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مقاله ها پاسخ  به کدام مسئله کشورند؟
فصل مشترک سخن بسیاری از نخبگان فرنگ رفته این است که دانش در کشور ما مسئله محور 
نیست و استادان تولید فله ای مقاله برای ارتقای خود را به حل مسئله واقعی ترجیح می دهند. 
چه بسا نمی توانند مسائل واقعی را شناسایی کنند. از این رو ما در دانشگاه های کشور با ماکتی 

از دانشگاه های غرب مواجه می شویم. سخن از دانش بومی گفته ولی مرزهای آن با دانش جهانی 
برای ما روشن نیست و در نهایت به دانش غربی مطلق یا اختراع دوباره چرخ متمایل می شویم. در 
این باره سخن بسیار است. در این گفت وگو، حسین جوشقانی، دانش آموخته کارشناسی مهندسی 
برق و کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شریف و دکتری اقتصاد دانشگاه شیکاگو از وضعیت دانش 
اقتصاد در کشور، کوشش برای مهاجرت وارونه، چگونگی رونق صنعت و حل بحران علوم انسانی 

کشور با چکش فنی می گوید. روحیه هنری جوشقانی از بدو ورود به دفتر کارش در دانشگاه شریف 
هویداست. او متولد 1363 و استادیار مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف است.

گفت و گو با حسین جوشقانی - صفحه22
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هرچند در این ره گذر نباشد

ناصرخسرو قبادیانی
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پرونده

استارت آپ های ایرانی روزهای سختی را پشت سر می گذارند. سرویس های زیربنایی که آن ها برای توسعه 
کسب وکارشان نیاز دارند، اغلب خارجی هستند و هر روز خبر ممنوع شدن یکی از آن ها برای ایرانی ها به گوش 

می رسد و تنشان را می لرزاند. حاال رکود اقتصادی در داخل در پیوند با این محدودیت های ظالمانه بین المللی کار را 
برای استارت آپ ها و کسب وکارهای نوپا و دانش بنیان ایرانی بیش از هر زمان دیگری سخت کرده است. اما در همین 
روزهای سخت محرومیت از سرویس های بین المللی باز خبرهای امیدوارکننده  هم به گوش می خورد. خبرهایی که 
نشان می دهد کسب وکارهای نوآور ایرانی در این زمانه تنگ، دست یکدیگر را رها نمی کنند و در حد وسع و توان 
خود به یاری هم می شتابند. در این پرونده نگاهی انداخته ایم به مهم ترین محرومیت ها و محدودیت های خارجی 

استارت آپ های داخلی و همین طور راهکارهای جایگزینی که آن ها برای دور زدن این موانع در پیش گرفته اند.

ا�ن چطور �ب حمدودیت های  استارت آپ های ا�ی

زه خار�ب مواجه یم  شوند؟ �ت

 همدلی اکوسیستم 
استارت آپی در روزهای سخت تحریم
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هدایت و حمایت

پیوند دیدنی آسمان 
و زمین در بام 

خرم آباد

ن لرستان  رصدخانه اکس�ی

در قالب طرح الکن میل، 

ا�ن کرد ان را �ج ستاره شنایس ا�ی

پریسااماموردیلو
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وهشکده  ژ وهشگر �پ ژ �پ

یف:   ه �ژ
گ

سیاستگذاری دانش�

»فرار مغزها« 
سیاسی ترین اصطالح 
چهل سال اخیر است
سال هاست آمارهای مختلفی از مهاجرت دانشجویان 

به دیگر کشورها مطرح می شود. برخی این روند را یک 
شرایط بحرانی توصیف کرده اند و بر این باورند که تاکنون 
٧٠ درصد از رتبه های برتر کنکور و مدال آوران المپیادها 

از کشور خارج شده اند و برخی دیگر نیز می گویند 
وضعیت مهاجرت دانشجویان و نخبگان به دیگر کشورها 
طبیعی است و هیچ جای نگرانی در این باره وجود ندارد.

بهرام صلواتی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده سیاستگذاری 
دانشگاه شریف، درباره واژه »فرار مغزها« گفت: »فرار 

مغزها سیاسی ترین اصطالحی است که در حوزه مهاجرت 
در این چهل سال کاربرد داشته و سوءاستفاده های 

زیادی از این اصطالح صورت گرفته است. این عبارت 
با مقاصد سیاسی و اجتماعی در شبکه های مجازی و 
برخی رسانه های جمعی مورد استفاده قرار می گیرد.«

16 پیوند دیدنی آسمان و زمین در بام خرم آباد/ پریسا امام وردیلو 

»خودتحریمی«، ما را محدود کرده است/ / مریم طالبی  64

28 »فرار مغز ها« سیاسی ترین اصطالح چهل سال اخیر است 
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ر حممد، بنیانگذار  گفت و گو �ب س�پ

توق  یع �پ و مد�ی عامل شبکه اج�ت

آزادهخیرآبادی

راهی که با سه 
تغییر مسیر، نهایتا 
به پاتوق رسید

قطعایکیازبازارهایپرطرفداردرایران،شبکههای
اجتماعیهستندکهاینروزهابااستقبالخوبیازطرف
کاربرانروبهروشدهاند.یکیازشبکههایاجتماعیداخلی
کهبهگفتهمدیرعاملشبهواسطهاینکهتمرکززیادی
رویبازیوسرگرمیوتعاملکاربراندارد،ازاستقبال
خوبیدرمیانکاربرانایرانیبرخورداراست،پاتوقنام
دارد.بامدیرعاملوبنیانگذارشبکهاجتماعیپاتوق

گفتوگوییدربارهمسیررسیدنبهاینایدهواستارتآپ،
همچنینوضعیتکنونیاینکسبوکارانجامدادهایم.

استارتآپ
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کت تواکن  میالد نوری، مد�ی �ش

تک در گفت و گو �ب دانش بنیان:

»خودتحریمی«، ما را 
محدود کرده است

  مریم طالبی

با وجود تحصیل در رشته مهندسی مکانیک، بیش از ۱4 سال 
در حوزه برنامه نویسی فعالیت دارد و همچنین به واسطه حضور 

در کسب و کارهای مختلف و استارت آپ هایی که راه اندازی 
کرده است، در حوزه کسب و کار هم ید طوالیی دارد. میالد 

نوری متولد سال 64 است و هم اکنون به عنوان مدیر شرکت 
توکان تک و بنیانگذار استارت آپ پونز، مشغول فعالیت است. 

شرکت توکان تک )فناوران توکان( در زمینه طراحی 
و توسعه نرم افزارهای همراه فعالیت دارد و استارت آپ 
پونز هم درواقع یک اپلیکیشن مکان محور است که در 

شهرهای مختلف ایران فعال است. درباره چالش هایی که 
تحریم ها در اکوسیستم استارت آپی و دانش بنیانی به بار 
آورده اند و راه های غلبه بر این چالش ها با مدیر شرکت 
توکان تک، گفت و گویی انجام داده ایم که در پی می آید. 

اکوسیستم  فعاالن  دسترسی  از  مانع  که  تحریم هایی   
استارت آپی و دانش بنیانی به سرویس های جهانی می شود، 

معموال چه نوع تحریم هایی را شامل می شود؟
خیلی از سرویس ها مثل سرویس تبلیغاتی گوگل سال هاست که 
ایران را تحریم کرده است. از همان زمان ما بسیار تالش کردیم که 
مسئوالن و مدیران را آگاه کنیم که این تحریم می تواند به مرور 
آسیب رسان باشد و بدون توجه با اهمیت کارایی سرویس، باید با 
نفس تحریم سرویس های این چنینی مقابله کرد، اما آن ها توجه 
نکردند و معتقد بودند که سرویس های تبلیغاتی جایگزین فراوانی 

وجود دارد که می توانیم از آن ها استفاده کنیم. 
روی  مستقیما  که  تحریم هایی  اول  دسته اند.  دو  تحریم ها  این 
کسب و کار ما تاثیر نمی گذارند. مثل گوگل که سرویس تبلیغاتی اش 
را روی ایرانیان بسته، با این حال هیچ کسب و کار ایرانی از تبلیغات 
بازنماند، چون سرویس های جایگزین فراوانی وجود دارد. یا مثال 
دیجیتال اوشن هم ایران را تحریم کرده است اما سرویس های 
مختلفی وجود دارند که می تواند جای آن را پر کند. از طرف دیگر 

56 همدلی اکوسیستم استارت آپی در روز های سخت تحریم 



اول دفتر
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اسفند ماه غریبی است؛ نه زمستان است و نه بهار. هم بوی نفت 
می دهد و هم ُهرم آتش دارد. در این روزهایی که به سر می بریم، 
»گام دوم« انقالب اسالمی ایران، در حال برداشته شدن است. آن 
هم در دشوارترین تک و پاتک های جنگ اقتصادی میان جمهوری 
اسالمی ایران و نامردهای روزگار. چند نکته در این جا باید گفته 

شود:
اصالحاِت  و  می کرد  پیدا  دوام  ما  کار  اگر  سال  »یک  نخست: 
شروع شده، به جایی می رسید و اقتصاد بی نفت طبق برنامه ای که 
شروع شده بود به طور کامل اجرا می شد و بودجه متعادلی که 
داده بودیم جریان پیدا می کرد، قهراً به واسطه اصالحات و حصول 
پیشرفت در زندگی مردم از تعداد توده ای ها کاسته می شد.« )دکتر 

محمد مصدق، تقریرات زندان، صفحه 134(
دوم: »یک روزی مصدق به امریکایی ها اعتماد کرد، به آن ها تکیه 
کرد، آن ها را دوست خود فرض کرد، ماجرای 28 مرداد پیش آمد 
که محل کودتا در اختیار امریکایی ها قرار گرفت و عامل کودتا با 
چمدان پُر پول آمد تهران و پول قسمت کرد بین اراذل و اوباش که 
کودتا را راه بیندازد؛ امریکایی بود. تدبیر کار را خودشان هم اعتراف 
کردند، اقرار کردند. بعد هم حکومت ظالمانه پهلوی را سال های 
متمادی بر این کشور مسلط کردند... امروز ملت ایران بیدار است. 
چهره  امریکا نه فقط در ایران، در منطقه شناخته شده است... همه 
مسئولین موظفند منافع ملی را رعایت کنند؛ استقالل ملی را 
رعایت کنند؛ آبروی ملت ایران را حفظ کنند. )مقام معظم رهبری، 

بیانات، 19 بهمن 1391(

؟ چرا تـحر�ی شده ا�ی

بیانیه گام دوم انقالب 
چراغ راه است

 پرویز کرمی
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سوم: چرا ما تحریم شده ایم؟ پاسخ های غیرواقعی زیادی به این 
سوال داده شده است. خیلی ها می گویند که چون »دم کدخدا« 
را درست ندیده ایم، اوضاعمان این طوری است. خب اوضاع نهضت 
ملی و دکتر مصدق را همه دیدند. بعد از آن، قضیه های مختلفی 
به وجود آمد که معلوم شد، آن ها ناراست ترین سیاست ها را در 
پیش دارند. دوست و دشمن برایشان فرق ندارد. همه را می چاپند. 
اما  بادآورده همین است.  اگر نتوانستند، می تارانند. رسم قدرت 
یک جواب درست به سوال باال: برای این تحریم هستیم که یاد 
گرفته ایم روی پای خودمان بایستیم. متاسفانه این موضوع، دچار 
تبلیغ های احساساتی و گاهی بد شده است و نتیجه اش، بی تمایلی 
خیلی ها به این ماجراست. برای اثبات این ادعا، جالب است بدانید 
جمهوری  بر  امریکا  متحده  ایاالت  تحریم های  بزرگ ترین  که 
اسالمی ایران، در حال حاضر است؛ درست در دوره ای که بیشترین 
پیشرفت های علمی و تحرکات گسترده فناورانه در کشورمان به 
وقوع پیوسته است. در هیچ دوره از انقالب اسالمی چهل ساله مردم 
ایران، تا این حد بالندگی های علمی و فناوری را تجربه نکرده بودیم 
و تا این حد به آینده خوشبین نبوده ایم. خب، این نشانه ها کافی 
نیست برای آن که ثابت شود امریکا با ما بر سر استقالل و خودباوری 

و خودکفایی مشکل دارد؟ 
یک نگاه ساده ای بیندازیم به اوضاع و احوال این روزها؛ »زیست 
بوم کارآفرینی و نوآوری« در ایران پا گرفته است. خط و مشی اش 
مشخص شده و ساختارش شکل گرفته است. بر همین اساس، 
»توسعه زیست بوم نوآوری و تسهیل ورود خیل جوانان خالق و 
نوآور در کسب وکارهای نوین« به وجود آمده است. جوانان ایرانی 
بیش از هر زمان دیگری، خالق و پویا، امیدوار و معتقد، مطمئن و 
چابک در مسیر کارآفرینی و انتخاب شغل قرار گرفته اند. نکته مهم 
این جاست که آن ها برای ایجاد ثروت به نیازهای جامعه توجه دارند. 

این موضوع یعنی آن که قرار است اوضاعمان خیلی بهتر شود. 
تعداد شرکت های دانش بنیان اکنون مرز چهارهزار و صد را گذرانده 
است و درآمدهای نجومی و حیرت انگیزی را از آن شرکت ها و 
ارزش افزوده و مالی کشور ساخته. »ارتقای نقش آفرینی شرکتهای 
دانشبنیان در اقتصاد کشور خصوصا رفع گلوگاههای فنی« در این 
روزها قابل لمس است. اقتصاد مقاومتی با وجود پرتعداد شرکت های 

دانش بنیان، در حال پررنگ تر شدن نقش خود است. 
»توسعه فناوریهای راهبردی و پیشران آینده مورد نیاز کشور« 
موضوع دیگری است که سبب میشود ما ایرانیان بیش از پیش 
به خود و داشتههای انسانی مان ببالیم. هزاران طرح توسعه ای و 
صدها طرح کالن فناوری ملی، ما را در زمره برترینهای جهان در 
عرصه تولید علم قرار داده است. ضمن آن که »پیشگامی و کسب 
مرجعیت علمی و دستیابی به علوم و فناوری های مرز دانش«، همه 
را عالوه بر متعجب کردن، ترسان و حیران کرده است. غربی ها با 
خود می گویند: »این ایرانی ها چه کار دارند می کنند؟ چطور به این 
پیشرفت ها دست پیدا کرده اند؟« اما واکنش بیرونی شان، عبوسی 
و درهم کشیدگی چهره شان در مواجهه با ایرانیان است. ساده تر از 
این نمی شود گفت که آن ها نمی خواهند ما پیشرفت کنیم. آن ها 
نمی خواهند ما دوباره باالسر آن ها بایستیم. با پشتوانه عظیم تمدن 
ایرانی - اسالمی طبیعی است که دیگران بهراسند و دست به کار 

تخریب و تضعیف ما شوند. 
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غربی ها سال هاست در بوق و کرنا کرده اند که جمهوری اسالمی 
و  کرده اند  درست  دروغی  است.  مغزها« شده  »فرار  دچار  ایران 
آن قدر عددها و ارقام را بزرگ می گویند تا بر سبیل تفکر هیتلری 
- گوبلزی شان، جامعه جهانی را مجبور به باور این دروغ کنند. اما 
»پویایی و فعالسازی نقش نخبگان ایرانی داخل و خارج در پیشرفت 
علم و فناوری کشور« روز به روز، دروغ بزرگ آن ها را نمایان تر 
می کند. بسیاری از نخبگان ایرانی غیرمقیم از 100 دانشگاه برتر 
دنیا با حمایت بنیاد ملی نخبگان در سال های اخیر به ایران آمده اند 
و شرکت های فناور راه انداخته اند یا در مراکز علمی و پژوهش 

مشغول شده اند و سرمایه های قابل توجهی را نیز جلب کرده اند. 
از سال های مصرف کنندگی و  این است که ما  نکته مهم دیگر 
واردکنندگی، کامل خود را جدا کرده ایم و این روزها در صادرات 
محصوالت فناورانه به خارج، صاحب صحبتیم. »ارتقای جایگاه و 
سهم ایران از بازار جهانی محصوالت دانش بنیان و فناورانه« چیزی 
نیست که غربی ها بخواهند به سادگی بر آن چشم ببندند. اکنون 
صادرات این محصوالت به حدود 430 میلیون دالر رسیده استکه 
با توجه به شتاب و جهش فعالیتهای شرکت های دانش بنیان، قابل 
پیش بینی است که در سال های آینده، این مبلغ به صورت تصاعدی 
و چشمگیر افزایش پیدا کند و قدرت استقالل و »ما می توانیم« 

ایرانیان را بیش از پیش به رخ جهان بکشاند. 
اقتصادی.  مشکالت  دارد.  وجود  مشکالت  دارم؛  قبول  چهارم: 
نابسامانی را هم نمی شود نادیده گرفت. اما جمع همه این ها نشان 
می دهد که دارد اتفاقاتی می افتد. تغییرات بزرگ در راه هستند. 
در هر تغییری هم، ابتدا مشکالتی به وجود می آید و موانعی سر 
پسرفت  ما  که  می دانند  دارند،  انصاف  که  آن هایی  می آورند.  بر 
هرچند  تحریم ها  کرد.  آبدیده  و  مردتر  را  ما  نداشته ایم. جنگ، 
ظالمانه است و سرعتگیر اما اعتماد به نفس و خوداتکایی ما را 
باال برده و قوی ترمان کردند. محدودیت ها، خالقیت هایمان را بروز 

دادند. تهدیدها هم ما را مستحکم تر و بانشاط تر ساخته است. 
حاال وقت آن است که ما واقعیت ها را ببینیم و باورشان کنیم. 
از  پر  ما  از چهل سال، چنته  پیشرفت می کنیم. پس  داریم  ما 
برساخته هایی است که خیلی از کشورهای آرام و سرسپرده و به 
ظاهر شیک، در حسرت داشتنشان می سوزند. در همین اسفند 
سرد و صمیمی، باز هم اتفاقات خوشایند زیادی خواهد افتاد که 
شاید غرورآفرین تر از ملی شدن صنعت نفت باشد. دیر نخواهد بود 
که »ملی شدن صنعت بی نفت« را نیز جشن بگیریم، به شرطی که 
بیانیه گام دوم رهبری حکیم انقالب را به عنوان چراغ راه در چهل 
ساله دوم فرارویمان داشته باشیم و به چهل چراغ اشاره شده به 
جوانان در بیانیه ایمان داشته باشیم و بر توجه به اقتصاد دانش بنیان 
و اقتدار علمی و سرعت تولید علم بیفزاییم تا آقایی مان را به دنیا 
نمایان تر کنیم. خواب آشفته ای که نفت برایمان ساخته، تعبیرش 
وابستگی بود. اما اینک از آن خواب برخاسته ایم. اگر خواب بودیم، 
دنیا این قدر سر و صدا و هیاهو به پا نمی کرد. آرام می گرفت و 
می گذاشت در خوابمان خوش باشیم. این جوانانی که من اکنون 
در ایران می بینیم، هر غیرممکنی را بلدند که ممکن کنند. آن ها 
از هر انرژی هسته ای، قوی ترند و خدماتشان ماندگارتر. گلبانگ 
سربلندی، در این دیار، سر داده شده است؛ گوش هایمان را تیز 

کنیم. 
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اقتصاد مقاومتی
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حجت االســالم و المســلمین دکتــر حســن روحانــی روز 
و  دانش بنیــان  شــرکت های  مدیــران  جمــع  در  شــنبه 
نوآفریــن، آزادی اندیشــه را اولیــن زیربنــا بــرای پیشــرفت در 
عرصه هــای مختلــف علمــی، اجتماعــی و سیاســی دانســت 
و اظهــار داشــت: »معتقدیــم پیشــرفت در علــم و فنــاوری در 
ســایه آزادی اندیشــه و محیــط مناســب انجــام می گیــرد و 
دولــت، حکومــت و نظــام موظــف هســتند ایــن زیرســاخت 

را فراهــم ســازند.«
دکتــر روحانــی پــارک فنــاوری پردیــس را یکــی از مراکــز 
ــیار  ــوالت بس ــدأ تح ــد مب ــه می توان ــمندی ک ــیار ارزش بس
ــال  ــج س ــی پن ــت: »ط ــرد و گف ــف ک ــد، توصی ــوب  باش خ
گذشــته اقدامــات بســیار خوبــی در حــوزه علــم و فنــاوری 
بــر دوش  بیشــترین مســئولیت آن  انجــام شــده کــه 
شــرکت های دانش بنیــان و معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــام  ــه تم ــن عرص ــت و در ای ــوده اس ــوری ب ــت جمه ریاس
ــالش  ــبانه روزی در ت ــور ش ــه ط ــا ب ــتگاه ها و ارگان ه دس
و کوشــش بوده انــد تــا زیربنــای الزم را بــرای حرکــت 

ــد.« ــود آورن ــه وج ــه ب فناوران
اندیشــه  آزادی  این کــه  بــر  تاکیــد  بــا  رئیس جمهــور 
اولیــن زیربنــا بــرای رشــد و توســعه فناورانــه اســت، گفــت: 
ــده  ــر و ای ــرح فک ــرای ط ــط آزاد ب ــرایط و محی ــد ش »بای
ــی در  ــی و علم ــی، سیاس ــف اجتماع ــای مختل در زمینه ه

ــد.« ــته باش ــود داش ــورمان وج کش
ــه  ــش پای ــم و دان ــه عل ــه این ک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر روحان دکت
ــد  ــرای این کــه رون ــان داشــت: »ب ــاوری اســت، بی ــی فن اصل
علــم و دانــش شــتاب پیــدا کنــد، بایــد در دانش هــای 

ان  ع مد�ی هور در �ب رئیس �ب

: کت های دانش بنیان و استارت آ�پ �ش

تالش در مسیر 
خودکفایی 

 المیرا ابراهیمی
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ــم،  ــد نکنی ــه رش ــوم پای ــه در عل ــد و چنانچ ــد یاب ــه رش پای
ــرای ایجــاد ســاختمان روی آن وجــود  ــی ب ســتون های اصل

ــت.« ــد داش نخواه
ــر اســتاد دانشــگاه  ــه اگ ــه این ک ــاره ب ــا اش ــور ب رئیس جمه
و دانشــجو بــرای بیــان دیــدگاه  و اظهارنظــر خــود آزاد 
ــرد:  ــان ک ــدارد، بی ــز وجــود ن ــکان پیشــرفت نی نباشــد، ام
»هنــوز هــم فکــر نمی کنــم آن میــزان آزادی کــه در دوران 
خودمــان در چهــل، پنجــاه ســال گذشــته در حــوزه علمیــه 
ــته  ــود داش ــا وج ــگاه های م ــت، در دانش ــود داش ــم وج ق
باشــد. در آن دوران در حــوزه علمیــه یــک عالــم و اســتاد، 
ــرد و  ــد می ک ــا را نق ــرات آن ه ــزرگ و نظ ــای ب ــام علم تم
کنــار می گذاشــت و گاهــی حتــی دیدگاهــی کــه روی 
آن علمــا و فقهــای بــزرگ اجمــاع داشــتند، به راحتــی 
توســط مــدرس رد می شــد و نــام بزرگ تریــن فقهــا را 
ــان  ــد و در هم ــتباه کردن ــه اش ــد ک ــد و می گفتن می آوردن
جلســه شــاگرد نیــز به راحتــی اظهارنظــر مــدرس را مــورد 

ــی داد.« ــرار م اشــکال ق
دکتــر روحانــی گفــت: »دولــت مهم تــر از آماده ســازی 
زیرســاخت های فیزیکــی موظــف اســت زیرســاخت های 
حقوقــی را فراهــم ســازد، چــرا کــه یــک فنــاوری و اختــراع 
ــی  ــم حقوق ــچ و خ ــا پی ــا ده ه ــیدن ب ــت رس ــه ثب ــرای ب ب
و مقرراتــی مواجــه اســت، لــذا دولــت و مجلــس بایــد 
ــر  ــا کمــک یکدیگ ــی را ب ــی و مقررات زیرســاخت های حقوق
ــاده  ــاخت ها آم ــن زیرس ــه ای ــد و چنانچ ــود بیاورن ــه وج ب
باشــد، دانشــجو و محقــق می توانــد در محیــط مناســب بــه 

ــد.« ــکوفایی برس ــد و ش رش
ــه  ــاوری ب ــد فن ــه رش ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــور ب رئیس جمه
پیوســتگی و وابســتگی نیــاز دارد، گفــت: »اگــر ارتبــاط علــم 
و فنــاوری بــا دانشــگاه، صنعــت، تولیــد و بــازار ضعیف باشــد، 

آن فنــاوری نمی توانــد به راحتــی توســعه پیــدا کنــد و 
چنانچــه در این گونــه ارتبــاط اشــکالی وجــود داشــته باشــد، 

ــد.« ــد می کن ــدود و کن ــد را مح ــد رش ــد رون بی تردی
دکتــر روحانــی بــا بیــان این کــه باالتریــن نشــاط را گروهــی 
برخوردارنــد کــه خالقیــت دارنــد، اظهــار داشــت: »بایــد بــه 
ــود  ــران آن داده ش ــا و جب ــق و دانشــجو فرصــت خط محق
ــم  ــوان فراه ــل ج ــرای نس ــا را ب ــه فرصت ه ــتی هم و بایس
ــاوری  ــک فن ــی در ی ــت محقق ــن اس ــا ممک ــه بس آورد، چ
بــه نتیجــه نهایــی نرســد امــا بایــد فرصــت و امکانــات الزم 
را مجــددا بــرای فعالیــت وی فراهــم ســازیم تــا بــه نتیجــه 
مطلــوب نایــل آیــد. در دوران جنــگ تحمیلــی نیــز بســیاری 
از کارهــا بــه نتیجــه نهایــی نمی رســید، امــا وقتــی حوصلــه، 
ــم  ــام آن کار فراه ــرای انج ــدی را ب ــات بع ــت و امکان فرص

ــد.« ــل می ش ــز حاص ــی نی ــه نهای ــم، نتیج می کردی
دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه این کــه شــرایط امــروز کشــور 
هــم خــوب و هــم ســخت اســت، گفــت: »یکــی از اعتقــادات 
ــر  ــت از ابتــدای کار در ســال 92 تاکنــون ب و باورهــای دول
ایــن بــوده کــه علــم نیــز هماننــد هنــر، فنــاوری، اخــالق و 
ــه  ــی در هم ــای علم ــد و مولفه ه ــرز نمی شناس ــان، م ایم
جــای دنیــا یکســان اســت و مــرزی نــدارد. در حــوزه 
فنــاوری نیــز مــرز معنــا نــدارد و کمتــر فنــاوری اســت کــه 
صــد درصــد آن را یــک فــرد یــا یــک کشــور بــه طــور کامــل 
در اختیــار داشــته باشــد و چــه بســا برخــی از قطعــات یــک 
محصــول را از ســایر کشــورها تامیــن کننــد و ایــن نیازمنــد 

وجــود ارتبــاط بــا ســایر کشورهاســت.«
ــاط  ــود ارتب ــرورت وج ــر ض ــد ب ــا تاکی ــی ب ــر روحان دکت
ــا دنیــا، گفــت: »یکــی از وظایــف دولــت برقــراری  ســهل ب
ارتبــاط ســهل بــا جهــان اســت؛ در چنیــن شــرایطی برخــی 
ــود  ــای خ ــوار در مرزه ــداث دی ــر اح ــه فک ــورها ب از کش
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افتاده انــد کــه در تامیــن بودجــه آن بــا کنگــره بــا مشــکل 
مواجــه هســتند، این هــا همچنیــن بــرای ویــزا و علــم نیــز 
ــد  ــی کــه نمی دانن ــوار هســتند در حال ــرز و دی ــه م ــل ب قائ
ــوار  ــه دی ــوده ک ــن ب ــایه ای ــان در س ــام پیشرفت هایش تم
نداشــته اند. اگــر امریــکا رشــد و پیشــرفت دارد. ایــن 
ــف در  ــورهای مختل ــای کش ــور ملیت ه ــا حض ــرفت ب پیش
ایــن کشــور بــه وجــود آمــده اســت و زمانــی بــه مــرز علــم 
ــر  ــتند. ه ــوار نداش ــه دی ــیدند ک ــرفت رس ــش و پیش و دان
کشــوری اطــراف خــود دیــوار بکشــد، بــدون تردیــد رشــد 
و پیشــرفت نخواهــد کــرد لــذا بایــد بتوانیــم بــا متفکریــن و 
دانشــمندان کشــورهای مختلــف و همســایه رابطــه نزدیــک 

داشــته باشــیم.«
ــدی  ــای جدی ــیاری از فناوری ه ــزود: »بس ــور اف رئیس جمه
ــن  ــن تامی ــود، ضم ــاخته می ش ــور س ــل کش ــه در داخ ک
ــری  ــای دیگ ــن زیربن ــود و ای ــادر ش ــد ص ــی بای ــاز داخل نی
اســت کــه دولــت بایــد آن را ایجــاد کنــد و فضــای مناســب 

ــا جهــان آمــاده ســازد.« ــرای ارتبــاط ب را ب
ــا  ــه این کــه امــروز کشــورمان ب ــا اشــاره ب دکتــر روحانــی ب
ــورها  ــی کش ــت: »برخ ــت، گف ــه اس ــم مواج ــار و تحری فش
ــرفت،  ــد و پیش ــد رش ــردن رون ــد ک ــه راه کن ــد ک می دانن
ــا ضمــن  ــن کار آن ه ــه ای ــم و بســتن راه هاســت؛ البت تحری
ایجــاد مشــکل انگیزه  هایــی را در داخــل کشــورمان تقویــت 
ــه خاطــر فشــار تحریــم، قطعــه ای کــه آن را  ــا ب می کنــد ت
وارد می کردیــم، بتوانیــم آن را در داخــل کشــور تولیــد 
کنیــم و در ایــن راســتا صنعــت مــا بایــد جرئــت اســتفاده از 

ــی را داشــته باشــد.« محصــوالت داخل
ــور  ــئولین کش ــه مس ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــور ب رئیس جمه
ــم از  ــر می خواهی ــه اگ ــد ک ــد بپذیرن ــا بای ــام رده ه در تم
نوآوری هــای بومــی اســتفاده کنیــم ممکــن اســت بــا 

اشــکاالت مــوردی هــم مواجــه شــویم، گفــت: »بــروز برخــی 
خطاهــا و اشــتباهات طبیعــی اســت و مــا بایــد بــرای رفــع 
ــک پذیری  ــم. ریس ــالش کنی ــتباهات ت ــا و اش ــن خطاه ای
ــرد. ممکــن  ــد آن را بپذی ــت بای ــه دول ــواردی اســت ک از م
اســت در اســتفاده از فنــاوری و نــوآوری بومــی چنــد مــورد 
ــا  ــدارد، ب ــی ن ــا عیب ــد ام ــته باش ــود داش ــم وج ــکال ه اش
ســعی و تــالش خــود بایــد ایــن اشــکاالت را از بیــن ببریم.«

رئیس جمهــور بــا تاکیــد بــر این کــه بایــد مســیر را درســت 
ــد  ــاوری بتوانن ــهرک های فن ــن ش ــا ای ــم ت ــخیص دهی تش
ــگاه  ــزود: »ن ــد، اف ــام دهن ــر انج ــود را راحت ت ــت خ فعالی
ــت  ــف فعالی ــان در مراحــل مختل ــه شــرکت های دانش بنی ب
ــد  ــل و رش ــعه، تکمی ــه دوران تاســیس، توس ــا از جمل آن ه
ــه  ــف ب ــل مختل ــم در مراح ــد و بتوانی ــاوت باش ــد متف بای
ایــن شــرکت ها کمــک کنیــم. مــا بایــد بــرای شــرکت های 
بیمــه،  جملــه  از  مختلــف  زمینه هــای  در  دانش بنیــان 
مالیــات، تســهیالت و کمک هــای مختلــف بــه صــورت 
حساب شــده عمــل کنیــم تــا بــه نتیجــه مطلــوب برســیم.«
شــرکت های  کمــک  بــه  اشــاره  بــا  روحانــی  دکتــر 
ــه  ــت از جمل ــه حــل مشــکالت بخــش صنع ــان ب دانش بنی
ــالوه  ــد ع ــما می توانی ــت: »ش ــازان، گف ــه قطعه س ــک ب کم
بــر فتــح مرزهــای فنــاوری و دانــش در شــرایط فعلــی کــه 
ــا تحریــم و فشــار دشــمنان مواجــه هســتیم، بــرای حــل  ب
ــرکت های  ــف ش ــن از وظای ــد و ای ــک کنی ــکالت کم مش

دانش بنیــان در شــرایط امــروز اســت.«
ــی  ــم و بزرگ ــش مه ــه بخ ــان این ک ــا بی ــور ب رئیس جمه
ــا  ــا ب ــی م ــی و مال ــات پول ــه ارتباط ــا در زمین از تحریم ه
دنیاســت، گفــت: »فنــاوری ســرانجام ایــن مشــکل را 
ــرکت های  ــاید و ش ــا را می گش ــرد و راه ه ــد ک ــل خواه ح
دانش بنیــان می تواننــد بــا اســتفاده از فنــاوری  جدیــد 
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مســیر فشــار دشــمن را ســد کننــد و جلــوی آن را بگیرنــد. 
در ایــن مقطــع توقــع مــا از شــرکت های دانش بنیــان ایــن 

ــد.« ــن حــوزه کمــک کنن ــه در ای اســت ک
ــد خــود از دســتاوردهای  ــه بازدی ــا اشــاره ب ــی ب ــر روحان دکت
جدیــد شــرکت های دانش بنیــان در حــوزه  فناوری هــای 
ــدات و فعالیت هــای شــما  ــدن تولی ــرد: »از دی ــان ک ــن بی نوی
ــن نمایشــگاه بســیار خوشــحال شــدم، انتظــارات شــما  در ای
ــز  ــت نی ــرف دول ــهیالت از ط ــک و تس ــه کم ــورد ارائ در م
مدنظــر اســت. شــرکت های دانش بنیــان کمــک بزرگــی 
بــه کشــور می کننــد. صرفه جویــی ارزی بــا اســتفاده از 
ــه  ــه ب ــا این ک ــت، ام ــه اس ــرف قضی ــک ط ــما ی ــدات ش تولی
عنــوان ایرانــی تولیــدات خــود را صــادر می کنیــد و مــا 
ــب  ــتیم، موج ــان هس ــد خودم ــوالت تولی ــده محص صادرکنن
ــه دســت  ــالش شــما ب ــا ت ــه ب ــی ک ــزت ماســت. خودکفای ع
می آیــد، مبــارزه واقعــی بــا تحریــم و فشــار اســت. وقتــی در 
شــرایط تحریم هــای تحمیلــی، نیــاز دارویــی بیمــاران از تولیــد 
ــد از  ــا می توان ــت م ــش صنع ــود و بخ ــن می ش ــی تامی داخل
ظرفیــت شــرکت های دانش بنیــان اســتفاده کنــد، جــای 
خوشــحالی اســت.« رئیس جمهــور در ادامــه بــا تاکیــد 
ــه  ــاوری ب ــش و فن ــم، دان ــرفت عل ــرای پیش ــه ب ــر این ک ب
محیــط مناســب نیــاز داریــم، گفــت: »ســاخت هــر پــارک 
فنــاوری بــه معنــای ایجــاد محیــط مناســب بــرای فعالیــت 
ــا  علمــی و فناورانــه اســت و در ایــن پارک هــا، فعالیت هــا ب
ــه هــر حــال شناســایی  کیفیــت بهتــری انجــام می شــود. ب
حــوزه  در  توانمنــد  انســان های  و  خــالق   ذهن هــای 
ــا کار  ــد. شــما ب ــت کمــک می کن ــه عدال ــم ب ــاوری و عل فن
ــد  ــک نمی کنی ــردم کم ــاه م ــی و رف ــه زندگ ــا ب ــود تنه خ
ــد.« ــک می کنی ــاد کم ــا فس ــارزه ب ــت و مب ــه عدال ــه ب بلک
بــا  مبــارزه  راه  این کــه  بــر  تاکیــد  بــا  رئیس جمهــور 
گفــت:  اســت،  الکترونیــک  دولــت  و  شــفافیت  فســاد 

ــر و  ــک مدی ــه ی ــود ک ــث می ش ــک باع ــت الکترونی »دول
ــه  ــره ب ــده چه ــا مراجعه کنن ــت ب ــده خدم ــک ارائه دهن ی
چهــره نشــود. در گرفتــن امضاهــای طالیــی همیــن چهــره 
ــی  ــی آورد. بعض ــی م ــاد و بدبخت ــدن ها فس ــره ش ــه چه ب
وقت هــا ماشــین، کار را عادالنه تــر و دقیق تــر از انســان 
ــد و گاهــی  ــر اشــتباه می کن ــد. ماشــین کمت انجــام می ده
وقت هــا هــوش مصنوعــی از هــوش طبیعــی دقیق تــر 
ــای  ــد نقص ه ــی می توان ــاوری در مواقع ــم و فن ــت. عل اس
ــت.« ــم اس ــیار مه ــن بس ــد و ای ــرف کن ــی را برط احتمال

رئیس جمهــور در پایــان ســخنان خــود بــا قدردانــی از 
تالش هــای فعــاالن حــوزه دانش بنیــان گفــت: »قــول مــن 
ــت  ــط دول ــم رواب ــالش می کنی ــن اســت کــه ت ــه شــما ای ب
ــرآورده  ــما را ب ــای ش ــر و نیازه ــش را راحت ت ــن بخ ــا ای ب
ــی و  ــای علم ــرای فعالیت ه ــط را ب ــد محی ــا بای ــم. م کنی
بــا  امیــدوارم  کنیــم.  مناســب  و  مســاعد  دانش بنیــان 
فعالیــت شــما در آغــاز دهــه پنجــم انقــالب در عرصــه علــم 

ــیم.« ــرآمد باش ــه س ــش در منطق و دان
رئیس جمهــور قبــل از ســخنرانی در جمــع مدیــران و 
از  اســتارت آپ ها  و  دانش بینــان  شــرکت های  روســای 
ــن شــرکت ها در حــوزه  ــد ای نمایشــگاه دســتاوردهای جدی

ــرد. ــد ک ــز بازدی ــاوری نی ــم و فن عل

نسل دوم استارت آپ ها فناورانه 
و محصول محور است

ســورنا ســتاری، معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری، 
در دیــداری کــه حجــت االســالم والمســلمین دکتــر حســن 
اســتارت آپی  و  دانش بنیــان  شــرکت های  بــا  روحانــی 
پــارک علــم و فنــاوری پردیــس داشــت، بیــان کــرد: 
ــان، حاصــل  ــای اقتصــاد دانش بنی ــال نوپ ــارور شــدن نه »ب
دوازدهــم  و  یازدهــم  دولت هــای  جــدی  تالش هــای 
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ــش از  ــه بی ــتاده ایم ک ــه ای ایس ــراز قل ــر ف ــون ب ــت. اکن اس
4200 شــرکت دانش بنیــان و شــش هزار اســتارت آپ در 
ــد.« ــی می کنن ــاوری، افتخارآفرین ــون فن ــای گوناگ حوزه ه
ســتاری بــه گام هــای بلنــد بــرای تحــول آفریــدن در زیســت 
جامعــه و شــهر اشــاره داشــت و بیــان کــرد: »تــالش کردیــم 
ــب  ــه در قل ــای نوآوران ــوآوری و منطقه ه ــای ن ــا کارخانه ه ت
فضــای شــهری پــا بگیرنــد و شــیرینی دانــش و فنــاوری را به 
جامعــه بچشــانند. ایجــاد کارخانــه نــوآوری در دل پایتخــت و 
ــا تغییــر کاربــری کارخانه هــا و اماکــن متــروک، نخســتین  ب
گام مهــم در ایــن راه بــود. نخســتین کارخانــه نــوآوری 
کشــور در دل پایتخــت اکنــون 1500 نفــر از جوانــان خــالق 
و تحصیل کــرده را بــه اشــتغال نوآورانــه گمــارده اســت و بــا 
تکمیــل شــدن فــاز نهایــی ایــن کارخانــه در اردیبهشــت ماه 
ســال 98، حداقــل 3500 نفــر جوانــان مشــغول کســب وکار 
و  نهال هــای خالقیــت  رونــد  ایــن  نوآورانــه می شــوند. 

ــد.« ــد می کن ــارور و تنومن ــان را ب ــوآوری جوان ن
ــت  ــان اولوی ــاد دانش بنی ــازی اقتص ــتاد فرهنگس ــس س رئی
ــان و شــهر  ــه ســوی اقتصــاد دانش بنی نخســت در تحــول ب
ــالق  ــوآور و خ ــای ن ــارت جوان ه ــدگاری و جس ــوآور را مان ن
ــردی اســت  ــه، ف ــده نوآوران ــر از ای ــت: »مهم ت دانســت و گف
کــه می توانــد بــا جســارت و اعتمادبه نفــس، کار را بــه 
ــق  ــزوده خل ــی ارزش اف ــن کارآفرین ــرد و ضم ــت بگی دس
کنــد. ایــن جریــان بــا عــزم جوان هــای خــالق بــه راه افتــاده 
اســت. نمونــه موفــق آن را هــم می تــوان در کســب وکارهای 
ــا  ــاید ت ــه ش ــرد ک ــاهده ک ــتارت آپی مش ــان و اس دانش بنی
ــا اکنــون در  همیــن چنــد ســال پیــش وجــود نداشــتند ام
ــتاده اند  ــاردی ایس ــب وکارهای میلی ــن کس ــای بزرگ تری ج
و در اوج محدودیت هــا، ضمــن تامیــن نیازهــای کشــور، 
صــادرات دارنــد.« معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری 
ــای  ــه حــوزه فناوری ه ــق ب نســل دوم اســتارت آپ ها را متعل

پیشــرفته دانســت و گفــت: »گام بعــدی رونــق اســتارت آپ ها، 
ــرفته  ــای پیش ــوزه فناوری ه ــتارت آپ های ح ــوی اس ــه س ب
و دارای یــک محصــول فناورانــه اســت؛ اگرچــه هــزاران 
ــاوری  ــر فن ــی ب ــی مبتن ــده اســتارت آپی در حــوزه خدمات ای
اطالعــات و ارتباطــات همچنــان زمینــه ای بکــر بــرای 
ــتارت آپ های  ــا اس ــت ام ــد اس ــب وکارهای جدی ــور کس ظه
محصول محــور و مبتنــی بــر فناوری هــای پیشــرفته گام 

ــود.« ــد ب ــب وکار ها خواهن ــوع کس ــن ن ــدی در ای بع
ــراز امیــدواری  معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری اب
کــرد: »امیــدوارم ایــن نســل بــه کارآفرینــی و ارزش آفرینــی 
ــای  ــد. حمایت ه ــه ده ــتری ادام ــتاب بیش ــرعت و ش ــا س ب
دولــت نیــز چتــر گســترده ای بــر ســر فعــاالن ایــن ســاکنان 
زیســت بوم کارآفرینــی باشــد، چراکــه ایــن بخــش بیــش از 

هــر چیــز بــه همدلــی و حمایــت نیــاز دارد.«

بیان دغدغه های دانش بنیان ها 
و استارت آپی ها

ــود  ــان فعــاالن دانش بنیــان اســتارت آپی ب ایــن نشســت میزب
و فرصتــی بــرای این کــه دلمشــغولی ها و دغدغه هایشــان 
ــد. در  ــان بگذارن ــور در می ــا رئیس جمه ــطه ب ــدون واس را ب
بخشــی از ایــن نشســت نویــد نجات بخــش، مدیرعامــل 
ــان، از فعالیــت در  ــار صنعــت اصفه ــان بهی شــرکت دانش بنی
حــوزه فناوری هــای پیشــرفته پزشــکی و اشــتغال 300 نفــر از 
متخصصــان کشــور گفــت. بــه گفتــه ایــن فعــال فنــاور، ایــران 
از نظــر فنــاوری چیــزی از دنیــا کــم نــدارد و هرچه الزم باشــد 
ــان ایــن کشــور می ســازند امــا توجــه بیشــتر و میــدان  جوان
ــرای  ــوری ب ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــت علم ــه معاون دادن ب
ــن  ــون ای ــت، چ ــروری اس ــیر ض ــن مس ــر در ای ــت بهت حرک
معاونــت تنهــا حامــی و یــاور شــرکت های دانش بنیــان و 

ــت. ــور اس ــتارت آپی کش اس
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هدایت و حمایت



پیوند دیدنی آسمان 
و زمین در بام 

خرم آباد

ن لرستان  رصدخانه اکس�ی

در قالب طرح الکن میل، 

ا�ن کرد ان را �ب ستاره شنایس ا�ی

  پریسا امام وردیلو
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ــرفت  ــی و پیش ــات نجوم ــخن از مطالع ــه س ــی ک هنگام
دانــش ستاره شناســی بــه میــان می آیــد، موقعیــت علمــی 
ــی از  ــرد. یک ــرار می گی ــش ق ــام و پرس ــورمان در ابه کش
مفروضــات جامعــه علمــی کشــور ایــن اســت کــه ایــران در 
مطالعــه آســمان و اجــرام آن حرفــی بــرای گفتــن نــدارد. 
چنانچــه ایــن فــرض نزدیــک بــه واقعیــت باشــد، نیــاز بــه 
یــک تبصــره دارد و آن تبصــره ایــن اســت کــه کشــورمان 
ستاره شناســی  پیشــرفته  ابزارهــای  و  تکنولــوژی  بــه 
دسترســی نداشــت. تاســیس رصدخانــه کاســین لرســتان 
در قالــب طــرح کالن ملــی و به عنــوان بخشــی از رصدخانه 
ملــی کشــور کــه آن هــم در حــال راه انــدازی اســت، 
کوششــی بــرای همــگام شــدن ایــران بــا مطالعــات جهانــی 
اســت. رصدخانــه کاســین لرســتان نمــاد یــک تیــر و چنــد 
ــی از  ــت، تیم ــای روز اس ــه ابزاره ــز ب ــت؛ مجه ــان اس نش
متخصصــان و محققــان را در اختیــار دارد، جانمایــی و کلیه 
ــا اســتانداردهای راه انــدازی  مراحــل ســاخت آن منطبــق ب
یــک رصدخانــه انجــام شــده اســت و بــا راه انــدازی خدمات 
رفاهــی متناســب و تلفیــق بــا طبیعــت لرســتان، گزینــه ای 

غیرقابــل گذشــت بــرای گردشــگران علمــی اســت.
پیشــرفته ترین  از  یکــی  کاســین،  رصدخانــه 
 1860 ارتفــاع  در  کــه  رصدخانه های خاورمیانه اســت 
متــری از ســطح دریــا قــرار دارد و در شــهر خرم آبــاد 
مدبه معــروف  قلعه کــوه  فــراز  بــر  لرســتان،  اســتان 
ــه،  ــن رصدخان ــت. ای ــده اس ــداث ش ــاد اح ــام خرم آب ــه ب ب
نخســتین مرکــز نجــوم و ستاره شناســی دانش بنیــان 
ــی،  ــه مل ــاخت رصدخان ــش از س ــا پی ــه ت ــران اســت ک ای
ــورهای  ــان کش ــه در می ــن رصدخان ــوان بلندتری ــه  عن ب
ــر،  ــان، اردن، قط ــتان، عم ــراق، عربس ــوریه، ع ــه، س ترکی
کویــت، لبنــان، بحریــن، افغانســتان، یمــن و امــارات 
ــی شــناخته می شــد. محمــد نســایی طــراح،  متحــده عرب
ــاره احــداث  ــه کاســین درب ســازنده و مدیرعامــل رصدخان
ــه  ــد: »رصدخان ــاد می گوی ــام خرم آب ــر ب ــه ب ــن رصدخان ای
ــه توســط  ــه کشــور اســت ک ــین نخســتین رصدخان کاس
بخــش خصوصــی بــا یــک هیئــت موســس جــوان ســاخته 
شــده اســت. ایــن مجموعــه بــه عنــوان یــک طــرح کالن 
ملــی و زیرمجموعــه رصدخانــه ملــی بــا حمایــت معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ســاخته شــد. 
ــکان  ــن م ــه تعیی ــاخت رصدخان ــل در س ــن عام مهم تری
مناســب در یــک ارتفــاع خــاص اســت. گرفتــن مجوزهــای 
ــاخت  ــی س ــای مال ــن هزینه ه ــکان، تامی ــن م الزم، تعیی
و انجــام مشــاوره های خارجــی، وارد کــردن ابزارهــا و 
ــر از  ــود و مهم ت ــای موج ــود تحریم ه ــا وج ــکوپ ها ب تلس
آن ســاخت ســازه ای در ارتفــاع 1860 متــری از ســطح دریا 
و انتقــال ابزارهــا و تجهیــزات ســاختمانی بــه ایــن ارتفــاع و 
ســاخت راه دسترســی آســفالته، وجود اینترنــت، انتقال آب 
و بــرق و تلفــن، حضــور نیــروی انتظامــی و هــالل احمــر در 
محــل بــام و ارائــه خدمــات 24 ســاعته فراینــدی مشــکل و 

ــار نشســت.« ــه ب ــه ســرانجام ب ــی داشــت ک طوالن

پیشرفته ترین تلسکوپ ها برای 
مطالعه خورشید و اجرام

گنبــد  بــه  مجهــز  لرســتان  کاســین  رصدخانــه 
الکترومکانیکــی و تلســکوپ رصدخانــه، آســمان نمای 
علمــی  پژوهشــکده های  و  دپارتمان هــا  دیجیتالــی، 
ماننــد پژوهشــکده مطالعــات فیزیــک خورشــید، ســایت 
ــی  ــای نجوم ــگاه عکس ه ــک و نمایش ــای رباتی فناوری ه
ــای  ــاره ویژگی ه ــایی درب ــت. نس ــی اس ــاوری فضای و فن
ایــن رصدخانــه  تلســکوپ های موجــود در  و  گنبــد 
می گویــد: »گنبــد الکترومکانیکــی بــه قطــر هفــت 
ــتم  ــا سیس ــه ب ــش 360 درج ــت چرخ ــر دارای قابلی مت
ــا  ــب ب ــی متناس ــه مکانیک ــوردار و دریچ ــی موت حرکت
اپتیــک اســت و قطــر آینــه تلســکوپ آن نیم متــر 
ــی  ــت Edge Hd یک ــا قابلی ــکوپ ب ــن تلس ــت. ای اس
ــی  ــای نجوم ــت داده ه ــرفته در ثب ــکوپ های پیش از تلس
اســت کــه نظیــر آن بــا چنیــن قابلیتــی در کشــور 
وجــود نــدارد. سیســتم هدایتــی تلســکوپ، گوتــو اســت 
ــرم را دارد.  ــزار ج ــیریابی 40 ه ــا مس ــرک ی ــکان ت و ام
ــه،  ــن رصدخان ــه در ای ــای به کاررفت ــی از تکنولوژی ه یک
چرخــش همزمــان گنبــد بــا تلســکوپ اســت. فیلترهــای 
فوتومتــری، ابزارهــای جانبــی رصــدی، تبدیل هــای 
فیلمبــرداری،  و  عکاســی  ابزارهــای  ســخت افزاری، 
ابزارهــای آشکارســاز و نرم افزارهــای اختصاصــی از دیگــر 
امکانــات ایــن مجموعــه مــدرن هســتند. رصدخانــه 
کاســین دارای پیشــرفته ترین تلســکوپ خورشــیدی 
ــی همچــون شــراره ها،  ــکان ثبــت داده های ــه ام اســت ک
محققــان  بــرای  را  لکه هــای خورشــیدی  و  زبانه هــا 
فراهــم کــرده و امــکان رصــد در روز را امکان پذیــر کــرده 
اســت.« رصدخانــه کاســین از لحــاظ اســتانداردهای 
ــور  ــه کش ــن نقط ــه، در بهتری ــک رصدخان ــدازی ی راه ان
ــک  ــته های مکانی ــه رش ــایی، دانش آموخت ــرار دارد. نس ق
و مدیریــت، دربــاره جایــگاه رصدخانــه کاســین در 
رصدهــای نجومــی کشــور می گویــد: »وجــود افــق منفــی 
یکــی از امتیازاتــی اســت کــه ثبــت داده هــای نجومــی را 
ــه  ــه را ب ــن رصدخان ــد و ای ــن می کن ــا ممک ــدون خط ب
مرکــز اســتراتژیک رویــت هــالل در کشــور تبدیــل کــرده 
ــای  ــه داده ه ــالل، ب ــت ه ــرایط خــاص روی اســت. در ش

ــود.« ــتناد می ش ــتقیم اس ــور مس ــه ط ــز ب ــن مرک ای

طرح کالن برای تبدیل علم به ثروت ملی
بــه دنبــال طــرح تبدیــل علــم و فنــاوری بــه ســرمایه و 
ثــروت ملــی، رفــع نیازهــای اساســی و راهبــردی جامعــه، 
گســترش مرزهــای دانــش و پژوهــش و کســب فنــاوری 
در علــم نجــوم، همــگام بــا طراحــی، ســاخت و راه انــدازی 
ــوان  ــه عن ــین ب ــه کاس ــرح رصدخان ــی، ط ــه مل رصدخان

زیرمجموعــه ای از ایــن طــرح کالن معرفــی شــد.
طراحــی، ســاخت و بهره بــرداری از یــک رصدخانــه 
بــزرگ عــالوه بــر اثــری کــه بــر توســعه علمــی کشــور و 
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ــران در منطقــه دارد، موجــب  ــگاه علمــی ای ارتقــای جای
ــع و فناوری هــای پیشــرفته ای  ــا گرفتــن و رشــد صنای پ
ــاره  ــناختی درب ــش از آن، ش ــا پی ــه ت ــد ک ــد ش خواه
ــی،  ــای الکترومکانیک ــال گنبده ــت. مث ــود نداش آن وج
نــرم  و  دقیــق  حرکــت  بــرای  مقــر  نخســتین 
ــب  ــردان متناس ــازه های گ ــه ای و س ــکوپ های حرف تلس
بــا چرخــش زمیــن برخــی از فناوری هایــی هســتند کــه 
بــرای نخســتین بــار در کشــور بــه دســت مهندســان این 
مجموعــه ســاخته و طراحــی شــده اند و بــه دلیــل دقــت 
ــرد  ــد کارب ــاال می توانن ــار ب ــل ب ــت تحم ــاد و ظرفی زی
بســیاری در صنایــع مختلــف داشــته باشــند و ایــران را از 

واردات قطعــات گران قیمــت بی نیــاز کننــد.
اســتیج های رصــدی ایــن رصدخانــه مجهــز بــه 16 
ــای دوچشــمی  دســتگاه تلســکوپ متحــرک و دوربین ه
بــرای رصــد عالقه منــدان و عمــوم مــردم اســت. نســایی 
ــر  ــد: »قط ــین می گوی ــمان نمای کاس ــد آس ــاره گنب درب
گنبــد آســمان نمای رصدخانــه هفت ونیــم متــر و مجهــز 
ــتگاه  ــت. دس ــوگ اس ــال و آنال ــتگاه دیجیت ــه دو دس ب
دیجیتــال پیشــرفته آن در کشــور بی ماننــد اســت. 
ــمان در  ــازی آس ــور شبیه س ــه منظ ــمان نما ب ــد آس گنب
ــده اســت.  ــاخته ش ــر س ــی ناظ ــی و زمان ــت مکان موقعی
ــادی  ــمان نمای ب ــه آس ــز ب ــه مجه ــن رصدخان همچنی
متحــرک اســت و کنــار هــم قــرار گرفتــن ایــن تجهیــزات 
ــه  ــتاندارد ب ــرایط اس ــی و ش ــت جغرافیای ــن موقعی در ای
همــراه نیــروی انســانی متخصــص و اپراتورهــای مســلط 
ــن  ــد ای ــب ش ــه ای، موج ــکوپ های حرف ــا تلس ــه کار ب ب

ــی شــناخته شــود.« ــک طــرح کالن مل طــرح ی
نیم متــری  تلســکوپ  طــرح،  ایــن  اهــداف  بــر  بنــا 
حاضــر  حــال  در  لرســتان،  کاســین  رصدخانــه 
شــاخص ترین تلســکوپ در کشــور اســت کــه ثبــت داده 
ــتاندارد،  ــای اس ــه المان ه ــار کلی ــد و در کن ــام می ده انج
ــد:  ــوان می گوی ــه ج ــن نخب ــردی دارد. ای ــتفاده کارب اس
ــدد  ــط ع ــتاندارد، فق ــای غیراس ــیاری از رصدخانه ه »بس
بزرگــی تلســکوپ را بــه دوش می کشــند و کاربــردی 
ندارنــد. ایــن تلســکوپ بــا بهره گیــری از فنــاوری اپتیــک 
فعــال و همچنیــن بهره منــدی از ســایت رصــدی مناســب 
ــا دیــد نجومــی خــوب و موقعیــت جغرافیــای مناســب،  ب
حوزه هــای  در  تحقیــق  بــرای  منحصربه فــردی  ابــزار 
ــناد  ــه در اس ــت ک ــی اس ــوم و کیهان شناس ــف نج مختل

ــت.« ــده اس ــاره ش ــه آن اش ــی ب علم

ابر و باد و مه و خوشید و فلک 
مهیای مطالعات بلندمدت

ــاد  ــن نقطــه شــهر خرم آب ــه کاســین در بلندتری رصدخان
قــرار دارد. ارتفــاع آن از ســطح شــهر بیــن 700 تــا 
ــان  ــاهده همزم ــذت مش ــت و ل ــر اس ــر متغی 1200 مت
زمیــن و آســمان را در ارتفــاع کوهســتانی زاگــرس 
ــن  ــه در بلندتری ــوه مدب ــاع ک ــت. ارتف ــرده اس ــم ک فراه

ــن  ــت. ای ــطح دریاس ــر از س ــر باالت ــه آن 2700 مت نقط
مرکــز بــه دور از آلودگــی هــوا و رطوبــت، در مکانــی بــا 
ــرای رصــد،  ــت ب ــن موقعی ــک، دارای بهتری آســمان تاری
تحقیقــات و عکس بــرداری نجومــی اســت. کاســین 
ــه امــکان ارســال تصاویــر تلســکوپ اصلــی بــه  مجهــز ب
ــدان  ــط عالقه من ــاهده آن توس ــر و مش ــالن آمفی تئات س
ــرفته  ــای پیش ــر از تکنولوژی ه ــی دیگ ــن یک ــت و ای اس
ــته  ــی گذش ــای نجوم ــوزه ابزاره ــت. م ــه اس در رصدخان
ــری  ــی، بخــش جــذاب دیگ ــای کیهان ــری عکس ه و گال
بــرای دوســتداران آســمان اســت. انتقــال دانــش علمــی 
ایــن مرکــز توســط دانش آموختــگان متخصــص  در 

ــود. ــام می ش ــوم انج نج
ــی  ــوا فضای ــع ه ــه صنای ــو اتحادی ــه عض ــن رصدخان ای
ایــران و دارنــده جایــزه ملــی مدیریــت فنــاوری و 
نــوآوری از معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
بین المللــی  و  افتخاراتــی در ســطوح ملــی  و  اســت 
موقعیــت  مجموعــه  ایــن  در  اســت.  کــرده  کســب 
ــمان  ــای آس ــداد روزه ــاد، تع ــرعت وزش ب ــوا، س آب وه
ــی در  ــق دکل های ــوا از طری ــت ه ــدار رطوب ــاف و مق ص
قســمت تپــه باالیــی رصدخانــه ثبــت می شــود تــا 
ــوی  ــت ج ــر از وضعی ــات دقیق ت ــرای مطالع ــان ب محقق
ــاری  ــند. معم ــته باش ــل داش ــی کام ــی آگاه و آب وهوای
رصدخانــه دارای شــکل هندســی خاصــی اســت و از 
ــن نقطــه شــهر  ــاد در بلندتری ــای خرم آب ــه ورودی ه کلی
ــین  ــه کاس ــازنده رصدخان ــراح و س ــود. ط ــده می ش دی
ــگران  ــان پژوهش ــرور آس ــور و م ــرای عب ــد: »ب می گوی
ــر راه  ــج کیلومت ــدت دار، پن ــات م ــرای مطالع ــت ب و اقام
دسترســی اختصاصــی و اســتاندارد در بــام خرم آبــاد 
ــی  ــای تحقیقات ــان پروژه ه ســاخته شــده اســت و در زم
ــام در  ــه و ب ــداد مجموع ــاعت دو بام ــت داده، از س و ثب
ــداد  ــرد. در ســاعاتی از بام ــرار می گی خاموشــی کامــل ق
کــه جــرم طلــوع می کنــد، مکانــی جهــت اقامــت 
ــا  ــده ت ــه ش ــر گرفت ــگران در نظ ــان و پژوهش متخصص
ــد  ــه گنب ــن ب ــت ام ــل اقام ــی از مح ــران به راحت رصدگ
ــند و  ــته باش ــی داش ــی دسترس ــکوپ اصل ــی و تلس اصل
ــه  ــد ب ــدرن بتوانن ــه م ــن مجموع ــک ای در طبیعــت تاری

ــد.« ــدت دار بپردازن ــات م مطالع

ورود ایران به مطالعات نجومی جهان
ــای  ــگاه ها و رصدخانه ه ــود آزمایش ــدم وج ــل ع ــه دلی ب
تحقیقاتــی در ایــران و بــرای پــر کــردن کمبــود آن، کار 
ــه و کارشناســی  ــا پشــتوانه ســال ها مطالع ــن طــرح ب ای
ــای علمــی و  ــا و المان ه ــردآوری بخش ه ــاز شــد و گ آغ
آموزشــی بــرای تحقیقــات نجــوم و فناوری هــای فضایــی 
ــه،  ــن رصدخان ــرداری از ای ــش از بهره ب ــد. پی ــام ش انج
ــگاه ها  ــی در دانش ــا گنبدهای ــوم غالب ــد و نج ــز رص مراک
ــی  ــی چــون مطالعــات مکان ــد ویژگی های ــد کــه فاق بودن
و در نظــر گرفتــن شــرایط خــاص ارتفــاع، دوری از دریــا، 
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ــوا،  ــی ه ــرای دوری از آلودگ ــهرها ب ــودن ش ــی نب صنعت
ــدت دار  ــش م ــب، پژوه ــزات مناس ــی، تجهی راه دسترس
در ســاعات بامــداد، امــکان اقامــت محققــان خارجــی و 
مهم تــر از همــه فاقــد حضــور اپراتورهایــی بودنــد کــه بــا 

ــد. ــه ای کار کنن ــکوپ های حرف تلس
ــرای نخســتین  ــه کاســین ب ــد: »رصد خان نســایی می گوی
بــار توانســت داده هــای رصــدی را بــا ابزارهــای اپتیکــی 
ــرایط ورود  ــکان ش ــن ام ــا ای ــه ب ــد ک ــت کن ــی ثب زمین
ــم  ــان فراه ــی جه ــای تحقیقات ــه پروژه ه ــورمان ب کش
شــده اســت. پیــش از ایــن دانشــجویان و محققــان 
بــرای پایان نامــه خــود ایــن داده هــا را از ســایر کشــورها 
ــد. همچنیــن مکان یابــی، طراحــی گنبــد  تهیــه می کردن
الکترومکانیکــی و مقــر تلســکوپ و طراحــی خــاص 
گنبــد آســمان نما توســط شــرکت های خارجــی بــا 
ــرح  ــن ط ــل ای ــد. عوام ــام می ش ــاال انج ــای ب هزینه ه
ــه  ــن زمین ــای الزم در ای ــب فناوری ه ــا کس ــتند ب توانس

ــانند.« ــام برس ــه انج ــد و ب ــی کنن آن را بوم

تکنولوژی رصدخانه در 
خدمت صنایع دیگر

رصدخانــه کاســین، نخســتین طــرح کالن ملــی در 
ــب  ــه تصوی ــه احــداث آن ب ــه اســت ک ــوم پای حــوزه عل
ــوم  ــز نج ــتین مرک ــود و نخس ــیده ب ــت رس ــت دول هیئ
و ستاره شناســی دانش بنیــان ایــران اســت کــه زیــر 
نظــر تیــم اجرایــی طــرح کالن رصدخانــه ملــی فعالیــت 
می کنــد. ایــن طــرح در اولویــت طرح هــای علــم و 
ــا ایجــاد تحــول  ــرا ب ــه اســت. زی ــز قرارگرفت ــاوری نی فن
فنــی در صنایــع کشــور، باعــث بهبــود دقــت ســاخت در 
ــارف می شــود.  ــزان متع ــر می ــا 100 براب ــی ت ــع مل صنای
نجــوم بــه عنــوان علــم پیشــران فنــاوری در کشــورهای 
صنعتــی شــناخته شــده اســت و کشــورهای توســعه یافته 
نــگاه ویــژه ای بــه آن دارنــد. نســایی دربــاره دقــت بــاالی 
تولیــد ابــزار بــرای مطالعــات نجومــی می گویــد: »ابزارهــا 
و نرم افزارهــای حــوزه نجــوم و فناوری هــای فضایــی 
ــاخته  ــیار س ــت بس ــا دق ــتند و ب ــترده هس ــیار گس بس
ــی و ابزارهــای اپتیکــی عمــده  می شــوند. تلســکوپ اصل
ــتند.  ــکا هس ــان و امری ــون آلم ــورهایی چ ــول کش محص
ــدت  ــدی طوالنی م ــه فراین ــل آین ــل اینکــه صیق ــه دلی ب
اســت کــه آزمــون کیفیت ســنجی آن بایــد تحــت 
شــرایط خــاص انجــام شــود. کشــورهای روســیه، آلمــان، 
چیــن و امریــکا در زمینه هــای اپتیــک بســیار قــوی کار 
ــای  ــداف خــود پروژه ه ــه اه ــا توجــه ب ــد و گاه ب می کنن

ــد.« ــام می دهن ــترک انج مش

کاسین، جاده ابریشم کیهان شناسان
بــا توجــه بــه ثبــت داده هــای پژوهشــی در ایــن مرکــز و 
بــا خریــداری دســتگاه طیف ســنجی در بخــش پژوهــش، 
ــی  ــی بین الملل ــای تحقیقات ــرکت در پروژه ه ــکان ش ام

ــطح  ــه را در س ــن رصدخان ــه ای ــت ک ــده اس ــم ش فراه
ــاط علمــی  ــک شــاهراه ارتب ــد و ی جهــان مطــرح می کن
ــران  ــود و ای در حــوزه نجــوم و کیهان شناســی خواهــد ب
نیــز بــه فنــاوری ســاخت تلســکوپ و تجهیــزات رصــدی 
حرفــه ای دسترســی یافتــه اســت. از ســوی دیگــر، ایــن 
رصدخانــه بــر جذابیــت طبیعــی و گردشــگری خرم آبــاد 
ــی و  ــگران علم ــور گردش ــش حض ــت و افزای ــزوده اس اف
محققــان ایرانــی و خارجــی، اقتصــاد و گردشــگری 

ــد. ــق می ده ــه را رون ــی منطق علم
ــود در  ــه خ ــش های نوآوران ــایر کوش ــاره س ــایی درب  نس
مطالعــات نجومــی می گویــد: »برنامه هــای تعییــن شــده 
در بخــش R&D، ایجــاد اشــل ســیار ایــن رصدخانــه بــا 
ــرفته  ــتگاه های پیش ــری دس ــای روز و به کارگی فناوری ه
ــات  ــا و امکان ــه ابزاره ــری کلی ــکان قرارگی ــه ام اســت ک
ــد.  ــم می کن ــی فراه ــر مکان ــیار در ه ــکل س ــه ش را ب
ــه  ــم نمون ــود کــه بتوان ــن ب یکــی از دغدغه هــای مــن ای
ســیار ایــن رصدخانــه را بــرای انتقــال بــه سراســر کشــور 
و مناطــق محــروم فراهــم کنــم. پــس بــرای نخســتین بار 
طــرح اتوبــوس فضایــی را بــه معاونــت علمــی و فنــاوری 
ارائــه کــردم و خوشــبختانه بــه دلیــل ســطح فنــاوری و 
ــط  ــن توس ــده م ــرح، ای ــن ط ــه در ای ــوآوری به کار رفت ن
مرکــز طرح هــای کالن پذیرفتــه شــد و اکنــون بــه 
عنــوان طــرح کالن ســاخت اتوبوس هــای فضایــی آمــاده 

افتتــاح اســت.«

کاسین محصول منظومه ای از علوم
محمــد نســایی طــراح و ســازنده رصــد خانــه کاســین در 
ســن 19 ســالگی مطالعــات خــود را روی رصدخانه هــای 
داخــل و خــارج از کشــور بــا هــدف ســاخت رصدخانــه ای 
مــدرن آغــاز کــرده بــود. بــا تحصیــل در رشــته مهندســی 
مکانیــک اطالعــات الزم بــرای طراحــی ســازه های گردان 
و گنبــد هــاب الکترومکانیکــی را کســب کــرد و توانســت 
مقــر تلســکوپ را طراحــی کنــد. چندیــن تندیــس و لــوح 
افتخــار همچــون تندیــس کارآفرینــان برتــر دانشــگاهی 
در اســتان لرســتان، تندیــس ســومین دوره جایــزه ملــی 
ــی  ــش مل ــس همای ــوآوری و تندی ــاوری و ن ــت فن مدیری
پیشــتازان اقتصــاد و فرهنــگ برخــی از افتخاراتــی 
اســت کــه نســایی در پــی راه انــدازی رصدخانــه کاســین 
لرســتان کســب کــرده اســت. ســاناز نســایی، کارشــناس 
ــه کاســین  ارشــد ژئوفیزیــک، معــاون آموزشــی رصدخان
و مــدرس نجــوم تئــوری و عملــی دربــاره مطالعــه آغــاز 
ایــن پــروژه و نقــش همــکاران خــود در طراحــی و 
ــاخت  ــی س ــد: »کار مطالعات ــه می گوی ــاخت رصدخان س
رصدخانــه کاســین چهــار ســال زمــان بــرد. تیــم طــراح 
بــرق،  مهندســان  از  متشــکل  ســازنده رصدخانــه  و 
ــوا و  ــی و ه ــک، کیهان شناس ــاری، فیزی ــر، معم کامپیوت
فضــا بودنــد و بــا امکانــات بخــش خصوصــی کاری بســیار 

ســخت امــا ممکــن را بــه ســرانجام رســاندند.«
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ــی و  ــم طراح ــای تی ــتین اعض ــایی، از نخس ــاناز نس س
ســاخت رصدخانــه دربــاره برنامه هــای جــذاب آموزشــی، 
می گویــد:  نیــز  رصدخانــه  تفریحــی  و  پژوهشــی 
»برگــزاری گشــت های رصــدی، میزبانــی گروه هــای 
نجومــی، طراحــی، ســاخت و آمــوزش رباتیــک، انتشــار 
ــوزش  ــای آم ــی، دوره ه ــه علم ــه و فصلنام ــاب، مقال کت
و  رصدخانــه  تجهیــز  و  ســاخت  طراحــی،  و  نجــوم 
کاســین  رصدخانــه  از خدمــات  بخشــی  آســمان نما 
ــدون  ــه ب ــن رصدخان ــت. ای ــوم اس ــدان نج ــه عالقه من ب
ــدان و  ــان، عالقه من ــرای محقق ــب پذی ــر ش ــی ه تعطیل
بازدیدکننــدگان داخــل و خــارج کشــور اســت و خدمــات 
ــد  ــه می کن ــف ارائ ــای مختل ــه زبان ه ــود را ب ــی خ علم
ــدان  ــده، عالقه من ــه ش ــات گفت ــه امکان ــه ب ــا توج و ب

ــت.« ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ ــادی را ب زی

رصدخانه ای برای تماشای 
زیبایی های زمین و آسمان

رصدخانــه کاســین لرســتان، تنهــا یــک رصدخانه نیســت. 
همان گونــه کــه گفتــه شــد ایــن رصدخانــه دارای هتــل، 
ــه  ــم انداز آن ب ــت و چش ــه اس ــردان و کاف ــتوران گ رس
مدیرعامــل  اســت.  زیبــای خرم آبــاد  شــهر  وســعت 
رصدخانــه کاســین می گویــد: »وقتــی چنیــن ســازه 
بــه  می شــود،  ســاخته  ارتفــاع  ایــن  در  پیچیــده ای 
زیرســاخت هایی نیازمنــد اســت و وقتــی گســتره فعالیــت 
ــارات  ــد انتظ ــد بتوان ــت، بای ــه اس ــطح خاورمیان آن در س
را بــرآورده کنــد. در ســند چشــم انداز 1404 آمــده 
ــگاه اول اقتصــادی  اســت کــه هــدف کشــور کســب جای
در ســطح منطقــه آســیای جنوبــی و غربــی بــا تکیــه بــر 
رشــد مســتمر اقتصــادی، ارتقــای نســبی درآمــد ســرانه 
و رســیدن بــه اشــتغال کامــل اســت. بــا توجــه بــه ایــن 
ــعه  ــای توس ــگری در اولویت ه ــت گردش ــد صنع ــد بای بن
ــتغال زایی  ــب اش ــود ضری ــا وج ــه ب ــرا ک ــرد. چ ــرار گی ق

ــراه  ــاد هم ــتاب اقتص ــد پرش ــش، رش ــن بخ ــاال در ای ب
بهبــود توزیــع درآمــد کشــور و منطقــه لرســتان را شــاهد 
ــی  ــگری مبتن ــعه گردش ــن توس ــود. همچنی ــم ب خواهی
ــازنده و  ــل س ــث تعام ــور باع ــش کش ــگ و دان ــر فرهن ب
ــز  ــه نی ــن مجموع ــد. در ای ــد ش ــان خواه ــا جه ــر ب موث
ــه  ــای فناوران ــرلوحه فعالیت ه ــور را س ــداف کالن کش اه
قــرار دادیــم و علــم را بــا طبیعــت تلفیــق کردیــم. یــک 
به نحوی طراحی  باید  مجتمــع علمــی و گردشــگری، 
ــای  ــود که پذیرای انواع گروههای سنی باشد و جاذبه ه ش
علمــی، محیطــی و طبیعــی آن بــه شــکلی طراحی و پیاده 
ــند.« ــون باش ــلیقه های گوناگ ــخگوی س ــه پاس شوند ک

کلیــه  طراحــی  کاســین،  رصدخانــه  مجموعــه  در 
ــق شــده  ــا نجــوم تلفی ــی و گردشــی ب ــای رفاه بخش ه
ــد:  ــده می گوی ــن ای ــاره ای ــایی درب ــد نس ــت. محم اس
»عمده تریــن مشــکل در ســاخت رصدخانــه، مــکان 
قرارگیــری رصدگــر و امنیــت در مــکان رصــد بــود. 
ــهر  ــاع و دور از ش ــه در ارتف ــه رصدخان ــل این ک ــه دلی ب
از  ســاخته می شــود و اجــرام آســمانی در ســاعاتی 
ــر  ــن رصدگ ــد. بنابرای ــوع می کنن ــروب، طل ــداد و غ بام
بایــد بتوانــد در ســاعت مشــخص بــه گنبــد و تلســکوپ 
ــه  ــات ب ــن مطالع ــد و ای ــته باش ــی داش ــی دسترس اصل
ــن  ــدت انجــام شــود. بنابرای ــه و بلندم صــورت ســه ماه
مکانــی کــه بــرای پذیرایــی محققــان داخلــی و خارجــی 
در نظــر گرفتــه شــده، در یــک بیــس گــردان قــرار دارد 
ــن موضــوع توجــه  ــه ای ــرای نخســتین بار در نجــوم ب و ب
ــکان  ــن م ــش ای ــت و چرخ ــرعت حرک ــت. س ــده اس ش
ــون آن  ــن اســت و پیرام ــت زمی ــادل حرک ــی، مع پذیرای
ــق در آن  ــه محق ــا در ســاعتی ک ــرار دارد ت شیشــه ای ق
ــد او  ــرض دی ــه در مع ــورد مطالع ــرم م ــور دارد، ج حض
ــا جــرم می چرخــد. ایــن خــود  باشــد و فــرد همزمــان ب
یکــی از انگیزه هــا و جاذبه هــای گردشــگری علمــی 

ــت.« اس
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فصل مشترک سخن بسیاری از نخبگان فرنگ رفته 
این است که دانش در کشور ما مسئله محور 
نیست و استادان تولید فله ای مقاله برای ارتقای 
خود را به حل مسئله واقعی ترجیح می دهند. 
چه بسا نمی توانند مسائل واقعی را شناسایی 
کنند. از این رو ما در دانشگاه های کشور با ماکتی 
از دانشگاه های غرب مواجه می شویم. سخن از 
دانش بومی گفته ولی مرزهای آن با دانش جهانی 
برای ما روشن نیست و در نهایت به دانش غربی 
مطلق یا اختراع دوباره چرخ متمایل می شویم. در 
این باره سخن بسیار است. در این گفت وگو، حسین 
جوشقانی، دانش آموخته کارشناسی مهندسی 
برق و کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شریف 
و دکتری اقتصاد دانشگاه شیکاگو از وضعیت 
دانش اقتصاد در کشور، کوشش برای مهاجرت 
وارونه، چگونگی رونق صنعت و حل بحران علوم 
انسانی کشور با چکش فنی می گوید. روحیه هنری 
جوشقانی از بدو ورود به دفتر کارش در دانشگاه 
شریف هویداست. او متولد 1363 و استادیار مدعو 
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف است.

مقاله ها پاسخ به کدام مسئله کشورند؟
م مدرک و مقاهل است ان تولید اکغذ به �ن ه های ا�ی

گ
وضعیت غالب دانش�

 پریسا امام وردیلو

دانش بنیان  شماره سی ام اسفند ماه 1397

23



دانش بنیان  شماره سی ام اسفند ماه 1397

24

اقتصاد  به رشته  بودید ولی  برق شریف خوانده   شما 
تغییر مسیر دادید. درباره سوابق تحصیلی خود، و انگیزه 

تحصیل اقتصاد در دانشگاه شیکاگو بگویید.
من به ریاضی و رشته هایی که بتوان با آن دنیا را مدل کرد، 
خواندم.  ریاضی  رشته  روزبه  دبیرستان  در  و  بودم  عالقه مند 
داشتم  دوست  می افتادند،  که  درختان  برگ های  پاییز  در 
اتفاقی می افتد، چه  با وزش باد چه  آن را مدل کنم و بدانم 
برگ هایی می ریزند و چه برگ هایی نمی ریزند. پس از کنکور با 
توجه به رتبه ام یک انتخاب جبری داشتم و آن برق شریف بود. 
اوایل دانشگاه خیلی باانگیزه بودم و فکر می کردم با این رشته 
کارهای بزرگی خواهم کرد. به تدریج بیشتر درگیر آن شدم و 
یک تابستان شرکت تولید تجهیزات انتقال برق کار کردم و با 
واقعیات رشته برق و کار آن آشنا شدم. شاید بهتر بود پیش از 
ورود به دانشگاه با واقعیات آشنا می شدم. چون تغییر رشته در 
ارشد که در میان دانشجویان شایع است، اتالف وقت و منابع 
است زیرا هزینه آموزش عالی در ایران بر عهده دولت و جزو 
هزینه های ملی است. در زمان دانشگاه، ارتباطم را با دبیرستان 
روزبه حفظ کردم. روزبه یک اردوی جهادی برای ساخت مدرسه 
در مناطق محروم بوشهر برگزار کرد و من هم شرکت کردم. 
برای من یک سوال جدی ایجاد شد که چرا چند دهه پس از 
کشف نفت و انقالب، منطقه نفت خیز کشور چنین فقیر است و 
ما از مرکز کشور باید برویم برایشان مدرسه بسازیم؟ آیا کمبود 
مهندس داریم یا مهندسان بلد نیستند کشور را بسازند؟ همزمان 
در شریف دانشکده مدیریت و اقتصاد تاسیس شده بود و من در 
کالس هایی مانند مبانی اقتصاد دکتر نیلی و سیستم داینامیک 
دکتر مشایخی شرکت کردم و به اقتصاد عالقه مند شدم. باید در 
زندگی ام دست به انتخاب می زدم و با وجود برخی مخالفت ها، 
در ارشد اقتصاد خواندم. در شریف همه دنبال مهاجرت بودند 
ولی من مخالف بودم. تا این که متوجه شدم میان دانش روز و 
جهانی اقتصاد با چیزی که در کشور ما تدریس می شود، فاصله 
بسیار است. در ایران هم میان دانشگاه و سیاستگذاری های کشور 
فاصله بسیار است. از آن جا که در ارشد شاگرد اول دانشگاه بودم، 
برای دکتری از دانشگاه شیکاگو که یکی از بهترین دانشگاه های 
جهان در رشته اقتصاد است، ادمیشن گرفتم. در سال 88 رفتم 

و تابستان 96 برگشتم.
 پس از تغییر رشته از فنی به علوم انسانی باز هم به 
دنبال کارهای بزرگ بودید؟ نگرش شما به کارهای بزرگ 

چه تغییری کرد؟
فهمیدم که اگر کشوری نفت خیز با نیروی انسانی خوب هنوز 
توسعه نیافته، مشکل مهندسی ما نیست. مشکل علوم انسانی 
است که باید فضا را برای توسعه و کار متخصصان فراهم کند. 
اقتصاد، حقوق،  متاسفانه در کشور ما و حتی در دانشگاه ها، 
جامعه شناسی و غیره به حاشیه رانده شده اند. زمانی که دانشگاه 
شریف تاسیس شد، هدف آن پرورش مهندس برای آینده کشور 
بود. ولی االن باید در اساسنامه آموزش عالی بازنگری کنیم. آیا 
ما کمبود مهندس داریم یا کمبود برنامه ریز؟ این وظیفه نخبگان 
است که در سطح مردم و سیاستگذاران وضعیت را تغییر دهند. 
االن موضوعاتی مانند آلودگی هوای تهران، ترافیک، مرکزگرایی 

و غیره ریشه در اقتصاد دارند. اگر اراده ای برای تغییر این شرایط 
شکل بگیرد باید اقتصاددانان، حقوقدانان و غیره را در کنار خود 
داشته باشند. االن همه نخبگان برای مسائل کشور راه  حل فنی 
می دهند. مثال می گویند طرح زوج و فرد را در کل سال اجرا 
کنید، وسایل نقلیه عمومی را زیاد کنید و غیره. ولی بر فرض 
اگر وسیله نقلیه عمومی زیاد شود و هزینه استفاده آن پایین 
باشد، نتیجه بعدی آن چیست؟ نتیجه این است که شهرمان را 
مهاجرپذیرتر می کنیم. نظر یک اقتصاددان برای چنین شرایطی 
این است که این ظرف، ظرفیت مشخصی دارد و برای ریختن 
آب بیشتر هیچ راهی نیست جز این که بخشی از فضا را خالی 
کنید. باید مکانیسمی طراحی شود که یکسری از افراد بیرون 
بروند. در بسیاری از مسائل دیگر ممکن است بگوییم اقتصاددانان 
راه حل های دردناک پیشنهاد می کنند پس آن ها را بگذاریم کنار. 
ضعف دانش اقتصاد در نخبگان، رسانه ها و روشنفکران باعث 
شده که راه  حل های این متخصصان کنار گذاشته شود و همیشه 
به دنبال راه  حل های دم دستی باشیم که تجربه ثابت کرده در 
بلندمدت همین راه  حل های دم دستی تبدیل به مشکالت بزرگ 

دیگری می شوند.
 درباره عدم به کارگیری متخصصان علوم انسانی نکاتی 
گفتید. به طور خاص رشته اقتصاد با چه دشواری هایی در 

کشورمان روبروست؟
به  عمومی  اعتماد  ایران  در  که  است  این  مشکل  مهم ترین 
رشته اقتصاد و متخصصان این رشته کم است. بخش زیادی 
از آن به دلیل عدم شناخت عمومی است. کسی که از مدارس 
ما فارغ التحصیل می شود، هیچ درکی از اقتصاد ندارد. فرد به 
باالترین مدارج علمی می رسد ولی هیچ شناختی از اقتصاد که 
در زندگی او بسیار موثر است، ندارد. با ناآگاهی نماینده مجلس 
و رئیس جمهوری را انتخاب می کند که راه  حل های دم  دستی و 
عوام گرایانه ارائه می دهد. نتیجه اش ساختار اشتباه تصمیم گیری 
است. صندوق های بازنشستگی با بحران های جدی روبرو هستند. 
بحران بانکی، بحران اشتغال و غیره داریم. کسی که درسخوان 
بود، مهندس و سپس مدیر شد، به صورت کوتاه مدت و در یک 
زمینه خوب عمل کرد ولی شاید اثر کلی عملکرد او بر اقتصاد و 

جامعه خوب نبود.
بخش دیگری از مشکالت برای اختالفات درونی اقتصاددانان 
با خودشان است. برای همین برخی مخالفت ها با دیدگاه های 
کامال  اقتصاددان  یک  می گویند  مثال  است.  برحق  اقتصادی 
و  است  ارز  کردن  تک نرخی  و  قیمت ها  آزادسازی  مخالف 
اقتصاددان دیگری با این کار موافق است. این چه علمی است 
که دو نظر کامال متضاد از آن بیرون آمده! متاسفانه در کشور ما 
زبان مشترک و گفت وگوی میان اندیشه ها وجود ندارد و افراد 
مانند جزیره های جدا از هم فکر و عمل می کنند. خوشبختانه در 
نسل جدید متخصصان این مشکل کمتر است. علم اقتصاد در 
دو دهه گذشته تحوالت زیادی داشته است. من عالقه مندم که 
بتوانیم با دانش آموختگان دانشگاه ها تعامل کنیم و زبان مشترک 
بسازیم. از طرفی گرایش مکتبی در دانش آموختگان علوم انسانی 
زیاد است. دانشگاه شیکاگو مهد یکی از مکاتب بزرگ اقتصادی 
است. ولی گرایش های مکتبی دانشگاه های ایران در خود دانشگاه 
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شیکاگو نبود. ریچارد تیلر که دو سال پیش جایزه نوبل اقتصاد را 
از دانشگاه شیکاگو گرفت، کسی است که مکتب سنتی شیکاگو 
را نقد می کند. خود دانشگاه شیکاگو که منشا یک مکتب و 
تفکر است، چنین نگاه آزاداندیشانه ای دارد. دانشگاه های بزرگی 
مانند هاروارد، ام آی تی، استنفورد و غیره هریک مهد یک مکتب 
اقتصادی هستند ولی دانش آموخته شیکاگو در هاروارد استاد 
می شود، استاد هاروارد در استنفورد دیدگاه خود را ارائه می کند. 
پس زبان مشترک و گفت وگوی نخبگان شکل گرفته است. ولی 

ما مارکسیست تر از مارکس شدیم.
 با توجه به صحبت های شما و روند کلی جامعه، گویی 
نوعی اقتصاددان گریزی یا چیزی شبیه به این در ایران 

رخ داده است.
بله دقیقا االن خیلی گفته می شود که این بالیی که امروز سر 
ما آمده کار اقتصاددانان است. برنامه های توسعه را اقتصاددانان 
به  بگیرند. من  آنان تصمیم  نمی خواهیم  نوشتند. پس دیگر 
این گرایش نقد دارم. اقتصاددانان اگر در بهترین حالت ممکن 
برنامه های توسعه پس از انقالب را نوشته باشند، آیا خودشان 
هم آن را اجرا کردند؟ کسانی که برنامه ها را اجرا کردند، آیا 
اعتقادی به این برنامه ها داشتند؟ برنامه نوشته می شود و در 
بدنه حاکمیت و ساختار اجرایی تبدیل به چیز دیگری می شود 
و نگاه بلندمدت تحت تاثیر نگاه کوتاه مدت قرار می گیرد. ضمن 
این که ضعف دانش اقتصاددانان را نیز باید پذیرفت. ما علم اقتصاد 
در کشور نداشتیم. در دو دهه گذشته این علم تحوالت زیادی 
داشته و امروز سیاستگذاری و برنامه ریزی مبتنی بر داده هاست. 
درحالی که سه دهه پیش در هیچ کجای دنیا این طور نبود. 
ما هم نمی توانیم بگوییم برنامه های اقتصاددانان شکست خورد 
اقتصاددان  کشورها،  اغلب  در  نمی خواهیم.  اقتصاددان  پس 
نمی تواند سیاستگذار باشد و سیاست بنویسد. این فاصله را افراد 
دیگری با تخصص های متنوع پر می کنند. در دنیا دانشگاه های 
سیاستگذاری عمومی برای همین تاسیس شدند. این به تازگی 
و خیلی کمرنگ در دانشگاه های ما تدریس می شود. گاهی هم 
انتقاد به سیاستگذاری کالن وارد است. سیاست کلی باید به 
نحوی تدوین شود که بدنه اجرایی را با خود بکشد. ما می توانیم 
یک ایده آل ترسیم کنیم ولی اگر ندانیم که چگونه از این نقطه 

به آن نقطه برسیم، ضعف سیاستگذاری است.
 شما در امریکا کار هم کردید؟ چه شد که تصمیم گرفتید 

برگردید و با بنیاد ملی نخبگان چگونه آشنا شدید؟
از ابتدا برای بازگشت مصمم بودم. پس از بازگشت به ایران با 
برنامه بنیاد ملی نخبگان آشنا شدم و یک سال پست داک بودم 
تا پروسه جذب هیئت علمی طی شود. در شریف به آن استادیار 
مهمان می گویند. برنامه برای دانش آموختگان کار پسندیده ای 
است. در امریکا عالوه بر شیکاگو، در چند شهر این کشور مانند 
استنفورد، برکلی و ان آربور میشیگان بودم. برای گردآوری دیتای 
رساله ام یک سال در دانشگاه میشیگان بودم. بنابراین تجربه 
زیادی کسب کردم و با دانش آموختگان ایرانی ارتباط زیادی 
داشتم. در شیکاگو با یک مدرسه ایرانیان آشنا شدم و من و 
همسرم گاهی آنجا تدریس می کردیم. شکاف عمیق فرهنگی و 
نسلی که در این مدرسه متوجه آن شدیم، ما را برای بازگشت 

ولی  دارد  وجود  همیشه  نسل ها  میان  فاصله  کرد.  مصمم تر 
نمی خواستیم چنین فاصله زیادی میان ما و فرزندانمان ایجاد 

شود.
در امریکا بازار کار برای اقتصاد و فاینانس بسیار گسترده است. 
من هم در شیکاگو دکتری گرفتم و به بازارهای خوب راه داشتم. 
ولی قصد کار در این کشور نداشتم. یک نگاه نادرست در ایران 
این است که دانشگاه های برجسته دنیا کمین کرده اند تا نخبگان 
را به هر شکلی در این کشور نگه دارند در صورتی که این طور 
نیست. آنان ساختار را طوری چیدند که نخبگان با کمال میل 
بمانند و اگر کسی بخواهد به کشورش برگردد، ممانعتی ایجاد 
نمی کنند. اگر ساختار درست باشد و فرصت ها وجود داشته 
باشند، کسانی که دوست دارند در کشور کار کنند، با آسودگی 

برمی گردند.
 مطالعات اقتصادی و موضوع رساله شما در امریکا چه 

بود؟
من روی ارتباط نیروی کار و اقتصاد کالن کار کردم. به طور 
خاص موضوع تحقیق من این بود که از دست دادن شغل برای 
کارمند یا کارگر در دوران رکود کالن اقتصادی و از دست دادن 
شغل همین فرد در دوران رونق اقتصادی چه تبعاتی برای او 
دارد و این دو وضعیت چه تفاوتی با هم دارند. در تئوری برای 
اختالف بین این دو توضیحی وجود نداشت ولی تفاوت آن ها 
جدی است. در پایان نامه ام کوشیدم که هم تئوری آن را توضیح 
تایید کند.  بیاورم که تئوری را  دهم و هم در دیتا شواهدی 
بخشی از توانایی کارمندان مختص صنعت یا حرفه ای است که 
در آن کار می کنند. اگر در دوران رکود بیکار شوند، احتماال دیگر 
نمی توانند شغل متناسب با مهارت یا تخصص خود بیابند پس 
ناچار به سراغ کار جدید در حرفه دیگری می روند و این موضوع 
روی درآمد آنان اثر بلندمدتی دارد. ولی در دوران رونق اقتصادی 
اگر کسی بیکار شود، می تواند دوباره شغلی متناسب با مهارت 
و تخصص خود بیابید، لذا اثرات بلندمدت از دست دادن شغل 

کمتر خواهد بود.
 تفاوت علم اقتصادی که در ایران تدریس می شود، با 

دانشگاه های برجسته دنیا چیست؟
آموزش علم اقتصاد در دنیا پرسش محور است و علم بر اساس 
مسئله واقعی جلو می رود. علم اقتصاد و کل آموزش عالی در ایران 
ترجمه چیزی است که آن جا تدریس می شود. ولی آیا مسئله ما 
هم همان است؟ ما دیدیم در غرب جای خوبی به نام دانشگاه 
هست که استاد و دانشجو در آن جمع می شوند و مقاله هم چاپ 
می کنند. ما هم برای پیشرفت علمی ساختاری چیدیم که استاد 
و دانشجو یکسری کاغذ به نام مدرک و مقاله چاپ کنند. ولی این 
مقاله پاسخ به کدام مسئله است؟ البته این وضعیت غالب است. 
وگرنه در ایران کارهای علمی باارزشی انجام شده است. دسته 
اول به درد کشور ما می خورد و دسته دوم به درد نمی خورد. 
مقاالت دسته اول خارج از کشور چاپ نمی شوند. چون مسئله 
آن ها نیست. اگر استاد دانشگاه شریف مقاله ای بنویسد که گوگل 
و مایکروسافت از آن استفاده کنند، به مسئله ما پاسخ نداده است. 
برای کشورهای دیگر دانش مجانی تولید کرده است. ISI فقط یک 
نظام ایندکس کردن است و به خوب و بد نشریه کار ندارد. ولی ما 
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بر سر ISI رقابت داشتیم. بسیاری از این مقاالت به دلیل کیفیت 
بسیار پایین، به درد هیچ کشوری نمی خوردند. فقط مناسب ارتقا 
در هیات علمی بودند. سپس ISI را رها کردیم و سراغ مجالت 
معتبر بین المللی رفتیم. ولی آیا این مجالت به مسئله ایران فکر 
می کنند؟ آموزش اقتصاد در ایران ترجمه کتاب های سال 1970 
یا 1980 است. بخش های موفق آموزش عالی کشور صنایع نظامی 
و پزشکی هستند. چون مسئله محورند. متخصصان صنایع نظامی 
می دانند کشور مثال در رادار و چیپ های الکترونیکی چه نیازهایی 
دارد و به دنبال رفع آن هستند. در پزشکی بیماری هایی داریم که 
باید آن ها را شناسایی و درمان کنیم. در بسیاری از علوم مانند 
مهندسی مکانیک، برق و غیره مهندسان زیادی تربیت کردیم، 
ولی مسئله ما چه بود؟ جوانان دانشگاه رفتند، مدرک گرفتند یا 
استاد شدند. آیا بر اساس این برنامه بود که در فالن استان کشور 
مشکالت برق داریم و باید مهندسانی برای رفع این مشکالت 
علم  امروزه  دارند.  استثناها وجود  البته همیشه  تربیت کنیم؟ 
اقتصاد حداقل در دو سطح اثرگذار است. اول در حوزه های مربوط 
به اقتصاد کالن و سیاستگذاری عمومی است که خروجی آن هم 
مشاوره به نهادهای بزرگ برای تصمیم گیری کالن است. رویکرد 
غالب آموزش اقتصاد در ایران هم همین است. سطح دیگر در ابعاد 
بنگاه هاست که بیشتر مسئله کارآفرینی و مدیریت شرکتی است. 
البته این دو در دانشکده های مدیریت هم بررسی می شوند ولی 
در دانشکده های اقتصاد هم کسانی برای ایده های استارت آپی، 
شرکت های دانش بنیان و کسب وکارهای مجازی مشاوره می دهند. 
امروز شرکت های بزرگ و فروشگاه هایی مانند والمارت و بانک ها 
از دانش اقتصاد استفاده می کنند. استارت آپ هایی مانند آمازون و 

اوبر برای تحقیقات اقتصادی، اقتصاددان استخدام می کنند.
  به نظر می رسد که علوم در ایران از ضعف مسئله شناسی 
در  بومی سازی علوم  این حلقه گمشده  و  رنج می برند 
ایران است. از دید شما تعامل میان دانش بومی و جهانی 

به چه صورت باید رخ دهد؟
من از حامیان سرسخت بومی سازی علوم و مسئله محوری آن ها 
هستم. مشکل صنعت امریکا به ما ربطی ندارد. ولی یک اقتصاددان 
اقتصاد،  تئوری های علم جهانی  باید  بومی،  راه  حل  ارائه  برای 
روش ها و مدل های آن را بشناسد. چون نخبگان آن ها دهه ها 
برای حل مسائل فکر کرده اند. ما نباید چرخ را دوباره اختراع کنیم. 
اگر می گوییم فالن ساختار در غرب خوب کار می کند، به معنای 
غربگرایی نیست. ولی غالبا نقدها در ایران با برچسب غربگرایی 
رانده می شوند. اگر غرب مدینه فاضله ای باشد و بخواهیم همان 
ساختارها و مدل ها را در کشور پیاده کنیم، به غربگرایی نزدیکیم. 
کسانی مانند من که به ایران برگشتند، اگر غربگرا بودند، همان جا 
می ماندند. آب وهوای بهتر، حقوق باالتر و امتیازات بیشتری دارد. 
ولی باید بپذیریم که آنان از دانش بشر به خوبی بهره بردند و به 
نتایج خوبی رسیدند. حتی کسانی که برنگشتند، لزوما غربزده 
نیستند. بسیاری از دانش آموختگان عاشق کشورشان هستند ولی 
با توجه به شرایط تصمیم گرفتند آن جا زندگی کنند. از طرفی 

شاید یک غربزده هیچ گاه غرب را از نزدیک ندیده باشد.
 حاکمیت با چه سیاست هایی می تواند مهاجرت وارونه 

نخبگان را شدت بخشد؟
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ایده آل من این است که بنیاد ملی نخبگان تعطیل شود. وجود 
بنیاد به این معنی است که جامعه، صنعت و آموزش عالی ما به 
طور عادی نمی تواند پاسخگوی نخبگان داخل و خارج از کشور 
باشد و ما ناگزیریم به صورت کپسولی و اورژانسی جایی را آماده 
کنیم که کار آنان را تسهیل کند. ساختارها باید به گونه ای اصالح 
شوند که به صورت درون زا نخبگان بازگشت را انتخاب کنند، 
مشکالتشان در سیستم عادی حل شود و آنان در دانشگاه یا 
صنعت مشغول به کار شوند. لزوم حضور این حمایت، نشانه یک 
بیماری در صنعت و سیستم آموزشی ماست. تا به چنین جایی 
برسیم، نهادی مانند بنیاد ملی نخبگان می تواند به ایجاد فضای 
کار برای نخبه کمک کند. شرکت های دانش بنیان در موضوع 
اکوسیستمی  چون  بودند.  موفق  کمابیش  معکوس  مهاجرت 
شکل گرفت و فرد می داند که اگر در این اکوسیستم کار کند، 
حقوق و زندگی نسبتا مناسب دارد. دانشگاه های خوب امریکا 
برای جذب دانشجویان برتر به هیئت علمی رقابت می کنند و 
حقوق و مزایای خوب پیشنهاد می کنند. ولی در کشور ما به 
دلیل نگاه مرکزگرای دولتی این فضا شکل نمی گیرد و دانشگاه 
ابزار رقابتی ندارد. آن جا یک استاد با حقوق خود خانه  هیچ 
می خرد. ولی مثال دانشگاه شریف برای استخدام این فرد به جز 
حقوق یک استاد هیچ امتیاز دیگری برای او ندارد و استاد با 
دو فرزند نمی تواند در تهران خانه اجاره کند. اگر این فرد واقعا 
توانمند باشد، دانشگاه باید بر اساس بازدهی به او حقوق بدهد. 
وقتی دانشگاه چنین قدرتی ندارد، بنیاد ملی نخبگان چه کاری 
می تواند بکند؟ از این سو، تا زمانی که صنایع دولتی و غیررقابتی 
هستند، چرا باید شرکت فورد را رها کرد و در سایپا مشغول 
شد؟ سایپا و ایران خودرو هم نیازی احساس نمی کنند، آمادگی 
تحول را ندارند و نمی توانند حقوق و مزایای خوب بپردازند. باید 
به ایران خودرو بگوییم که 10 سال از شما حمایت می کنیم و 
پس از آن واردات خودرو صد درصد آزاد خواهد شد. این شرکت 
به فکر تولید محصولی با قیمت مناسب خواهد بود که بتواند با 
تویوتا و هیوندا رقابت کند. بنابراین رقابت ایجاد شده، به صورت 
کامال درون زا، نخبگان را از شرکت های بنز و فورد به کشور 
بازمی گرداند. زیرا هزینه آن کمتر از این است که 10 سال دیگر 
ورشکست شود. بنیاد ملی نخبگان یک تسهیل گر موقت است 
و نمی تواند نخبگان را استخدام کند. منابع مالی بنیاد محدود 
و شاید  ندارند  بلندمدت  اثر  راه  حل های تسکینی هم  است. 
منجر به رانت جویی شوند و یک فرد نه چندان نخبه از این منابع 
استفاده کند. این سخن زیبا نیست. ولی اگر دو مهندس ایرانی 
در شرکت فورد باشند، در شرایطی که ایران خودرو با دست باز 
کسی را استخدام کند، کسی می آید که برجسته تر است و در 
زمانی که فقط تسهیالت بنیاد وجود دارد، کسی برمی گردد که 
کمی کارش می لنگد. فرد قوی تر زمانی می آید که ایران خودرو با 
او قرارداد 20 ساله ببندد. با مسکن های موقت فعلی، کسانی که 
نیاز به کپسول دارند، بیشتر برمی گردند. برای بازگشت نخبگان 
برجسته باید شرکت های دانش بنیان قدرت بگیرند. شرکت هایی 
که منابع و اختیار دارند، باید با آفرهای خوب برای بازگشت این 
افراد مذاکره کنند و این روش جایگزین نهادهای حمایتی مانند 

بنیاد ملی نخبگان شود.
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وهشکده  ش وهشگر �پ ش �پ

یف:   ه �ش
گ

سیاستگذاری دانش�

»فرار مغزها« 
سیاسی ترین اصطالح 
چهل سال اخیر است
سال هاست آمارهای مختلفی از مهاجرت دانشجویان 

به دیگر کشورها مطرح می شود. برخی این روند را یک 
شرایط بحرانی توصیف کرده اند و بر این باورند که تاکنون 
70 درصد از رتبه های برتر کنکور و مدال آوران المپیادها 

از کشور خارج شده اند و برخی دیگر نیز می گویند 
وضعیت مهاجرت دانشجویان و نخبگان به دیگر کشورها 
طبیعی است و هیچ جای نگرانی در این باره وجود ندارد.

بهرام صلواتی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده سیاستگذاری 
دانشگاه شریف، درباره واژه »فرار مغزها« گفت: »فرار 

مغزها سیاسی ترین اصطالحی است که در حوزه مهاجرت 
در این چهل سال کاربرد داشته و سوءاستفاده های 

زیادی از این اصطالح صورت گرفته است. این عبارت 
با مقاصد سیاسی و اجتماعی در شبکه های مجازی و 
برخی رسانه های جمعی مورد استفاده قرار می گیرد.«
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رصدخانه مهاجرتی ایران 
در مسیر شفاف سازی

این  تجربه  که  است  استعدادهایی  جمله  از  صلواتی  بهرام 
دیگر  به  تحصیل  ادامه  برای  و  دارد  را  نخبگانی  چرخش 
این  است.  بازگشته  ایران  به  هم  بعد  و  کرده  سفر  کشورها 
استاد دانشگاه در سال های پس از بازگشت به کشور آستین 
همت را باال زده و خأل موجود در زمینه عدم وجود آمارهای 
راه اندازی  با  را  کشور  نخبگان  چرخش  مستدل  و  مستند 

»رصدخانه مهاجرتی ایران« پر کرده است. 
صلواتی در ابتدای گفت وگو با انتقاد از سوءکاربرد و برداشت 
تحصیل کردگان«  یا  نخبگان  »مهاجرت  عبارت  از  نامناسب 
گفت: »اصطالح مهاجرت یا فرار نخبگان از کشور اصطالحی 
در  به خصوص  و  روزانه  مناسبات  در  که  است  رایج  و  غلط 
است.  شده  باب  عمومی  رسانه های  و  مجازی  شبکه های 
آن  اصالح  شاهد  به زودی  که  پرکاربرد  و  مصطلح  عبارتی 
خواهیم بود. در حال حاضر در دنیای به هم پیوسته امروزی، 
واژه و مفهوم »مهاجرت« جای خود را بیشتر به »جابه جایی« 
داده است، به این معنی که جمعیت مناطق مختلف دنیا و 
از یک نقطه به  کشورها دائما در حال جابه جایی و حرکت 
و  چشمگیر  رشد  با  فراگیر  روندی  این  و  است  دیگر  نقطه 
روزافزون است. مفهوم »مهاجرت« در گذشته بیشتر به این 
خاطر معنادار و رایج بود که فرایند رفتن به دیگر کشورها 
غالبا بسیار هزینه بر و همراه با مشکالت عدیده بود و افراد 
معموال برای ترک همیشگی موطن خود و ماندن دائمی در 

مقصد، به دیگر کشورها مهاجرت می کردند.«
به گفته صلواتی، امروز جابه جایی افراد به معنای ماندن برای 
همیشه در یک کشور یا منطقه خاص نیست و در واقع افراد 
و  بیشتر  امکانات  و  شرایط  موقعیت ها،  از  بهره مندی  برای 
بهتر از یک کشور به کشور دیگری جابه جا می شوند و ممکن 
است پس از گذشت یک بازه زمانی به کشور خود بازگردند 
یا به کشور ثالث دیگر بروند. لذا این فرایند جابه جایی به یک 
فرایند چند مرحله ای و چرخشی تبدیل شده که ممکن است 
دائما تکرار شود و از حالت یکباره و دفعه ای تا حد زیادی 

خارج شده است.
با  مهاجرت  تفاوت های  از  دیگر  »یکی  افزود:  همچنین  وی 
این  معموال  گذشته  دهه های  در  که  است  این  جابه جایی 
مهاجرت ها یک طرفه بود؛ اما امروز این جابه جایی ها گردشی 

است و به صورت یک طرفه اتفاق نمی افتد.«
در  فارغ التحصیالن  و  استعدادها  جابه جایی  فعال حوزه  این 
ادامه بیان کرد: »امروز تعداد دانشجویان بین المللی پنج برابر 
شده و این رقم نسبت به بیست سال گذشته افزایش قابل 
توجهی یافته است. این افراد ممکن است برای ادامه تحصیل 
به کشوری دیگر بروند و سپس به کشور خود بازگردند، به 
همین دلیل اطالق کلمه مهاجرت برای آن ها درست نیست.«

کرد:  بیان  همچنین  ایران«  مهاجرتی  »رصدخانه  مدیر 
میزان  زمینه  در  کشورها  برای  رتبه بندی  و  »رتبه سازی 
فراگیر  شاخص های  تعریف  به  نیاز  استعدادها  مهاجرت 
جهانی و از همه مهم تر وجود داده های استاندارد جهانی با 

قابلیت مقایسه بین المللی است که هنوز چنین داده هایی با 
این ویژگی ها تولید نشده اند یا بسیار اندک و ناقص هستند. 
به همین دلیل رتبه بندی مهاجرتی یا جابه جایی استعدادها 
برای مقایسه کشورها با یکدیگر از جمله ایران بسیار سخت و 
دشوار است، مگر این که مرجع داده ای موثق و قابل استنادی 

در دسترس باشد.«
صلواتی با اشاره به عدم وجود یک تعریف مشخص و ثابت 
نخبگی  هر کشوری  »در  گفت:  دنیا،  در  »نخبگان«  واژه  از 
علمی،  المپیادهای  برترین های  دارد.  را  خود  خاص  معنای 
برگزیدگان المپیک های مختلف، مالکان اختراعات و ایده های 
نو، دانشمندان و حتی برخی چهره های سیاسی و فرهنگی در 
کشورهای مختلف به عنوان نخبه معرفی می شوند. بنابراین 
به جای اصطالح  نیز  ما  بعد در کشور  به  این  از  بهتر است 
جابه جایی  کلمه  از  نخبگان«  »مهاجرت  نادرست  و  اشتباه 
استعدادها یا فارغ التحصیالن استفاده کنیم. زیرا اوال باید بین 
کلمه نخبه و استعداد با دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاهی 
تمایز قائل شد. ثانیا می بایست بین انواع مختلف جابه جایی ها 
اعم از جابه جایی های اقتصادی یا اجباری )پناهجویی( که در 

پی بروز جنگ ها رخ می دهد، تفاوت قائل شد.«
مانند  هم  تحصیل کرده  و  متخصص  افراد  گفته صلواتی،  به 
بهتر  فرصت های  در جست و جوی  مهاجرتی  گروه های  سایر 
»گردش  بروند.  کشور  از  خارج  به  است  ممکن  اقتصادی 
تحت  عنوان  آن  از  گسترده تر،  حالت  در  که  استعدادها« 
می شود،  یاد  نخبگان«  »چرخش  یا  مغزها«  »گردش 
اصطالحی است که معموال در توصیف جابه جایی مهاجران 
ماهری به  کار می رود که در کشورهای خارجی برای مدت 

معینی زندگی و کار می کنند.
این فعال عرصه پژوهش در بخش دیگری از سخنان خود، 
اظهار کرد: »در دنیا از مفهوم چرخش نخبگان و استعدادها 
خدمات  از  بهره مندی  برای  که  کسانی  می کنند.  استفاده 
کشوری  به  بهتر  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  تحصیلی، 
دیگر می روند و این چرخش نخبگان دوطرفه است و در تمام 

کشورها رخ می دهد.«
وی با بیان اینکه استفاده مغرضانه از اصطالح فرار مغزها 
کار بسیار غلطی است، گفت: »برخی رسانه ها به دالیلی بر 
کاربرد مغرضانه این عبارت و نهادینه کردن آن در گفتمان 
اجتماعی اصرار زیاد و اغراق آمیزی دارند و سعی می کنند 
نیست،  بزرگ  حد  این  تا  که  مسئله ای  سر  بر  بی جهت 
مرثیه سرایی کنند. آن ها تالش می کنند به خود و دیگران 
همه  و  نیست  زندگی  و  ماندن  جای  ایران  که  بباورانند 
به دنبال مهاجرت و ترک کشور هستند. اما این موضوع 

واقعیت ندارد و یک دروغ تلخ و مضحک است.«
دوره های  »باید  است:  معتقد  مهاجرت  حوزه  محقق  این 
و  روزنامه نگاران  و  رسانه ای  فعاالن  ویژه  آموزشی 
و  مهاجرت  از  اعم  تخصصی  زمینه های  در  خبرگزاری ها 
جابه جایی نخبگان در کشور شکل بگیرد تا با دانش فنی 
درست و بر اساس مستندات و داده های قوی و مستدل 
در این زمینه گزارش تهیه شود و اظهارنظر کنند و بدین 
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ترتیب راه انتشار مطالب دروغ، خیالی و زاییده ذهن عده ای 
مغرض را ببندند. جهانی شدن مسائلی همچون جابه جایی 
به  ملی  مرزهای  از  را  ثروت  و  ایده ها  دانش،  مهارت ها، 
همراه دارد و در این بین افزایش جابه جایی استعدادها و 
افراد متخصص و با کیفیت باال از مهم ترین اثرات جهانی 

شدن به شمار می رود.«

فقدان منابع و آماری موثق 
مهاجرتی در ایران

صلواتی درباره این که چرا به حوزه مهاجرت عالقه مند شده 
است، گفت: »سال 95 پس از تحصیل و کار در کشور آلمان، 
زمانی که به ایران آمدم متوجه شدم که در زمینه آمار و 
در  زیادی  تحصیل کردگان خأل  جابه جایی  اطالعات حوزه 
کشور وجود دارد و تمام آمارهای اعالم شده از اساس پوچ 
و غیرمستند است. به همین دلیل تیمی تحقیقاتی در این 
زمینه تشکیل دادیم و پیمایش های آماری مختلفی طبق 
مستندات موجود انجام دادیم. برای شروع کار ابتدا اقدام به 
مطالعه و جمع آوری آخرین منابع اطالعاتی موجود در دنیا 
کردیم و سپس یک تیم حرفه ای و تخصصی تشکیل دادیم. 
در این مدت نیز یک کتاب منتشر کردیم و یک جلد کتاب 

دیگر نیز در شرف انتشار داریم.«
اشاره  با  شریف  سیاستگذاری  پژوهشکده  پژوهشگر 
وجود  »عدم  گفت:  حوزه،  این  در  موجود  خألهای  به 
مرجع  وجود  عدم  منظم،  و  موثق  ملی  و  بومی  داده های 
مهاجرت  در حوزه  تخصصی  کاربردی  و  پژوهشی  علمی، 
و عدم برداشت صحیح از گزارش های بین المللی مهم ترین 
خألهایی بود که در این زمینه داشتیم. بر همین اساس، 
پس از دو سال کار و تالش منسجم و هدفمند در حوزه 
مهاجرت های بین المللی در کشور، اخیرا خوشبختانه موفق 
در  ایران«  مهاجرتی  »رصدخانه  راه اندازی  و  تاسیس  به 
پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف با هدف پوشش 

کمبودهای موجود در این زمینه در کشور شدیم.« 
پژوهشکده  در  تحقیق  یک  انجام  به  اشاره  با  وی 
اعالم  آمارهای  از  »بسیاری  گفت:  شریف،  سیاستگذاری 
شده در خصوص رتبه باالی ایران در جابه جایی نخبگان 
کشور، بر اساس تجریبات شخصی و برداشت های غلطی 
است که به شکل یک باور عمومی درآمده است. در حال 
حاضر به دنبال انجام یک تحقیق علمی و مستند در حوزه 
بین  را  تحقیق  این  که  هستیم  ایرانیان  مهاجرت  میل 
اساتید، دانشجویان، کارآفرینان و حتی اتباع افغان انجام 

داده ایم و نتایج آن به زودی منتشر خواهد شد.«

ایران و پیمایش جهانی موسسه گالوپ
مستند  تحقیق  یک  انجام  درباره  برتر  پژوهشگر  این 
در  کشور  استعدادهای  جابه جایی  میزان  خصوص  در 
را  تحقیق  »این  کرد:  عنوان  ایران«  مهاجرتی  »رصدخانه 
بر اساس داده های مستند پیمایش جهانی موسسه گالوپ 
ارائه کردیم. این پیمایش بین 150 کشور بین سال های 

تهیه شده  داده های  است.  شده  انجام   2017 تا   2015
توسط موسسه گالوپ بر اساس سه شاخص »جریان بالقوه 
»جریان  و  جوانان«  مهاجرت  بالقوه  »جریان  مهاجرت«، 
رتبه  که  است  شده  منتشر  استعدادها«  مهاجرت  بالقوه 
 150 بین  در  مهاجرت،  بالقوه  جریان  شاخص  در  ایران 
کشور 87 است. هر چند در این  بازه تجمع کشورها نیز 

زیاد است و فاصله بسیار اندکی میان آن ها وجود دارد.«
او افزود: »اما مهم ترین نکته مربوط به رتبه و جایگاه ایران 
در  استعدادها«ست.  مهاجرت  بالقوه  »جریان  در شاخص 
و  است   78 ایران  رتبه  بررسی،  مورد  کشور   150 میان 
در  به هیچ وجه  ایران  کشور  عمومی،  باور  برخالف  درست 
استعدادها  مهاجرت  نرخ  باالترین  که  کشورهایی  میان 
از جایگاه  ایران حاکی  ندارد. در واقع رتبه  را دارند، قرار 
براساس  دنیا  کشور   150 میان  در  ما  کشور  متوسط 
پیمایش جهانی موسسه گالوپ است. اهمیت این پیمایش 
در این است که تاکنون آمار و داده جهانی در این زمینه 
با این گستردگی و در عین حال با قابلیت مقایسه پذیری 
بسیار  تاخر زمانی  و  تازگی  این  با  بین المللی و همچنین 

به ندرت تولید و منتشر شده است.« 
وی در ادامه بیان کرد: »در شاخص جریان بالقوه مهاجرت 
جوانان نیز ایران رتبه 77 و در شاخص جریان بالقوه جذب 
موضوع  این  است.  کرده  کسب  را   78 رتبه  استعدادها 
نشان می دهد که وضعیت ایران در شاخص جریان بالقوه 
مهاجرت قابل قبول و خوب است و به هیچ عنوان ایران 

جزو کشورهای دارای آمار باالی مهاجرت قرار ندارد.«
این محقق با اشاره به برنامه ها و اقدامات بنیاد ملی نخبگان 
خصوص  در  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  و 
بازگشت استعدادهای ایرانی خارج از کشور، بیان کرد: »با 
برنامه ریزی های خوبی که در این زمینه صورت گرفته است، 
توانسته ایم حدود هزار متخصص ایرانی مقیم دیگر کشورها 
را به ایران بازگردانیم که این موضوع بسیار ارزشمند و قابل 
قبول است. در شاخص جهانی رقابت پذیری استعدادها که 
توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است، شاخص هایی 
و  خارجی  راه  بودن  باز  جذب،  رشد،  توانمندسازی،  چون 
و حرفه ای  فنی  مهارت های  استعدادها،  نگهداشت  داخلی، 
و مهارت های قابل کاربرد در سطح جهانی مورد توجه قرار 
گرفته است که در شاخص نگهداشت بین 150 کشور، ایران 

رتبه 72 را کسب کرده است.«
صلواتی با اشاره به عدم وجود وضعیت مناسب در زمینه 
جذب استعدادهای بین المللی دنیا به داخل کشور گفت: 
بتوانیم  اگر  دارد.  وجود  زیادی  خألهای  حوزه  این  »در 
کشورهای  به  به خصوص  را  کشور  علمی  جذابیت های 
همسایه و منطقه معرفی کنیم، در این شاخص وضعیت 
باید در حوزه جذب استعدادهای  بهتری خواهیم داشت. 
دیگر کشورها و بین المللی کردن دانشگاه های ایران تالش 
بکر است و  این عرصه بسیار  زیرا  بیشتری صورت گیرد. 
تالش ها در این زمین بکر جواب می دهد و ثمره آن برای 

کل کشور خواهد بود.«



دانش بنیان  شماره سی ام اسفند ماه 1397

32

ورت سیاستگذاری بلندمدت در �ایت از تولید  �ن

 حبیب آرین 

درمان درد تولید داخلی

ان
ایر

صاد 
اقت



دانش بنیان  شماره سی ام اسفند ماه 1397

33



دانش بنیان  شماره سی ام اسفند ماه 1397

34

گرفت؛  نام  ایرانی  کاالی  از  حمایت  سال   1397 سال 
عنوانی که حکایت از توجه به تولیدات داخلی دارد. با این 
وجود اقتصاد ایران در این سال، فضای پرفراز و نشیبی را 
تجربه کرد. شاید بتوان اعمال تحریم های خارجی را یکی 
ملی  پول  ارزش  کاهش  شناخت.  عوامل  این  مهم ترین  از 
داخلی  بنگاه های  تولید  هزینه های  شد  موجب  سویی  از 
امکان  تحریم  اعمال  دیگر  سویی  از  و  رود  باال  به شدت 
اقتصادی  بنگاه های  برای  را  بین المللی  و  تجاری  مبادالت 
سخت تر کرد. با این وجود بسیاری بر این باورند همچنان 
می توان با اتخاذ سیاست های مناسب، تهدید تحریم ها را به 
فرصت تبدیل کرد. یکی از مهم ترین فرصت ها، اصالحات 
ساختاری در اقتصاد کشور است؛ اصالحاتی که می تواند در 
بلندمدت فضای کسب وکار را بهبود بخشد و در عین حال 
امکان رقابت اقتصادی در فضای بین الملل را در سال های 

پیش رو فراهم کند. 
بر این اساس اعمال سیاست های و تصمیم سازی های صحیح 
نقش ویژه ای در بهبود این فضا ایجاد می کند. سوالی که 
مطرح می شود این است که دولت چه اقداماتی می تواند در 
این خصوص انجام دهد و چارچوب این حمایت  ها از دید 
سیاستگذار چگونه باید ترسیم شود که برای اقتصاد کشور 
مطلوب تر باشد. حمایت از کاالی ایرانی اقدامی نیست که 
تنها به دولت مرتبط باشد، بلکه کلیه کارگزاران اقتصادی 

اعم از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این امر سهیم 
هستند. اما طبیعی است که با توجه به وظایف و اختیارات 
تولیدات  از  حمایت  عمده  بار  سیاستگذار،  به عنوان  دولت 
داخلی بر عهده دولت باشد. بنابراین سیاستگذار برای اقدام 
عملی در این حوزه باید رویکرد خود را در خصوص ابعاد 

مختلف حمایت از تولیدکنندگان مشخص کند. 
اولین و مهم ترین حمایت از تولیدکنندگان داخلی، کاهش 
چالش  مهم ترین  است.  کسب و کار  فضای  در  ریسک 
پیش روی تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با تولیدکنندگان 
برای  نمی توانند  تولیدکنندگان  که  است  این  خارجی 
باشند؛  داشته  برنامه ریزی  نیز  خود  کوتاه مدت  افق های 
چون فضایی نامطمئن با فاکتورهای فراوانی مانند ریسک 
قیمت گذاری دولتی روی محصوالت، ریسک نوسانات ارز، 
در  قانونگذاری ها  ریسک  و  خارج  با  تعامل  نحوه  ریسک 
حوزه تجارت خارجی مانع از این می شود که تولیدکننده 
بتواند حتی برنامه های تولیدی ساالنه خود را عملیاتی کند. 
از  مناسبی  پیش بینی  تولید کننده  که  محیطی  چنین  در 
قیمت محصوالت و نهاده های خود در چند ماه آتی ندارد و 
نمی تواند برنامه یک  ساله عملیاتی خود را با مفروضات قابل 
اطمینان تکمیل کند، نمی توان تصور کرد که تولیدکننده ای 
برنامه های بلندمدت و چندساله سرمایه گذاری را اجرا کند. 
از این رو مهم ترین اقدامی که دولت به عنوان سیاستگذار 
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می تواند برای حمایت از کاالی ایرانی و تولیدکننده ایرانی 
قیمت گذاری های  حذف  و  مقررات زدایی  دهد،  انجام 
غیرضروری و ایجاد فضای رقابتی در کشور با هدف کاهش 
ریسک های مقرراتی و قیمت گذاری است. همچنین تبیین 
سیاست های عملی در حوزه ارزی و پولی و اعالم عمومی 
آن در جهت ایجاد ثبات و کاهش ریسک در این حوزه گام 

دیگری است که سیاستگذار در این راستا می تواند بردارد. 
یکی دیگر از ابعاد حمایت از تولیدات داخلی، مسائل فرهنگی 
مشارکت  فعاالنه  باید  حوزه  این  در  سیاستگذار  که  است 
داشته باشد. زمانی که مصرف کننده فارغ از کیفیت و نوع 
محصول صرفا به این  دلیل که کاال در کشور دیگری تولید 
شده است، ارزش بیشتری برای آن کاال نسبت به کاالهای 
مشابه داخلی قائل می شود، برند ایرانی راه دشواری را برای 
تثبیت خود خواهد داشت. در این محیط یا تولیدکنندگان 
تبدیل به واردکننده می شوند یا تولیدات خود را با برندهای 
در  که  می کنند  عرضه  بازار  در  همجوار  کشورهای  فیک 
نهایت منجر به تضعیف تولید داخلی می شود. سیاستگذار 
عالوه  بر این که باید روی فرهنگسازی خرید کاالی ایرانی 
تولیدکنندگان در مسئله  با حمایت  تمرکز کند، می تواند 
برندینگ کمک شایانی به ترویج کاالی ایرانی داشته باشد. 
بعد دیگری که می توان به آن پرداخت، مسئله تضاد منافعی 
داشت.  خواهد  همراه  به  تولیدکننده  از  حمایت  که  است 

سیاست  داخلی  تولیدکنندگان  از  حمایت  همیشه  چون 
بدون هزینه و دو سر برد نخواهد بود. به عنوان نمونه حمایت 
بی شائبه از تولید کاالی بی کیفیت داخلی به هزینه کاهش 
رفاه خانوارها و در نتیجه کاهش رفاه کل جامعه تمام خواهد 
شد. نمونه دیگر در مسئله تعیین دستمزد کارگران است که 
حمایت از تولیدکننده در این جا می تواند به منزله آسیب 
از  بالعکس تفسیر شود. مورد دیگر حمایت  به کارگران و 
تولیدکنندگان در حوزه تامین مالی است که باعث می شود 
رو  این  از  شود.  تحمیل  بانکی  سیستم  به  هزینه هایی 
سیاستگذاری در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی 
قالب چارچوبی جامع مورد تحلیل و بررسی قرار  باید در 
گیرد و مشخص شود که برای حمایت از تولیدات داخلی در 
چه بخش هایی و تا چه حدی حاضر هستیم هزینه بپردازیم.

از  حمایت  در  ایران  در  دولت ها  که  سیاست هایی 
بلندمدتی  رویکرد  داده اند،  انجام  داخلی  تولیدکنندگان 
باید  که  آن طور  نتوانسته  دلیل  همین  به  و  است  نداشته 
تولید داخلی را تقویت کند. تجربه دولت های گذشته نشان 
می دهد سیاست هایی مانند افزایش تعرفه وارداتی، اعمال 
محدودیت های وارداتی، ایجاد انحصار، تسهیالت ارزان قیمت 
و دخالت های قیمتی صرفا مرهمی کوتاه مدت بر درد تولید 
داخلی خواهد بود و نمی تواند متضمن موفقیت تولید داخلی 

باشد.
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ان خ�ب یم دهند بود شاخص کسب واکر در ا�ی ن امللیل از �ب گزارش های ب�ی

 آریا حبیبی

 بهبود فضای کسب و کار 
و حمایت از تولید ملی 
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فضای  اقتصادی،  بنگاه های  فعالیت  بر  موثر  عوامل  از  یکی 
کسب  و کار است که همواره توجه اقتصاددانان و سیاستمداران 
این حوزه را به خود جلب کرده است. در واقع می توان فضای 
کسب و کار را مهم ترین عامل بر فضای تولید تلقی کرد. بر این 
اساس بهبود فضای کسب و کار راهبردی برای حمایت از تولید 

داخلی است. 
فضای کسب و کار عبارت است از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های 
اقتصادی که مدیران و مالکان بنگاه ها نمی توانند آن ها را تغییر 

دهند یا بهبود بخشند و خارج از اراده و اختیار آن هاست. 
به بیان ساده تر، فضای کسب و کار مجموعه عوامل محیطی و 
برون زای موثر بر عملکرد بنگاه بوده که خارج از توان دخالت 
در  کسب و کار  محیط  چگونگی  اهمیت  است.  بنگاه  مدیران 
اقتصاد به اندازه ای است که مقام معظم رهبری در این زمینه 
می فرمایند: »بهبود فضای کسب و کار که یکی از مسائل عمده 
کارها(  برای  )پنجره ای  واحد  پنجره  همین  ماست،  اقتصادی 
همین یک کار، اگر انجام بگیرد، به نظر من بسیاری از مشکالت 

حل خواهد شد.« 
سوالی که در این رهگذر به آن پرداخته می شود آن است که 
فضای کسب و کار در حمایت از کاالی ایرانی چه ویژگی هایی 
باید داشته باشد؟ طبق تعریف ارائه شده از فضای کسب و کار، 
عوامل مهمی وجود دارند که خارج از اراده بنگاه ها هستند اما 

می تواند بر هزینه های تولیدی بنگاه ها تاثیرگذار باشند. 
برای سنجش این عوامل، شاخص های سنجش فضای کسب و کار 
در جامعه تعریف و اندازه گیری می شود. این شاخص ها عمدتا 
پایه ریزی  فعالیت،  انجام  زمان  مدت  و  مالی  هزینه  براساس 

شده اند. 
عبارتند  کسب و کار  سنجش  شاخص های  مهم ترین  از  برخی 
بازار  ضعف  بانک ها،  از  تسهیالت  دریافت  محدودیت های  از: 
از  سرمایه  تامین  باالی  نرخ  و  تولید  مالی  تامین  در  سرمایه 
بازار غیررسمی، نرخ باالی بیمه اجباری نیروی انسانی، اعمال 
تحریم های بین المللی علیه کشورمان، وجود مفاسد اقتصادی و 
ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایت ها و... همچنین در 
این ارتباط می توان به اجبار طرف های قرارداد به انجام تعهدات، 
بی ثباتی در قیمت مواد اولیه، بی ثباتی قوانین و مقررات مربوط 
به تولید و سرمایه گذاری، قیمت گذاری غیرمنطقی محصوالت 
تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی، محدودیت قانون کار 
در تعدیل و جابه جایی نیروی کار، تولید کاالهای غیراستاندارد 
بازار، عرضه  در  آن  بدون محدودیت  نسبتا  و عرضه  تقلبی  و 
کاالهای خارجی قاچاق در بازار داخلی، ضعف زیرساخت های 
حمل ونقل، موانع تعرفه ای صادرات محصوالت و واردات مواد 

اولیه و... اشاره کرد. 
شرایط نامساعد محیط کسب و کار شرایط را برای فعالیت بنگاه 
اقتصادی دشوار می سازد و به اصطالح »هزینه های مبادالتی« 
در اقتصاد را افزایش می دهد. برای نمونه زمانی که یک بنگاه 
برای تامین مالی سرمایه در گردش خود مجبور به طی کردن 
بوروکراسی پیچیده و طوالنی باشد، هزینه های مبادالتی افزایش 
می یابد و به تبع آن بهره وری تولید متاثر خواهد شد. همچنین 
عدم ثبات در قوانین، به خصوص قوانین ارزی، به نوعی منجر به 
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ایجاد سود و زیان های ناگهانی برای بنگاه ها می شود و تولید را 
به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. 

بنابراین یکی از اقدامات مهم و پیش شرط های حمایت از کاالی 
ایرانی، بهبود حقیقی فضای کسب و کاری است که کاالی ایرانی 
در آن تولید و عرضه می شود. در این راستا قانون بهبود مستمر 
محیط کسب و کار )شماره 77924 مورخ 1390/12/27( در 29 
ماده مورد تصویب قرار گرفت تا بتواند ساختارهای مورد نیاز 

بهبود محیط کسب و کار را فراهم کند. 
به نظر می رسد کارشناسان، فعاالن و مسئولین باید با دقت و 
جدیت بیشتری از ظرفیت های این قانون بهره برند و گام های 
بلندتری در بهبود محیط کسب و کار و حمایت از کاالی ایرانی 
در سال حمایت از کاالی ایرانی بردارند تا شاهد رونق تولید و 

اشتغال و توسعه اقتصادی کشور، در سال پیش رو باشیم.
بانک جهانی در آخرین گزارش خود از بهبود فضای کسب و کار 
ایران  کرد  اعالم  و  داد  خبر  گذشته  سال  یک  طی  ایران  در 
میان 190 کشور در رتبه 128 در رده بندی جهانی شاخص 
تازه ترین  بانک جهانی در  فضای کسب و کار قرار گرفته است. 
گزارش خود موسوم به »گزارش فضای کسب وکار 2019« به 
مقایسه 190 کشور جهان از نظر سهولت فعالیت های اقتصادی 

و وضعیت فضای کسب وکار آن ها پرداخته است.
بر اساس ارزیابی این نهاد بین المللی که بر پایه آمار مربوط به 
یک ساله منتهی به ژوئن 2018 )خرداد 97( تهیه شده است، 
ایران بهتر شده است. بر اساس گزارش  فضای کسب وکار در 
امسال در شاخص کلی فضای کسب وکار  ایران  بانک جهانی 
را به  دست آورده است که نسبت به سال قبل  نمره 56/98 
2/34 واحد افزایش داشته است. بر این اساس فضای کسب وکار 
در ایران بهتر شده است. ایران در گزارش سال قبل و بر اساس 
برآوردهای اصالحی بانک جهانی نمره 56/64 را به دست آورده 
بود. شاخص کلی فضای کسب وکار بر پایه 10 شاخص کوچک تر 
با عناوین آغاز کسب وکار، کسب مجوز، ثبت دارایی ها، کسب 
اجرای  تجارت،  مالیات،  سرمایه گذاری،  از  حمایت  اعتبارات، 
قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می شود. 
این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر 
کشور برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری است. هرچه 
نمره کشوری در شاخص کلی فضای کسب وکار بیشتر باشد، 

داللت بر شرایط بهتر کسب وکار در آن کشور دارد.
اما ایران در رده بندی جهانی فضای کسب وکار میان 190 کشور 
در رده 128 جهان قرار گرفته است که بر این اساس به لحاظ 
سهولت کسب و کار فقط از 62 کشور جهان وضعیت بهتری دارد.
در جهان نیوزیلند با نمره 86/59 رتبه نخست از نظر فضای 
با نمره  کسب وکار را به خود اختصاص داده است و سنگاپور 
85/24 و دانمارک با نمره 84/64 به ترتیب رتبه های دوم و سوم 

را از این نظر به خود اختصاص داده اند.
از میان 10 محور کسب وکار در شش  این گزارش  اساس  بر 
محور وضعیت ایران نسبت به سال قبل بهبود پیدا کرده است 
دارایی ها،  ثبت  مجوز،  کسب  کسب وکار،  آغاز  از  عبارتند  که 
دیگر  محور  چهار  در  برق.  انرژی  دریافت  و  تجارت  مالیات، 

وضعیت ایران تغییری نداشته است.
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ان در �ایت از تولید  به کشورهای �ب ر ب
ت

�

 ایجاد تناسب میان 
بازار های جهانی و اقتصاد داخلی 

  حبیب آرین
حمایت از کاالی داخلی از زمان های قدیم از موضاعات مهم برای دولت ها و کشورها بوده است. سالیان قبل در 
کشور ها واردات کمی صورت می گرفت که دالیل مختلفی داشت. دالیلی که باعث می شد واردات کمتر باشد، 

هزینه های نقل و انتقال و مسیر طوالنی بود. توسعه نیافتن تجارت بین الملل منجر می شد تنها کاالهای محدودی 
که امکان تولید آن ها در داخل نبود، وارد شوند. اما امروزه تجارت در دنیا بسیار ارزان تر شده است. با همه این 

اوصاف بسیاری از کشورهایی که تجارت بسیار زیاد جهانی و واردات بسیار زیاد دارند، با تعیین تعرفه های واردات یا 
مالیات بر واردات، از تولیدات داخلی حمایت می کنند. مسئله اساسی تنظیم یک پیچیدگی است که با توسعه یافتن 

تجارت بین الملل و درهم تنیدگی کشورها به لحاظ اقتصادی ایجاد شده است. از یکسو الزمه پیوستن به اقتصاد 
جهانی توسعه تجارت بین الملل میان کشورهاست. کشورها با پیوستن به بازارهای جهانی می توانند بازار بزرگی را 

پیدا کنند و از سویی دیگر هزینه های تولید را به واسطه تجارت بین الملل پایین بیاورند. اما باز شدن درهای اقتصاد 
بدون توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت بنگاه های اقتصادی می تواند آسیب جدی بر صنایع داخلی، تولید و در 
نهایت اشتغال تحمیل کند. شناخت بازارهای جهانی، توجه به توسعه یافتگی صنایع داخلی، دریافت مزیت های 

اقتصادی یک کشور می تواند تعادل مناسب را میان تولید داخلی و بازیگری در بازارهای جهانی فراهم کند. 
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سرفصل حمایت از تولید
در چند سال اخیر بحث حمایت از تولید ملی شدت بیشتری 
گرفته است. در این سال ها برای محدودیت واردات و استفاده 
کمتر از کاالهای خارجی تصمیم های مختلفی گرفته شده است. 
این راه در کشور های مختلف متفاوت بوده است. در این گزارش 
سعی شده است راه هایی را که منجر به حمایت از تولید داخلی در 

کشور های مختلف شده است، ارزیابی کنیم. 

فشار بر واردات 
اعمال  ایران پیش گرفته اند،  راه ها که دولت ها در  این  از  یکی 
کاهش  باعث  شاید  راه  این  است.  سنگین  گمرکی  تعرفه های 
افزایش فساد و  به  از طرق دیگر منجر  اما  باشد،  واردات شده 
قاچاق نیز شده است. به زعم کارشناسان بهترین راه برای کاهش 
واردات تقویت تولید است که در نهایت منجر به افزایش و بهبود 
کیفیت تولید می شود. زمانی که کیفیت تولید داخلی بهبود پیدا 
کند، عرق مردمان یک کشور به آن کشور باعث می شود از کاالی 
داخلی استفاده کنند تا این که از کاالی رقیب و وارداتی با همان 
کیفیت ولی با قیمت بیشتر استفاده کنند. پس در این شرایط 

بهترین راه حمایت از تولید داخل، تقویت تولید است. 

امریکا چگونه از کاال های خود حمایت کرد؟
در امریکایی که مرتبه نخست را در اقتصاد جهانی سال ها از آن 
خود کرده بود، سابقه حمایت دولت از تولیدات داخلی به 227 
سال پیش بازمی گردد؛ هنگامی که الکساندر همیلتون نخستین 
وزیر خزانه داری امریکا سند مهمی تحت  عنوان »گزارشی درباره 
تولیدات صنعتی« به کنگره ارائه داد. امریکا تا مدت ها اجازه ورود 
هیچ گونه کاالیی را نداد و به انزوا فرو رفت اما مردم این کشور 
اکنون ثمره این تصمیم را می بینند. البته سیاست های امریکا برای 

حمایت از تولیدات داخلی به این تصمیم محدود نشد.
 

حمایت از »صنایع نوزاد« در 
رقابت های خارجی

همیلتون نخست  وزیر خزانه داری امریکا معتقد بود که کشور 
عقب افتاده ای مثل ایاالت  متحده »صنایع نوزاد« را باید از رقابت 
خارجی در امان نگه دارد و تا زمانی که این صنایع نوزاد بتوانند 
روی پای خودشان بایستند، به حمایت از آن ها همت گمارد. 
ایاالت متحده امریکا در ابتدا با وضع تعرفه های سنگین برای 
حمایت از صنایع نوزاد یکی از حمایتگرترین کشور ها لقب گرفت 
اما زمانی که این صنایع رشد کردند، به گشترش تجارت آزاد و 
اعمال بر کشور های دیگر برای تجارت آزاد روی آورد. در طی 
قرن بیستم، این کشور بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی اش 
را برای امکانات و توانایی های نظامی هزینه کرد. این امر به میزان 
زیادی از قراردادهای خرید عمومی مرتبط با بخش نظامی منجر 
شرکت های  مانند  امریکا  امروز  ملی  قهرمانان  از  بسیاری  شد. 
و  »کاترپیالر«  »الکهیدمارتین«،  »بوئینگ«،  »آی بی ام«، 
»موتوروال« ریشه هایشان را در قراردادهای سنگین دولتی دارند و 

بسیاری هنوز هم تا حد زیادی به این قراردادها وابسته اند.

یارانه به صنایع
از  هنگفتی  مبالغ  امریکا  دولت  نزدیک تر،  سال های  طی  در 
کمک های مالی در اشکال مختلفی به کسب وکارها، مخصوصا 
شرکت های بزرگ اعطا کرده است. به  طوری  که بین سال های 
2000 تا 2015 دولت فدرال امریکا 21 میلیارد دالر در قالب 
کمک های مالی و اعتبارات مالیاتی به کسب وکارها اعطا کرد که 

دوسوم این مبلغ به  212 شرکت بزرگ اختصاص یافت.

قانون ایجاد و حفظ میلیون ها 
شغل در دوره اوباما

در واقع یکی از تالش های کم نظیر برای جهش اقتصادی، ایجاد 
و حفظ میلیون ها شغل در اقتصاد امریکا به موجب امضای قانون 
بهبود و سرمایه گذاری مجدد امریکا ARAA در فوریه سال  2009 

توسط اوباما صورت گرفت.
»اول  با شعار  او  ترامپ.  دونالد  نزدیک تر می آییم؛ دولت  کمی 
امریکا« شاید بسیاری از شرکای امریکا را نگران کرده باشد اما در 
داخل امریکا توانسته است مفید واقع شود و از ترامپ یک ناجی 
بسازد. در دوره رئیس جمهوری جدید امریکا، افزایش تعرفه های 
اشتغال داخلی در دستور  با هدف حفظ  نیز مشخصا  وارداتی 
کار قرار گرفته و با واکنش مشابه سایر طرف های تجاری مواجه 
شده است. اما نکته قابل تامل این که بر اساس نظر بسیاری از 
کارشناسان این اقدامات ترامپ برای حمایت از کاالهای داخلی 
و افزایش اشتغال نمی تواند در بلندمدت حمایت الزم از اقتصاد 
و چین  امریکا  تجاری  ایجاد کند. جنگ های  را  امریکا  داخلی 
بزرگ ترین جنگ های تجاری تاریخ است و بسیاری از کارشناسان 
معتقدند در بلندمدت این جنگ صنایع داخلی امریکا را منزوی 
می کند و در نهایت منجر به این می شود که قدرت رقابتی خود را 
در بازارهای جهانی از دست دهد. در واقع ترامپ و سیاست های او 
نمی توانند در بلندمدت تعادل میان بازارهای جهانی و حمایت از 

تولید داخلی را حفظ کنند. 

نقش حمایت برای رشد بنگاه ها
انواع  نشان می دهد  قوی  اقتصاد  با  بررسی حمایت کشورهای 
حمایت های مستقیم و غیرمستقیم دولت در تولد و رشد بنگاه های 
بزرگ، نقش اساسی داشته است. چه در دوران غیرصنعتی و چه 

حتی در عصر حاضر.
جالب این که کشورهای توسعه یافته نه تنها حمایت های دولتی را از 
واحدهای تولیدی خود قطع نکردند، بلکه با قوت آن را ادامه دادند. 
مشهورترین این حمایت ها، جهت دهی به خریدهای دولتی، اخذ 
مالیات بر فعالیت های غیرتولیدی )نظیر مالیات بر عایدی سرمایه 
ناشی از معامالت مسکن(، حمایت های بیمه ای از کسب وکارهای 
نوظهور و ماموریت دادن به دستگاه دیپلماسی خود برای بازاریابی 
کشورها  دیگر  بازار  در  کشور خود  محصوالت  راه  کردن  باز  و 

هستند.

آلمان و حمایت از تولید داخل 
آلمان در حال حاضر پنجمین اقتصاد دنیا محسوب می شود، به 
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حدی برای حمایت از تولیدات داخلی اش برنامه ریزی کرده است 
که حتی بحران های مالی سال های اخیر همچون بحران مالی 
سال 2008 غرب و اروپا نیز نتوانست آلمان را از پا دربیاورد. بلکه 
برعکس در آن دوره آلمانی ها برخالف دیگر کشورهای اروپایی که 
با مشکل بیکاری مواجه بودند، کارگرانشان را به جای اخراج کردن 

به دوره های آموزشی مهارت آموزی اعزام می کردند.

سیاست های حمایتی دولت آلمان از تولید 
سیاست های دولت آلمان برای حمایت از تولید شامل دو بخش 
کالن  سیاست های  اجرای  به  مربوط  آن  قسمت  اولین  است. 
اقتصادی است که ساختاری را به وجود آورده است که به موجب 
آن اوضاع اقتصادی این کشور حتی در سال های اخیر با مشکلی 
مواجه نشده است یا کمترین مشکل را تجربه می کند؛ بخش 
را در  این کشور  به سیاست هایی است که مردم  دیگر مربوط 
کمک به اوضاع اقتصادی شریک می کند. به عبارت بهتر اجرای 
سیاست هایی که به ارتقای فرهنگ عمومی در حمایت از تولید 

منجر می شود.
یکی از مهم ترین کارهایی که دولت آلمان به منظور تقویت تولید 
داخلی این کشور در دهه های اخیر انجام داده است، توجه به 
گسترش صادرات محصوالت تولیدی این کشور است. به طوری 
که می توان گفت نیمی از رشد اقتصاد آلمان در دهه های گذشته 

ناشی از صادرات است

رشد کشور ها برای آلمان 
تهدید است یا فرصت؟

آلمان در سه حوزه ساخت ابزارهای صنعتی، مواد شیمیایی و 
تا ظهور  خودرو دارای مزیت است. همین وضعیت سبب شد 
اقتصادهای بزرگ همچون چین هیچ گاه برای این کشور به یک 
تهدید مبدل نشود، بلکه آلمانی ها آن را یک فرصت می دانستند. 
این وضعیت هم با نگاه صادراتی شان به وجود آمد. به طور تقریبی 
نیمی از کل صادرات آلمان و همچنین 72 درصد از صادراتش 
به چین کاالهای ترابری و ماشین آالت با ارزش افزوده بسیار باال 

هستند.
نیز  را  واردات  بود،  افزایش صادرات  به فکر  آلمان همزمان که 
در کشور مدیریت می کرد. این مدیریت با اجرای سیاست های 
اعمال سیاست های  یارانه صادراتی،  پرداخت  از جمله  مختلف 
تعرفه ای برای تقویت تولید ملی و ارتقای صادرات را از جمله 
این برنامه ها نامید که حاصل آن مدیریت و کاهش واردات در 

این کشور است.

ارتقای مهارت و دانش نیروی انسانی 
یکی از راهکارهایی که دولت آلمان به منظور حمایت از تولید 
داخلی اش در پیش گرفته، ارتقای دانش کارگرانش است. آلمانی ها 
به ارتقای بهره وری نگاه ویژه ای دارند. این موضوع همان طور که در 
ابتدای این گزارش نیز یاد شد در بحران مالی غرب در سال 2008 
سبب شد تا این کشور برخالف دیگر کشورها که با بحران بیکاری 
و تعدیل نیروی کار مواجه بودند، آن ها کارگرانشان را حفظ کنند 
و برایشان دوره های مهارت آموزی ترتیب دهند تا بهتر در خدمت 

تولید داخلی قرار بگیرند. آلمانی ها در آن مقطع به جای کار و 
تولید کارگران بابت گذراندن دوره های آموزشی کارگران به آن ها 

حقوق هم پرداخت می کردند.

تغییر واحد پول در خدمت حمایت از تولید
آلمان در سال های پس از جنگ جهانی دوم دچار مشکل نرخ 
تورم باال شد. دولت هم برای آرام کردن فضای اقتصادی و بهبود 
شرایط کسب وکار اقدام به اصالح نظام پولی کرد. یکی از اقدامات 
مهم در این بخش را می توان به تغییر مقیاس پول در این کشور 
از مارک رایش به مارک آلمان اشاره کرد. همین وضعیت سبب 
شد شرایط برای سرمایه گذاری و تولیدات داخلی این کشور بهتر 

و منطقی تر شود.

ترویج فرهنگ ارزش دادن به کار
در این خصوص یکی از سیاست های این کشور ترویج فرهنگ 
کار و کارپرستی است. به طوری که امروزه در این کشور فرهنگ 
کار یک ارزش در میان شهروندان است. نزد مردم آلمان کار عیار 
اخالقی دارد، بدین معنا که به صورت احساس وظیفه شدید و 
محکمی درآمده است. در این فرهنگ کار یک وظیفه است و نه 
فقط یک اشتغال؛ کارگر آلمانی غرور و افتخار سنتی و شغلی خود 
را در کارکردن می یابد و آن را به منزله نوعی امتیاز تلقی می کند 

و همه چیز را از دیدگاه کار ارزیابی می کند.
شدن  حاکم  آلمانی  جامعه  فرهنگ  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
روحیه ابتکار، خالقیت و اختراع است. همین فرهنگ به آلمان 
در سال های اخیر کمک کرده است تا اقتصاد دانش بنیان در این 
کشور جایگاه خود را پیدا کند و موتور اصلی پیشرفت اقتصادی 

این کشور طی دهه های اخیر را فراهم کرده است. 

منظم مثل ساعت
این  به سازماندهی و نظم توجه ویژه ای دارد.  آلمانی  مدیریت 
اهمیت  و  نقش  از  اقتصادی  فعالیت های  خصوص  در  موضوع 
دوچندانی برخوردار است. توجه آلمانی ها به نظم برایشان شهرت 
جهانی فراهم کرده است. به طوری که در افکار عمومی مردم 
جهان اغلب این گونه تصور می شود که محصوالت آلمانی با نظم و 
دقتی همچون ساعت کار می کند. آلمانی ها این جایگاه را در ابتدا 
با تمرکز بر گرایش های عمومی جامعه خودشان ایجاد کردند. به 
عبارتی ایجاد نظم و سازماندهی مناسب از خصایص عمومی و 
روانی فرهنگ آلمانی محسوب می شود که در بستر زمان شکل 

گرفته است.

ترویج قناعت و بهره برداری از پس انداز مردم
پس اندازهای مردمی و هدایت سرمایه گذاری آن ها در بخش تولید 
یکی دیگر از کارهایی است که دولت های آلمان انجام داده تا از 
تولید داخلی حمایت کند. این اقدام باعث شد تا بخش خصوصی 
در آلمان به پیشرفت اقتصادی چشمگیری بعد از جنگ جهانی 
دوم دست پیدا کند. این منابع سرمایه ای از محل پس اندازهای 
مردم و سپس جهت دهی این منابع به سمت تولید شکل گرفته 
است. آلمانی ها به ذخیره کردن و صرفه جویی گرایش زیادی دارند.
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تراز مثبت تجاری حتی با 
مدیریت ضعیف واردات

آلمان را می توان در نگاه کلی به عنوان کشوری تعریف کرد که 
از تولید داخلی و مصرف کاالهای داخلی حمایت می کند. در 
کنار این موضوع به دلیل حمایت ویژه ای که از صادرات انجام 
می دهد، این کشور را می توان به عنوان یک کشور صادرکننده 
قلمداد کرد. همین نگاه باعث شده است که در عین حال که 
مدیریت واردات در این کشور ضعیف است، همواره تراز تجاری 
آن مثبت باشد. مردم نیز همواره به گونه ای عمل می کنند که 
از کاالهای داخلی شان حمایت کنند. به طوری که حتی در اوج 
بحران های مالی اروپا مردم خرید کاالهای داخلی با قیمت گران تر 
و کیفیت پایین تر را ترجیح دادند. دولت نیز در مسیر حمایت از 

تولید داخلی رویه های سخت و نرمی را در پیش گرفت.

مهد حمایت از صنایع نوزاد
کشور آلمان را می توان از جمله کشورهای نمونه ای مثال زد که 
بعد از جنگ جهانی دوم توانست به خوبی از پس شکست هایش 
بربیاید و مجدد روی پای خود بایستد. آن گونه که این تغییر و 
دولت های  شد.  معروف  آلمان  اقتصاد  معجزه  به  عظیم  تحول 
»آدنائر« و »ارهارد« در فاصله سال های 1949 تا 1966 سیاست 
افزایش صادرات و نگه داشتن میزان واردات در سطحی پایین را 
در پیش گرفتند. این مسئله کمک زیادی به شکل گیری و توانمند 

شدن صنایع داخلی آلمان کرد.

بیسمارک اولین حامی تعرفه سنگین
در خصوص حمایت از تولیدات داخلی در کشور آلمان استفاده 
از ابزار اعمال تعرفه سنگین واردات اغلب نقش کمتری دارد. به 

طور مثال در پروس آلمان سابق در اوایل سال های قرن نوزدهم 
سیاست های تعرفه ای آلمان مالیم بود و اثر محسوسی بر حمایت 
از تولید نداشت. اما در سال 1879، بیسمارک، صدراعظم آلمان، 
تعرفه ها را به میزان زیادی افزایش داد تا اتحاد سیاسی بین مالکان 
زمین و صنعتگران بزرگ را تقویت کند که این سیاست به خون 

و آهن معروف است.

سه سیاست حمایتگرایانه قرن هجدهم
در قرن هجدهم سیاست های حمایتی تولیدی آلمانی ها به طور 
عمده شامل طیفی از سیاست ها به منظور حمایت از صنایع نوزاد 
بود. اقدامات متعارفی از قبیل حمایت تعرفه ای »که در نوع خود 
در آلمان باال نبود«، اعطای انحصار و مواد ارزان از شرکت های 
سلطنتی که البته دست دوم هم بودند و از همه مهم تر دخالت 
مستقیم دولت در صنایع کلیدی که آن ها را می توان از جمله 

اقدامات حمایتگرایانه در آلمان دانست.
در دوران فردریش کبیر، پروس )آلمان قدیم( کشور صادرکننده 
مواد خام محسوب می شد. کاالهایی همچون پارچه کتان و پشمی 
از جمله اقالم صادراتی آن زمان بود. اما او با تداوم سیاست های 
پدرش از تعدادی از صنایع نوزاد حمایت کرد. از جمله این کاالها 
که با حمایت فردریش به رشد دست پیدا کرد می توان به صنایع 
نساجی با تمرکز بر پارچه های کتان، فلزات، تسلیحات، ابریشم، 

قند و شکر و ظروف چینی اشاره کرد.
بخش دیگری از حمایت های فردریش که در قرن هجدهم به رشد 
صنایع داخلی پروس منجر شد، می توان به حق انحصار، حمایت 
تجاری، یارانه های صادرات، سرمایه گذاری و جذب کارگران ماهر 
خارجی اشاره کرد. فریدریش همچنین تعدادی اتاق بازرگانی 
تاسیس کرد که به عنوان »مشاوران مدیریت« در زمینه توسعه 
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صنایع نوزاد و جدید مخصوصا کارد و چنگال، قند و شکر، فلزات 
و مهمات فعالیت می کرد. این شرکت ها هر چند نمی توانستند 
در معرض فضای بازار رقابتی بیرون قرار بگیرند، با این حال در 
ایجاد تکنولوژی های جدید و ایجاد اثرات عمیق در آن دوره حائز 

اهمیت بودند.
خصوصیت جاه طلبانه فردریش سبب شد آلمان در آن زمان به 
دنبال قدرت نظامی برود. او استان صنعتی سایلژا را به خاک 
پروس ضمیمه کرد و بعد از توسعه آن اولین کوره ذوب آهن آلمان 
را در آن جا احداث کرد. برخی دیگر از صنایع همچون نساجی و 
استیل را نیز در همان جا گسترش داد. همین هم باعث شد تا این 
بخش از خاک آلمان به عنوان انباری برای آلمان تلقی شود که 

بعدها نیز گسترش پیدا کرد.

مشورت به جای دخالت 
بعد از دهه 1840، با رشد بخش خصوصی، دخالت دولت آلمان 
برای توسعه صنعتی کمتر شد. اما این بدین معنا نیست که دولت 
به کناری رفت بلکه بیشتر از نقش مداخله مستقیم به نقش 
رهبری تغییر جهت داد که مصادیق این تغییر جهت شامل بورس 
مبتکران و مخترعین برای ترغیب آنان به اختراع، دادن یارانه به 
کارآفرینان توانمند و ایجاد فرایندهای صنعتی و ماشین سازی 

جدید بود.

سه دوره تاریخ اقتصاد آلمان
کلیو تربیلکاک به عنوان یک تاریخدان انگلیسی به بررسی 
صنعتی شدن آلمان می پردازد. وی به سه مدل از ارتباط دولت 
بازار آزاد در اقتصاد آلمان در قرن نوزدهم اشاره می کند. مرحله 
اول که فاز مرکانتلیستی می نامد تا سال 1840 طول می کشد؛ 
در این دوره دولت مکررا دخالت اقتصادی دارد، برای مثال در 
مکان هایی که متعلق به دولت بود، پروس در کنار فعالیت های 
معدنی در زمینه آهن هم فعالیت داشت. دومین مرحله از 
منظر وی بین سال های 1840 تا 1870 است که طی این 
مدت رشد اقتصادی و صنعتی اغلب بازارمحور بود، دوره ای که 
به لیبرالیسم اقتصادی معروف است و روی دولت اثر گذاشت. 
سومین دوره از نظر وی بعد از دهه 1870 است یعنی بعد از 
این که بیسمارک توانست آلمان را متحد کند. در این زمان 
آلمان رویکردی حمایتگرایانه به اقتصادش داشت و دولت به 

نفع صنایع و اقتصاد دخالت اقتصادی می کرد.
تا   1840 دوره  تربیلکاک  نظر  به  این که  وجود  با  حتی 
دانست،  آلمان  اقتصادی  لیبرالیسم  دوره  باید  را   1870
تغییر  دولت  دخالت  شکل  صرفا  که  داشت  توجه  باید 
به  را  غیرمستقیم  حمایت  و  رهبری  نقش  دولت  و  کرد 
عهده گرفت. دولت آلمان طی این دوره هزینه های نظامی 
خود را افزایش داد تا از این طریق تقاضای کل را افزایش 
و  اقتصادی  رشد  باعث  واسطه  بدین  نهایت  در  و  دهد 
کاهش بیکاری شود. با این اوصاف، حتی شواهد حاکی از 
حمایتگرایی طی این دوران است، برای مثال دولت آلمان 
فعال و  بادن، حمایت  ایاالت کوچک مثل  از  بسیاری  در 
موثر از شرکت های صنعتی را حداقل تا دهه 1850 داشت.

فرار از اجرای سیاست های تجارت آزاد
آلمان یکی از کشورهایی است که همچون امریکا تا زمانی که 
نداشتند،  را  جهانی  فضای  در  رقابت  قدرت  داخلی اش  صنایع 
آلمان  واقع  نکرد. در  اجرایی  را  آزادسازی تجاری  سیاست های 
نمونه ای است از کشورهایی که قدرت اقتصادی خود را مرهون 
اجرای سیاست های حمایتگرایانه اش است. تنها پس از پیشرفت 
این کشور مالحظه می کنیم که در مقام حمایت از آزادسازی 
تجاری با هدف دستیابی به منافع ناشی از گسترش جغرافیایی 

بازار به دنبال چنین آزادسازی رفته اند.
رویکرد آلمان به تجارت را می توان نوعی از حمایتگرایی هوشمند 
قلمداد کرد که ترکیبی از حمایت سخت و نرم است. در رویکرد 
حمایتگرایی هوشمند، کشورها در ابتدای مراحل رشد خود، از 
ممنوعیت  یا  محدودیت  شامل  سخت«  »حمایت های  طریق 
واردات، وضع تعرفه و اعطای یارانه به صنایع نوپا به انباشت سرمایه 
برای نوآوری و پیشبرد تکنولوژی می پردازند و در مرحله بعد که 
مرحله ایجاد توان رقابتی و مزیت رقابتی برای محصوالت داخلی 
در مقابل رقیبان خارجی است، حمایت نرم در قالب هایی چون 
حمایت از تحقیق و توسعه، گسترش بازار و حمایت استراتژیک 
انجام می شود. در این مرحله، حمایت از آزادی تجارت در عرصه 

بین المللی با هدف گسترش جغرافیایی بازار ضروری است.

تالش شرکت های صنعتی 
متوسط؛ رمز پیروزی

روزنامه آلمانی »فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ«، در تحلیل 
شرکت های  می نویسد  دنیا  در  آلمان  اقتصاد  موفقیت 
صنعتی متوسط رمز اصلی موفقیت اقتصاد آلمان هستند. 
این روزنامه ضمن این که گزارش می دهد، 1307 شرکت 
تولیدکنندگان  بین  از  صنعتی  متوسط  شرکت   2734 از 
برتر در عرصه  بین المللی، آلمانی هستند، می نویسد: »این 
می شوند،  نامیده  پنهان«  »قهرمانان  که  تولیدکنندگان 
بازارهای  روانه  را  آلمان  صادراتی  محصوالت  درصد   25
میلیون  یک  هر  ازای  به  آلمان  می کنند.  بین المللی 

شهروند، 16 »قهرمان پنهان« دارد.«

موقعیت جغرافیایی، بستر 
مناسبی برای تولید 

بودن  فراهم  موضوع  به  روزنامه  این  گزارش  دیگر  بخش 
شرایط برای توسعه اقتصادی در آلمان اختصاص دارد. البته 
این روزنامه می نویسد آلمان عالوه بر این که از موقعیت خود 
در قلب اروپا استفاده کرده است، تالش کرده تا موقعیت 
ممتازی در جهان برای خود دست و پا کند. ایجاد بستر 
مناسب در آلمان سبب شده است که ضمن این که سراسر 
خاک این کشور برای فعالیت های اقتصادی مناسب باشد، 
این کشور  در  بتوانند  دنیا  مختلف  نقاط  اقتصادی  فعاالن 
نوعی  خود  نوبه  به  هم  وضع  همین  کنند.  سرمایه گذاری 
تمرکز میان فعاالن اقتصادی ایجاد کرده است تا هر بنگاه 
اقتصادی به راحتی برای تهیه مواد اولیه و خدمات مورد نیاز 

خود بتواند بهترین ارائه دهنده را شناسایی کند.
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تجربه های ژاپن در حمایت از تولیدات داخلی 
ژاپن در سال 2005 رقمی معادل 4/5  ناخالص داخلی  تولید 
تریلیون دالر گزارش شد و این آمار حکایت از این داشت که این 
کشور دومین قدرت اقتصادی در دنیا پس از امریکاست. پس از 
گذشت نُه سال تولید ناخالص داخلی این کشور با رشد تقریبی 
10 درصدی به عدد پنج تریلیون دالر رسید. اما در این مقطع 
زمانی ژاپنی ها دیگر دومین اقتصاد جهان نبودند، چرا که چین 
توانسته بود در کنار امریکا جایگاه برتر اقتصادی دنیا را از آن 

خود کند. 
ژاپنی ها که طی سال های اخیر فهمیده اند چین رقیب سرسختی 
برخی  به کارگیری  با  تا  آن هاست، تالش کرده اند  اقتصاد  برای 
سیاست ها مقابل این رقیب ایستادگی کنند که از جمله آن ها 
می توان به بعضی سیاست های داخلی در این کشور اشاره کرد 
که حاصل آن حمایت بیشتر شهروندان این کشور از محصوالت 
تولیدی داخلی شان است. ژاپنی ها از زمان جنگ جهانی دوم به 
بعد روحیه حمایتگری از تولیدات داخلی شان را حفظ کردند و با 
همین روحیه تا امروز توانستند مقابل محصوالت چینی که قصد 

داشتند بازارهای داخلی این کشور را تصاحب کنند، بایستند.

کمپین حمایت از تولید بعد 
از جنگ جهانی دوم

ژاپن از همان زمانی که در جنگ جهانی دوم شکست خورد، 
کمپینی را به جهت حمایت از اقتصاد و تولیدات ملی تشکیل 
داد که هنوز هم می توان گفت مردم این کشور به آن وفادارند. 
پروفسور تسورو شیگتو که پس از پایان جنگ و تشکیل دولت 
ائتالفی در ژاپن معاون کمیته هماهنگی های جامع در این کشور 
بود، گزارشی را با نگاه عینی گرا منتشر کرد که در نوع خود بیانیه 
کمپین حمایت از تولیدات این کشور محسوب می شد و به آن نام 

»گزارش واقعی اقتصاد« اطالق شد.
در بخشی از متن این گزارش آمده است: »مردم نیز چون وضع 
اقتصاد خانوار خویش، می باید به اقتصاد کشور بیندیشند و رفتار 
و اندیشه های اقتصادی خود را چه در زمینه تولید، چه در زمینه 
مصرف، چه در زمینه پس انداز، چه در زمینه سرمایه گذاری و چه 
در زمینه تعادل درآمدها با هزینه ها و پس اندازها با آن هماهنگ 
کنند.« با انتشار این گزارش دولتمردان ژاپنی تالش کردند تا 
اولین قدم ها را برای حمایت از تولید و اقتصاد کشورشان بردارند. 
این گزارش تالش کرد تا روح ملیت تحقیر شده شهروندان ژاپن 
را زنده کند. شیگتو می خواست لزوم اتکا به توان داخلی را به مردم 

کشورش گوشزد کند.

ترجیح کاالی داخلی کم کیفیت به خارجی
همین ترغیب دولت ژاپن نسبت به مردمش هم سبب شد تا 
فرهنگ حمایت از تولید ملی در مردم این کشور نهادینه شود. 
در این خصوص صاحب نظران معتقدند از دوره بعد از شکست 
ژاپن در جنگ جهانی تا به امروز مردم ژاپن کاالی داخلی و حتی 
می دهند.  ترجیح  خارجی  اجناس  به  را  کشورشان  کم کیفیت 
مردم این کشور از کودکی آموزش دیده اند و مسائل فرهنگی در 
خصوص حمایت از تولید ملی به آن ها منتقل شده است. همین 

وضعیت هم سبب شده است تا آن ها اجازه ندهند چین در شرایط 
جدید دنیای امروز بتواند اقتصاد کشورشان را زمینگیر کند. 

راهبرد مقابله اقتصادی ژاپن با چین طی سال های اخیر در شرایطی 
صورت گرفته است که این کشور با مشکالت عدیده ای همچون 
کاهش روزافزون جمعیت، سطح باالی مالیات و دسترسی محدود 
به منابع طبیعی در این کشور مواجه است. با این حال دولت 
به خوبی موانع تولید در کشورش را شناسایی کرده است و در 

جهت مرتفع کردن آن ها قدم برداشته است.

15 راهکار برای حمایت از تولید
تدوین  با  ژاپن  دولت  داخلی،  تولیدات  از  در خصوص حمایت 
ارائه سیاست های پولی مناسب سعی  سیاست های اصالحی و 
می کند به ارزش پول خود ثبات بخشد و با تورم مقابله کند. 
با  کاهش فشارهای مالیاتی، تدوین سیاست های کار متناسب 
وضعیت جمعیتی و سیاست های حمایتی درازمدت در حوزه علم 
و فناوری از جمله سیاست هایی است که در دستور کار دولت ژاپن 

قرار گرفته است. 
ژاپن با محور قرار دادن تولید توانسته است به مقاوم سازی اقتصاد 
خود بپردازد. همین موضوع هم سبب شده است که این کشور بر 
شرایط دشوار محیطی و تهدیدهای بیرونی خود مسلط شود. در 
این کشور تولید ملی رکن اساسی است و راهبردهای دولت در 
خدمت کمک به تولید مشخص می شود. برنامه ریزی برای وضع 
مالیات، نظام بودجه ریزی، نظام یارانه ای، نرخ ارز، سیاست های 
تجاری، نظام گمرکی، نظام مبادالت مالی و... همه در خدمت 

تقویت تولید داخلی تعریف می شود.
در کنار سیاست تجاری همسو با تقویت تولید ملی، سیاست 
مالی و بانکی این کشور نیز موجب فراهم شدن منابع مالی و 
بانکی  ژاپنی شد. شبکه  تولیدکنندگان  برای  کافی  سرمایه ای 
ژاپن همگام با روحیه و فرهنگ اعتدال در مصرف و پس انداز 
مردم ژاپن، با جمع آوری سرمایه های خرد و تخصیص تسهیالت 
این کشور  فناوری  و  موتور محرک صنعت  تولیدکنندگان،  به 

محسوب می شد.

فراموش نکردن تجربیات 
شکست بعد از جنگ

نظام برنامه ریزی اقتصادی ژاپن همواره از الگوی حرکت مداوم و 
تکاملی بهره برده است و دولتمردان این کشور همواره با آگاهی 
کامل از نقاط ضعف و قوت خود، عزم خود را برای دستیابی به 
هدف آرمانی کشور که همان »برتری و اقتدار ژاپن« بود، جزم 
کرده اند و پیامد تصمیم گیری های خود را در مواجهه با چالش ها 

پیش بینی کرده اند. 
دولت ژاپن برای برنامه ریزی های تولیدمحور خود سعی می کند 
از عبرت های تاریخی خود نیز استفاده کند و تجربیات گرانبهای 
شکست بعد از جنگ جهانی دوم را هیچ گاه فراموش نکند. یکی 
از این تجربیات جمعیت 13 میلیونی بیکاران بعد از جنگ جهانی 
دوم و مدیریت دولت در آن زمان است. در آن زمان ژاپن با کمبود 
مواد غذایی و نرخ های تورم باال مواجه شد. به طوری که حقوق 
افراد شاغل هم کفاف اداره زندگی را نمی داد. در شرایطی که 
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دارایی های غیر  از  تا 25 درصد  بود  باعث شده  ماشین جنگ 
نظامی و 41/5 درصد از ثروت ملی این کشور نابود شود، دولت و 
مردم با رویکردی منطقی به سیاست هایی که به تقویت تولید ملی 
منتهی می شد و رویکردی درون زا داشت، روی آوردند. این روند 
که منتهی به صنعتی شدن این کشور شد با توسعه فناوری های 

نوین، ژاپن را به یکی از پیشگامان دنیای معاصر مبدل کرد. 

تبدیل شدن کار به ارزشی مقدس
یکی از عواملی که باعث شد در اقتصاد ژاپن معجزه رخ دهد، 
رویکرد تقویت تولید در این کشور به همراه فرهنگ باالی ارزش 
دادن به کار در میان شهروندان ژاپن است. مردم این کشور در 
تمام سال هایی که اقتصاد این کشور با مشکل مواجه بود و حتی 
بعد از آن فقط برای کسب سود کار نمی کردند. بلکه تولید، کار 
و تالش برای آن ها به امری مقدس و ارزش تبدیل شد. ژاپنی ها 
همچنین برای ارتقای بهره وری و کارایی خود تالش می کردند. 
آن ها با کنجکاوی به پیگیری مهارت ها و روش های مناسب تر برای 

کار و تولید می پرداختند.

سه ویژگی نیروی کار ژاپنی
در واقع انگیزه نیروی کار ژاپنی برای بهبود کارایی خود، فراتر از 
آن که تحت تاثیر نظام انگیزشی اقتصادی باشد، به صورت درون زا 
و با انگیزه های شخصی صورت می گرفت. ارزش قائل شدن برای 
کار و تولید، تالش مضاعف و نیز تالش برای ارتقای دانش و مهارت 
سه ویژگی مهم نیروی کار ژاپنی است که امروز هم می توان اثرات 

آن را در جمعیت شاغل و فعال این کشور مشاهده کرد.

انباشت سرمایه و تاثیر فرهنگ قناعت
اگر فرهنگ کار و تالش را به عنوان یک بال در نظر بگیریم که باعث 
شد اقتصاد ژاپن در دنیا به رشد باالیی دست پیدا کند، می بایست 
بال دیگر را فرهنگ مصرف صحیح و رویکرد قناعت مدارانه مردم 
این کشور در نظر بگیریم. ژاپن از جمله کشورهای شکست خورده 
در جنگ جهانی بود که به اجبار می بایست غرامت های جنگی 
بپردازد. همین وضعیت سبب شده بود که مردم این کشور تحت 
فشار اقتصادی زیادی قرار بگیرند. با این حال فرهنگ مصرف 
صحیح و صرفه جویی سبب شد تا اقتصاد ژاپن پیشرفت کند. 
مردم این کشور الگوی قناعت پیشگی را در پیش گرفتند و مصرف 
خود را متناسب با شرایط اقتصاد ملی تنظیم و کنترل کردند. 
همین رویکرد اعتدال در مصرف و قناعت در درازمدت سبب شد 
تا انباشت سرمایه در این کشور بیشتر شود و در نهایت منابع 

زیادی برای تقویت تولید ملی فراهم شد.

فرهنگسازی؛ راهی برای مدیریت واردات
و  الگوی صحیح مصرف  کنار  فراموش کرد که در  نباید  البته 
فرهنگ ارزش دادن به کار در میان شهروندان ژاپنی، نگاه مردم 
به خرید کاالی داخلی طی دهه های اولیه پس از جنگ اهمیت 
زیادی در رشد اقتصادی این کشور داشت. دولت با ایجاد زمینه 
فرهنگی مناسب در میان مردم برای حمایت از تولید و صنایع 
داخلی زمینه ای را مهیا کرد تا مجبور نشود نیازهای داخلی این 

کشور را از طریق واردات تامین کند.
رویکرد ژاپن در خصوص دوری کردن از واردات گاهی به حدی 
سیاست های  به  آن  از  برخی  که  می کرد  پیدا  افراطی  شکل 
انزواطلبی ژاپن یاد می کردند. اما با این حال دولت مقاومت می کرد 
تا نیاز داخلی از طریق تولیدکننده این کشور تامین شود. ژاپن از 
جمله کشورهای نمونه ای است که به منظور تقویت تولید داخلی 
خود عالوه بر اجرای سیاست های درست اقتصادی عالوه بر این که 
از ابزار فرهنگسازی غفلت نکرده، تالش کرده تا با پیشرفت در 
عرصه علوم و فناوری همواره در این عرصه کشوری پیشرو باشد.

نگاه صادرات محور و بازی با ارزش دالر
یکی دیگر از رموز موفقیت اقتصاد ژاپن نگاه صادرات محور است. 
به طوری که همواره به منظور حمایت از تولید، نگاه صادراتی نیز 
وجود داشته است. این موضوع هم یکی از تجربیات این کشور 
است که از زمان جنگ جهانی دوم برای دولتمردان این کشور به 

یادگار مانده است. 
ژاپن پس از جنگ جهانی دوم با سیاست های مناسب عالوه بر 
تشویق صادرات، واردات کاال را محدود می کرد تا زمینه برای 
تقویت تولیدکنندگان ژاپنی فراهم شود. این دولت برای افزایش 
مزیت های صادراتی خود حتی بارها اقدام به کاهش ارزش پول 
ملی خود )ین( کرد تا در مقابل دالر امریکا، کاالی ژاپنی برای 
خریداران خارجی ارزان تر تمام شود. به این طریق هم از تولید 

داخلی خود با رویکرد صادراتی توانست حمایت کند. 

حمایت از محصول داخلی با 
جلوگیری از واردات

در دوران پس از جنگ جهانی دوم ژاپن دریافته بود که برای 
تقویت تولید داخلی نیازمند استفاده از فناوری های نوینی است که 
در اختیار ندارد. این موضوع مستلزم واردات یکسری کاالها بود که 
با ورود آن ها فناوری های نوین به صنعت این کشور می رسید. از 
طرفی هم نمی خواست سیاست محدود کردن واردات را رها کند. 
بنابراین دولت تصمیم گرفت واردات را به شکل دقیق کنترل کند 
و کاالهایی را وارد کند که با ورود آن ها فناوری به کشور منتقل 
می شد. موضوعی که در خصوص مدیریت واردات توسط ژاپنی ها 
قابل توجه به نظر می رسد، جلوگیری از واردات کاالهایی است که 
تولیدکننده های داخلی این کشور در آن قدرت رقابت در جهان 
را نداشتند. به این ترتیب صنایع داخلی این کشور مادامی که 
به شکوفایی برسند، از حمایت دولت برخوردار می شدند و بازار 

داخلی این کشور در اختیار رقبا قرار نمی گرفت.

یک فرمول ساده در اقتصاد ژاپن پیشرفته
در الگوی صادرات و واردات کاال در ژاپن یک فرمول ساده به چشم 
می خورد. در این کشور کاالیی صادرات محور تلقی می شود که در 
داخل تولید آن با ایجاد ارزش افزوده باال همراه شده باشد. به این 
معنی که صادرات منابع خام یا کاالهایی که ارزش افزوده باالیی 
پیدا نکردند معنی ندارد. در الگوی واردات قضیه برعکس است. 
ژاپنی ها به واردات مواد خام مورد نیاز صنایع خود بهای زیادی 
می دهند اما جلوی واردات محصولی را که ارزش افزوده بیشتری 
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در خارج از مرزهایشان پیدا کرده است، می گیرند. 
مدیران صنایع در این کشور اولویت را به تولید داخلی می دهند 
و کسب سود های کوتاه مدت برایشان جذابیتی ندارد. در اقتصاد 
ژاپن واردکننده به این می اندیشد تا موادی را وارد کشورش کند 
که تولیدکننده کشورش بتواند به حیات خود ادامه دهد. بازارها 
برای محصوالت ساخت کشورشان همواره پذیراتر عمل می کنند 
و صادرکننده به دنبال این است تا نام کشورش در دنیا بدرخشد 
و محصولی را به جهان عرضه می کند که ارزش افزوده زیادی پیدا 

کرده و از کیفیت مطلوبی برخوردار است.

بهبود کیفیت محصوالت برای رقابت پذیری
ژاپن در حالی که بعد از جنگ جهانی دوم توانست آرام آرام به 
پیدا کند، متوجه شد که کیفیت  اقتصادی اش تسلط  اوضاع 
کاالهای تولیدی در این کشور پایین است. البته هر چند قیمت 
اما رقابت  ایجاد کرده بود  برایشان مزیتی را  پایین محصوالت 
محصوالت تولیدی در گوشه و کنار جهان سبب شده بود تا آن ها 
نیز به فکر بهبود کیفیت کاالی داخلی بیفتند. همین وضعیت 
سبب شد تا آن ها در قدم اول به دنبال کاهش ضایعات محصوالت 
تولیدی داخلی شان باشند. بر همین اساس هم آن ها موفق شدند 
بعد از مدتی ضایعات تولیدی خود را به صفر برسانند که قدم 

بزرگی برای حمایت از تولید محسوب می شد.
در ادامه همین رویکرد ژاپنی ها نظام کنترل کیفی را در خطوط 
تولیدی کارخانه ها ایجاد کردند. اما این رویکرد برای رقابت در 
برنامه های  در  ژاپنی ها  بنابراین  نمی کرد،  کفایت  هنوز  جهان 
صادراتی شان فقط به کاالهایی اجازه صادرات دادند که به لحاظ 
رتبه بندی در نظام کنترل کیفی وضعیت بهتری داشتند. به این 
ترتیب ژاپن توانست در بازارهای جهانی کاالهایی را مطابق با 
استانداردهای بین المللی عرضه کند و از این زمان، ارزشگذاری 
توانایی شرکت ها براساس »تحقق بهترین کیفیت« انجام می شد.

هوشمندی مردم در نخریدن کاالی چینی
در خصوص رویکرد همراهی مردم ژاپن با تولیدات داخلی این 
کشور یک شهروند ژاپنی می گوید مردم نسبت به حمایت از تولید 
داخلی احساس وظیفه می کنند. آن ها با رویکردی منطقی به 
دنبال تقویت اقتصاد کشورشان هستند. این موضوع هر چند در 
سال های اخیر کمرنگ شده است اما با واردات کاالهای چینی به 
بازار داخلی این کشور، مردم باز هم تالش می کنند تا محصوالت 

داخلی شان را بیشتر خریداری کنند.
وی می افزاید در برنامه هایی که هدف آن ها تقویت تولید داخلی 
است، مردم همراهی باالیی نشان می دهند. در همین خصوص 
هم ژاپنی ها هنگامی که دریافتند خرید کاالی چینی به ضرر 
اقتصادشان است، دست از خرید کاالهای چینی برداشتند. این 
رویکرد را هم در حالی اتخاذ کردند که حتی اگر کاالی مشابه 
ترجیح  باز هم مردم  تمام شود،  این کشور گران تر  داخلی در 
می دهند کاالی داخلی خریداری کنند. این تعصب بعد از وقوع 
سونامی و زلزله بزرگ طی سال های اخیر در ژاپن بیشتر شده 
است. مردم فهمیده اند اگر کاالی داخلی مصرف نکنند، اقتصادشان 

از هم می پاشد و ضرر می کنند.



دانش بنیان  شماره سی ام اسفند ماه 1397

48

اری  ب
ت

گذاری سیاست های � ا�ش
در �ایت از اکالی داخیل

تحریم ها 
یا قوانین 
داخلی؟ 

  لیلی شهیر 

محیط  چگونگی  خصوص  در  انجام شده  پایش  بنابر 
شدن  سخت  نشانگر  موجود  روند  داخلی،  کسب و کار 
شرایط محیطی خارج بنگاهی کشور برای کسب و کار است؛ 
موضوعی که در نهایت بیشترین آسیب را به بخش تولید 
وارد می کند.  نامگذاری سال جاری به »حمایت از کاالی 
مقوله  این  استراتژیک  و  ویژه  اهمیت  از  نشان  داخلی« 
و  تولید  از  حمایت  با  حاضر  شعار  تحقق  الزمه  اما  دارد؛ 
تولیدکننده داخلی عملی می شود. حال باید دید آیا تاکنون 
سمت و سوی مدیران اجرایی کشور تا چه حد به این سو 

بوده است؟ 
گفتنی است سال 94 در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم 
قانون اساسی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشور که با عنوان الیحه یک فوریتی به مجلس 
تایید  و  مجلس  علنی  جلسه  در  تصویب  با  شد،  تقدیم 

به  آن  در  که  قانونی  شد.  ابالغ  دولت  به  نگهبان  شورای 
دنبال کم کردن قوانین مخل کسب و کار و ارتقای سیستم 
رقابت پذیری کشور بودیم. ولی باید دید آیا تاکنون در این 
امر موفق بوده ایم ؟ پرسش هایی که اغلب کارشناسان پاسخ 
مثبتی به آن نمی دهند و معتقدند برای حمایت از کاالی 

داخلی نخست ملزم به بهبود محیط کسب و کار هستیم. 
شایان ذکر است، پایش محیط کسب و کار توسط اتاق های 
این  به  می شود؛  انجام  کشور  اصناف  و  تعاون  بازرگانی، 
معنی که هر سه ماه توسط اتاق های بازرگانی استان ها که 
دبیرخانه آن ها اتاق بازرگانی تهران است از فعاالن اقتصادي 
خواسته می شود پرسشنامه ای را پاسخ دهند که با تحلیل 
آن شاخص کسب وکار پایش می شود. بر این اساس )طبق 
رفتن شاخصه های  باال  نمایانگر  موجود  روند  زیر(،  جدول 
محیطی  نشان دهنده سخت شدن شرایط  که  بوده  پایش 



دانش بنیان  شماره سی ام اسفند ماه 1397

49

برای کسب و کار است. همان طور که  بنگاهی کشور  خارج 
در این جدول مشاهده می شود، اعداد هر چه به 10 نزدیک 

باشند، نشانگر مشکالت بیشتر در این حوزه هستند. 
 

غیر قابل پیش بینی بودن شرایط مواد 
اولیه؛ بزرگ ترین معضل تولید

مسعود جمالی، فعال حوزه تجارت کاال و عضو کمیسیون 
صادرات انجمن ملی نیز با اعتقاد به این موضوع، توضیح 
اولیه  مواد  به  که  واحد هایی  نه تنها  جاری  سال  »در  داد: 
وارداتی نیاز داشتند، بلکه واحد هایی که مواد اولیه خود را 
با مشکل تامین مواد  از تولید داخل تامین می کردند هم 
پیش بینی  غیر قابل  یعنی  عامل  این  شدند.  مواجه  اولیه 
بودن شرایط برای تهیه مواد اولیه و تغییرات قیمت مواد 
کشور  کسب و کار  فضای  نمره  بدترین  محصوالت،  و  اولیه 

یعنی عدد 9/44 را از 10 به خود اختصاص داده است.«
برابری  چند  افزایش  اولیه  مواد  »قیمت  کرد:  اضافه  او 
با  تولیدکنندگان  اغلب  آن  سبب  به  که  است  کرده  پیدا 
کسری سرمایه در گردش روبرو هستند. همچنین با وجود 
مشکالت سیستم بانکی و فریز شدن منابع آن ها، متاسفانه 
وجود  روش  این  با  تولیدی  بنگاه های  از  حمایت  امکان 

نداشته است.« 
این صادرکننده نمونه ادامه داد: »از سوی دیگر توان خرید 
کاهش  شاهد  و  است  یافته  کاهش  هم  مصرف کنندگان 
از سمت و سوی صادرات  تقاضای داخلی هستیم.  میزان 
هم اخبار و اطالعات خوبی به گوش نمی رسد که در نتیجه 
آن شاهد کاهش فروش واحد های تولیدی به خصوص در 

نیمه دوم و سه ماهه چهارم امسال هستیم.«

بی ثباتی در سیاست ها و قوانین داخلی  
جمالی، شاخص بعدی موثر در نابسامانی کنونی را ناشی 
از بی ثباتی در سیاست ها و قوانین داخلی دانست و گفت: 
»عامل مهم بعدی که اوضاع کسب و کار و کاالی ایرانی را 
به هم ریخت نیز همچون مورد اول هیچ ربطی به تحریم ها 
بی ثباتی  است.  بومی  کامال  و  ندارد  خارجی  فشارهای  و 
بر  ناظر  اجرایی  رویه های  و  مقررات  و  قوانین  سیاست ها، 
حمایت  عزم  نداشتن  از  نشان   8/65 عدد  با  کسب و کار 
در  موانع  اختیار  در  هم  سوم  پله  دارد.  ایرانی  کاالی  از 
اداری و اخذ مجوز کسب و کار در دستگاه های  فرایند های 
اجرایی با عدد 8/01 است که باز هم مشکل داخلی در بدنه 

اجرایی کشور است.«
واقعی  حمایت  ملی  انجمن  صادرات  کمیسیون  عضو 
کرد:  تاکید  و  دانست  الزاماتی  شامل  را  داخلی  کاالی  از 
بودن  قوانین و مقررات، در دسترس  ثبات  »فرهنگسازی، 
سلیقه  با  همگام  و  باکیفیت  کاالی  تولید  اولیه،  مواد 
مصرف کننده، شرایط فروش مناسب، تامین مالی و سرمایه 
در گردش بنگاهای تولیدی، حمایت های معنوی همچون 
از  برخی  و غیره  مالیاتی  تعرفه های گمرکی و مشوق های 

این موارد هستند.«
این عضو اتاق بازرگانی همچنین به برخی اقدامات نسنجیده 
ورود کاالی مشابه  مانند ممنوعیت  در وضع ممنوعیت ها 
ظاهر  »اگرچه  گفت:  و  کرد  اشاره   1400 سال  تا  داخلی 
حمایت از تولید داخلی دارد، اما چند نکته مهم در آن دیده 
نشده است؛ نخست سلیقه و نیاز مصرف کننده داخلی که 
به آن هیچ توجهی نشده است، یعنی به صرف داشتن نمونه 
داخلی خارج از مباحث کمی و کیفی مصرف کننده مجبور 
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تولیدکننده  فروش  شرایط  و  کیفیت  قیمت،  پذیرش  به 
داخلی است. مثال واضح این موضوع را سال ها در صنعت 
حمایت های  به رغم  که  طوری  به  هستیم؛  شاهد  خوردو 
مناسب  قیمت  و  کیفیت  تکنولوژی،  فاقد  همچنان  بسیار 

برای مصرف کنندگان هستیم.«

حمایت غلط مانعی برای پیشرفت تولید 
عنوان  تولیدکننده  از  غلط  را حمایت  بعدی  نکته  جمالی 
و تصریح کرد: »حمایت غلط نه تنها در حق مصرف کننده 
اجحاف می کند و سبب می شود از نظر فرهنگی تمایل خود 
را به مصرف کاالی داخلی از دست بدهد، بلکه از سوی دیگر 
تولیدکننده هم هیچ تالشی برای بهبود و بهره وری انجام 
نمی دهد. بر این اساس، عمال قدرت تولید کاالی باکیفیت 
و رقابت پذیر داخلی را از دست می دهیم؛ موضوعی که با 
دارد.«  منافات  ایرانی  کاالی  از  یعنی حمایت  اولیه  هدف 
تجارت  سیاست های  به  ادامه  در  تولید،  حوزه  فعال  این 
داخلی دولت در ایجاد شرایط نامناسب کنونی اشاره کرد 
و گفت: »دولت در سال جاری نه تنها در شاخص های کلی 
مانند نرخ ارز موفق نبوده است، بلکه در کنترل بازار کاال و 
مایحتاج عمومی هم کارنامه خوبی ندارد. به طوری که هر 
ماه شاهد افزایش شدید قیمت برخی کاالها بودیم. با یک 
نگاه کلی می توان علت را در نوع تفکر اشتباه به تجارت و 

وجود اقتصاد دستوری یافت.«
جمالی تاکید کرد: »مسئوالن باید به این امر واقف باشند 
که اقتصاد دارای چرخ دنده های به هم متصل است و هرگونه 
این چرخ دنده ها  از  یکی  در  غیر معقول  دستکاری  و  فشار 
اقتصادی  و  تجاری  نظام  تاثیرات مخربی در کل  می تواند 
پروانه ای  اثر  ارز  نرخ  مانند  برخی هم  و  ایجاد کند  کشور 
در سیستم ایجاد می کند. به طور مثال، وقتی مواد اولیه و 
کاالهای مختلف وارداتی را به دلیل سیاست های غلط ارزی 
در ابتدای سال ماه ها در گمرک نگه داشتیم، حواسمان به 
کاهش سمت عرضه و اثرات آن نبود؛ موضوعی که سبب 
نابسامانی های زیادی شد.« او معتقد است: »به رغم طراحی 
رصد  برای  جامعی  سیستم  کشور،  تجارت  جامع  سامانه 
مولفه های مختلف دخیل در تجارت همچون رصد عرضه و 
تقاضا وجود ندارد و مسئوالن سعی می کنند این مشکل را 
نه در یک سامانه و سیستم جامع بلکه با ایجاد سامانه های 

مختلف )تجارت، انبارها، بهین یاب و...( حل کنند.«

کنار گذاشتن اقتصاد تجربی
جمالی در ارائه پیشنهادات کوتاه مدت برای حل مشکالت 
این حوزه و کمک به کاالی داخلی گفت: »بهتر این است 
که دولت نظریه اقتصاد تجربی را کنار بگذارد و با اجماع 
نظر اقتصاددانان و اتاق بازرگانی با تحلیل شرایط حاکم بر 

کشور و به دور از سیاست زدگی گام بردارد.«
مخل  مقررات  و  قوانین  حذف  و  »شناسایی  افزود:  او 
کسب وکار الزم است اما مهم تر از آن، دولت باید از صدور 
بخشنامه، قوانین و ماجراجویی های جدید خودداری کنند. 
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نظام  و  بازار  اقتصاد،  در  دولت  نکردن  دخالت  همچنین 
قیمت گذاری به طور دستوری از دیگر موارد الزم برای حل 

مشکالت حوزه تولید داخلی به شمار می رود.« 
الزام  ادامه  در  ملی،  انجمن  صادرات  کمیسیون  عضو  این 
نهادهای حاکمیتی به هماهنگ سازی سیاست های پولی، مالی 
و صدور مجوزها جهت حداقل کردن برداشت های سلیقه ای، 
الکترونیک و سامانه عملیاتی واحد  تالش برای ایجاد دولت 
برای تمامی امور مربوط به صنعت، تجارت و ثبت شرکت ها 
این  مشکالت  حل  برای  موجود  پیشنهادهای  دیگر  از  را 
حوزه عنوان کرد و افزود: »همچنین رصد عملکرد و برخورد 
کارکنان ادارات با ارباب رجوع و میزان رضایت از آن ها و نیز 
ایجاد شعب مخصوص فعاالن اقتصادی پیگیری سریع مسائل 
و مشکالت قضایی آن ها می تواند به راهگشایی در حل مسائل 

کاالهای داخلی و حمایت از آن بینجامد.« 

حمایت از بازارهای شفاف و 
شرکت های آی تی محور 

فعال  کارگزاری  یک  مدیرعامل  محمود حسینی پور،  سید 
در حوزه کاال، نیز در گفت وگو با دانش بنیان به روش های 
می شود،  داخلی  کاالهای  از  حمایت  سبب  که  مختلفی 
اشاره کرد. او یکی از این روش ها را حمایت از بورس کاال به 
عنوان بازاری شفاف برای معامالت کاالهای داخلی دانست 
قیمتی  فاصله  که  دارد  را  آن  توان  کاال  »بورس  گفت:  و 
به  دهد؛  تقلیل  را  نهایی  و مصرف کننده  تولید کننده  بین 
عبارت دیگر این بازار از طریق حذف سود واسطه غیر کارا، 
سود تولید کننده داخلی را افزایش می دهد و از او حمایت 
می کند و به موازات آن مصرف کننده را نیز مورد حمایت 
قرار می دهد.«  حسینی پور در ادامه حمایت از شرکت های 
برای  حمایتی  روش های  از  دیگر  یکی  را  آی تی محور 
کاالهای داخلی عنوان کرد و افزود: »کارشناسان این حوزه 
باالیی در بین کشورهای جهان برخوردارند؛  توانمندی  از 
کارشناسان  با  همتراز  ایرانی  کارشناسان  که  طوری  به 
امریکایی، چینی و هندی در این حوزه می درخشند و جا 
توسعه  را  شرکت ها  این  بانکی،  اعتبارات  حمایت   با  دارد 

دهیم و در رقابت های بین المللی وارد کنیم.«
او تاکید کرد: »این حوزه تاکنون بازار کار خوبی در کشور 
سود  بیشتر،  حمایت  با  که  طوری  به  است،  کرده  ایجاد 
این شرکت ها هم غیر قابل تصور خواهد بود. گفتنی است، 
سرشار  سود های  و  امریکایی  متعدد  شرکت های  مالحظه 
خوبی  دلیل  خود  شرکت ها،  سایر  با  مقایسه  در  آن ها 
شرکت های  سودآوری  قابلیت  و  ادعا  این  بر  می تواند 
آی تی محور باشد.« این مدیر کاالیی همچنین، حمایت از 
صادرات تولیدات داخلی و جلوگیری از واردات بی رویه و 
غیرمولد را نیز از دیگر راه های حمایت از تولیدات داخلی 
دانست و اضافه کرد: »در نهایت پرداخت اعتبارات کم بهره 
داخلی  تولید کنندگان  برای  گردش  در  سرمایه  تامین  و 
سیاست های  از  می تواند  مختلف  حوزه های  کارآفرینان  و 

تجاری مناسب باشند.«
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توجه به نوآوری و مدل 

اری سازی، نیاز صنایع  ب
ت

�
ن دانش بنیان و کسب و اکر های نو�ی

 خلق ارزش 
در بازار نوین

  محمد ارغوان

تحوالت در اقتصاد جهانی تعادل سنتی میان مشتری 
و عرضه کننده را تغییر داده است. ارتباطات جدید و 
فناوری محاسبات، در کنار استقرار نظام های تجارت 

جهانی منطقی نوین، باعث شده است مشتریان آزادی 
عمل بیشتر در انتخاب کاال یا محصول داشته باشند و 

نیازهای بیشتری بتوانند تامین شوند. همچنین شرکت های 
تامین کننده کاال و خدمات راحت تر بتوانند توانایی 

و کیفیت خود را به مشتری ارائه کنند. بنابراین الزم 
است کسب و کارها بیش از پیش مشتری محور باشند. 
چون فناوری توانسته به مشتری توانایی دستیابی به 

اطالعات را با هزینه کمتری را بدهد تا بتواند راه حل های 
جایگزین یا شرکت های رقیب جایگزین را به راحتی پیدا 
کند. با توجه به این تحوالت، کسب و کار ها باید ارزیابی 
مجددی از ارزش آفرینی خود برای مشتری انجام دهند 
تا بتوانند درآمدزایی خود را از طریق ارزش آفرینی با 

ارائه خدمت یا کاالی نوین و فناور ادامه دهند. به عبارت 
دیگر درآمدزایی در دوره فعلی و عصر فناوری های نوین 

براساس منطق بازاری دوره صنعتی ممکن نیست. 
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نیاز به تدوین برنامه تجاری سازی
در عرصه نوین و محیط جدید فناور جهت برپایی کسب و کار 
موفق نه تنها الزم است چگونگی تامین نیازهای جدید مشتری با 
دقت و هوش باال بررسی شود، بلکه روش های ارزش آفرینی در 
بازار رقابتی از طریق ارائه محصوالت و خدمات معمول نیز الزم 
است مورد بازنگری قرار گیرد. در صورت غفلت از توسعه مدل 
درآمدزایی و تجاری سازی کسب و کار نوین، فرد مخترع و نوآور 
نخواهد توانست با تامین نیاز مشتری از روش ارائه طرح نوین یا 
اختراع خود درآمدزایی کند. این امر به ویژه برای شرکت های بر 
پایه انفورماتیک و اینترنت ضروری است، چون مشتری انتظار 

دارد خدمات اساسی رایگان باشد. 

ویژگی یک مدل تجاری سازی کارآمد
بیانگر  کسب و کار  یک  خوب  درآمدزایی  و  تجاری سازی  مدل 
ارزش هایی است که مشتریان را قانع و راضی می کند و باعث 
احتمال  و  ریسک  کاهش  و  هزینه  در  مزایایی  به  دستیابی 
ارزش آفرینی  باعث  بتواند  باید  همچنین  می شود.  مخاطرات 
و  تولید  به  که  توسط صاحبان کسب و کاری  فواید سودمند  و 
ارائه محصوالت و خدمات پرداخته اند، شود. برای موفقیت یک 
کسب و کار  درآمدزایی  برنامه  که  است  ضروری  بسیار  شرکت 
اقتصادی آن  و معماری  پیاده سازی شود  و  به درستی طراحی 
در موارد لزوم به درستی اصالح شود تا میزان درآمد و هزینه 
برحسب پیش بینی ها باشد. گرچه در ابتدای شروع کسب و کار 
الزم است برنامه درآمدزایی درستی طراحی شود اما در کنار آن 
بسیار ضروری است تا به طور مداوم چک و بررسی کرد که آیا 
مدل درآمدزایی هنوز قابل پیاده سازی و اجرا باشد. اهمیت مدل 
درآمدزایی و تجاری سازی شرکت ها تا آن حد است که حتی 
فناوری های برتر و محصوالت نوین، افراد باهوش یا مدیران خوب 
و باتجربه نیز اگر با ساختار و برنامه درآمدزایی مناسب و مطابق با 
محیط رقابتی خود همراه نشوند، احتمال کمی دارد به موفقیت 

مالی و درآمدزایی پایدار برسند.

سابقه مطالعات در زمینه تجاری سازی
از آن جا که همواره در اقتصاد بازار را پایدار و توسعه یافته در نظر 
می گیرند که حق مالکیت در آن رعایت می شود و انتقال اطالعات 
بیان  ندارد،  نوآوری وجود  و  اختراع  بدون هزینه است و هیچ 
محصول،  یک  برای  تجاری سازی کسب و کار  مدل های  نمودن 
خدمات یا کسب و کار نوین در کتاب های اقتصاد غیر ضروری 
بوده است. در بحث های معمول اقتصادی، نیازی نیست در مورد 
ارزش آفرینی برای مشتری یا ساختار هزینه و درآمد یا در مورد 
مکانیزم کسب ارزش توسط شرکت ها بحث کرد. مشتریان اگر 
محصول و خدمات را با قیمت مناسب و مطابق با میزان استفاده 
خود از محصول بیابند، اقدام به خرید خواهند کرد. از سوی دیگر، 
شرکت محصول را با قیمت باالتر از هزینه تمام شده ارائه خواهد 
کرد و مسئله ای به عنوان طراحی برنامه تجاری سازی کسب و کار 
وجود ندارد.  اما مدل های بازار متعادل با حالت رقابت کامل در 
جهان هیچ گاه واقعیت خارجی ندارند. محصوالت ناملموس تقریبا 
در همه جا حاضر هستند، تقریبا همواره بازارهای دو طرفه شایع 
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است و مشتریان به دنبال خرید محصوالت نیستند بلکه آن ها 
می خواهند راه حل برای نیازهای خود پیدا کنند. در بسیاری 
از موارد در صنایع دانش بنیان در ابتدای ارائه کاال یا خدمات 
نوین مشتریان حتی سابقه ذهنی از محصول و خدمات ندارند و 
بنابراین در بسیاری موارد حتی بازاری ممکن است وجود نداشته 
باشد، به طوری که کارآفرینان ممکن است مجبور به تشکیل 
ساختاری جدید به منظور انجام فعالیت هایی که بازار هنوز آماده 
ارائه آن نیست، شوند. بر این اساس، در دنیای واقعی، کارآفرینان 
و  درآمدزایی  مدل  طراحی  به  زیادی  توجه  باید  مدیران  و 
تجاری سازی کسب و کار و حتی به برپاسازی ساختاری ویژه برای 

اجرای معامالتی که هنوز در بازار شناخته شده نیست، شوند. 
می توان گفت مطالعه در زمینه مدل های درآمدزایی کسب و کار 
با  که  است  میان رشته ای  موضوع  یک  دانش بنیان  و  نوین 
بحث  مورد  اقتصاد  آکادمیک  بحث های  در  باال  اهمیت  وجود 
قرار نمی گیرد و فاقد یک جایگاه مناسب در علوم اجتماعی یا 

مطالعات برپاسازی کسب و کار است. 

ترکیب مدل تجاری سازی در محصول 
رایج ترین مدل تجاری سازی کسب و کار برای ارزش زایی محصول 
خود  در  تجاری سازی  مدل  دادن  قرار  دانش بنیان  خدمات  و 
محصول یا خدمات است. این روش اجازه می دهد کسانی که در 
تحقیق و توسعه سرمایه گذاری میکنند تا حد زیادی به اقدامات 
باشند.  نداشته  نیازی  معنوی خود  مالکیت  در حمایت  قانون 
در همین راستا است که جدیدترین تلفن همراه، دوربین های 
دیجیتال و یا خودرو معموال دارای ثبت حق مالکیت معنوی 
فناور خود نمی  اجزای  یا  و  بکار رفته  برای محصول و دانش 
باشند اما از حمایت ذاتی محصول از حق مالکیت معنوی خود 

مطمین هستند.

مدل تجاری سازی کسب و کار 
به عنوان نوآوری

و  درآمدزایی  مدل  نوآوری  به  نیاز  اغلب  فناوری  در  نوآوری 
تجاری سازی است تا فرد نوآور بتواند ارزش آفرینی کند. اما موارد 
استثنایی نیز وجود دارد. پیشرفت های کوچک در فرایند تولید 
در مدل  نوآوری  نیازمند  و محصوالت همواره  ارائه خدمات  و 
یا  با کاهش قیمت  افزوده می تواند  کسب و کار نیست و ارزش 
گسترش بعد بازار و افزایش سهم آن محصول و خدمات در بازار 
کسب شود. این مدل درآمدزایی نوین در کسب و کار می تواند 
ایجاد یک مزیت رقابتی متمایز نیز داشته باشد. به عنوان مثال 
شرکت های تاکسی نوین هیچ بهبود فناوری ایجاد نکرده اند اما 
توانسته اند با نوآوری در مدل تجاری خود ارزش نوینی به کاربران 

و مشتریان ارائه دهند.
در کل باید گفت مدل تجاری مناسب یک کسب و کار می تواند 
از منابع مختلفی الهام و سرچشمه بگیرد. این که یک کسب و کار 
چه مدل تجاری سازی اتخاذ می کند، به درک مدیران از نیازهای 
مصرف کنندگان و احتمال تحول در فناوری، چگونگی رفتار رقبا 
یا ساختار بازار بستگی دارد. این اطالعات و برداشت ها منطق 

تجاری شرکت در بازار را شکل می دهد یا بهبود می بخشد. 
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پرونده



استارت آپ های ایرانی روزهای سختی را پشت سر می گذارند. سرویس های زیربنایی که آن ها برای توسعه 
کسب وکارشان نیاز دارند، اغلب خارجی هستند و هر روز خبر ممنوع شدن یکی از آن ها برای ایرانی ها به گوش 

می رسد و تنشان را می لرزاند. حاال رکود اقتصادی در داخل در پیوند با این محدودیت های ظالمانه بین المللی کار را 
برای استارت آپ ها و کسب وکارهای نوپا و دانش بنیان ایرانی بیش از هر زمان دیگری سخت کرده است. اما در همین 
روزهای سخت محرومیت از سرویس های بین المللی باز خبرهای امیدوارکننده  هم به گوش می خورد. خبرهایی که 
نشان می دهد کسب وکارهای نوآور ایرانی در این زمانه تنگ، دست یکدیگر را رها نمی کنند و در حد وسع و توان 
خود به یاری هم می شتابند. در این پرونده نگاهی انداخته ایم به مهم ترین محرومیت ها و محدودیت های خارجی 

استارت آپ های داخلی و همین طور راهکارهای جایگزینی که آن ها برای دور زدن این موانع در پیش گرفته اند.

ا�ن چطور �ب حمدودیت های  استارت آپ های ا�ی

زه خار�ب مواجه یم  شوند؟ �ت

 همدلی اکوسیستم 
استارت آپی در روزهای سخت تحریم
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زی  عامل �ب در گفت وگوی دانش بنیان �ب مد�ی

طرفدار »Quiz of Kings« مطرح شد �پ

چطور می توان سایه تحریم را از سر 
استارت آپ های ایرانی برداشت؟

  زهرا طالب نژاد
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یک سال در حوزه رباتیک دانشگاه امیرکبیر کار کرده و بعد از آن وارد حوزه ساخت بازی های کامپیوتری شده است. 
امیرحسین ناطقی، متولد سال 72 است و در رشته کامپیوتر از دانشگاه امیرکبیر، فارغ التحصیل شده است. او یک 

سال مدیر تیم موبایل شرکت »اسنپ فود« بوده و هم اکنون مدیرعامل بازی پرطرفدار »Quiz of Kings« است. 
بازی ایرانی»Quiz of Kings« با یک تیم شش نفره آغاز شده است و در حال حاضر 40 نفر در آن فعال هستند. این 

بازی از سال 94 استارت خورده است. به گفته ناطقی، »Quiz of Kings« در یک سال و نیم گذشته به درآمد دو و نیم 
برابری رسیده است و هم اکنون یک میلیون و 600 هزار کاربر فعال در ماه و حدود 400 هزار کاربر فعال در روز دارد.

این روزها با تشدید تحریم های امریکا، برخی استارت آپ های ایرانی دچار دردسر شدند. این بازی ایرانی نیز 
از این قضیه مستثنی نبوده است. ناطقی از مشکالتی که تحریم ها در مسیر توسعه استارت آپ های ایرانی 
و شرکت های ساخت بازی به وجود آورده اند، سخن می گوید و در ادامه نیز به راه های کمرنگ کردن اثرات 

این تحریم ها اشاره می کند. گفت و گوی دانش بنیان با این فعال استارت آپی را از نظر می گذرانید.

 آیا تحریم برخی استارت آپ های ایرانی در دسترسی به 
سرویس های جهانی، حوزه ساخت بازی های نرم افزاری را 

هم تحت تاثیر قرار داده است؟
یکی از گزینه هایی که بازی سازها به آن فکر می کنند، صادر کردن 
بازی و فروش آن به کشورهای دیگر است. در واقع صادرات بازی 
نسبت به صادر کردن دیگر خدمات به خارج از کشور، راحت تر 
صورت می گیرد. وقتی مشکل تحریم ها ایجاد می شود، بحث صادر 
کردن بازی ها هم با مشکل روبرو می شود. چراکه نمی توانیم با 
هویت ایرانی بازی مان را صادر کنیم. حتما باید یک هویت کامال 
خارجی بسازیم به طوری که هیچ کس متوجه هویت ایرانی ما 
نشود، بعد اقدام به صادرات کنیم. در حالی که اگر تحریم ها در 
میان نبود، می توانستیم بازی های خوب ایرانی را به راحتی صادر 
کنیم و درآمد ارزی کسب کنیم. بنابراین جدی ترین مشکلی 
است.  مسئله  همین  دارد،  وجود  حاضر  حال  در  ما  برای  که 
البته مشکالت دیگری هم در این حوزه احساس می شود. مثال 
سرویس های زیرساختی خارجی که پیش از تحریم ها استفاده 
برای  و  کرده اند  تحریم  را  ایرانی ها  حاضر  حال  در  می کردیم، 
استفاده از این سرویس ها باید به دنبال دور زدن فیلترها باشیم. 
پیش از این، از سرویس هایی که برای درآمدزایی استفاده می شوند 
و تبلیغاتی هستند، استفاده می کردیم و حدود دو، سه هزار دالر از 
همین مسیر درآمد داشتیم. اما در حال حاضر اکانت ما را با حدود 
چهار هزار دالر موجودی بسته اند. حتی نه جواب ایمیل هایمان را 

می دهند و نه پولمان را که بلوکه شده، به ما برمی گردانند.
 به چند نمونه از سرویس هایی که در حال حاضر ایرانی ها 

را تحریم کرده اند، اشاره می کنید؟
سرویس های زیرساختی مثل »داکر« و »دیجیتال اوشن« اخیرا 
ایرانی ها را تحریم کرده اند و جزو سرویس های زیرساختی هستند. 
سرویس های تبلیغاتی مثل »وانگل« هم نه تنها ایرانی ها را تحریم 
کرده اند، بلکه اکانتشان را بسته و پولشان را هم تحویل نمی دهند. 
از طرف دیگر، گاهی یک اپ استور، برخی محصوالت را بن می کند 
و شما مجبور هستید که اکانت دیگری را درست کنید و دوباره 
اپلیکیشنتان را وارد کنید که بسیار انرژی بر است. برای دور زدن 
اپ استور باید ظاهر اکانت و اپلیکیشن کامال انگلیسی باشد، بعد 
که تایید می شود، از طریق سرور کنترل می کنیم. با این وجود 
همواره نگرانی برای بالک شدن اکانت جدید هم وجود دارد، به 
همین خاطر همیشه یک اکانت دیگری داریم که اگر اکانت فعلی 

شناسایی و بن شد، بتوانیم یوزرها را به اکانت جدید انتقال دهیم.
بر  نامطلوبی  تاثیرات  چه  تحریم ها،  این  نظرتان  به   

درآمدزایی استارت آپ های ایرانی خواهد داشت؟
درصد زیادی از درآمد بازی های رایانه ای و حتی ارائه خدمت ها 
می تواند مثال از اپ استور به دست بیاید اما به خاطر تحریم این 
حجم درآمد در معرض خطر قرار می گیرد. این در حالی است 
که همواره روی درآمد ماهانه برای پرداخت هزینه ها و مخارج 
حساب می شود و اگر دخل و خرج طبق محاسبات پیش نرود، 
ورشکستگی چندان بعید نخواهد بود. همچنین پول هایی که در 
حساب سرویس های زیرساختی بالک می شود، ضرر مالی بزرگی 

به استارت آپ ها وارد می کند.
 با وجود مشکالتی که تحریم های جهانی پدید آورده اند، 
استارت آپ های ایرانی چطور می توانند اثرات این تحریم ها 

را کمرنگ کنند؟
از آن جا که سرویس های زیرساختی برای اداره یک استارت آپ 
بسیار مهم است، در شرایط تحریم یا باید تحریم ها را دور بزنیم، 
یا به سرویس های داخلی بسنده کنیم که متاسفانه سرویس های 
داخلی از لحاظ کیفیت با سرویس های جهانی، تفاوت زیادی دارند. 
البته گاهی تحریم ها می تواند فرصت تلقی شود اما نمی توان فاصله 
کیفی سرویس های داخلی با خارجی را به این زودی ها پر کرد. 
در نتیجه آسیب های جدی به بدنه استارت آپ ها وارد می شود. از 
طرفی به خیلی از سرویس های داخلی اعتماد چندانی وجود ندارد، 
حال برای این که این اعتماد به وجود آید، به گذر زمان نیاز داریم. 
تحریم به منزله سدی است که انگیزه و انرژی بسیاری از فعاالن 
اکوسیستم استارت آپی به ویژه در حوزه بازی ها را سلب می کند. 
این در حالی است که اگر این سد شکسته شود، می توان مسیر 
را برای بین المللی شدن و صادرات محصوالت، هموارتر دانست و 
همین مسئله انگیزه و انرژی بچه ها را دوچندان می کند. در حال 
حاضر بازی های رایانه ای خوبی در ایران طراحی شده است که 
می تواند بازار مطلوبی در دنیا داشته باشد، اما متاسفانه تحریم ها 
مانع شده اند. از طرف دیگر وقتی مسیر بین المللی شدن این قدر 
پرچالش می شود، جهانی شدن و صادرات جزو اولویت های بعدی 
طراحان بازی و استارت آپ های این حوزه قرار می گیرد و در نتیجه 
تنها به توسعه کار در داخل ایران فکر می کنند. البته نباید فراموش 
کرد که به خاطر کیفیت باالی بازی های خارجی، صادرات بازی به 
خارج از کشور، حتی بدون تحریم ها نیز کار چندان آسانی نیست.
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سش دانش بنیان از معاون  �پ

داخت« کت »فناپ �پ ف�ن �ش

آیا سرویس های داخلی 
می توانند اثر تحریم ها 

را خنثی کنند؟
  مریم طالبی

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته نرم افزار از 
دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد رشته 

MBA از دانشگاه صنعتی شریف است. ایلیا وکیلی 
پیش تر به عنوان معاون فنی شرکت اسنپ فعالیت 

کرده و هم اکنون مشاور ارشد فنی »ریحون«، 
استارت آپ سفارش آنالین غذاست. او همچنین به 
عنوان معاون فنی »فناپ پرداخت« نیز فعالیت دارد.

ماموریت اولیه هلدینگ فناپ در ابتدا، طراحی و تهیه 
راهکار بانکی بومی ایرانی با توجه به تخصص و دانش 

روز جوانان ایرانی بود. پس از این موفقیت، فناپ 
فعالیت های خود را در صنعت فناوری اطالعات با ارائه 

راهکارهای جامع مالی، راهکارهای جامع بیمه گری، بورس 
و مدیریت و پردازش تراکنش های مالی گسترش داد 
که هم اکنون بخشی از بزرگ ترین بانک های خصوصی 
و دولتی کشور، سازمان ها و وزارتخانه ها و موسسات 
مالی و اعتباری، شرکت های بیمه و کارگزاران بورس، 

در حال استفاده و بهره برداری از آن ها هستند.
همچنین توسعه و پیاده سازی راهکار حمل ونقل هوشمند 

با تکیه بر دوربین های ثبت تخلف و سرعت سنج، ارائه 
خدمات ارزش افزوده محتوایی و پرداخت بر بستر 
موبایل، راه اندازی اپراتور ارتباطات ثابت مخابراتی، 

راه اندازی نخستین تلویزیون اینترنتی کشور، طراحی 
و پیاده سازی راهکار جامع سازمانی و صنعتی در قالب 
بزرگ ترین پروژه نرم افزاری کشور و راه اندازی مرکز 

نوآوری و شتابدهی کسب وکارهای نوپا، بخش دیگری از 
فعالیت های هلدینگ فناپ تا به امروز بوده است. وکیلی 

از تاثیر تحریم ها بر اکوسیستم استارت آپی و دانش بنیانی 
کشور سخن می گوید و در ادامه به راهکارهای مقابله 
با این تحریم ها می پردازد. گفت و گوی دانش بنیان را با 

معاون فنی »فناپ پرداخت« در ادامه می خوانید.
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شرکت های  و  استارت آپ ها  برخی  روزها  این   
برخی  به  دسترسی  برای  ایرانی  دانش بنیان 
شده اند.  مشکل  دچار  جهانی،  سرویس های 
خارجی  سرویس های  از  نمونه  چند  به  می توانید 
اشاره  کرده اند  تحریم  را  ایرانی  استارت آپ های  که 

کنید؟
ما در حوزه زیرساخت ابری در ایران به شدت دچار مشکل 
فعال  ایران  در  زمینه  این  در  که  سرویس هایی  هستیم. 
دارند.  دنیا  در  این حوزه  فعاالن  با  زیادی  فاصله  هستند، 
یکی از علل اصلی مشکالتی که استارت آپ ها با آن دست 
و پنجه نرم می کنند، عدم دسترسی آسان به سرویس های 
ابری آمازون است. البته اخیرا استارت آپ های ایرانی مثل 
به هر حال  پیدا کرده اند.  این حوزه ورود  به  آرمان«  »ابر 
است،  ارائه خدمت  در حال  ایران  در  که  نوپایی  سرویس 
فعالیت  وسیع  بسیار  در سطح  و  دنیا  در  که  سرویسی  با 

می کند، قابل مقایسه نیست. 
شده ایم  تحریم  سرویس هایی  از  هم  مارکتینگ  حوزه  در 
از  کم کیفیت تر  بسیار  یا  نیست  داخلی اش  مشابه  یا  که 
 Intercom سرویس  مثال  است.  خارجی  نمونه های 
را  ما  استفاده می شود  با مشتری  برای چت  امریکایی که 
تحریم کرده است. هر چند نمونه های داخلی مثل رایچت 
 intercom سرویس  کاملی  به  اما  دارند،  وجود  هم 
که  آلمانی   adjust مثل  ترکینگ  سرویس های  نیستند. 
برای پرفورمنس مارکتینگ استفاده می شود، سرویسش را 
اصال  متاسفانه  و  است  بسته  ایرانی  استارت آپ های  روی 
این سرویس شما می توانید  با کمک  ندارد.  داخلی  نمونه 
بگردید و ببینید که یوزرها و مشتری هایتان از کجا می آیند 
و مثال به خاطر کدام تبلیغاتتان وارد شده اند. به طور کلی، 
به  باشد،  باالتر  شما  یوزرهای  و  مشتریان  تعداد  هرچقدر 
ابزارهایی بیشتری نیاز دارید تا به حجم باالی یوزرهایتان 
سرویس دهید و در نتیجه، نیاز به ابزارهای پیشرفته تری 

دارید. 
 این تحریم ها چه تاثیراتی بر عملکرد استارت آپ ها 

و شرکت های دانش بنیان در ایران گذاشته است؟
فرهنگ استارت آپی، فرهنگ رشد سریع است. یعنی کسی 
باشد  این  دنبال  باید  کار می کند،  استارت آپ  در یک  که 
به  تا  بخرد  پول  با  بتواند  دارد  نیاز  که  را  چیزی  هر  که 
فنی  تیم  اگر  بخرد.  رشد  و  زمان  خود  برای  واسطه  این 
یک استارت آپ هر روز دنبال فیلترشکن و روش دور زدن 
ارتقا  و  پیشرفت  برای  زیادی  انرژی  مسلما  باشد،  جدید 
نمونه مشابه  به  با دسترسی  نخواهد داشت، در حالی که 
خارجی سرویس ها می تواند سریع تر و باکیفیت تر به ادامه 
مسیر پیشرفت خود بپردازد. ما زمان و انرژی مان را تلف 
پس  را  امتحانش  که  خارجی  سرویس  چون  می کنیم؛ 
داده و می تواند طی یک ماه، مشکل ما را حل کند، کنار 
می گذاریم و مجبوریم با سرویس های داخلی کار کنیم که 
همان کار را شاید طی شش ماه انجام دهد، آن هم نه با 
کیفیت نمونه خارجی اش. در نتیجه حرکت استارت آپ ها 
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خیلی کند پیش می رود و از طرف دیگر کیفیت مطلوب را 
هم ندارد. البته من هم مثل هر ایرانی دیگری از پیشرفت 
کشور و خودکفایی استارت آپ های ایرانی لذت می برم اما 
مسیر  از  شدن  خودکفا  و  پیشرفت  راه  که  بپذیریم  باید 

تحریم و فیلتر نمی گذرد. 
 آیا استفاده از سرویس های داخلی و تقویت آن ها 
می تواند راه حل مطمئنی برای دور زدن تحریم ها در 

این حوزه باشد؟
سرویس های  اندازه  به  داخلی  سرویس های  از  بسیاری 
بدون  و  عادالنه  فضای  اگر  البته  نیستند.  بالغ  خارجی 
داخل  که  سرویس هایی  همین  داشت،  وجود  تحریمی 
پیشرفت  می توانستند  سریع تر  خیلی  دارند  وجود  کشور 
بکشانند.  خود  سمت  به  را  دیگر  استارت آپ های  و  کنند 
دارد  نیاز  این که رشد کند،  برای  آرمان  ابر  مثال مجموعه 
که سرور تهیه کند که همین مسئله هم تحت تاثیر قیمت 
تحریم ها  که  دیگری  تاثیر  می گیرد.  قرار  تحریم ها  و  ارز 
است  این  می گذارد،  استارت آپ ها  کسب وکار  وضعیت  بر 
که در شرایط موجود استارت آپ ها نمی توانند به مشتریان 
یا  محصول  شاید  من  کنند.  فکر  جهانی شدن  و  خارجی 
خدمتی داشته باشم که بتوانم به خارج از ایران هم صادر 
با  که  ارتباطی  و  پرداختی  مشکالت  خاطر  به  اما  کنم، 
بحث  بنابراین  است.  غیرممکن  عمال  کار  این  داریم،  دنیا 
تحریم سیستم بانکی ایران و نقل و انتقال پول به شدت در 
بازار استارت آپ ها تاثیر گذاشته است. راستش من معتقد 
نیستم که تحریم، یک فرصت است. این مدل خودکفایی 
برای بیزینسی که امروز در حال فعالیت است، شاید چندان 
راهگشا نباشد. متاسفانه امروزه شاهدیم که استارت آپ های 
ایرانی تالش های فراوانی را برای دستیابی به نتایج نه چندان 
بزرگ انجام می دهند که همین مسئله به مرور زمان انگیزه 

فعاالن این حوزه را تحت تاثیر قرار می دهد.
 از نگاه شما راه مقابله با این تحریم ها چیست؟ از 
اکوسیستم  بر  تحریم ها  تاثیر  می توانیم  طریقی  چه 

استارت آپی و دانش بنیانی کشور را کاهش دهیم؟
به نظر من با شرایط موجود، تحریم ها فعال حذف نخواهد 
شد. در چنین شرایطی من از هر ایرانی که سرویس مورد 
نیاز من را ارائه کند، استقبال می کنم، چون گزینه دیگری 
روی میز ندارم. همین مسئله می تواند برای دوستانی که 
تلقی  فرصت  هستند،  فعالیت  حال  در  زمینه ها  این  در 
شود. همچنین در چنین شرایطی تقاضا داریم که دولت و 
مسئوالن، دخالتی در امور استارت آپ ها نداشته باشند و در 

مسیر توسعه آن ها سنگ اندازی نکنند.
مسئوالن و نهادهای مرتبط می توانند در ارائه مجوزها بیشتر 
همکاری کنند تا ایده های بیشتری در حوزه استارت آپ ها 
دیگر،  نکته  برسد.  سرانجام  به  دانش بنیان  شرکت های  و 
و  استارت آپ ها  اغلب  که  است  بیمه ای  و  مالیاتی  مسائل 
شرکت های دانش بنیان با چالش های زیادی در این زمینه 
روبرو هستند که امیدواریم رفع این مسائل در اولویت قرار 

بگیرد.
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کت تواکن  میالد نوری، مد�ی �ش

تک در گفت و گو �ب دانش بنیان:

»خودتحریمی«، ما را 
محدود کرده است

  مریم طالبی

با وجود تحصیل در رشته مهندسی مکانیک، بیش از 14 سال 
در حوزه برنامه نویسی فعالیت دارد و همچنین به واسطه حضور 

در کسب و کارهای مختلف و استارت آپ هایی که راه اندازی 
کرده است، در حوزه کسب و کار هم ید طوالیی دارد. میالد 

نوری متولد سال 64 است و هم اکنون به عنوان مدیر شرکت 
توکان تک و بنیانگذار استارت آپ پونز، مشغول فعالیت است. 

شرکت توکان تک )فناوران توکان( در زمینه طراحی 
و توسعه نرم افزارهای همراه فعالیت دارد و استارت آپ 
پونز هم درواقع یک اپلیکیشن مکان محور است که در 

شهرهای مختلف ایران فعال است. درباره چالش هایی که 
تحریم ها در اکوسیستم استارت آپی و دانش بنیانی به بار 
آورده اند و راه های غلبه بر این چالش ها با مدیر شرکت 
توکان تک، گفت و گویی انجام داده ایم که در پی می آید. 

اکوسیستم  فعاالن  دسترسی  از  مانع  که  تحریم هایی   
استارت آپی و دانش بنیانی به سرویس های جهانی می شود، 

معموال چه نوع تحریم هایی را شامل می شود؟
خیلی از سرویس ها مثل سرویس تبلیغاتی گوگل سال هاست که 
ایران را تحریم کرده است. از همان زمان ما بسیار تالش کردیم که 
مسئوالن و مدیران را آگاه کنیم که این تحریم می تواند به مرور 
آسیب رسان باشد و بدون توجه با اهمیت کارایی سرویس، باید با 
نفس تحریم سرویس های این چنینی مقابله کرد، اما آن ها توجه 
نکردند و معتقد بودند که سرویس های تبلیغاتی جایگزین فراوانی 

وجود دارد که می توانیم از آن ها استفاده کنیم. 
روی  مستقیما  که  تحریم هایی  اول  دسته اند.  دو  تحریم ها  این 
کسب و کار ما تاثیر نمی گذارند. مثل گوگل که سرویس تبلیغاتی اش 
را روی ایرانیان بسته، با این حال هیچ کسب و کار ایرانی از تبلیغات 
بازنماند، چون سرویس های جایگزین فراوانی وجود دارد. یا مثال 
دیجیتال اوشن هم ایران را تحریم کرده است اما سرویس های 
مختلفی وجود دارند که می تواند جای آن را پر کند. از طرف دیگر 
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یکسری تحریم ها هستند که مستقیما کسب و کارهای ایرانی را 
تحت تاثیر قرار می دهند، مثل تحریم اپ استور اپل. وقتی کاربر 
می کند،  نصب  اپ استور  از  را  اپلیکیشن هایش  آیفون،  گوشی 
جایگزین های مناسب و کارآمدی برای اپ استور ندارد. در چنین 
شرایطی وقتی اپل ما را تحریم می کند، حدود هفت میلیون کاربر 
نوع  این  ندارند.  ایرانی دسترسی  اپلیکیشن های  به  داخلی  اپل 
تحریم ها برای کسب و کارها، به شدت حساس تر و آسیب زننده تر 

است.
 می توانید به چند مورد از سرویس های تحریم شده ای که 
در بین استارت آپ های ایرانی محبوبیت بیشتری دارند، 

اشاره کنید؟
تحریم  را  ایران  کانادایی،  و  امریکایی  سرویس های  اکثر  تقریبا 
دیجیتال  بود.  سرویس  آخرین  اوشن«  »دیجیتال  که  کرده اند 
اوشن یکی از شرکت های ارائه دهنده سرور در دنیاست که هم 
سرویس های پایداری دارد و هم قیمت های معقول تری دارد. در 
شرایطی که این سرویس تحریم است، ما مجبور هستیم به سراغ 

سرویس هایی با کیفیت پایین تر و قیمت باالتر برویم. 
در زمینه برنامه نویسی اکثر سرویس هایی که یک توسعه دهنده 
اندروید به آن نیاز دارد، همچنین سیستم های آمارگیری مثل 
گوگل آنالیتیکس، سیستم های تبلیغاتی گوگل، سرویس اسلک، 
آمازون،  ابری  سرویس های  فریلنسر،  برون سپاری  سرویس 
سیستم های پرداخت آنالین بین المللی، سایت های ثبت دامنه 
و بسیاری از سرویس های دیگر که برای استارت آپ ها کارآمد و 

پرکاربرد است، فیلتر است.
این  مشابه،  فناوری های  سایر  و   VPN با  می توان  آیا   

تحریم ها را دور زد؟
شرکت ها به انواع مختلفی دسترسی ما را تحریم می کنند. آن هایی 
که IP را فیلتر کرده اند، با VPN قابل ورود هستند. مثل گوگل 
 ir.  دامین های ،IP آنالیتیکس. برخی مثل دیجیتال اوشن عالوه بر
را هم فیلتر کرده اند که البته این رفتار خالف قانون آیکان است، 
یعنی کسی که ساکن امریکاست، اگر دامین .ir داشته باشد، نیز 

تحریم است.
تنها مسئله مثبتی که در زمینه تحریم ها وجود دارد این است که 
شرکت هایی که قصد تحریم و فیلتر دارند، چند روز قبل اطالع 

می دهند تا صاحبان اکانت، حساب هایشان را خالی کنند. 
 برای حل این معضل در داخل ایران، چه راهکار عملیاتی 

به نظرتان می رسد؟
می توان از برخی سرویس ها که نمونه های موفق داخلی هستند 
استفاده کرد، مثل »رایچت« و »ریتین« که در حوزه ارتباط با 
و  »کارلیب«  مثل  سرویس هایی  و  می کنند  فعالیت  مشتری 
»جاب اینجا« که در زمینه آگهی استخدام فعالند. با استفاده از 
این سرویس ها، شرکت های داخلی هم می توانند منطقی و به جا 
رشد کنند تا وابستگی به سرورهای خارجی کمتر شود. با این 
وجود، یکسری سرویس ها مثل »گوگل آنالیتیکس« و اپ استور 
اپل و دیجیتال اوشن هستند که واقعا جایگزینی ندارند. در این بین 
باید مسئوالن تدابیری را بیندیشند و سرویس هایی که اشتباهی 
فیلتر شده را رفع فیلتر کنند تا از این طریق از این اکوسیستم 
حمایت شود. در واقع مذاکره بر سر مسائل کوچکی مثل رفع فیلتر 
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سرویس های مختلف می تواند به نجات اکوسیستم استارت آپی 
سرویس  یک  که  »فریلنسر«  سایت  مثال  کند.  کمک  کشور 
دورکاری بین المللی است، در صورتی که تحریم نبود، می توانست 
برای اشتغال بسیاری از افرادی که از شرکت های مختلف تعدیل 
نیرو شده اند، درآمدزایی داشته باشد. برخی به این فکر می کنند 
که سرور را به داخل ایران منتقل کنند. از یک طرف هزینه انتقال 
سرور خیلی باالست و از طرف دیگر اگر سایت دچار مشکل شود، 
چون دسترسی سخت افزاری به سرور داخل وجود دارد، ممکن 
است بدون اطالع قبلی دکمه خاموش را بزنند. در این شرایط 
حتی به دیتای خود هم دسترسی ندارید. بنابراین اغلب به جای 
این که سرور را به داخل ایران بیاورند، به دنبال سرور تحریم شده ای 

می گردند که بتوانند از آن استفاده کنند.
 آیا این تحریم ها را فرصتی برای توسعه استارت آپ ها 

می دانید یا خیر؟
زمانی فرصت تلقی می شود که بخواهیم از این فرصت ها استفاده 
کنیم، در حالی که وقتی سرور یک بیزینس را خاموش می کنیم، 

در واقع فرصت سوزی کرده ایم. 
 مهم ترین آسیب این تحریم ها بر اکوسیستم استارت آپی 

و دانش بنیانی کشور را چه مواردی می دانید؟
مهم ترین آسیبی که به بدنه تیم های استارت آپی وارد می شود، بار 
روانی ناشی از این مسئله است که هر روز باید نگران باشند که 
مبادا ایمیلی حامل پیام تحریم در انتظارشان باشد. در واقع فرد به 
جای این که تمام حواس و تمرکزش را برای ارتقای کسب و کارش 
خرج کند، بخش زیادی از تمرکزش به خاطر چنین موضوعی 
صرف می شود. البته این را هم نباید فراموش کرد که متاسفانه 
ما دو نوع تحریم داریم. در واقع یکسری از سرویس ها از خارج 
کشور تحریم هستند و یکسری دیگری از داخل فیلتر می شوند و 
این نوعی »خودتحریمی« است. این »خودتحریمی«، دسترسی به 
سرویس های خارجی را محدود کرده است. مشکل دیگری که در 
این اوضاع دامنگیر استارت آپ ها می شود، عدم پایداری اوضاع مالی 
آن هاست. در شرایط تحریم، یکسری سرویس های خوش هزینه و 
پایدار مثل آمازون، جای خود را به سرویس هایی با مبالغ باالتر 

می دهند که فشار مالی بزرگی به استارت آپ ها وارد می کند.
مسئله دیگری که به این چالش مالی دامن می زند، این است که 
و  ویزاکارت  دنیا شامل مسترکارت،  پرداختی کل  سیستم های 
پیپل هستند که برای ما تحریم است. این باعث می شود که امکان 

چندانی برای ارزآوری و صادرات خدمت نداشته باشیم.
همراهی  و  همدلی  آیا  شرایط،  این  در  می کنید  فکر   
استارت آپ ها می تواند اثرات این تحریم ها را کمرنگ کند؟

در رویدادها و نشست های مختلف شاهدیم که واژه های همدالنه 
و حمایتگرانه بر زبانشان جاری است، اما در عمل چندان کاری 
ازدستشان برنمی آید، چون هر شرکتی با مشکالت خودش دست 

و پنجه نرم می کند.
البته در نظام صنفی رایانه ای، کمیسیونی به نام کمیسیون تجارت 
الکترونیک تشکیل شده که قرار است برای مشکالت استارت آپ ها 
برای  خانه ای  آن جا  است  قرار  واقع  در  کند.  چاره اندیشی 
استارت آپ ها باشد تا بتوانند مشکالتشان را از باالدستی ها پیگیری 

کند که امیدواریم بتوانند در مقام عمل هم کاری از پیش ببرند.
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فرصت درنگ



ره آینده پنج پیش بی�ن در�ب

 شیدا رمزی 

بالکچین وارد 
می شود

اگرچه سال گذشته میالدی در واقع مسیری ناهموار 
برای بالکچینی ها بود اما نباید فراموش کنیم هنوز این 

فناوری  نوین پتانسیل های بسیار بزرگی برای کسب وکارها 
و زندگی روزمره ساکنان دهکده جهانی دارند.

طی این دوره این نوع فناوری به خصوص در زمینه 
ارزهای دیجیتالی نزول بسیار زیادی را تجربه کرد، به 
طوری که بیت کوین به عنوان اصلی ترین ارز دیجیتالی 
شده آن قدر نزول قیمت به خود دید که بسیاری معتقد 

بودند اغلب طرح های پایلوت در این زمینه قابلیت 
اجرایی شدن ندارند.  این در حالی است که در همین 
زمان برخی از بازیگران اصلی از جمله IBM و والمارت 
همچنان برای اجرای پروژه های بزرگ تر برنامه ریزی 
می کردند، چون می دانستند برای انجام امور مالی 
با اطمینان  بیشتر نیازمند استفاده از فناوری های 

نوآورانه ای همچون بالکچین ها خواهند بود.
به همین دلیل بد نیست به پنج پیش بینی درباره 

آینده بالکچین ها در سال جاری توجه داشته 
باشید. این فناوری ها در حال رشد و رونق هستند، 

اگرچه به آرامی این مسیر را طی می کنند.
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اطمینان بیشتر، کالهبرداری کمتر 
به طور کلی نباید فراموش کنیم هر فناوری تازه ای که به 
بازار عرضه می شود، جذابیت  باالیی برای کالهبرداران دارد. 
سال  در  نیستند.  مستثنی  قاعده  این  از  هم  بالکچین ها 
2018 میالدی تنظیم کننده هایی در این بخش وارد شدند و 
راه حل های معجزه آسایی ارائه کردند و به سرعت پولدار شدند، 
چون بر این باور بودند که طی 12 ماه آینده مخاطبان این 

فناوری  نوین - بالکچین ها - کمتر احساس خطر می کنند.
نکته ای که باید در نظر داشته باشیم این است که تالش های 
گرفت  بالکچین ها صورت  عرصه  در  گسترده ای  و  متمرکز 
تا هرچه بیشتر و آسوده تر مردم از آن ها استفاده کنند. به 
عنوان مثال شرکت خرده فروشی »والمارت« راه  حلی برای 
استانداردسازی ایمنی و سالمت مواد غذایی عرضه شده در 
فروشگاه های خود با استفاده از همین شیوه به کار گرفت، 
آن هم درست هنگامی که یک نوع ویروس نگران کننده در 

اتحادیه اروپا )تخم مرغ های آلوده( شایع شد.
هر  که  کرد  برنامه ریزی  گونه ای  به  والمارت  زمینه  این  در 
تولیدکننده مشخصه های غیرقابل تغییر و کپی برداری داشت 
که با استفاده از آن ها خریداران می توانستند یک محصول را 
از مزرعه تا هنگام خرید و مصرف ردیابی کنند. به این ترتیب 
سالمت خوراکی ها و غذاهای عرضه شده در این خرده فروشی 

بین المللی کامال تایید شده بود.
در همین حال شرکت آمازون هم پروژه  مشابهی را با استفاده 
از بالکچین ها برای مشتریان سرویس اینترنتی خود به کار 
گرفت. به طوری که هر فرد می توانست پروژه منحصر به فرد 

خود را در این درگاه فروش داشته باشد.
دو شرکت  وقتی  باشیم  داشته  نظر  در  باید  ترتیب  این  به 
بزرگ و معتبر بین المللی در حال استفاده از فناوری بالکچین 
 هستند، یعنی طی سال جاری می توانیم ارزش واقعی آن را 

تجربه کنیم، نه این که نگران آینده بالکچین ها باشیم.
بالکچین ها سر از اینترنت اشیا درمی آورند

میالدی،  گذشته  سال  در  منتشرشده  گزارش های  براساس 
استفاده از فناوری های بالکچین برای محافظت از داده ها و 
دستگاه های متصل به اینترنت در موضوع اینترنت اشیا دو برابر 
شده و برآورد می شود در سال جاری این روند باز هم دوبرابر 
شود. کارشناسان در این باره می گویند که سازمان های بیشتری 
هستند  عالقه مند  و  کرد  خواهند  استفاده  اشیا   اینترنت  از 
دست درازی  هرگونه  مقابل  در  بیشتر  هرچه  اطالعاتشان 
محافظت شود. امتیاز استفاده از بالکچین ها در اینترنت اشیا 
در واقع رمزنگاری قدرتمند برای داشتن یک ارتباط ایمن است 
تا مهاجمان نتوانند به سادگی وارد شبکه ارتباطی شرکت ها 
شوند. این افراد معتقدند ثبت اطالعات غیر متمرکز شرکت ها 
می شود  باعث  بالکچین ها  یعنی  شیوه،  این  از  استفاده  با 
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نقطه شکستی در ارتباطات ایجاد نشود و سودجویان نتوانند 
ارتباطی را مورد حمله قرار دهند و آن را  به سادگی مسیر 
متوقف کنند. این درحالی است که کارشناسان تاکید دارند 
حتی اگر از موضوع امنیت اینترنت اشیا و کاربرد بالکچین ها 
بگذریم، موضوع توسعه و گسترش استفاده از اینترنت اشیا در 
سال جاری باعث می شود که ناخودآگاه تقاضا برای استفاده از 
بالکچین ها نیز افزایش یابد. در این زمینه برآورد شده است 
حجم گردش مالی اینترنت اشیا طی سال جاری میالدی به 
رقمی معادل 26 میلیارد دالر افزایش یابد که رقم قابل توجهی 
برای رونق باالی بالکچین ها در این زمینه است و می تواند 

انفجاری در رشد بالکچین ها در سال جاری ایجاد کند.

پیشنهادهای جذاب تر در 
بخش خدمات مالی 

در نگاه اول اگرچه ارزش ارز های دیجیتالی طی سال گذشته 
کاهش یافته اما نکته قابل توجه در این زمینه مربوط به انفجار 
حباب سوداگرانه در این نوع ارزها بوده که می تواند به ثبات 
بیشتری در این زمینه طی سال جاری منجر شود. به همین 
دلیل حتی اگر نزول ارزش ارز های دیجیتال طی سال گذشته 
را هم در نظر بگیریم، الزم است به این نکته توجه داشته باشیم 
که خدمات مالی در عصر حاضر نیازمند خدماتی نوین است 
و بسیاری از بالکچین ها و ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین در 
حال ارائه خدمات نوینی در مراودات مالی میان مردم هستند. 
این مسئله می تواند موج بعدی همه گیرشدن، رشد و رونق 
 BAKKT را برای بالکچین ها به ارمغان آورد. به عنوان مثال
توسط  بیت کوین است که  بر  آتی مبتنی  معامالت  پلتفرم 

اپراتور بورس اوراق بهادار نیویورک به کار گرفته می شود.

فرصت های سرمایه گذاری بیشتر
از فرصت های سرمایه گذاری می کنیم، شاید  وقتی صحبت 
در نگاه اول همان موارد سنتی موجود برای سرمایه گذاری 
مدنظرمان باشد، در حالی که این نوع فناوری  نوین می تواند 
بی نهایت فرصت سرمایه گذاری را برای صاحبان سرمایه ارائه 
کند که متناسب با دارایی افراد است. در این صورت فقط 

ثروتمندان نیستند که می توانند سرمایه گذاری کنند.
به عنوان مثال تقسیم بندی ورود سرمایه  برای دستیابی به سود 
این امکان را به عالقه مند می دهد که ریسک کمتری  را برای 
خود متصور باشد و به قول معروف همه تخم مرغ های خود 
را در یک سبد قرار ندهد. در این موارد با ورود هر بخش از 
سرمایه میزان سود مشخصی حاصل می شود و در نهایت هم 
اگر زیانی ایجاد شود، در ابعاد همان بخش سرمایه گذاری شده 
است. به این ترتیب سود و زیان کامال قابل مدیریت خواهند 
بود. این روند برای صاحبان سرمایه های خرد بسیاری جذاب 
بالکچین ها  در بخش  اتفاقی که سال گذشته  دقیقا  است، 
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تجربه شد. هنر، سرگرمی و امالک نمونه هایی از دارایی های 
جذاب برای سرمایه گذاران هستند که به طور سنتی فعاالن 
عرصه بالکچین ها بدون این که عجله ای برای پرداخت داشته 
باشند، در این بخش ورود کرده و با ارائه ارزهای دیجیتالی خود 
متناسب با دارایی سرمایه گذاری می کنند تا از محل معامالت 
آتی آن کسب درآمد کرده  باشند. در نهایت هر زمان که نیاز 
به فروش داشتند می توانند از معامله خارج شوند و سودشان 
را متناسب با دوره فعالیت خود در آن بخش به دست آورند. 
امتیاز دیگر بالکچین ها مربوط به قراردادهای هوشمند است 
که می توانند واسطه ها را در این روند به حداقل خود کاهش 
دهند و سرمایه گذاران با استفاده از این امکان بالکچین ها برای 
دوره ای مشخص سرمایه گذاری کنند و در نهایت در تاریخ یا 
نرخ مورد نظر سیستم برای آن ها به طور خودکار معامله خواهد 

کرد و دیگر نیازی به کارگزار یا واسطه نخواهد بود.

بیت کوین و دیگر ارزهای 
دیجیتالی؛ همچنان بزرگ

اجازه دهید صادقانه بگویم که قصد ندارم مانند افراد ساده لوح 
یا بدون مسئولیت در این زمینه سخن بگویم ولی شک ندارم با 
توجه به افزایش تقاضا برای استفاده از ارزهای دیجیتالی، امسال 
ارزش آن ها دوباره به فضا پرتاب خواهند شد و این بار خبری 
از حباب نیست. شاید با خودتان بگویید اصوال کسی نمی تواند 
اتفاقات آینده را دقیق پیش بینی کند و این گونه سخن گفتن 
تنها عاملی برای زیان های اقتصادی سرمایه گذاران است. اما 
نادیده گرفت، چون  نباید  را هرگز  نشانه ها  نکنید  فراموش 
همگی خبر از نوسان های گسترده در آینده نزدیک می دهند.

ارزهای  از  استفاده  برای  عالقه مندی  که  است  حالی  در  این 
رمزگذاری شده بسیار از دوران مرگ فاصله گرفته و نسبت به دو 
سال پیش تقاضا برای آن ها جهت استفاده در مبادالت تجاری، 
به خصوص بورس های معتبر، روند صعودی به خود گرفته است. 
به هر حال حتی قبل از این که تالش کنم درباره آینده بالکچین ها 
و توسعه سرمایه گذاری یا ارزش آن ها سخن بگویم، نشانه هایی از 
آینده روشن برای ارزهای دیجیتالی موازی یا هم ردیف بیت کوین 
مثل Ethereum، Ripple و Tether وجود دارد که رشد و 

رونق آن ها در واقع به معنی رونق بیت کوین خواهد بود.
از این رو فراموش نکنیم که امسال اگرچه رشد ناگهانی قیمت ها 
مثل سال 2017 تکرار نخواهد شد اما ارزش بازار بالکچین ها 
یا ارزهای دیجیتالی به رقمی معادل سه چهارم تریلیون دالر 
برآورد می شود که رقم کمی نیست و بدون تردید مخاطبان 
خاص خود را خواهد داشت و فرصت هایی برای سرمایه گذاری 
در اختیار گروهی قرار می دهد. فراموش نکنید که اهمیت 
استفاده از ارزهای رمزنگاری شده در دنیای امروزی رفته رفته 
برای همگان در حال روشن شدن است و بسیاری عالقه مندند 

با اطمینان کامل سرمایه گذاری یا هزینه کنند.



دانش بنیان  شماره سی ام اسفند ماه 1397

74



�ت سال 2019  ن �ب پنج بالکچ�ی

اساس قیمت  هسام �ب

پرچمداران بالکچین
 مترجم: عماد عزتی

فناوری  بالکچین اگرچه مدت زیادی نیست به 
دنیای مبادالت اقتصادی و مالی معرفی شده اما با 
توجه به امکانات و پتانسیل هایی که به خود دیده، 

بسیاری از کسب وکارهای بین المللی و حتی دولت ها 
را تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که 
وقتی صحبت از بالکچین  می شود اولین گزینه ای 
که در ذهن مخاطبان به تصویر کشیده می شود، 

ارزهای دیجیتالی به خصوص بیت کوین است.
اما شفافیت، اطمینان، تنوع و انعطاف پذیری در 
بخش های مختلف به خصوص مبادالت اقتصادی 
امتیازی است که باعث شده اکنون بیش از 80 

شرکت در حال توسعه مباحث بسیاری کاربردی 
برای استفاده از فناوری بالکچین  در فعالیت های 

اقتصادی خود را مطرح کرده باشند.
بر همین اساس انجمن جهانی اقتصاد برآورده کرده 

است با توجه به افزایش به کارگیری فناوری های 
بالکچین در بخش های مختلف اقتصادی مثل  

بازارهای مالی، تولیدات فناورانه، زیرساخت ها، 
حمل ونقل و... در دهه آینده، 10 درصد از تولید 
ناخالص جهان به این فناوری مرتبط خواهد بود.
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اما واقعا بالکچین  چقدر 
پتانسیل گسترش دارد؟

بیایید کار را این گونه آغاز کنیم که شناسایی پتانسیل های 
موجود برای رشد استفاده از فناوری  بالکچین در کسب وکارها 
آتی  تصمیم گیری های  برای  مهم  بسیار  امتیازی  می تواند 
درحال  شرکت های  اصوال  و  باشد  زمینه  این  در  شرکت ها 
توسعه بیشترین بهره  را از این اطالعات یعنی پتانسیل های 

موجود به دست می آورند.
برای دستیابی به اطالعات دقیق و قابل استناد و فرصت های 
جدید سرمایه گذاری و استفاده از فناوری  بالکچینی شیوه ای 
با هدف تعیین و شناسایی شرکت های پیشرو در این زمینه 
رتبه بندی بالکچین   به عنوان  از آن  به کار گرفته شده که 

یاد می شود. 
در این شیوه کارشناسان هفت شاخص مهم کیفی را در نظر 
موجود  پتانسیل های  و  فرصت ها  آن  براساس  که  گرفته اند 
بالکچین  برای بهبود عملکرد یا به روزرسانی خدمات ارائه شده 
توسط شرکت سنجیده شده و براساس آن رتبه ای به شرکت 
مدیریت  نه تنها  ترتیب  این  به  می شود.  ارائه  بررسی  مورد 
شرکت های  و  سرمایه گذاران  کلیه  بلکه  بحث  مورد  شرکت 
مشابه درخواهند یافت که سرمایه گذاری در بخش بالکچین  

در این شرکت  چه امتیازی به ارمغان خواهد آورد.
به این ترتیب هرچه رتبه شرکت باالتر باشد، به این معنی 
به کارگیری  در  بیشتری  پتانسیل های  و  فرصت ها  که  است 
البته  دارد.  وجود  شرکت  آن  در  بالکچینی  نوین  فناوری  
فراموش نکنید این سیستم رتبه بندی و شرکت های مطرح 
در آن خود نیز خبر از بازار گسترده و درحال رشد فناوری  

نوین بالکچین در اقتصاد بین المللی خواهد داشت.
بیایید نیم نگاهی به پنج شرکت برتر سال جاری میالدی با 

در نظر گرفتن سیستم رتبه بندی بالکچین  داشته باشیم.

یک؛ IBM )رتبه بالکچینی 92(
امتیاز 92 در رده بندی بالکچینی  در صدر جدول  با   IBM
فناوری های  توسعه  براساس  که  است  گرفته  قرار  امتیازات 
به خود  را  جایگاه  این  تعداد سهامش  انتخاب  و  بالکچینی 
میالدی   1991 سال  از  شرکت  این  است.  داده  اختصاص 
شناخته  فناوری  زمینه  در  پیشگام  شرکت  یک  عنوان  به 
می شود و همواره در این زمینه زبانزد بوده است. این شرکت 
اینترنت  ابری،  محاسبات  مصنوعی،  هوش  زمینه  در  اخیرا 
داده  انجام  هوشمندی  سرمایه گذاری های  بالکچین   و  اشیا 
نام خود  و در حال حاضر به دنبال راه اندازی بالکچینی به 
شرکت یعنی بالکچین IBM است. نکته قابل توجه درباره 
و  است  پشتیبانی  کارشناس   1500 از  استفاده  برنامه  این 
بد  بدانیم،  را  شرکت  این  برنامه ریزی  گستره  بخواهیم  اگر 
بالکچینی  پروژه   500 اکنون   IBM که  کنیم  دقت  نیست 
را دنبال می کند. براساس اطالعاتی که از پروژه این شرکت 
معتبر بین المللی مطرح شده، این شرکت به دنبال ارائه یک 
سرویس BAAS در »ِکلود آی بی ام« بوده و می خواهد از این 

طریق یکه تازی خود را در دنیای فناوری حفظ کند. 
البته تالش های شرکت IBM برای ورود به قلمرو بالکچین  
این شرکت  است، چون  توجه  قابل  بسیار  نیز  سال گذشته 
پروژه مهمی را به نام IBM Food Trust برای خرده فروشی 
والمارت اجرایی کرد. پروژه یاد شده پلتفرمی بود که درباره 
بهبود امنیت و سالمت مواد غذایی از طریق فناوری بالکچین 
IBM در سال  کار  پایان  این  ارائه خدمت می کند. هرچند 
 »we.trad« نام  به  دیگر  بزرگ  پروژه  دو  و  نبود  گذشته 
و »CLSNet« را به واسطه استفاده از فناوری بالکچین به 
خدمات  زمینه  در  ترتیب  به  پروژه ها  این  رساند.  سرانجام 

تجاری - مالی و سرویس پرداخت بودند.

دو؛ گروه علی بابا )رتبه بالکچینی 77(
سرمایه گذاران  برای  انتخاب  دومین   77 بالکچینی  رتبه  با 
در فناوری بالکچین  شرکت تجارت الکترونیکی علی بابا یک 
درگاه فروش اینترنتی چینی خواهد بود. به طور کلی سال 
گذشته میالدی علی بابا با 90 پروژه بالکچینی وارد میدان 
رقابت این فناوری نوین شد، درست زمانی که IBM تنها 89 
پروژه بالکچینی را در دست اجرا داشت. چنین امتیازی در 
این شرکت تجارت الکترونیکی چینی عاملی بود تا چندین 
ادغام  و  بهینه سازی  برای  بالکچینی  کارآمد  بسیار  راه حل 
و  کند  اجرا  و  طراحی  را  کسب وکارش  مختلف  بخش های 
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دهد.   ادامه  پررقابت  فضای  این  در  را  رشدش  روند  بتواند 
زیرمجموعه  شرکت  یک  واقع  Lynx Internationalدر 
علی بابا است که توانسته سیستم تدارکاتی علی بابا را بسیار 
نام   T-mall هم  دیگر  پروژه  و  کند  گذشته  از  اثربخش تر 
داشت که بهترین گزینه برای ردیابی و مبارزه با سوءاستفاده 
پروژه ای  علی بابا  به تازگی  است.  غذایی  صنایع  در  تقلب  و 
قابل توجهی را با دولت مرکزی جهت مراقبت های بهداشتی 
آغاز کرده و اگرچه این پروژه بلند پروازانه است اما می تواند 
دستاورد زیادی برای این شرکت تجارت الکترونیکی داشته 
Cloudchainبه  سرویس   که  است  حالی  در  این  باشد. 
از  خارج  مناسب  خدمات  ارائه  برای  علی بابا   BAAS عنوان 

چین آغاز به کار کرده است.

سه؛ فوجیتسو )رتبه بالکچینی 72(
گزینه  سومین   72 بالکچینی  رتبه  با  فوجیتسو  شرکت 
فهرست شرکت های برتر در فناوری بالکچین 2019 شناخته 
هفتمین شرکت  ژاپنی  الکترونیکی  این شرکت  است.  شده 
بزرگ ارائه دهنده خدمات فناوری اطالعات در جهان و اولین 
شرکت در سرزمین مادری خود است. البته در زمینه فناوری 
بالکچینی نیز اخیرا در نظام پرداخت مالی سیستم بانکداری 
ژاپن سرویسی با نام JBA راه اندازی کرده و به تازگی مرکز 
بلژیک  کشور  بروکسل  شهر  در  را  خود  بالکچینی  نوآوری 

افتتاح کرده است.
همچنین فوجیتسو در حال توسعه خدمات دیگری از جمله 
خدمات مشاوره راه اندازی سریع کسب وکار است که می تواند 

امتیازی برای رشد سریع امتیازش در سال جاری باشد.

چهار؛ مسترکارت )رتبه بالکچینی 69(
واقع  در  ما  بالکچینی  فهرست  در   69 رتبه  با  مسترکارت 
سال  در  سرمایه گذاری  برای  اعتماد  قابل  گزینه  چهارمین 
از بالکچین   استفاده  اگرچه  است.  برای عالقه مندان   2019
مثل  مالی  خدمات  ارائه دهنده  شرکت های  تمرکز  اصول  با 
هدف  یک  که  نکنیم  فراموش  اما  نیست،  یکی  مسترکارت 
مشترک، یعنی امنیت معامالت و جلوگیری از کالهبرداری 
هدف مشترکی است که این دو را به یکدیگر مرتبط کرده و 

امتیازی برای توسعه فعالیت هایشان شده است.
استفاده از فناوری های بالکچین توسط مسترکارت که مدت 
سال  در  تنها  شده  مالی  سیستم  این  وارد  نیست  زیادی 
2016 میالدی رقمی معادل 22/8 میلیارد دالر صرفه جویی 
اقتصادی فقط در بخش اعتبارات مسترکارت برای شرکت به 
ارمغان آورده است. این دستاورد قابل توجه برای مسترکارت 
شرکت  مدیران  توسط  بیشتری  پروژه های  تا  شده  باعث 
نوعی  به  تا  شود  گرفته  کار  به  مسترکارت  مالی  خدمات 

فناوری بالکچین با تار و پود شرکت تنیده شود.

پنج؛ گروه ING )رتبه بالکچینی 53(
شرکت مالی و خدمات بانکی ING که دفتر مرکزی آن در 
هلند است، پنجمین گزینه برتر سال جاری میالدی است که 
در رتبه 53 بالکچینی ما قرار گرفته چون شرکت خدمات 
به کارگیری  برای  که  است  سال  سه  از  بیش  یادشده  مالی 
این  می کند.  تالش  خود  مختلف  بخش های  در  بالکچین  
 ETC نام  با  را  پروژه ای  میالدی   2017 سال  در  شرکت 
حاضر  حال  در  کرد.  آغاز  بود  مالی  تجارت  پلتفرم  یک  که 
پروژه های استفاده از بالکچین  در این شرکت خدمات مالی 
و بانکی شامل 44 پروژه مفهومی است که هشت مورد آن ها 
به عنوان پایلوت اجرایی شده اند که اغلب آن ها متمرکز بر 
حریم  خصوصی مشتریان شرکت و همچنین افزایش ضریب 
ایمنی استفاده از خدمات این شرکت است. یکی از موفق ترین 
پروژه های اجرایی در این شرکت خدمات بانکداری استفاده از 
بالکچین  در خدمات تجارت بین المللی است که در تشکیل 
همچنین  و  موسسه  این  مشتریان  و  متقاضیان  پرونده های 
کنار  ارائه شده در  اداری خدمات  فرایند  انجام  زمان  کاهش 
گزارش های  براساس  است.  بوده  مربوطه  هزینه های  کاهش 
عاملی  بالکچین   از  استفاده   ING مدیریت  از  شده  منتشر 
این  بین المللی  تجارت  حجم  بر  دالر  میلیارد   257 تا  بوده 
ادامه  برآورد کرده اند  البته کارشناسان  افزوده شود.  شرکت 
این روند عاملی است تا کاهش زمان ارائه خدمات 44 درصد 
درسال 2019  درصد  هزینه ها 31  همچنین صرفه جویی  و 

باشد و همین نکته باعث افزایش مشتریان شده است.
منبع: فوربس
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از زمانی که فناوری نوین بالکچین به تجارت بین المللی معرفی 
شده، سوژه های متفاوتی از به کارگیری این فناوری در رشد و 
توسعه کسب وکارهای مختلف مطرح شده است که مهم ترین  آن ها 
را می توان در شفافیت و اعتماد میان دو طرف معامله دانست.  به 
طور کلی بالکچین ها کمک می کنند تا زنجیره تامین کسب وکارها 
عالوه بر این که شفافیت کافی و الزم را داشته باشد، دست دالل ها 
و وابسته ها را نیز در بخش های مختلف تولید تا مصرف کوتاه کند 
و در نهایت کاهش قیمت تمام شده محصوالت را به همراه داشته 
باشد.  این امتیازات اگرچه تا امروز باعث جلب توجه بسیاری از 
سرمایه گذاران و فعاالن عرصه اقتصاد بین المللی شده اما همچنان 
سوالی مطرح است و آن این است که آیا واقعا بالکچین ها مورد 
پذیرش فعاالن اقتصادی قرار خواهند گرفت یا خیر؟ به این دلیل 
که روند جذب فناوری یاد شده در معادالت تجاری بسیار کند 
بوده است. در مقاله ای که به تازگی از سوی اسمارت مدیوم منتشر 
شده، این مورد بررسی شده است و بیشترین نکته مطرح شده در 
این زمینه این است که فناوری های نوین همچون بالکچین ها به 
بلوغ کاملی جهت پاسخگویی به نیازهای واقعی تولیدکنندگان و 
صاحبان سرمایه نرسیده اند و به همین دلیل بسیار کند در حال 
ورود به عرصه تجارتند. نویسنده مقاله یادشده بر این باور است 
که اغلب مدیرعامالن شرکت های تجاری معتقدند که هزینه های 
مورد نیاز جهت به کارگیری فناوری نوین بالکچینی بسیار باالست 
نظر  از  انجام شده  سرمایه گذاری  بازگشت  فعلی  شرایط  در  و 
اقتصادی مقرون به صرفه نیست، به همین دلیل فناوری یادشده 
از سوی صاحبان سرمایه کمتر در شرایط کنونی مورد توجه قرار 
گرفته است. در شرایطی که بالکچین ها امتیاز اعتماد و امنیت را 
در مبادالت تجاری فراهم کرده، پارادایم استقبال گسترده از این 
فناوری در روند تجاری می تواند نکته ای گنگ و مبهم در ذهن 
سرمایه گذاران باشد؛ به عنوان مثال عالقه مندی سرمایه گذاران در 
هندوستان برای استفاده از فناوری بالکچینی بسیار باالست در 
حالی که اصوال ورود سرمایه های تازه به تجارت های نوین هم اندازه 
این عالقه رشد نکرده است. در این شرایط نباید فراموش کنیم 
اقتصادی و تجاری سال جاری میالدی در دهکده  که شرایط 
 جهانی اگرچه این پارادایم را به خود دیده اما فرصت هایی را مطرح 
می کند که بسیاری از کارشناسان تاکید می کنند بالکچین ها 
امسال افق های روشنی به خود خواهند دید و باید منتظر رونقی 
تازه در این زمینه باشیم. به عنوان مثال برخی از مدیران ارشد 
و سیاستگذاران اقتصادی در شرکت خدمات حمل ونقل هوایی 
یونایتد ایرالین بر این باورند که بالکچین ها در سال جاری در 
این صنعت دستاوردهای گسترده ای خواهند داشت و در نهایت 
بسیاری از ایرالین ها را به خود وابسته خواهند کرد که همین 

اظهار نظر بیانگر پتانسیل های گسترده ای برای سرمایه گذاری در 
بالکچین هاست.

صنایع انرژی، خودرو و مدیریت مالی 
با مطرح شدن این جایگاه شاید به این نتیجه رسیده باشید که 
بالکچین ها در صنعت جایگاهی ندارند و زیاد مورد توجه قرار 
نگرفته اند اما نباید بر این باور باشید که اصوال بالکچین ها راهی برای 
ورود به صنعت ندارند و رشد نمی کنند، چون امتیازات گسترده ای 
در این بخش وجود دارد که هنوز از سوی صاحبان صنایع به خوبی 
مورد توجه قرار نگرفته است. در این زمینه بد نیست سال 2019 
و پتانسیل های بالکچین ها در صنعت را این گونه در نظر داشته 
در  منحصربه فردی  بسیار  جایگاه  نوین  فناوری  این  که  باشیم 
بخش انرژی دارد و می تواند کارکرد قابل توجهی داشته باشد. به 
عنوان مثال یک شرکت فعال در بخش انرژی هلندی با استفاده از 
فناوری بالکچین پلتفرمی طراحی کرده که مشترکان در فصولی 
که مصرف انرژی پایینی دارند، مبالغی را از اعتبار ذخیره کنند 
تا در فصل پرمصرف هزینه کمتری برای مصرف خود بپردازند. 
سالوادور موراله در این باره می گوید: »برآورد کرده ایم در فصل 
بهار کمترین میزان مصرف انرژی مشترکان الکتریسیته است به 
همین دلیل با فناوری بالکچینی این افراد می توانند برای خود 
اعتباری ایجاد کنند که در فصل سرما و پرمصرف بتوانند بخشی از 
هزینه های انرژی مربوط به گرمایش و روشنایی منزل را بپردازند.«  
موراله می افزاید: »این درحالی است که دستاورد دیگر این فناوری 
در استفاده از انرژی پاک و کاهش گازهای گلخانه ای با در نظر 
گرفتن استفاده از سوخت های فسیلی برای تولید برق و دیگ های 

بخار گرمایشی منازل و مراکز تجاری و اداری است.«
حاال اگر از کاربردهای فناوری بالکچین در بخش انرژی بگذریم، 
فرصت  دیگری در صنعت خودروسازی وجود دارد که تحقیقات 
انجام شده از سوی انستیتو IBM برای دانشگاه آکسفورد تاکیدی 
بر آن دارد. بسیاری از فعاالن صنعت خودرو و مدیران شرکت های 
خودروسازی معتبر بین المللی در این زمینه تاکید می کنند که 
براساس تغییرات ایجاد شده در فرایندهای تولیدی و روند رسوخ 
از صنعت  تقریبا 62 درصد  نوین در کسب وکارها  فناوری های 
خودروی جهان تا دو سال آینده تحت تاثیر این فناوری نوین 
یعنی بالکچین ها قرار خواهد گرفت. درهمین حال مقاله  دیگری 
هم از سوی فوربس منتشر شده که در آن تاکید شده صنعت 
مالی در سراسر جهان در واقع اولین صنعتی است که اثرات انقالب 
فناوری را با بالکچین ها درک خواهد کرد و دیگر صنایع در پی آن 

یک به یک به این فناوری نوین وابسته خواهند شد.
منبع: اسمارت مدیوم

ن ها چه ارمغا�ن خواهد داشت؟ ای بالکچ�ی 2019 �ب

افق های پیش رو
 مترجم: شیدا رمزی 



نت اشیا ا�ن از مه�ری در زمینه این�ت به �ب ر ب
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تحوالت جهانی در راهند
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تسریع جهانی سازی تولید 
و فرآوری مواد غذایی

بزرگ ترین  این مارسات،  از  اشیاء  اینترنت  تحقیق  یک  در 
ارتباطات ماهواره ای همراه، مشخص شده است  ارائه دهنده 
که کسب و کارها در حوزه کشاورزی - فناوری به بسیاری از 
تولیدکنندگان مواد غذایی کمک می کنند تا از طریق نظارت 
بر تولید، بهداشت غذا  و پایداری حاصل از استفاده از اینترنت 
اشیا، شرایط سختگیرانه واردات را برآورده کنند. این امر به 
تولیدکنندگان مواد غذایی کشورهای در حال توسعه امکان 
و  توسعه یافته  اقتصادهای  به  را  تا محصوالت خود  می دهد 
جایی که مقررات از آن جا نشئت می گیرد، صادر کنند و از 

این طریق جهانی سازی تولید مواد غذایی تسریع یابد.
تولیدات  ایمنی  و  پایداری  درباره  نگرانی ها  وجود  دلیل  به 
استانداردهای  اروپا  اتحادیه  و  امریکا  ایاالت متحده  غذایی، 
استانداردهای  آن ها  مثال،  برای  کرده اند.  تعیین  را  وارداتی 
جدیدی را روی واردات ماهی اعمال کرده اند. طبق گزارش ها، 
پس از استفاده از فناوری اینترنت اشیا در حوزه کشاورزی 
به دلیل وجود مقررات صنعتی و دولتی،  ایمنی  و  سالمت 

بخش کشاورزی بهبود یافته است.
نظارت محیطی دومین دلیل مهم برای توسعه راهکارهای 
از  استفاده  و  نظارت  تقاضای  اهمیت  و  بود  اشیا  اینترنت 
تقویت کرده است.  را  از بخش ها  اشیا در بسیاری  اینترنت 
حسگرهای اینترنت اشیا می توانند به این صنعت کمک کنند 
تا محصوالت خود را از مزرعه تا عرضه در بازار پیگیری کنند 
و مطمئن شوند که استانداردهای وارداتی رعایت می شوند. 
این قابلیت پیگیری مواد غذایی در کل زنجیره تامین باعث 
می شود بازارهای جدیدی، به ویژه در اتحادیه اروپا و امریکا، 
برای کسب و کارهای کشاورزی در دنیای در حال توسعه به 
وجود آید. پل گودونیس، رئیس این مارسات، درباره اهمیت 
اینترنت اشیا در کشاورزی می گوید: »مصرف کنندگان بیش 
از پیش آگاه هستند که مواد غذایی آن ها از کجا می آید و 
چگونه روی محیط زیست آن ها تاثیر می گذارد. به عالوه این 
افراد بیشتر تمایل دارند محصوالتی با منشأ ارگانیک مصرف 
کنند. امروزه که استانداردهای محیط زیستی دولت بر این 
روند نظارت دارد و این استانداردها سخت تر از قبل می شوند، 
پایداری محیطی، اجتماعی و مالی در دستور کار کشاورزی 
در اولویت قرار داد. این یک چارچوب از استانداردهای پیچیده 
و مقررات را ایجاد می کند که بسیاری از آن ها چالش های 
به  فناوری   - برای صنعت کشاورزی  را  و عملیاتی  منطقی 

ارمغان می آورند.«
او می گوید که این مارسات با انواع مختلفی از شرکت ها در 
را  تامین  زنجیره  راندمان  تا  می کند  همکاری  دنیا  سراسر 
اتصال  در  را  اصلی  نقش  ماهواره  که  مکان هایی  در  به ویژه 
مواد  تولیدکنندگان  بهبود بخشد.  ایفا می کند،  ارتباطات  و 
این چالش ها  وارد  فناوری  این  از  استفاده  با  زیادی  غذایی 
مواد  بازارهای  به  و  شوند  دیده  پیش  از  بیش  تا  می شوند 
غذایی بزرگ دسترسی پیدا کنند و به آسانی می توانند این 
استانداردها را رعایت کنند. این امر نه تنها موجب پیشرفت 

اقتصادهای در حال توسعه می شود، بلکه رقابت را افزایش و 
قیمت ها را در بازارهای توسعه یافته کاهش می دهد. در عین 

حال، منابع طبیعی ارزشمند را حفظ می کند.

مزرعه کرن بری چگونه کار می کند؟ 
بر  مبتنی  سیستم حسگرهای  از  کرن بری  هیلتاپ  شرکت 
به  حساس  محصوالت  شرایط  پیگیری  برای  اشیا  اینترنت 
توسط  ارائه شده  راهکار  این  می کند.  استفاده  خود  دمای 
شرکت مانیت شامل حسگرهای دما و رطوبت می شود که 
اندازه گیری ها را به طور بی سیم به یک دستگاه گیرنده منتقل 
می کند. وقتی شرایط به گونه ای باشد که گیاهان و میوه های 
آن ها در خطر باشند، این راهکار مبتنی بر فضای ابری مانیت 
می تواند هشدارها را در هر زمان از روز یا شب برای شرکت 
ارسال کند. این سیستم که امسال در فصل بهار نصب شد، 
نه تنها از خسارت احتمالی به کل محصول در صورت کاهش 
بیش از حد دما جلوگیری می کند، بلکه به صاحب مزرعه 
کمک می کند تا خواب آسوده تری داشته باشد زیرا دیگر نیاز 

نیست در شب های سرد مراقب دمای محیط باشد.
کرن بری میوه ای است که در برابر دمای انجماد آسیب پذیر 
است. یخ زدگی می تواند جلوی رشد این گیاه را بگیرد. اگر دما 
در طول مدتی که گیاه شکوفه می زند، به دمای انجماد برسد، 
پرورش دهندگان کرن بری روی گیاهان افشانه می کنند تا از 

آسیب به آن ها جلوگیری شود.
این روند برای کشاورزان کرن بری بسیار طاقت فرساست زیرا 
و  آب  مراقب شرایط  و  بمانند  بیدار  مجبورند شب ها  آن ها 
هوایی باشند. این مشکل با یک سیستم هشدار دما در خانه 
حل شده است. وقتی دما به زیر یک دمای مشخص برسد، 
این سیستم صاحب مزرعه را از خواب بیدار می کند و نشان 
می دهد که باید گیاهان را بررسی و در صورت لزوم سیستم 

آبیاری را روشن کند.
بر محصوالت  نظارت  برای  راهکار یک شیوه دقیق  این  اما 
دنبال یک  به  باید  راهکار دقیق تر،  ایجاد یک  برای  نیست. 
یک  مانیت  دور  راه  از  نظارت  سیستم  بود.  بی سیم  راهکار 
هم  و  دارد  مناسبی  قیمت  هم  زیرا  است  مناسب  گزینه 

انعطاف پذیر است.
برای  اشیا  اینترنت  بر  از حسگرهای مبتنی  سیستم مانیت 
نور  دما، رطوبت،  تشکیل شده  که می تواند  بازار کشاورزی 
به  پیگیری کند.  را در گیاهان  اکسید کربن  مونو  میزان  و 
گفته برد والترز، مدیرعامل و بنیانگذار مانیت، این حسگرها 
اندازه گیری ها را انجام می دهند و اطالعات مربوط به آن را از 
طریق یک اتصال سلوالر به نرم افزار مانیت منتقل می کنند. 
این نرم افزار داده ها را تفسیر می کند و می تواند آن قدر پیام 

ارسال کند تا فرد به آن ها پاسخ دهد.

همکاری سامسونگ و مایکروسافت 
در زمینه فرودگاه های هوشمند

تبدیل فرودگاه ها به ساختمان های هوشمند امر ناممکنی به 
ساختمان های  نیز  حاضر  حال  در  فرودگاه ها  نمی رود.  شمار 
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برای  که  هستند  ماشین هایی  آن ها  بلکه  نیستند  عادی 
مکان های  به  بار  و  چمدان ها  مسافران،  هواپیما،  حمل و نقل 
مشخص طراحی شده اند. اما همه ما می دانیم که وقتی نیاز به 
تعویض گیت یا الستیک هواپیما باشد، فرودگاه ها به مکان های 
شلوغ و پرهرج و مرج تبدیل می شوند و اختالالت بزرگی را ایجاد 

می کنند.
این مشکالت نه تنها برای مسافران دردسرساز است بلکه هزینه 
باالیی را برای خطوط هواپیمایی دارد. در تحقیقی که گروه 
است،  داده  انجام  امریکا در سال 2013  فور  ایرالینز  تجاری 
مشخص شد که هر دقیقه تاخیر 78/17 دالر برای خطوط 
تاخیرها  این گونه  جهان،  سطح  در  دارد.  هزینه  هواپیمایی 
بار  به  خسارت  هوایی  صنعت  برای  سال  در  دالر  میلیاردها 
می آ ورد. خطوط هواپیمایی در حال حاضر قصد دارند از فناوری 
برای  هوشمند  داده  تحلیل  و  تجزیه  و  هوشمند  ساختمان 
تقویت کارایی فرودگاه ها استفاده کنند. جیم هیساکر، معاون 
توسعه کسب و کار و ائتالف های راهبردی در شرکت سامسونگ 
امریکا می گوید: »فرض کنید یک شرکت هواپیمایی قصد دارد 
در یک فرودگاه فرود بیاید و به گیت  A2 برسد. اما به دلیل 
شرایط آب و هوایی تاخیر به وجود آمده است  و آن ها باید وارد 
گیت C2 شوند.  این شرکت هواپیمایی باید بالفاصله چندین 
کارگر را از یک پایانه به پایانه دیگری منتقل کند. اگر چندین 
مسافر در این پرواز به صندلی چرخدار نیاز داشته باشند، این 
 A پایانه از  انتقال صندلی چرخدار  بود.  کار پیچیده خواهد 
به C کار آسانی نیست.« با این حال، فناوری اینترنت اشیاء 
مسیریابی مجدد و توزیع مجدد در زمان واقعی را امکان پذیر 
می کند تا مشخص شود که آیا کارگران در پایانه  C می توانند 
در گیت جدید حاضر شوند یا خیر. سامسونگ از طریق شرکت 
وابسته خود به نام هارمان با مایکروسافت همکاری کرده تا این 
سناریوها را به حقیقت تبدیل کند. این شرکت ها قصد دارند از 
یک ابزار ردیابی دارایی استفاده کنند که در آن از حسگرهای 
سامسونگ و نیز مرکز اینترنت اشیای آزور استفاده می شود. 
پلتفرم تحلیل و تجزیه هارمان می تواند به کارمندان فرودگاه 
کمک کند تا همزمان با ارائه داده های مربوطه به کارمندان از 
طریق دستگاه پوشیدنی یا تلفن هوشمند، درباره پرواز تصمیم 
بگیرند. کریستوفر نروود، مدیر شرکت هارمان، می گوید: »ما کار 
را با تمرکز روی یک مورد استفاده شروع کردیم. ما این حسگر 
لرزشی را به یک دروازه آرتیک )ARTIK( نصب کردیم و آن 
را به پل هوایی که هواپیما را به فرودگاه متصل می کند، وصل 
کردیم.« وقتی این پل به هواپیما وصل می شود، یک هشدار به 
کارمندان مربوطه ارسال می کند. در صورت تغییر گیت، مدیران 
می توانند از داده ها برای کمک به موقعیت یابی و انتقال لوازم به 

گیت اصلی استفاده کنند.
نصب حسگر روی این پل ها و صندلی های چرخدار هنگام 
ارتباط کارگران با دستگاه های پوشیدنی اول راه است. نروود 
می گوید: »زیبایی فناوری اینترنت اشیا در مقیاس بندی آن 
است. ما می توانیم حسگرها را در هر کجا قرار دهیم و از یک 
پلتفرم واحد برای ارتباط با کارمندان استفاده کنیم.« اگر مدیر 
تاسیسات بخواهد یک حسگر را روی یک سبد خرید قرار دهد، 

هارمان می تواند این کار را انجام دهد. او می گوید: »فرض کنید 
در گیت پنج قسمتی از زمین خیس است و مدیر تاسیسات 
نگران است که یک فرد به واسطه آن آسیب ببیند و شکایت 
کند. با اتصال تجهیزات و کارگران، مدیر می تواند سریع ترین 
روش برای حل این مشکل را شناسایی کند.« وقتی صحبت 
از مقیاس پذیری این فناوری می شود، هیساکر عقیده مشابهی 
دارد. او می گوید: »وقتی شما در یک اتاق راه می روید و با 
مسئوالن حفاظت از تجهیزات صحبت می کنید، ما در آن زمان 
مشغول حل مشکالت هستیم.« با گوش دادن به حرف های 
بالقوه  راهکارهای  و  این کارگران، آن ها می توانند مشکالت 
را شناسایی کنند. به گفته هیساکر، وقتی می شنویم آن ها 
هر ساعت اتاق ها را نظافت می کنند هر چند نیاز به نظافت 
نداشته باشد، به آن ها توضیح می دهیم که چگونه می توانند 
با استفاده از این فناوری به طور کارآمدتری عمل کنند. برای 
مثال می توان حسگرها را در خارج از اتاق قرار داد تا مشخص 
از این  با استفاده  اتاق تردد می کنند.  کند که چند نفر در 
فناوری، مدیر تاسیسات می تواند پیش بینی کند که فرودگاه 
برای مثال در یک شب خلوت تر خواهد شد و در نتیجه چند 

نفر از کارکنان می توانند زودتر به خانه بروند.
طبق گزارش هیساکر و نروود، استفاده از تاسیسات هوشمند 
و  هارمان  بین  همکاری  و  است  توسعه  حال  در  به سرعت 
را  پروژه هایی  چنین  مقیاس بندی  و  راه اندازی  مایکروسافت 
برای آن ها آسان تر می کند. نروود توضیح می دهد که این یک 
چارچوب است و می تواند در هر کجا که روی پیگیری دارایی، 

پیگیری تجهیزات متمرکز هستند، کارایی داشته باشد.
هیساکر می گوید: »برای مثال، اخیرا  من با مدیر شرکت مدیریت 
تاسیسات بزرگ صحبت کردم، او فکر می کند که می تواند از 
نیروی  یک  به  شرکت  تبدیل  برای  اشیا  اینترنت  فناوری 

مداخله ای استفاده کند.«
نروود می گوید: »زمان زیادی نیست که می شنویم افراد زیادی 
درباره معنای اینترنت اشیا سوال می کنند. اکنون می بینیم که 
مدیرعامالن و مدیران اجرایی بیشتری اینترنت اشیا را در دستور 

راهبردی خود قرار داده اند.«

خدمات جدید SAP در جهان 
به هم پیوسته اشیا

شرکت SAP مجموعه ای از خدمات و نیز بسته های مخصوص 
ارائه  در  تسریع  آن  هدف  که  است  کرده  منتشر  را  صنعت 

نمونه های اولیه اینترنت اشیاست.
خدمات بسته بندی شامل دسترسی به متخصصان، طراحان 
از  که  است  آن  هدف  و  می شود  نوآوری  مربی  یک  حتی  و 
پرو ژه های اینترنت اشیا با قیمت ها و جداول زمان بندی قابل  
پیش بینی استفاده شود. در این راستا، این شرکت چندین بسته 
تسریع دهنده صنعت از پیش تعیین شده را منتشر کرده است 
که می تواند در کمتر از هشت هفته راه اندازی شود: برای مثال، 
یا چاپ سه  بعدی  تولیدات مصرف کننده  در  دارایی  پیگیری 
راهکارهای  به  مربوط  بسته های  تولید.  در  یدکی  قطعات 
سفارشی از مفهوم گرفته تا نمونه اولیه را می توان در عرض نُه 
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هفته راه اندازی کرد. هرتزبرگ در کنفرانسی که در فرانکفورت 
آلمان برگزار شد، به جلسات تفکر طراحی و کارهای مربوط به 
اینترنت اشیا اشاره کرد و گفت: »مشتریان ما خواستار پشتیبانی 
ترجیح  اکثر مشتریان  نوآوری شوند.  پلتفرم  وارد  تا  هستند 

می دهند دست به کار شوند.«
طبق گفته جاشوا گرین بام، تحلیلگر اپلیکیشن های شرکتی 
از  استفاده  کانسالتینگ،  اپلیکیشن  اینترپرایز  رئیس  و 
اطالعات درباره فرایند کسب و کار برای رسیدگی به موارد 
استفاده بیشتر به شرکت SAP کمک خواهد کرد تا خود 
فضای  در  دیگر  رقبای  وسیع  پلتفرمی  قابلیت های  از  را 

اینترنت اشیا متمایز کند.
گرین بام می گوید: »فکر می کنم SAP همیشه اطالعاتی را 
درباره فرایند کسب و کار در اختیار دارد و این یک وجه تمایز از 
سایر رقبا به شمار می رود. این جا همان بخشی است که آن ها 
باید روی آن مانور دهند. فکر نمی کنم SAP نتواند در این 
پلتفرم پیروز شود.«طبق گفته هرتزبرگ، ایجاد توسعه دهندگان 
و بسته های اینترنت اشیائی که بیشتر مختص به این صنعت 
هستند، یقینا یکی از راهبردهای SAP خواهد بود. بزرگ ترین 
وجه تمایز SAP با رقبایش آن است که به شرکت ها در دریافت 
دیدگاه درون بافتی از داده های اینترنت اشیا کمک می کند. اگر 
کاربردهای شرکتی SAP را به یک سنگ و راهکارهای اینترنت 
اشیای آن را به یک اسفنج تشبیه کنیم، SAP در ایفای هر دو 

نقش منحصر به فرد است.
هرتزبرگ می گوید: »به نظرم بسیاری از این پلتفرم ها در بازار 
اسفنج های خوبی هستند. با این حال، هیچ ارتباطی با سنگ 

وجود ندارد.«
هرتزبرگ به عنوان مثال به تعمیر قابل پیش بینی اشاره کرد و 
این که SAP اتوماسیون را برای کل فرایند - از تجزیه و تحلیل 
داده مربوط به دستگاه ها گرفته تا صورتحساب های مربوط به 
بخش های مورد نیاز از طریق شبکه تامین کننده آن - ارائه 

می دهد.
در این راستا، SAP چندین محصول اعم از لئوناردو آی او تی 
بریج، یک محیط کاری مبتنی بر نقش و از پیش پیکربندی شده 
برای متخصصان عملیاتی که داده  های معامالتی را با داده های 
اینترنت اشیا یکپارچه سازی می کنند، معرفی کرده است. این 
محصول می تواند رویدادهای غیرمنتظره و برنامه ریزی نشده را از 
اپلیکیشن های اینترنت اشیا و اطالعات موجود شناسایی کند. به 
عالوه این شرکت راهکار رایانش خود به نام لئوناردو آی او اس اج 

را معرفی کرده است.

همکاری با اف تی بی در حوزه اینترنت اشیا
شرکت اف تی بی و زیمنس اعالم کرده اند که تفاهمنامه ای را 
امضا می کنند و بر اساس آن این دو شرکت متعهد می شوند در 
استفاده و اعمال ماینداسپیر، سیستم عامل اینترنت اشیای باز 
مبتنی بر فضای ابری از زیمنس، برای مشتریان جهانی خود در 
هر اندازه همکاری کنند. ماینداسپیر در حال حاضر روی پلتفرم 
فضای ابری SAP HANA کار می کند و قصد دارد در آینده 
نزدیک به سایر زیرساخت ها مانند AWS و آزور نیز توسعه یابد. 
ماینداسپیر به عنوان یک سیستم عامل باز برای شرکت های 
صنعتی )برای مثال تولیدکنندگان ماشین( به عنوان پایه ای برای 
خدمات دیجیتالی آن ها، از قبیل بهینه سازی محصوالت و فرایند 
تولید طراحی شده است. تخصص شرکت اف تی بی در حوزه 
اینترنت اشیا با افزایش تعداد مشتریان، از استارت آپ ها گرفته تا 
فورچون 500، اعتبار پیدا کرده است تا به طور دیجیتالی شیوه 
کسب و کار آن ها را متحول کند و حداکثر صرفه جویی در هزینه 
و عملکرد باال را تضمین کند. در محدوده تفاهمنامه، اف تی بی و 
زیمنس با همکاری یکدیگر نیروی کار را تقویت کرده و خدمات 
مشترکی را ارائه می دهند تا کسب و کارها را از نظر دیجیتالی 
متحول کنند. بر اساس این شراکت، هر دو کشور در محدوده 
شمال و جنوب پلتفرم اینترنت اشیا با هم همکاری خواهند کرد 
و در نتیجه ماینداسپیر را در دسته بندی های مختلف، اعم از 
مشاوره، توسعه اپلیکیشن، یکپارچه سازی سیستم، توسعه فناوری 
و توسعه ارتباطات به یک شریک معتبر تبدیل می کند. آقای 
هوانگ ویت، مدیرعامل شرکت نرم افزاری اف تی بی، می گوید: »از 
آن جا که ما در عصر انقالب صنعتی چهارم هستیم، شرکت ها 
باید خود را به نهادهایی با محوریت بیشتر بر حوزه دیجیتال 
تبدیل کنند. شراکت ما با زیمنس، یک رهبر بازار جهانی در 
حوزه صنعت و تولید، در ماینداسپیر نشان دهنده تعهد اف تی بی 
است تا به کسب و کارها کمک کند به سمت دیجیتالی شدن 
اینترنت  قابلیت  در  اف تی بی  تخصص  ترکیب  با  روند.  پیش 
اشیا در صنایع مختلف، با چشم انداز ماینداسپیر برای تسهیل 
در تعامل و تجربه اینترنت اشیا، می توانیم نوآوری های دیجیتال 
منحصر به فردی ایجاد کنیم.« جان مروسیک، مدیرعامل بخش 
دیجیتال فکتوری در زیمنس، می گوید: »با شراکت با اف تی بی، 
ما اکوسیستم مربوط به سیستم عامل اینترنت اشیاء را توسعه 
می دهیم و از این طریق در تمام صنایع تحول دیجیتالی ایجاد 
می کنیم. دانش اف تی بی در حوزه تجزیه و تحلیل، فناوری های 
فضای ابری، خدمات مهندسی و توسعه اپلیکیشن آن ها را به یک 

شریک ارزشمند برای ما و مشتریان ما تبدیل می کند.«
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گیره موی هوشمند اونتنا به 
افراد ناشنوا کمک می کند

که  است  پوشیدنی  دستگاه  یک   )Ontenna( اونتنا 
می تواند زندگی افراد را متحول کند. این دستگاه که شبیه 
به سنجاق سر است، به موی شما وصل می شود. اونتنا یک 
از طریق مو  تا  به کاربر کمک می کند  و  میکروفون دارد 

صدای اطراف را حس کند.
نمونه اولیه این دستگاه که برای افراد ناشنوا طراحی شده 
است، سال گذشته به نمایش گذاشته شد و اکنون شرکت 
در حال تولید هزار دستگاه از این مجموعه پوشیدنی است. 

امید است که امسال این دستگاه به بازار عرضه شود.
ایده استفاده از اینترنت اشیا و تولید این دستگاه پوشیدنی 
از یک پروژه دانشگاهی شروع شد. تاتویا هوندا، طراح رابط 
کاربری فوجیتسو که نحوه احساس کردن حرکات در هوا 
تولید چنین  فکر  به  بررسی می کرد،  را  گربه  توسط یک 
دستگاهی افتاد. نکته مهم آن است که این دستگاه مانند 
عمل  صدا  شنیدن  برای  کمکی  وسیله  و  سمعک  یک 
نمی کند، بلکه به ریتم و بلندی صدا واکنش نشان می دهد. 
بنابراین اگر فردی فریاد بزند، گیره موی پوشیدنی شدیدتر 
ارائه  را  بازخورد  از  مختلف  سطح   256 اونتنا  می لرزد. 
با هدفون های استخوانی  به شیوه ای مشابه  و  خواهد داد 
فناوری  این  که  است  آن  در  اصلی  تفاوت  می کند.  عمل 
فناوری  این  از  استفاده  پوست.  به  تا  می رساند  مو  به  را 
روی پوست یک طراحی فوق العاده بود اما محققان متوجه 
قرار  شنونده  اختیار  در  را  موقعیت  بهترین  مو  که  شدند 

می دهد تا بتواند صدا را حس کند.
این دستگاه در دو نسخه در دسترس خواهد بود؛ یک مدل 
وصل  همراه  اپلیکیشن  یک  به  بلوتوث  طریق  از  بزرگ تر 
بلوتوث  اتصال  بدون  کوچک تر  نسخه  یک  و  شد  خواهد 
وجود دارد. هدف آن است که این دستگاه با قیمتی کمتر  

از صد دالر عرضه شود.
 

بازار اینترنت اشیای ردیابی 
دارایی سه برابر رشد می کند

متخصصان دستگاه های همراه گزارش جدیدی را منتشر 
کرده اند مبنی بر این که روند آتی در حمل و نقل، مراقبت 
و  خرده فروشی  بازارهای  صنعت،  کشاورزی،  بهداشتی، 
اینترنت  دستگاه های  از  استفاده  سوی  به  مصرف کننده 
با  مورد  هر  به  مربوط  فناوری های  می رود.  پیش  اشیا 
جزئیات ارزیابی می شوند، اعم از بلوتوث، پهنای باند اولترا، 

وای فای، ماهواره، 5G، اینفرارد، اولتراساند و...
این شرکت گزارش کرده که  در طول سه سال گذشته، 
تغییرات فناورانه ای برای تحول بازار آغاز شده است و در 
با  ارتباطات  بهبود  برای  اشیا  اینترنت  فناوری های  از  آن 
کوچک  باتری  یک  با  می توانند  که  کم هزینه  ماژول های 
در  پیشرفت ها  سایر  می شود.  استفاده  کنند،  کار  سال ها 
فناوری بلوتوث و UWB نیز به افزایش دقت و محدوده 

موقعیت مکانی بسته دستگاه ها کمک کرده است.

می گوید:  همراه،  متخصصان  تحلیلگر  مادن،  جو 
آراف آی دی،  و  بارکدها  مانند  ردیابی  اولیه  »فناوری های 
استفاده  مورد  تدارکات  و  خرده فروشی  حوزه های  در 
در  آر اف آی دی  تگ  میلیارد   9/6 حدود  می گیرند.  قرار 
این که  وجود  با  گرفتند  قرار  استفاده  مورد   2016 سال 
زمان  در  ردیابی  قابلیت   و  محدوده  در  محدودیت هایی 
واقعی وجود داشت. این نشان دهنده یک پایه و اساس مهم 
آراف آی دی  یا  بارکد  ردیابی  زیرا  است  دارایی  ردیابی  در 
در  سرمایه گذاری  برای  را  غیرمستقیم  مراقبت  کم هزینه 
بازارهای شرکتی نشان می دهد و هزینه  آراف آی دی فقط 

0/10 تا 0/50 دالر در ازای هر تگ است.«
مجهز  دوچرخه  میلیون   10 امسال  گزارش،  این  طبق 
حالی که  در  خواهد شد  عرضه  در چین  اشیا  اینترنت  به 
دستگاه های LoRa روی پالت ها، کامیون ها، جرثقیل ها و 
سایر دارایی های مهم خواهند بود. به عالوه، بیمارستان ها 
از وای فای برای ردیابی دارایی های اصلی استفاده خواهند 
کرد و گزینه های جدیدی برای ردیابی دارو، اندام ها و سایر 
 20 تا   10 می توانند  دامداران  می شود.  ارائه  مهم  موارد 
درصد بازده محصوالت خود را افزایش دهند و از سرقت، 

خسارت و سایر مشکالت جلوگیری کنند.
ارسال  که  داریم  انتظار  ما  کل  »در  می گوید:  مادن 
از  ما  ساالنه  دارایی  ردیابی  اشیای  اینترنت  دستگاه های 
برسد. حدود  میلیون در سال 2022  به 70  میلیون   22
ارائه دهنده خدمات  از طریق یک  این دستگاه ها  از  نیمی 
مبتنی بر فضای ابری داده ها را ارسال خواهند کرد و این 
امر موجب می شود رشد درآمد خدماتی از 2/2 میلیارد در 
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سال 2016 به 7/5 میلیارد دالر در سال 2022 برسد.« 

رونق کارگزاری های اینترنت اشیا
آن ها  با  دستگاه  تولیدکنندگان  که  چالش هایی  بین  در 
رسیدگی  نحوه  با  آشنایی  آن  مهم ترین  هستند،  مواجه 
معموال  که  است  اتصال  به  مربوط  اضافی  هزینه های  به 
هزینه  با  همراه  را  آن ها  ندارند  تمایل  مصرف کنندگان 
دستگاه پرداخت کنند. اتصال فضای ابری می تواند هزینه 
ازای هر دستگاه  افزایش هزینه به  این  افزایش دهد و  را 

معادل  یک دالر است.
و  »فروش  مدل  یک  از  باید  شرکت ها  منظور،  همین  به 
فراموشی« به مدل »اتصال و بهبود« تغییر مسیر دهند و 
مدل های کاری را اقتباس کنند که بیشتر با »سخت افزار 
به عنوان خدمات« مطابقت دارند. اداره مدل ها بر اساس 
و  کند  تغییر  باید  سخت افزاری  هزینه های  جمع آوری 
جریان درآمدی ناشی از پشتیبانی از اتصال و هزینه های 
ارتباط با اپلیکیشن ها و دستگاه های شخص ثالث را نیز در 

خود بگنجاند.
سامسونگ از پلتفرم فضای ابری اینترنت اشیای »آرتیک« 
تولیدکننده  بین  درآمد  جمع آوری  کارگزاری  برای  خود 
اینترنت اشیای آن ها  اصلی و کاربران نهایی دستگاه های 
استفاده می کند و هدف آن امکان کسب درآمد اینترنت 
دستگاه های  از  بتوانند  اصلی  تولیدکنندگان  تا  اشیاست 

متصل بهره مند شوند.
از طریق کسب درآمد فضای ابری آرتیک، تولیدکنندگان 
اصلی می توانند طرح های مصرف را برای دستگاه های خود 

فضای  طریق  از  را  مصرف  این  سامسونگ  کنند.  تعریف 
برای  را  هشدارهایی  و  کرد  خواهد  بررسی  آرتیک  ابری 
طرح های  طریق  این  از  و  می کند  ارسال  نهایی  کاربران 
به روز رسانی شده را ارائه می دهد و در یک معامله مانند یک 
کارگزار عمل می کند. به عالوه به طور خودکار مبلغی را به 

حساب بانکی تولیدکننده هر ماه واریز می کند.
دستگاه ها  با  ارتباط  دارد  نظر  در  همچنین  خدمات  این 
به  و  کند  تسهیل  را  ثالث  شخص  اپلیکیشن های  و 
تولیدکنندگان امکان دهد تا هزینه داده ها را کاهش دهد 
و از طریق استفاده از دستگاه اینترنت اشیا کسب درآمد 

کند.
اینترنت  پلتفرم  بازاریابی  راهبرد  و  تولید  مدیر  رله،  ابهی 
اشیای آرتیک سامسونگ، می گوید: »برای اکثر شرکت ها، 
از  یکی  است.  دشوار  بسیار  اشیا  اینترنت  حوزه  به  ورود 
چیزهایی که اخیرا شرکت ها به آن واقف شده اند، چالش 
کسب و کار است. آن ها می گویند این را برای صد سال اخیر 
ساخته اند، آن ها دامنه خود را می شناسند اما نمی دانند که 
چگونه یک محصول متصل بسازند. اینترنت اشیا مسئله ای 

است که باید آن را حل کنند.«
در مدل سامسونگ، تولیدکنندگان اصلی دستگاه ها را به 
همکاری  قابلیت  که  می کنند   وصل  آرتیک  ابری  فضای 
طرح های  اصلی  تولیدکننده  می کند.  فعال  را  دستگاه 
تعریف  را  منحصر به فرد  اشیای  اینترنت  درآمد  کسب 
می کند  و فضای ابری آرتیک تعامالت بین دستگاه و کاربر 
آستانه  به  نهایی  کاربر  وقتی  می کند.  پیگیری  را  نهایی 
درخواست  سامسونگ  می رسد،  طرح  در  شده  تعریف 
و  به روز رسانی  روند  از  و سپس  داده  ارائه  را  به روز رسانی 
صدور صورتحساب پشتیبانی می کند. درآمد حاصل از این 

معامله با تولیدکننده دستگاه تقسیم می شود.
محصول  مجموعه  اشیای  اینترنت  درآمد  کسب  خدمات 
اینترنت اشیای سامسونگ را به وجود می آورد که دو سال 
شد.  راه اندازی  آرتیک  اشیای  اینترنت  پلتفرم  روی  قبل 
پلتفرم  این  به  سامسونگ مدیریت دستگاه  را در دسامبر 
اضافه کرد و در ماه ژوئن قابلیت های ایمنی و امنیتی آن 

را تقویت کرد.
اینترنت  اقتصاد داده  به  افزایش تعداد شرکت هایی که  با 
بیشتر  داده  اضافه می شوند، دسترسی  اشیای سامسونگ 
موجب توسعه اپلیکیشن بهتر خواهد شد و در نهایت این 
امر به نفع مصرف کنندگان خواهد بود و فروشندگان نیز 

به سود خواهند رسید.
به  می تواند  این  که  هستیم  معتقد  »ما  می گوید:  رله 
پیشرفت اقتصاد داده اینترنت اشیا کمک کند. ما می توانیم 

این چرخه سودمند را مستحکم کنیم.«

بازی پوشیدنی با عینک 
هوشمند واقعیت افزوده

در  شده  که  جدیدی  دوره  وارد  هوشمند  تلفن  دنیای 
برای  مجوز  کسب  دنبال  به  خانگی  توسعه  جای  به  آن 
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نرم افزارهای خود است و عرضه عینک هوشمند گام بعدی 
در این پروسه به شمار می رود.

واقعیت افزوده به تدریج راه خود را در شرکت ها پیدا کرده 
است. ووزیکس )Vuzix( یکی از بزرگ ترین نام ها در این 
است.  متحد شده  بلک بری  با  زمینه  این  در  و  است  فضا 
ووزیکس که شجره نامه طویلی در حوزه عینک هوشمند 
ارائه  نام Vuzix M300 را  به  سخت افزار  این  دارد، 
را  نرم افزار UEM خود  بلک بری  در حالی که  داد  خواهد 
ارائه می دهد تا تمام داده ها در یک مکان ایمن نگهداری 

شوند.
فضای  گرفته  وارد  تصمیم  بلک بری  که  است  جالب 
دستگاه های پوشیدنی شود. در سال 2014 مدیرعامل این 
عالقه مند  شرکت  این  که  کرد  اعالم  چن،  جان  شرکت، 
است وارد این حوزه شود. با وجود شایعات متعدد درباره 
جدید  شکل  به  توجه  )که با  بلک بری  هوشمند  ساعت 
وارد  نیز  بلک بری  می رسد(،  نظر  به  شرکت غیرمحتمل 

بازی دستگاه های پوشیدنی شده است.
آن جا  از  اما  باشد،  راه  در  بیشتری  است خبرهای  ممکن 
این  دارد  احتمال  است،  کرده  تغییر  بلک بری  راهبرد  که 
شرکت از طریق مجوزها وارد این بازی شود. این همکاری 

یک حرکت هوشمندانه است.

ویزا روی استیکرهای 
پوشیدنی کار می کند

روش های  به  پرداخت  در  تسهیل  برای  ویزا  درخواست 
یک  شرکت  این  است.  کرده  باز  را  جدیدی  راه  مختلف 
استیکر پرداخت پوشیدنی را ایجاد کرده که شما می توانید 
شما  پوست  از  قسمت ها  سایر  یا  خود  روی دست  را  آن 
استیکر  است  کافی  فقط  دهید.  قرار  نیست،  پوشیده  که 
را روی یک پایانه پرداخت یا دستگاه متصل قرار دهید تا 
مبلغ مورد نظر را از طریق کارت ویزا یا کارت دبیت خود 
پرداخت کنید. در هر تراکنش از توکن ها استفاده می شود. 
کد  یک  با  شما  پرداخت  اطالعات  جایگزین  روش  این 
دیجیتال منحصر به فرد است در نتیجه هیچ کس نمی تواند 

دریابد که شما چگونه پرداخت را انجام داده اید.
پس چه اتفاقی می افتد اگر چسب این استیکر تمام شود 
و از پوست شما جدا شود؟ فناوری پوشیدنی دیگر ویزا از 
امکان  به شما  که  استفاده می کند  اپلیکیشن همراه  یک 
گزینه های  آن ها،  گم کردن  امکان  صورت  در  می دهد 
انواع  می کند  ویزا سعی  کنید.  غیرفعال  را  خود  پرداخت 

مختلفی از پرداخت های پوشیدنی را ایجاد کند.
شرکت ویزا در نشست بازی های المپیک تابستانه 2016 
امسال،  اوایل  در  کرد.  آزمایش  را  خود  پرداخت  شیوه 
عینک های آفتابی پرداخت در یک مسابقه در استرالیا به 

بوته آزمایش گذاشته شد.
در حال حاضر، مشخص نیست که آیا ویزا از یک راهبرد 
است،  داشته  در گذشته وجود  استیکرهایی که  با  مشابه 
آزمایش  این  اگر  واقع،  در  خیر.  یا  کرد  خواهد  استفاده 

باشد،  داشته  رضایت  آن  از  و شرکت  رود  پیش  به خوبی 
تضمینی  هیچ  البته  کرد.  خواهد  آغاز  را  افراد  به  فروش 
نیست که این فروش انجام شود. برای مثال، این شرکت 
شروع  را  خود  پرداخت  آفتابی  عینک های  فروش  هنوز 

نکرده است.
 

اسکن های سونوگرافی با 
فناوری اینترنت اشیا

از  استفاده  روی  حیدرآباد  آی آی تی  از  محققان  از  تیمی 
کلیوی  اختالالت  درست  تشخیص  برای  اشیا  اینترنت 
کار  سونوگرافی  اسکن  دستگاه های  کمک  با  کبدی  و 
پروژه شروع  یک  عنوان  به  تحقیقات  این  وقتی  کرده اند. 
شد، یک سیستم به وجود آمد که داده ها را اعتبارسنجی 
کند و اسکن اولیه اندام را انجام دهد تا مشخص شود که 
آیا آن اندام طبیعی است یا غیرطبیعی. در این سیستم از 
فناوری استفاده شد که می تواند سنگ کلیه و کیست ها را 
تشخیص دهد و کبد پرچرب را نیز شناسایی و دسته بندی 

کند.
با  اسکن  سیستم های  از  استفاده  با  مشکالت  تشخیص 
شیوه  در  است.  همراه  بسیاری  معایب  اینترنت با  قابلیت 
معاینه  و  کردن  اسکن  از  پس  داده ها،  پردازش  سنتی 
قسمت ها  مرتبط ترین  معموال  رادیولوژیست  یک  بیمار، 
را برمی دارد یا حتی عکس هایی می گیرد و آن ها را برای 

تشخیص در اختیار متخصص قرار می دهد.
در اسکن از راه دور با قابلیت اینترنت اشیا، اگر اسکن ها 
ابری  فضای  در  تحلیل شوند  و  تجزیه  ابتدا  این که  بدون 
آپلود شوند، احتمال دارد که پزشک با حجم زیادی از داده 
مواجه شود و تفسیر این میزان داده برای او دشوار باشد. 
گاهی  اوقات، طبق نظر پروفسور راجاالکشمی از دپارتمان 
مهندسی برق در آی آی تی حیدرآباد، حتی هیچ تصویری از 
اندام در میدان دید موجود در اسکن هایی که در وب آپلود 
اسکن  دستگاه های  باید  بنابراین،  ندارد.  وجود  می شوند، 
اینترنتی هوشمندانه تر کار کنند و یک دسته بندی اولیه از 
تصاویر تهیه کنند. این نقطه شروع تحقیق در سال 2014 
بود. این تیم تحقیقاتی قصد داشت نرم افزاری داشته باشد 
که تصاویر را مشاهده کند و تصاویر کلیه را در دو دسته 
»طبیعی« و »نیاز به درمان« قرار دهد. با این حال نتایج 
الگوریتم  یک  آن ها  اکنون  و  رفت  آن  از  فراتر  تحقیقات 
یادگیری عمیق دارند که می تواند کیست ها و سنگ ها را 
واقع، آن ها  از یکدیگر تشخیص دهد. در  در عکس کلیه 
نرم افزار را تقویت کرده اند تا بتواند به عکس های کبد نگاه 
کند و کبدهای چرب را از طریق فرایند تشخیص خودکار 

در درجات مختلف دسته بندی کند.
مشکل اصلی پیدا  کردن داده برای آموزش دادن به این 
سونوگرافی  عکس های  نیستند  مایل  افراد  بود.  سیستم 
خود را در اختیار محققان قرار دهند در نتیجه داده های 
اولیه آن ها بسیار محدود بود و نمی توانست تمام الگوهای 
ساختند،  محققان  که  الگوریتمی  دهد.  پوشش  را  ممکن 
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می تواند با هر پلتفرمی یکپارچه سازی شود و از نقطه نظر 
سخت افزار مورد استفاده انعطاف پذیر است. به عالوه آن ها 
یک قابلیت تایید هویت مبتنی بر فضای ابری در سیستم 
گنجاندند که امکان تایید هویت اپراتور را از طریق اسکن 

اثر انگشت فراهم می کرد.
محققان می گویند: »باید با بیمارستان ها و دولت همکاری 
یکپارچه سازی  دستگاه های  با  را  الگوریتم  این  و  کرد 
نیز  این گونه پشتیبانی پزشکی در مناطق روستایی  کرد. 

گسترده خواهد شد.«
 

لباسشویی و خشک کن اینترنت اشیا
وابسته  شرکت های  از  یکی  ایندیا،  سامسونگ  شرکت 
دستگاه  اولین  جنوبی،  کره  در  سامسونگ  شرکت  به 
لباسشویی و خشک کن با قابلیت اینترنت اشیای خود را 

راه اندازی می کند.
کیلوگرمی   3/5 محفظه  یک   - محفظه  دو  دستگاه  این 
- دارد  پایین  در  کیلوگرمی   21 محفظه  یک  باال و  در 
چرخه های  همزمان  طور  به  بتوانند  مصرف کنندگان  تا 

شست وشوی مختلف را انتخاب کنند.
به عالوه سه مفهوم دارد که سامسونگ آنها را اکوبابل، بابل 
سوک و فناوری کاهش لرزش نامیده است. دو مفهوم اول 
در ایجاد کف کارآمدتر هستند و موجب می شوند لباس ها 

سریع تر و بهتر تمیز شوند، مفهوم آخر برای کاهش صدای 
لباسشویی است.

با  و  دور  راه  از  می توانند  سامسونگ  جدید  دستگاه های 
استفاده از اپلیکیشن کنترل هوشمند اداره شوند زیرا به 
لوازم  بخش  مدیر  هستند.  مجهز  اشیا  اینترنت  فناوری 
»این  می گوید:  سوری،  ریشی  ایندیا،  سامسونگ  برقی 
مزیت  سه  که  است  چندکاره  و  کامل  لباسشویی  یک 
برای شما دارد؛ انعطاف پذیری )دو مخزن(،  منحصربه فرد 
و  لرزش(  کاهش  و  بابل واش  )اکوبابل،  عملکردی  مزایای 

اتصال هوشمند )اینترنت اشیا(.«
سامسونگ دو مرکز تولیدی دیگر را در هند و سه مرکز 
در   R&D مرکز  می کند.  اداره  را  توسعه  و  تحقیقات 
بنگالور بزرگ ترین شرکت در خارج از کره است و اهمیت 
سامسونگ  برای  بازار خوب  یک  عنوان  به  را  هند  کشور 

نشان می دهد.
تا کنون نوسانات زیادی در بازار لوازم برقی مصرفی وجود 
بزرگ و کالنشهرها  به شهرهای  این فقط  و  داشته است 
نیمه روستایی  مناطق  در  تقاضا  همین  نمی شود.  محدود 
افزایش  و روستایی نیز وجود دارد. به طوری که به دلیل 
تقاضا  مناطق،  این  در  اصالحات  سایر  و  درآمد  میزان 
برای لوازم برقی با فناوری های جدید به طور چشمگیری 

افزایش پیدا کرده است.
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فناوری های فردا

مروری �ب چند فناوری 

تیک حوزه رو�ب

 بابک جمالی

 روبات ها 
و جهان آینده

درباره این که روبات ها چقدر بر دنیای آینده ما اثرگذار 
هستند، حرف های زیادی زده شده است. این تسلط روباتیک 
بر جهان آینده آن قدر مسئله ذهن بشر از ابتدای ظهور این 
پدیده تا امروز بوده است که حتی فیلم های علمی - تخیلی 

بسیاری بر این مبنا ساخته شده اند و داستان های زیادی 
درباره آن نوشته شده است. اما واقعا روبات ها در دنیای 

آینده تا چه میزان سهم و تاثیر دارند؟ حتی دانشمندان نیز 
نمی توانند به طور قطع و یقین پاسخ این پرسش را بدهند اما 

چیزی که مسلم است این است که دانشمندان در تالشند 
با بهره گیری از روبات ها زندگی انسان معاصر را تسهیل 

کنند. در صفحات پیش رو مروری داریم بر چند اتفاق در 
این حوزه که از آینده این علم خبرهایی به دست می دهند.

فناوری های فردا
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حس المسه روباتیک
را  کنار جاده ای  بمب  بتواند یک  روبات  باشد یک  قرار  اگر 
خنثی کنند یا به صورت بسیار ظریف با چند تخم مرغ برای 
پختن املت کار کند، باید قادر باشد اشیا را بین انگشتانش 
احساس کنند. تا این لحظه با پوست مصنوعی برای بسیاری 
به  بتوانند  بوده است که  بسیار دشوار  یا  روبات ها محال  از 
لمس  هنگام  در  که  را  نیروهایی  و  نوسانات  دقیق  صورت 
مثال هنگامی  به عنوان  دارند درک کنند؛  یک شی وجود 
که چیزی از بین انگشتان سر می خورند و از دست می افتند. 
مهندسان دانشگاه واشنگتن و دانشگاه کالیفرنیا یک سنسور 
هر  روی  می تواند  که  کردند  ابداع  را  پوستی  انعطاف  قابل 
قسمت بدن روبات نصب شود تا به صورت دقیق اطالعاتی را 
درباره نیروها و ارتعاشات اشیا که برای گرفتن موفقیت آمیز 
کند.  ارسال  روبات  مغز  به  است،  نیاز  دستان  در  یک شی 
این سنسور الهام  گرفته شده از پوست انسان در مقاله ای که 
به چاپ   Sensors and Actuators مجله  در  به تازگی 

رسیده به پژوهشگران و عالقه مندان معرفی شده است. 
این سنسور می تواند همان گونه که انگشتان آدمی نیروهای 
یا  کششی، برشی و فشاری را در زمانی که سطحی لمس 
کند.  تجربه  می شود،  درک  متفاوت  بافت های  بین  تفاوت 
این نوآوری داده های کاربردی را با دقت و حساسیت مشابه 
پوست آدمی می سنجد و می تواند به گونه ای گسترده قابلیت 
انجام  تا  از جراحی گرفته  را در همه چیز،  روبات ها  کارکرد 
کردن  تمیز  مانند  ساده ای  کارهای  و  صنعتی  فرایندهای 

منزل، بهبود ببخشد.
دکتر جاناتان پوزنر، استاد مهندسی مکانیک و مواد دانشگاه 
داده های  پایه  بر  امروزی  »روبات های  می گوید:  واشنگتن، 
بصری کار می کنند. به عنوان مثال روبات سعی می کند به 
این پرسش پاسخ دهد که آیا می تواند انگشتان دستش را به 
دور این شی حلقه کند؟ آیا امکان لمس این کابل را دارد؟ 
مسلما روشن است که این اطالعات به تنهایی کافی نیستند. 
کنند  خنثی  را  بمب  یک  بتواند  روبات  یک  باشد  قرار  اگر 
باید بتواند انگشتانش را به صورت دقیق به یک رشته سیم 
یا قطعه خاص برساند تا بتواند آن را از بقیه مدار جدا کند، 
یا برای انجام یک پروسیجر جراحی روبات باید بتواند ابزار 
پزشکی را به صورت دقیق لمس کند. تمامی این موارد نشان 
می دهند که روبات ها باید بتوانند نیروهای مختلفی را که در 
زمان لمس یک شی احساس می شوند، درک کند. تاکنون 
هیچ سنسور پوستی به کار گرفته شده در ساخت روبات ها 
قادر به انجام این کار نبوده است. برخی از روبات های امروزی 
از انگشتان کاربردی تکمیل شده ای برخوردارند اما احساس 
لمس محدودی دارند. اندازه و شکل دست روبات را نمی توان 
تغییر داد. راه دیگر اضافه کردن نوعی پوست مصنوعی به 
دست روبات است که بتواند انعطاف پذیری طراحی را بهبود 
بخشد اما چنین پوست هایی هنوز مجموعه کاملی از داده ها 

را در اختیار روبات قرار نمی دهند.« 
به صورت سنتی طراحی سنسورهای المسه بر درک مفاهیم 
و  ارتعاشات  معمولی،  نیروهای  متمرکزند؛  منحصربه فرد 

نیروهای برشی. حرکات سریع فرایندی پویا تعریف می شود 
که نیاز به رویکردی چندجانبه دارد. دکتر ورونیکا سانتوس، 
کالیفرنیا،  دانشگاه  هوافضای  مهندسی  و  مکانیک  دانشیار 
ما  ابداعی  پوست  نمونه  آخرین  که  واقعیت  »این  می گوید: 
شامل تمام سه نیروی درک شونده )ارتعاش، نیروی معمولی 
و برشی( است، فرصت های جدیدی برای روش های مبتنی 
ایجاد  روبات  قابلیت  های  پیشبرد  برای  ماشین  یادگیری  بر 

می کند.«
پوست جدید کشسان که در مرکز مطالعات تهیه مواد نانو 
از همان ترکیبات الستیکی  تولید شده،  دانشگاه واشنگتن 
سیلیکونی که در عینک شنا به کار می رود، تهیه می شود؛ 
ساختار الستیک حاوی کانال های کوچک مارپیچی است که 
تقریبا نصف موی انسان عرض دارد و با نوعی فلز مایع هادی 
الکتریسیته پر می شود که جلوی ترک خوردن آن را در زمان 
کش آمدن پوست می گیرد؛ چیزی که در کاربرد سیم های 

جامد اتفاق می افتد.
زمانی که پوست طراحی شده در اطراف انگشتان یک روبات 
قرار بگیرد، این ریزکانال های مملو از مایع به صورت راهبردی 
روی یکی از جهت هایی که ناخن قرار دارد جای می گیرد. 
انگشتان روی یک سطح کشیده می شوند، یکی  زمانی که 
و سمت  بیرون می زند  ناخن  بستر  در  پوست  از طرف های 
دیگر به دلیل کشیدگی سفت و جمع می شود. مشابه همین 
فرایند در انگشت روبات رخ می دهد. ریزکانال های پر از سیال 
در یکی از سطوح که در واقع بستر ناخن است، فشرده شده 
که  زمانی  می شود.  کشیده  بیرون  به سمت  دیگر  و جهت 
که  الکتریسیته ای  میزان  می یابد،  تغییر  ریزکانال  هندسه 
می تواند از درون آن جریان پیدا کند هم دستخوش تغییر 
میزان  در  را  تفاوت ها  این  می تواند  مطالعاتی  تیم  می شود. 
ارتباطی بین آن ها و  اندازه گیری کند و  الکتریکی  مقاومت 
نیروهای برشی و نوساناتی که انگشت روبات درک می کند 

برقرار کند. 
دکتر ژیناژو ین از محققان این پژوهش می گوید: »آنچه ما 
در این مطالعه انجام دادیم تقلید از زیست شناسی بدن انسان 
بود. پوست الکترونیکی ابداعی دقیقا مشابه انگشتان دست 
آدمی به یک سمت کشیده و جمع می شود و سنسورهایی 
که نیروها را به صورت فیزیکی می سنجند، در منطقه نوک 
انگشت یعنی بستر ناخن ها قرار دارند، به بیان دیگر عملکرد 
سنسور مشابه کارکرد انگشتان انسانی خواهد بود. قرار دادن 
سنسورها به دور از منطقه ای در دست که با فراوانی باالتری 
با اشیا ارتباط برقرار می کند، امکان تشخیص بین نیروهای 
برشی و انواع معمول فشاردهنده را در زمان برهمکنش بین 
دست روبات و اشیا بهبود می بخشد؛ موردی که با سایر انواع 

سنسورهای پوست به سختی تشخیص داده می شود.« 
تیم مطالعاتی نشان داده اند که مقاومت فیزیکی و شیمیایی 
برای  را  حساسیت  و  دقت  از  باالیی  میزان  پوست  سنسور 
کاربردهای لمس سبک )بازکردن در، برداشتن گوشی تلفن، 
دست دادن، گرفتن یک بسته، کار با اشیای خانگی( داراست. 
ابداعی می تواند  دادند که پوست  نشان  پژوهش های جدید 
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نوسانات را تا 800 بار در ثانیه بهتر از انگشتان آدمی درک 
کند. دکتر پوزنر می گوید: »با تقلید از فیزیولوژی انسانی در 
پوست انعطاف پذیر الکترونیکی ما به سطحی از حساسیت و 
دقت که با عملکرد طبیعی دستان انسان نزدیک است، دست 
لمس  حس  می شود.  محسوب  بزرگ  موفقیتی  که  یافتیم 
برای ساخت روبات های آینده و همچنین اعضای مصنوعی 
پیشرفته بسیار اهمیت دارد و این چیزی است که ما در فکر 

ابداعش هستیم.«

روبات هایی که راه خود را 
بدون مشکل می یابند

سیستم  سن دیگو  کالیفرنیا  دانشگاه  الکترونیک  مهندسان 
پایه  بر  که  کرده اند  ابداع  سریع تری  برخورد  تشخیص 
با  کنند  روبات ها کمک  به  و  می کند  کار  ماشین  یادگیری 
اشیای در حال حرکت برخورد نکنند و به صورت همزمان در 
محیط های پیچیده که در آن حرکت های متنوع وجود دارد، 
به راحتی گذر کنند. این الگوریتم فسترون )Fastron( نام 
دارد و نسبت به الگوریتم های تشخیص برخورد موجود هشت 

بار سریع تر عمل می کند.
در  گوگل  مدیریت  مرکز  در  اولین بار  برای  نوآوری  این 
ایالت کالیفرنیا به وسیله تیم پژوهشگران به مدیریت دکتر 
کامپیوتر  علوم  و  الکترونیک  مهندسی  استاد  یپ  مایکل 
سن دیگو،  کالیفرنیا  دانشگاه  روباتیک  مطالعات  موسسه 
شد.  عرضه  دنیا  به  روباتیک  یادگیری  ساالنه  کنفرانس  در 
گسترده ای  صورت  به  الگوریتم  این  پژوهشی،  تیم  باور  به 
برای روبات هایی که در محیط های شلوغ و پرتردد حرکت 
می کنند بسیار مفید خواهد بود؛ جایی که آن ها قرار است با 
تسلط کامل، بین افراد و اشیای در حال حرکت، عبور و مرور 
داشته باشند. یکی از کاربردهایی که پژوهشگران فسترون به 
استفاده  امکان  ویژه ای مشغول مطالعه آن هستند،  صورت 
از این فناوری برای انجام جراحی ها با کمک روبات ها و بر 
یک  این سیستم  در  است.  داو اینچی  پایه سیستم جراحی 
انجام  را  ویژه ای  وظیفه  خودکار  صورت  به  روباتیک  بازوی 
می دهد؛ مثال کشیدن مایعات یا باز و بسته کردن بافت ها در 
زمان عمل، بدون این که برای جراح یا ارگان های دیگر بیمار 
مشکی ایجاد کند. دکتر یپ می گوید: »با این الگوریتم روبات 
می تواند به صورت موثری در جراحی به کار گرفته شود. بر 
پایه اعالم تیم پژوهشی فسترون می تواند برای انجام وظایف 
در خانه و همچنین کمک به طراحی گرافیک های به کار رفته 
در بازی های ویدئویی و صنعت سینما هم به کار گرفته شود؛ 
جایی که تخمین امکان برخورد یکی از دشواری های بسیاری 

از الگوریتم های متداول به حساب می آید.« 
تشخیص  الگوریتم های  مورد  در  که  مشکالتی  از  یکی 
پردازش  به مصرف قدرت  نیاز  دارد،  برخورد متداول وجود 
باال آن هاست. در این الگوریتم ها زمان زیادی برای تشخیص 
نقاط مختلف در فضا یا در واقع هندسه سه بعدی روبات و 
موانع صرف می شود؛ انجام عملیات چک، برای جلوگیری از 
برخورد دو جسم درهر زمان، این پردازش ها زمانی که موانع 

خود در حال حرکت باشند، سنگین تر می  شود. 
آزمایشگاه  تیم پژوهشگران در  بار پردازش  از  برای کاستن 
پژوهش های پیشرفته روبات ها در دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو 
مکانیسمی حداقلی برای تشخیص برخورد استفاده کردند. 
نتیجه فسترون بود؛ الگوریتمی که از راهبردهای یادگیری 
برای  به صورت سنتی  استفاده می کند، چیزی که  ماشین 
دسته بندی اشیا استفاده می شود و به این ترتیب الگوریتم 
می تواند برخوردها را در برابر شرایطی که به برخورد منتج 
نمی شود، طبقه بندی کند. نیکی داس از محققان این پژوهش 
می گوید: »در واقع در محیط های پویا احتیاجی نیست که 
تمام هندسه نقاط ویژه را بدانیم، بلکه باید اطالعات داشته 
باشیم آیا مکان فعلی روبات در منطقه برخورد قرار دارند یا 

خیر.« 
پرسپتون  و   )Fast( سریع  تلفیق  از  الگوریتم  این  نام 
یادگیری  فناوری  یک  که  آمده  دست  به   )Percepton(
ماشین است که برای انجام طبقه بندی به کار می رود. یکی 
از ویژگی های مهم فسترون این است که مرزهای طبقه بندی 
خود را بسیار سریع به روزرسانی می کند تا با صحنه های در 
الگوریتم های  برای  کلی  به صورت  که  حال حرکت چیزی 
بیاید.  کنار  شده،  ظاهر  چالش برانگیز  ماشین  یادگیری 
یک  از  استفاده  اساس  بر  فسترون  یادگیری  راهبرد های 
خلق  با  را  کار  الگوریتم  این  می کنند.  کار  بازخورد  چرخه 
مکانی  می کند؛  آغاز  روبات  فضای  پیکربندی  از  مدل  یک 
که تمام موقعیت های احتمالی که روبات ممکن است آن جا 
پایه  بر  تنها  را  این سیستم مدلسازی  الگوریتم  قرار بگیرد. 
مجموعه ای از نقاط دور از هم و کم تعداد در نظر می گیرد. 
آنچه که به اصطالح نقاط برخورد و نقاط فاقد برخورد نامیده 
دو  این  بین  طبقه بندی  مرز  یک  سپس  فسترون  می شود. 
مجموعه نقاط )برخورد و فاقد برخورد( تعریف می کند. این 
مرز تخمینی از موانع موجود در فضاست. همراه با حرکت 
روبات موانع طبقه بندی مرزی هم تغییر می کنند. به جای 
از  مجموعه ای  برخورد  احتمال  برای  نقطه  هر  در  آن که 
پردازش ها صورت گیرد، چیزی که در سایر الگوریتم ها اتفاق 
می افتد، فسترون تنها در نواحی نزدیک به مرز ها محاسبه 
فاقد  نقاط  و  برخورد  نقاط  این که  به محض  انجام می دهد. 
برخورد طبقه بندی شدند، الگوریتم داده های خود را به روز 

می کند و این چرخه ادامه می یابد. 
دارند،  ساده تر  کارکردی  فسترون  چرخ های  که  آن جا  از 
محققان بررسی برای امکان برخورد را به صورت دقیق تری 
در این الگوریتم تنظیم کردند. راس می گوید: »از آن جا که 
تعداد کمی از نقاط کل فضا را به ما نشان می دهد، همیشه 
اتفاقی  چه  نقطه  دو  بین  فضای  در  که  نداریم  اطمینان 
داد  توسعه  را  الگوریتم  این  پژوهشی  تیم  بنابراین  می افتد، 
تا امکان ایجاد برخورد در فضا قابل پیش بینی باشد. آنچه ما 
انجام دادیم حرکتی بود به سمت ایجاد یک مدل الگوریتم 
را  فضا  در  موجود  موانع  و  می کند  اجتناب  ریسک  از  که 
کارکرد  شده  موفق  تاکنون  تحقیقاتی  تیم  می شناسند.« 
الگوریتم را در شبیه سازی های رایانه ای روی روبات ها و موانع 



دانش بنیان  شماره سی ام اسفند ماه 1397

94

به نمایش بگذارد. در قدم بعدی تیم قصد دارد با پژوهش 
بیشتر سرعت و دقت فسترون را افزایش دهد. هدف آن ها 
استفاده از این الگوریتم در انجام جراحی به وسیله روبات ها و 
همچنین امکان استفاده از این الگوریتم در انجام امور منزل 

به وسیله روبات هاست.

ترکیبی برای فراموشی بهتر در کامپیوترها
حتی با وجود پیشرفت های چشمگیر در طراحی و ساخت 
مانند  زیستی  سیستم های  امروزی،  مدرن  کامپیوترهای 
ابردستگاه های یادگیری به گونه  مغز آدمی هنوز به عنوان 
بتوانند  امیدوارند  پژوهشگران  می کنند.  کار  شگفت انگیزی 
در  که  مکانیسم هایی  مشابه  صورت  به  که  بیابند  موادی 
طبیعت اتفاق می افتد عمل کنند و به عنوان مثال با روشی 
که شبیه مغز باشد، داده ها را گرفته و پردازش کنند تا به این 

ترتیب بتوان کامپیوترهایی هوشمندتر ساخت. 
پژوهشگران در آزمایشگاه ملی انرژی آرگون در ایاالت متحده 
در همکاری با سه دانشگاه دیگر و همچنین آزمایشگاه ملی 
بوک هیون پژوهشی را انجام دادند که در آن بر اساس الهام 
گرفتن از فرایند فراموشی در مغز، چگونگی دور ریخته شدن 
داده های غیر ضروری را به وسیله این ارگان حیاتی بدن که 
با هدف فراهم سازی فضای الزم جهت ذخیره سازی اطالعات 
این  نتایج  قرار دادند.  بررسی  جدید صورت می گیرد، مورد 
آنالیزها به ساخته ترکیبی منتهی شد که می تواند به آرامی 
چیزهایی را فراموش کند! پژوهشگران شبیه  سازی پیچیده 
ابر کامپیوتری و ویژگی های ساختاری این ترکیب را که به 
کمک اشعه ایکس به دست آمده بود، با یکدیگر تلفیق کردند 
که می تواند روزی پایه پردازش الهام گرفته شده از طبیعت 
پژوهشگران  از  یکی  سانکارانارایانا،  امانیان  سابر  گیرد.  قرار 
این مطالعه، می گوید:  از محققان  و  آرگون  آزمایشگاه ملی 
»فضای ذخیره سازی داده ها در مغز محدودیت دارد و تنها 
را  اطالعات  از  گسترده ای  مجموعه  می تواند  مغز  که  علتی 
ذخیره و پردازش کند، وجود قابلیت فراموشی آن است. بسیار 
دشوار خواهد بود اگر قرار باشد ماده غیر زنده طراحی شود 
که از الگویی مشابه فراموشی مغز برخوردار است، اما ترکیب 
خاصی که ما در آزمایشگاه مشغول مطالعه هستیم، می تواند 

چنین رفتاری را تقلید کند.« 
این ترکیب پروسکایت کوانتومی نام دارد و به گونه ای ساده تر 
آنچه را که در فرایند فراموشی در سطح الکترونیکی ممکن 
اتفاق بیفتد، نشان می دهد. پروسکایت در آزمایشگاه  است 
به ورود و خروج مستمر پروتون ها به ساختارش یک پاسخ 
سازگار نشان می دهد؛ چیزی شبیه به فرایندی که در مغز 
نسبت به محرک های برگشت پذیر اتفاق می افتد. زمانی که 
یک  ترکیب  این  ساختاری  شبکه  از  پژوهشگران  ابتدا  در 
پروتون را اضافه یا کم کردند، ساختار اتمی پروسکایت به 
صورت چشمگیری منبسط و منقبض شد تا بتواند فرایندی 
به نام تنفس شبکه ای را تحمل کند. زمانی که این پدیده به 
پیدا کرد،  تکامل  رفتار پروسکایت  تکرار شد  صورت مداوم 
به این صورت که نرخ تنفس شبکه ای کمتر شد و در واقع 
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ورود پروتون دیگر به انبساط چشمگیر در این ترکیب منجر 
الگوی  که  پژوهش  این  محققان  از  یکی  ژو  هوآ  نمی شد. 
رفتاری این ترکیب را با کمک تصویربرداری اشعه ایکس در 
می گوید:  کرده،  مشخص  آرگون  پیشرفته  منبع  آزمایشگاه 
»در نهایت پروسکایت به جایی می رسد که اضافه یا کم شدن 
بر رفتارش نخواهد داشت. درست مشابه  تاثیری  پروتون ها 
زمانی که کسی برای اولین بار از سر خوردن روی یک سطح 
لیز بسیار می ترسد اما هر دفعه که این کار تکرار شود ترس 
او کاهش می یابد و بی تفاوتی نسبت به سر خوردن می رسد. 
پروتون ها  شدن  کم  و  اضافه  به  ترکیب  پاسخ  با  همزمان 
قابلیت مقاومت الکتریکی به گونه ای شدید تحت تاثیر قرار 
می گرفت. رفتاری که بر پایه آن می توان این ترکیب را به 
نکته  کرد.  برنامه ریزی  کامپیوتر  یک  مشابه  موثر  گونه ای 
کلیدی اضافه کردن تعداد مناسبی از پروتون هاست. به بیان 
دیگر یک پژوهشگر می تواند با گذاشتن و برداشتن پروتون ها 
شدت  و  الکتریکی  مقاومت  میزان  ترکیب  این  ساختار  در 

جریان عبوری را تنظیم کند.« 
ترکیباتی  عالقه مندند  بسیاری  پژوهشگران  امروزه 
غیر سیلیکونی خلق کنند مانند پروسکایت که قابلیت کاربرد 
در سیستم های پردازشی داشته باشند. یکی از دالیل مهم آن 
راندمان انرژی است. دانشمندان می توانند از پروسکایت برای 
یادگیری و درک ماشین ها استفاده کنند. همچنین این امکان 
وجود دارد که از مزایای پروسکایت برای طراحی مدل های 
پردازش کننده با پیچیدگی باالتر و مشابه سیستم های زیستی 
استفاده شود. ژو می گوید: »این شبیه سازی ها رابطه نزدیکی 
نوین  الگوریتم های  الهام بخش  و  دارد  پژوهشی  نتایج  با 
ماشین ها  یادگیری  و  پایه هوش مصنوعی  که  بود  خواهند 
الگوریتم های  و  پروسکایت  ترکیب  گرفت.  خواهند  قرار 
شبکه عصبی مجازی که بر پایه آن ساخته خواهد شد در 
توسعه موثرترین هوش مصنوعی منجر می شود؛  به  نهایت 
سیستم هایی که می توانند هویت را بر اساس چهره تشخیص 
دهند، مانند مغز انسان تصمیم گیری داشته باشند و دالیلی 

برای تصمیمات خود برشمارند.« 
دیگری  ترکیبات  یافتن  برای  به مطالعات خود  پژوهشگران 
که ویژگی های مشابه مغز آدمی نشان می دهند و همچنین 
روش هایی جهت برنامه ریزی این ترکیبات ادامه می دهند. در 
نهایت بر خالف سیلیکون که ساختار الکترونیکی آن به آسانی 
درک  است  توصیف  قابل  کامپیوتری  مدل های  کمک  با 
پروسکایت نیازمند شبیه سازی های پیچیده و سنگین رایانه ای 
است تا الگوی رفتاری آن را در زمان ورود و خروج پروتون ها 
»چار چوب  می گوید:  سانکارانارایانا  شود.  داده  تشخیص 
کالسیک در مورد این سیستم پیچیده قابل کاربرد نیست. 
اثرات کوانتومی غالب هستند و بنابراین به شبیه سازی های 
خروج  و  ورود  چگونگی  تا  است  نیاز  کامپیوتری  پیچیده 
پروتون ها را به درون این ساختار بسنجیم.« انجام پژوهش های 
جامع این چنینی یکی از ویژگی های منحصربه فرد آزمایشگاه 
و  داده ها  به راحتی  دانشمندان  که  جایی  است؛  آرگون  ملی 

منابع خود را به اشتراک می گذارند.



دانش بنیان  شماره سی ام اسفند ماه 1397

96

کارآفرینی
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هدف نمایشگاه
خط مشی نمایشگاه کار بر یک رویکرد چندوجهی استوار 
از  شکل  پرمنفعت ترین  و  موثرترین  به  را  آن  که  است 
فرایند استخدام نیروی انسانی تبدیل می کند. هر شرکت 
یا سازمانی نیاز دارد کارکنان خود را با یک رویکرد جامع 
و  کفایت  براساس  نهایت  در  و  مختلف  وجوه  مبنای  بر  و 
خط  براساس  کار  نمایشگاه  و  کند  استخدام  آن ها  لیاقت 
مشی خود شرایط الزم برای این فرایند را برای متقاضیان 

ایجاد می کند.
نمایشگاه کار به کارفرمایان اجازه داشتن ارتباط مستقیم 
و رودرو با متقاضیان را می دهد که موثرترین روش برای 
برای  انسانی مناسب است. راه های مختلفی  نیروی  یافتن 
دریافت رزومه وجود دارد اما اکثر اوقات، رزومه دریافت شده 
از طرف شما منعکس کننده کیفیت و شایستگی متقاضی 
نیست. چه تعداد از متقاضیان طی فرایند انتخاب و بررسی 
نمی تواند  رزومه  حقیقت  در  می افتند؟  قلم  از  رزومه ها 
مهارت های ارتباطی، شخصیت و دیگر جنبه های متقاضیان 
را نشان دهد. ارتباط اول باعث بروز تفاوت های هر فرد با 
محل  در  متقاضیان  مستقیم  مالقات  با  می شود.  دیگران 
مالقات  می بینند،  را  کارجویان  کارفرمایان،  نمایشگاه، 
باعث  همین  می نشینند.  صحبت  به  آن ها  با  و  می کنند 
می شود که آن ها را به گونه ای به خاطر بسپارند که به هیچ 

شکل دیگری این امکان وجود نخواهد داشت.
با این که رزومه همچنان به عنوان یک سند کلیدی باقی 
کمک  به  متقاضیان  انتخاب  فرایند  طی  که  ماند  خواهد 
آن  براساس  متقاضیان  حقیقت  در  و  می آید  کارجویان 
در  آمده  وجود  به  ارزش  نباید  اما  می شوند،  ارزش گذاری 
ارتباط رو در رو را از نظر دور داشت. در اکثر اوقات، شانس 
در  استخدام،  فرایند  بعد  مرحله  به  رفتن  جهت  فرد  یک 
روی  در  رو  ارتباط  مبنای  بر  فقط  و  دقیقه  دو  از  کمتر 

بین  این  در  که  بود  خواهد  کارفرمایان  با  انسانی  نیروی 
این  به  نمی کند.  ایفا  را  نقشی  هیچ  نیز  متقاضیان  رزومه 
و  رو  رو در  ارتباط  تاثیر  به  به راحتی می تواند  فرد  ترتیب 
این  در  متقاضی  برای  شده  ایجاد  فرصت های  و  مستقیم 

رابطه در محل نمایشگاه پی ببرد.
اما اهداف کلی برای حضور یک سازمان در این نمایشگاه 

چه مواردی را شامل می شود؟ این اهداف عبارتند از: 
عالقه  برانگیختن  و  باکیفیت  انسانی  نیروی  استخدام   -
توسعه  و  حرفه ای  اهداف  آوردن  دست  به  در  متقاضیان 

مشاغل
- ارتقای برند کارفرمایی

- برقراری یک ارتباط مستقیم و رو در رو با متقاضیان
- توسعه و ارتقای سازمان، موقعیت های شغلی ارائه شده، 

محیط کاری و ارزش ها و نیازها
- افزایش آگاهی عمومی و تخصصی در رابطه با محصوالت 

و خدمات
کارفرمایان در این نمایشگاه درمی یابند که چرا نمایشگاه 
کار و کارگاه های تخصصی آن موجب صرفه جویی در زمان، 
منابع و بودجه می شود. می آموزند چگونه می توانند بخشی 
با  باشند و  انسانی  نیروی  از یک استراتژی کلی استخدام 
مشارکت در نمایشگاه کار، می توانند از منافع یک محیط 
بهره  مختلف  روش های  با  انسانی  نیروی  استخدام  پویای 
 ببرند. به هر حال آینده هر شغلی به کارمندان آن وابسته 
نیازهای  برآورده کردن  آماده  با کسانی که  است. مالقات 
کاری آینده آن سیستم باشند، نکته کلیدی و مهمی است.

طرحی که به هشت سال پیش برمی گردد
شریف خانی  دکتر  نمایشگاه،  این  برگزاری  از  پیش 
دکتر  ایران،  کار  نمایشگاه  دومین  خبری  نشست  در 
شریف خانی، دبیر این رویداد و عضو هیئت علمی دانشگاه 
ملی  نمایشگاه  برگزاری  بود: »طرح  صنعتی شریف، گفته 

ان ه اکر ا�ی
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 نیما ساختمانگر

یافتن حلقه مفقوده
یکی از معضالت مهم شرکت های دانش بنیان کشف و جذب نیروهای انسانی کارآمد است. افرادی که 

توانایی های بالقوه ای دارند اما فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده اند. شرکت ها از سختی پیدا کردن نیروی 
انسانی کارآمد سخن می گویند و افراد توانمند از نبود فرصت های کاری مناسب ناالنند. چه سیستم 
و سازوکاری باید به وجود آید تا بتواند این دو گروه را به یکدیگر وصل کند؟ آن حلقه مفقوده چطور 

ایجاد می شود؟ در راستای پاسخ به همین سواالت بوده است که با باز شدن باب گفتمان علم و فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان، نمایشگاه ها و جشنواره های مختلفی طی چند سال اخیر برگزار شده اند. یکی از این 

نمایشگاه ها، نمایشگاه کار ایران است که دومین دوره خود را در اوایل بهمن سال جاری برگزار کرد.
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دوره  اولین  و  برمی گردد  پیش  سال  حدود هشت  به  کار 
شد.  برگزار  شریف  صنعتی  دانشگاه  در   1390 سال  آن، 
هدف این بود که فارغ التحصیالن دانشگاه برای یافتن شغل 
به سادگی فرصت  با رشته تحصیلی شان  و مرتبط  مناسب 
انتخاب داشته باشند و بتوانند با کارفرمایان مختلف تعامل 
کنند. از طرف دیگر صاحبان صنایع هم به  طور مستقیم 
و  کنند  دانشگاه مصاحبه  در  تربیت شده  انسانی  نیروی  با 
انتخاب بهینه انجام دهند. چراکه تا پیش از آن واحد منابع 
مدت ها  شغلی،  فرصت  هر  برای  بود  مجبور  آن ها  انسانی 
میان عده کثیری جست و جو کند. این رویداد دو، سه روزه 
فرصت مغتنمی است برای صاحبان کسب وکارها تا خیل 
عظیمی از کارجویان را ببینند، رزومه هایشان را بررسی و 

بهترین هایشان را گزینش کنند.«
او با اشاره به این که در هر دوره از نمایشگاه، اقبال صنایع 
و نیز فارغ التحصیالن دانشگاه های مختلف برای شرکت در 
آن رشد چشمگیری داشته، گفته بود: »بر همین اساس، 
از سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که ابعاد این رویداد 
دیگر از قواره فیزیکی دانشگاه فراتر رفته و الزم است آن 
را در مکان وسیع تری برگزار کنیم. سال گذشته در اولین 

شرکت حضور  به صد  نزدیک  ایران،  کار  بزرگ  نمایشگاه 
جذب  قطعی  صورت  به  را  نفر   500 از  بیش  و  داشتند 
کردند. ضمن این که تعداد بیشتری هم بعد از نمایشگاه به 
کار گرفته شدند. این نشان می دهد که چه ظرفیت باالیی 
در حوزه نیروی انسانی متخصص و آماده کار و همچنین 
حلقه گمشده،  اما  دارد؛  وجود  کارفرمایان  از سوی  تقاضا 
اتصال بین این دو بوده است. همین ما را دلگرم کرد که 
به حرکتمان ادامه دهیم و نمایشگاه را در ابعاد بزرگ تری 
بازدیدکننده  ده هزار  از  بیش  قبل  دوره  در  کنیم.  برگزار 
داشتیم. مهرماه گذشته، نهمین نمایشگاه کار شریف را هم 
این رویداد، 15  برگزار کردیم. در  با موفقیت در دانشگاه 
عرضه  کاری  ظرفیت   510 شغلی،  گروه   32 در  مجموعه 
کردند که آمار ما نشان می دهد از زمان برگزاری تاکنون 
نفر  از 400  و بیش  تمام وقت  به صورت  نفر  از 200  بیش 
به طور پاره وقت مشغول به کار شده اند. این آمارها همان قدر 
که برای ما دلگرم کننده است، می تواند برای سیاستگذاران 
حوزه اشتغال هم مفید باشد. خوشبختانه ما روابط خوبی 

هم با وزارت کار داریم.«
به گفته دبیر نمایشگاه در دوره  گذشته بیش از 65 درصد 
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از بازدیدکنندگان بین 23 تا 30 سال داشتند و حدود 90 
درصد دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند. 
همچنین حدود 3 درصد آن ها مدرک دکتری داشتند. او 
همچنین گفته بود: »یکی از پرسش های مهم و همیشگی 
نیروی کار  اهمیت سابقه کار در جذب  کارجویان، میزان 
است. آمارهای نمایشگاه ما نشان می دهد که 20 درصد از 
بازدیدکنندگان بدون سابقه کار بوده اند و 24 درصد کمتر 
از دو سال سابقه داشته اند. 30 درصد آنان دو تا پنج سال 
و 26 درصدشان هم باالی پنج سال سابقه کار داشته اند. 
دارند  یا شغل  نمایشگاه  بازدیدکنندگان  از  بسیاری  یعنی 
و دنبال شغل بهتر می گردند یا متاسفانه شغل خود را از 
دست داده اند و با وجود سوابق و کار مفید، در حال حاضر 
استفاده ای از آنان نمی شود. این خبری خوب برای صنایع 
و کسب وکارهاست که در نمایشگاه افراد باتجربه و کاربلد 
به آن ها مراجعه می کنند؛ و البته هشداری برای آمارگیران 

و سیاستگذاران دولت است.«
دبیر نمایشگاه سپس به عنوان یکی از مزیت های نمایشگاه، 
به این نکته اشاره کرده بود که بازدیدکنندگان می توانند 
در این نمایشگاه با محیط و فضای کاری واقعی شرکت ها 

با  تنها  که  است  امکانی  این  شوند.  آشنا  سازمان ها  و 
استفاده از وبسایت های کاریابی و سامانه های آنالین ارسال 
رزومه به دست نمی آید. مثال اکثر افراد روزانه از خدمات 
اما  استفاده می کنند  روبیکا  و  اسنپ  مثل  اپلیکیشن هایی 
نمی دانند چه نوع اشخاصی در این مجموعه ها مشغول به 
کار هستند، زمان آمد و رفتشان و دیسیپلین سازمانی شان 
چیست. برخی از این شرکت ها مدلی از محیط کاری شان 
را عینا در نمایشگاه برپا می کنند که از جذابیت های این 

رویداد است. 
او در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره این که آیا در 
نمایشگاه عقد قرارداد هم انجام می شود، پاسخ داده بود: »با 
توجه به این که خدمات این رویداد رایگان است، تعهدی از 
کارفرمایان در روند جذب گرفته نمی شود و دخالتی هم در 
روند استخدام نخواهیم داشت؛ اما قطعا برای کارفرمایانی 
دارند،  بهتری  استخدامی  روال  و  بیشتر  نیروی  که جذب 
امتیازهای ویژه ای در نظر گرفته ایم. همچنین آن هایی را 
که بعد از استخدام، محیط و شرایط بهتری برای کارجوها 

مهیا کرده اند، از نظر دور نمی داریم.«
خبرنگار دیگری درباره وجه تمایز این دوره با اولین نمایشگاه 
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استارت آپ ها  برای  گرفته شده  نظر  در  امتیازهای  نیز  و 
پرسیده بود و جواب پویان دالوری، مدیر اجرایی نمایشگاه، 
چنین بود: »سالن پردیس در طبقه باالی نمایشگاه با قیمت 
مناسب در اختیار استارت آپ ها قرار گرفته است.« همچنین 
او از تنوع شغلی بیشتر این دوره و نیز اضافه شدن برخی 
عناوین شغلی جدید، به  عنوان مزیت مهم دومین نمایشگاه 
کار ایران یاد کرده و گفته بود در دومین نمایشگاه کار ایران 
سه شرکت بین المللی از عربستان، ترکیه و انگلستان هم در 

این رویداد شرکت کرده اند.
نمایشگاه  برگزاری  به  محدود  تنها  ایران  کار  نمایشگاه  البته 
مارکتینگ  دیجیتال  عناوین  با  آموزشی  کارگاه  چند  و  نبود 
کامپلکس، راه رسیدن به اشتغال قطعی در مجموعه های بزرگ 
ارتباط  کنیم؟،  شروع  کجا  از  موثر،  تبلیغاتی  کمپین  داخلی، 
موثر در مسیر توسعه فردی و شغلی، چند بازی جذاب مدیریتی 

و راه خودتو پیدا کن توسط اساتید مجرب برگزار شد.

از زبان کارآفرینان
داشت،  حضور  رویداد  این  در  که  شرکت هایی  از  یکی 
فرهنگ  ویژگی های  مهم ترین  که  بود  یکتانت  شرکت 
یکتانت  »محیط  می کند:  روایت  چنین  را  خود  سازمانی 
ویژگی هاي خوب زیادي دارد مثال سرشار از انرژي مثبت 
اعضاي  همه  در  یادگیري  و  پیشرفت  به  اشتیاق  و  است 
و  مسئولیت پذیري  روحیه  همچنین  و  می شود  دیده  تیم 
کار تیمی. اما مهم ترین ویژگی یکتانتی ها همدلی است. ما 

با همکارانمان همیشه خودمان را جاي طرف  در برخورد 
مقابل قرار می دهیم و سعی می کنیم از زاویه دید آن ها هم 
به مسئله نگاه کنیم. این باعث می شود بهتر طرف مقابل را 
درک کنیم و مشکل آن ها را مشکل خودمان بدانیم و در 
نهایت همه تالشمان را در رفع آن مشکل بکنیم. نمایشگاه 
جوان،  نسل  با  صحبت  و  آشنایی  برای  فرصتی  نیز  کار 
پرانرژی و جویای کار است. این ارتباط دوطرفه به شناخت 
بیشتر دغدغه ها و توانمندی های کارجویان منتهی می شود. 
همچنین کارگاه هایی که توسط شرکت ها در نمایشگاه کار 
برگزار می شود، کمک شایانی به انتقال تجربیات به نسل 
جدید می کند. یکتانت از این فرصت برای معرفی بهتر خود 

و جذب استعداد های جوان بهره می جوید.«
علی قاسم خانی، مدیر ارشد منابع انسانی اسنپ، نیز درباره 
»در  داشت:  عنوان  چنین  شرکت  این  سازمانی  فرهنگ 
سازمانی  ارزش های  را  اسنپ  سازمانی  فرهنگ  حقیقت 
داریم  سازمانی  ارزش  اسنپ   11  در  ما  می کند.  تعریف 
در  دارد.  زیادی  بسیار  اهمیت  برایمان  آن ها  تک تک  که 
کنار  در  ارزش ها  تمام  که  دارد  وجود  اعتقاد  این  اسنپ 
شکل  خوب  سازمانی  فرهنگ  یک  می شوند  باعث  هم 
بگیرد. در واقع می توان تشبیه کرد که 11 ارزش سازمانی 
و  فوتبال هستند که در کنار هم  بازیکن  اسنپ مثل 11 
آن ها  از  یکی  اگر  و  بگیرند  نتیجه  می توانند  تیمی  کار  با 
سعی  هم  ما  نمی شود.  کسب  دلخواه  نتیجه  قطعا  نباشد، 
می کنیم با محوریت دادن به ارزش های سازمانی در تمام 
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امور و کارهای روزانه ، فرهنگ درستی را در سازمان شکل 
سازمانی  ارزش های  صحیح  اجرای  با  نهایت  در  دهیم. 
مدنظرمان  دیدگاه  و  ماموریت   هدف،  می توانیم  که  است 
را پیاده سازی کنیم. همچنین ما در اسنپ سعی کردیم 
برای موقعیت های شغلی مختلف، ویژگی های مشخصی را 
را  می خواهیم  که  نیروهایی  آن  اساس  بر  و  کنیم  تعریف 
جذب کنیم و در موقعیت های شغلی مورد نظر قرار دهیم. 
بسیار مهم است که بدانیم چه شخصی با چه ویژگی ها و 
شایستگی هایی را باید در یک موقعیت شغلی جذب کنیم. 
برای هر موقعیت شغلی، ویژگی هایی  ابتدا  این منظور  به 
تعریف می شود و پس از آن افراد واجد شرایط را بررسی 
می کنیم. افراد حائز شرایط در زمان مصاحبه و با روش های 
در  و  می شوند  بررسی  دارد  وجود  اسنپ  در  که  ارزیابی 
می توانند  افراد  شایستگی ها،  با  انطباق  صورت  در  نهایت 
وارد اسنپ شوند و عضوی از خانواده پرجمعیت ما باشند 
که این باعث افتخار ما خواهد بود. نکته مهمی که شرکت ها 
و کارآفرینان باید به آن توجه کنند این است که کشور ما 
پر از استعداد است؛ کسانی که منتظر هستند فرصتی به 
نباید  البته  اثبات کنند.  را  بتوانند خود  تا  داده شود  آنان 
این مسئله را فراموش کنیم که این افراد اغلب سن کمی 
چندان  است  ممکن  اندک  کاری  تجربه  دلیل  به  و  دارند 
می شود  باعث  مسئله  این  نباشند.  آشنا  سازمانی  رفتار  با 
رفتار  نحوه  با  تا  باشند  داشته  زمان  به  نیاز  افراد  این  که 
و برخورد درست در یک سازمان آشنا شوند که این روند 

پس از گذشت زمان و کسب تجربه در محیط کاری اتفاق 
می افتد. البته مراکزی وجود دارد که می توان با مراجعه به 
آن ها و گذراندن دوره های تخصصی، بهتر و آسان تر وارد 
محیط های کاری شد. امیدوارم که کارآفرینان و افرادی که 
بتوانند  دارند،  مختلف حضور  وکسب و کارهای  حوزه ها  در 

فرصت شکوفایی را به این استعدادهای جوان بدهند.«

درباره نمایشگاه
معتبر  سازمان  صد  از  بیش  نمایشگاه،  از  دوره  این  در 
دیجی کاال،  اسنپ،  اول،  همراه    ،BAT PARS جمله  از 
پارس حیات، صافوال بهشهر، همکاران سیستم، استیل  البرز، 
بیمه  پرداخت، هایپرمی،  کوبل  دارو، دکتر عبیدی، آسان 
شاتل،  خبره،  اطالعات  فناوران  مفید،  کارگزاری  سامان، 

تیپاکس، فومن شیمی و... حضور داشتند.
بهمن ماه  ششم  تا  چهارم  که  ایران  کار  نمایشگاه  دومین 
)بوستان  تهران  شهرداری  نمایشگاهی  مجتمع  در   1397
شرکت های  از  حمایت  راستای  در  شد،  برگزار  گفتگو( 
از  یکی  گذشته  سال  همانند  دانش بنیان،  و  استارت آپی 
سالن ها را به این شرکت ها اختصاص داد که این شرکت ها 
می توانستند با 50 درصد تخفیف در این دوره از نمایشگاه 

حاضر شوند.
حضور در این نمایشگاه فرصتی منحصربه فرد برای حضور 
در کنار برترین سازمان های کشور با هدف معرفی شرکت 

و استخدام بهترین نیروها بود.
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درباره جشنواره
ــار  ــرای اولین ب ــال 1387 ب ــران در س ــنواره وب ای جش
ــی  ــدف معرف ــا ه ــلیله و ب ــایان ش ــط ش ــران توس در ای
ــن وبســایت های فارســی بنیانگــذاری شــد و پــس  برتری
ــا  ــخصی و ب ــورت ش ــه ص ــزاری ب ــال برگ ــن س از چندی
توجــه بــه رشــد بســیار بــاالی شــرکت کنندگان در ایــن 
ســال ها، مدیریــت آن بــه کانــون کارآفرینــی ایــران 

واگــذار شــد.
در  نیــز  ایــران  موبایــل  نرم افزارهــای  جشــنواره 
در  بزرگ تریــن جشــنواره  عنــوان  بــه  ســال 1391 
زمینــه اپلیکیشــن های تلفــن همــراه توســط میــالد 
ــان  ــد و از هم ــزار ش ــی برگ ــن برات ــوش و محس احرام پ
ــوان  ــرای کســب عن ــل ب ــدا هــزاران اپلیکیشــن موبای ابت
رقابــت  ایــن  در  ایــران  موبایــل  نرم افــزار    بهتریــن 

کردنــد. ثبت نــام 
جشــنواره  و  ایــران  وب  جشــنواره  برگزار کننــدگان 
نرم افزار هــای موبایــل ایــران از ســال 1392 تصمیــم 
گرفتنــد تــا بــه منظــور هم افزایــی بیشــتر، دو جشــنواره 
ــاله  ــه س ــس از آن، هم ــد و پ ــام کنن ــر ادغ ــا یکدیگ را ب
ــوزه  ــران در ح ــداد ای ــن روی ــزاری بزرگ تری ــاهد برگ ش

ن دوره جشنواره وب  زدمه�ی در �ی

ان چه گذشت؟ یل ا�ی و مو�ب

 آنا شمس

نمایش اقتدار 
استارت آپی 

جشنواره وب و موبایل ایران با ده ها هزار شرکت کننده، 
به عنوان بزرگ ترین عرصه رقابت میان وبسایت ها 
و نرم افزار های موبایل ایرانی در گروه های مختلف 

شناخته می شود و از ابتدای زمان تاسیس توانسته 
است نقش مهمی در رشد کیفیت و جایگاه 

حوزه وب و موبایل در میان مردم داشته باشد. 
جشنواره ای که اختتامیه یازدهمین دوره آن در 

روزهای پایانی بهمن ماه برگزار شد و از برگزیدگان 
در بخش های مختلف آن تجلیل به عمل آمد.
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ــذاران  ــنهاد بنیانگ ــر پیش ــا ب ــتیم. بن ــل هس وب و موبای
ــال  ــداد از س ــن روی ــران، ای ــل ای ــنواره وب و موبای جش
1394 توســط انجمــن صنفــی کســب و کار اینترنتــی 
ــی  ــی کســب و کار اینترنت ــن صنف ــود. انجم ــزار می ش برگ
ــال  ــاه س ــه در آذرم ــت ک ــی اس ــکل غیردولت ــک تش ی
1392 بــا هــدف پیگیــری مشــکالت و دغدغه هــای 
صنفــی کســب و کارهای اینترنتــی راه انــدازی شــده اســت.

ــران،  ــل ای ــه جشــنواره وب و موبای ــا اختتامی ــان ب هم زم
کارگاه هــای  و  ســخنرانی ها  از  مجموعــه  ســاله  هــر 
آموزشــی بــه منظــور آمــوزش و انتقــال تجربــه در کنــار 
ــزار  ــر برگ ــایت های برت ــه س ــس ب ــدای تندی ــم اه مراس
کارآفرینــان  میــان  از  معمــوال  می شــود. ســخنرانان 
ــرای  ــیاری ب ــه بس ــوند ک ــاب می ش ــور انتخ ــر کش برت
ــه  ــخنرانی ارائ ــب س ــود را در قال ــات خ ــار تجربی اولین ب
ــذاب  ــم و ج ــکات مه ــی از ن ــود یک ــن خ ــد و ای می کنن

ایــن سخنرانی هاســت.
جشــنواره هــر ســاله در گروه هــای مختلــف، یــک 
ــه  ــا رای داوران ب ــل را ب ــزار موبای ــک نرم اف وبســایت و ی
ــس  ــه آن تندی ــد و ب ــی می کن ــده معرف ــوان برگزی عن
ــران  ــل ای ــزار موبای ــن نرم اف ــا برتری ــایت ی ــن وبس برتری
و  افتخــار در حــوزه وب  بزرگ تریــن  عنــوان  بــه  را 
ــر بخــش داوری،  موبایــل ایــران اهــدا می کنــد. عــالوه ب
در بخــش دیگــری از جشــنواره کــه تحــت عنــوان نــگاه 
مردمــی برگــزار می شــود، وبســایت یــا نرم افــزار موبایــل 
برگزیــده توســط آرای تمامــی کاربــران دنیــای مجــازی 
محبوب تریــن  بخــش  ایــن  در  می شــود.  انتخــاب 
ــا  ــط صده ــران توس ــل ای ــزار موبای ــا نرم اف ــایت ی وبس

ــود. ــاب می ش ــی انتخ ــزار رای مردم ه

ثبت نام بیش از پنج هزار 
وبسایت و نرم افزار موبایل

ــنواره وب و  ــر جش ــذار و دبی ــوش، بنیانگ ــالد احرامپ می
موبایــل ایــران، بــا بیــان این کــه جشــنواره وب و موبایــل 
ایــران هرســاله برگــزار می شــود و بهتریــن اپلیکیشــن و 
ــار کــرد:  ــد، اظه ــی می کن وبســایت های فارســی را معرف
ــل  ــزار موبای ــزار وبســایت و نرم اف »امســال حــدود پنج ه
در یازدهمیــن جشــنواره وب و موبایــل ثبت نــام کردنــد. 
بیــش از 2500 اپلیکشــین موبایــل و بیــش از 2400 
ــه  ــود ک ــنواره ب ــده در جش ــار ثبت ش ــزو آث ــایت ج وبس
ــروه  ــر گ ــه ه ــروه، ب ــدود 70 گ ــن ح ــوع در بی در مجم
تندیس هــای برترین هــا اهــدا شــد. در نتیجــه ایــن 
ــایت ها  ــن وبس ــت بی ــه رقاب ــن عرص ــنواره بزرگ تری جش
و اپلیکیشــن های فارســی بــود. در هــر گــروه، پنــج 
ــر  ــه در ه ــد ک ــا بودن ــی برترین ه ــرای معرف ــدا ب کاندی
انتخاب هــای  و  داوران  شــورای  انتخاب هــای  گــروه، 
در  تندیــس   75 مجموعــا  و  شــد  تجلیــل  مردمــی 
اختتامیــه ایــن جشــنواره اهــدا شــد. حــدود 20 گــروه در 
بخــش موبایــل و حــدود 55 گــروه در بخــش وبســایت ها 

داشــتیم کــه اســامی آن هــا از طریــق ســایت جشــنواره 
معرفــی شــده اســت.«

ایــران  موبایــل  و  وب  جشــنواره  دبیــر  و  بنیانگــذار 
ــران  ــتارت آپی ای ــتم اس ــای اکوسیس ــرد: »فض ــد ک تاکی
ــدوار  ــه امی ــرده ک ــادی ک ــد زی ــر رش ــال های اخی در س
هســتیم همچنــان ادامــه داشــته باشــد چراکــه توســعه 
ــد و  ــهیل می کن ــان ها را تس ــی انس ــا، زندگ ــن کاره ای
ــد رو  ــده، رون ــال های آین ــال و س ــتیم امس ــدوار هس امی

ــیم.« ــته باش ــنواره داش ــدی در جش ــه رش ب
ــه  ــا اشــاره ب ــران ب ــل ای بنیانگــذار جشــنواره وب و موبای
این کــه امســال در جشــنواره شــاهد بودیــم تعــداد 
ــت:  ــت، گف ــده اس ــتر ش ــایت ها بیش ــن ها از س اپلیکیش
»دلیــل ایــن پیشــرفت افزایــش ســرعت اینترنــت و 
تعــداد تلفن هــای همــراه هوشــمند اســت کــه ظرفیــت 
باالیــی را بــرای کار در ایــن عرصــه فراهــم کــرده اســت.«
وی بــا بیــان این کــه رویکــرد امســال جشــنواره حمایــت 
از کســب و کارها در شهرســتان بــود، ابــراز کــرد: »از 
امســال بخــش جدیــدی بــه جشــنواره اضافــه شــد و آن 
ــوزش  ــه آم ــاز ب ــه نی ــت ک ــانی اس ــت از کس ــم حمای ه
ــرای  ــان ب ــون توم ــدم 43 میلی ــتین ق ــد و در نخس دارن
مــدارس شــیرآباد در سیســتان و بلوچســتان جمــع 
ــا آن شــش مدرســه تجهیــز خواهــد شــد  کردیــم کــه ب
ــا  ــود و ب ــن حرکــت خواهــد ب ــرای ای ــی ب و شــروع خوب
ــنواره  ــا جش ــتری ت ــای بیش ــی پروژه ه ــکاری جمع هم

ــت.« ــم داش ــدی خواهی بع

ویژگی های جشنواره امسال 
از نگاه یک داور

رضــا جمیلــی، یکــی از داوران یازدهمیــن دوره جشــنواره 
وب و موبایــل ایــران دربــاره ویژگی هــای ایــن دوره 
از جشــنواره بــه دانش بنیــان گفــت: »در ایــن دوره 
و  شــرکت کننده ها  تنــوع  شــاهد  مــا  جشــنواره  از 
مهمان هــا و پنلیســت ها بودیــم کــه می شــود ایــن 
ــوآوری و  ــی سیســتم ن ــدل واقع ــد و مع مســئله را برآین
ــوع  ــه در مجم ــز این ک ــت. ج ــران دانس ــتارت آپی ای اس
حــدود پنج هــزار وبســایت و اپلیکیشــن در ایــن جشــنواره 
ــام کــرده بودنــد و داوری شــدند، تنــوع موضوعــی  ثبت ن
آن هــا هــم قابــل تامــل بــود کــه در بســیاری از حوزه هــا 
فعالیــت داشــتند. در ایــن جشــنواره از بزرگ تریــن 
تــا ســایت ها و اســتارت آپ هایی کــه  اســتارت آپ ها 
ــام  ــد، ثبت ن یــک مــاه قبــل از جشــنواره راه افتــاده بودن

ــد.« کردن
ــد داوری جشــنواره  ــه در رون ــه مهمــی ک ــاره نکت او درب
»کســب و کارهای  افــزود:  اســت،  کــرده  مشــاهده 
اســتارت آپی ایــران در حــال عبــور از یکســری مشــکالت 
ــد مثــل  ــج می بردن بدیهــی اســت کــه همیشــه از آن رن
طراحــی یــا تعریــف درســت ســرویس. آن هــا کم کــم بــه 
ــود  ــن نکتــه مهمــی ب ــوغ نســبی می رســند و ای یــک بل



دانش بنیان  شماره سی ام اسفند ماه 1397

105

ــودم.«  کــه در جشــنواره امســال شــاهد آن ب
ــی  ــه ســخنرانی ها و پنل هــای خیل ــن ب ــی همچنی جمیل
ــی از  ــت: »یک ــرد و گف ــاره ک ــد، اش ــزار ش ــی برگ خوب
ــل  ــود. پن ــت ب ــه شکس ــورد تجرب ــم در م ــای مه پنل ه
ــرم  ــه نظ ــردم و ب ــزار ک ــودم آن را برگ ــه خ ــری ک دیگ
جــدای از کیفیــت محتــوا، عنــوان آن مهم تــر بــود، 
کــه  بــود  اســتارت آپی  اکوسیســتم  تاریــخ  دربــاره 
ــری و  ــلمان جری ــران، س ــی ای ــن وبالگ نویس درآن اولی
یکــی از پیشکســوتان اکوسیســتم اســتارت آپ در ایــران 
ــتند و در  ــرکت داش ــازاده در آن ش ــر آق ــی جهانگی یعن
مــورد تاریخچــه شــکل گیری اکوسیســتم نــوآوری و 

اســتارت آپی در ایــران صحبــت کردیــم.« 
ــتانی  ــده دادس ــا و نماین ــس فت ــس پلی ــت رئی او حمای
ــزان اســتقبال از  ــاره می ــد و درب ــز امیدبخــش خوان را نی
ــول  ــزود: »در ط ــزاری آن، اف ــای برگ جشــنواره در روزه
دو روزی کــه ایــن جشــنواره برگــزار شــد، شــاید چیــزی 
ــد و از  ــه ایــن جشــنواره آمدن در حــدود ســه هزار نفــر ب
ــنواره وب و  ــن دوره جش ــوان یازدهمی ــت می ت ــن جه ای
ــتارت آپی  ــی اس ــن گردهمای ــران را بزرگ تری ــل ای موبای
ــی  ــازی خیل ــن، شبکه س ــر ای ــاف ب ــت. مض ــران دانس ای

ــت.« ــود داش ــادی وج ــای زی ــد و غرفه ه ــی ش خوب
ــس  ــای پ ــه در روزه ــی ک ــاره بازخوردهای ــن داور درب ای
از جشــنواره دریافــت شــده اســت، گفــت: »کامنــت بــد 
ــی وجــود  ــت باالی ــوع رضای ــود و در مجم ــم ب ــی ک خیل
داشــت چــون حــرف دل بچه هــای ایــن حــوزه زده شــد. 
خــود اســتارت آپی ها برخــالف خیلــی از رویدادهــای 
دیگــر فرصــت پیــدا کردنــد حرفشــان را بزننــد. چــه در 

ــه در  ــل، چــه شبکه ســازی ک ــب ســخنرانی، چــه پن قال
ــش داده شــد.« ــا امکان ــه آن ه ــای اســتراحت ب فرصت ه

جمیلــی در پایــان گفــت: »مهم تریــن ویژگــی جشــنواره 
امســال ایــن بــود کــه یــک نمایــش اقتــدار اســتارت آپی 
در بدتریــن شــرایط ممکــن اقتصــادی بــود و ایــن بــرای 
اســتارت آپی ها خیلــی دلگرم کننــده بــود و امیــدوار 

شــدند.«

نگاه ها معطوف به جوانان خالق 
زیست بوم نوآوری است

معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری در یازدهمیــن 
جشــنواره وب و موبایــل ایــران، توجــه ویــژه و ارزشــمند 
ــاوری و  ــش، فن ــان، دان ــه جوان ــری ب ــم رهب ــام معظ مق
اقتصــاد دانش بنیــان را در بیانیــه اخیــر ایشــان بــا 
عنــوان گام دوم انقــالب، یــادآور شــد و گفــت: »عنایــت 
ایشــان بــه جوانــان، دانــش، فنــاوری، نــوآوری و حرکــت 
ــز اهمیــت  ــه حائ ــن بیانی ــان در ای شــرکت های دانش بنی
اســت. ایــن امــر نشــان دهنده اهمیــت بــاالی ایــن 
ــتی  ــری به درس ــم رهب ــام معظ ــت و مق ــات اس موضوع
و بــا دیــدی روشــن، بــر اهمیــت ویــژه جوانــان و 
ــک اقتصــاد درون زا و  ــن ی ــه راه انداخت ــرای ب ــوآوری ب ن
ــن راه، همــان راه  ــد، چراکــه ای ــن تاکیــد دارن ارزش آفری
ــرکت های  ــیر ش ــن مس ــت. در ای ــور اس ــاز کش آینده س
دانش بنیــان و اســتارت آپ ها قــرار اســت مشــکالت 
ــاخت الزم را  ــز زیرس ــت نی ــد و دول ــل کنن ــردم را ح م
ــاخت  ــن زیرس ــی از ای ــه بخش ــد. اگرچ ــم می کن را فراه
ماننــد  مالــی  حمایت هــای  شــامل  اســت  ممکــن 
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ــت  ــای دخال ــه معن ــا ب تســهیالت ارزان قیمــت باشــد ام
ــت. ــوآوری نیس ــی و ن ــت بوم کارآفرین ــت در زیس دول

ســتاری توصیــه ای بــرای فعــاالن اســتارت آپی داشــت و 
بــا تاکیــد بــر این کــه اکوسیســتم بایــد فاصلــه اش را بــا 
دولــت حفــظ کنــد، اظهــار کــرد: »دولتی هــا نبایــد وارد 
ایــن اکوسیســتم شــوند. تمامــی اســتارت آپ های موفــق 
ــاردی گذاشــته اند و  کــه گام در مســیر درآمدهــای میلی
ــد،  ــه می زن ــنتی تن ــب وکارهای س ــن کس ــه بزرگ تری ب
پولــی از دولــت دریافــت  نکرده انــد و راه سعادتشــان 
در حفــظ فاصلــه بــا دولــت اســت. ورود دولــت بــه ایــن 

ــود.  ــد ب ــرب خواه ــت بوم، مخ زیس

هر استارت آپ، خالق یک نوآوری تازه
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری، نقش آفرینــی 
بخــش خصوصــی در ایــن میــدان را یــک ســتون اساســی 
بــرای توســعه زیســت بوم جدیــد دانســت و گفــت: »یــک 
بخــش عمــده ایــن کار ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی 
هســتند. ســرمایه گذارانی کــه بــر اســاس فرهنــگ 
جدیــد، ارزش ســرمایه گذاری روی جــوان خــالق را 
بداننــد و پیش بینــی کننــد بــا ســرمایه گذاری روی 

ــد.« ــرار می گیرن ــی ق ــه جایگاه ــان در چ ــای آن ایده ه
گفــت:  رئیس جمهــوری  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
ــک  ــه ی ــد ب ــتارت آپی بای ــان و اس ــواده دانش بنی »خان
ــت  ــگ نادرس ــد فرهن ــا بتوان ــد ت ــخصی برس ــرم مش ج
پیشــین را متحــول کنــد؛ تحولــی کــه بــر اســاس 
ــود،  ــی ش ــوار تلق ــده ای ناگ ــی پدی ــتخدام دولت آن، اس
ــرود و جامعــه حــل مشــکالتش  خام فروشــی بــه کنــار ب
را در نــوآوری و دســت  بــه کار شــدن بــرای خلــق یــک 

ــد.« ــن ببین ــه و ارزش آفری ــده نوآوران ای

پیش به سوی استارت آپ های فناور
رئیــس ســتاد توســعه فرهنگســازی اقتصــاد دانش بنیــان، 
راه انتخاب شــده توســط فعــاالن جــوان شــرکت های 
دانســت  ســتودنی  را  اســتارت آپ ها  و  دانش بنیــان 
ــا پشــت ســر گــذاردن یــک  ــت اکنــون ب و گفــت: »دول
ــه ایــن کســب وکارها  ســاختار نفتــی صدوچنــد ســاله، ب
ــد  ــگ جدی ــرده اســت و از توســعه فرهن ــدا ک توجــه پی
کارآفرینــی حمایــت می کنــد. صنایــع ســنتی و وابســته 
بــه درآمدهــای نفتــی اگرچــه عظیم الجثــه هســتند 
ــتادگی،  ــا ایس ــا ب ــده اند ام ــه ش ــت فرب ــول نف ــا پ و پ
اســتارت آپ ها  و  دانش بنیانی هــا  نــوآوری  و  تــالش 
فــرو می ریزنــد. فضــای ســنتی اگرچــه فربــه و گســترده 
ــا اســتارت آپ ها بازنــده  شــده امــا در رقابــت و مبــارزه ب
اســت. کســب و کارهای ســنتی بایــد بــه جــای مقابلــه، راه 
موفقیــت خــود را در چگونگــی حمایــت و همراهــی ایــن 
اســتارت آپ ها جســت وجو کنــد. بدیهــی اســت کــه 
دولــت قــادر بــه حــل تمامــی مشــکالت نیســت و مــردم، 
بــا ایده هــای خالقانــه، بازیگــر اصلــی میــدان حــل 

ــد  ــد محیطــی ایجــاد کن ــت بای مشــکالت هســتند؛ دول
کــه شــرکت های دانش بنیــان و اســتارت آپ ها بــدون 
ــکالت  ــل مش ــیر ح ــه در مس ــع و دغدغ ــن مان کمتری
ــه گام  ــای نوآوران ــردن ایده ه ــه ک ــاخته  و پرداخت ــا س ب

ــد.« بردارن

ضرورت حرکت بر مدار نوآوری
ــرکت های  ــت ش ــد حرک ــاره رون ــن درب ــتاری همچنی س
ــرکت ها  ــن ش ــت: »ای ــتارت آپ ها گف ــان و اس دانش بنی
برداشــته اند  فــروش  حــوزه  در  خوبــی  قدم هــای 
ــم؛  ــادی داری ــای زی ــع کاره ــوزه توزی ــوز در ح ــا هن ام
اســتارت آپ ها اگــر چنــد مشــکل اساســی را حــل 
بــه  دســت  را  جامعــه  اعتمــاد  و  حمایــت  کننــد، 
ــه  ــای نوآوران ــه ایده ه ــاز ب ــن  کار، نی ــرای ای ــد؛ ب می آورن
ــازار  جدیــد و بومــی داریــم. اســتارت آپ های خدماتــی ب
فــوق العــاده ای در اختیــار دارنــد چراکــه بخــش توزیــع 
و خدمــات عمومــا بــه رانــت نفتــی وابســته بــوده اســت 
و امــروز ارائــه خدمــات ارزان، گســترده و باکیفیــت 
ایــن  بــرای  خارق العــاده  فرصتــی  اســتارت آپ ها، 

کســب وکارها بــه ارمغــان آورده اســت.«

آینده روشن کشور در گرو 
فعالیت نسل جوان است

اختتامیــه  مراســم  در  جهرمــی  آذری  محمدجــواد 
ــار  ــار اخب ــرد: »در کن ــان ک ــل بی ــنواره وب و موبای جش
خــوب اخبــار زیــادی از فســاد و دســت اندازی بــه 
کار  بــرای  معیــوب  ژن هــای  فعالیــت  و  بیت المــال 
ــا  ــوش م ــه گ ــادی ب ــدان اقتص ــی مفس ــی برخ چاق کن

» می رســد.
وی بــا اشــاره بــه این کــه امــروز نــور امیــدی کــه 
ــت  ــد، فعالی ــیم کن ــد ترس ــن را می توان ــده ای روش آین
ــر  ــع ه ــود موان ــا وج ــرد: »ب ــح ک ــت، تصری ــان اس جوان
ــع  ــروز در جم ــورتر اســت؛ ام ــان پرش ــت جوان روز فعالی
ــه شــما  ــده ای ک ــه آین ــم ب ــا بگوی شــما حاضــر شــدم ت

می ســازید خوشــبین هســتیم.«
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات تاکیــد کــرد: 
»امــروز قطــع بــه یقیــن می توانیــم بگوییــم کــه آینــده 
ــما  ــت. از ش ــان اس ــت جوان ــرو فعالی ــران در گ ــر ای بهت
قــدردان هســتیم و امیدواریــم بتوانیــد شــرایط اقتصــادی 
ــود  ــان خ ــد زم ــگاره فرزن ــد و ان ــر دهی ــور را تغیی کش

ــد.« ــار بگذاری ــئوالن را کن ــودن مس نب

پلیس فتا حامی امنیت سایبری است
اختتامیــه  مراســم  در  رمضانــی  حســین  ســرهنگ 
ــا  ــرد: »م ــار ک ــل اظه ــنواره وب و موبای ــن جش یازدهمی
قــرار  کســب و کارها  و  اســتارت آپ ها  کنــار  در  بایــد 
ــب و کارها  ــن کس ــه ای ــه ادام ــردن ب ــک ک ــم و کم گیری

ــت.« ــن کار اس ــه ای الزم
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وی بــا بیــان این کــه بیــش از 80 درصــد پرســنل پلیــس 
ــتند،  ــر هس ــوزه کامپیوت ــص ح ــین متخص ــا مهندس فت
گفــت: »بــا چالش هــای بســیاری در کشــور روبــه رو 
ــتارت آپ ها  ــود را در اس ــی خ ــرات منف ــه اث ــتیم ک هس
ــت و  ــت اس ــراز هوی ــم اح ــئله مه ــت. مس ــته اس گذاش
ایــن مســئله موجــب می شــود کــه فضــای ارتــکاب جــرم 
افزایــش یابــد در حالــی کــه در کــره جنوبــی هیچ کســی 
ــد.« ــان کن ــت پنه ــود را در اینترن ــت خ ــد هوی نمی توان

معــاون رئیــس پلیــس فتــا ناجــا بــا بیــان این کــه 
ــی در  ــتاندارد و فن ــرد اس ــل عملک ــه دلی ــا ب ــس فت پلی
ســطح منطقــه غربــی آســیا بــه عنــوان هــاب منطقــه ای 
ــا از  ــه م ــرد: »ب ــان ک ــت، خاطرنش ــده اس ــناخته ش ش
ســوی اینترپــل ماموریــت دادنــد کــه حــوزه کشــورهای 
ــم.« ــوزش دهی ــایبری آم ــت س ــیا را در امنی ــرب آس غ

ــوزه  ــرایط در ح ــی از ش ــه برخ ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــت ک ــکلی اس ــه ش ــب و کارها ب ــتارت آپ ها و کس اس
افــراد زیــادی وارد فضاهــا شــده و جرم هایــی را مرتکــب 
ــکاوی  ــی و کنج ــر بی اطالع ــاید از س ــه ش ــوند ک می ش
باشــد، اضافــه کــرد: »در مشــکل بــه وجــود آمــده بــرای 
ــا  ــا حتم ــس فت ــی پلی ــایت های درج آگه ــی از وبس برخ
ــئله  ــا، مس ــکالت م ــام مش ــرد و تم ــد ک ــت خواه حمای
وبســایت نیســت بلکــه امنیــت مــردم در ایــن وبســایت 
اســت. بــا ایــن حجــم آگهــی و کســب و کار وقتــی مطالعه 
اســتارت آپ ها  غربــی  کشــورهای  در  کــه  می کنیــم 
جلــوی  می توانیــم  مگــر  بوده انــد،  اقتصــاد  ناجــی 

ــم؟« ــادی را بگیری ــوب اقتص ــت خ حرک
ــد در  ــی نمی توان ــس به تنهای ــه پلی ــان این ک ــا بی وی ب
ــد،  ــاد کن ــت ایج ــی امنی ــب و کارهای اینترنت ــوزه کس ح
ــس  ــد حضــور پلی ــنتی نیازمن ــای س ــه داد: »جرم ه ادام
ــئله  ــن مس ــروز مهم تری ــی ام ــود ول ــی ب ــام قضای و مق
ــه  همــکاری بخــش خصوصــی اســت. واکنــش ســریع ب
جرایــم ســایبری جــزو اصــول اصلــی در ارتبــاط بــا ایــن 
نــوع جرایــم اســت. مــا بــه عنــوان پلیــس بــا کســانی کــه 
ــت  ــا جدی ــد ب ــض کنن ــران را نق ــی کارب ــم خصوص حری
ــه  ــتیم ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــرد؛ ب ــم ک ــه خواهی مقابل
ــه عنــوان صالحیــت  ــد ب در ســال 98 بتوانیــم واژه جدی
ســایبری ایجــاد کنیــم. امــروز ایــن ســوال مطــرح اســت 
ــم  ــم جرای ــه می توانی ــا چگون ــس فت ــوان پلی ــه عن ــه ب ک
ــم خصوصــی  ــه حری ــدون این کــه ب را تشــخص دهیــم ب
وارد شــویم و در ایــن مســیر از هــوش مصنوعــی اســتفاده 

خواهــد شــد.«
وی بــا اشــاره بــه این کــه اجــازه نمی دهیــم یــک 
بخــش انحصــاری ایجــاد شــود، خاطرنشــان کــرد: »بایــد 
ــتارت آپ ها  ــه شــرکت ها و اس ــود ک ــم ش ــه ای فراه زمین
ــد و  ــه دهن ــی ارائ ــی و فراملیت ــات فرامل ــد خدم بتوانن
ــتر  ــت بیش ــئله امنی ــا در مس ــه همکاری ه ــم ک امیدواری
ــی  ــی و تخصص ــورت های فن ــا مش ــم ب ــود و می توانی ش

ــم.« ــا کمــک هــم حــل کنی مشــکالت را ب

بــه  اشــاره  بــا  ناجــا  فتــا  پلیــس  رئیــس  معــاون 
این کــه مطمئــن باشــید بزرگ تریــن حامــی شــما 
در حــوزه امنیــت ســایبر پلیــس فتــا خواهــد بــود، 
اضافــه کــرد: »همان گونــه کــه ارتبــاط شــبانه روزی 
ــن  ــد بی ــم، بای ــا داری ــای اروپ ــای اتحادیه ه ــا پلیس ه ب
مــا و اســتارت آپ ها و فعــاالن ایــن عرصــه ارتبــاط 
ــه زودی در  ــد. ب ــته باش ــود داش ــی وج ــتمر و کامل مس
پلیــس فتــا بــا همــه شــما یــک همایــش در ســطح ملــی 
ــم بســیاری از کســب و کارها  ــم و معتقدی ــزار می کنی برگ
می تواننــد در حــوزه پیشــگیری جرایــم ســایبری کمــک 

ــد.« ــا باش ــس فت کار پلی

حمایت از استارت آپ ها در 
عرصه تبلیغات شهری

ــات  ــاوری اطالع ــازمان فن ــس س ــود، رئی ــد فرج محم
ــا  ــه ب ــم اختتامی ــن مراس ــز در ای ــران، نی ــهرداری ته ش
ــت  ــمند صحب ــهر هوش ــاره ش ــه درب ــه این ک ــاره ب اش
حــوزه  ایــن  »در  کــرد:  بیــان  می شــود،  زیــادی 
تالش هــای  دیگــر  شــرکت های  و  اســتارت آپ ها 
تــالش  زمینــه  ایــن  در  ولــی  داشــته اند  مختلفــی 
ــمند  ــهر هوش ــوزه ش ــاخص های ح ــه در ش ــم ک کرده ای

بــه اســتارت آپ ها هــم توجــه داشــته باشــیم.«
او تعــداد اســتارت آپ های ثبت شــده و نیروهــای شــاغل 
شــهر  شــاخص های  از  را  و...  آی ســی تی  حــوزه  در 
هوشــمند دانســت و گفــت: »در حــوزه حمل ونقــل 
اشــتراکی  حمل ونقل هــای  از  کــه  کاربــران  ســرانه 
اســتفاده می کننــد، یــک شــاخص مهــم در شــهر 

ــت.« ــمند اس هوش
ــای  ــه روش ه ــوان ب ــه شــهر را نمی ت ــان این ک ــا بی وی ب
ــه  ــران ب ــهرداری ته ــزود: »در ش ــرد، اف ــی اداره ک قبل
عنــوان دبیــر مجمــع فــاوای کالنشــهرها بــه دنبــال ارائــه 
ــه شــهروندان هســتیم و البتــه در  ــر ب ســرویس های بهت

ایــن زمینــه در ابتــدای راهیــم.«
ــتارت آپ ها  ــوزه اس ــه در ح ــه این ک ــاره ب ــا اش ــود ب فرج
اتفاقــات خوبــی افتــاده اســت، گفــت: »آماده ســازی 
بــرای اســتقرار مجموعه هــای فعــال در  محل هایــی 
ــم در  ــوآوری در دســتور کار اســت و می خواهی عرصــه ن
ایــن مراکــز مشــکالت حــوزه شــهری را ارائــه کــرده و از 

ــم.« ــک بگیری ــا کم ــن مجموعه ه ای
ــه تبلیغــات شــهری  ــادآور شــد: »کمــک کــردن ب وی ی
اقدامــات  از  دانش بنیــان  و  اســتارت آپ  شــرکت های 

ــم.« ــال می کنی ــه دنب ــت ک ــری اس دیگ

از انتقاد استقبال می کنیم
جــواد جاویدنیــا، معــاون فضــای مجــازی دادســتانی کل 
ــتارت آپ ها  ــرد: »اس ــار ک ــم اظه ــن مراس ــور، در ای کش
مطالبــات به حقــی از مجموعــه دســتگاه های دولتــی 
ــد. بایــد مســیر توســعه و پیشــرفت در ایــن زمینــه  دارن



دانش بنیان  شماره سی ام اسفند ماه 1397

108

تفهیــم شــده و صرفــا برخوردهــای قهــری نداشــته 
باشــیم و در عــوض برخوردهــا حمایتــی باشــد. در ایــن 
ــب  ــه شــیوه و غال ــالش بســیاری داشــتیم البت ــه ت زمین
ــی را  ــت خــالف جهت ــا حرک ــوده اســت و م ــوب نب مطل
انجــام می دهیــم کــه امیدواریــم بــا واقع بینــی و اعتقــاد 
ــل  ــه نس ــان ب ــا اطمین ــم« ب ــا می توانی ــعار »م ــه ش ب
جــوان امــروز بــا همــه تــوان صنعــت فنــاوری اطالعــات 
کشــور را روز بــه روز بــه ســمت خودکفایــی و شــکوفایی 

ــم.« پیــش ببری
ــا بیــان  معــاون فضــای مجــازی دادســتانی کل کشــور ب
ــه  ــم هرچ ــه بتوانی ــت ک ــن اس ــا ای ــدف م ــه ه این ک
بیشــتر تســهیل کننده باشــیم، خاطرنشــان کــرد: »ســعی 
کردیــم ارتبــاط مســتقیمی بــا فعــاالن بخش هــای 
مختلــف برقــرار کنیــم و بــه منظــور حمایــت از صنایــع 
ــتین گام در  ــی در نخس ــتارت آپ های داخل ــی و اس داخل
شــبکه های اجتماعــی داخلــی آی دی مســتقیمی ایجــاد 
کرده ایــم و فعــاالن ایــن حــوزه می تواننــد هرگونــه 

ــد.« ــرح کنن ــادی را مط ــب و انتق ــئله، مطل مس
وی بــا اشــاره بــه این کــه شــدیدترین انتقــادات را 
ــرد:  ــان ک ــم، خاطرنش ــر کردی ــار منتش ــال افتخ ــا کم ب
»عقیــده داریــم کــه روحیــه انتقادپذیــری و مواجهــه بــا 

ــیم.« ــته باش ــد داش ــات جدی موضوع
ــیاری از  ــه در بس ــئله ک ــن مس ــان ای ــا بی ــا ب جاویدنی
ــزود:  ــم، اف ــتارت آپ ها نیازمندی ــک اس ــه کم ــا ب بخش ه
»برخــی کاری را شــروع کرده انــد کــه نســبت بــه آینــده 
نگــران هســتند و مــا تــالش می کنیــم بــه بهتریــن وجــه 

از ایــن صنعــت نوپــای کشــور کــه اهمیــت آن کمتــر از 
صنعــت هســته ای و موشــکی نیســت، حمایــت کنیــم.«

تالش برای تدوین قوانین نرم در 
حوزه کسب و کارهای اینترنتی

احســان قاضــی زاده هاشــمی، رئیــس فراکســیون فضــای 
مجــازی مجلــس شــورای اســالمی، بــا اشــاره بــه 
ــنواره  ــن جش ــه یازدهمی ــور در اختتامی ــه از حض این ک
وب و موبایــل در میــان جوانــان فعــال و خــالق و نــوآور 
ــای  ــی از ویژگی ه ــرد: »یک ــار ک ــت، اظه ــحال اس خوش
مشــخص شــما عزیــزان کــه روبــه روی مــن نشســته اید،  
جــوان بــودن اســت. همــه می دانیــم کــه جوانــی دورانــی 
ــری  ــورت بهره گی ــه در ص ــت ک ــرار اس ــل تک ــر قاب غی
ــوان  ــخص ت ــه در آن دوران، ش ــرژی نهفت ــت از ان درس
ایجــاد تغییــر در جامعــه را خواهــد داشــت، تغییــری کــه 
ــری مناســب،  ــزی درســت و جهتگی در صــورت برنامه ری
نیــروی محــرک هــر جامعــه را تامیــن می کنــد و ضامــن 

ــود.« بقــا و رشــد آن خواهــد ب
وی بــا اشــاره بــه این کــه دنیــای آینــده دنیــای اینترنــت 
و فضــای مجــازی اســت، اظهــار کــرد: »نــگاه بــه فضــای 
مجــازی در کشــور مــا متفــاوت اســت؛ مــا نبایــد 
ــد  ــیم و بای ــته باش ــا داش ــن فض ــه ای ــر ب ــگاه تهدیدنگ ن

واقعیت هــا را ببینیــم.« 
ــورای  ــس ش ــازی مجل ــای مج ــیون فض ــس فراکس رئی
ــا اشــاره بــه این کــه قوانینــی کــه بــر فضــای  اســالمی ب
ــتند،  ــه روز نیس ــد ب ــی می کنن ــور حکمران ــازی کش مج
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ابــراز کــرد: »حــوزه فضــای مجــازی نیازمنــد قوانیــن نرم 
بــرای انعطــاف در اجراســت و فراکســیون فضــای مجــازی 
مجلــس بــه دنبــال ایجــاد تحــول در ایــن حــوزه اســت. 
ــازی  ــای مج ــوزه فض ــه ح ــبت ب ــر نس ــد واقع نگرانه ت بای
سیاســتگذاری و وضــع قوانیــن داشــته باشــیم تــا شــاهد 

پیشــرفت روزافــزون در ایــن حــوزه موثــر باشــیم.«

پیشرو بودن در اقتصاد هزینه دارد
حســین ســالح ورزی، نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران، با 
ــی  ــای غیرایران ــازی طرح ه ــه در بومی س ــه این ک ــاره ب اش
بایــد مراقــب بــه انحــراف نرفتــن آن هــا باشــید، اظهــار کرد: 
ــل وارد  ــای قب ــت در دهه ه ــاد و مدیری ــوم اقتص »دو مفه
کشــور شــد ولــی در حــق آن هــا جفــا شــده و بــه انحــراف 
ــد. موضــوع دیگــر، بهــره وری اســت کــه آن هــم در  رفته ان
ــرای  ــه و ب ــزل یافت ــانی تن ــروی انس ــه نی ــران ب ــگاه مدی ن
ــد.  ــش می دادن ــانی را کاه ــروی انس ــره وری نی ــش به افزای
ــم در  ــه آن ه ــی اســت ک ــوم کارآفرین ــر مفه موضــوع دیگ
حــد اشــتغالزایی تنــزل پیــدا کــرده و بایــد مراقبــت باشــیم 
در ایرانیــزه کــردن، طرح هــا شــیر بــی یــال و دم نشــوند و 
ناقــص نماننــد.« نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران افــزود: 
»در کشــور مــا درک درســتی از ظرفیــت حقیقــی و اثــرات 
ــد در چارچــوب  ــدارد و بای ــی وجــود ن فعالیت هــای اینترنت
توســعه ملــی بــه ایــن مقولــه بپردازیــم تــا اصــالح نگرشــی 

در ایــن موضــوع داشــته باشــیم.«
ســالح ورزی ادامــه داد: »واقعیــت ایــن اســت کشــور مــا در 
ــت  ــرار دارد و وضعی ــادی ق ــر اقتص ــی از نظ ــرایط خاص ش

اقتصــاد اصــال خــوب نیســت و تمــام محاســابات کالن 
نشــان می هــد تــا 1400 نــرخ تشــکیل ســرمایه نمی توانــد 
اشــتغال و شــرایط مناســب اقتصــادی را بــه همــراه داشــته 
باشــد و تنهــا مســیری کــه شــاید امــکان تحــرک اقتصــادی 

ــت.« ــی تی اس ــات و آی س ــش خدم ــور را دارد بخ در کش
وی بــا اشــاره بــه این کــه حــوزه اشــتغال حــوزه ای 
ــت  ــت: »ظرفی ــت، گف ــی اس ــی امنیت ــی و حت اجتماع
عظیــم جوانــان تحصیلکــرده در کشــور وجــود دارد کــه 
اگــر تصمیم گیــران بــرای بهبــود وضعیــت اشــتغال عــزم 
ــرداری  ــت بهره ب ــن ظرفی ــند، از ای ــته باش ــی داش واقع
ــاق  ــس ات ــب رئی ــد داشــته باشــند.« نای ــی می توانن خوب
بازرگانــی ایــران در پایــان خاطرنشــان کــرد: »تــا وقتــی 
ــگاه  ــتارت آپ ها ن ــه اس ــم ب ــدگان نظ ــد برهم زنن ــا دی ب
ــود.  ــا نمی ش ــت آن ه ــی از فعالی ــتقبال خوب ــود، اس ش
ــه دارد  ــی اقتصــاد هزین ــرایط کنون ــودن در ش پیشــرو ب
ــن  ــه ای ــی ک ــرات مثبت ــا اث ــت ت ــد آن را پذیرف ــی بای ول

ــود.« ــخص ش ــد، مش ــه دارن ــر جامع ــب و کارها ب کس
گفتنــی اســت یازدهمیــن جشــنواره وب و موبایــل 
ــزار اپلیکیشــن  ــش از پنج ه ــا مشــارکت بی ــه ب ــران ک ای
ــی و  ــت علم ــت معاون ــد، از حمای ــزار ش ــایت برگ و وبس
فنــاوری ریاســت جمهــوری نیــز برخــوردار بــود. معاونــت 
علمــی پیــش از ایــن اعــالم کــرده بــود کــه شــرکت های 
برگزیــده از ســوی دبیرخانــه ایــن جشــنواره بــه عنــوان 
ــتفاده از  ــمول اس ــده و مش ــده ش ــالق برگزی ــرکت خ ش
زیســت بوم  توســعه  برنامــه  دبیرخانــه  حمایت هــای 

ــد. ــد ش ــالق خواهن ــرکت های خ ش
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ــا  ــی م ــه زندگ ــال ب ــی از کم ــد حس ــم می توان ــا عل آی
ــودن  ــت چیســتی انســان ب ــد کلی ــا می توان ببخشــد؟ آی
را توضیــح دهــد؟ ایمــان پایــدار مــا بــه پیشــرفت علمــی، 
ــان  ــوع« بی ــک »ن ــه ی ــا به مثاب ــاره م ــزی را درب چــه چی
ــم«، در  ــاب »عل ــنده کت ــر، نویس ــتیو فول ــد؟ اس می کن
ــخ  ــن پرســش ها طیــف گســترده ای از تاری ــه ای پاســخ ب
ــز و  ــا داوکین ــا ت ــطو و اتم گراه ــن را از ارس ــم و دی عل
نوداروین گراهــا مــی کاود و به دقــت بررســی می کنــد 
کــه علــم چیســت، هدف هایــش چگونــه در گــذر 
ســالیان دگرگــون شــده اند و دیــن و در ســال های اخیــر 
ــته اند. ــروی آن داش ــی در پیش ــه نقش ــاوری، چ خداناب

فولــر، خــود دربــاره کتابــی کــه نوشــته اســت، در 
ــوان  ــاب را می ت ــن کت ــد: »موضــوع ای پیشــگفتار می گوی
ــه مســتلزم  ــی عالمان ــر زندگ ــت: هن ــه گف ــک جمل در ی
ایــن اســت کــه خداشناســی را بســیار بیــش از علمــای 
ــوان فصــل  ــم. عن ــون جــدی بگیری ــا مذهبی ــه ای ی حرف
ــام دکتــر اســترنج الو اســت کــه  ــه ن اول کتــاب مزیــن ب
ــن  ــخن م ــرد. س ــه می گی ــز از او مای ــن نی ــارت« م »بش
در ایــن فصــل بحــث اصلــی کتــاب اســت از ایــن قــرار 
ــه  ــا ب ــتدام م ــان مس ــرای ایم ــف ب ــن توصی ــه بهتری ک
علــم، به رغــم پیشــینه آشــکارش، ایــن اســت کــه آن را 
ــه مشــیت  ــده گیتی گــرای عقیــده ای دین مــدار ب باقیمان
الهــی بدانیــم. پــس چنــدان جــای شــگفتی نیســت کــه 
ــوع  ــرای ن ــم ب ــه عل ــده ای ک ــا وجــود مخاطــرات فزاین ب
ــه  ــاره توجی ــا درب ــت، داروین گراه ــد آورده اس ــر پدی بش
تکاملــی اهمیتــی کــه انســان ها بــه علــم داده انــد، 
آشــکارا خاموشــند. در واقــع بحــث مــن در فصــل ششــم 
ــتوار  ــی اس ــه ایمان ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــت ک ــن اس ای
ــوی  ــار معن ــاوری )ی ــخ خداناب ــم، تاری ــه عل ــا ب و دیرپ
ــه  ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس ــن مرجع ــی(، آخری داروین گرای

ــرد.« ــاه ب آن پن
ــه  ــت ک ــته اس ــل نگاش ــود را در ده فص ــاب خ ــر کت فول
عناویــن ایــن فصــول عبارتنــد از: »بشــارت دکتــر 
گذشــته اش  بــا  می توانــد  علــم  »آیــا  اســترنج الو«، 
داســتانی  عالمانــه:  زندگــی  »شــیوه های  بســازد؟«، 

ره کتاب عمل، نوشته استیو فولر در�ب

ایمان به علم؛ یکتا 
خرافه روزگار مدرن

 نیلوفر منزوی
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ــور  ــمندیم: ظه ــه دانش ــا هم ــک م ــت«، »این ــه مل از س
ــی«،  ــی و روح نص گرای ــالق علم ــتانی«، اخ ــم پروتس عل
ــم  ــرای عل ــون ب ــو - تاکن ــا ن ــه ی ــاوری - کهن »خداناب
ــزار عــدل الهــی«،  ــم چــون اب چــه کــرده اســت؟«، »عل
ــم،  ــرا«، »عل ــیت گیتی گ ــون مش ــی چ ــرفت علم »پیش
آمــاده تغییــر آینــده و ناکــردن گذشــته« و »بــرای 

ــتر«. ــه بیش مطالع
توضیــح  در  ابتدایــی،  بخــش  همــان  در  نویســنده 
این کــه مخاطــب در ســایر فصــول کتــاب بــا چــه 
ــول  ــد: »در فص ــد، می افزای ــد ش ــه رو خواه ــائلی رو ب مس
ــرای زندگــی  ــه درک سرشــت انگیــزه انســان ب ــی ب میان
»عالمانــه« پرداختــه ام. ایــن انگیــزه سرچشــمه های 
فراوانــی دارد ولــی رد آن هــا را در نهایــت می تــوان 
ــد. در روزگار خــود مــا، زندگــی  ــان ابراهیمــی دی در ادی
عالمانــه، در حــال و هوایــی حاکــی از روگردانــی از 
مراجــع رســمی علــم طلــب می شــود و مــن در مجمــوع 
ــه  ــت ب ــم. درس ــتانی می نام ــم را پروتس ــب عل ــن طل ای
پروتســتان  اصلــی  اصالح گرایــان  کــه  همان گونــه 
ــروزه  ــدند، ام ــداد می ش ــاور قلم ــه خداناب ــب بددالن اغل
ــه شــیوه ای  ــز ب ــم نی ــل« عل ــای »بدی ــان صورت ه خادم
بــا عنــوان »ضــد علــم« ســیاه نمایی  توجیه ناپذیــر 
می شــوند. در هــر دو مــورد، مــورد دینــی اصلــی و مــورد 
ــده  ــت روح زن ــان بازیاف ــدف دگراندیش ــر، ه ــی اخی علم
ــد رســمیت  ــه در فراین ــوده ک ــی ب ــادی عموم ــی نه اصل
ــی  ــل پایان ــه فص ــت. در س ــده اس ــون ش ــن واژگ یافت
ــر  ــاور فراگی ــه ب ــن پرســش ک ــه ای ــم ب ــاب می پردازی کت
بــه پیشــرفت علمــی، دربــاره نــوع بشــر )یه ویــژه از دیــد 
چگونگــی شــکوفایی انســانیت(، چــه می گویــد. آن گاه در 

ــر  ــته« و »تغیی ــردن گذش ــای »ناک ــه، معن آن پس زمین
آینــده« را به ویــژه در پرتــو پیشــرفت هایی کــه در درک 
مــا از زیست شناســی ملکولــی پدیــد آمــده و تســهیالتی 
ــه در زیســت فناوری صــورت بســته اســت، واشــکافی  ک

ــم.« کنی
ــتیبانی از  ــاره پش ــاب درب ــل اول کت ــن در فص او همچنی
علم پژوهــی، ایمــان بــه علــم را یکتــا خرافــه روزگار مدرن 
می دانــد و در ایــن رابطــه می نویســد: »همیــن کــه یــک 
ــاوری آســان کننده  ــک فن ــا ی ــد پزشــکی ی ــان جدی درم
بــه بــازار آیــد، تبارنامــه علمــی اش ردگیــری و فوایــدش 
در بوق هــا دمیــده می شــود و تمامــی شکســت های 
ــد.«  ــا می رون ــین از یاده ــای پیش ــی و بدکرداری ه علم
ــم را سرچشــمه  ــد عل ــه نبای ــد ک ــد می کن ــه تاکی او البت
همــه تباهی هــا دانســت امــا ایــن ســخن بــه ایــن دلیــل 
ــان کــه  ــم را چن ــد عل ــود کــه »مــا بای ــه می ش گفت
هســت ببینیــم و بایــد قــدر سرچشــمه ایــن ایمــان بــه 
علــم را بدانیــم. سرچشــمه ایــن ایمــان، نــه در کارنامــه 
یــا ترازنامــه علــم، کــه در اندیشــه ای اســت آشــنا دربــاره 
ــگاه )از نظــر معرفتــی( ممتــاز انســان ها در کائنــات  جای

کــه بــه شــیوه ای الهوتــی بــه مــا الهــام شــده اســت.«
گذشــته اش  بــا  می توانــد  علــم  »آیــا  فصــل  در  او 
ــه 24  ــم چ ــد: »عل ــن می نویس ــز این چنی ــازد؟« نی بس
ــده،  ــار س ــط چه ــه فق ــد و چ ــته باش ــخ داش ــده تاری س
ــان  ــا دارد. اطمین ــزد م ــرام را ن ــان بیشــترین احت همچن
مــا بــه علــم، بــا حســی نیرومنــد از این کــه چــه چیــزی 
نســبت بــه علــم »بیرونــی« و چــه چیــزی »درونــی« بــه 
شــمار می آیــد، تقویــت می شــود. فیلســوفان بــرای 
ــردآوری«  ــام گ ــان »مق ــن حســی، می ــه چنی رســیدن ب
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ــا از  ــروزه م ــل می شــدند. ام ــز قائ ــام داوری« تمای و »مق
ــر ســخن  ــه« آن بی پرده ت ــر »زمین ــم در براب ــن« عل »مت
ــان  ــر زب ــه ب ــزی ک ــار چی ــر اعتب ــن ب ــم. مت می گویی
می آیــد تاکیــد دارد و می تــوان آن را بــدون داشــتن 
ــه شــخص را در  ــی گســتره  ای ک ــه، یعن دانشــی از زمین

ــود.«  ــه اســت، آزم ــن برانگیخت ــه گفت اصــل ب
ــن،  ــود ای ــا وج ــد: »ب ــورد می افزای ــن م ــح ای او در توضی
ــت  ــوم نیس ــم، معل ــی« بدانی ــر زندگ ــم را »هن ــر عل اگ
ــر  ــروز اگ ــفافی بکشــیم. ام ــای ش ــن مرزه ــم چنی بتوانی
نیوتــون زنــده شــود از مــا می رنجــد اگــر بــه او بگوییــم 
ــر  ــل( در ب ــه دلی ــه ب ــم )ن ــک او را به رغ ــوز فیزی ــا هن م
داشــتن بــار الهوتــی اش دوســت داریــم، چــون او بــرای 
درک کامــل اهمیــت فیزیکــش بــار الهوتــی را ضــروری 

می دانســت.« 
در ایــن مطلــب از توضیــح دادن ســایر فصــول خــودداری 
ــی از آن  ــد به خوب ــد بتوان ــا مخاطــب عالقه من می شــود ت
اســتفاده کنــد. امــا گفتــن ایــن نکتــه ضــروری اســت که 
اســتیو فولــر در ایــن کتــاب نــگاه دیگرگونــه ای به فلســفه 
ــا ســایر ویژگی هــای روزگار  علــم دارد و ایــن مقولــه را ب
مــا چــون دیــن درمی آمیــزد تــا دیــد بهتــری از علمــی 
کــه امــروز بــه آن دســت یافته ایــم، داشــته باشــیم. اگــر 
بخواهیــم بگوییــم کــه ایــن کتــاب چگونــه کتابــی اســت، 
شــاید جملــه ابتدایــی آن کــه فولــر آن را بــرای ورودیــه 
برگزیــده، بهتریــن راهنمــا باشــد. جملــه ای کــه از قــول 
نوربــرت وینــر نقــل شــده اســت: »علــم نوعــی زندگــی 
ــه  ــود ک ــکوفا ش ــد ش ــی می توان ــا هنگام ــه تنه اســت ک

انســان ها آزادی ایمــان داشــته باشــند.«
ــر  ــفی نش ــای فلس ــه کتاب ه ــم« از مجموع ــاب »عل کت

ــن  ــاره ای ــه درب ــن مجموع ــت ای ــت. سرپرس ــان اس گم
ســری از کتاب هــا نوشــته اســت: »فلســفه در همــه 
کشــورها و همــه فرهنگ هــا، از جملــه کشــور خودمــان، 
ــا  ــم غالب ــفه ه ــای فلس ــت. کتاب ه ــت اس واژه ای پرابه
ــب  ــه متناس ــد ک ــرار می گیرن ــی ق ــه ها در جای در قفس
ــه اصطــالح خودمانــی، آن  ــا همیــن ابهتشــان باشــد. ب ب

ــاالی تاقچــه.«  ب
او می افزایــد: »از نظــر مــن فلســفه فقــط رشــته ای 
دانشــگاهی نیســت کــه در دانشــگاه خوانــده شــود 
و مختــص عــده خاصــی باشــد کــه در ایــن رشــته 
تحصیــل می کننــد. فلســفه بــه همــه تعلــق دارد و 
ــه  ــم ک ــرح می کنی ــواالتی مط ــی س ــا از کودک ــه م هم
ــاره  ــه درب ــد.« و در ادام ــکاری دارن ــفی آش ــه فلس جنب
ــه  ــن مجموع ــن ای ــد: »عناوی ــن می نویس ــه چنی مجموع
ــترک  ــن مش ــی عناوی ــی حت ــا بعض ــمارند و طبیعت پرش
ــت  ــائلی اس ــا مس ــرا این ه ــد، زی ــم دارن ــبیه ه ــا ش ی
ــه اش  ــی دغدغ ــر زندگ ــه فیلســوفان هن ــا هم ــه تقریب ک
را دارنــد: معنــای زندگــی، خوشــبختی، نوعدوســتی، 
ــخصیت،  ــا، ش ــی ارزش ه ــت، مبان ــر، فضیل ــت بش سرش
ــالل  ــاری، م ــرس، درد، بیم همزیســتی مســالمت آمیز، ت
ــفی«  ــه »فلس ــن مجموع ــای ای ــه کتاب ه ــا این ک و... ب
ــه همــان معنــای خاصــی  هســتند امــا چــون فلســفی ب
هســتند کــه توضیــح دادم در عنــوان مجموعــه بــه جــای 
لفــظ »فلســفه« از »هنــر زندگــی« اســتفاده شــده اســت، 
شــاید کــه ایــن بهتــر منظــور و مقصــود ایــن مجموعــه 

ــاند.« را برس
کتــاب »علم« نوشــته اســتیو فولر بــا ترجمــه محمدابراهیم 

محجــوب در قطع جیبی منتشــر شــده اســت.
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آیا انسان امروزی دانشش را از کیهان شناسی، دریانوردی، 
گیاه شناسی، پزشکی، مکانیک جامدات و سیاالت، ریاضی 
و... به دانشمندان مدیون است؟ کسانی چون فیثاغورس، 
افرادی  و...  اینشتین، فلمینگ  نیوتن،  ارشمیدس، گالیله، 
آن ها  درباره  خود  علمی  کتاب های  در  ما  که  هستند 
دوششان  روی  را  علمی  یافته های  بار  و  شنیده ایم  زیاد 
می گذاریم. تصور عمده افراد بر این است که این غول های 
این  داده اند.  تشکیل  را  ما  امروز  دنیای  علم  عالم  بزرگ 
زیادی  کتاب های  که  هستند  مهم  قدری  به  انسان ها 
زندگی  درباره  بلکه  علمی شان،  یافته های  درباره  نه تنها 
شخصی شان نوشته شده است تا عامه جامعه قدر زحمات 
در  آنچه  به  رسیدن  برای  دریابند  و  بدانند  را  افراد  این 
چگونه  ما،  امروز  صنعتی  دنیای  ساختن  و  داشتند  ذهن 
تالش کرده اند و با نادانی روزگار خود با تمام قوا به ستیز 

پرداخته اند.
اما آنچه در این میان مجهول می ماند، دقیقا زمانی که از 
بی بدیلشان  البته هوش  و  مرارتشان  و  رنج  و  دانشمندان 
نقش  گرفته شده، سخن می گوییم،  به خدمت  تماما  که 
افراد عادی است. صنعتگران گمنام، مالحان و دریانوردان، 
زمینه  این  در  نقشی  چه  و...  کشاورزان  شکارچیان، 
داشته اند؟ آیا آن ها صرفا افراد منفعلی بوده اند که در تمام 
مراحل زندگی خود چشم به دانشمندان دوخته بودند و 

نمی توان هیچ نقشی برای آنان در این زمینه قائل شد؟ 
کلیفورد کانر، نویسنده کتاب »تاریخ علم مردم«، ادعایی 
خالف این مسئله را مطرح می کند و برای گفته های خود 
این  ازقضا  او معتقد است که  دارد.  انکارناپذیر  نیز دالیل 
عادی  مردم  از  را  خود  یافته های  که  بوده اند  دانشمندان 
الهام گرفته اند و روی شانه های آن ها ایستاده اند تا امروز 
او  بدرخشند.  دانش  و  علم  کهکشان  در  ستاره ای  چون 
درباره مخاطبان این کتاب، در فصل ابتدایی »تاریخ علم 
مردم« که عنوان »کدام علم؟ کدام تاریخ؟ کدام مردم؟« 
را بر آن نهاده است، می نویسد: »چیزی که من می خواهم 
بنویسم تاریخ علم مردم است. می خواهم نشان بدهم که 
تاریخ من  مردم عادی چقدر در تولید علم موثر بوده اند. 
البته فقط درباره مردم هم نیست؛ برای مردم هم هست. 

ن عمل مردم ر�ی ره کتاب �ت در�ب

دانشمندان روی 
شانه های مردم عادی

 ملیکا حسینی
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مخاطب من تنها عالمان و مورخان نیستند؛ همه کسانی 
هستند که عالقه دارند بدانند علم چگونه به وجود آمده 
است. و چون من از تالش های بسیاری از پیشینیان بهره 
دست  به  تاریخ  این  پس  بگویم  که  نیست  بیراه  برده ام، 
مردم هم رقم خورده است.« از همین جهت نیز هست که 
در این کتاب به هیچ عنوان با نثر ثقیلی مواجه نیستیم؛ 
همان نثری که عالمان و دانشمندان در نوشته های خود به 
کار می برند، زیرا مخاطبان خود را دانشمندانی چون خود 
گفتارشان  و  نوشته ها  از  عادی  مردم  درک  و  می پندارند 
برای آن ها ارزشی ندارد. اما کلیفورد کانر از آن جا که پایه 
مخاطب  و  است  گذاشته  عادی  مردم  براساس  را  کتابش 
آنچه می نویسد مردم هستند، آن را با نثری نگاشته است 
تا همگان آن را دریابند و با این کتاب ارتباط برقرار کنند. 
او در همین مقدمه به یک پرسش مهم نیز پاسخ می دهد. 
عادی  مردم  به  تنها  برخورد گزینشی خود،  با  این کتاب 
منجر  نامتوازن  رویکردی  به  مسئله  این  آیا  و  می پردازد 
نمی شود؟ مگر نه این که در کتابی تاریخی و البته علمی، 
همه جانبه نگری اصلی مهم است؟ کانر می نویسد: »ممکن 
شده  مطرح  کتاب  این  در  که  رویکردی  بگویند  است 
از پیدایش علم جدید به  است، نمی تواند روایت متوازنی 
دست دهد. اما تاریخ نویسی را دیرزمانی است که حضرات 
مورخان و اتکای آن ها به مدارک مکتوب از حالت توازن 
است  کرده  تعیین  قدرت  مناسبات  چون  کرده اند،  خارج 
که قلم را چه کسی به دست بگیرد. هیچ »تاریخ علم«ی 
شورانگیز  سنتی  روایت های  از  نامتوازن تر  نیست  ممکن 
که  باشد  اینشتین هایی  و  داروین ها  و  نیوتن ها  درباره 
رو  و  زیر  را  دنیا  یک شبه  خودشان  بی همتای  نبوغ  با 
و  بگیرم  را  مقابل  طرف  می خواهم  آگاهانه  من  کرده اند. 
پی صدای توده خاموش مردم بگردم و تاریخ را غربال کنم 
و کمیاب ترین اسناد را به دست آورم. ولی قصدم از غربال 
کردن این نیست که حاشیه های تحوالت علمی را از خطر 
بدهم  نشان  که  است  این  هدفم  بدهم.  نجات  فراموشی 
شواهدی نادر چگونه می توانند هسته پنهان این تحوالت 

را آشکار کنند.«
او در کتاب خود به نقش زنان نیز توجه ویژه داشته است؛ 
در  را  زنان  دارد  تالش  مدرن  روزگار  که  بابت  این  از  نه 
روایت های خود بگنجاند و نشان دهد که این نقش را باور 
دارد و اصل بی طرفی را رعایت می کند، بلکه از این جهت 
و  کرده اند  ایفا  مهمی  نقش  تاریخ  این  در  واقعا  زنان  که 
همواره نیمی از جمعیت جهان را تشکیل داده اند، هر چند 
در برخی مشاغل به سبب ویژگی های فرهنگی آن دوران 
امکان ورود نداشته اند. کانر می نویسد: »کوشش هایی که 
برای گنجاندن زنان در روایت های حماسی سنتی می شود 
بعید است که به نتایج راضی کننده ای برسد؛ نه چون زن ها 
ناقص العقل اند، بلکه چون موانع اجتماعی در طول تاریخ 
به  آن ها  ورود  و  پرورش  و  آموزش  به  زنان  دسترسی  از 
زنان  این،  وجود  با  است.  کرده  جلوگیری  علمی  مشاغل 
در »تاریخ علم مردم« سهم بیش تری پیدا می کنند، چون 

نیمی از مردم اند. ولی حتی این جا هم نباید انتظار برابری 
داشت، زیرا همیشه دِر بسیاری از فنون به روی زنان بسته 
علم  پیشرفت  در  زیادی  نقش  زن ها  اگر  اما  است.  بوده 
اقیانوس شناسی نداشته اند - چون دریانورد نبوده اند - در 
علوم پزشکی جبرانش کرده اند چون شفاگران و ماماهای 

محلی بوده اند.« 
بی توجهی  از  که  نیست  کسی  تنها  کانر  کلیفورد  البته 
را  آن  و  می نویسد  مردم  علمی  کار  ارزش  به  تاریخ نویسان 
نشانه ضعف می داند. او همتایانی نیز دارد که اتفاقا کانر در 
هر  است،  جسته  بهره  آن ها  نظرات  از  خود  کتاب  نگارش 
می نمایند.  کم تعداد  دیگر  دسته  مقابل  در  افراد  این  چند 
اتفاقا کانر از یکی از این افراد نقل قول می کند و می نویسد: 
»نقش آفرینان تاریخ علِم بی سوادان و فرودستان از خودشان 
سند  دنبال  به  همیشه  که  تاریخ نویسانی  برای  مکتوبی  رد 
که  است  کسانی  از  وایت  لین  نگذاشته اند.  باقی  می گردند، 
چون  را  روزشان«  و  حال  و  روستاییان  از  مورخان  »غفلت 
تاریخ ها  نه فقط  می کند:  نکوهش  بوده اند«  باسواد  »به ندرت 
که کل اسناد را هم گروه های اجتماعی ای تولید کرده اند که 
دهقانان و مرارت هایشان را چندان قدر نشناخته اند. بنابراین 
در حالی که کتابخانه های ما از انبوهی اطالعات درباره مالکیت 
زمین به فغان آمده اند، با کمال تعجب می بینیم اطالعات از 
روش های متنوع و اغلب متغیر کشاورزی، که مالکیت زمین 

به خاطر آن ارزش پیدا می کند، بسیار کم است.«
می آورد  ساده  مثال  نیز چند  کتاب خود  مقدمه  در  کانر 
و بسط  با شرح  را  بعدی کتاب آن ها  البته در فصول  که 
بیشتری مطرح می کند. این مثال ها از آن جهت می آیند 
که مخاطب دریابد وقتی از تاریخ علم مردم سخن گفته 
می شود، منظور چیست. همان طور که نویسنده می گوید: 
»اگرچه خود نیوتن می گفت »روی شانه غول ها« نشسته 
که  است  این  واقعیت  ببیند،  را  »دورترها«  توانسته  که 
گرفته  سواری  هم  بی ساو  صنعتگر  هزار  هزاران  از  او 
پیش  و  بیش  غذا  تولید  علم  که  است  معتقد  کانر  بود.« 
باشد،  مدیون  امروزی  ژنتیک  گیاه شناسان  به  آن که  از 
این  دارد.  دین  امریکا  کشف  از  پیش  سرخ پوست های  به 
»اروپایی ها  دید:  می توان  نیز  پزشکی  در  را حتی  مسئله 
اثربخشی پوست درخت گنه گنه در مداوای بیماری ماالریا 
را از سرخ پوستان امریکا یاد گرفتند و یک برده افریقایی 
به اسم اُنِسیموس مایه کوبی علیه بیماری آبله را به مردم 
امریکای شمالی یاد داد. افتخار کشف واکسن که معموال 
به  متعلق  واقع  در  می شود،  داده  جنر  ادوارد  دکتر  به 
کشاورزی به نام بنجامین جستی است. دیگر این که تا قرن 
سلمانی ها  مرهون  بیش تر  پزشکی  علم  پیشرفت  نوزدهم 
پزشکان  تا  بود  کم سواد  تجربِی  شفاگرهای  و  عطارها  و 
دانشگاه رفته که بیش تر باعث کندی روند کسب اطالعات 
را  ثبت شده  سزارین  عمل  اولین  می شدند.  تازه  پزشکی 
یک خوک اخته کن سوییسی به اسم یاکوب نوفر در دهه 
1580 انجام داد. جغرافی و نقشه برداری قاره امریکا مبتنی 
اعتراف  اسمیت  جان  ناخدا  امریکاست.  بومیان  دانش  بر 
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کرده که نقشه معروفش از خلیج ِچساپیک را »با استفاده 
از اطالعات وحشی ها« کشیده و نقشه های ناخدا کوک از 
جزایر اقیانوس آرام بدون اطالعاتی که او از یک دریانورد 
بومی به اسم توپایا گرفت به وجود نمی آمدند. مالحان و 
صیادان گمنام منبع عمده اطالعات علمی از پدیده جزر 
موقعی  بودند.  غالب  بادهای  و  دریایی  جریان های  مد،  و 
دریایی »گلف  نقشه جریان  اولین  فرانکلین  بنجامین  که 
براساس  تماما  را  آن  که  کرد  اقرار  را می کشید  استریم« 

آموخته هایش از شکارچیان نهنگ ساخته است.« 
اصالح  و  با حک  بیش تر  جدید  علم  پوپر  کارل  گفته  به 
به  محدود  مسئله  این  است.  رفته  پیش  قدیم  علم 
کانر  نمی شود.  محدود  برده شد،  نام  آن  از  که  چیزهایی 
نیز  مواد  علم  و  متالورژی  شیمی،  از  مثال هایی  ادامه  در 
کال  مواد  علم  و  متالورژی  »شیمی،  می نویسد:  و  می زند 
سفالگرهای  و  فلزکارها  و  معدنچی ها  اطالعات  مبنای  بر 
عمده  و  را  هستی اش  ریاضیات  آمده اند.  وجود  به  قدیم 
دفتردارها  و  بازرگان ها  و  نقشه بردارها  مدیون  را  رشدش 
آن که  آخر  نکته  و  است.  سال  هزاران  تعمیرکارهای  و 
روش تجربی که ویژگی انقالب علمی قرن های شانزدهم 
را  آن  شالوده  که  علمی  داده های  انبوه  و  بود  هفدهم  و 

تشکیل می داد، محصول کارگاه های فنی اروپا بود.«
به طور کلی می توان گفت که »تاریخ علم مردم« گامی 
است برای نشان دادن سهم مردم - توده های گمنام مردم 

- در تولید و نشر علم از هزاران سال پیش تا امروز.
افشار،  مدیون حسن  را  کتاب جذاب  این  خواندن  امکان 
توانسته  به خوبی  که  هستیم  حرفه ای،  و  نام آشنا  مترجم 
نثر کانر را  برآید و خوشخوانی  این کتاب  از پس ترجمه 

در برگردان حفظ کند. بی تردید کسانی که با این مترجم 
پای  مترجم  عنوان  به  او  نام  که  می دانند  دارند،  آشنایی 
را  آن  راحت  خیال  با  مخاطب  تا  است  کافی  کتاب  یک 
برای مطالعه برگزیند و مطمئن باشد با اثری قابل توجه 
مواجه است. زحمت انتشار این کتاب ارزشمند را نیز نشر 
ماهی کشیده است و »تاریخ علم مردم« را که مشتمل بر 
هشت فصل )کدام علم؟ کدام تاریخ؟ کدام مردم؟، پیش 
از تاریخ: آیا انسان شکارچی - گیاه چین کودن بود؟، کدام 
معجزه یونانی؟، دریانوردان و علوم دریانوردی، انقالبی های 
علمی  انقالب  برندگان  بودند؟،  کسانی  چه  علمی  انقالب 
چه کسانی بودند؟، اتحاد سرمایه و علم، مجتمع علمی - 
صنعتی( و 547 صفحه است، با قیمت 38 هزار تومان به 

بازار کتاب عرضه کرده است. 
ایالت  در   1941 سال  در  کانر  کلیفورد  است  گفتنی 
نیوجرسی امریکا متولد شد. او در تنسی رشد کرد و برای 
تحصیل به دانشگاه جورجیاتِک رفت و تا مقطع لیسانس 
درس خواند. کانر در سال 1966 در شرکت هواپیماسازی 
الک هد مشغول به کار شد. این شرکت کانر را به عنوان 
انگلستان  به   5A-C باربری  هواپیمای  طراح  مهندس 
فرستاد. در همین زمان جنگ ویتنام شدت می گرفت. کانر 
پس از بازگشت از انگلستان در اعتراض به نقش شرکت 
الک هد در جنگ ویتنام، از کارش استعفا داد. او در نتیجه 
این ماجرا نتوانست جایی استخدام شود، چرا که اف بی آی 
درباره سابقه یکدندگی اش به کارفرمایان آینده نگر هشدار 
تاریخ نگاری  به  گرفت  تصمیم   1985 در  کانر  بود.  داده 
بپردازد. به همین دلیل به دانشگاه بازگشت و تحصیالتش 

را تا مقطع دکترا ادامه داد.
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ایده هــای  کــه  دنیــا  کارآفرینــان  بزرگ تریــن 
ــت و  ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــه دنی ــورد توج ــان م خالقانه ش
بارهــا و بارهــا بــه شــکل های مختلــف کپــی شــده اســت، 
ــب  ــان های عجی ــا انس ــا آن ه ــد؟ آی ــانی بوده ان ــه کس چ
شــگفت انگیزی  کــه سرگذشــت  هســتند  غریبــی  و 
داشــته اند و همــه چیــز بــرای رســیدن بــه رویاهایشــان 

ــت؟ ــوده اس ــا ب ــواره مهی هم
ایــن چیــزی اســت کــه ذهــن افــراد را بــه خــود مشــغول 
می کنــد. چطــور می تــوان درآمــد بیشــتری کســب 
کــرد و کســانی کــه امــروز در لیســت پولدارتریــن 
و ثروتمندتریــن افــراد جهــان هســتند، چطــور بــه 
ایــن مهــم نائــل آمده انــد؟ کســانی کــه اتفاقــا از 
ــتفاده از  ــن اس ــد، بنابرای ــداری نبوده ان ــای پول خانواده ه

ــت. ــی اس ــان منتف ــی در موردش ــرمایه خانوادگ س
کتــاب »سرگذشــت جــذاب کارآفرینــان دنیــا« بــا مــرور 
ــر زندگــی تعــدادی از مهم تریــن کارآفرینــان  کوتاهــی ب
دنیــا، قصــد پاســخگویی بــه همیــن ســوال را دارد. 
در ایــن کتــاب لیســت بلندباالیــی از کارآفرینــان را 
می بینیــد؛ از پیپــر امیدیــار کــه بنیانگــذار ebay اســت 
ــدا را تاســیس  ــه شــرکت هون ــدا ک ــوئی چیرو هون ــا س ت
کــرده اســت. آوردن کل ایــن لیســت کاری دشــوار اســت 
ــی از 122  ــت کوتاه ــا سرگذش ــاب ب ــن کت ــون در ای چ
کارآفریــن مواجــه می شــوید. شــاید بــد نباشــد مــروری 
داشــته باشــیم بــر سرگذشــت جــان پــل جونــز دوجوریا، 
ــاب  ــن کت ــروز. در ای ــاردر ام ــروز و میلی ــان دی بی خانم
ــا  ــز دوجوری ــل جون ــان پ ــده: »ج ــته ش ــاره او نوش درب
در 13 آوریــل ســال 1944 در همســایگی اکوپــارک 
ــدر  ــد. پ ــد ش ــا متول ــت کالیفرنی ــس در ایال در لس آنجل
ــو.  ــی ب ــادرش مهاجــری یونان ــی و م او مهاجــری ایتالیای
ــم  ــود از ه ــاله ب ــه او دوس ــی ک ــل زمان ــان پ ــن ج والدی
جــدا شــدند. جــان پــل در 9 ســالگی بــه همــراه بــرادر 
ــند،  ــواده باش ــرج خان ــه کمک خ ــرای اینک ــرش ب بزرگ ت
ــه  ــمس و روزنام ــای کریس ــروش کارت ه ــه ف ــروع ب ش
کردنــد. ایــن دو بــرادر حوالــی ســاعت 3 صبــح از خــواب 
بیــدار می شــدند تــا بتواننــد روزنامه هــا را بــه درب 

ره کتاب �گذشت جذاب  در�ب

رگ دنیا ن ینان �ب اکرآفر

دنیا را به جای بهتری 
تبدیل کنیم

 پروین امامی
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منــزل مشــتریان تحویــل دهنــد. زمانــی کــه معلــوم شــد 
مــادر آن هــا قــادر نیســت زندگــی فرزندانــش را تامیــن 

ــه پرورشــگاه فرســتادند.« ــا را ب ــد، آن ه کن
پســربچه ای کــه فقــر و بحران هــای خانوادگــی را از 
ــادرش جــدا  ــار از م ــده و دســت آخــر به اجب ســر گذران
ــد زندگــی  ــا نمی توان شــده اســت، براســاس تصــورات م
و آینــده موفقــی را در پیــش داشــته باشــد. امــا ببینیــد 
او چطــور ایــن بحران هــا را از ســر گذرانــده اســت: 
»دوجوریــا بیشــتر دوران جوانــی خــود را در دســته های 
ــی  ــا زمان ــد، ام ــس گذران ــرق لس آنجل ــی در ش خیابان
کــه معلــم ریاضــی اش در دبیرســتان جــان مارشــال بــه 
ــق  ــی موف ــچ کاری در زندگ ــز در هی ــه هرگ ــت ک او گف
ــل  نخواهــد شــد، تصمیــم گرفــت تغییــر کنــد. جــان پ
ــل  ــتان فارغ التحصی ــال 1962 از دبیرس ــا در س دوجوری
ــاالت متحــده  ــی ای ــروی دریای شــد. او دو ســال را در نی
گذرانــد و پــس از آن در شــغل های مختلفــی چــون 
ســرایداری، لوله کشــی گاز، تعمیــر دوچرخــه تــا فــروش 
حتــی  و  فتوکپــی  ماشــین های  دایره المعارف هــا، 

ــد.« ــه کار ش ــغول ب ــر مش ــای عم ــروش بیمه ه ف
دوجوریــا جوانــی اســت کــه از ایــن شــاخه بــه آن شــاخه 
می پــرد. پشــتوانه خانوادگــی نــدارد و بــه نظــر می رســد 
آینــده روشــنی را هــم پیــش رو نداشــته باشــد. امــا اگــر 
ــه  ــن نقط ــای او در همی ــیر بدبختی ه ــد س ــر می کنی فک
ــود را  ــی خ ــیر زندگ ــاره مس ــود و او به یکب ــام می ش تم
ــم دوران  ــاز ه ــا ب ــد. دوجوری ــتباه می کنی ــد، اش می یاب
ــه  ــه در ده ــل ک ــان پ ــد: »ج ــپری می کن ــری را س بدت
ــه  ــود ک ــرور ب ــود و بیــش از آن مغ دوم زندگــی خــود ب

دســت کمــک بــه ســوی کســی دراز کنــد، ناگهــان خــود 
ــای  ــه قوطی ه ــت ک ــر یاف ــان و فقی ــردی بی خانم را ف
ــه  ــی ب ــول اندک ــا پ ــت ت ــرو را می فروخ ــابه و کنس نوش
ــی  ــرای خــود بخــرد. او حت ــذا ب دســت آورد و کمــی غ

شــب ها در ماشــین می خوابیــد.«
امــا روزگار بــه همیــن منــوال نگذشــت. او باالخــره 
ــه  ــد ک ــا کن ــت و پ ــودش دس ــرای خ ــت کاری ب توانس
ــه  ــود: »او ب ــا ش ــار ره ــت فالکت ب ــد از آن وضعی بتوان
هــر حــال توانســت ایــن وضعیــت را پشــت ســر بگــذارد. 
در نهایــت، سرنوشــت دوجوریــا زمانــی کــه توانســت در 
ــه تایمــز اســتخدام شــود،  ــی اولیــه مجل ــگاه بازاریاب جای
ــار  ــر انتش ــوان مدی ــه عن ــد او ب ــی بع ــرد. کم ــر ک تغیی

ــد.« ــاب ش ــس انتخ ــه در لس آنجل مجل
ــرده  ــدا ک ــی پی ــا شــغل خوب ــه دوجوری ــا وجــود این ک ب
ــازه  ــب او اج ــر و تنوع طل ــه اقناع ناپذی ــا روحی ــود، ام ب
نــداد تــا در شــغلی کــه بــه نظــر شــغل جذابــی می آمــد، 
ــه در  ــی ک ــار زمان ــا اولین ب ــد: »دوجوری ــه کار ده ادام
ســال 1971 بــه اســتخدام یــک شــرکت تخصصــی 
ســالن های  محصــوالت  تولیــد  زمینــه  در  پیشــتاز 
آرایشــگاه در امریــکا درآمــد، بــا دنیــای محصــوالت 
خاطــر  بــه  او  البتــه  شــد.  آشــنا  مــو  از  مراقبــت 
اســتراتژی های کســب و کار  بــر ســر  مخالفت هایــش 
ــه  ــال 1980 ب ــا در س ــد. دوجوری ــارج ش ــن کار خ از ای
همــراه دوســتش، پــل میشــل کــه یــک آرایشــگر بــود، 
شــرکت جــان پــل میشــل سیســتمز را بــا دریافــت وامــی 
ــان  ــل در آن زم ــل میش ــرد. پ ــدازی ک 750 دالری راه ان
یکــی از طراحــان  تاثیرگذارتریــن طراحــان مــوی امریــکا 
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ــود. آن هــا لوســیون ها و مجموعه هایــی مخصــوص مــو  ب
و روش هایــی بــرای مــدل دادن بــه مــو را ارائــه کردنــد 

ــود.« ــی ب ــیار انقالب ــان بس ــه در آن زم ک
ــه  ــل ب ــان پ ــی ج ــوابق بازاریاب ــه س ــت ک در این جاس
کمــک او می آیــد. چیزهایــی کــه شــاید هیچ وقــت فکــر 
نمی کــرده بــه کارش بیایــد: »دوجوریــا و میشــل در 
ابتــدا خــود بــرای فــروش محصوالتشــان بــه آرایشــگاه ها 
ــه  ــد ک ــتفاده می کردن ــتراتژی ای اس ــد و از اس می رفتن
ــوالت  ــا محص ــود. آن ه ــده ب ــتفاده نش ــان اس ــا آن زم ت
ــش  ــه نمای ــگان در آرایشــگاه ها ب ــه شــکل رای خــود را ب

ــد.« ــان می کردن ــته و امتح گذاش
ــتر  ــت بیش ــا موفقی ــداد ت ــاف ن ــر او کف ــد عم ــر چن ه
ــت  ــا رف ــال 1989 از دنی ــد. او در س ــرکتش را ببین ش
ــود،  ــرده ب ــروع ک ــدر ش ــه پ ــی را ک ــرش راه ــی پس ول
ــی  ــه کودک ــدری ک ــه داد. پ ــت ادام ــا جدی ــی و ب به خوب
ســختی را پشــت ســر گذاشــته بــود و در زندگــی اش آرام 
ــر همــه مشــکالت  ــود ب ــا توانســته ب ــرار نداشــت، ام و ق
فائــق آیــد. امــروزه شــرکت جــان پــل میشــل سیســتمز 
بیــش از 90 محصــول مراقبــت از مــو را تولیــد می کنــد 
کــه در بیــش از 90 هــزار آرایشــگاه در ایــاالت متحــده 
ــد.  ــروش می رون ــه ف ــا ب ــور دنی ــش از 45 کش و در بی
ــون  ــدود 900 میلی ــرکت در ح ــن ش ــاالنه ای ــروش س ف
دالر اســت. پســری کــه در راه پــدر قــدم گذاشــته اســت، 
ــد  ــام می ده ــرف انج ــس ص ــری از بیزین ــای مهم ت کاره
ــن  ــه یافت ــه ب ــا ک و دغدغه هــای دیگــری دارد: »دوجوری
ــی  ــه تامیــن مال ــه دارد، ب ــن عالق ــرژی جایگزی ــع ان مناب
ــس  ــت در تون ــتدار طبیع ــت دوس ــگاه نف ــن پاالیش اولی

ــه  ــی ک ــن روی اتومبیل های ــد. او همچنی ــک می کن کم
بــا انــرژی خورشــیدی کار می کننــد ســرمایه گذاری 
کــرده اســت. دوجوریــا عــالوه بــر شــرکت اصلــی خــود 
ــرمایه گذاری  ــری س ــوع دیگ ــاد و متن ــای زی در حوزه ه
بــه  دالر  میلیون هــا  همچنیــن  وی  اســت.  کــرده 
جنبش هــای خیریــه متنــوع کمــک مالــی کــرده کــه بــه 
ــت  ــز دریاف ــددی نی ــز متع ــا جوای ــن کمک ه ــطه ای واس
کــرده اســت. او اعتقــاد دارد کــه هــر کــدام از انســان ها 
ــا را  ــن دنی ــه ای ــرای این ک در هــر روز مســئولیتی دارد ب
بــه کانــی بهتــر بــرای زندگــی تبدیــل کنــد. او همچنیــن 
بــر ایــن بــاور اســت کــه هیــچ کاری در دنیــا ارزش انجام 
ــد.« ــذت ببری ــام آن ل ــه از انج ــر این ک ــدارد مگ دادن ن

ــه  ــان هایی ک ــت انس ــت از سرگذش ــر اس ــاب پ ــن کت ای
ــن  ــه ای ــری ب ــگاه دیگ ــا ن ــود ب ــد می ش ــد بودن معتق
ــروت را  ــن ث ــم ای ــرد و ه ــروت ک ــد ث ــم تولی ــا ه دنی
به گونــه ای اســتفاده کــرد کــه دنیــا مکانــی بهتــر بــرای 
زندگــی همــه انســان ها باشــد. نویســندگان »سرگذشــت 
جــذاب کارآفرینــان بــزرگ دنیــا« ســعید گل محمــدی و 
صابــر خطیــری هســتند و نشــر آســیم ایــن کتــاب را بــه 
ــن کتــاب  ــازار کتــاب عرضــه کــرده اســت. مطالعــه ای ب
ــروت و  ــد ث ــرای تولی ــد ب ــر می کنن ــه فک ــه کســانی ک ب
اثرگــذاری روی دنیــا نیــاز بــه امکانــات پیچیــده ای دارنــد 
ــه  ــت، توصی ــا نیس ــان مهی ــرای فعالیتش ــرایط ب ــا ش ی
می شــود. بــا مطالعــه ایــن کتــاب درمی یابیــم کــه 
ــد  ــود می توان ــروی اراده خ ــا نی ــد ب ــر بخواه ــان اگ انس
ــر را  ــن تاثی ــذارد و ای ــان بگ ــدگاری روی جه ــی مان اثرات

ــد. ــه نســل منتقــل کن نســل ب
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استارت آپ
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ر حممد، بنیانگذار  گفت و گو �ب س�پ

توق  یع �پ و مد�ی عامل شبکه اج�ت

 آزاده خیر آبادی

راهی که با سه 
تغییر مسیر، نهایتا 
به پاتوق رسید

قطعا یکی از بازارهای پرطرفدار در ایران، شبکه های 
اجتماعی هستند که این روزها با استقبال خوبی از طرف 

کاربران روبه رو شده اند. یکی از شبکه های اجتماعی داخلی 
که به گفته مدیر عاملش به واسطه این که تمرکز زیادی 
روی بازی و سرگرمی و تعامل کاربران دارد، از استقبال 
خوبی در میان کاربران ایرانی برخوردار است، پاتوق نام 

دارد. با مدیرعامل و بنیانگذار شبکه اجتماعی پاتوق 
گفت وگویی درباره مسیر رسیدن به این ایده و استارت آپ، 

همچنین وضعیت کنونی این کسب وکار انجام داده ایم.



دانش بنیان  شماره سی ام اسفند ماه 1397

124

 شکل گیری این ایده و انتخاب این بازار برای فعالیت 
بخواهم  اگر  خالصه  صورت  به  بود؟  صورت  چه  به 

سوالم را بپرسم، چه شد که به پاتوق رسیدید؟
ما شرکت نرم افزاریمان را سال 93 ثبت کردیم. قبل از آن 
آن ها شکست  همه  که  داشتیم  استارت آپی  پروژه  یکسری 
خوردند. سال 95 بازار را بررسی کردیم و دیدیم که کاربران 
به شبکه اجتماعی عالقه زیادی دارند و این بازار مشتاقان 
زیادی دارد که تمامی آن ها از شبکه های اجتماعی خارجی 
وجود  موفقی  مشابه  نمونه  ایران  در  و  می کردند  استفاده 

نداشت.
توسعه  و  برنامه نویسی  کار  یعنی سال 95،  زمان  در همان 
یک  ایجاد  اصلی  ایده  زمان،  آن  در  کردیم.  شروع  را  ایده  
و  فروشگاه ها  معرفی  بر  تمرکز  با  درست  اجتماعی  شبکه 
پاساژ  اجتماعی  شبکه  اولیه  برند  بود.  آن ها  محصوالت 
شبکه  یک  پاساژ  شد.  منتشر   96 سال  تابستان  که  بود 
و محصوالت  فروشگاه  آن  کنار  در  که  بود  کامل  اجتماعی 
بازخوردی که  از مدتی طبق  بعد  را هم معرفی می کردیم. 
بخش  که  شدیم  متوجه  گرفتیم،  فروشنده ها  و  کاربران  از 
و  ندارد  زیادی  جذابیت  محصوالت  و  فروشگاه ها  معرفی 
تبلیغاتی نسبت  بیشتر حس  و  نیازش حس نمی شد  شاید 
به آن داشتند. ولی بخش اجتماعی برنامه که امکانات شبکه 
اجتماعی مثل ارسال پست، نظرات و پیام رسان را در اختیار 
کاربران می گذاشت، جذابیت زیادی برای کاربران داشت. به 
همین دلیل ما کال بخش معرفی محصوالت را حذف کردیم 
و تمام تمرکز را روی بخش شبکه اجتماعی گذاشتیم. در 
حالت کلی ما تا امروز، بیشتر با توجه به بازخورد کاربران یا 

نیاز آن ها کار را پیش برده ایم.
به این صورت بود که نهایتا امسال، یعنی سال 97 ما برند را 
به پاتوق تغییر نام دادیم. چون اسم پاساژ کاربران را به اشتباه 
می انداخت و فکر می کردند فروشگاه یا مرکز خرید است. به 
دلیل این که ما می خواستیم پیام برند را تغییر دهیم، هویت 
برند و حتی رنگ ها را هم به صورت کامل تغییر دادیم. در 
آن زمان ما روی پیامی که می خواستیم منتقل کنیم، خیلی 

کار کردیم و نهایتا برند را به پاتوق تغییر دادیم.
 کمی در مورد تیمی که پاتوق را تولید و اداره کرده 

توضیح دهید. 
کار  اوایل  است.  نفر  چهار  پروژه  این  تیم  حاضر  حال  در 
این  االن  بازاریابی داشتیم که  برای بخش  پرسنل  تعدادی 
مدیریت  می شود.  اداره  نفر  چهار  همین  توسط  هم  بخش 
و  برنامه نویسی سمت سرور  از  بخشی  و  مارکتینگ  پروژه، 
اندروید است  با من است. سعید قاسم توسعه دهنده  سرور 
که از ابتدا همراه ما بود و بحث اپلیکیشن اندروید کامال با 
تمام  و  ما هستند  کار   ux و   ui آرین مظفری پور  است.  او 
انجام  حتی  و  گرافیکی  المان های  برنامه،  داخل  طراحی 
می شود.  آرین  توسط  هم  تبلیغات  برای  گرافیکی  کارهای 
هم  وبسایت  فرانت اند  که  است  وب  مسئول  عابدی  وحید 

کار او است.
 آیا پاتوق به درآمدزایی رسیده  است؟

بله، ما سال 97 جریان های درآمدی را اضافه کردیم. یعنی 
بین کاربران جا  پاتوق  این دلیل که هنوز  به  سال گذشته 
خیلی  کاربران  ایران  در  این که  به  توجه  با  و  بود  نیفتاده 
کرده اند  عادت  و  می دهند  پول  اجتماعی  شبکه  به  سخت 
شبکه اجتماعی خارجی را به صورت رایگان استفاده کنند، 
ما به فکر درآمدزایی از پاتوق نبودیم. ولی حاال با توجه به 
اشتراک  بخش  مانند  کردیم،  اضافه  برنامه  به  که  امکاناتی 
یا  فروش  پاتوق  در  دارد،  ویژه  امکانات  یکسری  که   VIP

درآمد هم داریم.
مثال کاربر اگر بخواهد از ویژگی هایی مانند ارسال ویدئوهای 
که  این دست خدماتی  از  و  ویژه  استیکرهای  یا  طوالنی تر 
ارائه دهیم، استفاده کند به صورت  برنامه  می توانیم داخل 
ماهیانه باید هزینه ای پرداخت  کند. مدل دیگری هم داریم 
که افرادی که عضو بخش VIP نیستند ولی می خواهند از 
این امکانات استفاده کنند، در این صورت به آن ها تبلیغات 

بنری نشان می دهیم.
درآمد پاتوق فعال از این طریق است ولی هنوز به نقطه سر 
به سر نرسیدیم. البته پیش بینی ما این است که سال آینده 

به نقطه سر به سر برسیم.
شبکه  یک  عنوان  به  پاتوق  از  مردم  استقبال   

اجتماعی داخلی چطور بوده؟
خدا را شکر جدیدا استقبال مردم بهتر شده و با گذر زمان 
دو  باید  برنامه  یک  از  استقبال  مورد  در  بهتر هم می شود. 
نکته را درنظر گرفت. یک مورد این است که کاربران عضو 
شبکه شوند و در آن فعالیت داشته باشند، مورد دیگر این 
است که کاربران تا چه میزان تمایل به پرداخت پول برای 

استفاده از سرویس دارند.
باال  واقعا  پاتوق  برای  کاربران  فعالیت  و  عضویت  گزینه 
بوده به اندازه ای که در اوایل کار برای خودمان هم تعجب 
فکر می کردیم  ما  کار  ابتدای  دلیل که  این  به  بود.  برانگیز 
باید تمرکزمان را روی فروشگاه و معرفی محصوالت بگذاریم 
شبکه های  امکانات  داخلی،  اجتماعی  شبکه های  چون 
 اجتماعی  خارجی را ندارند و احتماال با استقبال مردم مواجه 
اتفاقا کاربران داخل شبکه  از مدتی دیدیم  نشود. ولی بعد 
به  کاربر  هر  برای  ما  روزانه  انگیجمنت  و  می کنند  فعالیت 
طور میانگین 55 دقیقه است. یعنی هر کاربر در روز زمان 
برای  عدد  این  می کند.  استفاده  ما  برنامه  از  دقیقه ای   55
اسنپ چت 37 دقیقه و برای دیجی کاال بین 40 تا 50 دقیقه 

است.
در مورد پرداخت هم جدیدا استقبال و تمایل کاربران خیلی 
بهتر شده. یعنی ما نزدیک به 2/5 تا 3 درصد از کاربرانمان 
اشتراک VIP را تایید کردند، یعنی به صورت ماهانه برای 
مابقی  و  پرداخت می کنند  این سرویس، هزینه  از  استفاده 

کاربران هم ویدئوهای تبلیغاتی را می بینند.
دلیل  به  متاسفانه  که  بدهم  توضیح  یک  کلی  حالت  در 
مشکالت اقتصادی کشور، در شش ماه اخیر هزینه های ما 
مانند هزینه سرور خیلی باال رفته و نسبت به گذشته، ماهانه 
مبلغ سه برابری برای آن پرداخت می کنیم. از طرف دیگر 
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درآمد ما از تبلیغات هم کمتر شده است، به این دلیل که 
شرکت های دیگر هم بودجه های تبلیغاتیشان کمتر شده و 
مانند گذشته برای تبلیغات هزینه نمی کنند. ولی درآمد از 

سمت کاربران برای ما روند رو به رشدی است.
شبکه های  یعنی  هستید،  فعال  آن  در  که  بازاری   
اجتماعی در ایران به چه صورت است؟ آیا رقیبانتان 
را می شناسید که در این بازار در چه وضعیتی هستند؟

در حال حاضر ما دو رقیب اصلی داریم؛ اپلیکیشن هایی که 
در حد ما هستند و مدت طوالنی است که فعالیت می کنند. 
نزدیکا یکی از رقیبان ماست که از سال 94 شروع کرده و 
»باهم« نیز دیگر رقیب ماست که از اواخر 92 یا اوایل 93 

فعالیتش را شروع کرده است.
ما برای شروع کار اتفاقا مجموعه های مشابه را آنالیز کردیم 
امروز  اگر  که  دارند  جایگاهی  چه  کاربران  بین  بدانیم  که 
 20 بین  همیشه  اجتماعی  شبکه  دو  این  کنید،  بررسی 
اپلیکیشن پرفروش بوده اند و در گروه شبکه های اجتماعی 
و  از پرطرفداران هستند. در حال حاضر »نزدیکا«  همیشه 
از  فروش  هم  و  کاربران  تعداد  نظر  از  هم  دو  هر  »با هم« 
میزان  و  ما  برابر  کاربرانشان 2/5  تعداد  تقریبا  ما جلوترند. 
علت  ماست.  برابر  دو  تا   1/5 ما  تخمین  بر  بنا  فروششان 
این که ما از آن ها عقب تر هستیم، این است که آن ها چند 
سال زودتر از ما شروع به کار کرده اند ولی در مورد سرعت 
رشد، پاتوق از هر دو آن ها سریع تر است. اگر بخواهم با عدد 
اختالف را بگویم، ما در یک سال اخیر حدود 140هزار کاربر 
جدید که فعال هستند داشتیم، نزدیکا طبق اعالم خودشان 
که  آماری  به  توجه  با  نیز  باهم  و  کاربر  هزار   100 حدود 
لحاظ  به  می کنم  فکر  دارد  وجود  مختلف  مارکت های  در 
تعداد کاربر، نزدیک به نزدیکا باشد. به همین دلیل مشخصا 

سرعت رشد ما از آن ها بیشتر است.
 در صحبت هایتان به پروژه هایی که شکست خوردند 
اشاره کردید. در مورد تجربیات شکستی که داشتید 

برایمان صحبت کنید.

اولین پروژه استارت آپی ما به نام »دستیار ویندوز همه کاره« 
بود که سال 92 کار روی آن را شروع کردیم. این پروژه در 
اصل اپلیکیشنی تحت ویندوز دسکتاپ و برای کامپیوترها 
بود چون در آن زمان کمتر از موبایل های هوشمند استفاده 
این  به  ولی  منتشر شد  برنامه  این  اوایل سال 94  می شد. 
دلیل که از قبل ما بازار را آنالیز نکرده بودیم و محصول ما 
برای بازار مناسب نبود، موفق نشد. اگر بخواهم به زبان ساده 
علت شکست اولین تجربه مان را توضیح بدهم، این بود که ما 
خودمان فکر می کردیم ایده بسیار جالبی است و قابلیت های 
خوبی هم داشت ولی چون نمونه های مشابه خارجی داشت 
دانلود  و  کرک  می توانستند  رایگان  صورت  به  کاربران  که 
کنند، کسی اپلیکیشن ما را خریداری نمی کرد و به همین 
دلیل هم پروژه شکست خورد. البته ما آن را به نقطه سر به 
سر هم رساندیم ولی در کل نمی شد خیلی روی آن کار کرد 

و پروژه را ادامه داد.
بود.  پیشنهاد«  »برترین  نام  به  پروژه ای  ما  بعدی  تجربه 
آن  در  ما  که  بود  موبایل  اپلیکیشن  و  وب  تحت  پروژه 
آن  در  می کردیم.  معرفی  را  محصوالتشان  و  فروشگاه ها 
برنامه، بخشی وجود داشت که افرادی که لپ تاپ یا موبایل 
نیاز داشتند، فرم ساده ای را در اختیارشان قرار می دادیم و 
می گفتیم  آن ها  به  ما  می دادند  که  پاسخ هایی  به  توجه  با 
کاربران  و  است  نیازهایشان  با  منطبق  محصوالتی  چه  که 
می توانستند به فروشگاه هایی که آن محصوالت را داشتند 
کنند.  انتخاب  و  مقایسه  را  آن ها  و  کرده  مراجعه  حضوری 
در آن استارت آپ ما بیشتر در بخش جذب کاربر به مشکل 
و  نبود  جذاب  خیلی  کار  این  فروشنده ها  برای  خوردیم. 
به صورت  فروشگاه ها  به  کاربران  مراجعه  که  دلیل  این  به 
حضوری بود، بعضا فروشنده ها ثبت نمی کردند و از این قبیل 
مشکالت وجود داشت و ما نمی توانستیم کارمزدمان را خوب 
دریافت کنیم. در حالت کلی پروژه بهتر از تجربه اول ما بود 
ولی نتوانستیم مشکل بخش مارکتینگ و جذب فروشگاه ها 

را حل کنیم و شکست خورد.
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موعه  آتوسا حسی�ن خواه، مد�ی حمب

بیاتش یم گوید ر ب
ت

، از � گ�ی ندا

 آزاده خیر آبادی

بازی های آنالین 
طرفدار بیشتری دارند

کژوال کمپ رویداد رقابتی 10 هفته ای بود که با همکاری 
کافه بازار و آواگیمز با هدف ارتقای سطح بازی های 

موبایل ایرانی برگزار شد. در این رویداد بعد از 10 هفته  
زمانی که تیم ها برای تولید بازی موبایل داشتند، از بین 
228 تیم، 22 تیم به مرحله فینال رسیدند. نداگیم یکی 

از تیم های راه یافته به مرحله فینال این رقابت بود. به 
همین بهانه با آتوسا حسینی خواه، مدیر استارت آپ 
نداگیم که در اصفهان مستقر است صحبتی داشتیم. 

 تیم نداگیم را معرفی کنید و کمی از تجربیاتش در حوزه 
بازی سازی بگویید.

ما حدود یک سال است که در حوزه بازی سازی مشغول به فعالیت 
هستیم. اگر بخواهم دقیق بگویم از اسفند سال پیش فعالیتمان را 
به صورت رسمی شروع کردیم. استارت آپ نداگیم یک تیم چهار 
نفره است که سه نفر از ما فارغ التحصیل هستیم و یک نفر 16 
ساله و مشغول تحصیل است. تا امروز دو بازی در کافه بازار منتشر 
کردیم یکی از آن ها فرار نام دارد که همان بازی شرکت کننده در 

کژوال کمپ بود و اسم بازی دیگرمان هم مکعب دیوانه است. 
 تعداد نصب این برنامه ها به چه صورت بود؟

تعداد نصب این بازی ها به حدود 300 مورد رسید ولی به این 
دلیل که پیگیری نکردیم و آپدیت ندادیم، نزولی شد و به زیر 

100 رسید.
 از تجربه کژوال کمپ بگویید. آیا قبل از این هم در رویداد 
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رقابتی در این حوزه شرکت کرده بودید؟ شرکت در این 
رقابت چه نتایجی برای شما داشت؟ 

در حقیقت این اولین تجربه ما بود و آشنایی و اطالعات زیادی 
در این رابطه نداشتیم. شرکت در کژوال کمپ تجربه خیلی خوبی 

برای ما بود و واقعا به ما کمک کرد.
از مهم ترین نتایجی که برای ما داشت این بود که قبل از این 
تجربه ما همیشه برای زمان بندی مشکل داشتیم ولی کژوال کمپ 
باعث شد مجبور باشیم کارها را در زمان بندی از پیش تعیین شده 
و سروقت خود انجام دهیم. در این رابطه حتی ما به این دلیل 
که نسخه آلفا بازی مان مشکل پیدا کرد، مجبور شدیم از اول کار 
کنیم و در مدت زمان محدودی محصول را برسانیم. ولی از پس 
این مورد هم برآمدیم و توانستیم. در مجموع به واسطه حضور در 
این رویداد اهمیت مواردی مانند زمان و موارد مرتبط با بازی سازی 

را متوجه شدیم و بعد از این حتما آن ها را به کار خواهیم برد.
در رابطه با تجربه ای هم که از این دوره کسب کردیم باید بگویم 
واقعا تجارب زیادی داشتیم. مثال این که کال چطور یک تیم که 
حداقل چهار نفره است باید با هم هماهنگ شود، تقسیم وظایف 
در تیم به چه صورت باشد و روند انجام کار به چه صورت باشد. 
و مهم تر این که چه سبک بازی هایی برای بازار مناسب است. به 

صورت کلی این ها تجاربی بود که ما به دست آوردیم.
 برای آینده نداگیم چه برنامه ای دارید؟ منتظر چه اتفاقی 

در این استارت آپ باشیم؟
در کژوال کمپ متوجه شدیم که بازی های آنالین طرفدار بیشتری 
دارند و تصمیم  گرفتیم یک بازی آنالین ارائه کنیم. فعال یکسری 
دیتا و اطالعات از کافه بازار جمع آوری می کنیم تا بعد تصمیم 

بگیریم و ببینیم کار به چه صورت خواهد بود.
 برنامه  یا زمان بندی خاصی برای تولید یا انتشار بازی 

بعدی دارید؟
آماده شدن یا تولید بازی بعدی بستگی دارد به شرایط. فعال 
در این زمینه به این صورت صحبت نکرده ایم و تصمیم قطعی 
نگرفته ایم ولی تالش می کنیم تا اردیبهشت یا خرداد سال آینده 

بازی جدیدی ارائه کنیم.
 کمی به عقب برگردیم، اصال چه شد که وارد حوزه گیم 

شدید؟
ما فارغ التحصیل رشته نرم افزار بودیم. در آن زمان استاد یکی 
از درس های ما، بازی سازی ارائه داد و همان جا ما به این حوزه 
ماراتن  یک  ما  دانشگاه  در  زمان  همان  در  شدیم.  عالقه مند 
بازی سازی هم برگزار شد که ما شرکت کردیم و توانستیم مقام 
اول را کسب کنیم؛ به این صورت شد که به این حوزه به شدت 
عالقه مند شدیم و تصمیم گرفتیم در همین زمینه ادامه دهیم و 

فعالیت کنیم.
 در این مدت که به عنوان یک استارت آپ فعالیت کردید 
با چه مشکالتی روبرو بودید؟ چه چالش هایی در این راه 

برای شما وجود داشته؟ 
متاسفانه بازی سازی هنوز آن طور که باید و شاید جا نیفتاده است؛ 
به هرکسی که می گوییم در این حوزه فعالیت می کنیم، می گوید 
»دلت خوش است!« ما در این راه، از این حرف ها زیاد شنیده ایم.

 صنعت بازی سازی ایران در چه حال است؟



دانش بنیان  شماره سی ام اسفند ماه 1397

129

تیم ما توانست در مرکز بازی سازی دانشگاه اصفهان مستقر شود. 
این مورد را به این دلیل گفتم که اشاره کنم خیلی از تیم ها هنوز 
حتی جایی برای استقرار ندارند. به نظر من مشکل اصلی همین 
است؛ اگر بتوانیم این کار را صنعت بنامیم، در کشور ما هنوز به آن 

بهایی داده نشده و ما امیدواریم در آینده به این حوزه بها دهند.
امیدوار  ایران  در  بازی سازی  بازار  آینده  به  شما  پس   

هستید؟
بله. وقتی که من شرایط را با یک سال پیش مقایسه می کنم، 
می بینم که وضعیت بازی سازی در کشور خیلی پیشرفت داشته و 
جای کار بیشتری هم وجود دارد. حتی با بررسی تیم های فعال در 
این حوزه می بینیم که جای بسیاری برای کار در این حوزه وجود 

دارد و کال در حال گسترش است.
 آیا ندا گیم به درآمدزایی رسیده است؟

ادامه  همچنان  شخصی  سرمایه   با  ما  نرسیده ایم.  هنوز  خیر 
می دهیم.

 فکر می کنید در شرایط فعلی مردم ایران برای بازی، پول 
خواهند داد؟

اگر بخواهیم از لحاظ درآمدزایی کسب وکارهای این حوزه بگوییم، 
همان طور که گفتم ما خودمان هنوز به آن نقطه نرسیده ایم. 
در حالت کلی اگر بگویم، شاید از 100 نفر تنها دو یا سه نفر 
بازی را بخرند و برای داشتن آن هزینه کنند که البته این اصال 
خوب نیست. به همین دلیل است که بسیاری از همکاران ما 
می گویند که نمی خواهند برای بازار ایران کار کنند و به دنبال 
منتشرکنندگان خارجی می گردند تا بازی بسازند و خارج از کشور 

منتشر شود.
 این مورد تا امروز باعث ناامیدی شما نشده است؟

خب اگر از این لحاظ به شرایط نگاه کنیم، باید بگویم بله؛ احتماال 
بازارهای خارجی  به  باشیم  داشته  مناسبی  ما هم شرایط  اگر 
می رویم چون در آن بازارها با قیمت های بسیار پایین یعنی ارقامی 
مانند یک دالر که اصال رقم قابل توجهی نیست، به درآمدزایی 
باالیی رسیده اند. بازار ایران از این نظر مناسب نیست و ممکن 

است باعث خروج فعاالن این صنعت از مارکت ایران شود.
البته متاسفانه دسترسی به بازارهای خارجی راحت نیست؛ اگر 
رسیدن به بازارهای خارجی راحت بود اصال کسی در بازار ایران 
فعالیت نمی کرد. به شخصه امیدوارم این روند تغییر کند و فعاالن 

این بخش هم بتوانند فعالیت مناسبی داشته باشند.
 در حال حاضر نمونه موفق حوزه بازی سازی از نظر شما 

کیست؟
در این رابطه شخصا االن دور، دور کلماتیک است؛ بازی هایی مثل 
آمیرزا و این طور بازی هایی که درآمد هم دارند. برای افرادی که 
که مثل ما که در این حوزه فعالیت می کنیم و مشغول کسب وکار 

هستیم، فعال پسندیدن بازی مهم نیست، مهم درآمد است.
 اگر بخواهید با افرادی که تازه تصمیم به ورود در این 
حوزه گرفته اند، تجربه ای به اشتراک بگذارید، آن چیست؟

توصیه من برای آن ها این است که اصال عجول نباشید و پشتکار 
داشته باشید. به این دلیل که بازی سازی، فعالیتی نیست که با 
صرف چند ماه و به سرعت به نتیجه برسید بلکه باید در این راه 

تالش کنید.
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صنایع خالق
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ند  ره سوزن دوزی، ه�ن ارز�ش در�ب

سیستان و بلوچستان

هنر اصیل مستقل 
 مرضیه اسدی

ســوزن دوزی از صنایــع دســتی متعلــق بــه اســتان سیســتان 
ــی دارد؛  ــی طوالن ــار قدمت ــن دی ــت و در ای ــتان اس و بلوچس
بــه گونــه ای کــه شــهرت جهانــی یافتــه و آن را ســند هویــت 
ــروزه در بعضــی  ــد؛ گرچــه ام ــوچ می دانن ــردم بل فرهنگــی م
مناطــق دیگــر نیــز افــراد بــه یادگیــری ایــن هنــر و کســب 
ــا توجــه بــه وابســتگی  درآمــد از طریــق آن روی آورده انــد. ب
هنــر ســوزن دوزی بــه صنعــت نســاجی، پیشــینه ایــن هنــر را 
همــگام بــا تاریخ پوشــاک ایــران می داننــد. در کتــاب »مقدمه 
ابــن خلــدون« نوشــته عبدالرحمــن بــن خلــدون آمــده اســت 
کــه دو حرفــه نســاجی و دوخــت از روزگاران کهــن در میــان 
ــده  ــی های انجام ش ــق بررس ــت. طب ــته اس ــردم رواج داش م
ــود  ــران وج ــش در ای ــال پی ــزار س ــوزن دوزی از هشــت ه س
ــوزن دوزی  ــات س ــه حی ــدگاری و ادام ــل مان ــته. از دالی داش
ــبب  ــی س ــن ویژگ ــت. ای ــودن آن اس ــردی ب ــران، کارب در ای
نفــوذ ایــن هنــر بــه تــار و پــود زندگــی روزمــره مردمــان ایــن 
ســرزمین شــده و بــا معیشــت و اقتصــاد گــره خــورده اســت؛ 
ــگاه  ــه دیــده تفنــن ن ــه آن تنهــا ب از همیــن رو اســت کــه ب
نمی شــود، بلکــه یکــی از عوامــل مهــم تقویــت اقتصاد کشــور 
اســت. در ایــن میــان آنچــه حائــز اهمیــت اســت، بــاال بــردن 
توانمنــدی فعــاالن ایــن عرصــه در ارائــه محصوالتــی مطابــق 
بــا ســلیقه مخاطــب امــروزی در عیــن حفــظ اصالــت اســت. 
ــر  ــن هن ــه ای ــذرد ک ــزی نمی گ ــورت چی ــن ص ــر ای در غی
بومــی نیــز بــه خیــل عظیــم هنرهــا و صنایــع فراموش شــده 
می پیونــدد. پیشــگیری از ایــن اتفــاق ناگــوار تنهــا در صورتــی 
ــت و  ــوی دول ــی از س ــت کاف ــه حمای ــت ک ــر اس امکان پذی

ســایر ارگان هــای مربوطــه انجــام شــود. 
در ایــن گــزارش قصــد داریــم بــه برخــی موانعــی کــه بــر ســر 
راه توســعه هنــر ســوزن دوزی وجــود دارد و همچنین معضالت 
فعــاالن ایــن حــوزه اشــاره کنیــم. از ســویی فعالیت هایــی را 
کــه در ســال های اخیــر جهــت حفــظ ایــن هنــر انجــام شــده 
بررســی خواهیــم کــرد و در نهایــت نگاهــی خواهیــم داشــت 
بــه راهکارهایــی کــه می توانــد موجــب توســعه روزافــزون آن 

. د شو



دانش بنیان  شماره سی ام اسفند ماه 1397

132

مواد اولیه
ــه  ــواد اولی ــه م ــوزن دوزان تهی ــی س ــکالت اصل ــی از مش یک
اســت. قیمــت پارچــه و نــخ گــران اســت، در نتیجــه بســیاری 
از ســوزن دوزان در ابتدایی تریــن بخــش کار خــود بــه مشــکل 
برمی خورنــد و ناچــار می شــوند بــه مــواد بی کیفیــت رو 

بیاورنــد.

افغان دوزی؛ تهدیدی برای 
بلوچ دوزی های اصیل

اگــر در بــازار سیســتان و بلوچســتان چرخــی بزنیــد، 
محصوالتــی را خواهیــد دیــد کــه بــه جــای دســت بــا چــرخ 
دوختــه می شــوند. قیمــت ایــن ســوزن دوزی ها بســیار 
پایین تــر اســت و بــا اســتقبال بیشــتر روبــرو می شــود. 
ــن  ــد، ای ــام می دهن ــت انج ــه کار دس ــوزن دوزانی ک ــا س ام
محصــوالت را مانــع فــروش خــود نمی داننــد. کامبیــز مشــتاق 
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می ــری، مدی گوه
گردشــگری سیســتان و بلوچســتان می گویــد: »ماشــین دوزی 
ــد  ــک می کن ــتی کم ــوزن دوزی های دس ــازار س ــق ب ــه رون ب
زیــرا همــه افــراد نمی تواننــد از ســوزن دوزی های فاخــر 
ــی و معرفــی  ــه بازاریاب اســتفاده کننــد و دوخــت ماشــینی ب
ســوزن دوزی های دســتی کمــک می کنــد. وقتــی افــراد انــواع 
ــوزن دوزی و  ــر س ــا هن ــد ب ــینی را می بینن ــای ماش دوخت ه
ــا را  ــئله آن ه ــن مس ــوند و همی ــنا می ش ــای آن آش طرح ه
ــه اســتفاده از ســوزن دوزی های دســتی ترغیــب می کنــد.«  ب
ــرد،  ــن می ب ــوچ را از بی ــان بل ــا آنچــه ارزش کار دســت زن ام
افغان دوزی هــای بی کیفیــت اســت کــه از افغانســتان و 
پاکســتان وارد می شــوند. ســوزن دوزی های افغــان بــا کیفیــت 
ــا  ــن بلوچ دوزی ه ــده جایگزی ــر فریبن ــن و ظاه و قیمــت پایی
ــد.  ــد می کنن ــوچ را تهدی ــان بل ــت زن ــر دس ــده اند و هن ش
ســمیه ایرندگانــی، مدیر عامــل شــرکت تعاونــی ســوزن دوزی 
ــد  ــوچ معتق ــوزن دوزان بل ــی از س ــهر و یک ــار ایرانش ــاغ به ب
اســت: »مســئوالن ســازان میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی 
بایــد جلــوی ورود افغــان دوزی بــه بــازار داخلــی را بگیرنــد.«

عدم حمایت از سوزن دوزان
ــوزن دوزي  ــوزه س ــر ح ــال های اخی ــد در س ــر می رس ــه نظ ب
بــه دســت دالالن افتــاده اســت و همیــن هــم ســوزن دوزهاي 
حاصــل  ســودجو  عــده ای  می کنــد.  ناامیــد  را  اصیــل 
دســترنج ســوزن دوزان سیســتان و بلوچســتان را بــه قیمــت 
ــور  ــارج از کش ــزاف در خ ــت گ ــه قیم ــد و ب ــز می خرن ناچی
می فروشــند. حتــی در داخــل کشــور، محصــوالت هنر دســت 
ــا  ــاس ب ــد و لب ــگاه های م ــا و نمایش ــوچ در مزون ه ــان بل زن
ــه  ــی ک ــود، در حال ــه می ش ــی فروخت ــیار باالی ــت بس قیم
ــر  ــه س ــداری ب ــر و ن ــت در فق ــن صنع ــته ای ــاتید برجس اس
می برنــد. نیــاز اســت اقداماتــی انجــام شــود تــا از ســودجویی 
دالالن جلوگیــری شــود. یکــی از ایــن اقدامــات شناســایی و 
شناســنامه دار کــردن هنرمنــدان صنعتگــر اســت تــا از ایــن 
طریــق تحــت پوشــش نــگاه ویــژه اداره کل میــراث فرهنگــی 

ــوروزی،  ــاب ن ــرادرزاده مهت ــوروزی، ب ــب ن ــد. زین ــرار گیرن ق
ــر  ــئوالن ام ــد: »مس ــوچ، می گوی ــوزن دوز بل ــهورترین س مش
ــنگ اندازي  ــوزن دوزان س ــري س ــدور کارت صنعتگ ــراي ص ب
می کننــد؛ هــر صنعتگــری بایــد ایــن کارت را داشــته باشــد 
تــا بتوانــد از مزایــای حداقلــی صنعتگــری برخــورد دار شــود. 
حتــی تالشــی بــراي تســهیل رونــد بیمه شــدن ســوزن دوزان 
ــه  انجــام نمی شــود. امــا در ایــن میــان افــرادی کــه هیچ گون
آموزشــی در زمینــه ســوزن دوزی ندیده انــد، بــا روابطــی کــه 
دارنــد کارت صنعتگــری دریافــت می کننــد و می تواننــد 
ــه راحتــی از تســهیالتی کــه حــق یــک ســوزن دوز اســت،  ب
ــت  ــدم حمای ــا و ع ــن بی عدالتی ه ــوند.« همی ــد ش بهره من

موجــب دلســردی ســوزن دوزان شــده اســت. 
بــه گفتــه خــود بلوچــی دوزان، اگــر یک دســت لبــاس بلوچی 
را یــک میلیــون و پانصــد هــزار تومــان در نظــر بگیریــم، یــک 
میلیــون و دویســت هــزار تومــان بــه هــر ســوزن دوز می رســد. 
ــد؛  ــول می کش ــاه ط ــار م ــا چه ــه ت ــاس س ــت لب ــک دس ی
یعنــی هــر ســوزن دوز در مــاه در نهایــت ســیصد یــا چهارصــد 
هــزار تومــان درآمــد دارد. و حتــی همیــن رقــم ناچیــز هــم در 
ــه  ــدار ب ــه دســت ســوزن دوزان می رســد کــه خری ــی ب صورت
دوخــت اصیــل اهمیــت بدهــد و دنبــال محصــول باکیفیــت 

  . شد با

ضرورت استانداردسازی هنرهای سنتی
ســمیه ایرندگانــی در گفت وگویــی پیرامــون چالش هــای 
ــای  ــازی هنره ــرورت استانداردس ــه ض ــوزن دوزی، ب ــر س هن
ــه اداره  ــود ک ــا 91 ب ــال 90 ی ــد: »س ــاره می کن ــنتی اش س
ــه  ــتان ب ــر اس ــی در ه ــراث فرهنگ ــتاندارد و اداره کل می اس
استانداردســازی برخــی رشــته های صنایــع دســتی پرداختنــد 
امــا در ارتبــاط بــا ســوزن دوزی بســیاری از اســتانداردها 
ــه ایــن معنــی کــه امــروز هــر کــس از  رعایــت نمی شــود. ب
ــد  ــه ســوزن دوزی کــرده؛ بی آن کــه بدان راه رســیده، شــروع ب
شــیوه های اصیــل و ســنتی ســوزن دوزی کــدام اســت. وجــود 
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اســتانداردهایی بــرای ایــن هنــر ضــروری بــه نظــر می رســد.« 

بازاریابی و رقابت با کشورهای همسایه
همان طــور کــه در ابتــدای گــزارش اشــاره شــد، ســوزن دوزی 
در ایــران قدمتــی طوالنــی دارد امــا از آن جــا کــه زمینه هــای 
رشــد آن فراهم نشــده اســت، کشــورهای همســایه توانســتند 
ــی  ــازار جهان ــد و در ب ــی بگیرن ــا پیش ــوزه از م ــن ح در ای
ــوان  ــه عن ــد. ب ــه کنن ــود را عرض ــت خ ــوالت کم کیفی محص
مثــال پاکســتان کــه بــه قابلیت هــای جهانــی شــدن صنعــت 
ســوزن دوزی پــی بــرده، در دهــه پنجــاه شمســی کمپانی های 
تولیــد مــواد اولیــه محصــوالت ســوزن دوزی، تولیــد و دوخــت 
ــه  ــت ب ــرد و توانس ــدازی ک ــی را راه ان ــای بلوچ و دوز لباس ه
یکــی از قطب هــای ایــن صنعــت تبدیــل شــود. همچنیــن بــا 
بازاریابــی و شناســاندن هنــر ســوزن دوزی توانســت در عرصــه 
ــی را از  ــازار جهان ــمگیر از ب ــهمی چش ــز س ــاس نی ــد و لب م
ــواد  ــد. متاســفانه در حــال حاضــر بیشــترین م آن خــود کن
اولیــه ســوزن دوزان ایرانــی تولیــدی کشــور پاکســتان اســت. 
ــا  ــز ب ــزی نی ــد، افغانســتان و اندون کشــورهایی همچــون هن
محصوالتــی مشــابه امــا بــا کیفیــت پاییــن، رقیــب اصلــی آثار 

نفیــس بلــوچ دوزی در ســطح بین المللــی هســتند.
هرچنــد فاخرتریــن محصــوالت ســوزن دوزی در ایــران تولیــد 
ــه موضــوع صــادرات توجــه  ــه ب ــی ک ــا زمان ــا ت می شــود، ام
نشــود، کاری از پیــش نخواهــد رفــت و ایــن امــر نیــز نیازمنــد 
بــه شــناخت بــازار جهانــی و همچنیــن برندســازی بین المللی 

اســت.

فعالیت های انجام شده
بــا همــه ایــن معضــالت، در ســال های اخیــر ســوزن دوزان در 
قالــب گروه هــای مســتقل و مردم نهــاد بــرای توســعه صنعــت 
ســوزن دوزی راهکارهایــی یافتــه و بــه مرحلــه اجرا رســانده اند 
و از ســویی توانســته اند حمایــت برخــی مســئولین را جلــب 

. کنند

جذب سرمایه گذار و برندسازی
ــد  ــوچ گــرد هــم آمــده و برن ــران بل ــان و دخت تعــدادی از زن
»دختــران مهتــاب« را راه انــدازی کرده انــد تــا بــه معرفــی این 
هنــر در داخــل و خــارج ایــران بپردازنــد. تــا کنون دو شــرکت 
ــان را در  ــا محصــوالت آن ــد ت ــی کرده ان ــالم آمادگ ــی اع ایران
کشــور امــارات متحــده عربــی بــه نمایــش بگذارنــد. در ایــن 
ــوچ دوزی  نمایشــگاه ها ظرفیت هــای فرهنگــی و اقتصــادی بل
این چنیــن  و  معرفــی می شــود  بــه صاحبــان ســرمایه 

ــد. ــی کنن ــود را جهان ــر خ ــد هن ــوزن دوزان می توانن س

ساخت کارگاه های متمرکز
ســوزن دوزان مســتقل سیســتان و بلوچســتان در حال ساخت 
کارگاه متمرکــز بــا امکانــات و تجهیــزات کامــل هســتند تــا 
ــتاندارد محصوالتشــان را  ــرایط اس ــد در ش ــوچ دوزان بتوانن بل
ــد  ــد تولی ــر رون ــر موجــب می شــود ب ــن ام ــد. ای ــد کنن تولی

سفارشــات خارجــی نظــارت بیشــتری داشــت.

راه اندازی رشته دانشگاهی
محمد نعیــم امینی فــرد، نماینــده مــردم ایرانشــهر در مجلــس 
شــورای اســالمی، در گفت وگویــی اظهــار داشــت: »در ســال 
گذشــته، راه انــدازی رشــته صنایــع دســتی در دانشــگاه والیت 
و ایجــاد تعاونــی و شــرکت های عرضه کننــده ســوزن دوزی در 

نقــاط مختلــف کشــور و خــارج از آن محقــق شــد.«

ثبت ملی هنر سوزن دوزی ایرانشهر
در ســال نــود و هفــت، ایرانشــهر کــه شــاخص ها و 
معیارهــای اســتاندارد را دارد، بــه عنــوان نامــزد شــهر ملــی 
ــهرت  ــه ش ــر ب ــن ام ــد. ای ــی ش ــران معرف ــوزن دوزی ای س
جهانــی و شــناخت صحیــح بازارهــای هــدف کمــک 

می کنــد.

راهکارها
ــظ  ــر جهــت حف ــای اخی ــه در ســال ه ــه تالشــی ک ــا هم ب
ــان راه  ــت، همچن ــده اس ــام ش ــوزن دوزی انج ــعه س و توس
ــان  ــه جهانی ــر ب ــر فاخ ــن هن ــاندن ای ــرای شناس دشــواری ب
ــد  ــه می توان ــی ک ــی از راهکارهای ــت. بعض ــش رو اس در پی
ــزاری  ــد از برگ ــد، عبارتن ــاری کن ــوزه را ی ــن ح ــاالن ای فع
ــش  ــرمایه گذاری بخ ــی، س ــی و خارج ــگاه های داخل نمایش
ــی محصــوالت  ــرزی جهــت معرف ــی برون م ــی و بازاریاب دولت
ــاس و ایجــاد همــکاری  ــوت از طراحــان لب ســوزن دوزی، دع
میــان آنــان و ســوزن دوزان، اســتفاده از هنــر ســوزن دوزی در 
صنعــت مبــل، روپــوش صندلــی هواپیمــا، دکوراســیون منزل 
ــازار داخلــی، حــذف  ــه ب و... جلوگیــری از ورود افغــان دوزی ب

ــوزن دوزان و... ــی از س ــت مال ــطه، حمای واس
در صــورت اجــرا شــدن راهکارهــای ذکر شــده می تــوان 
ــی  ــر فراموش ــران از خط ــوزن دوزی ای ــر س ــود هن ــدوار ب امی
ــی  ــازار جهان ــود را در ب ــی خ ــگاه واقع ــرد و جای ــه بگی فاصل

ــد. بیاب
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ره�ب معظم انقالب اسالیم در دیدار �ب اعضای ستاد 

توسعه علوم و فناوری های شناخ�ت معاونت عیمل

پیشبرد علوم شناختی در گرو 
تعریف یک راهبرد بومی است
 رویا کامیار

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب 
اسالمی، صبح امروز در دیدار مسئوالن و محققان 
ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت 
علمی، وزیر علوم، رؤسا و اساتید دانشگاه های 
مرتبط، با اشاره به تاثیرگذاری علوم شناختی 
در عرصه های علمی، پزشکی، اجتماعی و 
اقتصادی، بر لزوم تالش همه جانبه و شبانه روزی 
برای پیشرفت بیش از پیش در این علوم تاکید 
کردند و گفتند: »شتاب حرکت علمی کشور 
نباید کاهش یابد یا متوقف شود، بلکه این 
شتاب باید برای سال های طوالنی و تا رسیدن 
به نقطه اوج علمی حفظ و تقویت شود.« 

گزارش
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قدردانی رهبر انقالب از فعالیت اعضای 
ستاد علوم شناختی معاونت علمی

رهبــر انقــالب اســالمی بــا قدردانــی از زحمــات و 
ــتاد  ــمندان س ــئوالن و دانش ــی مس ــتاوردهای علم دس
توســعه علــوم شــناختی معاونــت علمــی افزودنــد: 
شــدن  گشــوده  و  بشــر  علمــی  »پیشــرفت های 
دریچه هــای جدیــد بــرای شــناخت بیشــتر از نظــم 
عجیــب و پیچیدگی هــای حیــرت آور عالــم خلقــت، 
مســتلزم شــکرگزاری اســت، زیــرا انســان را بــه معرفــت 

می کنــد.« نزدیک تــر  الهــی 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای خاطرنشــان کردنــد: »هریک 
از ایــن دریچه هــای علــم و دانــش کــه از جانــب خداونــد 
تحــوالت  زمینه ســاز  می شــود،  بــاز  بشــر  روی  بــه 
شــگرف و جدیــد در زندگــی انسان هاســت. بنابرایــن هــر 
ملتــی کــه از دانش هــای جدیــد و فناوری هــای مرتبــط 
بــا آن عقــب بمانــد، سرنوشــتی جــز عقب ماندگــی، 
ــد  ــا نخواه ــب قدرت ه ــتعمار از جان ــدن و اس ــل ش ذلی

داشــت.« 

حرکت علمی پرشتاب کشور
ــر موضــوع  ــت تاکیدهــای مکــرر ب ــد: »عل ایشــان افزودن
علــم و پیشــرفت علمــی همیــن موضــوع اســت، بنابرایــن 
دانشــمندان و محققــان و مراکــز علمــی و پژوهشــی برای 
ــوص در  ــور به خص ــی کش ــت علم ــتاب حرک ــه پرش ادام
زمینــه علــوم جدیــد، بایــد بــا تــوکل بــه خــدا و بــا نیــت 
ــند  ــب و روز نشناس ــد و ش ــه بگذارن ــان مای ــی، از ج اله
ــن  ــه ای ــد ب ــز بای ــت نی ــژه دول ــور به وی ــئوالن کش و مس

موضــوع توجــه جــدی داشــته باشــند.«
ــور در 20  ــی کش ــت علم ــالمی حرک ــالب اس ــر انق رهب
ســال اخیــر را خــوب توصیــف کردنــد و گفتنــد: »شــتاب 
ــن  ــه ای ــد بلک ــش یاب ــد کاه ــی نبای ــت علم ــن حرک ای
ــظ و  ــده حف ــال آین ــا 30 س ــرای 20 ت ــد ب ــتاب بای ش

ــیم.« ــه اوج برس ــه نقط ــا ب ــود ت ــت ش تقوی
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تاکیــد بــر این کــه 
نبایــد بــه حــد کنونــِی پیشــرفت های علمــی قانــع بــود، 
ــا  ــی دنی ــت علم ــی از کاروان حرک ــر اندک ــد: »اگ افزودن
عقــب بمانیــم، دیگــر بــه ایــن کاروان و قله هــای علمــی 
ــه توقفــی در زمینــه  نخواهیــم رســید. بنابرایــن هیچ گون

ــد ایجــاد شــود.«  حرکــت علمــی نبای

پایه های مستحکم علمی را بنا بگذاریم
ایشــان بــا اشــاره بــه مســائل مربــوط بــه بودجــه مراکــز 
فرهنگــی و علمــی کشــور و اظهــارات مســئوالن اجرایــی 
مبنــی بــر مشــکالت اقتصــادی، گفتنــد: »مــن در جریــان 
ــت  ــه هم ــوری ک ــدم کش ــا معتق ــتم ام ــکالت هس مش
کنــد، حتــی می توانــد در بحبوحــه مشــکالت سیاســی و 

اقتصــادی نیــز کارهــای بزرگــی انجــام دهــد.«
رهبــر انقــالب اســالمی بــا اشــاره بــه نمونه هــای 
ــیار  ــرایط بس ــه در ش ــورها ک ــی کش ــی در برخ تاریخ
ــذاری  ــی را پایه گ ــی بزرگ ــای علم ــنگ بناه ــخت، س س
کردنــد، افزودنــد: »شــرایط امــروز مــا بــه ســختِی 
ــم  ــن می توانی ــت، بنابرای ــورها نیس ــای آن کش تالطم ه

پایه هــای مســتحکم علمــی را بنــا بگذاریــم.«
ــم  ــه ه ــه دو توصی ــه ای در ادام ــت اهلل خامن ــرت آی حض
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ــرفت  ــرای پیش ــه ب ــه اول این ک ــد: »توصی ــان کردن بی
ــد  ــتفاده کنی ــا اس ــای غربی ه ــه توانایی ه ــی از هم علم
و از شــاگردی کــردن و یادگرفتــن هرگــز پرهیــز نکنیــد، 
ــد بلکــه از  ــرا مــا از شــاگردی کــردن ننگمــان نمی آی زی

ــد.« ــان می آی ــدن« ننگم ــاگرد مان ــه ش »همیش
ــد:  ــود گفتن ــه دوم خ ــالمی در توصی ــالب اس ــر انق رهب
غربی هــا  توصیه هــای  و  برنامه هــا  بــه  »هیچــگاه 

ــد.« ــاد نکنی اعتم
ــه توصیــه  ــر این کــه همــواره بایــد ب ــا تاکیــد ب ایشــان ب
افزودنــد:  شــود،  نگریســته  ســوءظن  بــا  غربی هــا 
»کشــورهای غربــی کــه امــروز بیشــترین پیشــرفت ها را 
در زمینــه علــوم جدیــد دارنــد، بیشــترین جنایــات را نیــز 
ــده اند.« ــب ش ــا مرتک ــد ملت ه ــر ض ــخ ب ــول تاری در ط

مسئوالن ستاد توسعه علوم 
شناختی اولویت ها را تعیین کنند

رهبــر انقــالب اســالمی، مســئوالن ســتاد توســعه علــوم 
شــناختی را بــه تعییــن اولویت هــا و هدف هــای الزم 
ــای  ــه عرصه ه ــد: »در هم ــد و گفتن ــه کردن ــز توصی نی
ــخص  ــا مش ــد هدف گذاری ه ــدا بای ــناختی، ابت ــوم ش عل
ــار  ــود و در اختی ــف ش ــروژه، تعری ــرح و پ ــپس ط و س

ــرد.« ــرار گی ــق ق پژوهشــگر و محق
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، لــزوم تعریــف یــک راهبــرد 
ــد  ــورد تاکی ــوم شــناختی را م ــرای پیشــبرد عل ــی ب بوم
قــرار دادنــد و در پایــان خاطرنشــان کردنــد: »در مســیر 
ــا اســتدالل و منطــق ســر و  ــوم کــه ب ــن عل شــناخت ای
کار دارد، بــه گونــه ای حرکــت کنیــد کــه زمینــه معرفــت 

بیشــتر خداونــد حاصــل شــود.«
پیــش از ســخنان رهبــر انقــالب اســالمی، دکتــر کمــال 
ــوم شــناختی و  ــای ســتاد توســعه عل خــرازی از پروژه ه
ــش  ــا در بخ ــن پروژه ه ــای ای ــار و کارکرده ــداف، آث اه
ــی  ــرفت علم ــف پیش ــاد مختل ــاد و ابع ــالمت، اقتص س
ــران، ظرفیت ســازی  کشــور گــزارش داد و گفــت: »در ای
انســانی و فنــاورِی بســیار خوبــی در ایــن شــاخه از علــوم 
ــه و  ــای منطق ــف برترین ه ــران در ردی ــده و ای ــام ش انج

کشــورهای پیشــرو دنیاســت.«
ــوم شــناختی  ــه برنامه هــای ســتاد توســعه عل خــرازی ب
ــف  ــناختی«، »کش ــوم ش ــج عل ــی و تروی ــرای »معرف ب
ــوزی و دانشــجویی و ســوق  ــر دانش آم اســتعدادهای برت
ــت از  ــناختی«، »حمای ــوم ش ــه ســمت عل ــا ب دادن آن ه
ــناختی«  ــوم ش ــوزه عل ــده در ح ــر ش ــای منتش کتاب ه
ــرد و  ــاره ک ــی« اش ــطح جهان ــی در س ــادالت علم و »تب
ــناختی  ــای ش ــوم و فناوری ه ــاخت عل ــعه زیرس از توس
در سراســر کشــور و راه انــدازی آزمایشــگاه های الزم 
بــه  مغــز  نقشــه برداری  ملــی  آزمایشــگاه  به ویــژه 
عنــوان یــک دســتاورد بــزرگ یــاد کــرد و دربــاره 
ــوم شــناختی  ــی در حــوزه عل ــزرگ و مل ــروژه ب ــد پ  چن

توضیح داد.
دکتــر ســتاری، معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور، 
ــان،  ــرکت های دانش بنی ــد ش ــه رش ــی ب ــز در گزارش نی
ــرمایه گذاری  ــش س ــش، افزای ــازی دان ــود تجاری س بهب
بخــش خصوصــی در پارک هــای علــم و فنــاوری و 
ــاوری،  ــاخه های نانوفن ــران در ش ــاالی ای ــی ب ــه علم رتب

ــرد. ــوم شــناختی اشــاره ک ــوژی و عل بیوتکنول
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هوری در ادامه  ست �ب معاون عیمل و فناوری ر�ی

ان سفر کرد  و اص�ن
ت
ن، �

گ
سفرهای استا�ن به هرمزاک

 علیرضا کشاورزی

نهال توسعه مبتنی بر فرهنگ جامعه

دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و در ادامه 
سفرهای استانی خود به هرمزگان، اصفهان و قم سفر کرد. سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری که همزمان با 
سفر رئیس جمهوری به استان هرمزگان سفر کرده بود، به پارک علم و فناوری رفت و با فناوران مستقر در این پارک به گپ و 

گفت صمیمی نشست. ستاری در سخنانش از ضرورت زیست بوم و اهمیت گستراندن فرشی زیر پای جوانان خالق دانش بنیانی 
و استارت آپی بومی گفت. او در این نشست صمیمانه گفت: »برای اینکه دانش و نوآوری را اقتصادی کنیم، به یک زیست بوم 

نیاز داریم. تالش ما این است در استان هرمزگان و دیگر نقاط کشور این زیست بوم ایجاد شود. خوشبختانه فرهنگ نوآوری و 
کارآفرینی فراتر رفته و اکنون به دیگر شهرها تسری یافته است.«  از منظر معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، وام و پول 
مستقیم همیشه نسخه مناسبی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها نیست و بسیاری از کسب و کارهای 

این چنینی می توانند باعث جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و صندوق های خطرپذیر شوند. ستاری وابستگی به درآمدهای 
نفتی را فرهنگی نادرست دانست و تاکید کرد: »نهال توسعه باید بر مبنای ویژگی های بومی و فرهنگی پا بگیرد.« معاون 

علمی و فناوری رئیس جمهوری، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها را در خط مقدم میدان اقتصاد دانش بنیان دانست 
و افزود: »صندوق های پژوهش و فناوری استانی، حلقه واسطی برای حمایت مالی از این کسب و کارها به شمار می آیند.«

ستاری همچنین از حمایت های زیرساختی معاونت علمی و فناوری با هدف مساعد ساختن فضا برای جوان های 
خالق و نوآور گفت و اظهار کرد: »تسهیالت و حمایت های معاونت علمی و فناوری در راستای رونق زیست بوم 
کارآفرینی است و این حمایت های متنوع اطالع رسانی می شوند که بخشی از این تسهیالت خارج از چارچوب 

معاونت علمی است و تغییرات خوبی در حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی رخ داده است.«
واحدهای فناور مستقر در این پارک فناوری نیز از توانمندی هایشان گفتند و دغدغه ها، نیازها و 

دل نگرانی هایشان را در حوزه های مالی، زیرساختی و قانونی با ستاری در میان گذاشتند.
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توسعه درون زا از دل بوم 
استان می جوشد 

ســورنا ســتاری همچنیــن در ایــن ســفر نشســتی بــا هیئت 
رئیســه و جمعــی از اعضــای هیئــت علمــی و پژوهشــگران 
هرمزگانــی داشــت و از یــک دغدغــه اساســی یعنــی تعامل 

دانشــگاه و جامعــه و همچنیــن دانشــگاه و صنعــت گفت.
بــه زعــم ســتاری، تعامــل دانشــگاه و جامعــه بایــد دوســویه 
ــدی  ــاور کارآم ــه ب ــد ب ــه بای ــد. جامع ــئله محور باش و مس
ــامان  ــوآوری و س ــا ن ــد ب ــگاه بای ــد و دانش ــش برس پژوه
دادن پژوهش هــای همــراه بــا نیــاز جامعــه، ایــن تعامــل را 
اثربخــش کنــد. ســتاری اظهــار کــرد: »پژوهشــی کــه صرفا 
ــت  ــی اس ــد صنعت ــود مانن ــف می ش ــت تعری ــول دول ــا پ ب
کــه راهگشــای اشــتغال و ارزش افــزوده نیســت، نمی توانــد 
گرهــی از مشــکالت جامعــه بــاز کنــد. بنابرایــن باید اســتان 
ــرای حضــور ســرمایه گذار  ــرد و بخواهــد راه ب تصمیــم بگی

بخــش خصوصــی در عرصــه پژوهــش همــوار شــود.«
ــا را در  ــی پژوهش ه ــدی و درآمدزای ــاره کارآم ــتاری چ س
بــه میــدان آمــدن بخــش خصوصــی دانســت و ادامــه داد: 
»مانــدگاری از آن صنایــع همســو و ســازگار بــا بــوم اســتان 
اســت و پژوهــش بایــد بــر اســاس نیاز بومــی تعریف شــود؛ 
ــتارت آپ ها،  ــد. اس ــته باش ــتری داش ــد مش ــش بای پژوه
ــات هســتند،  ــه در حــوزه خدم ــی ک ــه خصــوص آن های ب
ــن  ــرد مشــتری و نیازمحــوری ارزش آفری ــن رویک ــا همی ب
ــازگاری  ــودن و س ــت درون زا ب ــتاری از ماهی ــده اند. س ش
گفــت  بومــی  ویژگی هــای  بــا  دانش بنیــان  اقتصــاد 
کننــده  شــکوفا  دانش بنیــان،  »اقتصــاد  افــزود:  و 
ظرفیت هــای بومــی اســتان اســت و کســب و کاری کــه بــر 
مبنــای ایــن اقتصــاد شــکل بگیــرد، توســعه درون زا را بــه 

ــی آورد.« ــان م ارمغ
دانش بنیــان،  اقتصــاد  فرهنگســازی  ســتاد  رئیــس 
مزیت هــای منحصربه فــرد ســرزمین دریــا را فرصتــی 
بــرای رونــق کســب و کارهای دانش بنیــان اســتارت آپی 
بــه خصــوص در حــوزه دریــا و صنایــع دســتی دانســت و 
گفــت: »هرمــزگان برخــوردار از ویژگی هــای منحصربه فــرد 
ســرزمینی اســت؛ مزیت هایــی کــه می توانــد صدهــا برابــر 
صنایــع کنونــی کــه عمدتــا بــر مبنــای بــوم اســتان شــکل 

ــند. ــتغال زا باش ــزوده و اش ــق ارزش اف ــد، خال نگرفته ان

بازدید از واحدهای دانش بنیان 
و فناور هرمزگانی

ــن  ــوری همچنی ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم  مع
فنــاور  واحدهــای  و  دانش بنیــان  شــرکت های  بــه 
ــب و کارها  ــن کس ــاور ای ــاالن فن ــا فع ــت و ب ــتان رف اس
ــا حضــور در مجتمــع  ــو نشســت. ســتاری ب ــه گفت وگ ب
ــتی  ــوزه پایین دس ــال در ح ــرون فع ــت گام ــرو صنع پت
ایــن  دســتاوردهای  از  آشــنایی  ضمــن  پتروشــیمی 

ــرد. ــدن ک ــاور دی ــه فن مجموع

ــا حضــور در روســتای محــروم آبشــورک  ــن ب او همچنی
ــده  ــت تولیدکنن ــاغ طبیع ــای ب ــاور کیمی ــرکت فن از ش
ــای  ــتاوردها و توانمندی ه ــا دس ــتی ب ــوالت بهداش محص

ــه آشــنا شــد. ــن منطق ــه رشــدیافته در ای فناوران

همزمان با سفر هیات دولت 
به استان هرمزگان؛

وی در ایــن ســفر از رونــد احــداث بــرج نــوآوری اســتان 
هرمــزگان نیــز بازدیــد کــرد. ایــن مرکــز بــه زودی بــرای 
توســعه فعالیــت فنــاوران و محققــان اســتان بــا حمایــت 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری راه انــدازی 
می شــود. ســاختمان ســابق دانشــگاه هرمــزگان بــا 
4500 متــر فضــای فیزیکــی پــس از بازســازی و تغییرات 
ــل  ــوآوری تبدی ــرج ن ــه ب ــود آن ب ــتم های موج در سیس

می شــود. 
ــت  ــم، کیفی ــان قش ــا زم ــرکت های فض ــه از ش او در ادم
ــه عمــل  ــا شــیمی بنــدر بازدیــد ب آزمــای جنــوب و پوی

آورد.

سفر به اصفهان و بازدید از 
یک طرح کالن ملی

فنــاوری  و  علمــی  معــاون  ســتاری  ســورنا 
ســالگرد  چهلمیــن  بــا  همزمــان  رئیس جمهــوری 
پیــروزی انقــالب اســالمی بــا حضــور در اســتان اصفهــان 
ــی خودجــوش«  ــی »ســامانه نمک زدای از طــرح کالن مل
بازدیــد کــرد. ایــن طــرح بــا هــدف اســتفاده از ظرفیــت 
حل هــای  راه   ارائــه  در  دانش بنیــان  شــرکت های 
بــرای مدیریــت مصــرف آب و  فناورانــه  و  نوآورانــه 
ایــن  می شــود.  اجــرا  زیســت محیطی  چالش هــای 
ســامانه نمک زدایــی خودجــوش بــرای تبدیــل آب شــور 
ــع و  ــه در صنای ــود ک ــتفاده می ش ــیرین اس ــه آب ش ب
اســتحصال نمــک معدنــی کاربــرد دارد. همچنیــن پیــش 
ــی  ــرح کالن مل ــن ط ــه  جانبه ای ــه س ــن موافقت نام از ای
ــوری  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــان معاون می
ــارون )در  ــیمی م ــرکت پتروش ــا، ش ــوان کارفرم ــه  عن ب
ــن  ــرکت معی ــردار و ش ــاد بهره  ب ــوان نه ــهر( به عن ماهش
ــت. ــده اس ــد ش ــری منعق ــوان مج ــه عن ــا ب ــت آری زیس
ســتاری همچنیــن در این ســفر بــه بازدید از پژوهشــکده 
ــز  ــن مرک ــت. ای ــان پرداخ ــان اصفه ــت فناوری روی زیس
ــک،  ــی همچــون ژنتی ــه آزمایشــگاه های مختلف ــز ب مجه
ســلول های بنیــادی و نانوفنــاوری اســت کــه بــا فعالیــت 
پژوهشــگران مجموعــه موفقیت هــای چشــمگیری در 
ــن زمینه هــا حاصــل شــده اســت. همچنیــن ســتاری  ای
ــده  ــازی ش ــفندهای شبیه س ــه در آن گوس ــی ک از بخش

ــرد.  ــدن ک ــوند، دی ــرورش داده می ش ــداری و پ نگه
ــار  ــد از چه ــه بازدی ــن ســفر اســتانی ب بخــش بعــدی ای
ــان مســتقر در دانشــگاه آزاد اســالمی  شــرکت دانش بنی
واحــد اصفهــان )خوراســگان( اختصــاص یافــت. شــرکت 
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ــن  ــی از مجهزتری ــارس یک ــش پ ــار دان ــان معی دانش بنی
آزمایشــگاه های اســتان اصفهــان نخســتین شــرکتی 
بــود کــه از دســتاوردهای آن دیــدن شــد. ایــن شــرکت 
صنایــع  به ویــژه  صنایــع  خــاص  نیازهــای  تامیــن 
ــی  ــز تحقیقات ــالب و مراک ــی، آب و فاض ــی، غذای داروی
همچنیــن  می دهــد.  انجــام  را  کشــور  پژوهشــی  و 
ــگاه آزاد  ــذر دانش ــد ب ــالح و تولی ــات اص ــز تحقیق مرک
ــی  ــرکت دانش بنیان ــر ش ــان دیگ ــد اصفه ــالمی واح اس
ــوری از  ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم ــه مع ــود ک ب
ــه  ــاور ب ــد فن ــن واح ــرد. ای ــد ک ــتاوردهای آن بازدی دس
ــی  ــه مهندس ــی در زمین ــز پژوهش ــی از مراک ــوان یک عن
کشــاورزی در حــال فعالیــت اســت. فعالیــت ایــن مرکــز 
ــار  ــل اول خی ــذر نس ــد ب ــالح و تولی ــا اص ــی ب تحقیقات
ــروز در  ــه ام ــا ب ــد و ت ــاز ش ــه ای آغ ــوکارپ گلخان پارتن
ــد  ــاز(، رون ــای ب ــه ای )فض ــه ای و مزرع ــایت گلخان دو س
اصــالح کالســیک گیاهانــی از قبیــل گوجه فرنگــی، 
ــاز  ــه، بادنجــان، پی ــون، هندوان ــواع مل ــزه، ان ــل، خرب فلف
و دانــه روغنــی کنجــد در حــال انجــام اســت. تــا کنــون 
ســه رقــم بــذر هیبریــد خیــار گلخانــه ای تولیــدی، پــس 
از تاییــد ســازمان کنتــرل گواهــی بــذر، نامگــذاری شــده 
اســت و بــه بازارهــای داخلــی و برخــی کشــورهای 
ــن  ــاری در ای ــزرگ تج ــرکت های ب ــط ش ــی توس خارج
ــد  ــه بازدی ــه برنام ــت. در ادام ــده اس ــه ش ــه روان زمین
واحــد  آزاد  دانشــگاه  در  مســتقر  شــرکت های  از 
اصفهــان ســتاری بــه مرکــز تحقیقــات بیابان زدایــی 
ایــن  فعالیت هــای  رونــد  از  و  رفــت  بیابان زایــی  و 
ــه  ــا توج ــز ب ــن مرک ــرد. ای ــد ک ــک بازدی ــز از نزدی مرک
ــه افزایــش  ــد رو ب ــه بحــران پراکنــش ریزگردهــا و رون ب
بیابان زدایــی و فرســایش بــادی در کشــور و لــزوم انجــام 
ــن  ــه همی ــده اســت. ب ــدازی ش ــی راه ان ــن تحقیقات چنی
منظــور معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری از 
ــروژه  ــوان »پ ــا عن ــات ب ــز تحقیق ــی مرک ــرح پژوهش ط
تثبیــت ریزگردهــا بــا اســتفاده از مالــش رســی« دیــدن 
ــته  ــتران آراس ــالمت گس ــان س ــرکت دانش بنی ــرد. ش ک
نهایــی  مقصــد  طبیعــی«  قنــد  بــا  »شــیرینی جات 
ــه در  ــود ک ــان ب ــد اصفه ــگاه آزاد واح ــتاری در دانش س
ــا  ــده ب ــی ش ــنتی غن ــیرینی جات س ــد ش ــه تولی زمین

ــت. ــال اس ــودمند( فع ــی )فراس ــان داروی گیاه

بخش خصوصی مولد نسل جدید 
پارک های علم و فناوری است

فنــاوری  و  علمــی  معــاون  ســتاری،  ســورنا 
ــت  ــم، در نشس ــتان ق ــه اس ــفر ب ــوری، در س رئیس جمه
شــورای اداری ایــن اســتان که در آن سرمســت اســتاندار، 
ــوراس  ــس ش ــم در مجل ــده ق ــادی نماین ــد امیرآب احم
ــم و  ــارک عل ــس پ ــوان رئی ــین اخ ــالمی، سیدحس اس
ــگان  ــاد نخب ــس بنی ــی رئی ــد محمدرضای ــاوری، محم فن
ــم  ــرد ه ــگاهی ها گ ــئوالن و دانش ــی از مس ــم و جمع ق

آمــده بودنــد، حضــور یافــت و از ضــرورت  همدلــی بــرای 
توســعه زیســت بوم کارآفرینــی و نــوآوری ســخن گفــت.

ــت بوم  ــوم زیس ــه در مفه ــه این ک ــاره ب ــا اش ــتاری ب س
ــان  ــا و زم ــک فض ــه ی ــول ب ــوآوری، تح ــی و ن کارآفرین
خــاص محــدود نیســت، بیــان کــرد: »نــوآوری در 
ــه  ــه ب ــرای جامع ــازه ای را ب ــول ت ــت بوم، تح ــن زیس ای
ارمغــان مــی آورد و مــردم همــواره در معــرض یادگیــری 
قــرار دارنــد؛ در ایــن فضاســت کــه اســتارت آپ های 
ایجادشــده بــه دســت جوانــان خــالق و کارآفریــن دریچه 
ــن  ــد. در ای ــاز می کن ــهروندانش ب ــراروی ش ــازه ای را ف ت
ــازه  ــک ب ــه ی ــاوری محــدود ب ــارک فن ــد پ ــوم جدی مفه
ــتارت آپ ها از  ــت و اس ــدود نیس ــاص مح ــی خ جغرافیای
ــت  ــان را دریاف ــورد نیازش ــات م ــهر، خدم ــر نقطــه ش ه
ــن  ــی ای ــن اصل ــی نقش آفری ــش خصوص ــد. بخ می کنن
ــاخت های الزم را  ــت زیرس ــود و دول ــد ب ــا خواه پارک ه
ــی و  ــت بوم کارآفرین ــرش زیس ــدن ف ــترده ش ــرای گس ب
نــوآوری زیــر پــای تحصیل کــردگان و نوآورانــش فراهــم 

می کنــد.«
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری، اقتصــاد 
آشــنا  نیازمنــد  و  جدیــد  پدیــده ای  را  دانش بنیــان 
شــدن جامعــه بــا چنــد و چــون همراهــی بــا آن دانســت 
ــد  ــده جدی ــن پدی ــی ای ــق و پویای ــرای رون ــت: »ب و گف
ــرای ارزش   ــه ب ــود چراک ــاد ش ــترهای الزم ایج ــد بس بای
افــزوده و جلوگیــری از خام فروشــی بایــد در ایــن مســیر 
ــه  ــان ب ــاد دانش بنی ــعه اقتص ــرای توس ــم. ب ــرار بگیری ق
ــت بوم  ــن زیس ــم. ای ــاز داری ــاعد نی ــت بوم مس ــک زیس ی
ــوان  ــه عن ــه دانشــگاه ها ب ــه از جمل ــزم جــدی هم ــا ع ب
ــت  ــت و هدای ــرای حمای ــه ب ــر جامع بخــش  جدایی ناپذی
جوان هــای تحصیل کــرده و کمــک بــه راه انداختــن 

ــت. ــدنی اس ــان ش ــب و کار نوآورانه ش کس

بازدید از مرکز رشد واحدهای فناور قم
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری همچنیــن بــه 
ــا آخریــن ایده هــای  مرکــز رشــد نــوآوری قــم رفــت و ب
ــنا  ــز آش ــن مرک ــد ای ــال رش ــتقر و در ح ــه مس نوآوران
ــد،  ــز رش ــن مرک ــت ای ــال فعالی ــول 11 س ــد. در ط ش
ــدازی  ــه راه ان ــق ب ــه و موف ــوآور خــروج یافت 56 واحــد ن
ــاور  کســب وکار خــود شــده اند و بیــش از 11 هســته فن
در حوزه هــای مختلفــی چــون فنــاوری اطالعــات و 
ارتباطــات، اســتارت آپ های حــوزه علــوم انســانی در 

ــد. ــز رشــد اســتقرار دارن ــن مرک ای
همچنیــن بــا حضــور معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــی -  ــنامه فن ــامانه شناس ــول س ــه محص ــوری، س جمه
ملکــی ســاختمان در حــوزه مهندســی ســاختمان از 
دســتاوردهای شــرکت دانش بنیــان اندیشــه فنــاوران 
ــه  ــا زمین ــاق(، کپســول بولیپکــس ب ــرن )آف ــات ق اطالع
ــرکت  ــون ش ــی خ ــی و چرب ــان چاق ــرای درم ــرد ب کارب
فنــاور بوعلــی دارو قــم و ژل کــوت UV در حــوزه 
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ــت، گاز و پتروشــیمی از محصــوالت شــرکت  ــع نف صنای
معــاون  توســط  ســورنا  تجهیــز  شــفا  دانش بنیــان 
ــه  ــد و ب ــی ش ــور رونمای ــاوری رئیس جمه ــی و فن علم

رســید. بهره بــرداری 
ــه  ــه جامع ــتاری ب ــفر، س ــن س ــری از ای ــش دیگ در بخ
ــه  ــن مجموع ــای ای ــا توانمندی ه ــت و ب ــی رف المصطف
ــاون  ــوم انســانی و حــوزوی آشــنا شــد. مع در حــوزه عل
ــالم  ــت االس ــوری و حج ــاوری رئیس جمه ــی و فن علم

ــد. ــدار کردن ــی دی ــی عباس ــلمین عل والمس
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری در ایــن دیــدار 
ــوآوری قــرار گرفتــه  گفــت: »کشــور در مســیر همــوار ن
ــژه  ــه وی ــی ب ــوم انســانی و دین ــای عل اســت و ظرفیت ه
ــوآوری و  ــیر ن ــد در مس ــم می توان ــی ق ــه المصطف جامع

ــرار بگیــرد.« ــزوده ق ــق ارزش اف خل
رئیــس ســتاد توســعه فرهنگســازی اقتصــاد دانش بنیــان 
ــرای  ــی ب ــه  المصطف ــش جامع ــه نق ــدار ب ــن دی در ای
عرصــه  در  انســانی  علــوم  ظرفیــت  از  بهره منــدی 
از  »حمایــت  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  بین المللــی 
شــرکت های دانش بنیــان اهمیــت ویــژه ای دارد کــه 
بایــد بــه آن توجــه شــود. علــوم انســانی ظرفیــت 
خارق العــاده ای برخــوردار اســت کــه می توانــد راه در 
مســیر توســه اقتصــاد دانش بنیــان قــرار بگیــرد.«

ــان فارســی  ــه رتبــه نهــم نفــوذ زب ــا اشــاره ب ســتاری، ب
ــران را توانمنــد در تولیــد محتــوا  در فضــای مجــازی، ای
و  اطالعــات  فنــاوری  کســب و کارهای  دادن  رونــق  و 
مراکــز  »فعالیت هــای  گفــت:  و  دانســت  ارتباطــات 
مفاهیــم  می توانــد  انســانی،  علــوم  حــوزه  نــوآوری  
ایجــاد  دانش بنیــان  تولیــدات  بــرای  را  ارزشــمندی 
کنــد. علــوم انســانی پایــه اصلــی کســب و کارهای خــالق 
ــی  ــاد محیط ــا ایج ــد ب ــت و می توان ــان اس و دانش بنی
مســاعد بــرای نیــروی انســانی حــوزوی و علــوم انســانی 

ــد.« ــق کن ــزوده خل ارزش اف

بازدید از جدیدترین دستاوردهای 
دانشی و حوزوی قم 

فنــاوری  و  علمــی  معــاون  ســتاری،  ســورنا 
رئیس جمهــوری، در نمایشــگاه شــکوه چهــل ســاله 
ــتگاه  ــور 70 دس ــا حض ــه ب ــم ک ــالمی در ق ــالب اس انق
ــور  ــت حض ــده اس ــا ش ــوزوی برپ ــی و ح ــی و مل اجرای
یافــت. ایــن نمایشــگاه جدیدتریــن دســتاوردهای علمــی 
بخش هــای دانشــی، پژوهشــی و حــوزوی قــم را معرفــی 

 . می کنــد
نمایشــگاه شــکوه چهــل ســاله انقــالب بــا عنــوان چهــل 
ــش  ــا نمای ــم ب ــی در ق ــتقالل، آزادی و آبادان ــال اس س
ــن  ــردم 14 بهم ــه م ــف ب ــتگاه های مختل ــات دس خدم
ــت  ــعیدی و سرمس ــالم س ــت االس ــور حج ــا حض ــاه ب م
ــال  ــاه س ــن م ــا 18 بهم ــد و ت ــاح ش ــم افتت ــتاندار ق اس

ــت. ــم برپاس ــاری در ق ج

دانش بنیان در مسیر هموار 
پیشرفت قرار گرفته است

دانش بنیــان  شــرکت های  بــه  همچنیــن  ســتاری 
مســتقر در »شــهرک صنعتــی شــکوهیه« رفــت و از 
آخریــن توانمندی هــای فعــاالن فنــاور ایــن اســتان آگاه 

ــد. ش
او در بازدیــد از ایــن شــرکت ها راه ســعادتمندی اقتصــاد 
اســتان و کشــور را در کمــک بــه بــروز دانــش و نــوآوری 
جوان هــای خــالق و بومــی دانســت و گفــت: »راه و روش 
ــی  ــده، واردات ــع آالین ــان از صنای ــرکت های دانش بنی ش
ــه  ــن شــرکت ها مســلح ب و اقتصــاد ســنتی جداســت. ای
ــزار، ســاختارهای  ــا همیــن اب ــوآوری هســتند و ب ــزار ن اب

معیــوب و قدیمــی اقتصــاد را متحــول می کننــد.«
رئیس جمهــوری  فنــاوری  و  علمــی  معــاون  به زعــم 
زمانــی می تــوان بــه برخــوردار بــودن از اقتصــادی متکــی 
ــای  ــه بخش ه ــه هم ــود ک ــدوار ب ــن امی ــش و ف ــه دان ب
جامعــه، تــالش خــود را در مســیر همــوار کــردن 
ــه  ــوآور ب محیطــی ســازگار و مناســب کســب و کارهای ن

ــد. کار ببندن
رئیــس ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانش بنیــان بــا 
ــدار را در  ــدی و اقت ــور راه پیروزمن ــه کش ــن ک ــان ای بی
ــرکت های  ــت: »ش ــت، گف ــرده اس ــدا ک ــیر پی ــن مس ای
دانش بنیــان بــا عبــور از گردنه هــای پرپیــچ و خــم 
اکنــون در یــک مســیر مســاعد و همــوار بــرای پیشــرفت 

ــت.« ــه اس ــرار گرفت ق
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری بــه قــرار 
اســتارت آپی  و  دانش بنیــان  شــرکت های  گرفتــن 
ــم  ــرد: »نمی گوی ــار ک ــاره و اظه ــرفت اش ــدار پیش در م
شــرکت ها عــاری از مشــکل هســتند، امــا کار زیــادی در 
چنــد ســال اخیــر انجــام شــده تــا زیســت بوم مســاعدی 
بــرای ایــن کســب و کارها بــه وجــود بیایــد و خوشــبختانه 

ایــن اتفــاق محقــق شــده اســت.«
ســتاری در ایــن شــهرک صنعتــی شــکوهیه بــا تازه تریــن 
دانش بنیــان  شــرکت  چنــد  فناورانــه  دســتاوردهای 
ــو  ــه گفت وگ ــن شــرکت ها ب ــاالن ای ــا فع ــنا شــد و ب آش

نشســت.
تولیدکننــده  دارو  توســن  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــاز دارو،  ــورد نی ــیمایی م ــات ش ــی و ترکیب ــواد داروی م
بذرهــای  و  کودهــا  تولیدکننــده  ســبز  زیســت فناور 
تولیدکننــده  آذرجــام  شــیمی  آلــی،  اصالح شــده 
تجهیــزات گالس الینــد از پرکاربردتریــن تجهیــزات 
مقــاوم در مقابــل انــواع شــرایط خورنــده، پایــا پــرس کــه 
میزهــا و تجهیــزات صنایــع برق، نفــت، گاز و پتروشــیمی 
ــازار عرضــه می کنــد و همچنیــن شــرکت  ــه ب تولیــد و ب
 )cnc( پویــاکاران راد کــه فنــاوری ماشــین کاری دقیــق
ــی  ــاور و دانش بنیان ــای فن ــد، از واحده ــی می کن را بوم

ــد. ــد کردن ــم بازدی ــتاندار ق ــتاری و اس ــه س ــود ک ب
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در  رئیس جمهوری،  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
بازدید از نمایشگاه ملی دستاوردهای علمی و فناوری انقالب 
اسالمی در باغ موزه دفاع مقدس از نیازمحور شدن و کمک 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپی، به عبور از گردنه دشوار 
تحریم ها خبر داد و گفت: »برای سال آینده برنامه جدی داریم 
که شرکت های دانش بنیان و استارت آپی، نیازها و اولویت های 

کشور به ویژه کاالهای تحریمی را تامین کنند.«
هزار  چهار  و  استارت آپ  از شش هزار  بیش  ستاری  گفته  به 
برای  قدرتمند  بازوی  یک  به  اکنون  دانش بنیان  شرکت 
فناوری  و  علمی  معاون  شده اند.  بدل  کشور  نیازهای  حل 
اکنون یک مفهوم  این که دانش بنیان  بیان  با  رئیس جمهوری 
جدایی ناپذیر از اقتصاد و زندگی مردم شده است، گفت: »تحولی 
که شرکت های دانش بنیان خلق کرده اند، جهشی خارق العاده را 
در اقتصاد و زیست جامعه ایجاد کرده است، به طوری که مردم 
هر روز یک محصول یا خدمت تازه دریافت می کنند.« به گفته 
دانش بنیان  اقتصاد  رییس جمهوری،  فناوری  و  علمی  معاون 
اکنون صاحب یک خانواده صمیمی است، این خانواده هر روز 
گسترده تر می شود و در تالش است تا کشور را به پیشرفت 
رهنمون کند. ستاری تاکید کرد: »راه برای گسترده شدن این 
شبکه باید هموار شود و این کار با گستراندن زیست بوم مساعد 

کارآفرینی و نوآوری، شدنی است.«

مشتی از خروار
به گفته رئیس ستاد توسعه فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان، 
این نمایشگاه بخش بسیار کوچکی از دستاوردهای کشور در 
حوزه دانش بنیان را ارائه می کند. این در حالی است که دامنه 
اثر شرکت های دانش بنیان وزن قابل توجهی در سپهر اقتصاد 

کشور پیدا کرده است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین از نهال های 
استارت آپی گفت که اکنون پابه پای شرکت های دانش بنیان، 
کسب وکارهای  این  شیرین  میوه  و  می کنند  ارزش آفرینی 
میلیاردی که همواره تعدادشان رو به افزایش است، به مذاق 

اقتصاد و جامعه خوش آمده است.
او در ادامه بیان کرد: »آینده کشور در دستان کسب وکارهای 
کارآفرینی  زیست بوم  در  بذرشان  که  است  و خالقی  نوآورانه 

نهال های  این  است.  شده  بارور  اکنون  و  است  شده  کاشته 
پرورش  زمینه ساز  نمایان،  رشد  بر  عالوه  استارت آپی  جوان 

استارت آپ های دیگری می شوند.« 
ستاری راه حرکت بی وقفه دانش بنیانی و استارت آپی ها برای 
به  مشترک  باور  و  همدلی  وجود  را  جامعه  نیازهای  تامین 
این کسب وکارها دانست و گفت: »خوشبختانه اکنون جامعه 
این باور مهم رسیده است که باید پشتیبان و همراه اقتصاد 
دانش بنیان باشد و طعم خوشایند این کسب وکارها را چشیده 
است. برای سال آینده شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها 
را  اقتصاد  در  بیشتری  تاثیرگذاری  و  رشد  به  رو  روند  نیز 

پیش بینی می کنم.«

کیمیای نوآوری
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان مثالی ضرورت 
گذار اقتصاد کشور از خام فروشی و توجه به ارزش افزوده حاصل 
از نوآوری را یادآور شد و گفت: »اگرچه یک بشکه نفت خام 
حداکثر 50 دالر فروخته می شود، شرکت های دانش بنیان یک 
ویال چند گرمی داروی زیست فناوری را با قیمت های چندین 
برابر یک بشکه نفت در بازارهای جهانی به فروش می رسانند؛ 
این موضوع حاکی از اهمیت سوار شدن نوآوری روی محصول 
دیگر  وارد  وقتی  نوآوری  این  است.  افزوده  ارزش  خلق  برای 
حوزه های فناوری چون هوافضا، فناوری اطالعات، نانوفناوری 
یا سلول های بنیادی شود، ارزش افزوده بسیار باالیی به ارمغان 

می آورد.«
ستاری ادامه داد: »ما در تالش برای تحقق این ارزش افزوده 
دوران  از  کشور  زیرا  هستیم  فناوری  بخش های  همه  در 
خام فروشی و گذران با درآمد نفتی گذشته است؛ سطح زندگی 
و توقعات جامعه تغییر یافته و نسل جوان و خالق، برای بروز 
فناورانه  و  نوآورانه  کار  برای  مجالی  نیازمند  توانمندی هایش 
است.« رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان تاکید کرد: 
»ما نه تنها به یک دولت نوآور بلکه به جامعه ای نیاز داریم که 
تشنه و خواهان نوآوری باشد؛ زمانی که حضور بخش خصوصی 
و  دانشگاه  پژوهش،  تاثیر  جامعه  و  شود  پررنگ  پژوهش  در 
نوآوری جوانانش را ببیند، جایگاه و اهمیت نوآوری را لمس 

می کند.«

ه میل دستاوردهای عیمل و فناوری 
گ

ایش�
ن
زدید از � �ب

غ موزه دفاع مقدس  انقالب اسالیم در �ب

سارا طوالبی

دانش بنیان در مسیر تأمین نیازهای 
محوری و کاالهای تحریمی



دانش بنیان  شماره سی ام اسفند ماه 1397

144

ت عظام و مراجع تقلید ستاری در دیدار �ب آ�ی

الهام دمیرچی

راه معنوی و مقدس ارزش آفرینی 
از نوآوری آغاز شده است
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سورنا ستاری در سفر به استان قم با آیات عظام شهرستانی، 
و گفت وگو  دیدار  و سبحانی  گلپایگانی  آملی، صافی  جوادی 
کرد. او در ادامه سفر به شهر مقدس قم ضمن دیدار با مراجع 
تقلید و علمای عظام، گزارشی از پیشرفت های علمی وفناوری 
و توسعه اقتصاد دانش بنیان در چهلمین سال پیروزی انقالب 

اسالمی بیان کرد.
آیت اهلل  با  دیدار  در  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
و  نوآوری  حوزه  در  دستاوردها  آخرین  به  شهرستانی، 
برای  مساعد  محیط  یک  حاضر  حال  »در  گفت:  دانش بنیان 
جذب و ماندگاری نخبگان نیاز داریم، خوشبختانه امروز فضایی 
باید دل در  بر مبنای آن، کشور دولت  فراهم شده است که 
گروی درآمدهای نفتی ندارد و نیروی انسانی را ارزشمندترین 
سرمایه خود می داند. براساس شاخص های جهانی نوآوری جزو 
انسانی  سرمایه  هستیم.  انسانی  نیروی  شاخص  در  برترین ها 

جوان خالق ایرانی در دنیا بی نظیر است.«
آیت اهلل شهرستانی در این دیدار ضمن گرامیداشت چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، گفت: »باید از تالش ها برای 
حفظ نخبگان قدردانی کرد. باید تا جای ممکن از خالقیت ها 
استفاده کنیم. اگر بتوانیم از استعدادهای برتر استفاده کنیم 
می توانیم موفق باشیم. شما می توانید برنامه ریزی کنید که این 
به مجموعه  امر  این  در  موفقیت  و  بمانند  در کشور  نخبگان 

دست اندرکار کشور بستگی دارد.«
ریاست  فناوری  و  معاونت علمی  فعالیت های  از  تقدیر  با  وی 
جمهوری در زمینه رشد و تولید علم و دستیابی به جایگاه های 
خوب در جهان و منطقه، ادامه داد: »علم برتری است و به هر 
میزان که بتوانیم در مسیر دانش و نوآوری حرکت کنیم، پیروز 
خواهیم بود و امیدواریم با تالش هایی که صورت گرفته است، 

کشور در این راه موفقیت الزم را حاصل کند.«
رئیس بنیاد ملی نخبگان با حضور در بنیاد بین المللی علوم 
وحیانی اسراء نماز ظهر را به امامت حضرت آیت اهلل العظمی 
جوادی آملی اقامه کرد. ستاری در دیدار و گفت و گو با آیت اهلل 
جوادی آملی، پیشرفت اقتصاد دانش بنیان با خلق ارزش افزوده 
از راه نوآوری و دوری از وابستگی به اقتصاد نفتی را ثمره انقالب 

اسالمی دانست.
آیت اهلل جوادی آملی نیز با تبریک چهلمین سالگرد پیروزی 
حل  به  کمک  برای  تالش ها  از  قدردانی  و  اسالمی  انقالب 
مشکالت  می توانیم  ما  »قطعا  داشت:  ابراز  کشور،  مشکالت 
کشور را در حوزه های مختلف با اتکا به دین حل کنیم، لذا باید 
مراقب باشیم که این سرمایه ضایع نشود. دین می خواهد انسان 
با کرامت زندگی کند. این دین هرگز اجازه نمی دهد نیازمند 

دیگران باشیم.«
معاون علمی و فناوری همچنین در دیدار آیت اهلل العظمی صافی 
گلپایگانی گفت: »تالش کرده ایم تا با ایجاد یک محیط مساعد 
برای جوانان خالق و دانش آموخته کشور راه برای پیشرفت و 
افتخارآفرینی کشور هموار شود. در این راه نقش آفرینی همه 
بسیار  عظام  مراجع  معنوی  حمایت های  و  جامعه  بخش های 

ارزشمند و راهگشا بوده است.«
حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی با بیان این که جامعه 

اسالمی باید از نظر علمی به سرعت پیش رود تا محتاج دیگران 
و  علم  تکریم  و  دانشمندان  و  نخبگان  نشود، گفت: »تشویق 
به  بدانید  مقید  را  باید خود  و  است  وظایف شرعی  از  دانش 
این که دانشمندان و نخبگان و دانشجویان را مورد تشویق قرار 

دهید.«
به گفته آیت اهلل صافی گلپایگانی، اگر در جامعه ای، نخبگان و 
علم پژوهان تشویق نشوند و در مقابل کسانی که اهل منکرات 
و خالف شرع هستند، مورد تشویق قرار بگیرند، نشانه انحطاط 

آن جامعه است.
دفتر  در  را  مغرب  نماز  همچنین  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس 
آیت اهلل العظمی سبحانی اقامه کرد. وی در این دیدار با اشاره 
به ظرفیت های دینی برای افتخارآفرینی و اقتدار کشور گفت: 
»تالش می کنیم تا ارزش های دینی و مذهبی خود را به جامعه 
داشته  بروز  و  مردم ظهور  زندگی  در  ارزش ها  این  و  بیاوریم 
دنبال  فناوری های جدید  و  علوم  توسعه  با  را  کار  این  باشد؛ 
به صنعت و کسب وکارهای خالق علوم  می کنیم. تالش شد 
انسانی توجه ویژه شود زیرا بخش عمده ارزش آفرینی در حوزه 

کسب وکارهای دانشی با تکیه به این حوزه است.«
این که بستن فضای مجازی ممکن نیست و  بر  تاکید  با  وی 
باید روی این فضا نظارت صحیح صورت بگیرد، گفت: »آگاهی 
همواره به پیشرفت کشور کمک کرده است؛ باید از دانش ها و 
فناوری های جدید استفاده کرد تا مایه اقتدار کشور شود. موافق 
بستن فضای مجازی نیستیم اما نباید یله و رها باشد و کنترل 

روی آن صورت گیرد.«
آیت اهلل سبحانی، خدمات جمهوری اسالمی در 40 سال گذشته 
پیش  مانند جنگ  موانعی  »اگر  افزود:  و  دانست  ارزشمند  را 
از اول نسبت به فناوری  ایران  نیامده بود، جمهوری اسالمی 

عنایت بیشتری پیدا می کرد تا اقتصاد کشور نجات یابد.«
وی با اشاره به آسیب های فضای مجازی گفت: »در خصوص 
فضای مجازی ما هیچ گاه نمی گوییم باید بسته شود و این اصال 
عملی هم نیست اما دولت باید نسبت به فضای مجازی نظارتی 

دقیق داشته باشد.«
مرجع تقلید شیعیان افزود: »انقالب اسالمی در بین انقالب های 
دیگر بی نظیر بود، باید انقالب از ابتدا نسبت به فناوری توجه 
ویژه ای می کرد تا اقتصاد به وضع مطلوب تری می رسید. اما 
این رویه با جنگ تحمیلی سرعت کمتری داشت، خوشبختانه 
امروز این روند با شتاب ادامه پیدا می کند که شایسته قدردانی 
است. سعی کنید در فناوری و تولید وجدان کاری و استحکام 

محصوالت سرلوحه کار باشد.«
تحقیقات  و  علوم  کردن  کاربردی  مسئله  به  سبحانی  آیت اهلل 
اشاره کرد و یادآور شد: »کاربردی کردن تحقیقات، رساله ها و 
بودجه  زیرا  باشد،  کارتان  سرلوحه  دانشگاهیان  پایان نامه های 
هم  را  الزم  کارایی  می بینیم  گاهی  و  می شود  صرف  عظیمی 
یک  فرهنگ  نشانه  محصوالت  این که  بیان  با  وی  ندارند.« 
جامعه است، گفت: »سعی کنید فرهنگ اسالمی و ایرانی در 
این محصوالت نمودار باشد. احترام به نخبگان و دانشمندان و 
ایجاد بستر مناسب برای به فعلیت رساندن اختراع و ابتکارات 

آن ها باید به گونه ای باشد که فرار مغز ها را نداشته باشیم.«
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وزارت  ســاختمان  بهمن مــاه،  پانزدهــم  دوشــنبه 
ــاالن  ــی از فع ــان جمع ــی، میزب ــادی و دارای ــور اقتص ام
محفــل  ایــن  در  دانش بنیانی هــا  بــود.  دانش بنیــان 
کــه بــا حضــور ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری 
و  اقتصــاد  وزیــر  دژپســند  فرهــاد  رئیس جمهــوری، 
دارایــی و جمعــی از معاونــان و مدیــران حــوزه اقتصــادی 
ــتقیم  ــطه و مس ــا بی واس ــد ت ــد، آمدن ــزار ش ــور برگ کش
نگرانی هایشــان در حوزه هــای  و  نیازهــا  از دغدغه هــا، 

ــد. ــی بگوین ــی و گمرک ــی، مالیات ــی، بانک ــی، پول مال
معــاون علمــی و فنــاوری در آغــاز ایــن نشســت از پررنــگ 
اقتصــاد  در  دانش بنیــان  شــرکت های  نقــش  شــدن 
ــالیان  ــه س ــادی ک ــت. اقتص ــور گف ــای کش ــن روزه ای
ــه  طوالنــی بــه درآمدهــای نفتــی وابســته بــوده، امــروز ب
ــوآوری  ــی و ن ــت بوم کارآفرین ــکل گیری زیس ــطه ش واس
نقــش دانــش و فنــاوری شــرکت های دانش بنیــان و 

اســتارت آپی را در خــود برجســته می بینــد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری ماحصــل ایجــاد 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــرای ش ــط دو در دو ب ــک محی ی
ــوان کــرد و  و اســتارت آپ ها را تحــول اقتصــاد کشــور عن
گفــت: »امــروز در جایگاهــی هســتیم کــه بیــش از چهــار 
هــزار شــرکت دانش بنیــان در ســپهر اقتصــاد کشــور 
ــی  ــارد تومان ــزاران میلی ــد ه ــد. درآم ــی می کن نقش آفرین
ــت  ــاری، اهمی ــته و ج ــال گذش ــب وکارها در س ــن کس ای
ــم  ــژه و مه ــور وی ــاد کش ــب وکارها را در اقتص ــن کس ای

ســاخته اســت.« 
اقتصــاد  فرهنگســازی  ســتاد  رئیــس  اعتقــاد  بــه 
ــاد  ــیر اقتص ــه مس ــر از ورود ب ــور ناگزی ــان، کش دانش بنی
ــد  ــن راه بای ــت. در ای ــاوری اس ــش و فن ــر دان ــی ب مبتن
همــه بخش هــا بــا همدلــی، آگاهــی و اعتقــاد، راه را بــرای 
ــد. در  ــم کنن ــان فراه ــب وکارهای دانش بنی ــهیل کس تس

ایــن راه نقــش نهادهــای اقتصــادی، گمرکــی و مالیاتــی و 
ــن کســب وکارها  ــه اقتصــاد ای ــه ب ــر دســتگاه هایی ک دیگ
پیونــدی ناگسســتنی دارد، مهــم و راهگشــا خواهــد بــود.

فرش قرمز برای کسب وکارهای 
دانش بنیان 

ــن  ــی، در ای ــور دارای ــر اقتصــاد و ام فرهــاد دژپســند، وزی
نشســت از تــالش معاونــت علمــی و فنــاوری بــرای تحقــق 
بخشــیدن بــه اقتصــاد دانش بنیــان قدردانــی کــرد و 
ــن عرصــه  ــری در ای ــتاری حضــور موث ــر س ــت: »دکت گف
ــد،  ــرح می کنن ــت مط ــه در دول ــی ک ــته اند و مطالب داش

ــت.«  ــد و راهگشاس مفی
دژپســند بــا اشــاره بــه رویکــرد نظارتــی و مدیریتــی دولت 
ــت  ــت دول ــت: »سیاس ــان های ارزی گف ــرل نوس در کنت
ــه راهکارهــای  ــا ارائ ــازار ارز ب ــدون ســرکوب ب مدیریــت ب
اقتصــادی اســت. بــر همیــن اســاس خوشــبختانه بــازار ارز 
در شــرایط ثبــات اســت و امیدواریــم رونــد کاهشــی پیــدا 

کنــد.« 
ــرای  ــه کــه فــرش قرمــز ب ــا بیــان این کــه همان گون وی ب
ــک  ــم ی ــم، می خواهی ســرمایه گذار خارجــی پهــن کرده ای
فــرش قرمــز هــم بــرای کســب وکارهای دانش بنیــان 
دانش بنیــان  »شــرکت های  گفــت:  کنیــم،  گســترده 
فراهــم  کشــور  بــه  را  ســرمایه گذار  ورود  زمینه ســاز 

می کننــد.«
دژپســند تاکیــد کــرد: »موانــع و مشــکالت را اعــالم کنیــد 
ــرای تعامــالت دوجانبــه  و خواهــش می کنــم ســامانه ای ب

شــکل بگیــرد.«
وزیــر اقتصــاد بــا تاکیــد بــر حــل مشــکالت شــرکت های 
قانونــی  امــور  تســهیل  ســازوکارهای  و  دانش بنیــان 
هیئــت  »در  گفــت:  دانش بنیــان  شــرکت های 

ستاری در نشست وز�ی امور اقتصادی و دارا�ی و دانش بنیان ها

آنا شمس

پیوند دانش بنیان ها و اقتصاد کشور 
ناگسستنی شده است
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ــر  ــت، اگ ــوه ای اس ــت فراق ــک هیئ ــه ی ــی ک مقررات زدای
ــا بخشــنامه ای دســت  ــون ی ــند قان ــن نتیجــه برس ــه ای ب
ــود.  ــه می ش ــو آن گرفت ــه لغ ــم ب ــت، تصمی ــر اس و پاگی
تعــدد  و  تنــوع  اســتارت آپ ها،  و  دانش بنیانی هــا 
ــالم  ــت اع ــم کسب وکارهاس ــه مزاح ــنامه هایی را ک بخش
کننــد تــا در ایــن هیئــت مطــرح شــود و تــا جــای 
ــع راه  ــر و مان ــت و پاگی ــه دس ــنامه هایی ک ــن بخش ممک

شــود.« رفــع  دانش بنیــان  کســب وکارهای 
ــی  ــور گمرک ــی و ام ــاون فن ــی مع ــال ارونق ــرداد جم مه
گمــرک ایــران تنــوع بخشــنامه ها را ذیــل قانــون و 
ایــن بخشــنامه ها  اجراکننــده  و  ابالغ کننــده  گمــرک 
ــال در  ــدای س ــنامه را ابت ــت: »180 بخش ــت و گف دانس
رویــه واردات 20 بخشــنامه در صــادرات داشــته ایم و 
در ایــن رویــه گمــرک صرفــا نقــش نظارتــی و ابــالغ بــه 
ــه  ــرکات ب ــت کاال در گم ــی دارد. انباش ــرکات اجرای گم
جابه جایــی ارز و بحــث اســنادی کــه اتفــاق می افتــد 
ــا تفویــض وزارت صنعــت معــدن  ــوط می شــود کــه ب مرب
ــن مشــکل  ــی ای ــر گروه هــای کاالی ــرای تغیی و تجــارت ب
ــژاد رئیــس کل  حــل خواهــد شــد.« ســید کامــل تقوی ن
ــاله  ــت 15 س ــه معافی ــور، ب ــی کش ــور مالیات ــازمان ام س
شــرکت های دانش بنیــان بــا نظــر معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری اشــاره کــرد و گفت: »هرســاله 
در ابتــدای ســال لیســتی را از معاونــت علمــی و فنــاوری 

ریاســت جمهــوری مبنــی بــر شــرکت های معــاف از 
ــت،  ــن فهرس ــاس ای ــر اس ــم. ب ــت می کنی ــات دریاف مالی
ــرکت  ــال 93، 1199 ش ــرکت، س ــل ش ــال 92 چه در س
ــن ســال  ــر 2028 شــرکت همچنی ــغ ب و در ســال94، بال
ــد.« ــت کرده ان ــت دریاف ــرکت معافی ــته 3033 ش گذش

وی بــه تمهیــدات ســازمان امــور مالیاتــی بــرای مشــکالت 
ــاره  ــل اش ــل و نق ــتارت آپی حم ــرکت های اس ــی ش مالیات
ــی  ــردش مال ــن شــرکت ها حجــم و گ ــت: »ای ــرد و گف ک
بــاال امــا ســود پایینــی دارنــد و بــا ضرایــب خــاص 
بنــگاه داری کــه مالیــات پایینــی در نظــر گرفتــه می شــود 

ــوند.« ــی می ش ارزیاب
ــرای شــرکت های  ــد ب ــه آماده ان ــان این ک ــا بی ــژاد ب تقوی ن
ــی  ــی مالیات ــته های آموزش ــازوکار ها و بس ــان س دانش بنی
تعریــف شــود، اظهــار کــرد: »در خصــوص واحدهــای ویــژه 
ــود.  ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ ــی تمهیدات ــزی مالیات ممی
در مــورد شــرکت های بیمــه فقــط کارمــزد دریافــت 

می کنیــم.«
ــورس و اوراق بهــادار  شــاپور محمــدی رئیــس ســازمان ب
نیــز گفــت: »برخــی از مصوبه هــا نیازمنــد تاییــد هیئــت 
وزیــران اســت ولــی در مــورد شــرکت های زیــان ده 
برنامــه ای بــرای پذیــرش در فرابــورس برنامــه داریــم. ایــن 
موضــوع البتــه بایــد فرهنگســازی شــود تــا بعــد در ایــن 

ــرار گیــرد.« فراینــد ق



دانش بنیان  شماره سی ام اسفند ماه 1397

149

ایــن نشســت دوســاعته بــه گــپ و گفــت میــان مدیــران 
ــور  ــر ام ــا وزی ــان و اســتارت آپ ها ب شــرکت های دانش بنی
ــل  ــن محف ــت. در ای ــاص داش ــی اختص ــادی و دارای اقتص
ــرکت های  ــور ش ــس ام ــانی رئی ــکار خراس ــد صاحب محم
دانش بنیــان معاونــت علمــی و فنــاوری، شــاپور محمــدی 
ــال  ــرداد جم ــادار، مه ــورس و اوراق به ــازمان ب ــس س رئی
اورنقــی معــاون امــور فنــی و گمرکــی، ســید کامــل 
ــور  ــی کش ــور مالیات ــازمان ام ــس کل س ــژاد رئی تقوی ن
ــرکت های  ــاالن ش ــت فع ــای صحب ــتند و پ ــور داش حض

دانش بنیــان و اســتارت آپ ها نشســتند.
همچنیــن در ایــن نشســت کــه بــا حضــور بیــش از 
شــد،  برگــزار  اســتارت آپی  و  دانش بنیــان  فعــال   30
دانش بنیــان  مدیرعامــل شــرکت  شــادی صدقی نــژاد 
ــان  ــل شــرکت دانش بنی ــر عام ــه حجــازی مدی ــدان، الل ب
ــرکت  ــل ش ــش مدیرعام ــد نجات بخ ــانس، فری ــج اس باری
ــر  ــه حامدی ف ــپاهان، هال ــت س ــار صنع ــان بهی دانش بنی
مدیــر گــروه دانش بنیــان تحقیقاتــی و تولیــدی ســیناژن، 
ســحر بهمنــی مدیرعامــل زیســت تخمیر، امیرهومــن 
ــت و  ــان نف ــرکت دانش بنی ــل ش ــق مدیرعام ــی وثی کریم
گاز ســرو، مرتضــی پویــان مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان 
ــرکت  ــل ش ــی مدیرعام ــعید زکای ــک، س ــن الکتری توزی
ــی پور  ــالد منش ــریف، می ــر ش ــا پلیم ــان پارس دانش بنی
مدیرعامــل اســتارت آپ تپ ســی، پشــوتن پورپزشــک 

ــی  ــام آرمنده ــو، حس ــی بامیل ــازار اینترنت ــل ب مدیرعام
نایــب  مهــدی  کافه بــازار،  اســتارت آپ  مدیرعامــل 
مدیرعامــل اســتارت آپ الوپیــک، ســید مجتبی میرســهیل 
مدیرعامــل شــرکت توســعه قــوای محرکــه تیــوان، حامــد 
تاج الدیــن مدیرعامــل دو اســتارت آپ اوبــار و آچــاره، 
فــرزاد رحمانــی مدیرعامــل شــرکت نرم افــزاری چارگــون، 
علیرضــا زمانــی مدیرعامــل رایــکا گســتر، مهــدی امیــری 
ــه  ــتم ب ــکاران سیس ــزاری هم ــررکت نرم اف ــل ش مدیرعام

ــد. ــان پرداختن ــرات و دغدغه هایش ــه نظ ــان نقط بی
مدیــران ایــن کســب وکارها دغدغه هایــی را همچــون 
ضــرورت معافیت هــای مالیاتــی، نحــوه ارزیابــی ممیزهــای 
مالیاتــی، الــزام وجــود یــک ســازوکار ویــژه بــرای بررســی و 
ــان و اســتارت آپی،  ــات شــرکت های دانش بنی ــی مالی ارزیاب
نــگاه نــو در ارزیابــی دارایی هــای ایــن کســب وکارها 
توســط نهادهــای مالــی از جملــه بانک هــا، تســهیل 
فراینــد وثیقه هــا و ضمانت نامــه بــرای دریافــت وام و 
تســهیالت، کمــک بــه ورود کاالهــای مــورد نیــاز از ســوی 
گمــرک، امــکان معافیــت مالیاتــی و ارائــه کســب وکارهای 

ــد. ــان کردن ــورس بی ــوی ب ورشکســته در تابل
در ایــن نشســت قــرار شــد دو نشســت تخصصــی مجــزا بــا 
هماهنگــی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــا و  ــده بانک ه ــا نماین ــتارت آپ ها ب ــرکت ها و اس ــن ش بی

امــور مالیاتــی بــه صــورت مجــزا برگــزار شــود.
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فناوری  های ایران ساخت
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توسعه بازار شرکت های دانش بنیان و 
سازندگان داخلی در پارس  جنوبی

ــرای  ــیمی ب ــت، گاز و پتروش ــوآوری نف ــوژی و ن ــازار تکنول ب
ــاد  ــگ اقتص ــعه فرهن ــتاد توس ــت س ــا حمای ــومین دوره ب س
دانش بنیــان معاونــت علمــی، 5 تــا 8 اســفندماه 97 در منطقــه 
ــس زاده،  ــن دری ــد. حس ــزار ش ــی برگ ــارس جنوب ــادی پ اقتص
ــوآوری صنعــت نفــت، گاز و  ــاوری و ن ــازار فن دبیــر ســومین ب
پتروشــیمی ایــران، بیــان کــرد: »ایــن بــازار بــه دنبــال ایجــاد 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــی، ش ــازندگان داخل ــان س ــاط می ارتب
و صنایــع مســتقر در منطقــه اقتصــادی انــرژی پــارس اســت.«

ــداد توســعه  ــن روی ــزاری ای ــی برگ ــدف اصل ــه وی ه ــه گفت ب
ــازار شــرکت های ســازنده داخلــی دانش بنیــان و نیــز ایجــاد  ب
پلتفرم هــای ارتباطــی شــرکت های مرتبــط بــا صنایــع اســت. 
چراکــه 80 درصــد از شــرکت هایی کــه در ایــن رویــداد حضــور 
ــی از شــرکت ها و  ــا بخش های ــان هســتند و ب ــد، دانش بنی دارن
صنایــع مســتقر در منطقــه در تعاملنــد. در نتیجــه بــه توســعه 

ــازار آن هــا کمــک می شــود. ب
دریــس زاده افــزود: »شــرکت هایی نیــز در ایــن عرصــه فعالیــت 
ــد.  ــازار ورود پیــدا نکرده ان ــن ب ــه ای ــا امــروز ب می کننــد کــه ت
بــه ایــن شــرکت ها بــرای ورود و تعامــل بــا بخش هــای 
ــم در  ــی ه ــن هم افزای ــود. ای ــک می ش ــع کم ــف صنای مختل
بخــش فنــی مهندســی خواهــد بــود و هــم در حــوزه بازرگانــی 
تــا بــه بهتریــن صــورت بــازار خــود را توســعه دهنــد. از طرفــی 
صنایــع مســتقر در ایــن منطقــه از جمله ســازمان منطقــه ویژه 
ــی و  ــه خودکفای ــیاری در زمین ــای بس ــارس تالش ه ــرژی پ ان
ــی  ــز خودکفای ــل و نی ــاخت داخ ــوالت س ــت از محص حمای
ــع  ــن صنای ــت. همچنی ــام داده اس ــان انج ــع دانش بنی صنای
ــی و  ــارس جنوب ــع گازی پ ــد مجتم ــه مانن ــتقر در منطق مس
ــه  ــری در زمین ــه و موث ــل  توج ــای قاب ــیمی ها قدم ه پتروش
خودکفایــی دانش بنیــان و توجــه بــه تولیــدات ســاخت داخــل 

برداشــته اند.«

توسعه فناوری های نوظهور 
دیجیتال از طریق شتابدهنده ها

بــا امضــای تفاهمنامــه میــان ســتاد توســعه فناوری هــای حوزه 
اقتصــاد دیجیتــال و هوشمندســازی معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری، شــرکت هــاب دانشــگاه شــهید بهشــتی 
ــج آزمایشــگاه و  ــرر شــد پن ــات مق ــاوری اطالع و ســازمان فن
ــال در  ــور دیجیت ــای نوظه ــی فناوری ه ــتابدهنده تخصص ش
ــین، کالن داده و  ــری ماش ــی و یادگی ــوش مصنوع ــه ه زمین
محاســبات ابــری، اینترنــت اشــیا، واقعیــت افــزوده و واقعیــت 
مجــازی و زنجیــره بلــوک بــا همــکاری مشــترک بیــن این ســه 

نهــاد راه انــدازی، احــداث و تجهیــز شــود. 
ایــن تفاهمنامــه در اجــرای سیاســت های کلــی کشــور و 
ــی  ــکام دائم ــون اح ــاده 51 قان ــاد م ــق مف ــتای تحق در راس
ــه امضــا رســیده و  ــان ب برنامه  هــای توســعه اقتصــاد دانش بنی
بــا توجــه بــه اهمیــت توســعه کســب وکارهای حــوزه اقتصــاد 
ــا و  ــب وکارهای نوپ ــتم های کس ــعه اکوسیس ــال، توس دیجیت

دانش بنیــان را دنبــال می کنــد. 
هــدف از راه انــدازی ایــن مراکــز آزمایشــگاهی و شــتابدهنده ها، 
گســترش و حمایــت از توســعه اقتصــاد دانش بنیــان، گســترش 
و حمایــت از متنوع ســازی اکوسیســتم، توســعه و تقویــت 
توانمندی هــای اکوسیســتم کســب و کارهای فناوری محــور 
تــوان صادراتــی  تقویــت  نوپــای دیجیتــال و توســعه و 

ــت.  ــال اس ــاد دیجیت ــب و کارهای اقتص کس
ــوزه  ــای ح ــعه فناوری ه ــتاد توس ــر س ــدی، دبی ــدی محم مه
و  علمــی  معاونــت  و هوشمندســازی  دیجیتــال  اقتصــاد 
ــای  ــت برنامه ه ــن نشس ــوری، در ای ــت جمه ــاوری ریاس فن
ــرکت  ــا ش ــکاری ب ــه هم ــتاد در زمین ــای س ــم و اولویت ه مه
هــاب را برشــمرد و ایــن همــکاری را زمینــه تحقــق اهــداف و 

سیاســت های ســتاد دانســت. 
ــن  ــز در ای ــاب، نی ــره ه ــت مدی مهــدی الیاســی، رئیــس هیئ
نشســت بــا اشــاره بــه سیاســت های پیــش روی ایــن شــرکت، 
نقــش ایــن شــرکت در توســعه و ارتقــای اقتصــاد دیجیتــال را 
حائــز اهمیــت دانســت و ابــراز امیــدواری کــرد تا ایــن مجموعه 

بــه پلتفرمــی بــرای اقتصــاد دیجیتــال تبدیــل شــود.
همچنیــن امیــر ناظمــی، رئیــس ســازمان فنــاوری اطالعــات، 
بــه نقــش اساســی هــاب در توســعه اقتصــاد دیجیتــال از طریق 
ــش  ــر نق ــرد و ب ــاره ک ــم اش ــرمایه مه ــش و س ــت دان انباش
ــعه  ــاع و توس ــگاهی در اجم ــی و دانش ــز علم ــگاه و مراک دانش

اقتصــاد دیجیتــال در کشــور و جهــان تاکیــد کــرد.
شــرکت هــاب بــا حمایــت علمــی و تخصصــی دانشــگاه شــهید 
بهشــتی و شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران )همــراه اول(، 
فعالیــت خــود را از آغــاز کــرده و هــدف اصلــی ایــن شــرکت، 
ــی  ــگاهی و صنعت ــی دانش ــی و تجرب ــوان علم ــری ت به کارگی
ــات و  ــاوری اطالع ــر فن ــی ب ــب و کارهای مبتن ــعه کس در توس
ارتباطــات اســت. ســتاد توســعه فناوری هــای حــوزه اقتصــاد 
دیجیتــال و هوشمندســازی معاونــت علمــی و فناوری ریاســت 
ــتفاده  ــال اس ــه دنب ــه ب ــن تفاهمنام ــا امضــای ای ــوری ب جمه
ــاد  ــوزه اقتص ــال در ح ــای فع ــت مجموعه ه ــوان و ظرفی از ت
دیجیتــال در قالــب همکاری هــای مشــترک بــه منظــور 
ــت  ــش و حمای ــن بخ ــای ای ــتاوردها و عملکرده ــای دس ارتق
ــاور در  ــان، خــالق فن هرچــه بیشــتر از شــرکت های دانش بنی

کشــور اســت.

شبکه نوآوری تهران؛ جهشی 
در سهم اقتصاد دانش بنیان

زیســت بوم نــوآوری و فنــاوری در ایــران کــه عناصــری 
ماننــد اســتارت آپ ها، شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور، 
ســرمایه گذاران، صندوق هــای خطرپذیــر، پارک هــای علــم 
ــالیان  ــود، در س ــامل می ش ــد و... را ش ــز رش ــاوری، مراک و فن
ــی شــکل گرفته اســت. امــا تعامــل و  ــه خوب ــران ب اخیــر در ای
ــود  ــی میــان ایــن عناصــر ماننــد حلقــه ای مفقــوده ب هم افزای
کــه فراینــد دســتیابی بــه نتایــج را کنــد می کــرد. در نتیجــه 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری »شــبکه نــوآوری 
تهــران« را در پــارک فنــاوری پردیــس ایــن معاونــت تاســیس 
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ــبکه  ــر ش ــی مدی ــدی جهان بزرگ ــه محمدمه ــه گفت ــرد. ب ک
ــی و  ــت هم افزای ــا ماموری ــبکه ب ــن ش ــران: »ای ــوآوری ته ن
توســعه همکاری هــا میــان عناصــر زیســت بوم نــوآوری کشــور 
بــا هــدف ارتقــای ســهم اقتصــاد دانش بنیــان تاســیس شــده 
اســت.« ایــن مجموعــه، شبکه ســازی و تســهیلگری در روابــط 
بیــن عناصــر زیســت بوم نــوآوری را در دســتور کار خــود قــرار 

ــت. داده اس
ــران  ــوآوری ته ــبکه ن ــه ش ــه این ک ــاره ب ــا اش ــی ب جهان بزرگ
نســل ســوم شــبکه اجتماعــی محســوب می شــود، گفــت: »بــه 
ایــن روش از توســعه و شبکه ســازی ایجــاد اجتمــاع شــبکه ای 
می گوینــد، چراکــه در ایــن شــبکه ها صرفــا توســعه در فضــای 
حقیقــی و مجــازی مــورد نظــر نیســت و اجتمــاع شــکل گرفته 
ــعه  ــا توس ــر دو فض ــده در ه ــان و درهم تنی ــر، همزم از عناص
می یابــد. بــا کنــار هــم قــرار گرفتــن افــراد، گروهــا، شــرکت ها 
و نهادهــا فعــال در زیســت بوم نــوآوری کشــور در یــک شــبکه 
اجتماعــی و ارتباطــات بیــن ایــن عناصــر و ارائــه خدمــات بــه 
یکدیگــر و همچنیــن تــالش بــرای پیشــرفت بــه همراهــی و 
بهره منــدی از دســتاوردهای دانشــی، فناورانــه و نوآورانــه ســایر 
اعضــا، هم افزایــی اتفــاق می افتــد. مضــاف بــر ایــن در فضــای 
حقیقــی نیــز مجموعه هــای فعــال در اکوسیســتم نــوآوری بــه 
ــوآوری، همکاری هــا  بهانه هــای مختلفــی ماننــد رویدادهــای ن
و ایجــاد گروه هــای کاری مشــترک بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار 
می کننــد و هم افزایی هــا توســعه پیــدا می کنــد. درواقــع 
ایــن شــبکه از تمــام ظرفیــت خــود بــرای ارتبــاط میــان ایــن 

عناصــر اســتفاده می کنــد.«
وی در پایــان افــزود: »شــبکه نــوآوری تهــران از تمامــی 
رویدادهایــی کــه بــه نحــوی موجــب رشــد اکوسیســتم 
نــوآوری می شــود، حمایــت می کنــد. برخــی رویدادهــا 
ــگاه  ــه آن ن ــری ب ــو ویژه ت ــه نح ــد ب ــا بای ــد ی ــابقه ای ندارن س
کــرد. در نتیجــه بــه آن هــا توجــه ویژه تــری داریــم. از جملــه 
ــوآوری  ــتم ن ــران اکوسیس ــن بازیگ ــه اصلی تری ــی ک گروه های
هســتند، اســتارت آپ ها، افــراد نــوآور، صاحبــان ایــده و 
ــه  ــر ب ــه ناظ ــا ک ــی طرح ه ــتند. برخ ــر هس ــتعدادهای برت اس
ارتقــا و توانمندســازی ایــن افــراد و گروه هــا می شــود، بیشــتر 
مــورد توجــه حمایــت شــبکه نــوآوری تهــران قــرار می گیــرد.«

همراهی 50 استارت آپ نوآور با رویداد 
»نوپاهای فناوری های همگرا« 

ــرا« از ســوی  ــای همگ ــای فناوری ه ــوان »نوپاه ــن فراخ دومی
مرکــز راهبــردی فناوری هــای همگــرا معاونــت علمــی منتشــر 
ــرای  ــود را ب ــای خ ــتارت آپ طرح ه ــون 50 اس ــه تاکن ــد ک ش

ــد. داوری ارســال کردن
ــا 20  ــا ت ــتارت آپ های نوپ ــوی اس ــرح از س ــال ط ــت ارس مهل
ــتارت آپ از  ــون 50 اس ــت و تاکن ــاری اس ــال ج ــفندماه س اس
ــه، آب  ــز و رایان ــای مغ ــون رابط ه ــف همچ ــای مختل حوزه ه
و انــرژی، چاپگرهــای زیســتی ســه بعدی و دســتگاه های 
ــی  ــرای ارزیاب ــود را ب ــای خ ــی طرح ه ــد توالی یاب ــل جدی نس
ــذب  ــرای ج ــس از داوری ب ــا پ ــن طرح ه ــد. ای ــال کرده ان ارس

ســرمایه گذار حمایــت می شــوند.«
ایــن اقــدام مرکــز همگــرا معاونــت علمــی معرفــی و آشــنایی با 
تعــداد زیــادی از اســتارت آپ ها در حــوزه همگــرا را بــه دنبــال 
ــد  ــذاری کرده ان ــه گ ــوآوری را پای ــک ن ــه ی ــی ک دارد. نوپاهای
ــرکت های  ــاوران، ش ــن فن ــد. همچنی ــیر را نمی دانن ــا مس ام
ــرکت های  ــه، ش ــرف عرض ــوان ط ــه عن ــگران ب ــا و پژوهش نوپ
صنعتــی و ســرمایه گذاران خطرپذیــر بــه عنــوان طــرف تقاضــا 
ــه  ــط عرضــه و تقاضــا از جمل ــوان راب ــه عن و شــتابدهنده ها ب

مخاطبــان ایــن فراخــوان هســتند. 

عملکرد موفق جمهوری اسالمی ایران از 
نظر مشارکت زنان در اقتصاد دانش بنیان 

ــی و  ــاون علم ــوان مع ــور بان ــاور ام ــدزاده، مش ــب حمی زین
ــوزه  ــتاوردهای ح ــوری، در نشســت »دس ــاوری رئیس جمه فن
زنــان و خانــواده در چهــل ســالگی جمهــوری اســالمی ایــران« 
ــوان در اکوسیســتم  ــد حضــور و پیشــرفت بان گزارشــی از رون

ــه داد. ــاوری ارائ ــوآوری و فن ن
وی بــا اشــاره بــه آخریــن گــزارش شــکاف جنســیتی کــه در 
ــی اقتصــاد منتشــر شــده  ســال 2018 توســط مجمــع جهان
اســت، بیــان کــرد: »حضور زنــان در مقاطع مختلــف تحصیالت 

دانشــگاهی بــا مــردان برابــر اســت.«
حمیــدزاده بــا تاکیــد بــر افزایــش مشــارکت زنــان در اقتصــاد 
ــان،  ــرکت دانش بنی ــان 4070 ش ــزود: »از می ــان اف دانش بنی
ــوان تاســیس شــده اســت و  حــدود 400 شــرکت توســط بان
مدیریــت می شــود. همچنیــن تعــداد اســتارت آپ های موفــق 

ــوان هــر روز در حــال افزایــش اســت.« بان
حمیــدزاده در ادامــه بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای برنامــه 
بازگشــت متخصصــان خــارج از کشــور افــزود: »از میــان 1109 
ــب ایــن برنامــه، 220 نفــر  ــه کشــور در قال نخبــه بازگشــته ب
ــت  ــش بازگش ــتای افزای ــی در راس ــتند. تمهیدات ــوان هس بان

ــه شــده اســت.« ــه در نظــر گرفت ــوان متخصــص و نخب بان
مشــاور امــور بانــوان معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری 
همچنیــن عنــوان کــرد: »برنامــه ای بــا عنــوان »برنامــه 
توان افزایــی بانــوان فنــاور و خــالق« توســط بخــش امــور بانوان 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری طراحــی شــده 
اســت. ایــن برنامــه در ســه محــور الگوســازی، ایجاد زیرســاخت 
و شبکه ســازی بــه ایجــاد بســتر مناســب جهــت حضــور هرچه 
بیشــتر زنــان فنــاور و خــالق در اکوسیســتم فنــاوری و نــوآوری 
ــن نشســت را وزارت امــور خارجــه در  ــردازد.«  ای کشــور می پ
محــل مرکــز مطالعــات سیاســی و بین المللــی برگــزار کــرد که 
در آن ســفرا و دیپلمات هــای مقیــم تهــران حضــور داشــتند. 
معصومــه ابتــکار معــاون رئیس جمهــوری در امــور زنــان، فریده 
اوالدقبــاد رئیــس فراکســیون زنــان مجلــس شــورای اســالمی، 
دهقانــی معــاون امــور حقوقــی و بین المللــی وزارت امــور 
خارجــه، زهــرا آیت اللهــی رئیــس شــورای فرهنگــی اجتماعــی 
ــی  ــده ودیعت ــی و فروزن ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــان ش زن
ــه  ــان وزارت امــور خارجــه نیــز ب مدیــر کل حقــوق بشــر و زن

ــد. ــای خــود پرداختن ــان دیدگاه ه بی
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ده اولویت طرح های فناورانه 
تامین آب تعیین شد

ــع  ــور رف ــه منظ ــن آب ب ــه تامی ــای فناوران ــت طرح ه ده اولوی
ــعه  ــتاد توس ــروه آب س ــوی کارگ ــوزه آب از س ــکالت ح مش
ــت  ــط زیس ــایش و محی ــالی، فرس ــای آب، خشکس فناوری ه

ــد.  ــن ش ــی تعیی ــت علم معاون
ــعه  ــب و کار و توس ــای کس ــود فض ــازی و بهب ــکان تجاری س ام
اشــتغال، میــزان پوشــش نتایــج توســعه فنــاوری در ســطوح 
ــود  ــی و وج ــه ای و بین الملل ــی، منطق ــی، مل ــف محل مختل
ــد  ــا تاکی ــاوری ب ــعه فن ــرای توس ــاز ب ــورد نی ــای م ظرفیت ه
بــر مناطــق کمتــر توســعه یافته از جملــه اولویت هــای مطــرح 

ــت.  ــن آب اس ــه تامی ــای فناوران ــرای طرح ه ــده ب ش
از دیگــر محورهایــی کــه در رفــع مشــکالت حــوزه آب بــرای 
تامیــن آب ســالم تعریــف شــده، زمانبــر بودن توســعه فنــاوری، 
ــا اولویــت  امــکان جلــب مشــارکت مالــی از منابــع مختلــف ب
بخــش خصوصــی، ســطح اثربخشــی توســعه فنــاوری در 
ارتقــای بهــره وری و میــزان ســرمایه گذاری مــورد نیــاز اســت. 
همچنیــن عناوینــی چــون پوشــش منافــع اجتماعــی توســعه 
ــات و سیاســت های حمایتــی در اســناد  ــاوری، وجــود الزام فن
باالدســتی و امــکان دسترســی بــه آمــار و اطالعــات پایــه نیــز 
ــف شــده  ــه حــوزه آب تعری ــای فناوران ــای طرح ه در اولویت ه
اســت.  ایــن ده اولویــت پــس از طــرح پیشــنهادهای دریافتــی 
ــث و  ــدی و بح ــاخص های اولویت بن ــوص ش ــا در خص از اعض
بررســی ایــن محورهــا مــورد تاییــد اعضــای کارگــروه آب قــرار 

گرفــت.

نظام بانکی آماده مشارکت در 
زیست بوم استارت آپی است 

مثبــت  و خروجی هــای  بــا حاصــل شــدن دســتاوردها 
ــرکت های  ــا ش ــور ب ــی کش ــام بانک ــکاری نظ ــل از هم حاص
ــوزه  ــن ح ــد ای ــه نظــر می رس ــتارت آپ ها، ب ــان و اس دانش بنی
بــه ســرمایه گذاری در زیســت بوم اســتارت آپی کشــور اعتمــاد 
ــت  ــت معاون ــا حمای ــتا ب ــن راس ــت. در همی ــرده اس ــدا ک پی
علمــی، جلســه ای میــان ایــن کارآفرینــان و مســئوالن بانــک 
ملــی ایــران برگــزار شــد تــا آینــده ایــن راه روشــن تر از پیــش 

ترســیم شــود.
ــال های  ــوری در س ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
گذشــته تــالش کــرد سیســتم پولــی و مالــی کشــور را بــا ایــن 
ــری،  ــه علیرضــا دلی ــی ک ــد. فعالیت ــا آشــنا کن ــوع فعالیت ه ن
ــت،  ــن معاون ــرمایه ای ــذب س ــت و ج ــعه مدیری ــاون توس مع
دربــاره آن گفــت: »نبایــد بــه گذشــته و حــال آن توجــه کــرد. 
ــنی در  ــده روش ــه آین ــرد. چراک ــه ک ــده آن توج ــه آین ــد ب بای
انتظــار ایــن شرکت هاســت و بــا ســرمایه گذاری مناســب 
ســودی چندیــن برابــر نســبت بــه شــرکت های ســنتی از آن ها 

ــود.« ــل می ش حاص
از جملــه مــواردی کــه در ایــن راســتا روی  داده اســت می تــوان 
بــه اقــدام یکــی از بانک هــای دولتــی بــرای برگــزاری رویــداد 
کارآفرینــی اشــاره کــرد. رویــدادی کــه از آن 17 ایــده نوآورانــه 

ــر  ــرمایه گذاری ب ــه س ــم ب ــک تصمی ــن بان ــد و ای ــارج ش خ
ــاق خــود نشــان دهنده  ــن اتف ــت. ای ــا گرف ــی ایده ه روی تمام
آگاهــی و آشــنایی بیشــتر سیســتم بانکــی و پولــی کشــور بــه 

ــت. ــه اس ــای نوآوران ــر ایده ه ــرمایه گذاری ب ــت س اهمی
ــرکت های  ــا ش ــا ب ــل بانک ه ــد تعام ــح رش ــری در توضی دلی
دانش بنیــان و نوپــا گفــت: »هرماهــه خروجــی ایــن تعامــل را 
بررســی می کنیــم و شــاهد رشــد بســیار خوبــی بوده ایــم. بــه 
ــارد  ــدود 130 میلی ــال 96 ح ــاه س ــه در فروردین م ــوری  ک  ط
تومــان تســهیالت بانکــی بــود و ایــن رشــد ماهیانــه داشــت تــا 
در اســفند 96 بــه 500 میلیــارد تومــان رســید کــه پیــام  خوبی 
بــرای مــا دارد. بــه ایــن معنــا کــه نظــام بانکــی بــه ایــن حــوزه 

اعتمــاد کــرده اســت.«
ــان و  ــا کارآفرین ــران ب ــی ای ــک مل ــه در بان ــه ای ک در جلس
رفــع  به منظــور  دانش بنیــان  شــرکت های  نماینــدگان 
مشــکالت در ایــن تعامــل برگــزار کــرد، محمدرضا حســین زاده 
مدیرعامــل بانــک ملــی ایــران بیــان کــرد: »آمادگــی هرگونــه 
ســرمایه گذاری و مشــارکتی را در ایــن زمینــه داریــم. چراکــه 
نظــام بانکــی بــه ایــن درک رســیده اســت کــه آینــده جوانــان 

ــود.« ــن حــوزه خواهــد ب ــا در ای کشــور م

حمایت از توانمندان علمی در حوزه 
ادب فارسی شتاب گرفت

صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران معاونــت علمــی و 
انجمــن ترویــج زبــان و ادب فارســی ایــران تفاهمنامــه همکاری 
امضــا کردنــد تــا شناســایی و حمایــت از قشــر توانمنــد علمــی 

جامعــه در حــوزه ادبیــات شــتاب گیــرد.
ــش و  ــد دان ــه تولی ــات و کمــک ب ــوازن از تحقیق ــت مت حمای
ــد  ــواره م ــه هم ــت ک ــی اس ــردی از اهداف ــای راهب فناوری ه
ــورت  ــن ص ــرا در ای ــرار دارد. زی ــور ق ــئوالن در کش ــر مس نظ
ــای  ــوان گام ه ــی می ت ــز علم ــکاری مراک ــارکت و هم ــا مش ب

ــت.  ــدار برداش ــعه پای ــتای توس ــتواری در راس اس
بنابرایــن انعقــاد تفاهمنامــه همــکاری بــا مراکــز علمــی 
کشــور یکــی از رســالت هایی اســت کــه صنــدوق حمایــت از 
پژوهشــگران و فنــاوران معاونــت علمــی بــه دنبــال آن اســت 
تــا از طرح هــای علمــی و تحقیقاتــی محققــان و پژوهشــگران 
در ایــن مراکــز حمایــت شــود. بــر ایــن اســاس تاکنــون 124 
ــف  ــز مختل ــا مراک ــدوق ب ــط صن ــکاری توس ــه هم تفاهمنام
ــه  ــن راســتا به تازگــی تفاهمنام ــد شــده اســت. در همی منعق
همــکاری میــان صنــدوق و انجمــن ترویــج زبــان و ادب 
فارســی ایــران منعقــد شــد تــا شناســایی، برقــراری ارتبــاط و 
حمایــت از قشــر توانمنــد علمــی جامعــه در ایــن حوزه شــتاب 
گیــرد. حمایــت از پروژه هــای تحقیقاتــی، ارســال اولویت هــای 
تحقیقاتــی بــه همــراه عضویــت اعضــای هیئــت علمــی انجمن 
در بانــک اطالعاتــی پژوهشــگران صنــدوق بــرای داوری و 
نظــارت پروژه هــا از موضوعــات ایــن تفاهمنامــه اســت. البته در 
کنــار ایــن مــوارد تحقــق موضوعاتی دیگــری همچون اشــاعه و 
ترویــج ادبیــات فارســی، افزایــش درک عمومــی از اهمیــت این 
علــم، ایجــاد خانــه زبــان و ادبیــات فارســی و همچنین نــوآوری 



دانش بنیان  شماره سی ام اسفند ماه 1397

155

در ایجــاد رشــته های جدیــد در علــوم انســانی و مقــدر کــردن 
آینــده بهتــر زبــان و ادبیــات فارســی در ایــران نیــز مــد نظــر در 

ایــن تفاهمنامــه همــکاری قــرار دارد.
انجمــن ترویــج زبــان و ادب فارســی ایــران بــا هدف گســترش، 
پیشــبرد، ارتقــای علمــی و توســعه کمــی و کیفــی نیروهــای 
متخصــص و بهبــود بخشــیدن بــه امــور آموزشــی و پژوهشــی 
ــان و ادب و فرهنــگ کشــور تشــکیل شــده  در زمینه هــای زب
ــی  ــی، پژوهش ــرمایه های علم ــداری س ــن نگه ــت. بنابرای اس
ــا امضــای ایــن تفاهمنامــه مشــترک  ــه ایــن حــوزه ب و فناوران

ــود. ــال می ش دنب

کتاب »40 سال علم، فناوری و 
نوآوری« به جامعه عرضه شد

دبیــر ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانش بنیــان معاونــت علمی 
ــوآوری« خبــر  از انتشــار کتــاب »40 ســال علــم، فنــاوری و ن
داد و گفــت: »بــا انتشــار ایــن کتــاب دســتاوردهای 40 ســاله 
ــد  ــاوری در معــرض دی ــم و فن انقــالب اســالمی در حــوزه عل

عمــوم قــرار گرفــت.«
پرویــز کرمــی، دبیــر ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانش بنیــان 
معاونــت علمــی، بــا بیــان این کــه ظرفیت هــا و توانمندی هــای 
ــوآوری ایــران در طــول چهــل ســال  نظــام علــم، فنــاوری و ن
گذشــته پیوســته ارتقــا یافتــه اســت، اظهار کــرد: »این توســعه 
ــمندان  ــان و اندیش ــالش متخصص ــال ها ت ــل س ــی حاص علم
کشــور اســت کــه بایــد در معــرض دیــد همــگان قــرار گیــرد. 
ــم،  ــال عل ــاب »40 س ــوع کت ــن موض ــه ای ــه ب ــا توج ــس ب پ

فنــاوری و نــوآوری« در ســه فصــل منتشــر شــد.«
کرمــی ادامــه داد: »در هریــک از فصل هــای کتــاب مهم تریــن 
دســتاوردها و تالش هــای جمهــوری اســالمی ایــران در حــوزه 
ــه  ــه می شــود. البت ــر ارائ ــه اخی ــار ده ــاوری در چه ــم و فن عل
ــه  ــار ده ــن چه ــوآوری در ای ــاوری ن ــم، فن ــت های عل سیاس
ــف  ــی حلقه هــای مختل ــه اولویت هــای هــر دوره زمان بســته ب
زنجیــره »ایــده تــا بــازار« را مــورد توجــه قــرار داده انــد و بدیــن 
ــه  ــت. ب ــل یاف ــج تکام ــاوری به تدری ــم و فن ــام عل ــب نظ ترتی
ــان و  ــاد دانش بنی ــرای اقتص ــتری ب ــروز بس ــه ام ــه ای ک گون

اقتصــاد مقاومتــی فراهــم شــده اســت.«
دبیــر ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانش بنیــان معاونــت علمی 
ــه تشــریح فصل هــای مختلــف کتــاب پرداخــت و  در ادامــه ب
گفــت: »در فصــل نخســت رونــد توســعه زیرســاخت ها و منابــع 
ــالب  ــروزی انق ــس از پی ــال های پ ــوآوری در س ــاوری و ن فن
اســالمی بررســی شــده اســت. در فصل دوم دســتاوردهای نظام 
علــم و فنــاوری بــه تصویــر درآمــده اســت و بــه دســتاوردهای 
جمهــوری اســالمی ایــران در انتشــارات علمی، توســعه فناوری 
و نیــز اقتصــاد دانش بنیــان می پــردازد. در نهایــت نیــز فصــل 
ــه مســیر پیــش روی ایــران در حــوزه علــم و  ســوم نگاهــی ب
ــه  ــا توجــه ب ــر الهام بخشــی اســت کــه ب فنــاوری دارد و تصوی

ــار داشــت.« ــوان انتظ ــر می ت پیشــرفت های اخی
ــا  ــان ب ــوآوری« همزم ــاوری و ن ــم، فن ــال عل ــاب »40 س کت
چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی توســط ســورنا 

ــاغ  ــوری در ب ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم ــتاری مع س
کتــاب رونمایــی شــد. ایــن کتــاب به همت ســتاد فرهنگســازی 
اقتصــاد دانش بنیــان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری بــه بــازار کتــاب کشــور آمــده اســت و نگاهــی ویــژه 
ــران  ــوآوری در ای ــاوری و ن ــم، فن ــعه عل ــه توس ــار ده ــه چه ب
ــر آن  ــاور ناش ــان فن ــر دانش بنی ــن نش ــالمی دارد. همچنی اس

اســت.

حمایت از طرح های دانش بنیان 
در صنعت برق 

طرح هــای  مشــترک،  تفاهمنامــه ای  انعقــاد  راســتای  در 
ــدی  ــای توانمن ــا و ارتق ــع نیازه ــرای رف ــه ب ــی ک دانش بنیان

صنعــت بــرق کمــک کننــد، حمایــت می شــوند. 
ــای فتونیــک،  ــر ســتاد توســعه فناوری ه ــی دبی ــد لطیف حمی
ــن  ــی در ای ــت علم ــاخت معاون ــرفته و س ــواد پیش ــزر، م لی
ــوان  ــه عن ــرو ب ــان پژوهشــگاه نی ــرد: »می ــار ک خصــوص اظه
متولــی مدیریــت پژوهــش و فنــاوری در صنعــت بــرق کشــور و 
ایــن ســتاد تفاهمنامــه همــکاری منعقــد شــده تــا از طرح های 
دانش بنیــان در حــوزه فتونیــک، لیزر، مواد پیشــرفته و ســاخت 
بــرای رفــع نیازهــا و ارتقــای توانمنــدی صنعــت بــرق، حمایــت 
شــوند.«  لطیفــی همچنیــن گفــت: »براســاس ایــن تفاهمنامه 
مقــرر شــد براســاس اولویت هــای مشــخص شــده، طرح هــای 
دانش بنیانــی کــه بــه رفــع نیازهــا و ارتقــای توانمنــدی 
ــد،  ــن صنعــت کمــک کنن ــر در ای ــف درگی بخش هــای مختل
پــس از ارزیابــی و تاییــد فنــی، از ســوی ایــن پژوهشــگاه و بــا 

همــکاری ایــن ســتاد حمایــت شــوند.« 
ــتفاده  ــا اس ــر دارد ب ــتاد در نظ ــن س ــزود: »ای ــه اف وی در ادام
از برنامه ریــزی دقیــق و حمایــت از توســعه فناوری هــای 
ــور گام  ــع کش ــای صنای ــع نیازه ــتای رف ــردی، در راس راهب
بــردارد. در همیــن راســتا، پروژه هــای دانش بنیانــی کــه 
نیازهــای صنعــت بــرق کشــور را رفــع کننــد، از ســوی ســتاد 
توســعه فناوری هــای فتونیــک، لیــزر، مواد پیشــرفته و ســاخت 

ــوند.« ــت می ش ــرو حمای ــگاه نی ــی و پژوهش ــت علم معاون

فناوری زیستی یک میلیارد 
دالر را به خانه بازگرداند

مصطفــی قانعــی دبیــر ســتاد توســعه زیســت فناوری معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در دومیــن کنگــره 
بین المللــی داروســازی نویــن، بیــان کــرد: »تاکنــون بــا توجــه 
ــه فعالیت هــای صــورت گرفتــه در ایــن ســتاد حــدود یــک  ب
میلیــارد دالر از محــل تولیــد داخــل صرفه جویــی ارزی شــده 
اســت.« وی در خصــوص ماموریت هــا و اهــداف ســتاد، تصریــح 
ــام  ــت و تم ــعه محور اس ــتاد، توس ــا در س ــرد م ــرد: »رویک ک
تــالش مــا ایــن اســت تــا بــا اثربخشــی و کارایــی بــاال در تولید 
ــری در  ــه کاهــش ارزب داروهــای زیســتی در داخــل کشــور، ب

کشــور کمــک کنیــم.«
داروهــای  تعــداد  حاضــر  حــال  در  قانعــی،  گفتــه  بــه 
ــازار جهانــی 146 قلــم اســت و از  زیســت فناوری موجــود در ب
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ایــن تعــداد، 22 دارو در بــازار ایــران موجــود اســت کــه تعدادی 
داروی منوکلونــال آنتی بــادی و تعــدادی هــم داروی نوترکیــب 

هســتند.«
ــی  ــتی داروهای ــای زیس ــرد: »داروه ــان ک ــن بی وی همچنی
هســتند کــه از منابــع زیســتی گرفتــه شــده باشــند. واکســن، 
خــون و فرآورده هــای آن، یاخته هــا، آلرژن هــا، بافت هــای 
ــواع  ــده ترین ان ــب ، شناخته ش ــای نوترکی ــتی و پروتئین ه زیس

ــد.« ــمار می رون ــه ش ــت داروها ب زیس
ــط  ــه توس ــن ک ــازی نوی ــی داروس ــره بین الملل ــن کنگ دومی
مرکــز تحقیقــات علــوم دارویــی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید 
بهشــتی برگــزار شــد، محورهایــی چــون داروســازی عمومــی و 
اجتماعــی، طــب ســنتی و داروهــای گیاهــی، فارماســیوتیکال 
بیوتکنولــوژی، کنتــرل دارو و مــواد افزودنــی، داروهــای مکمــل 
ــیمی  ــیمی و ش ــی، ش ــت داروی ــاد و مدیری ــرژی زا، اقتص و ان

ــی و... داشــت. دارویــی، داروســازی بالینــی، غذاهــای درمان

بازار پول و سرمایه ایران به سمت فناوری 
»دفتر کل توزیع شده« هدایت می شود

تفاهمنامــه همــکاری در راســتای راه انــدازی و راهبــری »مرکــز 
شــتابدهی و نــوآوری بــازار پــول و ســرمایه مبتنــی بــر فنــاوری 
ــت علمــی و شــتابدهنده  ــان معاون ــر کل توزیع شــده« می دفت

ققنــوس بــه امضــا رســید.
علیرضــا دلیــری، معــاون توســعه مدیریــت و جــذب ســرمایه 
ــا  ــت ب ــن معاون ــه ای ــه تفاهمنام ــی، در جلس ــت علم معاون
شــتابدهنده ققنــوس در راســتای راه انــدازی و راهبــری »مرکــز 
شــتابدهی و نــوآوری بــازار پــول و ســرمایه مبتنــی بــر فنــاوری 
دفتــر کل توزیع شــده« گفــت: »فنــاوری بــازار پــول و ســرمایه 
ــا  ــن( ب ــده )بالکچی ــر کل توزیع ش ــاوری دفت ــر فن ــی ب مبتن
ســرعت در تمامــی بخش هــای خدمــات فعالیتــی دنیــا رخنــه 
می کنــد. ســرعت ایــن فنــاوری از ســرعت رشــد فنــاوری عادی 
باالتــر اســت، چراکــه مشــکالتی از جامعــه را حــل می کنــد.«

ــائل  ــل مس ــن راه  ح ــش  از ای ــه پی ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
مختلــف جداگانــه دنبــال می شــد و امــروز فنــاوری بالکچیــن 
ــرد:  ــان ک ــا دارد، بی ــرای همــه آن ه ــز ب ــک راه  حــل متمرک ی
ــفافیت و  ــت، ش ــا امنی ــه زمینه ه ــه در هم ــن دغدغ »مهم تری
ــای  ــیاری از هزینه ه ــت. بس ــز اس ــی متمرک ــتن اطالعات داش
نهادهــا بــه علت نبــود اطالعــات و همچنیــن تخلفات ناشــی از 
شــفافیت ایجــاد می شــود. مشــکلی کــه بــازار پــول و ســرمایه 
مبتنــی بــر فنــاوری دفتــر کل توزیع شــده راه  حــل آن خواهــد 

بــود.«
ــر ایجــاد فهــم عمومــی در  ــرای تــالش ب ــا تاکیــد ب دلیــری ب
ایــن زمینــه بــرای تمامــی آحــاد جامعــه، افــزود: »چنــد مســیر 
در ایــن راه پیــش روی ماســت، نخســت این کــه بســتر فعالیــت 
ــای  ــالش نهاده ــا ت ــم ب ــن مه ــم. ای ــم کنی ــن را فراه بالکچی
ــه  ــم. چراک ــی نداری ــرای آن نگران ــه ب ــد ک ــی رخ می ده دولت
همــواره در تصمیم گیری هــای دولتــی بــه ایــن موضــوع 
ــی  ــور هفتگ ــه ط ــی ب ــه حت ــوری  ک ــه  ط ــود. ب ــه می ش توج
ــت  ــده دول ــای تصمیم گیرن ــتور کار در بخش ه ــوع دس موض

اســت. افــرادی کــه در ایــن حــوزه بایــد بــه فهــم اهمیــت بــازار 
ــده  ــر کل توزیع ش ــاوری دفت ــر فن ــی ب ــرمایه مبتن ــول و س پ
ــا  ــه آن ه ــد. از جمل ــت آن را دریافته ان ــز اهمی ــیدند نی می رس
وزیــر اقتصــاد و وزیــر فنــاوری هســتند کــه در حال حاضــر آگاه 
ــد. حتــی برخــی  و کامــال همــراه در حــال رصــد ایــن حوز ه ان

ــد. « ــدم می گذارن ــون ق ــر از قان ــز جلوت ــاالن نی فع
ــت علمــی  ــت و جــذب ســرمایه معاون ــاون توســعه مدیری مع
ــاوری  ــن فن ــعه ای ای ــای توس ــد در بخش ه ــت بای ــد اس معتق
تمرکــز کــرد. دنیــا از بــازار پــول و ســرمایه مبتنــی بــر فنــاوری 
ــرد؟ کــدام  ــواردی بهــره می ب دفتــر کل توزیع شــده در چــه م
بــرای کشــور مــا کاربــرد دارد؟ اولویــت اســتفاده از ایــن فناوری 
ــت  ــه معاون ــی اســت ک ــا موضوعات در کشــور چیســت؟ این ه

ــد. ــر آن توجــه می کن ــی ب علم
بــه گفتــه وی بــازار پــول و ســرمایه مبتنــی بــر فنــاوری دفتــر 
کل توزیع شــده یــا بالکچیــن، امــروزه تنهــا بــا رمــز ارزهــا بــه 
برخــی شناســانده شــده اســت. در حالــی  کــه رمزارزهــا تنهــا 
بخــش بســیار کوچکــی از ایــن فنــاوری محســوب می شــود و 
بایــد از حــوزه گســترده آن در مســیر رفــاه و خدمــات عمومــی 

کشــور کــه منفعت رســان اســت، اســتفاده کــرد.
دلیــری بــا ارائــه مثالــی بــه یــک شــرکت بیمــه ای اشــاره کــرد 
کــه بــرای اســتفاده از بســتر بالکچیــن اعــالم آمادگــی کــرده 
اســت. چــرا کــه حــدود 40 درصــد از تخلفــات بــا اســتفاده از 
ایــن فنــاوری کاهــش پیــدا می کنــد و ایــن درصــد می توانــد 

نجــات یــک شــرکت بیمــه ای باشــد.
وی تفاهمنامــه میــان حــوزه توســعه مدیریــت و جــذب 
ســرمایه معاونــت علمی و شــتابدهنده ققنــوس را قدمــی در راه 
شــتابدهی دانســت و گفــت: »در نظــر داریــم اتاق فکری شــویم 
تــا زیرســاخت بســتر بالکچیــن فراهــم  شــود و نمونه اولیــه آن 
ــل  ــن حــوزه در کشــور قاب ــای ای ــم. ظرفیت ه ــی کنی را اجرای
 توجــه اســت. پــس ایــن شــتابدهنده را در مســیر مشــخصی 
قــرار می دهیــم تــا در نخســتین فرصــت یــک نمونــه در حــوزه 

بالکچیــن راه انــدازی کنیــم.«
ــت علمــی  ــت و جــذب ســرمایه معاون ــاون توســعه مدیری مع
ــا  ــنایی ب ــرای آش ــه را ب ــه اولی ــک نمون ــدازی ی ــت راه ان اهمی
مشــکالت ایــن عرصــه و نیــز آشــنایی دســت اندرکاران بــا بــازار 
ــده  ــر کل توزیع ش ــاوری دفت ــر فن ــی ب ــرمایه مبتن ــول و س پ
دانســت و افــزود: »نیــازی نیســت حتمــا نمونــه اولیــه نســخه 
ــرد و  ــدازی ک ــه را راه ان ــه اولی ــوان نمون ــد. می ت ــی باش کامل
ــم، آن  ــت می آوری ــه به دس ــازه ای ک ــای ت ــا آگاهی ه ــرور ب به م
را توســعه دهیــم.« وی زمینه هــای همــکاری معاونــت در ایــن 
تفاهمنامــه را ایجــاد ســاختار و همراهــی دولتــی و همچنیــن 
ــا ســایر مجموعه هــا و ســازمان ها عنــوان کــرد و  هماهنگــی ب
گفــت: »ممکــن اســت برخــی نهادهــا ماننــد نهادهــای پولــی و 
مالــی کشــور از ورود بــه عرصــه بــازار پــول و ســرمایه مبتنــی 
بــر فنــاوری دفتــر کل توزیع شــده واهمــه داشــته باشــند. مــا با 
حضــور خــود تــالش داریــم دلگرمــی ای بــرای ایــن بخش هــا 
باشــیم. ضمــن این کــه در مواقــع لــزوم بخــش خصوصــی را بــا 

ایــن شــتابدهنده ارتبــاط خواهیــم داد.«
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امضای تفاهمنامه میان کمیته 
امداد و معاونت علمی

ســتاد توســعه فناوری هــای نــرم و هویت ســاز معاونــت 
علمــی بــا معاونــت اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد امــام 
خمینــی)ره( بــه  منظــور رونــق کســب وکارهای نویــن در حوزه 
صنایــع خــالق و دانش بنیــان تفاهمنامــه همــکاری امضــا کرد. 
ــالق و  ــب وکارهای خ ــارکت کس ــه مش ــه ب ــن تفاهمنام در ای
ــده  ــه ش ــیب پذیر توج ــار آس ــرای اقش ــژه ب ــان به وی دانش بنی

اســت.
محمدحســین ســجادی نیــری دبیر ســتاد توســعه فناوری های 
نــرم و هویت ســاز و حجــت اهلل عبدالملکــی معــاون اشــتغال و 
ــدف  ــا ه ــی)ره( ب ــام خمین ــداد ام ــه ام ــی کمیت و خودکفای
تســهیل در ترویــج و اطالع رســانی کســب وکارهای نویــن 
ــن توســعه  ــان و همچنی ــع خــالق و دانش بنی در حــوزه صنای
اشــتغال بــرای اقشــار آســیب پذیر )بــا عنــوان طــرح فانــوس( 

تفاهمنامــه ای را بــه امضــا رســاندند.
ــتفاده  ــا اس ــی ب ــه هم افزای ــن تفاهمنام ــای ای ــدف از امض ه
ــار  ــدار اقش ــتغال پای ــعه اش ــرای توس ــن ب ــت طرفی از ظرفی
ــعه  ــت. توس ــان اس ــالن آن ــژه فارغ التحصی ــیب پذیر، به وی آس
کســب وکار شــرکت های خــالق و دانش بنیــان از مســیر 
ــه  ــش کمیت ــت پوش ــراد تح ــدات اف ــات و تولی ــعه خدم توس
ــت علمــی  ــان معاون ــه می ــن تفاهمنام ــداد دیگــر هــدف ای ام
و کمیتــه امــداد اســت. مشــارکت در ســاماندهی و ارائــه 
خدمــات بــه اســتارت آپ های فعــال در حــوزه صنایــع خــالق و 
دانش بنیــان مرتبــط بــا کمیتــه امــداد از جملــه اهــداف امضای 
ایــن تفاهمنامــه اســت. همچنیــن ایــن تفاهمنامــه بــه  منظــور 
اســتفاده از ظرفیت هــای کمیتــه امــداد بــرای معرفــی و عرضــه 
محصــوالت و خدمــات شــرکت های خــالق و دانش بنیــان 

امضــا شــده اســت.
در پــی ایــن تفاهمنامــه بــرای پیگیــری اجــرای طــرح فانــوس 
)همچنیــن توســعه اشــتغال بــرای اقشــار آســیب پذیر( 
ــه انتخــاب ســتاد توســعه فناوری هــای  ــه ای دائمــی ب دبیرخان
ــن  ــود. ای ــکیل می ش ــی تش ــت علم ــاز معاون ــرم و هویت س ن
ــل  ــتمر عوام ــی مس ــن هماهنگ ــر دارد ضم ــه در نظ دبیرخان
ــکاری  ــذب و هم ــیر ج ــته مس ــورت پیوس ــه ص ــط، ب مرتب
شــرکت های دانش بنیــان و خــالق و مددجویــان کمیتــه 
ــن  ــان ای ــکاری می ــن هم ــد. همچنی ــری کن ــداد را پیگی ام
ســتاد و کمیتــه امــداد و در صــورت نیــاز بــا ســایر ســازمان ها 
و نهادهــا در اجــرای طــرح فانــوس از طریــق ایــن تفاهمنامــه 

مدیریــت می شــود.

کسب و کارهای فناورانه اقتصاد دیجیتال 
در فضای کار اشتراکی رونق می گیرند

همزمــان بــا افتتاح نخســتین پــارک فنــاوری اقتصــاد دیجیتال 
در مشــهد، ســتاد توســعه اقتصــاد دیجیتــال و هوشمندســازی 
ــدازی و  ــه راه ان ــات تفاهمنام ــی و وزارت ارتباط ــت علم معاون
ــه  ــتراکی و مجموع ــای اش ــن فضاه ــی از بزرگ تری ــاد یک ایج
ــوآوری  ــز ن ــا مرک ــد ت ــا کردن ــور را امض ــتابدهنده های کش ش

و شــتابدهی کســب و کارهای فناورانــه اقتصــاد دیجیتــال 
ــدی  ــن مه ــه بی ــن تفاهمنام ــود. ای ــدازی ش ــه زودی راه ان ب
ــر  ــی و امی ــت علم ــال معاون ــتاد دیجیت ــر س ــدی دبی محم
ناظمــی معــاون وزیــر و رئیس ســازمان فنــاوری اطالعــات و در 
حضــور وزیــر آی ســی تی و اســتاندار خراســان امضــا شــد. ایــن 
مرکــز دربرگیرنــده چندیــن شــتابدهنده خصوصــی و تخصصی 
ــازی  ــات توانمندس ــتراکی و خدم ــای کار اش ــال و فض دیجیت
ــود. مرکــز  ــرای برگــزاری برنامه هــای اســتارت آپی خواهــد ب ب
نــوآوری و شــتابدهی در فضایــی بــه وســعت شــش هــزار متر و 
اســتقرار همزمــان حــدود هشــت شــتابدهنده و ظرفیــت بیش 

ــود.  ــاد می ش ــال ایج ــتارت آپی در س ــم اس از 150 تی
ایــن مرکــز نــوآوری و شــتابدهنده بــا هــدف گســترش 
و حمایــت از توســعه اقتصــاد دانش بنیــان و حمایــت از 
نوآوری هــای فناورانــه مرتبــط بــا اقتصــاد دیجیتــال بــا 
در  آینده ســازی  و  راهبــردی  فناوری هــای  بــر  تاکیــد 
زمینه هــای هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــینی، اینترنــت 
اشــیا، داده هــای حجیــم و پــردازش ابــری، فناوری هــای 
هوشمندســازی، زنجیره هــای بلــوک و ارزهــای دیجیتــال، 
واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده و ترکیبــات علوم شــناختی 

و فنــاوری اطالعــات ایجــاد می شــود. 
اکوسیســتم  متنوع ســازی  از  حمایــت  و  گســترش 
از  بهره گیــری  بــا  دانش بنیــان  و  نوپــا  کســب و کارهای 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــال ب ــاد دیجیت ــای اقتص ــای فناوری ه ظرفیت ه
ــالمت،  ــی، س ــای اجتماع ــا نوآوری ه ــط ب ــای مرتب کاربرده
گردشــگری، ترافیــک و حمل ونقــل هوشــمند، بازیافــت و 
اقتصــاد چرخشــی، کشــاورزی و بهینه ســازی مصــرف انــرژی، 
آب و خشکســالی و آلودگــی هــوا از دیگــر اهــداف ایجــاد ایــن 

ــت.  ــز اس مرک
همچنیــن ایــن تفاهمنامــه اهدافــی چــون توســعه و تقویــت 
توانمندی هــای اکوسیســتم کســب و کارهای نوپــای دیجیتــال 
ــوار  ــتان های همج ــوی و اس ــان رض ــتان خراس ــطح اس در س
ــی کســب و کارهای اقتصــاد  ــوان صادرات ــت ت و توســعه و تقوی
دیجیتــال بــا هــدف بازارهــای بین المللــی همجــوار این اســتان 

ــد.  ــال می کن را دنب

نسل جدید کارآفرین آغازگر 
همکاری های بین المللی است

ــوری  ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم ــتاری، مع ــورنا س س
اســالمی ایــران، در دیــدار قصــی عبدالوهــاب الســهیل، 
وزیــر آمــوزش عالــی و تحقیقــات علمــی عــراق، ایجــاد یــک 
ــان و  ــرکت های دانش بنی ــترک ش ــکاری مش ــت بوم هم زیس
نیــروی انســانی خــالق را زمینه ســاز شــکوفایی توانمندی هــای 
ــن  ــد کارآفری ــل جدی ــک نس ــت: »ی ــت و گف ــور دانس دو کش
ــزوده،  ــاد ارزش اف ــاز ایج ــه و زمینه س ــکل گرفت ــران ش در ای
پیشــرفت علمــی و اقتصــادی شــده اســت. ایــن نســل جدیــد، 
و  کشــور  اقتصــاد  سرنوشــت  تعیین کننــده  و  آینده ســاز 
تعامــالت بین المللــی در حــوزه علــم، فنــاوری و اقتصاد اســت.«

ــرکت های  ــتارت آپ ها و ش ــور اس ــه ظه ــاره ب ــا اش ــتاری، ب س
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ــن  ــت: »ای ــاوری گف ــون فن ــای گوناگ ــان در حوزه ه دانش بنی
کســب وکارهای نوظهــور، در ارائــه خدمــات و محصــوالت خــود 
ــی توانمنــد هســتند و  ــاال و در عرصــه بین الملل ــا کیفیــت ب ب
ــترک  ــای مش ــرای همکاری ه ــی ب ــت خوب ــد ظرفی می توانن
باشــند امــا بایــد یک زیرســاخت مناســب بــرای مفاهمــه میان 

ــود.«  ــاد ش ــن کســب وکارها در دو کشــور ایج ای
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان ایــران آمادگی ایــران بــرای تعامل 
ــادآور شــد و گفــت: »همان طــور کــه  علمــی و پژوهشــی را ی
اکنــون تعامــل خوبــی میــان وزارت علــوم دو کشــور در حــوزه 
ــم کــه  ــن آمادگــی را داری تربیــت دانشــجویان وجــود دارد، ای
ــون  ــران همچ ــدی ای ــای توانمن ــص در حوزه ه ــراد متخص اف
ــاوری  ــادی و فن ــلول های بنی ــت فناوری، س ــاوری، زیس نانوفن
ــت  ــاوری تربی ــای فن ــر حوزه ه ــات و دیگ ــات و ارتباط اطالع
شــوند. در ســاختار جدیــدی کــه بــرای فعالیــت شــرکت های 
دانش بنیــان و فنــاور شــکل داده ایــم، دانشــگاه ها بخــش 
جدایی ناپذیــر و مهــم جامعــه بــه شــمار می رونــد. بــر اســاس 
ــت از  ــازه ای در حمای ــم ت ــه فه ــگاه ها ب ــاختار، دانش ــن س ای
ــد، خــود را در سرنوشــت جامعــه  ــو دســت یافته ان ایده هــای ن
ــال  ــه دنب ــد و ب ــن می دانن ــرده نقش آفری ــان تحصیل ک و جوان

چگونگــی ارتبــاط بــا صنعــت هســتند.« 
ســتاری مراکز پیشــرفته علمی، آموزشــی و آزمایشــگاهی ایران 
را در تربیــت نیــروی انســانی متخصــص از ســطح دانش آمــوزی 
ــرای توســعه همــکاری مشــترک دانســت  الگــوی مناســبی ب
ــران در  ــتاوردهای ای ــد از دس ــرای بازدی ــی ب ــت عراق و از هیئ
پارک هــای علــم و فنــاوری، مراکــز رشــد، شــرکت های 

ــرد.  ــوت ک ــتارت آپ ها دع ــان و اس دانش بنی
در ایــن نشســت وزیــر آمــوزش عالــی و تحقیقــات عــراق نیــز 
ــون  ــای گوناگ ــران در حوزه ه ــای ای ــه توانمندی ه ــاره ب ــا اش ب
ماننــد نانوفنــاوری، پزشــکی و ســلول های بنیــادی گفــت: »بــه 
ــوع همــکاری میــان مراکــز  دنبــال ایــن هســتیم کــه یــک ن
علمــی و دانشــگاهی ایجــاد شــود و در حوزه هــا و موضوعــات 
ــواع ســرطان، ســلول های بنیــادی و  ــژه ای چــون درمــان ان وی
مطالعــات ویــژه در علــوم و فناوری هــای پیشــرفته از تجربیــات 

ایــران اســتفاده کنیــم.« 
همچنیــن در ایــن دیــدار علی مرتضــی بیرنــگ، رئیــس مرکــز 
تعامــالت بین المللــی علــم و فنــاوری، گفــت: »همکاری هــای 
ــال 1394  ــه س ــاوری ب ــم و فن ــوزه عل ــور در ح ــن دو کش بی
ــی و وزارت  ــت علم ــن معاون ــم بی ــت تفاه ــای یادداش و امض
ــم  ــوب تفاه ــردد. در چارچ ــان برمی گ ــراق در آن زم ــوم ع عل
ــاخت  ــگاهی س ــزات آزمایش ــگاه تجهی ــه نمایش صورت گرفت
داخــل ایــران در ســال 1395 میزبــان هیئتــی نســبتا بــزرگ از 
مســئولین و متخصصیــن دانشــگاه ها و وزارت علــوم و فنــاوری 

عــراق بــود.« 
در ایــن دیــدار، پیمــان صالحــی معاون نــوآوری و تجاری ســازی 
ــی از  ــران یک ــت: »ای ــاوری، گف ــت علمــی و فن ــاوری معاون فن
قطب هــای توانمنــد تولیــد تجهیــزات آزمایشــگاهی اســت بــه 
ــز پیشــرفته و منطبــق  ــه هــزار تجهی  طــوری  کــه بیــش از نُ
ــگاه  ــن دوره نمایش ــی در تازه تری ــتانداردهای بین الملل ــا اس ب

آزمایشــگاهی ســاخت ایــران عرضــه شــده اســت. ایــن میــزان 
ــرای صــادرات  ــد زمینــه ای ب از تولیــدات آزمایشــگاهی می توان
محصــوالت فناورانــه آزمایشــگاهی بــه کشــور همســایه باشــد 
ــای  ــز همکاری ه ــاوری و نی ــش و فن ــال دان ــرای انتق و راه را ب
ــن حــوزه  ــان دو کشــور در ای مشــترک شــرکت های دانش بنی

همــوار کنــد.« 
ــه  ــکاری در زمین ــتقبال از هم ــن اس ــراق ضم ــوم ع ــر عل وزی
تجهیــزات آزمایشــگاهی و تجهیــزات دانش بنیــان، از آمادگــی 
عــراق بــرای میزبانــی تجهیــزات آزمایشــگاهی ســاخت ایــران و 
ارائــه ایــن توانمندی هــا گفــت. در ایــن دیــدار دربــاره زمینــه 
همکاری هــای مشــترک علمــی و فنــاوری، انتقــال دانــش فنــی 
ــاور دو  ــان شــرکت های فن و تجــارب علمــی و تعامل هــای می

کشــور بحــث و گفت وگــو شــد.

فضای کسب وکارهای فرهنگی 
و خالق تسهیل می شود

ــعه  ــتاد توس ــر س ــری دبی ــجادی نی ــین س ــید محمدحس س
ــن  ــی و محس ــت علم ــاز معاون ــرم و هویت س ــای ن فناوری ه
جــوادی معــاون امــور فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
ــه  ــل در زمین ــکاری متقاب ــر هم ــه ای ب ــالمی در تفاهمنام اس
ــد  ــالق تاکی ــی و خ ــب وکارهای فرهنگ ــای کس ــهیل فض تس
کردنــد. از اهــداف ایــن تفاهمنامــه تســهیل در صــدور مجــوز 
بــرای موسســات فرهنگــی هنــری و شــرکت های خالق اســت.

ــت  ــرم و هویت ســاز معاون دبیــر ســتاد توســعه فناوری هــای ن
ــه تجربه هــای موفــق اســتفاده از نخبــگان در زمــان  علمــی ب
حــال اشــاره کــرد و گفــت: »تــا پیــش  از ایــن بیشــتر بــه جذب 
ــا  ــا تــالش م نخبــگان در حوزه هــای فنــی توجــه می شــد. ام
ایــن اســت تــا نخبــگان فرهنگــی در رشــد کشــور نقــش موثــر 

خــود را ایفــا کننــد.«
ــور فرهنگــی  ــت ام ــه امضاشــده، معاون ــاد تفاهمنام ــق مف طب
ــه  ــبت ب ــه دارد نس ــالمی وظیف ــاد اس ــگ و ارش وزارت فرهن
ــای  ــراد مســتعد حوزه ه ــی اف ــات و معرف ــک اطالع ــاد بان ایج
ــرای  فرهنگــی، حمایــت از ایجــاد توســعه آموزش هــای الزم ب
توســعه منابــع انســانی، همــکاری و توســعه زیســت بوم 
اســتارت آپ های فرهنگــی و هنــری، تســهیل در فراینــد صــدور 

ــد. ــکاری کن مجــوز موسســات و... هم
ســتاد فناوری هــای نــرم و هویت ســاز معاونــت علمــی و 
فناوری هــای ریاســت جمهــوری نیــز موظــف اســت در حمایت 
از دســتاوردهای پژوهشــی کاربــردی در حــوزه فرهنــگ و هنــر، 
حمایــت از افــراد مســتعد فرهنگــی و خــالق، ارائــه خدمــات به 

صنایــع فرهنگــی و... همــکاری کنــد.
هنــری،  فرهنگــی  اســتارت آپ های  زیســت بوم  توســعه 
ــا و جشــنواره های فرهنگــی، توســعه  ــردن رویداده ــرا ک همگ
تشــکل های مردم نهــاد در حــوزه صنایــع فرهنگــی، همــکاری 
در ســاماندهی کاالهــای فرهنگــی و انتخــاب برترین هــا و 
ــردی  ــی کارب ــتاوردهای پژوهش ــازی دس ــت از تجاری س حمای
در حوزه هــای فرهنگــی هنــری، از اهــداف تفاهمنامــه مذکــور 

اســت.



دانش بنیان  شماره سی ام اسفند ماه 1397

159

افتتاح و رونمایی با حضور رئیس 
صندوق نوآوری و شکوفایی

با حضور رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و 
تحقیقات  مرکز  افتتاح  آیین  پردیس،  فناوری  پارک  رئیس 
پرتو  جوشکاری  سامانه  از  رونمایی  و  ایجاز  ایمن  شرکت 
الکترونی شرکت پالس نیرو در پارک فناوری پردیس برگزار 
و  نوآوری  صندوق  عامل  هیئت  رئیس  وحدت،  علی  شد. 
شکوفایی، در این مراسم با تکیه  بر رهنمودهای مقام معظم 
گفت:  اشتغال زایی  و  جوانان  از  حمایت  بر  مبنی  رهبری 
حامی  مالی  نهاد  به عنوان  شکوفایی  و  نوآوری  »صندوق 
حمایتی  جامع  برنامه های  تدوین  دانش بنیان،  شرکت های 
در جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان و همچنین حمایت از 
دانش آموختگان و فرهیختگان این حوزه را بر عهده دارد.«  
حوزه  در  که  جامعی  حمایتی  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
تدوین  دانش بنیان  شرکت های  توانمندسازی  و  تسهیالت 
 شده است، افزود: »برنامه های متنوعی در راستای تحریک 
بازار تقاضا و همچنین افزایش سرمایه در گردش شرکت های 
دانش بنیان نیز در نظر گرفته  شده که بخشی از آن عملیاتی 
شده و امید آن می رود با شتاب بیشتری به اهداف تعیین شده 
دست پیدا کنیم. امروزه توجه ویژه به اقتصاد دانش بنیان و 
ظرفیت این شرکت ها، یک ضرورت به شمار می آید و تنها راه 
اقتصادی،  از مشکالت موجود و نیل به استقالل  برون رفت 
محمدلو،  خسرو  است.«  داخلی  شرکت های  توان  به  اتکا 
مدیرعامل شرکت ایمن ایجاز درباره افتتاح مرکز تحقیقات 
در  ما  محصوالت  این،  از  »پیش   گفت:  شرکت  این  جدید 
سه کارخانه متفاوت تولید می شد و در حال حاضر با انتقال 
توان  پردیس، شاهد  فناوری  پارک  به  تولید  برخی خطوط 
تولید بیشتری در این محیط خواهیم بود. قریب به هشت 
سال است که با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی کشور نسبت به تولید محصوالت کاشتنی تیتانیوم 
ایمن  کرده ایم.  اقدام  تا 450 درصدی  افزوده 400  باارزش 
ایران به شمار  ایجاز تنها تولیدکننده میکرو کاشتنی ها در 
می رود و در حال حاضر قریب به 25 درصد بازار کشور را 
در اختیار داریم و عالوه بر کاهش خروج ارز از کشور، موفق 
نیز  آلمان  به  را  این شرکت  تولیدات  تا یک چهارم  شده ایم 
برای کشور شویم.« محسن  ارزآوری  و موجب  صادر کنیم 
رونمایی  درباره  نیز  نیرو،  پالس  مدیرعامل شرکت  شفاهی، 
و  مقاومتی  اقتصاد  روز  در  شرکت  این  جدید  محصول  از 
کارآفرینی گفت: »این محصول درواقع یک سامانه جوشکاری 
به  وسیله پرتوی الکترونی است که تاکنون نمونه داخلی آن 
در کشور تولید نشده و امروز با تالش متخصصین این شرکت 
با صرفه جویی  این محصول  تولید  و  به طراحی  توانسته ایم 
ارزی یک میلیون دالری، برای اولین بار در داخل کشور دست 
پیدا کنیم.« شایان  ذکر است، بهره برداری از مرکز تحقیقاتی 
شرکت ایمن ایجاز و رونمایی از محصول شرکت پالس نیرو 
توسط دکتر وحدت و معاونین ایشان و همچنین مسئولین 

عالی رتبه پارک فناوری پردیس صورت پذیرفت.

صنعت مالی کشور برای رشد و پیشرفت 
نیازمند حضور نخبگان است

نشســت امضــای تفاهمنامــه همــکاری بنیــاد ملــی نخبــگان و 
شــرکت بیمــه ســامان بــا حضــور معــاون آینده ســازان و معاون 
توســعه مدیریــت و منابــع بنیــاد ملــی نخبــگان و مدیرعامــل 

شــرکت بیمــه ســامان برگــزار شــد.
در ایــن نشســت حســن ســاالریه، معــاون آینده ســازان بنیــاد 
ملــی نخبــگان، گفــت: »انعقــاد تفاهمنامــه بــا شــرکت بیمــه 
ســامان عــالوه بر پشــتیبانی از نخبــگان، مخترعان و مســتعدان  
برتــر می توانــد زمینه ســاز همــکاری بیشــتر اجتمــاع نخبگانــی 
بــا صنعــت بیمــه و تزریــق تفکــر و ایــده نخبگانــی و در نهایــت 
بهبــود خدمــات ایــن صنعــت شــود. همــکاری و تعامــل بیــن 
بنیــاد ملــی نخبــگان و شــرکت بیمــه  ســامان بایــد به گونــه ای 
باشــد کــه حضــور نخبــگان و مســتعدان  برتــر در صنعــت بیمه 

را تســهیل کنــد.«
در بخــش دیگری از این نشســت، احمدرضــا ضرابیه، مدیرعامل 
شــرکت بیمــه ســامان، نیــز بــا تشــریح فعالیت هــای مجموعــه 
ســامان اعــم از بیمــه و بانــک و ســایر بخش هــای دیگــر ایــن 
مجموعــه مالــی، گفــت: »امیــد اســت امضــای تفاهمنامــه بــا 
ــه  ــه جامع ــانی ب ــر خدمت رس ــالوه ب ــگان ع ــی نخب ــاد مل بنی
نخبگانــی کشــور، زمینه ســاز همــکاری و تعامــل نیــروی  
انســانی نخبــه و ایده پــرداز و خــالق کشــور بــا ایــن مجموعــه 
شــود. مجموعــه ســامان آمادگــی دارد از ایده هــا و طرح هــای 
ــی در  ــرای توســعه فضــای کســب وکار و کارآفرین ــی ب نخبگان
صنعــت مالــی حمایــت کنــد. توســعه اســتارت آپ ها و اســتفاده 
ــان،  ــا و دانش بنی ــرکت های نوپ ــود در ش ــای موج از ظرفیت ه
از بهتریــن راه هــای تحقــق ایــن هــدف اســت. امــروز وقــت آن 
رســیده اســت کــه مــدل کســب وکار شــرکت  های مالــی تغییــر 
کنــد و بــا توجــه بــه مقتضیــات و نیازهــای روز اصــالح شــود. 
ــف  ــرکت های مختل ــه ای در ش ــات بیم ــروزه خدم ــع ام در واق
ــد در  ــا شــرکتی می توان ــن تنه ــا یکســان اســت، بنابرای تقریب
فضــای رقابــت از دیگــران پیشــی بگیــرد کــه بهتریــن بهــره 
ــا  ــاط ســهل ب ــرد. ارتب ــی بب ــده و طــرح نخبگان را از تفکــر، ای
بخش هــای درمانــی و همچنیــن ایجــاد زیرســاخت های 

الکترونیکــی از ایــن دســت نیازهاســت.«
ــع  ــت مناب ــعه و مدیری ــاون توس ــتانی، مع ــح ترکس محمدصال
ــای  ــی از حمایت ه ــت: »یک ــز گف ــگان، نی ــی نخب ــاد مل بنی
ــگان  ــه نخب ــه ب ــت بیم ــکاری صنع ــا هم ــه ب ــاد ک ــم بنی مه
ــا حداکثــر تعهــدات  ارائــه می شــود، بیمــه درمــان تکمیلــی ب
ــه حداقــل رســاندن نگرانــی نخبــگان و اســتعدادهای  ــرای ب ب
برتــر جامعــه در مواقعــی اســت کــه بــه هــر دلیــل بــا مشــکل 
ســالمتی مواجــه می شــوند. در ســال آینــده نیــز بنیــاد ملــی 
نخبــگان علیرغــم همــه محدودیت هــای بودجــه ای کــه بــه آن 
تحمیــل می شــود، ایــن مســیر را بــا قــدرت ادامــه خواهــد داد. 
اجتمــاع نخبگانــی در رده هــای مختلــف از حمایت هــای بنیــاد 
ــا،  ــن حمایت ه ــی از ای ــت؛ یک ــوردار اس ــگان برخ ــی نخب مل
اعطــای تســهیالت بیمــه تکمیلــی اســت کــه بــه برگزیــدگان 
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ــای شــهید  ــی، مشــموالن آیین نامه ه ــه  طباطبای ــزه عالم جای
کاظمی آشــتیانی، شــهید چمــران، شــهید احمدی روشــن 
و همچنیــن دانشــجویان مشــمول آیین نامه هــای جایــزه 
تحصیلــی اعطــا می شــود.« وی تصریــح کــرد: »شــرکت 
ــای  ــا و رویکرده ــه فعالیت ه ــر هم ــالوه ب ــامان ع ــه س بیم
ــم دارد  ــی ه ــای اجتماع ــبختانه دغدغه ه ــود، خوش ــی خ مال
ــی  ــاد مل ــا بنی ــد ب ــد بتوان ــبب ش ــا س ــن دغدغه ه ــه همی ک
ــن  ــان ای ــه مخاطب ــه این ک ــد. خاص ــق برس ــه تواف ــگان ب نخب
بیمــه نیــروی  انســانی نخبــه و مســتعد برتــر هســتند کــه در 
ــد  ــورند. امی ــی کش ــرمایه های اجتماع ــن س ــع بزرگ تری واق
اســت ایــن تفاهمنامــه آغــاز همــکاری و تعامــل دو نهــاد باشــد 
و در آینــده ایــن بیمــه نیــز بتوانــد از ظرفیت هــای مســتعدان  
ــات و پیشــرفت بیشــتر در  ــت خدم ــود کیفی ــرای بهب ــر ب برت
صنعــت بیمــه بهــره ببــرد، چراکــه امــروزه تنهــا راه موفقیــت 
در صنعــت  مالــی به کارگیــری ایــده و طــرح نخبگانــی و 

اســت.« آن  تجاری ســازی کردن 

آیین نکوداشت تقی رازی و 
سیدکاظم علوی فاضل برگزار شد

در ادامه برگزاری مراسم های تکریم و الگوسازی از مفاخر بومی، 
آیین نکوداشت دکتر تقی رازی و دکتر سیدکاظم علوی فاضل؛ 
با  اهواز  استاد برجسته دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور  دو 
حضور استاندار خوزستان، رئیس بنیاد نخبگان استان و جمعی 
از اعضای شورای  شهر، رؤسا و اساتید دانشگاه های استان، مدیران 
خوزستان  استان  نخبگان  بنیاد  همت  به  استانی،  مسئوالن  و 
برگزار شد. در بخشی از این مراسم علی حسین صابری، رئیس 
بنیاد نخبگان استان خوزستان، گفت: »این برنامه جهت تکریم 
و  زنان  متخصص  رازی  دکتر  گرانقدر  استاد  دو  نکوداشت  و 
زایمان و دکتر علوی فاضل متخصص روانپزشکی برگزار شده 
است. تکریم از بزرگان به نوعی تحکیم و تقویت هویت فرهنگی 
است و یکی از مأموریت های بنیاد نخبگان بشمار می رود. هدف 
اصلی از اجرای این برنامه نیز الگوسازی مناسب در جامعه از این 
بزرگان است. وقتی فردی با استعداد و توانمندی و با تالش زیاد 
به سطح باالی علمی می رسد و در دانشگاه های معتبر شناخته و 
بین المللی تحصیل می کند و بعد از دوران طوالنی تجربه موفق 
کاری و اثرگذاری را از خود بر جای می گذارد، آن فرد یک سرمایه 
انسانی و اجتماعی بزرگ به شمار می رود و چنین سرمایه ای واقعا 
بی انصافی است اگر بعد از بازنشستگی و بعد از تحوالت سن، 
به تدریج فراموش شود. این سرمایه های انسانی باید محفوظ مانده 

و دستاوردهایشان مستند و معرفی شوند.«
الزم به ذکر است، در پایان این مراسم از کتاب »مقاومت و درمان 
زیر آتش چلچله« رونمایی شد. این کتاب بر اساس زندگی دکتر 
تقی رازی و دکتر سیدکاظم علوی فاضل نوشته شده است. در 
این مراسم همچنین ارج نامه ریاست بنیاد ملی نخبگان قرائت 
و به دو استاد برجسته تقدیم شد. اهدای دو لوح سپاس از سوی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه هدایایی از سوی 
از دیگر  بنیاد نخبگان خوزستان  و  اهواز  دانشگاه علوم پزشکی 

بخش های این مراسم بود.

نشست تجاری مشترک 
ایران و هند برگزار شد

ــه  ــور خارج ــر ام ــراه وزی ــه هم ــان ب ــرکت های دانش بنی ش
ــور  ــه کش ــادی ب ــی و اقتص ــی سیاس ــورمان در راس هیات کش
ــان  ــه شــرکت دانش بنی ــی نُ ــران عال ــد. مدی ــد ســفر کردن هن
در ســفر بــه هندوســتان حضــور داشــتند و در نشســت تجــاری 

ــد.  ــران و هنــد شــرکت کردن مشــترک ای
ــی  ــالت بین الملل ــز تعام ــس مرک ــگ رئی ــی بی رن علی مرتض
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  فنــاوری  و  علــم 
ــن ســفر، گفــت: »مرکــز  ــات ای جمهــوری در خصــوص جزئی
ــه  ــی، نُ ــت علم ــاوری معاون ــم و فن ــی عل ــالت بین الملل تعام
نفــر از نماینــدگان شــرکت های دانش بنیــان را بــا هــدف 
زمینه ســازی بــرای بهبــود شــرایط اقتصــادی کشــور بــا کمــک 
صــادرات محصــوالت فناورانــه، بــه هند اعــزام کــرد. نمایندگان 
شــرکت های دانش بنیــان در نشســت های تجــاری برگــزار 
ــد. هــدف از شــرکت در  ــد شــرکت کردن شــده در کشــور هن
ــور  ــه کش ــادرات ب ــتر ص ــردن بس ــم ک ــت ها فراه ــن نشس ای
هندوســتان و عقــد قراردادهــای تجــاری بیــن ایــن شــرکت ها 
بــا همتایــان هنــدی بــود.«  نمایندگانــی از شــرکت صنعتــی 
پایــا پــرس )فعــال در زمینــه  ماشــین آالت و تجهیــزات(، 
درســا رســانه هوشــمند )فعــال در زمینــه فنــاوری اطالعــات 
و ارتباطــات(، طعــم و عطــر ماگنولیــا )فعــال در حــوزه صنایــع 
غذایــی(، تکویــن پــژوه مهــام )فعــال در زمینــه ماشــین آالت و 
تجهیــزات(، صمیــم رایانــه )فعــال در زمینه فنــاوری اطالعات و 
ارتباطــات(، تهــران اینترنــت )فعــال در زمینه فنــاوری اطالعات 
و ارتباطــات(، بــازار اینترنــت ایرانیــان )فعــال در زمینــه فناوری 
ــال در  ــاب )فع ــت رهی ــب و صنع ــات(، ط ــات و ارتباط اطالع
زمینــه تجهیــزات آزمایشــگاهی و پزشــکی( و کریــدور توســعه 
صــادرات و تبــادل فنــاوری )در حــوزه خدمــات صادراتــی( در 

ایــن ســفر حضــور داشــتند.

شرکت های دانش بنیان برتر صادراتی 
به نمایشگاه عراق می روند

مرکــز تعامــالت بین المللــی علــم و فنــاوری معاونــت علمــی و 
ــران از حضــور  ــی ای شــرکت ســهامی نمایشــگاه های بین الملل
ــت  ــگاه صنع ــن نمایش ــان در یازدهمی ــرکت های دانش بنی ش
ســاختمان اربیــل عــراق حمایــت می کننــد.  یازدهمیــن 
در محــل  عــراق  اربیــل  نمایشــگاه صنعــت ســاختمان 
ــا 5  ــای 2 ت ــراق در روزه ــل ع ــی اربی نمایشــگاه های بین الملل
اردیبهشــت 1398 برگــزار خواهــد شــد. ایــن نمایشــگاه کــه به 
صــورت ســاالنه برگــزار می شــود، مهم تریــن نمایشــگاه صنعت 
ســاختمان عــراق اســت و شــرکت کنندگان و بازدیدکننــدگان 
ــورهای  ــژه کش ــان، به وی ــف جه ــق مختل ــیاری را از مناط بس
همســایه گــرد هــم مــی آورد. پاویــون جمهــوری اســالمی ایران 
ــگاه های  ــهامی نمایش ــرکت س ــط ش ــگاه توس ــن نمایش در ای
شــرکت های  شــد.  خواهــد  برگــزار  ایــران  بین المللــی 
دانش بنیــان بــرای رزرو غرفــه در پاویــون و اســتفاده از حمایــت 
می تواننــد بــا شــماره تلفــن 22662681-021 تمــاس بگیرنــد.
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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.
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ماهنامه
آموزشی، علمی
خبری،تحلیلی

اقتصاد دانش بنیان

شماره بیست و نهم
بهمن ماه 1397

8000 تومان

� و �ب مزا ��در 

ازی معايب فضای ��

استارت آپ ها 
معاف از بیمه قرارداد

 � �� 
ای ي� از �م 	 ونده ای 	� �	

� روزهای استارت آپ ها  �دغدغه های ا�

برخاستن آفریقا
ره قاره ای  كه در سال های آينده  ��در

مس�� متفاو�
 را � � كند



 بازی های آنالین 
طرفدار بیشتری دارند

کژوال کمپ رویداد رقابتی 10 هفته ای بود که با همکاری کافه بازار و آواگیمز با هدف 
ارتقای سطح بازی های موبایل ایرانی برگزار شد. در این رویداد بعد از 10 هفته  زمانی که 

تیم ها برای تولید بازی موبایل داشتند، از بین 228 تیم، 22 تیم به مرحله فینال رسیدند. 
نداگیم یکی از تیم های راه یافته به مرحله فینال این رقابت بود. به همین بهانه با آتوسا 
حسینی خواه، مدیر استارت آپ نداگیم که در اصفهان مستقر است صحبتی داشتیم. 

گفت و گو با آتوسا حسینی خواه - صفحه126




