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گفت وگو با امیر عصاری
 مدیر استارت آپ »ژاکت«

استارت آپ »ژاِکت« شامل مجموعه ای از قالب ها و افزونه های آماده مخصوص 
سیستم مدیریت محتوای وردپرس است که کامال فارسی سازی و راست چین 

شده اند. کاربرانی که قصد دارند برای خود یک سایت شخصی، شرکتی، سازمانی 
یا فروشگاهی داشته باشند، می توانند وردپرس را رایگان دریافت کنند و در کمتر 

از چند دقیقه روی هاست و دامنه اختصاصی خود سایتشان را ایجاد کنند.
امیر عصاری مدیریت سایت این استارت آپ را بر عهده دارد. او 33 
سال سن دارد و در سال 1392 در مقطع کارشناسی رشته فناوری 

اطالعات، گرایش فناوری اطالعات فارغ التحصیل شده است.  
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ایــن روزهــا بــازار انتقــاد از دولــت داغ اســت و عام 
و خــاص، تــا هــر جا که صدایشــان شــنیده شــود، 
ــا و  ــد و ضعف ه ــاد می کنن ــر انتق از مســئوالن ام
ــان  ــت« در زب ــد. »دول خطاهایشــان را بازمی گوین
مــردم اختصــاص بــه قــوه مجریــه نــدارد. درســت 
اســت کــه مــا بیشــتر بــا ادارات دولتــی ســر و کار 
ــات  ــا تصمیم ــان ب ــی و کار و بارم ــم و زندگ داری
ــب  ــا در اغل ــت ام ــن اس ــت عجی ــرد دول و عملک
مــوارد ضعف هــا و اشــکاالت دیگــر نهادهــا را 
هــم - حتــی ضعف هــا و اشــکاالت قــوه قضائیــه و 
مقننــه را هــم - بــه حســاب دولــت می گذاریــم. 
بــه یــک تعبیــر، دولــت ســپر بــالی نظــام اســت و 
هــر تیــر و ترکــش نقــد یــا مالمــت و طعــن، حتی 
اگــر بــه دســت دیگران شــلیک شــده باشــند، اول 
ــف  ــی از وظای ــد. یک ــت می کن ــت اصاب ــه دول ب
ــش  ــد »پی ــپر باش ــه س ــت ک ــن اس ــت همی دول
همــه پیکان هــا«. از اقتضائــات مردم ســاالری هــم 
ــده پهــن داشــته  همیــن اســت کــه دولت هــا دن
باشــند و در شــنیدن نقدهــا و انتقادهــا تحمــل و 
تامــل خــود را بــاال ببرنــد. یکــی از عرصه هایــی که 
ــورد  ــاالر - در م ــام مردم س ــدار نظ ــوان اقت می ت
ــش  ــه نمای ــی - را ب ــاالر دین ــام مردم س ــا، نظ م
گذاشــت، همیــن داغ بــودن بــازار نقــد اســت کــه 
ــا از  ــرزد ی آحــاد جامعــه، بی آن کــه صدایشــان بل
عقوبتــی نگــران باشــند، باالتریــن مقــام اجرایی را 
مخاطــب قــرار دهنــد و بابــت اشــکاالت اقتصادی، 
سیاســی، اجتماعــی بازخواســتش کننــد. ســابقه 
دموکراســی در کشــور مــا طوالنی مــدت نیســت، 
ــام  ــتقرار نظ ــالمی و اس ــالب اس ــد از انق ــازه بع ت
ــه  ــه تجرب ــا ب ــه م ــت ک ــالمی اس ــوری اس جمه

دموکراســی رو آورده ایــم. از پــس دو هــزار و 
ــا هــر متــر  پانصــد ســال اســتبداد و ســلطنت، ب
ــوب  ــیر خ ــد، مس ــاب کنی ــه حس ــاری ک و معی
ــر مــردم طــی  و روشــنی را در حکومــت مــردم ب
ــه  ــه تجرب ــا ن ــالب م ــل از انق ــا قب ــم. ت کرده ای
پارلمــان داشــته ایم و نــه تفکیــک قــوا موضوعیتی 
ــدک دســتاورد مشــروطه را  ــا ان داشــته. پهلوی ه
ــال  ــد و عم ــس فرمایشــی کردن ــه مجل ــل ب تبدی
تاثیــر و نقــش مــردم را بــه هیــچ رســاندند. مــردم 
نه تنهــا حاکــم بــر سرنوشــت خــود نبودنــد بلکــه 
حتــی نمی توانســتند بــه مجلــس شــورا نماینــده 
بفرســتند و از نماینــده بخواهنــد تــا مطالباتشــان 
را پی گیــری کنــد. حتــی در همــان مجلــس 
ــر  ــر - حاض ــظ ظاه ــرای حف ــو ب ــی - ول فرمایش
نبودنــد تــن بــه قواعــد بــازی دموکراســی بدهنــد 
و از شــاه کــه هیــچ، الاقــل از دولــت ســوال 
کننــد. امــا طــی ایــن چهــار دهــه، مــا بــا آزمــون 
ــه  ــای بســیار در عرصــه مردم ســاالری ب و خطاه
جایــی رســیده ایم کــه نه تنهــا در منطقــه نظیــر 
ــه ایم  ــل مقایس ــورهایی قاب ــا کش ــه ب ــدارد، بلک ن
کــه عمــر دموکراسی شــان از دو قــرن می گــذرد. 
ــوز  ــه هن ــم ک ــی می کنی ــه ای زندگ ــا در منطق م
ــرای کشورشــان خــط و ربــط  شــاهان مســتبد ب
ــت،  ــهل اس ــه س ــان ک ــد. پارلم ــن می کنن تعیی
بعضــی از کشــورهای نفت خیــز منطقــه کمــاکان 
ــر شــاه  ــد و ام ــه ســر می برن ــی ب در عصــر جاهل
متــرادف امــر یــزدان اســت. ما امــا فراینــد انتخاب 
تمــام مســئوالن نظاممــان فراینــدی دموکراتیــک 
اســت و مــردم، مســتقیم و غیرمســتقیم، نه فقــط 
ــیر  ــاب مس ــه در انتخ ــئوالن ک ــاب مس در انتخ

له
قا
رم
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سیاســی و اجتماعــی نقــش ایفــا می کننــد. 
ــی  ــلم و قانون ــق مس ــس ح ــن مجل ــرای همی ب
ــت مشــکالت اقتصــادی،  ــه باب ــد ک خــود می بین
کابینــه یــا شــخص رئیس جمهــور را مــورد 
پرســش قــرار دهــد. امــا در ایــن میــان یــک نکته 
مهــم را نبایــد غافــل شــویم. مشــارکت سیاســی 
- اجتماعــی منحصــر بــه انتخابــات یــا پی گیــری 
مطالبــات مردمــی نیســت. البتــه کــه ایــن هــردو 
مهمنــد امــا رکــن دیگــر دموکراســی مســئولیت 
شــهروندی اســت. تکلیــف از مــا بــه صــرف 
کرده  ایــم  انتخــاب  رئیس جمهــوری  این کــه 
و از طریــق مجلــس مطالباتمــان را پی گیــری 
می کنیــم، ســاقط نمی شــود. نقــد قــدرت خیلــی 
مهــم اســت امــا نقــد بــار مســئولیت را از دوش ما 
برنمــی دارد. دموکراســی ایــن نیســت که مــا همه 
مســئولیت ها را بــه گــردن دولــت و مســئوالن امر 
بیندازیــم و خــود بــه ســراغ زندگــی برویــم. این جا 
یکــی از آســیب های جــدی کــه جامعــه را تهدیــد 
می کنــد، ایــن اســت کــه بــه جهــت داغــی بــازار 
نقــد، رفته رفتــه بــه موجــودات غرغرویــی تبدیــل 
شــویم و دائمــا از مســئوالن بــد بگوییــم. ضمــن 
ــرود،  ــر ب این کــه نقــد وقتــی از یــک حــدی باالت
تبدیــل بــه عــادت می شــود و تاثیــرش را از دســت 
ــر  ــی، بی اث ــه کن ــر دوا ک ــه ه ــادت ب ــد. ع می ده
ــم  ــود، ه ــد می ش ــاد نق ــد معت ــم منتق ــود. ه ش
ــت  ــت می شــود و حال مســئوالن پوستشــان کلف
ــد. خطــر جــدی ای  ــه خــود می گیرن بی تفــاوت ب
کــه در کمیــن جامعــه مــا نشســته، همین اســت 
کــه یــک طــرف را تبدیــل بــه موجــودات پرتوقــع 
غرغــرو کنــد، طــرف مقابــل هــم حساســیت خود 
را از دســت بدهــد. بــرای جلوگیــری از ایــن اتفــاق 
ــم و  ــاه ببری ــی پن ــای دین ــه آموزه ه ــه ب ــد ک بای
ــزه گــوش کنیــم کــه:  آن فرمایــش نبــوی را آوی
»کلکــم راع و کلکــم مســئول«. نه تنهــا بایــد ایــن 
اصــل مترقــی دینــی را آویــزه گــوش کنیــم،  بلکه 
بایــد آن را در زندگــی و کار و عرصــه اجتمــاع نیــز 
ــب  ــادی نامناس ــاع اقتص ــر اوض ــم. اگ ــاده کنی پی
اســت، البته کــه دولت مســئولیت ســنگینی دارد، 

امــا مــن و شــما هــم بــه انــدازه خــود مســئولیم و 
بایــد کــه در اصــالح امــور بکوشــیم. حتــی بایــد از 
خودمــان حساب کشــی کنیــم کــه بــرای اصــالح 
ــدار شــدن وضــع  ــا در پدی ــم ی ــه کرده ای ــر چ ام
موجــود چقــدر مقصریــم. حاســبوا انفســکم قبــل 
ــه  ــل ب ــادا تبدی ــت مب ــاد از دول ان تحاســبوا. انتق
رفــع مســئولیت از دیگــران شــود. نــه. ما هــم باید 
تــالش کنیــم و در بهبــود وضــع جامعه نقــش ایفا 
کنیــم. به خصــوص جامعــه دانشــگاهی - علمــی 
ــد و  ــد بکوش ــنگین تری دارد و بای ــئولیت س مس
ــد.  ــاری ده ــور از نابســامانی ها ی ــت را در عب دول
ــاز و کار  ــد س ــم بای ــت ه ــرف دول ــه از آن ط البت
ــم  ــردم را فراه ــری م حضــور و مشــارکت حداکث
ــچ دولتــی  ــن اســت کــه هی ــاورد. حقیقــت ای بی
ــام  ــه نظ ــی ک ــد از بحران های ــی نمی توان به تنهای
ســلطه برایــش درســت کــرده، عبــور کنــد. 
ــم  ــرع حک ــل و ش ــم عق ــد ه ــر بتوان ــی اگ حت
ــاورد  ــای کار بی ــه را پ ــاد جامع ــا آح ــد ت می کنن
و بــه یــاری مــردم بحــران را پشــت ســر بگــذارد. 
اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد، آن گاه همدلــی و اتحــاد 
ــی  ــد. زمان ــدا می کن هــم اســتحکام بیشــتری پی
ــر  ــبب خی ــود س ــدو ش ــم »ع ــم بگویی می توانی
ــد  ــت تهدی ــت و مل ــه دول ــر خــدا خواهــد« ک اگ
ــد و  ــت کنن ــه فرص ــل ب ــا را تبدی آمریکایی ه
ــی، کشــتی  ــدی از اقتصــاد مقاومت ــا بهره من ب
جمهــوری اســالمی را از ایــن دریــای متالطــم 
ــت  ــت و مل ــانند. دول ــن برس ــاحل ام ــه س ب
ــر دو نشــان  ــک تی ــا ی ــرک باشــند، ب ــر زی اگ
توطئــه  اوال  می زننــد.  نشــان  بلکــه صــد 
ــت  ــا موقعی ــد، ثانی ــی می کنن ــمن را خنث دش
ــاد  ــرای اتح ــد ب ــه می کنن ــده را بهان پیش آم
ــی  ــد بعض ــا می توانن ــئولیت پذیری. ایض و مس
مثــل  را  ناخوشــایند  و  زشــت  عادت هــای 
اســراف و تبذیــر و تنبلــی و ناامیدی و سســتی 
ــرای همیشــه  ــار ب ــه را یــک ب ــا از بیگان و تمن
ــته تر و  ــر و وارس ــد و پخته ت ــود دور کنن از خ
ــن و  ــده ای روش ــر وارد آین ــر و باتجربه ت آگاه ت

ــاءاهلل. ــوند. ان ش ــده بش امیدوارکنن
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ان ی نظایم ساخت ا�ی ن هواپ�ی �ی ره جدید�ت دداش�ت در�ب �ی

کوثر؛ داستان یک موفقیت
 سورنا ستاری

ــم  ــدر تصمی ــه پ ــی ک ــود زمان ــال 1368 ب س
گرفــت کــه اولیــن هواپیمــای نظامــی مافــوق 
ــال  ــک مث ــدی ی ــران را بســازد. گان صــوت ای
جالــب دارد، ابتــدا شــما را نادیــده می گیرنــد، 
بــه  ســپس  می خندنــد،  شــما  بــه  بعــد 
ــروز  ــما پی ــد ش ــد و بع ــه می کنن ــما حمل ش
ایــن داســتان مشــابه در هــر  می شــوید. 
ارتبــاط بــا ســاخت  موفقیتــی اســت. در 
ــدا  ــود. ابت ــه همیــن شــکل ب ــده هــم ب جنگن
ــده گرفتنــد،  ــروز موضــوع را نادی ماننــد ام
ــه  ــروع ب ــپس ش ــد و س ــخره کردن ــد مس بع
مبــارزه و ضربــه زدن بــرای توقــف کار کردنــد. 
ــل از  ــید قب ــرانجام رس ــه س ــش ب ــا آذرخ ام

ــد.  ــهادت برس ــه ش ــدر ب ــه پ این ک
 5-F آذرخــش  هواپیمــای  توســعه  مــدل 
بــود. حــال چــرا F-5، ایــن هوایپمــا عملکــرد 
فوق العــاده ای در جنــگ داشــت. قطعــا بهترین 

ــا  ــن هواپیم ــرواز ای ــین پ ــان و مهندس خلبان
فوق العــاده  رکوردهــای  بودنــد.  ایرانی هــا 
باعــث  ایــن هواپیمــا در جنــگ  پــروازی 
ــات  ــا در عملی ــن هواپیم ــود. ای ــاب آن ب انتخ
ــک  ــتیبانی نزدی ــا پش Close Air Support ی
ــی  ــک هوای ــای نزدی ــه در جنگ ه ــی، چ هوای
ــود.  ــاده ب ــی فوق الع ــات زمین ــه در عملی و چ
ــم  ــی توانســته بودی ــا حت ــن هواپیم ــا ای ــا ب م
 14-F ــان میگ هــای 25 عراقــی را کــه خلبان
ــته  ــا را توانس ــد از آن ه ــد فرون ــا چن ــا تنه م
ــم. در  ــرنگون کنی ــد، س ــاقط کنن ــد س بودن
عملیــات زمینــی در بــرد کوتــاه خلبانــان 
حماســه های  تبریــز  و  دزفــول  پایــگاه 
فراوانــی را درســت کــرده بودنــد. مثــال شــهید 
ــرواز  اردســتانی در یــک روز شــش ســورتی پ
عملیــات بمبــاران دشــمن را انجــام داده بــود 
ــیاری  ــان بس ــط خلبان ــا توس ــن رکورده و ای
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تکــرار شــده بــود. عــالوه بــر ایــن مهندســین 
ــر  ــی ب ــروی هوای ــاده ای در نی ــرواز فوق الع پ
ــاخت  ــد. س ــا کار می کردن ــن هواپیم روی ای
ــث  ــل باع ــا در داخ ــن هواپیم ــه ای ــر قطع ه
عملیاتــی کــردن بســیاری از هواپیماهــای 

زمین گیــر نیــروی هوایــی می شــد. 
ــور  ــت مان ــا و قابلی ــه بســیار زیب ــار بدن در کن
و  نزدیــک  در جنگ هــای  کــه  فوق العــاده 
هواپیماهــای  حتــی  هوایــی  تمرین هــای 
تامکــت مــا را بــا مشــکل مواجــه می ســاخت، 
ایــن هواپیمــا مشــکالت زیــادی هــم داشــت. 
از جملــه سیســتم رادار، اویونیــک و سیســتم 
ــک  ــا موش ــه تنه ــی ک ــیار ابتدای ــالح بس س
ــک های  ــا موش ــن هواپیم ــوای ای ــه ه ــوا ب ه
در  بــود.  قدیمــی  ســایدویندر  حرارتــی 
ــود  ــا وج ــن هواپیم ــری در ای ــع کامپیوت واق
نداشــت. عمــال هواپیمــای پــرواز شــب نبــود 
و رادار ضعیــف آن مشــکالت زیــادی را ایجــاد 
هواپیمــا  ایــن  پرتــاب  صندلــی  می کــرد. 
باعــث کشــته شــدن بســیاری از خلبانــان 
ــور  ــه ط ــد ب ــس بای ــود. پ ــده ب ــا ش ــوب م خ
کامــل ایــن سیســتم ها بــه روز می شــدند. 
ایــن  قطعــه  هــزار  ده هــا  ســاخت  کار 
هواپیمــا از ســال 1368 آغــاز شــد. مــن 
از ابتــدا در ایــن پــروژه درگیــر شــدم در 
ــگاه  ــی دانش ــجوی کارشناس ــه دانش ــی ک حال
ــا  ــال 68 ب ــت س ــا وضعی ــودم. ام ــریف ب ش
ــه  ــازه دو، س ــرد. ت ــرق می ک ــی ف ــاال خیل ح
ــته کارشناســی هوافضــا  ــه رش ــود ک ــالی ب س
راه انــدازی شــده  معتبــر  دانشــگاه های  در 
ــانی  ــروی انس ــکل نی ــدیدا مش ــا ش ــود و م ب
متخصــص داشــتیم. تعــداد معــدودی اســتاد 
صنعــت  می کردنــد.  کار  زمینــه  ایــن  در 
قطعه ســازی مــا پیشــرفته نبــود و هیــچ 
آشــنایی بــا اســتانداردهای بــاالی هوایــی 
و  پیچیــده  ســاخت  روش هــای  نداشــت. 
آلیاژهــای خــاص کــه در داخــل کشــور تولیــد 
نمی شــدند و مشــکالت تحریم هــا همگــی 

ــتند.  ــر داش ــروژه تاثی ــر روی پ ب
ــا  ــوآوری در دنی ــر از ن ــا هیــچ چیــزی باالت ام
وجــود نــدارد. بــه منظــور حــل موضــوع یــک 
 Test Pilot ــا ــی ی ــی آزمایش ــه خلبان مدرس
در جنــب کارخانجــات اوج کــه هواپیمــا را 
می ســاختند ایجــاد شــد. ریاســت این مدرســه 
بــه عهــده مرحــوم تیمســار صادق پــور بــود. او 
چهــره شناخته شــده ای بــرای آمریکایی هــا 
بــود. او اولیــن خلبــان تاریــخ بــود کــه پــرواز 
 3000 و  ســاعت   2000 ســاعت،   1000
ســاعت هواپیمــای F-5 را در آمریــکا بــه 
ــان  ــم خلب ــن معل ــود، بهتری ــانده ب ــت رس ثب
 5-F ــخ ــان تاری ــن خلبان ــار بهتری F-5 در کن
ــد.  ــراق آزاد شــده بودن ــازه از جنــگ ع ــه ت ک
برنامــه ایــن بــود کــه هــر مــاژول از قطعــات 
کــه ســاخته می شــد، بــر روی یــک هواپیمــای 
ســالم نصــب می شــود، توســط خلبانــان 
مــورد تســت عملــی و در شــرایط عملیاتــی و 
ســخت ترین مانورهــا قــرار می گرفــت. پــس از 
تســت عملــی قطعــات مجددا بــاز می شــدند و 
ــد.  ــرار می گرفتن ــای جــدی ق ــورد ارزیابی ه م
از جملــه تســت های مکانیکــی،X-RAY  و 

ــره.  غی
ــود کــه آذرخــش شــکل  ــن شــکل ب آری بدی
ــد  ــدر چن ــهادت پ ــش از ش ــا پی ــت و ت گرف
فرونــد عملیاتــی شــد. عــالوه بــر آن قطعــات 
ســاخته شــده بســیاری از پرنده هــای نیــروی 
ــم  ــه ای ه ــرد. کارخان ــی ک ــی را عملیات هوای
ــز شــد.  ــور هواپیمــا تجهی ــرای ســاخت موت ب
امــا آنچــه از آذرخــش باقــی مانــد چیــز 
ــس کار  ــا اعتمادبه نف ــه م ــود. او ب ــری ب دیگ
ــوق  ــای ماف ــاخت هواپیم ــر روی س ــردن ب ک
و  کــرد  ایجــاد  دانشــی  او  داد.  را  صــوت 
ــن  ــه ای ــه ب ــرد ک ــت ک ــانی تربی ــروی انس نی
بــاور رســیده بودنــد کــه هــر هواپیمایــی 
را می تواننــد بســازند. صنعــت هوایــی مــا 

ــت.  ــش اس ــر آذرخ ــون تفک مدی
ــروژه تاکنــون صدهــا خروجــی داشــته  ــن پ ای
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اســت کــه »کوثــر« تنهــا یکــی از خروجی هــای 
ــک هواپیمــای  ــا ی ــروز م ــه ام آن اســت. این ک
نظامــی را از ســر تــا دم بــه طــور کامــل 
ــزرگ اســت. امــا  می ســازیم، یــک دســتاورد ب
ــر ایــن اســت کــه مــا امــروز یــک  از آن مهم ت
ــم.  ــی می کنی ــا دم طراح ــر ت ــا را از س هواپیم
ــری،  ــتم ناوب ــد سیس ــای جدی ــن هواپیم در ای
ــر  ــتم کامپیوت ــش، سیس ــرل آت ــتم کنت سیس
هواپیمــا و اویونیــک کامــال بــا طراحــی بومــی 
اســت و تقریبــا مطابــق بــا هواپیماهــای نســل 
چهــارم اســت، موتــور هواپیمــا بــه طــور کامــل 
ــاب  ــی پرت ــود، صندل ــد می ش ــل تولی در داخ
قدیمــی بــا یــک صندلــی پرتــاب کامــال 
ــاال کــه بیــش از دو هــزار  ــا دقــت ب ــه روز و ب ب
قطعــه پیچیــده دارد، تعویــض شــده و قابلیــت 
مانوردهــی بهبــود داده شــده اســت. کاری کــه 
همیــن االن در آمریــکا بــر روی هواپیمــای 
F،15-F-16  و F-18 انجــام می شــود. آری 
ــاد داد کــه مدل هــای بومــی  ــا ی ــه م جنــگ ب
ــی داشــته باشــیم.  ــاع هوای ــرای دف خــود را ب
نمی کردنــد  فکــر  هیــچ گاه  آمریکایی هــا 
ــوان  ــه عن ــت ب ــا از هواپیمــای تامک ــه م ک
ــروی  ــم و نی ــره ببری ــی به ــای هوای آواکس ه
ــروی  ــر نی ــال در براب ــت س ــا هش ــی م هوای
نیــروی  کنــد.  ایســتادگی  عــراق  هوایــی 
ــار نســل  ــگ چه ــراق در طــول جن ــی ع هوای
ــا میگ هــای  هواپیمــا را عــوض کــرد. ابتــدا ب
19، 21 و ســوخو 17 و هواپیماهــای توپولــف 
انتهــای  در  و  کردنــد  شــرکت  جنــگ  در 
ــگ-  ــای می ــرفته ترین هواپیماه ــگ پیش جن
29، ســوخو- 24، میــراژ F1 را در اختیــار 
داشــتند. امــا چیــزی کــه نداشــتند نــوآوری و 
ابتــکار بــود کــه ایــن مهــم در هنــگام ســختی 
ــاع  ــچ گاه دف ــخ هی ــد. تاری ــی می کن خودنمای
هوایــی جزیــره خــارک را فرامــوش نمی کنــد. 
ــراق  ــوش ع ــر گ ــارک در زی ــتحکم خ دژ مس
ــرد  ــادر می ک ــت ص ــگ نف ــی جن ــا روز پایان ت
و در اطــراف ایــن جزیــره الشــه ده هــا فرونــد 

هواپیمــا و هلیکوپتــر عراقــی وجــود دارد. 
تاریــخ هیــچ گاه حماســه خلبانــان پایــگاه 
فرامــوش  جنــگ  ابتــدای  در  را  دزفــول 
زمینــی  نیــروی  نبــود  در  کــه  نمی کنــد 
چگونــه بــا مسلســل هواپیمــای F-5 ســربازان 
ــرای  ــر ب ــه آخ ــا لحظ ــد و ت ــی را می زدن عراق

ــد.  ــهید دادن ــگاه ش ــن پای ــظ ای حف
یــادگاران  از  یکــی  تنهــا  »کوثــر«  آری 
ــرای  ــی ب ــدل بوم ــک م ــت. ی ــش اس آذرخ
یــک هواپیمــای دفــاع هوایــی کــه بســیاری از 
ــاند.  ــا را می پوش ــی م ــاع هوای ــای دف ضعف ه
ــی  ــاع هوای ــای دف ــا هواپیم ــا نه تنه ــال م ح
ــا  ــه هواپیم ــه هرچ ــازیم، بلک ــود را می س خ
ــز  ــالح روز مجه ــوژی و س ــه تکنول ــم ب داری
ده هــا  پــروژه  ایــن  دســتاورد  می کنیــم. 
ــر جــوان  ــزاران نف ــا ه ــان ب شــرکت دانش بنی
ــن  ــد ای ــش تولی ــه دان ــت ک ــص اس متخص
محصــوالت را دارنــد. بیــش از 85 درصــد 
شــرکت های  در  هواپیمــا  ایــن  قطعــات 
ایــن  و  می گــردد  تولیــد  دانش بنیــان 
شــرکت ها هــر روز طرح هــای جدیــدی را 
ــد.  ــه می دهن ــوالت ارائ ــعه محص ــرای توس ب
امــروز مدیریــت دفــاع کشــور بــه ایــن نتیجــه 
رســیده اســت کــه خــودش نبایــد چیــزی را 
تولیــد کنــد. بلکــه بایــد پروژه هــا را راهبــری 
ــن  ــان در ای ــن جوان ــه ای ــذارد ک ــد و بگ نمای
ــود را نشــان  ــکار خ ــوآوری و ابت شــرکت ها، ن
دهنــد و باعــث خلــق محصــوالت تــازه شــوند. 
و در پایــان، داســتان هــر موفقیتــی ایــن اســت. 
ــه  ــد ب ــد، بع ــده می گیرن ــما را نادی ــدا ش ابت
ــه  ــما حمل ــه ش ــپس ب ــد، س ــما می خندن ش
می کننــد و پــس از آن شــما پیــروز می شــوید. 
ــه  ــی و کلی ــر حاتم ــه امی ــت را ب ــن موفقی ای
ــا  ــمند و خصوص ــروژه ارزش ــن پ ــران ای مدی
کلیــه شــرکت های دانش بنیــان درگیــر در 
ایــن پــروژه تبریــک گفتــه و امیــدوارم شــاهد 
موفقیت هــای بیــش از پیــش کشــور در ایــن 

ــه باشــیم. زمین
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زمان ما فرار از مدرسه جرم نبود، فضیلت بود. 
هر کسی پای فرار و کفش مناسب برای دویدن 
داشت، یا از کنار دربان مدرسه قسر درمی رفت 
طرف  آن  و  باال  می رفت  می گرفت  را  دیوار  یا 
را مشتی کودن  ما  ناظم ها  فرود می آمد.  دیوار 
پیشانی شان  روی  که  می دانستند  آنارسیست 
اشتباه  ولی  شد  نخواهند  چیزی  نوشته 
می کردند چون بین فرارکنندگان، دانش آموزان 
درس خوانی دیده می شدند که بعدها مهندس و 
استاد دانشگاه شدند منتها  نویسنده و  دکتر و 
هیچ کدام از گروه دانش آموزان گریزپای گروه 
ما نمی توانستند خود را با قوانین، آداب و عادات 
اما  نمی گویم  را  خودم  بدهند.  تطبیق  مدرسه 
فرار  نقشه  طراحی  استاد  که  بودند  نفر  چند 
حساب  به  ممتازی  شاگردان  آن قدر  اما  بودند 
می آمدند که در نوبت امتحانات نهایی برگه شان 
حکم طال داشت؛ اگر کسی می توانست با تقلب 
بود،  گفته  شانسش  شود  مسلط  برگه شان  به 
چون دیدن نصف آن ورقه امتحانی می توانست 

به معنی قبولی در امتحان پیش رو باشد.
از  واقعی  آمار  یک  با  و  می شد  پیدا  کسی  اگر 
فرار  میزان  مختلف،  نسل های  دانش آموزان 
می شد  مشخص  می کرد،  تدوین  را  مدرسه  از 

دنیای  از  گریز  معنای  به  لزوما  فرار  انگیزه 
فرارکنندگان  گاهی  است،  نبوده  دانش  و  علم 
برای  انگیزه های دیگری داشتند که  ناخودآگاه 
می شد.  شمرده  قبول  قابل  و  محترم  خودشان 
به معماری مدارس نگاه کنید. این در و دیوار 
و سقف های  حفاظ دار  پنجره های  آن  با  خشن 
فلزی  فنس های  و  باریک  راهروهای  و  کوتاه 
محیطی ساخته بودند که کسی رغبت نداشت 
بکند.  آن ها  با  هم جواری  را خرج  زیادی  زمان 
استنلی  فلزی  تمام  غالف  فیلم  نمی دانم 
یک  فیلم  ابتدای  نه؛  یا  دیده اید  را  کوبریک 
تالش  دارد  امریکایی  خشن  کله خر  نظامی 
موجود  مشتی  بدبخت  سربازهای  از  می کند 
فرمان پذیر مستحیل در سیستم نظامی بسازد، 
به خاطر همین از تراشیدن موی سرشان شروع 
از آن ها  انواع روش های مستبدانه  با  و  می کند 
تعدادی جوان ماشینی می سازد که بتوانند در 
جنگ به وظایف خود به نحو احسن عمل کنند. 
آن صحنه تراشیدن موی سر ابتدای فیلم من را 
بیشتر از هر چیزی یاد ناظم ها و مدیران مدارس 
خودمان می اندازد، چون آن ها نیز بچه ها را به 
صف می کردند و با موزرهای مستعمل مویشان 
زمان  می تراشیدند.  ته  از  دیگران  جلوی  را 
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تاثیر  تحت  دانش آموزان  تا  نبود  الزم  زیادی 
خشونت معماری و رفتار نامناسب کادر آموزشی 
چیزی  آن  لزوما  مدرسه  که  شوند  شیرفهم 
نیست که رویایش را در سر می پروراندند. آدم از 
پادگان انتظار چنین چیزی دارد ولی از مدرسه 
این موقعیت طبیعی است دانش آموزان  نه . در 
فرار از مدرسه را به نشستن پشت نیمکت های 
چوبی ترجیح بدهند. ضمن این که اگر هم فرار 
نمی کردند روند آموزش در مدرسه بعد از یکی 
چوب  فرمود:  می آورد.  ستوهشان  به  سال  دو 
مکتب  به  جمعه  محبتی/  زمزمه  بود  ار  معلم 
آورد طفل گریزپای را. محبت کاری می کند که 
آدم ها با جان و دل کاری را انجام بدهند یا برای 
رسیدن به هدفی برنامه ریزی کنند. منظورم از 
محبت لزوما خوش رفتاری نیست، در کانتکس 
زمین  کردن  هموار  می تواند  محبت  مدرسه 
علم آموزی باشد. همین امروز بروید و مدرسه ها 
مردم  بچه های  آیا  کنید  قضاوت  و  ببینید  را 
می توانند با آرامش روحی طالب علم باشند؟ آیا 
این مدارس با این روش تدریس و مفاد درسی 
فارابی  و  بوعلی  می توانند  مدیریتی  سیستم  و 
جامعه  تحویل  میرزاخانی  و  حسابی  و  رازی  و 
بدهند؟ نظام آموزشی مهم است، مهم تر از هر 
نظر  این  از  شاید  بکنید.  را  فکرش  که  چیزی 
برخی بزرگان اعتقاد دارند پست وزارت آموزش 
و پرورش در دولت مهم ترین و استراتژیک ترین 
آدم  یک  اختیار  در  می تواند  که  است  پستی 
فردای  باالخره  نمی گویند،  هم  بد  بگیرد.  قرار 
کشور پشت نیمکت های امروز ساخته می شود. 
باید  داریم  سر  در  علمی  توسعه  رویای  اگر  ما 
حواسمان به مدارسمان باشد؛ دانش آموزی که 
دم به دقیقه ساعت را نگاه کند و در فکر گریز از 
کالس درس باشد، شاید آن قدر که باید و شاید 

نتواند تحقق بخش رویاهای علمی کشور باشد.
پایان بخش این یادداشت می تواند بیانات رهبر 
آموزشی  نظام  مورد  در  اسالمی  انقالب  معظم 
و ضرورت تحول در آن باشد، چیزی که اغلب 
دل سوزان کشور ضرورت آن را تشخیص داده اند. 

ایشان چند سال قبل فرمودند: »مسئله آموزش 
اصرار  و  تاکید  او  بر  من  که  آن چه  پرورش  و 
طرح  از  است  عبارت  اول  درجه  در  می کنم، 
تحول در نظام آموزش و پرورش؛ همین مطلبی 
که وزیر محترم هم به آن اشاره کردند، ما هم 
کردیم. نظام آموزش  تاکید  گذشته  در  بارها 
کهنه  است؛  و  یک نظام تقلیدی  ما  پرورش  و 
روز  از  اوال،  هست.  او  در  بد  خصوصیت  تا  دو 
دوران  در  را  پرورش  و  که نظام آموزش  اولی 
کشور  بر  آن  از  پیش  اندکی  و  پهلوی  سیاه 
در  را  کشور  سنت های  و  نیازها  کردند،  حاکم 
نظر نگرفتند. پایه سنت های کشور باید باشد، از 
تجربیات دیگران هم باید حداکثر استفاده بشود. 
نه این که ما بیاییم الگویی را که در فالن کشور 
با همه خطاهایی   - اقتضائات خودش  با  غربی 
گرفته  کار  به   - باشد  داشته  است  ممکن  که 
این  متاسفانه  بیاوریم.  این جا  عینا  را  او  شده، 
کار را کردند. تقلیدی محض بود؛ این یک. دوم 
کسانی  آن  است. خود  کهنه  هم  همان  این که 
وابسته  مسئوالن  تقلید  مرجع  روزی  یک  که 
کشوِر ما قرار گرفتند، امروز از این روش ها عبور 
کرده اند و روش های تازه تری را آورده اند؛ اما ما 
تحول  قدیم!  روش های  همان  به  چسبیده ایم 

الزم است.
 امروز خوش بختانه فرصت برای این کار فراهم 
و  امن  است؛ نظام  استقرار  دارای  کشور  است؛ 
گرفته.  انجام  زیادی  کارهای  است؛  مطمئن 
ایران  پرآشوب، ملت  و  پرتالطم  دنیای  این  در 
توانسته وزانت خود، وقار خود، سکینه و آرامش 
است  همین  فرصت  امروز  کند.  حفظ  را  خود 
که بپردازیم به این کارهای مهم. اینی که وزیر 
محترم گفتند که ما روی این مسئله فکر کردیم، 
کار کردیم، بسیار خوب است؛ مورد تقدیر است؛ 
باید  برود،  پیش  باید  شود،  اجرایی  باید  لیکن 
به مرحله عمل برسد؛ شجاعت الزم دارد، اقدام 
الزم دارد، ابتکار و خوش فکری الزم دارد. یک 
مسئله این است؛ تحول عمقی در نظام آموزش 

و پرورش.«
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هوری   معاون عیمل و فناوری رئیس �ب

کز نوآوری: رک های عمل و فناوری و مرا ا�ن �پ در کنفرانس �ب

شهرهای فناور زیرساخت و محور 
توسعه اقتصاد دانش بنیان 

 سارا طوالبی

ش
زار

گ

فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
جهانی  کنفرانس  پنجمین  در  رئیس جمهوری، 
نوآوری  مراکز  و  فناوری  و  علم  پارک های 
این که  بیان  با  اصفهان،  در   )2018  IASP(
بالندگی کشور در گروی شکل گیری  و  توسعه 

زیست بوم کارآفرینی و نوآوری در محیط جامعه 
است، افزود: »اقتصاد دانش بنیان با تبدیل شدن 
محیط شهرها به بستری برای فناوری و نوآوری 

امکان پذیر است.« 
و  هوشمند  با  شهرها  این که  بیان  با  ستاری 
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توسعه  برای  بستری  عنوان  به  شدن  فناور 
»باید  افزود:  می گیرد،  قرار  اشتغال  و  اقتصاد 
جامعه  قالب  رویکرد،  تغییر  و  فرهنگ سازی  با 
شهرها به بستری برای رشد خالقیت و نوآوری 
انسانی بدل شده و محور توسعه پایدار  نیروی 
جدید  فرهنگ  این  اساس  بر  بگیرند.  قرار 
نبوده  به زمان و مکان خاصی  آموزش محدود 
قرار  آموزش  معرض  در  همواره  شهروندان  و 

دارند.« 
سازوکارهای  اساس  این  »بر  داد:  ادامه  وی 
فن آفرینی  و  نوآوری  زیست بوم  توسعه  مختلف 
در جامعه هم چون برنامه های حمایت از نوآوری 
مراکز  و  دانشگاه ها  در  فناوری  تجاری سازی  و 
پژوهشی صنایع، تحریک تقاضا و ایجاد کشش 
بازار خدمات و کاالهای دانش بنیان، حمایت از 
توسعه فناوری های راهبردی و انجام طرح های 
شکل گیری  از  حمایت  تقاضامحور،  کالن 
جمله  از  دانش بنیان  شرکت های  توسعه  و 
محورهایی هستند که توجه به آن ها بسیار حائز 
نیز  فناوری  و  علمی  معاونت  لذا  است.  اهمیت 
قرار  خود  برنامه های  سرلوحه  را  محورها  این 

داده است.« 

ساماندهی نظام نوآوری؛ مهم ترین 
رسالت دولت

دانش بنیان  اقتصاد  فرهنگ سازی  ستاد  رئیس 
ساماندهی  و  نهادی  زیرساخت های  توسعه 
رسالت  مهم ترین  را  کشور  نوآوری  نظام 
الگوهای  »گسترش  گفت:  و  دانست  دولت 
از  اعم  نوآوری  و  فناوری  مالی  تامین  مختلف 
خریدهای  هدایت  خطرپذیر،  سرمایه گذاری 
در  خارجی  سرمایه گذاری  تقویت  و  دولتی 
حمایت  دانش بنیان،  شرکت های  تقویت  جهت 
از فرایندهای نقش آفرینی موثر بخش خصوصی 
در نوآوری و توسعه کسب وکارها و ایجاد صنایع 
از  بهره مندی  هم چنین  و  دانش  بر  مبتنی 
شکل گیری  منظور  به  دانشگاه ها  ظرفیت های 
نوآوری  مراکز  توسعه  استارت آپی،  فعالیت های 

و  نقش سازنده  و... می توانند  و شتاب دهنده ها 
دانش بنیان  زیست بوم  شکل گیری  در  موثری 

داشته باشد.«
و  آموزش  نقش  به  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس 
دانشگاه ها در مسیر شکوفایی توانمندی نیروی 
زیست بوم  سرمایه  مهم ترین  عنوان  به  انسانی 
نیروی  »اثربخشی  افزود:  و  کرد  اشاره  نوآوری 
انسانی خالق و تحصیل کرده به مثابه مهم ترین 
سرمایه اقتصاد دانش بنیان است و با شکل گیری 
و  نوآوری  و  کارآفرینی  مساعد  زیست بوم 
و  علم  پارک های  دانشگاه ها،  نقش آفرینی 

فناوری و مراکز رشد ممکن می شود.«

متایل رسمایه گذارها به کسب وکارهای 
دانش بنیان

آوردن  فراهم  ضرورت  بر  تاکید  با  ستاری 
و  دانش بنیان  کسب وکارهای  مساعد  محیط 
استارت آپ های خالق و نوآور گفت: »رونق این 
کسب وکارها در چندسال اخیر، ماحصل تغییر 
رونق  سوی  به  جدی  عزم  و  فرهنگی  جهت 
بخشیدن کسب وکارهای دانش بنیان است و این 

الگو باید در تمامی شهرها پیاده سازی شود.« 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به رونق 
در  استارت آپی  و  دانش بنیان  کسب و کارهای 
زیست بوم  نقش آفرینان  تمایل  افزایش  کنار 
و  کرد  اشاره  کشور  دانشگاه های  در  نوآوری 
چشم گیر  رشد  شاهد  »خوش بختانه  گفت: 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها، اطراف 
دانشگاه ها و افزایش میزان تمایل سرمایه گذارها 
به این کسب وکارها هستیم، به طوری که اکنون 
حضور بیش از 450 شرکت و استارت آپ اطراف 
دانشگاه صنعتی شریف، این محدوده را به یک 

قطب نوآوری بدل کرده است.« 
ستاری نقش سازنده ترویج فرهنگ پارک های 
فناوری و مراکز رشد در فضای شهر را  علم و 
عاملی کلیدی برای شکل گیری محیط مساعد 
استارت آپی  و  دانش بنیان  کسب وکارهای 
فناوری،  و  علم  »پارک های  افزود:  و  دانست 
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یکی  عنوان  به  رشد  مراکز  و  شتاب دهنده ها 
کارآفرینی  زیست بوم  در  اثرگذار  نهادهای  از 
مساعد  محیط  ایجاد  با  می توانند  نوآوری  و 
نوآور  و  جوانان خالق  دست  به  که  کسب وکار 
چالش های  حل  زمینه ساز  می گیرد،  شکل 
کارآفرینی  فرهنگ  ترویج  با  باشند.  اساسی 
یک  به  شهر  بخش های  تمامی  نوآوری،  و 
طوری  به  می شود،  بدل  فناوری  و  علم  پارک 
فعاالن  تمامی  به  حمایت ها  و  خدمات  که 
و  زمانی  محدودیت  هیچ گونه  بدون  حوزه  این 
مکانی و به صورت نرم افزاری، زمینه حضور این 

کسب وکارها را فراهم می کند.«
وی با اشاره به ایجاد محیط مساعد فعالیت این 
کسب وکارها در سال های اخیر و رونق فزاینده 
فناور  و  دانش بنیان  کسب وکارهای  حوزه  در 
با  دانش بنیان  شرکت   3700 از  »بیش  افزود: 
فروشی بالغ بر 160 هزار میلیارد ریال و سهم 
زمینه ساز  صادرات،  از  دالری  میلیون   500
اشتغال مستقیم 200 هزار نفر از نیروی انسانی 
قانون  مزایای  از  بهره مندی  با  و  شده  کشور 
هم چون  دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت 
معافیت های مالیاتی، گمرکی، بیمه ای، استقرار 
مالی  خدمات  و  بزرگ  شهرهای  محدوده  در 
مهمی  بخش های  در  تخصصی،  پشتیبانی  و 
و  اطالعات  فناوری  کشاورزی،  سالمت،  مانند 
اشتغال  و  اقتصاد  در  مهم  بازیگرانی  ارتباطات، 

کشور شده اند.«

سهم اشتغال در رشکت های دانش بنیان 
و فناور

نقش  شدن  پررنگ  به  فناوری  و  علمی  معاون 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در سپهر 
اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: »شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ ها سهم قابل قبولی از 
بازار و اشتغال دانش آموختگان کشور را به خود 
اختصاص داده اند و آماده توسعه فراملی و ورود 

جدی به همکاری های بین المللی هستند.«
وی با بیان این که این کسب وکارها به زودی جای 

می کنند،  تصاحب  را  سنتی  صنایع  بزرگ ترین 
اظهار کرد: »این شرکت ها با توانمندی نوآورانه 
نیروی انسانی خود به زودی ساختارهای پیشین 

را دست خوش تحول خواهند ساخت.«
بزرگ ترین  درصدی   90 بازار  سهم  وی 
تجارت  حوزه  در  دانش بنیان  شرکت های 
الکترونیک کشور را فرصتی برای تبدیل شدن 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  قطب  به  ایران 
بیشترین  با  »ایران  افزود:  و  دانست  منطقه 
اینترنتی دارای این توانمندی  از کاربران  سهم 
و  دانش بنیان  بزرگ ترین شرکت های  که  است 
استارت آپ های خدماتی منطقه را شکل دهد.«

صندوق  دانشگاه ها،  در  نوآوری  مراکز 
سرمایه گذاری خطرپذیر، شتابدهنده خصوصی 
در  که  هستند  اجزا  این  از  برخی  تخصصی  و 

سال های اخیر توسعه قابل قبولی یافته اند.
علم  پارک های  جهانی  کنفرانس  سی وپنجمین 
با   )2018  IASP( نوآوری  مراکز  و  فناوری  و 
حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، استاندار اصفهان 
و به میزبانی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 

برگزار شد.
در این کنفرانس که با عنوان »به سوی شهرها 
و جوامع پایدار، پرورش و ترویج اکوسیستم  های 
مقاله   158 مجموع  از  شد،  برگزار  نوآوری« 
 53 جهان،  کشور   30 از  دبیرخانه  به  رسیده 
شفاهی  صورت  به  مقاله   27 و  انتخاب  مقاله 

ارائه شد.
و  پارک های علم  میان  نظر  تبادل  زمینه  ایجاد 
فناوری جهان از اهداف برگزاری این کنفرانس 
بود و در مدت برگزاری آن، با همکاری وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، مذاکرات دوجانبه بین 
مدیران پارک  های داخلی و خارجی برگزار شد.

در این کنفرانس علمی و فناوری، رئیس و دبیر 
کل انجمن پارک های علم و فناوری جهان، وزیر 
و  کشور   30 از  بیش  سفرای  افغانستان،  علوم 
کارشناسان پارک های علم و فناوری 50 کشور 

جهان حضور داشتند.
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ش خصویص: ن ن اکرخانه نوآوری �ب ن افتتاح اول�ی ستاری در آی�ی

با نقش آفرینی بخش خصوصی تهران 
به شهر نوآوری بدل می شود ش

زار
گ

 عاطفه مرآتی

فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
رئیس جمهوری، در مراسم افتتاح فاز نخست از 
خصوصی  بخش  نوآوری  کارخانه  اولین  احداث 
شهر  یک  به  تهران  تبدیل  شریف(،  )نوآوری 
فناوری  و  اولویت های معاونت علمی  از  را  نوآور 
اصلی  اولویت های  از  یکی  گفت:  و  کرد  عنوان 
معاونت علمی و فناوری در همکاری با شهرداری 
به  بالاستفاده  و  متروکه  اماکن  تبدیل  تهران 

کارخانه های نوآوری است.

هموار کردن محیط مساعد کسب وکار 
استارت آپی و دانش بنیان در تهران

را  کسب وکار  مساعد  محیط  ایجاد  ستاری 
مهم ترین الزمه رونق اقتصاد دانش بنیان دانست 

در  که  افرادی  اختیار  در  محیط  باید  گفت:  و 
دانش بنیان  و  استارت آپی  کسب وکارهای  حوزه 
فعالیت می کنند، قرار بگیرد تا نوآوری و دانش 
خلق  به  تحصیل کرده  و  جوان  افراد  تخصص   و 

اشتغال و ارزش افزوده منجر شود.
رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان، با 
استارت آپی  کسب وکارهای  توسعه  این که  بیان 
نشان دهنده  کشور  مطرح  دانشگاه های  اطراف 
نوآوری  و  کارآفرینی  زیست بوم  گرفتن  شکل 
از  بیش  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  است، 
اطراف  دانش بنیان  شرکت  و  استارت آپ   450
است  گرفته  شکل  شریف  صنعتی  دانشگاه 
نشان  و  است  امیدوارکننده  آن ها  اقدامات  که 
دل  از  نوآوری  و  کارآفرینی  زیست بوم  می دهد 
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دانشگاه های کشور توسعه می یابد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری هم چنین 
با اشاره به ظرفیت پایتخت برای تبدیل شدن به 
شهر فناور و نوآور افزود: بر اساس شاخص های 
چند  رشد  با  تهران  شهر   )Gii(نوآوری جهانی 
فناوری  حوزه  در  بزرگ  شهر   50 جزو  پله ای 
بسیار  ذاتی  ظرفیت های  است.  گرفته  قرار 
و  خالق  جوانان  و  دانشگاه ها  ازجمله  تهران 
بستری  به  را  شهر  این  می تواند  تحصیل کرده، 

برای بروز نوآوری و خالقیت بدل کند.

توسعه مراکز نوآوری با حامیت بخش 
خصوصی

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، به توسعه 
خصوصی  بخش  نقش آفرینی  با  نوآوری  مراکز 
توسعه  برای  جدی  برنامه های  امسال  گفت: 
بخش  در  سرمایه گذاری  با  فناوری  کارخانه های 
در  زیرساخت ها  حوزه  در  و  داریم  خصوصی 
شرکت های  تا  کرد  خواهیم  کمک  مجوز ها  اخذ 
متعددی توسعه پیدا کنند و امروز شاهد دو نمونه 
از این مراکز هستیم. ستاری هم چنین به حمایت 
معاونت علمی و فناوری برای صادرات محصوالت 
استارت آپی  و  و خدمات شرکت های دانش بنیان 
اشاره کرد و گفت: صادرات محصوالت دانش بنیان 
زیرا  است،  سنتی  محصوالت  از  بیشتر  خیلی 
این  با  شرکت ها  و  دارند  خاصی  استاندارد های 
استاندارد ها آشنا نیستند. میزان صادرات در این 
حوزه 400 میلیون دالر بوده و سال آینده به بیش 
از یک میلیارد دالر خواهد رسید و در بیش از 60 

کشور در حوزه صادرات فعال هستیم.

اختصاص 40 هزار مرت مربع فضای کار به 
استارت آپ ها

در این مراسم با حضور معاون علمی و فناوری 
دانشگاه  معاون  موحدی،  رئیس جمهوری، 
ریاست  کرمی، سرپرست حوزه  صنعتی شریف، 
دانش بنیان،  اقتصاد  فرهنگ سازی  ستاد  دبیر  و 
فناوری های  توسعه  مرکز  رئیس  قادری فر، 

فناوری  توسعه  ستاد  دبیر  فقیهی،  راهبردی، 
دهنوی،  علمی،  معاونت  ارتباطات  و  اطالعات 
از  تعدادی  نوآوری شریف،  کارخانه  از موسسان 
فعاالن  از  جمعی  و  منطقه  شهرداری  معاونان 
دانش بنیان،  و  استارت آپی  کسب وکارهای 
خصوصی  بخش  نوآوری  کارخانه  فاز  نخستین 

)نوآوری شریف( افتتاح شد.
تمامی  راه اندازی  با  گزارش،  این  اساس  بر 
متر  هزار   40 شریف،  نوآوری  ایستگاه   فازهای 
مربع فضا در نظر گرفته شده که در آینده محل 
است که در حوزه های  استارت آپ هایی  استقرار 
محیط  و  انرژی  آب،  زیست فناوری،  نانوفناوری، 
و  سالمت  حمل ونقل،  شهری،  خدمات  زیست، 
می کنند.  فعالیت  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
شایسته یادآوری است، 30 تیم در این مجموعه 
استارت آپ های  بیشترین  و  یافته اند  استقرار 
انرژی  و  آب  حوزه  در  شریف  نوآوری  ایستگاه 
فارغ التحصیل  ایستگاه،  این  فعاالن  اغلب  است. 
مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و در رده سنی 

25 تا 35 سال هستند. 

بازدید از نخستین شتابدهنده سالمت 
الکرتونیک

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری هم چنین 
در  نوآوری  شتاب دهنده  نخستین  »کارا«،  از 
واقع   )e-health( الکترونیک  سالمت  حوزه 
این  در  بازدید کرد.  آزادی،  نوآوری  کارخانه  در 
دانش بنیان  شرکت   توسط  که  شتاب دهنده 
مستقر  آزادی  نوآوری  کارخانه  در  و  سیناژن 
شده است، بالغ بر 14 تیم فناور مستقر هستند 
که در حوزه کسب وکارهای استارت آپی سالمت 

الکترونیک فعالیت می کنند.
»کارا«،  شتاب دهنده  سرپرست  اصل،  عبداللهی 
گفت: تیم های فناور مستقر در این شتاب دهنده 
کشور  برجسته  دانشگاه های  تحصیل کردگان  از 
هستند و زمینه برای استقرار حداقل 25 تیم و 
و  تجاری سازی  تا مرحله  تیم ها  این  شتاب دهی 

ورود به بازار فناوری مهیا شده است.
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رکرد: ما« �ش
گ

تودیه اک زدید از طرح الکن میل فناوری»سامانه �پ ستاری در �ب

تحول صنعت هسته ای با ورود 
شرکت های دانش بنیان ش

زار
گ

 آنا شمس

فنــاوری  ســورنا ســتاری، معــاون علمــی و 
رئیس جمهــوری، در ســفر بــه اســتان چهارمحــال 
و بختیــاری و بازدیــد از طــرح کالن ملــی فناوری 
ســامانه پرتودهــی گامــا کــه بــا حضــور جمعــی 
ــد،  ــزار ش ــتانی برگ ــئوالن اس ــان و مس از معاون
ــق  ــای موف ــی از نمونه ه ــروژه یک ــن پ گفت: ای
نقش آفرینــی بخــش خصوصــی در فناوری هــای 
ــرای نخســتین  ــه شــمار مــی رود و ب راهبــردی ب
ــه  ــی، ب ــان داخل ــرکت دانش بنی ــک ش ــار، ی ب
انــرژی  حــوزه  فناوری هــای  تجاری ســازی 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــته ای ورود پی هس
ــاور و  ــرکت های فن ــرای ش ــم ب ــزود: تحری وی اف

ــدی  ــازه و جدی ــوع ت ــور موض ــان کش دانش بنی
نیســت. امــا ایــن شــرکت ها توانمنــدی الزم 
بــرای نیازهــای کشــور و ارائــه خدمــات در 
صــورت انجــام حمایت هــای الزم را دارا هســتند. 
شــرکت های دانش بنیــان و اســتارت آپی کــه 
محصــوالت یــا خدماتشــان در لیســت تحریم هــا 
ــوان  ــوع به عن ــن موض ــد از ای ــرار دارد، می توانن ق
ــرای تامیــن نیازهــای  ــک فرصــت ارزشــمند ب ی
ــتغال  ــزوده و اش ــاد ارزش اف ــن ایج ــور ضم کش

ــد. بهــره ببرن
ســتاری بــا تاکیــد بــه ضــرورت مدیریــت فضــای 
ــه  ــدان دادن ب ــا و می ــور در دوران تحریم ه کش
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اســتارت آپی  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
گفت: مشــکالت کشــور جــز بــا تعقــل و نــوآوری 
دانشــگاه ها، مراکــز پژوهشــی و شــرکت های 
فنــاور قابــل حــل نیســت و ایــن مراکــز به عنــوان 
ــا  ــوآوری، ب ــم و ن ــد عل ــی تولی ــمه های اصل چش
ــه حــل  انجــام پروژه هــای مشــترک می تواننــد ب

مشــکالت کشــور کمــک کننــد. 
ــا  ــوری ب ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
ــی  ــا یک ــی گام ــامانه پرتوده ــه س ــان این ک بی
از نمونه هــای موفــق و پیــش رو از پروژه هــای 
یادشــده بخــش خصوصــی و دانشــگاهی اســت، 
شــرکت  یــک  بــار  نخســتین  افزود: بــرای 
دانش بنیــان بخــش خصوصــی بــا مشــارکت 
متخصصــان و دانشــگاهیان به حــوزه انــرژی ورود 
ــی از  ــاوری بســیار خوب ــال فن ــدا کــرده و انتق پی
طریــق مراکــز علمــی و دانشــگاهی در ایــن پروژه 

ــاده اســت. ــاق افت اتف
رئیــس بنیاد ملــی نخبــگان افــزود: دانشــگاه های 
ــریف و  ــی ش ــون صنعت ــور همچ ــته کش برجس
ــدی  ــروژه نقــش کلی ــن پ شــهید بهشــتی در ای
فارغ التحصیــالن  حضــور  و  کرده انــد  ایفــا 
ــن  ــرژی هســته ای در ای ــک و ان ــای فیزی حوزه ه
ــای  ــا بخش ه ــه الزام ــد ک ــان می ده ــروژه نش پ
دولتــی تنهــا بخش هــای به کارگیــری ایــن 
ــان بخــش  ــوده و شــرکت های دانش بنی ــراد نب اف
خصوصــی می تواننــد محلــی بــرای بــروز نــوآوری 
ــند. ــگاهی باش ــالن دانش ــتغال فارغ التحصی و اش

رئیس جمهــوری  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
ــاوری  ــعه فن ــدن توس ــوار ش ــه هم ــاره ب ــا اش ب
خصوصــی،  بخــش  دســت  بــه  هســته ای 
ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا نقش آفرینــی 
شــرکت های دانش بنیــان ایــن بخــش و حمایــت 
ــل  ــک، حداق ــده نزدی ــت، در آین زیرســاختی دول
هشــت مجموعــه مشــابه ســامانه پرتودهــی گامــا 
ــرداری  ــه بهره ب ــاح و ب ــور افتت ــهرکرد در کش ش
ــاد  ــازی اقتص ــتاد فرهنگ س ــس س ــد. رئی برس
ــش  ــه بخ ــار کرد: خوش بختان ــان اظه دانش بنی
خصوصــی بــه حــوزه مهــم و راهبــردی هســته ای 

کــه قبــال به طــور کامــل در انحصــار دولــت بــوده، 
راه پیــدا کــرده اســت و بهتــر اســت ایــن نگــرش 

ــد. ــعه یاب ــا توس ــی حوزه ه ــد در تمام جدی

اسرتیل سازی محصوالت دارویی و غذایی 
با فناوری داخلی

بــه گفتــه ســیدرضا رفیعــی، مدیرعامــل شــرکت 
ــرح  ــن ط ــان، ای ــو ایرانی ــار پرت ــان ش دانش بنی
کالن ملــی ضمــن آن کــه دارای مالحظــات 
بســیار پیچیــده فنــاوری اســت، جــزو نخســتین 
ــا دانــش  پروژه هــای پیــش رو حــوزه پرتودهــی ب
ــذب  ــل ج ــد مح ــت و می توان ــی اس ــی بوم فن
ــاوری  ــر فن ــع مبتنــی ب ســرمایه و توســعه صنای
پرتــو گامــا باشــد. مدیرعامــل این شــرکت مجری 
طــرح کالن ملــی فنــاوری ســامانه پرتودهــی گاما 
افزود: ایــن ســامانه بــا حمایــت معاونــت علمــی و 
فنــاوری بالــغ بــر هفــت میلیــارد تومــان از محــل 
تســهیالت  فنــاوری  ملــی  کالن  طرح هــای 
ــش  ــال دان ــد انتق ــت و فراین ــرده اس ــت ک دریاف
فنــی و خریــد فنــاوری بــا مشارکت شــرکت 
خارجــی پیــش رو در ایــن زمینــه انجــام شــده که 
ــروژه، مــورد  تمامــی دســتاوردها و فرایندهــای پ
تاییــد مرکــز ملــی نظــام ایمنی هســته ای کشــور 

نیــز قــرار گرفتــه اســت.

آغاز فرایند احداث کارخانه کاغذ اسرتیل
هم چنیــن توســط معــاون علمــی و فنــاوری 
و  چهارمحــال  اســتاندار  و  رئیس جمهــوری 
ــذ و  ــت کاغ ــه بازیاف ــگ کارخان ــاری کلن بختی
ــدف  ــا ه ــال ب ــی باکتری ــتی آنت ــوای بهداش مق
خودکفایــی در زمینــه تولیــد و تامیــن مــواد اولیه 
ــر  ــهرکرد ب ــادی ش ــه اقتص ــتی، در منطق بهداش

ــد. ــن زده ش زمی
کارگاهــی  مجتمــع  از  هم چنیــن  ســتاری 
ــارک  ــه پ ــاوری زیرمجموع ــم و فن ــهدای عل ش
علــم و فنــاوری اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
دیــدن کــرد. در ایــن مجموعــه کارگاهی مســتقر 
در شــهرک صنعتــی شــهرکرد، بالــغ بــر 20 
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شــرکت بــا اشــتغال مســتقیم حداقــل 200 
نفــر، در زمینه هایــی چــون تولیــد اجکتــور، 
سایلنســر، برداشــت علوفــه، نمونه بــرداری غــالت، 
کنتورهــای آب هوشــمند، کیت هــای تشــخیصی 
میکروبــی برچســب زدن ام دی اف تولیــد کودهای 
دوخــت  دور  تجهیــزات  غنی شــده،  آلــی 
تشــک، خرمنکــوب، دوربین هــای مداربســته، 
تجهیــزات آلتراســونیک، پرینتر هــای ســه بعدی، 
دســتگاه های تصفیــه آب، گاوصندوق هــای ضــد 

ــد.  ــت می کنن ــرقت و... فعالی س
رئیس جمهــوری  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
هم چنیــن از دســتاوردهای شــرکت دانش بنیــان 
ــلم  ــرد. مس ــد ک ــرد بازدی ــهر ک ــک ش گازکربنی
ــان  ــن شــرکت دانش بنی ــل ای ســلیمی، مدیرعام
ــد  ــیوه تولی ــر ش ــرد، تغیی ــهر ک ــک ش گازکربنی
گاز CO2 از احتــراق مســتقیم بــه بازیابــی را 
مهم تریــن هــدف ایــن شــرکت دانش بنیــان 
در آینــده دانســت و گفــت: بــا ایــن شــیوه 
و جلوگیــری از احتــراق گاز طبیعــی، زمینــه 
صرفه جویــی قابــل توجــه از محــل ذخیــره 
و بازیابــی گاز کربنیــک پاالیشــگاه ها فراهــم 
گاز  ســلیمی شــرکت  گفتــه  بــه  می شــود. 
کربنیــک شــهرکرد، بــا در اختیــار داشــتن هفــت 
خــط تولیــد هــر یک بــه ظرفیــت تولید یــک تن 
گاز کربنیــک در ســاعت، بخــش قابــل توجهــی از 

نیــاز صنایــع گوناگــون را بــا کیفیــت بــاال تامیــن 
ــاور، قیمــت  ــال فن ــن فع ــه ای ــه گفت ــد. ب مي کن
ــن  ــط ای ــدی توس ــک تولی ــدی گاز کربنی تولی
شــرکت نســبت بــه نمونه هــای خارجــی مشــابه، 
رقابتــی اســت و همیــن موضــوع زمینــه تمایــل 
شــرکت های تولیــدی مــواد غذایــی و پتروشــیمی 
را بــه خریــد از ایــن شــرکت افزایــش داده اســت.

وی ضمــن اشــاره بــه فعالیــت بالــغ بــر 100 نفــر 
در پروژهــای پایلــوت این شــرکت افــزود: در حال 
ــای الزم،  ــود حمایت ه ــورت وج ــر و در ص حاض
ایــن شــرکت زمینــه حضــور در بازارهــای منطقه 
ــد  ــال خواه ــه دنب ــور را ب ــرای کش و ارزآوری ب
داشــت. گفتنــی اســت در ایــن بازدیدهــا، اقبــال 
عباســی، اســتاندار چهارمحال و بختیــاری، پیمان 
تجاری ســازی،  و  نــوآوری  معــاون  صالحــی، 
اســماعیل قادری فــر، رئیــس مرکــز توســعه 
و  علمــی  معاونــت  راهبــردی  فناوری هــای 
ــان،  ــی بنیادی ــوری، مجتب ــاوری رئیس جمه فن
رئیــس بنیــاد نخبــگان چهارمحــال و بختیــاری، 
ســیدنعیم امامــی، رئیــس ســازمان صنعــت، 
بختیــاری،  و  تجــارت چهارمحــال  و  معــدن 
اســماعیل پیرعلــی، رئیــس پــارک علــم و فناوری 
چهارمحــال و بختیــاری، و ســیدرضا رفیعــی، 
مدیرعامــل شــار پرتــو ایرانیــان، ســتاری را 

ــد. ــی کردن همراه
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کت های دانش بنیان: زی به �ش ی اعطای تهسیالت ��ب ستاری در نشست خ�ب

افراد فعال در شرکت های دانش بنیان 
تسهیالت سربازی می گیرند

 نیما ساختمانگر

فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
تسهیالت  خبری  نشست  در  رئیس جمهوری، 
با  فعال شرکت های دانش بنیان،  افراد  سربازی 
بیان این که اساسی ترین پایه اقتصاد دانش بنیان 
توانمندی و خالقیت نیروی انسانی است، افزود: 
این  از  بتوانیم  تا  شود  ایجاد  زمینه هایی  باید 
کنیم  ایجاد  افزوده  ارزش  خارق العاده  ظرفیت 
و  علمی  معاونت  تعامل  با  خوش بختانه  که 
نیروهای  و ستاد کل  ریاست جمهوری  فناوری 
مسلح در زمینه بهره مندی از ظرفیت سربازان، 
راه برای توسعه اقتصاد دانش بنیان هموار شده 

است.

تفاهم نامه  شدن  اجرایی  به  اشاره  با  ستاری 
کل  ستاد  و  فناوری  و  علمی  معاونت  میان 
نیروهای مسلح که بهمن ماه سال گذشته انجام 
شد، اظهار کرد: با پی گیری های مجدانه سردار 
توانستیم  رهبری،  معظم  مقام  تایید  و  باقری 
امکانات جدیدی را به سربازان و افراد مشمول 
فعال در شرکت های دانش بنیان ارائه کنیم و بر 
دانش بنیان  تفاهم نامه، شرکت های  این  اساس 
و خالق بخش خصوصی نیز از توانمندی افراد 
نخبه و خالق مشمول خدمت سربازی بهره مند 

می شوند.
از  بهینه  استفاده  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس 



سرآمد/ شماره چهل وششم/ شهریورماه  2297

نیروی انسانی خالق و تحصیل کرده را یکی از 
و  دانست  دانش بنیان  اقتصاد  اصلی  محورهای 
محور  شش  از  یکی  سربازی  تسهیالت  گفت: 
اساسی برنامه حمایتی شرکت های دانش بنیان 
است و تمهیداتی صورت گرفته تا افراد مشمول، 
خدمت سربازی خود را به  گونه ای بگذرانند که 
بیشترین بهره وری را برای شرکت ها، اقتصاد و 

اشتغال کشور به ارمغان بیاورند.
تالش های  کرد  امیدواری  ابراز  ستاری 
کل  ستاد  مطلوب  همکاری  و  صورت گرفته 
این  ارائه  سازوکار  ایجاد  برای  مسلح  نیروهای 
تسهیالت، بتواند نقش نیروی انسانی خالق در 
اقتصاد دانش بنیان و اشتغال کشور را گسترش 
دهد و موجب افزایش اقتدار علمی کشور شود.

بیان  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
شرکت های  به  سربازی  تسهیالت  ارائه  کرد: 
جایگزین  پروژه  صورت  دو  به  دانش بنیان 
خدمت در صنایع دفاعی و کشوری و امریه در 

شرکت های دانش بنیان در حال اجراست.

استفاده از رسبازان در رونق اشتغال و 
اقتصاد کشور

فرمانده  فرحی،  مهدی  نشست، سردار  این  در 
قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای 
مسلح، با اشاره به میانگین روزانه 1200 ورودی 
و خروجی به نظام وظیفه گفت: 40 درصد از 
تحصیالت  دارای  که  وظیفه  نظام  مشموالن 
دانشگاهی و دارای سنین بین 18 تا 28 سال 
هستند، آینده بسیار روشنی فراروی خود دارند 
و می توانند به عنوان یک فرصت بسیار مطلوب 
برای اشتغال و اقتصاد کشور و هم چنین ارتقای 

بهره وری نیروی انسانی استفاده شوند.
شرکت  سه هزار  از  بیش  فعالیت  افزود:  وی 
فرصتی  و  مساعد  بسیار  بستری  دانش بنیان 
که  سربازانی  و  است  افراد  این  برای  ارزشمند 
می توانند به مدت دو سال در اختیار نیروهای 
مسلح باشند، با امکان سنجی و ظرفیت سنجی 
توسط این شرکت ها به نحوی شایسته استفاده 

شوند. فرحی به یک مدل و فرایند جدید برای 
اشتغال این سربازان در شرکت های دانش بنیان 
و گام برداشتن در راستای مهارت آموزی آنان 
اشاره  فناوری  و  علمی  معاونت  همکاری  با 
قرارگاه  عنوان  تحت  قرارگاهی  افزود:  و  کرد 
مسلح شکل  نیروهای  مهارت آموزی ستاد کل 
گرفته است که برای تمامی سربازان، فرصت و 
زمینه ای را فراهم می کند تا پس از گذراندن دو 

سال، با یک دستاورد وارد جامعه شوند.
کارکنان  مهارت آموزی  قرارگاه  فرمانده 
توافق های  به  اشاره  با  مسلح،  نیروهای  وظیفه 
صورت گرفته با وزارت خانه های علوم، تحقیقات 
و  معدون  فناوری، جهاد کشاورزی، صنعت،  و 
گفت:  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  و  تجارت 
ظرفیت  از  و  است  گرفته  صورت  توافقات 
و  تحقیقاتی  مراکز  فناوری،  و  علم  پارک های 
پژوهشی و هم چنین دانشگاه ها برای بهره مندی 
از توانمندی این سربازان در عرصه دانش بنیان 

استفاده خواهد شد.

تحقق مهارت آموزی نیروهای مسلح
انسانی  سرمایه  اداره  رئیس  کمالی،  موسی 
به  اشاره  با  مسلح،  نیروهای  کل  ستاد  سرباز 
همکاری این ستاد با معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در سه حوزه برای بهره مندی 
از توان علمی و مهارتی سربازان مشمول گفت: 
قالب  در  و  همکاری  این  محور  نخستین  در 
و مشغول در  نخبه  افراد  طرح سرباز- محقق، 
خود  توانمندی  کشوری  و  لشکری  بخش های 
را در قالب طرح های راهبردی و دفاعی کشور 

ارائه می دهند.
توافق،  این  اجرای  با  داد:  ادامه  کمالی 
شرکت های دانش بنیان بخش خصوصی هم به 
اجازه  تاکنون  می کنند.  پیدا  ورود  عرصه  این 
رهبری  معظم  مقام  از  نفر،   100 از  استفاده 
اخذ شده است و بنیاد نخبگان نیروهای مسلح 

همکاری خوبی برای اجرای این توافق دارد.
برای  را  همکاری  این  از  دیگری  بخش  وی 
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و  تحصیلی  مدرک  دارای  افراد  مهارت افزایی 
فاقد تخصص های الزم دانست و افزود: قرار شد 
شوند  میدان  وارد  دانش بنیان  شرکت های  که 
شرکت ها  این  در  مشمول  افراد  از  بخشی  تا 
در  حضور  برای  را  الزم  مهارت های  بتوانند 

عرصه کارآفرینی و اشتغال کسب کنند.
در  گفت:  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
در   97 سال  برای  نفر  دوهزار  طرح  این  قالب 
نظر گرفته شده است تا مدتی از دوره خدمت 
سربازی خود را در این شرکت ها آموزش ببینند 

و سپس وارد عرصه کارآفرینی شوند.
علمی  معاونت  همکاری  محور  سومین  کمالی 
در  را  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  و  فناوری  و 
در  مشمولین  از  نفر   500 به کارگیری  قالب 
شرکت های دانش بنیان دانست و افزود: موضوع 
است  جدیدی  رویکرد  دانش بنیان  شرکت های 
و امیدواریم با زمینه ایجادشده استفاده بهتری 
از این افراد در راستای توسعه توانمندی کشور 

صورت بگیرد.
هیچ   نیست  قرار  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
مقدس  خدمت  ماهیت  و  اصل  به  خدشه ای 
سربازی وارد شود و جایگزین دیگری برای این 
روند وجود ندارد. طرح های فعلی در شکل های 
و  دفاعی  توانمندی  تقویت  هدف  با  گوناگون 
انجام  گوناگون  عرصه های  در  کشور  اقتدار 

می شود.

مسیر جدید ارائه تسهیالت رسبازی به 
رشکت های دانش بنیان

مرکز  رئیس  خراسانی،  صاحبکار  سیدمحمد 
شرکت ها و موسسات دانش بنیان، گفت: تمامی 
و  طرح  این  به  مربوط  جزئیات  و  اطالعات 
شرکت های  از  حمایت  قانون  محورهای  دیگر 
دانش بنیان  سایت شرکت های  در  دانش بنیان، 
دسترسی  قابل   daneshbonyan.irآدرس به 
است و متقاضیان می توانند اطالعات کاملی را 

با مراجعه به این سامانه کسب کنند.
صاحبکار خراسانی با اشاره به وجود دو مسیر 

از  نخبه  و  برجسته  افراد  بهره مندی  برای 
نخستین  در  افزود:  سربازی  تسهیالت خدمت 
محور که از سال های گذشته وجود داشت و به 
قوت خود باقی است، افراد نخبه و مستعد در 
قالب طرح سرباز-محقق، خدمت سربازی خود 
برای  تحقیقاتی  پروژه های  انجام  قالب  در  را 

مجموعه های دفاعی و دولتی می گذرانند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری 
همکاری  بستر  در  ایجادشده  جدید  مسیر 
و  علمی  معاونت  و  مسلح  نیروهای  کل  ستاد 
توانمندی  از  بهره مندی  برای  را گامی  فناوری 
بخش  دانش بنیان  شرکت های  در  نخبه  افراد 
جدیدی  مسیر  در  گفت:  و  دانست  خصوصی 
که ایجاد شده، افراد مشمول واجد شرایط، به  
مراکز  در  صرفا  سربازی  دوره  گذراندن  جای 
دفاعی و دولتی، می توانند به صورت امریه در 
شرکت های دانش بنیان خدمت سربازی خود را 

بگذرانند.
معاونت  دانش بنیان  شرکت های  مرکز  رئیس 
و  متقاضی  افراد  شد:  یادآور  فناوری  و  علمی 
تسهیالت  این  از  استفاده  برای  شرایط  واجد 
 sina.bmn.ir به آدرس  به سامانه سینا  باید 
بارگذاری  را  مراجعه و مشخصات و مستندات 
کسب  و  شرایط  احراز  صورت  در  که  کنند 
بهره مند  طرح  این  مزایای  از  الزم،  امتیازات 

شوند.
معاونت  میان  تفاهم  با  گزارش  این  اساس  بر 
کل  ستاد  و  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی 
کارشناسان  و  کلیدی  افراد  مسلح،  نیروهای 
صورتی  در  دانش بنیان  شرکت های  خبره 
فناوری  و  علمی  زمینه  در  را  الزم  امتیاز  که 
انجام  صورت  دو  به  می توانند  کنند،  کسب 
در  امریه  هم چنین  و  خدمت  احتساب  پروژه 
نظام  تسهیالت  از  دانش بنیان  شرکت های 
همکاری  با  و  کنند  استفاده  تخصصی  وظیفه 
و  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت 
بنیاد ملی نخبگان به ستاد کل نیروهای مسلح 

معرفی شوند.
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ستاری در نشست شورای اداری کرمانشاه:

ماندگاری نیروی انسانی خالق در 
گروی توسعه الگوهای بومی کسب وکار 

ش
زار

گ
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، 
در نشست شورای اداری استان کرمانشاه، با اشاره به 
ظرفیت ها و منابع بزرگ نیروی انسانی کشور، توسعه 
محیط مساعد کسب وکار کرمانشاه را در گروی حفظ 
منابع انسانی خالق و جوان استان دانست و گفت: 
برای این که بتوانیم در استان توسعه و پیشرفت ایجاد 
کنیم، به زیست بوم کارآفرینی و نوآوری نیاز داریم که 
در این زیست بوم توانمندی ها و خالقیت های نیروی 
انسانی جوان به یک کسب وکار خالق و دانش بنیان 

بدل شود.

ترویج فرهنگ کارآفرینی زمینه ساز ماندگاری 
نیروی انسانی خالق بومی می شود

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، فرهنگ 
حاصل از اتکا به درآمدهای نفتی را بالی فرهنگی  
گفت:  و  دانست  کشور  اقتصاد  در  ساختاری  و 
دانش  از  استفاده  با  جهان  پیشرفته  کشورهای 
خام  فروشی  از  و  ایجاد  افزوده  ارزش  فناوری  و 

جلوگیری می کنند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با تاکید بر 
این که باید سازوکارهای جدیدی برای حمایت و 

 امیر مجذوب
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رونق شرکت های دانش بنیان به کار بسته شود، 
اظهار کرد: شرکت های دانش بنیان و استارت آپی 
سازوکار ویژه ای برای حمایت نیاز دارند و ارائه وام 
مستقیم در گام نخست فعالیت این کسب وکارها 
صحیح نیست، بلکه باید با ایجاد و توسعه فضای 

کسب وکار، مجال فعالیت آنان فراهم شود.

رضورت باال بردن هزینه بسنت 
کسب وکارهای دانش بنیان و استارت آپی

ستاری با بیان این که باید هزینه  ایجاد مانع و بستن 
باال برود، اظهار کرد:  کسب وکارهای دانش بنیان 
یکی از بزرگ ترین  خیانت ها پایین آوردن کرکره 
کسب وکار مردم و ایجاد مشکل سر راه آن هاست.

از  اشاره به ضرورت درک عموم جامعه  با  وی 
با  باید  گفت:  کسب وکارها  این  وجود  ضرورت 
که  برسد  باور  این  به  جامعه  فرهنگی،  اصالح 
زمینه ساز  کسب وکارها  این  از  یک  هر  حذف 
حذف تعدادی شغل و میدان دادن به نمونه های 

مشابه خارجی است.
ستاری رونق سه هزار و 700 شرکت دانش بنیان و 
هزاران استارت آپ و نقش آفرینی این کسب وکارها 
ایجاد  ماحصل  کشور  اقتصاد  سپهر  در  را 
زیست بوم مساعد کسب وکار آنان دانست و گفت: 
خوش بختانه این شرکت ها با رونق کسب وکار خود 
هزار  فروش 60  رقم  به  گذشته  سال  توانستند 

میلیارد تومان برسند.
نانو  بحث  در  تنها  کرد:  خاطرنشان  ستاری 
توانستیم سال گذشته به رقم فروش یک هزار 
از  هم اکنون  و  برسیم  تومانی  میلیارد   200 و 
جهان  چهارم  رتبه  در  نانو  حوزه  مقاالت  نظر 

قرار داریم.
ستاری در بخش دیگری از صحبت های خود به 
مهاجرت نخبگان اشاره کرد و گفت: نمی توانیم با 
پول از مهاجرت  نخبگان جلوگیری کنیم. آن ها به 

دنبال آن هستند که مفید واقع شوند.
وی افزود: حتی از نخبگانی که قصد بازگشت به 
ایران را ندارند نیز راهنمایی های الزم را دریافت و 

از حضور آنان استفاده خواهیم کرد.

ایران جزو کشورهای مهاجرفرست نیست
از  ایران  کلی  مهاجرت  این که  بیان  با  ستاری 
میانگین جهانی باالتر نیست، افزود: در ابتدای 
کشور  در  دانشجو  هزار   170 اسالمی  انقالب 
ایرانی  دانشجوی  هزار   100 حدود  و  داشتیم 
می کردند  تحصیل  کشور  از  خارج  در  نیز 
به  مشغول  آمریکا  در  آن ها  نفر  هزار   56 که 
تحصیل بودند، و این یعنی بیش از 30 درصد 
دانشجویان، خارج از کشور تحصیل می کردند.

این در حالی است که هم اکنون 4/5  افزود:  وی 
درصد  یک  که  داریم  کشور  در  دانشجو  میلیون 
این جمعیت در خارج از ایران تحصیل می کنند  و 
نگاهی به آمارهای جهانی و مهاجرت دانشجویان 
دیگر کشورها نشان می دهد ایران جزو کشورهای 

مهاجرفرست نیست.
جذب  به  اشاره  با  نخبگان،  ملی  بنیاد  رئیس 
دانشجویان ایرانی غیرمقیم اظهار کرد: سیاست های 
دو  از  غیرمقیم  ایرانی  دانشجویان  جذب  و  تعامل 
سال گذشته آغاز شده است و خوش بختانه بیش 
از یک هزار و 100 نخبه به کشور بازگشتند که 80 
درصد آنان فارغ التحصیالن برجسته ترین دانشگاه های 

جهان هستند.

رونق کسب وکارهای استارت آپی و دانش بنیان 
بومی با حضور نخبگان به کشور بازگشته

ستاری به فعالیت این نخبگان در کسب وکارهای 
استارت آپی اشاره کرد و گفت: تعداد قابل توجهی 
فعالیت  خود  استارت آپ های  در  افراد  این  از 
می کنند و توانسته اند ضمن ایجاد ارزش افزوده، 
درصد قابل توجهی از اشتغال را به خود اختصاص 

دهند.
کشورمان  پایتخت  این که حضور  بیان  با  ستاری 
نوآوری جهان  و  فناوری  برتر  در جمع 50 شهر 
بدل  برای  شهر  این  باالی  ظرفیت  نشان دهنده 
تاکید  نوآوری است،  و  فناوری  پایتخت  به  شدن 
کرد: تهران دارای ظرفیت خارق العاده ای است که 
نوآوری  و  فناوری  حوزه  در  برتر  شهر   10 جزو 
نوآوری  شکوفه های  شکل  بهترین  به  و  باشد 
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پایتخت در مسیر نوآوری و فناوری بارور شوند. 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به ضرورت 
فناوری  و  علم  پارک  به  تهران  شدن  تبدیل 
و  دانش بنیان  کسب وکارهای  رونق  برای  گفت: 
نوآوری  به زیست بوم  تمام شهر  باید  استارت آپی 

و فناوری بدل شود.
وی با اشاره به این که فرآوری دانش و خالقیت 
می شود،  آغاز  دانشگاه ها،  یعنی  آن،  معادن  از 
دل  از  فناور  شهر  یک  شکل گیری  کرد:  اظهار 
دانشگاه ها آغاز می شود و شرکت های دانش بنیان 
اطراف  در  شدن  مستقر  با  استارت آپ ها  و 
دانشگاه ها، ایده و خالقیت جوانان را به کسب وکار 
شرکت  از 450  بیش  حضور  که  می کنند  بدل 
دانش بنیان و استارت آپی اطراف دانشگاه  صنعتی 
شریف نشان می دهد این فرایند آغاز شده است و 
به زودی تمامی دانشگاه های کشور را دربر خواهد 

گرفت. 
رئیس  مرادی،  استاندار،  بازوند،  نشست،  این  در 
دانشگاه علوم پزشکی، اعلمی، رئیس دانشگاه رازی، 
جاسمی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای 
اسالمی، کرمی، سرپرست حوزه ریاست و دبیر ستاد 
معاون  صالحی،  دانش بنیان،  اقتصاد  فرهنگ سازی 
نوآوری و تجاری سازی فناوری، و قادری فر، رئیس 
مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری، 

حضور داشتند.

طرح های فناور و محوری کرمانشاه 
حامیت می شود

انبوه سازی  و  نوآوری  مرکز  از  بازدید  در  ستاری 
اشاره  با  فناوری کرمانشاه،  و  علم  پارک  فناوری 
به ضرورت ایجاد محیط مساعد کارآفرینی برای 
استفاده از ظرفیت های بومی نیروی انسانی خالق 
با تغییر  استان، گفت: آینده اقتصاد دانش بنیان 
می خورد.  رقم  کسب وکارها  از  حمایت  رویکرد 
از این شرکت ها وام نیست، بلکه  شیوه حمایت 
نوآوری جوانان خالق  برای  مناسب  باید محیط 

تحصیل کرده بومی فراهم شود.
کرمانشاه  استان  در  جدیدی  اتفاقات  افزود:  وی 

است.  شده  محقق  دانش بنیان  اقتصاد  حوزه  در 
در  مرور  به  استان  نوآور  و  دانش بنیان  شرکت های 
حال شکل دادن ساختار جدیدی برای ایجاد ارزش 

افزوده هستند.

بازدید از دو رشکت فناور
از  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
دستاوردهای شرکت پارت خودرو بیستون مستقر 
در شهرک صنعتی بیستون دیدن کرد. این شرکت 
بلنکینگ  فاین  تکنولوژی  فناوری  از  بهره مندی  با 
)سوراخ کاری دقیق( بخشی از نیاز کشور به تجهیزات 

خودرویی را تامین می کند. 
ستاری هم چنین در بخش دیگری از این سفر، با 
حضور در شهرک صنعتی فرامان، از شرکت سفیران 
فاطر صنعت طاها، تولیدکننده تجهیزات انتقال نیرو و 

صنایع مفتولی، دیدن کرد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری هم چنین 
با  و  کرد  گفت وگو  تیک  شتاب دهنده  فعاالن  با 
دستاوردهای آنان آشنا شد. در این شتاب دهنده 
از 400 مشاوره  ایده شکل گرفته و بیش   210
دوره  سومین  برگزاری  با  تیک  است.  شده  ارائه 
شتاب دهی تا کنون 40 استارت آپ را مستقر و 
هدایت کرده است تا تعدادی از این استارت آپ ها 
ایجاد  افزوده  ارزش  دانش بنیان  اقتصاد  بازار  در 

کنند.

افتتاح فاز نخست مرکز نوآوری کرمانشاه
با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و 
استاندار کرمانشاه، فاز نخست مرکز نوآوری پارک 
علم و فناوری کرمانشاه افتتاح شد. فاز نخست مرکز 
نوآوری در 1800 متر مربع احداث شده است و در 
حال حاضر پنج کارگاه فناور، خدمات و محصوالت 
خود را در این فاز تولید و به مرحله تجاری سازی 

می رسانند.
هم چنین معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از 
فرایند ساخت پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی 
در استان کرمانشاه بازدید کرد. پارک علم و فناوری 

کرمانشاه زیرمجموعه جهاد دانشگاهی است.
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هوری در شورای اداری استان مرکزی: معاون عیمل و فناوری رئیس �ب

شکوفایی ظرفیت صنایع اراک در 
گروی نوآوری می شود

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، 
در نشست شورای اداری استان مرکزی که با حضور 
جمعی از مدیران معاونت علمی و فناوری و مسئوالن 
باید  این که  بر  تاکید  با  برگزار شد،  استان مرکزی 
صنایع  به  فناور  و  دانش بنیان  شرکت های  نوآوری 
دارای  مرکزی  استان  کرد:  اظهار  شود،  تزریق 
این  اما  است،  بزرگ  در صنایع  بالقوه  ظرفیت های 
صنایع در پیوند با نوآوری شرکت های دانش بنیان و 

فناور شکوفا می شود. 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: یکی 
از ماهیت های استارت آپ ها بهره مندی از توانمندی 
نوآورانه و سرمایه بخش خصوصی است و بر همین 
وام  کسب وکارها،  این  مالی  تامین  نحوه  اساس، 
نیست. بنابراین باید زمینه الزم برای ترغیب بخش 

خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه استارت آپ ها و 
کسب وکارهای دانش بنیان فراهم شود. 

به سوی  دانشگاه ها  این که حرکت  بیان  با  ستاری 
حمایت از کسب وکارهای جوانان تحصیل کرده و تکیه 
بر مدل های درآمدی نوآور، موجب تقویت این حوزه 
می شود، افزود: آن چه موجب می شود اقتصاد دانشگاه 
رو به جلو حرکت کند، خالقیت و توانمندی علمی 

نیروی انسانی تحصیل کرده و جوان است. 
وی اقتصاد نفتی را مروج فرهنگ نادرست در تکیه 
صرف به منابع زیرزمینی و عدم توجه به سرمایه های 
انسانی دانست و افزود: رشد اقتصادی از دل اقتصاد 
مبتنی بر منابع زیرزمینی حاصل نمی شود. توسعه 
صورت  کارآفرینی  دست  به  دانش بنیان  اقتصاد 
می گیرد که سرمایه خود را برای توسعه تحقیق و 

 زهرا خادم
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پژوهش هزینه کند. 
اقتصاد  از  ناشی  ادامه داد: سیطره فرهنگ  ستاری 
که  کشورهایی  و  نیست  ما  کشور  مختص  نفتی، 
تصور می کنند می توانند با درآمدهای حاصل از منابع 
سرشار زیرزمینی، دانش و نوآوری را خریداری کنند، 

گرفتار همین آسیب هستند. 

رضورت ایجاد یک محیط مساعد برای 
کسب وکارهای دانش بنیان و استارت آپی

محیط  یک  ایجاد  نخبگان،  ملی  بنیاد  رئیس 
کسب وکار مناسب برای کسب وکارهای خالق جوانان 
رونق  برای  حیاتی  ضرورت  یک  را  تحصیل کرده 
اقتصاد دانش بنیان دانست و گفت: بخش قابل توجه 
مهاجرت جوانان تحصیل کرده و بومی به دیگر شهرها 
نبودن محیط مساعد کسب وکار است. درصورتی که 
چنین محیطی برای این جوانان مساعد شود، زمینه 
فعالیت آنان در منطقه و کمک به توسعه بومی فراهم 

می شود. 
ستاری با اشاره به ظرفیت خارق العاده نیروی انسانی 
جوان و تحصیل کرده استان مرکزی در رونق اقتصاد 
دانش بنیان افزود: آن چه موجب می شود یک جوان 
کسب وکار  یک  به  را  خود  خالقیت  تحصیل کرده 
تمامی  با  کارآفرینی  زیست بوم  وجود  کند،  تبدیل 
الزام های یک محیط مساعد و مناسب برای این  دست 

کسب وکارهاست. 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با تاکید بر 
ضرورت تغییر فرهنگ ایجاد مانع برای کسب وکارها 
زیرزمینی،  منابع  بر  مبتنی  اقتصاد  در  گفت: 
به راحتی  و  می شود  تعطیل  به راحتی  کسب وکارها 
برای ایجاد موانع بر سر راه کسب وکارها تصمیم گیری 
می شود، اما باید این فرهنگ اصالح شود و به این 
باور برسیم که حذف کسب وکارهای داخلی، خیانتی 

بزرگ به کشور است. 
حوزه  در  نادرست،  فرهنگ  این  افزود:  وی 
استارت آپی  و  دانش بنیان  کسب وکارهای 
حساسیت برانگیزتر است، زیرا با ایجاد مانع بر سر راه 
هر یک از استارت آپ های داخلی، عمال میدان برای 
نمونه های مشابه خارجی این کسب وکارها و تصاحب 

بازار توسط آنان باز می شود. 
ستاری با اشاره به آغاز شدن روند اصالح فرهنگ 
و  استفاده  فرهنگ  خوش بختانه  گفت:  اقتصادی 
حمایت از استارت آپ ها، به خصوص در حوزه خدمات، 
به یک »روند« بدل شده است و همه  روزه شاهد ارائه 
خدمت و قابلیت تازه ای از سوی این استارت آپ ها 
با  سازگاری  و  بودن  مردمی  دلیل  به  هستیم. 
نیازهای عموم جامعه، شاهدیم که استقبال از این 

استارت آپ ها رو به رشد است. 

نقش کلیدی خربنگاران در توسعه فرهنگ 
زیست بوم کارآفرینی

دانش بنیان  اقتصاد  فرهنگ سازی  ستاد  رئیس 
هم چنین ضمن تبریک روز خبرنگار به فعاالن عرصه 
در  رسانه ها  رسالت  مهم ترین  گفت:  اطالع رسانی 
توسعه اقتصاد دانش بنیان، فرهنگ سازی زیست بوم 
کارآفرینی و روندسازی حمایت از کارآفرینان جوان 

است. 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری هم چنین 
در ادامه سفر به اراک با حجت االسالم والمسلمین 
قربانعلی دّری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در 
استان مرکزی و امام جمعه اراک، دیدار و گفت وگو 

کرد. 
از  قدردانی  ضمن  دیدار  این  در  نجف آبادی  دّری 
حمایت  برای  فناوری  و  علمی  معاونت  تالش های 
از اشتغال جوانان و ایجاد زمینه رونق اشتغال آنان، 
بر ضرورت توجه جدی به استفاده از ظرفیت های 
صنعتی استان مرکزی برای کارآفرینی و خودکفایی 

در تولید تاکید کرد.
ستاری نیز با اشاره به حمایت های ارزشمند نماینده 
زیست بوم  ایجاد  از  مرکزی  استان  در  فقیه  ولی 
رونق  و  نفتی  اقتصاد  فرهنگ  اصالح  و  کارآفرینی 
گفت:  دانش بنیان  و  مقاومتی  اقتصاد  فرهنگ 
معاونت علمی و فناوری برای توسعه فرهنگ اقتصاد 
دانش بنیان و روندسازی حمایت از کارآفرینان استان 
نیز  استان  این  شرکت های  و  است  آماده  مرکزی 
ظرفیت و آمادگی خوبی دارند که از صنایع سنتی، 

به صنایع نوآور و دانش بنیان بدل شوند. 
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تیاری: ن ارحمال و �ب ستاری در نشست شورای اداری استان �پ

پیوند نوآوری با ظرفیت های بومی 
زمینه ساز رونق اقتصاد دانش بنیان

فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
رئیس جمهوری، در نشست شورای اداری استان 
مساعد  محیط  ایجاد  بختیاری،  و  چهارمحال 
راه کار  را  استارت آپی  و  دانش بنیان  کسب وکار 
و  دانست  استان  در  انسانی  سرمایه   ماندگاری 
انسانی  نیروی  ماندگاری  و  حفظ  برای  گفت: 
فرهنگ  و  اندیشه  باید  تحصیل کرده  و  جوان 
دانش بنیان در استان ترویج یابد و اساس این 
انسانی،  سرمایه های  به  اهمیت بخشی  تفکر 
مساعد  محیط  ایجاد  و  خام فروشی  از  دوری 
کسب وکارهای استارت آپی و دانش بنیان است. 
اقتصاد  فرهنگ  ترویج  با  داد:  ادامه  وی 
زیست بوم  ساختن  فراهم  و  دانش بنیان 
پارک  یک  به  استان  محیط  تمام  کارآفرینی، 

رونق  و  توسعه  برای  بستری  و  فناوری  و  علم 
بدل  استارت آپی  و  دانش بنیان  کسب وکارهای 

می شود. 

نوآوری و خالقیت از دانشگاه ها 
فرآوری می شود

این که  بیان  با  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس 
فرآوری ایده های خالق و نوآور در یک محیط 
مساعد از کنار معادن نوآوری یعنی دانشگاه ها 
در  دانشجو  هزار   60 افزود:  می شود،  آغاز 
خارق العاده  ظرفیتی  بختیاری،  و  چهارمحال 
و  دانش بنیان  شرکت های  شکل گیری  برای 
با حضور بخش  استارت آپی است و دانشگاه ها 
خصوصی می توانند از این ظرفیت برای ایجاد 

 المیرا ابراهیمی
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اشتغال، ارزش افزوده و توسعه مرزهای علمی و 
پژوهشی استفاده کنند. 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری توسعه 
فرهنگ استارت آپی در کشور را ماحصل ایجاد 
یک محیط مساعد فعالیت برای جوانان خالق 
قانون حمایت  بندهای  دانست و گفت: اجرای 
مساعدی  محیط  دانش بنیان،  شرکت های  از 
و  دانش بنیان  شرکت های  فعالیت  برای 
استارت آپ ها در زمینه های مختلف ایجاد کرد 
و  از 3700 شرکت دانش بنیان  بیش  اکنون  و 
اقتصاد  بازار  در  توانسته اند  استارت آپ  هزاران 
گذشته  سال  به طوری که  باشند،  نقش آفرین 
گردش مالی این شرکت ها به 60 هزار میلیارد 

تومان رسید. 
رئیس ستاد توسعه فرهنگ اقتصاد دانش بنیان 
و  است  آموختنی  فناوری  این که  بر  تاکید  با 
رشد اقتصادی با ایده های نیروی انسانی خالق 
و کارآفرین شکل می گیرد، اظهار کرد: بسیاری 
از کشورهای حوزه خلیج فارس با وجود صرف 
نتوانستند  نفتی،  منابع  از  هنگفت  هزینه های 
زیرا  کنند،  پیدا  دست  زیست بوم  این  به 
ایستادگی  جسارت  و  پشتکار  اعتمادبه نفس، 
و  خالق  انسانی  نیروی  شکست  از  پس 
تحصیل کرده و مهم تر از همه، آموختن فرهنگ 
زیست بوم  توسعه  الزمه  دانش بنیان  اقتصاد 

کارآفرینی و نوآوری است. 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، حمایت 
را  یادشده  ویژگی های  دارای  بومی  جوانان  از 
و  انسانی  سرمایه   ماندگاری  الزمه  مهم ترین 
بومی  ظرفیت های  مبنای  بر  استان  توسعه 
دانست و گفت: جوانان در پارک علم و فناوری 
تبدیل کرده اند  به محصول  را  ایده های مهمی 
و  مانند کشاورزی  استان  بومی  و ظرفیت های 
این  خالقانه  ایده های  با  پیوند  در  گردشگری، 
جوانان می تواند ضمن حذف واسطه ها، اشتغال 

و ارزش افزوده چند برابری خلق کند. 
رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
از  را  کسب وکار  شتاب دهنده های  از  حمایت 

مهم ترین برنامه های دولت در راستای حمایت 
استارت آپ ها  و  دانش بنیان  شرکت های  از 
بیش  اکنون   ICT و   IT حوزه  در  کرد.  عنوان 
این  اینترنت فعال است و  از 47 میلیون یوزر 

بزرگ ترین بازار این حوزه در منطقه است. 

پدیده مهاجرت مختص کشور ما نیست 
با  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
است  پدیده جهانی  مهاجرت یک  این که  بیان 
و مختص کشور ما نیست، افزود: در 10 سال 
جهان  کشورهای  بین  در  مهاجرت  این  اخیر 
گزارش های  اساس  بر  است.  یافته  افزایش 
کشورهای  جزو  ایران  ملل،  سازمان  معتبر 
از شاخص ها،  مهاجرفرست نیست و در برخی 
جهانی  میانگین های  از  ایران  مهاجرت  میزان 

پایین تر است. 
ابتدای  نخبگان، در  بنیاد ملی  رئیس  به گفته 
وجود  کشور  در  دانشجو  هزار   170 انقالب 
در  نیز  ایرانی  دانشجوی  هزار   100 و  داشت 
 56 که  می کردند  تحصیل  کشور  از  خارج 
بزرگ ترین کلونی  آمریکا،  آنان در  از  نفر  هزار 
دانشجویان خارجی یک کشور را تشکیل داده 

بودند. 
چهار  از  بیش  اکنون  اما  داد:  ادامه  ستاری 
میلیون و 500 هزار دانشجو در کشور تحصیل 
سال های  به  نسبت  تعداد  این  که  می کنند 
آغازین انقالب 25 برابر شده است، درحالی که 
تعداد دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور 
و  رسیده  نفر  هزار   48 به  می کنند،  تحصیل 
انقالب  ابتدایی  سال های  دوره  نصف  از  کمتر 

است. 
گفتنی است در این نشست، استاندار چهارمحال 
فناوری،  و  علم  پارک  رئیس  بختیاری،  و 
و  دانشگاه ها  نمایندگان  نخبگان،  بنیاد  رئیس 
به  استان  این  فناور  و  دانش بنیان  شرکت های 
ارائه گزارش پرداختند و دغدغه های خود را با 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در میان 

گذاشتند.
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ه کسب واکر دانش بنیان:
گ

ش� ستاری در افتتاح �ب

پایتخت »منطقه نوآوری« می شود

فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
باشگاه  افتتاح  آیین  در  رئیس جمهوری، 
به  اشاره  با  )باکس(  دانش بنیان  کسب وکار 
کسب وکارهای  مناسب  محیط  فراهم آوری 
اولویت های  »از  گفت:  استارت آپی  دانش بنیان 
جدی معاونت علمی ایجاد زیرساخت هایی برای 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپی است تا از 
فضاهای متروک شهری موجود و اماکن تعطیل 

بهترین  به  تهران  شهرداری  همکاری  با  شده 
استفاده  کسب وکارها  این  استقرار  برای  نحو 

شود.«
وی افزود: »گام های بسیار مثبتی پیموده شده 
تا با شکل گیری این زیستن و توسعه مکان های 
عنوان  به  تهران  شهر،  سطح  در  استارت آپی 
منطقه  یک  به  استارت آپی  الگوی  و  پایتخت 

فناوری بدل شود.«

 مهسا محجوب
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الگویی موفق برای رونق کسب وکارهای 
دانش بنیان و استارت آپی اطراف دانشگاه ها

ستاری شکل گرفتن کسب وکارهای دانش بنیان 
و استارت آپی اطراف دانشگاه های مادر و بزرگ 
از جمله دانشگاه صنعتی شریف را الگوی موفق 
کسب وکارهای  مساعد  محیط  توسعه  برای 
محوطه  »این  گفت:  و  دانست  دانش بنیان 
اکنون به یک برند شناخته شده تبدیل شده و 
الگویی موفق در تغییر محیط فیزیکی به نفع 
نوآوری و فناوری به شمار می رود، به طوری که 
در حال حاضر بیش از 450 شرکت در منطقه 
افزوده  ارزش  و  دارند  استقرار  شریف  نوآوری 

ایجاد می کنند.«
وی افزود: »بر اساس این الگو، دانشگاه ها باید 
با حمایت از زیست بوم نوآوری، بخشی از درآمد 
خود را از محل توسعه شرکت های دانش بنیان 
کسب  دانشگاهی  کارآفرینان  و  استارت آپی  و 

کنند.«

رضورت ایجاد محیط مساعد 
کسب وکارهای دانش بنیان و استارت آپی

رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان با 
تاکید بر ضرورت حرکت به سوی ترویج تفکر 
افزود:  کشور  در  نوآوری  کارخانه های  ایجاد 
اطراف  نوآوری  منطقه  یک  حاضر  حال  »در 
دانشگاه شریف ایجاد شده است و پارک علم و 
فناوری این دانشگاه، امکانات خود را به صورت 
نرم افزاری در اختیار شرکت های دانش بنیان و 

استارت آپ ها قرار می دهد.«
وی با اشاره به اهمیت ایجاد محیط مساعد برای 
کسب وکارهای دانش بنیان و استارت آپی ادامه 
داد: »تفکر پارک علم و فناوری دیگر معطوف 
به یک فضای فیزیکی نیست بلکه بیشتر جنبه 
بر  مبتنی  پارک ها  این  فرهنگ  و  نرم افزاری 
ایجاد یک فضای مساعد برای شکوفایی نوآوری 
می  تواند  تحصیل کرده  و  خالق  انسانی  نیروی 
اشتغال  ایجاد  و  افزوده  ارزش  خلق  موجب 

شود.«

ظرفیت  رئیس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون 
خارق العاده نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده 
و  علم  پارک  فرهنگ  ترویج  برای  ظرفیتی  را 
فناوری دانست و افزود: »باید بتوانیم با ترویج 
بهترین  به  استارت آپی  و  دانش بنیان  فرهنگ 
نحو از این ظرفیت استفاده کرده و جوانان را 
آسیب های تکیه به استخدام دولتی و مضرات 
آشنا  آنان  خالقیت  و  نوآوری  برای  تفکر  این 

کنیم.«
فناوری  و  علمی  معاونت  برنامه  به  ستاری 
حمایت  خدمات  ارائه  برای  جمهوری  ریاست 
افزود:  و  کرد  اشاره  خالق  شرکت های  به 
از تسهیالت  به خوبی  »شرکت های دانش بنیان 
بهره مند  شرکت ها  این  از  حمایت  قانون 
وجود  شرکت ها  از  زیادی  تعداد  اما  می شوند، 
از  اما  دارند  نوآوری  و  خالقیت  که  دارند 
دانش بنیان  برای  پیچیدگی  فناوری،  لحاظ 
فارغ التحصیالن  و  نیستند  برخوردار  شدن 
که  می شوند  شرکت ها  این   جذب  دانشگاهی 
در برنامه معاونت علمی و فناوری برای توسعه 
مورد  نیز  شرکت ها  این  خالق،  شرکت های 

حمایت قرار می گیرند.«
با  که  دانش بنیان  کسب وکار  باشگاه 
سرمایه گذاری بخش خصوصی، مشارکت پارک 
علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و حمایت 
زیرساختی معاونت علمی و فناوری ایجاد شده 
است، زیست بومی را در کنار دانشگاه صنعتی 
شریف شکل می دهد تا فضای الزم برای حضور 
سرمایه گذاری،  صندوق های  خصوصی،  بخش 
صاحبان کسب وکار و ایده های نوآور به منظور 
کسب وکارهای دانش بنیان و استارت آپی فراهم 

شود.
توسعه  راستای  در  فعال  بستر  یک  ایجاد 
برای  مرکزی  ایجاد  نوپا،  کسب وکارهای 
حمایت  فناورانه،  رویدادهای  برگزاری 
توسعه  به  کمک  و  رشد  حال  در  شرکت های 
فضای سرمایه گذاری فناورانه و حضور صنایع از 

اهداف این مرکز عنوان شده است.
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بـایـجان شـرقـی مطرح کرد: ستاری در سفر به استان آذر

تبریز ظرفیت بالقوه برای تبدیل شدن 
به شهر هوشمند را دارد

فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
رئیس جمهوری، در نشست شورای اداری استان 
ظرفیت های  این که  بیان  با  شرقی  آذربایجان 
در  می تواند  شرقی  آذربایجان  استان  بومی 
شود،  شکوفا  دانش بنیان  اقتصاد  توسعه  مسیر 
دارای  شرقی  آذربایجان  »استان  کرد:  عنوان 
در  می تواند  که  است  بالقوه ای  ظرفیت های 

مسیر توسعه دانش بنیان قرار بگیرد.« 

بدل  برای  تبریز  ظرفیت  به  اشاره  با  ستاری 
شدن به شهر هوشمند افزود: »این شهر با در 
اختیار داشتن دانشگاه های توانمند در پرورش 
نیروی انسانی خالق می تواند راه را برای تبدیل 
هموار  فناور  و  هوشمند  شهر  به  تبریز  شدن 

کند.« 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با تاکید 
بر این که باید فرهنگ پارک های علم و فناوری 

 سیمین طاهران
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در تمامی بخش های استان جاری شود، افزود: 
»فرهنگ پارک علم و فناوری یک بستر برای 
شکوفایی ظرفیت های نیروی انسانی و مساعد 
با  و  می کند  فراهم  کارآفرینی  محیط  کردن 
حمایت های  و  امکانات  فرهنگ،  این  ترویج 
هیچ گونه  بدون  و  نرم افزاری  صورت  به  الزم 
و  دانش بنیان  فعاالن  اختیار  در  محدودیتی 

استارت آپی قرار می گیرد.« 
ایجاد  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
الزمه  مهم ترین  را  کسب و کار  مساعد  محیط 
کرد:  اظهار  و  دانست  دانش بنیان  اقتصاد  رشد 
»قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان ایجاد 
محیط مساعد کارآفرینی و نوآوری است و در 
نتیجه حمایت از این شرکت ها، نسل جدیدی از 
کارآفرینان وارد فضای صنعت و اقتصاد کشور 
و  بزرگ ترین  نزدیک،  آینده ای  در  که  شده 
موفق ترین کسب و کارهای کشور خواهند بود.« 
اقتصاد دانش بنیان،  رئیس ستاد فرهنگ سازی 
و  نخبه  انسانی  نیروی  ماندگاری  و  جذب 
دانش  آموختگان خالق را وابسته به شکل گیری 
محیط کسب و کار دانست و افزود: »آن چه سبب 
می شود دانشجویان نخبه را در استان های خود 
حفظ کنیم، محیط استان است و باید زیست بوم 
کارآفرینی و نوآوری برای رونق کسب و کارهای 

دانشگاهیان فراهم شود.« 
محیطی  چنین  در  این که  بیان  با  ستاری 
محل  از  را  خود  درآمد  از  بخشی  دانشگاه ها 
و  استارت آپی  و  دانش بنیان  شرکت های 
می کنند،  تامین  صنعت  با  ارتباط  قراردادهای 
افزود: »ارتباط دانشگاه و صنعت نیازمند کسب 
نوآوری،  فروش  محل  از  دانشگاه ها  درآمد 
و  استارت آپ هاست  و  دانش بنیان  شرکت های 
دانشگاهی که صددرصد بودجه خود را از دولت 
دریافت می کند، نمی تواند در مسیر نوآوری و 

حل مشکالت جامعه گام بردارد.

تفاهم نامه شهر سلول منعقد شد
با حضور معاون علمی و  این نشست  ادامه  در 

آذربایجان  استاندار  و  رئیس جمهوری  فناوری 
فناوری  ترویج  و  توسعه  هدف  با  شرقی، 
سلول های بنیادی تفاهم نامه همکاری راه اندازی 
بازساختی،  پزشکی  و  بنیادی  سلول های  شهر 
و  تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  توسط 
ربع رشیدی  فناوری  و  علم  ویژه  منطقه  مدیر 
امضا شد. پروژه مرکز جامع سلول های بنیادی 
پروژه شهر سلول  آغاز  و  بازساختی  پزشکی  و 
زمینه گسترش فناوری های پزشکی بازساختی 
فناوری های  پیشرفت  با  بنیادی  سلول های  و 
این حوزه و حمایت از شرکت های دانش بنیان 

را فراهم می کند.
مرکز جامع که با حمایت ستاد توسعه علوم و 
علمی  معاونت  بنیادی  سلول های  فناوری های 
تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  توسط  فناوری  و 
در حال توسعه است، تا کنون موفق به تولید 
سه محصول، تاسیس چهار شرکت دانش بنیان 
در حوزه سلولی و مهندسی بافت و آغاز چند 

کارآزمایی بالینی شده است.
نیز  شرقی  آذربایجان  سلول  شهر  پروژه 
تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  همکاری  با 
امضای  با  شرقی  آذربایجان  استانداری  و 
آغاز  را  خود  فعالیت  به زودی  تفاهم نامه 
مرکز  شامل  سلول  شهر  پروژه  کرد.  خواهد 
حوزه  دانش بنیان  شرکت های  شتاب دهنده 
سلول های بنیادی و مهندسی بافت، بیمارستان 
مزرعه  سلولی،  موزه  و  باشگاه  سلول درمانی، 
و  سلول  بانک   ،GLP و  آزمایشگاهی  حیوانات 

اتاق های تمیز خواهد بود.

دیدار با مناینده ولی فقیه استان
المسلمین  و  االسالم  حجت  دیدار  در  ستاری 
تبریز  جمعه  امام  آل هاشم،  سیدمحمدعلی 
آذربایجان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  و 
شرقی، گفت: »آذربایجان شرقی دارای ظرفیت 
خارق العاده نیروی انسانی خالق و تحصیل کرده 
محیط  مساعدسازی  با  ظرفیت  این  که  است 
کسب و کار  ایجاد  زمینه  می تواند  کسب و کار 
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دانش بنیان را فراهم کند.« 
او ایجاد محیط مساعد برای دانشجویان خالق 
دانش بنیان  کسب و کارهای  کلیدی  عنصر  را 
در  افزود: »خوش بختانه  و  دانست  استارت آپی 
شرقی  آذربایجان  استان  عالی  آموزش  مراکز 
و  پزشکی  علوم  تبریز،  دانشگاه های  جمله  از 
سهند، زمینه چینی و محیط بسیار خوبی برای 
فراهم  این کسب و کارها  رونق  و  نطفه ها  ایجاد 
برای  مناسب  الگویی  می تواند  که  است  شده 
جذب افراد خالق و جذب نخبگان بومی برای 

توسعه استان باشد.«
ستاری با اشاره به تمایز نسل جدید کارآفرینان 
و صنایع ارزش آفرین نسبت به صنایع پیشین 
با  خالق  کارآفرینان  از  جدیدی  »نسل  گفت: 
نوآوری  بازار  به  سال   30 زیر  سنی  میانگین 
جوانان  این  که  می شود  تزریق  کشور  فناوری 
را  سنتی  کسب و کارهای  بی شک  خالق 

دست خوش تحول خواهند ساخت.«
سیدمحمدعلی  المسلمین  و  حجت االسالم 
به  اشاره  با  دیدار  این  در  نیز  آل هاشم 
ظرفیت های علمی و نخبگانی استان آذربایجان 
شرقی افزود: »باید زمینه ای فراهم شود تا افراد 
تحصیل کرده ای که از دانشگاه ها فارغ التحصیل 

شده اند بتوانند توانمندی و ظرفیت های خود را 
به شکوفایی برسانند. حمایت از نخبگان استانی 
به  آنان  در  الزم  انگیزه های  ایجاد  راستای  در 
منظور پیشرفت کشور و رشد اقتصادی کشور 
ضروری است که عزم جدی همگانی از جمله 

مسئولین دولتی را طلب می کند.«

بازدید از دستاوردهای رشکت تراکتورسازی
در  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
بخش دیگری از سفر خود به استان آذربایجان 
تراکتورسازی  صنعتی  گروه  سایت  از  شرقی 
فنی،  دانش  بومی سازی  زمینه  در  ایران 
آزمایش، استانداردسازی، ساخت و تولید انبوه 

قطعات تراکتور دیدن کرد.
از جمله  تولید طراحی تمامی قطعات تراکتور 
تراکتورهای  عقب  و  جلو  محورهای  پیشرانه، 
تک و دومحوره و هم چنین تولید تراکتورهای 
سنگین توسط این گروه تولیدی، ضمن کاهش 
در  خودکفایی  و  محصول  تمام شده  قیمت 
ارزآوری  راهبردی،  مجموعه های  تولید  زمینه 
به واسطه صادرات و جلوگیری از خروج ارز را 
در کنار ایجاد اشتغال متخصصان و کارشناسان 

بومی به دنبال داشته است.
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نخبگان دلسوز رسمایه اصلی کشور 
هستند

و  برنامه ریــزی  معــاون  ســاالریه،  حســن 
نظــارت بنیــاد ملــی نخبــگان، در مراســم 
تودیــع و معارفــه رئیــس بنیــاد نخبــگان 
بــه  اشــاره  ضمــن  کرمانشــاه،  اســتان 
ــگان،  ــی نخب ــاد مل ــداف بنی ــا و اه فعالیت ه
نیــروی  انســانی متخصــص و نخبــگان دلســوز 

را ســرمایه اصلــی کشــور دانســت.
ــی  ــش اثربخش ــذب و افزای ــایی، ج وی شناس
نیروهــای متخصــص و نخبــه کشــور را از 
جملــه وظایــف بنیــاد ملــی نخبــگان برشــمرد 
ــم   ــام  معظ ــر مق ــا تدبی ــرد: »ب ــح ک و تصری
ــاد  ــه بنی ــش از ده ســال اســت ک ــری بی رهب
ــه نگرانی هــای  ملــی نخبــگان بــا توجــه ب
از  متخصصــان  و  نخبــگان  جــدی خــروج 
و  نگهــداری  منظــور حفــظ،  بــه  کشــور، 
ــرای  جــذب نیروهــای نخبــه و زمینه ســازی ب
اثرگــذاری بهینــه آنــان در جامعــه بومــی 
ــزی  تاســیس شــده اســت.«  معــاون برنامه ری
ــادآور شــد:  و نظــارت بنیــاد ملــی نخبــگان ی

تعامــل و  بنیــاد در  اهــداف  »رســالت ها و 
ســازمان ها  و  دســتگاه ها  دیگــر  همــکاری 
ــاد  ــه بنی ــع وظیف ــود؛ در واق ــی می ش عملیات
فراهــم کــردن شــرایط مناســب، اســتفاده 
اجرایــی  ظرفیت هــای  تمامــی  از  کــردن 
منظــور  بــه  فکــری  مشــاوره  و  کشــور 
شناســایی، توانمندســازی، جــذب و در نهایــت 
الگوســازی و تکریــم از نخبگان و اســتعدادهای 
برتــر کشــور اســت. برنامه هــای بنیــاد در 
ــتعدان  ــت از مس ــایی و حمای ــتای شناس راس
برتــر از دوران تحصیــل در مقطــع ابتدایــی تــا 
متوســطه بــه منظــور هدایــت و توانمندســازی 
ــرورش و  ــک آموزش و پ ــا کم ــوزان ب دانش آم
ــهاب  ــه ش ــب برنام ــازمان ها در قال ــایر س س
آغــاز و پیگیــری می شــود و بــرای حــوزه 
دانشــجویی برنامه هایــی ماننــد شناســایی، 
ــای  ــی در زمینه ه ــش اثربخش ــذب و افزای ج
گوناگــون علمــی و فرهنگــی در نظــر گرفتــه 
شــده اســت. در بخــش طــالب نیــز بســته های 

ــود دارد.« ــی وج ــی متنوع حمایت
ــکاری  ــا هم ــن ب ــرد: »هم چنی ــه ک وی اضاف
ــس از دوران  ــلح، پ ــای مس ــتاد کل نیروه س
بــرای  مفصلــی  برنامه هــای  تحصیــل 
در  اســتعدادهای  برتــر  و  فارغ التحصیــالن 
ــا  ــا پروژه ه ــا ب ــردن آن ه ــر ک ــوص درگی خص
ــای  ــور در برنامه ه ــون کش ــای گوناگ و نیازه
قالــب  در  کــه  شــده  گنجانــده  بنیــاد 
تخصصــی  نظام وظیفــه  ماننــد  تســهیالتی 
خدمــت  دوران  از  پــس  می شــود.  اعطــا 
ــد  ــی مانن ــای جامع ــز برنامه ه ــه نی نظام وظیف
ــی  ــتگاه های اجرای ــراد در دس ــن اف ــذب ای ج
)در  دانش بنیــان  در شــرکت های  و جــذب 
قالــب جایــزه شــهید تهرانی مقــدم( ارائــه 
ــا دســتگاه ها  می شــود کــه البتــه در تعامــل ب
می یابــد.«  تحقــق  دیگــر  ســازمان های  و 
ســاالریه در پایــان بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای 
بی نظیــر اســتان کرمانشــاه، افــزود: »ایــن 
دانشــگاه های  وجــود  دلیــل  بــه  اســتان 



37 سرآمد/ شماره چهل وششم/ شهریورماه  97

ــرد و  ــی منحصربه ف ــای ذات ــر، موهبت ه معتب
نیــروی  انســانی متخصــص و متعهــد، جایــگاه 
ــور دارد.«  ــی کش ــای نخبگان ــژه ای در فض وی
بــا  مراســم  ایــن  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
حضــور معــاون اســتاندار، روســا و مدیــران 
ــتان  ــگاه های اس ــی و دانش ــتگاه های اجرای دس
ــاه  ــرآمدان کرمانش ــگان و س ــی از نخب و جمع

ــد. ــزار ش برگ

رویدادهای ورزشی آوردگاه حامیت از 
کاالی داخلی می شود

ــان،  ــر ورزش و جوان ــلطانی فر، وزی ــعود س مس
ــه این کــه در حــوزه ایران ســاخت  ــا اشــاره ب ب
ــی  ــرمایه های اجتماع ــری از س ــره گی ــا به ب
ــج مصــرف  ــوان در فرهنگ ســازی و تروی می ت
اظهــار  کــرد،  نقش آفرینــی  ایرانــی  کاالی 
کــرد: »بهره گیــری از ظرفیت هــای حــوزه 
ورزش بــرای تبلیــغ کاالی ایرانــی یکــی از 
ــرای  ــه ب ــن وزارت خان ــر ای ــد نظ ــات م اقدام
حمایــت از کاالی ایرانــی اســت. بــرای تحقــق 
ــی  ــای ورزش ــی حوزه ه ــز تمام ــر نی ــن ام ای
ــوان  ــه عن ــی را ب ــدات داخل ــتفاده از تولی اس
ــه  ــد. چنان چ ــر گرفته ان ــت در نظ ــک اولوی ی
ــه  ــران ب ــی ای ــتیم کاروان اعزام ــاهد هس ش
رقابت هــای آســیایی جاکارتــا از تولیــدات 
می کننــد.  اســتفاده  داخلــی  کیفیــت  بــا 
ــی  ــد محل ــی می توان ــای ورزش ــس رویداده پ
ایرانــی و  از کاالی  بــرای تجلــی حمایــت 

ــد.«  ــی باش ــدگان داخل تولیدکنن

ــاد  ــق اقتص ــه رون ــان این ک ــا بی ــلطانی فر ب س
کل  اقتصــاد  تقویــت  کشــور  در  ورزش 
کشــور را بــه همــراه دارد، ادامــه داد: »از 
ــی  ــای ورزش ــتفاده چهره ه ــر اس ــوی دیگ س
بــه  می توانــد  ایران ســاخت  کاالهــای  از 
نوعــی باعــث ترغیــب اســتفاده ســایرین، 
خصوصــا عالقه منــدان بــه ورزش، از ایــن 
محصــوالت شــود کــه بــه نوعــی تبلیــغ کاالی 
ــگ  ــج فرهن ــود. تروی ــوب می ش ــی محس ایران
اســتفاده از کاالی ایرانــی مقابلــه بــا بســیاری 
از بحران هــا را در کشــور بــه دنبــال دارد و 
تضمینــی بــرای ایجــاد شــغل بــرای فرزنــدان 
اســت. پــس بایــد ســلیقه ها را کنــار گذاشــت 
ــدم  ــیر ق ــن مس ــم در ای ــا ه ــگ ب ــا هماهن ت
بگذاریــم و بــه زودی شــاهد شــکوفایی اقتصــاد 

در کشــورمان باشــیم.«
وزیــر ورزش و جوانــان هم چنیــن عنــوان 
ــن مســیر تولیدکننــدگان  ــه در ای کــرد: »البت
ــی  ــد کاالی ــاوری روز بای ــری از فن ــا بهره گی ب
ــن  ــد و در ای ــد کنن ــت تولی ــی و باکیفی رقابت
زمینــه حمایــت شــوند. اگــر ورزشــکاران 
در تمــام باشــگاه ها و امکانــات ورزشــی از 
محصــوالت ایرانــی اســتفاده کننــد قطعــا 
ــود  ــاد می ش ــی ایج ــی تغییرات ــازار داخل در ب
کــه ایــن اقــدام در وزارت ورزش در حــال 
نیــز  زمینــه  ایــن  در  اســت.  پی گیــری 
بخش نامــه ای بــه تمامــی حوزه هــای ورزشــی 
عامــل  مدیــران  و  فدراســیون ها  از جملــه 
ظرفیت هــا  از  تــا  شــده  ابــالغ  باشــگاه ها 
هرچــه بیشــتر بــرای تحقــق حمایــت از کاالی 

ــود.«  ــتفاده ش ــی اس ایران
بــه گفتــه وی، هــر اقدامــی بــرای پیــش روی 
تــا مــرز خودکفایــی اقتصــادی و حمایــت 
ــت و  ــر اس ــته تقدی ــی شایس ــاد داخل از اقتص
برگــزاری رویــدادی هم چــون جشــنواره ملــی 
بــرای  »ایران ســاخت«  هنــری  فرهنگــی، 
ــتن  ــی و گام برداش ــدات ایران ــت از تولی حمای
بــا  مصرف کننــدگان  آشــنایی  مســیر  در 
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ــی  ــت ایران ــتفاده از کاالی باکیفی ــای اس مزای
ــت. ــذار اس ــی تاثیرگ ــود اقدام ــز خ نی

ترویج مرصف کاالی ایرانی حامیت از 
آینده دانش آموزان است

ســیدمحمد بطحایــی، وزیــر آموزش وپــرورش، 
ــازی  ــه را در فرهنگ س ــن وزارت خان ــش ای نق
اســتفاده از کاالی ایرانی برجســته دانســت و با 
توجــه بــه اضافــه شــدن بخــش دانش آمــوزی 
بــه جشــنواره ایران ســاخت اظهــار کــرد: 
دانش آمــوزی  زمــان  از  »فرهنگ ســازی 
ــتر  ــب بیش ــه مرات ــری ب ــه تاثی ــن زمین در ای
ــفیرانی  ــوزان س ــن دانش آم ــویی ای دارد. از س
ــج مصــرف کاالی ایران ســاخت در  ــرای تروی ب
ــن  ــتند. بنابرای ــود هس ــای خ ــن خانواده ه بی
فرهنــگ  و گســترش  ترویــج  در  مــدارس 
اســتفاده از کاالی ایرانــی نقــش مهمــی دارنــد 
ــا  ــار آن ه چــرا کــه فضــای مناســبی در اختی
ــرد:  ــراز ک ــه اب ــی در ادام ــرار دارد.« بطحای ق
ــا  ــن خانواده ه ــی در بی ــرف کاالی ایران »مص
توســعه اقتصــادی کشــور را همــراه دارد و 
ــن  ــور و همی ــرای کش ــانی را ب ــده درخش آین
ــتا  ــن راس ــد. در ای ــم می زن ــوزان رق دانش آم
ایــن وزارت خانــه نیــز برنامه هــای متنوعــی را 
بــرای حمایــت از کاالی ایران ســاخت دارد کــه 
ــه برگــزاری مســابقات فرهنگــی و  ــوان ب می ت
هنــری بــا موضــوع حمایــت از کاالی ایرانــی، 
برگــزاری نمایشــگاه های مختلــف در مــدارس 
بــرای تشــویق و حمایت از کاالی ایرانی اشــاره 

کــرد. البتــه مباحــث مرتبــط بــا تولیــد ملــی و 
فرهنــگ اســتفاده از کاالی ایرانــی بــه عنــوان 
ــی  ــی و آموزش ــای درس ــدی در برنامه ه واح
مــدارس نیــز در حــال پی گیــری اســت. 
ــای  ــن الگوه ــتای تبیی ــات در راس ــن اقدام ای
ــا و  ــد کااله ــردن و خری ــرف ک ــت مص درس
ــوزان  ــه دانش آم ــل ب ــاخت داخ ــات س خدم
آموزش و پــرورش  وزیــر  می شــود.«  انجــام 
ــی  ــی فرهنگ ــنواره مل ــش جش ــن نق هم چنی
و  ترویــج  در  را  »ایران ســاخت«  هنــری 
ــاخت  ــدی از کاالی س ــازی بهره من فرهنگ س
ــان  ــت و بی ــذار دانس ــم و تاثیرگ ــل، مه داخ
کــرد: »البتــه بــرای ترغیــب مــردم بــه خریــد 
کاالی ایرانــی عــالوه بــر فرهنگ ســازی، نیــاز 
بــه افزایــش تــوان رقابت پذیــری ایــن کاالهــا 
نیــز وجــود دارد تــا بــا انگیــزه مضاعــف 
شــاهد ایجــاد فرصت هــای شــغلی جدیــد 
بــرای جوانــان کشــور باشــیم.«  وی بــا اشــاره 
ــرای  ــه شــکل گیری ایــن نهضــت عمومــی ب ب
از کاالی ســاخت داخــل گفــت:  حمایــت 
ــاد  ــدگان ایج ــرف کنن ــی در مص ــد حس »بای
ــر کاالی  ــد ه ــاس آن خری ــر اس ــا ب ــود ت ش
ــوزه  ــن در ح ــد. بنابرای ــند باش ــی ناپس خارج
ــر فرهنگ ســازی نیــاز  تبلیغــات نیــز عــالوه ب
ــی  ــا معرف ــت ت ــترده ای اس ــالش گس ــه ت ب
کاالی ایرانــی بــه نحــو شایســته انجــام شــود. 
هــر اقدامــی در ایــن زمینــه نیــز بایــد از 

ــرد.«  ــرار گی ــت ق ــورد حمای ــه م ســوی هم
دومیــن جشــنواره ملــی فرهنگــی هنــری 
ــازی و  ــداف »جریان س ــا اه ــاخت« ب »ایران س
تولیــد محتــوا بــرای فضــای مجــازی مرتبــط 
و  کارآفرینــی  تجاری ســازی،  چرخــه  بــا 
ــات  ــت از خدم ــان«، »حمای اقتصــاد دانش بنی
ایــران«،  تولیــدات دانش بنیــان ســاخت  و 
»ســاماندهی واردات بی رویــه و ارج نهــادن 
ــت«  ــی باکیفی ــوالت ایران ــا و محص ــه کااله ب
برجسته ســازی  بــه  »کمــک  هم چنیــن  و 
)نشــان تجــاری( کاالهــای مرغــوب ایرانــی«، 
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تجســمی،  هنرهــای  ادبیــات،  بخــش  در 
شــنیداری،  و  دیــداری  رســانه های 
رســانه های دیجیتــال و ایده بــازار و بخــش 
توســعه  ســتاد  همــت  بــه  دانش آمــوزی 
فرهنــگ علــم، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان 
ــی  ــر کل ــه دبی ــاوری و ب ــت علمــی و فن معاون
ــی،  ــاوری ایران ــا شــعار »فن ــی و ب ــز کرم پروی
کســب وکار ایرانــی« در دی مــاه ســال جــاری 
ــار  ــال آث ــت ارس ــن مهل ــود. آخری ــا می ش برپ
پانزدهــم  »ایران ســاخت«،  جشــنواره  بــه 

اســت.  1397 آبان مــاه 

درخواست طرح پیشنهادی نظرسنجی 
جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

در  دارد  نظــر  در  نخبــگان  ملــی  بنیــاد 
اجــرای  نتایــج  دقیق تــر  پایــش  راســتای 
اجتمــاع نخبگانــی  بــر  برنامه هــای خــود 
ــنجی های  ــرای نظرس ــه اج ــدام ب ــور، اق کش
علمــی از جامعــه مخاطــب کنــد. از ایــن رو بــه 
منظــور بهره منــدی از تــوان جامعــه علمــی و 
ــت  ــن گام درخواس ــور، در اولی ــی کش پژوهش
طــرح پیشــنهادی در خصــوص تســهیالت 
)جایزه هــای  مســتعد  دانشــجویان  ویــژه 
ــق وب گاه  ــده و از طری ــه ش ــی(، تهی تحصیل
بنیــاد ملــی نخبــگان در دســترس قــرار گرفته 
اســت.  از همــه فعــاالن دولتــی و غیردولتــی 
در ایــن زمینــه دعــوت می شــود پــس از 
پیشــنهادی  طــرح  درخواســت،  مطالعــه 
ــه  ــه ب ــق رایانام ــود را از طری ــوزال( خ )پروپ

نشــانی الکترونیکــی مرکــز اطالعــات و پایــش 
monitoring@( نخبگانــی  فعالیت هــای 

bmn.ir( ارســال کننــد. 

رئیس بنیاد نخبگان استان کرمانشاه 
منصوب شد

 

طــی حکمــی از ســوی دکتــر ســورنا ســتاری، 
ــور  رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان، آوات طاهرپ
ــتان  ــگان اس ــاد نخب ــس بنی ــوان رئی ــه عن ب

کرمانشاه منصوب شد.
ــه  ــاب ب ــتاری خط ــر س ــم دکت ــن حک در مت
ــر  ــت: »نظ ــده اس ــور آم ــر آوات طاهرپ دکت
ــکوفایی  ــهیل ش ــد و تس ــرورت تمهی ــه ض ب
اســتان  در  عزیــز  نخبــگان  ثمربخشــی  و 
هم فکــری  تقویــت  و  ایجــاد  و  کرمانشــاه 
و همــکاری میــان نخبــگان و مســؤالن آن 
اســتان و بــا توجــه بــه مراتــب علمــی، تعهــد و 
کارآمــدی کــه از آن برخورداریــد، جناب عالــی 
ــاد نخبــگان اســتان  ــوان رئیــس بنی ــه عن را ب
شایســته  می نمایــم.  منصــوب  کرمانشــاه 
اســت بــا اتــکال بــه خداونــد متعــال، در 
ــگان،  ــی نخب ــاد مل ــاس نامه بنی ــوب اس چارچ
آیین نامــه تاســیس و اداره دفتــر نخبــگان 
اســتان و مصوبــات هیئــت امنــای بنیــاد و بــا 
ــان  ــگان و صاحب ــورت نخب ــدی از مش بهره من
ــه  ــف، ب ــطوح مختل ــر در س ــتعدادهای برت اس
هماهنگــی امــور مربــوط بــه نخبــگان و کمک 
اســتعدادهای  شــکوفایی  و  شناســایی  بــه 
ــت  ــای ذی قیم ــتیبانی از تالش ه ــر و پش برت
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ــای  ــه از توانمندی ه ــتفاده بهین ــا اس ــان ب آن
گســترده و ارزشــمند اســتان همــت گماریــد. 
بدیهــی اســت اســتاندار محتــرم و روســا 
مراکــز  و  دانشــگاه ها  محتــرم  مدیــران  و 
علمــی، فرهنگــی و صنعتــی اســتان همــکاری 
ــد  ــذول خواهن ــی مب ــا جناب عال شایســته را ب
انجــام  در  را  جناب عالــی  توفیــق  داشــت. 
ــال  ــد متع ــر از خداون ــئولیت خطی ــن مس ای

ــتارم. خواس
شــایان ذکــر اســت، بدیــن وســیله از زحمــات 
ســرکار خانــم دکتــر مریــم اســالم پناه و 
خدمــات ارزنــده ایشــان در دوران تصــدی 
مســئولیت، کمــال تشــکر بــه عمــل می آیــد.«

ریل گذاری صادرات محصوالت دانش بنیان 
تکمیل می شود

معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری 
در آییــن رونمایــی خــط تولیــد صنعتــی 
ــی  ــی و غذای ــادی داروی ــک کن های انجم خش
تولیدشــده توســط یــک شــرکت دانش بنیــان 
داخلــی گفــت: »یکــی از اولویت هــای جــدی 
ــوری  ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــت علم معاون
و  صنعتــی  محصــوالت  صــادرات  توســعه 
شــرکت های  بــاالی  افــزوده  ارزش  دارای 
برنامه هــای  دانش بنیــان و فنــاور اســت و 
حمایتــی منجــر بــه تســهیل فراینــد حرکــت 
ــد  ــادرات خواه ــیر ص ــرکت ها در مس ــن ش ای

شــد.« 

وی ضمــن اشــاره بــه راهبــرد معاونــت علمــی 
و فنــاوری بــرای رونــق صــادرات شــرکت های 
صــادرات  »ســازوکار  گفــت:  دانش بنیــان 
ــا کاالهــای ســنتی  ــان ب محصــوالت دانش بنی
ــان  ــوالت دانش بنی ــت و از محص ــاوت اس متف
محصــوالت  صــادرات  کریــدور  قالــب  در 

می شــود.« حمایــت  دانش بنیــان 
بــه  اشــاره  بــا  ایــن مراســم  ســتاری در 
دانش بنیــان  شــرکت های  توانمنــدی 
ــی  ــوالت صنعت ــاز محص ــع نی ــی در رف داخل
دانش بنیــان  »شــرکت های  کــرد:  عنــوان 
ــد  ــاه می توانن ــان کوت ــدت زم ــاور در م و فن
ــدا  ــت پی ــعه دس ــی از توس ــدل توجیه ــه م ب
کننــد؛ خوش بختانــه ایــن واحــد صنعتــی 
ــرکت هایی  ــی از ش ــه موفق ــان، نمون دانش بنی
ــزات  ــد تجهی ــا تولی ــه شــمار مــی رود کــه ب ب
فــرآوری مــواد غذایــی و دارویــی زمینــه 
ایجــاد ارزش افــزوده بــاال و رفــع یکــی از 
ــاخته  ــم س ــور را فراه ــی کش ــای صنعت نیازه

ــت.«  اس
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری 
دربــاره نقــش کلیــدی تجهیــزات دانش بنیــان 
فــرآوری محصــوالت دارویــی و غذایــی گفــت: 
ــیار  ــت بس ــز اهمی ــرآوری، حائ ــزات ف »تجهی
ــت و  ــع رازی اس ــر ارزآوری صنای ــاال از نظ ب
ــه شــمار مــی رود  جــزو کاالهــای تحریمــی ب
نقــش  می توانــد  خارق العــاده  بــازار  بــا  و 
و  نیــاز صنایــع داخلــی  رفــع  مهمــی در 
کنــد.  ایفــا  صــادرات  طریــق  از  ارزآوری 
ــزوده  ــاد ارزش اف ــب ایج ــول موج ــن محص ای
چنــد برابــری محصــوالت کشــاورزی و باغــی 
ــن  ــادرات ای ــد ارزی و ص ــد. درآم ــد ش خواه
محصــوالت را بــه ده هــا برابــر ارتقــا می دهــد. 
تولیدکننــده  شــرکت های  هم چنیــن 
ــول  ــن محص ــا از ای ــی قطع ــوالت غذای محص
حمایــت خواهنــد کــرد.«  معــاون علمــی 
از  هم چنیــن  رئیس جمهــوری  فنــاوری  و 
شــرکت دانش بنیــان تکویــن آزمایــش پارســه 



41 سرآمد/ شماره چهل وششم/ شهریورماه  97

)تاپکــو اراک(، نخســتین شــرکت دانشــگاهی 
ــر  ــتگاه های فریزدرای ــاخت دس ــی و س طراح
و  صنعتــی  انجمــادی(  )خشــک کن های 
ایــن  کــرد.  دیــدن  کشــور،  نیمه صنعتــی 
ــرای  ــان، فعالیــت خــود را ب شــرکت دانش بنی
ســال  از  فریزدرایــر  دســتگاه های  ســاخت 
1392 در دانشــگاه اراک آغــاز کــرد و اکنــون 
در  فریزدرایــر  دســتگاه  تولیــد  حــوزه  در 
دانشــگاه اراک و واحدهــای کارگاهــی شــهرک 

صنعتــی اراک فعالیــت می کنــد. 
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری 
در نخســتین بخــش ســفر خــود بــه اراک 
از کارخانجــات تولیــدی ابــزارآالت دســتی 
ایــران پتــک دیــدن کــرد. ایــران پتــک 
مشــتمل بــر واحدهــای متعــدد طراحــی، 
قالب ســازی، ابزارســازی، فــورج )آهنگــری 
جــوش کاری،  ماشــین کاری،  گــرم(، 
ــات  ــیاه کاری، عملی ــرس کاری، آب کاری، س پ
ــت  ــری، دایکس ــگ کاری، درودگ ــی، رن حرارت
پالســتیک،  تزریــق  ســوهان،  آلومینیــوم، 
ــرکت  ــن ش ــت. ای ــته بندی اس ــاژ و بس مونت
قالب هــای متنــوع،  تولیــد  توانمنــدی  بــا 
ــزار  ــوع اب ــزار ن ــش از ه ــد بی ــت تولی ظرفی
دســتی را داراســت. محصــوالت فعلــی ایــران 
ــی و  ــزارآالت صنعت ــروه اب پتــک شــامل دو گ
آموزشــی اســت کــه مطابــق بــا اســتانداردهای 

می شــود. تولیــد  بین المللــی  و  ملــی 

نخستین جنگنده مجهز ایرانی با حضور 
رئیس جمهوری به پرواز درآمد

ــر«  ــام »کوث ــا ن ــی ب ــده ایران نخســتین جنگن
بــا  رئیس جمهــوری هم زمــان  فرمــان  بــا 
ــه  ــی ب ــت دفاع ــال روز صنع ــم س ــاز مراس آغ
ــز  ــی مجه ــده بوم ــن جنگن ــد. ای ــرواز درآم پ
ــش  ــرل آت ــک و کنت ــامانه های اویونی ــه س ب

ــت. ــل 4 اس ــی نس ــرفته بوم پیش
ــرفته  ــه پیش ــاری یکپارچ ــری از معم بهره گی
ــتفاده از  ــا اس ــش ب ــرل آت ــک و کنت و اویونی

ــا  ــق ب ــی منطب ــال نظام ــبکه داده دیجیت ش
ــر محاســبات  ــری از کامپیوت نســل 4، بهره گی
پیشــرفته  ســامانه  و  ســالح  بالســتیک 
نشــانه روی مقابــل خلبــان )HUD( بــه منظور 
افزایــش دقــت اصابــت ســالح و مهمــات، 
ــوره  ــرفته و چندمنظ ــری از رادار پیش بهره گی
کنتــرل آتــش جهــت بــاال بــردن دقــت کشــف 
ــری  ــری از ناوب ــدات و بهره گی ــداف و تهدی اه
دقیــق بــه صــورت رادیویــی و مســتقل و 
اســتفاده از ســامانه نقشــه متحــرک هوشــمند 
جنگنــده  ایــن  ویژگی هــای  مهم تریــن  از 

اســت.
مراســم  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
از  دفاعــی  صنعــت  ســالروز  گرامی داشــت 
شــعار  بــا  30مردادمــاه  سه شــنبه  صبــح 
»صنعــت دفاعــی، نمــاد تولیــد ملــی و اقتــدار 
دفاعــی« و بــا حضــور حجــت االســالم و 
المســلمین دکتــر حســن روحانــی آغــاز شــد.
مراســم  ایــن  ابتــدای  در  رئیس جمهــوری 
کــه امیرســرتیپ امیــر حاتمــی وزیــر دفــاع و 
پشــتیبانی نیروهــای مســلح، ســورنا ســتاری 
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری 
ــئوالن  ــی و مس ــان نظام ــی از فرمانده و برخ
ایــن وزارتخانــه حضــور داشــتند، از نمایشــگاه 
ــع دفاعــی  دســتاوردها و توانمندی هــای صنای

ــد کــرد. کشــور بازدی

حامیت از پژوهشگران در حوزه ریاضی 
توسعه می یابد

ــاوران  ــگران و فن ــت از پژوهش ــدوق حمای صن
شناســایی،  منظــور  بــه  علمــی  معاونــت 
برقــراری ارتبــاط و حمایــت از قشــر توانمنــد 
ــه در حــوزه ریاضــی و انجمــن ریاضــی  جامع
ــارکت و  ــتفاده از مش ــور اس ــه منظ ــران ب ای
همکاری هــای علمــی آنــان در زمینــه  اجــرای 
ــا  ــکاری ب ــه هم ــود تفاهم نام ــت های خ سیاس

ــرد.  ــد ک ــران منعق ــن ریاضــی ای انجم
اســتفاده از پتانســیل و ظرفیت هــای اعضــای 
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انجمــن بــرای داوری و نظــارت پروژه هــا و 
ــال  ــدوق، ارس ــای صن ــت در کارگروه ه عضوی
گرایش هــای  در  تحقیقاتــی  اولویت هــای 
ــزاری کارگاه  ــفارش برگ ــی، س ــف ریاض مختل
یــا همایــش بــه انجمــن، اشــاعه و ترویــج علــم 
ــت  ــی از اهمی ــش درک عموم ــی و افزای ریاض
ایــن علــم با ارائــه برنامــه، ارائــه پیشــنهادهای 
ــات در کشــور،  ــد ریاضی ــرای رش ــردی ب راهب
ارزیابــی خانــه ریاضیــات و ارائــه طریــق بــرای 
اثربخشــی بیشــتر خانــه ریاضــی در اســتان ها 
و شناســایی و معرفــی اســاتید برجســته ایرانی 
ــی  ــز علم ــی در مراک ــای ریاض ــته ه در رش
خــارج از کشــور بــه مراجــع ذینفــع و ذیربــط 
و نــوآوری در ایجــاد رشــته های جدیــد در 
علــوم ریاضــی و آینــده علــم ریاضــی در ایــران 
ــه اســت.  ــن تفاهم نام ــات ای برخــی از موضوع
توســعه پایــدار و پیشــرفت هــر کشــور مرهون 
نگهــداری ســرمایه های  و  پــرورش حفــظ 
کشــور  آن  فناورانــه  و  پژوهشــی  علمــی، 
موجبــات  فنــاوران  و  پژوهشــگران  اســت. 
ترقــی، تعالــی، توســعه علمــی و فنــاوری و در 
ــرای  ــه را ب ــدار همه جانب ــعه پای ــت توس نهای
ــای  ــن امض ــازند. بنابرای ــم می س ــور فراه کش
ــت از  ــف و حمای ــز مختل ــا مراک ــه ب تفاهم نام
طرح هــای پژوهشــی زمینــه پیشــرفت در 

کشــور را فراهــم می کنــد. 
ــای  ــه امض ــز ب ــکاری نی ــه هم ــن تفاهم نام ای
و  صنــدوق  رئیــس  ضرغــام  نصــرت اهلل 
ــی  ــن ریاض ــس انجم ــان رئی ــی دهق محمدعل
ایــران رســید تــا بــا همــکاری ایــن دو مرکــز 
ــوزه  ــا در ح ــعه نوآوری ه ــد و توس ــاهد رش ش

ــیم.  ــور باش ــات کش ریاضی
ــال  ــج س ــه پن ــن تفاهم نام ــار ای ــدت و اعتب م
ــل از  ــج حاص ــری نتای ــت فک ــت و مالکی اس
طرح هــای تحقیقاتــی اجــرا شــده مشــترک و 
ــج  ــی از نتای ــش فنــی کــه جزئ هم چنیــن دان
اســت بــه انجمــن، صنــدوق و پژوهشــگر 

ــق دارد.  تعل

فراخوان پذیرش رشکت های متقاضی 
خالق اعالم شد

نیــری،  ســجادی  محمدحســین  ســید 
دبیــر ســتاد توســعه فناوری هــای نــرم و 
ــرو  ــت: »پی ــی، گف ــت علم ــاز معاون هویت س
ــت بوم  ــعه زیس ــه توس ــه برنام ــالغ آیین نام اب
ــی  ــاون علم شــرکت های خــالق از ســوی مع
و فنــاوری رئیس جمهــور به عنــوان برنامــه 
شــرکت های  از  حمایــت  قانــون  مکمــل 
دانش بنیــان، شــرکت های خــالق از ســوی 
اصطالحــا  کــه  تخصصــی  مجموعه هــای 
مبــادی نامیــده می شــوند، بــه دبیرخانــه 
ــد  ــد ش ــی خواهن ــالق معرف ــرکت های خ ش
ــه  ــوع برنام ــات موض ــا و خدم ــا از مزیت ه ت
ــد شــوند. ســتاد توســعه فناوری هــای  بهره من
ــوان  ــی، به عن ــت علم ــاز معاون ــرم و هویت س ن
معرفــی  و  شناســایی  مبــادی  از  یکــی 
شــرکت های خــالق، بررســی صالحیــت ایــن 
ــرکت های  ــده دارد و ش ــر عه ــرکت ها را ب ش
از  بهره منــدی  بــرای  را  شــرایط  واجــد 
ــه معرفــی  ــه دبیرخان ــن برنامــه، ب خدمــات ای

ــرد.  ــد ک خواه
نیــری شــاخص های  بــه گفتــه ســجادی 
ــالق  ــرکت های خ ــرش ش ــرای پذی ــی ب الزام
بــودن  دارا  از  عبارتنــد  کشــور  ســطح  در 
ــت  ــل ثب ــی قاب ــی از شــخصیت های حقوق یک
در نظــام قانونــی کشــور، نوآورانــه بــودن 
محصــول/ خدمــت و دارا بــودن ســطح تمایــز 
ــطح  ــابه در س ــای مش ــه فعالیت ه ــبت ب نس
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کشــور، داشــتن ظرفیــت مربــوط به اثربخشــی 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی و همچنیــن 

دانش بنیــان نبــودن محصــول/ خدمــت. 
آیین نامــه  »مطابــق  کــرد:  تشــریح  وی 
در  فعــال  شــرکت های  ابالغــی، 
دیجیتــال  کســب وکارهای  موضوعــات 
و  دیــداری  صنایــع  مجــازی،  فضــای  و 
ــگری  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــنیداری، می ش
و  تجســمی  هنرهــای  صنایع دســتی،  و 
اســباب بازی  بــازی،  نمایشــی،  هنرهــای 
و ســرگرمی، طراحــی و معمــاری، نشــر، 
چــاپ و کتابخانــه، گیاهــان دارویــی و طــب 
ســنتی در صــورت احــراز صالحیــت بــه 
ــات  ــمول خدم ــالق، مش ــرکت خ ــوان ش عن

می شــوند.«  برنامــه  ایــن 
دبیــر ســتاد توســعه فناوری هــای نــرم و 
هویت ســاز در پایــان گفــت: »شــرکت های 
ــت  ــه درخواس ــرای ارائ ــد ب ــی می توانن متقاض
خــود بــه پایــگاه اطالع رســانی برنامــه توســعه 
ــانی  ــه نش ــالق ب ــرکت های خ ــت بوم ش زیس
ircreative.isti.ir مراجعــه کــرده یــا بــا 
ــد.  ــل کنن ــاس حاص ــماره 83532475 تم ش

توجه ویژه به عرضه و تقاضا در انجام 
پژوهش های حوزه علوم انسانی

رشــته های مرتبــط بــا علــوم انســانی در 
مقایســه بــا دو دهــه گذشــته گســترش قابــل 
توجهــی یافتــه اســت. خوش بختانــه ظرفیــت 
ــوم  ــرای توســعه رشــته های عل چشــم گیری ب

انســانی در کشــورمان ایجــاد شــده، به گونــه ای 
کــه رونــد رو بــه توســعه آن، منجــر بــه 
ــن رشــته ها شــده  ــب ای تخصصــی شــدن اغل
ــگران  ــت از پژوهش ــدوق حمای ــت. در صن اس
و فنــاوران معاونــت علمــی نیــز بررســی 
ــای  ــاس حوزه ه ــر اس ــی ب ــای پژوهش پروژه ه
اولویــت دار و بــا بهره گیــری از تاکیدهــای 
اســناد باالدســتی انجــام می شــود. البتــه 
ــن  ــه ای تدوی ــر برنام ــن ام ــق ای ــرای تحق ب
ــه  ــای آن توج ــه از ویژگی ه ــت ک ــده اس ش
ویــژه بــه عرضــه و تقاضاســت؛ بدیــن صــورت 
پروژه هــای پژوهشــی توســط پژوهشــگران 
انجــام و بــر اســاس نیــاز و تقاضــای ســازمان 
و نهادهــای متقاضــی در اختیارشــان قــرار 

ــت.  ــد گرف خواه
ــاوران  ــگران و فن ــت از پژوهش ــدوق حمای صن
طرح هــای  انجــام  از  حمایــت  بــرای 
ــر کشــور دارای  ــان در سراس پژوهشــی محقق
هــر  کــه  اســت  متعــددی  کارگروه هــای 
ــامل  ــاوری را ش ــم و فن ــوزه ای از عل ــک ح ی
ــات  ــوم انســانی، مطالع ــروه عل می شــود. کارگ
ــای  ــی از کارگروه ه ــز یک ــاوری نی ــم و فن عل
طرح هــای  کــه  اســت  صنــدوق  16گانــه 
ارســالی از ســوی پژوهشــگران را بــا برگــزاری 
ــد  ــورت تایی ــد. در ص ــاتی داوری می کن جلس
طــرح و تصویــب نهایــی در کمیتــه تخصصــی 
صنــدوق حمایــت از آن بــرای اجرایــی شــدن 

عملــی می شــود. 
ــود 25  ــه خ ــن جلس ــروه در آخری ــن کارگ ای
ــی  ــگران را بررس ــی از پژوهش ــروژه دریافت پ
ــرای  ــروژه، ب ــش پ ــداد ش ــن تع ــرد و از ای ک
تصویــب کمیتــه تخصصــی بــه تاییــد اعضــای 
ــوم  ــروه عل ــن کارگ ــید. هم چنی ــروه رس کارگ
ــدوق  ــاوری صن ــم و فن ــات عل انســانی، مطالع
متشــکل از اســتادان و اعضــای هیئــت علمــی 
برجســته دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی اســت 
ــای  ــی طرح ه ــده دار بررس ــدام، عه ــه هرک ک
ــتند. ــط هس ــای مرتب ــی دارای ایده ه پژوهش
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تفاهم نامه همکاری با پژوهشگاه صنعت 
نفت امضا شد

فناوران  و  پژوهشگران  از  حمایت  صندوق 
معاونت علمی تفاهم نامه همکاری با پژوهشگاه 
صنعت نفت امضا کرد تا زمینه اجرای تحقیقات 
طرح  همچون  نفت  صنعت  در  پژوهش  و 
دکتری  رساله  و  پسادکتری  طرح  تحقیقاتی، 
و ثبت بین المللی اختراعات با سرعت بیشتری 

انجام شود.
نشستی  در  صندوق،  رئیس  ضرغام،  نصرت اهلل 
صنعت  پژوهشگاه  رئیس  توفیقی  جعفر  که 
از  پیشینه ای  داشت،  حضور  آن  در  نیز  نفت 
و گستردگی چتر  اهداف  ماموریت،  فعالیت ها، 
حمایت های صندوق را یادآور شد و بیان کرد: 
با رشد چشم گیری در ارسال طرح  »سال 96 
به صندوق از سوی پژوهشگران روبه رو شدیم 
به سال 95 شاهد رشد  نسبت  به گونه ای که 
50 درصدی بودیم. صندوق کمک به تقویت و 
توسعه زیرساخت های علم، فناوری و نوآوری در 
کشور، کمک و حمایت از پژوهشگران، فناوران 
و نوآوران و کمک به تحقیقات تحول آفرین را 
به عنوان سه محور کاری خود در نظر گرفته 
در  کشور  تحقیقاتی  امور  شکوفایی  تا  است 
و  تجاری سازی  فناوری،  علم،  تولید  راستای 
طریق  از  آن ها  نتایج  از  مردم  شدن  بهره مند 
معنوی  و  مادی  حمایتی  خدمات  و  کمک ها 
صندوق به پژوهشگران و فناوران کشور انجام 

گیرد و با سرعت بیشتری دنبال شود.«
خود  سخنان  از  دیگر  بخشی  در  ضرغام 

آسیا  منطقه  اجالس  برگزاری  به  اشاره  ضمن 
 30 در  پژوهش  جهانی  شورای  اقیانوسیه  و 
به  و  ایران  در  نخستین بار  برای  که  آبان ماه 
و  پژوهشگران  از  حمایت  صندوق  میزبانی 
بیان  می شود،  برگزار  علمی  معاونت  فناوران 
موسسات  و  بنیاد ها  اجالس  این  »در  کرد: 
پژوهشی کشورهایی همچون استرالیا، اتریش، 
اندونزی،  آلمان،  جنوبی،  آفریقای  آرژانتین، 
انگلستان، برزیل، کره جنوبی، پاکستان، تایلند، 
از کشور های صاحب نام  دیگر  بسیاری  و  چین 

در حوزه پژوهش حضور دارند.«
مفاد  با  تفاهم نامه ای  نشست،  این  خاتمه  در 
همکاری در زمینه اجرای تحقیقات و پژوهش 
طرح  تحقیقاتی،  طرح  شامل  نفت  صنعت  در 
بین المللی  ثبت  دکتری،  رساله  و  پسادکتری 
اختراعات در حوزه تحقیقاتی نفت و حمایت از 
برگزاری کارگاه های آموزشی ملی و بین المللی 
در داخل کشور در حوزه تحقیقاتی صنعت نفت 
پژوهشگاه  رئیس  و  صندوق  رئیس  امضای  به 
پرسش  جلسه  هم چنین  و  رسید  نفت  صنعت 
و پاسخ به منظور آشنایی و بهره مندی هرچه 
برگزار  صندوق  ظرفیت های  از  اساتید  بیشتر 

شد.

بیش از 18 هزار میلیارد ریال 
رسمایه گذاری خطرپذیر در حال اجراست

علیرضا دلیری، معاون توسعه مدیریت و جذب 
سرمایه معاونت علمی، با اشاره به بررسی های 
فعالیت  متولی  دستگاه های  از  گرفته  صورت 
»بر  گفت:  خطرپذیر  سرمایه گذاری  حوزه  در 
اساس بررسی عملکردی که ما از دستگاه های 
متولی این فعالیت در این بخش انجام داده ایم، 
دریافته ایم که در سه سال گذشته بیش از 18 
خطرپذیر  سرمایه گذاری  ریال  میلیارد  هزار 
صورت گرفته یا در حال اجراست. با توجه به 
این که این فعالیت در گذشته نزدیک به صفر 
عدد  کشور  برای  می تواند  خروجی  این  بوده، 
فناوری  و  علمی  معاونت  باشد.  قابل توجهی 
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را  فعلی  آمار  تا  است  آن  بر  ریاست جمهوری 
در بخش سرمایه گذاری خطرپذیر توسعه دهد، 
بزرگ  مجموعه های  تمام  با  زمینه  این  در  لذا 
است  شده  مذاکره  وارد  گونه ای  به  اقتصادی 
کشور  در  را  خطرپذیر  سرمایه گذاری  بستر  تا 
فعال تر کند.« معاون توسعه مدیریت و جذب 
سرمایه معاونت علمی خبر داد: »با همکاری ای 
ستاد  ازجمله  اقتصادی،  بزرگ  نهادهای  با  که 
فرمان حضرت امام داشتیم، صندوقی با عنوان 
مادر(  )صندوق   FAND&FAND صندوق 
رهبر  عنوان  به  صندوق  این  گرفت.  شکل 
تامین  و  نظارتی  وظیفه  دیگر  صندوق های 
خواهد  را  جسورانه  صندوق های  سایر  مالی 
تومان  میلیارد  هزار  با  صندوق  این  داشت. 

سرمایه گذاری کار خود را شروع می کند.« 
ــی  ــه یکــی از بحث های ــان اینک ــا بی ــری ب دلی
دانش بنیــان  حــوزه  در  مطــرح  و  مهــم 
در  خطرپذیــر  ســرمایه گذاری  موضــوع 
ــه  ــه ب ــی ک ــت: »طرح های ــت، گف ــور اس کش
دانش بنیــان  نوآورانــه  طرح هــای  عنــوان 
جملــه  از  معمــوال  می شــوند،  شــناخته 
ــاال دارنــد،  طرح هایــی هســتند کــه ریســک ب
ــکان  ــادی ام ــرمایه گذاری ع ــتر س ــذا در بس ل
ــدارد،  ــود ن ــا وج ــرای آن ه ــرمایه گذاری ب س
ــن  ــز در ای ــت نی ــال شکس ــه احتم به طوری ک
حــوزه وجــود دارد.« معــاون توســعه مدیریــت 
ــا اشــاره  ــت علمــی ب و جــذب ســرمایه معاون
ــان  ــور بی ــوزه در کش ــن ح ــت ای ــه وضعی ب
ــت  ــالی اس ــد س ــا چن ــور م ــرد: »در کش ک
کــه بحث هــای ســرمایه گذاری خطرپذیــر 
مطــرح  شــده اســت و ابتــدا در برنامــه ســوم 
ــش  ــای پژوه ــوان صندوق ه ــه عن ــارم ب و چه
فنــاوری غیردولتــی در کشــور راه انــدازی شــد 
ــا صندوق هــای  ــه قســمتی از فعالیــت آن ه ک
خطرپذیــر بــود. بــا توجــه بــه اقدامــات صورت 
گرفتــه در ایــن بخــش، شــاهد بودیــم کــه در 
ســال جــاری ایــن صندوق هــا بــا قــدرت 
در حــوزه  و  کردنــد  پیــدا  ورود  بیشــتری 

صندوق هــای خطرپذیــر نیــز فعالیت هایــی 
ــت.«  ــورت گرف ص

معاونــت  نقــش  بــه  اشــاره  بــا  دلیــری 
در  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 
حــوزه صندوق هــای جســورانه یــا همــان 
پیگیری هــای  »بــا  گفــت:  وی ســی ها 
ــی و  ــت علم ــوی معاون ــه از س ــورت گرفت ص
ــازمان  ــا س ــه ب ــای تفاهم نام ــن امض هم چنی
قالــب  در  بــورس، صندوق هــای جدیــدی 
بــازار ســرمایه بــا مجــوز بــورس ایــران، ایجــاد 
و بــه عنــوان صندوق هــای ســرمایه گذاری 

شــده اند.«  عمــل  وارد  جســورانه 
فعالیــت  توســعه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
صندوق هــای جســورانه در کشــور بیــان کــرد: 
ــه منظــور توســعه و گســترش فعالیــت در  »ب
ایــن بخــش معاونــت علمــی بــه ترغیــب 
بنگاه هــای بــزرگ اقتصــادی پرداخــت و بســتر 
ــن مســیر فراهــم  ــه ای ــن را ب ــن فعالی ورود ای
ــرای فعالیــت صندوق هــای  کــرد. هم چنیــن ب
ــه در  ــورس و چ ــب ب ــه در قال ــورانه چ جس
بحــث غیــر بــورس، می بایســت نهادهــای 
ــا را  ــا آن ه ــوند ت ــل ش ــزرگ وارد عم ــی ب مال

ــد.«  ــرار دهن ــود ق ــی خ ــر حمایت ــر چت زی

حامیت ستاد توسعه زیست فناوری از 
 حضور رشکت ها در منایشگاه هانوفر 

آملان 2019

معاونــت  زیســت فناوری  توســعه  ســتاد 
ــم  ــوری تصمی ــاوری ریاســت جمه علمــی و فن
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حضــور  بــرای  حمایتــی  تســهیالت  دارد 
ــزات  ــوزه تجهی ــت فناوری ح ــرکت های زیس ش
یــا صنایــع مرتبــط را بــرای حضــور در پاویــون 
نمایشــگاه  در  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
 2019 Labvolution دوســاالنه بین المللــی
ــد. ــا کن ــرایط اعط ــز ش ــرکت های حائ ــه ش ب

دوســاالنه  بین المللــی  نمایشــگاه 
Labvolution 2019 در تاریخ 31 اردیبهشت 
تــا 2 خــرداد 98 )21 تــا 23 مــاه می( در شــهر 
ــه  ــا توجــه ب هانوفــر آلمــان برگــزار می شــود. ب
ــوری  ــون جمه ــزاری پاوی ــق برگ ــه موف تجرب
اســالمی ایــران در نمایشــگاه بیوتکنیــکا 2015 
ــن  ــت فناوری در ای ــرکت زیس ــه ش ــور نُ و حض
ــد  ــت فناوری قص ــعه زیس ــتاد توس ــون، س پاوی
حمایــت از حضــور شــرکت های مرتبــط بــا 
ایــن حــوزه را دارد. حمایت هــای موضــوع ایــن 
ــرد  ــق می گی ــی تعل ــه متقاضیان دســتورالعمل ب
ــد  ــی سیســتمی )مانن کــه مجوزهــای بین الملل
تاییدیه هــای  و  مجوزهــا  و...(،   GMP، ISO
بین المللــی محصــول )ماننــد CE، CoC و...( 
و مجوزهــای داخلــی )ماننــد مجــوز وزارت 
ــکی و...(  ــوازم پزش ــوزه دارو، ل ــت در ح بهداش
را دریافــت کــرده باشــند. هم چنیــن محصولــی 
در بــازار داخــل از ســوی شــرکت عرضــه شــده 
باشــد. الزم اســت حضــور ایــن شــرکت ها 
ــی  ــه صادرات ــوب برنام ــگاه در چارچ در نمایش
شــرکت باشــد و شــرکت ها زیرســاخت های 
ــد  ــی مانن ــازار بین الملل ــه ب ــرای ورود ب ــه ب اولی
وب ســایت، بروشــور و کاتالــوگ )بــه زبــان 
ــدف( و... را  ــازار ه ــان ب ــه زب ــا ب ــی ی انگلیس
داشــته باشــند. بــر اســاس اعــالم ســتاد توســعه 
انتخــاب  علمــی،  معاونــت  زیســت فناوری 
ــرایط  ــت و ش ــه اولوی ــه ب ــا توج ــرکت ها ب ش
ــرکت ها  ــدی ش ــاس توانمن ــر اس ــگاه و ب نمایش

صــورت می گیــرد.
ــور  ــتاد از حض ــار س ــورد انتظ ــتاوردهای م دس
شــرکت ها در ایــن نمایشــگاه شــامل عقــد 
ــش  ــاوری/ دان ــول/ فن ــروش محص ــرارداد ف ق

یــا  فنــاوری  انتقــال  قــرارداد  فنــی، عقــد 
ــه داخــل کشــور، عقــد قــرارداد  دانــش فنــی ب
ــرمایه گذاری مشــترک  ــا س ــی ی ــکاری علم هم
و عقــد قــرارداد تبــادل تســهیالت زیرســاختی 

می شــود. پشــتیبانی  و 
ــات  ــب اطالع ــرای کس ــد ب ــرکت ها می توانن ش
بیشــتر بــه آدرس اینترنتــی ســتاد توســعه 
آدرس  بــه  علمــی  معاونــت  زیســت فناوری 

کننــد. مراجعــه   http://biodc.isti.ir

افزایش اعتبار صنعت هوایی کشور با 
ثبت نشان تجاری 

منوچهــر منطقــی، دبیــر ســتاد توســعه هوایی 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  هوانــوردی  و 
ــرورت  ــه ض ــاره ب ــا اش ــوری، ب ــت جمه ریاس
ثبــت نشــان تجــاری در حــوزه هوایــی، بیــان 
ــه  ــدام ب ــن هــدف، اق ــرای تحقــق ای کــرد: »ب
ــی  ــوزه هوای ــزرگ در ح ــبکه ای ب ــکیل ش تش
ــن  ــا در دل ای ــرد ت ــم ک ــوردی خواهی و هوان
فعــاالن  از  مجموعــه ای  بتوانیــم  شــبکه 
صنعــت هوایــی را دور هــم جمــع کنیــم. 
ــبکه ای  ــورت ش ــه ص ــه ای ب ــیس مجموع تاس
ــزرگ در راســتای تشــکیل عالمــت تجــاری  ب
ــرکت ها در  ــدن ش ــناخته ش ــتر ش ــرای بیش ب

ــت.« ــرورت اس ــک ض ــارج ی ــل و خ داخ
بــه گفتــه منطقــی، توســعه بــازار و محصوالت 
ایــن صنعــت نیــز بــرای تحقــق هــدف ثبــت 
نشــان تجــاری یــک ضــرورت اســت کــه بــرای 
ایــن کار تاکنــون اقدامــات مختلفــی صــورت 
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گرفتــه امــا ایــن اقدامــات کافــی نیســت و باید 
تــالش بیشــتری بــرای رونــق صنعــت هوایــی 
ــرد:  ــح ک ــن تصری ــود. وی همچنی ــام ش انج
ــی در  »بســیاری از پیشــرفت های حــوزه هوای
ــه  ــت. ب ــورده اس ــم خ ــر رق ــال اخی ــد س چن
ــت  ــای هش ــاخت هواپیما ه ــال س ــوان مث عن
ــاح  ــا و افتت ــره، طراحــی و ســاخت پهپاد ه نف
مرکــز ملــی نــوآوری پهپاد هــا بــا هــدف 
توســعه صنعــت هوایــی در کشــور مــورد 
ــاوری ریاســت  ــت علمــی و فن ــت معاون حمای

ــرار دارد.« ــوری ق جمه

ارائه تسهیالت نظام وظیفه ویژه 
رشکت های خالق

تســهیالت خدمــت نظام وظیفــه تخصصــی 
بــرای افــراد فعــال در شــرکت های خــالق بــا 
ــر  ــگان برت ــاط کاری دانش آموخت ــدف ارتب ه
فنــاوری مشــمول خدمــت نظام وظیفــه شــاغل 
ــرکت ها  ــن ش ــا ای ــالق ب ــرکت های خ در ش
ــای  ــا اعط ــی ب ــرد متقاض ــود. ف ــا می ش اعط
ــای  ــراز امتیازه ــس از اح ــهیالت پ ــن تس ای
الزم، بــه ســتاد کل نیروهــای مســلح معرفــی 
ــی  ــروژه پژوهش ــرای پ ــد از اج ــود و بع می ش
ــا  ــاز یکــی از ســازمان های دفاعــی ی مــورد نی
دولتــی کشــور، کارت پایــان خدمــت خــود را 

دریافــت می کنــد.
ــرد فعــال در شــرکت های  ــا ایــن شــرایط، ف ب
مــورد تاییــد می توانــد در طــول انجــام پــروژه 
تحقیقاتــی، برحســب صالح دیــد ســازمان 

ــت در  ــورت پاره وق ــی، به ص ــا دولت ــی ی دفاع
ــاط  ــد و ارتب ــور یاب ــازمان حض ــل آن س مح

ــد. ــا شــرکت حفــظ کن کاری خــود را ب
ــد  ــک از شــرکت های مشــمول می توانن هــر ی
ــه  ــر س ــه ازای ه ــر و ب ــک نف ــر ی ــدو ام در ب
ــاس  ــر اس ــاالنه )ب ــروش س ــال ف ــارد ری میلی
ــج  ــر پن ــه ازای ه ــا ب ــی( ی ــه مالیات اظهارنام
ــت  ــاغل تمام وق ــی ش ــروی کارشناس ــر نی نف
در شــرکت )بــر اســاس فهرســت بیمــه(، 
ــه  ــه دارای شــرایط اولی ــر دیگــر را ک ــک نف ی
اســت معرفــی کنــد. شــرکت های خــالق 
دبیرخانــه  توســط  آن هــا  کــه صالحیــت 
شــرکت های  زیســت بوم  توســعه  برنامــه 
ــس  ــد پ ــت می توانن ــده اس ــد ش ــالق تایی خ
تلفــن  شــماره  بــا  شــیوه نامه  مطالعــه  از 
ــه 83532475-021 تمــاس حاصــل  دبیرخان
ــد شــوند. ــوق بهره من ــد و از تســهیالت ف کنن

پیش شتابدهی استارت آپ های نوپای 
حوزه همگرا آغاز شد

همگــرای  فناوری هــای  راهبــردی  مرکــز 
عنــوان  بــا  فراخوانــی  علمــی  معاونــت 
منتشــر  همگــرا«  فناوری هــای  »نوپاهــای 
از  حمایــت  آن  واســطه  بــه  تــا  کــرد 
بگیــرد.  ســرعت  نوپــا  کســب وکارهای 
فعــال  اســتارت آپ های  شناســایی  البتــه 
در حــوزه فناوری هــای همگــرا و معرفــی 
مراکــز  و  شــتاب دهنده ها  بــه  آن هــا 
به هم رســانی  و  محصــول  توســعه  حامــی 
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ــعه دهندگان  ــرمایه گذاران و توس ــاوران، س فن
تجاری ســازی  منظــور  بــه  کســب و کار 
ــی  ــه اهداف ــز از جمل ــه نی ــوالت نوآوران محص
اســت کــه در ایــن فراخــوان دنبــال می شــود.
اســتارت آپ های حــوزه همگــرا تــا پایــان 
ــال طــرح  ــرای ارس ــاری ب ــاه ســال ج مردادم
ســویی  از  دارنــد.  مهلــت  خــود  ایــده  و 
ــده  ــرح و ای ــون ط ــه تاکن ــتارت آپ هایی ک اس
داوری طــرح  و  ارســال کرده انــد  را  خــود 
ــا  ــرای آن ه ــی ب ــده، فرصت ــام ش ــا انج آن ه
فراهــم اســت تــا در دوره پیش شــتابدهی 
 12 دوره  ایــن  در  شــوند.  داده  شــرکت 
جلســه ای کــه بــا حضــور اســاتید جــوان کــه 
تــازه از اروپــا بازگشــته اند و پتانســیل باالیــی 
در ایــن حــوزه دارنــد، برگــزار می شــود، ایــن 
ــعه  ــیوه های توس ــا ش ــا ب ــتارت آپ های نوپ اس
می شــوند.  آشــنا  خــود  محصــول  بــازار 
ــد و  ــا را گذرانده ان ــن دوره ه ــود ای ــاتید خ اس

دارای اســتارت آپ هســتند.
ــزارش، در نخســتین دوره  ــن گ ــر اســاس ای ب
حــوزه  اســتارت آپ های  پیش شــتابدهی 
همگــرا 13 تیــم حضــور دارنــد تــا مــدل 
کســب وکار خــود را گســترش دهنــد. در ایــن 
ــود  ــدل خ ــه م ــرای ارائ ــتارت آپ ها ب دوره اس
بــا شــیوه ای مناســب بــه ســرمایه گذاران 
ــول  ــل محص ــول تحلی ــوند و اص ــنا می ش آش
ــازار خــود را بیابنــد.  ــا ب ــد ت خــود را می آموزن
تمامــی اســتارت آپ های حاضــر در ایــن دوره 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــه حوزه ه ــوده ک ــک ب های ت
ــای  ــی فناوری ه ــرا و تالق ــای همگ فناوری ه
شــناختی زیســتی نانــو و ارتباطــات را شــامل 
می شــود. فراخــوان نوپاهــای فناوری هــای 
امســال  اردیبهشــت ماه  اواســط  از  همگــرا 
فناوری هــای  راهبــردی  مرکــز  ســوی  از 
همگــرای معاونــت علمــی و بــا حمایــت 
ســتاد فرهنگ ســازی اقتصــاد دانش بنیــان 
ایــن  در  شــد.  منتشــر  علمــی  معاونــت 
فراخــوان شــتاب دهنده ها، مراکــز نــوآوری 

و صندوق هــای ســرمایه گذاری بــه عنــوان 
ــد. ــور دارن ــاوری حض ــعه فن ــان توس حامی

کارگاه آموزشی مذاکره سیاست گذاری 
برگزار می شود

خود،  وجودی  اهداف  به  بسته  سازمان  هر 
در  خود  برای  را  مشخصی  سازمانی  ساختار 
متشکل  سازمانی  ساختار  این  می گیرد.  نظر 
به  بنا  که  است  مختلفی  جایگاه های شغلی  از 
از آن ها شرح  برای هر یک  استراتژی سازمان 

شغل مشخصی در نظر گرفته شده است.
معیارهای شایسته ساالری برای هر سمت به دو 
معیارهای  اول  دسته  می شوند؛  تقسیم  دسته 
فنی مرتبط با ابعاد فنی و تکنیکال سمت یاد 
عمومی  معیارهای  دوم  دسته  اما  است؛  شده 
قرار  برای  باید  کار  متقاضی  فرد  که  است 
گرفتن در آن جایگاه شغلی واجد آن باشد. در 
قابلیت هایی  عمومی  شایستگی های  واقع 
از  باید  هر جایگاهی  در  و  فردی  هر  که  است 
می توان  کلی  حالت  در  و  باشد  برخوردار  آن 
تمامی  برای  عمومی  شایستگی  معیار   15
 15 این  که  گرفت  نظر  در  شغلی  سمت های 
معیار را می توان در سه دسته کلی معیارهای 
نتیجه محور، معیارهای شخصیتی و معیارهای 

استراتژیک تقسیم بندی کرد.
بر اساس نتایج آمایش های اولیه و پژوهش های 
نخبگانی  جامعه  بزرگ  ضعف  درون سازمانی، 
ظهور  شخصیتی  معیارهای  حوزه  در  کشور 
ظاهر  به  گرچه  که  حوزهایی  می یابد؛  بروز  و 
کم اهمیت تر از دو حوزه دیگر به نظر می رسد 
کاری  ارتباطات  نتواند  فرد  که  زمانی  تا  اما 
کند،  تنظیم  را  افراد  سایر  با  خود  شخصی  و 
توانایی های  و  ظرفیت ها  از  توانست  نخواهد 
خود استفاده کرده و تاثیرگذاری الزم را داشته 
در  نخبگان  ملی  بنیاد  اهداف  از  یکی  باشد.  
بر  تمرکز  نخبگانی  جامعه  آموزش  حوزه 
داده  قرار  شخصیتی  حوزه  مهارت های  تقویت 
منظور  به  و  راستا  همین  در  که  است  شده 
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عملیاتی کردن فصل دوم از چشم انداز و اهداف 
نخبگان،  امور  در  کشور  راهبردی  سند  کالن 
با  سیاست گذاری«  مذاکره  آموزشی  »کارگاه 
هدف ارتقای سطح توانمندی مستعدان  برتر در 
مهارت های کسب و کار و به همت بنیاد نخبگان 

استان تهران برگزار می شود.
در این کارگاه ضمن آموزش نقش های دخیل 
دور  سه  مذاکره،  فنون  و  اصول  و  مذاکره  در 
است.  شده  گرفته  نظر  در  گروهی  مذاکره 
انواع  دستورالعمل  شامل  کارگاه  محتوای 
بر  حاکم  ارزش های  و  دسته بندی  مذاکرات، 
به  امتیازدهی  و  ارزشیابی  معیارهای  مذاکره، 

مذاکره است.

امکان ارائه خدمات به رشکت های 
دانش بنیان به صورت هوشمند فراهم 

می شود

کــه  دانش بنیــان  شــرکت های  جامعــه 
شــرکت های  از  وســیعی  طیــف  شــامل 
ــل  ــدف قاب ــازار ه ــت، ب ــی اس ــد داخل توانمن
ارائه دهنــده  شــرکت های  بــرای  توجهــی 
می شــود.  محســوب  تخصصــی  خدمــات 
نیــز  دانش بنیــان  شــرکت های  طرفــی  از 
ــه  ــاز ب ــود، نی ــب وکار خ ــعه کس ــرای توس ب
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــات دارن ــن خدم ــت ای دریاف
ــد.  ــی خــود تمرکــز کنن ــر فعالیت هــای اصل ب
طــی هماهنگی هــای صــورت گرفتــه از ســوی 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، 

امــکان اطالع رســانی ایــن خدمــات از طریــق 
و  اســت  فراهــم  شــده  نقشــاپ  ســامانه 
شــرکت های متقاضــی می تواننــد تقاضــای 

ــد. ــه دهن ــاپ ارائ ــه نقش ــود را ب خ
معرفــی  امــکان  ســامانه  ایــن  در 
اســتارت آپ های ایرانــی فراهم شــده اســت. 
در ایــن ابــزار، اســتارت آپ ها ذیــل دوازده 
اینترنتــی،  )فروشــگاه های  کلــی  دســته 
و  ابزارهــا  زندگــی،  ســبک  فین تــک، 
ــانه،  ــرفته، رس ــای پیش ــرویس ها، فناوری ه س
بــازی و دنیــای مجــازی، آمــوزش، اطالعــات، 
ــفر و  ــات، س ــی و ارتباط ــبکه های اجتماع ش
ــی  شــده اســت.  ــزار( معرف ــی و نرم اف جابه جای
دولتــی  و  نهادهــای خصوصــی  هم چنیــن 
و  اســتارت آپ ها  بــه  می تواننــد  مختلفــی 
و  رشــد  بــرای  دانش بنیــان  شــرکت های 
توســعه کمــک کننــد. عــدم آگاهــی از وجــود 
ــادی را  ــای زی ــد هزینه ه ــا می توان ــن نهاده ای
بــه ایــن شــرکت ها تحمیــل کنــد. از طرفــی، 
بنیان گــذاران  معمــوال فعالیــن صنعتــی و 
دانش بنیــان  شــرکت های  و  اســتارت آپ ها 
ــال  ــر فع ــد عناص ــرای رص ــی ب ــت کاف فرص
را  پیرامونشــان  کارآفرینــی  زیســت بوم  در 
ایــن  کارآفرینــی،  زیســت بوم  در  ندارنــد. 
نهادهــا ذیــل هشــت دســته )سیاســت گذاری، 
ــانی،  ــروی انس ــتیبانی، نی ــی، پش ــن مال تامی
و  توســعه  و  تحقیــق  زیرســاخت،  بــازار، 
فرهنــگ( معرفــی  شــده اســت. گفتنــی اســت 
در  می تواننــد  دانش بنیــان  شــرکت های 
هنــگام ثبت نــام در ایــن ســامانه، بــا وارد 
ــمت  ــد daneshbonyan در قس ــردن ک ک
شناســه معــرف از بیــش از 30 درصــد تخفیف 
ــن گــزارش،  ــر اســاس ای برخــوردار شــوند.  ب
خدمــت  ارائه دهنــده  نهــاد  اســتارت آپ، 
یــا  محتــوا  اســتارت آپ ها،  بــه  تخصصــی 
لینــک  طریــق  از  می تواننــد  مشــاوره ای 
naghshup.ir تقاضــای خــود را ارائــه دهنــد 

ــد. ــتفاده کنن ــات آن اس ــا از خدم ی
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منایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی 
ساخت ایران برگزار می شود

ششمین  ایرانی«  کاالی  از  »حمایت  سال  در 
آزمایشگاهی  مواد  و  تجهیزات  نمایشگاه  دوره 
محل  در  دی ماه  ششم  تا  سوم  ایران  ساخت 

نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.
همانند سال گذشته نمایشگاه تجهیزات و مواد 
بخش  سیزده  در  ایران،  ساخت  آزمایشگاهی 
موضوعی »نفت و پتروشیمی، برق، الکترونیک 
و نرم افزار، عمران و ساختمان، مکانیک، شیمی 
و متالوژی، کشاورزی و محیط  زیست، فیزیک 
مواد  آزمایشگاهی،  عمومی  تجهیزات  پایه، 
آزمایشگاهی، مهندسی پزشکی و زیست مواد، 
خدمات  و  صنعتی  آزمون  و  تست  تجهیزات 

کالیبراسیون« برگزار می شود.
تجاری سازی  و  نوآوری  معاون  صالحی،  پیمان 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  فناوری 
جمهوری، با اشاره به چگونگی روند برگزاری این 
کرد: »حضور  اظهار  مربوطه  قوانین  و  نمایشگاه 
قطعی ثبت نام کنندگان در نمایشگاه پس از تایید 
فنی محصوالت آن ها و محرز شدن نقش آنان در 
بومی سازی و دستیابی به فناوری ساخت یا تولید 
محصوالت امکان پذیر خواهد بود. محصوالت نیز 
مطابق سال های قبل با دو سنجه سطح فناوری 
ذاتی و میزان بومی سازی، ارزیابی و سطح بندی 
دستورالعمل  می توانند  شرکت ها  و  می شوند 
نمایشگاه  سایت  در  را  محصوالت  فنی  ارزیابی 

مشاهده کنند.« 
معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت 

نمایشگاه  این  حمایت های  خصوص  در  علمی 
افزود: »معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری 
در کنار کارهای فرهنگ ساز و ترویجی در حوزه 
جشنواره  برگزاری  مانند  دانش بنیان  اقتصاد 
بازار  ایجاد  و  تقاضا  تحریک  کار  ایران ساخت، 
از  حمایت  راستای  در  می دهد.  انجام  نیز 
تا 50  از 10  داخلی  فناوران  و  تولیدکنندگان 
توسط  خریداری شده  محصوالت  قیمت  درصد 
اساس  بر  را  دولتی  پژوهشی  و  علمی  مراکز 
بالعوض  به عنوان کمک  آیین نامه سطح بندی، 
گذشته،  دوره های  همانند  می کند،  پرداخت 
سوم  تا  اول  سطح  فناوری های  از  حمایت ها 

صورت می گیرد.« 
حضور  شرایط  خصوص  در  نمایشگاه  رئیس 
محصوالت و شرکت ها در ادامه افزود: »همواره 
رویکرد  نمایشگاه،  پیشین  دوره های  طول  در 
محصوالت  کیفی  سطح  ارتقای  معاونت 
جهت  در  حمایت ها  کردن  هدفمند  و 
نمایشگاه  در  حاضر  شرکت های  توانمندسازی 
موظفند  شرکت ها  منظور  بدین  است.  بوده 
)سال  نمایشگاه  دوره ششم  در  ثبت نام  هنگام 
97( برنامه ارتقای محصول در سال 98 را که 
محصوالت،  صنعتی  طراحی  شامل  می تواند 
اخذ گواهی های انطباق با استانداردهای ملی یا 
 )COP( گواهی محصوالت ،)COC( بین المللی
فناوری  جدید  نسل  توسعه  یا   CE گواهی  و 
باشد، در سامانه مشخص کنند. مطابق با برنامه 
 29 از  می توانند  فروشندگان  زمان بندی شده، 
مردادماه تا آخر شهریورماه در سایت نمایشگاه 
ثبت نام   www.iranlabexpo.ir آدرس  به 
بیشتر  هماهنگی  به منظور  همچنین  کنند. 
و  پژوهشی کشور  و  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها 
محصوالت،  بررسی  برای  کافی  فرصت  ایجاد 
شرکت ها  توسط  پیش فاکتور  صدور  فرایند 
اول  از  و  نمایشگاه  برگزاری  زمان  از  زودتر 
آذرماه آغاز می شود. بدیهی است فرایند انعقاد 
قرارداد و قطعی کردن خریدها پس از برگزاری 

نمایشگاه خواهد بود.« 
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معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری با اشاره 
خصوص  در  معاونت  دغدغه های  از  یکی  به 
تسهیالتی  »ارائه  گفت:  نمایشگاه،  برگزاری 
یک  ایجاد  و  خصوصی  بخش  خریداران  برای 
بستر دائمی برای هم رسانی عرضه و تقاضا در 
نمایشگاه همواره  برگزاری  از  فارغ  طول سال، 
فناوری  و  علمی  معاونت  دغدغه های  از  یکی 
ریاست جمهوری بوده است. لذا به منظور ایجاد 
مجرای جدید توسعه بازار محصوالت، صندوق 
مالی  کارگزار  به عنوان  نانو  فناوری  توسعه 
نمایشگاه، با حمایت معاونت علمی و فناوری، 
طرح فروش بدون یارانه را آغاز کرده است. با 
عنایت به این که این طرح در طول سال اجرا 
می شود، تنوع محصوالت عرضه شده گسترده تر 
مصرفی،  مواد  و  تجهیزات  و  بوده  نمایشگاه  از 
در  می توانند  پزشکی  تجهیزات  و  سکوبندی 
مزایای  از  و  کرده  ثبت نام  نمایشگاه  سایت 
دلیل محدودیت  به  البته  کنند.  استفاده  طرح 
مکان برگزاری، این دسته از شرکت ها در حال 
حاضر امکان اخذ غرفه در نمایشگاه را نخواهند 

داشت.« 

ارائه خدمات بیمه ایران با تخفیف ویژه 
به رشکت های دانش بنیان

فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  حمایــت  بــا 
ریاســت جمهــوری و تفاهــم بــا بیمــه ایــران، 
از  می تواننــد  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــی  ــای بازرگان ــی بیمه ه ــته حمایت ــار بس چه
صاحبــکار،  ســیدمحمد  شــوند.  بهره منــد 

موسســات  و  شــرکت ها  مرکــز  رئیــس 
ــش  ــه ضــرورت افزای ــا اشــاره ب ــان ب دانش بنی
ــه خصــوص بیمه هــای  ــب نفــوذ بیمــه ب ضری
ــان  ــان شــرکت های دانش بنی ــی در می بازرگان
بازرگانــی  و  تولیــد  »فعالیت هــای  گفــت: 
ــک های  ــان دارای ریس ــرکت های دانش بنی ش
از  ناشــی  مســئولیت  ازجملــه  متعــددی 
شکســت ماشــین آالت اســت کــه اگــر مــورد 
ــا  ــد دارایی ه ــرد می توان ــرار گی ــی ق بی توجه
ــه  ــر مواج ــا خط ــرکت ها را ب ــوالت ش و محص
ــش  ــرای کاه ــور و ب ــن منظ ــه همی ــازد. ب س
تفاهم نامــه ای  فعالیت هــا،  ایــن  ریســک 
میــان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــران  ــه ای ــهامی بیم ــرکت س ــوری و ش جمه
منعقــد شــد کــه بــر اســاس آن بیمــه ایــران 
تخفیفــات و تســهیالتی را در حــوزه بیمه هــای 
دانش بنیــان  شــرکت های  بــه  بازرگانــی 
ارائــه می دهــد. ایــن تفاهم نامــه در چهــار 
بیمه هــای  آتش ســوزی،  بیمه هــای  حــوزه 
ــت  ــای اشــخاص و در نهای مســئولیت، بیمه ه
ماشــین آالت  شکســت  مهندســی  بیمــه 
مکانیــکال(  و  الکترونیــک  )ماشــین آالت 

می شــود.« اجرایــی 
ــات  ــکده مطالع ــی پژوهش ــت علم ــو هیئ عض
ــاره نحــوه اســتفاده شــرکت های  ــاوری درب فن
دانش بنیــان از ایــن خدمــات بیمــه ای گفــت: 
ــدی  ــرای بهره من ــان ب ــرکت های دانش بنی »ش
ــای  ــه نمایندگی ه ــدا ب ــن تســهیالت، ابت از ای
ــران کــه  ــران در سراســر ای منتخــب بیمــه ای
فهرســت آن هــا در ســامانه دانش بنیــان قــرار 
دارد، مراجعــه کــرده و درخواســت خــود را بــه 
ــه  منظــور دریافــت بیمه نامــه مــورد نظــر ارائ
دهنــد. پــس از مشــخص شــدن نــوع بیمــه از 
ــه  ــا مراجع ــرکت ها ب ــا، ش ــوی نمایندگی ه س
می تواننــد   bizservices.ir پورتــال  بــه 
ــای  ــش حمایت ه ــود را در بخ ــت خ درخواس
پــس  نهایــت  در  کننــد.  ثبــت  بیمــه ای  
ارزیابــی و تاییــد، معرفی نامــه ای از ســوی 
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ــاوری ریاســت  ــی و فن ــت علم ــزار معاون کارگ
ــه و  ــران ارائ ــه ای ــده بیم ــه نماین ــوری ب جمه
صــدور بیمه نامــه از ســوی نمایندگی هــای 
صاحبــکار  می شــود.«   انجــام  منتخــب 
دانش بنیــان  شــرکت های  بــه  پایــان  در 
ارائــه  بــه  اقــدام  از  قبــل  کــرد  توصیــه 
ــه  ــی بیم ــه بازرگان ــات بیم ــت خدم درخواس
ــامانه شــرکت های  ــه س ــه ب ــا مراجع ــران، ب ای
ــان www.Daneshbonyan.ir و  دانش بنی
در بخــش حمایت هــای ذیــل قانــون، شــرایط 
ــب  ــدگان منتخ ــت نماین ــا و فهرس بیمه نامه ه
بیمــه ایــران را مشــاهده کــرده و ســپس 

ــد. ــود کنن ــت درخواســت خ ــه ثب ــدام ب اق

بیش از 50 هزار میلیارد ریال تسهیالت به 
رشکت های دانش بنیان پرداخت شد

بانکی  شبکه  سوی  از  پرداخت شده  تسهیالت 
کشور برای حمایت از شرکت های دانش بنیان 
سال  خردادماه  تا   1396 سال  خردادماه  از 

جاری به 50084/4 میلیارد ریال رسید.
الزم به ذکر است تسهیالت پرداختی بانک های 
است.  بوده  ریال  میلیارد   23605/5 خصوصی 
موسسات اعتباری نیز 14825/7 میلیارد ریال 
هم چنین  کردند.  پرداخت  شرکت ها  این  به 
موسسات  توسط  پرداختی  تسهیالت  میزان 
 11653/2 یادشده  زمانی  بازه  در  اعتباری 

میلیارد ریال بوده است.
به  منتهی  سه ماهه  در  گزارش،  این  اساس  بر 
میلیارد   12785/5 معادل   ،1397 خردادماه 
دانش بنیان  شرکت    377 به  تسهیالت  ریال 
هر  سهم  میانگین  طور  به  که  شد  پرداخت 
ریال  میلیارد   33/9 دانش بنیان  شرکت 
ملت  و  ملی  بانک های  است.  بوده  تسهیالت 
به ترتیب با 2963/3 و 2916/6 میلیارد ریال 
بیشترین مبلغ پرداختی به این شرکت ها را به 

خود اختصاص داده اند.
مانده کل تسهیالت پرداختی به 1129 شرکت 
 1397 سال  خردادماه  پایان  تا  دانش بنیان 

معادل 62231/3 میلیارد ریال معادل پرداخت 
شرکت  هر  به  ریال  میلیارد   55/1 میانگین 
ملی  بانک های  به  مانده  بیشترین  که  است 
)12057/4 میلیارد ریال( و صادرات )8544/9 

میلیارد ریال( تعلق دارد.
میزان  به  غیرجاری  مطالبات  مانده  هم چنین 
میزان  این  که  بود  ریال  میلیارد   10421/3
معادل  و  دانش بنیان  شرکت   178 به  متعلق 

16/7 درصد کل مانده تسهیالت است.
 2689/3 شامل  غیرجاری  مطالبات  مانده 
میلیارد ریال سررسید گذشته برای 85 شرکت، 
22501 میلیارد ریال معوق برای 41 شرکت و 
5481 میلیارد ریال مشکوک الوصول است که 

به 52 شرکت اختصاص دارد.
با حمایت معاونت  گفتنی است این تسهیالت 
حمایت  تحقق  راستای  در  و  فناوری  و  علمی 
بانکی  توسط شبکه  از شرکت های دانش بنیان 

کشور پرداخت شده است.

نخستین سمپوزیوم »بیامری میزبان علیه 
پیوند« برگزار می شود

علیه  میزبان  »بیماری  سمپوزیوم  نخستین 
جشنواره  سومین  قالب  در   »)GvHD( پیوند 
فناوری های  و  علوم  بین المللی  کنگره  و  ملی 
با  بازساختی  پزشکی  و  بنیادی  سلول های 
برگزار  فرانسه  و  ایران  مشترک  همکاری 

می شود.
است  عارضه ای  میزبان،  علیه  پیوند  بیماری 
که به دنبال پیوند آلوژنیک سلول های بنیادی 
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خون ساز رخ داده و از علل اصلی مرگ ومیر پس 
از پیوند است. سمپوزیوم بیماری میزبان علیه 
پیوند )GvHD( فرصتی است که دانشمندان و 
پژوهشگران در این زمینه را از سرتاسر جهان 
ارزشمند  و  یافته های جدید  تا  آورده  گرد هم 
با  را  بیماری  این  درمان  و  تشخیص  در  خود 
یادشده  سمپوزیوم  بگذارند.  میان  در  یکدیگر 
زمینه  در  جدید  یافته های  بررسی  و  بحث  به 
اصلی  محورهای  پرداخت.  خواهد   GvHD
و  پاتوفیزیولوژی  به  نو  نگرش  سمپوزیوم 
حاد  میزبان  علیه  پیوند  بیماری  درجه بندی 
توسعه  حال   در  و  جدید  درمان های  مزمن،  و 
برای بیماری پیوند علیه میزبان حاد و مزمن، 
علیه  پیوند  بیماری  بالینی  کارآزمایی های 
بافت  ترکیب  و  سلول  منبع  نقش  میزبان، 
میزبان،  علیه  پیوند  بیماری  بروز  در  پیوندی 
بیومارکرهای  بیماری،  این  برای  سلول درمانی 
بیماری  برای  فتوفورزیس  و  بیماری  با  مرتبط 
پیوند علیه میزبان است. سومین جشنواره ملی 
و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های 
آذرماه  تا 10  بازساختی، 3  پزشکی  و  بنیادی 
1396 توسط ستاد توسعه علوم و فناوری های 
فناوری  و  علمی  معاونت  بنیادی  سلول های 

ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. 

بیش از 36 میلیارد تومان رسمایه در 
جایزه مصطفی)ص( جذب شد

ــدوق  ــالیانه صن ــع س ــت مجم ــن نشس چهارمی
جایــزه  موقوفــات  و  ســرمایه گذاری 
هیئــت  اعضــای  حضــور  بــا  مصطفــی)ص( 

موســس صنــدوق، بعضــی از واقفــان و خیریــن 
ــن  ــدای ای ــد. در ابت ــزار ش ــاوری برگ ــم و فن عل
نشســت، مهــدی صفاری نیــا دبیــر شــورای 
ــان  ــا بی ــزه مصطفــی)ص( ب سیاســت گذاری جای
ــه  عنــوان  ــزه ب این کــه فعالیت هــای جانبــی جای
ــت،  ــده اس ــازماندهی  ش ــی س ــاد علم ــک بنی ی
توضیــح داد: »بخــش عمــده ای از منابــع ســرمایه 
صنــدوق ســرمایه گذاری و موقوفــات جایــزه 
مصطفــی)ص( توســط افــرادی کــه در ایــن 
ــه  ــود؛ هرچ ــن می ش ــد تامی ــور دارن ــع حض جم
فعالیت هــای  باشــد،  بالنده تــر  مجمــع  ایــن 
جایــزه نیــز بیشــتر می شــود.« وی در خصــوص 
ــته  ــاه گذش ــش م ــی در ش ــع مال ــذب مناب ج
و  ســرمایه گذاری  صنــدوق  »دارایــی  گفــت: 
موقوفــات جایــزه مصطفــی)ص( در حــال حاضــر 
حــدود 25 میلیــارد تومــان و جمــع کل ســرمایه 
ــارد و  ــدوق 36 میلی ــن صن ــده در ای ــذب ش ج
ــالش  ــون ت ــت. تاکن ــان اس ــون توم 700 میلی
ــدگان  ــا نماین ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ــادی ب زی
ــی)ص(  ــاوری مصطف ــم و فن ــاد عل ــب بنی داوطل
بــا عنــوان ســفیران مصطفــی)ص( در کشــورهای 
ایــن مــدت  اســت کــه در  مختلــف شــده 
ــا کشــورهای عمــان،  هندوســتان،   توانســته ایم ب
ــزی و  ــیه،  اندون ــتان،  روس ــراق، پاکس ــان، ع لبن
کویــت ارتبــاط برقــرار کنیــم.« صفاری نیــا 
ادامــه داد: »از مهم تریــن فعالیت هــای بنیــاد 
ــوان  مصطفــی)ص( در شــش مــاه گذشــته می ت
ســفیران  باشــگاه  فعالیت هــای  توســعه  بــه 
مصطفــی)ص(، برگــزاری ســومین دوره مســابقه 
رزاز  ابــن  گرامی داشــت  نــور،  دانش آمــوزی 
ــر از  ــا ارســال بیــش از چهــار هــزار اث جــزری ب
ــت  ــام مهل ــدادی از کشــورهای اســالمی، اتم تع
ــا مشــارکت  ــز ب ــت علمــی کن ــار رقاب ارســال آث
بیــش از 500 دانشــجو از 15 کشــور، توافــق 
نهایــی بنیــاد مصطفــی)ص( و دانشــگاه ســلطان 
ــرای برگــزاری چهارمیــن دوره  ــوس عمــان ب قاب
تبــادل تجربیــات علــم و فنــاوری  نشســت 
آشــنایی  نشســت  عمــان،  در   )STEP(
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ــمندان  ــتاوردهای دانش ــا دس ــرمایه گذاران ب س
ــان  ــان هم زم ــز در عم ــن دوره آن نی ــه دومی ک
ــاد  ــود و ایج ــزار می ش ــتپ برگ ــت اس ــا نشس ب
پنــج فرصــت تحقیقاتــی بــرای دانشــجویان 
ــورای  ــر ش ــرد.«  دبی ــاره ک ــالم اش ــان اس جه
سیاســت گذاری جایــزه مصطفــی)ص( بیــان 
کــرد: »پــس از پایــان فعالیــت ســه ســاله 
صنــدوق ســرمایه گذاری و موقوفــات جایــزه 
ــورس، دوره  ــازمان ب ــزام س ــا ال ــی)ص( ب مصطف
ــی  ــد نهای ــدوق مجــددا تمدی ــن صن ــت ای فعالی
ــهم  ــبدگردان س ــرکت س ــن ش ــد.« هم چنی ش
شــرکت  صنــدوق؛  اجرایــی  مدیــر  آشــنا، 
ــه  ــدوق و موسس ــت صن ــر ثب ــذاری، مدی کارگ
حسابرســی رازدار به عنــوان حســابرس خواهنــد 
بــود. جایــزه مصطفــی)ص(، نشــان عالــی علــم و 
فنــاوری جهــان اســالم اســت کــه هــر دو ســال 
ــر  ــگران برت ــمندان و پژوهش ــه دانش ــار ب یک ب
جایــزه  می شــود.  اعطــا  اســالم  جهــان 
ــر  ــی و تقدی ــایی، معرف ــا شناس ــی)ص( ب مصطف
شایســته از برترین هــای علــم و فنــاوری در 
جهــان اســالم، علم آمــوزی و پژوهــش را در 

جوامع اسالمی ترویج و تشویق می کند.

بیمه »مسئولیت کاال« اجرایی می شود

بــا توجــه بــه این کــه تولیدکننــدگان در 
قبــال محصــول تولیــدی و تبعــات اســتفاده از 
آن مســئولیت دارنــد، بیمه »مســئولیت کاال«، 
بــر اســاس قانــون مســئولیت مدنــی، بــا 
ــران خســارات و تجاری ســازی  ــر جب ــد ب تاکی

و گســترش بــازار محصــوالت دانش بنیــان 
اجرایی می شود.

حادثه  و  زیان  بروز  صورت  در  حتم  طور  به 
کاال  تولیدکننده  تولیدشده،  کاالی  از  ناشی 
خسارت  جبران  مسئول  مستقیم  صورت  به 
مسئولیت  »بیمه   منظور  این  به  بود.  خواهد 
بازار  گسترش  و  تجاری سازی  جهت  در  کاال« 
ضمن  تا  شد،  اجرایی  دانش بنیان  محصوالت 
تضمین کیفیت کاالهای تولید داخل، اطمینان 
کلیه  برای  استفاده  و  خرید  به منظور  الزم 
و  اقتصادی  فعاالن  و  نهایی  مصرف کنندگان 

هم چنین حوزه کسب وکار را فراهم آورد. 
این بیمه نامه، مسئولیت تولیدکننده  بر اساس 
از دو جهت کاال و خطرات ناشی از عملکرد کاال 
این  به  می گیرد.  قرار  حمایت  و  بررسی  مورد 
معنا که هم خود کاال و هم تبعات و خسارات 
سوی  از  مصرف کنندگان  به  وارده  احتمالی 

بیمه گر تحت پوشش قرار می گیرد. 
انعقاد  راستای  در  بیمه نامه  این  شکل گیری 
و  علمی  معاونت  میان  مشترک  تفاهم نامه 
انجام  ایران  بیمه  با  جمهوری  ریاست  فناوری 
شد و بر اساس آن تخفیفات و تسهیالت ویژه ای 
به منظور  دانش بنیان  موسسات  و  شرکت ها  به 
این  می شود.  ارائه  بیمه  نفوذ  ضریب  افزایش 
شامل  بیمه ای  حوزه  چهار  ذیل  تفاهم نامه 
بیمه های آتش سوزی، بیمه های مسئولیت کاال، 
بیمه مهندسی  نهایت  بیمه های اشخاص و در 
شکست ماشین آالت )ماشین آالت الکترونیک و 

مکانیکال( است. 
به منظور  می توانند  دانش بنیان  شرکت های 
به  مراجعه  با  تسهیالت،  این  از  بهره مندی 
ایران  سراسر  در  منتخب  نمایندگی های 
درخواست خود را برای دریافت بیمه نامه ارائه 
دهند و پس از مشخص شدن نوع بیمه از سوی 
پرتال  به  مراجعه  با  شرکت ها  نمایندگی ها، 
bizservices می توانند درخواست خود را در 
بخش حمایت های بیمه ای پر کنند تا درنهایت 
پس ارائه معرفی نامه از سوی معاونت علمی و 
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از  بیمه نامه  صدور  جمهوری،  ریاست  فناوری 
سوی نمایندگی های منتخب بیمه ایران انجام 

پذیرد.

مرکز فناوری انرژی راه اندازی می شود

کامبیــز مهــدی زاده، دبیــر ســتاد توســعه 
ــی، از  ــت علم ــرژی معاون ــوزه ان ــاوری ح فن
ــرژی  ــاوری ان ــز فن ــتین مرک ــدازی نخس راه ان
خبــر داد و اظهــار کــرد: »ایــن مرکــز بــه زودی 
خصوصــی  بخــش  و  ســتاد  حمایــت  بــا 
تمامــی  تــا  می شــود  راه انــدازی 
و  شــتاب دهنده ها  اســتارت آپ ها، 
ــه  ــرژی ب ــوزه ان ــان ح ــرکت های دانش بنی ش
صــورت متمرکــز فعالیــت خــود را در آن 
ــن  ــدازی ای ــد.«  مهــدی زاده راه ان ــه دهن ادام
مرکــز را گامــی بــرای ســاماندهی فعالیت هــا 
در حــوزه انــرژی دانســت و ادامــه داد: »ایــن 
مرکــز مکانــی بــرای ارائــه نوآوری هــای 
حــوزه انــرژی اســت تــا شــرکت های حاضــر 
ــود را در  ــای خ ــا و توانمندی ه در آن ایده ه
ــرای راه انــدازی  ایــن حــوزه عرضــه کننــد. ب
ایــن مرکــز بخــش خصوصــی هم چــون 
اعــالم  شــتاب دهنده ها  و  اســتارت آپ ها 
ــد و  ــرمایه گذاری کرده ان ــرای س ــی ب آمادگ
زیرســاخت ها بــرای راه انــدازی مرکــز فراهــم 
ــاوری  ــر ســتاد توســعه فن شــده اســت.« دبی
ــه  ــا اشــاره ب ــت علمــی ب ــرژی معاون حــوزه ان
ــوزه  ــک ح ــرکت های کوچ ــل ش ــه تبدی این ک
ــداف  ــزرگ از اه ــرکت هایی ب ــه ش ــرژی ب ان

فعالیــت ایــن مرکــز اســت، بیــان کــرد: »ایــن 
تــا  می کنــد  فراهــم  را  بســتری  مرکــز 
بــه  کوچــک  امــا  توانمنــد  شــرکت های 
شــرکت هایی قدرتمنــد تبدیــل شــوند و بــازار 
ــا  ــورت ب ــن ص ــد در ای ــعه دهن ــود را توس خ
ــع  ــز نف ــه اقتصــاد کشــور نی ــت خــود ب فعالی
می رســانند. اســتارت آپ ها، شــتاب دهنده ها 
بــه فعالیــت در  و شــرکت های عالقه منــد 
حــوزه انــرژی می تواننــد بــا مراجعــه بــه 
ــه  ــود را ارئ ــای خ ــدی و ایده ه ــتاد، توانمن س
تیــم  توســط  بررســی  از  پــس  و  دهنــد 
کارشناســی بــه آن هــا فرصــت حضــور در 
ــت و  ــعه فعالی ــرای توس ــت ب ــز و حمای مرک

ایده شان داده می شود. 
ــا رو  ــت آن ه ــد فعالی ــر رون ــز اگ ــه نی در ادام
ــازار حمایــت  ــرای توســعه ب ــود، ب ــه رشــد ب ب
ایده هــا  مرکــز  ایــن  در  پــس  می شــوند. 
صنعتــی  بــرای  تــا  می شــود  جمــع آوری 
ــود.«   ــام ش ــات الزم انج ــا اقدام ــدن آن ه ش
ــدی ســخنان خــود  مهــدی زاده در بخــش بع
ــد اشــاره  ــه فعالیت هــای ســتاد در دور جدی ب
ــن  ــال ای ــه دنب ــتاد ب ــت: »در س ــرد و گف ک
فعالیت هــای  ســاماندهی  بــا  تــا  هســتیم 
ــعه  ــرای توس ــه را ب ــته زمین ــای گذش دوره ه
فعالیت هــا فراهــم کنیــم. بنابرایــن سرنوشــت 
ــود  ــخص می ش ــتاد مش ــای س ــام پروژه ه تم
تــا بــا تغییــر مدیریت هــا افــراد جدیــد دچــار 
ــاده  ــی آم ــن جدول ــوند. هم چنی ــش نش چال
شــده تــا از ایــن پــس میــزان پیشــرفت 
چــه  در  کــه  باشــد  مشــخص  پروژه هــا 

ــد.«  ــرار دارن ــی ق وضعیت
ــون  ــتاوردهایی همچ ــتفاده از دس ــه اس وی ب
اســکن کــد و هولوباکــس در ســتاد نیــز 
اشــاره کــرد کــه دسترســی بــه اخریــن 
اخبــار و دســتاوردهای حــوزه انــرژی را آســان 
ــت  ــی در وق ــی صرفه جوی ــه نوع ــد و ب می کن
و هزینــه را بــرای عالقه منــدان در ایــن حــوزه 

ــال دارد. ــه دنب ب
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گو
ت�و�

گف

ام�ی عصاری، مد�ی استارت آپ »ژاکت«:

 نه وام می خواهیم
 نه انتظار نامعقولی داریم!

 پریسا امام وردیلو

استارت آپ »ژاِکت« شامل مجموعه ای از قالب ها و افزونه های آماده مخصوص 
سیستم مدیریت محتوای وردپرس است که کامال فارسی سازی و راست چین 

شده اند. کاربرانی که قصد دارند برای خود یک سایت شخصی، شرکتی، سازمانی 
یا فروشگاهی داشته باشند، می توانند وردپرس را رایگان دریافت کنند و در کمتر 

از چند دقیقه روی هاست و دامنه اختصاصی خود سایتشان را ایجاد کنند.
امیر عصاری مدیریت سایت این استارت آپ را بر عهده دارد. او 33 سال سن دارد و 
در سال 1392 در مقطع کارشناسی رشته فناوری اطالعات، گرایش فناوری اطالعات 
فارغ التحصیل شده است. عصاری در کنار اشاره به چالش های مختلف استارت آپشان 

و البته فرصت هایی که در این حوزه وجود دارد، تاکید می کند که شرایط برای 
کسب وکارهای نوپا باید بهتر شود. »علی الخصوص قوانین مالیاتی برای کسب وکارها 

در فضای مجازی شفاف تر شوند و معافیت هایی برای کسب وکارهای نوپا در نظر گرفته 
شود.« گفت وگوی »سرآمد« با این جوان استارت آپی را از نظر می گذرانید.
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  قبل از این که در استارت آپ »ژاکت« فعالیت 
داشته باشید، در چه حوزه های تخصصی کار 

می کردید؟
مجازی  فضای  در  فعالیت   1381 سال  از  تقریبا 
را با ایجاد یک وبالگ شروع کردم و سال 1383 
دلیل  به  کردم.  راه اندازی  نرم افزاری  سایت  یک 
نبود سایت های تخصصی نرم افزاری در آن زمان، 
به سرعت بازدیدکنندگان زیادی جذب سایت شدند 
آن الین  پرداخت  که  زمانی  در  و   1384 سال  و 
اینترنتی  فروشگاه  اولین  نداشت،  وجود  ایران  در 
نرم افزاری خودم را با فروش ویندوز ویستا راه اندازی 
کردم. آن زمان به دلیل سرعت بسیار پایین اینترنت 
کاربران )در بهترین حالت سرعت دانلود 5 کیلوبایت 
در ثانیه بود( نرم افزارهایی همچون سیستم عامل و 
سایر نرم افزارهای تخصصی مثل فتوشاپ، مجموعه 
آفیس و... با تاخیر خیلی زیاد توسط شرکت های 
نرم افزاری ارائه می شد و با توجه به تخصصی بودن 
و به روز بودن محتوای سایت دانلودی که داشتم، 
توانستم بسیاری از نرم افزارهایی را که متقاضیان آن 
امکان دانلود با سرعت پایین را نداشتند، به فروش 

برسانم. 
با وجود محدودیت های آن زمان، ازجمله تازه بودن 
خریدهای اینترنتی و مشکالت هماهنگی با شرکت 
پست جمهوری اسالمی ایران و مشکالتی همچون 
تسویه های  و  مرجوعی  سفارش های  هزینه های 
مبالغ  دریافت  برای  واسط  شرکت های  دیرهنگام 
به  منوط  همگی  )خریدها  خریداران  از  اخذشده 
اینترنتی  فروش  درآمد  بود(  منزل  در  پرداخت 
نیز  زمان  همان  است  یادم  و  بود  خوب  خیلی 
توسط  که  فعلی  حقوق  حداقل  برابر  دو  از  بیش 
وزارت کار معین می شود، فروش داشتم. در همان 
حین ضمن راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی دیگر 
مخصوص بازی های رایانه ای، با ویژه نامه کلیک که 
اولین ویژه نامه فناوری اطالعات در کشور بود و جزو 
می رفت،  به شمار  جام جم  روزنامه  رایگان  ضمایم 
نگارش  در  تحریریه  عضو  به عنوان  و  همراه شدم 
مقاالت تخصصی و آموزشی با این ویژه نامه همکاری 
داشتم و خوش بختانه تا امروز نیز این همکاری ادامه 

دارد.
از سال 1385 به دلیل سربازی و برخی مشغله های 
اینترنتی  فروش  فراوان  مشکالت  و  دیگر  شغلی 
در آن زمان، کم کم فروشگاه اینترنتی و سایت را 
تعطیل کردم و از همان سال ها تا همین چند سال 
پیش در چندین شرکت خصوصی به عنوان مشاور 
آی تی مشغول به کار بودم و در یک شرکت نیز 
همکاری  آی تی  مدیر  به عنوان  ثابت  به  صورت 
می کردم. در کنار این موارد در منزل نیز کارهایی 
آن  می دادم.  انجام  را  و...  سایت  طراحی  همچون 
زمان استارت آپی به این شکل وجود نداشت و من 
به شدت دوست داشتم همراه با سرعت رشد فناوری 
اطالعات، آموزش ببینم و وقت های آزادم را به طور 

کل به یادگیری اختصاص می دادم. 
  کمی درباره استارت آپ »ژاکت« و فرایند 
زمانی  چه  از  این که  دهید.  توضیح  کارش 
مشغول به کار شده و چه امکاناتی را در اختیار 

کاربرش قرار می دهد؟
»ژاکت« قبال با نام مارکت وردپرس فعالیت داشت. 
مارکت وردپرس حدودا از سال 1393 به  صورت 
 1395 سال  در  و  بود  شده  راه اندازی  آزمایشی 
تصمیم گرفته شد تا به  صورت جدی تر به فعالیت 
بپردازد. تقریبا شهریورماه 1395 بود که مدیریت 
مارکت وردپرس به من واگذار شد و بعد از چند ماه 

مارکت وردپرس به »ژاکت« تغییر نام داد. 
درحال حاضر »ژاِکت« شامل مجموعه ای از قالب ها 
مدیریت  سیستم  مخصوص  آماده  افزونه های  و 
و  فارسی سازی  کامال  که  است  وردپرس  محتوای 
راست چین شده اند. کاربرانی که قصد دارند برای 
یا  سازمانی  شرکتی،  شخصی،  سایت  یک  خود 
فروشگاهی داشته باشند، می توانند وردپرس را به 
رایگان دریافت کنند و در کمتر از چند دقیقه روی  
هاست و دامنه اختصاصی خود سایتشان را ایجاد 

کنند. 
در ادامه برای داشتن یک طراحی بسیار حرفه ای و 
افزودن امکانات به این سایت می توانند با مراجعه به 
سایت Zhaket.com و کلیک روی گزینه عضویت، 
عضویت رایگان خود را در سایت ایجاد کرده و ضمن 
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بررسی محصوالت سایت، با هزینه میانگین کمتر 
از 200 هزار تومان نسبت به تهیه قالب و چندین 
افزونه مورد نیاز خود اقدام کرده و به  صورت کامال 
تخصصی فعالیت یا کسب وکار در فضای مجازی را 

آغاز کنند.
 Market( مارکت پلیس  »ژاکت«،  درآمدی  مدل 
Place( است. به  عبارت دقیق تر، »ژاکت« پلتفرمی 
است که فروشندگان می توانند محصوالت خود را 
به  صورت آن الین در آن به  فروش برسانند و در 
»ژاکت« به کسب درآمد بپردازند. در حال حاضر 
از سراسر  برنامه نویسان  و  تمامی توسعه دهندگان 
فروشندگان  جزو  ایران،  از  خارج  حتی  و  ایران 
نیز  محصوالتشان  و  می روند  به  شمار  »ژاکت« 
افزونه ها و قالب هایی است که برای سیستم مدیریت 
فارسی سازی  یا  کرده  ایجاد  وردپرس  محتوای 

کرده اند.
فروشندگان با عضویت کامال رایگان در »ژاکت«، 
این  می کنند،  ثبت  سایت  در  را  خود  محصوالت 
بررسی  »ژاکت«  کارشناسان  توسط  محصوالت 
می شوند تا ضمن تایید اصالت آن ها و اطمینان از 
آلوده نبودن محصوالت به کدهای مخرب، عملکرد 
محصول و صحت فارسی سازی یا راست چین کردن 
آن نیز بررسی شود و درنهایت محصولی بی عیب و 

نقص در اختیار خریداران قرار بگیرد.
خریداران با مشاهده و مقایسه محصوالت، می توانند 
محصول موردنظر خود را تهیه و در ادامه از شش ماه 
پشتیبانی تضمین شده »ژاکت« نیز بهره مند شده و 
در صورت داشتن سوال یا مواجهه با هرگونه مشکلی، 
از سیستم تیکت پشتیبانی »ژاکت« استفاده کرده 
و در کمتر از 48 ساعت پاسخ مشکالت خود را از 

فروشنده محصول دریافت کنند.

نشئت  کجا  از  »ژاکت«  راه اندازی  ایده     
گرفت؟ آیا الگوی داخلی یا خارجی خاصی را 

دنبال کردید؟
حاجی محمدی  علی  آقای  »ژاکت«  بنیان گذار 
هستند و ایده اولیه نیز توسط ایشان شکل گرفت. 
بود  سایت هایی  ازجمله  وردپرس  همیار  سایت 

و  است  کرده  راه اندازی  حاجی محمدی  علی  که 
به  صورت تخصصی به آموزش وردپرس در ایران 

می پردازد. 
نیاز کاربران این سیستم مدیریت محتوا و وجود یک 
نام Envato که فروش  با  مارکت جهانی بزرگ 
محصوالت خود به کاربران ایرانی را به  دلیل تحریم ها 
ممنوع ساخته است و همین طور فارسی نبودن و 
سازگار نبودن این محصوالت با زبان فارسی، موجب 
شد تا ایده شکل گیری یک مارکت بومی در ایران به 

»ژاکت« امروزی تبدیل شود.
دارد؟  هم  داخلی  رقیب  استارت آپ  این    
برتری  ویژگی های  چه  شما  سرویس  درکل، 

نسبت به رقبای خودش دارد؟ 
چنان چه »ژاکت« را در شرایط فعلی به فروش قالب و 
افزونه های وردپرسی محدود کنیم )در آینده نزدیک 
فروش قالب و افزونه صرفا یکی از مجموعه محصوالت 
ارائه شده در »ژاکت« خواهد بود(، یک رقیب یا بهتر 
است بگویم یک همکار داریم که همچون »ژاکت«، 
مدل درآمدی مارکت پلیس دارد و از تنوع محصول 
خوبی نیز همچون »ژاکت« برخوردار است. سایر 
افرادی که در این حوزه مشغول به فعالیت هستند، 
به  صورت انفرادی ممکن است یک سایت مستقل 
را نیز برای فروش محصوالت خود داشته باشند، اما 
در اغلب موارد جزو فروشندگان »ژاِکت« هستند و 
با تکیه بر نیازهای توسعه دهندگان و خریداران سعی 
داشته  رقبا  به  نسبت  بسیاری  برتری های  کردیم 
باشیم. مواردی همچون سیستم تیکت پشتیبانی 
شش  مدت  به  وجه  بازگشت  تضمین  پیشرفته، 
حداکثر  در  کاربران  مشکالت  به  پاسخ گویی  ماه، 
سفارش های  مادام العمر  ذخیره سازی  ساعت،   48
کاربران در سایت و دسترسی همیشگی ایشان به 
به  کاربران  رایگان  دسترسی  خریداری شده،  فایل 
خریداری شده  محصوالت  به روزرسانی  نسخه های 
ازجمله مزیت های فعلی »ژاکت« برای خریداران به 

 شمار می روند.
مواردی همچون مجهز کردن محصوالت به سرویس 
غیرمجاز  کپی  از  جلوگیری  برای  »ژاکت«  گارد 
محصول، اطالع رسانی تمامی رخدادها اعم از فروش 
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جدید، دیدگاه جدید و تیکت جدید توسط سرویس 
ای میل و پیام کوتاه، پرداخت های منظم و هفتگی، 
تبلیغات رایگان محصوالت منتشرشده در سایت و 
فراهم سازی سیستم تیکت پشتیبانی حرفه ای به 
همراه قابلیت ایجاد تیم پشتیبانی ازجمله برتری های 
مارکت پلیس های مشابه  به سایر  نسبت  »ژاکت« 
بسیاری  داخلی و حتی خارجی است، چراکه در 
از مارکت پلیس ها هیچ گونه ابزاری برای پشتیبانی 
از خریداران در اختیار فروشندگان قرار نمی گیرد 
و خود فروشندگان مجبور هستند روی سایت های 
خود این سرویس ها را پیاده سازی کنند، اما ما در 
برای  الزم  سرویس های  و  ابزارها  تمامی  »ژاکت« 
فروش و پشتیبانی حرفه ای محصوالت را در اختیار 

فروشندگان قرار می دهیم.
 سرمایه اولیه استارت آپ »ژاکت« چقدر بوده 
است؟ درواقع برای راه اندازی این استارت آپ، 

چقدر پول و چقدر تخصص نیاز بود؟ 
در سال 1393 حدودا 20 میلیون تومان سرمایه 
مالی برای مارکت وردپرس درنظر گرفته شد و با 
و  وردپرس  محتوای  مدیریت  سیستم  از  استفاده 
یک  پاره وقت  کمک  به  صرفا  آن،  آماده  ابزارهای 
در  مارکت وردپرس که  اولیه  فنی، نسخه  نیروی 
شکل  شد،  تبدیل  »ژاکت«  استارت آپ  به  ادامه 

گرفت.
 در حال حاضر سرمایه گذار دارید یا خیر؟ 
برایمان  کمی هم درباره چالش های مالی تان 

بگویید.
فعال جذب سرمایه انجام نشده است. در »ژاکت« 
سعی کردیم رشد هزینه ها را با رشد درآمد هم گام 
کنیم. به عنوان مثال در سال 1395 فقط بنده در 
»ژاکت« بودم و حاال پس از گذشت دو سال، حدود 
»ژاکت«  در  تمام وقت  و  ثابت  به  صورت  نفر   10
مشغول به کار هستند. هم چنان تاحدودی در نقطه 
فعال  اما  و هزینه هستیم،  نظر درآمد  از  سربه سر 
توان انجام کمپین های تبلیغاتی بزرگ را نداریم و 
در مباحث فنی و تغییرات مرتبط با پلتفرم نیز به 
 دلیل برخی چالش های مالی با سرعت کمتری پیش 

می رویم.

 درآمد »ژاکت« در ابتدا چقدر بوده و االن به 
چقدر رسیده است؟ درباره مدل درآمدی تان 

هم توضیح دهید. 
فروش  تومان  هزار   300 روزی  حدودا   95 سال 
داشتیم. االن بعد از دو سال درآمد روزانه در حالت 

عادی بیش از 20 برابر شده است.
با توجه به مدل درآمدی از نوع مارکت پلیس، بخشی 
به عنوان سهم  فروش محصول  از  مبلغ حاصل  از 
»ژاکت« لحاظ می شود. این سهم به طور متوسط در 

حال حاضر بین 0 تا 20 درصد است.
 تبلیغاتی که برای »ژاکت« انجام می دهید، به 

چه صورت است؟ 
بیشتر سعی می کنیم با تمرکز روی سئو از ورودی 
رایگان گوگل بهره مند شویم. ارائه خدمات مناسب 
و محصوالت باکیفیت نیز موجب می شود تا خود 
از  ادامه  در  و  بپردازند  »ژاکت«  تبلیغ  به  کاربران 
همیار  سایت  تبلیغاتی  حمایت های  و  کمک ها 
وردپرس نیز بهره مند می شویم و گاهی نیز تا جایی 
که بودجه اجازه دهد، در برخی سایت های مرتبط 
فروش  جشنواره های  البته  داریم.  بنری  تبلیغات 
ویژه و ایده های کارشناسان مارکتینگ »ژاکت« در 
تبلیغات با کمترین هزینه برای بیشترین بازدهی نیز 

جزو برنامه های تبلیغاتی »ژاکت« است.
هم  تخصص هایشان  و  تیم  اعضای  درباره   
چه  با  و  نفر  چند  تیمتان  بگویید.  برایمان 

تخصص هایی است؟ 
در  ثابت  به  صورت  نفر  تقریبا 10  حاضر  درحال 
برق  مهندس  دو  می کنند.  همکاری  »ژاکت« 
داریم و چند کارشناس نرم افزار. یکی از همکاران 
خوش ذوقمان هم فارغ التحصیل رشته گرافیک است 
و یک دانشجو هم داریم. تیم فنی متشکل از چهار 
 Frontend و Backend نفر است که در توسعه
بخش  در  نیز  همکاران  سایر  و  می کنند  فعالیت 
مدیریت محصول، پشتیبانی، مارکتینگ و طراحی 

هستند.
این  آینده  سال  چند  در  می کنید  فکر   
استارت آپ به کجا می رسد و برای چند نفر 

اشتغال زایی می کند؟
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جدید  بخش های  از   97 سال  پایان  تا  ان شاءاهلل 
»ژاکت« رونمایی می شود و طی سه سال آینده به 
بزرگ ترین مارکت محصوالت مجازی )شامل قالب، 
خدمات  موزیک،  فیلم،  گرافیک،  عکس،  افزونه، 
ایران  در  و...(  نرم افزاری  الیسنس های  تخصصی، 
تبدیل می شویم. فکر کنم طی این مدت بتوانیم به  
صورت مستمر برای حداقل 5000 نفر اشتغال زایی 

کنیم.
 از عمده چالش های کاری که در این مدت با 

آن روبه رو بوده اید، برایمان بگویید. 
حمالت سایبری به سرورهایمان یکی از بیشترین 
مشکالتی بوده که برایمان رخ داده است. مثال یک  
بار پیامی به زبان انگلیسی دریافت کردیم که یک 
بیت کوین )آن زمان حدود 5000 دالر بود( بدهید 
تا با حمالت DDos سرور شما را مختل نکنیم. 
ما هم زیر بار حرف زور نرفتیم و به دلیل وجود 
برخی مشکالت در فایروال های سرورهای ایران )آن 
زمان سرورهایمان داخل کشور بود( تقریبا دو روز 
سایت با اختالل مواجه بود! در ادامه گاهی اوقات 
برای فرهنگ سازی، هم برای خریداران و هم برای 
فروشندگان با چالش هایی همراه بودیم. گاهی اوقات 
خریداران انتظارات بسیار زیادی از فروشندگان دارند 
)مثال فکر می کنند فروشنده محصول در »ژاکت« 
به   فروش  هاست  پشتیبانی  بخش  همچون  باید 
صورت 24 ساعته پاسخ گوی تلفنی ایشان باشد و 
تمامی سواالت و مشکالت غیرمرتبط با محصول 
محصول  یک  فروشنده  از  هم  را  خریداری شده 
بپرسند( و در مواردی نیز فروشندگان فکر می کنند 
در فضای مجازی نباید هیچ تعهدی به خریداران 
سخت گیری  را  »ژاکت«  قوانین  و  باشند  داشته 
بیهوده یا صرفا به نفع خریداران تفسیر می کنند. به 
نظر من برقراری ارتباط موثر با خریدار و فروشنده 
و فرهنگ سازی در این زمینه یکی از بزرگ ترین 
به  شمار  مارکت پلیس  درآمدی  مدل  چالش های 

می رود.
نهادهای  همکاری های  و  حمایت ها  از  آیا    
از  یا نهادی  مرتبط هم بهره بردید؟ مسئول 

شما و ایده تان حمایت کرده؟ 

تا امروز به جز حمایت کاربران و تالش دلسوزانه 
قرار  حمایت  مورد  نهادی  هیچ  توسط  همکارانم، 
نگرفته ایم، در صورتی  که در شرایط اقتصادی فعلی 
توانستیم با کمترین سرمایه، همچون 100 بنگاه 

اقتصادی اشتغال زایی کنیم.
و  نمی خواهیم  وامی  هیچ  کارمان،  توسعه  برای 
بودجه  درخواست  نیز  محقق نشده  رویاهای  برای 
یا حمایت نداریم. فقط انتظار داریم شرایط برای 
کسب وکارهای نوپا بهتر شود. علی الخصوص قوانین 
مالیاتی برای کسب وکارها در فضای مجازی شفاف تر 
شوند و معافیت هایی برای کسب وکارهای نوپا در نظر 
گرفته شود تا بتوانند با کمترین نگرانی به شخصیت 
حقوقی تبدیل شوند. یکی از مهم ترین دستاوردهای 
کسب وکارهای نوپا و استارت آپ ها کارآفرینی است، 
اما هرچه کارآفرینی آن ها بیشتر می شود و برای 
افراد بیشتری اشتغال زایی ایجاد می کنند، ترس از 
قوانین مالیاتی بیشتر می شود. استارت آپ ها حاضرند 
در ابتدای راه از جیب خودشان هزینه کنند تا این 
کارآفرینی و کسب وکار شکل بگیرد. به عنوان مثال 
سهم ما از فروش محصوالت بسیاری از فروشندگان 
صفر درصد است و مبالغ دریافتی از خریداران را 
عینا به فروشنده می پردازیم، اما همواره بیم این را 
داریم که برای فروش محصولی که هیچ درآمدی از 

آن نداشته ایم، بدهکار مالیاتی شویم.
نو  کسب وکاری  دارند  قصد  که  کسانی  به   
را شروع کنند، چه توصیه هایی دارید و چه 

تجربه هایی را با آن ها در میان می گذارید؟ 
بگیرند.  نظر  در  را  کسب وکار  جوانب  تمام  حتما 
رویاپردازی نکنند و در ابتدا کسب وکار خود را با 
هیچ  نکنند.  مقایسه  بزرگ  بسیار  کسب وکارهای 
کسب وکار بزرگی یک شبه و یک ساله بزرگ نشده 
است. شروع کنند و تالش و تمرکز را جزو مهم ترین 
فاکتورهای تاثیرگذار در موفقیت خود لحاظ کنند. 
خود را برای چالش های بزرگ و غافل گیرانه آماده 
پشتکار  و  تالش  با  باشند  نداشته  شک  و  کنند 
می توانند بر هر مشکلی غلبه کنند، زیرا معتقدم 
لذت غلبه بر مشکالت سخت است که انسان را برای 

مواجهه با مشکالت بزرگ تر قدرتمندتر می کند.
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توسعه فرهنگ مشاوره های تخصصی 
با کمک اکوسیستم  استارت آپی

 زهرا طالبی
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 درباره  استارت آپ »الوبیز« برایمان بگویید. 
چه نیازی از مخاطبان را برطرف می کند؟

الوبیز یک پلتفرم مشاوره در حوزه کسب وکار است 
او  »آی  و  )اندروید  موبایل  اپلیکیشن  بستر  بر  که 
اس«( و هم چنین نسخه تحت وب، برای کاربران در 
دسترس است. هدف ما این است که »الوبیز« تبدیل 
شود به شبکه مشاوران برتر حوزه کسب وکار که در 
این بستر، مشاوران مختلفی که در حوزه های مختلف 
کسب وکاری فعالیت می کنند، بتوانند در کوتاه ترین 
از  بیشتری  بسیار  تعداد  دسترس  در  ممکن  زمان 
کاربران قرار بگیرند.  الوبیز به این صورت کار می کند 
که مشاوران مختلف داخلش پروفایل ایجاد می کنند. 
هزینه تماس با هر مشاور هم کامال مشخص است. 
تماس به صورت دقیقه ای محاسبه می شود. مشاور در 
پروفایل خود برنامه زمانی مشخص می کند و در خارج 
این برنامه زمانی، امکان تماس با مشاور وجود ندارد. 
در این مواقع، امکان رزرو تماس در این پلتفرم تعبیه 
شده است تا مشاور در موقع مناسب، با کاربر تماس 
بگیرد. به زودی امکان رزرو جلسه حضوری و رزرو چت 

ویدیویی نیز به الوبیز اضافه خواهد شد. اگر کاربران 
سوالی در هر دسته داشته باشند، می توانند با تماس 
تلفنی که از طرف الوبیز برقرار می شود، با مشاور مورد 
نظر خود ارتباط برقرار کنند. درواقع الوبیز با کاربر و 
مشاور تماس می گیرد و این دو را به هم وصل می کند 

تا شماره مشاور محرمانه باقی بماند.
رایگان  به صورت  »الوبیز«  در  هم  پاسخ  و  پرسش 
وجود دارد. یعنی کاربران می توانند سواالت خود را 
مطرح کنند و مشاوران همان حوزه به سواالت پاسخ 
محتوایی  لحاظ  از  »الوبیز«  امیدواریم  ما  می دهند. 
نیز به یک بستر جامع و کامل در حوزه کسب وکار 
در سطح کشور تبدیل شود و افرادی که قصد دارند 
کسب وکاری را آغاز کنند، ابتدا با مطالعه پرسش ها 
و پاسخ ها در سایت یا اپلیکیشن به کسب اطالعات 
محتوایی  بخش های  در  که  صورتی  در  و  بپردازند 
از  نکردند،  دریافت  را  خود  سواالت  پاسخ  »الوبیز« 

طریق ارتباط تلفنی با بهترین ها مشورت کنند.
 پرداخت هزینه برای کاربر چطور است؟

کاربر باید حسابش را شارژ کند. زمانی که با مشاور 

از ابتدای تحصیالت آکادمیک تا پایان آن را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده 
است. امیر براتی، متولد سال 68 است و در سال 87 در رشته مهندسی صنایع از 

دانشگاه صنعتی شریف، فارغ التحصیل شده است. سپس سال 91 در رشته MBA در 
مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته می شود و سال 94 هم در رشته دکترای مدیریت 

گرایش کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف، مشغول به تحصیل می شود.
براتی ایده پرداز  استارت آپ »الوبیز« )Alobiz( است که تالش دارد با کمک فضای مجازی، 

مشاوره های تخصصی در حوزه های کسب وکار را به فعاالن اقتصادی ارائه دهد. خودش درباره 
پیشینه تاسیس این  استارت آپ می گوید: پیش از »الوبیز« یک فعالیت مشابهی در اوایل سال 
95 آغاز کردیم، تحت عنوان »نقشاپ« )naghshup.ir( که در آن تالش کردیم بستری ایجاد 

کنیم که فعاالن حوزه کارآفرینی را در زیست بوم کارآفرینی جانمایی کنیم و مسیر آغاز و توسعه 
 استارت آپ ها را با توجه به متدهای مطرح جهانی معرفی کنیم. بعد از آن ایده »الوبیز« را با 

همکاری عده ای از بچه های دانشگاه صنعتی شریف پی گرفتیم. درنهایت »الوبیز« را اوایل سال 97 
استارت زدیم و تقریبا اوایل تیرماه امسال با عرضه در کافه بازار و سیب اپ، شروع به فعالیت کرد.

او معتقد است حوزه فعالیت یک  استارت آپ باید دغدغه ایده پردازش شود تا بتواند در 
کارش موفق باشد، نه این که حوزه فعالیت یک کسب وکار نوپا در زمره عالیق و دغدغه های 

خالق آن  استارت آپ نباشد و صرفا برای درآمدزایی وارد آن کسب وکار شده باشد. 
درباره ریزه کاری های راه اندازی  استارت آپ ها در ایران، نحوه فعالیت  استارت آپ »الوبیز« و 

چالش های پیش روی فعاالن  استارت آپی کشور با بنیان گذار  استارت آپ »الوبیز« گفت وگو کردیم.
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تماس می گیرد، اگر طول ارتباط کمتر از یک دقیقه 
باشد، مبلغی کسر نمی شود، و به منزله انصراف از 
تماس است. اما اگر بیش از یک دقیقه باشد، متناسب 
با مبلغی که مشاور تعیین کرده، از حساب کاربر کسر 

می شود.
 پس مبلغ دریافتی از سوی مشاورها نیز با هم 

متفاوت است؟
بله. طبق پیشنهاد دریافتی مشاور و ارزیابی »الوبیز«، 

مبلغی برای مشاوران تعیین می شود.
  در حال حاضر چه متخصصان و مشاورانی در 

کدام بسترها ارائه خدمت می کنند؟
در حال حاضر فراخوانی در خصوص دعوت مشاوران 
با  همکاری  برای  مختلف  حوزه های  در  کسب وکار 
»الوبیز« توزیع کرده ایم. از این تریبون هم استفاده 
می کنم برای دعوت مشاوران کسب وکار به همکاری 
http:// با »الوبیز«. امکان ثبت نام مشاوران در سایت

alobiz.ir/ وجود دارد. مشاورانی که در حال حاضر در 
»الوبیز« به ارائه مشاوره می پردازند، در تخصص های 
ثبت امور حقوقی، بیمه و قانون کار، مالیات و امور 
مالی، تامین مالی و سرمایه گذاری، بازاریابی و فروش، 
مدیریت  و  واردات  و  صادرات  کسب وکار،  توسعه 
منابع انسانی هستند. تا چند هفته آینده دسته های 
تخصصی صنعت نیز اضافه می شود که طی آن، امکان 
باتجربه و خبره در »الوبیز«  با کارآفرینان  مشورت 
فراهم می شود تا از طریق انتقال تجربه با عزیزانی 
که سال ها در صنعت این کشور فعالیت داشته اند و 
تجارب ارزشمندی کسب کرده اند، فعاالن اقتصادی 

بتوانند بهتر و بهینه تر کسب وکار خود را اداره کنند.
 امکان فعال شدن مشاوران کسب وکار خارج از کشور 
نیز در حال حاضر در این پلتفرم وجود دارد و به زودی 
به سراغ ایرانیان خارج از کشور نیز خواهیم رفت تا در 
حوزه های مختلف کسب وکاری، کاربران داخل کشور 

بتوانند از نظرات آن ها استفاده کنند.
هم  درآمد  به  هفته ای  چند  مدت  این  در   

رسیده اید؟
با توجه به این که تازه شروع به فعالیت کرده ایم، انتظار 
خاصی نسبت به کسب درآمد در ماه نخست نداشتیم. 
اما در همین چند هفته، در سطح قابل قبولی کاربران 

حدود 70  و  کرده اند  شارژ  اپ  در  را  خود  حساب 
دقیقه نیز تاکنون مکالمه از طریق اپ صورت گرفته 
است. امیدواریم با جذب سرمایه و افزایش طرح های 
تشویقی برای کاربران، با سرعت میزان تراکنش های 

خود را افزایش دهیم.
 با توجه به این که خودتان خالق یک کسب وکار 
دیگر  استارت آپ ها  برای  آیا  هستید،  نوپا 
شرایط خاصی را برای بهره مندی از مشاوران و 

متخصصان »الوبیز« در نظر گرفته اید؟
ما از مشاوران مختلف دعوت می کنیم به »الوبیز« 
ملحق شوند. به این دلیل که ما قصد داریم »الوبیز« 
به پلتفرم مشاوران کشور تبدیل شود. افراد وقتی از 
آن  درباره  ابتدا  دارند،  سوال  کسب وکار  حوزه  یک 
حوزه در »الوبیز« مطالعه می کنند و در صورتی که 
تلفنی  مشاوره  سراغ  به  نرسند،  سوالشان  پاسخ  به 
می روند. درواقع مشاوره تلفنی، مقدمه ای برای مشاوره 
ادامه  برای  مقدمه ای  حضوری  مشاوره  و  حضوری 
همکاری با فرد یا تیمی است که یک کسب وکاری 
یا  نوپا  کسب وکار  هر  بنابراین  است.  کرده  آغاز  را 
 استارت آپی می تواند از این بستر استفاده کند و در 
کمترین زمان ممکن، به پرسش هایی که در هر زمینه 

تخصصی دارد، پاسخ داده شود. 
 ایده راه اندازی این  استارت آپ از کجا آمده 

است؟ 
ایده »الوبیز« از نقشاپ به ذهن ما رسید. ما در نقشاپ، 
کارآفرینی  زیست بوم  در  فعال  مختلف  نهادهای 
هم  را  مشاوران  مدتی  از  بعد  می کردیم.  معرفی  را 
اضافه کردیم. به این فکر کردیم که بهتر است بخش 
مشاوران را به بستری پویاتر و تعاملی تبدیل کنیم 
که درنهایت منجر به »الوبیز« شد. اجرای »الوبیز« 
هنگامی شروع شد که با یکی از دانشجویان نخبه 
رشته نرم افزار دانشگاه شریف آشنا شدیم که ایشان 
در حال حاضر یکی از اعضای تیم ما هستند. یک 
ظرفیت دیگر که در »الوبیز« وجود دارد، این است 
که مدیران و مسئوالن دولتی هم بتوانند به صورت 
رایگان در این بستر با استفاده از همه ظرفیت هایی که 
برای تعیین زمان، رزرو و... که دارد، با فعاالن اقتصادی 

در ارتباط باشند.
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در  کسب وکار  مشاور  چند  حاضر  حال  در   
ارائه  به  و  داده اند  تشکیل  پروفایل  »الوبیز« 

مشاوره می پردازند؟
حدود 60 مشاور فعال داریم و حدود 120 مشاور هم 

تقاضای همکاری دادند که در دست بررسی است.
  استارت آپ »الوبیز« نمونه داخلی هم دارد؟

داخل کشور نه، اما نمونه خارجی شبیه به »الوبیز« 
این  شدن  فراهم  البته  دارد.  وجود  موفقی  موارد 
سازوکار در بستر اپلیکیشن، تاکنون وجود ندارد، یا 

حداقل ما هنوز شناسایی نکرده ایم.
راه اندازی  استارت آپ  برای  اولیه  سرمایه   

»الوبیز« چقدر بوده است؟
از آن جایی که تیم فنی ما خود بچه ها بودند و اغلب 
کارها توسط خود بچه ها انجام شده، حدود 150 تا 

200 میلیون تومان هزینه کرده ایم.
 تیم »الوبیز« چند نفر و با چه تخصص هایی 

هستند؟
تیم ما پنج نفره است. دو نفر فنی و سه نفر بازاریابی 

و مارکتینگ.
 تبلیغات هم انجام داده اید؟

خیر. تازه شروع کردیم. منتظر جذب سرمایه هستیم 
تا بتوانیم به سراغ تبلیغات برویم و خود را بیشتر 

معرفی کنیم.
 مدل درآمدی »الوبیز« به چه صورت است؟

درآمد »الوبیز« از مشاوره هایی است که انجام می شود. 
که  مشاوره هایی  حق  از  درصد   20 حدود  درواقع 
تعلق  »الوبیز«  به  می پردازند،  مشاوران  به  کاربران 
می گیرد که این رقم بسته به رقمی که مشاور دریافت 
باید  هم  را  نکته  این  بود.  متفاوت خواهد  می کند، 
یادآور شوم که مشاوران به واسطه »الوبیز« می توانند 
به اشتغال مطلوبی دست پیدا کنند. چون وارد بستری 
می شوند که هم می توانند از زمانشان بهینه تر استفاده 
کنند و هم این که به تعداد زیادی تقاضا وصل شوند 

که »الوبیز« این تقاضا را در اختیارشان قرار می دهد.
تحقیقات نشان می دهد که بخش زیادی از شرکت های 
ورشکسته، دلیل شکستشان را عدم مشورت کافی با 
افراد مجرب عنوان می کنند. اغلب این شرکت ها به 
دنبال مشاورانی هستند که از خارج از حلقه داخلی 

شرکت، بتوانند نکات مهمی را به شرکت گوشزد کنند. 
بنابراین »الوبیز« به شرکت ها این امکان را می دهد 
که با استفاده از یک خرد جمعی، به توسعه بهینه 
الوبیز  مشاوران  که  به ویژه  بپردازند.  کسب وکارشان 
از کارآفرینان و مشاوران داخلی و خارجی هستند و 
می توانند در هر حوزه ای اطالعات مفیدی را در اختیار 
کاربران قرار دهند. البته نمی توانم پیش بینی کنم که 
برای چند نفر اشتغال زایی خواهیم داشت، چراکه ادامه 
مسیر »الوبیز« به میزان تقاضای کاربران هم بستگی 
دارد. درواقع بخشی از وظیفه »الوبیز«، ایجاد فرهنگ 
مشورت و استفاده از مشاوران و خرد جمعی در حوزه 

کسب وکار است که وظیفه بسیار سنگینی است.
 مهم ترین چالش هایی که در مسیر کاری تان 
با آن برخورد داشته اید، چه موانعی بوده است؟

چالش اصلی ما فرهنگ استفاده از مشاور است. درواقع 
هنوز این فرهنگ بین مردم وجود ندارد که پیش از 
این که به مشکلی برخورد کنند، به سراغ مشاور بروند 
و از او راهنمایی طلب کنند. به اعتقاد من، بزرگ ترین 
چالش ما فرهنگ سازی و ایجاد تقاضا در بین مردم 
است. اگر نتوانیم در فرهنگ سازی خوب عمل کنیم، 
»الوبیز« هم نمی تواند پیشرفت کند. شرکت هایی که 
یک بار یک مشکل جدی بیمه یا مالیات را از سر 
گذرانده اند، خیلی بهتر ارزش مشاوره را می دانند و 

احساس نیاز می کنند.
 افراد زیادی وجود دارند که به فکر راه اندازی 
این  به  شما  توصیه  هستند.  یک  استارت آپ 

افراد چیست؟
توصیه می کنم افراد وارد حوزه ای از کسب وکار شوند 
که بیش از این که به درآمد آن کسب وکار فکر کنند، 
آن مسئله، دغدغه اصلی خودشان باشد تا با عالقه 
و انرژی بیشتری مسیر را طی کنند. مثال »الوبیز« 
احساس  کشور  در  را  آن  خأل  که  بود  مسئله ای 
می کردیم و اولویت اصلی مان روی این مطلب بود که 
این خأل را پر کنیم و بتوانیم در این زمینه کار مفیدی 
را انجام دهیم. در کنار دغدغه شخصی، باید درآمدی 
که این کسب وکار قرار است به همراه داشته باشد 
هم سنجیده شود. چراکه هر کسب وکاری برای زنده 

ماندن احتیاج به درآمد مطلوب دارد.
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د ن کت دانش بنیان آرامید �ی عامل �ش ، مد�ی گفت و گو �ب سکینه حبی�ب

با کیفیت باال و قیمت مناسب 
محصولمان بازار را قانع کردیم

 پروین امامی

آلودگی هوا که با تحریم ها جمع شد، زمزمه های بنزین غیراستاندارد شنیده شد. این که عدد 
اکتان بنزین تولیدی مان استاندارد نیست یا از اکتان افزاهایی استفاده می شود که آلودگی 
زیست محیطی به همراه دارند. سکینه حبیبی و گروهش در سال 91 با تمرکز بر حل همین 
مشکل، شرکت دانش بنیان آرامید یزد را تاسیس کردند. آن ها اکتان افزایی تولید کردند 

که مواد اولیه اش از محصوالت داخلی تامین می شد، آلودگی های زیست محیطی معمول را 
ایجاد نمی کرد و قیمت مناسبی داشت. او می گوید با تکیه بر همین ویژگی ها توانسته بازار 
را قانع کند که از محصوالت این شرکت خرید کنند. البته زمینه فعالیت آرامید یزد به این 
کار ختم نمی شود. با حبیبی که مدیرعامل این شرکت است، درباره فعالیت های شرکت 

و مشکالتی که بر سر راه شرکت های دانش بنیان وجود دارد، به گفت و گو نشستیم.

گو
ت�و�

گف
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  شرکت آرامید یزد در چه زمینه ای فعالیت 
می کند؟

همان  یا  اکتان افزا  تولید  زمینه  در  ما  شرکت 
باالبرنده اکتان بنزین کار می کند. در کنارش هم 
کارهای تحقیقاتی در زمینه صنایع شیمیایی انجام 
می دهیم مثل سولفورزدایی از مواد اولیه نفتی مثل 
نفتا و میعانات گازی بنزین. در این زمینه ها فروش 
دانش فنی هم داشته ایم. هم چنین روی روان ساز 

بتن نیز کار کرده ایم. 
اصل  در  چیست؟  شما  ممیزه  وجه    
می خواهم بدانم شما چه ویژگی هایی دارید 
که شرکت شما را از سایر شرکت های مشابه 

متمایز می کند؟
ما زمانی کار خود را روی مسئله اکتان افزا شروع 
نمی دانستند  اصال  دیگر  کردیم که شرکت های 
می شود روی این موضوع کار کرد. سابقه فعالیت 
ما  اصل  در  بازمی گردد.   91 سال  به  شرکت 
شروع کننده بودیم. تاییدیه پاالیشگاه اصفهان را 
هم داشتیم. حسن کارمان این بود که موادی که 
وارد اکتان کردیم، برای اولین بار بود. آن ها مواد 
فرعی پتروشیمی بودند که استفاده ای نداشتند و 
ما از همین محصوالت برای باال بردن اکتان بنزین 
سود بردیم. در نهایت اکتان افزایی که ساختیم هم 
کیفیت خوبی داشت، هم از مواد اولیه داخلی تهیه 
می شد و هم قیمتش مناسب و به صرفه بود. پس 
از آن کار خود را روی سوپراکتان ها شروع کردیم.

  سوپراکتان ها چه هستند؟
سوپراکتان ها موادی هستند که به مقدار خیلی 

کم، اثردهی باالیی دارند. 
  چرا اکتان افزا؟ چه نیازی وجود داشت که 

روی این زمینه کار کنید؟
مشکلی که وجود داشت، این بود که از ترکیبات 
آلی فلزی در آن ها استفاده می شد. این ها وقتی 
تولید  منگنز  اکسید  و  آهن  اکسید  می سوزند 
خوب  ماشین  موتور  برای  هم  که  می کنند 
نیست و باعث استهالک آن می شود و هم وقتی 
بنزین می سوزد، این ترکیبات باعث آلودگی های 
زیست محیطی می شوند. ما آن ترکیبات سمی 

محصول  این که  عین  در  و  کردیم  حذف  را 
تولیدی مان آن مشکالت زیست محیطی و آسیب 
به موتور را نداشت، اثربخشی اش باال و قیمتش نیز 

مناسب بود.
 فعالیت این شرکت چطور آغاز شد؟ زمینه 
خودتان  تحصیلی  رشته  به  شرکت  کاری 

برمی گردد؟
من  است.  طوالنی  شرکت  این  فعالیت  داستان 
دکترای شیمی آلی دارم و از سال 83 با گروهی 
شرکت  اصفهان  تحقیقاتی  علمی  شهرک  در 
داشتم. این تا سال های 88، 89 ادامه پیدا کرد 
که تصمیم گرفتیم وارد زمینه سوخت شویم. تا 
سال 91 تحقیقات زیادی انجام دادیم و باالخره 
را  یزد  آرامید  دانش بنیان  شرکت  سال  این  در 
تاسیس کردیم. ابتدا فعالیت خود را از پارک علم 
و فناوری آغاز کردیم و کم کم کار و کیفیت خود 
را ارتقا دادیم و توانستیم تاییدیه دانش بنیان خود 
را دریافت کنیم. ما در زمینه اکتان افزا که کیفیت 

بسیار خوبی دارد، ثبت اختراع نیز داشتیم. 
سرمایه  به  نیاز  شروع  برای  شرکتی  هر   
اولیه دارد و پس از آن هم سرمایه در گردش 

می خواهد. این پول را از کجا تهیه کردید؟
عنوان  به  را  کار خود  ابتدا که می خواستیم  در 
از  که  بودیم  آن  دنبال  به  کنیم،  شرکت شروع 
تسهیالت استفاده کنیم. اصال به خاطر تسهیالتی 
که به شرکت های دانش بنیان داده می شد، دنبال 
تاییدیه دانش بنیان شرکت رفتیم اما متاسفانه با 
وجود تمام دوندگی هایی که داشتیم و زمانی که 
صرف کردیم، نتوانستیم هیچ گونه وامی دریافت 
برای  مجبور شدیم  هم  همین خاطر  به  کنیم. 
شروع بعضی پروژه هایمان را فعال کنسل کنیم. 
وسط  را  خودمان  شخصی  سرمایه  شروع  برای 
گذاشتیم و درآمدی را که از انجام کارهای متفرقه 

کسب می کردیم، در این کار وارد می کردیم.
شرکت های  که  مشکالتی  از  یکی   
دانش بنیان با آن درگیر هستند، جلب اعتماد 
بازار است. آن ها می گویند که هم چنان بازار به 
شرکت های داخلی به سختی اعتماد می کند. 
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با توجه به این که حوزه کاری حساسی هم 
دارید، چطور توانستید بازار را قانع کنید تا از 

محصول تولیدی شما استفاده کنند؟
بسیار  کاری  اعتمادشان  جلب  و  بازار  با  ارتباط 
و  ما هم خیلی زحمت کشیدیم  است.  مشکل 
اما دو حسن داشتیم که وجه  دوندگی کردیم. 
ممیزه ما بود و به وسیله آن ها توانستیم اعتماد 
یکی  ما خرید کنند.  از  را جلب کنیم که  بازار 
کیفیت خوب محصولمان بود و دیگری قیمت 
بازار  مناسب آن که کارمان را برای قانع کردن 

راحت تر کرد. 
  مشکالت اصلی شرکت های دانش بنیان 
را چه می دانید؟ منظورم این است که فکر 
این  می تواند  حمایت هایی  چه  می کنید 
یاری کند و  انجام کارشان  را در  شرکت ها 

تسهیلگر باشد؟
مشکل اصلی شرکت های دانش بنیان این است 
که آن طور که باید حمایت نمی شوند. حرف های 
فاصله  تا عمل  از حرف  اما  زده می شود  زیادی 
امتیازهای  این که  وجود  با  ما  مثال  دارد.  وجود 
بهره  با  تسهیالت  از  نتوانستیم  داشتیم،  زیادی 
کم که به شرکت های دانش بنیان اختصاص دارد، 
استفاده کنیم. اگر امکاناتمان بیشتر بود و حمایت 
بیشتری  فعالیت های  می توانستیم  می شدیم، 
چون  دانش بنیان  شرکت های  دهیم.  انجام  نیز 
خیلی تخصصی کار می کنند، نیاز به حمایت های 
معافیت  گذشته  در  ما  مثال  دارند.  این چنینی 
این  دیگر  و  اما صنعتی شدیم  داشتیم  مالیاتی 
معافیت به ما تعلق نمی گیرد. بدون هیچ اطالع 
قبلی به ما گفتند که معافیت ما از بین رفته است. 
در حالی که این معافیت برای ما خیلی مهم بود. 
همه شرکت ها همین مشکل را دارند و درگیری 
با اداره دارایی برایشان مشکل ساز است. از طرفی 
قرارداد  مثل  داریم  محکمی  و  قوی  مدارک  ما 
فروش، گواهی ثبت اختراع و تاییدیه پاالیشگاه 
که بسیاری از شرکت ها فاقد آن هستند، اما عمال 
تا  گذاشتیم  تسهیالت  دریافت  برای  که  زمانی 
سرمایه در گردش خود را افزایش دهیم و تنها به 

سرمایه شخصی اندک خود اکتفا نکنیم، تلف شد. 
با شرایطی که وجود دارد، کار برای شرکت های 

دانش بنیان سخت است.
چه  دانش بنیان  شرکت  یک  مدیریت   
خدماتی  یا  تولیدی  شرکت های  با  تفاوتی 
معضالتی  چه  با  شما  درواقع  دارد؟  دیگر 

رو به رو هستید که ویژه دانش بنیان هاست؟
از آن جا که شرکت های دانش بنیان کار خود را 
انجام  تحقیقات  و  جدید  محصوالت  مبنای  بر 
می توانند  به سختی   R&D بحث  در  می دهند، 
نیروی مناسب کار خود را پیدا کنند. از طرفی 
برای رسیدن به نتیجه نیز زمان زیادی الزم داریم 
که یقینا بیشتر از شرکت های تولیدی معمولی 
موضوعی  توسعه  و  تحقیق  اساسا  چون  است 
زمان بر است. هم چنین در شرایط حال حاضر و 
تحریم های صورت گرفته، چنان چه شرکتی مواد 
اولیه کارش وارداتی باشد، به مشکل برمی خورد. 
مثال ما می خواستیم در زمینه تولیدات دارویی 
کار کنیم و تخصصش را هم داشتیم اما دیدیم 
باید مواد اولیه کار خود را وارد کنیم و با وجود 
تحریم ها دچار مشکل می شویم، به همین دلیل 
را  خود  انرژی  و  کردیم  نظر  صرف  کار  این  از 
اولیه شان  مواد  که  گذاشتیم  فعالیت هایی  روی 
داخلی است و بی نیاز از واردات است. همان طور 
که گفتم اغلب شرکت ها مشکل سرمایه اولیه و 
سرمایه در گردش را هم دارند. البته ناگفته نماند 
که پارک های علم و فناوری برای شروع شرکت ها 
را خوب حمایت می کنند و بستری مناسب را در 
اختیارشان می گذارند تا بتوانند فعالیت خود را 

آغاز کنند. 
مدیرعامل  عنوان  به  که  سال ها  این  در   
مشغول به فعالیت بودید، رفتاری دیده اید 

که نشان دهنده تبعیض جنسیتی باشد؟ 
خوش بختانه من تا به حال با چنین مشکلی مواجه 
نشده ام. از آن جا که در سال های اخیر مدیران زن 
موفق و خوبی داشته ایم، دیدگاه منفی در مورد 
مدیریت زنان وجود ندارد و این قضیه کامال در 

جامعه ما جا افتاده است.
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این روزها در اکوسیستم استارت آپی کشور و به طور کلی در فضای کارآفرینی، 
همه به دنبال جذب سرمایه، درآمدزایی و یا حداقل حفظ توان فعلی مالی- فنی 

خود هستند. با تالطمی که بازار ارز ایجاد کرده، موجی از نگرانی در اقتصاد کشور 
به وجود آمده و بسیاری دغدغه دارند که مبادا با جان گرفتن بازارهای غیرمولدی چون 

بازار ارز و سکه و داللی های غیرتوسعه ای، نگاه به اکوسیستم های کارآفرینانه کم رنگ 
شود. اما در این میان عده ای هم هستند که چاره را در تبدیل کردن 

تهدید به فرصت یافته اند و با استفاده از بستری که تکنولوژی و 
نوآوری در اختیار آن ها گذاشته پا به میدان شرایط فعلی اقتصاد کشور 

گذاشته اند تا ورق را به نفع اقتصاد و منافع ملی برگردانند. صحبت 
از کسب وکارهایی است که درآمدهای خود را ارزی تعریف کرده اند. 

کسب وکارهای نوینی که با استفاده از بستر اینترنت و به کمک بیزنس مدل های 
خالقانه، در اندیشه ارزآوری هستند. در روزهایی که نرخ دالر و یورو مدام هراس 

به دل کسب وکارهای داخلی می اندازد صحبت از درآمد ارزی کردن شجاعت و جسارتی 
ستایش برانگیز می خواهد. از این رو در این شماره، سه استارت آپ موفق را معرفی کرده ایم 

که در سه زمینه مختلف در حال وارد کردن ارز به کشور هستند، آن هم با ارائه خدماتی 
که با ظرفیت غیررقابتی که در منطقه خاورمیانه دارند، در صورت این که درست هدایت 

شوند و دولتی ها حمایت های مناسبی از حوزه های آن  هم به عمل آورند، می توان امیدوار 
بود که کشور به یک منبع درآمد پایدار و البته بسیار قابل توجه دست پیدا کند. زمینه هایی 
چون گردشگری سالمت که تسهیل ویزا برای خارجی ها می تواند آن را به یک زمینه ارزآور 

فوق العاده تبدیل و کشور را بی نیاز از صادرات مواد خام نفتی کند. به امید آن روز...

�ی که  لییل �ب سه کسب واکر نو�پ
ت

 سه گفت وگوی �

یق یم کنند ر ن دالر و یورو به اقتصاد کشور �ت

 استارت آپ ارزآور
از رویا تا واقعیت

ده
رون

پ
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تیچر 
ُ
عامل و مه موسس استارت آپ ا گفت و گو �ب مد�ی

استارت آپ ها می توانند کانال مهم 
ارزآوری باشند 

 مریم طالبی

این که یک استارت آپ در داخل ایران بتواند با دنیا مراوده باشد و با فروش خدماتش 
ارزآوری کند، اتفاق قابل تحسینی است که مجید مرتضوی، 27 ساله و تیم استارت آپی اش 
توانسته اند به آن دست پیدا کنند. او مدیرعامل و هم موسس استارت آپ »اُتیچر« یا همان 
»آن الین تیچر« است که توانسته است با ارائه خدمات آموزش زبان از راه دور، زبان آموزان 

داخلی و خارجی را به خود جذب کند و با ارائه آموزش های آن الین کسب درآمد کند. 
مرتضوی دانش آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی است و مدتی را هم در فیلیپین 

درس خوانده است. او تاکید دارد که استارت آپ ها می توانند کانال مهم ارزآوری باشند و 
در مسیر تعامل با دنیا نباید بترسند و خودشان را دست کم بگیرند. گفت و گوی سرآمد با 
مدیرعامل و هم موسس استارت آپ اُتیچر درباره معرفی بیشتر این استارت آپ، راه های 
ارزآوری استارت آپ ها و چالش های پیش روی کسب وکارهای نوپا را از نظر می گذرانید. 

ده
رون

پ
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 در شرایطی که آموزش از راه دور در حال گسترش 
این  در  آموزش  برای  هم  رقابت سنگینی  و  است 
حوزه وجود دارد، استارت آپ اتیچر چه راه کاری را 

برای جذب زبان آموزان به کار گرفته است؟
اتیچر در حوزه آموزش آن الین زبان های مختلف فعالیت 
می کند. این آموزش توسط معلم های ایرانی یا خارجی 
انجام می شود. کاربر یا زبان آموز می تواند با ورود به سایت، 
دارد،  وجود  معلم  هر  درباره  که  اطالعاتی  به  توجه  با 
معلمش را انتخاب کند و با توجه به برنامه کاری که هر 
معلم در سایت ارائه داده، می تواند کالس ها را آغاز کند. هر 
معلم یک تقویم دارد که ساعت های خالی اش را در طول 
هفته نشان می دهد و زبان آموز می تواند تصمیم بگیرد که 
چه زمانی با لپ تاپ یا موبایل با معلمش تماس بگیرد و 
کالس را برگزار کند. جلسه اول با هدف تعیین سطح و 
رایگان انجام می شود. بعد از تعیین سطح، معلم کتاب هایی 
را به زبان آموز معرفی می کند و در صورتی که زبان آموز آن 
معلم را بپذیرد، کالس را پی خواهند گرفت. زبان هایی که 
در حال حاضر در سایت اتیچر تدریس می شود انگلیسی، 
اسپانیایی، فرانسوی و ترکی است. زبان های دیگر هم با 
توجه به نیاز بازار، کم کم به مجموعه اضافه خواهد شد. 
که  است  این  کنم  اشاره  آن  به  باید  که  دیگری  نکته 
کالس های مجموعه اتیچر به صورت کامال تعاملی برگزار 
می شود یعنی به این صورت نیست که ویدیو ضبط شود و 

در اختیار زبان آموز قرار بگیرد. 
 این که می گویید کالس ها به صورت کامال تعاملی 
برگزار می شود، آیا منظورتان این است که در محیط 
اجتماعی  شبکه های  سایر  یا  واتس اپ  اسکایپ، 

مشابه کالس ها را برگزار می کنید؟
خیر. ما یک پلتفرم طراحی کرده ایم که مخصوص به خود 
اتیچر است. درواقع ما دو محیط را در اختیار زبان آموز 
قرار می دهیم. اولین محیط سایت اتیچر است که زبان آموز 
اکانت  و  می کند  انتخاب  را  معلمش  و  می شود  واردش 
می سازد. زمانی هم که قرار است کالس ها برگزار شود، وارد 
محیط آموزشی و تصویری که طراحی کرده ایم می شوند و 

کالس را برگزار می کنند.
 کاربرها می توانند نظرات خود را در مورد معلم ها و 

کالس ها بیان کنند یا با هم در تعامل باشند؟
هنوز فضایی برای تعامل زبان آموزان با هم طراحی نشده 

است، اما آن ها می توانند در مورد معلم ها نظر بدهند تا 
کاربران دیگر با استفاده از نظرات آن ها بتوانند معلمشان را 
انتخاب کنند. البته در کالس های گروهی می توانند با هم 

تعامل داشته باشند.
 پس کالس های گروهی هم برگزار می شود؟

بله. اخیرا کالس های گروهی هم برگزار می شود. مثال چهار 
با حضور یک استاد می توانند یک کالس  نفر زبان آموز 

free discussion یا Ielts برگزار کنند.
ــور  ــم چط ــک معل ــوز از ی ــناخت زبان آم  ش

حاصــل می شــود؟
هر معلم یک پروفایل دارد که در آن عکس، رزومه تحصیلی 
و شغلی ارائه شده است. یک فیلم demo از معلم درج 
می شود که در آن خودش را معرفی می کند و بیوگرافی هر 
معلم هم در این پروفایل ثبت می شود. نظرات زبان آموزهای 
قبلی که با آن معلم کالس داشته اند هم گذاشته شده 
است. هر زبان آموز با مطالعه این پروفایل می تواند تا 80 
درصد شناخت مطلوب از هر معلم را کسب کند. پس از آن 
هم کالس تعیین سطح انجام می شود که به زبان آموز این 
فرصت را می دهد تا به شناخت کامل از معلمش برسد. اگر 
آن معلمی که تعیین سطح را انجام داد، مطلوب بود، کالس 
جلسات بعد را با هم هماهنگ می کنند، اگر نه که می تواند 
به سراغ معلم دیگری برود و این فرایند را تکرار کند تا به 

معلم دل خواه خود دسترسی پیدا کند.
 روش درآمدیتان به چه صورت است؟

می کنیم.  کار  کمیسیونی  به صورت  ما  حاضر  حال  در 
یعنی یک درصدی از حقوق معلم را به عنوان پورسانت 
برمی داریم. چیزی که اخیرا اضافه شده این است که دو 
نوع معلم را در مجموعه داریم. یک نوع معلم های ایرانی 
که ساکن شهر های مختلف ایران هستند و دسته دوم هم 
معلم های خارجی که بومی و در اصطالح »نیتیو« کشورهای 
مختلف اعم از انگلیس، آفریقا، آمریکا و... هستند. این افراد 
کسانی هستند که زبان مادریشان انگلیسی، آلمانی یا... 
است. برنامه دیگری که به مجموعه تزریق شده این است 
که یک معلم زبانی که ایرانی است و ساکن ایران است به 
یک فرد خارجی زبان درس می دهد. مثال یک فرد چینی 
می تواند یک معلم ایرانی را برای یادگیری زبان انگلیسی 
انتخاب کند و به این ترتیب ارزآوری برای کشورمان اتفاق 
می افتد چون آن فرد مجبور است هزینه کالس را به دالر 
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یا یورو یا هر ارز دیگری بپردازد. این فرایند ارزآوری با توجه 
به چالش های ارزی که اخیرا با آن مواجه بوده ایم، می تواند 

کشور را به رشد برساند.
 چه خالهایی را در آموزش زبان احساس کردید که 

به سمت خلق استارت آپ اتیچر رفتید؟
از خرداد سال 95 این ایده به ذهنمان رسید و در ابتدا 
این مشکل را دیدیم که بسیاری از ایرانی هایی که به خارج 
از کشور مسافرت می کنند، در ابتدا با مشکل ارتباط با 
بومی های آن کشور مواجه هستند. این تجربه را خودم 
داشته ام که وقتی برای اولین بار به خارج از ایران سفر 
از  ارتباطی داشتم. حتی یکی  تا مدت ها مشکل  کردم، 
دوستانم در ترم اول دانشگاهش در خارج از ایران، تعداد 
زیادی از دروس را مردود شد. این مشکل پس از چند ماه و 
قرار گرفتن در موقعیت های مختلف حل شد، چرا که تاثیر 
محیط بر یادگیری یک زبان دیگر بسیار می تواند مشهود 
باشد. اتیچر هم با همین هدف شکل گرفت که محیط 
پیرامون افرادی که قصد یادگیری زبان دارند، محیطی 
قوی و محرک باشد تا بتواند فرد را در شرایطی قرار دهد 
که یادگیری زبان دوم سریع تر اتفاق بیفتد. دلیل دیگری 
که به راه اندازی اتیچر منجر شد این است که امروزه مردم 
مشغله های زیادی دارند و کمتر کسانی هستند که برای 
یادگیری زبان فرصت مناسبی برای حضور در کالس های 
موسسات آموزشی را داشته باشند. بنابراین با این سیستم 
اتیچر افراد می توانند 24 ساعت شبانه روز زمانی را برای 
یادگیری زبان و ارتباط با معلمشان در نظر بگیرند. چراکه 
معلمان اتیچر فقط ساکن ایران نیستند. معلمی که در 
به  کانادا زندگی می کند، می تواند ساعت سه نیمه شب 
وقت ایران با شاگردش در تعامل باشد، چون این ساعت در 

کشور کانادا، زمان استراحت نیست.
 آیا مبلغی که یک ایرانی قرار است به معلم خارجی 

خود بپردازد، باید به واحد دالر باشد؟
خیر. زبان آموز متعلق به هر کشوری که باشد می تواند به 
واحد پول همان کشور مبلغ را پرداخت کند. ما فرایند 
تغییر واحد پول برای پرداخت به معلم را خودمان انجام 
می دهیم. در نتیجه نیاز به تهیه مسترکارت یا ارز خاصی 
نیست. ما یک مدرسه زبان نیستیم که یک چارت از پیش 
تعیین شده را برای همه تجویز کنیم. یعنی نمی گوییم هر 
ترم 10 جلسه است و هزینه آن فالن می شود. بلکه ما یک 

پلتفرم هستیم که زبان آموز را به معلم وصل می کنیم. در 
این بین معلم بعد از تعیین سطح، با توجه به سطح و نیاز 
زبان آموز، یک برنامه مشخصی را به او ارائه می دهد. مثل 
خیاطی که برای دوخت یک پیراهن، اندازه های مشتری 
را می گیرد و بنا به سایز او، پیراهن را برایش می دوزد. 
زبان آموزان با توجه به شرایطشان برنامه دریافت می کنند 

و با معلم پیش می روند.
 در مسیر بلوغ استارت آپ اتیچر با چه چالش هایی 

مواجه شدید؟
درست است که از خرداد سال 95 اتیچر کلید خورد، اما تا 
اوایل سال 96 چالش ها و مشکالت زیادی داشتیم. ساخت 
وب سایت و گردآوری تیمی که با عشق کنار هم کار کنند، 
بزرگ ترین چالش های ما بود. ابتدای فروردین 96 بود که 
اتیچر النچ شد و در دسترس عموم قرار گرفت. یعنی تقریبا 

یک سال و نیم است که به عرضه خدمت مشغول است.
تیم ما فراز و نشیب های زیادی را از سر گذراند. استارت آپ 
شرایطی دارد که شما باید با افراد زیادی کار کنید تا بتوانید 
هسته اصلی کسب وکار خودتان را تشکیل دهید. در حال 
حاضر ما پنج نفریم که در حوزه های فنی و طراحی سایت، 

زبان و مارکتینگ و بیزینس دولوپر فعالیت داریم.
ارتباط  در  اتیچر  استارت آپ  با  زبان  معلم   چند 

هستند و خدمات ارائه می دهند؟
یک  تقسیم می شوند.  بخش  دو  در  ما  معلم های  تعداد 
دیتابیس داریم که بیش از پنج هزار معلم در آن ثبت شده 
است و با آن ها قرارداد داریم و آماده به کار هستند. در 
سایتمان هم بر اساس باالنس خاصی رفتار می کنیم. به این 
صورت که در نظر می گیریم چه تعداد زبان آموز وجود دارد 
و چه تعداد معلم باید ارائه شود یا اصطالحا show شود. 
در نتیجه حدود پنج هزار معلم در دیتابیس ثبت شده و 
هم چنین در سایت 20 نفر معلم فعال هستند و کالس 

برگزار می کنند که متشکل از ایرانی و خارجی هستند.
 تعداد زبان آموزانی که از خدمات این استارت آپ 

بهره مند شده اند، چند نفر است؟
تا به امروز حدود پنج هزار جلسه کالس خصوصی برگزار 
شده و بین معلم و زبان آموز تعامل برقرار شده است. جالب 
این جاست که این پنج هزار جلسه هم به صورت دهان به 

دهان تبلیغ شده و به این تعداد رسیده است.
 یعنی تا به حال تبلیغات خاصی انجام نداده اید؟
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تبلیغات خیلی کمی داشتیم. دو تا نمایشگاه کتاب حضور 
داشتیم، یک الکامپ و یک نمایشگاه اینوتکس و یک سری 
با برخی رسانه ها داشته ایم. در واقع تعداد  مصاحبه که 
مشتری های ما به واسطه تجربه فوق العاده زبان آموزان به 
این رقم رسیده که نشان از رضایت آن ها از چنین فرایندی 
به  رسیدن  ترافیک  در  این که  بدون  زبان آموزان  دارد. 
موسسه زبان قرار بگیرند و زمان زیادی را صرف رفت وآمد 

کنند، می توانند زبان یاد بگیرند. 
 فکر می کنید که طی چند سال آینده اتیچر در چه 

جایگاهی قرار دارد؟
طی تحقیقات ما در چند سال آینده آموزشگاه های آن الین 
ما  گرفت.  خواهد  را  آموزشگاه های حضوری  جای  زبان 
یک سری استراتژی رشد داریم که می توانم به آن ها اشاره 
کنم. یکی این که برنامه داریم عالوه بر انگلیسی، زبان هایی 
مثل آلمانی، فرانسوی، چینی، ترکی و... را هم به طور 
گسترده آموزش دهیم و از معلم های بامهارت در سایت 
استفاده کنیم. دوم این که تصمیم داریم فروش خارجیمان 
را بیشتر کنیم یعنی زبان آموزان خارج از ایران را مثل 
بگیرند،  یاد  انگلیسی  زبان آموزان چینی که می خواهند 
تا به این طریق ارزآوری بیشتری داشته  افزایش دهیم 
باشیم. با توجه به شرایط دالر و نوسانات ارز، آن چه که 
می تواند سرعت رشد اتیچر را افزایش دهد، فروش خارجی 
است. ما به این فرایند می گوییم »ماهی گیری در آب های 
دور«. سوم این که قصد داریم آموزش زبان فارسی را هم 
در سایت درج کنیم. اتیچر بستر مناسبی برای شناساندن 
زبان فارسی به دنیاست. در کنار این برنامه ها، باید به سراغ 
تبلیغات برویم تا به زودی به بزرگ ترین پلتفرم آموزش 

زبان کشور تبدیل شویم.
تعداد  به حال چه  تا  که  دارید  آماری در دست   

زبان آموز خارجی جذب کرده اید؟
می توانم بگویم از بین این پنج هزار جلسه ای که برگزار 

شده، حدود 100 جلسه زبان آموز خارجی بوده است.
 شما اکوسیستم استارت آپی کشورمان را در مورد 
بحث ارزآوری در شرایط موجود اقتصادی، چطور 
می بینید؟ آیا ظرفیت بالقوه ای در این اکوسیستم 

احساس می کنید؟
قطعا استارت آپ ها و اکوسیستم کسب وکارهای نوپا یکی از 
مهم ترین کانال هایی هستند که می توانند ارز را به کشور 

وارد کنند. احساس می کنم خود استارت آپ ها کم کاری 
می کنند. در واقع ترس از این که چطور از داخل ایران با 
یک خارجی در تعامل باشند و ارتباط اقتصادی با آن ها 
به  استارت آپ ها  که  این می شود  از  مانع  باشند،  داشته 
حوزه ارزآوری ورود کنند. استارت آپ ها اول باید به این 
ترس غلبه کنند و همین طور نباید از ابتدای کار به فکر 
رقم های باال باشند، بلکه با قدم های کوچک می توان به 
از سمت  اگر  دیگر  از طرف  رسید.  بزرگ  دستاوردهای 
دولت هم تسهیالتی در خصوص پرداخت ها صورت بگیرد، 

مراودات استارت آپ ها با دنیا تسهیل خواهد شد.
ــد در کســب وکار شــما  ــا تحریم هــا می توان  آی
ــا معلمــان و زبان آمــوزان  ــان ب و نحــوه تعامالتت

ــذارد؟ ــی تاثیر بگ خارج
طبیعی است که در شرایط تحریم، هرچقدر که کانکشن ها 
به ایران کمتر باشد، شما راحت تر می توانید بیزینس کنید، 
اما باید در نظر گرفت که مردم و موسسات خصوصی که در 
سطح بین الملل فعالیت می کنند، با تحریم ها چندان دچار 
مشکل نخواهند شد، چون مشکل بین دولت هاست نه 
مردم عادی. چیزی که مطرح است این است که شما برای 
این که ارز مراوده کنید، نباید به ایران متصل باشید که این 
مسئله هم راه حل هایی دارد. مثل این که شما می توانید یک 
شرکت یا برند را با یک هم موسس خارجی در یک کشور 
خارجی به عنوان پارتنر ثبت کنید تا مراودات ارزیتان با 

چالش روبه رو نشود.
 با توجه به تجاربی که در اکوسیستم استارت آپی 
افرادی  با  می توانید  را  توصیه ای  چه  آموخته اید، 
طرح  یک  می خواهند  تازه  که  بگذارید  میان  در 

استارت آپی را کلید بزنند؟
گاهی در ایران جو کاذبی ایجاد می شود و افرادی کم آگاه 
یا ناآگاه به حوزه کاری انتخابیشان تمایل پیدا می کنند که 
در اکوسیستم استارت آپی کار کنند. درواقع بسیار دیده ایم 
که برخی از این افراد استارت آپی را تاسیس می کنند که 
بازار آن اطالع چندانی ندارند و معموال هم  از وضعیت 
شکست می خورند. بنابراین توصیه می کنم قبل از این که 
برای یک ایده زمان بگذارند، اول بازار آن را به صورت چند 
جانبه رصد کنند. دوم این که روی تیم سازی خیلی کار 
کنند. اگر افراد همدل و با انرژی همسو را در تیمتان به 

کار نگیرید، آن استارت آپ با شکست روبه رو خواهد شد.
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شیا:  ، بنیان گذار استارت آپ تپ �پ هادی نـاجـی اصفـها�ن

مجوزها و نهادهای مرتبط چالش پیش 
روی استارت آپ های گردشگری است

 مریم طالب نژاد

با توجه به سود باال و ظرفیت عظیم ایران در حوزه گردشگری، استارت آپ ها می توانند در این صنعت بسیار 
رشد کنند و موفق شوند، اما هنوز شرکت های نوپا نتوانسته اند از همه ظرفیت های کم نظیر این صنعت بهره مند 

شوند. هادی ناجی اصفهانی، ازجمله فعاالن استارت آپی است که تالش کرده از این ظرفیت مغفول مانده در 
ایران بیشتر بهره ببرد. او متولد سال 62 است و دوران تحصیل کارشناسی را در دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
اصفهان گذرانده و برای ادامه تحصیل نیز به مالزی مهاجرت کرده است. بعد از فارغ التحصیلی، طی چهار سال 

در دو شرکت مشاوره انگلیسی - مالزیایی همکار با بخش نوآوری دانشگاه آکسفورد مشغول به فعالیت می شود 
و در پروژه های مختلفی مربوط به صنایع کوچک و متوسط مالزی )تولید المپ های »ال ای دی«، صنایع غذایی، 
پوشاک و...( تجربیاتی کسب می کند که بعدها همین تجربیات، سنگ بنای تاسیس استارت آپ »تپ پرشیا« 

می شود. این استارت آپ در حوزه جذب گردشگران خارجی فعالیت دارد و تالش می کند که در این حوزه، ارزآوری 
داشته باشد. با ناجی اصفهانی به عنوان مدیرعامل این شرکت درباره مسیر توسعه این استارت آپ، چالش های 

پیش رو و تاثیر تحریم ها و نوسانات ارزی بر فعالیت استارت آپ ها به گفت و گو نشسته ایم که در پی می آید. 

ده
رون

پ
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ــدازی  ــر راه ان ــه فک ــه ب ــد ک ــور ش  چط
افتادیــد؟ تپ پرشــیا   اســتارت آپ 

مــن چنــد ســال خــارج از ایــران زندگــی کــرده ام و 
ســفرهایی را بــه منطقــه شــرق آســیا داشــته ام. در 
یکــی از همیــن کشــورهای شــرق آســیا، مالــزی، 
ــته اند در  ــوب توانس ــدر خ ــه چق ــودم ک ــاهد ب ش
ــزی  ــد. مال ــل کنن ــق عم ــم موف ــت توریس صنع
توانســته ســالی 25 تــا 30 میلیــون نفــر گردشــگر 
بــا درآمــد تقریبــی 20 میلیــارد دالر جــذب کنــد. 
ــا جمعیــت  ــر ب ــا براب ــن تعــداد گردشــگر تقریب ای
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــور اس ــن کش ای
ــون  ــا جمعیــت تقریبــی 80 میلی ــران ب ــد ای درآم
ــی و تاریخــی  ــدد طبیع ــر و پتانســیل های متع نف
از ســهم گردشــگری تنهــا حــدود پنج میلیــاد دالر 
اســت. ســفرهای زیــادم در آن منطقــه دیــد خوبــی 
ــی  ــافر خارج ــک مس ــاز ی ــا نی ــا ب ــن داد ت ــه م ب

بیشــتر آشــنا شــوم.
ــن در  ــی م ــه تحصیل ــر، پیش زمین ــرف دیگ از ط
ــای  ــری آن در بیزینس ه ــی و به کارگی حــوزه آی ت
ــه ســمت  ــرا ب ــار ســال، م ــف در طــول چه مختل
ــوق  ــب وکار س ــک کس ــدازی ی ــی و راه ان کارآفرین
مــی داد. در ایــن مــدت پــی بــردم کــه یــک 
مدیریــت حرفــه ای و مطلــوب چطــور بایــد باشــد 
ــرای  ــوان از ســرمایه های انســانی ب ــه می ت و چگون
راه انــدازی یــک کســب وکار موفــق بهره منــد شــد. 
بنابرایــن تجربــه زندگــی خــارج از ایــران، شــروعی 

ــرای ایــن کســب وکار شــد. ب
وقتــی بــه ایــران برگشــتم دائمــا از طــرف خانــواده 
ــی  ــن روزمرگ ــرای تضمی ــه ب ــد ک ــرار می ش اص
ــدی  ــن و کارمن ــک کار روتی ــه ی ــد ب ــی بای زندگ
مشــغول شــوی. بــه همیــن دلیــل به ناچــار 
فعالیــت کارمنــدی را پیــش گرفتــم. پــس از مدتی 
بــا یکــی از کارآفرینــان برتــر اصفهــان آشــنا شــدم. 
اولیــن بــاری کــه ایشــان را مالقــات کــردم حــدود 
ســه ســال پیش بــود و بــرای جــذب ســرمایه برای 
ــه  ــی ب ــوزه آی ت ــده در ح ــد ای ــردن چن ــی ک عمل
ایشــان مراجعــه کــردم. ایشــان ایده هــا را در حــد 
یــک رویاپــردازی می دیــد و معتقــد بــود کــه حوزه 

آی تــی جوابگوی بازگشــت ســرمایه نیســت و خب 
متاســفانه موافــق بــا ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه 
نبــود. ایــن در حالــی اســت کــه پــس از گذشــت 
ســه ســال نمــود ایــن ایده هــای موفــق را در 
ــنپ باکس و  ــا اس ــی از آن ه ــم. یک ــور می بین کش

دیگــری الوپیــک اســت. 
ــه  ــه، ب ــن نمون ــن کارآفری ــا ای ــنایی ب ــس از آش پ
عنــوان کارمنــد وارد مجموعه شــان شــدم. پــس از 
مــدت کوتاهــی مســئولیت یــک پــروژه را بــه مــن 
محــول کردنــد کــه همیــن پــروژه، بــه عنــوان یک 
تجربــه مدیریتــی، بــرای مــن تجربــه خوبــی بــود و 

ــدازی کســب وکار خــودم شــد. زمینه ســاز راه ان
مــن از کارهــای قبلــی ام یــاد گرفتــم کــه چطــور 
ــردارم و  ــتر گام ب ــد بیش ــب درآم ــیر کس در مس
این کــه چطــور می توانــم یــک تیــم خــوب جمــع 
کنــم. اســتارت آپ مــا یک بــار بــا شکســت روبــه رو 
شــد، چــون هســته اولیــه اش فقــط دیــدگاه آی تی 
داشــت. تقریبــا طــی پنــج مــاه اول بــود کــه ایــن 
اتفــاق افتــاد. البتــه مــن کنــار نکشــیدم و دوبــاره 
ــش  ــدگاه پی ــن دی ــا ای ــار ب ــن ب ــه دادم. ای ادام
ــوزه  ــه در ح ــم ک ــع کن ــی را جم ــه تیم ــم ک رفت
ــد.  گردشــگری ســابقه ای داشــتند و توانمنــد بودن
ــکل  ــم ش ــیا کم ک ــپ پرش ــه ت ــود ک ــد از آن ب بع
گرفــت. اعضایــی بــه تیــم پیوســتند کــه هــم بــه 
زبــان انگلیســی مســلط بودنــد و هــم ســوابق کاری 
ــی در حــوزه گردشــگری داشــتند. و تجــارب خوب

تــپ پرشــیای امــروز، قوی تریــن رکنــی کــه دارد، 
تیــم قدرتمنــدی اســت کــه همگــی خالقنــد و در 
ــد.  ــن دارن ــرای گفت ــی ب ــگری حرف ــوزه گردش ح
ــی را  ــا مســافر غیرایران ــاط ب ــان ارتب ــم زب ــن تی ای
نیاز هــای گردشــگر  بــا  به خوبــی می داننــد و 

ــتند. ــنا هس ــی آش بین الملل
 تــپ پرشــیا بــه چــه صــورت کار می کنــد 
ــه  ــگران ارائ ــه گردش ــی ب ــه خدمات و چ

می دهــد؟
تــپ پرشــیا پلتفرمــی اســت کــه بــه ارائــه خدمات 
و ســرویس های گردشــگری بــه مســافران خارجــی 
ارتبــاط بــه نحــوی بحــث  ایــن  می پــردازد. 
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اعتمادســازی در خــارج از ایــران را شــکل می دهــد. 
ــرد  ــه نحــوی صــورت می گی ــن اعتمادســازی ب ای
کــه کســی کــه حتــی اطالعاتــی هــم در خصــوص 
ایــران نــدارد، ممکــن اســت بــرای ســفر بــه ایــران 
جــذب شــود. مــا اطالعاتــی در حوزه هــای مختلــف 
امنیتــی، اجتماعــی، اقتصــادی و... به روز ایــران را در 
اختیارشــان قــرار می دهیــم و اعتمادســازی را انجام 
می دهیــم. وقتــی مســافری تصمیــم می گیــرد بــه 
ایــران ســفر کنــد، مــا نیاز هــای صفــر تــا صــد را 
پیش بینــی کــرده و خدمــات مــورد نیــاز مســافر را 
ارائــه می دهیــم. کارهایــی مثــل گرفتــن مشــاوره 
ویــزا، تهیــه بلیت هــای داخلــی، رزرو محــل اقامت، 

تورهــای نیــم روزه و یــک روزه و...  
ــپ  ــده ت ــرای آین ــم اندازی ب ــه چش  چ

پرشــیا می بینیــد؟ 
چشــم اندازی کــه مــا داریــم تنهــا شــامل افزایــش 
ــه گردشــگران نیســت.  ــات ب ــه خدم ــد و ارائ درآم
درواقــع یکــی از اهــداف مــا، صــدور فرهنــگ ایرانی 
بــه خــارج از ایــران اســت. در همین راســتا در حال 
پیاده ســازی یــک برنامــه ویدیویــی هســتیم که در 
آن غذاهــای ایرانــی را بــه خــارج از کشــور معرفــی 
ــوان  ــه عن ــد غــذای سوشــی ب ــرض کنی ــم. ف کنی
یــک غــذای ژاپنــی بــه یــک برنــد در تمــام دنیــا 
ــه در همــه رســتوران های  ــل شــده اســت ک تبدی
ــا  ــیرازی م ــاالد ش ــود. س ــرو می ش ــی س بین الملل
ــتوران های  ــه در رس ــت را دارد ک ــن قابلی ــم ای ه
ــادی  ــای زی ــه غذاه ــود. نمون ــدا ش ــا پی ــام دنی تم
ــا در  ــود. م ــروف ش ــد مع ــه می توان ــود دارد ک وج
ــه  ــران را ب ــی ای ــگ غذای ــن فرهن ــا ای ــیم ت تالش

ــم.  ــا ببری ــروف دنی ــوی رســتوران های مع من
ــگران  ــمی گردش ــه مکانیس ــا چ ــما ب  ش

خارجــی را جــذب می کنیــد؟
ــا شــما صحبــت می کنــم مــا  ــا لحظــه ای کــه ب ت
ــن و چــه  ــه صــورت آن الی ــی چــه ب تبلیغــات پول
ــه صــورت  ــا امــروز، ب ــم. ت فیزیکــی انجــام نداده ای
ــبکه های  ــق ش ــن( از طری ــت آن الی ــتقیم )چ مس
اجتماعــی و بــه ویــژه فیس بــوک ارتبــاط را برقــرار 
ــران  ــد وارد ای ــه می خواهن ــرادی ک ــم. اف می کنی

شــوند، در اینترنــت جســت و جو می کننــد. در واقــع 
ــفر  ــا س ــه ب ــی در رابط ــم و غیردقیق ــات ک اطالع
ــرای  ــن ب ــود دارد و ای ــت وج ــران در اینترن ــه ای ب
ــه  ــم ک ــا ســعی کردی ــک فرصــت اســت. م ــا ی م
ــم و  ــا را جمــع آوری کنی تمامــی ســواالت و نیازه
بــا تشــکیل یــک تیــم تولیــد محتــوا ایــن اطالعات 
را در قالــب متن هــای خالصــه در اختیارشــان قــرار 

می دهیــم.
بــه ایــن ترتیــب یــا از طریــق جســت و جو در 
گــوگل مــا را پیــدا می کننــد یــا از طریــق مکالمــه 
مســتقیم در فیس بــوک و چــت آن الیــن روی 
وب ســایت. اعتمادســازی اولیــه بــه همیــن طریــق 
ــس از  ــی پ ــات تکمیل ــرد و اطالع ــکل می گی ش
ــه  آن در اختیــار مســافر قــرار می گیــرد. ابتــدا ارائ
اطالعــات رایــگان، بعــد جلــب اعتمــاد و بــه دنبــال 

ــد. ــاق می افت ــرویس اتف ــروش س آن ف
ــا دریافــت  ــزا گرفتــه ت ــه از اخــذ وی ــن مرحل در اب
ــود  ــام خ ــه ن ــه ب ــتاب ک ــبکه ش ــی ش کارت بانک
مســافر زده می شــود، اجــاره ماشــین، اجــاره 
شــامل  می توانــد  کــه  ایــران  اقامتگاه هــای 
اقامتگاه هــای ارزان قیمــت، روســتایی، بوم گــردی و 
حتــی گران قیمــت باشــد، فــروش بلیــت هواپیمــا، 
اتوبــوس و قطــار و همین طــور برگــزاری تورهــای 
کوچــک یکــی، دو روزه را کــه در کل کشــور برگزار 

می شــود، انجــام می دهیــم.
 آیــا می توانیــم بگوییــم شــما مثــل یــک 

آژانــس مســافرتی عمــل می کنیــد؟
خیــر. فعالیــت مــا بــا یــک آژانــس مســافرتی کامال 
ــم  ــکنی هایی کرده ای ــا سنت ش ــت. م ــاوت اس متف
ــن  ــال ای ــه ح ــا ب ــافرتی ت ــای مس ــه آژانس ه ک
کارهــا را نکرده انــد. یــک آژانــس مســافرتی تمــام 
ــج را  ــک پکی ــه ی ــن حــد اســت ک تالشــش در ای
بســازد و یــک قیمتــی بــرای هــر پکیــج ارائــه کند 
یــا حتــی یــک پکیجــی کــه فــرد دیگــری آمــاده 
ــه پورســانتی دســت  ــا ب ــرده اســت، بفروشــد ت ک
ــن  ــم ای ــا کرده ای ــه م ــا کاری ک ــد، ام ــدا کن پی
ــه صــورت  ــرویس هایمان را ب ــام س ــه تم اســت ک
ماژول هــای کوچــک و قیمت هــای مناســب آمــاده 
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ــم  ــه مشــتری می دهی ــن اجــازه را ب ــم و ای کرده ای
کــه از ایــن گســتره خدمــات، آن چــه را کــه عالقــه 
ــه  ــا توجــه ب ــی ب ــرد. یعن ــا بگی ــاز دارد از م ــا نی ی
ــج  ــک پکی ــد ی ــودش می توان ــکان خ ــه و ام عالق

مخصــوص بــه خــود را بســازد.
تقاوت هــای دیگــری نیــز بیــن تــپ پرشــیا و 
ــس  ــک آژان ــود دارد. ی ــافرتی وج ــای مس آژانس ه
مســافرتی همــواره در کنــار گروهی از گردشــگرانی 
کــه در ســطح کشــور ســفر می کننــد، یــک راهنما 
می فرســتد، امــا کاری کــه مــا کرده ایــم ایــن اســت 
ــی در شــهرهای  ــراد محل ــم اف ــالش کرده ای ــه ت ک
ــد.  مختلــف از ایــن دریافــت پــول و ارز بهــره ببرن
در  خــود  محــدود  ارتباط هــای  بــا  آژانس هــا 
ــخص و  ــات مش ــری خدم ــور، یک س ــر کش سراس
بــا یــک راهنمــا ارائــه می کننــد امــا مــا لیدرهــای 
خوش نــام در مناطــق و شــهرهای مختلــف را 
شناســایی کرده ایــم کــه در ســفرهای گردشــگران 

ــد.  ــاری می کنن ــا را ی ــف م ــهرهای مختل ــه ش ب
ــتاهای  ــهرها و روس ــر در ش ــدود 80 پارتن ــا ح م
مختلــف داریــم کــه تورهــای مــا را هدایــت 
ــان  ــه کاش ــفر ب ــک س ــر ی ــال اگ ــد. مث می کنن
برگــزار می شــود، لیدرهایــی کــه در همــان شــهر 
ــد.  ــات می دهن ــگران اطالع ــه گردش ــتند، ب هس
ــه  ــردم آن منطق ــه م ــول و ارز ب ــق پ ــن طری از ای
ــی  ــت هماهنگ ــن کار از جه ــود. ای ــق می ش تزری
کمــی ســخت اســت، امــا لذتــی کــه یــک مســافر 
ــا  ــه تنه ــن اســت ک ــی بیشــتر از ای ــرد، خیل می ب
ــا انتهــای ایرانگــردی اش  ــا یــک لیــدر از ابتــدا ت ب
ــافر آزادی  ــر، مس ــرف دیگ ــد. از ط ــاط باش در ارتب
عمــل مطلوبــی را خواهــد داشــت، از ایــن جهــت 
کــه مجبــور نیســت تنهــا یــک لیــدر را از ابتــدا تــا 

ــد.  ــل کن ــفر 15 روزه تحم ــای س انته
ــون  ــد و تاکن ــچ ش ــی الن ــیا ک ــپ پرش  ت
چنــد مســافر خارجــی را جــذب کرده ایــد؟
تــپ پرشــیا از یــک برنامــه اســتارت آپ ویکنــد در 
شــهریورماه 95 اســتارت خــورد. در همــان برنامــه 
بــود کــه در اتــاق بازرگانــی اصفهــان رتبــه دوم را 
ــه  ــده اولی ــب ای ــن ترتی ــه همی ــم. ب ــب کردی کس

تــپ پرشــیا شــکل گرفــت. اواخر ســال 95 نســخه 
اولیــه بــاال آمــد. فروردیــن 96 اولین مســافرهایمان 
ــه از  ــروه اولی ــت ماه گ ــم. اردیبهش ــذب کردی را ج
ــا  ــه دادم ت ــا کار را ادام ــددا تنه ــید، مج ــم پاش ه
ــر از دوســتان  ــا دو نف ــد از آن ب ــاه 96 و بع مردادم
ــه  ــردم ب ــدا ک ــیر پی ــه مس ــه در ادام ــی ک خوب
ــدی  ــم جدی ــروز، تی ــا ام ــذار ت ــوان هم بنیان گ عن
را ســاختیم و بــا قــدرت پیــش آمدیــم. اوج فعالیت 
تــپ پرشــیا از بهمن مــاه 96 تــا بــه حــال بــوده و 
در طــول ایــن مــدت حــدود 800 مســافر را بــرای 

ــم. ــذب کرده ای ــرویس ج ــه س ارائ
 بــا توجــه بــه تجربــه ای کــه در ایــن مدت 
داریــد، در چــه فصولــی جــذب مســافر در 

ایــران بیشــتر اتفــاق می افتــد؟
ــه ماهه  ــوال در س ــگر ورودی معم ــان گردش اوج زم
اول ســال و ســه ماهه پاییــز اســت. شــروع خــوب 
ــود. در یــک  ــا خــرداد ب ــن امســال ت ــا از فروردی م
بــازه ســه ماهه حــدود 500 مســافر را جــذب 
ــان، ورودی  ــاه رمض ــر م ــه خاط ــد ب ــم. بع کردی
ــرداد  ــاه م ــد از آن، در م ــد، بع ــر ش ــافر صف مس
ــا یــک افــت ورود مســافر  ــم ب مــا تصــور می کردی
روبــه رو شــویم امــا خــالف تصــوری کــه داشــتیم، 
ــر و  ــافر بهت ــذب مس ــم ج ــن ه ــی از فروردی حت
بیشــتر صــورت گرفــت. در ایــن مــدت یــک مــاه و 
نیم تابســتان، توانســتیم حــدود 300 مســافر دیگر 

را هــم جــذب کنیــم. 
 شــما بــرای جلــب اعتمــاد مشــتریتان در 
کشــورهای دیگــر، نمایندگــی هــم داریــد؟

 موفقیــت تــپ پرشــیا در رضایــت ایــن مســافرانی 
ــد و  ــاد کرده ان ــا اعتم ــه م ــار ب ــک ب ــه ی ــت ک اس
ــه  ــپ پرشــیا در هم ــوان ســفیران ت ــه عن حــاال ب
نقــاط دنیــا حضــور دارنــد. مســافران قبلــی 
مــا برایمــان در شــبکه های اجتماعــی ریویــو 
ــدی  ــن ترتیــب مســافران جدی ــه ای گذاشــته اند. ب
ــا  ــد ب ــد می توانن ــازی دارن ــه اعتمادس ــاز ب ــه نی ک
مســافران قبلــی از طریــق ایمیــل یا تمــاس تلفنی 
ــد در  ــاق می توان ــن اتف ــند. همی ــاط باش در ارتب
جلــب اعتمــاد مســافران جدیــد موثــر باشــد. بــه 
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جرئــت می توانــم بگویــم کــه تــا بــه حــال حتــی 
یــک نفــر مســافر ناراضــی نداشــته ایم کــه ریویــوی 
ــدی نوشــته باشــد. از دیگــر عوامــل موفقیــت و  ب
اعتمادســازی مــا پشــتیبانی 24 ســاعته در طــول 
ــا  ــای رودررو ب ــن مالقات ه ــران و هم چنی ــفر ای س

مســافرانمان اســت.
 تپ پرشیا با چه سرمایه ای استارت خورد و 

االن به چه درآمدی رسیده است؟
ــاه 96 حــدود 30  ــا بهمن م ــدازی ت ــدای راه ان از ابت
ــن  ــی ای ــم و تمام ــه کردی ــان هزین ــون توم میلی
ــاخت های  ــانی و زیرس ــروی انس ــه صــرف نی هزین
وب ســایت شــد. در اردیبهشــت ماه 97 بــه درآمــد 
ــا  ــتیم نه تنه ــه توانس ــیدیم ک ــی رس ــل قبول قاب
جبــران هزینه هــای قبلــی را بکنیــم بلکــه بخشــی 
از درآمــد خــود را صــرف توســعه و اتوماتیــک 
کــردن ســرویس های جدیــد وب ســایتمان بکنیــم. 
گــردش مالــی مــا در طــول هشــت مــاه حــدود 70 

هــزار یــورو بــوده اســت.
 تیم تپ پرشیا چند نفر است؟

در حال حاضر هسته اصلی تیم تپ پرشیا 10 نفر 
پشتیبانی  و  هستند  مستقر  اصفهان  در  که  است 
وب سایت، مسافرین، ارتباط با لیدرها، مراکز اقامتی 
و کسب وکار های داخلی را بر عهده دارند و هم چنین 
80 نفر همکار در قالب لیدرها و درایورگاید در کل 
کشور که این رقم به صورت روزمره در حال افزایش 
است. مراکز اقامتی متعددی از قبیل مهمان پذیرها، 
تپ  از  غیرمستقیم  به طور  بوم گردی  اقامتگاه های 
صورت  به  درواقع  می کنند.  کسب  درآمد  پرشیا 
تقریبی حدود 300 نفر به صورت غیرمستقیم از تپ 

پرشیا درآمد به دست می آورند.
ــازار ارز و  ــا توجــه بــه اوضــاع نوســان ب  ب
ــرای  ــه راه کاری ب ــی، چ ــای جهان تحریم ه

ــیده اید؟  ــرایط اندیش ــن ش ــا ای ــه ب مقابل
معتقــدم تــا بــه امــروز تمــام تحریم هــا بــرای مــا 
یــک فرصــت بــوده اســت. حتــی بــاال رفتــن قیمت 
ــه ارزان تریــن مقصــد  ــران ب ــا ای ارز باعــث شــده ت
گردشــگری دنیــا تبدیل شــود کــه از یــک رو جای 
ــیار  ــت بس ــر فرص ــرف دیگ ــا از ط ــف دارد ام تاس

ــت.  ــران اس ــل ای ــه داخ ــرای ارزآوری ب ــی ب خوب
ــایت های  ــد، وب س ــتر باش ــم بیش ــدر تحری هرچق
ــند  ــال باش ــران فع ــد در ای ــی نمی توانن بین الملل
در نتیجــه وب ســایت های ایرانــی می تواننــد دیــده 
شــوند و خدمــات بهتــر و باکیفیت تــری را بــه 
مســافران و گردشــگران ارائــه کننــد. فقــط بحثــی 
کــه همــواره مــورد توجــه بــوده، امنیــت مســافران 
ــوب های  ــگ و آش ــه جن ــی ک ــا زمان ــا ت ــت. م اس
ــت  ــه امنی ــیم ک ــته باش ــور نداش ــی در کش داخل
مســافران از بیــن بــرود، مشــتری خواهیــم داشــت. 
حتــی می توانــم بگویــم کــه بــا وجــود تحریم هــا، 
ــت، در  ــم داش ــتری را خواهی ــافران بیش ــا مس م
حالــی کــه آژانس هــای مســافرتی تعــداد مســافران 
کمتــری را جــذب می کننــد. چــون آژانس هــا 
ــای  ــا آژانس ه ــد و ب ــه صــورت B2B کار می کنن ب
خارجــی در ارتبــاط هســتند. زمانــی کــه بــه خاطر 
جابه جــا  پــول  نتواننــد  آژانس هــا  تحریم هــا 
کننــد، در نتیجــه آژانس هــای خارجی ارتباطشــان 
را بــا آژانس هــای ایرانــی قطــع می کننــد. در 
ــی از هتل هــای چهــار، پنــج ســتاره  ــاه خیل مهرم
داخلــی بــه خاطــر کنســل شــدن تورهــای ورودی 
خالــی هســتند. نکتــه دیگــر این کــه مــا در جــذب 
کوچــک،  گروه هــای  در  و  انفــرادی  مســافران 
فرصــت مطلوبــی داریــم. هرچقــدر هــم کــه تحریم 
زیــاد شــود، چــون ایــن افــراد اهــل گردشــگری و 
کنجــکاوی هســتند، مسافرت هایشــان را کنــار 
نمی گذارنــد. بنابرایــن مــا مشــتریمان را از دســت 

نمی دهیــم.
روی  بخواهد  اگر  استارت آپی  اکوسیستم   
موفق  ارزآوری  حوزه  در  که  پتانسیل هایی 
هستند کار کند، چه حوزه های پیشنهادی به 

نظرتان می رسد؟
در حــوزه »های تــک« همــواره زمینــه بــرای رشــد 
و پیشــرفت وجــود داشــته و دارد. عــالوه بــر ایــن با 
توجــه بــه عــدم ســرویس دهی اکثــر شــرکت های 
ــران،  ــه ای ــزرگ خدماتــی و آی تــی بین المللــی ب ب
بیشــتر اســتارت آپ هایی کــه می تواننــد خدماتــی 
ــق  ــد موف ــه دهن ــی ارائ ــتر آی ت ــق بس را از طری
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خواهنــد بــود. بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی و اوضاع 
ــران هم چنــان در بحــث اعتمادســازی  منطقــه، ای
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــل کن ــق عم ــد موف می توان
پتانســیل و نیروی هــای متخصــص داخلــی نه تنهــا 
بــه بــازار داخــل بلکــه بــه کشــورهای همســایه نیز 

ــه کنــد.  ــی را ارائ ــد خدمــات خوب می توان
 با توجه به موضوع تحریم ها و شرایط فعلی 
چه  رسمی  نهادهای  و  دولت  کشور،  اقتصاد 
کمک هایی می توانند به استارت آپ هایی ارائه 
دهند که در حوزه های بین المللی کار می کنند؟

تسهیل کردن مجوزها و بحث معافیت های مالیاتی 
در یک بازه حداقل پنج ساله برای کسب وکارهای 
استارت آپی و نوپا می تواند کمک کند تا بار اضافی 
کار  می خواهند  که  استارت آپ هایی  دوش  روی 
جدیدی را در حوزه بین الملل انجام دهند، گذاشته 
نشود. برخی از قوانین ما آن قدر دست وپاگیر هستند 
که یک استارت آپ ابتدا باید کلی انرژی برای رد 
شدن از این قوانین بگذارد و بعد به درآمدزایی 
و خالقیت در حوزه کاری خودش فکر کند. اگر 
وارد  ارز  نگیرند، ما می توانیم  را  پایمان  و  دست 
صورت  به  گردشگری  طریق  از  ارزآوری  کنیم. 
مستقیم انجام می شود و مسافر همراه خودش ارز 
می آورد و نه از طریق بانکی. در نتیجه به راحتی 
می توان در زمان تحریم ها به ارزآوری ادامه داد به 
شرطی که شرایط برای حرکت استارت آپ ها آماده 

باشد.
ــا  ــتارت آپ، ب ــن اس ــعه ای ــیر توس  در مس

ــدید؟ ــه ش ــی مواج ــه چالش های چ
رســیدن بــه یــک تیــم خــوب، بزرگ تریــن چالــش 
مــا بــود. هفــت مــاه زمــان گذاشــتم تــا بتوانــم تیم 
ــی را کــه امــروز وجــود دارد، دور هــم جمــع  خوب
ــول و  ــر پ ــه خاط ــط ب ــه نه فق ــانی ک ــم. کس کن
کســب درآمــد، بلکــه بیــش از آن بــه خاطر عشــق 
ــا  ــا م ــد، ب ــوزه دارن ــن ح ــه ای ــه ب ــه ای ک و عالق
همــکاری می کننــد. چالشــی کــه در آینــده پیــش 
روی ماســت، بحــث مجوزهــا و نهادهــای مرتبــط 
بــا ایــن موضــوع اســت. ســازمان میــراث فرهنگــی 
مــا خیلــی اوقــات بــه خاطــر قوانین منســوخ شــده 

ــه  ــای آن ب ــر آیین نامه ه ــه اکث و قدیمــی خــود ک
ــازمان  ــک س ــوان ی ــه عن ــردد، ب ــه 70 برمی گ ده
ــده در ایــن حــوزه عمــل می کنــد و  کامــال بازدارن
متاســفانه تنهــا کســانی کــه ارتباط هــای نزدیکــی 
بــا مســئولین ایــن ســازمان در شــهرهای مختلــف 
دارنــد از طریــق رانــت می تواننــد کار خــود را 
ــده  ــئولین تصمیم گیرن ــر مس ــد. اکث ــش ببرن پی
ــن  ــا اســتانداردهای روز ای در حــوزه گردشــگری ب
حــوزه آشــنا نبــوده و حتــی از خدمــات آن الیــن در 
حــوزه گردشــگری نیــز حمایــت نمی کننــد. بــرای 
نمونــه مجــوز »تــی نمــاد« کــه یکــی از مجوزهــای 
ــات گردشــگری  ــت مجــازی در حــوزه خدم فعالی
ــاه گذشــته حــذف  ــد م ــوده، طــی چن ــن ب آن الی
ــای مســافرتی و  ــل آن فشــار آژانس ه شــده و دلی
رانت هــای پشــت پــرده اســت کــه دوســت ندارنــد 
ــده  ــد. بن ــوزه ورود کن ــن ح ــری در ای ــرد دیگ ف
بــرای گرفتــن یــک مجــوز اقامتــی شــش مــاه بــه 
ــم  ــردم و علی رغ ــه می ک ــی مراجع ــراث فرهنگ می
ــددی  ــران متع ــس و مدی ــده مجل ــه نماین این ک
ــچ  ــفانه هی ــد، متاس ــرده بودن ــد ک ــا را تایی کار م
حمایتــی نشــد و بعــد از یــک مــاه متوجــه شــدیم 
کــه مجوزهــا بــه چنــد نفــر از نزدیــکان کارمنــدان 
میــراث داده شــده اســت. نــدادن مجوزهــای قانونی 
ــن حــوزه  ــراد متعــددی در ای باعــث شــده کــه اف
ــن  ــد و همی ــت کنن ــی فعالی ــه صــورت غیرقانون ب
امــر عواقــب زیــادی را در آینــده بــه دنبــال خواهــد 
داشــت. این هــا بخشــی از چالش هــای اصلــی 
اســت کــه بــا آن هــا دســت و پنجــه نــرم می کنیــم 
ــاه مجــال درد دل در ایــن  و در ایــن صحبــت کوت

زمینــه نیســت. 
 فکر می کنید مهم ترین عنصری که یک فعال 
موفقیت  به  تا  باشد  داشته  باید  استارت آپی 

برسد، چه ویژگی است؟
ــد در  ــه بای ــت ک ــدواژه ای اس ــا کلی ــتکار تنه پش
وجــود یــک فعــال اســتارت آپی ریشــه بدوانــد تــا 
ــا  ــور دهــد. ت او را از دل مشــکالت و چالش هــا عب
ــرد  ــه پشــتکار و خســتگی ناپذیری در ف ــی ک زمان
وجــود داشــته باشــد، نبایــد از شکســت بترســد.
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ن استارت آپ مدی�ل  گفت وگو �ب حممد نرصی، مه بنیان گذار آر�ی مدتور که اول�ی

توریمس کشور است

االن وقت راه اندازی استارت آپ 
ارزآور است!

گردشگری سالمت را می توان یکی از سودآورترین صنعت های جهان به حساب آورد که 
به راحتی می تواند درآمدی معادل اقتصاد نفتی را به کشور وارد کند. در این صنعت نوپا در 

کشور، فعاالن متعددی حضور دارند که در این بین، استارت آپ آریا مدتور را می توان یکی از 
شاخص ترین شرکت های این حوزه به حساب آورد. محمد نصری، مدیرعامل این کسب وکار 
فعال در حوزه گرردشگری سالمت است. او کارشناس مهندسی صنایع و کارشناس ارشد 
مدیریت اجرایی است. نصری می گوید از شروع به کار این استارت آپ حدود یک سال و 

نیم می گذرد اما موفقیت هایی که به دست آمده فراتر از انتظار بوده و آن ها در حال حاضر 
با نسخه های انگلیسی، عربی، روسی، فارسی دری و آذری که در سایت خود دارند در 

حال جذب توریست های سالمت از چهارگوشه دنیا هستند. توریست هایی که به گفته او 
می توانند صنعت سالمت کشور و به طور کلی اقتصاد غیرنفتی کشور را متحول کنند.
درباره فعالیت این استارت آپ فعال در حوزه گردشگری سالمت، موانع و مشکالت 

پیش روی آن ها و به طور کلی، چالش های پیش روی فعاالن استارت آپی، 
گفت و گویی با این مدیر استارت آپی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.

ده
رون

پ

 مریم بهروزیان
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 چــرا حــوزه گردشــگری ســالمت را 
ــاب  ــتارت آپی، انتخ ــت اس ــرای فعالی ب
ــیل هایی  ــه پتانس ــع چ ــد؟ درواق کردی
ــه  ــه ب ــت ک ــود داش ــوزه وج ــن ح در ای
ســمت فعالیــت در ایــن صنعــت حرکــت 

ــد؟ کردی
گردشــگری ســالمت دو لغــت کلیــدی دارد. 
ــان«  ــه »درم ــه کلم ــوط ب ــه مرب ــالمت« ک »س
اســت کــه البتــه الزامــا مفهــوم بیمــاری و 
ــد  ــه می توان ــدارد، بلک ــراه ن ــه هم ــی را ب مریض
گردشــگری  باشــد.  منظــور  نیــز  زیبایــی 
ــه  ــام پروس ــرای انج ــه ب ــا ک ــن معن ــه ای ــم ب ه
درمانــی، بیمــاران بــه کشــورهای دیگــری ســفر 
ــه دارای  ــن زمین ــران را در ای ــا ای ــد. م می کنن
ــطه  ــه واس ــی ب ــم. یک ــی دیدی ــیل باالی پتانس
حضــور پزشــکان کاربلــد و ماهــر کــه بــه دلیــل 
در حوزه هــای مختلــف  فراوانــی جراحی هــا 
باعــث  و...  زیبایــی، چشــم  قلــب،  ازجملــه 
شــده بــه تبحــر برســند و خوش بختانــه ایــن را 
ــیل  ــر پتانس ــرف دیگ ــد. از ط ــا می دان ــم دنی ه
بــاال و هزینه هــای درمــان پاییــن می توانــد 
جذب کننــده گردشــگران ســالمت باشــد. اخیــرا 
هــم کــه بحــث کاهــش قیمــت جراحی هــا 
بســیار جــدی شــده اســت. مثــال یــک جراحــی 
ــت  ــج، بلی ــا کل پکی ــران ب ــی در ای ــان چاق درم
ــدود  ــگ و... ح ــت، هتلین ــا، ده روز اقام هواپیم
پنــج هــزار دالر تمــام می شــود کــه بــرای یــک 
ــم بســیار پایینــی اســت.  ــی رق توریســت اروپای
ــه  ــت. ب ــف اس ــئله واق ــن مس ــه ای ــم ب ــا ه دنی
ــایه،  ــورهای همس ــا کش ــل، نه تنه ــن دلی همی
بلکــه کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی هــم بــه 
خاطــر ایــن شــرایط، بــه مــا مراجعــه می کننــد. 
ــا  ــتارت آپ آری ــدازی اس ــل از راه ان  قب
مدتــور، آیــا اطالعــات و تجاربــی هــم در 

ــتید؟ ــالمت داش ــگری س ــوزه گردش ح
مــن و هــادی شــجاری کــه هم بنیان گذارهــای 
ــرکت  ــن ش ــش از ای ــتیم، پی ــور هس ــا مدت آری
ــزار و  ــد نرم اف ــه تولی ــه ب ــتیم ک ــری داش دیگ

بــرای  وب ســایت  و  موبایــل  اپلیکیشــن های 
گروه هــای مختلــف می پرداخــت. مســیر آن 
ــر  ــه اکث ــت ک ــش رف ــه ای پی ــه گون ــرکت ب ش
و  درمانــی  پروژه هــای  ســمت  بــه  مــا  کار 
ــکلی  ــه ش ــرد. ب ــدا ک ــش پی ــا گرای کلینیک ه
کــه مثــال یــک ســایت چندزبانــه پزشــکی 
ــه  ــوری ک ــم تص ــم و علی رغ ــی می کردی طراح
ــا  ــر دنی ــادی از سراس ــان زی ــتیم، متقاضی داش
جــذب می شــدند کــه بــرای انجــام عمــل 
زیبایــی بــه ایــران بیاینــد. همیــن تجربــه 
ــایت  ــا س ــم ت ــر بیفتی ــن فک ــه ای ــد ب ــث ش باع
ــط  ــه نه فق ــم ک ــی کنی ــی را طراح ــا پلتفرم ی
ــرای همــه  ــی، بلکــه ب در حــوزه جراحــی زیبای
تخصص هــای پزشــکی بســتری فراهــم و از 
ــد  ــذب کن ــالمت ج ــگر س ــا گردش ــر دنی سراس
در  بودیــم.  هــم  موفــق  خوش بختانــه  کــه 
ضمــن یکــی از مــا دو نفــر، چندیــن ســال 
ــه  ــی را ب ــه فعالیــت در کلینک هــای زیبای تجرب
عنــوان مدیــر داخلــی داشــتیم و ایــن بــه فهــم 
ــا  ــه م ــی ب ــکی و زیبای ــه های پزش ــر پروس بهت

ــرد. ــک ک ــی کم خیل
اســتارت آپی تان  فعالیت هــای   بــرای 
بــا ســرمایه شــخصی شــروع کردیــد یــا 

ــد؟ ــذب کردی ــم ج ــرمایه گذار ه س
امــا پــس  ابتــدا ســرمایه گذار نداشــتیم،  از 
رویدادهــای  و  نمایشــگاه ها  در  شــرکت  از 
ــره  ــرمایه گذار وارد مذاک ــک س ــا ی ــف، ب مختل
شــدیم و باالخــره در مهرمــاه 96 همــکاری 
ــن اســتارت آپ  ــا ای ــاز شــد. م ــا آغ ــا آن ه ــا ب م
را بــا ســه نفــر راه انــدازی کردیــم. آن  هــم 
ــر  ــال حاض ــا در ح ــک! ام ــر کوچ ــک دفت ــا ی ب
تعــداد نیروهایمــان بــه حــدود 24 نفــر رســیده 
اســت و مســاحت دفتــر را هــم بــه یــک متــراژ 
ــم! یعنــی ســرعت  ــری افزایــش دادی چهــار براب
ــه  ــوده کــه خودمــان ب ــاال ب رشــدمان آن قــدر ب
هیجــان آمده ایــم و باعــث شــده بــه فکــر 

بیفتیــم. بین المللــی  توســعه ای  پلن هــای 
 بــه نظــر می رســد فراوانــی گردشــگران 
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ســالمت بیشــتر در حــوزه زیبایــی باشــد. 
آیــا ایــن موضــوع در ایــران هــم صــدق 

می کنــد؟
از  کــه  ســالمتی  گردشــگران  مــورد  در 
مراجعــه  اســترالیا  یــا  اروپایــی  کشــورهای 
می کننــد بلــه، همین طــور اســت. ولــی بــه 
صــورت کالســیک بیشــتر گردشــگران ســالمت 
در بــازار ایــران از کشــورهای عــراق و افغانســتان 
بــه ایــران مراجعــه می کننــد و بــه دلیــل 
ــن کشــورها  ضعــف زیرســاخت های پزشــکی ای
حجــم عمــده بــازار گردشــگری ســالمت ایــران 
ــا،  ــه در دنی ــت. البت ــی اس ــات درمان در موضوع
ایــران را بــه عنــوان مرکــز جراحــی زیبایــی بــه 
خصــوص جراحــی بینــی می شناســند. ایــن 
نکتــه را هــم بایــد خاطرنشــان کــرد کــه جنــس 
مدیــکال توریســم ایــن اســت کــه بایــد در حوزه 
درمان هــای الکتیــو یــا اختیــاری فعالیــت کنــد، 
ــرد ســریعا  ــاز نباشــد ف ــه نی ــی ک ــا درمان های ی
ــع فرصــت  ــد و در واق ــه کن ــه پزشــک مراجع ب
ــته  ــود داش ــر وج ــور دیگ ــه کش ــفر ب ــرای س ب
ــرای درمــان یــک حملــه قلبــی،  باشــد. مثــال ب
فــرد نمی توانــد صبــر کنــد تــا ویزایــش آمــاده 

شــود. 
ــگر  ــورها گردش ــدام کش ــتر از ک  بیش

ــم؟ ــالمت داری س
همان طــور کــه پیش تــر گفتــم اکثــر مشــتریان 
از  ایــران  در  ســالمت  گردشــگری  صنعــت 
کشــورهای همســایه هســتند و مــا نیــز از 
ایــن بــازار ســهم مناســبی داریــم ولــی ویژگــی 
ــه از کشــورهای  ــن اســت ک ــا ای ــتارت آپ م اس
اروپایــی و حتــی از اســترالیا و نیوزلنــد و کانــادا 
بــا مســافت پــروازی 18 ســاعت توریســت 
ــور  ــروز از 55 کش ــا ام ــا ت ــم. م ــالمت داری س
مختلــف، درخواســت و مشــتری داشــته ایم کــه 
جــزو رکوردهــای مــا در ایــن کســب وکار اســت.
چــه  ایــران  ســالمت  توریســم   
چــه  شــما  و  دارد  ظرفیت هایــی 
ــور  ــا مدت ــده آری ــرای آین ــی ب برنامه های

داریــد؟ نظــر  در 
ــه  ــور ایــن اســت کــه ب ــا مدت هــدف مــا در آری
ــالمت  ــگری س ــه گردش ــه در زمین ــاب منطق ه
ــال 97  ــاه دوم س ــش م ــویم. در ش ــل ش تبدی
ــتان های  ــر بیمارس ــا اکث ــا ب ــم ت ــه داری برنام
ایــران کــه آمادگــی پذیــرش بیمــاران خارجــی 
را دارنــد همکاری مــان را گســترش دهیــم و 
ــاران  ــذب بیم ــرای ج ــترکی ب ــای مش فعالیت ه
می خواهیــم  مــا  دهیــم.  انجــام  خارجــی 
ــفر  ــر س ــه فک ــه ب ــی را ک ــای بیماران چالش ه
ــی از  ــم و یک ــر کنی ــتند، کمت ــران هس ــه ای ب
برنامه هــای مــا بــرای آینــده ایجــاد دفاتــر 
نمایندگــی در کشــور هــای مبــدا اســت؛ کاری 
ــه امــروز در کشــورهای عمــان، قطــر  ــا ب کــه ت
و عــراق انجــام شــده اســت و در حــال مذاکــره 
بــرای افزایــش ایــن نمایندگی هــا هســتیم، 
ــاران  ــاد بیم ــا اعتم ــود ت ــبب می ش ــن کار س ای
ــود و  ــب ش ــر جل ــی راحت ت ــتریان خارج و مش
مثــل  فعالیت هــای هماهنگــی  از  یک ســری 
دریافــت پیش پرداخــت یــا ارســال مــدارک 

ــود.  ــام ش ــر انج راحت ت
ظرفیت هــای  ایــران  ســالمت  گردشــگری 
آســیا  در  حداقــل  می توانــد  و  دارد  زیــادی 
ســرآمد باشــد. بــه همیــن خاطــر مــا بــه صورت 
جــدی برنامــه داریــم تــا گردشــگری ســالمت را 
ــم  ــوزش دهی ــران آم ــه ای در ای ــه شــکل حرف ب
و فرایندهــای ایــن کار را اســتاندارد کنیــم. 
از  متاســفانه در چنــد ســال اخیــر برخــی 
ــران  ــدی از ای ــوش و ب ــر مش ــودجویان تصوی س
در زمینــه درمــان ایجــاد کرده انــد و نبــود 
ــالمت  ــه س ــد ب ــدم تعه ــی و ع ــفافیت مال ش
ــداد  ــت تع ــده اس ــث ش ــی باع ــتری خارج مش
زیــادی از مشــتریان بازارهــای کالســیک ایــران 
ــوان  ــه عن ــا ب ــوند. م ــه ش ــد و ترکی ــه هن روان
ــن حــوزه می خواهیــم  اولیــن اســتارت آپ در ای
در کنــار رشــد شــرکت خــود، بــه بهبــود تصویــر 
کلــی ایــران بــه عنــوان یــک مقصــد برتــر بــرای 

ــم. ــک کنی ــی کم ــفر درمان س
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ــای  ــه آماره ــاره ب ــا اش ــکان دارد ب  ام
ــن  ــای ای ــان ظرفیت ه ــتارت آپ خودت اس

ــد؟ ــرح دهی ــر ش ــوزه را جزئی ت ح
یکــی از نقــاط قــوت مــا در ایــن کار ایــن بــوده 
کــه خیلــی ســریع بــه درآمــد رســیدیم، در یــک 
ــد  ــل صددرص ــر فص ــا ه ــته تقریب ــال گذش س
رشــد در تعــداد بیمــار را تجربــه کردیــم و ایــن 
رشــد ســریع نشــان دهنده پتانســیل بــاالی 
ــت.  ــت استارت آپ هاس ــرای فعالی ــازار ب ــن ب ای

فرهنگ هــای  از  خیلــی  کــه  آن جایــی  از 
ــه ای  ــت قبیل ــایه ماهی ــی همس ــورهای عرب کش
و عشــیره ای دارنــد، وقتــی خدمــت خوبــی 
اطــالع  همدیگــر  بــه  می کننــد،  دریافــت 
ــدگان  ــئله مراجعه کنن ــن مس ــد و همی می دهن
مــا را افزایــش می دهــد. از طــرف دیگــر مــا در 
ــتی  ــع دس ــه از صنای ــک هدی ــفر، ی ــای س انته
ــا  ــم و از آن ه ــگران می دهی ــه گردش ــی ب ایران
بازخــورد می گیریــم تــا بــه نقــاط قــوت و 
ــه  ــوارد ب ــن م ــه همی ــویم ک ــان آگاه ش ضعفم

پیشــرفت مــا بســیار کمــک می کنــد. 
جالــب اســت بدانیــد کــه تــا کنــون ایــن 
ــه  ــد، ب ــه می کنن ــا مراجع ــه م ــه ب ــدادی ک تع
صــورت ارگانیــک بودنــد، یعنــی مــا هیــچ 
تبلیغاتــی انجــام نداده ایــم. یعنــی مشــتریان مــا 
ــان در  ــت و جو »درم ــای جس ــق موتوره از طری
ایــران« را بــه زبــان انگلیســی یــا عربــی ســرچ 
کرده انــد و بــه ســایت مــا وارد شــده و بــا ارائــه 
ــت پاســخ ســریع، اعتمادشــان  پرســش و دریاف
ــن  ــی ای ــاال در پ ــا ح ــت. ام ــده اس ــب ش جل
ــدی در  ــور ج ــه ط ــات را ب ــه تبلیغ ــتیم ک هس
ــم  ــال کنی ــل دنب ــطح بین المل ــه و در س منطق
ــی  ــری را در پ ــد چندبراب ــک رش ــا ی ــه قطع ک

ــت. ــد داش خواه
 آیــا فراینــد و سلســله مراتب ســفر 
بــه کشــور و خــروج از آن از قبیــل تهیــه 
ــل و...  ــزا، رزرو هت ــا، وی ــت هواپیم بلی
تمامــا بــه عهــده اســتارت آپ شماســت؟
نــه  مــا  هســتیم.  ســالمت  تســهیلگر  مــا 

ــی  ــس هواپیمای ــه آژان ــدار، ن ــه هتل پزشــکیم، ن
ــه بیمارســتان. بلکــه یــک تســهیلگر  داریــم و ن
ــک  ــف هســتیم. ی ــای مختل ــن بخش ه ــن ای بی
منویــی بــه چنــد زبــان در ســایت درج شــده و 
ــود، در  ــته ش ــد برداش ــه بای ــی ک ــه قدم های هم
آن قیــد شــده اســت. تمــام برنامــه ســفر حتــی 
پیــش از این کــه ســفر توریســت ســالمت آغــاز 
شــود، بــر عهــده ماســت و آن را بــرای متقاضــی 
انجــام می دهیــم. از ویــزا گرفتــه تــا بلیــت 
برگشــت. هــدف مــا ایــن اســت کــه یــک بیمــار 
جــز بــه بیمــاری و درمانــش بــه چیــز دیگــری 
ــورش  ــه کش ــه ب ــم ک ــی ه ــد. زمان ــر نکن فک
برمی گــردد، پی گیری هــای مختلــف توســط 
ــا  ــرد ت ــا صــورت می گی ــطه م ــه واس پزشــک ب
بیمــار مطمئــن شــود کــه مــا او را تــا بهبــودی 

کامــل رهــا نخواهیــم کــرد.
ــا  ــور ب ــا مدت ــدازی آری ــان راه ان  در زم

ــد؟ ــه رو بودی ــی روب ــه چالش های چ
ــه ای  ــص دغدغ ــانی متخص ــروی انس ــن نی تامی
اســت کــه از ابتــدا تــا بــه حــال بــا آن روبــه رو 
بــوده و هســتیم. مــا بــرای هــر موقعیــت شــغلی 
ــه  ــادی مصاحب ــراد زی ــداد اف ــا تع ــم ب ناچاری
ــوار  ــیار دش ــرو بس ــذب نی ــد ج ــم و فراین کنی
ــترک  ــن درد مش ــم ای ــر می کن ــه فک ــت ک اس
دیگــر  طــرف  از  استارت آپ هاســت.  تمــام 
و  مانده انــد  مغفــول  رشــته ها  از  بســیاری 
حوزه هــا  آن  در  کمتــری  فارغ التحصیــالن 
ــرم  ــه نظ ــل ب ــن دالی ــه همی ــد. ب ــود دارن وج
در  مناســب تری  نظــارت  کــه  اســت  بهتــر 
ــه  ــد و دانشــگاه ها ب ــه وجــود بیای ایــن حــوزه ب
تربیــت نیروهایــی مشــغول شــوند کــه جامعــه 
پــس  خوش بختانــه  دارد.  نیــاز  صنعــت  و 
مصاحبه شــونده ها  بیــن  کــه  غربالگــری  از 
ــه  ــری ک ــد نف ــت و چن ــن بیس ــد، ای ــام ش انج
مشــغول بــه کار در تیــم مــا هســتند، نیروهــای 
کاربلــد و ماهری انــد کــه بــا لــذت و انــرژی کار 
ــان،  ــش زبانم ــت بخ ــال سرپرس ــد. مث می کنن
رتبــه یــک کارشناســی ارشــد اســت کــه بســیار 
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حرفــه ای کار می کنــد. هم چنیــن پزشــکی کــه 
در تیــم مــا مســتقر اســت و بــه عنــوان مشــاور 
ــری و  ــور سراس ــه 135 کنک ــد، رتب کار می کن

تحصیل کــرده دانشــگاه تهــران اســت.
ــه  ــت ب ــا آن دس ــواره ب ــه هم ــری ک ــه دیگ نکت
ــی کار  ــن کار اســت. وقت ــان هســتیم، قوانی گریب
هنــوز جــان نگرفتــه، مــا قوانینــی داریــم مبنی بر 
این کــه بیمــه، مالیــات و... بایــد کامــل پرداخــت 
ــتارت آپ و  ــد اس ــع رش ــا مان ــه همین ه ــود ک ش
ســر و ســامان گرفتــن کســب وکارهای نوپاســت. 
بــه نظــرم دولــت بایــد نــگاه متفاوتــی بــه 
شــرکت های نوپــا داشــته باشــد. اخیــرا در اخبــار 
ــی  ــت مالیات ــرای معافی ــی ب ــه بحث های ــدم ک دی
ــد ســال اول مطــرح اســت  اســتارت آپ ها در چن
کــه اگــر تصویــب شــود می توانــد کمــک بزرگــی 

ــد. ــتارت آپ ها باش ــرای اس ب
ــاره  ــه اش ــی ک ــه دورنمای ــه ب ــا توج  ب
و  کشــور  موجــود  شــرایط  کردیــد، 
ــن  ــا ممک ــده، آی ــال ش ــای اعم تحریم ه
ــور  ــا مدت ــد کاری آری ــت روی فراین اس

ــد؟ ــذار باش تاثیرگ
ــم.  ــعار داده ای ــت، ش ــر اس ــم بی تاثی ــر بگویی اگ
ــر  ــا تاثی ــس حتم ــم پ ــا کار می کنی ــا دنی ــا ب م
می پذیریــم، امــا چــاره ای نیســت و بایــد رو 
ــو حرکــت کنیــم. قطعــا اگــر تحریم هــا  ــه جل ب
نبــود، مســیر مــا هــم تســهیل می شــد، امــا مــا 
ــم  ــد خواهی ــای جدی ــال راه ه ــه دنب ــواره ب هم
بــود. مثــال یکــی از مشــکالت اساســی مــا 
ــه  ــت و پرداخــت اســت. کســی ک بحــث دریاف
بــه عنــوان گردشــگر ســالمت وارد کشــور 
ــا  ــکناس ب ــادی اس ــدار زی ــد مق ــود، بای می ش
ــادل  ــچ تب ــون هی ــاورد چ ــراه بی ــه هم ــود ب خ
بانکــی نمی توانــد انجــام بدهــد. مشــکل بعــدی 
ــا  ــزای خارجی ه ــران وی ــت. در ای ــث ویزاس بح
خیلــی دیــر آمــاده می شــود. در ســال 97 بیــش 
از 20 نفــر ریجکتــی داشــتیم چــون ویزایشــان 
صــادر نشــده بــود. بایــد ایــن مانــع را برطــرف 
کــرد و کاری کــرد کــه توریســت های ســالمت 

بــا کمتریــن دردســر و اتــالف وقــت بــه کشــور 
ــی  ــرد اروپای ــک ف ــی ی ــه وقت وارد شــوند. چراک
وارد ایــران می شــود حداقــل بــرای 50 نفــر بــه 
ــی  ــا غیرمســتقیم درآمدزای صــورت مســتقیم ی
ــور  ــه در کش ــن 10 روزی ک ــود. او در ای می ش
اســت، حــدود 10 هــزار دالر خــرج می کنــد. بــه 
ــا  ــع م ــد. در واق ــر ارزآوری می کن ــارت دیگ عب
ــفانه  ــم. متاس ــام می دهی ــت انج ــادرات خدم ص
در چنیــن شــرایطی بعضــا خودمــان اجــازه ورود 
ــد  ــه بای ــم ک ــه گردشــگر ســالمت را نمی دهی ب
بــا تعامــل معاونــت علمــی ریاســت  جمهــوری و 
وزارت خارجــه چنیــن مــواردی تســهیل شــود.

ــت،  ــری اس ــش دیگ ــم چال ــا ه ــث پروازه بح
چــون تعــداد پروازهــا بســیار کــم اســت. 
رســانه ها و تبلیغاتــی کــه علیــه ایــران صــورت 
ــر  ــت تاثی ــراد را تح ــت اف ــز ذهنی ــرد نی می گی
قــرار می دهــد. ایــن مــواردی را کــه بیــان 
می کنــم در روزنامه هــا و جرایــد نخوانــده ام، 
ــال  ــه هرح ــرده ام. ب ــه ک ــی را تجرب ــه همگ بلک
بــا علــم بــه ایــن مشــکالت، دســت از کار 
نمی کشــیم. مثــال در شــهرها و کشــورهای 
مختلــف مثــل کانــادا، باکــو، لنــدن، عمــان، قطر 
و عــراق بــه ثبــت شــرکت یــا همــکاری بــا افــراد 
دیگــر مبــادرت کرده ایــم تــا بــا ایــن چالش هــا 

ــم. ــارزه کنی مب
ــوزه  ــان در ح ــه تجاربت ــه ب ــا توج  ب
گردشــگری ســالمت، اســتارت آپ های 
ســایر  از  می تواننــد  چطــور  ایرانــی 
حــوزه  مانــده  مغفــول  ظرفیت هــای 

ــد؟ ــره ببرن ــگری به گرش
ــرایط  ــور در ش ــت اول کش ــن اولوی ــر م ــه نظ ب
کنونــی ارزآوری اســت. کاری کــه مــا بــه لطــف 
ــی خــوب انجــام دهیــم.  خــدا توانســته ایم خیل
از نظــر مــن کار در حــوزه توریســم خیلــی 
جــذاب اســت و آینــده روشــنی دارد. ایــن 
همان طــور  اســت.  پول ســاز  بســیار  حــوزه 
ــا روی حــوزه ســالمت توریســت دســت  ــه م ک
گذاشــته ایم، فــرد می توانــد روی حوزه هــای 
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دیگــر مثــل گردشــگری و تســهیلگری ســفر کار 
کنــد، در حــوزه دریافــت و پرداخــت، ویــزا، کار 
روی جاذبه هــای گردشــگری هــر منطقــه یــا بــه 
طــور کلــی تســهیل امــور توریســتی تا گردشــگر 
شــود.  ایــران  کشــور  وارد  بتوانــد  راحــت 
اطالع رســانی  حــوزه  در  کــه  اســتارت آپی 
فعــال باشــد و بــه صــورت کامــال مجــازی ایــران 
را آن طــور کــه شایســته اســت بــه چنــد زبــان 
زنــده بــه دنیــا معرفــی کننــد. توریســم نوعــی 
صــادرات خدمــت اســت و ارزآوری مطلوبــی 
ــد در  ــر می توان ــراه دارد و از طــرف دیگ ــه هم ب
حــوزه اشــتغال زایی بســیار خــوب عمــل کنــد. 
هم چنیــن باعــث تقویــت ســایر صنعت هــا 
ــد  ــران رفت و آم ــه ای ــه ب ــون هرچ ــود، چ می ش
و  ایــران  بیشــتری  افــراد  شــود،  بیشــتری 
و  می شناســند  را  صنعتــی اش  ظرفیت هــای 
ــور  ــن کش ــرمایه گذاری در ای ــه س ــه ب در نتیج
ــن  ــرم ای ــه نظ ــوند. ب ــد می ش ــتر عالقه من بیش
ــد  ــدازی اســتارت آپ های ارزآور بای ــا، راه ان روزه
ــتم  ــاالن اکوسیس ــه فع ــر هم ــه اول و آخ گزین
ــر  ــای درگی ــد و نهاده ــور باش ــتارت آپی کش اس

در ایــن فضــا از جملــه معاونــت علمــی و وزارت 
ارتباطــات هــم تمام قــد بایــد حمایــت و مســیر 

ــد. ــوار کنن را هم
ــد  ــی می خواه ــه جوان ــد ک ــر کنی  فک
بــه عنــوان اولیــن تجربــه کاری اش، 
چــه  کنــد.  راه انــدازی  اســتارت آپی 
ــان  ــا هم ــد ت ــرای او داری ــی ب توصیه های
ــدی  ــت و ناامی ــار شکس ــدم اول دچ ق

ــود. نش
ــن  ــه ای ــن اســت ک ــه اول پیشــنهادم ای در وهل
افــراد، نیــاز بــازار را به خوبــی بشناســند. در 
ایــن راســتا الزم اســت مطالعــات گســترده ای در 
ــی انجــام دهنــد. وقتــی  ســطح داخلــی و جهان
بــه ایــده می رســند، نبایــد ســریع شــروع بــه کار 
کننــد، بلکــه فراینــد نیازســنجی شــاید حــدود 
یــک ســال طــول بکشــد. فــرد نبایــد نگــران این 
ــده اش را فــرد دیگــری مــی دزدد؛  باشــد کــه ای
ــود.  ــق می ش ــد، موف ــوب کار کن ــه خ ــی ک کس
همیــن فراینــد باعــث می شــود مســیر درســتی 
را پیــش روی خــود ترســیم کنــد کــه بــه ادامــه 

ــد. ــک می کن ــی کم راه خیل



سرآمد/ شماره چهل وششم/ شهریورماه  8697

ی
تگ
یخ

ره
ث�ف

را
می



87 سرآمد/ شماره چهل وششم/ شهریورماه  97

ره ســازه ها�ی که بعد از گذشــت 25 سده مه چنان اکرا�ی دارند در�ب

سازه های آبی شوشتر، میراثی جهانی
 عبداهلل منزوی
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ــره  ــران باســتان در زم آن چــه ســبب شــده ای
ــه ای  ــرد، مجموع ــرار بگی ــزرگ ق ــای ب تمدن ه
ــا ارث  ــه م ــه از آن دوران ب ــت ک ــاری اس از آث
رســیده اســت و باعــث شــگفتی جهانیــان 
شــده اســت. یکــی از ایــن میراث هــای عظیــم، 
ســازه های آبــی شوشــتر اســت کــه بــه عنــوان 
ــی  ــام آب ــوان نظ ــا عن ــران ب ــر ای ــن اث دهمی
تاریخــی شوشــتر در فهرســت میــراث جهانــی 
ــکو  ــت. یونس ــیده اس ــت رس ــه ثب ــکو ب یونس
ــن فهرســت شــرایطی  ــار در ای ــت آث ــرای ثب ب
دارد کــه از ایــن قــرار اســت: نشــان دهنده 
شــاهکاری از نبــوغ و خالقیــت انســانی باشــد، 
نشــان دهنده تبــادل ارزش هــای بشــری در 
ــی  ــه فرهنگ ــک منطق ــی در ی ــازه زمان ــک ب ی
ــاوری،  ــا فن ــاری ی از لحــاظ پیشــرفت در معم
ــم انداز  ــی چش ــا طراح ــهری ی ــزی ش برنامه ری
دســت کم  یــا  بی همتــا  گواهــی  باشــد، 
اســتثنایی بــر یــک ســنت فرهنگــی یــا تمــدن 
زنــده یــا ازمیان رفتــه باشــد، نمونه ای برجســته 
باشــد در معمــاری یــا تکنولــوژی کــه مرحلــه 
ــه  مهمــی از تاریــخ بشــر را نشــان دهــد، نمون
ــط  ــن انســان و محی ــل بی برجســته ای از تعام
ــد،  ــگ باش ــک فرهن ــده ی ــا نماین ــت ی زیس
به طــور مســتقیم یــا ملمــوس مرتبــط بــا 
رویدادهــا یــا ســنت های زندگــی، افــکار و 
عقایــد یــا آثــار هنــری یــا ادبــی دارای اهمیــت 

ــی باشــد. ــی جهان عال
در عهــد ساســانیان نمونــه ای ارزشــمند از 
ســازه های آبــی چندمنظــوره کــه توانایــی 
ذخیــره، آبیــاری و... را بــه طــور توامان داشــت، 
ــازه هایی  ــن س ــاد چنی ــد. ایج ــود آم ــه وج ب
ــز  ــی و نی ــش مهندس ــرفت دان ــان از پیش نش
ایــن  در  دارد.  ساســانی  جامعــه  نیازهــای 
از  یکــی  آبــی شوشــتر،  میــان ســازه های 

نمونه هاســت. ایــن  ارزشــمندترین 
ســازه های آبــی شوشــتر را کــه در شــهر 
کهــن شوشــتر در اســتان خوزســتان قــرار 
ــوی،  ــرد فرانس ــیاح و جهانگ ــوا س دارد، دیوالف

ــش از  ــا پی ــی ت ــه صنعت ــن مجموع بزرگ تری
انقــالب صنعتــی نامیــده اســت. اســتفاده از آب 
ــرای زندگــی براســاس  در ســاخت محیطــی ب
شــبکه های  ایجــاد  بــا  اقلیمــی،  شــرایط 
ــب  ــتر، موج ــهر شوش ــر ش ــی در زی زیرزمین
هوشــمندانه ترین  از  یکــی  آمــدن  پدیــد 
ــت.  ــده اس ــهری ش ــی ش ــاری آب ــکال معم اش
بهره گیــری از رودخانــه در گرداگــرد ایــن 
شــهر، به منظــور ایجــاد خنــدق در کنــار 
حصــار و ایجــاد موقعیــت اســتراتژیک دفاعــی 
ــی از  ــهر در برهه های ــن ش ــا ای ــده ت ــث ش باع
ــاختن  ــم س ــد. فراه ــخیرناپذیر باش ــخ تس تاری
امــکان عبــور از کارون عظیــم و پهنــاور، مهــار 
ــزاران  ــی ه ــرژی آن ط ــرداری از ان آب و بهره ب
کهن تریــن  و  بزرگ تریــن  از  یکــی  ســال، 
ــش از  ــا پی ــر ت ــاز بش ــای دست س مجموعه ه
ــد آورده اســت.  ــی را پدی ــالب صنعت دوران انق
ــادی  ــی و اقتص ــت سیاس ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
شوشــتر و تاسیســات آبــی آن، قلعــه و کهــن دژ 
ایــن شــهر )سالســل(، هــم مرکــز کنتــرل ایــن 
تاسیســات بــوده و هــم مقــر والــی خوزســتان 

ــت. ــه اس ــمار می رفت ــه ش ب
ســازه های  فرازهــای  و  شــگفتی ها  از 
عظیــم  مجموعــه  ایجــاد  شوشــتر،  آبــی 
ــک  ــه ی ــک ب ــول نزدی ــردی در ط چندعملک
ــد  ــت: بن ــن اس ــر ای ــامل عناص ــر ش کیلومت
میــزان کــه بــا هــدف اصلــی تقســیم آب 
کارون بــه دو شــاخ دو دانگــه )گرگــر( و چهــار 
دانگــه شــطیط بــه وجــود آمــده بــود؛ نهــر دارا 
)داریــوش( کــه بــا کانال هــا و دریچه هــای 
پیچیــده ای  و  مختلــف  اهــداف  و  متعــدد 
ــه وســعت  ــان آب ب ــره می ــاری جزی ــر آبی نظی
ــیم بندی ها  ــا تقس ــار ب ــزار هکت ــدود 40ه ح
کانال هــا،  دقیــق  بســیار  دریچه هــای  و 
ــروش  ــای مف ــا و نهره ــا، پل ه آب پخش کن ه
ــن آب  ــن تامی ــود و هم چنی ــده ب ــاخته ش س
ــه  ــژه ب ــی وی ــاد دسترس ــز ایج ــتر و نی شوش
قلعــه شــاهی سالســل در ســاخت آن مــد 
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نظــر بــوده اســت؛ پــل بنــد شــاُدروان کــه بــه 
عنــوان دریچــه خروجــی و تنظیــم ارتفــاع آب 
ــرای  ــی ب ــه آب ــن مجموع ــی ای ــت غرب در نهای
ســوار کــردن آب شــطیط روی نهــر داریــون و 
ایجــاد امــکان عبــور از کارون در شــاه راه اصلــی 
ــفون  ــاهی تیس ــیر ش ــی در مس ــرقی - غرب ش
تــا پاســارگاد ایجــاد شــده بــود؛ تعــداد زیــادی 
کانال هــای فرعــی بــرای آبیــاری و بــه راه 
انداختــن آســیاب ها و اســتفاده صنعتــی از 
ــرژی آب؛ سنگی ســازی کــف کارون در ایــن  ان
فاصلــه بــرای تثبیــت کــف رودخانــه؛ عمــارت 
کاله فرنگــی بــرای کنتــرل میــزان ارتفــاع 
ــن  ــدوده ای ــات در مح ــر عملی ــارت ب آب و نظ
مجموعــه و در نهایــت خــود قلعــه سالســل بــه 
عنــوان مرکــز فنــی، حکومتــی و مدیریــت آب 

ــه. منطق
از  مجموعــه ای  شوشــتر  آبــی  ســازه های 
کــه  اســت  ساســانیان  دوران  شــاه کارهای 
ــه  ــد شــادروان، قلع ــزان، پل بن ــد می شــامل بن
سالســل، نهــر داریــون، بندخــاک، پل بنــد 
ــد  ــراب دار، پل بن ــد ش ــت، بن ــر رق ــکر، نه لش
گرگــر، محوطــه آبشــارها، نهــر گرگــر، پل بنــد 
ماهی بــازان و دو پــل تک دهانــه روی نهــر 

ــت. ــون اس داری
مهندســان دوره ساســانی در ســاختن ایــن 
ســازه ها از آب بــه عنــوان محــرک آســیاب های 
صنعتــی بهــره گرفته انــد. روش هایــی کــه 
معمــاران ایرانــی بــرای ســاختن ایــن ســازه ها 
کارشناســان  گفتــه  بــه  برده انــد،  کار  بــه 
جهانــی نــادر و اســتثنایی اســت. ایــن ســازه ها 
آب رودخانــه کارون را بیــن تمامــی نقــاط 
ــیم  ــراف تقس ــهرهای اط ــتر و ش ــهر شوش ش
می کــرد. در ایــن مجموعــه بــزرگ ســاختمان 
آســیاب ها، آبشــارها، کانال هــا و تونل هــای 
ــن  ــه در عی ــت آب وجــود دارد ک ــم هدای عظی
ــح  ــتراحت و تفری ــرای اس ــی ب ــال محل های ح

ــت. ــده اس ــاب می آم ــه حس ــز ب ــردم نی م
ــن  پیشــینه ســاخت آســیاب ها و تونل هــای ای

محوطــه بــه دوره هخامنشــی بازمی گــردد. 
ــه  ــود در محوط ــیاب های موج ــاختمان آس س
قبــل از ســیل ســال 1342 اکثــرا مربــوط بــه 
دوره صفــوی بــود کــه در اثر ســیل ویران شــد. 
ــوط  ــی ســاختمان آســیاب های یادشــده مرب پ
ــه در دوره قاجــار  ــوده ک ــه عصــر ساســانی ب ب
مرمــت و بازســازی شــده اســت. ایــن محوطــه 
در جنــوب پل بنــد گرگــر در حــد فاصــل بیــن 

بنــد گرگــر تــا بنــد بــرج عیــار قــرار دارد. 
راه ورودی شــمالی بــه محوطــه آســیاب ها 
ــه وســیله دو دســته پلــکان تامیــن می شــد.  ب
پلــکان شــرقی کــه معــروف بــه پلــکان شــاهی 
اســت و پلــکان دوم کــه در حال حاضــر ورودی 
اصلــی بــه شــمار مــی رود و در گذشــته محــل 
ورود احشــام بــه ایــن محوطــه بــوده اســت. در 
کنــار ایــن پلــکان ایــوان بلنــدی قــرار دارد کــه 
ظاهــرا در گذشــته بــرای اســتراحت آســیابان ها 
ســاخته شــده اســت. ایــن پلــکان در انتهــا بــه 

ــود. ــیاب ها وارد می ش ــی آس ــه غرب محوط

ورودی های مجموعه سازه های آبی 
شوشرت

ــده  ــمار آم ــه ش ــی ب ــزای اصل ــا از اج ورودی ه
کــه امــکان ایجــاد دسترســی بــه کل مجموعــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــاخته اس ــر می س را میس
ســطح پاییــن مجموعــه آســیاب ها نســبت بــه 
ــط  ــی فق ــاد دسترس ــراف، ایج ــای اط زمین ه
ــوده اســت. مجموعــه  ــر ب ــکان امکان پذی ــا پل ب
ورودی هــا از ســه ورودی اصلــی شــمالی، غربی 

و شــرقی تشــکیل شــده اســت.
ــی  ــی( راه دسترس ــکان غرب ــی )پل ورودی غرب
ــه  ــا مجموع ــراف ب ــازل اط ــن و من ــت که باف
اســت. بــا اســتفاده از ایــن پلــکان اهالــی 
را  خــود  نیــاز  مــورد  شــرب  آب  منطقــه 
می کرده انــد.  تامیــن  مشــک  وســیله  بــه 
ــوارض  ــتفاده از ع ــکان اس ــن پل ــخصه ای مش
طبیعــی زمیــن اســت. بــه طــوری کــه عــرض 
پلــکان بــا توجــه بــه عــوارض زمیــن از 1/5 تــا 
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ــوده اســت. هم چنیــن در  ــر ب ــر متغی 2/30 مت
ــه  ــر ک ــاد متغی ــا ابع ــنگ هایی ب آن از قطعه س
ــده  ــتفاده ش ــوده، اس ــنگ ب ــس ماسه س از جن
ــا  ــکان گل ی ــه در پل ــالت به کار رفت ــت. م اس

ــت. ــک اس ــوط گل و آه مخل
ــمت  ــی در قس ــا ورودی اصل ــمالی ی ورودی ش
شــمالی بــا حالتــی شــیب دار واقــع شــده اســت 
ــر  ــام بارب ــور احش ــل عب ــته مح ــه در گذش ک
ــاباط  ــر س ــا از زی ــن پلکان ه ــت. ای ــوده اس ب
)در لغــت بــه معنــای پوشــش و ســقف اســت 
و در اصطــالح معبرهــا یــا پوشــش طاقــدار بــا 
تزئینــات و آجــرکاری اســت( ورودی ضابطــون 
ــالق  ــی اط ــه مامورین ــون ب ــذرد )ضابط می گ
ــر  ــهر در زی ــم ش ــوی حاک ــه از س ــد ک می ش
صاحبــان  از  و  می ایســتادند  ســاباط  ایــن 
ــد(.  ــت می کردن ــات دریاف ــر مالی ــام بارب احش
یــک شــاخه پلکان از قســمت شــرقی منشــعب 
می شــود کــه بــه ســمت کارخانــه بــرق 
ــال  ــه در س ــکان ک ــن پل ــود. ای ــت می ش هدای
1332 در عــرض 48 ســاعت بــرای بازدیــد 
ــاخته  ــرق س ــه ب ــاه از کارخان ــی ش اختصاص

ــت. ــروف اس ــاهی مع ــکان ش ــه پل ــده، ب ش

ــهر  ــت ش ــا باف ــرقی ب ــع ش ــی ضل راه ارتباط
ــرای  ــوده، بیشــتر ب ــیب ب ــه صــورت ش ــز ب نی
ــل  ــرای حمل و نق ــر ب ــام بارب ــد احش رفت و آم
بــار بــه آســیاب های ضلــع شــرقی مــورد 
اســتفاده قــرار می گرفــت کــه بــه مــرور 
ــه  ــاز ب ــای غیرمج ــر خاک ریزی ه ــر اث ــان ب زم

ــت.  ــده اس ــب درآم ــیبی نامناس ــورت ش ص

ساختامن های موجود در محوطه
ــه  ــه ب ــود در محوط ــاختمان های موج ــا س ام

ــود. ــش می ش ــمت بخ ــه قس س
ــه در حــدود  ــن محوط ــرقی: در ای ــه ش محوط
ــیاب دو  ــه آس ــرار دارد از جمل ــیاب ق 10 آس
ــق و  ــدل، رات ــاج من ــان، ح ــرادران، داراب خ ب
ــیاب ها  ــن آس ــدام از ای ــر ک ــهر. ه ــه ش دهان
ــورد  ــتند. آب م ــیاب هس ــنگ آس دارای دو س
ــه  ــل دهان ــر تون ــن آســیاب ها عــالوه ب ــاز ای نی
ــود. ــن می ش ــز تامی ــی نی ــل بُلِیت ــهر از تون ش
ســاختمان های  قدمــت  شــمالی:  محوطــه 
ــایر  ــه س ــبت ب ــه نس ــن محوط ــود در ای موج
ــت. آب  ــر اس ــه کمت ــود در محوط ــه موج ابنی
ــروف  ــل مع ــه از تون ــن محوط ــیاب های ای آس
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بــه ســه کوره تامیــن می شــود.
 21 محوطــه  ایــن  در  غربــی:  محوطــه 
آســیاب قــرار داشــته کــه آب مــورد نیــاز 
ایــن آســیاب ها از تونــل ســه کوره تامیــن 
می شــده اســت. راه ورود بــه محوطــه غربــی از 

ــت. ــون اس ــه دوپل ــوم ب ــی موس ــق پل طری
ــوع شــیبی  آســیاب های ایــن محوطــه در دو ن
ــکان  ــر پل ــده اند. در زی ــاخته ش ــوره ای س و تن
ــکان راه  ــن پل ــی )ای ــه غرب ــود در محوط موج
ارتباطــی بافــت قدیــم شــهر بــا محوطــه غربــی 
ــه  ــوم ب ــیاب موس ــام آس ــر ب ــت( و ب ــوده اس ب
ــقف  ــع و س ــالن مرب ــا پ ــاختمانی ب ــی س لوعل
گنبدی شــکل بــه ســبک آتشــکده ها قــرار 
دارد کــه بــه نمازخانــه منســوب اســت. در 
انتهــای محوطــه آســیاب های شوشــتر، جایــی 
ــه  ــه ورود ب ــرار دارد ک ــیکا ق ــه س ــوم ب موس
ــه در  ــی ک ــق پلکان های ــا از طری ــن اتاقک ه ای
صخــره تعبیــه شــده، امکان پذیــر بــوده اســت.

کاربرد محوطه آسیاب ها
بــرای  آب  پتانســیل  نیــروی  از  اســتفاده 
ــدم  ــردن گن ــرد ک ــیاب ها و خ ــدن آس چرخان
مــورد نیــاز شــهروندان و بــاال آوردن آب و 
هدایــت آن بــه ســمت زمین هــای پاییــن 
شــهر شوشــتر و باغ هــای اطــراف بــا اســتفاده 
از کانال هــای موجــود در بنــد گرگــر از جملــه 
ــت.  ــوده اس ــیاب ها ب ــه آس ــای محوط کاربرده
کارکــرد  دارای  هم چنیــن  محوطــه  ایــن 
ــع  ــد صنای ــم تولی ــز مه ــک مرک ــی و ی صنعت
دســتی بــوده اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
وجــود پل بنــد گرگــر در شــمال محوطــه 
ــاده  ــول و ج ــان دزف ــی می ــارها راه ارتباط آبش

ــت. ــوده اس ــواز ب ــم اه قدی
مهــار کنتــرل و نوســانات حجــم آب مــورد نیاز 
ــاوت و  ــه متف ــا دهان ــال ب ــق ایجــاد کان از طری
ــهر  ــه ش ــانی ب ــیر آب رس ــه در مس زدن دریچ
ــز از  ــیاب ها نی ــاز آس ــورد نی ــم آب م و تنظی
ــازه  ــه در س ــت ک ــوده اس ــی ب ــه کارهای جمل

ــت. ــده اس ــام می ش ــتر انج ــی شوش آب
بنــد گرگــر و محوطــه عمیــق آســیاب ها 
ــی  ــی و نظام ــواره تدافع ــک دی ــوان ی ــه عن ب
ــه  ــه مثاب ــته و ب ــرار داش ــهر ق ــراف ش در اط
یــک نــوع ســد و مانــع در مقابــل نفــوذ و 
ورود بیگانــگان کــه قصــد تعــرض بــه شــهر را 
داشــته اند، بــه حســاب می آمــده اســت. وجــود 
ــای  ــوار صخره ه ــوا در ج ــه ه ــای تهوی تونل ه
ایــن محوطــه نیــز کــه بــه خانه هــای مســکونی 
ــا  ــده ت ــث می ش ــوده، باع ــط ب ــراف مرتب اط
ــوای  ــتان ه ــای خوزس ــای طاقت فرس در گرم
ــا  ــتان های خانه ه ــه شبس ــوع ب ــک و مطب خن

راه پیــدا می کنــد.
در  موجــود  آســیاب های  کلــی  طــور  بــه 
محوطــه دو نــوع اســت: آســیاب های نــوع 
شــیبی کــه قدیمی تــر و در حــال حاضــر 
نــوع  آســیاب های  و  هســتند  بالاســتفاده 
ــیبی(  ــوع اول )ش ــیاب های ن ــوره ای. در آس تن
چرخ هــای  برگردانــدن  بــرای  الزم  انــرژی 
آســیاب از طریــق شــیب تامیــن می شــده 
اســت. بــه ایــن صــورت کــه آب بــا اســتفاده از 
کانال هایــی بــه درون یــک محوطــه کــه دارای 
شــیب بســیار تنــدی اســت، ســرازیر می شــد. 
در قســمت انتهایــی شــیب، پره هــای آســیاب 
ــان آب باعــث  ــه شــدت جری ــرار داشــتند ک ق
ــدن پره هــای آســیاب می شــد. در ایــن  چرخان
ــتک ها  ــه دس ــل این ک ــه دلی ــیاب، ب ــوع آس ن
و شــفت های آن بــه صــورت افقــی قــرار 
ــوده  ــادی ب ــتهالک زی ــود، دارای اس ــه ب گرفت
نتیجــه  در  نبوده انــد.  مقرون به صرفــه  و 
نــوع  بــه  بعدهــا  نام بــرده  آســیاب های 

ــدند. ــل ش ــوره ای تبدی تن
در آســیاب های تنــوره ای، آب از کانــال بــا 
ــد و در  ــدور می ش ــره م ــاد وارد حف ــاع زی ارتف
انتهــای حفــره یــک تونــل بــه قطــر 30 تــا 40 
ســانتی متر قــرار داشــت. بعــد از خــارج شــدن 
ــَون  ــای َج ــه پروانه ه ــار ب ــا فش ــره ب آب از حف
ــون  ــدن ج ــث چرخی ــرد و باع ــورد می ک برخ
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فصــل  در  آســیاب ها  نــوع  )ایــن  می شــد 
پرآبــی کارایــی چندانــی ندارنــد چــون آب بــاال 

ــود(. ــع کار می ش ــده و مان آم

کانال ها و تونل ها
ــر عهــده  قســمت عمــده فعالیــت آســیاب ها ب
کانال هــا و تونل هــای مجموعــه بــوده کــه 
ــر  ــد گرگ ــت بن ــت آب را از پش ــه هدای وظیف
بــه محوطــه داشــته اند تــا بدیــن صــورت 
ــرف  ــه مص ــی ب ــای فرع ــق کانال ه آب از طری
آســیاب ها برســد. در مجموعــه آبشــارهای 
ــود  ــر موج ــزرگ آب ب ــل ب ــه تون ــتر س شوش
اســت. هــر ســه تونــل، آب نهــر گرگــر را 
بــه درون محوطــه  بنــد گرگــر  از پشــت 
ــادی  ــداد زی ــد و تع ــت می کنن ــارها هدای آبش
ــس  ــا پ ــل و کانال ه ــن تون ــی از ای ــال فرع کان
از ورود آب بــه محوطــه آبشــارها از آن هــا 
ــون  ــی همچ ــه مصارف ــه ب ــده ک ــعب ش منش
ــی  ــاری اراض ــیاب ها و آبی ــرخ آس ــدن چ گردان

می رســند. پایین دســت 
تونــل بُلِیتــی: از آن جــا کــه ایــن تونــل از زیــر 
ــد،  ــور می کن ــی عب ــام بلیت ــه ن ــه ای ب محوط
ــن  ــت. کار ای ــروف اس ــی مع ــل بلیت ــه تون ب
تونــل آب رســانی بــه آســیاب های شــرقی 
محوطــه آبشــارها از طریــق کانال هــای فرعــی 
و آبیــاری اراضــی پایین دســت از طریــق نِرهــا 
)از نظــر لغــوی کلمــه نــر از نهــر گرفتــه شــده 
و در اصطــالح تونل هــای فرعــی کوچکــی 
هســتند کــه ابعــاد آن هــا بــه انــدازه ارتفــاع قد 
ــک انســان اســت. نرهــا  و عــرض شــانه های ی
ــعب  ــا منش ــا و تونل ه ــوال از کانال ه ــه معم ک
ــاری اراضــی دوردســت و  ــرای آبی می شــوند، ب
آبرســانی بــه خانه هــا بــه کار بــرده می شــوند.( 
اســت. ورودی ایــن تونــل در باالتریــن ارتفــاع از 
ســطح آب رودخانــه گرگــر واقــع شــده اســت 
و در نهایــت، ورودی آن از دو تونــل دهانــه 
شــهر و ســه کوره باالتــر اســت و ایــن اختــالف 
ســطح باعــث شــده تــا تونــل بلیتــی بــه عنوان 

ســرریز دو تونــل دیگــر عمــل کــرده و فقــط در 
هنــگام پرآبــی رودخانــه گرگــر در ایــن تونــل 
ــدادی  ــی تع ــل بلیت ــود. از تون ــاری ش آب ج
کانــال فرعــی منشــعب می شــود کــه تعــدادی 
ــاری  ــرای آبی ــر و ب ِ ــخصات ن ــا مش ــا ب از آن ه
ــازل  ــه من ــانی ب ــت و آب رس ــی پایین دس اراض
اســتفاده می شــده کــه در حــال حاضــر تمامــی 
ایــن نرهــا مســدود و فقط مســیر یکــی از آن ها 
ــاز اســت. تعــداد دیگــری از ایــن کانال هــای  ب
فرعــی بــرای گردانــدن چــرخ آســیاب های 
ــق و حــاج  ــد آســیاب رات ــع شــرقی همانن ضل

منــدل اســتفاده می شــده اند.
ــدی  ــوف دی ــام ط ــا ن ــی ب ــن خروج بزرگ تری
فقــط در ســه مــاه پربارندگــی یعنــی ماه هــای 
آذر، دی و بهمــن جــاری می شــود و دیگــر 
خروجی هــا بــا نام هــای داراب خــان و دوبــرادران 
ــل آب داشــته باشــد،  ــا کــه تون در ســایر ماه ه
ــی دارای 17  ــل بلین ــتند. تون ــاری هس ــز ج نی
هواکــش یــا »سی ســرا« اســت کــه طــی 

ســال های اخیــر بازگشــایی شــده اند.
دربــاره کانــال دهانــه شــهر نیــز می تــوان گفت 
کــه ســطح آن از ســطح تونــل بلیتــی پایین تــر 
و از کانــال ســه کوره باالتــر اســت. ورودی ایــن 
کانــال در قســمت شــمال شــرقی پــل بنــد قرار 

دارد و بــه ضلــع شــرقی محوطــه می رســد.
کانــال ســه کوره )در اصطــالح محلــی بــه 
راه هــای ارتباطــی کــه بیــن شــوادان های 
ــوان  ــه عن ــته و ب ــود داش ــف وج ــازل مختل من
عبــور و مــرور و ایجــاد ارتبــاط زیرزمینــی 
در فصــل گرمــا بیــن همســایه ها بــه کار 
می شــود.(  گفتــه  کــوره  اســت،  می رفتــه 
یکــی از تونل هــای محوطــه اســت کــه از 
ــی پل بنــد گرگــر شــروع می شــود  گوشــه غرب
و بــه دلیــل این کــه ورودی آن از ســه قســمت 
ــده  ــروف ش ــه کوره مع ــه س ــده، ب ــکیل ش تش
ــال در قســمت شــمال  اســت. ورودی ایــن کان
ــال  غربــی پل بنــد گرگــر قــرار دارد و ایــن کان
ــا عبــور از قســمت غربــی پل بنــد، بــه ضلــع  ب
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غربــی محوطــه می رســد کــه البتــه در مســیر 
حرکــت خــود در زیــر پل بنــد کانال هــای 
ــه قســمت شــمالی  انحرافــی دارد کــه آب را ب
محوطــه هدایــت می کننــد کــه ایــن آب 
ــمالی  ــیاب های ش ــن آس ــه کار انداخت ــرای ب ب

اســتفاده می شــود.
بــه دلیــل قــرار گرفتــن ورودی کانــال در پایین 
ــال در  ــای س ــام ماه ه ــه در تم ــطح رودخان س
ــه  ــی آن ب آن آب جــاری اســت. خروجــی اصل
ــان  ــت )در زب ــروف اس ــار( مع ــا حج ــا )ی لوف
محلــی بــه آبــی کــه بــا شــدت حرکــت کنــد 
ــود  ــه می ش ــوف گفت ــد ل ــوج کن ــد م و تولی
ــت(.  ــوف اس ــه ل ــع کلم ــع جم ــا در واق و لوف
ســایر کانال هــا کار تامیــن آب آســیاب های 
ــدد  ــا 20 ع ــداد آن ه ــه تع ــی را ک ــع غرب ضل
اســت، انجــام می دهنــد. در مســیر ایــن کانــال 
ــه  ــته ک ــود داش ــددی وج ــای متع هواکش ه
امــروزه به جــز یکــی از آن هــا ســایر هواکش هــا 

ــده اند. ــدود ش ــی مس ــیله اهال ــه وس ب

پل های محوطه
ــزرگ  ــبتا ب ــل نس ــیاب ها دو پ ــه آس در محوط
قــرار دارد کــه اولــی پل بنــد گرگــر بــوده که آن 
را مربــوط بــه دوران ساســانی دانســته اند و پــل 

دوم بــه نــام دوپلــون اســت کــه راه ارتباطــی با 
محوطــه غربــی و از ســازه های آبــی بــه جــای 

مانــده از عهــد هخامنشــی اســت.

ساباط
ســاباط معبرهایــی بــا پوشــش طاقــدار و 
مجموعــه  در  اســت.  آجــرکاری  تزئینــات 
آبشــارها از دوران هــای گذشــته دو ســاباط 
ــه  ــروف ب ــاباط ورودی مع ــته: س ــود داش وج
ــع  ــه در ضل ــاباطی ک ــون و س ــاباط ضابط س
ــی در  ــون یعن ــد از دوپل ــه و بع ــی محوط غرب
ــرار داشــته اســت. ایــن  محــدوده آســیاب ها ق
ســاباط بــه عنــوان اســتراحتگاه مراجعیــن بــه 
هم زمــان  و  می شــده  اســتفاده  آســیاب ها 
ــر از  ــال های اخی ــیاب ها در س ــب آس ــا تخری ب

ــت. ــه اس ــن رفت بی

نقش سازه های آبی شوشرت در آبیاری 
مناطق هم جوار

از بیــن رفتــن ســدها و کانال هــای بزرگــی کــه 
ــا صــرف  در عصــر هخامنشــیان و ساســانیان ب
ــث  ــود، باع ــراوان ایجــاد شــده ب ــای ف هزینه ه
زوال کشــت نیشــکر در خوزســتان شــد. انهدام 
ــام  ــقوط نظ ــاری و س ــم آبی ــبکه های عظی ش
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ــتان  ــتان خوزس ــد باس ــاز عه ــاورزی ممت کش
را در دو علــت طبیعــی و انســانی می تــوان 

ــرد. ــت و جو ک جس
ــواز  ــمال اه ــتر در ش ــی: شوش ــل طبیع عوام
ــه کارون از شــمال  ــرار دارد و مســیر رودخان ق
ــخ  ــه جنــوب اســت. احمــد کســروی در تاری ب
ــوان  ــی را عن ــتان مطالب ــاله خوزس ــد س پانص
ــل  ــرای درک عل ــا ب ــم آن ه ــه فه ــد ک می کن
تخریــب شــبکه های آبیــاری شوشــتر و اهــواز 
ــه  ــه وی، رودخان ــه گفت ــد. ب ــروری می نمای ض
کارون در شــمال شوشــتر بــه دو شــقه تقســیم 
می شــود و ایــن دو شــقه در بنــد قیــر مجــددا 
ــور  ــس از عب ــده و پ ــل ش ــر متص ــه یکدیگ ب
ــارس  ــج ف ــرب و خلی ــط الع ــه ش ــواز، ب از اه

می ریزنــد.
ــذرد،  ــتر می گ ــرق شوش ــه از مش ــاخه ای ک ش
ــل  ــا دجی ــی را شــطیط ی ــر و شــاخه غرب گرگ
می نامنــد و ایــن شــاخه اخیــر مجــرای اصلــی 
کارون در زمــان ساســانیان و قبــل از ایجاد ســد 
شوشــتر بوده اســت. در زمان ســلطنت اردشــیر 
ــه قســمت اعظــم آب  ــرای این ک ــاپور، ب ــا ش ی
کارون را بــه مصــرف زراعــت برســانند، در 
شــمال شوشــتر نهــری بســیار بــزرگ از کارون 
ــی  ــای جنوب ــا انته ــه ت ــد ک ــرده  بودن ــدا ک ج
ــه خلیــج  جلگــه خوزســتان ادامــه داشــت و ب
ــن کار در  ــت. ای ــده اس ــل می ش ــارس متص ف
ــدن  ــر ایجــاد ســد و بســتن شــادروان و کن اث

نهــری عظیــم انجــام شــده اســت.
رودخانــه ای کــه بدیــن ترتیــب از کارون جــدا 
شــده بــود، در اوایــل اســالم بــه نــام رود 
مســرقان نامیــده می شــد و تمامــی آب آن بــه 
ــه نیشــکر می رســیده  مصــرف زراعــت از جمل
اســت. ایــن رودخانــه کــه بســتر آن مصنوعــی 
بــوده از کنــار شــرقی شوشــتر و مینــاب 
ــه  ــا هشــت فرســنگی ب گذشــته و در هفــت ی
ــید و از  ــرم می رس ــکر مک ــروف عس ــهر مع ش
ــه روســتایی  ــرده و ب ــور ک ــان آن شــهر عب می
کــه بــه نــام خــود آن رود، روســتای مســرقان 

ــراوان  ــای ف ــد و دارای آبادی ه ــده می ش نامی
آن جــا  از  یادشــده  رود  می رســید.  بــوده، 
ــید و از  ــواز می رس ــر اه ــه براب ــته ب ــز گذش نی
ــر  ــوده از زی ــرقی آن راه پیم ــار ش ــرون کن بی
پــل معــروف اربــک کــه بــر ســر راه اهــواز بــه 
ــرار داشــت و پــل بســیار معروفــی  رامهرمــز ق
دهانــه  در  ســرانجام  و  می گذشــت  بــود، 

ــت. ــه اس ــا می ریخت ــه دری ــه ای ب جداگان
اکنــون شــاخه گرگــر )مســرگان( کوچک تــر از 
شــاخه شــطیط اســت و در قــرون پیــش کــه 
ــن  ــه، ای ــا می ریخت ــه دری ــه ب مســرقان جداگان
ــر از شــطیط منشــعب شــده و آب  رود بزرگ ت
ــه مصــرف  ــوده و انبــوه آب ب آن نیــز بیشــتر ب
ــای آن  ــت. کناره ه ــیده اس ــت و کار می رس کش
ــی  ــوده ول ــا ســبز و خــرم ب ــا دری از شوشــتر ت
آب شــطیط تــا ایــن انــدازه بــه مصــرف آبیاری 
ــر از  ــی دیگ ــت. یک ــیده اس ــا نمی رس زمین ه
ــد  ــداری بن ــرقان نگه ــدن مس ــای کن جهت ه
اهــواز از زور فشــار ســیل های بنیان افکــن 
ــش  ــته اند پخ ــه خواس ــان ک ــوده و بدین س ب
انبــوه آب از جــوی مســرقان روان شــود و جوی 
ــواز  ــد اه ــه بن ــه ب ــطیط ک ــتین رود ش نخس
ــگام  ــه هن ــا ب ــد ت ــر باش ــد، آب کمت می رس
بهــار و پاییــز کــه ســیل های بنیان افکــن 
ــش  ــد بی ــر بن ــار آن ب ــزد، زور و فش برمی خی

ــدازه نباشــد. از ان
ــان  ــب مورخ ــده اغل ــه عقی ــانی: ب ــل انس عوام
ــد  ــادروان )بن ــد ش ــم، س ــان قدی و تاریخ نویس
میــزان( تــا پیدایــش خالفــت بنی امیــه برقــرار 
بــوده و در زمــان بنی امیــه بــه دســتور حجــاج 
ــان،  ــن فرم ــب شــده اســت. براســاس ای تخری
ــل را  ــه از پ ــمت دو پای ــر س ــرف ه در دو ط
ــد. البتــه تخریــب پایه هــای ســد  خــراب کردن
شوشــتر بالفاصلــه بنــد را از کار نینداخــت 
بلکــه به مــرور زمــان ســیالب های ســخت 
دامنــه ویرانــی را توســعه داد و در اواخــر قــرن 
ــال  ــری عم ــارم هج ــده چه ــل س ــوم و اوای س
ــود،  ــن وج ــا ای ــاد. ب ــاری از کار افت ــبکه آبی ش
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ــاه و  ــه وســیله نادرش ــی غیراساســی ب تعمیرات
فتحعلی خــان در ســال 1145 هجــری قمــری 
و هم چنیــن تعمیراتــی ســطحی در زمــان 
فتحعلی شــاه قاجــار بــه عمــل آمــد کــه 
چاره ســاز نبــود. بدیــن ترتیــب از قــرن ششــم 
هجــری بــه بعــد زراعت هــای آبــی خوزســتان 

ــد. ــه خــود ندی ــی ب روی آبادان
ــل و  ــاره عل ــده درب ــات یادش ــه توضیح اگرچ
چگونگــی تخریــب ســازه های مهــم آبــی 
ــه  ــه آن هــا ب ــه درازا کشــید امــا ارائ شوشــتر ب
ایــن دلیــل آمــد کــه اهمیــت و نقــش کلیــدی 
و  آبیــاری  در  را  بی نظیــر  ســازه های  ایــن 
ــه خوزســتان  ــی بخــش وســیعی از جلگ آبادان
مشــخص کنــد. تــداوم حیــات بســیاری از 
ســازه های آبــی ایــران باســتان در ادوار متاخــر 
ــدرت و  ــر ق ــواه ب ــن گ ــود بهتری ــالمی خ اس
کارکــرد واالی آن هــا در جامعــه فالحتــی 

ــت. ــرزمین اس ــن س ــان ای ــیاری از مردم بس
ایجــاد ایــن بناهــای آبــی حاصــل تجربــه 
چندیــن نســل از ایرانیــان و علوم ملــل مختلف 
بــود کــه بــا صــرف وقــت و هزینه هــای بســیار 
در آن عهــد بــه وجــود آمــده بــود تــا موجــب 
ــا  ــود. بعده ــن ش ــت در ایران زمی ــق زراع رون
مشــخص شــد کــه بهتریــن راه ممکــن بــرای 

توســعه زراعــت و اســتفاده از ظرفیت هــای 
محیطــی جلگــه خوزســتان، همیــن ســازه های 
ــخ  ــر تاری ــذا در ادوار متاخرت ــتند. ل ــی هس آب
ایــران حتــی تــا عهــد قاجاریــه شــاهان و امــرا 
ــار  ــن آث ــازی ای ــر و بهس ــدد تعمی ــا درص باره
برآمدنــد تــا بــار دیگــر شــاهد رونق کشــاورزی 

در منطقــه تحــت امــر خــود باشــند.
برخــی از ســازه های آبــی ایــران باســتان ماننــد 
بنــد بهمــن کــه در زمــان هخامنشــیان ایجــاد 
شــده بــود، حتــی اکنــون هــم مــورد اســتفاده 
ــارف  ــاری و مص ــرای آبی ــوار ب ــهر ک ــردم ش م
ــد خــود را  ــرد مفی ــه و کارک ــرار گرفت دیگــر ق
بــا گذشــت بیــش از 25 ســده حفــظ کــرده و 
ایــن نکتــه ای اســت کــه نمی تــوان به ســادگی 

از کنــار آن گذشــت.
تاریــخ  اجمالــی  بررســی  گــزارش  منبــع: 
فناوری هــای مرتبــط بــا آب، کشــاورزی و 
محیــط زیســت در ایــران بــا رویکــرد شــناخت 
بــرای  پیشــینیان  ابتــکارات  و  خالقیت هــا 
کلثــوم  فنــاوری،  توســعه  در  بهره گیــری 
غضنفــری عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
تهــران، انتشــارات دانشــگاه تهــران بــا همکاری 
ســتاد توســعه فناوری هــای آب، خشک ســالی، 

فرســایش و محیــط زیســت.
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وقتی پای تکنولوژی به معماری 
ورزشگاه ها باز می شود

 سیدشهاب میرفتاح

را  مطلب  این  روزهایی  در  این که  وجود  با 
جهانی  جام  پایان  از  مدت ها  که  می خوانید 
بین  همواره  فوتبال  تب  اما  است،  گذشته 
طرفداران فوتبال ادامه خواهد داشت. در همین 

راستا تصمیم گرفتم تا یادداشت این ماه بی ربط 
با فوتبال و جام جهانی نباشد.

مهم ترین  از  یکی  به عنوان  جهانی،  جام 
تمام  کشور ها  تا  شده  باعث  جهان،  رویداد های 
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قدرت علمی و صنعتی خود را در مدت حدود 
یک ماه میزبانی به رخ جهان بکشند. برای این 
منظور میزبان زیرساخت های کشور خود را ارتقا 
که  است  محلی  بهترین  استادیوم   اما  می دهد. 
میزبان می تواند توانایی خود را در آن به نمایش 
استادیوم  معرفی  به  رابطه  همین  در  بگذارد. 
استادیوم ها،  تحسین برانگیزترین  از  یکی  بنز، 

می پردازم.
در قرن حاضر شرکت های بزرگ و معروف دنیا 
سعی کردند مرزهای علم و فناوری را گسترش 
تالش  در  آمازون  شرکت  مثال  به عنوان  دهند. 
انسان  انتقال  برای  موشک هایی  ساخت  برای 
فضایی  گردشگری  رونق  و  زمین  کره  جو  به 
دنیای  وارد  یا شرکت گوگل  است،  برای عموم 
سرنشین  بدون  هوشمند  خودرو های  ساخت 
شرکت  که  نیست  عجیب  پس  است.  شده 
تمام  بیستم  قرن  در  که  بنز  خودروسازی 
افتخارات صنعت خودروسازی را درنوردید، وارد 
عرصه ساخت وساز شده باشد. غول خودروسازی 
دنیا در سال 2014 تصمیم گرفت یک استادیوم 
جورجیای  ایالت  در  را  ورزشی  منظوره  چند 
آمریکا بنا کند. برنامه ریزی بنز برای ساخت این 
مجموعه سه ساله بود که می بایست از آخرین 
تکنولوژی روز دنیا در ساخت این بنای زیبا بهره 

ببرد.
گفته  به  که  ساخت  را  ورزشگاهی  بنز 
تکنولوژی  و  صنعت  مظهر  و  نماد  کارشناسان 
قرن بیست ویکم است. یکی از نکات جالب این 
به  شبیه  که  است  آن  متحرک  سقف  ورزشگاه 
می شود.  بسته  و  باز  عکاسی  دوربین  دیافراگم 
نکته جالب توجه درج لوگوی شرکت بنز روی 
سقف این مجموعه در هنگام بسته بودن است. 
از هشت  این سقف متحرک می تواند در کمتر 
ثانیه باز و بسته شود. متریال مورد استفاده در 
ساخت این سقف اتیلن تترا فلور اتیلن یا همان 
ETFE است. ماده ای بسیار سبک و هماهنگ با 
محیط زیست که یکی از بهترین متریال ها برای 
از  این ماده  پایدار است.  به معماری  دست یابی 

بازیافت دورریز های معدنی ساخته می شود که 
پس از تبدیل به پنل های ساختمانی نیز قابلیت 
بازیافت دوباره را دارد. ETFE با وجود سبکی و 
جرم کم منعطف بوده و از قابلیت زیادی برای 
این  است.  برخوردار  ساختمانی  پوشش های 
شفاف  شبه پالستیک  یک  شگفت انگیز  پلیمر 
تفلونی است که جایگزین شیشه و پالستیک های 
معمولی در صنعت ساختمان سازی شده است. 

ایالت  در  آتالنتا  شهر  بنز  مرسدس  استادیوم 
جورجیا به دلیل طراحی سبز و ساخت سازه ای 
که حامی محیط زیست است، موفق به دریافت 
گواهی نامه حرفه ای لید )LEED( از شورای سبز 
موضوع  راستای  در  شد.  آمریکا  متحده  ایاالت 
از  این مجموعه  پایدار  پایدار و معماری  توسعه 
چهارهزار پنل فتوولتاییک استفاده کرده تا انرژی 
الزم برای روشن کردن پروژکتور های مجموعه 
و  طراحی  در  دیگر  مهم  نکته  کند.  تامین  را 
استادیوم بخش آب رسانی آن است که  ساخت 
با بهره گیری از یک سیستم پیشرفته آب رسانی 
توانسته مصرف آب را تا 47 درصد کاهش دهد. 
هم چنین با طراحی صورت گرفته آب باران برای 
ذخیره  و  جمع آوری  مجموعه  محوطه  آبیاری 
مجموعه  این  جانمایی  دیگر،  از طرف  می شود. 
نقلیه  انتخاب شده که در مسیر وسایل  طوری 
عمومی است و مسیر های دوچرخه تا استادیوم 
طراحی  مجزا  صورت  به  دوچرخه سواران  برای 
در  این شاهکار مهندسی  است.  و ساخته شده 
سال 2017 با ظرفیتی در حدود 80 هزار نفر به 

بهره برداری رسید.
در  استادیوم ها  دست  این  از  بیستم  قرن  در 
استادیوم  مانند  ساخته شد،  دنیا  مختلف  نقاط 
تحسین برانگیز آلیانز آرنا شهر مونیخ یا استادیوم 
شهر سن پترزبورگ. اما متاسفانه ما در کشورمان 
استادیوم هایی  برای ساخت چنین  هیچ تالشی 
نکردیم و اگر استادیومی ساختیم، با تکنولوژی 
روزی  امید  به  دارد.  فاصله  فرسنگ ها  دنیا  روز 
قدم  جذاب  مسیر  این  در  هم  ما  که  هستیم 

بگذاریم.
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ابن عمید از کارگزارانش خواست تا با خواهر زکریای 
نوشته های  و  یادداشت ها  خریدن  برای  رازی، 
پراکنده کتاب »الحاوی« که با مرگ رازی ناتمام 
مانده بود، وارد مذاکره شوند. ابن عمید خبر داشت 
بر سر  را  از عمر خود  رازی 15 سال  که زکریای 
تالیف کتاب »الحاوی« گذاشته؛ کتابی که به گفته 
خود رازی، سوی چشمش را نیز با خود برده بود، 
کتابی که تا قرن بیستم به همراه »قانون« ابن سینا، 

مهم ترین کتاب های پزشکی اروپا بودند.
نوشته ها با قیمت گزافی خریداری شدند و جمعی 
از شاگردان زکریای رازی تحت سرپرستی ابن عمید 
امروزه  که  نهایی  صورت  به  را  »الحاوی«  کتاب 
می بینیم، تدوین کردند تا با درایت وزیر نام دار آل 
بویه، ابوالفضل ابن عمید، برگ زرینی از تاریخ علمی 

ایرانیان از گزند آفات روزگار در امان بماند و به ما 
برسد.

در دانش دوستی و عالقه مندی این وزیر به کتاب ها 
همین بس که دانشمند بزرگ ابن مسکویه، نویسنده 
کتاب ارجمند »تجارب االمم« که خازن کتاب خانه 
سال  در  که  می کند  نقل  این گونه  بود،  ابن عمید 
که  جنگ جویان  از  گروهی  قمری  هجری   355
به  بودند،  روم  مرز  عازم  جهاد  داوطلبان  به عنوان 
سبب بی تدبیری فرمانروای وقت، رکن الدوله، خانه 
ابن عمید را در ری غارت کردند. شب هنگام زمانی 
که وزیر، زخمی و خسته، وارد عمارت به یغمارفته 
شد، ابتدا از کتاب دارش ابن مسکویه سراغ کتاب خانه 
را گرفت و هنگامی که فهمید او کتاب خانه را از 
و  روان  خجسته  زهی  گفت:  داده،  نجات  غارت 
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مبارک سخن! همانا خزانه های دیگر جانشین پذیر 
است، اما کتاب عوض ندارد. 

ابوالفضل ابن عمید، معروف به ابن عمید، وزیر بزرگ 
بویه  آل  بود.  قم  از شیعیان شهر  اصالتا  آل  بویه، 
آمدند،  کار  قرن چهارم هجری روی  اوایل  در  که 
بعد  را  ایرانی  شیعی-  مستقل  مهم ترین حکومت 
مقتدری  دولت  چنان  و  کردند  تاسیس  اسالم  از 
به وجود آوردند که در بغداد و حجاز، به نام آنان 
خطبه خوانده می شد. وزرای دانشمند آل بویه چون 
ابن عمید و صاحب بن عباد در پی ریزی این کمال 
و شکوه نقش به سزایی داشتند. ابوالفضل بن عمید، 
معنای  به  که  داشت  پدرش  از  را  »عمید«  لقب 
بزرگ جماعت و رئیس و زعیم است. پدر ابن عمید 
در دستگاه امرایی چون زیاریان و سامانیان دارای 
مقام هایی از دبیری تا وزارت بود و پسرش نیز از 

فضل او بی نهایت حاصل ها داشت.

وزیری که بر هر دانشی دستی داشت 
در  سیاست،  و  مملکت داری  بر  عالوه  ابن عمید 
بسیاری از علوم زمان خود ازجمله نجوم، هیئت، 
ریاضی، مکانیک، هندسه، فیزیک، موسیقی، نقاشی 
تاریخ، حفظ اشعار عرب، ترّسل،  تا  و غزل سرایی 
کتابت، علوم اوائل، تفسیر قرآن، فقه، منطق، فلسفه 
و الهیات دست توانایی داشت و از او به عنوان طراح 
عمده  اما  است.  شده  یاد  نیز  جنگی  ماشین های 
شهرت او به این سبب بود که در نثر عربی صاحب 
سبک بود و به کارگیری سجع و کاربرد وسیع صنایع 
دانست؛  او  ابتکارات  از  باید  را  عربی  نثر  در  ادبی 
اندلس  حتی  و  مشرق  در  مدت ها  تا  که  سبکی 
به  برایش  را  ثانی  لقب جاحظ  و  بود  اقبال  مورد 
ارمغان آورده بود، چراکه جاحظ سخنور و سخندان 
به سبب چیره دستی در  بود که  بصره  اهل  نامی 
فن سخن به او مثال می زدند، بااین حال خود این 
)اخطب  مردم  سخندان ترین  را  ایرانیان  شخص، 
الناس( می دانست. ابن عمید را در زمانه خود به طور 
مطلق »استاد« یا »االستاذالرئیس« می خواندند که 
البته لقب استاد در آن دوره در مشرق زمین به وزرا 
اطالق می شد و ابن عمید وزیری بود که او را ستون 

سلطنت آل بویه نیز می نامیدند.

وزیر عامل
ابن عمید با وجود اشتغاالت سیاسی به علم و عالمان 
محل  همیشه  او  محفل  و  داشت  بسیاری  توجه 
مباحثه عالمان و مامن دانشمندان بود. او در ری 
رصدخانه ای ساخت که ابوالفضل هروی و ابوجعفر 
خازن در آن به رصد پرداختند و ازجمله فعالیت های 
علمی او تعیین عرض جغرافیای شهرری است که با 
نتیجه ای که بعدها با وسایل علمی دقیق گرفته شد، 

اختالف زیادی ندارد.
به تشویق او بود که حسن بن محمد قمی بر آن 
شد تا »تاریخ قم« را بنویسد و به دستور این وزیر 
نوشته های کهن یونانی را که در سور اصفهان یافت 
شده بود، به بغداد فرستادند تا ترجمه شوند. همیشه 
به  بودند که  او  نویسندگان در خدمت  از  گروهی 
نسخه برداری از کتب مشغول بودند تا به تکثیر و 

جلوگیری از نابودی کتب بپردازند. 

وزیر هرنمند 
ابن مسکویه می گوید که ابن عمید در نقاشی خصوصا 
کار با ناخن مهارت عجیبی داشت، و این گونه که 
فقط خاّصان  در مجلسی که  بوده،  او شاهد  خود 
و افراد مورد اطمینان ابن عمید حضور داشتند، او 
و  گرفته  در دست  را  بدان  یا چیزی شبیه  سیب 
زمانی با آن مشغول بوده و نتیجه نقاشی، اشکالی با 
ناخن بوده که اگر با ابزار، چندین روز کار می کردند، 
به آن زیبایی نمی شد. هم چنین در مورد عالقه او به 
موسیقی نقل قول آورده اند که می گفت: موسیقی با 
مرگ من می میرد و با ناپدید شدنم ناپدید می گردد. 
او در سرودن شعر نیز چیره دست بود، به گونه ای که 
حتی هجوکننده او، ابوحّیان توحیدی، بدان اعتراف 
می کند و می نویسد: »این مرد در سخن بالبداهه و 
شعر نیکو بود.« از او اشعاری به طنز نیز باقی مانده 
است. هم چنین از حافظه بی نظیر او در حفظ اشعار 
عالوه بر گفته های تحسین آمیز اطرافیان، نقل قولی 
از خود ابن عمید وجود دارد که به مسابقه با دوستان 
برای از برکردن هزار بیت شعر در روز اشاره می کند.
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وزیر سپاهی
این وزیر عالم و دانشمند در سلحشوری و جنگاوری 
نیز ید طوالیی داشت و عالوه بر دالوری و رشادت 
مثال زدنی در میدان جنگ به طراحی ماشین های 
جنگ افزارهایی  ازجمله  می پرداخت،  نیز  جنگی 
به  می توان  کرد،  اختراع  قلعه گشایی  برای  که 
قابلیت  اشاره کرد که دارای  سالح شگفت انگیزی 
و  بود  طوالنی  بسیار  مسافت های  تا  تیراندازی 
آینه های مقّعر بزرگی ساخته بود که از راه بسیار 

دور آتش می افروختند. 

تالیفات وزیر
ازجمله تالیفات ابن عمید می توان به »دیوان رسایل«، 
کتاب »الخلق و الخلق«، »المذهب فی البالغات« و 
»دیوان اللغه« اشاره کرد. هم چنین ابوریحان از او با 
کتاب »فی بناء المدن« در زمین شناسی یاد کرده 
است. البته متون بیشتر کتب او در دسترس نیست 
و تنها تعدادی از نامه های رسمی یا دوستانه او ضبط 

شده است.

استادان و شاگردان
اساتید  نزد  را  فنون  و  علوم  سترگ،  عالم  این 
متعددی فرا گرفت که ازجمله آنان می توان به عالم 
فاضل، ابن سمکه قمی اشاره کرد که کتاب تاریخی 
»اخبارالعباسین« پیرامون خلفای عباسی و دولت 
عباسیان را در 10هزار ورق به تحریر درآورده بود. 

از شاگردان نام دار او ابتدا عضدالدوله بزرگ ترین 
فرمانروای قرن چهارم است که فن سیاست مداری 
و مملکت داری را از ابن عمید فرا گرفت و همیشه 
تکرار می کرد که: »ابوالفضل بن عمید استاد من 
»استاذالرئیس«  یا  استاد  را  او  هماره  و  است.« 
خطاب می کرد و دیگر شاگرد برجسته او صاحب 
بن عّباد، دیگر وزیر نام دار آل بویه است که دلیل 
»صاحب« نامیده شدن او به جهت مصاحبت او 
ابن عمید  که  آورده اند  و  است  بوده  ابن عمید  با 
این که  تا  بود  بغداد  دیدار  آرزوی  در  همیشه 
زمانی پس از بازگشت صاحب بن عباد از سفر 
چگونه  را  بغداد  که  کرد  سوال  او  از  بغداد،  به 

یافتی؟ و صاحب پاسخ داد: بغداد در میان بالد 
مانند »استاد است در میان عباد« و با اشاره به 
لقب ابن عمید، »استاد« و نام خودش، »عباد« با 
ظرافت در سخندانی مقام ابن عمید را یادآور شد. 
ابن عباد در جای دیگر و بیتی دیگر از شوق بغداد 
برای دیدار ابن عمید می گوید و حتی با مدایحی 
او را ستایش می کند تا نمایان گر جایگاه رفیع این 

وزیر دانشمند باشد.

فرزندان وزیر
او دارای فرزندی به نام ابوالفتح بود که مانند پدر 
در کتابت استاد بود و در شاعری قریحه ای خوش 
داشت و پس از پدر به جای او به وزارت رکن الدوله 
رسید. هرچند مانند پدر صاحب اقبال نبود و پس 
از مرگ رکن الدوله و در زمان مویدالدوله که در ری 
به امارت نشسته بود، مورد بدگمانی واقع شد و پس 
از دستگیری زیر شکنجه جان سپرد و بدین ترتیب 

نقطه پایانی شد بر خاندان عمید.

آخرین میدان وزیر
ابن عمید در 50 سالگی به نقرس دچار شد و در 
56 سالگی قولنج نیز او را مبتال کرد. بااین حال 
زمانی که یکی از سرداران کرد علیه رکن الدوله 
یاغی شد، ابن عمید و فرزندش ابوالفتح به مقابله 
با او شتافتند و این در زمانی بود که ابن عمید 
و  نداشت  اسب سواری  امکان  بیماری  جهت  به 
این سفر  بر تخت روان حمل می شد و هم در 
جنگی بود که در همدان بر اثر بیماری قولنج و 
نقرس درگذشت. نقل است که کسی از او پرسید 
او  و  است  دردناک تر  دو مرض  این  از  کدام یک 
پاسخ داد: »وقتی نقرس شدت می کند، گویی در 
دهان سبعی خاییده می شوم و وقتی قولنج شدت 
می کند، آرزو دارم که آن را با نقرس مبادله کنم.«

هنگام  و  بود  او  هم نشین  سال ها  که  ابن مسکویه 
مرگ نیز در کنار ابن عمید حضور داشت، در رثای 
او چنین می گوید: »فضل و هنر از بین رفت، و آن 
نابود  بود،  نشده  جمع  او  غیر  برای  که  محاسنی 

گردید.«
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مه  لوقات و غرایب املوجودات در گرشاسب �ن ایب املن داستان های عب

درختان آدم صورت و جزایر سرگردان
 علی اصغر بشیری

ازجمله  »عجایب المخلوقات«  کتاب های 
اعجاب انگیز  گزارش هایی  که  بوده اند  آثاری 
موجوداتی  یا  دوردست  سرزمین هایی  از 
شگفت انگیز ارائه می کرده اند. این قبیل کتاب ها 
می توان  امروزه  تخیلی  علمی-  فیلم های  با  را 
کهن  دنیای  از  مسائلی  آثار  این  کرد.  مقایسه 
فراوان  شگفتی  دلیل  به   که  می کرد ه اند  ذکر 
خود، برای بسیاری از افراد غیرقابل باور بوده اند 
یا  تصاویر  از  کتب  قبیل  این  در  نیز  گاهی  و 
در  می برده اند.  بهره  نیز  ساده  نقاشی هایی 
ادبیات فارسی چند کتاب »عجایب  المخلوقات« 
و  »عجایب المخلوقات  کتاب  یکی  داریم. 
محمود  بن  محمد  از  غرایب الموجودات« 
دیگر  کتاب  و  ششم(  )قرن  طوسی  احمد  بن 
از  غرایب الموجودات«  و  »عجایب المخلوقات 
زکریای قزوینی )قرن هفتم( است. در این دو 
سرزمین های  از  عجیب  گزارش هایی  کتاب، 
و  درختان  و  عجیب  موجودات  شگفت انگیز، 
گیاهانی است که ای بسا در عالم واقع وجود 
نداشته باشند. ساختار این قبیل کتاب ها گاهی 

شبیه سفرنامه است. 
که  هستند  فارسی  ادبیات  در  داستان هایی 
برای  دارند.  را  عجایب نامه  کتاب های  ساختار 
و  »هزار  در  بحری  سندباد  داستان های  نمونه 

یک شب« از این قبیل موارد است. 
یکی دیگر از کتاب هایی که ساختار عجایب نامه 
طوسی  اسدی  است.  »گرشاسب نامه«  دارد، 
ساختار کتاب خود را به  گونه ای ترتیب داده که 
بیش از آن که شبیه داستان های حماسی باشد، 
شبیه عجایب نامه هاست؛ به  گونه ای که باید نام 
اثر او را عجایب نامه نام نهاد تا »گرشاسب نامه«! 
گرشاسب سفرهای فراوانی را به سرزمین های 
کشورها  دیگر  و  آفریقا  هند،  جزایر  دوردست، 
او  که  را  عجایبی  طوسی،  اسدی  و  داشته 
می بیند، گزارش می کند. چند نمونه از عجایبی 
می بیند،  دیگر  سرزمین های  در  گرشاسب  که 

به اختصار بیان می شود: 
از  یک؛ جزیره ای که استرنگ داشت: در یکی 
آن جا  به  سپاهیانش  و  گرشاسب  که  جزایری 
می رسند، نخست دشتی را می بینند که پر از 
درخت خیزران بود و در تمام جزیره، گاومیش 
پراکنده بود. آنان ابتدا برخی از گاومیش ها را 
گاومیش ها  که  هندی ها  اما  می کنند،  شکار 
گاومیش ها  گوشت  از  بود،  مقدس  برایشان 
از آن چندین هزار  استفاده ای نمی کنند. پس 
درخت می بینند که به آن ها گفته می شود که 
اصلی  ویژگی  است.  استرنگ  درختان  این  نام 
درختان استرنگ این است که چهره شان شبیه 

ن
که
ن�
تو
ر�م

�د
لم

ع



سرآمد/ شماره چهل وششم/ شهریورماه  10297

هستند.  ساکن  درخت  مانند  اما  است،  انسان 
هرکسی هم که بخواهد یکی از آن ها را از جای 

بکند، همانند آن درختان می شود. 
از آن هر که کندی فتادی به پای 

چو ایشان شدی بی روان هم به جای 
در  عظیم الجثه:  پشه هایی  و  مورچه ها  دو؛ 
از  که  داشت  وجود  پشه هایی  دیگر  جزیره ای 
از  نفر  پشه ها 30  این  بود.  بزرگ تر  عقاب هم 

یاران گرشاسب را با نیش خود کشتند. 
بسی پّشه هر سو به پرواز بود 
که هر پّشه ای مهتر از باز بود 

ز لشکر به زخم سر نیشتر 
بکشتند سی مرد را بیشتر 

هم چنین مورچه هایی داشت که از گوسفند هم 
بزرگ تر بودند. جالب این جا بود که هر کدام از 
آن مورچه ها را تعقیب می کردند، به معدنی از 

طال می رسیدند. 
همان مورچه بد ِمه از گوسپند 

که در مرد جستی چو شیر نژند...
از او بر پی هر که بشتافتند 
نشیمنش را کان زر یافتند

در  یارانش  و  گرشاسب  واق واق:  درخت  سه؛ 
به  که  دیدند  درخت  هزاران  دیگر،  جزیره ای 
درختان  این  بودند.  مشهور  واق واق  درختان 
برگ های  و  بود  بزرگی شان  انسان  برابر  صدها 
بودند.  سرسبز  بسیار  و  داشتند  پهنی  بسیار 
که  می دهد  توضیح  گرشاسب  برای  راهنما 
در  که  است  این  درختان  این  اصلی  ویژگی 
شب ، همه برگ هایشان می ریزد و سپس 300 
این  برگ های  و  برمی آید  دریا  از  موجود  هزار 
به  دوباره  آن  از  پس  و  می خورند  را  درختان 
همه  دوباره  بعد  روز  صبح  برمی گردند.  دریا 
برگ های این درختان سبز می شود و در شب ها 
و روزهای بعد هم همین ماجرا تکرار می شود. 

شگفتی بس است این چنین گونه گون 
که آن کس نداند جز ایزد که چون 

هم  دیگر  جزیره  سگساران:  جزیره  چهار؛ 
هیوالهایی داشت که به سگسار مشهور بودند. 

سگسارها صورتشان مانند غول بود و دهانشان 
مانند سگ. تصویری که اسدی طوسی از این 
مانند  و  است  جالب  می کند،  ارائه  موجودات 
سینما  در  امروزه  که  است  تخیلی  فیلم های 

طرف داران فراوانی دارد. 
سپاهی که سگسار خوانندشان 

دلیران پیکار دانندشان 
چو غوالنشان چهره چون سگ دهن 

بسان بزان موی پوشیده تن 
به دندان گراز و به دو گوش پیل 

به رخ زرد و اندام هم رنگ نیل 
گیاشان بود فرش و گستردنی 
ز ماهی و از میوه شان خوردنی 

در  و  بودند  قوی  بسیار  موجوداتی  سگسارها 
چندین  می توانستند  آنان  بی نظیر.  جنگاوری 
کشتن  از  پس  و  درآورند  پای  از  را  جنگ جو 
گرشاسب  می خوردند.  را  آنان  جنگ جویان 
از نبردی سخت توانست آنان را شکست  پس 
در  »گرشاسب نامه«  جز  به  سگسارها  دهد. 
هم حضور  متون حماسی  دیگر  و  »شاهنامه« 

دارند. 
دیگری  جزیره  در  متحرک:  جزیره  پنج؛ 
دیگری  جزیره  وارد  یارانش  و  گرشاسب 
می شوند که حرکت می کرد. ویژگی این جزیره 
سرسبزی  هیچ  و  بود  سنگالخ  که  بود  این 
نداشت. در آن سوی جزیره، جزیره ای دیگر بود 
که سرسبز و پر از میوه  بود. در هر سال، یک 
بار جزیره سنگالخ حرکت می کرد و به سمت 
همان  در  هم  مردم  می رفت.  سرسبز  جزیره 
و  می شدند  سرسبز  جزیره  وارد  بالفاصله  روز 
به  و  برمی داشتند  را  خود  سال  یک  مایحتاج 
جزیره  آن  از  پس  برمی گشتند.  خود  جزیره 
سنگالخی دوباره به سر جای خود برمی گشت. 

به کردار کشتی ز راه دراز 
بیاید بر شهر آن گه فراز 

همه شهر بیرون پذیره شوند 
به شادی سوی آن جزیره شوند 

ز نخچیر وز هیزم و خوردنی 
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برند آن چه شان باید از بردنی 
چو یک ساله سازند را کار پیش 

جزیره شود باز زی جای خویش 
در  داشت:  بار  گونه  هفت  که  درختی  شش؛ 
درختی  معبد،  یک  کنار  در  دیگر  جزیره ای 
شگفت انگیز قرار داشت. این درخت هفت نوع 
میوه داشت؛ جالب تر این که این درخت در هر 

سال، دو بار میوه می داد.
ز انگور و انجیر و نارنج و سیب 

ز نار و ترنج و بِه دل فریب 
نه باری بدینسان به بار آمدی 

که هر سال بارش دو بار آمدی 
این درخت عجیب چند ویژگی دیگر هم داشت. 
بُِت داخل  از برگ هایش، چهره  روی هر کدام 
که  هم  تازه ای  برگ  هر  و  داشت  وجود  معبد 
روییده می شد، چهره آن بت وجود داشت. اگر 

بیماری میوه این درختان را می خورد، بالفاصله 
شفا می یافت. 

هر آن برگ کز وی شدی آشکار 
بدی چهر آن بت بر او بر نگار 

ز شهر آن که بیمار بودی و سست 
چو خوردی از آن میوه گشتی درست 

ویژگی اصلی »گرشاسب نامه« به نوعی توصیف 
اسدی طوسی  گویی  است.  عجایب  این  دقیق 
از  نمونه  »گرشاسب نامه« چند  هنگام سرودن 
عجایب نامه ها را جلوی دست خود داشته و از 
کشیده  نظم  به   را  خویش  کتاب  آن ها،  روی 
اتفاق ها  این  از  خیلی  که  است  جالب  است. 
هم در سرزمین هندوستان افتاده است؛ یعنی 
داستان های  از  مهمی  بخش  که  سرزمینی 
جادویی در ادبیات فارسی را به خود اختصاص 

داده است. 
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لدسون کره، نوشته مایلک یس. دو�ن ره کتاب مذا در�ب

هنر گفت و شنود
 مرضیه اسدی

گفت وگو  و  بحث  معنای  به  لغت  در  مذاکره 
به  رسیدن  برای  نفر  چند  یا  دو  این که  است؛ 
حل  واحد،  موضوعی  درباره  مشترک  درک 
می کنند.  چانه زنی  منفعت،  کسب  یا  اختالف 
اغلب افراد تصور می کنند مهارت مذاکره به کار 
که  کسانی  می آید.  بازرگانان  و  سیاست مداران 
ساعت ها دو طرف میز می نشینند تا قراردادهای 
سرمایه گذاری های  و  کنند  امضا  بین المللی 
کالن انجام دهند، اما واقعیت این است که هر 
یک از ما در زندگی روزمره مان به هنر مذاکره 
بهره  آن  از  بسیاری  مواقع  و  پیدا می کنیم  نیاز 
می بریم، بدون آن که خودمان متوجهش باشیم. 
انتخاب  درباره  همسرتان  و  شما  کنید  فرض 
این  در  دارید.  نظر  اختالف  فرزندتان  مدرسه 

را  خود  دالیل  هرکس  مشترک  تصمیم گیرِی 
مطرح و تالش می کند دیگری را متقاعد سازد. 
در این بین پیروز میدان کسی است که از اصول 
و فنون مذاکره مدد بگیرد. یا فرض بفرمایید با 
دوستتان به رستوران رفته اید و می خواهید غذای 
دلخواه  غذای  نهایتا  دهید؛  سفارش  مشترک 
کسی روی میز می آید که این مهارت را کسب 
هر  روابط  در  موقعیت هایی  چنین  باشد.  کرده 
کداممان با خانواده و دوستان و همکاران به کرات 
به محیط های  این که می رسیم  تا  پیش می آید 
رسمی تر. مدیری را در نظر بگیرید که قصد دارد 
برای بهبود و ارتقای کسب و کار خود دوره ای را 
برای کارمندانش برگزار کند. یک راه این است 
که دستور کار را صادر کند و طبعا دیگران چه 
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بخواهند و چه نه، به آن تصمیم تن می دهند، 
اما مدیران دانا و کارکشته که به تاثیرات مذاکره 
می برند.  پیش  را  ماجرا  دیگری  طور  آگاهند، 
می شود.  ظاهر  رایزنی  هیئت  در  گاهی  مذاکره 
مدیران از کارکنان خود می خواهند نظرشان را 
درباره موضوعات مختلف ارائه دهند و بعد بحث 
نظر  مورد  نتیجه  که  می برند  پیش  طوری  را 
همگی  سوی  از  نهایی  رای  عنوان  به  خودشان 
پذیرفته شود. همه این موارد نشان دهنده اهمیت 

و ضرورت توانایی در گفتمان و مذاکره است. 
کتاب »مذاکره« نوشته مایکل سی. دونالدسون یکی 
از کتاب های مجموعه دامیز است که در ایران، برای 
انحصاری  دانش حق  آوند  نخستین بار، انتشارات 
ترجمه و انتشار کتاب های آن را از انتشارات وایلی 
مهم ترین  کرد.  خریداری  دامیز(  )صاحب امتیاز 
ویژگی کتاب های این مجموعه که همگی لوگو و 
طرح جلد یکسانی دارند، نثر ساده و همه فهم بودن 
آن هاست. درواقع هدف اصلی از تالیف این کتاب ها 
کمک به افرادی است که می خواهند مهارت و دانش 
در زمینه های مختلف را بدون نیاز به پیش زمینه و 
تخصص کسب کنند. کتاب مذاکره با ترجمه فرشید 
قهرمانی همان چیزی است که هر یک از ما، در هر 
نقش و با هر وظیفه ای، می توانیم در جهت پیش برد 
اهداف خود و پیروزی در مذاکرات از آن بهره ببریم. 
در این کتاب شش گام برای رسیدن به مذاکرات 
این کتاب پنج بخش دارد  موفق معرفی می شود. 
از: آمادگی برای مذاکره، پیش رفتن،  که عبارتند 
پشت سر گذاشتن اشکاالت برای رسیدن به توافق، 
برگزاری مذاکرات میان فرهنگی و پیچیده، بخش 

ده تایی ها. 

برنده دست پر می آید
در ابتدای کتاب نشان داده می شود که آنچه در 
قدم اول مذاکره به آن نیاز داریم، چیست. این که 
چطور با شناخت فردی که رو به رویمان است و 
آگاهی از توانایی ها و ضعف ها و قوت های خودمان 
می توانیم مذاکره ای درست و موفق داشته باشیم. 
و  دیگران  از خود،  که  با شناختی  می توانیم  ما 

به  اعتماد  می آوریم،  به دست  اطرافمان  محیط 
نفسمان را باال برده و دست باال را در یک مذاکره 
داشته باشیم. اولین و مهم ترین نکته این است 
استراتژی خاص خودمان  بر موقعیت ها،  بنا  که 
فرایند چانه زنی  و درست،  به موقع  و  بچینیم  را 
بدانیم  که  است  این  بعدی  نکته  کنیم.  آغاز  را 
هدفمان از شروع مذاکره چیست. شاید برایتان 
پیش آمده باشد که مذاکره ای را آغاز کرده اید و 
بعد از مدتی دیده اید خودتان هم دقیقا نمی دانید 
آدمیزاد  تکلیف  وقتی  می خواهید.  چه  آن  از 
در  می تواند  چطور  نباشد،  مشخص  خودش  با 
می گوید  دونالدسون  شود؟  پیروز  مذاکره  یک 
برنامه  طرح ریزی  و  دیدگاهتان  دادن  توسعه  با 
عملی می توانید بفهمید دقیقا چه می خواهید و 
آمادگی های الزم برای شروع مذاکره را پیدا کنید. 
درباره  می گوید چطور  ما  به  نویسنده  ادامه  در 
محدوده  شناسایی  کنیم.  تحقیق  مذاکره کننده 
اختیارت فردی که با او مباحثه می کنیم، درک 
این که در این مذاکره چه کسی رئیس است و 
کشف عالیق جناح مقابل کمک می کند مذاکره 
قوی تری داشته باشیم. به این فکر کنید که چه 
اتفاقی می افتد اگر شما با داشتن مدرک دکتری 
مذاکره  برایش  می خواهید  که  چیزی  درباره 
کنید، اطالعات ناکافی داشته باشید و دستتان 
خالی باشد؟ واقعیت این است که در این حالت 
بلد نیست اسم و  تفاوتی بین شما و کسی که 
فامیلش را بنویسد، وجود نخواهد داشت چون هر  
دو مذاکره را به طرف مقابل واگذار خواهید کرد. 
همیشه برنده کسی است که بیشترین اطالعات 
از  می رود.  مذاکره  میز  سر  پر  دست  و  دارد  را 
طرفی دونالدسون ما را متوجه نکته ای می کند 
و آن این است که با همه تعهد به اهدافی که به 
خاطرشان وارد مذاکره شده ایم، گاهی الزم است 
از خود انعطاف نشان دهیم و از مواضعمان کوتاه 
بیاییم. او توضیح می دهد که تعیین کردن حد 
و مرزها پیش از ورود به گفت وگو به ما کمک 
را تشخیص  اتمام مذاکره  بتوانیم زمان  می کند 

دهیم. 
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برنده گوش می کند
خیلی هایمان وقتی کسی در حال صحبت کردن 
بگوییم  می خواهیم  که  حرف هایی  به  است، 
فکر می کنیم و توجهمان به طرف مقابل کافی 
نیست. هنر گوش دادن از آن چیزهایی است که 
تاکید دارد. مهم است  نویسنده کتاب روی آن 
تمرکز  مقابل  روی حرف های طرف  بتوانیم  که 
کنیم و حرکات و رفتارمان به گونه ای نباشد که 
او احساس کند می خواهیم به او بی توجهی کنیم. 
در  دونالدسون  دارید،  ضعف  زمینه  این  در  اگر 
ارائه کرده  آن  تقویت  برای  راهکارهایی  کتابش 

که می تواند مفید باشد. 

برنده سوال درست می پرسد
جایی از کتاب آمده که فرانسیس بیکن می گوید: 
نیمی  حساب شده  و  سنجیده  سوال  »پرسیدن 
از زندگی و  از خرد است.« مذاکره بخش مهمی 
درست شبیه زندگی است، یعنی بی رحم تر از آن 
است که اشتباهات ما را تاب بیاورد. یکی از این 
خطاها می تواند پرسیدن سوال اشتباه باشد. درواقع 
همان طور که پرسیدن سواالت درست می تواند ما را 
به سوی موفقیت در مذاکره جلو ببرد، ذکر سواالت 
ناشیانه نیز این توان را دارد که ما را در مسیری 
عکس حرکت دهد و از موفقیت دور و دورتر کند. 
یک فصل کامل از کتاب به این مقوله اختصاص 
دارد؛ این که چطور با طرح سواالت درست و بجا به 
اطالعات مورد نیازمان دست پیدا کنیم و چگونه با 

سواالت غیرقابل قبول برخورد کنیم. 

برنده زبان بدن را بلد است
نویسنده در ادامه این موضوع را مطرح می کند 
که همه افراد دو زبانه اند. او می گوید یک بار برای 
همیشه تکلیفتان را با نقش اعضای بدن در انتقال 
منظورتان مشخص کنید. هم چنین می توانید این 
مهارت را بیاموزید که زبان بدن طرف مقابل را 
هم تحلیل کنید و در مذاکره یک قدم از او جلوتر 
باشید. وقتی به نقش اعضای بدنتان بر تاثیری 
که روی طرف مذاکره دارد آگاه باشید، می توانید 

به صورت خودآگاه و اثرگذار از زبان بدن استفاده 
کنید. این که چطور از این دانش و اطالعاتتان در 
روند مذاکره استفاده کنید، مسئله دیگری است 

که دونالدسون سعی دارد آن را توضیح دهد. 

برنده به ندای درون گوش می دهد
شاید برایتان پیش آمده باشد که حسی درونتان 
داشته باشید و به علت این که نمی دانید ریشه آن 
کجاست و کامال درکش نمی کنید، به آن بی توجهی 
کنید. بی توجهی به خود، یکی از دالیلی است که 
ممکن است باعث شکست در مذاکره شود. نویسنده 
»ندای  را  درونی  حس  این  نام  مذاکره،  کتاب 
درونی« گذاشته و برای آن ارج و قرب قائل شده 
است. در مقدمه کتاب از قول دیوید فرومایر، رئیس 
دانشگاه اورگان، که خود یکی از سه مذاکره کننده 
آمریکا  تاریخی  حقوقی  دعوی  بزرگ ترین  اصلِی 
»این  است:  آمده  بود،  نفت  قیمت گذاری  درباره 
تنها کتاب مذاکره ای است که یک فصل کامل به 
گوش فرا دادن به ندای درونی اختصاص داده شده 
فنون طرح شده در  از  استفاده  از  قبل  باید  است. 
این کتاب به حرف دلتان خوب گوش بدهید. هیچ 
قانونی نمی تواند ندای قلبی تان درباره آنچه درست 
و آنچه غلط است، باطل بداند... در این کتاب کشف 
می کنید که چگونه می توانید در مذاکرات کوچک 
و بزرگ به شکلی اثرگذار عمل کنید.« دونالدسون 
توضیح می دهد که چطور می شود ندای درونی را 
که گاه ممکن است زیر الیه های پنهان روحمان 
قرار گرفته باشد، کشف کرد و از آن به سود خود 
استفاده کرد و به این پرسش ها پاسخ می دهد که 
منشأ این ندای درونی کجاست؟ چطور باید آن را 
به درستی شنید و چگونه باید به پیام های ویژه ای 

که می دهد، توجه کرد؟

برنده شفاف است
در  بودن  شفاف  و  روشن  از  نویسنده  ادامه  در 
هنگام مذاکره صحبت می کند و به ما می گوید که 
واقعا این شفافیت به چه معناست. چطور می شود 
با هدایت طرف  و  ماند  مذاکره شفاف  در طول 
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مقابل به سمت شفافیت، ابهام را از فضای مذاکره 
دور کرد. آشنایی با موانع شفافیت و هزینه هایی 
که بابت آن پرداخت می کنیم، در رسیدن به این 
هدف به ما کمک خواهند کرد. نکته بعدی که 
موقعیت های  مدیریت  کتاب مطرح می شود  در 
پرتنش است. احتمال این که طرف مقابل با رفتار 
و گفتارش ما را تحت فشار قرار دهد، زیاد است. 
دونالدسون با معرفی تکنیک »فشار دادن دکمه 
مکث« توضیح می دهد که چطور همه چیز را در 

مذاکره تحت کنترل خود داشته باشید.

برنده - برنده
در ادامه کتاب با مفهوم مذاکره »برنده - برنده« 
آشنا می شویم و نکاتی را درمی یابیم که ما را به 
سمت برد در مذاکرات پیش می برد. دونالدسون 
به ما می گوید که وقتی به توافق نهایی نزدیک 
می شویم، باید چه استراتژی هایی را به کار ببریم، 
معنای حقوقی توافق نهایی چیست و چه زمانی 
مطرح  را  نکته  این  او  است.  کار  این  مناسب 
را  توان طرف مقابل  و  می کند که هرگز هوش 
روش هایی  از  هم  او  بدانید  و  نگیرید  دست کم 
استفاده خواهد کرد تا کنترل اوضاع را به دست 
بگیرد. در این زمینه او ما را با روش هایی آشنا 
طرف  درمی یابیم  آن ها  کمک  به  که  می کند 
مقابل ممکن است چه حقه هایی را به کار گیرد و 
الزم است ما در برخورد با این مسائل چه رفتاری 
رایج  مشکالت  هم چنین  بدهیم.  نشان  خود  از 
در نرسیدن به توافق نهایی را بررسی می کند و 
کلید حل آن ها را در اختیارمان قرار می دهد. به 
عالوه از زوایای مختلف به ترک میز مذاکره از 
سوی هر کدام از طرفین می پردازد و درباره شروع 

مجدد مذاکرات بحث می کند.
بخشی از کتاب به مذاکرات بین المللی می پردازد. 
این که چطور باید برای این کار آماده شد و چگونه 
می توان با آن ها ارتباط برقرار کرد. توضیحات این 
بخش به ما کمک می کند تفاوت ها را بشناسیم و 
بدانیم شیوه رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات 
بین المللی به چه صورت است. حتی گوش کردن 

در فرهنگ های مختلف به شیوه متفاوتی صورت 
می پذیرد. اگر در مورد این مسائل آگاهی نداشته 
یا  شویم  سوءتفاهم  دچار  است  ممکن  باشیم، 

برعکس؛ طرف مقابل را دچار سوءتفاهم کنیم.
مربوط  کتاب  مباحث  کاربردی ترین  از  یکی 
توضیحات  است.  مرد  و  زن  میان  مکالمه  به 
ارتباط  در  که  زوج هایی  به  می تواند  بخش  این 
گرفتن با هم مشکل دارند و معتقدند همسرشان 
هیچ وقت به حرف هایشان گوش نمی کند، کمک 
کند. نویسنده استراتژی هایی ارائه می کند که در 
صورت اجرایی شدن، گفت وگو و مذاکرات میان 

زنان و مردان کیفیت باالتری پیدا خواهد کرد.
اساس  از  مختلف  دالیل  به  مذاکرات  برخی 
به خاطر حساسیت هایی که  و  پیچیده هستند 
ایجاد  را  الزام  این  نتایج آن ها وجود دارد،  روی 
طرفین  از  یکی  عنوان  به  هم  ما  که  می کنند 
مذاکره، با حساسیت بیشتری کار را دنبال کنیم 
و به موارد متعددی در طول مذاکره توجه کنیم 
نیست.  آن ها  از  خبری  عادی  مذاکرات  در  که 
که  می کند  یادآوری  را  عواملی  دونالدسون 
بینجامند  مذاکرات  شدن  پیچیده  به  می توانند 
ارائه  توضیحاتی  آن ها  رفع  نحوه  درباره  بعد  و 
از یک  آمده که  برایتان پیش  احتماال  می دهد. 
ایمیل برداشت اشتباه کرده اید و بعدا فهمیده اید 
یکی  برداشت شما  با  اصال  مقابل  منظور طرف 
به  اینترنتی  و  تلفنی  مذاکرات  به  است.  نبوده 
دلیل آن که استفاده از برخی امکانات مانند زبان 
بدن مقدور نیست، مذاکرات کور گفته می شود. 
در بخش های پایانی کتاب به تفصیل درباره این 

نوع مذاکرات سخن گفته می شود. 
بی تردید یکی از جذاب ترین بخش های کتاب های 
ده تایی ها  به  که  جایی  است.  آخر  بخش  دامیز 
اختصاص دارد و شما می توانید در هر فصل آن 
کتاب  در  بخش  این  ببینید.  را  جالب  نکته  ده 
»مذاکره« شامل دو فصل است که در یکی ده 
ویژگی شخصیتی مذاکره کنندگان حرفه ای ذکر 
شده و در فصل دیگر درباره ده مذاکره کلیدی 

در زندگی سخن به میان آمده است.
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چرا بعضـی استارت آپ ها شکست یم خورند؟

 پنج دلیل اصلی 
موفقیت شرکت های نوپا

 مستانه تابش

تاکنــون   Idealab موســس گــراس،  بیــل 
زیــادی  نوپــای  شــرکت های  بنیان گــذار 
از  خیلــی  نشســتن  ثمــر  بــه  در  و  بــوده 
امــا  اســت.  کــرده  همــکاری  اســتارت آپ ها 
مدت هــا کنجــکاو بــوده کــه بدانــد چــرا بعضــی 
و  می شــوند  موفــق  اســتارت آپ ها  ایــن  از 
ــای  ــد. او داده ه ــن می خورن ــان زمی بعضی هایش
مربــوط بــه 100 اســتارت آپ متعلــق به شــرکت 

خــودش و 100 اســتارت آپ دیگــر را جمــع آوری 
کــرده و بــر اســاس ایــن داده هــا بــه پنــج عامــل 
ــه  ــت یافت ــتارت آپ ها دس ــت اس ــدی موفقی کلی
اســت و در کمــال تعجــب متوجــه شــده یکــی 
ــر و  ــیار مهم ت ــه بس ــل از بقی ــج عام ــن پن از ای
ــخنرانی  ــک س ــراس در ی ــت. گ ــر اس تاثیرگذارت
ــان  ــش در می ــا مخاطبان ــل را ب ــن عوام ــد ای ت

می گــذارد.
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ــای  ــی از یافته ه ــه بعض ــان زده ام ک ــی هیج خیل
می دهــد  نشــان  کــه  را  شــگفت انگیزی 
ــت  ــث موفقی ــه باع ــش از هم ــی بی ــه عوامل چ
ــا شــما در میــان بگــذارم  شــرکت ها می شــود، ب
ــث  ــه باع ــش از هم ــی بی ــه عوامل ــه چ و این ک
موفقیــت  بــه  اســتارت آپ ها  کــه  می شــود 

ــند. برس
ــن  ــی از بهتری ــتارت  آپ ها یک ــدم اس ــن معتق م
اشــکال موجــود بــرای تبدیــل جهــان بــه 
ــراد را  ــر هســتند. اگــر عــده ای از اف ــی بهت مکان
بــا انگیزه هــای برابــر در نظــر بگیریــم و آن هــا را 
ــک اســتارت  آپ ســازمان دهی  کنیم،  ــب ی در قال
پتانســیل های  بــه  کــه  را  قفلــی  می توانیــم 
بشــر خــورده اســت، جــوری بــاز کنیــم کــه تــا 
ــن  ــت و هم چنی ــوده اس ــن نب ــل از آن ممک قب
ــای  ــه چیزه ــم ب ــا را وادار کنی ــم آن ه می توانی

ــد. ــدا کنن ــن دســت پی غیرممک
انــدازه  ایــن  تــا  اســتارت آپ ها  اگــر  امــا 
ــق  ــا ناموف ــی از آن ه ــرا برخ ــس چ ــد، پ عالی ان
هســتند؟ ایــن ســوالی بــود کــه مــن بــه دنبــال 
مهم تریــن  می خواســتم  و  بــودم  پاســخش 
ــن  ــم. ای ــتارت آپ ها را بیاب ــت اس ــل موفقی عام
ــام  ــتماتیک انج ــورت سیس ــه ص ــت وجو ب جس
شــد تــا غرایــز و تصــورات غلــط احتمالــی مــن 
ــه طــی  ــه بســیاری از شــرکت هایی ک نســبت ب
ــودم،  ــرده ب ــارت ک ــا نظ ــر آن ه ــال ها ب ــن س ای

ــذارد. ــر نگ ــه کار اث روی نتیج
ــن  ــخ ای ــه پاس ــودم ک ــتاق ب ــی مش ــن خیل م
ســوال را بدانــم، چــون از ســن 12 ســالگی 
وارد کار شــده بــودم، یعنــی از زمانــی کــه 
ایســتگاه  راهنمایــی می رفتــم و در  مدرســه 
وارد  وقتــی  می فروختــم.  آب نبــات  اتوبــوس 
دبیرســتان شــدم، شــروع بــه ســاخت و فــروش 
دســتگاه های تبدیــل انــرژی خورشــیدی کــردم 
ــردم.  ــو ک ــه ســاخت بلندگ ــج شــروع ب و در کال
وقتــی از کالــج فارغ التحصیــل شــدم، شــروع بــه 

کــردم. نرم افــزاری  شــرکت های  در  کار 
 20 ســال قبــل Idealab را تاســیس کــردم و 

ــرکت  ــش از 100 ش ــا بی ــر م ــال اخی در 20 س
ــق شــدند  راه انداختیــم کــه خیلی هایشــان موف
ــد. مــن  ــی از آن هــا هــم شکســت خوردن و خیل
یــاد  شکســت ها  ایــن  از  زیــادی  چیزهــای 
ــی  ــی عوامل ــه بررس ــروع ب ــن ش ــم. بنابرای گرفت
کــردم کــه نقــش پررنگ تــری در موفقیــت 
یــا شکســت یــک شــرکت دارنــد و دنبــال ایــن 
پنــج مــورد رفتــم: اول، ایــده. تــا پیــش از ایــن 
ــت  ــز اس ــه چی ــده هم ــه ای ــردم ک ــر می ک فک
و اســم آن را Idealab یــا آزمایشــگاه ایــده 
گذاشــتم، چــون آن لحظــه »یافتــم« را ســتایش 
ــی کــه یــک  می کنــم، یعنــی همــان لحظــه اول
ایــده ســراغتان می آیــد. امــا بــه مــرور زمــان بــه 
ایــن نتیجــه رســیدم کــه شــاید تیــم، مدیریــت 
اجرایــی و قابلیــت تطابق پذیــری حتــی بیــش از 
خــود ایــده در موفقیــت شــرکت اهمیــت داشــته 

باشــد.
ــا خــودم فکــر نمی کــردم کــه بخواهــم  ــز ب هرگ
ــک تایســون،  ــد، از مای ــه ســخنرانی ت روی صحن
بوکســور نقــل قــول کنــم، امــا او در جایــی گفتــه 
ــا  ــد، ام ــو می آین ــه جل ــا برنام ــه ب ــت: »هم اس
فقــط تــا لحظــه  ای که یــک مشــت به صورتشــان 
بخــورد!« مــن فکــر می کنــم ایــن موضــوع 
ــم  ــارت ه ــب وکار و تج ــورد کس ــدت در م به ش
صــدق می کنــد. قابلیــت انطباق پذیــری تیــم 
اجرایــی پــس از دریافــت یــک مشــت محکــم از 
ــادی دارد. مشــتری  ــت زی ــب مشــتری اهمی جان
ــه همیــن خاطــر هــم  واقعیــت محــض اســت. ب
عامــل  مهم تریــن  به عنــوان  تیــم  کــه  بــود 

ــد. ــراغم آم ــه س ــک شــرکت ب ــت ی موفقی
ســپس شــروع بــه بررســی طــرح تجــاری 
ــرای  ــفافی ب ــیر ش ــرکت ها مس ــا ش ــردم. آی ک
ــن ســوال  ــد؟ ای ــد از مشــتری دارن کســب درآم
باعــث شــد کــه طــرح تجــاری در ذهــن مــن در 
صــدر فهرســت موثرتریــن عوامــل موفقیــت یــک 
شــرکت قــرار گیــرد. بعــد نگاهــی بــه ســرمایه ها 
انداختــم. بعضــی وقت هــا شــرکت ها مبالــغ 
هنگفتــی به عنــوان ســرمایه دریافــت می کردنــد. 
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ــود. ــر ب ــه مهم ت ــل از هم ــن عام ــاید ای ش
ــرای  ــا ب ــه زمان بنــدی رســیدم. آی ــت ب و درنهای
اجرایــی کــردن ایــده شــما خیلــی زود اســت و 
ــا هنــوز  ــدارد؟ آی جهــان هنــوز آمادگــی  آن را ن
زود اســت، چــون شــما آدم پیش رویــی هســتید 
و الزم اســت کــه اول دنیــا را آمــوزش بدهیــد؟ 
آیــا زمــان بــرای ایــده شــما مناســب اســت؟ یــا 
ــی  ــم کل ــاال ه ــن ح ــده و همی ــر ش ــی دی خیل

رقیــب داریــد؟
بعــد ســعی کــردم ایــن پنــج فاکتــور را در 
ــا شــرکت های مختلــف بررســی کنــم  ارتبــاط ب
و همــه 100 کمپانــی آزمایــش ایــده و 100 
ــرار  ــن ق ــر ذره بی ــر Idealab را زی ــی غی کمپان

ــم. ــی برس ــه علم ــک نتیج ــه ی ــا ب دادم ت
شــرکت  پنــج   ،Idealab کمپانی هــای در 
 Citysearch، CarsDirect، GoTo، اول 
کــه  بودنــد   NetZero، Tickets.com
میلیــاردی  موفقیت هــای  بــه  همه شــان 
لیســت  پاییــن  کمپانــی  پنــج  و  رســیدند 
 Z.com، Insider Pages، MyLife، هــم 
بودنــد   Desktop Factory، Peoplelink
ــادی کــه برایشــان  ــا وجــود امیدهــای زی کــه ب
ــردن  ــعی ک ــپس س ــق نشدند. س ــتیم، موف داش
ــن  ــدام از ای ــر ک ــه ه ــی را ک ــه فاکتورهای هم
ــت آورده  ــه دس ــاد ب ــک ابع ــرکت ها در تک ت ش

کنــم. رتبه بنــدی  بودنــد، 
ــه ســراغ شــرکت های غیر Idealab رفتم،  بعــد ب
ــن،  ــر، لینکدی ــتاگرام، اوب ــد اینس ــی مانن غول های
شــرکت های  و  بی ان بــی  ائــر  و  یوتیــوب 
 Flooz and Webvan، مثــل  ورشکســته ای 
انتهــای  شــرکت های   .Kozmo، Pets.com
و  داشــتند  هنگفتــی  ســرمایه های  فهرســت 
بعضی هایشــان هــم صاحــب طــرح تجــاری بودند، 
ــن  ــردم مهم تری ــعی ک ــدند. س ــق نش ــی موف ول
فاکتورهــای موفقیــت یــا ناکامــی ایــن شــرکت ها 
به دســت آمده  پاســخ های  و  کنــم  بررســی  را 

ــرد. ــگفت زده ام ک ش
اولیــن عامــل زمان بنــدی بــود. زمان بنــدی 

ــت  ــدم موفقی ــا ع ــت ی ــا 42 درصــد در موفقی ت
ــت  ــم و مدیری ــت. تی ــهم داش ــرکت س ــک ش ی
اجرایــی در جایــگاه دوم قــرار داشــتند و پــس از 
آن جایــگاه ســوم متعلــق بــه ایــده بــود؛ قابلیــت 

ــودن آن. ــرد ب ــده و منحصربه ف ــخیص ای تش
ــت  ــور نیس ــت. این ط ــق نیس ــئله مطل ــن مس ای
ــا  ــا واقع ــدارد، ام ــت ن ــده اهمی ــم ای ــه بگویی ک
ایــده  تعجــب کــردم وقتــی فهمیــدم کــه 
مهم تریــن عامــل در موفقیــت یــک شــرکت 
نیســت. گاهــی زمان بنــدی درســت بــود و ایــن 

ــت. ــتری داش ــت بیش ــئله اهمی مس
دو عامــل آخــر، طــرح تجــاری و تامیــن ســرمایه 
بودنــد کــه خــب ایــن مســئله برایــم قابــل درک 
اســت. بــه نظــرم کم اهمیــت بــودن طــرح 
تجــاری نســبت بــه عوامــل دیگــر از ایــن جهــت 
قابــل درک اســت کــه شــما می توانیــد کار خــود 
ــد  ــرح تجــاری شــروع کنی ــدون داشــتن ط را ب
و ســپس اگــر تقاضــا از جانــب مشــتری وجــود 
داشــت، آن را اضافــه کنیــد. تامیــن ســرمایه نیــز 
همیــن حالــت را دارد. اگــر در ابتــدا بــا کمبــود 
ــن  ــوص در ای ــتید، به خص ــه هس ــه مواج بودج

ــام، تامیــن آن خیلــی خیلــی آســان اســت. ای
ــول  ــا غ ــم. حتم ــری بزن ــال دقیق ت ــد مث بگذاری
به خوبــی  را  بی ان بــی  ائــر  مثــل  موفقــی 
از  ایــن کمپانــی  ایــده  می شناســید. خــب، 
طــرف بســیاری از ســرمایه گذاران زیــرک رد 
شــد، چــون بــا خودشــان فکــر می کردنــد 
ــه  ــه اش را ب ــای خان ــدارد فض ــت ن ــی دوس کس
ثابــت  البته مــردم  بدهــد.  اجــاره  غریبه هــا 
کردنــد کــه ایــن طــرز تفکــر اشــتباه اســت. امــا 
یکــی از دالیــل موفقیــت در کنــار طــرح تجــاری 
خــوب، ایــده خــوب و مدیریــت اجرایــی خــوب، 
شــرکت  ایــن  اســت.  مناســب  زمان بنــدی 
ــزان  ــن می ــی کــه رکــود در باالتری درســت زمان
ــه  ــی ک ــی زمان ــت، یعن ــکل گرف ــود، ش ــود ب خ
ــی  ــد اضاف ــک درآم ــه ی ــاج ب ــا احتی ــردم واقع م
داشــتند، بنابرایــن مــردم بــر مخالفتشــان بــرای 
ــد. ــه غریبه  هــا فائــق آمدن اجــاره دادن منــازل ب
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ایــن اتفــاق بــرای اوبــر هــم افتــاد. اوبــر راه انداخته 
الگــوی  منحصربه فــرد،  شــرکت  یــک  شــد. 
تجــاری فوق العــاده، مدیریــت اجــرای عالــی. 
ــه  ــری ب ــرای جهت گی ــا ب ــدی آن ه ــا زمان بن ام
ســمت راننده هــا در ایــن سیســتم فوق العــاده 
بــود. راننده هــا بــه منبــع درآمــد اضافــی احتیــاج 

ــود. ــم ب ــی مه ــی خیل ــن خیل داشــتند و ای
مثــل  مــا  اولیــه  موفقیت هــای  از  برخــی 
ــردم  ــت م ــاز آن وق ــب نی ــرچ، برحس ــیتی س س
ــه  ــم ک ــود. GoTo.com ه ــات وب ب ــه صفح ب
ــخنرانی  ــه س ــال 1998 در صحن ــع در س درواق
تــد معرفــی شــد، مــال زمانــی بــود کــه 
روش های مقرون به صرفــه  دنبــال  شــرکت ها 
ــر  ــع فک ــد. آن موق ــک بودن ــن ترافی ــرای گرفت ب
می کردیــم کــه ایــده خیلــی خوبــی داریــم، ولــی 
احتمــاال زمان بنــدی مهم تــر بــود. و بعــد برخــی 
شکســت ها برایمــان اتفــاق افتاد. شــرکتی را 
ــور  ــک ج ــم، ی ــم  Z.com راه انداختی ــه اس ب
ــم  ــی ه ــه خیل ــن ک ــرگرمی آن الی ــرکت س ش
ــع  ــی جم ــول کاف ــتیم. پ ــان داش ــش هیج برای
کردیــم، طــرح تجــاری عالــی داشــتیم و حتــی 
بــا یــک نابغــه بــزرگ  هالیــوودی بــرای پیوســتن 
بــه شــرکت قــرارداد بســتیم. امــا نفــوذ پهنــای 
بــود.  کنــد  در 2000-1999 خیلــی  بانــد 
ــود  ــخت ب ــی س ــن خیل ــو آن الی ــای ویدی تماش
ــوی صفحــه  ــدک را ت ــد ک ــور بودی و شــما مجب
ــل را  ــن مراح ــه ای ــد و هم ــان بگذاری مرورگرت
ــال  ــره در س ــرکت باالخ ــن ش ــد. ای ــی کنی ط

ــد. ــب وکار ش ــای کس 2003 وارد دنی
ــدک  ــکل ک ــی مش ــد، وقت ــال بع ــت دو س درس
بــا ادوبــی فلــش حــل شــد و پهنــای بانــد 
ــرد،  ــدا ک ــترش پی ــکا گس ــد در آمری تا 50 درص
ــی  ــده عال ــود. ای ــی ب ــوب عال ــدی یوتی زمان بن
بــود، امــا زمان بنــدی باورکردنــی نبــود. درواقــع، 
ــرح  ــوز ط ــی هن ــاد، حت ــی راه افت ــوب وقت یوتی
ــن  ــی مطمئ ــا حت ــت. آن ه ــم نداش ــاری ه تج
ــا  ــا واقع ــد. ام ــان کار می کن ــه ایده ش ــد ک نبودن
ــد. ــه کار کردن ــی شــروع ب ــی خوب ــان خیل در زم

ــن اســت کــه به طــور  خالصــه آن چــه گفتــم، ای
قطــع اجــرا اهمیــت زیــادی دارد. ایــده از اهمیــت 
باالیــی برخــودار اســت. امــا اهمیــت زمان بنــدی 
حتــی از ایــده هــم باالتــر اســت. و بهتریــن شــیوه 
بــرای ارزیابــی واقعــی زمان بنــدی ایــن اســت کــه 
ــا واقعــا مشــتری ها آمــاده آن چیــزی  ببینیــم آی
ــا  ــد، هســتند ی ــه آن هــا پیشــنهاد می کنی کــه ب
ــدی صــادق  ــاره زمان بن ــا درب ــه واقع ــه، و این ک ن
ــه  ــی را ک ــه نتایج ــه این ک ــیم، ن ــت باش و روراس
می  بینیــم، انــکار کنیــم. چــون اگــر چیــزی 
داریــد کــه عاشــق آن هســتید و درصــدد هســتید 
آن را بــه جلــو ببریــد، بایــد دربــاره عامــل 

ــید. ــادق باش ــدت ص ــدی به ش زمان بن
همان طــور کــه قبــال گفتــم، فکــر می کنــم 
ــل  ــان و تبدی ــر جه ــی تغیی اســتارت  آپ ها توانای
آن بــه مکانــی بهتــر را دارنــد. امیــدوارم برخی از 
ایــن نظــرات بتواننــد بــه شــما در کســب ســهم 
بیشــتری از موفقیــت کمــک کننــد و درنتیجــه 
چیــز بهتــری بــه دنیــا ارائــه کنیــد کــه در غیــر 

ــود. ــر نب ــورت امکان پذی ــن ص ای
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ن یک معتاد به نوآوری از ز�ب

چطور مبتکر باشیم؟
 ترانه رجبیان

اندی الوود، کارآفرین جوان آمریکایی که زمانی 
بیمه عمر می فروخت و بعد فروشنده جت های 
شخصی وارن بافت شد، فارغ التحصیل دانشگاه 
تگزاس است که بعد از اتمام دوره تحصیلش در 
دانشگاه خیلی زود متوجه شد که زندگی به عنوان 

شخصی که در خط اول فروش حاضر است، چه 
شکلی است. او تجربه هایش در این زمینه همراه 
با میل و اشتیاق به قول خودش »اعتیادگونه «ای 
و  کرد  ترکیب  هم  با  داشت،  نوآوری  به  که  را 
توانست با حضور در استارت آپ های موفقی مثل 
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ویز به موفقیت برسد. او در حال حاضر به عنوان 
نیویورک  در  کارآفرینی  مشاور  و  سرمایه گذار 
لینکدین  در  اخیرا  که  یادداشتی  در  و  است 
منتشر کرده، به پنج نکته مهمی اشاره می کند 

که برای کارآفرین شدن باید آن ها را بدانید.
تعداد  و  دانشجو  زیادی  تعداد  با  گذشته  ماه 
است  قرار  به زودی  که  دانشجویانی  از  کمتری 
از  فارغ التحصیل شوند، حرف زدم. سوال آن ها 
من این بود که اگر قرار بود با دانشی که امروز 
باشم،  آن ها  جای  و  شوم  دانشجو  دوباره  دارم، 
برای تبدیل شدن به یک کارآفرین یا یک فرد 
آن ها  به  که  نکته ای  پنج  می کنم.  چه  مبتکر 

گفتم، این بود:
یک؛ فقط با دانشجویان رشته خودتان، آن هایی 
و گروه دوستانی  دانشکده شما هستند  که در 
که دارید و مثل خودتان فکر می کنند، ارتباط 
نداشته باشید. انجام این کار در درس و تکالیفی 
و  بود  خواهد  کمک کننده  برایتان  دارید،  که 
به طور طبیعی راحت تر هم هست، ولی در عوض 
آن ها در بیشتر مسائل زندگی مانند خود شما 
فکر می کنند. اگر دانشجوی کسب وکار هستید، 
معماری  و  مهندسی  رشته های  دانشجوهای  با 
دوستی کنید. آن ها افق های دیدتان را گسترش 
می دهند و به شما شیوه های جدیدی برای حل 
با  را  شما  قوت  نقاط  آن ها  می آموزند.  مسئله 
نقاط قوتی که خودشان دارند، تکمیل می کنند 
و می توانند در آینده تبدیل به شریک کاری شما 

شوند.
دو؛ این که بعد از فارغ التحصیل شدن بخواهید 
چیز  اصال  کنید،  کار  بزرگ  شرکت  یک  برای 
بدی نیست. به ویژه اگر متوجه محاسن این کار 
باشید. شما می توانید کار یاد بگیرید و در یک 
این  برای  البته  و  رشته خاص متخصص شوید 
کار به شما حقوق هم پرداخت می شود. ولی اگر 
دست به چنین کاری زدید، با نصف حقوقتان در 
ماه زندگی و نیم دیگر را پس انداز کنید. هیچ 
چیزی به اندازه چک حقوقی که سر ماه دریافت 
هم  چیزی  هیچ  و  نیست  اعتیادآور  می کنید، 

مثل چک حقوق ماهانه نمی تواند رویاهای آینده 
شما را خراب کند. اگر بگذارید شیوه زندگی تان 
هیچ وقت  باشد،  ماهانه تان  حقوق  با  مطابق 
و هیچ وقت هم  رها کنید  را  کارتان  نمی توانید 

قادر به پذیرش ریسک نخواهید بود.
سه؛ نسبت به خودتان صبور باشید و نسبت به 
انسان و هم  دنیا صبر نداشته باشید. هم توان 
ساعت های یک روز محدود است. به خصوص اگر 
از طرف پدر و مادرتان حمایت مالی نشوید، این 
فرایند که بخواهید سری توی سرها در بیاورید، 
داشته  انتظار  دنیا  از  اما  می کشد.  طول  خیلی 
باشید که سریع تر بچرخد و از هر گونه برخوردی 
با آدم های دیگر، از هر لحظه و هر دانشگاه و هر 
توقع  اداره و سازمان و هر سالی که می گذرد، 
بیشتری داشته باشید. خودتان را در لحظه هایی 
که مهم هستند، جای دهید و به خودتان این 
نکته را که باید در آن لحظه ها چه کارهایی انجام 

دهید، آموزش بدهید.
بابت  و  بدوید  برای خودتان  چهار؛ در مسابقه 
این کار از کسی خجالت نکشید و احساس بدی 
این  افرادی هستند که شما در  باشید.  نداشته 
مسیر از آن ها سبقت می گیرید و باید هم این 
کار را بکنید. کسانی هستند که مدتی در کنار 
شما می دوند، ولی بعد مسیرشان جدا می شود. 
هم  کسانی  هستند.  همیشگی  آدم های  این ها 
هل  را  شما  می کنند  سعی  مدام  که  هستند 
بدهند و از مسیر خارج کنند. به آن ها اجازه این 

کار را ندهید.
پنج؛ سعی کنید کمک گرفتن از دیگران را یاد 
بگیرید و یاد بگیرید که چطور باید کمک های 
هم  هنوز  من  خود  برای  بپذیرید.  را  دیگران 
هم چنان  و  است  همین  دنیا  کار  سخت ترین 
اگر  ولی  بگیرم.  یاد  را  کار  این  می کنم  سعی 
گفت  شما  به  و  گرفت  قرار  راهتان  سر  کسی 
که  بدانید  باید  همیشه  می کند،  کمکتان  که 
دقیقا در کدام نقطه به کمک احتیاج دارید و 
واهمه  بگویید،  او  به  را  موضوع  این  این که  از 

نداشته باشید.
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بیل گراس کارآفرین، سرمایه گذار و مدیر ارشد اجرایی آمریکایی در سال 1971 شرکت 
پیمکو را تاسیس کرد که در سال 2000 توسط شرکت بیمه آلیانتس خریداری شده و 

امروز ارزش دارایی هایش به 242/7 میلیارد دالر می رسد و عنوان بزرگ ترین صندوق 
سرمایه گذاری مشترک جهان را یدک می کشد. گراس از باهوش ترین کارآفرین های 

دنیاست که ایده های نابش منجر به تشکیل ده ها شرکت و استارت آپ موفق شده و صاحب 
شرکت Idealab یا همان آزمایشگاه ایده است. او برای این که بداند چه عاملی منجر به 

موفقیت یک شرکت یا استارت آپ می شود، بیش از صد و پنجاه شرکت و روند تاسیس و 
راه اندازی و مسیر رشدشان را مورد مطالعه قرار داد و به پنج نتیجه شگفت انگیز رسید.
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سهم رسمایه گذاری: 14 درصد
و  هنگفت  هزینه های  با  استارت آپ ها  بعضی 
این  آیا  می شوند.  النچ  کالن  سرمایه گذاری های 
پول ها می تواند تضمینی برای موفقیت آن ها باشد؟ 
بیل گراس می گوید سهم  نه. آن طور که  مسلما 
سرمایه گذاری کالن در موفقیت فقط 14 درصد 
است و این یعنی خیلی نمی توان به جیب های پر 

از پول دل بست.
 

سهم مدل کسب و کار: 24 درصد
یک  استارت آپتان  برای  ابتدا  از  که  است  الزم 
مدل کسب و کار تعریف کنید و بر اساس آن جلو 
منفی  سوال  این  پاسخ بیل گراس به  بروید؟ 
است. درست است که شما برای درآمدزایی به 
یک مدل مشخص نیاز دارید ولی الزم نیست 
که در ابتدای راه این مدل را در اختیار داشته 
مثل  درست  را  کارتان  می توانید  شما  باشید. 
نداشت  جدی ای  کسب و کار  مدل  که  یوتیوب 
برسید.  بزرگ  موفقیت های  به  و  کنید  شروع 
اصل این داستان هم صادق است. یعنی ممکن 
از  مدلی  و  مشخص  برنامه  کارتان  برای  است 
نهایت  در  اما  باشید  داشته  تعیین شده  پیش 
شکست بخورید چون طبقتحقیقات بیل گراس 
درصد   24 موفقیت  در  کسب و کار  مدل  سهم 
است و این یعنی کمتر از یک چهارم موفقیت 

شما به مدل کسب و کارتان بستگی دارد.
 

سهم ایده: 28 درصد
خالقانــه  و  بــزرگ  ایده هــای  گراس عاشــق 
ــمش  ــر اس ــن خاط ــه همی ــت ب ــت و درس اس
ــا  ــا ب ــده گذاشــته، ام شــرکتش را آزمایشــگاه ای
ایــن حــال مطالعاتــش نشــان داده کــه داشــتن 
یــک ایــده خــاص فقــط تــا 28 درصــد می توانــد 
موفقیــت شــما را در حــوزه اســتارت آپ تضمیــن 
کنــد. بنابرایــن ایــن تصــور کــه اگــر ایــده 
ــت  ــیر موفقی ــف مس ــید نص ــته باش ــی داش خوب
را طــی کرده ایــد، اشــتباه اســت و بایــد در 

ــد. ــر کنی ــد نظ ــان تجدی دیدگاه هایت

سهم تیم: 32 درصد
بیل معتقد است که مشتری واقعیتی انکارناپذیر 
است. او در یکی از سخنرانی هایش از قول مایک 
تایسون مشت زن برجسته آمریکایی نقل می کند 
مشتی  این که  تا  دارد،  نقشه ای  کسی  که »هر 
حواله صورتش می شود.« تیم موفق تیمی است 
درک  به خوبی  را  مشتریان  نیازهای  بتواند  که 
کرده و در جهت تامین آن ها حرکت کند. اما این 
مسئله تا چه اندازه می تواند موفقیت شما را در 
فضای کسب و کار تامین کند؟ مطالعه گراس روی 
دنیا  موفق  استارت آپ های  و  بزرگ  شرکت های 
است.  درصد   32 آن  عدد  که  می دهد  نشان 
یعنی چیزی در حدود یک سوم موفقیت شما در 
کسب و کاری که می خواهید راه اندازی کنید، به این 

وابسته است که چه تیمی می چینید.

سهم زمان بندی درست: 42 درصد
باالترین  بدانید  که  باشد  عجیب  برایتان  شاید 
زمان بندی  در  استارت آپ  موفقیت  عامل 
درست است به طوری که اگر زمان النچ کردن 
و  کرده  انتخاب  هوشمندانه  را  استارت آپتان 
به موقع محصولتان را ارائه کرده باشید، می توانید 
باال  درصد  تا 42  موفقیت  برای  را  خود  شانس 
درست  زمان بندی  اهمیت  ببرید. گراس درباره 
که  زمانی  می گوید  استارت آپ ها  موفقیت  برای 
شد  ارائه  سرمایه گذاران  اولیه AirBNB به  ایده 
خیلی هایشان عقب کشیدند چون برایشان بسیار 
عجیب بود که یک نفر بخواهد اتاقی از خانه اش 
را به یک غریبه اجاره دهد اما این استارت آپ یک 
برگ برنده مهم داشت و آن این بود که در دوران 
رکود اقتصادی شروع به فعالیت کرد، یعنی زمانی 
که اغلب مردم به پول بیشتر نیاز داشتند و در 
نتیجه ایراد اصلی که به طرح وارد شده بود به دلیل 
شرایط زمانی به حاشیه رانده شد یا استارت آپ 
ابر Uber درست در زمانی  موفق دیگری مانند 
مطرح شد که رکود اقتصادی حاکم بود و راننده ها 
دنبال راهی بودند تا درآمد ماهانه شان را افزایش 

دهند.
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 همه ما دچار اشتباه شده بودیم. همه ما. همه مان 
باید  که  چیزی  آخرین  می کردیم.  اشتباه  داشتیم 
انجام بدهیم، این است که اقیانوس ها را پاک سازی 
کنیم. بله، این آخرین کار است. درست است، هر 
پالستیکی  زباله  کامیون  یک  ساعت  هر  و  دقیقه 
و  روز جانوران  و هر  ریخته می شود  اقیانوس ها  به 
پرندگان زیادی به دلیل وجود این پالستیک ها جان 
خود را از دست می دهند. در حال حاضر ما با یکی 
و  هستیم  روبه رو  تاریخ  انقراض های  سریع ترین  از 
هنوز پالستیک در زنجیره غذایی مان وجود دارد. و 
من هم چنان مقابل شما ایستاده ام و می گویم آخرین 
کاری که باید انجام بدهیم، این است که اقیانوس ها را 
پاک سازی کنیم. تصور کنید وارد آشپزخانه می شوید 
و می بینید که ظرف شویی پر از آب است و آب همه 
زمین را پوشانده و دیوارها هم نم کشیده اند. خب، در 
این شرایط باید خیلی سریع فکر و عمل کنید. شما به 
یک سطل، یک تی یا یک تلمبه نیاز دارید. ولی اول 
از هر کاری چه می کنید؟ آیا شیر آب را نمی بندید؟ 
درواقع اگر شیر آب را نبندیم و بخواهیم کف زمین را 
تی بکشیم و آب را کم کم جمع کنیم، کارمان بیهوده 
است. پس چرا در مورد اقیانوس ها همین کار را انجام 

نمی دهیم؟ 

چرا این کار را برای اقیانوس انجام نمی دهیم؟ اگرچه 
پروژه پاک سازی اقیانوس ها یا اجرای برنامه بازیافت 
پالستیک های رهاشده در ساحل یا هر قصد و نیت 
خوب دیگری صددرصد موفق بود، ولی هم چنان همه 
این کارها خیلی اندک و خیلی دیر هستند. در حال 
حاضر روند تولید پالستیک حدود 300 میلیون تن 
در سال است و از این مقدار تقریبا هشت میلیون 
تن پالستیک در حال وارد شدن به اقیانوس هاست 
و تخمین زده می شود که این رقم در آینده به 150 
میلیون تن می رسد. بر اساس گزارش های موجود 80 
درصد از پالستیک های رهاشده در اقیانوس ها متعلق 
به کشورهای خیلی فقیر است. اگر شما هم در فقر 
زندگی کنید و همیشه استرس تامین غذا یا پناهگاه 
یا امنیتتان را داشته باشید، مسئله بازیافت زباله فراتر 
از حد و حدود تخیل شما خواهد بود. و دقیقا به 
همین خاطر هم هست که من بانک زباله را تاسیس 
کردم. بانک زباله بزرگ ترین فروشگاه زنجیره ای دنیا 
برای افرادی است که زیر خط فقر زندگی می کنند. 
در این فروشگاه همه نوع کاال و خدماتی از طریق 
زباله های پالستیکی قابل خرید است. هر نوع کاال 
یا خدماتی، از شهریه مدرسه گرفته تا بیمه درمانی، 
اینترنت وای فای، شارژر تلفن همراه، سوخت بازیافتی 

هل های پالستییک که راه های آ�ب را آلوده کرده اند ای مبارزه �ب ز�ب ارائه یک روش جدید �ب

ماجرای عجیب بانکی که اقیانوس ها را 
نجات می دهد 

 مستانه رجبی

آیا ما می توانیم راهی برای مبارزه با مشکل آلودگی اقیانوس ها با زباله های 
پالستیکی پیدا کنیم که در عین حال به فقرزدایی در جهان کمک کند؟ بله، هدف 
بلندپروازانه بانک پالستیک همین است: ایجاد زنجیره ای از فروشگاه هایی که در 
آن ها می توان همه چیز را با زباله پالستیکی معامله کرد. دیوید کتز، بنیان گذار 

این بانک، در یک سخنرانی تد از سازوکار این بانک می گوید و این که چطور 
بانک زباله، می تواند همه برنامه های پاک سازی اقیانوس ها را متحول کند.
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و...  کم مصرف  گازهای خوراک پزی  پخت وپز،  برای 
هدف ما این است که هر چیز دیگری را که مردم 
ممکن است به آن احتیاج داشته باشند و در مقابل، 
فهرست  به  ندارند،  را  هزینه اش  پرداخت  توانایی 

کاالهای این فروشگاه اضافه کنیم. 
بیشتر  هاییتی،  در   ما  زنجیره ای  فروشگاه های 
از  یکی  که  جایی  است؛  انجمن  جور  یک  شبیه 
بازیافت گرهای ما، لیسا ناسیس، می تواند با جمع آوری 
زباله های پالستیکی از خانه ها، خیابان ها و شرکت ها 
درآمدی برای خودش کسب کند. او در پایان روز 
این زباله های پالستیکی را برای ما می آورد تا آن ها را 
توزین و سپس کیفیتشان را بررسی کنیم و معادل 
ارزش این زباله ها، مبلغی را به حساب او واریز کنیم. 
لیسا در حال حاضر یک منبع درآمد باثبات و قابل 
اطمینان دارد و این مبلغ به صورت آن الین به حساب 
او واریز می شود که یک جور حساب پس انداز است 
بنابراین دارایی او به شمار می رود و می تواند با تکیه 
بر آن از بانک وام بگیرد. از طرف دیگر، چون این 
پرداخت ها به صورت آن الین انجام می شود، در مقابل 
سرقت ایمن است، اما به نظر خود من، مسئله مهم تر 
از  تازه ای  احساس  درآمد  منبع  این  که  است  این 
ارزشمندی برای او به وجود آورده است. و در این 
میان حتی پالستیک هم ارزش تازه ای پیدا می کند. 
برایشان  و  می کنیم  جمع  را  پالستیک ها  این  ما 
از  را  به وجود می آوریم. پالستیک ها  افزوده  ارزش 
هم تفکیک می کنیم، برچسب های رویشان را جدا 
می کنیم، سر بطری ها را سوا می کنیم، یا آن ها را تکه 
تکه کرده و به صورت بسته های پالستیکی فشرده ای 
درمی آوریم که آماده صادرات هستند. این کار تفاوتی 
با راه رفتن روی یک زمین پر از الماس ندارد. اگر 
لیسا می توانست روی زمینی پر از الماس راه برود، 
اما هیچ بانک یا مغازه ای وجود نداشت که بخواهد 
این الماس ها را بخرد یا اگر هیچ راهی برای استفاده 
یا خرید و فروش الماس ها وجود نداشت، آن ها هم 
از  لیسا پس  از دست می دادند.  را  ارزششان  کامال 
وقوع زمین لرزه در  هاییتی در سال 2010 همسرش 
را از دست داد و بی خانمان شد، بدون این که منبع 
درآمدی داشته باشد. حاال به خاطر بانک زباله لیسا 

می تواند هزینه تحصیل هر دو دخترش و همین طور 
لباس های آن ها را تامین کند. او پالستیک ها را جمع 
می کند و ما آن را به شرکت های تامین کننده مواد 
اولیه بزرگ مانند مارکز و اسپنسر می فروشیم که 
محصوالتشان  تهیه  در  بازیافتی  پالستیک های  از 
استفاده می کنند، یا شرکت هنکل آلمان که به طور 
مستقیم از این پالستیک ها استفاده می کند. ما این 
کار را به یک زنجیره اقتصادی کامل تبدیل کردیم. 
حاال اگر شما شامپو یا مایع لباس شویی می خرید که 
بسته بندی آن از این پالستیک ها تهیه شده است، 
درواقع به طور غیرمستقیم در پاک سازی اقیانوس ها 
به  فقر  بردن  بین  از  و  از پالستیک  آبی  راه های  و 
صورت هم زمان سهم داشتید. این مدل کامال قابل 
تقلید است. کلیسایی در سائوپائولو اهالی یک محله را 
تشویق می کند که نه تنها روزهای یک شنبه نذورات 
بازیافت  قابل  مواد  بلکه  بیاورند،  کلیسا  به  را  خود 
خود را نیز به کلیسا تحویل بدهند. سپس ما کلیسا 
را با فقرا پیوند می دهیم. یا مثال برنامه پاک سازی 
بطری های پالستیکی در ونکوور؛ حاال هر فرد یا هر 
گروهی از افراد می توانند زباله ها و مواد قابل بازیافت 
را تحویل بدهند و به جای دریافت پول آن، همین 
مبلغ را به حساب یک فرد فقیر در نقطه دیگری از 

دنیا واریز کنند. 
ما حاال می توانیم مواد بازیافتی مان را برای حمایت و 
به وجود آوردن بازیافت گرها استفاده کنیم. یک بطری 
کردن  جمع  برای  می تواند  منزل  در  بازیافت شده 
صدها بطری در دنیا به کار برود. یا مثل شرکت انرژی 
شل که روی برنامه زباله خنثی سرمایه گذاری کرده 
است. پالستیک خنثی مثل برنامه کربن خنثی است. 
ولی پالستیک خنثی برای ایجاد زیرساخت صنعت 
بازیافت در مناطقی سرمایه گذاری می کند که این 
صنعت وجود ندارد و می تواند با باال بردن قیمت به 
فقرا انگیزه بدهد. یا مثال در زاغه های مانیل یک مغازه 
کوچک با یک ترازوی ساده و یک دستگاه تلفن همراه 
می تواند از پالستیک به عنوان یک روش جدید برای 
پرداخت بر اساس وزن استفاده کند و به این ترتیب 
آن ها می توانند به جمعیت بیشتری سرویس بدهند 
اجتماعی  اثربخشی  هم  خودشان  حال  عین  در  و 
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بیشتری داشته باشند. چیز مشترکی که این جا وجود 
دارد، این است که پالستیک اجتماعی پول است؛ 
پولی که در سراسر دنیا قابل شناسایی و معامله است، 
و وقتی از آن استفاده شود، هم فقر را کاهش می دهد 
و هم محیط زیست را پاکیزه می کند. پس این فقط 
پالستیک نیست. این فقط پالستیک بازیافتی نیست، 
این پالستیک اجتماعی است؛ ماده ای که ارزشش 
توسط افرادی که با آن مواجه می شوند، چه فقیر 
باشند و چه ثروتمند، متحول شده است. آدم ها بیش 
از هشت تریلیون کیلوگرم پالستیک تولیده کرده اند 
که قسمت اعظم آن هنوز به شکل زباله روی کره 
زمین است. هشت تریلیون کیلوگرم. اگر ارزش هر 
کیلوگرم حدود 50 سنت باشد، ما داریم در مورد 
می زنیم.  حرف  دالر  تریلیون  چهار  معادل  ارزشی 
خب، ببینید به نظر من پالستیک اجتماعی برای کره 
زمین، مثل بیت کوین است، قابل دسترس برای همه 
افراد. تمامی این چرخه حیاتی توسط یک سیستم 
آن الین بانکی مدیریت و پشتیبانی می شود که کار 
انتقال پول را به صورت امن در سراسر جهان انجام 
می دهد. شما االن می توانید زباله های قابل بازیافت 
خود را در ونکوور یا برلین به ما تحویل بدهید، و 
زندگی  مانیال  زاغه های  در  که  خانواده ای  سپس 
بنا  برای ساخت  آجر  درخواست  می تواند  می کند، 
یا شارژ تلفن بدهد. یا لیسا می تواند زباله های قابل 

بازیافت را در مرکزی در پورت وپرنس تحویل ما بدهد 
تا مادرش آن طرف شهر پول این زباله ها را به صورت 
نقد یا به صورت مواد سوختی برای آشپزی دریافت 
کند. اپلیکیشن ما سیستم پاداش، تشویق، جایزه  های 
گروهی و رده بندی کاربری دارد. درواقع ما بازیافت را 
تبدیل به بازی کردیم و به یک صنعت غیررسمی، 
سرگرمی و رسمیت بخشیدیم. ما در حال حاضر در  
هاییتی و فیلیپین مشغول به فعالیت هستیم و در 
برزیل هم شرکت و تعدادی کارمند داریم. امسال 
نسبت به انجام این طرح در اتیوپی و هند متعهد 
شدیم و تاکنون صدها و صدها تن زباله قابل بازیافت 
را جمع آوری کردیم و مشغول اضافه کردن شرکا 
و مشتریان جدید به سیستممان هستیم. هر روز 
میزان زباله هایی که توسط ما جمع آوری می شود، 
باالتر می رود و امروز در نتیجه همکاری ما با شرکت 
هنکل این شرکت متعهد شده است ساالنه از 100 
میلیون کیلوگرم از این زباله ها استفاده کند و فقط 
همین کار باعث می شود 100 میلیون دالر به دست 
فقرایی برسد که در کشورهای در حال توسعه زندگی 
می کنند. اکنون همه ما می  توانیم بخشی از راه حل 
باشیم و نه آلوده کننده. به این ترتیب، شاید تمیز 
کردن اقیانوس ها بی فایده باشد. شاید. اما جلوگیری 
اقیانوس ها احتماال  به  پالستیک  زباله های  ورود  از 

غنی ترین فرصت بشریت است.
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بــه  را  زیست  شناســی  من مترجــم هســتم؛ 
ــس.  ــم و برعک ــه می کن ــات ترجم ــان ریاضی زب
مــن مدل هــای ریاضــی می نویســم، مدل هایــی 
کــه از سیســتم  معــادالت دیفرانســیل تشــکیل 
ماننــد  زیســتی ای  مکانیســم های  و  شــده 
ــد. در  ــف می کن ــلولی را توصی ــد رشــد س فراین
ــم  ــایی می کن ــدی را شناس ــر کلی ــدا عناص ابت
ــار  ــان رفت ــت زم ــا گذش ــم ب ــر می کن ــه فک ک
ــس از  ــد. پ ــت می کنن ــم را هدای ــک مکانیس ی
آن ســراغ ســاخت فرضیه  هایــی مــی روم تــا 
ــایر عناصــر  ــا س ــور ب ــن عناصــر چط ــم ای ببین
ــا محیــط اطــراف خــود مرتبــط هســتند. و  و ب
ــادالت  ــه مع ــل ب ــا را تبدی ــن فرضیه  ه ــد ای بع
را  معادالتــم  ســرانجام  و  می کنــم  ریاضــی 
ــان  ــه زب ــل را ب ــج تحلی ــم و نتای تحلیــل می کن
ــت  ــم. خصوصی ــه می کن ــی ترجم زیست شناس
اصلــی مدل ســازی های ریاضــی ایــن اســت 
کــه مــا به عنــوان مدل ســاز بــه ایــن فکــر 
ــه  ــف چگون ــئله های مختل ــه مس ــم ک نمی کنی
هســتند، بلکــه بــه ایــن موضــوع فکــر می کنیــم 
ــد.  ــل می کنن ــه عم ــائل چگون ــن مس ــه ای ک
درواقــع مــا بــه ارتبــاط میــان چیزهــای مختلف 
ــت  ــن اس ــا ممک ــن چیزه ــم. ای ــر می کنی فک
ســلول ها، حیوانــات یــا انســان  ها باشــند و 

ــا  ــه این ه ــم ک ــر می کنی ــن فک ــه ای ــالوه ب به ع
ــل  ــط  خــود در تعام ــا محی ــم و ب ــا ه چطــور ب
ــال  ــک مث ــان ی ــد برایت ــازه بدهی ــتند. اج هس
بزنــم. بــه نظــر شــما چــه وجــه اشــتراکی بیــن 
روباه  هــا و ســلول های ایمنــی بــدن وجــود 
دارد؟ خــب هــر دو درنــده هســتند، البتــه 
روباه هــا خرگــوش می خورنــد و ســلول های 
ــلول های  ــل س ــم مث ــلول  های مهاج ــی س ایمن
ــدگاه  ــا از دی ــد. ام ــکار می کنن ــرطانی را ش س
ــی  ــی معادالت ــک سیســتم توصیف ــات، ی ریاضی
مشــابه از نــوع شــکار- شــکارچی می توانــد 
اثــر متقابــل ارتبــاط روباه  هــا و خرگوش  هــا 
و هم چنیــن ســلول  های ســرطانی و ایمنــی 
علمــی،  عرصه هــای  در  کنــد.  توصیــف  را 
به طــور  شــکارچی  شــکار-  سیســتم های 
گســترده ای مــورد مطالعــه قــرار گرفته  انــد. 
ایــن سیســتم  ها ارتبــاط میــان دو گــروه را 
ــه  ــی ک ــد. در جای ــرار می دهن ــورد بررســی ق م
زندگــی و بقــای یــک گــروه بــه تغذیه کــردن از 
گــروه دیگــر وابســته اســت، ایــن سیســتم های 
مشــابه بــه مــا کمــک می کنــد تا بــه ســاختاری 
بــرای درک تعامــل میــان ســلول  های ایمنــی و 
ــی  ــی جای ــیم، یعن ــرطانی برس ــلول های س س
ــه ســلول های ســرطانی شــکار و ســلول های  ک

 ترانه تابش

یم توان �طان را خلع سالح کرد؟

ریاضی در خدمت درمان 

ایرینا کاروا زیست شناس است، اما خودش می گوید که کار اصلی اش ترجمه 
مکانیسم های زیستی به مدل های ریاضی و برعکس است تا درنهایت بتواند 
سرطان را خلع سالح کند و جان انسان ها را نجات دهد. او در یک سخنرانی 
تد می گوید که چطور ریاضی می تواند در نبرد با سرطان به کار گرفته شود.
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ــکار  ــا ش ــتند. در این ج ــکارچی هس ــی، ش ایمن
ــورده  ــرای خ ــی ب ــر راه ــد از ه ــالش می کن ت
نشــدن اســتفاده کنــد؛ از مخفــی کــردن خــود 
گرفتــه تــا بــه ســرقت بــردن غــذای شــکارچی. 
ایــن می توانــد نتایج جالبــی داشــته باشــد. 
به عنــوان مثــال بــا وجــود همــه موفقیت  هایــی 
کــه تابه حــال در زمینــه ایمن درمانــی بــه 
دســت آمــده اســت، هم چنــان بعضــی وقت هــا 
ــی محــدود اســت،  ــان خیل ــوع درم ــن ن ــر ای اث
به خصــوص وقتــی کــه نوبــت بــه درمــان 
از  اگــر  امــا  می رســد.  جامــد  تومور هــای 
ایــن موضــوع  بــه  زیست شناســی  دیــدگاه 
ــوع  ــر دو ن ــه ه ــد ک ــد می دانی ــم - الب بنگری
و  ســرطانی  ســلول های  یعنــی  ســلول ها 
ایمنی به عنــوان شــکار و شــکارچی - بــرای 
ــز  ــد گلوک ــذی مانن ــواد مغ ــه م ــدن ب ــده مان زن
ــرطانی در  ــلول های س ــر س ــد. اگ ــاج دارن احتی
ــراف  ــود در اط ــذی موج ــواد مغ ــتفاده از م اس
تومــور از ســلول  های ایمنــی جلــو بزننــد، 
ســلول  های ایمنــی از نظــر فیزیکــی دیگــر 
ــد.  ــل کنن ــود عم ــه خ ــه وظیف ــد ب نمی توانن
ایــن مــدل اســتفاده از منابــع غذایــی مشــترک 
میــان شــکار و شــکارچی همــان چیــزی اســت 
کــه مــن در تحقیقــات خــودم روی آن کار 
کــرده ام و به تازگــی آزمایش  هــا نشــان داده 
کــه بازیابــی تعــادل متابولیــک در اطــراف تومور 
ــی  ــان از این کــه ســلول  های ایمن ــی اطمین یعن
می تواننــد بــه غــذای مورد نیــاز خود دسترســی 
ــن ســلول های  ــه ای ــد ب داشــته باشــند، می توان
ــا ســلول های ســرطانی  ــارزه ب شــکارچی در مب
یــا شــکار نیــروی تــازه ای بدهــد. معنایــش ایــن 
اســت کــه اگــر بــه شــکل انتزاعــی نــگاه کنیــم، 
ــتم  ــک اکوسیس ــل ی ــرطان را مث ــم س می توانی
در نظــر بگیریــم کــه در آن جمعیــت ناهمگونــی 
ــا هــم  ــذا و فضــا ب ــرای تامیــن غ از ســلول ها ب
ــکارچی  ها  ــا ش ــد، ب ــکاری می کنن ــت و هم رقاب
- ســلول های ایمنــی - تعامــل می  کننــد و 
مهاجــرت - متاســتاز - می کننــد. همــه این هــا 

ــدن انســان اتفــاق می  افتــد. و  در اکوسیســتم ب
مــا طبــق اصــول زیست شناســی دربــاره اغلــب 
ــی  ــه یک ــم؟ این ک ــه می دانی ــتم  ها چ اکوسیس
ــای  ــراض گونه ه ــرای انق ــا ب ــن روش ه از بهتری
زیســتی ایــن نیســت کــه آن هــا را به طــور 
ــه  ــم، بلک ــرار بدهی ــدف ق ــورد ه ــتقیم م مس
ایــن اســت کــه آن هــا را در محیــط اطرافشــان 
مــورد هــدف قــرار دهیــم. بنابرایــن، بــه محــض 
ــای  ــی را در فض ــزای اصل ــم اج ــه بتوانی این ک
ــه  ــم فرضی ــم، می توانی ــخیص بدهی ــور تش توم
ــم  ــازی کنی ــناریو هایی را شبیه س ــازیم و س بس
و دســت بــه مداخله درمانــی بزنیــم و درنهایــت 
همــه این  هــا را بــه صــورت کامــال ایمــن و ارزان 
ــم  ــا می توانی ــن، م ــر ای ــالوه ب ــم. ع ــام دهی انج
اجــزای مختلــف بیمــاری را طــوری مــورد 
ــرطانی  ــلول های س ــه س ــم ک ــرار دهی ــدف ق ه
را از بیــن ببریــم، امــا بــه میزبــان بیمــاری کــه 
مــن و شــما هســتیم، آســیب خاصــی وارد 
ــن  ــات م ــه تحقیق ــدف اولی ــه ه ــود. اگرچ نش
پیشــرفت و خالقیــت تحقیقــات و کاهــش دادن 
ــال  ــه دنب ــن ب ــع م ــا درواق ــود، ام ــا ب هزینه  ه
نجــات زندگــی آدم هــا بــودم. و ایــن کاری 
ــازی  ــرد مدل س ــا کارب ــم ب ــه می خواه ــت ک اس
ریاضــی در زیست شناســی و به ویــژه در زمینــه 
ــا  پیشــرفت داروهــا انجــام بدهــم. ایــن روش ت
امــروز در حاشــیه و بی اهمیــت بــوده، امــا 
حــاال بــه کمــال رســیده اســت. حــاال چندیــن 
ــن  ــرفته و چندی ــب و پیش ــی مناس روش ریاض
یک ســری  ازجملــه  برنامه ریزی شــده،  ابــزار 
برنامه هــای رایــگان و چندیــن برنامــه قدرتمنــد 
محاســباتی در دســترس ماســت. قــدرت و 
زیبایــی مدل ســازی ریاضــی، در این جــا نهفتــه 
ــمیت دادن  ــث رس ــازی باع ــه مدل س ــت ک اس
ــم  ــر می کنی ــه فک ــود ک ــزی می ش ــه آن چی ب
ایــن  و  می ســازیم  فرضیــه  مــا  می دانیــم. 
فرضیه هــا را بــه معادلــه ترجمــه می کنیــم، 
ــه  ــت ب ــا درنهای ــم ت ــازی می کنی ــد شبیه  س بع
ایــن ســوال پاســخ دهیــم کــه در فضایــی کــه 
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فرضیه  هــای مــن درســت از آب درمی آینــد، 
ــک  ــن ی ــم؟ ای ــزی ببین ــه چی ــار دارم چ انتظ
چهارچــوب مفهومــی خیلــی ســاده اســت. همــه 
ــا ســوال  های  ــن برمی گــردد کــه م ــه ای ــز ب چی
درســت بپرســیم و ایــن ســوال ها باعــث ایجــاد 
فرصت  هــای زیــادی بــرای بررســی فرضیه هــای 
پیش بینی هــای  اگــر  می شــود.  بیولوژیکــی 
ــب  ــند، خ ــان باش ــاهداتمان یکس ــا مش ــا ب م
عالــی اســت! یعنــی مــا درســت فهمیدیــم پــس 
ــف  ــای مختل ــر در جنبه ه ــا تغیی ــم ب می توانی
ــتری  ــای بیش ــده، پیش بینی ه ــدل طراحی ش م
پیش بینی هــای  اگــر  امــا  بدهیــم.  انجــام 
ــی  ــد، یعن ــاوت باش ــاهداتمان متف ــا مش ــا ب م
ــت  ــوده اس ــتباه ب ــان اش ــی از فرضیه هایم بعض
ــدی آن  ــرد کلی ــا از عملک ــه درک م و درنتیج
ــوز کامــل نشــده اســت.  ــد بیولوژیــک هن فراین
خوش بختانــه، از آن جایــی کــه ایــن یــک مــدل 
ــرل  ــان کنت ــه فرضیه هایم ــا روی هم ــت، م اس
کامــل داریــم. بنابرایــن می توانیــم همــه آن هــا 
را تک تــک بررســی کنیــم و بفهمیــم کدام یــک 
از ایــن فرضیه هــا باعــث اختــالل می  شــود. 
ســپس بــا اســتفاده از روش  هــای عملــی و 
تئــوری می توانیــم ایــن شــکاف اطالعاتــی 
تــازه کشف شــده را پــر کنیــم. البتــه هــر 
اکوسیســتمی واقعــا پیچیــده اســت و کوشــش 
ــزای آن  ــه اج ــای هم ــف حرکت  ه ــرای توصی ب
نــه فقــط خیلــی ســخت اســت، بلکــه اطالعــات 
ــه مــا نمی  دهــد. مشــکل بعــدی  زیــادی هــم ب

ــا  ــی از فرایند ه ــون بعض ــت، چ ــدی اس زمان بن
در عــرض چنــد ثانیــه، چنــد دقیقــه، روز، 
مــاه یــا ســال اتفــاق می افتنــد و همیشــه 
امــکان جــدا کــردن از بقیــه و بررســی کــردن 
ایــن اتفاقــات بــه صــورت مجــزا وجــود نــدارد. 
ــا  ــریع ی ــدر س ــات آن ق ــا اتفاق ــی وقت ه بعض
ــه صــورت فیزیکــی  آرام می افتنــد کــه اصــال ب
ــوان  ــا به عن ــا م ــری نیســتند. ام ــل اندازه گی قاب
ریاضــی دان، ایــن قــدرت را داریــم کــه در هــر 
زمان بنــدی روی یــک اتفــاق ویــژه تمرکــز 
کنیــم و تاثیــر هــر مداخلــه ای را در هــر ابعــاد 
شبیه ســازی  می افتــد،  اتفــاق  کــه  زمانــی 

کنیــم.
البتــه یــک مدل ســاز به تنهایــی نمی توانــد 
ــا  ــکاری ب ــه هم ــد، بلک ــام ده ــن کار را انج ای
ــت،  ــه الزم اس ــن زمین ــت در ای ــک بیولوژیس ی
ــه از  ــرای ترجم ــتعداد ب ــی اس ــن کم هم چنی
زبــان هــر دو طــرف. امــا فرمول ســازی تئــوری 
یــک مشــکل باعــث بــه وجــود آمــدن چندیــن 
فرصــت مختلــف می شــود تــا بتوانیــد بــه 
ــش  ــا را آزمای ــن، فرضیه ه ــال ایم ــیوه ای کام ش
کــرده و بــرای ســناریوهای مختلــف و تداخــالت 

ــد. ــازی کنی ــی شبیه س درمان
عــالوه بــر ایــن، ایــن کار باعــث می شــود 
عــدم  و  اطالعاتــی  خأل هــای  بتوانیــد 
تشــخیص  را  موجــود  منطقــی  تطابق هــای 
ــان  ــالل تحقیقاتم ــا را در خ ــن م ــد و ای دهی
ــد چــه  ــه بای ــم ک ــا بدانی ــد ت ــی می کن راهنمای
مســیری را ادامــه دهیــم و هم چنیــن بفهمیــم 
کــه کــدام راه بــه بن بســت ختــم می شــود. بــه 
ــا  ــه م ــی ب ــازی های ریاض ــر، مدل  س ــان دیگ بی
ــم  ــخ دهی ــواالتی پاس ــه س ــد ب ــک می کن کم
کــه درواقــع ســالمت انســان  ها را تحــت تاثیــر 
قــرار می دهنــد، چــون مدل ســازی ریاضــی 
کلیــد پیشــبرد رســیدن بــه داروهــای ویــژه هــر 
ــوال  ــرح س ــه ط ــا ب ــه این ه ــت و هم ــرد اس ف
درســت و ترجمــه آن بــه یــک معادلــه صحیــح 

بازمی گــردد.
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امــروز الگوریتم هــای کامپیوتــری در حــال انجــام 
وظایفــی باورنکردنــی هســتند. بــا دقــت بــاال، در 
ابعــاد عظیــم، بــا اســتفاده از هــوش شبه انســانی. 
ــا  ــوال Al ی ــا معم ــوش کامپیوتره ــن ه ــه ای و ب
هــوش  می شــود.  گفتــه  مصنوعــی  هــوش 
مصنوعــی بــه وجــود آمــده تــا تاثیــر شــگرفی در 
زندگــی آینــده مــا داشــته باشــد. بــا ایــن وجــود 
ــه رو  ــی رو ب ــای بزرگ ــا چالش ه ــوز ب ــروزه هن ام
هســتیم. آن هــم در شناســایی و تشــخیص 
چندیــن بیمــاری خطرنــاک، ماننــد بیماری هــای 
ــار  ــزاران بیم ــال ه ــر س ــرطان. ه ــی و س عفون
جــان خــود را بــه خاطــر ســرطان کبــد یــا دهان 
ــرای  ــا ب ــن روش م ــد. بهتری ــت می دهن از دس
کمــک بــه ایــن بیمــاران شناســایی و تشــخیص 
ــروز  ــب ام ــت. خ ــن بیماری هاس ــگام ای زودهن
ــم  ــایی می کنی ــا را شناس ــن بیماری ه ــور ای چط
و آیــا هــوش مصنوعــی می توانــد کمــک کنــد؟ 
ــن  ــه ای ــه متاســفانه مشــکوک ب ــی ک در بیماران

ــدا  ــص ابت ــک متخص ــتند، پزش ــا هس بیماری ه
دســتور می دهــد تصویربرداری هــای پزشــکی 
بســیار گرانی ماننــد تصویربــرداری فلوئورســانت، 
ســی تی و ام آرآی انجــام شــوند. بعــد از گرفتــن 
ــا آن  ــری ب ــص دیگ ــک متخص ــا، پزش تصویره
تصاویــر بیمــاری را تشــخیص می دهــد و بــا 
و می بینیــد کــه  بیمــار صحبــت می کنــد. 
ایــن فراینــدی بســیار هزینه بــر اســت. هــم 
ــه  ــم ب ــاز دارد و ه ــص نی ــکان متخص ــه پزش ب
تصویربــرداری  گران قیمــت  فناوری هــای 
ــعه  ــال توس ــورهای در ح ــرای کش ــکی و ب پزش
کاربــردی تلقــی نمی شــود. البتــه بــرای بســیاری 
ــت.  ــور اس ــز همین ط ــی نی ــورهای صنعت از کش
ــا هــوش مصنوعــی  می توانیــم ایــن مشــکل را ب
حــل کنیــم؟ امــروز، اگــر می خواســتم بــا 
ــن  ــنتی ای ــی س ــوش مصنوع ــای ه معماری ه
مشــکل را حــل کنــم، 10هــزار، تکــرار می کنــم 
الزم بــود اول چیــزی در حــدود 10هــزار از 

 ملیکا حسینی

ری را آسان �ت یم کند؟ چطور هوش مصنویع تشخیص ب�ی

ارزان با کارایی باال

الگوریتم های هوش مصنوعی امروزی به ده ها هزار تصویر پزشکی گران نیاز دارند 
تا بیماری بیمار را تشخیص دهند. چه می شد اگر می توانستیم میزان اطالعات الزم 

برای آموزش یک هوش مصنوعی را به طور چشمگیری کاهش دهیم، تشخیص 
بیماری را کم هزینه تر و موثرتر کنیم؟ دکتر پراتیک شاه روی سیستمی به همین 

منظور کار می کند. با استفاده از یک روش نامعمول هوش مصنوعی، الگوریتم کارایی 
را توسعه داده و می تواند حتی با تصاویر گرفته شده با گوشی پزشکان تشخیص را 
انجام دهد. ببینید چطور این روش تحلیل اطالعات پزشکی می تواند به شناسایی 
زودهنگام بیماری های خطرناک منجر شود و تشخیص به وسیله هوش مصنوعی 

را به سیستم های مراقبت های پزشکی بیشتری در سراسر دنیا ارائه دهد.
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ــوند.  ــه ش ــران گرفت ــیار گ ــای بس ــن تصویره ای
پــس از آن پیــش یــک متخصــص می رفتــم 
ــد و  ــل کن ــن تحلی ــرای م ــر را ب ــا آن تصاوی ت
ــتم  ــات می توانس ــن دو اطالع ــتفاده از ای ــا اس ب
یــک شــبکه عصبــی عمیــق اســتاندارد یــا یــک 
شــبکه یادگیــری عمیــق بســازم کــه تشــخیص 
را بــرای بیمــاران انجــام دهــد. مشــابه روش 
ــم  ــنتی ه ــی س ــوش مصنوع ــای ه اول، روش ه
ــزان  ــد. می ــج می برن ــابهی رن ــکالت مش از مش
و  متخصــص  پزشــکان  اطالعــات،  زیــادی 
ــرداری تخصصــی پزشــکی.  فناوری هــای تصویرب
هــوش  معماری هــای  می توانیــم  آیــا  خــب 
مصنوعــی مقیاس پذیرتــر، موثرتــر و باارزش تــری 
ایجــاد کنیــم کــه ایــن مشــکالت بســیار مهــم 
ــل  ــتند، ح ــا هس ــش روی م ــروز پی ــه ام را ک
کننــد؟ ایــن دقیقــا کاری اســت کــه گــروه مــن 
ــد.  ــام می دهن ــانه MIT انج ــگاه رس در آزمایش
ــاری  ــی از معم ــف نامعمول ــای مختل ــا گونه ه م
ــا بعضــی  ــم ت ــراع کرده ای ــی اخت ــوش مصنوع ه
ــش رو در  ــروزی پی ــای ام ــن چالش ه از مهم تری
ــی  ــای بالین ــکی و آزمایش ه ــرداری پزش تصویرب

ــم.  را حــل کنی
ــردم،  ــرح ک ــما مط ــا ش ــروز ب ــه ام ــی ک در مثال
ــداد  ــش تع ــدف اول، کاه ــتیم. ه ــدف داش دو ه
تصاویــر مــورد نیــاز بــرای الگوریتم هــای هــوش 
جاه طلب تــر   - دوم  هــدف  بــود.  مصنوعــی 
شــدیم - می خواســتیم اســتفاده از فناوری هــای 
گــران تصویربــرداری پزشــکی را هــم بــرای 
بررســی بیمــاران کاهــش دهیــم. خــب، چطــور 
ــه  ــان ب ــدف اولم ــرای ه ــم؟ ب ــن کار را کردی ای
جــای شــروع بــا ده هــا هــزار تصویــر گران قیمــت 
ــا  ــنتی، ب ــی س ــوش مصنوع ــل ه ــکی مث پزش
ــن  ــم. از ای ــروع کردی ــکی ش ــر پزش ــک تصوی ی
تصویــر، مــن و گروهــم روشــی هوشــمندانه 
بــرای اســتخراج میلیاردهــا بســته اطالعــات پیدا 
کردیــم. ایــن بســته های اطالعــات شــامل رنــگ، 
پیکســل، هندســه و ترجمــه بیمــاری روی تصویر 
پزشــکی بــود. بــه بیانــی، مــا یــک عکــس را بــه 

ــل  ــی تبدی ــی آموزش ــه اطالعات ــا نقط میلیارده
ــزان  ــی می ــل توجه ــور قاب ــه ط ــه ب ــم ک کردی
اطالعــات الزم بــرای آمــوزش را کاهــش داد. 
ــرای کاهــش اســتفاده  ــرای هــدف دوممــان، ب ب
گران قیمــت  تصویربــرداری  فناوری هــای  از 
ــک  ــا ی ــا ب ــاران، م ــی بیم ــرای بررس ــکی ب پزش
عکــس اســتاندارد بــا نــور ســفید شــروع کردیــم 
کــه بــا یــک دوربیــن DSLR یــا دوربیــن گوشــی 
از بیمــار گرفتــه شــده بــود. بعــد، آن میلیاردهــا 
بســته اطالعاتــی را یادتــان هســت؟ مــا آن هــا را 
ــم  ــن عکــس انداختی ــر پزشــکی روی ای از تصوی
ــه آن تصویــر مرکــب  ــا چیــزی بســازیم کــه ب ت
می گوییــم. در عیــن نابــاوری فقــط بــه 50 
عکــس، تکــرار می کنــم فقــط 50 عــدد، از 
ایــن عکس هــای ترکیبــی را بــرای آمــوزش 
الگوریتممــان بــرای بازدهــی بــاال نیــاز داشــتیم. 
بــرای خالصــه کــردن روشــمان بــه جــای 
ــی  ــکی خیل ــس پزش ــزار عک ــتفاده از 10 ه اس
هــوش  الگوریتــم  می توانیــم  حــاال  گــران 
مصنوعــی را به روشــی نامعمــول آمــوزش دهیم، 
بــا اســتفاده از فقــط 50 عکــس روزولوشــن بــاال 
امــا اســتاندارد کــه بــا دوربیــن DSLR و گوشــی 
موبایــل گرفتــه شــده اســت و تشــخیص را انجام 
ــد  ــا می توان ــر این کــه، الگوریتــم م دهیــم. مهم ت
در آینــده و حتــی حــاال، عکس هــای بســیار 
ســاده نــور ســفید را از بیمــار بپذیــرد بــه جــای 

ــکی.  ــرداری پزش ــران تصویرب ــای گ فناوری ه
ــه  ــال ورود ب ــه در ح ــاورم ک ــن ب ــر ای ــن ب م
دورانــی هســتیم کــه هــوش مصنوعــی تاثیــری 
باورنکردنــی بــر آینــده خواهــد گذاشــت و 
ــه  ــردن ب ــر ک ــار فک ــم در کن ــر می کن ــن فک م
هــوش مصنوعــی ســنتی کــه اطالعــات زیــادی 
ــن  ــی دارد، هم چنی ــی کم ــا کارای ــد ام می خواه
مصنوعــی  هــوش  معماری هــای  بــه  بایــد 
ــزان  ــد می ــه می توانن ــم ک ــر کنی ــول فک نامعم
ــن  ــد و بعضــی از مهم تری اطالعــات کمــی بگیرن
مشــکالت امــروزی پیــش روی مــا را حــل کنند، 
ــتی. ــای بهداش ــه مراقبت ه ــا در زمین مخصوص
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انتخاب های مغزیِ مغذی

بخور اجتناب
کن

آنتی اکسیدان ها 
)ویتامین آ، ث، ای(

ویتامین ب

ویتامین دی

کولین

توت ها مرکبات

هویج

اسید چرب 
امگا 3

سبزیجات 
برگ سبز تیره

نخودفرنگی و 
حبوبات

گوشت سویا

ماهی سالمون 
و ساردین

نیکوتین

مواد 
روان گردان

روغن جگر 
ماهی

نور مالیم 
خورشید

تخم مرغ ماهیمرغ و ماکیانماءالشعیر

خانواده کلم ها دانه های روغنی 
و آجیل ها

سبوس گندم و 
روغن سبوس

سال ها تحقیق و بررسی برای یافتن مکمل هایی که کارایی مغز را افزایش دهد، تنها یک نتیجه 
اثبات شده داشته است و آن هم این که هیچ روش جادویی برای تقویت مغز، باهوش ماندن و 
جلوگیری از زوال عقل وجود ندارد! اما نگران نباشید. محققان می گویند برای باز کردن این 
گره فقط کافی است روش تغذیه و سبک زندگی تان را تغییر دهید تا مغزتان را برای سال ها 

سالم نگه دارید.
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نز
ط

یکی از لطیفه هایی را که از دوران مدرسه رفتن 
یادم می آید، برایتان تعریف می کنم. »یه روز از 
به  می گه  شدی؟  معلم  چرا  می پرسن  معلم  یه 
سه دلیل؛ تیر، مرداد و شهریور.« البته این لطیفه 
به منظور حمایت از حقوق معلم ها طراحی شده 
بود و اشاره به این داشت که معلم ها دل خوشی 
و  لحن  اما  ندارند،  سه  ماه  تعطیلی  دیگری جز 
بیان و پرداختش آن قدرها هم خوب نبود. هرچند 
معلم شدن می تواند دالیل متعددی داشته باشد، 
اما گاهی اوقات دانش آموز شدن نمی تواند دالیل 
خیلی بیشتری از آن سه دلیل داشته باشد. حاال 
را  دانش آموزها  و  معلم ها  اصال  این طور شد،  که 
بی خیال می شوم و در این مطلب به بررسی سه  

ماه تعطیلی دانشجوها می پردازم.

تیر
مرور خاطرات همواره دو تا خصوصیت دارد؛ یکی 
تسکین و یکی رنج. وقتی آدم می خواهد خاطره ای 
با  است  قرار  که  نمی داند  قبل  از  کند،  مرور  را 
مرورش تسکین بیابد یا رنج بکشد. اما گاهی اوقات 
تسکین آن قدر الزم و حیاتی است که به ریسکش 
می ارزد. دانشجویان طی سال تحصیلی عالوه بر 
درس خواندن، دچار مسائل عاطفی نیز می شوند. 
این مسائل عاطفی در دل و ذهن به میمنت و 
مبارکی به بادا بادا مبارک بادا می انجامد و در عمل 
فقط در حد یک نظریه باقی می ماند و می شود از 
آن چیزها که مثل خوره روح را می خورد. تیرماه 
فرصت مناسبی برای دانشجویان است که به مرور 
خاطراتشان بپردازند. مسئولیت میزان تسکین و 

رنجش با خودشان. از من گفتن بود.

مرداد
دانشجویانی که در تیرماه نتوانسته اند به تسکین برسند، 
سعی  و  می افزایند  تالششان  میزان  به  مردادماه  در 
می کنند برای متقاعد کردن خانواده شان تمام کوشش  
خود را بکنند. مراحل این کوشش به شرحی که در 
پی می آید، توسط دانشجوی موردنظر اجرا می شود. 
چند روز بی اشتهایی و بی حوصلگی به منظور جلب 
توجه افراد خانواده. تالش ویژه برای جلب توجه مادر 
خانواده و ورود وی به بحث )بابت استفاده از اصطالحات 
مدیریتی از قبیل ورود کردن به بحث پوزش می خواهم. 
گاهی برای رسیدن به هدف الزم است(. مرحله  آخر هم 
صحبت کردن مادر خانواده با پدر خانواده و یادآوری 
این  موضوع که وقتی تو به خواستگاری ام آمدی، هیچی 

نبودی و فرق چندانی با پسرمان نداشتی. 
مبارک است. رفتن به خواستگاری تصویب شد.

شهریور
شهریور. آه از شهریور. شهریور ماه خواستگاری رفتن 
است. ماه رفتن خانواده  دانشجوی پسر به خانه  دانشجوی 
دختر. ماه نه شنیدن. ماهی که با صحبت هایی که در 
خانواده   نه تنها  می شود،  مطرح  خواستگاری  جلسه  
دختر با ازدواج این دو پرنده  عاشق مخالفت می کنند، 
که حتی خود پرنده خانم هم نظرش عوض می شود و از 
ازدواج با کسی که قول و قرارهایش را فراموش نکرده، 
انصراف می دهد. اما قضیه به همین جا ختم نمی شود. 
در مرحله  سوم خانواده  پسرک هم انصرافشان را اعالم 
می کنند. و در مرحله  چهارم خود آقاپسر مذکور هم 
از این پروژه پشیمان می شود. این بود چهار مرحله  
شهریورماه. شایه به خاطر همین است که شهریور و 

تمام ماه های دیگر چهار هفته دارند.

ریس سه ماه تعطییل دانشجوها �ب

شهریور چهار هفته دارد
 مهدی استاداحمد
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     کد پستی 10 رقمی:                                                                                                     
     تلفن ثابت:                                                                                                                   
     تلفن همراه:                                                                                                                  

ــت  ــک مل ــاب: 5000200025 بان ــماره حس ــه ش ــتراک را ب ــغ اش مبل
»شــعبه حــج و زیــارت« بــا نــام بنیــاد ملــی نخبــگان واریــز و فیــش 
واریــزی و شــماره پیگیــری را بــه شــماره تلفــن: 88608645 یــا پســت 

ــد. الکترونیکــی: Email: Saramad@bmn.ir ارســال نمایی



برگه اشتراک ماهنامه سرآمد

ماهنامه خبری، علمی، آموزشی
تحلیلی بنیاد ملی نخبگان

s a r a m a d
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هزینه اشتراک 6 شماره:
 برای ارسال به تهران:........................................... 530.000 ریال

 برای ارسال به سایر شهرستان ها:................... 530.000 ریال

هزینه اشتراک 12 شماره:
 برای ارسال به تهران:........................................... 890.000 ریال

 برای ارسال به سایر شهرستان ها:.................... 920.000 ریال

دانشــجویان، معلمیــن، اســاتید، دانش آمــوزان و پژوهشــگران بــا ارائــه تصویــر کارت 
ــوند.  ــد ش ــف 50% بهره من ــد  از تخفی ــجویی می توانن ــماره دانش ــا ش ــایی ی شناس
ــی از  ــد و در یک ــاط دارن ــگان ارتب ــی نخب ــاد مل ــا بنی ــو ب ــر نح ــه ه ــه ب ــانی ک کس
رده هــای نخبــه یــا اســتعداد برتــر قــرار می گیرنــد، یــا در جشــنواره ها و  المپیادهــا 

ــد. ــتفاده کنن ــف 50% اس ــد از تخفی ــده اند، می توانن ــه ش دارای رتب

این تخفیف فقط شامل نشریه می شود و از هزینه ارسال پستی کسر نمی شود.



 ماهنامه خبری، علمی/ آموزشی، تحلیلی
بنیاد ملی نخبگان

s a r a m a d

گفت وگو با محمد نصری
 هم بنیان گذار آریا مدتور 

گردشگری سالمت را می توان یکی از سودآورترین صنعت های جهان به حساب آورد که 
به راحتی می تواند درآمدی معادل اقتصاد نفتی را به کشور وارد کند. در این صنعت نوپا در 

کشور، فعاالن متعددی حضور دارند که در این بین، استارت آپ آریا مدتور را می توان یکی از 
شاخص ترین شرکت های این حوزه به حساب آورد. محمد نصری، مدیرعامل این کسب وکار 
فعال در حوزه گرردشگری سالمت است. او کارشناس مهندسی صنایع و کارشناس ارشد 
مدیریت اجرایی است. نصری می گوید از شروع به کار این استارت آپ حدود یک سال و 

نیم می گذرد اما موفقیت هایی که به دست آمده فراتر از انتظار بوده و آن ها در حال حاضر 
با نسخه های انگلیسی، عربی، روسی، فارسی دری و آذری که در سایت خود دارند در 

حال جذب توریست های سالمت از چهارگوشه دنیا هستند. توریست هایی که به گفته او 
می توانند صنعت سالمت کشور و به طور کلی اقتصاد غیرنفتی کشور را متحول کنند.

صفحه 80
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