و  ما  تولیدی  رله  االن 
راضی اند.  هم  خیلی  اتفاقا  و  می شود  استفاده  شرکت ها 
و  نفت  شرکت های  و  داریم  را  الزم  سرتیفیکیت های 
دارند.  رضایت  ما  تولیدی  از محصول  برق  و  فوالد  و  گاز 
با  را  موفقیت  این  بتوانیم  که  امیدواریم  دلیل  همین  به 
نیرو در مورد محصوالت  حمایت معاونت علمی و وزارت 
که  است  حمایت  با  کنیم.  تکرار  هم  آتی  تولیدی 
کارمان  توسعه  به  و  دهیم  افزایش  را  قابلیت ها   می توانیم 

فکر کنیم.«
محصولی که از دل این طرح کالن ملی تولید شده است، 
در نهایت چیزی است که صنعت به آن اعتماد بسیار دارد. 
است، در هفته  آن نصب  GPS روی  تستری که  دستگاه 
انتخاب شده  برتر در کل کشور  پروژه  به عنوان  پژوهش 
بازار  اعتماد  دارد،  وجود  محصوالت  برای  مشتری  است. 
را جلب کرده و امتحانش را پس داده است. ثبت اختراع 
در آن اتفاق افتاده و به گفته عسگریان با حمایت مادی 
و  رشد  پله های  می تواند  شرکت  این  ذیربط،  ارگان های 

ترقی را با سرعت بیشتری طی کند.
این  ادامه  برای  که  حمایت هایی  نوع  درباره  عسگریان 
پروژه مورد نیاز است، می گوید: »ما پایان نامه دانشجویان 
فعالیت های  به  نتیجه اش  که  می کنیم  تعریف  طوری  را 
این شرکت کمک کند. در اصل توانسته ایم ارتباط خوبی 
بین صنعت و دانشگاه برقرار کنیم. یعنی از دل تحقیقات 
است،  کشور  نیاز  مورد  که  خوبی  محصول  به  دانشگاهی 
این  در  خوبی  قانونی  و  معنوی  حمایت های  رسیده ایم. 
بررسی  از  پس  علمی  معاونت  مثال  دارد،  وجود  زمینه 
و  داد  دانش بنیان  گواهی  آن  به  شرکت  توانایی های 
براساس قانون چنین شرکت هایی تا 15 سال از پرداخت 
به  ما  ولی  است  این ها خوب  معاف هستند. همه  مالیات 
حمایت های مالی قوی نیاز داریم. کاری که معاونت علمی 

و وزارت نیرو می توانند انجام دهند.«
ملی،  کالن  طرح  این  رسیدن  ثمر  به  برای  این  از  پیش 
به  را  تومان  میلیارد  یک  مبلغ  فناوری  و  علمی  معاونت 
این پروژه تزریق کرده است. همچنین 2/5 میلیارد تومان 
قرار  آن ها  اختیار  در  کارمزد  بدون  وام  صورت  به  هم  را 
داده. مضاف بر این ها وزارت نیرو نیز در راستای به هدف 
پروژه  قالب  در  تومان  میلیارد  یک  پروژه  این  رسیدن 
تحقیقاتی به آن ها کمک کرده است اما عسگریان می گوید 
برای توسعه کارها نیاز به پنج میلیارد تومان تزریق بودجه 
دارند. کمکی که اگر به این شرکت شود، به رشد و توسعه 

مسیرشان خواهد انجامید.
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در گفت و گو �ب دانش آموخته ماکنیک و 

شیک مطرح شد ن وهشگر فناوری های �پ ش �پ

 حل مشکالت عصر جدید 
به دست علوم میان رشته ای

 پریسا امام وردیلو

امروز، در میان نخبگان، به ویژه آن ها که بخشی از تحصیالت خود را در دانشگاه های برتر جهان 
گذرانده اند، کسی نیست که از پیوند علوم و پدید آمدن دانش های میان رشته ای در رشد علوم و 
تکنولوژی سخن به میان نیاورد. امروز جامعه جهانی نیازهایی دارد که هیچ یک از علوم به تنهایی 

قادر به پاسخگویی به آن نیازها نیست و محصوالت برآمده از تعامالت میان رشته ای است که توانسته 
قدرت علم را در جهان سربلند کند. علی موسوی  شائق، اهل مشهد، کارشناس مهندسی مکانیک از 
دانشگاه یزد، کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد است و دکتری مکانیک از دانشگاه 
NTU سنگاپور دارد. او پس از اخذ دکترا، دو سال پژوهشگر آژانس تحقیقاتی سنگاپور و دو سال 

محقق دوره مشترک دانشگاه هاروارد و MIT در امریکا در زمینه مهندسی پزشکی بود. موسوی  شائق 
استادیار دانشکده پزشکی واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عضو مرکز 
تحقیقات ارتوپدی است. او که اهل ادبیات و اندیشه نیز هست، در مطالعات خود به سمت دستیابی 

به روش های آسان تشخیص زودهنگام سرطان متمایل شده است. در این گفت و گو به مطالعات 
میان رشته ای مکانیک و علوم پزشکی و تالش های وی برای رسیدن به فناوری های نوین پرداخته ایم.

 آقای دکتر، شما دانش آموخته مکانیک هستید ولی در 
در  بیماری  تشخیص  روش های  به شاخه  پژوهش  و  کار 
پیوند  که  بگویید  آغاز  برای  شدید.  وارد  پزشکی  علوم 

رشته های مکانیک و پزشکی چگونه ممکن است؟
امروز علوم به سمت پیوستگی و تحقیقات میان رشته ای می روند 
و مرزهای سابق دانش میان گروه های علمی برداشته شده اند. به 
دلیل رشد سریع فناوری، علوم پایه، مهندسی و پزشکی در هم 
تنیده شده اند و دانش انسان از پدیده های مختلف به اندازه ای 
زیاد شده که می توان آن ها را با هم ترکیب کرد و از دل آن ها به 
فناوری های جدید رسید. از ترکیب مهندسی و پزشکی، فناوری 
با  و  و مهندسی پزشکی شکل گرفته است  مهندسی زیستی 
استفاده از علوم مهندسی می توانیم به چالش ها و مشکالت علوم 
پزشکی بپردازیم و راه  حل بیابیم. در چنین تحقیقاتی ابتدا باید 
نیاز پزشکی را پیدا کنیم، سپس به چند راه حل اولیه برسیم و آن 
را با پزشکان و متخصصان در میان بگذاریم. یکی از راه  حل ها به 
عنوان بهترین راه برگزیده شود، به یک مسئله پژوهشی تبدیل و 
سپس بر روی آن تا رسیدن به محصول کار شود که البته زمان بر 

است.
 سیر مطالعاتی شما در این زمینه چه بود و چگونه به ایده 
دستیابی به تکنولوژی تشخیص آسان و زودهنگام سرطان 

رسیدید؟
من در دوره تحقیقاتی امریکا در زمینه آنالیز دارویی و مدلسازی 
بیماری ها خارج از بدن انسان کار می کردم. االن در زمینه طراحی 

وسایل و تجهیزاتی مانند ابزار ها، پروتزها و ایمپلنت هایی که داخل 
بدن انسان قرار می گیرد، کار می کنم. یکی دیگر از کارها که تمرکز 
زیادی بر آن گذاشتیم، تشخیص زودهنگام بیماری سرطان است. 
برای این کار، یک روش عمومی برگزیدیم که دربرگیرنده انواع 
سرطان باشد. ولی فعال بر تشخیص سرطان ریه و سرطان های 
مربوط به ریه متمرکز هستیم. االن در بیشتر موارد، بیماری زمانی 
شناسایی می شود که دوران طالیی درمان گذشته و فرد با یک 
بیماری قوی دست وپنجه نرم می کند. ولی برای غلبه بر سرطان، 

باید بتوانیم به تشخیص زودهنگام برسیم.
 روش تشخیصی و ابداعی شما برای تشخیص زودهنگام 

سرطان چیست؟
سلول های سرطانی از خود موادی آزاد می کنند که رد پای یک 
تومور خیلی کوچک را در جایی از بدن نشان می دهند. در این 
حالت می توانیم برای شناسایی نوع و محل سرطان اقدام کنیم 
و بیمار در زمانی که فرصت کافی وجود دارد درمان شود. برای 
این کار روی یک دستگاه آزمایشگاهی کار می کنیم و امیدواریم 
در آینده در همه کلینیک ها و بیمارستان ها استفاده شود. در این 
روش، بیماری با یک آزمایش خون ساده و از طریق شناسایی 
داده  تشخیص  آزاد شده اند،  سلول های سرطانی  از  که  موادی 
می شود. برای این پروژه بازه زمانی سه ساله تعریف کردیم و االن 

در سال اول آن هستیم.
 در نهایت باز هم ممکن است زمانی بیمار برای معاینه 
و تشخیص مراجعه کند که دوران طالیی گذشته باشد. 
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تشخیص زودهنگام در صورتی است که بیمار مراجعه کند.
نگاه ما این است که همان طور که آزمایش های عمومی مانند 
تست قند و چربی تبدیل به آزمایش های دوره ای شده است، در 
این آزمایش هم این اتفاق رخ دهد. بیماری با یک آزمایش خون 
ساده و با روش های ارزان تشخیص داده شود. در آینده با توسعه 
فناوری های جدید، آزمایش های روتین و تست های غربالگری 

برای تشخیص انواع سرطان وارد بازار خواهد شد.
 وجه تمایز روش ابداعی شما با روش های فعلی تشخیص 

به موقع سرطان چیست؟
این روش ارزان تر، راحت تر، سریع تر و دقیق تر است. برای نمونه در 
اسکن و ام آرآی کمی شرایط فرق دارد، امکانات گران تر می خواهد 
و روی همه افراد نمی توان انجام داد. ضمن این که روش های فعلی 
جزو روش های روتین مانند آزمایش خون ساده نیستند. روش 
ابداعی ما می تواند در دسترس همه باشد و عمومیت آن بیشتر 
آینده در مراکز درمانی و تشخیصی  امیدواریم در  بود.  خواهد 
مستقر شود. چون هر روشی دوره تست و اثبات پذیری دارد. با 
روش های موجود مقایسه می شود و سپس تجاری سازی می شود.

 گفتید یکی از مطالعات شما در امریکا آنالیز دارویی و 
مدلسازی بیماری ها خارج از بدن انسان بود. درباره این 

روش بیشتر توضیح دهید.
وقتی برای نخستین بار دارویی برای یک بیماری طراحی می شود، 
ابتدا به انسان تجویز نمی شود. مرحله تست سلولی و سپس مرحله 
تست حیوانی دارد. در بسیاری موارد از تست دارو روی حیوان 
جواب خوبی نمی گیریم. یا در حیوان تست می شود و روی انسان 
جواب خوبی نمی دهد. تعداد زیادی دارو برای یک بیماری خاص 
انتخاب می شوند و یکی به نتیجه می رسد. این هزینه تولید دارو 
را باال می برد و زمان رسیدن به نتیجه را طوالنی می کند. لذا 
هزینه تحقیقات دارو بسیار باال می رود. اگر بتوانیم بیماری داخل 
بدن انسان را در خارج از بدن انسان در شرایط آزمایشگاهی و با 
استفاده از سلول های بدن انسان ایجاد کنیم و آنالیز و تست را 
انجام دهیم، دید بهتری نسبت به دارو خواهیم داشت و داروی 
انسان  موثرتری تولید خواهد شد. لذا اگر بتوانیم شرایط بدن 
را در محیط آزمایشگاهی ایجاد کنیم، کمک بزرگی به چرخه 
سالمت کرده ایم. هرچند که این نوع تحقیق هم در کل جهان تازه 
است و مراحل اولیه را می گذراند. این تکنولوژی اندام روی تراشه 
)Organ-on-chip( نام دارد و به پژوهشگرانی که در کار طراحی 

دارو هستند، دید بسیار خوبی می دهد.
میان رشته ای  دانش  این  در  دیگری  طرح  این،  جز  به   

دارید؟
بله، تحقیقات دیگر ما برای ابداع روش های جدید طراحی ابزارهای 
ارتوپدی برای ترمیم تاندون های آسیب دیده است. ترمیم تاندون 
در جراحی ارتوپدی کاری بسیار ظریف و دقیق است که این طرح 
می تواند مشکالت جراحان را برای ترمیم تاندون کم کند. هدف ما 
از این طرح ها صرفا چاپ مقاله نیست. این برنامه ها باید بتوانند در 

پزشکی کاربردی شوند.
 شما در علوم پزشکی تحصیل نکردید ولی برای شناسایی 
نیازهای جامعه پزشکی، دستیابی به هدف و احتماال مرحله 
به مرحله نیاز به این دانش دارید. برای اجرایی کردن تعامل 

میان  رشته ای در مطالعات خودتان چه سازوکاری دارید؟
با  تا  هستم  تعامل  در  داروسازان  و  جراحان  پزشکان،  با  من 
مشکالت آن ها در تشخیص و درمان بیماری آشنا شوم. سپس 
با استفاده از روش ها و توان تحقیقاتی خودم، به دنبال یافتن راه 
 حل هستم. راه  حل ها را با پزشکان در میان می گذارم. در نهایت 
یکی را به عنوان راه حل انتخاب می کنیم و روی آن کار پژوهشی 
انجام می دهیم تا به جواب مطلوب برسیم که البته زمان بر است. 
بسیاری از طرح های ما از دل اتاق عمل بیرون می آید. یعنی مسئله 
پژوهشی از دل مشکالت پزشکی بیرون می آیند و این مشکالت 

تبدیل به مسئله های پژوهشی کاربردی و تقاضامحور می شوند. 
 از پیشینه پژوهشی خود در سنگاپور و امریکا بیشتر 

بگویید.
من پس از اخذ دکتری از دانشگاه NTU سنگاپور، در آژانس علوم 
و تحقیقات فناوری سنگاپور محقق بودم و قرارداد سه ساله ای 
داشتم که قابل تمدید بود. در سال دوم از دانشگاه هاروارد پذیرش 
گرفتم و به امریکا رفتم. در آن جا پژوهشگر مشترک دانشگاه های 
MIT و هاروارد بودم که همیشه جزو سه دانشگاه برتر جهان 
هستند. دانشگاه NTU سنگاپور هم جزو 20 دانشگاه برتر جهان 
است که البته رتبه امسال آن در دنیا 11 شد. پس از دو سال 

اقامت در امریکا برای زندگی و ادامه کار به ایران بازگشتم.
ریزکانال ها  در  سیاالت  مکانیک  زمینه  در  دکترا  دوره  از 
)Microfluidics( کار کردم و از این دانش به سمت کاربردهای 
پزشکی دانش مکانیک رفتم. در امریکا بیشتر روی کاربردهای 
پزشکی و آنالیز داروهای سرطان کار می کردم. ادامه آن مطالعات 

را در ایران آغاز کردم تا کار انتقال دانش را انجام دهم.
 انتخاب حوزه علوم پزشکی و ابداع تکنولوژی تشخیص 

زودهنگام سرطان دلیل ویژه ای داشت؟
و  عمر  کنم.  کار  اساسی  مسائل  روی  عالقه مندم  من همیشه 
امکانات انسان محدود است، پس بهتر است روی یک مسئله مهم 
کار کند. در حوزه پزشکی هم کار مهم این است که بتوان جان 
بسیاری از انسان ها را حفظ و به ارتقای سالمت جامعه کمک کرد. 
جان هر یک انسان بسیار مهم است و هر فرد می تواند جامعه را 
تغییر دهد. من زمانی که در امریکا بودم و روی آنالیزهای داروهای 
سرطانی کار می کردم، متوجه شدم افراد زیادی درگیر این بیماری 
هستند، پس به فکر راه حلی افتادم که امکان تشخیص زودهنگام 
سرطان را فراهم کند که در دسترس و ارزان هم باشد. تیم های 
زیادی درباره راه های درمان سرطان کار می کنند ولی کسانی که 
روی تشخیص زودهنگام کار می کنند، کم هستند و بخش زیادی 
از این مطالعات به فناوری وابسته است. از طرفی تعداد زیادی از 
بیماران مبتال را می دیدم و می دانستم که اگر بتوانیم این بیماری 
را زود تشخیص دهیم، زندگی بسیاری نجات پیدا می کند و چه 
بسا زندگی خودم و عزیزانم نجات پیدا کند. این باعث شد در 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد یک طرح نامه بنویسیم و با افرادی 
که می توانستند در این زمینه کمک کنند، صحبت کردم و آن ها 
ابراز تمایل کردند. پروپوزال خوبی با همکاری یکی از دوستانم که 
در دانشگاه سنگاپور با او آشنا شدم، نوشتیم. موسسه نیماد که از 
مطالعات کالن ملی در حوزه علوم پزشکی حمایت می کند، طرح 

ما را تصویب کرد.
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 چه زمانی بازگشتید و انگیزه شما از بازگشت چه بود؟
به قول نادر ابراهیمی شاعر، ما برای آن که ایران خانه خوبان شود، 
خون دل ها خورده ایم. در حقیقت خون دل ها خورده شده است. 
من همیشه دوست داشتم در کشورم و برای میهنم کار کنم. 
هنگام رفتن هم، هدفم بازگشت بود. همچنین دوست داشتم کنار 
خانواده ام باشم و پدر و مادرم را در پیری تنها نگذارم. همسرم 
انگیزه دیگری برای بازگشت ما بود. مجموعه این عوامل سبب 
شد که در بهمن 94 به ایران برگردم. در ایران و کنار خانواده 
برای  مالی  و  نگرانی شغلی  ولی  است  روان  آرامش  مایه  بودن 

دانش آموختگان در ایران بیشتر است.
 هنگام بازگشت تصویری از موقعیت شغلی خود در ایران 

داشتید؟
من با چند تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
که دوره فلوشیپ و جراحی تخصصی را در بوستون می گذراندند، 
آشنا شدم و به آن ها گفتم که به دنبال فراهم کردن شرایط شغلی 
در ایران هستم. آن ها پس از بازگشت، در مشهد این موضوع را 
پیگیری کردند و من پذیرش اولیه از این دانشگاه گرفتم. پس 
از بازگشت، با برنامه های حمایتی بنیاد ملی نخبگان آشنا شدم. 
البته دورادور هم چیزهایی می دانستم. از گرنت بنیاد برای دوره 
پسادکترا به مدت هشت یا نه ماه استفاده کردم تا فرایند جذب 

من در دانشگاه انجام شد.
 ارزیابی شما از برنامه حمایتی بنیاد چیست؟

پژوهشگران  با  همکاری  برای  نخبگان  ملی  بنیاد  برنامه  این 
غیرمقیم یک تصمیم و برنامه بسیار ارزشمند است که می تواند 
فرایند بازگشت افرادی را که دوست دارند در ایران کار کنند، 

تسهیل کند.
امریکا  و  سنگاپور  ایران،  متفاوت  کشور  سه  در  شما   
تحصیل و تحقیق کرده اید. در فضای آموزشی و پژوهشی 
ایران چه باید رخ دهد تا به کشورهای توسعه یافته نزدیک 

شود؟
در کشورهای توسعه یافته مرز میان علوم تقریبا برداشته شده و 
همکاری های میان رشته ای قوی است. به همین دلیل فناوری های 
گوناگونی که بر اساس نیازهای جامعه شکل گرفته اند، به سرعت از 
آزمایشگاه ها به جامعه عرضه می شوند. از این دید، ما با کشورهای 
توسعه یافته فاصله زیادی داریم. در کشور ما وزارت بهداشت که 
متولی آموزش نیروهای حوزه سالمت است، با وزارت علوم که 
آموزش گروه های غیرپزشکی را بر عهده دارد، دو نهاد متفاوت و 
جدا هستند و در علوم میان رشته ای ضعف های زیادی داریم. در 
شاخه تخصصی من، می توانیم سهم خود را از این دانش، تولید 
محصوالت جدید و ایجاد بازارهای جدید داشته باشیم که این 
کار نیاز به حمایت، تعامل میان رشته ها و ارتباط گفتمانی میان 

علوم دارد.
در سیستم آموزشی ما، آموزش ها پایه و تئوریک شدند. دانشجویان 
باید بدانند کاربرد رشته تحصیلی شان چیست و این رشته چه 
توانمندی ها و مهارت هایی در آن ها ایجاد می کند و چه مشکالتی 
از جامعه را می توانند حل کنند. دانشجویان علوم مهندسی در 
حین تحصیل کمتر با میدان کار درگیر می شوند و پس از پایان 
تحصیل با بازار کار خود آشنا نیستند. باید به آموزش دانشگاه 

این گونه نگاه کنیم که دانشجویان در دانشگاه مهارت فکر کردن 
به مشکالت برای رسیدن به راه  حل، مهارت پیدا کردن مشکالت 

جامعه و یافتن سرنخ حل مشکالت را کسب کنند.
 در خالل گفت و گو بارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
بر ضرورت تحقیق تاکید کردید. ارزیابی شما از وضعیت 

ایران در زمینه کارهای پژوهشی چیست؟
در ایران هنوز این دیدگاه وجود دارد که پژوهش یک امر تزئینی و 
غیرضروری است. پژوهش جزو جدایی ناپذیر رشد و توسعه جامعه 
است. کمک می کند مشکالت خطرآفرین جامعه را حل کنیم. 
پژوهش، اندیشیدن نظام مند با استفاده از روش ها و ابزارهای هر 
رشته و تخصص است. پژوهش از مهم ترین نیازها برای برنامه ریزی 
و تصمیم گیری های کالن کشور است. گاهی تصمیمات کالن 
دولتی پس از چند سال شکست می خورند. این تصمیم ها اگر 
پشتوانه پژوهشی نظام مند و قوی داشتند، احتمال شکست را 
پیش بینی می کردند و برنامه ریزی عوض می شد و هزینه زیادی 
به جامعه تحمیل نمی کرد. پژوهشی کامل است که همه جوانب 
را در نظر بگیرد. در بعضی پروژه ها، به عنوان مثال یک هزارم، 
یک صدهزارم هزینه آن را اگر صرف پژوهش می کردیم و چند 
نفر آن برنامه را نقادانه و علمی بررسی می کردند، آینده آن را 
می دیدند، هدررفت منابع بسیار کاهش می یافت. پژوهش فکر 
کردن نظام مند است. در دین اسالم هم بر فکر کردن و اندیشیدن 

تاکید ویژه ای شده است.
موضوع دیگر نگاه سیستمی به مسائل و امور کشور است. یک 
پدیده را نباید به صورت انفرادی بررسی کنیم. پدیده ها به هم 
پیوسته هستند، بر هم اثر دارند و در هم تنیده اند. اگر می خواهیم 
تصمیمی بگیریم، باید ارتباط پیامد آن تصمیم را بر سایر پدیده های 
مرتبط در نظر بگیریم. این امر نیازمند تقویت نگاه سیستمی و 
کار گروهی و استفاده از خرد جمعی است. این نگاه در ایران 
جدی گرفته نشده است. تصمیمی گرفته می شود، هزینه هایی به 
جامعه تحمیل می شود و پس از چند سال می فهمند اشتباه بوده. 
وقتی بودجه تحقیق و پژوهش در کشور کافی نیست، به عبارتی 
وقتی اراده و توان کافی برای حمایت و استفاده از نیروهای زبده، 
صاحبان فکر و کسانی که توانایی تحلیل و یافتن راه  حل برای 
مسائل و مشکالت مختلف را دارند وجود نداشته باشد، بسیاری 
از این افراد به کشوری مهاجرت می کنند که برای اندیشه آن ها 
ارزش قائل است. همچنین نظام آموزشی باید توانایی اندیشیدن 
و تحلیل کردن را در افراد جامعه تقویت کند. آیت اهلل مطهری 
هم می گفتند ستایشگر آموزگاری هستم که اندیشیدن را به من 
آموخت نه اندیشه ها را. افراد باید بتوانند فکر کنند، تحلیل کنند، 
تصمیم بگیرند و اجرا کنند. ما باید به پژوهش به عنوان فرایندی 
نگاه کنیم که به تدریج قدرت اندیشیدن پژوهشگر را تقویت 
می کند و پیوسته بر دانسته ها و آگاهی او می افزاید. انباشت علم 
و تجربه ناشی از تحقیق و تفکر است که کارایی دارد و جامعه را 
برای حل مشکالت خویش توانمند می کند. یافتن راه  حل برای 
یک مشکل یک فرایند سریع و عجوالنه نیست. انجام پژوهش های 
مانع رخ دادن  نگاه سیستمی می تواند  عالمانه و حاکم کردن 
بسیاری از فسادها و اتالف منابع شود و انواع فساد را در سیستم 

حاکمیتی کشور بخشکاند.
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شاید بتوان مهم ترین کارکرد تکنولوژی را آسان سازی امور جاری زندگی برای مردم دانست. زندگی آسان 
به کمک تکنولوژی، زمانی بیشتر خودنمایی می کند که در خانه و برای بیشترین افراد جامعه به  کار گرفته 
شود. کنترل از راه دور وسایل خانه و هوشمندسازی خانه ها یا به تعبیری اتوماسیون خانگی، بزرگ ترین 
پیشکش تکنولوژی به زندگی آسان و ایمن است. گاه فناوری تا اندازه ای کلیدی است که می تواند جریان 

تازه ای در کاربرد ابزارهای هوشمند خانگی ایجاد کند و به دلیل عمومیتی که دارد، در ردیف طرح های 
کالن ملی جای بگیرد. در بازکن هوشمند موبایلی که ثبت اختراع هم شده است، از آن دسته ابزارهاست.
نام اثر »در بازکن تصویری موبایلی هیس« است. در بازکن هوشمند موبایلی به کمک امواج وای فای و از 
طریق نرم افزاری که بر گوشی ساکنان نصب می شود، کار می کند. بازکردن در بدون نیاز به پنل داخلی و 
تنها با استفاده از گوشی و تماس صوتی و تصویری از طریق موبایل با پنل بیرونی و گفت و گو با کسی که 
زنگ زده است، از عمومی ترین کاربردهای در بازکن هوشمند موبایلی است. این فناوری دانش بنیان از 
سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان طرح کالن ملی شناخته شده است. از سال ها 
پیش ایده پردازی و طراحی آن توسط کوروش کیانی، متخصص هوش مصنوعی از دانشگاه دلف هلند، 
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان، پژوهشگر شرکت فیلیپس و مدیرعامل شرکت دانش بنیان »راه حل 
تیزهوش برتر« آغاز شده بود. این اثر فناورانه در سال 1392 موفق شد گواهی ثبت اختراع دریافت کند.
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خانه را با موبایل اداره کنید
 پریسا امام وردیلو
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آشنایی با فناوری در بازکن 
موبایلی هوشمند

سیم  حذف  و  ارتباطات  امنیت،  خانه،  هوشمندسازی  در 
محوریت دارند. اتوماسیون خانگی زمینه دسترسی بی درنگ به 
امکانات خانه را فراهم می کند. دانیل آمور در این باره می گوید: 
یا  تجهیزات  با  سامانه ای  یا  فرایند  خانه،  »هوشمندسازی 
روش های مختلف است که زمینه بهبود سبک زندگی فرد را 
فراهم می آورد و خانه را به محلی راحت تر، امن تر و پربازده تر 
به  هوشمندسازی  سامانه های  از  بسیاری  می کند.«  تبدیل 
گونه ای طراحی می شوند که بتوان آن ها را با استفاده از یک 
ابزار دستی مانند تلفن همراه و با دسترسی به اینترنت کنترل 

کرد.
با کمک گوشی موبایل،  دربازکن صوتی - تصویری موبایلی 
پنل بیرونی زنگ و بر بستر امواج وای فای کار می کند. پنل 
بیرونی کدینگ است و به صورت توکار نصب می شود. هنگامی 
که کسی زنگ در را می زند، گوشی موبایل ساکنان از طریق 
اپلیکیشنی که بر آن نصب شده و رمز دارد، هشدار می دهد و 
نخستین کسی که به زنگ پاسخ دهد یا در را از طریق گوشی 
این  باز کند، هشدار گوشی دیگر ساکنان قطع می شود. در 
نرم افزار، صدا و تصویر کسی که بیرون در است، شنیده و دیده 
می شود و می توان با او صحبت کرد. به بیان دیگر، فرد از طریق 
موبایل با کسی که پشت در است، ارتباط دارد. هنگام استفاده، 
کاربر موبایلی سه گزینه برقراری ارتباط، باز کردن در و قطع 
ارتباط دارد. کوروش کیانی، مخترع دربازکن تصویری موبایلی، 
درباره ضرورت وجود این سیستم می گوید: »بسیاری از مواقع 
ممکن است کسی که در خانه است، به هر دلیلی زنگ خانه را 
نشنود یا نتواند برای گشودن در به سمت آن برود. مهم ترین 
بیشتر  آسایش  ایجاد  و  کارها  تکنولوژی، سهولت  این  هدف 
است.« این سیستم، کاربران خود را از حمل کلید و نگرانی 
ناشی از آن نیز بی نیاز می کند. کیانی درباره ویژگی های در 
بازکن موبایلی می گوید: »برخی از ویژگی های در بازکن صوتی 
پنل داخلی، در سهولت  بر حذف  موبایلی عالوه  - تصویری 
استفاده و باز کردن در از هرکجای خانه است. ارتباط صوتی 
و تصویری کامل با فرد پشت در از طریق نرم افزار گوشی به 
مدت 60 ثانیه، امنیت مکالمه در آپارتمان های چند واحدی، 
وجود پنل بیرونی کدینگ، امکان باز کردن در با وارد کردن 
افزایش  قابلیت  و  فاصله 60 متری  تا  برد موثر سیستم  کد، 
است.  دستگاه  این  دیگر  ویژگی های  از  متر   500 تا  فاصله 
ساکنان واحد هنگام ورود به خانه می توانند با وارد کردن رمز 
از پیش تعریف شده در را باز کنند. با استقرار سیستم در بازکن 
موبایلی می توان کلید را حذف کرد ولی در صورت تمایل، از 
سیستم قفل و کلید نیز بهره برد. از نظر ایمنی، اگر به هر 
باز  دلیلی پنل بیرونی ساختمان آسیب ببیند و کسی قصد 
کردن یا از کار انداختن آن را داشته باشد، آژیر آن به صدا 
درمی آید. برای سیستم کدینگ هم روش پیچیده ای به کار 
بردیم که امنیت ورود و خروج ساختمان حفظ شود. حذف 
پنل داخلی نیز یکی از نوآوری های این سیستم برای کاهش 
قیمت نهایی مصرف کننده و سهولت کاربر است. به کارگیری 

سیستم  از  بخشی  در  ماشین  یادگیری  و  مصنوعی  هوش 
موجود و آینده، از دیگر ویژگی های این سیستم است.«

وای فای  امواج  کمک  با  موبایلی  هوشمند  بازکن  در  فناوری 
کار می کند و مودم وای فای یکی از ابزارهای مورد نیاز برای 
امواج  دارای  وای فای  سیستم  است.  تکنولوژی  این  استقرار 
رادیویی است و اینترنت نیز بر آن سوار است ولی در بازکن 
هوشمند، در گام نخست نیاز به اینترنت ندارد. این متخصص 
وای فای  روی  را  اطالعات  »ما  می گوید:  مصنوعی  هوش 
می گذاریم و اگر ساختمان اینترنت نداشته باشد، سیستم با 
کمک مودم روشن کار می کند. البته این در صورتی است که 
کاربران در محل از سیستم استفاده کنند. برای استفاده از راه 
دور، الزم است که ساختمان یا خانه به اینترنت مجهز باشد.«

ثبت در بازکن موبایلی در 
فهرست طرح های کالن ملی

عملکرد  تنظیم  برای  غالبا  خانه  هوشمندسازی  ابزارهای 
وسایل خانه و دستگاه ها به کار می روند و به نحوی برنامه ریزی 
می شوند که عملکردشان با توجه به نیاز مصرف کننده تعریف 
شود. یک خانه هوشمند مطابق زندگی و نیاز ساکنان آن بهینه 
می شود تا هزینه ها مدیریت شده و آسایش خانواده بهبود یابد. 
ابزارهایی بی شک بر سبک زندگی فردی و اجتماعی  چنین 
نیز اثر دارند و قابلیت فراگیری آن ها بسیار باالست. برخی از 
آن ها مانند در بازکن هوشمند موبایلی، در ایجاد امنیت بیشتر 
نیز نقش آفرینی می کنند. مخترع در بازکن هوشمند موبایلی 
این سیستم را اختراع کردم و  می گوید: »من 9 سال پیش 
در آن زمان در دنیا چنین ابزاری نبود. این طرح در راستای 
هوشمندسازی کشور، شهر و خانه به عنوان طرح کالن ملی 
شناخته شد. به دنبال این هدف، شرکت راه حل تیزهوش برتر 
با درجه دانش بنیان تاسیس و در پارک علم و فناوری سمنان 
مستقر شد. بسیاری از سیستم های مشابه در دنیا امکانات این 
سیستم را ندارند. پنل داخلی را حذف نکردند و قیمت آن ها 
بسیار باالست. ما بیشترین امکانات را در یک سیستم تجمیع 
کردیم و قیمت سیستم با سخت افزار آن، کمتر از یک چهارم 
دانش بنیان  شرکت  مدیرعامل  است.«  خارجی  سیستم های 
نوین  فناوری های  کالن  اثرات  درباره  برتر  تیزهوش  راه حل 
و  می شود  کشور  دانش  رشد  باعث  فناوری  »رشد  می گوید: 
به نیروهای دانشگاهی برای تولید تکنولوژی اعتماد به نفس 
می دهد. تکنولوژی منجر به خلق ثروت در سطح خرد و کالن 
برای خرید  باالتر  هزینه  و صرف  واردات  از  را  ما  و  می شود 
تکنولوژی پایین تر بی نیاز می کند. در کشورهای توسعه یافته 
تکنولوژی  کمک  به  گیتس  بیل  مانند  افراد  پولدارترین 
ثروت آفرینی کرده اند. ضمن این که تکنولوژی عالوه بر آسان 
کردن امور زندگی، باید بتواند هزینه های مصرف کننده را در 

بلندمدت کاهش دهد.«
کیانی درباره همکاری نهادها برای توسعه این فناوری ابداعی 
شد،  اختراع  سیستم  که  »زمانی  می گوید:  و  می کند  گالیه 
نهادهایی که باید برای توسعه آن با من همکاری می کردند، 
و  اخیر حمایت ها  در چند سال  نکردند.  به درستی همکاری 
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همکاری ها آغاز شده و توانستم ایده را اجرایی کنم. طرح اولیه 
آن به پول چندانی نیاز ندارد ولی تولید انبوه و بازاریابی آن 
نیازمند حمایت مالی است که خوشبختانه معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری به ما گفته است در صورتی که آن 
را به تولید برسانیم، از کار حمایت خواهد کرد. ولی کارآفرین 
آزاردهنده  بسیار  اداری  بوروکراسی  و  دشوار  ایران  در  بودن 
راه  نیمه  از  را  افراد  از  بسیاری  است  ممکن  حتی  است. 
بازگرداند. ما برای ثبت اسم شرکت چهار ماه منتظر بودیم و 
در نهایت نام انتخابی ما پذیرفته نشد و به جای واژه هوشمند 
از  دیگر  بسیاری  در  بگذاریم.  را  تیزهوش  واژه  ناگزیر شدیم 
در  که  حالی  در  دارد  وجود  فرسایشی  فرایند  این  هم  امور 
کشورهای توسعه یافته، ثبت اسم شرکت کمتر از یک ساعت 
کار دارد. نام انتخابی را در سایت وارد می کنید و اگر مشابه 
نداشت، پول را واریز و نام را ثبت می کنید. برای امور مالیاتی 
شرکت، 11 ماه منتظر انتقال یک سند از دارایی مازندران به 
سمنان بودیم و اگر سفارش نهادها نبود، بیش از این زمان 
باید انتظار می کشیدیم.« عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان 
درباره حمایت های صورت گرفته نیز بیان می کند: »یک بار 
وام 800 میلیون تومانی به ما تعلق گرفت که من فقط 200 
میلیون آن را گرفتم و 175 میلیون سخت افزار خریدم. حدود 
200 میلیون هزینه نیروی انسانی را نیز خودم پرداختم. من 
همیشه دوست داشتم به ایران برگردم و تکنولوژی پیشرفته را 
به ایرانیان عرضه کنم ولی در بسیاری جاها دکور بودم و کسی 

به حرفم توجه نکرد.«

برنامه توسعه و ارتقای فناوری 
در بازکن موبایلی

همان طور که گفته شد، این سیستم با کمک مودم وای فای و 
بی نیاز از اینترنت کار می کند و این نخستین نسخه از در بازکن 
دارند.  است که در محل حضور  کاربرانی  مناسب  و  موبایلی 
کیانی درباره توسعه این تکنولوژی می گوید: »در گام بعدی 
امکان استفاده از راه دور در بازکن موبایلی را با کمک اینترنت 
فراهم می کنیم و راه زیادی تا نهایی شدن آن نمانده است. در 
این امکان کاربران می توانند از محل کار، خانه خود را کنترل 
کنند و برای کسی که می خواهند، در را باز کنند. یکی دیگر 
از برنامه ها این است که سیستم را برای ورود و خروج کارکنان 
ادارات و تشخیص چهره در مراکزی که این کار اهمیت دارد، 
تجهیز کنیم. همچنین می توانیم در خانه هایی که از پنل های 
تصویری رایج استفاده می کنند، پنل خارجی را برداریم و پنل 
خودمان را با یک دوربین آنالوگ بگذاریم که روی دو سیستم 
کار کند. در این جا زنگ خانه و هشدار در پنل داخلی و گوشی 
کاربران به صدا درمی آید و کاربر می تواند به هر دو روش در را 
باز کند. برای سهولت کار، برنامه را به گونه ای طراحی کردیم 
که نصب کلیه این امکانات توسط یک تکنسین ساده هم انجام 

شود.«
و شرکت  برون سپاری شده  این محصول  ساخت سخت افزار 
راه حل تیزهوش برتر تمرکز خود را بر بهینه سازی نرم افزار و 
محتوا گذاشته است. مدیرعامل این شرکت می گوید: »برای 

دارم  باور  برون سپاری  استراتژی  به  من  سخت افزار،  ساخت 
نرم افزار  سوی  به  ما  بپذیریم.  را  جهانی  کار  تقسیم  باید  و 
می رویم و حوزه های سخت افزاری که نیاز به تخصص باال دارد، 
برون سپاری کنیم. سپس قطعات را مونتاژ و برنامه را روی آن 
سوار می کنیم. زیرا ثروت آفرینی در برنامه و نرم افزار است. این 

برون سپاری هم باید توجیه اقتصادی داشته باشد.«

هیس پالس، برنامه ای مکمل برای 
در بازکن موبایلی هیس

برای  مکمل  سیستمی  قابلیت،  سه  با   )+His(هیس پالس
راه حل  شرکت  توسط  که  است  موبایلی  هوشمند  بازکن  در 
تیزهوش برتر ارائه شده است. استفاده از آن نیازمند گوشی 
یا تبلت دوم است و امکانات آن روی نرم افزار جداگانه ای به 
همین نام قابل استفاده است. این سه قابلیت، دزدگیر، محافظ 

کودک و سیستم چشمی هستند.
کیانی درباره کاربرد سیستم دزدگیر در ایمن تر کردن خانه 
دوم  گوشی  یا  تبلت  دزدگیر،  کردن  فعال  »برای  می گوید: 
باید در جای مناسبی روبه روی در ورودی قرار گیرد و گزینه 
شد،  فعال  دزدگیر  گزینه  که  هنگامی  شود.  فعال  دزدگیر 
این  در  تا  می شود  آغاز  صاحبخانه  برای  معکوس  شمارش 
فاصله خانه را ترک کند. سپس در صورت ورود هر شخص 
مشکوکی به آپارتمان یا ویال، آژیر ساختمان به صدا درمی آید 
در  کاربر  توسط  آن ها  واحد  شماره  که  همسایگانی  برای  و 
اطالع رسانی  پیام  است،  شده  اضافه   +His منوی  تنظیمات 
ارسال می شود. عکس دزد نیز برای همسایگان ارسال شده و 

در سیستم مرکزی ذخیره می شود.«
ابزاری  و  هیس پالس  در  دیگر  امکانی  چشمی  فعال کننده 
مناسب برای مانیتور کردن بخش هایی از خانه به انتخاب کاربر 
است. برای استفاده از این سیستم، کاربر باید تبلت یا گوشی 
دوم را در جایی قرار دهد که می خواهد آن را مانیتور کند. 
برای نمونه آن را در اتاق کودک یا روبه روی اجاق گاز قرار داده 
و آیکون چشمی را فعال کند. در این زمان موبایل دوم آماده 
ارسال عکس به موبایل اول است. چنان چه موبایل اول آیکون 
مشاهده را در برنامه His+ انتخاب کند، تصویر گرفته شده 
به صورت ویدئو از موبایل دوم به موبایل اول ارسال می شود. 
کیانی، طراح این برنامه، می گوید: »در این سرویس اگر پشت 
در لنز نصب شده باشد، کاربر می تواند لنز گوشی خود را برابر 
لنز در قرار دهد و اگر کسی در زد، کاربر با گوشی دیگری که 

نزد خود دارد، فرد پشت در را ببیند.«
برای  است.  کودک  وضعیت  پایش  برای  نیز  کودک  محافظ 
داده  قرار  اتاق کودک  را در  موبایل دوم  باید  کاربر  کار،  این 
گریه  کودک  چنانچه  کند.  فعال  را  کودک  محافظ  گزینه  و 
کند، با صدای گریه او پیام هشدار برای والدین یا هرکسی که 
برنامه هیس پالس را فعال کرده باشد، به همراه عکس کودک 
ارسال می شود. در زمانی که کودک آرام است، صفحه نمایش 
برنامه  این  کند.  مصرف  کمتری  باتری  تا  می شود  خاموش 
عالوه بر امکان دیدن وضعیت کودک، امکان پخش موزیک 
یا الالیی برای او را دارد. برنامه هیس ادمین نیز ویژه مدیریت 
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بانک اطالعاتی در بازکن هوشمند موبایلی است. این برنامه 
تنها در اختیار مدیران ساختمان قرار می گیرد و روی گوشی 

آن ها نصب می شود.

محصوالت مشابه خارجی با 
نام برند شناخته شدند

امروز آنچه بیش از همه به شناخته شدن و فروش محصوالت 
فناورانه کمک می کند، نه امکانات پیشرفته آن که برندینگ و 
مارکتینگ شرکت سازنده محصول است. یکی از شرکت هایی 
که در بازکن های هوشمند خود را با تبلیغات وسیع در دیگر 
کشورها می فروشد، سامسونگ است. کیانی، همکار شرکت 
می گوید:  مشهور  هوشمند  بازکن های  در  درباره  فیلیپس، 
کارکرد  نهایت  ولی  است  هوشمندی  مدعی  »سامسونگ 
و  پیام ها  که  است  این  سامسونگ  هوشمند  بازکن های  در 
تصاویر را نگه دارد و بسیاری از قابلیت های نمونه ایرانی را 
از  بیش  برای مصرف کننده،  آن  تمام شده  قیمت  ولی  ندارد 
بازکن هوشمند هیس است. زمانی که  برابر قیمت در  پنج 
در جهان  اختراع کردم،  را  موبایلی  بازکن هوشمند  در  من 
مشابه نداشت. در بازکن های فعلی با امکانات کمتر و مبتنی 
ندارند  را  ما  امکانات  باز هم  که  اینترنت ساخته شده اند  بر 
باید  ما  همه  این  با  نیستند.  وای فای  بر  مبتنی  هیچ یک  و 
بتوانیم با این برندها که توان بازاریابی باالیی دارند، رقابت 
کنیم. قیمت پایین تر و امکانات بهینه تر به کاربر عرضه کنیم. 
آن ها  جلوی  ساختارها  و  استراتژی ها  نرم افزار،  در  باید  ما 
بایستیم. خوشبختانه من االن با تکیه بر این فناوری می توانم 
بایستم و برای ماندن، به استراتژی توسعه کاال معتقدم. برای 
بتوانیم  به کار می گیرم که  را  نیروهای هوشمندی  این کار 

این محصول و دیگر محصوالت را به روز نگه داریم.«
کیانی درباره تجربیات کاری خود در شرکت فیلیپس می گوید: 
»من 11 سال در مرکز تحقیقات فیلیپس بودم و 22 سال در 
هلند زندگی کردم. هنوز هم با بخش مدیکال سیستم مرکز 
تحقیقات فیلیپس همکاری می کنم. هنگامی که دوره دکترایم 
را که پروژه فیلیپس بود، به پایان رساندم، از دانشگاه اقتصاد 
بود  برای من مهم  به همکاری شدم. ولی  پراسموس دعوت 
شرکت  یک  در  کار  شیوه  با  و  بروم  فیلیپس  شرکت  به  که 
جهانی و بزرگ آشنا شوم. چون همه آنچه که آن ها در دانشگاه 
می خواندند، دانشجویان ما هم می خوانند ولی چرا آن جا علم 
تبدیل به تکنولوژی می شود و در ایران نمی شود؟ در ماه های 
تکنولوژی  به  را  دانش  مدیریت  و  پول  که  فهمیدم  نخست 
تبدیل می کند. کار ما در فیلیپس مهندسی معکوس نبود بلکه 
آموختم  را  این مهارت  و من  ابداع می کردیم  را  باید چیزی 
که هرچیزی را باید با نگاه دیگری بنگریم. سود فیلیپس در 
سال 2000، حدود 31 میلیارد دالر بود. ما باید که در نگاه ها 
چگونه  که  کنیم  نگاه  این گونه  چیزی  هر  به  و  نزنیم  درجا 
می توان آن را بهتر کرد. آرزو دارم که شرکتی مانند فیلیپس 
در ایران راه اندازی کنم. این کار نیاز به حمایت دارد ولی از 
نظر نیروهای هوشمند و نوگرا، من به جوانان کشور برای این 

کار ایمان دارم.« 
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ایران از شکاف دانشگاه و 
صنعت رنج می برد

»ایران از شکاف دانشگاه و صنعت رنج می برد«، شعار یک 
مصنوعی  هوش  متخصص  است.  ایرانی  دانشوران  صدای 
دانشگاه دلف هلند در این باره می گوید: »در ایران دانشگاه ها 
 ISI به صنعت سرویس نمی دهند و تنها به تولید مقاالت
تحقیقات  دانشگاه،  اصلی  کار  که  صورتی  در  می پردازند. 
نه  هستند  مدرک محور  ما  دانشگاه های  است.  صنعتی 
مهارت محور. برای تحقق مهارت محور شدن دانشگاه ها باید 
به دانشجویان ارشد و دکتری اجازه داد با خلق تکنولوژی 
و کاالی صنعتی هم فارغ التحصیل شوند. در دانشگاه های 
صنعتی ما ویدئو پروژکتور از برند سانیو، سونی یا پاناسونیک 
آیفون  معموال  تبلت ها  هستند.   LG سردکننده ها  است. 
هستند. این خجالت آور است که همه ابزارهای دانشگاه های 
ما خارجی است. اگر برای ساخت هریک از ابزارها پروژه ای 
تعریف کنیم و بین رشته های تحقیقاتی مختلف تقسیم کار 
انجام  کنیم و مهندسی معکوس که ساده ترین کار است، 
دهیم، می توانیم بسیاری از ابزارها را بسازیم و در جوانان 
برای  پول  تومان  میلیاردها  ایجاد کنیم. ساالنه  انگیزه  نیز 
در  سهمی  آن ها  متاسفانه  ولی  می شود  هزینه  دانشگاه ها 
به چگونگی  و صنعتی  ابزار  هر  درباره  اگر  ندارند.  صنعت 
ظهور  نوآورانه  ایده های  کنیم،  فکر  آن  بخشیدن  بهبود 
می کنند. در ایران غالبا مهندسی معکوس می کنیم و کاال 
به همان شکل می ماند. هیچ استراتژی ویژه ای برای توسعه 
کاال وجود ندارد. ولی در کاالهای برندهای بزرگ، هر چند 
ماه یک بار یک تغییر در تکنولوژی و ظاهر آن می دهند و 
یک کاال سال ها به یک شکل نمی ماند. صنعت ما نابود شده 
نگاه داخلی است. من همیشه به دانشجویانم می گویم پراید 
نباشید؛ بنز باشید. پراید سال های سال است که به همان 
شکل باقی مانده و در هر سری برخی از آپشن های آن حذف 
و  بهتر می شد  بسیار  تاکنون  باید  که  در صورتی  می شود. 
آپشن های بیشتری به آن اضافه می کردند. بازار آن انحصاری 
است و همیشه توانسته بفروشد. ما کاالیی تولید نمی کنیم 
جهانی  اقتصادمان  بفروشیم.  بین المللی  بازارهای  در  که 
نیست و بسیاری از صنایع ما رانتی هستند. اگر رانت نداشته 
کاالهای  روی  به  را  در  هستند.  نابودی  به  محکوم  باشند، 
خارجی می بندیم تا بتوانیم کاالی ضعیف داخلی را بفروشیم. 

این با نگاه توسعه گرای جهانی در تضاد کامل است.«
مخترع در بازکن هوشمند موبایلی درباره ایده ها و طرح های 
دیگر خود نیز می گوید: »برخی از طرح های دیگر من ایجاد 
و  ناشنوایان  و  نابینایان  برای  تصویری  و  صوتی  تکنولوژی 
سوخت  بهینه  مصرف  برای  هوشمند  سماورهای  ساخت 
که  است  این  من  آرزوهای  از  یکی  است.  عملکرد  و سرعت 
بتوانم به نابینایان و ناشنوایان کشور خدمات تکنولوژیک ارائه 
کنم. برای نمونه، خط بریل را روی گوشی موبایل عرضه کنم. 
ولی هیچ نهادی به ویژه از تکنولوژی صوتی و تصویری برای 
چنین  نیز  بانک ها  و  نمی کند  حمایت  ناشنوایان  و  نابینایان 

نگاهی ندارند.«
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قاره ای که در سال های آینده مس�ی متفاو�ت را یط خواهد کرد

 حبیب آرین 

برخاستن آفریقا

ان
ایر

صاد 
اقت
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آفریقا در سال های اخیر رونق اقتصادی را تجربه 
می کند. درآمد سرانه از سال 2000 تاکنون دو برابر 
شده و این رونق اقتصادی بر تمامی مردم تاثیر 
گذاشته است. همچنین امید به زندگی در طول یک 
دهه اخیر به طور میانگین هر سه سال، یک سال 
افزایش یافته است. این افزایش امید به زندگی 
بسیار سریع است. همچنین درصد ابتال به بیماری 
عفونی ایدز HIV به مقدار 27 درصد کاهش یافته و 
هر سال 600 هزار نفر کمتر به بیماری ایدز در جنوب 
صحرای آفریقا مبتال می شوند. بر اساس آمار بانک 
جهانی جنگ علیه ماالریا در حال پیروزی است و 
مرگ ناشی از ماالریا 27 درصد کاهش داشته است. 
به نظر می رسد رشد جمعیت و رونق اقتصادی 
فرایندی تاریخی است که در دوره های مختلف و 
تحت تاثیر شرایط متفاوت به وقوع می پیوندد و 

حاال قرعه تاریخ به نام آفریقا افتاده است. 
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کیفیت رهبری 
از مهم ترین دالیلی که موجب شده ظرفیت های رشد  یکی 
آفریقا به وقوع بپیوندد، کیفیت رهبری جوامع در کل آفریقا 
بوده است. در دهه 90 میالدی رهبران آفریقایی از رهبران 
از  جدیدی  نسل  حال  عین  در  بوده اند،  سیاسی  بزرگ 
تکنوکرات ها و مدیران تحصیلکرده در بسیاری از کشور های 
آفریقایی بخش هایی از مدیریت را بر عهده داشتند. از طرفی 
بین الملل،  سیاست  میدان  تغییر  و  غربی  کشور های  منافع 
کشورهای غربی را از نقش استعمارگر خارج کرد و در نهایت 
اروپا و آفریقا طرح بازی برد - برد را طراحی کردند. برنامه 
بخشش بدهی ها یکی از این برنامه ها بود. این برنامه به عنوان 
مثال قرض های کشورهای جنوب صحرای آفریقا را به نصف 
کاهش داد. میزان این بدهی ها برابر با 70 درصد تولید ناخالص 
داخلی این کشور ها بود و اکنون این نسبت به 40 درصد تقلیل 
یافته است. به طور طبیعی زمانی که میزان بدهی یک کشور 
افزایش یابد، قدرت دیپلماسی آن تضعیف می شود. همچنین 
با کاهش بدهی های بخش عمومی دولت ها توان باالتری برای 
پیدا  و سرمایه گذاری های حوزه عمومی  بدهی ها  بازپرداخت 
می کنند. به طور میانگین کشورهای آفریقایی در حدود 10 تا 

30 درصد تولید ناخالص داخلی شان بدهی دارند. 

سرمایه گذاری خارجی 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 15 سال گذشته به آفریقا 
سرازیر شده است. اگر به دهه 70 میالدی بازگردیم این تفاوت 
روشن تر نیز می شود. سرمایه گذاری خارجی در واقع به رهبری 
غرب آغاز شده است اما تنها این غربی ها نیستند که سرمایه 
خود را روانه این قاره کرده اند. چین یکی دیگر از کشور هایی 
است که منابعی را به کشور های آفریقایی قرض داده است. 
اما حدود 60 درصد سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در 
سال های گذشته از اروپا، امریکا، استرالیا و کانادا آمده است. 
10 درصد از سرمایه گذاری های خارجی نیز سهم هندوستان 
است. هندی ها عمدتا روی منابع انرژی سرمایه گذاری کرده اند. 
تولید  نفت  بشکه  میلیون   10 روزانه  حاضر  حال  در  آفریقا 
یا  سعودی  عربستان  نفت  کنونی  تولید  معادل  این  می کند. 
روسیه است. هندی ها همچنین در حال سرمایه گذاری روی 

صنایع مخابراتی و ساخت مراکز خرید هستند. 

فشار جمعیت و مزیت اقتصادی 
بخشی از چشم انداز امیدبخشی تحت تاثیر فشار جمعیت 
است. ده سال قبل، چین حدود 200 میلیون نیروی جوان 
داشت و هر سال تا سال 2010، این موج جمعیت بزرگ 
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و بزرگ تر می شد. این به این معنی بود که شما نیروهای 
و  می زدند  را  شما  کارخانه های  در  که  داشتید  جوانی 
می گفتند: »به ما یک کاری بدهید« و می گفتند: »نیازی 
نیست به من حقوق اضافه پرداخت کنید، فقط به من یک 
کار بدهید.« حاال این فضا تغییر کرده است. در این دهه با 
کاهش 20 تا 30 درصدی جمعیت جوانان 15 تا 24 ساله 
رو به رو خواهیم بود. اما این رشد جمعیت و فضای نیروی کار 
در آفریقا در حال رشد است و پیش بینی می شود این رشد 

تا سال 2050 ادامه یابد.

افزایش سطح تحصیلکردگان
متوسطه  دوره  در  فرزندان  درصد   9 تنها   1975 سال  در 
دهه 70  در  آیا  کرده اند.  تحصیل  آفریقا  در جنوب صحرای 
کارخانه ای در جنوب صحرای آفریقا تاسیس می شد؟ قاعدتا 
آنان  ترجیح  و  نمی کردند  را  کار  این  سرمایه گذاران خارجی 
برای تاسیس کارخانجات نساجی ترکیه و مکزیک بود، زیرا 
سطح تحصیالت آنان در حدود 25 تا 30 درصد بود. امروز 
سطح تحصیالت در جنوب صحرای آفریقا در سطحی است 
که ترکیه و مکزیک در 1975 داشتند، یعنی 30 درصد. از 
نظر سطح تحصیالت مرکز، غرب و جنوب آفریقا و به لحاظ 

جمعیتی شرق آفریقا استعداد باالی رشد را برخوردارند.

مسئله فساد 
آفریقایی  کشور های  مبتالبه  مسائل  از  یکی  همچنان  فساد 
است. به طور مشخص فساد رابطه مستقیمی با ثروت دارد. 
به این معنی که در این کشور ها نسبت فساد با تولید ناخالص 
ملی رابطه مستقیمی دارد و با کاهش ثروت میزان فساد نیز 
افزایش می یابد. اما چگونه می توان از این حلقه فقر و فساد 
اداری خارج شد و به ثروت، رفاه و فساد اداری کمتر رسید؟ 
و  می شود  مطرح  جامعه  متوسط  طبقه  رشد  که  این جاست 
راه انجام این کار سرمایه گذاری است. به نظر می رسد وجود 
فساد یکی از ریسک های سرمایه گذاری در این کشور هاست اما 
این ریسک کاهش  امیدوارند  کشور های صادرکننده سرمایه 
بهره گیری  با  مناسبات  که  است  این  مهم تر  نکته  ولی  یابد. 
از تکنولوژی در آفریقا راه میانبری را یافته است. فرایند ها و 
الگو های اقتصادی گویای این نکته هستند که آفریقا رشدی 
را تجربه می کند اما بی شک تکنولوژی ها می توانند به آفریقا 
این  همچنین  کند.  حرکت  سریع تر  حتی  که  کنند  کمک 
توسعه به واسطه شرکت های دانش بنیان مسیر پرشتابی را به 

خود خواهد گرفت.
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یقا و فرصت های اقتصادی پیش رو ان - آفر ا�ی

سفری به تجارت دانش بنیان ها
  گلچهره آرین

چند ماه پیش سورنا ستاری در راس یک هیئت تجاری و فناوری شامل 46 نفر از مدیران صندوق های تامین مالی و 
شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، سالمت و زیست فناوری، معدن و صنایع معدنی، 

تجهیزات صنعتی و ماشین آالت و برق و الکترونیک به دو شهر پرتوریا و ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی سفر 
کرد. این سفر با هدف توسعه صادرات محصوالت شرکت های دانش بنیان و گسترش همکاری شرکت های دانش بنیان 

ایرانی با شرکت های متناظر خود در آفریقای جنوبی تدارک دیده شده بود.  در روز نخست این سفر چهار روزه، 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با هدف توسعه و بررسی شرایط همکاری های فناورانه و علمی بین دو کشور، 
با انگوبانه، وزیر علوم و تکنولوژی آفریقای جنوبی دیدار و گفت وگو کرد. در ادامه این سفر، معاون علمی به همراه 
هیئت همراه خود از شورای تحقیقات علمی و صنعتی آفریقای جنوبی بازدید کرد. برگزاری نشست های تجاری 
مشترک با شرکت های متناظر در آفریقای جنوبی و شرکت در نشست علم جنوب آفریقا و بازدیدهای صنعتی و 

تجاری از دیگر بخش های این سفر بود. آفریقای جنوبی مهم ترین کشور حوزه آفریقا محسوب می شود و جزو چهار 
کشور اولویت دار در ستاد آفریقای وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت ایران قرار دارد. بسیاری از صاحب 

نظران معتقدند این سفر می تواند مقدمه ای برای عمیق تر شدن روابط اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی منجر شود. 
روابطی که از سویی روابط تجاری را تسهیل و بستر های تولید و صادرات محصوالت دانش بنیان را فراهم می کند.
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افزایش 17 درصدی صادرات 
ایران به آفریقا

مدیرکل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت از افزایش 
17 درصدی صادرات ایران به آفریقا در نیمه اول سال 1397 
کشورهای  به  ایران  »صادرات  گفت:  پیلتن  فرزاد  داد.  خبر 
آفریقایی در شش ماهه اول سال جاری به 397 میلیون دالر 
نشان دهنده  گذشته،  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که  رسید 
افزایش 17 درصدی است. مقاصد اصلی صادراتی ایران به قاره 
آفریقا طی دوره مذکور شامل کشورهای مصر، کنیا، سودان، 
آفریقای جنوبی، تونس، مغرب، موزامبیک، تانزانیا، جیبوتی و 
سومالی بوده است.« گفتنی است، مهم ترین کاالهای صادراتی 
ایران به قاره آفریقا شامل آهن و فوالد، قیر نفت، گاز مایع، 
محصوالت شیمیایی، سیمان، خمیرهای غذایی، بیسکوییت 
و شکالت، کفپوش، پارافین، وازلین، روغن موتور و کشمش 
تجارت  گسترش  باالی  ظرفیت های  اگرچه  گزاره  این  است. 
اما کاالهای  با کشورهای آفریقایی را نشان می دهد  خارجی 
مبادله شده گویای این نکته است که تجارت ایران با آفریقا 

مسیری دانش پژوهانه را طی نکرده است. 

رابطه توسعه تجارت و 
شکل گیری دانش بنیان ها 

تجارت فرصت های تازه ای را برای کشورهای کمتر توسعه یافته 
بهبود  و  خارجی  سرمایه گذاری  افزایش  با  و  می کند  فراهم 
یک  توسعه  به  خصوصی،  بخش  توسعه  طریق  از  بهره وری 
کشور، افزایش تکنولوژی و شکل گرفتن بنگاه های اقتصادی 
حال  در  کشورهای  به  تجارت  می کند.  کمک  دانش بنیان 
کاهش  را  تولید  نهاده های  هزینه  تا  می کند  کمک   توسعه 
دهند، به منابع مالی جدید دسترسی پیدا کنند، ارزش  افزوده 
کاالهای تولیدی خود را باال ببرند و جایگاه بهتری در زنجیره 
تامین جهانی کسب کنند. به عبارتی تجارت موجب افزایش 
تجارت  می شود.  حال  توسعه  در  کشورهای  رقابت پذیری 
امکان دسترسی به بازارهای جدید و نهاده های تولیدی جدید 
این  از  و  می سازد  فراهم  در حال  توسعه  برای کشورهای  را 
طریق نه تنها به متنوع سازی محصوالت صادراتی آن ها کمک 
می کند، بلکه منحنی امکانات تولید آن ها را نیز باالتر می برد. 
تجارت به طور کلی موجب تسهیل فرایند تبادل دانش فنی 
و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می شود و از این طریق 
خارجی  سرمایه گذاری  و  تجارت  می بخشد.  ارتقا  را  نوآوری 
به گسترش روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات در اقصی 
نقاط جهان کمک شایانی کرده است، به  طوری  که در پایان 
به خدمات  از جمعیت جهان  سال 2017 حدود 95 درصد 
تلفن همراه دسترسی دارند.  تجارت آزاد همچنین بازارهای 
جدیدی را به روی کسب وکارهای محلی می گشاید و با رفع 

موانع غیرضروری، صادرات را برای آن ها تسهیل می کند. 
در طول سال های 2010 و 2011 اصالحاتی در زمینه قوانین 
آفریقا  صحرای  جنوب  کشورهای  از  کشور   36 در  تجاری 
صورت گرفت که نتیجه آن بهبود فضای کسب وکار در اغلب 
این کشورها بود؛ طبق آخرین گزارش بانک جهانی در مورد 

سهولت کسب وکار )Ease of Doing Business( کشور 
یورو  منطقه  کشورهای  برخی  از  حتی  موریتانی  آفریقایی 
جهان  بیست وپنجم  رتبه  در  و  کرده  کسب  بهتری  جایگاه 
انتقال مستمر  به  تجارت  است.  گرفته  قرار  )از 190 کشور( 
دانش و راهکارهای مفید بین شرکای تجاری می انجامد و از 
این طریق نقش بسیار مهمی در بهبود استانداردهای کیفی و 

زیست محیطی و نیز توانمندی نیروی کار ایفا می کند. 

توسعه صادرات دانش بنیان ها 
توسعه صادرات یکی از عوامل مهم محرک رشد اقتصادی و 
از مهم ترین اهداف اقتصادی کشورها محسوب می شود. در 
این میان، صادرات متکی بر صنایع فناوری محور به علت 
ارزش افزوده باال و موثر بودن بر دیگر بخش های اقتصادی 
مزیت های  داشتن  است.  صادراتی  بخش های  مهم ترین  از 
تجاری  محیط  در  موفقیت  برای  فناوری  بر سطح  مبتنی 
بین المللی نقشی کلیدی ایفا می کند، از طرفی به کارگیری 
اخیر  تولید محصوالت در چند دهه  نوین در  فناوری های 
کاهش  و  باال  سودآوری  توسعه یافته،  کشورهای  توسط 
هزینه های تولید را هم به دنبال داشته است. این در حالی 
است که صادرات محصوالت با فناوری باال علیرغم سودآوری 
باال نتوانسته است سهم بسزایی از کل صادرات کشورهای 

در حال توسعه را پوشش دهد. 
حضور موفق در محیط رقابتی بین المللی برای کشورهای در 
است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  ایران  ویژه  به  توسعه  حال 
به این نکته هم باید توجه داشت که سهم حداکثری منافع 
فناوری های  با  محصوالت  و  خدمات  از  حاصل  اقتصادی 
پیشرفته در تولید ناخالص ملی و صادرات یکی از شروط الزم 

برای تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور است.

محصوالت با فناوری باال
نهادها و سازمان های متعددی اقدام به تقسیم بندی محصوالت 
مثال  برای  کرده اند.  فناوری  سطح  برحسب  خدمات  و 
توسعه  و  سازمان همکاری  توسط  معرفی شده  تقسیم بندی 
اقتصادی برحسب شدت تحقیق و توسعه در صنایع مختلف 
صادرات  آمار  ارائه  مختلف  مراجع  توسط  تاکنون  تولیدی، 
محصوالت با فناوری پیشرفته استفاده شده است. طبق این 
به گروه های »فناوری  تولیدی  بندی صنایع مختلف  تقسیم 
باال«، »فناوری متوسط و باال«، »فناوری متوسط و پایین« و 

»فناوری پایین« رتبه بندی شده اند.
بازنگری صورت گرفته بر این تقسیم بندی،  برمبنای آخرین 
سهم  معیار  دو  برحسب  همزمان  فناوری  شدت  میزان 
هزینه های تحقیق و توسعه در میزان ارزش افزوده و میزان 

تولید محصول سنجیده می شود. 

خدمات دانش بنیان
از  ارائه تعریفی شفاف  در میان تالش های بسیاری که برای 
ارائه شده  تعریف  است،  گرفته  صورت  دانش بنیان  خدمات 
توسط مرکز آمار تجارت بین المللی اتحادیه اروپایی برای بخش 
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به دلیل دربرگرفتن همه  باال  با فناوری  خدمات دانش بنیان 
تعریف ها، مورد توجه و استناد اکثر محققان و متخصصان قرار 
گرفته است. خدمات با فناوری باال عبارت است از خدمات قابل 
ارائه در حوزه های فناوری اطالعات و ارتباطات و پژوهش های 
توسعه ای علمی که بسیار حرفه ای و به شدت رقابت پذیر بوده یا 
خود منابع اولیه اطالعات و دانش هستند یا از دانش در جهت 
تولید خدمات واسطه ای برای فرایندهای تولیدی مشتریانشان 
پست  خدمات  بخش های  تعریف،  این  در  می کنند.  استفاده 
فعالیت های  و  اطالعات  فناوری  رایانه،  خدمات  ارتباطات،  و 
مربوطه و خدمات تحقیقات و پژوهش های علمی جزو خدمات 

دانش بنیان با فناوری باال محسوب می شوند.

اهمیت صادرات محصوالت 
و خدمات دانش بنیان

صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان در مقابل صادرات 
و  معدنی  محصوالت  آن،  مشتقات  و  نفت  مانند  منبع محور 
کشاورزی دارای مزیت های پایدارتری برای کشور است. ارزش 
در  دانش بنیان  تولیدات  صادرات  از  ناشی  اقتصادی  افزوده 
مقایسه با دیگر صادرات تولیدی ازجمله تولیدات خام باعث 
با  کسب درآمد به مراتب بیشتر کشورهای صاحب تولیدات 
فناوری های  بر  مبتنی  صادرات  می شود.  برتر  فناوری های 
جایگاه  شکل گیری  باعث  رقابتی  مزیت  یک  عنوان  به  برتر 
به  بازارهای جهانی است.  اقتصاد هر کشور در  برای  ویژه ای 
توسعه  حال  در  بین کشورهای  فناوری  دلیل شکاف  همین 
رقابتی کمتر کشورهای در حال  باعث قدرت  توسعه یافته  و 
توسعه در محیط کسب وکار بین المللی می شود. در حالی که 
سال  در 15  دنیا  در  باال  فناوری  با  محصوالت  صادرات  کل 
اخیر رشدی بیش از دو برابری را تجربه کرده است. تعدادی 
از کشورهای در حال توسعه توانسته اند با تمرکز بر صادرات 
محصوالت دانش بنیان، خود را در صحنه رقابت جهانی مطرح 
کنند. کشورهای کوچک تر آسیایی مانند تایوان و سنگاپور و 
کره جنوبی حضور خود را از طریق افزایش سهم محصوالت با 
تکنولوژی باال و متوسط در صادرات پررنگ کرده اند که نشانه 

افزایش قدرت رقابت پذیری محصوالتشان است. 
علت  به  تولیدات  سایر  با  مقایسه  در  دانش بنیان  تولیدات 
استفاده به مراتب کمتر از منابع کشور مانند نفت و گاز به 
پایداری اقتصاد کمک می کند. بدین ترتیب در دو دهه گذشته 
رشد صادرات و متنوع سازی محصوالت و خدمات مبتنی بر 
فناوری های برتر در کشورهای در حال توسعه و بهره برداری 
قرار  توجه سیاستگذاران  مورد  بین المللی  در عرصه  آن ها  از 
گرفته است.  امروزه اهمیت توسعه صادرات دانش بنیان برای 
کشور صرفا به دلیل ارزآوری بیشتر این نوع صادرات نیست، 
بلکه دیگر مزایای صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان 
به امری راهبردی تبدیل  این موضوع را برای صنعت کشور 
و خدمات  محصوالت  صادرات  مزایای  از  بعضی  است.  کرده 
دانش بنیان فارغ از میزان درآمد ارزی ناشی از آن عبارتند از 
در حال رشد بودن تقاضای جهانی برای کاالهای دانش بنیان، 
نوسانات کمتر بازار فروش تولیدات دانش بنیان، آسیب پذیری 
کمتر در برابر ورود رقبای جدید، انعطاف پذیری با روند تغییر 

فعالیت ها،  سایر  برای  فناوری  و  دانش  سرریز  بازار،  تقاضای 
ایجاد وابستگی به فناوری و تداوم تقاضای محصول از جانب 
و  طبیعی  منابع  صادرات  به  وابستگی  کاهش  مصرف کننده، 

محصوالت خام. 
را  دانش بنیان  صادرات  به  بیشتر  توجه  لزوم  موضوع  این 
می توان  و  می کند  دوچندان  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  برای 
محصوالت  »صادرات  مرسوم  و  استاندارد  شاخص های 
فناوری های پیشرفته« و صادرات خدمات فنی و مهندسی را به 
عنوان معیارهای برآورد میزان تحقق اقتصاد مقاومتی دانست. 
همان طور که در سیاست ها، اسناد باالدستی و قوانین کشور 
هم تاکید شده است، میزان صادرات محصوالت با فناوری باال 
یکی از شاخص های مهم میزان تحقق اقتصاد دانش بنیان است 
و به عنوان یکی از زیرشاخص های شاخص جهانی نوآوری در 
تاثیر  این شاخص  تاثیرگذار است.  این شاخص هم  سنجش 
سطح  در  کشورها  صنعتی  رقابت پذیری  توان  بر  مستقیمی 
از عوامل اساسی رشد  این موضوع یکی  بین المللی دارد که 
اقتصادی پایدار در بلندمدت است. تغییر موقعیت اقتصادی 
کشورهای نوظهور و صنعتی شده به شدت ناشی از تغییرات 
صنعتی  افزوده  ارزش  لحاظ  به  آن ها  صنعتی  رقابت پذیری 
رقابت پذیری  »عملکرد  شاخص  است.   صنعتی  صادرات  و 
ارزیابی رقابت پذیری صنعتی  از دیگر شاخص های  صنعتی« 

توان  که  عواملی  مهم ترین  از  می رود.  شمار  به  کشورها 
کشورها را در رقابت پذیری صنعتی نشان می دهد، میزان 

بازارهای  در  آن  رشد  و  و خدمات  عرضه محصوالت 
داخلی و بین المللی است. 

)یونیدو(  متحد  ملل  صنعتی  توسعه  سازمان 
عملکرد  شاخص 
را  صنعتی  رقابت پذیری 

کشورهای  برای  هرساله 
مختلف )148کشور( ارزیابی 
و رتبه بندی می کند. براساس 

این  سوی  از  تعریف شده  مدل 
سازمان، شاخص عملکرد رقابت پذیری 

»ظرفیت  بعد  سه  وسیله  به  صنعتی 
کشورها از نظر تولید و صادرات محصوالت 

صنعتی«، »ارتقا و تعمیق فناوری« و »میزان 
زیرشاخص های  در  اثر جهانی« سنجیده می شود. 
میزان  ابعاد  این  اندازه گیری  برای  معرفی شده 
مبتنی  خدمات  و  محصوالت  صادرات  و  تولید 

ایفا  را  محوری  نقش  پیشرفته  فناوری های  بر 
صادرات  میزان  هم  شاخص  این  در  می کند. 

از  یکی  عنوان  به  کشور  هر  باال  فناوری  با 
تعیین کننده های اصلی توان رقابتی صنعتی آن 

شده  دانسته  کشورها  دیگر  با  مقایسه  در  کشور 
است. برای مثال سهم ارزش افزوده صنایع با تکنولوژی 

پیشرفته و متوسط از ارزش افزوده کل صنعت، سهم صادرات 
صنعتی با تکنولوژی پیشرفته و متوسط از مجموع صادرات 

صنعتی به عنوان عوامل موثر بر شاخص عملکرد رقابت پذیری 
معرفی شده است. 



دانش بنیان  شماره بیست ونهم بهمن ماه 1397

39

چرا آفریقای جنوبی 
باقیمانده  تنها گزینه  دانش بنیان  اقتصاد  به سوی  حرکت 
در مسیر توسعه است و همه کشورها درصدد هستند تا با 
راهبردها و هدف گذاری مشخص این ایده آل استراتژیک را 
محقق کنند. کشور آفریقای جنوبی یکی از این کشورهاست 
که با طراحی یک پالن یک دهه ای قصد تحقق این هدف 
را دارد. بر اساس این پالن آفریقای جنوبی می بایست مسیر 
انتقال به سمت اقتصاد دانش بنیان را طی کند، اقتصادی 
که در آن تولید و انتشار دانش به سود اقتصادی و تولید 
زندگی  ابعاد  تمامی  و  می شود  منتهی  جامعه  در  ثروت 
انسان را غنا می بخشد. این پالن بخشی از برنامه اجتماعی 
اقتصادی گسترده دولت است که بر تسریع رشد اقتصادی 

پایدار تاکید دارد و مبتنی بر نظام 
ملی نوآوری است. بر اساس این 
نظام هر چند آفریقای جنوبی و 
کشور  این  فناوری  و  علم  سیستم 
اما  بردارد،  بزرگی  گام های  توانسته 
شکافی عظیم بین سطح علم و فناوری 
دیگر  با  قیاس  در  جنوبی  آفریقای  در 
دانش بنیان  اقتصاد  دارای  کشورهای 
اقتصادی  رشد  دورنمای  دارد.  وجود 
و توان رقابتی بیشتر آفریقای جنوبی 
مبتنی بر توسعه علم و فناوری است 
بر  مبتنی  دانش بنیان  اقتصاد  به  که 
در  که  مسیری  می شود.  منتهی  نوآوری 
آن شاهد افزایش سهم صنایع دانش بنیان 
کارگران  افزایش  ملی،  درآمد  تولید  در 
دانش بنیان و نیز افزایش نسبت شرکت های 

استفاده کننده از فناوری خواهیم بود. این پالن نوآوری قصد 
دارد اقتصاد آفریقای جنوبی را به سوی اقتصاد دانش بنیان 
میزان  اساس  بر  موفقیت  آن  در  اقتصادی که  سوق دهد. 
نقشی که علم و فناوری در ارتقا بهره وری، رشد اقتصادی و 
توسعه اقتصادی اجتماعی بازی می کند، سنجیده می شود. 
اقتصادی که در آن نوآوری کلید پیشرفت علمی و فناوری 
است. همان گونه که گفته شد آفریقای جنوبی برای توسعه 
توان رقابتی خود و رشد اقتصادی تا حد بسیار زیادی بر 
علم و فناوری تاکید دارد، بر این اساس راهی جز پیشرفت 
به سوی اقتصاد دانش بنیانی ندارد که در آن علم و فناوری، 
اطالعات و آموزش و یادگیری در هسته فعالیت اقتصادی 

قرار می گیرند. 
اقتصاد آفریقای جنوبی اقتصادی مبتنی بر منابع طبیعی بوده 
است و راه طوالنی برای تبدیل شدن به دانش بنیان در پیش 
در سطح  نوآوری  توسعه  یاد شده  پالن  کلیدی  دارد. هدف 
ملی است. بر این اساس آینده ای را می توان متصور بود که در 
آن علم و فناوری بر تمامی چالش های این کشور از جمله 
خشکسالی،  پایدار،  انرژی  بیماری ها،  قاچاق،  بزه کاری، 

ارتباطات و... غلبه می کند. 
آفریقای جنوبی کشوری است که از نظام دانش 
و سرمایه انسانی جهت حل مشکالت استفاده 
پایدار  اقتصادی  فرصت های  و  کرد  خواهد 
بازار  از  عظیم تری  سهم  و  می کند  فراهم  را 
جهانی را به خود اختصاص می دهد. آفریقای 
جنوبی قصد دارد با این پالن به قطبی مطرح 
علوم  زیستی،  اقتصاد  داروسازی،  زمینه  در 
علوم  انرژی،  امنیت  فضایی،  فناوری های  و 
مربوط به تغییرات جوی و موارد دیگر تبدیل 
مبتنی  حوزه ها  این  همه  در  پیشرفت  و  شود 
نوآوری،  و  فناوری  توسعه  بود؛  پایه خواهد  بر سه 
سرمایه انسانی و زیرساخت دانش. اما آنچه که در این 
بین المللی  و همکاری  دارد شراکت  بسزایی  اهمیت  میان 
به عنوان یکی از پایه های اصلی موفقیت است. به منظور 
پیشرفت در فرصت های یاد شده، آفریقای جنوبی می بایست 
تعامالت بین المللی خود را توسعه دهد، هم به منظور توسعه 
انتقال  برای  مناسب  فضایی  ایجاد  منظور  به  هم  و  دانش 
فناوری، زیرا اقتصادهای دانش بنیان وابسته به شبکه تعاملی 
از پژوهش های بین المللی و امکان انتقال فناوری هستند. 
آفریقای جنوبی تالش می کند تا به مقصدی با اولویت باال 
جهت سرمایه گذاری در حوزه علم و فناوری تبدیل شود. 
این امر مستلزم همکاری استراتژیک و تعامالت راهبردی 

منطقه ای و بین المللی است. 
توسعه تعامالت خارجی به معنای توسعه سرمایه انسانی، 
بهره برداری از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دسترسی به 
 ،R&D شبکه جهانی پژوهش، توسعه زیرساخت ها، توسعه
و  علم  برای  رویایی سرمایه گذاری  به مقصد  تبدیل شدن 
فناوری و فعالیت »هاب های« پژوهشی بین المللی، تبدیل 
شدن به یک بازیگر اصلی و توسعه روابط دو و یا چندجانبه 

عملی و فناورانه خواهد بود. 
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یقا درآمد در آفر هشت کسب واکر �پ

 گذار قاره 
به سمت توسعه 

  مترجم: پویا وحیدی
معنی لغت »میلیونر« در آفریقا در حال تغییر است. میلیونر 

بودن دیگر به موجودی حساب بانکی برنمی گردد که هر 
سیاستمدار یا بروکرات فاسدی بتواند ادعای میلیونر بودن کند. 

در آفریقا نسل جدید و نوظهور میلیونرها تنها به پول اهمیت 
نمی دهند بلکه به همان اندازه مشتاق به اثرگذاری هستند. آنان 

تالش دارند ارزش هایی تولید کنند که زندگی مردم را بهبود 
ببخشد. موج جدید کارآفرینان عالقه ای به منابع محدود قاره 

مثل چوب، طال، مس، نفت و الماس ندارند، بلکه بیشتر عالقه مند 
به »منبع بسیار ارزشمند« دیگری هستند: »مشکالت«.

آفریقا قاره ای است درگیر مشکالتی جدی از جمله 
بیکاری، بی سوادی، گرسنگی و کمبود برق. این گزارش 

شما را با هشت کسب و کار در آفریقا آشنا می کند 
که تعداد بیشتری میلیونر پدید خواهد آورد.
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یک؛ کشاورزی جمعی
و  است  بزرگی  کسب وکار  کشاورزی  دنیا  سرتاسر  در 
کشاورزان وضعیت مالی خوبی دارند اما در آفریقا این گونه 
نیست؛ البته هنوز این گونه نیست. بر اساس گزارش سازمان 
ملل ارزش کشاورزی آفریقا تا سال 2030 برابر است با یک 
تریلیون دالر که منطقی به نظر می رسد. این قاره 60 درصد 
زمین های قابل کشت جهان را در خود جای داده است و 
همچنین  و  مناطق  بیشتر  در  مناسب  هوای  و  آب  دارای 

نیروی کار ارزان قیمت است. 
در حال حاضر آفریقا ساالنه 30 میلیارد دالر واردات غذا 
دارد. بخش بزرگی از مشکل این است که بیشتر تولید غذا 
در آفریقا به صورت خرده مالکی در روستاها انجام می شود. 
بیشتر آن ها کشاورزان فقیری هستند که از روش های بدوی 
سرمایه  به  دسترسی  و  می کنند  استفاده  کشاورزی  برای 
را  اگر ما شهرنشینان پول هایمان  ندارند. ولی تصور کنید 
کنیم  سرمایه گذاری  روستاها  این  در  و  بگذاریم  هم  روی 
و در عوض قسمتی از سود محصول را برداریم، چه اتفاقی 
می افتد؟ نام این شیوه کسب وکار »کشاورزی جمعی« است.
در نیجریه دو شرکت »فارم کراودی« و »درایواگریک« به 
طبقه کارگر نیجریه این امکان را می دهند که حامی مالی 
محصول  برداشت  هنگام  در  و  شوند  کشاورزی  پروژه های 
سود خود را دریافت کنند. سال گذشته فارم کراودی یک 
تا  کرد  دریافت  امریکایی  سرمایه گذاران  از  دالر  میلیون 

عملیات خود را گسترش دهد. 
در آفریقای جنوبی شرکتی به سرمایه گذاران این امکان را 
می دهد که گاو بارداری را خریداری کنند و از طریق موبایل 
وضعیت آن را مشاهده کنند و وقتی گوساله اش به هفت 
را  آن  پول  و  بفروشند  کشتارگاه  به  را  آن  رسید،  ماهگی 

دریافت کنند.
آینده  سال   30 طی  آفریقا  جمعیت  شدن  برابر  دو  با 
فرصت های کاری در بخش کشاورزی، گروهی از میلیونرهای 

جدید را پدید خواهد آورد.

دو؛ زباله
برای دهه ها زباله معضلی بزرگ و آزاردهنده برای مناطق 
شهری آفریقا بوده است. در حال حاضر بیشتر از 80 درصد 
از زباله تولیدی در آفریقا یا دفن یا سوخته و یا دور ریخته 
می شود. با افزایش جمعیت این وضعیت روز به روز بدتر رو 

به وخامت می رود.
در آفریقای جنوبی شرکت »اگری پروتئین« با تبدیل زباله 
به خوراک دام قصد دارد این معضل را حل کند. آن ها موفق 
شدند 30 میلیون دالر سرمایه جذب کنند که این شرکت 
را تبدیل به یکی از موفق ترین شرکت ها در جذب سرمایه 

کرده است.
در اتیوپی راه حل را در تبدیل زباله به الکتریسیته یافته اند. 
»کارخانه بازیافت زباله رپی« در آدیس آبابا 50 مگاوات برق 
انتظار می رود برق سه میلیون  از زباله تولید خواهد کرد. 

کارخانه  این  دیگر  مزیت  شود.  تامین  طریق  این  از  خانه 
جلوگیری از تولید میلیون ها تن دی اکسید کربن است.

در سرتاسر قاره کارآفرینان سخت در حال تالش برای ایجاد 
ارزش از زباله هستند. آن ها در حال ساختن صنعتی هستند 
که هزاران کار برای مردم ایجاد خواهد کرد. با توجه به روند 
موجود پیش بینی می شود که زباله در آینده دارای ارزش 
خواهد بود به صورتی که خانه ها و کارخانه ها می توانند آن را 
بفروشند و کسب درآمد کنند. بدین ترتیب زباله به زنجیره 

غذایی برخواهد گشت یا تبدیل به الکتریسیته خواهد شد.

سه؛ پهپادها
در آفریقا پهپادها کارهای بیشتری از تعقیب تروریست ها و 
گرفتن عکس های مجذوب کننده هوایی انجام می دهند؛ از 
تدارکات و مدیریت زمین های کشاورزی گرفته تا کمک های 

انسان دوستانه و نگهبانی.
در روآندا »زیپ الین« یک شرکت نوپای پهپادی است که 
خون و دارو را به بیمارستان ها و کلینیک ها در کشور انتقال 
می دهد. تجربه موفق این شرکت در حال گسترش به کشور 

همسایه، تانزانیا، است.
»آئروبوتیک« در آفریقای جنوبی با ارائه تصویرهای هوایی 
از مزارع، اطالعات ارزشمندی در اختیار کشاورزان می گذارد 
افزایش  درصد   10 تا  را  محصول  برداشت  می تواند  که 
دهد. این شرکت در یازده کشور از جمله روسیه، امریکا و 

انگلستان در حال فعالیت است.
ارائه  را  گوناگونی  خدمات  پهپادها  قاره  دیگر  مناطق  در 
جنگی،  مناطق  در  انسان دوستانه  کمک های  می دهند. 
نظارت بر معدن کاری های غیر مجاز و نظارت بر جنگل زدایی 

از جمله این خدمات است.

چهار؛ خانه های ارزان قیمت
آفریقا دارای بیشترین نرخ مهاجرت روستا به شهر است. 
پیش بینی می شود تا 2030 تا 50 درصد کل جمعیت آفریقا 
پاسخ  توان  دولت ها  روند  این  با  کنند.  زندگی  شهرها  در 
دادن به این حجم عظیم از تقاضا را ندارند. در نیجریه - 
آفریقا - کمبود عرضه مسکن  قاره  پرجمعیت ترین کشور 
20 میلیون تخمین زده می شود و در آفریقای جنوبی بیش 

از دو میلیون.
ایجاد  زیادی  تجاری  فرصت های  آفریقا  در  مسکن  بحران 
جای  خانگی.  لوازم  تولید  تا  سیمان  تولید  از  است؛  کرده 
تعجب ندارد که ثروتمندترین مرد قاره »علیکو دانگو« در 
حال گسترش کسب و کار خود در صنعت سیمان در سرتاسر 
قاره است. اما جدا از ساختمان سازی مرسوم، روند ساخت 
خانه های بادوام و ارزان قیمت با استفاده از کانتینرهای حمل 
بار در حال شکل گیری است. در کیپ تاون آفریقای جنوبی 
ارزان قیمت  خانه های  خلیل«  »برمن  مثل  شرکت هایی 
شده،  خارج  رده  از  کانتینرهای  از  استفاده  با  بادوامی  و 
با  مجانی«  »دنیس  مثل  کارآفرینانی  کنیا  در  می سازند. 
تبدیل همان کانتینرها به خانه های خالقانه و زیبا تنها با 
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نصف قیمت یک خانه معمولی در حال کمک کردن به حل 
معضل مسکن هستند.

پنج؛ خودرو
با افزایش مهاجرت از روستا به شهر تقاضا در بازار خودرو 
به شدت در حال افزایش است. در حال حاضر در آفریقا به 
ازای هر هزار نفر تنها 44 خودرو وجود دارد. بسیار پایین تر 
از میانگین جهانی که 180 خودرو برای هر هزار نفر است. 
تخمین زده می شود که فروش خودرو در آفریقا تا 15 سال 
آینده به 10 میلیون دستگاه در سال برسد. مطابق انتظار 
کمپانی های بزرگ خودروسازی مثل تویوتا، فولکس واگن 
مونتاژ  کارخانه های  ساخت  حال  در  پیش  از  مرسدس  و 
در آفریقا هستند. اما آنچه جالب توجه است اتومبیل های 

ساخت آفریقاست.
»موبیوس 2« یک خودرو شاسی بلند تجملی است که در 
ادعا  آن  تبلیغات  در  معرفی شود.  بازار  به  است  قرار  کنیا 
می شود که این خودرویی ارزان، بادوام و باکیفیت است که 
مخصوص جاده های آفریقا طراحی شده است. در نیجریه، 
»اینوسان موتورز« چند مدل خودرو شخصی تولید می کند. 
آفریقایی  هیبرید  خودرو  اولین  موتورز«  »کیرا  اوگاندا  در 
اتوبوسی را که  اولین  را تولید کرده است. آن ها همچنین 
در  کرده اند.  تولید  می کند،  حرکت  خورشیدی  انرژی  با 
داخلی خودروسازی  و سودان هم شرکت های  غنا  تونس، 
وجود دارند. در حال حاضر تنها 50 درصد جاده های آفریقا 

آسفالت شده است. با توسعه بیشتر قاره تقاضا برای خودرو و 
کاالهای مرتبط به مراتب افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه 
لیزینگ  و  قطعات  تعمیرات،  زمینه  در  زیادی  فرصت های 

خودرو پدید خواهد آمد.

شش؛ صادرات محصوالت محلی
اما در زمینه  واردات می کند.  آفریقا میلیاردها دالر صرف 
صادرات محصوالت آفریقایی فعالیت زیادی نشده است. این 
در حالی است که محصوالت محلی زیادی هستند که امکان 
عرضه در سطح جهانی را دارند. برای مثال »نیلوتیکا« نوعی 
کره گیاهی نادر است که در محصوالت آرایشی گران قیمت 
استفاده می شود. درختی که این کره را تولید می کند، تنها 
در سرچشمه رود نیل در شمال اوگاندا، جنوب سودان و 

اتیوپی وجود دارد.
 - آرایشی  برندی  امریکایی،  کارآفرین  یک  جناح«  »لیال 
زیبایی را بنیان گذاری کرده است که با کمک زنان محلی 
محصوالت زیبایی را با استفاده از نیلوتیکا تولید می کند و در 

سرتاسر دنیا در بیش از 300 فروشگاه به عرضه می رساند.
نمونه دیگر »فونیو« از غالت فراموش شده است که بیش 
از پنج هزار سال است در آفریقا رشد می کند. فونیو عاری 
از گلوتن است و دارای مواد مغذی بسیار زیادی است که 
برنج، جو و گندم کمتر یافت  در بیشتر غالت دیگر مثل 
می شود. »پییر تیام« کارآفرین و سرآشپز سنگالی با تولید 
غذای  این  صبحانه  مخصوص  غذای  و  بیسکوییت  پاستا، 



باستانی آفریقا را به قفسه های فروشگاه های نیویورک آورده 
است.

هفت؛ خدمات درمانی
به  رو  و جمعیت  جهان  بیماری های  بار  درصد  وجود 25 
افزایش و پدید آمدن طبقه متوسط بازار خدمات درمانی 
بر  به وجود آورده است.  بزرگی  آفریقا فرصت های تجاری 
اساس گزارش »ای اف سی« بازار 21 میلیارد دالری خدمات 
درمانی آفریقا تا 10 سال دیگر دو برابر بزرگ تر خواهد شد. 
در حال حاضر بسیاری از آفریقایی ها برای درمان به خارج 
از آفریقا سفر می کنند که موجب خروج میلیون ها دالر در 

سال می شود.
به منظور مقابله با بحران درمانی آفریقا نیاز به یک بخش 
ارائه  با  که  دارد  درمانی  خدمات  در  قدرتمند  خصوصی 
بکشد.  به دوش  را  بار  این  از  قسمتی  راهکارهای خالقانه 

خوشبختانه این اتفاق در حال وقوع است.
و  »نارایانا«  مثل  هندی  بیمارستان های  آفریقا  شرق  در 
پزشک  یک  کنیا  در  هستند.  رشد  حال  در  »گرگون« 
کارآفرین بیمارستان های زنجیره ای ارزان قیمتی راه اندازی 
کرده و هم اکنون در حال ساخت بیمارستان 100 تختخوابی 
واحدهای  رادیولوژی،  سرطان،  مرکز  دارای  که  است 
مخصوص کودکان و بخش های دیگر است. در نیجریه یک 
شرکت نوپا روش هوشمندی طراحی کرده است که خون را 
به بیمارستان ها در شهرهای شلوغ برساند. این شرکت موفق 

به جذب 200 هزار دالر سرمایه شده است.
شکی وجود ندارد که این کسب وکارها عالوه بر حل معضل 
ایجاد  نیز  شغل  میلیون ها  آفریقا،  در  درمان  و  بهداشت 

خواهند کرد.

هشت؛ حمل ونقل شهری 
آینده آفریقا در شهرهاست. بیش از نیمی از جمعیت آفریقا 
زندگی  در شهرها  نفر  میلیارد  یعنی 1/4  در سال 2030 
جمعیت  با  شهر   60 آفریقا  حاضر  حال  در  کرد.  خواهند 
بیش از یک میلیون نفر دارد. یکی از بزرگ ترین مشکالت 
شهری در آفریقا - که در حال وخیم تر شدن است - ترافیک 
است. بیشتر شهرها فاقد سیستم حمل ونقل متنوع هستند. 
مشکل تدارکات و نقل و انتقال کاال کابوس کسب وکارها و 
آفریقایی  کارآفرینان  از چشم  نیز  این معضل  است.  مردم 
نوپای  نیجریه »مکس« یک شرکت  در  است.  نمانده  دور 
در حال رشد است که با استفاده از پیک موتوری بسته های 

مشتریانش را در سریع ترین زمان به مقصد می رساند.
در سال های آینده حمل ونقل شهری یکی از سودآورترین 

فرصت های سرمایه گذاری در آفریقا خواهد بود.
امروز روشن است که گذار آفریقا به سمت توسعه در گرو 
دلسوزی  احساس  نه  و  است  اثرگذار  و  خالق  کارآفرینی 
جهانی و کمک های مالی بین المللی. آینده آفریقا متعلق به 
کسانی است که با ارائه راه حل های خالقانه معضالت قاره 

را حل کنند.
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ا�ن از  نک �ب گزارش �ب

د آی یس �ت در کشاورزی  اکر�ب

یقا�ی کشورهای  آفر

آی سی تی 
نجات بخش

  مترجم: آریا حبیبی

موانع کشاورزی در آفریقا 
ــل  ــه دلی ــا ب ــد ســایر بخش ه ــا مانن کشــاورزی در آفریق

عوامــل زیــر ســودمند نبــوده اســت.
- سرمایه گذاری پایین در مناطق روستایی

ــه  ــرایط ناعادالن ــا و ش ــه بازاره - دسترســی نامناســب ب
ــازار ب

- دسترسی نامناسب به فناوری های پیشرفته
- زیرساخت ضعیف

- هزینه های باالی تولید و حمل و نقل
ــا  ــه دارایی ه ــی ب ــیتی در دسترس ــارن جنس ــود تق - نب

ــات و خدم
- درگیری ها

HIV بیماری -
- بالیای طبیعی

- جنگل زدایــی، تخریــب محیــط زیســت و از دســت 
ــتی ــوع زیس دادن تن

- وابستگی به کمک خارجی ها

برنامه استراتژیک آی سی تی برای صنعت کشاورزی که 
بزرگ ترین بخش اقتصادی در اکثر کشورهای آفریقایی 
است، بهترین فرصت برای رشد اقتصادی و کاهش فقر 
در این قاره را ارائه می دهد. امنیت غذایی برای بقای 
افراد، خانواده ها و در نهایت ملت ها مهم است. با این 
حال، بخش کشاورزی آفریقا نیز در 40 سال گذشته 
با افول روبه رو شده است. کشاورزان فقیر اکثرا فقیر 
باقی می مانند زیرا 73 درصد افرادی که در نواحی 

روستایی زندگی می کنند با کمتر از یک دالر در روز 
امرار معاش می کنند. گزارش زیر بخشی از گزارش بانک 
جهانی است که به وسیله فناوری اطالعات و ارتباطات 

و تکنولوژی منابع آب کشاورزی در آفریقا مدیریت 
شده و توانسته است بهره وری منابع آبی را باال ببرد. 
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ــاورزان  ــت و کش ــنتی اس ــا س ــا عمدت ــاورزی آفریق کش
نــوع  ایــن  اداره اش می کننــد.  و چوپان هــا  کوچــک 
کشــاورزی از بارندگــی آب خــود را تامیــن می کنــد، 
بحرانــی،  اطالعــات  بــه  و  دارد  پایینــی  تولیــد 
ــی  ــی دسترس ــطه مال ــات واس ــازار و خدم ــهیالت ب  تس

ندارد.
نقــش آی ســی تی در حــل ایــن چالش هــا در حــال 
آی ســی تی  دســتگاه های  زیــرا  اســت؛  افزایــش 
ــه  ــت - ب ــا تبل ــراه ی ــای هم ــد تلفن ه ــخصی - مانن ش
شــکل گســترده تری در دســترس هســتند. هنگامــی 
وســیع تر  ذی نفــع  در سیســتم های  آی ســی تی  کــه 
ــد  ــادی و رش ــعه اقتص ــد توس ــود، می توان ــه می ش تعبی
ــکاف هایی  ــد و ش ــته باش ــراه داش ــه هم ــادی را ب اقتص
را کــه در زمینــه دانــش هســتند، کمتــر کنــد. از 
ــده ای  ــور فزاین ــه ط ــل ب ــاوری موبای ــر، فن ــوی دیگ س
ارائــه  بــرای  منتخــب  فنــاوری  یــک  عنــوان  بــه 
خدمــات و راه  حل هــای آی ســی تی بــه کار گرفتــه 
در  آی ســی تی  از  گســترده تر  اســتفاده  می شــود. 
ــت  ــع اهمی ــی ذی نف ــروه اصل ــج گ ــرای پن ــاورزی ب  کش

استراتژیک دارد:
- کسب و کارها، انجمن ها و سازمان های دیگر

و  ســازمان یافته  انجمن هــای  و  افــراد  کشــاورزان،   -
ســمی غیر ر

- محققان، مربیان و دبیران
- دولــت شــامل وزارت کشــاورزی و ســایر ادارات و 

مربــوط ســازمان های 
و  مصرف کننــدگان  عنــوان  بــه  هــم  شــهروندان   -
ــق  ــال از طری ــرای مث ــط زیســت؛ ب ــان محی ــم نگهبان ه

مدنــی. جامعــه  ســازمان های 
می توانــد  آی ســی تی  کــه  راه هایــی  شناســایی  در 
ــات  ــه حی ــدن چرخ ــد، دی ــک کن ــاورزی کم ــه کش ب
ســه مرحله ای  فراینــد  یــک  عنــوان  بــه  کشــاورزی 

ســودمند اســت )شــکل یــک(:
- پیــش از  کشــت: امــوری از جملــه انتخــاب محصــول، 
انتخــاب زمیــن، تعریــف تقویــم، دسترســی بــه اعتبــار و...

جملــه  از  امــوری  محصــول:  برداشــت  و  کشــت   -
ورودی،  مدیریــت  زمیــن،  در  کاشــت  و  آماده ســازی 

و... مدیریــت آب و کــود، مدیریــت آفــات 
بازاریابــی،  جملــه  از  امــوری  برداشــت:  از  پــس   -
حمل و نقــل، بســته بندی، پــردازش مــواد غذایــی و...

کمــک  چگونگــی  جنبه هــای  از  برخــی  از  البتــه 
از  اســتفاده  قبیــل  از  کشــاورزی،  بــه  آی ســی تی 
)GIS( بــرای  جغرافیایــی   اطالعــات  سیســتم های 
مــداوم  طــور  بــه  زمیــن  از  اســتفاده  برنامه ریــزی 
اســتفاده نمی شــود امــا در مــوارد دیگــر، ماننــد انطبــاق 

نیســت.  این  گونــه  اقلیمــی  تغییــرات 
ــرای  ــای مفیــدی ب ــن چارچــوب مبن ــن، ای ــا وجــود ای ب

ــود. ــتفاده می ش ــت و از آن اس ــل اس ــه و تحلی تجزی

تجزیه و تحلیل وضعیت زمین
بررســی چشــم انداز جهانــی، بســیاری از نمونه هــای 
موفــق اســتفاده از آی ســی تی در کشــاورزی را نشــان 
ــا  ــه آفریق ــوط ب ــای مرب ــته اند رونده ــه توانس ــد ک می ده

ــد.  ــایی کنن را شناس

پلتفرم های مشترک برای 
سهامداران کشاورزی

ــرای ســهامداران کشــاورزی،  سیســتم اطالعاتــی یکپارچــه ب
تکثیــر داده هــا را بــه حداقــل می رســاند و ثبــات را تضمیــن 
می کنــد، همچنیــن یکپارچگــی داده هــا را بهبــود می بخشــد 
و می توانــد بــه طیــف وســیعی از نیازهــای اطالعاتــی اشــاره 
ــان  ــا اطمین ــد سفارشــی شــوند ت ــد. سیســتم ها می توانن کن
حاصــل شــود کــه کاربــر به راحتــی می توانــد از آن هــا 
ــت.  ــده اس ــب پیچی ــن  کار اغل ــد ای ــد؛ هر چن ــتفاده کن اس
ــم  ــبتا ک ــداری نس ــرای نگه ــده ب ــان صرف ش ــه و زم هزین
ــد  ــر می توان ــاز کارب ــورد  نی ــای م ــزان آموزش ه ــت و می اس
کاهــش پیــدا کنــد. یــک نمونــه از ایــن سیســتم ها، سیســتم 
DrumNet اســت؛ شــبکه ای از مراکــز پشــتیبانی در کنیــا که 
ــی و ســایر  ــی، بازاریاب ــات مال ــل محصــوالت و خدم در تحوی

ــای  ــات در چرخه ه ــات و خدم ــک- اطالع ــکل ی ش
ــد ــول متفاوتن ــف محص مختل

 DSS MISS ،1- سیســتم های اطالعاتــی شــامل
و...  GIS

2- یادگیری و مبادله دانش )آی سی تی(
3- راه حل های مدل سازی

4- دستگاه های حسگر و مجاورت
5- راه حل های شبکه های مبتنی بر آی سی تی

ــک/  ــارت الکترونی ــن )تج ــارت آنالی ــزار تج 6- اب
ــی( ــک موبایل ــارت الکترونی تج



دانش بنیان  شماره بیست ونهم بهمن ماه 1397

47

ــود. ــتفاده می ش ــات، از آن اس اطالع

اشتراک دانش کشاورزی الکترونیک 
از سوی سهامداران چندگانه

مشــارکت های پژوهشــی بیــن ســهامداران چندگانــه از جملــه 
کشــاورزان، متخصصــان توســعه، مربیــان و دانشــمندان، 
مــورد  در   تحقیــق  روی  آن هــا  دارد.  بســیاری  مزایــای 
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــان م ــش زم ــات، کاه ــن موضوع مرتبط تری
تکمیــل تحقیــق و بهبــود کارایــی و کارایــی فراینــد تحقیــق 
کاربــردی  برنامه هــای  از  مثال هایــی  می کننــد.  تمرکــز 
ــه اشــتراک گذاری دانــش کشــاورزی شــامل  آی ســی تی در ب
ــرار  ــدف ق ــی و ه ــل فضای ــه و تحلی ــرای تجزی ــی تی ب آی س
ــک،  ــر ریس ــت بهت ــرای مدیری ــی تی ب ــا، آی س دادن برنامه  ه
ــوزش  ــاورزان، آم ــه کش ــی ب ــات مال ــرای خدم ــی تی ب آی س
الکترونیــک و گردهمایــی مجــازی بــرای ســهامداران کوچــک 

می شــود.

نقش فناوری تلفن همراه در 
کشاورزی الکترونیک

 RFID ،اســکنر بارکــد ،GPS تلفن هــای همــراه، سیســتم های
r ریــدر و ریدرهــای کارت هوشــمند نمونــه ای از فناوری هایــی 
ــره  ــدن و ذخی ــط، خوان ــرای ضب ــد ب ــه می توانن ــتند ک هس
ــتری  ــزای بیش ــال، اج ــن ح ــا ای ــوند. ب ــتفاده ش ــا اس داده ه
سیســتم های  و  ارتباطــی  شــبکه های  اینترنــت،  ماننــد 
و سیســتم های  داده هــا  امنیــت  ارائــه  )بــرای  نظارتــی 
اســتاندارد بــرای کدهــا( جهــت تکمیــل دســتگاه های ورودی 
و خروجــی ضــروری هســتند. یــک نمونــه از نقــش فنــاوری 
تلفــن همــراه، برنامــه GSMGS mAgri اســت کــه هــدف آن 
شناســایی و تامیــن فرصت هــای ارتباطــات بــه وســیله تلفــن 
ــال،  ــرای مث ــت. ب ــاورزی اس ــره ارزش کش ــراه در زنجی هم
 mFarmer)mFarmerInitiative   صنــدوق مالــی ابتــکار
ــدا  ــل و ملین ــاد بی ــکاری بنی ــا هم ــال 2011 ب Fund( در س
ــر  ــداف زی ــه اه ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ــس و USAID ب گیت

ــد: ــدازی ش ــی و راه ان طراح
ــن  ــیله تلف ــه وس ــات کشــاورزی ب ــعه اطالع ــک توس - تحری
ــه از نظــر تجــاری  ــات مشــاوره کشــاورزی ک ــراه و خدم هم

ــدار باشــند. پای
ــاورزان  ــره وری کش ــد و به ــر درآم ــه ب ــی ک ــاد خدمات - ایج

تاثیــر می گــذارد.
ــود  ــدازی و بهب ــرای راه ان ــا ب ــرای اپراتوره ــع ب - کاهــش موان

.mFarmer خدمــات
ــات  ــات اطالع ــه خدم ــرای ارائ ــدل ب ــد م ــش و تایی - آزمای

کشــاورزی از طریــق تلفن هــای همــراه.
.mFarmer ارتقای فرهنگ اشتراک دانش در اکوسیستم -

در  پروژه هایــی  از   mFarmer ابتــکار  مالــی  صنــدوق 
ــا،  ــا، کنی ــی، غن ــا )اتیوپ ــرای آفریق ــوب صح ــورهای جن کش
مــاالوی، مالــی، موزامبیــک، نیجریــه، روانــدا، تانزانیــا، اوگانــدا 

و زامبیــا( حمایــت می کنــد. 

یکــی دیگــر از مثال هــای اســتفاده از تکنولــوژی تلفــن همــراه 
ــا  در کشــاورزی، سرویســی اســت کــه از ســال 2005 در غن
فعالیــت می کنــد. شــاخص کاالی غنــا Esoko (EGCI( یــک 
ــت  ــاخص قیم ــه ش ــت ک ــتایی اس ــات روس ــرم ارتباط پلتف
کاالهــای بــازار را کــه شــامل اطالعــات مربــوط بــه کاالهــای 
ــی  ــاخص هفتگ ــن ش ــد. ای ــر می کن ــت، منتش ــی اس فیزیک
ــی را  ــی و خرده فروش ــت عمده فروش ــود و قیم ــر می ش منتش
دنبــال می کنــد و هدفــش ایجــاد درآمــد بــرای کشــاورزان از 
 Esoko طریــق ایجــاد بازار هــای ســالم اســت. در حــال حاضــر
در 10 کشــور در آفریقــا فعــال اســت و دارای توافقنامه هــای 
ــش  ــای بخ ــامل پروژه ه ــه ش ــت ک ــی اس ــکاری مختلف هم

ــود. ــاز می ش ــراکت های ُمج ــاورزی و ش ــی کش عموم

قابلیت ردیابی
تقاضــای مصرف کننــده بــرای کیفیــت و ایمنــی مــواد غذایــی 
ــد محصــوالت  ــی تولی ــر ردیاب ــد بیشــتری ب ــه تاکی منجــر ب
بازارهــای جهانــی  کشــاورزی شــده اســت؛ به ویــژه در 
ــط  ــامل ضب ــاورزی ش ــش کش ــی در بخ ــعه یافته. ردیاب توس
اطالعــات مربــوط بــه حیوانــات و مــواد غذایــی می شــود تــا 
مــوردی کــه از طریــق یــک زنجیــره عرضــه جهانــی عرضــه 
می شــود از مبــدا، در کل زنجیــره ارزش ردیابــی شــود؛ 
بــرای مثــال، ردیابــی راه دور در میــان تولید کننــدگان قهــوه 
کاســتاریکا و مکزیــک نمونه هایــی از اجــرای موفــق ایــن کار 
ــردازش  ــه پ ــت. کارخان ــعه اس ــال توس ــورهای در ح در کش
ــرای خشــک  Coopetarrazes از تکنولوژی هــای پیشــرفته ب
کــردن قهــوه، پوســت کنــدن، مرتب ســازی و حمل و نقــل آن 
اســتفاده می کنــد. ایــن شــرکت همچنیــن خریــد قهــوه بــه 
ــو  ــال و 2600 عض ــکا در س ــون دالر امری ــش میلی ارزش ش
ــان  ــد و اطمین ــی می کن ــت ردیاب ــول برداش ــود را در ط خ
حاصــل می کنــد کــه ایــن خریدهــا مقرون به صرفه انــد. 
ــداری  ــه دام ــوط ب ــه مرب ــوردی ک ــات م ــی از مطالع در یک
می شــود نیــز بــر ردیابــی تمرکــز شــده اســت؛ ایــن دو مــورد، 

ــد. ــه می دهن ــی ارائ ــت ردیاب ــف از قابلی ــدگاه مختل دو دی

بیمه کشاورزی
ــه  ــت چرا ک ــش اس ــال افزای ــاورزی در ح ــه کش ــت بیم اهمی
ــت،  ــی اس ــرات اقلیم ــی از تغیی ــه ناش ــوا ک ــای آب و ه الگوه
باعــث افزایــش نوســان در تولیــد غــذا و قیمــت مــواد غذایــی 
می شــود. از بیمــه کشــاورزی در کشــورهای توســعه یافته 
بــرای مقابلــه بــا شــرایط بــد آب وهوایــی اســتفاده می شــود، 
ــاورزان  ــرای کش ــژه ب ــا، به وی ــه آن در آفریق ــی ب ــا دسترس ام
ــرای  ــاورزی ب ــه کش ــت. بیم ــدود اس ــیار مح ــک، بس کوچ
و  آبزی پــروری  جنگلــداری،  اســب،  پــرورش  دامــداری، 
آی ســی تی می توانــد  اعمــال می شــود.  نیــز  گلخانه هــا 
نقــش مهمــی در فراینــد مشــارکت در کشــاورزی ایفــا کنــد. 

ماننــد:
- تسهیل در دسترسی به اطالعات و خدمات به ذینفعان

- ارائــه اطالعــات پیش بینــی دربــاره شــرایط آب و هــوا و 
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ــازار ــت ب ــت قیم موقعی
- ارائه خدمات بهتر و تسهیل سریع خدمات و مطالبات

- نظارت و ردیابی بازپرداخت حق بیمه
- تضمیــن یــک رابــط کاربــری بهتــر بیــن بیمه گــر و 
ــه ــر مزرع ــی ب ــالت مبتن ــرای معام ــژه ب ــده، به وی بیمه کنن
و  تخصصــی  روســتایی  بیمــه  محصــوالت  توســعه   -

فــه  ن به صر و مقر
- بهبود روش های شکایات

آی سی تی در توسعه روستایی
ارائــه  بــرای  چند منظــوره  اجتمــاع  مراکــز  از  می تــوان 
ــه جمعیت هــای دور اســتفاده کــرد؛  اطالعــات و ارتباطــات ب
بــرای مثــال در بوتــان، مراکــز اطالعاتــی جامعــه )CIC( بــرای 
ارائــه خدمــات بــه یــک جمعیــت پراکنــده کــه در زمین هــای 
کوهســتانی و جنگلــی زندگــی می کنند، ســاخته شــده اســت 
و اتصــال آنتــن و اتصــال تلفنــی را بــه طــرز قابل مالحظــه ای 
گرانقیمــت کــرده اســت. هــدف آن هــا ارائــه خدمــات پایــدار 
ــت  ــت. دول ــتایی اس ــق روس ــی تی در مناط ــاری آی س و تج
ــی  ــه محل ــردی از جامع ــد و ف ــم می کن ــزات را فراه تجهی
بــرای ارتقــا و حفــظ ایــن خدمــات مشــغول بــه کار می شــود. 
ــه و پیشــرفته  ــوزش پای ــات موجــود در CIC شــامل آم خدم
کامپیوتــر، دسترســی بــه اینترنــت، امکانــات تلفــن، اطالعــات 
و فرم هــای دولتــی و امکانــات لمینیــت و اســکن اســت. 
اتصــال پهنــای بانــد، خدماتــی عالــی را بــه مــردم روســتایی 
ــرای  ــه آن ب ــفر و هزین ــان س ــه زم ــد. درنتیج ــه می ده ارائ
روســتاییان و کشــاورزان کاهــش می یابــد و فرصت هــای 

ــود. ــاد می ش ــتغال ایج اش

ارزیابی آفریقا
ــی و  ــن شــیوه های جهان ــل چشــم انداز، بهتری ــه و تحلی تجزی
ــه  ــه می دهــد، امــا اســکن آفریقــا ب نمونه هــای جهانــی را ارائ
موفقیــت کشــاورزی الکترونیــک در آفریقــا نــگاه بهتــری دارد.

ــا راه حل هــای آی ســی تی در بخــش کشــاورزی  اســکن آفریق
ــایی  ــا را شناس ــت آن ه ــل موفقی ــم و دالی ــا را فراه در آفریق
ــن عوامــل  ــود می بخشــد. ای ــن راه حل هــا را بهب ــد و ای می کن
موفقیــت، از مطالعــه نمونه هایــی کــه از آی ســی تی اســتفاده 
کرده انــد بــه وجــود آمده انــد و در گزارشــی کامــل بــا جزئیــات 

شــرح داده شــده اند. برخــی از ایــن عوامــل عبارتنــد از:
- اســتفاده از آی ســی تی بــرای جمــع آوری ذینفعــان مختلــف 

)DrumNet( در بخش کشــاورزی کنیــا
- خدمــات مبتنــی بــر اس ام اس کــه از ســوی اتحادیــه 

ــت ــه اس ــعه یافت ــا توس ــی زامبی ــاورزان مل کش
- اســتفاده کشــاورزان از آی ســی تی بــرای بــه اشــتراک 
ــی  ــردازش و بازاریاب ــد، پ ــد تولی ــای جدی ــتن مهارت ه گذاش

ــو در بورکینافاس
- بیمــه کشــاورزی مبتنــی بــر شــاخص در کشــاورزِی کنیــا 

)Kilimo Salama(
- اســتفاده از ICI بــرای بهبــود جنگلــداری در لیبریــا 

)LiberFor(
- فنــاوری تلفــن همــراه بــه عنــوان »تغییردهنــده بــازی« در 

)MXit( آفریقــای جنوبــی
- فناوری هــای موبایــل کــه توســط GSMA بــه عنــوان یــک 
ابتــکار عمــل بــرای کاهــش مســائل مربــوط بــه ایمنــی مــواد 

)mAgri( ــتفاده می شــود ــی اس غذای
دالیل موفقیت مثال ها:

- بــه ارزش اقتصــادی واقعــی، بــه دلیــل صرفه جویــِی ناشــی 
ــا افزایــش درآمــد یــا ســودآوری،  از اســتفاده از آی ســی تی ی

افــزوده شــد.
- زبــان و رســانه ای کــه بــرای ارتبــاط بــا کشــاورزان اســتفاده 
می شــد، عامــل مهمــی در پاســخ دهی کشــاورزان بــه برنامــه 

. د بو
ــان  ــتفاده از ذینفع ــا اس ــوب ب ــرای خ ــازی و اج - مفهوم س

متعــدد در مشــارکت های برنــده - برنــده.
- بــا اســتفاده از قهرمانــان محلــی بــه عنــوان تســهیل کننده، 
ــت،  ــتیبانی و دول ــز پش ــای مرک ــهامداران، اپراتوره ــن س بی
ــرای  ــروری ب ــری ض ــن عنص ــد. ای ــود می آی ــه وج ــاد ب اعتم

ــروژه اســت. موفقیــت در هــر پ
ــا  ــا ترکیــب خدمــات بســیاری، همــراه ب - پروژه هــا اغلــب ب
ــه منظــور جامــع شــدن آن هــا  ــی، ب ــا اصل ــه ی ــات اولی امکان

ــوند. ــل می ش تکمی
بــرای دولــت، در اجــرای  از ســاختاری شناخته شــده   -
ــه  ــزوده ای ک ــار اف ــا اعتب ــه ب ــود ک ــتفاده می ش ــروژه ای اس پ

ــود. ــکار ش ــوآوری و ابت ــب ن دارد، موج
- از آن جــا کــه مســائل مربــوط بــه پذیــرش تلفــن همــراه و 
ــِن  پوشــش ســیگنال مشکل ســاز اســت، رســانه های جایگزی

محلــی بــرای حــل ایــن مشــکل، دســت بــه کار شــدند.
ــود،  ــاد می ش ــی ایج ــطح محل ــل در س ــک راه ح ــی ی - وقت

ــد. ــاد می کن ــتم ایج ــتری در سیس ــاد بیش ــی و اعتم ایمن
ــرکت  ــوزش ش ــتقیم در آم ــور مس ــه ط ــاورزان ب ــر کش - اگ
داشــته باشــند و بتواننــد راه حــل ارائــه دهنــد، ایــن مســئله 

ــز بســیار مفیــد اســت. ــرای اعضــای جامعــه نی ب
- بــا افزایــش مقیاســی کــه در آن دانــش و تکنیک هــای جدید 
ــه،  ــای معامل ــش هزینه ه ــا کاه ــرد و ب ــال ک ــوان اعم را می ت
آی ســی تی کمــک می کنــد تــا مدل هــای کســب و کار پایــدار 

را بــر اســاس بخــش خصوصــی ایجــاد کنیــم.
ــایی  ــه شناس ــادر ب ــخصا ق ــاورزان ش ــه کش ــواردی ک - در م
یــک راه حــل مرتبــط بــا فنــاوری هســتند، بیشــتر تمایــل بــه 

ــد. ــرش و اســتفاده از آن دارن پذی
ــی تی،  ــم آی س ــوذ ک ــرخ نف ــواد و ن ــا س ــی ب - در حوزه های
اســتفاده از یــک رســانه مناســب بــرای موفقیــت ایــن 

ســرمایه گذاری مهــم اســت.
- مهــم اســت کــه منافــع و تعهــد بلند مــدت در میــان همــه 

کســانی کــه درگیــر هســتند، ایجــاد شــود.
ــواره  ــوژی ماه ــب تکنول ــق کشــاورزی، تصوی ــه دقی - در مطالع
منجــر بــه کاهــش هزینه هــای عملیاتــی و افزایش عملکرد شــد.
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استفاده بیشتر از آی سی تی برای 
افزایش بهره وری آبیاری

ــرای افزایــش اســتفاده از  ــزرگ ب ــر دو فرصــت ب در این جــا ب
ــش  ــرای افزای ــدی، ب ــای کلی ــوان زمینه ه ــه عن آی ســی تی ب
ــا  ــن فرصت ه ــم. ای ــد کشــاورزی تمرکــز می کنی ســریع تولی
عبارتنــد از: بهبــود ردیابــی دام و محصــوالت و افزایــش 

ــاری محصــوالت. ــره وری در آبی به
ــه  ــت ک ــده اس ــان داده ش ــان نش ــاط جه ــیاری از نق در بس
ــی و  ــد کارای ــاری می توان ــوب آبی ــای خ ــتفاده از روش ه اس
ســود دهی محصــول را صــد برابــر افزایــش دهــد. روش هــای 
آبیــاری کارآمــد، رطوبــت مناســب را بــرای محصــوالت ایجــاد 
می کنــد و در دوره خشکســالی می تــوان بــر کمبــود آب 
غلبــه کــرد. بیــش از یــک چرخــه محصــول در ســال می تواند 
ــدی،  ــع تولی ــام مناب ــر از تم ــتفاده موث ــد و اس ــه دســت آی ب
می توانــد بــه طــور چشــمگیری بهبــود یابــد. فشــار بــر منابــع 
ــد کاهــش  ــز می توان ــه در حــال کاهــش هســتند نی ــی ک آب
ــت  ــوان تح ــتری را می ت ــای بیش ــه زمین ه ــد و درنتیج یاب
ــی تی  ــق آی س ــره وری از طری ــش به ــرار داد. افزای ــاری ق آبی
ــر راندمــان آبیــاری داشــته باشــد.  ــد تاثیــر مثبتــی ب می توان
مصــر تقریبــا بــه رودخانــه نیــل وابســته اســت. 85 درصد آب 
ــه  ــاری اســتفاده می شــود. دو جنب ــرای آبی ــه، ب ــن رودخان ای
جداگانــه اســتفاده از آی ســی تی در مدیریــت آبیــاری در  
مصــر برجســته شــده اســت. جنبــه اول، یــک برنامــه اقــدام 
مشــترک مدیریــت منابــع آب اســت کــه وزارت منابــع آب و 
آبیــاری در مصــر آن را در واکنــش بــه افزایــش تقاضــا بــرای 
آب اجــرا کــرد، در حالــی کــه گزینه هــای افزایــش تامیــن آب 
ــر  ــزار کیلومت ــش از 22 ه ــروژه در بی ــن پ محــدود اســت. ای
ــد  ــه عبارتن ــش داد ک ــی را پوش ــال اصل ــد و دو کان ــرا ش اج

ــود  ــدف بهب ــا ه ــروژه ب ــن پ ــه و Mit Yazid. ای از محمودی
مدیریــت آبیــاری و زهکشــی و افزایــش بهــره وری از مصــرف 

آب و خدمــات آب آشــامیدنی اجــرا شــد.
هــدف از ایــن طــرح بهبــود سیســتم های آبیــاری و زهکشــی 
ــن  ــه اول ای ــت. مرحل ــت آب اس ــازمانی مدیری ــاختار س و س
ــت  ــش 20  درصــدی محصــول شــد. مزی ــث افزای ــروژه باع پ
دیگــر آن، اســتفاده مجــدد از آب زهکشــی اســت. مرحلــه دوم 
ــه دارای عملکــرد  ــی ک ــزارع مگراب ــه م ــه در منطق ــا مداخل ب
ــی  میدان هــای ســبز اســت انجــام شــده اســت کــه در بیابان
ــت و  ــه اس ــعه یافت ــار توس ــعت  8500 هکت ــه وس ــی ب واقع
اکنــون کامــال آبیــاری می شــود و پایــه اقتصــادی کشــاورزِی 
آن منطقــه اســت. صــادرات )Magrabi( مغربــی بــه 38 
کشــور صــادر می شــود. یــک نمونــه ایــده آل از توســعه واحــد 
ــرای  ــوژی ب ــه از تکنول ــت ک ــادی اس ــدار اقتص ــع و پای جام
ــت.  ــرده اس ــتفاده ک ــود اس ــی خ ــت فعل ــه وضعی ــیدن ب رس
ــه انجــام  ــادر ب ــه طــور کامــل مســتقل هســتند و ق آن هــا ب
ــد  ــاک، آب و چن ــت خ ــرای مدیری ــای الزم ب ــام ویژگی ه تم
کشــت مختلــف. آزمایشــگاه های مجهــزی در مزرعــه وجــود 
دارد کــه بخشــی از یــک برنامــه کنتــرل کیفیــت یکپارچــه 
ــتم  ــک سیس ــه دارای ی ــد و کل مجموع ــکیل می دهن را تش
آبیــاری کامــال تجمیع شــده و مجزاســت کــه یــک مهنــدس 
ــور  ــر عب ــام آب از فیلت ــت. تم ــرده اس ــزی  ک آن را برنامه ری
 fertigation می کنــد و تمــام آب عبور کــرده از نظــر خلــوص
ــک  ــود، ی ــی اســتفاده از ک )کوددهــی( تســت می شــود، یعن
روش نرمــال اســت. بــر کارایــی مصــرف آب بــه طــور مــداوم 
ــرای  ــل ب ــی در مح ــتگاه هواشناس ــود. از ایس ــارت می ش نظ
ــت و  ــن رطوب ــری، تعیی ــارات تبخی ــا و بخ ــر دم ــارت ب نظ
ــود. ــتفاده می ش ــاری اس ــِت آبی ــزی درس ــهیل برنامه ری تس

مصر: استفاده از آی سی تی باعث افزایش بهره وری آبیاری می شود
تحقیقات وسیع در مصر نشان می دهد که:

- سیسـتم های موجـود در زمینـه آی سـی تی که بعضـی از انجمن هـای مزرعـه دار تجـاری در عملیات کشـاورزی در 
سـطح وسـیع از آن اسـتفاده می کننـد، کارایی مصـرف آب را افزایش داده و سـود بیشـتری دارد.

- تجربـه کسب شـده توسـط بخـش بـزرگ آبیـاری تجـاری می توانـد بـه عنـوان یـک پلتفـرم ارزشـمند بـرای 
سیسـتم های جامع تـر آی سـی تی  اسـتفاده شـود و در نتیجـه بـه جوامـع زراعتـی بیشـتری در مصر می توان دسـت 

یافـت و ایـن امـر موجـب بهبـود اسـتانداردهای زندگی می شـود.
- اسـتفاده وسـیع از آی سـی تی می توانـد فرصت هـای سـازمان های دولتـی را بـرای ارائه خدمـات متنوع بـه تمامی 

جوامـع مرتبط با کشـاورزی فراهـم کند.
- سـرمایه و هزینه هـای عملیاتـی درگیـر در رونـق طیف وسـیعی از عملکرد هـای مبتنی بر آی سـی تی، در مقایسـه 

بـا مزایای بزرگ، بسـیار کم اسـت.
- سـازمان های کمک  کننـده بین المللـی می تواننـد بـا تمرکـز بـر تالش های مالـی برای تشـدید سیسـتم های آبیاری 

مبتنـی بر آی سـی تی، بـه کمک مصـر بیایند.
- از ایـن سیسـتم ها همچنین می توان در بسـیاری از کشـورهای آفریقایی اسـتفاده کـرد و می توان انتظار داشـت که 

همیـن مقـدار ثـروت ایجاد کننـد، البته به شـرطی که یـک محیط مجهز ایجاد شـود.
- سـرمایه گذاری در اسـتفاده بیشـتر از آی سـی تی بـرای بهبـود تولیـد محصـول تحـت آبیـاری، می توانـد مزایـای 

بیشـتری نسـبت بـه سـرمایه گذاری های دیگر داشـته باشـد.
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برای  بود  امیدوارکننده  و  مهم  بسیار  اما  کوتاه،  اگرچه  خبر 
که  داد  خبر  ستاری  سورنا  دکتر  ایران.  استارت آپی  جامعه 
بیمه قرارداد برای استارت آپ ها لغو خواهد شد. یکی از موانع 
کسب وکارهای مجازی که مدت ها بود از آن گالیه مند بودند و 
به فکر راهکاری برای برداشتن این مانع از پیش پای خود. حاال 
استارت آپ های  رئیس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون  وعده 
ابتدای  در  حداقل  هستند  تالش  در  که  را  بزرگ  و  کوچک 
فعالیت خود با حداقل هزینه به پیش بروند امیدوار کرده که 
یکی از مهم ترین مشکالت بیمه ای آن ها حذف شود. به بهانه 
این خبر به سراغ استارت آپی ها رفته ایم و از آن ها پرسیده ایم 
باید  فرایندهایی  چه  شیرین  وعده  این  شدن  نهایی  برای 
اجرایی شود و چه نهادهایی باید به میدان بیایند. از آن جا 
که یک پای همه مسائل و دغدغه های بیمه ای، سازمان تامین 
اجتماعی است به سراغ یکی از کارشناسان ارشد این سازمان 
هم رفته ایم تا از زبان این نهاد بیمه ای هم راهکارهای حذف 
بیمه قرارداد برای استارت آپ ها را بشنویم. به هر روی به نظر 
می رسد عزم دولت و نهادهای حاکمیتی برای رفع موانع پیش 
روی استارت آپ ها و کسب وکارهای مجازی بیش از هر زمان 
دیگری شده است. در این میان، میدانداری معاونت علمی و 
فناوری با توجه به ارتباط نزدیکی که این نهاد با اکوسیستم 
به  گذشته  سال  چند  در  که  مقبولیتی  و  دارد  استارت آپی 
واسطه همین تعامل به وجود آمده، می تواند امیدواری ها را در 

نتیجه بخش بودن این عزم بیشتر کند.

ن  �ی ای ییک از همم �ت ونده ای �ب �پ

ن روزهای  دغدغه های ا�ی

استارت آپ ها که به نظر یم رسد 

طرف شدن است در حال �ب

 استارت آپ ها 
معاف از بیمه قرارداد
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اوایل دی ماه، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در حاشیه بازدید از پارک علم و 
فناروی پردیس خبر داد که بر اساس توافق با بیمه 

مرکزی، استارت آپ ها صرفا ملزم به بیمه کردن 
کارکنان خود شده اند و برای قراردادهای خود الزامی به 
بیمه ندارند. در همین رابطه با داوود سعدزاده منافی، 
معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت وگویی 
داشتیم و آخرین وضعیت این توافق را جویا شدیم.

مشاور معاونت بیمه ای 

یع از  ن اج�ت م�ی سازمان �ت

شنامه 14/12 یم گوید؛ ن �ب

یک امتیاز ویژه برای 
شرکت های دانش بنیان

  عالیه عزتی 
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بخشنامه 14/12 چیست؟
داوود سعدزاده، در رابطه با خبری که مبنی بر حذف بیمه 
»اگر  داد:  توضیح  شد،  منتشر  استارت آپ ها  برای  قراردادها 
مجموعه ها  بودن  دانش بنیان  ذی صالح،  و  رسمی  مراجع  از 
تایید شود، بر اساس بخشنامه 14/12 که به صورت خاص 
برای این دسته از شرکت ها تنظیم شده، آن کارگاه را تولیدی 
صنعتی فنی در نظر گرفته و براساس اطالعات داخل کارگاه و 
روندی که داخل آن اتفاق می افتد، بدون اعمال ضریب برای 
آن ها مفاصا حساب صادر می شود؛ برای ما هم مالک همان 
پرداختی های داخل دفتر مرکزی شرکت اصلی است و از طریق 

حسابرسی همان دفاتر انجام شده و مطالبه می کنیم.«

بررسی موضوع بیمه قرارداد 
برای استارت آپ ها

او موضوع بیمه قراردادها برای استارت آپ ها را به این صورت 
مطرح کرد: »اگر بخواهیم در رابطه با استارت آپ ها صحبت کنیم، 
می دانیم که استارت آپ ها الزاما دانش بنیان نیستند و اساسا تعریف 
استارت آپ با دانش بنیان متفاوت است. قرار بر این است که ما 
برای تعیین نحوه پوشش بیمه ای استارت آپ ها، تفاهمنامه ای با 
مرکز ملی فضای مجازی داشته باشیم.« معاون بیمه ای تامین 
اجتماعی ادامه می دهد که مرکز ملی فضای مجازی، از طریق 
شورای عالی فضای مجازی متولی شده است تا به صورت گروهی 
فهرست استارت آپ ها را در قالب یک لیست اعالم کند و همه 

آن ها در قالب همان لیست بیمه شان را پرداخت کنند.

هنوز بخشنامه ای بابت 
استارت آپ ها صادر نشده

و  نشده  منعقد  تفاهمنامه هنوز  »البته  اشاره کرد:  سعدزاده 
امضای مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و رئیس مرکز ملی 
فضای بر آن نیست؛ بنابراین بخشنامه ای بابت استارت آپ ها 
اجتماعی  تامین  بیمه ای سازمان  صادر نشده است.« معاون 
در رابطه با وضعیت بیمه ای استارت آپ ها اضافه کرد: »امکان 
دارد شرایط یک استارت آپ به این صورت باشد که یک نفر به 
تنهایی اپلیکیشنی را نوشته و با یک سازمان قراردادی بسته 
و از طریق اجرای این قرارداد مبلغی را به عنوان حق الزحمه 
ارائه سرویس دریافت می کند؛ ممکن است این فرد  یا حق 
به تنهایی روی این قرارداد کار کرده باشد یا به همراه یک تیم 
این حاالت  از  باشد که هرکدام  انجام رسانده  به  را  این کار 
شرایط خاص خود را در محاسبات بیمه ای دارد.« او در ادامه 
به  را  کار  و  ندارند  شرکت  که  استارت آپ هایی  کرد،  اشاره 
تنهایی انجام می دهند، قطعا نوع محاسبه بیمه ای متفاوتی دارد 
با استارت آپی که کارگاه یا شرکت ثبت شده دارد و چند نفر 
هم در آن شرکت روی همان موضوع استارت آپی کار می کنند.

متولی استارت آپ ها، مرکز 
ملی فضای مجازی است

سعدزاده با اشاره به این که مرکز ملی فضای مجازی در جلساتی 
که تا االن داشتیم خود را متولی استارت آپ ها معرفی کرده 
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 است بیان کرد: »مرکز ملی فضای مجازی یا هر سازمان و نهاد 
دیگری که متولی استارت آپ ها شناخته می شود می تواند طی 
فراخوانی اعالم کند که تمامی افرادی که این شرایط را دارند و 
بخواهند که تمامی آن ها را شناسایی کرده و لیست آن ها را برای 
سازمان تامین اجتماعی تهیه می کند. در اصل متولی مشخص 
شده، بین ما و استارت آپ ها قرار گرفته و توافق می کنیم که 
با یک نرخ مشخص مثال 27درصد و حداقل دستمزد، لیست 
آن ها رد شود و در نهایت پرداختی را استارت آپ ها انجام داده و 

از خدمات کلی تامین اجتماعی برخوردار شوند.«
استارت آپ  که  است  این  »واقعیت  می دهد:   ادامه  سعدزاده 
موضوع نوپایی است؛ تعریف آن را ما می دانیم ولی هنوز در 
جامعه مشخص نیست و هر فرد ممکن است بنا بر تعریف 
دیگری  یا  است  استارت آپ  من  کسب وکار  بگوید  متفاوتی 
استارت آپ نیست. به هر صورت این ها مواردی است که هنوز 
به صورت قطع مشخص نشده پس اگر شخصی ادعا داشته 
باشد که من اپلیکیشنی نوشتم و آن را به شرکتی ارائه دادم و 
افرادی را که در این قالب مشغول به کار هستند بیمه کنید، 
ما می گوییم که استارت آپ بودن را مرکز ذیصالحی باید تایید 
چه  شامل  بودن  استارت آپ  شاخصه های  این که  حاال  کند؛ 

مواردی است هم باید بررسی شود.«

نگرانی سازمان تامین اجتماعی
معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی از بخشنامه 14/12 به 
عنوان یک امتیاز ویژه برای شرکت های دانش بنیان یاد کرد و 
ادامه داد: »بیشترین نگرانی سازمان در رابطه با سوابق بیمه ای 
تامین  هستند؛  مشغول  شرکت ها  این  در  که  است  افرادی 
اجتماعی به این دلیل ضریب را اعمال می کند که حق بیمه 
پرسنلی که در قالب قرارداد با شرکت ها کار می کنند پرداخت 
شود، در واقع سازمان این ضریب را به عنوان یک کنترل اعمال 
می کند که حتما وجه پرداخت شود؛ حال موضوعی که مطرح 
می شود این است که با اعمال نکردن ضریب، شرایط به نفع 
کارفرما و باعث نگرانی بیمه شدگان خواهد بود که آیا لیست 

بیمه شدگان به صورت کامل رد می شود یا خیر.« 

حمایت سازمان تامین اجتماعی 
از محصوالت داخلی 

او هدف از صدور بخشنامه 14/12 را حمایت از شرکت های 
دانش بنیان واقعی بیان کرد و گفت: »با صدور این بخشنامه، 
از  بخشی  نوعی  به  است  خواسته  اجتماعی  تامین  سازمان 
هزینه های تولید و بهای تمام شده محصوالت داخلی را کاهش 
دهد. هر چند که این مبلغ مقدار ناچیزی حدود 2 الی 2/5 
درصد از کل بهای تمام شده محصوالت است ولی ما هم در 
بحث حمایت از محصوالت داخلی و عدم موفقیت تحریم ها 
کمک کنیم؛ هر شرکتی که از سمت مرجع ذیصالح مربوطه به 
ما معرفی شود، حمایت های اعالم شده برایش اعمال می شود.« 
سعدزاده در پایان اشاره می کند که قراردادها در تهران، فقط 
در دو شعبه 13 و 27 رسیدگی می شود و در سایر استان ها هم 

بحث قرارداد تنها در یک شعبه خاص متمرکز است.



دانش بنیان  شماره بیست ونهم بهمن ماه 1397

56



دانش بنیان  شماره بیست ونهم بهمن ماه 1397

57

در گفت و گو �ب مد�ی اجرا�ی 

ریس شد گ« �ب استارت آپ »بید�ب

چرا حذف بیمه 
قرارداد دل 

اکوسیستم استارت آپی 
را شاد کرد؟

  زهرا طالب نژاد

چندی قبل بود که سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، از یک خبر خوش استارت آپی رونمایی 

کرد و گفت: »از این پس، استارت آپ ها صرفا ملزم به 
بیمه کردن کارکنان خود هستند و برای قراردادهای 
خود الزامی به پرداخت حق بیمه ندارند. این اقدام در 
توافق با سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است. 
درواقع، این روند از سه ماه گذشته اجرایی شده است 
و بر اساس آن استارت آپ های دارای گواهی از بنیاد 

نخبگان صرفا ملزم به بیمه کردن کارکنان خود شده اند 
و برای قراردادهای خود الزامی به بیمه ندارند.«
این خبر را می توان یکی از مهم ترین اتفاقات 

استارت آپی سال 97 دانست که موجی از واکنش های 
مختلف را در اکوسیستم استارت آپی به همراه 

داشت. حسین حسینی تبار، مدیر اجرایی استارت آپ 
بیدبرگ، است در گفت و گو با دانش بنیان به آثار 

این تصمیم مهم استارت آپی پرداخته است.
او 32 ساله، کارشناس ارشد مدیریت ریسک، ایمنی 
صنعتی است که مدیریت اجرایی بیدبرگ را بر عهده 
دارد. این استارت آپ در زمینه مشاوره بیمه، مالیات و 

امور حقوقی و ارائه مشاوره بیمه قراردادها به شرکت های 
مختلف فعالیت دارد. به قول خودش، این استارت آپ از 

شرکت های پیمانکار حقیقی تک نفره گرفته تا با سازمان های 
دولتی و در پروژه های سدسازی، همکاری و حضور دارد.

این استارت آپ از آبان 93 استارت خورده است و یک تیم 
هفت نفره به طور مستقیم و غیرمستقیم با 70 تا 80 نفر به 
صورت پیمانکاری در آن مشغول به فعالیت هستند. در این 
گفت و گو حسینی تبار به جزئیات خدمات ارائه شده از سوی 
این استارت آپ و در ادامه به بحث مهم لغو بیمه قراردادهای 

استارت آپ ها پرداخته است که در ادامه می خوانید.
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ــای کاری  ــی از حوزه ه ــه یک ــه این ک ــه ب ــا توج  ب
ــت،  ــه اس ــوص بیم ــاوره در خص ــرگ« مش »بیدب
در ابتــدا توضیحــی در مــورد مفهــوم »بیمــه 
ــان  ــه نظرت ــه ب ــد و این ک ــه دهی ــراردادی« ارائ ق
ــراه  ــه هم ــی ب ــه تبعات ــه، چ ــکل از بیم ــن ش ای

ــت؟ ــته اس داش
بیمــه قراردادهــا بــر اســاس مــاده 38 قانــون تامیــن 
ــون وقتــی یــک شــرکت  اجتماعــی اســت. طبــق ایــن قان
ــف  ــا موظ ــد، آن کارفرم ــا کار می کن ــک کارفرم ــرای ی ب
ــی  ــن اجتماع ــازمان تامی ــه س ــکار را ب ــن پیمان ــت ای اس
ــرد. آن  ــا آن شــرکت مفاصــا حســاب بگی ــد ت ــی کن معرف
ــه  ــا ارائ ــه کارفرم ــن مفاصــا حســاب را ب ــکار هــم ای پیمان
کنــد تــا پولــش را دریافــت کنــد. اگــر کارفرمــا ایــن کار را 
نکنــد، چنــد ســال بعــد حسابرســی تامیــن اجتماعــی بــه 
ــد کــه هــم بیمــه  ــور می کن ــد و او را مجب ســراغش می آی
ــی  ــن اجتماع ــه تامی ــه اش را ب ــم جریم ــکار و ه آن پیمان
ــه  ــکار وارد پروس ــس آن پیمان ــن پ ــد. از ای ــت کن پرداخ
ــد مفاصــا حســاب بگیــرد و در  ــا بتوان ــی می شــود ت طوالن
صــورت عــدم پرداخــت جریمــه را نیــز پرداخــت کنــد. بــه 
ــد  ــون تامیــن اجتماعــی بای ــن مــاده 38 قان نظــر مــن، ای
بــرای همــه کارفرماهــا و پیمانکارهــا حــذف شــود. چــون 
ایــن مــاده در حــال ضربــه زدن بــه اقتصــاد کشــور اســت. 
ــی  ــن اجتماع ــون تامی ــال 1354 در قان ــاده در س ــن م ای
گنجانــده شــده کــه در آن زمــان شــرکت های پیمانــکاری 
ــت  ــی اس ــال طبیع ــد. مث ــت بودن ــال فعالی ــی در ح بزرگ
کــه یــک شــرکت پیمانــکاری بــزرگ بــا 200 نفــر کارگــر 
بــرای ســاخت یــک ســد، مفاصــا حســاب بگیــرد. در حالــی 
کــه وضعیــت امــروز پیمانــکاری خیلــی فــرق کــرده اســت. 
امــروزه بــا شــرکت های پیمانــکاری کوچکــی روبــه رو 
هســتیم، مثــال یــک نفــر بــه عنــوان پیمانــکار بــه خاطــر 
200 هــزار تومــان بایــد ایــن پروســه طوالنــی را طــی کند.

ــخ  ــه تاری ــبت ب ــا نس ــروز م ــی ام ــات زمان ــع مختص در واق
تدویــن ایــن مــاده قانــون تغییــر کــرده اســت. شــرکت های 
ــکاری کوچــک و  ــه شــرکت های پیمان ــزرگ ب ــکاری ب پیمان
متوســط تبدیــل شــده اند، امــا ایــن قانــون همچنــان تغییــر 
ــی هــم  ــت پول ــا محدودی ــر م نکــرده اســت. از طــرف دیگ
بــرای ایــن مفاصــا حســاب نداریــم. یعنــی قــرارداد پیمانــکار 
بــا کارفرمــا چــه 10 هــزار تومــان باشــد و چــه 10 میلیــون 
ــرد کــه همیــن مســئله  ــد مفاصــا حســاب بگی ــان، بای توم
وزنــه ســنگینی بــه پــای تولیدکننــده و پیمانــکار می بنــدد.

ــون دارد، ایــن اســت  مشــکل دیگــری کــه ایــن مــاده قان
ــه  ــق بیم ــار ح ــکار دو ب ــی از پیمان ــن اجتماع ــه تامی ک
کارمندهایــش را دریافــت می کنــد. یــک بــار کــه 30 
ــه  ــاری ب ــه اجب ــی بیم ــان را ط ــوق کارکن ــد از حق درص
ــر  ــار دیگ ــک ب ــد و ی ــت می کن ــی پرداخ ــن اجتماع تامی
ــی  ــه 7/8 ال ــق بیم ــکاری ح ــرارداد پیمان ــم روی آن ق ه
16/67 درصــدی جداگانــه بــه تامیــن اجتماعــی پرداخــت 
ــوده  ــن ب ــون ای ــاده قان ــن آن م ــدف از تدوی ــد. ه می کن

ــا  ــه ب ــد ک ــا کارمن ــر ی ــرای کارگ ــی ب ــن اجتماع ــه تامی ک
ــه  ــق بیم ــت، ح ــکاری اس ــال هم ــکار در ح ــک پیمان ی
دریافــت کنــد تــا بــه هنــگام از کارافتادگــی، کارگــر بتوانــد 
ــن  ــه تامی ــی ک ــرد، در حال ــره بب ــه اش به ــای بیم از مزای
ــت  ــاری دریاف ــه اجب ــی بیم ــغ را ط ــن مبل ــی ای اجتماع

می کنــد.
در شــرایط فعلــی، تامیــن اجتماعــی بابــت ایــن کارگــر یــا 
کارمنــد حــق بیمــه 30 درصــدی دریافــت می کنــد، امــا بــه 
واســطه ایــن قانــون، مبلــغ دیگــری هــم بــه هنــگام عقــد 
ــه  ــد ک ــت می کن ــد دریاف ــکاری جدی ــرارداد پیمان ــک ق ی
ایــن کامــال غیرمنطقــی اســت. یعنی تامیــن اجتماعــی از دو 
قســمت پــول می گیــرد. همیــن مســئله قاعــده یکپارچگــی 
ــاده  ــن م ــه ای ــرا ک ــرد، چ ــوال می ب ــر س ــتم ها را زی سیس
قانــون برخــالف اســتانداردهای مالــی و حســابداری اســت.

ــاهدیم.  ــن ش ــن بی ــم در ای ــری ه ــب دیگ ــتان جال داس
ــه  ــن مفاصــا حســاب ب ــرای گرفت ــکار ب ــک پیمان ــی ی وقت
ابتــدای کار،  تامیــن اجتماعــی مراجعــه می کنــد، در 
ــد،  ــد باش ــه بای ــدی ک ــر از ح ــه را باالت ــق بیم ــد ح درص
ــرار اســت مفاصــا حســاب را روی  ــد. مثــال اگــر ق می بندن
7/8 درصــد ببندنــد، روی 10 درصــد می بندنــد. در همیــن 
ــد  ــول می کنن ــا قب ــد پیمانکاره ــدود 80 درص ــه ح مرحل
کــه یــا ناآگاهنــد یــا وقــت کافــی بــرای اعتــراض ندارنــد. 
ــه  ــد، ب ــراض می کنن ــه اعت ــر ک ــد دیگ ــا آن 20 درص ام
می گویــد  پیمانــکار  و  می رونــد  اعتــراض  هیئت هــای 
مــن مشــمول 7/8 درصــد هســتم کــه هیئــت هــم قبــول 
ــل  ــه مث ــی ک ــای این چنین ــفانه فراینده ــد. متاس می کن
ــی  ــن اجتماع ــدان تامی ــن کارمن ــته بی ــون نانوش ــک قان ی
ــر  ــا گی ــت و پ ــیار دس ــد بس ــت می توان ــال اجراس در ح
ــراردادی  ــن حــق بیمــه ق ــه عــدم پرداخــت ای باشــد. البت
ــتن  ــل بس ــودش را دارد مث ــاص خ ــای خ ــم گرفتاری ه ه

ــا. ــاب کارفرم حس
ــن  ــده از ای ــالم ش ــه اع ــه این ک ــه ب ــا توج  ب
اســتارت آپ ها حــذف  قــرارداد  بیمــه  پــس، 
می شــود، از نــگاه شــما حــذف شــدن ایــن مــاده 
ــرای  ــون تامیــن اجتماعــی چــه مزایایــی ب 38 قان

دارد؟ اســتارت آپ ها 
بــرای  قانونــی  مــاده  ایــن  اجــرای  این کــه  قطعــا 
بــرای  خوبــی  اتفــاق  شــود،  حــذف  اســتارت آپ ها 
این کــه  کل  در  امــا  اســت،  اســتارت آپی  اکوسیســتم 
طبــق ســرمایه داری رفاقتــی پیــش برویــم و مــاده قانونــی 
کــه مضــر اقتصــاد اســت، فقــط بــرای عــده خاصــی حــذف 
ــم  ــال می توانی ــن ح ــا ای ــت. ب ــی اس ــود، روش مذموم ش
ایــن اتفــاق را بــرای اســتارت آپ ها بــه فــال نیــک بگیریــم 
و امیــد داشــته باشــیم در آینــده ایــن مــاده قانــون بــرای 

ــود. ــذف ش ــب وکارها ح ــه کس هم
وقتــی یــک تیــم اســتارت آپی بــه عنــوان پیمانــکار 
بــا یــک کارفرمــا قــرارداد می بنــدد، موظــف اســت 
ــی  ــدم معرف ــورت ع ــرد، در ص ــاب بگی ــا حس ــه مفاص ک
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اجتماعــی،  تامیــن  بــه  کارفرمــا  توســط  اســتارت آپ 
مشــمول  اجتماعــی  تامیــن  حسابرســی  در  کارفرمــا 
ــن  ــی در ای ــن اجتماع ــود. تامی ــنگینی می ش ــه س جریم
ــه  ــذف بیم ــمول ح ــی مش ــه کس ــد این ک ــن می گوی بی
قراردادهــا باشــد یــا نباشــد، مــن تصمیــم می گیــرم 
ــئله در  ــن مس ــورد ای ــری در م ــفانه تصمیم گی ــه متاس ک
ــت.  ــاوت اس ــی متف ــن اجتماع ــف تامی ــعبه های مختل ش
ــتمی  ــی سیس ــود یکپارچگ ــدم وج ــل ع ــه دلی ــع ب در واق
ــری  ــه طــور مســتقل تصمیم گی ــادی ب ــر نه در کشــور، ه

می آیــد. وجــود  بــه  ناهماهنگی هایــی  و  می کنــد 
بنابرایــن شــرکت پیمانــکار بایــد به شــعبه تامیــن اجتماعی 
ــاد  ــش از بنی ــتارت آپی بودن ــی اس ــه گواه ــا ارائ ــرود و ب ب
نخبــگان و ارائــه شــماره تفاهمنامــه بیــن بنیــاد نخبــگان و 
ســازمان تامیــن اجتماهــی، مفاصــا حســاب بگیــرد. حــال 
یــا کارمنــد تامیــن اجتماعــی از ایــن قانــون حــذف بیمــه 
ــن  ــه در ای ــت ک ــتارت آپ ها آگاه اس ــرای اس ــراردادی ب ق
ــا آگاه  ــد ی ــالم می کن ــر اع صــورت مفاصــا حســاب را صف
ــا کمــک  نیســت کــه در ایــن صــورت اســتارت آپ بایــد ب
ــه  ــه هیئــت رســیدگی ب ــک الیحــه بنویســد و ب وکیــل ی
اعتراضــات بفرســتد تــا بــه ایــن مســئله رســیدگی شــود.

ــرای  ــن اســت کــه ب ــه نظــرم می رســد ای ــی کــه ب راه حل
ــتارت آپ ها  ــرای اس ــا ب ــد و کاغذبازی ه ــن فراین ــه ای این ک
ــن  ــعبه های تامی ــی از ش ــدان بعض ــود، کارمن ــر ش کوتاه ت
اجتماعــی را از ایــن معافیــت و فراینــد آن آگاه کننــد 
ــه  ــاب مراجع ــا حس ــرای مفاص ــتارت آپی ب ــی اس ــا وقت ت
ــد  ــاز نباش ــا نی ــد ت ــت دهن ــا معافی ــه آن ه ــد، ب می کن
ــاز دارد  ــتارت آپ نی ــک اس ــه ی ــرا ک ــد. چ ــراض بزن اعت
ــا  ــد، ام ــعه کســب وکارش کن ــود را صــرف توس ــرژی خ ان
این کــه درگیــر یکســری کاغذبازی هــا شــود، وقــت و 

انــرژی اش را می گیــرد.
ــی  ــن اجتماع ــعبه های 13 و 27 تامی ــدان ش ــال کارمن مث
تهــران نســبت بــه دیگــر شــعبه ها در مــورد نحــوه 
برخــورد بــا اســتارت آپ ها و دانش بنیان هــا توجیه تــر 
در  اســتارت آپ ها  نیســت  بــد  بنابرایــن  هســتند. 
محل هایــی ثبــت کــد کارگاهــی داشــته باشــند کــه بــرای 
ــد.  ــه کنن ــعبه ها مراجع ــن ش ــه ای ــان ب ــری کارهاش پیگی
یــا این کــه نیــاز اســت بنیــاد ملــی نخبــگان بــه یکســری 
ــه  ــن تفاهمنام ــدان را از ای ــد و کارمن ــر بزن ــعبه ها س از ش
بیــن تامیــن اجتماعــی و بنیــاد ملــی نخبــگان آگاه کنــد. 
در ایــن شــرایط، می تــوان بــه تاثیــر مثبــت حــذف بیمــه 

ــود. ــدوار ب ــتر امی ــتارت آپ ها بیش ــرای اس ــرارداد ب ق
 اســتارت آپ بیدبــرگ چــه خدماتــی را بــه 
ــان  ــده مخاطب ــد و عم ــه می ده ــتریان ارائ مش

ــتند؟ ــرادی هس ــه اف ــتارت آپ، چ ــن اس ای
عمــوم مــردم و شــرکت هایی کــه در زمینــه بیمــه، مالیــات، 
و امــور حقوقــی نیــاز بــه مشــاوره دارنــد، مخاطبــان ایــن 
اســتارت آپ هســتند. منظــور از بیمــه، بیمــه تامیــن 
ــی  ــای بازرگان ــلح، بیمه ه ــای مس ــه نیروه ــی، بیم اجتماع

مثــل بیمــه عمــر و شــخص ثالــث اســت. همچنیــن 
مشــاوره در زمینــه مالیــات و امــور شــرکت ها از ارزش 
ــا ثبــت شــرکت و امــور حقوقــی اعــم از  افــزوده گرفتــه ت
ــه ای  ــم رایان ــی جرای ــرداری و حت طــالق و ازدواج و کالهب
و قراردادهــا نیــز در حیطــه کاری ماســت. همچنیــن 
شــرکت های  و  شــهرداری  نیــز  مشــاوره  زمینــه  در 
ــم در حــوزه مشــاوره اســتارت آپ ماســت. ــان ه دانش بنی
مــا همچنــان بــه عنــوان اســتارت آپ مشــغول بــه فعالیــت 
ــال  ــا در ح ــی زمینه ه ــان در برخ ــون همچن ــتیم، چ هس
تغییــر هســتیم و مــدل کســب وکارمان را بســته بــه بــازار 

ــدار برســیم.  ــدل پای ــک م ــه ی ــا ب ــم ت ــر می دهی تغیی
 در طــول چهــار ســال اخیــر کــه این اســتارت آپ 
ــا آن  ــه ب ــی ک ــن چالش ــده، مهم تری ــدازی ش راه ان

ــوده اســت؟ ــه رو بوده ایــد چــه ب روب
مهم تریــن مشــکل مــا نداشــتن تجربــه و تخصــص کافــی 
ــمان را  ــود دانش ــاید الزم ب ــود. ش ــان ب ــوزه کاری م در ح
توســعه کســب وکارهای  تــا در حــوزه  ببریــم  باالتــر 
اینترنتــی، توســعه محصــول، بازاریابــی دیجیتــال و مــوارد 

ــیم.  ــص برس ــه تخص ــی ب این چنین
ــن  ــا چنی ــاز راه ب ــه در آغ ــه این ک ــه ب ــا توج  ب
ــر از  ــال حاض ــد، در ح ــه رو بوده ای ــی روب چالش
ــتید؟  ــی هس ــرگ« راض ــرفت »بیدب ــزان پیش می
ــاه  ــه م ــی س ــت. در ط ــوب اس ــز خ ــه چی ــه. االن هم بل
ــد  ــد کرده ان ــایت بازدی ــر از س ــون نف ــج میلی ــته پن گذش
ــران  ــد ای ــایت پربازدی ــزو 400 س ــر ج ــال حاض و در ح

ــم.  ــم داری ــازمانی ه ــتری س ــتیم. دو مش هس
 بــه طــور کلــی، آینــده اکوسیســتم اســتارت آپی 

را در کشــور چطــور می بینیــد؟
ــود دارد  ــور وج ــطح کش ــادی در س ــای زی ــان نیازه همچن
ــه رشــد و  ــا پاســخ داده نشــده و زمین ــه آن ه ــوز ب کــه هن
تولیــد اســتارت آپ ها را فراهــم کــرده اســت. در همــه جــای 
ــای  ــط گروه ه ــا توس ــن نیازه ــه ای ــت ک ــوم اس ــا مرس دنی
ــزرگ  ــرکت های ب ــوال ش ــون معم ــود، چ ــل ش ــک ح کوچ
بیــن،  ایــن  در  نمی بیننــد.  را  کوچــک  فرصت هــای 
ــر  ــت ه ــدم موفقی ــا ع ــت ی ــرای موفقی ــددی ب ــل متع دالی
اســتارت آپ در هــر کشــوری وجــود دارد. اســتارت آپی 
کــه بــا اصــول درســت کار کنــد و نیــاز بــازار را به درســتی 
ــتارت آپی  ــا اس ــد. طبیعت ــد می کن ــا رش ــد، طبیعت بشناس
ــدل کســب وکارش  ــا م ــردارد ی ــی ب ــه قدم هــای غیرقانون ک
را بــا نیــاز بــازار نتوانــد تطبیــق دهــد، نبایــد انتظــار رشــد و 
پیشــرفت داشــته باشــد. مشــکل مــا ایــن اســت کــه تصــور 
می کنیــم اســتارت آپ های ایرانــی تافتــه جدابافتــه اســت و 

ــد. ــژه ای در حــال کارن در شــرایط وی
در هــر حــال معتقــدم اگــر بتوانیــم امــور بیمــه ای، مالیاتــی، 
شــهرداری و... را بــرای اســتارت آپ ها تســهیل کنیــم، 
ــن اکوسیســتم باشــیم.  ــق بیشــتر ای ــم شــاهد رون می توانی
ــد  ــر بتوان ــاز اســت کــه »ای - نمــاد« راحت ت همچنیــن نی

ــد. ــر کن ــختگیری هایش را کمت ــد و س ــه ده ــاد ارائ نم
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ــح  ــرکتتان توضی ــای ش ــاره فعالیت ه ــی درب  کم
دهیــد. شــرکت پشــتیبانان پــردازش آســمان دقیقا 

ــد؟ ــه کار می کن چ
شــرکت پشــتیبانان پــردازش آســمان، هفــت نفــر نیــرو در 
گــرگان و چهــار نیــرو در تهــران دارد. یــک دفتــر کوچــک 
ــغول  ــر مش ــت نف ــه هف ــم ک ــت داری ــم در رش ــی ه موقت
ــزار،  ــد نرم اف ــن شــرکت در حــال تولی ــا در ای ــد. م ــه کارن ب
ــاوره  ــی و مش ــورت پلتفرم ــه ص ــه ب ــامانه های یکپارچ س

ــتیم. ــب و کار هس ــوزه کس ــش در ح ــوزش و پژوه آم
ــتم  ــت در اکوسیس ــال ها فعالی ــه س ــه ب ــا توج  ب
ــران  اســتارت آپی، آینــده ایــن اکوسیســتم را در ای

ــد؟ ــی می کنی ــور ارزیاب چط
ــن  ــاد م ــه اعتق ــران ب ــتارت آپی ای ــتم اس ــده اکوسیس آین
ــا  ــد، ب ــاب بترک ــن حب ــی ای ــت. وقت ــاب اس ــوز در حب هن
شــرایطی مثــل تعدیــل نیروهــای دیجــی کاال مواجــه 
خواهیــم شــد. هنــوز هــم کســانی کــه در حــال ســود بــردن 
ــه  ــد و ب ــه می دهن ــه آن ادام ــتند، ب ــا هس ــن حباب ه از ای
ــد. ــن می زنن ــون دالری دام ــی میلی ــای نجوم ــن رقم ه ای

اکوسیســتم  دارد.  وجــود  در همــه سیســتم ها حبــاب 
اســتارت آپی مــا هنــوز بــه طــور اســتاندارد در کشــور 
ــدک  ــتم را ی ــن اکوسیس ــام ای ــتر ن ــده و بیش ــکیل نش تش
می کشــیم. برخــی تصــور می کننــد وقتــی وارد حــوزه 
اســتارت آپی شــوند، وارد بخشــی شــده اند کــه هیــچ قانــون 

ــال  ــه 50 س ــی ک ــه کس ــی ک ــدارد، در صورت ــی ن و مقررات
ــرده، در  ــاز ک ــب و کاری را آغ ــود کس ــرای خ ــم ب ــش ه پی
زمــان خــودش یــک اســتارت آپ بــوده و آن معنــا و مفهومی 
ــتارت آپ در  ــای اس ــا معن ــاده ب ــا راه افت ــطح دنی ــه در س ک

ــدارد. ــی ن ــا همخوان کشــور م
بنابرایــن مــا در پــارک علــم و فنــاوری، در مشــاوره هایی کــه 
ــرای داوری  ــا ب ــزد م ــه ن ــی ک ــم و طراح های ــه می دهی ارائ
ــه  ــم ک ــد داری ــه تاکی ــن نکت ــوند، روی ای ــتاده می ش فرس
ــش  ــد، ش ــام دهی ــژه ای انج ــد کار وی ــما می خواهی ــر ش اگ
ــه این جــا کــه تیــم خــود را  ــازه بایــد برســید ب مــاه بعــد ت
تشــکیل داده باشــید و بــه شــراکتی کــه بتوانیــد کار انجــام 
ــه درد نمی خــورد.  دهیــد. در غیــر ایــن صــورت، ایده تــان ب
افــرادی کــه صرفــا بــا یــک ایــده بــه ســراغ مــا می آینــد و 
ــادی را  ــی زی ــداد خیل ــد، تع ــروع نکرده ان ــوز کاری را ش هن
ــم  ــان می گذاری ــی زم ــا روی ایده های ــوند. م ــامل می ش ش
کــه آغــاز شــده باشــند و مراحــل ابتدایــی کار را پیــش بــرده 

باشــند.
ــر  ــال حاض ــه در ح ــتمی ک ــن اکوسیس ــر ای ــرف دیگ از ط
ــان  ــت. هم ــده اس ــز ش ــران متمرک ــتر در ته ــم، بیش داری
ــد و رشــد  ــا می گیرن ــم پ ــر ه شــرکت ها در شــهرهای دیگ
ــد و االن  ــروع ش ــران ش ــه از ته ــنپ ک ــل اس ــد. مث می کنن
ــر  ــتمی را دای ــن سیس ــم چنی ــهرها ه ــر از ش ــی دیگ برخ

کرده انــد.

کید کرد: دازش آامسن �ت ن �پ کت پشتیبا�ن عامل �ش مد�ی

 همه چیز در گرو 
همکاری تامین اجتماعی

  مریم طالبی

بر اساس گفته های معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، حق بیمه قراردادهای استارت آپی 
حذف شده است تا اکوسیستم استارت آپی در ایران با شتاب بیشتری توسعه پیدا کند. 

محمود زوارئی، فعال اکوسیستم استارت آپی و مدیرعامل شرکت پشتیبانان پردازش آسمان است که در 
حوزه تولید نرم افزار فعالیت دارد. او تاکید دارد که هنوز این قانون به مرحله اجرا درنیامده است و اجرای 
این قانون به همکاری شعبه های مختلف سازمان تامین اجتماعی نیاز دارد. زوارئی درباره فعالیت شرکت 

پشتیبانان پردازش آسمان نیز توضیح می دهد: »هر ماه حدود چهار شرکت به صورت تیم های استارت آپی 
خروجی تیم ما هستند که ما برای آن ها نرم افزارهایشان را تولید می کنیم و وارد سیستم می شوند.«

همچنین او رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات هوشمند است و در زمینه شهر الکترونیک و حمل ونقل 
آنالین هم فعالیت دارد. زوارئی در حوزه آموزش های کسب و کار هم مدیرعامل شرکت ویراپارسیان، دبیر خوشه 

»آی تی« استان گلستان و عضو کارگروه وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات در استان گلستان است. 
با مدیرعامل شرکت پشتیبانان پردازش آسمان درباره فعالیت های این شرکت و تاثیر حذف بیمه 

قراردادها بر اکوسیستم استارت آپی، گفت و گویی انجام دادیم که در پی می آید.
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مــا در پارک هــای علــم و فنــاوری ایــن مســئله را بــه بچه هــا 
تاکیــد می کنیــم کــه بــرای داشــتن یــک ایــده خــوب الزامــا 
نبایــد بــه شــرکت دیگــری وصــل بــود، بلکــه بایــد ذهنتــان 
ــا  ــد ت ــان بپرورانی ــو را در ذهنت ــای ن ــد و ایده ه ــاز کنی را ب

بتوانیــد یکــی از نیازهــای بــازار را تامیــن کنیــد.
 بــا توجــه بــه این کــه قــرار اســت بیمــه قــرارداد 
ــن  ــر ای ــود، تاثی ــذف ش ــتارت آپ ها ح ــرای اس ب
ــتارت آپی  ــتم اس ــعه اکوسیس ــر توس ــدام را ب اق

ــد؟ ــی می کنی ــور ارزیاب ــران چط ای
ــه  ــرکت ب ــوع ش ــه ن ــته ب ــتارت آپ ها بس ــه اس ــث بیم بح
ــن  ــه درگیری هــای خاصــی را بی حــدی پیچیدگــی دارد ک
اســتارت آپ ها بــا بیمــه و مالیــات بــه وجــود مــی آورد. طبعــا 
نمی تــوان روی این کــه مــا بــه انــدازه شــش مــاه بچه هــای 
اکوسیســتم اســتارت آپی را از بیمــه معــاف کنیــم، چنــدان 
ــیر  ــن مس ــداوم ای ــه ت ــاز ب ــن نی ــرد. بنابرای ــاز ک ــاب ب حس

داریــم. 
مــا در کشــورمان در راس هــرم تصمیماتــی را اتخــاذ 
ــه  ــد و ب ــرم برس ــده ه ــه قاع ــا ب ــوال ت ــا معم ــم، ام می کنی
ــرای  ــخصا ب ــن ش ــرد. م ــان می ب ــی زم ــد، خیل ــل درآی عم
بحــث بیمه هــای قــرارداد بــه شــعبه ای از شــعبه های 
تامیــن اجتماعــی مراجعــه کــردم، امــا آن هــا اصــال از ایــن 

ــتند.  ــر نداش ــش خب ــت و جزئیات معافی
حــدود شــش ســال پیــش مــا فاکتورهــای خریــد دالر بــرای 
ــه ممیزهــای مالیاتــی  ــران را ب ســرورهایمان در خــارج از ای
ارائــه می دادیــم. شــاید حــدود دو ســال طــول کشــید کــه 
ممیزهــای مالیاتــی متوجــه شــوند کــه ایــن چرخه ای اســت 
کــه طــرف می توانــد دالر را از خــارج از ایــران بخــرد و 
ــر  ــال حاض ــا در ح ــن ممیزی ه ــه ای ــد. البت ــا بفروش این ج

ــث  ــا در بح ــند. ام ــته باش ــتری داش ــات بیش ــاید اطالع ش
ــا  بیمــه ای آن قــدر عقــب هســتیم کــه خیلــی کار داریــم ت
همراســتا بــا اکوسیســتم اســتارت آپی رفتــار کنیــم. به ویــژه 
ــمت  ــه س ــا ب ــه جوان تره ــتان ها ک ــیاری از شهرس در بس
ــد و بیشــتر  ــر مهاجــرت کرده ان ــران و شــهرهای بزرگ ت ته
ــد،  ــکیل می دهن ــالمندان تش ــق را س ــن مناط ــت ای جمعی

قوانیــن همچنــان قدیمــی اســت.
ایــن مســئله کــه بــه واســطه معافیــت بیمــه قراردادهــا بــه 
رونــق کســب و کارهای اســتارت آپی دامــن بزننــد، فــی 
ــه  ــه ب ــت، البت ــی اس ــل توجه ــت و قاب ــت مثب ــه حرک نفس
ــن  ــی از ای ــن اجتماع ــعبه های تامی ــه ش ــه هم ــرطی ک ش
ــه  ــر ب ــد. از طــرف دیگ ــکاری کنن ــاق آگاه باشــند و هم اتف
اعضــای کســب و کارهای اســتارت آپی هــم بایــد تاکیــد 
ــب و کارتان  ــه از کس ــالن مرحل ــه ف ــد ب ــما بای ــه ش ــرد ک ک
ــا  ــوید. م ــه ای ش ــت بیم ــن معافی ــمول ای ــا مش ــید ت برس
ــد در  ــم کــه چطــور بای ــاد نداده ای ــه بچه هایمــان ی ــوز ب هن
اکوسیســتم اســتارت آپی رفتــار کننــد و بالفاصلــه معافیــت 
ــود  ــث می ش ــر باع ــن ام ــرد. همی ــق نمی گی ــا تعل ــه آن ه ب
ــال 85  ــود. در س ــرار ش ــی تک ــرکت های تعاون ــئله ش مس
ــت  ــور ثب ــی در کش ــرکت تعاون ــادی ش ــداد زی ــا 88 تع ت
ــد کــه شــما از 25  ــن وعــده کار کردن ــا ای شــد و همگــی ب
ــا االن کــه  ــان معــاف هســتید، ام ــات تکلیفی ت درصــد مالی
ــدام  ــا اق ــن معافیت ه ــرای ای ــد ب ــا می خواهن ــن تعاونی ه ای
ــد از  ــد و نمی توانن ــکل برمی خورن ــه مش ــی ب ــد، همگ کنن

ــد. ــن معافیــت اســتفاده کنن ای
ــه  ــد ک ــف بودن ــتارت آپ ها موظ ــن اس ــش از ای  پی
ــق  ــان، ح ــه کارکن ــق بیم ــت ح ــر پرداخ ــالوه ب ع
ــن  ــد، ای ــت کنن ــم پرداخ ــا را ه ــه قرارداده بیم



ــرای  ــی را ب ــکالت و چالش های ــه مش ــئله چ مس
ــود؟ ــود آورده ب ــه وج ــتارت آپ ها ب اس

ــان  ــا همچن ــه قرارداده ــق بیم ــرم ح ــه نظ ــه ب ــال ک فع
پابرجاســت و بــرای اجرایــی شــدن آن بــه همــکاری تامیــن 
اجتماعــی نیــاز داریــم. وقتــی اســتارت آپی بــا یــک کارفرمــا 
قــرارداد می بنــدد بایــد بــه تامیــن اجتماعــی مراجعــه کنــد 
و مفاصــا حســاب بگیــرد. بــرای هــر قــرارداد در شــرکت های 
ــد. فقــط  ــد مفاصــا حســاب ارســال کنن ــی« می توانن »آی ت
یــک مــاده قانونــی وجــود دارد و بــر اســاس فرقــی نــدارد که 
شــما تیمــی دو ســه نفــره داریــد یا یــک قــرارداد میلیــاردی 
می بندیــد. در هــر صــورت بایــد مفاصــا حســاب بگیریــد و 
حــق بیمــه قــرارداد را پرداخــت کنیــد. همیــن مســئله در 
قراردادهایــی کــه بخواهنــد بــه شــما اســناد خزانــه اســالمی 
ــورد  ــا در م ــود. م ــر می ش ــات کس ــاره مالی ــد، دوب را بدهن
همیــن مســئله دوبــاره بــه بیمــه مراجعــه کردیــم، گفتنــد 
آن بیمــه ای کــه شــما می ریزیــد بــا این کــه از اســناد خزانــه 
اســتفاده می کنیــد، متفــاوت اســت و بایــد دوبــاره پرداخــت 

کنیــد.
ــر،  ــطوح باالت ــه در س ــت ک ــن اس ــانگر ای ــئله نش ــن مس ای
ــوان  ــه عن ــرم ب ــده ه ــه در قاع ــود دارد ک ــی وج تداخالت

ــد. ــدا می کن ــود پی ــر نم ــا گی ــت و پ ــن دس قوانی
ــه  ــق بیم ــت ح ــدای از معافی ــما ج ــر ش ــه نظ  ب
حوزه هــای  چــه  در  اســتارت آپ ها  قراردادهــا، 
دیگــری بــه حمایــت مالــی و غیرمالــی نیــاز دارنــد؟

مــا در حــوزه اســتارت آپی نســبت بــه دنیــا خیلــی عقــب 
ــدازی  ــط راه ان ــتارت آپ را فق ــا اس ــای م ــتیم. بچه ه هس
یــک ســایت یــا یــک اپلیکیشــن تصــور می کننــد. 
ــای  ــه ای بحث ه ــی و بیم ــی، مالیات ــث مال ــد بح نمی دانن

دیگــری هســتند کــه بایــد به درســتی در مــوردش عمــل 
کننــد. مــن بــا اســتارت آپ های زیــادی کار کــرده ام. 
ــام  ــه ن ــی داشــت، ب یکــی از آن هــا کــه تیــم بســیار خوب
اســتارت آپ نیــک پرینــت، بــا یــک گــردش مالــی بســیار 
ــم  ــتابدهنده ه ــم در ش ــای  تی ــه اعض ــا این ک ــوب، ب خ
ــی و  ــات مال ــی اطالع ــدازه کاف ــه ان ــد، ب ــده بودن دوره دی
ــات  ــد مالی ــث ش ــئله باع ــن مس ــتند. همی ــی نداش مالیات
بــر ارزش افــزوده آن هــا را زمیــن بزنــد و چندیــن میلیــون 
جریمــه شــدند. ایــن مســئله نشــان می دهــد کــه حتــی 
شــتابدهنده ها هــم ضعــف بزرگــی در ایــن حوزه هــا 

ــد. دارن
و  بیزینــس  حــوزه  در  کافــی  آمــوزش  بایــد  بچه هــا 
کســب و کار ببیننــد، نــه این کــه تصــور کننــد صرفــا کســی 
ــتارت آپی را  ــد اس ــت، می توان ــی اس ــس خوب ــه برنامه نوی ک
ــوزه  ــی در ح ــال آموزش ــفانه خ ــد. متاس ــی اداره کن به خوب
روش صحیــح بیزینــس در کشــور احســاس می شــود. 
ــالن  ــم و ســرمایه های ف ــی می کنی ــز را فقــط کپ همــه چی
میلیــون دالری را بــه حــوزه اســتارت آپی کشــور اختصــاص 
ــن  ــد در ای ــه بای ــم چگون ــه بدانی ــل از این ک ــم، غاف می دهی

ــق باشــیم.  ــا موف ــار کنیــم ت اکوسیســتم رفت
مــا در اســتان گلســتان بســیار تــالش کردیــم کــه صاحبــان 
کســب و کار را در زمینــه بیزینــس آگاه کنیــم. صــد درصــد 
هــم بــا مقاومت هایــی از ســمت خــود بچه هــا مواجــه 
شــدیم. چــرا کــه بچه هــا تــا زمانــی کــه بــا چنین مشــکالتی 
کــه برشــمردیم، مواجــه نشــوند، نمی تواننــد ضــرورت ایــن 
ــا  ــا تــالش می کنیــم بچه هــا ب آموزش هــا را درک کننــد. م
بــازار مالــی کشــور و بــازار آی تــی بیشــتر آشــنا شــوند. ایــن 

ــد. ــم بزن ــری را برایشــان رق ــده موفق ت ــد آین ــر می توان ام
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رگ �ب راه حیل دانش بنیان ن معضیل �ب

 محسن عارفی

استارت آپ ها و جنگ با آلودگی هوا

مینا
ره 

دای
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اکنون آلودگی هوا یکی از بزرگ ترین خطرات زیست محیطی 
برای سالمت عمومی مردم دنیا به خصوص کالنشهرها محسوب 
می شود اما دولت ها در مقابله با این بحران شکست خورده اند. 
این آلودگی ها نه تنها اثرات مخربی روی سالمت انسان دارند 
بلکه هزینه های زیادی را نیز به اقتصاد تحمیل می کنند. بنا 
بر اعالم سازمان جهانی بهداشت )WHO( بیش از 90 درصد 
مردم زمین در مناطقی زندگی می کنند که کیفیت هوا در مرز 

هشدار قرار دارد. 
آمارها حاکی از آن است که آلودگی هوا به طور مستقیم عامل 
مرگ بیش از 4/6 میلیون نفر در جهان است. در تهران نیز 
ساالنه نزدیک به پنج هزار نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را 
از دست می دهند. این آمارهای تکان دهنده دولت ها را بر آن 
داشته تا با به کارگیری فناوری های نوین به جنگ مهار معضل 
آلودگی هوا بروند. در حقیقت، در مبحث آلودگی هوا، بیشتر 

ماهیت آن با ریزگردها متفاوت است و منشا انسانی دارد.
ابعاد  روی  سال هاست  که   )EEA( اروپا  زیست  محیط  آژانس 
اعالم کرده که  به صراحت  کار می کند  آلودگی هوا  مختلف 
این معضل تنها راه حل علمی دارد. هرچند خوشبختانه طی 
دهه های اخیر وضعیت آلودگی هوا در قاره اروپا به خصوص 
در زمینه قرارگیری افراد در معرض انواع آالینده ها تا حد قابل 
توجهی رو به بهبود رفته اما آالینده های کاسته شده از جو از 
آن دسته آالینده های به شدت مضر و مرگبار برای بشر نبوده اند. 
با این حال، درباره وضعیت آلودگی هوا در اروپا، عالیم مثبت و 
منفی مشاهده می شود. در واقع، برای هر مشکلی یک راه حل 
وجود دارد که این راه حل امروزه به لطف ورود فناوری های 
نوین محقق شده است. اخبار خوبی که طی دهه های اخیر 
در این رابطه منتشر می شود حاکی از این است که قرارگیری 
در معرض برخی آالینده ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته 

است. 
همانند سایر شرکت های خدماتی دیگر، ورود علم و دانش و 
فناوری های نوین به بخش حفاظت از محیط زیست، اتفاقات 
مثبت زیادی را رقم زده است. در حال حاضر، در کشورهایی 
با  دانش بنیان  استارت آپ های  آلمان،  و  هند  مکزیک،  چون 

ایده های نو به مقابله با بحران آلودگی هوا شتافته اند. 
به  می توان  را  هوا  آلودگی  بحران  با  مقابله  راه  در  تالش ها 
تمرکز  که  استارت آپ هایی  نخست  کرد:  تقسیم  بخش  دو 
خود را روی نظارت و پایش کیفیت هوا گذاشته اند و دسته 
پاکسازی  مختلف  شیوه های  روی  که  استارت آپ هایی  دوم 
آالینده های جوی متمرکز هستند. ایجاد درخت های مصنوعی 
در آلمان مبتنی بر اینترنت اشیا یا نیمکت های تصفیه کننده 
هوا )ساخت شرکت Airlabs( در شهر لندن از جمله مواردی 
این شهرها کاهش  را در  آلودگی هوا  توانسته  اند  هستند که 

دهند. 
در بخش استارت آپ هایی که فعالیت اصلی آن ها مانیتورینگ 
این  کرد.  اشاره   uHOO به شرکت  می توان  هواست،  کیفیت 
استارت آپ در سال 2014 میالدی توسط دو نفر که خودشان 

به ناراحتی مزمن تنفسی مبتال بودند، راه اندازی شد. 
نخستین  لین«  »برایان  و  انگهانسنگ«  جفرسن  »داستین 

حسگر کنترل کیفی هوای خود را در یک رویداد 24 ساعته 
با  آن ها  اختراع  این  که  کردند  معرفی  و  طراحی  »هکتون« 
استقبال سرمایه گذاران روبه رو شد. آن ها رفته رفته این حسگر 
را توسعه دادند و آن را در سطح وسیعی روانه بازار کردند که با 

استقبال خوبی نیز روبه رو شد. 
استارت آپ دیگری که در بخش مانیتورینگ کیفیت هوا آغاز 
به کار کرد، استارت آپ Awair بود که در سال 2013 میالدی و 
با رویکرد مانیتورینگ کیفیت هوای داخل ساختمان راه اندازی 
شد. این استارت آپ کنترل و پایش آالینده های سمی، رطوبت 
و گرد و غبار را به عهده داشت و راهکارهایی را در این زمینه 
ارائه می کرد. این استارت آپ به تازگی توانسته 4/5 میلیون دالر 
بودجه دریافت کند که پیش بینی می شود با تزریق این مبلغ، 

رشد این استارت آپ سرعت بیشتری پیدا کند. 
در حوزه استارت آپ هایی که در حوزه رفع آالینده ها فعالیت 
می کنند، می توان به استارت آپ Green City Solutions اشاره 
کرد که در سال 2014 میالدی راه اندازی شد. تمرکز اصلی این 
ارتقای شرایط زندگی مردم در شهرهاست.  استارت آپ روی 
در  درختان  و  گیاهان  طبیعی  ظرفیت  از  استارت آپ  این 
کاهش آلودگی استفاده می کند و با بهره گیری از فناوری های 
می آورد.  فراهم  برای هوشمندسازی شهرها  را  نوین، شرایط 
اصلی ترین محصول این شرکت که آن را در مسیر دستیابی 
به اهداف آن پیش می برد، پروژه CityTree است. این محصول 
یک فیلتر زیستی سیار است که قادر است به اندازه 275 اصله 
درخت، در کاهش آلودگی هوا نقش ایفا کند. این قابلیت همراه 
با فناوری های نوین، از استارت آپ Green City Solutions یک 
نمونه بسیار موفق در سطح جهان ساخته است. در این سازه 
زیستی سبز، حسگرها مخصوص سنجش شاخص های آالینده 
هوا و داده های آب و هوایی تعبیه شده تا عالوه بر پایش و 
کنترل کیفی هوا، از زنده ماندن گیاهان هم اطمینان حاصل 
شود. با استفاده از فناوری هایی چون فرستنده بی سیم،NFC  و 
صفحات دیجیتال، می توان اطالعات بصری و دیجیتالی نیز از 

آن استخراج کرد. 
شرکت Graviky نیز یک استارت آپ به شدت نوآور است که 
تاکنون توانسته در کاهش آلودگی هوا گام های بسیار بزرگی 
با  توانسته  خالقانه  بسیار  شیوه ای  با  استارت آپ  این  بردارد. 
کمک فناوری جالبی آالینده های مختلف جوی را استخراج 
و آن ها را به جوهرهای چندمنظوره تبدیل کند. این شرکت 
توانسته در ماه اکتبر 2017 میالدی 120 هزار دالر بودجه از 

سوی کمپانی Mohit Goel اخذ کند. 
شرکت Vogmask نیز که مقر اصلی آن در شهر سانفرانسیسکو 
واقع شده، ماسک های تنفسی را طراحی کرده که این محصول 
هم اکنون در بیش از 41 کشور جهان به فروش می رسد. در 
این ماسک های پیشرفته از نوعی فیلتر خاص استفاده می شود 
که می تواند به میزان 99 درصد از ورود آالینده های با قطر 2/5 

میکرون به دستگاه تنفسی جلوگیری کند. 
فعالیت  هند  در   Nasoclean عنوان  با  مشابهی  استارت آپ 
می کند که محصول اصلی آن فیلترهای تنفسی است که در 
داخل مجاری بینی قرار می گیرد. این فیلترها نیز با دقت 95 
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درصد قادر به جذب آالینده های با قطر 2/5 میکرون هستند. 
در هند که چندین شهر آلوده جهان را در خود جای داده، 
استارت آپ های زیادی روی معضل آلودگی هوا کار می کنند. 
این مسئله باعث شده تا کارآفرینان بسیاری نیز روی راه اندازی 
آنالین،  کسب وکارهای  مختلف  مدل های  و  استارت آپ ها 
مرتبط با آلودگی هوا سرمایه گذاری کنند. بنابراین تکنولوژی 
کنترل آلودگی هوا در هند به یک حرفه پررونق و یک فرصت 

سرمایه گذاری تبدیل شده است.
در خط  که  است  استارت آپ هایی  از  یکی   ،Kurin Systems
مقدم مقابله با آلودگی هوا در هند قرار دارد. این استارت آپ 
فیلترهای مختلف تصفیه هوا را در ابعاد گوناگون تولید می کند 
که نخستین فیلتر پرتابل تصفیه هوا در دنیا، یکی از محصوالت 
را می توان روی  فیلتر متحرک  این  استارت آپ است.  همین 
خودرو نصب کرد و بدین ترتیب از انتشار آالینده های خودرویی 
جلوگیری کرد. در حال حاضر، آالینده های ناشی از دود اگزوز 
خودروها، تهدیدی جدی برای سالمت انسان محسوب می شود 
مسیر  در  را  فوق  استارت آپ  می تواند  محصول  این  ارائه  که 

موفقیت قرار دهد. 
در شیلی نیز، شهر سانتیاگو مانند بسیاری از همتایان خود، 
بسیار آلوده است. عمده این آلودگی ها به خاطر غلظت شدید 
آسمان  در  که  ماشین هاست  توسط  شده  تولید  آالینده های 
شهر به دام افتاده و تقریبا الیه ای از مه دود غلیظ و همیشگی 
با  پایین هوا  داده اند. کیفیت  این شهر تشکیل  بر آسمان  را 
ضایعات  از  زیادی  مقادیر  همچنین  و  محدود  سبز  نواحی 
خیابانی، استانداردهای زندگی در این شهر را به شدت تهدید 
می کند. مدیران شهری سانتیاگو، برای غلبه بر وابستگی بیش 
توسعه  به  اقدام  شخصی،  خودروهای  از  استفاده  به  حد  از 
مورا  پایز  آیون  زیرساخت های دوچرخه های شهری کرده اند. 
از مجریان این طرح معتقد است افزایش استفاده از دوچرخه 
لطف  به  که  زمینه  این  در  مرتبط  زیرساخت های  توسعه  و 
حضور استارت آپ های فعال در حوزه دوچرخه های هوشمند 
افزایش  سبب  نهایت  در  می شود،  محقق  شهری  اشتراکی 
امنیت دوچرخه سواران و رونق استفاده از این وسیله می شود. 
در  تشویق کند  به دوچرخه سواری  را  مردم  آن که  برای  پایز 
اپلیکیشنی ساخت به نام Kappo که یک بازی  سال 2014 
دوچرخه سواری ریل - تایم است. او می گوید: »حدودا چهار 
سال پیش، مدام از کندی کراش، فارم وایل، انگری بردز و... 
تا  را اختصاص می دهند  نفر وقتشان  بود که میلیون ها  خبر 
این بازی ها را انجام دهند. و من فکر کردم که اگر همه آن ها، 
همین زمان را دوچرخه سواری کنند، دنیا به طور کل متفاوت 

خواهد بود.« 
آنچه که مسلم است، امروزه در کنار فرهنگسازی استفاده از 
وسایل نقلیه عمومی، افزایش کیفیت سوخت، بهبود کیفیت 
خودروها و... این شرکت های استارت آپی و دانش بنیان هستند 
که قادر خواهند بود معضل آلودگی هوا را در کالنشهرها با 
کمترین هزینه و بهترین بازدهی حل کنند. تجربه های موفق 
کالنشهرهایی مانند مکزیکوسیتی، لندن و دهلی نو نیز به خوبی 

این ادعا را اثبات می کند.
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ویم عادی بدل یم شوند کش�ت های خودران به زودی به م�ن

 مترجم: مریم بهروزیان

دور زدن دزدان دریایی
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 شما چه تصوری از چگونگی تجاری سازی کشتی های خودران 
دارید؟

کشتی های خودران برای بیش از یک دهه است که در کاربردهای 
مختلف در نیروهای دریایی مورد استفاده قرار گرفته اند. مشوق 
اصلی برای استفاده از این فناوری در قلمرو نظامی، کاهش خطر 
برای نیروی انسانی بود که در مقایسه با آن، در مورد حمل ونقل 
غیر نظامی مسئله بغرنج و عمیقی نیست اگر برنامه های خاص 
مربوط به عملیات جست و جو و نجات یا اطفاء حریق را در نظر 
نگیریم. کشتی های تجاری امروزی، پرسنل بسیار کمتری نسبت 
به گذشته و حتی چند سال قبل را استخدام می کنند، بنابراین 
این  مقررات  بود.  نخواهد  فوق العاده  این جا  در  هزینه ها  کاهش 
حرکت را کند نمی کند اما احتماال این فناوری را برای کاربردهایی 
ویژه و همچنین از دیدگاه جغرافیایی محدود می سازد. کشتی ها 
دارای مقررات سختگیرانه ای در رابطه با امنیت و ایمنی هستند و 
صاحبان کشتی ها باید پروتکل ها را در این زمینه رعایت کنند. اگر 
این مقررات به تصویب برسند، شرکت های حمل ونقل هم آن ها 
را رعایت خواهند کرد. ممکن است یک دوره موقتی و گذارای 
کشتی های نیمه اتوماتیک با تعداد بسیار اندکی خدمه، سه تا پنج 

نفر به ازای هر کشتی بزرگ داشته باشیم. 
کامال  و  خودران  کشتی های  دنیای  در  مجازی  امنیت   

اتوماتیک تا چه حد اهمیت دارد؟
این تهدیدی برای هر سیستم کامال مستقل و خودمختار به حساب 
می آید. کشتی ها وسایل نقلیه  با حرکت کند در فضاهای نسبتا 
وسیع هستند بنابراین شاید در مقایسه با اتومبیل ها خطر حمالت 
سایبری و تغییر مسیر آن ها ضعیف ترارزیابی شود، اما با این حال، 
اگر یک رخنه و حمله هک اتفاق بیفتد که سبب تصادف کشتی ها 

با یکدیگر یا زمین شود، تاثیرات فاجعه بار خواهد بود.
 کشتی های خودران چگونه بر دزدی دریایی اثر می گذارند؟

احتمال کمتری وجود دارد که کشتی های کامال اتوماتیک توسط 
دزدان دریایی به سرقت روند زیرا خدمه ای برای گروگان گرفته 
شدن و باج گیری وجود ندارد. کل کشتی از راه دور کنترل می شود 
و هیچ راهی برای هدایت کشتی به صورت محلی نیست. عالوه بر 
این، این کشتی  ها احتماال بدون اتاق کنترل یا کابین هایی برای 
رادارگریز  بمب افکن  زندگی خدمه طراحی می شوند که شبیه 
هستند. این کشتی ها به سنسورها مجهز می شوند و سیگنال های 
وجود خطر را هنگامی که درک شوند، خود به خود ارسال می کنند. 
بنابراین مرکز کنترل می تواند کشتی را متوقف کند یا آن را به 
سمت نزدیک ترین بندر هدایت کند. فیلم »کاپیتان فیلیپس« را به 
یاد بیاورید، در این نوع کشتی ها اصال کسی وجود ندارد که بتوان 
به سمتش اسلحه گرفت. فناوری دریانوردی در ورود و استفاده 
این  فناوری های جدید بسیار محافظه کارانه عمل می کند و  از 
تکنولوژی ها احتماال در ابتدا و با احتیاط در کشتی های کوچک تر 
استفاده خواهند شد. هیچ کس عالقه ای به تکرار تراژدی از نوع 
Exxon Valdez و برخورد یک نفتکش با صخره های مرجانی ندارد.

هرجا می رویم داستان جدیدی در مورد 
اتومبیل های خودران می شنویم. پس از دریافت 
چند گزارش از تصادف وسایل نقلیه خودران با 
عابران پیاده، یک کامیونت و حتی یک ماشین 
پلیس پارک شده، اشتیاق برای این تکنولوژی 
در ماه های اخیر مقداری کاهش یافته است.
کشتی های خودران و کامال اتوماتیک توجه کمتری 
دریافت داشته اند که با هر درجه و شکلی از 
تخیل، امکان اتوماسیون کامل آن ها در مقایسه 
با سایر انواع حمل ونقل زمینی آسان تر به نظر 
می رسد. شرکت های مشهوری مانند شرکت 
Svitzer از همکاران غول کشتیرانی مرسک و 
رولس رویس به شدت مشغول سرمایه  گذاری بر 
این فناری هستند و شرکت های اسکاندیناویایی 
یارا، کونگ برگ وکارگوتک در حال همکاری 
با یکدیگر برای آزمایش کشتی موتوری 
الکتریکی خودران هستند که در سال جاری 
و در آب های همین ناحیه از جهان صورت 
می پذیرد. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد 
این موضوع، با یوتام گوتمن، یک فرمانده ارشد 
بازنشسته نیروی دریایی، متخصص فرماندهی 
دریایی و کنترل سیستم های بدون سرنشین 
و معاون بازاریابی شرکت سیکوری تینگز 
)SecuriThings( مصاحبه ای انجام دادیم 
که متن آن را در زیر مشاهده می کنید.
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نت اشیا و مبارزه  این�ت

ری های مزرعه �ب ب�ی

 بابک جمالی

محافظان پول 
و محصول

کشاورزی یک صنعت دشوار به حساب می آید 
که فقط شامل شروع در صبح زود و کار 

فیزیکی نیست؛ غیر قابل پیش بینی بودن یکی 
از خصوصیات دیگر این پیشه است. بنابراین، 

در حالی که احتماال تصاویری از خانه ها و 
مناطق روستایی سنتی در ذهنمان می پروریم، 

کشاورزان به هر فناوری که به آن ها قدرت کنترل 
بیشتری بدهد با اشتیاق خوشامد می گویند. 

اینترنت اشیا به تولید کنندگان درک بهتری از 
محصوالتشان ارائه می دهد. از مارچوبه تا سیب و 
صید صدف دریایی، کشاورزان در حال جمع آوری 

داده ها و خودکار سازی فرایندها برای افزایش 
عملکرد محصوالتشان هستند. به این دریچه 
جدید در دنیای کشاورزی اکنون گوجه فرنگی 
و سایر محصوالت گلخانه ای را هم باید افزود.
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اطالعات بیشتر در زمانی 
که به آن ها نیاز است

در ژوئیه 2017، بوش ژاپن پالنتک )Plantect(   را عرضه 
بیماری ها  بر  نظارت  و  پیش بینی  سیستم  یک  داشت؛ 
برای کشت گلخانه ای. بزرگ ترین تهدیدی که کشاورزی 
به  بیماری ها  حمله  می شود،  رو به رو  آن  با  گلخانه  در 
محصوالت است. به عنوان مثال، گوجه فرنگی  نسبت به 
شیوع انواع بیماری های مختلف بسیار حساس است و در 
به  شایع ترین ها  قارچی  بیماری های  بیماری ها،  این  بین 
حساب می آیند. مبارزه با این موارد چالش برانگیز خواهد 
تا  ندارند  آلودگی خبر  از وجود  اغلب کشاورزان  زیرا  بود 

زمانی که دیگر خیلی دیر شده است.
از  یکی  مثال،  عنوان  به  است.  باستانی  مشکل  یک  این 
بزرگ ترین بالیای کشاورزی در تاریخ، قحطی سیب زمینی 
می توانستند  زمانی  فقط  کشاورزان  دارد.  نام  ایرلندی 
بگویند که محصوالتشان تحت تاثیر قرار گرفته یا خیر که 
سیب زمینی ها را از زمین خارج می کردند. با وجود تحوالت 
پیش بینی  گذشته،  سال   170 در  گسترده  تکنولوژیکی 
اولیه این بیماری و بسیاری دیگر همچنان به عنوان یک 

چالش مطرح است.
کشاورزان مدرن امروزی به آفت کش ها و دیگر راهکارهای 
کشاورزی دسترسی دارند. اما بدون دانستن زمان کاربرد 
اعمال  انتخاب  بود.  نخواهد  مطلوب  نهایی  عملکرد  آن ها 
آن ها تنها به صورت احتیاط است که هزینه ها را افزایش 
می دهد و پیامدهای زیست محیطی دارد و یا این که باید با 

احتمال از دست رفتن محصول کنار آمد.

راهکار اینترنت اشیا شرکت بوش
زیادی در  به عوامل  بیماری ها در گیاهان  احتمال شیوع 
خورشید،  نور  رطوبت،  دما،  شامل  دارد،  بستگی  گلخانه 
خارجی  عوامل  برگ.  رطوبت  و  کربن  دی اکسید  سطح 
نوع  سه  از  پالنتک  است.  موثر  نیز  هوا  وضعیت  مانند 

سنسور برای جمع آوری این اطالعات بهره می گیرد.
می شود،  ارزیابی  مفید  نوآوری  یک  این  که  حالی  در 
تنها بخشی است از آنچه که سیستم می تواند اجرا کند. 
به  تنها  اشیا  اینترنت  ارزشمند  واقعا  راهکار  یک  خلق 
سنسورهایی که اطالعات را جمع آوری می کنند، محدود 
نمی شود. این دستگاه ها بخشی از یک سیستم پیچیده به 
حساب می آیند که برای ایجاد امکان درک بهتر با یکدیگر 

همکاری دارند.
بهره گیری  با  بوش  شرکت  نرم افزاری  ابداعات  بخش 
این  طراحی  به  خود  اشیا  اینترنت  شبکه  از  عناصری  از 

سیستم یاری رسانده:
اینترنت  گیت وی  نرم افزار  وایر لس،  ارتباطات  کمک  با   -
اشیا بوش سنسورهای کم  مصرف و تغذیه شونده به وسیله 
باتری را با یکدیگر مرتبط می سازد. داده های محیطی از 
سنسورها به صورت از راه دور در سیستم کالود اینترنت 

اشیا بوش جذب می شود.

- در اصل، وجود سیستم کالود باعث می شود که داده ها 
در هر کجا قابل دسترسی باشند، اما با کمک پروتکل های 
امکان دسترسی  مناسب  افراد  تنها  اشیا  اینترنت  نظارتی 
تایید  و  مدیریت  توانایی  با  می کنند.  پیدا  را  آن ها  به 
زیرمجموعه ها  به  توجه  با  استفاده کنندگان  و  کاربران 
فرایند این  مدیریت  گروه،  در  عضویت  و  نقش ها   مانند 

ساده است.
- عالوه بر این، سیستم مدیریت از راه دور اینترنت اشیا 
نیاز  بدون  و گیت وی ها  تا سنسورها  اجازه می دهد  بوش 
به سرکشی فیزیکی به تمام گلخانه ها از راه دور نظارت و 

به روزرسانی شوند.

قدرت عمل زودهنگام
گزارش های  از  بیشتر  مراتب  به  کاری  می تواند  سیستم 
داده  مرکز  دهد.  انجام  گلخانه  شرایط  مورد  در  صرف 
این  که  کرده  خلق  را  الگوریتمی  بوش  مصنوعی  هوش 
داده ها را تجزیه و تحلیل می کند و آن ها را با پیش بینی 
را  بیماری ها  احتمال حمله  تا  و هوا مرتبط می سازد  آب 
تخمین بزند. کشاورزان سپس اخطاری را در مورد ریسک 
شیوع بیماری دریافت می کنند. با توجه به این که در اثر 
درصد   70 از  بیش  تا  احتماال  گیاهی  بیماری های  حمله 
بسیار  اخطارها  این  وجود  می روند،  دست  از  محصوالت 

موثر به حساب می آیند.
سیستم  این  که  می دهد  نشان  گذشته  داده های  بررسی 
می تواند احتمال وقوع حمله بیماری را با دقت 92 درصد 
پیش بینی کند که به این معنی است که کشاورزان قادرند 
را  عوارضی  چنین  با  مبارزه  عملیات  انجام  دقیق  زمان 
تولید کننده که در سیستم   باشند. یک  داشته  اختیار  در 
تولیدش  میزان  می گوید  دارد  شرکت  پالنتک  آزمایشی 
حدود 20 درصد افزایش نشان می دهد و در حال حاضر، 

انتظار می رود بیشترین عملکرد خود را داشته باشد.

راهکار ساده و در دسترس
استفاده  سهولت  جدید  فناوری های  به کارگیری  هنگام 
از  استفاده  آغاز  برای  است.  کشاورزان  برای  اصلی  عامل 
بسته  نیست.  خاصی  فنی  مهارت های  به  نیازی  پالنتک، 
عرضه  گیت وی  دستگاه  یک  و  سنسور  سه  با  اصلی 
از جعبه خارج  را  باید سنسورها  تنها  می شود. کشاورزان 
را در گلخانه نصب کنند، سپس سنسورها  کرده و آن ها 
به طور خودکار به دستگاه گیت وی متصل می شوند. یک 
دستگاه دیگر را می توان در فاصله 1/5 کیلومتری گلخانه 
برای  می تواند  گیت وی  دستگاه  یک  بنابراین  کرد،  نصب 
می توانند  کشاورزان  شود.  گرفته  کار  به  گلخانه  چندین 
نقطه ای  هر  در  کالود  سیستم  در  را  تصویری  داده های 
برنامه مبتنی بر وب روی گوشی هوشمند  از طریق یک 
براساس  را  سرویس  این  بوش  کنند.  پیدا  خود  رایانه  یا 
اضافی  هزینه  بدون  سخت افزار  می  دهد.  ارائه   اشتراک 

عرضه می شود.
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5G نت اشیا و فناوری این�ت

جهان سریع تر
 سیمین اسپیدکار 

تغییرات اولیه در تکنولوژی سبب بهبود شیوه زندگی 
ما شده است . امروزه ما وسایل نقلیه خودران ، لوازم 
خانگی اتوماتیک و سیستم های امنیتی قوی داریم. 

با این حال، این تنها یک آغاز به حساب می آید. 
اینترنت اشیا تقریبا در تمام صنایع توفان به پا کرده 

و در مقیاس وسیع، شرکت های تولید  کننده هوشمند، 
خدمات بیمه و سالمت پیش بینی گر، تدارکات و حمل 
و نقل بهبود یافته داریم و موارد بسیار دیگر. به زودی، 

جهان به یک دوره جدید فناوری قدم می گذارد که 
آن را به عنوان اتصال فایو جی )5G( می شناسیم. 
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پــردازش  فایو جــی  بی ســیم  شــبکه های  معرفــی 
حاشــیه ای موبایــل )Mobile Edge Computing( را بــه 
ســطحی جدیــد ارتقــا می دهــد. راهکارهــای همــراه ایــن 
ــده را  ــوارد بســیار پیچی ــی شــدن م ــکان اجرای شــبکه ام
ــرکت  ــی ش ــاس پیش بین ــر اس ــازد. ب ــم می س ــز فراه نی
اینتــل، پهنــای بانــد تــا 20 گیگابایــت در ثانیــه افزایــش 
ــرای همــه دســتگاه های پردازشــگر  ــه ب ــت ک ــد یاف خواه
موبایــل قابــل دســترس خواهــد بــود. ســرعت اینترنــت بــه 
میزانــی می رســد کــه امــکان حمایــت از اپ هــای واقعیــت 
ــرداری از  ــر بهره ب ــا حداکث ــازی ب ــت مج ــزوده و واقعی اف
 ،)Ovum( ــم ــع، اوی ــد. در واق ــود می آی ــه وج ــاوری ب فن
ــی  ــازار، پیش بین ــی ب ــه تحقیقات ــال در زمین ــرکت فع ش
می کنــد کــه تــا ســال 2021 بیــش از 24 میلیــون 

ــت. ــد داش ــود خواه ــترک وج مش

خدمات بهداشتی و سالمتی
ــود  ــبکه  ای بهب ــرد ش ــی از کارک ــی تلفیق ــال فایو ج اتص
ــتم های کالود و  ــر سیس ــی ب ــازی مبتن ــه، ذخیره س یافت
مجموعــه  ای از دســتگاه های متصــل اســت. در میــان همــه 
مــوارد، ایــن فنــاوری در صنعــت بیمــه و ســالمت بســیار 
ــرفته  ــال پیش ــبکه های اتص ــود. ش ــی می ش ــد ارزیاب مفی
ــرای اتصــال هــزاران دســتگاه پزشــکی در  سیســتمی را ب
ــی  ــد. شــرکت های دولت ــک ســقف شــکل می دهن ــر ی زی
کــره ای در حــال کار روی فنــاوری ارتباطــی بــرای بهبــود 
ــکان اســتفاده از  ــران ام اتصــاالت فایو جــی هســتند. کارب
ــت  ــه( اینترن ــت در ثانی ــوق ســریع )20 گیگابای اتصــال ف
را در کــره تجربــه می کننــد و همچنیــن در بســیاری 
ــال 2020  ــا س ــز ت ــر نی ــعه یافته دیگ ــورهای توس از کش

ــد. ــد ش ــه خواهن ــی ارائ ــاری فایو ج ــبکه های تج ش
از دیــدگاه  را  فایو جــی فرصت هــای جدیــدی  اتصــال 
مراقبت هــای بهداشــتی ســیار فراهــم مــی آورد. ایــن 
ــی از اتصــاالت شــامل فور جــی، شــبکه های  شــبکه ترکیب
ــرعت  ــود س ــرای بهب ــرو ب ــوج میک ــاوری م ــای و فن وای ف
اتصــال اینترنــت همــراه تــا 100 مگابایــت در ثانیــه اســت. 
ایــن، بــه نوبــه خــود، ســبب می شــود تــا از ارســال داده هــا 
ــت  ــود و اینترن ــل ش ــان حاص ــته  اطمین ــورت بس ــه ص ب

ــد. ــر یاب ــه محاســبات تغیی ــاط ب همــراه از ایجــاد ارتب
بــا کمــک تکنولــوژی فایو جــی، بیمــاران می تواننــد 
ــراه و  ــورت هم ــه ص ــرفته را ب ــتی پیش ــات بهداش خدم
ســیار تجربــه کننــد. بــه جــای مراجعــه بــه بیمارســتان ها 
ــبکه های  ــف ش ــه لط ــت، ب ــر اس ــه و وقت گی ــه پر هزین ک
ــکان در  ــا پزش ــتقیما ب ــد مس ــاران می توانن ــی بیم فایو ج
ارتبــاط باشــند. تجهیــزات پزشــکی متصــل اینترنــت اشــیا 
نیــاز بــه مراقبت هــای گرانقیمــت از بیمــاران را ریشــه کن 
ــد از  ــا می توانن ــا گزارش ه ــی ی ــر دیجیتال ــد. تصاوی می کن
گوشــه و کنــار جهــان و بــه منظــور گســترش دسترســی 
بــه خدمــات بهداشــتی ارســال شــوند. ایــن فنــاوری بهبود 
ســالمت در مناطــق دورافتــاده و کاهــش هزینه هــا بــرای 
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ــازد.  ــر می س ــکی را میس ــه پزش ــرات ثانوی ــت نظ دریاف
پوشــیدنی  تجهیــزات  و  ابزارک هــا  ایــن،  بــر  عــالوه 
ــن  ــد. ای ــال می دارن ــکان ارس ــه پزش ــار را ب ــا و آم داده ه
مراقبت هــای پزشــکی بــدون وقفــه و خدمــات بهداشــتی 

ــد. ــن می کن ــوری را تضمی ف
ــاوری ،  ــن فن ــدن ای ــی ش ــل از اجرای ــال، قب ــن ح ــا ای ب
بــرای  را  موثــر  مقــررات  بایــد  قانونگــذار  نهادهــای 
ــد. بهداشــت  ــن کنن ــاران تعیی ــات بیم حفاظــت از اطالع
ــد و  ــاب می آی ــه حس ــده ب ــت عم ــک صنع ــان ی و درم
یــک مشــکل ســاده می توانــد هــزاران نفــر را در معــرض 
خطــر قــرار دهــد. از ســوی دیگــر، ارائه دهنــدگان شــبکه 
ــری از درز  ــرای جلوگی ــوی ب ــی ق ــد راهکارهــای امنیت بای
ــی  ــتانداردهای امنیت ــر اس ــند. اگ ــته باش ــات داش اطالع
رعایــت شــوند، تکنولــوژی فایو جــی یــک دارایــی بــزرگ 

ــود. ــد ب ــان خواه ــالمت و درم ــت س ــرای صنع ب

انقالب ارتباطات
ــبب  ــا س ــن قدم ه ــی در اولی ــیم فایو ج ــبکه های بی س ش
ــراه  ــای هم ــه تلفن ه ــتگاه های پای ــی ایس ــرات اساس تغیی
ــران  ــکار MEC کارب ــه کمــک اســتفاده از راه می شــوند. ب
قــادر خواهنــد بــود اپ هــا را در لبــه شــبکه یــا ایســتگاه 
ــش  ــب کاه ــه موج ــد ک ــرا کنن ــراه اج ــن هم ــه تلف پای
ــرای اپ  ــرای اج ــی ب ــر نهای ــه کارب ــود ک ــری می ش تاخی
ــه طــور  ــا آن مواجــه مــی شــود. زمــان بارگــذاری اپ ب ب
بهینه ســازی  بــه  و  می یابــد  کاهــش  توجهــی  قابــل 
عملکــرد منجــر می شــود. برنامه هــای کاربــردی بــه 
ــوند  ــرا می ش ــر اج ــه کارب ــر ب ــی نزدیک ت ــورت فیزیک ص
کــه همه چیــز را ســریع تر می ســازد. اپ هایــی کــه از 
پلتفــرم MEC بهــره می برنــد، تقریبــا همه چیــز را از 
ــا خدمــات مبتنــی  ــو لحظــه ای ت ــزوده و ویدئ واقعیــت اف

ــد. ــر می گیرن ــیا در ب ــت اش ــکان و اینترن ــر م ب
ــرای ایســتگاه های  ــه ب ــا ایــن حــال، ایــن فنــاوری نوآوران ب
ــا  ــد. کار آن ه ــق می کن ــش خل ــراه چال ــن هم ــه تلف پای
حتــی پــس از انتشــارAPI هــا و کیت هــای گســترش 
ــت.  ــد داش ــان نخواه ــعه دهندگان پای ــرای توس ــزار ب نرم اف
در واقــع، آن هــا بایــد چارچوب هــای هماهنگــی و مدیریــت 
ســرمایه گذاری داشــته باشــند. بــرای غلبــه بــر ایــن مانــع، 
مســابقه عظیمــی میــان حامل هــای ســنتی و ارائه دهندگان 
ــاخته  ــبکه های س ــه ش ــه ب ــود دارد ک ــزار وج ــن نرم اف نوی
ــه  ــوگل تغذی ــازون و گ شــده توســط ســرویس های وب آم
ــاخت  ــه زیرس ــی ب ــر دسترس ــی اگ ــاند. حت ــی می رس مال
ــه  ــگ در لب ــد، جن ــی باش ــود در کالود حیات ــی موج آی ت

ــود. ــا شکســت همــراه خواهــد ب ــا پیــروزی ی شــبکه ب
همــراه  تلفــن  اپ هــای  بعــدی  نســل  بی تردیــد، 
چشــم انداز کلــی ارتباطــات و چگونگــی ارتبــاط بــا جهــان 
پیرامونشــان را دســتخوش تغییــرات عظیمــی می کننــد و 
ــی  ــیم فایو ج ــبکه های بی س ــی ش ــا معرف ــا ب ــه این ه هم

ــد. ــد ش ــر خواه امکان پذی
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شش استارت آپ بالکچی�ن 

ان را  که یم توانند �ب

دستخوش تغی�ی کنند

 کسب و کار دیجیتال 
و زنجیره امن بلوک ها

 مترجم: عماد عزتی 

مهم نیست چه چیزی درباره بالکچین ها و ارز های 
دیجیتالی می دانید، مهم این است که این دو مورد 

حقایقی انکارنشدنی هستند. فناوری بالکچین 
راهکارهای تازه ای را برای نقل و انتقال ارز های مجازی 

ایجاد کرده که بسیار گسترده و بزرگ است.
براساس پیش بینی های انجام شده، صنعت استارت آپی 

مبتنی بر بالکچین رشد بسیار گسترده ای در 
چند سال آینده خواهد داشت که این صنعت را 
به گردش مالی 60 میلیارد دالری می رساند. این 
در حالی است که تنها چهار سال پیش گردش 

مالی این صنعت 300 میلیون دالر بوده است.
به همین دلیل است که می بینیم طی دو سال اخر 

تمامی آمارها حکایت از رشد قابل توجه سرمایه گذاری 
در استارت آپ های مبتنی بر بالکچین دارند و نشان 
می دهند در سال 2018 میالدی میزان سرمایه گذاری 

در این بخش 1/3 میلیارد دالر افزایش یافته است.
کارشناسان بر این باورند که رشد قابل توجه گردش مالی 

موجود در این بخش باعث شده تا نظر سرمایه گذاران 
برای حضور در این بازار جلب شود و برای دستیابی به 

سهم باالتر از این کیک خوشمزه تشویق شوند و سریع تر 
بخواهند جایگاه باالتری را در آن به خود اختصاص دهند.

اما آیا تا به حال از خودتان سوال کرده اید که 
سرمایه گذاری در کدام یک از بخش های مربوط به این 

بازار می تواند سریع تر و مطمئن تر شما را به قله برساند؟ 
این سوال در حالی مطرح می شود که هنوز بسیاری 
معتقدند فناوری بیت کوین تنها گزینه موجود برای 

سرمایه گذاری در دنیای بدون انتهای بالکچین هاست.
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فعالیت های  گستره  از  دقیق تری  تصور  این که  برای   
بیش  امروزه  بدانید  نیست  بد  باشید،  داشته  بالکچینی 
خدمات  مستغالت،  و  امالک  مانند  بزرگ  صنعت   42 از 
فعال  گستره  این  در  و...  اینترنتی  تبلیغات  بهداشتی، 

هستند.
بر  مبتنی  استارت آپ  شش  می خواهیم  که  حاال  خب 
می کنیم  تالش  اول  کنیم،  معرفی  شما  به  را  بالکچین 
تصویر واضحی از بالکچین برای شما ترسیم کنیم تا پس 
این  ابعاد گسترده حضور در  به  بتوانید  از مطالعه مطلب 

دنیای صفر و یکی پی ببرید.

بالکچین و مقدمه ای ساده
وقتی صحبت از بالکچین می کنیم، احتماال به یک پدیده 
بسیار پیچیده فکر می کنید که سال ها الزم است تا بتوانید 
مسئله  این  هم  با  بیایید  اما  کنید،  درک  به خوبی  را  آن 
پیچیده را ساده سازی کنیم و به راحتی درباره آن صحبت 

کنیم.
از  نام است که در معنای لغوی زنجیره ای  بالکچین یک 
خاصی  داده های  و  اطالعات  حاوی  دیجیتالی  بلوک های 
اصلی  عنصر  دارای سه  بلوک ها  این  از  یک  هر  که  است 

هستند:
1- اطالعات مشخص شده: این می تواند هر نوع اطالعاتی 
باشد یا حتی ترکیبی از اطالعات مشخص شده که اصوال 
به  است.  الزامی  بالکچین  از  مراقبت  و  حفاظت  برای 
شناخته شده ترین  از  یکی  که  بیت کوین  در  مثال  عنوان 
بالکچین هاست، اطالعات مهمی از جمله نام فرستنده، نام 

گیرنده و مقدار نقل و انتقال مالی ذخیره می شود.
است  منحصربه فرد  کدی  واقع  در  کد  این  هش:  کد   -2
که بلوک خاصی را در یک زنجیره بلوک مشخص می کند 
و دقیقا مثل اثرانگشت برای هر انسان عمل می کند و از 
آن جا که هر کد هش کامال منحصربه فرد است، هیچ دو 
بلوکی نمی تواند دارای کد یکسان باشد و هر کدام هویت 

خاص خود را دارد.
به  الزم  زمینه  این  در  قبلی:  بلوک های  از  هش  کد   -3
یادآوری است هر بلوک همچنین دارای کد هش از بلوک 
این چگونگی پیوند  بود.  نیز خواهد  به خود  قبلی متصل 
زنجیره ای و تشکیل یک بلوک زنجیره ای جدید است تا در 
نهایت اطالعات آن قدر در یکدیگر فشرده و آمیخته می شود 
که اصوال شناسایی و ردیابی آن به نوعی غیرممکن است.

شیوه  باشیم  داشته  نظر  در  باید  تعاریف  این  به  توجه  با 
را  آن ها  که  بالکچین هاست  منحصربه فرد  ذخیره سازی 
بسیار ایمن و در عین حال انعطاف پذیر می کند تا بتوانیم 
از این بستر ایمن در فضایی نامتناهی استفاده های بهینه  

کنیم.
بالکچین ها  تمایز  اصلی ترین  کارشناسان  برخی  گفته  به 
فناوری توسط هیچ کس مدیریت  این  نکته است که  این 
توزیع   P2P شبکه  یک  در  کامال  بلکه  نمی شود  اداره  و 
این  به  شود.  ملحق  آن  به  می تواند  فردی  هر  و  می شود 

نسخه ای  می شود،  وارد  به شبکه  فردی  وقتی  که  ترتیب 
کامل از بالکچین دریافت می کند. به این ترتیب در یک 
شبکه P2P مانند اینترنت، میلیون ها نسخه از بلوک های 

ذخیره شده در رایانه های کاربر ذخیره می شود.
در  کلیدی  عنصر  یک  که  است  امنیت  پایانی  نکته 
در  اطالعات  تغییر  برای  رو  این  از  بالکچین هاست. 
مربوطه  دیجیتالی  کلید  دارای  باید  کاربران  بالکچین 
باشند که درواقع یک کد بسیار رمزگذاری شده و غیرقابل 
و  ثبت  برای  بیشتر  اطمینان  برای  اما  است.  کردن  کپی 
تایید تغییرات الزم است تعداد معینی از کاربران در شبکه 
معتبر  تغییر  عنوان  به  تا  کنند  قبول  را  تغییر  این   P2P
تغییرات،  شدن  پذیرفته  و  تایید  با  مرحله  این  در  باشد. 
شامل  که  می شود  ایجاد  بالکچین  در  جدید  بلوک  یک 

موارد زیر است:
- اطالعات جدید

- یک کد هش جدید
- کد هش از بلوک قبلِی قبل از خود

 P2P شبکه  کل  در  سپس  بالکچین  جدید  نسخه  یک 
توزیع می شود.

به  دسترسی  بدون  کسی  کنیم  فرض  اگر  دیگر  سوی  از 
کلید دیجیتالی تغییرات را در بلوک انجام دهد باید منتظر 

دو اتفاق خارق العاده باشیم:
1- کد هش بلوک که کاربر ناشناس در حال دستکاری آن 
است، تغییر کرده و در نهایت بلوک بعدی که پس از آن 
قرار دارد و براساس اصول بالکچین ها هش کد بلوک قبلی 
خود را ذخیره کرده است، قادر نخواهد بود بلوک قبلی را 
شناسایی کند، این اتفاقی است که سریعا باعث شکست 
و  می شود  شده  دستکاری  بلوک  شدن  منفک  و  زنجیره 

درنهایت هیچ اطالعاتی درز نخواهد کرد.
2- در این بخش وقتی تغییر شکست می خورد اصوال کپی 
قابل استنادی در شبکه P2P برای تایید سایر کاربرانی که 
قرار است این تغییر را تایید کنند ایجاد نمی شود و نهایتا 

درخواست تغییر رد می شود.
خب حاال که با شیوه کارکرد بالکچین ها آشنا هستیم و 
این فناوری نوین توانسته سطوح جدیدی از امنیت را در 
ذخیره سازی داده ها ایجاد کند، می بینیم صنایع مختلفی 
برای استفاده از این امکانات وارد میدان می شوند و اکنون 
این  بر  مبتنی  آستارت آپ های  از  مورد  داریم شش  قصد 
فناوری را به شما ارائه کنیم تا ببینیم چطور دنیای آینده 

را دستخوش تغییر می کند.

آیا گسترش استفاده از بالکچین ها در صنایع مختلف 
درحال دگرگونی جهان است؟

 Po.et -
این استارت آپ در واقع با راه اندازی این بالکچین به دنبال 
ایجاد بستری بوده برای کنترل محتواهای تولید شده در 
بخش های مختلف، به خصوص در صنعت چاپ دیجیتال. 
را  پلتفرم  این  در  سرمایه گذاران  اهداف  از  بخشی  بیایید 
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بررسی کنیم.
بتوانند  تا  کرده اند  ایجاد  را  پلتفرم  این  سرمایه گذاران   -
و  مدیریت  را  ادبی  آثار  پدیدآورندگان  و  ناشران  محتوای 
و  ناخواسته  دستکاری  هرگونه  از  دور  به  تا  کنند  کنترل 

بدون مجوز از ناشر و پدیدآورنده باشند.
- ایجاد یک بستر ایمن برای ناشران و فعاالن عرصه نشر 
افراد بتوانند با خیال راحت محتوایی را  برای این که این 
قبلی  از دستکاری  نگرانی  بدون  که مورد نظرشان است، 

خریداری یا به بازار ارائه کنند.
پرداخت  بدون  انتشار  یا  ادبی  سرقت  از  جلوگیری   -
پیگیری سرقت  توانایی  کنار  در  اثر  به صاحب  کپی رایت 
اثر ادبی یا کتاب منتشر  ادبی و مجرم توسط مالک یک 
شده با استفاده از ردپای دیجیتالی و اطالعاتی که از سارق 

بر جای مانده است.
به  که  است  این   Po.et اصلی  طرح  کلی  طور  به 
کردن  ذخیره  امکان  ناشران  و  ادبی  آثار  تولیدکنندگان 
اطالعات محتوای مورد نظرشان را در شبکه ای غیرمتمرکز 
بدهد تا هر کاربری در هر نقطه که می خواهد از این اثر 
در  را  اثر  مالک  اطالعات  بتواند  راحتی  به  کند،  استفاده 
اختیار داشته باشد و اثر اصلی را از جعلی تشخیص دهد یا 
با اطالعاتی که در اختیار دارد، جلوی هرگونه سوءاستفاده 

را بگیرد.
البته  و  فروشندگان  ناشران،  بین  معامله  ترتیب  این  به 
پدیدآورندگان بسیار ساده و بدون خطر خواهد شد چون 
تمام اطالعات مالک اصلی مشخص و قابل پیگیری است و 
تقریبا همه می دانند کدام نویسنده چه آثاری پدید آورده 

و کدام اثر اصالت دارد.
این شرکت مبتنی بر بالکچین براساس آخرین اطالعات 
از سرمایه گذاری خود طی خردادماه  است  توانسته  مالی 
گذشته یک میلیون دالر سودآوری را تجربه کند که تنها 
بخشی از سود 10 میلیون دالری چند ماه قبل این شرکت 

برای ارائه اولین سکه خود به بازار بوده است.

Lucidity -
سوءاستفاده های  از  جلوگیری  برای  واقع  در  پلتفرم  این 
است.  شده  ایجاد  شرکت ها  آنالین  تبلیغات  از  مختلف 
سرمایه گذاران در این استارت آپ برآورد کرده بودند که با 
توجه به توسعه روزافزون تبلیغات آنالین در دنیای مجازی 
نیز  امروزی ما، حجم سوءاستفاده ها و تخلف ها  و زندگی 
روزبه روز گسترده می شود، به صورتی که براساس برآورد 
آن ها سال 2017 میالدی رقمی بالغ بر 19 میلیارد دالر 

تخلف انجام شده است.
به همین دلیل ایجاد یک الکی دیتی مبتنی بر فناوری های 
این تخلف در  با  مقابله  برای  راه حل مناسبی  بالکچینی 
نظر گرفته شد و پلتفرم یادشده شکل  گرفت تا با استفاده 
از پروتکل های مخصوص به خود بالکچینی را ایجاد کند. 
تبلیغات مورد  انتشار  این پلتفرم زمانی که آگهی دستور 
نظرش را در فضای مجازی می دهد، زنجیره ای از بلوک ها 

ایجاد می کند که داده  های اصلی آن تبلیغ رسما و بدون 
نگرانی ذخیره سازی و غیرقابل تغییر می شوند.

هزینه های  بخش  در  الکی دیتی  دیگر  دستاورد  البته 
براساس  می توانست  چون  بود  شرکت ها  برای  تبلیغاتی 
توسط سودجویان  اضافه  پول  دریافت  از  مانع  کارکردش 
از ارائه دهندگان آگهی بابت کلیک های جعلی بشود و در 
را  هزینه ها  محاسبات  واقعی  کلیک های  برای  فقط  واقع 
بدون  و  اضافه  پول  تبلیغ  ارائه دهنده  تا  می کرد  مدیریت 
آن ها هم  و  نکند  پرداخت  تبلیغاتی  به شرکت های  دلیل 
با استفاده از روبات های خاصی تعداد کلیک غیرواقعی را 

مبنای محاسبه خود قرار ندهند.

Covee Network -
پلتفرم کووه در واقع ایده ای استارت آپی است که براساس 
شمالی  امریکای  کارمندان  و  کارگران  نارضایتی  احساس 
طبق  است.  گرفته  شکل   کارشان  شرایط  و  محل  از 
بررسی های انجام شده از سوی پدیدآورندگان این پلتفرم 
بسیاری از کارگران امریکای شمالی نه تنها از محیط و نوع 
کارشان رضایت ندارند بلکه براین باورند که کارفرما آن طور 
کارشناسان  نمی کند.  را  آن ها  تالش های  جبران  باید  که 
کووه تاکید می کنند چنین احساسی باعث کاهش روحیه 
همکاری و کار گروهی میان افراد یک شرکت می شود. به 
همین دلیل بهتر است سیستمی بر اساس استعداد شکل 
گرفته باشد و هر متقاضی کار بتواند در بخشی از سازمان 
که در آن استعداد دارد، فعالیت کند، زیرا این امر باعث 

افزایش بهره وری خواهد شد.
است،  برلین  اصلی آن در شهر  استارت آپ که مرکز  این 
براساس  می توانند  کارگران  که  کرده  را طرحی  پلتفرمی 
فرصت های  خود  درونی  استعدادهای  و  فردی  اطالعات 
شغلی مناسبی را در سراسر جهان به دست آورند که عالوه 
بر ایجاد احساس رضایت کارگران، بهره وری باالتری را به 

شرکت هدیه خواهند داد. 
وقتی  نیست؛  شده  یاد  پلتفرم  دستاورد  تنها  این  البته 
پلتفرم  یا  استعدادهای کارمندان و کارگران در بالکچین 
یادشده ثبت می شود، مدیران نیز می توانند درباره موقعیت 
کار در شرکتشان  متقاضیان  یا  کارگران  و جایگاه شغلی 

تصمیم گیری دقیق تر و مناسب تری داشته باشند. 
به اعتقاد تحلیلگران این یک مبادله برد - برد برای طرفین 
است. به این ترتیب که کارفرما می تواند براساس پروژه ای 
و  را جذب کند  مناسب  استعدادهای  دارد  اختیار  در  که 
کارگران نیز می توانند در جایگاهی که بیشترین توانمندی 
برای هر دو  این موضوع  به کار شوند و  را دارند مشغول 

طرف دستاوردهای مناسبی خواهد داشت.
و  بهره وری  میزان  براساس  می تواند  کووه  این رو  از 
توانمندی افراد و همچنین تاثیرگذاری آن ها در کل پروژه، 
باعث  که  کند  تعیین  را  افراد  زحمات  جبران  گونه ای  به 
باشد.  پروژه  در کل  باالتر  مشارکت  آن ها جهت  دلگرمی 
مثبت  تاثیرگذاری  باالترین  که  افرادی  که  شکل  این  به 
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به  منافع  از  را  بیشترین سهم  باشند،  داشته  را  پروژه  در 
یک  دستاورد  به تازگی  شرکت  این  آورد.  خواهند  دست 
میلیارد و 350 میلیون یورویی را در کارنامه خود با انعقاد 
قراردادهایی با LocalGlobe، Atlantic Labs و چند شرکت 

دانش بنیان دیگر ثبت کرده است.

Open Mineral -
ایــن پلتفــرم فعالیــت خــود را در بخــش معــدن و صنایــع 
ــت  ــی صنع ــور کل ــه ط ــت. ب ــرده اس ــاز ک ــی آغ معدن
ــی  ــادالت فیزیک ــاس تب ــی براس ــع معدن ــدن و صنای مع
کاال شــکل گرفتــه و همــواره درحــال توســعه اســت امــا 
ــره  ــی روزم ــازی در زندگ ــای مج ــر و یک ه ــا ورود صف ب
ــد هــم دســتخوش تغییراتــی شــده  مــا ظاهــرا ایــن رون
ــیاری  ــم بس ــوز ه ــه هن ــب اگرچ ــن ترتی ــه ای ــت. ب اس
چــون  اقالمــی  جابه جایــی  براســاس  فعالیت هــا  از 
ــواد  ــایر م ــا س ــس ی ــن، روی و م ــوم، ســنگ آه آلومینی
معدنــی شــکل گرفتــه و جابه جایــی گســترده ای هــم در 
سراســر دهکــده جهانــی در ایــن بخــش ایجــاد می شــود 
کــه ارزش آن رقمــی معــادل 80 میلیــارد دالر تخمیــن 
ــه را  ــرا معادل ــا ظاه ــر و یک ه ــا ورود صف ــده، ام زده ش

ــر داده اســت. کمــی تغیی
براساس این پلتفرم در واقع الیه های متفاوتی از واسطه ها 
مواد  فروشنده  و  و خریدار  تجارت حذف شده اند  این  در 
معدنی به یکدیگر نزدیک شده اند. به این ترتیب نه تنها کار 
سریع تر انجام می شود بلکه اقالم مورد معامله ارزان تر به 
دست خریداران می رسد و تولیدکنندگان نیز سود باالتری 

به دست می آورند.
این بالکچین سوئیسی در نظر دارد با توسعه کسب وکارش 
معامالت  و  دور  صنعت  این  از  را  واسطه ها  بیشتر  هرچه 
ایجاد کند  شفاف تری را در معادن و فناوری های معدنی 
تا تجارت معدنی ساده تر میان فروشنده و خریدار شکل 

بگیرد.
این بالکچین بر اساس روش زیر عمل می کند:

- ثبت درخواست خرید یا فروش محصول مورد نظر.
- فروشندگان یا خریداران پیشنهاد را دریافت می کنند.

- براساس خواسته ها و شرایط خود پیشنهادها را بررسی و 
مقایسه کرده و پیشنهاد تازه ای ارائه می کنند.

قرار  خریدار  یا  فروشنده  بررسی  مورد  جدید  پیشنهاد   -
می گیرد و فرایند معامله آغاز می شود.

این درحالی است که پلتفرم مورد نظر فرایند نقل و انتقال 
تشریفات  هرگونه  انجام  بدون  و  کرده  ساده  هم  را  پول 
تخلف  احتمال  بودن  زمان بر  بر  عالوه  معموال  که  بانکی 
کاال  و  می رساند  پایان  به  را  معامله  دارند،  نیز  بیشتری 
پلتفرم  قرارداد  آخرین  در  شد.  خواهد  آماده  حمل  برای 
به زودی  و  شده  جابه جا  دالر  میلیون   2/25 نظر  مورد 
معامالت  وارد  دارند  نظر  این بالکچین در  سرمایه گذاران 

طال و نقره نیز بشوند.
UNBLOCKABLE -

این پلتفرم در نظر دارد با توجه به رشد ورزش در جوامع 
در  تجارت  مختلف  تیم های  هواداران  تعداد  افزایش  و 
فروش  و  امروز خرید  به  تا  کند.  دیجیتالی  را  بخش  این 
کارت های هواداری یا حتی شرکت در التاری های مربوط به 
رشته های ورزشی متفاوت، تجارتی بود که براساس تعداد 
کارت های  ترتیب  این  به  می شد.  انجام  کارت ها  محدود 
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کمیاب تر قطعا ارقام باالتری را به خود اختصاص می دادند 
و دیگران سهم کمتری هم از بازار به دست می آوردند اما 
پلتفرم یاد شده در نظر دارد این محدودیت را بردارد و با 
استفاده از کارت ها و اعتبارات دیجیتالی همگان را در این 

تجارت گسترده شریک کند.
به این ترتیب اعتبارات ایجاد شده در بالکچین ها درست 

مشابه فعالیت بیت کوین ذخیره سازی می شوند و در نهایت 
بدون این که احتمال تکراری بودنشان وجود داشته باشد یا 
در خطر سرقت باشند، میان هواداران رد و بدل می شوند. 
مدیرعامل سابق  تری،  توسط جب  این شرکت هم اکنون 
پنج  قراردادی  که  می شود  اداره  اسپورت،  فاکس  شرکت 

میلیون دالری را به امضا  رسانده است.

Bext360 -
به محصول خود  به کشاورزان کمک می کند  پلتفرم  این 
تحقیقات  به  توجه  با  بدهند.  باالتری هدیه  افزوده  ارزش 
قهوه،  بالکچین  این  سرمایه گذاران  سوی  از  انجام شده 
دیگر  اقالم  از  بسیاری  و  ذرت  پالم،  آبزیان،  انواع  کاکائو، 
جمعیت  افزایش  به  توجه  با  مدت هاست  کشاورزی 
حکمرانی  و  دارند  سلطه  خوراک  بازار  بر  جهانی  دهکده 
باالیی  بسیار  مالی  گردش  دلیل  همین  به  می کنند. 
باالیی  امتیاز  می تواند  که  شده  ایجاد  بخش  این  در  نیز 
اغلب  که  است  حالی  در  این  باشد.  تولیدکنندگان  برای 
امکانات  این  از  توجهی  قابل  سهم  محلی  تولیدکنندگان 
دسترنج  ناچیز  قیمتی  با  واسطه ها  از  بسیاری  و  ندارند 
دنبال  را  خود  اقتصادی  منافع  و  خریداری  را   آن ها 

می کنند.
زنجیره ای  دارد  نظر  در  یادشده  پلتفرم  دلیل  همین  به 
کامال شفاف از مزرعه تا مصرف کننده ایجاد کند. از این رو 
اگر فردی تقاضای خرید ذرت یا گندم یا هر کاالی دیگر 
را داشته باشد، مستقیم می تواند با تولیدکننده مورد نظر 
خود ارتباط بگیرد و در نهایت غیرحضوری محصول مورد 

نظرش را بدون ورود یک واسطه تامین و خریداری کند.
در این جا مثالی از تجارت قهوه با استفاده از این بالکچین 

ارائه می کنیم:
به هوش  توسط یک دستگاه که مجهز  تازه  قهوه  دانه   -
به  و  می شود  اسکن  اپتیکی  صورت  به  است  مصنوعی 
سنجیده  دانه  انسجام  و  کیفیت  وزن،  خودکار  صورت 
محصوالت  سایر  از  استفاده  با  بتواند  خریدار  تا  می شود 

موجود انتخاب دقیق تری داشته باشد.
- به این ترتیب طرفین معامله می توانند براساس کیفیت 
محصول مورد نظر به قیمت نهایی برسند و توافق کنند که 

کیفیت محصول تعیین کننده قیمت باشد.
- هنگامی که توافق انجام شد، هر دو طرف با استفاده از 
امضای دیجیتالی خود که غیرقابل جعل است، معامله را 
قطعی کنند و خریدار با استفاده از ارزهای دیجیتالی که 
در اختیار دارد، مبلغ مورد نظر فروشنده را پرداخت کند 

که در نهایت کار تمام شده باشد.
میلیون  سه  مالی  گردش  یادشده  بالکچین  گذشته  سال 
طی  دارد  نظر  در  و  کرده  تجربه  را  دالری  هزار   350 و 
و  چوب  پنبه،  جمله  از  دیگری  محصوالت  جدید  سال 
خود  اقالم  فهرست  در  را  استراتژیک  محصوالت   سایر 

قرار دهد.
thinklions :منبع



دانش بنیان  شماره بیست ونهم بهمن ماه 1397

82



دانش بنیان  شماره بیست ونهم بهمن ماه 1397

83

با وجود این که بالکچین و بیت کوین هردو بارها غیرقانونی 
اعالم شده اند و در بسیاری از موارد مرگ آن ها اعالم شده 
آینده  در  و  هستند  زنده  دو  هر  هنوز  بدانیم  باید  است، 

نزدیک طوفان بزرگی به راه خواهند انداخت. 
گروهی معتقدند فناوری بالکچین با توجه به رشد سریع 
میالدی   2022 سال  تا  جهانی  دهکده  سراسر  در  خود 
خود  به  را  دالری  میلیارد   13/96 حدود  مالی  گردش 
اختصاص خواهد داد. در این میان نظراتی مطرح می شود 
که فناوری بالکچین را سرزنش می کنند اما واقعا باید دید 
که این افراد در کدام سوی این سکه قرار گرفته اند، چون 
در این بخش گروهی هستند که جزو پیشگامان بیت کوین 
بوده اند و اکنون ثروت قابل مالحظه ای به جیب زده اند، این 
درحالی است که گروهی هم تازگی به جمع بیت کوینی ها 

پیوسته اند و هنوز به آینده با شک نگاه می کنند.
به این نکته توجه داشته باشید که در شرایط فعلی اگرچه 
سرمایه گذاری در بالکچین ممکن است بازگشت سرمایه  
قابل مالحظه ای نداشته باشد اما نباید فراموش کنیم این 
فناوری نوین هنوز مدت زیادی نیست که جای خود را در 
دلیل  همین  به  کرده  است،  باز  اقتصادی  مبادالت  میان 
هنوز نمی توان قطعی درباره آن سخن گفت و تنها می توان 
به ابتدای شروع فعالیت بیت کوین تاکید کرد که احتماال 
انتظاری بسیار متفاوت و بهتر از بیت کوین برای بالکچین 

شکل خواهد گرفت.
بسیاری از متخصصان دنیای فناوری بر این باورند که با 
فناوری در سراسر دهکده  و رشد سریع  توسعه  به  توجه 
سرمایه هایی  بین  این  در  که  هستند  گروه هایی  جهانی 
میلیاردی به دست می آورند. پس باید در نظر داشته باشیم 
فرصت های  باشد،  داشته  بیشتری  رشد  فناوری  هرچه 
عالقه مندان  و  سرمایه گذاران  اختیار  در  بیشتری  بسیار 
و ماجراجویان قرار خواهد داد که بالکچین هم می تواند 
فرصت های  برخی  به  هم  با  بیایید  باشد.  آن ها  از  یکی 
سرمایه گذاری جدید در این زمینه که سال 2019 میالدی 

ایجاد می شود، نگاهی بیندازیم.
- مراقبت های بهداشتی

- بیمه

ن ها�ی که به سال  بالکچ�ی

2019 چ�ش دوخته اند

استارت آپ های 
آینده دار بالکچینی

 مترجم: عماد عزتی 
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- مشاوره امالک
- زنجیره تامین
- اینترنت اشیاء

- تدارکات
- بانکداری

- سرمایه گذاری، دارایی
- خرده فروشی

- انرژی
- احراز هویت

- قراردادهای هوشمند
- موسیقی

- غذا
- فناوری های مالی

شاخه های  از  هرکدام  از  تصمیم  داریم  زمینه  این  در 
مطرح شده نمونه هایی از استارت آپ های موفق و آینده دار 

بالکچینی را معرفی کنیم.

بالکچین و سالمتی
BurstIQ, Inc. -

فعالیت دارد، شبکه ای  پلتفرم که در بخش سالمتی  این 
هوش  از  استفاده  با  می تواند  که  کرده  ایجاد  پرقدرت 
مصنوعی امکانات انتقال مالی گسترده ای را به متقاضیان 
جایزه  برنده  میالدی   2018 سال  پلتفرم  این  کند.  ارائه 
 HIPAA شده است. پلتفرم یادشده با Red Herring معتبر
و GDPR سازگار است که می تواند با استفاده از آن خدمات 
داروسازان،  ترتیب  این  به  کند.  دریافت   B2B بهداشتی 
خدمات  دریافت کننده  متقاضیان  دولت،  بیمه گران، 
مربوطه  کسب وکارهای  توسعه دهنده های  همچنین  و 
از این پلتفرم به خوبی برای انجام تراکنش های  می توانند 

مالی خود استفاده کنند.

Shivom -
در  نوین  فناوری های  از  استفاده  با  دارد  قصد  نیز  شیوم 
جهان پایگاه اطالعاتی گسترده ای ایجاد کند که براساس 
آن می توان اطالعات گسترده ای از دی ان ای یا همان ژنوم 
باورند  این  بر  کارشناسان  از  بسیاری  کرد.  آن ذخیره  در 
که مدیریت اطالعات ژنوم در آینده می تواند فرصتی برای 
دهه  زندگی  سبک  با  متناسب  مختلف  کسب وکارهای 
آینده باشد. پس این پلتفرم می تواند ابزارهایی در اختیار 
بازار  می توانند  آن  براساس  که  دهد  قرار  خود  مشتریان 
ژنوم گسترده ای را مدیریت کنند و میلیاردها دالر از آن 

کسب درآمد کنند.

Bodyo -
تغییر سبک زندگی مردم  به  با توجه  امیدوار است  بادیو 
به خصوص  شهرنشین  جامعه  میان  سالمتی  اهمیت  و 
بتواند  که  کند  فعالیت  گونه ای  به  صنعتی  شهرهای  در 
خرید،  مراکز  در  را  سیاری  و  کوچک  آزمایشگاه های 

ورزشگاه ها و حتی سوپرمارکت ها در اختیار متقاضیان قرار 
دهد. سرمایه گذاران در این پلتفرم معتقدند که می توانند 
اضافه  قند،  فشارخون،  همچون  امراضی  گسترده  شیوع 
وزن، مشکالت عضالنی و تراکم استخوان را با استفاده از 
این پلتفرم زود شناسایی کنند و آن ها را با مراکز بهداشتی 

و درمانی در میان گذارند.
این شرکت پلتفرم مورد نظر را به هوش مصنوعی مجهز 
کرده و متقاضیان می توانند تنها با استفاده از یک وسیله 
پوشیدنی مثل ساعت هوشمند، دستبند یا هر وسیله دیگر 
نتایج شگفت انگیزی از بدنشان به دست آورند و در همان 
زمان تمام اطالعات به مرکز تخصصی بیماری احتمالی یا 

حتی پزشک فرد منتقل خواهد شد.

بالکچین و بیمه
Nexus Mutual -

Nexus Mutual یک پلتفرم اشتراک گذاری ریسک است 
که می تواند به کاربران این امکان را بدهد که از خدمات 
عادی شرکت های بیمه ای بدون پشتوانه یا نامناسب دوری 
یک  مثال  که  می کند  مشخص  دقیقا  پلتفرم  این  کنند. 
خدمت بیمه ای ارائه شده یا پیشنهاد مطرح شده برای بیمه 
کاری واقعا خدمات بیمه ای نیست و آینده آن نگران کننده 
است. از سوی دیگر با توجه به تقاضای کاربر برای دریافت 
کاربر  نفع  به  آنچه  و  مناسب  جایگزینی  بیمه ای  خدمات 
است، پیشنهاد خواهد داد. این پلتفرم از مدیریت هوشمند 
و همچنین نرم افزار های مدیریت اداری استفاده می کند تا 

بهترین پیشنهاد را ارائه کند.

Fidential -
Fidential یک بازار تجارت پیشنهادهای بیمه عمر است؛ 
همچنین  و  بیمه ای  شرایط  می توانند  کاربران  که  بازاری 
قراردادهای بیمه عمر خودشان را به دیگران بفروشند یا 
را توسط بالکچین ها خریداری  از دیگر کاربران شرایطی 
کنند؛ البته در برخی موارد امکان ذخیره سازی شرایط و 
به  دارد.  را  قابلیت ذخیره سازی  کاربران  عمر  بیمه  موارد 
راهکار  بهترین  می تواند  پلتفرم  این  کاربران  برخی  گفته 
امن برای بیمه گذاران باشد تا خطرات احتمالی را در نوع 

قراردادهای بیمه عمر به حداقل برسانند.

B3i -
B3i پلتفرمی تجاری در این صنعت است که برای انعقاد 
بیمه نامه ها  مجدد  بیمه  کردن  یا  بیمه ای  قراردادهای 
مختلف  صنایع  و  بازنشستگی  بیمه  بخش  در  به خصوص 
استفاده می شود. در حال حاضر یک کنسرسیوم بیمه ای 
فعالیت  بخش  این  در  و  سوئیس  مونیخ،  در  بین المللی 
می کنند. پدیدآورندگان این پلتفرم معتقدند اگر متقاضیان 
جایگاه واقعی B3i را درک کنند شرکای بیمه گر، مشتریان 
و شرکای صنعتی با بهره گیری از مشاوره  پلتفرم یادشده 
که  آورند  دست  به  منحصربه فردی  اطالعات  می توانند 
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ایجاد  متقاضیان  برای  باالیی  بهره وری  و  مزایا  نهایت  در 
می کند که غیرقابل انکار است.

بالکچین  و مشاورین امالک
SafeChain -

ــه معامــالت  ــد ک ــن باورن ــر ای کارشناســان SafeChain ب
ــن  ــد. ای ــن باش ــریع و ایم ــد س ــالک و مســتغالت بای ام
ــم و صــدور اســناد در  ــد تنظی ــه رون ــی اســت ک در حال
بســیاری از مناطــق آن قــدر باالســت کــه امــکان هرگونــه 
تخلــف را بــه ســودجویان می دهــد. ایــن در حالــی اســت 
ــاال  ــام ب ــوص در ارق ــول به خص ــال پ ــه انتق ــه در زمین ک
ــال  ــکان انتق ــود دارد و ام ــم وج ــکالتی ه ــن مش چنی
یکبــاره همــه مبلــغ بــرای برخــی از خریــداران نیســت. 
ــد  ــیف چین« تولی ــرکت »س ــه ش ــی ک ــن محصول اولی
کــرد، در همیــن زمینــه بــود و نامــش »ســیف ویر« 
ــتیکی  ــای لجس ــتفاده از آن و فناوری ه ــا اس ــه ب ــود ک ب
نقــل و انتقــال اســناد مالــی میــان خریــدار و فروشــنده 
بــا ســرعت و دقــت انجــام می شــد. نتایــج خــوب 
و دســتاوردهای مناســب شــرکت باعــث شــده کــه 

ــد. ــش یاب ــارکت هایش افزای ــداد مش ــه روز تع روزب

 Propy -
ــه از  ــت ک ــتغالت اس ــالک و مس ــازار ام ــک ب Propy ی
فنــاوری بالکچیــن بــرای تســهیل خریــد و فــروش 
ــوع  ــخصا موض ــه مش ــن زمین ــد. در ای ــتفاده می کن اس
ــه  ــه ارائ ــوده و هرگون ــول مــورد نظــر ب نقــل و انتقــال پ
خدمــات دربــاره ایــن بخــش از معاملــه اســت. بــا 
ــنتی  ــالت س ــیاری از معام ــه بس ــن برنام ــتفاده از ای اس
امــالک و مســتغالت ســریع تر و کم ریســک تر انجــام 
ــه  ــده ک ــی ش ــرادی طراح ــرای اف ــوال ب ــود و اص می ش
ــا اســتفاده از یکــی از انــواع واحدهــای  تصمیــم  دارنــد ب
پــول مجــازی ایــن کار را انجــام دهنــد. در ایــن پلتفــرم 
ــه  کــه هم اکنــون بیــش از 90 هــزار ملــک آمــاده معامل
را در فهرســت خــود دارد، بــا رمزگــذاری نقــل و انتقــال 
و همچنیــن واحــد پــول مــورد نظــر امتیــازی اســت کــه 
ــرد. ــتفاده ک ــی کار اس ــتای ایمن ــوان از آن در راس می ت

 BrikBit-
که  است  بالکچین  بر  مبتنی  مجموعه  اولین   BrikBit
را  مستغالت  و  امالک  صنعت  در  مالی  عملیات   می تواند 
تسهیل کند. این پلتفرم براساس LISK )فضایی برای ایجاد 
و توسعه بالکچین( توانست برای اولین بار در اکتبر سال 

گذشته ارز دیجیتالی خود را به جهان معرفی کند.
باعث  که  چیزی  استارت آپ،  این  کارشناسان  گفته  به 
با  این است که  باشد  می شود »بریک بیت« منحصربه فرد 
شده  طراحی  آن  برای  که  خاصی  ظرفیت های  به  توجه 
از  بلوک  هر  در  مستغالت  و  امالک  پروژه  هر  داخل 
نظر  در  »بریک بیت«  برای  جانبی  زنجیره  یک  بالکچین 

گرفته شده است.

قراردادها و زنجیره تامین
BlockVerify -

می تواند  پیداست  نامش  از  که  همان طور   BlockVerify
مشخصات و اطالعات خریدار و فروشنده را در معامالت 
مخفی نگه دارد. بنابراین اغلب از این پلتفرم برای انجام 
معامالتی که طرفین می خواهند اطالعاتشان را دقیق و دور 
از دسترس نگه دارند، استفاده و در اغلب موارد شرکت ها 

در زنجیره تامین خود می توانند از آن استفاده کنند.
می تواند  که  شده  طراحی  پلتفرم  این  در  امکاناتی  البته 
کاربر را برای جلوگیری از هرگونه زیان در خرید اجناس 
تقلبی، دزدی یا حتی معامالت جعلی راهنمایی کند و در 
نهایت فضایی ایمن در اختیارش قرار دهد. در حال حاضر 
داروهای  الماس،  فروش  و  خرید  درباره  فناوری  این  از 
و  الکترونیکی و کاالهای بسیار لوکس  خاص، محصوالت 

عتیقه استفاده می شود.

Omnichain -
خارق العاده ای  کار  پلتفرم  یک  عنوان  به   Omnichain
انجام نمی دهد که باعث تعجب شما باشد. تنها به عنوان 
تامین  زنجیره  مدیریت  اعتماد،  قابل  و  قوی  پلتفرمی 

شرکت یا کسب وکارتان را تامین می کند.
دلیل محبوبیت این پلتفرم این است که تمامی ویژگی هایی 
قرار  اختیارشان  در  یکجا  دارند  انتظار  آن  از  کاربران  که 
انعطاف پذیری،  استفاده،  سادگی  آسان،  ادغام  می دهد: 
است  ممکن  که  امکانات  کلی  و  اتوماسیون  باال،  امنیت 

حتی تصور آن را هم نکرده باشید.
و  تجزیه  برای  قدرتمندی  ابزار  که  است  حالی  در  این 
تحلیل زنجیره تامین شما هم ایجاد می کند که می تواند 
برای مدیریت کسب وکار ضمن پیش بینی تقاضا، انبارداری 

و همچنین چرخه تولید را هم مدیریت کند.

CircularTree -
فناوری  یا   DLT پلتفرم  یک  واقع  در   CircularTree
لجستیکی توزیع نیست، بلکه به نوعی پایداری کسب وکار 
را  مدل کسب وکاری  هرگونه  بودن  اقتصادی  و همچنین 

هم تضمین خواهد کرد.
به هرحال این شرکت دارای دو محصول بسیار مهم است 

که HazChain و Project SustainBlock نام دارند.
HazChain در واقع اطالعات دقیق و کاملی از تمامی مواد 
با  می تواند  که  کرده  ذخیره  خود  در  شیمیایی خطرناک 
کارشناسان  اختیار  در  بالکچین  فناوری های  از  استفاده 
بتوانند  تا  گیرد  قرار  و...  داروسازها  شیمیایی،  صنایع 
هرگونه مواد ممنوعه را به سرعت شناسایی کنند و هنگام 
خرید مواد اولیه مورد نیازشان دچار اشتباه نشوند. البته 
ظاهرا برخی از قابلیت های دیگر این پلتفرم مربوط به مواد 
و محصوالت ساخته شده شیمیایی است که می توان آنالیز 
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واقعی آن ها را با آنچه اعالم شده کنترل کرد.
تامین  زنجیره  ردیابی  درباره   SustainBlock فرم  پلت  اما 
است.  معدنی  صنایع  و  معادن  در  به خصوص  اولیه  مواد 
براساس این پلتفرم زمان و میزان تقاضا برای مواد معدنی 
می توانند  خریداران  و  تولیدکنندگان  و  می شود  مطرح 
بدون نگرانی از بازار فروش مشغول به ادامه فعالیت خود 
تولید محصول  برای  تولیدکنندگانی که  باشند. مخصوصا 

نیازمند تامین دائمی یا دوره ای مواد معدنی هستند.

بالکچین و اینترنت اشیا
Filament -

تجهیزات  از  رشته ای  می تواند  که  است  پلتفرمی   Filament
صنعتی و سازمانی را برای پردازش داده های مختلف با بلوک های 
مشخصی با یکدیگر مرتبط کند و در راستای آنالیز های مختلف 
به  شهری  مدیریت  دست اندرکاران  و  سرمایه گذاران  برای 
وابستگی  اشیا  اینترنت  این که  براساس  پلتفرم  این  گیرد.  کار 
باالیی به سیستم وای فای یا درگاه یو اس بی دارد، برنامه ریزی 
شده و در نهایت با رمزگذاری گسترده و حفاظت باال لوازم و 

سخت افزارها را با یکدیگر مرتبط می کند.

Xage -
برای  غیرمتمرکز  امنیتی  حل  راه  یک  پلتفرم  این   Xage
که  اشیاست  اینترنت  بخش  در  مختلف  داده های  توزیع 
می تواند زیرساخت های مورد نظر را از هرگونه سوءاستفاده 
اجرای  پلتفرم  این  براساس  دارد.  نگه  دور  و دست درازی 
به  دسترسی  محدودیت  خودکار،  امنیتی  سیاست های 
اطالعات و همچنین گروه بندی واجدین شرایط برای ایجاد 
نرم افزاری  بسته های  قالب  و  در سیستم ها  تغییر  هرگونه 
در  یادشده  پلتفرم  فعالیت  اصلی ترین  اما  می شود.  انجام 
بخش حمل ونقل، خدمات برق و آب، تولید انرژی و صنایع 

مدیریت ساختمان های تجاری، اداری و مسکونی است.

TWO IoT -
TWO IoT تمرکز قابل توجهی در بخش مدیریت پسماند 
این  در  است.  کرده  سرمایه گذاری  زمینه  این  در  و  دارد 
پلتفرم هر یک از سطل های زباله در شرایطی که بیشتر 
جمع آوری  مرکز  به  باشد،  شده  پر  ظرفیت  یک سوم  از 
زباله  حمل  مخصوص  خودروی  روی  مانیتور  صفحه  یا 
سیگنالی جهت تخلیه ارسال می کند. فرودگاه دوبلین سال 
 1200 تخلیه  جای  به  پلتفرم  این  از  استفاده  با  گذشته 
محفظه زباله در روز، تنها 93 عدد از آن ها را تخلیه کرده 

است که در مدیریت هزینه ها امتیازی قابل توجه است.

بالکچین و احراز هویت 
Nuggets -

امروزی  آنالین  خریدهای  افزایش  براساس   Nuggets
طراحی شده تا خریداران بتوانند با اطمینان خاطر بیشتر 

خرید کنند و در عین حال ناشناس باقی بمانند. 
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طراحی شده  بالکچین  بستر  براساس  که  پلتفرم  این  در 
می کند،  استفاده  کاربران  بایومتریک  مشخصات  از  است 
به همین دلیل هیچ نیازی نیست شما رمز عبور یا کلمه 
ثبت  خودتان  حافظه  یا  دستگاه ها  در  را  خود  کاربری 
به  که  است  باالتر  امنیت  در  پلتفرم  این  امتیاز  کنید. 
برای  نگرانی خاصی  یا گم شدن دستگاه ها  دلیل سرقت 
اگر  فقط  پلتفرم  این  از  استفاده  با  نمی شود.  ایجاد  شما 
خودتان بخواهید اطالعات را به اشتراک خواهید گذاشت، 
در غیر این صورت به هیچ عنوان اطالعات اشخاص قابلیت 

دسترسی نخواهند داشت.

Civic -
از  استفاده  با  افراد  هویت  تایید  برای  پلتفرمی   Civic
اطالعات بایومتریک آن هاست که در بخش های بسیاری از 
جمله خریدهای آنالین، دستگاه های ثبت حضور و غیاب 
و  ثبت شده  اطالعات  از  استفاده  با  پلتفرم  این  دارد.  و... 
دسترسی به تمامی اطالعات پزشکی افراد در تالش است 
به  را  توجهی  قابل  کاربردی  اطالعات  نیاز  زمان مورد  در 
شخص ارائه کند. به این ترتیب هر مرکزی که نیاز به تایید 
فرودگاه،  هتل،  مثل  دارد  ارائه خدمات  برای  شما  هویت 
تاییدیه های  پلتفرم  این  از  استفاده  با  می تواند  و...  بانک 

مورد نظر را دریافت کند. 

بالکچین و استارت آپ های غذا
Ripe.io -

ارتباط  می تواند  بالکچین  سیستم  از  استفاده  با   Ripe.io
و  تهیه کنندگان  و  تولیدکنندگان  برای  توجهی  قابل 
توزیع کنندگان مواد غذایی ایجاد کند تا با استفاده از این 

اتحاد هزینه های مربوطه کاهش یابد.
این سیستم در واقع از مزارع فعال می شود تا به این ترتیب 
نه تنها خوراکی سالم و تغذیه مناسب در اختیار افراد قرار 
گیرد، بلکه میزان تولید و همچنین توزیع به موقع نیز اتفاق 
افتد. یکی از پروژه های مرتبط با این استارت آپ مربوط به 
ردیابی محصول گوجه فرنگی یکی از مزارع بوستون ایاالت 

متحده بود که نتایج قابل توجهی داشته است.

FoodCoin -
FoodCoin پلتفرمی است که براساس آن به کاربران خود 
این امکان را می دهد که در یک بازار جهانی وارد شوند. 
استارت آپی  فعالیت  این  در  ارائه شده  خدمات  براساس 
توزیع کنندگان  غذایی،  محصوالت  تولیدکنندگان  تمامی 
یکدیگر  با  مرزی  محدودیت  بدون  می توانند  خریداران  و 

ارتباط داشته باشند و نیازهایشان را تامین کنند.
براساس خدمات ارائه شده در این پلتفرم حتی رستوران ها 
و مراکز تهیه غذاهای خاص و شرکت های تهیه و توزیع 
غذای ایرالین ها می توانند دستاوردهای قابل توجهی برای 

تامین نیازهایشان داشته باشند.
igniteoutsourcing.com :منبع
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ن ها ای بالکچ�ی اری �ب ب
ت

فرصت های �

زندگی با قواعد قرن بیست و یکم
 عماد محمدی
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فناوری بالکچین این روزها با توجه به گسترش عمده ای که 
اقتصادی و زندگی روزمره ما تجربه  در بخش های مختلف 
و  کامپیوتر  به  عالقه مندان  اختیار  در  فرصتی  دیگر  کرده 
بانکداری،  مثل  بخش هایی  در  چون  نیست،  برنامه نویس ها 
مراقبت های بهداشتی و انواع تجارت ها ورود پیدا کرده و در 

نهایت همه چیز را به نوعی با خود همراه کرده است.
فعال  شرکت های  از  درصد   84 برآوردها  آخرین  براساس 
برای  جدیدی  فرصت های  امروزه  بالکچین ها  فناوری  در 
سرمایه گذاری و ورود به بخش های تازه ای از اقتصاد به دست 
دستخوش  را  آن ها  اقتصادی  حیات  می تواند  که  می آورند 

تغییراتی عمده کند.
از فرصت های تجاری  این مقاله قصد داریم چند نمونه  در 
پیش  روی بالکچین ها بررسی کنیم و در نهایت ببینیم این 

شرکت ها چه تاثیری در صنایع متنوع دارند.
تجاری  سرمایه گذاری  فرصت های  واقعا  بخواهیم  اگر 
بالکچین ها را در حال حاضر بررسی کنیم درست مثل این 
است که بخواهیم با تفنگ به اهداف متحرک در هوا شلیک 
کنیم، پس بهتر است بگوییم فرصت های متفاوتی همچنان 
در هوا به سوی ما در حرکت هستند. بیایید با هم به هدف 

بزنیم.

بالکچین ها بانک ها را گرد هم آورده است
به این نکته توجه نداشته باشید و اهمیت ندهید که بالکچین 
از  در واقع ستون فقرات بیت کوین است و برای جلوگیری 
انحصار بانکداری سنتی بر تبادالت مالی اختراع شده است 
یا این که بانکداری سنتی نگران از بین رفتن خود در دنیای 
را  بیت کوین  دلیل  همین  به  و  است  سنتی  مالی  تبادالت 
غیرقانونی اعالم کرده  است. اما ظاهرا این روزها دیگر خبری 
از درگیری میان بیت کوین و سیستم بانکداری نیست، چون 
سیستم ارتباط جدیدی میان بانکداری و بالکچین ها برقرار 

شده است.
سال 2017 میالدی یک کنسرسیوم از بزرگ ترین بانک های 
جهان در تالش برای بهره برداری از مزایای فناوری  بالکچین 
بوده است. این کنسرسیوم به دنبال معرفی یک واحد پولی 
مشخص میان خودشان هستند که از آن به عنوان USC یاد 

می شود.
بانک های کنسرسیوم عبارتند از:

Barclays
Credit Suisse

Canadian Imperial Bank of Commerce
HSBC

MUFG
State Street

 UBS توسط  که  است  دیجیتالی  ارز  یک  واقع  در   USC
سوئیس ایجاد شده و در یک مرکز یا شرکت فناورانه انگلیسی 
به کار گرفته می شود. این شرکت با استفاده از مزایای فناوری 
بالکچین به گونه ای عمل می کند که بانک ها بتوانند مبادالت 
دهند.  انجام  کامل  امنیت  در  نگرانی  بدون  را  خود  مالی 

شرکای این کنسرسیوم انتظار دارند هرچه سریع تر استفاده 
از این فناوری بتواند فضای ایمنی برای مبادالت بانکی ایجاد 

کند.
زمینه  این  در  که  است  این  رویداد  جالب ترین  و  تازه ترین 
وال استریت هم کنسرسیوم بالکچینی WSBS ایجاد کرده تا 
بتواند ارائه خدمات مورد نظرش را در فضایی ایمن و به دور 

از هرگونه تخلف مدیریت کند.
WSBA یک سازمان غیرانتفاعی است که برای ارائه خدمات 
به فعاالن بازار مالی وال استریت شروع به کار کرده تا بتوانند 
قراردادهای هوشمند و قابل اعتماد داشته باشد. WSBA با 
ارائه کالس های آموزشی برای شرکت های کارگزاری آن ها را 
با خدمات بالکچین آشنا کرده و به آن ها کمک می کند تا 

بتوانند خدمات خود را در این فضا ارائه کنند.
به گفته برخی کارشناسان این اتفاق و استفاده کنسرسیوم 
برای شرکت های  فوق العاده ای  فرصت  وال استریت  و  بانکی 
بالکچین در صنعت مالی است. این در حالی است که آن ها 
معتقدند امتیازات بالکچین در دنیای مالی باعث شده بانک ها 
دست از مقابله با ارز های دیجیتالی بکشند و به نوعی برای 
این  نکنیم  فراموش  آماده شوند. پس  از منافع آن  استفاده 
اتفاق فرصتی برای استارت آپ هاست تا بتوانند راه  حل های 

مناسبی برای موسسات مالی بزرگ و کوچک ارائه دهند.

قراردادهای هوشمند
می توانند  چطور  بالکچین ها  که  سوال  این  برابر  در  هربار 
به  کنند،  کمک  هوشمند  قراردادهای  در  کسب وکارها  به 
این پاسخ مشخص می رسیم که »مینی برنامه«ها می توانند 
این  به  کنند.  خدمت  ارائه  زمینه  این  در  دقیق  صورت  به 
ترتیب که میان برنامه ها به طور خودکار در زمانی که شرایط 
تعیین شده ای مهیا می شود وارد عمل می شوند و توافقنامه را 

مطرح می کنند تا کار انجام شود.
و  امالک  معامالت  انواع  سهام،  معامالت  انواع  بین  این  در 
مستغالت و مدیریت زنجیره تامین می تواند گزینه هایی باشد.
کارشناسان در این زمینه می گویند از آن جا که قراردادهای 
می شوند،  اجرا  بالکچین  یک  در  به طور خودکار  هوشمند 
هیچ واسطه ای برای مدیریت این معامله نیاز نیست که از 
شما مطالبه هزینه کند یا خطر انتشار اطالعات شما وجود 
داشته باشد. این در حالی است که براساس توافق ها این گونه 
قوانین  تمام  و  می شوند  شمرده  رسمیت  به  هم  قراردادها 
برخی  بر آن ها جاری است و حتی در  قراردادهای معمول 
موارد قابلیت پیگیری بیشتری نسبت به قراردادهای سنتی 

دارند.
چند نمونه از این نوع قراردادها:

- توزیع اتوماتیک در صنعت سرگرمی
قراردادهای  براساس  می تواند  که  پزشکی  پرونده های   -
هوشمند جمع آوری شده و در اختیار افرادی خاص قرار گیرد

- برنامه ریزی حمل و نقل عمومی، به صورت خودکار با توجه 
به قوانین از پیش  برنامه ریزی شده

- مدیریت نقل و انتقال امالک و مستغالت به صورت خودکار
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- ارائه و تسویه حساب وام ها به صورت خودکار 
کسب وکارها  این گونه  راه اندازی  و  ایجاد  برای  بالکچین ها 
می کنند.  عمل  اتوماسیون  صورت  به  و  خودکار  کامال 
قراردادهای هوشمند انعطاف پذیر و ایمن تر از سایر خدمات 

معمول فعلی هستند.

خودروهای هوشمند
خودروهای  که  باورند  براین  خودرو  صنعت  کارشناسان 
دالر  میلیارد   219 به  میالدی   2025 سال  تا  هوشمند 
اتفاق  این  که  این جاست  توجه  قابل  نکته  و  رسید  خواهد 
در سایه اینترنت اشیا و توسط بالکچین ها روی خواهد داد. 
بالکچین در ارتباط با صنایع مرتبط با خودروهای هوشمند 
به شیوه های گوناگونی می تواند خدمات ارائه کند که هر یک 
از آن ها فرصتی طالیی برای توسعه شرکت های فعال ایجاد 

می کند.
هوشمند  ماشین های  تولید  برای  که  خودروسازانی 
نیاز  دور  نه چندان  آینده ای  در  کرده اند،  سرمایه گذاری 
تسهیل  برای  اطالعاتی  یا  فناوری  تجهیزات،  تامین  به 
حجم  ذخیره سازی  و  توزیع  حمل ونقل،  رمزگذاری،  در 
گسترده ای از اطالعات اتومبیل های هوشمند که در هر دقیقه 

تولید می شود، خواهند داشت.
بیمه،  شرکت های  برای  ذخیره سازی  فضاهای  ایجاد   -

توسعه دهنده یا خود خودروسازان
- ردیابی محل خودرو برای ارائه خدمات تعمیر و نگهداری

به این ترتیب بد نیست آن دسته از سرمایه گذاران استارت آپی 
داشته  مناسب  درآمدی  خودرو  صنعت  از  می خواهند  که 
از نوآوری در صنعت  باشند، توجه کنند که هیچ چیز بهتر 

خودرو نیست.

مراقبت های بهداشتی
بالکچین ها در بخش بهداشت و درمان هم وارد شده اند. از 
ورود بیمار به مرکز درمانی، ضبط نتایج عمل و ده ها داده  
دیگر در یک زنجیره از بلوک ها ذخیره می شوند و می توان 
تعیین کرد که در چه صورتی این اطالعات در اختیار افراد 

مرتبط قرار گیرد.
برخالف  درمانی،  و  بهداشتی  خدمات  ارائه  از  نوع  این  در 
پایگاه های ثبت داده های پزشکی معمول، در بالکچین ها با 
هر تغییر یک زنجیره جدید از بلوک ها ایجاد می شود که در 
هر زمان با کوچک ترین تغییر، اطالعات را ثبت می کند و در 
نهایت اطالعات در بخشی ذخیره سازی می شود که در صورت 

نیاز در اختیار بیمار یا فردی مسئول قرار می گیرد.
برخی از نمونه ها عبارتند از 

- ذخیره پرونده پزشکی بیمار
- ردیابی داده ها از طریق آزمایش های بالینی

- ارائه خدمات مدیریت دایرکتوری ارائه دهنده مراقبت های 
بهداشتی

واجد  به  مربوط  اطالعات  ارائه  و  بیمه  تایید  اتوماسیون   -
شرایط بودن

- موجودی ردیابی برای وسایل پزشکی، لوازم و تجهیزات
بر بالکچین های  تردید سرمایه گذاری  بدون  این شیوه ها  با 
بهداشت و درمان سودآوری باالیی برای شرکت های مربوطه 

خواهد داشت.

بالکچین و زندگی روزمره
رشد فناوری های اینترنتی طی سال های اخیر آنچنان سریع و 
گسترده شده است که بعضا نمی توان آن ها را باور کرد و امروز 
هم با توجه به مرتبط شدن اشیا و لوازم زندگی روزمره ما 
به یکدیگر در بستر اینترنت بدون تردید فرصت های گسترده 

سرمایه گذاری برای فعاالن این عرصه ایجاد شده است.
با توجه به برآوردهای انجام شده گردش مالی شرکت های 
فعال در زمینه اینترنت اشیا تا سال 2022 میالدی حداقل 
رقمی بالغ  بر 2/48 تریلیون دالر خواهد بود و این رقم باعث 
برای  فناورانه  شرکت های  از  زیادی  تعداد  تا  شد  خواهد 
دستیابی به این بازار در رقابت باشند که در نهایت چشم انداز 

قابل توجهی در این بخش ایجاد می کند.
فرصت های  و  کاربردها  از  مورد  چند  بخش  این  در 
سرمایه گذاری بالکچین در اینترنت اشیا را مرور می کنیم که 

بیشتر متمرکز بر توزیع خدمات هستند.
 - اتوماسیون تعاونی های انرژی خورشیدی

- کنترل و میزان داده های مرتبط به مصرف کاربران
اینترنت  از طریق زیرساخت های  اینترنت  - هوشمند سازی 

اشیا 
- ارائه خدمات و راهکارهای اعتماد و تایید اینترنت اشیا

به  شرکت ها  خدمات  ارائه  هوشمند  قراردادهای  اجرای   -
یکدیگر و کاربران

عقیده  به  بالکچین ها  و  اشیا  اینترنت  شده  ایجاد  بازار 
کارشناسان زوج کاملی در فضای دیجیتالی ایجاد می کنند 

که می توان از آن منافع اقتصادی گسترده ای به دست آورد.

احراز هویت
افزایش  احتمال  همچنین  و  بین المللی  سفرهای  گسترش 
حمالت تروریستی در اقصی  نقاط جهان باعث شده تا احراز 
هویت افراد یکی از دغدغه های اصلی مسئوالن و نهادهای 
امنیتی کشورهای مختلف باشد. از این رو سرمایه گذاری در 
قابل  که  می کند  ایجاد  شرکت ها  برای  امتیازی  زمینه  این 

توجه است.
شناسایی  حلقه  تکمیل  برای  هستند  امتیازی  بالکچین ها 
دارند  باالیی  امنیت  نه تنها  که  دلیل  این  به  افراد.  هویت 
بلکه زنجیره ای دقیق از ردپای دیجیتالی و هویتی افراد را 
می توانند در خود نگهداری کنند. به همین دلیل است که 
بسیاری از کارشناسان بر این باورند صدور گذرنامه  و ویزاهای 

دیجیتال در آینده نزدیک اجتناب ناپذیر است.
توسط  دیجیتال  ویزای  و  گذرنامه   از  استفاده  مزایای 

بالکچین ها چیست؟
- کاهش دوره صدور گذرنامه

- تمامی اطالعات متقاضیان برای تمام کاربران ذیصالح در 
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کوتاه ترین زمان ممکن است
- امکان مدیریت محدودیت های قانونی سفر افراد

- دفاتر خدمات مسافرتی و ایرالین ها قبل از هرگونه فعالیت 
می توانند مجوز سفر گردشگران را کنترل کنند

- کنترل سوابق افراد و مظنونان در مبادی ورودی و حتی 
شهرها کار ساده ای خواهد بود

به این ترتیب اگرچه نیازی نیست پاسپورت کاغذی خودتان 
را تحویل دهید ولی باید منتظر نسخه دیجیتال آن هم باشید.

گواهی و سند ازدواج نیز که در زندگی روزمره ما به عنوان 
سندی بسیار ابتدایی از آن یاد می شود، ممکن است روزی به 
عنوان بزرگ ترین دغدغه افراد به دلیل محدودیت های زمانی 

تبدیل شود.
بالکچین ها در این زمینه هم راه حلی دارند. واشو در ایالت 
نوادا از این فناوری بهره  می برد. به این ترتیب که اسناد و 
مدارک مربوط به ازدواج را در یک بالکچین قرار داده و نحوه 
درخواست و صدور آن را کامال دیجیتالی کرده است. البته 
این خدمات امروز به صورت کامال آزمایشی انجام می شود تا 
با برطرف شدن مشکالت احتمالی در آینده سراسری انجام 

شود.
فرایند دیجیتالی برای اخذ گواهی ازدواج گواهینامه شامل 

موارد زیر است:
- ثبت درخواست صدور گواهی ازدواج را از طریق تلفن یا 

ایمیل 
ایجاد  شده  رمزنگاری  هش  یک  با  نظر  مورد  گواهینامه   -

می شود
- یک کپی از سند به صورت فایل PDF برای شما به ایمیلتان 

ارسال می شود
کدهای  که  الکترونیکی  نسخه  این  از  می تواند  کاربر   -
شناسایی تایید شده ای همراه دارد در هر زمانی که الزم باشد 

استفاده کند
صدور گواهینامه ازدواج از طریق بالکچین ها اگرچه ساده تر 
از انجام مراسم ازدواج نیست اما یقینا بسیار مطمئن تر از آن 

است.

خدمات بیمه ای 
با توجه به گستره فعالیت صنعت بیمه و همچنین بالکچین ها 
می بینیم مدتی است که اغلب خدمات بالکچینی در صنعت 
بیمه ارائه شده است که بهترین فرصت برای سرمایه گذاری 
است. ساماندهی داده های بیمه گذاران، پیگیری و اجرا، ایمنی 

اسناد بیمه ای، وصول مطالبات و... بسیاری از خدمات دیگر 
بیمه را می توان از این طریق انجام داد.

بالکچین ها در بیمه چه امتیازی ایجاد می کنند؟ اجازه دهید 
نام  بیمه  در صنعت  بالکچین ها  از  امتیاز  چند  تنها  این جا 
شما  و  نشده  اجرایی  هنوز  دیگر  امتیاز  صدها  چون  ببریم 

می توانید از آن ها استفاده کنید.
- کلیه فرایندها در این بخش ساده می شوند

- زمان تحویل بیمه نامه ها کاهش می یابد
- مدیریت ریسک شرکت های بیمه باعث کاهش حق بیمه ها 

می شود
- جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده امکان پذیر است

- جمع آوری دقیق سوابق بیمه گذاران و میزان ریسک پذیری 
آن ها برای شرکت

مرگ
اصال  یا  فکر  زیاد  کلمه  این  درباره  نمی خواهد  اصوال کسی 
صحبت کند؛ اما همه می دانیم اصوال این اتفاق دست ما نیست 
و هر لحظه امکان مرگ وجود دارد. نکته قابل توجه درباره 
ما کمی  امروزی  زندگی  است که در سبک  این  کلمه  این 
اثرگذارتر شده است، چون سبک زندگی قرن بیست و یکمی 
زندگی  انفرادی  صورت  به  بسیاری  که  شده  گونه ای  به  ما 
می کنند یا این که اصال فرزندی ندارند. پس وقتی فردی در 
جامعه امروزی ما از دنیا می رود مدیریت اموال و همچنین 

انجام مراحل قانونی کار تقریبا غیرممکن خواهد شد.
حالی  در  دارند.  مزایایی  دارایی  مدیریت  در  بالکچین ها 
که ممکن است بگویید وکال در این زمینه گزینه مناسبی 
این  در  بالکچین ها  مزایای  از  برخی  به  نیست  بد  هستند، 

بخش نیز توجه داشته باشید
- ذخیره سازی ایمن اطالعات مربوط به حساب های بانکی

چگونگی  و  شرایط  و  دفن  محل  به  مربوط  ذخیره سازی   -
انجام مراسم

- ذخیره سازی چگونگی توزیع و تقسیم اموال به بازماندگان 
احتمالی 

- ذخیره سازی مستقیم دارایی های دیجیتالی مانند سهام ها 
و پول های رمزنگاری شده

- قراردادهای هوشمند برای انجام مراحل انحصار وراثت
پس می بینیم بالکچین ها خدماتی را حتی وقتی شما از دنیا 
رفته اید نیز به شما ارائه خواهند داد و همین فرصتی برای 

حضور بیشتر سرمایه گذاران در این بخش از فناوری است.
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داگالس راشوکف - نظریه پرداز رسانه  - می گوید: 
»انسان ها برای خالقیت ما در دنیای تحت سلطه 

تکنولوژی های دیجیتال دیگر ارزش قائل نیستند، 
ما اکنون فقط بر اساس داده هایمان ارزش گذاری 

می شویم.« راشوکف در این سخنرانی ما را متقاعد 
می کند که استفاده از تکنولوژی برای بهره وری مردم 
از بازار متوقف کنیم و به جای آن شروع به ساختن 

آینده ای کنیم که بر محوریت ارتباطات پیش از 
دیجیتالی شدن، خالقیت و احترام بنا شده باشد.

من به جلسه ای خاص دعوت شدم تا در مورد آینده دیجیتال 
صحبت کنم. تصورم این بود که بین صدها مدیر ارشد اجرایی 
در زمینه تکنولوژی صحبت می کنم اما چیزی که با آن مواجه 
شدم یک اتاق سبز بود و به جای این که برای اجرا روی سن 
بروم، پنج مرد وارد اتاق شدند و دور یک میز کوچک کنار من 
نشستند. آن ها میلیاردرهای حوزه فناوری بودند و شروع به 
پرسیدن سوال هایی حول مسائل باینری کردند. پرسش هایی 
افزوده؟  واقعیت  یا  واقعیت مجازی  اتریم؟  یا  بیت کوین  مثل 
من نمی دانم شرط بسته بودند یا نه، ولی وقتی با من راحت تر 
پرسیدند  و  رفتند  خود  واقعی  سوال های  سمت  به  شدند، 

آالسکا یا نیوزلند؟
از یک  فناوری  میلیاردرهای حوزه  این  زدید.  درست حدس 
نظریه پرداز رسانه ای خواسته بودند تا توصیه های مفید در مورد 
این که بهتر است کجا پول های اضافی شان را سرمایه گذاری 
کنند، ارائه کنند. بعد از این تمام ساعت های باقی مانده جلسه، 
صحبت هایمان حول یک سوال بود: »چطور می توانیم بعد از 
وقوع حوادث امنیت کارمندانمان را حفظ کنیم؟« منظورشان 
از حوادث اتفاقاتی مثل جنگ های هسته ای، هرج و مرج های 
به  را  آن ها  که  چیزهایی  تمام  و  طبیعی  بالهای  اجتماعی، 
عنوان نقطه پایان دنیاست، می شناسیم و مهم تر از همه منجر 

به از رفتن پولشان می شود.
این ها  می کردم:  فکر  اما  کنم  کمکی  نمی توانستم  من 
ثروتمندترین و قدرتمند ترین مردهای جهان هستند اما خود 

تکنولوژی مدام در حال 

ن به  فت است اما آ�ی ا�ی پی�ش

انسان ها مکک یم کند؟

بشر در آینده 
دیجیتال

 فاطمه موزه 
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را کامال ناتوان از تاثیر گذاری بر آینده می بینند. بهترین کاری 
این است که منتظر آمدن فجایع  انجام دهند  که می توانند 
اجتناب ناپذیر باشند و با استفاده از تکنولوژی و پولشان، دور از 
بقیه ما زندگی کنند. این ها برندگان اقتصاد دیجیتال هستند. 
تخیالت  بی نظیر  پتانسیل های  مورد  در  دیجیتال  رنسانس 
جمعی انسان بود. این اتفاق همه چیز را از ریاضیات کیهان و 
فیزیک کوانتومی تا بازی نقش آفرینی و نظریه گایا را با هم 
مرتبط کرد. ما بر این باوریم که به وسیله ارتباطات انسان ها با 
از این  از آینده را می توان متصور شد. و بعد  هم هر شکلی 
»دات کام« خلق شد و تمام انرژی عصر دیجیتال به سمت این 
حوزه سرازیر شد. مجله های تکنولوژی می گفتند سونامی در 
حال آمدن است و تنها سرمایه گذارانی که بهترین برنامه نویسان 
و آینده نگران را استخدام می کنند، قادر به زنده ماندن در این 
موج هستند. وقتی همه  درباره آینده به این شکل وارد رقابت 
می شوند، دیگر انسان برای خالقیت بشری ارزشی قائل نیست. 
حاال ما فقط بر اساس داده هایمان ارزش داریم چون می توانند 
هر  یا  ابداع  قدرت  کنند.  استفاده  پیش بینی  برای  داده ها  از 
چیزی که باعث ایجاد نویز شود، این پیش بینی را سخت تر 
می کند. بنابراین ما با چشم انداز دیجیتالی مواجه شدیم که 
خالقیت را به شدت سرکوب کرد، نوآوری را سرکوب  کرد، آنچه 
را که باعث انسانیت بیشتر می شد سرکوب کرد. ما با رسانه های 
اجتماعی به پایان رسیدیم. آیا رسانه های اجتماعی واقعا مردم 
را به مسیرهای جدید و جالب متصل می کنند؟ نه، رسانه های 
اجتماعی با استفاده از داده های ما رفتار آینده مان را پیش بینی 
می کنند. یا وقتی که الزم باشد روی رفتارهای آیند ما تاثیر 
پروفایل های  شبیه ترین  با  مطابق  که  طوری  به  می گذارند 
مردم  حامی  دیجیتال  اقتصاد  آیا  می کنیم.  عمل  آماری مان 
است؟ نه! اگر شما طرح و برنامه ای برای فعالیت تجاری تان 
داشته باشید، چه کاری باید انجام دهید؟ از همه مردم خالص 
شوید! انسان ها خواهان مراقبت های بهداشتی هستند، آن ها 
پول می خواهند، آن ها دنبال معنی هستند. شما نمی توانید با 
مردم مقابله کنید. حتی نرم افزارهای دیجیتال به ما هیچ گونه 
کمکی برای ایجاد ارتباط یا همبستگی نمی کنند. تا به حال 
شده زمانی که در حال رانندگی هستید دکمه برنامه رانندگی 
را بزنید تا با شخص دیگری در مورد شرایط کاری و مسائل 
ویدئو  ابزارهای  حتی  می بینید؟  کنید؟  صحبت  این چنینی 
کنفرانسی که در اختیار داریم به ما اجازه نمی دهند تا ارتباطی 
واقعی برقرار کنیم. حتی اگر تماس ویدئویی با کیفیت بسیار 
باال داشته باشید، باز هم نمی توانید جزئیات چشم های شخص 
مقابل را حین صحبت ببینید. همه کارهایی که طی صدها 
هزار سال برای برقراری ارتباط انجام دادیم و آن را تکامل و 
توسعه بخشیدیم، با این ابزارها نشان داده نمی شوند. نمی توانید 
نفس کشیدن شخص مقابل را که با لحن کالم شما همگام 
مخاطب  ظاهر  در  را  نورون ها  تاثیر  شما  ببینید.  می شود، 
نمی بینید. اکسیتوسین در بدن شما آزاد نمی شود. در این نوع 
ارتباط هرگز روحتان با مخاطب پیوند نمی خورد. و به جای 
همه این ها بازخوردی که دریافت می کنید مثال این است که: 
واقعا  آیا آن ها  واقعا،  آیا  اما  بودند  با من موافق  »خب، آن ها 

منظور من را فهمیدند؟« و در این حالت تکنولوژی را به خاطر 
را  دیگر  آدم های  ما  نمی کنیم.  وفاداری سرزنش  این کمبود 
حتی  کنیم،  نگاه  دقیق تر  طور  به  اگر  می کنیم.  سرزنش 
فناوری ها و ابداعات دیجیتالی که به نیت ارتقای بشر استفاده 
می شوند، ماهیت به شدت ضد انسانی دارند. به بالکچین فکر 
نه.  می کند؟  کمک  بشری  اقتصاد  به  بالکچین  آیا  کنید. 
افزایش نمی دهد، بالکچین  را  بین کاربران  اعتماد  بالکچین 
تنها مسیری جدید حتی با شفافیت کمتر را جایگزین می کند. 
یا مثال جنبش کد. آموزش در این زمینه فوق العاده است. ما 
عاشق تحصیالت هستیم. این یک ایده هیجان انگیز است که 
بخواهیم بچه ها در آینده در زمینه دیجیتال شغل پیدا کنند. 
به خاطر همین از همین االن به آن ها آموزش می دهیم. اما آیا 
هدف تحصیالت به دست آوردن شغل است؟ تحصیالت برای 
کار کردن کافی نیست. ایده آموزش عمومی مربوط به زمانی 
بود که معدنچیان زغال سنگ تمام روز را در معادن زغال سنگ 
می توانستند  باید  و  می آمدند  خانه  به  بعد  و  می کردند  کار 
چیزی بخوانند. وقتی که تحصیالت را برای جذب شغل تعمیم 
می دهیم، چه اتفاقی می افتد؟ تنها اتفاقی که می افتد این است 
که هزینه ای را که شرکت ها باید برای آموزش به کارکنانشان 
همه  از  بدتر  و  می کنیم.  کاری شان حذف  از چرخه  بدهند، 
جنبش تکنولوژی انسانی است. من این آدم ها را دوست دارم، 
آدم هایی که الگوریتم های ماشین های اسالت الس وگاس را 
استخراج می کنند و به خورد رسانه های اجتماعی می دهند تا 
را  روش هایشان  خطاهای  حاال  آن ها  شویم.  معتادشان 
اما  بسازند.  انسانی تر  را  تکنولوژی  می خواهند  و  شناخته اند 
وقتی که عبارت »تکنولوژی انسانی« را می شنوم یاد پرندگان 
تا  ما می خواهیم  به آن می افتم.  یا چزی شبیه  بدون قفس 
جایی که ممکن است آن ها را به انسان ها شبیه کنیم و بعد از 
که  جایی  تا  را  تکنولوژی ها  این  داریم  قصد  ببریم.  بینشان 
می شود به شکل انسان های واقعی شبیه سازی کنیم تا داده 
دریافت کنند و به قدر کافی برای سهامداران و سرمایه گذاران 
تولید درآمد کنند. سهامداران در جایگاهی که هستند فقط به 
این موضوع فکر می کنند که: االن باید پول کافی پول به دست 
بیاورم و بعد می توانم خودم را از دنیایی که با این راه برای به 
دست آوردن پول خلق کرده ام، ایزوله کنم. مهم نیست که تا 
کجا می توانند عینک واقعیت مجازی روی صورتشان بگذارند و 
از  نمی توانند  آن ها  بمانند.  ساخته اند  که  فانتزی  دنیای  در 
دستگاه هایشان  ساخت  خاطر  به  که  آلودگی ای  و  برده داری 
ایجاد کرده اند، بیرون بروند. این موضوع آسانسور غذای توماس 
جفرسون را یادم می آورد. ما دوست داریم این طور فکر کنیم 
که او این دستگاه را ساخت تا برده هایش و تمام کارگرها را از 
حمل مواد غذایی تا اتاق غذاخوری معاف کند. ولی حقیقت 
ماجرا چیز دیگری است. این عمل برای کمک به برده ها نبود 
بلکه برای این بود که توماس جفرسون و مهمانانی که برای 
شام دعوت می کرد، مجبور نباشند برده ها را ببینند. غذا به 
آدم  را  غذا  این که  مثل  آورده می شد درست  شکل جادویی 
فضایی ها می آورند. این بخشی از صفات و شخصیت انسانی 
است که می گویند انسان ها مشکل زا هستند و فناوری راه حل 
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باید  ما  تصور کنیم.  را  رویه  این  نمی توانیم  ما  ارائه می کند. 
و  بازار  از  انسان ها  بهره وری  برای  را  فناوری  از  استفاده 
اما  کنیم.  متوقف  را  بشر  آینده  برای  تکنولوژی  بهینه سازی 
ایجاد چنین آینده ای واقعا سخت است چون خیلی ها با آن 
موافق نیستند. یک روز در برابر یکی از افراد محیط زیست 
صحبت کردم و او گفت: »چرا از انسان  دفاع می کنید؟ انسان ها 
این سیاره را نابود کردند. انسان سزاوار انقراض است.« حتی 
رسانه های محبوب از انسان ها نفرت دارند. در تمام نمایش های 
بهتر  تلویزیونی علمی - تخیلی در مورد چرایی و چگونگی 
بودن روبات ها نسبت به انسان صحبت می کنند. حتی فیلم های 
درباره زامبی ها هم همین طور هستند. به نظر شما زامبی ها چه 
چیزی منعکس می کنند؟ برخی افراد وقتی به زامبی ها نگاه 
فکر  خود  با  می بینند.  زامبی  قالب  در  را  خودشان  می کنند 
من  دارد؟  وجود  زامبی  و  من  بین  فرقی  چه  که  می کنند 
هم  من  می خورد  غذا  او  می تواند.  هم  او  بروم  راه  می توانم 
او  اما در واقع  او می تواند بکشد من هم می توانم.  می خورم. 
در  اگر  هستید.  آگاه  ماجرا  آن  از  شما  حداقل  ا ست.  زامبی 
معرض عدم تشخیص بین خودمان و زامبی ها قرار بگیریم، 
فاجعه به بار می آید. یک بار با یک نفر که در جنبش فرابشریت 
صحبت  تکینکی  مورد  در  او  شدم.  همراه  می کرد  فعالیت 
می کرد و می گفت: »به زودی روزی خواهد آمد که ماشین ها 
هوشمندتر از انسان ها خواهند شد. در آن روز تنها راهی که 
برای بشریت باقی می ماند این است که مشعل تکامل را به 
دست ماشین ها بدهد و خودش در پس زمینه قرار بگیرد. شاید 
در بهترین حالت بشود آگاهی و بینش خود را روی تراشه ای 
سیلیکونی آپلود کرد و بعد از آن باید انقراض خود را بپذیرد.« 
و من گفتم: »نه، انسان ها خیلی خاص هستند. ما می توانیم 
ما  داریم،  را  تناقضات  درک  قابلیت  ما  کنیم،  درک  را  ابهام 
بینش داریم. ما عجیب و دمدمی هستیم. باید برای انسان ها در 
آینده دیجیتال جایگاهی در نظر بگیرید.« و او گفت: »تو چون 
انسان هستی این حرف ها را می زنی.« و بعد گفتم: »بله من در 
بود.  دیجیتال  عصر  اصیل  بینش  این  هستم.«  انسان ها  تیم 
این که انسان بودن یک ورزش تیمی است و تکامل یک کار 
مشترک است. حتی درختانی که در جنگل وجود دارند، در 
حال رقابت با یکدیگر نیستند. آن ها با شبکه وسیعی از ریشه ها 
و قارچ ها در ارتباطند که این امر به آن ها اجازه می دهد تا با 
یکدیگر ارتباط برقرار کرده و مواد مغذی را بین خودشان به 
اشتراک بگذارند. اگر انسان ها بیشترین گونه های تکامل یافته 
شیوه های  بیشترین  ما  که  است  آن  دلیل  به  این  باشند، 
همکاری و برقراری ارتباط را با هم داریم. ما زبان داریم. ما 
تکنولوژی داریم. این موضوع خنده دار است، من آدمی بودم که 
برای افرادی که هنوز هیچ تجربه دیجیتالی نداشتند صحبت 
کردم و حاال احساس می کنم که من آخرین آدمی هستم که 
یادش هست زندگی قبل از فناوری دیجیتال چطور بوده است. 
حرف من رد دیجیتال یا رد تکنولوژی نیست. مسئله بازیابی 
ارزش هایی است که ما را در معرض خطر عقب نشینی قرار 
می دهند و سپس در زیرساخت های دیجیتالی برای آینده قرار 
می گیرند. این قضیه شبیه پرتاپ موشک نیست. شاید بتوان 

گفت به سادگی ساختن یک شبکه اجتماعی است که به ما 
و  ببینیم  دشمنانمان  چشم  به  را  مردم  می دهد  آموزش 
اقتصادی  ایجاد  به معنی  این  به چشم مردم.  را  دشمنانمان 
به  را  مکان ها  و  آدم ها  ارزش های  تمام  ندارد  قصد  که  است 
انحصار خودش در بیاورد، اما یکی از این ها را که باعث گردش  
ارزش در بین جامعه می شود، ترویج می دهد و ما را قادر به 
ساخت الگوواره هایی می کند که توزیع مالیکت را تا حد امکان 
گسترش بدهند. این به آن معنی است که الگوواره های ساخته 
شده خالقیت و نوآوری را به اسم پیش بینی سرکوب نمی کنند و 
در واقع آن ها را ارتقا می دهند، طوری که می توانیم راه حل هایی 
ارائه بدهیم تا خودمان را از آشفته بازاری که گرفتارش هستیم 
نجات بدهیم. به جای تالش برای کسب درآمد کافی برای ایزوله 
و  زمان  چرا  می کنیم.  ایجاد  دنیا، خالقیت  از  خودمان  کردن 
انرژی مان را صرف ساختن جهانی نکنیم که احساس فرار از آن 
را از بین ببریم؟ هیچ راه فراری وجود ندارد. تنها یک چیز وجود 
دارد که در این جا اتفاق می افتد. لطفا دنیا را ترک نکن. به ما 
بپیوند. ممکن است ما کامل نباشیم، اما هرچه اتفاق بیفتد حداقل 
تنها نخواهیم بود. به »تیم انسان« ملحق شوید و دیگران را پیدا 
کنید. بیایید با هم آینده ای را بسازیم که همیشه دنبالش هستیم. 
بدانند  می خواستند  که  میلیاردرهایی  آن  به  می دانید  راستی 
از آخرالزمان  نیروهایی خودشان را پس  امنیت  چطور کنترل 
حفظ کنند چه گفتم؟  گفتم: »با آن ها با عشق و احترام رفتار 

کنید. این طوری نیازی نیست نگران آخرالزمان باشید.«
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فناوری های فردا



 که یم توانند در 
ت

سه اتفا�

شند گذار �ب شیک ا�ش ن آینده �پ

 مترجم: بابک جمالی

پزشکی فردا
روزگار نو بیماری های تازه ای را نیز با خود به ارمغان آورده 
است. در یکی، دو قرن اخیر هم شاهد بیماری های تازه ای 

بوده ایم، هم بیماری های ناشناخته را کشف کرده ایم. 
سال هاست که پزشکان و محققان در تالشند تا با شناخت 

بهتر سیستم بدنی انسان و امتحان درمان های متفاوت، 
راه تازه ای را برای درمان این بیماری ها بیابند و کیفیت 
و کمیت زندگی انسان امروز را باال ببرند. برای رسیدن 
به این هدف هم مسیرهای پیچیده و دشواری را طی 

می کنند و با آزمون و خطا در تالشند به این مهم دست 
یابند. آنچه در ادامه می آید، شرح سه تحقیق مهم دنیای 

بزرگ متخصصان و پزشکان است برای شناخت بهتر 
عملکرد مغز انسان و راه هایی برای درمان سرطان که 
شمار مبتالیان آن در جهان روز به روز افزایش می یابد.
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ارزش چهره ها 
برای  را  چهره ها  شناسایی  قابلیت  مدت ها  برای  دانشمندان 
انسان و سایر نخستی ها ذاتی به حساب می آوردند، چیزی که 
مغز دقیقا می داند چگونه بالفاصله بعد از تولد انجام دهد. اما 
یافته یک مطالعه جدید که در دانشکده پزشکی  هاروارد صورت 
گرفته نشان می دهد نمی توان با همان اطمینان گذشته در 

مورد این عقیده در پزشکی اظهار نظر کرد. 
بــا انجــام پژوهشــی روی میمون هایــی کــه در طــول دوران 
نمــو خــود از دیــدن چهره هــا محــروم بودنــد، مشــخص شــد 
نواحــی مغــزی کــه در تشــخیص چهره هــا قســمت کلیــدی 
ــا دیــدن  ــه و ب ــه تجرب ــه حســاب می آینــد، چیــزی کــه ب ب
ــدارد.  ــود ن ــتی ها وج ــن نخس ــود، در ای ــی ش ــا عمل چهره ه
ــرایط  ــاره ش ــا درب ــش م ــش دان ــبب افزای ــا س ــن یافته ه ای
ــا  ــی ی ــدم توانای ــد ع ــی مانن ــود. حاالت ــی می ش ــو عصب نم
ــا  ــد اوتیســم کــه ب ــراد مانن اختــالل در شــناخت چهــره اف
اجتنــاب از نــگاه بــه صورت هــا همــراه اســت. از همــه 
ــات  ــکل دهنده تجربی ــش ش ــر نق ــش ب ــن پژوه ــر ای مهم ت
نخســت و نمــو طبیعــی توانایــی حســی- تشــخیصی تاکیــد 
مــی گــذارد. دکتــر مــارگارت لیوینــگ اســتون اســتاد علــوم 
می دهــد:  توضیــح  پزشــکی هاروارد  دانشــکده  عصبــی 
ــی  ــدگاه تکامل ــه از دی ــش )ک ــورد پژوه ــای م در میمون ه
بــه انســان بســیار نزدیــک در نظــر گرفتــه می شــوند( 
خوشــه هایی از ســلول های عصبــی مســئول تشــخیص 
چهره هــا در ناحیــه ای در قســمت بــاالی شقیقه هاســت 
ــت  ــرد. موقعی ــکل می گی ــم ماهگی ش ــش و نی ــن ش در س
ــابه  ــتی مش ــای نخس ــام گونه ه ــی در تم ــن نواح ــبی ای نس
اســت. دانســتن ایــن موضــوع بــه همــراه ایــن واقعیــت کــه 
بــه نظــر می رســد نــوزادان بــه صــورت ترجیحــی از همــان 
ــه  ــد ب ــب می کنن ــا را تعقی ــو چهره ه ــی نم ــل ابتدای مراح
ایــن حقیقــت ســنتی منجــر شــده کــه توانایــی شناســایی 
صورت هــا بــه گونه ایــی ذاتــی و از زمــان تولــد همــراه 
ــواع  ــایر ان ــم س ــان و ه ــم در انس ــه ه ــت.  اگرچ ــرد اس ف
نخســتی ها قســمت هایی در مغــز تکامــل می یابــد کــه 
بــه محرک هــای تصویــری کــه بــرای مدت هــای زیــاد 
در طــول تکامــل بــا آن هــا برخــورد نداشــته اند مثــل 
مــورد  ایــن  می دهــد.  پاســخ  متن هــا  و  ســاختمان ها 
اخیــر ســبب ایجــاد شــک و شــبهه در تئــوری ذاتــی 
ــر  ــرای درک بهت ــود.  ب ــا می ش ــایی چهره ه ــودن شناس ب
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ــراه  ــه هم ــتون ب ــگ اس ــر لیوین ــی، دکت ــاس این توانای اس
همکارانــش دو دســته میمــون را پــرورش دادنــد. دســته اول 
یــا نمونه هــای شــاهد، از الگــوی پــرورش متــداول برخــوردار 
ــا مادرانشــان از دوران  ــد؛ شــامل برهم کنــش دائمــی ب بودن
ــن  ــا و همچنی ــه میمون ه ــایر بچ ــا س ــپس ب ــوزادی و س ن
مســئولین آزمایشــگاه. دســته دوم کــه بــه صــورت مصنوعی 
بــه وســیله انســان در آزمایشــگاه پــرورش یافتنــد بــا شیشــه 
پســتانک تغذیــه شــدند. در تمــام مــدت زمــان برخــورداری 
ــه چهــره داشــتند.  از مراقبــت، افــراد ماســک جوشــکاری ب
ــره ای  ــچ گاه چه ــا هی ــی، میمون ه ــال اول زندگ ــک س در ی
در  میمون هــا  تمــام  پژوهــش،  انتهــای  در  ندیدنــد.  را 
ــا  ــه آن ه ــدند و ب ــا ش ــی ره ــدیافته معمول ــای رش گروه ه
اجــازه داده شــد، میمون هــای دیگــر و انســان ها را ببیننــد. 
ــم ماهــه  ــش شــش و نی ــورد آزمای ــات م ــی کــه حیوان زمان
بودنــد )تقریبــا 200 روزه(، محققــان از ام آرآی بــرای بررســی 
نقــاط ویــژه مغــز کــه در ارتبــاط بــا توانایــی شناســایی چهره 
هســتند، اســتفاده کردنــد و تصاویــر مغــزی ایــن میمون هــا 
را مــورد بررســی قــرار دادنــد.  همچنیــن نواحــی مغــز کــه 
ــا تشــخیص دســت ها، اشــیا، حــواس و بدن هــا مرتبطنــد  ب
ــی کــه الگــوی رشــد متــداول  آنالیــز شــدند. در میمون های
داشــتند، نواحــی تشــخیص در هــر یــک از ایــن مــوارد ثبات 
نشــان می دادنــد. در آن هایــی کــه در مراحــل ابتدایــی 
ــایی  ــق شناس ــد، مناط ــده بودن ــره ای ندی ــز چه ــد هرگ رش
بــرای تمامــی مــوارد وجــود داشــت بــه جــز ناحیــه مرتبــط 
ــدام از  ــر ک ــه ه ــدی ب ــدم بع ــا. در ق ــایی چهره ه ــا شناس ب
ایــن گروه هــا تصویرهایــی از انســان ها یــا نخســتی ها 
می شــد  تصــور  کــه  همان گونــه  شــد.  داده  نشــان 
نمونه هــای کنتــرل، به گونــه ترجیحــی بــه صورت هــا 
خیــره می شــدند. و دقیقــا برخــالف ایــن، میمون هایــی کــه 
ــد،  ــل عمــر خــود چهــره ای را مشــاهده نکــرده بودن در اوای
ترجیــح می دادنــد بــه دســت آن هــا توجــه کننــد.  قســمت 
ــورت  ــه ص ــا ب ــن میمون ه ــز ای ــتان در مغ ــایی دس شناس
غیرعــادی بزرگ تــر از نمونه هــای عــادی یــا کنتــرل بودنــد. 
ــی  ــت حس ــه محرومی ــد ک ــخص ش ــب مش ــن ترتی ــه ای ب
ــز دارد.  ــی مغ ــته های عصب ــوی رش ــر در الگ ــری انتخابگ اث
ــد  ــی کــه می بین ــه نظــر می رســد مغــز در مــورد چیزهای ب
ــه  ــاره چیزهایــی کــه تاکنــون تجرب ســازگار می شــود و درب
نکــرده عملکــرد ضعیفــی در شناســایی دارد.  دکتــر لیوینگ 
اســتون می گوید: آنچــه شــما بــه آن هــا می نگریــد در 
ــود و در  ــت می ش ــز تثبی ــی مغ ــتگاه عصب ــت در دس نهای
آینــده همان هــا را می شناســد. الگــوی نمــو طبیعــی 
ــازه گســترده ای از  ــه ب ــن اســت ک ــز ممک ــن نواحــی مغ ای
اختــالالت باشــد. یکــی از ایــن اختــالالت عــدم شناســایی 
ــالل  ــخص )اخت ــود ش ــورت خ ــی ص ــنا حت ــای آش چهره ه
Prosopagnosia( و دلیــل آن عــدم تنظیــم مناســب در 
ــه می شــود.  ــز در نظــر گرفت ــن نواحــی شناســایی مغ همی
برخــی از اختــالالت کــه در افــراد مبتــال بــه اوتیســم ممکــن 
ــته  ــات گذش ــود تجربی ــی نب ــر جانب ــوان اث ــه عن ــت ب اس

ــه در  ــد ک ــا باش ــه چهره ه ــردن ب ــگاه ک ــا ن ــاط ب در ارتب
ــا  ــن یافته ه ــد. ای ــروز می کن ــه ب ــن عارض ــا ای ــودکان ب ک
نشــان می دهنــد کــه قــرار گرفتــن در معــرض چهره هــا در 
ســال های ابتدایــی زندگــی، می توانــد اختــالالت اجتماعــی 
را کــه بــه دلیــل عــدم وجــود چنیــن تجربیــات اولیــه ایجــاد 

شــود کاهــش دهــد.

عدو شود سبب خیر!
زیکا  ویروس  پزشکی،  شده  شناخته  حقیقت  یک  عنوان  به 
می تواند سبب خسارت های شدید به مغز در حال نمو جنین 
شود. به تازگی شواهدی به دست آمده که نشان می دهد این 
ویروس مخرب می تواند به عنوان درمانی موثر جهت معالجه 
گیلوبالستوما، نوع مرگباری از سرطان بافت مغز، مطرح شود. 
مطالعه ای که در دانشکده پزشکی واشنگتن و سنت لوییس 
صورت گرفته نشان می دهد ویروس زیکا قادر است سلول های 
برابر  ببرد، سلول هایی که در  از بین  را  بنیادی سرطان مغز 
درمان های رایج مقاومت نشان می دهند. بر اساس یافته های 
جدید نیروی مرگ آور ویروس )که در جنین در حالت تکامل 
سبب مرگ سلول های مغزی می شوند و به تولد نوزادانی با 
کله های کوچک و بدفرم می انجامد( را می توان به سمت حذف 
سلول های بدخیم سرطانی در مغز جهت داد.  به این ترتیب 
می یابد.  بهبود  مغزی  بدخیم  سرطان  برابر  در  افراد  شانس 
سرطانی که در یک دوره یک ساله در اغلب موارد به مرگ 

بیمار منجر می شود. 
دکتر مایک دایمند استاد دانشکده پزشکی واشنگتن می گوید؛ 
از  دسته  این  می توانند  زیکا  ویروس  که  دادیم  نشان  ما 
به  را بکشد. سلول هایی که  سلول های سرطانی مغز بدخیم 
روش ها و درمان های موجود در حال حاضر مقاوم هستند و 
این  نتایج  تقریبا در تمام موارد سبب مرگ بیمار می شوند. 
به  امسال  ماه  پژوهش در مجله پزشکی تجربی در شهریور 

چاپ رسید. 
در هر سال تنها در ایاالت متحده امریکا در حدود 12 هزار نفر 
به سرطان مغز گیلوبالستوما مبتال می شوند که از متداول ترین 
انواع سرطان مغز به حساب می آید. روشی که در حال حاضر 
و  شیمی درمانی  همراه  به  تهاجمی  جراحی  می شود  تجویز 
عود  تومور  ماهه  شش  دوره  طی  معموال  است.  پرتودرمانی 
سلول های  از  کوچکی  مجموعه  که  است  این  علت  می کند. 
بنیادی سرطان گیلوبالستوما از انواع روش ها جان سالم به در 
می برند و بعد از مدتی با رشد و تقسیم دوباره تومور های جدید 

و مقاومی تولید می کنند که جایگزین قبلی ها می شود. 
سلول های بنیادی سرطانی از دیدگاه منشا نوروبیولوژیکی و 
توانایی نامحدود برای تقسیم شدن و ایجاد سلول های جدید 
به سلول های زاینده عصبی شبیه هستند که در جنین در حال 
تکامل، بافت عصبی مغز را شکل می دهند. ویروس زیکا به 
صورت ویژه این سلول های زاینده عصبی را هدف قرار می دهد. 
بر  را  زیکا  ویروس  اثر  پژوهش  این  محققان  از  ژو  ژه  دکتر 
قرار  بررسی  مورد  گیلوبالستوما  سرطان  بنیادی  سلول های 
داد. تیم مطالعاتی این سلول ها را که از بدن بیمار برداشته 
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شده بودند به یکی از دو سویه ویروس زیکا آلوده کردند. هر 
دو سویه می توانند در کل بافت تومور پخش شوند و سبب 
مرگ سلول های بنیادی سرطان بدون آسیب رساندن به سایر 
قسمت های تومور شوند. به این ترتیب روشن شد که استفاده 
از ویروس زیکا به همراه پرتو و شیمی درمانی اثرات تکمیلی 
دارند. روش های متداول سبب حذف توده سرطانی یا همان 
تومور می شوند در حالی که قادر به حذف سلول های بنیادی 
نیستند. با اضافه کردن ویروس زیکا می توان از شر این دسته 

از سلول های مخرب هم رها شد.

مولکول هایی برای نفوذ در سلول ها
می شوند  رانده  پیش  به  نور  وسیله  به  که  مولکول هایی 
تک  غشاهای  در  حفره  ایجاد  برای  موتوردار(  )مولکول های 
ترکیبات  رساندن  برای  و  می شوند  گرفته  کار  به  سلول ها 
دارویی یا القای مرگ مستقیم سلولی امیدبخش ظاهر شده اند. 
محققان در دانشگاه رایس، دورهام و کارولینای شمالی نشان 
ماشینی در  داده اند که چگونه چرخش در یک تک مولکول  
ابعاد نانو می تواند به وسیله تابش نور فرابنفش فعال شود تا با 
سرعت دو تا سه میلیون گردش در ثانیه به دور خود چرخش 
ایجاد حفره در غشاهای سلولی  بتواند سبب  و  باشد  داشته 
شود. پژوهشگران از مدل موتوری برنارد فریفگا که در سال 
بردند. موتور یک  بهره  نوبل شیمی شد  برنده جایزه   2016
در  برای حرکت  می تواند  که  اتم هاست  از  پارومانند  زنجیره 
یک تک جهت زمانی که به وسیله انرژی تامین شود تحریک 
شود. موتور را می توان به عنوان مولکولی که سلول ها را هدف 
می گیرد و به وسیله یک منبع نوری فعال می شود به کار برد. 
نتایج این پژوهش در مجله بسیار معتبر نیچر به چاپ رسید. 

در  می توانست  که  را  موتوردار  مولکول  چند  تحقیقاتی  تیم 
و  باشد طراحی کردند  ویژه ای جای گیری داشته  سلول های 
سپس اثر تحریک نوری بر آن ها را مورد بررسی قرار دادند. 
در پژوهش های قبلی روشن شده بود که موتورهای مولکولی 
به  که  زمانی  داشتند  مایع  یک  در  باالتری  انتشار  قابلیت 
وسیله نور فرابنفش تحریک می شوند. این روتورهای نانو باید 
می توانستند با سرعت دو تا سه مگاهرتز چرخش داشته باشند 
تا بتوانند به موانع موجود در اثر مولکول های اطراف و حرکات 

غلبه کنند. 
دکتر جیمز تور از دانشگاه رایس می گوید: ما تصور می کردیم 
اتصال این ماشین های نانو به غشا سلولی امکان پذیر باشد و 
سپس آن ها را چرخاندیم تا ببینیم چه پیش می آید؟ موتورها 
گونه ای  به  را  آن ها  و می توان  دارند  نانومتر عرض  تنها یک 
طراحی کرد که بنوانند غشا لیپیدی دوالیه سلول ها را هدف 
قرار دهند و به درون آن نفوذ کنند تا سبب رساندن داروها 
به مکان مورد نظر شوند یا سبب اختالل در غشا با عرض 8 
تا 10 نانومتری  و در نهایت سبب مرگ سلول شوند. آن ها 
را می توان برای حل پذیری و حرکت در جهت نور فلورسانت 
عملیاتی کرد. این ماشین های نانو آن قدر کوچک هستند که 
می توان 50 هزار عدد از آن ها را در قطر یک تار موی آدمی 
جای داد، اما با این وجود ویژگی های الزم برای هدف قرار دادن 

و تاثیرگذاری در سطح سلول مولکولی را با این اندازه و ابعاد 
کم خود دارا هستند که آن ها را به واقعیتی برای درمان های 

موثر بدل می سازد. 
مولکول های  از  مختلف  تیپ   10 رایس  دانشگاه  آزمایشگاه 
موتوردار در اندازه های مختلف و ماشین های نانو که می توانند 
رشته های پپتیدی )زیر واحدهای ساخت پروتئین( را حمل 
القای  برای  ویژه  سلول های  دادن  قرار  هدف  برای  و  کنند 
مرگ در آن ها در اختیار دارد. اولین بار توانایی مولکول های 
موتوردار برای ایجاد یک حفره در الیه غشایی مصنوعی جهت 
انتقال ویزیکل های رنگی به درون به صورت موفقیت آمیز در 
آزمایشگاه دانشگاه کارولینای شمالی تست شد. در قدم بعدی 
آن ها مولکول های حامل رنگ را در داخل یک وزیکل به دام 
انداختند، آن ها را با تابش نور فرابنفش فعال کردند و محو 
شدن رنگ فلورسانت را ثابت کردند که نشان می داد موتور نانو 
از درون ویزیکل عبور کرده و غشای آن را مختل، در نتیجه 
رنگ به بیرون نشت کرده و رقیق و محو شده است. مشخص 
مولکول  یک  تا  می کشد  طول  دقیقه  یک  حداقل  که  شد 

موتوردار از درون غشا عبور کند. 
دکتر تور می گوید؛ بسیار بعید است تا یک سلول بتواند در برابر 
عمل مکانیکی مولکولی مقاومت بیابد. می توان انتظار داشت 
این ماشین های نانو با هدف قرار دادن و از بین بردن تومورهای 
نشان  مقاومت  داروها  برابر  در  آن هایی که  ویژه  به  سرطانی 
می دهند کمک شایانی داشته باشد. دکتر تور شرح می دهد؛ 
زمانی که این روشی به صورت کامل شده در آید یک پله بزرگ 
در درمان غیر تهاجمی سرطان برداشته می شود و به صورت 

معناداری نرخ بقای بیماران را بهبود می بخشد.
در آزمایشگاه دانشگاه دورهام، این مولکول های موتوردار روی 
سرطانی  سلول های  شامل  که  شدند  تست  زنده  سلول های 
فعال کننده  بدون  که  داد  نشان  نتایج  می شد.  پانکراس 
فرابنفش، موتورها می توانستند سلول هایی ویژه را شناسایی 
داخل شدن  به  قادر  و  باقی می ماندند  اما روی سطح  کنند 
به درون آن ها نبودند اما پس از تحریک شدن به سرعت به 
درون غشاهای سلولی نفوذ کردند. موتورهایی که برای هدف 
قرار دادن سلول های پروستات طراحی شده بودند از خارج به 
درون آن ها نفوذ کرده و در مدت یک تا چند دقیقه پس از 
فعال شدن آن ها را می کشتند. ردگیری مولکول های کوچکتر 
اثر  در  شدن  فعال  محض  به  که  شد  ثابت  اما  بود  دشوارتر 
امواج فرابنفش به گونه ای بهتر و سریع تر به داخل غشا نفوذ 
می کنند و سبب اختالل در عملکرد آن ها و در نهایت حذف 
نهایت، روتورها به  انتظار دارند در  سلول می شوند. محققان 
فعال  رادیویی  امواج  یا  فراسرخ  نور  فتونی،  دو  وسیله جذب 
شوند که امکان استفاده عملی از این فناوری را بسیار افزایش 
می دهد. به این ترتیب روشی آسان، جدید و موثر برای درمان 
تومورهای سرطانی به دست می آید. در حال حاضر این روش 
روی ماهی های کوچک و میکروارگانیسم ها استفاده می شود 
تا عملکرد واقعی آن را در خارج از محیط آزمایشگاه سنجید. 
در قدم بعدی کار روی جوندگان برای مطالعه دسته بزرگی از 

درمان های پزشکی دنبال خواهد شد.
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ن �مایه  ن اکرآفر�ی چرا ز�ن

ی جذب یم کنند مک�ت

 مترجم: معصومه خضری

پیشگیری یا ارتقا؟
38 درصد از شرکت های امریکایی در امریکا از آن 

زنان است اما کارآفرینان زن تنها دو درصد از سرمایه 
سرمایه گذارها را دریافت می کنند. این شکاف ناشی 

از چیست؟ دانا کانزا )Dana Kanze( تحقیقاتی 
انجام داده که نشان می دهد نوع پرسش هایی که 
در جلسات معرفی استارت آپ ها از بنیانگذاران 
زن و مرد پرسیده می شود، متفاوت است. در 

متنی که در پی می آید، نحوه شناسایی سواالت و 
پاسخگویی موثر به آن ها توضیح داده شده است.

این عکس من است وقتی پنج ساله بودم؛ درست قبل از این که 
در استخر پر از آب شیرجه بزنم. وقتی پریدم متوجه شدم که 
دمای آب آن قدر پایین است که ممکن است یخ بزند. خب 
طبیعتا راه نفس کشیدنم بند آمده بود. اگرچه شنا کردن بلد 
بودم ولی نمی توانستم به سطح آب بیایم. آخرین چیزی که 
قبل از سیاه شدن دنیا پیش چشمم به یاد دارم این بود که 
سخت تالش می کردم. در آن لحظه غریق نجات مشغول حرف 
نشده  من  رفتن  آب  زیر  متوجه  و  بود  دیگر  نفر  دو  با  زدن 
بود و نه من را می دید و نه صدایم را می شنید. نهایتا توسط 
دختری که کنار استخر راه می رفت و به آب نگاه کرده بود و 
متوجه من شده بود، نجات پیدا کردم. بعد از بیرون آوردنم به 
من تنفس دهان به دهان داده بودند و به بیمارستان رسانده 
بودند. آسیب های رسیده به مغزم را بررسی می کردند. آن روز 
من اگر روی سطح آب بودم، نجات غریق متوجهم می شد و 
نجاتم می داد. من این تجربه نزدیک به مرگ را با شما در میان 
گذاشتم تا بگویم که چه چیزهای خطرناکی وقتی زیر سطح 

هستیم وجود دارند. 
حوزه  در  ضمنی  جنسیتی  تعصبات  روی  من  امروز 
یک  نادرست  رفتار  وقتی  می کنم.  تحقیق  استارت آپ ها 
یا  می بینیم  کارآفرین  یک  با  مواجهه  در  را  سرمایه گذار 
برای  فرصتی  آگاهیم، حداقل  مشکل  ریشه  از  و  می شنویم 
تفاوت های ظریف  اگر  اما  داریم.  آن  رفع  برای  کاری  انجام 
داشته  وجود  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران  بین  تعامالت  در 
کار  چه  باشد،  تاثیرگذار  آن ها  فعالیت   آینده   بر  که  باشد 
می کنیم؟ تفاوت هایی که ما از آن آگاه نیستیم و نمی توانیم 
به طور مستقیم ببینیمشان و بشنویم؟ پیش از شروع مطالعه 
استارت آپ در مدرسه تجارت کلمبیا، پنج سال طول کشید 

کارآفرینی
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تا برای شروع استارت آپ خودم پول جمع کنم. خوب یادم 
با  همیشه  کارم  مدیریت  برای  تالش  با  همزمان  که  هست 
فکر  زمان  آن  در  می کردم.  مالقات  بالقوه  سرمایه گذاران 
می کردم هرکدام از اعضای خانواده ام، دوست هایم، همکارانم 
هستند،  می سی سی پی  این سمت  در  که  سرمایه گذارانی  و 
روند  در  نبود.  این  واقعیت  اما  می کنند  قبول  را  پیشنهادم 
صحبت با همه این سرمایه گذارانی که در نظر داشتم، متوجه 
مورد  در  من  از  بود.  وقوع  حال  در  که  شدم  جالبی  اتفاق 
همه چیزهایی که موجب زیان سرمایه می شد و راهکارهای 
جلوگیری از آن پرسیده می شد، در حالی که از همکار مردی 
که داشتم در مورد پتانسیل هایی که باعث به حداکثر رسیدن 
سود می شدند و اساسا هر چیزی که مسیر سرمایه گذاری را 
به سمت درست هدایت می کرد، سوال می کردند. از او درباره 
از من در  و  راهکارهای جذب مشتریان جدید می پرسیدند 
مدیرعامل  عنوان  به  قبلی.  مشتریان  حفظ  چگونگی  مورد 
آمد و احساس می کردم  به نظرم عجیب  این روند  شرکت، 
زیاد،  کردن  فکر  با  نهایت  در  نمی کنم.  طی  درستی  مسیر 
این نتیجه را به طور منطقی تحلیل کردم و به این نتیجه 
رسیدم که شاید ثمره عجیب این گفت و گوها مربوط به نحوه 
استارت آپ  به  مربوط  منحصرا  که  مشکلی  یا  خودم  ارائه 
منجر  که  سختی  تصمیم  بعد  سال  چند  باشد.  است،  من 
رویای  به سمت  و  گرفتم  می شد  استارت آپم  کردن  رها  به 
همیشگی ام یعنی گرفتن دکترا رفتم. در دانشگاه کلمبیا بود 
ادوارد  پروفسور  توسط  که  اجتماعی  روانشناسی  نظریه  که 
یاد  ارائه شده است،  نام »تمرکز نظارتی«  به  توری هیگینز 
گرفتم. این نظریه بین دو جهتگیری ارتقا و پیشگیری تمایز 
بحث  منفعت  و  سود  مورد  در  ارتقا  تمرکز  می شود.  قائل 
پیشرفت  نیازمندی های  و  دستاوردها  امیدها،  بر  و  می کند 
پیرامون مبحث  پیشگیری  تمرکز  دارد، در حالی که  تاکید 
ضرر و زیان مطرح شده و بر الزامات امنیت، مسئولیت پذیری 
صرفا  پیشگیری  تمرکز  می کند.  تاکید  اطمینان  حاشیه  و 
برای حفظ وضعیت موجود است و تمرکز ارتقا به این که تا 
چه حد می توانیم پیشرفت کنیم، کمک می کند. زمانی که 
این مفاهیم را مطالعه می کردم متوجه شدم که مفهوم ارتقا 
مرتبط با سواالتی بود که از همکارم پرسیده می شد و مفهوم 
پیشگیری شبیه به سواالتی بود که من باید جواب می دادم. 
به عنوان یک محقق کارآفرینی، شروع به تحقیق در زمینه 
تامین مالی استارت آپ ها کردم و فهمیدم شکاف عظیمی بین 
میزان بودجه ای که زنان و مردان جذب می کنند، وجود دارد. 
اگرچه زنان 38 درصد از شرکت های امریکایی را از آن خود 
کرده اند اما سهمشان از سرمایه   سرمایه گذاران تنها دو درصد 
است. با خودم فکر کردم چه اتفاقی می افتاد اگر این شکاف 
بودجه ناشی از تفاوت های اساسی کسب وکارهایی که توسط 
جذب  آیا  نداشت؟  وجود  می شود  راه اندازی  زنان  و  مردان 
سرمایه  کمتری که زنان نسبت به مردان دریافت می کنند، 
به دلیل سواالتی ا ست که از آن ها پرسیده می شود؟ هنگامی 
که بحث سرمایه گذاری مالی پیش می آید، کارآفرینان باید 
سرمایه گذاران را با ارائه درست توانایی هایشان در راه اندازی 

استارت آپ متقاعد کنند و نشان دهند که پول سرمایه گذار 
با  کردن  هنگام صحبت  زنان  اگر  بنابراین  نمی رود.  بین  از 
باشند،  ارتقاء  مباحث  درگیر  این که  جای  به  سرمایه گذار 
ا ست  منطقی  کامال  کنند،  صحبت  پیشگیرانه  مباحث  از 
برای  داشتم  فرصتی  من  کنند.  جذب  کمتری  سرمایه  که 
شرکت هایی  رویم  پیش  آماری  جامعه   و  فرضیه  این  تست 
در نیویورک با کیفیت و نیازهای مالی مشابه بودند که طی 
سالیان زیادی رقابت مالی داشتند. نتیجه این تست )با در 
که  داد  نشان  شرکت ها(  بودن  مقایسه  قابل  گرفتن  نظر 
استارت آپ هایی که مردها راه اندازی می کنند، پنج برابر بیشتر 
از آن هایی که از سوی زنان راهبری می شوند، جذب سرمایه 
کرده اند. این نتیجه باعث شد به شدت به موضوع اختالفات 
جنسیتی در این زمینه کنجکاو شوم. مدتی طول کشید اما 
تمام ویدئوهای مربوط به جلسات برگزار شده و صحبت های 
طرفین ماجرا را بازنگری کردم. سوا ل هایی که در دو زمینه 
ارتقا و پیشگیری مطرح می شد، مشخص کردم. سوال هایی 
مثل »قصد دارید چه تعداد مشتری تازه  در این سال جذب 
کنید؟« یا »برنامه تان برای حفظ مشتریان قدیمی چیست؟« 
همزمان با این کار، اطالعات مربوط به پیشینه  استارت آپ ها 
نیز  بودند  تاثیر گذار  عایدی هاشان  بر  که  کارآفرین هایی  و 
جمع آوری کردم. اطالعاتی مثل مدت زمانی که استارت آپ 
و  کیفیت  کارآفرین ها،  پیشین  تجربه های  آمده،  وجود  به 
استفاده  تحلیل هایم  در  همگی  که  کارآفرین ها  نیازهای 
شدند. اولین چیزی که پیدا کردم این بود که هیچ تفاوتی 
بین کارآفرینان در ارائه و توضیحات مربوط به شرکت هایشان 
وجود ندارد. به عبارت دیگر کارآفرینان زن و مرد به اندازه 
استفاده  صحبت هایشان  در  پیشگیری  و  ارتقا  از  یکسان 
کارآفرین  سمت  از  اتفاق  این  بروز  دلیل  بنابراین  می کنند. 
و  مطالعات  نتیجه  رفتم.  به سمت سرمایه گذاران  و  رد شد 
تحلیل های زیادی که تقریبا از دو هزار سوال پرسیده شده 
و جواب هایشان دریافت کردم، حاکی از این واقعیت بود که 
از کارآفرینان مرد سواالت در زمینه  ارتقا و از کارآفرینان زن 
 67 دقیق تر  طور  به  بود.  شده  پرسیده  پیشگیرانه  سواالت 
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درصد سواالتی که از مردها پرسیده شده بود، تمرکز بر ارتقا 
داشت و 66 درصد سوال هایی که از زن ها پرسیده بودند بر 
مسائل پیشگیری تمرکز داشت. بنابراین نتیجه کلی نشان از 

تعصب جنسیتی داشت که به وضوح دیده می شد.
حال این سوال پیش می آید که تاثیر این امر چه پیامدهایی 
در تاخیر شروع یک کسب وکار دارد. تحقیقاتم نشان می دهند 
که این مهم تاثیر بسزایی در روند کلی کار دارد. تمرکز حاکم 
بر سواالت سرمایه گذاران نه تنها پیش بینی می کند که رقابت 
در شروع کار چطور شکل بگیرد، بلکه بر میزان سرمایه گذاری 
روی یک کسب وکار نیز اثر می گذارد. کارآفرینانی که از آن ها 
در مورد ارتقای سرمایه سوال می شود نسبت به آن هایی که 
با سواالت پیشگیرانه مواجه می شوند، هفت برابر بیشتر شانس 
جذب سرمایه دارند. من تحقیقاتم را در این نقطه تمام نکردم. 
بعد از این سراغ تجزیه و تحلیل پاسخ های کارآفرینان به این 
نوع سواالت رفتم و متوجه شدم که آن ها وقتی سواالتی حول 
که  می دهند  جواب هایی  می کنند،  دریافت  فعالیت  ارتقای 
پیشگیرانه،  سواالت  مقابل  در  و  می شود  انگیزه  ایجاد  سبب 
جواب هایی می دهند که بر راهکارهای جلوگیری از ضرر و زیان 
مرد  کارآفرینان  بنابراین  دارند.  تمرکز  و حذف وضع موجود 
وارد حوزه سودآوری و ارتقا و تاثیر انگیزشی موضوع می شوند 
و در مقابل کارآفرینان زن درگیر مسائل ناخوشایند و تالش 
برای حفظ شرایط موجود، جلوگیری از ضرردهی سیستم و 
اتالف سرمایه. تا این جا کامال تفاوت محسوس این دو مسئله 
و  پرسش  این گونه  شد.  روشن  کامال  آن ها  از  ناشی  نتایج  و 
پاسخ  ها که در جلسات بین کارآفرینان و سرمایه گذاران رد و 
بدل می شود، چرخه ای صرفا بر اساس جانبداری جنسیتی به 
وجود آورده و فرصت ها به طور ناعادالنه تقسیم می شوند. این 

موضوع ناراحت کننده است؛ نه؟
امیدوارکننده در تحقیقات من وجود  نقطه  خوشبختانه یک 
دارد. کارآفرینانی که توانسته اند در مواجهه با سواالت پیشگیرانه 
روی پاسخ هایی که به طور ضمنی مفهوم ارتقا را ارائه می داد 
پرسش های  به  که  افرادی  از  بیشتر  برابر   14 کنند،  تمرکز 
پیشگیرانه پاسخ های پیشگیرانه داده اند موفق به جذب سرمایه 

شده اند. توضیحات فوق بدان معنی  است که اگر از شما سوالی 
پرسیده  استارت آپ  بازار خود در شروع  از سهم  دفاع  درباره 
می شود، بهتر است پاسخی بدهید که محتوای آن در مورد 
اندازه و پتانسیل رشد کلی کارتان باشد نه صرفا برنامه ریزی 
این سوال  از من  اگر  آنچه  که وجود دارد.  از  برای محافظت 
پرسیده شود، می توانم بگویم: »ما در بازاری بزرگ که به سرعت 
رشد می کند حضور داریم و باید افراد جدید جذب کنیم. ما 
با استفاده از دارایی های منحصربه فردی که داریم می خواهیم 
بازار داشته باشیم و شروع به فعالیت  این  سهم بیشتری در 
را  نتایج تحقیقاتم  این تجزیه و تحلیل،  از همه   بعد  کنیم.« 
به طور عملی و در دنیای واقعی پیاده سازی کردم تا ارتباط 
بین تمرکز منظم و میزان سرمایه گذاری را به دست بیاورم. به 
شرکت کنندگان در این پیاده سازی چهار فایل شش دقیقه ای 
صوتی که حاوی 10 سوال حول مسائل پیشگیرانه و ارتقای 
سرمایه بود دادم و از آن ها خواستم که پس از گوش دادن به 
این فایل ها به هر کدام از کسب وکارها مقداری بودجه اختصاص 
بدهند. نتایج حاصل از این آزمایش آنچه را تا پیش از این به 
دست آورده بودم ثابت کردند. سناریوهایی که در آن ها ارتقا و 
سوددهی سرمایه مورد بحث بود، دو برابر بیشتر از سناریوهای 
پیشگیرانه سرمایه جذب کردند. نقطه امیدوارکننده این واقعیت 
بود که آن کارآفرینانی که با سواالت پیشگیرانه مواجه شده 
بودند و در حین پاسخ دادن به سوال به سمت مسائل ارتقای 
سیستم تغییر جهت داده بودند، به طور قابل توجهی موفق شده 

بودند سرمایه گذاران را مجاب به تامین مالی کنند. 
بنابراین به کارآفرینان زن می گویم که برای موفق شدن در این 
زمینه کافی ا ست چند گام ساده بردارند. اول این که تشخیص 
دهید سواالتی که از شما پرسیده می شود از چه نوعی است؟ 
پیشگیرانه هستند یا در زمینه ارتقا و بهبود وضع موجودند؟ 
طوری  را  شرایط  ا ست  کافی  بودند،  پیشگیرانه  سواالت  اگر 
پیش ببرید که در نهایت پاسخی که به سوال می دهید به طور 
ضمنی مفهوم ارتقا را القا کند و آن تاثیری را بر سرمایه گذار 
داشته باشد که پاسخ به سوال ارتقایی خواهد داشت. واقعیت 
تاسف آور این است که هر دو قشر مردان و زنان در معرض ابتال 
به تعصبات جنسیتی قرار دارند. در معاشرت با سرمایه گذاران 
به وضوح رفتار ناعادالنه نسبت به زنان دیده می شود. در این جا 
پیشنهاد می کنم که کیفیت تصمیم گیری  به سرمایه گذاران 
خود را بهبود ببخشید. به طور دقیق به پتانسیل های موجود 
برای شروع یک استارت آپ دقت کنید و جنبه های سود و زیان 
آن را بررسی کنید تا مسیری که در آن بهینه ترین حالت اتفاق 
می افتد و بازگشت سرمایه تان به حداکثر مقدار ممکن نزدیک 

می شود، برایتان روشن شود. 
امروز می خواهم به آن دختری که کنار استخر در حال راه رفتن 
است هشدار بدهم که چیزی زیر سطح است. ما با هم و به 
کمک یکدیگر این قدرت را داریم که این چرخه تعصب ضمنی 
جنسیتی موجود در شروع استارت آپ ها را بشکنیم. بیایید به 
هم کمک کنیم تا ایده ها و نوآوری های نوظهور بدون در نظر 
گرفتن این که آیا آن ها از سوی مردان یا زنان هدایت می شوند، 

شکوفا شوند و فرصتی برای رشد و پیشرفت فراهم کنیم.
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همان طــور کــه در دوره ای ایــده مرکزیــت زمیــن در 
ــه  ــر ب ــی داد و حاض ــرور م ــاس غ ــا احس ــه م ــان ب جه
پذیرفتــن کــره محبوبمــان بــه عنــوان بخــش کوچکــی از 
ــت  ــده مرکزی ــروزه روی ای ــم، ام ــر نبودی ــی بزرگ ت جهان
انســان ســفت و ســخت ایســتاده ایم و ســایر موجــودات و 
اشــیا را بــه دیــده تحقیــر می نگریــم و آن هــا را مصنــوع و 
ملعبــه خــود می دانیــم. حــال فــرض کنیــد کســی پیــدا 
شــود کــه ایــن ایــده را زیــر ســوال ببــرد و بــه مــا بگویــد 
ــدون  ــی ب ــچ کنش ــتند و هی ــان ها نیس ــه انس ــیا ملعب اش
آن هــا صــورت نمی گیــرد؛ فــرض کنیــد بگویــد انســان ها 
در  کــه  هســتند  کنشــگرانی  همگــی  غیر انســان ها  و 
شــبکه ای بــا هــم در تعاملنــد و نمی تــوان هیچ کــدام 
ــرا  ــت، زی ــر دانس ــری مهم ت ــگران را از دیگ ــن کنش از ای
ــود.  ــش ش ــام کن ــع از انج ــد مان ــدام می توان ــت هر ک غیب
ــت.  ــده اس ــا پیچی ــرا واقع ــتش ماج ــد؟ راس ــده ش پیچی
ــد  ــگاه می کن ــان ها ن ــم انس ــه در چش ــم ک ــخصی ه ش
و ایــن جمــالت ســخت هضم را بــه آن هــا می گویــد، 
برونــو التــور اســت کــه بــا نظریــه کنشــگر - شــبکه خــود، 
بــاب جدیــدی را در فلســفه علــم بــاز کــرده اســت. بــرای 
آن کــه بخواهیــد بــا تمــام نظریــات التــور در ایــن حــوزه 
ــه را از  ــاب و مقال ــن کت ــت چندی ــوید، الزم اس ــنا ش آش
ایــن فیلســوف مطالعــه کنیــد کــه از قضــا چندتایی شــان 
ــه همیــن دلیــل رحمــان  ــد. ب ترجمــه فارســی هــم ندارن
شــریف زاده کــه مطالعــه کاملــی روی ایــن نظریــه نوظهــور 
داشــته، در کتــاب »مذاکــره بــا اشــیا« تمــام آرا و نظــرات 
ــی  ــه صورت ــد و ب ــن می کن ــرای مخاطــب تبیی ــور را ب الت
ــرح  ــه ش ــی روان ب ــا زبان ــده و ب ــدی ش ــال طبقه بن کام
نظریــه کنشــگر - شــبکه می پــردازد. او معتقــد اســت هــر 
ــده  ــی آین ــدارد ول ــی ن ــت چندان ــه قدم ــن نظری ــد ای چن

ــد داشــت. ــش خواه روشــنی را در پی
زیر مجموعه هــای  ایــن کتــاب در شــش فصــل کــه 
ــه  ــن نظری ــن ای ــه تبیی ــت ب ــالش اس ــی دارد در ت فراوان
ــام  ــردن تم ــع ک ــا جم ــردازد. یقین ــفی بپ ــی - فلس علم
ــوط می شــود، در یــک  ــه ایــن حــوزه مرب مباحثــی کــه ب
کتــاب کــه بــه 400 صفحــه هــم نمی رســد، کار ســختی 

کره �ب اشیا و  ره کتاب مذا در�ب

ب جدیدی را  یه ای که �ب نظر

ز کرده است در فلسفه عمل �ب

مواجهه ای تازه با دنیا
 نیلوفر منزوی
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ــن  ــه ای ــاره این ک ــه درب اســت. نویســنده در بخــش مقدم
ــا  ــب را ب ــت مخاط ــرار اس ــی دارد و ق ــه ماهیت ــاب چ کت
ــاب  ــن کت ــد: »ای ــد، می گوی ــه کن ــئله ای مواج ــه مس چ
جســتاری اســت در حــوزه هستی شناســی و نیــز فلســفه 
علــم و فنــاوری؛ زیــرا هــر بحثــی در فلســفه علــم و 
ــر آن  ــود را دارد و ب ــاص خ ــی خ ــاوری، هستی شناس فن
مبتنــی اســت. وقتــی شــما هستی شناســی را دســتکاری 
ــر  ــم تغیی ــما ه ــی ش ــی و تکنیک شناس ــد، علم شناس کنی
فلســفه  نمی توانیــد  شــکل  همیــن  بــه  و  می کنــد 
ــه  ــر این ک ــد، مگ ــر دهی ــود را تغیی ــاوری خ ــم و فن عل
هستی شناســی خــود را تعدیــل کنیــد. برونــو التــور 
ــم و  ــفه عل ــای فلس ــن چهره ه ــی از مهم تری ــام یک در مق
فنــاوری معاصــر، بــه همــراه چنــد متفکــر دیگــر در مقابــل 
کســانی چــون دیویــد بلــور، بــری بارنــز و هــری کالینــز، 
ــاوری  ــم و فن ــات عل ــدی را در حــوزه مطالع ــان جدی جری
شــکل داده اســت. ایــن جریــان بــر هستی شناســی 
ــه کنشــگر  ــوان »نظری ــا عن ــه ب ــی اســت ک ــی مبتن جالب
ــه کنشــگر - شــبکه،  - شــبکه« شــناخته می شــود. نظری
دیــدگاه التــور را در مقابــل دو جریــان در مطالعــات علــم 
ــی و  ــاخت گرایان اجتماع ــد: برس ــرار می ده ــاوری ق و فن
ــور مرزهــای معمــول  ــادل. الت ــی متع ــن واقع گرای همچنی
واقع گرایــی/  و  برســاخت گرایی  واقع گرایــی/  میــان 
ــزش  ــق و آمی ــا تلفی ــزد و ب نســبی گرایی را در هــم می ری
ــدی را  ــیر جدی ــازگار، مس ــر ناس ــب به ظاه ــن دو قط ای
پیــش می گیــرد. هــدف و کار مــا در ایــن کتــاب بازســازی 
ــه کنشــگر  شــبکه،  هستی شناســی و روش شناســی نظری
ــون  ــانی چ ــط کس ــاوری توس ــم و فن ــت آن در عل کاربس
التــور و پاســخ بــه مهم تریــن مســئله ها و نقدهــای 

ــت.« ــه آن اس ــده علی مطرح ش
ــه فیلســوف و  ــور ک ــو الت ــه برون ــد ک ــب اســت بدانی جال
ــی  ــای پژوهش ــرای فعالیت ه ــت، ب ــم اس ــناس عل مردم ش
و علمــی خــود موفــق بــه دریافــت جایزه هــای متعــددی 
شــده اســت؛ از جملــه جایــزه هلبــرگ بــرای بازتعبیــری 
کــه از نســبت مدرنیســم و پیشامدرنیســم و دوگانگی هــای 
انســان و غیرانســان، طبیعــت و جامعــه بــه دســت 
ــد،  ــان آم ــه می ــخن ب ــه از آن س ــزه ای ک ــد. جای می ده
ــوم  ــوزه عل ــل در ح ــزه نوب ــه جای ــزه ب ــن جای نزدیک تری
ــه  ــن نظری ــگاه ای ــاره جای ــریف زاده درب انســانی اســت. ش
ــوط  ــم مرب ــه حــوزه فلســفه عل ــی کــه ب ــان نظریات در می
می شــوند، گفتــه اســت: »نظریــه کنشــگر - شــبکه یکی از 
ــم  ــات عل ــا در مطالع ــن جریان ه ــن و محبوب تری مهم تری
ــی را  ــه جریان های ــن نظری ــن ای ــاوری اســت، همچنی و فن
در جامعه شناســی، مطالعــات دیــن و هنــر ایجــاده کــرده 
ــالق  ــون اخ ــری را چ ــذاب و جدیدت ــای ج ــز بحث ه و نی
ــت.  ــکل داده اس ــت محیطی ش ــالق زیس ــوژی و اخ تکنول
بــا ایــن حــال منتقدانــی هــم در مطالعــات علــم و فنــاوری 
و هــم خــارج از آن دارد. در کل می توانــم بگویــم کــه 
نظریــه کنشــگر - شــبکه دیــدگاه آینــده داری اســت و در 

ــم شــنید.« ــورد آن خواهی ــده بیشــتر در م آین
ــژه و  ــوژه، اب ــم س ــه مفاهی ــه ب ــر این ک ــالوه ب ــور ع الت
جامعــه کــه در اذهــان مــا حــک شــده اند، منتقــد 
ــز  ــت مدرن را نی ــدرن و پس ــون م ــی چ ــت، مفاهیم اس
ــان  ــه زم ــبت ب ــفه نس ــدگاه فالس ــون دی ــد، چ رد می کن
ــول  ــد، قب ــل بازگشــت می دانن ــه آن را خطــی و غیر قاب ک
نــدارد. در کتــاب آمــده اســت: »بــرای نظریــه کنشــگر - 
شــبکه زمــان خطــی و برگشــت ناپذیر نیســت. در این جــا 
ــا  ایــن کنشــگران هســتند کــه زمــان را برگشــت ناپذیر ی
ــودی  ــه خ ــان ب ــه زم ــه این ک ــد، ن ــت پذیر می کنن برگش
ــر  ــتقلی ب ــکل مس ــه ش ــد و ب ــت ناپذیر باش ــود برگش خ
ــر و  ــه تغیی ــته ب ــن بس ــذارد. همچنی ــر بگ ــگران اث کنش
ــان  ــگران، زم ــان کنش ــد می ــی از پیون ــای ناش تبدیل ه
ســرعت  یعنــی  می شــود،  غیر فشــرده  یــا  فشــرده 
ــان  ــوم زم ــح مفه ــود.« توضی ــد می ش ــا کن ــرد ی می گی
یکــی از پرچالش تریــن بخش هــا در فیزیــک از گذشــته تــا 
امــروز بــوده اســت. آیــا ایــن نقطه نظــر التــور بــه نظریــه 
ــی  ــال زمان ــی دارد؟ اص ــز نیم نگاه ــتین نی ــبیت اینش نس
ــت؟ ــه معناس ــه چ ــد ب ــت می کن ــور از آن صحب ــه الت ک

ــت:  ــه اس ــوم گفت ــن مفه ــح ای ــنده در توضی ــن نویس ای
ــدرن. او  ــه م ــد ن ــود را پســت مدرن می دان ــه خ ــور ن »الت
ــا را دارای  ــم« آن ه ــدرن نبوده ای ــز م ــا هرگ ــاب »م در کت
اساســنامه مشــترکی می دانــد. مشــکل اصلــی التــور 
بــا مدرنتیــه و همچنیــن تاحــدی بــا پســت مدرنتیه، 
تفکیک هــا و شــکاف هایی اســت کــه وی برنمی تابــد؛ 
شــکاف هایی کــه یــک طــرف آن هــا امــری انســانی، 
اجتماعــی، زبانــی، روایــی و... اســت و طــرف دیگــر 
واقعیــت، طبیعــت و در کل امــور آبجکتیــو و غیر انســانی. 
ــچ گاه وجــود نداشــته اند  ــن شــکاف ها هی ــه نظــر وی ای ب
و بــه ایــن معنــا مــا هرگــز مــدرن نبوده ایــم. آنچــه وجــود 
دارد شــبکه ای بــی درز از کنشــگران انســانی و غیر انســانی 
اســت و هیــچ گاه نمی تــوان ایــن شــبکه درهم تنیــده 
ــکل  ــت. مش ــاد فروکاس ــل و متض ــای مقاب ــه حوزه ه را ب
ــاره  ــتی اش ــه به درس ــا، چنان ک ــا مدرن ه ــور ب ــر الت دیگ
ــان را  ــا زم ــر وی آن ه ــه نظ ــه ب ــت ک ــن اس ــد، ای کردی
ایــن  او  می داننــد.  برگشــت ناپذیر  و  واحــد  خطــی، 
در  می دانــد.  مدرن هــا  جعــل  و  برســاخته  را  زمــان 
ــه  ــرای هم ــد ب ــان واح ــک زم ــوان از ی ــر وی نمی ت نظ
ــت  ــه ماهی ــت؛ کنشــگران بســته ب کنشــگران ســخن گف
ــد.  ــق دارن ــی تعل ــای گوناگون ــه زمان ه ــان ب شبکه ای ش
ــال  ــته اش مث ــه دس ــد ک ــال می زن ــی را مث ــال او چکش مث
از فــالن درخــت، کلــه آن از آهــن فــالن معــدن و... 
ــده  ــاخته ش ــد، س ــود را دارن ــت  خ ــدام قدم ــر ک ــه ه ک
ــت.  ــه اس ــش چندزمان ــن چک ــی ای ــن معن ــه ای ــت. ب اس
ــک  ــه ی ــی ک ــتقل از تغییرات ــان، مس ــته زم ــن گذش از ای
کنشــگر در نتیجــه پیوند هــا و گســیختن های مــداوم 
ــا  ــن معن ــه ای ــدارد. ب ــر کنشــگران دارد، وجــود ن ــا دیگ ب
زمــان بــرای هــر کســی امــری تکیــن و منحصــر بــه فــرد 
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ــود.  ــاخته می ش ــل س ــه در عم ــت ک ــزی اس ــت و چی اس
زمــان التــور از ایــن جهــت کــه مطلــق نیســت بــا فیزیــک 
ــالف  ــبیت، برخ ــک نس ــباهت دارد. در فیزی ــبیت ش نس
بــه چهارچوب هــای مرجــع زمان هــا  نیوتــن، بســته 
متفــاوت از هــم خواهنــد بــود. بــا ایــن حــال در نظــر التور 
زمــان تابعــی از تغییــرات شــبکه ای اســت، در حالــی کــه 
در فیزیــک نســبیت زمــان تابعــی از ســرعت چهارچــوب 
مرجــع اســت. همچنیــن در نســبیت گرچــه زمــان نســبی 
ــرای هــر چهارچــوب مرجــع عینیــت  اســت امــا ظاهــرا ب
ــه  ــته ب ــرعت وابس ــر از س ــه غی ــی ک ــن معن ــه ای دارد ب
احــواالت شــخص، شــبکه و تغییــرات آن نیســت. ایــن مــا 
را بــه یــاد مناظــره مشــهور انیشــتین و برگســون در ســال 
ــا اســتمرار  ــد ی ــدازد. برگســون زمــان را دیرن 1922 می ان
ــرد  ــک ف ــه زیســته ی )duration( می دانســت کــه تجرب
ــوع زمــان را امــری روانشــناختی  اســت، انیشــتین ایــن ن
ــان  ــل از عینیــت زم ــرد و در مقاب ــی خطــاب می ک و ذهن
ــه  ــول داشــت ک ــم قب ــه برگســون ه ــرد. البت ــاع می ک دف
ــا  ــی کــه ب ــراردادی )زمان ــه یــک زمــان مشــترک ق ــا ب م
ــن  ــا ای ــم ام ــاز داری ــود( نی ــری می ش ــاعت اندازه گی س
ــان  ــت زم ــت و حقیق ــت و سرش ــرارداد اس ــک ق ــط ی فق
ــه  ــن را ب ــته زمی ــرکات پیوس ــا ح ــد. م ــکار نمی کن را آش

ــان  ــن زم ــم. ای ــراردادی برمی گزینی ــاری ق ــوان معی عن
ــن  ــی ممک ــگران انضمام ــرای کنش ــل ب ــراردادی در عم ق
اســت حتــی اهمیــت خــود را از دســت بدهــد؛ کســی کــه 
ــال  ــد »ده س ــده و می گوی ــته ش ــال در کارش ورشکس مث
بــه عقــب برگشــته ام«، او بــه بــر اســاس زمــان تقویمــی به 
عقــب برنگشــته، بلکــه بــر اســاس میــزان تغییراتــی کــه 

ــت.« ــته اس ــب برگش ــه عق ــبکه اش رخ داده ب در ش
شــریف زاده در کتابــی کــه اتفاقــا بــه زبانــی ســاده و روان 
ــه  ــد دارد ک ــئله تاکی ــن مس ــر ای ــت، ب ــته اس آن را نگاش
زمــان خوانــدن ایــن کتــاب بایــد پیش فرض هایــی را کــه 
ــم  ــم، دور بریزی ــان داری ــط اطرافم ــه و محی ــاره جامع درب
تــا بتوانیــم نظریــات التــور را درک کنیــم. ماننــد زمانــی 
کــه در قصــه یــا فیلــم بــا درختــی مواجــه می شــویم کــه 
ســخن می گویــد. ســخن گفتــن درخــت در قالــب کتــاب 
یــا فیلــم بــرای مــا پذیرفتــه شــده اســت. بنابرایــن بــرای 
ــف  ــود را منعط ــن خ ــت ذه ــه الزم اس ــن نظری درک ای

کنیــم. 
اگــر می خواهیــد دریچــه جدیــدی از دنیــای فلســفه علــم 
ــا  بــه رویتــان گشــوده شــود، خوانــدن کتــاب »مذاکــره ب
اشــیا« کــه نشــر نــی آن را منتشــر کــرده اســت، یکــی از 

بهتریــن پیشنهادهاســت.
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نسخه اصلی کتاب »انسان بی نقص« با عنوان فرعی »اخالق 
سال  در  مایکل جی. سندل  اثر  ژنتیک«  مهندسی  عصر  در 
2009 منتشر شد. سندل فیلسوف سیاسی معاصر امریکایی 
و استاد دانشگاه هاروارد است. اکثر افراد او را با درس گفتارهای 
»عدالت« می شناسند. این جلسات در هاروارد برگزار می شوند 
و البته افراد می توانند به طور آنالین در کالس ها شرکت کنند. 
از مهم ترین عالیق سندل فلسفه سیاسی، دانش نظری حقوق 
سال  در  امریکا  سیاسی  علوم  انجمن  است.  اخالق  فلسفه  و 
2008 از سندل به خاطر نبوغش در تدریس تقدیر کرد. سندل 
سخنرانی های پرطرفداری را با موضوع »شهروندی نوین« در 
شهرهای لندن، آکسفورد، نیوکاسل و واشینگتن دی. سی انجام 

می دهد.
در ایران، چاپ اول کتاب انسان بی نقص با ترجمه افشین خاکباز 
در سال 94 از سوی نشر نو روانه بازار شد. چاپ دوم در سال 96 
منتشر شد. در ما ه های اخیر نیز این کتاب به چاپ سوم رسید.

نویسنده در مقدمه کتاب توضیح می دهد که چطور تصمیم 
می گوید:  او  بپردازد.  ژنتیک«  »مهندسی  موضوع  به  گرفت 
»در اواخر سال 2001، بعد از دعوت غیرمنتظره به خدمت در 
شورای تازه تاسیس اخالق زیستی که به دستور رئیس جمهور 
تشکیل شده بود، به مسئله اخالق و فناوری زیستی عالقه مند 
ولی  نیستم  زیستی  اخالق  حرفه ای  متخصص  اگرچه  شدم. 
این چشم انداز که همراه با گروهی از دانشمندان، فیلسوفان، 
متالهان، فیزیک دانان، متخصصان حقوق و متخصصان برجسته 
سیاست عمومی، مسیر تفکر خود را از میان بحث و جدل های 
به پا شده بر سر پژوهش سلول های بنیادی، تراریخته سازی و 
مهندسی ژنتیک بگشایم برایم وسوسه انگیز بود. این بحث ها 
به نظر من بسیار برانگیزنده و از نظر فکری چنان هیجان انگیز 
بود که تصمیم گرفتم برخی از این موضوعات را در تدریس و 

نگارش خود به کار ببرم.« 
نویسنده با روایتی عجیب و غافلگیرکننده مخاطب را متوجه 
موضوع اصلی کتاب می کند: »چند سال قبل، زوجی تصمیم 
گرفتند بچه دار شوند و ترجیح می دادند کودکشان ناشنوا باشد. 
افتخار می کردند.  این مسئله  ناشنوا بودند و به  این دو خود 
شارن دوشینو و کندی مک کوالف، همچون سایر افرادی که 
به ناشنوایی می بالند، ناشنوایی را هویتی فرهنگی می دانستند 
نه معلولیتی نیازمند درمان. دوشینو می گفت: ناشنوایی فقط 
می کنیم  احساس  ناشنوا  افراد  ما  است.  زندگی  شیوه  یک 
شگفت انگیز  جنبه های  می خواهیم  و  هستیم  کاملی  انسان 
تعلق و دلبستگی(  )نوعی احساس  ناشنوایان  و عالی جامعه 

را با کودکانمان شریک شویم. واقعا احساس می کنیم که ما 
ناشنواها زندگی غنی و سرشاری داریم.« این زوج در نهایت 
با خرید اسپرم از اهداکننده ای که تا پنج پشتش ناشنوا بودند، 
صاحب فرزندی ناشنوا شدند. سندل این زوج را با زوج ناباروری 
مقایسه می کند که برای تهیه تخمک به دنبال اهداکننده ای با 
190 سانتی متر قد، ورزشکار و بدون مشکالت خانوادگی عمده 
می گشتند که نمره آزمون ورودی او به دانشگاه 1400 یا بیشتر 
باشد. آن ها قصد به دنیا آوردن فرزندی قدبلند، باهوش و دارای 

مهارت های ورزشی باال را داشتند. 
می کنند؟  میزان خشمگین  یک  به  را  شما  مثال  دو  هر  آیا 
احتماال نه. اما حتی در خواسته زوج دوم نیز چیزی وجود دارد 
که آزاردهنده است. سوال این است که آیا حق داریم ناراحت 
شویم یا خیر، و اگر حق داریم بر چه مبنایی؟ در حقیقت سندل 
در فصل اول کتاب با عنوان »اخالق بهبود« به این موضوع 
امری  ابعاد  همه  در  ژنتیک  مهندسی  اساسا  که  می پردازد 
اخالقی است یا نه؟ او معتقد است پیشرفت های علم ژنتیک هم 
نویدبخش است و هم خطرناک. نویدبخش است چون شاید به 
زودی بتوانیم بسیاری از بیماری های توان فرسا را درمان کنیم 
و مانع از بروز آن ها شویم. ولی خطرناک نیز هست چون این 
دانش ژنتیکی نویافته ممکن است به ما امکان بدهد سرشت 
خود را دستکاری کنیم و »خود را از خوب هم بهتر کنیم«. 
سندل میان مهندسی ژنتیک برای درمان و مهندسی ژنتیک 
اخالقی  لحاظ  از  ذهنی،  و  جسمی  ویژگی های  بهبود  برای 
تفکیک قائل است؛ هرچند به اعتقاد او مرز میان این دو چندان 

روشن نیست.
در ادامه مبحث، سندل چهار مثال مهندسی زیستی را بررسی 
می کند: افزایش قدرت عضالت، افزایش حافظه، افزایش قد و 

انتخاب جنسیت. 
تالشی  ابتدا  در  آنچه  موارد،  این  از  کدام  هر  در  می گوید  او 
اختالل  یک  از  پیشگیری  یا  بیماری  یک  درمان  برای  بود 
ژنتیک، اکنون به ابزاری برای افزایش توانایی ها و برخورداری 

مصرف کننده از حق انتخاب تبدیل شده است. 
گفته می شود فناوری های بهبود، تراریخته سازی و مهندسی 
ژنتیک کرامت انسان را تهدید می کنند. سندل با این نظریه 
موافق است اما چالشی که با آن روبه رو هستیم این است که این 
اقدامات چگونه انسانیت را کاهش می دهند و کدام جنبه های 

آزادی یا شکوفایی انسان را تهدید می کنند.
یا  بیونیک  است.  بیونیک«  »ورزشکاران  دوم  فصل  عنوان 
اندام های  کارگیری  به  با  که  است  علمی  زیستارشناسی 

ره کتاب انسان �ب نقص در�ب

انسان بی نقص ناقص است!
 مرضیه اسدی
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ساختگی با الهام از طبیعت سر و کار دارد. یکی از جنبه های 
انسانیت توانایی ما در اقدام آزادانه برای خویشتن است. ما در 
مورد افکار، گفتار و اعمالمان مسئولیم و این منجر می شود برای 
»موفقیت« )به معنای عام آن(  ارزش قائل باشیم اما وقتی 
نقش شیوه های بهبود و تقویت افزایش می یابد، از این احترام 
کاسته می شود. سندل می گوید: »ورزشکار بیونیک به هیچ وجه 
از عاملیت برخوردار نیست و دستاوردهایش به مخترع او تعلق 
فرسایش  با  بهبود  فناوری های  دیدگاه،  این  اساس  بر  دارد. 
نهایی  جلوه  می کنندو  تهدید  را  ما  انسانیت  انسان،  عاملیت 
آن که درک کامال مکانیکی از کارهای انسان است با آزادی و 
مسئولیت اخالقی انسان منافات دارد.« البته باید این نکته را در 
نظر داشت که همه نوآوری ها در تمرین و تجهیزات، بازی های 
ورزشی را خراب نمی کنند. دقیقا سوال همین است که چگونه 
می شود بین تغییراتی که بهبود می بخشند و تغییراتی که فاسد 
می کنند، تمایز قائل شد. اعتقاد سندل بر این است که هیچ 
اصل ساده ای نمی تواند این مسئله را یک بار برای همیشه حل 
کند. او در ادامه می گوید: »پاسخ به این پرسش به ماهیت 
ورزش مورد نظر و این بستگی دارد که آیا فناوری جدید جلوه 
استعدادها و مهارت هایی که بهترین بازیکنان را متمایز می سازد 

افزایش می دهند یا این که آن را مخدوش می کنند.«
فصل سوم با عنوان »کودکان طراحی شده، والدین طراح« به 
اصول اخالقی مربوط به بهره مندی از استعدادها و مواهب در 
پرورش کودکان می پردازد. از لحاظ اخالقی عشق والدین نباید 
مشروط به استعدادها و ویژگی های کودکان باشد. به قول ویلیام 
اف. می قرار گرفتن در جایگاه پدر یا مادر »تن به ناخواسته ها« 
است. این تعبیر میل به سلطه و کنترل را محدود می کند. 
البته همانطور که سندل می گوید، پذیرش کودکان به عنوان 
موهبت یا هدیه به معنای انفعال در برابر بیماری یا ناخوشی 
نیست. شفا بخشیدن به کودک توانایی های طبیعی ائو را پایمال 
نمی کند، بلکه زمینه شکوفایی آن ها را فراهم می سازد. اما برخی 
از متخصصان زیستی از جمله جولیان ساولسکو معتقدند والدین 
نه تنها موظفند سالمت فرزندان خود را افزایش دهند، بلکه »از 
نظر اخالقی موظف به اصالح ژنتیک کودکان خود نیز هستند«؛ 

در اختیار گذاشتن بهترین فرصت برای بهترین زندگی. 
سندل در این فصل دیدگاه مدافعان بهسازی ژنتیک و منتقدان 
آن را بررسی می کند. و بعد مثالی را درباره والدین عاشق ورزش 
مطرح می کند که می خواهند از کودکان خود قهرمان بسازند. 
به نظر می رسد هیچ کودکی خود را وقف ورزش نمی کند بلکه 
والدین این برنامه ریزی را برایش انجام می دهند. برخی والدین 
اگر  حتی  می کنند،  گناه  احساس  کاری  چنین  بابت  بعدها 
فرزندشان در آن رشته ورزشی موفق باشند. با این حال به نظر 
می رسد بین بهسازی ژنتیک و سایر شیوه هایی که افراد با توسل 
به آن ها در پی بهبود کودکان برمی آیند، تفاوت هایی وجود دارد. 
دستکاری ژنتیک تهاجمی تر و نادرست تر به نظر می رسد. البته 

از نظر اخالقی تفاوت از آنچه احساس می شود، کمتر است.
»اصالح نژادی کهن و نوین« عنوان فصل چهارم است. اصالح 
نژاد جنبشی بسیار بلندپروازانه برای بهبود ترکیب ژنی نژاد 
انسان بود. در یال 1910 چارلز. بی. داونپورت، زیست شناس 

و یکی از مدافعان سرسخت اصالح نژاد، دفتر سوابق اصالح 
نژاد را در بندر کولد اسپرینگ در النگ آیلند افتتاح کرد. به 
گفته داونپورت، هدف از این کار تهیه فهرستی از »نمونه های 
فراوان ویژگی های موروثی نامطلوب پروتوپالسم انسانی است 
نژاد  اصالح  جنبش  است«.  پراکنده  کشور  سرتاسر  در  که 
چهره ای خشن داشت. طرفداران اصالح نژاد برای وضع قوانین 
جلوگیری از تولیدمثل کسانی که ژن های نامطلوب داشتند، 
راتیزنی می کردند. و در سال 1907، ایندیانا نخستین قانون 
عقیم سازی اجباری بیماران روانی، زندانیان و گدایان را تصویب 
کرد. سال ها بعد، در آلمان، آدولف هیتلر قانون اصالح نژاد امریکا 
را ستود. در نهایت هیتلر برنامه اصالح نژاد را از عقیم سازی فراتر 
برد و به قتل و نسل کشی رساند. سندل می گوید: »سایه اصالح 
امروزه درباره مهندسی و بهسازی  نژاد بر سر بحث هایی که 
ژنتیک در جریان است، سنگینی می کند. منتقدان مهندسی 
ژنتیک می گویند که تراریخته سازی انسان، بهبود و تالش برای 
تولید کودکان طراحی شده چیزی جز اصالح نژاد »خصوصی« 
می گویند  پاسخ  در  بهبود  مدافعان  نیست.  آزاد«  »بازار  یا 
واقعابه نژادی، دست کم در معنای  آزادانه  ژنتیک  انتخاب های 
تحقیرآمیز کلمه، نیستند. آن ها می گویند که حذف اجبار در 
واقع حذف همان عنصری است که سیاست های اصالح نژاد را 

نفرت انگیز می کند.«
آلمانی  اجتماعی  نظریه پرداز  و  فیلسوف  هامبرماس،  یورگن 
بهبود  یا  انتخاب  برای  ژنتیک  دخالت  است  معتقد  معاصر، 
لیبرال  اصول  که  است  اعتراض  قابل  دلیل  این  به  کودکان 
افرادی که به  خودمختاری و برابری را نقض می کند »چون 
صورت ژنتیک برنامه ریزی شده اند نمی توانند خود را مولف یگانه 

کتاب زندگی خویشتن بدانند.«
نتیجه نهایی این فصل را می توان این طور خالصه کرد: بهسازی 
ژنتیک عالوه بر این که بر خودمختاری کودک اثرگذار است، 
نقش والدین را به عنوان افرادی که عشق بی قید و شرط به 

کودک نثار می کنند، به انحطاط می کشد. 
عنوان فصل پنجم »مهارت و استعداد« است. در این قسمت 
کتاب سواالت مهمی مطرح می شود. سندل این گونه بحث را 
آغاز می کند: »مشکل اصالح نژاد و مهندسی ژنتیک این نیست 
که نمایانگر پیروزی یک سویه اراده بر استعداد، تسلط بر احترام، 
و قالب ریزی بر نظاره گری است. ولی می توانیم بپرسیم که چرا 
باید نگران این پیروزی باشیم؟ چرا ناراحتی و آزردگی از بهبود 
را به عنوان خرافات کنار نمی گذاریم؟ اگر فناوری زیستی حس 

استعداد ما را از میان ببرد چه خواهد شد؟«
از دیدگاه دین موضوع را بررسی می کند و بعد  ابتدا  سندل 
توضیح می دهد که حتی خطرات اخالقی اصالح نژاد را به زبان 
غیر دینی هم می شود توصیف کرد. او می گوید: »اگر انقالب 
دستاوردهای  و  قدرت ها  موهبت  قدر  که  باعث شود  ژنتیک 
انسان را کمتر بدانیم، سه ویژگی اصلی چشم انداز اخالقطی ما 
را تغییر می دهد: فروتنی، مسئولیت، همبستگی.« سندل در 
ادامه هر کدام از این سه مفهوم را با مثال در دنیای اجتماعی 

روشن می سازد. 
به طور خالصه نظرات سندل درباره رابطه مهندسی ژنتیک با 
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فروتنی، مسئولیت و همبستگی چنین است:
- اگر مردم به بهسازی ژنتیک خویشتن عادت کنند، مبنای 
اجتماعی فروتنی نیز ناپدید می شود. آگاهی از این که استعدادها 
و توانایی های ما کامال ثمره کارهای ما نیستند ما را از اسب غرور 

به زیر می کشد.
- یکی از موهبت های این که خود را آفریده طبیعت، خداوند یا 
بخت و اقبال بدانیم این است که مسئولیت کامل آنچه هستیم 
بر دوش ما سنگینی نمی کند. هرچه بیشتر ارباب موهبت های 
ژنتیک خود شویم، باری که باید برای استعدادها و نحوه عمل 

خود بر دوش کشیم سنگین تر می شود. 
- فوران احساس مسئولیت برای سرنوشت خود و فرزندانمکان 
بختی  از  که  را  کسانی  با  ما  همبستگی  است حس  ممکن 
همچون ما برخوردار نیستند، کاهش دهد. هرچه نقش خود 
اتفاق را در تقدیر و سرنوشت خود بیشتر بدانیم، برای شریک 

شدن در سرنوشت خود با دیگران دلیل بیشتری داریم.
و  باشد  کتاب  قسمت  جنجال برانگیزترین  شاید  بخش  این 
دقیقا به این دلیل است که سندل در بخش بعدی به بررسی 
اعتراضات احتمالی به استداللش علیه بهسازی می پردازد و به 

آن ها نیز پاسخ می دهد.
بحث  جنین:  اخالقی  »مسائل  به  سندل  پایانی  فصل  در 
سلول های بنیادی« می پردازد. در این فصل او سواالتی اساسی 
درباره پژوهش سلول های بنیادی مطرح می کند: یک؛ آیا باید 
اجازه پژوهش درباره سلول های بنیادی جنینی را داد؟ دو؛ آیا 

باید دولت منابع مالی این پژوهش ها را تامین کند؟ سه؛ آیا برای 
این که پژوهش مجاز باشد و از منابع مالی دولتی برخوردار شود، 
مهم است که سلول های بنیادی از جنین های موجودی که از 
درمان های ناباروری باقی مانده اند گرفته شوند یا از جنین های 

تراریخته سازی شده که برای پژوهش تولید می شوند؟
او برای پاسخ به این سواالت مفصال به موضوعات »جنین های 
جنین«  اخالقی  »جایگاه  و  یدکی«  جنین های  و  تراریخته 
می پردازد و استدالل خود را در پاسخ به آن ها تحلیل می کند. 
در پایان او بهترین رویکرد درباره پژوهش  سلول های بنیادی 
جنینی  پژوهش  کردن  ممنوع  جای  »به  می کند.  مطرح  را 
سلول های بنیادی و تراریخته سازی پژوهشی باید اجازه دهیم 
با رعایت مقرراتنی که تجسم محدودیت های اخالقی مناسب 
است، اسرار نخستین تپش های زندگی انسان راغ آشکار کنند. 
چنین مقرراتی باید شامل منع تراریخته سازی تولیدمثلی انسان، 
محدودی های معقول برای مدت زمانی که می توان جنین را 
در آزمایشگاه رشد داد، الزامات اخذ مجوز برای درمانگاه های 
بانک  و  اسپرم ها  و  تخمک ها  کاالسازی  ناباروری، محدودیت 
نهادهای  باشد که  این  از  برای پیشگیری  بنیادی  سلول های 
انتفاعی دسترسی به خطوط سلول ها بنیادی را به انحصار خود 

درآورند.« 
به اعتقاد سندل، این رویکرد مانع از استفاده گستاخانه از زندگی 
در حال پیدایش انسانی می شود و پیشرفت زیستی پزشکی 

موهبتی در خدمت سالمت انسان ها خواهد بود.
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دو کتاب »خاطرات مدیریت در فورد« و »خاطرات مدیریت 
در کرایسلر« نوشته لی آیاکوکا هستند که در ایران با ترجمه 
محمدابراهیم محجوب و از سوی انتشارات لوح فکر وارد بازار 
به معرفی کتاب خاطرات مدیریت فورد  این جا  شده اند. در 
می پردازیم. چاپ اول این کتاب در بهار 1395 منتشر شده 
است. سخن گفتن از خودرو به ویژه درباره برندهای معروف 
جهان همواره با هیجان آمیخته است. این هیجان زمانی بیشتر 
می شود که از ماجراهای پشت پرده آن ها نیز باخبر شویم. 
هر  برای  می تواند  که  است  خاطراتی  حاوی  آیاکوکا  کتاب 
مدیری جذاب و پندآموز باشد. او در این کتاب از دوران پرفراز 
و نشیبش در فورد و مهارت تعامل با رئیسش، هنری فورد، و 

زیردستانش می گوید.
درباره  تابلو،  کرمان  مدیرعامل شرکت  سوده حیدری نسب، 
و کم مایه  است: »کتاب های مدیریتی سردستی  نوشته  آن 
در کشورمان بسیار چاپ می شوند، اما هنوز جای آموزه های 
کاربردی و مدیریتی جدی به طرز محسوسی خالی است و 
من تصور می کنم آنچه در این کتاب درباره درک مشکالت 
سازماندهی، تشخیص راه حل، رهبری تیم مناسب، ارتباطات، 
برنامه ریزی و اجرای برنامه می خوانیم تا حد زیادی می تواند در 

خدمت پر کردن این خأل قرار گیرد.«
آیاکوکا، مدیرعامل اسبق فورد و کرایسلر، قهرمان ملی امریکا 
و مورد تحسین مردم این کشور است. او در سال 1994 یعنی 
یک سال پس از بازنشسته شدن از ریاست کرایسلر، در یک 
نظرخواهی از مردم امریکا درباره پنج مدیر مورد تحسین مقام 
اول را کسب کرد. در این نظرخواهی بیل گیتس، مدیرعامل 
مایکروسافت، در جایگاه دوم قرار گرفت. او در مقدمه کتاب 
می گوید: »هنگام نوشتن کتاب یک بار دیگر زندگی ام را مرور 
کردم و ضمن آن در اندیشه جوانانی بودم که هنگام سخنرانی 
روبرو  آن ها  با  بازرگانی  و  مدیریت  مدارس  و  دانشگاه ها  در 
می شدم و می شوم. اگر بتوانم تالش و شور و هیجان حاکم 
بر صنعت خودروسازی را آن چنان که در صحنه عمل جریان 
دارد، در این کتاب بیان کنم و نشان دهم ارزش حرکت در 
چیست، مزد زحمات فراوانی را که در نوشتن آن کشیده ام، 

دریافت شده می انگارم.« 
آیاکوکا سی وهشت سال از عمر خود را در صنعت خودروسازی 

ره کتاب   در�ب

یت در فورد خاطرات مد�ی

روزگار سپری شده 
یک مدیر

 داوود محبی
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گذرانده است. او موقعیت شغلی بسیار باال و خوبی در شرکت 
خودروسازی فورد داشت، اما اختالف نظرهای او با هنری فورد 
که آن زمان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این شرکت بود و 
همچنین عدم موفقیت چند طرح پیشنهادی اش باعث اخراج 
او از فورد شد. مدتی بعد، شرکت خودروسازی کرایسلر که آن 
زمان در آستانه ورشکستگی و تعطیلی بود، موقعیت شغلی 
جذابی به آیاکوکا پیشنهاد داد و او نیز پذیرفت. وام بسیاربزرگی 
از دولت گرفت و با کمک این سرمایه، کرایسلر را از خطر 
تعطیلی نجات داد و احیا کرد. بسیاری از ایده ها و طرح های 
آیاکوکا که مدیران فورد آن ها را رد کرده بودند، در کرایسلر 

مجال بروز یافتند و این شرکت را نجات دادند.
آیاکوکا می گوید: »هر جا می روم مردم از من می پرسند چطور 
این قدر موفق شدی؟ چرا هنری فورد تو را اخراج کرد؟ چگونه 
کرایسلر را از ورشکستگی نجات دادی؟ اما من هیچ گاه پاسخ 
عادت  لذا  و  نداشته ام  پرسش ها  این  برای  درستی  و  فوری 
کرده ام که بگویم بگذارید کتابم را بنویسم، آن وقت همه چیز 

را می فهمید.«
آیاکوکا در بخش اول کتاب از دوران کودکی و نوجوانی خود 
می گوید. او به دوران رکود شدید اقتصادی نیمه نخست 1930 
میالدی اشاره می کند و می گوید سختی های آن دوران موجب 
شد او به فردی مادی تبدیل شود؛ طوری که سال ها بعد یعنی 
در پایان دوران دانشسگاه تنها یک فکر در سر داشت: داشتن 
درآمد ساالنه ده هزار دالر در بیست وپنج سالگی و بعد از آن 

هم میلیونر شدن. 
آیاکوکا توضیح می دهد تمرکز در کار و استفاده درست از وقت 
کلید کامیابی در هر کاری است. استفاده صحیح از وقت چیزی 
نیست که فرد در مدرسه بازرگانی هاروارد بیاموزد. او می گوید 
آموزش کالسیک خوب است اما خیلی چیزها را باید در میدان 
عمل آموخت. او تحصیلکرده دانشگاه لیهای، یکی از مؤسسات 
اقماری شرکت فوالد بتلهم پنسیلوانیاست. درباره  آموزشی 
بر دروس  افزون  لیهای  دانشجویی اش می گوید: »در  دوران 
مهندسی و بازرگانی، درس هایی در زمینه روانشناسی عمومی 
ارزشمندترین  بگویم  اگر  گذراندم.  تخصصی  روانشناسی  و 
درس هایی که در دانشگاه گذراندم همین دروس بوده اند، شاید 
گمان کنید شوخی می کنم. در برخورد روزانه ام با آدم های 
مختلف، این درس ها خیلی بیشتر از دروس مهندسی به کارم 
آمده اند. محور یکی از این کالس ها رفتارشناسی انسان بود... 
من آموختم که چگونه خیلی زود اشخاص را از روی رفتارشان 
زیرا  است  حیاتی  مدیر  برای  مهارت  این  داشتن  بشناسم. 

مهم ترین کار او استخدام است.«
او از عالقه اش به شرکت فورد می گوید. از زمان دانشجویی 
دوست داشت برای فورد کار کند. دلیلش این بود که خودش 
یک دستگاه فورد 60 اسب مدل 1938 داشت که خیلی هم 
قراضه بود. او می نویسد: »به شوخی به دوستانم می گفتم فورد 
کسی مثل من را می خواهد. شرکتی که ماشینی به این بدی 
می سازد، حتما به کمک نیاز دارد.« سرانجام او به آرزویش 
می رسد و در اوت 1946 به عنوان مهندس کارآموز کارش را 

در این شرکت آغاز می کند.

کارآموزی  نخستین  روزهای  از  کتاب،آیاکوکا  دوم  در فصل 
می گوید. او که خودرو را دیوانه وار دوست داشت معتقد اسد در 
آن روزها جایی بهتر از کارخانه فورد نبود. جایی که می توانست 
تمام مراحل تولید اتوموبیل های محبوبش را از نزدیک ببیند. 
اما بعد از نُه ماه به خودش می گوید مهندسی دیگر چنگی به 
دل نمی زند؛ »دلم می خواست در شرکت فورد باشم اما نه در 
مهندسی. دوست داشتم وسط گود باشم. یعنی در بازاریابی 
یا فروش. شور و هیجان در آن بخش ها بود. من کار کردن 
با آدم ها را بیشتر از کار کردن با ماشین دوست داشتم.« او 
خواسته اش را با سرپرستان مطرح می کند اما به مذاق آن ها 
خوش نمی آید. اما او باز هم از دست از خواسته اش برنمی دارد. 
بعد از پیگیری های مداوم و شرکت در مصاحبه های مختلف، 
سرانجام شغل پشت میزنشینی کم اهمیتی در بخش فروش 
ناوگانی به او واگذار می شود. او می نویسد: »بعضی ها می پندارند 
موفقیت در فروشندگی مادرزادی است، نه آموختنی. من هیچ 
استعداد ذاتی در این زمینه نداشتم. بیشتر همکارانم خیلی 
راحت تر از من حرفشان را می زدند و خیلی هم اجتماعی تر از 
من بودند. در یکی دو سال اول خیلی کتابی و خشک حرف 
می زدم اما کم کم تجربه پیدا کردم و کوشیدم آن را به کار 
ببندم... کسب مهارت های فروشندگی حوصله و تالش الزم 
دارد. باید آن ها را دوباره و چندباره تمرین کرد تا ملکه بشوند. 
جوان های امروزی دل به این کار نمی دهند ولی وقتی تاجری 
موفق می بینند به همه چیز فکر می کنند جز این که این بابا در 
جوانی چه سختی هایی کشیده و چه اشتباهاتی کرده است...« 
آیاکوکا به برخی از ترفندهای فروش و بازاریابی که در این دوره 
زمانی از مدیران خود آموخته است، اشاره می کند. توضیحات 
او قطعا می تواند برای افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند 

مفید باشد.
آیاکوکا تا سال ها در بخش فروش فعالیت کرد. فراز و نشیب های 
فراوانی پشت سر گذاشت. در دوره ای رتبه کاری اش پایین 
آمد و گاهی روند صعودی داشت. اما او در تمام این مراحل 

یادگیری اصول کارش را رها نکرد. 
فصل چهارم با عنوان »کلید مدیریت« این طور آغاز می شود: 
»در سی وشش سالگی من مدیرکل بزرگ ترین شاخه شرکتی 
شده بودم از نظر بزرگی در جهان دوم بود؛ در صورتی که عمال 
برای همه ناشناخته بودم. نیمی از کارکنان اصال نمی دانستند 

من کیستم. نیم دیگر هم بلد نبودند نامم را تلفظ کنند!«
اگر  شما  است  معتقد  او  عمل گراست.  مدیر  یک  آیاکوکا   
پیشرفته ترین کامپیوترهای دنیا را بیاورید، باز الزم است در 
پایان کار تمام اطالعات و آمار را همراه با برنامه زمان بندی شده 
به دست مدیری بدهید و از او بخواهید به آن عمل کند. او تمام 

صفات مدیر خوب را در واژه »عمل« خالصه می کند.
او در این بخش راهکارهای مدیریتی بی شماری ارائه می دهد. او 
معتقد است: »بزرگ ترین مشکل در امریکا این است که بیشتر 
مدیران بیش از حد الزم اطالعات دارند. کلید کامیابی، داشتن 
اطالعات نیست بلکه داشتن نفرات است. افرادی که شیفته کار 
و تالش و پیروزی هستند همیشه در حال جنب و جوشند و 

افراد خود را پیوسته به تالش و کوشش ترغیب می کنند.«
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اگر شما مدیر یک مجموعه هستید، به گمانم ساده ترین و 
در عین حال سخت ترین راهکاری که آیاکوکا بهتان پیشنهاد 
می دهد این است: »اگر می خواهید در برانگیختن کارکنان 
خود موفق باشید باید گوش دادن را خیلی خوب فراگیرید. 
فرق میان شرکت خوب و شرکت معمولی در همین نکته 

است.«
در فصل بعدی، نویسنده به شرح ماجرای تولید، بازاریابی و 
فروش و همچنین استقبال مردم از تولید ابتکاری فورد،یعنی 
موستانگ، می پردازد. موستانگ آن چنان زود گل کرد که حتی 
پیش از اولین سالگرد تولیدش، آیاکوکا ترفیع درجه گرفت و 
در ژانویه 1965 به عنوان معاون گروه خودرو و وانت انتخاب 
شد. در ادامه آیاکوکا فرضیه آلفرد اسلوان را مطرح می کند: 
»برای هر کس باید متاعی داشته باشی. برای این که آب باریکه 
را برقرار کنی همیشه باید برای فقرا اتومبیلی عرضه کنی. باید 
به فکر خودروهای کم مصرف هم باشی. از کجا معلوم که کارگر 
کم درآمد خریدار اتومبیل ارزان، پس فردا از کار بیکار نشود. 
ظاهرا در امریکا، حتی در روزهای قحطی، پولدارها پولدارتر 
می شوند. پس باید برای آن ها هم چیز چشمگیری در کیسه 

داشت.«
در فصل بعدی کتاب، نویسنده با زبانی ساده و روشن ماجرای 
صعود برای رسیدن با باالترین مقام در شرکت فورد یعنی 

مدیرعاملی را بیان می کند. 
از  و  فورد  هنری  واقعی  و چهره  قدرت  از  ادامه  در  آیاکوکا 

زمینه هایی که موجب اختالفش با فورد شد، می گوید و توضیح 
می دهد چگونه چهره چندگانه هنری و ریخت و پاش هایش 

لطمات سنگینی به شرکت فورد وارد کرد.
اختالف  مواردی  در  و هنری  اول من  از همان سال های   «
نظر داشتیم. برای نمونه پس از جنگ اعراب و اسرائیل در 
شاخ  روی  آینده  خام،  نفت  صادرات  بحران  و  سال 1973 
اتومبیل های کوچک می چرخید. در همان دوران جنرال موتورز 
میلیاردها دالر خرج کوچک کردن سازمان خود می کرد. اما از 
نظر هنری فورد، اتومبیل کوچک یعنی بن بست. تکیه کالمش 
هم این بود: ماشین کوچولو، سود کوچولو.« و بعد توضیح 
می دهد که هنری فورد چگونه با استفاده از روش های مختلف 
از جمله تحقیقات پرهزینه، نقشه کنار گذاشتن او را به اجرا 

درمی آورد.
است که  بار  اولین  این  و  اخراج می شود  آیاکوکا  نهایت  در 
که  نمی گذرد  چیزی  اما  می چشد.  را  اخراج  طعم  آیاکوکا 
بدون خشونت از هنری فورد انتقام می گیرد. در فصل بعد 
نیمه جان  به کارش در شرکت  آغاز  از ماجرای چگونگی  او 
خودروسازی کرایسلر و نحوه بیرون کشیدن این شرکت از 

حالت اغما در شرایط اقتصادی نابسامان می گوید. 
 آیاکوکا که سال ها به عنوان مدیر ارشد در دو شرکت بزرگ 
خودروسازی فورد و کرایسلر فعالیت کرده است، در سراسر 
کتاب تجربه هایی را به خواننده انتقال می دهد که به کارگیری 

آن ها برای کامیابی هر مدیری ضروری است.
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که  است  چیزی  از  گسترده تر  استارت آپ ها  امروز  دنیای 
تصور می کنیم. دنیای نوین به سبب اقتضائاتی که زندگی 
مدرن دارد با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم می کند 
که تمرکز روی حل هر کدام از این معضالت می تواند به 
خلق یک استارت آپ درآمدزا و موفق منجر شود. چیزی که 
در کشورهای پیشرفته در حال وقوع است و ما نیز با تکیه 
بر هویت ملی و اسالمی خود می توانیم با الگوبرداری از آن ها 
مسیری متناسب با شرایط کشور خودمان را طی کنیم. این 
نکته ای است که جوانان خالق کمتر متوجه آن هستند و به 
همین دلیل است که بیشتر متوجه الگوبرداری از نمونه های 

موفق داخلی اند. 
در  علمی  معاونت  دانش بنیان  اقتصاد  فرهنگ سازی  ستاد 
همین راستا اقدام به چاپ مجموعه کتاب هایی کرده است 
با  و  می کند  معرفی  را  فرصت ها  چالش/  حوزه  هر  در  که 
را  چالش ها  این  که  جهانی  شرکت های  به  آماری  نگاهی 
تبدیل به فرصت کرده اند، در تالش است تا ایده های نو را 
پیش روی عالقه مندان حوزه استارت آپ قرار دهد. مضاف 
از شرکت های جهانی مختصری  این ها درباره هر کدام  بر 
اطالعات در اختیار مخاطب می گذارد و نشان می دهد که 
می توان برای حل معضالت جامعه پیش و بیش از این که 
از دولت انتظار داشت و از ناکارآمدی نهادها ابراز نارضایتی 
کرد، با یک برنامه کسب و کار حساب شده، ضمن رفع مشکل، 
از این چالش ها اقدام به درآمدزایی کرد. اتفاقی که امتحانش 
را در سایر کشورها پس داده و قابلیت عملیاتی شدن در 

کشورمان ایران را نیز دارد. 
در بخش مقدمه این کتاب ها که توسط انتشارات دانش بنیان 
فناور منتشر شده، آمده است: »در دهه های اخیر با توجه به 
تحوالت مختلف اقتصادی، اجتماعی و فناورانه مانند افزایش 
شهرنشینی، تغییر در الگوی مصرف و میزان مصرف گرایی و 
افزایش نفوذ و بهره گیری از فناوری های نوین، زندگی بشر با 
چالش ها و مسائل جدیدی در سبک زندگی و محیط زیسـت 

ا�ن در چند کتاب بیات �ب ر ب
ت

�

هر چالشی یک 
فرصت است

 رعنا کریم زاده
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مواجه شده است. پدیده هایی مانند چاقی و پیری جامعه، 
کمبود منابع آبی پایدار، تغییرات آب و هوایی، آلودگی هوا، 
ایمنی و امنیت غذایی و پسماند در دهه های اخیر به مسائلی 
کلیدی برای بشر تبدیل شده اند که آینده و بقای ما را تحت 
تاثیر خود قرار می دهند. با این وجود این چالش ها در نـوع 
خود پارادایم جدیدی از زندگی را رقم زده است که مملو از 

فرصت ها و الگوهای نوین کسب وکار است.
با گسترش شرکت های نوپا )استارت آپ ها( و اکوسیستم های 
استارت آپی در سال های اخیر، عالوه بر توجه به حوزه هایی 
مدل های  با  و  داشته اند  اقتصادی  سریع  بازگشت  که 
کسب وکار جدید توانسته اند خدمات و ارزش های جدیدی 
را با بهره وری باالتر و با قیمت پایین تر به مشتریان عرضه 
کنند، روند رو به رشدی از استارت آپ هایی دیده می شود 
زندگی  کلیدی  چالش های  و  مسائل  بر حل  تمرکز  با  که 
بر  مبتنی  خالقانه  حل های  راه  ارائه  بر  عالوه  امروزی، 
مدل های کسب وکار جدید، به حل این مسائل و چالش ها 

کمک های بزرگی کرده اند.
ماموریت ها  از  یکی  اخیر  سال های  در  این که  به  توجه  با 
اقتصاد  فرهنگ سازی  ستاد  اصلی  جهت گیری های  و 
زیست بوم  توسعه  به  کمک  علمی  معاونت  دانش بنیان 
است،  بوده  دانش بنیان  شرکت های  و  نوپا  شرکت های 
شناسایی جهت گیری های موجود این شرکت ها از یک سو 
از  کشور  راهبردی  چالش های  و  موضوعات  شناخت  و 

برای  جدید  مسیرهای  راهنمایی  به  می تواند  دیگر  سوی 
شکل گیری و رشد این گونه شرکت ها کمک کند. بنابراین، 
یکی از رسالت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
اکوسیستم  برای  جدید  مسیرهایی  بازگشایی  و  هدایت 
شرکت های نوپا و دانش بنیان بوده تا هم اثرات اقتصادی و 

هم اثرات اجتماعی آن ها را به حداکثر برساند.
از این رو، طرح آینده نگاری ملی که دبیرخانه آن در معاونت 
ضمن  است  داشته  تالش  است،  مستقر  فناوری  و  علمی 
بررسی الگوهای نوین کسب وکارهای نوپا در سطح جهانی 
بر  ایرانی،  نوپای  شرکت های  رفتارهای  با  آن  مقایسه  و 
حوزه های نوینی متمرکز شود که می توانند بیشترین تاثیرات 
اجتماعی را عالوه بر دستاورد اقتصادی داشته باشند. در این 
طرح، با بهره گیری از رویکرد ترازیابی و شناخت مهم ترین 
استارت آپی  اکوسیستم های  تحوالت  بر  حاکم  روندهای 
برای شرکت های  سعی شده است که مسیرهای جدیدی 

نوپا و دانش بنیان ایرانی شناسایی و معرفی شوند.
کارآفرینی  اکوسیستم  توسعه  با  اخیر  سال های  در 
شرکت های نوپا در ایران و افزایش تعداد شرکت های نوپا 
در کشور، زمینه ایجاد اشتغال و به ظهور رسیدن ایده های 
فراهم شده  دانشگاهی  التحصیالن  فارغ  و  نوآورانه جوانان 
است. هم اکنون که این پارادایم جدید خلق ثروت در حال 
رشد است و از نوپایی خارج شده، نیازمند متنوع سازی و 

تمرکز بیشتر بر حوزه های جدید است.
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روی  بر  موجود  اکوسیستم  فعالیت های  و  ایده ها  اغلب 
فعالیت های خدماتی مانند فروش، حمل ونقل و غذا به صورت 
آنالین متمرکز شده اند و با توجه به موفقیت چند شرکت 
در این حوزه ها، اغلب افراد جدیدی که می خواهند به این 
حوزه وارد شوند به همین حوزه ها وارد می شوند. این موضوع 
مطمئنا نرخ شکست را در این حوزه ها باال برده و از سوی دیگر 
می تواند منجر به سرخوردگی کارآفرینان از یکسو و همچنین 

کاهش اثرات اقتصادی و ایجاد اشتغال در اکوسیستم شود.
به  که  جدیدی  سرمایه گذاران  به ویژه  و  کارآفرینان  هدایت 
اکوسیستم وارد می شوند، به سمت حوزه های کمتر مورد توجه 
و با پتانسیل باال و اثرات اجتماعی و اقتصادی و ملی باال در 
و  کرد  خواهد  کمک  اکوسیستم  بقای  به  هم  کنونی  شرایط 
چالش های  به  توجه  با  داد.  خواهد  افزایش  را  آن  اثرات  هم 
روزافزون کشور در عرصه هایی مانند کشاورزی، سبک زندگی 
شهرنشینی، مسائل اجتماعی، محیط زیست، آلودگی و انرژی و 
مواردی از این دست، ورود کارآفرینان و اکوسیستم استارت آپی 
به این حوزه ها احتماال به علت نبود رقیب های سنتی می تواند 
اثرات بیشتری بر اقتصاد و اشتغال داشته باشد و عالوه بر این 

به حل مسائل و مشکالت اجتماعی و ملی نیز کمک کند.«
مرکز  توسط  و  عنوان  دوازده  در  تاکنون  کتاب ها  این 
عناوین  که  شده اند  منتشر  فناور  دانش بنیان  انتشارات 
شرکت هاي  جهانی  تجربیات  »بررسی  از:  عبارتند  آن ها 
استارت آپ در حوزه مدیریت پسماند«، »بررسی تجربیات 

کشاورزي«،  حوزه  در  استارت آپ  شرکت هاي  جهانی 
»بررسی تجربیات جهانی شرکت هاي استارت آپ در حوزه 
جهانی  تجربیات  »بررسی  خشکسالی«،  و  آب  مدیریت 
هوا«،  آلودگی  مدیریت  حوزه  در  استارت آپ  شرکت هاي 
»بررسی تجربیات جهانی شرکت هاي استارت آپ در حوزه 
جهانی  تجربیات  »بررسی  جسمانی«،  سالمت  و  ورزش 
دیجیتال«،  سالمت  حوزه  در  استارت آپ  شرکت هاي 
»بررسی تجربیات جهانی شرکت هاي استارت آپ در حوزه 
نوآوري اجتماعی«، »بررسی تجربیات جهانی شرکت هاي 
جهانی  تجربیات  »بررسی  انرژي«،  حوزه  در  استارت آپ 
استفاده  با  گردشگري  حوزه  در  استارت آپ  شرکت هاي 
از صنایع خالق« و »بررسی تجربیات جهانی شرکت هاي 

استارت آپ در حوزه بیمه«.
هر کدام از این کتاب ها شامل بخش های مختلفی هستند 
و تعداد صفحات آن ها از 90 صفحه تا 150 صفحه متغیر 
است اما نکته مشترک در آن ها همان طور که پیش تر نیز 
اشاره شد، ارجاعاتی به تجربیات جهانی برای باز کردن ذهن 
روی  پیش  چالش های  می توان  که  است  ایرانی  مخاطب 
جامعه را به فرصتی اشتغالزا و سودآور تبدیل کرد. الزم به 
ذکر است که نسخه پی دی اف این کتاب ها در سایت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دارد و عالقه مندان 
این  در  مندرج  اطالعات  از  رایگان  صورت  به  می توانند 

کتاب ها بهره ببرند.
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استارت آپ
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استارت آپ  آمدن  وجود  به  مراحل  از  خالصه ای   
ترجمیک می گویید؟ ایده شکل گیری آن از کجا آمد؟ 

صابری: ما از سال 95 شروع به کار کردیم و اولین سفارش ترجمه 
را آذر 95 گرفتیم. تا قبل از این ایده های مختلفی در ذهنمان 
پرورش می دادیم و تحقیقات میدانی و امکان سنجی های الزم را 
برای هر کدام پیاده سازی می کردیم  تا نهایتا به نقطه ای رسیدیم 
که بهترین انتخاب پیش  رو همین ترجیک بود. قبل از راه اندازی 
ترجمیک، من و آقای بیدختی با هم همکار بودیم و باب آشنایی 
ما از آن جا شکل گرفته بود و بعد رفته رفته تعاملمان بیشتر شد 
بیدختی: من دانشجوی دانشگاه شریف بودم. عالوه بر برق صنایع 
هم خوانده ام. فضای محیط این رشته به شدت به سمت کارآفرینی 
و راه اندازی استارت  آپ منعطف بود و ناخودآگاه ذهنمان به این 
زمینه گرایش پیدا می کرد. تا قبل از این که ترجمیک راه اندازی 
دیگری  استارت  آپ های  تا  بودم  کرده  تالش  بار  پنج  شود، 
با  تا این که  راه اندازی کنم که هرکدام به دالیلی پیش نرفت 
آقای صابری آشنا شدم و فهمیدم دغدغه های مشترکی داریم 
و با توجه به توانایی های منحصربه فردی که هر کداممان داریم، 

امکان همکاری در این زمینه کامال برقرار است.
چه  با  و  است  حوزه ای  چه  در  ترجمیک  فعالیت   

ی و  گفت و گو �ب ممد صا�ب

، بنیانگذاران  ام�ی بیدخ�ت

یک �ب استارت آپ �ت

 معصومه خضری

ما باید لکوموتیو 
جامعه باشیم

فضای استارت آپی در ایران روز به روز در حال گسترش 
است و افراد با ایده های نو به میدان می آیند و در بازار 

کار خود را محک می زنند. فضایی پویا و امیدوارکننده که 
خبر از روزهای خوب پیش رو می دهد. یکی از نیازهایی 
که در این فضا شناسایی شده، نیاز افراد به ترجمه متون 

به زبان های مختلف است. در این میان سهولت دسترسی، 
کیفیت و قیمت نیز نقشی اساسی ایفا می کنند. استارت آپ 

ترجمیک با تکیه بر همین نیاز توانسته مسیر رشد خود 
را به سرعت طی کند و به مرجعی قابل اعتماد تبدیل 
شود. محمد صابری و امیر بیدختی که بنیان گذاران 

سایت ترجمیک هستند، از روزهایی که بر آن ها گذشته، 
خوشی ها و مصائب کار استارت آپ و نیازهایی که می تواند 

راه را برای پیشرفت آن ها هموار کند، می گویند.
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سازوکاری فعالیت می کند؟
صابری: سایت ترجمیک یک محیط تحت وب است که در آن 
سفارش،  زمینه  به  بنا  و  می شود  گرفته  ترجمه  سفارش های 
مترجمان قادر به انتخاب مطلب هستند. بین مشتری و مترجم 
لینک ارتباطی برقرار می شود و در حین ترجمه کردن می توانند 
با هم در تماس باشند. در نهایت پس از بارگذاری متن ترجمه 
شده به زبان دلخواه، یکی از اعضای تیم ترجمیک که مسئولیت 
نظارت بر ترجمه ها را بر عهده دارد، مطلب را خوانده و اعالم نظر 
می کند. اگر ترجمه کیفیت الزم را داشت به مشتری تحویل داده 
می شود. تمام این مراحل به صورت غیرحضوری انجام می شود و 
هر کسی در هر ساعت از شبانه روز قادر به سفارش گذاری  است.

 چه مهارت هایی برای راه اندازی کارتان مورد نیاز بود؟
بر  مبتنی  استارت آپ  استارت آپ،  معنی  ایران  در  بیدختی: 
وب و موبایل است. تقریبا برای شروع هر نوع استارت آپی سه 
مهارت اصلی اولیه مورد نیاز است که عبارتند از برنامه نویسی، 
ما در دوره  نهایتا مهارت های مدیریتی.  و  و گرافیک  طراحی 
دانشگاه هرکدام از این مهارت ها به صورت کار خارج از برنامه 
و از طریق خودآموزی و فیلم هایی آموزشی و منابع آنالینی که 
در اختیار داشتیم، کم و بیش کسب کرده بودیم و برای شروع 
کار کافی بود. هسته اصلی خود ما دو نفر بودیم و رفته رفته 
که  زمینه هایی  این  در  داشتیم  که  تحقیقاتی  و  مطالعات  با 
احساس نیاز می کردیم، قوی تر شدیم. نکته اصلی همین بود 
که خودمان دست به کار شده بودیم و برون سپاری هیچ نقشی 
داشتیم بخش های مختلف  عقیده  نداشت چرا که  ما  کار  در 
کار نباید معطل و وابسته به افراد دیگری باشد که دغدغه ها و 
نگرانی های ما را ندارند. ضمن این که در شروع کار باید هزینه ها 
نهایت  در  که  می دانستیم  می رسید.  ممکن  مقدار  حداقل  به 
نتیجه برون سپاری آن چیزی نمی شد که دلمان می خواست و 
هر بار که می خواستیم تغییری به وجود بیاید وقفه در کارمان 
می افتاد و باید منتظر بقیه می ماندیم و قطعا در درازمدت به 

مشکل برمی خوردیم.
 خب با این صحبت ها معنای کار تیمی چه می شود؟

را  الزم  مهارت های  بودیم.  تیم  یک  نفر  دو  ما  خب  صابری: 
داشتیم و برای شروع نمی توانستیم هزینه اضافی به مجموعه 
تحمیل کنیم. ضمن این که برای هر مهارتی فیلم ها و مطالب 
آموزشی زیادی در اینترنت موجود است که می توانستیم از آن ها 
استفاده کنیم. دانشگاه شریف دوره های کارآفرینی و مهارت های 
استارت آپ ها را برگزار می کرد که ما بیشتر برای یادگیری بعضی 
مفاهیم استراتژیک و آشنایی با افراد موفق در این زمینه و روشن 
شدن مسیری که باید طی کنیم در آن ها شرکت می کردیم. ما 
االن به مرحله ای رسیده ایم که سیستم رشد کرده و بزرگ شده. 
در این نقطه امکان این وجود دارد که آدم های جدید را وارد 
مجموعه کنیم و بخش های مختلف را به افراد دیگری واگذار 
کنیم. اما سرمایه مثبتی که داریم توانایی های خودمان است. 
یعنی اگر فرضا یک برنامه نویس استخدام کنیم خیالمان جمع 
است که اگر روزی به هر دلیلی این شخص از مجموعه خارج 
شد، وقفه ای در روند کلی کار ایجاد نمی شود و خودمان از عهده 
انجام آن کارها برمی آییم. مدیران موفق باید خودشان از فعالیتی 

که افراد سیستمشان انجام می دهند، آگاه باشند.
 در حال حاضر افرادی که با ترجمیک همکاری می کنند 

چند نفر هستند؟
صابری: در حال حاضر هفت نفر به صورت حضوری و بالغ بر 

2500 نفر مترجم غیرحضوری در مجموعه فعالیت می کنند.
 با توجه به این که پیش از شروع ترجمیک هم درگیر 
کار استارت آپ بوده اید، مشکالت عمومی استارت آپ ها 

را چه چیزهایی می دانید؟
از  بازه زمانی خیلی  بیدختی: بزرگ ترین مشکلی که در یک 
استارت آپ ها را از بین برد، موضوع تورم بود. در آن زمان ما 
شکل گرفته بودیم و کارمان از مراحل اولیه گذشته بود و به 
سودآوری رسیده بود، اما استارت آپ های نوپا در همان ابتدای 
کار زمین خوردند. مثال ما تمام تالشمان را می کردیم تا سودمان 
را دو برابر کنیم بعد با تورمی که هر روز بیشتر می شد، ارزش 
سودمان صفر می شد انگار هیچ رشدی نکرده بودیم. تورم زیاد 
شده بود و هزینه های زندگی هم باال رفته بود و از آن طرف بازار 
ترجمه کشش نداشت که ما هزینه  را باال ببریم. این موضوع 
برای مترجمان ناخوشایند بود و تمام تالشمان را می کردیم تا 
مشکالت این چنینی را حل کنیم. امروز به نظر این مشکالت 

تمام شده و از این مشکل عبور کرده ایم.
صابری: به نظر من بزرگ ترین مشکلی که افراد تازه کار درگیر آن 
می شوند، فضای مسمومی ا ست که در این زمینه شکل گرفته 
است. شوآف در این بازار به شدت زیاد است. بازخوردی که ما از 
مخاطبین گرفتیم این بود که می گفتند ترجمیک استارت آپی 
است که بی سر و صدا و بدون نمایش و هیاهو کارش را شروع 
کرده و موفقیتش را می بینیم. خیلی از افراد هستند که هیچ کار 
موثر و عملیاتی نکرده اند و هیچ نقطه رشدی در رزومه کاری شان 
نمی بینیم. به جای استفاده از اسم بازاریاب معادل انگلیسی اش 
یا  مارکتینگم.  دیجیتال  من  می گویند  و  می کنند  استفاده  را 
می گویند ما کانتنت مارکتینگ هستیم. از اسم های عجیب و 
غریب استفاده می کنند تا شوآف ایجاد کنند و افراد تازه کار را 
درگیر حاشیه های این چنینی کنند. کالس های متعددی برگزار 
می کنند و بدون داشتن حداقل سوادی در این زمینه، مشغول به 
تدریس می شوند و جوان ترها را درگیر این فضا می کنند. کسی 
که واقعا قصد راه اندازی استارت آپ دارد هیچ دلیلی ندارد که به 
سمت این فضای مسموم کشیده شود. در عوض دنبال افرادی 
باشند که با هم تیمی تشکیل بدهند و هرکجا هم نیاز به آموزش 

داشتند از منابع بی نهایتی که وجود دارد استفاده کنند. 
 ایده اولیه چقدر مهم است؟ پیش آمده با خودتان فکر 

کنید ایده تان آن قدرها که باید خوب نیست؟ 
در  با کسی  و  داشت  ایده ای  اگر کسی  من  نظر  به  بیدختی: 
میان گذاشت و گفتند ایده به درد نمی خورد، اصال نباید اهمیت 
بدهد. اگر ایده ای دارید دست به کار شوید. هر ایده  ای مزایای 
فهمیدید  و  آن حیطه شدید  وارد  اگر  نهایتا  دارد.  را  خودش 
که باید مسیرتان را عوض کنید، چیزی را از دست نداده  اید. 
نقطه رسیدید،  این  به  تا  این مسیری که طی شده  قطعا در 
چیزهایی یاد گرفته اید که برای مراحل بعدی و ایده های بعدی 
بسیار مشکل گشا خواهند شد و مورد استفاده قرار می گیرند. 
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ضمن این که توجه داشته باشید الزم نیست همیشه به سمت 
حوزه های شلوغ هجوم بیاوریم. مثال همه با هم به سمت خدمات 
منزل می روند. همه با هم به سمت بازارهای اینترنتی، یا مثال در 
همین حوزه ترجمه 700 سایت وجود دارد که از بین این تعداد 
فقط سه تا به صورت جدی کار می کنند. بازار ایران آن قدر بزرگ 
قابل استفاده  است که زمینه های بکر زیادی وجود دارند که 

هستند.
 مزیت هایی که این مسیر برایتان داشته چه چیزهایی 

بوده اند؟
بیدختی: بگذارید از کمی قبل تر شروع کنم. من وقتی دانشجو 
بودم مثل بقیه دانشجوها مدام با این موضوع درگیر بودم که 
قرار است بعد از این چه کار کنم و چه شغلی انتخاب کنم؟ 
استخدام  واژه  از  در جمع های دوستانه همیشه می گفتم من 
متنفرم! احساس می کنم استثمار می شوم. تا االن هم همیشه 
نکرده ام.  کار  ثابت  جایی  هیچ وقت  و  بسته ام  قرارداد  ساعتی 
کشش  کارآفرینی  وادی  سمت  به  دانشجویی  زمان  همان  از 
داشتم. مسیری که محدود نباشم و ثمربخش باشم. همیشه 
فکر می کردم وقتی کارمند یک نفر باشم در ازای کارم حقوقی 
البته  از دریافتی من است.  ارزشش بیشتر  می گیرم که قطعا 
چاره ای نیست و سیستم این طور شکل گرفته است. ولی من 
حق انتخاب دارم که برای این سیستم کار کنم یا نه. چرا نباید 
همه انرژی که صرف کار برای دیگران می شود برای کسب وکار 
خودم صرف شود؟ این بزرگ ترین مزیت کارآفرینی است که 
لذت عجیبی دارد. نکته بعد این است که شما در هر جمعی 
حضور داشته باشید دم از بیکاری می زنند. در دانشگاه ما این 
موضوع بیشتر به چشم می آمد. هر روز اخباری را می شنیدم که 
فالنی، از فالن دانشگاه و در فالن مقطع فارغ التحصیل شده و 
بیکار است. من با خودم فکر کردم و توانایی هایم را شناسایی 
کردم. با توجه به شرایط موجود احساس کردم جزو 10 درصد 
اگر هر کسی  باالی جامعه آماری هم نسل های خودم هستم. 
قادر به شناسایی توانایی هایش باشد می تواند جایگاه خودش را 
پیدا کند. دور و بر من پر بود از این آدم هایی که جزو همین 
10 درصد بودند. حقیقت ماجرا این است که هرکدام از ما با 
توجه به شرایط و امکاناتی که داریم مسئول بخشی از جامعه ای 
هستیم که در آن زندگی می کنیم. جامعه خود ما هستیم. ما 
باید لکوموتیو بشویم و جامعه را بکشیم. اگر افرادی که خودشان 
را جزو این 10 درصد می دانند مملکت را رها کنند که خب 
هیچ وقت هیچ چیزی درست نمی شود. وقتی همکالسی هایم 
تحصیل  ادامه  در خواست  دنیا  مختلف  دانشگاه های  برای 
می فرستادند، بهشان می گفتم اگر از شرایط بد موجود ناراضی 
هستید چرا نمی مانید و درستش نمی کنید؟ کشورهای پیشرفته 
را چه کسانی به این جایی که هستند رسانده اند؟ آدم های نخبه 
و کاربلدشان کمک کرده اند. تا وقتی که همه بروند خب شرایط 
همین می ماند! به نظر من رفتن ساده ترین راه است. نماندن و 
درست نکردن را همه بلدند. شاید االن نه ولی یک روزی آن هایی 
که رفتند ته دلشان این جمله را بگویند که ما فرار کردیم. ما از 
مشکالت و سختی ها و ساخت ها فرار کردیم. حل مسئله را کنار 
گذاشتیم و صورت مسئله را به کلی پاک کردیم. مطمئنم حس 

خوبی که امروز من و آقای صابری داریم، تجربه نمی کنند. حس 
خوب کارآفرینی. حس خوبی که عالوه بر خودمان دو نفر بیش 
از 2500 نفر دیگر هم مشغول به کار شدند. حس خوبی که 
گوشه ای از بار بیکاری و مشکالت اقتصادی را به دوش کشیدیم 

و ماندیم و ساختن را در حد خومان عملیاتی کردیم. 
صابری: فضای استارت آپی فضایی پویا و پرانرژی و کم توقعی 
تمام  از  کردیم،  شروع  هم  با  که  بیدختی  آقای  و  من  است. 
شرایط هم آگاه بودیم و با توجه به همه مسائل برای روند کار 
اولیه  مناسبات  و  داشتن  دفتر  درگیر  می کردیم.  برنامه ریزی 
محیط  نشدیم.  می شوند،  درگیرش  خیلی ها  که  غیرضروری 
کامال دوستانه بود و بر اساس همین دوستی همه چیز به خوبی 
جلو رفت. ذات سیستم های استارت آپی یک نوع پویایی مثبت 
به وجود می آورد که از نظر روحی انرژی کافی و الزم را القا 
می کند. یکی از مهم ترین مزیت های استارت آپ ها این است که 
محدودیت های سیستمی موجود در بقیه فضاهای کاری در آن 
وجود ندارد. این محدودیت نداشتن به شدت جذاب است و به 
طور ناخودآگاه افراد را به سمت کارایی بیشتر جذب می کند. 
این که می دانید مالک کار خودتان هستید. درآمدزایی توسط 
خودتان انجام می شود. امر و نهی در کار نیست. ساعت کاری به 
خودتان وابسته است. توقعات در محیط دوستانه شکل می گیرند 
از  ما  دارد.  نیستند. همکاری و همدلی عجیبی وجود  زیاد  و 
سرکار مرخصی می گرفتیم و برای ساختن رویایی که در سر 
فکر  روزها  آن  به  که  حاال  می کردیم.  تالش  حسابی  داشتیم 
می کنم، می بینم می توانستیم به همان کار و روند قناعت کنیم 

و به همان روزمرگی ادامه بدهیم اما این انتخاب ما نبود.
 چه خواسته هایی دارید که بتوانید کار خود را گسترش 

دهید؟ 
بیدختی: کار ما االن به حدی رسیده که می توانیم به صورت 
بین المللی کار کنیم. ما مترجم هایی از روسیه، لبنان، ترکیه، 
به  کارمان  گسترش  بستر  داریم.  و...  امارات  عراق،  استرالیا، 
صورت جهانی وجود دارد. ترجمه  از زبان های مختلف به هر زبان 
دلخواهی برای ما امکان پذیر است. اما بن بست اصلی موجود، 
تراکنش های مالی ا ست. اگر راهی ایجاد شود که میان بانک های 
ایران و برخی کشورها تفاهمنامه ای امضا شود که مثال هزینه 
ترجمه از ترکیه و از طریق بانک ترکیه به لیر پرداخت شود و 
از این طرف ما ریال دریافت کنیم، بسیاری از مشکالتمان حل 
می شود. االن برخی از مشتریان به خاطر نداشتن حساب بانکی 
در ایران از امکان سفارش گذاری محرومند. االن استارت آپ های 
ترجمه ای در دنیا وجود دارند که به صورت جهانی کار می کنند 
اما رتبه سایت ما و میزان کاری که انجام می دهیم به مراتب 
بیشتر از آن هاست. فعالیت ما با هر نوع معیار و سنگ محکی 
سنجیده شود، نسبت به زمانی که از تولد استارت آپ تا االن 
سپری شده، خیلی خیلی جلوتر از نمونه های مشابهش است. 
مشکل ما درگاه های بانکی ا ست. در بین مترجمانی که با سایت 
همکاری می کنند کسانی هستند که از کشور های مختلف ساکن 
ایرانند و مشتاقانه با ما همکاری می کنند و ترجمه های بی نظیری 
ارائه می دهند. ما می توانیم به کل دنیا خودمان را معرفی کنیم 

اما باید زمینه های مورد نیاز برای مراوده فراهم شود.
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از نوالتک بیشتر بگویید. در این استارت آپ که به   
قول خودتان جزو استارت آپ های cutting edge است، 

چه خدماتی ارائه می دهید؟
بازارهای  در  پیش بینی  خدمات  ارائه  نوالتک  اصلی  خدمت 
البته این سیستم قابلیت توسعه را در  مالی و بورس است. 
از پیش بینی  باشد دارد؛  نیازمند پیش بینی  هر حوزه ای که 
رفتار مشتری تا آب و هوا. خدمتی که در حال حاضر ارائه 
شامل  ما  اصلی  مخاطبان  و  است   B2B به صورت  می کنیم 
هر  و  سرمایه گذاری  صندوق های  و  شرکت ها  کارگزاری ها، 
شرکتی که می خواهد در حوزه مالی تجارت و تراکنش داشته 
باشد، می شوند. شرکت ها با ما وارد مذاکره می شوند و نیازهای 
خود را مطرح می کنند و ما طبق نیازهای آن ها که می تواند 
تحلیل رفتار مشتری، سرمایه گذاری یا ارزیابی تغییرات بازار و 
غیره باشد، خدمات پیش بینی ارائه می دهیم. به عبارت بهتر 
بازاری که در آن فعال  نیاز های مشتریان در  با  ما متناسب 
تاثیرگذار در آن  فاکتورهای  نیازسنجی می کنیم و  هستند، 
بازار را شناسایی می کنیم. پس از آن روی این فاکتورها هوش 
مصنوعی اعمال می کنیم و تحلیل بیگ دیتا انجام می دهیم 
و خروجی که به مشتری ارائه می دهیم، متناسب با بیزینسی 
است که انجام می دهد که مشتری می تواند با استفاده از این 
خروجی و دیدگاه های مالی که دارد در بازار بیزینس انجام 

رضا فراها�ن  گفت و گو �ب ام�ی

ره استارت آپ نوالتک در�ب

 آزاده خیرآبادی

استارت آپی با 
خدماتی جهانی

نوالتک استارت آپی است که علی رغم تمام محدودیت هایی 
که در ایران وجود دارد، قصد دارد مرزهای تکنولوژی 
را جابه جا کند. امیررضا فراهانی و علیرضا خنشان این 

استارت آپ را در سال 96 بنیان گذاری کرده اند و در حال 
حاضر یک تیم چهار نفره هستند. امیررضا و علیرضا هر 

دو متولد 70 در شهر تهران هستند. امیررضا لیسانس خود 
را در رشته ریاضیات و علوم کامپیوتر از دانشگاه امیرکبیر 

گرفته است و علیرضا لیسانس نرم افزار دارد و هر دو در دوره 
کارشناسی ارشد در رشته نرم افزار هم دانشگاهی بودند و در 

دانشگاه علم و صنعت تحصیل کرده اند. با امیررضا هم صحبت 
شدیم تا بیشتر از داستان استارت آپشان باخبر شویم.
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دهد. خدمات در قالب سرویس saas است و API در اختیار 
مشتریان قرار می دهیم. 

 در حال حاضر فقط روی بازارهای مالی کار می کنید یا 
حوزه فعالیت خود را گسترش داده اید؟

حوزه فعالیت ما در حال حاضر گسترش پیدا کرده است و 
سرویس هوش مصنوعی تصویر و متن را نیز به خدمات اضافه 
مشتریان  از  یکی  می توانند  اجتماعی  شبکه های  که  کردیم 
اصلی این خدمات باشند. به این ترتیب که این سرویس این 
امکان را می دهد که اطالعاتی در مورد عکس یا متنی که در 
شبکه های اجتماعی منتشر می شود به دست بیاید. به عنوان 
این که  یا  این که جنسیت عکس منتشر شده چیست  مثال 
اسپم نباشد. عالوه بر این برای متن هایی هم که در شبکه های 
اجتماعی منتشر می شود، می توان از این طریق فیلترهایی را 

در نظر گرفت تا متن های اسپم شناسایی شوند. 
ارائه  که  خدماتی  برای  کلی  طور  به  حاضر  حال  در   

می دهید چند مشتری دارید؟
برای حوزه خدمات مالی حدود چهار شرکت هستند که از 
خدمات ما استفاده می کنند که سه تا از این شرکت ها خارجی 
هستند. در حوزه خدمات هوش مصنوعی شبکه های اجتماعی 
نیز به صورت متغیر ماهانه بین دو تا پنج استارت آپ ایرانی 

براساس نیازی که دارند در حال استفاده از خدمات هستند.
 هزینه استفاده از خدمات را چطور تعریف کرده اید؟

به  که  است  اختصاصی  با سرویس  متناسب  هزینه خدمات 
هریک از شرکت ها )مالی یا شبکه اجتماعی( ارائه می شود. 
از  براساس مدت زمان و میزان استفاده  و تخمین هزینه ها 
زیرساختی  و  انسانی  منابع  سرویس،  ویژگی های  سرویس، 

است که برای ارائه خدمات اختصاص داده می شود.
 در حال حاضر در چه مرحله ای هستید؟ به مرحله ای 
از درآمدزایی رسیده اید که بتوانید بگویید نقطه سر به 

سر را رد کرده اید؟
به طور کلی از آن جا که هزینه گسترش کار، زیرساخت های 
استارت آپ های  در  مشتری  جذب  و  نیاز  مورد  فنی 
روی  که  استارت آپ هایی  بهتر  عبارت  به  یا   cutting edge
استارت آپ های  به  نسبت  می کنند  حرکت  فناوری  لبه های 
و  باالتر  بسیار  غیرتکنولوژی  زمینه های  یا   e-commerce
چالش برانگیزتر است، مدت زمان زیادی نیاز است تا به این 
با  نقطه برسند. به عنوان مثال نمونه های مشابه ما در دنیا 
این که چند راند سرمایه هم جذب کرده اند، هنوز بعد از پنج 
سال به این مرحله نرسیده اند. بر همین اساس برای ما نیز این 
شرایط بسیار متغیر است و نمی توان پیش بینی دقیقی در این 
مورد داشت زیرا وابسته به این است که بتوانیم سرمایه مورد 
نیاز خود را جذب کنیم یا نه. اگر بتوانیم سرمایه مورد نیاز را 
جذب کنیم، پیش بینی می کنیم در مدت دو سال بتوانیم به 

این مرحله برسیم.
می کنید  فعالیت  آن  در  که  بازاری  ارزش  مورد  در   

اطالع دارید؟
همان گونه که مطلع هستید بازارهای بورس بین المللی حجم 
اما  می دهند،  اختصاص  خود  به  را  مالی  تعامالت  از  زیادی 
آمار دقیقی در این حوزه در دسترس عموم نیست. با توجه 
به این که سرویس اصلی ما ارائه پیش بینی در بازارهای مالی 
فقط  و  باشیم  داشته  تخمینی  بخواهیم  اگر  است،  بورس  و 
بازار امریکا را در نظر بگیریم، بالغ بر 50 درصد خانوارهای 
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امریکایی در بازار بورس سرمایه گذاری می کنند و حدود 640 
هزار بروکر و شرکت های مشاوره ای وجود دارند که مشتری 
اگر  امریکاست و  به  این آمار فقط مربوط  اصلی ما هستند. 
به  بزرگی  عدد  دهیم،  تعمیم  دنیا  کل  به  را  آن  بخواهیم 
را در  نیچ مارکت خودمان  بخواهیم  اگر  ولی  دست می آید. 
به سراغ مجموعه هایی  داریم  ما قصد  واقع  بگیریم، در  نظر 
برویم که تمایل دارند از هوش مصنوعی در سیستم های مالی 
خود استفاده کنند که امروزه تعداد این مجموعه ها با پیشرفت 

تکنولوژی رو به رشد است.
 برای جذب سرمایه تا کنون اقدامی انجام داده اید؟

 Tech ما در این مدت پذیرش شتابدهنده های خارجی مانند
Stars لندن را گرفتیم ولی به دلیل مشکل سربازی نتوانستیم 
در دوره شرکت کنیم. عالوه بر این بعد از گذراندن سه تا 
چهار مرحله مصاحبه سخت در شتابدهنده Zeroth AI در 
از شناخته شده ترین شتابدهنده ها در  هنگ کنگ که یکی 
حوزه هوش مصنوعی است، در نهایت به دلیل این که ملیت 
ایرانی داشتیم ما را رد کردند چون سرمایه گذاران امریکایی 
بودند. همچنین در فروردین 97 اولین تفاهمنامه ارزیابی 
تکنولوژی را با یکی از سی وی سی های ایرانی بستیم ولی به 
دلیل بروکراسی های اداری، تغییرات مدیریتی که داشتند و 
این که در آن زمان بودجه محدودی جهت سرمایه گذاری 
داشتند، فرایند سرمایه گذاری را به تعویق انداختند لذا از 
ادامه همکاری با این سی وی سی منصرف شدیم. ما همچنان 
از  درخواست هایی از شتابدهنده های خارجی داریم. اخیرا 
را  سرمایه گذاری  برای  درخواستی  لیسبون   Tech Stars
دریافت کردیم ولی باز امکان استفاده از این موقعیت ها به 

دلیل مشکالت سربازی برای ما وجود ندارد. همچنین ماه 
گذشته ما به عنوان اولین و تنها استارت آپ ایرانی، امکان 
حضور در ایونت TechCrunch Battelfield برلین را در سال 
ناظمی  امیر  دکتر  راستا  این  در  که  کردیم  2018 کسب 
رئیس محترم سازمان فناوری اطالعات از طریق توییتر و 
سپس تماس تلفنی تالش کردند در کمتر از 12 ساعت ما را 
در گرفتن ویزای آلمان همراهی کنند و خانم دکتر کتایون 
سپهری نیز برای گرفتن اسپانسر بسیار تالش کردند. ولی 
علیرغم این تالش ها باز به دلیل سربازی نتوانستیم شرکت 

کنیم.
جذب  به  که  هستید  مرحله ای  در  همچنان  پس   

سرمایه نیاز دارید؟
این که  نه  شده ایم.  ناامید  داخلی  وی سی های  از  تقریبا  بله 
آن ها مایل نباشند سرمایه گذاری کنند بلکه به این دلیل که 
دلیل  به همین  و  ندارند  ما  فعالیت  از حوزه  کافی  شناخت 
ارقام سرمایه گذاری برایشان قابل درک نیست و توان پذیرش 

ریسک سرمایه گذاری روی cutting edge را ندارند.
مورد  در  مشکالتتان  مورد  در  که  مواردی  بر  عالوه   
جذب سرمایه ذکر کردید، با چه چالش دیگری روبه رو 

هستید؟
عالوه بر این، چالشی که با آن روبه رو هستیم این است که 
ما به دلیل تحریم ها و این که ایران برخی قوانین بین المللی 
را نپذیرفته است، نمی توانیم فاکتور رسمی بین المللی صادر 
کنیم و به این واسطه از آن جایی که اکثر مشتریان ما خارجی 
هستند، تا حدی مشتریان خود را از دست داده ایم. به عالوه با 

مشکل نقل و انتقال پول نیز مواجه هستیم.
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یدی  گفت و گو �ب مو�ن مر

مه بنیانگذار استارت آپ مانیار

 آزاده خیرآبادی

شبکه ای 
اجتماعی برای 
پرداخت آسان

استارت آپ مانیار جز اولین استارت آپ هایی است که یک 
شبکه اجتماعی مالی پیام رسان را راه انداخته است. مونا 

مریدی، نیوشا جعفری ممتاز و رضا بدیعی این استارت آپ 
را بنیانگذاری کرده اند. مونا 29 سال دارد و متولد تهران 

است و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی فناوری 
اطالعات گرایش تجارت الکترونیک از دانشگاه امیرکبیر 

گرفته است. رضا کارشناسی مهندسی نرم افزار از دانشگاه 
علم و فرهنگ و نیوشا کارشناسی ارشد فناوری اطالعات 

از دانشگاه خواجه نصیر دارد. ایده اولیه راه اندازی این 
استارت آپ با یک سوال در ذهن آن ها شکل می گیرد و 

آن این که چطور می شود افراد همان طور که در شبکه های 
اجتماعی پیام رسان به راحتی پیام ارسال می کنند، بتوانند 

انتقال وجه و پرداخت داشته باشند؟ با همین ایده استارت آپ 
مانیار در سال 95 شکل می گیرد و کارش را شروع می کند. 

در آبان ماه 97 مانیار موفق شده است  عنوان بهترین 
پلتفرم پرداخت و انتقال وجه مطابق با موازین شریعت را 

کسب کند و تاکنون برای 10 نفر شغل ایجاد کرده است. بر 
همین اساس با مونا مریدی یکی از هم بنیانگذاران مانیار به 
گفت و گو نشستیم تا داستان استارت آپشان را روایت کند.
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ــد،  ــب کردی ــه کس ــری ک ــت اخی ــورد موفقی  در م
ــد. ــح دهی ــتر توضی بیش

ــی فین تــک اســالمی )WIFA( توســط موسســه  ــزه جهان جای
رد مانــی )Red Money( برگــزار و بــه شــرکت هایی کــه 
ــه  ــن اســالمی ارائ ــا قوانی ــای پرداخــت متناســب ب راه حل ه
ایــن رقابــت در 16 دســته  می دهنــد، اهــدا می شــود. 
موضوعــی و بیــن 135 کاندیــدا از کشــورهای مختلــف جهــان 
برگــزار شــد. در رقابــت امســال اســتارت آپ مانیــار به عنــوان 
تنهــا اســتارت آپ ایرانــی، جایــزه بهتریــن پلتفــرم پرداخــت و 
انتقــال وجــه را بــرای ارتقــای یــک کیــف پــول دیجیتــال پایه 
بــه ســطوح جدیــد بــا اســتفاده از شــبکه اجتماعــی و تحلیــل 

داده هــا، دریافــت کــرد.
ــه  ــرم چ ــن پلتف ــد. در ای ــار بگویی ــورد مانی  در م

خدماتــی را ارائــه می دهیــد؟
ــی پیام رســان اســت کــه  ــار یــک شــبکه اجتماعــی مال مانی
هــدف آن ایــن اســت کــه انتقــال وجــه را به ســادگی ارســال 
یــک پیــام محقــق کنــد. در مانیــار افــراد بــه لیســت شــماره 
تلفن هــای موبایــل خــود دسترســی دارنــد کــه از ایــن طریــق 
می تواننــد بــا دوســتان خــود عــالوه بــر پرداخــت و دریافــت 
وجــه، چــت و ارســال و پیــام هــم داشــته باشــند. بــه عبــارت 
ــال وجــه ســاده شــده اســت و  ــد انتق ــار فراین ــر در مانی بهت
دیگــر نیــازی نیســت بــرای انتقــال وجــه بیــن افــراد شــماره 
ــر  ــار ه ــود. در مانی ــدل ش ــاب رد و ب ــماره حس ــا ش کارت ی
کاربــر مبلغــی را بــه عنــوان اعتبــار دارد کــه آن را می توانــد 
از طریــق اتصــال بــه درگاه هــای بانکــی افزایــش دهــد و بــرای 
ــت  ــرای پرداخ ــد و ب ــتفاده کن ــود از آن اس ــای خ پرداخت ه
ــود و  ــک ش ــه بان ــار وارد صفح ــر ب ــت ه ــازی نیس ــر نی دیگ
اطالعــات بانکــی خــود و مخاطــب را وارد کنــد بلکــه می تواند 
تنهــا بــا انتخــاب فــرد مــورد نظــر از لیســت تماس هــای خــود 

پرداخــت را انجــام دهــد.
ــار  ــم در مانی ــری ه ــات دیگ ــن خدم ــر ای ــالوه ب  ع

ــد؟ ــه می دهی ارائ
پــس از ورود بــه بــازار و جمع بنــدی بازخوردهــای دریافتــی از 
جانــب مشــتریان و کســب و کارهای مختلــف، بــه ایــن نتیجــه 
رســیدیم کــه نیازهــای کهنــه ای در دل روابــط مالــی وجــود 
ــاد نشــده  ــا ایج ــه ازای آن ه ــه ای ب ــل نوآوران ــه راه ح دارد ک
ــا،  ــی، گلریزان ه ــای خانوادگ ــال صندوق ه ــرای مث ــت. ب اس
جمــع آوری پــول بــرای کمــک بــه نیازمنــدان، خریــد هدیــه 
بــه صــورت گروهــی و غیــره در حالــی کــه در تکنولوژی هــای 
نو ظهــور پتانســیل خوبــی بــرای پاســخگویی بــه ایــن نیــاز-
ــن  ــن و آفالی ــا کســب وکارهای آنالی ــن ب ــد. همچنی ــا دارن ه
ــول،  ــف پ ــه بســتر کی ــاز ب ــه نی ــدیم ک ــه ش بســیاری مواج
امــکان پرداخــت جمعــی و ســرویس های بانکــی بــه صــورت 
ــن  ــی ای ــه تمام ــه ب ــا توج ــتند. ب ــده داش ــازی ش شخصی س
بازخوردهــای و بررســی نیــاز بــازار، تصمیــم گرفتیــم پلتفــرم 
ــا ویژگــی ســادگی و امنیــت  پرداخــت اجتماعــی مانیــار را ب
بــه بــازار عرضــه کنیــم. نســخه جدیــد اپلیکیشــن مانیــار بــا 
ــه زودی رونمایــی  تمرکــز روی ســرویس پرداخــت گروهــی ب
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ــتری را  ــار بس ــی مانی ــرم مال ــن در پلتف ــود. همچنی می ش
فراهــم کرده ایــم کــه امــکان ارائــه خدمــات پرداخــت و کیــف 
پــول بــرای کســب و کار ها در قالــب ســرویس نیــز وجــود دارد.

 شیوه درآمدزایي شما چگونه است؟
ــران  ــه ای از کارب ــای درون برنام ــه ازای تراکنش ه ــار ب در مانی
از  مــا ســعي کردیــم  و  نمی شــود  دریافــت  کارمــزدی 
کاربــران هزینــه اي دریافــت نکنیــم. حداقــل تــا ایــن لحظــه 
ــران  ــر کارب ــالوه ب ــت. ع ــگان اس ــال رای ــا کام ــن م اپلیکیش
ــن و  ــب وکارهای آنالی ــا کس ــا ب ــر م ــال حاض ــادی، درح ع
آفالیــن بســیاری مواجــه هســتیم کــه محصــوالت و خدمــات 
ــی  ــد. ول ــه می کنن ــی عرض ــبکه های اجتماع ــود را در ش خ
ایــن کســب وکارها بــرای فــروش محصــول خــود بــا مشــکل 
مواجــه هســتند و نیــاز به بســتر کیــف پــول، امــکان پرداخت 
ــات  ــی خدم ــور کل ــه ط ــی و ب ــرویس های بانک ــی، س جمع
ــار  ــد. مانی ــده دارن ــازی ش ــورت شخصی س ــه ص ــت ب پرداخ
بــرای کســب وکار هایی کــه نیــاز بــه ســرویس های پرداخــت 
هســتند، خدمــات پرداختــی متنوعــی ارائــه می دهــد کــه از 
ایــن طریــق هزینــه ای متناســب بــا نیازمنــدی کســب وکارها 

ــم. ــت می کنی ــا دریاف ــه آن ه ــه ســرویس ب ــت ارائ جه
ــد و  ــروع کردی ــه اي کار را ش ــرمایه اولی ــه س ــا چ  ب

ــته اید؟ ــرمایه داش ــذب س ــون ج ــا تاکن آی
ــتابدهنده  ــور در ش ــا حض ــود را ب ــت خ ــدای کار، فعالی ابت
ــود  ــه ای ب ــم، ســرمایه اولی ــه تی ــم و ســرمایه اولی ــاز کردی آغ
کــه شــتابدهنده در اختیــار تیم هــای اســتارت آپی قــرار 
ــرمایه و  ــذب س ــه ج ــق ب ــز موف ــه کار نی ــد. در ادام می ده

ــدیم. ــرمایه گذار ش ــا س ــکاری ب هم
 تاکنون کشش بازار را چطور ارزیابي کرده اید؟

حــوزه پرداخــت حــوزه وســیعی اســت و نیاز هــای بســیاری 
ــا حضــور اســتارت آپ ها نیــز،  در دل خــود دارد کــه حتــی ب
بخــش زیــادی از آن هــا بی پاســخ اســت. ارائه دهنــدگان ایــن 
خدمــات، در صورتــی کــه تحقیــق بازار و نیازســنجی درســتی 
ــران  ــاز کارب ــا نی ــب ب ــرویس هایی متناس ــد و س ــام دهن انج
ارائــه کننــد، می تواننــد ســهم بــازار مطلوبــی داشــته باشــند.

ــا  ــروز ب ــا ام ــد ت ــی کــه کار را شــروع کردی  از زمان
ــد؟ ــه رو بوده ای ــي روب ــه چالش های چ

ــدی  ــتم جدی ــک در اکوسیس ــوزه فین ت ــتارت آپ های ح اس
فعالیــت می کننــد کــه قبــال وجــود نداشــته و عــدم 
ــای  ــوب فعالیت ه ــرای چهارچ ــخص ب ــن مش ــود قوانی وج
فین تک هــا، ریســک فعالیــت در ایــن حــوزه را افزیــش 
می دهــد. عــدم وجــود قوانیــن شــفاف باعــث می شــود کــه 
پــس از گذشــت مدتــی فعالیــت، بــه دالیــل و قوانینــی کــه 
قابــل پیش بینــی و حــدس نبوده انــد، امــکان ادامــه فعالیــت 
از اســتارت آپ ســلب شــود و همیــن موضــوع نــرخ ورود بــه 
ــش  ــادی کاه ــزان زی ــه می ــت در آن را ب ــوزه و فعالی ــن ح ای
داده اســت. فرهنــگ بســیاری از ســرویس های فین تکــی 
ــدارد و  ــود ن ــردم وج ــن م ــاکان بی ــول کم ــف پ ــد کی مانن
ــه الزم جهــت  ــد هزین ــف بای ــن تعاری ــرای فرهنگســازی ای ب

ــود. ــام ش ــازی انج فرهنگس
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صنایع خالق



ریس حال و روز فرش  �ب
ا�ن زار �ب ا�یا�ن در �ب

 فرشبافی
هنر و صنعت

فرش ایرانی از دیرباز نماد هویت و فرهنگ این مرز 
و بوم بوده است. باورها، اعتقادات و آداب و رسوم 
ایرانیان در آن نمود یافته و جایگاه ارزنده ای به 

هنر ایرانیان در میان ملل مختلف بخشیده است. 
از قدمت این هنر اگر بخواهیم بگوییم، اشاره به 
این ماجرا کافی است که از قول اسکندر کبیر 

آمده وقتی برای اولین بار مقبره کوروش را بازدید 
کرد، دید کف آن را با قالی پوشانده اند. همچنین 
در قصر تیسفون در زمان ساسانیان قطعه ای قالی 

وجود داشت که با جواهر پوشیده شده بود. در 
زمان صفویان مراکز قالی بافی در تبریز و قزوین و 

اصفهان دایر شد و کارگاه های قالی بافی با تجهیزات 
کامل در آن دوره از تاریخ ایران شکل گرفت.

 مرضیه اسدی
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فرشــبافی از آن قســم هنرهــای تزئینــی نیســت کــه محصول 
ــری  ــر هن ــد. کمت ــه باش ــی از جامع ــر خاص ــی قش مصرف
توانســته تــا ایــن حــد بــه تــار و پــود خانــواده ایرانــی نفــوذ 
ــتایی و  ــی روس ــردم در نواح ــاد م ــت اقتص ــد. سال هاس کن
ــه ایــن هنــر اســت. کارگاه هــای زیــادی  عشــایری وابســته ب
بــه ایــن منظــور تاســیس شــده و صدهــا نفر بــه کار مشــغول 
شــده اند. از ایــن رو تاثیــر صنعــت فــرش بــر چرخــه اقتصــاد 
کشــور حائــز اهمیــت اســت. فــرش دســتباف یکــی از 
ــان ده  ــادی در می ــای اقتص ــن قلم ه ــن و پایدارتری مهم تری
ــم عمــده صــادرات غیرنفتــی کشــور محســوب می شــود.  قل
از ایــن رو الزم اســت صــادرات فــرش در اولویــت کاری 
تشــکیالت مربوطــه قــرار گیــرد. بــا توجــه بــه تکیــه اقتصــاد 
ایــران بــر درآمدهــای نفتــی، اهمیــت صــادرات غیرنفتــی در 
اقتصــاد کشــور مهــم اســت. هرچنــد در میــان ایــن صــادرات 
فــرش ایرانــی رتبــه اول را دارد و ســهم قابــل توجهــی را بــه 
ــادرات  ــار 25 درصــد از ص ــق آم ــود اختصــاص داده و طب خ
ــه  ــن حــال آن طــور ک ــا ای ــد، ب ــی را تشــکیل می ده غیرنفت
شایســته اســت در ایــن حــوزه پیشــرفت نداشــته ایم و 
ــق  ــه رو اســت. طب ــع بی شــماری روب ــا موان ــرش ب صنعــت ف
بررســی های انجام شــده یــک درصــد افزایــش درآمــد نفتــی، 
ــه میــزان 0/4 درصــد کاهــش می دهــد  صــادرات فــرش را ب
و ایــن یعنــی بــه جــای تکیــه بــر درآمــد نفتــی بایــد ســراغ 
پتانســیل های اقتصــادی دیگــری رفــت. جالــب اســت بدانیــد 
ــه  ــرش ب ــادرات ف ــی، ص ــرش ایران ــت ف ــش قیم ــا افزای ب
ــش  ــه افزای ــه بلک ــا کاهــش نیافت ــی نه تنه کشــورهای اروپای
یافتــه اســت و ایــن نشــان می دهــد در ایــن کشــورها فــرش 
ایرانــی تبدیــل بــه یــک برنــد شــده اســت و مــورد اســتقبال 

ــرد. ــرار می گی ق
بــه طــور کلــی زنجیــره تامیــن، تولیــد و تجــارت فرش شــامل 

چندیــن مرحلــه می شــود کــه عبارتنــد از: 
1- تامین مواد اولیه شامل پشم، ابریشم و پنبه

2- تبدیل مواد اولیه به نخ 
3- تهیه دار و ابزار قالی بافی 

4- طراحی نقشه فرش و انجام عملیات بافت
5- بازاریابی و تبلیغات و فروش

چالش ها و موانع
در ادامــه بــه بررســی ســایر چالش هایــی کــه صنعــت فــرش 

بــا آن هــا دســت بــه گریبــان اســت، می پردازیــم.
ــد،  ــه ش ــرش ارائ ــد ف ــل تولی ــه از مراح ــی ک ــق تعریف طب
ــواد  ــز در ســه دســته تامیــن م معضــالت صنعــت فــرش نی
اولیــه، تولیــد، بازاریابــی و فــروش تقســیم بندی مــی شــوند.

ــداهلل احــراری، پژوهشــگر و عضــو  ــه: عب ــواد اولی ــن م - تامی
انجمــن علمــی فــرش ایــران، معتقــد اســت افزایــش شــدید و 
چنــد برابــری قیمــت مــواد اولیــه و تــورم فزاینــده نهاده هــای 
تولیــد باعــث شــده قیمــت تمام شــده قالــی ایــران افزایــش 
ــورهای  ــا کش ــه ب ــود را در مقایس ــی خ ــدرت رقابت ــد و ق یاب

رقیــب از دســت بدهــد. 

ــودن پشــم و پنبــه و  فراهــم نبــودن پشــم کافــی و گــران ب
ــد ابریشــم منجــر می شــود  ــودن تولی ــه نب ــی به صرف از طرف
تولیدکننــدگان بــه پشــم های نامرغــوب دباغــی و رنگ هــای 
ــه دالالن  ــه را ب ــام اولی ــواد خ ــا م ــد ی ــت روی بیاورن غیرثاب
خــارج از کشــور بفروشــند. ایــن امــر از عوامــل اصلــی افــت 

کیفیــت فــرش اســت.
ــت محصــول  ــدن کیفی ــن آم ــل پایی ــی از دالی ــد: یک - تولی
ــرآوری مناســب و شــبکه  ــود ف ــرش نب ــت ف ــی در صنع نهای
ــن  ــی باالتری ــم داخل ــه پش ــی ک ــت. در حال ــع آوری اس جم
کیفیــت و ارزش افــزوده را دارد، فعــاالن ایــن حــوزه ناچارنــد 
ــاره آن را  ــد و دوب ــادر کنن ــام ص ــورت خ ــه ص ــول را ب محص
وارد کننــد. عبــداهلل بهرامــی، رئیــس اتحادیــه تعاونــی 
تولیدکننــدگان فــرش دســتباف، معتقــد اســت که اگــر ترکیه 
در صنعــت نســاجی از توانمنــدی باالیــی برخــوردار اســت، بــه 
ــژاد گوســفندان و توســعه صنعــت نســاجی  دلیــل اصــالح ن
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ــا وجــود این کــه کشــور مــا ظرفیــت باالیــی در  اســت امــا ب
تولیــد پشــم و ابریشــم دارد، ســرمایه گذاری مناســبی در ایــن 

حــوزه انجــام نشــده اســت.
ایــن  تولیــد در  از ضعف هــای ســاختاری  یکــی دیگــر 
صنعــت، نبــود کارگاه هــای مجهــز اســت. بــه همیــن دلیــل 
مــا نمی توانیــم از مشــتریان خارجــی ســفارش بگیریــم و بــر 
اســاس ســلیقه آن هــا محصــول تولیــد کنیــم. در حالــی کــه 
کشــورهای دیگــر بــا در اختیــار داشــتن منابــع مالی فــراوان و 
کارگاه هــای قالی بافــی در ایــن زمینــه از مــا پیشــی گرفته انــد. 
فرش هایــی کــه ایــن کشــورها تولیــد می کننــد اغلــب دارای 
طــرح ایرانــی اســت امــا آن هــا رنــگ فــرش را مطابــق نظــر 
ــدار تنظیــم می کننــد. متاســفانه ایــن  طراحــان کشــور خری
نــگاه در کشــور مــا وجــود نــدارد و تولیــدات مــا بــرای بــازار 
جهانــی هنــوز بــر اســاس ســلیقه داخلــی اســت. در ایــن میان 
ــدازی  ــرش راه ان ــد کارگاه ف ــرمایه گذاری بخواه ــم س ــر ه اگ

ــال کاری از  ــه عم ــود ک ــنگ اندازی می ش ــدر س ــد، آن ق کن
ــه،  ــز س ــه ج ــود این ک ــه اش می ش ــی رود و نتیج ــش نم پی

چهــار کارگاه متمرکــز در کشــور وجــود نــدارد.
ــه روز  ــت روز ب ــن صنع ــان در ای ــداد رقیب ــن، تع ــدا از ای ج
ــه و  ــن و ترکی ــل چی ــدی قب ــت. چن ــش اس ــال افزای در ح
ــا  ــد ام ــمار می رفتن ــه ش ــا ب ــن رقب ــتان از جدی تری افغانس
ــش،  ــتان، مراک ــر، پاکس ــد، مص ــل هن ــورهایی مث ــاال کش ح
ــای  ــرقت طرح ه ــا س ــد و ب ــو افتاده ان ــه تکاپ ــز ب ــال و... نی نپ
ایرانــی امــا مــواد اولیــه مرغوب تــر فــرش تولیــد می کننــد و 
بــا قیمــت پایین تــر بــه فــروش می رســانند؛ طــوری کــه ایــن 
کشــورها حتــی بخشــی از بــازار داخلــی را بــه خــود اختصاص 
داده انــد. همیــن موضــوع کار را بــرای تولیدکننــدگان ایرانــی 

ســخت کــرده اســت. 
ــه بافنــدگان اســت.  ــوط ب ــن حــوزه مرب معضــل دیگــر در ای
ــی  ــرش و کم توجه ــی ف ــتمزدهای بافندگ ــودن دس ــن ب پایی
بــه حقــوق و بیمــه کارگــران ایــن حــوزه باعــث شــده اســت 
کــه آن هــا بــه ایــن هنــر جــز وســیله ای بــرای امــرار معــاش 
نــگاه نکننــد. همیــن امــر منجــر بــه از بیــن رفتــن خالقیــت 
و پاییــن آمــدن دقــت و در نتیجــه افــت کیفیــت شــده اســت. 
ــه ایــن مشــکل رســیدگی نشــود، خیلــی  ــی کــه ب در صورت
زود شــاهد تبدیــل شــغل بافندگــی فــرش بــه تفنــن خواهیم 
بــود و نقــش اقتصــادی تولیــد فــرش در خانواده هــا کاهــش 
ــای  ــرح اعط ــرش ط ــی ف ــز مل ــد مرک ــت. هرچن ــد یاف خواه
جوایــز و تشــویق کارگــران را راه انــدازی کــرد اما متاســفانه در 
مرحلــه اجرایــی جوایــز بــه بازرگانــان و تجــار اعطــا می شــود، 

نــه کارگــر بــا حقــوق انــدک!
ــوارد  ــن م ــه ای ــوان ب ــد می ت ــوزه تولی ــالت ح ــر معض از دیگ
ــرای تولیــد  اشــاره کــرد: اســتفاده از محیــط غیراســتاندارد ب
ــت بهداشــت و ســاختمان های نامناســب،  ــرش، عــدم رعای ف
تقلــب در گــره قســمتی از فرش هــا، واســطه گری، بی دقتــی 
ــب  ــه های جال ــاد نقش ــدگان در ایج ــی!( بافن ــا بی انگیزگ )ی

ــت و...  ــی نقشــه های قدیمــی، سســتی باف توجــه، فراوان
ــا  ــن فرش ه ــر باکیفیت تری ــی اگ ــروش: حت ــی و ف - بازاریاب
ــی  ــه بازاریاب ــی ک ــا زمان ــن عرضــه شــود، ت ــی پایی ــا قیمت ب
بــه طــور صحیــح و علمــی انجــام نشــود، تولیدکننــدگان در 
ایــن بــازار رقابتــی شکســت می خورنــد. متاســفانه بازاریابــی 
ــه  ــدارد و ب ــه علمــی ن ــوز جنب ــی هن ــرش ایران در صنعــت ف
صــورت ســنتی انجــام می شــود؛ در حقیقــت پــس از تولیــد 
ــدام  ــتری اق ــن مش ــرای یافت ــدگان ب ــازه تولیدکنن ــرش، ت ف

می کننــد. 
ــتلزم  ــی مس ــازار جهان ــی در ب ــرش ایران ــگاه ف ــظ جای حف
اســتفاده از شــیوه های نویــن مبادلــه اســت. رئیــس اتحادیــه 
ــت در  ــد اس ــتباف معتق ــرش دس ــدگان ف ــی تولیدکنن تعاون
ــم.  ــزی نداری ــازی متمرک ــی و بازارس ــگاه بازاریاب ــادرات ن ص
ــد  ــدازی کرده ان ــی راه ان ــروش اینترنت ــوزه، ف ــن ح ــای ای رقب
ــد  ــول تولی ــدف محص ــای ه ــته بازاره ــا خواس ــب ب و متناس
ــی  ــل نقایص ــه دلی ــی ب ــدگان ایران ــا صادرکنن ــد ام می کنن
ــور در  ــرای حض ــی ب ــود دارد حت ــد وج ــه تولی ــه در بدن ک
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نمایشــگاه ها بــه جــای این کــه ســفارش گیرنده باشــند، 
ــز  ــی نی ــازار داخل ــی در ب ــده هســتند. حت بیشــتر عرضه کنن
تبلیغــات مناســبی بــرای فــرش ایرانــی انجــام نمی شــود، چــه 

ــه خــارج از کشــور!  برســد ب
عبــداهلل بهرامــی در مصاحبــه ای عنــوان کــرده اســت: »حــدود 
یــک میلیــون بافنــده فــرش در کشــور وجــود دارد و این هــا 
ــد  ــایی بای ــذ کارت شناس ــرای اخ ــار ب ــک ب ــال ی ــر دو س ه
ــی  ــای صنف ــه اتحادیه ه ــال ب ــزار ری ــا پانصــد ه چهارصــد ت
بپردازنــد. در حالــی کــه صــدور هــر کارت تنهــا هفتــاد هــزار 
ریــال هزینــه دارد و بــا اختصــاص فقــط پنــج درصــد از ایــن 
ــوان  ــور می ت ــارج از کش ــل و خ ــات در داخ ــه تبلیغ ــغ ب مبل

ایــن صنعــت را بــه همــه معرفــی کــرد.«
از دیگــر معضــالت در زمینــه صــادرات می تــوان ایــن مــوارد را 
برشــمرد: عــدم رعایــت اســتانداردهای بســته بندی و ارســال، 
ــروش، سوءاســتفاده تجــار از  ــس از ف ــات پ ــه خدم ــدم ارائ ع
مجــوز صــادرات فــرش، فقــدان تشــکیالت الزم جهــت فروش 
در خــارج از کشــور، ناهماهنگــی تولیــد بــا نیــاز بــازار و کمبود 
ــت  ــدگان، خــأل مدیری ــش مصرف کنن ــاره گرای ــات درب اطالع
جهــت برپایــی نمایشــگاه های بین المللــی، عــدم توجــه 
بازرگانــان صادرکننــده بــه منافــع معنــوی صنعــت و تعهــدات 

ارزی خــود و...
ــت،  ــوارد اس ــن م ــه ای ــر از هم ــه تاثیرگذارت ــاید آنچ ــا ش ام
تحت الشــعاع قــرار گرفتــن صــادرات فــرش به واســطه 
تحریم هاســت. هرچنــد در ســال هایی کــه ایــران تحــت 
ــرش  ــادرات ف ــان ص ــوده، همچن ــا ب ــنگین ترین تحریم ه س
انجــام شــده اســت امــا از آن جــا کــه امریــکا بخــش عمــده ای 
از صــادرات ایــران را بــه خــود اختصــاص داده، مســائل 
سیاســی بــر ایــن صنعــت تاثیــر بســزایی می گذارنــد. بــرای 
ــه فعالیت هــای هســته ای،  ــه بهان مثــال چنــد ســال قبــل، ب
تحریم هایــی علیــه ایــران انجــام گرفــت کــه منجــر بــه از بین 
رفتــن یک شــبه بــازار فــرش ایــران در امریــکا شــد. امــا بعــد 
از اجرایــی شــدن برجــام و لغــو تحریم هــا اوضــاع بهتــر شــد 
و صــادرات بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش یافــت. البتــه 
ــی تحریم هــا  ــازه زمان ایــن را هــم در نظــر بگیریــد کــه در ب
ــرای  ــی ب ــا راه ــینند و نهایت ــکار نمی نش ــدگان بی تولیدکنن

ــواری،  ــا ذواالن ــال رض ــرای مث ــد. ب ــت از آن می یابن برون رف
ــه ای  ــیراز، در مصاحب ــواری ش ــرش ذواالن ــذار ف ــد پایه گ فرزن
گفتــه بــود بــرای دور زدن تحریم هــا تصمیــم گرفــت دســت 
ــد  ــه هن ــادرات ب ــرای ص ــمی ب ــای ابریش ــد فرش ه ــه تولی ب
ــد و در نهایــت توانســت پایگاهــی در ایــن کشــور ایجــاد  بزن

کنــد.

راهکار چیست؟
ــدت و  ــتراتژی میان م ــد اس ــکار، بای ــن راه ــوان اولی ــه عن ب
بلندمــدت از ســوی نهادهــای ذی ربــط از جملــه وزارت جهــاد 
کشــاورزی و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت تدویــن شــود.

ســند راهبــردی فــرش دســتباف کــه بــا زحمــت زیــاد تدوین 
شــده اســت، در صــورت اجــرا می توانــد بــر میــزان صــادرات 
فــرش ایرانــی تاثرگــذار باشــد. ایــن ســند به عنــوان نقشــه راه 
هنــر- صنعــت فــرش بــا رویکــرد علمــی تهیــه شــده اســت. 
ــران، در ایــن ســند  ــه گفتــه رئیــس مرکــز ملــی فــرش ای ب
ــن،  ــردی، تامی ــای راهب ــک از حوزه ه ــر ی ــتراتژی های ه اس
تولیــد، بازاریابــی و توزیــع و نیــز حوزه زیرســاخت بــه تفکیک 
فهرســت شــده اســت و ســپس برنامه هــا و پروژه هــای قابــل 

اجــرا ذیــل هــر راهبــرد احصــا شــده اند.
بــه اعتقــاد رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان فــرش دســتباف، 
ســند راهبــردی بایــد بــرای اجــرا بــه همــه دســت اندرکاران 
ایــن هنــر- صنعــت ابــالغ شــود و همــه بایــد ماموریــت خــود 
را در ایــن ســند بداننــد. تــا زمانــی کــه ایــن کار انجــام نشــود، 

همچنــان دچــار ســردرگمی و عقبگــرد خواهیــم بــود.
ــاده  ــازده م ــرش در ی ــی ف ــز مل ــف مرک ــان وظای ــن می در ای
تبییــن شــده اســت کــه مبیــن ماموریــت کالن ایــن مرکــز 

اســت: 
1- برنامه ریــزی، سیاســتگذاری، هدایــت، حمایــت و نظــارت 

بــه منظــور 
ــه  ــواد اولی ــن م ــه تامی ــوط ب ــور مرب ــاماندهی ام ــف( س ال

مرغــوب، تولیــد و تجــارت فــرش دســتباف
ب( رقابت پذیــری، ایجــاد تقاضــای جدیــد و ترویــج فرهنــگ 
ســفارش پذیری بــرای فــرش دســتباف در بازارهــای جهانــی 
ــررات  ــن و مق ــنهاد قوانی ــای آن و پیش ــظ اصالت ه ــا حف ب
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تشــویقی در ایــن حــوزه
ــی  ــری و فرهنگ ــای هن ــای جنبه ه ــا و ارتق ــظ و احی ج( حف

فــرش دســتباف 
2- انجــام مطالعــات و پژوهش هــای مرتبــط بــا هنــر - 
ــایی مشــکالت  ــور شناس ــه منظ ــتباف ب ــرش دس ــت ف صنع
موجــود و ارائــه راه حل هــای مناســب در زمینه هــای مناســب 
در حوزه هــای مــواد اولیــه، تولیــد و تجــارت بــا بهره گیــری از 

ــود. ــای موج ظرفیت ه
اجــرای  بــر  نظــارت  و  بسترســازی  سیاســتگذاری،   -3
برنامه هــای آموزشــی فــرش دســتباف از طریــق بهره منــدی 
از مراکــز آموزشــی موجــود و حمایــت از تبدیــل ظرفیت هــای 

بالقــوه بــه بالفعــل.
ــا  ــا و تهدیده ــوت و فرصت ه ــف و ق ــاط ضع 4- شــناخت نق
دربــاره مســائل فنــی، هنــری، اجرایــی، اقتصــادی، اجتماعــی 
و مدیریتــی هنــر - صنعــت فــرش دســتباف ایــران بــا تکیــه 
ــی و  ــای تاریخ ــی و اصالت ه ــی و پژوهش ــرد علم ــر رویک ب

فرهنگــی آن.
5- بسترســازی و فراهــم کــردن زمینه هــای الزم جهــت 
ــی در  ــی و مدن ــکل های صنف ــت تش ــعه و تقوی ــاد، توس ایج

ــی. ــه ای و مل ــطوح منطق س
و  مقــررات  و  لوایــح  پیشــنهاد  و  تدویــن  و  تهیــه   -6
ــود و  ــه منظــور بهب ــاز ب ــورد نی ــی م دســتورالعمل های اجرای

اصــالح وضعیــت هنــر - صنعــت فــرش دســتباف.
7- حمایــت از بافنــدگان و تولیدکننــدگان و بازرگانــان و 
نیروهــای خــالق و نــوآور در هنــر - صنعــت فــرش دســتباف.
ــردی  ــانی تخصصــی و کارب ــه اطالع رس ــعه همه جانب 8- توس
از طریــق تهیــه، تدویــن و انتشــار کتــب، مقــاالت نشــریات و 

ــا اســتفاده از فنــاوری اطالعــات. بانک هــای اطالعاتــی ب
مجامــع،  نمایشــگاه ها،  در  مشــارکت  یــا  برگــزاری   -9
جشــنواره ها و همایش هــای علمــی در داخــل و خــارج 
کشــور و فراهــم کــردن زمینه هــای الزم بــرای فعالیــت 

بخــش خصوصــی در ایــن عرصــه.
ــاندن  ــور شناس ــه منظ ــی ب ــای تبلیغات ــام فعالیت ه 10- انج
ــانه های  ــتفاده از رس ــا اس ــتباف ب ــرش دس ــف ف ــاد مختل ابع
مختلــف و بسترســازی بــه منظــور فعــال شــدن بخش هــای 

خصوصــی.
11- برنامه ریــزی و سیاســتگذاری بــه منظــور بازاریابــی 
ــی و  ــای داخل ــطح بازاره ــود در س ــای موج ــعه بازاره و توس

ــتباف. ــرش دس ــرای ف ــی ب خارج
جــدا از ایــن، قوانیــن و مقرراتــی در مجلــس شــورای 
اســالمی در حــوزه توســعه فــرش دســتباف تصویــب شــده 
اســت کــه در صــورت رســیدن بــه مرحلــه اجرایــی کمــک 
ــان  ــد. از می ــد ش ــه خواه ــن عرص ــاالن ای ــه فع ــایانی ب ش
ــاره  ــوارد اش ــن م ــه ای ــوان ب ــده می ت ــن تصویب ش قوانی
کــرد: اعطــای وام بــرای اجــرای طــرح ایجــاد بــازار موقــت 
فــرش دســتی ایرانــی، برخــورداری صادرکننــدگان فــرش 
از تخفیــف پیمــان ارزی در صــدور فــرش، تســهیل صــدور 
روادیــد بــرای اتبــاع خارجــه بــه منظــور انجــام معامــالت 
خســارت های  از  بخشــی  جبــران  ایــران،  در  فــرش 
وارد شــده بــه تولیدکننــدگان فــرش، فراهــم کــردن بیمــه 
بازنشســتگی، فــوت و از کارافتادگــی بافنــدگان قالــی، 

ــو و... ــم و زیل قالیچــه، گلی
ــد  ــیوه تولی ــد ش ــرش بای ــوزه ف ــالت ح ــع معض ــرای رف ب
ــدازی  ــز راه ان ــای متمرک ــد و کارگاه ه ــر کن ــور تغیی در کش
شــوند. نیــاز اســت تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان در همــه 
ســطوح و به خصــوص در زمینــه بازاریابــی و تبلیغــات آموزش 
ببیننــد. همچنیــن برگــزاری جشــنواره های فــرش در داخــل 
کشــور و خــارج از آن بــا نظــارت دولــت بــه جــای تاســیس 
ــرش  ــروش ف ــهم ف ــر س ــد ب ــرش می توان ــگاه های ف فروش

ــذار باشــد. ــی اثرگ ــی و جهان ــازار داخل ــی در ب ایران
بــه نظــر می رســد اســتراتژی های الزم بــرای رفــع مشــکالت 
حــوزه فــرش ایرانــی وجــود دارد و تنها کافی اســت مســئولین 
پیش بینی هــای  و  برنامه ریزی هــا  و  کننــد  همــت  امــر 
ــه اجــرا برســانند. تنهــا در ایــن  ــه مرحل صــورت گرفتــه را ب
ــه عنــوان نمــاد  صــورت اســت کــه هنــر - صنعــت فــرش ب
ــع  ــی از مناب ــن یک ــی و همچنی ــر ایران ــگ و ذوق و هن فرهن
ــی خــود  ــگاه واقع ــد جای ــی، می توان ــی صــادرات غیرنفت اصل
ــا حمایــت  را در عرصــه جهانــی کســب کنــد. امیــد اســت ب
ــن  ــزون ای ارگان هــای مربوطــه شــاهد رشــد و توســعه روزاف

هنــر - صنعــت باشــیم.
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در دو ماه گذشته از سال 97 برای انجام کار هایی به دعوت یکی 
از ارگان ها خوشبختانه مجبور بودم به چندین شهر و روستای 
کشورم سفر کنم. شهر های بزرگی مانند تبریز، نوشهر، اصفهان، 
از  این مسیر  این دو ماه دیدم. در  را در  بوشهر و شیراز  یزد، 
شهر های کوچک و روستاهایی زیبا گذشتم. نکته جالب همه این 
مناطق از شمال تا جنوب، معماری یک شکلی بود که تمام ایران 
را درمی نوردید. معماری را دیدم که کمترین توجهی به اقلیم و 
فرهنگ نداشت و با هر آنچه بر خانه تاثیر می گذارد بیگانه بود. به 
عنوان مثال در روستاهای نزدیک آمل همان خانه و آپارتمان های 

بی ربطی را می بینید که در تهران و بندر سیراف و... 
یکی از ویژگی های مهم کشور ما تنوع آب و هوایی است که بر 
اساس همین تنوع، معماری متفاوت و منحصربه فرد هر منطقه 
به وجود آمده است. اما امروز با قاطعیت می توانم بگویم که از آن 
معماری کهن ایرانی هیچ خبری نیست. همین معماری کهن 
نیز یکی از جاذبه های گردشگری کشورمان است که می تواند 
مسافرانی را به کشورمان سرازیر کند. اما صد افسوس که این 

معماری و معماران به فراموشی سپرده شده اند. 
در گذشته نه چندان دور شما با دیدن خانه ها و نوع معماری 
می توانستید به نوع آب و هوا پی ببرید، اما خانه های امروزی 
چنین نیست. زیرا در سه دهه اخیر همه ما برای کپی کاری تمام 
تالشمان را کرده ایم و بر این تصور بودیم که همه ایران سرای 
من است، یعنی این که تمام کشور را به یک شکل دربیاوریم. ما 
با سرعت توانستیم از شمال تا جنوب و شرق تا غرب کشور را با 

یک معماری بی ربط رنگ کنیم.
یکی از همین اتفاقات تاسف بار نمای معروف به رومی یا یونانی 
است که کل ایران را در بر گرفته است. نمایی که هیچ سنخیتی 
این  به نظر می رسد ما در  ندارد.  ایران  و...  اقلیم و فرهنگ  با 
سال ها فقط به دنبال این بودیم که خودمان را بیشتر به نمایش 
بگذاریم و این سری دوزی بی ربط نمای رومی یونانی، خانه های 
کشورمان را شهر به شهر بی رنگ و بی روح کرد. در این راستا 
ساختمان ساز هایی که کمترین اطالعی از خانه، فضا و ساختمان 
نداشتند )فقط به دنبال پول بیشتر بودند( دست به دست هم 
دادند تا میهن خویش را از نمای به گفته خودشان رومی یا یونانی 
آباد کنند اما کم سوادی باعث شد میراث گرانبهای گذشته را به 
فراموشی بسپاریم. به نظرم در خود یونان نیز به این نما نمای 
ایرانی می گویند زیرا آنچه در یونان وجود دارد حتی به یک دهم 

کشور ما نمی رسد.
در ادامه می خواهم چند ویژگی مهم و تاثیرگذار اقلیم را برایتان 
با مثال هایی مطرح کنم تا تلنگر کوچکی باشد برای مهندسین 
عمران و معماری. شهرهای کویری یزد و کوهستانی تبریز را به 

خاطر بیاورید. آنچه در وهله اول به ذهن شما می رسد تفاوت در 
ساختمان های هر دو شهر )ساختمان هایی با قدمت حداقل 50 
سال( است. خانه های یزد را با حیاط مرکزی و حوض در وسط به 
خاطر می آورید ولی در مقابل خانه های تبریز به دلیل سرما فاقد 

حیاط هستند و اگر حیاطی داشته باشد وسعت چندانی ندارد. 
بنا به گفته مرحوم استاد کریم پیرنیا، بوم آورد بودن یکی از 
ویژگی های مهم معماری ایرانی است. در این مورد همان دو 
شهر را مقایسه کنید، خانه های یزد از خشت و گل و کاهگل 
ساخته شده اند تا گرمای تابستان به داخل خانه نفوذ نکند 
و در زمستان گرمای داخل به هدر نرود. این مصالح همان 
یافت  ایران  کویری  مناطق  در  به وفور  که  است  مصالحی 
می شود و بهترین کارایی را نیز دارد. از طرف دیگر به دلیل 
کمبود چوب در فالت مرکزی ایران، سقف ها را به صورت 
مزیت های  گنبدی  آن سقف  از  غیر  می کردند،  اجرا  گنبد 
دیگری را در فالت مرکزی برای خانه ها به ارمغان می آورد. 
به عنوان مثال در زمان تابش شدید آفتاب، نیمی از سقف 
انرژی گرمایی به  در سایه قرار می گیرد و مانع نفوذ تمام 
گنبد  و  انگار ساخت طاق  اکنون  اما  می شود.  خانه  داخل 
کسر شأن شده و باید به جایش از وسایل سرمایش جدید 
استفاده کنند. ما به این نکته توجه نکردیم که باید در کنار 
از معماری بومی استفاده کنیم.  از تکنولوژی روز  استفاده 
زیرا این نوع معماری است که از پس قرن ها به ما رسیده 
محیط  برای  را  مخاطرات  کمترین  دراز  سالیان  این  در  و 
زیست داشته است. اما در کمتر از یک قرن چنان همه چیز 

را خراب کرده ایم که گویی از ازل چنین بوده است. 
در مقابل ساختمان های سنگی تبریز را به خاطر بیاورید. سنگ 
همانی است که در منطقه کوهستانی تبریز به راحتی در اختیار 
مردم بود. معماران تبریزی در گذشته ساختمان ها را کوتاه تر از 
حد معمول می ساختند تا زودتر گرم شوند و همچنین خانه ها را 
نزدیک، پشت به پشت و چسبده به هم طراحی می کردند تا هیچ 
گرمایی هدر نرود. این منطقه همه در تالش هستند تا بیشترین 

بهره را از انرژی گرمایی رایگان خورشید ببرند. 
در دو دهه اخیر دنیا با موضوع توسعه پایدار آشنا شد و در 
ادامه معماری پایدار بر اساس قواعد آن مطرح شد. جالب است 
بدانید که معماری پایدار به دنبال همان حرف هایی است که 
معماری بومی ایرانی می زد. معماری بومی ما در تمام نقاط 
بی آن که نامی از پایداری و معماری پایدار شنیده باشد، اکثر 
قواعد توسعه پایدار را به بهترین نحو رعایت می کرد و افسوس 
که این سال های اخیر مسیر اشتباهی را در پیش گرفتیم که 

برگشت از این مسیر بسیار سخت و زمانبر است.

ای گذشته اث گران�ب ب دوری از م�ی در �ب

معماری بر اساس اقلیم
 سیدشهاب میرفتاح
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ه 
گ

وهشاک ش استارت آپ ویکند �پ

 در گفت و گو 
گ

اث فرهنیک م�ی

اد ش ضا قیل �ن �ب عل�ی

 علیرضا کشاورزی

کارآفرین موفق 
ریشه در هویت 

ایرانی دارد
یکی از بزرگ ترین مشکالت استارت آپ ها، نبودن درک 

درست از ماهیت کار آن ها از سوی سیستم های دولتی است. 
به همین منظور پژوهشگاه میراث فرهنگی اقدام به برگزاری 
استارت آپ ویکند برای کارکنان خود کرد. علیرضا قلی نژاد، 
معاون فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه، هدف از برگزاری 

این برنامه را آشنایی کارمندان سازمان عنوان می کند؛ 
کارمندانی که ارتباط تنگاتنگی با پژوهش های این پژوهشگاه 

دارند و در صورت آموزش صحیح می توانند منتورهای 
آینده باشند. در این برنامه سه مربی طی دو روز مفاهیم یک 

استارت آپ را برای شرکت کنندگان تشریح کردند و پس از آن 
این شرکت کنندگان در قالب گروه هایی ایده های استارت آپی 
خود را در معرض نقد و بحث مربیان و سایر افراد گذاشتند. در 
مطلب پیش رو قلی نژاد درباره اهمیت این کار و اساسا نقش 
پژوهشگاه در کاالی ساخت ایران توضیحاتی را ارائه می کند.



دانش بنیان  شماره بیست ونهم بهمن ماه 1397

144

علیرضــا قلی نــژاد دربــاره ایــن برنامــه و ضــرورت و انگیــزه 
برگــزاری آن بــه مجلــه دانش بنیــان گفــت: »یکــی از 
تکالیفــی کــه در پژوهشــگاه در ارتبــاط بــا وظایــف معاونــت 
فنــاوری و کاربردی ســازی می بایســتی بــه انجــام برســانیم، 
ایــن اســت کــه  ســازمان و در مرتبــه ای پژوهشــگاه بتوانــد 
ــد.  ــتیبانی کن ــتارت آپی ها پش ــوزه اس ــان و ح از کارآفرین
طبیعــی اســت کــه ایــن پشــتیبانی حتمــا بایــد از ســمتی 
ــته  ــود داش ــه وج ــنایی اولی ــک آش ــه ی ــرد ک ــورت بگی ص
باشــد. در نتیجــه فکــر کردیــم کــه اگــر ایــن آشــنایی اولیــه 
ــذاری  ــت تاثیرگ ــن اس ــد، ممک ــری باش ــا کالس نظ صرف
ــه ای در نظــر  ــته نباشــد. در نتیجــه برنام ــوب را نداش مطل
گرفتیــم کــه در جریــان یــک کارگاه  کارشناســان ســازمان 
ــان شــکل گیری  و اعضــای هیئــت علمــی پژوهشــگاه جری
یــک اســتارت آپ را تجربــه کننــد تــا ایــن مقدمــه ای بــرای 
ــد  ــه بای ــتند ک ــا هس ــت آن ه ــود. در نهای ــان ش آشنایی ش
بتواننــد بــه اســتارت آپ های حــوزه صنایــع دســتی، میــراث 
فرهنگــی و گردشــگری کمــک و از آن هــا حمایــت کننــد.«

ــه  ــوان کــرد: »برنام ــن عن ــه چنی ــات برنام ــاره جزئی او درب
ــی در  ــود. یعنــی مقدمات مثــل یــک اســتارت آپ ویکنــد ب
ارتبــاط بــا تیم ســازی، ایده پــردازی و مفاهیــم اولیــه 
ــی را  ــار ایده های ــه حض ــد. در ادام ــه ش ــتارت آپی گفت اس
مطــرح کردنــد، ســپس آن ایده هایــی کــه وضعیــت بهتــری 
داشــتند انتخــاب شــدند و تیــم ســاختند و روی ایــده کار 
ــل  ــت. در اص ــورت گرف ــم داوری ص ــد. در روز دوم ه کردن
یــک کار مثالــی انجــام دادیــم چــون در واقــع کســانی کــه 
ــود  ــرار نب ــد و ق ــد بودن ــی کارمن ــتند، همگ ــرکت داش ش
ــران  ــراد بازیگ ــن اف ــتیم ای ــوند. می خواس ــتارت آپ ش اس
ــد  ــر بدانن ــا آخ ــار از اول ت ــک ب ــند و ی ــش باش ــن نمای ای
ــون  ــد. چ ــی می کن ــی را ط ــه مراتب ــتارت آپ چ ــک اس ی
همان طــور کــه می دانیــد اســتارت آپ چیــزی نیســت کــه 
ــه  ــا ب ــد ت ــدی را طــی می کن ــرد و رون ــاره شــکل بگی یکب

نتیجــه برســد.« 
ــای  ــاره برنامه ه ــت و درب ــه دار دانس ــت را ادام ــن حرک او ای
آتــی معاونــت توضیــح داد: »ایــن برنامــه ای کــه در ســازمان 
ــت های  ــا نشس ــی م ــی دارد. یعن ــد، مکمل های ــزار ش برگ
تخصصــی در رابطــه بــا مفاهیــم اســتارت آپی، شــرکت های 
ــاز  ــه ب ــم ک ــوی داری ــوق معن ــان و حق ــالق و دانش بنی خ
هــم کارشناســان و اعضــای هیئت هــای علمــی ســازمان و 
پژوهشــگاه را بــه مفاهیــم اولیــه و روش هــا و متدهــا تجهیــز 
کنیــم تــا در نهایــت این هــا در قامــت یــک منتــور بتواننــد 
ــت  ــد. در حقیق ــت کنن ــت و حمای ــتارت آپ ها را هدای اس
ــن  ــد. در ای ــن عزیزانن ــی همی ــوزه تخصص ــای ح منتوره
ــم  حوزه هــای تخصصــی کســی را بیــرون از ســازمان نداری
کــه تخصــص داشــته باشــد. در حــوزه شــرکت های خــالق 
و اســتارت آپ ها انتظــار کمــک از ســازمان وجــود دارد ولــی 
ســازمان قبــل از این کــه کمــک کنــد، بایــد ابتــدا خــودش 
ــم  ــالش داری ــا ت ــن برنامه ه ــی ای ــا ط ــود. م ــز ش تجهی

ســرمایه انســانی ســازمان را تجهیــز کنیــم.« 

سازمان بیشترین توان مطالعاتی 
و پژوهشی را دارد

او دربــاره عقبــه موضــوع تجــارت در ســازمان میــراث 
ضــرورت  و  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
ــل  ــازی در ذی ــاوری و کاربردی س ــت فن ــکل گیری معاون ش
آن، گفــت: »ســازمان میــراث فرهنگــی کــه بعدهــا بخــش 
ــد،  ــزوده ش ــه آن اف ــم ب ــتی ه ــع دس ــگری و صنای گردش
نســبت بــه موضــوع تجــارت عقبــه ای دارد. ســابقه تاریخــی 
تجــارت در ایــن حــوزه بــه تجــارت عتیقه جــات برمی گــردد 
و چــون ایــن مســئله بــا موضوع فرهنــگ تاریخــی و حیثیت 
و هویــت ملــی در هــم تنیــده شــده اســت، بحث تجــارت در 
ایــن حــوزه چنــدان محــل اقبــال نبــوده اســت. چــون تصور 
می کردنــد کــه وقتــی شــما بــاب تجــارت را بــاز می کنیــد، 
ممکــن اســت بــه فــروش هویــت ملــی و فرهنگــی بینجامد. 
چیــزی کــه ایــن معاونــت در پــی آن شــکل گرفــت، ایــن 
ــا  ــت ب ــه الزم اس ــم ک ــرار داری ــا در دوره ای ق ــه م ــود ک ب
ــتباهات  ــردن از اش ــذر ک ــن ح ــر ضم ــی واقع بینانه ت نگاه
گذشــته، بــه نیازهــا و درخواســت های امــروز کشــور پاســخ 
دهیــم، یعنــی هــم خطــوط قرمــز را مد نظر داشــته باشــیم 

و هــم نیازهــای در حــال افزایــش جامعــه را.« 
ــت ســه حــوزه را تحــت  ــه معاون ــان این ک ــا بی ــژاد ب قلی ن
پوشــش قــرار می دهــد، افــزود: »البتــه ایــن ســه حــوزه بــا 
ــد. بخشــی از آن آینده پژوهــی  هــم در هــم تنیدگــی دارن
ــد  ــده را رص ــای آین ــروز و نیازه ــای ام ــه نیازه ــت ک اس
می کنــد. بخشــی هــم مشــاوره دربــاره خدمــات تخصصــی 
ــه  ــم ک ــت می کنی ــن صحب ــر از ای ــا اگ ــی م ــت. یعن اس
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری می توانــد 
ــال  ــت عم ــد، در حقیق ــی باش ــوع کارآفرین ــران موض پیش
دربــاره ایــن موضــوع ســخن می گوییــم کــه در ایــن 
ــوان مطالعاتــی و پژوهشــی انباشــته  ســازمان بیشــترین ت
شــده و بیشــترین دســتاوردهای مطالعاتی و پژوهشــی طی 
ــن شــاید  ــره شــده، بنابرای ــر این جــا ذخی صــد ســاله اخی
بهتریــن بنــگاه و مرجــع بــرای بحــث کارآفرینــی از بابــت 
پاســخگویی بــه نیازهــای امــروز و آینــده باشــد. پــس ایــن 
معاونــت ســه حــوزه اصلــی دارد. یــک بخش سیاســتگذاری 
ــات  ــه خدم ــاوره و ارائ ــر مش ــی دیگ ــی، بخش و آینده پژوه
ــاوری و  ــوع فن ــز موض ــش آن نی ــومین بخ ــی و س تخصص

ــوآوری.«  ــد و ن ــای رش ــت بنگاه ه مدیری
ــابقه  ــه س ــاره ب ــا اش ــازی ب ــاوری و کابردی س ــاون فن مع
ــه  ــی ب ــت ایران ــای کردی ــزوم اعط ــر ل ــران، ب ــی ای فرهنگ
محصــوالت ســاخت داخــل تاکیــد کــرد و افــزود: »مــا بــا 
نگاهــی بــه گذشــته، امــروز و آینــده در موضوعاتــی آرام آرام 
داریــم بــه نقاطــی می رســیم کــه شــاید آن نقــاط بتوانــد 
ــان  ــد. یکی ش ــکل ده ــا را ش ــردی م ــت های کارب سیاس
ــی کــه مــا صحبــت از  ــع دســتی اســت. زمان حــوزه صنای
ــتی  ــع دس ــای صنای ــعه بنگاه ه ــب و توس ــویق، ترغی تش
ــن  ــه ممک ــم ک ــرده بودی ــر نک ــروز فک ــه ام ــم، ب می کردی
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ــد.  ــب کنن ــی تصاح ــای خارج ــان را کااله ــت بازارم اس
ــخ در  ــول تاری ــه در ط ــی ک ــزار فرهنگ ــد ه ــش از ص بی
ــه و  ــه لهج ــور ک ــد، همان ط ــکل گرفته ان ــا ش ــور م کش
زبــان گوناگــون دارنــد، دســتاوردهای فرهنگی شــان هــم در 
حــوزه هنرهــای ســنتی متبلــور شــده اســت. اگــر مــا از این  
هنرهــای ســنتی پشــتیبانی کنیــم و بــه ســرمایه گذاران و 
افــراد خــالق و عالقه منــد بــه کارآفرینــی اجــازه دهیــم کــه 
از مجــرای ســازمان بــه ایــن ســرمایه های فرهنگــی وصــل 
شــوند، شــاهد اتفــاق مهمــی در ایــن حــوزه خواهیــم بــود. 
ایــن یــک فعالیــت بین رشــته ای اســت، مــا هممی توانیــم 
ــت  ــوالت حمای ــن محص ــی از ای ــت ایران ــای کردی ــا اعط ب
کنیــم. یعنــی ایــن لیبــل را دولــت ایــران صــادر می کنــد و 
دولــت چیــن نمی توانــد آن را داشــته باشــد. آن کســی کــه 
دنبــال صنایــع دســتی ایرانــی اســت، دیگــر لیبــل برایــش 
ــد  ــی نمی توان ــود و این طــوری کاالی چین ــد ب مهــم خواه
ــه چنیــن  ــه ب ــا تکی ــر این کــه ب ــرد. مضــاف ب ــازار را بگی ب
تمهیــدی، مــا می توانیــم بگوییــم تســهیالتمان را معطــوف 
ــه  ــد. ب ــل را گرفته ان ــن لیب ــه ای ــم ک ــانی می کنی ــه کس ب
ــوند و  ــده می ش ــان زن ــای ملی م ــم هنره ــکل ه ــن ش ای
ــم  ــد و ه ــت کنن ــن فعالی ــکل نوی ــه ش ــد ب ــم می توانن ه
هنرمندمــان بیــم ایــن را نــدارد کــه کاالی چینــی ممکــن 

ــازار را بگیــرد.« اســت ب

در حوزه هنرهای ایرانی یقینا اولیم
او نکتــه مهــم و ظریــف در توجــه به هنرهای ملــی را انحصار 
آن بــه ایــران دانســت و گفــت: »نکتــه بســیار ظریــف ایــن 
اســت کــه مــا در هــر زمینــه ای کــه بــاب کارآفرینــی را بــاز 
ــرای  ــه آن چیــزی اتــکا کنیــم کــه ب کنیــم، می بایســتی ب
مــا نیســت. حتــی اگــر صنعــت امــروزی را هــم نــگاه کنیم، 
ــی دارد و  ــت و مسقط الراس ــا نیس ــرای م ــه ب ــم ک می بینی
از جایــی دیگــر آمــده اســت. ولــی حــوزه میــراث فرهنگــی 
کــه شــامل هنرهــای ملــی، گردشــگری فرهنگــی و... کامــال 
بــرای خودمــان اســت. یعنــی مــا در حــوزه هنرهــای ملــی 
ایرانــی، دوم نیســتیم، اولیــم. مــا در حــوزه میــراث تاریخــی 
فرهنگــی ایران زمیــن اولیــم. هیچ کــس نمی توانــد بــا 
ــا  ــر این کــه م ــت کنــد مشــروط ب ــه رقاب ــن زمین ــا در ای م
ــه را دســت اندرکار  ــرمایه اولی ــن س ــه ای ــه باشــیم ک متوج

حــوزه کارآفرینــی و اقتصــاد قــرار دهیــم.« 
ــی کــه زدم، ســه ســطح دارد.  ــن حرف ــزود: »ای ــژاد اف قلی ن
ــی،  ــگری فرهنگ ــوزه گردش ــه ح ــه س ــع ب ــا راج ــی م وقت
میــراث فرهنگــی و هنرهــای ســنتی ملــی صحبــت 
ــی  ــت. یعن ــش اس ــطح بخ ــطحش، س ــک س ــم، ی می کنی
ــا  آنچــه کــه دقیقــا در ســازمان میــراث فرهنگــی امــروز ب
ــن ســه  ــک بخشــی اش موضــوع ای ــد. ی آن ســر و کار داری
ــم  ــت ه ــی در نف ــت، یعن ــر اس ــای دیگ ــوزه در بخش ه ح
ــد  ــی داری ــم هنرهای ــت ه ــد. در نف ــت داری گردشــگری نف
ــد  ــه آن هنرمن ــت ک ــی اس ــج از دریافت های ــن منت ــه ای ک
در کانتکــس نفــت گرفتــه اســت. شــما در حــوزه میــراث 

فرهنگــی هــم میــراث تاریخــی نفــت را داریــد. از دور زمــان 
کــه مــا قیــر تاریخــی داشــتیم و از گاز بــه شــیوه تاریخــی 
اســتفاده می کردیــم تــا شــکل صنعتــی اش. ایــن هــم کــه 
ــه می شــود  ــرای خــودش دارد ک ــراث فرهنگــی ب ــک می ی
ــع  ــی، گردشــگری فرهنگــی و صنای ــراث فرهنگ حــوزه می
ــش  ــر، فرابخ ــش دیگ ــک بخ ــت. ی ــش نف ــتی در بخ دس
موضــوع اســت، یعنــی وقتــی راجــع بــه میــراث فرهنگــی 
ــک کــد  ــا ی ــر بخشــی در کشــور م ــم، ه صحبــت می کنی
ــش را متضمــن شــود.  ــد ایرانیت ــه می توان ارتباطــی دارد ک
ــد،  ــوجات کار کنی ــاد منس ــد در اقتص ــر بخواهی ــی اگ یعن
ــی و  ــب ایران ــا مخاط ــد ب ــان بتوان ــه محصولت ــرای این ک ب
خارجــی ارتبــاط برقــرار کنــد، مجبوریــد کدهایــی را رعایت 
ــد.  ــخ بگیری ــد از تاری ــر بای ــا را ناگزی ــن کده ــه ای ــد ک کنی
ــی  ــه ایران ــد ک ــا کنی ــد ادع ــت نمی توانی ــدون هوی چــون ب
هســتید. از ایــن زاویــه اگــر نــگاه کنیــد، هــر رویــدادی کــه 
در کشــور مــا اتفــاق بیفتــد و بخواهــد پرچــم ایــران را بلنــد 
کنــد، ناگزیــر اســت کــه ریشــه اش را در هویــت ایرانــی پیدا 
کنــد. ایــن آن قســمت فرابخشــی اســت. اگــر ایــن اتفــاق 
ــت  ــت را از دس ــوی رقاب ــد گ ــادگی می توانی ــد، به س نیفت

بدهیــد.«
ــق  ــی در اقتصــاد آزاد موف ــر این کــه محصول ــد ب ــا تاکی او ب
ــر  ــت: »ه ــد، گف ــته باش ــی داش ــت ایران ــه هوی ــت ک اس
ــد  ــر بخواه ــود، اگ ــرزمین می ش ــن س ــه در ای ــدی ک تولی
ــت  ــران نیس ــت ای ــا آن تکس ــورد، صرف ــی بخ ــارک ایران م
کــه می توانــد ایرانیــت محصــول را بــه اســتفاده کننده 
یــا خریــدار منتقــل کنــد. بلکــه ریشــه در هویــت داشــتن 
اســت کــه می توانــد ایــن اتفــاق را رقــم بزنــد. حــاال هویــت 
ــی  ــی دارد. ویژگی های ــرای خــودش معیارهای ــی هــم ب ایران
کــه عیــن همــان محصــول اگــر تولیــد ژاپــن باشــد، آن هــا 
ــم  ــی ه ــس ژاپن ــه جن ــع ب ــا راج ــه م ــدارد. کمااین ک را ن
ــادی  ــه اقتص ــل این ک ــم مث ــن داری ــه ای در ذه پیش زمین
ــی  ــان طوالن ــدت زم ــرای م ــت و ب ــخت جان اس ــت، س اس
ــی  ــی خوب ــتیبانی خیل ــت و از آن پش ــتفاده اس ــل اس قاب
می شــود. یعنــی صاحــب یــک ســرمایه اجتماعــی اســت و 
ــی  ــس ژاپن ــد جن ــد، می گوی ــه کنی ــر کســی مراجع ــه ه ب
ــرای خــودش  ــد ب ــم بای ــت ه ــی اســت. ایرانی ــس خوب جن
مولفه هایــی داشــته باشــد و اگــر تولیدکننــده بــه مولفه های 
ایرانــی کــه از هویــت ایرانــی سرچشــمه می گیرند، متوســل 
شــود و از ایــن مجــرا تولیــد کنــد، می توانــد در بــازار رقابــت 
اقتصــادی آزاد دوام بیــاورد. از ایــن زاویــه بــه هویــت ملــی 
نــگاه کــردن، می توانــد هــر فعالیــت کارآفرینــی را  شــامل 
شــود. فقــط در ایــن صــورت اســت کــه اگر مــا در مبــادالت 
آزاد بین المللــی قــرار بگیریــم، تــوان رقابــت خواهیــم 

داشــت.« 
او در پایــان تاکیــد کــرد: »ایــن زاویــه بــه نظــرم یــک فتــح 
ــد  ــون کارمن ــم چ ــن را نمی گوی ــت، ای ــزرگ اس ــاب ب ب
ــه  ــم ک ــر می گوی ــن خاط ــه ای ــه ب ــتم بلک ــازمان هس س

ــم.«  ــت بیمناک ــت ایرانی ــی ام و از باب ایران
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مجالی برای تبدیل تهدیدها 
به فرصت های ویژه

نیــز در مراســم  پیــروز حناچــی، شــهردار تهــران، 
ــری  ــی و هن ــی، فرهنگ ــن جشــنواره مل ــه دومی اختتامی
ایران ســاخت اظهــار کــرد: »برگــزاری ایــن رویــداد 
فضایــی بــرای تبدیــل تهدیــد بــه فرصــت را در شــرایطی 
ــف از ســوی دشــمنان  ــای مختل ــا تحریم ه ــران ب ــه ای ک
ــای  ــاختن فرصت ه ــد. س ــم می کن ــت فراه ــه اس مواج
ــه ای  ــن تجرب ــا، مهم تری ــخت ترین مانع ه ــمند از س ارزش
ــه دســت آورد.  ــوان ب ــی می ت ــان کنون ــه در زم اســت ک
ــز  ــد نی ــی دارن ــدرت جهان ــای ق ــه ادع ــروز کســانی ک ام
روزگاری از همیــن امتیــاز اســتفاده کردنــد. پــس از 
پیــروزی انقــالب اســالمی دشــمن از عــدم انســجام 
داخلــی کشــور بهــره بــرد و جنــگ تحمیلــی آغــاز شــد.«

ــی و  ــی فرهنگ ــنواره مل ــه جش ــان این ک ــا بی ــی ب حناچ
ــب وکارها  ــه کس ــاره ب ــه دوب ــاخت توج ــری ایران س هن
اســت،  داده  قــرار  اولویــت  را  ایرانــی  محصــوالت  و 
ــری  ــا رهب ــالمی و ب ــالب اس ــس از انق ــرد: »پ ــار ک اظه
ــور  ــه کش ــون علی ــای گوناگ ــی)ره( تهدیده ــام خمین ام
ــه  ــونت هایی ک ــارغ از خش ــد. ف ــل ش ــت تبدی ــه فرص ب
ــه  ــاد ب ــی اعتم ــگ تحمیل ــد، جن ــگ رخ می ده در جن
ــران  ــرد و منجــر شــد ای ــاال ب ــان کشــور را ب نفــس جوان
روی پــای خــود بایســتد، بــه گونــه ای کــه امــروز امــکان 

ــدارد.« ــود ن ــورمان وج ــه کش ــرض ب تع
شــهردار تهــران همچنیــن بیان کــرد: »البته در شــرایطی 
کــه امــروز ایــران در آن قــرار دارد، در کوتاه مــدت 

نمی تــوان فعالیــت زیــادی انجــام داد امــا می تــوان 
تهدیــد را بــه فرصــت تبدیــل کــرد و بــا نــگاه اقتصــادی 
ــدگان  ــا از تولیدکنن ــعه حمایت ه ــت و توس ــکان فعالی ام
اســتارت آپ ها  و  دانش بنیــان  شــرکت های  داخلــی، 
فراهــم شــود. از ایــن فرصــت بــه وجــود آمــده حداکثــر 
ــی  ــروی داخل ــه نی ــودن ب ــی ب ــرای متک ــتفاده را ب اس

ــم.« ببری

آثار منتخب »ایران ساخت« روی 
بیلبوردهای شهر تهران

بــه گفتــه وی »ایران ســاخت« فضایــی بــرای توجــه 
بــه کاالی ایرانــی فراهــم کــرده تــا بــا تکیــه بــه 
از  ظرفیت هــا  از  اســتفاده  و  داخلــی  توانمندی هــای 
ــن  ــم. حناچــی همچنی ــور کنی ــن شــرایط ســخت عب ای
ــار منتخــب جشــنواره  ــن مراســم خبــر داد کــه آث در ای
ــا هماهنگــی  ــی فرهنگــی و هنــری »ایران ســاخت« ب مل
ــنواره روی  ــر کل جش ــازی و دبی ــازمان زیباس ــان س می

ــد. ــرار می گیرن ــران ق ــهر ته ــای ش بیلبورده

برگزیدگان ایران ساخت 
ــات،  ــمی، ادبی ــای تجس ــش هنره ــج بخ ــدگان پن برگزی
ــازار  دیــداری و شــنیداری، رســانه های دیجیتــال و ایده ب
دومیــن جشــنواره ملــی فرهنگــی و هنــری ایران ســاخت 
ــنواره  ــن جش ــوزی ای ــش دانش آم ــدند. بخ ــی ش معرف
تــا پایــان ســال تحصیلــی ادامــه خواهــد داشــت و 

ــد. ــد ش ــالم خواهن ــا اع ــدگان آن متعاقب برگزی
ــعر  ــاه، ش ــتان کوت ــوزه داس ــه ح ــات در س ــش ادبی بخ

ن راه خود رسید �ی ان ساخت به �پ ی ا�ی  و ه�ن
گ

ن جشنواره میل فرهنیک دوم�ی

 نیما ساختمانگر

ایران ساخت
مطلع یک حرکت اجتماعی 

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، در آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی ایران ساخت با اشاره به نقش 
این جشنواره ملی در شکل دهی یک حرکت اجتماعی برای رونق کسب وکارهای دانش بنیان و استارت آپی گفت: »هدف 

ایران ساخت فرهنگسازی است اما این جشنواره بخشی از زنجیره اقتصاد دانش بنیان است. رونق اقتصاد دانش بنیان به حمایت 
همه بخش های جامعه نیاز دارد و جشنواره ایران ساخت مطلعی برای شکل گیری یک حرکت اجتماعی در این راستاست.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ایجاد یک بستر فکری و فرهنگی مناسب را ضرورتی برای توسعه کسب وکارهای 

دانش بنیان، استارت آپی و رونق کاالی ایران ساخت دانست و اظهار کرد: »جوانان خالق و تحصیلکرده ای که به دنبال راه اندازی 
کسب وکار خود هستند، با حمایت فرهنگی و معنوی جامعه، به جزئی جدایی ناپذیر از اقتصاد جامعه بدل می شوند.«

به گفته معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، جشنواره ایران ساخت از ابزار و زبان هنر استفاده می کند تا 
فرهنگ حمایت از کاالی ایرانی، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های داخلی را در جامعه جاری کند.
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ــن  ــتان ای ــوزه داس ــد. در ح ــزار ش ــتندنگاری برگ و مس
ــا اثــر »آبــی نیســانی« رتبــه  بخــش، رضــا احســان پور ب
ــا اثــر »ســماق ایرانــی« رتبــه  نخســت، علــی خضــری ب
ــه  ــال« رتب ــگ ط ــر »رن ــا اث ــدی ب ــی محم دوم و مصطف

ــد. ــود کردن ــوم را از آن خ س
از آن  رتبــه نخســت  ایــن بخــش  در حــوزه شــعر 
ــه دوم  ــرور«، رتب ــرف غ ــر »مص ــا اث ــلیمانی ب ــی س عل
محمدحســین مهدویــان بــا اثــر »فوتبــال ایــران - ژاپــن« 
و رتبــه ســوم حســن حاتمــی بهابــادی بــا اثــر »کاســب 

ــد. ــد« ش ــی چن داخل
حــوزه مســتندنگاری بخــش ادبیــات نیــز جوایــز اول تــا 
ســوم خــود را بــه ترتیــب بــه شــرکت پویــش داده نویــن 
ــش داده  ــرکت پوی ــازی در ش ــیوه مستندس ــر »ش ــا اث ب
ــا اثــر »بازیافــت مــواد  نویــن«، مهــراب اکبــری شــهپر ب
ــه  ــر »اندیش ــا اث ــان ب ــد بی طرف ــات«، محم ــد حی تجدی
ــی در دوره  ــج کاالی داخل ــتعمار و تروی ــا اس ــارزه ب مب

قاجــار« اهــدا کــرد.
ــی، فرهنگــی  ــن جشــنواره مل ــازار دومی در بخــش ایده ب
و هنــری ایران ســاخت جایــزه نخســت بــه شــرکت 
ــالب  ــج فاض ــر »پکی ــا اث ــام ب ــفان نیلف ــی کاش مهندس
بهداشــتی و صنعتــی« اهــدا شــد. جایــزه دوم ایــن 
ــر  ــا اث ــپین ب ــب کاس ــاس ط ــرکت الم ــش از آن ش بخ
»دســتگاه کنتراســت تراپــی« بــود. جایــزه ســوم را نیــز 
ــود  ــی ک ــاخت مول ــر »س ــا اث ــی ب ــدی حاجت محمدمه
ــرد. ــود ک ــاورزی« از آن خ ــات کش ارگانیــک از ضایع

ــای تجســمی شــامل ســه حــوزه پوســتر،  بخــش هنره
ــن  ــتر ای ــوزه پوس ــود. در ح ــون ب ــازی و کارت تصویرس
بخــش، رتبــه نخســت را میثــم گل بابایــی بــا اثــر 
ــه  ــه دوم ب ــرد. رتب ــود ک ــو!« از آن خ ــدار ش ــر بی »زودت
احمــد وجدان نــژاد بــا اثــر »ســفره ایرانــی« تعلــق 
ــی  ــی« از محمدعل ــد داخل ــم تولی ــر »کاال س ــت. اث گرف
ــراه  ــه هم ــرای او ب ــوم را ب ــه س ــت رتب ــی دریاف حلیم
داشــت و رتبــه چهــارم نیــز بــه نعیمــه پاک نیــت بــا اثــر 

ــد. ــدا ش ــم!« اه ــش بدی »نجات
تجســمی  هنرهــای  بخــش  تصویرســازی  حــوزه  در 
ــد. در  ــالم نکردن ــه اع ــز رتب ــی را حائ ــت داوران کس هیئ
ــر اســدی،  ــب جاب ــه ترتی ــن بخــش ب ــون ای حــوزه کارت
مقــدم  ناصــر  و  نظــری  محمــود  عزیــزی،  مهــدی 

رتبه هــای اول تــا چهــارم را از آن خــود کردنــد.
ــی  ــنواره مل ــن جش ــال دومی ــانه های دیجیت ــش رس بخ
حــوزه  شــش  از  ایران ســاخت  هنــری  و  فرهنگــی 
بازی هــای رایانــه ای، ســامانه هوشــمند و آی اوتــی، 
همــراه،  تلفــن  نرم افــزار  اجتماعــی،  شــبکه های 
ــز وبســایت  ــردی و چندرســانه ای و نی نرم افزارهــای کارب

ــود. ــده ب ــکیل ش تش
ــر  ــا اث ــی ب ــدی بهرام ــه ای مه ــای رایان ــوزه بازی ه در ح
 Electroــه نخســت را دریافــت کــرد. تیــم ــگاره« رتب »ن
ــه دوم را از  ــهرزاد« رتب ــر »ش ــا اث Gryphon Game ب

ــرکت  ــه ش ــوم ب ــه س ــن رتب ــد. همچنی ــود کردن آن خ
ــق  ــمالی« تعل ــه ش ــر »مزرع ــا اث ــاز ب ــعه گر شبیه س توس

ــت. گرف
بخــش  آی اوتــی  و  هوشــمند  ســامانه  حــوزه  در 
رســانه های دیجیتــال هیئــت داوران کســی را حائــز 
رتبــه اعــالم نکــرد. در حــوزه شــبکه های اجتماعــی ایــن 
بخــش نیــز شــرکت پیشــروان فنــاوری اطالعــات ویهــان 
ــر  ــته تقدی ــل« شایس ــی پروفای ــبکه اجتماع ــر »ش ــا اث ب

ــد. ــناخته ش ش
ــه  ــش رتب ــن بخ ــراه ای ــن هم ــزار تلف ــوزه نرم اف در ح
ــر  ــرکت تدبی ــس« از ش ــران اپ ــر »ای ــت از آن اث نخس
گســتران بهینه ســاز شــد. رتبــه دوم را اثــر »ســیای 
همــراه« از شــرکت رهپویــان خــرد ایرانیــان از آن خــود 
ــر نیمــا  ــه »اپ همگــردی« اث کــرد و رتبــه ســوم نیــز ب

ــت. ــق گرف ــنی تعل محس
برنامه نویســی  »زبــان  اثــر  بــا  محمدیــه  ســیدعلی 
و  کاربــردی  نرم افزارهــای  حــوزه  در   »ET مســتقل 
ــته  ــانه های دیجیتــال شایس ــش رس ــانه ای بخ چندرس
ــش  ــن بخ ــایت ای ــوزه وبس ــد. در ح ــناخته ش ــر ش تقدی
ــرادرس«  ــر »ف ــا اث ــهند ب ــش س ــرکت کالن دان ــز ش نی
ــوزه  ــن ح ــه دوم ای ــد. رتب ــناخته ش ــت ش ــه نخس رتب
ــر »منظــوم  ــا اث ــه ســید مجتبــی شــریعتی ب مشــترکا ب
ــر  ــا اث ــوروزی ب ــا ن ــون« و پوری ــینما و تلویزی ــع س مرج

ــت. ــق گرف ــن« تعل »گلوری
بخــش دیــداری شــنیداری دومیــن جشــنواره ملــی 
حــوزه  شــش  از  ایران ســاخت  هنــری  و  فرهنگــی 
ــی،  ــی و گــزارش خبــری، برنامــه رادیوی برنامــه تلویزیون
ــتند،  ــم مس ــجویی، فیل ــاه و دانش ــم کوت ــی، فیل پویانمای

ــود. ــده ب ــکیل ش ــی تش ــزر تبلیغات ــپ و تی کلی
ــن  ــری ای ــزارش خب ــی و گ ــه تلویزیون ــوزه برنام در ح
ــد  ــت )تولی ــای نف ــر »منه ــه اث ــت ب ــه نخس ــش رتب بخ
ــر  ــد. اث ــدا ش ــا(« از محســن رســولی اه و تجــارت خرم
»افراماکــس« از حســین دهقــان رتبــه دوم را از آن خــود 
ــوم  ــه س ــی رتب ــش« روح اهلل رحیم ــر »ایرانی ــرد و اث ک

ــی شــد. معرف
و  دیــداری  بخــش  رادیویــی  برنامه هــای  حــوزه 
ــری  ــی و هن ــی فرهنگ ــنواره مل ــن جش ــنیداری دومی ش
ایران ســاخت برگزیــدگان اول تــا ســوم خــود را بــه 
ترتیــب برنامه هــای »رویــش«، »حمایــت از صنایــع 
ــی زاده،  ــم تق ــازی« از مری ــگ، آتش ب ــک« و »جن کوچ
ــرد. ــی ک ــژاد معرف ــین خلیلی ن ــی و حس ــه پیرام هانی
در حــوزه پویانمایــی اثــر »کفــش زرد« مســعود اســدی 
رتبــه نخســت را از آن خــود کــرد. رتبــه دوم ایــن حــوزه 
بــه اثــر »انتخــاب بــا خودمونــه« مجتبــی احســانی تعلــق 
ــه  ــی رتب ــان پورعل ــر ایم ــی« اث ــی و کت ــت و »کام گرف

ســوم شــناخته شــد.
محمدامیــن شــریفی و علــی رحیمــی بــا اثــر »کارخانــه« 
رتبــه نخســت حــوزه فیلــم کوتــاه و دانشــجویی بخــش 
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دیــداری و شــنیداری دومیــن جشــنواره ایران ســاخت را 
ــا  ــدی ب ــادی فیروزمن ــوزه ه ــن ح ــد. در ای کســب کردن
اثــر »گل ایرانــی« دومیــن برگزیــده بــود و رضــا نجاتــی 

ــا اثــر »تریبــون« رتبــه ســوم را از آن خــود کــرد. ب
برگزیــدگان اول تــا ســوم حــوزه مســتند ایــن بخــش بــه 
ترتیــب مهــدی عــوض زاده، لطــف اهلل جاویــدی و مهــدی 
ــک  ــن ی ــب«، »م ــتند عالی نس ــار »مس ــا آث ــر ب همایونف
چوپانــم« و »مجموعــه مســتند قیــام اهلل« اعــالم شــدند. 
در حــوزه کلیــپ و تیــزر تبلیغاتــی بخــش دیــداری 
ــر »شــرکت نفــت  ــا اث ــردای ب ــاس م ــز عب شــنیداری نی
ــه  ــه دوم ب ــد. رتب ــالم ش ــت اع ــه نخس ــرو« رتب و گاز س
دفتــر مطالعــات جبهــه فرهنگــی انقــالب اســالمی بــا اثــر 
»خــوب گــوش کــن ایرانیــه« تعلــق گرفــت و رتبــه ســوم 
ــه فرهنگــی  ــات جبه ــر مطالع ــا« از دفت ــر »دره از آن اث

انقــالب اســالمی شــد.

دومیــن جشــنواره ملــی فرهنگــی و هنــری »ایــران 
ــوا  ــد محت ــازی و تولی ــداف »جریان س ــا اه ــاخت« ب س
بــرای فضــای مجــازی مرتبــط بــا چرخــه تجاری ســازی، 
از  »حمایــت  دانش بنیــان«،  اقتصــاد  و  کارآفرینــی 
ایــران«،  دانش بنیــان ســاخت  تولیــدات  و  خدمــات 
ــا  ــه کااله ــادن ب ــه و ارج نه ــاماندهی واردات بی روی »س
ــک  ــن »کم ــت« و همچنی ــی باکیفی ــوالت ایران و محص
ــوب  ــای مرغ ــازی )نشــان تجــاری( کااله ــه برجسته س ب
ایرانــی« در بخش هــای ادبیــات، هنرهــای تجســمی، 
رســانه های دیــداری و شــنیداری، رســانه های دیجیتــال 
و ایده بــازار و بخــش دانش آمــوزی بــه همــت ســتاد 
فرهنگســازی اقتصــاد دانــش بنیــان معاونــت علمــی و بــه 
دبیــر کلــی پرویــز کرمــی و بــا شــعار »فنــاوری ایرانــی، 
کســب وکار ایرانــی« 4 تــا 8 دی مــاه ســال جــاری برگــزار 

شــد.
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بی اخالقی جای میهن دوستی را نگیرد
عــزت اهلل فوالدونــد، مترجــم برجســته کشــور، پــس 
ــر  ــتان علی اکب ــود را از دس ــان خ ــوح و نش ــه ل از آن ک
ــالم  ــک و حجت االس ــه بی ــذار کارخان ــران، بنیانگ رفوگ
ســیدمحمود دعایــی دریافــت کــرد، بــرای دقایقــی 
بــه  امین الضــرب  حاج حســن  خدمــات  بــاب  در 
ســخنرانی پرداخــت. او گفــت: »کارنامــه شــادروان حــاج 
ــران و  ــه ای ــق او ب ــار از عش ــرب، سرش ــن امین الض حس
ــران واپســماندگی های  ــرای جب کوشــش های مــداوم او ب
اعتــالی  بــرای  تــالش  و  تجــدد  از چرخــه  کشــور 
ــه  ــه ب ــود ک ــت. او ب ــی اس ــدن جهان ــن و تم ــام میه مق
رغــم دشــمنی خشک اندیشــان خرافاتــی، کارخانــه 
ــا و  ــران آورد و خانه ه ــه ای ــد و ب ــیه خری ــرق از روس ب
ــه  ــود ک ــاز او ب ــرد و ب ــور ک ــران را من ــای ته خیابان ه

بــه منظــور انتظــام بخشــیدن بــه امــور بازرگانــی، اتــاق 
تجــارت تهــران را تاســیس کــرد کــه نیــای اتــاق بازرگانی 
امــروز اســت. همچنیــن او بــود کــه در اســتقرار اقتصــاد 
ــات  ــات او و اقدام ــل خدم ــید. تفصی ــران کوش آزاد در ای
روشــن بینانه اش البتــه در ایــن مختصــر مقــدور نیســت. 
ــه ضــروری اســت  ــن نکت ــادآوری ای ــدر ی ــن ق ــا همی ام
کــه این هــا در زمانــه ای صــورت گرفــت کــه در سراســر 
ــوی  ــه نح ــرد. ب ــداد  می ک ــوادی بی ــر و بی س ــران، فق ای
ــات  ــان حی ــی زاده، در زم ــوم تق ــته مرح ــه نوش ــه ب ک
ــران  ــدارس در ای ــالن م ــع کل محص ــرب، جم امین الض

ــود.« ــر ب ــزار نف ــدود دو ه ح
ــه  ــه همین گون ــرد ک ــاد ب ــد از ی ــه نبای ــزود: »البت او اف
ــد او  ــتی مانن ــال میهن دوس ــات امین الضــرب و رج اقدام
ــش  ــد دان ــه رش ــا ب ــد، نه تنه ــال های بع ــه در س ــود ک ب

ب گذشت  ن ال�ن ن دوره اهدای نشان ام�ی ه در سوم�ی پ
ن

آ�

 الهام دمیرچی

 تقدیر اتاق بازرگانی تهران 
از استارت آپ ها

 
محمدحسین امین الضرب، تاجر ایرانی دوره قاجار، اولین کسی بود که با وجود مخالفت های افراد متعصب، کارخانه 

برق را در ایران تاسیس کرد. او همچنین به سبب این که فنون ضرب سکه را در فرنگ آموخته بود، به عنوان مسئول 
ضرابخانه شاهنشاهی در زمان ناصرالدین شاه منصوب شد. اما یکی از مهم ترین کارهای او تاسیس اتاق تجارت در زمان 
قاجار بود که اتاق بازرگانی حال حاضر، نمونه رشدیافته همان چیزی است که امین الضرب آن را کلید زد. به همین دلیل 

هرساله اتاق بازرگانی تهران طی مراسمی ضمن تقدیر از کارآفرینان برتر، نشان امین الضرب را به آنان اهدا می کند.
در سومین دوره مراسم اعطای لوح، نشان و تندیس امین الضرب به چهره های برتر صنعت، معدن، بازرگانی و 

کشاورزی و تجلیل از پیشکسوتان و تولیدکنندگان که اتاق بازرگانی تهران هر ساله برگزار می کند، از 10 چهره 
اثرگذار تقدیر و تجلیل شد. اما نکته مهم در این میان، تجلیل از بنیانگذاران دو استارت آپ بود که نشان می دهد 

استارت آپ ها توانسته اند حضور خود را در جامعه کارآفرینی تا میزان مناسبی تثبیت کنند. در این مراسم از محمدجواد 
شکوری مقدم بنیانگذار سایت آپارات و فیلیمو و برادران محمدی )حمید و سعید( بنیانگذاران دیجی کاال نیز به عنوان 

استارت آپ های فعال و اثرگذار در فضای اقتصادی و فرهنگی کشور با اعطای لوح و نشان امین الضرب تجلیل شد.
در ابتدای این برنامه از استاد محمدعلی موحد و استاد عزت اهلل فوالدوند به خاطر پژوهش ها، تالیفات و 

ترجمه آثاری که از نظر فرهنگی و اقتصادی اثرگذار بوده و باعث آشنا شدن بیشتر جامعه ایرانی با مفاهیم 
اقتصادی چون رقابت، توسعه، آزادسازی و... شده است، با اهدای لوح و نشان امین الضرب تقدیر شد.

پس از آن سیدابوالقاسم مرتضوی بنیانگذار کارخانه آرد ستاره و از پیشکسوتان صنعت آرد کشور و لئون آهارونیان 
مدیرعامل شرکت ستی و از پیشکسوتان صنعت حمل ونقل با دریافت لوح و نشان امین الضرب مورد تجلیل قرار گرفتند.

در بخش صنعتگران نیز سلطان حسین فتاحی بنیانگذار کارخانه تولید لوازم خانگی امرسان و اکبر ابراهیمی 
رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پاکشوما لوح و نشان امین الضرب از اتاق تهران دریافت کردند.

در نهایت عباسعلی قصاعی مدیرعامل چینی زرین ایران و حمیدرضا هاشمی نیا موسس شرکت های تکوین الکترونیک، 
سام الکترونیک و سام سرویس موفق به دریافت لوح، نشان و تندیس امین الضرب به عنوان کارآفرینان ویژه شدند.
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و تخصــص در کشــور، بلکــه همچنیــن بــه تقویــت 
احســاس ایران دوســتی انجامیــد.«

ــود  ــای وج ــت: »از ژرف ــن گف ــه چنی ــد در ادام فوالدون
ــدوزی  ــت و مال ان ــرم و جنای ــی، ج ــدوارم بی اخالق امی
بــه هــر قیمــت کــه امــروز بــه کابــوس عاشــقان 
ایــن ســرزمین تبدیــل شــده اســت، نتوانــد جــای 
جوانــان  در  را  ایــران  بــه  خدمــت  و  میهن دوســتی 

بگیــرد.«

مشکالت اقتصادی امروز کشور، از 
امور فرهنگی مستقل و جدا نیست

دکتــر محمدعلــی موحــد از دیگــر چهره هــای نام آشــنای 
عرصــه فرهنــگ و تاریخ نــگاری کشــور بــود کــه در 
تقدیــر  وی  از  امین الضــرب  همایــش  دوره  ســومین 
ــوزه  ــش در ح ــار و تالیفات ــه آث ــد. وی ک ــل آم ــه عم ب
عرفان پژوهــی شــهره اســت و بــه ویــژه در شــناخت 
ــاب »خــواب  ــزی تالیــف ســترگی دارد و کت شــمس تبری
ــه  ــت، ب ــر درآورده اس ــته تحری ــه رش ــت« را ب ــفته نف آش
ــش  ــن همای ــت در ای ــاری نتوانس ــالت و بیم ــل کس دلی
ــر  ــراه ناش ــه هم ــد ب ــتاد موح ــاد اس ــد. دام ــور یاب حض
کتــب و تالیفــات ایــن عضــو فرهنگســتان زبــان و ادبیــات 
فارســی بــه نمایندگــی از دکتــر محمدعلــی موحــد لــوح 

افتخــار و نشــان امین الضــرب را دریافــت کردنــد.
محمــد واشــویی، ناشــر کتاب هــای اســتاد موحــد، 
در ســخنان کوتاهــی بــا بیــان این کــه ایــن مولــف 
ــام ســپاس خــود  معاصــر کشــور در بســتر بیمــاری پیغ
ــت:  ــد، گف ــراز کردن ــت نشــان امین الضــرب را اب از دریاف
»دکتــر موحــد بــر ایــن باورنــد کــه گره هــا و مشــکالت 
ــتقل و  ــی مس ــور فرهنگ ــور از ام ــروز کش ــادی ام اقتص
ــن  ــالت ای ــه معض ــاد وی، ریش ــه اعتق ــت و ب ــدا نیس ج
دو عرصــه، یکســان اســت. وی همچنیــن از توجــه و 
اهتمــام بخــش خصوصــی و اتــاق بازرگانــی بــه تجلیــل 
ــگان  ــار نخب ــور در کن ــگ کش ــه فرهن ــام آوران عرص از ن

ــد.« ــراز کردن ــود را اب ــی خ ــی قدردان کارآفرین
کــه  دعایــی  همچنیــن حجت االســالم ســیدمحمود 
ــر و نشــان  ــوح تقدی ــران، ل ــاق ته ــس ات ــراه رئی ــه هم ب
امین الضــرب را بــه دو پیشکســوت عرصــه فرهنگــی 
ــام  ــل از ن ــخنانی در تجلی ــی س ــرد، ط ــدا ک ــور اه کش
ــد در  ــی موح ــد و محمدعل ــزت اهلل فوالدون ــات ع و خدم
ــناخت  ــت: »ش ــران، گف ــرزمین ای ــی س ــالی فرهنگ اعت
امــروز فرزنــدان، مــردان و زنــان ایــران از بزرگانــی 
ــون  ــون و مدی ــا، مره ــزی و موالن همچــون شــمس تبری
ــف  ــته تالی ــه رش ــد ب ــر موح ــه دکت ــت ک ــاری اس آث

اســت.« درآورده 

سوپرمن واقعی من هستم
ــوح  ــه ل ــل ک ــوت حمل ونق ــان، پیشکس ــون آهارونی لئ
و نشــان خــود را از دســتان عــال میرمحمدصادقــی 

ــه در  ــوتانی ک ــر دو از پیشکس ــگریان، ه ــم عس و ابراهی
ــد،  ــه بودن ــرار گرفت ــر ق ــورد تقدی ــته م ــال های گذش س
ــا  ــریح فعالیت ه ــه تش ــخنانی ب ــی س ــرد، ط ــت ک دریاف
ــان  ــن از ایرانی ــت: »م ــت و گف ــود پرداخ ــات خ و خدم
ارمنی تبــار هســتم کــه در ســال 1309 در ســلماس بــه 
ــرک کــرده  ــده ام. در ســال 1316 ســلماس را ت ــا آم دنی
ــم و ســال های تحصیــل را در تهــران  ــه تهــران آمدی و ب

ــدم.« گذران
او ســپس توضیــح داد کــه پــس از اتمــام تحصیلــش در 
ــه گــذارش  ــی و در رشــته شــیمی، چگون هنرســرای عال
ــال  ــدود 12 س ــاد و ح ــاک افت ــگاه آب و خ ــه آزمایش ب
مدیریــت ایــن آزمایشــگاه را برعهــده گرفــت. آهارونیــان 
ــل  ــل و نق ــت حم ــد وارد صنع ــال های بع ــت در س گف
شــده و شــرکت او حمــل بزرگ تریــن بارهــای کشــور را 
بــر عهــده گرفتــه اســت. او گفــت: »بــرای حمــل بارهــای 
ســنگین کار بــه فورواردرهــای خارجــی ســپرده  می شــد. 
امــا مــا همــه تجهیــزات مــورد نیــاز را خریــداری و ایــن 

نیــاز را رفــع کردیــم.«
ــران  ــترک ای ــاق مش ــدازی ات ــپس از راه ان ــان س آهارونی
ــال  ــور در س ــن کش ــتقالل ای ــس از اس ــتان پ و ارمنس
ــگاه  ــال ها نمایش ــی س ــت: »ط ــرد و گف ــاد ک 1370 ی
کاالهــای ایرانــی را در ارمنســتان برگــزار کردیــم. امــا در 
ــزاری  ســال های گذشــته، ســازمان توســعه تجــارت برگ

ــرد.«  ــذار ک ــتان ها واگ ــه اس ــگاه را ب ــن نمایش ای
او در بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت: »در مقطعــی 
بــه آمریــکا ســفر کــردم. در ایــن ســفر مــردی بــه مــن 
گفــت کــه مــن ســوپرمن هســتم. پرســیدم ایــن تعبیــر را 
بــه چــه دلیــل بــه کار  می بــری و او توضیــح داد کــه هــر 
روز فهرســت خریدهــا را از همســرش دریافــت  می کنــد 
ــن رو  ــه ســوپر مارکــت  مــی رود و از ای ــد ب ــرای خری و ب
ــا  تعبیــر ســوپرمن را بــرای خــود مناســب دیــده بــود. ب
ایــن اســتدالل بایــد بگویــم بــه دلیــل فعالیــت در حــوزه 
ــوپرمن  ــنگین، س ــای س ــی کااله ــل و جابه جای حمل ونق

واقعــی مــن هســتم.« 
او در ادامــه ســخنانش تاکیــد کــرد: »تاکنــون این کشــور 
ــم  ــرک نخواه ــم ت ــس ه ــن پ ــرده ام و از ای ــرک نک را ت
ــل  ــرکت حمل ونق ــوای ش ــت ل ــون تح ــن اکن ــرد. م ک

ــر دارم.« ــر حقوق بگی ــتی400 نف س

می خواهیم یک برند ملی بسازیم
ــی از دو  ــدی، یک ــد محم ــم، حمی ــن مراس ــه ای در ادام
ــت  ــس از دریاف ــه دیجــی کاال پ ــرادر بنیانگــذار مجموع ب
اســحاق  دســتان  از  امین الضــرب  نشــان  و  لــوح 
پشــت  رئیس جمهــوری،  اول  معــاون  جهانگیــری، 
تریبــون ایســتاد و گفــت: »برگــزاری آییــن امین الضــرب 
ــه  ــه ای ک ــرای جامع ــان ب ــه کارآفرین ــان ب ــای نش و اعط
ــرای تشــویق فضــای کارآفرینــی  ــه الگــو دارد و ب نیــاز ب
ــت.  ــرورت اس ــک ض ــی، ی ــای مل ــه برنده ــاد ب و اعتم
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ــه  ــه اعتمــاد ب ــه مقول هــر کشــوری در مســیر توســعه ب
ــا برندهــای خــود  ــاز دارد. کشــورها ب ــی نی برندهــای مل
ــه از  ــم ک ــالش  می کنی ــم ت ــا ه ــوند و م ــناخته  می ش ش
دیجــی کاال یــک برنــد ملــی بــرای کشــورمان بســازیم.«

جایگاه دوم جهان در صنعت 
چینی را داریم

ــل  ــی، مدیرعام ــعلی قصاع ــم عباس ــن مراس ــه ای در ادام
ــان و  ــوح، نش ــن دوره ل ــه در ای ــران ک ــن ای ــی زری چین
تندیــس امین الضــرب را از معــاون اول رئیس جمهــور 
ــی  ــت چین ــگاه صنع ــخنانی جای ــرد، در س ــت ک دریاف
ــن  ــور چی ــس از کش ــه دوم و پ ــان را رتب ــران در جه ای
اعــالم کــرد و گفــت: »در حــال حاضــر ســاالنه در 
حــدود 50 هــزار تــن ظــروف چینــی در کشــور توســط 
ــده  ــه بازمان ــود ک ــد می ش ــی تولی ــد صنعت ــت واح هش
از 24 کارخانــه واحــد بــزرگ صنعــت چینی ســازی 
ــا کار و تــالش  ــران اســت. خوشــحالم کــه توانســتم ب ای
ــت  ــد کاالی باکیفی ــتغال و تولی ــاد اش ــبانه روزی، ایج ش
ایرانــی، امــروز از طــرف بخــش خصوصــی مــورد تقدیــر 

ــرم.« ــرار گی ق

کارآفرینان را دریابید
شرکت  سه  موسس  عنوان  به  حمیدرضا  هاشمی نیا 
الکترونیک، سام الکترونیک و سام سرویس که با  تکوین 
همکاری شرکت سامسونگ کره  جنوبی، تولید محصوالت 
لوح  دریافت  از  پس  دارد،  برعهده  را  ایران  در  برند  این 
جهانگیری، طی سخنانی  اسحاق  از  امین الضرب  نشان  و 
ابراز امیدواری کرد که با درایت مدیران سیاسی و همت 
گفت:  او  بازگردد.  ایران  اقتصاد  به  رونق  کارآفرینان، 
توسعه  و  پیشرفت  و  تولید  رونق  خواهان  »کارآفرینان 
عرصه  دلسوز  مردان  حمایت  نیازمند  و  هستند  کشور 
که  بگویم  سیاستگذاران  به  تریبون  این  از  باید  سیاست. 

کارآفرینان را دریابید که روزگار بسیار سختی است.«
خاطر  به  تهران  بازرگانی  اتاق  از  تقدیر  با  هاشمی نیا 
و  »خوشحال  گفت:  امین الضرب  مراسم  راه اندازی 
الیق تر  مطمئنم  و  تندیس  این  دریافت  از  سپاسگزارم 
بسیارند.  ایران  تجارت  و  صنعت  در  من  از  شایسته تر  و 
فرهنگ خوب  این  تداوم  با  تهران  بازرگانی  اتاق  می دانم 
بخش  اقتصادی  فعاالن  از  همچنان  کارآفرینی  تکریم 

خصوصی و کارآفرینان تجلیل خواهد کرد.«
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فناوری  های ایران ساخت
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بارور شدن نهال شهر هوشمند
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، در رویداد 
معرفی ناحیه نوآوری »شریف« که دانشگاه صنعتی شریف میزبان 
آن بود، گفت: »روزهای نخست در معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری یک پرسش کلیدی مطرح بود؛ این که چرا »سیلیکون 
ولی« در امریکا شکل گرفته اما در دیگر مناطق دنیا همچون 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس علیرغم سرمایه گذاری های 
کالن این موضوع محقق نشده است. تحقیقی در امریکا انجام 
دادند و پاسخ آن پرسش در ضرورت وجود یک زیست بوم مساعد 

برای کارآفرینی و نوآوری خالصه می شود.«
ستاری با بیان این که آنچه موجب می شود یک اقتصاد مبتنی 
بر دانش پا بگیرد زیست بوم مساعد کارآفرینی و نوآوری است، 
به تنهایی نمی تواند زمینه ساز شکل گیری  اظهار کرد: »دانش 
اقتصاد دانش بنیان باشد بلکه هر یک از حلقه های این زنجیره 
باید در کنار هم کار کند تا یک زیست بوم سازگار با ایده های 
نوآورانه، کارآفرینی و پژوهش کارآمد محقق شود.« ستاری در 
ادامه با اشاره به فعالیت های دانشگاه صنعتی شریف در حوزه 
کسب وکارهای دانش بنیان ابراز کرد: »جهت گیری های دانشگاه 
صنعتی شریف به سوی کسب وکارهای دانش بنیان و پهن کردن 
فرش زیست بوم کارآفرینی و نوآوری زیرپای دانشگاهیان و جوانان 
خالق بسیار خوب بوده و به یک الگوی مثال زدنی تبدیل شده 
است؛ نگاه استارت آپی به موضوعات می تواند ضمن حل مشکالت 
شهری زمینه ساز خلق ارزش افزوده و اشتغال شود.« معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری ناحیه نوآوری شریف را بخش مهمی 
از پیکره زیست بوم کارآفرینی و نوآوری دانست و ادامه داد: »با 
گسترش زیست بوم کارآفرینی و نوآوری که به رونق استارت آپ ها 
و کسب وکارهای دانش بنیان منجر شده، اکنون روح تازه ای در 
کالبد شهر دمیده شده است؛ این روح جدید، بارور شدن نهال یک 

شهر هوشمند و فناور را نوید می دهد.«
در ادامه این رویداد، پرویز حناچی، شهردار تهران، با بیان این که 
توسعه کسب وکارها فرصتی برای از بین بردن تهدیدهای فراروی 
دولت ها،  شدن  کوچک  و  تمرکز  »عدم  افزود:  است،  شهرمان 
خروج صنایع آالینده از شهر ها و توسعه بخش خصوصی سه 
تحول عمده ای بوده است که شهرهای کشورهای توسعه یافته را 
دستخوش تحول کرد و از آن تحت عنوان رنسانس شهری یاد 
می شود. در پایتخت نیز خروج صنایع از شهر فضاهای خالی و رها 
شده ای را به وجود آورده است که با توسعه و استقرار استارت آپ ها 

ضمن حل مشکالت می تواند جاذبه ایجاد کند.«
در ادامه این مراسم دو تفاهمنامه منعقد شد. نخستین تفاهمنامه 
در راستای توسعه ناحیه نوآوری شریف در تهران بود و دومین 
تفاهمنامه نیز در زمینه همکاری میان سازمان فناوری اطالعات 
دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک  و  تهران  شهرداری  ارتباطات  و 
زیرساخت های  و  ظرفیت ها  توسعه  هدف  با  شریف  صنعتی 
فناوری اطالعات و ارتباطات منعقد شد. ستاری و حناچی پس 
از این رویداد به کارخانه نوآوری آزادی رفتند تا از دستاوردها و 
توانمندی های استارت آپ های مستقر در این کارخانه بازدید کنند. 
کارخانه نوآوری آزادی تا پیش از این جزو اماکن متروکه شهر 
تهران بود اما با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

و شهرداری تهران اکنون به محلی برای استقرار استارت آپ ها، 
شتابدهنده ها و پرورش و فرآوری ایده های نوآورانه بدل شده است.

پارک فناوری پردیس معاونت علمی و 
یونیسف تفاهمنامه همکاری امضا کردند

تفاهمنامه همکاری پارک فناوری پردیس معاونت علمی با صندوق 
کودکان ملل متحد یونیسف با رویکرد توسعه طرح های نوآورانه در 

حوزه کودکان و تقویت نوآوری های دانش آموزی به امضا رسید.
پارک  رئیس  امضای مهدی صفاری نیا  به  تفاهمنامه ای که  در 
فناوری پردیس معاونت علمی و ویل پارکس مدیر دفتر یونیسف 
و  فناورانه  فعالیت های  از  حمایت  بر  طرفین  رسید،  تهران  در 

نوآورانه در حوزه کودکان تاکید کردند.
امضای  مراسم  در  تهران  در  یونیسف  دفتر  مدیر  پارکس  ویل 
این تفاهمنامه با اشاره به بازدید سه ماه گذشته خود از پارک 
فناوری پردیس معاونت علمی بیان کرد: »بسیار خوشحالم که 
در مدت کوتاهی پس از بازدید این تفاهمنامه به تایید وزارت امور 
خارجه ایران رسید و امروز توانستیم با بزرگ ترین پارک فناوری 
خاورمیانه سند همکاری را امضا کنیم.« وی به برنامه بلندمدت 
همکاری یونیسف با دولت جمهوری اسالمی ایران نیز اشاره کرد و 
گفت: »در راستای این برنامه، حمایت از نوآوری هایی که به وسیله 
کودکان یا برای کودکان انجام می شود، مورد حمایت قرار می گیرد 
و پارک فناوری پردیس معاونت علمی نقشی مهم در تحقق این 

هدف ایفا خواهد کرد.«
مهدی صفاری نیا، رئیس پارک فناوری پردیس معاونت علمی، 
نیز در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از ایجاد فرصت همکاری 
با یونیسف امضای این سند را نقطه آغازی برای همکاری های 
مشترک برشمرد و افزود: »با امضای این تفاهمنامه همکاری های 
مشترک در زمینه هایی از جمله توسعه زیست بوم نوآوری، جایزه 
دانش آموزی نور و نمایشگاه اینوتکس تعریف و اجرا خواهد شد.«

صندوق کودکان ملل متحد یونیسف، در دسامبر سال 1948 به 
توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و تصویب مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد ایجاد شد. فعالیت های یونیسف عمدتا 
در جهت ارائه کمک های الزم و حمایت از کودکان در کشورهای 

در حال  توسعه است.

مشارکت زنان در تمامی حوزه ها از 
شاخص های توسعه پایدار است

زینب حمیدزاده در اجالس بین المللی انرژی بوداپست پیرامون 
اهمیت نقش و جایگاه زنان در توسعه کشورها، گفت: »اهمیت 
قائل شدن برای نقش زنان در اقتصاد به عنوان نیمی از منابع 
انسانی موجود جوامع بشری می تواند موجب تسریع روند توسعه 
در جوامع انسانی شود.«  وی با اشاره به راهبرد دولت جمهوری 
اسالمی ایران در زمینه توانمندسازی زنان به عنوان بخش مهمی 
ارتقای  دنبال  به  راهبرد  »این  کرد:  عنوان  کشور  جمعیت  از 
رویکردهای موجود نسبت به موضوعات زنان، پرداختن به چالش ها 
و موانع پیش روی آنان است.« مشاور معاون رئیس جمهوری ایران 
در ادامه بر لزوم توجه به توانمندسازی زنان در بخش مالکیت های 
تجاری و سرمایه گذاری به جای تمرکز صرف بر به کارگیری زنان 
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در بخش انرژی پاک تاکید کرد.
شایان ذکر است حضور نماینده زن ایرانی در این اجالس بازتاب 
بسیار خوبی در میان شرکت کنندگان خارجی داشت، به گونه ای 
نمایندگان  و  سخنرانان  از  بسیاری  او،  سخنرانی  از  پس  که 
شرکت های خارجی حاضر در این اجالس از پیشرفت های زنان 

ایرانی و حضور آنان در عرصه های مختلف تقدیر کردند. 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر  یزدی،  رجبی  غالمعلی 
مجارستان، نیز در دیدار با اعضای هیئت کشورمان ضمن اشاره به 
سیاست های مجارستان در زمینه کاهش بهره گیری از انرژی های 
فسیلی و جایگزین ساختن انرژی های تجدیدپذیر در این کشور، 
اسالمی  بین جمهوری  زمینه های مشترک همکاری  بر وجود 
ایران و مجارستان از جمله تبادل دانش و تکنولوژی در خصوص 
انرژی های خورشیدی تاکید کرد و خواهان بهره برداری از این 

فرصت برای ایجاد مکانیزم های همکاری بین دو کشور شد.

اعطای تسهیالت ادامه تحصیل 
در دوره دکتری تخصصی به 

دانش آموختگان برتر دانشگاه ها 
بنیاد ملی نخبگان براساس آیین نامه »شناسایی و پشتیبانی از 
برای  را  ویژه ای  تسهیالت  دانشگاهی«  دانش آموختگان  برتر 
دوره  در  تحصیل  ادامه  برای  دانشگاه ها  دانش آموختگان  برتر 
دکتری اعطا می کند. مهم ترین نکات این تسهیالت به این شرح 
است: دانش آموختگان دوره کارشناسی  ارشد )یا دکتری حرفه ای( 
بهداشت،  وزارت  فناوری/  و  وزارت علوم، تحقیقات  تایید  مورد 
درمان و آموزش پزشکی می توانند از این تسهیالت استفاده کنند.

مورد  حرفه ای(  دکتری  )یا  کارشناسی  ارشد  دوره  دانشجویان 
تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی که حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1398، دوره 
کارشناسی  ارشد را با موفقیت به پایان برسانند نیز می توانند از 
این تسهیالت استفاده کنند. چنانچه افراد متقاضی ادامه تحصیل 
در رشته های مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
هستند، بنا بر اعالم آن وزارتخانه پذیرش از طریق این جایزه 
صورت نمی گیرد. متقاضیان استفاده از جایزه شهید احدی از 
تاریخ 97/10/09 تا 97/11/09 فرصت دارند اطالعات خود را 
به طور کامل در سامانه اطالعاتی بنیاد ملی نخبگان بارگذاری 
کنند. تسهیالت اعطایی به مشموالن به این شرح است: 1- معرفی 
آزمون در دوره دکتری  بدون  برای پذیرش  برتر  دانش آموخته 
تخصصی به دانشگاه ها و پژوهشگاه های برتر کشور، 2- اعطای 
جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان برای سال اول دوره دکتری 

تخصصی در صورت پذیرش از طریق جایزه شهید احدی.
برتر کشور  پژوهشگاه های  و  دانشگاه ها  به  را  برگزیدگان  بنیاد 
معرفی می کند و پذیرش نهایی برگزیدگان بر عهده دانشگاه/ 
پژوهشگاه است. دانش آموخته  برتر تا دو نیم سال تحصیلی بعد 
از برگزیده شدن فرصت دارد از یکی از دانشگاه ها/ پژوهشگاه ها 
پذیرش دریافت کند، در غیر این  صورت جایزه مذکور کان لم 
یکن تلقی می شود. دانش آموختگان دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
داخل کشور که حداکثر سه سال و دانش آموختگان دانشگاه های 
خارج از کشور که حداکثر شش سال از زمان دانش آموختگی آنان 

گذشته و وضعیت فعلی آنان دانش آموخته باشد و دانشجویان 
پایان  تا  حداکثر  که  کشور  داخل  پژوهشگاه های  و  دانشگاه ها 
شهریورماه سال 1398، دوره کارشناسی  ارشد را با موفقیت به 
پایان برسانند. دانش آموختگان باید اوال حد نصاب امتیاز الزم 
از فعالیت های نخبگانی را مطابق مقررات بنیاد به دست آورند 
دوره  در  متقاضیان  بین سایر  در  امتیاز  بیشترین  ثانیا حائز  و 
بررسی باشند. دانش آموختگان براساس امتیاز حاصل از مجموع 
فعالیت های نخبگانی در زمان تحصیل )و نه صرفا داشتن مقاله( 

می توانند از تسهیالت جایزه شهید احدی بهره مند شوند.
اطالعات  کامل  ثبت  به  منوط  دانش آموختگان  پرونده  بررسی 
تاریخ  تا  نخبگان  ملی  بنیاد  اطالعاتی  سامانه  در  متقاضی 
تعیین شده است و پس از این تاریخ هیچ اطالعاتی از فرد دریافت 
نمی شود. چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی 
اطالعاتی خالف واقع را بارگذاری کرده است، متقاضی نه فقط از 
این درخواست بلکه از تمامی تسهیالت بنیاد محروم می شود و 
عدم صداقت وی به دستگاه های ذیربط اعالم و به لحاظ حقوقی 

موضوع پیگیری می شود.
برای دریافت اطالعات بیشتر در این خصوص می توانید به بخش 
»تسهیالت و حمایت ها« در وبگاه بنیاد ملی نخبگان به نشانی 

www.bmn.ir مراجعه فرمایید.

بالکچین نظارت بر سیستم اقتصادی 
کشور را قوی تر می کند

علیرضا دلیری، معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت 
علمی، در راستای نقش فناوری بالکچین و تأثیر آن گفت: فناوری 
بالکچین یک انقالب در زیرساخت فناوری های مدرن است و به 
 Distributed( معنی یک دفتر اطالعاتی توزیع شده از اسناد
یا  تراکنش ها  همه  از  و   )Ledger Technology-DLT
رویدادهایی است که توسط اجزای تشکیل دهنده آن به شکل 
مشترک اجرا و ثبت می شود. این فناوری به سرعت میان صنایع 
و بخش های مختلف اقتصادی در حال گسترش است؛ خصوصا 
در صنعت مالی و بانکداری که با عنوان زیرساخت آینده خدمات 
نظام  تحول  در  مهم  مسائل  از  یکی  می شود.  یاد  آن  از  مالی 
پرداخت جهان و ایران گسترش و به کارگیری رمزارزها است. البته 
بیت کوین همه کارکرد رمزارزها و فناوری بالکچین نیست. برای 
همگام شدن با این فناوری باید ساختار کشور با تغییرات ایجاد 

شده منطبق شود.«
دلیری در راستای تنظیم قوانین و مقررات حوزه بالکچین در 
ایران گفت: »سرعت رشد فناوری همواره از سرعت قانون گذاری و 
تعیین تکلیف قانونی در تمامی کشورهای دنیا بیشتر است. همین 
مسئله باعث شده تا کشورها در صورت تاخیر در بررسی و تعیین 
تکلیف حقوقی و نهادی یک پدیده متضرر شوند؛ بنابراین نیاز است 
تا برای فناوری بالکچین و محصول برجسته آن یعنی رمزارزها و 
فناوری های مالی الزامات و چارچوب هایی ایجاد شود. این موضوع 
باعث می شود که کشورها عالوه بر بررسی تهدیدات آن برای نظام 
اقتصادی کشور، به مزایای آن برای اقتصاد و سیستم تبادالت مالی 
اشراف زیادی داشته باشند و بتوانند با بررسی همه جانبه قوانین 

مناسب برای این حوزه را تدوین کنند.«
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معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی افزود: »با 
توجه به سهم باالی بخش دولتی در اقتصاد ایران و مواردی نظیر 
جمعیت جوان، وجود متخصصین دانشگاهی، ضریب نفوذ قابل 
 قبول اینترنت و شبکه تلفن همراه در کشور، بسترهای الزم برای 
رشد فراگیر این پدیده در فضای اقتصادی و کسب وکار وجود دارد، 
اما به فعلیت رساندن این ظرفیت های بالقوه نیازمند بررسی و 
اقدامات کارشناسی دولت است.« وی با اشاره به مزیت های کشور 
برای تبدیل به قطب منطقه ای بالکچین گفت: »این موضوع در 
ضریب نفوذ قابل  قبول اینترنت و شبکه تلفن همراه در کشور، 
وجود متخصصین دانشگاهی، جمعیت جوان، بازار 80 میلیون 
داخلی و 600 میلیونی همسایه، موقعیت جغرافیایی منحصربه فرد، 
دسترسی ارزان تر به انرژی تاثیرگذار خواهد بود.« دلیری در راستای 
جایگاه فعلی حوزه بالکچین در کشور ما گفت: »بستر فناورانه و 
توانمندی های زمینه ای کافی در ایران وجود دارد اما نوظهور بودن 
این حوزه موجب عدم سرمایه گذاری کافی در ایران شده است. به 
همین منظور استارت آپ های کمی نیز در این حوزه فعال هستند. 
سابقه کارآفرینی موفق در حوزه بالکچین نیز در ایران نداریم، با 
این  وجود ورود برخی از آزمایشگاه های نوآوری در حوزه تحقیق 
و توسعه به بالکچین ورود پیدا کرده اند.«  وی به عنوان مدل 
پیشنهادی زیست بوم بالکچین در ایران به حوزه های رمز ارز، 
احراز هویت دیجیتال، سالمت، تحقیق و آموزش اشاره کرد. حوزه 
رمزارز شامل استخراج رمزارز، تولید رمزارز مشترک بین المللی بین 
ایران و کشورهای همسایه، ترویج به کارگیری رمزارزها از طریق 
زیر ساخت ها و سرویس های عمومی مانند همراه اول، ایرانسل، 
سرویس های پستی و تمامی سرویس های عمومی کشور و حتی 
بازی های رایانه ای ساخت داخل و سامانه های تجارت الکترونیک 
از ظرفیت های نهادهای عمومی غیردولتی برای  کاال، استفاده 
استفاده از رمزارزها در تبادالت درون و برون سازمانی خود است.«

به گفته معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی 
این معاونت در راستای توسعه و تقویت زیست بوم بالکچین و 
رمزارز، انعقاد تفاهمنامه با بانک مرکزی با تاکید بر بازار پولی و 
بانکی کشور، برقراری ارتباط با فعاالن حوزه بالکچین و رمزارزها 
و راه اندازی مراکز شتابدهی با رویکرد شتابدهی کسب وکارهای 
مبتنی بر بستر بالکچین در حوزه های اولویت دار کشور و نیز 
کسب وکارهای توسعه رمزارزها را در اولویت برنامه های خود قرار 
داده و اجرایی کرده است. وی در توضیح دیگر اقدامات معاونت 
علمی در حوزه بالکچین بیان کرد: »با حضور مستمر و موثر در 
کارگروه تخصصی دولت در زمینه فناوری زنجیره بلوکی رمزارزها 
با رویکرد سیاستگذاری حوزه بالکچین و رمزارزها و ارائه گزارش ها 
این خصوص،  در  به مجموعه دولت  پیشنهادهای تخصصی  و 
اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است. بی شک حمایت 
مادی و معنوی دولت در این حوزه نتایج بسیار مثبتی را برای 

کشور به دنبال خواهد داشت.«

حمایت از شرکت های خالق برای حضور 
در نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته 

نمایشگاهی  صنعت  صاحب  کشورهای  تمامی  در  هرساله 
دنیا، نمایشگاه هایی به  منظور ترویج صنعت سفر و گردشگری 

برگزار می شود که به  عنوان ابزاری مناسب برای به رخ کشیدن 
داشته های فرهنگی، تاریخی، طبیعی یا صنعتی آن کشور به کار 

گرفته می شوند.
شناساندن ظرفیت های توریستی در کشورهایی که در این زمینه 
موفق عمل کرده اند موجب شده است تا صنعت گردشگری به یکی 
از مهم ترین یا حتی در بعضی موارد به اصلی ترین منبع درآمدهای 
ارزی این کشورها بدل شود. ولی آنچه در این بین مسلم و مسجل 
است، این است که این کشورهای موفق در شناسایی و یافتن 
پتانسیل های گردشگری سرزمین خود صحیح عمل کرده و در 
فروگذار  از هیچ تالشی  نیز  به سایر کشورها  آن ها  شناساندن 
نکرده اند و در راستای این حرکت خود از نمایشگاه ها نیز به  عنوان 
یک ابزار بسیار مهم که در سطح بین المللی رسما پذیرفته شده اند، 

بهره می جویند.
برپایی نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و هتلداری ایران در 
حقیقت این فرصت را برای تمامی سازمان ها، اتحادیه ها، تشکل ها، 
شرکت ها و همچنین افرادی که به نوعی در ارتباط با این صنعت 
هستند، ایجاد کرده تا امکان معرفی و ارائه توانمندی ها و امکانات 
خود را هم به عموم مردم و هم به موسسات و سازمان های مرتبط 

به  دست آورند.
رویداد  تنها  وابسته  صنایع  و  گردشگری  بین المللی  نمایشگاه 
و  گردشگری  صنعت  حوزه  در  کشورمان  نمایشگاهی  رسمی 
 UNWTO هتلداری است که در تقویم سازمان جهانی گردشگری
به ثبت رسیده و مورد تایید و توجه سازمان مذکور است. هرساله 
اسامی شرکت کنندگان در این نمایشگاه از سوی برگزارکننده در 
اختیار UNWTO قرار می گیرد و حضور در آن به عنوان یک 
رکورد از سوی سازمان فوق الذکر در سوابق شرکت کنندگان ثبت 
می شود. به عالوه این نمایشگاه تنها نمایشگاه در حوزه صنعت 
گردشگری و هتلداری در تهران است که مجوز قانونی سازمان 

توسعه تجارت را داراست.
به همین منظور دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های 
خالق به منظور توسعه و ترویج فعالیت شرکت های خالق، از 
حضور ایشان در این نمایشگاه در قالب اجاره غرفه با تامین 50 
درصد از هزینه ها تا سقف بیست میلیون ریال حمایت به عمل 

می آورد.

چهارمین نمایشگاه بین المللی لجستیک و 
زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته

پیشرفته  و حمل ونقل  فضایی  فناوری های حوزه  توسعه  ستاد 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد چهارمین 
نمایشگاه بین المللی لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات 
دائمی  محل  در  جاری  سال  بهمن ماه   16 تا   13 را  وابسته 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار کند.
در این نمایشگاه بین المللی، »آخرین دستاوردها، تکنولوژی ها، 
همچنین  و  مرتبط«  زمینه های  در  تجربیات  و  اطالعات 
»پتانسیل های موجود در دنیا در حوزه های لجستیک، مدیریت 
زنجیره تامین و صنعت حمل ونقل« به نمایش گذاشته می شود. 
این نمایشگاه با هدف »بهره گیری مناسب از ظرفیت های موجود 
در کشور«، »برقراری تعامل و ارتباط بین شرکت ها و سازمان های 
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فعال در این حوزه« و »ایجاد زمینه های بهره وری، اشتغالزایی و 
کارآفرینی در سال حمایت از کاالی ایرانی« در تهران به همت 
بخش خصوصی و با حمایت وزارت راه و شهر سازی و ستاد توسعه 
فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی برگزار 

می شود.

رشد 68 درصدی ایران در ثبت 
پتنت فناوری نانو در سال 2018

در سال 2018 جمعا 13 هزار و 50 ثبت پتنت نانو در دو دفتر 
امریکا و اروپا انجام شد که ایران با ثبت 42 پتنت و رشد 68 

درصدی نسبت به سال قبل در رده بیست ویکم دنیا قرار دارد.
سال  از   )statnano.com( استت نانو  اطالعات  و  آمار  پایگاه 
2010 با استفاده از روش  های علمی و با استفاده از یک عبارت 
نانو  جست و جوی مناسب به استخراج آمار و اطالعات فناوری 
و  محققان  مرجع  و  می پردازد  آن ها  انتشار  و  معتبر  منابع  از 

سیاستگذاران در دنیا به حساب می  آید.
حوزه  در  اختراعاتی   )18110 ISO/TS( ایزو  استاندارد  مطابق 
فناوری نانو قرار می گیرند که حداقل دارای یک ادعا مرتبط با 
فناوری نانو باشند یا بر اساس کدهای طبقه بندی IPC دارای کدی 
مرتبط با حوزه فناوری نانو باشند. بر اساس این تعریف، در سال 
2018 در کل 13 هزار و 50 ثبت اختراع نانو در دو دفتر ثبت 
پتنت امریکا )USPTO( و اروپا )EPO( انجام شده است که از این 

تعداد سهم USPTO، تعداد 11 هزار و 280 ثبت پتنت بود. 
سهم پتنت های فناوری نانو از کل پتنت های ثبت شده قابل توجه 
نبوده و در چند سال اخیر رشد اندکی داشته و بین 2/5 تا 3 
 درصد بوده است. این در حالی است که این سهم برای مقاالت 
علمی حدود 10 درصد است. این آمار نشان می دهد که همچنان 
انتشار  نانو در حد  سهم بیشتری از دستاوردهای علمی حوزه 

مقاالت علمی بوده و به مرحله نوآوری و فناوری نرسیده است.
در سال 2018 بیش از نیمی از ثبت پتنت در حوزه فناوری نانو 
در USPTO متعلق به امریکا بوده و این کشور در EPO نیز بعد 
از ژاپن در رده دوم قرار دارد. بعد از امریکا کشورهای شرق آسیا 
رده های بعدی را به خود اختصاص داده اند که نشان دهنده توجه 

خاص این کشورها به بازار فناوری نانو در امریکا و اروپاست.
از میان پنج کشور اول در تولید علوم نانو، هند با 66 ثبت پتنت در 
رده هفدهم و ایران با 42 ثبت در رتبه بیست ویکم قرار دارند. ایران 
در سال گذشته حدود 68 درصد در تعداد ثبت پتنت فناوری نانو 
رشد داشته و رتبه خود را در این شاخص بهبود داده است. این 
تعداد درخواست حدود 27 درصد از کل ثبت پتنت ایران در 
USPTO را در سال 2018 شامل می شود و از این منظر یعنی 
»سهم پتنت های نانو از کل پتنت های یک کشور« در رده اول قرار 
گرفته و بعد از آن عربستان با 18 درصد قرار دارد که نشان دهنده 

توجه بیشتر این کشورها به این حوزه از فناوری است.

هفتمین فراخوان حمایت از طرح های 
دارای پتانسیل تجاری سازی

فراخوان  هفتمین  علمی  معاونت  نانو  فناوری  توسعه  ستاد 
حمایت از طرح های دارای پتانسیل تجاری سازی را منتشر کرد. 

عالقه مندان تا یکم اسفند 97 برای ثبت طرح های خود در این 
فراخوان فرصت دارند.

برنامه نانومچ با رویکرد حمایت از طرح های به نمونه اولیه رسیده 
در حوزه فناوری نانو، هر سال طی فراخوان هایی اقدام به دریافت 
طرح های متقاضیان می کند. فناوران، شرکت های نوپا، پژوهشگران 
و جامعه دانشگاهی به  عنوان طرف عرضه و شرکت های صنعتی و 
سرمایه گذاران خطرپذیر و مستقل به  عنوان طرف تقاضا از جمله 

مخاطبان این برنامه هستند.
پس از موفقیت در شش برنامه گذشته، در حال حاضر هفتمین 
دوره از برنامه نانومچ در حال اجراست که در همین راستا، دومین 
فراخوان دریافت طرح در این دوره تا یکم اسفندماه ادامه خواهد 
داشت. عالقه مندان می توانند در این بازه زمانی، از طریق لینک 

ثبت طرح، نسبت به ثبت طرح خود اقدام کنند. 
پس از داوری درخواست ها بر اساس معیارهای ارزیابی برنامه، 
طرح هایی که پتانسیل تجاری سازی داشته باشند، وارد برنامه 
از  مجموعه ای  برنامه،  در  پذیرفته شده  طرح های  می شوند. 
تسهیالت و حمایت ها را در بازه زمانی مشخص، بنا به نیاز هر 
طرح دریافت می کنند تا بتوانند نمونه اولیه خود را توسعه داده 
و آماده ورود به صنعت و معرفی به سرمایه گذار شوند. ارزیابی 
طرح های دریافتی، براساس زمان ثبت در سامانه انجام می گیرد و 
طرح هایی که زودتر به ثبت رسیده باشند، در اولویت بررسی قرار 
خواهند گرفت. متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر، می توانند از 
طریق پست الکترونیکی info@nanomatch.ir یا شماره تلفن 
66523602-021 )داخلی 3( با دبیرخانه برنامه تماس حاصل 
برنامه برگزار شده  از  از سال 1392 تاکنون شش دوره  کنند. 
است که طی این شش دوره، 1079 طرح از حوزه های مختلف 
صنعتی از سراسر کشور دریافت شده است. از میان 328 طرح 
دعوت شده به جلسه حضوری، 106 طرح در برنامه، پذیرش اولیه 
شده اند. طرح هایی که در برنامه، پذیرش اولیه می شوند در گام 
اول برای دریافت تاییدیه نانومقیاس به واحد بررسی ستاد توسعه 
فناوری نانو معاونت علمی ارجاع داده می شوند. در طول بازه زمانی 
شش ساله از شروع به کار برنامه تا مهر 1397، تعداد 30 طرح 
موفق به پذیرش نهایی در برنامه و بهره مندی از حمایت های 

نانومچ شده اند.

مشکالت پیش روی توسعه 
شتابدهنده ها مرتفع می شود

در نشست مسئولین معاونت علمی و نماینده مجلس شورای 
رفع  بر  استارت آپ ها  و  شتابدهنده ها  نمایندگان  با  اسالمی 

مشکالت پیش روی توسعه شتابدهنده ها تاکید شد.
برخی از نمایندگان شتابدهنده ها و شرکت های دانش بنیان با 
سید عبدالمجید شجاع معاون پارلمانی معاونت علمی و سیده 
فاطمه حسینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
دیدار کرده و مشکالت پیش روی توسعه کسب وکار خود را مطرح 

کردند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اهداف 
برگزاری این نشست، گفت: »هدف از برگزاری نشست با نمایندگان 
شرکت های دانش بنیان و شتابدهنده ها، آشنایی با مشکالت پیش 
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روی آن ها و رفع این معضالت است. در مجلس شورای اسالمی 
تالش های زیادی برای رفع این مشکالت و اصالح قوانین موجود 
در حوزه تجارت است تا کسب وکارهای نوین بتوانند بدون دغدغه 
به کار خود ادامه دهند.« به گفته حسینی، یکی از مهم ترین 
قوانینی که به توسعه این نوع کسب وکارها کمک می کند، قانون 
مالکیت معنوی است که این قانون در مجلس شورای اسالمی 
در حال اصالح و نهایی شدن است. وی ادامه داد: »یکی دیگر از 
قوانین خوب در این حوزه، تخصیص 40 درصد اعتبارات شرکت ها 
و موسسات اعتباری دولتی به دانشگاه هاست که با اجرای کامل 

این قانون مبلغ قابل توجهی به این حوزه اختصاص می یابد.«
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به برگزاری 
توسعه  »برای  گفت:  فین تک ها  مشکالت  رفع  برای  جلسه ای 
فعالیت فین تک ها نیز با بانک مرکزی مذاکراتی داشتیم تا نحوه 

عملکرد این نهاد در برخورد با فین تک ها اصالح شود.«
حسینی در خصوص اجرای فیلترینگ شبکه های مجازی در کشور 
تصریح کرد: »مجلس شورای اسالمی با اجرای فیلترینگ به دلیل 
ایجاد اختالل در کسب وکارهای نو مخالف است و تمام تالش خود 
را برای جلوگیری از فیلترینگ این شبکه ها انجام می دهد. باید 
به نوعی تالش کنیم که کمترین میزان دخالت دولت در حوزه 
کسب وکارهای نو شکل بگیرد و بخش خصوصی بدون حضور و 

دخالت دولت توسعه یابد.«
اصالح قانون تجارت، قوانین حوزه بیمه و مالیات و ایفای نقش 
تنظیم گری دولت در حوزه فناوری و عدم دخالت دولت در توسعه 
نمایندگان  مهم ترین خواسته های  عنوان  به  نو  کسب وکارهای 

شرکت های دانش بنیان و شتابدهنده ها عنوان شد.

بخش خصوصی در صنایع خالق 
همچون سپاه فرهنگی عمل می کند

سید محمدحسین سجادی نیری، دبیر کارگروه برنامه توسعه 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  زیست بوم شرکت های خالق 
جمهوری در اختتامیه چهارمین دوره جایزه فیروزه گفت: »در 
این جشنواره طی دوره های گذشته هر سال با اتفاق جدیدی 
استارت آپ های  شاهد حضور  نیز  دوره  این  در  بوده ایم.  مواجه 
فرهنگی هستیم. حوزه صنایع خالق و فرهنگی یکی از فرصت ها 
و ابزارهای جدی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.« وی توضیح 
داد: »با توجه به این که ما به دنبال تاب آوری اقتصاد ایران در 
مقابل نامالیمات سیاسی هستیم، به نظر چیزی بهتر از صنایع 
خالق و فرهنگی وجود ندارد. ضمن این که ما به دنبال ابزاری 
درون زا و برون نگر برای اقتصاد نیز هستیم. این صنایع از درون 
کشور می جوشد، پس وابستگی به تحریم ها و شرایط و نامالیمات 
سیاسی ندارد. اتفاقا جنبه های سیاسی مقتدرانه ای دارد که به 
توسعه اقتصادی کشور ما کمک می کند.«  سجادی نیری با اشاره 
به این که در ادوار گذشته فقدان نگاه به صنایع فرهنگی در کشور 
احساس می شد، گفت: »در شرایطی که با حفظ چارچوب های 
فرهنگی بتوانیم از فرهنگ برای کشور اقتصادی بالنده ایجاد کنیم، 
حضور استارت آپ های فرهنگی یک فرصت است. حوزه صنایع 
فرهنگی کمک می کند تا دولت بتواند بخشی از فعالیت هایی را که 
در این عرصه باید اتفاق بیفتد، بر دوش فعاالن این حوزه بسپارد. 

در عمل این افراد می توانند به عنوان سپاهی در حوزه فرهنگ 
فعالیت کرده، کمک کنند و شکوفایی اقتصادی را برای ایران رقم 
بزنند.« وی با اشاره به ارزش دو هزار و 250 میلیارد دالری ارزش 
صنایع خالق دنیا در سال 2013 گفت: »کشور ما یک درصد 
جمعیت دنیا را تشکیل می دهد و مستقل از غنای فرهنگی و 
ادبیات کشور، انواع و اقسام قومیت های فرهنگی، پوشش، غذا، 
تنوع های مختلف در این مرزوبوم و صرفا ناظر به مزیت جمعیتی 
کشور باید در سال 2013 سهم صنایع خالق 20 میلیارد دالری 
را به خود اختصاص می دادیم.«  دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم 
و هویت ساز معاونت علمی بیان کرد: »این معاونت همراه با وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان پرچمدار حوزه فرهنگی کشور 
تالش دارد برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق را به  عنوان 
یک برنامه ملی و محوری برای حمایت از استارت آپ های حوزه 
فرهنگی در نظر گرفته و با کمک یکدیگر از حوزه شرکت های 

پویای حوزه فرهنگی حمایت ویژه داشته باشد.«
چهارمین دوره نمایشگاه و جایزه فیروزه ویژه تولیدات داخلی 
کاالهای  فرهنگی،  هدایای  اسباب بازی،  نوشت افزار،  حوزه  در 
فرهنگ محور خانواده، پژوهش ها و استارت آپ های فرهنگی، با 
حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی 

12 تا 16 دی ماه در بوستان گفت وگو برگزار شد.

ثبت نام برای بهره مندی از کمک هزینه 
عزیمت به عتبات عالیات

اجرای  راستای  در  نخبگان  ملی  بنیاد  می رساند  اطالع  به 
برنامه های فرهنگی خود قصد دارد در سال جاری کمک هزینه 
عزیمت به عتبات عالیات را به تعدادی از دانشجویان مشمول 
پشتیبانی تحصیلی بنیاد در سال تحصیلی جاری پرداخت نکند. 
در این خصوص توجه به این نکات ضروری است: 1- مبلغ این 
کمک هزینه به ازای هر مشمول، حداکثر پانزده میلیون ریال است 
که در صورت همراهی همسر در سفر، به حداکثر بیست میلیون 
ریال افزایش خواهد یافت. 2- این کمک هزینه به افرادی پرداخت 
بهره مندی  می شود که در سال تحصیلی 98-1397 مشمول 
از تسهیالت دانشجویی بنیاد ملی نخبگان هستند و پیش تر از 
تسهیالت بنیاد برای سفر عمره مفرده یا عتبات عالیات بهره مند 
نشده اند. 3- با توجه به محدودیت بودجه، ظرفیت بهره مندی از 
این تسهیالت محدود است؛ از این رو مشموالن این کمک هزینه 
پس از ثبت نام، از طریق قرعه کشی انتخاب خواهند شد. 4- هر 
این  از  بهره مندی  درخواست  برای  شرایط،  مشموالن  از  یک 
تسهیالت، الزم است از اول تا پنجم بهمن ماه سال جاری، پس 
درخواست   Sina.bmn.ir نشانی  به  سینا  سامانه  به  ورود  از 
ثبت  در بخش  را  عالیات  عتبات  به  اعزام  اعتبار  از  بهره مندی 
درخواست، جایزه های فرهنگی ثبت کنند. در این مرحله نیاز 
به درج مستندات هزینه کرد نیست و در مراحل بعدی، مدارک 

هزینه کرد، از طریق سامانه دریافت خواهد شد.
در سال جاری بنیاد کاروانی برای اعزام به عتبات عالیات نخواهد 
اعزامی  کاروان های  طریق  از  می توانند  متقاضیان  و  داشت 
دانشگاه ها یا سایر کاروان های تحت نظارت مستقیم سازمان حج و 

زیارت، عزیمت و کمک هزینه خود را از بنیاد دریافت کنند.
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کد پستی 10 رقمی:                                                                                                            
تلفن ثابت:                                                                                                                               
تلفن همراه:                                                                                                                                   

نام و نام خانوادگی:

........................................................................................................................ نشــانی: 

.....................................................................................................................................

.......

 6 شماره دوره اشرتاک: 

 12 شامره 	 	

تعداد درخواستی: .....................



برگه اشتراک ماهنامه دانش بنیان

ــی  ــک مل ــاب: 2170219006003 بان ــماره حس ــه ش ــتراک را ب ــغ اش مبل
ــاوری  ــارک فن ــی پ ــای اختصاص ــام درآمده ــا ن ــن« ب ــعبه روده »ش
پردیــس معاونــت علمــی و فنــاوری واریــز و فیــش واریــزی و شــماره 
پیگیــری را بــه شــماره تلفــن: 88612403 یــا پســت الکترونیکــی: 

Email: pr@isti.ir ارســال نماییــد.
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هزینه اشتراک 6 شماره:
 برای ارسال به تهران:........................................... 530.000 ریال

 برای ارسال به سایر شهرستان ها:................... 560.000 ریال

هزینه اشتراک 12 شماره:
 برای ارسال به تهران:........................................... 990.000 ریال

 برای ارسال به سایر شهرستان ها:.................... 1.020.000 ریال

کســانی کــه بــه هــر نحــو بــا معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ارتبــاط 
دارنــد و دانشــجویان، محققیــن، اســاتید، فنــاوران و شــرکت های دانش بنیــان 

ــوند.  ــد ش ــف 50% بهره من ــر از تخفی ــدرک معتب ــه م ــا ارائ ــد ب می توانن

این تخفیف فقط شامل نشریه می شود و از هزینه ارسال پستی کسر نمی شود.



 حل مشکالت عصر جدید 
به دست علوم میان رشته ای

امروز، در میان نخبگان، به ویژه آن ها که بخشی از تحصیالت خود را در دانشگاه های برتر جهان 
گذرانده اند، کسی نیست که از پیوند علوم و پدید آمدن دانش های میان رشته ای در رشد علوم و 
تکنولوژی سخن به میان نیاورد. امروز جامعه جهانی نیازهایی دارد که هیچ یک از علوم به تنهایی 

قادر به پاسخگویی به آن نیازها نیست و محصوالت برآمده از تعامالت میان رشته ای است که توانسته 
قدرت علم را در جهان سربلند کند. علی موسوی  شائق، اهل مشهد، کارشناس مهندسی مکانیک از 
دانشگاه یزد، کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد است و دکتری مکانیک از دانشگاه 
NTU سنگاپور دارد. او پس از اخذ دکترا، دو سال پژوهشگر آژانس تحقیقاتی سنگاپور و دو سال 

محقق دوره مشترک دانشگاه هاروارد و MIT در امریکا در زمینه مهندسی پزشکی بود. موسوی  شائق 
استادیار دانشکده پزشکی واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عضو مرکز 
تحقیقات ارتوپدی است. او که اهل ادبیات و اندیشه نیز هست، در مطالعات خود به سمت دستیابی 

به روش های آسان تشخیص زودهنگام سرطان متمایل شده است. در این گفت و گو به مطالعات 
میان رشته ای مکانیک و علوم پزشکی و تالش های وی برای رسیدن به فناوری های نوین پرداخته ایم.

گفت و گو با علی موسوی شائق - صفحه22




