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میخواهمدانشمدرمسیراعتالیکشورمباشد
سال 1390 به درخواستش برای تحصیل در دانشگاه UCL لندن پاسخ مثبت داده می شود و از مهرماه 
همان سال در مقطع دکتری این دانشگاه در رشته شیمی محاسباتی مشغول به تحصیل می شود. دکتر 
سعیده سرآبادانی تفرشی که هم اکنون در ایران به سر می برد، 42 سال سن دارد، لیسانس شیمی اش را 
از دانشگاه صنعتی شریف و فوق لیسانس را در گرایش شیمی - فیزیک از دانشگاه الزهرا گرفته است.

با این که به گفته خودش، چند باری امید خود را برای پیدا کردن کار مناسب در ایران از دست 
داده و حتی تا مرز اخذ ویزای کاری برای بازگشت به لندن هم پیش رفته است، اما با فراخوان 
بنیاد ملی نخبگان برای »فاوند« یک ساله فارغ التحصیالنی که از خارج از کشور بازگشته اند، 
تصمیم به ماندن می گیرد و دوره پسادکتری خود را در دانشگاه صنعتی شریف آغاز می کند.
او می گوید پیش از رفتنش از کشور نیز تصمیم به بازگشت داشته و در دی ماه سال 1394 
نیز بعد از دفاع از رساله دکتری در دانشگاه UCL انگلستان، به ایران بازگشته است. حاال 

این محقق و نخبه ایرانی، به عضویت هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر درآمده است.

گفت وگو با سعیده سرآبادانی - صفحه8



چون نداری تاب دانش چشم بگشا در صفات
چون نبینی بی جهت را نور او بین در جهات
حوریان بین نوریان بین زیر این ازرق تتق

مسلمات مؤمنات قانتات تائبات
هر یکی با نازباز و هر یکی عاشق نواز

هر یکی شمع طراز و هر یکی صبح نجات
هر یکی بسته دهان و موشکاف اندر بیان
هر یکی شکرستان و هر یکی کان نبات

جان کهنه می فشان و جان تازه می ستان
در فقیری می خرام و می ستان ز ایشان زکات

موالنا
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گفت و گو �ب محیدرضا 

عامل هلدینگ  ع، مد�ی ب
ش

ا�

ان عتیق گشت اص�ف

 آزاده خیرآبادی

بستری برای ارائه 
خدمات حمل ونقل 

داخلی و خارجی
حمیدرضا اشجع، مدیرعامل هلدینگ عتیق گشت اصفهان 

که استارت آپ مستر بلیط را نیز راه اندازی کرده است، 
25 ساله و متولد اصفهان است. او از سال 92 وارد حوزه 

 airplaneticket گردشگری می شود و با راه اندازی وبسایت
اولین قدم ها را در فروش آنالین بلیط هواپیما برمی دارد. 
اشجع درباره آن روزها می گوید: »در سال 87 به صورت 

خانوادگی یک شرکت خدمات گردشگری و آژانس 
مسافرتی تاسیس کردیم. من در آن زمان 14 ساله بودم 
و زمانی که دوران دبیرستان را تمام کردم در سال 92 

همزمان با دوران دانشجویی در رشته مدیریت بازرگانی 
وبسایت airplaneticket را راه اندازی کردم که به صورت 

تلفنی به فروش بلیط هواپیما می پرداخت و جزو اولین 
وبسایت هایی بود که در سال 93 فروش آنالین بلیط 

هواپیما را شروع کرد. بعد از این که علی بابا وارد بازار شد و 
رقابت در این بازار بیشتر شد، در سال 94 تصمیم گرفتیم 

که مستر بلیط را ایجاد کنیم. در ابتدا فقط بلیط ارزان 
قیمت هواپیما را عرضه می کردیم ولی به تدریج بلیط قطار 

و اتوبوس را نیز اضافه کردیم و در حال حاضر یک تیم 
100 نفره هستیم که دو دفتر در تهران و اصفهان داریم.« 

آنچه در پی می آید، گپ و گفتی است با اشجع، 
درباره استارت آپ مستر بلیط و آینده ای که 

این استارت آپ پیش روی خود می بیند.

استارتآپ
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بالکچین چیست
فناوری بالکچین با استفاده هنرمندانه از رمزنگاری و با توزیع 
و  رایانشی  و  اطالعاتی  منابع  بر  مدیریت  و  نظارت  اختیارات 
امنیتی  مزایای  از  مجموعه ای  تراکنش ها،  تاریخمندسازی 
و کارکردی به وجود آورده است. بالکچین در ابتدا برای ارز 
دیجیتال، بیت کوین، طراحی شد و یک دفتر ثبت عمومی است 
که تمام تراکنش های بیت کوین را از ابتدا تاکنون در خود جای 
داده است و همواره با اضافه شدن بلوک های جدید در حال 
رشد است. بلوک های جدید به صورت زنجیروار و تاریخمند به 
بالکچین اضافه می شوند و هر شخص پس از پیوستن به شبکه، 
یک کپی از آن را به صورت خودکار دریافت می کند. فناوری 
بالکچین در حقیقت یک پایگاه داده توزیع شده از اسناد یا دفتر 
رویدادهای دیجیتال است  یا  تراکنش ها  از همه  کل عمومی 
ایجاد  مشترک  شکل  به  تشکیل دهنده اش  اجزای  توسط  که 
اکثریت  توافق  با  تراکنش در دفتر کلی عمومی  می شود. هر 
بسیاری  اختراعات  تاکنون  می شود.  محقق  سیستم  اجزای 
اعتبارسنجی  چون  وسیعی  حوزه های  در  بالکچین  پایه  بر 
بانکی،  مسائل  بهداشتی،  و  درمانی  مراقبت های  تراکنش ها، 
انتخابات و مسائل اقتصادی به ثبت رسیده است. با توجه به 

ریس ظرفیت های  �ب

ان   ن در ا�ی بالکچ�ی

بالکچین مهم ترین 
نشانه انقالب چهارم

  حبیب آرین

بالکچین یک فناوری جدید در دنیای دیجیتال و 
بخشی از تحولی است که از آن با انقالب صنعتی 
چهارم یاد می شود. این فناوری می تواند به تغییر 

نقش یا حذف بسیاری از نهادها و سازمان ها بینجامد. 
بالکچین به عنوان فناوری زیرساخت در دامنه 

وسیعی از برنامه های کاربردی مالی و غیرمالی به 
کار می رود. این فناوری در ایران نیز نفوذ پیدا کرده 

است و پیش بینی می شود اثرگذاری بسیاری بر فضای 
اقتصاد ایران و دیگر بستر های فناورانه داشته باشد. 
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کت دانش بنیان فراسنجش صبا: عامل �ش ، مد�ی دک�ت حممدعیل ارداک�ن

ثمربخشی حمایت های معاونت 
علمی از طرح های کالن ملی

زهراطالبنژاد

دکترمحمدعلیاردکانی،مدیرعاملشرکتدانشبنیانفراسنجشصبا،لیسانس
مهندسیمکانیکسیاالتراازدانشگاهفردوسیمشهدگرفتهومدارکفوقلیسانسو

دکترایهوافضاباگرایشسیاالتراازدانشگاه»نیپون«ژاپناخذکردهاست.
اردکانیدرتوضیحفعالیتهایعلمیاشدرکشورژاپنمیگوید:»درکشورژاپنهمدرحوزهدانشگاهی
وهمدرحوزهصنعتیواردشدم.بعدازکسبمدرکدکتری،مدتیدرصنعتژاپنودرشرکت»ابارا«
فعالیتداشتمودرواقعفقطایننبودکهدرفضایآکادمیکاینکشورفعالیتکنم.«اودراینشرکت
خارجیدرزمینهطراحیوساختتونلبادفعالیتکردهاستووقتیبهایرانبازمیگردد،مجدددر
زمینهساختتونلبادشروعبهفعالیتمیکندتادانشوتجربهاشرااینباردرایرانپیادهسازیکند.

اینمحققایرانیازطرحکالنملیمیگویدکهانرژیوزمانزیادیصرفاجرایآنشده
است.بااودربارهطرحشبیهسازسقوطآزادبهعنوانیکطرحکالنملیوبهطورکلیدرباره

چالشهایپیشرویطرحهایکالنملیبهگفتوگونشستهایمکهدرپیمیآید.

دربــارهطــرحشبیهســازســقوطآزادبگوییــد.
چــهشــدکــهایــنطــرحکالنرامطــرحکردید؟

ــاد  ــی در ابع ــل بادهای ــدیم تون ــق ش ــدا موف ــا در ابت م
کوچــک مثــل یــک در یــک یــا 60 ســانتی متر در 
ــا  ــازیم. تنه ــم و آن را بس ــی کنی ــانتی متر طراح 60 س
ــور  ــود در کش ــقوط آزاد موج ــاز س ــاد و شبیه س ــل ب تون
ــس از  ــرار دارد. پ ــرق ق ــاس ش ــهد، در الم ــهر مش در ش
مدتــی موضــوع شبیه ســاز ســقوط آزاد کــه همــان تونــل 
ــن درخواســتی  ــاد عمــودی اســت مطــرح شــد. بنابرای ب
ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــتاری، مع ــر س ــخص دکت ــه ش ب
ریاســت جمهــوری، دادم و طــی ایــن درخواســت مطــرح 
کــردم کــه بــرای اجــرای ایــن طــرح شبیه ســاز ســقوط 
ــن طــرح جامــه  ــه ای ــم ب ــا بتوان آزاد تقاضــای وام دارم ت
عمــل بپوشــانم. دکتــر ســتاری این درخواســت را بررســی 
ــه گــروه تخصصــی بررســی  ــد و ایــن درخواســت ب کردن
ــه عنــوان یــک  ــا ب طرح هــای کالن ملــی ارســال شــد ت

ــه شــود. ــه آن پرداخت ــی ب طــرح کالن مل
ــک  ــوان ی ــه عن ــرح ب ــن ط ــدن ای ــه ش ــس از پذیرفت پ
ــوری  ــت جمه ــی ریاس ــت علم ــی، معاون ــرح کالن مل ط
بــه عنــوان کارفرمــای طــرح شــناخته شــد و وام بــدون 
ــد  ــاص داده ش ــرای آن اختص ــرای اج ــم ب ــره ای ه به

ــغ وام،  ــه مبل ــق ســرمایه شــخصی ب ــا تزری ــه ب ــه البت ک
ــنجش  ــرکت فراس ــع ش ــم. درواق ــاز کردی ــت را آغ فعالی
صبــا، شــرکت دانش بنیانــی اســت کــه مســئولیت 
ســاخت تونــل هــوای عمــودی را بــا کارفرمایــی معاونــت 
ــر عهــده داشــته  علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ب

اســت.
ازاینشبیهسازچهاستفادههاییمیشود؟

ــه  ــودی ب ــاد عم ــای ب ــی از تونل ه ــتفاده های مختلف اس
عمــل می آیــد. مثــال چتربــازی می توانــد هــم بــا انگیــزه 
نظامــی و هــم بــا انگیــزه تفریــح در ایــن تونل هــای بــاد 
ــه حســاب  انجــام شــود. از طــرف دیگــر نوعــی ورزش ب
ــغولند. از  ــن ورزش مش ــه ای ــادی ب ــده زی ــد و ع می آی
آن جــا کــه در ایــن ورزش آدرنالیــن زیــادی ترشــح 
می شــود، اســتقبال بســیاری هــم از ایــن ورزش مشــاهده 
بــرای نمایــش تــوان  می شــود. نظامی هــا هــم گاه 
نظامــی و نمایش هــای هوایــی و هــم بــرای تقویــت 
اعتمــاد بــه نفــس نیروهــا بــه تربیــت چتربازهــا بــا کمک 

ــد. ــدام می کنن ــودی اق ــاد عم ــای ب ــن تونل ه ای
از ســال 1990 میــالدی بحــث تونــل بــاد عمــودی مطرح 
شــد و بــا آن وضعیــت هواپیمــا را در حالــت اســپین یــا 
ــد.  ــش می کردن چرخــش کــه خطــر ســقوط دارد، آزمای
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استارت آپ اکالطب سالمت

آزادهخیرآبادی

خرید بی واسطه 
تجهیزات پزشکی

نویدمرزنگی،بنیانگذارکاالطبسالمت،استارتآپ
خودرادرحوزهفروشآنالینتجهیزاتپزشکیدرشهر
مهابادراهانداختهاست.اومتولد73استوکارشناسی
مهندسیپزشکیگرایشبیوالکتریکازدانشگاهآزاد

اردبیلدارد.اومیگوید:»منبعدازفارغالتحصیلیشرکتی
رادرحوزهتوزیعتجهیزاتپزشکیثبتکردهبودمکه
درسایتوزارتبهداشتنیزثبتشدهاستونمایندگی
شرکتهایتامینکنندهرادراستانداشتیموبامراکز
درمانیوبیمارستانهاکارمیکردیم.ولیمتاسفانهبعداز
تغییروتحولیکهدرنظامسالمتایجادشد،اوضاعمالی
بیمارستانهابههمخورد.ماهمبرایاینکهنمیتوانستیم
بدهیهایخودرادریافتکنیم،متضررشدیم.بعدازاین
اتفاق،بهاینفکرافتادیمکهیککسبوکاراینترنتیراه
بیندازیم.ایدهازابتدایسال97شکلگرفتوازنیمهدوم
سالبهایننتیجهرسیدیمباتوجهبهاتباطاتیکهدرحوزه
تجهیزاتپزشکیداریم،میتوانیمباپشتوانهاینمزیت

رقابتیبهاینبازارورودکنیم.«آنچهدرپیمیآیدگفتوگوبا
مرزنگیدربارهایناستارتآپوسختیهایمسیرآناست.

درکاالطبسالمتچهخدماتیارائهمیدهید؟
کاالطب سالمت مرجعی برای تامین و تهیه تجهیزات و ملزومات 
پزشکی به حساب می آید. به عبارت بهتر بستری را فراهم کرده ایم 
که در آن انواع تجهیزات بیمارستانی، کلینیکی و تجهیزات مصرفی 
و مراقبتی خانگی در آن با گارانتی های معتبر عرضه می شود. ما در 
کاالطب سالمت با واردکنندگان و تولیدکنندگان اصلی کاالها در 
ارتباط هستیم و حذف واسطه ها باعث شده است قیمت های ما 

نسبت به رقبا بهتر باشد و این مزیت رقابتی ماست. دانش بنیان  شماره سی ویکم اردیبهشت ماه 1398 دانش بنیان  شماره سی ویکم اردیبهشت ماه 1398

53 52

 ترانه رجبیان

ندانه ز غذا و یک روش هو�ش مسئهل دورر�ی

هیچ چیز نباید دور ریخته شود

دایره مینا

122 بستری برای ارائه خدمات حمل و نقل داخلی و خارجی/ آزاده خیر آبادی 



یـم ها ب عبور از تـحر در �ب

فراخواندانشبنیان
 پرویز کرمی

اول دفتر



دانش بنیان  شماره سی ویکم اردیبهشت ماه 1398

7

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. تحریم های ناجوانمردانه امریکا 
هم، اگر ما هوشیارانه عمل کنیم، می تواند خیری عظیم و ماندگار 
برایمان به ارمغان بگذارد. همچنان که نمونه های بسیاری از آن را 
در حوزه های مختلف فناوری و صنعتی در کشور دیده ایم. در واقع 
آنچه زیرکان عالم درباره تبدیل تهدید به فرصت گفته اند، امروزه نیز 
می تواند برای کشور ما اتفاق بیفتد. اول این که اگر بخواهیم وابستگی 
اقتصادی مان را به نفت و خام فروشی منابع قطع کنیم، فرصتی از 
این دست به نقدتر نخواهیم یافت. به لحاظ نظری سال هاست بر 
عدم وابستگی به نفت تاکید می کنیم و مسئوالن کشور دهه هاست 
که آرزوی تحقق اقتصاد بدون نفت را در سر می پرورانند. اما در 
عمل همه می دانند که به این سادگی ها ممکن نیست و احتیاج 
دارد.  اقتصادی   - فرهنگی - سیاسی  آمدن مقدمات  فراهم  به 
مهم ترینش مقدمات فرهنگی - اجتماعی است. سخت بتوانیم از 
تلقی های عوامانه بگذریم و بار گران اصالح ساختار اقتصادی را بر 
دوش بگذاریم. به خصوص این که آموزه های غلط دنیای مدرن ما 
را از فضیلت هایی چون قناعت و دوری از تجمل بازداشته است. 
مسئوالن کشور معترفند که اسم ریاضت اقتصادی را نمی توانند 
ببرند و حرف از تحمل سختی های دوره ای نمی توانند بزنند. در 
بعضی عرصه ها مسئوالن رسما فقط برای این که سنت های سابق 
را نشکنند و روی دست خود هزینه تغییر و تحول نگذارند، تن به 
تصمیمات و اجرای طرح هایی می دهند که از پیش نادرستی شان 
را می دانند. فی المثل همه می دانند که این نحوه توزیع یارانه های 
نقدی نادرست است و کشور را از اجرا یا تکمیل پروژه های عمرانی 
بازمی دارد. ما ماهیانه سه هزار میلیارد تومان به حساب مردم 
می ریزیم که نصف بیشترشان اصال نیازی به این پول ندارند. با 
ماهی چهل هزار تومان نصف بیشتر مردم نه پولدار می شوند و 
نه بی پول. با این حال حذف یارانه نقدی بار گرانی است که هیچ 
مسئولی حاضر نیست شانه زیر آن بدهد. فلذا در عمل نه تنها 
هدفمندی صورت نمی گیرد، بلکه مقدار قابل توجهی از پول کشور 
حیف و میل می شود. شبیه به همین قصه در بعضی از مناسبات 
مالی و اداری کشور حکمفرماست. بدنه دولت بزرگ و وسیع شده و 
در بعضی موارد اسراف و تجمل باال رفته. جلوگیری از این اسراف ها 
که تبدیل به رویه و تشریفات شده اند، سخت است و احتیاج به 
یک عزم ملی دارد تا اصالحات ساختاری صورت گیرد. برای همین 
در حالت عادی نه تنها اقتصاد بدون نفت محقق نمی شود، بلکه 
دیگر اصالحات نیز به تعویق می افتد. شاید حاال که امریکا دست به 
تحریم های گسترده زده، این فرصت تاریخی برای ما فراهم شود تا 
آن کارهای به فردا موکول شده را همین امروز انجام دهیم. خصوصا 
موقعیت مناسبی است تا از شیوه های استارت آپی و دانش بنیان 
بهره بگیریم و هزینه های اصالحات اقتصادی - سیاسی و اجتماعی 
را به پایین ترین حد ممکن برسانیم. در این قضیه ما به تنهایی 
نمی توانیم از پس چنین کاری بربیاییم. جلوتر گفتم که احتیاج 
به عزم و همت ملی و تکیه بر اصلی ترین منبع سازندگی کشور 
یعنی میدان دادن و امید داشتن به نیروی خالق جوان و پرانگیزه 
کشور دارد. االن اضافه می کنم که باید فراخوان داد و با اتحاد و 
همدلی تمام نیرهای نخبه و دانشمند و متخصص را دعوت کرد 
تا با یکدیگر تشریک مساعی کنند و کشور را در عبور از وضعیت 

فعلی کمک کنند.
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هدایت و حمایت
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به ای که فعالیت  ن گفت و گو �ب �ن

ان را به اقامت در  عیمل در ا�ی

جیح داده است ستان �ت
گ

ان�

میخواهم
دانشمدر

مسیراعتالی
کشورمباشد

 مریم طالبی

سال 1390 به درخواستش برای تحصیل در دانشگاه 
UCL لندن پاسخ مثبت داده می شود و از مهرماه 

همان سال در مقطع دکتری این دانشگاه در رشته 
شیمی محاسباتی مشغول به تحصیل می شود. دکتر 

سعیده سرآبادانی تفرشی که هم اکنون در ایران به سر 
می برد، 42 سال سن دارد، لیسانس شیمی اش را از 

دانشگاه صنعتی شریف و فوق لیسانس را در گرایش 
شیمی - فیزیک از دانشگاه الزهرا گرفته است.
با این که به گفته خودش، چند باری امید خود 

را برای پیدا کردن کار مناسب در ایران از دست 
داده و حتی تا مرز اخذ ویزای کاری برای بازگشت 

به لندن هم پیش رفته است، اما با فراخوان 
بنیاد ملی نخبگان برای »فاوند« یک ساله 

فارغ التحصیالنی که از خارج از کشور بازگشته اند، 
تصمیم به ماندن می گیرد و دوره پسادکتری خود 

را در دانشگاه صنعتی شریف آغاز می کند.
او می گوید پیش از رفتنش از کشور نیز تصمیم به 
بازگشت داشته و در دی ماه سال 1394 نیز بعد از 

دفاع از رساله دکتری در دانشگاه UCL انگلستان، به 
ایران بازگشته است. حاال این محقق و نخبه ایرانی، 
به عضویت هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر درآمده 
است. از او درباره سوابق علمی و انگیزه هایش برای 
بازگشت به ایران پرسیده ایم که در ادامه می خوانید.
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ــتید در  ــری می توانس ــع دکت ــد از مقط ــما بع  ش
لنــدن مشــغول بــه کار شــوید، چــرا بالفاصلــه بــه 

ایــران برگشــتید؟
ــا  ــت پس ــتم درخواس ــری می توانس ــع دکت ــد از مقط بع
دکتــری بدهــم و اتفاقــا شــرایطش هــم کامــال آمــاده بــود 
ــم و کار  ــرای مــدت ســه ســال در لنــدن بمان ــم ب ــا بتوان ت
کنــم، امــا از همــان زمــان کــه از کشــور خــارج می شــدم 
ــا همســر و فرزنــدم  تصمیــم بــه بازگشــت داشــتم. مــن ب
راهــی لنــدن شــده بــودم. همســرم در حــال حاضــر 
مشــغول دفــاع از تــز دکتــری و در حــال رفــت و آمــد بــه 

انگلیــس اســت. 
عــالوه بــر این کــه از ابتــدا تصمیــم بــه بازگشــت داشــتیم، 
ــک  ــران را از نزدی ــت ای ــه وضعی ــودم ک ــتاق ب بیشــتر مش
ــرای  ــال ها ب ــه س ــی ک ــن و دانش ــه م ــر ب ــا اگ ــم ت ببین
کســبش تــالش کــرده بــودم، نیــاز شــد، بتوانــم به کشــورم 

خدمــت کنــم.
 پــس بــا هــدف کار علمــی در ایــران وارد کشــور 

شــدید. ایــن فراینــد چــه مــدت طــول کشــید؟
وقتــی وارد ایــران شــدم بــه مــدت چنــد مــاه اقــدام خاصی 
ــرای  نکــردم، امــا بعــد از مدتــی در ســامانه وزارت علــوم ب
هیئــت علمــی تقاضــا دادم، ولــی هیــچ بازخــوردی نگرفتم. 
ــاز بــود و در ایــن مــدت گاهــی  چنــد مــاه ایــن پرونــده ب
ــا  ــدم ام ــده می ش ــگاه ها فراخوان ــه دانش ــه ب ــرای مصاحب ب
نتیجــه ای در پــی نداشــت. همیــن مــدت بــود که راســتش 
را بخواهیــد کمــی ســرخورده و ناامیــد شــدم. تــا اینکــه در 
ســمیناری کــه شــرکت کــرده بــودم، متوجــه شــدم بنیــاد 
ــور  ــارج از کش ــالن خ ــرای فارغ التحصی ــگان ب ــی نخب مل
ــود و  ــل می ش ــد« قائ ــته اند، »فاون ــران برگش ــه ای ــه ب ک
ــاله  ــک س ــک دوره ی ــد ی ــالن می توانن ــن فارغ التحصی ای
پســادکتری را در هــر دانشــگاهی کــه بخواهنــد بگذراننــد 
ــن دوره وارد دانشــگاه صنعتــی شــریف  ــرای ای کــه مــن ب

ــدم. شــدم و دوره پســادکتری ام را گذران
جــا دارد روی ایــن نکتــه هــم تاکیــد کنــم کــه بنیــاد ملــی 
نخبــگان در کمتــر از یــک هفتــه بــه درخواســت من پاســخ 
داد و امیــد را دوبــاره بــه من بخشــید. در حیــن این که دوره 
پســادکتری را می گذرانــدم، همچنــان پرونده درخواســتم از 
وزارت علــوم بــاز بــود. بــا این کــه نیمــی از دوره پســادکتری 
هــم گذشــته بــود امــا خبــری از وزارت علــوم نبــود. وقتــی 
ــن صــورت اســت، در  ــه ای ــدم شــرایط کار در کشــور ب دی
همیــن زمــان بــود کــه تصمیــم گرفتــم دوبــاره بــه لنــدن 
برگــردم. بــرای یــک دوره فلوشــیپ بــه یکــی از اســاتیدی 
ــا  ــت دادم و ب ــردم، درخواس ــا او کار می ک ــدن ب ــه در لن ک
درخواســتم هــم موافقــت شــد. خواســتم بــه ســراغ کارهای 
ــا مــن تمــاس  ــروم کــه دانشــگاه شــهید رجایــی ب ــزا ب وی
گرفــت و بــرای مصاحبــه رفتــم و یــک تــرم آن جــا تدریس 
کــردم. در همیــن زمــان بــود کــه دانشــگاه امیرکبیــر هــم 
مــن را پذیرفــت و تصمیمــم را گرفتــم و بــه عنــوان عضــو 
هیئــت علمــی دانشــگاه امیرکبیــر از مهرمــاه 97 مشــغول 

بــه کار شــدم.
 آیــا مشــغول انجــام فعالیت هــای علمــی جانبــی 

در خــارج از دانشــگاه هــم هســتید؟ 
بــا اداره اســتاندارد و کمیتــه ISO در حــال همــکاری 
پوشــش  را  صنعتــی  پروژه هــای  یکســری  هســتیم. 
ــر جــزو آن  ــر دانشــگاه امیرکبی ــم و از طــرف دیگ می دهی
دســته دانشــگاه هایی اســت کــه روابــط بین الملــل برایــش 
اهمیــت ویــژه ای دارد. مــن بــا زنــده نگــه داشــتن ارتباطم با 
اســاتیدم در لنــدن، بــه دانشــگاه در جهــت رســیدن بــه این 
ــژه علمــی کمــک  ــات وی ــه اطالع ــش و دسترســی ب هدف

می کنــم.
ــان  ــم. انگیزه ت ــب برگردی ــه عق ــی ب ــد کم  بیایی
ــتان  ــان انگلس ــرا در هم ــود؟ چ ــه ب ــن چ از رفت
کــه شــرایط کاری اش برایتــان بــه شــکل مطلوبــی 

ــدید؟ ــت نش ــغول فعالی ــود، مش ــم ب فراه
وقتــی دانشــگاه UCL مــن را »فاونــد« کــرد، هــم هزینــه 
دانشــگاه و هــم هزینــه زندگــی ام را بــه مــن پرداخــت کرد. 
از آن جــا کــه دوره لیســانس و فوق لیسانســم نمــرات خوبی 
داشــتم و چنــد مقالــه ISI هــم داشــتم، توانســتم بــه نتیجه 
مطلــوب در اخــذ »فاونــد« برســم. رفتــن بــه ایــن دانشــگاه 
ــع  ــود و درواق ــی ب ــه خوب ــدن، تجرب ــه لن ــرت ب و مهاج
کنجــکاوی بــرای کســب ایــن تجربــه، مهم تریــن انگیــزه ام 
بــود. از طــرف دیگــر چــون فرزنــد داشــتم، عالقه منــد بودم 
کــه فرزنــدم از همــان کودکــی فضای خــارج از ایــران را هم 
تجربــه کنــد کــه اتفاقــا خیلــی بــرای خــودش هــم جــذاب 
ــدن  ــج ســال در لن ــه حــدود پن ــه این ک ــا توجــه ب ــود. ب ب
بودیــم، فرزنــدم توانســت به زبان انگلیســی مســلط شــود و 
در حــال حاضــر هــم در مــدارس دیپلماتیــک کــه بــه زبــان 

ــد. ــد، درس می خوان ــس می کنن ــی تدری انگلیس
ایــن درســت اســت کــه شــرایط اقتصــادی و سیاســی ایران 
ــا در  ــا دنی ــوان ب ــختی می ت ــه به س ــت ک ــه ای اس ــه گون ب
ــاپ  ــم چ ــه بخواهی ــک مقال ــی ی ــال وقت ــود، مث ــل ب تعام
کنیــم، همیــن کــه اپلیکیشــن ایــران را می بیننــد، شــش 
ــود  ــن وج ــا ای ــد. ب ــواب دهن ــا ج ــد ت ــول می کش ــاه ط م
مــن به شــدت عالقــه دارم در ایــران بمانــم و از علمــی کــه 
در اختیــار دارم بــرای پیشــرفت ســرزمینم اســتفاده کنــم. 
ــورم  ــالی کش ــیر اعت ــم در مس ــم دانش ــع می خواه درواق

باشــد. 
ــیمی  ــته ش ــک رش ــس آکادمی ــت تدری  وضعی
ــرح  ــگاه های مط ــا دانش ــه ب ــران در مقایس در ای
ارزیابــی  را چطــور  لنــدن   UCL مثــل  دنیــا 
ــا  ــه کمبوده ــران چ ــگاه های ای ــد؟ دانش می کنی

ــد؟ ــوزه دارن ــن ح ــی در ای ــا برتری های ی
ــی  ــرفته خیل ــورهای پیش ــگاهی کش ــتم های دانش سیس
قانونمنــد اســت. مشــکل اساســی کــه در ایــران وجــود دارد 
بــه همیــن موضــوع برمی گــردد کــه هــر فعالیتــی کــه در 
ــات  ــی اوق ــود، خیل ــام ش ــد انج ــی بخواه ــوزه علم ــر ح ه
ــرای آن  ــره ب ــک تبص ــی ی ــت و به راحت ــون نیس ــرو قان پی
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ــود. ــام ش ــا آن کار انج ــوند ت ــل می ش قائ
ــت  ــد، وضعی ــم می آی ــه چش ــه ب ــری ک ــارز دیگ ــاوت ب تف
پژوهــش در ایــران اســت. بــا توجــه بــه بودجه هــای 
محــدودی کــه بــه هــر دانشــگاه تخصیــص پیــدا می کنــد، 
ــود. در  ــق نمی ش ــش و تحقی ــه پژوه ــی ب ــدان توجه چن
واقــع اوضــاع ضعیــف مالــی اجــازه نمی دهــد دانشــجویان 
ــوز  ــن هن ــه م ــد. البت ــش برون ــراغ پژوه ــه س ــاتید ب و اس
ارتباطــم را بــا دانشــگاه و اســاتیدم در لنــدن حفظ کــرده ام، 
بــه همیــن خاطــر می توانــم بــه ســرورهایی کــه بــه حــوزه 
ــته  ــی داش ــود دسترس ــوط می ش ــباتی مرب ــیمی محاس ش
باشــم و می توانــم از حجــم پژوهش هــا و اطالعاتــی کــه در 
ایــن ســرورها گنجانــده شــده، اســتفاده کنــم و محاســباتم 

ــا انجــام دهــم. را روی ســرورهای آن ه
همچنیــن در دانشــگاه های مطــرح دنیــا، بــه اســاتید 
و دانشــجویان »فاونــد« می دهنــد تــا بتواننــد بــدون 
دغدغه هــای مالــی بــه پژوهــش بپردازنــد. همیــن مســئله 
باعــث می شــود مثــال اســاتید بــه احــداث آزمایشــگاه های 
شــخصی مجهــز بپردازنــد و شــرایط را بــرای فعالیــت علمی 
ــری  ــجوی دکت ــک دانش ــد. ی ــاده کنن ــان آم دانشجویانش
آن جــا هیــچ دغدغــه مالــی نــدارد، در نتیجــه تنها بــه درس 
ــدان  ــران دانشــجو چن ــه در ای ــی ک ــد، در حال فکــر می کن
ــه  ــد ک ــم باش ــل ه ــر متاه ــال اگ ــود و مث ــت نمی ش حمای
مشــکالتش مضاعــف خواهــد بــود. در عیــن حــال انتظــار 
ــا،  ــن دغدغه ه ــا وجــود ای ــی ب ــه دانشــجوی ایران ــد ک دارن
خــوب کار کنــد و مراتــب علمــی باالیــی را طــی کنــد کــه 

ــود. ــق می ش ــری محق ــن ام ــختی چنی به س
ــک  ــت. ی ــجویان اس ــزه دانش ــث انگی ــر، بح ــئله دیگ مس
دانشــجو وقتــی بــا بــازار کار راکــد روبــه رو می شــود، انگیــزه 
چندانــی بــرای بهتــر درس خوانــدن و نمــره بهتــر گرفتــن 
و پــرورش روحیــه رقابتــی در خــود نــدارد. در بحــث ایجــاد 
ــرح  ــگاه های مط ــران و دانش ــگاه های ای ــن دانش ــزه بی انگی
ــئله  ــن مس ــود دارد. ای ــادی وج ــیار زی ــاوت بس ــا تف دنی
ــزات  ــی تجهی ــت. وقت ــادق اس ــم ص ــاتید ه ــورد اس در م
و آزمایشــگاه های پیشــرفته ای وجــود نــدارد، اســتاد و 
دانشــجو چطــور می تواننــد روی تحقیقــات جدیــد متمرکز 
شــوند؟ در نتیجــه، همیــن کمبــود امکانــات و نبــود انگیــزه 
کافــی بــرای پیشــرفت، مانــع بزرگــی در مســیر تحصیــل و 

ــران اســت. پژوهــش در ای
ــه از  ــت ک ــر اس ــایان ذک ــم ش ــم ه ــه مه ــن نکت ــه ای البت
ــان حــرف  ــتعداد، ایرانی ــم و اس ــواد و عل لحــاظ ســطح س
زیــادی بــرای گفتــن دارنــد. منتهــا چــون امکانــات، پــول 
ــدارد، توانایــی  و ســطح انگیــزه چنــدان مطلوبــی وجــود ن
ــا شــاید  ــی ظهــور پیــدا نمی کنــد ی ــراد مســتعد به خوب اف

ــچ گاه استعدادشــان شــکوفا نشــود.  هی
ــردی در  ــی و پرکارب ــی علمیات ــای درس ــن واحده همچنی
ــی از  ــه خیل ــود دارد ک ــور وج ــارج از کش ــگاه های خ دانش
آن هــا در داخــل ایــران بــه خاطــر کمبــود امکانــات ارائــه 
ــه  نمی شــود. در خیلــی از دانشــگاه های خــارج از کشــور ب

واســط وجــود حجــم امکانــات بــاال، ورک شــاپ های زیــادی 
برگــزار می شــود کــه بــه دانشــجو بســیار کمــک می کنــد، 
ــن  ــی از ای ــزاری خیل ــکان برگ ــران ام ــه در ای ــی ک در حال

ــدارد.  ــود ن ــاپ ها وج ورک ش
در گرایش هــای مختلــف شــیمی نیــز به خصــوص شــیمی 
تجزیــه در زمینــه پیل هــای ســوختی و باتری هــا، واحدهای 
درســی مختلفــی وجــود دارد کــه همیــن مباحــث علمــی 

ــود.  ــازی وارد کشــور ش ــا بومی س ــد ب می توان
ــی  ــن اســت کــه بســیارند ایرانی های ــه مهــم دیگــر ای نکت
کــه بــا هــدف تحصیــل کودکانشــان راهــی ســفر شــده اند 
و حــاال بعــد از 20 ســال دوری از زادگاهشــان، نه تنهــا 
بچه هایشــان بــه چیــزی کــه تصــور می کردنــد نرســیده اند، 
بلکــه در خیلــی از مــوارد، بچه هایشــان به راحتی تنهایشــان 
گذاشــته اند و بــه ســراغ زندگــی خودشــان رفته انــد، چــرا 
ــن  ــا چنی ــد. ام ــر پذیرفته ان ــی تاثی ــگ غرب ــه از فرهن ک
فرهنگــی در ایــران رواج نــدارد و در کشــور مــا تعلــق خاطر 

بــه کانــون خانــواده، بســیار باالســت. 
 فکــر می کنیــد چگونــه می توانیــم شــاهد 
افزایــش مهاجــرت معکــوس نخبــگان ایرانــی بــه 

ــیم؟ ــان باش وطنش
بــه نظــرم قدردانــی و احتــرام بــه جایــگاه نخبگانــی کــه بــا 
ــه موفقیت هــای علمــی  ســختی های زیــادی توانســته اند ب
برســند، بزرگ تریــن انتظــاری اســت کــه نخبــگان ایرانــی 
مقیــم خــارج از کشــور می تواننــد داشــته باشــند. معتقــدم 
ــرا کســی کــه  ــد مقــام علمــی آن هــا را ارج بنهیــم، زی بای
ــال ها  ــل س ــراوان و تحم ــختی های ف ــج و س ــول رن ــا قب ب
دوری از از خانــواده و وطــن، توانســته اســت علــم و مهارتــی 
را کســب کنــد و آن را بــا خــود بــه کشــور بیــاورد، بایــد از 

او حمایــت شــود. 
بایــد شــرایطی فراهــم شــود تــا از فارغ التحصیــالن و 
ــد،  ــاز می گردن ــه کشــور ب نخبگانــی کــه بعــد از ســال ها ب
اســتفاده بهتــری شــود. وگرنــه شــرایط کار و زندگــی 
ــم  ــال فراه ــا کام ــرای آن ه ــران ب ــارج از ای ــوب در خ مطل
ــور  ــش را در کش ــا آن دان ــته اند ت ــا برگش ــا آن ه ــت ام اس
خــود پیــاده کننــد و بــه همیــن دلیــل بایــد مســیر فعالیت 
علمــی آن هــا هموارتــر شــود. همچنیــن بــا تامیــن وضعیت 
مطلــوب زندگــی و کار مناســب می توانیــم انتظــار داشــته 
ــه  باشــیم کــه فارغ التحصیــالن و نخبه هــای بیشــتری را ب

کشــور برگردانیــم.
ــگان،  ــی نخب ــاد مل ــد« بنی ــل »فاون ــی مث ــال برنامه های مث
اتفــاق خیلــی خوبــی بــرای تشــویق بــه مهاجــرت معکوس 
ــر  ــط دیگ ــدام توس ــن اق ــم ای ــه امیدواری ــود ک ــگان ب نخب
نهادهــای مرتبــط هــم انجــام بشــود و گســترش پیــدا کنــد 
تــا همیــن مســئله، انگیــزه بازگشــت نخبــگان بــه وطــن را 
بــاال ببــرد. در واقــع ایــن اتفــاق یــک پشــتوانه خیلــی خوب 
بــرای افــراد تحصیلکــرده اســت کــه بایــد تــداوم یابــد. واقعا 
شــاید اگــر ایــن برنامــه بنیــاد ملــی نخبــگان نبــود، مــن 

هــم از کشــور رفتــه بــودم.
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کت دانش بنیان فراسنجش صبا: عامل �ش ، مد�ی دک�ت حممدعیل ارداک�ن

ثمربخشیحمایتهایمعاونت
علمیازطرحهایکالنملی

 زهرا طالب نژاد

دکتر محمدعلی اردکانی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان فراسنجش صبا، لیسانس 
مهندسی مکانیک سیاالت را از دانشگاه فردوسی مشهد گرفته و مدارک فوق لیسانس و 

دکترای هوافضا با گرایش سیاالت را از دانشگاه »نیپون« ژاپن اخذ کرده است. 
اردکانی در توضیح فعالیت های علمی اش در کشور ژاپن می گوید: »در کشور ژاپن هم در حوزه دانشگاهی 

و هم در حوزه صنعتی وارد شدم. بعد از کسب مدرک دکتری، مدتی در صنعت ژاپن و در شرکت »ابارا« 
فعالیت داشتم و درواقع فقط این نبود که در فضای آکادمیک این کشور فعالیت کنم.« او در این شرکت 
خارجی در زمینه طراحی و ساخت تونل باد فعالیت کرده است و وقتی به ایران بازمی گردد، مجدد در 
زمینه ساخت تونل باد شروع به فعالیت می کند تا دانش و تجربه اش را این بار در ایران پیاده سازی کند.

این محقق ایرانی از طرح کالن ملی می گوید که انرژی و زمان زیادی صرف اجرای آن شده 
است. با او درباره طرح شبیه ساز سقوط آزاد به عنوان یک طرح کالن ملی و به طور کلی درباره 

چالش های پیش روی طرح های کالن ملی به گفت و گو نشسته ایم که در پی می آید.

  دربــاره طــرح شبیه ســاز ســقوط آزاد بگوییــد. 
چــه شــد کــه ایــن طــرح کالن را مطــرح کردید؟

ــاد  ــی در ابع ــل بادهای ــدیم تون ــق ش ــدا موف ــا در ابت م
کوچــک مثــل یــک در یــک یــا 60 ســانتی متر در 
ــا  ــازیم. تنه ــم و آن را بس ــی کنی ــانتی متر طراح 60 س
ــور  ــود در کش ــقوط آزاد موج ــاز س ــاد و شبیه س ــل ب تون
ــس از  ــرار دارد. پ ــرق ق ــاس ش ــهد، در الم ــهر مش در ش
مدتــی موضــوع شبیه ســاز ســقوط آزاد کــه همــان تونــل 
ــن درخواســتی  ــاد عمــودی اســت مطــرح شــد. بنابرای ب
ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــتاری، مع ــر س ــخص دکت ــه ش ب
ریاســت جمهــوری، دادم و طــی ایــن درخواســت مطــرح 
کــردم کــه بــرای اجــرای ایــن طــرح شبیه ســاز ســقوط 
ــن طــرح جامــه  ــه ای ــم ب ــا بتوان آزاد تقاضــای وام دارم ت
عمــل بپوشــانم. دکتــر ســتاری این درخواســت را بررســی 
ــه گــروه تخصصــی بررســی  ــد و ایــن درخواســت ب کردن
ــه عنــوان یــک  ــا ب طرح هــای کالن ملــی ارســال شــد ت

ــه شــود. ــه آن پرداخت ــی ب طــرح کالن مل
ــک  ــوان ی ــه عن ــرح ب ــن ط ــدن ای ــه ش ــس از پذیرفت پ
ــوری  ــت جمه ــی ریاس ــت علم ــی، معاون ــرح کالن مل ط
بــه عنــوان کارفرمــای طــرح شــناخته شــد و وام بــدون 
ــد  ــاص داده ش ــرای آن اختص ــرای اج ــم ب ــره ای ه به

ــغ وام،  ــه مبل ــق ســرمایه شــخصی ب ــا تزری ــه ب ــه البت ک
ــنجش  ــرکت فراس ــع ش ــم. درواق ــاز کردی ــت را آغ فعالی
صبــا، شــرکت دانش بنیانــی اســت کــه مســئولیت 
ســاخت تونــل هــوای عمــودی را بــا کارفرمایــی معاونــت 
ــر عهــده داشــته  علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ب

اســت.
 از این شبیه ساز چه استفاده هایی می شود؟

ــه  ــودی ب ــاد عم ــای ب ــی از تونل ه ــتفاده های مختلف اس
عمــل می آیــد. مثــال چتربــازی می توانــد هــم بــا انگیــزه 
نظامــی و هــم بــا انگیــزه تفریــح در ایــن تونل هــای بــاد 
ــه حســاب  انجــام شــود. از طــرف دیگــر نوعــی ورزش ب
ــغولند. از  ــن ورزش مش ــه ای ــادی ب ــده زی ــد و ع می آی
آن جــا کــه در ایــن ورزش آدرنالیــن زیــادی ترشــح 
می شــود، اســتقبال بســیاری هــم از ایــن ورزش مشــاهده 
بــرای نمایــش تــوان  می شــود. نظامی هــا هــم گاه 
نظامــی و نمایش هــای هوایــی و هــم بــرای تقویــت 
اعتمــاد بــه نفــس نیروهــا بــه تربیــت چتربازهــا بــا کمک 

ــد. ــدام می کنن ــودی اق ــاد عم ــای ب ــن تونل ه ای
از ســال 1990 میــالدی بحــث تونــل بــاد عمــودی مطرح 
شــد و بــا آن وضعیــت هواپیمــا را در حالــت اســپین یــا 
ــد.  ــش می کردن چرخــش کــه خطــر ســقوط دارد، آزمای
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ــده ای را  ــز و کنترل ش ــان متمرک ــک جری ــاد ی ــل ب تون
ایجــاد می کنــد کــه در آن بــا توجــه بــه مــدل هواپیمــا، 
از آن هــا تســت می گیرنــد. بعــد از جنــگ جهانــی، ارتــش 
ــه از  ــای این ک ــه ج ــی ب ــای امریکای ــکا و چتربازه امری
هواپیمــا ســقوط آزاد داشــته باشــند، تونــل بــاد را 
جایگزیــن کردنــد تــا از مخاطــرات ناشــی از ســقوط آزاد 
از هواپیمــا رهایــی یابنــد. در واقــع بــا اســتفاده از تونــل 
بــاد عمــودی دقیقــا همــان احساســی کــه فــرد هنــگام 

ــود دارد. ــد، وج ــه می کن ــقوط آزاد تجرب س
ــاد  ــای ب ــن تونل ه ــالدی، ای ــال 2000 می ــی س در حوال
جنبــه بیزینســی و اقتصــادی و تفریحــی نیــز پیــدا 
ــاد از  ــل ب ــه تون ــود ک ــد ب ــه بع ــان ب ــن زم ــد. از ای کردن
حالــت صرفــا نظامــی خــارج شــد و جنبــه تفریحــی هــم 
بــه خــود گرفــت. کشــور مــا هشــتادمین کشــوری بــود 
ــقوط آزاد  ــاز س ــودی و شبیه س ــاد عم ــل ب ــه تون ــه ب ک

مجهــز شــد. 
ــای  ــم نمونه ه ــه ه ــه خاورمیان ــا در منطق  آی

ــود دارد؟ ــاد وج ــل ب تون
ــاد  ــل ب ــا تون ــط امریکایی ه ــا توس ــش از م ــی پی در دب
ســاخته شــد و پــس از مــا بحرینی هــا هــم بــرای ســاخت 
تونــل بــاد بــه امریــکا متوســل شــدند. قطــر هــم از ایــن 
ــم  ــه ه ــرا در ترکی ــا اخی ــرد. گوی ــره می ب ــاز به شبیه س
ــدازی شــده اســت امــا هنــوز فعــال نیســت. البتــه  راه ان
همســایگان شــرقی ایــران مثــل پاکســتان و افغانســتان از 
ــت  ــن صنع ــد ای ــن رش ــد. بنابرای ــت بی بهره ان ــن صنع ای
ــدن آن در طرح هــای کالن  ــه واســطه گنجان ــران ب در ای
ملــی مایــه مباهــات اســت، چــرا کــه نشــان دهنده ایــن 
مســئله اســت کــه در زمینــه هوافضــا از تکنولوژی هــای 
ــی  ــن در حال ــتیم. ای ــب نیس ــدان عق ــا چن ــه روز دنی ب
اســت کــه در حــال حاضــر بیــش از 200 کشــور از ایــن 

ــد. ــره می برن ــت به صنع
نظامیــان بــه جــای این کــه ســقوط آزاد واقعــی را 
ــه کننــد،  ــه همــراه دارد، تجرب ــادی ب کــه مخاطــرات زی
ــود  ــداف خ ــرای اه ــودی ب ــاد عم ــل ب ــد از تون می توانن
بهــره گیرنــد. چنانچــه حیــن انجــام ســقوط آزاد از 
ــت  ــه حال ــد ب ــد و نتوانن ــاق بیفت ــا، چرخــش اتف هواپیم
متعــادل برســند، طنــاب چتــر بــه دور فــرد می پیچــد و 
فــرد را بــه کشــتن می دهــد. حــال بــه جــای این کــه از 
هواپیمــا و بــا ســرعت 200 کیلومتــر در ســاعت، ســقوط 
ــر  ــرعت 200 کیلومت ــا س ــاد ب ــد، ب ــه کنن آزاد را تجرب
ــود و  ــل وارد می ش ــه داخ ــل ب ــه تون ــاعت از بدن در س
ــاد  ــی را ایج ــقوط واقع ــه س ــبیه ب ــال ش ــرایطی کام ش
ــی  ــرایط مطلوب ــوزش ش ــرای آم ــه ب ــد. در نتیج می کن
ــه  ــتند ک ــم هس ــی ه ــن، گروه ــن بی ــت. در ای مهیاس
ــد از  ــه می توانن ــد ک ــگذرانی دارن ــح و خوش ــد تفری قص

ــد. ــتفاده کنن ــاز اس ــن شبیه س ای
 بــرای پیشــبرد ایــن طــرح کالن ملــی بــا چــه 

موانعــی مواجــه شــدید؟

از آن جــا کــه مــن عضــو هیئــت علمــی بــودم و از لحــاظ 
علمــی شناخته شــده بــودم و از طــرف دیگــر کارفرمــای 
ــود،  ــوری ب ــت جمه ــی ریاس ــت علم ــرح، معاون ــن ط ای
ــرد.  ــک ک ــی کم ــبرد کار خیل ــه پیش ــل ب ــن دو عام ای
ــک کار  ــه ی ــد ارائ ــی قص ــه وقت ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
بکــر را داریــد، بــا چالش هــای مختلفــی دســت و پنجــه 
ــازمان اســتاندارد،  ــه س ــا ک ــرد. از آن ج ــد ک ــرم خواهی ن
ــا ایــده بکــر  شــهرداری، ادارات و نهادهــای دولتــی و... ب
ــی را  ــا عمــدی اتفاقات ــد، ســهوی ی شــما آشــنایی ندارن
می کننــد.  مانع تراشــی  واقــع  در  و  می زننــد  رقــم 
ــی و  ــت علم ــان معاون ــون کارشناس ــود، چ ــن وج ــا ای ب
ــکالت  ــد، مش ــرده بودن ــد ک ــرح را تایی ــن ط ــاوری ای فن
اداری مــا بــه حداقــل رســید. در ایــن بیــن، چالش هــای 
علمــی و تحقیقاتــی هــم جــای خــود را داشــت کــه نیــاز 
بــود تحقیقــات ویــژه ای در بســتر آماده ســازی ایــن 

ــد.  ــل آی ــه عم ــاز ب شبیه س
ــم  ــدود دو و نی ــرح، ح ــن ط ــی ای ــه خارج ــت نمون قیم
میلیــون دالر اســت. بــا ایــن وجــود ســرمایه دارانی 
ــته  ــیله را داش ــن وس ــردن ای ــوان وارد ک ــه ت هســتند ک
باشــند، امــا بــرای آن هــا مقــرون بــه صرفــه نیســت. مــا 
بــا قیمــت حــدود یــک ســوم نمونــه خارجــی، ایــن طــرح 

را عملــی کرده ایــم.
  فکــر می کنیــد بتــوان ایــن طــرح را در 
ــرد؟ ــی ک ــم اجرای ــران ه ــر ای ــهرهای دیگ ش
بــا توجــه بــه نــو بــودن ایــن طــرح، آن طــور کــه انتظــار 
ــه  ــرار نگرفتــه اســت. اگــر ب می رفــت مــورد اســتقبال ق
ــت  ــی ریاس ــت علم ــیم و معاون ــی برس ــت مطلوب وضعی
ــاره مســئولیت کارفرمایــی مــا را هــم بــر  جمهــوری دوب
عهــده بگیــرد، بــه فکــر احــداث ایــن طــرح در تهــران یــا 

یکــی از شــهرهای شــمال ایــران هســتیم.
البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه طــی یک ســال گذشــته، 
ــه  ــت ک ــوده اس ــامان ب ــور نابس ــادی کش ــت اقتص وضعی
همیــن مســئله بــر اســتقبال مــردم از ایــن طــرح تاثیــر 
ــور و  ــادی کش ــت اقتص ــه وضعی ــت. چنانچ ــته اس گذاش
مــردم بــه حالــت متعادلــی برســد، حتمــا شــرایط تغییــر 

خواهــد کــرد.
ــد در  ــه می توانن ــد دقیق ــا چن ــادی ت ــراد ع  اف

ــد؟ ــاد دوام بیاورن ــل ب ــن تون ای
افــراد عــادی از یــک دقیقــه تــا پنــج دقیقــه داخــل تونــل 
ــند، 30  ــده باش ــه ورزی ــا چنانچ ــا چتربازه ــد ام می مانن
دقیقــه هــم می تواننــد دوام بیاورنــد. در شــرایطی کــه از 
هواپیمــا ســقوط آزاد انجــام دهیــد، 30 ثانیــه بــرای بــاز 
ــاد حداقــل  ــل ب ــا در تون ــد ام کــردن چتــر فرصــت داری
زمانــی کــه داریــم، یــک دقیقــه اســت، ولــی معمــوال تــا 

ــه طــول می انجامــد. پنــج دقیقــه هــم ب
 کودکان هم می توانند آن را تجربه کنند؟

ــکات  ــه ن ــی ک ــی آموزش ــک مرب ــود ی ــه وج ــه. البت بل
ــرای  ــه ب ــاالن و چ ــرای بزرگس ــه ب ــد، چ ــزد کن را گوش
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کــودکان الزامــی اســت. چــرا کــه ســرعت بــاد بــه قــدری 
زیــاد اســت کــه ممکــن اســت فــرد بــه دیواره هــا برخورد 
ــز  ــیار هیجان انگی ــت بس ــن اس ــگاه اول ممک ــد. در ن کن

باشــد، امــا نــکات ایمنــی هــم بایــد رعایــت شــود.
شــرکت های  اغلــب  چالــش  عمده تریــن   
ــای  ــن نیروه ــتارت آپ ها یافت ــان و اس دانش بنی
ماهــر اســت. شــما هــم بــرای اجــرای ایــن طــرح 
ــد؟ ــه رو بوده ای ــئله روب ــن مس ــا ای ــی ب کالن مل
ایــن مســئله بســیار مهــم اســت. یکــی از مــواردی کــه 
ــن  ــرد ای ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــه م ــن زمین ــد در ای بای
ــن  ــی در ای ــانی مطلوب ــر اســت اطالع رس ــه بهت اســت ک
زمینــه انجــام شــود، بــه گونــه ای کــه خــوِد شــرکت های 
ــات و  ــه خدم ــه ارائ ــر در زمین ــه یکدیگ ــان ب دانش بنی
حــل چالش هــا کمــک کننــد. ایــن همــکاری بیــن 
می توانــد  اســتارت آپ ها  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
مشــکل تامیــن نیــروی انســانی ماهــر را تــا حــد زیــادی 

ــد.  حــل کن
ــی،  ــاوری و تحقیقات ــه در کار فن ــدم ک ــن معتق ــه م البت
ــه  ــای قضی ــام جنبه ه ــه تم ــه ب ــر ک ــک نف ــه ی ــا ب تنه
مشــرف باشــد، نیــاز اساســی وجــود دارد. یعنــی این کــه 
فــردی کــه در زمینه هــای مختلــف تجربــه کافــی داشــته 
باشــد، می توانــد چالش هــای فناورانــه و تحقیقاتــی 
مســیر را حــل کنــد. مثــال در همیــن پــروژه شبیه ســاز 
ــای  ــه همــه جنبه ه ــه ب ــی ک ــا زمان ــن ت ســقوط آزاد، م
ــم وارد عمــل  ایــن طــرح مســلط نشــده باشــم، نمی توان
ــن در  ــی م ــه ســابقه تجرب ــر ب ــه اگ شــوم. همان طــور ک
ــم،  ــارا« نگاهــی بیندازی ــم در شــرکت »اب ــن و فعالیت ژاپ
می بینیــم کــه تجربــه قــدم بــه قــدم و قابــل توجهــی را 
ــر شــروع  ــای کوچک ت ــی از پروژه ه ــرده ام. یعن کســب ک

کــرده ام تــا بــه اجــرای ایــن طــرح برســم.
ــای کالن  ــه طرح ه ــی ک ــه هدف ــه ب ــا توج  ب
ــد  ــعی می کن ــه س ــر این ک ــی ب ــی دارد، مبن مل
ــن  ــگاه را از بی ــت و دانش ــن صنع ــت بی گسس
ببــرد، بــه اعتقــاد شــما، ایــن طرح هــای 
ــن مســیر موفــق  ــا چــه حــد در ای کالن ملــی ت

بوده انــد؟ 
ــت و  ــان صنع ــن جری ــن در مت ــه م ــه این ک ــه ب ــا توج ب
دانشــگاه قــرار دارم، معتقــدم معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــراری  ــرای برق ــد را ب ــن رون ــوری بهتری ــت جمه ریاس
ارتبــاط مطلــوب بیــن صنعــت و دانشــگاه رقــم می زنــد. 
منتهــا در کشــورهای پیشــرفته ایــن شــرکت ها هســتند 
ــه  ــد ن ــده دارن ــر عه ــعه را ب ــت و توس ــور حرک ــه موت ک
دانشــگاه ها. در واقــع دانشــگاه بایــد بیشــتر نقــش 
دانشــی و پژوهشــی داشــته باشــد، نــه صنعتــی و 

ــدی.  تولی
اگــر می خواهیــم در ایــن مســیر موفــق باشــیم، بهتریــن 
ــان  ــوی دانش بنی ــرکت های ق ــه از ش ــت ک ــن اس راه ای
ــا  ــتن حمایت ه ــر نشس ــه ثم ــرای ب ــم و ب ــت کنی حمای

بایــد از فســاد، واردات بی رویــه و قاچــاق جلوگیــری 
ــک  ــیم ی ــته باش ــار داش ــه انتظ ــن این ک ــود. همچنی ش
ــگاه را  ــت و دانش ــاط صنع ــئله ارتب ــگاه مس ــتاد دانش اس

ــی اســت. ــال انتظــار نابجای ــد، کام حــل کن
ــور  ــگاه در کش ــت و دانش ــن صنع ــاط بی  ارتب

ــود؟ ــور ب ــن چط ژاپ
ببینیــد مثــال در شــرکت »ابــارای« ژاپــن بــا پنــج 
ــتند و در  ــات داش ــز تحقیق ــان مرک ــرو، خودش ــزار نی ه
ــه رو  ــا آن روب ــه ب ــائلی ک ــل مس ــرای ح ــوارد ب ــب م اغل
می شــدند، بــه ســراغ شــرکت های دیگــر می رفتنــد. 
ــی  ــی برم ــش علم ــک چال ــه ی ــه ب ــواردی ک ــا در م تنه
دانــش  یــک  نیازمنــد  آن  حــل  بــرای  و  خوردنــد 
ــه ســراغ اســاتید دانشــگاه  ــد، ب خــاص دانشــگاهی بودن
ــه  ــی ک ــن چالش ــا کوچک تری ــه ب ــه این ک ــد. ن می رفتن
ــن  ــوند. بنابرای ــگاه متوســل ش ــه دانش ــوند، ب ــه رو ش روب
ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه در کشــور ژاپــن آن گونــه کــه 

ــت.  ــم نیس ــور می کنی ــا تص م
ــی  ــال محققان ــه مث ــت ک ــر داش ــد در نظ ــن بای همچنی
ــر  ــد 10 براب ــی کار می کنن ــرکت میتسوبیش ــه در ش ک
و  هســتند  دانشگاهی شــان  اســاتید  از  مجرب تــر 
می تواننــد به خوبــی از پــس مشــکالتی کــه بــا آن 

بربیاینــد.  می شــوند،  روبــه رو 
در کشــور مــا تنهــا یکســری از افــراد هســتند کــه موفــق 
ــن  ــا ای ــد، ام ــام دهن ــی انج ــرح کالن مل ــوند ط می ش
تعــداد بســیار کمنــد. یعنــی ارتبــاط بــا دانشــگاه زمانــی 
ــد  ــه تولی ــه ب ــرکتتان ک ــما در ش ــه ش ــت ک ــرح اس مط
پرداخته ایــد، بــا چالشــی مواجــه باشــید کــه بــه علــم و 
دانــش یــک دانشــگاهی نیــاز داشــته باشــید و بــه ســراغ 
ــگاه  ــه دانش ــه ب ــورت مراجع ــن ص ــر ای ــد، در غی او بروی

معنــی نــدارد. 
ــای کالن  ــه طرح ه ــرای این ک ــما، ب ــر ش ــه نظ  ب
ملــی رونــق بگیرنــد، چــه مــواردی بایــد مــورد 

تاکیــد قــرار بگیــرد؟
ــن  ــرای ای ــد ب ــه بای ــت ک ــن اس ــه اش ای ــن نکت مهم تری
طرح هــای کالن ملــی، بــازار وجــود داشــته باشــد. مثــال 
ــم  ــی می کردی ــاد پیش بین ــل ب ــازار تون ــورد ب ــا در م م
ــا نیروهــای نظامــی  ــی ب ــد صــد میلیون قراردادهــای چن
ــن  ــاد. ای ــاق نیفت ــن اتف ــا ای ــود، ام ــد ش ــی عق و آموزش
در حالــی اســت کــه اگــر بــازار مطلــوب باشــد، در مــن 
انگیــزه بیشــتری بــرای ادامــه مســیر ایجــاد خواهــد شــد.
ــه کافــی مجــری طــرح اســت کــه  دومیــن نکتــه، تجرب
ــک  ــه ی ــد. این ک ــته باش ــود داش ــه وج ــن تجرب ــد ای بای
نفــر تنهــا ادعــای انجــام یــک طــرح کالن ملــی را داشــته 
باشــد، کافــی نیســت، چــرا کــه چنیــن فــردی بــه محض 
ــرف  ــد. از ط ــا می زن ــش ج ــی، دو چال ــا یک ــورد ب برخ
دیگــر، تامیــن مالــی بــرای اجــرای طرح هــای کالن ملــی 
ــم  ــورد ه ــن م ــه ای ــت اســت ک ــز اهمی ــز بســیار حائ نی

ــرار بگیــرد. ــد مــورد توجــه جــدی ق بای
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یدور صادرات   کر
ن

معر�

معاونت عیمل و فناوری 

عبورازمرزها
  الهام دمیرچی

پای درد دل مدیران شرکت های دانش بنیان که 
بنشینید، به خصوص آن ها که از مرحله نوپایی 
عبور کرده اند و خود را به صنعتی شدن نزدیک، 
یکی از مشکالتشان مسئله صادرات است. 
مسئله ای که اگر حل شود، نه تنها به پیشرفت آن 
شرکت کمک می کند، بلکه با ارزآوری که دارد، 
می تواند گرهی از مشکالت کشور نیز بگشاید.
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بــر همیــن اســاس و نظــر بــه مشــکالتی کــه ایــن جامعــه 
دارد، معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری کــه 
ــف  ــاخت ها را تعری ــاد زیرس ــت ایج ــود ماموری ــرای خ ب
ــادرات  ــدور ص ــدازی کری ــه راه ان ــدام ب ــت، اق ــرده اس ک
ــعی  ــه س ــن مجموع ــرد. در ای ــه ک ــن مجموع ــل ای ذی
ــرکت های  ــی ش ــایی و ارزیاب ــا شناس ــا ب ــت ت ــر آن اس ب
ــت و  ــی باکیفی ــوزه، خدمات ــن ح ــال در ای ــی فع خدمات
ــی شــرکت ها  ــوان صادرات اثربخــش در جهــت توســعه ت
ارائــه شــود. در همیــن راســتا، معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــروت  ــق ث ــاد و خل ــور ایج ــه منظ ــوری ب ــت جمه ریاس
بــرای جامعــه از طریــق صــادرات محصــوالت بــا فنــاوری 
بــاال، اقــدام بــه حمایــت از خدمــات ایــن کریــدور کــرده 
و ایــن امــکان را فراهــم کــرده اســت تــا صــادرات 
ــد. ــریع یاب ــات تس ــه خدم ــق این گون ــرکت ها از طری ش

ــادل  ــادرات و تب ــعه ص ــدور توس ــی کری ــات حمایت خدم
و  خــالق  دانش بنیــان،  شــرکت های  بــه  فنــاوری 
مدیریــت  )شــرکت های  صادراتــی  واســطه های 
صــادرات، پایگاه هــای صادراتــی، کارگــزاران تجــاری 
ــوان از  ــه می ت ــا چگون ــود. ام ــه می ش ــرزی( ارائ برون م

ــرد؟ ــتفاده ک ــات اس ــن خدم ای

ارزیابی آمادگی صادرات
تمــام شــرکت ها موظفنــد بــرای دریافــت ایــن بخــش از 
خدمــات معاونــت علمــی و فناوری ریاســت جمهــوری در 
آزمــون ارزیابــی آمادگــی صــادرات شــرکت کننــد. پــس 
از آن بســته بــه نتیجــه آزمــون، شــرکت ها می تواننــد از 
خدمــات ایــن کریــدور اســتفاده کننــد. در صورتــی کــه 
»عــدم احــراز شــرایط صادراتــی« شــامل حالشــان شــود، 
ــا  ــدور اســتفاده کننــد. ام می تواننــد از مشــاوره های کری
اگــر کارشناســان تشــخیص دهنــد کــه شــرکت پتانســیل 
صادراتــی دارد، ایــن خدمــات وســعت می گیــرد و شــامل 
مشــاوره، ابزارهــای تبلیغاتــی، گواهینامه هــا و مجوزهــای 
ــاری  ــت تج ــت عالم ــازار و ثب ــات ب ــی، تحقیق بین الملل
می شــود. چنانچــه توانمنــدی صادراتــی نیــز در شــرکتی 
تشــخیص داده شــود، عــالوه بــر مــوارد پیشــین امکاناتــی 
چــون اعــزام و پذیــرش هیئــت تجــاری، نمایشــگاه های 
ــه شــرکت  ــی ب ــای مل ــی و حضــور در پاویون ه بین الملل
ــارم، شــرکت هایی هســتند  ــرد. دســته چه ــق می گی تعل
کــه در آزمــون »برتــر صادراتــی« لقــب می گیرنــد. 
می کننــد  دریافــت  خدماتــی  نیــز  شــرکت ها  ایــن 
کــه عبارتنــد از: مشــاوره، گواهینامه هــا و مجوزهــای 
ــاری،  ــت تج ــت عالم ــازار، ثب ــات ب ــی، تحقیق بین الملل
نمایشــگاه های  تجــاری،  هیئــت  پذیــرش  و  اعــزام 

ــی. ــای مل ــور در پاویون ه ــی و حض بین الملل

درباره خدمات کریدور
ــه  ــد، ب ــرده ش ــام ب ــا ن ــه از آن ه ــی ک ــام خدمات ــا تم ام
ــادر  ــه ص ــادرات وظیف ــدور ص ــا کری ــت؟ آی ــه معناس چ

ــه  ــرکت ب ــرد و ش ــده می گی ــر عه ــول را ب ــردن محص ک
ــپارد؟  ــت می س ــت دول ــوزه را دس ــن ح ــل ای ــور کام ط
ــزم  ــه ع ــا ک ــور نیســت. از آن ج ــوان این ط ــچ عن ــه هی ب
دولــت بــر دخالــت حداقلــی در کار شــرکت های نــوآور و 
دانش بنیــان اســت و اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه دخالــت 
ــرکت ها  ــودی ش ــالل و ناب ــه اضمح ــت ب ــی در نهای دولت
می انجامــد، تمــام خدماتــی کــه از ســوی ایــن مجموعــه 
انجــام می شــود، در حــد تســهیلگری اســت و نــه 
ــدور در  ــن کری ــن اســاس ای ــر ای ــر از آن. ب ــزی باالت چی
از واســطه های صادراتــی  فعالیت هــای خــود  انجــام 
ــد اســت کــه چــون صــادرات  ــد و معتق اســتفاده می کن
دانش بنیــان نیازمنــد یــک اســتراتژی و برنامه ریــزی 
حســاب شــده  اســت کــه شــرکت های دانش بنیــان 
ــی  ــد تمام ــود نمی توانن ــای موج ــل محدودیت ه ــه دلی ب
ــی  ــای صادرات ــرای اداره فعالیت ه ــاز ب ــورد نی ــع م مناب
خــود را تامیــن کننــد و بــا توجــه بــه نقــش  تاثیرگــذاری 
کــه در رشــد و توســعه تکنولوژیــک کشــورها دارنــد بایــد 
ــند،  ــان باش ــب وکار داخلی ش ــعه کس ــر توس ــز ب متمرک
ــت  ــرکت های مدیری ــی و ش ــطه های صادرات ــور واس حض
صــادرات بهتریــن راه ورود و تثبیــت حضــور در بازارهــای 
ــن  ــع ای ــی مناب ــه تمام ــا ک ــت. از آن ج ــی اس بین الملل
شــرکت های تخصصــی بــه امــر صــادرات تخصیــص 
می یابــد، کاهــش هزینه هــا و صرفه جویــی در زمــان 

ــل توجــه اســت. ــه نحــو چشــمگیری قاب ب
شــرکت های  و  صادراتــی  واســطه های  اســتراتژی 
مدیریــت صــادرات بــه صــورت عمــده در راســتای 
ــن  ــه آن تدوی ــازار، ایجــاد تقاضــا و پاســخ ب شناســایی ب
می شــود کــه بــا انتخــاب بــازار مناســب صادراتــی، 
مناســب  شــرایط  تعریــف  رقابتــی،  قیمت گــذاری 
پرداخــت، بســته بندی مناســب و نیــز توســعه محصــول 
متناســب بــا نیــاز و تقاضــای بــازار و... اجرایــی می شــود. 
ــت  ــرکت های مدیری ــی و ش ــطه های صادرات ــش واس نق
ــی و  ــزون سیاس ــت روزاف ــه رقاب ــه ب ــا توج ــادرات ب ص
اقتصــادی کشــورها، غیــر قابــل انــکار و کامــال تاثیرگــذار 
اســت کــه در کشــورهای توســعه یافته بــه عنــوان 
ــا و  ــتقبال دولت ه ــورد اس ــی م ــی صادرات ــران اصل بازیگ

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــده ق ــرکت های تولیدکنن ــز ش نی

توضیح خدمات
 /http://tesc.ir در ســایت کریــدور صــادرات بــه آدرس
ــت در  ــوان خدم ــه عن ــه ب ــی ک ــی بخش های ــاره تمام درب
نظــر گرفتــه شــده اند، توضیحــات کاملــی ارائه شــده اســت. 
ــی  ــازار بین الملل ــات ب ــاره تحقیق ــال درب ــوان مث ــه عن ب
ــک از  ــه هری ــت: »ورود ب ــده اس ــح داده ش ــن توضی چنی
ــی  ــد دسترس ــی نیازمن ــی و بین الملل ــاي صادرات بازاره
ــدف  ــاي ه ــدون از بازاره ــروز و م ــات ب ــل اطالع و تحلی
ــذاري  ــازار، قیمت گ ــه ب ــن اســتراتژي ورود ب اســت. تدوی
محصــول، تحلیــل رقبــا، بخش بنــدي رقبــا، ارزیابــی 
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سیســتم هاي  همچنیــن  و  مصرف کننــدگان  الگــوي 
فــروش در بــازار هــدف بــراي هریــک از محصــوالت 
تهیــه  اســت.  موفــق  دانش بنیــان جهــت صــادرات 
از  یکــی  بین المللــی  بــازار  تحقیقــات  گزارش هــای 
بهتریــن ابزارهــاي دســتیابی بــه این اطالعــات و همچنین 
تدویــن برنامــه صادراتــی کاراســت. بــه همیــن منظــور و 
ــه  ــا هــدف ورود محصــوالت شــرکت هاي دانش بنیــان ب ب
بازارهــاي صادراتــی جدیــد، بخشــی از هزینه هــاي تهیــه 
ایــن گزارش هــا از طریــق کارگــزاران خبــره ایــن حــوزه 
ــود.« الزم  ــت می ش ــان پرداخ ــرکت هاي دانش بنی ــه ش ب
بــه ذکــر اســت کــه حمایــت کریــدور از هزینه هــاي اخــذ 
ــه  ــاي تهی ــد هزینه ه ــت 70 درص ــت پرداخ ــن خدم ای
ــقف 300  ــا س ــی ت ــازار بین الملل ــات ب ــزارش تحقیق گ
ــن  ــه ای ــه صــورت بالعــوض اســت. البت ــال ب میلیــون ری
ــه الزم  ــود ک ــز می ش ــی نی ــت شــامل تبصره های حمای
اســت متقاضیــان به دقــت تمــام آن هــا را مطالعــه کننــد. 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــه ش ــائلی ک ــر از مس ــی دیگ یک
ــا  ــد، مســئله گواهینامه ه ــا آن مواجهن ــرای صــادرات ب ب
ــا  ــی اســت. اســتانداردهایی کــه ت و اســتانداردهای جهان
زمانــی کــه نداشــته باشــند، بــه هیــچ عنــوان نمی تواننــد 
را  اقــدام کننــد و محصــول خــود  بــرای صــادرات 
در جهــان بــه نمایــش بگذارنــد. بــا وجــود این کــه 
بســیاری از محصــوالت باکیفیــت و دانش بنیــان ایرانــی، 
ــل  ــه دلی ــد، ب ــا را دارن ــن گواهینامه ه ــذ ای ــرایط اخ ش
ــن  ــه ای ــیدن ب ــت، از رس ــای دریاف ــودن هزینه ه ــاال ب ب
ــاره  ــود درب ــادرات، خ ــدور ص ــد. کری ــدف بازمی مانن ه
و  »گواهینامه هــا  می گویــد:  موضــوع  ایــن  اهمیــت 
از مهم تریــن پیش نیازهــاي  تاییدیه هــاي بین المللــی 
از  یکــی  همچنیــن  و  جهانــی  بازارهــاي  بــه  ورود 
ابزارهــاي مهــم در ترغیــب مشــتریان بــه افزایــش 
کارایــی، ایمنــی و کیفیــت محصــوالت اســت. در همیــن 
راســتا و بــا هــدف توانمندســازي شــرکت ها و ورود 
بازارهــاي  بــه  دانش بنیــان  محصــوالت شــرکت هاي 
دریافــت  هزینه هــاي  از  بخشــی  جدیــد،  صادراتــی 
بــراي تســهیل  بین المللــی  تاییدیه هــا و مجوزهــاي 
فراینــد صــادرات توســط مرکــز پرداخــت می شــود. 
ــان،  ــرکت هاي دانش بنی ــت از ش ــب حمای ــز در قال مرک
بخشــی از هزینه هــاي اخــذ مجوزهــا و گواهینامه هــا 
ــام  ــازي، انج ــاوره، پیاده س ــات مش ــه خدم ــامل هزین ش
صــدور  همچنیــن  و  شــرکت  از  خــارج  آزمون هــاي 
ــرار  ــت ق ــورد حمای ــع ذیصــالح را م ــه از مراج گواهینام

می دهــد.« 
طبــق دســتورالعملی کــه در ســامانه ایــن کریــدور 
گواهینامه هــای  انــواع  اخــذ  اســت،  گرفتــه  قــرار 
 )Certificate of Compliance( انطبــاق محصــول
ــتاندارد  ــا )CE Mark(، اس ــول اروپ ــی محص ــا گواه ی
ــا و  ــایر گواهینامه ه ــا س ــیه )GOST( ی ــول روس محص
ــی  ــای صادرات ــاز بازاره ــر نی ــا ب ــول بن ــان های محص نش

هــدف و تاییــد کریــدور مــورد حمایــت قــرار می گیــرد. 
ــا  ــا ت ــت شــامل 50 درصــد کل هزینه ه ــن حمای ــه ای ک
ســقف 800 میلیــون ریــال می شــود. الزم بــه ذکــر 
ــی  ــه در صورت ــد گواهینام ــت از تجدی ــه حمای ــت ک اس
کــه قبــال بــراي آن گواهینامــه حمایــت دریافــت نشــده 
باشــد، مــورد تاییــد اســت. همچنیــن میــزان حمایــت از 
ــول،  ــاق محص ــاي انطب ــد گواهینامه ه ــاي تمدی هزینه ه
گواهــی محصــول اروپــا، اســتاندارد محصــول روســیه یــا 
ــورت  ــول در ص ــان هاي محص ــا و نش ــایر گواهینامه ه س
ــا  ــا ت ــد کل هزینه ه ــی 50 درص ــابقه صادرات ــتن س داش

ــت. ــال اس ــون ری ــقف 100 میلی س
دانش بنیــان  شــرکت های  مبتالبــه  مــوارد  دیگــر  از 
نمایشــگاه های  در  فعالیــت  نداشــتن  بــه  می تــوان 
معتبــری  نمایشــگاه های  کــرد.  اشــاره  بین المللــی 
ــش محصولشــان  ــا نمای ــد ب ــرکت ها در آن بتوانن ــه ش ک
ــاری  ــای تج ــا گروه ه ــی ب ــاالی آن و رایزن ــت ب و کیفی
ــی از  ــد. بخش ــدا کنن ــی پی ــازاری بین الملل ــف، ب مختل
فعالیــت کریــدور در جهــت رفــع ایــن مشــکل بــه برپایی 
ــی  ــم بین الملل ــگاه های مه ــی در نمایش ــای مل پاویون ه
ــن  ــور ای ــاي حض ــی از هزینه ه ــاص دارد و بخش اختص
ــط  ــور توس ــارج از کش ــگاه هاي خ ــرکت ها در نمایش ش
می شــود.  پرداخــت  شــکوفایی  و  نــوآوري  صنــدوق 
اهــداف ایــن کار عبارتنــد از: تقویــت و توانمنــدي برنــد 
ملــی در حــوزه تولیــد محصــوالت بــا فنــاوري بــاال، رصــد 
توســط  معکــوس  مهندســی  و  مشــابه  فناوري هــاي 
ــوالت  ــت محص ــود کیفی ــان، بهب ــرکت هاي دانش بنی ش
تولیــدي بــا فنــاوري بــاال، گســترش ســهم بــازار کاالهــا 
ــاوري  ــا فن ــاي ب ــی کشــور در حوزه ه ــات صادرات و خدم
ــرکت هاي  ــب ش ــراي ورود مناس ــازي ب ــاال و زمینه س ب

دانش بنیــان در بازارهــاي بین المللــی و صــادرات.
ــالم  ــاي اع ــزاري پاویون ه ــز از برگ ــت مرک ــزان حمای می
ــه  ــاخت غرف ــاي س ــد از هزینه ه ــامل 70 درص ــده ش ش
هزینه هــاي  )شــامل  نمایشــگاهی  فضــاي  هزینــه  و 
ــات  ــاري، مالی ــات اجب ــرق، تبلیغ ــگاه، ب ــن نمایش زمی
نــام پاویــون( و  الزامــی ثبــت  و ســایر هزینه هــاي 
ــقف  ــا س ــون ت ــر پاوی ــراي ه ــل ب ــن حمل ونق همچنی
2000 میلیــون ریــال در صــورت عــدم تامیــن ســقف 70 
ــت  ــکوفایی اس ــوآوري و ش ــدوق ن ــمت صن ــد از س درص
و شــرکت هاي منتخــب موظــف بــه تامیــن مابقــی 

هزینه هــاي مرتبــط هســتند.
این هــا تنهــا بخشــی از فعالیت هایــی اســت کــه کریــدور 
ــع  ــتای رف ــاوری در راس ــادل فن ــادرات و تب ــعه ص توس
ــادرات  ــه ص ــان در زمین ــرکت های دانش بنی ــکل ش مش
ــرکت ها  ــن ش ــق ای ــاز رون ــا زمینه س ــد ت ــام می ده انج
و ارزآوری بــرای کشــور باشــد. فعالیت هایــی کــه تــالش 
شــده اســت بــا کمتریــن دخالــت دولتــی و بــا باالتریــن 
ــک  ــب ی ــام جوان ــود و تم ــام ش ــن انج ــت ممک کیفی

ــی اســتاندارد را پوشــش دهــد.  فعالیــت صادرات
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بیش  و  ایستاده  فناوری  انقالب  یک  مرز  در  امروز  جهاِن 
آستانه  در  اینک  است.  تغییر  دیگری دستخوش  زمان  هر  از 
پیشرفت هایی در دانش بشری هستیم که چند سال پیش از 
این، دستمایه داستان های علمی تخیلی بودند. سرعت پیشرفت 
فناوری در باالترین حد خود قرار دارد و به مرزی باورنکردنی 
رسیده است. این تغییر، همه حوزه ها را درنوردیده و دگرگونی 
حاصل از آن، در گستره و پیچیدگی با هیچ یک از آزموده های 
در  و خالقیت،  نوآوری  امروز  نیست.  بشر سنجیدنی  پیشین 
کنار عوامِل تولید سنتی و حتی فراتر از آن ها، تولید کاالها و 
خدمات را به پیش می راند و قدرت اقتصادی کشورها و ملت ها 
را دستخوش تغییر قرار می کند. شاید بتوان انقالب دیجیتال 
این  اصلی  بستر  را  رایانش  به گسترش  رو  و  قدرت عظیم  و 
نانوتکنولوژی،  اما هوش مصنوعی،  تصور کرد  فناوری  جهش 
بیوتکنولوژی و علم مواد نیز ریشه در تحوالتی دارند که آینده 
دنیا را متفاوت از آنچه امروز می بینیم، خواهند کرد. سرعت، 
عمق و به  هم پیوستگی تغییرات فناوری تا حدی است که از آن 

به انقالب صنعتی چهارم یاد می شود.
درآوردن  به گردش  برای  بخار  و  آب  از  اول،  انقالب صنعتی 
موتورها و مکانیزه کردن تولید بهره گرفت. انقالب دوم، انرژی 
الکتریکی را به کارگرفت و سومی ابزار الکترونیکی و فناوری 
اطالعات را در تولید وارد کرد. اینک با انقالب صنعتی چهارم 
فناوری های  تلفیق  آن  اصلی  مشخصه  که  انقالبی  مواجهیم؛ 
دنیای  فیزیک،  بین  مرزهای  که  است  گونه ای  به  مختلف 
انقالب  این  است.  شده  کمرنگ  بسیار  بیولوژی  و  دیجیتال 
نه تنها به مانند انقالب های صنعتی پیشین تولید را تسهیل و 
تسریع می کند، بلکه تحوالت اساسی در ساختار تولید و ثروت 
و سبک زندگی و نیز نوع شکل گیری قدرت های اقتصادی و 
روابط کشورها به  وجود خواهد آورد و می تواند با تنوع بخشی 
به کاالها و به خصوص خدماتی که تولید می شوند، بسیاری از 

روابط اقتصادی را تغییر دهد. سازوکار معمول برای اشتغال و 
کار دستخوش تغییر خواهد شد، روابط کارفرما و کارگر متفاوت 
و  می کند  رخ  دیگر  سیاقی  به  خدمات  جبران  و  بود  خواهد 
عرضه نیروی کار از قواعد جدیدی تبعیت خواهد کرد. بسیاری 
از شغل ها زیر چرخ های این انقالب از بین می روند و جای خود 
را به شغل هایی خواهند داد که الزاما به تخصص و آموزش هایی 
متفاوت از شغل های کنونی، محتاج خواهند بود. حجم عظیمی 
انفجار  از اطالعات تولید و به اشتراک گذاشته خواهد شد و 
دنبال  به  را  توجهی  درخور  پیامدهای  و  ملزومات  اطالعات 

خواهد داشت. 
الزاماِت  آن  از  مهم تر  و  دولت  جایگاه  و  نقش  میانه  این  در 
نهادِی اداره کشور نیز متفاوت خواهد بود. شرایط وقوع انقالب 
را  بزرگی  و  مالحظه  قابل  تهدیدهای  و  فرصت ها  صنعتی، 
فراروی کشورهای مختلف و از جمله جمهوری اسالمی ایران 
قلمداد می شوند  از آن رو فرصت  تغییرات  این  قرار می دهد. 
بردن  بین  از  امکان  جدید  و  پیشرفته  فناوری  کمک  به  که 
وجود  به  سیستماتیک  و  ساختاری  ناکارآمدی های  برخی 
خالی  می توانند جای  بالکچین  تکنولوژی هایی چون  می آید. 
پدید  آن  سازگار  طراحِی  امکان  تاکنون  که  را  نهادها  برخی 
آحاد  و  مصرف کنندگان  رفاه  به  کنند،  فراهم  است،  نیامده 
ایجاد  با  و  دهند  افزایش  را  زندگی  به  امید  بیفزایند،  جامعه 
فراغتی بیشتر، شادمانی را در جامعه گسترش دهند. در سوی 
مقابل، این انقالب صنعتی می تواند به افزایش شکاف طبقاتی 
و نابرابری اقتصادی منجر شود. آنان که سوار بر موج فناوری 
هستند و سررشته نوآوری و خالقیت را در دست دارند، از این 
آموزشی  آنان که  مقابل،  و در  بسیار منتفع می شوند  انقالب 
متناسب با این تغییر خارق العاده ندیده اند یا اشتغال ایشان به 
واسطه این انقالب به خطر می افتد، بسیار متضرر خواهند شد.

بی تردید نخستین گام برای استفاده از منافع و دور ماندن از 



دانش بنیان  شماره سی ویکم اردیبهشت ماه 1398

23

مضرات انقالب صنعتی چهارم، شناخت ابعاد و آثار آن است. 
این انقالب تکنولوژی به هر روی رخ خواهد داد و با سرعتی 
از گذشته به تمام مناطق جهان گسترش پیدا  بسیار بیشتر 
خواهد کرد. از آن جا که راهی برای احتراز نیست، شناختن و 
شناساندن این تغییر بزرگ پیش زمینه ای برای آماده شدن، چه 
برای مردم و چه برای دولت در طراحی سیاست ها خواهد بود.

نخستین تغییر اساسی در شیوه زندگی ما، یعنی گذار از 
جست و جوی غذا به کشاورزی، تقریبا 11 هزار سال پیش 
اتفاق افتاد و اهلی ساختن حیوانات این مسئله را ممکن 
کرد. انقالب کشاورزی، تالش حیوانات را با انسان هایی که 
هدفشان تولید، حمل و نقل و ارتباطات بود، در هم آمیخت. 
در پِی انقالب کشاورزی، شاهد مجموعه ای از انقالب های 
صنعتی بودیم که در ابتدای نیمه دوم قرن 11 آغاز شدند. 
تا حوالی سال 1840  از سال 1760  اول  انقالب صنعتی 
طول کشید. این انقالب که ساخت راه آهن و اختراع ماشین 
بخار باعث و بانی آن بود، سرآغاز تولید ماشینی شد. انقالب 
صنعتی دوم که از اواخر قرن 19 آغاز شد و تا اوایل قرن 
20 طول کشید، تولید انبوهی را ممکن ساخت که ظهور 
الکتریسیته و خط تولید باعث آن شده بود. انقالب صنعتی 
سوم از دهه 60 قرن بیستم آغاز شد. این انقالب معموال 
توسعه  زیرا  می شود،  نامیده  دیجیتال  یا  رایانه  انقالب 
نیمه رساناها، کامپیوترهای بزرگ )دهه 60(، کامپیوترهای 
شخصی )دهه های 70 و 80( و اینترنت )دهه 90( به آن 

سرعت بخشید.
این  داریم.  قرار  چهارم  صنعتی  انقالب  آستانه  در  امروزه 
انقالب از ابتدای قرن حاضر آغاز شده و متکی بر انقالب 
همگان،  دسترس  در  و  همراه  اینترنِت  است.  دیجیتال 
حسگرهای کوچک تر و قدرتمندتِر ارزان و هوش مصنوعی 
هستند.  انقالب  این  مشخصه های  از  ماشین  یادگیری  و 

و  تغییر  را دستخوش  و عصر دیجیتال همه چیز  فناوری 
تحول کرده است. سرعت نوآوری از لحاظ توسعه و اشاعه 
خود، سریع تر از هر زمان دیگری است. تنها بحث سرعت 
مطرح نیست، بلکه درآمدها هم به همان اندازه سرسام آور 
هستند. انقالب صنعتی چهارم سوای سرعت و وسعت، به 
از رشته ها  خاطر هماهنگی و یکپارچگی فزاینده بسیاری 
و اکتشافات مختلف هم بی همتاست. سازمان های بسیاری 
مختلفی  فناوری های  رتبه بندی  به  فهرست هایی  ارائه  با 
پرداخته اند که محرک های انقالب صنعتی چهارم خواهند 
بود. همه تحوالت و فناوری های جدید یک ویژگی کلیدی 
و  شدن  دیجیتالیزه  فراگیر  قدرت  آن ها  دارند:  مشترک 
فناوری اطالعات را اهرم نفوذ خود قرار می دهند. روندهای 
کالن فناوری، چهار نمود اصلی دارند که به خاطر ماهیت 

ملموس خود به آسانی قابل تشخیص هستند.

وسایل نقلیه خودکار
اکنون  اما  دارند  قرار  اخبار  در صدر  راننده  بدون  خودروهای 
وسایل نقلیه خودکار متعدد دیگری ازجمله کامیون ها، پهباد ها، 
هواپیماها و قایق ها نیز وجود دارند. با پیشرفت فناوری هایی 
چون حسگرها و هوش مصنوعی، قابلیت های همه این وسایل 

نقلیه خودکار با سرعت زیادی ارتقا پیدا می کنند. 

چاپگر سه بعدی 
چاپگر سه بعدی که تولید افزایشی نیز نامیده می شود، شامل 
یا  تصویر  از یک  الیه الیه  با چاپ  فیزیکی  ساخت یک شیء 
چاپگرهای  محصوالت  می شود.  دیجیتال  سه بعدی  الگوی 
آینده  در  دارند.  سفارشی سازی  قابلیت  به راحتی  سه بعدی 
چاپگرهای سه بعدی فراگیرتر می شوند تا آن جا که سلول ها و 

اندام های بدن را نیز در بر می گیرند.
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روباتیک پیشرفته
از  امروزه روبات ها در همه بخش ها و برای طیف گسترده ای 
کارها، از کشاورزی دقیق گرفته تا پرستاری، مورد استفاده قرار 
می گیرند. پیشرفت سریع در روباتیک خیلی زود همکاری بین 

انسان ها و ماشین ها را به واقعیتی روزمره بدل می سازد. 

مواد جدید
و سازگار  بازیافت  قابل  مقاوم تر،  مواد جدید در کل سبک تر، 
هستند. مواد هوشمندی که خود را ترمیم و پاکسازی می کنند، 
بازمی گردند،  خود  اولیه  اشکال  به  که  حافظه  دارای  فلزاِت 
سرامیک ها و کریستال هایی که فشار را به انرژی تبدیل می کنند 
کنار  در  کرده اند.  پیدا  مختلفی  کاربردهای  اکنون  غیره،  و 
چهار نمود ملموس و فیزیکی که در باال به آن اشاره شد، باید 
نوآوری های دیجیتال و نوآوری های بیولوژیک را نیز در زمره 
پیشران های انقالب صنعتی چهارم ملحوظ بداریم. اینترنت اشیاء 
یکی از نقاط اصلی اتصال بین کاربردهای فیزیکی و دیجیتالی 
است که انقالب صنعتی چهارم را ممکن ساخته است. انقالب 
دیجیتال، رویکردهای بسیار جدیدی به وجود آورده است که 
شیوه تعامل و همکاری افراد و نهادها را متحول می سازد. برای 
مثال، زنجیره بلوکی یا همان بالکچین یک پروتکل امن است که 
در آن شبکه ای از رایانه ها، درستی و صحت »دفتر توزیع شده« 
یک معامله را قبل از ثبت و تأیید آن به صورت کلی تصدیق 
می کنند. اگر فناوری بالکچین در حال حاضر تنها معامالت مالی 
با واحدهای پولی دیجیتال مانند بیت کوین را  انجام پذیرفته 
ثبت می کند، در آینده نقش دفتر ثبت برای کارهای مختلف 
مانند گواهی تولد و فوت، سند مالکیت، قباله ازدواج، مدارک 
تحصیلی، بیمه نامه ها، رویه ها و آرای پزشکی و اساسا هر نوع 
معامله ای را که بتوان به صورت کد بیان داشت، ایفا خواهند 
کرد. عالوه بر این پلتفرم هایی که فناوری به وجود آورده، امروزه 
آنچه اقتصاد در پی آن است، ممکن ساخته است. این پلتفرم ها 
که با تلفن هوشمند به راحتی مورد استفاده قرار می گیرند، افراد، 
دارایی ها و داده ها را گرد می آورند و شیوه های کامال جدیدی 

برای مصرف کاالها و خدمات به وجود می آورند.

نوآوری ها در حوزه بیولوژیکی 
و به ویژه ژنتیک

افزایش  و  هزینه  در کاهش  اخیر،  در سال های  نوآوری ها  این 
سهولت تعیین توالی ژنتیک و اخیرا در فعالسازی یا اصالح ژن ها 
پیشرفت های قابل مالحظه ای به  دست آمده است. زیست شناسی 
مصنوعی گام بعدی محسوب می شود که با نگارش دی ان ای، 
قابلیت سفارشی سازی ارگانیسم ها را در اختیارمان می گذارد. این 
پیشرفت ها سوای از مسائل اخالقی عمیقی که پیش می آورند، 
نه تنها تاثیری عمیق و مستقیم بر پزشکی، بلکه بر کشاورزی و 

تولید سوخت های بیولوژیک هم خواهند داشت.

اقتصاد جهانی 
انقالب صنعتی چهارم تاثیر شگرفی بر اقتصاد جهانی خواهد 
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جدا  که  است  چندوجهی  و  وسیع  چنان  که  تاثیری  داشت؛ 
کردن یک اثر خاص را از سایر آثار دشوار می سازد. در واقع 
تمام متغیرهای کالنی که می توان تصور کرد - تولید ناخالص 
داخلی، سرمایه گذاری، مصرف، اشتغال، تجارت، تورم و غیره 
- تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. تاثیری که انقالب صنعتی 
چهارم بر رشد اقتصادی خواهد داشت، از طریق بهره وری قابل 
توجه است. در واقع اینک فناوری و ابداع در نقطه عطف قرار 
رشد  و  بهره وری  افزایش چشمگیر  موجب  به زودی  و  داشته 

اقتصادی بیشتر خواهد شد.
به  پرداختن  اقتصادی،  رشد  بر  فناوری  مثبت  تاثیر  وجود  با 
تاثیر منفی احتمالی آن بر بازار کار، دست کم در کوتاه مدت، 
الزم و ضروری است. رشد فناوری ها دو اثر متضاد بر اشتغال 
می گذارند. نخست بر اثر تحول و اتوماسیون ناشی از فناوری، 
سرمایه جایگزین نیروی کار شده و باعث می شود کارگران بیکار 
شوند. دوم، تاثیر اتوماسیون با یک اثر سرمایه سازی همراه است 
که باعث می شود تقاضا برای کاالها و خدمات جدید افزایش 
ایجاد مشاغل، کسب وکارها و حتی صنایع جدید  به  و  یافته 

منتهی شود.
کار،  آینده  و  کار  بازارهای  رشد،  الگوهای  در  تغییرات  ورای 
شواهدی وجود دارد که نشان می دهد فناوری که اساِس انقالب 
صنعتی چهارم را تشکیل می دهد، تاثیر جدی بر نحوه اداره، 
دارد. همچنین تحول،  منابع کسب وکار  تامین  و  سازماندهی 
حاصل کار رقبایی نوپا و نوآور است که با دستیابی به پلتفرم های 
دیجیتال جهانی برای تحقیق، توسعه، بازاریابی، فروش و توزیع، 
ارائه  ارزشی که  قیمت  یا  بهبود کیفیت، سرعت  با  می توانند 
قدیمی  شرکت های  دیگری،  زمان  هر  از  سریع تر  می دهند، 
هم  تقاضا  جانب  در  عمده  تغییرات  بگذارند.  سر  پشت  را 
کسب و کارها را متحول کرده است: افزایش شفافیت، تعامل با 
از  بیش  که   - مصرف کننده  رفتار  جدیِد  الگوهای  و  مشتری 
پیش به دسترسی به شبکه ها و داده های تلفن همراه متکی 
است - شرکت ها را مجبور می کند که شیوه طراحی، بازاریابی 
و عرضه محصوالت و خدمات کنونی و جدید را تطبیق دهند.

ارمغان  به  چهارم  صنعتی  انقالب  که  تحول آفرینی  تغییرات 
را  عمومی  سازمان های  و  نهادها  فعالیت  نحوه  است،  آورده 
بازتعریف می کنند. به ویژه این تغییرات، دولت ها - در سطوح 
منطقه ای، ملی و محلی - را متقاعد می کنند که با نوآوری خود 
و یافتن راه های جدید همکاری با شهروندان و بخش خصوصی 
و  ارتباط کشورها  پیدا کنند. همچنین نحوه  خود، سازگاری 
دولت ها با یکدیگر را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. در نهایت 
انقالب صنعتی چهارم نه تنها چیستی کارهای ما بلکه کیستی 
ما را هم دستخوش تغییر و تحول کرده است. تاثیری که این 
و  بوده  داشت، همه جانبه  فرد خواهد  عنوان  به  ما  بر  انقالب 
هویت ما و بسیاری از وجوه مرتبط با آن، حس حریم خصوصی، 
تصورات افراد از مالکیت، الگوهای مصرف، زمانی که به کار و 
فراغت اختصاص داده می شود، نحوه پیشبرد شغل و بهتر کردن 
مهارت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. این انقالب بر نحوه دیدار 
ما با مردم و شیوه گسترش روابطمان، سلسله مراتبی که بر 

آن ها تکیه داریم و سالمت ما تاثیر می گذارد.
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بالکچین چیست
فناوری بالکچین با استفاده هنرمندانه از رمزنگاری و با توزیع 
و  رایانشی  و  اطالعاتی  منابع  بر  مدیریت  و  نظارت  اختیارات 
امنیتی  مزایای  از  مجموعه ای  تراکنش ها،  تاریخمندسازی 
و کارکردی به وجود آورده است. بالکچین در ابتدا برای ارز 
دیجیتال، بیت کوین، طراحی شد و یک دفتر ثبت عمومی است 
که تمام تراکنش های بیت کوین را از ابتدا تاکنون در خود جای 
داده است و همواره با اضافه شدن بلوک های جدید در حال 
رشد است. بلوک های جدید به صورت زنجیروار و تاریخمند به 
بالکچین اضافه می شوند و هر شخص پس از پیوستن به شبکه، 
یک کپی از آن را به صورت خودکار دریافت می کند. فناوری 
بالکچین در حقیقت یک پایگاه داده توزیع شده از اسناد یا دفتر 
رویدادهای دیجیتال است  یا  تراکنش ها  از همه  کل عمومی 
ایجاد  مشترک  شکل  به  تشکیل دهنده اش  اجزای  توسط  که 
اکثریت  توافق  با  تراکنش در دفتر کلی عمومی  می شود. هر 
بسیاری  اختراعات  تاکنون  می شود.  محقق  سیستم  اجزای 
اعتبارسنجی  چون  وسیعی  حوزه های  در  بالکچین  پایه  بر 
بانکی،  مسائل  بهداشتی،  و  درمانی  مراقبت های  تراکنش ها، 
انتخابات و مسائل اقتصادی به ثبت رسیده است. با توجه به 

ریس ظرفیت های  �ب

ان   ن در ا�ی بالکچ�ی

بالکچینمهمترین
نشانهانقالبچهارم

  حبیب آرین

بالکچین یک فناوری جدید در دنیای دیجیتال و 
بخشی از تحولی است که از آن با انقالب صنعتی 
چهارم یاد می شود. این فناوری می تواند به تغییر 

نقش یا حذف بسیاری از نهادها و سازمان ها بینجامد. 
بالکچین به عنوان فناوری زیرساخت در دامنه 

وسیعی از برنامه های کاربردی مالی و غیرمالی به 
کار می رود. این فناوری در ایران نیز نفوذ پیدا کرده 

است و پیش بینی می شود اثرگذاری بسیاری بر فضای 
اقتصاد ایران و دیگر بستر های فناورانه داشته باشد. 
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ثبت انکارناپذیر اطالعات در دفتر کلی تمامی اجزای شبکه از 
ثبت یک اتفاق دیجیتالی باخبر می شوند و همین امر امکان 
تغییر در اطالعات ورودی را غیرممکن می سازد. این فناوری 
دریچه ای به سوی توسعه اقتصاد دیجیتالی باز و مقایسه پذیر 

در مقابل اقتصاد متمرکز کنونی می گشاید.
»قراردادهای هوشمند« یکی از مهم ترین کاربردهای بالکچین 
رایانه ای  برنامه های  حقیقت  در  هوشمند  قراردادهای  است. 
هستند که می توانند به صورت خودکار قراردادها را عقد کنند. 
دارایی های هوشمند نیز مفهوم تازه دیگری در این عرصه است 
که مالکیت دارایی های فیزیکی و غیر فیزیکی را در یک شبکه 
به اشتراک می گذارد. اطالعات مربوط به تاییدیه تمامی اسناد 
حقوقی، مستندات پزشکی، پرداخت حق سهم تولیدکنندگان 
امور  اسناد رسمی،  اثر هنری در صنعت موسیقی، دفتر  یک 
بیمه، اوراق بهادار و مجوزهای قانونی از جمله مواردی است 
که می توانند در بالکچین به اشتراک گذاشته و نگهداری شوند. 
و  غیرمتمرکز  پیاده سازی  با  بالکچین  فناوری  این  بر  عالوه 
قابلیت های امنیتی، شیوه جدیدی برای سازوکارهای ضد جعل 
انتشار به شمار می آید. می توان تصور کرد که  و رعایت حق 
برندها، تجار و بازارهای تجاری همگی به عنوان بخشی از یک 
شبکه بالکچین باشند و اطالعاتی را ذخیره کنند تا اصلی بودن 
از این فناوری، بخش  با استفاده  کاالها قابل شناسایی باشد. 
تامین کاال در فروشگاه ها برای تشخیص و تایید اعتبار کاالی 
بلکه  ندارند،  نیازی  مرکزی  مرجع  یک  تایید  به  دیگر  خود، 
به سادگی از طریق بالکچین اصالت یک کاال را مورد بررسی 

قرار می دهند.

ایران و مسئله بالکچین
برای  ایران  زمینه ای کافی در  توانمندی های  و  فناورانه  بستر 
حوزه  این  بودن  نوظهور  اما  دارد.  وجود  بالکچین  توسعه 
موجب عدم سرمایه گذاری کافی در ایران شده است. به همین 
فعال هستند.  این حوزه  نیز در  استارت آپ های کمی  منظور 
سابقه کارآفرینی موفق در حوزه بالکچین نیز در ایران به طور 
آزمایشگاه های  از  برخی  ورود  این  وجود  با  نداریم،  مشخص 
پیدا  ورود  بالکچین  به  توسعه  و  تحقیق  حوزه  در  نوآوری 
دیجیتال،  هویت  احراز  دیجیتال،  ارز  حوزه های  کرده اند. 
سالمت، تحقیق و آموزش از بستر هایی هستند که می توانند 
دیجیتال شامل  ارز  یابند. حوزه  بالکچین گسترش  قالب  در 
استخراج ارز دیجیتال، تولید ارز دیجیتال مشترک بین المللی 
ارزهای  به کارگیری  ترویج  همسایه،  کشورهای  و  ایران  بین 
دیجیتال از طریق زیرساخت ها و سرویس های عمومی مانند 
و  کشور  عمومی  سرویس های  تمامی  و  پستی  سرویس های 
تجارت  سامانه های  و  داخل  ساخت  رایانه ای  بازی های  حتی 
عمومی  نهادهای  ظرفیت های  از  استفاده  کاال،  الکترونیک 
غیردولتی برای استفاده از ارزهای دیجیتال در تبادالت درون 
را  موثری  گام های  می توان  همچنین  است.  برون سازمانی  و 
برای تقویت زیست بوم بالکچین و ارزهای دیجیتال ایجاد کرد. 
انتشار بیانیه بانک مرکزی در خصوص ارز های دیجیتال موانع 
قانونی توسعه بالکچین را مرتفع و ابهام در این فضا را برطرف 

می کند. همچنین راه اندازی مراکز شتابدهی با رویکرد شتابدهی 
کسب وکارهای مبتنی بر بستر بالکچین و نیز کسب وکارهای 
توسعه ارزهای دیجیتال را می توان از برنامه های بهبود توسعه 

این بستر دانست.

ارز های دیجیتال 
ارزهای دیجیتال که یکی از پدیده های مهم و جدید حوزه 
فناوری مالی به شمار می روند، ساخته و پرداخته زنجیره های 
با توجه به کارکردهای تسهیل کننده در  بلوکی هستند و 
زمینه پرداخت، مورد توجه کشورها و بازارهای مالی قرار 
گرفته اند. در همین راستا با توجه به اهمیت و رواج گسترده 
ارزهای دیجیتال و زمزمه معامله های محدود بدون نظارت 
ارزهای دیجیتال در داخل کشور و همچنین گمانه زنی هایی 
زمان  در  کشور  اقتصاد  به  دیجیتال  ارز  کمک  بر  مبنی 
ارزهای  قوانین  تدوین  و  سیاستگذاری  موضوع  تحریم، 
دیجیتال را به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. 
اظهارات متضاد مسئوالن در خصوص این پدیده تازه جهانی 
نشان از سردرگمی در مواجهه با این موضوع است. چندی 
پیش سیاست نامه بانک مرکزی درخصوص ارزهای دیجیتال 
با چند ماه تاخیر منتشر شد. این بیانیه را می توان گامی 
مهم برای تعیین تکلیف مشارکت کنندگان در حوزه ارزهای 

دیجیتال تلقی کرد.

مخالفت با پول دیجیتال
ولی اهلل سیف، رئیس سابق بانک مرکزی، در 20 دی ماه سال 
گفته  دیجیتال  ارزهای  در  سرمایه گذاری  درخصوص   96
چراکه  نمی کنم،  توصیه  هموطنان  به  وجه  هیچ  »به  بود: 
سرمایه گذاری پرریسکی است و هیچ کسی هیچ گونه تضمینی 
نمی تواند در این زمینه بدهد. با توجه به باال بودن ریسک این 
موضوع، توصیه این است که برای سرمایه گذاری موارد امن تر 
وجود دارد و قمار و ریسک غیرمنطقی به هیچ وجه به مصلحت 

نیست.«
سیف با تشبیه سرمایه گذاری در این بستر با موسسات غیرمجاز 
در  سپرده گذاری  مثل  را  مختلفی  تجربیات  »مردم  گفت: 
موسسات غیرمجاز دارند که به همین ترتیب درصدهای سود 
باال وعده داده می شد که دیدیم نتوانست استمرار پیدا کند و 

منابع مردم در معرض خطر قرار گرفت.«

نقش مرکز پژوهش ها
محمدرضا پورابراهیمی در تاریخ 23 بهمن 96 اعالم کرد: 
»مرکز پژوهش های مجلس مامور بررسی معایب و محاسن 
بیت کوین شد.« محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون 
موضوع  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی 
ارز  ظرفیت  از  »می توان  گفت:  بیت کوین،  دیجیتال  ارز 
دیجیتال در ظرفیت های کالن ملی بین کشورها استفاده 
بین  مبادالت  در  دیجیتال  ارز  از  استفاده  و  ایجاد  کرد. 
کشورها می تواند با یک رویکرد ملی بین آن ها کمک به 
دور زدن ارز قالب یعنی دالر کند و عملیات اقتصادی بین 
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کشورها را سهل کند. لذا از این منظر این اقدام می تواند 
یک اتفاق جدید در حوزه اقتصادی باشد.«

پذیرش صنعت استخراج
اما شاید بتوان مهم ترین اقدام درخصوص ارزهای دیجیتال را 
که منجر به توسعه این صنعت در ایران شد، پذیرش استخراج 
دبیر شورای  دانست.  عنوان یک صنعت  به  ارزهای دیجیتال 
عالی فضای مجازی از پذیرفته شدن استخراج ارزهای دیجیتال 
زمان  آن  از  اگرچه  داد.  خبر  دولت  توسط  صنعت  عنوان  به 
تاکنون بسیاری از نهادها منتظر ابالغ دیدگاه های بانک مرکزی 
بودند اما بانک مرکزی سرانجام پس از ماه ها سکوت نخستین 
همان  یا  مجازی  ارزهای  حوزه  ضوابط  و  الزامات  پیش نویس 

رمزارزها را منتشر کرد.

مواد پیش نویس
این پیش نویس که در 13 صفحه تدوین شده است، الزامات و 
قواعد مدنظر بانک مرکزی در هفت حوزه را به صورت مستقیم 
مورد توجه قرار می دهد. هفت حوزه ای که در بخش ارزهای 
مجازی ابتدا الزاماتی را برای رمزارزهای جهان روا، عرضه اولیه 
سکه )ICO(، رمزارز خود بانک مرکزی، رمزارزهای منطقه ای 
بیان کرده و سپس در بخش پایانی پیش نویس به بیان الزامات 
عمومی صرافی ها برای فعالیت در این حوزه پرداخته و همچنین 
کیف های پول رمزارزی و فرایند استخراج یا ماینینگ را مورد 

توجه قرار داده است.

رمزارزهای جهان روا
در بخش رمزارزهای جهان روا که در واقع همان ارزهای مجازی 
ندارد،  خاصی  جغرافیایی  محدودیت  تبادلشان  که  هستند 
بانک مرکزی اشاره کرده که امکان پذیرفتن هیچ گونه نقش یا 
مسئولیتی را ندارد. بانک مرکزی در اردیبهشت گذشته استفاده 
اعالم کرده  را ممنوع  مالی  و  پولی  مراکز  ارز دیجیتال در  از 
این  معامله  ممنوعیت  از  منتشر شده  پیش نویس  در  اما  بود 
ارزها خبری نیست. با این حال اشاره شده است که استفاده 
از رمزارزهای جهان روا به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور 
تبادل  و فروش و همچنین  ممنوع است. هر چند که خرید 
آن ها در صرافی ها با رعایت قواعد مشخص مجاز شمرده شده 
است. ضمنا بانک مرکزی قانونگذاری و تعیین ضوابط در بخش 
از حیطه وظایف  را هم خارج  ارزهای سایبری  این  استخراج 

خود برشمرده است.

ساز وکار عرضه و انتشار توکن ها
عرضه  حوزه  الزامات  به  اشاره  با  پیش نویس  دیگر  بخش  در 
اختصارا  یا   Initial coin offering( توکن  سکه/  اولیه 
ICO( استفاده از توکن ها چه باپشتوانه و چه بی پشتوانه )به 
از پشتوانه ریالی  یا همان توکن هایی که  جز توکن های ملی 
برخوردار هستند( به عنوان ابزار پرداخت درون کشور ممنوع 
شده است. انتشار توکن با پشتوانه ریالی نیز تنها در کنترل 
قابل استخراج  این توکن ها  بانک مرکزی قرار دارد.  و اختیار 

نیستند و تبادل آن ها نیز تنها در برخی از بانک ها مجاز شمرده 
می شود.

از  که  توکن هایی  ریال،  جز  به  نیز  توکن  انتشار  مورد  در 
پشتوانه ارزی استفاده می کنند، در انحصار بانک های دارای 
مجوز از بانک مرکزی تعریف شده اند. با این حال توکن با 
پشتوانه طال و سایر فلزات گرانبها پس از اخذ مجوز الزم 
که  توکن هایی  انتشار  مورد  در  است.  شده  شمرده  مجاز 
پشتوانه مالی غیر از ارز یا فلزات گرانبها دارند و همچنین 
توکن های بدون پشتوانه هم بانک مرکزی می گوید که این ها 
تابع  و  بوده  نهاد  این  اختیارات  و  نظارت  حیطه  از  خارج 
قوانین بورس جمهوری اسالمی شمرده می شوند. در نتیجه 
قوانین و الزامات آن هم توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 

با همکاری بانک مرکزی تدوین و ابالغ خواهد شد.

بالکچین و فرش ایرانی 
ایران  خدمات  و  کاال  شماره  گذاری  ملی  مرکز  مدیرعامل 
)ایران کد( از ارائه پروژه هویت بخشی به فرش دستباف ایرانی 
در اجالس جهانی جی اس1 خبر داد و گفت: »به زودی این 
هنر - صنعت ایرانی برای جلوگیری از تولید و فروش فرش های 

تقلبی در بستر بالکچین شناسنامه دار می شود.«
ارائه  از  گذشته  سال  اسفندماه  در  پاریاب  سیدحسین 
سه پروژه هویت بخشی به فرش دستباف ایرانی در بستر 
بالکچین، اصالت کاال و کدینگ خدمات برای نخستین بار 
 )GS1( جی اس1  داد.  خبر  جی اس1  جهانی  اجالس  در 
یک سازمان جهانی غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی 
در  بین المللی  استانداردهای  که  است  ساله   45 سابقه  با 
خصوص مدیریت زنجیره تامین  جهانی را وضع کرده  است؛ 
شعار جی اس1 »زبان جهانی کسب و کار« است و تسهیل 
استانداردهای  می داند.  خود  رسالت  را  جهانی  تجارت 
محسوب  جهان  استانداردهای  پرکاربردترین  جی اس1 

شده و حاصل یک خرد جمعی است.
مدیرعامل ایران کد ادامه داد: »در حال توسعه و راه اندازی 
پلتفرمی هستیم که از طریق آن می توان فرش دستباف 
بهره گیری  با  مهم  این  کرد؛  شناسایی  نخست  گام  در  را 
از آن  انجام شده و پس  از کلیدهای شناسایی جی اس1 
ردیابی این محصول ایرانی امری آسان خواهد بود؛ ردیابی 
به خریدار  تحویل  و  بافت  تا  نقشه  مرحله طراحی  از  که 
از آن جا که شناسایی، ردیابی و نگهداری  انجام می شود. 
ظرافت های  دلیل  به  دستباف  فرش  به  مربوط  اطالعات 
پیچیده و جایگاه ارزشمند خود باید از امنیت قابل توجهی 
با  تا  شد  گرفته  تصمیم  پلتفرم  این  در  باشد،  برخوردار 
استفاده از فناوری روز بالکچین، امنیت اطالعات در سطح 

قابل توجهی حفظ شود. 
پاریاب ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن زیرساخت های الزم، 
دستباف  فرش  به  هویت بخشی  و  کردن  شناسنامه دار  پروژه 
بین المللی  رویداد  بزرگ ترین  در  بالکچین  بستر  در  ایرانی 
تجارت الکترونیکی در ایران که اردیبهشت ماه به میزبانی تهران 

برگزار می شود، رونمایی شود.
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دید یم کند  ارم صنع�ت مشاغل را �ت انقالب �چ

راهحل؛درآمدپایههمگانی
  آریا حبیبی
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افت سهم نیروی کار 
کشورهای  اتفاق  به  قریب  اکثریت  گذشته،  سال  چند  در 
توسعه یافته و همچنین برخی از اقتصادهای رو به رشد مانند 
چین شاهد افِت چشمگیِر سهم نیروی کار در تولید ناخالص 
داخلی بوده اند. نیمی از این کاهش در نتیجه افِت نسبی قیمت 
نوآوری ها  پیشرفت  نتیجه  خود  که  است  سرمایه ای  کاالهای 
را  سرمایه  می کند  وادار  را  شرکت ها  که  می شود  محسوب 
تامین کنندگان سرمایه  نتیجه  در  کنند.  کار  نیروی  جایگزین 
فکری یا فیزیکی، یعنی مخترعان، سرمایه گذاران و سهامداران، 
عمده ذینفعان انقالب صنعتی چهارم را تشکیل می دهند و این 
مسئله شکاف فزاینده در ثروت را بین کسانی که متکی به نیروی 
کار خود هستند و کسانی که مالک سرمایه محسوب می شوند، 
توضیح می دهد. سرخوردگی میان کارگران نیز به همین دلیل 
است؛ کارگرانی که باور دارند درآمد واقعی آن ها ممکن است در 
طول حیات افزایش پیدا نکند و شاید زندگی های فرزندان ایشان 

نیز چندان بهتر از زندگی خود آن ها نباشد. 

جایگزینی سرمایه 
تغییرات  از  برخی  تجاری،  و  اقتصادی  تاثیرات  درباره  بحث 
ساختاری مختلف را برجسته ساخته که تا به امروز به افزایش 
نابرابری کمک کرده اند و شاید با ظهور انقالب صنعتی چهارم، 
بیش از گذشته تشدید شود. روبات ها و الگوریتم ها بیش از هر 
زمان دیگری، سرمایه را جایگزیِن نیروی کار کرده اند و در عین 
حال سرمایه گذاری یا به بیان دقیق تر، ایجاد یک کسب وکار 
کار می چرخد. در  نیروی  مدار  بر  اقتصاد دیجیتال کمتر  در 
مجموعه  از  محدودی  دامنه  سمت  به  کار  بازار  حین،  این 
مهارت های فنی تمایل پیدا کرده و پلتفرم ها و بازارهای دارای 
پاداش های  از ستارگان  تعداد محدودی  به  ارتباطات جهانی 
کالن و هنگفتی می دهند. با وقوع این روند، برندگان کسانی 
الگوهای  ایده ها،  ساختن  فراهم  با  بتوانند  که  بود  خواهند 
اکوسیستم های  در  جدید  خدمات  و  محصوالت  کسب وکار، 
نوآوری محور، حضوری پررنگ داشته باشند و نه کسانی که 
تنها نیروی کار کم مهارت یا سرمایه معمولی فراهم می آورند.

تشدید نابرابری یکی از نگرانی های معطوف به انقالب صنعتی چهارم است. سنجش چالش های 
ناشی از افزایش نابرابری دشوار است، زیرا نوآوری و تحول آفرینی هم به صورت منفی و هم به 

شکل مثبت بر استانداردهای زندگی و رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاثیر خواهد گذاشت. 
مصرف کنندگان از بیشترین منافع برخوردار می شوند. انقالب صنعتی چهارم محصوالت و خدماتی 
را ممکن ساخته است که کارآمدی و بهره وری زندگی های شخصی مصرف کنندگان را تقریبا بدون 

هیچ هزینه ای افزایش می دهد. تاکسی گرفتن، جست و جوی بلیت هواپیما، خرید یک محصول، 
پرداخت غیرنقدی، شنیدن موسیقی یا تماشای یک فیلم، کارهایی هستند که اکنون می توان 

غیرحضوری انجام داد. مزایای فناوری برای همه ما که مصرف کننده هستیم، بی چون و چرا و غیر 
قابل بحث است. اینترنت، تلفن های همراه هوشمند و هزاران برنامه دیگر زندگی ما را راحت تر 

و کال سازنده تر کرده اند. یک وسیله ساده مانند تبلت که برای خواندن، جست و جو در وبگاه ها و 
ارتباطات استفاده می کنیم، از قدرت پردازشی برابر با پنج هزار کامپیوتر شخصی متعلق به 30 

سال پیش برخوردار است، در حالی که هزینه ذخیره سازی اطالعات تقریبا نزدیک به صفر است. 
چالش های ناشی از انقالب صنعتی چهارم بیشتر متوجه طرف عرضه در جهان کار و تولید است.
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درآمد پایه همگانی 
شدن  عمیق  به  اشاره  با  اقتصاددان،  خیرخواهان،  جعفر 
نوسانات در اقتصاد جهانی می گوید: » در طول سال های اخیر 
از میزان ثبات اقتصاد ی کشورها کاسته شده است، یعنی در 
گذشته مشاغل چندان دچار تغییر و تحول نمی شدند و افراد 
می دادند.  ادامه  را  ثابت  روند  یک  زندگی  در  ثابت  با شغلی 
با ورود تکنولوژی های جدید مناسبات گذشته به  اما  اکنون 
و  اینترنتی  مثال کسب وکارهای  عنوان  به  است.  هم خورده 
و  کنند  جذب  را  باالیی  مالی  منابع  می توانند  استارت آپ ها 
اتفاق  این  دهند.  قرار  تهدید  مورد  را  از کسب وکار ها  برخی 
می تواند به وسیله روبات ها برای برخی از مشاغل رخ دهد. این 
تحوالت به محض ورود، به سرعت فراگیر می شوند. همچنین 
تحوالت عظیمی  دور  نه چندان  آینده ای  در  هوش مصنوعی 
دنیا  تفاسیر  این  با  می کند.  ایجاد  اقتصادی  ساختار های  در 
به سرعت به سمت تغییرات عجیب و غریبی پیش می رود.« 

او با اشاره به راه  حل مقابله با این نوسانات می گوید:  »در مقابل 
پایه  درآمد  بر  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  غربی  کشورهای 
همگانی که به همه مردم اختصاص می یابد تاکید کنند. این 
منابع فارغ از وضعیت فقیر و غنی به همگی افراد اختصاص 
می یابد تا تنش های حاصل از تحوالت کاهش یابد. یکی دیگر 
از مزیت های این روش این است که نیاز به شناسایی افراد و 
کنترل بر تخصیص درست این منابع نیست. در این شرایط 
دستگاه های اداری برای خدمات رفاهی حذف می شوند و در 
نهایت هزینه ها برای مدیریت این منابع به حداقل می رسد.« 

بازی برد - برد
جهانی  اقتصاد  در  تحوالت  به  اشاره  با  توسعه  پژوهشگر  این 
می گوید: » به عنوان نمونه در بخش های خاصی از کشورهای 
کانادا و فنالند دو سال است به طور آزمایشی مبلغ ماهانه حدود 
500 تا 1000 دالر که معادل 50 درصد حداقل درآمد های افراد 
است، به عموم افراد پرداخت می شود. این سیاست از آن جایی 
دنبال می شود که احساس شده فاصله طبقاتی در حال عمیق 
شدن است.« او در تشریح این سیاست می گوید: »حتی طبقات 
این  با  نوعی  به  شدند  حاضر  باالیی  درصد  یک  و  هم  پولدار 
سیاست ها سهیم شوند و مالیات بیشتری پرداخت کنند.« او با 
تاکید بر این مسئله که این سیاست در بسیاری از کشور های 
این  گفتم  که  »همان طور  می گوید:   می شود،  دنبال  دیگر 
سیاست مورد توجه بسیاری از کشور ها قرار گرفته و آن را 
مورد بررسی قرار می دهند. به عنوان مثال در هند یا خیلی از 
کشورهای منطقه  شروع به دنبال کردن این سیاست کرده اند. 
این سیاست از آن رو می تواند مناسب باشد که سازمان های 
و بخش  دارد  نشتی  بودجه شان  تا نصف  رفاهی که گاهی 
زیادی از آن صرف هزینه مدیران و کارمندان آن ها می شود، 
حذف می شوند. با این سیاست پیشنهادی، این منابع به طور 
مستقیم نصیب همه افراد جامعه می شود و جلوی نشتی ها 
گرفته می شود. همچنین تا حد زیادی مطمئن می شویم که 
جلوی اعتراضات و ناراحتی های مردمی گرفته شود. به ویژه 
که نوسانات درآمدی خانوارها در آینده به حد وحشتناکی 

زیاد و غیر قابل پیش بینی می شود.«

احتمالشغل
99 درصدبازاریاب های از راه دور

99 درصدتهیه کنندگان صورت های مالیاتی

98 درصدارزیاب های بیمه، خسارت خودرو

98 درصدسرداورها، داورها و دیگر مقامات ورزشی

98 درصدمنشی های حقوقی

مهمانداراِن رستوران ها، 
97 درصدغذاخوری ها و کافی شاپ ها

97 درصددالل های ملک و امالک

97 درصدپیمانکاران مزارع

منشی ها و دستیاران اداری، جز 
96 درصددستیاران حقوقی، پزشکی و اجرایی

94 درصدپیک ها و نامه برها

احتمالشغل

مددکاران سالمت روان 
0/0031 درصدو آسیب اجتماعی

0/0040 درصدطراحان حرکات موزون

0/0042 درصدپزشکان و جراحان

0/0043 درصدروانشناسان

0/0065 درصدمدیران منابع انسانی

0/0070 درصدانسان شناس ها و باستان شناس ها

0/0100 درصدمهندسان معدن و طراحان کشتی

0/0130 درصدمدیران فروش

0/0150 درصدمدیران ارشد اجرایی

مشاغلی که بیشتر از همه در معرض 
مکانیزه شدن قرار دارند

مشاغلی که کمتر از همه در معرض 
مکانیزه شدن قرار دارند
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ان مه سوار قطار انقالب  ا�ی

ارم یم شود؟ �چ

قطارصنعتيشدن
  سیدمیالد اسالم زاده 

از سال 2011 در نشست هانوفر مطرح شد که انقالب چهارم صنعتي 
در راه است. در انقالب هاي قبلي به ترتیب ماشین بخار، الکتریسیته 
و روبات ها بودند که انقالب را ساختند. انقالب نسل چهارم، عرصه اي 
است که دو اتفاق مهم رخ مي دهد. مورد اول سایبرفیزیکال  سیستم ها 
هستند که به زبان ساده بدین معني است که ماشین ها قرار است با هم 
حرف بزنند و به شکل فیزیکي و سایبري با هم تعامل  کنند. موضوع 
دوم اینترنت اشیاست که ابزارآالت به واسطه شبکه در ارتباط با هم قرار 
مي گیرند. در کنار این ها مي توان به بیگ دیتا یا کالن داده ها، واقعیت 
افزوده، واقعیت مجازي، هوش مصنوعي و... اشاره کرد که ارکان انقالب 
چهارم صنعتي را شکل مي دهند. در بعضي تعاریف این موارد تا 26 
تکنولوژي را شامل مي شود. تاروک، یکي از پژوهشگراني است که در 
مطالعات خود نسبت به تکنولوژي از قطار فناوري صحبت مي کند که 
در ایستگاه هایي مي ایستد تا گروهي بر آن سوار شوند. به نظر مي رسد 
این انقالب چهارم تکنولوژي هم یک ایستگاه است که کشورها مي توانند 
از این فرصت استفاده کنند و بر قطار توسعه سوار شوند یا از آن جا 
بمانند. انقالب چهارم صنعتي مورد توجه کشورهاي مختلفي بوده است 
و از این رو هر کس بر این موضوع نامي نهاده است. مثال امریکایي ها 
با عنوان اینترنت صنعتي با آن مواجه شدند، آلماني ها صنعت نسل 
چهارم یا چیني ها نام افق 2025 را بر آن گذاشتند و هرکس به شکلي 
در افق برنامه ریزي خود با آن مواجه شد. از سال 2011 که اشاره شد، 
خیلي ها سعي کردند به این موضوع بپردازند و صنایع خود را با این افق 
بسنجند که در چه نسبتي با این انقالب صنعتي قرار دارند؟ و در مرحله 
اول سعي کردند با این موضوع بدین گونه مواجه شوند که ورود به این 
دوران مرحله به مرحله است یا دفعي و یکباره؟ سپس بحث کردند که 

نقشه راه چگونه است و ما در کدام مرحله از این تحول هستیم.
در ایران هم باید واقع بینانه صحبت کنیم. اقتصاد ما یک اقتصاد در 
حال توسعه است و در 30 اقتصاد اول دنیا قرار داریم و مسیر توسعه 
در حال گسترش است. ما در صنایع نانو و بایو پیشتاز هستیم اما ضلع 
سومي که اقتصاد در آینده دارد و از قضا پایه و قاعده این مثلث هم 
ارزیابي نقش  انجام شده،  بنا بر مطالعاتي که  هست، آي تي است و 
استارت آپ ها در حرکت به صنعت نسل چهار یک موضوع کلیدي است. 
براي بسیاري از شرکت ها صرفه اقتصادي ندارد که وارد سرمایه گذاري 
در یک تکنولوژي شوند، بلکه آن را خریداري مي کنند و با برون سپاري 
آن را کسب مي کنند. در نتیجه استارت آپ ها، موتور محرک و پیشران 
حرکت به سمت فناوري نوین هستند. ما در ایران سه کنفرانس مهم 
داشتیم که با مشارکت اتحادیه اروپا برگزار شد. در این کنفرانس هم 
بحث هاي جدي توسط اساتید دانشگاه و گروه هاي تحقیق و توسعه 
مطرح شد. اما به جز این مورد شاهد هیچ نوع برنامه و افقي در مباحث 
سیاستگذاري کشور نیستیم و در حالي که افق اروپاي 2020 به هوش 
مصنوعي و رمزارزها مي پردازد، ما ساکن هستیم. امروز پنجره باز شده 
است و ما مي توانیم با توجه به زیرساخت ها و فرصت هایي که در اختیار 
داریم سوار آن قطار شویم وگرنه مجبوریم بعد از چند سال، وارد کننده 

محصوالت این انقالب باشیم.
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گردش مالی با نرم افزارهای بومی
را  بیمه  و  مالی  حوزه  نمایشگاه،  این  کار  به  آغاز  در  ستاری 
مثالی برجسته از تحول بزرگی دانست که به مدد شرکت های 
گفت:  ادامه  در  و  است  داده  رخ  استارت آپ ها  و  دانش بنیان 
قابل توجهی،  با رشد  بیمه ای  و  بانکی  »استارت آپ های حوزه 
چهره ای تازه از خدمات این حوزه ها را نمایاند. به طور مثال سال 
گذشته استارت آپ های حوزه فین تک، گردش مالی چندصدهزار 
میلیارد تومانی و چندین میلیارد تومانی روزانه را با نرم افزارهای 

بومی و طراحی شده به دست جوانان خالق مدیریت کردند.«
ستاری از اقبال نهادهای مالی به استارت آپ ها و نوآوری گفت 
و ادامه داد: »بانک ها به دنبال این هستد که فین تک خریداری 
کنند و پا به میدان استارت آپی بگذارند. بدون تردید بانک ها در 
آینده ای نزدیک متحول خواهند شد و شمایل بانکداری آینده با 

آنچه امروز شاهدیم، متفاوت خواهد بود.« 

راه ماندگاری
ستاری با تاکید بر این که تحول جامعه در گروی روی آوردن 
پیشرفت  میدان  در  ماندگاری  رمز  و  استارت آپ ها  نوآوری  به 
سوی  به  زیرساختی  و  فکری  ساختار  »باید  داد:  ادامه  است، 
منتشر  کتاب  یکسری  راستا  همین  در  برود.  نوآوری محوری 
کرده ایم که ایده های نوآورانه و استارت آپی را در تمامی حوزه ها از 
جمله بیمه و بانک در اختیار افراد عالقه مند و مشتاق به راه اندازی 

کسب و کار یا سرمایه گذاری روی این حوزه ها قرار داده است.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری دوام حرکت نهادهای مالی 
از جمله بانک ها را تلفیق با نوآوری کسب و کارهای دانش بنیان 

ن امللیل  ه ب�ی
گ

ایش�
ن
ن � در دوازدمه�ی

نک و بیمه چه گذشت بورس، �ب

»تحول«ارمغان
ارزشمندفینتکها

 نیلوفر منزوی
»شکل و شیوه فین تک ها نگاهمان به بازار مالی و سرمایه را 

دگرگون کرده است.« این را دکتر سورنا ستاری، معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور، در افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه 
بین المللی بورس، بانک و بیمه گفت. نکته ای که بارها در 

صحبت های خود به آن اشاره کرده و اذعان داشته که تنها با 
اعتماد به استارت آپ ها و همکاری نهادها با آن ها این اتفاق 
مبارک رقم خورده است؛ اتفاقی که می تواند نمونه خوبی 
برای همکاری نهادها و سازمان های دولتی و نیمه دولتی با 
استارت آپ های دیگر باشد و تحوالتی مشابه را رقم بزند. 

نمایشگاهی که فین تک ها را دور خود جمع کرده بود، 
صبح دومین روز اردیبهشت ماه رسما کار خود را آغاز 

کرد. در افتتاحیه این نمایشگاه نیز دکتر ستاری و فرهاد 
دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، حضور داشتند. 
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و استارت آپی دانست و گفت: »شرکت های بزرگ نوآوری های 
کوچک  را به خود تزریق کنند تا ضمن توسعه سرمایه رونق 
اشتغال نیروی انسانی به واقعیت نزدیک شود. برای پیروز شدن 
در این میدان باید همراه استارت آپ ها بود که حداقل هفته ای ده 

درصد رشد دارند و می توانند به درآمدهای میلیاردی برسند.«
ستاری تاکید کرد: »باید فرش فعالیت صندوق های سرمایه گذاری 
خطرپذیر بیش از این گسترده شود، زیرا زیست بوم کارآفرینی و 
از  بالنده می شود. حمایت  این شیوه سرمایه گذاری  با  نوآوری 
وام  معنای  به  صرفا  استارت آپی  و  دانش بنیان  کسب وکارهای 
و سرمایه گذاری دولتی نیست، بلکه حضور سرمایه گذار بخش 
خصوصی در این میدان با شناختی خوبی که از خواست جامعه و 

نیاز بازار دارد، موفقیت این حوزه را عینیت می بخشد.«
این که  بیان  با  دانش بنیان  اقتصاد  فرهنگسازی  ستاد  رئیس 
بازیگران سنتی برای ماندگاری و حضور در میدان رقابت باید 
سرمایه گذاری را با یک نگاه تازه آغاز کنند، گفت: »درآمدزایی 
شرکت های  و  استارت آپ ها  تومانی  میلیارد  هزار  چندین 
دانش بنیان، ارمغان سرمایه گذاری در این حوزه است و خوشحالم 
می بینم یکی از شرکت های بزرگ بیمه ای در کارخانه نوآوری 
آزادی حضور دارد و استارت آپ های بیمه را حمایت و هدایت 
می کند.« ستاری همچنین توصیه ای برای فعاالن دانش بنیان و 
استارت آپی داشت و گفت: »همیشه گفته ام اگر به جایی رسیدید 
که مقابل شما ایستادند و با شما مقابله کردند، پیروز شده اید 
و قاعده حوزه سرمایه و بیمه هم این گونه است؛ استارت آپ با 
ایده نوآورانه ای که دارد، از حمایت جامعه بهره می جوید و پیروز 

میدان می شود.«

پرچم برافراشته وی سی ها در فرابورس
و  دانش بنیان  نوآوری  به  دادن  میدان   فرایند  آغاز  به  وی 
استارت آپ ها با عزم جدی دولت اشاره کرد و گفت: »خوشبختانه 
گام  مسیر  این  در  دوازدهم  و  یازدهم  دولت های  کمک  با 
برداشته ایم و االن 4200 شرکت دانش بنیان و بیش از شش هزار 
استارت آپ پرچم اقتصاد دانش بنیان و توانمند از خالقیت نیروی 

انسانی را به اهتزار درآورده اند.«
به گفته رئیس ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال 
تابلوی  در  دانش بنیان  شرکت های  حضور  هوشمندسازی،  و 
بورس اوراق بهادار، پررنگ و فعال است و به همین ترتیب با 
حضور صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر )VC( در فرابورس، 
کسب وکارهای دانش بنیان و استارت آپی، تکیه گاه قابل اطمینانی 

برای حمایت های مالی دارند.
به اعتقاد معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، رشد فزاینده 
کسب و کارهای فین تک حاصل ابتکار و همراهی بانک مرکزی، 
زیست بوم  با  همراهی  برای  نوآورانه  حرکت  یک  از  الگویی 
کارآفرینی و نوآوری است. این که هر روز یک فین تک جدید 
با ایده خالقانه در فضای سرمایه کشور جوشش می کند، حاصل 

وجود یک زیرساخت صحیح است.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان این که خواست جامعه و نوآوری 
استارت آپ ها مسیر موفقیت را نمایان می کند، اظهار کرد: »ما 
خدمات را تا پیش از این گران ارائه می کردیم و آن را هم در 
دسترس قرار نمی دادیم. کاری که استارت آپ ها می کنند این 
است که این راه را سد می کنند و خدمت را در دسترس و ارزان در 
اختیار مردم می گذارند. وقتی این خدمات و محصوالت به آسانی 
در دسترس باشد، رونق اقتصاد و اشتغال هم دست یافتنی است.« 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین به غرفه های 
تازه ترین  با  آشنایی  ضمن  و  رفت  فین استارز  و  فین تک ها 
دستاوردها و خدمات این کسب و کارها، با فعاالن استارت آپی به 

گفت وگو نشست.

حضور پررنگ  استارت آپ های بازار 
سرمایه در فین استارز پالس

چند روز پیش از برگزاری این نمایشگاه، پیش رویداد فین استارز 
صندوق های  مالی،  نهادهای  عامل  مدیران  حضور  با  پالس 
نوآوری،  مراکز  کسب وکار،  فرشتگان  جسورانه،  سرمایه گذاری 
شتابدهنده ها و شرکت های فعال در حوزه تکنولوژی های مالی 
گردهمایی  این  برپایی  از  برگزار شد. هدف  ایران  فرابورس  در 
فراهم آوردن موجبات رشد اکوسیستم فین تک در ایران بیان شد؛ 
فین استارز پالس یکی از حلقه های زنجیره خدمات فین استارز 
حوزه  در  فعال  نوپای  کسب و کارهای  ارتباط  امکان  که  است 
فین تک را با سرمایه گذاران فراهم می کند. امیر هامونی، مدیرعامل 
به  اشاره  با  پالس  استارز  فین  پیش رویداد  در  ایران،  فرابورس 
فعاالن  نظرات  نقطه  انعکاس  به منظور  این گردهمایی  این که 
اکوسیستم نوآوری است، بیان کرد: »فرابورس چند سالی است که 
فعالیت های دانش بنیان را جزو اولویت های خود قرار داده و اخیرا 
معاونت توسعه تکنولوژی نیز به چارت سازمانی فرابورس اضافه 
شده است.« او در ادامه با بیان این که فرابورس در حال حاضر روی 
حوزه هایی همچون کرادفاندینگ، امنیت سایبری، سندباکس و... 
کار می کند، ادامه داد: »اکوسیستم فین تک به قوانین و مقررات 
نیاز دارد حتی در کشورهای اروپایی و امریکایی در سطح دولت 
و حاکمیت اقدامات خوبی در حوزه مقررات انجام شده است. 
امیدوارم امسال حوزه های جدید به ویژه فین تک با قدرت تر مسیر 
برگزاری سابقه  ادامه دهند.« هامونی همچنین درباره  را  خود 
 2019 فاینکس  نمایشگاه  در  فین تک  استارت آپ های  حضور 
گفت: »فین استارز سه سال است که همزمان با نمایشگاه بورس، 
بانک و بیمه با کمک سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می شود. 
امسال نیز رویداد فین استارز پالس را برگزار کردیم تا در آن شاهد 
حضور استارت آپ های حوزه فین تک که بازار پول، بازار سرمایه و 

بازار بیمه را شامل می شود، باشیم.«

زمینه های حضور فین تک ها 
در فین استارز پالس

مدیرعامل فرابورس در تشریح زمینه های حضور استارت آپ ها در 
فاینکس 2019 توضیح داد: »مهم ترین حوزه فعالیت در بحث های 
رگ تک است که همان Regulatory Technology است؛ 
می تواند  و  است  فین تک  در  خاصی  بسیار  حوزه  مسئله  این 
مخاطب و سرمایه گذار خاص خود را داشته باشد. حوزه بعدی 
اینشورتک یا تکنولوژی های مالی بیمه ای است که فین تک هایی 

در حوزه بیمه را شامل می شود.«
مالی  و  پولی  بازارهای  بر ضرورت رفع چالش های  تاکید  با  او 
با تکیه بر ابزارهای نوین درباره حوزه دیگر حضور فعالیت های 
استارت آپی در فین استارز پالس گفت: »یکی از زمینه های مهم 
و قابل توجه، استارت آپ های حوزه بالکچین هستند که البته 
این حوزه ادعایی برای رفع چالش های بازار سرمایه، بازار پول 
بازار بیمه دارد و می تواند جذابیت های خاص خود را برای  یا 
مخاطبان و سرمایه گذاران داشته باشد.« هامونی با بیان اهمیت 
بحث احراز هویت الکترونیکی در شرایط فعلی در جهان بیان 
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کرد: »یکی از چالش های مهم بین المللی چالش KYC یا همان 
احراز هویت الکترونیکی است که در این حوزه نیز زمینه حضور 
استارت آپ هایی که در حوزه امنیت و بحث های KYC و احراز 
هویت کار می کنند فراهم شد. همچنین استارت آپ های فعال 
در حوزه امنیت دیتا و امنیت سایبری نیز در فین استارز پالس 

شرکت کردند.«

ارزهای دیجیتال از حوزه های 
جذاب در فین استارز پالس

مدیرعامل فرابورس حوزه دیگر را حل چالش های بازار پول با 
کرد  عنوان   cryptocurrency یا  دیجیتال  ارزهای  حضور 
و یادآور شد: »اکنون در اغلب کشورها تالش برای شناسایی 
نیز  ما  و  دارد  دیجیتال وجود  ارزهای  در  موجود  ظرفیت های 
برای بهبود فرایندهای پولی  این ظرفیت ها  نیازمند شناسایی 
خود هستیم. ضمن این که نباید از سایر کشورها عقب بمانیم. 
ارزهای  استارت آپ ها بحث  برای حضور  این رو حوزه دیگر  از 
دیجیتال  بود.« هامونی با اشاره به اهمیت توجه به قوانین شرعی 
و فقهی برای ابزارسازی در بورس گفت: »حوزه بعدی شریعه 
تک یا همان تکنولوژی های مبتنی بر شریعت است که می تواند 

مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس را دنبال کند.«
از  دیگر  یکی  را  حسابداری  حوزه  ایران  فرابورس  مدیرعامل 
ادامه داد:  حوزه های جذاب سرمایه گذاری شرکت ها دانست و 
»فین تک هایی در حوزه حسابداری و حسابرسی در این رویداد 
حضور داشتند، چرا که این حوزه ها می توانند برای بازار سرمایه از 
جذابیت باالیی برخوردار باشند و سرمایه گذاران و شرکت ها را به 
خود جذب کنند.« او با تاکید بر اهمیت شکل گیری شرکت های 
سرمایه،  بازار  سرمایه گذاران  کنار  در  سرمایه گذاری  مشاوره 
هم  سرمایه گذاری  مشاوره  حوزه  »استارت آپ های  کرد:  اضافه 
جذابیت های خاص خود را دارند، چرا که این نوع فین تک ها به 
سرمایه گذاران گزینه انتخاب می دهند و همچنین به کسانی که 

معامالت الگوریتمی انجام می دهند کمک می کنند.«
امیر هامونی با تاکید بر ضرورت حفظ سالمت معامالت بیان 
از  پس  و  قبل  سامانه های  معامالتی،  سامانه های  کرد: »حوزه 
معامالت و سامانه های نظارت بر معامالت که بحث کشف تقلب 

در صورت های مالی و... نیز از حوزه های مهم هستند.«

داستان های موفقیت چگونه 
شکل می گیرند؟

مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به تبدیل برخی استارت آپ های 
شرکت کننده در فین استارز سال های گذشته به استارت آپ های 
موفق که مورد توجه شرکت ها و سرمایه گذاران قرار گرفته اند، 
گفت: »در حوزه هایی همچون رگ تک و اینشورتک همواره یکی 
از مهم ترین سرمایه گذاران، ارکان اجرایی بازار سرمایه بوده اند و 
اکنون نیز چنانچه استارت آپ قابل قبولی در این حوزه معرفی 

شود، حاضر به سرمایه گذاری هستند.«
 success او با بیان نمونه هایی از این داستان های موفقیت  یا
اپلیکیشن   »چند  کرد:  بیان  گذشته  سال های  در   stories
بیمه ای که اکنون معروف شده اند، از ابتدا از طریق فین استارز 
فرابورس ایران معرفی شدند و توانستند با جذب سرمایه گذار رشد 
کرده و به این جا برسند و اکنون به عنوان داستان های موفقیت 
فین استارز از آن ها یاد شود.« هامونی نمونه دیگر استارت آپ های 
موفق سال های گذشته را ایجاد سامانه های مربوط به مجامع 

توسط  ابتدا  سامانه ها  »این  گفت:  و  کرده  عنوان  الکترونیکی 
استارت آپ های فین تک در فین استارز معرفی شدند؛ البته امسال 

بورس و فرابورس نیز در این زمینه برنامه هایی داشت.«
سامانه ها  »این  کرد:  بیان  سامانه ها  این  فعالیت  تشریح  در  او 
ساالنه  الکترونیکی  مجامع  همان  که   EAGM عنوان  با 
فیزیکی  مجمع  به  دلیلی  هر  به  که  افرادی  به  شرکت هاست 
دسترسی ندارند امکان می دهد به صورت الکترونیکی وارد مجمع 
شوند و از حق رأی خود استفاده کنند. البته این مجامع می تواند 
در کنار مجامع فیزیکی فعالیت کنند چون این مجامع نمی توانند 
جمع و جایگزین شوند و همواره ضرورت تشکیل هیئت رئیسه 

وجود دارد که شامل سهامداران عمده شرکت هاست.«
فین استارز پالس  این که در  بیان  با  ایران  فرابورس  مدیرعامل 
حوزه های جدیدی معرفی شده است، گفت: »در فین استارز طی 
سال های گذشته بیشتر استارت آپ ها در حوزه مباحث پولی و 
بیمه ای شرکت داشتند و خأل یا حضور کمتر برخی استارت آپ ها 
از جمله استارت آپ های فضای بازار سرمایه را داشتیم؛ اما امسال 
با ثبت نامی که استارت آپ ها در حوزه های مختلف بازار سرمایه 
انجام دادند، شاهد حضور پررنگ تر و فعال تر آن ها در فین استارز 

پالس بودیم.«

استارز آکادمی و آپ استارز دو 
برنامه مهم فین استارز پالس

در بخش برنامه های آموزشی فین استارز پالس با عنوان »استارز 
آکادمی« با هدف تربیت نیروی متخصص در حوزه فین تک و 

کمک به حل چالش های بازار سرمایه برگزار شد.
ارتباط  برای  خصوصی  جلسات  شامل  نیز  استارز«  »آپ 
سرمایه گذاران و سرمایه پذیران بود که از طریق آن موقعیت های 

سرمایه گذاری مناسب به سرمایه گذاران معرفی شد.
فین استارز پس از چهار دوره برگزاری در قالب رویداد نمایشگاهی 
به صورت کامل تر با خدمات متنوع به خدمت رسانی در حوزه 
فین تک پرداخت که این برنامه ها با عنوان فین استارز پالس 

برگزار شد.
الزم به ذکر است که 14 دوره آموزشی تخصصی در برنامه استارز 
آکادمی برگزار  شد. استارز آکادمی در اصل برنامه آموزشی و 
منتورینگ فین استارز پالس بود که امکان کسب دانش و تجربه 
از طریق ارتباط با بزرگان حوزه نوآوری و کارآفرینی را فراهم کرد.

روز  چالش های  و  موضوعات  شامل  آموزشی  دوره های  این 
استارت آپ ها و مباحث فین تکی بود. که این دوره ها عبارت بودند 
از: دوره های آموزشی »ارزشگذاری استارت آپ ها«، »کسب وکارها 
چگونه خلق ارزش می کنند؟«، »فین تک و هوش مصنوعی«، 
هوشمند«،  »سرمایه پذیری   ،»API خدمات  و  بورس  »رایان 
استارت آپ ها«،  متداول  »اشتباهات  بالکچین«،  و  »فین تک 
»نحوه تبدیل فناوری به استارت آپ«، »بیمه و مالیات فین تک ها 
استارت آپ ها«،  سرمایه  جذب  تا  ایده  »از  استارت آپ ها«،  و 
»سرمایه گذاری  استارت آپ ها«،  ویژه  حسابداری  »موضوعات 
مشترک در استارت آپ ها«، »بازاریابی بهینه در استارت آپ« و 

»ایجاد کسب وکار در بستر بالکچین«.
الزم به یادآوری است که دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، 
بانک و بیمه )فاینکس 2019( »مشارکت بیشتر اقتصاد بهتر« 
را شعار امسال خود قرار داده بود و از دوم تا پنجم اردیبهشت 
98 در محل نمایشگاه بین المللی تهران با حضور فین تک ها و 

شرکت های مالی و بیمه ای میزبان مردم بود.
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پرونده



 مریم طالبی
در سالی که گذشت، اقتصاد کشورمان روزهای سختی 
را سپری کرد. افزایش نرخ ارز و بی ثباتی آن و باال رفتن 
نرخ تورم نگرانی هایی را برای مردم و مسئوالن به دنبال 
داشت. در این میان شاید یکی از مهم ترین بخش هایی 

که از این وضعیت تاثیر پذیرفته اند، استارت آپ ها باشند؛ 
استارت آپ هایی که نوپا بودن آن ها سبب شده است 

مقاومت زیادی در برابر تندبادهای اقتصادی نداشته باشند. 
در صفحات پیش رو به سراغ چند تن از مدیران ارشد 

و بنیانگذاران استارت آپ ها رفته ایم تا در یادداشت های 
کوتاهی، درباره وضعیت موجود، نگرششان به سال جدید 
و درخواست هایشان از نهادها برای تسهیل در امور سخن 
گویند. بعضی چنان که انتظار می رفت، نگران بی ثباتی در 
نرخ ها بودند و خواستار تثبیت وضعیت اقتصادی و برخی 

دیگر نیز معتقد بودند توقع از دولت در این روزهای سخت 
چندان بجا به نظر نمی رسد و این خود استارت آپ ها هستند 

که باید با خالقیت خود نه تنها از موانع عبور کنند، بلکه 
برای کشور ارزآوری و رشد اقتصادی داشته باشند. آنچه 

در پی می آید، نشان دهنده تنوع عقاید و نظر فعاالن حوزه 
استارت آپ کشورمان است؛ رنگین کمانی از بیم ها و امیدها.

ان استارت آپ ها چطور  مد�ی

ه یم کنند
گ

به سال 98 ن�

بیموامید
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امید به آینده؛ مهم ترین نیاز 
استارت آپ ها در سال جدید

ایلیا وکیلی/ مشاور ارشد استارت آپ 
ریحون

در  روزها  این  که  چیزی  مهم ترین 
اکوسیستم استارت آپی بیش از هر چیزی نیاز است و امیدوارم 
است.  »امید«  کلیدواژه  باشیم،  شاهدش   98 سال  در  که 
نداشتن امید، تبعات سنگینی دارد که این تبعات نیز روز به 
روز بیشتر می شود. این نداشتن امید است که باعث می شود 
بسیاری از جوانان و نخبگان از کشور مهاجرت کنند، به امید 
این که در کشوری دیگری بتوانند ایده هایشان را عملی سازند.

خأل امید است که باعث می شود سرمایه گذاران، حتی آن هایی 
که ادعای خطرپذیری می کنند، ریسک نکنند یا تقاضاهای 
غیرمنطقی از استارت آپ ها در زمان عقد قرارداد داشته باشند، 

چون نگرانند که پروژه با شکست مواجه شود.
هم  مردم  شود،  احساس  کشور  در  امید  خالی  جای  وقتی 
اشتیاقی برای استفاده از سرویس های جدید و مدرن ندارند. در 
نتیجه در آن شرایط، شکست استارت آپ ها و کسب و کارهای 

نوپا، به ویژه کسب و کارهای فانتزی را شاهد خواهیم بود.
وقتی امید نباشد، پرسنل یک کسب و کار هم آن طور که باید با 
انرژی و کارآمدی تمام کار نمی کنند و در نتیجه بهره وری نیز 
کاهش چشمگیری پیدا می کند. در چنین شرایطی است که 
تعهد به کار در بین نیروهای کار کمرنگ می شود و به تدریج 

کم کاری در محیط کار به یک ارزش تبدیل می شود.
بود  اقتصادی خواهد  اتفاقات، رکود شدید  این  تمام  نتیجه 
که امروزه در آستانه آن قرار داریم. رکود اقتصادی همواره 
و  اجتماعی  مشکالت  اختالس،  بزهکاری،  فقر،  بیکاری،  با 
بسیاری از آسیب های دیگر همراه است که امیدواریم دامنگیر 
کشور ما نشود. بنابراین اگر در سال جدید، امید از دست رفته 
کسب و کارهای کشور، به ویژه در اکوسیستم استارت آپی احیا 

نشود، ممکن است عواقب سنگینی در انتظارمان باشد.

شفافیت در فرایند 
دانش بنیان شدن شرکت ها 

بهروز فتح آبادی/ هم بنیانگذار و مدیر 
توسعه تجاری سامانه همیاب 24

پای  پیش  اساسی  مشکالت  از  یکی 
که  بود  سازمان هایی  در  اداری  بوروکراسی  ما،  استارت آپ 
خودشان ادعای پیشرفته بودن داشتند. برای حل این مشکل 
به نظرم به قرار دادن یک  میز خدمت در دفاتر اپراتور همراه 
اول و رایتل نیاز داریم که مخصوص مراجعه ایده های نوین و 
استارت آپ های سراسر کشور باشد؛ طوری که مستقیم زیر نظر 
معاونت تجاری و تحت نظارت مدیرعامل اپراتور ها مدیریت 

شود.
دومین معضل کاری ما به نحوه فعالیت خود اتاق اصناف کشور 
برمی گردد که فرایند های اداری بسیار کندی دارد؛ در حالی 

که این ارگان می تواند یکی از بهترین نهادها برای کمک به 
از  کامل  اطالعات  داشتن  با  که  باشد؛ طوری  استارت آپ ها 
اصناف مختلف می تواند برای اطالع رسانی یا دادن اطالعات 

این اصناف به استارت آپ ها کمک کند.
همچنین در قسمت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
فرایند دانش بنیان شدن شرکت ها کامال روشن و شفاف نیست 
و در بعضی از استان ها به صورت سلیقه ای این ارزیابی انجام 
می شود. بهترین حالت ایجاد دوره های آموزشی برای مدیران 
استارت آپ ها و مدیران مراکز رشد، آشنایی کامل با فرایند این 

ارزیابی است.
ما با این که در مرکز رشد مستقر هستیم، ولی بزرگ ترین 
معضل این مراکز رشد، نبود آموزش آپدیت در راستای نیاز 
مراکز  این  آموزش های  هنوز  که  طوری  استارت آپ هاست، 
مربوط به پنچ یا شش سال گذشته است و این آموزش ها عمال 

به هیچ دردی نمی خورد.
سامانه همیاب 24 اگر در سال گذشته توانسته بود با اپراتور 
همراه اول به همکاری مشترک دست پیدا کند، در سال 98 
به راحتی می توانست وارد دو کشور افغانستان و عراق بشود، 
ولی متاسفانه فرایند های زمان بر کشور ما فعال این امکان را 
از سامانه گرفته است که امیدواریم حل این مسائل در اولویت 

قرار بگیرد.

هفت خوان مجوز گرفتن 
برای فعالیت استارت آپی

بهزاد رحمانی/ مدیرعامل استارت آپ 
رساگو

استارت آپ رساگو خدمات گفتاردرمانی را 
از راه دور به مخاطبان عرضه می کرد و به نوعی یک مرجع 
بتوانند  تا  به کار گرفته می شد  برای حتی گفتاردرمانگران 
درمانجویانشان را از راه دور آموزش دهند. اما متاسفانه مدتی 

است که رساگو به دالیلی از ادامه کار بازمانده است.
می توانیم  شود،  کمتر  موجود  مشکالت   98 سال  در  اگر 
امیدوار باشیم که دوباره رساگو را برپا کنیم. یکی از این 
مشکالت دریافت مجوزهاست. مسیر دریافت مجوز برای 
بسیاری از فعالیت های استارت آپی، بسیار پیچیده و پر از 
بوروکراسی است. مثال واقعا باعث تعجب است که ما پس 
از یک سال دوندگی، باالخره متوجه نشدیم حیطه ای که 
رساگو فعالیت می کند، مربوط به کدام نهاد است و باید از 

کجا مجوز بگیریم.
سختی های  می شود،  راه اندازی  استارت آپ  یک  وقتی 
زیادی بر سر راهش وجود دارد که بخشی از این سختی ها 
از  پیش  کسی  و  است  ایده  بودن  جدید  و  نو  خاطر  به 
این، پا در این مسیر نگذاشته است. اما مسیری که باید 
در ایران طی شود چندان شفاف نیست، طوری که حتی 
و  زمان بر  مراحل  باید  پرداخت  درگاه  یک  دریافت  برای 

پیچیده ای طی شود.
همان طور که از نام استارت آپ پیداست، کسب و کارهایی 
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و  نیستند  زودبازده  طبیعتا  استارت آپی،  ویژگی های  با 
سودآوری  به  ماه  چند  عرض  در  که  داشت  انتظار  نباید 
برسند. تا زمانی که یک استارت آپ شناخته شود و بتواند 
به درآمدزایی مطلوب برسد، با چالش های مالی مختلفی 
دست و پنجه نرم می کند. بنابراین در این شرایط و برای 
سرپا ماندن آن کسب و کار نوپا از دولت انتظار کمک می رود. 
در واقع کمک های مالی دولت می تواند نجات بخش تعداد 
نبود  خاطر  به  صرفا  که  باشد  استارت آپ هایی  از  زیادی 
دلیل  به  که  همان طور  هستند.  تعطیلی  به  محکوم  پول، 
فعال  رساگو  نفره  دو  تیم  که  بود  مشکالت  همین  وجود 

تعطیل شده است.

خأل قوانین کارآمد در 
اکوسیستم استارت آپی

مدیرعامل  یزدان پرست/  پریسا 
شرکت دانش بنیان آی هوم

و  مالیات  پرسنل،  بیمه  مثل  مواردی 
دیگر  کشورهای  در  که  استارت آپ ها  جانبی  هزینه های 
برای استارت آپ ها نزدیک به صفر است، در ایران به یک 
برای  پیشرفته،  کشورهای  در  است.  شده  تبدیل  معضل 
کند،  شروع  قوی تر  بتواند  استارت آپی  شرکت  این که 
دوشش  از  ابتدایی  سال های  در  را  اضافه  هزینه های  این 
دانش بنیانی  گواهی  است  مدتی  این که  با  برمی دارند. 
مالیاتی  معافیت  هنوز  اما  کرده ایم  دریافت  را  »آی هوم« 
برای ما محقق نشده است. این در حالی است که انتظار 
اقتصاد کشور، دستگاه های  می رود برای کمک به توسعه 

مربوطه به چنین مواردی سریع تر رسیدگی کنند. 
از طرف دیگر نداشتن قوانین مربوط به حوزه استارت آپی، 
اعضای این اکوسیستم را دچار مشکل کرده است و حتی 
این مسئله منجر به انحصارطلبی کمپانی های بزرگ تر نیز 
خواهد شد. بنابراین نیاز است که قوانین به روز و خاصی که 
متعلق به اکوسیستم استارت آپی است، توسط متخصصان 
این حوزه تدوین و تصویب شود تا نیازهای استارت آپ ها 

به درستی تشخیص داده شده و این نیازها رفع شوند.
مدیران استارت آپ ها اغلب جوانانی هستند که تجربه چندانی 
در حوزه کسب و کار ندارند، بهتر است بستر آموزشی توسط 
دولت فراهم شود تا مدیران جوان این حوزه را بیش از امروز، با 

بازار و محیط کسب و کار آشنا کند.
که  است  کشور  امالک  وبسایت  جامع ترین  »آی هوم« 
آگهی های مشاوران امالک کشور را پرزنت می کند. آینده 
ما در شرکت دانش بنیان آی هوم این است که همه ایران 
را پوشش دهیم و درج آگهی امالک در وبسایت را برای 
کارگیری  به  با  بتوانیم  همچنین  و  کنیم  تسهیل  عموم 
راهکارهای نوین و تکنولوژی های به روزتر، شرکت آی هوم 
را ارتقا دهیم. رسیدن به این هدف منوط به فراهم بودن 
بستر رشد و امید به آینده است که امیدواریم در سال 98 

محقق شود.

ثبات قانون؛ نیاز 
ضروری اکوسیستم 

استارت آپی کشور
جمشید عباسپور/ مدیرعامل شرکت 

اینوتک
تعداد زیادی از استارت آپ هایی که شکست می خورند، به دلیل 
تزریق نشدن پول به کسب و کارشان است. در سال 97 بیش 
از 100 مورد با سرمایه گذارها مذاکره داشته ایم که هر بار به 

دالیلی به نتیجه نرسیدیم. 
اولین مشکلی که وجود دارد، این است که تصویر روشنی از 
آینده وجود ندارد. بسیاری از سرمایه گذارها موافقت ابتدایی 
خود را اعالم می کنند اما بعد از مدتی که بررسی هایی انجام 
می دهند، از سرمایه گذاری منصرف می شوند که بارزترین علت 
آن هم غیرقابل پیش بینی بودن آینده وضعیت اقتصادی کشور 

است.
ما انتظار نداریم که دولت مواردی را که خارج از کنترلش 
است، مدیریت کند، اما این انتظار را داریم که وضعیت موجود 
به ثبات نسبی در اقتصاد و قانونمندی برسد. یعنی حتی اگر 
بهبود پیدا نمی کند، تغییر هم نکند تا آینده قابل پیش بینی 

داشته باشیم.
کنیم،  نگاه  ترکیه  مثل  خودمان  نزدیک  کشورهای  به  اگر 
اکوسیستم  این  در  سرمایه گذاری ها  حداقل  که  می بینیم 
از 200، 300 هزار دالر شروع می شود تا به رقم های 500 
بنابراین الزم  میلیون دالر می رسد.  یا حتی یک  هزار دالر 
است که یک تغییر نگرش اساسی بین سرمایه گذاران، به ویژه 
سرمایه گذارانی که از سوی دولت حمایت می شوند، به وجود 

بیاید تا در مسیر استارت آپی درست قدم بردارند. 
چند سال از فعالیت شتابدهنده ها در کشور می گذرد اما در 
حال حاضر شاهدیم که تقریبا با چالش مواجه شده اند. سوال 
این جاست که چرا به فعاالن حوزه استارت آپی آن طور که باید 
رسیدگی نمی شود و با تغییر روزانه قوانین، آینده آن ها تحت 

تاثیر قرار می گیرد و رو به انحطاط می رود؟
و  خارجی  سرمایه های  جذب  در  می تواند  استارت آپ  یک 
بستر  که  است  شرایطی  در  این  کند.  عمل  موفق  ارزآوری 
سرمایه گذاری امنی فراهم شود تا سرمایه گذارهای خارجی 
بتوانند به استارت آپ های ایرانی و فضای حاکم بر اقتصاد ایران 
اعتماد کنند. امیدواریم این بستر در سال 98 به وجود آید و 
سرآغازی برای ورود دوباره سرمایه گذاران خارجی به کشور و 

تزریق ارز به داخل ایران باشد.

تغییر لحظه ای قیمت ها به 
اکوسیستم استارت آپی 

آسیب می زند
ایده پرداز  جنابی/  محمدحسین 

استارت آپ زمبورک
اینترنتی است. تغییر لحظه ای  استارت آپ ما یک فروشگاه 
قیمت محصوالت، باعث شده فروشگاه های اینترنتی آسیب 
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ببینند. از یک طرف با گران شدن قیمت دالر، هزینه های سرور 
و دامنه به شدت افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر خریدها و 
مشتری ها کمتر شده است. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک 
سبد درآمدی مطلوب داشته باشیم، نیاز است چند استارت آپ 
راه اندازی کنیم تا بتوانیم به درآمد معقولی برسیم. با توجه به 
شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی فقط باید صبر کرد تا ببینیم 
قرار است چه اتفاقاتی را شاهد باشیم. از یک طرف اداره مالیات 
چالش هایی را برای ما می تراشد و از طرف دیگر اداره پست 
هم در تحویل مرسوالت چندان مطلوب عمل نمی کند. در 
حال حاضر استارت آپ های خدماتی نسبت به استارت آپ های 

لجستیکی فضای بهتری برای پیشرفت دارند. 
برنامه نویس خوب و نیروی متعهد به سختی پیدا می شود و به 
همین دلیل کسانی که قصد راه اندازی یک پروژه را دارند، باید 
سعی کنند خودشان برنامه نویس باشند یا دانش فنی مطلوبی 
داشته باشند تا بتوانند حداقل یک پایه اصلی پروژه را به عهده 
بگیرند. فروشگاه های اینترنتی بزرگ، بازار را در دست دارند 
و کوچک ترها مثل ما که انتظار داشتیم حمایت هایی را از 
سوی مسئوالن دریافت کنیم، روز به روز کوچک و کوچک تر 
می شوند. در این شرایط باید صبر کنیم تا ببینیم در سال 

آینده، چه اتفاقاتی در انتظار ماست.

آسیب نوسانات ارزی بر 
کسب و کارهای نوپا 

و  هم بنیانگذار  زاهدی فر/  حامد 
خدمات  استارت آپ  فنی  مسئول 

پیام رسانی بی درنگ ابرین
ما در حوزه ای کار می کنیم که زیرمجموعه ای از خدمات ابری 
محسوب می شود و به شرکت ها و سایر کسب و کار ها زیرساخت 
نرم افزاری به صورت خدمت ارائه می کنیم. فکر می کنم امروز در 

کشور ما بیش از هر زمان دیگری بی ثباتی در اقتصاد روی همه 
کسب و کار ها اثر منفی ایجاد کرده و برای من به عنوان دارنده 
ارز به مهم ترین  یک کسب و کار، ثبات اقتصاد و ثبات قیمت 
موضوع و به صورت یک مطالبه درآمده است که امیدوارم در 
سال های آتی برنامه مشخصی اجرا شود و ثبات ارزی در کشور 
به صورت دائمی به وجود آید. در همه جای دنیا یکی از مهم ترین 
و حساس ترین بخش های یک کسب و کار به صورت ارائه خدمت، 
بخش قیمت گذاری و محاسبه تعرفه خدمات و سپس نحوه ایجاد 
صورتحساب و موضوع Billing است. حساسیت و مهم بودن به 
این معنی است که در هیچ کجای دنیا در بین شرکت هایی 
که ارائه دهنده خدمات ابری هستند، تغییر قیمت رخ نمی دهد 
که دلیل آن هم مباحث ریسک، هزینه تمام شده و فایده برای 
مشتری است که به طور کلی کسب و کارها یا به صورت خاص 
مشتریان خدمات ابری را به سمت استفاده از این خدمات سوق 

می دهد.
مثال اگر شما بخواهید کسب و کاری راه اندازی کنید و بین ایجاد 
همه زیرساخت و نیازمندی ها در شرکت خودتان از ابتدا یا 
استفاده از خدمات و پرداخت ماهیانه بر اساس رشد کاربر، 
انتخاب کنید، در موارد بسیاری برای صرفه جویی در هزینه ها 
متمایل  خدمات  از  استفاده  سمت  به  را  شرکت ها  معموال 
می کنید. ارائه دهندگان خدمت ابری بعد از آزمون های مختلف 
روی محصول و سنجش بازار و مشتری و پارامتر های مختلف 
به سطوح قیمتی می رسند که هم بتوانند کسب و کار خود را 
رشد دهند و هم موضوع زمان - هزینه در نهایت از طرف بازار و 
استفاده کننده مورد پذیرش باشد و برای مشتری به صرفه باشد.

به خودی خود در کشور ما راه اندازی کسب و کار سختی های 
بیشتر و به تبعیت از آن، هزینه های بیشتری نسبت به ممالک 
پیشرو دارد که توضیح آن از حوصله این متن خارج است. اما 
این زمانی به معضل تبدیل می شود که شما تعرفه استفاده 
از خدمات خود را برخالف همه دنیا به جای کاهش، افزایش 
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می دهید.اگر کسب و کار های خدمت محور در دنیا را رصد کنید، 
سالیان  طول  در  تعرفه ای  افزایش  هیچ  استثنا  بدون  تقریبا 
مختلف نخواهید دید، اما امروز در کشور ما با وجود تغیرات 
قیمت ارز و عدم وجود ثبات در هزینه ها، شرکت های ارائه دهنده 
خدمت مجبور به افزایش تعرفه سرویس های خود می شوند که 
به خودی خود باعث ایجاد موج بی ثباتی در کسب و کارهای 
وابسته به خود و همین طور لطمه به اعتماد استفاده کنندگان 
از خدمات ابری می شود. امیدواریم در سال جدید برای حل 
این مشکالت، سیاستگذاری های بنیادین و دوراندیشانه صورت 
گیرد. البته مهم تر از تصمیم ها، تضمین اجرای آن ها در آینده 

است تا کسب و کار ها بتوانند به حیات خود ادامه دهند.

حمایت از استارت آپ های 
فعال در شهرستان ها 
در اولویت قرار بگیرد

حمید ضرغامی/ موسس استارت آپ 
اوردرچی، سامانه سفارش آنالین غذا

استارت آپ هایی که در شهرستان شروع به کار می کنند، خیلی 
اوقات اصال دیده نمی شوند و هیچ گونه تسهیالتی به آن ها تعلق 
نمی گیرد، در حالی که انتظار داریم به استارت آپ های فعال در 
شهرستان ها نیز توجه عادالنه ای شود تا انگیزه فعالیت آن ها 
نیز افزایش پیدا کند. معتقدم اگر کمی این استارت آپ های 
فعال در شهرستان ها هم جدی گرفته شوند، کمک بزرگی 
به رشد آن استارت آپ و حتی رشد اقتصادی آن شهر خواهد 
شد. مسئله دوم این است که گاهی شاهدیم یک استارت آپ 
در شهرستان شروع به کار می کند و کلی هزینه و زمان و 
انرژی می گذارد تا در کارش جا بیفتد، اما بعد از مدتی یک 
استارت آپ پولدار و پر از روابط از تهران برای توسعه کار خود 
به شهرستان می آید که این رقابت نابرابر، باعث نابودی آن 

استارت آپ فعال در شهرستان ها می شود. اعتقاد داریم که اگر 
فعالیت استارت آپی در یک شهرستان را به دست بچه های 
همان شهر بسپارند، هم اقتصاد آن مناطق رونق می گیرد و 
هم تعداد بیکاران در آن شهرستان کمتر خواهد شد. این ها 
مواردی است که انتظار داریم دولت در برنامه ریزی های خود 
استارت آپی  اکوسیستم  تا  باشد  داشته  در سال 98 مدنظر 
کشور به شکل متوازنی در همه شهرهای کشور توسعه پیدا 
در  فعال  استارت آپ های  از  اگر حمایت جامعی  قطعا  کند. 
شهرستان ها صورت بگیرد، مسیر توسعه شهرهای کوچک نیز 

هموارتر خواهد شد.

چگونه دولت می تواند از 
استارت آپ ها حمایت کند؟

مدیرعامل  و  بنیانگذار  کبیری/  رضا 
استارت آپ اِسَتت ِسون

درخواست بنده از مسئوالن این است که 
در سال جدید از طریق کانال های مختلف به استارت آپ ها 
کمک کنند تا به وضعیت پایدار برسند و البته سعی کنند 
این کمک ها به دخالت تبدیل نشود، زیرا حتی اگر طبق آنچه 
مرسوم است فقط 10 تا 20 درصد استارت آپ ها طی 10 سال 
آینده به موفقیت دست پیدا کنند، همان ها بازگشت سرمایه 
مادی و معنوی تا ده ها برابر برای کشور خواهند داشت. تعدادی 
از کمک هایی که دولت امکان ارائه به استارت آپ ها را دارد، در 
چند بخش قابل توجه است.  کمک های زیرساختی از جمله 
ارائه سرور، پهنای باند و... در دیتاسنترهای داخل کشور به 
با هزینه کم، یک  یا  رایگان  به صورت  نوپا  استارت آپ های 
نمونه از این حمایت هاست که می تواند از سوی دولت عملیاتی 
شود. همچنین به روزرسانی و اصالح قوانین تجارت با رویکرد 
همگام سازی این قوانین با اصول تجارت مدرن و ارائه راهکار 
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جهت افزایش تعامالت و مبادالت مالی با خارج از کشور نیز 
شکل دیگری از حمایت های دولتی است که این حمایت ها 
نه تنها منجر به ورود سرمایه خارجی به استارت آپ های داخلی 
می شود، بلکه به استارت آپ ها این امکان را می دهد تا بتوانند به 
بازار خارج از ایران هم فکر کنند و ارزآوری برای کشور داشته 
باشند. از سوی دیگر، عدم سهم خواهی ارگان ها، سازمان ها، 
نهادها و شرکت های دولتی و نیمه دولتی از استارت آپ هایی 
که در حال رشد هستند نیز بسیار حائز اهمیت است. مثال 
درخواست صداوسیما از استارت آپ هایی که در زمینه پخش 
ویدئوی آنالین فعالیت دارند یا اعطای سهام به منظور اجازه 
ادامه فعالیت در کشور، از جمله این سهم خواهی هاست که 
باید متوقف شود. ممنوع کردن پرداخت هرگونه وام بانکی 
از  مالی  تامین  به  استارت آپ ها  تشویق  و  استارت آپ ها  به 
طرق صحیح، همچون جذب سرمایه گذار و همچنین خرید 
خدمات یا کاالهای مورد نیاز نهادها و سازمان های دولتی از 
عمدتا چینی  و  خارجی  به جای شرکت های  استارت آپ ها 
یا شرکت هایی که در بخشی از بازار، انحصار ایجاد کرده اند، 
راهکارهای حمایتی دیگری است که دولت می تواند پی بگیرد.

این ها، کم کردن تعداد مجوزها و تسهیل اعطای  بر  عالوه 
مجوزهای ضروری جهت فعالیت استارت آپی، عدم دخالت در 
امور مدیریت استارت آپ ها، حذف قوانین مالیاتی، حقوقی و 
ثبتِی دست وپاگیر که انرژی زیادی از استارت آپ ها در همان 
اوایل فعالیت جدی می گیرد، از جمله درخواست های دیگر ما 

از دولت است که امیدواریم در سال 98 محقق شود.

حمایت از استارت آپ ها نباید 
در قالب وام تعریف شود

اجرایی  مدیر  یزدانیان/  سینا 
استارت آپ تیم کمپ

استارت آپی،  فعاالن  مطالبات  نظرم  به 
به خصوص بنیانگذاران استارت آپ ها را می شود در چند موضوع 

دسته بندی کرد.
اولین موضوع، ارائه خدمات تسهیلگری توسط دولت است. 
این خدمات نباید به هیچ عنوان در قالب وام یا کمک های 
مالی باشد، بلکه این حمایت ها باید در قالب زیرساختی مثل 
فضای استقرار، زیرساخت فنی و سرور، اینترنت ارزان قیمت 
و مواردی از این دست باشد.دومین موضوع این است که به 
نظرم شاید بشود امکانی را فراهم کرد که استارت آپ هایی که 
محصوالت شان بالقوه قابلیت صادرات و ارزآوری دارند، امکان 
معرفی و بررسی پیدا کنند و شرایطی برایشان فراهم بشود تا 

در نمایشگاه های تخصصی بین المللی شرکت کنند.
سوم این که به نظرم کل اکوسیستم استارت آپی باید سعی کند 
بعد از چند سال آزمون و خطا به سمت بلوغ حرکت کند. 
استارت آپ هایی که توانسته اند به رشد برسند، باید برنامه ای 
برای همکاری با استارت آپ های کوچک تر داشته باشند تا به 

رشد آن ها نیز کمک کنند.
چهارم این که به نظرم باید امکانی فراهم بشود تا نمایندگان 
مجلس با اکوسیستم استارت آپی در تعامل باشند و در زمان 
قانون گذاری بتوانند مالحظات اکوسیستم و فعاالن آن را هم 
در نظر بگیرند. البته این موضوع باید از طرف خود فعاالن 

استارت آپی شروع بشود و در این زمینه مطالبه گر باشند.

تهدید حیات استارت آپ ها در 
نبود سرمایه گذاری خطرپذیر

شرکت  مدیرعامل  یغما/  خان  فرزاد 
هم بنیانگذار  چاوک،  فناوری 

استارت آپ تیک تیم و فونیکس
استارت آپ »تیک تیم« در اصل یک دستیار برای برنامه ریزی و 
مدیریت کارهای روزانه است که در سال 96 به عنوان بهترین 
اپلیکیشن کاربردی در ایران شناخته شد. در یکی از پیک های 
جذب کاربر تا 20 هزار کاربر هم داشته ایم اما به خاطر یکسری 
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مشکالت خاص، متاسفانه مدتی است که ُکند عمل می کنیم.
یا  خطرپذیر  واقعا  سرمایه گذاری  نبود  جمله  از  مشکالتی 
شتابدهنده ای که منصفانه کار کند یا سرمایه مطلوبی را در اختیار 
تیم بگذارد، باعث کندی حرکت مجموعه شده است. به طوری که 
در حال حاضر تنها حدود چهار تا پنج هزار کاربر داریم. مهم ترین 
مسئله ای که در حال حاضر در فضای استارت آپی ایران با آن مواجه 
هستیم، جو بی اعتمادی است، طوری که هیچ سرمایه گذاری به 
هیچ استارت آپی نمی تواند اعتماد کند؛ در حالی که اکوسیستم 
استارت آپی کشور به یک مجموعه از سرمایه گذاران خطرپذیری 
نیاز دارد که هم متخصص باشند و هم به استارت آپ ها و آینده ای 
که می توانند رقم بزنند، امیدوار باشند. پروژه »تیک تیم« حدود 
دو سال است که در حال فعالیت است. ما تنها در بستر آی او اس 
و وب می توانیم سرویس ارائه کنیم، چون تنها از این درگاه ها 
می توانیم کسب درآمد داشته باشیم. ولی چون سرمایه گذاری 
وجود نداشته است، مجبوریم که در کنار تیک تیم، کارهای جانبی 
دیگری را هم انجام دهیم تا از پس هزینه ها برآییم. استارت آپ 
فونیکس هم که در حوزه ارزهای دیجیتال فعال است، متاسفانه 
به دلیل عدم شفافیت ارزهای دیجیتال در کشور، رشد چندانی 
نداشته است. از طرفی نیز این حوزه به یکباره با فیلترینگ و منع 
قانونی مواجه شد و از طرف دیگر، نوسانات بازار ارز هم باعث شد 
قسمتی از فونیکس را راکد بگذاریم. با وجود تمام این مشکالت، 
سعی کرده ایم با آموزش یکی، دو ماهه به نیروی انسانی در استان 

کردستان، تاثیر کمبود نیروی انسانی را کمرنگ کنیم.

سرعت توسعه استارت آپ ها 
کند شده است

مدیرعامل  و  بنیانگذار  بحری/  گلرخ 
استارت آپ مهربانه

مهم ترین چیزی که در سال 97 وضعیت 
تاثیر قرار داد، نوسانات ارزی بود که  استارت آپ ها را تحت 

نه تنها استارت آپ ها، بلکه زندگی تمام اقشار مردم را متاثر 
کرد و بسیاری از کسب و کارها را به تعطیلی کشاند. در این 
بین، تعداد زیادی از استارت آپ ها یا شکست خوردند یا ترجیح 
داده اند با سرعت خیلی پایین تر حرکت کنند که استارت آپ 
»مهربانه« هم به عنوان یک کسب و کار اجتماعی و عام المنفعه، 
اقتصادی  رونق   98 سال  در  امیدواریم  همان هاست.  جزو 
مطلوبی را شاهد باشیم تا مردم به قدرت مالی بهتری برسند. 
»مهربانه« تالش می کند تا با کمک و همدلی مردم بتواند 
مشکل افراد نیازمند کمک را حل کند. اما در شرایط موجود، 
مردم توان زیادی برای مشارکت در چنین همدلی هایی ندارند. 
همین مسئله باعث شده است به جای این که همدلی مالی 
مردم باعث رونق یک کسب و کار شود، پروژه هایی اجرا شود که 
تنها مشکالت کوچکی از مردم را حل کند، مثل ارائه سبدهای 
غذایی به نیازمندان. بنابراین ناچاریم پروژه ها را به سمتی سوق 
دهیم که مسائل روزمره آدم ها حل شود، به جای این که به 
حال  در  باشیم.  کرده  کمک  آموزشی  مسائل  در  رشدشان 
حاضر اوضاع اقتصادی کشور در یک حالت بحرانی قرار دارد. 
تا سال گذشته وقتی پای درد دل استارت آپ ها می نشستیم، 
می گفتند دولت شرایطی را مهیا کند که فالن اتفاق تسهیل 
شود، اما امروزه خواسته مردم و استارت آپ ها این است که 
شرایطی به وجود آید تا به موقعیت معمول همیشگی بازگردیم 
و تنها از این بحران فارغ شویم. مشکالت اقتصادی سبب شده 
تا ناامیدی کلیدواژه ای باشد که این روزها زیاد می شنویم. کاش 

در سال 98 امیدواری جای ناامیدی را در قلب ها بگیرد.

چالش دشوار تیم سازی در 
اکوسیستم استارت آپی

استارت آپ  بنیانگذار  اکبری/  محمد 
کاهو، زنبور و گیم میت و سرپرست 

کنترل پروژه شرکت ویتانا 
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شاید تکراری باشد که از اهمیت تیم و کار تیمی در اکوسیستم 
استارت آپی حرف بزنیم. البته درست است که همه فعاالن 
مهم ترین  از  یکی  تیم  می دانند  تئوری  نظر  از  استارت آپی 
مولفه های موفقیت هر استارت آپ است، اما سوال این جاست 
که واقعا استارت آپ ها تا چه حد این حرف را قبول دارند و تا 

چه حد در مقام عمل نیز به کار تیمی اهمیت می دهند؟
در شرایط امروزی که اوضاع بازار کار خوب نیست، کمتر 
درصد  گرفتن  و  استارت آپ ها  پیشرفت  به  کاری  نیروی 
که  روزها  این  همچنین  است.  امیدوار  آینده  در  سود 
دانشجوی دانشگاه ها هم بسیار کم شده و اوضاع اقتصادی 
خوب نیست، هم تیمی پیدا کردن مثل شاخ غول شکستن 
شده است! سوال این جاست که در این شرایط باید چطور 
این است که  راه ها  از  استارت آپی جمع کنید؟ یکی  تیم 
اما  بدهید،  پرورشش  صفر  از  و  بگیرید  کارآموز  احتماال 
تیم خداحافظی  از  کرد،  پیدا  مهارت  وقتی  دارد  احتمال 
کند و برود. یا این که می توانید چندتا دوست از اول با هم 
یک کاری را شروع کنید و همه فعالیت های استارت آپ را 
خودتان پیش ببرید، اما قطعا چند دوست نمی توانند همه 

چیز را بلد باشند و مهارتش را داشته باشند.
در چنین شرایطی، راه بهتر تیم سازی این است که اعضای 
تیم ها را به اشتراک بگذاریم. در واقع بیاییم برای دیگران کار 
انجام بدهیم تا برایمان کار انجام بدهند! ما برایشان بازاریابی 
کنیم و آن ها مثال برایمان سایت و اپلیکیشن طراحی کنند. در 
این مسیر، بهتر است به همدیگر کمک کنیم تا در این اوضاع 
از شکست خیلی از استارت آپ ها به خاطر وجود تیم ضعیف 
جلوگیری کنیم و استارت آپ ها را به موفقیت برسانیم. اگر 
شکست استارت آپ ها زیاد شده است، مقصر ما یعنی اعضای 

تیم های استارت آپی هستیم که همدیگر را تنها گذاشته ایم.

امیدواریم سال آینده، سال 
ثبات اقتصادی باشد

محمدحسین احمدی پژوه/ مدیر اجرایی 
استارت آپ پوشه

یا  مطالبه  مهم ترین  گفت  بتوان  شاید 
آرزوی استارت آپ پوشه برای سال آینده مثل بقیه فعاالن 
سال  در  اقتصادی  ثبات  عادی،  مردم  حتی  و  کسب و کار 
اقتصادی سال  توفان  گرفتن  آرام  با  امیدواریم  است.   98
97 بتوانیم حداقل تصویری در ذهنمان بسازیم که انتهای 
سال 98 به کجا خواهیم  رسید. داشتن سیمایی از آینده 
جدی  کامال  موضوع  استارت آپ،  یک  حیات  تداوم  برای 
است که می تواند همه برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های 
چنین  اگر  دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  نوپا  کسب و کار  یک 
سیمایی از آینده وجود نداشته باشد، امید در اکوسیستم 
استارت آپی کم فروغ می شود و این اکوسیستم دچار افت 

شدید خواهد شد.
ما نیاز به ترسیم آینده ای داریم که بتوانیم با تالش و پشتکار 
به اهداف خود برسیم، اما اگر متغیرهای متعدد و غیرقابل 
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کنترلی پیش روی استارت آپ ها وجود داشته باشد که نگاه 
به آینده را مبهم سازد، در آن صورت نمی توان توقع داشت 
که استقبال از فعالیت در کسب و کارهای نوپا چشمگیر باشد.
آفت دیگر حوزه استارت آپ ها که متاسفانه در حال افزایش 
این  در  تخریب  جنس  از  غیرکارشناسی  نقدهای  است، 
بیشتر در کنار هم  آینده  امیدواریم در سال  حوزه است. 
استارت آپی  اکوسیستم  در  نقد  فرصت  امیدواریم  باشیم. 
برای بهتر شدن فضای کسب و کار و جامعه باشد و نه برای 

تخریب یا دیده شدن.

استارت آپ ها به 
درآمدهای ارزی توجه 
بیشتری داشته باشند

محمد نصری/ مدیرعامل استارت آپ 
مدتور پرس

باشم،  داشته  کسی  از  مطالبه ای  این که  جای  به  من 
می خواهم اکوسیستم استارت آپی را به این موضوع دعوت 
کنم که به درآمد های دالری و ارزی توجه بیشتری داشته 
قرار  اقتصادی در شرایط سختی  نظر  از  ما  باشند. کشور 
متوسط  و  کوچک  و شرکت های  استارت آپ ها  ما  و  دارد 
شرایط سخت  این  در حل  مهمی  نقش آفرینی  می توانیم 
و  اقتصادی  رونق  در  می توانیم  که  طوری  باشیم،  داشته 

ارزآوری کشور نقشی اثرگذار ایفا کنیم. 
مثال مهم ترین اتفاقی که در سال 97 افتاد، افزایش عجیب و 
غریب نرخ دالر بود. حال سوال این جاست که از این افزایش 
نرخ دالر، سهم اکوسیستم استارت آپی چقدر بوده است؟ بی راه 
نیست اگر بگوییم از این افزایش نرخ دالر، فقط گران شدن 
 هاست و دامین و دردسر بیشتر برای تامین مالی و افزایش 
هزینه ها، نصیب استارت آپ های ایرانی شد، چرا که اغلب ما 
فعاالن استارت آپی به این فکر نمی کنیم این تهدیدی را که 
برای اقتصاد ما ایجاد شده است، به یک فرصت تبدیل کنیم. 

باشیم،  از کسی مطالبه داشته  این که  به جای  ما  درواقع 
می کنیم  دعوت  را  استارت آپی  اکوسیستم  فعاالن  همه 
که نیم نگاهی به خارج از مرز های کشور داشته باشند. در 
استارت آپی  هر  اصلی  سیاستگذاری های  از  یکی  حقیقت 
می تواند توجه به این مسئله باشد که ما چطور می توانیم 
کشور های  به  را  سرویس هایمان  و  خدماتمان  کاالیمان، 
همسایه یا سایر کشور های دنیا بفروشیم تا از این طریق، 

درآمدی برحسب دالر و یورو داشته باشیم.
داشته  وجود  استارت آپ ها  بین  در  نگاهی  چنین  اگر 
از شکل یک تهدید  ارزی  باشد، آن گاه تغییرات نوسانات 
و  فعالیت ها  دامنه  نباید  ما  تبدیل خواهد شد.  به فرصت 
خدماتمان را فقط در مرزهای داخل کشور محصور کنیم، 
بلکه با کمی برنامه ریزی، دوراندیشی و تجهیز زیرساخت ها 
می توانیم محصوالت و خدماتمان را به سایر کشورها نیز 
یک  می تواند  بین المللی  نگاه  چنین  داشتن  کنیم.  صادر 

استارت آپ را به موفقیت های بزرگ تری برساند.
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ضرورت توجه به اکوسیستم 
استارت آپی در شهرستان ها

مهدی زیودار/ مدیر مرکز سرمایه گذاری  
استارت آپی زی  وی سی 

من بعد از 16 سال فعالیت مستمر و نسبتا 
پرفشار در فضای مالی و سرمایه گذاری و استارت آپی تهران، اکنون 
به روستایی در گیالن به همراه خانواده مهاجرت کردم. اکوسیستم 
استارت آپی کشور تا حاال توجه زیادی به بخش آی تی داشته است، 
ولی من قصد دارم در گیالن با توجه به پتانسیل های ذاتی اش به 
استارت آپ های سبز - آبی توجه کنم. استارت آپ های سبز - آبی 
به مجموعه ای از رشته فعالیت ها در حوزه »اگری تک«، »اگری 
توریسم«، مدیریت پسماند، محیط زیست و حوزه آب و خاک و 
دریا و جنگل خواهد پرداخت که قاعدتا بسیار حوزه بزرگی خواهد 

بود که البته تمرکز ما در ابتدا روی بخشی از آن هاست.
من در سال 98 بیشتر از هر فردی و هر جایی از خودم 
بیشتر،  تالش  با  بتوانم  امیدوارم  و  داشت  خواهم  مطالبه 
باشم.  داشته  استارت آپی  اکوسیستم  در  خوبی  اثربخشی 
اما یک مطالبه جدی هم از دولت و دستگاه های مرتبط با 
فناوری و نوآوری دارم که به شهرستان ها نگاه خاص تری 
داشته باشند. در شهرستان ها از آن جا که اقتصاد ضعیفی 
نسبت به تهران دارند، سرمایه گذاری در حوزه آموزش و 
ترویج مباحث مرتبط با استارت آپ ها و فناوری )به عنوان 
گام اول شکل گیری اکوسسیتم نوآوری و فناوری( از سوی 
توجه  با  بنابراین  ندارد.  اقتصادی  توجیه  بخش خصوصی 
به شرایط موجود، رشد و ترقی اکوسیستم استارت آپی در 
شهرستان ها سخت است و به همین دلیل، نرخ مهاجرت 

نخبگان شهرستان ها به تهران فزاینده می شود.
نه به خاطر بزرگ بودن و چالش هایی  از نظر من تهران 
کردن  خالی  خاطر  به  بلکه  است،  آورده  وجود  به  که 
تهدیدهای  بزرگ ترین  یکی  به  نخبگان  از  شهرستان ها 

کشور در اکوسیستم استارت آپی تبدیل شده است.
من در مرکز »زی وی سی« در 40 روز پایانی سال 97 یک 
دوره 40 روزه با عنوان چله استارت آپی با سرمایه گذاری 
شخصی خودم با حضور 30 نفر از عالقه مندان در گیالن 
خوبی  خیلی  خروجی های  خوشبختانه  که  کردم  برگزار 
توجه  نیازمند  حرکت ها  این  تداوم  برای  اما  داشتیم 

بیشتری خواهیم بود.

فعاالن استارت آپی 
باید در تدوین قوانین 

نقش داشته باشند
استارت آپ  مدیرعامل  معین/  مهراد 

لوکسین تک
همه  که  مشکالتی  بر  عالوه  سخت افزاری  استارت آپ های 
استارت آپ های حوزه آی تی با آن مواجه هستند، مشکالتی 
در قسمت تولید سخت افزار های الکترونیک هم دارند. مثال 
الکترونیکی  اولیه و قطعات  ما در حوزه واردات برخی مواد 

با مشکل جدی مواجه هستیم. ما به جز تولید سخت افزار، 
باید نرم افزار هایی هم برای استفاده از این سخت افزار ها توسعه 
مطرح جهانی  از سرویس های  از خیلی  استفاده  اما  بدهیم، 
برای شرکت های ایرانی ممکن نیست و اگر هم ممکن باشد، 
همیشه ترس قطع دسترسی این سرویس ها وجود دارد. هنوز 
از قطع سرورهای ما که در سرویس »دیجیتال اوشن« بود دو 
ماه نگذشته بود که شرکت اپل تمامی الیسنس های مربوط 
اپلیکیشن آی او اس  و  باطل کرد  را  ایرانی  اپلیکیشن های  به 

لوکسین تک هم قربانی شد.
تولید و توسعه یک محصول در سطح  همچنین طراحی، 
کیفیت جهانی، احتیاج به نیروی انسانی در سطح جهانی 
دارد. بسیاری از توسعه دهندگان و برنامه نویسان درجه یک 
و همین طور طراحان الکترونیک، از کشور خارج شده اند و 
فارغ التحصیالن دانشگاه ها هم فاصله زیادی با کار واقعی در 
صنعت دارند. پیدا کردن نیروی انسانی خوب نه فقط چالش 
ما، بلکه چالش همه استارت آپ هایی است که دغدغه ارائه 

محصول باکیفیت دارند.
متاسفانه با این که بحث استارت آپ ها داغ است و همه جا 
از اهمیت استارت آپ ها در آینده اقتصادی ایران حرف زده 
می شود، طرح هایی که در این زمینه به تصویب می رسند، در 
زندگی استارت آپ ها تا امروز نقش چندانی نداشته اند. به نظر 
من اشکال اصلی آن، قانونگذاری برای استارت آپ ها توسط 
افرادی خارج از این اکوسیستم است. باید کسانی که از نزدیک 
با استارت آپ ها سروکار دارند هم تاثیری در این قوانین داشته 
باشند. ولی با همه این ها نباید منکر زحمات بسیاری شد 
که خیلی از عزیزان دلسوز برای رشد اکوسیستم استارت آپی 
می کشند. از سوی دیگر معتقدم اگر مردم به محصول ایرانی 
اعتماد کنند، گره بسیاری از مشکالت اقتصادی ایران با بها 

دادن به جنس ایرانی باز خواهد شد.

پایداری اقتصادی، 
رونق بخش اکوسیستم 

استارت آپی
میالد جهاندار/ مدیرعامل استارت آپ 

باهمتا
سال 97 از لحاظ اقتصادی برای بسیاری از کسب و کارها 
مهم ترین  از  یکی  که  بود  دشواری  و  سخت  سال 
شدیدی  رکود  و  اقتصادی  ناپایداری  هم  آن  علت های 
و  موجود  شرایط  به  توجه  با  هستیم.  شاهدش  که  است 
مهم ترین  می شنویم،  درباره سال 98  که  پیش بینی هایی 
این است  استارت آپی دارند  مطالبه ای که کسب و کارهای 
که در سطح کالن، حاکمیت و دولت از تصدی گری در این 
بازار و بخش خصوصی  حوزه کنار برود و اجازه دهد که 
کارها را در دست بگیرند؛ طوری که در یک فضای رقابتی 

فعالیت کنند و بتوانند کسب و کار خود را پیش ببرند.
است  راهکار  و  درخواست  یک  کالن  نگاه  در  مسئله  این 
اقدامات جدی شکل  نیاز است  و برای عملیاتی شدن آن 
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لَخت  بدنه  بگیرد. کوچک شدن دولت که در حال حاضر 
این  برای  خوبی  شروع  می تواند  دارد،  وسیعی  ناکارآمد  و 
اقتصادی  پایداری  به  اجرای خصوصی سازی  باشد.  مسئله 
به  ما  اقتصاد  وقتی  کرد.  خواهد  زیادی  کمک  هم  کشور 
سمت پایداری برود، کسب و کارها هم بهتر رونق می گیرند. 
این پایداری اقتصادی در همه حوزه ها نیز نمود پیدا می کند. 
زیرساخت هایی مثل ثبات قیمت ارز که نیاز هر کسب و کاری 
است تا بحث هایی مثل رفع فیلترینگ و اصالح قانونگذاری 

در سال آینده می تواند به رونق کسب وکارها کمک کند.

ضرورت تسهیل 
فرایند راه اندازی 

کسب و کارهای نوپا
ناصر غانم زاده/ مدیرعامل استارت آپ 
سرمایه گذاری  شرکت  مدیر  و  نیُو 

جسورانه اُپاتان
سال  برای  استارت آپی،  اکوسیستم  فعال  یک  عنوان  به 
داریم  انتظار  فقط  ندارم.  دولت  از  خاصی  مطالبه   98
نداشته  مداخله  استارت آپ ها  امور  در  می تواند  تا  دولت 
به  دولت   98 سال  در  امیدواریم  که  درخواستی  باشد. 
اداره  و  راه اندازی  فرایند  تسهیل  کند،  ویژه ای  توجه  آن 
تسهیل  جمله  از  زیربنایی  صورت  به  نوپا  کسب و کارهای 
اتفاق  باید  که  است  ثبت  فرایند  و  بیمه ای  مالیاتی،  امور 
اگرچه  است.  ُکند  فرایندها  این  هم اکنون  زیرا  بیفتد، 
این موارد کم و بیش به صورت تبصره ای و موضعی رفع 

شده اند اما هیچ گاه به طور زیربنایی حل نشده اند.
که  است  این  کرد،  فکر  آن  به  باید   98 سال  برای  آنچه 
سال آینده، سال بسیار سختی به ویژه برای کسب و کارهای 
باید  بنابراین  بود.  خواهد  استارت آپ ها  و  دانش  پایه  بر 
خیلی جدی تر از پیش کار کرد. دیگر نمی توانیم در سال 
سراغ  به  باید  بلکه  باشیم،  داشته  فانتزی  کسب و کار   98
را رفع  نیازهای جدی مخاطب  برویم که  کسب و کارهایی 
واقعی  ارزش  مشتری هایمان  برای  بتوانیم  باید  می کند. 
ایجاد کنیم. در این که سال سختی را پیش رو داریم حرفی 
نیست، اما نباید امیدمان را از دست بدهیم، چراکه شالوده 
با  همواره  که  است  درست  است.  امید  استارت آپ  یک 
چالش های زیادی روبه رو بوده ایم اما با امید به ادامه مسیر 
این را  البته  است که توانسته ایم بر چالش ها غلبه کنیم. 
هم نباید فراموش کرد که دولت هم باید جدی تر به وضع 
نابسامان اقتصاد کشور رسیدگی کند، وگرنه با این وضع 
موجود، تنها رکودمان افزایش پیدا می کند، نه اکوسیستم 
استارت آپی کشور. همچنین قانون تجارت جدید که چند 
اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  انتظار  در  است  سالی 
که  چرا  دارد،  اجرا  و  تصویب  برای  رایزنی  به  نیاز  است، 
کسب و کارهای  شکل گیری  روند  در  می تواند  قانون  این 
جدید، تسهیلگر خوبی باشد، طوری که امید داریم با این 
قانون جدید، بوروکراسی های اداری و سختگیری های ریز 

دارد،  استارت آپ ها وجود  توسعه  در مسیر  که  و درشتی 
کمرنگ تر شوند.

بوروکراسی های زاید، چالش 
پیش روی استارت آپ ها

علیرضا ذوالفقاری/ مدیرعامل شرکت 
امالک  هوشمند  )سامانه  »کیلید« 

کشور مبتنی بر هوش مصنوعی(
شرکت های  و  استارت آپ ها  از  امروزه  که  حمایت هایی 
شرکت های  است.  محدود  متاسفانه  می شود  دانش بنیان 
صنعتی با بوروکراسی های اداری بسیار کمتری نسبت به 
استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان مواجه هستند. مثال 
شرکت »کیلیک« با 80 نفر نیروی انسانی و اشتغال زایی 
مطلوبی که داشته است، برای دریافت تسهیالت باید زمان 

زیادی را صرف کند.
ــدان  ــور چن ــر در کش ــرمایه گذاری خطرپذی ــرد س رویک
بــارز نیســت. ســودآوری شــرکت های دانش بنیــان و 
اســتارت آپ ها کمــی دیربــازده اســت و متاســفانه فرهنــگ 
پذیــرش ایــن نکتــه هنــوز بیــن ســرمایه گذارهای کشــور 
مــا جــا نیفتــاده اســت. در واقــع ظرفیت هــای آینــده آن 
ــن  ــد و ســنجید کــه ای ــد دی شــرکت و کســب وکار را بای

ــد. ــاق رخ نمی ده اتف
استارت آپ  یک  روی  وقتی  خارجی  وی سی های 
را  شرکت  آن  سالگی   20 آینده  می کنند،  سرمایه گذاری 
مختلفی  پارامترهای  و  کسب وکاری  مدل  با  و  می بینند 
که در نظر می گیرند، معتقدند 20 سال بعد، آن شرکت 
رویکردهای  داشتن  بنابراین  می شود.  همه گیر  و  جهانی 
بلندمدت در مورد کسب وکارهای نوپا، پارامتر مهمی است 

که باید بین سرمایه گذاران پذیرفته شود.
ــژه در  ــل توســعه شــرکت های اســتارت آپی به وی ــه دلی ب
حــوزه تکنولــوژی و فنــاوری اطالعــات، نیــاز بــه نیــروی 
ــود.  ــس می ش ــش ح ــش از پی ــم بی ــر ه ــانی ماه انس
حتــی شــاید نیــروی انســانی زیــادی وجود داشــته باشــد 
ــه موضــوع »فرهنــگ کار« چنــدان  ــا در دانشــگاه ها ب ام
ــن  ــال 98 ای ــم در س ــه امیدواری ــود ک ــه نمی ش پرداخت
ــی اســت کــه در  ــن در حال ــدد. ای ــه تحقــق بپیون ــر ب ام
دانشــگاه های خــارج از کشــور، شــرکت های مختلــف در 
ــی  ــه زمان ــد، در نتیج ــزار می کنن ــگاه ها کارگاه برگ دانش
ــازار و  ــا ب ــل می شــود، ب ــک دانشــجو فارغ التحصی ــه ی ک

فضــای کار کامــال آشناســت.
ایران خیلی سطحی  بحث کارآموزی هم در دانشگاه های 
گرفته می شود، در حالی که توسعه منابع انسانی منوط به 
البته خوِد شرکت ها  که  است  کارآموزی  دوره های  همین 
ولی  کنند،  سرمایه گذاری  بخش  این  در  می توانند  هم 
ظرفیتش را ندارند. چون عالوه بر این که هزینه R&D را 
می دهند، هزینه توسعه منابع انسانی را هم باید پرداخت 
کامال  نیز  زمینه  این  در  دولت  حمایت  نتیجه  در  کنند. 

احساس می شود.
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 ترانه رجبیان

ندانه ن غذا و یک روش هو�ش مسئهل دورر�ی

هیچچیزنبایددورریختهشود

دایره مینا
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»اغلب افراد از این که بدانند نیمی از کل هدررفت غذا در منازل رخ 
می دهد - در مقایسه با 5 درصد هدررفت در سطح خرده فروشی ها - 
حسابی شگفت زده می شوند.« این ها را ساشا سلستیال - وان، یکی 
از بنیانگذاران اپلیکشین اشتراک گذاری غذای اولیو )Olio( می گوید 
که در امریکا به دنیا آمده و کسب و کارش را در انگلستان به راه 
انداخته است. »هر خانواده به طور متوسط 800 پوند غذا را نمی تواند 
مصرف کند و در طول سال دور می ریزد. یعنی در مجموع چیزی 
معادل 15 میلیارد پوند در سال! و اگر بخواهیم روی این زخم نمک 
بپاشیم، باید اضافه کنم که فقط در انگلستان 8/4 میلیون نفر در فقر 
غذایی زندگی می کنند.« سلستیال - وان و شریک تجاری او، تلسا 
کالرک، اولیو را در در سال 2015 راه انداختند و آن را از یک ابتکار 
محلی در شمال لندن به شرکتی تبدیل کردند که در حال حاضر در 
46 کشور دنیا حضور و 900 هزار کاربر دارد. کار کردن با این نرم افزار 
بسیار ساده است: کاربران از مواد غذایی که می خواهند دور بریزند، 
عکس می گیرند و آن را روی اپلیکیشن اولیو به اشتراک می گذارند. 
در نتیجه همسایه ها یک پیام اعالن شخصی سازی شده دریافت 
می کنند و می توانند هر کدام از مواد غذایی یا هر بخش از غذا را 
که می خواهند، درخواست کنند. زمان گرفتن بسته غذایی از طریق 
پیام های خصوصی در اپلیکیشن هماهنگ می شود و آن طور که 
صاحبان اولیو می گویند 50 درصد از همه غذاهایی که در لیستشان 
روی این اپلیکیشن به اشتراک گذاشته می شود، ظرف دو ساعت 
بعدی مورد درخواست و سفارش قرار می گیرد. سلستیال - وان 
و کالرک در سال 2002 در دوره MBAs در دانشگاه استنفورد و 
در دانشکده تجارت با هم آشنا شدند. هر دو آن ها در خانواده های 
کشاورز رشد کرده بوند.. کالرک دختر یک کشاورز بود که می دید 
و وقتی  روزانه یک سوم دسترنج خانواده اش دور ریخته می شود 
از سوئیس به انگلستان بازگشت و در حالی که هیچ کسی را پیدا 
نمی کرد که بخواهد اضافه غذایش را با او شریک شود، ایده اولیو 

به ذهنش رسید.
ایوا به دنیا آمده و  سلستیال - وان در یک جامعه روستایی در 
بزرگ ترین فرزند در میان شش خواهر و برادر است که آن ها را 
هیپی های کارآفرین صدا می زند. و اسم دومش، اسم قانونی است که 
توسط پدر و مادری انتخاب شده که از همان سنین کودکی به او یاد 

داده اند که هیچ چیز نباید دور ریخته شود.
او می گوید: »مادر مجبور بود به طرز باورنکردنی فرز و زرنگ باشد 
تا بتواند نیازهای ما را تامین کند. من خاطرات زیادی از همراهی 
مادرم در ماموریت هایش در اطراف شهر دارم. ما با هم به خانه هایی 
می رفتیم که خراب شده بودند و از میان خرابه ها چوب و وسایل 
توالت جمع می کردیم؛ هر چیزی که می شد دوباره از آن استفاده 

کرد یا فروخت.«
درست پیش از تولد شاسا، خانواده او کسب و کار خودشان را برای 
فروش گیاهان دارویی و ادویه های مختلف به دوستان و اقوامشان راه 
انداختند. در نهایت این تجارت به موفقیت رسید ولی او می گوید 
که در نیمه اول کودکی اش »احساس فقر« می کرده، در حالی که 
لباس نو یا اسباب بازی یک استثنای کمیاب در خانواده شان بوده 
است. او پیش از 13 سال تجربه کار کردن در شرکت های جهانی 
مانند مورگان استنلی، مکینزی و امریکن اکسپرس، وارد مدرسه 
تجارت شد. اما چنین تجربه هایی از دنیای هیپی وار او بسیار دور بود 
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و این مسئله مادرش را آن قدر ناراحت می کرد که وقتی ساشا اولین 
شغلش را در یک بانک سرمایه گذاری به دست آورد، به گریه افتاد. 
سپس نامزد سلستیال - وان در سال 2005 در کمبریج پذیرفته 
شد و این زوج تصمیم گرفتند با هم به انگلستان نقل مکان کنند. 
نه کالرک و نه سلستیال - وان، هیچ کدام در زمینه تکنولوژی 
اپلیکیشن های تلفن همراه تجربه ای نداشتند. سلستیال - وان درباره 
این دوره توضیح می دهد: »ما خیلی خوش شانس بودیم که توانستیم 
متخصصانی را در زمینه تکنولوژی پیدا کنیم که هدف ما را باور 
داشتند و کمکمان کردند که این اپلیکیشن را بسازیم. ما همچنین 
یک تیم استثنائی از دولوپرها )توسعه دهنده ها( در اختیار داشتیم.« 
آن ها شرکتشان را با هزار پوندی که از پس اندازشان برداشته بودند، 
آغاز کردند: »آن چیزی که باعث رشد اولیو شد، یک جامعه در حال 
رشد شامل کاربران، داوطلبان و بیش از 300 کسب و کار دیگر بود که 
هر هفته باقیمانده غذایشان را اهدا می کردند.« در ماه دسامبر اولیو 
موفق به کسب جایزه از کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل 
متحد شد که در هلند برگزار می شد. این جایزه درواقع به منظور به 
رسمیت شناختن پتانسیل های این اپلیکیشن برای کمک به کاهش 

اثرات تغییرات اقلیمی به اولیو اهدا شد.
او ادامه می دهد: »موفقیت های روزافزون اپلیکیشن ما با تغییر در 
نگرش های اجتماعی همراه شد. زمانی که ما اولیو را راه انداختیم، 
تغییرات زیادی در زمینه آگاهی های عمومی و سیاسی در زمینه 
مشکل بی رویه ضایعات غذایی به وجود آمده است. مسئله پالستیک 
هم به شدت در مرکز توجه قرار دارد. و این پیام که حرکت های 
کوچک می تواند منجر به تغییرات بزرگ شود، بیشتر در میان 
مصرف کنندگان نمود پیدا کرده و مردم به دنبال رسیدن به سبک 

زندگی پایدارتری هستند.«
اگرچه منتقدان می گویند یک اپلیکیشن ساده نمی تواند در این 
زمینه کار چندانی انجام دهد. مسئله ضایعات غذایی مشکل به شدت 
بزرگی است که روز به روز بدتر می شود، به طوری که هر ثانیه 
66 تن غذا دور ریخته شده و پیش بینی می شود که این رقم در 
برابر شود. هدررفت غذای خانگی یک مشکل  سال 2030 سه 
اساسی است اما ضایعات قابل توجهی در صنایع غذایی و بخش های 
مهمانداری هم وجود دارد. تخمین زده می شود که در هر سال در 
انگلستان یک میلیارد ظرف غذا در رستوران ها، بارها، هتل ها و... 
به هدر می رود. همچنین اولیو از نظر ماهیت به تعداد مناسبی از 
کاربران فعال نیاز دارند که بتوانند به راحتی خودشان را به یکدیگر 
برسانند. بنابراین اولیو در حال حاضر به شهرها محدود شده اما 
سلستیال - وان می گوید این اپلیکیشن در حال نفوذ به شهرهای 
کوچک تر است. اما سرمایه گذاران همچنان به این پروژه توجه دارند. 
این شرکت تاکنون موفق به جذب سرمایه ای معادل 6/25 میلیون 
پوند از سرمایه گذاران فرشته و ونچرکپتال ها شده است. و آن طور که 
سلستیال - وان می گوید تا امروز 1/2 میلیون بسته غذایی در میان 

کاربران اولیو به اشتراک گذاشته شده است.
او اضافه می کند که برخالف شغل قبلی اش در بانک، مادرش 
و  است  خوشحال  می دهد  انجام  دخترش  که  کاری  از  امروز 
احساس غرور می کند: »اولیو به شکل های مختلف به من کمک 
کرد که این دایره را کامل کنم و به ریشه ها و ارزش هایی بازگردم 

که با آن ها بزرگ شده ام.«
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فرصت درنگ



هشت جنبه لکیدی همم 

نت اشیا در این�ت

 سیمین اسپید کار

پلتفرممناسبو
ویژگیهایآن
در فرهنگ چینی، هشت خوش یمن ترین عدد به 

حساب می آید، زیرا تلفظ هشت »ba« بسیار شبیه 
به »fa« به نظر می رسد؛ کلمه ای که که برای توصیف 
رونق، سرمایه و ثروت به کار می رود. هشت همچنین 
یک عدد مبارک برای اینترنت است زیرا اگر مایل به 
استفاده از اینترنت اشیا برای نوآوری باشید، هشت 
جنبه کلیدی وجود دارند که واقعا پراهمیت هستند.
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یک؛ پلتفرم اینترنت اشیا 
بــه منظــور بهره گیــری حداکثــری از  اینترنت اشــیا، ضروری 
اســت مطمئــن شــوید پلتفــرم اینترنــت اشــیای کســب وکار 
شــما می توانــد بــه هر دســتگاه، سنســور یــا ماشــینی در هر 
شــبکه ای متصــل شــود. همچنیــن بایــد بتوانــد انتخاب های 
انعطاف پذیــر قابــل پیاده ســازی SaaS، PaaS )بــه صــورت 
در محــل، حاشــیه یــا دورگــه( ارائــه دهــد. عــالوه بــر ایــن، 
بایــد ســطح کــد پاییــن داشــته باشــد و آمــاده بــرای آینــده 
 ،API ــت ــازمانی، مدیری ــام س ــای ادغ ــاس راهکاره ــر اس ب
تجزیــه و تحلیــل پیش بینی گــر و یادگیــری ماشــین و 

همچنیــن فراینــد کســب وکار و مدیریــت ســود باشــد.

دو؛ باز و مستقل
بــرای جلوگیــری از قفــل شــدن فروشــندگان و تضمیــن 
ــاز  ــی ب ــدازه کاف ــه ان ــد مســتقل و ب ــرم بای ــده، پلتف آین
باشــد تــا بتــوان بــا آنچــه کــه امــروز در دســترس اســت 
و آنچــه کــه احتمــاال فــردا بــه دســت می آیــد، کار کــرد.

سه؛ آغاز سریع و پشتیبانی 
از اینترنت اشیا

کســب وکارها بایــد بتواننــد در عــرض چنــد دقیقــه ثبــت 
ــک  ــود ی ــد. وج ــل کنن ــود را متص ــتگاه های خ ــام و دس ن
ــن،  ــتفاده قوانی ــم و اس ــرای تنظی ــان ب ــرل آس ــل کنت پن
اتصــال بــه اپ هــای کلیــدی و بهــره بــردن ســریع از مزایای 
اینترنــت اشــیا ضــروری اســت. همچنین بایــد بتــوان در هر 
زمــان یــک حســاب آزمایشــی رایــگان در کالود ایجــاد کرد.

چهار؛ معماری منظم و وجود 
اینترنت اشیا در حاشیه ها

کســب وکارهایی کــه قصــد دارنــد بیشــترین بهــره 
یــک  بــه  ببرنــد،  اشــیا  اینترنــت  راهکارهــای  از  را 
ــدازه کافــی  ــه ان ــد کــه ب معمــاری توزیع شــده نیــاز دارن
ــاز چرخــش و  ــان نی ــد در زم ــر باشــد و بتوان انعطاف پذی
ــته  ــود داش ــکان وج ــن ام ــد ای ــد. بای ــته باش دوران داش
باشــد کــه در مراکــز داده و در دســتگاه های لبــه ای 
ــی  ــد اطالعات ــود و بای ــرا ش ــازک« اج ــا »ن ــم« ی »ضخی
ــازی  ــرفته و خودکار س ــای پیش ــام تحلیل ه ــرای انج را ب
ــکار  ــد. راه ــته باش ــا داش ــدی در لبه ه ــخ های کلی پاس
ــر  ــت و تغیی ــه مدیری ــادر ب ــد ق ــز بای ــیا نی ــت اش اینترن
ــان  ــل در زم ــه و تحلی ــا و تجزی ــه ای، مدل ه ــای لب اپ ه
ــه  ــادر ب ــه ق ــی ک ــن معن ــه ای ــد باشــند. ب اجــرای فراین
ســاخت و تســت برنامه هــا بــه صــورت مرکــزی هســتید 
و ســپس آن هــا را بــا فشــار یــک دگمــه بــه جایــی کــه 

ــد. ــل کنی ــاز اســت، منتق ــا نی ــه آن ه ب
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پنج؛ یک پلتفرم با امکان 
بازبرند شدن برای او ای ام 

)تولیدکننده اصلی تجهیزات(
ظرفیت هــای  تمــام  از  بخواهیــد  اســت  ممکــن 
مشــتریان  بــرای  بازاریابــی  بــرای  اشــیا  اینترنــت 
ــرای  ــی را ب ــرعت اپ های ــه س ــد و ب ــتفاده کنی ــود اس خ
ــد.  ــای از پیــش بســته بندی شــده توســعه دهی راهکاره
معمــاری بــرای  می توانــد  به آســانی  کــه   پلتفرمــی 

ــی  ــه اختصاص ــای جداگان ــا نمونه ه  multi-tenant ی
در محــل یــا در کالود گســترش یابــد، بســیار پراهمیــت 

ــد. ــاب می آی ــه حس ب

شش؛ متدولوژی رایگان 
و ابزار طراحی زمان

کســب وکار نیــاز بــه ابزارهــای اثبــات شــده بــرای کمــک 
ــای  ــت دارایی ه ــزی و مدیری ــازی، برنامه ری ــه مدل س ب
ــرای  ــع ب ــک مخــزن مناب ــالوه ی ــه ع IT و  OT دارد، ب

ــیرها. ــا و مس ــته های کاری، فراینده ــتیبانی از بس پش

هفت؛ فناوری پیشرو در بازار
بــرای حفــظ آرامــش، کســب وکار بایــد بــه دنبــال 
ــر  ــران برت ــط تحلیلگ ــا توس ــه نه تنه ــد ک ــی باش پلتفرم
بلکــه توســط مجموعــه وســیعی از مشــتریان راضــی بــه 
ــود. ــناخته می ش ــمیت ش ــه رس ــرو ب ــک پیش ــوان ی عن

هشت؛ همکاری های استراتژیک
ــزرگ  ــتم ب ــک اکوسیس ــد ی ــما بای ــرم ش ــده پلتف ارائه دهن
از شــرکای اســتراتژیک در سراســرSI هــا، VARهــا و 
ــته  ــار داش ــاوری در اختی ــخت افزار و فن ــدگان س تامین کنن
باشــد. ایــن شــرکا می تواننــد فواصــل گسســته را پــر کنند و 
هرگونــه الزامــات خــاص و ویــژه مــورد نیــاز شــما را در مــورد 
پلتفــرم ایجــاد و برطــرف ســازند. در بــازار امــروز، بســیاری از 
شــرکت ها تقاضــا بــرای راهکارهــای اینترنــت اشــیا تجربــه 
کرده انــد تــا بتواننــد قــدرت رقابــت خــود را حفــظ کننــد. 
ــه یــک چیــز  در واقــع، اینترنــت اشــیا به ســرعت تبدیــل ب
خــوب یــا یــک جهــت مثبــت می شــود، امــا بخــش حیاتــی 
نــوآوری هــر ســازمان، بررســی وضعیــت آینــده و ابزارهــای 
در دســترس بــرای رشــد اســت. بــرای رســیدن بــه موفقیت، 
کســب وکار بایــد زمانــی را بــه بررســی گزینه هــای خــود در 
اینترنــت اشــیا اختصــاص دهــد و راهــی را بیابــد تــا تمامــی 
ــردن  ــدا ک ــت، پی ــوند. در نهای ــه ش ــر گرفت ــا در نظ جنبه ه
یــک راه حــل آســان، ســریع و مقیاس پذیــر، مزایــای زیــادی 
ــازمان ها  ــه س ــی آورد و ب ــراه م ــه هم ــب وکار ب ــرای کس را ب

کمــک می کنــد تــا در رقابــت باقــی بماننــد.
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ند نت اشیا در خانه های هو�ش این�ت

شبیهبهفیلمهایعلمی-تخیلی
 رویا اسپید کار
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اگــر وضعیــت کنونــی را تجزیــه و تحلیــل کنیــم، 
خواهیــم دیــد اینترنــت اشــیا رایج تریــن واژه بــرای 
ــزاران  ــا و ه ــت. صده ــای کامپیوترهاس ــان دنی متخصص
شــرکت بین المللــی و چنــد ملیتــی از اســتارت آپ ها تــا 
ــر ایــن تکنولــوژی متمرکــز  غول هــای جهــان فنــاوری ب
شــده اند تــا محصــوالت و خدمــات خــود را بهبــود 
بخشــند. واضــح اســت کــه اینترنــت اشــیا در هــر جنبــه 

ــد.  ــوذ می کن ــا نف ــی م از زندگ
ــا را  ــترده ای از مزای ــازه گس ــن ب ــیا همچنی ــت اش اینترن
ــداد  ــروزه تع ــراه دارد. ام ــه هم ــا ب ــای م ــرای خانه ه ب
ــیا در  ــت اش ــه اینترن ــز ب ــی مجه ــوازم خانگ ــادی ل زی
کارکــرد  می تــوان  تقریبــا  و  دارنــد  وجــود  بــازار 
کمــک  بــا  خانــه  در  را  هوشــمندی  دســتگاه  هــر 
ــدر  ــت. چق ــرل داش ــت کنت ــمند تح ــی های هوش  گوش

باحال! 
در این جــا نگاهــی داریــم بــه برخــی از مهم تریــن 
جنبه هــای اثرگــذاری اینترنــت اشــیا بــر وضعیــت درون 

خانه هــای هوشــمند.

امنیت باالتر و هوشمندتر
را  خانه هــا  ایمنــی  اشــیا  اینترنــت  سیســتم های 
ــک  ــی در ی ــت. وقت ــاخته اس ــر س ــمندتر و دقیق ت هوش
جلســه کاری شــرکت می کنیــم یــا بــرای تماشــای 
ــن  ــم، ای ــه اســتادیوم می روی ــه ب ــورد عالق ــم م ــازی تی ب
امــکان وجــود دارد تــا از آنچــه درون خانــه رخ می دهــد، 
ــی  ــن دســتگاه هایی به راحت اطــالع داشــته باشــیم. چنی
ــد و  ــای مشــکوک را شناســایی کنن ــد فعالیت ه می توانن

ــد.  ــر اطــالع دهن ــه کارب از راه دور ب
ــای  ــوال در دوربین ه ــمند معم ــورهای هوش ــن سنس ای
ــا نصــب  ــل درب و پنجره ه ــای درب، قف نظــارت، زنگ ه
ــزات  ــن تجهی ــک ای ــا کم ــد ب ــما می توانی ــوند. ش می ش
آنچــه را کــه در هــر لحظــه در داخــل خانــه شــما اتفــاق 
ــن  ــه تلف ــوال ب ــی معم ــن اپ های ــد. چنی ــد، ببینی می افت
هوشــمند یــا تبلــت شــما متصــل می شــوند یــا از 
طریــق پیــام کوتــاه، ایمیــل یــا حتــی تمــاس تلفنــی بــه 

می کننــد. اطالع رســانی  صاحب خانــه 

وسایل خانگی اتوماتیک
ــروع  ــاز ش ــتگاه قهوه س ــوید و دس ــدار می ش ــواب بی از خ
ــه شــما می کنــد و  ــه دم کــردن نوشــیدنی مــورد عالق ب
ــما  ــر ش ــورد نظ ــال م ــده روی کان ــن ش ــون روش تلویزی
ــه؟  ــد، ن ــگفت انگیر می آی ــر ش ــه نظ ــرد. ب ــرار می گی ق
ــا اجــاق  ــن باشــید کــه آی ــاز نیســت نگــران ای دیگــر نی
گاز را خامــوش کرده ایــد و یــا اتــو را از بــرق کشــیده اید. 
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ــما  ــمند ش ــتگاه های هوش ــه دس ــی ب ــوازم خانگ ــام ل تم
ــادی  ــارج از روال ع ــی خ ــر اتفاق ــوند و اگ ــل می ش متص
ــا  ــام ی ــک پی ــیله ی ــه وس ــد، ب ــایل رخ ده ــرد وس کارک

ــع خواهیــد شــد.  تمــاس تلفنــی مطل
ــئله  ــن مس ــت اولی ــن اس ــی ممک ــه ایمن ــی ک در حال
ــرای  ــک ب ــال اتوماتی ــزات کام ــد از تجهی ــد، می توانی باش
راحتــی بیشــتر هــم اســتفاده کنیــد؛ تصــور کنیــد 
وســایل آشــپزخانه غــذا را بــدون نیــاز بــه حضــور 
ــود  ــزر خ ــال و فری ــال یخچ ــا مث ــد ی ــاده کنن ــما آم ش
بــه خــود درجــه حــرارت را تنظیــم کننــد تــا اطمینــان 
ــد، ماشــین  ــازه می مان ــز ت ــه چی ــه هم حاصــل شــود ک
ــاز را  ــورد نی ــوینده و آب م ــواد ش ــم م ــویی حج لباسش
بــرای شســتن لباس هــا تنظیــم و کیفیــت رنــگ و 
ــن  ــام ای ــوان تم ــد. می ت ــظ  کن ــا را حف ــاختار آن ه س
ــت  ــه دس ــه را ب ــر روزان ــی وقت گی ــک ول ــای کوچ کاره
مهم تــر  مســائل  بــر  و  ســپرد  خــودکار   تکنولــوژی 

متمرکز شد.

بهره  وری انرژی
دســتگاه های اینترنــت اشــیا می تواننــد بــه افــراد کمــک 
کننــد تــا بــه گونــه ای موثــر مصــرف انــرژی را مدیریــت 
ترموســتات  از  می تــوان  مثــال  عنــوان  بــه  کننــد. 
ــاق  ــرارت ات ــم درجــه ح ــرای تنظی ــزی ب ــل برنامه ری قاب

ــد.  اســتفاده کنی
ــرارت  ــه ح ــد درج ــی می توان ــمند حت ــتات هوش ترموس
مناســب را بــر اســاس شــرایط و ســاختار محیــط 
بهتریــن  و  بگیــرد  یــاد  قبلــی  برنامه ریزی هــای  و 
ــر ایــن، بســیاری  تنظیمــات را پیشــنهاد دهــد. عــالوه ب
ــتم  ــمند و سیس ــای هوش ــد چراغ ه ــر مانن ــوازم دیگ ل
مدیریــت آب هوشــمند نیــز بــرای کاهــش مصــرف 

ــد. ــود دارن ــرژی وج ان

نتیجه گیری
ــم، در  ــذت می بری ــتنش ل ــروز از داش ــه ام ــوژی ک تکنول
ــر علمــی تخیلــی دیــده  گذشــته فقــط در فیلم  هــای ژان
می شــدند. رشــد ســریع فنــاوری و دقیق تــر و بهتــر 
شــدن زندگــی شــگفت انگیز اســت . بــا ایــن حــال، 
کارشناســان معتقدنــد کــه اینترنــت اشــیا در دوران 
کودکــی خــود بــه ســر می بــرد و در چنــد ســال آینــده، 
 تکنولــوژی اینترنــت اشــیا ، فناوری هــای مهمــی را نیــرو 
می بخشــد کــه حتــی فراتــر از تصــورات مــا ظاهــر 
خواهنــد شــد. پــس بایــد صبــور بــود و دیــد کــه 
ــی  ــه چیزهای ــده از چ ــال آین ــد س ــیا چن ــت اش اینترن

کــرد. خواهــد  پرده بــرداری 
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ــی از شــما وجــود دارد  تصــور کنیــد یــک نســخه دیجیتال
ــه در  ــد ک ــد و ببینی ــتفاده کنی ــد از آن اس ــه می توانی ک
ــر  ــه تغیی ــی چگون ــال های زندگ ــر و س ــذران عم ــول گ ط
ــد  ــه می توان ــر داده ک ــی ب ــون مبتن ــک کل ــا ی ــد ی می یابی
بگویــد بــدن شــما چگونــه بــه ورزش، رژیــم غذایــی، 

ــد. ــان می ده ــش نش ــا دارو واکن ــترس ی اس
ــرای  ــوز ب ــازی هن ــای مج ــن دوقلوه ــه چنی ــی ک در حال
انســان در دســترس قــرار ندارنــد، در حــال حاضــر در 
صنایــع ســنگین مثــل خودروســازی، نفــت و معــدن رایــج 
ــی  ــن بازاریاب ــک کمپی ــد در ی ــه زودی می توانی هســتند و ب
ــد  آن هــا را در نزدیکــی خــود بیابیــد. کارشناســان معتقدن
ــع  ــازی مناب ــرای مدل س ــه ب ــی ک ــای دیجیتال ــه دوقلوه ک
مختلــف از ســاختمان  ها گرفتــه تــا موتورهــای جــت 
بــه کار می رونــد، ممکــن اســت بــه زودی وارد بخــش 
ــتادیار  ــو، اس ــش بارگی ــر راج ــوند. دکت ــم بش ــی ه بازاریاب
ــدن  ــاد لن ــکده اقتص ــلطنتی دانش ــج س ــی در کال بازاریاب
ــن  ــه ای ــردم ب ــتر م ــوز بیش ــت هن ــن اس ــد: »ممک می گوی
امــر آگاه نباشــند امــا پتانســیل باالیــی در دوقلوهــای 
دیجیتالــی وجــود دارد. دوقلوهــای دیجیتــال می تواننــد بــا 
نشــان دادن مــواردی کــه ممکــن اســت بــرای محصــوالت 
ــه ای از  ــه مجموع ــه ب ــا توج ــد، ب ــان رخ ده ــول زم در ط
الگوهــای مصــرف، بــه بازاریابــان کمــک کنــد. این مســیری 
اســت کــه از مدل هــا در ســایر بخش هــا بهره بــرداری 
ــده  ــول پیچی ــک محص ــت ی ــت و بای ــدل بی ــود.« م می ش
ــان  ــی زم ــرای پیش بین ــد ب ــادی می توان ــن ب ــد توربی مانن
ــن  ــرات ممک ــا اث ــات ی ــرد قطع ــالل کارک ــی اخت احتمال
ــا  ــه کار رود. تا کنــون ایــن نــوع مدل هــا ت ارتقــای آن هــا ب
حــد زیــادی بــرای فهمیــدن ایــن بــه کار رفته انــد کــه چــه 
ــی  ــود کارای ــر و بهب ــر طوالنی ت ــرای عم ــوان ب کاری می ت
محصــول انجــام داد. بــه عنــوان مثــال دانســتن زمانــی کــه 
ــه  ــد ب ــرود، می توان ــن ب ــت از بی ــن اس ــه ممک ــک قطع ی
مالــک کمــک کنــد تــا در زمــان مناســب و قبــل از توقــف 

ــد. ــه کن ــی مناســب را تهی ــات یدک ــات، قطع عملی
زمانــی کــه پــای فــروش محصــوالت بــه مــردم در کوچــه و 
بــازار بــه میــان می آیــد، در دســترس بــودن دانــش باالتــر 
ــود   ــر خ ــول عم ــول در ط ــک محص ــار ی ــی رفت از چگونگ
ــد؛  ــزوده ببخش ــاری ارزش اف ــای تج ــه مارک ه ــد ب می توان
ــه  ــن ب ــا و ای ــا ارتق ــژه ی ــات وی ــای خدم ــد برنامه ه مانن

ــد.  ــی می انجام ــیوه های تبلیغات ــی در ش ــر بزرگ تغیی
حاضــر  حــال  »در  می دهــد:  توضیــح  برگیــو  دکتــر 

اطالعــات مصرف کننــدگان دقــت  بــه  هنگامــی کــه 
بــه  آن هــا  توجــه  بــر  عمــده  طــور  بــه  می کنیــم، 
ــال،  ــوان مث ــه عن ــز اســت. ب ــاز متمرک ــک نی شناســایی ی
ــه  ــد ب ــت بدان ــن اس ــازی ممک ــرکت الستیک س ــک ش ی
ــرا شــما الســتیک های  ــو هســتید، زی ــر ن ــک تای ــال ی دنب
جدیــد را در اینترنــت جســت و جو کرده ایــد. بــا یــک 
شــود  پیش بینــی  اســت  ممکــن  دیجیتالــی  دوقلــو 
فرســوده  شــما  اتومبیــل  الســتیک های  زمانــی  چــه 
ــما  ــه ش ــد ب ــرای خری ــنهادی ب ــازنده پیش ــوند و س می ش
کــه مشــتری بالقــوه هســتید، ارســال کنــد، حتــی قبــل 
ــد.  ــاج داری ــدی احتی ــه تایرهــای جدی ــد ب از این کــه بدانی
ــه در  ــد ک ــاب می آی ــه حس ــی ب ــه ای از آگاه ــن درج ای
ــه  ــتریان ب ــود.« مش ــه نمی ش ــه آن توج ــر ب ــال حاض ح
ــا آنچــه می خواهنــد مرتبــط  ــد کــه ب محتوایــی نیــاز دارن
ــی در اول راه  باشــد. اگرچــه اســتفاده از دوقلــوی دیجیتال
ــن  ــا برخــی شــرکت ها کارشــان را از همی خــود اســت ام
االن آغــاز کرده انــد. دانیــل نیومــن، آنالیســت ارشــد 
موسســه تحقیقــات فیوچــرم و مدیرعامــل گــروه رســانه ای 
ــوژی در  ــن تکنول ــا کمــک ای ــا ب ــد: »م برادســوت، می گوی
مــورد شــرکت ها تحقیقاتــی را انجــام دادیــم. یــک نمونــه 
ــی  ــای دیجیتال ــه از دوقلوه ــت ک ــاز Trek اس دوچرخه س
ــتفاده  ــدش اس ــای جدی ــش مدل ه ــی و آزمای ــرای بررس ب
ــرل  ــود کنت ــروش، بهب ــه ف ــش چرخ ــن کاه ــد. ای می کن
ــز  ــه چی ــت. هم ــان اس ــود در زم ــش س ــت و افزای کیفی
از آزمایــش محصــول تــا سفارشی ســازی می توانــد از 
ــه  ــا ک ــود.« از آن ج ــد ش ــی بهره من ــای دیجیتال دوقلوه
ــان  ــول زم ــی در ط ــی و فیزیک ــای واقع ــاختن مدل ه س
ــی در  ــای دیجیتال ــال دارد دوقلوه ــت، احتم ــده اس پیچی
ابتــدا بیشــتر بــرای کاالهــای با ارزش تــر ماننــد اتومبیل هــا 
ــا  ــرا کار ب ــد زی ــر کن ــد تغیی ــن می توان ــا ای ــه کار رود. ام ب

ــود. ــر می ش ــرور ارزان ت ــا به م ــاالی داده ه ــم ب حج
دکتــر بارگیــو اعتقــاد دارد، کاالهایــی متــداول ماننــد کفش 
هــم بــه زودی صاحــب دوقلوهــای دیجتالــی می شــوند 
کــه بــه کمــک اینترنــت اشــیا داده هــای لحظــه ای تولیــد 
می کننــد. او می گویــد: »اگــر کاربرد هــا بــر اســاس آن 
ــرای  ــکلی را ب ــه در آن مش ــد ک ــی باش ــته از چیزهای دس
آســان تر  یــا ســبب  مصرف کننــدگان حــل می کننــد 
ــک  ــدد ی ــفارش مج ــد س ــوند مانن ــی می ش ــدن زندگ ش
ــوژی  ــن تکنول ــه ای ــم ک ــر می کن ــن فک ــی ، م کاالی مصرف

ــود.« ــد ب ــی خواه بســیار محبوب

نت اشیا و تکنولوژی ای که حمبوب خواهد بود این�ت

وروددوقلوهایدیجیتالیبهعرصهبازاریابی
 بابک جمالی



نه بیش�ت توجه کرد؟ ید به استارت آپ های ز�ن چرا �ب

زنبودندردنیایمردان
 مستانه تابش
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با یک جنین بیست هفته توی شکم - آن هم بچه دوم - 
نمی کرد که کوچکترین  را هم  فکرش  هولمز حتی  هیدی 
شانسی برای گرفتن جایزه 75 هزار دالری برنامه شتابدهنده 
داشته باشد و بتواند استارت آپ آنالینش Mentorloop را 

تقویت کند.
از  امتیاز  دو  کسب  برای  لوید،  لوسی  شریکش،  و  هولمز 
مجموع امتیازهای مورد نیاز واجد شرایط نبودند؛ بر اساس 
قوانین شتابدهنده حداقل یکی از موسسان استارت آپ باید 
را  باید خودشان  باشد. همچنین آن ها  دارای تخصص فنی 
آماده می کردند تا برای شرکت در برنامه سه ماهه از ملبورن 
به سیدنی منتقل شوند، در حالیکه با بچه ای که هولمز توی 

راه داشت، این مسئله تقریبا غیرممکن بود.
چیزهایی از این دست موانع غیر قابل انکاری است که بر سر 
راه استارت آپ های زنانه وجود دارد. به نظر می رسد که خیلی 
از دستورالعمل ها در مورد سرمایه گذاری یا فعالیت در حوزه 
استارت آپ توسط مردان نوشته می شود که شکل خاصی فکر 
می کنند. این در حالی است که فقط در استرالیا از هر چهار 
توسط  و  است  زنان  به  متعلق  استارت آپ  یک  استارت آپ، 
از  درصد   18 تا   10 بنیانگذار  و  می شود  مدیریت  خانم ها 
استارت آپ های حمایت شده توسط سرمایه گذاران مشترک، 

زنان هستند.
تنوع  بتواند  تا  است  در تالش  این شتابدهنده  خوشبختانه 
جنسیتی را در مجموعه های خود شروع کند و آماده بود تا 

این دو قانون کلی را برای هولمز و لوید کنار بگذارد.
لوید که پیش از این در زمینه مدیریت پروژه های دیجیتال 
در سیدنی  ماهه اش  دوره سه  اتمام  در حال  دارد،  سوابقی 
تولد  از  بعد  تا  می کند  آماده  را  هولمز هم خودش  و  است 
دخترش و 12 هفته کار در منزل، دوباره به شرکت برگردد. 
او با خنده می گوید: »وقتی پای استارت آپ در میان باشد، 
لزوما خبری از سیاست های مربوط به مرخصی زایمان نیست. 
تغییر  Mentorloop یک پرتال آنالین است که هدفش 

دادن برنامه های منتورینگ کسب وکارهای بزرگ است.«
حوزه  در  سرمایه گذاری  زمینه  در  جنسیتی  شکاف 
استارت آپ ها بسیار بزرگ است و هر روز اوضاع بدتر می شود. 
در حالی که شرکت های بیشتری توسط سرمایه گذاران زن 
به راه می افتند، پژوهش ها در امریکا نشان داده است که این 
شرکت ها به طور میانگین سرمایه کمتری به دست می آورند.
 PitchBook بر اساس آمار منتشر شده توسط پایگاه اطالعات
یک  موسسشان  که  شرکت هایی  میالدی،  گذشته  سال  در 
خانم بوده، به طور میانگین 4/5 میلیون دالر امریکا سرمایه 
رقم در سال های  این  است که  این در حالی  جذب کردند. 
2015 و 2014 به ترتیب 6/1 و 5/1 میلیون دالر بوده است.

هولمز  و  لوید  به  که   Startmate مانند  شتابدهنده هایی 
کمک کرد تا کسب وکارشان را گسترش دهند، در حال حاضر 
در تالشند تا این موانع را برای ورود زنان از سر راه بردارند. 
تحقیقات آن ها نشان داده که در حالی که فقط 9 درصد از 
شرکت های مورد حمایت توسط زنان اداره می شوند اما 20 
 Startmate .درصد ارزش آن ها را به خود اختصاص داده اند

طی یک سال از 15 شرکت حمایت کرده که هدفش این 
است که حداقل نیمی از این شرکت ها دستکم یک موسس 
زن داشته باشند. آن ها برای این که بتوانند زنان بیشتری را 
وارد این برنامه کنند، در سال گذشته وبسایت رسمی شان 
»مردانه«  هوای  و  حال  کمتر  تا  کردند  طراحی  دوباره  را 
داشته باشد. همچنین زنان بیشتری را به عنوان منتور اضافه 
کردند و در نهایت در ژانویه امسال توانسته اند به هدفشان 
که اختصاص 50 درصد از سرمایه به شرکت های زنانه بود، 

دست پیدا کنند.
از سرمایه گذاری های Blackbird در شرکت فناوری  یکی 
راه  فیزیکدان فضایی  به وسیله یک خانم  فضایی است که 
مدار  ماهواره ای  شبکه های  زمینه  در  و  است  شده  انداخته 
پایین فعالیت می کند: »من فکر می کنم هیچ کدام از ما نباید 
توی این دام بیفتیم که خانم ها فقط کسب وکارهایی را شروع 
تعصب  یک جور  این  نمی کنند.  مردان شروع  که  می کنند 

ناخودآگاه است.«
به همان اندازه، تنوع جنسیتی بیشتر بدان معنی است که 
سرمایه در اختیار شرکت هایی قرار می گیرد که پیش از این 
به حساب نمی آمدند، مانند شرکت Flaunter که یک سایت 
مددکار  یک  توسط  و  است  مد  زمینه صنعت  در  تبلیغاتی 
سابق اداره می شود. او می گوید: »ما نمی خواهیم شرکت ها 
فقط جنسیتی باشند. مشکل، مشکل است و باید حل شود 
و این تنها چیزی است که ما واقعا به آن اهمیت می دهیم.«

سندی پالنکت یک کارآفرین نوآور است که در سیلیکون ولی 
به عنوان ونچرکپتال و مدیر اجرایی کار کرده و معتقد است 
جذب  یا  سرمایه گذاری  برای  کردن  رقابت  زمان  وقتی  که 
سرمایه گذار می رسد، زنان کارآفرین باید با بیشترین قدرتی 
که دارند مبارزه کنند. او می گوید: »همه مردها هم کارآفرین 
نیستند... از هر 100 مرد، فقط یک نفر می تواند کسب وکارش 

را بزرگ کند.«
به گفته پالنکت خانم ها اغلب می خواهند همه چیز قبل از 
این که دنبال سرمایه گذار بگردند، عالی باشد و سعی می کنند 
همه کارها را خودشان انجام دهند، در حالی که این همان 

چیزی نیست که ونچرکپتال ها واقعا دنبالش هستند.
او می گوید: »اگر می خواهید در محیط کامال مردانه صنعت 
آن ها  باید  وقت  آن  بیاورید،  به دست  پولی  سرمایه گذاری، 
از  را  واقعا شما  بزرگی مواجه کنید که  واقعیت  با چنان  را 
دیگران متفاوت می کند. در غیر این صورت سرمایه گذارها 
فکر می کنند که باقی چیزها را خودشان می توانند در طول 

زمان کنار هم قرار دهند.«
مردان،  با  مقایسه  در  معموال  »خانم ها  می گوید:  پالنکت 
اغلب  و  دارند  برای سرمایه گذاری  درخواست مبلغ کمتری 
آیا  این سوال مواجه می شوند که  با  از طرف ونچرکپتال ها 
بگیرید،  می خواهید  که  پولی  اگر  نیست.  کم  خیلی  مبلغ 
خیلی کم و فروتنانه باشد، آن ها فکر می کنند که شما متوجه 
از  چالش های پیش روی کسب وکارتان نیستید و آن وقت 

شما حمایت نخواهند کرد.«
منبع: گاردین
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به نظر می رسد دولت ها و شرکت ها کم کم دارند به پدیده 
ناشناخته ای که نسبت به آن جبهه گیری داشتند، آشتی 
می کنند و اعتماد را سرلوحه کار خود قرار می دهند. بالکچین، 
این تکنولوژی نوظهور جنجالی، توانسته تا حد قابل قبولی 
قابلیت های خود را به نمایش بگذارد و در این میان دنیای 
سیاست و سرمایه دیگر نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد. 
به نظر می رسد تا چند سال آینده دنیا در دستان بالکچین 
باشد و چیزی که امروز از آن به عنوان انقالب صنعتی چهارم 
یاد می کنیم، به طور کامل محقق شود. هر چند هنوز بالکچین 
الزم است مسیر سخت و صعبی را طی کند. آنچه در پی 
می آید، چند خبر از دنیای بالکچین و اتفاقاتی است که 
می تواند در عرصه سیاست و اقتصاد سبب ساز تحول شود.  

ن چند خ�ب از دنیای بالکچ�ی

جهاندرتصرفرمزها
  عماد عزتی
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وسترن یونیون وارد دنیای 
بالکچینی فیلیپین شد

بر اساس آخرین گزارش ها از وسترن یونیون، این شرکت برای ورود 
به دنیای رمزگذاری شده بالکچین با یک شرکت ارائه دهنده خدمات 

فیلیپینی مشارکت خواهد کرد.
الکترونیکی است و کاربران  ارائه یک کیف  پول  برای  این مشارکت 
مبادالت  به  نسبت  کیف  پول  این  خدمات  از  استفاده  با  می توانند 

بالکچینی خود اقدام کنند.
ارائه دهنده  شرکت  یک  واقع  در   Coins.Ph فیلیپنی  شرکت 
این  بر بالکچین است که بیشتر کاربران  سرویس  های مالی مبتنی 
شرکت افرادی هستند که هیچ حساب بانکی رسمی ندارند و بیشتر در 
مبادالت بالکچینی فعالیت می کنند. این شرکت در برخی از خدمات 

خود سرویس های تلفن همراه را گنجانده است.
این شرکت فیلیپینی اعالم کرده است با توجه به انعقاد قرارداد مشارکت 
بیش از پنج میلیون مشترک می توانند انواع پول های بین المللی و ملی 
خود را با استفاده از کیف  پول های Coin.Ph  از یونیون وسترن دریافت 

و مبادالت مالی خود را مدیریت کنند.
رون هوز، یکی از مدیران ارشد و بنیانگذاران این شرکت فیلیپینی، 
معتقد است رقابت برای استفاده از بالکچین ها در دنیای فعلی رو به 
گسترش است و هر شرکتی که بتواند خدمات کامل تری برای مخاطبان 
خود ارائه کند، قطعا سهم بیشتری از مبادالت آینده به خود اختصاص 

خواهد داد.
هوز در ادامه می افزاید: »هم اکنون در جنوب شرق آسیا روند استفاده 
از این نوع خدمات رو به گسترش است و برآورد می شود در یک دهه 
آینده مشتریان این نوع خدمات دو برابر حال حاضر باشند. بنابراین 
مشارکت با یک شرکت معتبر بین المللی برای ارائه دهندگان چنین 
خدماتی در جنوب غرب آسیا می تواند امتیاز باالیی باشد و گردش 

مالی باالتری ایجاد کند.«
وی درباره پلتفرم ایجاد شده می گوید: »این پلتفرم Coin.ph نام دارد و 
کاربران می توانند از آن جهت انجام امور مالی خود در دنیای بالکچینی 
استفاده بهینه کنند. بسیاری از اتباع جنوب شرق آسیا در کشورهای 
دیگر کار می کنند و به طور منظم درآمدهایشان را برای خانواده ارسال 
می کنند. بنابراین هر ماه هزینه باالیی برای این فرایند مالی می پردازند. 
از این رو ارائه چنین خدماتی می تواند برای این گروه بسیار جذاب 

باشد.«
وی تاکید می کند: »خوشنامی وسترن یونیون امتیازی است که باعث 
خواهد شد کاربران به خدمات و کیف  پول الکترونیکی ما اعتماد بیشتری 
داشته باشند و سهم باالتری از بازار به دست آوریم. این درحالی است 
که نباید فراموش کنیم افزایش تقاضا برای استفاده از چنین خدماتی در 

سایر نقاط جهان نیز می تواند کمک شایانی برایمان باشد.«

روسیه به دنبال وضع قانون 
جدید برای ارز های دیجیتالی

اخبار منتشر شده از واکنش روسیه به توسعه و افزایش تقاضا برای 
استفاده از ارزهای دیجیتالی حکایت از آن دارد که مجلس این کشور به 
دنبال وضع قوانین جدید برای استفاده و به کارگیری ارزهای دیجیتال 

به خصوص crypto است.
بر اساس الیحه پیشنهادی که در دوما مورد بررسی قرار گرفته، قرار 
است مقررات تازه ای درباره به کارگیری این نوع ارز در روسیه وضع و به 

کار گرفته شود و از آن ها در قالب اوراق بهادار یاد خواهد شد.
برخی شنیده ها حکایت از این دارد که یکی از تغییرات ایجاد شده 

مربوط به استفاده از واژه ارز دیجیتال یا crypto است و قرار است 
در آینده از کلمه »قرارداد هوشمند« استفاده شود و بر همین اساس 

احتماال بر آن ها مالیات هم وضع می شود.
کارشناسان در این زمینه معتقدند این نوع واکنش روسیه با توجه به 
استفاده هایی که خود این کشور از ارزهای دیجیتالی داشته دوگانه بوده 
و به معنی پنهان کاری بیشتری است. به این صورت که دولت روسیه 
اعالم کرده این نوع ارزها را به رسمیت نمی شناسد اما در عمل مجلس 

به دنبال وضع قوانین تازه برای ارزهای دیجیتالی رفته است.
رئیس جمهور  پوتین،  والدیمیر  میالدی  گذشته  سال  زمینه  این  در 
روسیه، درباره برخورد دولتش با ارزهای دیجیتالی گفته بود: »به طور 
کلی استفاده از ارزهای دیجیتالی یا رمزنگاری شده به عنوان راهکار یا 
راه  حل اقتصادی شناخته نمی شود و بانک مرکزی فدراسیون روسیه 
نیز آن را به عنوان یک پشتوانه یا ذخیره استراتژیک نمی شناسند. این 

ارزها از هیچ تولید می شوند.« 
به طور کلی بررسی روند توسعه استفاده از ارزهای دیجیتالی در روسیه 
نشان می دهد این ارزها راهکار بسیار مناسبی برای این کشور جهت دور 
زدن تحریم های امریکا علیه اقتصاد این کشور هستند و روند استفاده 
از ارز های دیجیتالی در این کشور با همین رویکرد روند صعودی قابل 

توجهی داشته است.
می گوید:  زمینه  این  در  اقتصادی،  کارشناس  یک  نابیولینا،  الویرا 
»کارآمدی ارزهای دیجیتالی در مبادالت اقتصادی حال حاضر دنیا 
انکارناپذیر است ولی بانک مرکزی روسیه این نوع ارزها را به رسمیت 
نشناخته است؛ اما از امتیازات استفاده از این نوع ارز هم غافل نخواهد 

بود.«
موضع متناقض رئیس جمهور روسیه و همچنین واقعیت اقتصاد روسیه 
در محافل اقتصادی به دو تعبیر جداگانه ختم خواهد شد که یکی 
مربوط به مشکالت داخلی میان رهبران اقتصادی روسیه بوده و دیگری 

مربوطه به فعالیت های ضد تحریمی امریکا خواهد بود.
در بخش دوم که احتماال بیشتر از دیگری قوت داشته و به کار گرفته 
می شود، می توان گفت روحیه ای بسیار قوی میان روس ها دیده می شود 
برای این که بتوانند نظام اقتصادی حاکم بر جهان یعنی دالر را به نوعی 
اثرگذاری تحریم ها روند  از  با چالش روبه رو کنند و برای جلوگیری 

استفاده از این گونه ارزها را بسیار قوی تر از گذشته به کار گیرند.
به گفته برخی از تحلیلگران بازار روسیه، این کشور با توسعه استفاده از 
ارزهای دیجیتالی و رمزگذاری شده در تالش است سیستم سوئیفت را 
دور بزند و به طور پنهانی اقدام به گسترش روابط تجاری خود با سایرین 

باشد و نیازهایش را تامین کند.

»جی پی مورگان« پیشتاز 
استخدام بالکچینی

شرکت جی پی مورگان سال گذشته تعداد قابل توجهی از کارشناسان 
بالکچین را استخدام کرده است.

وقتی صحبت از فناوری های بالکچینی به میان می آید، معموال تصور 
همگان بر این است که فعاالن عرصه دیجیتال در این زمینه صدر 
فهرست ها قرار دارند، در حالی که این گونه نیست و سال گذشته جی پی 

مورگان بیشترین استخدام را در این بخش داشته است.
 KPMG، EY، Accenture، Cisco، Microsoft، شرکت های   
Conduent و ConsenSys پس از جی پی مورگان قرار گرفته و 
ارزهای رمزگذاری شده را  بیشترین تعداد کارشناسان و تحلیلگران 
استخدام کرده اند و جای تعجب است که شرکت ConsenSys به 
عنوان معروف ترین شرکت فعال در عرصه بالکچین آخرین نام منتشر 

شده در فهرست باالست.



دانش بنیان  شماره سی ویکم اردیبهشت ماه 1398

71

آخرین آماری که از کاربران و رشد فعالیت در عرصه ارزهای رمزگذاری 
شده منتشر شده، بیانگر این نکته است که سال 2016 میالدی توسعه 
ارزهای دیجیتال چهار  به خصوص در عرصه  بالکچینی  فعالیت های 
هزار برابر شده است، این در حالی است که سال ماقبل از این برآورد 

بالکچین تنها رشد 500 درصدی را تجربه کرده بود.
نکته قابل توجه درباره رونق و توسعه فعالیت در این عرصه مربوط به 
متخصصان و تحلیلگران مرتبط با این بخش از دنیای مجازی است و به 
قول برخی کارشناسان تا پنج سال آینده کمبود متخصص و تحلیلگر 

مشکالتی برای فعاالن و سرمایه گذاران ایجاد می کند.
Accenture که یک شرکت مشاوره ای معتبر بین المللی است، در 
ملیتی  و چند  تجاری  از شرکت های  زمینه می گوید: »بسیاری  این 
که عالقه مند هستند از سیستم های ارزهای دیجیتالی استفاده کنند، 
اکنون با چالش کمبود متخصص و تحلیلگر ارشد روبه رو هستند. به 
عنوان مثال شرکت زیراکس که سال 2016 در تالش بود برای سال 
برای  کند، مشکالتی  تجربه  را  دیجیتالی  ارزهای  از  استفاده   2017

استخدام تحلیلگر این بخش از فضای مجازی داشت.«
تایید می کند  یاد شده  گزارش شرکت  تهیه کنندگان  و  کارشناسان 
بسیاری از شرکت های خوشنام قدیمی امروز برای حفظ سهم بازار خود 
در تالش هستند استفاده از بالکچین ها را با کسب وکارشان ایجاد کرده 

و از امتیازات آن به نفع توسعه کسب وکارشان استفاده کنند.
همان طورکه قبال اشاره شد، استفاده از بالکچین ها در سراسر جهان 
رو به رشد است و بسیاری از شرکت های معتبر بین المللی اکنون به 
دنبال ایجاد ارتباط با این نوع از ارزهای دیجیتالی رفته اند که تاکیدی 
درباره  دور  نه چندان  آینده  در  شرکت ها  این  تخصصی  نیازهای  بر 
بالکچین هاست. در همین حال با در نظر گرفتن تمرکز بسیاری از 
شرکت های بزرگ و مطرح بین المللی در کالیفرنیا جای تردید نیست 
که به زودی بیشترین تقاضای نیروی کار در این منطقه خواهد بود و 

می توان گفت کالیفرنیا بهشت بالکچینی هاست.
برخی از تحلیلگران بازار در ایاالت متحده تاکید دارند روند تقاضا برای 
استفاده از ارزهای دیجیتال باعث شده تا بسیاری از ایاالت امریکا برای 
استفاده از مزیت این نوع از ارزها مشغول چانه زنی با دولت فدرال باشند 
تا بتوانند با به رسمیت شناختن این نوع از ارزها فرصتی برای استفاده 
بیشتر از آن ها داشته باشند. از این رو در آینده نزدیک ایالت هایی مثل 

تگزاس، ایلینوی و... نیز برای جذب نیروی متخصص گام برمی دارند.

آینده رمزارزها چه خواهد شد؟
گمانه زنی های خوش بینانه ای درباره یک میلیون دالری شدن بیت کوین 
وجود دارد. جان مک آفی چندی پیش با جسارتی غیر قابل تصور اعالم 
کرد: »به دلیل محاسبات غیرعادی ریاضی ارزش هر واحد از بیت کوین 

تا سال آینده به یک میلیون دالر می رسد.«
ابتدای سال2017 میالدی نیز اعالم  این کارشناس امنیت سایبری 
کرده بود تا سال 2020 میالدی ارزش هر واحد ارز رمزگذاری شده 
بیت کوین به رقمی معادل 500 هزار دالر خواهد رسید و در صورتی 
که چنین اتفاقی نیفتد کاری خواهد کرد که هیچ کس انتظار آن را 

نداشته باشد.
این اظهار نظرهای جنجالی مک آفی در حالی مطرح شده اند که ظاهرا 
و  نداشته  بیت کوین  ارزش  این  به  رسیدن  برای  نشانه ای  هیچ  بازار 
به نوعی باعث شده تا وی برای مطرح کردن چنین سخنانی تفسیر 
دقیقی نداشته باشد. از سوی دیگر چندی پیش مک آفی در یک پیام 
توییتری اعالم کرد از نظر ریاضی هیچ دلیلی نیست که تا پایان سال 

2020 بیت کوین به رقمی معادل یک میلیون دالر نرسیده باشد.
اظهار نظر دوباره مک آفی درباره آینده قیمت بیت کوین طی ماه های 

ارز  این  از  واحد  هر  نرخ  در  مثبتی  نوسان های  شد  باعث  گذشته 
رمگذاری شده ایجاد شود و روند صعودی به خود بگیرد. حال اگر از این 
اظهار نظر جنجالی مک آفی بگذریم، بد نیست بررسی کنیم واقعا چنین 

احتمالی وجود دارد؟
با توجه به روند ثبت شده از ارزش بیت کوین طی سال گذشته میالدی 
که تقریبا 80 درصد از ارزش خود را به عنوان یک ارز رمزگذاری شده 
از دست داده بود، شاید به نظر خنده دار باشد که بگوییم این واحد ارز 

دیجیتال به یک میلیون دالر خواهد رسید.
شاید بد نیست به روند صعودی قیمت هر یک واحد بیت کوین در سال 
2017 میالدی نیم نگاهی داشته باشیم که از ابتدای سال که قیمت 
هر واحد کمتر از هزار دالر بود، یکباره به رقمی باالتر از 20 هزار دالر 
رسید و ثابت کرد برخی از محاسبات ریاضی درباره این ارز دیجیتال 

صادق نخواهد بود.
این روند در واقع مبنایی بود برای مک آفی که در آن دوره پیش بینی 
کند هر واحد بیت کوین به رقمی باالتر از پنج هزار هزار دالر خواهد 
رسید. به این دلیل که ریاضی احمق است و بعضا می تواند اتفاقاتی غیر 

قابل تصور را دامن بزند.
بر همین اساس با در نظر گرفتن پیش بینی جنجالی مک آفی بد نیست 
توجه داشته باشیم که امروز ارزش هر واحد از ارز دیجیتالی بیت کوین 
تقریبا 5200 دالر است و اگر بخواهیم باور کنیم که قرار است تا کمتر 
از یک سال آینده این ارز را یک میلیون دالر محاسبه کنیم، الزم است 
هر بیت کوین رشدی معادل 20 هزار درصد داشته باشد که باز هم غیر 

قابل تصور است.
ونسه کاسارز، مدیرعامل شرکت Xapo و مدیر اجرایی PayPal در 
این زمینه می گوید: »شواهدی وجود دارد که پیش بینی مک آفی به 
واقعیت بپیوندد اما نه در تاریخی که وی پیش بینی کرده است. بر اساس 
برآوردهایی که انجام شده، این اتفاق ممکن است طی هفت تا ده سال 

آینده محقق شود.«
کاسارز تاکید می کند: »البته این پیش بینی هم تا حدود 50 درصد 
قابلیت تحقق خواهد داشت و نمی توان همه موارد را به صورت قطعی 
پیش بینی کرد. به این دلیل که موانع بسیار زیادی در راه استفاده از 

چنین ارزهایی وجود دارد که می تواند معادالت را تغییر دهد.«
وی معتقد است به دلیل فقدان خدمات مالی کارآمد و مقرون به صرفه 
تقاضا  نزدیک  آینده  در  احتماال  مناطق دهکده جهانی  از  برخی  در 
برای استفاده از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی باال خواهد رفت 
که همین روند اثرگذاری قابل توجهی در آینده قیمتی بیت کوین و 

این گونه ارزها خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت Xapo می گوید: »در شرایط فعلی می توان قیمت 
بیت کوین را با تعداد دارندگان این ارز دیجیتالی تعدیل کرد که همان 
هفت هزار دالر خواهد بود. حاال اگر بخواهیم پیش بینی مک آفی را 
تعداد  ولی  نگه داشته  ثابت  را  ارز موجود  میزان  باید  بررسی کنیم، 

کاربران را چیزی حدود سه میلیارد نفر در نظر بگیریم.«
وی تاکید کرد: »البته هنوز راه زیادی وجود دارد تا به این مبادله دست 
یابیم چون فعال تنها حدود هفت میلیون نفر کاربر فعال برای این ارز 
دیجیتالی وجود دارد، اما نباید فراموش کنیم که قبال اشاره شد فقدان 
خدمات مناسب بانکی و برخی مشکالت می تواند یکباره تعداد کاربران 

را رشدی تصاعدی بخشد.«
کاسارز در پایان می گوید: »رشد قیمت بیت کوین در آینده قطعی است 
اما باید این را در نظر داشت که اگرچه نشانه هایی از افزایش تقاضا 
تعداد کاربران وجود دارد ولی آن طور که مک آفی  و صعودی شدن 
پیش بینی کرده تا سال آینده احتماال رقم پیش بینی شده غیرممکن 

است، مگر این که معجزه ای رخ دهد.«
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یک؛ بازی
تقریبا پرونده ارزهای دیجیتالی مبتنی بر بالکچین ها یک دهه 
پیش مطرح شد و رفته رفته این پول های مجازی جای خود را در 

بخش های مختلف صنعتی و مبادالتی باز کردند.
به طور کلی پرونده ارزهای دیجیتالی هنگامی جدی شد که 
جنگ میان طال و دالر آغاز شد، چون در این دوره طال دست 
از حمایت دالر برداشت و دیگر طال پشتوانه ای برای دالرهای 
کاغذی نبود. این در حالی است که اصوال پول های فیزیکی یا 
حقیقی امروز در برخی صنایع مثل صنعت بازی به خصوص از 
نوع آنالین جایگاهی ندارند و هرچه هست، بر مبنای ارزهای 
دیجیتالی شکل گرفته است. این اتفاق باعث شده تا گیمرهای 
فعال در این عرصه برای ورود به دنیای پررونق بازی های آنالین 
همواره به دنبال دستیابی به منابع تازه ای از ارزهای دیجیتالی 
برای انواع مبادالت خود با رقبا و هم گروهی های خود باشند 
و انجمن هایی را در این زمینه تشکیل دهند. به عنوان مثال 
هم اکنون فناوری بالکچین به گیمرها این امکان را داده تا 
بتوانند مالکیت مراحل مختلفی از یک بازی را با استفاده از 
فناوری قراردادهای هوشمند به دیگران بفروشند و از همین 

امکان کسب درآمد کنند.
بازی های  تولیدکنندگان  و  این در حالی است که طراحان 
فروش  و  برای خرید  نیز  آفالین ها  یا حتی  آنالین  مختلف 
محصوالتشان در میان صفر و یک های مجازی بالکچین    به 
دنبال خریدار در سراسر دهکده جهانی هستند. در این زمینه 
پروژه ای عمومی به نام »مگا چین« در میان گیمرها مطرح 
شده که از طریق همین فضا توسعه دهندگان بازی ها می توانند 
خرید و فروشی کامال مطمئن انجام دهند، بدون این که نگران 

کالهبرداری در این بخش باشند.
به همین دلیل باید بپذیریم که بالکچین    به زودی در سراسر 
دهکده جهانی صحنه ای برای خودنمایی ارزهای دیجیتالی 
و سایر خدمات مرتبط  آن ها خواهد شد که شاید تصور آن 

هم اکنون کمی مشکل باشد.

دو؛ موسیقی
اگر فرض کنیم صنعتی در جهان وجود دارد که بستری بسیار 
باال برای ورود فناوری بالکچین در آن دیده شده، این صنعت 
مربوط به یکی از بخش های سرگرمی خواهد بود که آن هم 
محصوالت  غیرقانونی  توزیع  و  تکثیر  امروزه  است.  موسیقی 
فرهنگی به خصوص انواع موسیقی اصلی ترین نگرانی فعاالن این 
عرصه است که راهکار بسیار قابل اطمینان آن در میان صفر و 

یک های بالکچین    به خوبی دیده می شود.
در حال حاضر  موزیک  اپل  مثل  متعددی  پلتفرم های  اگرچه 
مشغول عرضه و فروش قانونی انواع موسیقی برای عالقه مندان 
هستند، اما هنوز هم بسیاری از مبادالت اقتصادی در این صنعت 
بر پایه فیزیک اسکناس است و به همین دلیل کالهبرداری و 
تخلف گسترده ای در آن دیده می شود. با در نظر گرفتن ورود 
موسیقی  عرصه  فعاالن  از  بسیاری  بالکچینی  فناوری  رشد  و 
در تالش هستند با استفاده از امتیازهای مختلف این فناوری  
بتوانند محیطی ایمن برای محصوالت خود ایجاد کنند تا مالکیت 
معنوی و حقوقی اثرشان در کنار منافع اقتصادی آن کامال حفظ 
شود. اغلب کارشناسان و فعاالن عرصه موسیقی بر این باورند 
که بالکچین    به زودی این امکان را برای تولیدکنندگان موسیقی 
فراهم می کند تا محصوالتشان را با استفاده از سکه های مجازی 
در اختیار دیگران قرار بدهند، در حالی که مالکیت معنوی اثر در 

اختیار خودشان قرار دارد.
این  از  درصدی  و  واگذاری سهم  است  یادآوری  به  الزم  البته 
هوشمند  قراردادهای  شیوه های  از  استفاده  با  نیز  مالکیت 
به  تازه ای  دریچه های  می تواند  و  است  امکان پذیر  بالکچینی 

دودوتای اقتصاد صنعت موزیکی هدیه بدهد.

سه؛ زیست فناوری
با توجه به تغییر سبک زندگی امروزی ما در دهکده جهانی 
سالمت دیجیتال یکی از صنایع بسیار پررونقی است که هنوز 

ن    قرار خواهد گرفت ث�ی بالکچ�ی ت �ت
ت

پنج صنع�ت که �

دورانبلوغفناوری
 شیدا رمزی

اواخر دهه 90 میالدی همه گیر شدن استفاده از رایانه و ورود صفر و یک های دیجیتالی در دنیای مجازی باعث شد تا 
اگرچه سرعت ورود به اینترنت بسیار کند باشد اما پنجره ای امیدوارکننده مقابل فعاالن عرصه دیجیتال قرار گیرد.

در این زمینه اگر بخواهیم روند رو به رشد ورود فناوری های نوین به زندگی روزمره و کسب وکار را بررسی 
کنیم، دور از واقعیت نیست اگر بگوییم فناوری های نوین همانند کودکی نوپا کم کم به دوران بلوغ نزدیک 
شده و می تواند اکنون اثرگذاری هدفمند و دقیقی در زندگی تک تک ساکنان این کره خاکی داشته باشد. 

اما به راستی دوران بلوغ فناوری های دیجیتالی به خصوص بالکچین    چه زمانی سپری می شود؟ این فناوری ها 
مدیریت کسب وکارها و فعالیت  روزانه ما را در دوران بزرگسالی خود به عهده خواهند گرفت؟ برای یافتن پاسخ 

بیایید پنج صنعتی را که به زودی تحت تاثیر فناوری  نوین بالکچینی قرار می گیرند، مورد بررسی قرار دهیم.
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امتیازات و فرصت های بیشمارش برای گروه عمده ای از مردم 
ناشناخته است و بدون تردید بالکچین    می تواند در این زمینه 

دستاوردهای بسیاری را برای افراد ایجاد کند.
به گفته بسیاری از کارشناسان یکی از نکاتی که می تواند فرصت 
مناسبی برای ورود فناوری بالکچینی در عرصه سالمت باشد، 
فناوری های  توسعه  و  پزشکی  فناوری های  از  استفاده  موضوع 
نوین بهداشتی به خصوص در زمینه تشخیص و درمان به موقع 
بیماری هاست. گرافن به عنوان یکی از قوی ترین مواد شناخته شده 
کربن  الیه های  از  متشکل  نیمه  ماده ای  ما،  خاکی  کره  روی 
در شکلی شش ضلعی است که می تواند دراین زمینه انقالبی 
گسترده ایجاد کند. اولین شرکتی که در زمینه تجارت گرافن با 
استفاده از بالکچین  شروع به فعالیت کرده، به نام »گرافن تک« 
برای  اختصاصی خود  فناوری  توسعه  و در حال  معروف شده 
استفاده از این ماده در مقیاس صنعتی با کمترین هزینه است و از 
آن جا که ماده یاد شده در صنعت پزشکی و سالمت استفاده های 
گسترده ای خواهد داشت، می توان افق های بسیار روشنی برای 

فعالیت بالکچین    در زمینه تجارت گرافن متصور شد.

چهار؛ رسانه )اخبار(
در عصری که همه چیز به جابه جایی سریع، گسترده و دقیق 
اخبار مبتنی است، دستیابی به فناوری نوینی که بتواند مدیریت 
محتوایی درستی در اختیار ما قرار دهد، به نوعی شگفت انگیز 
است. آن هم درست زمانی که تک تک ما برای رسیدن به خبر 

مورد نظرمان به درگاه های مشخصی وابسته هستیم.
این در حالی است که خود خبرگزاری ها و سایت های خبری نیز 
با مشکالتی از جمله اولویت بندی رویدادها و طبقه بندی آن ها 
برای ارسال به مخاطبان روبرو هستند و همواره برای مدیریت 
آن ها درگیر چالشی قابل توجهند تا بتوانند رویدادی )سیاسی، 
اجتماعی یا اقتصادی( را آن طور که باید به مخاطبان خود در 
زمان و مکان دقیق عرضه کنند. یکی از پروژه های مطرح شده 
به  نوین در فضای رسانه ای  فناوری های  از  استفاده  زمینه  در 
نام REDPEN شناخته می شود. هدف این پروژه درک بهتر از 
تصورات مخاطبان از یک موضوع خاص در فضای مجازی است. 
بسیاری از کارشناسان و فعاالن عرصه رسانه که زندگی خود را 

از طریق نوشتن مقاالت برای انتشار می گذرانند، بر این باورند 
که درک میان مخاطب و نویسنده در یک سوژه مشخص چقدر 
متفاوت است، در حالی که فضای مجازی می تواند چقدر در 
نزدیک شدن این دو دیدگاه به یکدیگر تاثیرگذار باشد. در نگاه 
اول اگرچه ممکن است توسعه چنین فناوری بالکچینی باعث از 
بین رفتن برخی فرصت های شغلی در بخش های خبری باشد اما 
نباید فراموش کنیم که فضای بی پایان بالکچین    می تواند ده ها 

فرصت بسیار مساعد دیگر را به عرصه رسانه ها هدیه دهد.

پنج؛ امور مالی
اما شاید مهم ترین صنعتی که از رشد فناوری بالکچین    تحت تاثیر 
قرار گیرد امور مالی باشد؛ صنعتی که از طریق استفاده حداکثری 
بالکچین    به زودی دستخوش تحوالت گسترده ای خواهد شد و 
شیوه های نوینی از مبادالت را به دنیای تجارت بین المللی هدیه 
اتفاق چند سال قبل از  البته فراموش نکنید این  خواهد داد. 
سوی عالقه مندان و پیروان ارزهای دیجیتالی مطرح شده بود 
ولی تقریبا تعداد انگشت شماری به آن توجه کردند، در حالی که 
امروز اهمیت و اثرگذاری ارزهای دیجیتالی در مبادالت اقتصادی 
از شرکت های  بسیاری  و  نیست  پوشیده  بر هیچ کس  مالی  و 
مطرح ارائه دهنده خدمات مالی مثل جی پی مورگان اکنون به 
استفاده از این فناوری روی آورده اند. به هرحال بیت کوین به 
عنوان مطرح ترین ارز دیجیتالی در دهکده جهانی گام موثری 
برای ورود اقتصاد دهکده جهانی به عرصه اقتصاد دیجیتال است 
و تقریبا انتهایی برای آن نمی توانیم متصور باشیم. به عنوان مثال 
امروزه ماشین های مختلف الکترونیکی مشغول به فعالیت هستند 
که می توانند این ارز دیجیتالی را استخراج و آن را در کیف پول 
اختصاص و ایمن شما ذخیره کنند تا در زمان مشخصی بتوانید 

پول ذخیره شده را خرج کنید.
البته بسیاری از فعاالن اقتصادی و کارشناسان امور مالی بر این 
باورند که دهه آینده تحوالت امور مالی و ورود دنیای مجازی به 
این امور غیرقابل تصور است و ارزهای رمزگذاری شده در فضای 
بالکچین    یکه تاز میدان مبادالت اقتصادی خواهند بود و این نکته 
فرصت هایی غیرقابل توصیف برای صاحبان سرمایه ایجاد می کند.
hackernoon.com :منبع
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در هالیوود، هوش مصنوعی اغلب به عنوان چیزی ترسناک به تصویر 
کشیده می شود. این مترادف با یک جهان تحت سلطه ماشین هاست 
که در آن انسان یک گونه در معرض انقراض و در حال مبارزه برای 
ادامه بقای خود به حساب می آید . اما حقیقت بسیار خوشایندتر 
است. در اینترنت اشیا )شبکه جهانی از دستگاه های متصل در 
خانه ها ، محل کار، اتومبیل ها و شهرها( پروتکل های هوش مصنوعی 
و یادگیری ماشین ها اغلب به گونه ای غیر قابل احساس و برای 
هموار کردن مسیر زندگی روزمره و تسهیل تجارت در هر صنعتی 
فعالیت دارند.دلیل این تفاوت بزرگ بین آنچه در فیلم ها می بینیم 
و واقعیت ساده است: هوش مصنوعی بر اساس اهداف تعیین شده 
توسط انسان عمل می کند. ماشین  ها قادر به یادگیری هستند اما 
این کار را در یک چارچوب از پیش تعریف شده توسط این اهداف 
انجام می دهند. پایه هوش مصنوعی تحلیل داده است. به عنوان 
مثال گوگل، نتفلیکس، فیسبوک و آمازون از الگوریتم هایی بهره 
می گیرند که داده    های مربوط به رفتار کاربر را جمع آوری و بررسی 
می کنند و به این ترتیب محتوایی خاص را به او عرضه می دارند. 
بانک ها و ارائه دهندگان شبکه های تلفن همراه هم چیزی مشابه 
این را اجرا می کنند و در این موارد، سیستم های آن ها برای مقایسه 
داده های دارای الگوهای ویژه تنظیم شده است تا اقدامات خاصی را 
در صورت بروز برخی ناهنجاری ها انجام دهد. کارکرد جاروبرقی های 
روباتی - که محبوبیت در حال گسترشی دارند - و پیشرفت های 
اتومبیل های خودران را در نظر بگیرید، در هر دو مورد داده ها 
جمع آوری و و تحلیل می شوند تا ماشین ها یاد بگیرند و به این 
ترتیب انجام عملیات های مختلف می تواند کارآمدتر و ایمن تر شود.

سنسورهای اینترنت اشیا و 
قدرت هوش مصنوعی

اخیرا جهش بزرگی رخ داده است؛ استفاده از قدرت هوش مصنوعی 
نه تنها برای خودکارسازی فرایندهای مربوط به رویدادهای گذشته 
و حال استفاده می شود، بلکه برای پیش بینی فعالیت های آینده 
دستگاه های فیزیکی و مجازی هم کاربرد دارد. به عنوان مثال، 
شرکت های فعال در صنایع مختلف معموال راهکارهایی را اعمال 
می کنند که از اطالعاتی به دست آمده که از تجزیه و تحلیل خودکار 
و عمیق داده های شبکه در طول زمان و در مناطق وسیع جغرافیایی 
می آید، از دستگاه هایی مانند سنسورهای متصل به اینترنت اشیا 
برای تعمیر و نگهداری پیش بینی گر بهره می برند. براساس تجزیه 
و تحلیل داده ها، سنسورها شرایطی را می سنجند که احتمال دارد 
دستگاه به درستی کار نکند یا از بین برود، سپس اقداماتی را به 
صورت خودکار انجام می دهد یا هشداری ارسال می دارد که قبل از 
دردسرساز شدن مشکل یک مهندس یا کارشناس در محل حضور 

یابد. چنین راهکارهایی می توانند الگوهای جالبی در تجهیزات داده 
پیدا کنند. به عنوان مثال با استفاده از سنسورهای گوناگون در 
بخش حمل ونقل دریایی، شرکت ها راه هایی را می یابند تا اطالعات 
مربوط به ارتباط مصرف سوخت و قدرت موتور مورد استفاده 
در کانتینر های یخچالی بار عرشه را مشخص سازند. اطالعات 
به دست آمده به این ترتیب می تواند برای بهینه سازی خروجی 
ژنراتور استفاده شود و به صرفه جویی 30 دالری در هر ساعت 
راهکارهای  بینجامد.  یا 6/5 میلیون دالری در طول یک سال 
مشابه مبتنی بر سنسورها را در سیستم اینترنت اشیا می توان 
برای نظارت و پیش بینی مسائل بالقوه بر خطوط تولید پیاده سازی 
حاضر  حال  در  و سالمت  بیمه ای  خدمات  ارائه دهندگان  کرد. 
از امکان نظارت از راه دور بهره می برند که به کمک تجهیزاتی 
انجام می گیرد که با ایجاد تغییرات غیرعادی و بالقوه خطرناک در 
وضعیت بیماران، هشدار ارسال می کنند. اپراتورهای حمل ونقل و 
تدارکات کار ردگیری مرسوالت و وسایل نقلیه را با راهکارهایی که 
می توانند مسیرها، قابلیت دسترسی پرسنل و موارد دیگر را یاد 
بگیرند، انجام می دهند. حتی کل شهرها در حال هوشمند شدن 
هستند، با برنامه هایی مانند سیستم های دوربین هوشمند مبتنی 
بر اینترنت اشیا و هوش مصنوعی که می توانند وسایل نقلیه را 

شمارش کنند یا شماره های پالک را تشخیص دهند.

محدودیت های تلفیق
تلفیق پیچیده اینترنت اشیا و هوش مصنوعی به وسیله تجزیه 
و تحلیل داده ها محدودیت هایی نیز دارد. اغلب استفاده از هوش 
تا  مسیر  تمام  پیمودن  می گیرد جهت  یاد  خود  که  مصنوعی 
دستیابی به یک هدف خاص غیرممکن است. این فرایند می تواند 

بسیار وقت گیر باشد، به ویژه در موارد مجموعه داده های بزرگ.
مکانیسم های  بهینه سازی  برای  انسانی  مداخله  موارد،  این  در 
یادگیری و هدایت راهکارها به سمت قابلیت های عملیاتی مورد 
نیاز ضروری است. سریع تر، آسان تر و ارزان  تر خواهد بود اگر به یک 
دستگاه یا شبکه مسیری مبتنی بر یک الگوریتم از پیش تعریف 
شده داده شود. به این ترتیب عملیات خودکار و بهینه  سازی را 
انجام می دهد اما در هزینه ها با کاهش زمان الزم جهت بررسی 
قوانین و پس از آن یادگیری و عمل صرفه جویی می کند.شرکتی 
خدماتی را در نظر بگیرید که باید تغییرات در آدرس خانه ها را 
در اختیار داشته باشد. در مجموعه داده های بزرگ، کاربرد هوش 
مصنوعی برای درک چیزی مشابه این زمان قابل توجهی می برد 
و کیفیت خدمات ارائه شده را تحت تاثیر قرار می دهد. اما اعمال 
یک الگوریتم ساده روند صحیح در چنین مواردی است که کارها 

را بسیار ساده می سازد.

ند یم شوند؟ ن ها یم آموزند و هو�ش چگونه ماش�ی

تلفیقاینترنتاشیاوهوشمصنوعی
 رویا اسپید کار
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در دنیای عمل و فناوری 

چه یم گذرد؟

 بابک جمالی

روباتهاو
هوشمصنوعی
اگر در گذشته تعداد محققان و پژوهشگران قابل شمارش بود، 

امروزه توانایی شمارش کسانی که تالش دارند به یافته های 
گذشته چیزی اضافه کنند، از توان خارج شده است. مجالت 

معتبر دائما پرده از روی تحقیقات جدید برمی دارند و نویدبخش 
دنیایی هستند که هیچ به امروز ما نمی ماند؛ همان طور که 
وضعیتی که در حال حاضر در آن زندگی می کنیم و وسایل 
و امکاناتی که حضورشان در زندگی ما عادی و تبدیل به امر 

روزمره شده اند، شباهت چندانی به سال های گذشته ندارد. این 
را بگذارید در کنار سرعت باالی توسعه علم که روز به روز شتاب 
بیشتری نیز می گیرد تا بهتر دریابید که نمی توانید تصور درستی 
درباره روزهای آتی خود داشته باشید. آنچه در پی می آید، سه 
گزارش درباره سه اتفاق در دنیای علم و فناوری است که هر 

چند هنوز پای خود را به شکلی عملیاتی به زندگی روزمره افراد 
باز نکرده اند اما دیر و دور نیست روزگاری که بتوانیم نتیجه 

آن ها را در زندگی عادی خود مشاهده کنیم؛ درباره روبات ها، 
هوش مصنوعی و تالش برای درک الگوریتم های پیچیده مغزی.

فناوری های فردا
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بازوهای روباتی انعطاف پذیر
ــد  ــه می توانن ــد ک ــا وجــود دارن ــات در دنی ــداد روب ــه تع چ
ــد  ــخ بای ــد؟ در پاس ــض کنن ــی را تعوی ــپ معمول ــک الم ی
گفــت تنهــا یــک عــدد و آن هــم یــک گیــره روباتــی اســت 
کــه بــه وســیله مهندســان در دانشــگاه کالیفرنیــا ســن دیگو 
ابــداع شــده اســت. پژوهشــگران در ایــن دانشــگاه گیــره ای 
را طراحــی کــرده و ســاخته  اند کــه می توانــد اشــیا را 
بــردارد یــا بــه بیــان دیگــر در بیــن انگشــتان دســت بگیــرد، 
ــوزش  ــا آم ــد ی ــا را ببین ــد آن ه ــاز باش ــه نی ــدون این ک ب
ــازوی گیــره ای منحصربه فــرد  دریافــت کــرده باشــد. ایــن ب
ــه حســاب می آیــد زیــرا ســه قابلیــت متفــاوت را یک جــا  ب
ــیا را  ــد اش ــات می توان ــن روب ــر دارد. ای ــار یکدیگ و در کن
ــی  ــد و مدل های ــا را احســاس کن ــن آن ه ــد، همچنی بپیچان
ــد  ــب می توان ــن ترتی ــه ای ــازد و ب ــف بس ــی های مختل از ش
بــه عنــوان مثــال در شــرایط نــور کــم هــم کارآمــد باشــد. 
ــا  ــی روبات ه ــس بین الملل ــار در کنفران ــات اولین ب ــن روب ای
و سیســتم های هوشــمند در شــهر ونکــوور کانــادا بــه 
ــکل  ــر مای ــت دکت ــه مدیری ــگران ب ــم پژوهش ــیله تی وس
ــا  ــی از دانشــکده مهندســی جیکــوب دانشــگاه کالیفرنی تول
ســن دیگو عرضــه شــد. پژوهشــگران ایــن گیــره روباتــی را 
در ســطح صنعتــی مــورد آزمایــش قــرار دادنــد و مشــخص 
شــد کــه او قــادر اســت بــازه گســترده ای از اشــیا را بــردارد، 
ــپ  ــک الم ــد؛ از ی ــازی کن ــن مدلس ــتکاری و همچنی دس
بزرگ تــر  تــا قطعــات  و پیچ گوشــتی گرفتــه  کوچــک 
صنعتــی. دکتــر تولــی می گویــد: »ایــن وســیله بــه گونــه ای 
طراحــی شــده کــه دقیقــا مشــابه رفتــار انســان بــا اشــیا را 
دارد، مثــل وقتــی کــه بــرای یافتــن کلید هــای درب منــزل 

در جیب هــای خــود جســت و جو می کنیــد.« 
ــک  ــه از ســه اتاق ــی ســه انگشــت دارد ک ــره روبات ــن گی ای
ــرات  ــا تغیی ــده و ب ــکیل ش ــرم تش ــر ن ــوای انعطاف پذی ه
فشــار هــوا حرکــت می کننــد. بــه ایــن ترتیــب ایــن وســیله 
بیشــتر از یــک درجــه آزادی امــکان گــردش خواهــد 
ــد.  ــرد، بچرخان ــه می گی ــیائی را ک ــد اش ــت و می توان داش
ــازوی روباتــی قــادر اســت پیچ گوشــتی  ــه عنــوان مثــال ب ب
ــذ  ــای کاغ ــا برگ ه ــد ی ــی را بپیچان ــپ معمول ــک الم ــا ی ی
را به راحتــی از روی یــک ســطح بگیــرد و بلنــد کنــد. 
ــت  ــک پوس ــیله ی ــه وس ــت ب ــر انگش ــا ه ــر این ه ــالوه ب ع
هوشــمند بــا قابلیــت درک کــردن پوشــانده شــده، پوســت 
ــه در بســتر آن  از پالســتیک ســیلیکونی طراحــی شــده ک
سنســور هایی طراحــی شــده از ریزلوله هــای نانوکربنــی 
ــمت  ــه س ــپس ب ــتیکی س ــات الس ــد. صفح ــرار گرفته ان ق
بــاال رول و بســته شــده تــا انگشــتان را ماننــد یــک پوســت 

ــد. ــر بگیرن ــانند و در ب ــی بپوش واقع
حرکــت  بــا  همزمــان  ریزلوله هــا  الکتریکــی  هدایــت 
ــه پوســت اجــازه می دهــد  انگشــتان تغییــر می کنــد کــه ب
ــا یــک شــیء  زمــان حــرکات انگشــتان و برخــورد آن هــا ب

را شناســایی و ثبــت کنــد. داده هــا بــه بــورد کنترل کننــده 
ــر  ــار یکدیگ ــات در کن ــا اطالع ــد و در آن ج ــال می یاب انتق
ــات  ــا مــدل ســه بعدی از شــیئی کــه روب ــد ت ــرار می گیرن ق
بــا آن ســروکار دارد، بــه دســت آیــد. فراینــدی کــه شــبیه 
سی تی اســکن کار می کنــد؛ تبدیــل برش هــای تصاویــر 
ــن  ــد: »ای ــی می گوی ــر ترول ــه بعدی. دکت ــه س ــدی ب دوبع
ــم پژوهشــی  ــون تی ــای گوناگ ــل تجربه ه ــه دلی ــت ب موفقی
در زمینــه ســاخت قطعــات روبــات امکان پذیــر شــد. 
قدم هــای بعــدی شــامل اضافــه کــردن الگوریتم هــای 
ــردازش  یادگیــری ماشــین و همچنیــن هــوش مصنوعــی پ
داده هــا خواهــد بــود. بــه ایــن ترتیــب گیــره روباتــی قــادر 
ــیای  ــرف، اش ــازی ص ــا مدلس ــای تنه ــه ج ــد ب ــد ش خواه
ــایی کنــد.«  ــرد، شناس ــت می گی ــف را کــه در دس مختل
ــات چــاپ ســه بعدی  ــر امکان ــان در حــال پژوهــش ب محقق

ــر آن هســتند. ــش عم ــرای افزای ب

از مغز مگس تا الگوریتم های 
پیچیده جست و جو

هــر روز وبســایت هایی کــه بــه آن هــا ســر می زنیــد 
و اپ هایــی کــه روی تلفــن هوشــمندتان بــا آن هــا کار 
ــر  ــه یکدیگ ــه ب ــی از داده را ک ــته های بزرگ ــد، دس می کنی
شــبیهند واکاوی می کننــد؛ محصوالتــی کــه مشــابه آن 
ــه  ــیقی ک ــد، موس ــداری کرده ای ــر خری ــن اواخ را در همی
ریتم هــای مشــابه آن را دوســت داشــته اید، چهره هایــی 
ــت  ــر هوی کــه شــبیه کســانی هســتند کــه قبــال در تصاوی
آن هــا را مــورد شناســایی قــرار داده ایــد. تمامــی ایــن 
وظایــف بــه عنــوان جســت و جوهای مشــابه شــناخته 
ــت و  ــطحی از جف ــن س ــام چنی ــی انج ــوند و توانای می ش
ــی  ــریع و به خوب ــم س ــم آن ه ــبیه ه ــای ش ــور کردن ه ج
ــداوم  ــش م ــک چال ــر ی ــوم کامپیوت ــمندان عل ــرای دانش ب

ــت. اس
پژوهشــگران در دانشــگاه کالیفرنیــا ســن دیگو متوجــه 
شــده اند کــه مگــس میــوه از یــک روش بســیار موثــر بــرای 
ــن  ــا ای ــد. ب انجــام جســت و جوهای مشــابه اســتفاده می کن
ــه  ــه ب ــود روایحــی را ک ــد ب ــادر خواهن ــا ق ــت مگس ه قابلی
ــه  ــتند ک ــی هس ــته از بوهای ــبیه آن دس ــادی ش ــزان زی می
ــه  ــد. ب ــایی کنن ــده اند، شناس ــه ش ــا مواج ــا آن ه ــال ب قب
ــوی خــاص  ــک ب ــر ی ــد در براب ــا می دانن ــب آن ه ــن ترتی ای
چگونــه عمــل کننــد؛ مثــال بــه آن نزدیــک شــوند یــا از آن 
اجتنــاب ورزنــد. جزئیــات جدیــد در مــورد ایــن مکانیســم 
تشــخیص های مشــابه در مجلــه معتبــر Science بــه 
آینــده  الگوریتم هــای  روی  می توانــد  و  رســیده  چــاپ 
ــاکت  ــر س ــد. دکت ــته باش ــر گســترده ای داش ــه ای تاثی رایان
تلفیقــی  زیست شناســی  آزمایشــگاه  اســتادیار  ناولــکا، 
ــن  ــگران ای ــی از پژوهش ــالک و یک ــی س ــه پژوهش موسس
مطالعــه، می گویــد: »ایــن مشــکلی اســت کــه تقریبــا تمــام 
ــر  ــتم های دریافت گ ــه سیس ــاوری و در هم ــرکت های فن ش
داده هــا، بایــد بتواننــد راه حلــی بــرای آن بیابنــد و چیــزی 
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ــال ها  ــرای س ــر را ب ــوم کامپیوت ــمندان عل ــه دانش ــت ک اس
ــرده اســت.«  مشــغول خــود ک

یکــی از روش هایــی کــه بســیاری از سیســتم های رایانــه ای 
بــرای  مشــابه  جســت وجوهای  آسان ســازی  جهــت 
ــر  ــا تصاوی ــیقی ی ــف از موس ــای مختل ــته بندی آیتم ه دس
بــه کار می گیرنــد، کاهــش حجــم اطالعــات مرتبــط بــا هــر 
ــاه درهم ســازی  ــع کوت ــن سیســتم ها از تواب آیتــم اســت. ای
ــاص داده  ــم اختص ــر آیت ــه ه ــه ب )Hash Functions( ک
در  ترتیــب  ایــن  بــه  می کننــد.  بهره گیــری  می شــود 
ــه  ــری دارد ک ــاوت احتمــال باالت ــم متف ــا دو آیت مقایســه ب
ــازی  ــع درهم س ــک تاب ــه ی ــر ب ــه  یکدیگ ــک ب ــوارد نزدی م

ــا یکســان نســبت داده شــوند.  مشــابه ی
تخصیــص توابــع درهم ســازی بــه ایــن روش بــه نــام توابــع 
ــان  ــود. در زم ــده می ش ــاس نامی ــی حس ــازی محل درهم س
ــه جــای  ــرای یافتــن مــوارد مشــابه، برنامــه ب جســت و جو ب
آن کــه بــه دنبــال تــک تــک آیتم هــا بگــردد، مجموعــه ایــن 
توابــع را در نظــر می گیــرد و بــه ایــن ترتیــب مــوارد مشــابه 
ــار  ــش اولین ب ــن پژوه ــده ای ــوند. ای ــت می ش ــریع تر یاف س
ــی  ــتاد عصب شناس ــتیونز اس ــز اس ــر چارل ــیله دکت ــه وس ب
ــالک  ــی س ــه پژوهش ــگاه موسس ــت مولکولی در آزمایش زیس
مطــرح شــد. او در گذشــته روی گونه هــای مختلــف از 
جملــه مگــس میــوه کارهــای پژوهشــی مشــابه انجــام داده 
بــود و می دانســت کــه جانــوران در جســت وجو بــرای غــذا 
و اجتنــاب از خطــر نیازمنــد انجــام جســت وجوهای مشــابه 
هســتند. بــه ایــن ترتیــب او داده هــای مرتبــط بــا سیســتم 
ــا  تشــخیص بوهــا را در مغــز مگــس میــوه بررســی کــرد ت
ــابه را  ــای مش ــه رایحه ه ــدار چگون ــن جان ــود ای ــن ش روش

ــد.  ــایی می کن شناس
ــا  ــار ب ــر ب ــی ه ــای طبیع ــد: »در دنی ــکا می گوی ــر ناول دکت
ــانات  ــه نوس ــوید، بلک ــه نمی ش ــان مواج ــه یکس ــک رایح ی
و اختالالتــی وجــود خواهــد داشــت. امــا اگــر یــک رایحــه 
ــادر  ــد ق ــد، بای ــط باش ــژه مرتب ــار وی ــک رفت ــا ی ــاص ب خ
باشــید ایــن تشــابه را شناســایی کنیــد و آن رفتــار را تکــرار 
کنیــد؛ مثــال اگــر مگــس میــوه بدانــد بــوی مــوز گندیــده 
ــن  ــود، ای ــف می ش ــمزه تعری ــذای خوش ــک غ ــا ی ــر ب براب
حشــره بایــد بتوانــد هــر گاه بــا یــک رایحــه مشــابه روبــرو 
ــان  ــا هم ــه ب ــان مواجه ــبیه در زم ــاری ش ــود، رفت می ش
بــوی ویــژه بــروز دهــد. حتــی اگــر یــک رایحــه یکســان دو 

ــار تکــرار نشــود.«  ب
بــر اســاس داده هــای تیــم پژوهشــی زمانــی که مگــس میوه 
ــورون  ــار رایحــه ای را احســاس می کنــد، 50 ن ــرای اولین ب ب
ــه فعالیــت می کننــد. ایــن  ــا یکدیگــر شــروع ب در تلفیــق ب
ــرد  ــورت منحصربه ف ــه ص ــی ب ــلول های عصب ــته از س دس
ــه جــای  ــوی خاصــی اختصــاص داده می  شــوند. ب ــه آن ب ب
ــازی  ــع درهم س ــداد تواب ــش تع ــات و کاه ــص اطالع تخصی
کــه بــا آن رایحــه مرتبــط هســتند، یعنــی همــان کاری کــه 
ــوه  ــس می ــود، مگ ــام می ش ــری انج ــای کامپیوت در برنامه ه
ــا  ــر آن ه ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــل می کن ــس عم ــا برعک دقیق

ــه 2000  ــه ب ــورون اولی ــد. 50 ن ــش می دهن ــد را افزای بع
نــورون گســترش می یابــد کــه ایــن یعنــی افزایــش میــزان 
ــاوت در  ــر انگشــتی متف ــو اث ــر ب ــن ترتیــب ه ــه ای داده و ب
میــان آن دو هــزار نــورون بــه جــای خواهــد گذاشــت. مغــز 
تنهــا 5 درصــد از آن دو هــزار نــورون بــا فعالیــت باالتــر را 
ــع  ــک تاب ــه آن رایحــه ی ــع ب ــد. در واق ذخیره ســازی می کن
درهم ســازی اختصــاص می دهــد و الگوریتــم بــه مغــز 
ــود. ــه ش ــر متوج ــابه ها را بهت ــد تش ــک می کن ــس کم مگ

دکتــر ناولــکا می گویــد: »فــرض کنیــم مجموعــه ای از افــراد 
را داریــم کــه بــه وســیله روابطشــان دســته بندی و در یــک 
ــان  ــراد و هم ــان اف ــلوغ پخــش شــده اند. حــاال هم ــاق ش ات
روابــط را در نظــر بگیریــد امــا ایــن دفعــه آن هــا را در یــک 
ــط بیــن  زمیــن فوتبــال پخــش کنیــد. دیــدن ســاختار رواب
ایــن افــراد این بــار ســاده تر خواهــد بــود و امــکان مرز کشــی 
بیــن گروه هــا در یــک فضــای گســترده در مقایســه بــا یــک 

ــد.« ــر می رس ــه نظ ــر ب ــلوغ راحت ت فضــای کوچــک و ش
ــی درک  ــتم واقع ــرده سیس ــخص نک ــی مش ــم پژوهش تی
ــوه  ــز می ــف در مغ ــای مختل ــا رایحه ه ــط ب ــات مرتب اطالع
ــه  ــت ک ــار اس ــن ب ــرای اولی ــا ب ــد ام ــه کار می کن چگون
جســت وجوهای  عملکــرد  و  ســرعت  بهبــود  چگونگــی 
ــا  ــه آن ه ــی ک ــرد. زمان ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــابه م مش
ایــن مکانیســم مغــز مگــس را به ســه دســته داده اســتاندارد 
ــای  ــی الگوریتم ه ــرای بررس ــر ب ــمندان کامپیوت ــه دانش ک
ــه  ــد، متوج ــال کردن ــد اعم ــتفاده می کنن ــت وجو اس جس
شــدند کــه اســتفاده از ایــن سیســتم ســبب بهبــود عملکــرد 
ــا روزی  ــاور آن ه ــه ب ــود و ب ــابه می ش ــت وجوهای مش جس
ــر  ــد. دکت ــد ش ــری خواه ــای کامپیوت ــمتی از برنامه ه قس
ناولــکا می گویــد: »قســمت هایی از ایــن راهبــرد در گذشــته 
ــا  ــده، ام ــتفاده ش ــر اس ــن کامپیوت ــان ای ــیله محقق ــه وس ب
تکامــل آن هــا را بــه صورتــی بســیار منحصربه فــرد در کنــار 
ــوع  ــن در ن ــش اولی ــن پژوه ــت. ای ــرار داده اس ــر ق یکدیگ
ــا ایــن  ــه حســاب می آیــد کــه ارتبــاط معنــاداری ب خــود ب
مــدارات عصبــی در مغــز و الگوریتم هــای پــردازش داده در 

ــد.« ــاد می کن ــر ایج ــوم کامپیوت عل
دکتــر ســانجوی داســگوپتا، اســتاد علــوم مهندســی رایانــه 
از محققــان ایــن پژوهــش، می گویــد: »بــرای بیســت ســال 
گذشــته، مــن بــه پیش بینی هــای تصادفــی )قســمت مرکزی 
ــودم  ــه( عالقه منــد ب انجــام جســت وجوهای مشــابه در رایان
زیــرا در مــوارد زیــادی در دنیــای کامپیوترهــا کاربــرد دارد. 
نکتــه جالــب این جاســت کــه هیــچ گاه تصــور نمی کــردم در 
طبیعــت هــم چنیــن سیســتمی در حــال فعالیــت باشــد.«

ــان  ــن محقق ــه بی ــی ک ــد: »رویای ــتیونز می گوی ــر اس دکت
ــکان  ــت، ام ــترک اس ــر مش ــی و کامپیوت ــوم عصب شناس عل
درک چگونگــی پــردازش مغــز اســت. پردازشــی کــه آن قــدر 
در  را  آن  می توانیــم  مــا  کــه  می شــود  انجــام  خــوب 
پردازش هــای ماشــینی هــم بــه کار ببندیــم. ایــن پژوهــش 
ــن  ــه ای ــد ک ــرار می ده ــق ق ــورد تصدی ــه ای را م ــل پای اص

ــدد.« ــت بپیون ــه حقیق ــا ممکــن اســت روزی ب روی
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هوش مصنوعی و خواندن ذهن
ــه  ــد ک ــان داده ان ــان نش ــد محقق ــش جدی ــک پژوه در ی
ــی  ــوش مصنوع ــتفاده از ه ــک اس ــا کم ــوان ب ــه می ت چگون
آنچــه را مغــز انســان می بینــد، رمزگشــایی کننــد. پایــه ایــن 
ــاوری را قــدرت تفســیر هــوش مصنوعــی از اســکن های  فن
تهیــه شــده بــه وســیله اف ام آرآی )fMRI ( از مغــز افــرادی 
ــد،  ــپ بودن ــری ویدئوکلی ــک س ــای ی ــال تماش ــه در ح ک
ــاوری  ــی فن ــن سیســتم نوع ــع ای ــد. در واق تشــکیل می ده
خوانــدن ذهــن بــه حســاب می آیــد. ایــن پیشــرفت 
ــی و درک  ــوش مصنوع ــاوری ه ــی فن ــبب ترق ــد س می توان

ــر عملکــرد مغــز شــود.  بهت
بــرای انجــام ایــن پژوهــش نوعــی الگوریتــم بــه نــام شــبکه 
عصبــی پیچ خــورده ضــروری بــود کــه بــه تلفن  هــای 
هوشــمند و کامپیوتر هــا توانایــی تشــخیص چهره هــا و 
اشــیا را می بخشــد. دکتــر ژونگ مینــگ لیــو، اســتادیار 
علــوم کامپیوتــر در دانشــکده مهندســی الکترونیــک و رایانــه 
ولــدن متعلــق بــه دانشــگاه Purdue، می گویــد: »تکنیــک 
ــک  ــه ی ــرای درک آنچ ــورده ب ــی پیچ خ ــبکه عصب ــا از ش م
نفــر می بینــد، بهــره می گیــرد. شــبکه عصبــی پیچ خــورده 
نوعــی الگوریتــم یادگیــری عمیــق اســت کــه بــرای مطالعــه 
ــتا  ــر ایس ــردازش تصاوی ــا پ ــط ب ــزی مرتب ــای مغ فراینده
و همچنیــن ســایر محرک هــای بصــری بــه کار گرفتــه 
می شــود. اگرچــه بــرای اولین بــار اســت کــه چنیــن 
مکانیســمی جهــت مشــاهده چگونگــی فرایند ســازی از 
ــد  ــراف می بین ــی اط ــای طبیع ــز در صحنه ه ــه مغ آنچــه ک
ــو در  ــه جل ــدم رو ب ــک ق ــوان ی ــه عن ــی رود و ب ــه کار م ب
رمزگشــایی از فرایندهــای مغــزی در زمــان مشــاهده و درک 

ــد.«  ــاب می آی ــه حس ــراف ب ــای اط ــط پوی محی
ــای اف ام آرآی  ــاعت داده ه ــم س ــازده و نی ــگران، ی پژوهش
ــب زن  ــه داوطل ــدام از س ــر ک ــزی ه ــای مغ را از فعالیت ه
ــغول  ــا مش ــه آن ه ــی ک ــه، در حال ــن مطالع ــر در ای حاض
ــد؛ از  ــع آوری کردن ــد، جم ــپ بودن ــای 972 ویدئوکلی تماش
ــت  ــال حرک ــات در ح ــان و حیوان ــری از انس ــه تصاوی جمل
ــرای  ــا ب ــدا داده ه ــی. ابت ــای طبیع ــری از محیط ه و تصاوی
ــورده  ــی پیچ خ ــبکه عصب ــدل ش ــم م ــه الگوریت ــوزش ب آم
ــش  ــا را در بخ ــد فعالیت ه ــا بتوان ــد ت ــه ش ــه کار گرفت ب
ــای  ــن مشــغول تماش ــه داوطلبی ــی ک ــز در حال بصــری مغ
ــای  ــد. ســپس داده ه ــی کن ــد، پیش بین ــا بودن ویدئوکلیپ ه
بــه دســت آمــده اف ام آرآی داوطلبیــن رمزگشــایی شــد تــا 
تصاویــری کــه آن هــا مشــاهده می کردنــد بازســازی شــود، 
ــدل  ــای م ــل از آن الگوریتم ه ــه قب ــی ک ــی کلیپ های حت

ــد.  ــده بودن ــز ندی هرگ
ــه صــورت دقیــق داده هــای اف ام آرآی  الگوریتــم توانســت ب
ــد.  ــایی کن ــژه رمزگش ــری وی ــته بندی های تصوی ــه دس را ب
ــه  ــک رایان ــیر ی ــک تفس ــا کم ــی ب ــی واقع ــر ویدئوی تصاوی
همــراه بــر اســاس داده هــای اف ام آرآی از آنچــه داوطلبیــن 
ــک  ــال ی ــوان مث ــه عن ــد؛ ب ــه ش ــد، ارائ ــا می کردن تماش
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ــان و  ــک انس ــا ی ــت ی ــک الک پش ــاه، ی ــزی، م ــوان آب حی
ــرواز.  ــال پ ــده ای در ح پرن

هایگوانــگ ونــگ از محققــان ایــن مطالعــه شــرح می دهــد: 
ــرد ایــن پژوهــش امــکان  ــاور مــا، جنبــه منحصربه ف ــه ب »ب
رمزگشــایی بــه صــورت تقریبــا همزمــان بــا آنچــه داوطلــب 
مــورد پژوهــش می بیننــد، اســت. مــا مغــز را هــر دو ثانیــه 
یک بــار اســکن  می کنیــم و الگوریتــم تجربــه بصــری را 

ــد.«  ــازی می  کن ــد، بازس ــاق می افت ــه اتف ــه ک همان گون
ــه برخــی مکان هــای  ــد بفهمنــد چگون ــادر بودن ــان ق محقق
خــاص در مغــز بــا اطالعاتــی ویــژه کــه یــک نفــر 
می بیننــد مرتبــط هســتند. ونــگ توضیــح می دهــد: »علــم 
ــک از  ــدام ی ــه ک ــد ک ــعی دارد درک کن ــی س عصب شناس
ــژه اســت. ایــن  بخش هــای مغــز مســئول یــک کارکــرد وی
هــدف پایــه ای علــم عصب شناســی تعریــف می شــود و فکــر 
می کنــم مــا در ایــن پژوهــش بــه دســتیابی بــه ایــن هــدف 

شــده ایم.«  نزدیک تــر 
یــک صحنــه بــا یــک اتومبیــل کــه در حــال گــذر از جلــوی 
ــه  ــز ب ــیله مغ ــه وس ــود، ب ــده می ش ــاختمان دی ــک س ی
ــمت  ــک قس ــود؛ ی ــیم می ش ــا تقس ــه ای از داده ه مجموع
ممکــن اســت بــا مفهــوم اتومبیــل ســروکار داشــته باشــد، 
ــا  ــد. ب ــاختمان را درک می کن ــوم س ــر مفه ــه ای دیگ منطق
ــه  ــه ب ــژه را ک ــات وی ــوان اطالع ــاوری می ت ــن فن کمــک ای
ــوند  ــن می ش ــز روش ــمت های مغ ــدام از قس ــر ک ــیله ه وس
ــل  ــورت کام ــه ص ــا را ب ــن داده ه ــید و ای ــر کش ــه تصوی ب
ــد  ــوان دی ــب می ت ــن ترتی ــه ای ــرد. ب ــل ک ــه و تحلی تجزی
ــکند  ــزای آن می ش ــه اج ــه را ب ــک صحن ــه ی ــز چگون مغ
و ســپس دوبــاره ســرهم بندی می کنــد تــا بــه درکــی 
ــن  ــگران همچنی ــد.  پژوهش ــده برس ــه دی ــح از آنچ صحی
ــه  ــای ب ــک داده ه ــا کم ــه ب ــی ک ــتند از الگوریتم های توانس
ــد،  ــده بودن ــم دی ــن تعلی ــی از داوطلبی ــده از یک ــت آم دس
اســتفاده کننــد تــا فعالیــت مغــزی یــک داوطلــب متفــاوت 
ــگاری  ــه دگررمزن ــدی ک ــد، فراین ــایی کنن ــر را رمزگش دیگ
- رمزگشــایی خوانــده می شــود. ایــن یافتــه پراهمیــت 
ــن  ــوه چنی ــرد بالق ــکان کارب ــرا ام ــد زی ــاب می آی ــه حس ب
الگوریتم هایــی را بــرای مطالعــه کارکــرد مغــز نشــان 
می دهــد، حتــی بــرای افــرادی کــه دچــار نقــص در توانایــی 
ــه دوره ای  ــا ب ــد: »م ــو می گوی ــر لی ــتند. دکت ــری هس بص
ــوم  ــم و عل ــدم می گذاری ــد از هوشــمندی ماشــین ها ق جدی
ــای  ــن زمینه ه ــی ای ــر محــل تالق عصب شناســی و کامپیوت
علمــی هســتند. هــدف مــا بــه صــورت کلــی، توســعه هــوش 
مصنوعــی بــر پایــه مفاهیــم الگوبــرداری شــده از مغــز اســت 
ــره  ــی به ــوش مصنوع ــا از ه ــم ت ــار داری ــوض انتظ و در ع

ــم.« ــر درک کنی ــز را بهت ــا مغ ــم ت ببری

قدمی در ساخت رایانه های کوانتومی
کیبیــت یــا بیت هــای کوانتومــی واحدهــای ســازنده کلیــدی 
هســتند کــه در قلــب هــر کامپیوتــر کوانتومــی قــرار دارنــد. 
ــمت و  ــه س ــد ب ــیگنال ها بای ــا، س ــام پردازش ه ــرای انج ب
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ــن  ــال، ای ــن ح ــوند. در عی ــل ش ــا منتق ــد کیبیت ه تولی
ــیت  ــط حساس ــالالت در محی ــه اخت ــدت ب ــا به ش کیبیت ه
ناخواســته،  ســیگنال های  از  بایــد  و  می دهنــد  نشــان 
از  شــوند.  محافظــت  مغناطیســی  میــدان  از  به ویــژه 
ــه  ــر گرفت ــدی در نظ ــکل ج ــک مش ــن ی ــه ای ــا ک آن ج
ــا از  ــت از کیبیت ه ــرای محافظ ــتگاه هایی ب ــود، دس می ش
ــتگاه های  ــه دس ــده اند ک ــداع ش ــته اب ــیگنال های ناخواس س
ــای  ــان میدان ه ــا خودش ــوند ام ــده می ش ــل نامی غیرمتقاب
مغناطیســی تولیــد می کننــد. عــالوه بــر ایــن، ابعــاد چندین 
ــداد  ــرا تع ــاز اســت، زی ــا خــود مشکل س ــانتی متری آن ه س
زیــادی از ایــن تجهیــزات در هــر پردازنــده کوانتومــی مــورد 
نیــاز اســت. در حــال حاضــر، دانشــمندان موسســه علــم و 
ــب در  ــای رقی ــا گروه ه ــان ب ــش )IST(، همزم ــاوری اتری فن
ــزارآالت را صــد  ــدازه ایــن اب ــاالت متحــده، ان ســوئیس و ای
برابــر کاهــش داده انــد. دســتگاه آن هــا کــه بــه گفتــه تیــم 
ــی  ــک فوتون ــا ترافی ــه ب ــل مقایس ــردی قاب ــی عملک پژوهش
ــر  ــت و مهم ت ــر اس ــم میلی مت ــدود یک ده ــط ح دارد، فق
از آن، مغناطیســی نیســت. مطالعــه آن هــا در مجلــه معتبــر 
Nature Communications بــه چــاپ رســیده اســت.

ــد ســیگنالی را دریافــت  هنگامــی کــه محققــان قصــد دارن
ــک  ــو از ی ــون مایکرووی ــک فوت ــال ی ــوان مث ــه عن ــد، ب کنن
کیبیــت و همچنیــن از نویــز و حرکــت دیگــر ســیگنال های 
بــا کیبیــت مــورد نظــر  مزاحــم در جهتــی یکســان 
ــد  ــل مانن ــتگاه های غیرمتقاب ــن دس ــد، از ای ــاب ورزن اجتن
ــن  ــد. ای ــتفاده می کنن ــیرکوالتورها اس ــا س ــا ی جداکننده  ه
دســتگاه ها ترافیــک ســیگنال را مشــابه بــا سیســتم پایــش 
ترافیــک اتومبیل هــا کنتــرل می کننــد. امــا در مــورد یــک 
ــث  ــه باع ــا نیســتند ک ــن خودروه ــی، ای ــر کوانتوم کامپیوت
ترافیــک می شــوند بلکــه وجــود فوتون هــا در خطــوط 

ــت.  ــکل آفرین اس ــال مش انتق
دکتــر شــابیر برزانجــه، نویســنده اصلــی ایــن مقالــه، 
ــن، کیبیــت  ــک، در پایی ــد: »در خروجــی شــماره ی می گوی
مــا قــرار دارد. ســیگنال ضعیــف آن نمی توانــد بــه خروجــی 
ــی دو  ــه از خروج ــیگنالی ک ــد. س ــاال برس ــماره دو در ب ش
می آیــد نمی توانــد همــان مســیر را بپیمایــد تــا بــه 
ــی  ــه صورت ــود ب ــور می ش ــه مجب ــد، بلک ــا برس ــت م کیبی
ــه  ــه ب ــل از این ک ــد و قب ــته باش ــت داش ــاعتگرد حرک پادس
خروجــی یــک برســد، بــه خروجــی ســه برخــورد می کنــد. 
ــا  ــت م ــه کیبی ــا ب ــم ت ــه می کنی ــا آن را بلوک ــا م در آن ج

ــاند.« ــیبی نرس آس
تیــم مطالعاتــی ابــداع خــود را از مــدارات آلومینیومــی قــرار 
گرفتــه بــر روی چیــپ ســیلیکون طراحــی کــرده کــه اولیــن 
ــه  ــه نوســانگرهای میکرومکانیکــی ب ــر پای دســته ابداعــی ب
حســاب می آینــد. دو دســته پرتــو ســیلیکونی کوچــک 
ــا  ــد و ب ــان دارن ــار نوس ــیم های گیت ــد س ــه مانن روی تراش
ــن  ــد. ای ــرار می کنن ــل برق ــاط متقاب ــی ارتب ــدار الکتریک م
دســتگاه ها کوچکنــد، بــا قطــری در حــدود یک دهــم 
میلی متــر. یکــی از مزایــای عمــده ایــن جــزء جدیــد 

ــک  ــاد کوچ ــن ابع ــی همی ــنتی قبل ــوارد س ــه م ــبت ب نس
چنــد میلی متــری آن هاســت.

در حــال حاضــر، فقــط چنــد کیبیــت بــرای آزمایــش اصــول 
ــا  ــد، ام ــرار گرفته ان رایانه هــای کوانتومــی مــورد اســتفاده ق
در آینــده هــزاران یــا حتــی میلیون هــا کیبیــت بــا یکدیگــر 
ــه  ــا ب ــن کیبیت ه ــیاری از ای ــد و بس ــد ش ــط خواهن مرتب
ــد:  ــر برزانجــه می گوی ــد. دکت ــاز دارن ســیرکوالتور خــود نی
ــا  ــا قســمت ب ــه میلیون ه ــده ک ــک پردازن ــد ی »تصــور کنی
ــن  ــود. چنی ــاخته ش ــانتی متری دارد س ــن س ــاد چندی ابع
پردازنــده ای بســیار بــزرگ و غیرقابــل کاربــرد خواهــد بــود. 
بــا کمــک نانومگنتیــک ابداعــی مــا و ســیرکوالتورهای 
ــکل  ــن مش ــه ها، ای ــر تراش ــده ب ــب ش ــرده نص ــیار فش بس
ــیله  ــن وس ــه ای ــل از این ک ــه قب ــد.« البت ــد ش ــل خواه ح
قابلیــت کاربــرد عملــی بیابــد، بــر چالش هایــی بایــد فائــق 
ــازه ســیگنال در دســترس  ــه عنــوان مثــال هنــوز ب آمــد. ب
بســیار کوچــک اســت و نیــروی پیشــران الزم ممکــن اســت 
ــه کیبیت هــا آســیب برســاند. امــا پژوهشــگران اطمینــان  ب

ــد کــه ایــن مشــکالت قابــل حــل هســتند.  دارن

ذخیره سازی اطالعات لباس ها
نــوع جدیــدی از پارچــه هوشــمند کــه بــه وســیله محققــان 
ــرای  ــد راه را ب ــده می توان ــی ش ــنگتن طراح ــگاه واش دانش
داشــتن لباس هایــی کــه می تواننــد داده هایــی ماننــد 
ــال یــک  ــوان مث ــه عن ــور را ذخیره ســازی )و ب رمزهــای عب
در را بــدون این کــه نیــاز باشــد دکمــه ای فشــرده شــود بــاز 

کننــد( همــوار ســازد. 
بــر اســاس مقالــه ای کــه در کنفرانــس فنــاوری و نرم افــزار 
اینترفیــس کاربــری ارائــه شــد، پژوهشــگران بــه جنبه هــای 
تاکنــون کشــف نشــده ویژگی هــای مغناطیســی رشــته های  
ــی  ــای این چنین ــدن داده ه ــرای خوان ــد. ب ــادی پرداختن ه
ــری در  ــرای سیســتم های ناوب ــه ب ــی ک ــوان از ابزارهای می ت
ــتفاده  ــوند اس ــه می ش ــروزی تعبی ــمند ام ــای هوش تلفن ه
کــرد. دکتــر شــایام گالکوتــا، دانشــیار دانشــکده مهندســی 
علــوم کامپیوتــر پــال آلــن، می گویــد: »ایــن نــوآوری فاقــد 
هرگونــه سیم کشــی و قطعــات الکترونیکــی اســت و بــه ایــن 
ترتیــب لبــاس تهیــه شــده از ایــن پارچه هــای هوشــمند را 
ــا خشــک کن  ــوان به ســادگی در ماشــین لباسشــویی ی می ت
ــای  ــن پارچه ه ــع ای ــرد. در واق ــو ک ــپس ات ــت و س انداخ
ــه نوعــی حافظــه  هوشــمند لباس هــای طراحــی شــده را ب
بــرای ذخیره ســازی داده هــا بــدل می ســازند.« بــرای تهیــه 
ــات  ــادی و قطع ــته های  ه ــروزه رش ــمند ام ــاک هوش پوش
ــا  ــن لباس ه ــود ای ــار و پ الکترونیکــی در داخــل ســاختار ت
ــه  ــنگتن متوج ــگاه واش ــان دانش ــوند. محقق ــه می ش تعبی
شــدند کــه ایــن نوارهــای  هــادی آمــاده، ویژگی هــای 
مغناطیســی دارنــد کــه می تواننــد بــرای ذخیره ســازی 
داده هــای دیجیتالــی یــا اطالعــات تصویــری ماننــد حروف و 
عدد هــا بــه کار گرفتــه شــود. ایــن داده هــا ســپس به وســیله 
ــزاری ارزان قیمــت کــه  یــک مگنومتــر خوانــده می شــود؛ اب
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جهــت و طــول میدان هــای مغناطیســی را می ســنجد و در 
ــود دارد.  ــمند وج ــای هوش ــیاری از تلفن ه بس

ــا شــرح می دهــد: »چیــزی اســتفاده کردیــم  دکتــر گالکوت
دارد  تلفن هــای هوشــمند وجــود  االن در  کــه همیــن 
ــرژی  ــع ان ــچ منب ــه هی ــا ب ــود تقریب ــرد خ ــرای عملک و ب
ــته از  ــن دس ــدن ای ــه خوان ــن هزین ــدارد. بنابرای ــاج ن احتی
داده هــا مجانــی تمــام می شــود.« در یــک آزمایــش، پارچــه 
ــک  ــل ی ــردن قف ــاز ک ــرای ب ــزی را ب ــی رم هوشــمند ابداع
ــاز شــدن درب تنهــا کافــی  ــرای ب در ذخیره ســازی کــرد. ب
ــه در  ــور ک ــز عب ــد. رم ــور کن ــوی آن عب ــر از جل ــود کارب ب
داخــل رشــته های بافتــه شــده در لبــاس کاربــر قــرار گرفتــه 
ــود.  ــاز می ش ــده و درب ب ــور خوان ــیله مگنت ــه وس ــود، ب ب
ــمند  ــه هوش ــک پارچ ــا کم ــان ب ــش محقق ــه پژوه در ادام
کــراوات، گردنبنــد و دســتبند طراحــی کردنــد کــه حــاوی 
داده هایــی بــود کــه تنهــا بــا تــکان دادن یــک تلفــن 
ــا  ــن پارچه ه ــد.  ای ــایی می ش ــا رمزگش ــراه روی آن ه هم
را می تــوان بــه وســیله ماشــین های خیاطــی معمولــی 
ــرد.  ــه ک ــاده تهی ــی آم ــای مغناطیس ــک نوار ه ــه کم و ب
ــه کار مــی رود،  مشــابه کلید هــای کارتــی کــه در هتل هــا ب
ــا در  ــن پارچه ه ــه در ای ــه کار رفت ــی ب ــدرت مغناطیس ق
ــد  ــه کاهــش می یاب ــک هفت حــدود 30 درصــد در طــول ی
ــرد.  ــزی ک ــارژ و برنامه ری ــاره ش ــا را دوب ــوان آن ه ــا می ت ام
ــا،  ــت پارچه ه ــدن مقاوم ــن ش ــرای روش ــت ب ــک تس در ی
داده هــای ذخیــره شــده روی آن هــا بعــد از شست وشــو در 
ــو  ــک کن و ات ــدن در خش ــک ش ــویی، خش ــین لباسش ماش

ــرد. ــی کار ک ــاال به خوب ــای ب دم

ایــن برخــالف بســیاری از پوشــاک هوشــمند امــروزی اســت 
کــه نیازمنــد تعبیــه سنســورها، سیم کشــی و قطعــات 
الکترونیکــی هســتند. بنابرایــن اگــر لباســی را کــه بــا کمک 
ــته  ــن داش ــر ت ــده اند، ب ــی ش ــی طراح ــن پارچه های چنی
ــه  ــا این ک ــد ی ــر کنی ــدید گی ــاران ش ــک ب ــید و در ی باش
قبــل از اســتفاده از ماشــین لباسشــویی فرامــوش شــود کــه 
قطعــات الکترونیکــی آن هــا بایــد جــدا شــود، از بیــن رفتــن 
ــت. و  ــی اس ــده حتم ــازی ش ــات ذخیره س ــا و اطالع داده ه
ایــن چیــزی اســت کــه ماننــد یــک ســد جلــوی گســترش 
ــم پژوهشــی همچنیــن  ــرد. تی ــاوری پوشــیدنی را می گی فن
ــد در  ــن روش می توان ــه ای نشــان داد پارچــه مغناطیســی ب
ــت،  ــی از جیب هاس ــمند درون یک ــن هوش ــه تلف ــی ک حال
بــا آن ارتبــاط برقــرار کنــد. محققــان دستکشــی را طراحــی 
ــمت  ــی در قس ــادی مغناطیس ــته های  ه ــه رش ــد ک کردن
ــا  ــه ایــن ترتیــب ب ــود، ب ــوک انگشــتانش دوختــه شــده ب ن
ــک  ــوان ی ــن دســتکش می ت ــت دســت درون ای ــک حرک ی
ــع  ــرد. در واق ــاز ک ــی را ب ــا قفل ــرد ی موســیقی را پخــش ک
بــا ایــن ابــداع بــدون این کــه نیــاز باشــد هــر دفعــه تلفــن 
هوشــمند را از جیــب یــا کیــف دربیاوریــم، می تــوان 
ــژه  ــات وی ــک عملی ــا ی ــرد ت ــره ک ــتوری مخاب ــه آن دس ب
را انجــام دهــد. در بررســی های تیــم پژوهشــی، تلفــن 
هوشــمند قــادر بــود شــش حرکــت را بــا دقــت 90 درصــد 
ــاال،  ــه ســمت چــپ، راســت، ب ــد )حرکــت ب شناســایی کن
ــر  پاییــن، کلیــک و کلیــک برگشــتی(. تحقیقــات بعــدی ب
ــت  ــر و قابلی ــی قوی ت ــوزه مغناطیس ــا ح ــاکی ب ــه پوش تهی

ــت. ــز اس ــا متمرک ــر داده ه ــم باالت ــازی حج ذخیره س
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 شرکت شما از چه سالی و چطور فعالیت های خود را 
آغاز کرد؟

نقطه آغاز این فعالیت در اصل به بیست و چند سال پیش 
برمی گردد. اما شرکت دانش بنیان میم دارو با هدف مطالعه 
روی روش های درمان میگرن و تولید داروی این بیماری رسما 
در سال 88 ثبت شد و پس از سال ها مطالعه و تحقیق به 
جایگاه کنونی خود دست یافت. در حال حاضر شرکت میم دارو 
به عنوان اولین تولیدکننده داروهای درمان میگرن توانسته 
بیماری میگرن را مغلوب توان علمی دانشمندان ایرانی سازد. 
این شرکت در حال حاضر در حال مطالعه و تحقیق در حوزه 
داروهای طبیعت محور است و چندین داروی طبیعت محور در 
حوزه های آلرژی و سرطان را در مراحل مختلف کارآزمایی 
بالینی و پیش تولید صنعتی دارد که به زودی روانه بازار خواهند 

شد.
انجام  شرکت  این  در  که  کاری  که  این جاست  اصلی  نکته 
می دهیم، نوعی از فعالیت در زمینه دارویی است که در ایران 

کمتر به آن توجه شده است، یعنی تولید داروهای نوظهور.
 کمی درباره داروهای نوظهور می فرمایید؟ مگر باقی 

شرکت های دارویی چکار می کنند؟
منظور از داروی نوظهور، آن دسته از داروهایی است که مراحل 
تحقیق و توسعه آن توسط تیم های تحقیقاتی خود شرکت 
انجام شده است. بیش از 99 درصد داروهایی که در ایران 
تولید می شوند، داروهایی تقلیدی هستند که فرموالسیون 

آن ها متعلق به شرکت های دارویی غیر ایرانی است. از آن جا که 
برای تولید این قبیل داروها معموال پروسه تحقیق و توسعه در 
ایران صورت نگرفته است، غالبا قابلیت صادرات به کشورهای 

دیگر را ندارند.
 چرا؟

چون در خارج از کشور هم این داروها را دارند. وقتی شما 
که  می دهید  انجام  را  کاری  ندارید،  نوآورانه  فرموالسیون 
چینی ها و هندی ها و کشورهای کوچک در حال توسعه و... 
هم انجام می دهند و چون شما تقلید کرده اید، دیگر کمتر این 
فرصت را دارید که بتوانید این داروها را به همان کشورها صادر 
کنید. البته حسنش به این است که قیمت داروها در ایران 
ارزان تر است ولی در مجموع نوآوری در آن وجود ندارد که 

جذابیت خاصی برای صادرات داشته باشد.
 حلقه اولیه بیست و چند سال پیش بر چه اساسی بود 

و آن را با چه کسانی تشکیل دادید؟
من آغازگر این ماجرا بودم. به بعضی از دانشگاه ها مراجعه 
کردم و در نهایت در دانشگاه تهران پروژه را تعریف و پروسه 
اولیه  محصول  تولید  به  موفق  و  کردیم  آغاز  را  تحقیقاتی 
به  ارائه  برای  ویژگی های الزم  اولیه  ولی محصوالت  شدیم. 
بازار را نداشتند و طی این سال ها گام به گام پیشرفت کردیم 
و توانستیم محصولی باکیفیت را به بازار ارائه کنیم. در اصل 
به تدریج جلو رفتیم و االن توانسته ایم اسپری درمان میگرن 

را تولید کنیم. این اسپری در نوع خود گام بزرگی بوده است.

گفت و گو �ب رضا رمضا�ن خورشیددوست 

کت دانش بنیان م�ی دارو عامل �ش مد�ی

 ملیکا حسینی

ماموریت:تولیدداروهاینوظهور
با وجود این که دائما از سوی کشورهای تحریم کننده ایران اعالم می شود که دارو در لیست تحریم ها قرار 
ندارد اما دشواری و گاه ناممکنی تبادالت مالی، عمال راه را برای واردات دارو سخت خواهد کرد. بنابراین 

تنها راهکار عملیاتی، تکیه به توان شرکت هایی است که در کشور تمام انرژی خود را صرف تامین نیازهای 
هموطنان خود می کنند. در این میان شرکت میم دارو سال هاست در حوزه ای مغفول مانده در زمینه داروسازی 

فعالیت می کند: تولید داروهای نوظهور. این یعنی داروها مشابه خارجی ندارند و فرموالسیون را اول بار 
متخصصان ایرانی به دست آورده اند. تمرکز این شرکت هم روی بیماری هایی است که جمعیت بزرگی را 
با خود درگیر کرده اند مانند میگرن و آلرژی. نکته جالب آن که مدیرعامل این شرکت تخصصی در زمینه 

داروسازی ندارد و تنها با استفاده از توان مدیریتی خود توانسته است گروهی از بهترین متخصصان دارویی 
کشور را به دور خود جمع کند و این شرکت را تاسیس کند. رضا رمضانی خورشیددوست، مدیرعامل این 

شرکت، لیسانس مهندسی مکانیک خود را از دانشگاه شریف گرفته و فوق لیسانس تحقیق عملیات و 
دکترای مهندسی سیستم ها و کنترل از دانشگاه کلیولند اوهایو دارد و در حال حاضر هیئت علمی دانشگاه 
امیرکبیر است. او می گوید به جهان با دیدی طنازانه نگاه می کند، از هیچ دولتی درخواستی ندارد و در تمام 

مدتی که از سختی های کار خود صحبت می کند، لبخند بر لب دارد. او همچنین معتقد است ضعف های 
سیستم اداری و روند فرسایشی بروکراسی در کشور ما راه را برای تولیدکننده بسیار دشوار کرده است.
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 این دارو باید از سوی متخصص نوشته شود؟
از  هم  نسخه  بدون  را  آن  می توان  و  است   OTC دارو  این 
داروخانه ها تهیه  کرد. فقط باید به موارد تداخل دارویی توجه 
داشت. در راستای افزایش خدمت رسانی به مصرف کنندگان 
میگرن کات و پیشگیری از مصرف نادرست این دارو، گروهی 
رایگان  و  تلفنی  صورت  به  میگرن  مشاوره  کارشناسان  از 
ارائه مشاوره، تشکیل پرونده و پاسخ دهی به سواالت  آماده 

مصرف کنندگان میگرن کات و بیماران میگرنی هستند.
 نتایجی که آن سال ها گرفتید، به چه شکل بود که 

قابلیت عرضه به بازار را نداشتند؟
ما با تحقیقات خود توانسته بودیم پودری را تولید کنیم که 
باید در درمانگاه ها تغلیظ و پردازش می شد و کار خیلی سخت 
و هزینه بری بود. اما این اسپری به راحتی استفاده می شود. 
در  نمونه  و  می کنیم  شرکت  نیز  جهانی  نمایشگاه های  در 
اختیارشان می گذاریم. برای خارجی ها در ابتدا خیلی سخت 
است که بپذیرند در کشور ما هم داروهای این چنینی تولید 
می شود، چون معموال فکر می کنند تنها خودشان این قابلیت را 
دارند و صادرکننده هستند. ولی بعد که برایشان خوب توضیح 

می دهیم و محصول را پرزنت می کنیم، می پذیرند.
 یعنی در حال حاضر صادرات هم دارید؟

برای صادرات با چهار کشور در حال مذاکره هستیم. عراق و 
عمان و سوریه و یک کشور دیگر که فعال از آن نامی نمی برم.

 در سال 88 که شرکت را ثبت کردید، سرمایه اولیه 
را چطور تامین کردید؟ چون این قبیل فعالیت ها زمان 
و هزینه زیادی می خواهند و به خصوص در حوزه کاری 
شما بعید می دانم شرکتی بتواند به سرعت خود را به 

نقطه سوددهی برساند.
این کار را با سرمایه شخصی انجام دادم و مبلغی را وام گرفتم. 
هنوز در ایران آدم های عجیب و غریب پیدا می شوند که برای 
ریشه کن کردن دو، سه تا بیماری سال ها خرج کنند. خیلی 

هزینه سنگین بود ولی توانستم تامین کنم.
از  که  خاصی  نوع  خاطر  به  شرکت ها  این  مدیریت   
نیروی کار نیاز دارند و دائم در حال تحقیق و توسعه 
هستند، متفاوت است. در این سال ها چه چالش های 

مدیریتی ای را پشت سر گذاشتید؟
به تازگی دانشگاه امیرکبیر کتابی از من منتشر کرده به اسم 
»فن بازار، تجاری سازی صنعت پیشرفته«. کل ماجرا مربوط 
این  های تک. خب  تجاری سازی  بحث های  همین  به  است 
کتاب خیلی گسترده ای است. معموال دانشگاه امیرکبیر وقتی 
بایستی  طوالنی  مدت های  کند،  چاپ  را  کتابی  می خواهد 
منتظر بایستید و آن کتاب را پنج استاد بیرون از دانشگاه نیز 
تایید کنند و... سال ها طول می کشد تا یک کتاب تالیف شود. 
بنابراین خودم مقدار زیادی با این مباحث آشنا هستم. حدود 

30 سال است که در حوزه صنعت های تک کار می کنم. 
به طور کلی چالش های خیلی زیادی وجود دارد. یک چالش 
عمده منابع انسانی است. چون جذب و حفظ و ارتقای منابع 
انسانی باکیفیت در حد رقابت جهانی واقعا کار دشواری است. 
تامین هزینه ها هم خود ماجرای دیگری است. وقتی شما حدود 

40 تا 60 نفر نیرو دارید، پرداخت حقوق و تامین تجهیزات و 
مواد اولیه مطرح می شود. برای تامین این ها باید پشتوانه خوبی 

داشته باشید. این ها واقعا چالش های بزرگی هستند. 
حال در حیطه های تک مسئله باز هم پیچیده تر و سخت تر 
می شود، چون رقابت بیشتر مطرح است. در حوزه های تک 
فقط با ایرانی ها رقابت نمی کنید بلکه در سطح جهانی حضور 
دارید. یعنی شما می خواهید بگویید که من پیامی برای صنعت 
دارویی جهان دارم. و این کار ساده ای نیست. این ها همه با هم 
کار را دشوار می کنند. اما یک نکته دیگر هم وجود دارد و آن 
این است که کار کردن در ایران بسیار سخت است. از بیمه 
بگیرید تا مالیات و مقررات مختلفی که دولت ها می گذارند. 
همچنین دستگاه اداری بسیار کند است و کارهایی که در 
فاصله یک ماه می تواند انجام شود، ماه ها طول می کشد. اگر 
این روال ادامه پیدا کند، خیلی نمی توان انتظار شکوفایی بزرگ 

داشت. 
 تحریم ها روی کار شما نیز تاثیر گذاشته است؟

تحریم ها روی انگیزه ما برای رسیدن به هدف موثر نبوده است 
اما قیمت ها چند برابر شده و طبیعتا این امر اثرگذار خواهد بود. 
یعنی قیمت خدمات و فرآورده های نهایی افزایش پیدا کرده 
است، به این جهت که هزینه مواد اولیه، پردازش و دستگاه های 
مورد استفاده که مستهلک می شوند و باید جایگزین شوند، 
باال رفته و این ها مواردی هستند که بعضا چند برابر شده اند. 
این افزایش قیمت روی نقدینگی و توانایی انجام کار تاثیر 
می گذارد. به منظور تامین منابع الزم ما پیگیرانه به دنبال 
صادرات هستیم و من در فاصله ای کوتاه مجبور شدم به منظور 
مذاکره برای صادرات، تاکنون سه گروه مذاکره کننده از طرف 

میم دارو به شرکت های هدف سفر کرده اند.
در حال حاضر مشکالت بزرگ ایران نوسان قیمتی است. من 
به عنوان تولیدکننده مبلغی را هزینه می کنم و محصولی را 
ارائه به بازار است،  تولید می کنم. زمانی که محصول آماده 
بحران افزایش قیمت در کشور به وجود می آید. از این رو روند 
قیمت گذاری دارو دچار مشکل می شود. اگر دارو را با دالر ارزان 
قیمت گذاری کنیم، با فروش دارو قدرت خرید مواد اولیه تا یک 
چهارم کاهش پیدا می کند. حاال از چه کسی باید گله کنیم؟ 
ما قبول کرده ایم که در ایران زندگی کنیم. مثل این که ما 
که قبول کرده ایم در تهران زندگی کنیم پس تحمل ترافیک 

سنگینش را هم پذیرفته ایم.
 از بین تمام مشکالتی که نام بردید، کدام یک از همه 

اساسی تر است و روی روند کارتان اثر می گذارد؟
سیستم نظام غذا و داروی کشور برای داروهای نوظهور بسیار 
ضعیف عمل می کند، چون در کشور به طور سنتی داروی 
تقلیدی تولید می شود و این فرایند باید برای داروهای نوظهور 
بازنگری شود. ما برای کد اخالق که جدیدا مطرح شده، چند 
ماه است که منتظریم. این که تولیدکننده چند ماه منتظر یک 
کد باشد یعنی مرگ. در حالی که این دارو مراحل مختلف را 
در سازمان غذا و دارو طی کرده است. یک مرتبه تصویب کردند 

که دانشگاه ها هم باید کد اخالق بدهند. 
 کد اخالق چیست و چرا این قدر این روند طوالنی است؟
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کد اخالق کدی برای تایید اصول علمی و اخالقی مرتبط با 
کارآزمایی تحقیق و توسعه برای داروهای نوظهور است که 
در زمینه تولید داروهای نوظهور دریافت این کد از الزامات 
است. تصویب قانون کد اخالق برای این منظور بوده که 
روند معرفی و ارائه این قبیل داروها به بازار دارویی کشور 
دقیق تر باشد و تحت نظارت بیشتری صورت گیرد. ما با 
این  بودن  زمانبر  اما  نداریم  مخالفتی  این سخت گیری ها 
فرایند سبب ایجاد اختالل در روند تولید داروهای نوظهور 
می شود. از این رو باید سازوکاری در نظر گرفته شود که 

سرعت عمل این فرایند تسریع پیدا کند.
آلرژی  ضد  داروی  یک  میم دارو  شرکت  حاضر  حال  در 
برای  الزم  مجوزهای  تمامی  که  دارد  بازار  به  ارائه  آماده 
داروی مورد نظر اخذ شده اما فرایند معرفی دارو به بازار 
این  در  است.  اخالق  کد  دریافت  به  منوط  ایران  دارویی 
لحظه که ما در حال مصاحبه هستیم، حدود نه ماه است 
که تیم میم دارو برای دریافت کد اخالق تالش می کند ولی 

هنوز موفقیتی حاصل نشده است.
طی سالیان فعالیت در حوزه دارویی به این نتیجه رسیده ام 
که داشتن توقع کمک و همکاری انتظاری بیهوده است اما به 
عنوان یک تولیدکننده حداقل انتظارم این است که موانعی از 

این دست را از جلوی پای تولیدکننده بردارند.  
من در برابر مشکالت اداری خیلی مقاوم هستم ولی گاهی 
واقعا طاقتم طاق می شود. چون شما چند میلیارد تومان برای 
یک دارویی خرج کرده اید و تعداد زیادی بیمار را هم در جامعه 
می بینید که به این دارو احتیاج دارند ولی نمی توانید این دارو 
را به بیمار برسانید چون برای دارو باید کد اخالق بگیرید و باید 

منتظر بمانید.
اطالع رسانی  فرایند  من  نظر  به  است  که  این  بعدی  نکته 
بیشتری  توجه  و  با دقت  باید  نمایشگاه های حوزه صادرات 
صورت پذیرد. خصوصا اطالع رسانی به سفارتخانه ها در زمان 

برگزاری نمایشگاه ها اهمیت بسیاری دارد.
بنده به نمایندگی از شرکت میم دارو در نمایشگاه اگزوفارم 
برگزاری  روز  چهار  مدت  در  و  بودم  کرده  شرکت  مونیخ 
نمایشگاه با 60 گروه مذاکره انجام دادم. در این مدت به علت 
فشردگی برنامه ها به سختی فرصت مناسب برای اقامه نماز پیدا 
می کردم. آخرین روز حدود سه ساعت مانده به پایان نمایشگاه، 
نماینده ای از کنسولگری به من مراجعه کرد و این طور عنوان 
کرد که ما منتظر شما بودیم چون اطالع پیدا کرده بودیم 
که یک شرکت دارویی از ایران به نمایشگاه اعزام شده است. 
به همین منظور برای پیگیری این موضوع با سازمان غذا و 
دارو و سندیکای دارویی تماس گرفتیم اما هیچ کدام اطالعی 
نداشتند. ما هم پیگیری بیشتری انجام ندادیم. امروز به همراه 
همسرم برای بازدید از نمایشگاه آمده بودم که شما را دیدم. 
من به آن آقا چیزی نگفتم. اصال این داستان بدون شرح است.

شما به تامین بودجه الزم برای این سفر که شامل هزینه 
اخذ ویزا، تهیه بلیت هواپیما، شبی 400 یورو هزینه هتل و 
برنامه ریزی و... که در مجموع چند هزار یورو می شود، فکر 
کنید. بعد کنسولگری شما حتی اطالع ندارد که کجا هستید 

و اطالعاتی که می تواند از شهر در اختیار شما بگذارد، دریافت 
نکنید. من اصال انتظار ندارم چون بارها به آلمان سفر کرده ام 
و نیازی به کمک نداشتم و بدون کمک آن ها هم توانستم با 
60 گروه مذاکره کنم ولی اگر کسی از ایران برود و آلمان را 
نشناسد، به محیط آن جا آشنا نباشد، نیاز به کمک کنسولگری 

دارد. 
 از سختی پیدا کردن نیروی کار ماهر و نگهداری و 

ارتقای آن گفتید. چه سازوکاری برای این امر دارید؟
خیلی کار نغز و ظریفی است. ما در شرکت میم دارو همکارانی 
از فارغ التحصیالن ممتاز آی بی بی دانشگاه تهران  داریم که 
هستند. جذب نیروهایی از این دست و تداوم همکاری با این 
عزیزان کار سختی است. حضور در میم دارو برای افرادی با 
سطح علمی باال و توانمندی های فراوان منوط به ایجاد حس 
رضایت و خرسندی از محیط کار است، ما تالش کرده ایم 
فضای کار را برای همکارانمان جذاب و رضایت بخش حفظ 

کنیم.
ابتدای  در  که  دارید  کسانی  برای  توصیه هایی  چه   
فعالیت خود هستند یا تصمیم دارند شرکتی دانش بنیان 

تاسیس کنند؟
اگر می خواهند به حوزه های تک ورود کنند، باید برتری توان 
پژوهشی داشته باشند که از حداقل های مورد نیاز آگاهی به 
پژوهش سیستمی است. همچنین بایستی پسگرا هم حرکت 
کنند و این موضوع را هم در نظر داشته باشند که پس از تولید 
محصول احتمال موفقیت آن در بازار به چه عواملی بستگی 
دارد؟ به این معنی که بازار هدف محصول چه کسانی هستند؟ 
بودجه ای که حاضرند برای تهیه آن تخصیص دهند چقدر 
است و سواالتی از این قبیل. وارونه بیایند و خودشان بیازمایند. 
این امکان وجود دارد بعد از دستیابی به پاسخ این سواالت 
از تولید پشیمان شوند و متوجه شوند راه درستی را انتخاب 

نکرده اند. چون همه پیشگرا حرکت می کنند. 
داشته  شکست  اقبال  سیاست  که  است  این  بعدی  نکته 
اگر شکست خوردند، چکار  که  کنند  فکر  این  به  باشند. 
کنند چون همه آدم ها معموال فکر می کنند که اگر پیروز 
شکست  اگر  نمی کنند  فکر  می کنم.  را  کار  فالن  شدم، 
را  مالی  زیان  چطور  نشدم  موفق  اگر  کنم؟  چه  خوردم، 
من  بنابراین  کنم؟  حل  را  مشکالت  چطور  کنم؟  جبران 
داشته  شکست  سناریوی  یک  حتما  که  می کنم  توصیه 
باشند. همه این ها را رعایت کنند. یکسری از دانش بنیان ها 
نیرویی جذب نمی کنند. اگر نیرو جذب کنند، برای امور 
بعضی  اما  محورند  خودشان  ولی  است  کمک  و  جزئی 
وقت ها خود شخص محور نیست. خیلی از این ها نیروهای 
تاپ جهانی را نمی گیرند. یک نکته اساسی وجود دارد و آن 
این است که خودشان هم آن مزیت نسبی را ندارند. پسگرا 
هم نگاه نمی کنند. شما هرجای دنیا که بخواهید بروید اول 
از چه  باید تصمیم می گیرید  بعد  می گویید کجا می روم، 
مسیری بروید. مقصد را نمی دانند و بی هدف می روند. در 
حال حاضر در شرکت میم دارو می داند که باید داروهای 

نوظهور ایجاد  کند. 
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آیا تا به حال دسته ای از پرندگان را در آسمان دیده اید؟ 
هزاران پرنده که در هماهنگی کامل پرواز می کنند! به نظر 
شما جذاب نیست؟ نکته قابل تامل برای من این است که 
نکنند،  به دنبال یک رهبر حرکت  پرندگان  این  اگر تمام 
انجام دهند. سرعت واکنششان کم  را  این کار  نمی توانند 
این  که  باورند  این  بر  دانشمندان  عوض،  در  بود.  خواهد 
پیدا  را  امکان  این  ساده،  قاعده  چند  بر  تکیه  با  پرندگان 
می کنند که هرکدامشان، همزمان با این که در هماهنگی 
بگیرند.  مستقل  تصمیم  یک  می کنند،  پرواز  کامل 
همبستگی آن ها باعث استقاللشان می شود و استقاللشان 

آن ها را سریع و انعطاف پذیر می کند. 
دارد؟ خب،  هرکداممان  با  ارتباطی  چه  موضوع  این  حاال 
معتقدم  که  آنچه  دادن  نشان  برای  است  راهی   مثال  این 
کردن  کار  شیوه های  در  نیاز  مورد  تغییرات   مهم ترین 
امروز است. جهان روزبه روز سریع تر و پیچیده تر می شود، 
بنابراین ما نیازمند یک روش جدید برای کارکردن هستیم؛ 
که  راهی  ایجاد می کند.  راهی که حول هدف، هماهنگی 
برای  را  افراد  نتیجه  در  و  می برد  بین  از  را  بوروکراسی 
تصمیم گیری سریع تر توانمند می سازد. اما سوال این است: 
برای رسیدن به آن نقطه، مایل به رها کردن چه چیزهایی 

هستیم؟ 
می خواست  که  می کردم  کار  بانکی  با  پیش  سال  چند 
روند،  این  برای  آن ها  کند.  آغاز  را  دیجیتالی  تغییرات 
ساده تر،  کارها  آن  طبق  که  می خواستند  پیشنهادی 
باشد. در حال حاضر مطمئن نیستم  بصری تر و مرتبط تر 
که چند نفر سیستم درونی یک بانک را دیده اند، بنابراین 
را  سنتی  بانک های  از  بسیاری  کار  روش  بدهید  اجازه 
افراد را  از  نشانتان بدهم. در یک بانک شما تعداد زیادی 
می بینید که از آسانسور استفاده می کنند تا به بخش خود 
بازاریابان، مهندسان کنار مهندسان  بازاریابان کنار  بروند، 
و... می نشینند. جلساتی را می بینید که با بیست نفر برگزار 
می شوند و هیچ تصمیمی گرفته نمی شود. ایده های عالی 
روی پاورپوینت ارائه می شوند و بخشنامه های ناتمام بین 

ادارات دست به دست می شوند. به این ترتیب انجام کارها 
می توانند تا ابد ادامه داشته باشند! با این اوصاف، این بانک 
می دانست که برای دگرگونی و بهبود اوضاع باید درصدد 
تغییر جدی شیوه های کاری اش باشد. اما چطور؟ برای الهام 
گرفتن و ایده پردازی تصمیم گرفتیم نگاهی به شرکت هایی 
که به نظر نوآوری و خالقیت بیشتری دارند مانند گوگل، 

نتفلیکس، اسپوفی و زاپوس بیندازیم. 

بستگی دارد
خاطرم هست که در دسامبر 2014 به همراه یک مشاور 
این  از  یکی  سالن های  در  بانکداران  از  تیمی  و  مدیریتی 
شرکت ها قدم می زدیم. ما احساس می کردیم مثل غریبه ها 
در یک سرزمین عجیب و غریب هستیم که با کیسه های 
دانه لوبیای سحرآمیز و هودی ها )کت وشلوارهای خوش فرم( 
و بسیاری از کارکنان هوشمند و خالق احاطه شده اند. بعد 
پرسیدیم: »سازمان شما چطور سازماندهی شده است؟« ما 
انتظار داشتیم که در جواب یک نمودار سازماندهی ببینیم 
اما در عوض آن ها از طرح های عجیب و غریب با نام های 
»خانواده ها«  و  »شعبه ها«  و  »دسته ها«  مثل  خنده داری 
کردند.  استفاده  سازماندهی شان  چگونگی  توضیح  برای 
را  عبارات  آن  کردیم  سعی  موجود  وضعیت  با  آن  از  بعد 
به زبان دنیای خودمان ترجمه کنیم. پرسیدیم: »چند نفر 
برای شما کار می کنند؟« در جواب گفتند: »بستگی دارد.« 
گزارش  به شما  که: »چه کسی  بود  این  بعدی مان  سوال 
می دهد؟« و پاسخ دادند: »بستگی دارد.« بعد پرسیدیم: 
اولویت های شما را تعیین می کند؟« و جواب  »چه کسی 
باز همان بود: »بستگی دارد.« می توانید تصور کنید تا چه 
فکر می کردیم  که  آنچه  مورد  در  ما  متعجب شدیم؟  حد 
جز اصول اساسی سازمان هاست سوال کرده بودیم و پاسخ 
آن ها این بود: »بستگی دارد.« بعد از آن روز، درک بهتری 
از مدلشان به دست آوردیم. آن ها به قدرت تیم های کوچک 
و مستقل اعتقاد داشتند. تیم های کوچک آن ها مثل یک 
و  مولد  افراد  کارکنان  کلیت  در  بودند.  استارت آپ  مینی 

ها�ی را رها یم کنید؟ ن ن چه چ�ی اد تغی�ی در شیوه اکر�ت ب ای ا�ی �ب

 مترجم: ترانه احمد دوست

تنهانوآوریمطرحنیست
برای به وجود آمدن تیم های سریع، انعطاف پذیر و خالق برای به چالش کشیدن »فرهنگ کار کردن« چه کاری باید 
انجام شود؟ برای مارتین دانوسسترو )Martin danoesastro(، متخصص تغییر و تحول، همه این ها با یک سوال 
شروع می شود: »مایل به رها کردن چه چیزهایی هستید؟« او درس هایی را که از کار با شرکت ها در زمینه نوآوری 
و چگونگی سازماندهی آن ها آموخته با شما به اشتراک می گذارد تا افراد در همه سطوح توانایی بتوانند قابلیت 

تصمیم گیری سریع و واکنش به تغییرات را داشته باشند.
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بنابراین  داشت،  وجود  و...  اطالعات  فناوری  مهندسین 
شرکت(  افراد  دیگر  از  )مستقل  مشتریان  با  می توانستند 
بین  آن ها  بپردازند.  ایده ها  آزمایش  و  به طراحی، ساخت 
در  نیاز  مورد  مهارت های  تمام  و  نداشتند  تعامل  ادارات 
پایان آن روز جلسه ای داشتیم  تیمشان وجود داشت. در 
مدلی  با  ما  کنیم.  منعکس  بودیم،  دریافته  که  را  آنچه  تا 
شبیه به مدل آن ها شروع کردیم. از قبل فکر کرده بودیم 
که چطور برخی از این ایده ها را در یک بانک به کار ببریم 
اما ناگهان یکی از میزبانان، یک نفر که کل روز حتی یک 
کلمه حرف نزده بود، گفت: »خب! می بینم که شما مدل 
ما را دوست دارید، اما یک سوال دارم: مایلید ما چه چیزی 

را رها کنیم؟«

در آغوش گرفتن نوآوری
واقعا ما مایل بودیم چه چیزی را از دست بدهیم؟ در آن جا 
اوست.  با  حق  می دانستیم  اما  نداشتیم  فی الفوری  پاسخ 
تغییر نه تنها در آغوش گرفتن نوآوری  است بلکه شامل از 
دست دادن برخی موارد و ویژگی های قدیمی نیز می شود. 
در حال حاضر، طی پنج سال گذشته، با شرکت هایی در 
همکاری  کاری شان  شیوه های  تغییر  برای  جهان  سراسر 
خاص  بدبینی های  شرکتی  هر  دیده ام  به وضوح  و  کرده ام 
خودش را برای این که این ایده در شرکت راه اندازی نشود، 
دارد. مثال »محصول ما پیچیده تر است« یا »آن ها مثل ما 
این  انجام  اجازه  »تنظیم کننده ها  یا  ندارند«  آی تی  سابقه 

کار را نمی دهند«.
شرکت هایی  سایر  برای  همچنین  و  بانک  این  برای  اما 
ظرف  بود.  امکان پذیر  تغییر  کردم،  کار  آن ها  با  بعدا  که 
یک سال، سیلوهای قدیمی )دیوارهایی( را بین بازاریابی، 
محصول، کانال ها و فناوری اطالعات به طور کامل منفجر 
کردیم. سه هزار کارمند به 350 تیم چندرشته ای تبدیل 
افراد  تنها کنار  افراد مولد  این که  به جای  بنابراین  شدند. 
مولد و مهندسان کنار مهندسان بنشینند، یک فرد مولد و 
یک مهندس عضو یک تیم شدند. شما می توانستید عضوی 
از یک تیم با مسئولیت بازگشایی حساب یا عضوی برای 
تاریخ  آن  در  باشید.  غیره  و  موبایل  بانکداری  اپلیکیشن 
با هم  اولین بار  برای  افراد  برخی  و در سازماندهی جدید، 
دست می دادند و یکدیگر را می دیدند، در حالی که محل 
نشستنشان تنها دو دقیقه از هم فاصله داشت. اما در ده 
سال گذشته، هر روز از طریق ایمیل گزارش های وضعیت 
بشنوید:  بود  ممکن  آن جا  در  می فرستادند.  هم  برای  را 
برای جواب  که من همیشه  تو همونی هستی  »اوه، پس 
گرفتن ازت دوندگی می کردم.« اما حاال هر روز با هم قهوه 
می تواند  باشد،  داشته  ایده  یک  مولد  فرد  اگر  می خورند. 
از مهندسی که کنار  برای پروش آن و دریافت اطالعات، 
او نشسته کمک بگیرد. و بعد می توانند تصمیم بگیرند که 
نتیجه را بالفاصله با مشتریان آزمایش کنند. بدون وجود 
سلسله مراتب وقت گیر، بدون وجود پاورپوینت، بدون خط 
این  به  رسیدن  اما  می شوند.  انجام  به سرعت  کارها  قرمز، 

نقطه آسان نیست. باید جواب به این سوال که »مایل به از 
دست دادن چه چیزی هستید« دقیق و درست مشخص 
چندرشته ای  تیم های  به  نیاز  مستقل  تصمیم گیری  شود. 
دارد. به جای این که یک تصمیم گیري به بخش های باالیی 
و پایینی یک سازمان پاس داده شود، ما مي خواهیم تیم 
اما  انجام دهد.  را  انتخاب و تصمیم گیری  موجود عملیات 
برای انجام این کار در تیم به تمام مهارت ها و تخصص های 
الزم برای تصمیم گیری نیاز داریم. این امر باعث می شود 
چیزی  چه  بدهیم؟  چیزی  چه  شود.  سخت  ستد  و  داد 
ساختمان های  در  که  را  افرادی  می توانیم  آیا  بگیریم؟ 
با  مختلف  کشورهای  حتی  و  مختلف  شهرهای  مختلف، 
هم کار می کنند، هماهنگ کنیم؟ یا بهتر است در حیطه 
از  می توانیم  چطور  کنیم؟  سرمایه گذاری  ویدئوکنفرانس 
همکاری نوع کاری که در این تیم ها اجرا می شود اطمینان 

حاصل کنیم؟

سریع، انعطاف پذیر، خالق
این  همه  داریم.  نیاز  مدیریت  ماتریس  نوعی  به  هنوز  ما 
اما  نیست.  آسان  روش  و  کار  روند  ساختار،  در  تغییرات 
در نهایت متوجه شدم که سخت ترین چیز در این فرایند، 
تغییر رفتار ماست. اگر بخواهیم این تیم ها مثل یک مینی 
استارت آپ، سریع، انعطاف پذیر و خالق باشند، آن ها باید 
ما  که  است  معنی  بدان  این  باشند.  مستقل  و  قدرتمند 
نمی توانیم رهبرانی برای فرماندهی افراد داشته باشیم که 
انجام  را  کارها  آن  باید  زمانی  چه  کنید،  کار  چه  بگویند 
مدیر  هیچ  حتی  بدهید.  انجامش  باید  چطور  یا  بدهید 
بخشی هم وجود ندارد. اما در عین حال هر کارمند بدون 
توجه به عنوان رسمی خود باید رهبر باشد. این در مورد 
بدیهی  ابتکار عمل دارند، صدق می کند.  همه کسانی که 
را در سمت و سوهای  تیم ها  این  تمام  نمی توانیم  است که 
به  منجر  قطعا  زیرا  باشند(،  )واگرا  باشیم  داشته  مختلف 
با  توام  همگام سازی  به  بنابراین  شد.  خواهد  مرج  و  هرج 
از پرندگان. در  نیاز داریم. درست مثل دسته ای  استقالل 
یک محیط سازمانی، این امر نیازمند رفتارهای جدید است 
و با هر رفتار جدید، از موارد و ویژگی های قدیمی چیزی 
رها می شود. رهبران باید اطمینان حاصل کنند که هرکس 
در سازمان هم راستا با چرایی اهداف و چگونگی اولویت های 
کلی است. اما پس از آن باید آن ها را تنها و آزاد بگذارند و 
به تیم هایشان اعتماد کنند تا تصمیمات درستی در مورد 
این حالت،  اتخاذ کنند. در  چگونگی رسیدن به آن نقطه 
آیا  دارد.  شفاف  و  باز  ارتباطات  به  نیاز  هماهنگی  ایجاد 
می دانید چرا می گویند که اطالعات منبع انرژی هستند؟ 
ممکن  اطالعات  به اشتراک گذاری  مدیران،  از  بعضی  برای 
فقط  این  باشد.  قدرتشان  دادن  دست  از  معنی  به  است 
آشکار  طور  به  باید  نیز  تیم ها  نیست.  مدیران  به  منحصر 
به  تیم ها  این شرکت ها،  در  کنند.  برقرار  ارتباط  و شفاف 
زیاد کار می کنند  با سرعت  و  طور معمول در کوتاه مدت 
می کنند  برگزار  آزمایشی  جلسه ای  دوره،  هر  پایان  در  و 
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تا خروجی آنچه انجام داده اند، به طور شفاف به اشتراک 
بگذارند. و هر روز هر یکی از اعضای تیم اطالعاتی در مورد 
داده  انتقال  گروه  به  داده،  انجام  فردی  طور  به  که  آنچه 
این همه شفافیت  اگرچه  می کند.  به روزرسانی  را  آن ها  و 
جایی  چون  باشد،  ناراحت کننده  افراد  برای  است  ممکن 
انجام  کارهایی که  و همه  ندارد  پنهان کردن وجود  برای 
می شود برای همه شفاف است. بنابراین همگام سازی آسان 
خیلی  نیز  استقالل  آوردن  فراهم  این  بر  عالوه  و  نیست 
راحت به دست نمی آید. ممکن است یکی از مدیران اجرایی 
شرکت دوست داشته باشد که بداند چطور در سمت مدیر، 
در پیگیری نقاط حساس ایفای نقش کند. در این وضعیت 
برای این که بدانید همه کارها چطور در حال انجام شدن 
کار،  به گزارش های وضعیت  نگاه کردن  به جای  هستند، 
جلسات  از  یکی  در  و  برود  نظر  مورد  تیم  طبقه  به  باید 
آن ها شرکت کند و به جای این که به افراد بگوید چه کاری 
باید انجام دهند، به دنبال راهی برای کمک به آن ها باشد. 
اما در سیستم قدیمی، همین مدیر اجرایی می گفت: »من 
تنها توهم کنترل داشتم. در حقیقت، بسیاری از پروژه ها 
نظر  در  بودجه  از  بیش  با  و  می کردند  طی  زیادی  زمان 
گرفته شده اجرا می شدند. اما در حال حاضر من شفافیت 
بیشتری می بینم و البته در صورت لزوم می توانم اصالحات 
انجام بدهم.« مدیران میدانی نیز باید تغییر کنند. اول از 
همه باید بدانیم که بدون وجود جلسات زیاد و پاورپوینت، 
به مدیران میانی کمتری نیاز است. در سیستم قدیم، این 
که  داشت  کارفرمایان وجود  و  برنامه ریزان  از جانب  تفکر 
اکنون،  اما  می کنند  دنبال  را  سفارش ها  فقط  کارکنان 

افراد،  مدیریت  بر  میانی، عالوه  مدیران  انتظار می رود که 
کنید  تصور  کنند.  فعالیت  نیز  بازاریابی  مدیران  عنوان  به 
طی ده سال گذشته، فقط به دیگران گفته اید که چه کاری 
باید انجام دهند، اما اکنون انتظار می رود که همان کارها 
را خودتان نیز انجام دهید. واضح است که این مدل برای 
همه کاربردی نیست و در این شرایط برخی افراد عالی رتبه 
با  اما نتیجه یک فرهنگ جدید  شرکت را ترک می کنند. 
سلسله مراتب کمتر است. انجام همه این کارها سخت است، 
اما ارزشش را دارد. شرکت هایی که با آن ها کار می کردم 
تولید  جدید  محصوالت  محدود  تعداد  به  سال  یک  در  و 
می کردند، حاال با این روش چند بار در هفته تولید جدید 
دارند و بدون نیاز به مقدمات و سلسله مراتب پیشین، کل 
در سالن  امروز  اگر  نهایت،  در  کارآمدتر می شود.  سازمان 
خواهید  جدیدی  انرژی  شاهد  بزنید،  قدم  شرکت ها  این 
استارت آپ های خیلی عظیم قدم  انگار در سالن های  بود. 
در  شرکت ها  این  باشیم،  منصف  بخواهیم  اگر  می زنید. 
موفق هستند  کامال  ادعا کنند که  نمی توانند  حال حاضر 
اما حداقل با استفاده از این مدل جدید، آن ها خیلی بهتر 
پیچیده تر  و  تغییر هستند. جهان سریع تر  به  پاسخ  آماده 
راه اندازی  دوباره  را  راهکار خود  باید  ما  بنابراین  می شود، 
ساختار،  به  مربوط  تغییر  این  قسمت  سخت ترین  کنیم. 
مسئولیت پذیری  به  مربوط  حتی  و  نیست  روش  یا  روند 
مدیران اجرایی نیست. رهبران اصلی و واقعی همه کسانی 
هستند که در یک سازمان دخیل و مشغول به کار هستند. 
همه  باید تغییر را هدایت کنند. بنابراین سوال اصلی این 

است: شما مایل به رها کردن چه چیزهایی هستید؟
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چطور عادت های بد 

؟ �ی ن ب�ب ی�ت را از ب�ی مد�ی

 مترجم: ترانه احمد دوست

خروجاز
حاشیهامن

شرکت ها از رهبران آینده خود توقع دارند تا با 
سرعت، انعطاف پذیری و اعتمادی بیشتر از قبل 

مدیریت شوند. اما چگونه مدیران میانی در عین حال 
که چالش هایی برای انجام فعالیت ها وجود دارد، از 

نردبان موجود در شرکت ها صعود کنند؟ الیزابت لیل 
)Elizabeth Lyle( متخصص رهبری یک رویکرد 

جدید ارائه می دهد برای شکستن قوانین در شرایط 
موجود به منظور به اشتراک گذاری روش های خالقانه 
سازمانی که می تواند مدیران میانه را به فضایی که 
آن ها برای حرکت رو به جلو نیاز دارند هدایت کند.

من به انباشته کردن ظروف در سینک ظرفشویی متهم هستم و 
این که آن ها را برای ساعات طوالنی دست نخورده باقی می گذارم. 
من این واقعیت را با دوستم در میان گذاشتم تا نظر او را در 
او گفت: »به نظرم چند ساعت عبارت درستی  بدانم.  این باره 
باقی  اونا رو حتی ممکنه چند روز تو همون حال  تو  نیست! 
بذاری.« اما نکته اصلی این نیست. نکته این جاست که من تا 
وقتی ظرف ها آن قدر روی هم انباشته نشوند که به قدر کافی 
ارتفاعشان زیاد شود و لب به لب سینک ظرفشویی بشوند، کار 
شست و شو را یکسره نمی کنم. این عادت از زمان دانشگاه در من 
بیشتر شد؛ وقتی که برای خودم بهانه هایی مثل: »االن کالسم 
شروع میشه باشه بعد«، »یه ظرف کثیف بیشتر تو سینک باشه 
چی میشه؟« و یا بهانه مورد عالقه ام که »فکر می کنم با این روند 
که صبر کنم ظرف ها زیاد بشن و بعد همه رو با هم بشورم تو 
آب و زمان صرفه جویی میشه« سر هم می کردم. اما در حقیقت 
نیازی به دلیل آوردن نبود، چون هیچ کس بازخواستم نمی کرد. 
البته آرزو می کنم که کاش یک نفر بازخواستم می کرد. حاال که 
برمی گردم و به عقب نگاه می کنم، می فهمم که هر باری که 
ظرف ها را درون ماشین ظرفشویی نمی گذاشتم یا آن چیزی را 
که شروع کرده بودم تمام نمی کردم، این عادت برایم درونی تر 
می شد و و من شانس کمتری برای مواجهه با این سوال پیدا 
می کردم تا از خودم بپرسم چرا این کار را انجام می دهم؟ چرا این 
عادتم را ترک نمی کنم؟ حاال که در دهه چهارم زندگی هستم، 

شکستن این عادت برایم سخت تر شده است. 

مواجهه با تازه کارها
با  نیستم،  درگیر  مسائل  این  با  و  خانه ام  از  بیرون  وقتی  من 
سازمان های بزرگ و پیچیده در زمینه دگرگونی های روش های 
رهبری در زمان تغییر و تحوالت سازمانی کار می کنم. شغل من 
این است که بیشتر با رهبران ارشد کار کنم تا چگونگی روش های 
رهبری و هدایت کردن اعضای یک سازمان و استقرار »عادات 
بهتر« برای داشتن آینده مناسب تر بررسی شود. اما چیزی که 
من را بیشتر از کار کردن با رهبران ارشد در این زمینه ترغیب 
می کند، مواجهه با تازه کارهاست. ما آن ها را »مدیران میانی« 
می نامیم، اما این یک اصطالح است که من دوست دارم روزی 
بتوانیم آن را تغییر دهیم چرا که در حقیقت چیزی که آن ها 
است  عالی رتبه«  »مدیریت  برای  آینده  پتانسیل های  هستند 
که با پیروی از شیوه های مدیریت قدیمی شروع به رها کردن 
ظرف هایشان در سینک می کنند. سازمان ها افرادی مانند من 
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را برای بازآموزی رهبران ارشد خود برای آینده بهتر استخدام 
می کنند و همزمان عادت های رهبری قدیمی موجود بین مدیران 
میانی که روزی جای آن ها را می گیرند، شکل می گیرد. ما نیازمند 
این هستیم که مدیران میانی و رهبران ارشد با هم کار کنند. 
سازمان ها به سرعت در حال تغییر و تحول هستند و رهبران 
ارشد حال حاضر باید با رهبران آینده همکاری  کنند تا نسبت به 
امروز به سرعت، انعطاف پذیری، اعتماد و همکاری بیشتری دست 
پیدا کنند. من اعتقاد دارم که یک پنجره زمانی برای شکل دهی 
مدیران میانی وجود دارد تا زمینه برای این نوع رهبری فراهم 
شود، اما آن را از دست می دهیم. چرا؟ از آن جا که رهبران آینده 
به وسیله مدل های نقش رهبران ارشدی که خودشان هنوز برای 
این نوع مدل جدید آماده نیستند، آموزش می گیرند، تغییرات 
در رهبری این نوع سیستم ها قطعا منجر به موفقیت های بزرگی 
می شود. ما نیاز داریم تا مدیران میانی و رهبران ارشد با یکدیگر 
کار کنند تا راه جدیدی برای هدایت و توسعه و پیشرفت یکدیگر 

و رسیدن به موقعیت مناسب مطلوب فراهم کنند. 

مدیریت به شیوه نظامی
یکی از مشتریان ارشد مورد عالقه من - ما او را جین می نامیم 
- نمونه و مثال کاملی برای آن چیزی ا ست که ما امروز آن 
او بر اساس  را »شیوه رهبری دمده شده« در نظر می گیریم. 
عملکرد منحصربه فرد استثنایی خود با این تفکر که »یا به قعر 
برو یا اوج بگیر« به سطح مدیریت ارشد رسیده است. جین این 
روند و این نوع عادت را پیش گرفته و امروز به این سطح از 
موقعیت شغلی دست پیدا کرده است. او سخت کار می کند و 
زمان زیادی برای چیزهایی که فورس ماژور نیستند ندارد و واقعا 
به قضاوت هیچ کس بیشتر از خودش اعتماد ندارد و عادت دارد 
تمام تصمیم ها را خودش بگیرد. نیازی به گفتن نیست که جین 
شبیه اردوگاه های نظامی با شرایط سخت با کارمندان و افراد 
زیر دستش رفتار می کند. این عادت های عمیق ریشه دار به شدت 
متناقض با شرایطی ا ست که باید برای یک سازمان در حال تحول 
به وجود بیاید. رفتار فرماندهی نظامی گونه و کنترل کردن های 
این چنینی که او پیاده می کند برای شرایط امروزِی سازمان ها که 
مدام در حال تغییر و تحول و رشد هستند و به صورت دیجیتالی 

با هم تعامل دارند کاربردی نیست. 

حال، نه آینده
حاال می خواهم در مورد جان، یک مدیر فوق العاده موفق که 
در کار پیشرفت خوبی داشته و برای جین کار می کند صحبت 
کنم، مدیری که عادت های کاری و کنترلی جین او را فرسوده 
نیاز  مورد  راهبردی  تصمیمات  درباره  او  و  من  اخیرا  می کند. 
برای ارائه به جین و سایر همکارانش صحبت کردیم. او به من 
گفت: »لیز، می دونم از شنیدن این موضوع خوشحال نمی شی 
ولی تصمیم هایی که این جا اتخاذ میشه، تو جلساتی که قبل از 
جلسات اصلی برگزار میشن، تصویب میشن. طبق محاسبات من 
هشت جلسه پیش ازجلسه اصلی، برای اطمینان داشتن از این که 
هر کدوم از مدیران میانی به اندازه کافی برای حضور تو جلسات 
واقعی متبحر هستن و تصمیمات از پیش تعیین بشه، برگزار 

میشه و ما نقشی تو تصمیم گیری ها نداریم.« او گفت موضوع 
بحث جلسات در مورد برنامه های آینده نیست بلکه درباره این 
است که در زمان حال چه کارهایی باید انجام شود. جان کامال 
درست می گفت. جلسات قبل از جلسه اصلی برای آن شرکت 
امری ضروری بود و من به هیچ وجه این موضوع را دوست نداشتم 
و نمی پذیرفتم. به نظرم این جلسات مطمئنا ناکارآمد و آزاردهنده 
خواهند بود اما بیشترین مشکل من با موضوع اعتمادبه نفس او و 
افرادی شبیه به بود و این که نمی دانستند در آینده باید چه کاری 
انجام دهند. حاال سوال این است که چطور او می تواند مطمئن 
باشد که در آینده چه کار باید بکند؟ چه کسی و در چه زمانی 
قرار است این موضوع را تغییر دهد؟ نقطه راه اندازی این موضوع 
چیست؟ و هنگامی که این امر اتفاق افتاد، چطور می شود جلسات 
را طوری پیش برد که بدون وجود پیش جلسات موثر باشند؟ او 
با اطمینان باور داشت که اگر زمانی رئیس بشود، این قوانین را 
تغییر خواهد داد و کارها را با روند متفاوتی انجام می دهد. در آن 
زمان همه چیزهایی که می توانستم ببینم ظروف انباشته شده در 
سینک بود و یک مرد با استعداد زیاد. در حالت بدتر مردی را 
می دیدم که شاید روزی از کارش بیرون بیاید، چراکه خیلی دیر 
یاد گرفته بود )یا اصال یاد نگرفته بود( که چگونه سازمان ها را در 
آینده رهبری کند. من با داستان های این چنینی زیاد مواجه 
می شوم به ویژه وقتی که که مدیران باهوش و با انرژی و توان 
بالقوه ای مثل جان را می بینم. احتماال آن ها بیشترین توانایی 
ساخت امواج جدید و تعریف دوباره ای از مدیریت داخلی را دارند. 
اما در حقیقت آنچه ما می بینیم این است که این افراد اغلب 
آن  کارهایی را انجام می دهند که با توانایی هایشان همسو نیست 
و سیستم را به چالش نمی کشند. تالش آن ها به سمتی ا ست 
که مدیران و رهبرانشان، همان هایی که مسئول ارتقا درجه شان 
هستند، تحت تاثیر قرار دهند و زندگی را برایشان راحت تر کنند. 
اگر او را در جایگاه کسی که دوست دارد ترفیع درجه بگیرد، 
به سختی می توانم سرزنشش کنم اما در عین حال آن ها همچنان 
مطمئن و مصمم هستند که پس از آن که توانایی انجام کارهای 
متفاوت را به دست آوردند، قادرند رفتار خود را تغییر دهند و این 

یک دام فکری ا ست که دچارش هستند. 

یادگیری در حین کار
اگر من چیزی از کار کردن با شیوه جین آموخته باشم این است 
که روزی می رسد که جان تعجب می کند چطور ممکن است و 
می تواند هر چیزی را به شیوه ای متفاوت و با حداکثر توانش انجام 
دهد؟ از پس کارهای اجرایی با فشار باال و بدون وجود ریسک 
موفقیت برای خودش یا سازمان برمی آید؟ آیا برای انجام آن ها و 
قرار گرفتن در موقعیت های مشابه آموزش دیده است؟ و آن روز 
او آرزو می کند که ای کاش احساس امنیت و راحتی برای انجام 
کارهایی با روند همیشگی نمی کرد و از حاشیه امن همیشگی اش 
بیرون می زد. در این شرایط ممکن است یک کارشناس توسعه 
رهبری سیستم از من بپرسد: »چطور می توانیم در سال های 
شکل گیری افرادی که خیلی زود در جایگاه رهبران ارشد قرار 
می گیرند مداخله کنیم و بهترین تاثیر را داشته باشیم؟ چطور 
می توانیم از این واقعیت استفاده کنیم که جان و همکارانش 
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می خواهند مسئولیت سرنوشت های حرفه ای خود را به عهده 
بگیرند و آماده باشند که سازمان های آینده را رهبری کنند، نه 
این که آن ها با همان سیستم های قدیمی ادامه کار بدهند؟« 
برای شروع باید یک واقعیت بسیار بسیار مهم یعنی »بهترین 
شیوه یادگیری در حین کار کردن اتفاق می افتد- نه در یک 
کالس درس و نه از طریق ماژول های الکترونیکی« را در نظر 
بگیریم. دو مورد مهم که برای یادگیری شغل بر آن تکیه می کنیم 
عبارتند از مدل های سمت های شغلی و محیط کار. همان طور که 
پیش تر در مورد این ها صحبت کردیم، الگوی سمت مدیریتی 
که در مثال ما وجود دارد مدل کمپ های نظامی ا ست و محیط 
کار محیطی  است که در معرض اختالالت جدید است. ما به 
طور سیستماتیک برای به وجود آوردن تغییرات بر چگونگی 
سازمان دهی مشاغل فعالیت می کنیم اما به طور کلی، هنوز هم 
در سطح وسیع سنجش براساس محک های از پیش تعیین شده 
و پاداش رفتار، مبتنی بر معیارهای قدیمی وجود دارد. تغییر این 
سیستم ها زمان می برد. بنابراین، اگر ما بتوانیم شرایطی ایجاد 
کنیم که به طور کامل بر مدل های نقش افراد یا سیستم حال 
حاضر تکیه نداشته باشیم، افرادی مثل جان این پنجره  توسعه 
حیاتی را از دست نمی دهند. بله، او به کمک جین نیاز دارد تا 
این کار را انجام دهد، اما مسئولیت نهایی به عهده اوست چراکه 
در واقع اوست که در معرض ریسک قرار می گیرد. او می تواند با 
همان روش های قدیمی مدیریت و رهبری شکست خورده ادامه 
دهد و یا روش های جدیدی پیش بگیرد و با قابلیت های جدید در 

شرایطی امن قدم بردارد. 

از کجا شروع کنیم؟
حاال سوال این است: جان از کجا باید شروع کند؟ اگر من به 
جای جان بودم، دلم می خواست برای شروع پرواز کنم. وقتی 
13 ساله بودم، پدربزرگم که یک خلبان سابق نیروی دریایی 
بود به عنوان هدیه به من اجازه پرواز با یک هواپیمای خیلی 
وسایل  روی  از  را  دستانش  هواپیما  در  وقتی  داد.  را  کوچک 
کنترلی برداشت و به من این امکان را داد تا پرواز کنم؛ اگرچه این 
موقعیت بسیار وحشتناک بود اما در عین حال بسیار هیجان انگیز 
هم بود و همزمان محیطی فراهم شده بود که در شرایط امن 
فرایند یادگیری اجرا می شد. چون همه چیز واقعی بود، واقعا یاد 
گرفتم که چطور خودم آن کار را انجام دهم. به همین ترتیب، 
در محل کار، هر جلسه ای که برگزار می  شود، هر تصمیم گیری 
باشد  برای کسی  پرواز عملی  انجام می شود می تواند یک  که 
که واقعا می تواند از »تجربه یادگیری« و »فرصتی برای کشف 
چگونگی انجام کار« استفاده کند. بنابراین جان به جاي غرق 
شدن در شرایط موجود نیاز دارد به اتاق جین برود و استراتژي 
خالقانه ای براي برگزاري جلسه بدون وجود هشت پیش جلسه 
پیشنهاد دهد. باید به او نشان دهد که تفکر پشت پیشنهادش 
سبک سنگین شده و برای انجام آن رویه متفاوت جدید، نیاز به 
حمایت او دارد. مسلما پذیرفتن این روند برای جین آسان نیست. 
نه تنها او باید به جان اعتماد کند بلکه باید قبول کند جان برای 
دستیابی به شیوه رهبری خودش روندی را پیش می گیرد که 
ممکن است فرسنگ ها از تفکرات جین دور باشد. و باید بداند 

که این امر محکوم کردن او نیست. چیزی که درعوض دریافت 
می کند پیشرفت سازمان خواهد بود و حتی ممکن است برای 
جین فرصتی جهت یادگیری برخی چیزها باشد تا بتواند رهبری 
و مدیریتش را به سطحی باالتر ببرد. من با یک مشتری ارشد 
دیگر کار می کردم که به زیبایی این معضل را خالصه کرد. وقتی 
درباره این صحبت می کردیم که چرا او و همکارانش به افراد 
زیردستشان قدرت تصمیم گیری و اختیارات بیشتری نمی دهند، 
جواب داد که ما هیچ وقت اجازه این کار را نداده ایم چرا که به 
اتخاذ تصمیمات درست توسط آن ها اطمینان نداریم. اما سوال 
این جاست که آن ها چطور باید توانایی این کار را داشته باشند 
وقتی که ما هیچ وقت این فرصت را در اختیارشان قرار نمی دهیم؟ 
با این اوصاف من از این که جین از کنترل سیستم دست بکشد و 
همه چیز را رها کند حمایت نمی کنم. منظور آنچه می گویم این 
است که اگر او حق آموزش مهندسی و تمرین درست به روزشده 
را برای جان قائل نشود، جان هیچ وقت نمی تواند آنچه را که از او 
انتظار می رود، به درستی انجام دهد و اندک تفاوت و تغییری در 

آینده به وجود بیاورد. 

نیاز به مربی داریم
در نهایت، از آن جا که ما قصد داریم هر دو سمت ماجرا یعنی جین 
و جان را خارج از حاشیه امنی که برای خود ساخته اند قرار بدهیم 
به برخی مربیان خارج از محیط نیاز داریم تا اطمینان حاصل کنیم 
که کوری عصاکش کوری دگر نمی شود. اما اگر به جای استفاده 
از مربیان برای مربیگری متوجه شویم که هر یک از آن ها به طور 
فردی بیشتر موثر هستند، درحقیقت شروع به مربیگری تعامالت 
بین آن ها کرده ایم. می توانم گزارش های مستقیمی از جلسات 
برگزار شده با جین در اختیارتان قرار بدهم و مشاهده کنید که در 
آن جلسات تنها در مورد چگونگی همکاری آن ها در آن روز بحث 
می کنند. من یک مربی برای جلسات دوره ای بین جین و جان در 
نظر می گیرم، درست مثل مربیان درمانگر زوج ها در ارتباطاتشان. 
به این ترتیب آن ها توصیه و مشاهدات خود را در مورد چگونگی 
گفت و گو در آینده می توانند بهتر کنند. به این ترتیب جین با 
رفتارهای حمایتگرانه که قطعا برایش سخت است می تواند به 
جان فرصت آموزش و تصمیم گیری بدهد تا به یکدیگر کمک 
کنند و با همفکری هم به سمت یک هدف که پیشرفت کلی 
سازمان است حرکت کنند. هر چند که این روند به سادگی اتفاق 
نمی افتد و ممکن است نیاز به حضور مربیان بیشتری باشد. تقریبا 
20 سال پیش، وارن بافت در یک سخنرانی گفت: »زنجیره های 
عادت های قدیمی برای شکسته شدن بسیار سنگین هستند.« 
من زیاد موافق این جمله نیستم، چون در آموزش رهبران آینده 
می بینم که واقعا با آموزش های جدید و فرصت هایی که ایجاد 
می کنیم می توانیم برای افرادی که مشتاق به ترک عادات قدیمی 
هستند، توانایی هایی تازه برای رهبری کردن یک سیستم ایجاد 
کنیم. آرزو می کنم روزی هم دانشکده ای هایم را برای شام دعوت 
کنم و بعد از آن کار شستن ظرف ها را یکسره کنم. ترک عادات 
آزاردهنده وقتی جوان هستید، بسیار ساده تر است. هر روز با هم 
و لحظه به لحظه برای از بین بردن عاداتی مثل انباشتن ظرف ها 

در ماشین و سینک ظرفشویی تالش کنیم. ممنونم.
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تاجرهای  برگردیم،  میالد  از  قبل   800 سال  یونان  به  اگر 
ورشکسته ای را می بینیم که مجبور بودند با سبدی روی سرشان 
در بازار اصلی شهر بنشینند. در ایتالیای پیش از عصر مدرنیته هم 
تاجران ورشکسته ای را که تا خرخره زیر بار قرض فرو بودند، لخت 
کرده و مجبورشان می کردند که در میدان اصلی شهر بگردند و 
پشتشان را به یک سنگ مخصوص بکوبند. آن هم درست جلوی 
چشم مردمی که داشتند مسخره شان می کردند. در قرن هفدهم 
میالدی در فرانسه، بازرگانان ورشکسته را به مرکز شهر می بردند 
و شکست تجاری شان را جار می زدند تا همه از آن باخبر شوند. 
آن ها هم مجبور بودند یک کاله سبز روی سرشان بگذارند تا 
همه بدانند که این بیچاره ها مال و اموالشان را از دست داده اند 
و آن ها را به سرعت روانه زندان نکنند. اگرچه این نمونه ها خیلی 
افراطی هستند ولی یادتان باشد ما وقتی آدم های ورشکسته را 
مجازات می کنیم، مانع از ایجاد نوآوری و راه افتادن کسب و کار 
می شویم، در حالی که این اتفاق محرک رشد اقتصادی در هر 
کشوری است. حاال زمان زیادی از آن دوران گذشته و ما دیگر 
آدم های شکست خورده را در معرض دید عموم نمی گذاریم تا 
تحقیرشان کنیم. خود آن ها هم ورشکستگی شان را در فضای 
مجازی نشان نمی دهند. به نظرم حاال همه ما می توانیم درباره درد 
و رنج ورشکست شدن حرف بزنیم، اما هیچ وقت جزئیات چنین 
ماجراهایی را با دیگران در میان نمی گذاریم و از تجربه هایمان 

حرف نمی زنیم. 
دوستان، من کامال این موضوع را می فهمم، چون خودم هم چنین 

به شکست و لزوم  ر ب
ت

ره � در�ب

ن آن اک گذاش�ت به اش�ت

 مستانه تابش
شکستآگاهانه

ما کارفرماهای جسوری را که انگیزه شان باعث 
می شود موفق شوند، تحسین می کنیم. ولی چه 
اتفاقی برای کارفرماهایی می افتد که شکست 
 )Leticia Gasca( می خورند؟ لتیچیا گاسکا

نویسنده و کارآفرین مکزیکی می گوید که اغلب 
کارآفرین های ورشکسته تجربه خود را مخفی 

می کنند و در نهایت یک فرصت بی نظیر را برای 
رشد و بهتر شدن از دست می دهند. او در یک 

سخنرانی تد می گوید که چطور آگاهانه شکست 
خوردن می تواند ذهنیت ناکام را از بین ببرد. 
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تجربه ای داشته ام. کار جدیدی را شروع کردم که شکست خورد 
و حرف زدن درباره آن خیلی برایم مشکل بود. در واقع هفت 
سال طول کشید تا توانستم راجع به این تجربه حرف بزنم. این 
موضوع باعث شده بود که خیلی آسیب پذیر بشوم و دوستانم با 
من همراهی می کردند. ماجرای ورشکستگی من از این جا شروع 
شد که وقتی در دوران دانشگاه مشغول تحصیل در رشته بازرگانی 
بودم، با گروهی از زنان محلی آشنا شدم که در یک جامعه فقیر 
می کردند.  زندگی  مکزیک  مرکز  در  پوئبال  ایالت  در  روستایی 
آن ها محصوالت زیبایی تولید می کردند که همه شان دستساز 
تصمیم  دیدم،  را  و دستسازه هایشان  خانم ها  این  وقتی  بودند. 
گرفتم کمکشان کنم. با کمک چند تا از دوستانم یک جور بنگاه 
اجتماعی راه انداختیم تا یک منبع درآمد دائمی برای این زنان 
روستایی ایجاد کنیم تا آن ها بتوانند کیفیت زندگی شان را باال 
ببرند. همه کارها را بر اساس فرمول هایی انجام می دادیم که در 
کالس های کسب و کار به ما یاد داده بودند. یکسری سرمایه گذار 
جذب و زمان زیادی را صرف آموزش دادن زنان و شکل دادن 
کار کردیم. ولی خیلی زود متوجه شدیم که ما زیادی تازه کاریم. 
تولیدات دستساز زنان مکزیکی فروشی نداشت و برنامه مالی که 
برای خودمان چیده بودیم، در واقعیت به اجرا درنیامد. واقعیتش 
این است که ما سال ها کار کردیم بدون این که درآمدی داشت 
باشیم. امیدمان این بود که معجزه ای اتفاق بیفتد. این طوری که 
یک مشتری گردن کلفت به شکل معجزه آسایی از راه برسد و به 
تجارت ما رونق بدهد. اما این معجزه ای بود که هیچ وقت اتفاق 
نیفتاد. در نهایت مجبور شدیم در بنگاهمان را ببندیم. قلبم از 
تصمیمی که گرفته بودیم، شکست. من همه این کارها را کرده 
بودم تا بتوانم تاثیر مثبتی در زندگی آن زنان هنرمند بگذارم 
ولی حس می کردم همه چیز کامال برعکس شده است. آن قدر 
احساس ناراحتی می کردم که تصمیم گرفتم به هیچ کس نگویم 
ورشکسته شده ام و این مسئله را از همه مخفی کنم. اصال درباره 
موضوع حرف نمی زدم و تا چند سال هرگز چیزی از این تجربه 
توی رزومه ام ننوشتم. آن موقع هیچ کارآفرینی را نمی شناختم که 
ورشکست شده باشد و با خودم فکر می کردم تنها بازنده روی کره 
زمین هستم. هفت سال بعد، شبی با چند تا از دوستانم قرار داشتم 
و با هم درباره زندگی یک آدم کارآفرین معروف حرف می زدیم. 
و معلوم است که صحبت ورشکستگی هم به میان آمد. همان جا 
تصمیم گرفتم به دوستانم اعتراف کنم که ورشکسته شده ام. بعد 
از من، آن ها هم داستان های مشابهی را درباره شکست هایشان 
تعریف کردند. آن جا بود که به یک نتیجه قطعی توی ذهنم دست 
پیدا کردم: این که همه دوستان من ورشکسته اند! آن دورهمی 
دوستانه دو تا نتیجه برای من داشت. اول این که من تنها بازنده 
دنیا نیستم و دوم این که همه ما به نوعی تجربه شکستمان را 
پنهان کردیم. اگر اشتباه می کنم، لطفا تصحیحم کنید. مهمانی آن 
شب برای من درست مثل مراسم بیرون کردن ارواح خبیثه بود. 
من متوجه شدم که صحبت کردن درباره شکست  ها باعث می شود 
آدم قوی  تر شود، نه ضعیف  تر. پذیرش آسیب پذیری کمکم کرد 
بتوانم با دیگران رابطه عمیق تر و معناداری داشته باشم و آغوشم 
را به روی درس  هایی باز کنم که قبال از زندگی نگرفته بودم. 
نتیجه این تجربه و صحبت کردن درباره ماجراها و کسب و کار های 

شکست خورده باعث شد فضایی ایجاد شود و به آدم های دیگر 
و  بزنند.  حرف  شکست هایشان  درباره  بتوانند  تا  کنیم  کمک 
اسمش را هم شب های فنا شده گذاشتیم! چند سال بعد یک 
مرکز تحقیقاتی هم ایجاد کردیم که فعالیت هایش روی تجربه های 
ورشکستگی در فضای کسب و کار متمرکز بود و به بررسی تاثیراتی 
می پرداخت که این اتفاق روی زندگی، کار، فرد و جامعه می گذارد. 
و خب از آن جا که همیشه دنبال اسم های باحال هستیم، اسم این 
مرکز را انستیتو ورشکستگی گذاشتیم. واقعا جالب است که یک 
کارآفرین روی سن بایستد و درباره شکست خوردن حرف بزند، 
آن هم در حالی که از داشتن این تجربه لذت می برد. این لحظه 
اصال خجالت آور نیست، بلکه فرصتی به شما می دهد تا درباره 
درس هایی که یاد گرفته اید حرف بزنید و یک جور حس همدلی 
ایجاد کنید. همچنین ما متوجه شدیم که وقتی افراد یک گروه 
درباره تجربه شکست خوردن و ورشکستگی صحبت می کنند، 
معجزه ای اتفاق می افتد که باعث می شود همبستگی بین اعضا 
بیشتر شود و آن ها راحت تر بتوانند با هم همکاری کنند. ما از 
طریق تجربه هایی که به دست آورده بودیم و همچنین پروژه های 
تحقیقاتی مان به حقایق جالبی دست پیدا کردیم. به عنوان مثال، 
ما متوجه شدیم که خانم ها و آقایان بعد از شکست خوردن در یک 
سرمایه  گذاری یکسان، واکنش  های متفاوتی را از خودشان نشان 
می دهند. متداول ترین عکس العمل در میان آقایان این است که 
طی یک سال بعد از ورشکسته شدن، دوباره کار جدیدی را - اما 
این بار در حوزه ای متفاوت - شروع می  کنند اما خانم ها تصمیم 
می گیرند دنبال کار بگردند و راه اندازی یک کسب و کار جدید را 
مدام به عقب می  اندازند. بر اساس فرضیه، خانم ها بیشتر در معرض 
سندروم ایمپاستر* هستند. در واقع ما خانم ها حس می کنیم به 
چیز دیگری نیاز داریم تا بتوانیم به یک کارآفرین خوب تبدیل 
بشویم، ولی خود من بارها و بارها دیده ام که خانم ها همه ویژگی ها 
و توانایی های الزم را برای تبدیل شدن به یک کارآفرین دارند 
و فقط باید وارد میدان عمل بشوند. اما در مورد مردها معموال 
می بینیم که آن ها حس می کنند دانش کافی را در اختیار دارند 
و فقط کافی است این دانش را یک جای دیگر و با شانس بهتر 

امتحان کنند و به عمل دربیاورند. 
یکی دیگر از کشف های جالب ما این بود که آدم های مناطق 
روبه رو  ورشکستگی  پدیده  با  متفاوتی  شکل های  به  مختلف 
شایع ترین  مثال  عنوان  به  می آیند.  کنار  آن  با  و  می شوند 
عکس العمل افراد بعد از ورشکسته شدن در قاره امریکا این است 
که آدم ها به دانشگاه برمی گردند. در حالی که در اروپا رایج ترین 
نوع واکنششان گشتن به دنبال یک روانشناس خوب است. ما واقعا 
نمی دانیم کدام یک از این عکس العمل ها بهتر است اما حتما در 

آینده این مسئله را بررسی می کنیم. 
کشف قابل توجه دیگر تاثیر عمیقی است که سیاستگذاری های 
عمومی بر کارآفرینان ورشکسته می گذارد. به عنوان مثال در 
کشور من، مکزیک، فرایند نظارت بر کسب و کار آن قدر سخت 
است که گاهی تعطیل کردن یک تجارت می تواند وقت و هزینه 
زیادی از شما بگیرد. اجازه بدهید از بخش هزینه شروع کنیم. 
در بهترین حالت ممکن، یعنی زمانی که شما مشکلی با شرکا، 
حامیان مالی، مشتریان یا کارمندانتان ندارید، تعطیل کردن یک 
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کار به طور رسمی چیزی حدود دو هزار دالر برایتان هزینه دارد 
که خب این مبلغ در مکزیک پول زیادی محسوب می شود. کسی 
که درآمد در حد متوسط دارد، باید 15 ماه کار کند تا بتواند این 
مبلغ را فراهم کند. اما بگذارید درباره زمان هم صحبت کنیم. 
احتماال شما هم می  دانید که در خیلی از کشورهای در حال 
توسعه، میانگین عمر مفید یک کسب و کار حدود دو سال است. در 
مکزیک فقط فرایند تعطیلی رسمی یک کسب و کار دو سال زمان 
می برد! وقتی میانگین عمر مفید یک کسب و کار جدید با زمانی که 
برای پایان دادن به آن نیاز دارید، یکی باشد، چه اتفاقی می افتد؟ 
معلوم است که این مسئله جلوی خالقیت کاری را می گیرد و 
تحقیقات  درواقع  می شود.  کاذب  مشاغل  تعداد  افزایش  باعث 
اقتصادسنجی نشان داده اند اگر فرایند اعالم ورشکستگی وقت و 
هزینه کمتری در پی داشته باشد، شرکت  های جدید بیشتری 
وارد بازار خواهند شد. به همین دلیل ما در سال 2017، طرحی را 
برای بهبود سیاستگذاری در روند تعطیلی رسمی یک کسب و کار 
در مکزیک ارائه دادیم. ما یک سال تمام با کارآفرینانی از سراسر 
کشور و با کنگره کار کردیم و خبر خوب این که باالخره موفق 
شدیم به تغییر قانون کمک کنیم. بله! با تصویب قانون جدید، 
کارآفرینان مکزیکی می توانند روند تعطیلی کسب و کار خود را به 
صورت آنالین انجام بدهند که هم سریع تر و هم ارزان تر است. آن 
شبی که »شب های فنا شده« را راه انداختیم، حتی فکرش را هم 
نمی کردیم که این حرکت می تواند این  قدر گسترش پیدا کند. 
حاال ما در 80 کشور دنیا حاضر هستیم. تنها هدف ما در آن زمان 
این بود که تجربه ورشکستگی را مطرح کنیم و به دوستانمان 
بفهمانیم که باید راجع به این مسئله صحبت کنند. ورشکسته 
شدن نباید مثل گذشته باعث تحقیر یا عامل شرمندگی کسی 
باشد. البته آن طور که بعضی ها می گویند ورشکستگی زمان جشن 

و شادی هم نیست. 
راستش دلم می خواهد این جا یک اعتراف دیگر هم بکنم؛ هروقت 
به صحبت های آدم های سیلیکون ولی یا به حرف های دانشجوها 
گوش می  دهم که راجع به شکست زودهنگامشان الف می  زنند 
و آن را بی اهمیت می دانند، مورمورم می شود! چون فکر می کنم 
اصطالح »شکست زودهنگام« یک قسمت تاریک در دل خود 
تا شما  البته زود شکست خوردن روش بی  نظیری است  دارد. 

بتوانید آموخته هایتان را بیشتر و از اتالف وقتتان جلوگیری کنید 
اما وقتی شکست سریع را به عنوان تنها راه مطرح می  کنیم که 
پیش روی کارآفرینان وجود دارد، می ترسم که نکند در حال تبلیغ 
کردن برای تنبلی باشیم. نکند کارآفرین ها را تشویق کنیم که 
زود تسلیم شوند و خودشان را ببازند. از طرف دیگر می ترسم 
ویران کننده  نتایج  زودهنگام،  شکست  فرهنگ  افتادن  جا  که 
ورشکستگی در یک تجارت را کم  اهمیت نشان دهد. به عنوان 
نابود شد، سخت  ترین قسمت  مثال وقتی بنگاه اجتماعی من 
ماجرا این بود که باید پیش آدم های محلی می رفتم و به آن 
خانم ها می گفتم که کسب و کارمان شکست خورده و این اتفاق 
هم تقصیر من بوده است. شاید عده ای باشند که این اتفاق را 
یک فرصت فوق العاده برای یادگیری بدانند، اما واقعیت این است 
که تعطیل کردن چنین کاری نتایج خیلی زیادی در پی داشت. 
ورشکستگی یعنی آن زنان روستایی دیگر نمی توانستند حقوقی را 
بگیرند که واقعا به آن نیاز داشتند. به همین خاطر هم می خواهم 
این حرف را بزنم. می خواهم بگویم همان طور که باید فکر تحقیر 
کردن عامدانه کارآفرین های ورشکسته را کنار بگذاریم، در عین 
حال باید این فکر را هم فراموش کنیم که شکست زودهنگام 
همیشه بهترین راه حل است. بنابراین می خواهم اصطالح جدیدی 
را پیشنهاد کنم: شکست آگاهانه. نباید فراموش کنیم که آدم ها 
کسب و کارها را خلق می کنند و تجارت موجودی نیست که به 
شکلی معجزه آسایی به وجود بیاید و بعد یک دفعه و و بدون این که 
هیچ رد پایی از خودش بگذارد، غیب شود. وقتی شرکتی نابود 
می  شود، بعضی ها کارشان را از دست می دهند و بعضی ها هم 
پول و سرمایه شان را. در رابطه با بنگاه های اجتماعی و بنگاه های 
محیط زیستی تعطیلی یک کسب و کار می تواند روی اکوسیستم 
یا جامعه ای که قرار بوده به آن خدمت کند، اثر منفی بگذارد. اما 
شکست آگاهانه چه معنایی دارد؟ شکست آگاهانه یعنی از اثرات 
و نتایج شکست یک کسب و کار آگاه باشیم، آگاهانه درس های 
شکست را یاد بگیریم و بدانیم که ما در قبال به اشتراک گذاشتن 

آموخته هایمان با دنیا مسئولیم.
پی نوشت: 

*یک پدیده روانی است که در آن افراد نمی توانند موفقیت  هایشان 
را بپذیرند.
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ن جالی آمیل  گفت و گو �ب رام�ی

کت دانش بنیان  عامل �ش  مد�ی

د
گ

ساراک دازان کوشای �چ داده �چ

 میالد فرجی

دولتدرحوزه
آیتی

سرمایهگذاریکند
بازار فناوری اطالعات و ارتباطات این روزها یکی 

از گرم ترین بازارهای جهان است. رقابت گسترده و 
فشرده در بین شرکت هایی که در این حوزه فعالیت 

دارند از یک سو و سرعت پیشرفت این علم از 
سویی دیگر، کار را در این حوزه سخت کرده است. 
به همین علت شرکت ها برای آن که بتوانند در این 
بازار رقابتی دوام بیاورند و اعتبار کسب کنند، راه 

سختی در پیش دارند. یکی از شرکت هایی که از 
انجام این مهم برآمده، شرکت داده پردازان کوشای 

پاسارگاد است که در مدت زمان نسبتا کمی که 
از تاسیس آن می گذرد، توانسته اعتماد نهادهای 

دولتی را نیزر به خود جلب کند. آن چه در پی 
می آید، گفت و گو با رامین جالی آملی، مدیرعامل 

این شرکت، است درباره سابقه و فعالیت های 
شرکت و مشکالت و خواسته هایی که دارند.
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 شرکت داده پردازان کوشای پاسارگاد در چه سالی 
تاسیس شد و انگیزه شما از تاسیس آن چه بود؟

این شرکت در سال 88 تاسیس شده، ولی کار اصلی را از سال 
92 شروع کرده است. با توجه به تحصیالت دانشگاهی در حوزه 
آی تی و هم چنین عالقه زیادی که به این حوزه داشتم، موفق 
به تاسیس این شرکت شدم. در ابتدا به صورت فردی مشغول 
به انجام پروژه های مشتریان این شرکت بودم، ولی بعد از این که 
کار گسترده شد و تعداد متقاضیان شرکت باال رفت، چند نفر را 

استخدام کردم و فعالیت های شرکت را گسترش دادم.
 فعالیت شما در شرکت چیست و چه محصوالتی تولید 

می کنید؟
شرکت های نرم افزاری غالبا دو نوع اند؛ پروژه محور و محصول محور. 
شرکت داده پردازان شرکتی محصول محور است که نرم افزار های 
مبتنی بر وب تولید می کند. تابه حال دو محصول به نام های 
تبصری،  هوش  راه کار های  و  مدیریتی  داشبورد  »نرم افزار 
 »)RAMIX( گزارش های تحلیلی- آماری و مدیریتی رامیکس

و »نرم افزار مدیریت فرایند جریان )BPMS(« تولید کرده ایم.
هستند  نرم افزارهایی  پیش فرض  صورت  به  محصوالت  این 
که می توان آن ها را نصب و راه اندازی کرد، اما برای ادامه کار 
نیاز به خدمات دارند. به عنوان مثال وقتی شخصی نرم افزار 
داشبورد مدیریتی را خریداری می کند، به دیتا بیس های آن 
متصل می شویم و داشبورد مدیریتی و پرتال های آماری برای 
آن می سازیم، یا نرم افزار »مدیریت فرایند جریان« زمانی که 
نصب می شود، نرم افزاری خالی از اطالعات است و باید در آن 
فرایند، فرم و سیستم ساخت. این موارد خدماتی است که 

شرکت داده پردازان به خریداران این نرم افزار ها می دهد.
 این محصوالت در چه جاهایی تا به حال مورد استفاده 

قرار گرفته است؟
داشبورد مدیریتی برای وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده 
است و دیتای تمام شرکت های زیرمجموعه مانند راه آهن، 
حمل ونقل، هواپیمایی کشوری و کشتی در انبار داده ای در 
وزارت راه و شهرسازی وارد می شود. شرکت داده پردازان برای 
معاونین و وزیر داشبورد طراحی کرده است که از روی آن 

بتوانند تصمیم گیری می کنند.
پروژه دیگر شرکت داده پردازان تحت نرم افزار مدیریت فرایند 
است  شده  به کارگیری  کشاورزی  جهاد  وزارت  در  جریان 
نرم افزار سیستم مجوز های تجارت خارجی  این  از طریق  و 
راه اندازی شد که شامل مجوز های واردات و صادرات کاال و 
ترخیص کاالست. به عنوان مثال، تخصیص ارز 4200 تومانی 
از طریق این نرم افزار انجام می شود. شرکت های توزیع برق، 
شرکت های زیرمجموعه وزارت جهاد و کشاورزی و وزارت راه 
و شهرسازی مانند راه داری و هواپیمایی کشوری همه با این 

شرکت همکاری می کنند.
 یکی از بزرگ ترین مشکالت شرکت های دانش بنیان 
و  کند  اعتماد  آن ها  به  که  است  بازاری  کردن  پیدا 
بازاریابی  چطور  شما  بخرد.  را  تولیدی شان  محصول 
کردید که توانستید اعتماد نهادهای دولتی را هم جلب 

کنید و با آن ها همکاری داشته باشید؟
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به چند مدل برای محصوالت این شرکت بازاریابی می کنیم. 
مدل اول دیجیتال مارکتینگ است که وب سایتی در این زمینه 
راه اندازی شده و محصوالت شرکت در این وب سایت به نمایش 
گذاشته می شود. مدل دیگر بازاریابی مستقیم است. در حال 
حاضر با مدیران آی تی به صورت مستقیم نامه نگاری داشته ایم 
و برای جلسات دمو محصوالت شرکت آن ها را دعوت کرده ایم، 
نرم افزار و نحوه عملکرد آن را برای این افراد شرح داده ایم تا در 

صورت نیاز و تمایل این نرم افزار را تهیه کنند.
برای جلب اعتماد مشتریان در ابتدا پروژه های ارزان قیمت، 
بدون سود و پرزحمت را انجام داده ایم تا بتوانیم خود را در این 
عرصه به مشتریان ثابت کنیم و رضایت نامه هایی از مشتریان 
خود گرفته ایم تا مشتریان بعدی طبق رضایت نامه ها به شرکت 

اعتماد کنند و پروژه های خود را به این شرکت بسپارند.
تولیدی  محصوالت  از  خارجی  یا  داخلی  نمونه  آیا   
شرکت شما وجود دارد؟ چه چیزی از سایر محصوالت 

مشابه متمایزتان می کند؟ 
نمونه داخلی و خارجی نرم افزار داشبورد مدیریتی موجود است. 
محصوالت خارجی در درجه اول از امکانات خوبی برخوردار 
هستند، ولی این نرم افزار ها مشکل الیسنس دارند و باید در ایران 
کرک شوند. دیگر مشکل نرم افزار های خارجی با توجه به کیفیت 
خوب این محصوالت این است که با فرهنگ کشور هم خوانی 
الزم را ندارند و نمی توانند در جامعه ایران بازخورد خوبی بگیرند. 
نرم افزار های داخلی هم از کیفیت خوبی برخوردارند، اما در ساخت 
و طراحی نرم افزار، هر شرکتی سبک و سیاق خاص خود را دارد. 
الگوی داده پردازان مرتبط با نیاز های مردم است. سعی ما بر این 
بوده که از بازخورد رفتار های مشتری نرم افزار را توسعه بدهیم و 
این باعث می شود هماهنگی های الزم را داشته باشد. قالبی را برای 
نرم افزارهای خود طرح ریزی کرده ایم که با فرهنگ کشور مطابقت 

داشته و مبتنی بر نیاز مصرف کننده باشد.
  سرمایه اولیه تان را از چه طریق تامین کردید؟

را  شرکت  این  هزینه شخصی  با  تنها  و  سرمایه گذار  بدون 
دنبال  به  که  افرادی  می کنم  توصیه  اما  کرده ام،  راه اندازی 
راه اندازی شرکت هستند، حتما از سرمایه گذار برای پروژه های 

خود استفاده کنند.
 با توجه به این که سال هاست در این حوزه کار می کنید، 

دغدغه های حوزه آی تی را چه می دانید؟
اولین خواسته و دغدغه این است که دولت سرمایه گذاری بیشتری 
در حوزه آی تی داشته باشد. در کشور به حوزه آی تی بها داده 
نمی شود و سازمان ها و شرکت ها بودجه زیادی برای آی تی ندارند. 
موضوع بعدی مجوز ها و قوانین سفت و سخت برای شرکت های 
پایه است که دولت باید به تسهیل آن بپردازد. فرایند گرفتن 
مجوز ها هر عالقه مندی به حوزه آی تی را از تاسیس و راه اندازی 
شرکت منصرف می کند. مشکل ما این است که کارآفرین بودن با 
کارآفرین نبودن هیچ تفاوتی ندارد و حتی شرکت های دانش بنیان 
از پرداخت مالیات هم آن طور که باید معاف نشده اند. ظرفیت 
کشور در حوزه فناوری اطالعات و بازاریابی و بازارسازی های 
وابسته به آی تی بسیار پایین است. به عنوان مثال کنسرسیوم 

مشخصی برای استانداردهای آی تی در کشور وجود ندارد.
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کتاب
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ره عمل« ره کتاب »هزار �چ در�ب

کدامعلم؟
کدامدانشمند؟
 نیلوفر منزوی

ما هر روز در معرض یافته های مختلف علمی قرار 
داریم و بسیاری از خبرها با این جمله شروع 
می شوند: »دانشمندان می گویند...« اما تا به حال 
از خود پرسیده ایم در دنیایی که برای همه چیز 
دنبال مبنای علمی می گردیم، اساسا علم چیست؟ 
این علم چگونه شکل گرفته است و تصوراتی 
که مردم از گذشته تا به حال درباره مسئله 
علم داشته اند، شامل چه چیزهایی بوده است؟ 
عبارت »اعتبار علمی« که این همه در نوشته ها و 
گفته هایمان تکرار می شود، دقیقا به چه معناست؟ 
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ــای  ــردم و یافته ه ــاط م ــته ارتب ــچ دوره ای در گذش در هی
علمــی دانشــمندان بــه شــکل اکنــون نبــوده اســت. 
هر کــدام از مــا هــر روز بــرای انجــام روزمــره خــود نیــز بــه 
ــا علــم و یافته هــا و اختراعــات ســر و کار داریــم،  نوعــی ب
حتــی اگــر خــود بــه آن واقــف نباشــیم. بنابرایــن مطالعــه 
کتــاب »هــزار چهــره علــم« کــه در خصــوص فلســفه علم، 
اثــرات و معنــای آن بــه بحــث می پــردازد، می توانــد بــرای 
عمــوم مــردم مفیــد فایــده باشــد. خصوصــا کســانی کــه به 
فلســفه علــم عالقــه دارنــد و همین طــور دانشــمندانی کــه 

در بخش هایــی از کتــاب، خــود موضــوع آن هســتند. 
ــه  ــم ک ــره عل ــزار چه ــم ه ــی، مترج ــم محمدامین میث
ــاره دانشــمندان، ارزش هــا  ــی درب ــوان فرعــی گفتارهای عن
ــی  ــر پیشــانی خــود دارد، در بخــش ابتدای ــاع را ب و اجتم
ــت  ــی اس ــم کتاب ــره عل ــزار چه ــد: »ه ــاب می نویس کت
ــود.  ــت می ش ــم صحب ــفه عل ــخ و فلس ــه در آن از تاری ک
ــه  ــی ک ــتر کتاب های ــا بیش ــوا ب ــر روش و محت ــا از نظ ام
بــه معنــای دقیــق دربــاره تاریــخ و فلســفه علــم نگاشــته 
شــده اند تفــاوت دارد. روش کتــاب »تمرکــز بــر مطالعــات 
مــوردی تاریخــی به عــوض نظریه پردازی هــای کلــی« 
اســت. از نظــر محتــوا نیــز در کنــار برخی مســائل اساســی 
فلســفه علــم - همچنــان کــه عنــوان فرعــی کتــاب نشــان 
دانشــمندان،  روان شناســی خــود  دربــاره   - می دهــد 
ارزش هــا و هنجارهــای مرتبــط بــا علــم و همچنیــن درباره 

ــود.« ــث می ش ــم بح ــی عل ــوه اجتماع وج
ــارز  او ســپس چنیــن ادامــه می دهــد: »از جملــه نــکات ب
کتــاب بحــث دربــاره روان شناســی دانشــمند اســت. مطابق 
رویکــرد ســنتی پوزیتیوســت های منطقــی بــه علــم، مقــام 
کشــف را بایــد از مقــام توجیــه ســوا کــرد. یعنــی، این کــه 
ــه  ــت و چ ــیده اس ــه اش رس ــه نظری ــور ب ــمند چه ط دانش
عوالمــی را طــی کــرده موضوعــی اســت به کلــی مســتقل 
ــی  از ایــن کــه جامعــه علمــی براســاس معیارهــای عقالن
ــمند  ــد و دانش ــه داوری می کن ــاره آن نظری ــور درب چه ط
چــه انــدازه در توجیــه صــدق نظریــه اش می توانــد موفــق 
ــمندان،  ــای دانش ــاره انگیزه ه ــاب درب ــن کت ــد... در ای باش
ــار  ــاره اعتب ــی و درب ــت علم ــکاوی و خالقی ــاره کنج درب
علمــی و شــهرت عمومــی و رقابت هــای دانشــمندان بــرای 
ــه  ــود. رابط ــث می ش ــار بح ــهرت و اعتب ــن ش ــب ای کس
دانشــمند بــا نهــاد علــم، نهــاد قــدرت، نهادهــای مالــی و 
ــم و  ــائل مه ــه مس ــردم از جمل ــوم م ــا عم ــور ب همین ط
کمتــر بحث شــده ای اســت کــه در ایــن کتــاب بــه آن هــا 

ــود.  ــه می ش پرداخت
امیــدوارم ترجمــه ایــن کتــاب زمینــه ای فراهــم آورد کــه 
ــی  ــاد اجتماع ــک نه ــه ی ــم« به مثاب ــی از »عل درک عموم
درکــی واقع بینانه تــر باشــد. تســلیم بی چــون و چــرا 
ــانی  ــر پیش ــی« ب ــب »علم ــه برچس ــر آنچ ــر ه در براب
و  اســت کــه علم گریــزی  زیان بــار  دارد، همان انــدازه 

علم ســتیزی.«
ــاب،  ــی، نویســندگان کت ــی استیونســن و هنــری بایرل لزل

ــد: »گرچــه مــا از حــل  نیــز در بخــش پیشــگفتار آورده ان
تمــام مســائل فلســفی مطــرح شــده دربــاره علــم ناتوانیــم، 
ــی  ــا بررس ــم و ب ــرح می کنی ــش ها را مط ــن پرس ــا ای ام
ــن  ــدن ای ــه ش ــب برانگیخت ــه موج ــی ای ک ــوارد تارخ م
پرســش ها شــده اند، دورنمایــی از مســئله بــه دســت 
می دهیــم. سیاســت کلــی مــا ایــن اســت کــه بــا معرفــی 
مجموعــه متنوعــی از دانشــمندان و زمینه هــای تاریخــی، 
اجتماعــی، مالــی و سیاســی کار ایشــان، مســائل مهــم علم 
ــوس  ــن و ملم ــانی را روش ــای انس ــوژی و ارزش ه و تکنول
کنیــم. روش مــا در تمرکــز بــر مطالعــات مــورد به عــوض 
نظریه پردازی هــای کلــی، مــورد تاییــد نظریه پــرداز و 
ــز  ــت، نی ــل کان ــم، ایمانوئ ــرن هجده ــزرگ ق ــوف ب فیلس

هســت.«
کتــاب هــزار چهــره علــم مشــتمل بــر 12 فصــل اســت که 
عناویــن آن عبارتنــد از: »علمــی کــه می شناســیم چگونــه 
شــکل گرفــت«، »تصــورات از علــم«، »انگیــزه دانشــمندان 
چیســت«، »کنجــکاوی فکــری: الگوهــای ریاضــی در 
طبیعــت«، »کنجــکاوی فکــری: آزمایــش«، »اعتبــار 
علمــی، تاثیرگــذاری علمــی و شــهرت عمومــی«، »فایــده 
علــم«، »علــم و ثــروت«، »دانشــمندان و دولت هــای 
حــوزه  در  سیاســت  و  »دانشــمندان  تمامیت خــواه«، 
عمومــی«، »به کارگیــری علــم دربــاره انســان ها« و »علــم 

ــا«. و ارزش ه
استیونســن و بایرلــی در فصــل اول کتــاب و در بخــش علم 
ــد:  ــاز می کنن ــه آغ ــود را این گون ــت خ ــت؟ صحب چیس
ــه  ــاه ب ــخ های کوت ــی از پاس ــت؟ یک ــم چیس ــدف عل »ه
ایــن پرســش »صــدق« اســت. امــا دانشــمندان بــه دنبــال 
ــه آن هــا را  ــوع صدق هایــی هســتند و چــرا و چگون چــه ن
ــم  ــرای این کــه موضــوع چیســتی عل ــد؟ ب ــال می کنن دنب
ــم  ــه عل ــم ک ــروع می کنی ــا ش ــردد، از این ج ــن تر گ روش
چــه نیســت. علــم صرفــا تکنولــوژی نیســت؛ علــم فقــط 
ــزار و وســایلی  ــزار و وســایل نیســت؛ اب ــراع اب شــامل اخت
ــان  ــه ارمغ ــا ب ــرای م ــرن بیســتم ب ــه ق ــا ک ــد آن ه همانن
ــه،  ــو، رایان ــط و پخــش ویدی ــون، ضب ــو، تلویزی آورده: رادی
رایانــه ای  توموگرافــی  لیــزر،  آنتی بیوتیــک،  هواپیمــا، 
ــه کار  ــوژی ب ــی... تکنول ــالح اتم ــکن( و س ــی تی اس )س
بــردن دانــش بــرای مقاصــد عملــی، بــرای ســاختن چیزها 
و بــه دســت آوردن نتایــج ســودمند بــرای انســان اســت.«
ــم  ــم عل ــه عل ــند: »دغدغ ــن می نویس ــپس چنی ــا س آن ه
ــا،  ــش صدق ه ــه«، دان ــتن این ک ــنت »دانس ــه س ــا ب بن
در مقابــل »دانســتن چگونــه« یعنــی دانــش فنــون بــوده 
ــژه در دوره  ــت، به وی ــوع معرف ــن دو ن ــلما ای ــت. مس اس
اخیــر، هرچــه بیشــتر بــه هــم پیونــد خورده انــد. در 
علــم قدیــم، نیازهــای تکنولوژیــک، به ویــه نیــاز بــه 
ــش  ــرک پژوه ــل مح ــزه و عام ــی، انگی ــالح های جنگ س
علمــی بــود. امــروز، دانــش نظــری پایــه ضــروری بســیاری 
از تکنولوژی هاســت. تکنولــوژی نیازمنــد علــم و علــم 

ــت.«  ــوژی اس ــد تکنول نیازمن
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در فصــل دوم نیــز دربــاره مجموعــه ای از مواضــع متفــاوت 
و گاه متناقضــی کــه دربــاره علــم شــده اســت، بحــث بــه 
ــا  ــم سرچشــمه ســخاوت اســت ی ــا عل ــد. آی ــان می آی می
ــه انســان ها  ــی ب ــه طــور کل ــم ب موجــودی اهریمنــی؟ عل
ــگاه  ــوع ن ــی و ن ــرفت های علم ــا پیش ــانده ی ــت رس منفع
دانشــمندان، بــه ضــرر بشــریت تمــام شــده اســت؟ 
شــاید هــم بتــوان دیدگاهــی بینابینــی اتخــاذ کــرد و ایــن 
مســئله ای اســت کــه استیونســن و بایرلــی مورد بررســی و 

ــد. ــرار می دهن ــه ق مداق
ــت،  ــم پیداس ــوان آن ه ــه از عن ــان ک ــوم چن ــل س فص
بــه انگیــزه دانشــمندان می پــردازد. و معتقــد اســت 
ایــن کار بــرای این کــه بــه چشــم انداز دقیق تــری از 
ــی  ــی کار برخ ــیم، بررس ــی آن برس ــد تاریخ ــم و رش عل
ــا در نظــر داشــتن موقعیت هــای  دانشــمندان منتخــب ب
اقتصــادی  و  سیاســی  اجتماعــی،  تاریخــی،  متنــوع 
آن هــا الزم اســت. استیونســن و بایرلــی می نویســند: 
»پرســش مــا ایــن اســت کــه چگونــه کنجــکاوی علمــی 
ــزی  ــوان چی ــه عن ــم ب ــگذاری عل ــی ارزش ــض، یعن مح
کــه بــه خــودی خــود ارزشــمند اســت، در جهــان 
واقعــی بــا دیگــر انگیزه هــا و ارزش هــا و فشــارها در 
)و  مشــهور  نمونه هــای  برخــی  بــه  اســت.  تعامــل 
گاهــی بدنــام( و همین طــور برخــی شــخصیت های 
کمتــر شناخته شــده نگاهــی می اندازیــم؛ همچنیــن 
ــزرگ  ــمندان ب ــی دانش ــنا بعض ــای ناآش ــی جنبه ه برخ
ــاره  ــش هایی درب ــم. پرس ــرار می دهی ــه ق ــورد توج را م
ــی و  ــرایط زندگ ــد و ش ــه کردن ــرای آنچ ــان ب انگیزه ش
کارشــان مطــرح می کنیــم و از ایــن طریــق می کوشــیم 
ارزش هایــی را کــه در عمــل در کار علمــی دخیــل بــوده 
اســت بیابیــم و بگوییــم کــه ایــن ارزش هــا چگونــه شــکل 
ــات  ــد. مطالع ــر یافتن ــان تغیی ــول زم ــد و در ط گرفتن
ــده  ــه ش ــاب و ارائ ــوری انتخ ــث ط ــن بح ــوردی در ای م
ــاره  ــن ب ــا در ای ــی از پیش فرض هــای م اســت کــه بازتاب
ــا امیــد  ــد باشــد. ام ــم چیســت و چــه بای اســت کــه عل
داریــم گســتره وســیع مثال هــا و موضوعــات و مســائلی 
ــداری  ــوگیری و جانب ــع از س ــم، مان ــرح می کنی ــه مط ک

ــد.« ــده باش ــه ش تنگ نظران
ــه تمرکــز دارد کــه اگــر  ــن نکت ــر ای ــا فصــل چهــارم ب ام
ــوع  ــن ن ــت، »ای ــری اس ــکاوی فک ــی کنج ــت علم فعالی
آن  بــا ســایر صورت هــای  تفاوتــی  کنجــکاوی چــه 
ــود:  ــح داده می ش ــل توضی ــه فص ــپس در مقدم دارد؟« س
»کنجــکاوی علمــی را می تــوان بــه ایــن صــورت توضیــح 
داد: میــل بــه آشکارســازی ســاختار ریاضــی در الگوهــای 
کلــی رویدادهــا. گاهــی می تــوان شایســتگی بــرای 
فعالیــت علمــی را خیلــی زود در کودکانــی تشــخیص 
داد کــه قطعیــت برهان هــای ریاضــی، مثــال در هندســه، 
آن هــا را بــه هیجــان مــی آورد.« نویســندگان ایــن کتــاب 
تاکیــد می کننــد کــه حتــی »کنجــکاوی مشــخصا علمــی 
ــات  ــوان جــدای ریاضی ــت را نمی ت ــاره ســاختار طبیع درب

درک کــرد.« و این طــور ادامــه می دهنــد: »علــم هدفــش 
را در دســتیابی بــه معرفــت یــا شــناخت، و نه فقــط 
بــاور یــا گمــان، از یونانیــان باســتان میــراث بــرده اســت. 
ــه  ــرای معرفــت اصیــل ب صدق هــای ریاضیــات معیــاری ب
ــات  ــون، ریاضی ــه تاکن ــان گالیل ــد. از زم ــت می دهن دس
علــم  در  اســتدالل  اساســی  صورت هــای  راهنمــای 
ــه شــمار  ــوده اســت. ریاضیــات را گاه علمــی مســتقل ب ب
می آورنــد، امــا بیشــتر دانشــمندان بــه آن همچــون ابــزاری 
بنیــادی نــگاه می کننــد؛ بــه قــول گالیلــه ریاضیــات زبانــی 
ــه  ــم. این ک ــاب طبیعــت را می خوانی ــا آن کت ــه ب اســت ک
ــدر  ــان این ق ــی جه ــات در بازنمای ــرا ریاضی ــه و چ چگون
مفیــد اســت، موضــوع مناقشــه فلســفی عمیقــی اســت، اما 
ایــن  قــدر هســت کــه تاریــخ علــم وجــود چنیــن فایــده ای 

ــات کــرده اســت.« ــوت اثب ــا ق ــات ب ــرای ریاضی را ب
در فصــل پنجــم نیــز نویســندگان کتــاب بــه نــوع دیگــری 
پرداخته انــد.  آزمایــش  یعنــی  فکــری،  کنجــکاوی  از 
استیونســن و بایرلــی ایــن فصــل را چنیــن آغــاز می کننــد: 
»کنجــکاوی علمــی می توانــد خــود را بــه صــورت عالقــه 
بــه ســاز و کارهــا )مکانیزم هــا( نشــان دهــد، یعنــی 
ــا.  ــردن چیزه ــدن و کار ک ــاخته ش ــوه س ــه نح ــه ب عالق
ایــن عالقــه معمــوال خــود را بــه شــکل میــل بــه کشــف 
ــی درک  ــد. توانای ــان می ده ــل نش ــازنده و عل ــزای س اج
ــب  ــه اغل ــرل، گرچ ــت و کنت ــی دخال ــن و توانای و تبیی
ــی  ــتند. بعض ــر نیس ــالزم یکدیگ ــه م ــد، همیش مرتبط ان
دانشــمندان در نظریه پــردازی بی نظیرنــد، امــا ناشــی گری 
و بی عرضگی شــان در هــر گونــه مهــارت عمــل، از جملــه 
آزمــون تجربــی نظریــات خودشــان، شــهره خــاص و عــام 
ــه ســوی مســائل  ــوی ب اســت؛ بعضــی دیگــر گرایشــی ق
عملــی دارنــد، امــا بــه لحــاظ نظــری شایســتگی چندانــی 
ندارنــد. اکثــر دانشــمندان بــه درجــات مختلــف برخــوردار 

ــتند.  ــتعداد هس ــن دو اس ــزه ای از ای از آمی
ــد  ــه چن ــم داشــت ب ــدا نگاهــی خواهی ــن فصــل ابت در ای
تــن از دانشــمندانی کــه دســتاوردهای نظــری خــود را بــا 
آزمایش هــای دقیــق بــه تاییــد رســاندند و ســپس برخــی 
دیگــر را می بینیــم کــه در آزمایشــگری مهــارت بیشــتری 
ــه  ــه در درج ــانی ک ــردازی، کس ــا در نظریه پ ــتند ت داش
ــذت  ــود ل ــی خ ــای عمل ــری مهارت ه ــت از به کارگی نخس

می بردنــد.«
ــی  ــات پازل ــد قطع ــز مانن ــاب نی ــای کت ــی فصل ه باق
تــالش دارنــد بــا نشســتن در کنــار هــم، تصویــری نســبتا 
گویــا از فلســفه علــم، دانشــمندان، ارزش هــا و ارتباطــی 
کــه تمــام این هــا بــا اجتمــاع دارنــد، بــه دســت دهنــد. 
ــزان  ــا چــه می ــورد ت ــن م ــاره این کــه در ای قضــاوت درب
ــر عهــده خواننــدگان و اصحــاب نظــر  ــد، ب موفــق بوده ان

اســت.
ــی استیونســن و هنــری  »هــزار چهــره علــم« نوشــته لزل
بایرلــی را نشــر نــو بــا ترجمــه میثــم محمدامینــی ســال 

ــازار کتــاب عرضــه کــرده اســت. ــه ب 93 ب
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ــان  ــک زب ــه ی ــیدن ب ــف و رس ــوم مختل ــان عل ــد می پیون
بشــر در طــول  اهــداف  از مهم تریــن  یکــی  مشــترک 
ســالیان متمــادی بــوده اســت. در واقــع ایــن چیــزی اســت 
کــه ذهــن افــراد فعــال در حــوزه علــوم بنیادیــن را از دیربــاز 
بــه خــود مشــغول ســاخته اســت. چطــور می تــوان پیونــدی 
معنــادار میــان علومــی برقــرار کــرد کــه هــر کــدام اصــول و 

ــد؟ قواعــد خــاص خــود را دارن
ــر  ــان« نوشــته دکت ــان و درم ــوم، عرف ــک؛ کوانت ــاب »ی کت
مســعود ناصــری اســت کــه نویســنده در پیش درآمــد 
چــاپ نخســت از ایــن کتــاب بیــان مــی دارد: »کتابــی کــه 
ــی  ــی ام در پ ــال دوندگ ــه دوازده س ــد نتیج ــت داری در دس
ــم از  ــه ذهن ــت ک ــش ها اس ــاره ای از پرس ــخ پ ــن پاس یافت

ــت.«  ــوده اس ــغول ب ــا مش ــه آن ه ــالگی ب دوازده س
ــاب دو  ــن کت ــگارش ای ــد: »ن ــه می نویس ــن در ادام همچنی
ــه  ــود ک ــوار ب ــم دش ــید. برای ــه درازا کش ــدی ب ــال و ان س
ــرار دهــم و  ــار هــم ق ــک، پزشــکی و فلســفه را در کن فیزی

ــم.« ــته باش ــر داش ــجام فک ــتن انس ــوز در نوش هن
در کتــاب مذکــور تمــام همــت نگارنــده بــر ایجــاد ارتباطــی 
ــده  ــاده ش ــا نه ــن بن ــوم که ــان عل ــد می ــادار و هدفمن معن
ــه  ــخن ب ــوم س ــان کوانت ــک و جه ــت و در آن از فیزی اس
میــان آورده اســت و بیــان مــی دارد کــه اگــر تاثیرگــذاری 
انســان ها بــر جهــان هســتی را نادیــده بگیریــم، اندیشــه ای 
نادرســت داشــته ایم چــرا کــه افــرادی هماننــد محمــد)ص(، 
ــی  ــتین و... همگ ــن، اینش ــارت، نیوت ــر، موتس ــا، هیتل موالن
انســان هایی تاثیرگــذار بــر جهــان هســتی بوده انــد و 
ــان های  ــود انس ــه وج ــت ک ــد اس ــنده معتق ــی نویس حت
ــت  ــده نیس ــیم بی فای ــا می اندیش ــه م ــدان ک ــده، چن بی فای

ره کتاب یک؛ کوانتوم،  در�ب

عرفان و درمان 

انساناندیشهاستو
اندیشه،انسان

 سهیال رجایی
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ــر  ــه: »ه ــرا ک ــود چ ــوب نمی ش ــتی محس ــاوت درس و قض
ــر/ چــون نیســت  ــوده نیســت در ده ــی بیه ــه بین ذره ای ک

ــا( ــدن« )موالن ــوده آفری ــزدان بیه کار ی
ــه واقعیــت دارد ذهــن  ــزی ک ــا چی ــد تنه ــه می گوی در ادام
اســت و جهــان یعنــی ذهــن. در واقــع تمامــی اتفاقاتــی کــه 
ــت و  ــور ماس ــر از حض ــد متاث ــر رخ می ده ــای بش در دنی
زاییــده طــرز فکــر و منــش آدمــی اســت. ایــن دنیــا بــرای 
ــرای کســانی کــه  کســانی کــه زیبــا می اندیشــند، زیبــا و ب

ــود.  ــد ب ــت خواه ــند، زش ــت می اندیش زش
در دفتــر ســوم از ایــن کتــاب آورده شــده اســت کــه دیــدگاه 
نیوتنــی دیدگاهــی اســت کــه بر مبنــای خــواص اجــزا تعریف 
می شــود و در واقــع رفتــار کل ناشــی از رفتــار اجزاســت. امــا 
در دیــدگاه فیزیــک مــدرن خــط بطالنــی بــر دیــدگاه نیوتنــی 
ــزا را  ــار اج ــه رفت ــت ک ــار کل اس ــن رفت ــده و ای ــیده ش کش
ــی از  ــز ردپای ــروز نی ــتی ام ــوم زیس ــد. در عل ــن می کن تعیی
ــوان  ــه عن ــا انســان را ب ــده شــده و آن ه ــی دی ــدگاه نیوتن دی
یــک مجموعــه و ســاختار واحــد نمی شناســند بلکــه انســان را 
مجموعــه ای از اجــزا می داننــد کــه رفتــار آن اجــزا، رفتــار کل 
ســاختار را تعییــن می کنــد. بدیــن منظــور در پزشــکی شــاهد 
تخصص هــای گوناگــون از ســاختار واحــد آدمــی هســتیم کــه 
هــر کــدام از اطبــا بــر اجــزای خاصــی از بــدن انســان تخصص 
دارنــد و در رونــد درمــان نیــز تمامــی هــدف خــود را متمرکــز 
ــان  ــه هم ــاختار کل ک ــه س ــد و ب ــزء می کنن ــان ج ــر هم ب
ــی نمی دهنــد. در دفتــر ســوم  انســان اســت، اهمیــت چندان
از ایــن کتــاب هــدف اصلــی نگارنــده بــرای خواننده مشــخص 
می شــود و آن اتحــاد میــان فیزیــک جدیــد، فلســفه کل نگــر 
و فلســفه جزءنگــر بــا پزشــکی بــر ســر کل نگــری انســان بــه 

عنــوان یــک ســاختار واحــد اســت. امــا چگونــه؟ 
در زمینــه میکروبیولــوژی مهم تریــن دســتاوردها بــه دوران 
پاســتور در اواخــر قــرن نوزدهــم بازمی گــردد. پاســتور 
ــا  ــواع باکتری ه ــق روی ان ــه و تحقی ــال ها مطالع ــس از س پ
ــال ها  ــی س ــاد و خروج ــا نه ــر بیماری ه ــود را ب ــز خ تمرک

ــه پزشــکی  ــم اســاس و پای ــوز ه ــوی وی هن ــالش و تکاپ ت
ــج اســت: میکــروب عامــل بیمــاری اســت. رای

بــا توســعه ایــن دیــدگاه در علــوم زیست شناســی و پزشــکی 
ــز گذاشــته شــد و  ــه مســیر داروســازی نی خشــت های اولی
دیــری نپاییــد تــا گلوله هــای ســحرآمیز یــا همــان قاتلیــن 
ــوز  ــتند. هن ــش بشــری گذاش ــه عرصــه دان ــا ب ــروب پ میک
هــم نظریــه پاســتور مبنــای پزشــکی رایــج اســت و اســاس 

ــد.  ــکیل می ده ــان را تش درم

و اما نظریه داناک...
نظریــه دانــاک مهم تریــن قســمت ایــن کتــاب بــه شــمار 
مــی رود. پــس از بحث هــای مبســوطی کــه پیرامــون 
ــتی و  ــوم زیس ــا در عل ــرات آن ه ــفه و تاثی ــک، فلس فیزی
ــی دارد  ــرده برم ــاک پ ــه دان ــا از نظری ــکی دارد، نهایت پزش
و بیــان می کنــد کــه علــوم دنیــای امــروز قــادر بــه 
ــرا از  ــه تصویــری دقیــق از جهــان هســتی نیســت، زی ارائ
دیدگاه هــای جزء نگــری همچــون دکارتــی - نیوتنــی 
ــان  ــاک جه ــه دان ــه نظری ــال آن ک ــد ح ــروی می کنن پی
هســتی را سیســتمی واحــد در نظــر می گیــرد کــه قــادر 
بــه تجزیــه بــه عناصــر و اجــزا نیســت. یــک سســیتم زنــده 
زمانــی در ایده آل تریــن شــرایط خــود یعنــی ســالمتی قرار 
ــد.  ــکیل ده ــاختار »کام« را تش ــد س ــه بتوان ــرد ک می گی
ــه  ــزا آگاهان ــه در آن اج ــت ک ــاختاری اس ــاختار کام س س
ــک سیســتم کل  ــا ی ــد ت ــرار می گیرن ــار یکدیگــر ق در کن
را بــا هدفــی متعالــی تشــکیل دهنــد. هنگامــی کــه ایــن 
ــه آن  ــد، ب ــود دســت یاب ــی خ ــدف متعال ــه ه سیســتم ب
ســاختار کام می گوینــد. بنابرایــن در ایــن کتــاب تعریــف 
ــت از:  ــارت اس ــه عب ــده ک ــه ش ــالمتی ارائ ــدی از س جدی
ســالمتی وضعیتــی از یــک سیســتم زنده اســت کــه در آن 
ــز در مجمــوع ســاختار »کام«  ــی و نی تمــام اجــزا به تنهای
دارنــد. بدیــن ترتیــب بیمــاری بــه معنــای خــروج و انحراف 
ــراف  ــزان انح ــه می ــود. هرچ ــی می ش ــاختار کام تلق از س
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بیشــتر باشــد، شــدت عارضــه و بیمــاری بیشــتر اســت. بــه 
ــود. نویســنده  ــه می ش ــار گفت ــاک ناهنج ــت دان ــن حال ای
ــد و  ــرح می کن ــل را مط ــش اص ــاک ش ــه دان ــرای نظری ب
بیــان مــی دارد کــه دانــاک یــک سیســتم کل نگــری اســت 
کــه کل محــوری بــر جزء نگــری دانــاک اولویــت دارد. 
ــان  ــرای درم ــدی ب ــد جدی ــع مت ــه در واق ــن نظری ــا ای ب
ایجــاد می شــود کــه بــه مقابلــه بــا دانــاک ناهنجــار رفتــه 
ــه  ــه ســاختار کام برســاند. نظری ــا مجــددا سیســتم را ب ت
ــده  ــرح ش ــاب مط ــن کت ــار در ای ــن ب ــرای اولی ــاک ب دان
ــا سیســتم  ــی رود ام ــه شــمار م ــو ب اســت و اندیشــه ای ن
درمانــی دیگــری در دنیــا وجــود دارد کــه بــا نظریــه داناک 
همســو اســت و یــک هــدف را دنبــال می کننــد، آن هــم 
پزشــکی هومیوپاتــی اســت کــه توســط طبیبــی آلمانــی 
بــه نــام ســاموئل هانمــن در اواخــر قــرن هجدهــم و اوایــل 
ــی  ــفه اصل ــت. فلس ــده اس ــذاری ش ــم پایه گ ــرن نوزده ق
پزشــکی هومیوپاتــی بــر ایــن مبناســت کــه: هر بیمــاری را 
می تــوان بــا یــک بیمــاری مشــابه درمــان کــرد. و ریشــه 
ایــن دیــدگاه بــه دوران بقــراط بازمی گــردد و هانمــن ایــن 
اصــول را از نظریــات بقــراط الهــام گرفتــه اســت. معنــای 
کلمــه هومیوپاتــی بــه معنــای »بیمــاری مشــابه« اســت. 
ــد در شــخص ســالم  ــر آنچــه بتوان ــد: »ه هانمــن می گوی
عالیمــی از بیمــاری بــه وجــود آورد، می توانــد بیمــاری ای 

ــا همــان مجموعــه عالیــم را درمــان کنــد.« ب
اصلــی  هــدف  نظریــه  دو  ایــن  بــر  مبتنــی  پزشــکی 
ــاده و  ــان نه ــی انس ــتم یعن ــان کل سیس ــر درم ــود را ب خ
هــدف تسکین بخشــی را دنبــال نمی کنــد و هدفشــان 
بازگردانــدن ســالمتی بــه انســانی اســت کــه بــه هــر دلیلــی 
آن را از دســت داده اســت. از دیــدگاه پزشــکی هومیوپاتــی 
ــی  ــوی و ذهن ــور معن ــه ام ــوط ب ــای مرب ــن و فعالیت ه ذه
ــر میــزان فعالیت هــای حیاتــی  انســان تاثیــر چشــمگیری ب
ــود،  ــاد ش ــن ایج ــی در ذه ــه انحراف ــان دارد و چنانچ انس
می توانــد زمینه ســاز بیمــاری شــود کــه ایــن همــان 

ناهنجــاری دانــاک و خــروج از سیســتم کام اســت. بــه 
عنــوان مثــال افــراد زیاده طلــب دچــار ناهنجاری هــای 
ذهنــی می شــوند و از مســیر ســالمتی و روان ســالم فاصلــه 
ــه اســتثمار و اســتعمار و اســتحمار  ــه ب ــد، چــرا ک می گیرن
دیگــران می پردازنــد و در واقــع منافــع خــود را کــه جزئــی 
از سیســتم هســتند، بــر منافــع کل ترجیــح داده انــد. شــرط 
ــی  ــود را جزئ ــعور خ ــان ش ــه انس ــت ک ــن اس ــالمت ای س
ــدارد. روان  ــدا از آن نپن ــود را ج ــد و خ ــعور کل بدان از ش
ســالم بــه ایــن معناســت کــه شــخص بیشــتر از خــودش بــه 
منافــع جامعــه اش اهمیــت دهــد، بدیــن طریــق شــعور کل 

ــری بخشــیده اســت.  ــر شــعور خــود برت را ب
ــا دریاســت/ ور نــه او قطــره و دریــا  قطــره دریاســت اگــر ب

ــا( دریاســت )موالن
ــن شــیوه از مــداوا حفــظ و حراســت از  ــی در ای هــدف غای
ــت  ــه بهداش ــت ک ــی اس ــش درون ــادی و آرام ــت، ش خالقی
ذهــن، روان و جســم از اولویــت برخــوردار هســتند. از نــگاه 
ــر  ــی امکان پذی ــن و روان هنگام ــت ذه ــی بهداش هومیوپات
می شــود کــه انســان عــاری از هرگونــه غــرور، تکبــر، 
و  قدرت طلبــی  حســادت،  خودمحــوری،  خودخواهــی، 
ــع کل  ــدوده مناف ــش در مح ــود و آرزوهای ــی ش زیاده خواه

ــود.  ــع خ ــط مناف ــود، نه فق ــف ش ــتم تعری سیس
پایان این کتاب این گونه است:

ــگاه  ــرف ن ــای ب ــارش زیب ــه ب ــاق ب ــره ات ــت پنج »... پش
ــر  ــت سرتاس ــود، طبیع ــفیدپوش ب ــا س ــه ج ــرد. هم می ک
ســفید، خالــی از رنــگ، بی ریایــی، ســادگی و زیبایــی 
ــروز  ــا خــود گفــت: ام ــود. ب ــه ب سرتاســر دشــت را فراگرفت

ــد. ــان بودن ــدر مهرب ــا چق آدم ه
چه کسی بود صدا زد سهراب

آشنا بود صدا
مثل هوا با تن برگ
بوی هجرت می آید

بالش من پر آواز پر چلچله هاست )سهراب سپهری(«
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ــی  ــوان فرع ــا عن ــکنند« ب ــا می ش ــرا چیزه ــاب »چ کت
نوشــته  آن«  فروپاشــی  دیــدگاه  از  جهــان  »ادراک 
مــارک ابرهــارت اســت. ایــن کتــاب در ایــران بــا 
ــی  ــر ن ــوی نش ــوب و از س ــم محج ــه محمدابراهی ترجم
ــازار کتــاب شــده اســت. موضــوع اصلــی کتــاب  ــه ب روان
مکانیــک شکســت اجســام اســت. ابرهــارت معتقــد اســت 
ــم  ــزرگ عل ــای ب ــی از پیروزی ه ــت یک ــک شکس مکانی
ــوی  ــه س ــا را ب ــه دنی ــن رو ک ــت، از ای ــی اس و مهندس
ــا را  ــار م ــه انتظ ــی ک ــد؛ »جهش ــی ران ــش کوانتوم جه
ــه  ــانی ک ــوند و مهندس ــاخته می ش ــه س ــی ک از چیزهای
ــرد.«  ــون ک ــه دگرگ ــرای همیش ــازند ب ــا را می س آن ه
نویســنده در ایــن کتــاب قصــد دارد توضیــح دهــد 
ــه  ــادن و ضرب ــه افت ــل شکســتن اجســام محــدود ب دالی
ــیاری دارد  ــل بس ــوع دالی ــن موض ــود، ای ــدید نمی ش ش
ــه ژرفنــای دنیــای اتــم و  ــرای درک آن هــا بایــد ب کــه ب
ــی از آن  ــه برخ ــم و البت ــفر کنی ــی س ــک کوانتوم مکانی

ــد!  ــم فهمی ــز نخواهی ــز هرگ ــل را نی دالی
ــر 13 فصــل  ــه مشــتمل ب ــاب ک ــن کت در فصــل اول ای
خانــم  بلنــدی!  بخــت  »چــه  می خوانیــم:  اســت، 
ــوان آب را روی  ــگرف ترین لی ــته ش ــخدمت نادانس پیش
ــه درازای  ــی ب ــوان ترک ــر لی ــت. در کم ــا گذاش ــز م می
ترک هــای  آن  از  می شــد،  دیــده  ســانتی متر  دو 
ــطحی  ــه س ــان ب ــک از دو سرش ــه هیچ ی ــمگیری ک چش
ــر  ــد و اگ ــی پایدارن ــن ترک های ــوند. چنی ــم نمی ش خت
ــد.  ــواب می مانن ــی، در خ ــته باش ــا نداش ــه آن ه کاری ب
ــا  ــا ب ــان تنه ــرواد و وجودش ــا نمی ت ــن ترک ه آب از ای
ــا  ــر ب ــی اگ ــود. ول ــکار می ش ــا آش ــور از آن ه ــاب ن بازت
آن هــا ور برویــد بیــدار می شــوند  گاه بــا پرخــاش  و بــا 
ــگام  ــب هن ــند، و اغل ــد می کش ــی ق ــرعتی باورنکردن س
پیشــروی شــاخه می زننــد و از بســتری کــه در آن 
آرمیده انــد تلــی از تراشــه پدیــد می آورنــد، هر یــک 

ــغ.« ــزی تی ــه تی ب
ــا  ــرا چیزه ــاب »چ ــد کت ــر برس ــه نظ ــدا ب ــاید در ابت ش
می شــکنند« کــه در شــاخه علــوم طبیعــی و فلســفه علــم 
ــد و  ــل باش ــی ثقی ــوا کتاب ــاظ محت ــرد، از لح ــرار می گی ق
ــی.  ــای ریاض ــی و فرمول ه ــکل های هندس ــار از ش سرش
امــا کمــی کــه جلــو برویــد متوجــه توانایــی دکتــر ابرهارت 
در انتقــال مفاهیــم پیچیــده بــه ســاده ترین شــکل ممکــن 
می شــوید. او در قالــب روایتــی دلنشــین، ســیری تاریخــی 
- علمــی و تــا انــدازه ای فلســفی را در دنیــای رمزآلــود مــاده 

ــد  ــاز می کن ــتی - آغ ــان هس ــنده جه ــن باش - بنیادی تری
ــه هســتی بنگــرد؛ از  و می کوشــد از دیدگاهــی متفــاوت ب
ــه  ــور ک ــاب، همان ط ــذاب کت ــه ج ــی. نکت ــر فروپاش منظ
گفتــه شــد، روایتگــری جــذاب آن اســت. هــر فصــل بــا یک 
شــبه داســتان آغــاز می شــود. چنــان کــه آغــاز فصــل دوم 
به این شــکل اســت: »دانشــمندان در نخســتین دیدارشــان 
ــی  ــه چیره جوی ــیار ب ــه بس ــد ک ــرا می کنن ــمی اج مراس
ــن  ــا در ای ــد. آن ه ــا گرگ هــای جــوان می مان ــا ی میمونه ه
ــن  ــرای تعیی ــش ب ــن کوش ــا، ضم ــره بی معن ــن یکس آیی
جایــگاه خــود و دیگــران در نوعــی رده بنــدی علمــی، 
ــه  ــه می شــوند. ب درگیــر گفت و گوهایــی به ظاهــر معصومان
ــد.  ــاال جــای دارن ــا در رده ب ــی ناروشــن، فیزیکدان ه دالیل
جایــگاه بعــدی از آن شیمی دان هاســت، و بــه دنبــال 
ایشــان، زیست شناســان؛ ســپس بی درنــگ می رســیم 
در  فسیل شناســان.  و  باستان شناســان  متالورژهــا،  بــه 
ــای  ــان ج ــان و روان شناس ــدی جامعه شناس ــن رده بن پایی
می گیرنــد. درون هــر رشــته نیــز رده بنــدی مشــابهی 
پــا گرفتــه اســت. دانشــمندان نظریه پــرداز باالتــر از 
ــه گاه  ــدان ک ــد، چن ــای می گیرن ــی ج ــمندان تجرب دانش
ــی  ــرایط خاص ــینند. در ش ــر می نش ــل فرات ــک رده کام ی
یــک شــیمی دان نظــری ممکــن اســت هــم رده فیزیکدانــی 

تجربــی بــه شــمار آیــد.«
نویســنده اوایــل کتــاب ایــن موضــوع را مطــرح می کنــد 
ــری  ــی فراگی ــرا« کژفهم ــی« و »چ ــِن »ک ــه آمیخت ک
ــن اســت  ــد ای ــردم به راســتی می فهمن اســت. »آنچــه م
کــه کــی چیــزی می شــکند. شکســت کمابیــش، ماننــد 
هــر پدیــده دیگــر، دارای دو بخــش اســت: علــت و 
معلــول. کــی بــا علــت ســر و کار دارد و چــرا بــا معمول.« 
او معتقــد اســت بخــش مهمــی از دســتاوردهای تاریخــی،  
ــن  ــود ای ــار و پ ــر در ت ــادی بش ــی و اقتص ــری، علم هن
ــکنند،  ــا می ش ــی چیزه ــه برخ ــده ک ــه ش ــت بافت حقیق
ــه  ــوند. در ادام ــم می ش ــر خ ــی دیگ ــه برخ ــی ک در حال
نویســنده توضیــح می دهــد کــه در سراســر تاریــخ بــرای 
ــش  ــخی کمابی ــکنند پاس ــا می ش ــی چیزه ــش ک پرس
ــن  ــی ای ــاره چرای ــا درب ــش م ــی دان ــم، ول ــل یافته ای کام

پدیــده بســیار پیــش پــا افتــاده اســت. 
واکاوی  بــه  خــود،  دیــدگاه  ارائــه  بــرای  ابرهــارت 
نمونه هــای مهمــی همچــون غــرق شــدن کشــتی 
تایتانیــک و انفجــار ســفینه فضایــی چالنجــر می پــردازد. 
او در فصلــی از کتــاب با عنوان »تـُـردکاری و پیامدهایش« 

ها یم شکنند« ن ره کتاب »چرا چ�ی در�ب

فروپاشیوچراییآن
 مرضیه اسدی
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ــد  ــی روی می ده ــردی هنگام ــه »ت ــد ک ــح می ده توضی
کــه مــاده ای در معــرض عناصــر بیگانــه )ناخالصــی( قــرار 
ــه در  ــاده ای را ک ــد م ــر می توانن ــن عناص ــرد. ای می گی
اصــل نــرم بــوده بــه مــاده ای شــکننده بــدل کننــد. نکتــه 
ــی  ــن ناخالص ــه کوچک تری ــت ک ــن اس ــده ای تکان دهن
می توانــد موجــب ایــن تبدیــل شــود. چنــد اتــم گوگــرد 
ــه  ــد ک ــد کاری کن ــن می توان ــم آه ــون ات ــک میلی در ی
ــته ترین  ــه او برجس ــود.« در ادام ــرد ش ــرم خ ــوالد ن ف
ــردی  ــتناک ت ــای دهش ــه از پیامده ــن نمون و پرآوازه تری
حاصــل از گوگــرد را بررســی می کنــد: کشــتی تایتانیــک. 
و توضیــح می دهــد کــه نســبت منگنــز بــه گوگــرد فــوالد 
ایــن کشــتی چگونــه موجــب تــردی بدنــه و غــرق شــدن 
آن شــده اســت. فصلــی کــه این گونــه و بــا یــک خاطــره 
شــخصی از نویســنده آغــاز شــده اســت: »کوشــش 
ــی در  ــالت تکمیل ــه دوره تحصی ــی ب ــرای راه یاب ــن ب م
ــی  ــدارس عال ــک از م ــد. هیچ ی ــاز ش ــز 1978 آغ پایی
الزم  تخصص هــای  ترکیــب  کلــرادو  دانشــگاه های  و 
ــه شکســت و پیوندهــای  ــل در زمین ــه تحصی ــرای ادام ب
ــدی  ــوی ج ــتی، پرت ــن کاس ــتند. ای ــیمیایی را نداش ش
ــزدم  ــون نام ــد چ ــن می افکن ــی م ــی خصوص ــر زندگ ب
ــود و  شــریل در دانشــگاه کلــرادو به خوبــی جــا افتــاده ب
ــام  ــت ن ــی و ثب ــد. او از جا به جای ــی می خوان روان شناس
در دانشــگاهی جدیــد در ایالتــی دیگــر خشــنود نبــود. بــا 
ــده داشــتم.  ــرگ برن وجــود ایــن، مــن دســت کم یــک ب
ــده و  ــتون گذران ــی را در بوس ــش از آن مدت ــریل پی ش
ــه  ــود او ب ــا ب ــر هــم بن ــی اگ ــود. یعن عاشــق آن شــهر ب

ــود.« جایــی کــوچ کنــد، آن جــا بوســتون ب
ــی کــه  ــوان »چیزهای ــا عن ــی ب ــاب در فصل نویســنده کت

ــکن  ــقاب های نش ــاخت بش ــد س ــکنند« از فراین نمی ش
ــا  ــوان ب ــه می ت ــه چگون ــد ک ــح می ده ــد و توضی می گوی
ــی  ــای ورق ــان، رویه ه ــازی ناهمس ــری از سردس بهره گی
را کــه تنهــا از شیشــه درســت شــده اند، فشــرده کــرد و 
تــاب اجســام را افزایــش داد. البتــه تــاب )مقاومــت( تنهــا 
ــد  ــوم می کن ــه معل ــی اســت ک ــن خاصیت یکــی از چندی
چیــزی کــی خواهــد شکســت. ابرهــارت می گویــد وقتــی 
بــا شکســتن و ترک برداشــتن ســر و کار داریــم، خاصیت 
دیگــری از مــاده بــه نــام چغــری مطــرح می شــود کــه بــه 

همــان انــدازه مهــم اســت.
ــی  ــا ک ــه چیزه ــتن این ک ــارت، دانس ــاد ابره ــه اعتق ب
ــا  ــوده اســت ام ــاز ب ــا بســیار کارس ــرای م ــکنند ب می ش
اگــر بخواهیــم چیزهــای جهــان را در عیــن بهتــر کــردن، 
ــزی  ــم چی ــت بدانی ــس نیس ــر ب ــم، دیگ ــر کنی ایمن ت
ــکند.  ــرا می ش ــم چ ــد بفهمی ــه بای ــکند، بلک ــی می ش ک
ــد  ــح می ده ــرا؟« توضی ــیم چ ــرا بپرس ــل »چ او در فص
در میــان چیزهایــی کــه بیــش از همــه نیــاز بــه بهبــود 
ــرژی  ــه ان ــت ک ــتگاه هایی رف ــراغ دس ــد س ــد، بای دارن
ــورت  ــه ص ــه ب ــد و در ادام ــرف می کنن ــا مص ــد ی تولی
کامــال علمــی بــه ســوالی کــه عنــوان فصــل نیــز هســت 

ــد. ــخ می ده ــرا؟(، پاس ــیم چ ــرا بپرس )چ
ــه  ــدازه ک ــه همــان ان ــا می شــکنند ب ــاب چــرا چیزه کت
ــه  ــکنند، ب ــا می ش ــرا چیزه ــه چ ــت ک ــن اس ــد ای در بن
شــیوه انجــام کارهــای علمــی نیــز توجــه دارد؛ نویســنده 
در پایــان کتــاب از در هــم تنیدگــی سیاســت های 
ــد  ــد و معتق ــاوری می گوی ــرفت فن ــم و پیش ــت، عل دول
اســت نظــام ناکارآمــد حاکــم بــر جهــان بایــد نوســازی 

ــت. ــاوری را یاف ــرورش فن ــل پ ــوان عوام ــا بت شــود ت
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یت در کرایسلر ره کتاب خاطرات مد�ی در�ب

خداهوایمارادارد
 داوود محبی
شاید اگر قرار باشد یک چیز ما را در مسیر 
کارآفرینی راهنمایی کند، آن مطالعه سرگذشت 
مدیران و کارآفرینان بزرگ باشد. کسانی که 
مسیر سختی را پیموده اند و برای هر مسئله ای 
راه حلی ارائه کرده اند. اما این راه حل ها نیز 
به سادگی به دست نیامده اند و حاصل ساعت ها 
مطالعه و بهره بردن از سال ها تجربه هستند. 
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ــرات  ــاب »خاط ــوان در کت ــه می ت ــت ک ــزی اس ــن چی ای
مدیریــت در کرایســلر« خوانــد. همان طــور کــه پشــت جلــد 
کتــاب آمــده، لــی آیاکــوکا، نویســنده »خاطــرات مدیریــت 
ــورد در  ــرکت ف ــانی در ش ــه درخش ــلر«، کارنام در کرایس
زمینــه هنــر مدیریــت و رهبــری از خــود بــه جای گذاشــته 
اســت. زمانــی کــه شــرکت کرایســلر در حــال نابود شــدن و 
در مســیر ناکارآمــدی بــود، آیاکــوکا توانســت ایــن شــرکت 
ــه  ــد و ب ــات ده ــراوان نج ــواری های ف ــود دش ــا وج را ب
عنــوان یــک مدیــر افســانه در صنعــت خودروســازی ظهــور 
کنــد. او کتابــش را بــا چنــد جملــه آغــاز کــرده کــه نشــان 
ــخت  ــات س ــه اتفاق ــا چ ــت ب ــرار اس ــه ق ــد در ادام می ده
ــود،  و صعبــی مواجــه باشــیم: »اگــر از آنچــه در کمینــم ب
بویــی بــرده بــودم، حتــی در ازای تمــام پول هــای عالــم بــه 
ــی  ــد خیل ــم خداون ــان می کن ــن گم ــم. م ــا نمی رفت آن ج
ــه مــا لطــف دارد کــه نمی گــذارد یکــی دو ســال آینــده  ب
خــود را پیش بینــی کنیــم وگرنــه خیلــی از مــا خودکشــی 
می کردیــم. امــا او مهربــان اســت و هــوای مــا را دارد و لــذا 
اجــازه می دهــد کــه فقــط یکــی دو روز جلوتــر را ببینیــم. 
در زمان هــای ســخت تنهــا کاری کــه می شــود کــرد ایــن 
اســت کــه نفــس عمیقــی بکشــیم و بــا تمــام نیــرو بــه کار 

ادامــه دهیــم.«
ــن  ــده، چنی ــر گذران ــه از س ــی ک ــاره روزهای ــپس درب س
می افزایــد: »بــه محــض این کــه خبــر برکنــاری مــن اعــالم 
ــد، اینترنشــنال  ــه الکهی ــادی از جمل شــد شــرکت های زی
ــن  ــتخدام م ــرای اس ــزرگ رادیوشــک ب ــرکت ب ــر و ش پیپ
پــا پیــش گذاشــتند. چندیــن دانشــکده بازرگانــی از جملــه 
ــد  ــورک پیشــنهاد کردن ــی دانشــگاه نیوی دانشــکده بازرگان
ریاســت موسســه آن هــا را بــه عهــده بگیــرم. برخــی از ایــن 
ــود امــا نبایــد آن هــا را جــدی  پیشــنهادها وسوســه انگیز ب
می گرفتــم. مــن تمــام عمــرم در صنعــت خــودرو کار 
ــم.  ــدان بمان ــان می ــودم و دوســت داشــتم در هم ــرده ب ک
ــه خــودم مربــوط می شــد در آن برهــه از  ــا آن جــا کــه ب ت
عمــرم تغییــر شــغل بــه صــالح مــن نبــود. مــن 54 ســال 
داشــتم. یعنــی نــه آن قــدر پیــر بــودم کــه بازنشســته شــوم 
ــه آن قــدر جــوان کــه در یــک میــدان کامــال متفــاوت  و ن
شــروع بــه کار کنــم. از آن گذشــته خــودرو در خــون مــن 
ــی  ــاور بین الملل ــرد مش ــنهاد ک ــه پیش ــوی فرانس ــود. رن ب
ــره مــن نیســت. مــن  ــا مشــاوره در خمی ــا بشــوم. ام آن ه

ــم.« ــته باش ــی داش ــئولیت اجرای ــم مس می خواه
ــا  ــود ب ــه ب ــال ها آموخت ــن س ــه در ای ــام آنچ ــوکا تم آیاک
ــفته تر  ــا آش ــاع در آن ج ــا اوض ــلر آورد ام ــه کرایس ــود ب خ
ــید. او در  ــر می رس ــه نظ ــدا ب ــه در ابت ــود ک ــزی ب از چی
ــه  ــا ب ــواری ها تنه ــع دش ــه رف ــد ک ــح می ده ــاب توضی کت
یــک نقطــه خنــم می شــد و آن هــم ایجــاد تیــم مناســب، 
ــوم  ــل س ــود. در فص ــه ب ــوی و باتجرب ــراد ق ــکل از اف متش
کتــاب بــا عنــوان »ســازماندهی تیــم« او از اهمیــت نیــروی 
ــه  ــه وج ــدی س ــازمان تولی ــر س ــد: »ه ــانی می گوی انس
دارد: نیــروی انســانی، کاال، ســود. اول نیــروی انســانی 

اســت. وقتــی افــراد خوبــی نداشــته باشــی، دو وجــه دیگــر 
ــه واســطه پیشــینه اش از  ــوکا ب ــی داشــت.« آیاک را نخواه
ــود  ــوردار ب ــودرو برخ ــت خ ــاده ای در صنع ــار فوق الع اعتب
و روابــط گســترده ای در ایــن حــوزه داشــت. او دفترچــه ای 
از ســوابق مدیــران شــرکت فــورد تهیــه کــرده بــود و حــاال 
می خواســت قبــل از این کــه کرایســلر به کلــی از هــم 
ــد  ــه می خواهن ــد چ ــه نمی دانن ــرادی ک ــر اف ــد، از ش بپاش
رهــا شــود و جــای آنــان را بــه کســانی بســپارد کــه عــالوه 
ــت و کار  ــدک اس ــان ان ــد زم ــه، می دانن ــتن تجرب ــر داش ب
بســیار. او ســراغ افــراد خــودش رفــت و تیــم مــورد نظــرش 

ــکل داد.  را ش
ــه  ــود ک ــم ب ــدری وخی ــه ق ــرکت ب ــی ش ــت مال وضعی
ــه و  ــن هزین ــا کمتری ــاع را ب ــود اوض ــور ب ــوکا مجب آیاک
ــاره  ــن ب ــد. او در ای ــروی انســانی بســامان کن ــن نی کمتری
ــا یــک گــروه  می گویــد: »بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه ب
ــرد.  ــی را اداره ک ــرکت بزرگ ــوان ش ــر می ت ــک بهت کوچ
وقتــی بــه گذشــته فکــر می کنــم می بینــم کرایســلر 
ســر خیلــی بزرگــی داشــت، بســیار بزرگ تــر از آنچــه کــه 
ــا  ــای م ــه رقب ــت ک ــی اس ــن درس ــود. ای ــازش ب ــورد نی م
هنــوز نیاموخته انــد؛ و امیدوارنــد هرگــز نیاموزنــد.« آیاکــوکا 
ــراد  ــه اخــراج اف ــه هــدف خــود ناچــار ب ــرای رســیدن ب ب
ــت  ــال صداق ــاب در کم ــی از کت ــد. او در بخش ــادی ش زی
ــان، از فرادســتان  ــه موضــوع اخــراج کارکن ــت ب و صمیمی
ــد  ــه بع ــد ک ــح می ده ــردازد و توضی ــتان، می پ ــا فرودس ت
از ایــن همــه ســال کار و تجربــه بــه نقطــه ای رســید کــه 
بــار دیگــر درهــای جدیــدی از روابــط انســانی بــه رویــش 
ــم  ــا ناچــار بودی ــو ســاخت: »م ــش را از ن ــاز شــد و اصول ب
ــراد  ــده ای اف ــان ع ــا در آن می ــم ام ــش بروی ــم و پی بکوبی
خــوب هــم بــی هیــچ گناهــی تنبیــه شــدند. شــک نــدارم 
دســت های مــا آلــوده اســت امــا موقعیــت اضطــراری بــود 
و مــا کوشــیدیم کاری را کــه بــه عهــده داشــتیم بــه نحــو 
احســن انجــام دهیــم... اخــراج ایــن افــراد مــرا آزار مــی داد، 
ــا  ــد ام ــورد بودن ــای ف ــر از بچه ه ــر و بهت ــا صمیمی ت آن ه
ایــن کافــی نبــود. تماشــای دربــدری افــراد اثــر عمیقــی در 
ــاره مســئولیت اجتماعــی  مــن گذشــت و باعــث شــد درب
ــز  ــه هرگ ــود ک ــن درســی ب ــم. ای ــر کن انســان بیشــتر فک
در فــورد نیاموختــه بــودم. در آن جــا مــن نیــز ماننــد ســایر 
مدیــران ارشــد، خــودم را آن باالهــا حــس مــی کــردم...« 
نگــرش آیاکــوکا در خصــوص درک افــراد زیردســت و جــدا 
ندانســتن خــود از آن هــا چیــزی اســت کــه در بســیاری از 
ــی  ــرات مخرب ــود و اث ــاس می ش ــودش احس ــازمان ها نب س
ــت  ــرف اس ــود معت ــوکا خ ــد آیاک ــد. هرچن ــاد می کن ایج
ــزی نیســت  ــزرگ، گری ــرای نجــات یــک گــروه ب گاهــی ب
ــروه  ــک گ ــا ی ــورد ب ــه در برخ ــال بی رحمان ــام اعم از انج
ــت  ــت درک موقعی ــد اس ــال او معتق ــن ح ــا ای ــک. ب کوچ
افــراد اخراجــی کمــک می کنــد دالیــل قطــع همــکاری بــا 
ــه بهتریــن  آن هــا را بــه خوبــی برایشــان شــرح دهیــم و ب

شــکل ممکــن حــق و حقــوق آن هــا را پرداخــت کنیــم.
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ــد.  ــات قاطــع« می گوی ــوکا از »اقدام ــاب آیاک ــه کت در ادام
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــیر رس ــت در مس ــه بن بس ــیدن ب رس
ــد  ــد رخ می ده ــران ارش ــیاری از مدی ــرای بس ــازمانی ب س
ــدن  ــرون آم ــا راه بی ــه تنه ــد ک ــح می ده ــوکا توضی و آیاک
ــای  ــتادن پ ــع و ایس ــات قاط ــن تصمیم ــت، گرفت از بن بس
ــه گــرداب  ــو ب ــا پهل ــون دیگــر کشــتی م آن هاســت. »اکن
غــرق  از  جلوگیــری  بــرای  راهــی  دیگــر  می ســایید. 
شــدن کرایســلر نمی شــناختیم جــز این کــه از بیــرون 
ــود  ــن کاری ب ــت آخری ــه دول ــم. رو آوردن ب ــک بگیری کم
ــن  ــط همی ــا فق ــم ام ــام ده ــت انج ــم می خواس ــه دل ک
ــی  ــم اکراه ــه رغ ــدم. ب ــان می دی ــوی پایم ــک راه را جل ی
کــه داشــتم، زمانــی کــه ایــن تصمیــم را گرفتــم بــا تمــام 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــم.« و ای ــال آن رفت ــه دنب ــوا ب ق
ــرد  ــود همــه کار می ک ــورد ب ــل ف ــی مدیرعام ــوکا وقت آیاک
تــا دولــت در دورتریــن نقطــه از او و فعالیت هــای شــرکت 
باشــد امــا حــاال در کســوت ریاســت کرایســلر بــود و 
ــتِی در  ــات کش ــرای نج ــود ب ــش ب ــر ترکش ــا تی ــن تنه ای
آســتانه غــرق شــدن. آیاکــوکا بــه تنــازع بقــا معتقــد بــود 
و می دانســت ضعیــف از بیــن مــی رود و ایــن چیــز خوبــی 
ــت  ــه منجــر می شــود در نهای ــری ک ــی غربالگ اســت؛ نوع
هرکــس بــا محیــط ســازگارتر اســت، باقــی می مانــد. و در 
ــود  ــف می ش ــلر دارد ضعی ــت کرایس ــال می دانس ــن ح عی
و احتمــال حــذف از صنعــت خودروســازی بســیار نزدیــک 
ــد  ــت شــرکت می دی ــاره وضعی ــا را درب اســت. او واقعیت ه
ــود. ــود آن ب ــرای بهب ــی ب ــی راه حل ــت و در پ و می پذیرف

آیاکــوکا قاطعانــه تصمیــم گرفــت و ســراغ دولــت رفت. پس 
از تصویــب الیحــه تضمیــن وام، جنگیــدن بــرای بقــا شــروع 
شــد؛ جنــگ در جبهــه تولیــد. »فــداکاری را از خودم شــروع 
کــردم. حقــوق خــودم را بــه ســالی یــک دالر کاهــش دادم. 
رهبــری یعنــی این کــه رد پــا بگــذاری. زمانــی کــه در مقــام 
رهبــری هســتی افــراد پــا جــای پــای تــو می گذارنــد.« قطعا 
آیاکــوکا بــا نگرفتــن حقــوق محتــاج نــان شــبش نمی شــد 
امــا چنیــن رفتــاری بــرای کارمنــدان و کارگــران معنــا دارد؛ 
آن هــا متوجــه می شــوند تنهــا نیســتند. آیــا کــوکا دربــاره 
ــد:  ــظ همبســتگی در بحــران و تقســیم فشــار می گوی حف
»در عــرض ســه ســالی کــه در کرایســلر بــودم، چیزهایــی 

ــورد  ــه در طــول 32 ســال در ف ــم ک ــردم آموخت ــاره م درب
نیاموخاتــه بــودم. فهمیــدم وقتــی شــانه همــگان به تســاوی 
زیــر بــار باشــد، تحمــل جمــع خیلــی زیــاد می شــود. اگــر 
ــد کوهــی را  ــه تســاوی تقســیم شــود مــردم قادرن فشــار ب
جابه جــا کننــد. امــا وای بــه وقتــی کــه کســی از زیــر بــار 
ــام آوار  ــاره متوجــه می شــوی تم ــد، یک ب ــی کن ــانه خال ش
ــه ایــن می گویــم مســاوات در  ــر ســرت فرومی ریزد.مــن ب ب
فــداکاری.« از نظــر او همیــن مســاوات در فــداکاری بــود که 
کشــتی کرایســلر را بــه ســاحل نجــات رســاند، نــه وامــی که 

در انتظــارش بودنــد و چیزهایــی از ایــن جنــس.
ــم،  ــرف زدی ــه از آن ح ــی را ک ــش جنگ ــوکا در کتاب آیاک
ــور  ــی را این ط ــل پایان ــد و فص ــرح می ده ــل ش ــه تفصی ب
ــرد و  ــرانجام گ ــه س ــال 1982 ک ــد: »در س ــاز می کن آغ
ــع آوری  ــه جم ــت ب ــت، نوب ــرو نشس ــر ف ــدان نب ــار می غب
ــه و  ــاوری و رایان ــم رســید.« و در ادامــه از انقــالب فن غنای
ضــرورت همــگام شــدن بــا آن می گویــد: »مــا در گــذار از 
انقــالب صنعتــی دیگــری هســتیم. انقالبــی کــه ابعــاد آن 
ــن انقــالب انقــالب  ــی اســت. ای گســترده تر از انقــالب قبل
ــالب  ــن انق ــرس ای ــا از ت ــت. خیلی ه ــه اس ــاوری و رایان فن
خــواب راحــت ندارنــد. هنــگام وقــوع دگرگونی هــای 
ــران  ــد. نگ ــیب ببینن ــند آس ــی می ترس ــی، گروه اجتماع
می شــوند مبــادا وضــع زندگیشــان بــه هــم بخــورد، مبــادا 
درآمدشــان کــم شــود، از این گونــه نگرانی هــا. مــن بــه ایــن 
لفــراد می گویــم خــدا را چــه دیدیــد، شــاید بــه ســالمت از 
مهلکــه جســتیم... آری مــن مجســمه کامیابــی ام امــا ایــن 
عنــوان را آســان بــه دســت نیــاورده ام. چهــل ســال تــالش 
بی وقفــه بــه پــای آن گذاشــته ام.« او می گویــد افــراد مــن 
ــا توانمندی هــای فراانســانی می داننــد و تنهــا  را مدیــری ب
نتیجــه پایانــی را می بیننــد و بــه مســیری کــه پشــت ســر 
ــه  ــگاه نمی کننــد. از نظــر او اگــر هــر کــس ب گذاشــته ام ن
ــود  ــا در مســیر بهب ــد، نهایت ــالش کن ــود ت ــع خ ــدر وس ق
ــز  ــه رم ــم ک ــا آموخته ای ــرد. »م ــرار می گی ــرفت ق و پیش
بقــای مــا کار و کوشــش اســت. یقیــن دارم اگــر شــما هــم 
از مشــکالت نهراســید و بــه جــای ترســیدن از مشــکالت به 
راه حــل آن هــا فکــر کنیــد، روزی ایــن عنــوان - مجســمه 

ــی – از آن شــما خواهــد شــد.«  کامیاب
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استارت آپ
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گفت و گو �ب محیدرضا 

عامل هلدینگ  ع، مد�ی ب
ش

ا�

ان عتیق گشت اص�ن

 آزاده خیرآبادی

بستریبرایارائه
خدماتحملونقل
داخلیوخارجی

حمیدرضا اشجع، مدیرعامل هلدینگ عتیق گشت اصفهان 
که استارت آپ مستر بلیط را نیز راه اندازی کرده است، 

25 ساله و متولد اصفهان است. او از سال 92 وارد حوزه 
 airplaneticket گردشگری می شود و با راه اندازی وبسایت

اولین قدم ها را در فروش آنالین بلیط هواپیما برمی دارد. 
اشجع درباره آن روزها می گوید: »در سال 87 به صورت 

خانوادگی یک شرکت خدمات گردشگری و آژانس 
مسافرتی تاسیس کردیم. من در آن زمان 14 ساله بودم 
و زمانی که دوران دبیرستان را تمام کردم در سال 92 

همزمان با دوران دانشجویی در رشته مدیریت بازرگانی 
وبسایت airplaneticket را راه اندازی کردم که به صورت 

تلفنی به فروش بلیط هواپیما می پرداخت و جزو اولین 
وبسایت هایی بود که در سال 93 فروش آنالین بلیط 

هواپیما را شروع کرد. بعد از این که علی بابا وارد بازار شد و 
رقابت در این بازار بیشتر شد، در سال 94 تصمیم گرفتیم 

که مستر بلیط را ایجاد کنیم. در ابتدا فقط بلیط ارزان 
قیمت هواپیما را عرضه می کردیم ولی به تدریج بلیط قطار 

و اتوبوس را نیز اضافه کردیم و در حال حاضر یک تیم 
100 نفره هستیم که دو دفتر در تهران و اصفهان داریم.« 

آنچه در پی می آید، گپ و گفتی است با اشجع، 
درباره استارت آپ مستر بلیط و آینده ای که 

این استارت آپ پیش روی خود می بیند.
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 airplaneticket چــه تفاوتی بیــن مســتر بلیــط و 
وجــود دارد؟ چــرا خدمــات را از طریــق دو وبســایت 

ــد؟ ــه می دهی ارائ
دلیــل راه انــدازی مســتر بلیــط ایــن بــود کــه بتوانیــم برندی 
ــب  ــرای اغل ــات آن ب ــه اســتفاده از خدم ــم ک را ایجــاد کنی
ــرای  ــی ب ــه عبارت ــد. ب ــه باش ــردی و کم هزین ــراد کارب اف
کاهــش بیشــتر هزینه هــای کاربــر، تمــام خدمــات از جملــه 
کنســلی و تعویــض پــرواز توســط خــود کاربــر بــه صــورت 
مکانیــزه انجــام می گیــرد. در واقــع تفــاوت اصلــی بیــن ایــن 
 airplaneticket ــا در ــن اســت؛ م ــم همی ــایت ه دو وبس
ــه  ــن ارائ ــورت آنالی ــه ص ــل ب ــور کام ــه ط ــات را ب خدم
ــد  ــل دارن ــم کــه تمای نمی دهیــم و مشــتریان خاصــی داری
خدمــات را اپراتــور برایشــان انجــام دهــد، بــه همیــن دلیــل 
هزینــه خدمــات در ایــن ســایت از مســتر بلیــط باالتر اســت. 
ایــن دو وبســایت نیازهــای مختلفــی را کــه در بــازار وجــود 
ــود را  ــان خ ــک مخاطب ــر ی ــازند و ه ــرف می س دارد، برط

دارنــد. 
 در مــورد مســتر بلیــط بیشــتر توضیــح می دهید؟ 

چــه خدماتــی را ارائــه می کنیــد؟
ــی را  ــی و خارج ــای داخل ــام پرواز ه ــر تم ــال حاض در ح
پوشــش می دهیــم و بلیــط ســفر بــه صــورت آنالیــن 
ــوس  ــن، بلیــط اتوب ــر ای ــرای عرضــه وجــود دارد. عــالوه ب ب
و قطار هــای داخلــی نیــز از دیگــر خدماتــی اســت کــه ارائــه 
ــوس و قطــار  ــم بلیــط اتوب می شــود و در آینــده قصــد داری
خارجــی را نیــز ارائــه کنیــم تــا بــه یــک بســتر حمل ونقــل 

ــرای ایرانیــان تبدیــل شــویم. داخلــی و خارجــی جامــع ب
ــا چقــدر ســرمایه اولیــه کار را شــروع کردیــد؟   ب

آیــا جــذب ســرمایه داشــتید؟
در ســال 94 کار را بــا ســرمایه 100 هــزار تومانــی خرید یک 
هاســت شــروع کردیــم و تاکنــون بــه صــورت بوت اســترپ 
رشــد کردیــم و جــذب ســرمایه نداشــتیم. عقیــده مــا ایــن 
اســت کــه فعــال بــازار نیــاز بــه ســرمایه مالــی نــدارد، بیشــتر 
بــه ســرمایه انســانی نیــاز دارد. در حــال حاضــر هزینه هــای 
شــرکت میلیــاردی اســت ولــی موفــق شــده ایم بــه صــورت 
بوت اســترپ کار را پیــش ببریــم و تاکنــون نیــازی بــه جذب 

ســرمایه نداشــته ایم.
 در ایــن مدتــی کــه در بــازار گردشــگری فعالیــت 
داشــته اید، کشــش بــازار را چطــور ارزیابــی 
می کنیــد؟ بــه عبــارت بهتــر چقــدر فکــر 
ــی  ــادات قبل ــد ع ــل دارن ــردم تمای ــد م می کنی
ــه صــورت ســنتی را رهــا کننــد و  ــد بلیــط ب خری
ــن روی  ــط آنالی ــد بلی ــد خری ــیوه های جدی ــه ش ب

ــد؟ بیاورن
از آن جــا کــه خریــد آنالیــن قــدرت انتخــاب بیشــتری بــه 
خریــداران می دهــد و می تواننــد قیمت هــای مختلــف را در 
هــر لحظــه از شــبانه روز مشــاهده و بــا هــم مقایســه کننــد، 
تمایــل بــرای خریــد آنالیــن در بین مشــتریان وجــود دارد و 
مــا تقریبــا تجربــه خوبــی در ارائــه ایــن خدمــات داشــته ایم.
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 در حــال حاضــر جایــگاه مســتر بلیــط را در بــازار 
ــد؟ ــور می بینی چط

مــا تقریبــا بــا فاصلــه زیــادی از رقبــا، دومیــن بازیگر بــازار در 
فــروش آنالیــن بلیــط هواپیمــا، قطــار و اتوبــوس هســتیم و 

بــازار را پرکشــش و رو بــه رشــد می بینیــم.
 بــه طــور کلــی اکوسیســتم گردشــگری را در ایران 
ــی را  ــه ظرفیت های ــد و چ ــی می کنی ــور ارزیاب چط

ــد؟ ــایی کرده ای در آن شناس
ــوس  ــادرات معک ــگری ص ــد گردش ــه می دانی ــور ک همان ط
ــد. در  ــا باش ــد راهگش ــی می توان ــرایط فعل ــت و در ش اس
گردشــگری موضوعــات مختلفــی از نظــر دسترســی، 
ــم بتوانیــم  اطالعاتــی و مدیریتــی وجــود دارد کــه امیدواری
بخشــی از ایــن بــازار را بــرای پررونــق کــردن ایــن صنعــت 

ــم. ــت بگیری در دس
 در حــال حاضــر تمرکــز اصلــی شــما روی 

گردشــگران داخلــی اســت یــا خارجــی؟
مــا یــک هلدینــگ خدمــات گردشــگری هســتیم و فعالیــت 
مــا ابعــاد مختلفــی دارد. قبــل از ســال 96 تمرکــز ما بیشــتر 
ــرد  ــال 96 رویک ــا از س ــوده، ام ــی ب ــگری داخل روی گردش
خــود را عــوض کرده ایــم و در زمینه هــای مختلفــی در 
ــی  ــگری خارج ــوزه گردش ــتیم. در ح ــت هس ــال فعالی ح
نیــز فعالیت هایــی انجــام داده ایــم. البتــه هنــوز قابــل توجــه 
ــود  ــوزه وج ــن ح ــادی در ای ــای زی ــی فرصت ه ــت ول نیس
ــن  ــدر توانمــان از ای ــه ق دارد و مــا هــم تــالش می کنیــم ب

ــم.  ــتفاده کنی ــا اس فرصت ه
 نظــر شــما در مورد گردشــگری ســالمت چیســت؟ 

آیــا قصــد ورود بــه ایــن حــوزه را نیــز دارید؟
بلــه، گردشــگری ســالمت نیــز حوزه پرکششــی اســت که در 
آینــده قصــد داریــم بــه آن ورود کنیــم. از جملــه ویژگی های 
ایــن حــوزه، هزینه هــای پایین آن بــرای گردشــگران خارجی 
اســت. از طــرف دیگــر، متخصصــان و پزشــکان خبــره ایرانی 
کمــک می کننــد تقاضــای خوبــی بــرای ایــن حــوزه وجــود 
داشــته باشــد. عــالوه بــر ایــن، در حال حاضــر روادید کشــور 
عــراق برداشــته شــده و تعــداد زیــادی گردشــگر روانــه ایران 
می شــوند کــه ظرفیــت خوبــی را بــرای فعــاالن ایــن حــوزه 
ایجــاد می کننــد. البتــه گردشــگری ســالمت قابل گســترش 
اســت و فعالیت هایــی هــم کــه در حــال حاضــر انجــام شــده 
اســت، بــه نظــر من رقــم ناچیــزی از بــازار بالقــوه ایــن حوزه 

را پوشــش می دهــد.
 تاکنــون بــا چــه موانــع و مشــکالتی در ایــن حوزه 

ــد؟ ــه رو بوده ای روب
ــود دارد و از  ــی وج ــائل مختلف ــگری مس ــوزه گردش در ح
ــن  ــادل بی ــدم تع ــه ع ــوان ب ــائل می ت ــن مس ــن ای مهم تری
رشــد بخــش خصوصــی و قوانیــن مربوط اشــاره کــرد. منفی 
بــودن تصویــری کــه از ایــران در دنیــا وجــود دارد و همچنین 
عــدم وجــود فرهنــگ گردشــگری در داخــل ایــران از دیگــر 
ــج برطــرف  ــد به تدری ــن حــوزه اســت کــه بای مشــکالت ای

شــود. 
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، بنیانگذار 
گ

گفت وگو �ب نوید مرزن�

استارت آپ اکالطب سالمت

 آزاده خیر آبادی

خریدبیواسطه
تجهیزاتپزشکی

نوید مرزنگی، بنیانگذار کاالطب سالمت، استارت آپ 
خود را در حوزه فروش آنالین تجهیزات پزشکی در شهر 
مهاباد راه انداخته است. او متولد 73 است و کارشناسی 
مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک از دانشگاه آزاد 

اردبیل دارد. او می گوید: »من بعد از فارغ التحصیلی شرکتی 
را در حوزه توزیع تجهیزات پزشکی ثبت کرده بودم که 

در سایت وزارت بهداشت نیز ثبت شده است و نمایندگی 
شرکت های تامین کننده را در استان داشتیم و با مراکز 

درمانی و بیمارستان ها کار می کردیم. ولی متاسفانه بعد از 
تغییر و تحولی که در نظام سالمت ایجاد شد، اوضاع مالی 
بیمارستان ها به هم خورد. ما هم برای این که نمی توانستیم 
بدهی های خود را دریافت کنیم، متضرر شدیم. بعد از این 
اتفاق، به این فکر افتادیم که یک کسب وکار اینترنتی راه 

بیندازیم. ایده از ابتدای سال 97 شکل گرفت و از نیمه دوم 
سال به این نتیجه رسیدیم با توجه به اتباطاتی که در حوزه 

تجهیزات پزشکی داریم، می توانیم با پشتوانه این مزیت 
رقابتی به این بازار ورود کنیم.« آنچه در پی می آید گفت و گو با 
مرزنگی درباره این استارت آپ و سختی های مسیر آن است.

 در کاالطب سالمت چه خدماتی ارائه می دهید؟
کاالطب سالمت مرجعی برای تامین و تهیه تجهیزات و ملزومات 
پزشکی به حساب می آید. به عبارت بهتر بستری را فراهم کرده ایم 
که در آن انواع تجهیزات بیمارستانی، کلینیکی و تجهیزات مصرفی 
و مراقبتی خانگی در آن با گارانتی های معتبر عرضه می شود. ما در 
کاالطب سالمت با واردکنندگان و تولیدکنندگان اصلی کاالها در 
ارتباط هستیم و حذف واسطه ها باعث شده است قیمت های ما 

نسبت به رقبا بهتر باشد و این مزیت رقابتی ماست.
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بیشتر شامل چه مواردی   محصوالت کاالطب سالمت 
می شود؟

محصوالت به چهار دسته اصلی تجهیزات بیمارستانی و کلینیکی، 
ارتوپدی  ساپورت های  مانند  توانبخشی  و  ارتوپدی  تجهیزات 
مانند  خانگی  مراقبت  تجهیزات  توانبخشی،  کمک  وسایل  و 
مواد  و  غیره  و  ترازو  انواع  خون،  قند  دستگاه  انواع  فشارسنج، 
مصرفی پزشکی مانند انواع دستکش، انواع سرنگ، انواع چسب ها و 
باندها و غیره تقسیم می شوند که هر کدام زیردسته های مخصوص 

به خود را دارند.
 فرایند خرید در کاالطب سالمت چطور شکل می گیرد؟

در سایت بخشی با عنوان نقد و بررسی تخصصی است که کاربر 
می تواند توضیحات مربوط به کاال را مشاهده کند. این که کاال چه 
کاربردی دارد، نحوه کار کردن با آن چگونه است. کاربر پس از 
انتخاب کاال در سایت ثبت می کند و مبلغ کاال را به صورت آنالین 
پرداخت می کند و پس تکمیل سفارش کاال بسته بندی و ارسال 
می شود. در شهرهای نزدیک با پست پیشتاز حدود 48 ساعت و در 

شهرهای دورتر حدود 72 ساعت کاال به دست مشتری می رسد.
 شما محصوالت را دپو می کنید؟

یکسری از محصوالت که خواهان بیشتری دارند، دپو کرده ایم 
با  ندارند  دپو  امکان  که  محصوالت حجیم تر  برخی  برای  ولی 
تامین کنندگان و واردکنندگان قرارداد بسته ایم. به محض اعالم 

سفارش، از مبدا شرکت کاال ارسال می شود.
 با توجه به این که شما در شهر مهاباد مستقر هستید، این 

موضوع برای شما محدودیتی ایجاد نکرده است؟
در ابتدا برای گرفتن نماد اعتماد و درگاه پرداخت با مشکالتی 
روبه رو بودیم. چرا که ما اولین فروشگاه رسمی اینترنتی در مهاباد 
بودیم و به طور کلی در استان آذربایجان غربی هنوز بستر مناسب 
برای کسب وکارهای اینترنتی فراهم نشده است. برای گرفتن نماد 
اعتماد با چالش هایی روبه رو بودیم ولی با شناختی که شرکت های 
تامین کننده از ما داشتند و با ما قبال کار کرده بودند، برای ارسال 

کاالها مشکلی نداشتیم.
 در حال حاضر با چه تعداد تامین کننده همکاری دارید؟

که  کاالهایی  در  و  است  زیاد  تامین کننده  شرکت های  تعداد 
نمونه ایرانی دارند، به خصوص در موارد مصرفی، سعی کرده ایم 
این کاالها را پوشش دهیم. تقریبا محصوالت 100 شرکت از 

تولیدکنندگان و واردکنندگان در سایت ما قرار داده شده است. 
 بیشتر خریداران مراکز درمانی هستند یا شخصی؟

متاسفانه مراکز درمانی دولتی که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 
و وزارت بهداشت باشند، از بستر خرید اینترنتی استفاده نمی کنند 
و به طور کلی این سازوکار در آیین نامه هایی که دارند تعریف نشده 
است. 80 درصد خریدهای ما شخصی است و 20 درصد آن هم 

توسط مطب ها و مراکز درمانی خصوصی انجام می شود.
 تا کنون چه تعداد کاربر از خدمات استفاده کرده اند؟

تقریبا دو هفته است که نماد اعتماد ما نهایی شده است و کاربران 
هم اعتماد بیشتری برای خرید دارند. در این دو هفته استقبال 
خوبی از کار شده است. قیمت پایین تر یکی از مزایای رقابتی ما 

نسبت به سایر سایت های رقیب بوده است.
 با چه مقدار سرمایه اولیه کار را شروع کردید؟
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ما برای راه اندازی سایت 50 میلیون تومان هزینه کردیم که این 
فارغ از سایر هزینه ها برای تبلیغات و دپوی محصوالت بوده است. 
 فکر می کنید کی به مرحله باثباتی در درآمدزایی برسید؟

ما برای این مرحله پیش بینی می کنیم نیمه دوم سال 98 این 
اتفاق بیفتد و پلن های توسعه ای برای گسترش کار داریم که در 

حال بررسی آن هستیم. 
 چقدر جای این خدمات را در اکوسیستم سالمت خالی 
تا  شود  انجام  باید  کاری  چه  می کنید  فکر  و  می دانید 

فرهنگ خرید آنالین بین مراکز درمانی جا بیفتد؟
به طور کلی بستر کسب وکار اینترتی در دنیا جواب داده است 
پزشکی  تجهیزات  اداره  و  بهداشت  وزارت  در حوزه سالمت  و 
می توانند نقش موثری را ایفا کنند. همان طور که تولیدکنندگان و 
واردکنندگان در سایت وزارت بهداشت ساماندهی شده اند و امکان 
استعالم وجود دارد، استارت آپ های این حوزه را ساماندهی کنند 
و مجوزهای الزم را صادر و به دانشگاه های علوم پزشکی معرفی 
کنند تا جزو قوانین خرید شوند. از طرف دیگر به نظر می رسد 
صدور مجوزها باید توسط وزارت بهداشت برون سپاری شود. به 
عنوان مثال اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی فقط در تهران است 

و در شهرستان ها دفتری برای رفع مشکالت وجود ندارد. 
 به طور کلی در این مدت اکوسیستم سالمت را چطور 

ارزیابی کردید و جای چه خدماتی را خالی می بینید؟
اکوسیستم سالمت ظرفیت های خوبی دارد ولی همان طور که گفتم 
با اجرایی شدن طرح تحول نظام سالمت در حق کسب وکارهای نوپا 
که با سرمایه اندکی کار را شروع کردند، ظلم شد. چرا که سیستمی 
که وزارت بهداشت پیش گرفت این بود که شرکت های کوچک را 
حذف کرد و فقط با یکسری شرکت های بزرگ کار را پیش برد 
که این شرکت ها اکثرا اعتقادی به جوان گرایی ندارند. در حال 
حاضر تعداد زیادی بیکار در رشته مهندسی پزشکی وجود دارد 
که نمی دانند برای کار به کجا مراجعه کنند و بستر اینترنت می تواند 
امکان خوبی برای کسب وکار باشد، چه در زمینه فروش محصوالت 
پزشکی و چه در حوزه های درمانی و مراقبتی، ارائه خدمات بیمه ای، 
نحوه مصرف داروهای مختلف و غیره. این ها می تواند از جمله 
ایده های جذاب برای شروع کار باشد. ولی اکثرا همه از عدم حمایت 

سازمان ذیربط می ترسند کار را شروع کنند و شکست بخورند.
 در مورد گردشگری سالمت چه نظری دارید؟ آیا قصد 

دارید به این حوزه هم ورود کنید؟
با توجه به این که شهر مرزی هستیم و فاصله شهر ما با شهر اربیل 
عراق تقریبا یک ساعت و نیم است، ما قبل از این استارت آپ ایده 
گردشگری سالمت را نیز در سر داشتیم. ولی گردشگری سالمت 
با پیچیدگی هایی همراه است و گرفتن مجوز آن بسیار دشوار 
است. ما برای گرفتن مجوز به سازمان میراث فرهنگی مراجعه 
کردیم و با دشواری هایی که روبه رو شدیم، تصمیم گرفتیم فعال 
به این حوزه ورود نکنیم. ما شاهد این هستیم که در شهر های 
کوچک با شناسایی ظرفیت خوبی که در این حوزه وجود داشته، 
شرکت هایی فعالیت می کنند که به دلیل عدم حمایت دولت به 
نوعی به صورت غیرقانونی این کار را انجام می دهند. در صورتی 
که تسهیل شرایط در حوزه گردشگری سالمت برای استارت آپ ها 

می تواند به رونق این بخش منجر شود. 
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صنایع خالق



ره استارت آپ های  در�ب
حوزه صنایع دس�ت

فعالیتیکهنفعهمگان
رادرنظردارد
 مرضیه اسدی

دهم ژوئن برابر با بیستم خرداد به عنوان روز 
جهانی صنایع دستی نامگذاری شده است. بهمن 
نامور مطلق، معاون سابق صنایع دستی و هنرهای 
سنتی، سال گذشته به مناسبت چنین روزی گفته 
بود: »جایگاه حقیقی صنایع دستی ایران در سطح 
بین المللی بسیار بیش از وضعیت امروزی آن است. 
به عبارت دیگر صنایع دستی ایران تا جایگاه بایسته 
جهانی فاصله زیادی دارد؛ البته اقداماتی در خور این 
حوزه نیز صورت گرفته و زمینه هایی کم و بیش فراهم 
شده است. بنابراین در وضعیت کنونی هنوز میان 
استعدادهای بالقوه و وضعیت بالفعل صنایع دستی در 
عرصه بین المللی شکاف قابل توجهی وجود دارد.«
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هنری مورد اقبال عموم
ــی  ــا از آن دســت حوزه های ــع دســتی در کشــور م صنای
ــان  ــا همچن ــال ها و قرن ه ــذر س ــس از گ ــه پ ــت ک اس
شــاهد  اخیــر  ســال های  در  دارد.  رشــد  پتانســیل 
بوده ایــم کــه بســیاری از جوانــان از رشــته های پزشــکی 
ــری  ــه و ســراغ رشــته های هن ــه گرفت و مهندســی فاصل
از جملــه صنایــع دســتی رفته انــد. از طــرف دیگــر 
ــی« روی  ــه ایران ــان خان ــه »چیدم ــراد ب ــیاری از اف بس
آورده انــد و ترجیــح می دهنــد در دکــور خانه شــان 
ــی  ــتفاده و فضای ــی اس ــی و بوم ــتی ایران ــع دس از صنای
ســنتی ایجــاد کننــد. ایــن قبیــل تغییــرات نشــان 
ــی  ــری و بومــی باالی ــران از ظرفیت هــای هن می دهــد ای
ــوالت  ــیار دارد و محص ــان بس ــت و خواه ــوردار اس برخ
ــوم  ــال عم ــورد اقب ــان م ــت همچن ــن صنع ــده از ای برآم

ــردم اســت.  م
صنایــع  دســتی از یک  ســو بــر اقتصــاد کشــور تاثیرگــذار 
ــی  ــادرات غیرنفت ــد ص ــب رش ــد موج ــت و می  توان اس
کشــور شــود و زمینــه اشــتغال را فراهــم کنــد و از ســوی 
ــر  ــگ و هن ــی فرهن ــرای معرف ــت ب ــتری اس ــر بس دیگ

ــارج کشــور.  ــل و خ ــران در داخ ای
ــگاه  ــد ن ــرا بای ــه چ ــت ک ــح اس ــیر واض ــن تفاس ــا ای ب
و  تولیــد  بــرای  منســجمی  برنامه ریــزی  و  جامــع 
ــت  ــت. سال هاس ــوزه داش ــن ح ــوالت ای ــی محص معرف
در مناســبت های مختلــف از جملــه روز جهانــی صنایــع 
ــی نمایشــگاه ها و در همایش هــای  ــگام برپای دســتی، هن
مربــوط بــه صنایــع دســتی، از اهمیــت ایــن حــوزه گفتــه 
ــر  ــی ب ــود مبن ــدل می ش ــی رد و ب ــود و جمله های می ش

بــه  بایــد  برنامه ریزی  هــای کالن کشــور  در  این کــه 
صنایــع دســتی توجــه ویــژه ای داشــت امــا فعــاالن ایــن 
ــوز  ــد، هن ــه بای ــی ک ــد در عمــل آن اتفاق حــوزه معتقدن

ــوع نپیوســته اســت.  ــه وق ب
ــرف زدن  ــه ح ــه ب ــا هم ــوال ام ــاع و اح ــن اوض در ای
بســنده نکرده انــد؛ در چنــد ســال اخیــر تعــدادی 
از جوانــان متخصــص در رشــته فنــاوری اطالعــات - 
هــوش  اندرویــد،  برنامه نویســی  وب،  برنامه نویســی 
مصنوعــی، تجــارت الکترونیــک و... - و کارشناســان 
ــع دســتی کمــر همــت  ــه صنای ــی و عالقه منــد ب بازاریاب
بســتند و اســتارت آپ هایی در ایــن زمینــه راه انداختنــد. 
در ادامــه می خواهیــم هــدف ایــن اســتارت آپ ها، نحــوه 
فعالیتشــان و چالش هایــی کــه بــر ســر راهشــان اســت، 

ــم.   ــور مختصــر بررســی کنی ــه ط ب
 

استارت آپ ها واسطه ها را حذف می کنند
ــددی  ــالت متع ــا معض ــا ب ــور م ــع در کش ــام توزی نظ
روبــه رو اســت و ایــن مشــکالت تنهــا مربــوط بــه حــوزه 
صنایــع دســتی نیســت. توزیــع کاال و خدمــات از جملــه 
ــک  ــه از ی ــم در اقتصــاد کشورهاســت ک ــای مه بخش ه
طــرف کاال هــا و خدمــات را در اختیــار مصرف کننــدگان 
و از طــرف دیگــر اطالعــات و نقدینگــی را بــه بخش هــای 
تولیــدی )داخــل یــا خــارج از کشــور( ارائــه می دهــد. بــه 
ــوان  ــات را می ت ــع کاال و خدم ــش توزی ــه بخ ــوری ک ط
ــاد  ــدی اقتص ــای تولی ــد بخش ه ــور رش ــوان موت ــه عن ب
ــات در  ــع کاال و خدم ــام توزی ــا نظ ــت. ام ــر گرف در نظ
ــران  ــوص در ای ــعه یافته و به خص ــر توس ــور های کمت کش
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بــه شــکلی اســت کــه نه تنهــا توزیــع کاال هــا و خدمــات 
ــه  ــرد، بلک ــان صــورت نمی گی ــه و زم ــن هزین ــا کمتری ب
ــزار و  ــتفاده از اب ــرای اس ــادی ب ــل زی ــام تمای ــن نظ ای
روش هــای نویــن توزیــع کاال و خدمــات نــدارد، بنابرایــن 

ــد. ــش می ده ــم کاه ــد را ه ــزه تولی انگی
ــن مشــکالت  ــع دســتی یکــی از مهم تری در حــوزه صنای
هنرمنــدان - به خصــوص هنرمنــدان روســتایی کــه 
ــطه ها  ــد - ورود واس ــدف ندارن ــازار ه ــه ب ــی ب دسترس
ــتاییان  ــه روس ــی ک ــت و از آن جای ــروش اس ــازار ف ــه ب ب
بــرای تامیــن معــاش خانــواده مجبــور بــه فــروش 
ــی  ــن قیمــت می شــوند، ســود اصل ــا نازل تری محصــول ب
ــای  ــر بازاره ــا اگ ــد. قاعدت ــطه ها می افت ــت واس ــه دس ب
ــد وصــل شــوند، بخــش مهمــی  ــز تولی ــه مراک ــدف ب ه
ــرد  ــرار می گی ــرآوری ق ــد و ف ــمت تولی ــود در قس از س
ــدف از  ــود. ه ــاه می ش ــازار کوت ــطه ها از ب ــت واس و دس
ــزرگ و  ــهرهای ب ــا در ش ــه تولیدکننده ه ــه دادن ب غرف
برگــزاری نمایشــگاه نیــز دقیقــا همیــن اســت. امــا ســوال 
ایــن اســت کــه آیــا همــه زنــان و دختــران روســتا بــرای 
شــرکت در ایــن نمایشــگاه ها از ســوی خانــواده حمایــت 
ــه  ــان اندک هزین ــس هم ــان از پ ــا همه ش ــوند؟ آی می ش
ــد؟  ــر برمی آین ــهری دیگ ــان در ش ــد روزه ش ــور چن حض
ــی  ــازه زمان ــال دارد در آن ب ــدر احتم ــی، چق و از طرف
واقعــی  برخــی مصرف کننــدگان  و کوتــاه  مشــخص 
ــر  ــع ه ــد؟ در واق ــدا کنن ــور پی ــل حض ــد در مح بتوانن
فعالیــت تجــاری کــه وابســته بــه حضــور فیزیکــی افــراد 
ــه  ــی مواج ــا محدودیت های ــز ب ــودآوری نی ــت، در س اس

می شــود.

هرچنــد ایــن نکتــه را هــم بایــد در نظر گرفت که رســالت 
ــروش محصــوالت نیســت، در  ــا ف ــن نمایشــگاه ها تنه ای
ــدگان  ــد تولیدکنن ــک می کن ــا کم ــزاری آن ه ــع برگ واق
ــنا  ــر آش ــا یکدیگ ــع دســتی ب ــف صنای ــته های مختل رش
شــوند، بــازار هــدف را بشناســند و اسپانســر جــذب کنند. 
ــوع  ــن ن ــا، محدودیت هــای موجــود در ای ــا همــه این ه ب
ــر انداخــت  ــه فک ــی برخــی از متخصصــان را ب از بازاریاب
ــد،  ــع را حــذف کنن ــا واســطه های توزی ــد ت ــی بیابن راه
ــه تولیدکننــده برســانند و محصــوالت  ســود واقعــی را ب
ــد  ــده بدهن ــت مصرف کنن ــه دس ــی ب ــت واقع ــا قیم را ب
و از طرفــی محدودیــت زمــان و مــکان را از ســر راه 
ــت  ــن هایی اس ــداری اپلیکیش ــل کار راه ان ــد. حاص بردارن
ــده«  ــده« و »مصرف کنن ــران شــامل »تولیدکنن ــه کارب ک
ــد  ــازند و می توانن ــان را می س ــل شخصی ش در آن پروفای

بــه طــور مســتقیم بــا هــم در ارتبــاط باشــند. 

دسترسی آسان مطابق با ذوق خریدار
ــود  ــتارت آپ ها دو س ــن اس ــطه ای ــذف واس ــدا از ح ج

ــد. ــز دارن ــر نی ــه دیگ ــل توج قاب
ــی  ــدی جغرافیای ــن محــدوده و مرزبن ــن رفت ــک؛ از بی ی
ــد  ــما عالقه من ــم ش ــرض کنی ــازار: ف ــدن ب ــزرگ ش و ب
ــی  ــه دالیل ــتید و ب ــان هس ــتی اصفه ــع دس ــه صنای ب
ایــن  کنیــد،  ســفر  اســتان  ایــن  بــه  نمی توانیــد 
اپلیکیشــن ها بــه شــما کمــک می کننــد محصــول 
ــت  ــن قیم ــا کمتری ــران ب ــر ای ــان را از سراس دلخواهت
خریــداری کنیــد. از طــرف دیگــر، اگــر شــما تولیدکننــده 
صنایــع دســتی در روســتایی کوچــک و دورافتــاده 
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هســتید و همیــن باعــث شــده نتوانیــد بــه بــازار هــدف 
ــن  ــان در ای ــرار دادن محصوالتت ــا ق ــوید، ب ــک ش نزدی
ــع  ــد. در واق ــداران را بیابی ــد خری ــن ها می توانی اپلیکیش
ــری  ــازار بزرگ ت ــه ب ــدار ب ــم خری ــده و ه ــم تولیدکنن ه

ــد. ــی دارن دسترس
دو؛ فراهــم شــدن امکان بررســی ســلیقه و ذائقه مشــتری و 
تولیــد بــر اســاس آن: وقتــی بــازار بــزرگ می شــود، به تبــع 
تعــداد خریــداران هــم افزایــش می یابــد. در نتیجــه بــه طور 
ــرد و  ــی ک ــتری را بررس ــلیقه مش ــوان س ــری می ت دقیق ت
بــا توجــه بــه ذائقــه او محصــوالت را طراحــی و تولیــد کرد. 
آگاهــی از ســلیقه مشــتری و سفارشی ســازی هــم بــه ســود 

تولیدکننــده اســت و هــم خریدار. 
جــدا از مــواردی کــه گفتــه شــد، برخــی از ایــن 
ــری  ــی و تصوی ــوای تالیف ــد محت ــه تولی ــن ها ب اپلیکیش
ــز  ــی« نی ــه ایران ــان خان ــوزه »چیدم ــی در ح و ویدئوی
پرداخته انــد. در واقــع شــما هنــگام خریــداری یــک 
محصــول، در صــورت تمایــل می توانیــد در زمینــه نحــوه 
ــوان  ــه عن ــد؛ ب ــت کنی ــی دریاف ــتفاده از آن راهنمای اس
ــه  ــار چ ــده در کن ــول خریداری ش ــه محص ــال این ک مث
رنگ هــا و محصــوالت دیگــری و در چــه فضایــی بیشــتر 
ــه چــه صــورت اســت  نمــا دارد، نحــوه مراقبــت از آن ب
ــر آن  ــول عم ــدن ط ــتر ش ــه بیش ــود ب ــور می ش و چط

ــرد و...   ــک ک کم
عــالوه بــر ایــن، برخــی از آن هــا فضایــی را فراهــم 
ــتی  ــع دس ــوزه صنای ــه ح ــدان ب ــا عالقه من ــد ت کرده ان
بتواننــد بــه صــورت مجــازی در رشــته مــورد نظــر خــود 

آموز ش هــای اولیــه را دریافــت کننــد و در صــورت 
تمایــل بــرای شــرکت در کالس هــای حضــوری در شــهر 

خــود راهنمایــی می شــوند.

آشنایی با استارت آپ های 
حوزه صنایع دستی

ــد و  ــن های خری ــارت »اپلیکیش ــاال عب ــن ح ــر همی اگ
ــتی  ــا لیس ــد، ب ــوگل کنی ــتی« را گ ــع دس ــروش صنای ف
از آن هــا مواجــه خواهیــد شــد و اگــر کمــی دیگــر 
بــه جســت وجویتان ادامــه دهیــد، متوجــه خواهیــد 
شــد کــه اغلــب ایــن وبســایت ها و اپلیکیشــن ها در 
بــاره زمانــی نزدیــک بــه هــم راه انــدازی شــده اند و 
روزبــه روز هــم بــه تعدادشــان اضافــه می شــود؛ بــه ایــن 
اینســتاگرامی  صفحــات  اپلیکیشــن ها،  و  و بســایت ها 
ــروش  ــی و ف ــال معرف ــه در ح ــد ک ــه کنی ــم اضاف را ه
محصــوالت صنایــع دســتی هســتند و بخــش قابــل 
توجهــی از بــازار فــروش را بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
ــب  ــتارت  آپ ها اغل ــن اس ــذاران ای ــال بنیانگ ــن ح ــا ای ب
ــر  ــد ه ــه معتقدن ــرا ک ــنودند؛ چ ــا خش ــش رقب از افزای
ــدن  ــزرگ ش ــه ب ــود، ب ــوزه وارد ش ــن ح ــه ای ــی ب کس
ــازار کمــک می کنــد. البتــه برخــی از افــراد کــه ســود  ب
ــد،  ــح می دهن ــدت ترجی ــود بلندم ــه س ــدت را ب کوتاه م
ــه  ــایرین ب ــرای س ــات ب ــه خدم ــی را در عرض چالش های
وجــود می آورنــد و دیــد مصرف کننــده و خریــدار را 
بــه خریــد اینترنتــی خــراب می کننــد. بــه عنــوان مثــال 
وقتــی شــما کاالیــی را ســفارش می دهیــد و در نهایــت 
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ــه  ــباهتی ب ــچ ش ــه هی ــد ک ــت می کنی ــی را دریاف کاالی
ــا  ــدارد ی ــن ن ــگاه آنالی ــده اش در فروش ــر ثبت ش تصوی
ــا قیمــت کارشناســی نشــده  ــی محصــوالت ب ــال وقت مث
ــد اینترنتــی  ــه خری ــان ب ــا در نگاهت عرضــه شــوند، قطع
ــبب  ــد س ــی می توان ــوارد این چنین ــت و م ــذار اس تاثیرگ
ــه فروشــگاه های آنالیــن شــود امــا  بدبینــی مخاطبــان ب
در نــگاه کالن ایــن مســائل هــم جــزوی از رونــد حرکــت 
ــه  ــت و ب ــن اس ــب وکارهای نوی ــش کس ــوی افزای ــه س ب
نظــر می رســد فضــای رقابتــی ایجادشــده بــه نفــع همــه 
باشــد؛  هــم تولیدکننــده، هــم خریــدار و هــم صاحبــان 

اینترنتــی. کســب وکارهای 

چالش هایی که بر سر راه هست
اســتارت آپ ها فــارغ از این کــه در چــه حــوزه ای فعالیــت 
ــه  ــا مشــکالت متعــددی دســت ب ــران ب ــد، در ای می کنن
گریبــان هســتند. بســتر اینترنــت در ایــران بــا معضــالت 
ــودن،  ــی ب ــدود، حجم ــرعت مح ــه س ــی از جمل مختلف
پهنــای بانــد و... روبــه رو اســت و همیــن مــوارد در حــوزه 
فــروش آنالیــن مشــکالتی بــه وجــود مــی آورد کــه اغلــب 
ــا  ــت. از آن ج ــترک اس ــتارت آپ ها مش ــه اس ــرای هم ب
کــه زیرســاخت های الزم بــرای چنیــن فعالیت هایــی 
در  آنالیــن  فــروش  اســتارت آپ های  نشــده،  فراهــم 
ــی، ارســال  ــل و ارســال داخل حــوزه پرداخــت، حمل و نق
ــد. ــکل برمی خورن ــه مش ــی ب ــای بین  الملل و پرداخت ه

ــع دســتی  ــن معضــل مشــترک، در حــوزه صنای جــدا از ای
بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه داشــت کــه خطــر 

ــر  ــت! اگ ــک اس ــل و نزدی ــیار محتم ــدن بس ــراری ش تک
ــدود  ــود را مح ــا خ ــتی تنه ــع دس ــتارت آپ های صنای اس
بــه خریــد و فــروش محصــوالت کننــد، چیــزی نمی گــذرد 
ــوزه  ــن ح ــی ای ــه دالالن اینترنت ــل ب ــم تبدی ــا ه ــه آن ه ک
همچــون  جانبــی  خدمــات  و  فعالیت هــا  می شــوند. 
دوره هــای آموزشــی مجــازی، کمــک بــه حــذف واســطه در 
تهیــه مــواد اولیــه، قــرار دادن ایده هــای خالقانــه در اختیــار 
ــد. ــک کن ــا کم ــای آن ه ــه بق ــد ب ــده و... می توان تولیدکنن

ــت  ــدم حمای ــش رو، ع ــای پی ــر از چالش ه ــی دیگ یک
ــن  ــی از ای ــد برخ ــت. هرچن ــت اس ــوی دول ــی از س کاف
بــا  را  فاصله شــان  می دهنــد  ترجیــح  اســتارت آپ ها 
ــد سیســتم دولتــی  ــد، چــون معتقدن ــت حفــظ کنن دول
نه تنهــا کمکــی نمی کنــد، بلکــه گاهــی چــوب الی 
ــک  ــت کم ــرای دریاف ــی ب ــذارد و وقت ــان می گ چرخش
ســراغ ارگان هــای دولتــی می رونــد، بــا مجوزهــا و 
آزمون هــا و شــرایطی روبــه رو می شــوند کــه عمــال 
کار متوقــف می شــود و ســرعت رونــد آن بــه طــرز 

محسوســی کاهــش می یابــد.
حــال کــه تمامــی مســئولین امــر بــه مشــکالت مربــوط 
ــاره آن  ــا درب ــد و باره ــتی واقفن ــع دس ــوزه صنای ــه ح ب
ــذف دالالن و  ــرای ح ــی ب ــال راه ــد و دنب ــرف زده ان ح
ــد، خــوب اســت حــاال کــه راه حــل  واســطه گری بوده ان
ــب وکار  ــه در کس ــی ک ــان متخصص ــده، از جوان ــدا ش پی
ــت  ــد، حمای ــوزه فعالن ــن ح ــه ای ــوط ب ــی مرب اینترنت
ــث نشــود  ــا نابســامانی ها و شــرایط ســخت باع ــد ت کنن

ــوند. ــف ش ــه راه متوق در میان
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ک عیمل و فناورانه صورت گرفت �ب انعقاد تفامهنامه مه�ری مش�ت

ایرانوفیلیپینمیزبان
زیستبومنوآوری

 علیرضا کشاورزی

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری کشورمان و وزیر علوم و فناوری کشور فیلیپین با 
امضای تفاهمنامه همکاری مشترک علمی و فناورانه، زمینه توسعه همکاری های علمی، 

پژوهشی و فناوری دو کشور در حوزه فناوری های پیشرفته را فراهم کردند.
هیئت عالی رتبه علمی و فناوری فیلیپین مهمان سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 

رئیس جمهوری بود تا ضمن بحث و گفت وگو درباره توانمندی های علمی زمینه های همکاری 
دوجانبه را بررسی کنند و این همکاری را در حوزه های گوناگون توسعه دهند.

در این دیدار تفاهمنامه همکاری مشترک علمی و فناوری بین معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری و وزیر علوم و فناوری فیلیپین امضا شد تا راه برای همکاری فعاالن علمی 
و فناوری دو کشور هموار شود. مهم ترین هدف این تفاهمنامه همکاری مشترک، ارتقا و 

توسعه این همکاری ها با به کار بستن قوانین و آیین نامه های موجود دو کشور است.

گزارش
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ایران توانمند در فناوری های 
پیشرفته، اولویت فیلیپین است

وزیر علوم و فناوری فیلیپین در این نشست، از پیشرفت های 
و  گفت  پیشرفته  فناوری های  در  ایران  محوری  و  تاثیرگذار 
برخوردار  فناوری  گوناگون  حوزه های  در  »ایران  داد:  ادامه 
تا  دارد  عالقه  فیلیپین  است؛  توجه  قابل  پیشرفت هایی  از 
نانوفناوری،  کشاورزی،  زیست فناوری  چون  حوزه هایی  در 
از  پیشرفته  ساخت  و  مواد  دارویی،  پزشکی،  اعصاب،  علوم 

توانمندی های ایران بهره جوید.«
از کشورهای  به عنوان یکی  ایران  پنیا، کشور  به گفته دوال 
نانو  مثل  مهمی  حوزه های  در  فناوری  و  دانش  از  برخوردار 

می تواند افق های تازه ای برای همکاری دو کشور بگشاید.

تبادل و همکاری دانشجویان 
دکتری و پژوهشگران

دانشجویان  همکاری  و  تبادل  فیلیپین  فناوری  و  علوم  وزیر 
تعامل  محورهای  از  دیگر  یکی  را  پژوهشگران  و  دکتری 
از  فهرستی  همچنین  »ما  گفت:  و  کرد  عنوان  دوکشور 
ایران  و  داریم  نانوفناوری  حوزه  در  بین المللی  رویدادهای 
گوناگون  حوزه های  در  اصلی  محور  یک  عنوان  به  می تواند 
پزشکی و فناوری های مواد پیشرفته حضوری پررنگ داشته 

باشد.«
مواد  و  نانوفناوری  گروه  نیز  »فیلیپین  داد:  ادامه  دوالپنیا 
را  فناوری  توسعه  انستیتو های  و  تحقیقاتی  مراکز  پیشرفته، 
در اختیار دارد. همچنین در حوزه توسعه فناوری انرژی های 
است.  برداشته  گام هایی  نیز  تجدیدپذیر  و  پیشرفته  و  نو 
زیست فناوری  مانند  حوزه هایی  در  ایران  پیشرفت های 
در  می تواند  ایران  که  چرا  است  خوشحال کننده  کشاورزی 
ذیل همکاری دانشگاه های دو کشور، ضمن گسترش دانش 

و فناوری فیلیپین به توسعه پایدار همکاری ها کمک کند.«
وزیر علوم و فناوری فیلیپین با بیان این که همکاری مشترک 
و  کشور  دو  دولت های  کمک  به  می تواند  فناوری  و  علمی 
اظهار  باشد،  انیستیو ها  و  تحقیقاتی  مراکز  دانشگاه،  توسط 
تحت  می تواند  که  داریم  تحقیقاتی  مرکز  یکسری  »ما  کرد: 
نوع  فناوری  و  علمی  معاونت  و  وزارتخانه  متمرکز  مدیریت 
از جنس  بلکه  آن  معنای سنتی  به  نه  همکاری های جدید، 

نوآوری و دانش در حوزه های یادشده را مدیریت کند.«

ایجاد زیست بوم مشترک برای 
دانشگاهیان و فعاالن فناور

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، در این 
نشست از ایجاد زیرساخت های تعامل های مشترک علمی و 
فناورانه بر اساس یک کمیته مشترک همکاری گفت و ادامه 
داد: »فیلیپین به همکاری با کشورمان در حوزه های گوناگون 
فناوری پیشرفته به ویژه نانوفناوری، زیست فناوری، پزشکی، 
دارویی و علوم مغز و اعصاب آمادگی و تمایل دارد؛ این دیدار 
همکاری هایی  گسترش  ضمن  تا  می کند  فراهم  زمینه ای 

باب  داشتیم،  دانشجویان  چون  حوزه هایی  در  قبل  از  که 
پیشرفته،  فناوری های  و  علوم  حوزه  در  تازه  همکاری های 

شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها گشوده شود.«
غنی  زیرزمینی  منابع  با  که  ایران  کشور  ستاری،  گفته  به 
دیگری  ارزنده  سرمایه  امروز  می شد،  شناخته  سرشارش  و 
با جهان دارد و آن هم خالقیت و دانش جوان  برای تعامل 
تعامل  و  گفت وگو  گویای  زبان  که  است  ایرانی  تحصیلکرده 
و  خالق  انسانی  نیروی  عظیم  سرمایه  و  است  ایران  پایدار 
با  دوجانبه  همکاری های  محور  می تواند  ایران  تحصیلکرده 

دیگر کشورها باشد.
ستاری با بیان این که ایجاد مراکزی که یک زیست بوم مساعد 
برای همکاری های دانشی و فناورانه دو کشور را فراهم سازد، 
ادامه داد: »ایجاد و  با فیلیپین است،  تعامل  جزو محورهای 
توسعه پارک های علم و فناوری، کارخانه های نوآوری، مراکز 
و  فناوری  و  دانش  تبادل  بسترهای  و  شتابدهنده ها  رشد، 
محصوالت دانش بنیان در مدار همکاری های ایران و فیلیپین 
فناوری  و  علمی  برنامه های  و  نمایشگاهی  رویدادهای  است. 
جایگاه  و  اقتصاد  در  تحول  یک  تا  می شود  دنبال  مشترک 

علمی و فناوری دو کشور به وقوع بپیوندد.«

حمایت از مهم ترین دارایی 
کشور، یعنی جوانان

تحول  یک  مدار  بر  ایران  از حرکت  فناوری  و  علمی  معاون 
اقتصادی و گذار از منبع محوری به اقتصاد دانش محور گفت: 
باور  به  امروز  نوآوری،  جایگاه  شناخت  بر  مبتنی  نو  »نگاه 
و  خالق  جوانان  یعنی  کشور  دارایی  مهم ترین  از  حمایت  و 
تحصیلکرده رسیده است؛ 41 پارک فناوری، 4200 شرکت 
دانش بنیان و شمار باالی استارت آپ ها که از مرز شش هزار 
سهل  را  نوآوری  تازه  قله های  درنوردیدن  است،  کرده  عبور 
کرده است و کشور را در دست یافتن به اقتصاد دانش بنیان 
و  تازه  حرف های  از  مملو  اقتصاد  این  می کند.  همراهی 

دستاوردهای جدید است.«
فناوری  توسعه  و  اشاعه  در  ایران  برتر  از دست  او همچنین 
ارتباطات و اطالعات گفت و ادامه داد: »مشارکت بیش از 50 
درصدی ایرانی ها در بستر اینترنت، نقش باالی زبان فارسی 
به عنوان نهمین زبان فعال جهان وب و حضور فعاالنه کاربران 
دانش،  توسعه  برای  ارزشمند  فرصتی  دیجیتال،  فضای  در 
فناوری و کسب وکارهای مبتنی بر حوزه فناوری اطالعات و 

ارتباطات فراهم آورده است.«
موفقیت  رموز  از  یکی  رئیس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون 
روی  پایه ای  و  بنیادین  کار  را  نانوفناوری  حوزه  در  ایران 
و  علم  تولید  سطح  تا  دانش آموزی  دوره  از  استعدادها 
فرایند  »گرچه  گفت:  و  کرد  ارزیابی  شرکت ها  راه اندازی 
نانو  مانند  فناوری  حوزه های  برخی  در  محیط  این  توسعه 
حوزه های  از  برخی  در  ایران  اما  دارد،  طوالنی تر  سابقه ای 
می پیماید.  را  پیشرفت  و  توسعه  گام های  نخستین  فناوری 
این خصوص، هموار کردن مسیر، هدایت،  رسالت دولت در 

ساماندهی و توسعه زیرساخت های الزم است.«
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زدید از سازمان هواشنایس ستاری در �ب

 آنا شمس

رونقتولیداتحوزههواشناسیبا
کمکشرکتهایدانشبنیان

به گفته معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، شرکت های دانش بنیان و استارت آپی با 
نوآوری ها و فناوری هایشان نیاز دانشی، سخت افزاری و نرم افزاری برای پیش بینی دقیق آب و هوا 

را تامین می کنند و الزمه این کار، حمایت و توجه به این کسب وکارهاست.
پیش بینی آینده آب و هوای کشور و شناخت تحوالت اقلیمی با زلف نوآوری و فناروی گره خورده است. سورنا ستاری، 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، مهمان سازمان هواشناسی کشور بود تا ضمن آشنایی با توانمندی های کشور 

در این حوزه، راه را برای ورود نوآوری های فناورانه شرکت های دانش بنیان و استارت آپی به این عرصه هموار کند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها به عنوان شاهراه ورود نوآوری 

و فناوری به حوزه پیش بینی آب و هوا گفت و ادامه داد: »راه و رسم فعالیت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری برای تولید فناورانه و ارتقای فناوری کشور، حمایت نرم افزاری و زیرساختی از دانش بنیان و استارت آپی 

است. بنابراین رفع نیازهای فناورانه را به کمک حمایت از شرکت های دانش بنیان دنبال می کنیم.«
ستاری از پروژ ه های مرز دانش و قراردادهای موفق دانش بنیان ها با صنعت گفت و افزود: »حوزه هواشناسی و پیش بینی 
آب و هوا، نیازمند تجهیزات و محصوالت کارآمد است؛ شرکت های دانش بنیان توانمند و آماده اند تا تجهیزات این حوزه را 

داخلی سازی، فناوری های الزم را بومی  و خدمات سخت افزای یا نرم افزاری را بر مبنای دانش فنی روز دنیا ارائه کنند.«
به گفته رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان و استارت آپی بنیان  
نهاده شده توسط جوانان خالق می توانند کارآمدی پیش بینی های آب و هوایی را به نحو چشمگیری 

بهبود دهند. لذا نخست الزم است تا در به روی این کسب وکارها گشوده شود. 
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رونق تولید تجهیزات دانش بنیان 
پیش بینی آب و هوا

ســتاری بــه نقــش کســب و کارهای دانش بنیــان در تامیــن 
و رونــق تولیــد تجهیــزات و نرم افزارهــای تشــخیصی و 
ــال  ــا و فع ــای نوپ ــت: »نطفه ه ــرد و گف ــاره ک ــی اش تحلیل
ــی  ــترده هواشناس ــتر گس ــد روی بس ــوزه می توانن ــن ح ای
ــای  ــوزه راداره ــه ح ــد. در نتیج ــدا کنن ــود را پی ــازار خ ب
هواشناســی بــا همــکاری و تعامــل بــا فعــاالن دانش بنیــان 
ــه یــک نتیجــه  ــد ب و اســتارت آپ ها و پژوهشــگران می توان

مطلــوب برســد.«
فنــاوری رئیس جمهــوری همــکاری  و  معــاون علمــی 
تعــدادی از شــرکت های دانش بنیــان و ارائــه خدمــات 
نرم افــزاری و ســخت افزاری حــوزه آب و هــوا را از نخســتین 
ــن کســب وکارها دانســت و  گام هــای شــناخت ظرفیــت ای
گفــت: »در معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
در  دانش بنیــان  شــرکت های  توانمنــدی   به خوبــی 
ــی و  ــا پویای ــا ب ــود ت ــد می ش ــون رص ــای گوناگ حوزه ه
ــه  ــن کســب وکارها ب ــداد بیشــتری از ای ــای تع ــی، پ چابک
میــدان پیش بینــی، تحلیــل و خدمــات حــوزه آب و هــوا بــاز 

ــود.« ش

حمایت از ساخت نخستین نمونه 
صنعتی تجهیزات هواشناسی

ــن  ــد، همچنی ــن بازدی ــگان در ای ــی نخب ــاد مل ــس بنی رئی
ــی  ــح داد: »یک ــت و توضی ــاختاری گف ــکل س ــک مش از ی
ــان جــوان،  ــرا روی کســب وکارهای دانش بنی از ســدهای ف
ــد  ــدا بای ــت. ابت ــن کسب وکارهاس ــدی ای ــرش توانمن پذی
تمــام هزینه هــا و ریســک های ســاخت بــرای مرتبــه 
نخســت را بپذیریــم. الزم اســت ســازمان ها و دســتگاه های 
مشــتری کــه از نمونــه مشــابه خارجــی اســتفاده می کننــد 
بــا اعتمــاد بــه شــرکت های داخلــی بنگرنــد و بازارشــان را 
در اختیــار ایــن محصــوالت قــرار دهنــد. نمونه هــای بســیار 
موفــق ایــن همــکاری و حمایــت اکنــون در صنایــع مختلف 

وجــود دارد.«
ســتاری گواهی هــای اســتاندارد را یکــی از موانــع پذیرفتــه 
نشــدن کســب وکارهای دانش بنیــان از ســوی صنایــع 
ــت  ــط معاون ــش توس ــن چال ــکار ای ــاره راه ــت و درب دانس
ــوزه  ــت: »در ح ــوری گف ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم
ــا ســازمان ملــی  اســتانداردها، بــر مبنــای همــکاری کــه ب
ــتانداردهای  ــذ اس ــت و اخ ــه تس ــم، هزین ــتاندارد داری اس
قابــل دسترســی بــه طــور کامــل حمایــت می شــود؛ 
همچنیــن بــرای اســتانداردهایی کــه در داخــل کشــور قابل 
دســترس نباشــد، گواهــی انطبــاق صــادر می شــود. بــا ایــن 
ــی  ــان ایران ــول دانش بنی ــج محص ــی تروی ــا در پ حمایت ه
باکیفیــت در صنعــت و رســیدن بــه خروجی هــای مفیــد و 

ــتیم.« ــگاه ها هس ــردی پژوهش کارب
ادامــه  در  رئیس جمهــوری  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 

ــر پژوهــش  ــد راهب ــا بای ــرد: »پژوهشــکده های م ــد ک تاکی
باشــند تــا بــا حفــظ چابکــی خــود، بودجه هــای پژوهشــی 
ــن کار  ــد. ای ــی کنن ــی و پژوهش ــای اجرای ــرف کاره را ص
بــا ســپردن کار بــه تیم هــای دانش بنیــان و فنــاور و 
ممکــن  خصوصــی  بخــش  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــوری  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــود. معاون می ش
ــا  ــد و ب ــی ورود می کن ــا و مســائل حقوق ــه چالش ه ــم ب ه
ــود  ــای خ ــا و ظرفیت ه ــام توانایی ه ــل از تم ــتفاده کام اس
ــز  ــی روی می ــان داخل ــک محصــول دانش بنی می کوشــد ی
ــول  ــا محص ــور را ب ــازی از کش ــرد و نی ــرار بگی ــت ق صنع

ــد.« ــن کن ــاخت تامی ــی ایران س کیف

حمایت معاونت علمی برای رفع  
نیازهای سخت افزاری و پژوهشی

در بخــش دیگــری از ایــن بازدیــد ســحر تاج بخــش، 
ــم از کمــک شــرکت های  ــازمان هواشناســی، ه ــس س رئی
دانش بنیــان و اســتارت آپی ها در برخــی از موضوعــات 
اشــاره کــرد و گفــت: »در یــک نمونــه، بــرای تامیــن 
1400 رادیوســوند بــا یــک شــرکت داخلــی و بــا همــکاری 
ــرارداد  ــتگاه ق ــه ایس ــرای س ــران ب ــی ای ــگاه فضای پژوهش
ــدی  ــد کارآم ــا تایی ــز ب ــده نی ــد شــده اســت. در آین منعق
بــه طــور کامــل ایــن نیــاز توســط شــرکت داخلــی تامیــن 

ــد.« ــد ش خواه
ــز  ــرای تجهی ــی، ب ــازمان هواشناس ــس س ــه رئی ــه گفت ب
ایســتگاه ها بــه رادار بــا پژوهشــگاه فضایــی ایــران همــکاری 
 solid state ــد ــل جدی ــای نس ــا راداره ــت ت ــده اس ش
ــا،  ــر اســاس برنامه ریزی ه ــی شــوند. ب ــزی و اجرای برنامه ری
ایــن پــروژه پیشــرفت 50 درصــدی داشــته اســت و در دو 

ــود. ــی می ش ــل و اجرای ــده تکمی ــال آین س
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــه معاون ــان این ک ــا بی ــش ب تاج بخ
نیازهــای  رفــع  توانمنــد در  می توانــد کســب وکارهای 
ســازمان هواشناســی را شناســایی و معرفــی کنــد، اظهــار 
تجهیــزات  هواشناســی،  بویه هــای  زمینــه  »در  کــرد: 
ایســتگاه های ســنتی و ســامانه های نرم افــزاری ماننــد 
ســامانه هواشناســی جــاده ای و ایســتگاه های خــودکار، 
ــم.  ــکاری کرده ای ــی هم ــرکت های داخل ــدادی از ش ــا تع ب
ــی و  ــت علم ــزاری معاون ــاختی و نرم اف ــت زیرس ــا حمای ب
ــه  فنــاوری ریاســت جمهــوری، نیازهــای اساســی و فناوران
ــه شــده اســت  ــه ایــن معاونــت ارائ ســازمان هواشناســی ب
ــای  ــا پ ــن حوزه ه ــد ای ــال و توانمن ــب وکارهای فع ــا کس ت

ــد.« کار بیاین
در بخــش دیگــری از ایــن بازدیــد، معــاون علمــی و فناوری 
رئیس جمهــوری از بخش هــای پــردازش و تحلیــل داده هــا 
ــی  ــزات هواشناس ــای تجهی ــز آزمایشــگاه ها و کارگاه ه و نی
ایــن ســازمان بازدیــد کــرد و توانمندی هــای ایــن ســازمان 
در پیش بینی هــای آب وهوایــی تحلیــل و پــردازش آمــاری 

را مــورد بررســی قــرار داد.
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دکتر سورنا ستاری، در ادامه سفرهای استانی خود، به همدان، 
قشم، کهگیلویه و بویراحمد و کرمان سفر کرد.

اولویت صادرات به کشورهای هدف است
فناور  فعاالن  با  گفت وگو  و  بازدید  در حاشیه  ستاری  سورنا 
شرکت های دانش بنیان از حمایت های زیرساختی معاونت علمی 
و فناوری با هدف قرار گرفتن این کسب و کارها در مدار رونق 
تولید گفت و ادامه داد: »برجسته ترین حمایت معاونت علمی 
و فناوری، در مسیر شکل دادن به زیست بوم است، زیست بومی 
مساعد و حاصلخیز که بذر ایده های نوآورانه جوانان خالق و 

کارآفرین در آن جوانه بزند.«
به گفته ستاری، برای تحقق بخشیدن به این ضرورت، مهم ترین 
برنامه این معاونت اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان 
به  را در حوزه های گوناگون  از 130 خدمت  است که بیش 

کسب وکارهای دانش بنیان ارائه می کند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری تامین نیازهای محوری 
یک  را  استارت آپ ها  و  دانش بنیان  شرکت های  کمک  با 
ماموریت مهم این کسب و کارها در سال جاری عنوان کرد و 
افزود: »شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در سال جاری 
به سوی تامین نیازهای محوری و اولویت دار کشور با عرضه و 
فرآوری کاالها و خدمات ایران ساخت به ویژه کاالهای تحریمی 
حرکت می کنند. خوشبختانه صندوق نوآوری و شکوفایی و 
همچنین صندوق توسعه ملی، همراه معاونت علمی و فناوری 
در حمایت مالی از کسب و کارهای دانش بنیان است. بخشی 
ضمانت های  یا  کم بهره  وام های  قالب  در  حمایت ها  این  از 
مورد نیاز در جریان است؛ عالوه بر این، سرمایه گذاران بخش 
خطرپذیر  سرمایه گذاری  صندوق های  ویژه  به  خصوصی 
از  وی  است.«  شده  زیست بوم  این  از  حمایت  میدان  وارد 
صندوق های کارآفرینی دانشگاهی و کارخانه های نوآوری به 
عنوان دیگر بسترهای مساعد بروز نوآوری های ارزش آفرین نام 
برد و گفت: »بعد از ماه مبارک رمضان کارخانه نوآوری آزادی 
به عنوان یکی از الگوهای موفق حمایت و هدایت ایده های 
نوآورانه به بهره برداری می رسد و گسترده کردن زیست بوم 
کارآفرینی و نوآوری را با ادامه حمایت از این زیرساخت ها در 

دیگر نقاط کشور ادامه می دهیم.«

گفت وگو با فعاالن دانش بنیان و فناور
معاون علمی و فناوری با حضور در شهرک صنعتی بوعلی، از 
سه شرکت دانش بنیان سایدون صنعت آریا، پایا بسپار آریا و 
صنایع غذایی سحر دیدن کرد و با فعاالن فناور این واحدها به 

گفت وگو نشست.
انسانی  نیروی  و  بومی  فنی  دانش  به  تکیه  با  واحدها  این 
آبیاری،  و  آب  تجهیزات  خودرو،  موتور  قطعات  متخصص، 
و  کشاورزی  آبیاری  تجهیزات  آبپاش،  بارانی،  قطره ای، 
محصوالت غذایی تولید می کنند. همچنین در ادامه این سفر، 
فعاالن فناور مستقر در پارک علم و فناوری همدان، محصوالت 
ایران ساخت خود را به معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 

معرفی کردند.
162 واحد فناور و 23 شرکت دانش بنیان در این پارک استقرار 
از 480 میلیارد ریال و  دارد؛ شرکت های دانش بنیان بیش 
واحدهای فناور بیش از 350 میلیارد ریال، فروش برای اقتصاد 

کشور به ارمغان آورده اند.
شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در استان همدان نیز 

برای بیش از 1100 نفر اشتغال ایجاد کرده اند.

زیست بوم دانش بنیان در مسیر 
پیمودن دومین گام انقالب است

استان  مقاومتی  اقتصاد  شورای  نشست  در  ستاری  سورنا 
همدان نیز شرکت کرد تا در گفت و شنود از اهمیت زیست بوم 

دانش بنیان در جمع مسئوالن و فناوران گفت.
ستاری که سالیانی را در دروران کودکی در پایگاه هوایی شهید 
نوژه همدان سپری کرده بود، از روزهای آغازین دفاع مقدس 
یاد کرد و با مرور خاطراتی از پایگاه هوایی نوژه همدان به 
عنوان یک دژ مستحکم و حماسی در دوران دفاع مقدس به 
عنوان الگویی ارزشمند در ایستادگی و رفع محدودیت ها، گفن: 
»برجسته ترین خلبانان ما از این پایگاه هوایی پریدند، عملیات 
غرورآفرین و منحصر به فردی مانند اچ3 را به نتیجه رساندند و 
شهدای بسیاری را تقدیم کشور و انقالب کردند. نوژه با تاریخ 
ارزنده ای که به یادگار گذاشته است، قطب فرهنگ مقاومت 
و ایستادگی به شمار می رود. در شرایطی که قطعه نداشتیم، 
محکم ایستادند و خلبان های خالق و جسوری که بهترین های 

: ستاری در ادامه سفرهای استا�ن

 

الهام دمیرچی

رهاورداقتصاددانشبنیان
رونقتولیداست
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دنیا بودند، تاریخ این کشور را متحول کردند.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه نوآوری را سالح 
قدرتمند مبارزه و از میان برداشتن محدودیت ها دانست و گفت: 
»محدودیت و تحریم موضوع تازه و غیر قابل انتظار نیست و 
همچون دوران دفاع مقدس که با وجود تمامی محدودیت ها رو 
به جلو حرکت کردیم، امروز هم این مسیر اما به شکل تازه ای ادامه 
خواهد یافت. امروز هم با همان مشکالت جنگ مواجه هستیم با این 
تفاوت که در حوزه های گوناگون خیلی توانمندتر شده ایم، تا جایی 
که می توانیم در حوزه های مختلف سازنده باشیم از جمله هواپیما، 
رادار، دارو و... می سازیم. رادارهایی که بعضا در نوع خود منحصربه فرد 

هستند و هیچ کشوری در دنیا از آن ها برخوردار نیست.« 
با اشاره به توانمندی  معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
کسب و کارهای دانش بنیان و استارت آپی در واقعیت بخشیدن به 
رونق تولید و حرکت در مسیر گام دوم انقالب گفت: »کسب وکارهای 
دانش بنیان و استارت آپی در آزمون کارآمدی و تحول آفرینی سربلند 
شدند و زیست بوم نوآوری و کارآفرینی دانش بنیان با تکیه بر نوآوری 
جوانان بنیانگذار شرکت های دانش بنیان و استارت آپی در مسیر 

تحقق است.«
این  از  استقبال جامعه  و  را میدان دادن  اولویت مهم  ستاری 
کسب و کارها دانست و گفت: »پول و موضوعات مالی اگرچه حائز 
اهمیتند اما جزو اولویت های چندم رونق یک کسب و کار دانش بنیان 
یا استارت آپی هستند. محیط مساعد برای بروز خالقیت جوان 
تحصیلکرده ای که از شکست نمی هراسد و تجربه را مقدمه موفقیت 
قرار می دهد، در موفقیت یک کسب و کار استارت آپی حرف اول را 

می زند.«

»دانشگاه« مادر بالندگی 
نوآوری های استارت آپی

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از محیطی گفت که 
باید در استان شکل بگیرد تا روند حل مشکالت و خلق ارزش 
افزوده با نوآوری و خالقیت جوانان این نسل ادامه پیدا کند و 
ادامه داد: »همدان در صنایع خالق و فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری می تواند به یک قطب بدل شود. این کار با حضور 
و نقش آفرینی دانشگاهی در داخل و پیرامونش میزبان نوآوری 

استارت آپ هاست که رنگ واقعیت می گیرد.«
به گفته ستاری، دانشگاه پایه هدایت و راهبری نوآوری جوانان 
خالق است و به ویژه دانشگاه های مادر استان وظیفه ای مهم بر 
عهده دارند. اما دانشگاهی که در تمنای بودجه دولتی است، 
سقف آرزوی محدودی دارد و در تحول آفرینی ناکام خواهد 
بود. او ادامه داد: »باید اثرمندی بیش از 10 هزار دانشجو و 
هزار عضو هیئت علمی دانشگاه های همدان در تحول استان 
برجسته باشد و این رسالت مهم بر دوش دانشگاه به مثابه 
سنگینی  کشور  ناملموس  سرمایه   مهم ترین  تولید  معادن 
می کند. امروز این تحول مهم در دانشگاه ها قابل لمس است، 
به طوری که می بینیم محورها و مفاهیمی که برای دانشگاه 
و جامعه تازگی داشت، به گفتمان غالب دانشگاه بدل شده 

است.«

حرکت بر محور زنجیره های چرخه نوآوری
و  استان  تحول  راه  رئیس جمهوری  فناوری  و  معاون علمی 
را محور  دانش بنیان  اقتصاد  و  نوآوری  مدار  در  قرار گرفتن 
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قرار گرفتن پارک های علم و فناوری و حضور پررنگ بخش 
خصوصی دانست و ادامه داد: »پارک علم و فناوری باید به 
عنوان هسته مرکزی محوری برای فعالیت های دانش بنیان 
استان حمایت شود. اکنون راه جدیدی برای توسعه خدمات 
پارک ها گشوده شده است؛ این پارک ها با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی راه اندازی و حمایت می شوند و گستره ارائه خدمات 

به دانش بنیان ها توسط این پارک ها نامحدود است.«

دیدار با امام جمعه همدان
به  فناورانه  و  علمی  از سفر  دیگر  بخشی  در  سورنا ستاری 
استان همدان، همراه با استاندار همدان، مهمان حجت االسالم 
والمسلمین حبیب اهلل شعبانی موثقی، نماینده ولی فقیه و 
امام جمعه همدان شد. ستاری به رسم سفرهای پیشین در 
این دیدار گزارشی از دستاوردهای معاونت علمی و فناوری 
در حوزه شرکت های دانش بنیان و زیست بوم استارت آپی ارائه 

کرد.
او درباره فعالیت هایی که طی این سال ها صورت گرفته است، 
گفت: »روزهای نخست در دانشگاه ها نسبت به مفاهیم نویی 
چون نوآوری و کارآفرینی دافعه وجود داشت اما امروز دانشگاه 
به باور و درک اهمیت کارآفرینی رسیده است و حرکت در این 
مسیر را جزو وظایفش می بیند. به طوری که امروز با آغوشی 

گشوده از زیست بوم نوآوری و کارآفرینی استقبال می کند.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری بیان کرد: »وضعیت 
بسیار خوبی در منطقه، چه در تولید علم و چه استارت آپ ها 
داریم، اگرچه با ایده آل فاصله داریم اما اتفاق مهم یعنی اصالح 
افراد جامعه نسبت به دارایی های ارزنده خود یعنی  نگرش 
نیروی انسانی و مفاهیم زیست بوم کارآفرینی و نوآوری آغاز 

شده است.«
در بخش دیگری از این دیدار، نماینده ولی فقیه در استان 
همدان گفت: »استان همدان نشان داده است هم در محیط 
دانشگاه و هم در حوزه پژوهش ظرفیت های خوبی داریم که 
به کارگیری و شناسایی این ظرفیت ها موضوع بسیار مهمی 
است. از لحاظ منابع انسانی استان همدان بسیار غنی است 
و معاونت علمی و فناوری می تواند نقشی مهم و راهبردی در 

شناسایی و بهره وری از این منابع ارزشمند ایفا کند.
حجت االسالم شعبانی محصوالت کشاورزی با ظرفیت صادرات 
را یکی دیگر از فرصت های استان همدان برشمرد و گفت: 
نیاز  یک  می تواند  فناوری  و  خالقیت  دانش،  شدن  »افزون 
مهم برای رونق تولید استان باشد؛ این  همت معاونت علمی 
و فناوری برای به کار بستن فناوری ها، افتخاری است و باید 
از این ظرفیت ارزشمند برای کمک به مردم به نحو احسن 

بهره ببریم.«
امام جمعه همدان با بیان این که در زمینه سازی های فرهنگی 
و ترویجی فرهنگ اقتصاد دانش بنیان همراه معاونت علمی 
اهمیت  از  جامعه  »شناخت  داد:  ادامه  هست،  فناوری  و 
جایگاه فرزندان خالق و نوآور موضوعی است که به ترویج و 
فرهنگسازی نیاز دارد؛ در این راه از هیچ کوششی فروگذار 
نمی کنیم. در مسیر شناساندن اهمیت ویژه اقتصاد دانش بنیان 

و سرمایه نخبگانی همراه معاونت علمی و فناوری خواهیم بود.«

توسعه زیست بوم نوآوری و 
کارآفرینی با ریزجلبک و لنج ها

در  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری  سورنا 
نخستین بخش از سفر یک روزه به جزیره قشم، به پاالیشگاه 

زیستی ریزجلبک قشم رفت.
قلب روستای دوستکو جزیره قشم میزبان چند جوان خالق 
و کارآفرین شده است که موفق شده اند از ریزجلبک محصول 
دانش بنیان، ارزش افزوده و اشتغال حاصل کنند و تولید داخلی 

را رونق بدهند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به قشم رفت تا با فعاالن 
نوآور و کارآفرین این شرکت که ظرفیت های بومی این جزیره 
تاریخی را برای تولید دانش بنیان انتخاب کرده اند، به گفت وگو 

بنشیند.
این  دستاوردهای  معرفی  به  دانش بنیان  واحد  این  فناوران 
شرکت و کاربردهای آن در تولید صنایع غذایی و پروتئینی، 
آرایشی  و  بهداشتی  مواد  و  داروها  زیستی،  سوخت های 

پرداختند.
این زیست پاالیشگاه در ابعاد هزار هکتاری در روستای دوستکو 
جزیره قشم محصوالت دانش بنیان زیستی را با ارزش افزوده 
باال از ریزجلبک ها به کمک ساحل نشینان خالق و فناور بومی 
تولید و فرآوری می کند. شایسته یادآوری است بخش عمده 
ریزجلبک ها در صنایع غذایی و پروتئینی مورد استفاده قرار 

می گیرند.

گوران سرزمین لنج ها
ستاری همچنین در ادامه سفر یک روزه به جزیره قشم، مهمان 
لنج سازان روستای گوران شد. لنج های چوبی کوچک و بزرگ 
این روستای تاریخی جزیره قشم، سرمایه فرهنگی و تاریخی 
خلیج فارس به شمار می رود و زمینه ساز رونق گردشگری 
است. در موزه فضای باز لنج سازی و دریانوردی، دستاوردهای 
مردمان روستایی و لنج هایی که از قرن ها پیش تولید شده اند و 

دریاها را درنوردیدند به نمایش درآمده است.
ساحل روستای گوران از سالیان دور محل ساخت و تعمیر 
لنج های سنتی بوده است؛ جوانان خالق و کارآفرین فعال این 
موزه، با هدف آشنایی گردشگران با لنج سازی و دریانوردی، 
یک صنعت خالق و فرهنگی به راه انداخته اند و با بهره گیری 
از ظرفیت های بومی این روستا زمینه ساز ایجاد ارزش افزوده، 

اشتغال و توسعه صنعت گردشگری شده اند.

احداث برج تخصصی فناوری 
علوم و صنایع دریایی قشم

فناوری  و  علمی  معاون  میزبان  همچنین  قشم  جزیره 
تخصصی  »برج  احداث  فرایند  آغاز  برای  رئیس جمهوری 
فناوری علوم و صنایع دریایی« شد تا به زودی فناوری های 
تخصصی زیستی و دریا با تکیه به نوآوری نیروی انسانی 
خالق و مزیت های سرزمینی این جزیره، تولید دانش بنیان 
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را رونق دهد.
ظرفیت های  »بررسی  نشست  در  همچنین  ستاری  سورنا 
دانش بنیان  رویکردی  که  قشم«  جزیره  در  سرمایه گذاری 
داشت شرکت کرد. ستاری در این نشست که با حضور استاندار 
هرمزگان، رئیس منطقه آزاد قشم و جمعی از سرمایه گذاران 
و فعاالن فناور برگزار شد از اهمیت رونق تولید دانش بنیان 
و همدلی برای ایجاد زیست بوم مساعد کارآفرینی و نوآوری 

سخن گفت.

رونق زیست بوم الزمه رونق تولید
محصول  قالب  در  تولید  رونق  این که  بر  تاکید  با  ستاری 
می خواهیم  »اگر  کرد:  یادآوری  می یابد،  عینیت  شرکت ها 
محصول تولیدی ایران ساخت به دست مردم برسد و نیازی از 
جامعه را تامین کند، این کار باید به کمک شرکت ها و صنایع 

دانش بنیان انجام شود.«
ستاری با تاکید بر این که باید با همکاری و تعامل پارک ها 
نیاز کارآفرینان و فعاالنی که می خواهند در مسیر دانش بنیان 
حرکت کنند تامین شوند، اظهار کرد: »صندوق پژوهش و 
زیست بوم  گسترش  اصلی  روزنه های  از  یکی  بومی  فناوری 
کارآفرینی است. افراد جوان و کارآفرین که از پایتخت یا دیگر 
کشورها جذب کارهای دانش بنیان این منطقه شده اند، به مثابه 
یک الگوی ارزشمند تلقی شوند و راه برای حضور و ماندگاری 

افراد در ابعاد بزرگ تر هموار شود.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، از اهمیت توجه به 
ظرفیت های بومی برای لمس رونق تولید گفت و ادامه داد: 
»یکی از پتانسیل های جدی جزیره قشم زیست فناوری و به 
ویژه فناوری های زیستی دریاست. روی استحصال و فرآوری 
سرمایه گذاری شده است و این رویه اکنون در مسیر رشد قرار 
دارد. این رویه در دنیا هم رشد بسیار خوبی داشته است و 
ایران همپای کشورهای پیشرو در فناوری های دریایی حرکت 

می کند.«
گام  مسیر  این  در  هم  هرمزگان  دانشگاه  ستاری،  گفته  به 
تقویت  و  دانش بنیان  شرکت های  رونق  و  است  برداشته 
زیست بوم کارآفرینی و نوآوری در منطقه آزاد قشم به عنوان 
یک موضوع مهم و حائز اولویت با کمک پارک علم و فناوری 
موضوع  این  به  است  قرار  که  زیرساختی  امکانات  و  جزیره 

تخصیص پیدا کند، پیگیری می شود.

همدلی برای به بار نشستن 
نهال های نوآوری

فروش  به  دانش بنیان  اقتصاد  فرهنگسازی  ستاد  رئیس 
80 تا 90 هزار میلیارد تومانی که بیش از 4200 شرکت 
دانش بنیان در سال گذشته برای اقتصاد کشور به ارمغان 
و شکوفایی  نوآوری  و گفت: »صندوق  اشاره کرد  آوردند 
در کنار منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
در اختیار حمایت های زیرساختی این شرکت ها قرار دارد. 
زیست بوم  از  حمایت  مدار  در  نیز  بانک ها  این،  بر  عالوه 
کارآفرینی و نوآوری قرار گرفته و گردش مالی خوبی را به 

حمایت از این کسب وکارها اختصاص داده اند.«
این که  بیان  با  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
کارهای  و  است  زیاد  هرمزگان  استان  نوآورانه  ظرفیت های 
»زیست فناوری  داد:  ادامه  داریم،  دادن  انجام  برای  زیادی 
دریایی با وجود شرکت هایی که در آن زمینه فعالیت دارند، 
در گام نخست باید حمایت و تقویت شوند و همچنین مسائل 
این  بازیگران اصلی  تا  آنان حل شود  زیرساختی و حقوقی 
زیست بوم به تفاهم برسند. باید همه نقش آفرینان به تفاهم 

برسند و همگی برای این توسعه از دل و جان مایه بگذارند.«
ستاری همچنین در این سفر، کلنگ احداث برج فناوری علوم 
و فناوری های دریایی قشم را بر زمین زد. فرایند ساخت برج 
فناوری علوم دریایی قشم با حضور معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری، استاندار هرمزگان و رئیس منطقه آزاد قشم 

آغاز شد.
این برج فناوری که با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و سازمان منطقه آزاد قشم احداث می شود، قرار 
است هاب فناوری کشور در حوزه علوم و فناوری های دریایی 
باشد. برج تخصصی فناوری علوم و صنایع دریایی قشم از 
استارت آپ های موفقی که نیاز به امکانات برای تولید نیمه انبوه 
شرکت های  است  قرار  برج  این  در  می کند.  حمایت  دارند، 
دانش بنیان و استارت آپی مرتبط با فناوری های علوم و صنایع 

دریایی مستقر شوند و تولید فناورانه را رونق ببخشند.

ستاری و سفر به کهگیلویه و بویراحمد
ادامه سفرهای استانی خود، به  سورنا ستاری همچنین در 
استان کهگیلویه و بویراحمد سفر و در نشست ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی این استان شرکت کرد تا در جمع مسئوالن 
و فناوران استانی، از الزمه ها و چندوچون حرکت به اقتصاد 

دانش بنیان سخن بگوید.

خصوصی ها و یک وظیفه مهم
او در نخستین بخش سخنانش، نشانه های اقتصاد دانش بنیان 
در بخش هایی از استان را حاکی از آغاز تحول به سوی اقتصاد 
دانش بنیان دانست و ابراز کرد: »نشانه های تحقق زیست بوم 
قابل مشاهده است اگرچه استان هنوز با مشکالت متعددی 
مواجه است. شکل گیری صندوق پژوهش و فناوری با مشارکت 
از  برای حمایت  استان  که  است  بخش خصوصی ضرورتی 
سهم  می خواهیم  خصوصی  بخش  از  دارد.  نیاز  نوآورانش 
خود را برای راه اندازی این صندوق بیاورد و اگر این صندوق 
ایجاد شود، عالوه بر حمایت از استارت آپ ها و رونق اشتغال 

دانش بنیان، برای بخش خصوصی نیز سودآور خواهد بود.«
به گفته معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، پایه اقتصاد 
دانش بنیان توسعه بخش خصوصی است؛ البته بخش خصوصی 
که به منابع زیرزمینی و خام فروشی متکی نیست و با حمایت 
از کارآفرینی، کسب وکارهای دانش بنیان و استارت آپ ها به 

دنبال یک ماحصل ارزشمند برای خود و جامعه است.
جانشین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان کهگیلویه و 
بویر احمد با بیان این که ایجاد شتابدهنده موفق در توان بخش 
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خصوصی  شتابدهنده های  »حضور  گفت:  است،  خصوصی 
ایده های  کارآفرین  و  تا جوان خالق  فراهم می کند  مجالی 
نوآورانه خودش را به تبلور برساند. فرایند شتابدهی به کمک 
پارک علم و فناوری و شتابدهنده بخش خصوصی به نتیجه 
مطلوب می رسد زیرا اولویت ها را به درستی شناسایی می کند 
و با سرمایه گذاری روی هدف صحیح، نتیجه الزم را کسب 

می کند.«
و  تولید  رونق  در  نقش شتابدهنده ها  از  ستاری همچینین 
بی نیازی کشور از اقالم دانش بنیان گفت و ادامه داد: »اواسط 
سال گذشته قرارداد تولید 200 محصول دانش بنیان دارویی 
ارزبری  با  دارویی  آینده  سال  تا  شد.  منعقد  زیست فناوری 
بیش از یک تا دو میلیون دالر نخواهیم داشت و بیش از 98 
داخلی  دانش بنیان  شرکت های  توسط  کشور  داروی  درصد 
تامین می شود. این دستاوردی ارزشمند است که با حمایت 
زیرساختی دولت و به مدد شتابدهنده های بخش خصوصی 

ممکن شد.«

در باب اهمیت محیط
رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان گفت: »مهم تر از 
همه محیطی است که باید در استان ایجاد شود خصوصا در 
مواردی که بوم استان پتانسیل دارد. مانند حوزه های گردشگری 
و به خصوص در حوزه آی تی. اگرچه استارت آپ های خوبی در 
حوزه های هوافشار یا گیاهان دارویی و... بود اما آنچه که اقتصاد 
دانش بنیان استان را تقویت می کند، سنخیت و هماهنگی 
کسب وکارها با بوم استان است. برای همراه شدن دانشگاه ها با 
این مسیر باید شرکت ها از دل دانشگاه و پارک ها بیرون بیایند. 
پارک می تواند نقشی محوری داشته باشد. حمایت صرفا در 
مسائل مالی خالصه نمی شود. باید یک حمایت معنوی برای 
این  اعظم  بخش  بیفتد.  راه  به  نرم افزاری  و  فکری  حمایت 

حمایت ها فکری و فرهنگی هستند. همین که جایگاه و ارزش 
واالی کارآفرین که ضمن به اشتغال گماردن چندین جوان 
ارزش افزوده خلق کرده است به درستی شناخته شود، جامعه 

به تحقق زیست بوم کارآفرینی نزدیک تر خواهد شد.«

حمایت با تمام توان
ستاری بر حمایت همه جانبه اش از زیست بوم کارآفرینی و 
نوآوری تاکید کرد و گفت: »اجرای بندهای قانون حمایت 
از شرکت های دانش بنیان با بیش از 130 خدمت و خط 
راستاست.  همین  در  قدمی  خالق  شرکت های  حمایتی 
بیش از پنج هزار نفر در سراسر کشور از همین معافیت 
سربازی بهره می جویند و این استان کمترین بهره را از این 
تسهیالت برده است. استان باید آینده خود را در این راه 
ببیند، جوانان و نوآوری هایشان را با آغوش باز بپذیرد، زیرا 
همین جوان ها و خالقیت هایشان روزهای خوش و آینده 

کشور را می سازند.«
ستاری با اشاره به معافیت های گمرکی، مالیاتی و سربازی، 
مشارکت  با  شرکت ها  این  قضایی  و  حقوقی  پیگیری های 
و  علمی  معاونت  حمایتی  خطوط  از  دیگر  یکی  را  استان  
فناروی از این کسب وکارها دانست و گفت: »تالش می کنیم 
مشکالت این شرکت ها با کمک بخش های استان حل و فصل 
می شود. معاونت علمی و فناوری نیز در این فرایند همراه این 
کسب وکارهاست و از هر کمکی که از معاونت علمی و فناوری 
نمی کنیم.  مضایقه  بربیاید،  کسب وکارها  این  فعاالن  برای 
ارزش آفرینی راهی است که در اقتصاد دانش بنیان به دنبال 
آن هستیم و امیدواریم با همکاری فرهنگی و عملی تمامی 
بخش های استان شاهد شرکت های جدید و جوان هایی باشیم 
تحقق  را  خود  ایده های  نفس،  به  اعتماد  و  با خالقیت  که 

می بخشند.«
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تامین نیازهای تحریمی اولویت 
دانش بنیان هاست

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در سفر 
به استان کهگیلویه و بویراحمد، با دستاوردهای دانش بنیان و 
فناورانه یاسوج آشنا شد و به گفت وگو با فعاالن فناور نشست.

ستاری، با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب و عنایت ویژه مقام 
معظم رهبری به جوانان، شرکت های دانش بنیان رونق تولید 
را از اولویت های اصلی سال جاری عنوان کرد: عنایت رهبر 
معظم انقالب در بیانیه گام دوم انقالب و نیز شعار محوری 
امسال، حاکی از شناخت و توجه دقیق ایشان به موضوعاتی 
مهم و کلیدی چون اقتصاد دانش بنیان، جوانان، ارزش آفرینی 

از دانش، نوآوری رونق تولید دانش بنیان است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از حرکت قطار زیست بوم 
کارآفرینی و نوآوری بر ریل اولویت های اساسی کشور گفت و 
ادامه داد: »شرکت های دانش بنیان پیش از این نیز در تامین 
نیازهای فناورانه و راهبردی کشور توانمندی خود را به خوبی 
نشان داده اند. امسال نیز با توجه به شعار سال و شرایط کشور، 
دو موضوع رونق تولید، شناسایی و تامین نیازهای تحریمی 

کشور اثرمندتر و جدی تر وارد میدان شوند.«

جامعه در مسیر آگاهی
شدن  همراه  دانش بنیان  اقتصاد  فرهنگسازی  ستاد  رئیس 
از  نشان  را  اقتصاد دانش بنیان  فرهنگ  با  بخش های جدید 
برای  زیست بوم  این  رونق  اهمیت  به  نسبت  جامعه  آگاهی 
واقعیت یافتن مفهوم توسعه دانست و بیان کرد: »خوشحالم 

می بینم این زیست بوم اکنون در کشور جای خود را یافته است 
و به مرور همه بخش های خود را همراه و اثرگذار در تحقق 

اقتصاد دانش بنیان خواهد یافت.«
ایجاد  از  حمایت  برای  مدون  برنامه های  به  همچنین  او 
نوآوری  مراکز  و  بخش خصوصی  فناوری  و  علم  پارک های 
به منظور حمایت و ارائه خدمت به همه فعاالن فناور استان 
بدون محدودیت خبر داد و گفت: »در حال حاضر 41 پارک 
علم و فناوری دولتی در کشور فعال است. پارک کهگیلویه 
و بویراحمد آخرین پارکی بود که در بین پارک های استانی 
ثبت شد. به زودی پارک های علم و فناوری بخش خصوصی 
و  دانش بنیان  کسب وکارهای  از  حمایت  میدان  وارد  نیز 
استارت آپی می شوند و مانند نمونه های موفقی که در پایتخت 
و کالن شهرها وجود دارد، در تمامی استان ها شاهد حضور 
پارک های علم و فناوری خواهیم بود که با قدرت گرفتن از 
سرمایه بخش خصوصی، بدون هیچ گونه محدودیت از لحاظ 
جغرافیا و زمان، به فناوران و استارت آپی هایی که نیازی از 

جامعه را تامین کنند، خدمت ارائه می کنند.«

در تکاپوی تحقق زیست بوم 
بر پایه بوم استان

رئیس بنیاد ملی نخبگان، از تکاپوی کاروان علم و فناوری با 
هدف فراهم شدن بستری مناسب برای نیروی انسانی خالق 
و تحصیلکرده در استان ها گفت و ادامه داد: »تالش می کنیم 
نیروهای دانشی استان به خصوص دانش آموختگان حوزه های 
پزشکی، سالمت، مهندسی و دیگر ظرفیت های دانشگاهی و 
علمی استان راه مشخصی برای کارآفرینی، خلق ارزش افزوده 
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و بلوغ و تبلوربخشی نوآوری هایشان در مقابل داشته باشند. 
این مسیر بر اساس بوم استان و زیرساختی که در استان وجود 

دارد، سر و شکل می گیرد.«
ستاری ظرفیت های بومی بالقوه استان کهگیلویه و بویراحمد 
را فرصتی برای به ثمر نشستن این تالش دانست و گفت: 
»این استان به طور ویژه بهره مند از ظرفیت های فوق العاده ای 
در حوزه کشاورزی به خصوص گیاهان دارویی دارد که باید 
توانمندی های  بازدید  باشد. همچنین  زیست بوم  این  محور 
چند شرکت دانش بنیان و فناور یاسوجی نشان داد اکنون 
جوانان فعال، پویا و باانگیزه در کسب وکارهای دانش بنیان و 
استارت آپی گام گذاشته اند که امیدواریم این سفر افقی روشن 
را برای دانشگاه و جوانان خالق و تحصیلکرده این استان به 

همراه داشته باشد.«

باغ گیاهان دارویی و گلخانه هوشمند
بخش دیگری از سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به 
آغاز فرایند احداث یک مجموعه فناور در حوزه پرورش گیاهان 

دارویی و زینتی اختصاص داشت.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با همراهی استاندار 
کهگیلویه و بویراحمد، کلنگ احداث باغ گیاهان دارویی و 
گلخانه هوشمند در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج را بر زمین زد. 
این مجموعه در فضایی بالغ بر شش هزار مترمربع قرار است 
محلی باشد برای پرورش و توسعه فناوری گونه های گیاهی 
که در این استان ظرفیت رویش دارند تا زمینه تجاری سازی و 
گسترش هسته های فناور و دانش بنیان بر مینای این ظرفیت 

اقلیمی فراهم شود.
مرکز  به  رئیس جمهوری همچنین  فناوری  و  علمی  معاون 
رشد واحدهای فناور دانشگاه یاسوج رفت و ضمن آشنایی با 
هسته های فناور مستقر در این مرکز، با نیازها و دغدغه های 
فعاالن فناور مستقر در این مرکز آشنا شد. فعاالن فناور که در 
واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری و مراکز رشد 
دانشگاهی حضور داشتند، دیدگاه ها، نیازها و دغدغه هایشان 
برای تولید فناورانه را با معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
در میان گذاشتند. ستاری نیز پیگیری خواسته های آنان را در 

دستور کار قرار داد.

پیگیری رونق تولید فناوران 
شهرک صنعتی یاسوج

 3 شماره  صنعتی  شهرک  در  حضور  با  همچنین  ستاری 
یاسوج، از از شرکت های دانش بنیان آریا شیمی تولیدکننده 
سموم و کودهای شیمیایی شامل حشره کش ها، قارچ کش ها، 
آریا پاالیش دنا تصفیه و بازیافت کننده روغن های کارکرده و 
ارتباطی  تجهیزات  تولیدکننده  فناوری  ارتباطات  گسترش 
و مخابراتی های تک دیدن کرد. فعاالن فناور این واحدها از 
نیازها برای رونق تولید گفتند. در این بازدیدها ضمن بررسی 
موانع و نقاط ضعف و قوت موجود در واحدهای دانش بنیان، با 
نگاه محوری به رونق تولید، حمایت های زیرساختی و راهبردی 

برای افزایش ظرفیت های تولیدی پا به فرایند اجرا گذاشت.

کرمان و ظرفیت های بالقوه آن
سورنا ستاری که با هدف توسعه زیست بوم کارآفرینی و نوآوری 
به استان کرمان سفر کرده بود، در این سفر در جمع مدیران 

استانی حاضر شد.
ستاری با بیان این که تاکید مقام معظم رهبری بر رونق تولید 
و بیان شعار محوری سال بر همین مبنا، معطوف به تولید 
دانش بنیان و بومی است، ادامه داد: »وقتی روی رونق تولید 
تاکید می شود تولیدی مد نظر است که با تکیه به توانمندی 
داخلی و با استفاده از نوآوری داخلی ایجاد شود. صنعتی که 
به دنبال طراحی، ماشین سازی و بهینه سازی باشد و طراحی 
خط و محصول را به مدد نوآوری و دانش نیروی انسانی خالق 
و جوانش ممکن می کند، رونق بخش تولید خواهد بود. صنعت 
صرفا مونتاژی اگرچه در نوع خود صنعت است اما پیشرفت را 

به ارمغان نمی آورد.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین تاکید کرد: 
»مقام معظم رهبری همواره عنایت ویژه ای به موضوعاتی چون 
اقتصاد دانش بنیان، نوآوری و تاکیدی ویژه بر جوانان خالق و 
کارآفرین دارند. با این حال جای شگفتی است در کشوری که 
رهبرش چنین نگاه باز و توجهی دلسوزانه به آینده جوانان 
و کشور دارد، برخی از افراد با نگرش های ناصواب راه را بر 

کارآفرینی و نوآوری سد می کنند.«
ستاری با بیان این که مانع تراشی و سرکوب کارآفرینی، تفکری 
زاییده اقتصاد نفتی است، اظهار کرد: »در کشوی میز قانونگذار، 
هم آیین نامه های تسهیلگر و همچنین قوانین دست وپاگیر 
وجود دارد که می تواند در حمایت یا علیه کارآفرین به کار 
بسته شود؛ انتخاب این دو راه بستگی به نوع نگاه حاکم بر 
جامعه دارد و فرهنگ دانش بنیان در تالش است تا این فرهنگ 
را به سوی کمک به نیروی انسانی و کارآفرینی اش رهنمون 

کند.«
معاون علمی و فناوری بر این که جامعه باید رسالت مهم خود 
را در قبال کارآفرین ادا کند، تاکید داشت و ادامه داد: »دردآور 
و ناراحت کننده است این که یک شرکت دانش بنیان به واسطه 
موانع دست وپاگیر، ناچار شود نیروی انسانی خود را از 300 
نفر به 100 نفر کاهش دهد؛ کارآفرینی که چراغ 300 خانه را 
روشن نگاه داشته است، کاری مقدس انجام داده است و باید 
حمایت شود. چنین موضوعاتی نشان می دهد استان هنوز تا 

پذیرش اهمیت و جایگاه واالی کارآفرینی فاصله دارد.«
این که  بیان  با  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
شرکت های دانش بنیان ایرانی و زیست بومی که ایجاد شده، 
در منطقه حرف اول را می زنند، اظهار کرد: »حوزه های فناوری 
مانند زیست فناوری و نانو ظرفیت های ارزشمندی برای توسعه 
و پیشرفت دارند اما همه این ها منوط به ایجاد محیطی مساعد 
برای کارآفرینی و ترغیب کردن سرمایه گذار بخش خصوصی 

است.«
پایتخت  در  تحول  این  موفق  نمونه های  ستاری،  اعتقاد  به 
ملموس است؛ کسب وکارهای دانش بنیان و استارت آپی راه 
تازه ای را فراروی شهروندان قرار داده اند و هر روز با یک نوآوری 
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تازه، زندگی بهتری را به ارمغان می آورند. این کسب وکارها 
علیرغم آن که جوانند و حتی تا چند سال پیش وجود نداشتند، 
روی تابلوهای بورس با ارزش های میلیارد دالری به عرضه 

درآمده اند.
ستاری ادامه داد: »این مفهوم هم راستا با شهر هوشمند است. 
آموزش نیز در آینده دچار تحول جدی می شود. دانش بنیان 
می تواند داروهای خود را به بازارهای منطقه صادر کند و تنها 
یک شرکت دانش بنیان با پنج نمونه دارو به وزن 70 کیلوگرم 
ضمن قبضه کردن صد درصدی بازار روسیه، صدها میلیون 

دالر درآمد دارد.«
همچنین در حاشیه نشست شورای اداری استان کرمان با 
استاندار  و  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون  حضور 
کرمان، از فعاالن دانش بنیان و فناور استانی تقدیر و از پنج 

محصول دانش بنیان رونمایی شد.
هیدرولیک،  شیرهای  چون  حوزه هایی  در  محصوالت  این 
شبیه ساز و کنترل کننده، موتورهای میکروتوربو مورد استفاده 
در صنایع نظامی و غیر نظامی، عملگرهای غیر الکترونیک 

هوشمند و پودرهای میکرونیزه بود.

رونق طب بازساختی و سلولی 
در کرمان کلید خورد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با هدف رونق تولید 
محصوالت دانش بنیان و فناورانه سلول های بنیادی و پزشکی 
بازساختی، حمایت از ایجاد و راه اندازی اولین اتاق تمیز دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان را در دستور کار قرار داد. همچنین با 
در  بازساختی  مرکز جامع طب  از  قراردادی حمایت  انعقاد 

استان کرمان را بر عهده گرفت.
سلول های بنیادی در دو نوع خون ساز و غیر خون ساز هستند 
گام های  خون ساز  غیر  سلول های  حوزه  در  مرکز  این  که 
مختلفی را در درمان و ترمیم مشکالت غضروفی، قرنیه چشم 
و ارائه فرآورده های سلولی در مرحله کارآزمایی های بالینی 
انجام داده است. درمان بیماری های پوستی، تولید محصوالت 
زیستی سلولی و داربست های سلولی، فاکتورهای رشد مشتق 
از خون در کنار ایجاد بانک های سلول های بنیادی، بخشی از 
فعالیت های مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 
به کمک دانشجویان، پژوهشگران و متخصصان این حوزه است. 
این مرکز موفق شده به کمک فناوری شرکت های دانش بنیان 
بانک جامع سلول های بنیادی دندان شیری راه اندازی کند و 
برای نخستین بار اقداماتی چون پیوند غضروف را با موفقیت به 
انجام برساند. مرکز جامع سلول های بنیادی در دل دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان از پنج سال پیش فعالیتش را در حوزه 

سلول های بنیادی آغاز کرده است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در بخشی از سفر به 
استان کرمان، به گفت وگو با فعاالن دانش بنیان و فناور نشست 
و با ارائه دغدغه ها و نیازهای این کسب وکارها، زمینه رونق 

تولید محصوالت دانش بنیان و فناورانه فراهم شد. 
شرکت های  توانمندی  با  سفر  این  در  همچنین  ستاری 
صنعتی  شهرک  در  مستقر  فناور  واحدهای  و  دانش بنیان 

خضرا آشنا شد. این شرکت ها با فعالیت در حوزه های برق 
الکترونیک، صنایع پلیمری و کشاورزی فعال محصوالت  و 

دانش بنیان را به بازار داخلی و بین المللی عرضه می کند.
از  و  رفت  شرق  بسپار  ویژگان  شرکت  به  نخست  ستاری 
تولید  حوزه  در  دانش بنیان  شرکت  این  توانمندی های 
این  کرد.  دیدن  پلی اتیلن  لوله های  و  پلیمری  کامپاند های 
به  را  کشور  متخصصان  از  نفر  است 115  توانسته  شرکت 
اشتغال بگمارد و با بومی کردن دانش فنی این حوزه، توانسته 

است تولید محصول دانش بنیان داخلی را رونق دهد.
با  همچنین  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
دستاوردهای شرکت دانش بنیان الوان تابلو آشنا شد که در 
زمینه طراحی و تولید انواع تابلوهای فشار ضعیف و فشار قوی 
عالوه بر تامین بخشی از نیازهای صنعت برق کشور، در عرصه 
صادرات نیز فعال است. این شرکت با حدود 110 نفر نیروی 
انسانی اکنون محصوالت خود را صادر کرده و وارد مرحله 

ارزآوری شده است.
همچنین ستاری از شرکت گشت گستر بوتیا سبز کریمان که 
در زمینه تولید ادوات کشاورزی سبک فعالیت دارد، بازدید کرد. 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در جریان مشکالت 
شرکت های دانش بنیان قرار گرفت و با اشاره بر رسیدگی ویژه 
و قول پیگیری در رفع مشکالت آن ها بر رفع فوری نیازها در 

جهت رونق تولید این کسب وکارها تاکید کرد.
گفت و شنود با فعاالن فناور مستقر در مرکز واحدهای فناور 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان بخش دیگری از سفر فناورانه 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به کرمان بود. در این 
مرکز رشد فعاالن فناور و نوآور که در حوزه تولید محصوالت 
پزشکی و سلولی، سموم و مواد دفع آفات و حشرات، درمان 
و ترمیم زخم و سوختگی، سامانه نرم افزاری افزایش سطح 
عملکرد و فناوری معادن محصوالت و خدماتشان را برای ارائه 

به بازار آماده می کنند، مستقر هستند.
بازدید  این  ضمن  رئیس جمهوری،  فناوری  و  علمی  معاون 
حمایت از راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه شهید 

باهنر کرمان را در دستور کار قرار داد.

اختصاص اعتبار به فناوران بومی 
با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق 
نوآوری و شکوفایی، به صندوق تازه تاسیس پژوهش و فناوری 

استان کرمان اعتبار اختصاص می یابد. 
حمایت از صندوق های پژوهش و فناوری استانی به عنوان 
یک مدل کارآمد برای ایجاد بستر مناسب کارآفرینی نوآورانه 
و فناورانه در دستور کار معاونت علمی و فناوری انجام شد. با 
این کار راه برای توسعه کسب وکارهای دانش بنیان و فناورانه 
بومی به طریق حمایت های دقیق و شناخت از فعاالن فناوران 

استانی هموار می شود.
شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان 
کرمان نیز با سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به این 
استان فرصتی پیدا کردند تا در نشستی صمیمی، ضمن معرفی 
توانمندی های فناورانه و نوآورانه شان، بدون واسطه و مستقیم از 
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دغدغه ها، نیازها و ضرورت های تولید و ارائه خدماتشان بگویند.
ستاری نیز دستورات الزم را برای رفع موانع پیش روی این 
کسب وکارها، تسهیل فرایند تولید محصول و ارائه خدمات 
فناورانه صادر کرد و بر ضرورت همدلی و همکاری تمامی 
بخش های دست اندرکار استانی برای کمک به تسهیل این 

فرایند تاکید کرد. 

دیدار با نماینده ولی فقیه در کرمان
ستاری در دیدار با حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی 
امام جمعه و نماینده ولی فقیه کرمان گفت: »ایجاد یک محیط 
مساعد برای بال گرفتن نوآوری های جوان کارآفرین و خالق، 
هرروز یک نوآوری و خدمت جدید یا محصول دانش بنیان یا 
استارت آپی، زندگی روزمره و آینده مردم را متحول می کند.«

رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان با یادآوری عنایت 
و تاکید ویژه مقام معظم رهبری بر اقتصاد دانش بنیان و رونق 
زیست بوم  راه  روشنگر  و  راه  چراغ  را  رهنمودها  این  تولید، 
کارآفرینی و نوآوری کشور دانست و ادامه داد: »باید یک تحول 
در فرهنگ کشور از اقتصادی منبع محور به نیروی انسانی رخ 

دهد و این تحول اکنون در آغازین گام های خود است.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری بیان کرد: »دانش بنیان 
یک درس بزرگ به ما می آموزد که پیشرفت متکی و وابسته 
به پول نیست و آنچه در این عرصه حرف اصلی را می زند، اراده 
است. عزم و اراده یک کارآفرین که با اشتغال چند نفر دیگر 
چراغ چندین خانه را روشن کند، امری مقدس و ارزشمند 

است.«
ستاری با بیان این که از دور قبلی تحریم ها تاکنون پیشرفت های 
قابل توجهی توسط شرکت های دانش بنیان رخ داده است، 
ادامه داد: »امسال برنامه جدی در حوزه تامین اقالم تحریمی 
توسط شرکت های دانش بنیان داریم و برنامه ای تدوین شده 
است و تا پایان سال تصمیم داریم بخش قابل توجهی از این 

اقالم به دست شرکت های دانش بنیان تامین شود.«

تالش معاونت علمی و فناوری 
استقالل و اقتدارآفرین است

حجت االسالم و المسلمین علیدادی نیز در این دیدار از تالش های 
معاونت علمی و فناوری قدردانی کرد و گفت: »کشوری که به 
باید در سه محور مستقل شود. کشور  استقالل است  دنبال 
خواستار استقالل نخست باید در محور سیاسی و همچنین 
اقتصادی مستقل شود.« به اعتقاد امام جمعه و نماینده ولی فقیه 
در استان کرمان، آنچه که از استقالل سیاسی و اقتصادی مهم تر 
است، استقالل فرهنگی است و مردمی که به دنبال استقالل 
هستند، باید از حیث فرهنگی مستقل باشند و خود را باور کنند 
که خوشبختانه حوز ه ای که معاونت علمی و فناوری عهده دار 
است، هم ثبات مدیریت و هم جدیت در آن وجود دارد. این 
تالش جدی، کشور را در مدار نوآوری و پیشرفت علمی و فناوری 
قرار داده است و امروز رونق تولید به دست تالشگران دانشگاهی 
و فناوری بیش از هر زمان دیگری در دسترس می نماید. حجت 
االسالم علیدادی گفت: »تولید زمانی رونق می یابد که چند اتفاق 
بیفتد و مسئوالن به این نتیجه برسند که کاری کنند تا علم به 
معنای دقیق کلمه ثروت شود. نیازمندی هایمان را تا جایی که 
مقرون به صرفه هست به دور از وابستگی های خارجی و در 
داخل کشور تولید کنیم و خوشبختانه کشور در این راه قرار 
گرفته است.« وی با بیان این که بسترسازی برای بروز خالقیت ها 
کامال  می دهد  نشان  تاریخی اش  سابقه  و  ایران  به  نگاهی  با 
توانمندی این موضوع را دارد، اظهار کرد: »اگرچه تحریم های 
ظالمانه کشور را آزار می دهد، اما این تحریم ها می تواند فرصتی 
باشند تا ما را در مسیری قرار دهد که به پیشرفت های چشمگیر 
دست یابیم.« حجت االسالم علیدادی ابراز کرد: »معاونت علمی 
و فناوری در خدمت دانشگاهیان جوان قرار دارد و امیدوارم با 
توفیق بتوانید این مسیر صعب را به خوبی طی کنید و حضور شما 
در استان مغتنم است. برای تسریع این روند بایست دانشگاه ها 
ارتقای جدی یابند و برای گذار از آموزش محوری به کارآفرینی 

دانشگاه ها باید وارد میدان عمل شوند.«



دانش بنیان  شماره سی ویکم اردیبهشت ماه 1398

150

فناوری  های ایران ساخت
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افتتاح مرکز نوآوری دانشگاه تهران
علمی  معاون  میزبان  دانشگاه،  فنی  دانشکده های  پردیس 
رئیس  احمدآبادی  نیلی  رئیس جمهوری، محمود  فناوری  و 
دانشگاه تهران و شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار بود تا فاز نخست مرکز نوآوری آن به طور رسمی پذیرای 

نوآوری و ایده های خالقانه دانشگاهیان دانشگاه تهران شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در حاشیه افتتاح این 
مرکز نوآوری از نگاه تازه ای که به حوزه فناوری و توسعه فناوری 
در دانشگاه ها آغاز شده است گفت و ادامه داد: »دانشگاه تهران 
پایلوت برنامه های نوآورانه را آغاز کرده است و دانشگاه های 
نسل سوم و چهارم با نگرش تازه دانشگاه ها به نوآوری، یک گام 

به واقعیت نزدیک شده اند.« 
به گفته ستاری، دانشگاه های کشور در مدار حمایت از نوآوری 
دانشگاهیان و پیوستن به زیست بوم کارآفرینی و نوآوری قرار 
دارند و قرار است دیگر دانشگاه های کشور هم آغازکننده این 

تحوالت باشند.
او با بیان این که جوانان خالق پس از نشستن پشت میزهای 
تحصیل، امروز کارآفرینی نوآورانه را در شرکت های دانش بنیان 
و استارت آپی آغاز می کنند، افزود: »خلق ارزش افزوده و ایجاد 
اشتغال برای دیگر هم دانشگاهیان، کار ارزشمندی است که 
اتفاق  این کسب وکارها  کارآفرین  و  فعاالن خالق  به دست 

می افتد.«
کارآفرینی  به  نهادن  ارزش  و  ارج  فناوری  و  علمی  معاون 
دانشگاهیان را یکی از نشانه های تحول دانشگاه ها دانست و 
گفت: »تحصیل و کارآفرینی اکنون یک ارزش قلمداد می شود؛ 
این کار می تواند امید را به جامعه تزریق کند. دانشگاه هایی 
هستند که حاضرند روی نوآوری بسیاری از جوانان کارآفرین 

سرمایه گذاری کنند که این الگوی دیگر دانشگاه هاست.«
رئیس بنیاد ملی نخبگان تاکید کرد: »دانشگاه باید آغوش 
باز خود را به روی سرمایه گذاران فناوری و نوآوری باز کند. 
دانشگاه می تواند بخش عمده ای از بودجه خود را از طریق 
دانشگاهی  فناورانه  محصوالت  و  دانش  فروش  قراردادهای 

کسب کند.«
برای  ویژه  جایگاهی  باید  پژوهش  این که  بیان  با  ستاری 
یا  محصول  به  تا  بگشاید  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
خدمت کارآمد منجر شود، افزود: »اگر به دنبال این هستیم 
که محصول کارآمد را به دست مردم برسانیم باید زمینه ای 
تا بخش خصوصی به میدان سرمایه گذاری  را فراهم کنیم 
روی پژوهش و نوآوری وارد شود. خوشبختانه در پارک های 
فناوری ما این سازوکار سرمایه گذاری رایج است، به طوری که 
سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به دولت چندبرابر بیشتر 
است و این حضور پررنگ، متضمن و مقدمه ای بر ظهور یک 

نتیجه سازگار با نیاز جامعه خواهد بود.«
در ادامه این مراسم، مجید نیلی احمدآبادی مدیر مرکز نوآوری 
دیروز  »تا  تهران گفت:  دانشگاه  فنی  دانشکده های  پردیس 
بیشترین شغل دانشجویان در صنعت بود اما امروزه مشتریان 

خروجی دانشگاه ها بازار کار دانش بنیان است.«

به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، اقتصاد دانشگاه در 
زمانه ای قرار دارد که مرز بین دانشگاه و شرکت های بزرگ و 
صنعت در حال کمرنگ شدن است. به همین منظور امکان 
دو  تخصصه بودن با طرح جهاد و انتخاب آزاد 15 واحد توسط 
دانشجویان از فعالیت هایی است که در این حوزه انجام شده 
دانشجویی،  شاداب  محیط  »ایجاد  کرد:  اضافه  نیلی  است. 
پردیس های  هماهنگی  امکان  و  پیشرفته  زیرساخت های 
مختلف از دیگر مسائلی است که باید نوآوری در ارتباط با 

صنعت را شکل دهد.«
دانشگاه  فنی  دانشکده های  پردیس  نوآوری  مرکز  روی  کار 
تهران از دو سال پیش آغاز شد و اکنون مجموعه ای از تیم های 
استارت آپی که از چند سال گذشته کارشان را در دانشگاه 
سرمایه گذاری  مرحله های  به  اکنون  و  کرده اند  آغاز  تهران 
رسیده اند، در این مرکز گرد هم آمده اند. این مرکز نوآوری با 
هدف تحقق پیوستار آموزش، پژوهش و فناوری و قرار گرفتن 
در مدار دانشگاه خالق، کارآفرین و پژوهش محور ایجاد شده 
است. مرکز اصلی با 3400 متر مساحت در دانشکده مهندسی 
مکانیک راه اندازی می شود که به گفته ناصر سلطانی، رئیس 
دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تهران، به طور قطع در ایران 

بی نظیر و در جهان کم نظیر خواهد بود.

پاویون ملی ایران در نمایشگاه 
صنعت تجهیزات پزشکی تایلند 

پاویون ملی ایران در نمایشگاه صنعت تجهیزات پزشکی تایلند 
تعامالت  مرکز  حمایت  با   )Medical Fair Thailand(
بین المللی معاونت علمی و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی 
و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 20 تا 22 شهریورماه 

سال جاری برپا می شود.
این نمایشگاه بزرگ ترین و پیشروترین نمایشگاه آسیا در حوزه 
صنعت تجهیزات پزشکی به شمار می رود که به صورت دوساالنه 
برگزار می شود. در این نمایشگاه شرکت های مختلف کوچک، 

متوسط و بزرگ به معرفی محصوالت خود می پردازند.
مرکز تعامالت بین المللی معاونت علمی و فناوری، صندوق نوآوری 
و شکوفایی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با هدف 
کمک به صادرات محصوالت دانش بنیان ساخت ایران و ایجاد و 
تقویت برندهای ایرانی در حوزه تجهیزات پزشکی در نظر دارد 
برای حضور شرکت های دانش بنیان برتر داخلی، اقدام به برپایی 
پاویون ملی ایران در نمایشگاه صنعت تجهیزات پزشکی تایلند 
کنند. عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به آدرس 

http://tesc.ir/event/4534 مراجعه کنند.

اعطای تسهیالت در پارک پردیس
نشست مشترک صندوق توسعه فناوری های نوین با شرکت های 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  پردیس  فناوری  پارک  عضو 
جمهوری در خصوص ایجاد خط اعتباری ویژه برای اعطای وام 

و تسهیالت با شرایط مناسب برگزار شد.
مالی شرکت های  تامین  نظام  در  تسهیل  و  تسریع  منظور  به 
لزوم  و  مستقیم  عملیات  حجم  کاهش  و  فناور  و  دانش بنیان 
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توسعه  صندوق  شکوفایی،  و  نوآوری  صندوق  برون سپاری 
فناوری های نوین خط اعتباری بالغ بر 1400 میلیارد ریال از 
صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت می کند تا با شرایط مناسب 
و منعطف، نسبت به تخصیص اعتبار اخذ شده به شرکت های 

دانش بنیان و فناور اقدام کند.
از آن جا که شرکت های عضو خانواده پارک فناوری پردیس در 
اولویت دریافت خدمات مالی از صندوق توسعه فناوری های نوین 
هستند، نشست مشترکی با آن ها در محل سالن همایش های 
میرامینی،  روح اهلل  سید  شد.  برگزار  پردیس  فناوری  پارک 
نشست  این  در  نوین،  فناوری های  توسعه  صندوق  مدیرعامل 
مشترک با نمایندگان شرکت های دانش بنیان گفت: »صندوق 
توسعه فناوری های نوین با ارائه تضامین خود به صندوق نوآوری 
و شکوفایی، خط اعتباری فوق را دریافت کرده است و از این 
پس نسبت به انتخاب شرکت های خوش حساب و فناور، ارزیابی و 
نظارت، تعیین مصوبه و عاملیت مالی در چارچوب شرایط ابالغی 

از سوی صندوق نوآوری وشکوفایی اقدام می کند.« 
شرکت های فناور و دانش بنیان با اولویت عضویت در پارک فناوری 
www. پردیس می توانند با مراجعه به سامانه صندوق در وبسایت

htdf.ir ضمن ثبت نام و تکمیل مدارک، از سایر شرایط وام و 
تسهیالت اعطایی مطلع شوند.

توانمندی فناورانه ایران پلی 
مستحکم برای تعامل با جهان 

دیپو مونه، وزیر آموزش عالی بنگالدش، مهمان سورنا ستاری شد 
تا درباره محورهای همکاری علمی و فناورانه دو کشور بحث و 

گفت وگو شود.
وزیر آموزش عالی بنگالدش در این دیدار به تمایل همکاری با 
ایران به ویژه در حوزه دانشی اشاره کرد و گفت: »کشور ایران 
عالوه بر فرهنگ عمیق و پیشینه خوبی که در تاریخ دارد، امروز 
در عرصه فناوری نیز پیشرفت های قابل توجهی برخوردار است.«

وی از تالش ارزشمند ایران برای دست یافتن به پیشرفت های 
علمی و فناورانه گفت و ادامه داد: »من اعتقاد دارم در حوزه تبادل 
به  نمی تواند  تحریمی  هیچ  علمی  همکاری های  و  دانش بنیان 

همکاری دو کشور آسیب بزند.«
حوزه  در  بنگالدش  زیرساخت های  از  همچنین  مونه  خانم 
همکاری  برای  محوری  عنوان  به  دانشگاه ها  و  زیست فناوری 
دو کشور یاد کرد و گفت: »در حوزه خوداتکایی بنگالدش نیز 
گام های زیادی برداشته و اکنون عالوه بر دانشگاه ها، مراکز علمی 
و فناوری از توانمندی خوبی در حوزه زیست فناوری برخوردارند. 
این زیرساخت ها می توانند محور خوبی برای توسعه همکاری های 

دو کشور باشند.«
وزیر آموزش عالی بنگالدش با بیان این که حوزه های اولویت دار 
مهم بسیاری وجود دارد که راه برای تعامل در این حوزه ها هموار 
است، ادامه داد: »ما پشتیبان پروژه های همکاری بین دو کشور 
به کمک  را  راه  این  بتوانیم  که  است  مهم  این  و  بود  خواهیم 

تعامل های بیشتر هموار کنیم.«
ستاری نیز در این دیدار از عزم ایران برای تعامل علمی و فناورانه 
با جهان گفت و ادامه داد: »ما برای همکاری در حوزه های علمی و 

فناورانه آماده هستیم. توانمندی های علمی و فناورانه ایران به ویژه 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها پلی مستحکم است که 

تدوام این تعامل را تضمین می کند.«
به گفته معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، مهم ترین رسالت 
نهادهای دولتی دو کشور فراهم کردن زیرساخت های الزم تعامل 
میان فناوران، سرمایه گذارها و دیگر بخش های اثرگذار دو کشور با 
یکدیگر است و ایفای نقش زیرساختی دولت ها، ارتباط اثرگذار و 

آسان بر بستر این پل را ممکن می کند.
در این دیدار مقدمات تعامل میان دو کشور و گسترش همکاری ها 
بر مبنای ایجاد ارتباط میان نمایندگان دو کشور زمینه  چینی شد 
تا بر مبنای توافقات صورت گرفته میان نمایندگان، چارچوب و 

سازوکار همکاری ها مشخص شود.

ایران الگوی دیگر کشورهای 
در مسیر توسعه

آدامو آدامو، وزیر آموزش نیجریه، با سورنا ستاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری دیدار و گفت وگو کرد.

وزیر آموزش نیجریه با اشاره به انقالب اسالمی ایران به عنوان یک 
تحول افتخارآفرین ایران و الگویی ارزنده برای دیگر کشورها گفت: 
»ایران توانسته است پس از انقالب اسالمی به پیشرفت های علمی 
و فناوری قابل توجهی دست پیدا کند. این پیشرفت ها بسیار ارزنده 
و افتخارآفرین است و الگویی مناسب برای دیگر کشورها به شمار 
می رود. این توانمندی ایران که با استقالل و ایستادگی حاصل 
شده، به کشورهای در مسیر توسعه انگیزه می بخشد و عزمشان 
را برای تالش بیشتر و رسیدن به پیشرفت تقویت می کند. در 
این راه همکاری و تعامل علمی و فناورانه با ایران به ویژه در حوزه 

فناوری های پیشرفته این روند را سرعت می بخشد.«
وی با بیان این که بخش قابل توجهی از ظرفیت های نیجریه در 
حوزه نفتی است، فناوری های حوزه نفت و پتروشیمی را یکی از 
حوزه هایی دانست که می تواند در تعامل ایران و نیجریه شکوفا 
به  آفریقا  عمده کشورهای  »توجه  کرد:  ابراز  آدامو  آقای  شود. 
با  است  توانسته  کشور  این  چراکه  است،  ایران  توانمندی های 
ایستادگی،  و  استقالل  کمک  به  محدودیت ها  و  تحریم  وجود 
همچنین  و  فناوری  دانش،  حوزه  در  مطلوبی  پیشرفت های 
اقتصادی برسد. بنابراین آماده هستیم تا در حوزه های گوناگون 

فناوری، همکاری خود با ایران را گسترش دهیم.«
ستاری محقق شدن زیست بوم مشترک همکاری های فناورانه 
ایران و دیگر کشورها را به کمک فعاالن دانشی و فناوری ممکن 
دانست و گفت: »تعامل میان کشورها از مسیر سرمایه گذاران، 
فعاالن دانش بنیان و استارت آپی عبور می کند و دولت ها باید با 
کمک به ایجاد پارک های علم و فناوری، کارخانه های نوآوری، 
مراکز رشد، شتابدهنده ها و بسترهای تبادل دانش و فناوری به 
صورت مشترک این مسیر را هموار و برای عبور قطار تعامل های 

علمی و فناوری، ریل گذاری کنند.«

فعالیت های نوآورانه و فناوری های 
فرهنگی در کشور ارتقا می یابد

ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و بنگاه 
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رسانه ای سرمایه گذاری آخرین خبر تفاهمنامه ای را به منظور ایجاد 
بستر رسانه ای مناسب جهت پرورش ایده های نو و محصوالت 

نوآورانه در حوزه کسب وکارهای خالق در کشور امضا کردند. 
کمک به ارتقای فعالیت های نوآورانه و فناوری های فرهنگی در 
کشور، معرفی محصوالت و شرکت های خالق در قالب حامی 
رسانه ای در بستر آخرین خبر، شناسایی و معرفی شرکت های 
خالق و محصوالت آن ها در کشور، ایجاد زمینه مناسب جهت 
افزایش اعتماد عمومی به استفاده از صنایع خالق و معرفی افراد 
و محصوالت و شرکت های خالق به جامعه از جمله محورهای 

مطرح شده در این تفاهمنامه است. 
همچنین افزایش روحیه ارزش آفرینی در جامعه و ارتقای اقتصاد 
خالق با معرفی مجموعه های موفق در کشور، توسعه مخاطبان 
وسیع  اطالع رسانی  و  خالق  شرکت های  زیست بوم  برنامه 
رویدادهای مرتبط با فناوری های فرهنگی و خالق از دیگر مباحث 

تعریف شده در این تفاهمنامه است. 
در این نشست که با حضور سید محمدحسین سجادی نیری دبیر 
ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز، سید علی علوی مدیر 
بنگاه رسانه ای سرمایه گذاری آخرین خبر، سید مصطفی مکارم 
مدیرعامل شتابدهنده فردوسی و سایر نمایندگان طرفین برگزار 
شد، دو مجموعه به ظرفیت فعالیت های خود در حوزه صنایع 
خالق و فرهنگی پرداختند و زمینه های امکان همکاری مشترک 
فی مابین در راستای توسعه و ترویج صنایع خالق و فرهنگی و 
حمایت از شرکت های خالق در راستای برنامه توسعه زیست بوم 

شرکت های خالق را بررسی کردند. 

پیشرفت کشور نیازمند ارتباط زیست بوم 
کارآفرینی و نوآوری ایران با جهان است

از  جمعی  میزبان  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
نمایندگان وزراتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور در نشست 
بین المللی  علمی  روابط  جامع  سند  اجرایی سازی  مشترک 
جمهوری اسالمی ایران شد تا در آن تعامالت کشور در عرصه 
بین المللی علم و فناوری، بر اساس یک راهبرد جامع و شفاف 

بررسی و ارزیابی شود.
ستاری در این نشست از نقش هماهنگ کننده معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری برای تسهیل و توسعه روابط علمی 
و فناوری در عرصه بین المللی کشور گفت و ادامه داد: »ارتباط 
فضای علمی و فناوری کشور با محیط پیرامونی متضمن ادامه 
است.  عرصه  این  در  کشور  پیشرفت  به  رو  حرکت  و  حیات 
دیگر  زیست بوم   با  بتواند  باید  نوآوری  و  کارآفرینی  زیست بوم 
کشورها ارتباط داشته باشد تا توسعه زاینده و فزاینده دانش و 

نوآوری رنگ واقعیت بگیرد.«
ستاری همچنین بر اهمیت یک فضای سالم و ایمن برای تعامل 
علمی و فناوری در عرصه بین الملل تاکید کرد و گفت: »این 
ارتباط باید به گونه ای باشد که فواید و مزایا به معایب و آسیب ها 

برتری یابد.«
وی همچنین ارائه برخی از آمارهای اغراق آمیز و ناصحیح مهاجرت 
کشور را یکی از آسیب های جدی در فضای علم و فناوری کشور 
دانست و ابراز کرد: »باید آگاهی داشته باشیم و بدانیم که عدد 

دقیق مهاجرتمان چه میزان است؛ فضای مهاجرت باید به طور 
دقیق و مستمر رصد شود و در اختیار داشتن بانک اطالعاتی از 
چند و چون این آمارها، فضای سالمی را برای ما فراهم می آورد 
تا تصویری شفاف از فضای مهاجرت کشور به نهادهای مرتبط 

ارائه دهیم.«
در بخش دیگری از این نشست، علی مرتضی بیرنگ، رئیس مرکز 
تعامالت بین المللی علم و فناوری، از وظیفه تحقق بخشیدن و 
اجرایی ساختن مفاد سند جامع روابط علمی بین المللی گفت 
ادامه داد: »هماهنگی، پیشنهاد ضوابط، دریافت نقشه راه و  و 
ایجاد سازوکارها جزو مهم ترین کارهایی بوده است که در یک ماه 
گذشته توسط این مرکز به عنوان دبیرخانه اجرایی سازی سند در 

تعامل با سایر دستگاه ها انجام شد.«
به گفته بیرنگ در روزهای پایانی سال 97، چارچوب اجرایی برای 
این سند تدوین، تنظیم و به دستگاه های مختلف ارسال شد تا 
راهکارها و برنامه هایشان را در حوزه توسعه روابط بین المللی ارائه 

دهند.
وی همچنین به نقش معاونت علمی و فناوری در هماهنگی بین 
دستگاه ها اشاره کرد و گفت: »پیگیری و هماهنگی های الزم، 
تدوین نقشه راه و ارائه گزارش جامع از وضع موجود و تدوین 
راهبردهای آتی در تعامل نزدیک با ستاد راهبری اجرای نقشه 
جامع علمی کشور، در دستور کار معاونت علمی و فناوری است.«

مهدی الیاسی، معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، نیز در این نشست از اهمیت وجود 
یک برنامه دقیق گفت و اظهار کرد: »این نشست ها فرصتی فراهم 
می کند تا با گفت وگوی روشن و هدفمند، هر دستگاهی بداند که 
برای توسعه تعامالت علمی و فناوری در حوزه بین الملل در آینده 

چه برنامه هایی را باید در دستور کار قرار دهد.«
نمایندگان  و  وزارتخانه ها  معاونان  از  تن   13 نشست  این  در 
دستگاه های اجرایی، برنامه ها و راهبردهای دستگاه مربوطه را برای 

توسعه تعامالت بین المللی در حوزه علمی و فناوری ارائه کردند.
»وجود سازوکار مناسب جذب دانشجویان«، »شبکه سازی برای 
متخصصین و فناوران خارجی«، »ایجاد شبکه بین ایرانیان خارج 
شبکه های  ظرفیت  از  بیشتر  استفاده  و  سازمان ها  و  کشور  از 
اجتماعی برای نشان دادن دستاوردهای ایران«، »بهره برداری از 
ظرفیت سفارتخانه ها، رایزنی های فرهنگی و سایر نهادهای فعال در 
عرصه بین المللی برای توسعه هوشمند روابط علمی بین المللی« و 
همچنین »اعزام رایزنان فناوری به کشورهای هدف«، از مهم ترین 

برنامه  و محورهای طرح شده در این نشست بود.

بنیاد ملی نخبگان هرگز 
برچسب زنی نخبگی ندارد

مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد نخبگان استان ایالم با حضور 
معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان، رئیس دانشگاه 
ایالم  استان  محققان  و  دانشگاهیان  مدیران،  از  و جمعی  ایالم 
برگزار شد. در این مراسم محمدصالح ترکستانی، معاون توسعه  و 
 مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به اهداف و رسالت های 
کالن این نهاد، بر استفاده نظام مند و عملی از نخبگان برای حل 
مسائل جامعه و به خصوص عبور از تنگناهای مالی و اقتصادی 
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تاکید کرد. وی با بیان این که توسعه کارآفرینی و ایجاد رقابت 
سالم مسیر برون رفت کشور از مشکالت است، افزود: »اجتماع 
نخبگانی می تواند و باید اکوسیستم کارآفرینی را ایجاد کند و با 
این اقدام نه تنها بسیاری از مشکالت موجود را رفع می کند بلکه 
داشت.«  فرهنگ خواهد  این  توسعه  در  نیز  باالیی  تاثیرگذاری 
ترکستانی بروز و ظهور نخبه نماها را یکی از چالش  های اصلی 
باید  نخبه گزینی  و  نخبه  شناسی  »فرایند  داد:  ادامه  و  برشمرد 
به درستی طی شود و بر اثرگذاری، توان و قابلیت های افراد تاکید 
شود تا ضمن اشاعه نخبگی، از بروز نخبه نماها پیشگیری شود.« 
معاون توسعه  و  مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان با بیان این که 
بنیاد ملی نخبگان هرگز برچسب زنی نخبگی ندارد، اظهار داشت: 
»نخبگی واژه ای مترادف با خدمت رسانی و مسئولیت پذیری در 
راستای توسعه کشور است.« مژگان صالحی پور، رئیس جدید بنیاد 
نخبگان استان ایالم، نیز با اشاره به ماموریت های بنیاد نخبگان 
استان، تصریح کرد: »بنیاد نخبگان استان در دوره جدید تعامل 
بیشتر با دانشگاه ها، مراکز علمی و دستگاه های اجرایی در راستای 
اجرای فعالیت ها و برنامه های مصوب را در دستور کار خود قرار 
داده است.« وی با اشاره به ظرفیت شورای علمی در بنیاد نخبگان، 
بر همکاری و تعامل شورای علمی بنیاد نخبگان با مدیریت کالن 
استان در راستای تشکیل کارگروه های تخصصی و حل معضالت 
استان تاکید کرد و اظهار داشت: »با همکاری و مساعدت این 
نهادها می توان گام های موثری در راستای توسعه استان برداشت.«

140هزار نفر در شرکت های 
دانش بنیان به کار گرفته  شدند

سیدمحمد صاحبکار خراسانی رئیس مرکز شرکت ها و موسسات 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، میزان تعداد 
نیروی انسانی جذب شده در شرکت های تایید شده دانش بنیان تا 

پایان سال گذشته را 140 هزار نفر اعالم کرد.
علمی  معاونت  دانش بنیان  شرکت های  ارزیابی  کارگروه  دبیر 
همچنین گفت: »با توجه به اهمیت موضوع اشتغال زایی برای 
تا  شده  تایید  دانش بنیان  شرکت های  کشور  در  جوان  نیروی 
پایان سال گذشته توانسته اند 140 هزار نفر را جذب کنند که به 
تفکیک این تعداد در شرکت های دانش بنیان تولیدی 125 هزار 

نفر و در شرکت های دانش بنیان نوپا 15 هزار نفر بوده است.«
افزود:  فناوری  مطالعات  پژوهشکده  علمی  هیئت  عضو 
تایید شدند  پایان سال گذشته  تا  »تعداد 4050 شرکت 
تولیدی  دانش بنیان  شرکت های  تعداد  تفکیک  به  که 
نوپا  دانش بنیان  تعداد شرکت های  و  بوده  2400 شرکت 
بیان کرد:  ادامه  بوده است.« صاحبکار در  1650 شرکت 
»36 درصد شرکت های متقاضی دانش بنیان شدن شرایط 
الزم را برای تایید داشته اند و 63 درصد از این شرکت ها 
و  ارزیابی  آیین نامه  مطابق  نداشتن شرایط الزم  دلیل  به 
تشخیص شرکت های دانش بنیان مصوب کارگروه ارزیابی 
دانش بنیان،  موسسات  و  شرکت ها  صالحیت  تشخیص  و 
مورد تایید قرار نگرفته اند. رشد تعداد شرکت های مشمول 
استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان 
در  شرکت   4050 به   92 سال  در  شرکت   55 تعداد  از 

انتهای سال 1397 رسیده است. الزم به ذکر است تعداد 
شرکت های دانش بنیان در سال های 93، 94، 95 و 96 به 
ترتیب 1484، 2320، 3000 و 3338 شرکت بوده است.« 

رئیس بنیاد نخبگان استان 
اصفهان منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر سورنا ستاری، رئیس بنیاد ملی نخبگان، 
رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان منصوب شد.

در متن حکم دکتر ستاری خطاب به دکتر منصور شریعتی آمده 
است: »نظر به ضرورت تمهید و تسهیل شکوفایی و ثمربخشی 
نخبگان عزیز در استان اصفهان و ایجاد و تقویت همفکری و 
همکاری میان نخبگان و مسؤالن آن استان و با توجه به مراتب 
علمی، تعهد و کارآمدی که از آن برخوردارید، جنابعالی را به مدت 
سه سال به عنوان رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان منصوب 

می نمایم.
شایسته است، با اتکال به خداوند متعال، در چارچوب اساسنامه 
اداره نخبگان استان و  بنیاد ملی نخبگان، آیین نامه تاسیس و 
مصوبات هیئت امنای بنیاد و با بهره مندی از مشاورت نخبگان 
و صاحبان استعدادهای برتر در سطوح مختلف، به هماهنگی امور 
مربوط به نخبگان و کمک به شناسایی و شکوفایی استعدادهای 
برتر و پشتیبانی از تالش های ذی قیمت آنان با استفاده بهینه از 
توانمندی های گسترده و ارزشمند استان همت گمارید. بدیهی 
است استاندار محترم و روسا و مدیران محترم دانشگاه ها و مراکز 
علمی، فرهنگی و صنعتی استان همکاری شایسته را با جنابعالی 
مبذول خواهند داشت. توفیق جنابعالی را در انجام این مسؤلیت 
خطیر از خداوند متعال خواستارم. شایان ذکر است، بدین وسیله از 
زحمات سرکار خانم حق جوی جوانمرد و خدمات ارزنده ایشان در 

دوران تصدی مسئولیت، کمال تشکر به عمل می آید.«

نخستین مدرسه تابستانه 
بین المللی زیست فناوری

ســتاد توســعه زیســت فناوری معاونــت علمــی، نخســتین 
بــا  را  زیســت فناوری  بین المللــی  تابســتانه  مدرســه 
ــت و دانشــگاه  ــن صنع ــاط بیشــتر بی ــدف ایجــاد ارتب ه

برگــزار می کنــد.
ــت فناوری  ــعه زیس ــتاد توس ــر س ــی، دبی ــی قانع مصطف
ــاره  ــوری، درب ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
ایــن مدرســه کــه در شــهریورماه برگــزار می شــود، 
گفــت: »محورهــای اصلــی ایــن مدرســه، شــامل ذخائــر 
ژنتیکــی و زیســت بانــک، کشــاورزی و دامپزشــکی، 
رایانــش زیســتی، واکســن، صنعــت ســاخت و تجهیــزات 

و اقتصــاد زیســتی می شــود.«
ــور  ــا حض ــه ب ــن مدرس ــه ای ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ســابقه  بــا  صنعتگــران  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــرد:  ــوان ک ــود، عن ــزار می ش ــت فناوری برگ ــوزه زیس ح
»در ایــن مدرســه اســاتید و صنعتگــران برجســته حــوزه 
روش هــای  می شــوند.  معرفــی  نیــز  زیســت فناوری 
تجاری ســازی محصــوالت فناورانــه و روش هــای تســهیل 
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تبدیــل ایــده بــه محصــول نیــز بــه پژوهشــگران و 
فارغ التحصیــالن ارائــه خواهــد شــد.«

50 بسته کارآفرینی گیاهان 
دارویی تهیه شد

سنتی  طب  و  دارویی  گیاهان  فناوری  و  علوم  توسعه  ستاد 
معاونت علمی و فناوری برای حمایت و هدایت فرایند اشتغال 
تدوین  به  اقدام  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  دانش آموختگان 

بسته های کارآفرینی گیاهان دارویی کرده است.
نهضت تولید و مصرف گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و فراگیر 
شدن طب سنتی در کانون حمایت و برنامه ریزی مدیران اقتصادی 
- اجتماعی و حوزه سالمت کشور و نیز جامعه قرار گرفته است. 
فناوری گیاهان دارویی  البته شکل گیری ستاد توسعه علوم و 
و طب سنتی معاونت علمی و فناوری و به دنبال آن طراحی 
و اجرای سند راهبردی توسعه صنعت گیاهان دارویی و اقبال 
عمومی از مصرف این گیاهان و داروهای مرتبط موید آن است. 
ظرفیت و نرخ اشتغال زایی این صنعت در ابعاد تولیدی، فرآوری، 
با توجه به ظرفیت های  انبارداری، بسته بندی، توزیع و فروش 

جهانی آن بسیار گسترده است.
ســازماندهی نشــدن مشــاغل و نبــود اســتاندارد ســرمایه گذاری 
در ایــن صنعــت، ســتاد را بــر آن داشــت تــا در نخســتین گام 
ــگان  ــتغال دانش آموخت ــد اش ــت فراین ــت و هدای ــرای حمای ب
کشــاورزی و منابــع طبیعــی و شفاف ســازی ســودآوری 
آن بــرای ســرمایه گــذاران اقــدام بــه تدویــن بســته های 
ــوی  ــته ها محت ــن بس ــد. ای ــی کن ــان داروی ــی گیاه کارآفرین
داده هــای واقعــی از فراینــد تولیــد اقتصــادی و مصــرف، شــرح 
ــانی و  ــروی انس ــادی، نی ــازده اقتص ــازار، ب ــناخت ب ــغل، ش ش
ــوزه  ــن ح ــی در ای ــد و کارآفرین ــت تولی ــال مدیری ــه اجم ب
ــق  ــی از آن را طب ــود ناش ــرمایه گذاری و س ــوه س ــت و نح اس
ــد  ــدام می توان ــن اق فرمول هــای اقتصــادی نشــان می دهــد. ای
گامــی در راســتای گســترش اشــتغال مولــد، مصــرف داخلــی 
و توســعه بازرگانــی داخلــی و بین المللــی محصــوالت گیاهــان 
ــر  ــای بک ــتفاده از ظرفیت ه ــا اس ــد و ب ــران باش ــی ای داروی
بخش هــای کشــاورزی و ســالمت اجتماعــی و کاهــش عــوارض 
جانبــی جســمی و روحــی داروهــای شــیمیایی، روحیــه طراوت 
و شــادابی در جامعــه ایــران را ارتقــا دهــد. البتــه ایــن شــرایط 
در تســریع رونــد پیشــرفت اقتصــاد کالن ایــران موثــر اســت. 
در حــال حاضــر 50 بســته کارآفرینــی گیاهــان دارویــی تهیــه 
ــا همــکاری مرکــز آمــوزش  شــده اســت کــه 40 بســته آن ب

عالــی امــام خمینــی)ره( منتشــر شــده اســت.

هشت قلم داروی پیوسته رهش برای 
نخستین بار در کشور تولید شد

ــه  ــق ب ــی موف ــان داخل ــور، محقق ــتین بار در کش ــرای نخس ب
ــت  ــا خصوصی ــش ب ــته ره ــرص پیوس ــم ق ــت قل ــد هش تولی
آزادســازی تدریجــی در بــدن شــدند. داروی هــای تولیدشــده با 
عنــوان »قرص هــای خوراکــی پیوســته رهــش« بــرای درمــان 
بیمــاری صــرع بــه کار می رونــد کــه ضمــن قطــع وابســتگی، 

بیمــاران را از عــوارض طاقت فرســای دارو در امــان نــگاه 
ــی دارد.  م

ــا  ــی، ب ــق داروی ــان موف ــدف درم ــه ه ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
اســتفاده از روش »پیوســته رهــش« رســاندن غلظــت مناســبی 
از دارو بــه محــل مناســب اســت، بــه  نحــوی  کــه بیشــترین اثــر 

درمانــی و کمتریــن ســمیت حاصــل شــود.
ــا  ــا ب ــان داروســازی ره ــن اســاس شــرکت دانش بنی ــر همی ب
ــه  حــال بیــش  ــا ب ــی ت ــر تولیــد فرآورده هــای داروی تمرکــز ب
از 120 قلــم از انــواع قرص هــا، قطره هــای چشــمی، کپســول، 
پمــاد، ژل، اســپری بینــی، شــربت سوسپانســیون، آمپــول و... 
تولیــد کــرده اســت. موضــوع مهــم و ویــژه در رونــد تولیــدات 
ــواع قرص هــای خوراکــی  ایــن شــرکت دانش بنیــان، تولیــد ان
بــا عنــوان »پیوســته رهــش« اســت تــا بتوانــد ضمــن کمتــر 
ــبی از  ــت مناس ــاران، غلظ ــی دارو در بیم ــرات جانب ــردن اث ک
دارو را بــه بیمــار برســاند.  بــه گفتــه غالمرضــا اخــوان فریــد، 
ــا  ــن داروه ــد ای ــا، تولی ــان ره ــرکت دانش بنی ــل ش مدیرعام
ــی ارزی  ــور صرفه جوی ــرای کش ــون دالر ب ــالیانه 30 میلی س

معــادل 120 میلیــارد تومــان خواهــد داشــت. 

تجربیات کارآفرینان برتر 
مستندسازی شد

پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
زندگینامه کارآفرینان برتر حوزه فناوری را در قالب کتاب هایی 
با عنوان »از دانش به ثروت« منتشر کرد. یکی از اقدامات پارک 
فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 
زمینه معرفی کارآفرینان برتر، مستندسازی زندگی این افراد در 
قالب تهیه کتاب است. این کتاب ها به نوعی سرگذشت نامه هایی 
واقعی و زنده هستند که در اختیار شرکت های نوپا و کسانی که 
قصد ورود و نقش آفرینی در زیست بوم نوآوری و فناوری کشور را 
دارند، قرار می گیرند. همچنین چالش ها و نکات مطرح شده در 
این کتاب، برای نهادهای سیاستگذار و اجرایی حوزه علم، فناوری 

و نوآوری نیز مفید است.
در مقدمه این کتاب ها آمده است: داستان موفقیت جوانان ایرانی 
داستان جوانان پرتحرکی است که آرزوی فتح قله را دارند. دفتر 
امور پژوهش و فناوری پارک پردیس معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، با پرداختن به سرگذشت جوانان موفق ایرانی 
استارت آپی  برای جوانان و شرکت های  سعی دارد چراغ راهی 
روشن کند تا آن ها را با مسیر پر پیچ و خم و ناهموار موفقیت آشنا 
سازد. مرور سرگذشت عبرت انگیز و درس آموز این نخبگان، مرور 
پستی و بلندی مسیری است که جوانان کارآفرین و شرکت های 
دانش بنیان نوپا، خواسته یا ناخواسته به آن دچار خواهند شد. 
کتاب های منتشر شده در حکم راهنمایی با تجربه، با دانش و در 
عین حال جوانی است که در طی طریق کردن و رسیدن جوانان به 
موفقیت، حکم کیمیا دارد. تاکنون دو نسخه از این کتاب با عنوان 
»از دانش به ثروت« به چاپ رسیده است که سرنوشت جوانان 
موفقی چون »مهدی توحیدیان مدیرعامل شرکت فراطیف پویا« 
و »بابک رضایی و رضا رفیعی مدیران شرکت ایرانیان بانژ« در آن 

به رشته تحریر درآمده است.
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افزایش 10 تا 60  درصدی 
جوایز تحصیلی سال 98

نخبگان،  ملی  بنیاد  آینده سازان  ن  معاو ساالریه،  حسن 
نخبگانی  اجتماع  از  بیشتر  حمایت  ت  ضرور به  اشاره  با 
از  تعدادی  به  »بنیاد هرساله  ر، گفت:  خاصه مستعدان برت
دانشجویان مستعد تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی، 
اعتبارهایی را برای تسهیل حرکت و رشد آنان در مسیر 
آموزش، پژوهش، فناوری و فرهنگ اعطا می کند. هدایت 
تخصصی  زمینه های  در  تحصیلی  مستعد  دانشجویان 
نخبگانی  فعالیت  از  پشتیبانی  خود،  علمی  فعالیت های 
دانشجویی در سطح موسسه های کشور، رفع موانع پیشرفت 
روند  و همچنین طراحی  دانشجویی  نخبگانی  اجتماعات 
رشد تدریجی و پیوسته دانشجویان مستعد تحصیلی در 
مسیر نخبگی، از مهم ترین اهداف اعطای جوایز تحصیلی 

به دانشجویان مستعد برتر است.«
نخبگانی  اجتماع  تعیین کننده  نقش  به  اشاره  با  ساالریه 
تولید«  »رونق  در  خاصه  کشور،  ی  اقتصاد توسعه  در 
محصوالت دانش بنیان و تحقق شعار سال، حمایت بیشتر 
از مستعدان  برتر را یکی از اولویت های بنیاد ملی نخبگان 
اخیر  سال های  »در  داد:  ادامه  و  نست  دا جاری  سال  در 
بنیاد ملی  با توجه به محدویت های بودجه ای، تسهیالت 
نخبگان تغییر چندانی نداشت اما در سال جاری با توجه 
دانشجویان  پژوهشی  و  تحصیلی  ینه های  هز باالرفتن  به 
دکتر  موافقت  با  مستعدان  برتر  تحصیلی  جوایز  مستعد، 

سورنا ستاری، از 10 تا 60 درصد افزایش یافت.«
»در  کرد:  تصریح  نخبگان  ملی  بنیاد  ازان  آینده س معاون 
مسئله محور  هسته  در  شرکت  عتبار  »ا راستا  همین 
و   50 ترتیب  به  دانشجویی  راتبه  و  انه«  فناور پژوهشی/ 
است.  یافته  افزایش  متاهل  دانشجویان  برای  درصد   30
و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  انشجویان  د برای  همچنین 
به  خارجی«  علمی  مجامع  در  شرکت  ر  »اعتبا دکترا، 
شبکه  تسهیالت  از  استفاده  »اعتبار  و  ل  ریا میلیون   60

آزمایشگاهی« به 20 میلیون ریال رسید.«
معاون آینده سازان بنیاد ملی نخبگان در پایان با اشاره به 
به مستعدان   اعطایی  قابل  توجه تسهیالت فرهنگی  رشد 
برتر در همه مقاطع، از افزایش هدیه ازدواج به 50 میلیون 
ریال و افزایش 60 درصدی ودیعه اجاره مسکن خبر داد.

رئیس بنیاد نخبگان استان 
کردستان منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر سورنا ستاری، رئیس بنیاد نخبگان 
استان کردستان منصوب شد. در متن حکم دکتر ستاری خطاب 
به دکتر قربان علی صادقی آمده است: »نظر به ضرورت تمهید و 
تسهیل شکوفایی و ثمربخشی نخبگان عزیز در استان کردستان، 
ایجاد و تقویت همفکری و همکاری میان نخبگان و مسئوالن 
آن استان و با توجه به مراتب علمی، تعهد و کارآمدی که از 
آن برخوردارید، جنابعالی را به عنوان رئیس بنیاد نخبگان استان 

کردستان منصوب می نمایم. شایسته است، با اتکال به خداوند 
آیین نامه  نخبگان،  ملی  بنیاد  اساسنامه  وب  چارچ در  متعال 
تاسیس و اداره نخبگان استان و مصوبات هیئت امنای بنیاد و 
با بهره مندی از مشاورت نخبگان و صاحبان استعدادهای برتر در 
سطوح مختلف، به هماهنگی امور مربوط به نخبگان و کمک به 
شناسایی و شکوفایی استعدادهای برتر و پشتیبانی از تالش های 
و  گسترده  توانمندی های  از  بهینه  استفاده  با  آنان  ذی قیمت 
محترم  استاندار  است  بدیهی  گمارید.  همت  استان  ارزشمند 
و روسا و مدیران محترم دانشگاه ها و مراکز علمی، فرهنگی و 
صنعتی استان همکاری شایسته را با جنابعالی مبذول خواهند 
داشت. توفیق جنابعالی را در انجام این مسئولیت خطیر از خداوند 

متعال خواستارم.
شایان ذکر است، بدین وسیله از زحمات جناب آقای دکتر رحمت 
صادقی و خدمات ارزنده ایشان در دوران تصدی مسئولیت، کمال 

تشکر به عمل می آید.«

کاهش 27 درصدی دانشجویان ایرانی 
در دانشگاه های ایاالت متحده امریکا

درخواست های  تعداد  امریکا،  مهاجرت  اداره  گزارش  اساس  بر 
پذیرش دانشجویان ایرانی در دانشگاه های ایاالت متحده امریکا، 
27 درصد کاهش یافته است. تعداد درخواست پذیرش دوره های 
تحصیالت تکمیلی دانشجویان ایرانی در دانشگاه های امریکا در 
سال تحصیلی 2015، 3220 درخواست بود که این عدد در سال 

2016 به 2650 درخواست رسیده است.
همچنین در سال 2017 این درخواست ها به 2200 عدد رسیده 
است که این رقم کاهش محسوسی یافته است. بر همین اساس، 
درخواست های پذیرش در دانشگاه های ایاالت متحده امریکا از 

پاییز 2017 تا پاییز 2018، 27 درصد کاهش داشته است.
متحده  ایاالت  دانشگاه های  در  پذیرش  این کاهش درخواست 
امریکا تنها به ایران اختصاص ندارد بلکه درخواست های پذیرش 
دانشجویان کشورهای عضو اتحادیه اروپا 13 درصد، عربستان 
صعودی 6 درصد، ژاپن 6 درصد و سایر کشورها نیز 4 درصد 

نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

تولید مصالح ساختمانی برای مناطق 
سیل زده بر پایه ماسه بادی بررسی شد

با بازدید دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش 
و محیط زیست معاونت علمی و فناوری از مناطق سیل زده، امکان 
تولید مصالح ساختمانی برای مناطق خسارت دیده منطقه بر پایه 
ماسه بادی در محدوده عرصه های تحت پوشش سیالب بررسی 

شد. 
حاشیه  سیل زده  مناطق  از  ستاد  این  دبیر  بازدید  اساس  بر 
رودخانه های کرخه و کارون امکان، نحوه اقدام و مساعدت های 
خوزستان  استان  ذیربط  مسئوالن  با  مرتبط  فناورانه  و  علمی 

بررسی و تصمیمات الزم اخذ شد. 
بازدید از مناطق استقرار هموطنان سیل زده در منطقه حمیدیه و 
سوسنگرد و امکان تامین آب شرب و بهداشتی با ارسال بسته های 
بحران تصفیه آب و امکان تولید مصالح ساختمانی برای مناطق 
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خسارت دیده منطقه بر پایه ماسه بادی در محدوده عرصه های 
تحت پوشش سیالب از جمله اقداماتی بود که در این سفر بررسی 

شد. 
همچنیــن برگــزاری ســه جلســه بــا معاونــت پژوهــش و 
فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی جنــدی شــاپور و رئیس 
ــات  ــواع اقدام ــن ان ــرای تعیی ــتان ب ــگان اس ــاد نخب بنی
ــب  ــرایط مناس ــاد ش ــت ایج ــترک در جه ــه مش فناوران
بهداشــتی در مناطــق اســتقرار، تامیــن آب شــرب، نحــوه 
مشــارکت ســتاد در مدیریــت ســیالب فعلــی و احتمالــی 
ــازه های  ــرای س ــکان اج ــه و ام ــیه کرخ ــدی در حاش بع
مربوطــه )فیــوز پــالک و کانال هــای انتقــال( در ســواحل 
ــای اراضــی کشــاورزی تحــت  ــکان احی ــا و ام رودخانه ه
ســیالب منطقــه نیــز از دیگــر اقداماتــی بــود کــه در ایــن 

ســفر بررســی شــد. 

چتر بیمه تکمیلی برای خالقان 
و فناوران گسترده شد

در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور با همکاری 
پارک فناوری پردیس معاونت علمی و بیمه دانا، اعضای شبکه 
 14 شنبه  روز  پایان  تا  می توانند  کشور  سراسر  در  نوآوری 
اردیبهشت ماه جاری نسبت به ثبت نام و بهره مندی از خدمات 
بیمه تکمیلی سال 99-98 اقدام کنند. مزایای این خدمت پوشش 
جامع خدمات درمانی بیمه بدون محدودیت تعداد پرسنل، ارائه 
تحت  و  متفاوت  بودجه های  و  برای سلیقه  سه سطح خدمت 

پوشش قرار دادن والدین بیمه شدگان اصلی است. 
ارائه تخفیفات ویژه در حق بیمه های هر طرح برای شرکت های 
دانش بنیان به موجب انعقاد قرارداد تجمیعی، نرخ حق بیمه از 
طریق این طرح به میزان قابل توجهی در مقایسه با سایر بیمه های 

درمان که برای شرکت ها ارائه می شود، کاهش یافته است.
ج  طرح  و   92000 ب  طرح   ،105000 الف  طرح  بیمه  حق 
76500 تومان به ازای هر نفر در یک ماه است که در صورت 

پرداخت نقدی مشمول 10 درصد تخفیف می شود.
که  است  آمده  خدمت  این  از  بهره مندی  عمومی  شرایط  در 
شرکت های عضو پارک های فناوری، دانش بنیان و خالق، پس از 
ثبت نام در شبکه نوآوری تهران می توانند به صورت برخط تقاضای 
ثبت نام و دریافت خدمات بیمه تکمیلی را برای خود و اعضای 
خانواده شان داشته باشند. همچنین افراد صرفا با داشتن بیمه گر 
پایه )تامین اجتماعی یا خدمات درمانی( می توانند اقدام به ثبت نام 

بیمه درمان تکمیلی کنند. 
در بخش دیگر این شرایط نیز تاکید شده که هر شرکت می تواند 
اعضای  و  تمام وقت خود  قراردادی  یا  پیمانی  کارکنان رسمی، 
خانواده شان )شامل همسر، فرزندان، پدر و مادر بیمه شده اصلی( 
را ثبت نام کند و کلیه شرکت هایی که متقاضی این طرح هستند، 
موظفند حداقل 50 درصد اعضای پرسنل لیست بیمه تامین 

اجتماعی خود را جهت بیمه تکمیلی معرفی کنند.
متقاضیان باید از طریق کلیک روی لینک ثبت نام در صفحه اصلی 
سایت شبکه نوآوری تهران )http://tinet.ir( وارد سامانه ثبت نام 
بیمه شوند. )تذکر: چنانچه شرکت عضو شبکه نوآوری تهران 

)tinet( نیست، ابتدا باید در این سامانه به صورت شخص حقوقی 
عضو شود و از طریق لینک عضویت در سامانه تینت اقدام شود.( 

بستر تجمیع فرصت های کارآموزی 
برای فناوران، دانش بنیان ها و 

استارت آپ ها فراهم شد
جشنواره کارآموزی صدف با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری و توسط موسسه دانشکار و 
با حضور بیش از 300 شرکت فناور، دانش بنیان و استارت آپ 
25 اردیبهشت تا 5 خرداد برگزار می شود. این جشنواره در چهار 
استان تهران، البرز، اصفهان و یزد برگزار می شود و بیش از300 
شرکت آمادگی خود را برای حضور در این جشنواره و تعریف 

فرصت های کارآموزی اعالم کرده اند. 
دانشجویان و فارغ التحصیالنی که مایل به گذراندن دوره 
و  تجربه  کسب  برای  غیررسمی(  یا  )رسمی  کارآموزی 
انجام  رزومه،  تکمیل  از  پس  می توانند  هستند،  مهارت 
آزمون های شخصیت شناسی و مشاهده فیلم های آموزشی 
کارآموزی،  و  شغلی  مصاحبه های  در  موفقیت  برای  ویژه 
رزومه  فرصت ها  این  برای  شده  مشخص  زمانی  بازه  در 
فروردین   20( کارفرمایان  ثبت نام  کنند.   ارسال  را  خود 
 20( کارآموزی  فرصت های  ثبت  اردیبهشت(،   15 تا 
فروردین تا 20 اردیبهشت(، نمایش فرصت های کارآموزی 
اردیبهشت(،   20( فارغ التحصیالن  و  دانشجویان  برای 
ارسال رزومه برای شرکت ها )25  امکان  آغاز جشنواره و 
اردیبهشت تا 5 خرداد(، بررسی رزومه ها توسط شرکت ها 
افراد  کارآموزی  شروع  و  خرداد(   15 تا  اردیبهشت   25(
مراحل  جمله  از  ترتیب  به  تیرماه(  اواخر  )از  شده  تایید 

اجرای این جشنواره است. 

ایران میزبان نخستین مجمع 
نوآوری آسیا و اقیانوسیه شد

علی مرتضی بیرنگ، رئیس مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری 
معاونت علمی، در نشست خبری هشتمین نمایشگاه بین المللی 
نوآوری و فناوری )اینوتکس 2019(، بیان کرد: »نخستین مجمع 
نوآوری آسیا و اقیانوسیه 20 تا 22 خردادماه سال جاری همزمان 
)اینوتکس  فناوری  و  نوآوری  بین المللی  نمایشگاه  با هشتمین 

2019( برگزار می شود.«
وی افزود: »سال گذشته ایران پیشنهاد برگزاری مجمع نوآوری 
آسیا  اقتصادی  اجتماعی  کمیسیون  به  را  اقیانوسیه  و  آسیا 
و اقیانوسیه سازمان ملل متحد موسوم به اسکاپ ارائه کرد. با 
پذیرش درخواست کشورمان، نخستین دوره این مجمع، امسال 
20 تا 22 خردادماه سال جاری در تهران با میزبانی مشترک 
سازمان ملل )اسکاپ( و جمهوری اسالمی ایران )معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری( برگزار می شود.«
به گفته بیرنگ، این مجمع بین المللی برای اولین بار و با ابتکار 
عمل کشورمان با همکاری کمیسیون اجتماعی اقتصادی آسیا 
و اقیانوسیه سازمان ملل متحد )اسکاپ( برگزار می شود. اسکاپ 
با هدف تقویت مشارکت جهانی برای تحقق توسعه پایدار علم، 
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سازمان  اجتماعی  و  اقتصادی  شورای  ذیل  نوآوری،  و  فناوری 
ملل متحد )اکوسوک( شکل گرفته است.وی همچنین تصریح 
کرد: »طبق مصوبه دومین کمیته نوآوری و فناوری اسکاپ در 
سال 2018 در بانکوک، برگزاری نخستین مجمع نوآوری آسیا و 

اقیانوسیه به میزبانی ایران به تایید اعضا رسید.«
در ادامه این نشست، سید احمدرضا عالیی طباطبایی مدیرکل 
دفتر تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و دبیر اجرایی نخستین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه نیز با 
اشاره به جزئیات برگزاری این مجمع در ایران، گفت: »این رویداد 
بزرگ همزمان با نمایشگاه اینوتکس 2019 با حضور تصمیم گیران 
عالی رتبه بین المللی از 63 کشور عضو اسکاپ برگزار می شود. 
اسکاپ شامل 53 کشور عضو در منطقه آسیا و اقیانوسیه است 
که 9 کشور دیگر هم اعضای وابسته به آن هستند. برخی از این 
کشورها شامل مالزی، استرالیا، چین، کره جنوبی، هندوستان، 

فرانسه، ژاپن، هلند و نیوزلند می شود.«
به گفته عالیی طباطبایی، تمام وزرای مرتبط با حوزه علم، فناوری 
و نوآوری کشورهای عضو با دعوت نامه مشترک معاون علمی و 
روسای 20  و  اسکاپ  اجرایی  کل  دبیر  رئیس جمهور،  فناوری 
سازمان بین المللی مهم و مرتبط به این مجمع دعوت شده اند و 
هزینه های برگزاری این برنامه، مشترکا توسط اسکاپ و کشورمان 

پرداخت خواهد شد.
دبیر اجرایی نخستین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه در ادامه 
عنوان کرد: »در پایان این مجمع، از شبکه استارت آپی آسیا و 
اقیانوسیه که به ابتکار ایران و توسط بازیگران اصلی اکوسیستم 
نوآوری و استارت آپی کشور در حال ایجاد است، رونمایی خواهد 

شد.«

36 سرفصل مشاوره رایگان در 
اختیار دانش بنیان ها قرار گرفت

مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان، 
خدمات مشاوره رایگان در سرفصل های بیمه ای و مالیاتی، عمومی 
و مدیریت، حقوقی و مالکیت فکری، ارزیابی و توسعه محصول، 
توسعه و بازار فروش، صادرات و واردات و توسعه فنی ارائه می کند. 
در سرفصل مشاوره بیمه ای و مالیاتی محورهای مشاوره بیمه 
تامین اجتماعی، مشاوره مالیاتی، هیئت های حل اختالف بیمه 
تامین اجتماعی و هیئت های حل اختالف مالیاتی مطرح شده 
است.  در بخش مشاوره عمومی و مدیریت نیز محورهایی از 
جمله مشاوره ارجاع کار و معامالت دولتی )مناقصات(، مشاوره 
استراتژی و توسعه کسب وکار، مشاوره استقرار در مراکز رشد 
و پارک ها، مشاوره استقرار در فضاهای صنعتی و نیمه صنعتی 
با  ارتباط  و مدیریت  روابط عمومی  و مشاوره  تهران  استان 

مشتری مطرح می شود. 
همچنین موضوعاتی از جمله مشاوره روش های مذاکره با 
سرمایه گذار، مشاوره مدیریت و ساختار سازمانی، مشاوره 
و  بورس  به  ورود  مشاوره  آسیب شناسی،  و  انسانی  منابع 
دیگر  از  و سرمایه پذیری  مالی  تامین  مشاوره  و  فرابورس 
موضوعانی است که در حوزه مشاوره عمومی و مدیریت 

مورد توجه قرار گرفته است. 
در بخش حقوقی و مالکیت فکری محورهایی از جمله مشاوره 
بین المللی،  اختراع  ثبت  و دعاوی(، مشاوره  )قراردادها  حقوقی 
مشاوره ثبت عالئم تجاری، مشاوره جست و جو، تحلیل و استفاده 
از محتوای پتنت، مشاوره تخصصی قانون کار، مشاوره حقوق 

بین الملل و مشاوره حقوقی تبادل فناوری مورد تاکید است. 
در دسته ارزیابی و توسعه محصول نیز مشاوره طراحی صنعتی و 
بسته بندی محصوالت، مشاوره قیمت گذاری محصول و مشاوره 
اخذ پروانه بهداشتی ساخت مطرح شده است.  در بخش توسعه 
و بازار فروش عناوینی چون مشاوره بازاریابی دیجیتال، مشاوره 
بازاریابی  مشاوره  بازار،  تحقیقات  مشاوره  فروش،  و  بازاریابی 
قرار  توجه  مورد  بین الملل  بازار  تحقیقات  مشاوره  و  بین الملل 
گرفته است.  در دسته صادرات و واردات محورهایی با عناوین 
مشاوره گمرک و واردات، مشاوره بازرگانی بین المللی و فرایندهای 
صادرات، مشاوره استراتژی صادرات، مشاوره نقل و انتقال ارزی، 
مشاوره حمل ونقل بین الملل و مشاوره اصول و فنون مذاکرات 
و مکاتبات تجاری بین الملل مطرح است.  در حوزه توسعه فنی 
فناوری  محصوالت  فنی  توسعه  مشاوره  موضوع  نیز  محصول 
اطالعات و ارتباطات مطرح شده است. هر شرکت می تواند در 
یک سال از تعداد 25 جلسه مشاوره )به صورت حضوری یا تلفنی 
یا مجازی یا مکاتبه ای( و تا سقف 50 میلیون ریال استفاده کند. 
همچنین سقف استفاده از خدمات در هر یک از سرفصل های ذکر 
شده، حداکثر برابر با 10 جلسه تا سقف 20 میلیون ریال در هر 

سال است.
برای استفاده از هر یک از سرفصل های هیئت  حل اختالف نیز 
هر شرکت می تواند در سال دو مرتبه تا سقف 20 میلیون ریال 

درخواست خدمت کند.
برای ثبت درخواست و کسب اطالعات  عالقه مندان می توانند 

بیشتر به سایت http://bizservices.ir مراجعه کنند. 

مراکز علمی و فناوری یکی از نقاط 
اتکاء در مقابله با تحریم ها است

فناوری پردیس  پارک علم و  امنای  نهمین جلسه هیئت 
به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد. اسحاق 
جلسه  این  در  رئیس جمهوری،  اول  معاون  جهانگیری، 
شرکت های  و  پردیس  فناوری  و  علم  پارک  فعالیت های 
عضو آن را مثبت ارزیابی و بر لزوم تالش هر چه بیشتر 
مسئوالن پارک برای توسعه فعالیت های دانش بنیان تاکید 

کرد.
ظالمانه  و  یکجانبه  تحریم های  به  اشاره  با  همچنین  او 
امریکا علیه ملت ایران، از نیروی انسانی و نخبگان کشور 
به عنوان یکی از نقاط اتکا برای مقابله با تحریم ها یاد کرد 
فناوری، دانشگاه ها و مراکز علمی و  افزود: »پارک های  و 
فناوری کشور یکی از نقاط امید کشور هستند تا بتوانیم 
در مقابل فشارها مقاومت کرده و با اتکا به توان داخلی، 

نیازهای کشور را تامین کنیم.«
فناوری  و  علمی  معاون  از  رئیس جمهوری  اول  معاون 
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رئیس جمهوری خواست جلساتی را با اعضای هیئت امنای 
پارک علم و فناوری پردیس برگزار کند و ضمن بازتعریف 
شرکت های  و  پارک  جهت گیری  ماموریت ها،  و  برنامه ها 
دانش بنیان را به سمت فعالیت ها و طرح های نوین و بزرگ 
برنامه های  و  طرح ها  »اگر  کرد:  ابراز  وی  کنند.  هدایت 
بزرگی توسط پارک های علم و فناوری کشور تعریف شود 
و بخش  بانکی، شرکت های سرمایه گذاری  نظام  بی تردید 
نیاز  مورد  مالی  منابع  و  آمد  خواهند  کار  پای  خصوصی 

اجرای این طرح ها را تامین خواهند کرد. 
پارک های  به دغدغه  اشاره  با  رئیس جمهوری  اول  معاون 
علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان در خصوص بازار 
میلیون   80 بازاری  از  »ایران  افزود:  تولیدی  محصوالت 
نفری برخوردار است ضمن آن که اگر بتوانیم محصوالتی 
در  نیز  همسایه  بازار کشورهای  کنیم،  تولید  رقابت  قابل 
علمی  معاون  که  جلسه  این  در  بود.«  خواهد  ما  اختیار 
و فناوری رئیس جمهوری، استاندار تهران، رئیس دانشگاه 
حضور  نیز  پاسارگاد  بانک  مدیرعامل  و  شریف  صنعتی 
از  گزارشی  پردیس  فناوری  و  علم  پارک  رئیس  داشتند، 
یکسال  ظرف  عضو  شرکت های  و  پارک  این  فعالیت های 
میزان  درصد  این که 10  به  اشاره  با  وی  کرد.  ارائه  اخیر 
از  درصد   80 کشور،  فناوری  و  علم  پارک های  صادرات 
این  شاغالن  تعداد  کل  از  درصد   10 و  پارک ها  فروش 
پارک ها در اختیار پارک علم و فناوری پردیس قرار دارد 
 70 و  دانش بنیان  شرکت   305 حاضر  حال  »در  افزود: 

استارت آپ در پارک فناوری پردیس فعالیت دارند.«

رفع موانع و چالش های حوزه 
آب، محیط زیست و انرژی 

محیط  آب،  محور  چالش  و  تخصصی  رویداد  نخستین 
زیست و انرژی به منظور رفع مشکالت و چالش های حوزه 
آب، محیط زیست و انرژی در پژوهشکده علوم و فناوری 

انرژی شریف برگزار شد.
و  علمی  معاون  مشاور  حمیدزاده،  زینب  مراسم  این  در 
انرژی  بازار  طرح  مجری  و  جمهوری  ریاست  فناوری 
از  حمایت  و  انرژی  حوزه  استارت آپ های  »توسعه  گفت: 
کارآفرینان یکی از اصلی ترین اهداف برگزاری این رویداد 
روزهای  و  بود  کار خواهد  این پس شروع  از  تازه  و  بوده 
فناوری  و  نوآوری  مرکز  فعاالن  انتظار  در  پرکار  و  سخت 
آب، محیط زیست و انرژی است.« وی با اشاره به برگزاری 
چهار چالش در حوزه های مختلف گفت: »این چهار چالش 
مطرح شده جزو چالش های اصلی کشور در مقطع کنونی 
توسعه  چالش ها،  این  رفع  گریزناپذیر  حل  راه  و  است 
در حوزه  دانش بنیان  و شرکت های  استارت آپ ها  فعالیت 

انرژی است.«
در  مرکز  این  ایجاد  از  خوشنودی  ابراز  ضمن  حمیدزاده 
پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف اظهار کرد: »طبق 
در  زیست که  و محیط  انرژی  بهینه سازی  بازار  آیین نامه 

انرژی کشور تصویب  اسفندماه سال 96 در شورای عالی 
شده، وظیفه تدوین دستورالعمل ها به عهده معاونت علمی 
مرکز  با  و  است  گرفته  قرار  جمهوری  ریاست  فناوری  و 
نوآوری و فناوری و پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف 
سازوکار توسعه استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان در 

مکانیسم بازار تدوین خواهد شد.«
مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطرنشان 
کرد: »استفاده حداکثری از ظرفیت بانوان متخصص حوزه 

آب و انرژی در دستور کار این مرکز قرار گرفته است.«

برگزیدگان سومین دوره جایزه بین المللی 
مصطفی)ص( آبان ماه معرفی می شوند

جایزه  اجرایی  کارگروه  رئیس  عمرانی،  سیدعلی 
برگزاری  درباره  خبری  نشست  یک  در  مصطفی)ص(، 
»از  کرد:  تصریح  مصطفی)ص(،  جایزه  دوره  سومین 
امسال  آبان ماه   20 مصطفی)ص(،  جایزه  برگزیدگان 
نیز  حاضر  حال  در  شد.  خواهد  تقدیر  وحدت  تاالر  در 
مرحله  در  مصطفی)ص(  جایزه  دوره  سومین  نامزدهای 
برای  گروه  چهار  در  اثر   300 هستند.  بین المللی  داوری 
نامزد  اسالم  جهان  علمی  جوامع  سوی  از  دوره  سومین 
شده اند. در این دوره حوزه اقتصاد و بانکداری و ریاضیات 
در  دانشمندان  و  است  گرفته  قرار  نظر  مد  در جایزه  نیز 
چهار حوزه عمومی، فناوری زیستی، نانوفناوری و فناوری 

ارتباطات انتخاب می شوند.«
المصطفی)ص( که شامل  به گفته عمرانی، اعضای خادم 
381 عضو از 23 کشور هستند، مبلغی را به عنوان وقف در 
صندوق سرمایه گذاری و موقوفات جایزه مصطفی)ص( قرار 
داده اند. در حال حاضر کل سرمایه صندوق سرمایه گذاری 
 600 و  میلیارد   38 به  مصطفی)ص(  جایزه  موقوفات  و 
میلیون تومان رسیده که جوایز دو دوره گذشته را تامین 

کرده و جوایز این دوره نیز تامین شده است. 
ــتپ،  ــزاری نشســت اس ــه برگ ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــات  ــادل تجربی ــتپ )تب ــت اس ــن نشس ــت: »چهارمی گف
علــم و فنــاوری( در عمــان و پنجمیــن نشســت در 
ــن  ــد. در ای ــزار ش ــال 97 برگ ــتان در س ــی پاکس کراچ
کشــور   19 از  دانشــمند   64 بین المللــی  نشســت 
توانســتند دســتاوردهای خــود را در قالب هــای مختلــف 
ــزار  ــتان برگ ــی پاکس ــه در کراچ ــتپ ک ــت اس در نشس

ــد.« ــش بگذارن ــه نمای ــد، ب ش
رئیس کارگروه اجرایی جایزه مصطفی)ص( همچنین بیان 
برگزاری  حوزه  این  در  ما  اقدامات  از  دیگر  »یکی  کرد: 
سومین دوره )ایسا( است. ایسا با هدف ارائه دستاوردهای 
دانشمندان جهان اسالم به صنایع در کنار نشست استپ 
برگزار می شود که در سومین دوره، 14 شرکت از کشور 
و  داشتند  نشست حضور  این  در  مصر  و  ایران  پاکستان، 
نشست،  این  حاصل  کردند.  ارائه  را  خود  دستاوردهای 

انعقاد 10 تفاهمنامه همکاری بود.«
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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



خریدبیواسطهتجهیزاتپزشکی
نوید مرزنگی، بنیانگذار کاالطب سالمت، استارت آپ خود را در حوزه فروش آنالین تجهیزات 
پزشکی در شهر مهاباد راه انداخته است. او متولد 73 است و کارشناسی مهندسی پزشکی 

گرایش بیوالکتریک از دانشگاه آزاد اردبیل دارد. او می گوید: »من بعد از فارغ التحصیلی شرکتی 
را در حوزه توزیع تجهیزات پزشکی ثبت کرده بودم که در سایت وزارت بهداشت نیز ثبت شده 
است و نمایندگی شرکت های تامین کننده را در استان داشتیم و با مراکز درمانی و بیمارستان ها 

کار می کردیم. ولی متاسفانه بعد از تغییر و تحولی که در نظام سالمت ایجاد شد، اوضاع مالی 
بیمارستان ها به هم خورد. ما هم برای این که نمی توانستیم بدهی های خود را دریافت کنیم، متضرر 

شدیم. بعد از این اتفاق، به این فکر افتادیم که یک کسب وکار اینترنتی راه بیندازیم. ایده از 
ابتدای سال 97 شکل گرفت و از نیمه دوم سال به این نتیجه رسیدیم با توجه به اتباطاتی که در 
حوزه تجهیزات پزشکی داریم، می توانیم با پشتوانه این مزیت رقابتی به این بازار ورود کنیم.« 

آنچه در پی می آید گفت و گو با مرزنگی درباره این استارت آپ و سختی های مسیر آن است.

گفت و گو با نوید مرزنگی- صفحه126




