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بالکچی�
شش استارتآپ
که یمتوانند ج�ان را
تغی� کنند
دستخوش ی

کسبوکار دیجیتال
و زنجیره امن بلوکها

معصومه خضری

فضای استارتآپی در ایران روزبهروز در حال گسترش
است و افراد با ایدههای نو به میدان میآیند و در بازار
کار خود را محک میزنند .فضایی پویا و امیدوارکننده که
خبر از روزهای خوب پیش رو میدهد .یکی از نیازهایی
که در این فضا شناسایی شده ،نیاز افراد به ترجمه متون
به زبانهای مختلف است .در این میان سهولت دسترسی،
کیفیت و قیمت نیز نقشی اساسی ایفا میکنند .استارتآپ
ترجمیک با تکیه بر همین نیاز توانسته مسیر رشد خود
را بهسرعت طی کند و به مرجعی قابل اعتماد تبدیل
شود .محمد صابری و امیر بیدختی که بنیانگذاران
سایت ترجمیک هستند ،از روزهایی که بر آنها گذشته،
خوشیها و مصائب کار استارتآپ و نیازهایی که میتواند
راه را برای پیشرفت آنها هموار کند ،میگویند.

مترجم :عماد عزتی

مهم نیست چه چیزی درباره بالکچینها و ارزهای
دیجیتالی میدانید ،مهم این است که این دو مورد
حقایقی انکارنشدنی هستند .فناوری بالکچین
راهکارهای تازهای را برای نقل و انتقال ارزهای مجازی
ایجاد کرده که بسیار گسترده و بزرگ است.
براساس پیشبینیهای انجامشده ،صنعت استارتآپی
مبتنی بر بالکچین رشد بسیار گستردهای در
چند سال آینده خواهد داشت که این صنعت را
به گردش مالی  60میلیارد دالری میرساند .این
در حالی است که تنها چهار سال پیش گردش
مالی این صنعت  300میلیون دالر بوده است.
به همین دلیل است که میبینیم طی دو سال اخر
تمامی آمارها حکایت از رشد قابل توجه سرمایهگذاری
در استارتآپهای مبتنی بر بالکچین دارند و نشان
میدهند در سال  2018میالدی میزان سرمایهگذاری
در این بخش  1/3میلیارد دالر افزایش یافته است.
کارشناسان بر این باورند که رشد قابل توجه گردش مالی
موجود در این بخش باعث شده تا نظر سرمایهگذاران
برای حضور در این بازار جلب شود و برای دستیابی به
سهم باالتر از این کیک خوشمزه تشویق شوند و سریعتر
بخواهند جایگاه باالتری را در آن به خود اختصاص دهند.
اما آیا تا به حال از خودتان سوال کردهاید که
سرمایهگذاری در کدام یک از بخشهای مربوط به این
بازار میتواند سریعتر و مطمئنتر شما را به قله برساند؟
این سوال در حالی مطرح میشود که هنوز بسیاری
معتقدند فناوری بیتکوین تنها گزینه موجود برای
سرمایهگذاری در دنیای بدون انتهای بالکچینهاست.
دانشبنیان

خالصهای از مراحل به وجود آمدن استارتآپ
ترجمیک میگویید؟ ایده شکلگیری آن از کجا آمد؟
صابری :ما از سال  95شروع به کار کردیم و اولین سفارش ترجمه
را آذر  95گرفتیم .تا قبل از این ایدههای مختلفی در ذهنمان
پرورش میدادیم و تحقیقات میدانی و امکانسنجیهای الزم را
برای هر کدام پیادهسازی میکردیم تا نهایتا به نقطهای رسیدیم
که بهترین انتخاب پیش رو همین ترجیک بود .قبل از راهاندازی
ترجمیک ،من و آقای بیدختی با هم همکار بودیم و باب آشنایی
ما از آنجا شکل گرفته بود و بعد رفتهرفته تعاملمان بیشتر شد
بیدختی :من دانشجوی دانشگاه شریف بودم .عالوه بر برق صنایع
هم خواندهام .فضای محیط این رشته بهشدت به سمت کارآفرینی
و راهاندازی استارتآپ منعطف بود و ناخودآگاه ذهنمان به این
زمینه گرایش پیدا میکرد .تا قبل از اینکه ترجمیک راهاندازی
شود ،پنج بار تالش کرده بودم تا استارتآپهای دیگری
راهاندازی کنم که هرکدام به دالیلی پیش نرفت تا اینکه با
آقای صابری آشنا شدم و فهمیدم دغدغههای مشترکی داریم
و با توجه به تواناییهای منحصربهفردی که هر کداممان داریم،
امکان همکاری در این زمینه کامال برقرار است.
فعالیت ترجمیک در چه حوزهای است و با چه
دانشبنیان
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بطحا�
گفتوگو ب� سیدحممد
ی
وز� آموزش و پ�ورش
ی

مدرسهشيشهاي
سيدعلي ميرفتاح

مفهوم دهکده جهانی ،گستردگی استفاده از وسایل
ارتباط جمعی و باالخص فراگير شدن گوشیهای
هوشمند ،جهان را وارد فاز تازهای کرده است.
موقعيت تازهای که در آن الگوهای سنتی دیگر جوابگو
نيستند و در همه زمينهها الزم است ضمن نگاه به
گذشته و هویت ملی ،الگوهای نوینی ایجاد کرد .یکی
از مهمترین حوزهها که نيازمند طراحی الگوهای
متناسب با دنيای امروز است ،مسئله آموزش است.
نظام آموزش و پرورش در ایران مضاف بر اینکه طی
این سالها با معضالتی دست به گریبان بوده ،حال خود
را در برابر دنيای نویی میبيند که آموزشهای نوین
را طلب میکند؛ دنيایی که در آن آموزش خالقيت و
نوآوری به کودکان ،نه یک مسئله تجملی و حاشيهای،
بلکه ضرورت و اصل است .وزارت آموزش و پرورش که
در راس آن سيدمحمد بطحایی قرار دارد ،در یک سال
و اندی که از ابتدای دولت دوازدهم میگذرد با به زیر
سوال بردن مسئله کنکور ،آزمونهای ورودی و مشق
شب ،یکی از خبرسازترین و پرکارترین وزارتخانهها
بوده است .وزیر آموزش و پرورش در گفتوگوی پيش
رو ضمن برشمردن ضعفها و کاستیها ،از برنامههایی
میگوید که برای سيستم نوین آموزش طراحی
شدهاند؛ برنامههایی که اثرات آن را در صورت تداوم در
بلندمدت خواهيم دید .او در این ميان مهمترین عامل
پيشرفت را نه حمایت سه قوه ،بلکه مطالبه عمومی
جامعه میداند و معتقد است چنانچه این برنامهها به
مطالبه مردم تبدیل شود ،بدون کمک هيچ نهادی شاهد
پيشرفت و اثرگذاری آنها در جامعه خواهيم بود.

امام خميني(ره) در سال  42گفتند یاران من
کسانی هستند که االن در گهوارهاند .ایشان در
ذهنشان پروسهای  16 ،15ساله را در نظر گرفتند
که بچههاي مردم تربيت شوند و در نظام آموزشي
پرورش یابند و بالنده شوند .در عمل هم این اتفاق
افتاد .ما دیدیم که بيشترین یاران و سربازان امام از
این گروه سني بودند .اما به نظر میرسد که ما بعد
از انقالب خيلی به این موضوع و به نقش آموزش
و پرورش در تربيت نيروها توجه نکردیم و به نظام
آموزشي آنچنان که شایسته است بها ندادیم .برای
شروع مصاحبه میخواهم از شما به عنوان وزیر
دانشبنیان
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مدرسه شیشهای /سیدعلی میرفتا 
ام�رضا فر ن
اها�
گفتوگو ب� ی
در�ره استارتآپ نوالتک
ب

مد� اجر یا�
در گفتوگو ب� ی
«بید�گ» ب�ریس شد
استارتآپ
ب

استارتآپی با
خدماتی جهانی

چرا حذف بیمه
قرارداد دل
اکوسیستماستارتآپی
را شاد کرد؟

آزاده خیرآبادی
نوالتک استارتآپی است که علیرغم تمام محدودیتهایی
که در ایران وجود دارد ،قصد دارد مرزهای تکنولوژی
را جابهجا کند .امیررضا فراهانی و علیرضا خنشان این
استارتآپ را در سال  96بنیانگذاری کردهاند و در حال
حاضر یک تیم چهار نفره هستند .امیررضا و علیرضا هر
دو متولد  70در شهر تهران هستند .امیررضا لیسانس خود
را در رشته ریاضیات و علوم کامپیوتر از دانشگاه امیرکبیر
گرفته است و علیرضا لیسانس نرمافزار دارد و هر دو در دوره
کارشناسی ارشد در رشته نرمافزار همدانشگاهی بودند و در
دانشگاه علم و صنعت تحصیل کردهاند .با امیررضا هم صحبت
شدیم تا بیشتر از داستان استارتآپشان باخبر شویم.

زهراطالبنژاد
چندیقبلبودکهسورناستاری،معاونعلمیوفناوری
ریاستجمهوری،ازیکخبرخوشاستارتآپیرونمایی
کردوگفت«:ازاینپس،استارتآپهاصرفاملزمبه
بیمهکردنکارکنانخودهستندوبرایقراردادهای
خودالزامیبهپرداختحقبیمهندارند.ایناقدامدر
توافقباسازمانتامیناجتماعیصورتگرفتهاست.
درواقع،اینروندازسهماهگذشتهاجراییشدهاست
وبراساسآناستارتآپهایدارایگواهیازبنیاد
نخبگانصرفاملزمبهبیمهکردنکارکنانخودشدهاند
وبرایقراردادهایخودالزامیبهبیمهندارند».
اینخبررامیتوانیکیازمهمتریناتفاقات
استارتآپیسال97دانستکهموجیازواکنشهای
مختلفرادراکوسیستماستارتآپیبههمراه
داشت.حسینحسینیتبار،مدیراجراییاستارتآپ
توگوبادانشبنیانبهآثار
بیدبرگ،استدرگف 
اینتصمیممهماستارتآپیپرداختهاست.
او32ساله،کارشناسارشدمدیریتریسک،ایمنی
صنعتیاستکهمدیریتاجراییبیدبرگرابرعهده
دارد.ایناستارتآپدرزمینهمشاورهبیمه،مالیاتو
امورحقوقیوارائهمشاورهبیمهقراردادهابهشرکتهای
مختلففعالیتدارد.بهقولخودش،ایناستارتآپاز
شرکتهایپیمانکارحقیقیتکنفرهگرفتهتاباسازمانهای
دولتیودرپروژههایسدسازی،همکاریوحضوردارد.
ایناستارتآپازآبان93استارتخوردهاستویکتیم
هفتنفرهبهطورمستقیموغیرمستقیمبا70تا80نفربه
صورتپیمانکاریدرآنمشغولبهفعالیتهستند.دراین
توگوحسینیتباربهجزئیاتخدماتارائهشدهازسوی
گف 
ایناستارتآپودرادامهبهبحثمهملغوبیمهقراردادهای
استارتآپهاپرداختهاستکهدرادامهمیخوانید.

از نوالتک بیشتر بگویید .در این استارتآپ که به
قول خودتان جزو استارتآپهای  cutting edgeاست،
چه خدماتی ارائه میدهید؟
خدمت اصلی نوالتک ارائه خدمات پیشبینی در بازارهای
مالی و بورس است .البته این سیستم قابلیت توسعه را در
هر حوزهای که نیازمند پیشبینی باشد دارد؛ از پیشبینی
رفتار مشتری تا آب و هوا .خدمتی که در حال حاضر ارائه
میکنیم به صورت  B2Bاست و مخاطبان اصلی ما شامل
کارگزاریها ،شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری و هر
شرکتی که میخواهد در حوزه مالی تجارت و تراکنش داشته
باشد ،میشوند .شرکتها با ما وارد مذاکره میشوند و نیازهای
خود را مطرح میکنند و ما طبق نیازهای آنها که میتواند
تحلیل رفتار مشتری ،سرمایهگذاری یا ارزیابی تغییرات بازار و
غیره باشد ،خدمات پیشبینی ارائه میدهیم .به عبارت بهتر
ما متناسب با نیازهای مشتریان در بازاری که در آن فعال
هستند ،نیازسنجی میکنیم و فاکتورهای تاثیرگذار در آن
بازار را شناسایی میکنیم .پس از آن روی این فاکتورها هوش
مصنوعی اعمال میکنیم و تحلیل بیگ دیتا انجام میدهیم
و خروجی که به مشتری ارائه میدهیم ،متناسب با بیزینسی
است که انجام میدهد که مشتری میتواند با استفاده از این
خروجی و دیدگاههای مالی که دارد در بازار بیزینس انجام
دانشبنیان
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اول دفتر

در ب�ب مز یا� و معایب فضای جمازی

فرهنگسازي به نفع ايرانساخت
پرویز کرمی

جامعــه امــروز از جهــات بســیاری متفــاوت اســت از جامعه
گذشــته .ســرعت تغییــر چنــان زیــاد اســت کــه نهتنهــا
مــا را از ســدههای قبــل متمایــز ســاخته بلکــه از دهههــا
قبــل و حتــی ســالهای قبــل هــم فاصلــه گرفتهایــم.
همیــن دسترســی حیــرتآور مــردم بــه اطالعــات و اخبــار
باعــث شــده اســت کــه نسبتشــان بــا حاکمیــت تغییــر
کنــد و حضورشــان در عرصــه اجتماعــی تاثیرگذارتــر و
چشــمگیرتر باشــد .خصوصــا بــراي فرهنگســازي ،امــروز
ابــزار و ادواتــي داريــم كــه كار را آســان ميكنــد و شــرايط
مناســبي فراهــم مـيآورد .فرهنگســازي بــه يــك اعتبــار
چيــزي نيســت جــز تــاش آگاهانــه و هدفمنــد بــراي
تغييــر چارچوبهــاي تصميمســازي.
شــبکههای مجــازی و دسترســی ســریع و ارزان مــردم بــه
اینترنــت و ماهــواره ،البتــه کــه خالــی از خطــر و آســیب
نیســت ،معذلــک مــردم بــا بهرهگیــری از امکانــات جدیــد
و تکنولوژیهــای ارتباطــی توانســتهاند در عرصههــای
سیاســی و اجتماعــی مشــارکتی فعاالنــه داشــته باشــند و
مطالبــات خــود را مســتمرا پیگیــری کننــد .این مشــارکت
مســتمر و فعاالنــه روی نهادهــای حاکمیتــی نیــز تاثیــر
مثبــت گذاشــته و انگیــزه و انــرژی آنهــا را بــرای پیگیری
موضوعــات دوچنــدان کــرده اســت .بــا کمک همیــن دنیای
مجــازی میشــود گفتمانســازی کــرد ،اقشــار مختلــف را
بــه میــدان آورد و صــدای مســئوالن را بــه مــردم رســاند.
در آزمونهــای سیاســی و اجتماعــی ،در ایــن ســالهای
اخیــر ،کاربــران دنیــای مجــازی ،ســر جمــع ،ســربلند
بیــرون آمدنــد و پروژههــای مهمــی را پیــش بردنــد و بــه
نتیجــه رســاندند .ایــن تــوان فوقالعــاده اگــر بــه دیگــر
عرصههــای زندگــی راه یابــد ،میتوانــد راه مــا را بــرای
رســیدن بــه اهــداف عالیــه کشــور کوتــاه کنــد .مثــا اگــر
بتوانیــم در عرصههــای اقتصــادی و علمــی گفتمانســازی
کنیــم ،میتوانیــم بــا ســرعت و ســهولت بیشــتری موانــع
را از ســر راه برداریــم و مشــارکت عمومــی را بــه باالتریــن

میــزان خــود برســانیم .بــه شــکل ســنتی ســخت ،بعضــی
جاهــا نشــدنی و در خیلــی از مواقــع هزینهبــر اســت
کــه اقشــار مختلــف مــردم را گــرد هــم جمــع آوریــم و
ضــرورت رو آوردن بــه اقتصــاد دانشبنیــان را تبییــن و
توجیــه کنیــم .مثــال دســت بــه نقــدش همیــن تبلیــغ
و ترویــج «ایرانســاخت» اســت .اگــر بخواهیــم از راه و
روش تبلیغــات ســنتی اســتفاده کنیــم ،ســالها طــول
میکشــد تــا نــه عامــه مــردم ،بلکــه نخبــگان را بــه ایــن
امــر مهــم فــرا بخوانیــم .امــا اگــر بتوانیــم ایــن بحــث را به
کمــک مــردم وارد رســانههای مجــازی کنیــم ،ره صد ســاله
را یــک شــبه خواهیــم پیمــود و گفتمــان ایرانســاخت
را فراگیــر خواهیــم کــرد .نهتنهــا ایــن ایرانســاخت
میتوانــد تبدیــل بــه گفتمــان شــود ،بلکــه میتوانــد
تبدیــل بــه مطالبــه عمومــی و ملــی شــود و توســط اقشــار
مختلــف ،در ســطوح مختلــف پــی گرفتــه شــود .یــک پله
از ایــن باالتــر ،میتوانــد بــه گفتوگوهــای جوانــان راه
یابــد و زمینههــای مشــارکت دانشآمــوزان و دانشــجویان
را در ایرانســاخت فراهــم آورد .همانطــوری کــه جلوتــر
گفتــم بیتردیــد دنیــای مجــازی خالــی از خطــر و آســیب
نیســت .امــا محســنات و ظرفیتهــای فوقالعــاده ایــن
دنیــا بــه قــدری زیــاد اســت کــه نمیتوانیــم و نبایــد
بــه آن بیاعتنایــی کنیــم ،بلکــه برعکــس بایــد در آن
حضــوری فعاالنــه داشــته باشــیم و آن را در راه اهــداف و
آرمانهــای جامعــه اســامیمان بــه خدمــت بگیریــم.
در پايــان بــا عنايــت بــه مفهــوم ايرانســاخت اصــول
و مراحــل فرهنگســازي را يــادآور ميشــود و اميــدوارم
مخاطبــان نشــريه روي آن تامــل كننــد و در نوشــتهها و
كارهــاي خــود پــي بگيرنــد.
الف -توليد محتواي خوب و مناسب
ب -سياســتگذاري تبليغــي و ترويجــي و اســتفاده از زبــان
هنــر و رســانه
ج -اعتمادسازي و جلب نظر مخاطب
دانشبنیان
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خ
سنان ت
دک� ن
سور� ستاری در
مرامس افتتاحیه مرکز نوآوری
ش�ری ش�رداری ش
م�د

تحولی فرهنگی در
حال وقوع است
در حــوزه آمــوزش اتفــاق بزرگــی در حــال وقــوع اســت.
آمــوزش در آینــده ،بســترهایی را کــه در حــال حاضــر
دارد ،نخواهــد داشــت .اینکــه مــا یــک دوره دبســتان
و دبیرســتان داشــته باشــیم و بعــد هــم در دانشــگاه
دورههــای کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و دکتــرا را
بگذرانیــم و پــس از آن هــم علمآمــوزی رهــا شــود و
هرکــس در جامعــه کارهــای دیگــری انجــام دهــد .مفهوم
آمــوزش در آینــده ،آمــوزش تــا لحظــه مــرگ اســت و
پلتفــرم ایــن آمــوزش در آینــده شــهرها هســتند .شــهرها
در ســالهای آینــده نقــاط خیلــی مهمــی خواهنــد شــد
چــون بســتر اصلــی آموزشــند.
شــهر هوشــمند و شــهر نــوآور ،یعنــی شــهری کــه هــر
روز شــهروندان چیــزی در آن شــهر یــاد بگیرنــد .نمونــه
کوچکــی از آن شــهر را در حــال حاضــر هــم میبینیــم؛
افــراد مســنی کــه در خانوادههــا داریــم و هــر روز کــه
از خــواب بلنــد میشــوند ،یــک اپلیکیشــن جدیــد
میبیننــد .چــرا ایــن افــراد بــا اپهــا کار میکننــد؟
بــرای نیازهــای عــادی روزمــره :تاکســی میگیرنــد،
دانشبنیان
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خریــد میکننــد ،بلیــت رزرو میکننــد ،وقــت دکتــر
میگیرنــد و ...همــه چیــز بــا ایــن اپهــا و گوشــیهای
هوشــمند انجــام میشــود .و ایــن یعنــی هــر لحظــه دارد
یــک فرهنــگ و آمــوزش اتفــاق میافتــد.
همیشــه ایــن ســوال را میپرســیم کــه چطــور بایــد
فرزندانمــان را در ایــن کشــور نگــه داریــم؟ مــن امــروز
بــه شــما میگویــم کــه راه حــل ایــن مســئله ،توســعه
اقتصــاد دانشبنیــان اســت .یــک بخشــی از ایــن
اقتصــاد نیــز توســعه استارتآپهاســت .اســتارتآپها
چــه هســتند؟ اســتارتآپها عمــا یــک تفکــر و فــرم
فرهنگیانــد .در ایــن مــورد مثالــی میزنــم؛ شــهری
را فــرض کنیــد کــه هــر صبــح مــردم از خانههایشــان
بیــرون میآینــد و آشــغال کنــار خیابــان میبیننــد؛
یــک فرهنــگ ایــن اســت کــه بــه دولــت و شــهرداری بــد
و بیــراه بگوینــد کــه ایــن همــه پــول از مــردم میگیرنــد
امــا آشــغال را از کنــار خیابــان جمــع نمیکننــد .امــا
فرهنــگ دیگــر ایــن اســت کــه ببیننــد از این جمـعآوری
زبالــه چــه پولــی درمیآیــد .پــس برونــد یــک شــرکت
بزننــد و کاری کننــد کــه ایــن معضــل حــل شــود و
خودشــان هــم بــه درآمدزایــی برســند.
اســتارتآپها محــدود بــه ایــن ایدههــا نیســتند .مــا
اخیــرا چندیــن جلــد کتــاب در حوزههــای مختلــف
چــاپ کردهایــم و پنــج ،شــش جلــد دیگــر هــم در
دســت چــاپ داریــم؛ در حوزههــای پســماند ،آلودگــی
هــوا ،حــل مشــکالت محیــط زیســت ،آب ،خشکســالی،
حــل معضــات اجتماعــی مثــل فقــر ،اعتیــاد و ...همــه
اینهــا توســط بچههایــی کــه در حــوزه اســتارتآپ
فعالیــت میکننــد ،قابــل پیادهســازی اســت .ایــن
ایدههــا را در دنیــا پیادهســازی کردهانــد .کافــی
اســت بومیســازی شــوند و کافــی اســت آن جــوان
را پیــدا کنیــم تــا بــرای حــل ایــن معضــل در جامعــه،
اســتارتآپی بــه راه بینــدازد.
آیــا مســائل شــهر را قــرار اســت شــهرداری حــل کنــد؟
یــا دولــت؟ هیچکــدام ،مشــکالت شــهر را همیــن
مردمــی حــل میکننــد کــه در ایــن شــهر زندگــی
میکننــد و بهواســطه حــل ایــن مشــکل کارآفرینــی
و ایجــاد اشــتغال میکننــد و بهواســطه حــل ایــن
معضــات شــرکتهای چنــد هــزار میلیــارد تومانــی
خواهنــد داشــت .ایــن اتفاقــی کــه اســت کــه االن هــم
دارد میافتــد .مــا یــک شــرکت تاکســیرانی داریــم کــه
ادعــا میکنــد ارزشــش یــک میلیــارد دالر شــده و ایــن
همــان تاکســیرانی اســت کــه تــا دیــروز در آن پــول خرج
میشــد ولــی االن خلــق ثــروت میکنــد .ایــن ایدههــا
منحصــر نیســتند .یکــی از مشــکالتمان ایــن اســت کــه
جوانانــی کــه در ایــن حــوزه کار میکننــد ،همــه روی
یــک ایــده تمرکــز میکننــد؛ تــا میبیننــد یکــی موفــق
اســت ،ســی نفــر دیگــر هــم پشتســر همــان نمونــه
موفــق الگوبــرداری میکننــد .بایــد بدانیــم کــه از پیــروی
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از ایدههــای دیگــران بــه هیــچ جایــی نمیرســیم .هنــر
در نــوآوری و خالقیــت اســت و ایدههــای بکــر فراوانــی
در شــهر قابــل پیادهســازیاند .البتــه بــه شــرط آنکــه
مــا محیطــی مناســب درســت کنیــم و خوشــبختانه
مــن هــم شــهردار محتــرم مشــهد و هــم همــه عزیزانــی
کــه اینجــا هســتند ،بــرای آمادهســازی ایــن محیــط
آمادهانــد .نمونــهاش هــم مرکــز نــوآوری شــهرداری
مشــهد اســت .ایــن بچههــا هیچچیــز نمیخواهنــد
جــز محیــط بــرای کار کــردن و اینکــه فــردا صبــح
کســی کرکرهشــان را پاییــن نکشــد ،فیلترشــان نکنــد
و ...ایــن محیــط را فراهــم کنیــد ،خودشــان پــول جــذب
میکننــد .اصــا چــه کســی اســت کــه نخواهــد در
اســتارتآپی کــه هفتــهای ده درصــد رشــد میکنــد،
ســرمایهگذاری کنــد؟ چــه کســی اســت کــه آرزو
ن اســتارتآپهایی
نکنــد کــه یــک درصــد از ســهام ای ـ 
را داشــته باشــد کــه چنــد هــزار میلیــاردی شــدهاند؟
کــدام ســرمایهگذار حاضــر نیســت بــه جــای ســکه
و ارز در ایــن اســتارتآپها ســرمایهگذاری کنــد؟
اینجاســت کــه پژوهــش اقتصــادی میشــود و بخــش
خصوصــی پولــش را در پژوهــش میگــذارد .اینجاســت
کــه محیــط کارآفرینــی مناســبی کــه مــا در اســتان
خراســان داریــم ،بــا ایــن شــرکتهای قدیمــی و محیــط
بوکار ریشــهدار ،بــا ایــن کارآفرینــان قدیمــی
کســ 
ســنتی کــه ســالها در ایــن حوزههــا کار کردهانــد،
بوکار نویــن ســرمایهگذاری میکننــد.
در کســ 
بخــش ســنتی جامعــه بایــد ایــن را متوجــه شــود کــه
نمیتوانــد بــا ایــن جوانــان مقابلــه کنــد و درســتتر
ایــن اســت کــه رویشــان ســرمایهگذاری کننــد .یکــی
از قشــنگترین مثالهایــش حــوزه بانــک مرکــزی
اســت .بانــک مرکــزی اطالعــات حســابهای مــردم را
دارد و هیچچیــزی محرمانهتــر از ایــن نیســت .یــک
ایپ ـیآی آزاد گذاشــته و پاییــن ایــن ایپ ـیآی ،بخــش
ســنتی کــه بانکهــا و صندوقهــا هســتند بــا بخــش
نویــن مثــل فینتکهــا ،بیمههــای آنالیــن و ...بــر ســر
ســهم بیشــتر جــدل میکننــد .ســال گذشــته تراکنــش
فینتکهــا  130هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت.
مــا امــروزه فینتکهایــی داریــم کــه روی تابلــوی
بــورس هفــت ،هشــت هــزار میلیــارد تومــان ارزشــگذاری
میشــوند .اینهــا تــا ســه ســال پیــش اصــا وجــود
نداشــتند .بانــک مرکــزی فضایــی درســت کــرد تــا بــا
هــم رقابــت میکننــد و هــر روز یــک نــوآوری و یــک
ابتــکار را شــاهدیم .اوضــاع بــه گونــهای پیــش رفتــه
کــه بانکهــا و سیســتم ســنتی وارد میــدان شــدهاند
و تصمیــم گرفتهانــد روی فینتکهــا ســرمایهگذاری
میکننــد .همهشــان فهمیدهانــد بایــد ســهام و درصــد
ایــن فینتکهــا را بخرنــد و دیگــر کســی مقاومتــی
نســبت بــه فینتــک نــدارد .روزی میلیاردهــا تراکنــش
در ایــن مملکــت بــدون خطــا انجــام میشــود ،همهشــان
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هــم بــا نرمافزارهــای ایرانــی کــه افتخــار ایــن مملکــت
هســتند و جوانــان ایــن کشــور آنهــا را راهانــدازی
کردهانــد .چطــور ایــن اتفــاق افتــاده اســت؟ فقــط در
قالــب یــک محیــط کس ـبوکار .بخــش خصوصــی اســت
کــه دارد ســرمایهگذاری میکنــد و دولــت هــم هیــچ
پولــی نمیپــردازد.
ایــن مــدل مناســبی اســت بــرای اینکــه در شــهرداری
بــه جــای اینکــه جلــوی ایــن شــرکتها بایســتند،
محیطــی را درســت کننــد کــه شــرکتهای خصوصــی
روی ایــن شــرکتها ســرمایهگذاری کننــد .و ایــن
بچههــا معضــات شــهر را حــل کننــد .بــا ایدههــای
ابتــکاری مســائل شــهر را حــل کننــد و کسـبوکار خــود
را داشــته باشــند .هــر ایــده یعنــی اشــتغال و کســب
ثــروت .البتــه اگــر ایــن ایــده درســت پیادهســازی شــود.
مــا نمونههایــی را در کتابهایــی کــه چــاپ شــده
داریــم ،روی ســایت معاونــت هــم میتوانیــد ببینیــد
کــه چطــور میشــود از هــر معضلــی یــک کســبوکار
ســاخت ،اشــتغال ایجــاد و خلــق ثــروت کــرد .ایــن
یــک رفــرم فرهنگــی اســت کــه در حــال وقــوع اســت.
نمونــه فضــای مســاعد کســبوکار کارخانــه نــوآوری
اســت کــه در تهــران تــا پایــان ســال راه میافتــد
و همیــن االن  1500جــوان در آن هســتند .تــا آخــر
ســال بــا ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی  3500نفــر
در آن کار میکننــد 3500 .جــوان هــر روز بــا یــک
کولهپشــتی و نوتبــوک فرهنــگ ایــن منطقــه را عــوض
کردهانــد .مــا ایــن کارخانــه را در مناطقــی کــه مشــکل
جــدی آســیبهای اجتماعــی داشــتند ،ایجــاد کردیــم.
قدیمیتریــن خانــهای را کــه در تهــران هســت ،بــا
کمــک ســازمان میــراث فرهنگــی بازســازی کردیــم .روز
اولــی کــه مــن در ایــن کوچــه در محلــه پامنــار میرفتــم،
در کوچــه معتــاد بــود و هیچکــس جرئــت نمیکــرد
بعــد از پنــج بعدازظهــر در ایــن کوچــه راه بــرود .االن
محیطــی ایجــاد شــده کــه ســوپرمارکت بــاز شــده ،تــا
نصفهشــب رفتوآمــد میشــود و دیگــر خبــری از آن
فضــا نیســت .همچنیــن اســت ناحیههــای نــوآوری کــه
مــا در تهــران تفاهــم میکنیــم و یــک بخشهایــی از
آن در حــال پیادهســازی اســت ،مثــل ناحیــه نــوآوری
شــریف .دور دانشــگاه شــریف االن بیــش از  450شــرکت
درســت شــده و ماهانــه تقریبــا بیــن  20تــا  30شــرکت
هــم بــه آنهــا اضافــه میشــود .بــدون اینکــه دولــت
ســرمایهگذاری کنــد ،فقــط بــا یکســری ابتــکار و ایجــاد
محیــط کســبوکار.
ایــن جوانهــا از مــا هیــچ چیــز نمیخواهنــد جــز
محیــط .محیطــی کــه بتواننــد در آن نفــس بکشــند و کار
کننــد .فکــر میکنیــد اینهــا پــول میخواهنــد؟ نــه،
اینهــا بــا پــول دولــت نابــود میشــوند .اســتارتآپها
بداننــد اگــر دولــت رویشــان ســرمایهگذاری کنــد ،نابــود
میشــوند .اینجــا جایــی اســت کــه بخــش خصوصــی
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بایــد ســرمایهگذاری کنــد و پــول دولــت بایــد در ایجــاد
زیرســاخت و محیــط کســبوکار هزینــه شــود.
دوســتان در شــورای شــهر و شــهرداری واقعــا ایدههــای
فوقالعــادهای دارنــد و نتیج ـهاش همیــن مرکــز نــوآوری
شــهری اســت .هــر کســی کــه اختــراع یــا ابتــکاری دارد،
میتوانــد از ایــن محیــط اســتفاده کنــد ،بــرای اینکــه
ســرمایهگذار بخــش خصوصــی را جــذب کنــد و بتوانــد
ایــدهاش را پیادهســازی کنــد .ایــن نــوع حرکــت کــه
در شــهرداری مشــهد آغــاز شــده واقعــا از نظــر معاونــت
علمــی مقــدس اســت .مشــکالت ایــن شــهر را خــود
جوانــان ایــن شــهر حــل میکننــد ،بهتــر از مــا هــم
حــل میکننــد .مــا یکســری ایدههــای قدیمــی داریــم
و راه حلهایمــان کامــا تیپیــک اســت .شــهردار و
اســتاندار هــم عــوض شــوند ،بــاز همــه آن راه حلهــا را
دوبــاره روی میــز میگذاریــم .اینهــا دیگــر کارایــی و
اثربخشــی خــود را از دســت دادهانــد .نــوآوری اســت کــه
مشــکالت و مســائل را حــل میکنــد و نســل جــوان بایــد
ایــن نــوآوری و ابتــکار را در قالــب کارآفرینانــی کــه بــه ما
معرفــی میکنــد ،بــه شــهر تزریــق کنــد .نســل جدیــد
کارآفرینانــی کــه در برنامــه اقتصــاد دانشبنیــان دولــت
متولــد میشــوند ،بزرگتریــن یــادگاری هســتند کــه از
ایــن دولــت خواهنــد مانــد .جوانــان  30 ،25ســالهای کــه
شــرکتهای بزرگــی را در حوزههــای هایتــک دارنــد و
بــا خالقیــت کسبوکارشــان را پیــش میبرنــد .اینهــا
بزرگتریــن یــادگاری هســتند کــه از ایــن برنامــه مفصــل
خواهنــد مانــد .و ایــن برنامــه چیــزی نیســت جــز اینکــه
یــک محیــط تنفــس جدیــد بــه جوانانمــان بدهیــم ،بــرای
اینکــه مشکالتشــان را خودشــان حــل کننــد .در قبالــش
هــم کســبوکار داشــته باشــند ،شــهرداری هــم بــرای
خــودش درآمدزایــی کنــد .اتفاقــی کــه در بانــک مرکــزی
و در مــورد فینتکهــا افتــاد .بــرای هــر تراکنشــی
بانــک مرکــزی یــک رقمــی را میگیــرد .عــدم مقاومــت
در برابــر ایدههــای جدیــد ،خالقیــت و بــزرگ کــردن
بــازار باعــث شــده تراکنشهــای مالــی قابــل مقایســه بــا
دو ســال پیــش نباشــد .ایــن فینتکهــا هنــوز جــای
پیشــرفت دارنــد ولــی خیلــی از حوزههــا هــم هســتند
کــه اصــا کســی واردش نشــده و مــن توصیــه میکنــم
کــه شــما آن حوزههــا را مطالعــه کنیــد و بهتریــن راهــش
هــم همیــن کتابهایــی اســت کــه روی ســایت معاونــت
وجــود دارد .میتوانیــد ایــده بگیریــد و ایــن ایدههــا را
پیادهســازی کنیــد و بومــیاش کنیــد ،بــرای اینکــه
بتوانیــد بســیاری از معضــات را حــل کنیــد.
در ایــن مســیر معاونــت علمــی هــم همکاریهــای الزم را
بــه عمــل مـیآورد و حتــی آمادگــی ســرمایهگذاری مالــی
دارد؛ البتــه فقــط در حــوزه زیرســاخت نه در حــوزهای که
بوکارشــان
بخواهــد شــریک شــرکتها شــود یــا در کس 
دخالــت کنــد .بــرای اینکــه کارخانجــات نــوآوری را راه
بیندازیــد ،معاونــت همیشــه آمادگــی دارد.
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بطحا�
گفتوگو ب� سیدحممد
ی
وز� آموزش و پ�ورش
ي

مدرسه شيشهاي
سيدعلي ميرفتاح

مفهوم دهکده جهانی ،گستردگی استفاده از وسایل
ارتباط جمعی و باالخص فراگیر شدن گوشیهای
هوشمند ،جهان را وارد فاز تازهای کرده است.
موقعیت تازهای که در آن الگوهای سنتی دیگر جوابگو
نیستند و در همه زمینهها الزم است ضمن نگاه به
گذشته و هویت ملی ،الگوهای نوینی ایجاد کرد .یکی
از مهمترین حوزهها که نیازمند طراحی الگوهای
متناسب با دنیای امروز است ،مسئله آموزش است.
نظام آموزش و پرورش در ایران مضاف بر اینکه طی
این سالها با معضالتی دست به گریبان بوده ،حال خود
را در برابر دنیای نویی میبیند که آموزشهای نوین
را طلب میکند؛ دنیایی که در آن آموزش خالقیت و
نوآوری به کودکان ،نه یک مسئله تجملی و حاشیهای،
بلکه ضرورت و اصل است .وزارت آموزش و پرورش که
در راس آن سیدمحمد بطحایی قرار دارد ،در یک سال
و اندی که از ابتدای دولت دوازدهم میگذرد با به زیر
سوال بردن مسئله کنکور ،آزمونهای ورودی و مشق
شب ،یکی از خبرسازترین و پرکارترین وزارتخانهها
بوده است .وزیر آموزش و پرورش در گفتوگوی پیش
رو ضمن برشمردن ضعفها و کاستیها ،از برنامههایی
میگوید که برای سیستم نوین آموزش طراحی
شدهاند؛ برنامههایی که اثرات آن را در صورت تداوم در
بلندمدت خواهیم دید .او در این میان مهمترین عامل
پیشرفت را نه حمایت سه قوه ،بلکه مطالبه عمومی
جامعه میداند و معتقد است چنانچه این برنامهها به
مطالبه مردم تبدیل شود ،بدون کمک هیچ نهادی شاهد
پیشرفت و اثرگذاری آنها در جامعه خواهیم بود.

امام خميني(ره) در سال  42گفتند یاران من
کسانی هستند که االن در گهوارهاند .ايشان در
ذهنشان پروسهای  16 ،15ساله را در نظر گرفتند
که بچههاي مردم تربیت شوند و در نظام آموزشي
پرورش يابند و بالنده شوند .در عمل هم این اتفاق
افتاد .ما ديديم كه بيشترين ياران و سربازان امام از
اين گروه سني بودند .اما به نظر میرسد که ما بعد
از انقالب خیلی به این موضوع و به نقش آموزش
و پرورش در تربیت نیروها توجه نکردیم و به نظام
آموزشي آنچنان كه شايسته است بها نداديم .برای
شروع مصاحبه میخواهم از شما به عنوان وزیر
دانشبنیان
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آموزش و پرورش بپرسم كه چه تصوری از نسل
آينده داريد؟  16 ،15سال دیگر از آموزش و پرورش
شما چه نسلي بیرون میآید؟ آیا در خدمت انقالب
و جمهوری اسالمی خواهند بود؟
نکتهای که اشاره کردید ،واقعا یک دغدغه بسیار جدی
برای همه سیاستگذاران آموزشی از گذشته تا امروز بوده
است و من با صراحت اعتراف میکنم که آنقدر پاسخ این
سوال شما خطیر است که خیلی وقتها سیاستگذاران
آموزشی گوش و چشمشان را به این قبيل سواالت
میبندند تا مبادا جوابشان پاسخ نگرانکنندهای باشد .هر
چند مسیری که ما در  40سال گذشته در نظام تعلیم
و تربیتمان طی کردیم قابل دفاع است ،منظور اينكه
نقدم تعبیر به این نشود که ما از مسیری که  40سال
گذشته طی کردیم پشیمانیم يا آن را تخطئه ميكنيم،
ما وقتی به افق آینده نگاه میکنیم ،بهشدت باید به این
ضرورت اعتراف کنیم که این مسیر نیاز به تصحیح دارد.
مهمترین عاملی که امروز میتواند ما را نسبت به مسیر
تعلیم و تربیتمان نگران کند ،این است که نظام آموزش
و پرورشمان بهشدت تحت سیطره «دانش» قرار گرفته
است .یعنی آموزش عمومی ما متاسفانه در سالهای
گذشته بهتدریج دچار یک خطای استراتژیک شده و
آن خطا الگو گرفتن از آموزش عالی است .به عبارت
دیگر ما در آموزش و پرورش عمومی داریم همان مدل
آموزش عالی را دنبال ميكنيم با یک سایز کوچکتر،
در حالی که ماموریت آموزش عمومی ماهیتا با آموزش
عالی متفاوت است .اجازه بدهید اینطور توضیح دهم که
االن در آموزش و پرورشمان تکیه و تاکید غالب بر حوزه
دانش در سطح شناخت است ،آنچه که صاحبنظران علوم
تربیتی از آن نام میبرند ،دانش در سطح شناخت و آن
هم الیهای از دانش که متاسفانه بر سطحیترین بخش
یعنی حافظهمحوری تکیه دارد .به عبارت دیگر ما بچهها را
وادار میکنیم چیزهایی را حفظ کنند و بعد با محفوظات
خودشان در امتحان شرکت کنند ،نمره خوبی بگیرند و
مدال هم گردنشان بیندازیم .به بعدش دیگر کاری نداریم
که این چیزی که دانشآموز با فشار حفظ کرد ،چقدر در
زندگیاش به دردش میخورد ،چقدر برای دورههای باالتر
آموزشیاش کارایی دارد ،چقدر در حل مسائل زندگی
میتواند کمکش کند ،چقدر خالقیت و نوآوری را در او
زنده میکند و ...اصال به این سوالها کاری نداریم .این
گزاره بسیار مختصری که من عرض کردم مهمترین عامل
انحراف ما از مسیر اصلی تعلیم و تربیت عمومی است.
خب بایستی این مسیر را تصحیح کنیم .همان چیزی که
در سند تحول به نام ساحتهای ششگانه از آن نام برده
میشود .سند تحول میگوید که بله ،شما ساحت دانش
و شناخت و علمی را دارید ولی پنج ساحت دیگر هم
هست که باید به موازات و به همراه آن ساحت اول در
آموزش و پرورش عمومی مورد توجه قرار بدهید .داریم
این مسیر را کمکم تصحیحش میکنیم .اگر این مسیر
دانشبنیان

تصحیح شود ،پاسخ سوال شما این خواهد بود که بنده به
عنوان وزیر آموزش و پرورش مطمئنم کسی که از مدرسه
ما فارغالتحصیل میشود ،یک آدم انقالبی است ،وطنش را
دوست دارد ،نسبت به همکیشان ،همقومان و هممیهنانش
عاطفه دارد ،منابع ملی کشورش را خوب میشناسد و
قدر میداند و ...و دهها هدف دیگری که در فحوای سوال
مختصری که مطرح کردید ،وجود داشت .اما اگر این
مسیر را اصالح نکنیم ،همچنان عدهای را تربیت کنیم که
در مسابقات علمی جهان مدال طال به گردن میاندازند
ولی وقتی برمیگردیم و نگاه میکنیم ،میبینیم تعداد
زیادی از اینها از کشور خارج شدهاند و دیگر نیستند.
یا اگر هم در کشور هستند ،آدمهاییاند که نتوانستهاند
بروند وگرنه میرفتند .افرادی که در حل مسائل بدیهی
زندگیشان میمانند .چون مخاطبم نشریه وزین شماست،
صریح صحبت میکنم :مواردی وجود دارد که شخص رتبه
اول دانشگاه شریف است ولی وقتی زندگی همین آدم را
میبینید ،میفهمید با خانوادهاش مشکل دارد ،با بچهاش
بلد نیست صحبت کند ،با همسرش نمیتواند ارتباط موثر
و سالم برقرار کند ،با همسایههایش دعوا دارد ،در خیابان
یک نوع مشکل دارد و در محیط کار طور دیگر .اینها همه
نشانه این است که ما در آموزش و پرورش عمومیمان و
بعد هم در دانشگاه و سایر مولفههای تعلیم و تربیت مثل
صدا و سیما ،نماز جمعه ،مساجد  -همه اینها مقصرند و
من همه تقصیرها را گردن آموزش و پرورش نمیاندازم -
و در سطوح مختلف این هدفها را مورد کمتوجهی قرار
دادهایم.
پيش از جنابعالي هم وزرا و دستاندرکاران آموزش
و پرورش وقتی وارد این حوزه شدند ،سوداهاي
بزرگ در سر داشتند و طرحهای خیلی کالن و
عالی در نظر داشتند و تقریبا همه همین هدف
شما را دنبال میکردند و متناسب با همين هدف
دست به تغيير و تحول ميزدند .ولی من به عنوان
روزنامهنگار وقتی تاريخ را مرور ميكنم ميبينم
كه انگار یکسری از مسائل قديمي كماكان الینحل
ماندهاند و در هر دوره همانها تکرار میشوند .االن
اگر روزنامه سال  60را بیاورم و باز کنم و تاریخش
را بردارم ،انگار داریم روزنامه سال  97را میخوانیم،
چون همچنان همان مسائل حل نشده روي دستمان
مانده .گويي عليرغم اين همه طرح و بحث و تبليغات
عزمي جدي براي حل و فصل معضالت وجود نداشته
و اينها مزمن شدهاند .اينها روي هم تلنبار شده
و بعد از دههها به شما رسيدهاند .براي حل و فصل
اين معضالت چه راهي انديشيدهايد تا جلوي انتقال
مشكالت به دورههاي بعد گرفته شود؟
من صحبتهای شما را به دو دسته تقسیم میکنم.
استراتژی ما در دولت دوازدهم نیز مبتنی بر همین دو
محور است .یکی تحول درونمحتوایی و متن برنامههای
آموزشی و پرورشی است که یکی ،دو مثالش را خدمتتان
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گفتم؛ همین که ما نیاز به تسویهسازی و غربالگری محتوا
داریم .محتوای آموزشی ما سنگین است و چگالی بسیار
باالیی در حوزه دانش دارد و باید اصالح شود .یعنی مثال
ببینیم که حتما الزم است بچهها دترمینان را در ریاضیات
گسسته یاد بگیرند؟ آیا باید حد و مشتق را در درس
حسابان به این مفصلی بیاموزند؟ آیا ما در ادبیات فارسی
نباید بیشتر سراغ ادبیات فارسی برویم تا زبان فارسی؟
نسلهای قبل از ما بهراحتی کلیله و دمنه را میخواندند،
همینطور شاهنامه و حافظ و مثنوی را .ولی االن یک
دیپلمه را بیاورید و دفتر دوم مثنوی را جلویش بگذارید
و از او بخواهید که بخواند و معنی کند .اصال نمیتواند
بخواند .میخواهم بگویم ضعف ما فقط هم در دروسی
مثل ریاضی و فیزیک و زیستشناسی نیست ،ما در علوم
انسانی و ادبیات فارسی و تاریخ و فلسفه هم به انحراف
رفتهایم .پس محور اول این است که باید محتوا را اصالح
کنیم و این کار را شروع کردهایم.
محور دوم که شما هم اشاره خوبی به آن داشتید ،این
است که مسائل کمی و مدیریتی آموزش و پرورش ،همان
چیزهایی که دهه شصت از آنها صحبت میکردیم ،هنوز
روی میز است .این یک راهبرد دیگری است .پس ما
دو استراتژی داریم؛ یکی اصالح متن و محتوای برنامه،
یکی اصالح مدیریت و اداره آموزش و پرورش .در این
محور دوم که بیشتر ناظر بر سوال دوم شماست ،ما نظام
برنامهریزیمان را  -آن هم مبتنی بر سند تحول است
و از خودم نمیگویم  -اینطور اصالح کردهایم که به
جای اینکه از باال به پایین باشد ،از پایین به باال باشد.
این کار هم شروع شده است .یعنی مدرسه به عنوان
عملیاتیترین واحد سازمانی ما در آموزش و پرورش
باید اصل و اساس قرار بگیرد و بقیه واحدهای سازمانی
پشتیبان و کمککننده مدرسه باشند .االن اینطور
نیست ،وزیر دستور میدهد به معاون وزیر ،معاون وزیر
دستور میدهد به مدیر کل ،مدیر کل دستور میدهد به
رئیس اداره ،رئیس اداره دستور میدهد به مدیر مدرسه.
دقیقا این باید برعکس باشد و این کار را هم به لطف
خداوند آغاز کردهایم .پنج برنامه را به صورت آزمایشی
سال گذشته انجام دادیم .از اول مهرماه این پنج برنامه به
صورت سراسری به اجرا درآمدهاند .مکانی را تحت عنوان
قرارگاه مدرسهمحوری تاسیس کردهایم .هر آنچیزی که
مانع خالقیت و نوآوری و حل مسئله مدرسه است ،باید
برطرف شود و کنار گذاشته شود و مدرسه به عنوان یک
موجود مستقل بتواند تصمیمگیری و تصمیمسازی کند.
فكر ميكنيد این استقالل شدنی است؟
بله ،ولی نه ظرف یکی ،دو ماه .نه حتی یکی ،دو سال.
اما من معتقدم که این شدنی است چون نیروی انسانی
امروز ما با نیروی انسانی  30 ،20سال پیش خیلی فرق
کرده .ما  30 ،25سال پیش یک نیروی لیسانس که برای
دوره متوسطه میخواستیم ،بهسختی پیدا میکردیم ولی
امروز از حیث سطح تحصیالت ،از حیث درک تخصصی و
دانشبنیان

فنی ،مدیران مدارس و معلمان ما به آن سطح رسیدهاند
که کامال زمینه آماده است ولی همت میخواهد که به
سمتش برویم.
حاال كه بحث خالقيت پيش كشيده شد بگذاريد
بپرسم چرا آموزش و پرورش از خالقيت و نوآوري
بهره كافي نميبرد و آن را تبديل به رويه نميكند؟
این یکی از مصیبتبارترین وضعیتها و سختترین
چالشی است که ما در آموزش و پرورش داریم .در حقیقت
فرهنگ پرداخت به خالقیت از مرحله رشد و شکوفایی
گرفته تا مرحله کاربردی و عملیاتی آن ،متاسفانه در
مدارس ما بهشدت جایش خالی است و مشکل داریم .سه،
چهار برنامه را شروع کردهایم که درنهایت هدفشان این
است که به خالقیت در مدرسه ارزش داده شود .و البته
یک بخشی از آن هم برمیگردد به برنامههای درسی و
آموزشی ما که متاسفانه اصال خالقیتکش هستند ،یعنی
اگر کسی خالقیت هم داشته باشد ،در مدارس ما این
خالقیت سرکوب میشود و توبیخ میشود که چرا خالقیت
دارید .البته منظورم توبیخ غیررسمی است.
بعضي از طنز پردازان در نگاه انتقادي حوزه اسم
نهاد آموزشي را گذاشتهاند کشف و خنثیسازی
خالقیت.
بله ،اصال فضا اینطور است .در دانشگاه هم همین است
متاسفانه .در دانشگاهها هم کسی که مسیر دیگری را برای
حل یک مسئله ارائه بدهد ،بالفاصله میگویند ساکت باش
و از همین مسیری که ما میگوییم برو.
به نظر میرسد در دانشگاه این مسئله کمتر باشد
چون محیطش بازتر و آزادتر است ولی در آموزش و
پرورش دیسیپلین بیشتری حکمفرماست.
خب ،خیلی کار سختی است .ما این را شروع کردهایم
ولی در بلندمدت میتوانیم به نتایجش دست پیدا کنیم،
اگر ادامه پیدا کند .ما نقطه آغازش را هم مدیر مدرسه
گذاشتهایم .یعنی اول گفتیم از مدیر مدرسه شروع کنیم.
در راستای همان مدرسهمحوری که گفتم ،اگر مدیر برای
حل مسائلش خالقیت داشته باشد ،کمکم خودش به این
نتیجه میرسد که اجازه بدهد معلم هم خالقیت داشته
باشد .معلم اگر به چنین جایی برسد ،به دانشآموز هم
اجازه خالقیت میدهد .جشنوارهای را برای اولینبار به
عنوان جشنواره ملی در اردیبهشتماه برگزار خواهیم کرد
که خبرش را هم بار اولی است که اعالم میکنم .در این
جشنواره مدیران مدارس را میآوریم و میگوییم شما برای
این مسئله چکار کردید و از چه راهی استفاده کردید؟ البته
قبلش این افراد شناسایی و انتخاب شدهاند و دیدیم حرفی
برای گفتن دارند و در عمل هم نشان دادهاند .بعد این فرد
را در سطح ملی میآوریم و میگوییم تو به بقیه همکاران
و مدیران مدارس بگو که این مسئله را در مدرسه چطور
و با چه روشی حل کردی؟ علیرغم اینکه ما دستورالعمل
هم نداشتیم و بخشنامه و آییننامهای هم برای این مسئله
نداشتیم ،توضیح بده با چه فرایندی توانستی به یک راه
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حل برسی و مسئلهات را حل کنی.
همانطور که حکمرانی بر ملتی که دسترسی
به اطالعات و تكنولوژي ارتباطات مثل موبایل و
اینترنت و ماهواره دارد ،سخت است ،اداره آموزش
و پرورش این مردم هم سخت است .عالوه بر بحث
و خالقيت كه گفته شد ،ما در مدرسهها محتوایی
درس میدهیم که تاريخ مصرفش گذشته .بچهها
درک و دریافتی از جهان امروز دارند که مطابقتي با
جهان موجود در كتابهاي درسي و ادبيات رسمي
آموزش و پرورش ندارد .يكي از داليلي كه باعث
میشود بچهها از درس و مشق و از نظام آموزشی
گریزان شوند ،همين است كه جهان آموزش و
پرورش تطبيقي با جهان واقعي ندارد.
همه این مسائلی که میگویید بر هم تاثیر میگذارند،
یعنی نمیشود خطکشی کرد .یکی از آثار برنامههای ما
همین نکتهای است که شما گفتید .ما یک برنامه درسی
غیرقابل انعطاف را ابالغ میکنیم و میگوییم که تو در
کالس هفتم باید این کتاب را از اینجا تا اینجا بخوانی،
به معلم هم میگوییم تو باید اینطور درس بدهی .در
بهترین حالت این محتوا مربوط به چهار ،پنج سال پیش
است .در حالی که امروزه ،نه هر سال بلکه هر ماهه نیازها
در حال تغییرند .در همین راستا کاری را از امسال شروع
کردهایم که درظاهر کار کوچکی است ولی به نظر من که
سیوهفت ،هشت سال است در آموزش و پرورش هستم،
یک انقالب است و آن این است که برای اولینبار گفتهایم
در کالسهای چهارم ،پنجم ،ششم ،هفتم ،هشتم و نهم
دو ساعت از برنامه مدرسه رسمی را کنار بگذارند و معلم
و مدیر آن چیزی را که تشخیص میدهند ،جزو درس
بگذارند .البته برایش یکسری چارچوبها گذاشتیم و یک
مدلهای پیشنهادی هم داشتیم .مثال گفتیم یک کتاب
داستان به بچهها معرفی کنند ،یکی از بچهها بیاید و این
کتاب داستان را با صدای بلند بخواند و بعد بچههای دیگر
بگویند که قهرمان این داستان کجاها خطا کرده و کجاها
درست عمل کرده .اگر آنها جای قهرمان بودند ،چکار
میکردند .یعنی دانشآموزان را از این طریق درگیر مسائل
واقعی زندگی میکنیم و آنها مجبورند فکر کنند .من
میدانم که اینها حرفهای قشنگی است ولی در عمل تا
بخواهیم به آن برسیم ،کار میبرد.
شما بر سر راهتان مانع زياد داريد اما یکی از
جدیترین موانعتان آدمهای غير كارشناس اما
صاحبنفوذی هستند که با حرفشان در جامعه تاثیر
میگذارد .بعيد است این موانع را بهتنهایی بتوانيد
از سر راه برداريد و کنار بگذارید و حتما احتیاج به
کمک و پشتیبانی دولت و قوههای دیگر دارید.
فقط و فقط معتقدم افکار عمومی است که میتواند این
مسیر را اصالح کند .یعنی اگر شما قویترین و همسوترین
دولت و مجلس و قوه قضائیه را کنار خودتان داشته باشید،
تا زمانی که افکار عمومی از شما این چیزها را طلب نکند،
دانشبنیان

نمیتوانید آنها را انجام دهید و زمینگیر میشوید .افکار
عمومی و والدین باید بگویند و مطالبه کنند که از محتوای
دروس ناراضیاند و میخواهند مهارتهای زندگی به
بچههایشان آموزش داده شود .اینکه بچه بلد باشد بند
کفشش را خودش ببندد یا یاد بگیرد که وقتی در خانه
مهمان هست ،به مادرش کمک کند .تا افکار عمومی
به این مرحله نرسد ،به هیچ عنوان موفق نمیشویم .به
همین دلیل است که االن یکی از مهمترین کارهایی که
ما داریم دنبال میکنیم ،این است که با افکار عمومی
مواجه شویم و روی آنها اثر داشته باشیم .نمیدانم شما
چقدر این حرفم را رد یا تایید میکنید ولی فکر میکنم
در این یک سال و اندی گذشته از دولت دوازدهم ،شاید
هیچوقت آموزش و پرورش از حیث گفتوگو با آحاد و
افکار عمومی و پایگاه اجتماعی اینقدر ورود پیدا نکرده
بود .ما تالش میکنیم که ذهن جامعه و افکار عمومی فقط
به سمت معیشت معلمها نباشد و به سمت مسائل کیفی
و مدرسه و کنکور و آزمونهایی که بچهها را اذیت میکند
و اضطراب و این مسئله که بچهها باید در مدرسه زندگی
کنند هم برود .من فکر میکنم این استراتژی هدفمند
ماست .یا در مسیر دومی که مدیریت و اداره آموزش و
پرورش است ،خانواده بچهها بگویند که ما هم در تربیت
ذینفعیم و میخواهیم وارد شویم .به ما اجازه بدهید به
مدرسه بیاییم و روش تدریس معلم را ببینیم .ما باید
ساعتی را در دفتر مدرسه باشیم و ببینیم بچهها و معلم
چطور با هم صحبت میکنند .االن خیلی با این نقطه
فاصله داریم .خانواده بچه را که وارد مدرسه کرد ،رها
میکند و میرود .در حالی که این در باید باز باشد و
پدر و مادر به مدرسه بیایند .کاری را از چند وقت پیش
به صورت آزمایشی شروع کردیم و گفتیم برای بچههای
کالسهای اول ،دوم و سوم ابتدایی باید اتاق اسباببازی
در مدرسه راه بیندازیم .اسباببازیهای آموزشی که
بیشترین هدفش هم همان بحث خالقیت و استفاده از
مهارتهای ذهنی در کار عملیاتی است .گفتیم باید این
کالس ما پنجره دودی داشته باشد و بچهها که دارند بازی
میکنند و آموزش میبینند ،والدین بیایند و از پشت این
شیشه دودی بچههای خود را ببینند.
یعنی مدرسه شیشهای شود.
بله ،کالس شیشهای شود که بچهها نبینند پدر و مادرشان
پشت شیشه است و رفتارشان تصنعی باشد ولی پدر و
مادر بچههایشان را ببینند چون بسیاری از رفتارهای
آینده مثل خشونت و مهربانی و ازخودگذشتگی و حتی
توسریخور بودن ،خودش را اینجا نشان میدهد .آیا این
بچهای است که توی سرش میزنند و بهزور اسباببازی
را از او میگیرند یا نه ،کسی است که از حقش دفاع
میکند و میایستد .خب اینها چیزهایی است که ما باید
به مرحلهای برسیم که خانوادهها از ما بخواهند.
این چیزهایی که میگویید خیلی خوب است ولی
به نظر میرسد که در عمل آنقدر مشکالت ابتدایی
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دست و بال آموزش و پرورش و وزیر را از زمانهاي
گذشته تا به امروز بسته که اصال فرصت رسیدگی به
این امور را دشوار میکند.
اینها باید مسئله مدیر مدرسه باشد .وزیر یک مثال زده و
ادامه این راه باید دغدغه مدیر مدرسه باشد .مدیر باید به
آن سطح از شایستگی برسد که دائما به فکر این موضوعات
باشد و این ایدهها را در مدرسهاش راه بیندازد .من خیلی
امیدوارانه این حرف را میزنم و خیلی هم نمیخواهم
بگویم که خوشبینانه است .در همین سالی که هستیم،
شایستگی مدیران مدارس را مورد سنجش قرار میدهیم و
بعد هم به آنها گواهینامه میدهیم .مدیر مدرسه در پایان
سال گواهینامه صالحیت دریافت خواهد کرد که در این
گواهینامه درجهاش معلوم است که این مدیر درجه چند
است و در کدام یک از طبقات صالحیتها و شایستگیها
ضعف دارد .بعد یک نسخه به او میدهیم که تو باید این
مسیر را طی کنی تا رتبهات از سه به چهار ارتقا پیدا کند
و تا زمانی که از سه به چهار ارتقا پیدا نکند ،نمیتوانی یک
مدرسه  150دانشآموزی را مدیریت کنی ،نهایتا میتوانی
یک مدرسه صد نفره را در فالن منطقه مدیریت کنی.
یعنی کاری میکنیم که افراد خودشان درگیر شایستگیها
باشند .البته ما هم باید برایشان زمینهها را فراهم کنیم
و دوره و منابع آموزشی و تورهای آموزشی داشته باشیم.
کاری که در نظر داریم برای سال آینده شروع کنیم این
است که چون پله اولمان مدیر است ،برای مدیران مدارس
یک اردوگاه آموزشی بگذاریم که مدیر یک هفته در سال
در دوره آموزشی برود و به صورت کاربردی مهارتهای
مدیریت مدرسه را طی کند .یک هفته شبانهروزی .بعد هم
این دوره آموزشی ما فقط تابستانها نیست ،بلکه در طول
سال است .بسته به شرایط فرد ممکن است یکی انتخاب
کند که آذرماه میتواند برود و دوره را بگذراند .در نهایت
هم کسانی که نتوانند سطح قابل قبولی از شایستگی را
کسب کنند ،برای سال آینده مدیر نخواهند بود و جایشان
را باید به کس دیگری بدهند.
االن دنیا به سمت استارتآپها در همه سطوح در
حال حرکت است .این استارتآپها یا نقش مثبت
میگیرند یا نقش تهدیدی و منفی .در حال حاضر
آموزش و پرورش چالشی را بهدرستی با موضوع
کنکور و آموزشگاههای خصوصی شروع کرده
است .شما نقش استارتآپها را در آینده آموزشی
چطور میبینید و چه برنامهای برای استفاده از این
استارتآپها دارید؟
به نظر من تعریف استارتآپهای آموزشی را با توجه به
ویژگیهایی که در آموزش و پرورش داریم ،باید یک مقدار
تغییر دهیم .هر مدرسه ما میتواند حداقل یک استارتآپ
آموزشی درون خودش تشکیل دهد .الاقل ما از متوسطه
دوم شروع کنیم که یک مقدار مهارتهای یدی بچهها
و تفکر انتزاعیشان نسبت به بچههای ابتدایی که تفکر
انتزاعی ندارند ،پختهتر شده .ما به صورت آزمایشی بیاییم
دانشبنیان

در هر مدرسهمان یک استارتآپ را تشکیل دهیم و آموزش
الزم را هم اول بهشان بدهیم .البته در هنرستانهای ما
تاحدودی این شکل گرفته ولی نظاممند نیست .من چند
وقت پیش داشتم مقالهای را میخواندم که یک بچه نه ساله
ژاپنی که البته مقیم امریکاست ،از طریق استارتآپی که
راه انداخته در سال مقدار عجیبی درآمد دارد .بعد ماهیت
استارتآپش چیست؟ اینکه میآید و اسباببازیهایی را
که مربوط به یک گروه سنی است ،جلوی دوربین توضیح
میدهد و از نحوه کاربرد و استفاده از آن میگوید .یک
بچه با مدل کاری که راه انداخته ،عدد سرسامآوری درآمد
دارد .معتقدم بهشدت زمینه استارتآپهای آموزشی در
مدارس ما وجود دارد .من یقین دارم که اگر معاونت علمی
و فناوری ریاستجمهوری به ما کمک کند و خیلی هم
بلدپروازی نکنیم ،این امر شدنی است .ما صدهزار مدرسه
داریم و از این صد هزار مدرسه ،با شرایطی دوهزار مدرسه
را انتخاب کنیم و یک دوره آموزشی برایشان بگذاریم.
راهنماها و کسانی را که بلد باشند به این بچهها کمک
کنند ،معاونت تعیین کند که این افراد هر دو ،سه ماه
یکبار به بچهها سر بزنند و خطاهایشان را بگیرند .من
یقین دارم اگر چنین کنیم شاهد یک تحول جدی در
حوزه استارتآپهای آموزشی خواهیم بود.
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طرح الکن میل؛ طرایح و ساخت رهل میل د�يجيتال و ش
هو�ند و ت
تس� آن

رشد و توسعه در گرو حمایت مادی
نیلوفر منزوی

دانشبنیان
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پیوند صنعت و دانشگاه واژه پربسامدی در
سخنرانیها و گفتوگوهاست .همه افراد از
مسئولین گرفته تا دانشگاهیان و اهالی صنعت به
این حلقه مفقوده اشاره دارند و معتقدند چنانچه
این پیوند برقرار شود ،دانشگاهها با خارج شدن
از مباحث نظری صرف میتوانند پیشران صنعت
باشند و فارغالتحصیالن به مهرههای اثرگذار
اقتصادی تبدیل شوند .از این منظر ،سپرده شدن
طرحهای کالن ملی به دانشگاهها و پژوهشگاهها
اتفاقی قابل تامل و اثرگذار خواهد بود.
دانشبنیان
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اواخر سال  91بود که رئیس وقت دانشگاه امیرکبیر از
سپرده شدن طراحي و ساخت رله ملي ديجيتال و هوشمند
و تستر آن به این دانشگاه خبر داد .طرح کالن ملی که
طی سالیان به نتایج خوبی رسیده و هماکنون از نتایج
آن در صنعت استفاده میشود .دکتر حسین عسگریان
ابیانه ،استاد تمام دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،درباره این
پروژه میگوید« :وقتی در شبکه برقرسانی اختاللی پیش
بیاید ،یعنی این شبکه با یک اتفاق ناخواسته مواجه شود،
فرمانهایی وجود دارد که شبکه را به صورت موقت قطع
میکنند و مانع از آسیب دیدن آن میشوند .این فرمانها
را که مغز متفکر شبکه برقرسانی هستند ،رله میگویند.
به عالوه این رلهها ،تسترهایی دارند که پیش از آنکه
ن دستگاه
در شبکه برقرسانی استفاده شوند ،به وسیله آ 
هوشمند مورد آزمایش قرار میگیرند تا مطمئن باشیم در
مواقع نیاز بهدرستی عمل خواهند کرد».
او درباره محصولی که تولید شده ،چنین توضیح میدهد:
«رلهها انواع و اقسام مختلفی دارند؛ جریانی ،امپدانسی و
دیفرانسیلی .ما در پروژهای که با حمایت معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری انجام دادیم ،روی انواع رلههای
جریانی و تستر هوشمند آن کار کردیم و این محصوالت
را ساختیم .رله جریانی به جریان برق حساس است .خود
رله جریانی هم چهار نوع دارد :حرارتی ،با زمان ثابت ،با
مشخصه معکوس و جهتدار .ما رلههای جریانی را ابتدا
طراحی کردیم ،نمونه پیشرفته آزمایشگاهی آن را ساختیم
و بعد به مرحله نیمهصنعتی وارد شدیم یعنی تستهای
استاندارد  IECرا اعمال کردیم .هزینه زیادی برد .باید
قطعات را عوض میکردیم ،طراحیهای فراوان انجام
میدادیم ،تستهای حرارتی و ضربه را اعمال میکردیم تا
دستگاه صنعتی شود .همین کار را از لحاظ نرمافزاری و
سختافزاری برای تستر رله هم انجام دادیم».
به گفته عسگریان از دل تمام این فعالیتها شرکتی
دانشبنیان متولد شده است که در مرکز رشد دانشگاه
امیرکبیر به فعالیت در این زمینه ادامه میدهد .شرکتی
که نزدیک به  40نفر از فارغالتحصیالن متخصص را در
خود جمع کرده که تعداد زیادی از آنها فارغالتحصیل
دانشگاه امیرکبیرند .وبکو امیرکبیر که نامش مخفف
واپایش بهرهبرداری کیفیت برق ویونا امیرکبیر است.
عسگریان عضو هیئتمدیره این شرکت است که نظارت
علمی و فنی را انجام میدهد و برای نوآوری در محصوالت
به آنها مشاوره میدهد.
به دلیل تولد این شرکت هم هست که پروژه به آنچه تا
امروز انجام شده ،محدود نشده است و حتی روی محصول
تولیدشده دائما از نظر سختافزاری و نرمافزاری کار
میشود تا تواناییهای محصول ارتقا یابد .او در اینباره
میگوید« :عمده کارها را خود فارغالتحصیالن انجام
میدهند.
در حال حاضر هم توانستهاند  GPSرا به دستگاه تستر
اضافه کنند؛ یعنی تست مکانی و زمانی رله پشت سر هم.
دانشبنیان

شماره بیستونهم بهمنماه 1397

20

در این پروژه شرکت توانیر هم همکاری کرد .االن برای رله
دیفرانسیلی برنامه توسعهای داریم .پروپوزال را به معاونت
علمی ارسال کردهایم و امیدواریم در این زمینه کمکهای
الزم را انجام دهند».
او درباره کیفیت رلهها و تسترهای تولیدشده از سوی
این شرکت ،میگوید« :تا پیش از این پروژه ،تمام
رلهها و تسترشان از خارج کشور وارد میشدند .ولی
االن رله تولیدی ما و دستگاه تسترش در بسیاری از
شرکتها استفاده میشود و اتفاقا خیلی هم راضیاند.
سرتیفیکیتهای الزم را داریم و شرکتهای نفت و
گاز و فوالد و برق از محصول تولیدی ما رضایت دارند.
به همین دلیل امیدواریم که بتوانیم این موفقیت را با
حمایت معاونت علمی و وزارت نیرو در مورد محصوالت
تولیدی آتی هم تکرار کنیم .با حمایت است که
میتوانیم قابلیتها را افزایش دهیم و به توسعه کارمان
فکر کنیم».
محصولی که از دل این طرح کالن ملی تولید شده است،
در نهایت چیزی است که صنعت به آن اعتماد بسیار دارد.
دستگاه تستری که  GPSروی آن نصب است ،در هفته
پژوهش به عنوان پروژه برتر در کل کشور انتخاب شده
است .مشتری برای محصوالت وجود دارد ،اعتماد بازار
را جلب کرده و امتحانش را پس داده است .ثبت اختراع
در آن اتفاق افتاده و به گفته عسگریان با حمایت مادی
ارگانهای ذیربط ،این شرکت میتواند پلههای رشد و
ترقی را با سرعت بیشتری طی کند.
عسگریان درباره نوع حمایتهایی که برای ادامه این
پروژه مورد نیاز است ،میگوید« :ما پایاننامه دانشجویان
را طوری تعریف میکنیم که نتیجهاش به فعالیتهای
این شرکت کمک کند .در اصل توانستهایم ارتباط خوبی
بین صنعت و دانشگاه برقرار کنیم .یعنی از دل تحقیقات
دانشگاهی به محصول خوبی که مورد نیاز کشور است،
رسیدهایم .حمایتهای معنوی و قانونی خوبی در این
زمینه وجود دارد ،مثال معاونت علمی پس از بررسی
تواناییهای شرکت به آن گواهی دانشبنیان داد و
براساس قانون چنین شرکتهایی تا  15سال از پرداخت
مالیات معاف هستند .همه اینها خوب است ولی ما به
حمایتهای مالی قوی نیاز داریم .کاری که معاونت علمی
و وزارت نیرو میتوانند انجام دهند».
پیش از این برای به ثمر رسیدن این طرح کالن ملی،
معاونت علمی و فناوری مبلغ یک میلیارد تومان را به
این پروژه تزریق کرده است .همچنین  2/5میلیارد تومان
را هم به صورت وام بدون کارمزد در اختیار آنها قرار
داده .مضاف بر اینها وزارت نیرو نیز در راستای به هدف
رسیدن این پروژه یک میلیارد تومان در قالب پروژه
تحقیقاتی به آنها کمک کرده است اما عسگریان میگوید
برای توسعه کارها نیاز به پنج میلیارد تومان تزریق بودجه
دارند .کمکی که اگر به این شرکت شود ،به رشد و توسعه
مسیرشان خواهد انجامید.
دانشبنیان
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در گفتوگو ب� دانشآموخته ماکنیک و
پ ژ�وهشگر فناوریهای پ ز�شیک مطرح شد

حل مشکالت عصر جدید
به دست علوم میانرشتهای
پریسا اماموردیلو

امروز ،در میان نخبگان ،بهویژه آنها که بخشی از تحصیالت خود را در دانشگاههای برتر جهان
گذراندهاند ،کسی نیست که از پیوند علوم و پدید آمدن دانشهای میانرشتهای در رشد علوم و
تکنولوژی سخن به میان نیاورد .امروز جامعه جهانی نیازهایی دارد که هیچیک از علوم بهتنهایی
قادر به پاسخگویی به آن نیازها نیست و محصوالت برآمده از تعامالت میانرشتهای است که توانسته
ی شائق ،اهل مشهد ،کارشناس مهندسی مکانیک از
قدرت علم را در جهان سربلند کند .علی موسو 
دانشگاه یزد ،کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد است و دکتری مکانیک از دانشگاه
 NTUسنگاپور دارد .او پس از اخذ دکترا ،دو سال پژوهشگر آژانس تحقیقاتی سنگاپور و دو سال
محقق دوره مشترک دانشگاه هاروارد و  MITدر امریکا در زمینه مهندسی پزشکی بود .موسویشائق
استادیار دانشکده پزشکی واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عضو مرکز
تحقیقات ارتوپدی است .او که اهل ادبیات و اندیشه نیز هست ،در مطالعات خود به سمت دستیابی
به روشهای آسان تشخیص زودهنگام سرطان متمایل شده است .در این گفتوگو به مطالعات
میانرشتهای مکانیک و علوم پزشکی و تالشهای وی برای رسیدن به فناوریهای نوین پرداختهایم.
آقای دکتر ،شما دانشآموخته مکانیک هستید ولی در
کار و پژوهش به شاخه روشهای تشخیص بیماری در
علوم پزشکی وارد شدید .برای آغاز بگویید که پیوند
رشتههای مکانیک و پزشکی چگونه ممکن است؟
امروز علوم به سمت پیوستگی و تحقیقات میانرشتهای میروند
و مرزهای سابق دانش میان گروههای علمی برداشته شدهاند .به
دلیل رشد سریع فناوری ،علوم پایه ،مهندسی و پزشکی در هم
تنیده شدهاند و دانش انسان از پدیدههای مختلف به اندازهای
زیاد شده که میتوان آنها را با هم ترکیب کرد و از دل آنها به
فناوریهای جدید رسید .از ترکیب مهندسی و پزشکی ،فناوری
مهندسی زیستی و مهندسی پزشکی شکل گرفته است و با
استفاده از علوم مهندسی میتوانیم به چالشها و مشکالت علوم
پزشکی بپردازیم و راه حل بیابیم .در چنین تحقیقاتی ابتدا باید
نیاز پزشکی را پیدا کنیم ،سپس به چند راه حل اولیه برسیم و آن
را با پزشکان و متخصصان در میان بگذاریم .یکی از راه حلها به
عنوان بهترین راه برگزیده شود ،به یک مسئله پژوهشی تبدیل و
سپس بر روی آن تا رسیدن به محصول کار شود که البته زمانبر
است.
سیر مطالعاتی شما در این زمینه چه بود و چگونه به ایده
دستیابی به تکنولوژی تشخیص آسان و زودهنگام سرطان
رسیدید؟
من در دوره تحقیقاتی امریکا در زمینه آنالیز دارویی و مدلسازی
بیماریها خارج از بدن انسان کار میکردم .االن در زمینه طراحی
دانشبنیان

وسایل و تجهیزاتی مانند ابزارها ،پروتزها و ایمپلنتهایی که داخل
بدن انسان قرار میگیرد ،کار میکنم .یکی دیگر از کارها که تمرکز
زیادی بر آن گذاشتیم ،تشخیص زودهنگام بیماری سرطان است.
برای این کار ،یک روش عمومی برگزیدیم که دربرگیرنده انواع
سرطان باشد .ولی فعال بر تشخیص سرطان ریه و سرطانهای
مربوط به ریه متمرکز هستیم .االن در بیشتر موارد ،بیماری زمانی
شناسایی میشود که دوران طالیی درمان گذشته و فرد با یک
بیماری قوی دستوپنجه نرم میکند .ولی برای غلبه بر سرطان،
باید بتوانیم به تشخیص زودهنگام برسیم.
روش تشخیصی و ابداعی شما برای تشخیص زودهنگام
سرطان چیست؟
سلولهای سرطانی از خود موادی آزاد میکنند که رد پای یک
تومور خیلی کوچک را در جایی از بدن نشان میدهند .در این
حالت میتوانیم برای شناسایی نوع و محل سرطان اقدام کنیم
و بیمار در زمانی که فرصت کافی وجود دارد درمان شود .برای
این کار روی یک دستگاه آزمایشگاهی کار میکنیم و امیدواریم
در آینده در همه کلینیکها و بیمارستانها استفاده شود .در این
روش ،بیماری با یک آزمایش خون ساده و از طریق شناسایی
موادی که از سلولهای سرطانی آزاد شدهاند ،تشخیص داده
میشود .برای این پروژه بازه زمانی سه ساله تعریف کردیم و االن
در سال اول آن هستیم.
در نهایت باز هم ممکن است زمانی بیمار برای معاینه
و تشخیص مراجعه کند که دوران طالیی گذشته باشد.
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تشخیص زودهنگام در صورتی است که بیمار مراجعه کند.
نگاه ما این است که همانطور که آزمایشهای عمومی مانند
تست قند و چربی تبدیل به آزمایشهای دورهای شده است ،در
این آزمایش هم این اتفاق رخ دهد .بیماری با یک آزمایش خون
ساده و با روشهای ارزان تشخیص داده شود .در آینده با توسعه
فناوریهای جدید ،آزمایشهای روتین و تستهای غربالگری
برای تشخیص انواع سرطان وارد بازار خواهد شد.
وجه تمایز روش ابداعی شما با روشهای فعلی تشخیص
بهموقع سرطان چیست؟
این روش ارزانتر ،راحتتر ،سریعتر و دقیقتر است .برای نمونه در
اسکن و امآرآی کمی شرایط فرق دارد ،امکانات گرانتر میخواهد
و روی همه افراد نمیتوان انجام داد .ضمن اینکه روشهای فعلی
جزو روشهای روتین مانند آزمایش خون ساده نیستند .روش
ابداعی ما میتواند در دسترس همه باشد و عمومیت آن بیشتر
خواهد بود .امیدواریم در آینده در مراکز درمانی و تشخیصی
مستقر شود .چون هر روشی دوره تست و اثباتپذیری دارد .با
روشهای موجود مقایسه میشود و سپس تجاریسازی میشود.
گفتید یکی از مطالعات شما در امریکا آنالیز دارویی و
مدلسازی بیماریها خارج از بدن انسان بود .درباره این
روش بیشتر توضیح دهید.
وقتی برای نخستین بار دارویی برای یک بیماری طراحی میشود،
ابتدا به انسان تجویز نمیشود .مرحله تست سلولی و سپس مرحله
تست حیوانی دارد .در بسیاری موارد از تست دارو روی حیوان
جواب خوبی نمیگیریم .یا در حیوان تست میشود و روی انسان
جواب خوبی نمیدهد .تعداد زیادی دارو برای یک بیماری خاص
انتخاب میشوند و یکی به نتیجه میرسد .این هزینه تولید دارو
را باال میبرد و زمان رسیدن به نتیجه را طوالنی میکند .لذا
هزینه تحقیقات دارو بسیار باال میرود .اگر بتوانیم بیماری داخل
بدن انسان را در خارج از بدن انسان در شرایط آزمایشگاهی و با
استفاده از سلولهای بدن انسان ایجاد کنیم و آنالیز و تست را
انجام دهیم ،دید بهتری نسبت به دارو خواهیم داشت و داروی
موثرتری تولید خواهد شد .لذا اگر بتوانیم شرایط بدن انسان
را در محیط آزمایشگاهی ایجاد کنیم ،کمک بزرگی به چرخه
سالمت کردهایم .هرچند که این نوع تحقیق هم در کل جهان تازه
است و مراحل اولیه را میگذراند .این تکنولوژی اندام روی تراشه
( )Organ-on-chipنام دارد و به پژوهشگرانی که در کار طراحی
دارو هستند ،دید بسیار خوبی میدهد.
به جز این ،طرح دیگری در این دانش میانرشتهای
دارید؟
بله ،تحقیقات دیگر ما برای ابداع روشهای جدید طراحی ابزارهای
ارتوپدی برای ترمیم تاندونهای آسیبدیده است .ترمیم تاندون
در جراحی ارتوپدی کاری بسیار ظریف و دقیق است که این طرح
میتواند مشکالت جراحان را برای ترمیم تاندون کم کند .هدف ما
از این طرحها صرفا چاپ مقاله نیست .این برنامهها باید بتوانند در
پزشکی کاربردی شوند.
شما در علوم پزشکی تحصیل نکردید ولی برای شناسایی
نیازهای جامعه پزشکی ،دستیابی به هدف و احتماال مرحله
به مرحله نیاز به این دانش دارید .برای اجرایی کردن تعامل
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میانرشتهای در مطالعات خودتان چه سازوکاری دارید؟
من با پزشکان ،جراحان و داروسازان در تعامل هستم تا با
مشکالت آنها در تشخیص و درمان بیماری آشنا شوم .سپس
با استفاده از روشها و توان تحقیقاتی خودم ،به دنبال یافتن راه
حل هستم .راه حلها را با پزشکان در میان میگذارم .در نهایت
یکی را به عنوان راه حل انتخاب میکنیم و روی آن کار پژوهشی
انجام میدهیم تا به جواب مطلوب برسیم که البته زمانبر است.
بسیاری از طرحهای ما از دل اتاق عمل بیرون میآید .یعنی مسئله
پژوهشی از دل مشکالت پزشکی بیرون میآیند و این مشکالت
تبدیل به مسئلههای پژوهشی کاربردی و تقاضامحور میشوند.
از پیشینه پژوهشی خود در سنگاپور و امریکا بیشتر
بگویید.
من پس از اخذ دکتری از دانشگاه  NTUسنگاپور ،در آژانس علوم
و تحقیقات فناوری سنگاپور محقق بودم و قرارداد سه سالهای
داشتم که قابل تمدید بود .در سال دوم از دانشگاه هاروارد پذیرش
گرفتم و به امریکا رفتم .در آنجا پژوهشگر مشترک دانشگاههای
 MITو هاروارد بودم که همیشه جزو سه دانشگاه برتر جهان
هستند .دانشگاه  NTUسنگاپور هم جزو  20دانشگاه برتر جهان
است که البته رتبه امسال آن در دنیا  11شد .پس از دو سال
اقامت در امریکا برای زندگی و ادامه کار به ایران بازگشتم.
از دوره دکترا در زمینه مکانیک سیاالت در ریزکانالها
( )Microfluidicsکار کردم و از این دانش به سمت کاربردهای
پزشکی دانش مکانیک رفتم .در امریکا بیشتر روی کاربردهای
پزشکی و آنالیز داروهای سرطان کار میکردم .ادامه آن مطالعات
را در ایران آغاز کردم تا کار انتقال دانش را انجام دهم.
انتخاب حوزه علوم پزشکی و ابداع تکنولوژی تشخیص
زودهنگام سرطان دلیل ویژهای داشت؟
من همیشه عالقهمندم روی مسائل اساسی کار کنم .عمر و
امکانات انسان محدود است ،پس بهتر است روی یک مسئله مهم
کار کند .در حوزه پزشکی هم کار مهم این است که بتوان جان
بسیاری از انسانها را حفظ و به ارتقای سالمت جامعه کمک کرد.
جان هر یک انسان بسیار مهم است و هر فرد میتواند جامعه را
تغییر دهد .من زمانی که در امریکا بودم و روی آنالیزهای داروهای
سرطانی کار میکردم ،متوجه شدم افراد زیادی درگیر این بیماری
هستند ،پس به فکر راه حلی افتادم که امکان تشخیص زودهنگام
سرطان را فراهم کند که در دسترس و ارزان هم باشد .تیمهای
زیادی درباره راههای درمان سرطان کار میکنند ولی کسانی که
روی تشخیص زودهنگام کار میکنند ،کم هستند و بخش زیادی
از این مطالعات به فناوری وابسته است .از طرفی تعداد زیادی از
بیماران مبتال را میدیدم و میدانستم که اگر بتوانیم این بیماری
را زود تشخیص دهیم ،زندگی بسیاری نجات پیدا میکند و چه
بسا زندگی خودم و عزیزانم نجات پیدا کند .این باعث شد در
دانشگاه علوم پزشکی مشهد یک طرحنامه بنویسیم و با افرادی
که میتوانستند در این زمینه کمک کنند ،صحبت کردم و آنها
ابراز تمایل کردند .پروپوزال خوبی با همکاری یکی از دوستانم که
در دانشگاه سنگاپور با او آشنا شدم ،نوشتیم .موسسه نیماد که از
مطالعات کالن ملی در حوزه علوم پزشکی حمایت میکند ،طرح
ما را تصویب کرد.
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چه زمانی بازگشتید و انگیزه شما از بازگشت چه بود؟
به قول نادر ابراهیمی شاعر ،ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود،
خون دلها خوردهایم .در حقیقت خون دلها خورده شده است.
من همیشه دوست داشتم در کشورم و برای میهنم کار کنم.
هنگام رفتن هم ،هدفم بازگشت بود .همچنین دوست داشتم کنار
خانوادهام باشم و پدر و مادرم را در پیری تنها نگذارم .همسرم
انگیزه دیگری برای بازگشت ما بود .مجموعه این عوامل سبب
شد که در بهمن  94به ایران برگردم .در ایران و کنار خانواده
بودن مایه آرامش روان است ولی نگرانی شغلی و مالی برای
دانشآموختگان در ایران بیشتر است.
هنگام بازگشت تصویری از موقعیت شغلی خود در ایران
داشتید؟
من با چند تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
که دوره فلوشیپ و جراحی تخصصی را در بوستون میگذراندند،
آشنا شدم و به آنها گفتم که به دنبال فراهم کردن شرایط شغلی
در ایران هستم .آنها پس از بازگشت ،در مشهد این موضوع را
پیگیری کردند و من پذیرش اولیه از این دانشگاه گرفتم .پس
از بازگشت ،با برنامههای حمایتی بنیاد ملی نخبگان آشنا شدم.
البته دورادور هم چیزهایی میدانستم .از گرنت بنیاد برای دوره
پسادکترا به مدت هشت یا نه ماه استفاده کردم تا فرایند جذب
من در دانشگاه انجام شد.
ارزیابی شما از برنامه حمایتی بنیاد چیست؟
این برنامه بنیاد ملی نخبگان برای همکاری با پژوهشگران
غیرمقیم یک تصمیم و برنامه بسیار ارزشمند است که میتواند
فرایند بازگشت افرادی را که دوست دارند در ایران کار کنند،
تسهیل کند.
شما در سه کشور متفاوت ایران ،سنگاپور و امریکا
تحصیل و تحقیق کردهاید .در فضای آموزشی و پژوهشی
ایران چه باید رخ دهد تا به کشورهای توسعهیافته نزدیک
شود؟
در کشورهای توسعهیافته مرز میان علوم تقریبا برداشته شده و
همکاریهای میانرشتهای قوی است .به همین دلیل فناوریهای
گوناگونی که بر اساس نیازهای جامعه شکل گرفتهاند ،بهسرعت از
آزمایشگاهها به جامعه عرضه میشوند .از این دید ،ما با کشورهای
توسعهیافته فاصله زیادی داریم .در کشور ما وزارت بهداشت که
متولی آموزش نیروهای حوزه سالمت است ،با وزارت علوم که
آموزش گروههای غیرپزشکی را بر عهده دارد ،دو نهاد متفاوت و
جدا هستند و در علوم میانرشتهای ضعفهای زیادی داریم .در
شاخه تخصصی من ،میتوانیم سهم خود را از این دانش ،تولید
محصوالت جدید و ایجاد بازارهای جدید داشته باشیم که این
کار نیاز به حمایت ،تعامل میان رشتهها و ارتباط گفتمانی میان
علوم دارد.
در سیستم آموزشی ما ،آموزشها پایه و تئوریک شدند .دانشجویان
باید بدانند کاربرد رشته تحصیلیشان چیست و این رشته چه
توانمندیها و مهارتهایی در آنها ایجاد میکند و چه مشکالتی
از جامعه را میتوانند حل کنند .دانشجویان علوم مهندسی در
حین تحصیل کمتر با میدان کار درگیر میشوند و پس از پایان
تحصیل با بازار کار خود آشنا نیستند .باید به آموزش دانشگاه
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اینگونه نگاه کنیم که دانشجویان در دانشگاه مهارت فکر کردن
به مشکالت برای رسیدن به راه حل ،مهارت پیدا کردن مشکالت
جامعه و یافتن سرنخ حل مشکالت را کسب کنند.
توگو بارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم
در خالل گف 
بر ضرورت تحقیق تاکید کردید .ارزیابی شما از وضعیت
ایران در زمینه کارهای پژوهشی چیست؟
در ایران هنوز این دیدگاه وجود دارد که پژوهش یک امر تزئینی و
غیرضروری است .پژوهش جزو جداییناپذیر رشد و توسعه جامعه
است .کمک میکند مشکالت خطرآفرین جامعه را حل کنیم.
پژوهش ،اندیشیدن نظاممند با استفاده از روشها و ابزارهای هر
رشته و تخصص است .پژوهش از مهمترین نیازها برای برنامهریزی
و تصمیمگیریهای کالن کشور است .گاهی تصمیمات کالن
دولتی پس از چند سال شکست میخورند .این تصمیمها اگر
پشتوانه پژوهشی نظاممند و قوی داشتند ،احتمال شکست را
پیشبینی میکردند و برنامهریزی عوض میشد و هزینه زیادی
به جامعه تحمیل نمیکرد .پژوهشی کامل است که همه جوانب
را در نظر بگیرد .در بعضی پروژهها ،به عنوان مثال یک هزارم،
یک صدهزارم هزینه آن را اگر صرف پژوهش میکردیم و چند
نفر آن برنامه را نقادانه و علمی بررسی میکردند ،آینده آن را
میدیدند ،هدررفت منابع بسیار کاهش مییافت .پژوهش فکر
کردن نظاممند است .در دین اسالم هم بر فکر کردن و اندیشیدن
تاکید ویژهای شده است.
موضوع دیگر نگاه سیستمی به مسائل و امور کشور است .یک
پدیده را نباید به صورت انفرادی بررسی کنیم .پدیدهها به هم
پیوسته هستند ،بر هم اثر دارند و در هم تنیدهاند .اگر میخواهیم
تصمیمی بگیریم ،باید ارتباط پیامد آن تصمیم را بر سایر پدیدههای
مرتبط در نظر بگیریم .این امر نیازمند تقویت نگاه سیستمی و
کار گروهی و استفاده از خرد جمعی است .این نگاه در ایران
جدی گرفته نشده است .تصمیمی گرفته میشود ،هزینههایی به
جامعه تحمیل میشود و پس از چند سال میفهمند اشتباه بوده.
وقتی بودجه تحقیق و پژوهش در کشور کافی نیست ،به عبارتی
وقتی اراده و توان کافی برای حمایت و استفاده از نیروهای زبده،
صاحبان فکر و کسانی که توانایی تحلیل و یافتن راه حل برای
مسائل و مشکالت مختلف را دارند وجود نداشته باشد ،بسیاری
از این افراد به کشوری مهاجرت میکنند که برای اندیشه آنها
ارزش قائل است .همچنین نظام آموزشی باید توانایی اندیشیدن
و تحلیل کردن را در افراد جامعه تقویت کند .آیتاهلل مطهری
هم میگفتند ستایشگر آموزگاری هستم که اندیشیدن را به من
آموخت نه اندیشهها را .افراد باید بتوانند فکر کنند ،تحلیل کنند،
تصمیم بگیرند و اجرا کنند .ما باید به پژوهش به عنوان فرایندی
نگاه کنیم که به تدریج قدرت اندیشیدن پژوهشگر را تقویت
میکند و پیوسته بر دانستهها و آگاهی او میافزاید .انباشت علم
و تجربه ناشی از تحقیق و تفکر است که کارایی دارد و جامعه را
برای حل مشکالت خویش توانمند میکند .یافتن راهحل برای
یک مشکل یک فرایند سریع و عجوالنه نیست .انجام پژوهشهای
عالمانه و حاکم کردن نگاه سیستمی میتواند مانع رخ دادن
بسیاری از فسادها و اتالف منابع شود و انواع فساد را در سیستم
حاکمیتی کشور بخشکاند.
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دانشبنیان
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ن خ� ی ن
مو�ییل یا� نا� که در ردیف طرحهای الکن میل است
ست� در ب�زکن هو�ند ب

خانه را با موبایل اداره کنید
پریسا اماموردیلو

شاید بتوان مهمترین کارکرد تکنولوژی را آسانسازی امور جاری زندگی برای مردم دانست .زندگی آسان
به کمک تکنولوژی ،زمانی بیشتر خودنمایی میکند که در خانه و برای بیشترین افراد جامعه بهکار گرفته
شود .کنترل از راه دور وسایل خانه و هوشمندسازی خانهها یا به تعبیری اتوماسیون خانگی ،بزرگترین
پیشکش تکنولوژی به زندگی آسان و ایمن است .گاه فناوری تا اندازهای کلیدی است که میتواند جریان
تازهای در کاربرد ابزارهای هوشمند خانگی ایجاد کند و به دلیل عمومیتی که دارد ،در ردیف طرحهای
کالن ملی جای بگیرد .در بازکن هوشمند موبایلی که ثبت اختراع هم شده است ،از آن دسته ابزارهاست.
نام اثر «در بازکن تصویری موبایلی هیس» است .در بازکن هوشمند موبایلی به کمک امواج وایفای و از
طریق نرمافزاری که بر گوشی ساکنان نصب میشود ،کار میکند .بازکردن در بدون نیاز به پنل داخلی و
توگو با کسی که
تنها با استفاده از گوشی و تماس صوتی و تصویری از طریق موبایل با پنل بیرونی و گف 
زنگ زده است ،از عمومیترین کاربردهای در بازکن هوشمند موبایلی است .این فناوری دانشبنیان از
سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان طرح کالن ملی شناخته شده است .از سالها
پیش ایدهپردازی و طراحی آن توسط کوروش کیانی ،متخصص هوش مصنوعی از دانشگاه دلف هلند،
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان ،پژوهشگر شرکت فیلیپس و مدیرعامل شرکت دانشبنیان «راهحل
تیزهوش برتر» آغاز شده بود .این اثر فناورانه در سال  1392موفق شد گواهی ثبت اختراع دریافت کند.

دانشبنیان
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آشنایی با فناوری در بازکن
موبایلیهوشمند

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در بخشی از سیستم
موجود و آینده ،از دیگر ویژگیهای این سیستم است».
فناوری در بازکن هوشمند موبایلی با کمک امواج وایفای
کار میکند و مودم وایفای یکی از ابزارهای مورد نیاز برای
استقرار این تکنولوژی است .سیستم وایفای دارای امواج
رادیویی است و اینترنت نیز بر آن سوار است ولی در بازکن
هوشمند ،در گام نخست نیاز به اینترنت ندارد .این متخصص
هوش مصنوعی میگوید« :ما اطالعات را روی وایفای
میگذاریم و اگر ساختمان اینترنت نداشته باشد ،سیستم با
کمک مودم روشن کار میکند .البته این در صورتی است که
کاربران در محل از سیستم استفاده کنند .برای استفاده از راه
دور ،الزم است که ساختمان یا خانه به اینترنت مجهز باشد».

در هوشمندسازی خانه ،امنیت ،ارتباطات و حذف سیم
محوریت دارند .اتوماسیون خانگی زمینه دسترسی بیدرنگ به
امکانات خانه را فراهم میکند .دانیل آمور در اینباره میگوید:
«هوشمندسازی خانه ،فرایند یا سامانهای با تجهیزات یا
روشهای مختلف است که زمینه بهبود سبک زندگی فرد را
فراهم میآورد و خانه را به محلی راحتتر ،امنتر و پربازدهتر
تبدیل میکند ».بسیاری از سامانههای هوشمندسازی به
گونهای طراحی میشوند که بتوان آنها را با استفاده از یک
ابزار دستی مانند تلفن همراه و با دسترسی به اینترنت کنترل
کرد.
دربازکن صوتی  -تصویری موبایلی با کمک گوشی موبایل،
پنل بیرونی زنگ و بر بستر امواج وایفای کار میکند .پنل
بیرونی کدینگ است و به صورت توکار نصب میشود .هنگامی
که کسی زنگ در را میزند ،گوشی موبایل ساکنان از طریق
اپلیکیشنی که بر آن نصب شده و رمز دارد ،هشدار میدهد و
نخستین کسی که به زنگ پاسخ دهد یا در را از طریق گوشی
باز کند ،هشدار گوشی دیگر ساکنان قطع میشود .در این
نرمافزار ،صدا و تصویر کسی که بیرون در است ،شنیده و دیده
میشود و میتوان با او صحبت کرد .به بیان دیگر ،فرد از طریق
موبایل با کسی که پشت در است ،ارتباط دارد .هنگام استفاده،
کاربر موبایلی سه گزینه برقراری ارتباط ،باز کردن در و قطع
ارتباط دارد .کوروش کیانی ،مخترع دربازکن تصویری موبایلی،
درباره ضرورت وجود این سیستم میگوید« :بسیاری از مواقع
ممکن است کسی که در خانه است ،به هر دلیلی زنگ خانه را
نشنود یا نتواند برای گشودن در به سمت آن برود .مهمترین
هدف این تکنولوژی ،سهولت کارها و ایجاد آسایش بیشتر
است ».این سیستم ،کاربران خود را از حمل کلید و نگرانی
ناشی از آن نیز بینیاز میکند .کیانی درباره ویژگیهای در
بازکن موبایلی میگوید« :برخی از ویژگیهای در بازکن صوتی
 تصویری موبایلی عالوه بر حذف پنل داخلی ،در سهولتاستفاده و باز کردن در از هرکجای خانه است .ارتباط صوتی
و تصویری کامل با فرد پشت در از طریق نرمافزار گوشی به
مدت  60ثانیه ،امنیت مکالمه در آپارتمانهای چند واحدی،
وجود پنل بیرونی کدینگ ،امکان باز کردن در با وارد کردن
کد ،برد موثر سیستم تا فاصله  60متری و قابلیت افزایش
فاصله تا  500متر از ویژگیهای دیگر این دستگاه است.
ساکنان واحد هنگام ورود به خانه میتوانند با وارد کردن رمز
از پیش تعریف شده در را باز کنند .با استقرار سیستم در بازکن
موبایلی میتوان کلید را حذف کرد ولی در صورت تمایل ،از
سیستم قفل و کلید نیز بهره برد .از نظر ایمنی ،اگر به هر
دلیلی پنل بیرونی ساختمان آسیب ببیند و کسی قصد باز
کردن یا از کار انداختن آن را داشته باشد ،آژیر آن به صدا
درمیآید .برای سیستم کدینگ هم روش پیچیدهای به کار
بردیم که امنیت ورود و خروج ساختمان حفظ شود .حذف
پنل داخلی نیز یکی از نوآوریهای این سیستم برای کاهش
قیمت نهایی مصرفکننده و سهولت کاربر است .بهکارگیری
دانشبنیان

ثبت در بازکن موبایلی در
فهرست طرحهای کالن ملی

ابزارهای هوشمندسازی خانه غالبا برای تنظیم عملکرد
وسایل خانه و دستگاهها بهکار میروند و به نحوی برنامهریزی
میشوند که عملکردشان با توجه به نیاز مصرفکننده تعریف
شود .یک خانه هوشمند مطابق زندگی و نیاز ساکنان آن بهینه
میشود تا هزینهها مدیریت شده و آسایش خانواده بهبود یابد.
چنین ابزارهایی بیشک بر سبک زندگی فردی و اجتماعی
نیز اثر دارند و قابلیت فراگیری آنها بسیار باالست .برخی از
آنها مانند در بازکن هوشمند موبایلی ،در ایجاد امنیت بیشتر
نیز نقشآفرینی میکنند .مخترع در بازکن هوشمند موبایلی
میگوید« :من  9سال پیش این سیستم را اختراع کردم و
در آن زمان در دنیا چنین ابزاری نبود .این طرح در راستای
هوشمندسازی کشور ،شهر و خانه به عنوان طرح کالن ملی
شناخته شد .به دنبال این هدف ،شرکت راهحل تیزهوش برتر
با درجه دانشبنیان تاسیس و در پارک علم و فناوری سمنان
مستقر شد .بسیاری از سیستمهای مشابه در دنیا امکانات این
سیستم را ندارند .پنل داخلی را حذف نکردند و قیمت آنها
بسیار باالست .ما بیشترین امکانات را در یک سیستم تجمیع
کردیم و قیمت سیستم با سختافزار آن ،کمتر از یک چهارم
سیستمهای خارجی است ».مدیرعامل شرکت دانشبنیان
راهحل تیزهوش برتر درباره اثرات کالن فناوریهای نوین
میگوید« :رشد فناوری باعث رشد دانش کشور میشود و
به نیروهای دانشگاهی برای تولید تکنولوژی اعتماد به نفس
میدهد .تکنولوژی منجر به خلق ثروت در سطح خرد و کالن
میشود و ما را از واردات و صرف هزینه باالتر برای خرید
تکنولوژی پایینتر بینیاز میکند .در کشورهای توسعهیافته
پولدارترین افراد مانند بیل گیتس به کمک تکنولوژی
ثروتآفرینی کردهاند .ضمن اینکه تکنولوژی عالوه بر آسان
کردن امور زندگی ،باید بتواند هزینههای مصرفکننده را در
بلندمدت کاهش دهد».
کیانی درباره همکاری نهادها برای توسعه این فناوری ابداعی
گالیه میکند و میگوید« :زمانی که سیستم اختراع شد،
نهادهایی که باید برای توسعه آن با من همکاری میکردند،
بهدرستی همکاری نکردند .در چند سال اخیر حمایتها و
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ساخت سختافزار ،من به استراتژی برونسپاری باور دارم
و باید تقسیم کار جهانی را بپذیریم .ما به سوی نرمافزار
میرویم و حوزههای سختافزاری که نیاز به تخصص باال دارد،
برونسپاری کنیم .سپس قطعات را مونتاژ و برنامه را روی آن
سوار میکنیم .زیرا ثروتآفرینی در برنامه و نرمافزار است .این
برونسپاری هم باید توجیه اقتصادی داشته باشد».

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

هیسپالس ،برنامهای مکمل برای
در بازکن موبایلی هیس

هیسپالس( )+Hisبا سه قابلیت ،سیستمی مکمل برای
در بازکن هوشمند موبایلی است که توسط شرکت راهحل
تیزهوش برتر ارائه شده است .استفاده از آن نیازمند گوشی
یا تبلت دوم است و امکانات آن روی نرمافزار جداگانهای به
همین نام قابل استفاده است .این سه قابلیت ،دزدگیر ،محافظ
کودک و سیستم چشمی هستند.
کیانی درباره کاربرد سیستم دزدگیر در ایمنتر کردن خانه
میگوید« :برای فعال کردن دزدگیر ،تبلت یا گوشی دوم
باید در جای مناسبی روبهروی در ورودی قرار گیرد و گزینه
دزدگیر فعال شود .هنگامی که گزینه دزدگیر فعال شد،
شمارش معکوس برای صاحبخانه آغاز میشود تا در این
فاصله خانه را ترک کند .سپس در صورت ورود هر شخص
مشکوکی به آپارتمان یا ویال ،آژیر ساختمان به صدا درمیآید
و برای همسایگانی که شماره واحد آنها توسط کاربر در
تنظیمات منوی  +Hisاضافه شده است ،پیام اطالعرسانی
ارسال میشود .عکس دزد نیز برای همسایگان ارسال شده و
در سیستم مرکزی ذخیره میشود».
فعالکننده چشمی امکانی دیگر در هیسپالس و ابزاری
مناسب برای مانیتور کردن بخشهایی از خانه به انتخاب کاربر
است .برای استفاده از این سیستم ،کاربر باید تبلت یا گوشی
دوم را در جایی قرار دهد که میخواهد آن را مانیتور کند.
برای نمونه آن را در اتاق کودک یا روبهروی اجاق گاز قرار داده
و آیکون چشمی را فعال کند .در این زمان موبایل دوم آماده
ارسال عکس به موبایل اول است .چنانچه موبایل اول آیکون
مشاهده را در برنامه  +Hisانتخاب کند ،تصویر گرفته شده
به صورت ویدئو از موبایل دوم به موبایل اول ارسال میشود.
کیانی ،طراح این برنامه ،میگوید« :در این سرویس اگر پشت
در لنز نصب شده باشد ،کاربر میتواند لنز گوشی خود را برابر
لنز در قرار دهد و اگر کسی در زد ،کاربر با گوشی دیگری که
نزد خود دارد ،فرد پشت در را ببیند».
محافظ کودک نیز برای پایش وضعیت کودک است .برای
این کار ،کاربر باید موبایل دوم را در اتاق کودک قرار داده
و گزینه محافظ کودک را فعال کند .چنانچه کودک گریه
کند ،با صدای گریه او پیام هشدار برای والدین یا هرکسی که
برنامه هیسپالس را فعال کرده باشد ،به همراه عکس کودک
ارسال میشود .در زمانی که کودک آرام است ،صفحه نمایش
خاموش میشود تا باتری کمتری مصرف کند .این برنامه
عالوه بر امکان دیدن وضعیت کودک ،امکان پخش موزیک
یا الالیی برای او را دارد .برنامه هیسادمین نیز ویژه مدیریت

برنامه توسعه و ارتقای فناوری
در بازکن موبایلی

همانطور که گفته شد ،این سیستم با کمک مودم وایفای و
بینیاز از اینترنت کار میکند و این نخستین نسخه از در بازکن
موبایلی و مناسب کاربرانی است که در محل حضور دارند.
کیانی درباره توسعه این تکنولوژی میگوید« :در گام بعدی
امکان استفاده از راه دور در بازکن موبایلی را با کمک اینترنت
فراهم میکنیم و راه زیادی تا نهایی شدن آن نمانده است .در
این امکان کاربران میتوانند از محل کار ،خانه خود را کنترل
کنند و برای کسی که میخواهند ،در را باز کنند .یکی دیگر
از برنامهها این است که سیستم را برای ورود و خروج کارکنان
ادارات و تشخیص چهره در مراکزی که این کار اهمیت دارد،
تجهیز کنیم .همچنین میتوانیم در خانههایی که از پنلهای
تصویری رایج استفاده میکنند ،پنل خارجی را برداریم و پنل
خودمان را با یک دوربین آنالوگ بگذاریم که روی دو سیستم
کار کند .در اینجا زنگ خانه و هشدار در پنل داخلی و گوشی
کاربران به صدا درمیآید و کاربر میتواند به هر دو روش در را
باز کند .برای سهولت کار ،برنامه را به گونهای طراحی کردیم
که نصب کلیه این امکانات توسط یک تکنسین ساده هم انجام
شود».
ساخت سختافزار این محصول برونسپاری شده و شرکت
راهحل تیزهوش برتر تمرکز خود را بر بهینهسازی نرمافزار و
محتوا گذاشته است .مدیرعامل این شرکت میگوید« :برای
دانشبنیان
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بانک اطالعاتی در بازکن هوشمند موبایلی است .این برنامه
تنها در اختیار مدیران ساختمان قرار میگیرد و روی گوشی
آنها نصب میشود.

محصوالت مشابه خارجی با
نام برند شناخته شدند

امروز آنچه بیش از همه به شناخته شدن و فروش محصوالت
فناورانه کمک میکند ،نه امکانات پیشرفته آن که برندینگ و
مارکتینگ شرکت سازنده محصول است .یکی از شرکتهایی
که در بازکنهای هوشمند خود را با تبلیغات وسیع در دیگر
کشورها میفروشد ،سامسونگ است .کیانی ،همکار شرکت
فیلیپس ،درباره در بازکنهای هوشمند مشهور میگوید:
«سامسونگ مدعی هوشمندی است ولی نهایت کارکرد
در بازکنهای هوشمند سامسونگ این است که پیامها و
تصاویر را نگه دارد و بسیاری از قابلیتهای نمونه ایرانی را
ندارد ولی قیمت تمامشده آن برای مصرفکننده ،بیش از
پنج برابر قیمت در بازکن هوشمند هیس است .زمانی که
من در بازکن هوشمند موبایلی را اختراع کردم ،در جهان
مشابه نداشت .در بازکنهای فعلی با امکانات کمتر و مبتنی
بر اینترنت ساخته شدهاند که باز هم امکانات ما را ندارند
و هیچیک مبتنی بر وایفای نیستند .با این همه ما باید
بتوانیم با این برندها که توان بازاریابی باالیی دارند ،رقابت
کنیم .قیمت پایینتر و امکانات بهینهتر به کاربر عرضه کنیم.
ما باید در نرمافزار ،استراتژیها و ساختارها جلوی آنها
بایستیم .خوشبختانه من االن با تکیه بر این فناوری میتوانم
بایستم و برای ماندن ،به استراتژی توسعه کاال معتقدم .برای
این کار نیروهای هوشمندی را به کار میگیرم که بتوانیم
این محصول و دیگر محصوالت را بهروز نگه داریم».
کیانی درباره تجربیات کاری خود در شرکت فیلیپس میگوید:
«من  11سال در مرکز تحقیقات فیلیپس بودم و  22سال در
هلند زندگی کردم .هنوز هم با بخش مدیکال سیستم مرکز
تحقیقات فیلیپس همکاری میکنم .هنگامی که دوره دکترایم
را که پروژه فیلیپس بود ،به پایان رساندم ،از دانشگاه اقتصاد
پراسموس دعوت به همکاری شدم .ولی برای من مهم بود
که به شرکت فیلیپس بروم و با شیوه کار در یک شرکت
جهانی و بزرگ آشنا شوم .چون همه آنچه که آنها در دانشگاه
میخواندند ،دانشجویان ما هم میخوانند ولی چرا آنجا علم
تبدیل به تکنولوژی میشود و در ایران نمیشود؟ در ماههای
نخست فهمیدم که پول و مدیریت دانش را به تکنولوژی
تبدیل میکند .کار ما در فیلیپس مهندسی معکوس نبود بلکه
باید چیزی را ابداع میکردیم و من این مهارت را آموختم
که هرچیزی را باید با نگاه دیگری بنگریم .سود فیلیپس در
سال  ،2000حدود  31میلیارد دالر بود .ما باید که در نگاهها
درجا نزنیم و به هر چیزی اینگونه نگاه کنیم که چگونه
میتوان آن را بهتر کرد .آرزو دارم که شرکتی مانند فیلیپس
در ایران راهاندازی کنم .این کار نیاز به حمایت دارد ولی از
نظر نیروهای هوشمند و نوگرا ،من به جوانان کشور برای این
کار ایمان دارم».
دانشبنیان
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ایران از شکاف دانشگاه و
صنعت رنج میبرد

«ایران از شکاف دانشگاه و صنعت رنج میبرد» ،شعار یک
صدای دانشوران ایرانی است .متخصص هوش مصنوعی
دانشگاه دلف هلند در اینباره میگوید« :در ایران دانشگاهها
به صنعت سرویس نمیدهند و تنها به تولید مقاالت ISI
میپردازند .در صورتی که کار اصلی دانشگاه ،تحقیقات
صنعتی است .دانشگاههای ما مدرکمحور هستند نه
مهارتمحور .برای تحقق مهارتمحور شدن دانشگاهها باید
به دانشجویان ارشد و دکتری اجازه داد با خلق تکنولوژی
و کاالی صنعتی هم فارغالتحصیل شوند .در دانشگاههای
صنعتی ما ویدئو پروژکتور از برند سانیو ،سونی یا پاناسونیک
است .سردکنندهها  LGهستند .تبلتها معموال آیفون
هستند .این خجالتآور است که همه ابزارهای دانشگاههای
ما خارجی است .اگر برای ساخت هریک از ابزارها پروژهای
تعریف کنیم و بین رشتههای تحقیقاتی مختلف تقسیم کار
کنیم و مهندسی معکوس که سادهترین کار است ،انجام
دهیم ،میتوانیم بسیاری از ابزارها را بسازیم و در جوانان
نیز انگیزه ایجاد کنیم .ساالنه میلیاردها تومان پول برای
دانشگاهها هزینه میشود ولی متاسفانه آنها سهمی در
صنعت ندارند .اگر درباره هر ابزار و صنعتی به چگونگی
بهبود بخشیدن آن فکر کنیم ،ایدههای نوآورانه ظهور
میکنند .در ایران غالبا مهندسی معکوس میکنیم و کاال
به همان شکل میماند .هیچ استراتژی ویژهای برای توسعه
کاال وجود ندارد .ولی در کاالهای برندهای بزرگ ،هر چند
ماه یک بار یک تغییر در تکنولوژی و ظاهر آن میدهند و
یک کاال سالها به یک شکل نمیماند .صنعت ما نابود شده
نگاه داخلی است .من همیشه به دانشجویانم میگویم پراید
نباشید؛ بنز باشید .پراید سالهای سال است که به همان
شکل باقی مانده و در هر سری برخی از آپشنهای آن حذف
میشود .در صورتی که باید تاکنون بسیار بهتر میشد و
آپشنهای بیشتری به آن اضافه میکردند .بازار آن انحصاری
است و همیشه توانسته بفروشد .ما کاالیی تولید نمیکنیم
که در بازارهای بینالمللی بفروشیم .اقتصادمان جهانی
نیست و بسیاری از صنایع ما رانتی هستند .اگر رانت نداشته
باشند ،محکوم به نابودی هستند .در را به روی کاالهای
خارجی میبندیم تا بتوانیم کاالی ضعیف داخلی را بفروشیم.
این با نگاه توسعهگرای جهانی در تضاد کامل است».
مخترع در بازکن هوشمند موبایلی درباره ایدهها و طرحهای
دیگر خود نیز میگوید« :برخی از طرحهای دیگر من ایجاد
تکنولوژی صوتی و تصویری برای نابینایان و ناشنوایان و
ساخت سماورهای هوشمند برای مصرف بهینه سوخت
و سرعت عملکرد است .یکی از آرزوهای من این است که
بتوانم به نابینایان و ناشنوایان کشور خدمات تکنولوژیک ارائه
کنم .برای نمونه ،خط بریل را روی گوشی موبایل عرضه کنم.
ولی هیچ نهادی بهویژه از تکنولوژی صوتی و تصویری برای
نابینایان و ناشنوایان حمایت نمیکند و بانکها نیز چنین
نگاهی ندارند».
دانشبنیان
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ت
متفاو� را یط خواهد کرد
مس�
قارهای که در سالهای آینده ی

برخاستن آفریقا
حبیب آرین

اقتصاد ایران
دانشبنیان
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آفریقا در سالهای اخیر رونق اقتصادی را تجربه
میکند .درآمد سرانه از سال  ۲۰۰۰تاکنون دو برابر
شده و این رونق اقتصادی بر تمامی مردم تاثیر
گذاشته است .همچنین امید به زندگی در طول یک
دهه اخیر به طور میانگین هر سه سال ،یک سال
افزایش یافته است .این افزایش امید به زندگی
بسیار سریع است .همچنین درصد ابتال به بیماری
عفونی ایدز  HIVبه مقدار  ۲۷درصد کاهش یافته و
هر سال  ۶۰0هزار نفر کمتر به بیماری ایدز در جنوب
صحرای آفریقا مبتال میشوند .بر اساس آمار بانک
جهانی جنگ علیه ماالریا در حال پیروزی است و
مرگ ناشی از ماالریا  27درصد کاهش داشته است.
به نظر میرسد رشد جمعیت و رونق اقتصادی
فرایندی تاریخی است که در دورههای مختلف و
تحت تاثیر شرایط متفاوت به وقوع میپیوندد و
حاال قرعه تاریخ به نام آفریقا افتاده است.

دانشبنیان
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سرمایهگذاری خارجی

کیفیت رهبری

سرمایهگذاری مستقیم خارجی در  ۱۵سال گذشته به آفریقا
سرازیر شده است .اگر به دهه  ۷۰میالدی بازگردیم این تفاوت
روشنتر نیز میشود .سرمایهگذاری خارجی در واقع به رهبری
غرب آغاز شده است اما تنها این غربیها نیستند که سرمایه
خود را روانه این قاره کردهاند .چین یکی دیگر از کشورهایی
است که منابعی را به کشورهای آفریقایی قرض داده است.
اما حدود  ۶۰درصد سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در
سالهای گذشته از اروپا ،امریکا ،استرالیا و کانادا آمده است.
 ۱۰درصد از سرمایهگذاریهای خارجی نیز سهم هندوستان
است .هندیها عمدتا روی منابع انرژی سرمایهگذاری کردهاند.
آفریقا در حال حاضر روزانه  ۱۰میلیون بشکه نفت تولید
میکند .این معادل تولید کنونی نفت عربستان سعودی یا
روسیه است .هندیها همچنین در حال سرمایهگذاری روی
صنایع مخابراتی و ساخت مراکز خرید هستند.

یکی از مهمترین دالیلی که موجب شده ظرفیتهای رشد
آفریقا به وقوع بپیوندد ،کیفیت رهبری جوامع در کل آفریقا
بوده است .در دهه  90میالدی رهبران آفریقایی از رهبران
بزرگ سیاسی بودهاند ،در عین حال نسل جدیدی از
تکنوکراتها و مدیران تحصیلکرده در بسیاری از کشورهای
آفریقایی بخشهایی از مدیریت را بر عهده داشتند .از طرفی
منافع کشورهای غربی و تغییر میدان سیاست بینالملل،
کشورهای غربی را از نقش استعمارگر خارج کرد و در نهایت
اروپا و آفریقا طرح بازی برد  -برد را طراحی کردند .برنامه
بخشش بدهیها یکی از این برنامهها بود .این برنامه به عنوان
مثال قرضهای کشورهای جنوب صحرای آفریقا را به نصف
کاهش داد .میزان این بدهیها برابر با  ۷۰درصد تولید ناخالص
داخلی این کشورها بود و اکنون این نسبت به  ۴۰درصد تقلیل
یافته است .به طور طبیعی زمانی که میزان بدهی یک کشور
افزایش یابد ،قدرت دیپلماسی آن تضعیف میشود .همچنین
با کاهش بدهیهای بخش عمومی دولتها توان باالتری برای
بازپرداخت بدهیها و سرمایهگذاریهای حوزه عمومی پیدا
میکنند .به طور میانگین کشورهای آفریقایی در حدود  ۱۰تا
 ۳۰درصد تولید ناخالص داخلیشان بدهی دارند.
دانشبنیان

فشار جمعیت و مزیت اقتصادی

بخشی از چشمانداز امیدبخشی تحت تاثیر فشار جمعیت
است .ده سال قبل ،چین حدود  ۲۰۰میلیون نیروی جوان
داشت و هر سال تا سال  ،۲۰۱۰این موج جمعیت بزرگ
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جمعیتی شرق آفریقا استعداد باالی رشد را برخوردارند.

و بزرگتر میشد .این به این معنی بود که شما نیروهای
جوانی داشتید که در کارخانههای شما را میزدند و
میگفتند« :به ما یک کاری بدهید» و میگفتند« :نیازی
نیست به من حقوق اضافه پرداخت کنید ،فقط به من یک
کار بدهید ».حاال این فضا تغییر کرده است .در این دهه با
کاهش  ۲۰تا  ۳۰درصدی جمعیت جوانان  ۱۵تا  ۲۴ساله
روبهرو خواهیم بود .اما این رشد جمعیت و فضای نیروی کار
در آفریقا در حال رشد است و پیشبینی میشود این رشد
تا سال  ۲۰۵۰ادامه یابد.

مسئله فساد

فساد همچنان یکی از مسائل مبتالبه کشورهای آفریقایی
است .به طور مشخص فساد رابطه مستقیمی با ثروت دارد.
به این معنی که در این کشورها نسبت فساد با تولید ناخالص
ملی رابطه مستقیمی دارد و با کاهش ثروت میزان فساد نیز
افزایش مییابد .اما چگونه میتوان از این حلقه فقر و فساد
اداری خارج شد و به ثروت ،رفاه و فساد اداری کمتر رسید؟
اینجاست که رشد طبقه متوسط جامعه مطرح میشود و
راه انجام این کار سرمایهگذاری است .به نظر میرسد وجود
فساد یکی از ریسکهای سرمایهگذاری در این کشورهاست اما
کشورهای صادرکننده سرمایه امیدوارند این ریسک کاهش
یابد .ولی نکته مهمتر این است که مناسبات با بهرهگیری
از تکنولوژی در آفریقا راه میانبری را یافته است .فرایندها و
الگوهای اقتصادی گویای این نکته هستند که آفریقا رشدی
را تجربه میکند اما بیشک تکنولوژیها میتوانند به آفریقا
کمک کنند که حتی سریعتر حرکت کند .همچنین این
توسعه به واسطه شرکتهای دانشبنیان مسیر پرشتابی را به
خود خواهد گرفت.

افزایش سطح تحصیلکردگان

در سال  ۱۹۷۵تنها  ۹درصد فرزندان در دوره متوسطه
در جنوب صحرای آفریقا تحصیل کردهاند .آیا در دهه ۷۰
کارخانهای در جنوب صحرای آفریقا تاسیس میشد؟ قاعدتا
سرمایهگذاران خارجی این کار را نمیکردند و ترجیح آنان
برای تاسیس کارخانجات نساجی ترکیه و مکزیک بود ،زیرا
سطح تحصیالت آنان در حدود  ۲۵تا  ۳۰درصد بود .امروز
سطح تحصیالت در جنوب صحرای آفریقا در سطحی است
که ترکیه و مکزیک در  ۱۹۷۵داشتند ،یعنی  30درصد .از
نظر سطح تحصیالت مرکز ،غرب و جنوب آفریقا و به لحاظ
دانشبنیان
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یا�ان  -آفریقا و فرصتهای اقتصادی پیش رو

سفری به تجارت دانشبنیانها
گلچهره آرین

چند ماه پیش سورنا ستاری در راس یک هیئت تجاری و فناوری شامل  ۴۶نفر از مدیران صندوقهای تامین مالی و
شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ،سالمت و زیستفناوری ،معدن و صنایع معدنی،
تجهیزات صنعتی و ماشینآالت و برق و الکترونیک به دو شهر پرتوریا و ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی سفر
کرد .این سفر با هدف توسعه صادرات محصوالت شرکتهای دانشبنیان و گسترش همکاری شرکتهای دانشبنیان
ایرانی با شرکتهای متناظر خود در آفریقای جنوبی تدارک دیده شده بود .در روز نخست این سفر چهار روزه،
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با هدف توسعه و بررسی شرایط همکاریهای فناورانه و علمی بین دو کشور،
با انگوبانه ،وزیر علوم و تکنولوژی آفریقای جنوبی دیدار و گفتوگو کرد .در ادامه این سفر ،معاون علمی به همراه
هیئت همراه خود از شورای تحقیقات علمی و صنعتی آفریقای جنوبی بازدید کرد .برگزاری نشستهای تجاری
مشترک با شرکتهای متناظر در آفریقای جنوبی و شرکت در نشست علم جنوب آفریقا و بازدیدهای صنعتی و
تجاری از دیگر بخشهای این سفر بود .آفریقای جنوبی مهمترین کشور حوزه آفریقا محسوب میشود و جزو چهار
کشور اولویتدار در ستاد آفریقای وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت ایران قرار دارد .بسیاری از صاحب
نظران معتقدند این سفر میتواند مقدمه ای برای عمیق تر شدن روابط اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی منجر شود.
روابطی که از سویی روابط تجاری را تسهیل و بسترهای تولید و صادرات محصوالت دانشبنیان را فراهم میکند.

دانشبنیان
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افزایش  17درصدی صادرات
ایران به آفریقا

سهولت کسبوکار ( )Ease of Doing Businessکشور
آفریقایی موریتانی حتی از برخی کشورهای منطقه یورو
جایگاه بهتری کسب کرده و در رتبه بیستوپنجم جهان
(از  190کشور) قرار گرفته است .تجارت به انتقال مستمر
دانش و راهکارهای مفید بین شرکای تجاری میانجامد و از
این طریق نقش بسیار مهمی در بهبود استانداردهای کیفی و
زیستمحیطی و نیز توانمندی نیروی کار ایفا میکند.

مدیرکل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت از افزایش
 ۱۷درصدی صادرات ایران به آفریقا در نیمه اول سال ۱۳۹۷
خبر داد .فرزاد پیلتن گفت« :صادرات ایران به کشورهای
آفریقایی در شش ماهه اول سال جاری به  ۳۹۷میلیون دالر
رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،نشاندهنده
افزایش  ۱۷درصدی است .مقاصد اصلی صادراتی ایران به قاره
آفریقا طی دوره مذکور شامل کشورهای مصر ،کنیا ،سودان،
آفریقای جنوبی ،تونس ،مغرب ،موزامبیک ،تانزانیا ،جیبوتی و
سومالی بوده است ».گفتنی است ،مهمترین کاالهای صادراتی
ایران به قاره آفریقا شامل آهن و فوالد ،قیر نفت ،گاز مایع،
محصوالت شیمیایی ،سیمان ،خمیرهای غذایی ،بیسکوییت
و شکالت ،کفپوش ،پارافین ،وازلین ،روغن موتور و کشمش
است .این گزاره اگرچه ظرفیتهای باالی گسترش تجارت
خارجی با کشورهای آفریقایی را نشان میدهد اما کاالهای
مبادله شده گویای این نکته است که تجارت ایران با آفریقا
مسیری دانشپژوهانه را طی نکرده است.

توسعه صادرات دانشبنیانها

توسعه صادرات یکی از عوامل مهم محرک رشد اقتصادی و
از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها محسوب میشود .در
این میان ،صادرات متکی بر صنایع فناوریمحور به علت
ارزش افزوده باال و موثر بودن بر دیگر بخشهای اقتصادی
از مهمترین بخشهای صادراتی است .داشتن مزیتهای
مبتنی بر سطح فناوری برای موفقیت در محیط تجاری
بینالمللی نقشی کلیدی ایفا میکند ،از طرفی بهکارگیری
فناوریهای نوین در تولید محصوالت در چند دهه اخیر
توسط کشورهای توسعهیافته ،سودآوری باال و کاهش
هزینههای تولید را هم به دنبال داشته است .این در حالی
است که صادرات محصوالت با فناوری باال علیرغم سودآوری
باال نتوانسته است سهم بسزایی از کل صادرات کشورهای
در حال توسعه را پوشش دهد.
حضور موفق در محیط رقابتی بینالمللی برای کشورهای در
حال توسعه به ویژه ایران از اهمیت باالیی برخوردار است.
به این نکته هم باید توجه داشت که سهم حداکثری منافع
اقتصادی حاصل از خدمات و محصوالت با فناوریهای
پیشرفته در تولید ناخالص ملی و صادرات یکی از شروط الزم
برای تحقق اقتصاد دانشبنیان در کشور است.

رابطه توسعه تجارت و
شکلگیریدانشبنیانها

تجارت فرصتهای تازهای را برای کشورهای کمتر توسعهیافته
فراهم میکند و با افزایش سرمایهگذاری خارجی و بهبود
بهرهوری از طریق توسعه بخش خصوصی ،به توسعه یک
کشور ،افزایش تکنولوژی و شکل گرفتن بنگاههای اقتصادی
دانشبنیان کمک میکند .تجارت به کشورهای در حال
توسعه کمک میکند تا هزینه نهادههای تولید را کاهش
دهند ،به منابع مالی جدید دسترسی پیدا کنند ،ارزشافزوده
کاالهای تولیدی خود را باال ببرند و جایگاه بهتری در زنجیره
تامین جهانی کسب کنند .به عبارتی تجارت موجب افزایش
رقابتپذیری کشورهای در حال توسعه میشود .تجارت
امکان دسترسی به بازارهای جدید و نهادههای تولیدی جدید
را برای کشورهای در حال توسعه فراهم میسازد و از این
طریق نهتنها به متنوعسازی محصوالت صادراتی آنها کمک
میکند ،بلکه منحنی امکانات تولید آنها را نیز باالتر میبرد.
تجارت به طور کلی موجب تسهیل فرایند تبادل دانش فنی
و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه میشود و از این طریق
نوآوری را ارتقا میبخشد .تجارت و سرمایهگذاری خارجی
به گسترش روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات در اقصی
نقاط جهان کمک شایانی کرده است ،بهطوریکه در پایان
سال  2017حدود  95درصد از جمعیت جهان به خدمات
تلفن همراه دسترسی دارند .تجارت آزاد همچنین بازارهای
جدیدی را به روی کسبوکارهای محلی میگشاید و با رفع
موانع غیرضروری ،صادرات را برای آنها تسهیل میکند.
در طول سالهای  2010و  2011اصالحاتی در زمینه قوانین
تجاری در  36کشور از کشورهای جنوب صحرای آفریقا
صورت گرفت که نتیجه آن بهبود فضای کسبوکار در اغلب
این کشورها بود؛ طبق آخرین گزارش بانک جهانی در مورد
دانشبنیان

محصوالت با فناوری باال

نهادها و سازمانهای متعددی اقدام به تقسیمبندی محصوالت
و خدمات برحسب سطح فناوری کردهاند .برای مثال
تقسیمبندی معرفی شده توسط سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی برحسب شدت تحقیق و توسعه در صنایع مختلف
تولیدی ،تاکنون توسط مراجع مختلف ارائه آمار صادرات
محصوالت با فناوری پیشرفته استفاده شده است .طبق این
تقسیم بندی صنایع مختلف تولیدی به گروههای «فناوری
باال»« ،فناوری متوسط و باال»« ،فناوری متوسط و پایین» و
«فناوری پایین» رتبهبندی شدهاند.
برمبنای آخرین بازنگری صورت گرفته بر این تقسیمبندی،
میزان شدت فناوری همزمان برحسب دو معیار سهم
هزینههای تحقیق و توسعه در میزان ارزش افزوده و میزان
تولید محصول سنجیده میشود.

خدمات دانشبنیان

در میان تالشهای بسیاری که برای ارائه تعریفی شفاف از
خدمات دانشبنیان صورت گرفته است ،تعریف ارائهشده
توسط مرکز آمار تجارت بینالمللی اتحادیه اروپایی برای بخش
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خدمات دانشبنیان با فناوری باال به دلیل دربرگرفتن همه
تعریفها ،مورد توجه و استناد اکثر محققان و متخصصان قرار
گرفته است .خدمات با فناوری باال عبارت است از خدمات قابل
ارائه در حوزههای فناوری اطالعات و ارتباطات و پژوهشهای
توسعهای علمی که بسیار حرفهای و بهشدت رقابتپذیر بوده یا
خود منابع اولیه اطالعات و دانش هستند یا از دانش در جهت
تولید خدمات واسطهای برای فرایندهای تولیدی مشتریانشان
استفاده میکنند .در این تعریف ،بخشهای خدمات پست
و ارتباطات ،خدمات رایانه ،فناوری اطالعات و فعالیتهای
مربوطه و خدمات تحقیقات و پژوهشهای علمی جزو خدمات
دانشبنیان با فناوری باال محسوب میشوند.

تقاضای بازار ،سرریز دانش و فناوری برای سایر فعالیتها،
ایجاد وابستگی به فناوری و تداوم تقاضای محصول از جانب
مصرفکننده ،کاهش وابستگی به صادرات منابع طبیعی و
محصوالت خام.
این موضوع لزوم توجه بیشتر به صادرات دانشبنیان را
برای تحقق اقتصاد مقاومتی دوچندان میکند و میتوان
شاخصهای استاندارد و مرسوم «صادرات محصوالت
فناوریهای پیشرفته» و صادرات خدمات فنی و مهندسی را به
عنوان معیارهای برآورد میزان تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.
همانطور که در سیاستها ،اسناد باالدستی و قوانین کشور
هم تاکید شده است ،میزان صادرات محصوالت با فناوری باال
یکی از شاخصهای مهم میزان تحقق اقتصاد دانشبنیان است
و به عنوان یکی از زیرشاخصهای شاخص جهانی نوآوری در
سنجش این شاخص هم تاثیرگذار است .این شاخص تاثیر
مستقیمی بر توان رقابتپذیری صنعتی کشورها در سطح
بینالمللی دارد که این موضوع یکی از عوامل اساسی رشد
اقتصادی پایدار در بلندمدت است .تغییر موقعیت اقتصادی
کشورهای نوظهور و صنعتی شده بهشدت ناشی از تغییرات
رقابتپذیری صنعتی آنها به لحاظ ارزش افزوده صنعتی
و صادرات صنعتی است .شاخص «عملکرد رقابتپذیری
صنعتی» از دیگر شاخصهای ارزیابی رقابتپذیری صنعتی
کشورها به شمار میرود .از مهمترین عواملی که توان
کشورها را در رقابتپذیری صنعتی نشان میدهد ،میزان
عرضه محصوالت و خدمات و رشد آن در بازارهای
داخلی و بینالمللی است.
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)
عملکرد
شاخص
رقابتپذیری صنعتی را
هرساله برای کشورهای
مختلف (۱۴۸کشور) ارزیابی
و رتبهبندی میکند .براساس
مدل تعریفشده از سوی این
سازمان ،شاخص عملکرد رقابتپذیری
صنعتی به وسیله سه بعد «ظرفیت
کشورها از نظر تولید و صادرات محصوالت
صنعتی»« ،ارتقا و تعمیق فناوری» و «میزان
اثر جهانی» سنجیده میشود .در زیرشاخصهای
معرفیشده برای اندازهگیری این ابعاد میزان
تولید و صادرات محصوالت و خدمات مبتنی
بر فناوریهای پیشرفته نقش محوری را ایفا
میکند .در این شاخص هم میزان صادرات
با فناوری باال هر کشور به عنوان یکی از
تعیینکنندههای اصلی توان رقابتی صنعتی آن
کشور در مقایسه با دیگر کشورها دانسته شده
است .برای مثال سهم ارزش افزوده صنایع با تکنولوژی
پیشرفته و متوسط از ارزش افزوده کل صنعت ،سهم صادرات
صنعتی با تکنولوژی پیشرفته و متوسط از مجموع صادرات
صنعتی به عنوان عوامل موثر بر شاخص عملکرد رقابتپذیری
معرفی شده است.

اهمیت صادرات محصوالت
و خدمات دانشبنیان

صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان در مقابل صادرات
منبعمحور مانند نفت و مشتقات آن ،محصوالت معدنی و
کشاورزی دارای مزیتهای پایدارتری برای کشور است .ارزش
افزوده اقتصادی ناشی از صادرات تولیدات دانشبنیان در
مقایسه با دیگر صادرات تولیدی ازجمله تولیدات خام باعث
کسب درآمد به مراتب بیشتر کشورهای صاحب تولیدات با
فناوریهای برتر میشود .صادرات مبتنی بر فناوریهای
برتر به عنوان یک مزیت رقابتی باعث شکلگیری جایگاه
ویژهای برای اقتصاد هر کشور در بازارهای جهانی است .به
همین دلیل شکاف فناوری بین کشورهای در حال توسعه
و توسعهیافته باعث قدرت رقابتی کمتر کشورهای در حال
توسعه در محیط کسبوکار بینالمللی میشود .در حالی که
کل صادرات محصوالت با فناوری باال در دنیا در  ۱۵سال
اخیر رشدی بیش از دو برابری را تجربه کرده است .تعدادی
از کشورهای در حال توسعه توانستهاند با تمرکز بر صادرات
محصوالت دانشبنیان ،خود را در صحنه رقابت جهانی مطرح
کنند .کشورهای کوچکتر آسیایی مانند تایوان و سنگاپور و
کره جنوبی حضور خود را از طریق افزایش سهم محصوالت با
تکنولوژی باال و متوسط در صادرات پررنگ کردهاند که نشانه
افزایش قدرت رقابتپذیری محصوالتشان است.
تولیدات دانشبنیان در مقایسه با سایر تولیدات به علت
استفاده به مراتب کمتر از منابع کشور مانند نفت و گاز به
پایداری اقتصاد کمک میکند .بدین ترتیب در دو دهه گذشته
رشد صادرات و متنوعسازی محصوالت و خدمات مبتنی بر
فناوریهای برتر در کشورهای در حال توسعه و بهرهبرداری
از آنها در عرصه بینالمللی مورد توجه سیاستگذاران قرار
گرفته است .امروزه اهمیت توسعه صادرات دانشبنیان برای
کشور صرفا به دلیل ارزآوری بیشتر این نوع صادرات نیست،
بلکه دیگر مزایای صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان
این موضوع را برای صنعت کشور به امری راهبردی تبدیل
کرده است .بعضی از مزایای صادرات محصوالت و خدمات
دانشبنیان فارغ از میزان درآمد ارزی ناشی از آن عبارتند از
در حال رشد بودن تقاضای جهانی برای کاالهای دانشبنیان،
نوسانات کمتر بازار فروش تولیدات دانشبنیان ،آسیبپذیری
کمتر در برابر ورود رقبای جدید ،انعطافپذیری با روند تغییر
دانشبنیان
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چرا آفریقای جنوبی

استفادهکننده از فناوری خواهیم بود .این پالن نوآوری قصد
دارد اقتصاد آفریقای جنوبی را به سوی اقتصاد دانشبنیان
سوق دهد .اقتصادی که در آن موفقیت بر اساس میزان
نقشی که علم و فناوری در ارتقا بهرهوری ،رشد اقتصادی و
توسعه اقتصادی اجتماعی بازی میکند ،سنجیده میشود.
اقتصادی که در آن نوآوری کلید پیشرفت علمی و فناوری
است .همانگونه که گفته شد آفریقای جنوبی برای توسعه
توان رقابتی خود و رشد اقتصادی تا حد بسیار زیادی بر
علم و فناوری تاکید دارد ،بر این اساس راهی جز پیشرفت
به سوی اقتصاد دانشبنیانی ندارد که در آن علم و فناوری،
اطالعات و آموزش و یادگیری در هسته فعالیت اقتصادی
قرار میگیرند.
اقتصاد آفریقای جنوبی اقتصادی مبتنی بر منابع طبیعی بوده
است و راه طوالنی برای تبدیل شدن به دانشبنیان در پیش
دارد .هدف کلیدی پالن یاد شده توسعه نوآوری در سطح
ملی است .بر این اساس آیندهای را میتوان متصور بود که در
آن علم و فناوری بر تمامی چالشهای این کشور از جمله
بزهکاری ،قاچاق ،بیماریها ،انرژی پایدار ،خشکسالی،
ارتباطات و ...غلبه میکند.
آفریقای جنوبی کشوری است که از نظام دانش
و سرمایه انسانی جهت حل مشکالت استفاده
خواهد کرد و فرصتهای اقتصادی پایدار
را فراهم میکند و سهم عظیمتری از بازار
جهانی را به خود اختصاص میدهد .آفریقای
جنوبی قصد دارد با این پالن به قطبی مطرح
در زمینه داروسازی ،اقتصاد زیستی ،علوم
و فناوریهای فضایی ،امنیت انرژی ،علوم
مربوط به تغییرات جوی و موارد دیگر تبدیل
شود و پیشرفت در همه این حوزهها مبتنی
بر سه پایه خواهد بود؛ توسعه فناوری و نوآوری،
سرمایه انسانی و زیرساخت دانش .اما آنچه که در این
میان اهمیت بسزایی دارد شراکت و همکاری بینالمللی
به عنوان یکی از پایههای اصلی موفقیت است .به منظور
پیشرفت در فرصتهای یاد شده ،آفریقای جنوبی میبایست
تعامالت بینالمللی خود را توسعه دهد ،هم به منظور توسعه
دانش و هم به منظور ایجاد فضایی مناسب برای انتقال
فناوری ،زیرا اقتصادهای دانشبنیان وابسته به شبکه تعاملی
از پژوهشهای بینالمللی و امکان انتقال فناوری هستند.
آفریقای جنوبی تالش میکند تا به مقصدی با اولویت باال
جهت سرمایهگذاری در حوزه علم و فناوری تبدیل شود.
این امر مستلزم همکاری استراتژیک و تعامالت راهبردی
منطقهای و بینالمللی است.
توسعه تعامالت خارجی به معنای توسعه سرمایه انسانی،
بهرهبرداری از سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،دسترسی به
شبکه جهانی پژوهش ،توسعه زیرساختها ،توسعه ،R&D
تبدیل شدن به مقصد رویایی سرمایهگذاری برای علم و
فناوری و فعالیت «هابهای» پژوهشی بینالمللی ،تبدیل
شدن به یک بازیگر اصلی و توسعه روابط دو و یا چندجانبه
عملی و فناورانه خواهد بود.

حرکت به سوی اقتصاد دانشبنیان تنها گزینه باقیمانده
در مسیر توسعه است و همه کشورها درصدد هستند تا با
راهبردها و هدفگذاری مشخص این ایدهآل استراتژیک را
محقق کنند .کشور آفریقای جنوبی یکی از این کشورهاست
که با طراحی یک پالن یک دههای قصد تحقق این هدف
را دارد .بر اساس این پالن آفریقای جنوبی میبایست مسیر
انتقال به سمت اقتصاد دانشبنیان را طی کند ،اقتصادی
که در آن تولید و انتشار دانش به سود اقتصادی و تولید
ثروت در جامعه منتهی میشود و تمامی ابعاد زندگی
انسان را غنا میبخشد .این پالن بخشی از برنامه اجتماعی
اقتصادی گسترده دولت است که بر تسریع رشد اقتصادی

پایدار تاکید دارد و مبتنی بر نظام
ملی نوآوری است .بر اساس این
نظام هر چند آفریقای جنوبی و
سیستم علم و فناوری این کشور
توانسته گامهای بزرگی بردارد ،اما
شکافی عظیم بین سطح علم و فناوری
در آفریقای جنوبی در قیاس با دیگر
کشورهای دارای اقتصاد دانشبنیان
وجود دارد .دورنمای رشد اقتصادی
و توان رقابتی بیشتر آفریقای جنوبی
مبتنی بر توسعه علم و فناوری است
که به اقتصاد دانشبنیان مبتنی بر
نوآوری منتهی میشود .مسیری که در
آن شاهد افزایش سهم صنایع دانشبنیان
در تولید درآمد ملی ،افزایش کارگران
دانشبنیان و نیز افزایش نسبت شرکتهای
دانشبنیان
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هشت کسبواکر پ�درآمد در آفریقا

گذار قاره
به سمت توسعه

مترجم :پویا وحیدی

معنی لغت «میلیونر» در آفریقا در حال تغییر است .میلیونر
بودن دیگر به موجودی حساب بانکی برنمیگردد که هر
سیاستمدار یا بروکرات فاسدی بتواند ادعای میلیونر بودن کند.
در آفریقا نسل جدید و نوظهور میلیونرها تنها به پول اهمیت
نمیدهند بلکه به همان اندازه مشتاق به اثرگذاری هستند .آنان
تالش دارند ارزشهایی تولید کنند که زندگی مردم را بهبود
ببخشد .موج جدید کارآفرینان عالقهای به منابع محدود قاره
مثل چوب ،طال ،مس ،نفت و الماس ندارند ،بلکه بیشتر عالقهمند
به «منبع بسیار ارزشمند» دیگری هستند« :مشکالت».
آفریقا قارهای است درگیر مشکالتی جدی از جمله
بیکاری ،بیسوادی ،گرسنگی و کمبود برق .این گزارش
بوکار در آفریقا آشنا میکند
شما را با هشت کس 
که تعداد بیشتری میلیونر پدید خواهد آورد.

دانشبنیان
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یک؛ کشاورزی جمعی

خانه از این طریق تامین شود .مزیت دیگر این کارخانه
جلوگیری از تولید میلیونها تن دیاکسید کربن است.
در سرتاسر قاره کارآفرینان سخت در حال تالش برای ایجاد
ارزش از زباله هستند .آنها در حال ساختن صنعتی هستند
که هزاران کار برای مردم ایجاد خواهد کرد .با توجه به روند
موجود پیشبینی میشود که زباله در آینده دارای ارزش
خواهد بود به صورتی که خانهها و کارخانهها میتوانند آن را
بفروشند و کسب درآمد کنند .بدین ترتیب زباله به زنجیره
غذایی برخواهد گشت یا تبدیل به الکتریسیته خواهد شد.

در سرتاسر دنیا کشاورزی کسبوکار بزرگی است و
کشاورزان وضعیت مالی خوبی دارند اما در آفریقا اینگونه
نیست؛ البته هنوز اینگونه نیست .بر اساس گزارش سازمان
ملل ارزش کشاورزی آفریقا تا سال  ۲۰۳۰برابر است با یک
تریلیون دالر که منطقی به نظر میرسد .این قاره  ۶۰درصد
زمینهای قابل کشت جهان را در خود جای داده است و
دارای آب و هوای مناسب در بیشتر مناطق و همچنین
نیروی کار ارزانقیمت است.
در حال حاضر آفریقا ساالنه  ۳۰میلیارد دالر واردات غذا
دارد .بخش بزرگی از مشکل این است که بیشتر تولید غذا
در آفریقا به صورت خرده مالکی در روستاها انجام میشود.
بیشتر آنها کشاورزان فقیری هستند که از روشهای بدوی
برای کشاورزی استفاده میکنند و دسترسی به سرمایه
ندارند .ولی تصور کنید اگر ما شهرنشینان پولهایمان را
روی هم بگذاریم و در این روستاها سرمایهگذاری کنیم
و در عوض قسمتی از سود محصول را برداریم ،چه اتفاقی
میافتد؟ نام این شیوه کسبوکار «کشاورزی جمعی» است.
در نیجریه دو شرکت «فارم کراودی» و «درایواگریک» به
طبقه کارگر نیجریه این امکان را میدهند که حامی مالی
پروژههای کشاورزی شوند و در هنگام برداشت محصول
سود خود را دریافت کنند .سال گذشته فارم کراودی یک
میلیون دالر از سرمایهگذاران امریکایی دریافت کرد تا
عملیات خود را گسترش دهد.
در آفریقای جنوبی شرکتی به سرمایهگذاران این امکان را
میدهد که گاو بارداری را خریداری کنند و از طریق موبایل
وضعیت آن را مشاهده کنند و وقتی گوسالهاش به هفت
ماهگی رسید ،آن را به کشتارگاه بفروشند و پول آن را
دریافت کنند.
با دو برابر شدن جمعیت آفریقا طی  ۳۰سال آینده
فرصتهای کاری در بخش کشاورزی ،گروهی از میلیونرهای
جدید را پدید خواهد آورد.

سه؛ پهپادها

در آفریقا پهپادها کارهای بیشتری از تعقیب تروریستها و
گرفتن عکسهای مجذوبکننده هوایی انجام میدهند؛ از
تدارکات و مدیریت زمینهای کشاورزی گرفته تا کمکهای
انساندوستانه و نگهبانی.
در روآندا «زیپ الین» یک شرکت نوپای پهپادی است که
خون و دارو را به بیمارستانها و کلینیکها در کشور انتقال
میدهد .تجربه موفق این شرکت در حال گسترش به کشور
همسایه ،تانزانیا ،است.
«آئروبوتیک» در آفریقای جنوبی با ارائه تصویرهای هوایی
از مزارع ،اطالعات ارزشمندی در اختیار کشاورزان میگذارد
که میتواند برداشت محصول را تا  ۱۰درصد افزایش
دهد .این شرکت در یازده کشور از جمله روسیه ،امریکا و
انگلستان در حال فعالیت است.
در مناطق دیگر قاره پهپادها خدمات گوناگونی را ارائه
میدهند .کمکهای انساندوستانه در مناطق جنگی،
نظارت بر معدنکاریهای غیرمجاز و نظارت بر جنگلزدایی
از جمله این خدمات است.

چهار؛ خانههای ارزانقیمت

آفریقا دارای بیشترین نرخ مهاجرت روستا به شهر است.
پیشبینی میشود تا  ۲۰۳۰تا  ۵۰درصد کل جمعیت آفریقا
در شهرها زندگی کنند .با این روند دولتها توان پاسخ
دادن به این حجم عظیم از تقاضا را ندارند .در نیجریه -
پرجمعیتترین کشور قاره آفریقا  -کمبود عرضه مسکن
 ۲۰میلیون تخمین زده میشود و در آفریقای جنوبی بیش
از دو میلیون.
بحران مسکن در آفریقا فرصتهای تجاری زیادی ایجاد
کرده است؛ از تولید سیمان تا تولید لوازم خانگی .جای
تعجب ندارد که ثروتمندترین مرد قاره «علیکو دانگو» در
بوکار خود در صنعت سیمان در سرتاسر
حال گسترش کس 
قاره است .اما جدا از ساختمانسازی مرسوم ،روند ساخت
خانههای بادوام و ارزانقیمت با استفاده از کانتینرهای حمل
بار در حال شکلگیری است .در کیپتاون آفریقای جنوبی
شرکتهایی مثل «برمن خلیل» خانههای ارزانقیمت
و بادوامی با استفاده از کانتینرهای از رده خارج شده،
میسازند .در کنیا کارآفرینانی مثل «دنیس مجانی» با
تبدیل همان کانتینرها به خانههای خالقانه و زیبا تنها با

دو؛ زباله

برای دههها زباله معضلی بزرگ و آزاردهنده برای مناطق
شهری آفریقا بوده است .در حال حاضر بیشتر از  ۸0درصد
از زباله تولیدی در آفریقا یا دفن یا سوخته و یا دور ریخته
میشود .با افزایش جمعیت این وضعیت روز به روز بدتر رو
به وخامت میرود.
در آفریقای جنوبی شرکت «اگری پروتئین» با تبدیل زباله
به خوراک دام قصد دارد این معضل را حل کند .آنها موفق
شدند  ۳۰میلیون دالر سرمایه جذب کنند که این شرکت
را تبدیل به یکی از موفقترین شرکتها در جذب سرمایه
کرده است.
در اتیوپی راه حل را در تبدیل زباله به الکتریسیته یافتهاند.
«کارخانه بازیافت زباله رپی» در آدیسآبابا  ۵۰مگاوات برق
از زباله تولید خواهد کرد .انتظار میرود برق سه میلیون
دانشبنیان
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آسفالت شده است .با توسعه بیشتر قاره تقاضا برای خودرو و
کاالهای مرتبط به مراتب افزایش پیدا خواهد کرد .در نتیجه
فرصتهای زیادی در زمینه تعمیرات ،قطعات و لیزینگ
خودرو پدید خواهد آمد.

نصف قیمت یک خانه معمولی در حال کمک کردن به حل
معضل مسکن هستند.

پنج؛ خودرو

با افزایش مهاجرت از روستا به شهر تقاضا در بازار خودرو
بهشدت در حال افزایش است .در حال حاضر در آفریقا به
ازای هر هزار نفر تنها  ۴۴خودرو وجود دارد .بسیار پایینتر
از میانگین جهانی که  ۱۸۰خودرو برای هر هزار نفر است.
تخمین زده میشود که فروش خودرو در آفریقا تا  ۱۵سال
آینده به  ۱۰میلیون دستگاه در سال برسد .مطابق انتظار
کمپانیهای بزرگ خودروسازی مثل تویوتا ،فولکس واگن
و مرسدس از پیش در حال ساخت کارخانههای مونتاژ
در آفریقا هستند .اما آنچه جالب توجه است اتومبیلهای
ساخت آفریقاست.
«موبیوس  »۲یک خودرو شاسیبلند تجملی است که در
کنیا قرار است به بازار معرفی شود .در تبلیغات آن ادعا
میشود که این خودرویی ارزان ،بادوام و باکیفیت است که
مخصوص جادههای آفریقا طراحی شده است .در نیجریه،
«اینوسان موتورز» چند مدل خودرو شخصی تولید میکند.
در اوگاندا «کیرا موتورز» اولین خودرو هیبرید آفریقایی
را تولید کرده است .آنها همچنین اولین اتوبوسی را که
با انرژی خورشیدی حرکت میکند ،تولید کردهاند .در
تونس ،غنا و سودان هم شرکتهای داخلی خودروسازی
وجود دارند .در حال حاضر تنها  ۵۰درصد جادههای آفریقا

دانشبنیان

شش؛ صادرات محصوالت محلی

آفریقا میلیاردها دالر صرف واردات میکند .اما در زمینه
صادرات محصوالت آفریقایی فعالیت زیادی نشده است .این
در حالی است که محصوالت محلی زیادی هستند که امکان
عرضه در سطح جهانی را دارند .برای مثال «نیلوتیکا» نوعی
کره گیاهی نادر است که در محصوالت آرایشی گرانقیمت
استفاده میشود .درختی که این کره را تولید میکند ،تنها
در سرچشمه رود نیل در شمال اوگاندا ،جنوب سودان و
اتیوپی وجود دارد.
«لیال جناح» یک کارآفرین امریکایی ،برندی آرایشی -
زیبایی را بنیانگذاری کرده است که با کمک زنان محلی
محصوالت زیبایی را با استفاده از نیلوتیکا تولید میکند و در
سرتاسر دنیا در بیش از  ۳۰۰فروشگاه به عرضه میرساند.
نمونه دیگر «فونیو» از غالت فراموششده است که بیش
از پنج هزار سال است در آفریقا رشد میکند .فونیو عاری
از گلوتن است و دارای مواد مغذی بسیار زیادی است که
در بیشتر غالت دیگر مثل برنج ،جو و گندم کمتر یافت
میشود« .پییر تیام» کارآفرین و سرآشپز سنگالی با تولید
پاستا ،بیسکوییت و غذای مخصوص صبحانه این غذای
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باستانی آفریقا را به قفسههای فروشگاههای نیویورک آورده
است.

هفت؛ خدمات درمانی

وجود  ۲۵درصد بار بیماریهای جهان و جمعیت رو به
افزایش و پدید آمدن طبقه متوسط بازار خدمات درمانی
آفریقا فرصتهای تجاری بزرگی به وجود آورده است .بر
اساس گزارش «ایافسی» بازار  ۲۱میلیارد دالری خدمات
درمانی آفریقا تا  ۱۰سال دیگر دو برابر بزرگتر خواهد شد.
در حال حاضر بسیاری از آفریقاییها برای درمان به خارج
از آفریقا سفر میکنند که موجب خروج میلیونها دالر در
سال میشود.
به منظور مقابله با بحران درمانی آفریقا نیاز به یک بخش
خصوصی قدرتمند در خدمات درمانی دارد که با ارائه
راهکارهای خالقانه قسمتی از این بار را به دوش بکشد.
خوشبختانه این اتفاق در حال وقوع است.
در شرق آفریقا بیمارستانهای هندی مثل «نارایانا» و
«گرگون» در حال رشد هستند .در کنیا یک پزشک
کارآفرین بیمارستانهای زنجیرهای ارزانقیمتی راهاندازی
کرده و هماکنون در حال ساخت بیمارستان  ۱۰۰تختخوابی
است که دارای مرکز سرطان ،رادیولوژی ،واحدهای
مخصوص کودکان و بخشهای دیگر است .در نیجریه یک
شرکت نوپا روش هوشمندی طراحی کرده است که خون را
به بیمارستانها در شهرهای شلوغ برساند .این شرکت موفق

به جذب  ۲۰۰هزار دالر سرمایه شده است.
شکی وجود ندارد که این کسبوکارها عالوه بر حل معضل
بهداشت و درمان در آفریقا ،میلیونها شغل نیز ایجاد
خواهند کرد.

هشت؛ حملونقل شهری

آینده آفریقا در شهرهاست .بیش از نیمی از جمعیت آفریقا
در سال  ۲۰۳۰یعنی  ۱/۴میلیارد نفر در شهرها زندگی
خواهند کرد .در حال حاضر آفریقا  ۶۰شهر با جمعیت
بیش از یک میلیون نفر دارد .یکی از بزرگترین مشکالت
شهری در آفریقا  -که در حال وخیمتر شدن است  -ترافیک
است .بیشتر شهرها فاقد سیستم حملونقل متنوع هستند.
مشکل تدارکات و نقل و انتقال کاال کابوس کسبوکارها و
مردم است .این معضل نیز از چشم کارآفرینان آفریقایی
دور نمانده است .در نیجریه «مکس» یک شرکت نوپای
در حال رشد است که با استفاده از پیک موتوری بستههای
مشتریانش را در سریعترین زمان به مقصد میرساند.
در سالهای آینده حملونقل شهری یکی از سودآورترین
فرصتهای سرمایهگذاری در آفریقا خواهد بود.
امروز روشن است که گذار آفریقا به سمت توسعه در گرو
کارآفرینی خالق و اثرگذار است و نه احساس دلسوزی
جهانی و کمکهای مالی بینالمللی .آینده آفریقا متعلق به
کسانی است که با ارائه راه حلهای خالقانه معضالت قاره
را حل کنند.

دانشبنیان
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دانشبنیان
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گزارش ب�نک ج� نا� از
ییس ت� در کشاورزی
اکر�د آ 
ب
آفریقا�
کشورهای
ی

آیسیتی
نجاتبخش
مترجم :آریا حبیبی

برنامه استراتژیک آیسیتی برای صنعت کشاورزی که
بزرگترین بخش اقتصادی در اکثر کشورهای آفریقایی
است ،بهترین فرصت برای رشد اقتصادی و کاهش فقر
در این قاره را ارائه میدهد .امنیت غذایی برای بقای
افراد ،خانوادهها و در نهایت ملتها مهم است .با این
حال ،بخش کشاورزی آفریقا نیز در  40سال گذشته
با افول روبهرو شده است .کشاورزان فقیر اکثرا فقیر
باقی میمانند زیرا  73درصد افرادی که در نواحی
روستایی زندگی میکنند با کمتر از یک دالر در روز
امرار معاش میکنند .گزارش زیر بخشی از گزارش بانک
جهانی است که به وسیله فناوری اطالعات و ارتباطات
و تکنولوژی منابع آب کشاورزی در آفریقا مدیریت
شده و توانسته است بهرهوری منابع آبی را باال ببرد.

موانع کشاورزی در آفریقا

کشــاورزی در آفریقــا ماننــد ســایر بخشهــا بــه دلیــل
عوامــل زیــر ســودمند نبــوده اســت.
 سرمایهگذاری پایین در مناطق روستایی دسترســی نامناســب بــه بازارهــا و شــرایط ناعادالنــهبــازار
 دسترسی نامناسب به فناوریهای پیشرفته زیرساخت ضعیف هزینههای باالی تولید و حملونقل نبــود تقــارن جنســیتی در دسترســی بــه داراییهــاو خدمــات
 درگیریها بیماری HIV بالیای طبیعی جنگلزدایــی ،تخریــب محیــط زیســت و از دســتدادن تنــوع زیســتی
 وابستگی به کمک خارجیهادانشبنیان
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کشــاورزی آفریقــا عمدتــا ســنتی اســت و کشــاورزان
کوچــک و چوپانهــا ادارهاش میکننــد .ایــن نــوع
کشــاورزی از بارندگــی آب خــود را تامیــن میکنــد،
تولیــد پایینــی دارد و بــه اطالعــات بحرانــی،
تســهیالت بــازار و خدمــات واســطه مالــی دسترســی
ندارد.
نقــش آیســیتی در حــل ایــن چالشهــا در حــال
افزایــش اســت؛ زیــرا دســتگاههای آیســیتی
شــخصی  -ماننــد تلفنهــای همــراه یــا تبلــت  -بــه
شــکل گســتردهتری در دســترس هســتند .هنگامــی
کــه آیســیتی در سیســتمهای ذینفــع وســیعتر
تعبیــه میشــود ،میتوانــد توســعه اقتصــادی و رشــد
اقتصــادی را بــه همــراه داشــته باشــد و شــکافهایی
را کــه در زمینــه دانــش هســتند ،کمتــر کنــد .از
ســوی دیگــر ،فنــاوری موبایــل بــه طــور فزاینــدهای
بــه عنــوان یــک فنــاوری منتخــب بــرای ارائــه
خدمــات و راه حلهــای آیســیتی بــه کار گرفتــه
میشــود .اســتفاده گســتردهتر از آیســیتی در
کشــاورزی بــرای پنــج گــروه اصلــی ذینفــع اهمیــت
استراتژیک دارد:
 کسبوکارها ،انجمنها و سازمانهای دیگر کشــاورزان ،افــراد و انجمنهــای ســازمانیافته وغیرر ســمی
 محققان ،مربیان و دبیران دولــت شــامل وزارت کشــاورزی و ســایر ادارات وســازمانهای مربــوط
 شــهروندان هــم بــه عنــوان مصرفکننــدگان وهــم نگهبانــان محیــط زیســت؛ بــرای مثــال از طریــق
ســازمانهای جامعــه مدنــی.
در شناســایی راههایــی کــه آیســیتی میتوانــد
بــه کشــاورزی کمــک کنــد ،دیــدن چرخــه حیــات
کشــاورزی بــه عنــوان یــک فراینــد ســهمرحلهای
ســودمند اســت (شــکل یــک):
 پیــش ازکشــت :امــوری از جملــه انتخــاب محصــول،انتخــاب زمیــن ،تعریــف تقویــم ،دسترســی بــه اعتبــار و...
 کشــت و برداشــت محصــول :امــوری از جملــهآمادهســازی و کاشــت در زمیــن ،مدیریــت ورودی،
مدیریــت آب و کــود ،مدیریــت آفــات و...
 پــس از برداشــت :امــوری از جملــه بازاریابــی،حملونقــل ،بســتهبندی ،پــردازش مــواد غذایــی و...
البتــه از برخــی از جنبههــای چگونگــی کمــک
آیســیتی بــه کشــاورزی ،از قبیــل اســتفاده از
سیســتمهای اطالعــات جغرافیایــی ()GISبــرای
برنامهریــزی اســتفاده از زمیــن بــه طــور مــداوم
اســتفاده نمیشــود امــا در مــوارد دیگــر ،ماننــد انطبــاق
تغییــرات اقلیمــی اینگونــه نیســت.
بــا وجــود ایــن ،ایــن چارچــوب مبنــای مفیــدی بــرای
تجزیــه و تحلیــل اســت و از آن اســتفاده میشــود.
دانشبنیان

شــکل یــک -اطالعــات و خدمــات در چرخههــای
مختلــف محصــول متفاوتنــد
 -1سیســتمهای اطالعاتــی شــاملDSS MISS ،
 GISو...
 -2یادگیری و مبادله دانش (آیسیتی)
 -3راهحلهای مدلسازی
 -4دستگاههای حسگر و مجاورت
 -5راهحلهای شبکههای مبتنی بر آیسیتی
 -6ابــزار تجــارت آنالیــن (تجــارت الکترونیــک/
تجــارت الکترونیــک موبایلــی)

تجزیه و تحلیل وضعیت زمین

بررســی چشــمانداز جهانــی ،بســیاری از نمونههــای
موفــق اســتفاده از آیســیتی در کشــاورزی را نشــان
میدهــد کــه توانســتهاند روندهــای مربــوط بــه آفریقــا
را شناســایی کننــد.

پلتفرمهای مشترک برای
سهامداران کشاورزی

سیســتم اطالعاتــی یکپارچــه بــرای ســهامداران کشــاورزی،
تکثیــر دادههــا را بــه حداقــل میرســاند و ثبــات را تضمیــن
میکنــد ،همچنیــن یکپارچگــی دادههــا را بهبــود میبخشــد
و میتوانــد بــه طیــف وســیعی از نیازهــای اطالعاتــی اشــاره
کنــد .سیســتمها میتواننــد سفارشــی شــوند تــا اطمینــان
حاصــل شــود کــه کاربــر بهراحتــی میتوانــد از آنهــا
اســتفاده کنــد؛ هرچنــد ایــنکار اغلــب پیچیــده اســت.
هزینــه و زمــان صرفشــده بــرای نگهــداری نســبتا کــم
اســت و میــزان آموزشهــای مــور د نیــاز کاربــر میتوانــد
کاهــش پیــدا کنــد .یــک نمونــه از ایــن سیســتمها ،سیســتم
 DrumNetاســت؛ شــبکهای از مراکــز پشــتیبانی در کنیــا که
در تحویــل محصــوالت و خدمــات مالــی ،بازاریابــی و ســایر
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یکــی دیگــر از مثالهــای اســتفاده از تکنولــوژی تلفــن همــراه
در کشــاورزی ،سرویســی اســت کــه از ســال  2005در غنــا
فعالیــت میکنــد .شــاخص کاالی غنــا  )Esoko (EGCIیــک
پلتفــرم ارتباطــات روســتایی اســت کــه شــاخص قیمــت
کاالهــای بــازار را کــه شــامل اطالعــات مربــوط بــه کاالهــای
فیزیکــی اســت ،منتشــر میکنــد .ایــن شــاخص هفتگــی
منتشــر میشــود و قیمــت عمدهفروشــی و خردهفروشــی را
دنبــال میکنــد و هدفــش ایجــاد درآمــد بــرای کشــاورزان از
طریــق ایجــاد بازارهــای ســالم اســت .در حــال حاضــر Esoko
در  10کشــور در آفریقــا فعــال اســت و دارای توافقنامههــای
همــکاری مختلفــی اســت کــه شــامل پروژههــای بخــش
عمومــی کشــاورزی و شــراکتهای ُمجــاز میشــود.

اطالعــات ،از آن اســتفاده میشــود.

اشتراک دانش کشاورزی الکترونیک
از سوی سهامداران چندگانه

مشــارکتهای پژوهشــی بیــن ســهامداران چندگانــه از جملــه
کشــاورزان ،متخصصــان توســعه ،مربیــان و دانشــمندان،
مزایــای بســیاری دارد .آنهــا روی تحقیــق د ر مــورد
مرتبطتریــن موضوعــات ،کاهــش زمــان مــورد نیــاز بــرای
تکمیــل تحقیــق و بهبــود کارایــی و کارایــی فراینــد تحقیــق
تمرکــز میکننــد .مثالهایــی از برنامههــای کاربــردی
آیس ـیتی در بــه اشــتراکگذاری دانــش کشــاورزی شــامل
آیســیتی بــرای تجزیــه و تحلیــل فضایــی و هــدف قــرار
دادن برنام ههــا ،آیســیتی بــرای مدیریــت بهتــر ریســک،
آیســیتی بــرای خدمــات مالــی بــه کشــاورزان ،آمــوزش
الکترونیــک و گردهمایــی مجــازی بــرای ســهامداران کوچــک
میشــود.

قابلیت ردیابی

تقاضــای مصرفکننــده بــرای کیفیــت و ایمنــی مــواد غذایــی
منجــر بــه تاکیــد بیشــتری بــر ردیابــی تولیــد محصــوالت
کشــاورزی شــده اســت؛ بهویــژه در بازارهــای جهانــی
توســعهیافته .ردیابــی در بخــش کشــاورزی شــامل ضبــط
اطالعــات مربــوط بــه حیوانــات و مــواد غذایــی میشــود تــا
مــوردی کــه از طریــق یــک زنجیــره عرضــه جهانــی عرضــه
میشــود از مبــدا ،در کل زنجیــره ارزش ردیابــی شــود؛
بــرای مثــال ،ردیابــی راه دور در میــان تولیدکننــدگان قهــوه
کاســتاریکا و مکزیــک نمونههایــی از اجــرای موفــق ایــن کار
در کشــورهای در حــال توســعه اســت .کارخانــه پــردازش
 Coopetarrazesاز تکنولوژیهــای پیشــرفته بــرای خشــک
لونقــل آن
کــردن قهــوه ،پوســت کنــدن ،مرتبســازی و حم 
اســتفاده میکنــد .ایــن شــرکت همچنیــن خریــد قهــوه بــه
ارزش شــش میلیــون دالر امریــکا در ســال و  2600عضــو
خــود را در طــول برداشــت ردیابــی میکنــد و اطمینــان
حاصــل میکنــد کــه ایــن خریدهــا مقرونبهصرفهانــد.
در یکــی از مطالعــات مــوردی کــه مربــوط بــه دامــداری
میشــود نیــز بــر ردیابــی تمرکــز شــده اســت؛ ایــن دو مــورد،
دو دیــدگاه مختلــف از قابلیــت ردیابــی ارائــه میدهنــد.

نقش فناوری تلفن همراه در
کشاورزی الکترونیک

تلفنهــای همــراه ،سیســتمهای  ،GPSاســکنر بارکــدRFID ،
 rریــدر و ریدرهــای کارت هوشــمند نمونـهای از فناوریهایــی

هســتند کــه میتواننــد بــرای ضبــط ،خوانــدن و ذخیــره
دادههــا اســتفاده شــوند .بــا ایــن حــال ،اجــزای بیشــتری
ماننــد اینترنــت ،شــبکههای ارتباطــی و سیســتمهای
نظارتــی (بــرای ارائــه امنیــت دادههــا و سیســتمهای
اســتاندارد بــرای کدهــا) جهــت تکمیــل دســتگاههای ورودی
و خروجــی ضــروری هســتند .یــک نمونــه از نقــش فنــاوری
تلفــن همــراه ،برنامــه  GSMGS mAgriاســت کــه هــدف آن
شناســایی و تامیــن فرصتهــای ارتباطــات بــه وســیله تلفــن
همــراه در زنجیــره ارزش کشــاورزی اســت .بــرای مثــال،
صنــدوق مالــی ابتــکار  mFarmer(mFarmerInitiative
 )Fundدر ســال  2011بــا همــکاری بنیــاد بیــل و ملینــدا
گیتــس و  USAIDبــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف زیــر
طراحــی و راهانــدازی شــد:
 تحریــک توســعه اطالعــات کشــاورزی بــه وســیله تلفــنهمــراه و خدمــات مشــاوره کشــاورزی کــه از نظــر تجــاری
پایــدار باشــند.
 ایجــاد خدماتــی کــه بــر درآمــد و بهــرهوری کشــاورزانتاثیــر میگــذارد.
 کاهــش موانــع بــرای اپراتورهــا بــرای راهانــدازی و بهبــودخدمــات .mFarmer
 آزمایــش و تاییــد مــدل بــرای ارائــه خدمــات اطالعــاتکشــاورزی از طريــق تلفنهــای همــراه.
 ارتقای فرهنگ اشتراک دانش در اکوسیستم .mFarmerصنــدوق مالــی ابتــکار  mFarmerاز پروژههایــی در
کشــورهای جنــوب صحــرای آفریقــا (اتیوپــی ،غنــا ،کنیــا،
مــاالوی ،مالــی ،موزامبیــک ،نیجریــه ،روانــدا ،تانزانیــا ،اوگانــدا
و زامبیــا) حمایــت میکنــد.
دانشبنیان

بیمه کشاورزی

اهمیــت بیمــه کشــاورزی در حــال افزایــش اســت چراکــه
بوهــوا کــه ناشــی از تغییــرات اقلیمــی اســت،
الگوهــای آ 
باعــث افزایــش نوســان در تولیــد غــذا و قیمــت مــواد غذایــی
میشــود .از بیمــه کشــاورزی در کشــورهای توســعهیافته
بــرای مقابلــه بــا شــرایط بــد آبوهوایــی اســتفاده میشــود،
امــا دسترســی بــه آن در آفریقــا ،بهویــژه بــرای کشــاورزان
کوچــک ،بســیار محــدود اســت .بیمــه کشــاورزی بــرای
دامــداری ،پــرورش اســب ،جنگلــداری ،آبزیپــروری و
گلخانههــا نیــز اعمــال میشــود .آیســیتی میتوانــد
نقــش مهمــی در فراینــد مشــارکت در کشــاورزی ایفــا کنــد.
ماننــد:
 تسهیل در دسترسی به اطالعات و خدمات به ذینفعانبوهــوا و
 -ارائــه اطالعــات پيشبينــی دربــاره شــرايط آ 
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( )LiberFor
 فنــاوری تلفــن همــراه بــه عنــوان «تغییردهنــده بــازی» درآفریقــای جنوبــی ()MXit
 فناوریهــای موبایــل کــه توســط  GSMAبــه عنــوان یــکابتــکار عمــل بــرای کاهــش مســائل مربــوط بــه ایمنــی مــواد
غذایــی اســتفاده میشــود ()mAgri
دالیل موفقیت مثالها:
ـی ناشــی
 بــه ارزش اقتصــادی واقعــی ،بــه دلیــل صرفهجویـ ِاز اســتفاده از آیس ـیتی یــا افزایــش درآمــد یــا ســودآوری،
افــزوده شــد.
 زبــان و رســانهای کــه بــرای ارتبــاط بــا کشــاورزان اســتفادهمیشــد ،عامــل مهمــی در پاسـخدهی کشــاورزان بــه برنامــه
بو د .
 مفهومســازی و اجــرای خــوب بــا اســتفاده از ذینفعــانمتعــدد در مشــارکتهای برنــده  -برنــده.
 بــا اســتفاده از قهرمانــان محلــی بــه عنــوان تســهیلکننده،بیــن ســهامداران ،اپراتورهــای مرکــز پشــتیبانی و دولــت،
اعتمــاد بــه وجــود میآیــد .ایــن عنصــری ضــروری بــرای
موفقیــت در هــر پــروژه اســت.
 پروژههــا اغلــب بــا ترکیــب خدمــات بســیاری ،همــراه بــاامکانــات اولیــه یــا اصلــی ،بــه منظــور جامــع شــدن آنهــا
تکمیــل میشــوند.
 از ســاختاری شناختهشــده بــرای دولــت ،در اجــرایپــروژهای اســتفاده میشــود کــه بــا اعتبــار افــزودهای کــه
دارد ،موجــب نــوآوری و ابتــکار شــود.
 از آنجــا کــه مســائل مربــوط بــه پذیــرش تلفــن همــراه وـن
پوشــش ســیگنال مشکلســاز اســت ،رســانههای جایگزیـ ِ
محلــی بــرای حــل ایــن مشــکل ،دســت بــه کار شــدند.
 وقتــی یــک راهحــل در ســطح محلــی ایجــاد میشــود،ایمنــی و اعتمــاد بیشــتری در سیســتم ایجــاد میکنــد.
 اگــر کشــاورزان بــه طــور مســتقیم در آمــوزش شــرکتداشــته باشــند و بتواننــد راهحــل ارائــه دهنــد ،ایــن مســئله
بــرای اعضــای جامعــه نیــز بســیار مفیــد اســت.
 بــا افزایــش مقیاســی کــه در آن دانــش و تکنیکهــای جدیدرا میتــوان اعمــال کــرد و بــا کاهــش هزینههــای معاملــه،
بوکار پایــدار
آیس ـیتی کمــک میکنــد تــا مدلهــای کس ـ 
را بــر اســاس بخــش خصوصــی ایجــاد کنیــم.
 در مــواردی کــه کشــاورزان شــخصا قــادر بــه شناســایییــک راهحــل مرتبــط بــا فنــاوری هســتند ،بیشــتر تمایــل بــه
پذیــرش و اســتفاده از آن دارنــد.
 در حوزههایــی بــا ســواد و نــرخ نفــوذ کــم آیســیتی،اســتفاده از یــک رســانه مناســب بــرای موفقیــت ایــن
ســرمایهگذاری مهــم اســت.
 مهــم اســت کــه منافــع و تعهــد بلندمــدت در میــان همــهکســانی کــه درگیــر هســتند ،ایجــاد شــود.
 در مطالعــه دقیــق کشــاورزی ،تصویــب تکنولــوژی ماهــوارهمنجــر بــه کاهــش هزینههــای عملیاتــی و افزایش عملکرد شــد.

موقعیــت قيمــت بــازار
 ارائه خدمات بهتر و تسهیل سریع خدمات و مطالبات نظارت و ردیابی بازپرداخت حق بیمه تضمیــن یــک رابــط کاربــری بهتــر بیــن بیمهگــر وبیمهکننــده ،بهویــژه بــرای معامــات مبتنــی بــر مزرعــه
 توســعه محصــوالت بیمــه روســتایی تخصصــی ومقر و نبهصر فــه
 -بهبود روشهای شکایات

آیسیتی در توسعه روستایی

میتــوان از مراکــز اجتمــاع چندمنظــوره بــرای ارائــه
اطالعــات و ارتباطــات بــه جمعیتهــای دور اســتفاده کــرد؛
بــرای مثــال در بوتــان ،مراکــز اطالعاتــی جامعــه ( )CICبــرای
ارائــه خدمــات بــه یــک جمعیــت پراکنــده کــه در زمینهــای
کوهســتانی و جنگلــی زندگــی میکنند ،ســاخته شــده اســت
و اتصــال آنتــن و اتصــال تلفنــی را بــه طــرز قابلمالحظـهای
گرانقیمــت کــرده اســت .هــدف آنهــا ارائــه خدمــات پایــدار
و تجــاری آیســیتی در مناطــق روســتایی اســت .دولــت
تجهیــزات را فراهــم میکنــد و فــردی از جامعــه محلــی
بــرای ارتقــا و حفــظ ایــن خدمــات مشــغول بــه کار میشــود.
خدمــات موجــود در  CICشــامل آمــوزش پایــه و پیشــرفته
کامپیوتــر ،دسترســی بــه اینترنــت ،امکانــات تلفــن ،اطالعــات
و فرمهــای دولتــی و امکانــات لمینیــت و اســکن اســت.
اتصــال پهنــای بانــد ،خدماتــی عالــی را بــه مــردم روســتایی
ارائــه میدهــد .درنتیجــه زمــان ســفر و هزینــه آن بــرای
روســتاییان و کشــاورزان کاهــش مییابــد و فرصتهــای
اشــتغال ایجــاد میشــود.

ارزیابی آفریقا

تجزیــه و تحلیــل چش ـمانداز ،بهتریــن شــیوههای جهانــی و
نمونههــای جهانــی را ارائــه میدهــد ،امــا اســکن آفریقــا بــه
موفقیــت کشــاورزی الکترونیــک در آفریقــا نــگاه بهتــری دارد.
اســکن آفریقــا راهحلهــای آیس ـیتی در بخــش کشــاورزی
در آفریقــا را فراهــم و دالیــل موفقیــت آنهــا را شناســایی
میکنــد و ایــن راهحلهــا را بهبــود میبخشــد .ایــن عوامــل
موفقیــت ،از مطالعــه نمونههایــی کــه از آیس ـیتی اســتفاده
کردهانــد بــه وجــود آمدهانــد و در گزارشــی کامــل بــا جزئیــات
شــرح داده شــدهاند .برخــی از ایــن عوامــل عبارتنــد از:
 اســتفاده از آیسـیتی بــرای جمـعآوری ذینفعــان مختلــفدر بخش کشــاورزی کنیــا ()DrumNet
 خدمــات مبتنــی بــر اساماس کــه از ســوی اتحادیــهکشــاورزان ملــی زامبیــا توســعه یافتــه اســت
 اســتفاده کشــاورزان از آیســیتی بــرای بــه اشــتراکگذاشــتن مهارتهــای جدیــد تولیــد ،پــردازش و بازاریابــی
در بورکینافاســو
 بیمــه کشــاورزی مبتنــی بــر شــاخص در کشــاورزیِ کنیــا()Kilimo Salama
 اســتفاده از  ICIبــرای بهبــود جنگلــداری در لیبریــادانشبنیان
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استفاده بیشتر از آیسیتی برای
افزایش بهرهوری آبیاری

از محمودیــه و  .Mit Yazidایــن پــروژه بــا هــدف بهبــود
مدیریــت آبیــاری و زهکشــی و افزایــش بهــرهوری از مصــرف
آب و خدمــات آب آشــامیدنی اجــرا شــد.
هــدف از ایــن طــرح بهبــود سیســتمهای آبیــاری و زهکشــی
و ســاختار ســازمانی مدیریــت آب اســت .مرحلــه اول ایــن
پــروژه باعــث افزایــش  20درصــدی محصــول شــد .مزیــت
دیگــر آن ،اســتفاده مجــدد از آب زهکشــی اســت .مرحلــه دوم
بــا مداخلــه در منطقــه مــزارع مگرابــی کــه دارای عملکــرد
میدانهــای ســبز اســت انجــام شــده اســت کــه در بیابانــی
ت  8500هکتــار توســعه یافتــه اســت و
واقعــی بــه وســع 
اکنــون کامــا آبیــاری میشــود و پایــه اقتصــادی کشــاورزیِ
آن منطقــه اســت .صــادرات ( )Magrabiمغربــی بــه 38
کشــور صــادر میشــود .یــک نمونــه ایــدهآل از توســعه واحــد
جامــع و پایــدار اقتصــادی اســت کــه از تکنولــوژی بــرای
رســیدن بــه وضعیــت فعلــی خــود اســتفاده کــرده اســت.
آنهــا بــه طــور کامــل مســتقل هســتند و قــادر بــه انجــام
تمــام ویژگیهــای الزم بــرای مدیریــت خــاک ،آب و چنــد
کشــت مختلــف .آزمایشــگاههای مجهــزی در مزرعــه وجــود
دارد کــه بخشــی از یــک برنامــه کنتــرل کیفیــت یکپارچــه
را تشــکیل میدهنــد و کل مجموعــه دارای یــک سیســتم
آبیــاری کامــا تجمیعشــده و مجزاســت کــه یــک مهنــدس
ی کــرده اســت .تمــام آب از فیلتــر عبــور
آن را برنامهریــز 
میکنــد و تمــام آب عبورکــرده از نظــر خلــوص fertigation
(کوددهــی) تســت میشــود ،یعنــی اســتفاده از کــود ،یــک
روش نرمــال اســت .بــر کارایــی مصــرف آب بــه طــور مــداوم
نظــارت میشــود .از ایســتگاه هواشناســی در محــل بــرای
نظــارت بــر دمــا و بخــارات تبخیــری ،تعییــن رطوبــت و
ِ
درســت آبیــاری اســتفاده میشــود.
تســهیل برنامهریــزی

در اینجــا بــر دو فرصــت بــزرگ بــرای افزایــش اســتفاده از
آیســیتی بــه عنــوان زمینههــای کلیــدی ،بــرای افزایــش
ســریع تولیــد کشــاورزی تمرکــز میکنیــم .ایــن فرصتهــا
عبارتنــد از :بهبــود ردیابــی دام و محصــوالت و افزایــش
بهــرهوری در آبیــاری محصــوالت.
در بســیاری از نقــاط جهــان نشــان داده شــده اســت کــه
اســتفاده از روشهــای خــوب آبیــاری میتوانــد کارایــی و
ســوددهی محصــول را صــد برابــر افزایــش دهــد .روشهــای
آبیــاری کارآمــد ،رطوبــت مناســب را بــرای محصــوالت ایجــاد
میکنــد و در دوره خشکســالی میتــوان بــر کمبــود آب
غلبــه کــرد .بیــش از یــک چرخــه محصــول در ســال میتواند
بــه دســت آیــد و اســتفاده موثــر از تمــام منابــع تولیــدی،
میتوانــد بــه طــور چشــمگیری بهبــود یابــد .فشــار بــر منابــع
آبــی کــه در حــال کاهــش هســتند نیــز میتوانــد کاهــش
یابــد و درنتیجــه زمینهــای بیشــتری را میتــوان تحــت
آبیــاری قــرار داد .افزایــش بهــرهوری از طریــق آیســیتی
میتوانــد تاثیــر مثبتــی بــر راندمــان آبيــاری داشــته باشــد.
مصــر تقریبــا بــه رودخانــه نیــل وابســته اســت 85 .درصد آب
ایــن رودخانــه ،بــرای آبیــاری اســتفاده میشــود .دو جنبــه
جداگانــه اســتفاده از آیســیتی در مدیریــت آبیــاری در
مصــر برجســته شــده اســت .جنبــه اول ،یــک برنامــه اقــدام
مشــترک مدیریــت منابــع آب اســت کــه وزارت منابــع آب و
آبیــاری در مصــر آن را در واکنــش بــه افزایــش تقاضــا بــرای
آب اجــرا کــرد ،در حالــی کــه گزینههــای افزایــش تامیــن آب
محــدود اســت .ایــن پــروژه در بیــش از  22هــزار کیلومتــر
اجــرا شــد و دو کانــال اصلــی را پوشــش داد کــه عبارتنــد

مصر :استفاده از آیسیتی باعث افزایش بهرهوری آبیاری میشود

تحقیقات وسیع در مصر نشان میدهد که:
 سیسـتمهای موجـود در زمینـه آیسـیتی که بعضـی از انجمنهـای مزرعـهدار تجـاری در عملیات کشـاورزی درسـطح وسـیع از آن اسـتفاده میکننـد ،کارایی مصـرف آب را افزایش داده و سـود بیشـتری دارد.
 تجربـه کسبشـده توسـط بخـش بـزرگ آبیـاری تجـاری میتوانـد بـه عنـوان یـک پلتفـرم ارزشـمند بـرایسیسـتمهای جامعتـر آیسـیتی اسـتفاده شـود و در نتیجـه بـه جوامـع زراعتـی بیشـتری در مصر میتوان دسـت
یافـت و ایـن امـر موجـب بهبـود اسـتانداردهای زندگی میشـود.
 اسـتفاده وسـیع از آیسـیتی میتوانـد فرصتهـای سـازمانهای دولتـی را بـرای ارائه خدمـات متنوع بـه تمامیجوامـع مرتبط با کشـاورزی فراهـم کند.
 سـرمایه و هزینههـای عملیاتـی درگیـر در رونـق طیف وسـیعی از عملکردهـای مبتنی بر آیسـیتی ،در مقایسـهبـا مزایای بزرگ ،بسـیار کم اسـت.
 سـازمانهای کمککننـده بینالمللـی میتواننـد بـا تمرکـز بـر تالشهای مالـی برای تشـدید سیسـتمهای آبیاریمبتنـی بر آیسـیتی ،بـه کمک مصـر بیایند.
 از ایـن سیسـتمها همچنین میتوان در بسـیاری از کشـورهای آفریقایی اسـتفاده کـرد و میتوان انتظار داشـت کههمیـن مقـدار ثـروت ایجاد کننـد ،البته به شـرطی که یـک محیط مجهز ایجاد شـود.
 سـرمایهگذاری در اسـتفاده بیشـتر از آیسـیتی بـرای بهبـود تولیـد محصـول تحـت آبیـاری ،میتوانـد مزایـایبیشـتری نسـبت بـه سـرمایهگذاریهای دیگر داشـته باشـد.
دانشبنیان
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پ�وندهای ب�ای ییک از همم ت� ی ن�
دغدغههای ی ن
ا� روزهای
استارتآپها که به نظر یمرسد
در حال ب�طرف شدن است

استارتآپها
معاف از بیمه قرارداد

خبر اگرچه کوتاه ،اما بسیار مهم و امیدوارکننده بود برای
جامعه استارتآپی ایران .دکتر سورنا ستاری خبر داد که
بیمه قرارداد برای استارتآپها لغو خواهد شد .یکی از موانع
کسبوکارهای مجازی که مدتها بود از آن گالیهمند بودند و
به فکر راهکاری برای برداشتن این مانع از پیش پای خود .حاال
وعده معاون علمی و فناوری رئیسجمهور استارتآپهای
کوچک و بزرگ را که در تالش هستند حداقل در ابتدای
فعالیت خود با حداقل هزینه به پیش بروند امیدوار کرده که
یکی از مهمترین مشکالت بیمهای آنها حذف شود .به بهانه
این خبر به سراغ استارتآپیها رفتهایم و از آنها پرسیدهایم
برای نهایی شدن این وعده شیرین چه فرایندهایی باید
اجرایی شود و چه نهادهایی باید به میدان بیایند .از آنجا
که یک پای همه مسائل و دغدغههای بیمهای ،سازمان تامین
اجتماعی است به سراغ یکی از کارشناسان ارشد این سازمان
هم رفتهایم تا از زبان این نهاد بیمهای هم راهکارهای حذف
بیمه قرارداد برای استارتآپها را بشنویم .به هر روی به نظر
میرسد عزم دولت و نهادهای حاکمیتی برای رفع موانع پیش
روی استارتآپها و کسبوکارهای مجازی بیش از هر زمان
دیگری شده است .در این میان ،میدانداری معاونت علمی و
فناوری با توجه به ارتباط نزدیکی که این نهاد با اکوسیستم
استارتآپی دارد و مقبولیتی که در چند سال گذشته به
واسطه همین تعامل به وجود آمده ،میتواند امیدواریها را در
نتیجهبخش بودن این عزم بیشتر کند.
دانشبنیان
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مشاور معاونت بیمهای
سازمان ت� ی ن
م� ت
اج�یع از
ب خ�شنامه  14/12یمگوید؛

یک امتیاز ویژه برای
شرکتهایدانشبنیان
عالیه عزتی

اوایل دیماه ،سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری
ریاست جمهوری در حاشیه بازدید از پارک علم و
فناروی پردیس خبر داد که بر اساس توافق با بیمه
مرکزی ،استارتآپها صرفا ملزم به بیمه کردن
کارکنان خود شدهاند و برای قراردادهای خود الزامی به
بیمه ندارند .در همین رابطه با داوود سعدزاده منافی،
معاونت بیمهای سازمان تامین اجتماعی گفتوگویی
داشتیم و آخرین وضعیت این توافق را جویا شدیم.
دانشبنیان
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بخشنامه  14/12چیست؟

داوود سعدزاده ،در رابطه با خبری که مبنی بر حذف بیمه
قراردادها برای استارتآپها منتشر شد ،توضیح داد« :اگر
از مراجع رسمی و ذیصالح ،دانشبنیان بودن مجموعهها
تایید شود ،بر اساس بخشنامه  14/12که به صورت خاص
برای این دسته از شرکتها تنظیم شده ،آن کارگاه را تولیدی
صنعتی فنی در نظر گرفته و براساس اطالعات داخل کارگاه و
روندی که داخل آن اتفاق میافتد ،بدون اعمال ضریب برای
آنها مفاصا حساب صادر میشود؛ برای ما هم مالک همان
پرداختیهای داخل دفتر مرکزی شرکت اصلی است و از طریق
حسابرسی همان دفاتر انجام شده و مطالبه میکنیم».

بررسی موضوع بیمه قرارداد
برای استارتآپها

او موضوع بیمه قراردادها برای استارتآپها را به این صورت
مطرح کرد« :اگر بخواهیم در رابطه با استارتآپها صحبت کنیم،
میدانیم که استارتآپها الزاما دانشبنیان نیستند و اساسا تعریف
استارتآپ با دانشبنیان متفاوت است .قرار بر این است که ما
برای تعیین نحوه پوشش بیمهای استارتآپها ،تفاهمنامهای با
مرکز ملی فضای مجازی داشته باشیم ».معاون بیمهای تامین
اجتماعی ادامه میدهد که مرکز ملی فضای مجازی ،از طریق
شورای عالی فضای مجازی متولی شده است تا به صورت گروهی
فهرست استارتآپها را در قالب یک لیست اعالم کند و همه
آنها در قالب همان لیست بیمهشان را پرداخت کنند.

هنوز بخشنامهای بابت
استارتآپها صادر نشده

سعدزاده اشاره کرد« :البته تفاهمنامه هنوز منعقد نشده و
امضای مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و رئیس مرکز ملی
فضای بر آن نیست؛ بنابراین بخشنامهای بابت استارتآپها
صادر نشده است ».معاون بیمهای سازمان تامین اجتماعی
در رابطه با وضعیت بیمهای استارتآپها اضافه کرد« :امکان
دارد شرایط یک استارتآپ به این صورت باشد که یک نفر به
تنهایی اپلیکیشنی را نوشته و با یک سازمان قراردادی بسته
و از طریق اجرای این قرارداد مبلغی را به عنوان حقالزحمه
یا حق ارائه سرویس دریافت میکند؛ ممکن است این فرد
بهتنهایی روی این قرارداد کار کرده باشد یا به همراه یک تیم
این کار را به انجام رسانده باشد که هرکدام از این حاالت
شرایط خاص خود را در محاسبات بیمهای دارد ».او در ادامه
اشاره کرد ،استارتآپهایی که شرکت ندارند و کار را به
تنهایی انجام میدهند ،قطعا نوع محاسبه بیمهای متفاوتی دارد
با استارتآپی که کارگاه یا شرکت ثبت شده دارد و چند نفر
هم در آن شرکت روی همان موضوع استارتآپی کار میکنند.

متولی استارتآپها ،مرکز
ملی فضای مجازی است

سعدزاده با اشاره به اینکه مرکز ملی فضای مجازی در جلساتی
که تا االن داشتیم خود را متولی استارتآپها معرفی کرده
دانشبنیان
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است بیان کرد« :مرکز ملی فضای مجازی یا هر سازمان و نهاد
دیگری که متولی استارتآپها شناخته میشود میتواند طی
فراخوانی اعالم کند که تمامی افرادی که این شرایط را دارند و
بخواهند که تمامی آنها را شناسایی کرده و لیست آنها را برای
سازمان تامین اجتماعی تهیه میکند .در اصل متولی مشخص
شده ،بین ما و استارتآپها قرار گرفته و توافق میکنیم که
با یک نرخ مشخص مثال 27درصد و حداقل دستمزد ،لیست
آنها رد شود و در نهایت پرداختی را استارتآپها انجام داده و
از خدمات کلی تامین اجتماعی برخوردار شوند».
سعدزاده ادامه میدهد« :واقعیت این است که استارتآپ
موضوع نوپایی است؛ تعریف آن را ما میدانیم ولی هنوز در
جامعه مشخص نیست و هر فرد ممکن است بنا بر تعریف
متفاوتی بگوید کسبوکار من استارتآپ است یا دیگری
استارتآپ نیست .به هر صورت اینها مواردی است که هنوز
به صورت قطع مشخص نشده پس اگر شخصی ادعا داشته
باشد که من اپلیکیشنی نوشتم و آن را به شرکتی ارائه دادم و
افرادی را که در این قالب مشغول به کار هستند بیمه کنید،
ما میگوییم که استارتآپ بودن را مرکز ذیصالحی باید تایید
کند؛ حاال اینکه شاخصههای استارتآپ بودن شامل چه
مواردی است هم باید بررسی شود».

نگرانی سازمان تامین اجتماعی

معاون بیمهای سازمان تامین اجتماعی از بخشنامه  14/12به
عنوان یک امتیاز ویژه برای شرکتهای دانشبنیان یاد کرد و
ادامه داد« :بیشترین نگرانی سازمان در رابطه با سوابق بیمهای
افرادی است که در این شرکتها مشغول هستند؛ تامین
اجتماعی به این دلیل ضریب را اعمال میکند که حق بیمه
پرسنلی که در قالب قرارداد با شرکتها کار میکنند پرداخت
شود ،در واقع سازمان این ضریب را به عنوان یک کنترل اعمال
میکند که حتما وجه پرداخت شود؛ حال موضوعی که مطرح
میشود این است که با اعمال نکردن ضریب ،شرایط به نفع
کارفرما و باعث نگرانی بیمهشدگان خواهد بود که آیا لیست
بیمهشدگان به صورت کامل رد میشود یا خیر».

حمایت سازمان تامین اجتماعی
از محصوالت داخلی

او هدف از صدور بخشنامه  14/12را حمایت از شرکتهای
دانشبنیان واقعی بیان کرد و گفت« :با صدور این بخشنامه،
سازمان تامین اجتماعی خواسته است به نوعی بخشی از
هزینههای تولید و بهای تمام شده محصوالت داخلی را کاهش
دهد .هر چند که این مبلغ مقدار ناچیزی حدود  2الی 2/5
درصد از کل بهای تمام شده محصوالت است ولی ما هم در
بحث حمایت از محصوالت داخلی و عدم موفقیت تحریمها
کمک کنیم؛ هر شرکتی که از سمت مرجع ذیصالح مربوطه به
ما معرفی شود ،حمایتهای اعالم شده برایش اعمال میشود».
سعدزاده در پایان اشاره میکند که قراردادها در تهران ،فقط
در دو شعبه  13و  27رسیدگی میشود و در سایر استانها هم
بحث قرارداد تنها در یک شعبه خاص متمرکز است.
دانشبنیان
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مد� اجر یا�
در گفتوگو ب� ی
«بید�گ» ب�ریس شد
استارتآپ
ب

چرا حذف بیمه
قرارداد دل
اکوسیستماستارتآپی
را شاد کرد؟
زهرا طالبنژاد
چندی قبل بود که سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری
ریاستجمهوری ،از یک خبر خوش استارتآپی رونمایی
کرد و گفت« :از این پس ،استارتآپها صرفا ملزم به
بیمه کردن کارکنان خود هستند و برای قراردادهای
خود الزامی به پرداخت حق بیمه ندارند .این اقدام در
توافق با سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است.
درواقع ،این روند از سه ماه گذشته اجرایی شده است
و بر اساس آن استارتآپهای دارای گواهی از بنیاد
نخبگان صرفا ملزم به بیمه کردن کارکنان خود شدهاند
و برای قراردادهای خود الزامی به بیمه ندارند».
این خبر را میتوان یکی از مهمترین اتفاقات
استارتآپی سال  97دانست که موجی از واکنشهای
مختلف را در اکوسیستم استارتآپی به همراه
داشت .حسین حسینیتبار ،مدیر اجرایی استارتآپ
توگو با دانشبنیان به آثار
بیدبرگ ،است در گف 
این تصمیم مهم استارتآپی پرداخته است.
او  32ساله ،کارشناس ارشد مدیریت ریسک ،ایمنی
صنعتی است که مدیریت اجرایی بیدبرگ را بر عهده
دارد .این استارتآپ در زمینه مشاوره بیمه ،مالیات و
امور حقوقی و ارائه مشاوره بیمه قراردادها به شرکتهای
مختلف فعالیت دارد .به قول خودش ،این استارتآپ از
شرکتهای پیمانکار حقیقی تک نفره گرفته تا با سازمانهای
دولتی و در پروژههای سدسازی ،همکاری و حضور دارد.
این استارتآپ از آبان  93استارت خورده است و یک تیم
هفت نفره به طور مستقیم و غیرمستقیم با  70تا  80نفر به
صورت پیمانکاری در آن مشغول به فعالیت هستند .در این
توگو حسینیتبار به جزئیات خدمات ارائهشده از سوی
گف 
این استارتآپ و در ادامه به بحث مهم لغو بیمه قراردادهای
استارتآپها پرداخته است که در ادامه میخوانید.
دانشبنیان
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بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از حوزههــای کاری
«بیدبــرگ» مشــاوره در خصــوص بیمــه اســت،
در ابتــدا توضیحــی در مــورد مفهــوم «بیمــه
قــراردادی» ارائــه دهیــد و اینکــه بــه نظرتــان
ایــن شــکل از بیمــه ،چــه تبعاتــی بــه همــراه
داشــته اســت؟
بیمــه قراردادهــا بــر اســاس مــاده  38قانــون تامیــن
اجتماعــی اســت .طبــق ایــن قانــون وقتــی یــک شــرکت
بــرای یــک کارفرمــا کار میکنــد ،آن کارفرمــا موظــف
اســت ایــن پیمانــکار را بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی
معرفــی کنــد تــا آن شــرکت مفاصــا حســاب بگیــرد .آن
پیمانــکار هــم ایــن مفاصــا حســاب را بــه کارفرمــا ارائــه
کنــد تــا پولــش را دریافــت کنــد .اگــر کارفرمــا ایــن کار را
نکنــد ،چنــد ســال بعــد حسابرســی تامیــن اجتماعــی بــه
ســراغش میآیــد و او را مجبــور میکنــد کــه هــم بیمــه
آن پیمانــکار و هــم جریمــهاش را بــه تامیــن اجتماعــی
پرداخــت کنــد .از ایــن پــس آن پیمانــکار وارد پروســه
طوالنــی میشــود تــا بتوانــد مفاصــا حســاب بگیــرد و در
صــورت عــدم پرداخــت جریمــه را نیــز پرداخــت کنــد .بــه
نظــر مــن ،ایــن مــاده  38قانــون تامیــن اجتماعــی بایــد
بــرای همــه کارفرماهــا و پیمانکارهــا حــذف شــود .چــون
ایــن مــاده در حــال ضربــه زدن بــه اقتصــاد کشــور اســت.
ایــن مــاده در ســال  1354در قانــون تامیــن اجتماعــی
گنجانــده شــده کــه در آن زمــان شــرکتهای پیمانــکاری
بزرگــی در حــال فعالیــت بودنــد .مثــا طبیعــی اســت
کــه یــک شــرکت پیمانــکاری بــزرگ بــا  200نفــر کارگــر
بــرای ســاخت یــک ســد ،مفاصــا حســاب بگیــرد .در حالــی
کــه وضعیــت امــروز پیمانــکاری خیلــی فــرق کــرده اســت.
امــروزه بــا شــرکتهای پیمانــکاری کوچکــی روبــهرو
هســتیم ،مثــا یــک نفــر بــه عنــوان پیمانــکار بــه خاطــر
 200هــزار تومــان بایــد ایــن پروســه طوالنــی را طــی کند.
در واقــع مختصــات زمانــی امــروز مــا نســبت بــه تاریــخ
تدویــن ایــن مــاده قانــون تغییــر کــرده اســت .شــرکتهای
پیمانــکاری بــزرگ بــه شــرکتهای پیمانــکاری کوچــک و
متوســط تبدیــل شــدهاند ،امــا ایــن قانــون همچنــان تغییــر
نکــرده اســت .از طــرف دیگــر مــا محدودیــت پولــی هــم
بــرای ایــن مفاصــا حســاب نداریــم .یعنــی قــرارداد پیمانــکار
بــا کارفرمــا چــه  10هــزار تومــان باشــد و چــه  10میلیــون
تومــان ،بایــد مفاصــا حســاب بگیــرد کــه همیــن مســئله
وزنــه ســنگینی بــه پــای تولیدکننــده و پیمانــکار میبنــدد.
مشــکل دیگــری کــه ایــن مــاده قانــون دارد ،ایــن اســت
کــه تامیــن اجتماعــی از پیمانــکار دو بــار حــق بیمــه
کارمندهایــش را دریافــت میکنــد .یــک بــار کــه 30
درصــد از حقــوق کارکنــان را طــی بیمــه اجبــاری بــه
تامیــن اجتماعــی پرداخــت میکنــد و یــک بــار دیگــر
هــم روی آن قــرارداد پیمانــکاری حــق بیمــه  7/8الــی
 16/67درصــدی جداگانــه بــه تامیــن اجتماعــی پرداخــت
میکنــد .هــدف از تدویــن آن مــاده قانــون ایــن بــوده
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کــه تامیــن اجتماعــی بــرای کارگــر یــا کارمنــد کــه بــا
یــک پیمانــکار در حــال همــکاری اســت ،حــق بیمــه
دریافــت کنــد تــا بــه هنــگام از کارافتادگــی ،کارگــر بتوانــد
از مزایــای بیمــهاش بهــره ببــرد ،در حالــی کــه تامیــن
اجتماعــی ایــن مبلــغ را طــی بیمــه اجبــاری دریافــت
میکنــد.
در شــرایط فعلــی ،تامیــن اجتماعــی بابــت ایــن کارگــر یــا
کارمنــد حــق بیمــه  30درصــدی دریافــت میکنــد ،امــا بــه
واســطه ایــن قانــون ،مبلــغ دیگــری هــم بــه هنــگام عقــد
یــک قــرارداد پیمانــکاری جدیــد دریافــت میکنــد کــه
ایــن کامــا غیرمنطقــی اســت .یعنی تامیــن اجتماعــی از دو
قســمت پــول میگیــرد .همیــن مســئله قاعــده یکپارچگــی
سیســتمها را زیــر ســوال میبــرد ،چــرا کــه ایــن مــاده
قانــون برخــاف اســتانداردهای مالــی و حســابداری اســت.
داســتان جالــب دیگــری هــم در ایــن بیــن شــاهدیم.
وقتــی یــک پیمانــکار بــرای گرفتــن مفاصــا حســاب بــه
تامیــن اجتماعــی مراجعــه میکنــد ،در ابتــدای کار،
درصــد حــق بیمــه را باالتــر از حــدی کــه بایــد باشــد،
میبندنــد .مثــا اگــر قــرار اســت مفاصــا حســاب را روی
 7/8درصــد ببندنــد ،روی  10درصــد میبندنــد .در همیــن
مرحلــه حــدود  80درصــد پیمانکارهــا قبــول میکننــد
کــه یــا ناآگاهنــد یــا وقــت کافــی بــرای اعتــراض ندارنــد.
امــا آن  20درصــد دیگــر کــه اعتــراض میکننــد ،بــه
هیئتهــای اعتــراض میرونــد و پیمانــکار میگویــد
مــن مشــمول  7/8درصــد هســتم کــه هیئــت هــم قبــول
میکنــد .متاســفانه فرایندهــای اینچنینــی کــه مثــل
یــک قانــون نانوشــته بیــن کارمنــدان تامیــن اجتماعــی
در حــال اجراســت میتوانــد بســیار دســت و پــا گیــر
باشــد .البتــه عــدم پرداخــت ایــن حــق بیمــه قــراردادی
هــم گرفتاریهــای خــاص خــودش را دارد مثــل بســتن
حســاب کارفرمــا.
بــا توجــه بــه اینکــه اعــام شــده از ایــن
پــس ،بیمــه قــرارداد اســتارتآپها حــذف
میشــود ،از نــگاه شــما حــذف شــدن ایــن مــاده
 38قانــون تامیــن اجتماعــی چــه مزایایــی بــرای
اســتارتآپها دارد؟
قطعــا اینکــه اجــرای ایــن مــاده قانونــی بــرای
اســتارتآپها حــذف شــود ،اتفــاق خوبــی بــرای
اکوسیســتم اســتارتآپی اســت ،امــا در کل اینکــه
طبــق ســرمایهداری رفاقتــی پیــش برویــم و مــاده قانونــی
کــه مضــر اقتصــاد اســت ،فقــط بــرای عــده خاصــی حــذف
شــود ،روش مذمومــی اســت .بــا ایــن حــال میتوانیــم
ایــن اتفــاق را بــرای اســتارتآپها بــه فــال نیــک بگیریــم
و امیــد داشــته باشــیم در آینــده ایــن مــاده قانــون بــرای
همــه کســبوکارها حــذف شــود.
وقتــی یــک تیــم اســتارتآپی بــه عنــوان پیمانــکار
بــا یــک کارفرمــا قــرارداد میبنــدد ،موظــف اســت
کــه مفاصــا حســاب بگیــرد ،در صــورت عــدم معرفــی
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اســتارتآپ توســط کارفرمــا بــه تامیــن اجتماعــی،
کارفرمــا در حسابرســی تامیــن اجتماعــی مشــمول
جریمــه ســنگینی میشــود .تامیــن اجتماعــی در ایــن
بیــن میگویــد اینکــه کســی مشــمول حــذف بیمــه
قراردادهــا باشــد یــا نباشــد ،مــن تصمیــم میگیــرم
کــه متاســفانه تصمیمگیــری در مــورد ایــن مســئله در
شــعبههای مختلــف تامیــن اجتماعــی متفــاوت اســت.
در واقــع بــه دلیــل عــدم وجــود یکپارچگــی سیســتمی
در کشــور ،هــر نهــادی بــه طــور مســتقل تصمیمگیــری
میکنــد و ناهماهنگیهایــی بــه وجــود میآیــد.
بنابرایــن شــرکت پیمانــکار بایــد به شــعبه تامیــن اجتماعی
بــرود و بــا ارائــه گواهــی اســتارتآپی بودنــش از بنیــاد
نخبــگان و ارائــه شــماره تفاهمنامــه بیــن بنیــاد نخبــگان و
ســازمان تامیــن اجتماهــی ،مفاصــا حســاب بگیــرد .حــال
یــا کارمنــد تامیــن اجتماعــی از ایــن قانــون حــذف بیمــه
قــراردادی بــرای اســتارتآپها آگاه اســت کــه در ایــن
صــورت مفاصــا حســاب را صفــر اعــام میکنــد یــا آگاه
نیســت کــه در ایــن صــورت اســتارتآپ بایــد بــا کمــک
وکیــل یــک الیحــه بنویســد و بــه هیئــت رســیدگی بــه
اعتراضــات بفرســتد تــا بــه ایــن مســئله رســیدگی شــود.
راه حلــی کــه بــه نظــرم میرســد ایــن اســت کــه بــرای
اینکــه ایــن فراینــد و کاغذبازیهــا بــرای اســتارتآپها
کوتاهتــر شــود ،کارمنــدان بعضــی از شــعبههای تامیــن
اجتماعــی را از ایــن معافیــت و فراینــد آن آگاه کننــد
تــا وقتــی اســتارتآپی بــرای مفاصــا حســاب مراجعــه
میکنــد ،بــه آنهــا معافیــت دهنــد تــا نیــاز نباشــد
اعتــراض بزنــد .چــرا کــه یــک اســتارتآپ نیــاز دارد
انــرژی خــود را صــرف توســعه کســبوکارش کنــد ،امــا
اینکــه درگیــر یکســری کاغذبازیهــا شــود ،وقــت و
انــرژیاش را میگیــرد.
مثــا کارمنــدان شــعبههای  13و  27تامیــن اجتماعــی
تهــران نســبت بــه دیگــر شــعبهها در مــورد نحــوه
برخــورد بــا اســتارتآپها و دانشبنیانهــا توجیهتــر
هســتند .بنابرایــن بــد نیســت اســتارتآپها در
محلهایــی ثبــت کــد کارگاهــی داشــته باشــند کــه بــرای
پیگیــری کارهاشــان بــه ایــن شــعبهها مراجعــه کننــد.
یــا اینکــه نیــاز اســت بنیــاد ملــی نخبــگان بــه یکســری
از شــعبهها ســر بزنــد و کارمنــدان را از ایــن تفاهمنامــه
بیــن تامیــن اجتماعــی و بنیــاد ملــی نخبــگان آگاه کنــد.
در ایــن شــرایط ،میتــوان بــه تاثیــر مثبــت حــذف بیمــه
قــرارداد بــرای اســتارتآپها بیشــتر امیــدوار بــود.
اســتارتآپ بیدبــرگ چــه خدماتــی را بــه
مشــتریان ارائــه میدهــد و عمــده مخاطبــان
ایــن اســتارتآپ ،چــه افــرادی هســتند؟
عمــوم مــردم و شــرکتهایی کــه در زمینــه بیمــه ،مالیــات،
و امــور حقوقــی نیــاز بــه مشــاوره دارنــد ،مخاطبــان ایــن
اســتارتآپ هســتند .منظــور از بیمــه ،بیمــه تامیــن
اجتماعــی ،بیمــه نیروهــای مســلح ،بیمههــای بازرگانــی
دانشبنیان

مثــل بیمــه عمــر و شــخص ثالــث اســت .همچنیــن
مشــاوره در زمینــه مالیــات و امــور شــرکتها از ارزش
افــزوده گرفتــه تــا ثبــت شــرکت و امــور حقوقــی اعــم از
طــاق و ازدواج و کالهبــرداری و حتــی جرایــم رایان ـهای
و قراردادهــا نیــز در حیطــه کاری ماســت .همچنیــن
در زمینــه مشــاوره نیــز شــهرداری و شــرکتهای
دانشبنیــان هــم در حــوزه مشــاوره اســتارتآپ ماســت.
مــا همچنــان بــه عنــوان اســتارتآپ مشــغول بــه فعالیــت
هســتیم ،چــون همچنــان در برخــی زمینههــا در حــال
تغییــر هســتیم و مــدل کس ـبوکارمان را بســته بــه بــازار
تغییــر میدهیــم تــا بــه یــک مــدل پایــدار برســیم.
در طــول چهــار ســال اخیــر کــه این اســتارتآپ
راهانــدازی شــده ،مهمتریــن چالشــی کــه بــا آن
روب ـهرو بودهایــد چــه بــوده اســت؟
مهمتریــن مشــکل مــا نداشــتن تجربــه و تخصــص کافــی
در حــوزه کاریمــان بــود .شــاید الزم بــود دانشــمان را
باالتــر ببریــم تــا در حــوزه توســعه کســبوکارهای
اینترنتــی ،توســعه محصــول ،بازاریابــی دیجیتــال و مــوارد
اینچنینــی بــه تخصــص برســیم.
بــا توجــه بــه اینکــه در آغــاز راه بــا چنیــن
چالشــی روبــهرو بودهایــد ،در حــال حاضــر از
میــزان پیشــرفت «بیدبــرگ» راضــی هســتید؟
بلــه .االن همــه چیــز خــوب اســت .در طــی ســه مــاه
گذشــته پنــج میلیــون نفــر از ســایت بازدیــد کردهانــد
و در حــال حاضــر جــزو  400ســایت پربازدیــد ایــران
هســتیم .دو مشــتری ســازمانی هــم داریــم.
بــه طــور کلــی ،آینــده اکوسیســتم اســتارتآپی
را در کشــور چطــور میبینیــد؟
همچنــان نیازهــای زیــادی در ســطح کشــور وجــود دارد
کــه هنــوز بــه آنهــا پاســخ داده نشــده و زمینــه رشــد و
تولیــد اســتارتآپها را فراهــم کــرده اســت .در همــه جــای
دنیــا مرســوم اســت کــه ایــن نیازهــا توســط گروههــای
کوچــک حــل شــود ،چــون معمــوال شــرکتهای بــزرگ
فرصتهــای کوچــک را نمیبیننــد .در ایــن بیــن،
دالیــل متعــددی بــرای موفقیــت یــا عــدم موفقیــت هــر
اســتارتآپ در هــر کشــوری وجــود دارد .اســتارتآپی
کــه بــا اصــول درســت کار کنــد و نیــاز بــازار را بهدرســتی
بشناســد ،طبیعتــا رشــد میکنــد .طبیعتــا اســتارتآپی
کــه قدمهــای غیرقانونــی بــردارد یــا مــدل کس ـبوکارش
را بــا نیــاز بــازار نتوانــد تطبیــق دهــد ،نبایــد انتظــار رشــد و
پیشــرفت داشــته باشــد .مشــکل مــا ایــن اســت کــه تصــور
میکنیــم اســتارتآپهای ایرانــی تافتــه جدابافتــه اســت و
در شــرایط ویــژهای در حــال کارنــد.
در هــر حــال معتقــدم اگــر بتوانیــم امــور بیمـهای ،مالیاتــی،
شــهرداری و ...را بــرای اســتارتآپها تســهیل کنیــم،
میتوانیــم شــاهد رونــق بیشــتر ایــن اکوسیســتم باشــیم.
همچنیــن نیــاز اســت کــه «ای  -نمــاد» راحتتــر بتوانــد
نمــاد ارائــه دهــد و ســختگیریهایش را کمتــر کنــد.
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پشتیبا�ن پ�دازش آامسن ت� کید کرد:
مد�عامل ش�کت
ی

همهچیز در گرو
همکاری تامین اجتماعی
مریم طالبی

بر اساس گفتههای معاون علمی و فناوری ریاستجمهوری ،حق بیمه قراردادهای استارتآپی
حذف شده است تا اکوسیستم استارتآپی در ایران با شتاب بیشتری توسعه پیدا کند.
محمود زوارئی ،فعال اکوسیستم استارتآپی و مدیرعامل شرکت پشتیبانان پردازش آسمان است که در
حوزه تولید نرمافزار فعالیت دارد .او تاکید دارد که هنوز این قانون به مرحله اجرا درنیامده است و اجرای
این قانون به همکاری شعبههای مختلف سازمان تامین اجتماعی نیاز دارد .زوارئی درباره فعالیت شرکت
پشتیبانان پردازش آسمان نیز توضیح میدهد« :هر ماه حدود چهار شرکت به صورت تیمهای استارتآپی
خروجی تیم ما هستند که ما برای آنها نرمافزارهایشان را تولید میکنیم و وارد سیستم میشوند».
همچنین او رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات هوشمند است و در زمینه شهر الکترونیک و حملونقل
بوکار هم مدیرعامل شرکت ویراپارسیان ،دبیر خوشه
آنالین هم فعالیت دارد .زوارئی در حوزه آموزشهای کس 
«آیتی» استان گلستان و عضو کارگروه وام وجوه ادارهشده وزارت ارتباطات در استان گلستان است.
با مدیرعامل شرکت پشتیبانان پردازش آسمان درباره فعالیتهای این شرکت و تاثیر حذف بیمه
توگویی انجام دادیم که در پی میآید.
قراردادها بر اکوسیستم استارتآپی ،گف 

کمــی دربــاره فعالیتهــای شــرکتتان توضیــح
دهیــد .شــرکت پشــتیبانان پــردازش آســمان دقیقا
چــه کار میکنــد؟
شــرکت پشــتیبانان پــردازش آســمان ،هفــت نفــر نیــرو در
گــرگان و چهــار نیــرو در تهــران دارد .یــک دفتــر کوچــک
موقتــی هــم در رشــت داریــم کــه هفــت نفــر مشــغول
بــه کارنــد .مــا در ایــن شــرکت در حــال تولیــد نرمافــزار،
ســامانههای یکپارچــه بــه صــورت پلتفرمــی و مشــاوره
بوکار هســتیم.
آمــوزش و پژوهــش در حــوزه کســ 
بــا توجــه بــه ســالها فعالیــت در اکوسیســتم
اســتارتآپی ،آینــده ایــن اکوسیســتم را در ایــران
چطــور ارزیابــی میکنیــد؟
آینــده اکوسیســتم اســتارتآپی ایــران بــه اعتقــاد مــن
هنــوز در حبــاب اســت .وقتــی ایــن حبــاب بترکــد ،بــا
شــرایطی مثــل تعدیــل نیروهــای دیجــیکاال مواجــه
خواهیــم شــد .هنــوز هــم کســانی کــه در حــال ســود بــردن
از ایــن حبابهــا هســتند ،بــه آن ادامــه میدهنــد و بــه
ایــن رقمهــای نجومــی میلیــون دالری دامــن میزننــد.
در همــه سیســتمها حبــاب وجــود دارد .اکوسیســتم
اســتارتآپی مــا هنــوز بــه طــور اســتاندارد در کشــور
تشــکیل نشــده و بیشــتر نــام ایــن اکوسیســتم را یــدک
میکشــیم .برخــی تصــور میکننــد وقتــی وارد حــوزه
اســتارتآپی شــوند ،وارد بخشــی شــدهاند کــه هیــچ قانــون
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و مقرراتــی نــدارد ،در صورتــی کــه کســی کــه  50ســال
بوکاری را آغــاز کــرده ،در
پیــش هــم بــرای خــود کســ 
زمــان خــودش یــک اســتارتآپ بــوده و آن معنــا و مفهومی
کــه در ســطح دنیــا راه افتــاده بــا معنــای اســتارتآپ در
کشــور مــا همخوانــی نــدارد.
بنابرایــن مــا در پــارک علــم و فنــاوری ،در مشــاورههایی کــه
ارائــه میدهیــم و طراحهایــی کــه نــزد مــا بــرای داوری
فرســتاده میشــوند ،روی ایــن نکتــه تاکیــد داریــم کــه
اگــر شــما میخواهیــد کار ویــژهای انجــام دهیــد ،شــش
مــاه بعــد تــازه بایــد برســید بــه اینجــا کــه تیــم خــود را
تشــکیل داده باشــید و بــه شــراکتی کــه بتوانیــد کار انجــام
دهیــد .در غیــر ایــن صــورت ،ایدهتــان بــه درد نمیخــورد.
افــرادی کــه صرفــا بــا یــک ایــده بــه ســراغ مــا میآینــد و
هنــوز کاری را شــروع نکردهانــد ،تعــداد خیلــی زیــادی را
شــامل میشــوند .مــا روی ایدههایــی زمــان میگذاریــم
کــه آغــاز شــده باشــند و مراحــل ابتدایــی کار را پیــش بــرده
باشــند.
از طــرف دیگــر ایــن اکوسیســتمی کــه در حــال حاضــر
داریــم ،بیشــتر در تهــران متمرکــز شــده اســت .همــان
شــرکتها در شــهرهای دیگــر هــم پــا میگیرنــد و رشــد
میکننــد .مثــل اســنپ کــه از تهــران شــروع شــد و االن
برخــی دیگــر از شــهرها هــم چنیــن سیســتمی را دایــر
کردهانــد.
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مــا در پارکهــای علــم و فنــاوری ایــن مســئله را بــه بچههــا
تاکیــد میکنیــم کــه بــرای داشــتن یــک ایــده خــوب الزامــا
نبایــد بــه شــرکت دیگــری وصــل بــود ،بلکــه بایــد ذهنتــان
را بــاز کنیــد و ایدههــای نــو را در ذهنتــان بپرورانیــد تــا
بتوانیــد یکــی از نیازهــای بــازار را تامیــن کنیــد.
بــا توجــه بــه اینکــه قــرار اســت بیمــه قــرارداد
بــرای اســتارتآپها حــذف شــود ،تاثیــر ایــن
اقــدام را بــر توســعه اکوسیســتم اســتارتآپی
ایــران چطــور ارزیابــی میکنیــد؟
بحــث بیمــه اســتارتآپها بســته بــه نــوع شــرکت بــه
حــدی پیچیدگــی دارد کــه درگیریهــای خاصــی را بیــن
اســتارتآپها بــا بیمــه و مالیــات بــه وجــود مـیآورد .طبعــا
نمیتــوان روی اینکــه مــا بــه انــدازه شــش مــاه بچههــای
اکوسیســتم اســتارتآپی را از بیمــه معــاف کنیــم ،چنــدان
حســاب بــاز کــرد .بنابرایــن نیــاز بــه تــداوم ایــن مســیر
داریــم.
مــا در کشــورمان در راس هــرم تصمیماتــی را اتخــاذ
میکنیــم ،امــا معمــوال تــا بــه قاعــده هــرم برســد و بــه
عمــل درآیــد ،خیلــی زمــان میبــرد .مــن شــخصا بــرای
بحــث بیمههــای قــرارداد بــه شــعبهای از شــعبههای
تامیــن اجتماعــی مراجعــه کــردم ،امــا آنهــا اصــا از ایــن
معافیــت و جزئیاتــش خبــر نداشــتند.
حــدود شــش ســال پیــش مــا فاکتورهــای خریــد دالر بــرای
ســرورهایمان در خــارج از ایــران را بــه ممیزهــای مالیاتــی
ارائــه میدادیــم .شــاید حــدود دو ســال طــول کشــید کــه
ممیزهــای مالیاتــی متوجــه شــوند کــه ایــن چرخهای اســت
کــه طــرف میتوانــد دالر را از خــارج از ایــران بخــرد و
اینجــا بفروشــد .البتــه ایــن ممیزیهــا در حــال حاضــر

دانشبنیان

شــاید اطالعــات بیشــتری داشــته باشــند .امــا در بحــث
بیم ـهای آنقــدر عقــب هســتیم کــه خیلــی کار داریــم تــا
همراســتا بــا اکوسیســتم اســتارتآپی رفتــار کنیــم .بهویــژه
در بســیاری از شهرســتانها کــه جوانترهــا بــه ســمت
تهــران و شــهرهای بزرگتــر مهاجــرت کردهانــد و بیشــتر
جمعیــت ایــن مناطــق را ســالمندان تشــکیل میدهنــد،
قوانیــن همچنــان قدیمــی اســت.
ایــن مســئله کــه بــه واســطه معافیــت بیمــه قراردادهــا بــه
بوکارهای اســتارتآپی دامــن بزننــد ،فــی
رونــق کســ 
نفســه حرکــت مثبــت و قابــل توجهــی اســت ،البتــه بــه
شــرطی کــه همــه شــعبههای تامیــن اجتماعــی از ایــن
اتفــاق آگاه باشــند و همــکاری کننــد .از طــرف دیگــر بــه
بوکارهای اســتارتآپی هــم بایــد تاکیــد
اعضــای کســ 
بوکارتان
کــرد کــه شــما بایــد بــه فــان مرحلــه از کســ 
برســید تــا مشــمول ایــن معافیــت بیمــهای شــوید .مــا
هنــوز بــه بچههایمــان یــاد ندادهایــم کــه چطــور بایــد در
اکوسیســتم اســتارتآپی رفتــار کننــد و بالفاصلــه معافیــت
بــه آنهــا تعلــق نمیگیــرد .همیــن امــر باعــث میشــود
مســئله شــرکتهای تعاونــی تکــرار شــود .در ســال 85
تــا  88تعــداد زیــادی شــرکت تعاونــی در کشــور ثبــت
شــد و همگــی بــا ایــن وعــده کار کردنــد کــه شــما از 25
درصــد مالیــات تکلیفیتــان معــاف هســتید ،امــا االن کــه
ایــن تعاونیهــا میخواهنــد بــرای ایــن معافیتهــا اقــدام
کننــد ،همگــی بــه مشــکل برمیخورنــد و نمیتواننــد از
ایــن معافیــت اســتفاده کننــد.
پیــش از ایــن اســتارتآپها موظــف بودنــد کــه
عــاوه بــر پرداخــت حــق بیمــه کارکنــان ،حــق
بیمــه قراردادهــا را هــم پرداخــت کننــد ،ایــن
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مســئله چــه مشــکالت و چالشهایــی را بــرای
اســتارتآپها بــه وجــود آورده بــود؟
فعــا کــه بــه نظــرم حــق بیمــه قراردادهــا همچنــان
پابرجاســت و بــرای اجرایــی شــدن آن بــه همــکاری تامیــن
اجتماعــی نیــاز داریــم .وقتــی اســتارتآپی بــا یــک کارفرمــا
قــرارداد میبنــدد بایــد بــه تامیــن اجتماعــی مراجعــه کنــد
و مفاصــا حســاب بگیــرد .بــرای هــر قــرارداد در شــرکتهای
«آیتــی» میتواننــد مفاصــا حســاب ارســال کننــد .فقــط
یــک مــاده قانونــی وجــود دارد و بــر اســاس فرقــی نــدارد که
شــما تیمــی دو ســه نفــره داریــد یا یــک قــرارداد میلیــاردی
میبندیــد .در هــر صــورت بایــد مفاصــا حســاب بگیریــد و
حــق بیمــه قــرارداد را پرداخــت کنیــد .همیــن مســئله در
قراردادهایــی کــه بخواهنــد بــه شــما اســناد خزانــه اســامی
را بدهنــد ،دوبــاره مالیــات کســر میشــود .مــا در مــورد
همیــن مســئله دوبــاره بــه بیمــه مراجعــه کردیــم ،گفتنــد
آن بیمـهای کــه شــما میریزیــد بــا اینکــه از اســناد خزانــه
اســتفاده میکنیــد ،متفــاوت اســت و بایــد دوبــاره پرداخــت
کنیــد.
ایــن مســئله نشــانگر ایــن اســت کــه در ســطوح باالتــر،
تداخالتــی وجــود دارد کــه در قاعــده هــرم بــه عنــوان
قوانیــن دســت و پــا گیــر نمــود پیــدا میکنــد.
بــه نظــر شــما جــدای از معافیــت حــق بیمــه
قراردادهــا ،اســتارتآپها در چــه حوزههــای
دیگــری بــه حمایــت مالــی و غیرمالــی نیــاز دارنــد؟
مــا در حــوزه اســتارتآپی نســبت بــه دنیــا خیلــی عقــب
هســتیم .بچههــای مــا اســتارتآپ را فقــط راهانــدازی
یــک ســایت یــا یــک اپلیکیشــن تصــور میکننــد.
نمیداننــد بحــث مالــی ،مالیاتــی و بیمــهای بحثهــای

دیگــری هســتند کــه بایــد بهدرســتی در مــوردش عمــل
کننــد .مــن بــا اســتارتآپهای زیــادی کار کــردهام.
یکــی از آنهــا کــه تیــم بســیار خوبــی داشــت ،بــه نــام
اســتارتآپ نیــک پرینــت ،بــا یــک گــردش مالــی بســیار
خــوب ،بــا اینکــه اعضــایتیــم در شــتابدهنده هــم
دوره دیــده بودنــد ،بــه انــدازه کافــی اطالعــات مالــی و
مالیاتــی نداشــتند .همیــن مســئله باعــث شــد مالیــات
بــر ارزش افــزوده آنهــا را زمیــن بزنــد و چندیــن میلیــون
جریمــه شــدند .ایــن مســئله نشــان میدهــد کــه حتــی
شــتابدهندهها هــم ضعــف بزرگــی در ایــن حوزههــا
دارنــد.
بچههــا بایــد آمــوزش کافــی در حــوزه بیزینــس و
بوکار ببیننــد ،نــه اینکــه تصــور کننــد صرفــا کســی
کس ـ 
کــه برنامهنویــس خوبــی اســت ،میتوانــد اســتارتآپی را
بهخوبــی اداره کنــد .متاســفانه خــا آموزشــی در حــوزه
روش صحیــح بیزینــس در کشــور احســاس میشــود.
همــه چیــز را فقــط کپــی میکنیــم و ســرمایههای فــان
میلیــون دالری را بــه حــوزه اســتارتآپی کشــور اختصــاص
میدهیــم ،غافــل از اینکــه بدانیــم چگونــه بایــد در ایــن
اکوسیســتم رفتــار کنیــم تــا موفــق باشــیم.
مــا در اســتان گلســتان بســیار تــاش کردیــم کــه صاحبــان
بوکار را در زمینــه بیزینــس آگاه کنیــم .صــد درصــد
کس ـ 
هــم بــا مقاومتهایــی از ســمت خــود بچههــا مواجــه
شــدیم .چــرا کــه بچههــا تــا زمانــی کــه بــا چنین مشــکالتی
کــه برشــمردیم ،مواجــه نشــوند ،نمیتواننــد ضــرورت ایــن
آموزشهــا را درک کننــد .مــا تــاش میکنیــم بچههــا بــا
بــازار مالــی کشــور و بــازار آیتــی بیشــتر آشــنا شــوند .ایــن
امــر میتوانــد آینــده موفقتــری را برایشــان رقــم بزنــد.

دانشبنیان
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معضیل ب ز�رگ ب� راه حیل دانشبنیان

استارتآپها و جنگ با آلودگی هوا
محسن عارفی

دایره مینا
دانشبنیان
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اکنون آلودگی هوا یکی از بزرگترین خطرات زیستمحیطی
برای سالمت عمومی مردم دنیا بهخصوص کالنشهرها محسوب
میشود اما دولتها در مقابله با این بحران شکست خوردهاند.
این آلودگیها نهتنها اثرات مخربی روی سالمت انسان دارند
بلکه هزینههای زیادی را نیز به اقتصاد تحمیل میکنند .بنا
بر اعالم سازمان جهانی بهداشت ( )WHOبیش از  90درصد
مردم زمین در مناطقی زندگی میکنند که کیفیت هوا در مرز
هشدار قرار دارد.
آمارها حاکی از آن است که آلودگی هوا به طور مستقیم عامل
مرگ بیش از  4/6میلیون نفر در جهان است .در تهران نیز
ساالنه نزدیک به پنج هزار نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را
از دست میدهند .این آمارهای تکاندهنده دولتها را بر آن
داشته تا با بهکارگیری فناوریهای نوین به جنگ مهار معضل
آلودگی هوا بروند .در حقیقت ،در مبحث آلودگی هوا ،بیشتر
ماهیت آن با ریزگردها متفاوت است و منشا انسانی دارد.
آژانس محیط زیست اروپا ( )EEAکه سالهاست روی ابعاد
مختلف آلودگی هوا کار میکند به صراحت اعالم کرده که
این معضل تنها راه حل علمی دارد .هرچند خوشبختانه طی
دهههای اخیر وضعیت آلودگی هوا در قاره اروپا به خصوص
در زمینه قرارگیری افراد در معرض انواع آالیندهها تا حد قابل
توجهی رو به بهبود رفته اما آالیندههای کاسته شده از جو از
آن دسته آالیندههای بهشدت مضر و مرگبار برای بشر نبودهاند.
با این حال ،درباره وضعیت آلودگی هوا در اروپا ،عالیم مثبت و
منفی مشاهده میشود .در واقع ،برای هر مشکلی یک راه حل
وجود دارد که این راه حل امروزه به لطف ورود فناوریهای
نوین محقق شده است .اخبار خوبی که طی دهههای اخیر
در این رابطه منتشر میشود حاکی از این است که قرارگیری
در معرض برخی آالیندهها به میزان قابل توجهی کاهش یافته
است.
همانند سایر شرکتهای خدماتی دیگر ،ورود علم و دانش و
فناوریهای نوین به بخش حفاظت از محیط زیست ،اتفاقات
مثبت زیادی را رقم زده است .در حال حاضر ،در کشورهایی
چون مکزیک ،هند و آلمان ،استارتآپهای دانشبنیان با
ایدههای نو به مقابله با بحران آلودگی هوا شتافتهاند.
تالشها در راه مقابله با بحران آلودگی هوا را میتوان به
دو بخش تقسیم کرد :نخست استارتآپهایی که تمرکز
خود را روی نظارت و پایش کیفیت هوا گذاشتهاند و دسته
دوم استارتآپهایی که روی شیوههای مختلف پاکسازی
آالیندههای جوی متمرکز هستند .ایجاد درختهای مصنوعی
در آلمان مبتنی بر اینترنت اشیا یا نیمکتهای تصفیهکننده
هوا (ساخت شرکت  )Airlabsدر شهر لندن از جمله مواردی
هستند که توانستهاند آلودگی هوا را در این شهرها کاهش
دهند.
در بخش استارتآپهایی که فعالیت اصلی آنها مانیتورینگ
کیفیت هواست ،میتوان به شرکت  uHOOاشاره کرد .این
استارتآپ در سال  2014میالدی توسط دو نفر که خودشان
به ناراحتی مزمن تنفسی مبتال بودند ،راهاندازی شد.
«داستین جفرسن انگهانسنگ» و «برایان لین» نخستین
دانشبنیان

حسگر کنترل کیفی هوای خود را در یک رویداد  24ساعته
«هکتون» طراحی و معرفی کردند که این اختراع آنها با
استقبال سرمایهگذاران روبهرو شد .آنها رفتهرفته این حسگر
را توسعه دادند و آن را در سطح وسیعی روانه بازار کردند که با
استقبال خوبی نیز روبهرو شد.
استارتآپ دیگری که در بخش مانیتورینگ کیفیت هوا آغاز
به کار کرد ،استارتآپ  Awairبود که در سال  2013میالدی و
با رویکرد مانیتورینگ کیفیت هوای داخل ساختمان راهاندازی
شد .این استارتآپ کنترل و پایش آالیندههای سمی ،رطوبت
و گرد و غبار را به عهده داشت و راهکارهایی را در این زمینه
ارائه میکرد .این استارتآپ بهتازگی توانسته  4/5میلیون دالر
بودجه دریافت کند که پیشبینی میشود با تزریق این مبلغ،
رشد این استارتآپ سرعت بیشتری پیدا کند.
در حوزه استارتآپهایی که در حوزه رفع آالیندهها فعالیت
میکنند ،میتوان به استارتآپ  Green City Solutionsاشاره
کرد که در سال  2014میالدی راهاندازی شد .تمرکز اصلی این
استارتآپ روی ارتقای شرایط زندگی مردم در شهرهاست.
این استارتآپ از ظرفیت طبیعی گیاهان و درختان در
کاهش آلودگی استفاده میکند و با بهرهگیری از فناوریهای
نوین ،شرایط را برای هوشمندسازی شهرها فراهم میآورد.
اصلیترین محصول این شرکت که آن را در مسیر دستیابی
به اهداف آن پیش میبرد ،پروژه  CityTreeاست .این محصول
یک فیلتر زیستی سیار است که قادر است به اندازه  275اصله
درخت ،در کاهش آلودگی هوا نقش ایفا کند .این قابلیت همراه
با فناوریهای نوین ،از استارتآپ  Green City Solutionsیک
نمونه بسیار موفق در سطح جهان ساخته است .در این سازه
زیستی سبز ،حسگرها مخصوص سنجش شاخصهای آالینده
هوا و دادههای آب و هوایی تعبیه شده تا عالوه بر پایش و
کنترل کیفی هوا ،از زنده ماندن گیاهان هم اطمینان حاصل
شود .با استفاده از فناوریهایی چون فرستنده بیسیم NFC،و
صفحات دیجیتال ،میتوان اطالعات بصری و دیجیتالی نیز از
آن استخراج کرد.
شرکت  Gravikyنیز یک استارتآپ بهشدت نوآور است که
تاکنون توانسته در کاهش آلودگی هوا گامهای بسیار بزرگی
بردارد .این استارتآپ با شیوهای بسیار خالقانه توانسته با
کمک فناوری جالبی آالیندههای مختلف جوی را استخراج
و آنها را به جوهرهای چندمنظوره تبدیل کند .این شرکت
توانسته در ماه اکتبر  2017میالدی  120هزار دالر بودجه از
سوی کمپانی  Mohit Goelاخذ کند.
شرکت  Vogmaskنیز که مقر اصلی آن در شهر سانفرانسیسکو
واقع شده ،ماسکهای تنفسی را طراحی کرده که این محصول
هماکنون در بیش از  41کشور جهان به فروش میرسد .در
این ماسکهای پیشرفته از نوعی فیلتر خاص استفاده میشود
که میتواند به میزان  99درصد از ورود آالیندههای با قطر 2/5
میکرون به دستگاه تنفسی جلوگیری کند.
استارتآپ مشابهی با عنوان  Nasocleanدر هند فعالیت
میکند که محصول اصلی آن فیلترهای تنفسی است که در
داخل مجاری بینی قرار میگیرد .این فیلترها نیز با دقت 95
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درصد قادر به جذب آالیندههای با قطر  2/5میکرون هستند.
در هند که چندین شهر آلوده جهان را در خود جای داده،
استارتآپهای زیادی روی معضل آلودگی هوا کار میکنند.
این مسئله باعث شده تا کارآفرینان بسیاری نیز روی راهاندازی
استارتآپها و مدلهای مختلف کسبوکارهای آنالین،
مرتبط با آلودگی هوا سرمایهگذاری کنند .بنابراین تکنولوژی
کنترل آلودگی هوا در هند به یک حرفه پررونق و یک فرصت
سرمایهگذاری تبدیل شده است.
 ،Kurin Systemsیکی از استارتآپهایی است که در خط
مقدم مقابله با آلودگی هوا در هند قرار دارد .این استارتآپ
فیلترهای مختلف تصفیه هوا را در ابعاد گوناگون تولید میکند
که نخستین فیلتر پرتابل تصفیه هوا در دنیا ،یکی از محصوالت
همین استارتآپ است .این فیلتر متحرک را میتوان روی
خودرو نصب کرد و بدین ترتیب از انتشار آالیندههای خودرویی
جلوگیری کرد .در حال حاضر ،آالیندههای ناشی از دود اگزوز
خودروها ،تهدیدی جدی برای سالمت انسان محسوب میشود
که ارائه این محصول میتواند استارتآپ فوق را در مسیر
موفقیت قرار دهد.
در شیلی نیز ،شهر سانتیاگو مانند بسیاری از همتایان خود،
بسیار آلوده است .عمده این آلودگیها به خاطر غلظت شدید
آالیندههای تولید شده توسط ماشینهاست که در آسمان
شهر به دام افتاده و تقریبا الیهای از مهدود غلیظ و همیشگی
را بر آسمان این شهر تشکیل دادهاند .کیفیت پایین هوا با
نواحی سبز محدود و همچنین مقادیر زیادی از ضایعات
خیابانی ،استانداردهای زندگی در این شهر را بهشدت تهدید
میکند .مدیران شهری سانتیاگو ،برای غلبه بر وابستگی بیش
از حد به استفاده از خودروهای شخصی ،اقدام به توسعه
زیرساختهای دوچرخههای شهری کردهاند .آیون پایز مورا
از مجریان این طرح معتقد است افزایش استفاده از دوچرخه
و توسعه زیرساختهای مرتبط در این زمینه که به لطف
حضور استارتآپهای فعال در حوزه دوچرخههای هوشمند
اشتراکی شهری محقق میشود ،در نهایت سبب افزایش
امنیت دوچرخهسواران و رونق استفاده از این وسیله میشود.
پایز برای آنکه مردم را به دوچرخهسواری تشویق کند در
سال  2014اپلیکیشنی ساخت به نام  Kappoکه یک بازی
دوچرخهسواری ریل  -تایم است .او میگوید« :حدودا چهار
سال پیش ،مدام از کندی کراش ،فارم وایل ،انگری بردز و...
خبر بود که میلیونها نفر وقتشان را اختصاص میدهند تا
این بازیها را انجام دهند .و من فکر کردم که اگر همه آنها،
همین زمان را دوچرخهسواری کنند ،دنیا به طور کل متفاوت
خواهد بود».
آنچه که مسلم است ،امروزه در کنار فرهنگسازی استفاده از
وسایل نقلیه عمومی ،افزایش کیفیت سوخت ،بهبود کیفیت
خودروها و ...این شرکتهای استارتآپی و دانشبنیان هستند
که قادر خواهند بود معضل آلودگی هوا را در کالنشهرها با
کمترین هزینه و بهترین بازدهی حل کنند .تجربههای موفق
کالنشهرهایی مانند مکزیکوسیتی ،لندن و دهلی نو نیز بهخوبی
این ادعا را اثبات میکند.
دانشبنیان
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ت
کش�های خودران بهزودی به فم�ویم عادی بدل یمشوند

دور زدن دزدان دریایی
مترجم :مریم بهروزیان

فرصت درنگ
دانشبنیان

شماره بیستونهم بهمنماه 1397

68

هرجا میرویم داستان جدیدی در مورد
اتومبیلهای خودران میشنویم .پس از دریافت
چند گزارش از تصادف وسایل نقلیه خودران با
عابران پیاده ،یک کامیونت و حتی یک ماشین
پلیس پارک شده ،اشتیاق برای این تکنولوژی
در ماههای اخیر مقداری کاهش یافته است.
کشتیهای خودران و کامال اتوماتیک توجه کمتری
دریافت داشتهاند که با هر درجه و شکلی از
تخیل ،امکان اتوماسیون کامل آنها در مقایسه
با سایر انواع حملونقل زمینی آسانتر به نظر
میرسد .شرکتهای مشهوری مانند شركت
 Svitzerاز همکاران غول کشتیرانی مرسک و
رولسرویس بهشدت مشغول سرمایهگذاری بر
این فناری هستند و شركتهای اسكاندیناویایی
یارا ،کونگبرگ وکارگوتک در حال همکاری
با یکدیگر برای آزمایش کشتی موتوری
الکتریکی خودران هستند كه در سال جاری
و در آبهای همین ناحیه از جهان صورت
میپذیرد .برای کسب اطالعات بیشتر در مورد
این موضوع ،با یوتام گوتمن ،یک فرمانده ارشد
بازنشسته نیروی دریایی ،متخصص فرماندهی
دریایی و کنترل سیستمهای بدون سرنشین
و معاون بازاریابی شرکت سیکوری تینگز
( )SecuriThingsمصاحبهای انجام دادیم
که متن آن را در زیر مشاهده میکنید.

شما چه تصوری از چگونگی تجاریسازی کشتیهای خودران
دارید؟

کشتیهای خودران برای بیش از یک دهه است که در کاربردهای
مختلف در نیروهای دریایی مورد استفاده قرار گرفتهاند .مشوق
اصلی برای استفاده از این فناوری در قلمرو نظامی ،کاهش خطر
برای نیروی انسانی بود که در مقایسه با آن ،در مورد حملونقل
غیرنظامی مسئله بغرنج و عمیقی نیست اگر برنامههای خاص
توجو و نجات یا اطفاء حریق را در نظر
مربوط به عملیات جس 
نگیریم .کشتیهای تجاری امروزی ،پرسنل بسیار کمتری نسبت
به گذشته و حتی چند سال قبل را استخدام میکنند ،بنابراین
کاهش هزینهها در اینجا فوقالعاده نخواهد بود .مقررات این
حرکت را کند نمیکند اما احتماال این فناوری را برای کاربردهایی
ویژه و همچنین از دیدگاه جغرافیایی محدود میسازد .کشتیها
دارای مقررات سختگیرانهای در رابطه با امنیت و ایمنی هستند و
صاحبان کشتیها باید پروتکلها را در این زمینه رعایت کنند .اگر
این مقررات به تصویب برسند ،شرکتهای حملونقل هم آنها
را رعایت خواهند کرد .ممکن است یک دوره موقتی و گذارای
کشتیهای نیمهاتوماتیک با تعداد بسیار اندکی خدمه ،سه تا پنج
نفر به ازای هر کشتی بزرگ داشته باشیم.
امنیت مجازی در دنیای کشتیهای خودران و کامال
اتوماتیک تا چه حد اهمیت دارد؟
این تهدیدی برای هر سیستم کامال مستقل و خودمختار به حساب
میآید .کشتیها وسایل نقلی ه با حرکت کند در فضاهای نسبتا
وسیع هستند بنابراین شاید در مقایسه با اتومبیلها خطر حمالت
سایبری و تغییر مسیر آنها ضعیفترارزیابی شود ،اما با این حال،
اگر یک رخنه و حمله هک اتفاق بیفتد که سبب تصادف کشتیها
با یکدیگر یا زمین شود ،تاثیرات فاجعهبار خواهد بود.
کشتیهای خودران چگونه بر دزدی دریایی اثر میگذارند؟
احتمال کمتری وجود دارد که کشتیهای کامال اتوماتیک توسط
دزدان دریایی به سرقت روند زیرا خدمهای برای گروگان گرفته
شدن و باجگیری وجود ندارد .کل کشتی از راه دور کنترل میشود
و هیچ راهی برای هدایت کشتی به صورت محلی نیست .عالوه بر
این ،این کشتیها احتماال بدون اتاق کنترل یا کابینهایی برای
زندگی خدمه طراحی میشوند که شبیه بمبافکن رادارگریز
هستند .این کشتیها به سنسورها مجهز میشوند و سیگنالهای
وجود خطر را هنگامی که درک شوند ،خودبهخود ارسال میکنند.
بنابراین مرکز کنترل میتواند کشتی را متوقف کند یا آن را به
سمت نزدیکترین بندر هدایت کند .فیلم «کاپیتان فیلیپس» را به
یاد بیاورید ،در این نوع کشتیها اصال کسی وجود ندارد که بتوان
به سمتش اسلحه گرفت .فناوری دریانوردی در ورود و استفاده
از فناوریهای جدید بسیار محافظهکارانه عمل میکند و این
تکنولوژیها احتماال در ابتدا و با احتیاط در کشتیهای کوچکتر
استفاده خواهند شد .هیچکس عالقهای به تکرار تراژدی از نوع
 Exxon Valdezو برخورد یک نفتکش با صخرههای مرجانی ندارد.
دانشبنیان
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ت
این�نت اشیا و مبارزه
ب� یب�ریهای مزرعه

محافظان پول
و محصول

بابک جمالی

کشاورزی یک صنعت دشوار به حساب میآید
که فقط شامل شروع در صبح زود و کار
فیزیکی نیست؛ غیر قابل پیشبینی بودن یکی
از خصوصیات دیگر این پیشه است .بنابراین،
در حالی که احتماال تصاویری از خانهها و
مناطق روستایی سنتی در ذهنمان میپروریم،
کشاورزان به هر فناوری که به آنها قدرت کنترل
بیشتری بدهد با اشتیاق خوشامد میگویند.
اینترنت اشیا به تولیدکنندگان درک بهتری از
محصوالتشان ارائه میدهد .از مارچوبه تا سیب و
صید صدف دریایی ،کشاورزان در حال جمعآوری
دادهها و خودکارسازی فرایندها برای افزایش
عملکرد محصوالتشان هستند .به این دریچه
جدید در دنیای کشاورزی اکنون گوجه فرنگی
و سایر محصوالت گلخانهای را هم باید افزود.
دانشبنیان
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اطالعات بیشتر در زمانی
که به آنها نیاز است

 در اصل ،وجود سیستم کالود باعث میشود که دادههادر هر کجا قابل دسترسی باشند ،اما با کمک پروتکلهای
نظارتی اینترنت اشیا تنها افراد مناسب امکان دسترسی
به آنها را پیدا میکنند .با توانایی مدیریت و تایید
کاربران و استفادهکنندگان با توجه به زیرمجموعهها
مانند نقشها و عضویت در گروه ،مدیریت این فرایند
ساده است.
 عالوه بر این ،سیستم مدیریت از راه دور اینترنت اشیابوش اجازه میدهد تا سنسورها و گیتویها بدون نیاز
به سرکشی فیزیکی به تمام گلخانهها از راه دور نظارت و
بهروزرسانی شوند.

در ژوئیه  ،2017بوش ژاپن پالنتک ( ) Plantectرا عرضه
داشت؛ یک سیستم پیشبینی و نظارت بر بیماریها
برای کشت گلخانهای .بزرگترین تهدیدی که کشاورزی
در گلخانه با آن روبهرو میشود ،حمله بیماریها به
ی نسبت به
محصوالت است .به عنوان مثال ،گوجه فرنگ 
شیوع انواع بیماریهای مختلف بسیار حساس است و در
بین این بیماریها ،بیماریهای قارچی شایعترینها به
حساب میآیند .مبارزه با این موارد چالشبرانگیز خواهد
بود زیرا اغلب کشاورزان از وجود آلودگی خبر ندارند تا
زمانی که دیگر خیلی دیر شده است.
این یک مشکل باستانی است .به عنوان مثال ،یکی از
بزرگترین بالیای کشاورزی در تاریخ ،قحطی سیبزمینی
ایرلندی نام دارد .کشاورزان فقط زمانی میتوانستند
بگویند که محصوالتشان تحت تاثیر قرار گرفته یا خیر که
سیبزمینیها را از زمین خارج میکردند .با وجود تحوالت
تکنولوژیکی گسترده در  170سال گذشته ،پیشبینی
اولیه این بیماری و بسیاری دیگر همچنان به عنوان یک
چالش مطرح است.
کشاورزان مدرن امروزی به آفتکشها و دیگر راهکارهای
کشاورزی دسترسی دارند .اما بدون دانستن زمان کاربرد
آنها عملکرد نهایی مطلوب نخواهد بود .انتخاب اعمال
آنها تنها به صورت احتیاط است که هزینهها را افزایش
میدهد و پیامدهای زیستمحیطی دارد و یا اینکه باید با
احتمال ازدسترفتن محصول کنار آمد.

قدرت عمل زودهنگام

سیستم میتواند کاری به مراتب بیشتر از گزارشهای
صرف در مورد شرایط گلخانه انجام دهد .مرکز داده
هوش مصنوعی بوش الگوریتمی را خلق کرده که این
دادهها را تجزیه و تحلیل میکند و آنها را با پیشبینی
آب و هوا مرتبط میسازد تا احتمال حمله بیماریها را
تخمین بزند .کشاورزان سپس اخطاری را در مورد ریسک
شیوع بیماری دریافت میکنند .با توجه به اینکه در اثر
حمله بیماریهای گیاهی احتماال تا بیش از  70درصد
محصوالت از دست میروند ،وجود این اخطارها بسیار
موثر به حساب میآیند.
بررسی دادههای گذشته نشان میدهد که این سیستم
میتواند احتمال وقوع حمله بیماری را با دقت  92درصد
پیشبینی کند که به این معنی است که کشاورزان قادرند
زمان دقیق انجام عملیات مبارزه با چنین عوارضی را
در اختیار داشته باشند .یک تولیدکننده که در سیستم
آزمایشی پالنتک شرکت دارد میگوید میزان تولیدش
حدود  20درصد افزایش نشان میدهد و در حال حاضر،
انتظار میرود بیشترین عملکرد خود را داشته باشد.

راهکار اینترنت اشیا شرکت بوش

احتمال شیوع بیماریها در گیاهان به عوامل زیادی در
گلخانه بستگی دارد ،شامل دما ،رطوبت ،نور خورشید،
سطح دیاکسید کربن و رطوبت برگ .عوامل خارجی
مانند وضعیت هوا نیز موثر است .پالنتک از سه نوع
سنسور برای جمعآوری این اطالعات بهره میگیرد.
در حالی که این یک نوآوری مفید ارزیابی میشود،
تنها بخشی است از آنچه که سیستم میتواند اجرا کند.
خلق یک راهکار واقعا ارزشمند اینترنت اشیا تنها به
سنسورهایی که اطالعات را جمعآوری میکنند ،محدود
نمیشود .این دستگاهها بخشی از یک سیستم پیچیده به
حساب میآیند که برای ایجاد امکان درک بهتر با یکدیگر
همکاری دارند.
بخش ابداعات نرمافزاری شرکت بوش با بهرهگیری
از عناصری از شبکه اینترنت اشیا خود به طراحی این
سیستم یاری رسانده:
 با کمک ارتباطات وایرلس ،نرمافزار گیتوی اینترنتاشیا بوش سنسورهای کممصرف و تغذیهشونده به وسیله
باتری را با یکدیگر مرتبط میسازد .دادههای محیطی از
سنسورها به صورت از راه دور در سیستم کالود اینترنت
اشیا بوش جذب میشود.
دانشبنیان

راهکار ساده و در دسترس

هنگام بهکارگیری فناوریهای جدید سهولت استفاده
عامل اصلی برای کشاورزان است .برای آغاز استفاده از
پالنتک ،نیازی به مهارتهای فنی خاصی نیست .بسته
اصلی با سه سنسور و یک دستگاه گیتوی عرضه
میشود .کشاورزان تنها باید سنسورها را از جعبه خارج
کرده و آنها را در گلخانه نصب کنند ،سپس سنسورها
به طور خودکار به دستگاه گیتوی متصل میشوند .یک
دستگاه دیگر را میتوان در فاصله  1/5کیلومتری گلخانه
نصب کرد ،بنابراین یک دستگاه گیتوی میتواند برای
چندین گلخانه به کار گرفته شود .کشاورزان میتوانند
دادههای تصویری را در سیستم کالود در هر نقطهای
از طریق یک برنامه مبتنی بر وب روی گوشی هوشمند
یا رایانه خود پیدا کنند .بوش این سرویس را براساس
اشتراک ارائه میدهد .سختافزار بدون هزینه اضافی
عرضه میشود.
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ت
این�نت اشیا و فناوری 5G

جهان سریعتر
سیمین اسپیدکار

تغییرات اولیه در تکنولوژی سبب بهبود شیوه زندگی
ما شده است .امروزه ما وسایل نقلیه خودران ،لوازم
خانگی اتوماتیک و سیستمهای امنیتی قوی داریم.
با این حال ،این تنها یک آغاز به حساب میآید.
اینترنت اشیا تقریبا در تمام صنایع توفان به پا کرده
و در مقیاس وسیع ،شرکتهای تولیدکننده هوشمند،
خدمات بیمه و سالمت پیشبینیگر ،تدارکات و حمل
و نقل بهبود یافته داریم و موارد بسیار دیگر .بهزودی،
جهان به یک دوره جدید فناوری قدم میگذارد که
آن را به عنوان اتصال فایوجی ( )5Gمیشناسیم.

دانشبنیان
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معرفــی شــبکههای بیســیم فایوجــی پــردازش
حاشــیهای موبایــل ( )Mobile Edge Computingرا بــه
ســطحی جدیــد ارتقــا میدهــد .راهکارهــای همــراه ایــن
شــبکه امــکان اجرایــی شــدن مــوارد بســیار پیچیــده را
نیــز فراهــم میســازد .بــر اســاس پیشبینــی شــرکت
اینتــل ،پهنــای بانــد تــا  20گیگابایــت در ثانیــه افزایــش
خواهــد یافــت کــه بــرای همــه دســتگاههای پردازشــگر
موبایــل قابــل دســترس خواهــد بــود .ســرعت اینترنــت بــه
میزانــی میرســد کــه امــکان حمایــت از اپهــای واقعیــت
افــزوده و واقعیــت مجــازی بــا حداکثــر بهرهبــرداری از
فنــاوری بــه وجــود میآیــد .در واقــع ،اویــم (،)Ovum
شــرکت فعــال در زمینــه تحقیقاتــی بــازار ،پیشبینــی
میکنــد کــه تــا ســال  2021بیــش از  24میلیــون
مشــترک وجــود خواهــد داشــت.

خدمات بهداشتی و سالمتی

اتصــال فایوجــی تلفیقــی از کارکــرد شــبکهای بهبــود
یافتــه ،ذخیرهســازی مبتنــی بــر سیســتمهای کالود و
مجموعــهای از دســتگاههای متصــل اســت .در میــان همــه
مــوارد ،ایــن فنــاوری در صنعــت بیمــه و ســامت بســیار
مفیــد ارزیابــی میشــود .شــبکههای اتصــال پیشــرفته
سیســتمی را بــرای اتصــال هــزاران دســتگاه پزشــکی در
زیــر یــک ســقف شــکل میدهنــد .شــرکتهای دولتــی
کــرهای در حــال کار روی فنــاوری ارتباطــی بــرای بهبــود
اتصــاالت فایوجــی هســتند .کاربــران امــکان اســتفاده از
اتصــال فــوق ســریع ( 20گیگابایــت در ثانیــه) اینترنــت
را در کــره تجربــه میکننــد و همچنیــن در بســیاری
از کشــورهای توســعهیافته دیگــر نیــز تــا ســال 2020
شــبکههای تجــاری فایوجــی ارائــه خواهنــد شــد.
اتصــال فایوجــی فرصتهــای جدیــدی را از دیــدگاه
مراقبتهــای بهداشــتی ســیار فراهــم مــیآورد .ایــن
شــبکه ترکیبــی از اتصــاالت شــامل فورجــی ،شــبکههای
وایفــای و فنــاوری مــوج میکــرو بــرای بهبــود ســرعت
اتصــال اینترنــت همــراه تــا  100مگابایــت در ثانیــه اســت.
ایــن ،بــه نوبــه خــود ،ســبب میشــود تــا از ارســال دادههــا
بــه صــورت بســت ه اطمینــان حاصــل شــود و اینترنــت
همــراه از ایجــاد ارتبــاط بــه محاســبات تغییــر یابــد.
بــا کمــک تکنولــوژی فایوجــی ،بیمــاران میتواننــد
خدمــات بهداشــتی پیشــرفته را بــه صــورت همــراه و
ســیار تجربــه کننــد .بــه جــای مراجعــه بــه بیمارســتانها
کــه پرهزینــه و وقتگیــر اســت ،بــه لطــف شــبکههای
فایوجــی بیمــاران میتواننــد مســتقیما بــا پزشــکان در
ارتبــاط باشــند .تجهیــزات پزشــکی متصــل اینترنــت اشــیا
نیــاز بــه مراقبتهــای گرانقیمــت از بیمــاران را ریشـهکن
میکنــد .تصاویــر دیجیتالــی یــا گزارشهــا میتواننــد از
گوشــه و کنــار جهــان و بــه منظــور گســترش دسترســی
بــه خدمــات بهداشــتی ارســال شــوند .ایــن فنــاوری بهبود
ســامت در مناطــق دورافتــاده و کاهــش هزینههــا بــرای
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دریافــت نظــرات ثانویــه پزشــکی را میســر میســازد.
عــاوه بــر ایــن ،ابزارکهــا و تجهیــزات پوشــیدنی
دادههــا و آمــار را بــه پزشــکان ارســال میدارنــد .ایــن
مراقبتهــای پزشــکی بــدون وقفــه و خدمــات بهداشــتی
فــوری را تضمیــن میکنــد.
بــا ایــن حــال ،قبــل از اجرایــی شــدن ایــن فنــاوری،
نهادهــای قانونگــذار بایــد مقــررات موثــر را بــرای
حفاظــت از اطالعــات بیمــاران تعییــن کننــد .بهداشــت
و درمــان یــک صنعــت عمــده بــه حســاب میآیــد و
یــک مشــکل ســاده میتوانــد هــزاران نفــر را در معــرض
خطــر قــرار دهــد .از ســوی دیگــر ،ارائهدهنــدگان شــبکه
بایــد راهکارهــای امنیتــی قــوی بــرای جلوگیــری از درز
اطالعــات داشــته باشــند .اگــر اســتانداردهای امنیتــی
رعایــت شــوند ،تکنولــوژی فایوجــی یــک دارایــی بــزرگ
بــرای صنعــت ســامت و درمــان خواهــد بــود.

انقالب ارتباطات

شــبکههای بیســیم فایوجــی در اولیــن قدمهــا ســبب
تغییــرات اساســی ایســتگاههای پایــه تلفنهــای همــراه
میشــوند .بــه کمــک اســتفاده از راهــکار  MECکاربــران
قــادر خواهنــد بــود اپهــا را در لبــه شــبکه یــا ایســتگاه
پایــه تلفــن همــراه اجــرا کننــد کــه موجــب کاهــش
تاخیــری میشــود کــه کاربــر نهایــی بــرای اجــرای اپ
بــا آن مواجــه مــی شــود .زمــان بارگــذاری اپ بــه طــور
قابــل توجهــی کاهــش مییابــد و بــه بهینهســازی
عملکــرد منجــر میشــود .برنامههــای کاربــردی بــه
صــورت فیزیکــی نزدیکتــر بــه کاربــر اجــرا میشــوند
کــه همهچیــز را ســریعتر میســازد .اپهایــی کــه از
پلتفــرم  MECبهــره میبرنــد ،تقریبــا همهچیــز را از
واقعیــت افــزوده و ویدئــو لحظ ـهای تــا خدمــات مبتنــی
بــر مــکان و اینترنــت اشــیا در بــر میگیرنــد.
بــا ایــن حــال ،ایــن فنــاوری نوآورانــه بــرای ایســتگاههای
پایــه تلفــن همــراه چالــش خلــق میکنــد .کار آنهــا
حتــی پــس از انتشــار APIهــا و کیتهــای گســترش
نرمافــزار بــرای توســعهدهندگان پایــان نخواهــد داشــت.
در واقــع ،آنهــا بایــد چارچوبهــای هماهنگــی و مدیریــت
ســرمایهگذاری داشــته باشــند .بــرای غلبــه بــر ایــن مانــع،
مســابقه عظیمــی میــان حاملهــای ســنتی و ارائهدهندگان
نویــن نرمافــزار وجــود دارد کــه بــه شــبکههای ســاخته
شــده توســط ســرویسهای وب آمــازون و گــوگل تغذیــه
مالــی میرســاند .حتــی اگــر دسترســی بــه زیرســاخت
آیتــی موجــود در کالود حیاتــی باشــد ،جنــگ در لبــه
شــبکه بــا پیــروزی یــا شکســت همــراه خواهــد بــود.
بیتردیــد ،نســل بعــدی اپهــای تلفــن همــراه
چشـمانداز کلــی ارتباطــات و چگونگــی ارتبــاط بــا جهــان
پیرامونشــان را دســتخوش تغییــرات عظیمــی میکننــد و
همــه اینهــا بــا معرفــی شــبکههای بیســیم فایوجــی
امکانپذیــر خواهــد شــد.
دانشبنیان
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ن
بالکچی�
شش استارتآپ
که یمتوانند ج�ان را
تغی� کنند
دستخوش ی

بوکار دیجیتال
کس 
و زنجیره امن بلوکها
مترجم :عماد عزتی

مهم نیست چه چیزی درباره بالکچینها و ارزهای
دیجیتالی میدانید ،مهم این است که این دو مورد
حقایقی انکارنشدنی هستند .فناوری بالکچین
راهکارهای تازهای را برای نقل و انتقال ارزهای مجازی
ایجاد کرده که بسیار گسترده و بزرگ است.
براساس پیشبینیهای انجامشده ،صنعت استارتآپی
مبتنی بر بالکچین رشد بسیار گستردهای در
چند سال آینده خواهد داشت که این صنعت را
به گردش مالی  60میلیارد دالری میرساند .این
در حالی است که تنها چهار سال پیش گردش
مالی این صنعت  300میلیون دالر بوده است.
به همین دلیل است که میبینیم طی دو سال اخر
تمامی آمارها حکایت از رشد قابل توجه سرمایهگذاری
در استارتآپهای مبتنی بر بالکچین دارند و نشان
میدهند در سال  2018میالدی میزان سرمایهگذاری
در این بخش  1/3میلیارد دالر افزایش یافته است.
کارشناسان بر این باورند که رشد قابل توجه گردش مالی
موجود در این بخش باعث شده تا نظر سرمایهگذاران
برای حضور در این بازار جلب شود و برای دستیابی به
سهم باالتر از این کیک خوشمزه تشویق شوند و سریعتر
بخواهند جایگاه باالتری را در آن به خود اختصاص دهند.
اما آیا تا به حال از خودتان سوال کردهاید که
سرمایهگذاری در کدام یک از بخشهای مربوط به این
بازار میتواند سریعتر و مطمئنتر شما را به قله برساند؟
این سوال در حالی مطرح میشود که هنوز بسیاری
معتقدند فناوری بیتکوین تنها گزینه موجود برای
سرمایهگذاری در دنیای بدون انتهای بالکچینهاست.
دانشبنیان
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ترتیب که وقتی فردی به شبکه وارد میشود ،نسخهای
کامل از بالکچین دریافت میکند .به این ترتیب در یک
شبکه  P2Pمانند اینترنت ،میلیونها نسخه از بلوکهای
ذخیره شده در رایانههای کاربر ذخیره میشود.
نکته پایانی امنیت است که یک عنصر کلیدی در
بالکچینهاست .از این رو برای تغییر اطالعات در
بالکچین کاربران باید دارای کلید دیجیتالی مربوطه
باشند که درواقع یک کد بسیار رمزگذاری شده و غیرقابل
کپی کردن است .اما برای اطمینان بیشتر برای ثبت و
تایید تغییرات الزم است تعداد معینی از کاربران در شبکه
 P2Pاین تغییر را قبول کنند تا به عنوان تغییر معتبر
باشد .در این مرحله با تایید و پذیرفته شدن تغییرات،
یک بلوک جدید در بالکچین ایجاد میشود که شامل
موارد زیر است:
 اطالعات جدید یک کد هش جدیدقبلی قبل از خود
 کد هش از بلوک ِیک نسخه جدید بالکچین سپس در کل شبکه P2P
توزیع میشود.
از سوی دیگر اگر فرض کنیم کسی بدون دسترسی به
کلید دیجیتالی تغییرات را در بلوک انجام دهد باید منتظر
دو اتفاق خارقالعاده باشیم:
 -1کد هش بلوک که کاربر ناشناس در حال دستکاری آن
است ،تغییر کرده و در نهایت بلوک بعدی که پس از آن
قرار دارد و براساس اصول بالکچینها هش کد بلوک قبلی
خود را ذخیره کرده است ،قادر نخواهد بود بلوک قبلی را
شناسایی کند ،این اتفاقی است که سریعا باعث شکست
زنجیره و منفک شدن بلوک دستکاری شده میشود و
درنهایت هیچ اطالعاتی درز نخواهد کرد.
 -2در این بخش وقتی تغییر شکست میخورد اصوال کپی
قابل استنادی در شبکه  P2Pبرای تایید سایر کاربرانی که
قرار است این تغییر را تایید کنند ایجاد نمیشود و نهایتا
درخواست تغییر رد میشود.
خب حاال که با شیوه کارکرد بالکچینها آشنا هستیم و
این فناوری نوین توانسته سطوح جدیدی از امنیت را در
ذخیرهسازی دادهها ایجاد کند ،میبینیم صنایع مختلفی
برای استفاده از این امکانات وارد میدان میشوند و اکنون
قصد داریم شش مورد از آستارتآپهای مبتنی بر این
فناوری را به شما ارائه کنیم تا ببینیم چطور دنیای آینده
را دستخوش تغییر میکند.

برای اینکه تصور دقیقتری از گستره فعالیتهای
بالکچینی داشته باشید ،بد نیست بدانید امروزه بیش
از  42صنعت بزرگ مانند امالک و مستغالت ،خدمات
بهداشتی ،تبلیغات اینترنتی و ...در این گستره فعال
هستند.
خب حاال که میخواهیم شش استارتآپ مبتنی بر
بالکچین را به شما معرفی کنیم ،اول تالش میکنیم
تصویر واضحی از بالکچین برای شما ترسیم کنیم تا پس
از مطالعه مطلب بتوانید به ابعاد گسترده حضور در این
دنیای صفر و یکی پی ببرید.

بالکچین و مقدمهای ساده

وقتی صحبت از بالکچین میکنیم ،احتماال به یک پدیده
بسیار پیچیده فکر میکنید که سالها الزم است تا بتوانید
آن را بهخوبی درک کنید ،اما بیایید با هم این مسئله
پیچیده را سادهسازی کنیم و بهراحتی درباره آن صحبت
کنیم.
بالکچین یک نام است که در معنای لغوی زنجیرهای از
بلوکهای دیجیتالی حاوی اطالعات و دادههای خاصی
است که هر یک از این بلوکها دارای سه عنصر اصلی
هستند:
 -1اطالعات مشخصشده :این میتواند هر نوع اطالعاتی
باشد یا حتی ترکیبی از اطالعات مشخصشده که اصوال
برای حفاظت و مراقبت از بالکچین الزامی است .به
عنوان مثال در بیتکوین که یکی از شناختهشدهترین
بالکچینهاست ،اطالعات مهمی از جمله نام فرستنده ،نام
گیرنده و مقدار نقل و انتقال مالی ذخیره میشود.
 -2کد هش :این کد در واقع کدی منحصربهفرد است
که بلوک خاصی را در یک زنجیره بلوک مشخص میکند
و دقیقا مثل اثرانگشت برای هر انسان عمل میکند و از
آنجا که هر کد هش کامال منحصربهفرد است ،هیچ دو
بلوکی نمیتواند دارای کد یکسان باشد و هرکدام هویت
خاص خود را دارد.
 -3کد هش از بلوکهای قبلی :در این زمینه الزم به
یادآوری است هر بلوک همچنین دارای کد هش از بلوک
قبلی متصل به خود نیز خواهد بود .این چگونگی پیوند
زنجیرهای و تشکیل یک بلوک زنجیرهای جدید است تا در
نهایت اطالعات آنقدر در یکدیگر فشرده و آمیخته میشود
که اصوال شناسایی و ردیابی آن به نوعی غیرممکن است.
با توجه به این تعاریف باید در نظر داشته باشیم شیوه
ذخیرهسازی منحصربهفرد بالکچینهاست که آنها را
بسیار ایمن و در عین حال انعطافپذیر میکند تا بتوانیم
از این بستر ایمن در فضایی نامتناهی استفادههای بهینه
کنیم.
به گفته برخی کارشناسان اصلیترین تمایز بالکچینها
این نکته است که این فناوری توسط هیچکس مدیریت
و اداره نمیشود بلکه کامال در یک شبکه  P2Pتوزیع
میشود و هر فردی میتواند به آن ملحق شود .به این
دانشبنیان

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

Po.et -

این استارتآپ در واقع با راهاندازی این بالکچین به دنبال
ایجاد بستری بوده برای کنترل محتواهای تولید شده در
بخشهای مختلف ،بهخصوص در صنعت چاپ دیجیتال.
بیایید بخشی از اهداف سرمایهگذاران در این پلتفرم را
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بررسی کنیم.
 سرمایهگذاران این پلتفرم را ایجاد کردهاند تا بتوانندمحتوای ناشران و پدیدآورندگان آثار ادبی را مدیریت و
کنترل کنند تا به دور از هرگونه دستکاری ناخواسته و
بدون مجوز از ناشر و پدیدآورنده باشند.
 ایجاد یک بستر ایمن برای ناشران و فعاالن عرصه نشربرای اینکه این افراد بتوانند با خیال راحت محتوایی را
که مورد نظرشان است ،بدون نگرانی از دستکاری قبلی
خریداری یا به بازار ارائه کنند.
 جلوگیری از سرقت ادبی یا انتشار بدون پرداختکپیرایت به صاحب اثر در کنار توانایی پیگیری سرقت
ادبی و مجرم توسط مالک یک اثر ادبی یا کتاب منتشر
شده با استفاده از ردپای دیجیتالی و اطالعاتی که از سارق
بر جای مانده است.
به طور کلی طرح اصلی  Po.etاین است که به
تولیدکنندگان آثار ادبی و ناشران امکان ذخیره کردن
اطالعات محتوای مورد نظرشان را در شبکهای غیرمتمرکز
بدهد تا هر کاربری در هر نقطه که میخواهد از این اثر
استفاده کند ،به راحتی بتواند اطالعات مالک اثر را در
اختیار داشته باشد و اثر اصلی را از جعلی تشخیص دهد یا
با اطالعاتی که در اختیار دارد ،جلوی هرگونه سوءاستفاده
را بگیرد.
به این ترتیب معامله بین ناشران ،فروشندگان و البته
پدیدآورندگان بسیار ساده و بدون خطر خواهد شد چون
تمام اطالعات مالک اصلی مشخص و قابل پیگیری است و
تقریبا همه میدانند کدام نویسنده چه آثاری پدید آورده
و کدام اثر اصالت دارد.
این شرکت مبتنی بر بالکچین براساس آخرین اطالعات
مالی توانسته است از سرمایهگذاری خود طی خردادماه
گذشته یک میلیون دالر سودآوری را تجربه کند که تنها
بخشی از سود  10میلیون دالری چند ماه قبل این شرکت
برای ارائه اولین سکه خود به بازار بوده است.

ایجاد میکند که دادههای اصلی آن تبلیغ رسما و بدون
نگرانی ذخیرهسازی و غیرقابل تغییر میشوند.
البته دستاورد دیگر الکیدیتی در بخش هزینههای
تبلیغاتی برای شرکتها بود چون میتوانست براساس
کارکردش مانع از دریافت پول اضافه توسط سودجویان
از ارائهدهندگان آگهی بابت کلیکهای جعلی بشود و در
واقع فقط برای کلیکهای واقعی محاسبات هزینهها را
مدیریت میکرد تا ارائهدهنده تبلیغ پول اضافه و بدون
دلیل به شرکتهای تبلیغاتی پرداخت نکند و آنها هم
با استفاده از روباتهای خاصی تعداد کلیک غیرواقعی را
مبنای محاسبه خود قرار ندهند.
 Covee Networkپلتفرم کووه در واقع ایدهای استارتآپی است که براساس
احساس نارضایتی کارگران و کارمندان امریکای شمالی
از محل و شرایط کارشان شکل گرفته است .طبق
بررسیهای انجامشده از سوی پدیدآورندگان این پلتفرم
بسیاری از کارگران امریکای شمالی نهتنها از محیط و نوع
کارشان رضایت ندارند بلکه براین باورند که کارفرما آنطور
که باید جبران تالشهای آنها را نمیکند .کارشناسان
کووه تاکید میکنند چنین احساسی باعث کاهش روحیه
همکاری و کار گروهی میان افراد یک شرکت میشود .به
همین دلیل بهتر است سیستمی بر اساس استعداد شکل
گرفته باشد و هر متقاضی کار بتواند در بخشی از سازمان
که در آن استعداد دارد ،فعالیت کند ،زیرا این امر باعث
افزایش بهرهوری خواهد شد.
این استارتآپ که مرکز اصلی آن در شهر برلین است،
پلتفرمی را طرحی کرده که کارگران میتوانند براساس
اطالعات فردی و استعدادهای درونی خود فرصتهای
شغلی مناسبی را در سراسر جهان به دست آورند که عالوه
بر ایجاد احساس رضایت کارگران ،بهرهوری باالتری را به
شرکت هدیه خواهند داد.
البته این تنها دستاورد پلتفرم یاد شده نیست؛ وقتی
استعدادهای کارمندان و کارگران در بالکچین یا پلتفرم
یادشده ثبت میشود ،مدیران نیز میتوانند درباره موقعیت
و جایگاه شغلی کارگران یا متقاضیان کار در شرکتشان
تصمیمگیری دقیقتر و مناسبتری داشته باشند.
به اعتقاد تحلیلگران این یک مبادله برد  -برد برای طرفین
است .به این ترتیب که کارفرما میتواند براساس پروژهای
که در اختیار دارد استعدادهای مناسب را جذب کند و
کارگران نیز میتوانند در جایگاهی که بیشترین توانمندی
را دارند مشغول به کار شوند و این موضوع برای هر دو
طرف دستاوردهای مناسبی خواهد داشت.
از اینرو کووه میتواند براساس میزان بهرهوری و
توانمندی افراد و همچنین تاثیرگذاری آنها در کل پروژه،
به گونهای جبران زحمات افراد را تعیین کند که باعث
دلگرمی آنها جهت مشارکت باالتر در کل پروژه باشد.
به این شکل که افرادی که باالترین تاثیرگذاری مثبت

 Lucidityاین پلتفرم در واقع برای جلوگیری از سوءاستفادههای
مختلف از تبلیغات آنالین شرکتها ایجاد شده است.
سرمایهگذاران در این استارتآپ برآورد کرده بودند که با
توجه به توسعه روزافزون تبلیغات آنالین در دنیای مجازی
و زندگی امروزی ما ،حجم سوءاستفادهها و تخلفها نیز
روزبهروز گسترده میشود ،به صورتی که براساس برآورد
آنها سال  2017میالدی رقمی بالغ بر  19میلیارد دالر
تخلف انجام شده است.
به همین دلیل ایجاد یک الکیدیتی مبتنی بر فناوریهای
بالکچینی راه حل مناسبی برای مقابله با این تخلف در
نظر گرفته شد و پلتفرم یادشده شکلگرفت تا با استفاده
از پروتکلهای مخصوص به خود بالکچینی را ایجاد کند.
این پلتفرم زمانی که آگهی دستور انتشار تبلیغات مورد
نظرش را در فضای مجازی میدهد ،زنجیرهای از بلوکها
دانشبنیان
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در پروژه را داشته باشند ،بیشترین سهم را از منافع به
دست خواهند آورد .این شرکت بهتازگی دستاورد یک
میلیارد و  350میلیون یورویی را در کارنامه خود با انعقاد
قراردادهایی با  LocalGlobe، Atlantic Labsو چند شرکت
دانشبنیان دیگر ثبت کرده است.
 Open Mineralایــن پلتفــرم فعالیــت خــود را در بخــش معــدن و صنایــع
معدنــی آغــاز کــرده اســت .بــه طــور کلــی صنعــت
معــدن و صنایــع معدنــی براســاس تبــادالت فیزیکــی
کاال شــکل گرفتــه و همــواره درحــال توســعه اســت امــا
بــا ورود صفــر و یکهــای مجــازی در زندگــی روزمــره
مــا ظاهــرا ایــن رونــد هــم دســتخوش تغییراتــی شــده
اســت .بــه ایــن ترتیــب اگرچــه هنــوز هــم بســیاری
از فعالیتهــا براســاس جابهجایــی اقالمــی چــون
آلومینیــوم ،ســنگ آهــن ،روی و مــس یــا ســایر مــواد
معدنــی شــکل گرفتــه و جابهجایــی گســتردهای هــم در
سراســر دهکــده جهانــی در ایــن بخــش ایجــاد میشــود
کــه ارزش آن رقمــی معــادل  80میلیــارد دالر تخمیــن
زده شــده ،امــا ورود صفــر و یکهــا ظاهــرا معادلــه را
کمــی تغییــر داده اســت.
براساس این پلتفرم در واقع الیههای متفاوتی از واسطهها
در این تجارت حذف شدهاند و خریدار و فروشنده مواد
معدنی به یکدیگر نزدیک شدهاند .به این ترتیب نهتنها کار
سریعتر انجام میشود بلکه اقالم مورد معامله ارزانتر به
دست خریداران میرسد و تولیدکنندگان نیز سود باالتری
به دست میآورند.
این بالکچین سوئیسی در نظر دارد با توسعه کسبوکارش
هرچه بیشتر واسطهها را از این صنعت دور و معامالت
شفافتری را در معادن و فناوریهای معدنی ایجاد کند
تا تجارت معدنی سادهتر میان فروشنده و خریدار شکل
بگیرد.
این بالکچین بر اساس روش زیر عمل میکند:
 ثبت درخواست خرید یا فروش محصول مورد نظر. فروشندگان یا خریداران پیشنهاد را دریافت میکنند. براساس خواستهها و شرایط خود پیشنهادها را بررسی ومقایسه کرده و پیشنهاد تازهای ارائه میکنند.
 پیشنهاد جدید مورد بررسی فروشنده یا خریدار قرارمیگیرد و فرایند معامله آغاز میشود.
این درحالی است که پلتفرم مورد نظر فرایند نقل و انتقال
پول را هم ساده کرده و بدون انجام هرگونه تشریفات
بانکی که معموال عالوه بر زمانبر بودن احتمال تخلف
بیشتری نیز دارند ،معامله را به پایان میرساند و کاال
برای حمل آماده خواهد شد .در آخرین قرارداد پلتفرم
مورد نظر  2/25میلیون دالر جابهجا شده و بهزودی
سرمایهگذاران این بالکچین در نظر دارند وارد معامالت
طال و نقره نیز بشوند.
 UNBLOCKABLEدانشبنیان

این پلتفرم در نظر دارد با توجه به رشد ورزش در جوامع
و افزایش تعداد هواداران تیمهای مختلف تجارت در
این بخش را دیجیتالی کند .تا به امروز خرید و فروش
کارتهای هواداری یا حتی شرکت در التاریهای مربوط به
رشتههای ورزشی متفاوت ،تجارتی بود که براساس تعداد
محدود کارتها انجام میشد .به این ترتیب کارتهای
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مشابه فعالیت بیتکوین ذخیرهسازی میشوند و در نهایت
بدون اینکه احتمال تکراری بودنشان وجود داشته باشد یا
در خطر سرقت باشند ،میان هواداران رد و بدل میشوند.
این شرکت هماکنون توسط جب تری ،مدیرعامل سابق
شرکت فاکس اسپورت ،اداره میشود که قراردادی پنج
میلیون دالری را به امضارسانده است.
 Bext360این پلتفرم به کشاورزان کمک میکند به محصول خود
ارزش افزوده باالتری هدیه بدهند .با توجه به تحقیقات
انجامشده از سوی سرمایهگذاران این بالکچین قهوه،
کاکائو ،انواع آبزیان ،پالم ،ذرت و بسیاری از اقالم دیگر
کشاورزی مدتهاست با توجه به افزایش جمعیت
دهکده جهانی بر بازار خوراک سلطه دارند و حکمرانی
میکنند .به همین دلیل گردش مالی بسیار باالیی
نیز در این بخش ایجاد شده که میتواند امتیاز باالیی
برای تولیدکنندگان باشد .این در حالی است که اغلب
تولیدکنندگان محلی سهم قابل توجهی از این امکانات
ندارند و بسیاری از واسطهها با قیمتی ناچیز دسترنج
آنها را خریداری و منافع اقتصادی خود را دنبال
میکنند.
به همین دلیل پلتفرم یادشده در نظر دارد زنجیرهای
کامال شفاف از مزرعه تا مصرفکننده ایجاد کند .از اینرو
اگر فردی تقاضای خرید ذرت یا گندم یا هر کاالی دیگر
را داشته باشد ،مستقیم میتواند با تولیدکننده مورد نظر
خود ارتباط بگیرد و در نهایت غیرحضوری محصول مورد
نظرش را بدون ورود یک واسطه تامین و خریداری کند.
در اینجا مثالی از تجارت قهوه با استفاده از این بالکچین
ارائه میکنیم:
 دانه قهوه تازه توسط یک دستگاه که مجهز به هوشمصنوعی است به صورت اپتیکی اسکن میشود و به
صورت خودکار وزن ،کیفیت و انسجام دانه سنجیده
میشود تا خریدار بتواند با استفاده از سایر محصوالت
موجود انتخاب دقیقتری داشته باشد.
 به این ترتیب طرفین معامله میتوانند براساس کیفیتمحصول مورد نظر به قیمت نهایی برسند و توافق کنند که
کیفیت محصول تعیینکننده قیمت باشد.
 هنگامی که توافق انجام شد ،هر دو طرف با استفاده ازامضای دیجیتالی خود که غیرقابل جعل است ،معامله را
قطعی کنند و خریدار با استفاده از ارزهای دیجیتالی که
در اختیار دارد ،مبلغ مورد نظر فروشنده را پرداخت کند
که در نهایت کار تمام شده باشد.
سال گذشته بالکچین یادشده گردش مالی سه میلیون
و  350هزار دالری را تجربه کرده و در نظر دارد طی
سال جدید محصوالت دیگری از جمله پنبه ،چوب و
سایر محصوالت استراتژیک را در فهرست اقالم خود
قرار دهد.
منبعthinklions :

کمیابتر قطعا ارقام باالتری را به خود اختصاص میدادند
و دیگران سهم کمتری هم از بازار به دست میآوردند اما
پلتفرم یاد شده در نظر دارد این محدودیت را بردارد و با
استفاده از کارتها و اعتبارات دیجیتالی همگان را در این
تجارت گسترده شریک کند.
به این ترتیب اعتبارات ایجاد شده در بالکچینها درست
دانشبنیان
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ین
ها� که به سال
بالکچ� ی
 2019ش
چ� دوختهاند

استارتآپهای
آیندهدار بالکچینی
مترجم :عماد عزتی

با وجود اینکه بالکچین و بیتکوین هردو بارها غیرقانونی
اعالم شدهاند و در بسیاری از موارد مرگ آنها اعالم شده
است ،باید بدانیم هنوز هر دو زنده هستند و در آینده
نزدیک طوفان بزرگی به راه خواهند انداخت.
گروهی معتقدند فناوری بالکچین با توجه به رشد سریع
خود در سراسر دهکده جهانی تا سال  2022میالدی
گردش مالی حدود  13/96میلیارد دالری را به خود
اختصاص خواهد داد .در این میان نظراتی مطرح میشود
که فناوری بالکچین را سرزنش میکنند اما واقعا باید دید
که این افراد در کدام سوی این سکه قرار گرفتهاند ،چون
در این بخش گروهی هستند که جزو پیشگامان بیتکوین
بودهاند و اکنون ثروت قابل مالحظهای به جیب زدهاند ،این
درحالی است که گروهی هم تازگی به جمع بیتکوینیها
پیوستهاند و هنوز به آینده با شک نگاه میکنند.
به این نکته توجه داشته باشید که در شرایط فعلی اگرچه
سرمایهگذاری در بالکچین ممکن است بازگشت سرمایه
قابل مالحظهای نداشته باشد اما نباید فراموش کنیم این
فناوری نوین هنوز مدت زیادی نیست که جای خود را در
میان مبادالت اقتصادی باز کرده است ،به همین دلیل
هنوز نمیتوان قطعی درباره آن سخن گفت و تنها میتوان
به ابتدای شروع فعالیت بیتکوین تاکید کرد که احتماال
انتظاری بسیار متفاوت و بهتر از بیتکوین برای بالکچین
شکل خواهد گرفت.
بسیاری از متخصصان دنیای فناوری بر این باورند که با
توجه به توسعه و رشد سریع فناوری در سراسر دهکده
جهانی گروههایی هستند که در این بین سرمایههایی
میلیاردی به دست میآورند .پس باید در نظر داشته باشیم
هرچه فناوری رشد بیشتری داشته باشد ،فرصتهای
بسیار بیشتری در اختیار سرمایهگذاران و عالقهمندان
و ماجراجویان قرار خواهد داد که بالکچین هم میتواند
یکی از آنها باشد .بیایید با هم به برخی فرصتهای
سرمایهگذاری جدید در این زمینه که سال  2019میالدی
ایجاد میشود ،نگاهی بیندازیم.
 مراقبتهای بهداشتی بیمهدانشبنیان
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ورزشگاهها و حتی سوپرمارکتها در اختیار متقاضیان قرار
دهد .سرمایهگذاران در این پلتفرم معتقدند که میتوانند
شیوع گسترده امراضی همچون فشارخون ،قند ،اضافه
وزن ،مشکالت عضالنی و تراکم استخوان را با استفاده از
این پلتفرم زود شناسایی کنند و آنها را با مراکز بهداشتی
و درمانی در میان گذارند.
این شرکت پلتفرم مورد نظر را به هوش مصنوعی مجهز
کرده و متقاضیان میتوانند تنها با استفاده از یک وسیله
پوشیدنی مثل ساعت هوشمند ،دستبند یا هر وسیله دیگر
نتایج شگفتانگیزی از بدنشان به دست آورند و در همان
زمان تمام اطالعات به مرکز تخصصی بیماری احتمالی یا
حتی پزشک فرد منتقل خواهد شد.

 مشاوره امالک زنجیره تامین اینترنت اشیاء تدارکات بانکداری سرمایهگذاری ،دارایی خردهفروشی انرژی احراز هویت قراردادهای هوشمند موسیقی غذا فناوریهای مالیدر این زمینه تصمیم داریم از هرکدام از شاخههای
مطرحشده نمونههایی از استارتآپهای موفق و آیندهدار
بالکچینی را معرفی کنیم.

بالکچین و بیمه

 Nexus Mutual Nexus Mutualیک پلتفرم اشتراکگذاری ریسک است
که میتواند به کاربران این امکان را بدهد که از خدمات
عادی شرکتهای بیمهای بدون پشتوانه یا نامناسب دوری
کنند .این پلتفرم دقیقا مشخص میکند که مثال یک
خدمت بیمهای ارائهشده یا پیشنهاد مطرحشده برای بیمه
کاری واقعا خدمات بیمهای نیست و آینده آن نگرانکننده
است .از سوی دیگر با توجه به تقاضای کاربر برای دریافت
خدمات بیمهای جایگزینی مناسب و آنچه به نفع کاربر
است ،پیشنهاد خواهد داد .این پلتفرم از مدیریت هوشمند
و همچنین نرمافزارهای مدیریت اداری استفاده میکند تا
بهترین پیشنهاد را ارائه کند.

بالکچین و سالمتی

 BurstIQ, Inc.این پلتفرم که در بخش سالمتی فعالیت دارد ،شبکهای
پرقدرت ایجاد کرده که میتواند با استفاده از هوش
مصنوعی امکانات انتقال مالی گستردهای را به متقاضیان
ارائه کند .این پلتفرم سال  2018میالدی برنده جایزه
معتبر  Red Herringشده است .پلتفرم یادشده با HIPAA
و  GDPRسازگار است که میتواند با استفاده از آن خدمات
بهداشتی  B2Bدریافت کند .به این ترتیب داروسازان،
بیمهگران ،دولت ،متقاضیان دریافتکننده خدمات
و همچنین توسعهدهندههای کسبوکارهای مربوطه
میتوانند از این پلتفرم بهخوبی برای انجام تراکنشهای
مالی خود استفاده کنند.

 Fidential Fidentialیک بازار تجارت پیشنهادهای بیمه عمر است؛
بازاری که کاربران میتوانند شرایط بیمهای و همچنین
قراردادهای بیمه عمر خودشان را به دیگران بفروشند یا
از دیگر کاربران شرایطی را توسط بالکچینها خریداری
کنند؛ البته در برخی موارد امکان ذخیرهسازی شرایط و
موارد بیمه عمر کاربران قابلیت ذخیرهسازی را دارد .به
گفته برخی کاربران این پلتفرم میتواند بهترین راهکار
امن برای بیمهگذاران باشد تا خطرات احتمالی را در نوع
قراردادهای بیمه عمر به حداقل برسانند.

 Shivomشیوم نیز قصد دارد با استفاده از فناوریهای نوین در
جهان پایگاه اطالعاتی گستردهای ایجاد کند که براساس
آن میتوان اطالعات گستردهای از دیانای یا همان ژنوم
در آن ذخیره کرد .بسیاری از کارشناسان بر این باورند
که مدیریت اطالعات ژنوم در آینده میتواند فرصتی برای
کسبوکارهای مختلف متناسب با سبک زندگی دهه
آینده باشد .پس این پلتفرم میتواند ابزارهایی در اختیار
مشتریان خود قرار دهد که براساس آن میتوانند بازار
ژنوم گستردهای را مدیریت کنند و میلیاردها دالر از آن
کسب درآمد کنند.

 B3i B3iپلتفرمی تجاری در این صنعت است که برای انعقاد
قراردادهای بیمهای یا بیمه کردن مجدد بیمهنامهها
بهخصوص در بخش بیمه بازنشستگی و صنایع مختلف
استفاده میشود .در حال حاضر یک کنسرسیوم بیمهای
بینالمللی در مونیخ ،سوئیس و در این بخش فعالیت
میکنند .پدیدآورندگان این پلتفرم معتقدند اگر متقاضیان
جایگاه واقعی  B3iرا درک کنند شرکای بیمهگر ،مشتریان
و شرکای صنعتی با بهرهگیری از مشاوره پلتفرم یادشده
میتوانند اطالعات منحصربهفردی به دست آورند که

 Bodyoبادیو امیدوار است با توجه به تغییر سبک زندگی مردم
و اهمیت سالمتی میان جامعه شهرنشین بهخصوص
در شهرهای صنعتی به گونهای فعالیت کند که بتواند
آزمایشگاههای کوچک و سیاری را در مراکز خرید،
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گرفته شده است.

در نهایت مزایا و بهرهوری باالیی برای متقاضیان ایجاد
میکند که غیرقابل انکار است.

قراردادها و زنجیره تامین

ن و مشاورین امالک
بالکچی 

 BlockVerify BlockVerifyهمانطور که از نامش پیداست میتواند
مشخصات و اطالعات خریدار و فروشنده را در معامالت
مخفی نگه دارد .بنابراین اغلب از این پلتفرم برای انجام
معامالتی که طرفین میخواهند اطالعاتشان را دقیق و دور
از دسترس نگه دارند ،استفاده و در اغلب موارد شرکتها
در زنجیره تامین خود میتوانند از آن استفاده کنند.
البته امکاناتی در این پلتفرم طراحی شده که میتواند
کاربر را برای جلوگیری از هرگونه زیان در خرید اجناس
تقلبی ،دزدی یا حتی معامالت جعلی راهنمایی کند و در
نهایت فضایی ایمن در اختیارش قرار دهد .در حال حاضر
از این فناوری درباره خرید و فروش الماس ،داروهای
خاص ،محصوالت الکترونیکی و کاالهای بسیار لوکس و
عتیقه استفاده میشود.

 SafeChainکارشناســان  SafeChainبــر ایــن باورنــد کــه معامــات
امــاک و مســتغالت بایــد ســریع و ایمــن باشــد .ایــن
در حالــی اســت کــه رونــد تنظیــم و صــدور اســناد در
بســیاری از مناطــق آنقــدر باالســت کــه امــکان هرگونــه
تخلــف را بــه ســودجویان میدهــد .ایــن در حالــی اســت
کــه در زمینــه انتقــال پــول بهخصــوص در ارقــام بــاال
چنیــن مشــکالتی هــم وجــود دارد و امــکان انتقــال
یکبــاره همــه مبلــغ بــرای برخــی از خریــداران نیســت.
اولیــن محصولــی کــه شــرکت «ســیفچین» تولیــد
کــرد ،در همیــن زمینــه بــود و نامــش «ســیفویر»
بــود کــه بــا اســتفاده از آن و فناوریهــای لجســتیکی
نقــل و انتقــال اســناد مالــی میــان خریــدار و فروشــنده
بــا ســرعت و دقــت انجــام میشــد .نتایــج خــوب
و دســتاوردهای مناســب شــرکت باعــث شــده کــه
روزبــهروز تعــداد مشــارکتهایش افزایــش یابــد.

 Omnichain Omnichainبه عنوان یک پلتفرم کار خارقالعادهای
انجام نمیدهد که باعث تعجب شما باشد .تنها به عنوان
پلتفرمی قوی و قابل اعتماد ،مدیریت زنجیره تامین
شرکت یا کسبوکارتان را تامین میکند.
دلیل محبوبیت این پلتفرم این است که تمامی ویژگیهایی
که کاربران از آن انتظار دارند یکجا در اختیارشان قرار
میدهد :ادغام آسان ،سادگی استفاده ،انعطافپذیری،
امنیت باال ،اتوماسیون و کلی امکانات که ممکن است
حتی تصور آن را هم نکرده باشید.
این در حالی است که ابزار قدرتمندی برای تجزیه و
تحلیل زنجیره تامین شما هم ایجاد میکند که میتواند
برای مدیریت کسبوکار ضمن پیشبینی تقاضا ،انبارداری
و همچنین چرخه تولید را هم مدیریت کند.

 Propy Propyیــک بــازار امــاک و مســتغالت اســت کــه از
فنــاوری بالکچیــن بــرای تســهیل خریــد و فــروش
اســتفاده میکنــد .در ایــن زمینــه مشــخصا موضــوع
نقــل و انتقــال پــول مــورد نظــر بــوده و هرگونــه ارائــه
خدمــات دربــاره ایــن بخــش از معاملــه اســت .بــا
اســتفاده از ایــن برنامــه بســیاری از معامــات ســنتی
امــاک و مســتغالت ســریعتر و کمریســکتر انجــام
میشــود و اصــوال بــرای افــرادی طراحــی شــده کــه
م دارنــد بــا اســتفاده از یکــی از انــواع واحدهــای
تصمی ـ 
پــول مجــازی ایــن کار را انجــام دهنــد .در ایــن پلتفــرم
کــه هماکنــون بیــش از  90هــزار ملــک آمــاده معاملــه
را در فهرســت خــود دارد ،بــا رمزگــذاری نقــل و انتقــال
و همچنیــن واحــد پــول مــورد نظــر امتیــازی اســت کــه
میتــوان از آن در راســتای ایمنــی کار اســتفاده کــرد.

 CircularTree CircularTreeدر واقع یک پلتفرم  DLTیا فناوری
لجستیکی توزیع نیست ،بلکه به نوعی پایداری کسبوکار
و همچنین اقتصادی بودن هرگونه مدل کسبوکاری را
هم تضمین خواهد کرد.
به هرحال این شرکت دارای دو محصول بسیار مهم است
که  HazChainو  Project SustainBlockنام دارند.
 HazChainدر واقع اطالعات دقیق و کاملی از تمامی مواد
شیمیایی خطرناک در خود ذخیره کرده که میتواند با
استفاده از فناوریهای بالکچین در اختیار کارشناسان
صنایع شیمیایی ،داروسازها و ...قرار گیرد تا بتوانند
هرگونه مواد ممنوعه را بهسرعت شناسایی کنند و هنگام
خرید مواد اولیه مورد نیازشان دچار اشتباه نشوند .البته
ظاهرا برخی از قابلیتهای دیگر این پلتفرم مربوط به مواد
و محصوالت ساخته شده شیمیایی است که میتوان آنالیز

BrikBit BrikBitاولین مجموعه مبتنی بر بالکچین است که
ت مالی در صنعت امالک و مستغالت را
میتواند عملیا 
تسهیل کند .این پلتفرم براساس ( LISKفضایی برای ایجاد
و توسعه بالکچین) توانست برای اولینبار در اکتبر سال
گذشته ارز دیجیتالی خود را به جهان معرفی کند.
به گفته کارشناسان این استارتآپ ،چیزی که باعث
میشود «بریکبیت» منحصربهفرد باشد این است که با
توجه به ظرفیتهای خاصی که برای آن طراحی شده
داخل هر پروژه امالک و مستغالت در هر بلوک از
بالکچین یک زنجیره جانبی برای «بریکبیت» در نظر
دانشبنیان

شماره بیستونهم بهمنماه 1397

85

واقعی آنها را با آنچه اعالم شده کنترل کرد.
اما پلت فرم  SustainBlockدرباره ردیابی زنجیره تامین
مواد اولیه بهخصوص در معادن و صنایع معدنی است.
براساس این پلتفرم زمان و میزان تقاضا برای مواد معدنی
مطرح میشود و تولیدکنندگان و خریداران میتوانند
بدون نگرانی از بازار فروش مشغول به ادامه فعالیت خود
باشند .مخصوصا تولیدکنندگانی که برای تولید محصول
نیازمند تامین دائمی یا دورهای مواد معدنی هستند.

بالکچین و اینترنت اشیا

 Filament Filamentپلتفرمی است که میتواند رشتهای از تجهیزات
صنعتی و سازمانی را برای پردازش دادههای مختلف با بلوکهای
مشخصی با یکدیگر مرتبط کند و در راستای آنالیزهای مختلف
برای سرمایهگذاران و دستاندرکاران مدیریت شهری به
کار گیرد .این پلتفرم براساس اینکه اینترنت اشیا وابستگی
باالیی به سیستم وایفای یا درگاه یواسبی دارد ،برنامهریزی
شده و در نهایت با رمزگذاری گسترده و حفاظت باال لوازم و
سختافزارها را با یکدیگر مرتبط میکند.
 Xage Xageاین پلتفرم یک راه حل امنیتی غیرمتمرکز برای
توزیع دادههای مختلف در بخش اینترنت اشیاست که
میتواند زیرساختهای مورد نظر را از هرگونه سوءاستفاده
و دستدرازی دور نگه دارد .براساس این پلتفرم اجرای
سیاستهای امنیتی خودکار ،محدودیت دسترسی به
اطالعات و همچنین گروهبندی واجدین شرایط برای ایجاد
هرگونه تغییر در سیستمها و قالب بستههای نرمافزاری
انجام میشود .اما اصلیترین فعالیت پلتفرم یادشده در
بخش حملونقل ،خدمات برق و آب ،تولید انرژی و صنایع
مدیریت ساختمانهای تجاری ،اداری و مسکونی است.
 TWO IoT TWO IoTتمرکز قابل توجهی در بخش مدیریت پسماند
دارد و در این زمینه سرمایهگذاری کرده است .در این
پلتفرم هر یک از سطلهای زباله در شرایطی که بیشتر
از یکسوم ظرفیت پر شده باشد ،به مرکز جمعآوری
یا صفحه مانیتور روی خودروی مخصوص حمل زباله
سیگنالی جهت تخلیه ارسال میکند .فرودگاه دوبلین سال
گذشته با استفاده از این پلتفرم به جای تخلیه 1200
محفظه زباله در روز ،تنها  93عدد از آنها را تخلیه کرده
است که در مدیریت هزینهها امتیازی قابل توجه است.

بالکچین و احراز هویت

 Nuggets Nuggetsبراساس افزایش خریدهای آنالین امروزی
طراحی شده تا خریداران بتوانند با اطمینان خاطر بیشتر
خرید کنند و در عین حال ناشناس باقی بمانند.
دانشبنیان
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در این پلتفرم که براساس بستر بالکچین طراحی شده
است از مشخصات بایومتریک کاربران استفاده میکند،
به همین دلیل هیچ نیازی نیست شما رمز عبور یا کلمه
کاربری خود را در دستگاهها یا حافظه خودتان ثبت
کنید .امتیاز این پلتفرم در امنیت باالتر است که به
دلیل سرقت یا گم شدن دستگاهها نگرانی خاصی برای
شما ایجاد نمیشود .با استفاده از این پلتفرم فقط اگر
خودتان بخواهید اطالعات را به اشتراک خواهید گذاشت،
در غیر این صورت به هیچ عنوان اطالعات اشخاص قابلیت
دسترسی نخواهند داشت.
 Civic Civicپلتفرمی برای تایید هویت افراد با استفاده از
اطالعات بایومتریک آنهاست که در بخشهای بسیاری از
جمله خریدهای آنالین ،دستگاههای ثبت حضور و غیاب
و ...دارد .این پلتفرم با استفاده از اطالعات ثبت شده و
دسترسی به تمامی اطالعات پزشکی افراد در تالش است
در زمان مورد نیاز اطالعات کاربردی قابل توجهی را به
شخص ارائه کند .به این ترتیب هر مرکزی که نیاز به تایید
هویت شما برای ارائه خدمات دارد مثل هتل ،فرودگاه،
بانک و ...میتواند با استفاده از این پلتفرم تاییدیههای
مورد نظر را دریافت کند.

بالکچین و استارتآپهای غذا

 Ripe.io Ripe.ioبا استفاده از سیستم بالکچین میتواند ارتباط
قابل توجهی برای تولیدکنندگان و تهیهکنندگان و
توزیعکنندگان مواد غذایی ایجاد کند تا با استفاده از این
اتحاد هزینههای مربوطه کاهش یابد.
این سیستم در واقع از مزارع فعال میشود تا به این ترتیب
نهتنها خوراکی سالم و تغذیه مناسب در اختیار افراد قرار
گیرد ،بلکه میزان تولید و همچنین توزیع بهموقع نیز اتفاق
افتد .یکی از پروژههای مرتبط با این استارتآپ مربوط به
ردیابی محصول گوجهفرنگی یکی از مزارع بوستون ایاالت
متحده بود که نتایج قابل توجهی داشته است.
 FoodCoin FoodCoinپلتفرمی است که براساس آن به کاربران خود
این امکان را میدهد که در یک بازار جهانی وارد شوند.
براساس خدمات ارائهشده در این فعالیت استارتآپی
تمامی تولیدکنندگان محصوالت غذایی ،توزیعکنندگان
و خریداران میتوانند بدون محدودیت مرزی با یکدیگر
ارتباط داشته باشند و نیازهایشان را تامین کنند.
براساس خدمات ارائهشده در این پلتفرم حتی رستورانها
و مراکز تهیه غذاهای خاص و شرکتهای تهیه و توزیع
غذای ایرالینها میتوانند دستاوردهای قابل توجهی برای
تامین نیازهایشان داشته باشند.
منبعigniteoutsourcing.com :
دانشبنیان
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شرکای این کنسرسیوم انتظار دارند هرچه سریعتر استفاده
از این فناوری بتواند فضای ایمنی برای مبادالت بانکی ایجاد
کند.
تازهترین و جالبترین رویداد این است که در این زمینه
والاستریت هم کنسرسیوم بالکچینی  WSBSایجاد کرده تا
بتواند ارائه خدمات مورد نظرش را در فضایی ایمن و به دور
از هرگونه تخلف مدیریت کند.
 WSBAیک سازمان غیرانتفاعی است که برای ارائه خدمات
به فعاالن بازار مالی والاستریت شروع به کار کرده تا بتوانند
قراردادهای هوشمند و قابل اعتماد داشته باشد WSBA .با
ارائه کالسهای آموزشی برای شرکتهای کارگزاری آنها را
با خدمات بالکچین آشنا کرده و به آنها کمک میکند تا
بتوانند خدمات خود را در این فضا ارائه کنند.
به گفته برخی کارشناسان این اتفاق و استفاده کنسرسیوم
بانکی و والاستریت فرصت فوقالعادهای برای شرکتهای
بالکچین در صنعت مالی است .این در حالی است که آنها
معتقدند امتیازات بالکچین در دنیای مالی باعث شده بانکها
دست از مقابله با ارزهای دیجیتالی بکشند و به نوعی برای
استفاده از منافع آن آماده شوند .پس فراموش نکنیم این
اتفاق فرصتی برای استارتآپهاست تا بتوانند را ه حلهای
مناسبی برای موسسات مالی بزرگ و کوچک ارائه دهند.

فناوری بالکچین این روزها با توجه به گسترش عمدهای که
در بخشهای مختلف اقتصادی و زندگی روزمره ما تجربه
کرده دیگر فرصتی در اختیار عالقهمندان به کامپیوتر و
برنامهنویسها نیست ،چون در بخشهایی مثل بانکداری،
مراقبتهای بهداشتی و انواع تجارتها ورود پیدا کرده و در
نهایت همه چیز را به نوعی با خود همراه کرده است.
براساس آخرین برآوردها  84درصد از شرکتهای فعال
در فناوری بالکچینها امروزه فرصتهای جدیدی برای
سرمایهگذاری و ورود به بخشهای تازهای از اقتصاد به دست
میآورند که میتواند حیات اقتصادی آنها را دستخوش
تغییراتی عمده کند.
در این مقاله قصد داریم چند نمونه از فرصتهای تجاری
ش روی بالکچینها بررسی کنیم و در نهایت ببینیم این
پی 
شرکتها چه تاثیری در صنایع متنوع دارند.
اگر بخواهیم واقعا فرصتهای سرمایهگذاری تجاری
بالکچینها را در حالحاضر بررسی کنیم درست مثل این
است که بخواهیم با تفنگ به اهداف متحرک در هوا شلیک
کنیم ،پس بهتر است بگوییم فرصتهای متفاوتی همچنان
در هوا به سوی ما در حرکت هستند .بیایید با هم به هدف
بزنیم.
بالکچینها بانکها را گرد هم آورده است
به این نکته توجه نداشته باشید و اهمیت ندهید که بالکچین
در واقع ستون فقرات بیتکوین است و برای جلوگیری از
انحصار بانکداری سنتی بر تبادالت مالی اختراع شده است
یا اینکه بانکداری سنتی نگران از بین رفتن خود در دنیای
تبادالت مالی سنتی است و به همین دلیل بیتکوین را
غیرقانونی اعالم کردهاست .اما ظاهرا این روزها دیگر خبری
از درگیری میان بیتکوین و سیستم بانکداری نیست ،چون
سیستم ارتباط جدیدی میان بانکداری و بالکچینها برقرار
شده است.
سال  2017میالدی یک کنسرسیوم از بزرگترین بانکهای
ی بالکچین
جهان در تالش برای بهرهبرداری از مزایای فناور 
بوده است .این کنسرسیوم به دنبال معرفی یک واحد پولی
مشخص میان خودشان هستند که از آن به عنوان  USCیاد
میشود.
بانکهای کنسرسیوم عبارتند از:

قراردادهای هوشمند

هربار در برابر این سوال که بالکچینها چطور میتوانند
به کسبوکارها در قراردادهای هوشمند کمک کنند ،به
این پاسخ مشخص میرسیم که «مینیبرنامه»ها میتوانند
به صورت دقیق در این زمینه ارائه خدمت کنند .به این
ترتیب که میانبرنامهها به طور خودکار در زمانی که شرایط
تعیینشدهای مهیا میشود وارد عمل میشوند و توافقنامه را
مطرح میکنند تا کار انجام شود.
در این بین انواع معامالت سهام ،انواع معامالت امالک و
مستغالت و مدیریت زنجیره تامین میتواند گزینههایی باشد.
کارشناسان در این زمینه میگویند از آنجا که قراردادهای
هوشمند به طور خودکار در یک بالکچین اجرا میشوند،
هیچ واسطهای برای مدیریت این معامله نیاز نیست که از
شما مطالبه هزینه کند یا خطر انتشار اطالعات شما وجود
داشته باشد .این در حالی است که براساس توافقها اینگونه
قراردادها هم به رسمیت شمرده میشوند و تمام قوانین
قراردادهای معمول بر آنها جاری است و حتی در برخی
موارد قابلیت پیگیری بیشتری نسبت به قراردادهای سنتی
دارند.
چند نمونه از این نوع قراردادها:
 توزیع اتوماتیک در صنعت سرگرمی پروندههای پزشکی که میتواند براساس قراردادهایهوشمند جمعآوری شده و در اختیار افرادی خاص قرار گیرد
لونقل عمومی ،به صورت خودکار با توجه
 برنامهریزی حم ش برنامهریزی شده
به قوانین از پی 
 -مدیریت نقل و انتقال امالک و مستغالت به صورت خودکار

Barclays
Credit Suisse
Canadian Imperial Bank of Commerce
HSBC
MUFG
State Street
 USCدر واقع یک ارز دیجیتالی است که توسط UBS

سوئیس ایجاد شده و در یک مرکز یا شرکت فناورانه انگلیسی
به کار گرفته میشود .این شرکت با استفاده از مزایای فناوری
بالکچین به گونهای عمل میکند که بانکها بتوانند مبادالت
مالی خود را بدون نگرانی در امنیت کامل انجام دهند.
دانشبنیان
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 موجودی ردیابی برای وسایل پزشکی ،لوازم و تجهیزاتبا این شیوهها بدون تردید سرمایهگذاری بر بالکچینهای
بهداشت و درمان سودآوری باالیی برای شرکتهای مربوطه
خواهد داشت.

 ارائه و تسویه حساب وامها به صورت خودکاربالکچینها برای ایجاد و راهاندازی اینگونه کسبوکارها
کامال خودکار و به صورت اتوماسیون عمل میکنند.
قراردادهای هوشمند انعطافپذیر و ایمنتر از سایر خدمات
معمول فعلی هستند.

بالکچین و زندگی روزمره

خودروهای هوشمند

رشد فناوریهای اینترنتی طی سالهای اخیر آنچنان سریع و
گسترده شده است که بعضا نمیتوان آنها را باور کرد و امروز
هم با توجه به مرتبط شدن اشیا و لوازم زندگی روزمره ما
به یکدیگر در بستر اینترنت بدون تردید فرصتهای گسترده
سرمایهگذاری برای فعاالن این عرصه ایجاد شده است.
با توجه به برآوردهای انجام شده گردش مالی شرکتهای
فعال در زمینه اینترنت اشیا تا سال  2022میالدی حداقل
رقمی بالغبر  2/48تریلیون دالر خواهد بود و این رقم باعث
خواهد شد تا تعداد زیادی از شرکتهای فناورانه برای
دستیابی به این بازار در رقابت باشند که در نهایت چشمانداز
قابل توجهی در این بخش ایجاد میکند.
در این بخش چند مورد از کاربردها و فرصتهای
سرمایهگذاری بالکچین در اینترنت اشیا را مرور میکنیم که
بیشتر متمرکز بر توزیع خدمات هستند.
 اتوماسیون تعاونیهای انرژی خورشیدی کنترل و میزان دادههای مرتبط به مصرف کاربران هوشمندسازی اینترنت از طریق زیرساختهای اینترنتاشیا
 ارائه خدمات و راهکارهای اعتماد و تایید اینترنت اشیا اجرای قراردادهای هوشمند ارائه خدمات شرکتها بهیکدیگر و کاربران
بازار ایجاد شده اینترنت اشیا و بالکچینها به عقیده
کارشناسان زوج کاملی در فضای دیجیتالی ایجاد میکنند
که میتوان از آن منافع اقتصادی گستردهای به دست آورد.

کارشناسان صنعت خودرو براین باورند که خودروهای
هوشمند تا سال  2025میالدی به  219میلیارد دالر
خواهد رسید و نکته قابل توجه اینجاست که این اتفاق
در سایه اینترنت اشیا و توسط بالکچینها روی خواهد داد.
بالکچین در ارتباط با صنایع مرتبط با خودروهای هوشمند
به شیوههای گوناگونی میتواند خدمات ارائه کند که هر یک
از آنها فرصتی طالیی برای توسعه شرکتهای فعال ایجاد
میکند.
خودروسازانی که برای تولید ماشینهای هوشمند
سرمایهگذاری کردهاند ،در آیندهای نهچندان دور نیاز
به تامین تجهیزات ،فناوری یا اطالعاتی برای تسهیل
در رمزگذاری ،حملونقل ،توزیع و ذخیرهسازی حجم
گستردهای از اطالعات اتومبیلهای هوشمند که در هر دقیقه
تولید میشود ،خواهند داشت.
 ایجاد فضاهای ذخیرهسازی برای شرکتهای بیمه،توسعهدهنده یا خود خودروسازان
 ردیابی محل خودرو برای ارائه خدمات تعمیر و نگهداریبه این ترتیب بد نیست آن دسته از سرمایهگذاران استارتآپی
که میخواهند از صنعت خودرو درآمدی مناسب داشته
باشند ،توجه کنند که هیچچیز بهتر از نوآوری در صنعت
خودرو نیست.

مراقبت های بهداشتی

بالکچینها در بخش بهداشت و درمان هم وارد شدهاند .از
ورود بیمار به مرکز درمانی ،ضبط نتایج عمل و دهها داده
دیگر در یک زنجیره از بلوکها ذخیره میشوند و میتوان
تعیین کرد که در چه صورتی این اطالعات در اختیار افراد
مرتبط قرار گیرد.
در این نوع از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ،برخالف
پایگاههای ثبت دادههای پزشکی معمول ،در بالکچینها با
هر تغییر یک زنجیره جدید از بلوکها ایجاد میشود که در
هر زمان با کوچکترین تغییر ،اطالعات را ثبت میکند و در
نهایت اطالعات در بخشی ذخیرهسازی میشود که در صورت
نیاز در اختیار بیمار یا فردی مسئول قرار میگیرد.
برخی از نمونهها عبارتند از
 ذخیره پرونده پزشکی بیمار ردیابی دادهها از طریق آزمایشهای بالینی ارائه خدمات مدیریت دایرکتوری ارائهدهنده مراقبتهایبهداشتی
 اتوماسیون تایید بیمه و ارائه اطالعات مربوط به واجدشرایط بودن
دانشبنیان

احراز هویت

گسترش سفرهای بینالمللی و همچنین احتمال افزایش
حمالت تروریستی در اقصینقاط جهان باعث شده تا احراز
هویت افراد یکی از دغدغههای اصلی مسئوالن و نهادهای
امنیتی کشورهای مختلف باشد .از این رو سرمایهگذاری در
این زمینه امتیازی برای شرکتها ایجاد میکند که قابل
توجه است.
بالکچینها امتیازی هستند برای تکمیل حلقه شناسایی
هویت افراد .به این دلیل که نهتنها امنیت باالیی دارند
بلکه زنجیرهای دقیق از ردپای دیجیتالی و هویتی افراد را
میتوانند در خود نگهداری کنند .به همین دلیل است که
بسیاری از کارشناسان بر این باورند صدور گذرنام ه و ویزاهای
دیجیتال در آینده نزدیک اجتنابناپذیر است.
مزایای استفاده از گذرنام ه و ویزای دیجیتال توسط
بالکچینها چیست؟
 کاهش دوره صدور گذرنامه -تمامی اطالعات متقاضیان برای تمام کاربران ذیصالح در
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اسناد بیمهای ،وصول مطالبات و ...بسیاری از خدمات دیگر
بیمه را میتوان از این طریق انجام داد.
بالکچینها در بیمه چه امتیازی ایجاد میکنند؟ اجازه دهید
اینجا تنها چند امتیاز از بالکچینها در صنعت بیمه نام
ببریم چون صدها امتیاز دیگر هنوز اجرایی نشده و شما
میتوانید از آنها استفاده کنید.
 کلیه فرایندها در این بخش ساده میشوند زمان تحویل بیمهنامهها کاهش مییابد مدیریت ریسک شرکتهای بیمه باعث کاهش حق بیمههامیشود
 جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده امکانپذیر است جمعآوری دقیق سوابق بیمهگذاران و میزان ریسکپذیریآنها برای شرکت

کوتاهترین زمان ممکن است
 امکان مدیریت محدودیتهای قانونی سفر افراد دفاتر خدمات مسافرتی و ایرالینها قبل از هرگونه فعالیتمیتوانند مجوز سفر گردشگران را کنترل کنند
 کنترل سوابق افراد و مظنونان در مبادی ورودی و حتیشهرها کار سادهای خواهد بود
به این ترتیب اگرچه نیازی نیست پاسپورت کاغذی خودتان
را تحویل دهید ولی باید منتظر نسخه دیجیتال آن هم باشید.
گواهی و سند ازدواج نیز که در زندگی روزمره ما به عنوان
سندی بسیار ابتدایی از آن یاد میشود ،ممکن است روزی به
عنوان بزرگترین دغدغه افراد به دلیل محدودیتهای زمانی
تبدیل شود.
بالکچینها در این زمینه هم راهحلی دارند .واشو در ایالت
نوادا از این فناوری بهر ه میبرد .به این ترتیب که اسناد و
مدارک مربوط به ازدواج را در یک بالکچین قرار داده و نحوه
درخواست و صدور آن را کامال دیجیتالی کرده است .البته
این خدمات امروز به صورت کامال آزمایشی انجام میشود تا
با برطرف شدن مشکالت احتمالی در آینده سراسری انجام
شود.
فرایند دیجیتالی برای اخذ گواهی ازدواج گواهینامه شامل
موارد زیر است:
 ثبت درخواست صدور گواهی ازدواج را از طریق تلفن یاایمیل
 گواهینامه مورد نظر با یک هش رمزنگاری شده ایجادمیشود
 یک کپی از سند به صورت فایل  PDFبرای شما به ایمیلتانارسال میشود
 کاربر میتواند از این نسخه الکترونیکی که کدهایشناسایی تایید شدهای همراه دارد در هر زمانی که الزم باشد
استفاده کند
صدور گواهینامه ازدواج از طریق بالکچینها اگرچه سادهتر
از انجام مراسم ازدواج نیست اما یقینا بسیار مطمئنتر از آن
است.

مرگ

اصوال کسی نمیخواهد درباره این کلمه زیاد فکر یا اصال
صحبت کند؛ اما همه میدانیم اصوال این اتفاق دست ما نیست
و هر لحظه امکان مرگ وجود دارد .نکته قابل توجه درباره
این کلمه این است که در سبک زندگی امروزی ما کمی
تویکمی
اثرگذارتر شده است ،چون سبک زندگی قرن بیس 
ما به گونهای شده که بسیاری به صورت انفرادی زندگی
میکنند یا اینکه اصال فرزندی ندارند .پس وقتی فردی در
جامعه امروزی ما از دنیا میرود مدیریت اموال و همچنین
انجام مراحل قانونی کار تقریبا غیرممکن خواهد شد.
بالکچینها در مدیریت دارایی مزایایی دارند .در حالی
که ممکن است بگویید وکال در این زمینه گزینه مناسبی
هستند ،بد نیست به برخی از مزایای بالکچینها در این
بخش نیز توجه داشته باشید
 ذخیرهسازی ایمن اطالعات مربوط به حسابهای بانکی ذخیرهسازی مربوط به محل دفن و شرایط و چگونگیانجام مراسم
 ذخیرهسازی چگونگی توزیع و تقسیم اموال به بازماندگاناحتمالی
 ذخیرهسازی مستقیم داراییهای دیجیتالی مانند سهام هاو پولهای رمزنگاری شده
 قراردادهای هوشمند برای انجام مراحل انحصار وراثتپس میبینیم بالکچینها خدماتی را حتی وقتی شما از دنیا
رفتهاید نیز به شما ارائه خواهند داد و همین فرصتی برای
حضور بیشتر سرمایهگذاران در این بخش از فناوری است.

خدمات بیمهای

با توجه به گستره فعالیت صنعت بیمه و همچنین بالکچینها
میبینیم مدتی است که اغلب خدمات بالکچینی در صنعت
بیمه ارائه شده است که بهترین فرصت برای سرمایهگذاری
است .ساماندهی دادههای بیمهگذاران ،پیگیری و اجرا ،ایمنی
دانشبنیان
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تکنولوژی مدام در حال
ش
پی�فت است اما یآ� ی ن
ا� به
انسانها مکک یمکند؟

بشر در آینده
دیجیتال
فاطمه موزه

داگالس راشوکف  -نظریهپرداز رسانه -میگوید:
«انسانها برای خالقیت ما در دنیای تحت سلطه
تکنولوژیهای دیجیتال دیگر ارزش قائل نیستند،
ما اکنون فقط بر اساس دادههایمان ارزشگذاری
میشویم ».راشوکف در این سخنرانی ما را متقاعد
میکند که استفاده از تکنولوژی برای بهرهوری مردم
از بازار متوقف کنیم و به جای آن شروع به ساختن
آیندهای کنیم که بر محوریت ارتباطات پیش از
دیجیتالی شدن ،خالقیت و احترام بنا شده باشد.
من به جلسهای خاص دعوت شدم تا در مورد آینده دیجیتال
صحبت کنم .تصورم این بود که بین صدها مدیر ارشد اجرایی
در زمینه تکنولوژی صحبت میکنم اما چیزی که با آن مواجه
شدم یک اتاق سبز بود و به جای اینکه برای اجرا روی سن
بروم ،پنج مرد وارد اتاق شدند و دور یک میز کوچک کنار من
نشستند .آنها میلیاردرهای حوزه فناوری بودند و شروع به
پرسیدن سوالهایی حول مسائل باینری کردند .پرسشهایی
مثل بیتکوین یا اتریم؟ واقعیت مجازی یا واقعیت افزوده؟
من نمیدانم شرط بسته بودند یا نه ،ولی وقتی با من راحتتر
شدند ،به سمت سوالهای واقعی خود رفتند و پرسیدند
آالسکا یا نیوزلند؟
درست حدس زدید .این میلیاردرهای حوزه فناوری از یک
نظریهپرداز رسانهای خواسته بودند تا توصیههای مفید در مورد
اینکه بهتر است کجا پولهای اضافیشان را سرمایهگذاری
کنند ،ارائه کنند .بعد از این تمام ساعتهای باقیمانده جلسه،
صحبتهایمان حول یک سوال بود« :چطور میتوانیم بعد از
وقوع حوادث امنیت کارمندانمان را حفظ کنیم؟» منظورشان
از حوادث اتفاقاتی مثل جنگهای هستهای ،هرج و مرج های
اجتماعی ،بالهای طبیعی و تمام چیزهایی که آنها را به
عنوان نقطه پایان دنیاست ،میشناسیم و مهمتر از همه منجر
به از رفتن پولشان میشود.
من نمیتوانستم کمکی کنم اما فکر میکردم :اینها
ثروتمندترین و قدرتمندترین مردهای جهان هستند اما خود
دانشبنیان
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را کامال ناتوان از تاثیرگذاری بر آینده میبینند .بهترین کاری
که میتوانند انجام دهند این است که منتظر آمدن فجایع
اجتنابناپذیر باشند و با استفاده از تکنولوژی و پولشان ،دور از
بقیه ما زندگی کنند .اینها برندگان اقتصاد دیجیتال هستند.
رنسانس دیجیتال در مورد پتانسیلهای بینظیر تخیالت
جمعی انسان بود .این اتفاق همه چیز را از ریاضیات کیهان و
فیزیک کوانتومی تا بازی نقشآفرینی و نظریه گایا را با هم
مرتبط کرد .ما بر این باوریم که به وسیله ارتباطات انسانها با
هم هر شکلی از آینده را میتوان متصور شد .و بعد از این
«دات کام» خلق شد و تمام انرژی عصر دیجیتال به سمت این
حوزه سرازیر شد .مجلههای تکنولوژی میگفتند سونامی در
حال آمدن است و تنها سرمایهگذارانی که بهترین برنامهنویسان
و آیندهنگران را استخدام میکنند ،قادر به زنده ماندن در این
موج هستند .وقتی هم ه درباره آینده به این شکل وارد رقابت
میشوند ،دیگر انسان برای خالقیت بشری ارزشی قائل نیست.
حاال ما فقط بر اساس دادههایمان ارزش داریم چون میتوانند
از دادهها برای پیشبینی استفاده کنند .قدرت ابداع یا هر
چیزی که باعث ایجاد نویز شود ،این پیشبینی را سختتر
میکند .بنابراین ما با چشمانداز دیجیتالی مواجه شدیم که
خالقیت را بهشدت سرکوب کرد ،نوآوری را سرکوبکرد ،آنچه
را که باعث انسانیت بیشتر میشد سرکوب کرد .ما با رسانههای
اجتماعی به پایان رسیدیم .آیا رسانههای اجتماعی واقعا مردم
را به مسیرهای جدید و جالب متصل میکنند؟ نه ،رسانههای
اجتماعی با استفاده از دادههای ما رفتار آیندهمان را پیشبینی
میکنند .یا وقتی که الزم باشد روی رفتارهای آیند ما تاثیر
میگذارند به طوری که مطابق با شبیهترین پروفایلهای
آماریمان عمل میکنیم .آیا اقتصاد دیجیتال حامی مردم
است؟ نه! اگر شما طرح و برنامهای برای فعالیت تجاریتان
داشته باشید ،چه کاری باید انجام دهید؟ از همه مردم خالص
شوید! انسانها خواهان مراقبتهای بهداشتی هستند ،آنها
پول میخواهند ،آنها دنبال معنی هستند .شما نمیتوانید با
مردم مقابله کنید .حتی نرمافزارهای دیجیتال به ما هیچگونه
کمکی برای ایجاد ارتباط یا همبستگی نمیکنند .تا به حال
شده زمانی که در حال رانندگی هستید دکمه برنامه رانندگی
را بزنید تا با شخص دیگری در مورد شرایط کاری و مسائل
اینچنینی صحبت کنید؟ میبینید؟ حتی ابزارهای ویدئو
کنفرانسی که در اختیار داریم به ما اجازه نمیدهند تا ارتباطی
واقعی برقرار کنیم .حتی اگر تماس ویدئویی با کیفیت بسیار
باال داشته باشید ،باز هم نمیتوانید جزئیات چشمهای شخص
مقابل را حین صحبت ببینید .همه کارهایی که طی صدها
هزار سال برای برقراری ارتباط انجام دادیم و آن را تکامل و
توسعه بخشیدیم ،با این ابزارها نشان داده نمیشوند .نمیتوانید
نفس کشیدن شخص مقابل را که با لحن کالم شما همگام
میشود ،ببینید .شما تاثیر نورونها را در ظاهر مخاطب
نمیبینید .اکسیتوسین در بدن شما آزاد نمیشود .در این نوع
ارتباط هرگز روحتان با مخاطب پیوند نمیخورد .و به جای
همه اینها بازخوردی که دریافت میکنید مثال این است که:
«خب ،آنها با من موافق بودند اما آیا واقعا ،آیا آنها واقعا
دانشبنیان

منظور من را فهمیدند؟» و در این حالت تکنولوژی را به خاطر
این کمبود وفاداری سرزنش نمیکنیم .ما آدمهای دیگر را
سرزنش میکنیم .اگر به طور دقیقتر نگاه کنیم ،حتی
فناوریها و ابداعات دیجیتالی که به نیت ارتقای بشر استفاده
میشوند ،ماهیت بهشدت ضد انسانی دارند .به بالکچین فکر
کنید .آیا بالکچین به اقتصاد بشری کمک میکند؟ نه.
بالکچین اعتماد بین کاربران را افزایش نمیدهد ،بالکچین
تنها مسیری جدید حتی با شفافیت کمتر را جایگزین میکند.
یا مثال جنبش کد .آموزش در این زمینه فوقالعاده است .ما
عاشق تحصیالت هستیم .این یک ایده هیجانانگیز است که
بخواهیم بچهها در آینده در زمینه دیجیتال شغل پیدا کنند.
به خاطر همین از همین االن به آنها آموزش میدهیم .اما آیا
هدف تحصیالت به دست آوردن شغل است؟ تحصیالت برای
کار کردن کافی نیست .ایده آموزش عمومی مربوط به زمانی
بود که معدنچیان زغالسنگ تمام روز را در معادن زغالسنگ
کار میکردند و بعد به خانه میآمدند و باید میتوانستند
چیزی بخوانند .وقتی که تحصیالت را برای جذب شغل تعمیم
میدهیم ،چه اتفاقی میافتد؟ تنها اتفاقی که میافتد این است
که هزینهای را که شرکتها باید برای آموزش به کارکنانشان
بدهند ،از چرخه کاریشان حذف میکنیم .و بدتر از همه
جنبش تکنولوژی انسانی است .من این آدمها را دوست دارم،
آدمهایی که الگوریتمهای ماشینهای اسالت الس وگاس را
استخراج میکنند و به خورد رسانههای اجتماعی میدهند تا
معتادشان شویم .آنها حاال خطاهای روشهایشان را
شناختهاند و میخواهند تکنولوژی را انسانیتر بسازند .اما
وقتی که عبارت «تکنولوژی انسانی» را میشنوم یاد پرندگان
بدون قفس یا چزی شبیه به آن میافتم .ما میخواهیم تا
جایی که ممکن است آنها را به انسانها شبیه کنیم و بعد از
بینشان ببریم .قصد داریم این تکنولوژیها را تا جایی که
میشود به شکل انسانهای واقعی شبیهسازی کنیم تا داده
دریافت کنند و به قدر کافی برای سهامداران و سرمایهگذاران
تولید درآمد کنند .سهامداران در جایگاهی که هستند فقط به
این موضوع فکر میکنند که :االن باید پول کافی پول به دست
بیاورم و بعد میتوانم خودم را از دنیایی که با این راه برای به
دست آوردن پول خلق کردهام ،ایزوله کنم .مهم نیست که تا
کجا میتوانند عینک واقعیت مجازی روی صورتشان بگذارند و
در دنیای فانتزی که ساختهاند بمانند .آنها نمیتوانند از
بردهداری و آلودگیای که به خاطر ساخت دستگاههایشان
ایجاد کردهاند ،بیرون بروند .این موضوع آسانسور غذای توماس
جفرسون را یادم میآورد .ما دوست داریم اینطور فکر کنیم
که او این دستگاه را ساخت تا بردههایش و تمام کارگرها را از
حمل مواد غذایی تا اتاق غذاخوری معاف کند .ولی حقیقت
ماجرا چیز دیگری است .این عمل برای کمک به بردهها نبود
بلکه برای این بود که توماس جفرسون و مهمانانی که برای
شام دعوت میکرد ،مجبور نباشند بردهها را ببینند .غذا به
شکل جادویی آورده میشد درست مثل اینکه غذا را آدم
فضاییها میآورند .این بخشی از صفات و شخصیت انسانی
است که میگویند انسانها مشکلزا هستند و فناوری راه حل
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ارائه میکند .ما نمیتوانیم این رویه را تصور کنیم .ما باید
استفاده از فناوری را برای بهرهوری انسانها از بازار و
بهینهسازی تکنولوژی برای آینده بشر را متوقف کنیم .اما
ایجاد چنین آیندهای واقعا سخت است چون خیلیها با آن
موافق نیستند .یک روز در برابر یکی از افراد محیط زیست
ن دفاع میکنید؟ انسانها
صحبت کردم و او گفت« :چرا از انسا 
این سیاره را نابود کردند .انسان سزاوار انقراض است ».حتی
رسانههای محبوب از انسانها نفرت دارند .در تمام نمایشهای
تلویزیونی علمی  -تخیلی در مورد چرایی و چگونگی بهتر
بودن روباتها نسبت به انسان صحبت میکنند .حتی فیلمهای
درباره زامبیها هم همینطور هستند .به نظر شما زامبیها چه
چیزی منعکس میکنند؟ برخی افراد وقتی به زامبیها نگاه
میکنند خودشان را در قالب زامبی میبینند .با خود فکر
میکنند که چه فرقی بین من و زامبی وجود دارد؟ من
میتوانم راه بروم او هم میتواند .او غذا میخورد من هم
میخورم .او میتواند بکشد من هم میتوانم .اما در واقع او
زامبی است .حداقل شما از آن ماجرا آگاه هستید .اگر در
معرض عدم تشخیص بین خودمان و زامبیها قرار بگیریم،
فاجعه به بار میآید .یک بار با یک نفر که در جنبش فرابشریت
فعالیت میکرد همراه شدم .او در مورد تکینکی صحبت
میکرد و میگفت« :بهزودی روزی خواهد آمد که ماشینها
هوشمندتر از انسانها خواهند شد .در آن روز تنها راهی که
برای بشریت باقی میماند این است که مشعل تکامل را به
دست ماشینها بدهد و خودش در پسزمینه قرار بگیرد .شاید
در بهترین حالت بشود آگاهی و بینش خود را روی تراشهای
سیلیکونی آپلود کرد و بعد از آن باید انقراض خود را بپذیرد».
و من گفتم« :نه ،انسانها خیلی خاص هستند .ما میتوانیم
ابهام را درک کنیم ،ما قابلیت درک تناقضات را داریم ،ما
بینش داریم .ما عجیب و دمدمی هستیم .باید برای انسانها در
آینده دیجیتال جایگاهی در نظر بگیرید ».و او گفت« :تو چون
انسان هستی این حرفها را میزنی ».و بعد گفتم« :بله من در
تیم انسانها هستم ».این بینش اصیل عصر دیجیتال بود.
اینکه انسان بودن یک ورزش تیمی است و تکامل یک کار
مشترک است .حتی درختانی که در جنگل وجود دارند ،در
حال رقابت با یکدیگر نیستند .آنها با شبکه وسیعی از ریشهها
و قارچها در ارتباطند که این امر به آنها اجازه میدهد تا با
یکدیگر ارتباط برقرار کرده و مواد مغذی را بین خودشان به
اشتراک بگذارند .اگر انسانها بیشترین گونههای تکاملیافته
باشند ،این به دلیل آن است که ما بیشترین شیوههای
همکاری و برقراری ارتباط را با هم داریم .ما زبان داریم .ما
تکنولوژی داریم .این موضوع خندهدار است ،من آدمی بودم که
برای افرادی که هنوز هیچ تجربه دیجیتالی نداشتند صحبت
کردم و حاال احساس میکنم که من آخرین آدمی هستم که
یادش هست زندگی قبل از فناوری دیجیتال چطور بوده است.
حرف من رد دیجیتال یا رد تکنولوژی نیست .مسئله بازیابی
ارزشهایی است که ما را در معرض خطر عقبنشینی قرار
میدهند و سپس در زیرساختهای دیجیتالی برای آینده قرار
میگیرند .این قضیه شبیه پرتاپ موشک نیست .شاید بتوان
دانشبنیان

گفت بهسادگی ساختن یک شبکه اجتماعی است که به ما
آموزش میدهد مردم را به چشم دشمنانمان ببینیم و
دشمنانمان را به چشم مردم .این به معنی ایجاد اقتصادی
است که قصد ندارد تمام ارزشهای آدمها و مکانها را به
انحصار خودش در بیاورد ،اما یکی از اینها را که باعث گردش
ارزش در بین جامعه میشود ،ترویج میدهد و ما را قادر به
ساخت الگووارههایی میکند که توزیع مالیکت را تا حد امکان
گسترش بدهند .این به آن معنی است که الگووارههای ساخته
شده خالقیت و نوآوری را به اسم پیشبینی سرکوب نمیکنند و
در واقع آنها را ارتقا میدهند ،طوری که میتوانیم راهحلهایی
ارائه بدهیم تا خودمان را از آشفتهبازاری که گرفتارش هستیم
نجات بدهیم .به جای تالش برای کسب درآمد کافی برای ایزوله
کردن خودمان از دنیا ،خالقیت ایجاد میکنیم .چرا زمان و
انرژیمان را صرف ساختن جهانی نکنیم که احساس فرار از آن
را از بین ببریم؟ هیچ راه فراری وجود ندارد .تنها یک چیز وجود
دارد که در اینجا اتفاق میافتد .لطفا دنیا را ترک نکن .به ما
بپیوند .ممکن است ما کامل نباشیم ،اما هرچه اتفاق بیفتد حداقل
تنها نخواهیم بود .به «تیم انسان» ملحق شوید و دیگران را پیدا
کنید .بیایید با هم آیندهای را بسازیم که همیشه دنبالش هستیم.
راستی میدانید به آن میلیاردرهایی که میخواستند بدانند
چطور کنترل امنیت نیروهایی خودشان را پس از آخرالزمان
حفظ کنند چه گفتم؟ گفتم« :با آنها با عشق و احترام رفتار
کنید .اینطوری نیازی نیست نگران آخرالزمان باشید».
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ق
سه اتفا� که یمتوانند در
آینده پ ز�شیک ثا�گذار ب�شند

پزشکی فردا
مترجم :بابک جمالی

روزگار نو بیماریهای تازهای را نیز با خود به ارمغان آورده
است .در یکی ،دو قرن اخیر هم شاهد بیماریهای تازهای
بودهایم ،هم بیماریهای ناشناخته را کشف کردهایم.
سالهاست که پزشکان و محققان در تالشند تا با شناخت
بهتر سیستم بدنی انسان و امتحان درمانهای متفاوت،
راه تازهای را برای درمان این بیماریها بیابند و کیفیت
و کمیت زندگی انسان امروز را باال ببرند .برای رسیدن
به این هدف هم مسیرهای پیچیده و دشواری را طی
میکنند و با آزمون و خطا در تالشند به این مهم دست
یابند .آنچه در ادامه میآید ،شرح سه تحقیق مهم دنیای
بزرگ متخصصان و پزشکان است برای شناخت بهتر
عملکرد مغز انسان و راههایی برای درمان سرطان که
شمار مبتالیان آن در جهان روز به روز افزایش مییابد.
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ارزش چهرهها

دانشمندان برای مدتها قابلیت شناسایی چهرهها را برای
انسان و سایر نخستیها ذاتی به حساب می آوردند ،چیزی که
مغز دقیقا میداند چگونه بالفاصله بعد از تولد انجام دهد .اما
یافته یک مطالعه جدید که در دانشکده پزشکیهاروارد صورت
گرفته نشان میدهد نمیتوان با همان اطمینان گذشته در
مورد این عقیده در پزشکی اظهار نظر کرد.
بــا انجــام پژوهشــی روی میمونهایــی کــه در طــول دوران
نمــو خــود از دیــدن چهرههــا محــروم بودنــد ،مشــخص شــد
نواحــی مغــزی کــه در تشــخیص چهرههــا قســمت کلیــدی
بــه حســاب میآینــد ،چیــزی کــه بــه تجربــه و بــا دیــدن
چهرههــا عملــی شــود ،در ایــن نخســتیها وجــود نــدارد.
ایــن یافتههــا ســبب افزایــش دانــش مــا دربــاره شــرایط
نمــو عصبــی میشــود .حاالتــی ماننــد عــدم توانایــی یــا
اختــال در شــناخت چهــره افــراد ماننــد اوتیســم کــه بــا
اجتنــاب از نــگاه بــه صورتهــا همــراه اســت .از همــه
مهمتــر ایــن پژوهــش بــر نقــش شــکلدهنده تجربیــات
نخســت و نمــو طبیعــی توانایــی حســی -تشــخیصی تاکیــد
مــی گــذارد .دکتــر مــارگارت لیوینــگ اســتون اســتاد علــوم
عصبــی دانشــکده پزشــکیهاروارد توضیــح میدهــد:
در میمونهــای مــورد پژوهــش (کــه از دیــدگاه تکاملــی
بــه انســان بســیار نزدیــک در نظــر گرفتــه میشــوند)
خوشــههایی از ســلولهای عصبــی مســئول تشــخیص
چهرههــا در ناحیــهای در قســمت بــاالی شقیقههاســت
در ســن شــش و نیــم ماهگی شــکل میگیــرد .موقعیــت
نســبی ایــن نواحــی در تمــام گونههــای نخســتی مشــابه
اســت .دانســتن ایــن موضــوع بــه همــراه ایــن واقعیــت کــه
بــه نظــر میرســد نــوزادان بــه صــورت ترجیحــی از همــان
مراحــل ابتدایــی نمــو چهرههــا را تعقیــب میکننــد بــه
ایــن حقیقــت ســنتی منجــر شــده کــه توانایــی شناســایی
صورتهــا بــه گونهایــی ذاتــی و از زمــان تولــد همــراه
فــرد اســت .اگرچــه هــم در انســان و هــم ســایر انــواع
نخســتیها قســمتهایی در مغــز تکامــل مییابــد کــه
بــه محرکهــای تصویــری کــه بــرای مدتهــای زیــاد
در طــول تکامــل بــا آنهــا برخــورد نداشــتهاند مثــل
ســاختمانها و متنهــا پاســخ میدهــد .ایــن مــورد
اخیــر ســبب ایجــاد شــک و شــبهه در تئــوری ذاتــی
بــودن شناســایی چهرههــا میشــود .بــرای درک بهتــر
دانشبنیان
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اســاس این توانایــی ،دکتــر لیوینــگ اســتون بــه همــراه
همکارانــش دو دســته میمــون را پــرورش دادنــد .دســته اول
یــا نمونههــای شــاهد ،از الگــوی پــرورش متــداول برخــوردار
بودنــد؛ شــامل برهمکنــش دائمــی بــا مادرانشــان از دوران
نــوزادی و ســپس بــا ســایر بچــه میمونهــا و همچنیــن
مســئولین آزمایشــگاه .دســته دوم کــه بــه صــورت مصنوعی
بــه وســیله انســان در آزمایشــگاه پــرورش یافتنــد بــا شیشــه
پســتانک تغذیــه شــدند .در تمــام مــدت زمــان برخــورداری
از مراقبــت ،افــراد ماســک جوشــکاری بــه چهــره داشــتند.
در یــک ســال اول زندگــی ،میمونهــا هیــچگاه چهــرهای
را ندیدنــد .در انتهــای پژوهــش ،تمــام میمونهــا در
گروههــای رشــدیافته معمولــی رهــا شــدند و بــه آنهــا
اجــازه داده شــد ،میمونهــای دیگــر و انســانها را ببیننــد.
زمانــی کــه حیوانــات مــورد آزمایــش شــش و نیــم ماهــه
بودنــد (تقریبــا  200روزه) ،محققــان از امآرآی بــرای بررســی
نقــاط ویــژه مغــز کــه در ارتبــاط بــا توانایــی شناســایی چهره
هســتند ،اســتفاده کردنــد و تصاویــر مغــزی ایــن میمونهــا
را مــورد بررســی قــرار دادنــد .همچنیــن نواحــی مغــز کــه
بــا تشــخیص دس ـتها ،اشــیا ،حــواس و بدنهــا مرتبطنــد
آنالیــز شــدند .در میمونهایــی کــه الگــوی رشــد متــداول
داشــتند ،نواحــی تشــخیص در هــر یــک از ایــن مــوارد ثبات
نشــان میدادنــد .در آنهایــی کــه در مراحــل ابتدایــی
رشــد هرگــز چهــرهای ندیــده بودنــد ،مناطــق شناســایی
بــرای تمامــی مــوارد وجــود داشــت بــه جــز ناحیــه مرتبــط
بــا شناســایی چهرههــا .در قــدم بعــدی بــه هــر کــدام از
ایــن گروههــا تصویرهایــی از انســانها یــا نخســتیها
نشــان داده شــد .همانگونــه کــه تصــور میشــد
نمونههــای کنتــرل ،بهگونــه ترجیحــی بــه صورتهــا
خیــره میشــدند .و دقیقــا برخــاف ایــن ،میمونهایــی کــه
در اوایــل عمــر خــود چهــرهای را مشــاهده نکــرده بودنــد،
ترجیــح میدادنــد بــه دســت آنهــا توجــه کننــد .قســمت
شناســایی دســتان در مغــز ایــن میمونهــا بــه صــورت
غیرعــادی بزرگتــر از نمونههــای عــادی یــا کنتــرل بودنــد.
بــه ایــن ترتیــب مشــخص شــد کــه محرومیــت حســی
اثــری انتخابگــر در الگــوی رشــتههای عصبــی مغــز دارد.
بــه نظــر میرســد مغــز در مــورد چیزهایــی کــه میبینــد
ســازگار میشــود و دربــاره چیزهایــی کــه تاکنــون تجربــه
نکــرده عملکــرد ضعیفــی در شناســایی دارد .دکتــر لیوینگ
اســتون میگوید :آنچــه شــما بــه آنهــا مینگریــد در
نهایــت در دســتگاه عصبــی مغــز تثبیــت میشــود و در
آینــده همانهــا را میشناســد .الگــوی نمــو طبیعــی
ایــن نواحــی مغــز ممکــن اســت کــه بــازه گســتردهای از
اختــاالت باشــد .یکــی از ایــن اختــاالت عــدم شناســایی
چهرههــای آشــنا حتــی صــورت خــود شــخص (اختــال
 )Prosopagnosiaو دلیــل آن عــدم تنظیــم مناســب در
همیــن نواحــی شناســایی مغــز در نظــر گرفتــه میشــود.
برخــی از اختــاالت کــه در افــراد مبتــا بــه اوتیســم ممکــن
اســت بــه عنــوان اثــر جانبــی نبــود تجربیــات گذشــته
دانشبنیان

در ارتبــاط بــا نــگاه کــردن بــه چهرههــا باشــد کــه در
کــودکان بــا ایــن عارضــه بــروز میکنــد .ایــن یافتههــا
نشــان میدهنــد کــه قــرار گرفتــن در معــرض چهرههــا در
ســالهای ابتدایــی زندگــی ،میتوانــد اختــاالت اجتماعــی
را کــه بــه دلیــل عــدم وجــود چنیــن تجربیــات اولیــه ایجــاد
شــود کاهــش دهــد.

عدو شود سبب خیر!

به عنوان یک حقیقت شناخته شده پزشکی ،ویروس زیکا
میتواند سبب خسارتهای شدید به مغز در حال نمو جنین
شود .بهتازگی شواهدی به دست آمده که نشان میدهد این
ویروس مخرب میتواند به عنوان درمانی موثر جهت معالجه
گیلوبالستوما ،نوع مرگباری از سرطان بافت مغز ،مطرح شود.
مطالعهای که در دانشکده پزشکی واشنگتن و سنت لوییس
صورت گرفته نشان میدهد ویروس زیکا قادر است سلولهای
بنیادی سرطان مغز را از بین ببرد ،سلولهایی که در برابر
درمانهای رایج مقاومت نشان میدهند .بر اساس یافتههای
جدید نیروی مرگآور ویروس (که در جنین در حالت تکامل
سبب مرگ سلولهای مغزی میشوند و به تولد نوزادانی با
کلههای کوچک و بدفرم می انجامد) را میتوان به سمت حذف
سلولهای بدخیم سرطانی در مغز جهت داد .به این ترتیب
شانس افراد در برابر سرطان بدخیم مغزی بهبود مییابد.
سرطانی که در یک دوره یک ساله در اغلب موارد به مرگ
بیمار منجر میشود.
دکتر مایک دایمند استاد دانشکده پزشکی واشنگتن میگوید؛
ما نشان دادیم که ویروس زیکا میتوانند این دسته از
سلولهای سرطانی مغز بدخیم را بکشد .سلولهایی که به
روشها و درمانهای موجود در حال حاضر مقاوم هستند و
تقریبا در تمام موارد سبب مرگ بیمار میشوند .نتایج این
پژوهش در مجله پزشکی تجربی در شهریور ماه امسال به
چاپ رسید.
در هر سال تنها در ایاالت متحده امریکا در حدود  ۱۲هزار نفر
به سرطان مغز گیلوبالستوما مبتال میشوند که از متداولترین
انواع سرطان مغز به حساب میآید .روشی که در حال حاضر
تجویز میشود جراحی تهاجمی به همراه شیمیدرمانی و
پرتودرمانی است .معموال طی دوره شش ماهه تومور عود
میکند .علت این است که مجموعه کوچکی از سلولهای
بنیادی سرطان گیلوبالستوما از انواع روشها جان سالم به در
میبرند و بعد از مدتی با رشد و تقسیم دوباره تومورهای جدید
و مقاومی تولید میکنند که جایگزین قبلیها میشود.
سلولهای بنیادی سرطانی از دیدگاه منشا نوروبیولوژیکی و
توانایی نامحدود برای تقسیم شدن و ایجاد سلولهای جدید
به سلولهای زاینده عصبی شبیه هستند که در جنین در حال
تکامل ،بافت عصبی مغز را شکل میدهند .ویروس زیکا به
صورت ویژه این سلولهای زاینده عصبی را هدف قرار میدهد.
دکتر ژه ژو از محققان این پژوهش اثر ویروس زیکا را بر
سلولهای بنیادی سرطان گیلوبالستوما مورد بررسی قرار
داد .تیم مطالعاتی این سلولها را که از بدن بیمار برداشته
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شده بودند به یکی از دو سویه ویروس زیکا آلوده کردند .هر
دو سویه میتوانند در کل بافت تومور پخش شوند و سبب
مرگ سلولهای بنیادی سرطان بدون آسیب رساندن به سایر
قسمتهای تومور شوند .به این ترتیب روشن شد که استفاده
از ویروس زیکا به همراه پرتو و شیمیدرمانی اثرات تکمیلی
دارند .روشهای متداول سبب حذف توده سرطانی یا همان
تومور میشوند در حالی که قادر به حذف سلولهای بنیادی
نیستند .با اضافه کردن ویروس زیکا میتوان از شر این دسته
از سلولهای مخرب هم رها شد.

و تاثیرگذاری در سطح سلول مولکولی را با این اندازه و ابعاد
کم خود دارا هستند که آنها را به واقعیتی برای درمانهای
موثر بدل میسازد.
آزمایشگاه دانشگاه رایس  10تیپ مختلف از مولکولهای
موتوردار در اندازههای مختلف و ماشینهای نانو که میتوانند
رشتههای پپتیدی (زیر واحدهای ساخت پروتئین) را حمل
کنند و برای هدف قرار دادن سلولهای ویژه برای القای
مرگ در آنها در اختیار دارد .اولین بار توانایی مولکولهای
موتوردار برای ایجاد یک حفره در الیه غشایی مصنوعی جهت
انتقال ویزیکلهای رنگی به درون به صورت موفقیتآمیز در
آزمایشگاه دانشگاه کارولینای شمالی تست شد .در قدم بعدی
آنها مولکولهای حامل رنگ را در داخل یک وزیکل به دام
انداختند ،آنها را با تابش نور فرابنفش فعال کردند و محو
شدن رنگ فلورسانت را ثابت کردند که نشان میداد موتور نانو
از درون ویزیکل عبور کرده و غشای آن را مختل ،در نتیجه
رنگ به بیرون نشت کرده و رقیق و محو شده است .مشخص
شد که حداقل یک دقیقه طول میکشد تا یک مولکول
موتوردار از درون غشا عبور کند.
دکتر تور میگوید؛ بسیار بعید است تا یک سلول بتواند در برابر
عمل مکانیکی مولکولی مقاومت بیابد .میتوان انتظار داشت
این ماشینهای نانو با هدف قرار دادن و از بین بردن تومورهای
سرطانی به ویژه آنهایی که در برابر داروها مقاومت نشان
میدهند کمک شایانی داشته باشد .دکتر تور شرح میدهد؛
زمانی که این روشی به صورت کامل شده در آید یک پله بزرگ
در درمان غیر تهاجمی سرطان برداشته میشود و به صورت
معناداری نرخ بقای بیماران را بهبود میبخشد.
در آزمایشگاه دانشگاه دورهام ،این مولکولهای موتوردار روی
سلولهای زنده تست شدند که شامل سلولهای سرطانی
پانکراس میشد .نتایج نشان داد که بدون فعالکننده
فرابنفش ،موتورها میتوانستند سلولهایی ویژه را شناسایی
کنند اما روی سطح باقی میماندند و قادر به داخل شدن
به درون آنها نبودند اما پس از تحریک شدن به سرعت به
درون غشاهای سلولی نفوذ کردند .موتورهایی که برای هدف
قرار دادن سلولهای پروستات طراحی شده بودند از خارج به
درون آنها نفوذ کرده و در مدت یک تا چند دقیقه پس از
فعال شدن آنها را میکشتند .ردگیری مولکولهای کوچکتر
دشوارتر بود اما ثابت شد که به محض فعال شدن در اثر
امواج فرابنفش به گونهای بهتر و سریعتر به داخل غشا نفوذ
میکنند و سبب اختالل در عملکرد آنها و در نهایت حذف
سلول میشوند .محققان انتظار دارند در نهایت ،روتورها به
وسیله جذب دو فتونی ،نور فراسرخ یا امواج رادیویی فعال
شوند که امکان استفاده عملی از این فناوری را بسیار افزایش
میدهد .به این ترتیب روشی آسان ،جدید و موثر برای درمان
تومورهای سرطانی به دست میآید .در حال حاضر این روش
روی ماهیهای کوچک و میکروارگانیسمها استفاده میشود
تا عملکرد واقعی آن را در خارج از محیط آزمایشگاه سنجید.
در قدم بعدی کار روی جوندگان برای مطالعه دسته بزرگی از
درمانهای پزشکی دنبال خواهد شد.

مولکولهایی برای نفوذ در سلولها

مولکولهایی که به وسیله نور به پیش رانده میشوند
(مولکولهای موتوردار) برای ایجاد حفره در غشاهای تک
سلولها به کار گرفته میشوند و برای رساندن ترکیبات
دارویی یا القای مرگ مستقیم سلولی امیدبخش ظاهر شدهاند.
محققان در دانشگاه رایس ،دورهام و کارولینای شمالی نشان
ل ماشینی در
دادهاند که چگونه چرخش در یک تکمولکو 
ابعاد نانو میتواند به وسیله تابش نور فرابنفش فعال شود تا با
سرعت دو تا سه میلیون گردش در ثانیه به دور خود چرخش
داشته باشد و بتواند سبب ایجاد حفره در غشاهای سلولی
شود .پژوهشگران از مدل موتوری برنارد فریفگا که در سال
 2016برنده جایزه نوبل شیمی شد بهره بردند .موتور یک
زنجیره پارومانند از اتمهاست که میتواند برای حرکت در
یک تک جهت زمانی که به وسیله انرژی تامین شود تحریک
شود .موتور را میتوان به عنوان مولکولی که سلولها را هدف
میگیرد و به وسیله یک منبع نوری فعال میشود به کار برد.
نتایج این پژوهش در مجله بسیار معتبر نیچر به چاپ رسید.
تیم تحقیقاتی چند مولکول موتوردار را که میتوانست در
سلولهای ویژهای جایگیری داشته باشد طراحی کردند و
سپس اثر تحریک نوری بر آنها را مورد بررسی قرار دادند.
در پژوهشهای قبلی روشن شده بود که موتورهای مولکولی
قابلیت انتشار باالتری در یک مایع داشتند زمانی که به
وسیله نور فرابنفش تحریک میشوند .این روتورهای نانو باید
میتوانستند با سرعت دو تا سه مگاهرتز چرخش داشته باشند
تا بتوانند به موانع موجود در اثر مولکولهای اطراف و حرکات
غلبه کنند.
دکتر جیمز تور از دانشگاه رایس میگوید :ما تصور میکردیم
اتصال این ماشینهای نانو به غشا سلولی امکانپذیر باشد و
سپس آنها را چرخاندیم تا ببینیم چه پیش میآید؟ موتورها
تنها یک نانومتر عرض دارند و میتوان آنها را به گونهای
طراحی کرد که بنوانند غشا لیپیدی دوالیه سلولها را هدف
قرار دهند و به درون آن نفوذ کنند تا سبب رساندن داروها
به مکان مورد نظر شوند یا سبب اختالل در غشا با عرض 8
تا  10نانومتری و در نهایت سبب مرگ سلول شوند .آنها
را میتوان برای حلپذیری و حرکت در جهت نور فلورسانت
عملیاتی کرد .این ماشینهای نانو آنقدر کوچک هستند که
میتوان  50هزار عدد از آنها را در قطر یک تار موی آدمی
جای داد ،اما با این وجود ویژگیهای الزم برای هدف قرار دادن
دانشبنیان
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کارآفرینی

ین
اکرآفر� رسمایه
چرا نز�ن
تمک�ی جذب یمکنند

پیشگیری یا ارتقا؟
مترجم :معصومه خضری

 38درصد از شرکتهای امریکایی در امریکا از آن
زنان است اما کارآفرینان زن تنها دو درصد از سرمایه
سرمایهگذارها را دریافت میکنند .این شکاف ناشی
از چیست؟ دانا کانزا ( )Dana Kanzeتحقیقاتی
انجام داده که نشان میدهد نوع پرسشهایی که
در جلسات معرفی استارتآپها از بنیانگذاران
زن و مرد پرسیده میشود ،متفاوت است .در
متنی که در پی میآید ،نحوه شناسایی سواالت و
پاسخگویی موثر به آنها توضیح داده شده است.

این عکس من است وقتی پنج ساله بودم؛ درست قبل از اینکه
در استخر پر از آب شیرجه بزنم .وقتی پریدم متوجه شدم که
دمای آب آنقدر پایین است که ممکن است یخ بزند .خب
طبیعتا راه نفس کشیدنم بند آمده بود .اگرچه شنا کردن بلد
بودم ولی نمیتوانستم به سطح آب بیایم .آخرین چیزی که
قبل از سیاه شدن دنیا پیش چشمم به یاد دارم این بود که
سخت تالش میکردم .در آن لحظه غریقنجات مشغول حرف
زدن با دو نفر دیگر بود و متوجه زیر آب رفتن من نشده
بود و نه من را میدید و نه صدایم را میشنید .نهایتا توسط
دختری که کنار استخر راه میرفت و به آب نگاه کرده بود و
متوجه من شده بود ،نجات پیدا کردم .بعد از بیرون آوردنم به
من تنفس دهان به دهان داده بودند و به بیمارستان رسانده
بودند .آسیبهای رسیده به مغزم را بررسی میکردند .آن روز
من اگر روی سطح آب بودم ،نجاتغریق متوجهم میشد و
نجاتم میداد .من این تجربه نزدیک به مرگ را با شما در میان
گذاشتم تا بگویم که چه چیزهای خطرناکی وقتی زیر سطح
هستیم وجود دارند.
امروز من روی تعصبات جنسیتی ضمنی در حوزه
استارتآپها تحقیق میکنم .وقتی رفتار نادرست یک
سرمایهگذار را در مواجهه با یک کارآفرین میبینیم یا
میشنویم و از ریشه مشکل آگاهیم ،حداقل فرصتی برای
انجام کاری برای رفع آن داریم .اما اگر تفاوتهای ظریف
در تعامالت بین سرمایهگذاران و کارآفرینان وجود داشته
باشد که بر آیند ه فعالیت آنها تاثیرگذار باشد ،چه کار
میکنیم؟ تفاوتهایی که ما از آن آگاه نیستیم و نمیتوانیم
به طور مستقیم ببینیمشان و بشنویم؟ پیش از شروع مطالعه
استارتآپ در مدرسه تجارت کلمبیا ،پنج سال طول کشید
دانشبنیان
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تا برای شروع استارتآپ خودم پول جمع کنم .خوب یادم
هست که همزمان با تالش برای مدیریت کارم همیشه با
سرمایهگذاران بالقوه مالقات میکردم .در آن زمان فکر
میکردم هرکدام از اعضای خانوادهام ،دوستهایم ،همکارانم
و سرمایهگذارانی که در این سمت میسیسیپی هستند،
پیشنهادم را قبول میکنند اما واقعیت این نبود .در روند
صحبت با همه این سرمایهگذارانی که در نظر داشتم ،متوجه
اتفاق جالبی شدم که در حال وقوع بود .از من در مورد
همه چیزهایی که موجب زیان سرمایه میشد و راهکارهای
جلوگیری از آن پرسیده میشد ،در حالی که از همکار مردی
که داشتم در مورد پتانسیلهایی که باعث به حداکثر رسیدن
سود میشدند و اساسا هر چیزی که مسیر سرمایهگذاری را
به سمت درست هدایت میکرد ،سوال میکردند .از او درباره
راهکارهای جذب مشتریان جدید میپرسیدند و از من در
مورد چگونگی حفظ مشتریان قبلی .به عنوان مدیرعامل
شرکت ،این روند به نظرم عجیب آمد و احساس میکردم
مسیر درستی طی نمیکنم .در نهایت با فکر کردن زیاد،
این نتیجه را به طور منطقی تحلیل کردم و به این نتیجه
رسیدم که شاید ثمره عجیب این گفتوگوها مربوط به نحوه
ارائه خودم یا مشکلی که منحصرا مربوط به استارتآپ
من است ،باشد .چند سال بعد تصمیم سختی که منجر
به رها کردن استارتآپم میشد گرفتم و به سمت رویای
همیشگیام یعنی گرفتن دکترا رفتم .در دانشگاه کلمبیا بود
که نظریه روانشناسی اجتماعی که توسط پروفسور ادوارد
توری هیگینز به نام «تمرکز نظارتی» ارائه شده است ،یاد
گرفتم .این نظریه بین دو جهتگیری ارتقا و پیشگیری تمایز
قائل میشود .تمرکز ارتقا در مورد سود و منفعت بحث
میکند و بر امیدها ،دستاوردها و نیازمندیهای پیشرفت
تاکید دارد ،در حالی که تمرکز پیشگیری پیرامون مبحث
ضرر و زیان مطرح شده و بر الزامات امنیت ،مسئولیتپذیری
و حاشیه اطمینان تاکید میکند .تمرکز پیشگیری صرفا
برای حفظ وضعیت موجود است و تمرکز ارتقا به اینکه تا
چه حد میتوانیم پیشرفت کنیم ،کمک میکند .زمانی که
این مفاهیم را مطالعه میکردم متوجه شدم که مفهوم ارتقا
مرتبط با سواالتی بود که از همکارم پرسیده میشد و مفهوم
پیشگیری شبیه به سواالتی بود که من باید جواب میدادم.
به عنوان یک محقق کارآفرینی ،شروع به تحقیق در زمینه
تامین مالی استارتآپها کردم و فهمیدم شکاف عظیمی بین
میزان بودجهای که زنان و مردان جذب میکنند ،وجود دارد.
اگرچه زنان  38درصد از شرکتهای امریکایی را از آن خود
کردهاند اما سهمشان از سرمایه سرمایهگذاران تنها دو درصد
است .با خودم فکر کردم چه اتفاقی میافتاد اگر این شکاف
بودجه ناشی از تفاوتهای اساسی کسبوکارهایی که توسط
مردان و زنان راهاندازی میشود وجود نداشت؟ آیا جذب
سرمایه کمتری که زنان نسبت به مردان دریافت میکنند،
به دلیل سواالتی است که از آنها پرسیده میشود؟ هنگامی
که بحث سرمایهگذاری مالی پیش میآید ،کارآفرینان باید
سرمایهگذاران را با ارائه درست تواناییهایشان در راه اندازی
دانشبنیان

استارتآپ متقاعد کنند و نشان دهند که پول سرمایهگذار
از بین نمیرود .بنابراین اگر زنان هنگام صحبت کردن با
سرمایهگذار به جای اینکه درگیر مباحث ارتقاء باشند،
از مباحث پیشگیرانه صحبت کنند ،کامال منطقی است
که سرمایه کمتری جذب کنند .من فرصتی داشتم برای
تست این فرضیه و جامعه آماری پیش رویم شرکتهایی
در نیویورک با کیفیت و نیازهای مالی مشابه بودند که طی
سالیان زیادی رقابت مالی داشتند .نتیجه این تست (با در
نظر گرفتن قابل مقایسه بودن شرکتها) نشان داد که
استارتآپهایی که مردها راهاندازی میکنند ،پنج برابر بیشتر
از آنهایی که از سوی زنان راهبری میشوند ،جذب سرمایه
کردهاند .این نتیجه باعث شد بهشدت به موضوع اختالفات
جنسیتی در این زمینه کنجکاو شوم .مدتی طول کشید اما
تمام ویدئوهای مربوط به جلسات برگزار شده و صحبتهای
طرفین ماجرا را بازنگری کردم .سوالهایی که در دو زمینه
ارتقا و پیشگیری مطرح میشد ،مشخص کردم .سوالهایی
مثل «قصد دارید چه تعداد مشتری تازه در این سال جذب
کنید؟» یا «برنامهتان برای حفظ مشتریان قدیمی چیست؟»
همزمان با این کار ،اطالعات مربوط به پیشینه استارتآپها
و کارآفرینهایی که بر عایدیهاشان تاثیرگذار بودند نیز
جمعآوری کردم .اطالعاتی مثل مدت زمانی که استارتآپ
به وجود آمده ،تجربههای پیشین کارآفرینها ،کیفیت و
نیازهای کارآفرینها که همگی در تحلیلهایم استفاده
شدند .اولین چیزی که پیدا کردم این بود که هیچ تفاوتی
بین کارآفرینان در ارائه و توضیحات مربوط به شرکتهایشان
وجود ندارد .به عبارت دیگر کارآفرینان زن و مرد به اندازه
یکسان از ارتقا و پیشگیری در صحبتهایشان استفاده
میکنند .بنابراین دلیل بروز این اتفاق از سمت کارآفرین
رد شد و به سمت سرمایهگذاران رفتم .نتیجه مطالعات و
تحلیلهای زیادی که تقریبا از دو هزار سوال پرسیده شده
و جوابهایشان دریافت کردم ،حاکی از این واقعیت بود که
از کارآفرینان مرد سواالت در زمینه ارتقا و از کارآفرینان زن
سواالت پیشگیرانه پرسیده شده بود .به طور دقیقتر 67
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ی است که اگر از شما سوالی
شدهاند .توضیحات فوق بدان معن 
درباره دفاع از سهم بازار خود در شروع استارتآپ پرسیده
میشود ،بهتر است پاسخی بدهید که محتوای آن در مورد
اندازه و پتانسیل رشد کلی کارتان باشد نه صرفا برنامهریزی
برای محافظت از آنچ ه که وجود دارد .اگر از من این سوال
پرسیده شود ،میتوانم بگویم« :ما در بازاری بزرگ که بهسرعت
رشد میکند حضور داریم و باید افراد جدید جذب کنیم .ما
با استفاده از داراییهای منحصربهفردی که داریم میخواهیم
سهم بیشتری در این بازار داشته باشیم و شروع به فعالیت
کنیم ».بعد از هم ه این تجزیه و تحلیل ،نتایج تحقیقاتم را
به طور عملی و در دنیای واقعی پیادهسازی کردم تا ارتباط
بین تمرکز منظم و میزان سرمایهگذاری را به دست بیاورم .به
شرکتکنندگان در این پیادهسازی چهار فایل شش دقیقهای
صوتی که حاوی  10سوال حول مسائل پیشگیرانه و ارتقای
سرمایه بود دادم و از آنها خواستم که پس از گوش دادن به
این فایلها به هر کدام از کسبوکارها مقداری بودجه اختصاص
بدهند .نتایج حاصل از این آزمایش آنچه را تا پیش از این به
دست آورده بودم ثابت کردند .سناریوهایی که در آنها ارتقا و
سوددهی سرمایه مورد بحث بود ،دو برابر بیشتر از سناریوهای
پیشگیرانه سرمایه جذب کردند .نقطه امیدوارکننده این واقعیت
بود که آن کارآفرینانی که با سواالت پیشگیرانه مواجه شده
بودند و در حین پاسخ دادن به سوال به سمت مسائل ارتقای
سیستم تغییر جهت داده بودند ،به طور قابل توجهی موفق شده
بودند سرمایهگذاران را مجاب به تامین مالی کنند.
بنابراین به کارآفرینان زن میگویم که برای موفق شدن در این
زمینه کافی است چند گام ساده بردارند .اول اینکه تشخیص
دهید سواالتی که از شما پرسیده میشود از چه نوعی است؟
پیشگیرانه هستند یا در زمینه ارتقا و بهبود وضع موجودند؟
اگر سواالت پیشگیرانه بودند ،کافی است شرایط را طوری
پیش ببرید که در نهایت پاسخی که به سوال میدهید به طور
ضمنی مفهوم ارتقا را القا کند و آن تاثیری را بر سرمایهگذار
داشته باشد که پاسخ به سوال ارتقایی خواهد داشت .واقعیت
تاسفآور این است که هر دو قشر مردان و زنان در معرض ابتال
به تعصبات جنسیتی قرار دارند .در معاشرت با سرمایهگذاران
بهوضوح رفتار ناعادالنه نسبت به زنان دیده میشود .در اینجا
به سرمایهگذاران پیشنهاد میکنم که کیفیت تصمیمگیری
خود را بهبود ببخشید .به طور دقیق به پتانسیلهای موجود
برای شروع یک استارتآپ دقت کنید و جنبههای سود و زیان
آن را بررسی کنید تا مسیری که در آن بهینهترین حالت اتفاق
میافتد و بازگشت سرمایهتان به حداکثر مقدار ممکن نزدیک
میشود ،برایتان روشن شود.
امروز میخواهم به آن دختری که کنار استخر در حال راه رفتن
است هشدار بدهم که چیزی زیر سطح است .ما با هم و به
کمک یکدیگر این قدرت را داریم که این چرخه تعصب ضمنی
جنسیتی موجود در شروع استارتآپها را بشکنیم .بیایید به
هم کمک کنیم تا ایدهها و نوآوریهای نوظهور بدون در نظر
گرفتن اینکه آیا آنها از سوی مردان یا زنان هدایت میشوند،
شکوفا شوند و فرصتی برای رشد و پیشرفت فراهم کنیم.

درصد سواالتی که از مردها پرسیده شده بود ،تمرکز بر ارتقا
داشت و  66درصد سوالهایی که از زنها پرسیده بودند بر
مسائل پیشگیری تمرکز داشت .بنابراین نتیجه کلی نشان از
تعصب جنسیتی داشت که بهوضوح دیده میشد.
حال این سوال پیش میآید که تاثیر این امر چه پیامدهایی
در تاخیر شروع یک کسبوکار دارد .تحقیقاتم نشان میدهند
که این مهم تاثیر بسزایی در روند کلی کار دارد .تمرکز حاکم
بر سواالت سرمایهگذاران نهتنها پیشبینی میکند که رقابت
در شروع کار چطور شکل بگیرد ،بلکه بر میزان سرمایهگذاری
روی یک کسبوکار نیز اثر میگذارد .کارآفرینانی که از آنها
در مورد ارتقای سرمایه سوال میشود نسبت به آنهایی که
با سواالت پیشگیرانه مواجه میشوند ،هفت برابر بیشتر شانس
جذب سرمایه دارند .من تحقیقاتم را در این نقطه تمام نکردم.
بعد از این سراغ تجزیه و تحلیل پاسخهای کارآفرینان به این
نوع سواالت رفتم و متوجه شدم که آنها وقتی سواالتی حول
ارتقای فعالیت دریافت میکنند ،جوابهایی میدهند که
سبب ایجاد انگیزه میشود و در مقابل سواالت پیشگیرانه،
جوابهایی میدهند که بر راهکارهای جلوگیری از ضرر و زیان
و حذف وضع موجود تمرکز دارند .بنابراین کارآفرینان مرد
وارد حوزه سودآوری و ارتقا و تاثیر انگیزشی موضوع میشوند
و در مقابل کارآفرینان زن درگیر مسائل ناخوشایند و تالش
برای حفظ شرایط موجود ،جلوگیری از ضرردهی سیستم و
اتالف سرمایه .تا اینجا کامال تفاوت محسوس این دو مسئله
و نتایج ناشی از آنها کامال روشن شد .اینگونه پرسش و
پاسخها که در جلسات بین کارآفرینان و سرمایهگذاران رد و
بدل میشود ،چرخهای صرفا بر اساس جانبداری جنسیتی به
وجود آورده و فرصتها به طور ناعادالنه تقسیم میشوند .این
موضوع ناراحتکننده است؛ نه؟
خوشبختانه یک نقطه امیدوارکننده در تحقیقات من وجود
دارد .کارآفرینانی که توانستهاند در مواجهه با سواالت پیشگیرانه
روی پاسخهایی که به طور ضمنی مفهوم ارتقا را ارائه میداد
تمرکز کنند 14 ،برابر بیشتر از افرادی که به پرسشهای
پیشگیرانه پاسخهای پیشگیرانه دادهاند موفق به جذب سرمایه
دانشبنیان
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در�ره کتاب مذاکره ب� اشیا و
ب
نظریهای که ب�ب جدیدی را
در فلسفه عمل ب�ز کرده است

مواجههای تازه با دنیا
نیلوفر منزوی

همانطــور کــه در دورهای ایــده مرکزیــت زمیــن در
جهــان بــه مــا احســاس غــرور مــیداد و حاضــر بــه
پذیرفتــن کــره محبوبمــان بــه عنــوان بخــش کوچکــی از
جهانــی بزرگتــر نبودیــم ،امــروزه روی ایــده مرکزیــت
انســان ســفت و ســخت ایســتادهایم و ســایر موجــودات و
اشــیا را بــه دیــده تحقیــر مینگریــم و آنهــا را مصنــوع و
ملعبــه خــود میدانیــم .حــال فــرض کنیــد کســی پیــدا
شــود کــه ایــن ایــده را زیــر ســوال ببــرد و بــه مــا بگویــد
اشــیا ملعبــه انســانها نیســتند و هیــچ کنشــی بــدون
آنهــا صــورت نمیگیــرد؛ فــرض کنیــد بگویــد انســانها
و غیرانســانها همگــی کنشــگرانی هســتند کــه در
شــبکهای بــا هــم در تعاملنــد و نمیتــوان هیچکــدام
از ایــن کنشــگران را از دیگــری مهمتــر دانســت ،زیــرا
غیبــت هرکــدام میتوانــد مانــع از انجــام کنــش شــود.
پیچیــده شــد؟ راســتش ماجــرا واقعــا پیچیــده اســت.
شــخصی هــم کــه در چشــم انســانها نــگاه میکنــد
و ایــن جمــات ســختهضم را بــه آنهــا میگویــد،
برونــو التــور اســت کــه بــا نظریــه کنشــگر  -شــبکه خــود،
بــاب جدیــدی را در فلســفه علــم بــاز کــرده اســت .بــرای
آنکــه بخواهیــد بــا تمــام نظریــات التــور در ایــن حــوزه
آشــنا شــوید ،الزم اســت چندیــن کتــاب و مقالــه را از
ایــن فیلســوف مطالعــه کنیــد کــه از قضــا چندتاییشــان
ترجمــه فارســی هــم ندارنــد .بــه همیــن دلیــل رحمــان
شــریفزاده کــه مطالعــه کاملــی روی ایــن نظریــه نوظهــور
داشــته ،در کتــاب «مذاکــره بــا اشــیا» تمــام آرا و نظــرات
التــور را بــرای مخاطــب تبییــن میکنــد و بــه صورتــی
کامــا طبقهبنــدی شــده و بــا زبانــی روان بــه شــرح
نظریــه کنشــگر  -شــبکه میپــردازد .او معتقــد اســت هــر
چنــد ایــن نظریــه قدمــت چندانــی نــدارد ولــی آینــده
روشــنی را در پیــش خواهــد داشــت.
ایــن کتــاب در شــش فصــل کــه زیرمجموعههــای
فراوانــی دارد در تــاش اســت بــه تبییــن ایــن نظریــه
علمــی  -فلســفی بپــردازد .یقینــا جمــع کــردن تمــام
مباحثــی کــه بــه ایــن حــوزه مربــوط میشــود ،در یــک
کتــاب کــه بــه  400صفحــه هــم نمیرســد ،کار ســختی
دانشبنیان
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اســت .نویســنده در بخــش مقدمــه دربــاره اینکــه ایــن
کتــاب چــه ماهیتــی دارد و قــرار اســت مخاطــب را بــا
چــه مســئلهای مواجــه کنــد ،میگویــد« :ایــن کتــاب
جســتاری اســت در حــوزه هستیشناســی و نیــز فلســفه
علــم و فنــاوری؛ زیــرا هــر بحثــی در فلســفه علــم و
فنــاوری ،هستیشناســی خــاص خــود را دارد و بــر آن
مبتنــی اســت .وقتــی شــما هستیشناســی را دســتکاری
کنیــد ،علمشناســی و تکنیکشناســی شــما هــم تغییــر
میکنــد و بــه همیــن شــکل نمیتوانیــد فلســفه
علــم و فنــاوری خــود را تغییــر دهیــد ،مگــر اینکــه
هستیشناســی خــود را تعدیــل کنیــد .برونــو التــور
در مقــام یکــی از مهمتریــن چهرههــای فلســفه علــم و
فنــاوری معاصــر ،بــه همــراه چنــد متفکــر دیگــر در مقابــل
کســانی چــون دیویــد بلــور ،بــری بارنــز و هــری کالینــز،
جریــان جدیــدی را در حــوزه مطالعــات علــم و فنــاوری
شــکل داده اســت .ایــن جریــان بــر هستیشناســی
جالبــی مبتنــی اســت کــه بــا عنــوان «نظریــه کنشــگر
 شــبکه» شــناخته میشــود .نظریــه کنشــگر  -شــبکه،دیــدگاه التــور را در مقابــل دو جریــان در مطالعــات علــم
و فنــاوری قــرار میدهــد :برســاختگرایان اجتماعــی و
همچنیــن واقعگرایــی متعــادل .التــور مرزهــای معمــول
میــان واقعگرایــی /برســاختگرایی و واقعگرایــی/
نســبیگرایی را در هــم میریــزد و بــا تلفیــق و آمیــزش
ایــن دو قطــب بهظاهــر ناســازگار ،مســیر جدیــدی را
پیــش میگیــرد .هــدف و کار مــا در ایــن کتــاب بازســازی
هستیشناســی و روششناســی نظریــه کنشــگر شــبکه،
کاربســت آن در علــم و فنــاوری توســط کســانی چــون
التــور و پاســخ بــه مهمتریــن مســئلهها و نقدهــای
مطرحشــده علیــه آن اســت».
جالــب اســت بدانیــد کــه برونــو التــور کــه فیلســوف و
مردمشــناس علــم اســت ،بــرای فعالیتهــای پژوهشــی
و علمــی خــود موفــق بــه دریافــت جایزههــای متعــددی
شــده اســت؛ از جملــه جایــزه هلبــرگ بــرای بازتعبیــری
کــه از نســبت مدرنیســم و پیشامدرنیســم و دوگانگیهــای
انســان و غیرانســان ،طبیعــت و جامعــه بــه دســت
میدهــد .جایــزهای کــه از آن ســخن بــه میــان آمــد،
نزدیکتریــن جایــزه بــه جایــزه نوبــل در حــوزه علــوم
انســانی اســت .شــریفزاده دربــاره جایــگاه ایــن نظریــه
در میــان نظریاتــی کــه بــه حــوزه فلســفه علــم مربــوط
میشــوند ،گفتــه اســت« :نظریــه کنشــگر  -شــبکه یکی از
مهمتریــن و محبوبتریــن جریانهــا در مطالعــات علــم
و فنــاوری اســت ،همچنیــن ایــن نظریــه جریانهایــی را
در جامعهشناســی ،مطالعــات دیــن و هنــر ایجــاده کــرده
و نیــز بحثهــای جــذاب و جدیدتــری را چــون اخــاق
تکنولــوژی و اخــاق زیســتمحیطی شــکل داده اســت.
بــا ایــن حــال منتقدانــی هــم در مطالعــات علــم و فنــاوری
و هــم خــارج از آن دارد .در کل میتوانــم بگویــم کــه
نظریــه کنشــگر  -شــبکه دیــدگاه آینــدهداری اســت و در
دانشبنیان

آینــده بیشــتر در مــورد آن خواهیــم شــنید».
التــور عــاوه بــر اینکــه بــه مفاهیــم ســوژه ،ابــژه و
جامعــه کــه در اذهــان مــا حــک شــدهاند ،منتقــد
اســت ،مفاهیمــی چــون مــدرن و پســتمدرن را نیــز
رد میکنــد ،چــون دیــدگاه فالســفه نســبت بــه زمــان
کــه آن را خطــی و غیرقابــل بازگشــت میداننــد ،قبــول
نــدارد .در کتــاب آمــده اســت« :بــرای نظریــه کنشــگر -
شــبکه زمــان خطــی و برگش ـتناپذیر نیســت .در اینجــا
ایــن کنشــگران هســتند کــه زمــان را برگش ـتناپذیر یــا
برگشــتپذیر میکننــد ،نــه اینکــه زمــان بــه خــودی
خــود برگشــتناپذیر باشــد و بــه شــکل مســتقلی بــر
کنشــگران اثــر بگــذارد .همچنیــن بســته بــه تغییــر و
تبدیلهــای ناشــی از پیونــد میــان کنشــگران ،زمــان
فشــرده یــا غیرفشــرده میشــود ،یعنــی ســرعت
میگیــرد یــا کنــد میشــود ».توضیــح مفهــوم زمــان
یکــی از پرچالشتریــن بخشهــا در فیزیــک از گذشــته تــا
امــروز بــوده اســت .آیــا ایــن نقطهنظــر التــور بــه نظریــه
نســبیت اینشــتین نیــز نیمنگاهــی دارد؟ اصــا زمانــی
کــه التــور از آن صحبــت میکنــد بــه چــه معناســت؟
ایــن نویســنده در توضیــح ایــن مفهــوم گفتــه اســت:
«التــور نــه خــود را پســتمدرن میدانــد نــه مــدرن .او
در کتــاب «مــا هرگــز مــدرن نبودهایــم» آنهــا را دارای
اساســنامه مشــترکی میدانــد .مشــکل اصلــی التــور
بــا مدرنتیــه و همچنیــن تاحــدی بــا پســتمدرنتیه،
تفکیکهــا و شــکافهایی اســت کــه وی برنمیتابــد؛
شــکافهایی کــه یــک طــرف آنهــا امــری انســانی،
اجتماعــی ،زبانــی ،روایــی و ...اســت و طــرف دیگــر
واقعیــت ،طبیعــت و در کل امــور آبجکتیــو و غیرانســانی.
بــه نظــر وی ایــن شــکافها هیــچگاه وجــود نداشــتهاند
و بــه ایــن معنــا مــا هرگــز مــدرن نبودهایــم .آنچــه وجــود
دارد شــبکهای بـیدرز از کنشــگران انســانی و غیرانســانی
اســت و هیــچگاه نمیتــوان ایــن شــبکه درهمتنیــده
را بــه حوزههــای مقابــل و متضــاد فروکاســت .مشــکل
دیگــر التــور بــا مدرنهــا ،چنانکــه بهدرســتی اشــاره
کردیــد ،ایــن اســت کــه بــه نظــر وی آنهــا زمــان را
خطــی ،واحــد و برگشــتناپذیر میداننــد .او ایــن
زمــان را برســاخته و جعــل مدرنهــا میدانــد .در
نظــر وی نمیتــوان از یــک زمــان واحــد بــرای همــه
کنشــگران ســخن گفــت؛ کنشــگران بســته بــه ماهیــت
شبکهایشــان بــه زمانهــای گوناگونــی تعلــق دارنــد.
مثــا او چکشــی را مثــال میزنــد کــه دســتهاش مثــا
از فــان درخــت ،کلــه آن از آهــن فــان معــدن و...
ت خــود را دارنــد ،ســاخته شــده
کــه هــر کــدام قدمــ 
اســت .بــه ایــن معنــی ایــن چکــش چندزمانــه اســت.
از ایــن گذشــته زمــان ،مســتقل از تغییراتــی کــه یــک
کنشــگر در نتیجــه پیوندهــا و گســیختنهای مــداوم
بــا دیگــر کنشــگران دارد ،وجــود نــدارد .بــه ایــن معنــا
زمــان بــرای هــر کســی امــری تکیــن و منحصــر بــه فــرد
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اســت و چیــزی اســت کــه در عمــل ســاخته میشــود.
زمــان التــور از ایــن جهــت کــه مطلــق نیســت بــا فیزیــک
نســبیت شــباهت دارد .در فیزیــک نســبیت ،برخــاف
نیوتــن ،بســته بــه چهارچوبهــای مرجــع زمانهــا
متفــاوت از هــم خواهنــد بــود .بــا ایــن حــال در نظــر التور
زمــان تابعــی از تغییــرات شــبکهای اســت ،در حالــی کــه
در فیزیــک نســبیت زمــان تابعــی از ســرعت چهارچــوب
مرجــع اســت .همچنیــن در نســبیت گرچــه زمــان نســبی
اســت امــا ظاهــرا بــرای هــر چهارچــوب مرجــع عینیــت
دارد بــه ایــن معنــی کــه غیــر از ســرعت وابســته بــه
احــواالت شــخص ،شــبکه و تغییــرات آن نیســت .ایــن مــا
را بــه یــاد مناظــره مشــهور انیشــتین و برگســون در ســال
 1922میانــدازد .برگســون زمــان را دیرنــد یــا اســتمرار
( )durationمیدانســت کــه تجربــه زیســته یــک فــرد
اســت ،انیشــتین ایــن نــوع زمــان را امــری روانشــناختی
و ذهنــی خطــاب میکــرد و در مقابــل از عینیــت زمــان
دفــاع میکــرد .البتــه برگســون هــم قبــول داشــت کــه
مــا بــه یــک زمــان مشــترک قــراردادی (زمانــی کــه بــا
ســاعت اندازهگیــری میشــود) نیــاز داریــم امــا ایــن
فقــط یــک قــرارداد اســت و سرشــت و حقیقــت زمــان
را آشــکار نمیکنــد .مــا حــرکات پیوســته زمیــن را بــه
دانشبنیان

عنــوان معیــاری قــراردادی برمیگزینیــم .ایــن زمــان
قــراردادی در عمــل بــرای کنشــگران انضمامــی ممکــن
اســت حتــی اهمیــت خــود را از دســت بدهــد؛ کســی کــه
مثــا در کارش ورشکســته شــده و میگویــد «ده ســال
بــه عقــب برگشــتهام» ،او بــه بــر اســاس زمــان تقویمــی به
عقــب برنگشــته ،بلکــه بــر اســاس میــزان تغییراتــی کــه
در شــبکهاش رخ داده بــه عقــب برگشــته اســت».
شــریفزاده در کتابــی کــه اتفاقــا بــه زبانــی ســاده و روان
آن را نگاشــته اســت ،بــر ایــن مســئله تاکیــد دارد کــه
زمــان خوانــدن ایــن کتــاب بایــد پیشفرضهایــی را کــه
دربــاره جامعــه و محیــط اطرافمــان داریــم ،دور بریزیــم
تــا بتوانیــم نظریــات التــور را درک کنیــم .ماننــد زمانــی
کــه در قصــه یــا فیلــم بــا درختــی مواجــه میشــویم کــه
ســخن میگویــد .ســخن گفتــن درخــت در قالــب کتــاب
یــا فیلــم بــرای مــا پذیرفتــه شــده اســت .بنابرایــن بــرای
درک ایــن نظریــه الزم اســت ذهــن خــود را منعطــف
کنیــم.
اگــر میخواهیــد دریچــه جدیــدی از دنیــای فلســفه علــم
بــه رویتــان گشــوده شــود ،خوانــدن کتــاب «مذاکــره بــا
اشــیا» کــه نشــر نــی آن را منتشــر کــرده اســت ،یکــی از
بهتریــن پیشنهادهاســت.
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در�ره کتاب انسان ب�نقص
ب

انسان بینقص ناقص است!
مرضیه اسدی
نسخه اصلی کتاب «انسان بینقص» با عنوان فرعی «اخالق
در عصر مهندسی ژنتیک» اثر مایکل جی .سندل در سال
 2009منتشر شد .سندل فیلسوف سیاسی معاصر امریکایی
و استاد دانشگاه هاروارد است .اکثر افراد او را با درسگفتارهای
«عدالت» میشناسند .این جلسات در هاروارد برگزار میشوند
و البته افراد میتوانند به طور آنالین در کالسها شرکت کنند.
از مهمترین عالیق سندل فلسفه سیاسی ،دانش نظری حقوق
و فلسفه اخالق است .انجمن علوم سیاسی امریکا در سال
 ۲۰۰۸از سندل به خاطر نبوغش در تدریس تقدیر کرد .سندل
سخنرانیهای پرطرفداری را با موضوع «شهروندی نوین» در
شهرهای لندن ،آکسفورد ،نیوکاسل و واشینگتن دی .سی انجام
میدهد.
در ایران ،چاپ اول کتاب انسان بینقص با ترجمه افشین خاکباز
در سال  94از سوی نشر نو روانه بازار شد .چاپ دوم در سال 96
منتشر شد .در ماههای اخیر نیز این کتاب به چاپ سوم رسید.
نویسنده در مقدمه کتاب توضیح میدهد که چطور تصمیم
گرفت به موضوع «مهندسی ژنتیک» بپردازد .او میگوید:
«در اواخر سال  ،2001بعد از دعوت غیرمنتظره به خدمت در
شورای تازهتاسیس اخالق زیستی که به دستور رئیسجمهور
تشکیل شده بود ،به مسئله اخالق و فناوری زیستی عالقهمند
شدم .اگرچه متخصص حرفهای اخالق زیستی نیستم ولی
این چشمانداز که همراه با گروهی از دانشمندان ،فیلسوفان،
متالهان ،فیزیکدانان ،متخصصان حقوق و متخصصان برجسته
سیاست عمومی ،مسیر تفکر خود را از میان بحث و جدلهای
به پا شده بر سر پژوهش سلولهای بنیادی ،تراریختهسازی و
مهندسی ژنتیک بگشایم برایم وسوسهانگیز بود .این بحثها
به نظر من بسیار برانگیزنده و از نظر فکری چنان هیجانانگیز
بود که تصمیم گرفتم برخی از این موضوعات را در تدریس و
نگارش خود به کار ببرم».
نویسنده با روایتی عجیب و غافلگیرکننده مخاطب را متوجه
موضوع اصلی کتاب میکند« :چند سال قبل ،زوجی تصمیم
گرفتند بچهدار شوند و ترجیح میدادند کودکشان ناشنوا باشد.
این دو خود ناشنوا بودند و به این مسئله افتخار میکردند.
شارن دوشینو و کندی مککوالف ،همچون سایر افرادی که
به ناشنوایی میبالند ،ناشنوایی را هویتی فرهنگی میدانستند
نه معلولیتی نیازمند درمان .دوشینو میگفت :ناشنوایی فقط
یک شیوه زندگی است .ما افراد ناشنوا احساس میکنیم
انسان کاملی هستیم و میخواهیم جنبههای شگفتانگیز
و عالی جامعه ناشنوایان (نوعی احساس تعلق و دلبستگی)

را با کودکانمان شریک شویم .واقعا احساس میکنیم که ما
ناشنواها زندگی غنی و سرشاری داریم ».این زوج در نهایت
با خرید اسپرم از اهداکنندهای که تا پنج پشتش ناشنوا بودند،
صاحب فرزندی ناشنوا شدند .سندل این زوج را با زوج ناباروری
مقایسه میکند که برای تهیه تخمک به دنبال اهداکنندهای با
 190سانتیمتر قد ،ورزشکار و بدون مشکالت خانوادگی عمده
میگشتند که نمره آزمون ورودی او به دانشگاه  1400یا بیشتر
باشد .آنها قصد به دنیا آوردن فرزندی قدبلند ،باهوش و دارای
مهارتهای ورزشی باال را داشتند.
آیا هر دو مثال شما را به یک میزان خشمگین میکنند؟
احتماال نه .اما حتی در خواسته زوج دوم نیز چیزی وجود دارد
که آزاردهنده است .سوال این است که آیا حق داریم ناراحت
شویم یا خیر ،و اگر حق داریم بر چه مبنایی؟ در حقیقت سندل
در فصل اول کتاب با عنوان «اخالق بهبود» به این موضوع
میپردازد که اساسا مهندسی ژنتیک در همه ابعاد امری
اخالقی است یا نه؟ او معتقد است پیشرفتهای علم ژنتیک هم
نویدبخش است و هم خطرناک .نویدبخش است چون شاید به
زودی بتوانیم بسیاری از بیماریهای توانفرسا را درمان کنیم
و مانع از بروز آنها شویم .ولی خطرناک نیز هست چون این
دانش ژنتیکی نویافته ممکن است به ما امکان بدهد سرشت
خود را دستکاری کنیم و «خود را از خوب هم بهتر کنیم».
سندل میان مهندسی ژنتیک برای درمان و مهندسی ژنتیک
برای بهبود ویژگیهای جسمی و ذهنی ،از لحاظ اخالقی
تفکیک قائل است؛ هرچند به اعتقاد او مرز میان این دو چندان
روشن نیست.
در ادامه مبحث ،سندل چهار مثال مهندسی زیستی را بررسی
میکند :افزایش قدرت عضالت ،افزایش حافظه ،افزایش قد و
انتخاب جنسیت.
او میگوید در هر کدام از این موارد ،آنچه در ابتدا تالشی
بود برای درمان یک بیماری یا پیشگیری از یک اختالل
ژنتیک ،اکنون به ابزاری برای افزایش تواناییها و برخورداری
مصرفکننده از حق انتخاب تبدیل شده است.
گفته میشود فناوریهای بهبود ،تراریختهسازی و مهندسی
ژنتیک کرامت انسان را تهدید میکنند .سندل با این نظریه
موافق است اما چالشی که با آن روبهرو هستیم این است که این
اقدامات چگونه انسانیت را کاهش میدهند و کدام جنبههای
آزادی یا شکوفایی انسان را تهدید میکنند.
عنوان فصل دوم «ورزشکاران بیونیک» است .بیونیک یا
زیستارشناسی علمی است که با به کارگیری اندامهای
دانشبنیان
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ساختگی با الهام از طبیعت س روکار دارد .یکی از جنبههای
انسانیت توانایی ما در اقدام آزادانه برای خویشتن است .ما در
مورد افکار ،گفتار و اعمالمان مسئولیم و این منجر میشود برای
«موفقیت» (به معنای عام آن) ارزش قائل باشیم اما وقتی
نقش شیوههای بهبود و تقویت افزایش مییابد ،از این احترام
کاسته میشود .سندل میگوید« :ورزشکار بیونیک بههیچوجه
از عاملیت برخوردار نیست و دستاوردهایش به مخترع او تعلق
دارد .بر اساس این دیدگاه ،فناوریهای بهبود با فرسایش
عاملیت انسان ،انسانیت ما را تهدید میکنندو جلوه نهایی
آن که درک کامال مکانیکی از کارهای انسان است با آزادی و
مسئولیت اخالقی انسان منافات دارد ».البته باید این نکته را در
نظر داشت که همه نوآوریها در تمرین و تجهیزات ،بازیهای
ورزشی را خراب نمیکنند .دقیقا سوال همین است که چگونه
میشود بین تغییراتی که بهبود میبخشند و تغییراتی که فاسد
میکنند ،تمایز قائل شد .اعتقاد سندل بر این است که هیچ
اصل سادهای نمیتواند این مسئله را یک بار برای همیشه حل
کند .او در ادامه می گوید« :پاسخ به این پرسش به ماهیت
ورزش مورد نظر و این بستگی دارد که آیا فناوری جدید جلوه
استعدادها و مهارتهایی که بهترین بازیکنان را متمایز میسازد
افزایش میدهند یا اینکه آن را مخدوش میکنند».
فصل سوم با عنوان «کودکان طراحیشده ،والدین طراح» به
اصول اخالقی مربوط به بهرهمندی از استعدادها و مواهب در
پرورش کودکان میپردازد .از لحاظ اخالقی عشق والدین نباید
مشروط به استعدادها و ویژگیهای کودکان باشد .به قول ویلیام
اف .می قرار گرفتن در جایگاه پدر یا مادر «تن به ناخواستهها»
است .این تعبیر میل به سلطه و کنترل را محدود میکند.
البته همانطور که سندل میگوید ،پذیرش کودکان به عنوان
موهبت یا هدیه به معنای انفعال در برابر بیماری یا ناخوشی
نیست .شفا بخشیدن به کودک تواناییهای طبیعی ائو را پایمال
نمیکند ،بلکه زمینه شکوفایی آنها را فراهم میسازد .اما برخی
از متخصصان زیستی از جمله جولیان ساولسکو معتقدند والدین
نهتنها موظفند سالمت فرزندان خود را افزایش دهند ،بلکه «از
نظر اخالقی موظف به اصالح ژنتیک کودکان خود نیز هستند»؛
در اختیار گذاشتن بهترین فرصت برای بهترین زندگی.
سندل در این فصل دیدگاه مدافعان بهسازی ژنتیک و منتقدان
آن را بررسی میکند .و بعد مثالی را درباره والدین عاشق ورزش
مطرح میکند که میخواهند از کودکان خود قهرمان بسازند.
به نظر میرسد هیچ کودکی خود را وقف ورزش نمیکند بلکه
والدین این برنامهریزی را برایش انجام میدهند .برخی والدین
بعدها بابت چنین کاری احساس گناه میکنند ،حتی اگر
فرزندشان در آن رشته ورزشی موفق باشند .با این حال به نظر
میرسد بین بهسازی ژنتیک و سایر شیوههایی که افراد با توسل
به آنها در پی بهبود کودکان برمیآیند ،تفاوتهایی وجود دارد.
دستکاری ژنتیک تهاجمیتر و نادرستتر به نظر میرسد .البته
از نظر اخالقی تفاوت از آنچه احساس میشود ،کمتر است.
«اصالح نژادی کهن و نوین» عنوان فصل چهارم است .اصالح
نژاد جنبشی بسیار بلندپروازانه برای بهبود ترکیب ژنی نژاد
انسان بود .در یال  1910چارلز .بی .داونپورت ،زیستشناس
دانشبنیان

و یکی از مدافعان سرسخت اصالح نژاد ،دفتر سوابق اصالح
نژاد را در بندر کولد اسپرینگ در النگ آیلند افتتاح کرد .به
گفته داونپورت ،هدف از این کار تهیه فهرستی از «نمونههای
فراوان ویژگیهای موروثی نامطلوب پروتوپالسم انسانی است
که در سرتاسر کشور پراکنده است» .جنبش اصالح نژاد
چهرهای خشن داشت .طرفداران اصالح نژاد برای وضع قوانین
جلوگیری از تولیدمثل کسانی که ژنهای نامطلوب داشتند،
راتیزنی میکردند .و در سال  ،1907ایندیانا نخستین قانون
عقیمسازی اجباری بیماران روانی ،زندانیان و گدایان را تصویب
کرد .سالها بعد ،در آلمان ،آدولف هیتلر قانون اصالح نژاد امریکا
را ستود .در نهایت هیتلر برنامه اصالح نژاد را از عقیمسازی فراتر
برد و به قتل و نسلکشی رساند .سندل میگوید« :سایه اصالح
نژاد بر سر بحثهایی که امروزه درباره مهندسی و بهسازی
ژنتیک در جریان است ،سنگینی میکند .منتقدان مهندسی
ژنتیک میگویند که تراریختهسازی انسان ،بهبود و تالش برای
تولید کودکان طراحیشده چیزی جز اصالح نژاد «خصوصی»
یا «بازار آزاد» نیست .مدافعان بهبود در پاسخ میگویند
انتخابهای ژنتیک آزادانه واقعابهنژادی ،دستکم در معنای
تحقیرآمیز کلمه ،نیستند .آنها میگویند که حذف اجبار در
واقع حذف همان عنصری است که سیاستهای اصالح نژاد را
نفرتانگیز میکند».
یورگن هامبرماس ،فیلسوف و نظریهپرداز اجتماعی آلمانی
معاصر ،معتقد است دخالت ژنتیک برای انتخاب یا بهبود
کودکان به این دلیل قابل اعتراض است که اصول لیبرال
خودمختاری و برابری را نقض میکند «چون افرادی که به
صورت ژنتیک برنامهریزی شدهاند نمیتوانند خود را مولف یگانه
کتاب زندگی خویشتن بدانند».
نتیجه نهایی این فصل را میتوان اینطور خالصه کرد :بهسازی
ژنتیک عالوه بر اینکه بر خودمختاری کودک اثرگذار است،
نقش والدین را به عنوان افرادی که عشق بیقید و شرط به
کودک نثار میکنند ،به انحطاط میکشد.
عنوان فصل پنجم «مهارت و استعداد» است .در این قسمت
کتاب سواالت مهمی مطرح میشود .سندل اینگونه بحث را
آغاز میکند« :مشکل اصالح نژاد و مهندسی ژنتیک این نیست
که نمایانگر پیروزی یکسویه اراده بر استعداد ،تسلط بر احترام،
و قالبریزی بر نظارهگری است .ولی میتوانیم بپرسیم که چرا
باید نگران این پیروزی باشیم؟ چرا ناراحتی و آزردگی از بهبود
را به عنوان خرافات کنار نمیگذاریم؟ اگر فناوری زیستی حس
استعداد ما را از میان ببرد چه خواهد شد؟»
سندل ابتدا از دیدگاه دین موضوع را بررسی میکند و بعد
توضیح می دهد که حتی خطرات اخالقی اصالح نژاد را به زبان
غیر دینی هم میشود توصیف کرد .او میگوید« :اگر انقالب
ژنتیک باعث شود که قدر موهبت قدرتها و دستاوردهای
انسان را کمتر بدانیم ،سه ویژگی اصلی چشمانداز اخالقطی ما
را تغییر می دهد :فروتنی ،مسئولیت ،همبستگی ».سندل در
ادامه هر کدام از این سه مفهوم را با مثال در دنیای اجتماعی
روشن میسازد.
به طور خالصه نظرات سندل درباره رابطه مهندسی ژنتیک با
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فروتنی ،مسئولیت و همبستگی چنین است:
 اگر مردم به بهسازی ژنتیک خویشتن عادت کنند ،مبنایاجتماعی فروتنی نیز ناپدید میشود .آگاهی از اینکه استعدادها
و تواناییهای ما کامال ثمره کارهای ما نیستند ما را از اسب غرور
به زیر میکشد.
 یکی از موهبتهای اینکه خود را آفریده طبیعت ،خداوند یابخت و اقبال بدانیم این است که مسئولیت کامل آنچه هستیم
بر دوش ما سنگینی نمیکند .هرچه بیشتر ارباب موهبتهای
ژنتیک خود شویم ،باری که باید برای استعدادها و نحوه عمل
خود بر دوش کشیم سنگینتر میشود.
 فوران احساس مسئولیت برای سرنوشت خود و فرزندانمکانممکن است حس همبستگی ما با کسانی را که از بختی
همچون ما برخوردار نیستند ،کاهش دهد .هرچه نقش خود
اتفاق را در تقدیر و سرنوشت خود بیشتر بدانیم ،برای شریک
شدن در سرنوشت خود با دیگران دلیل بیشتری داریم.
این بخش شاید جنجالبرانگیزترین قسمت کتاب باشد و
دقیقا به این دلیل است که سندل در بخش بعدی به بررسی
اعتراضات احتمالی به استداللش علیه بهسازی میپردازد و به
آنها نیز پاسخ میدهد.
در فصل پایانی سندل به «مسائل اخالقی جنین :بحث
سلولهای بنیادی» میپردازد .در این فصل او سواالتی اساسی
درباره پژوهش سلولهای بنیادی مطرح میکند :یک؛ آیا باید
اجازه پژوهش درباره سلولهای بنیادی جنینی را داد؟ دو؛ آیا
دانشبنیان

باید دولت منابع مالی این پژوهشها را تامین کند؟ سه؛ آیا برای
اینکه پژوهش مجاز باشد و از منابع مالی دولتی برخوردار شود،
مهم است که سلولهای بنیادی از جنینهای موجودی که از
درمانهای ناباروری باقی ماندهاند گرفته شوند یا از جنینهای
تراریختهسازیشده که برای پژوهش تولید میشوند؟
او برای پاسخ به این سواالت مفصال به موضوعات «جنینهای
تراریخته و جنینهای یدکی» و «جایگاه اخالقی جنین»
میپردازد و استدالل خود را در پاسخ به آنها تحلیل میکند.
ش سلولهای بنیادی
در پایان او بهترین رویکرد درباره پژوه 
را مطرح میکند« .به جای ممنوع کردن پژوهش جنینی
سلولهای بنیادی و تراریختهسازی پژوهشی باید اجازه دهیم
با رعایت مقرراتنی که تجسم محدودیتهای اخالقی مناسب
است ،اسرار نخستین تپشهای زندگی انسان راغ آشکار کنند.
چنین مقرراتی باید شامل منع تراریختهسازی تولیدمثلی انسان،
محدودی های معقول برای مدت زمانی که می توان جنین را
در آزمایشگاه رشد داد ،الزامات اخذ مجوز برای درمانگاههای
ناباروری ،محدودیت کاالسازی تخمکها و اسپرمها و بانک
سلولهای بنیادی برای پیشگیری از این باشد که نهادهای
انتفاعی دسترسی به خطوط سلولها بنیادی را به انحصار خود
درآورند».
به اعتقاد سندل ،این رویکرد مانع از استفاده گستاخانه از زندگی
در حال پیدایش انسانی میشود و پیشرفت زیستی پزشکی
موهبتی در خدمت سالمت انسانها خواهد بود.
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در�ره کتاب
ب
مد� یت در فورد
خاطرات ی

روزگار سپریشده
یک مدیر

داوود محبی

دو کتاب «خاطرات مدیریت در فورد» و «خاطرات مدیریت
در کرایسلر» نوشته لی آیاکوکا هستند که در ایران با ترجمه
محمدابراهیم محجوب و از سوی انتشارات لوح فکر وارد بازار
شدهاند .در اینجا به معرفی کتاب خاطرات مدیریت فورد
میپردازیم .چاپ اول این کتاب در بهار  1395منتشر شده
است .سخن گفتن از خودرو به ویژه درباره برندهای معروف
جهان همواره با هیجان آمیخته است .این هیجان زمانی بیشتر
میشود که از ماجراهای پشت پرده آنها نیز باخبر شویم.
کتاب آیاکوکا حاوی خاطراتی است که میتواند برای هر
مدیری جذاب و پندآموز باشد .او در این کتاب از دوران پرفراز
و نشیبش در فورد و مهارت تعامل با رئیسش ،هنری فورد ،و
زیردستانشمیگوید.
سوده حیدرینسب ،مدیرعامل شرکت کرمان تابلو ،درباره
آن نوشته است« :کتابهای مدیریتی سردستی و کممایه
در کشورمان بسیار چاپ میشوند ،اما هنوز جای آموزههای
کاربردی و مدیریتی جدی به طرز محسوسی خالی است و
من تصور میکنم آنچه در این کتاب درباره درک مشکالت
سازماندهی ،تشخیص راه حل ،رهبری تیم مناسب ،ارتباطات،
برنامهریزی و اجرای برنامه میخوانیم تا حد زیادی میتواند در
خدمت پر کردن این خأل قرار گیرد».
آیاکوکا ،مدیرعامل اسبق فورد و کرایسلر ،قهرمان ملی امریکا
و مورد تحسین مردم این کشور است .او در سال  ١٩٩٤یعنی
یک سال پس از بازنشسته شدن از ریاست کرایسلر ،در یک
نظرخواهی از مردم امریکا درباره پنج مدیر مورد تحسین مقام
اول را کسب کرد .در این نظرخواهی بیل گیتس ،مدیرعامل
مایکروسافت ،در جایگاه دوم قرار گرفت .او در مقدمه کتاب
میگوید« :هنگام نوشتن کتاب یک بار دیگر زندگیام را مرور
کردم و ضمن آن در اندیشه جوانانی بودم که هنگام سخنرانی
در دانشگاهها و مدارس مدیریت و بازرگانی با آنها روبرو
میشدم و میشوم .اگر بتوانم تالش و شور و هیجان حاکم
بر صنعت خودروسازی را آنچنان که در صحنه عمل جریان
دارد ،در این کتاب بیان کنم و نشان دهم ارزش حرکت در
چیست ،مزد زحمات فراوانی را که در نوشتن آن کشیدهام،
دریافتشده میانگارم».
آیاکوکا سیوهشت سال از عمر خود را در صنعت خودروسازی
دانشبنیان
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گذرانده است .او موقعیت شغلی بسیار باال و خوبی در شرکت
خودروسازی فورد داشت ،اما اختالف نظرهای او با هنری فورد
که آن زمان مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره این شرکت بود و
همچنین عدم موفقیت چند طرح پیشنهادیاش باعث اخراج
او از فورد شد .مدتی بعد ،شرکت خودروسازی کرایسلر که آن
زمان در آستانه ورشکستگی و تعطیلی بود ،موقعیت شغلی
جذابی به آیاکوکا پیشنهاد داد و او نیز پذیرفت .وام بسیاربزرگی
از دولت گرفت و با کمک این سرمایه ،کرایسلر را از خطر
تعطیلی نجات داد و احیا کرد .بسیاری از ایدهها و طرحهای
آیاکوکا که مدیران فورد آنها را رد کرده بودند ،در کرایسلر
مجال بروز یافتند و این شرکت را نجات دادند.
آیاکوکا میگوید« :هر جا میروم مردم از من میپرسند چطور
اینقدر موفق شدی؟ چرا هنری فورد تو را اخراج کرد؟ چگونه
کرایسلر را از ورشکستگی نجات دادی؟ اما من هیچگاه پاسخ
فوری و درستی برای این پرسشها نداشتهام و لذا عادت
کردهام که بگویم بگذارید کتابم را بنویسم ،آن وقت همه چیز
را میفهمید».
آیاکوکا در بخش اول کتاب از دوران کودکی و نوجوانی خود
میگوید .او به دوران رکود شدید اقتصادی نیمه نخست 1930
میالدی اشاره میکند و میگوید سختیهای آن دوران موجب
شد او به فردی مادی تبدیل شود؛ طوری که سالها بعد یعنی
در پایان دوران دانشسگاه تنها یک فکر در سر داشت :داشتن
درآمد ساالنه ده هزار دالر در بیستوپنج سالگی و بعد از آن
هم میلیونر شدن.
آیاکوکا توضیح میدهد تمرکز در کار و استفاده درست از وقت
کلید کامیابی در هر کاری است .استفاده صحیح از وقت چیزی
نیست که فرد در مدرسه بازرگانی هاروارد بیاموزد .او میگوید
آموزش کالسیک خوب است اما خیلی چیزها را باید در میدان
عمل آموخت .او تحصیلکرده دانشگاه لیهای ،یکی از مؤسسات
آموزشی اقماری شرکت فوالد بتلهم پنسیلوانیاست .درباره
دوران دانشجوییاش میگوید« :در لیهای افزون بر دروس
مهندسی و بازرگانی ،درسهایی در زمینه روانشناسی عمومی
و روانشناسی تخصصی گذراندم .اگر بگویم ارزشمندترین
درسهایی که در دانشگاه گذراندم همین دروس بودهاند ،شاید
گمان کنید شوخی میکنم .در برخورد روزانهام با آدمهای
مختلف ،این درسها خیلی بیشتر از دروس مهندسی به کارم
آمدهاند .محور یکی از این کالسها رفتارشناسی انسان بود...
من آموختم که چگونه خیلی زود اشخاص را از روی رفتارشان
بشناسم .داشتن این مهارت برای مدیر حیاتی است زیرا
مهمترین کار او استخدام است».
او از عالقهاش به شرکت فورد میگوید .از زمان دانشجویی
دوست داشت برای فورد کار کند .دلیلش این بود که خودش
یک دستگاه فورد  60اسب مدل  1938داشت که خیلی هم
قراضه بود .او مینویسد« :به شوخی به دوستانم میگفتم فورد
کسی مثل من را میخواهد .شرکتی که ماشینی به این بدی
میسازد ،حتما به کمک نیاز دارد ».سرانجام او به آرزویش
میرسد و در اوت  1946به عنوان مهندس کارآموز کارش را
در این شرکت آغاز میکند.
دانشبنیان

در فصل دوم کتاب،آیاکوکا از روزهای نخستین کارآموزی
میگوید .او که خودرو را دیوانهوار دوست داشت معتقد اسد در
آن روزها جایی بهتر از کارخانه فورد نبود .جایی که میتوانست
تمام مراحل تولید اتوموبیلهای محبوبش را از نزدیک ببیند.
اما بعد از ن ُه ماه به خودش میگوید مهندسی دیگر چنگی به
دل نمیزند؛ «دلم میخواست در شرکت فورد باشم اما نه در
مهندسی .دوست داشتم وسط گود باشم .یعنی در بازاریابی
یا فروش .شور و هیجان در آن بخش ها بود .من کار کردن
با آدمها را بیشتر از کار کردن با ماشین دوست داشتم ».او
خواستهاش را با سرپرستان مطرح میکند اما به مذاق آنها
خوش نمیآید .اما او باز هم از دست از خواستهاش برنمیدارد.
بعد از پیگیریهای مداوم و شرکت در مصاحبههای مختلف،
سرانجام شغل پشت میزنشینی کماهمیتی در بخش فروش
ناوگانی به او واگذار میشود .او مینویسد« :بعضیها میپندارند
موفقیت در فروشندگی مادرزادی است ،نه آموختنی .من هیچ
استعداد ذاتی در این زمینه نداشتم .بیشتر همکارانم خیلی
راحتتر از من حرفشان را میزدند و خیلی هم اجتماعیتر از
من بودند .در یکی دو سال اول خیلی کتابی و خشک حرف
میزدم اما کمکم تجربه پیدا کردم و کوشیدم آن را به کار
ببندم ...کسب مهارتهای فروشندگی حوصله و تالش الزم
دارد .باید آنها را دوباره و چندباره تمرین کرد تا ملکه بشوند.
جوانهای امروزی دل به این کار نمیدهند ولی وقتی تاجری
موفق میبینند به همه چیز فکر میکنند جز اینکه این بابا در
جوانی چه سختیهایی کشیده و چه اشتباهاتی کرده است»...
آیاکوکا به برخی از ترفندهای فروش و بازاریابی که در این دوره
زمانی از مدیران خود آموخته است ،اشاره میکند .توضیحات
او قطعا میتواند برای افرادی که در این حوزه فعالیت میکنند
مفید باشد.
آیاکوکا تا سالها در بخش فروش فعالیت کرد .فراز و نشیبهای
فراوانی پشت سر گذاشت .در دورهای رتبه کاریاش پایین
آمد و گاهی روند صعودی داشت .اما او در تمام این مراحل
یادگیری اصول کارش را رها نکرد.
فصل چهارم با عنوان «کلید مدیریت» اینطور آغاز میشود:
«در سیوشش سالگی من مدیرکل بزرگترین شاخه شرکتی
شده بودم از نظر بزرگی در جهان دوم بود؛ در صورتی که عمال
برای همه ناشناخته بودم .نیمی از کارکنان اصال نمیدانستند
من کیستم .نیم دیگر هم بلد نبودند نامم را تلفظ کنند!»
آیاکوکا یک مدیر عملگراست .او معتقد است شما اگر
پیشرفتهترین کامپیوترهای دنیا را بیاورید ،باز الزم است در
پایان کار تمام اطالعات و آمار را همراه با برنامه زمانبندیشده
به دست مدیری بدهید و از او بخواهید به آن عمل کند .او تمام
صفات مدیر خوب را در واژه «عمل» خالصه میکند.
او در این بخش راهکارهای مدیریتی بیشماری ارائه میدهد .او
معتقد است« :بزرگترین مشکل در امریکا این است که بیشتر
مدیران بیش از حد الزم اطالعات دارند .کلید کامیابی ،داشتن
اطالعات نیست بلکه داشتن نفرات است .افرادی که شیفته کار
و تالش و پیروزی هستند همیشه در حال جنب و جوشند و
افراد خود را پیوسته به تالش و کوشش ترغیب میکنند».
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اگر شما مدیر یک مجموعه هستید ،به گمانم سادهترین و
در عین حال سختترین راهکاری که آیاکوکا بهتان پیشنهاد
میدهد این است« :اگر میخواهید در برانگیختن کارکنان
خود موفق باشید باید گوش دادن را خیلی خوب فراگیرید.
فرق میان شرکت خوب و شرکت معمولی در همین نکته
است».
در فصل بعدی ،نویسنده به شرح ماجرای تولید ،بازاریابی و
فروش و همچنین استقبال مردم از تولید ابتکاری فورد،یعنی
موستانگ ،میپردازد .موستانگ آنچنان زود گل کرد که حتی
پیش از اولین سالگرد تولیدش ،آیاکوکا ترفیع درجه گرفت و
در ژانویه  ١٩٦٥به عنوان معاون گروه خودرو و وانت انتخاب
شد .در ادامه آیاکوکا فرضیه آلفرد اسلوان را مطرح میکند:
«برای هر کس باید متاعی داشته باشی .برای اینکه آبباریکه
را برقرار کنی همیشه باید برای فقرا اتومبیلی عرضه کنی .باید
به فکر خودروهای کممصرف هم باشی .از کجا معلوم که کارگر
کمدرآمد خریدار اتومبیل ارزان ،پسفردا از کار بیکار نشود.
ظاهرا در امریکا ،حتی در روزهای قحطی ،پولدارها پولدارتر
میشوند .پس باید برای آنها هم چیز چشمگیری در کیسه
داشت».
در فصل بعدی کتاب ،نویسنده با زبانی ساده و روشن ماجرای
صعود برای رسیدن با باالترین مقام در شرکت فورد یعنی
مدیرعاملی را بیان میکند.
آیاکوکا در ادامه از قدرت و چهره واقعی هنری فورد و از
دانشبنیان

زمینههایی که موجب اختالفش با فورد شد ،میگوید و توضیح
توپاشهایش
میدهد چگونه چهره چندگانه هنری و ریخ 
لطمات سنگینی به شرکت فورد وارد کرد.
« از همان سالهای اول من و هنری در مواردی اختالف
نظر داشتیم .برای نمونه پس از جنگ اعراب و اسرائیل در
سال  ١٩٧٣و بحران صادرات نفت خام ،آینده روی شاخ
اتومبیلهای کوچک میچرخید .در همان دوران جنرالموتورز
میلیاردها دالر خرج کوچک کردن سازمان خود میکرد .اما از
نظر هنری فورد ،اتومبیل کوچک یعنی بنبست .تکیهکالمش
هم این بود :ماشین کوچولو ،سود کوچولو ».و بعد توضیح
میدهد که هنری فورد چگونه با استفاده از روشهای مختلف
از جمله تحقیقات پرهزینه ،نقشه کنار گذاشتن او را به اجرا
درمیآورد.
در نهایت آیاکوکا اخراج میشود و این اولین بار است که
آیاکوکا طعم اخراج را میچشد .اما چیزی نمیگذرد که
بدون خشونت از هنری فورد انتقام میگیرد .در فصل بعد
او از ماجرای چگونگی آغاز به کارش در شرکت نیمهجان
خودروسازی کرایسلر و نحوه بیرون کشیدن این شرکت از
حالت اغما در شرایط اقتصادی نابسامان میگوید.
آیاکوکا که سالها به عنوان مدیر ارشد در دو شرکت بزرگ
خودروسازی فورد و کرایسلر فعالیت کرده است ،در سراسر
کتاب تجربههایی را به خواننده انتقال میدهد که به کارگیری
آنها برای کامیابی هر مدیری ضروری است.
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ت
ج�ربیات ج� نا� در چند کتاب

هر چالشی یک
فرصت است

رعنا کریمزاده

دنیای امروز استارتآپها گستردهتر از چیزی است که
تصور میکنیم .دنیای نوین به سبب اقتضائاتی که زندگی
مدرن دارد با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم میکند
که تمرکز روی حل هر کدام از این معضالت میتواند به
خلق یک استارتآپ درآمدزا و موفق منجر شود .چیزی که
در کشورهای پیشرفته در حال وقوع است و ما نیز با تکیه
بر هویت ملی و اسالمی خود میتوانیم با الگوبرداری از آنها
مسیری متناسب با شرایط کشور خودمان را طی کنیم .این
نکتهای است که جوانان خالق کمتر متوجه آن هستند و به
همین دلیل است که بیشتر متوجه الگوبرداری از نمونههای
موفق داخلیاند.
ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی در
همین راستا اقدام به چاپ مجموعه کتابهایی کرده است
که در هر حوزه چالش /فرصتها را معرفی میکند و با
نگاهی آماری به شرکتهای جهانی که این چالشها را
تبدیل به فرصت کردهاند ،در تالش است تا ایدههای نو را
پیش روی عالقهمندان حوزه استارتآپ قرار دهد .مضاف
بر اینها درباره هر کدام از شرکتهای جهانی مختصری
اطالعات در اختیار مخاطب میگذارد و نشان میدهد که
میتوان برای حل معضالت جامعه پیش و بیش از اینکه
از دولت انتظار داشت و از ناکارآمدی نهادها ابراز نارضایتی
بوکار حسابشده ،ضمن رفع مشکل،
کرد ،با یک برنامه کس 
از این چالشها اقدام به درآمدزایی کرد .اتفاقی که امتحانش
را در سایر کشورها پس داده و قابلیت عملیاتی شدن در
کشورمان ایران را نیز دارد.
در بخش مقدمه این کتابها که توسط انتشارات دانشبنیان
فناور منتشر شده ،آمده است« :در دهههای اخیر با توجه به
تحوالت مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فناورانه مانند افزایش
شهرنشینی ،تغییر در الگوی مصرف و میزان مصرفگرایی و
افزایش نفوذ و بهرهگیری از فناوریهای نوین ،زندگی بشر با
چالشها و مسائل جدیدی در سبک زندگی و محیطزیسـت
دانشبنیان
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مواجه شده است .پدیدههایی مانند چاقی و پیری جامعه،
کمبود منابع آبی پایدار ،تغییرات آب و هوایی ،آلودگی هوا،
ایمنی و امنیت غذایی و پسماند در دهههای اخیر به مسائلی
کلیدی برای بشر تبدیل شدهاند که آینده و بقای ما را تحت
تاثیر خود قرار میدهند .با این وجود این چالشها در نـوع
خود پارادایم جدیدی از زندگی را رقم زده است که مملو از
فرصتها و الگوهای نوین کسبوکار است.
با گسترش شرکتهای نوپا (استارتآپها) و اکوسیستمهای
استارتآپی در سالهای اخیر ،عالوه بر توجه به حوزههایی
که بازگشت سریع اقتصادی داشتهاند و با مدلهای
کسبوکار جدید توانستهاند خدمات و ارزشهای جدیدی
را با بهرهوری باالتر و با قیمت پایینتر به مشتریان عرضه
کنند ،روند رو به رشدی از استارتآپهایی دیده میشود
که با تمرکز بر حل مسائل و چالشهای کلیدی زندگی
امروزی ،عالوه بر ارائه راه حلهای خالقانه مبتنی بر
مدلهای کسبوکار جدید ،به حل این مسائل و چالشها
کمکهای بزرگی کردهاند.
با توجه به اینکه در سالهای اخیر یکی از ماموریتها
و جهتگیریهای اصلی ستاد فرهنگسازی اقتصاد
دانشبنیان معاونت علمی کمک به توسعه زیستبوم
شرکتهای نوپا و شرکتهای دانشبنیان بوده است،
شناسایی جهتگیریهای موجود این شرکتها از یکسو
و شناخت موضوعات و چالشهای راهبردی کشور از
دانشبنیان

سوی دیگر میتواند به راهنمایی مسیرهای جدید برای
شکلگیری و رشد اینگونه شرکتها کمک کند .بنابراین،
یکی از رسالتهای معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
هدایت و بازگشایی مسیرهایی جدید برای اکوسیستم
شرکتهای نوپا و دانشبنیان بوده تا هم اثرات اقتصادی و
هم اثرات اجتماعی آنها را به حداکثر برساند.
از اینرو ،طرح آیندهنگاری ملی که دبیرخانه آن در معاونت
علمی و فناوری مستقر است ،تالش داشته است ضمن
بررسی الگوهای نوین کسبوکارهای نوپا در سطح جهانی
و مقایسه آن با رفتارهای شرکتهای نوپای ایرانی ،بر
حوزههای نوینی متمرکز شود که میتوانند بیشترین تاثیرات
اجتماعی را عالوه بر دستاورد اقتصادی داشته باشند .در این
طرح ،با بهرهگیری از رویکرد ترازیابی و شناخت مهمترین
روندهای حاکم بر تحوالت اکوسیستمهای استارتآپی
سعی شده است که مسیرهای جدیدی برای شرکتهای
نوپا و دانشبنیان ایرانی شناسایی و معرفی شوند.
در سالهای اخیر با توسعه اکوسیستم کارآفرینی
شرکتهای نوپا در ایران و افزایش تعداد شرکتهای نوپا
در کشور ،زمینه ایجاد اشتغال و به ظهور رسیدن ایدههای
نوآورانه جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهی فراهم شده
است .هماکنون که این پارادایم جدید خلق ثروت در حال
رشد است و از نوپایی خارج شده ،نیازمند متنوعسازی و
تمرکز بیشتر بر حوزههای جدید است.
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اغلب ایدهها و فعالیتهای اکوسیستم موجود بر روی
فعالیتهای خدماتی مانند فروش ،حملونقل و غذا به صورت
آنالین متمرکز شدهاند و با توجه به موفقیت چند شرکت
در این حوزهها ،اغلب افراد جدیدی که میخواهند به این
حوزه وارد شوند به همین حوزهها وارد میشوند .این موضوع
مطمئنا نرخ شکست را در این حوزهها باال برده و از سوی دیگر
میتواند منجر به سرخوردگی کارآفرینان از یکسو و همچنین
کاهش اثرات اقتصادی و ایجاد اشتغال در اکوسیستم شود.
هدایت کارآفرینان و بهویژه سرمایهگذاران جدیدی که به
اکوسیستم وارد میشوند ،به سمت حوزههای کمتر مورد توجه
و با پتانسیل باال و اثرات اجتماعی و اقتصادی و ملی باال در
شرایط کنونی هم به بقای اکوسیستم کمک خواهد کرد و
هم اثرات آن را افزایش خواهد داد .با توجه به چالشهای
روزافزون کشور در عرصههایی مانند کشاورزی ،سبک زندگی
شهرنشینی ،مسائل اجتماعی ،محیط زیست ،آلودگی و انرژی و
مواردی از این دست ،ورود کارآفرینان و اکوسیستم استارتآپی
به این حوزهها احتماال به علت نبود رقیبهای سنتی میتواند
اثرات بیشتری بر اقتصاد و اشتغال داشته باشد و عالوه بر این
به حل مسائل و مشکالت اجتماعی و ملی نیز کمک کند».
این کتابها تاکنون در دوازده عنوان و توسط مرکز
انتشارات دانشبنیان فناور منتشر شدهاند که عناوین
آنها عبارتند از« :بررسی تجربيات جهانی شرکتهاي
استارتآپ در حوزه مدیریت پسماند»« ،بررسی تجربيات
دانشبنیان

جهانی شرکتهاي استارتآپ در حوزه کشاورزي»،
«بررسی تجربيات جهانی شرکتهاي استارتآپ در حوزه
مدیریت آب و خشکسالی»« ،بررسی تجربيات جهانی
شرکتهاي استارتآپ در حوزه مدیریت آلودگی هوا»،
«بررسی تجربيات جهانی شرکتهاي استارتآپ در حوزه
ورزش و سالمت جسمانی»« ،بررسی تجربيات جهانی
شرکتهاي استارتآپ در حوزه سالمت دیجيتال»،
«بررسی تجربيات جهانی شرکتهاي استارتآپ در حوزه
نوآوري اجتماعی»« ،بررسی تجربيات جهانی شرکتهاي
استارتآپ در حوزه انرژي»« ،بررسی تجربيات جهانی
شرکتهاي استارتآپ در حوزه گردشگري با استفاده
از صنایع خالق» و «بررسی تجربيات جهانی شرکتهاي
استارتآپ در حوزه بيمه».
هر کدام از این کتابها شامل بخشهای مختلفی هستند
و تعداد صفحات آنها از  90صفحه تا  150صفحه متغیر
است اما نکته مشترک در آنها همانطور که پیشتر نیز
اشاره شد ،ارجاعاتی به تجربیات جهانی برای باز کردن ذهن
مخاطب ایرانی است که میتوان چالشهای پیش روی
جامعه را به فرصتی اشتغالزا و سودآور تبدیل کرد .الزم به
ذکر است که نسخه پیدیاف این کتابها در سایت معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دارد و عالقهمندان
میتوانند به صورت رایگان از اطالعات مندرج در این
کتابها بهره ببرند.
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صا�ی و
گفتوگو ب� حممد ب
ت
بیدخ� ،بنیانگذاران
ام�
ی
استارتآپ ت� ج�یک

ما باید لکوموتیو
جامعه باشیم

معصومه خضری

فضای استارتآپی در ایران روزبهروز در حال گسترش
است و افراد با ایدههای نو به میدان میآیند و در بازار
کار خود را محک میزنند .فضایی پویا و امیدوارکننده که
خبر از روزهای خوب پیش رو میدهد .یکی از نیازهایی
که در این فضا شناسایی شده ،نیاز افراد به ترجمه متون
به زبانهای مختلف است .در این میان سهولت دسترسی،
کیفیت و قیمت نیز نقشی اساسی ایفا میکنند .استارتآپ
ترجمیک با تکیه بر همین نیاز توانسته مسیر رشد خود
را بهسرعت طی کند و به مرجعی قابل اعتماد تبدیل
شود .محمد صابری و امیر بیدختی که بنیانگذاران
سایت ترجمیک هستند ،از روزهایی که بر آنها گذشته،
خوشیها و مصائب کار استارتآپ و نیازهایی که میتواند
راه را برای پیشرفت آنها هموار کند ،میگویند.

خالصهای از مراحل به وجود آمدن استارتآپ
ترجمیک میگویید؟ ایده شکلگیری آن از کجا آمد؟
صابری :ما از سال  95شروع به کار کردیم و اولین سفارش ترجمه
را آذر  95گرفتیم .تا قبل از این ایدههای مختلفی در ذهنمان
پرورش میدادیم و تحقیقات میدانی و امکانسنجیهای الزم را
برای هر کدام پیادهسازی میکردی م تا نهایتا به نقطهای رسیدیم
ش رو همین ترجیک بود .قبل از راهاندازی
که بهترین انتخاب پی 
ترجمیک ،من و آقای بیدختی با هم همکار بودیم و باب آشنایی
ما از آنجا شکل گرفته بود و بعد رفتهرفته تعاملمان بیشتر شد
بیدختی :من دانشجوی دانشگاه شریف بودم .عالوه بر برق صنایع
هم خواندهام .فضای محیط این رشته بهشدت به سمت کارآفرینی
و راهاندازی استارتآپ منعطف بود و ناخودآگاه ذهنمان به این
زمینه گرایش پیدا میکرد .تا قبل از اینکه ترجمیک راهاندازی
شود ،پنج بار تالش کرده بودم تا استارتآپهای دیگری
راهاندازی کنم که هرکدام به دالیلی پیش نرفت تا اینکه با
آقای صابری آشنا شدم و فهمیدم دغدغههای مشترکی داریم
و با توجه به تواناییهای منحصربهفردی که هر کداممان داریم،
امکان همکاری در این زمینه کامال برقرار است.
فعالیت ترجمیک در چه حوزهای است و با چه
دانشبنیان
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سازوکاری فعالیت میکند؟
صابری :سایت ترجمیک یک محیط تحت وب است که در آن
سفارشهای ترجمه گرفته میشود و بنا به زمینه سفارش،
مترجمان قادر به انتخاب مطلب هستند .بین مشتری و مترجم
لینک ارتباطی برقرار میشود و در حین ترجمه کردن میتوانند
با هم در تماس باشند .در نهایت پس از بارگذاری متن ترجمه
شده به زبان دلخواه ،یکی از اعضای تیم ترجمیک که مسئولیت
نظارت بر ترجمهها را بر عهده دارد ،مطلب را خوانده و اعالم نظر
میکند .اگر ترجمه کیفیت الزم را داشت به مشتری تحویل داده
میشود .تمام این مراحل به صورت غیرحضوری انجام میشود و
ی است.
هر کسی در هر ساعت از شبانهروز قادر به سفارشگذار 
چه مهارتهایی برای راهاندازی کارتان مورد نیاز بود؟
بیدختی :در ایران معنی استارتآپ ،استارتآپ مبتنی بر
وب و موبایل است .تقریبا برای شروع هر نوع استارتآپی سه
مهارت اصلی اولیه مورد نیاز است که عبارتند از برنامهنویسی،
طراحی و گرافیک و نهایتا مهارتهای مدیریتی .ما در دوره
دانشگاه هرکدام از این مهارتها به صورت کار خارج از برنامه
و از طریق خودآموزی و فیلمهایی آموزشی و منابع آنالینی که
در اختیار داشتیم ،کم و بیش کسب کرده بودیم و برای شروع
کار کافی بود .هسته اصلی خود ما دو نفر بودیم و رفتهرفته
با مطالعات و تحقیقاتی که داشتیم در این زمینههایی که
احساس نیاز میکردیم ،قویتر شدیم .نکته اصلی همین بود
که خودمان دست به کار شده بودیم و برونسپاری هیچ نقشی
در کار ما نداشت چرا که عقیده داشتیم بخشهای مختلف
کار نباید معطل و وابسته به افراد دیگری باشد که دغدغهها و
نگرانیهای ما را ندارند .ضمن اینکه در شروع کار باید هزینهها
به حداقل مقدار ممکن میرسید .میدانستیم که در نهایت
نتیجه برونسپاری آن چیزی نمیشد که دلمان میخواست و
هر بار که میخواستیم تغییری به وجود بیاید وقفه در کارمان
میافتاد و باید منتظر بقیه میماندیم و قطعا در درازمدت به
مشکل برمیخوردیم.
خب با این صحبتها معنای کار تیمی چه میشود؟
صابری :خب ما دو نفر یک تیم بودیم .مهارتهای الزم را
داشتیم و برای شروع نمیتوانستیم هزینه اضافی به مجموعه
تحمیل کنیم .ضمن اینکه برای هر مهارتی فیلمها و مطالب
آموزشی زیادی در اینترنت موجود است که میتوانستیم از آنها
استفاده کنیم .دانشگاه شریف دورههای کارآفرینی و مهارتهای
استارتآپها را برگزار میکرد که ما بیشتر برای یادگیری بعضی
مفاهیم استراتژیک و آشنایی با افراد موفق در این زمینه و روشن
شدن مسیری که باید طی کنیم در آنها شرکت میکردیم .ما
االن به مرحلهای رسیدهایم که سیستم رشد کرده و بزرگ شده.
در این نقطه امکان این وجود دارد که آدمهای جدید را وارد
مجموعه کنیم و بخشهای مختلف را به افراد دیگری واگذار
کنیم .اما سرمایه مثبتی که داریم تواناییهای خودمان است.
یعنی اگر فرضا یک برنامهنویس استخدام کنیم خیالمان جمع
است که اگر روزی به هر دلیلی این شخص از مجموعه خارج
شد ،وقفهای در روند کلی کار ایجاد نمیشود و خودمان از عهده
انجام آن کارها برمیآییم .مدیران موفق باید خودشان از فعالیتی
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که افراد سیستمشان انجام میدهند ،آگاه باشند.
در حال حاضر افرادی که با ترجمیک همکاری میکنند
چند نفر هستند؟
صابری :در حال حاضر هفت نفر به صورت حضوری و بالغ بر
 2500نفر مترجم غیرحضوری در مجموعه فعالیت میکنند.
با توجه به اینکه پیش از شروع ترجمیک هم درگیر
کار استارتآپ بودهاید ،مشکالت عمومی استارتآپها
را چه چیزهایی میدانید؟
بیدختی :بزرگترین مشکلی که در یک بازه زمانی خیلی از
استارتآپها را از بین برد ،موضوع تورم بود .در آن زمان ما
شکل گرفته بودیم و کارمان از مراحل اولیه گذشته بود و به
سودآوری رسیده بود ،اما استارتآپهای نوپا در همان ابتدای
کار زمین خوردند .مثال ما تمام تالشمان را میکردیم تا سودمان
را دو برابر کنیم بعد با تورمی که هر روز بیشتر میشد ،ارزش
سودمان صفر میشد انگار هیچ رشدی نکرده بودیم .تورم زیاد
شده بود و هزینههای زندگی هم باال رفته بود و از آن طرف بازار
ترجمه کشش نداشت که ما هزین ه را باال ببریم .این موضوع
برای مترجمان ناخوشایند بود و تمام تالشمان را میکردیم تا
مشکالت اینچنینی را حل کنیم .امروز به نظر این مشکالت
تمام شده و از این مشکل عبور کردهایم.
صابری :به نظر من بزرگترین مشکلی که افراد تازهکار درگیر آن
میشوند ،فضای مسمومی است که در این زمینه شکل گرفته
است .شوآف در این بازار بهشدت زیاد است .بازخوردی که ما از
مخاطبین گرفتیم این بود که میگفتند ترجمیک استارتآپی
است که بیسر و صدا و بدون نمایش و هیاهو کارش را شروع
کرده و موفقیتش را میبینیم .خیلی از افراد هستند که هیچ کار
موثر و عملیاتی نکردهاند و هیچ نقطه رشدی در رزومه کاریشان
نمیبینیم .به جای استفاده از اسم بازاریاب معادل انگلیسیاش
را استفاده میکنند و میگویند من دیجیتال مارکتینگم .یا
میگویند ما کانتنت مارکتینگ هستیم .از اسمهای عجیب و
غریب استفاده میکنند تا شوآف ایجاد کنند و افراد تازهکار را
درگیر حاشیههای اینچنینی کنند .کالسهای متعددی برگزار
میکنند و بدون داشتن حداقل سوادی در این زمینه ،مشغول به
تدریس میشوند و جوانترها را درگیر این فضا میکنند .کسی
که واقعا قصد راهاندازی استارتآپ دارد هیچ دلیلی ندارد که به
سمت این فضای مسموم کشیده شود .در عوض دنبال افرادی
باشند که با هم تیمی تشکیل بدهند و هرکجا هم نیاز به آموزش
داشتند از منابع بینهایتی که وجود دارد استفاده کنند.
ایده اولیه چقدر مهم است؟ پیش آمده با خودتان فکر
کنید ایدهتان آنقدرها که باید خوب نیست؟
بیدختی :به نظر من اگر کسی ایدهای داشت و با کسی در
میان گذاشت و گفتند ایده به درد نمیخورد ،اصال نباید اهمیت
بدهد .اگر ایدهای دارید دست به کار شوید .هر ایدهای مزایای
خودش را دارد .نهایتا اگر وارد آن حیطه شدید و فهمیدید
که باید مسیرتان را عوض کنید ،چیزی را از دست ندادهاید.
قطعا در این مسیری که طی شده تا به این نقطه رسیدید،
چیزهایی یاد گرفتهاید که برای مراحل بعدی و ایدههای بعدی
بسیار مشکلگشا خواهند شد و مورد استفاده قرار میگیرند.
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ضمن اینکه توجه داشته باشید الزم نیست همیشه به سمت
حوزههای شلوغ هجوم بیاوریم .مثال همه با هم به سمت خدمات
منزل میروند .همه با هم به سمت بازارهای اینترنتی ،یا مثال در
همین حوزه ترجمه  700سایت وجود دارد که از بین این تعداد
فقط سه تا به صورت جدی کار میکنند .بازار ایران آنقدر بزرگ
است که زمینههای بکر زیادی وجود دارند که قابل استفاده
هستند.
مزیتهایی که این مسیر برایتان داشته چه چیزهایی
بودهاند؟
بیدختی :بگذارید از کمی قبلتر شروع کنم .من وقتی دانشجو
بودم مثل بقیه دانشجوها مدام با این موضوع درگیر بودم که
قرار است بعد از این چه کار کنم و چه شغلی انتخاب کنم؟
در جمعهای دوستانه همیشه میگفتم من از واژه استخدام
متنفرم! احساس میکنم استثمار میشوم .تا االن هم همیشه
ساعتی قرارداد بستهام و هیچوقت جایی ثابت کار نکردهام.
از همان زمان دانشجویی به سمت وادی کارآفرینی کشش
داشتم .مسیری که محدود نباشم و ثمربخش باشم .همیشه
فکر میکردم وقتی کارمند یک نفر باشم در ازای کارم حقوقی
میگیرم که قطعا ارزشش بیشتر از دریافتی من است .البته
چارهای نیست و سیستم اینطور شکل گرفته است .ولی من
حق انتخاب دارم که برای این سیستم کار کنم یا نه .چرا نباید
همه انرژی که صرف کار برای دیگران میشود برای کسبوکار
خودم صرف شود؟ این بزرگترین مزیت کارآفرینی است که
لذت عجیبی دارد .نکته بعد این است که شما در هر جمعی
حضور داشته باشید دم از بیکاری میزنند .در دانشگاه ما این
موضوع بیشتر به چشم میآمد .هر روز اخباری را میشنیدم که
فالنی ،از فالن دانشگاه و در فالن مقطع فارغالتحصیل شده و
بیکار است .من با خودم فکر کردم و تواناییهایم را شناسایی
کردم .با توجه به شرایط موجود احساس کردم جزو  10درصد
باالی جامعه آماری همنسلهای خودم هستم .اگر هر کسی
قادر به شناسایی تواناییهایش باشد میتواند جایگاه خودش را
پیدا کند .دور و بر من پر بود از این آدمهایی که جزو همین
 10درصد بودند .حقیقت ماجرا این است که هرکدام از ما با
توجه به شرایط و امکاناتی که داریم مسئول بخشی از جامعهای
هستیم که در آن زندگی میکنیم .جامعه خود ما هستیم .ما
باید لکوموتیو بشویم و جامعه را بکشیم .اگر افرادی که خودشان
را جزو این  10درصد میدانند مملکت را رها کنند که خب
هیچوقت هیچ چیزی درست نمیشود .وقتی همکالسیهایم
برای دانشگاههای مختلف دنیا درخواست ادامه تحصیل
میفرستادند ،بهشان میگفتم اگر از شرایط بد موجود ناراضی
هستید چرا نمیمانید و درستش نمیکنید؟ کشورهای پیشرفته
را چه کسانی به اینجایی که هستند رساندهاند؟ آدمهای نخبه
و کاربلدشان کمک کردهاند .تا وقتی که همه بروند خب شرایط
همین میماند! به نظر من رفتن سادهترین راه است .نماندن و
درست نکردن را همه بلدند .شاید االن نه ولی یک روزی آنهایی
که رفتند ته دلشان این جمله را بگویند که ما فرار کردیم .ما از
مشکالت و سختیها و ساختها فرار کردیم .حل مسئله را کنار
گذاشتیم و صورت مسئله را به کلی پاک کردیم .مطمئنم حس
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خوبی که امروز من و آقای صابری داریم ،تجربه نمیکنند .حس
خوب کارآفرینی .حس خوبی که عالوه بر خودمان دو نفر بیش
از  2500نفر دیگر هم مشغول به کار شدند .حس خوبی که
گوشهای از بار بیکاری و مشکالت اقتصادی را به دوش کشیدیم
و ماندیم و ساختن را در حد خومان عملیاتی کردیم.
صابری :فضای استارتآپی فضایی پویا و پرانرژی و کمتوقعی
است .من و آقای بیدختی که با هم شروع کردیم ،از تمام
شرایط هم آگاه بودیم و با توجه به همه مسائل برای روند کار
برنامهریزی میکردیم .درگیر دفتر داشتن و مناسبات اولیه
غیرضروری که خیلیها درگیرش میشوند ،نشدیم .محیط
کامال دوستانه بود و بر اساس همین دوستی همه چیز بهخوبی
جلو رفت .ذات سیستمهای استارتآپی یک نوع پویایی مثبت
به وجود میآورد که از نظر روحی انرژی کافی و الزم را القا
میکند .یکی از مهمترین مزیتهای استارتآپها این است که
محدودیتهای سیستمی موجود در بقیه فضاهای کاری در آن
وجود ندارد .این محدودیت نداشتن بهشدت جذاب است و به
طور ناخودآگاه افراد را به سمت کارایی بیشتر جذب میکند.
اینکه میدانید مالک کار خودتان هستید .درآمدزایی توسط
خودتان انجام میشود .امر و نهی در کار نیست .ساعت کاری به
خودتان وابسته است .توقعات در محیط دوستانه شکل میگیرند
و زیاد نیستند .همکاری و همدلی عجیبی وجود دارد .ما از
سرکار مرخصی میگرفتیم و برای ساختن رویایی که در سر
داشتیم حسابی تالش میکردیم .حاال که به آن روزها فکر
میکنم ،میبینم میتوانستیم به همان کار و روند قناعت کنیم
و به همان روزمرگی ادامه بدهیم اما این انتخاب ما نبود.
چه خواستههایی دارید که بتوانید کار خود را گسترش
دهید؟
بیدختی :کار ما االن به حدی رسیده که میتوانیم به صورت
بینالمللی کار کنیم .ما مترجمهایی از روسیه ،لبنان ،ترکیه،
استرالیا ،عراق ،امارات و ...داریم .بستر گسترش کارمان به
صورت جهانی وجود دارد .ترجم ه از زبانهای مختلف به هر زبان
دلخواهی برای ما امکانپذیر است .اما بنبست اصلی موجود،
تراکنشهای مالی است .اگر راهی ایجاد شود که میان بانکهای
ایران و برخی کشورها تفاهمنامهای امضا شود که مثال هزینه
ترجمه از ترکیه و از طریق بانک ترکیه به لیر پرداخت شود و
از این طرف ما ریال دریافت کنیم ،بسیاری از مشکالتمان حل
میشود .االن برخی از مشتریان به خاطر نداشتن حساب بانکی
در ایران از امکان سفارشگذاری محرومند .االن استارتآپهای
ترجمهای در دنیا وجود دارند که به صورت جهانی کار میکنند
اما رتبه سایت ما و میزان کاری که انجام میدهیم به مراتب
بیشتر از آنهاست .فعالیت ما با هر نوع معیار و سنگ محکی
سنجیده شود ،نسبت به زمانی که از تولد استارتآپ تا االن
سپری شده ،خیلی خیلی جلوتر از نمونههای مشابهش است.
مشکل ما درگاههای بانکی است .در بین مترجمانی که با سایت
همکاری میکنند کسانی هستند که از کشورهای مختلف ساکن
ایرانند و مشتاقانه با ما همکاری میکنند و ترجمههای بینظیری
ارائه میدهند .ما میتوانیم به کل دنیا خودمان را معرفی کنیم
اما باید زمینههای مورد نیاز برای مراوده فراهم شود.
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ام�رضا فر ن
اها�
گفتوگو ب� ی
در�ره استارتآپ نوالتک
ب

استارتآپی با
خدماتی جهانی
آزاده خیرآبادی
نوالتک استارتآپی است که علیرغم تمام محدودیتهایی
که در ایران وجود دارد ،قصد دارد مرزهای تکنولوژی
را جابهجا کند .امیررضا فراهانی و علیرضا خنشان این
استارتآپ را در سال  96بنیانگذاری کردهاند و در حال
حاضر یک تیم چهار نفره هستند .امیررضا و علیرضا هر
دو متولد  70در شهر تهران هستند .امیررضا لیسانس خود
را در رشته ریاضیات و علوم کامپیوتر از دانشگاه امیرکبیر
گرفته است و علیرضا لیسانس نرمافزار دارد و هر دو در دوره
کارشناسی ارشد در رشته نرمافزار همدانشگاهی بودند و در
دانشگاه علم و صنعت تحصیل کردهاند .با امیررضا هم صحبت
شدیم تا بیشتر از داستان استارتآپشان باخبر شویم.

از نوالتک بیشتر بگویید .در این استارتآپ که به
قول خودتان جزو استارتآپهای  cutting edgeاست،
چه خدماتی ارائه میدهید؟
خدمت اصلی نوالتک ارائه خدمات پیشبینی در بازارهای
مالی و بورس است .البته این سیستم قابلیت توسعه را در
هر حوزهای که نیازمند پیشبینی باشد دارد؛ از پیشبینی
رفتار مشتری تا آب و هوا .خدمتی که در حال حاضر ارائه
میکنیم به صورت  B2Bاست و مخاطبان اصلی ما شامل
کارگزاریها ،شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری و هر
شرکتی که میخواهد در حوزه مالی تجارت و تراکنش داشته
باشد ،میشوند .شرکتها با ما وارد مذاکره میشوند و نیازهای
خود را مطرح میکنند و ما طبق نیازهای آنها که میتواند
تحلیل رفتار مشتری ،سرمایهگذاری یا ارزیابی تغییرات بازار و
غیره باشد ،خدمات پیشبینی ارائه میدهیم .به عبارت بهتر
ما متناسب با نیازهای مشتریان در بازاری که در آن فعال
هستند ،نیازسنجی میکنیم و فاکتورهای تاثیرگذار در آن
بازار را شناسایی میکنیم .پس از آن روی این فاکتورها هوش
مصنوعی اعمال میکنیم و تحلیل بیگ دیتا انجام میدهیم
و خروجی که به مشتری ارائه میدهیم ،متناسب با بیزینسی
است که انجام میدهد که مشتری میتواند با استفاده از این
خروجی و دیدگاههای مالی که دارد در بازار بیزینس انجام
دانشبنیان
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دهد .خدمات در قالب سرویس  saasاست و  APIدر اختیار
مشتریان قرار میدهیم.
در حال حاضر فقط روی بازارهای مالی کار میکنید یا
حوزه فعالیت خود را گسترش دادهاید؟
حوزه فعالیت ما در حال حاضر گسترش پیدا کرده است و
سرویس هوش مصنوعی تصویر و متن را نیز به خدمات اضافه
کردیم که شبکههای اجتماعی میتوانند یکی از مشتریان
اصلی این خدمات باشند .به این ترتیب که این سرویس این
امکان را میدهد که اطالعاتی در مورد عکس یا متنی که در
شبکههای اجتماعی منتشر میشود به دست بیاید .به عنوان
مثال اینکه جنسیت عکس منتشر شده چیست یا اینکه
اسپم نباشد .عالوه بر این برای متنهایی هم که در شبکههای
اجتماعی منتشر میشود ،میتوان از این طریق فیلترهایی را
در نظر گرفت تا متنهای اسپم شناسایی شوند.
در حال حاضر به طور کلی برای خدماتی که ارائه
میدهید چند مشتری دارید؟
برای حوزه خدمات مالی حدود چهار شرکت هستند که از
خدمات ما استفاده میکنند که سه تا از این شرکتها خارجی
هستند .در حوزه خدمات هوش مصنوعی شبکههای اجتماعی
نیز به صورت متغیر ماهانه بین دو تا پنج استارتآپ ایرانی
براساس نیازی که دارند در حال استفاده از خدمات هستند.
هزینه استفاده از خدمات را چطور تعریف کردهاید؟
هزینه خدمات متناسب با سرویس اختصاصی است که به
هریک از شرکتها (مالی یا شبکه اجتماعی) ارائه میشود.
و تخمین هزینهها براساس مدت زمان و میزان استفاده از
سرویس ،ویژگیهای سرویس ،منابع انسانی و زیرساختی
دانشبنیان

است که برای ارائه خدمات اختصاص داده میشود.
در حال حاضر در چه مرحلهای هستید؟ به مرحلهای
از درآمدزایی رسیدهاید که بتوانید بگویید نقطه سر به
سر را رد کردهاید؟
به طور کلی از آنجا که هزینه گسترش کار ،زیرساختهای
فنی مورد نیاز و جذب مشتری در استارتآپهای
 cutting edgeیا به عبارت بهتر استارتآپهایی که روی
لبههای فناوری حرکت میکنند نسبت به استارتآپهای
 e-commerceیا زمینههای غیرتکنولوژی بسیار باالتر و
چالش برانگیزتر است ،مدت زمان زیادی نیاز است تا به این
نقطه برسند .به عنوان مثال نمونههای مشابه ما در دنیا با
اینکه چند راند سرمایه هم جذب کردهاند ،هنوز بعد از پنج
سال به این مرحله نرسیدهاند .بر همین اساس برای ما نیز این
شرایط بسیار متغیر است و نمیتوان پیشبینی دقیقی در این
مورد داشت زیرا وابسته به این است که بتوانیم سرمایه مورد
نیاز خود را جذب کنیم یا نه .اگر بتوانیم سرمایه مورد نیاز را
جذب کنیم ،پیشبینی میکنیم در مدت دو سال بتوانیم به
این مرحله برسیم.
در مورد ارزش بازاری که در آن فعالیت میکنید
اطالع دارید؟
همانگونه که مطلع هستید بازارهای بورس بینالمللی حجم
زیادی از تعامالت مالی را به خود اختصاص میدهند ،اما
آمار دقیقی در این حوزه در دسترس عموم نیست .با توجه
به اینکه سرویس اصلی ما ارائه پیشبینی در بازارهای مالی
و بورس است ،اگر بخواهیم تخمینی داشته باشیم و فقط
بازار امریکا را در نظر بگیریم ،بالغ بر  50درصد خانوارهای
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دلیل مشکالت سربازی برای ما وجود ندارد .همچنین ماه
گذشته ما به عنوان اولین و تنها استارتآپ ایرانی ،امکان
حضور در ایونت  TechCrunch Battelfieldبرلین را در سال
 ۲۰۱۸کسب کردیم که در این راستا دکتر امیر ناظمی
رئیس محترم سازمان فناوری اطالعات از طریق توییتر و
سپس تماس تلفنی تالش کردند در کمتر از  ۱۲ساعت ما را
در گرفتن ویزای آلمان همراهی کنند و خانم دکتر کتایون
سپهری نیز برای گرفتن اسپانسر بسیار تالش کردند .ولی
علیرغم این تالشها باز به دلیل سربازی نتوانستیم شرکت
کنیم.
پس همچنان در مرحلهای هستید که به جذب
سرمایه نیاز دارید؟
بله تقریبا از ویسیهای داخلی ناامید شدهایم .نه اینکه
آنها مایل نباشند سرمایهگذاری کنند بلکه به این دلیل که
شناخت کافی از حوزه فعالیت ما ندارند و به همین دلیل
ارقام سرمایهگذاری برایشان قابل درک نیست و توان پذیرش
ریسک سرمایهگذاری روی  cutting edgeرا ندارند.
عالوه بر مواردی که در مورد مشکالتتان در مورد
جذب سرمایه ذکر کردید ،با چه چالش دیگری روبهرو
هستید؟
عالوه بر این ،چالشی که با آن روبهرو هستیم این است که
ما به دلیل تحریمها و اینکه ایران برخی قوانین بینالمللی
را نپذیرفته است ،نمیتوانیم فاکتور رسمی بینالمللی صادر
کنیم و به این واسطه از آنجایی که اکثر مشتریان ما خارجی
هستند ،تا حدی مشتریان خود را از دست دادهایم .به عالوه با
مشکل نقل و انتقال پول نیز مواجه هستیم.

امریکایی در بازار بورس سرمایهگذاری میکنند و حدود 640
هزار بروکر و شرکتهای مشاورهای وجود دارند که مشتری
اصلی ما هستند .این آمار فقط مربوط به امریکاست و اگر
بخواهیم آن را به کل دنیا تعمیم دهیم ،عدد بزرگی به
دست میآید .ولی اگر بخواهیم نیچ مارکت خودمان را در
نظر بگیریم ،در واقع ما قصد داریم به سراغ مجموعههایی
برویم که تمایل دارند از هوش مصنوعی در سیستمهای مالی
خود استفاده کنند که امروزه تعداد این مجموعهها با پیشرفت
تکنولوژی رو به رشد است.
برای جذب سرمایه تا کنون اقدامی انجام دادهاید؟
ما در این مدت پذیرش شتابدهندههای خارجی مانند Tech
 Starsلندن را گرفتیم ولی به دلیل مشکل سربازی نتوانستیم
در دوره شرکت کنیم .عالوه بر این بعد از گذراندن سه تا
چهار مرحله مصاحبه سخت در شتابدهنده  Zeroth AIدر
هنگکنگ که یکی از شناختهشدهترین شتابدهندهها در
حوزه هوش مصنوعی است ،در نهایت به دلیل اینکه ملیت
ایرانی داشتیم ما را رد کردند چون سرمایهگذاران امریکایی
بودند .همچنین در فروردین  97اولین تفاهمنامه ارزیابی
تکنولوژی را با یکی از سیویسیهای ایرانی بستیم ولی به
دلیل بروکراسیهای اداری ،تغییرات مدیریتی که داشتند و
اینکه در آن زمان بودجه محدودی جهت سرمایهگذاری
داشتند ،فرایند سرمایهگذاری را به تعویق انداختند لذا از
ادامه همکاری با این سیویسی منصرف شدیم .ما همچنان
درخواستهایی از شتابدهندههای خارجی داریم .اخیرا از
 Tech Starsلیسبون درخواستی برای سرمایهگذاری را
دریافت کردیم ولی باز امکان استفاده از این موقعیتها به
دانشبنیان
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گفتوگو ب� ن
مو� مریدی
مهبنیانگذار استارتآپ مانیار

شبکهای
اجتماعی برای
پرداخت آسان

آزاده خیرآبادی

استارتآپ مانیار جز اولین استارتآپهایی است که یک
شبکه اجتماعی مالی پیامرسان را راه انداخته است .مونا
مریدی ،نیوشا جعفری ممتاز و رضا بدیعی این استارتآپ
را بنیانگذاری کردهاند .مونا  29سال دارد و متولد تهران
است و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی فناوری
اطالعات گرایش تجارت الکترونیک از دانشگاه امیرکبیر
گرفته است .رضا کارشناسی مهندسی نرمافزار از دانشگاه
علم و فرهنگ و نیوشا کارشناسی ارشد فناوری اطالعات
از دانشگاه خواجه نصیر دارد .ایده اولیه راهاندازی این
استارتآپ با یک سوال در ذهن آنها شکل میگیرد و
آن اینکه چطور میشود افراد همانطور که در شبکههای
اجتماعی پیامرسان بهراحتی پیام ارسال میکنند ،بتوانند
انتقال وجه و پرداخت داشته باشند؟ با همین ایده استارتآپ
مانیار در سال  95شکل میگیرد و کارش را شروع میکند.
در آبانماه  97مانیار موفق شده استعنوان بهترین
پلتفرم پرداخت و انتقال وجه مطابق با موازین شریعت را
کسب کند و تاکنون برای  10نفر شغل ایجاد کرده است .بر
همین اساس با مونا مریدی یکی از همبنیانگذاران مانیار به
توگو نشستیم تا داستان استارتآپشان را روایت کند.
گف 
دانشبنیان
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در مــورد موفقیــت اخیــری کــه کســب کردیــد،
بیشــتر توضیــح دهیــد.
جایــزه جهانــی فینتــک اســامی ( )WIFAتوســط موسســه
رد مانــی ( )Red Moneyبرگــزار و بــه شــرکتهایی کــه
راه حلهــای پرداخــت متناســب بــا قوانیــن اســامی ارائــه
میدهنــد ،اهــدا میشــود .ایــن رقابــت در  ۱۶دســته
موضوعــی و بیــن  ۱۳۵کاندیــدا از کشــورهای مختلــف جهــان
برگــزار شــد .در رقابــت امســال اســتارتآپ مانیــار بهعنــوان
تنهــا اســتارتآپ ایرانــی ،جایــزه بهتریــن پلتفــرم پرداخــت و
انتقــال وجــه را بــرای ارتقــای یــک کیــف پــول دیجیتــال پایه
بــه ســطوح جدیــد بــا اســتفاده از شــبکه اجتماعــی و تحلیــل
دادههــا ،دریافــت کــرد.
در مــورد مانیــار بگوییــد .در ایــن پلتفــرم چــه
خدماتــی را ارائــه میدهیــد؟
مانیــار یــک شــبکه اجتماعــی مالــی پیامرســان اســت کــه
هــدف آن ایــن اســت کــه انتقــال وجــه را بهســادگی ارســال
یــک پیــام محقــق کنــد .در مانیــار افــراد بــه لیســت شــماره
تلفنهــای موبایــل خــود دسترســی دارنــد کــه از ایــن طریــق
میتواننــد بــا دوســتان خــود عــاوه بــر پرداخــت و دریافــت
وجــه ،چــت و ارســال و پیــام هــم داشــته باشــند .بــه عبــارت
بهتــر در مانیــار فراینــد انتقــال وجــه ســاده شــده اســت و
دیگــر نیــازی نیســت بــرای انتقــال وجــه بیــن افــراد شــماره
کارت یــا شــماره حســاب رد و بــدل شــود .در مانیــار هــر
کاربــر مبلغــی را بــه عنــوان اعتبــار دارد کــه آن را میتوانــد
از طریــق اتصــال بــه درگاههــای بانکــی افزایــش دهــد و بــرای
پرداختهــای خــود از آن اســتفاده کنــد و بــرای پرداخــت
دیگــر نیــازی نیســت هــر بــار وارد صفحــه بانــک شــود و
اطالعــات بانکــی خــود و مخاطــب را وارد کنــد بلکــه میتواند
تنهــا بــا انتخــاب فــرد مــورد نظــر از لیســت تماسهــای خــود
پرداخــت را انجــام دهــد.
عــاوه بــر ایــن خدمــات دیگــری هــم در مانیــار
ارائــه میدهیــد؟
پــس از ورود بــه بــازار و جمعبنــدی بازخوردهــای دریافتــی از
بوکارهای مختلــف ،بــه ایــن نتیجــه
جانــب مشــتریان و کسـ 
رســیدیم کــه نیازهــای کهن ـهای در دل روابــط مالــی وجــود
دارد کــه راه حــل نوآورانــهای بــه ازای آنهــا ایجــاد نشــده
اســت .بــرای مثــال صندوقهــای خانوادگــی ،گلریزانهــا،
جمـعآوری پــول بــرای کمــک بــه نیازمنــدان ،خریــد هدیــه
بــه صــورت گروهــی و غیــره در حالــی کــه در تکنولوژیهــای
نوظهــور پتانســیل خوبــی بــرای پاســخگویی بــه ایــن نیــاز
هــا دارنــد .همچنیــن بــا کس ـبوکارهای آنالیــن و آفالیــن
بســیاری مواجــه شــدیم کــه نیــاز بــه بســتر کیــف پــول،
امــکان پرداخــت جمعــی و ســرویسهای بانکــی بــه صــورت
شخصیســازی شــده داشــتند .بــا توجــه بــه تمامــی ایــن
بازخوردهــای و بررســی نیــاز بــازار ،تصمیــم گرفتیــم پلتفــرم
پرداخــت اجتماعــی مانیــار را بــا ویژگــی ســادگی و امنیــت
بــه بــازار عرضــه کنیــم .نســخه جدیــد اپلیکیشــن مانیــار بــا
تمرکــز روی ســرویس پرداخــت گروهــی ب ـهزودی رونمایــی
دانشبنیان
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میشــود .همچنیــن در پلتفــرم مالــی مانیــار بســتری را
فراهــم کردهایــم کــه امــکان ارائــه خدمــات پرداخــت و کیــف
بوکارها در قالــب ســرویس نیــز وجــود دارد.
پــول بــرای کسـ 
شيوه درآمدزايي شما چگونه است؟
در مانیــار بــه ازای تراکنشهــای درونبرنامــهای از کاربــران
کارمــزدی دریافــت نمیشــود و مــا ســعي كرديــم از
كاربــران هزينـهاي دريافــت نكنيــم .حداقــل تــا ايــن لحظــه
اپليكيشــن مــا كامــا رايــگان اســت .عــاوه بــر کاربــران
عــادی ،درحــال حاضــر مــا بــا کســبوکارهای آنالیــن و
آفالیــن بســیاری مواجــه هســتیم کــه محصــوالت و خدمــات
خــود را در شــبکههای اجتماعــی عرضــه میکننــد .ولــی
ایــن کس ـبوکارها بــرای فــروش محصــول خــود بــا مشــکل
مواجــه هســتند و نیــاز به بســتر کیــف پــول ،امــکان پرداخت
جمعــی ،ســرویسهای بانکــی و بــه طــور کلــی خدمــات
پرداخــت بــه صــورت شخصیســازی شــده دارنــد .مانیــار
بــرای کس ـبوکارهایی کــه نیــاز بــه ســرویسهای پرداخــت
هســتند ،خدمــات پرداختــی متنوعــی ارائــه میدهــد کــه از
ایــن طریــق هزینـهای متناســب بــا نیازمنــدی کسـبوکارها
جهــت ارائــه ســرویس بــه آنهــا دریافــت میکنیــم.
بــا چــه ســرمايه اوليــهاي كار را شــروع كرديــد و
آيــا تاكنــون جــذب ســرمايه داشــتهايد؟
ابتــدای کار ،فعالیــت خــود را بــا حضــور در شــتابدهنده
آغــاز کردیــم و ســرمایه اولیــه تیــم ،ســرمایه اولی ـهای بــود
کــه شــتابدهنده در اختیــار تیمهــای اســتارتآپی قــرار
میدهــد .در ادامــه کار نیــز موفــق بــه جــذب ســرمایه و
همــکاری بــا ســرمایهگذار شــدیم.
تاكنون كشش بازار را چطور ارزيابي كردهايد؟
حــوزه پرداخــت حــوزه وســیعی اســت و نیازهــای بســیاری
در دل خــود دارد کــه حتــی بــا حضــور اســتارتآپها نیــز،
بخــش زیــادی از آنهــا بیپاســخ اســت .ارائهدهنــدگان ایــن
خدمــات ،در صورتــی کــه تحقیــق بازار و نیازســنجی درســتی
انجــام دهنــد و ســرویسهایی متناســب بــا نیــاز کاربــران
ارائــه کننــد ،میتواننــد ســهم بــازار مطلوبــی داشــته باشــند.
از زمانــی کــه کار را شــروع کردیــد تــا امــروز بــا
چــه چالشهايــي روبــهرو بودهايــد؟
اســتارتآپهای حــوزه فینتــک در اکوسیســتم جدیــدی
فعالیــت میکننــد کــه قبــا وجــود نداشــته و عــدم
وجــود قوانیــن مشــخص بــرای چهارچــوب فعالیتهــای
فینتکهــا ،ریســک فعالیــت در ایــن حــوزه را افزیــش
میدهــد .عــدم وجــود قوانیــن شــفاف باعــث میشــود کــه
پــس از گذشــت مدتــی فعالیــت ،بــه دالیــل و قوانینــی کــه
قابــل پیشبینــی و حــدس نبودهانــد ،امــکان ادامــه فعالیــت
از اســتارتآپ ســلب شــود و همیــن موضــوع نــرخ ورود بــه
ایــن حــوزه و فعالیــت در آن را بــه میــزان زیــادی کاهــش
داده اســت .فرهنــگ بســیاری از ســرویسهای فینتکــی
ماننــد کیــف پــول کمــاکان بیــن مــردم وجــود نــدارد و
بــرای فرهنگســازی ایــن تعاریــف بایــد هزینــه الزم جهــت
فرهنگســازی انجــام شــود.
دانشبنیان
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صنایع خالق

دانشبنیان
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ب�ریس حال و روز فرش
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فرشبافی
هنر و صنعت

مرضیه اسدی

فرش ایرانی از دیرباز نماد هویت و فرهنگ این مرز
و بوم بوده است .باورها ،اعتقادات و آداب و رسوم
ایرانیان در آن نمود یافته و جایگاه ارزندهای به
هنر ایرانیان در میان ملل مختلف بخشیده است.
از قدمت این هنر اگر بخواهیم بگوییم ،اشاره به
این ماجرا کافی است که از قول اسکندر کبیر
آمده وقتی برای اولین بار مقبره کوروش را بازدید
کرد ،دید کف آن را با قالی پوشاندهاند .همچنین
در قصر تیسفون در زمان ساسانیان قطعهای قالی
وجود داشت که با جواهر پوشیده شده بود .در
زمان صفویان مراکز قالیبافی در تبریز و قزوین و
اصفهان دایر شد و کارگاههای قالیبافی با تجهیزات
کامل در آن دوره از تاریخ ایران شکل گرفت.
دانشبنیان
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فرشــبافی از آن قســم هنرهــای تزئینــی نیســت کــه محصول
مصرفــی قشــر خاصــی از جامعــه باشــد .کمتــر هنــری
توانســته تــا ایــن حــد بــه تــار و پــود خانــواده ایرانــی نفــوذ
کنــد .سالهاســت اقتصــاد مــردم در نواحــی روســتایی و
عشــایری وابســته بــه ایــن هنــر اســت .کارگاههــای زیــادی
بــه ایــن منظــور تاســیس شــده و صدهــا نفر بــه کار مشــغول
شــدهاند .از ایــن رو تاثیــر صنعــت فــرش بــر چرخــه اقتصــاد
کشــور حائــز اهمیــت اســت .فــرش دســتباف یکــی از
مهمتریــن و پایدارتریــن قلمهــای اقتصــادی در میــان ده
قلــم عمــده صــادرات غیرنفتــی کشــور محســوب میشــود.
از ایــن رو الزم اســت صــادرات فــرش در اولویــت کاری
تشــکیالت مربوطــه قــرار گیــرد .بــا توجــه بــه تکیــه اقتصــاد
ایــران بــر درآمدهــای نفتــی ،اهمیــت صــادرات غیرنفتــی در
اقتصــاد کشــور مهــم اســت .هرچنــد در میــان ایــن صــادرات
فــرش ایرانــی رتبــه اول را دارد و ســهم قابــل توجهــی را بــه
خــود اختصــاص داده و طبــق آمــار  25درصــد از صــادرات
غیرنفتــی را تشــکیل میدهــد ،بــا ایــن حــال آنطــور کــه
شایســته اســت در ایــن حــوزه پیشــرفت نداشــتهایم و
صنعــت فــرش بــا موانــع بیشــماری روب ـهرو اســت .طبــق
بررس ـیهای انجامشــده یــک درصــد افزایــش درآمــد نفتــی،
صــادرات فــرش را بــه میــزان  0/4درصــد کاهــش میدهــد
و ایــن یعنــی بــه جــای تکیــه بــر درآمــد نفتــی بایــد ســراغ
پتانســیلهای اقتصــادی دیگــری رفــت .جالــب اســت بدانیــد
بــا افزایــش قیمــت فــرش ایرانــی ،صــادرات فــرش بــه
کشــورهای اروپایــی نهتنهــا کاهــش نیافتــه بلکــه افزایــش
یافتــه اســت و ایــن نشــان میدهــد در ایــن کشــورها فــرش
ایرانــی تبدیــل بــه یــک برنــد شــده اســت و مــورد اســتقبال
قــرار میگیــرد.
بــه طــور کلــی زنجیــره تامیــن ،تولیــد و تجــارت فرش شــامل
چندیــن مرحلــه میشــود کــه عبارتنــد از:
 -1تامین مواد اولیه شامل پشم ،ابریشم و پنبه
 -2تبدیل مواد اولیه به نخ
 -3تهیه دار و ابزار قالیبافی
 -4طراحی نقشه فرش و انجام عملیات بافت
 -5بازاریابی و تبلیغات و فروش

چالشها و موانع

در ادامــه بــه بررســی ســایر چالشهایــی کــه صنعــت فــرش
بــا آنهــا دســت بــه گریبــان اســت ،میپردازیــم.
طبــق تعریفــی کــه از مراحــل تولیــد فــرش ارائــه شــد،
معضــات صنعــت فــرش نیــز در ســه دســته تامیــن مــواد
اولیــه ،تولیــد ،بازاریابــی و فــروش تقســیمبندی مــی شــوند.
 تامیــن مــواد اولیــه :عبــداهلل احــراری ،پژوهشــگر و عضــوانجمــن علمــی فــرش ایــران ،معتقــد اســت افزایــش شــدید و
چنــد برابــری قیمــت مــواد اولیــه و تــورم فزاینــده نهادههــای
تولیــد باعــث شــده قیمــت تمامشــده قالــی ایــران افزایــش
یابــد و قــدرت رقابتــی خــود را در مقایســه بــا کشــورهای
رقیــب از دســت بدهــد.
دانشبنیان

فراهــم نبــودن پشــم کافــی و گــران بــودن پشــم و پنبــه و
از طرفــی بهصرفــه نبــودن تولیــد ابریشــم منجــر میشــود
تولیدکننــدگان بــه پش ـمهای نامرغــوب دباغــی و رنگهــای
غیرثابــت روی بیاورنــد یــا مــواد خــام اولیــه را بــه دالالن
خــارج از کشــور بفروشــند .ایــن امــر از عوامــل اصلــی افــت
کیفیــت فــرش اســت.
 تولیــد :یکــی از دالیــل پاییــن آمــدن کیفیــت محصــولنهایــی در صنعــت فــرش نبــود فــرآوری مناســب و شــبکه
جمــعآوری اســت .در حالــی کــه پشــم داخلــی باالتریــن
کیفیــت و ارزش افــزوده را دارد ،فعــاالن ایــن حــوزه ناچارنــد
محصــول را بــه صــورت خــام صــادر کننــد و دوبــاره آن را
وارد کننــد .عبــداهلل بهرامــی ،رئیــس اتحادیــه تعاونــی
تولیدکننــدگان فــرش دســتباف ،معتقــد اســت که اگــر ترکیه
در صنعــت نســاجی از توانمنــدی باالیــی برخــوردار اســت ،بــه
دلیــل اصــاح نــژاد گوســفندان و توســعه صنعــت نســاجی
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اســت امــا بــا وجــود اینکــه کشــور مــا ظرفیــت باالیــی در
تولیــد پشــم و ابریشــم دارد ،ســرمایهگذاری مناســبی در ایــن
حــوزه انجــام نشــده اســت.
یکــی دیگــر از ضعفهــای ســاختاری تولیــد در ایــن
صنعــت ،نبــود کارگاههــای مجهــز اســت .بــه همیــن دلیــل
مــا نمیتوانیــم از مشــتریان خارجــی ســفارش بگیریــم و بــر
اســاس ســلیقه آنهــا محصــول تولیــد کنیــم .در حالــی کــه
کشــورهای دیگــر بــا در اختیــار داشــتن منابــع مالی فــراوان و
کارگاههــای قالیبافــی در ایــن زمینــه از مــا پیشــی گرفتهانــد.
فرشهایــی کــه ایــن کشــورها تولیــد میکننــد اغلــب دارای
طــرح ایرانــی اســت امــا آنهــا رنــگ فــرش را مطابــق نظــر
طراحــان کشــور خریــدار تنظیــم میکننــد .متاســفانه ایــن
نــگاه در کشــور مــا وجــود نــدارد و تولیــدات مــا بــرای بــازار
جهانــی هنــوز بــر اســاس ســلیقه داخلــی اســت .در ایــن میان
اگــر هــم ســرمایهگذاری بخواهــد کارگاه فــرش راهانــدازی
دانشبنیان

کنــد ،آنقــدر ســنگاندازی میشــود کــه عمــا کاری از
پیــش نمــیرود و نتیجــهاش میشــود اینکــه جــز ســه،
چهــار کارگاه متمرکــز در کشــور وجــود نــدارد.
جــدا از ایــن ،تعــداد رقیبــان در ایــن صنعــت روزبــهروز
در حــال افزایــش اســت .چنــدی قبــل چیــن و ترکیــه و
افغانســتان از جدیتریــن رقبــا بــه شــمار میرفتنــد امــا
حــاال کشــورهایی مثــل هنــد ،مصــر ،پاکســتان ،مراکــش،
نپــال و ...نیــز بــه تکاپــو افتادهانــد و بــا ســرقت طرحهــای
ایرانــی امــا مــواد اولیــه مرغوبتــر فــرش تولیــد میکننــد و
بــا قیمــت پایینتــر بــه فــروش میرســانند؛ طــوری کــه ایــن
کشــورها حتــی بخشــی از بــازار داخلــی را بــه خــود اختصاص
دادهانــد .همیــن موضــوع کار را بــرای تولیدکننــدگان ایرانــی
ســخت کــرده اســت.
معضــل دیگــر در ایــن حــوزه مربــوط بــه بافنــدگان اســت.
پاییــن بــودن دســتمزدهای بافندگــی فــرش و کمتوجهــی
بــه حقــوق و بیمــه کارگــران ایــن حــوزه باعــث شــده اســت
کــه آنهــا بــه ایــن هنــر جــز وســیلهای بــرای امــرار معــاش
نــگاه نکننــد .همیــن امــر منجــر بــه از بیــن رفتــن خالقیــت
و پاییــن آمــدن دقــت و در نتیجــه افــت کیفیــت شــده اســت.
در صورتــی کــه بــه ایــن مشــکل رســیدگی نشــود ،خیلــی
زود شــاهد تبدیــل شــغل بافندگــی فــرش بــه تفنــن خواهیم
بــود و نقــش اقتصــادی تولیــد فــرش در خانوادههــا کاهــش
خواهــد یافــت .هرچنــد مرکــز ملــی فــرش طــرح اعطــای
جوایــز و تشــویق کارگــران را راهانــدازی کــرد اما متاســفانه در
مرحلــه اجرایــی جوایــز بــه بازرگانــان و تجــار اعطــا میشــود،
نــه کارگــر بــا حقــوق انــدک!
از دیگــر معضــات حــوزه تولیــد میتــوان بــه ایــن مــوارد
اشــاره کــرد :اســتفاده از محیــط غیراســتاندارد بــرای تولیــد
فــرش ،عــدم رعایــت بهداشــت و ســاختمانهای نامناســب،
تقلــب در گــره قســمتی از فرشهــا ،واســطهگری ،بیدقتــی
(یــا بیانگیزگــی!) بافنــدگان در ایجــاد نقشــههای جالــب
توجــه ،فراوانــی نقش ـههای قدیمــی ،سســتی بافــت و...
 بازاریابــی و فــروش :حتــی اگــر باکیفیتتریــن فرشهــابــا قیمتــی پاییــن عرضــه شــود ،تــا زمانــی کــه بازاریابــی
بــه طــور صحیــح و علمــی انجــام نشــود ،تولیدکننــدگان در
ایــن بــازار رقابتــی شکســت میخورنــد .متاســفانه بازاریابــی
در صنعــت فــرش ایرانــی هنــوز جنبــه علمــی نــدارد و بــه
صــورت ســنتی انجــام میشــود؛ در حقیقــت پــس از تولیــد
فــرش ،تــازه تولیدکننــدگان بــرای یافتــن مشــتری اقــدام
میکننــد.
حفــظ جایــگاه فــرش ایرانــی در بــازار جهانــی مســتلزم
اســتفاده از شــیوههای نویــن مبادلــه اســت .رئیــس اتحادیــه
تعاونــی تولیدکننــدگان فــرش دســتباف معتقــد اســت در
صــادرات نــگاه بازاریابــی و بازارســازی متمرکــزی نداریــم.
رقبــای ایــن حــوزه ،فــروش اینترنتــی راهانــدازی کردهانــد
و متناســب بــا خواســته بازارهــای هــدف محصــول تولیــد
میکننــد امــا صادرکننــدگان ایرانــی بــه دلیــل نقایصــی
کــه در بدنــه تولیــد وجــود دارد حتــی بــرای حضــور در
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نمایشــگاهها بــه جــای اینکــه ســفارشگیرنده باشــند،
بیشــتر عرضهکننــده هســتند .حتــی در بــازار داخلــی نیــز
تبلیغــات مناســبی بــرای فــرش ایرانــی انجــام نمیشــود ،چــه
برســد بــه خــارج از کشــور!
عبــداهلل بهرامــی در مصاحبـهای عنــوان کــرده اســت« :حــدود
یــک میلیــون بافنــده فــرش در کشــور وجــود دارد و اینهــا
هــر دو ســال یــک بــار بــرای اخــذ کارت شناســایی بایــد
چهارصــد تــا پانصــد هــزار ریــال بــه اتحادیههــای صنفــی
بپردازنــد .در حالــی کــه صــدور هــر کارت تنهــا هفتــاد هــزار
ریــال هزینــه دارد و بــا اختصــاص فقــط پنــج درصــد از ایــن
مبلــغ بــه تبلیغــات در داخــل و خــارج از کشــور میتــوان
ایــن صنعــت را بــه همــه معرفــی کــرد».
از دیگــر معضــات در زمینــه صــادرات میتــوان ایــن مــوارد را
برشــمرد :عــدم رعایــت اســتانداردهای بســتهبندی و ارســال،
عــدم ارائــه خدمــات پــس از فــروش ،سوءاســتفاده تجــار از
مجــوز صــادرات فــرش ،فقــدان تشــکیالت الزم جهــت فروش
در خــارج از کشــور ،ناهماهنگــی تولیــد بــا نیــاز بــازار و کمبود
اطالعــات دربــاره گرایــش مصرفکننــدگان ،خــأ مدیریــت
جهــت برپایــی نمایشــگاههای بینالمللــی ،عــدم توجــه
بازرگانــان صادرکننــده بــه منافــع معنــوی صنعــت و تعهــدات
ارزی خــود و...
امــا شــاید آنچــه تاثیرگذارتــر از همــه ایــن مــوارد اســت،
تحتالشــعاع قــرار گرفتــن صــادرات فــرش بهواســطه
تحریمهاســت .هرچنــد در ســالهایی کــه ایــران تحــت
ســنگینترین تحریمهــا بــوده ،همچنــان صــادرات فــرش
انجــام شــده اســت امــا از آنجــا کــه امریــکا بخــش عمــدهای
از صــادرات ایــران را بــه خــود اختصــاص داده ،مســائل
سیاســی بــر ایــن صنعــت تاثیــر بســزایی میگذارنــد .بــرای
مثــال چنــد ســال قبــل ،بــه بهانــه فعالیتهــای هســتهای،
تحریمهایــی علیــه ایــران انجــام گرفــت کــه منجــر بــه از بین
رفتــن یکشــبه بــازار فــرش ایــران در امریــکا شــد .امــا بعــد
از اجرایــی شــدن برجــام و لغــو تحریمهــا اوضــاع بهتــر شــد
و صــادرات بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش یافــت .البتــه
ایــن را هــم در نظــر بگیریــد کــه در بــازه زمانــی تحریمهــا
تولیدکننــدگان بیــکار نمینشــینند و نهایتــا راهــی بــرای
دانشبنیان

برونرفــت از آن مییابنــد .بــرای مثــال رضــا ذواالنــواری،
فرزنــد پایهگــذار فــرش ذواالنــواری شــیراز ،در مصاحبــهای
گفتــه بــود بــرای دور زدن تحریمهــا تصمیــم گرفــت دســت
بــه تولیــد فرشهــای ابریشــمی بــرای صــادرات بــه هنــد
بزنــد و در نهایــت توانســت پایگاهــی در ایــن کشــور ایجــاد
کنــد.

راهکار چیست؟

بــه عنــوان اولیــن راهــکار ،بایــد اســتراتژی میانمــدت و
بلندمــدت از ســوی نهادهــای ذیربــط از جملــه وزارت جهــاد
کشــاورزی و وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت تدویــن شــود.
ســند راهبــردی فــرش دســتباف کــه بــا زحمــت زیــاد تدوین
شــده اســت ،در صــورت اجــرا میتوانــد بــر میــزان صــادرات
فــرش ایرانــی تاثرگــذار باشــد .ایــن ســند به عنــوان نقشــه راه
هنــر -صنعــت فــرش بــا رویکــرد علمــی تهیــه شــده اســت.
بــه گفتــه رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران ،در ایــن ســند
اســتراتژیهای هــر یــک از حوزههــای راهبــردی ،تامیــن،
تولیــد ،بازاریابــی و توزیــع و نیــز حوزه زیرســاخت بــه تفکیک
فهرســت شــده اســت و ســپس برنامههــا و پروژههــای قابــل
اجــرا ذیــل هــر راهبــرد احصــا شــدهاند.
بــه اعتقــاد رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان فــرش دســتباف،
ســند راهبــردی بایــد بــرای اجــرا بــه همــه دس ـتاندرکاران
ایــن هنــر -صنعــت ابــاغ شــود و همــه بایــد ماموریــت خــود
را در ایــن ســند بداننــد .تــا زمانــی کــه ایــن کار انجــام نشــود،
همچنــان دچــار ســردرگمی و عقبگــرد خواهیــم بــود.
در ایــن میــان وظایــف مرکــز ملــی فــرش در یــازده مــاده
تبییــن شــده اســت کــه مبیــن ماموریــت کالن ایــن مرکــز
اســت:
 -1برنامهریــزی ،سیاســتگذاری ،هدایــت ،حمایــت و نظــارت
بــه منظــور
الــف) ســاماندهی امــور مربــوط بــه تامیــن مــواد اولیــه
مرغــوب ،تولیــد و تجــارت فــرش دســتباف
ب) رقابتپذیــری ،ایجــاد تقاضــای جدیــد و ترویــج فرهنــگ
ســفارشپذیری بــرای فــرش دســتباف در بازارهــای جهانــی
بــا حفــظ اصالتهــای آن و پیشــنهاد قوانیــن و مقــررات
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تشــویقی در ایــن حــوزه
ج) حفــظ و احیــا و ارتقــای جنبههــای هنــری و فرهنگــی
فــرش دســتباف
 -2انجــام مطالعــات و پژوهشهــای مرتبــط بــا هنــر -
صنعــت فــرش دســتباف بــه منظــور شناســایی مشــکالت
موجــود و ارائــه راهحلهــای مناســب در زمینههــای مناســب
در حوزههــای مــواد اولیــه ،تولیــد و تجــارت بــا بهرهگیــری از
ظرفیتهــای موجــود.
 -3سیاســتگذاری ،بسترســازی و نظــارت بــر اجــرای
برنامههــای آموزشــی فــرش دســتباف از طریــق بهرهمنــدی
از مراکــز آموزشــی موجــود و حمایــت از تبدیــل ظرفیتهــای
بالقــوه بــه بالفعــل.
 -4شــناخت نقــاط ضعــف و قــوت و فرصتهــا و تهدیدهــا
دربــاره مســائل فنــی ،هنــری ،اجرایــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی
و مدیریتــی هنــر  -صنعــت فــرش دســتباف ایــران بــا تکیــه
بــر رویکــرد علمــی و پژوهشــی و اصالتهــای تاریخــی و
فرهنگــی آن.
 -5بسترســازی و فراهــم کــردن زمینههــای الزم جهــت
ایجــاد ،توســعه و تقویــت تشــکلهای صنفــی و مدنــی در
ســطوح منطقــهای و ملــی.
 -6تهیــه و تدویــن و پیشــنهاد لوایــح و مقــررات و
دســتورالعملهای اجرایــی مــورد نیــاز بــه منظــور بهبــود و
اصــاح وضعیــت هنــر  -صنعــت فــرش دســتباف.
 -7حمایــت از بافنــدگان و تولیدکننــدگان و بازرگانــان و
نیروهــای خــاق و نــوآور در هنــر  -صنعــت فــرش دســتباف.
 -8توســعه همهجانبــه اطالعرســانی تخصصــی و کاربــردی
از طریــق تهیــه ،تدویــن و انتشــار کتــب ،مقــاالت نشــریات و
بانکهــای اطالعاتــی بــا اســتفاده از فنــاوری اطالعــات.
 -9برگــزاری یــا مشــارکت در نمایشــگاهها ،مجامــع،
جشــنوارهها و همایشهــای علمــی در داخــل و خــارج
کشــور و فراهــم کــردن زمینههــای الزم بــرای فعالیــت
بخــش خصوصــی در ایــن عرصــه.
 -10انجــام فعالیتهــای تبلیغاتــی بــه منظــور شناســاندن
ابعــاد مختلــف فــرش دســتباف بــا اســتفاده از رســانههای
مختلــف و بسترســازی بــه منظــور فعــال شــدن بخشهــای
دانشبنیان

خصوصــی.
 -11برنامهریــزی و سیاســتگذاری بــه منظــور بازاریابــی
و توســعه بازارهــای موجــود در ســطح بازارهــای داخلــی و
خارجــی بــرای فــرش دســتباف.
جــدا از ایــن ،قوانیــن و مقرراتــی در مجلــس شــورای
اســامی در حــوزه توســعه فــرش دســتباف تصویــب شــده
اســت کــه در صــورت رســیدن بــه مرحلــه اجرایــی کمــک
شــایانی بــه فعــاالن ایــن عرصــه خواهــد شــد .از میــان
قوانیــن تصویبشــده میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره
کــرد :اعطــای وام بــرای اجــرای طــرح ایجــاد بــازار موقــت
فــرش دســتی ایرانــی ،برخــورداری صادرکننــدگان فــرش
از تخفیــف پیمــان ارزی در صــدور فــرش ،تســهیل صــدور
روادیــد بــرای اتبــاع خارجــه بــه منظــور انجــام معامــات
فــرش در ایــران ،جبــران بخشــی از خســارتهای
واردشــده بــه تولیدکننــدگان فــرش ،فراهــم کــردن بیمــه
بازنشســتگی ،فــوت و از کارافتادگــی بافنــدگان قالــی،
قالیچــه ،گلیــم و زیلــو و...
بــرای رفــع معضــات حــوزه فــرش بایــد شــیوه تولیــد
در کشــور تغییــر کنــد و کارگاههــای متمرکــز راهانــدازی
شــوند .نیــاز اســت تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان در همــه
ســطوح و بهخصــوص در زمینــه بازاریابــی و تبلیغــات آموزش
ببیننــد .همچنیــن برگــزاری جشــنوارههای فــرش در داخــل
کشــور و خــارج از آن بــا نظــارت دولــت بــه جــای تاســیس
فروشــگاههای فــرش میتوانــد بــر ســهم فــروش فــرش
ایرانــی در بــازار داخلــی و جهانــی اثرگــذار باشــد.
بــه نظــر میرســد اســتراتژیهای الزم بــرای رفــع مشــکالت
حــوزه فــرش ایرانــی وجــود دارد و تنها کافی اســت مســئولین
امــر همــت کننــد و برنامهریزیهــا و پیشبینیهــای
صــورت گرفتــه را بــه مرحلــه اجــرا برســانند .تنهــا در ایــن
صــورت اســت کــه هنــر  -صنعــت فــرش بــه عنــوان نمــاد
فرهنــگ و ذوق و هنــر ایرانــی و همچنیــن یکــی از منابــع
اصلــی صــادرات غیرنفتــی ،میتوانــد جایــگاه واقعــی خــود
را در عرصــه جهانــی کســب کنــد .امیــد اســت بــا حمایــت
ارگانهــای مربوطــه شــاهد رشــد و توســعه روزافــزون ایــن
هنــر  -صنعــت باشــیم.
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در ب�ب دوری از یم�اث گر بان�ای گذشته

معماری بر اساس اقلیم
سیدشهاب میرفتاح

در دو ماه گذشته از سال  97برای انجام کارهایی به دعوت یکی
از ارگانها خوشبختانه مجبور بودم به چندین شهر و روستای
کشورم سفر کنم .شهرهای بزرگی مانند تبریز ،نوشهر ،اصفهان،
یزد ،بوشهر و شیراز را در این دو ماه دیدم .در این مسیر از
شهرهای کوچک و روستاهایی زیبا گذشتم .نکته جالب همه این
مناطق از شمال تا جنوب ،معماری یک شکلی بود که تمام ایران
را درمینوردید .معماری را دیدم که کمترین توجهی به اقلیم و
فرهنگ نداشت و با هر آنچه بر خانه تاثیر میگذارد بیگانه بود .به
عنوان مثال در روستاهای نزدیک آمل همان خانه و آپارتمانهای
بیربطی را میبینید که در تهران و بندر سیراف و...
یکی از ویژگیهای مهم کشور ما تنوع آب و هوایی است که بر
اساس همین تنوع ،معماری متفاوت و منحصربهفرد هر منطقه
به وجود آمده است .اما امروز با قاطعیت میتوانم بگویم که از آن
معماری کهن ایرانی هیچ خبری نیست .همین معماری کهن
نیز یکی از جاذبههای گردشگری کشورمان است که میتواند
مسافرانی را به کشورمان سرازیر کند .اما صد افسوس که این
معماری و معماران به فراموشی سپرده شدهاند.
در گذشته نهچندان دور شما با دیدن خانهها و نوع معماری
میتوانستید به نوع آب و هوا پی ببرید ،اما خانههای امروزی
چنین نیست .زیرا در سه دهه اخیر همه ما برای کپیکاری تمام
تالشمان را کردهایم و بر این تصور بودیم که همه ایران سرای
من است ،یعنی اینکه تمام کشور را به یک شکل دربیاوریم .ما
با سرعت توانستیم از شمال تا جنوب و شرق تا غرب کشور را با
یک معماری بیربط رنگ کنیم.
یکی از همین اتفاقات تاسفبار نمای معروف به رومی یا یونانی
است که کل ایران را در بر گرفته است .نمایی که هیچ سنخیتی
با اقلیم و فرهنگ و ...ایران ندارد .به نظر میرسد ما در این
سالها فقط به دنبال این بودیم که خودمان را بیشتر به نمایش
بگذاریم و این سریدوزی بیربط نمای رومی یونانی ،خانههای
کشورمان را شهر به شهر بیرنگ و بیروح کرد .در این راستا
ساختمانسازهایی که کمترین اطالعی از خانه ،فضا و ساختمان
نداشتند (فقط به دنبال پول بیشتر بودند) دست به دست هم
دادند تا میهن خویش را از نمای به گفته خودشان رومی یا یونانی
آباد کنند اما کمسوادی باعث شد میراث گرانبهای گذشته را به
فراموشی بسپاریم .به نظرم در خود یونان نیز به این نما نمای
ایرانی میگویند زیرا آنچه در یونان وجود دارد حتی به یک دهم
کشور ما نمیرسد.
در ادامه میخواهم چند ویژگی مهم و تاثیرگذار اقلیم را برایتان
با مثالهایی مطرح کنم تا تلنگر کوچکی باشد برای مهندسین
عمران و معماری .شهرهای کویری یزد و کوهستانی تبریز را به
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خاطر بیاورید .آنچه در وهله اول به ذهن شما میرسد تفاوت در
ساختمانهای هر دو شهر (ساختمانهایی با قدمت حداقل 50
سال) است .خانههای یزد را با حیاط مرکزی و حوض در وسط به
خاطر میآورید ولی در مقابل خانههای تبریز به دلیل سرما فاقد
حیاط هستند و اگر حیاطی داشته باشد وسعت چندانی ندارد.
بنا به گفته مرحوم استاد کریم پیرنیا ،بومآورد بودن یکی از
ویژگیهای مهم معماری ایرانی است .در این مورد همان دو
شهر را مقایسه کنید ،خانههای یزد از خشت و گل و کاهگل
ساخته شدهاند تا گرمای تابستان به داخل خانه نفوذ نکند
و در زمستان گرمای داخل به هدر نرود .این مصالح همان
مصالحی است که بهوفور در مناطق کویری ایران یافت
میشود و بهترین کارایی را نیز دارد .از طرف دیگر به دلیل
کمبود چوب در فالت مرکزی ایران ،سقفها را به صورت
گنبد اجرا میکردند ،غیر از آن سقف گنبدی مزیتهای
دیگری را در فالت مرکزی برای خانهها به ارمغان میآورد.
به عنوان مثال در زمان تابش شدید آفتاب ،نیمی از سقف
در سایه قرار میگیرد و مانع نفوذ تمام انرژی گرمایی به
داخل خانه میشود .اما اکنون انگار ساخت طاق و گنبد
کسر شأن شده و باید به جایش از وسایل سرمایش جدید
استفاده کنند .ما به این نکته توجه نکردیم که باید در کنار
استفاده از تکنولوژی روز از معماری بومی استفاده کنیم.
زیرا این نوع معماری است که از پس قرنها به ما رسیده
و در این سالیان دراز کمترین مخاطرات را برای محیط
زیست داشته است .اما در کمتر از یک قرن چنان همه چیز
را خراب کردهایم که گویی از ازل چنین بوده است.
در مقابل ساختمانهای سنگی تبریز را به خاطر بیاورید .سنگ
همانی است که در منطقه کوهستانی تبریز بهراحتی در اختیار
مردم بود .معماران تبریزی در گذشته ساختمانها را کوتاهتر از
حد معمول میساختند تا زودتر گرم شوند و همچنین خانهها را
نزدیک ،پشت به پشت و چسبده به هم طراحی میکردند تا هیچ
گرمایی هدر نرود .این منطقه همه در تالش هستند تا بیشترین
بهره را از انرژی گرمایی رایگان خورشید ببرند.
در دو دهه اخیر دنیا با موضوع توسعه پایدار آشنا شد و در
ادامه معماری پایدار بر اساس قواعد آن مطرح شد .جالب است
بدانید که معماری پایدار به دنبال همان حرفهایی است که
معماری بومی ایرانی میزد .معماری بومی ما در تمام نقاط
بیآنکه نامی از پایداری و معماری پایدار شنیده باشد ،اکثر
قواعد توسعه پایدار را به بهترین نحو رعایت میکرد و افسوس
که این سالهای اخیر مسیر اشتباهی را در پیش گرفتیم که
برگشت از این مسیر بسیار سخت و زمانبر است.
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گ
استارتآپ ویکند پ ژ�وهش�ه
گ
یم�اث فرهن� در گفتوگو
عل�ضا قیل ن ژ�اد
ب� ی

کارآفرین موفق
ریشه در هویت
ایرانی دارد

علیرضا کشاورزی

یکی از بزرگترین مشکالت استارتآپها ،نبودن درک
درست از ماهیت کار آنها از سوی سیستمهای دولتی است.
به همین منظور پژوهشگاه میراث فرهنگی اقدام به برگزاری
استارتآپ ویکند برای کارکنان خود کرد .علیرضا قلینژاد،
معاون فناوری و کاربردیسازی پژوهشگاه ،هدف از برگزاری
این برنامه را آشنایی کارمندان سازمان عنوان میکند؛
کارمندانی که ارتباط تنگاتنگی با پژوهشهای این پژوهشگاه
دارند و در صورت آموزش صحیح میتوانند منتورهای
آینده باشند .در این برنامه سه مربی طی دو روز مفاهیم یک
استارتآپ را برای شرکتکنندگان تشریح کردند و پس از آن
این شرکتکنندگان در قالب گروههایی ایدههای استارتآپی
خود را در معرض نقد و بحث مربیان و سایر افراد گذاشتند .در
مطلب پیش رو قلینژاد درباره اهمیت این کار و اساسا نقش
پژوهشگاه در کاالی ساخت ایران توضیحاتی را ارائه میکند.
دانشبنیان
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سازمان بیشترین توان مطالعاتی
و پژوهشی را دارد

علیرضــا قلینــژاد دربــاره ایــن برنامــه و ضــرورت و انگیــزه
برگــزاری آن بــه مجلــه دانشبنیــان گفــت« :یکــی از
تکالیفــی کــه در پژوهشــگاه در ارتبــاط بــا وظایــف معاونــت
فنــاوری و کاربردیســازی میبایســتی بــه انجــام برســانیم،
ایــن اســت کــه ســازمان و در مرتبـهای پژوهشــگاه بتوانــد
از کارآفرینــان و حــوزه اســتارتآپیها پشــتیبانی کنــد.
طبیعــی اســت کــه ایــن پشــتیبانی حتمــا بایــد از ســمتی
صــورت بگیــرد کــه یــک آشــنایی اولیــه وجــود داشــته
باشــد .در نتیجــه فکــر کردیــم کــه اگــر ایــن آشــنایی اولیــه
صرفــا کالس نظــری باشــد ،ممکــن اســت تاثیرگــذاری
مطلــوب را نداشــته نباشــد .در نتیجــه برنامــهای در نظــر
گرفتیــم کــه در جریــان یــک کارگاه کارشناســان ســازمان
و اعضــای هیئــت علمــی پژوهشــگاه جریــان شــکلگیری
یــک اســتارتآپ را تجربــه کننــد تــا ایــن مقدمـهای بــرای
آشناییشــان شــود .در نهایــت آنهــا هســتند کــه بایــد
بتواننــد بــه اســتارتآپهای حــوزه صنایــع دســتی ،میــراث
فرهنگــی و گردشــگری کمــک و از آنهــا حمایــت کننــد».
او دربــاره جزئیــات برنامــه چنیــن عنــوان کــرد« :برنامــه
مثــل یــک اســتارتآپ ویکنــد بــود .یعنــی مقدماتــی در
ارتبــاط بــا تیمســازی ،ایدهپــردازی و مفاهیــم اولیــه
اســتارتآپی گفتــه شــد .در ادامــه حضــار ایدههایــی را
مطــرح کردنــد ،ســپس آن ایدههایــی کــه وضعیــت بهتــری
داشــتند انتخــاب شــدند و تیــم ســاختند و روی ایــده کار
کردنــد .در روز دوم هــم داوری صــورت گرفــت .در اصــل
یــک کار مثالــی انجــام دادیــم چــون درواقــع کســانی کــه
شــرکت داشــتند ،همگــی کارمنــد بودنــد و قــرار نبــود
اســتارتآپ شــوند .میخواســتیم ایــن افــراد بازیگــران
ایــن نمایــش باشــند و یــک بــار از اول تــا آخــر بداننــد
یــک اســتارتآپ چــه مراتبــی را طــی میکنــد .چــون
همانطــور کــه میدانیــد اســتارتآپ چیــزی نیســت کــه
یکبــاره شــکل بگیــرد و رونــدی را طــی میکنــد تــا بــه
نتیجــه برســد».
او ایــن حرکــت را ادامــهدار دانســت و دربــاره برنامههــای
آتــی معاونــت توضیــح داد« :ایــن برنامـهای کــه در ســازمان
برگــزار شــد ،مکملهایــی دارد .یعنــی مــا نشســتهای
تخصصــی در رابطــه بــا مفاهیــم اســتارتآپی ،شــرکتهای
خــاق و دانشبنیــان و حقــوق معنــوی داریــم کــه بــاز
هــم کارشناســان و اعضــای هیئتهــای علمــی ســازمان و
پژوهشــگاه را بــه مفاهیــم اولیــه و روشهــا و متدهــا تجهیــز
کنیــم تــا در نهایــت اینهــا در قامــت یــک منتــور بتواننــد
اســتارتآپها را هدایــت و حمایــت کننــد .در حقیقــت
منتورهــای حــوزه تخصصــی همیــن عزیزاننــد .در ایــن
حوزههــای تخصصــی کســی را بیــرون از ســازمان نداریــم
کــه تخصــص داشــته باشــد .در حــوزه شــرکتهای خــاق
و اســتارتآپها انتظــار کمــک از ســازمان وجــود دارد ولــی
ســازمان قبــل از اینکــه کمــک کنــد ،بایــد ابتــدا خــودش
تجهیــز شــود .مــا طــی ایــن برنامههــا تــاش داریــم
ســرمایه انســانی ســازمان را تجهیــز کنیــم».
دانشبنیان

او دربــاره عقبــه موضــوع تجــارت در ســازمان میــراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری و ضــرورت
شــکلگیری معاونــت فنــاوری و کاربردیســازی در ذیــل
آن ،گفــت« :ســازمان میــراث فرهنگــی کــه بعدهــا بخــش
گردشــگری و صنایــع دســتی هــم بــه آن افــزوده شــد،
نســبت بــه موضــوع تجــارت عقبـهای دارد .ســابقه تاریخــی
تجــارت در ایــن حــوزه بــه تجــارت عتیقهجــات برمیگــردد
و چــون ایــن مســئله بــا موضوع فرهنــگ تاریخــی و حیثیت
و هویــت ملــی در هــم تنیــده شــده اســت ،بحث تجــارت در
ایــن حــوزه چنــدان محــل اقبــال نبــوده اســت .چــون تصور
میکردنــد کــه وقتــی شــما بــاب تجــارت را بــاز میکنیــد،
ممکــن اســت بــه فــروش هویــت ملــی و فرهنگــی بینجامد.
چیــزی کــه ایــن معاونــت در پــی آن شــکل گرفــت ،ایــن
بــود کــه مــا در دورهای قــرار داریــم کــه الزم اســت بــا
نگاهــی واقعبینانهتــر ضمــن حــذر کــردن از اشــتباهات
گذشــته ،بــه نیازهــا و درخواسـتهای امــروز کشــور پاســخ
دهیــم ،یعنــی هــم خطــوط قرمــز را مد نظر داشــته باشــیم
و هــم نیازهــای در حــال افزایــش جامعــه را».
قلینــژاد بــا بیــان اینکــه معاونــت ســه حــوزه را تحــت
پوشــش قــرار میدهــد ،افــزود« :البتــه ایــن ســه حــوزه بــا
هــم در هــم تنیدگــی دارنــد .بخشــی از آن آیندهپژوهــی
اســت کــه نیازهــای امــروز و نیازهــای آینــده را رصــد
میکنــد .بخشــی هــم مشــاوره دربــاره خدمــات تخصصــی
اســت .یعنــی مــا اگــر از ایــن صحبــت میکنیــم کــه
میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری میتوانــد
پیشــران موضــوع کارآفرینــی باشــد ،در حقیقــت عمــا
دربــاره ایــن موضــوع ســخن میگوییــم کــه در ایــن
ســازمان بیشــترین تــوان مطالعاتــی و پژوهشــی انباشــته
شــده و بیشــترین دســتاوردهای مطالعاتی و پژوهشــی طی
صــد ســاله اخیــر اینجــا ذخیــره شــده ،بنابرایــن شــاید
بهتریــن بنــگاه و مرجــع بــرای بحــث کارآفرینــی از بابــت
پاســخگویی بــه نیازهــای امــروز و آینــده باشــد .پــس ایــن
معاونــت ســه حــوزه اصلــی دارد .یــک بخش سیاســتگذاری
و آیندهپژوهــی ،بخشــی دیگــر مشــاوره و ارائــه خدمــات
تخصصــی و ســومین بخــش آن نیــز موضــوع فنــاوری و
مدیریــت بنگاههــای رشــد و نــوآوری».
معــاون فنــاوری و کابردیســازی بــا اشــاره بــه ســابقه
فرهنگــی ایــران ،بــر لــزوم اعطــای کردیــت ایرانــی بــه
محصــوالت ســاخت داخــل تاکیــد کــرد و افــزود« :مــا بــا
نگاهــی بــه گذشــته ،امــروز و آینــده در موضوعاتــی آرامآرام
داریــم بــه نقاطــی میرســیم کــه شــاید آن نقــاط بتوانــد
سیاســتهای کاربــردی مــا را شــکل دهــد .یکیشــان
حــوزه صنایــع دســتی اســت .زمانــی کــه مــا صحبــت از
تشــویق ،ترغیــب و توســعه بنگاههــای صنایــع دســتی
میکردیــم ،بــه امــروز فکــر نکــرده بودیــم کــه ممکــن
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اســت بازارمــان را کاالهــای خارجــی تصاحــب کننــد.
بیــش از صــد هــزار فرهنگــی کــه در طــول تاریــخ در
کشــور مــا شــکل گرفتهانــد ،همانطــور کــه لهجــه و
زبــان گوناگــون دارنــد ،دســتاوردهای فرهنگیشــان هــم در
حــوزه هنرهــای ســنتی متبلــور شــده اســت .اگــر مــا از این
هنرهــای ســنتی پشــتیبانی کنیــم و بــه ســرمایهگذاران و
افــراد خــاق و عالقهمنــد بــه کارآفرینــی اجــازه دهیــم کــه
از مجــرای ســازمان بــه ایــن ســرمایههای فرهنگــی وصــل
شــوند ،شــاهد اتفــاق مهمــی در ایــن حــوزه خواهیــم بــود.
ایــن یــک فعالیــت بینرشــتهای اســت ،مــا هممیتوانیــم
بــا اعطــای کردیــت ایرانــی از ایــن محصــوالت حمایــت
کنیــم .یعنــی ایــن لیبــل را دولــت ایــران صــادر میکنــد و
دولــت چیــن نمیتوانــد آن را داشــته باشــد .آن کســی کــه
دنبــال صنایــع دســتی ایرانــی اســت ،دیگــر لیبــل برایــش
مهــم خواهــد بــود و اینطــوری کاالی چینــی نمیتوانــد
بــازار را بگیــرد .مضــاف بــر اینکــه بــا تکیــه بــه چنیــن
تمهیــدی ،مــا میتوانیــم بگوییــم تســهیالتمان را معطــوف
بــه کســانی میکنیــم کــه ایــن لیبــل را گرفتهانــد .بــه
ایــن شــکل هــم هنرهــای ملیمــان زنــده میشــوند و
هــم میتواننــد بــه شــکل نویــن فعالیــت کننــد و هــم
هنرمندمــان بیــم ایــن را نــدارد کــه کاالی چینــی ممکــن
اســت بــازار را بگیــرد».

در حوزه هنرهای ایرانی یقینا اولیم

او نکتــه مهــم و ظریــف در توجــه به هنرهای ملــی را انحصار
آن بــه ایــران دانســت و گفــت« :نکتــه بســیار ظریــف ایــن
اســت کــه مــا در هــر زمینـهای کــه بــاب کارآفرینــی را بــاز
کنیــم ،میبایســتی بــه آن چیــزی اتــکا کنیــم کــه بــرای
مــا نیســت .حتــی اگــر صنعــت امــروزی را هــم نــگاه کنیم،
میبینیــم کــه بــرای مــا نیســت و مسقطالراســی دارد و
از جایــی دیگــر آمــده اســت .ولــی حــوزه میــراث فرهنگــی
کــه شــامل هنرهــای ملــی ،گردشــگری فرهنگــی و ...کامــا
بــرای خودمــان اســت .یعنــی مــا در حــوزه هنرهــای ملــی
ایرانــی ،دوم نیســتیم ،اولیــم .مــا در حــوزه میــراث تاریخــی
فرهنگــی ایرانزمیــن اولیــم .هیچکــس نمیتوانــد بــا
مــا در ایــن زمینــه رقابــت کنــد مشــروط بــر اینکــه مــا
متوجــه باشــیم کــه ایــن ســرمایه اولیــه را دســتاندرکار
حــوزه کارآفرینــی و اقتصــاد قــرار دهیــم».
قلینــژاد افــزود« :ایــن حرفــی کــه زدم ،ســه ســطح دارد.
وقتــی مــا راجــع بــه ســه حــوزه گردشــگری فرهنگــی،
میــراث فرهنگــی و هنرهــای ســنتی ملــی صحبــت
میکنیــم ،یــک ســطحش ،ســطح بخــش اســت .یعنــی
آنچــه کــه دقیقــا در ســازمان میــراث فرهنگــی امــروز بــا
آن ســر و کار داریــد .یــک بخش ـیاش موضــوع ایــن ســه
حــوزه در بخشهــای دیگــر اســت ،یعنــی در نفــت هــم
گردشــگری نفــت داریــد .در نفــت هــم هنرهایــی داریــد
کــه ایــن منتــج از دریافتهایــی اســت کــه آن هنرمنــد
در کانتکــس نفــت گرفتــه اســت .شــما در حــوزه میــراث
دانشبنیان

فرهنگــی هــم میــراث تاریخــی نفــت را داریــد .از دور زمــان
کــه مــا قیــر تاریخــی داشــتیم و از گاز بــه شــیوه تاریخــی
اســتفاده میکردیــم تــا شــکل صنعت ـیاش .ایــن هــم کــه
یــک میــراث فرهنگــی بــرای خــودش دارد کــه میشــود
حــوزه میــراث فرهنگــی ،گردشــگری فرهنگــی و صنایــع
دســتی در بخــش نفــت .یــک بخــش دیگــر ،فرابخــش
موضــوع اســت ،یعنــی وقتــی راجــع بــه میــراث فرهنگــی
صحبــت میکنیــم ،هــر بخشــی در کشــور مــا یــک کــد
ارتباطــی دارد کــه میتوانــد ایرانیتــش را متضمــن شــود.
یعنــی اگــر بخواهیــد در اقتصــاد منســوجات کار کنیــد،
بــرای اینکــه محصولتــان بتوانــد بــا مخاطــب ایرانــی و
خارجــی ارتبــاط برقــرار کنــد ،مجبوریــد کدهایــی را رعایت
کنیــد کــه ایــن کدهــا را ناگزیــر بایــد از تاریــخ بگیریــد.
چــون بــدون هویــت نمیتوانیــد ادعــا کنیــد کــه ایرانــی
هســتید .از ایــن زاویــه اگــر نــگاه کنیــد ،هــر رویــدادی کــه
در کشــور مــا اتفــاق بیفتــد و بخواهــد پرچــم ایــران را بلنــد
کنــد ،ناگزیــر اســت کــه ریشـهاش را در هویــت ایرانــی پیدا
کنــد .ایــن آن قســمت فرابخشــی اســت .اگــر ایــن اتفــاق
نیفتــد ،بهســادگی میتوانیــد گــوی رقابــت را از دســت
بدهیــد».
او بــا تاکیــد بــر اینکــه محصولــی در اقتصــاد آزاد موفــق
اســت کــه هویــت ایرانــی داشــته باشــد ،گفــت« :هــر
تولیــدی کــه در ایــن ســرزمین میشــود ،اگــر بخواهــد
مــارک ایرانــی بخــورد ،صرفــا آن تکســت ایــران نیســت
کــه میتوانــد ایرانیــت محصــول را بــه اســتفادهکننده
یــا خریــدار منتقــل کنــد .بلکــه ریشــه در هویــت داشــتن
اســت کــه میتوانــد ایــن اتفــاق را رقــم بزنــد .حــاال هویــت
ایرانــی هــم بــرای خــودش معیارهایــی دارد .ویژگیهایــی
کــه عیــن همــان محصــول اگــر تولیــد ژاپــن باشــد ،آنهــا
را نــدارد .کمااینکــه مــا راجــع بــه جنــس ژاپنــی هــم
پیشزمینــهای در ذهــن داریــم مثــل اینکــه اقتصــادی
اســت ،ســختجان اســت و بــرای مــدت زمــان طوالنــی
قابــل اســتفاده اســت و از آن پشــتیبانی خیلــی خوبــی
میشــود .یعنــی صاحــب یــک ســرمایه اجتماعــی اســت و
بــه هــر کســی مراجعــه کنیــد ،میگویــد جنــس ژاپنــی
جنــس خوبــی اســت .ایرانیــت هــم بایــد بــرای خــودش
مولفههایــی داشــته باشــد و اگــر تولیدکننــده بــه مولفههای
ایرانــی کــه از هویــت ایرانــی سرچشــمه میگیرند ،متوســل
شــود و از ایــن مجــرا تولیــد کنــد ،میتوانــد در بــازار رقابــت
اقتصــادی آزاد دوام بیــاورد .از ایــن زاویــه بــه هویــت ملــی
نــگاه کــردن ،میتوانــد هــر فعالیــت کارآفرینــی را شــامل
شــود .فقــط در ایــن صــورت اســت کــه اگر مــا در مبــادالت
آزاد بینالمللــی قــرار بگیریــم ،تــوان رقابــت خواهیــم
داشــت».
او در پایــان تاکیــد کــرد« :ایــن زاویــه بــه نظــرم یــک فتــح
بــاب بــزرگ اســت ،ایــن را نمیگویــم چــون کارمنــد
ســازمان هســتم بلکــه بــه ایــن خاطــر میگویــم کــه
ایرانــیام و از بابــت ایرانیــت بیمناکــم».
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ین
دوم� جشنواره میل فرهن� و نه�ی یا�انساخت به پ� ی�ن راه خود رسید

ایرانساخت
مطلع یک حرکت اجتماعی
نیما ساختمانگر

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،در آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی ایرانساخت با اشاره به نقش
این جشنواره ملی در شکلدهی یک حرکت اجتماعی برای رونق کسبوکارهای دانشبنیان و استارتآپی گفت« :هدف
ایرانساخت فرهنگسازی است اما این جشنواره بخشی از زنجیره اقتصاد دانشبنیان است .رونق اقتصاد دانشبنیان به حمایت
همه بخشهای جامعه نیاز دارد و جشنواره ایرانساخت مطلعی برای شکلگیری یک حرکت اجتماعی در این راستاست».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ایجاد یک بستر فکری و فرهنگی مناسب را ضرورتی برای توسعه کسبوکارهای
دانشبنیان ،استارتآپی و رونق کاالی ایرانساخت دانست و اظهار کرد« :جوانان خالق و تحصیلکردهای که به دنبال راهاندازی
کسبوکار خود هستند ،با حمایت فرهنگی و معنوی جامعه ،به جزئی جداییناپذیر از اقتصاد جامعه بدل میشوند».
به گفته معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،جشنواره ایرانساخت از ابزار و زبان هنر استفاده میکند تا
فرهنگ حمایت از کاالی ایرانی ،شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای داخلی را در جامعه جاری کند.

مجالی برای تبدیل تهدیدها
به فرصتهای ویژه

پیــروز حناچــی ،شــهردار تهــران ،نیــز در مراســم
اختتامیــه دومیــن جشــنواره ملــی ،فرهنگــی و هنــری
ایرانســاخت اظهــار کــرد« :برگــزاری ایــن رویــداد
فضایــی بــرای تبدیــل تهدیــد بــه فرصــت را در شــرایطی
کــه ایــران بــا تحریمهــای مختلــف از ســوی دشــمنان
مواجــه اســت فراهــم میکنــد .ســاختن فرصتهــای
ارزشــمند از ســختترین مانعهــا ،مهمتریــن تجربــهای
اســت کــه در زمــان کنونــی میتــوان بــه دســت آورد.
امــروز کســانی کــه ادعــای قــدرت جهانــی دارنــد نیــز
روزگاری از همیــن امتیــاز اســتفاده کردنــد .پــس از
پیــروزی انقــاب اســامی دشــمن از عــدم انســجام
داخلــی کشــور بهــره بــرد و جنــگ تحمیلــی آغــاز شــد».
حناچــی بــا بیــان اینکــه جشــنواره ملــی فرهنگــی و
هنــری ایرانســاخت توجــه دوبــاره بــه کســبوکارها
و محصــوالت ایرانــی را اولویــت قــرار داده اســت،
اظهــار کــرد« :پــس از انقــاب اســامی و بــا رهبــری
امــام خمینــی(ره) تهدیدهــای گوناگــون علیــه کشــور
بــه فرصــت تبدیــل شــد .فــارغ از خشــونتهایی کــه
در جنــگ رخ میدهــد ،جنــگ تحمیلــی اعتمــاد بــه
نفــس جوانــان کشــور را بــاال بــرد و منجــر شــد ایــران
روی پــای خــود بایســتد ،بــه گونـهای کــه امــروز امــکان
تعــرض بــه کشــورمان وجــود نــدارد».
شــهردار تهــران همچنیــن بیان کــرد« :البته در شــرایطی
کــه امــروز ایــران در آن قــرار دارد ،در کوتاهمــدت
دانشبنیان

نمیتــوان فعالیــت زیــادی انجــام داد امــا میتــوان
تهدیــد را بــه فرصــت تبدیــل کــرد و بــا نــگاه اقتصــادی
امــکان فعالیــت و توســعه حمایتهــا از تولیدکننــدگان
داخلــی ،شــرکتهای دانشبنیــان و اســتارتآپها
فراهــم شــود .از ایــن فرصــت بــه وجــود آمــده حداکثــر
اســتفاده را بــرای متکــی بــودن بــه نیــروی داخلــی
ببریــم».

آثار منتخب «ایرانساخت» روی
بیلبوردهای شهر تهران

بــه گفتــه وی «ایرانســاخت» فضایــی بــرای توجــه
بــه کاالی ایرانــی فراهــم کــرده تــا بــا تکیــه بــه
توانمندیهــای داخلــی و اســتفاده از ظرفیتهــا از
ایــن شــرایط ســخت عبــور کنیــم .حناچــی همچنیــن
در ایــن مراســم خبــر داد کــه آثــار منتخــب جشــنواره
ملــی فرهنگــی و هنــری «ایرانســاخت» بــا هماهنگــی
میــان ســازمان زیباســازی و دبیــر کل جشــنواره روی
بیلبوردهــای شــهر تهــران قــرار میگیرنــد.

برگزیدگان ایرانساخت

برگزیــدگان پنــج بخــش هنرهــای تجســمی ،ادبیــات،
دیــداری و شــنیداری ،رســانههای دیجیتــال و ایدهبــازار
دومیــن جشــنواره ملــی فرهنگــی و هنــری ایرانســاخت
معرفــی شــدند .بخــش دانشآمــوزی ایــن جشــنواره
تــا پایــان ســال تحصیلــی ادامــه خواهــد داشــت و
برگزیــدگان آن متعاقبــا اعــام خواهنــد شــد.
بخــش ادبیــات در ســه حــوزه داســتان کوتــاه ،شــعر
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و مســتندنگاری برگــزار شــد .در حــوزه داســتان ایــن
بخــش ،رضــا احســانپور بــا اثــر «آبــی نیســانی» رتبــه
نخســت ،علــی خضــری بــا اثــر «ســماق ایرانــی» رتبــه
دوم و مصطفــی محمــدی بــا اثــر «رنــگ طــا» رتبــه
ســوم را از آن خــود کردنــد.
در حــوزه شــعر ایــن بخــش رتبــه نخســت از آن
علــی ســلیمانی بــا اثــر «مصــرف غــرور» ،رتبــه دوم
محمدحســین مهدویــان بــا اثــر «فوتبــال ایــران  -ژاپــن»
و رتبــه ســوم حســن حاتمــی بهابــادی بــا اثــر «کاســب
داخلــی چنــد» شــد.
حــوزه مســتندنگاری بخــش ادبیــات نیــز جوایــز اول تــا
ســوم خــود را بــه ترتیــب بــه شــرکت پویــش داده نویــن
بــا اثــر «شــیوه مستندســازی در شــرکت پویــش داده
نویــن» ،مهــراب اکبــری شــهپر بــا اثــر «بازیافــت مــواد
تجدیــد حیــات» ،محمــد بیطرفــان بــا اثــر «اندیشــه
مبــارزه بــا اســتعمار و ترویــج کاالی داخلــی در دوره
قاجــار» اهــدا کــرد.
در بخــش ایدهبــازار دومیــن جشــنواره ملــی ،فرهنگــی
و هنــری ایرانســاخت جایــزه نخســت بــه شــرکت
مهندســی کاشــفان نیلفــام بــا اثــر «پکیــج فاضــاب
بهداشــتی و صنعتــی» اهــدا شــد .جایــزه دوم ایــن
بخــش از آن شــرکت المــاس طــب کاســپین بــا اثــر
«دســتگاه کنتراســت تراپــی» بــود .جایــزه ســوم را نیــز
محمدمهــدی حاجتــی بــا اثــر «ســاخت مولــی کــود
ارگانیــک از ضایعــات کشــاورزی» از آن خــود کــرد.
بخــش هنرهــای تجســمی شــامل ســه حــوزه پوســتر،
تصویرســازی و کارتــون بــود .در حــوزه پوســتر ایــن
بخــش ،رتبــه نخســت را میثــم گلبابایــی بــا اثــر
«زودتــر بیــدار شــو!» از آن خــود کــرد .رتبــه دوم بــه
احمــد وجداننــژاد بــا اثــر «ســفره ایرانــی» تعلــق
گرفــت .اثــر «کاال ســم تولیــد داخلــی» از محمدعلــی
حلیمــی دریافــت رتبــه ســوم را بــرای او بــه همــراه
داشــت و رتبــه چهــارم نیــز بــه نعیمــه پاکنیــت بــا اثــر
«نجاتــش بدیــم!» اهــدا شــد.
در حــوزه تصویرســازی بخــش هنرهــای تجســمی
هیئــتداوران کســی را حائــز رتبــه اعــام نکردنــد .در
حــوزه کارتــون ایــن بخــش بــه ترتیــب جابــر اســدی،
مهــدی عزیــزی ،محمــود نظــری و ناصــر مقــدم
رتبههــای اول تــا چهــارم را از آن خــود کردنــد.
بخــش رســانههای دیجیتــال دومیــن جشــنواره ملــی
فرهنگــی و هنــری ایرانســاخت از شــش حــوزه
بازیهــای رایانــهای ،ســامانه هوشــمند و آیاوتــی،
شــبکههای اجتماعــی ،نرمافــزار تلفــن همــراه،
نرمافزارهــای کاربــردی و چندرســانهای و نیــز وبســایت
تشــکیل شــده بــود.
در حــوزه بازیهــای رایانــهای مهــدی بهرامــی بــا اثــر
«نــگاره» رتبــه نخســت را دریافــت کــرد .تیــمElectro
 Gryphon Gameبــا اثــر «شــهرزاد» رتبــه دوم را از
دانشبنیان

آن خــود کردنــد .همچنیــن رتبــه ســوم بــه شــرکت
توســعهگر شبیهســاز بــا اثــر «مزرعــه شــمالی» تعلــق
گرفــت.
در حــوزه ســامانه هوشــمند و آیاوتــی بخــش
رســانههای دیجیتــال هیئــتداوران کســی را حائــز
رتبــه اعــام نکــرد .در حــوزه شــبکههای اجتماعــی ایــن
بخــش نیــز شــرکت پیشــروان فنــاوری اطالعــات ویهــان
بــا اثــر «شــبکه اجتماعــی پروفایــل» شایســته تقدیــر
شــناخته شــد.
در حــوزه نرمافــزار تلفــن همــراه ایــن بخــش رتبــه
نخســت از آن اثــر «ایــران اپــس» از شــرکت تدبیــر
گســتران بهینهســاز شــد .رتبــه دوم را اثــر «ســیای
همــراه» از شــرکت رهپویــان خــرد ایرانیــان از آن خــود
کــرد و رتبــه ســوم نیــز بــه «اپ همگــردی» اثــر نیمــا
محســنی تعلــق گرفــت.
ســیدعلی محمدیــه بــا اثــر «زبــان برنامهنویســی
مســتقل  »ETدر حــوزه نرمافزارهــای کاربــردی و
چندرســانهای بخــش رســانههای دیجیتــال شایســته
تقدیــر شــناخته شــد .در حــوزه وبســایت ایــن بخــش
نیــز شــرکت کالن دانــش ســهند بــا اثــر «فــرادرس»
رتبــه نخســت شــناخته شــد .رتبــه دوم ایــن حــوزه
مشــترکا بــه ســید مجتبــی شــریعتی بــا اثــر «منظــوم
مرجــع ســینما و تلویزیــون» و پوریــا نــوروزی بــا اثــر
«گلوریــن» تعلــق گرفــت.
بخــش دیــداری شــنیداری دومیــن جشــنواره ملــی
فرهنگــی و هنــری ایرانســاخت از شــش حــوزه
برنامــه تلویزیونــی و گــزارش خبــری ،برنامــه رادیویــی،
پویانمایــی ،فیلــم کوتــاه و دانشــجویی ،فیلــم مســتند،
کلیــپ و تیــزر تبلیغاتــی تشــکیل شــده بــود.
در حــوزه برنامــه تلویزیونــی و گــزارش خبــری ایــن
بخــش رتبــه نخســت بــه اثــر «منهــای نفــت (تولیــد
و تجــارت خرمــا)» از محســن رســولی اهــدا شــد .اثــر
«افراماکــس» از حســین دهقــان رتبــه دوم را از آن خــود
کــرد و اثــر «ایرانیــش» روحاهلل رحیمــی رتبــه ســوم
معرفــی شــد.
حــوزه برنامههــای رادیویــی بخــش دیــداری و
شــنیداری دومیــن جشــنواره ملــی فرهنگــی و هنــری
ایرانســاخت برگزیــدگان اول تــا ســوم خــود را بــه
ترتیــب برنامههــای «رویــش»« ،حمایــت از صنایــع
کوچــک» و «جنــگ ،آتشبــازی» از مریــم تقــی زاده،
هانیــه پیرامــی و حســین خلیلینــژاد معرفــی کــرد.
در حــوزه پویانمایــی اثــر «کفــش زرد» مســعود اســدی
رتبــه نخســت را از آن خــود کــرد .رتبــه دوم ایــن حــوزه
بــه اثــر «انتخــاب بــا خودمونــه» مجتبــی احســانی تعلــق
گرفــت و «کامــی و کتــی» اثــر ایمــان پورعلــی رتبــه
ســوم شــناخته شــد.
محمدامیــن شــریفی و علــی رحیمــی بــا اثــر «کارخانــه»
رتبــه نخســت حــوزه فیلــم کوتــاه و دانشــجویی بخــش
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دیــداری و شــنیداری دومیــن جشــنواره ایرانســاخت را
کســب کردنــد .در ایــن حــوزه هــادی فیروزمنــدی بــا
اثــر «گل ایرانــی» دومیــن برگزیــده بــود و رضــا نجاتــی
بــا اثــر «تریبــون» رتبــه ســوم را از آن خــود کــرد.
برگزیــدگان اول تــا ســوم حــوزه مســتند ایــن بخــش بــه
ترتیــب مهــدی عــوضزاده ،لطـفاهلل جاویــدی و مهــدی
همایونفــر بــا آثــار «مســتند عالینســب»« ،مــن یــک
چوپانــم» و «مجموعــه مســتند قیــاماهلل» اعــام شــدند.
در حــوزه کلیــپ و تیــزر تبلیغاتــی بخــش دیــداری
شــنیداری نیــز عبــاس مــردای بــا اثــر «شــرکت نفــت
و گاز ســرو» رتبــه نخســت اعــام شــد .رتبــه دوم بــه
دفتــر مطالعــات جبهــه فرهنگــی انقــاب اســامی بــا اثــر
«خــوب گــوش کــن ایرانیــه» تعلــق گرفــت و رتبــه ســوم
از آن اثــر «درهــا» از دفتــر مطالعــات جبهــه فرهنگــی
انقــاب اســامی شــد.

دانشبنیان

دومیــن جشــنواره ملــی فرهنگــی و هنــری «ایــران
ســاخت» بــا اهــداف «جریانســازی و تولیــد محتــوا
بــرای فضــای مجــازی مرتبــط بــا چرخــه تجاریســازی،
کارآفرینــی و اقتصــاد دانشبنیــان»« ،حمایــت از
خدمــات و تولیــدات دانشبنیــان ســاخت ایــران»،
«ســاماندهی واردات بیرویــه و ارج نهــادن بــه کاالهــا
و محصــوالت ایرانــی باکیفیــت» و همچنیــن «کمــک
بــه برجستهســازی (نشــان تجــاری) کاالهــای مرغــوب
ایرانــی» در بخشهــای ادبیــات ،هنرهــای تجســمی،
رســانههای دیــداری و شــنیداری ،رســانههای دیجیتــال
و ایدهبــازار و بخــش دانشآمــوزی بــه همــت ســتاد
فرهنگســازی اقتصــاد دانــش بنیــان معاونــت علمــی و بــه
دبیــر کلــی پرویــز کرمــی و بــا شــعار «فنــاوری ایرانــی،
کسـبوکار ایرانــی»  4تــا  8دیمــاه ســال جــاری برگــزار
شــد.
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تقدیر اتاق بازرگانی تهران
از استارتآپها
الهام دمیرچی

محمدحسین امینالضرب ،تاجر ایرانی دوره قاجار ،اولین کسی بود که با وجود مخالفتهای افراد متعصب ،کارخانه
برق را در ایران تاسیس کرد .او همچنین به سبب اینکه فنون ضرب سکه را در فرنگ آموخته بود ،به عنوان مسئول
ضرابخانه شاهنشاهی در زمان ناصرالدینشاه منصوب شد .اما یکی از مهمترین کارهای او تاسیس اتاق تجارت در زمان
قاجار بود که اتاق بازرگانی حال حاضر ،نمونه رشدیافته همان چیزی است که امینالضرب آن را کلید زد .به همین دلیل
هرساله اتاق بازرگانی تهران طی مراسمی ضمن تقدیر از کارآفرینان برتر ،نشان امینالضرب را به آنان اهدا میکند.
در سومین دوره مراسم اعطای لوح ،نشان و تندیس امینالضرب به چهرههای برتر صنعت ،معدن ،بازرگانی و
کشاورزی و تجلیل از پیشکسوتان و تولیدکنندگان که اتاق بازرگانی تهران هر ساله برگزار میکند ،از  10چهره
اثرگذار تقدیر و تجلیل شد .اما نکته مهم در این میان ،تجلیل از بنیانگذاران دو استارتآپ بود که نشان میدهد
استارتآپها توانستهاند حضور خود را در جامعه کارآفرینی تا میزان مناسبی تثبیت کنند .در این مراسم از محمدجواد
شکوریمقدم بنیانگذار سایت آپارات و فیلیمو و برادران محمدی (حمید و سعید) بنیانگذاران دیجیکاال نیز به عنوان
استارتآپهای فعال و اثرگذار در فضای اقتصادی و فرهنگی کشور با اعطای لوح و نشان امینالضرب تجلیل شد.
در ابتدای این برنامه از استاد محمدعلی موحد و استاد عزتاهلل فوالدوند به خاطر پژوهشها ،تالیفات و
ترجمه آثاری که از نظر فرهنگی و اقتصادی اثرگذار بوده و باعث آشنا شدن بیشتر جامعه ایرانی با مفاهیم
اقتصادی چون رقابت ،توسعه ،آزادسازی و ...شده است ،با اهدای لوح و نشان امینالضرب تقدیر شد.
پس از آن سیدابوالقاسم مرتضوی بنیانگذار کارخانه آرد ستاره و از پیشکسوتان صنعت آرد کشور و لئون آهارونیان
مدیرعامل شرکت ستی و از پیشکسوتان صنعت حملونقل با دریافت لوح و نشان امینالضرب مورد تجلیل قرار گرفتند.
در بخش صنعتگران نیز سلطانحسین فتاحی بنیانگذار کارخانه تولید لوازم خانگی امرسان و اکبر ابراهیمی
رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پاکشوما لوح و نشان امینالضرب از اتاق تهران دریافت کردند.
در نهایت عباسعلی قصاعی مدیرعامل چینی زرین ایران و حمیدرضا هاشمینیا موسس شرکتهای تکوین الکترونیک،
سام الکترونیک و سام سرویس موفق به دریافت لوح ،نشان و تندیس امینالضرب به عنوان کارآفرینان ویژه شدند.

بیاخالقی جای میهندوستی را نگیرد

بــه منظــور انتظــام بخشــیدن بــه امــور بازرگانــی ،اتــاق
تجــارت تهــران را تاســیس کــرد کــه نیــای اتــاق بازرگانی
امــروز اســت .همچنیــن او بــود کــه در اســتقرار اقتصــاد
آزاد در ایــران کوشــید .تفصیــل خدمــات او و اقدامــات
روش ـنبینانهاش البتــه در ایــن مختصــر مقــدور نیســت.
امــا همیــن قــدر یــادآوری ایــن نکتــه ضــروری اســت
کــه اینهــا در زمان ـهای صــورت گرفــت کــه در سراســر
ایــران ،فقــر و بیســوادی بیــدادمیکــرد .بــه نحــوی
کــه بــه نوشــته مرحــوم تقــیزاده ،در زمــان حیــات
امینالضــرب ،جمــع کل محصــان مــدارس در ایــران
حــدود دو هــزار نفــر بــود».
او افــزود« :البتــه نبایــد از یــاد بــرد کــه همینگونــه
اقدامــات امینالضــرب و رجــال میهندوســتی ماننــد او
بــود کــه در ســالهای بعــد ،نهتنهــا بــه رشــد دانــش

عــزتاهلل فوالدونــد ،مترجــم برجســته کشــور ،پــس
از آنکــه لــوح و نشــان خــود را از دســتان علیاکبــر
رفوگــران ،بنیانگــذار کارخانــه بیــک و حجتاالســام
ســیدمحمود دعایــی دریافــت کــرد ،بــرای دقایقــی
در بــاب خدمــات حاجحســن امینالضــرب بــه
ســخنرانی پرداخــت .او گفــت« :کارنامــه شــادروان حــاج
حســن امینالضــرب ،سرشــار از عشــق او بــه ایــران و
کوش ـشهای مــداوم او بــرای جبــران واپســماندگیهای
کشــور از چرخــه تجــدد و تــاش بــرای اعتــای
مقــام میهــن و تمــدن جهانــی اســت .او بــود کــه بــه
رغــم دشــمنی خشکاندیشــان خرافاتــی ،کارخانــه
بــرق از روســیه خریــد و بــه ایــران آورد و خانههــا و
خیابانهــای تهــران را منــور کــرد و بــاز او بــود کــه
دانشبنیان

شماره بیستونهم بهمنماه 1397

151

و ابراهیــم عســگریان ،هــر دو از پیشکســوتانی کــه در
ســالهای گذشــته مــورد تقدیــر قــرار گرفتــه بودنــد،
دریافــت کــرد ،طــی ســخنانی بــه تشــریح فعالیتهــا
و خدمــات خــود پرداخــت و گفــت« :مــن از ایرانیــان
ارمنیتبــار هســتم کــه در ســال  1309در ســلماس بــه
دنیــا آمــدهام .در ســال  1316ســلماس را تــرک کــرده
و بــه تهــران آمدیــم و ســالهای تحصیــل را در تهــران
گذرانــدم».
او ســپس توضیــح داد کــه پــس از اتمــام تحصیلــش در
هنرســرای عالــی و در رشــته شــیمی ،چگونــه گــذارش
بــه آزمایشــگاه آب و خــاک افتــاد و حــدود  12ســال
مدیریــت ایــن آزمایشــگاه را برعهــده گرفــت .آهارونیــان
گفــت در ســالهای بعــد وارد صنعــت حمــل و نقــل
شــده و شــرکت او حمــل بزرگتریــن بارهــای کشــور را
بــر عهــده گرفتــه اســت .او گفــت« :بــرای حمــل بارهــای
ســنگین کار بــه فورواردرهــای خارجــی ســپردهمیشــد.
امــا مــا همــه تجهیــزات مــورد نیــاز را خریــداری و ایــن
نیــاز را رفــع کردیــم».
آهارونیــان ســپس از راهانــدازی اتــاق مشــترک ایــران
و ارمنســتان پــس از اســتقالل ایــن کشــور در ســال
 1370یــاد کــرد و گفــت« :طــی ســالها نمایشــگاه
کاالهــای ایرانــی را در ارمنســتان برگــزار کردیــم .امــا در
ســالهای گذشــته ،ســازمان توســعه تجــارت برگــزاری
ایــن نمایشــگاه را بــه اســتانها واگــذار کــرد».
او در بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت« :در مقطعــی
بــه آمریــکا ســفر کــردم .در ایــن ســفر مــردی بــه مــن
گفــت کــه مــن ســوپرمن هســتم .پرســیدم ایــن تعبیــر را
بــه چــه دلیــل بــه کارمیبــری و او توضیــح داد کــه هــر
روز فهرســت خریدهــا را از همســرش دریافــتمیکنــد
و بــرای خریــد بــه ســوپر مارکــتم ـیرود و از ایــن رو
تعبیــر ســوپرمن را بــرای خــود مناســب دیــده بــود .بــا
ایــن اســتدالل بایــد بگویــم بــه دلیــل فعالیــت در حــوزه
حملونقــل و جابهجایــی کاالهــای ســنگین ،ســوپرمن
واقعــی مــن هســتم».
او در ادامــه ســخنانش تاکیــد کــرد« :تاکنــون این کشــور
را تــرک نکــردهام و از ایــن پــس هــم تــرک نخواهــم
کــرد .مــن اکنــون تحــت لــوای شــرکت حملونقــل
ســتی 400نفــر حقوقبگیــر دارم».

و تخصــص در کشــور ،بلکــه همچنیــن بــه تقویــت
احســاس ایراندوســتی انجامیــد».
فوالدونــد در ادامــه چنیــن گفــت« :از ژرفــای وجــود
امیــدوارم بیاخالقــی ،جــرم و جنایــت و مالانــدوزی
بــه هــر قیمــت کــه امــروز بــه کابــوس عاشــقان
ایــن ســرزمین تبدیــل شــده اســت ،نتوانــد جــای
میهندوســتی و خدمــت بــه ایــران را در جوانــان
بگیــرد».

مشکالت اقتصادی امروز کشور ،از
امور فرهنگی مستقل و جدا نیست

دکتــر محمدعلــی موحــد از دیگــر چهرههــای نامآشــنای
عرصــه فرهنــگ و تاریخنــگاری کشــور بــود کــه در
ســومین دوره همایــش امینالضــرب از وی تقدیــر
بــه عمــل آمــد .وی کــه آثــار و تالیفاتــش در حــوزه
عرفانپژوهــی شــهره اســت و بــه ویــژه در شــناخت
شــمس تبریــزی تالیــف ســترگی دارد و کتــاب «خــواب
آشــفته نفــت» را بــه رشــته تحریــر درآورده اســت ،بــه
دلیــل کســالت و بیمــاری نتوانســت در ایــن همایــش
حضــور یابــد .دامــاد اســتاد موحــد بــه همــراه ناشــر
کتــب و تالیفــات ایــن عضــو فرهنگســتان زبــان و ادبیــات
فارســی بــه نمایندگــی از دکتــر محمدعلــی موحــد لــوح
افتخــار و نشــان امینالضــرب را دریافــت کردنــد.
محمــد واشــویی ،ناشــر کتابهــای اســتاد موحــد،
در ســخنان کوتاهــی بــا بیــان اینکــه ایــن مولــف
معاصــر کشــور در بســتر بیمــاری پیغــام ســپاس خــود
از دریافــت نشــان امینالضــرب را ابــراز کردنــد ،گفــت:
«دکتــر موحــد بــر ایــن باورنــد کــه گرههــا و مشــکالت
اقتصــادی امــروز کشــور از امــور فرهنگــی مســتقل و
جــدا نیســت و بــه اعتقــاد وی ،ریشــه معضــات ایــن
دو عرصــه ،یکســان اســت .وی همچنیــن از توجــه و
اهتمــام بخــش خصوصــی و اتــاق بازرگانــی بــه تجلیــل
از نــامآوران عرصــه فرهنــگ کشــور در کنــار نخبــگان
کارآفرینــی قدردانــی خــود را ابــراز کردنــد».
همچنیــن حجتاالســام ســیدمحمود دعایــی کــه
بــه همــراه رئیــس اتــاق تهــران ،لــوح تقدیــر و نشــان
امینالضــرب را بــه دو پیشکســوت عرصــه فرهنگــی
کشــور اهــدا کــرد ،طــی ســخنانی در تجلیــل از نــام
و خدمــات عــزتاهلل فوالدونــد و محمدعلــی موحــد در
اعتــای فرهنگــی ســرزمین ایــران ،گفــت« :شــناخت
امــروز فرزنــدان ،مــردان و زنــان ایــران از بزرگانــی
همچــون شــمس تبریــزی و موالنــا ،مرهــون و مدیــون
آثــاری اســت کــه دکتــر موحــد بــه رشــته تالیــف
درآورده اســت».

میخواهیم یک برند ملی بسازیم

در ادامــه ایــن مراســم ،حمیــد محمــدی ،یکــی از دو
بــرادر بنیانگــذار مجموعــه دیج ـیکاال پــس از دریافــت
لــوح و نشــان امینالضــرب از دســتان اســحاق
جهانگیــری ،معــاون اول رئیسجمهــوری ،پشــت
تریبــون ایســتاد و گفــت« :برگــزاری آییــن امینالضــرب
و اعطــای نشــان بــه کارآفرینــان بــرای جامعــهای کــه
نیــاز بــه الگــو دارد و بــرای تشــویق فضــای کارآفرینــی
و اعتمــاد بــه برندهــای ملــی ،یــک ضــرورت اســت.

سوپرمن واقعی من هستم

لئــون آهارونیــان ،پیشکســوت حملونقــل کــه لــوح
و نشــان خــود را از دســتان عــا میرمحمدصادقــی
دانشبنیان
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هــر کشــوری در مســیر توســعه بــه مقولــه اعتمــاد بــه
برندهــای ملــی نیــاز دارد .کشــورها بــا برندهــای خــود
شــناختهمیشــوند و مــا هــم تــاشمیکنیــم کــه از
دیج ـیکاال یــک برنــد ملــی بــرای کشــورمان بســازیم».

جایگاه دوم جهان در صنعت
چینی را داریم

در ادامــه ایــن مراســم عباســعلی قصاعــی ،مدیرعامــل
چینــی زریــن ایــران کــه در ایــن دوره لــوح ،نشــان و
تندیــس امینالضــرب را از معــاون اول رئیسجمهــور
دریافــت کــرد ،در ســخنانی جایــگاه صنعــت چینــی
ایــران در جهــان را رتبــه دوم و پــس از کشــور چیــن
اعــام کــرد و گفــت« :در حــال حاضــر ســاالنه در
حــدود  50هــزار تــن ظــروف چینــی در کشــور توســط
هشــت واحــد صنعتــی تولیــد میشــود کــه بازمانــده
از  24کارخانــه واحــد بــزرگ صنعــت چینیســازی
ایــران اســت .خوشــحالم کــه توانســتم بــا کار و تــاش
شــبانهروزی ،ایجــاد اشــتغال و تولیــد کاالی باکیفیــت
ایرانــی ،امــروز از طــرف بخــش خصوصــی مــورد تقدیــر
قــرار گیــرم».
دانشبنیان

کارآفرینان را دریابید

حمیدرضا هاشمینیا به عنوان موسس سه شرکت
تکوین الکترونیک ،سام الکترونیک و سام سرویس که با
همکاری شرکت سامسونگ کر ه جنوبی ،تولید محصوالت
این برند در ایران را برعهده دارد ،پس از دریافت لوح
و نشان امینالضرب از اسحاق جهانگیری ،طی سخنانی
ابراز امیدواری کرد که با درایت مدیران سیاسی و همت
کارآفرینان ،رونق به اقتصاد ایران بازگردد .او گفت:
«کارآفرینان خواهان رونق تولید و پیشرفت و توسعه
کشور هستند و نیازمند حمایت مردان دلسوز عرصه
سیاست .باید از این تریبون به سیاستگذاران بگویم که
کارآفرینان را دریابید که روزگار بسیار سختی است».
هاشمینیا با تقدیر از اتاق بازرگانی تهران به خاطر
راهاندازی مراسم امینالضرب گفت« :خوشحال و
سپاسگزارم از دریافت این تندیس و مطمئنم الیقتر
و شایستهتر از من در صنعت و تجارت ایران بسیارند.
میدانم اتاق بازرگانی تهران با تداوم این فرهنگ خوب
تکریم کارآفرینی همچنان از فعاالن اقتصادی بخش
خصوصی و کارآفرینان تجلیل خواهد کرد».
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فناوریهای ایران ساخت

دانشبنیان
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بارور شدن نهال شهر هوشمند

و شهرداری تهران اکنون به محلی برای استقرار استارتآپها،
شتابدهندهها و پرورش و فرآوری ایدههای نوآورانه بدل شده است.

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،در رویداد
معرفی ناحیه نوآوری «شریف» که دانشگاه صنعتی شریف میزبان
آن بود ،گفت« :روزهای نخست در معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری یک پرسش کلیدی مطرح بود؛ اینکه چرا «سیلیکون
ولی» در امریکا شکل گرفته اما در دیگر مناطق دنیا همچون
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس علیرغم سرمایهگذاریهای
کالن این موضوع محقق نشده است .تحقیقی در امریکا انجام
دادند و پاسخ آن پرسش در ضرورت وجود یک زیستبوم مساعد
برای کارآفرینی و نوآوری خالصه میشود».
ستاری با بیان اینکه آنچه موجب میشود یک اقتصاد مبتنی
بر دانش پا بگیرد زیستبوم مساعد کارآفرینی و نوآوری است،
اظهار کرد« :دانش بهتنهایی نمیتواند زمینهساز شکل گیری
اقتصاد دانشبنیان باشد بلکه هر یک از حلقههای این زنجیره
باید در کنار هم کار کند تا یک زیستبوم سازگار با ایدههای
نوآورانه ،کارآفرینی و پژوهش کارآمد محقق شود ».ستاری در
ادامه با اشاره به فعالیتهای دانشگاه صنعتی شریف در حوزه
کسبوکارهای دانشبنیان ابراز کرد« :جهتگیریهای دانشگاه
صنعتی شریف به سوی کسبوکارهای دانشبنیان و پهن کردن
فرش زیستبوم کارآفرینی و نوآوری زیرپای دانشگاهیان و جوانان
خالق بسیار خوب بوده و به یک الگوی مثالزدنی تبدیل شده
است؛ نگاه استارتآپی به موضوعات میتواند ضمن حل مشکالت
شهری زمینهساز خلق ارزش افزوده و اشتغال شود ».معاون علمی
و فناوری رئیسجمهوری ناحیه نوآوری شریف را بخش مهمی
از پیکره زیستبوم کارآفرینی و نوآوری دانست و ادامه داد« :با
گسترش زیستبوم کارآفرینی و نوآوری که به رونق استارتآپها
و کسبوکارهای دانشبنیان منجر شده ،اکنون روح تازهای در
کالبد شهر دمیده شده است؛ این روح جدید ،بارور شدن نهال یک
شهر هوشمند و فناور را نوید میدهد».
در ادامه این رویداد ،پرویز حناچی ،شهردار تهران ،با بیان اینکه
توسعه کسبوکارها فرصتی برای از بین بردن تهدیدهای فراروی
شهرمان است ،افزود« :عدم تمرکز و کوچک شدن دولتها،
خروج صنایع آالینده از شهرها و توسعه بخش خصوصی سه
تحول عمدهای بوده است که شهرهای کشورهای توسعهیافته را
دستخوش تحول کرد و از آن تحت عنوان رنسانس شهری یاد
میشود .در پایتخت نیز خروج صنایع از شهر فضاهای خالی و رها
شدهای را به وجود آورده است که با توسعه و استقرار استارتآپها
ضمن حل مشکالت میتواند جاذبه ایجاد کند».
در ادامه این مراسم دو تفاهمنامه منعقد شد .نخستین تفاهمنامه
در راستای توسعه ناحیه نوآوری شریف در تهران بود و دومین
تفاهمنامه نیز در زمینه همکاری میان سازمان فناوری اطالعات
و ارتباطات شهرداری تهران و پارک علم و فناوری دانشگاه
صنعتی شریف با هدف توسعه ظرفیتها و زیرساختهای
فناوری اطالعات و ارتباطات منعقد شد .ستاری و حناچی پس
از این رویداد به کارخانه نوآوری آزادی رفتند تا از دستاوردها و
توانمندیهای استارتآپهای مستقر در این کارخانه بازدید کنند.
کارخانه نوآوری آزادی تا پیش از این جزو اماکن متروکه شهر
تهران بود اما با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
دانشبنیان

پارک فناوری پردیس معاونتعلمی و
یونیسف تفاهمنامه همکاری امضا کردند

تفاهمنامه همکاری پارک فناوری پردیس معاونت علمی با صندوق
کودکان ملل متحد یونیسف با رویکرد توسعه طرحهای نوآورانه در
حوزه کودکان و تقویت نوآوریهای دانشآموزی به امضا رسید.
در تفاهمنامهای که به امضای مهدی صفارینیا رئیس پارک
فناوری پردیس معاونت علمی و ویل پارکس مدیر دفتر یونیسف
در تهران رسید ،طرفین بر حمایت از فعالیتهای فناورانه و
نوآورانه در حوزه کودکان تاکید کردند.
ویل پارکس مدیر دفتر یونیسف در تهران در مراسم امضای
این تفاهمنامه با اشاره به بازدید سه ماه گذشته خود از پارک
فناوری پردیس معاونت علمی بیان کرد« :بسیار خوشحالم که
در مدت کوتاهی پس از بازدید این تفاهمنامه به تایید وزارت امور
خارجه ایران رسید و امروز توانستیم با بزرگترین پارک فناوری
خاورمیانه سند همکاری را امضا کنیم ».وی به برنامه بلندمدت
همکاری یونیسف با دولت جمهوری اسالمی ایران نیز اشاره کرد و
گفت« :در راستای این برنامه ،حمایت از نوآوریهایی که بهوسیله
کودکان یا برای کودکان انجام میشود ،مورد حمایت قرار میگیرد
و پارک فناوری پردیس معاونت علمی نقشی مهم در تحقق این
هدف ایفا خواهد کرد».
مهدی صفارینیا ،رئیس پارک فناوری پردیس معاونت علمی،
نیز در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از ایجاد فرصت همکاری
با یونیسف امضای این سند را نقطه آغازی برای همکاریهای
مشترک برشمرد و افزود« :با امضای این تفاهمنامه همکاریهای
مشترک در زمینههایی از جمله توسعه زیستبوم نوآوری ،جایزه
دانشآموزی نور و نمایشگاه اینوتکس تعریف و اجرا خواهد شد».
صندوق کودکان ملل متحد یونیسف ،در دسامبر سال  ۱۹۴۸به
توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و تصویب مجمع
عمومی سازمان ملل متحد ایجاد شد .فعالیتهای یونیسف عمدتا
در جهت ارائه کمکهای الزم و حمایت از کودکان در کشورهای
در حالتوسعه است.

مشارکت زنان در تمامی حوزهها از
شاخصهای توسعه پایدار است

زینب حمیدزاده در اجالس بینالمللی انرژی بوداپست پیرامون
اهمیت نقش و جایگاه زنان در توسعه کشورها ،گفت« :اهمیت
قائل شدن برای نقش زنان در اقتصاد به عنوان نیمی از منابع
انسانی موجود جوامع بشری میتواند موجب تسریع روند توسعه
در جوامع انسانی شود ».وی با اشاره به راهبرد دولت جمهوری
اسالمی ایران در زمینه توانمندسازی زنان به عنوان بخش مهمی
از جمعیت کشور عنوان کرد« :این راهبرد به دنبال ارتقای
رویکردهای موجود نسبت به موضوعات زنان ،پرداختن به چالشها
و موانع پیش روی آنان است ».مشاور معاون رئیسجمهوری ایران
در ادامه بر لزوم توجه به توانمندسازی زنان در بخش مالکیتهای
تجاری و سرمایهگذاری به جای تمرکز صرف بر بهکارگیری زنان
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در بخش انرژی پاک تاکید کرد.
شایان ذکر است حضور نماینده زن ایرانی در این اجالس بازتاب
بسیار خوبی در میان شرکتکنندگان خارجی داشت ،بهگونهای
که پس از سخنرانی او ،بسیاری از سخنرانان و نمایندگان
شرکتهای خارجی حاضر در این اجالس از پیشرفتهای زنان
ایرانی و حضور آنان در عرصههای مختلف تقدیر کردند.
غالمعلی رجبی یزدی ،سفیر جمهوری اسالمی ایران در
مجارستان ،نیز در دیدار با اعضای هیئت کشورمان ضمن اشاره به
سیاستهای مجارستان در زمینه کاهش بهرهگیری از انرژیهای
فسیلی و جایگزین ساختن انرژیهای تجدیدپذیر در این کشور،
بر وجود زمینههای مشترک همکاری بین جمهوری اسالمی
ایران و مجارستان از جمله تبادل دانش و تکنولوژی در خصوص
انرژیهای خورشیدی تاکید کرد و خواهان بهرهبرداری از این
فرصت برای ایجاد مکانیزمهای همکاری بین دو کشور شد.

اعطای تسهیالت ادامه تحصیل
در دوره دکتری تخصصی به
دانشآموختگانبرتردانشگاهها

بنیاد ملی نخبگان براساس آییننامه «شناسایی و پشتیبانی از
دانشآموختگان برتر دانشگاهی» تسهیالت ویژهای را برای
دانشآموختگان برتر دانشگاهها برای ادامه تحصیل در دوره
دکتری اعطا میکند .مهمترین نکات این تسهیالت به این شرح
است :دانشآموختگان دوره کارشناسیارشد (یا دکتری حرفهای)
مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری /وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی میتوانند از این تسهیالت استفاده کنند.
دانشجویان دوره کارشناسی ارشد (یا دکتری حرفهای) مورد
تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری /وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی که حداکثر تا پایان شهریورماه سال  ،1398دوره
کارشناسیارشد را با موفقیت به پایان برسانند نیز میتوانند از
این تسهیالت استفاده کنند .چنانچه افراد متقاضی ادامه تحصیل
در رشتههای مربوط به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
هستند ،بنا بر اعالم آن وزارتخانه پذیرش از طریق این جایزه
صورت نمیگیرد .متقاضیان استفاده از جایزه شهید احدی از
تاریخ  97/10/09تا  97/11/09فرصت دارند اطالعات خود را
بهطور کامل در سامانه اطالعاتی بنیاد ملی نخبگان بارگذاری
کنند .تسهیالت اعطایی به مشموالن به این شرح است -1 :معرفی
دانشآموخته برتر برای پذیرش بدون آزمون در دوره دکتری
تخصصی به دانشگاهها و پژوهشگاههای برتر کشور -2 ،اعطای
جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان برای سال اول دوره دکتری
تخصصی در صورت پذیرش از طریق جایزه شهید احدی.
بنیاد برگزیدگان را به دانشگاهها و پژوهشگاههای برتر کشور
معرفی میکند و پذیرش نهایی برگزیدگان بر عهده دانشگاه/
پژوهشگاه است .دانشآموختهبرتر تا دو نیمسال تحصیلی بعد
از برگزیده شدن فرصت دارد از یکی از دانشگاهها /پژوهشگاهها
ن صورت جایزه مذکور کان لم
پذیرش دریافت کند ،در غیر ای 
یکن تلقی میشود .دانشآموختگان دانشگاهها و پژوهشگاههای
داخل کشور که حداکثر سه سال و دانشآموختگان دانشگاههای
خارج از کشور که حداکثر شش سال از زمان دانشآموختگی آنان
دانشبنیان

گذشته و وضعیت فعلی آنان دانشآموخته باشد و دانشجویان
دانشگاهها و پژوهشگاههای داخل کشور که حداکثر تا پایان
ی ارشد را با موفقیت به
شهریورماه سال  ،1398دوره کارشناس 
پایان برسانند .دانشآموختگان باید اوال حد نصاب امتیاز الزم
از فعالیتهای نخبگانی را مطابق مقررات بنیاد بهدست آورند
و ثانیا حائز بیشترین امتیاز در بین سایر متقاضیان در دوره
بررسی باشند .دانشآموختگان براساس امتیاز حاصل از مجموع
فعالیتهای نخبگانی در زمان تحصیل (و نه صرفا داشتن مقاله)
میتوانند از تسهیالت جایزه شهید احدی بهرهمند شوند.
بررسی پرونده دانشآموختگان منوط به ثبت کامل اطالعات
متقاضی در سامانه اطالعاتی بنیاد ملی نخبگان تا تاریخ
تعیینشده است و پس از این تاریخ هیچ اطالعاتی از فرد دریافت
نمیشود .چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی
اطالعاتی خالف واقع را بارگذاری کرده است ،متقاضی نهفقط از
این درخواست بلکه از تمامی تسهیالت بنیاد محروم میشود و
عدم صداقت وی به دستگاههای ذیربط اعالم و به لحاظ حقوقی
موضوع پیگیری میشود.
برای دریافت اطالعات بیشتر در این خصوص میتوانید به بخش
«تسهیالت و حمایتها» در وبگاه بنیاد ملی نخبگان به نشانی
 www.bmn.irمراجعه فرمایید.

بالکچین نظارت بر سیستم اقتصادی
کشور را قویتر میکند

علیرضا دلیری ،معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت
علمی ،در راستای نقش فناوری بالکچین و تأثیر آن گفت :فناوری
بالکچین یک انقالب در زیرساخت فناوریهای مدرن است و به
معنی یک دفتر اطالعاتی توزیعشده از اسناد (Distributed
 )Ledger Technology-DLTو از همه تراکنشها یا
رویدادهایی است که توسط اجزای تشکیل دهنده آن به شکل
مشترک اجرا و ثبت میشود .این فناوری بهسرعت میان صنایع
و بخشهای مختلف اقتصادی در حال گسترش است؛ خصوصا
در صنعت مالی و بانکداری که با عنوان زیرساخت آینده خدمات
مالی از آن یاد میشود .یکی از مسائل مهم در تحول نظام
پرداخت جهان و ایران گسترش و بهکارگیری رمزارزها است .البته
بیتکوین همه کارکرد رمزارزها و فناوری بالکچین نیست .برای
همگام شدن با این فناوری باید ساختار کشور با تغییرات ایجاد
شده منطبق شود».
دلیری در راستای تنظیم قوانین و مقررات حوزه بالکچین در
ایران گفت« :سرعت رشد فناوری همواره از سرعت قانونگذاری و
تعیین تکلیف قانونی در تمامی کشورهای دنیا بیشتر است .همین
مسئله باعث شده تا کشورها در صورت تاخیر در بررسی و تعیین
تکلیف حقوقی و نهادی یک پدیده متضرر شوند؛ بنابراین نیاز است
تا برای فناوری بالکچین و محصول برجسته آن یعنی رمزارزها و
فناوریهای مالی الزامات و چارچوبهایی ایجاد شود .این موضوع
باعث میشود که کشورها عالوه بر بررسی تهدیدات آن برای نظام
اقتصادی کشور ،به مزایای آن برای اقتصاد و سیستم تبادالت مالی
اشراف زیادی داشته باشند و بتوانند با بررسی همهجانبه قوانین
مناسب برای این حوزه را تدوین کنند».
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معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی افزود« :با
توجه به سهم باالی بخش دولتی در اقتصاد ایران و مواردی نظیر
جمعیت جوان ،وجود متخصصین دانشگاهی ،ضریب نفوذ قابل
قبول اینترنت و شبکه تلفن همراه در کشور ،بسترهای الزم برای
رشد فراگیر این پدیده در فضای اقتصادی و کسبوکار وجود دارد،
اما به فعلیت رساندن این ظرفیتهای بالقوه نیازمند بررسی و
اقدامات کارشناسی دولت است ».وی با اشاره به مزیتهای کشور
برای تبدیل به قطب منطقهای بالکچین گفت« :این موضوع در
ل قبول اینترنت و شبکه تلفن همراه در کشور،
ضریب نفوذ قاب 
وجود متخصصین دانشگاهی ،جمعیت جوان ،بازار  80میلیون
داخلی و 600میلیونی همسایه ،موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد،
دسترسی ارزانتر به انرژی تاثیرگذار خواهد بود ».دلیری در راستای
جایگاه فعلی حوزه بالکچین در کشور ما گفت« :بستر فناورانه و
توانمندیهای زمینهای کافی در ایران وجود دارد اما نوظهور بودن
این حوزه موجب عدم سرمایهگذاری کافی در ایران شده است .به
همین منظور استارتآپهای کمی نیز در این حوزه فعال هستند.
سابقه کارآفرینی موفق در حوزه بالکچین نیز در ایران نداریم ،با
ن وجود ورود برخی از آزمایشگاههای نوآوری در حوزه تحقیق
ای 
و توسعه به بالکچین ورود پیدا کردهاند ».وی به عنوان مدل
پیشنهادی زیستبوم بالکچین در ایران به حوزههای رمز ارز،
احراز هویت دیجیتال ،سالمت ،تحقیق و آموزش اشاره کرد .حوزه
رمزارز شامل استخراج رمزارز ،تولید رمزارز مشترک بینالمللی بین
ایران و کشورهای همسایه ،ترویج بهکارگیری رمزارزها از طریق
زیر ساختها و سرویسهای عمومی مانند همراه اول ،ایرانسل،
سرویسهای پستی و تمامی سرویسهای عمومی کشور و حتی
بازیهای رایانهای ساخت داخل و سامانههای تجارت الکترونیک
کاال ،استفاده از ظرفیتهای نهادهای عمومی غیردولتی برای
استفاده از رمزارزها در تبادالت درون و برونسازمانی خود است».
به گفته معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی
این معاونت در راستای توسعه و تقویت زیستبوم بالکچین و
رمزارز ،انعقاد تفاهمنامه با بانک مرکزی با تاکید بر بازار پولی و
بانکی کشور ،برقراری ارتباط با فعاالن حوزه بالکچین و رمزارزها
و راهاندازی مراکز شتابدهی با رویکرد شتابدهی کسبوکارهای
مبتنی بر بستر بالکچین در حوزههای اولویتدار کشور و نیز
کسبوکارهای توسعه رمزارزها را در اولویت برنامههای خود قرار
داده و اجرایی کرده است .وی در توضیح دیگر اقدامات معاونت
علمی در حوزه بالکچین بیان کرد« :با حضور مستمر و موثر در
کارگروه تخصصی دولت در زمینه فناوری زنجیره بلوکی رمزارزها
با رویکرد سیاستگذاری حوزه بالکچین و رمزارزها و ارائه گزارشها
و پیشنهادهای تخصصی به مجموعه دولت در این خصوص،
اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است .بیشک حمایت
مادی و معنوی دولت در این حوزه نتایج بسیار مثبتی را برای
کشور به دنبال خواهد داشت».

حمایت از شرکتهای خالق برای حضور
در نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته

هرساله در تمامی کشورهای صاحب صنعت نمایشگاهی
دنیا ،نمایشگاههایی ب ه منظور ترویج صنعت سفر و گردشگری
دانشبنیان

برگزار میشود که ب ه عنوان ابزاری مناسب برای به رخ کشیدن
داشتههای فرهنگی ،تاریخی ،طبیعی یا صنعتی آن کشور به کار
گرفته میشوند.
شناساندن ظرفیتهای توریستی در کشورهایی که در این زمینه
موفق عمل کردهاند موجب شده است تا صنعت گردشگری به یکی
از مهمترین یا حتی در بعضی موارد به اصلیترین منبع درآمدهای
ارزی این کشورها بدل شود .ولی آنچه در این بین مسلم و مسجل
است ،این است که این کشورهای موفق در شناسایی و یافتن
پتانسیلهای گردشگری سرزمین خود صحیح عمل کرده و در
شناساندن آنها به سایر کشورها نیز از هیچ تالشی فروگذار
نکردهاند و در راستای این حرکت خود از نمایشگاهها نیز ب ه عنوان
یک ابزار بسیار مهم که در سطح بینالمللی رسما پذیرفته شدهاند،
بهره میجویند.
برپایی نمایشگاه بینالمللی صنعت گردشگری و هتلداری ایران در
حقیقت این فرصت را برای تمامی سازمانها ،اتحادیهها ،تشکلها،
شرکتها و همچنین افرادی که به نوعی در ارتباط با این صنعت
هستند ،ایجاد کرده تا امکان معرفی و ارائه توانمندیها و امکانات
خود را هم به عموم مردم و هم به موسسات و سازمانهای مرتبط
بهدست آورند.
نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع وابسته تنها رویداد
رسمی نمایشگاهی کشورمان در حوزه صنعت گردشگری و
هتلداری است که در تقویم سازمان جهانی گردشگری UNWTO
به ثبت رسیده و مورد تایید و توجه سازمان مذکور است .هرساله
اسامی شرکتکنندگان در این نمایشگاه از سوی برگزارکننده در
اختیار  UNWTOقرار میگیرد و حضور در آن به عنوان یک
رکورد از سوی سازمان فوقالذکر در سوابق شرکتکنندگان ثبت
میشود .بهعالوه این نمایشگاه تنها نمایشگاه در حوزه صنعت
گردشگری و هتلداری در تهران است که مجوز قانونی سازمان
توسعه تجارت را داراست.
به همین منظور دبیرخانه برنامه توسعه زیستبوم شرکتهای
خالق به منظور توسعه و ترویج فعالیت شرکتهای خالق ،از
حضور ایشان در این نمایشگاه در قالب اجاره غرفه با تامین 50
درصد از هزینهها تا سقف بیست میلیون ریال حمایت به عمل
میآورد.

چهارمین نمایشگاه بینالمللی لجستیک و
زنجیره تامین ،صنایع و تجهیزات وابسته

ستاد توسعه فناوریهای حوزه فضایی و حملونقل پیشرفته
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد چهارمین
نمایشگاه بینالمللی لجستیک و زنجیره تامین ،صنایع و تجهیزات
وابسته را  13تا  16بهمنماه سال جاری در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار کند.
در این نمایشگاه بینالمللی« ،آخرین دستاوردها ،تکنولوژیها،
اطالعات و تجربیات در زمینههای مرتبط» و همچنین
«پتانسیلهای موجود در دنیا در حوزههای لجستیک ،مدیریت
زنجیره تامین و صنعت حملونقل» به نمایش گذاشته میشود.
این نمایشگاه با هدف «بهرهگیری مناسب از ظرفیتهای موجود
در کشور»« ،برقراری تعامل و ارتباط بین شرکتها و سازمانهای
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عالقهمندان تا یکم اسفند  97برای ثبت طرحهای خود در این
فراخوان فرصت دارند.
برنامه نانومچ با رویکرد حمایت از طرحهای به نمونه اولیه رسیده
در حوزه فناوری نانو ،هر سال طی فراخوانهایی اقدام به دریافت
طرحهای متقاضیان میکند .فناوران ،شرکتهای نوپا ،پژوهشگران
و جامعه دانشگاهی بهعنوان طرف عرضه و شرکتهای صنعتی و
سرمایهگذاران خطرپذیر و مستقل بهعنوان طرف تقاضا از جمله
مخاطبان این برنامه هستند.
پس از موفقیت در شش برنامه گذشته ،در حال حاضر هفتمین
دوره از برنامه نانومچ در حال اجراست که در همین راستا ،دومین
فراخوان دریافت طرح در این دوره تا یکم اسفندماه ادامه خواهد
داشت .عالقهمندان میتوانند در این بازه زمانی ،از طریق لینک
ثبت طرح ،نسبت به ثبت طرح خود اقدام کنند.
پس از داوری درخواستها بر اساس معیارهای ارزیابی برنامه،
طرحهایی که پتانسیل تجاریسازی داشته باشند ،وارد برنامه
میشوند .طرحهای پذیرفتهشده در برنامه ،مجموعهای از
تسهیالت و حمایتها را در بازه زمانی مشخص ،بنا به نیاز هر
طرح دریافت میکنند تا بتوانند نمونه اولیه خود را توسعه داده
و آماده ورود به صنعت و معرفی به سرمایهگذار شوند .ارزیابی
طرحهای دریافتی ،براساس زمان ثبت در سامانه انجام میگیرد و
طرحهایی که زودتر به ثبت رسیده باشند ،در اولویت بررسی قرار
خواهند گرفت .متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر ،میتوانند از
طریق پست الکترونیکی  info@nanomatch.irیا شماره تلفن
( 021-66523602داخلی  )3با دبیرخانه برنامه تماس حاصل
کنند .از سال  1392تاکنون شش دوره از برنامه برگزار شده
است که طی این شش دوره ۱۰۷۹ ،طرح از حوزههای مختلف
صنعتی از سراسر کشور دریافت شده است .از میان  328طرح
دعوتشده به جلسه حضوری 106 ،طرح در برنامه ،پذیرش اولیه
شدهاند .طرحهایی که در برنامه ،پذیرش اولیه میشوند در گام
اول برای دریافت تاییدیه نانومقیاس به واحد بررسی ستاد توسعه
فناوری نانو معاونت علمی ارجاع داده میشوند .در طول بازه زمانی
ششساله از شروع به کار برنامه تا مهر  ،1397تعداد  30طرح
موفق به پذیرش نهایی در برنامه و بهرهمندی از حمایتهای
نانومچ شدهاند.

فعال در این حوزه» و «ایجاد زمینههای بهرهوری ،اشتغالزایی و
کارآفرینی در سال حمایت از کاالی ایرانی» در تهران به همت
بخش خصوصی و با حمایت وزارت راه و شهر سازی و ستاد توسعه
فناوریهای فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی برگزار
میشود.

رشد  68درصدی ایران در ثبت
پتنت فناوری نانو در سال 2018

در سال  2018جمعا  13هزار و  50ثبت پتنت نانو در دو دفتر
امریکا و اروپا انجام شد که ایران با ثبت  42پتنت و رشد 68
درصدی نسبت به سال قبل در رده بیستویکم دنیا قرار دارد.
پایگاه آمار و اطالعات استتنانو ( )statnano.comاز سال
 2010با استفاده از روشهای علمی و با استفاده از یک عبارت
توجوی مناسب به استخراج آمار و اطالعات فناوری نانو
جس 
از منابع معتبر و انتشار آنها میپردازد و مرجع محققان و
سیاستگذاران در دنیا به حساب میآید.
مطابق استاندارد ایزو ( )18110 ISO/TSاختراعاتی در حوزه
فناوری نانو قرار میگیرند که حداقل دارای یک ادعا مرتبط با
فناوری نانو باشند یا بر اساس کدهای طبقهبندی  IPCدارای کدی
مرتبط با حوزه فناوری نانو باشند .بر اساس این تعریف ،در سال
 2018در کل  13هزار و  50ثبت اختراع نانو در دو دفتر ثبت
پتنت امریکا ( )USPTOو اروپا ( )EPOانجام شده است که از این
تعداد سهم  ،USPTOتعداد  11هزار و  280ثبت پتنت بود.
سهم پتنتهای فناوری نانو از کل پتنتهای ثبتشده قابلتوجه
نبوده و در چند سال اخیر رشد اندکی داشته و بین  2/5تا 3
درصد بوده است .این در حالی است که این سهم برای مقاالت
علمی حدود  10درصد است .این آمار نشان میدهد که همچنان
سهم بیشتری از دستاوردهای علمی حوزه نانو در حد انتشار
مقاالت علمی بوده و به مرحله نوآوری و فناوری نرسیده است.
در سال  2018بیش از نیمی از ثبت پتنت در حوزه فناوری نانو
در  USPTOمتعلق به امریکا بوده و این کشور در  EPOنیز بعد
از ژاپن در رده دوم قرار دارد .بعد از امریکا کشورهای شرق آسیا
ردههای بعدی را به خود اختصاص دادهاند که نشاندهنده توجه
خاص این کشورها به بازار فناوری نانو در امریکا و اروپاست.
از میان پنج کشور اول در تولید علوم نانو ،هند با  66ثبت پتنت در
رده هفدهم و ایران با  42ثبت در رتبه بیستویکم قرار دارند .ایران
در سال گذشته حدود  68درصد در تعداد ثبت پتنت فناوری نانو
رشد داشته و رتبه خود را در این شاخص بهبود داده است .این
تعداد درخواست حدود  27درصد از کل ثبت پتنت ایران در
 USPTOرا در سال  2018شامل میشود و از این منظر یعنی
«سهم پتنتهای نانو از کل پتنتهای یک کشور» در رده اول قرار
گرفته و بعد از آن عربستان با  18درصد قرار دارد که نشاندهنده
توجه بیشتر این کشورها به این حوزه از فناوری است.

مشکالت پیش روی توسعه
شتابدهندههامرتفعمیشود

در نشست مسئولین معاونت علمی و نماینده مجلس شورای
اسالمی با نمایندگان شتابدهندهها و استارتآپها بر رفع
مشکالت پیش روی توسعه شتابدهندهها تاکید شد.
برخی از نمایندگان شتابدهندهها و شرکتهای دانشبنیان با
سید عبدالمجید شجاع معاون پارلمانی معاونت علمی و سیده
فاطمه حسینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی
دیدار کرده و مشکالت پیش روی توسعه کسبوکار خود را مطرح
کردند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اهداف
برگزاری این نشست ،گفت« :هدف از برگزاری نشست با نمایندگان
شرکتهای دانشبنیان و شتابدهندهها ،آشنایی با مشکالت پیش

هفتمین فراخوان حمایت از طرحهای
دارای پتانسیل تجاریسازی

ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی هفتمین فراخوان
حمایت از طرحهای دارای پتانسیل تجاریسازی را منتشر کرد.
دانشبنیان
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در عمل این افراد میتوانند به عنوان سپاهی در حوزه فرهنگ
فعالیت کرده ،کمک کنند و شکوفایی اقتصادی را برای ایران رقم
بزنند ».وی با اشاره به ارزش دو هزار و  250میلیارد دالری ارزش
صنایع خالق دنیا در سال  2013گفت« :کشور ما یک درصد
جمعیت دنیا را تشکیل میدهد و مستقل از غنای فرهنگی و
ادبیات کشور ،انواع و اقسام قومیتهای فرهنگی ،پوشش ،غذا،
تنوعهای مختلف در این مرزوبوم و صرفا ناظر به مزیت جمعیتی
کشور باید در سال  2013سهم صنایع خالق  20میلیارد دالری
را به خود اختصاص میدادیم ».دبیر ستاد توسعه فناوریهای نرم
و هویتساز معاونت علمی بیان کرد« :این معاونت همراه با وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی بهعنوان پرچمدار حوزه فرهنگی کشور
تالش دارد برنامه توسعه زیستبوم شرکتهای خالق را بهعنوان
یک برنامه ملی و محوری برای حمایت از استارتآپهای حوزه
فرهنگی در نظر گرفته و با کمک یکدیگر از حوزه شرکتهای
پویای حوزه فرهنگی حمایت ویژه داشته باشد».
چهارمین دوره نمایشگاه و جایزه فیروزه ویژه تولیدات داخلی
در حوزه نوشتافزار ،اسباببازی ،هدایای فرهنگی ،کاالهای
فرهنگمحور خانواده ،پژوهشها و استارتآپهای فرهنگی ،با
حمایت ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویتساز معاونت علمی
 12تا  16دیماه در بوستان گفتوگو برگزار شد.

روی آنها و رفع این معضالت است .در مجلس شورای اسالمی
تالشهای زیادی برای رفع این مشکالت و اصالح قوانین موجود
در حوزه تجارت است تا کسبوکارهای نوین بتوانند بدون دغدغه
به کار خود ادامه دهند ».به گفته حسینی ،یکی از مهمترین
قوانینی که به توسعه این نوع کسبوکارها کمک میکند ،قانون
مالکیت معنوی است که این قانون در مجلس شورای اسالمی
در حال اصالح و نهایی شدن است .وی ادامه داد« :یکی دیگر از
قوانین خوب در این حوزه ،تخصیص  40درصد اعتبارات شرکتها
و موسسات اعتباری دولتی به دانشگاههاست که با اجرای کامل
این قانون مبلغ قابل توجهی به این حوزه اختصاص مییابد».
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به برگزاری
جلسهای برای رفع مشکالت فینتکها گفت« :برای توسعه
فعالیت فینتکها نیز با بانک مرکزی مذاکراتی داشتیم تا نحوه
عملکرد این نهاد در برخورد با فینتکها اصالح شود».
حسینی در خصوص اجرای فیلترینگ شبکههای مجازی در کشور
تصریح کرد« :مجلس شورای اسالمی با اجرای فیلترینگ به دلیل
ایجاد اختالل در کسبوکارهای نو مخالف است و تمام تالش خود
را برای جلوگیری از فیلترینگ این شبکهها انجام میدهد .باید
به نوعی تالش کنیم که کمترین میزان دخالت دولت در حوزه
کسبوکارهای نو شکل بگیرد و بخش خصوصی بدون حضور و
دخالت دولت توسعه یابد».
اصالح قانون تجارت ،قوانین حوزه بیمه و مالیات و ایفای نقش
تنظیمگری دولت در حوزه فناوری و عدم دخالت دولت در توسعه
کسبوکارهای نو به عنوان مهمترین خواستههای نمایندگان
شرکتهای دانشبنیان و شتابدهندهها عنوان شد.

ثبتنام برای بهرهمندی از کمکهزینه
عزیمت به عتبات عالیات

به اطالع میرساند بنیاد ملی نخبگان در راستای اجرای
برنامههای فرهنگی خود قصد دارد در سال جاری کمکهزینه
عزیمت به عتبات عالیات را به تعدادی از دانشجویان مشمول
پشتیبانی تحصیلی بنیاد در سال تحصیلی جاری پرداخت نکند.
در این خصوص توجه به این نکات ضروری است -1 :مبلغ این
کمکهزینه به ازای هر مشمول ،حداکثر پانزده میلیون ریال است
که در صورت همراهی همسر در سفر ،به حداکثر بیست میلیون
ریال افزایش خواهد یافت -2 .این کمکهزینه به افرادی پرداخت
میشود که در سال تحصیلی  1397-98مشمول بهرهمندی
از تسهیالت دانشجویی بنیاد ملی نخبگان هستند و پیشتر از
تسهیالت بنیاد برای سفر عمره مفرده یا عتبات عالیات بهرهمند
نشدهاند -3 .با توجه به محدودیت بودجه ،ظرفیت بهرهمندی از
این تسهیالت محدود است؛ از اینرو مشموالن این کمکهزینه
پس از ثبتنام ،از طریق قرعهکشی انتخاب خواهند شد -4 .هر
یک از مشموالن شرایط ،برای درخواست بهرهمندی از این
تسهیالت ،الزم است از اول تا پنجم بهمنماه سال جاری ،پس
از ورود به سامانه سینا به نشانی  Sina.bmn.irدرخواست
بهرهمندی از اعتبار اعزام به عتبات عالیات را در بخش ثبت
درخواست ،جایزههای فرهنگی ثبت کنند .در این مرحله نیاز
به درج مستندات هزینهکرد نیست و در مراحل بعدی ،مدارک
هزینهکرد ،از طریق سامانه دریافت خواهد شد.
در سال جاری بنیاد کاروانی برای اعزام به عتبات عالیات نخواهد
داشت و متقاضیان میتوانند از طریق کاروانهای اعزامی
دانشگاهها یا سایر کاروانهای تحت نظارت مستقیم سازمان حج و
زیارت ،عزیمت و کمکهزینه خود را از بنیاد دریافت کنند.

بخش خصوصی در صنایع خالق
همچون سپاه فرهنگی عمل میکند

سید محمدحسین سجادی نیری ،دبیر کارگروه برنامه توسعه
زیستبوم شرکتهای خالق معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری در اختتامیه چهارمین دوره جایزه فیروزه گفت« :در
این جشنواره طی دورههای گذشته هر سال با اتفاق جدیدی
مواجه بودهایم .در این دوره نیز شاهد حضور استارتآپهای
فرهنگی هستیم .حوزه صنایع خالق و فرهنگی یکی از فرصتها
و ابزارهای جدی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است ».وی توضیح
داد« :با توجه به اینکه ما به دنبال تابآوری اقتصاد ایران در
مقابل نامالیمات سیاسی هستیم ،به نظر چیزی بهتر از صنایع
خالق و فرهنگی وجود ندارد .ضمن اینکه ما به دنبال ابزاری
درونزا و بروننگر برای اقتصاد نیز هستیم .این صنایع از درون
کشور میجوشد ،پس وابستگی به تحریمها و شرایط و نامالیمات
سیاسی ندارد .اتفاقا جنبههای سیاسی مقتدرانهای دارد که به
توسعه اقتصادی کشور ما کمک میکند ».سجادی نیری با اشاره
به اینکه در ادوار گذشته فقدان نگاه به صنایع فرهنگی در کشور
احساس میشد ،گفت« :در شرایطی که با حفظ چارچوبهای
فرهنگی بتوانیم از فرهنگ برای کشور اقتصادی بالنده ایجاد کنیم،
حضور استارتآپهای فرهنگی یک فرصت است .حوزه صنایع
فرهنگی کمک میکند تا دولت بتواند بخشی از فعالیتهایی را که
در این عرصه باید اتفاق بیفتد ،بر دوش فعاالن این حوزه بسپارد.
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برگه اشتراک ماهنامه دانشبنیان
نام و نام خانوادگی:
نشــانی........................................................................................................................ :
.....................................................................................................................................
.......
دوره اشرتاک:

 6 شماره
 12 شامره

تعداد درخواستی..................... :
کد پستی  10رقمی:
تلفن ثابت:
تلفن همراه:


مبلــغ اشــتراک را بــه شــماره حســاب 2170219006003 :بانــک ملــی
«شــعبه رودهــن» بــا نــام درآمدهــای اختصاصــی پــارک فنــاوری
پردیــس معاونــت علمــی و فنــاوری واریــز و فیــش واریــزی و شــماره
پیگیــری را بــه شــماره تلفــن 88612403 :یــا پســت الکترونیکــی:
 Email: pr@isti.irارســال نماییــد.
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هزینه اشتراک  6شماره:

 برای ارسال به تهران 530.000 ...........................................:ریال
 برای ارسال به سایر شهرستانها 560.000 ...................:ریال
هزینه اشتراک  12شماره:

 برای ارسال به تهران 990.000 ...........................................:ریال
 برای ارسال به سایر شهرستانها 1.020.000 ....................:ریال

کســانی کــه بــه هــر نحــو بــا معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ارتبــاط
دارنــد و دانشــجویان ،محققیــن ،اســاتید ،فنــاوران و شــرکتهای دانشبنیــان
میتواننــد بــا ارائــه مــدرک معتبــر از تخفیــف  %50بهرهمنــد شــوند.
این تخفیف فقط شامل نشریه می شود و از هزینه ارسال پستی کسر نمیشود.

دانشبنیان

شماره بیستونهم بهمنماه 1397

162

حل مشکالت عصر جدید
به دست علوم میانرشتهای

امروز ،در میان نخبگان ،بهویژه آنها که بخشی از تحصیالت خود را در دانشگاههای برتر جهان
گذراندهاند ،کسی نیست که از پیوند علوم و پدید آمدن دانشهای میانرشتهای در رشد علوم و
تکنولوژی سخن به میان نیاورد .امروز جامعه جهانی نیازهایی دارد که هیچیک از علوم بهتنهایی
قادر به پاسخگویی به آن نیازها نیست و محصوالت برآمده از تعامالت میانرشتهای است که توانسته
ی شائق ،اهل مشهد ،کارشناس مهندسی مکانیک از
قدرت علم را در جهان سربلند کند .علی موسو 
دانشگاه یزد ،کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد است و دکتری مکانیک از دانشگاه
 NTUسنگاپور دارد .او پس از اخذ دکترا ،دو سال پژوهشگر آژانس تحقیقاتی سنگاپور و دو سال
محقق دوره مشترک دانشگاه هاروارد و  MITدر امریکا در زمینه مهندسی پزشکی بود .موسویشائق
استادیار دانشکده پزشکی واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عضو مرکز
تحقیقات ارتوپدی است .او که اهل ادبیات و اندیشه نیز هست ،در مطالعات خود به سمت دستیابی
به روشهای آسان تشخیص زودهنگام سرطان متمایل شده است .در این گفتوگو به مطالعات
میانرشتهای مکانیک و علوم پزشکی و تالشهای وی برای رسیدن به فناوریهای نوین پرداختهایم.
گفتوگو با علی موسویشائق  -صفحه22

