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میخواهم دانشم در مسیر اعتالی کشورم باشد
سال  1390به درخواستش برای تحصیل در دانشگاه  UCLلندن پاسخ مثبت داده میشود و از مهرماه
همان سال در مقطع دکتری این دانشگاه در رشته شیمی محاسباتی مشغول به تحصیل میشود .دکتر
سعیده سرآبادانی تفرشی که هماکنون در ایران به سر میبرد 42 ،سال سن دارد ،لیسانس شیمیاش را
از دانشگاه صنعتی شریف و فوق لیسانس را در گرایش شیمی  -فیزیک از دانشگاه الزهرا گرفته است.
با اینکه به گفته خودش ،چند باری امید خود را برای پیدا کردن کار مناسب در ایران از دست
داده و حتی تا مرز اخذ ویزای کاری برای بازگشت به لندن هم پیش رفته است ،اما با فراخوان
بنیاد ملی نخبگان برای «فاوند» یک ساله فارغالتحصیالنی که از خارج از کشور بازگشتهاند،
تصمیم به ماندن میگیرد و دوره پسادکتری خود را در دانشگاه صنعتی شریف آغاز میکند.
او میگوید پیش از رفتنش از کشور نیز تصمیم به بازگشت داشته و در دیماه سال 1394
نیز بعد از دفاع از رساله دکتری در دانشگاه  UCLانگلستان ،به ایران بازگشته است .حاال
این محقق و نخبه ایرانی ،به عضویت هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر درآمده است.
گفتوگو با سعیده سرآبادانی  -صفحه8
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ثمربخشی حمایتهای معاونت
علمی از طرحهای کالن ملی

ب�ریس ظرفیتهای
ین
بالکچ� در یا�ان

زهراطالبنژاد

بالکچینمهمترین
نشانه انقالب چهارم

دکترمحمدعلیاردکانی،مدیرعاملشرکتدانشبنیانفراسنجشصبا،لیسانس
مهندسیمکانیکسیاالتراازدانشگاهفردوسیمشهدگرفتهومدارکفوقلیسانسو
دکترایهوافضاباگرایشسیاالتراازدانشگاه«نیپون»ژاپناخذکردهاست.
اردکانیدرتوضیحفعالیتهایعلمیاشدرکشورژاپنمیگوید«:درکشورژاپنهمدرحوزهدانشگاهی
وهمدرحوزهصنعتیواردشدم.بعدازکسبمدرکدکتری،مدتیدرصنعتژاپنودرشرکت«ابارا»
فعالیتداشتمودرواقعفقطایننبودکهدرفضایآکادمیکاینکشورفعالیتکنم».اودراینشرکت
خارجیدرزمینهطراحیوساختتونلبادفعالیتکردهاستووقتیبهایرانبازمیگردد،مجدددر
زمینهساختتونلبادشروعبهفعالیتمیکندتادانشوتجربهاشرااینباردرایرانپیادهسازیکند.
اینمحققایرانیازطرحکالنملیمیگویدکهانرژیوزمانزیادیصرفاجرایآنشده
است.بااودربارهطرحشبیهسازسقوطآزادبهعنوانیکطرحکالنملیوبهطورکلیدرباره
توگونشستهایمکهدرپیمیآید.
چالشهایپیشرویطرحهایکالنملیبهگف 

حبیب آرین

بالکچین یک فناوری جدید در دنیای دیجیتال و
بخشی از تحولی است که از آن با انقالب صنعتی
چهارم یاد میشود .این فناوری میتواند به تغییر
نقش یا حذف بسیاری از نهادها و سازمانها بینجامد.
بالکچین به عنوان فناوری زیرساخت در دامنه
وسیعی از برنامههای کاربردی مالی و غیرمالی به
کار میرود .این فناوری در ایران نیز نفوذ پیدا کرده
است و پیشبینی میشود اثرگذاری بسیاری بر فضای
اقتصاد ایران و دیگر بسترهای فناورانه داشته باشد.

دربــارهطــرحشبیهســازســقوطآزادبگوییــد .کــه البتــه بــا تزریــق ســرمایه شــخصی بــه مبلــغ وام،
چــهشــدکــهایــنطــرحکالنرامطــرحکردید؟ فعالیــت را آغــاز کردیــم .درواقــع شــرکت فراســنجش
مــا در ابتــدا موفــق شــدیم تونــل بادهایــی در ابعــاد صبــا ،شــرکت دانشبنیانــی اســت کــه مســئولیت
کوچــک مثــل یــک در یــک یــا  60ســانتیمتر در ســاخت تونــل هــوای عمــودی را بــا کارفرمایــی معاونــت
 60ســانتیمتر طراحــی کنیــم و آن را بســازیم .تنهــا علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــر عهــده داشــته
تونــل بــاد و شبیهســاز ســقوط آزاد موجــود در کشــور اســت.
در شــهر مشــهد ،در المــاس شــرق قــرار دارد .پــس از ازاینشبیهسازچهاستفادههاییمیشود؟
مدتــی موضــوع شبیهســاز ســقوط آزاد کــه همــان تونــل اســتفادههای مختلفــی از تونلهــای بــاد عمــودی بــه
بــاد عمــودی اســت مطــرح شــد .بنابرایــن درخواســتی عمــل میآیــد .مثــال چتربــازی میتوانــد هــم بــا انگیــزه
بــه شــخص دکتــر ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری نظامــی و هــم بــا انگیــزه تفریــح در ایــن تونلهــای بــاد
ریاســت جمهــوری ،دادم و طــی ایــن درخواســت مطــرح انجــام شــود .از طــرف دیگــر نوعــی ورزش بــه حســاب
کــردم کــه بــرای اجــرای ایــن طــرح شبیهســاز ســقوط میآیــد و عــده زیــادی بــه ایــن ورزش مشــغولند .از
آزاد تقاضــای وام دارم تــا بتوانــم بــه ایــن طــرح جامــه آنجــا کــه در ایــن ورزش آدرنالیــن زیــادی ترشــح
عمــل بپوشــانم .دکتــر ســتاری این درخواســت را بررســی میشــود ،اســتقبال بســیاری هــم از ایــن ورزش مشــاهده
کردنــد و ایــن درخواســت بــه گــروه تخصصــی بررســی میشــود .نظامیهــا هــم گاه بــرای نمایــش تــوان
طرحهــای کالن ملــی ارســال شــد تــا بــه عنــوان یــک نظامــی و نمایشهــای هوایــی و هــم بــرای تقویــت
اعتمــاد بــه نفــس نیروهــا بــه تربیــت چتربازهــا بــا کمک
طــرح کالن ملــی بــه آن پرداختــه شــود.
پــس از پذیرفتــه شــدن ایــن طــرح بــه عنــوان یــک ایــن تونلهــای بــاد عمــودی اقــدام میکننــد.
طــرح کالن ملــی ،معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری از ســال  1990میــالدی بحــث تونــل بــاد عمــودی مطرح
بــه عنــوان کارفرمــای طــرح شــناخته شــد و وام بــدون شــد و بــا آن وضعیــت هواپیمــا را در حالــت اســپین یــا
بهــرهای هــم بــرای اجــرای آن اختصــاص داده شــد چرخــش کــه خطــر ســقوط دارد ،آزمایــش میکردنــد.

بالکچین چیست

فناوری بالکچین با استفاده هنرمندانه از رمزنگاری و با توزیع
اختیارات نظارت و مدیریت بر منابع اطالعاتی و رایانشی و
تاریخمندسازی تراکنشها ،مجموعهای از مزایای امنیتی
و کارکردی به وجود آورده است .بالکچین در ابتدا برای ارز
دیجیتال ،بیتکوین ،طراحی شد و یک دفتر ثبت عمومی است
که تمام تراکنشهای بیتکوین را از ابتدا تاکنون در خود جای
داده است و همواره با اضافه شدن بلوکهای جدید در حال
رشد است .بلوکهای جدید به صورت زنجیروار و تاریخمند به
بالکچین اضافه میشوند و هر شخص پس از پیوستن به شبکه،
یک کپی از آن را به صورت خودکار دریافت میکند .فناوری
بالکچین در حقیقت یک پایگاه داده توزیع شده از اسناد یا دفتر
کل عمومی از همه تراکنشها یا رویدادهای دیجیتال است
که توسط اجزای تشکیلدهندهاش به شکل مشترک ایجاد
میشود .هر تراکنش در دفتر کلی عمومی با توافق اکثریت
اجزای سیستم محقق میشود .تاکنون اختراعات بسیاری
بر پایه بالکچین در حوزههای وسیعی چون اعتبارسنجی
تراکنشها ،مراقبتهای درمانی و بهداشتی ،مسائل بانکی،
انتخابات و مسائل اقتصادی به ثبت رسیده است .با توجه به
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ثمربخشیحمایتهایمعاونتعلمیازطرحهایکالنملی/زهراطالبنژا د 12

استارتآپ

گفتوگو ب� محیدرضا
ش
مد�عامل هلدینگ
ب
ا�ع ،ی
عتیقگشت ف
اص�ان

بستری برای ارائه
خدماتحملونقل
داخلی و خارجی
آزاده خیرآبادی

حمیدرضا اشجع ،مدیرعامل هلدینگ عتیقگشت اصفهان
که استارتآپ مستر بلیط را نیز راهاندازی کرده است،
 25ساله و متولد اصفهان است .او از سال  92وارد حوزه
گردشگری میشود و با راهاندازی وبسایت airplaneticket
اولین قدمها را در فروش آنالین بلیط هواپیما برمیدارد.
اشجع درباره آن روزها میگوید« :در سال  87به صورت
خانوادگی یک شرکت خدمات گردشگری و آژانس
مسافرتی تاسیس کردیم .من در آن زمان  14ساله بودم
و زمانی که دوران دبیرستان را تمام کردم در سال 92
همزمان با دوران دانشجویی در رشته مدیریت بازرگانی
وبسایت  airplaneticketرا راهاندازی کردم که به صورت
تلفنی به فروش بلیط هواپیما میپرداخت و جزو اولین
وبسایتهایی بود که در سال  93فروش آنالین بلیط
هواپیما را شروع کرد .بعد از اینکه علیبابا وارد بازار شد و
رقابت در این بازار بیشتر شد ،در سال  94تصمیم گرفتیم
که مستر بلیط را ایجاد کنیم .در ابتدا فقط بلیط ارزان
قیمت هواپیما را عرضه میکردیم ولی بهتدریج بلیط قطار
و اتوبوس را نیز اضافه کردیم و در حال حاضر یک تیم
 100نفره هستیم که دو دفتر در تهران و اصفهان داریم».
آنچه در پی میآید ،گپ و گفتی است با اشجع،
درباره استارتآپ مستر بلیط و آیندهای که
این استارتآپ پیش روی خود میبیند.
دانشبنیان
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ی
بستری برای ارائه خدمات حمل و نقل داخلی و خارجی /آزاده خیرآباد 
دایره مینا

گ
گفتوگو ب� نوید مرزن� ،بنیانگذار
استارتآپ اکالطب سالمت

خرید بیواسطه
تجهیزات پزشکی

دورر� غذا و یک روش ش
یز
هو�ندانه
مسئهل

هیچچیز نباید دور ریخته شود

آزادهخیرآبادی

نویدمرزنگی،بنیانگذارکاالطبسالمت،استارتآپ
خودرادرحوزهفروشآنالینتجهیزاتپزشکیدرشهر
مهابادراهانداختهاست.اومتولد73استوکارشناسی
مهندسیپزشکیگرایشبیوالکتریکازدانشگاهآزاد
اردبیلدارد.اومیگوید«:منبعدازفارغالتحصیلیشرکتی
رادرحوزهتوزیعتجهیزاتپزشکیثبتکردهبودمکه
درسایتوزارتبهداشتنیزثبتشدهاستونمایندگی
شرکتهایتامینکنندهرادراستانداشتیموبامراکز
درمانیوبیمارستانهاکارمیکردیم.ولیمتاسفانهبعداز
تغییروتحولیکهدرنظامسالمتایجادشد،اوضاعمالی
بیمارستانهابههمخورد.ماهمبرایاینکهنمیتوانستیم
بدهیهایخودرادریافتکنیم،متضررشدیم.بعدازاین
اتفاق،بهاینفکرافتادیمکهیککسبوکاراینترنتیراه
بیندازیم.ایدهازابتدایسال97شکلگرفتوازنیمهدوم
سالبهایننتیجهرسیدیمباتوجهبهاتباطاتیکهدرحوزه
تجهیزاتپزشکیداریم،میتوانیمباپشتوانهاینمزیت
توگوبا
رقابتیبهاینبازارورودکنیم».آنچهدرپیمیآیدگف 
مرزنگیدربارهایناستارتآپوسختیهایمسیرآناست.

ترانه رجبیان

دانشبنیان
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هیچ چیز نباید دور ریخته شود /ترانه رجبیا 

دانشبنیان

درکاالطبسالمتچهخدماتیارائهمیدهید؟
کاالطب سالمت مرجعی برای تامین و تهیه تجهیزات و ملزومات
پزشکی به حساب میآید .به عبارت بهتر بستری را فراهم کردهایم
که در آن انواع تجهیزات بیمارستانی ،کلینیکی و تجهیزات مصرفی
و مراقبتی خانگی در آن با گارانتیهای معتبر عرضه میشود .ما در
کاالطب سالمت با واردکنندگان و تولیدکنندگان اصلی کاالها در
ارتباط هستیم و حذف واسطهها باعث شده است قیمتهای ما
نسبت به رقبا بهتر باشد و این مزیت رقابتی ماست.

شماره سیویکم اردیبهشتماه 1398

دانشبنیان

53

52

شماره سیویکم اردیبهشتماه 1398

ی
خرید بیواسطه تجهیزات پزشکی /آزاده خیرآباد 

دانشبنیان

شماره سیویکم اردیبهشتماه 1398

127

126

اول دفتر

در ب�ب عبور از تـحریـمها

فراخوان دانشبنیان
پرویز کرمی

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد .تحریمهای ناجوانمردانه امریکا
هم ،اگر ما هوشیارانه عمل کنیم ،میتواند خیری عظیم و ماندگار
برایمان به ارمغان بگذارد .همچنان که نمونههای بسیاری از آن را
در حوزههای مختلف فناوری و صنعتی در کشور دیدهایم .در واقع
آنچه زیرکان عالم درباره تبدیل تهدید به فرصت گفتهاند ،امروزه نیز
میتواند برای کشور ما اتفاق بیفتد .اول اینکه اگر بخواهیم وابستگی
اقتصادیمان را به نفت و خامفروشی منابع قطع کنیم ،فرصتی از
این دست به نقدتر نخواهیم یافت .به لحاظ نظری سالهاست بر
عدم وابستگی به نفت تاکید میکنیم و مسئوالن کشور دهههاست
که آرزوی تحقق اقتصاد بدون نفت را در سر میپرورانند .اما در
عمل همه میدانند که به این سادگیها ممکن نیست و احتیاج
به فراهم آمدن مقدمات فرهنگی  -سیاسی  -اقتصادی دارد.
مهمترینش مقدمات فرهنگی  -اجتماعی است .سخت بتوانیم از
تلقیهای عوامانه بگذریم و بار گران اصالح ساختار اقتصادی را بر
دوش بگذاریم .بهخصوص اینکه آموزههای غلط دنیای مدرن ما
را از فضیلتهایی چون قناعت و دوری از تجمل بازداشته است.
مسئوالن کشور معترفند که اسم ریاضت اقتصادی را نمیتوانند
ببرند و حرف از تحمل سختیهای دورهای نمیتوانند بزنند .در
بعضی عرصهها مسئوالن رسما فقط برای اینکه سنتهای سابق
را نشکنند و روی دست خود هزینه تغییر و تحول نگذارند ،تن به
تصمیمات و اجرای طرحهایی میدهند که از پیش نادرستیشان
را میدانند .فیالمثل همه میدانند که این نحوه توزیع یارانههای
نقدی نادرست است و کشور را از اجرا یا تکمیل پروژههای عمرانی
بازمیدارد .ما ماهیانه سه هزار میلیارد تومان به حساب مردم
میریزیم که نصف بیشترشان اصال نیازی به این پول ندارند .با
ماهی چهل هزار تومان نصف بیشتر مردم نه پولدار میشوند و
نه بیپول .با این حال حذف یارانه نقدی بار گرانی است که هیچ
مسئولی حاضر نیست شانه زیر آن بدهد .فلذا در عمل نهتنها
هدفمندی صورت نمیگیرد ،بلکه مقدار قابل توجهی از پول کشور
حیف و میل میشود .شبیه به همین قصه در بعضی از مناسبات
مالی و اداری کشور حکمفرماست .بدنه دولت بزرگ و وسیع شده و
در بعضی موارد اسراف و تجمل باال رفته .جلوگیری از این اسرافها
که تبدیل به رویه و تشریفات شدهاند ،سخت است و احتیاج به
یک عزم ملی دارد تا اصالحات ساختاری صورت گیرد .برای همین
در حالت عادی نهتنها اقتصاد بدون نفت محقق نمیشود ،بلکه
دیگر اصالحات نیز به تعویق میافتد .شاید حاال که امریکا دست به
تحریمهای گسترده زده ،این فرصت تاریخی برای ما فراهم شود تا
آن کارهای به فردا موکول شده را همین امروز انجام دهیم .خصوصا
موقعیت مناسبی است تا از شیوههای استارتآپی و دانشبنیان
بهره بگیریم و هزینههای اصالحات اقتصادی  -سیاسی و اجتماعی
را به پایینترین حد ممکن برسانیم .در این قضیه ما بهتنهایی
نمیتوانیم از پس چنین کاری بربیاییم .جلوتر گفتم که احتیاج
به عزم و همت ملی و تکیه بر اصلیترین منبع سازندگی کشور
یعنی میدان دادن و امید داشتن به نیروی خالق جوان و پرانگیزه
کشور دارد .االن اضافه میکنم که باید فراخوان داد و با اتحاد و
همدلی تمام نیرهای نخبه و دانشمند و متخصص را دعوت کرد
تا با یکدیگر تشریک مساعی کنند و کشور را در عبور از وضعیت
فعلی کمک کنند.
دانشبنیان
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ن
گفتوگو ب� خ�بهای که فعالیت
عیمل در یا�ان را به اقامت در
گ
ان�ستان ت�جیح داده است

میخواهم
دانشم در
مسیر اعتالی
کشورم باشد
مریم طالبی

سال  1390به درخواستش برای تحصیل در دانشگاه
 UCLلندن پاسخ مثبت داده میشود و از مهرماه
همان سال در مقطع دکتری این دانشگاه در رشته
شیمی محاسباتی مشغول به تحصیل میشود .دکتر
سعیده سرآبادانی تفرشی که هماکنون در ایران به سر
میبرد 42 ،سال سن دارد ،لیسانس شیمیاش را از
دانشگاه صنعتی شریف و فوق لیسانس را در گرایش
شیمی  -فیزیک از دانشگاه الزهرا گرفته است.
با اینکه به گفته خودش ،چند باری امید خود
را برای پیدا کردن کار مناسب در ایران از دست
داده و حتی تا مرز اخذ ویزای کاری برای بازگشت
به لندن هم پیش رفته است ،اما با فراخوان
بنیاد ملی نخبگان برای «فاوند» یک ساله
فارغالتحصیالنی که از خارج از کشور بازگشتهاند،
تصمیم به ماندن میگیرد و دوره پسادکتری خود
را در دانشگاه صنعتی شریف آغاز میکند.
او میگوید پیش از رفتنش از کشور نیز تصمیم به
بازگشت داشته و در دیماه سال  1394نیز بعد از
دفاع از رساله دکتری در دانشگاه  UCLانگلستان ،به
ایران بازگشته است .حاال این محقق و نخبه ایرانی،
به عضویت هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر درآمده
است .از او درباره سوابق علمی و انگیزههایش برای
بازگشت به ایران پرسیدهایم که در ادامه میخوانید.
دانشبنیان
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شــما بعــد از مقطــع دکتــری میتوانســتید در
لنــدن مشــغول بــه کار شــوید ،چــرا بالفاصلــه بــه
ایــران برگشــتید؟
بعــد از مقطــع دکتــری میتوانســتم درخواســت پســا
دکتــری بدهــم و اتفاقــا شــرایطش هــم کامــا آمــاده بــود
تــا بتوانــم بــرای مــدت ســه ســال در لنــدن بمانــم و کار
کنــم ،امــا از همــان زمــان کــه از کشــور خــارج میشــدم
تصمیــم بــه بازگشــت داشــتم .مــن بــا همســر و فرزنــدم
راهــی لنــدن شــده بــودم .همســرم در حــال حاضــر
مشــغول دفــاع از تــز دکتــری و در حــال رفــت و آمــد بــه
انگلیــس اســت.
عــاوه بــر اینکــه از ابتــدا تصمیــم بــه بازگشــت داشــتیم،
بیشــتر مشــتاق بــودم کــه وضعیــت ایــران را از نزدیــک
ببینــم تــا اگــر بــه مــن و دانشــی کــه ســالها بــرای
کســبش تــاش کــرده بــودم ،نیــاز شــد ،بتوانــم به کشــورم
خدمــت کنــم.
پــس بــا هــدف کار علمــی در ایــران وارد کشــور
شــدید .ایــن فراینــد چــه مــدت طــول کشــید؟
وقتــی وارد ایــران شــدم بــه مــدت چنــد مــاه اقــدام خاصی
نکــردم ،امــا بعــد از مدتــی در ســامانه وزارت علــوم بــرای
هیئــت علمــی تقاضــا دادم ،ولــی هیــچ بازخــوردی نگرفتم.
چنــد مــاه ایــن پرونــده بــاز بــود و در ایــن مــدت گاهــی
بــرای مصاحبــه بــه دانشــگاهها فراخوانــده میشــدم امــا
نتیجـهای در پــی نداشــت .همیــن مــدت بــود که راســتش
را بخواهیــد کمــی ســرخورده و ناامیــد شــدم .تــا اینکــه در
ســمیناری کــه شــرکت کــرده بــودم ،متوجــه شــدم بنیــاد
ملــی نخبــگان بــرای فارغالتحصیــان خــارج از کشــور
کــه بــه ایــران برگشــتهاند« ،فاونــد» قائــل میشــود و
ایــن فارغالتحصیــان میتواننــد یــک دوره یــک ســاله
پســادکتری را در هــر دانشــگاهی کــه بخواهنــد بگذراننــد
کــه مــن بــرای ایــن دوره وارد دانشــگاه صنعتــی شــریف
شــدم و دوره پســادکتریام را گذرانــدم.
جــا دارد روی ایــن نکتــه هــم تاکیــد کنــم کــه بنیــاد ملــی
نخبــگان در کمتــر از یــک هفتــه بــه درخواســت من پاســخ
داد و امیــد را دوبــاره بــه من بخشــید .در حیــن اینکه دوره
پســادکتری را میگذرانــدم ،همچنــان پرونده درخواســتم از
وزارت علــوم بــاز بــود .بــا اینکــه نیمــی از دوره پســادکتری
هــم گذشــته بــود امــا خبــری از وزارت علــوم نبــود .وقتــی
دیــدم شــرایط کار در کشــور بــه ایــن صــورت اســت ،در
همیــن زمــان بــود کــه تصمیــم گرفتــم دوبــاره بــه لنــدن
برگــردم .بــرای یــک دوره فلوشــیپ بــه یکــی از اســاتیدی
کــه در لنــدن بــا او کار میکــردم ،درخواســت دادم و بــا
درخواســتم هــم موافقــت شــد .خواســتم بــه ســراغ کارهای
ویــزا بــروم کــه دانشــگاه شــهید رجایــی بــا مــن تمــاس
گرفــت و بــرای مصاحبــه رفتــم و یــک تــرم آنجــا تدریس
کــردم .در همیــن زمــان بــود کــه دانشــگاه امیرکبیــر هــم
مــن را پذیرفــت و تصمیمــم را گرفتــم و بــه عنــوان عضــو
هیئــت علمــی دانشــگاه امیرکبیــر از مهرمــاه  97مشــغول
دانشبنیان

بــه کار شــدم.
آیــا مشــغول انجــام فعالیتهــای علمــی جانبــی
در خــارج از دانشــگاه هــم هســتید؟
بــا اداره اســتاندارد و کمیتــه  ISOدر حــال همــکاری
هســتیم .یکســری پروژههــای صنعتــی را پوشــش
میدهیــم و از طــرف دیگــر دانشــگاه امیرکبیــر جــزو آن
دســته دانشــگاههایی اســت کــه روابــط بینالملــل برایــش
اهمیــت ویــژهای دارد .مــن بــا زنــده نگــه داشــتن ارتباطم با
اســاتیدم در لنــدن ،بــه دانشــگاه در جهــت رســیدن بــه این
هدفــش و دسترســی بــه اطالعــات ویــژه علمــی کمــک
میکنــم.
بیاییــد کمــی بــه عقــب برگردیــم .انگیزهتــان
از رفتــن چــه بــود؟ چــرا در همــان انگلســتان
کــه شــرایط کاریاش برایتــان بــه شــکل مطلوبــی
فراهــم بــود ،مشــغول فعالیــت نشــدید؟
وقتــی دانشــگاه  UCLمــن را «فاونــد» کــرد ،هــم هزینــه
دانشــگاه و هــم هزینــه زندگـیام را بــه مــن پرداخــت کرد.
از آنجــا کــه دوره لیســانس و فوق لیسانســم نمــرات خوبی
داشــتم و چنــد مقالــه  ISIهــم داشــتم ،توانســتم بــه نتیجه
مطلــوب در اخــذ «فاونــد» برســم .رفتــن بــه ایــن دانشــگاه
و مهاجــرت بــه لنــدن ،تجربــه خوبــی بــود و درواقــع
کنجــکاوی بــرای کســب ایــن تجربــه ،مهمتریــن انگیــزهام
بــود .از طــرف دیگــر چــون فرزنــد داشــتم ،عالقهمنــد بودم
کــه فرزنــدم از همــان کودکــی فضای خــارج از ایــران را هم
تجربــه کنــد کــه اتفاقــا خیلــی بــرای خــودش هــم جــذاب
بــود .بــا توجــه بــه اینکــه حــدود پنــج ســال در لنــدن
بودیــم ،فرزنــدم توانســت به زبان انگلیســی مســلط شــود و
در حــال حاضــر هــم در مــدارس دیپلماتیــک کــه بــه زبــان
انگلیســی تدریــس میکننــد ،درس میخوانــد.
ایــن درســت اســت کــه شــرایط اقتصــادی و سیاســی ایران
بــه گونــهای اســت کــه بهســختی میتــوان بــا دنیــا در
تعامــل بــود ،مثــا وقتــی یــک مقالــه بخواهیــم چــاپ
کنیــم ،همیــن کــه اپلیکیشــن ایــران را میبیننــد ،شــش
مــاه طــول میکشــد تــا جــواب دهنــد .بــا ایــن وجــود
مــن بهشــدت عالقــه دارم در ایــران بمانــم و از علمــی کــه
در اختیــار دارم بــرای پیشــرفت ســرزمینم اســتفاده کنــم.
درواقــع میخواهــم دانشــم در مســیر اعتــای کشــورم
باشــد.
وضعیــت تدریــس آکادمیــک رشــته شــیمی
در ایــران در مقایســه بــا دانشــگاههای مطــرح
دنیــا مثــل  UCLلنــدن را چطــور ارزیابــی
میکنیــد؟ دانشــگاههای ایــران چــه کمبودهــا
یــا برتریهایــی در ایــن حــوزه دارنــد؟
سیســتمهای دانشــگاهی کشــورهای پیشــرفته خیلــی
قانونمنــد اســت .مشــکل اساســی کــه در ایــران وجــود دارد
بــه همیــن موضــوع برمیگــردد کــه هــر فعالیتــی کــه در
هــر حــوزه علمــی بخواهــد انجــام شــود ،خیلــی اوقــات
پیــرو قانــون نیســت و بهراحتــی یــک تبصــره بــرای آن
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قائــل میشــوند تــا آن کار انجــام شــود.
تفــاوت بــارز دیگــری کــه بــه چشــم میآیــد ،وضعیــت
پژوهــش در ایــران اســت .بــا توجــه بــه بودجههــای
محــدودی کــه بــه هــر دانشــگاه تخصیــص پیــدا میکنــد،
چنــدان توجهــی بــه پژوهــش و تحقیــق نمیشــود .در
واقــع اوضــاع ضعیــف مالــی اجــازه نمیدهــد دانشــجویان
و اســاتید بــه ســراغ پژوهــش برونــد .البتــه مــن هنــوز
ارتباطــم را بــا دانشــگاه و اســاتیدم در لنــدن حفظ کــردهام،
بــه همیــن خاطــر میتوانــم بــه ســرورهایی کــه بــه حــوزه
شــیمی محاســباتی مربــوط میشــود دسترســی داشــته
باشــم و میتوانــم از حجــم پژوهشهــا و اطالعاتــی کــه در
ایــن ســرورها گنجانــده شــده ،اســتفاده کنــم و محاســباتم
را روی ســرورهای آنهــا انجــام دهــم.
همچنیــن در دانشــگاههای مطــرح دنیــا ،بــه اســاتید
و دانشــجویان «فاونــد» میدهنــد تــا بتواننــد بــدون
دغدغههــای مالــی بــه پژوهــش بپردازنــد .همیــن مســئله
باعــث میشــود مثــا اســاتید بــه احــداث آزمایشــگاههای
شــخصی مجهــز بپردازنــد و شــرایط را بــرای فعالیــت علمی
دانشجویانشــان آمــاده کننــد .یــک دانشــجوی دکتــری
آنجــا هیــچ دغدغــه مالــی نــدارد ،در نتیجــه تنها بــه درس
فکــر میکنــد ،در حالــی کــه در ایــران دانشــجو چنــدان
حمایــت نمیشــود و مثــا اگــر متاهــل هــم باشــد کــه
مشــکالتش مضاعــف خواهــد بــود .در عیــن حــال انتظــار
دارنــد کــه دانشــجوی ایرانــی بــا وجــود ایــن دغدغههــا،
خــوب کار کنــد و مراتــب علمــی باالیــی را طــی کنــد کــه
بهســختی چنیــن امــری محقــق میشــود.
مســئله دیگــر ،بحــث انگیــزه دانشــجویان اســت .یــک
دانشــجو وقتــی بــا بــازار کار راکــد روبـهرو میشــود ،انگیــزه
چندانــی بــرای بهتــر درس خوانــدن و نمــره بهتــر گرفتــن
و پــرورش روحیــه رقابتــی در خــود نــدارد .در بحــث ایجــاد
انگیــزه بیــن دانشــگاههای ایــران و دانشــگاههای مطــرح
دنیــا تفــاوت بســیار زیــادی وجــود دارد .ایــن مســئله
در مــورد اســاتید هــم صــادق اســت .وقتــی تجهیــزات
و آزمایشــگاههای پیشــرفتهای وجــود نــدارد ،اســتاد و
دانشــجو چطــور میتواننــد روی تحقیقــات جدیــد متمرکز
شــوند؟ در نتیجــه ،همیــن کمبــود امکانــات و نبــود انگیــزه
کافــی بــرای پیشــرفت ،مانــع بزرگــی در مســیر تحصیــل و
پژوهــش در ایــران اســت.
البتــه ایــن نکتــه مهــم هــم شــایان ذکــر اســت کــه از
لحــاظ ســطح ســواد و علــم و اســتعداد ،ایرانیــان حــرف
زیــادی بــرای گفتــن دارنــد .منتهــا چــون امکانــات ،پــول
و ســطح انگیــزه چنــدان مطلوبــی وجــود نــدارد ،توانایــی
افــراد مســتعد بهخوبــی ظهــور پیــدا نمیکنــد یــا شــاید
هی ـچگاه استعدادشــان شــکوفا نشــود.
همچنیــن واحدهــای درســی علمیاتــی و پرکاربــردی در
دانشــگاههای خــارج از کشــور وجــود دارد کــه خیلــی از
آنهــا در داخــل ایــران بــه خاطــر کمبــود امکانــات ارائــه
نمیشــود .در خیلــی از دانشــگاههای خــارج از کشــور بــه
دانشبنیان

واســط وجــود حجــم امکانــات بــاال ،ورکشــاپهای زیــادی
برگــزار میشــود کــه بــه دانشــجو بســیار کمــک میکنــد،
در حالــی کــه در ایــران امــکان برگــزاری خیلــی از ایــن
ورکشــاپها وجــود نــدارد.
در گرایشهــای مختلــف شــیمی نیــز بهخصــوص شــیمی
تجزیــه در زمینــه پیلهــای ســوختی و باتریهــا ،واحدهای
درســی مختلفــی وجــود دارد کــه همیــن مباحــث علمــی
میتوانــد بــا بومیســازی وارد کشــور شــود.
نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه بســیارند ایرانیهایــی
کــه بــا هــدف تحصیــل کودکانشــان راهــی ســفر شــدهاند
و حــاال بعــد از  20ســال دوری از زادگاهشــان ،نهتنهــا
بچههایشــان بــه چیــزی کــه تصــور میکردنــد نرســیدهاند،
بلکــه در خیلــی از مــوارد ،بچههایشــان بهراحتی تنهایشــان
گذاشــتهاند و بــه ســراغ زندگــی خودشــان رفتهانــد ،چــرا
کــه از فرهنــگ غربــی تاثیــر پذیرفتهانــد .امــا چنیــن
فرهنگــی در ایــران رواج نــدارد و در کشــور مــا تعلــق خاطر
بــه کانــون خانــواده ،بســیار باالســت.
فکــر میکنیــد چگونــه میتوانیــم شــاهد
افزایــش مهاجــرت معکــوس نخبــگان ایرانــی بــه
وطنشــان باشــیم؟
بــه نظــرم قدردانــی و احتــرام بــه جایــگاه نخبگانــی کــه بــا
ســختیهای زیــادی توانســتهاند بــه موفقیتهــای علمــی
برســند ،بزرگتریــن انتظــاری اســت کــه نخبــگان ایرانــی
مقیــم خــارج از کشــور میتواننــد داشــته باشــند .معتقــدم
بایــد مقــام علمــی آنهــا را ارج بنهیــم ،زیــرا کســی کــه
بــا قبــول رنــج و ســختیهای فــراوان و تحمــل ســالها
دوری از از خانــواده و وطــن ،توانســته اســت علــم و مهارتــی
را کســب کنــد و آن را بــا خــود بــه کشــور بیــاورد ،بایــد از
او حمایــت شــود.
بایــد شــرایطی فراهــم شــود تــا از فارغالتحصیــان و
نخبگانــی کــه بعــد از ســالها بــه کشــور بــاز میگردنــد،
اســتفاده بهتــری شــود .وگرنــه شــرایط کار و زندگــی
مطلــوب در خــارج از ایــران بــرای آنهــا کامــا فراهــم
اســت امــا آنهــا برگشــتهاند تــا آن دانــش را در کشــور
خــود پیــاده کننــد و بــه همیــن دلیــل بایــد مســیر فعالیت
علمــی آنهــا هموارتــر شــود .همچنیــن بــا تامیــن وضعیت
مطلــوب زندگــی و کار مناســب میتوانیــم انتظــار داشــته
باشــیم کــه فارغالتحصیــان و نخبههــای بیشــتری را بــه
کشــور برگردانیــم.
مثــا برنامههایــی مثــل «فاونــد» بنیــاد ملــی نخبــگان،
اتفــاق خیلــی خوبــی بــرای تشــویق بــه مهاجــرت معکوس
نخبــگان بــود کــه امیدواریــم ایــن اقــدام توســط دیگــر
نهادهــای مرتبــط هــم انجــام بشــود و گســترش پیــدا کنــد
تــا همیــن مســئله ،انگیــزه بازگشــت نخبــگان بــه وطــن را
بــاال ببــرد .در واقــع ایــن اتفــاق یــک پشــتوانه خیلــی خوب
بــرای افــراد تحصیلکــرده اســت کــه بایــد تــداوم یابــد .واقعا
شــاید اگــر ایــن برنامــه بنیــاد ملــی نخبــگان نبــود ،مــن
هــم از کشــور رفتــه بــودم.
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ت
مد�عامل ش�کت دانشبنیان فراسنجش صبا:
دک� حممدعیل ارداک� ،ی

ثمربخشی حمایتهای معاونت
علمی از طرحهای کالن ملی
زهرا طالبنژاد

دکتر محمدعلی اردکانی ،مدیرعامل شرکت دانشبنیان فراسنجش صبا ،لیسانس
مهندسی مکانیک سیاالت را از دانشگاه فردوسی مشهد گرفته و مدارک فوق لیسانس و
دکترای هوافضا با گرایش سیاالت را از دانشگاه «نیپون» ژاپن اخذ کرده است.
اردکانی در توضیح فعالیتهای علمی اش در کشور ژاپن میگوید« :در کشور ژاپن هم در حوزه دانشگاهی
و هم در حوزه صنعتی وارد شدم .بعد از کسب مدرک دکتری ،مدتی در صنعت ژاپن و در شرکت «ابارا»
فعالیت داشتم و درواقع فقط این نبود که در فضای آکادمیک این کشور فعالیت کنم ».او در این شرکت
خارجی در زمینه طراحی و ساخت تونل باد فعالیت کرده است و وقتی به ایران بازمیگردد ،مجدد در
زمینه ساخت تونل باد شروع به فعالیت میکند تا دانش و تجربهاش را اینبار در ایران پیادهسازی کند.
این محقق ایرانی از طرح کالن ملی میگوید که انرژی و زمان زیادی صرف اجرای آن شده
است .با او درباره طرح شبیهساز سقوط آزاد به عنوان یک طرح کالن ملی و به طور کلی درباره
توگو نشستهایم که در پی میآید.
چالشهای پیش روی طرحهای کالن ملی به گف 
دربــاره طــرح شبیهســاز ســقوط آزاد بگوییــد.
چــه شــد کــه ایــن طــرح کالن را مطــرح کردید؟
مــا در ابتــدا موفــق شــدیم تونــل بادهایــی در ابعــاد
کوچــک مثــل یــک در یــک یــا  60ســانتیمتر در
 60ســانتیمتر طراحــی کنیــم و آن را بســازیم .تنهــا
تونــل بــاد و شبیهســاز ســقوط آزاد موجــود در کشــور
در شــهر مشــهد ،در المــاس شــرق قــرار دارد .پــس از
مدتــی موضــوع شبیهســاز ســقوط آزاد کــه همــان تونــل
بــاد عمــودی اســت مطــرح شــد .بنابرایــن درخواســتی
بــه شــخص دکتــر ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری ،دادم و طــی ایــن درخواســت مطــرح
کــردم کــه بــرای اجــرای ایــن طــرح شبیهســاز ســقوط
آزاد تقاضــای وام دارم تــا بتوانــم بــه ایــن طــرح جامــه
عمــل بپوشــانم .دکتــر ســتاری این درخواســت را بررســی
کردنــد و ایــن درخواســت بــه گــروه تخصصــی بررســی
طرحهــای کالن ملــی ارســال شــد تــا بــه عنــوان یــک
طــرح کالن ملــی بــه آن پرداختــه شــود.
پــس از پذیرفتــه شــدن ایــن طــرح بــه عنــوان یــک
طــرح کالن ملــی ،معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری
بــه عنــوان کارفرمــای طــرح شــناخته شــد و وام بــدون
بهــرهای هــم بــرای اجــرای آن اختصــاص داده شــد
دانشبنیان

کــه البتــه بــا تزریــق ســرمایه شــخصی بــه مبلــغ وام،
فعالیــت را آغــاز کردیــم .درواقــع شــرکت فراســنجش
صبــا ،شــرکت دانشبنیانــی اســت کــه مســئولیت
ســاخت تونــل هــوای عمــودی را بــا کارفرمایــی معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــر عهــده داشــته
اســت.
از این شبیهساز چه استفادههایی میشود؟
اســتفادههای مختلفــی از تونلهــای بــاد عمــودی بــه
عمــل میآیــد .مثــا چتربــازی میتوانــد هــم بــا انگیــزه
نظامــی و هــم بــا انگیــزه تفریــح در ایــن تونلهــای بــاد
انجــام شــود .از طــرف دیگــر نوعــی ورزش بــه حســاب
میآیــد و عــده زیــادی بــه ایــن ورزش مشــغولند .از
آنجــا کــه در ایــن ورزش آدرنالیــن زیــادی ترشــح
میشــود ،اســتقبال بســیاری هــم از ایــن ورزش مشــاهده
میشــود .نظامیهــا هــم گاه بــرای نمایــش تــوان
نظامــی و نمایشهــای هوایــی و هــم بــرای تقویــت
اعتمــاد بــه نفــس نیروهــا بــه تربیــت چتربازهــا بــا کمک
ایــن تونلهــای بــاد عمــودی اقــدام میکننــد.
از ســال  1990میــادی بحــث تونــل بــاد عمــودی مطرح
شــد و بــا آن وضعیــت هواپیمــا را در حالــت اســپین یــا
چرخــش کــه خطــر ســقوط دارد ،آزمایــش میکردنــد.
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از آنجــا کــه مــن عضــو هیئــت علمــی بــودم و از لحــاظ
علمــی شناختهشــده بــودم و از طــرف دیگــر کارفرمــای
ایــن طــرح ،معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری بــود،
ایــن دو عامــل بــه پیشــبرد کار خیلــی کمــک کــرد.
واقعیــت ایــن اســت کــه وقتــی قصــد ارائــه یــک کار
بکــر را داریــد ،بــا چالشهــای مختلفــی دســت و پنجــه
نــرم خواهیــد کــرد .از آنجــا کــه ســازمان اســتاندارد،
شــهرداری ،ادارات و نهادهــای دولتــی و ...بــا ایــده بکــر
شــما آشــنایی ندارنــد ،ســهوی یــا عمــدی اتفاقاتــی را
رقــم میزننــد و در واقــع مانعتراشــی میکننــد.
بــا ایــن وجــود ،چــون کارشناســان معاونــت علمــی و
فنــاوری ایــن طــرح را تاییــد کــرده بودنــد ،مشــکالت
اداری مــا بــه حداقــل رســید .در ایــن بیــن ،چالشهــای
علمــی و تحقیقاتــی هــم جــای خــود را داشــت کــه نیــاز
بــود تحقیقــات ویــژهای در بســتر آمادهســازی ایــن
شبیهســاز بــه عمــل آیــد.
قیمــت نمونــه خارجــی ایــن طــرح ،حــدود دو و نیــم
میلیــون دالر اســت .بــا ایــن وجــود ســرمایهدارانی
هســتند کــه تــوان وارد کــردن ایــن وســیله را داشــته
باشــند ،امــا بــرای آنهــا مقــرون بــه صرفــه نیســت .مــا
بــا قیمــت حــدود یــک ســوم نمونــه خارجــی ،ایــن طــرح
را عملــی کردهایــم.
فکــر میکنیــد بتــوان ایــن طــرح را در
شــهرهای دیگــر ایــران هــم اجرایــی کــرد؟
بــا توجــه بــه نــو بــودن ایــن طــرح ،آنطــور کــه انتظــار
میرفــت مــورد اســتقبال قــرار نگرفتــه اســت .اگــر بــه
وضعیــت مطلوبــی برســیم و معاونــت علمــی ریاســت
جمهــوری دوبــاره مســئولیت کارفرمایــی مــا را هــم بــر
عهــده بگیــرد ،بــه فکــر احــداث ایــن طــرح در تهــران یــا
یکــی از شــهرهای شــمال ایــران هســتیم.
البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه طــی یک ســال گذشــته،
وضعیــت اقتصــادی کشــور نابســامان بــوده اســت کــه
همیــن مســئله بــر اســتقبال مــردم از ایــن طــرح تاثیــر
گذاشــته اســت .چنانچــه وضعیــت اقتصــادی کشــور و
مــردم بــه حالــت متعادلــی برســد ،حتمــا شــرایط تغییــر
خواهــد کــرد.
افــراد عــادی تــا چنــد دقیقــه میتواننــد در
ایــن تونــل بــاد دوام بیاورنــد؟
افــراد عــادی از یــک دقیقــه تــا پنــج دقیقــه داخــل تونــل
میماننــد امــا چتربازهــا چنانچــه ورزیــده باشــند30 ،
دقیقــه هــم میتواننــد دوام بیاورنــد .در شــرایطی کــه از
هواپیمــا ســقوط آزاد انجــام دهیــد 30 ،ثانیــه بــرای بــاز
کــردن چتــر فرصــت داریــد امــا در تونــل بــاد حداقــل
زمانــی کــه داریــم ،یــک دقیقــه اســت ،ولــی معمــوال تــا
پنــج دقیقــه هــم بــه طــول میانجامــد.
کودکان هم میتوانند آن را تجربه کنند؟
بلــه .البتــه وجــود یــک مربــی آموزشــی کــه نــکات
را گوشــزد کنــد ،چــه بــرای بزرگســاالن و چــه بــرای

تونــل بــاد یــک جریــان متمرکــز و کنترلشــدهای را
ایجــاد میکنــد کــه در آن بــا توجــه بــه مــدل هواپیمــا،
از آنهــا تســت میگیرنــد .بعــد از جنــگ جهانــی ،ارتــش
امریــکا و چتربازهــای امریکایــی بــه جــای اینکــه از
هواپیمــا ســقوط آزاد داشــته باشــند ،تونــل بــاد را
جایگزیــن کردنــد تــا از مخاطــرات ناشــی از ســقوط آزاد
از هواپیمــا رهایــی یابنــد .در واقــع بــا اســتفاده از تونــل
بــاد عمــودی دقیقــا همــان احساســی کــه فــرد هنــگام
ســقوط آزاد تجربــه میکنــد ،وجــود دارد.
در حوالــی ســال  2000میــادی ،ایــن تونلهــای بــاد
جنبــه بیزینســی و اقتصــادی و تفریحــی نیــز پیــدا
کردنــد .از ایــن زمــان بــه بعــد بــود کــه تونــل بــاد از
حالــت صرفــا نظامــی خــارج شــد و جنبــه تفریحــی هــم
بــه خــود گرفــت .کشــور مــا هشــتادمین کشــوری بــود
کــه بــه تونــل بــاد عمــودی و شبیهســاز ســقوط آزاد
مجهــز شــد.
آیــا در منطقــه خاورمیانــه هــم نمونههــای
تونــل بــاد وجــود دارد؟
در دبــی پیــش از مــا توســط امریکاییهــا تونــل بــاد
ســاخته شــد و پــس از مــا بحرینیهــا هــم بــرای ســاخت
تونــل بــاد بــه امریــکا متوســل شــدند .قطــر هــم از ایــن
شبیهســاز بهــره میبــرد .گویــا اخیــرا در ترکیــه هــم
راهانــدازی شــده اســت امــا هنــوز فعــال نیســت .البتــه
همســایگان شــرقی ایــران مثــل پاکســتان و افغانســتان از
ایــن صنعــت بیبهرهانــد .بنابرایــن رشــد ایــن صنعــت
در ایــران بــه واســطه گنجانــدن آن در طرحهــای کالن
ملــی مایــه مباهــات اســت ،چــرا کــه نشــاندهنده ایــن
مســئله اســت کــه در زمینــه هوافضــا از تکنولوژیهــای
بــهروز دنیــا چنــدان عقــب نیســتیم .ایــن در حالــی
اســت کــه در حــال حاضــر بیــش از  200کشــور از ایــن
صنعــت بهــره میبرنــد.
نظامیــان بــه جــای اینکــه ســقوط آزاد واقعــی را
کــه مخاطــرات زیــادی بــه همــراه دارد ،تجربــه کننــد،
میتواننــد از تونــل بــاد عمــودی بــرای اهــداف خــود
بهــره گیرنــد .چنانچــه حیــن انجــام ســقوط آزاد از
هواپیمــا ،چرخــش اتفــاق بیفتــد و نتواننــد بــه حالــت
متعــادل برســند ،طنــاب چتــر بــه دور فــرد میپیچــد و
فــرد را بــه کشــتن میدهــد .حــال بــه جــای اینکــه از
هواپیمــا و بــا ســرعت  200کیلومتــر در ســاعت ،ســقوط
آزاد را تجربــه کننــد ،بــاد بــا ســرعت  200کیلومتــر
در ســاعت از بدنــه تونــل بــه داخــل وارد میشــود و
شــرایطی کامــا شــبیه بــه ســقوط واقعــی را ایجــاد
میکنــد .در نتیجــه بــرای آمــوزش شــرایط مطلوبــی
مهیاســت .در ایــن بیــن ،گروهــی هــم هســتند کــه
قصــد تفریــح و خوشــگذرانی دارنــد کــه میتواننــد از
ایــن شبیهســاز اســتفاده کننــد.
بــرای پیشــبرد ایــن طــرح کالن ملــی بــا چــه
موانعــی مواجــه شــدید؟
دانشبنیان
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کــودکان الزامــی اســت .چــرا کــه ســرعت بــاد بــه قــدری
زیــاد اســت کــه ممکــن اســت فــرد بــه دیوارههــا برخورد
کنــد .در نــگاه اول ممکــن اســت بســیار هیجانانگیــز
باشــد ،امــا نــکات ایمنــی هــم بایــد رعایــت شــود.
عمدهتریــن چالــش اغلــب شــرکتهای
دانشبنیــان و اســتارتآپها یافتــن نیروهــای
ماهــر اســت .شــما هــم بــرای اجــرای ایــن طــرح
کالن ملــی بــا ایــن مســئله روبــهرو بودهایــد؟
ایــن مســئله بســیار مهــم اســت .یکــی از مــواردی کــه
بایــد در ایــن زمینــه مــورد توجــه قــرار بگیــرد ایــن
اســت کــه بهتــر اســت اطالعرســانی مطلوبــی در ایــن
زمینــه انجــام شــود ،بــه گونـهای کــه خــو ِد شــرکتهای
دانشبنیــان بــه یکدیگــر در زمینــه ارائــه خدمــات و
حــل چالشهــا کمــک کننــد .ایــن همــکاری بیــن
شــرکتهای دانشبنیــان و اســتارتآپها میتوانــد
مشــکل تامیــن نیــروی انســانی ماهــر را تــا حــد زیــادی
حــل کنــد.
البتــه مــن معتقــدم کــه در کار فنــاوری و تحقیقاتــی،
تنهــا بــه یــک نفــر کــه بــه تمــام جنبههــای قضیــه
مشــرف باشــد ،نیــاز اساســی وجــود دارد .یعنــی اینکــه
فــردی کــه در زمینههــای مختلــف تجربــه کافــی داشــته
باشــد ،میتوانــد چالشهــای فناورانــه و تحقیقاتــی
مســیر را حــل کنــد .مثــا در همیــن پــروژه شبیهســاز
ســقوط آزاد ،مــن تــا زمانــی کــه بــه همــه جنبههــای
ایــن طــرح مســلط نشــده باشــم ،نمیتوانــم وارد عمــل
شــوم .همانطــور کــه اگــر بــه ســابقه تجربــی مــن در
ژاپــن و فعالیتــم در شــرکت «ابــارا» نگاهــی بیندازیــم،
میبینیــم کــه تجربــه قــدم بــه قــدم و قابــل توجهــی را
کســب کــردهام .یعنــی از پروژههــای کوچکتــر شــروع
کــردهام تــا بــه اجــرای ایــن طــرح برســم.
بــا توجــه بــه هدفــی کــه طرحهــای کالن
ملــی دارد ،مبنــی بــر اینکــه ســعی میکنــد
گسســت بیــن صنعــت و دانشــگاه را از بیــن
ببــرد ،بــه اعتقــاد شــما ،ایــن طرحهــای
کالن ملــی تــا چــه حــد در ایــن مســیر موفــق
بود هانــد؟
بــا توجــه بــه اینکــه مــن در متــن جریــان صنعــت و
دانشــگاه قــرار دارم ،معتقــدم معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری بهتریــن رونــد را بــرای برقــراری
ارتبــاط مطلــوب بیــن صنعــت و دانشــگاه رقــم میزنــد.
منتهــا در کشــورهای پیشــرفته ایــن شــرکتها هســتند
کــه موتــور حرکــت و توســعه را بــر عهــده دارنــد نــه
دانشــگاهها .در واقــع دانشــگاه بایــد بیشــتر نقــش
دانشــی و پژوهشــی داشــته باشــد ،نــه صنعتــی و
تولیــدی.
اگــر میخواهیــم در ایــن مســیر موفــق باشــیم ،بهتریــن
راه ایــن اســت کــه از شــرکتهای قــوی دانشبنیــان
حمایــت کنیــم و بــرای بــه ثمــر نشســتن حمایتهــا
دانشبنیان

بایــد از فســاد ،واردات بیرویــه و قاچــاق جلوگیــری
شــود .همچنیــن اینکــه انتظــار داشــته باشــیم یــک
اســتاد دانشــگاه مســئله ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه را
حــل کنــد ،کامــا انتظــار نابجایــی اســت.
ارتبــاط بیــن صنعــت و دانشــگاه در کشــور
ژاپــن چطــور بــود؟
ببینیــد مثــا در شــرکت «ابــارای» ژاپــن بــا پنــج
هــزار نیــرو ،خودشــان مرکــز تحقیقــات داشــتند و در
اغلــب مــوارد بــرای حــل مســائلی کــه بــا آن روبــهرو
میشــدند ،بــه ســراغ شــرکتهای دیگــر میرفتنــد.
تنهــا در مــواردی کــه بــه یــک چالــش علمــی برمــی
خوردنــد و بــرای حــل آن نیازمنــد یــک دانــش
خــاص دانشــگاهی بودنــد ،بــه ســراغ اســاتید دانشــگاه
میرفتنــد .نــه اینکــه بــا کوچکتریــن چالشــی کــه
روبــهرو شــوند ،بــه دانشــگاه متوســل شــوند .بنابرایــن
ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه در کشــور ژاپــن آنگونــه کــه
مــا تصــور میکنیــم نیســت.
همچنیــن بایــد در نظــر داشــت کــه مثــا محققانــی
کــه در شــرکت میتسوبیشــی کار میکننــد  10برابــر
مجربتــر از اســاتید دانشگاهیشــان هســتند و
میتواننــد بهخوبــی از پــس مشــکالتی کــه بــا آن
روبــهرو میشــوند ،بربیاینــد.
در کشــور مــا تنهــا یکســری از افــراد هســتند کــه موفــق
میشــوند طــرح کالن ملــی انجــام دهنــد ،امــا ایــن
تعــداد بســیار کمنــد .یعنــی ارتبــاط بــا دانشــگاه زمانــی
مطــرح اســت کــه شــما در شــرکتتان کــه بــه تولیــد
پرداختهایــد ،بــا چالشــی مواجــه باشــید کــه بــه علــم و
دانــش یــک دانشــگاهی نیــاز داشــته باشــید و بــه ســراغ
او برویــد ،در غیــر ایــن صــورت مراجعــه بــه دانشــگاه
معنــی نــدارد.
بــه نظــر شــما ،بــرای اینکــه طرحهــای کالن
ملــی رونــق بگیرنــد ،چــه مــواردی بایــد مــورد
تاکیــد قــرار بگیــرد؟
مهمتریــن نکتــهاش ایــن اســت کــه بایــد بــرای ایــن
طرحهــای کالن ملــی ،بــازار وجــود داشــته باشــد .مثــا
مــا در مــورد بــازار تونــل بــاد پیشبینــی میکردیــم
قراردادهــای چنــد صــد میلیونــی بــا نیروهــای نظامــی
و آموزشــی عقــد شــود ،امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد .ایــن
در حالــی اســت کــه اگــر بــازار مطلــوب باشــد ،در مــن
انگیــزه بیشــتری بــرای ادامــه مســیر ایجــاد خواهــد شــد.
دومیــن نکتــه ،تجربــه کافــی مجــری طــرح اســت کــه
بایــد ایــن تجربــه وجــود داشــته باشــد .اینکــه یــک
نفــر تنهــا ادعــای انجــام یــک طــرح کالن ملــی را داشــته
باشــد ،کافــی نیســت ،چــرا کــه چنیــن فــردی بــه محض
برخــورد بــا یکــی ،دو چالــش جــا میزنــد .از طــرف
دیگــر ،تامیــن مالــی بــرای اجــرای طرحهــای کالن ملــی
نیــز بســیار حائــز اهمیــت اســت کــه ایــن مــورد هــم
بایــد مــورد توجــه جــدی قــرار بگیــرد.
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ف
معر� کریدور صادرات
معاونت عیمل و فناوری

عبور از مرزها
الهام دمیرچی

پای درد دل مدیران شرکتهای دانشبنیان که
بنشینید ،بهخصوص آنها که از مرحله نوپایی
عبور کردهاند و خود را به صنعتی شدن نزدیک،
یکی از مشکالتشان مسئله صادرات است.
مسئلهای که اگر حل شود ،نهتنها به پیشرفت آن
شرکت کمک میکند ،بلکه با ارزآوری که دارد،
میتواند گرهی از مشکالت کشور نیز بگشاید.
دانشبنیان
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کــردن محصــول را بــر عهــده میگیــرد و شــرکت بــه
طــور کامــل ایــن حــوزه را دســت دولــت میســپارد؟
بــه هیــچ عنــوان اینطــور نیســت .از آنجــا کــه عــزم
دولــت بــر دخالــت حداقلــی در کار شــرکتهای نــوآور و
دانشبنیــان اســت و اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه دخالــت
دولتــی در نهایــت بــه اضمحــال و نابــودی شــرکتها
میانجامــد ،تمــام خدماتــی کــه از ســوی ایــن مجموعــه
انجــام میشــود ،در حــد تســهیلگری اســت و نــه
چیــزی باالتــر از آن .بــر ایــن اســاس ایــن کریــدور در
انجــام فعالیتهــای خــود از واســطههای صادراتــی
اســتفاده میکنــد و معتقــد اســت کــه چــون صــادرات
دانشبنیــان نیازمنــد یــک اســتراتژی و برنامهریــزی
حســاب شــدهاســت کــه شــرکتهای دانشبنیــان
بــه دلیــل محدودیتهــای موجــود نمیتواننــد تمامــی
منابــع مــورد نیــاز بــرای اداره فعالیتهــای صادراتــی
خــود را تامیــن کننــد و بــا توجــه بــه نقــشتاثیرگــذاری
کــه در رشــد و توســعه تکنولوژیــک کشــورها دارنــد بایــد
متمرکــز بــر توســعه کســبوکار داخلیشــان باشــند،
حضــور واســطههای صادراتــی و شــرکتهای مدیریــت
صــادرات بهتریــن راه ورود و تثبیــت حضــور در بازارهــای
بینالمللــی اســت .از آنجــا کــه تمامــی منابــع ایــن
شــرکتهای تخصصــی بــه امــر صــادرات تخصیــص
مییابــد ،کاهــش هزینههــا و صرفهجویــی در زمــان
بــه نحــو چشــمگیری قابــل توجــه اســت.
اســتراتژی واســطههای صادراتــی و شــرکتهای
مدیریــت صــادرات بــه صــورت عمــده در راســتای
شناســایی بــازار ،ایجــاد تقاضــا و پاســخ بــه آن تدویــن
میشــود کــه بــا انتخــاب بــازار مناســب صادراتــی،
قیمتگــذاری رقابتــی ،تعریــف شــرایط مناســب
پرداخــت ،بســتهبندی مناســب و نیــز توســعه محصــول
متناســب بــا نیــاز و تقاضــای بــازار و ...اجرایــی میشــود.
نقــش واســطههای صادراتــی و شــرکتهای مدیریــت
صــادرات بــا توجــه بــه رقابــت روزافــزون سیاســی و
اقتصــادی کشــورها ،غیــر قابــل انــکار و کامــا تاثیرگــذار
اســت کــه در کشــورهای توســعهیافته بــه عنــوان
بازیگــران اصلــی صادراتــی مــورد اســتقبال دولتهــا و
نیــز شــرکتهای تولیدکننــده قــرار گرفتــه اســت.

بــر همیــن اســاس و نظــر بــه مشــکالتی کــه ایــن جامعــه
دارد ،معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری کــه
بــرای خــود ماموریــت ایجــاد زیرســاختها را تعریــف
کــرده اســت ،اقــدام بــه راهانــدازی کریــدور صــادرات
ذیــل ایــن مجموعــه کــرد .در ایــن مجموعــه ســعی
بــر آن اســت تــا بــا شناســایی و ارزیابــی شــرکتهای
خدماتــی فعــال در ایــن حــوزه ،خدماتــی باکیفیــت و
اثربخــش در جهــت توســعه تــوان صادراتــی شــرکتها
ارائــه شــود .در همیــن راســتا ،معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری بــه منظــور ایجــاد و خلــق ثــروت
بــرای جامعــه از طریــق صــادرات محصــوالت بــا فنــاوری
بــاال ،اقــدام بــه حمایــت از خدمــات ایــن کریــدور کــرده
و ایــن امــکان را فراهــم کــرده اســت تــا صــادرات
شــرکتها از طریــق اینگونــه خدمــات تســریع یابــد.
خدمــات حمایتــی کریــدور توســعه صــادرات و تبــادل
فنــاوری بــه شــرکتهای دانشبنیــان ،خــاق و
واســطههای صادراتــی (شــرکتهای مدیریــت
صــادرات ،پایگاههــای صادراتــی ،کارگــزاران تجــاری
برونمــرزی) ارائــه میشــود .امــا چگونــه میتــوان از
ایــن خدمــات اســتفاده کــرد؟

ارزیابی آمادگی صادرات

تمــام شــرکتها موظفنــد بــرای دریافــت ایــن بخــش از
خدمــات معاونــت علمــی و فناوری ریاســت جمهــوری در
آزمــون ارزیابــی آمادگــی صــادرات شــرکت کننــد .پــس
از آن بســته بــه نتیجــه آزمــون ،شــرکتها میتواننــد از
خدمــات ایــن کریــدور اســتفاده کننــد .در صورتــی کــه
«عــدم احــراز شــرایط صادراتــی» شــامل حالشــان شــود،
میتواننــد از مشــاورههای کریــدور اســتفاده کننــد .امــا
اگــر کارشناســان تشــخیص دهنــد کــه شــرکت پتانســیل
صادراتــی دارد ،ایــن خدمــات وســعت میگیــرد و شــامل
مشــاوره ،ابزارهــای تبلیغاتــی ،گواهینامههــا و مجوزهــای
بینالمللــی ،تحقیقــات بــازار و ثبــت عالمــت تجــاری
میشــود .چنانچــه توانمنــدی صادراتــی نیــز در شــرکتی
تشــخیص داده شــود ،عــاوه بــر مــوارد پیشــین امکاناتــی
چــون اعــزام و پذیــرش هیئــت تجــاری ،نمایشــگاههای
بینالمللــی و حضــور در پاویونهــای ملــی بــه شــرکت
تعلــق میگیــرد .دســته چهــارم ،شــرکتهایی هســتند
کــه در آزمــون «برتــر صادراتــی» لقــب میگیرنــد.
ایــن شــرکتها نیــز خدماتــی دریافــت میکننــد
کــه عبارتنــد از :مشــاوره ،گواهینامههــا و مجوزهــای
بینالمللــی ،تحقیقــات بــازار ،ثبــت عالمــت تجــاری،
اعــزام و پذیــرش هیئــت تجــاری ،نمایشــگاههای
بینالمللــی و حضــور در پاویونهــای ملــی.

توضیح خدمات

در ســایت کریــدور صــادرات بــه آدرس /http://tesc.ir
دربــاره تمامــی بخشهایــی کــه بــه عنــوان خدمــت در
نظــر گرفتــه شــدهاند ،توضیحــات کاملــی ارائه شــده اســت.
بــه عنــوان مثــال دربــاره تحقیقــات بــازار بینالمللــی
چنیــن توضیــح داده شــده اســت« :ورود بــه هریــک از
بازارهــاي صادراتــی و بینالمللــی نیازمنــد دسترســی
و تحلیــل اطالعــات بــروز و مــدون از بازارهــاي هــدف
اســت .تدویــن اســتراتژي ورود بــه بــازار ،قیمتگــذاري
محصــول ،تحلیــل رقبــا ،بخشبنــدي رقبــا ،ارزیابــی

درباره خدمات کریدور

امــا تمــام خدماتــی کــه از آنهــا نــام بــرده شــد ،بــه
چــه معناســت؟ آیــا کریــدور صــادرات وظیفــه صــادر
دانشبنیان
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الگــوي مصرفکننــدگان و همچنیــن سیســتمهاي
فــروش در بــازار هــدف بــراي هریــک از محصــوالت
دانشبنیــان جهــت صــادرات موفــق اســت .تهیــه
گزارشهــای تحقیقــات بــازار بینالمللــی یکــی از
بهتریــن ابزارهــاي دســتیابی بــه این اطالعــات و همچنین
تدویــن برنامــه صادراتــی کاراســت .بــه همیــن منظــور و
بــا هــدف ورود محصــوالت شــرکتهاي دانشبنیــان بــه
بازارهــاي صادراتــی جدیــد ،بخشــی از هزینههــاي تهیــه
ایــن گزارشهــا از طریــق کارگــزاران خبــره ایــن حــوزه
بــه شــرکتهاي دانشبنیــان پرداخــت میشــود ».الزم
بــه ذکــر اســت کــه حمایــت کریــدور از هزینههــاي اخــذ
ایــن خدمــت پرداخــت  70درصــد هزینههــاي تهیــه
گــزارش تحقیقــات بــازار بینالمللــی تــا ســقف 300
میلیــون ریــال بــه صــورت بالعــوض اســت .البتــه ایــن
حمایــت شــامل تبصرههایــی نیــز میشــود کــه الزم
اســت متقاضیــان بهدقــت تمــام آنهــا را مطالعــه کننــد.
یکــی دیگــر از مســائلی کــه شــرکتهای دانشبنیــان
بــرای صــادرات بــا آن مواجهنــد ،مســئله گواهینامههــا
و اســتانداردهای جهانــی اســت .اســتانداردهایی کــه تــا
زمانــی کــه نداشــته باشــند ،بــه هیــچ عنــوان نمیتواننــد
بــرای صــادرات اقــدام کننــد و محصــول خــود را
در جهــان بــه نمایــش بگذارنــد .بــا وجــود اینکــه
بســیاری از محصــوالت باکیفیــت و دانشبنیــان ایرانــی،
شــرایط اخــذ ایــن گواهینامههــا را دارنــد ،بــه دلیــل
بــاال بــودن هزینههــای دریافــت ،از رســیدن بــه ایــن
هــدف بازمیماننــد .کریــدور صــادرات ،خــود دربــاره
اهمیــت ایــن موضــوع میگویــد« :گواهینامههــا و
تاییدیههــاي بینالمللــی از مهمتریــن پیشنیازهــاي
ورود بــه بازارهــاي جهانــی و همچنیــن یکــی از
ابزارهــاي مهــم در ترغیــب مشــتریان بــه افزایــش
کارایــی ،ایمنــی و کیفیــت محصــوالت اســت .در همیــن
راســتا و بــا هــدف توانمندســازي شــرکتها و ورود
محصــوالت شــرکتهاي دانشبنیــان بــه بازارهــاي
صادراتــی جدیــد ،بخشــی از هزینههــاي دریافــت
تاییدیههــا و مجوزهــاي بینالمللــی بــراي تســهیل
فراینــد صــادرات توســط مرکــز پرداخــت میشــود.
مرکــز در قالــب حمایــت از شــرکتهاي دانشبنیــان،
بخشــی از هزینههــاي اخــذ مجوزهــا و گواهینامههــا
شــامل هزینــه خدمــات مشــاوره ،پیادهســازي ،انجــام
آزمونهــاي خــارج از شــرکت و همچنیــن صــدور
گواهینامــه از مراجــع ذیصــاح را مــورد حمایــت قــرار
میدهــد».
طبــق دســتورالعملی کــه در ســامانه ایــن کریــدور
قــرار گرفتــه اســت ،اخــذ انــواع گواهینامههــای
انطبــاق محصــول ()Certificate of Compliance
یــا گواهــی محصــول اروپــا ( ،)CE Markاســتاندارد
محصــول روســیه ( )GOSTیــا ســایر گواهینامههــا و
نشــانهای محصــول بنــا بــر نیــاز بازارهــای صادراتــی
دانشبنیان

هــدف و تاییــد کریــدور مــورد حمایــت قــرار میگیــرد.
کــه ایــن حمایــت شــامل  50درصــد کل هزینههــا تــا
ســقف  800میلیــون ریــال میشــود .الزم بــه ذکــر
اســت کــه حمایــت از تجدیــد گواهینامــه در صورتــی
کــه قبــا بــراي آن گواهینامــه حمایــت دریافــت نشــده
باشــد ،مــورد تاییــد اســت .همچنیــن میــزان حمایــت از
هزینههــاي تمدیــد گواهینامههــاي انطبــاق محصــول،
گواهــی محصــول اروپــا ،اســتاندارد محصــول روســیه یــا
ســایر گواهینامههــا و نشــانهاي محصــول در صــورت
داشــتن ســابقه صادراتــی  50درصــد کل هزینههــا تــا
ســقف  100میلیــون ریــال اســت.
از دیگــر مــوارد مبتالبــه شــرکتهای دانشبنیــان
میتــوان بــه نداشــتن فعالیــت در نمایشــگاههای
بینالمللــی اشــاره کــرد .نمایشــگاههای معتبــری
کــه شــرکتها در آن بتواننــد بــا نمایــش محصولشــان
و کیفیــت بــاالی آن و رایزنــی بــا گروههــای تجــاری
مختلــف ،بــازاری بینالمللــی پیــدا کننــد .بخشــی از
فعالیــت کریــدور در جهــت رفــع ایــن مشــکل بــه برپایی
پاویونهــای ملــی در نمایشــگاههای مهــم بینالمللــی
اختصــاص دارد و بخشــی از هزینههــاي حضــور ایــن
شــرکتها در نمایشــگاههاي خــارج از کشــور توســط
صنــدوق نــوآوري و شــکوفایی پرداخــت میشــود.
اهــداف ایــن کار عبارتنــد از :تقویــت و توانمنــدي برنــد
ملــی در حــوزه تولیــد محصــوالت بــا فنــاوري بــاال ،رصــد
فناوريهــاي مشــابه و مهندســی معکــوس توســط
شــرکتهاي دانشبنیــان ،بهبــود کیفیــت محصــوالت
تولیــدي بــا فنــاوري بــاال ،گســترش ســهم بــازار کاالهــا
و خدمــات صادراتــی کشــور در حوزههــاي بــا فنــاوري
بــاال و زمینهســازي بــراي ورود مناســب شــرکتهاي
دانشبنیــان در بازارهــاي بینالمللــی و صــادرات.
میــزان حمایــت مرکــز از برگــزاري پاویونهــاي اعــام
شــده شــامل  70درصــد از هزینههــاي ســاخت غرفــه
و هزینــه فضــاي نمایشــگاهی (شــامل هزینههــاي
زمیــن نمایشــگاه ،بــرق ،تبلیغــات اجبــاري ،مالیــات
و ســایر هزینههــاي الزامــی ثبــت نــام پاویــون) و
همچنیــن حملونقــل بــراي هــر پاویــون تــا ســقف
 2000میلیــون ریــال در صــورت عــدم تامیــن ســقف 70
درصــد از ســمت صنــدوق نــوآوري و شــکوفایی اســت
و شــرکتهاي منتخــب موظــف بــه تامیــن مابقــی
هزینههــاي مرتبــط هســتند.
اینهــا تنهــا بخشــی از فعالیتهایــی اســت کــه کریــدور
توســعه صــادرات و تبــادل فنــاوری در راســتای رفــع
مشــکل شــرکتهای دانشبنیــان در زمینــه صــادرات
انجــام میدهــد تــا زمینهســاز رونــق ایــن شــرکتها
و ارزآوری بــرای کشــور باشــد .فعالیتهایــی کــه تــاش
شــده اســت بــا کمتریــن دخالــت دولتــی و بــا باالتریــن
کیفیــت ممکــن انجــام شــود و تمــام جوانــب یــک
فعالیــت صادراتــی اســتاندارد را پوشــش دهــد.
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اقتصاد ایران
ت
صنع� در راه است
توفان انقالب چ�ارم

تغییر جهان
حبیب آرین

دانشبنیان
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جهان امروز در مرز یک انقالب فناوری ایستاده و بیش
ِ
از هر زمان دیگری دستخوش تغییر است .اینک در آستانه
پیشرفتهایی در دانش بشری هستیم که چند سال پیش از
این ،دستمایه داستانهای علمی تخیلی بودند .سرعت پیشرفت
فناوری در باالترین حد خود قرار دارد و به مرزی باورنکردنی
رسیده است .این تغییر ،همه حوزهها را درنوردیده و دگرگونی
حاصل از آن ،در گستره و پیچیدگی با هیچیک از آزمودههای
پیشین بشر سنجیدنی نیست .امروز نوآوری و خالقیت ،در
عوامل تولید سنتی و حتی فراتر از آنها ،تولید کاالها و
کنار
ِ
خدمات را به پیش میراند و قدرت اقتصادی کشورها و ملتها
را دستخوش تغییر قرار میکند .شاید بتوان انقالب دیجیتال
و قدرت عظیم و رو به گسترش رایانش را بستر اصلی این
جهش فناوری تصور کرد اما هوش مصنوعی ،نانوتکنولوژی،
بیوتکنولوژی و علم مواد نیز ریشه در تحوالتی دارند که آینده
دنیا را متفاوت از آنچه امروز میبینیم ،خواهند کرد .سرعت،
عمق و بههمپیوستگی تغییرات فناوری تا حدی است که از آن
به انقالب صنعتی چهارم یاد میشود.
انقالب صنعتی اول ،از آب و بخار برای به گردش درآوردن
موتورها و مکانیزه کردن تولید بهره گرفت .انقالب دوم ،انرژی
الکتریکی را به کارگرفت و سومی ابزار الکترونیکی و فناوری
اطالعات را در تولید وارد کرد .اینک با انقالب صنعتی چهارم
مواجهیم؛ انقالبی که مشخصه اصلی آن تلفیق فناوریهای
مختلف به گونهای است که مرزهای بین فیزیک ،دنیای
دیجیتال و بیولوژی بسیار کمرنگ شده است .این انقالب
نهتنها به مانند انقالبهای صنعتی پیشین تولید را تسهیل و
تسریع میکند ،بلکه تحوالت اساسی در ساختار تولید و ثروت
و سبک زندگی و نیز نوع شکلگیری قدرتهای اقتصادی و
روابط کشورها ب ه وجود خواهد آورد و میتواند با تنوعبخشی
به کاالها و به خصوص خدماتی که تولید میشوند ،بسیاری از
دانشبنیان

روابط اقتصادی را تغییر دهد .سازوکار معمول برای اشتغال و
کار دستخوش تغییر خواهد شد ،روابط کارفرما و کارگر متفاوت
خواهد بود و جبران خدمات به سیاقی دیگر رخ میکند و
عرضه نیروی کار از قواعد جدیدی تبعیت خواهد کرد .بسیاری
از شغلها زیر چرخهای این انقالب از بین میروند و جای خود
را به شغلهایی خواهند داد که الزاما به تخصص و آموزشهایی
متفاوت از شغلهای کنونی ،محتاج خواهند بود .حجم عظیمی
از اطالعات تولید و به اشتراک گذاشته خواهد شد و انفجار
اطالعات ملزومات و پیامدهای درخور توجهی را به دنبال
خواهد داشت.
در این میانه نقش و جایگاه دولت و مهمتر از آن الزاماتِ
نهادیِ اداره کشور نیز متفاوت خواهد بود .شرایط وقوع انقالب
صنعتی ،فرصتها و تهدیدهای قابل مالحظه و بزرگی را
فراروی کشورهای مختلف و از جمله جمهوری اسالمی ایران
قرار میدهد .این تغییرات از آن رو فرصت قلمداد میشوند
که به کمک فناوری پیشرفته و جدید امکان از بین بردن
برخی ناکارآمدیهای ساختاری و سیستماتیک به وجود
میآید .تکنولوژیهایی چون بالکچین میتوانند جای خالی
طراحی سازگار آن پدید
برخی نهادها را که تاکنون امکان
ِ
نیامده است ،فراهم کنند ،به رفاه مصرفکنندگان و آحاد
جامعه بیفزایند ،امید به زندگی را افزایش دهند و با ایجاد
فراغتی بیشتر ،شادمانی را در جامعه گسترش دهند .در سوی
مقابل ،این انقالب صنعتی میتواند به افزایش شکاف طبقاتی
و نابرابری اقتصادی منجر شود .آنان که سوار بر موج فناوری
هستند و سررشته نوآوری و خالقیت را در دست دارند ،از این
انقالب بسیار منتفع میشوند و در مقابل ،آنان که آموزشی
متناسب با این تغییر خارقالعاده ندیدهاند یا اشتغال ایشان به
واسطه این انقالب به خطر میافتد ،بسیار متضرر خواهند شد.
بیتردید نخستین گام برای استفاده از منافع و دور ماندن از
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مضرات انقالب صنعتی چهارم ،شناخت ابعاد و آثار آن است.
این انقالب تکنولوژی به هر روی رخ خواهد داد و با سرعتی
بسیار بیشتر از گذشته به تمام مناطق جهان گسترش پیدا
خواهد کرد .از آنجا که راهی برای احتراز نیست ،شناختن و
شناساندن این تغییر بزرگ پیشزمینهای برای آماده شدن ،چه
برای مردم و چه برای دولت در طراحی سیاستها خواهد بود.
نخستین تغییر اساسی در شیوه زندگی ما ،یعنی گذار از
توجوی غذا به کشاورزی ،تقریبا  11هزار سال پیش
جس 
اتفاق افتاد و اهلی ساختن حیوانات این مسئله را ممکن
کرد .انقالب کشاورزی ،تالش حیوانات را با انسانهایی که
هدفشان تولید ،حمل و نقل و ارتباطات بود ،در هم آمیخت.
پی انقالب کشاورزی ،شاهد مجموعهای از انقالبهای
در ِ
صنعتی بودیم که در ابتدای نیمه دوم قرن  11آغاز شدند.
انقالب صنعتی اول از سال  1760تا حوالی سال 1840
طول کشید .این انقالب که ساخت راهآهن و اختراع ماشین
بخار باعث و بانی آن بود ،سرآغاز تولید ماشینی شد .انقالب
صنعتی دوم که از اواخر قرن  19آغاز شد و تا اوایل قرن
 20طول کشید ،تولید انبوهی را ممکن ساخت که ظهور
الکتریسیته و خط تولید باعث آن شده بود .انقالب صنعتی
سوم از دهه  60قرن بیستم آغاز شد .این انقالب معموال
انقالب رایانه یا دیجیتال نامیده میشود ،زیرا توسعه
نیمهرساناها ،کامپیوترهای بزرگ (دهه  ،)60کامپیوترهای
شخصی (دهههای  70و  )80و اینترنت (دهه  )90به آن
سرعت بخشید.
امروزه در آستانه انقالب صنعتی چهارم قرار داریم .این
انقالب از ابتدای قرن حاضر آغاز شده و متکی بر انقالب
ِ
اینترنت همراه و در دسترس همگان،
دیجیتال است.
حسگرهای کوچکتر و قدرتمندت ِر ارزان و هوش مصنوعی
و یادگیری ماشین از مشخصههای این انقالب هستند.
دانشبنیان

فناوری و عصر دیجیتال همه چیز را دستخوش تغییر و
تحول کرده است .سرعت نوآوری از لحاظ توسعه و اشاعه
خود ،سریعتر از هر زمان دیگری است .تنها بحث سرعت
مطرح نیست ،بلکه درآمدها هم به همان اندازه سرسامآور
هستند .انقالب صنعتی چهارم سوای سرعت و وسعت ،به
خاطر هماهنگی و یکپارچگی فزاینده بسیاری از رشتهها
و اکتشافات مختلف هم بیهمتاست .سازمانهای بسیاری
با ارائه فهرستهایی به رتبهبندی فناوریهای مختلفی
پرداختهاند که محرکهای انقالب صنعتی چهارم خواهند
بود .همه تحوالت و فناوریهای جدید یک ویژگی کلیدی
مشترک دارند :آنها قدرت فراگیر دیجیتالیزه شدن و
فناوری اطالعات را اهرم نفوذ خود قرار میدهند .روندهای
کالن فناوری ،چهار نمود اصلی دارند که به خاطر ماهیت
ملموس خود بهآسانی قابل تشخیص هستند.

وسایل نقلیه خودکار

خودروهای بدون راننده در صدر اخبار قرار دارند اما اکنون
وسایل نقلیه خودکار متعدد دیگری ازجمله کامیونها ،پهبادها،
هواپیماها و قایقها نیز وجود دارند .با پیشرفت فناوریهایی
چون حسگرها و هوش مصنوعی ،قابلیتهای همه این وسایل
نقلیه خودکار با سرعت زیادی ارتقا پیدا میکنند.

چاپگر سهبعدی

چاپگر سهبعدی که تولید افزایشی نیز نامیده میشود ،شامل
ساخت یک شیء فیزیکی با چاپ الیهالیه از یک تصویر یا
الگوی سهبعدی دیجیتال میشود .محصوالت چاپگرهای
سهبعدی بهراحتی قابلیت سفارشیسازی دارند .در آینده
چاپگرهای سهبعدی فراگیرتر میشوند تا آنجا که سلولها و
اندامهای بدن را نیز در بر میگیرند.
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روباتیکپیشرفته

امروزه روباتها در همه بخشها و برای طیف گستردهای از
کارها ،از کشاورزی دقیق گرفته تا پرستاری ،مورد استفاده قرار
میگیرند .پیشرفت سریع در روباتیک خیلی زود همکاری بین
انسانها و ماشینها را به واقعیتی روزمره بدل میسازد.

مواد جدید

مواد جدید در کل سبکتر ،مقاومتر ،قابل بازیافت و سازگار
هستند .مواد هوشمندی که خود را ترمیم و پاکسازی میکنند،
فلزاتِ دارای حافظه که به اشکال اولیه خود بازمیگردند،
سرامیکها و کریستالهایی که فشار را به انرژی تبدیل میکنند
و غیره ،اکنون کاربردهای مختلفی پیدا کردهاند .در کنار
چهار نمود ملموس و فیزیکی که در باال به آن اشاره شد ،باید
نوآوریهای دیجیتال و نوآوریهای بیولوژیک را نیز در زمره
پیشرانهای انقالب صنعتی چهارم ملحوظ بداریم .اینترنت اشیاء
یکی از نقاط اصلی اتصال بین کاربردهای فیزیکی و دیجیتالی
است که انقالب صنعتی چهارم را ممکن ساخته است .انقالب
دیجیتال ،رویکردهای بسیار جدیدی به وجود آورده است که
شیوه تعامل و همکاری افراد و نهادها را متحول میسازد .برای
مثال ،زنجیره بلوکی یا همان بالکچین یک پروتکل امن است که
در آن شبکهای از رایانهها ،درستی و صحت «دفتر توزیع شده»
یک معامله را قبل از ثبت و تأیید آن به صورت کلی تصدیق
میکنند .اگر فناوری بالکچین در حال حاضر تنها معامالت مالی
انجام پذیرفته با واحدهای پولی دیجیتال مانند بیتکوین را
ثبت میکند ،در آینده نقش دفتر ثبت برای کارهای مختلف
مانند گواهی تولد و فوت ،سند مالکیت ،قباله ازدواج ،مدارک
تحصیلی ،بیمهنامهها ،رویهها و آرای پزشکی و اساسا هر نوع
معاملهای را که بتوان به صورت کد بیان داشت ،ایفا خواهند
کرد .عالوه بر این پلتفرمهایی که فناوری به وجود آورده ،امروزه
آنچه اقتصاد در پی آن است ،ممکن ساخته است .این پلتفرمها
که با تلفن هوشمند بهراحتی مورد استفاده قرار میگیرند ،افراد،
داراییها و دادهها را گرد میآورند و شیوههای کامال جدیدی
برای مصرف کاالها و خدمات به وجود میآورند.

نوآوریها در حوزه بیولوژیکی
و بهویژه ژنتیک

این نوآوریها در سالهای اخیر ،در کاهش هزینه و افزایش
سهولت تعیین توالی ژنتیک و اخیرا در فعالسازی یا اصالح ژنها
پیشرفتهای قابل مالحظهای بهدست آمده است .زیستشناسی
مصنوعی گام بعدی محسوب میشود که با نگارش دیانای،
قابلیت سفارشیسازی ارگانیسمها را در اختیارمان میگذارد .این
پیشرفتها سوای از مسائل اخالقی عمیقی که پیش میآورند،
نهتنها تاثیری عمیق و مستقیم بر پزشکی ،بلکه بر کشاورزی و
تولید سوختهای بیولوژیک هم خواهند داشت.

اقتصاد جهانی

انقالب صنعتی چهارم تاثیر شگرفی بر اقتصاد جهانی خواهد
دانشبنیان
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داشت؛ تاثیری که چنان وسیع و چندوجهی است که جدا
کردن یک اثر خاص را از سایر آثار دشوار میسازد .در واقع
تمام متغیرهای کالنی که میتوان تصور کرد  -تولید ناخالص
داخلی ،سرمایهگذاری ،مصرف ،اشتغال ،تجارت ،تورم و غیره
 تحت تاثیر قرار خواهند گرفت .تاثیری که انقالب صنعتیچهارم بر رشد اقتصادی خواهد داشت ،از طریق بهرهوری قابل
توجه است .در واقع اینک فناوری و ابداع در نقطه عطف قرار
داشته و بهزودی موجب افزایش چشمگیر بهرهوری و رشد
اقتصادی بیشتر خواهد شد.
با وجود تاثیر مثبت فناوری بر رشد اقتصادی ،پرداختن به
تاثیر منفی احتمالی آن بر بازار کار ،دستکم در کوتاهمدت،
الزم و ضروری است .رشد فناوریها دو اثر متضاد بر اشتغال
میگذارند .نخست بر اثر تحول و اتوماسیون ناشی از فناوری،
سرمایه جایگزین نیروی کار شده و باعث میشود کارگران بیکار
شوند .دوم ،تاثیر اتوماسیون با یک اثر سرمایهسازی همراه است
که باعث میشود تقاضا برای کاالها و خدمات جدید افزایش
یافته و به ایجاد مشاغل ،کسبوکارها و حتی صنایع جدید
منتهی شود.
ورای تغییرات در الگوهای رشد ،بازارهای کار و آینده کار،
اساس انقالب
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد فناوری که
ِ
صنعتی چهارم را تشکیل میدهد ،تاثیر جدی بر نحوه اداره،
سازماندهی و تامین منابع کسبوکار دارد .همچنین تحول،
حاصل کار رقبایی نوپا و نوآور است که با دستیابی به پلتفرمهای
دیجیتال جهانی برای تحقیق ،توسعه ،بازاریابی ،فروش و توزیع،
میتوانند با بهبود کیفیت ،سرعت یا قیمت ارزشی که ارائه
میدهند ،سریعتر از هر زمان دیگری ،شرکتهای قدیمی
را پشت سر بگذارند .تغییرات عمده در جانب تقاضا هم
بوکارها را متحول کرده است :افزایش شفافیت ،تعامل با
کس 
مشتری و الگوهای جدی ِد رفتار مصرفکننده  -که بیش از
پیش به دسترسی به شبکهها و دادههای تلفن همراه متکی
است  -شرکتها را مجبور میکند که شیوه طراحی ،بازاریابی
و عرضه محصوالت و خدمات کنونی و جدید را تطبیق دهند.
تغییرات تحولآفرینی که انقالب صنعتی چهارم به ارمغان
آورده است ،نحوه فعالیت نهادها و سازمانهای عمومی را
بازتعریف میکنند .به ویژه این تغییرات ،دولتها  -در سطوح
منطقهای ،ملی و محلی  -را متقاعد میکنند که با نوآوری خود
و یافتن راههای جدید همکاری با شهروندان و بخش خصوصی
خود ،سازگاری پیدا کنند .همچنین نحوه ارتباط کشورها و
دولتها با یکدیگر را نیز تحت تاثیر قرار میدهند .در نهایت
انقالب صنعتی چهارم نهتنها چیستی کارهای ما بلکه کیستی
ما را هم دستخوش تغییر و تحول کرده است .تاثیری که این
انقالب بر ما به عنوان فرد خواهد داشت ،همهجانبه بوده و
هویت ما و بسیاری از وجوه مرتبط با آن ،حس حریم خصوصی،
تصورات افراد از مالکیت ،الگوهای مصرف ،زمانی که به کار و
فراغت اختصاص داده میشود ،نحوه پیشبرد شغل و بهتر کردن
مهارتها را تحت تاثیر قرار میدهد .این انقالب بر نحوه دیدار
ما با مردم و شیوه گسترش روابطمان ،سلسله مراتبی که بر
آنها تکیه داریم و سالمت ما تاثیر میگذارد.
دانشبنیان
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ب�ریس ظرفیتهای
ین
بالکچ� در یا�ان

بالکچینمهمترین
نشانه انقالب چهارم
حبیب آرین

بالکچین یک فناوری جدید در دنیای دیجیتال و
بخشی از تحولی است که از آن با انقالب صنعتی
چهارم یاد میشود .این فناوری میتواند به تغییر
نقش یا حذف بسیاری از نهادها و سازمانها بینجامد.
بالکچین به عنوان فناوری زیرساخت در دامنه
وسیعی از برنامههای کاربردی مالی و غیرمالی به
کار میرود .این فناوری در ایران نیز نفوذ پیدا کرده
است و پیشبینی میشود اثرگذاری بسیاری بر فضای
اقتصاد ایران و دیگر بسترهای فناورانه داشته باشد.

بالکچین چیست

فناوری بالکچین با استفاده هنرمندانه از رمزنگاری و با توزیع
اختیارات نظارت و مدیریت بر منابع اطالعاتی و رایانشی و
تاریخمندسازی تراکنشها ،مجموعهای از مزایای امنیتی
و کارکردی به وجود آورده است .بالکچین در ابتدا برای ارز
دیجیتال ،بیتکوین ،طراحی شد و یک دفتر ثبت عمومی است
که تمام تراکنشهای بیتکوین را از ابتدا تاکنون در خود جای
داده است و همواره با اضافه شدن بلوکهای جدید در حال
رشد است .بلوکهای جدید به صورت زنجیروار و تاریخمند به
بالکچین اضافه میشوند و هر شخص پس از پیوستن به شبکه،
یک کپی از آن را به صورت خودکار دریافت میکند .فناوری
بالکچین در حقیقت یک پایگاه داده توزیع شده از اسناد یا دفتر
کل عمومی از همه تراکنشها یا رویدادهای دیجیتال است
که توسط اجزای تشکیلدهندهاش به شکل مشترک ایجاد
میشود .هر تراکنش در دفتر کلی عمومی با توافق اکثریت
اجزای سیستم محقق میشود .تاکنون اختراعات بسیاری
بر پایه بالکچین در حوزههای وسیعی چون اعتبارسنجی
تراکنشها ،مراقبتهای درمانی و بهداشتی ،مسائل بانکی،
انتخابات و مسائل اقتصادی به ثبت رسیده است .با توجه به
دانشبنیان
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میکند .همچنین راهاندازی مراکز شتابدهی با رویکرد شتابدهی
کسبوکارهای مبتنی بر بستر بالکچین و نیز کسبوکارهای
توسعه ارزهای دیجیتال را میتوان از برنامههای بهبود توسعه
این بستر دانست.

ثبت انکارناپذیر اطالعات در دفتر کلی تمامی اجزای شبکه از
ثبت یک اتفاق دیجیتالی باخبر میشوند و همین امر امکان
تغییر در اطالعات ورودی را غیرممکن میسازد .این فناوری
دریچهای به سوی توسعه اقتصاد دیجیتالی باز و مقایسهپذیر
در مقابل اقتصاد متمرکز کنونی میگشاید.
«قراردادهای هوشمند» یکی از مهمترین کاربردهای بالکچین
است .قراردادهای هوشمند در حقیقت برنامههای رایانهای
هستند که میتوانند به صورت خودکار قراردادها را عقد کنند.
داراییهای هوشمند نیز مفهوم تازه دیگری در این عرصه است
که مالکیت داراییهای فیزیکی و غیر فیزیکی را در یک شبکه
به اشتراک میگذارد .اطالعات مربوط به تاییدیه تمامی اسناد
حقوقی ،مستندات پزشکی ،پرداخت حق سهم تولیدکنندگان
یک اثر هنری در صنعت موسیقی ،دفتر اسناد رسمی ،امور
بیمه ،اوراق بهادار و مجوزهای قانونی از جمله مواردی است
که میتوانند در بالکچین به اشتراک گذاشته و نگهداری شوند.
عالوه بر این فناوری بالکچین با پیادهسازی غیرمتمرکز و
قابلیتهای امنیتی ،شیوه جدیدی برای سازوکارهای ضد جعل
و رعایت حق انتشار به شمار میآید .میتوان تصور کرد که
برندها ،تجار و بازارهای تجاری همگی به عنوان بخشی از یک
شبکه بالکچین باشند و اطالعاتی را ذخیره کنند تا اصلی بودن
کاالها قابل شناسایی باشد .با استفاده از این فناوری ،بخش
تامین کاال در فروشگاهها برای تشخیص و تایید اعتبار کاالی
خود ،دیگر به تایید یک مرجع مرکزی نیازی ندارند ،بلکه
بهسادگی از طریق بالکچین اصالت یک کاال را مورد بررسی
قرار میدهند.

ارزهای دیجیتال

ارزهای دیجیتال که یکی از پدیدههای مهم و جدید حوزه
فناوری مالی به شمار میروند ،ساخته و پرداخته زنجیرههای
بلوکی هستند و با توجه به کارکردهای تسهیلکننده در
زمینه پرداخت ،مورد توجه کشورها و بازارهای مالی قرار
گرفتهاند .در همین راستا با توجه به اهمیت و رواج گسترده
ارزهای دیجیتال و زمزمه معاملههای محدود بدون نظارت
ارزهای دیجیتال در داخل کشور و همچنین گمانهزنیهایی
مبنی بر کمک ارز دیجیتال به اقتصاد کشور در زمان
تحریم ،موضوع سیاستگذاری و تدوین قوانین ارزهای
دیجیتال را به یک ضرورت اجتنابناپذیر تبدیل کرده است.
اظهارات متضاد مسئوالن در خصوص این پدیده تازه جهانی
نشان از سردرگمی در مواجهه با این موضوع است .چندی
پیش سیاستنامه بانک مرکزی درخصوص ارزهای دیجیتال
با چند ماه تاخیر منتشر شد .این بیانیه را میتوان گامی
مهم برای تعیین تکلیف مشارکتکنندگان در حوزه ارزهای
دیجیتال تلقی کرد.

مخالفت با پول دیجیتال

ولیاهلل سیف ،رئیس سابق بانک مرکزی ،در  20دیماه سال
 96درخصوص سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال گفته
بود« :به هیچ وجه به هموطنان توصیه نمیکنم ،چراکه
سرمایهگذاری پرریسکی است و هیچکسی هیچگونه تضمینی
نمیتواند در این زمینه بدهد .با توجه به باال بودن ریسک این
موضوع ،توصیه این است که برای سرمایهگذاری موارد امنتر
وجود دارد و قمار و ریسک غیرمنطقی به هیچ وجه به مصلحت
نیست».
سیف با تشبیه سرمایهگذاری در این بستر با موسسات غیرمجاز
گفت« :مردم تجربیات مختلفی را مثل سپردهگذاری در
موسسات غیرمجاز دارند که به همین ترتیب درصدهای سود
باال وعده داده میشد که دیدیم نتوانست استمرار پیدا کند و
منابع مردم در معرض خطر قرار گرفت».

ایران و مسئله بالکچین

بستر فناورانه و توانمندیهای زمینهای کافی در ایران برای
توسعه بالکچین 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 به طور
مشخص نداریم ،با این وجود ورود برخی از آزمایشگاههای
نوآوری در حوزه تحقیق و توسعه به بالکچین ورود پیدا
کردهاند .حوزههای ارز دیجیتال ،احراز هویت دیجیتال،
سالمت ،تحقیق و آموزش از بسترهایی هستند که میتوانند
در قالب بالکچین گسترش یابند .حوزه ارز دیجیتال شامل
استخراج ارز دیجیتال ،تولید ارز دیجیتال مشترک بینالمللی
بین ایران و کشورهای همسایه ،ترویج بهکارگیری ارزهای
دیجیتال از طریق زیرساختها و سرویسهای عمومی مانند
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 ارزهای دیجیتال در تبادالت درون
و برونسازمانی است .همچنین میتوان گامهای موثری را
برای تقویت زیستبوم بالکچین و ارزهای دیجیتال ایجاد کرد.
انتشار بیانیه بانک مرکزی در خصوص ارزهای دیجیتال موانع
قانونی توسعه بالکچین را مرتفع و ابهام در این فضا را برطرف
دانشبنیان

نقش مرکز پژوهشها

محمدرضا پورابراهیمی در تاریخ  23بهمن  96اعالم کرد:
«مرکز پژوهشهای مجلس مامور بررسی معایب و محاسن
بیتکوین شد ».محمدرضا پورابراهیمی ،رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به موضوع
ارز دیجیتال بیتکوین ،گفت« :میتوان از ظرفیت ارز
دیجیتال در ظرفیتهای کالن ملی بین کشورها استفاده
کرد .ایجاد و استفاده از ارز دیجیتال در مبادالت بین
کشورها میتواند با یک رویکرد ملی بین آنها کمک به
دور زدن ارز قالب یعنی دالر کند و عملیات اقتصادی بین
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نیستند و تبادل آنها نیز تنها در برخی از بانکها مجاز شمرده
میشود.
در مورد انتشار توکن نیز به جز ریال ،توکنهایی که از
پشتوانه ارزی استفاده میکنند ،در انحصار بانکهای دارای
مجوز از بانک مرکزی تعریف شدهاند .با این حال توکن با
پشتوانه طال و سایر فلزات گرانبها پس از اخذ مجوز الزم
مجاز شمرده شده است .در مورد انتشار توکنهایی که
پشتوانه مالی غیر از ارز یا فلزات گرانبها دارند و همچنین
توکنهای بدون پشتوانه هم بانک مرکزی میگوید که اینها
خارج از حیطه نظارت و اختیارات این نهاد بوده و تابع
قوانین بورس جمهوری اسالمی شمرده میشوند .در نتیجه
قوانین و الزامات آن هم توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
با همکاری بانک مرکزی تدوین و ابالغ خواهد شد.

کشورها را سهل کند .لذا از این منظر این اقدام میتواند
یک اتفاق جدید در حوزه اقتصادی باشد».

پذیرش صنعت استخراج

اما شاید بتوان مهمترین اقدام درخصوص ارزهای دیجیتال را
که منجر به توسعه این صنعت در ایران شد ،پذیرش استخراج
ارزهای دیجیتال به عنوان یک صنعت دانست .دبیر شورای
عالی فضای مجازی از پذیرفته شدن استخراج ارزهای دیجیتال
به عنوان صنعت توسط دولت خبر داد .اگرچه از آن زمان
تاکنون بسیاری از نهادها منتظر ابالغ دیدگاههای بانک مرکزی
بودند اما بانک مرکزی سرانجام پس از ماهها سکوت نخستین
پیشنویس الزامات و ضوابط حوزه ارزهای مجازی یا همان
رمزارزها را منتشر کرد.

بالکچین و فرش ایرانی

مواد پیشنویس

مدیرعامل مرکز ملی شمارهگذاری کاال و خدمات ایران
(ایرانکد) از ارائه پروژه هویتبخشی به فرش دستباف ایرانی
در اجالس جهانی جیاس 1خبر داد و گفت« :به زودی این
هنر  -صنعت ایرانی برای جلوگیری از تولید و فروش فرشهای
تقلبی در بستر بالکچین شناسنامهدار میشود».
سیدحسین پاریاب در اسفندماه سال گذشته از ارائه
سه پروژه هویتبخشی به فرش دستباف ایرانی در بستر
بالکچین ،اصالت کاال و کدینگ خدمات برای نخستینبار
در اجالس جهانی جیاس 1خبر داد .جیاس)GS1( 1
یک سازمان جهانی غیرانتفاعی ،غیرسیاسی و غیردولتی
با سابقه  45ساله است که استانداردهای بینالمللی در
خصوص مدیریت زنجیره تامین جهانی را وضع کردهاست؛
شعار جیاس« 1زبان جهانی کسبوکار» است و تسهیل
تجارت جهانی را رسالت خود میداند .استانداردهای
جیاس 1پرکاربردترین استانداردهای جهان محسوب
شده و حاصل یک خرد جمعی است.
مدیرعامل ایرانکد ادامه داد« :در حال توسعه و راهاندازی
پلتفرمی هستیم که از طریق آن میتوان فرش دستباف
را در گام نخست شناسایی کرد؛ این مهم با بهرهگیری
از کلیدهای شناسایی جیاس 1انجام شده و پس از آن
ردیابی این محصول ایرانی امری آسان خواهد بود؛ ردیابی
که از مرحله طراحی نقشه تا بافت و تحویل به خریدار
انجام میشود .از آنجا که شناسایی ،ردیابی و نگهداری
اطالعات مربوط به فرش دستباف به دلیل ظرافتهای
پیچیده و جایگاه ارزشمند خود باید از امنیت قابل توجهی
برخوردار باشد ،در این پلتفرم تصمیم گرفته شد تا با
استفاده از فناوری روز بالکچین ،امنیت اطالعات در سطح
قابل توجهی حفظ شود.
پاریاب ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن زیرساختهای الزم،
پروژه شناسنامهدار کردن و هویتبخشی به فرش دستباف
ایرانی در بستر بالکچین در بزرگترین رویداد بینالمللی
تجارت الکترونیکی در ایران که اردیبهشتماه به میزبانی تهران
برگزار میشود ،رونمایی شود.

این پیشنویس که در  13صفحه تدوین شده است ،الزامات و
قواعد مدنظر بانک مرکزی در هفت حوزه را به صورت مستقیم
مورد توجه قرار میدهد .هفت حوزهای که در بخش ارزهای
مجازی ابتدا الزاماتی را برای رمزارزهای جهانروا ،عرضه اولیه
سکه ( ،)ICOرمزارز خود بانک مرکزی ،رمزارزهای منطقهای
بیان کرده و سپس در بخش پایانی پیشنویس به بیان الزامات
عمومی صرافیها برای فعالیت در این حوزه پرداخته و همچنین
کیفهای پول رمزارزی و فرایند استخراج یا ماینینگ را مورد
توجه قرار داده است.

رمزارزهای جهانروا

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

سازوکار عرضه و انتشار توکنها

در بخش دیگر پیشنویس با اشاره به الزامات حوزه عرضه
اولیه سکه /توکن ( Initial coin offeringیا اختصارا
 )ICOاستفاده از توکنها چه باپشتوانه و چه بیپشتوانه (به
جز توکنهای ملی یا همان توکنهایی که از پشتوانه ریالی
برخوردار هستند) به عنوان ابزار پرداخت درون کشور ممنوع
شده است .انتشار توکن با پشتوانه ریالی نیز تنها در کنترل
و اختیار بانک مرکزی قرار دارد .این توکنها قابل استخراج
دانشبنیان
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ت
صنع� مشاغل را ت�دید یمكند
انقالب چ�ارم

را هحل؛ درآمد پایه همگانی
آریا حبیبی

دانشبنیان
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تشدید نابرابری یکی از نگرانیهای معطوف به انقالب صنعتی چهارم است .سنجش چالشهای
ناشی از افزایش نابرابری دشوار است ،زیرا نوآوری و تحولآفرینی هم به صورت منفی و هم به
شکل مثبت بر استانداردهای زندگی و رفاه مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاثیر خواهد گذاشت.
مصرفکنندگان از بیشترین منافع برخوردار میشوند .انقالب صنعتی چهارم محصوالت و خدماتی
را ممکن ساخته است که کارآمدی و بهرهوری زندگیهای شخصی مصرفکنندگان را تقریبا بدون
هیچ هزینهای افزایش میدهد .تاکسی گرفتن ،جستوجوی بلیت هواپیما ،خرید یک محصول،
پرداخت غیرنقدی ،شنیدن موسیقی یا تماشای یک فیلم ،کارهایی هستند که اکنون میتوان
غیرحضوری انجام داد .مزایای فناوری برای همه ما که مصرفکننده هستیم ،بی چون و چرا و غیر
قابل بحث است .اینترنت ،تلفنهای همراه هوشمند و هزاران برنامه دیگر زندگی ما را راحتتر
و کال سازندهتر کردهاند .یک وسیله ساده مانند تبلت که برای خواندن ،جستوجو در وبگاهها و
ارتباطات استفاده میکنیم ،از قدرت پردازشی برابر با پنج هزار کامپیوتر شخصی متعلق به 30
سال پیش برخوردار است ،در حالی که هزینه ذخیرهسازی اطالعات تقریبا نزدیک به صفر است.
چالشهای ناشی از انقالب صنعتی چهارم بیشتر متوجه طرف عرضه در جهان کار و تولید است.

جایگزینیسرمایه

افت سهم نیروی كار

در چند سال گذشته ،اکثریت قریب به اتفاق کشورهای
توسعهیافته و همچنین برخی از اقتصادهای رو به رشد مانند
چین شاهد ِ
افت چشمگی ِر سهم نیروی کار در تولید ناخالص
داخلی بودهاند .نیمی از این کاهش در نتیجه ِ
افت نسبی قیمت
کاالهای سرمایهای است که خود نتیجه پیشرفت نوآوریها
محسوب میشود که شرکتها را وادار میکند سرمایه را
جایگزین نیروی کار کنند .در نتیجه تامینکنندگان سرمایه
فکری یا فیزیکی ،یعنی مخترعان ،سرمایهگذاران و سهامداران،
عمده ذینفعان انقالب صنعتی چهارم را تشکیل میدهند و این
مسئله شکاف فزاینده در ثروت را بین کسانی که متکی به نیروی
کار خود هستند و کسانی که مالک سرمایه محسوب میشوند،
توضیح میدهد .سرخوردگی میان کارگران نیز به همین دلیل
است؛ کارگرانی که باور دارند درآمد واقعی آنها ممکن است در
طول حیات افزایش پیدا نکند و شاید زندگیهای فرزندان ایشان
نیز چندان بهتر از زندگی خود آنها نباشد.
دانشبنیان

بحث درباره تاثیرات اقتصادی و تجاری ،برخی از تغییرات
ساختاری مختلف را برجسته ساخته که تا به امروز به افزایش
نابرابری کمک کردهاند و شاید با ظهور انقالب صنعتی چهارم،
بیش از گذشته تشدید شود .روباتها و الگوریتمها بیش از هر
جایگزین نیروی کار كردهاند و در عین
زمان دیگری ،سرمایه را
ِ
حال سرمایهگذاری یا به بیان دقیقتر ،ایجاد یک کسبوکار
در اقتصاد دیجیتال کمتر بر مدار نیروی کار میچرخد .در
این حین ،بازار کار به سمت دامنه محدودی از مجموعه
مهارتهای فنی تمایل پیدا کرده و پلتفرمها و بازارهای دارای
ارتباطات جهانی به تعداد محدودی از ستارگان پاداشهای
کالن و هنگفتی میدهند .با وقوع این روند ،برندگان کسانی
خواهند بود که بتوانند با فراهم ساختن ایدهها ،الگوهای
کسبوکار ،محصوالت و خدمات جدید در اکوسیستمهای
نوآوریمحور ،حضوری پررنگ داشته باشند و نه کسانی که
تنها نیروی کار کممهارت یا سرمایه معمولی فراهم میآورند.
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بازی برد  -برد

درآمد پایه همگانی

جعفر خیرخواهان ،اقتصاددان ،با اشاره به عمیق شدن
نوسانات در اقتصاد جهانی میگوید« :در طول سالهای اخیر
از میزان ثبات اقتصادی کشورها كاسته شده است ،یعنی در
گذشته مشاغل چندان دچار تغییر و تحول نمیشدند و افراد
با شغلی ثابت در زندگی یک روند ثابت را ادامه میدادند.
اكنون اما با ورود تکنولوژیهای جدید مناسبات گذشته به
هم خورده است .به عنوان مثال کسبوکارهای اینترنتی و
استارتآپها میتوانند منابع مالی باالیی را جذب كنند و
برخی از كسبوكارها را مورد تهدید قرار دهند .این اتفاق
میتواند به وسیله روباتها برای برخی از مشاغل رخ دهد .این
تحوالت به محض ورود ،بهسرعت فراگیر میشوند .همچنین
هوش مصنوعی در آیندهای نهچندان دور تحوالت عظیمی
در ساختارهای اقتصادی ایجاد میكند .با این تفاسیر دنیا
بهسرعت به سمت تغییرات عجیب و غریبی پیش میرود».
او با اشاره به راهحل مقابله با این نوسانات میگوید« :در مقابل
کشورهای غربی به این نتیجه رسیدهاند که بر درآمد پایه
همگانی كه به همه مردم اختصاص مییابد تاكید كنند .این
منابع فارغ از وضعیت فقیر و غنی به همگی افراد اختصاص
مییابد تا تنشهای حاصل از تحوالت كاهش یابد .یكی دیگر
از مزیتهای این روش این است كه نیاز به شناسایی افراد و
کنترل بر تخصیص درست این منابع نیست .در این شرایط
دستگاههای اداری برای خدمات رفاهی حذف میشوند و در
نهایت هزینهها برای مدیریت این منابع به حداقل میرسد».

این پژوهشگر توسعه با اشاره به تحوالت در اقتصاد جهانی
میگوید« :به عنوان نمونه در بخشهای خاصی از کشورهای
کانادا و فنالند دو سال است به طور آزمایشی مبلغ ماهانه حدود
 500تا  1000دالر که معادل  50درصد حداقل درآمدهای افراد
است ،به عموم افراد پرداخت میشود .این سیاست از آنجایی
دنبال میشود كه احساس شده فاصله طبقاتی در حال عمیق
شدن است ».او در تشریح این سیاست میگوید« :حتی طبقات
پولدار هم و یک درصد باالیی حاضر شدند به نوعی با این
سیاستها سهیم شوند و مالیات بیشتری پرداخت کنند ».او با
تاكید بر این مسئله كه این سیاست در بسیاری از كشورهای
دیگر دنبال میشود ،میگوید« :همانطور که گفتم این
سیاست مورد توجه بسیاری از كشورها قرار گرفته و آن را
مورد بررسی قرار میدهند .به عنوان مثال در هند یا خیلی از
کشورهای منطق ه شروع به دنبال کردن این سیاست کردهاند.
این سیاست از آن رو میتواند مناسب باشد كه سازمانهای
رفاهی كه گاهی تا نصف بودجهشان نشتی دارد و بخش
زیادی از آن صرف هزینه مدیران و كارمندان آنها میشود،
حذف میشوند .با این سیاست پیشنهادی ،این منابع به طور
مستقیم نصیب همه افراد جامعه میشود و جلوی نشتیها
گرفته میشود .همچنین تا حد زیادی مطمئن میشویم كه
جلوی اعتراضات و ناراحتیهای مردمی گرفته شود .به ویژه
که نوسانات درآمدی خانوارها در آینده به حد وحشتناکی
زیاد و غیر قابل پیشبینی میشود».

مشاغلی که بیشتر از همه در معرض
مکانیزه شدن قرار دارند

مشاغلی که کمتر از همه در معرض
مکانیزه شدن قرار دارند

شغل

احتمال

شغل

احتمال

بازاریابهای از راه دور

 99درصد

تهیهکنندگان صورتهای مالیاتی

 99درصد

ارزیابهای بیمه ،خسارت خودرو

 98درصد

طراحان حرکات موزون

سرداورها ،داورها و دیگر مقامات ورزشی

 98درصد

منشیهای حقوقی

 98درصد

پزشکان و جراحان

 0/0042درصد

مهمانداران رستورانها،
ِ
غذاخوریها و کافیشاپها

روانشناسان

 0/0043درصد

 97درصد

مدیران منابع انسانی

 0/0065درصد

داللهای ملک و امالک

 97درصد

انسانشناسها و باستانشناسها

 0/0070درصد

پیمانکاران مزارع

 97درصد

منشیها و دستیاران اداری ،جز
دستیاران حقوقی ،پزشکی و اجرایی

مهندسان معدن و طراحان کشتی

 0/0100درصد

 96درصد

مدیران فروش

 0/0130درصد

پیکها و نامهبرها

 94درصد

مدیران ارشد اجرایی

 0/0150درصد

دانشبنیان

مددکاران سالمت روان
و آسیب اجتماعی

 0/0031درصد
 0/0040درصد
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یا�ان مه سوار قطار انقالب
چ�ارم یمشود؟

قطار صنعتي شدن
سيدميالد اسالمزاده

از سال  2011در نشست هانوفر مطرح شد كه انقالب چهارم صنعتي
در راه است .در انقالبهاي قبلي به ترتيب ماشين بخار ،الكتريسيته
و روباتها بودند كه انقالب را ساختند .انقالب نسل چهارم ،عرصهاي
است كه دو اتفاق مهم رخ ميدهد .مورد اول سايبرفيزيكالسيستمها
هستند كه به زبان ساده بدين معني است كه ماشينها قرار است با هم
حرف بزنند و به شكل فيزيكي و سايبري با هم تعاملكنند .موضوع
دوم اينترنت اشياست كه ابزارآالت به واسطه شبكه در ارتباط با هم قرار
ميگيرند .در كنار اينها ميتوان به بيگديتا يا كالندادهها ،واقعيت
افزوده ،واقعيت مجازي ،هوش مصنوعي و ...اشاره کرد که اركان انقالب
چهارم صنعتي را شكل ميدهند .در بعضي تعاريف اين موارد تا 26
تكنولوژي را شامل ميشود .تاروك ،يكي از پژوهشگراني است كه در
مطالعات خود نسبت به تكنولوژي از قطار فناوري صحبت ميكند كه
در ايستگاههايي ميايستد تا گروهي بر آن سوار شوند .به نظر ميرسد
اين انقالب چهارم تكنولوژي هم يك ايستگاه است كه كشورها ميتوانند
از اين فرصت استفاده كنند و بر قطار توسعه سوار شوند يا از آن جا
بمانند .انقالب چهارم صنعتي مورد توجه كشورهاي مختلفي بوده است
و از اين رو هر كس بر اين موضوع نامي نهاده است .مثال امريكاييها
با عنوان اينترنت صنعتي با آن مواجه شدند ،آلمانيها صنعت نسل
چهارم يا چينيها نام افق  2025را بر آن گذاشتند و هركس به شكلي
در افق برنامهريزي خود با آن مواجه شد .از سال  2011كه اشاره شد،
خيليها سعي كردند به اين موضوع بپردازند و صنايع خود را با اين افق
بسنجند كه در چه نسبتي با اين انقالب صنعتي قرار دارند؟ و در مرحله
اول سعي كردند با اين موضوع بدين گونه مواجه شوند كه ورود به اين
دوران مرحله به مرحله است يا دفعي و يكباره؟ سپس بحث كردند كه
نقشه راه چگونه است و ما در كدام مرحله از اين تحول هستيم.
در ايران هم بايد واقعبينانه صحبت كنيم .اقتصاد ما يك اقتصاد در
حال توسعه است و در  30اقتصاد اول دنيا قرار داريم و مسير توسعه
در حال گسترش است .ما در صنايع نانو و بايو پيشتاز هستيم اما ضلع
سومي كه اقتصاد در آينده دارد و از قضا پايه و قاعده اين مثلث هم
هست ،آيتي است و بنا بر مطالعاتي كه انجام شده ،ارزيابي نقش
استارتآپها در حركت به صنعت نسل چهار يك موضوع كليدي است.
براي بسياري از شركتها صرفه اقتصادي ندارد كه وارد سرمايهگذاري
در يك تكنولوژي شوند ،بلكه آن را خريداري ميكنند و با برونسپاري
آن را كسب ميكنند .در نتيجه استارتآپها ،موتور محرك و پيشران
حركت به سمت فناوري نوين هستند .ما در ايران سه كنفرانس مهم
داشتيم كه با مشاركت اتحاديه اروپا برگزار شد .در اين كنفرانس هم
بحثهاي جدي توسط اساتيد دانشگاه و گروههاي تحقيق و توسعه
مطرح شد .اما به جز اين مورد شاهد هيچ نوع برنامه و افقي در مباحث
سياستگذاري كشور نيستيم و در حالي كه افق اروپاي  2020به هوش
مصنوعي و رمزارزها ميپردازد ،ما ساكن هستيم .امروز پنجره باز شده
است و ما ميتوانيم با توجه به زيرساختها و فرصتهايي كه در اختيار
داريم سوار آن قطار شويم وگرنه مجبوريم بعد از چند سال ،واردكننده
محصوالت اين انقالب باشيم.
دانشبنیان
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بورس ،ب�نک و بیمه چه گذشت

«تحول» ارمغان
ارزشمند فینتکها
نیلوفر منزوی

«شکل و شیوه فینتکها نگاهمان به بازار مالی و سرمایه را
دگرگون کرده است ».این را دکتر سورنا ستاری ،معاون علمی
و فناوری رئیسجمهور ،در افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه
بینالمللی بورس ،بانک و بیمه گفت .نکتهای که بارها در
صحبتهای خود به آن اشاره کرده و اذعان داشته که تنها با
اعتماد به استارتآپها و همکاری نهادها با آنها این اتفاق
مبارک رقم خورده است؛ اتفاقی که میتواند نمونه خوبی
برای همکاری نهادها و سازمانهای دولتی و نیمهدولتی با
استارتآپهای دیگر باشد و تحوالتی مشابه را رقم بزند.
نمایشگاهی که فینتکها را دور خود جمع کرده بود،
صبح دومین روز اردیبهشتماه رسما کار خود را آغاز
کرد .در افتتاحیه این نمایشگاه نیز دکتر ستاری و فرهاد
دژپسند ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ،حضور داشتند.

گردش مالی با نرمافزارهای بومی

ستاری در آغاز به کار این نمایشگاه ،حوزه مالی و بیمه را
مثالی برجسته از تحول بزرگی دانست که به مدد شرکتهای
دانشبنیان و استارتآپها رخ داده است و در ادامه گفت:
«استارتآپهای حوزه بانکی و بیمهای با رشد قابل توجهی،
چهرهای تازه از خدمات این حوزهها را نمایاند .به طور مثال سال
گذشته استارتآپهای حوزه فینتک ،گردش مالی چندصدهزار
میلیارد تومانی و چندین میلیارد تومانی روزانه را با نرمافزارهای
بومی و طراحی شده به دست جوانان خالق مدیریت کردند».
ستاری از اقبال نهادهای مالی به استارتآپها و نوآوری گفت
و ادامه داد« :بانکها به دنبال این هستد که فینتک خریداری
کنند و پا به میدان استارتآپی بگذارند .بدون تردید بانکها در
آیندهای نزدیک متحول خواهند شد و شمایل بانکداری آینده با
آنچه امروز شاهدیم ،متفاوت خواهد بود».

راه ماندگاری

ستاری با تاکید بر اینکه تحول جامعه در گروی روی آوردن
به نوآوری استارتآپها و رمز ماندگاری در میدان پیشرفت
است ،ادامه داد« :باید ساختار فکری و زیرساختی به سوی
نوآوریمحوری برود .در همین راستا یکسری کتاب منتشر
کردهایم که ایدههای نوآورانه و استارتآپی را در تمامی حوزهها از
جمله بیمه و بانک در اختیار افراد عالقهمند و مشتاق به راهاندازی
بوکار یا سرمایهگذاری روی این حوزهها قرار داده است».
کس 
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری دوام حرکت نهادهای مالی
بوکارهای دانشبنیان
از جمله بانکها را تلفیق با نوآوری کس 
دانشبنیان
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معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری همچنین به غرفههای
فینتکها و فیناستارز رفت و ضمن آشنایی با تازهترین
بوکارها ،با فعاالن استارتآپی به
دستاوردها و خدمات این کس 
گفتوگو نشست.

و استارتآپی دانست و گفت« :شرکتهای بزرگ نوآوریهای
ک را به خود تزریق کنند تا ضمن توسعه سرمایه رونق
کوچ 
اشتغال نیروی انسانی به واقعیت نزدیک شود .برای پیروز شدن
در این میدان باید همراه استارتآپها بود که حداقل هفتهای ده
درصد رشد دارند و میتوانند به درآمدهای میلیاردی برسند».
ستاری تاکید کرد« :باید فرش فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری
خطرپذیر بیش از این گسترده شود ،زیرا زیستبوم کارآفرینی و
نوآوری با این شیوه سرمایهگذاری بالنده میشود .حمایت از
کسبوکارهای دانشبنیان و استارتآپی صرفا به معنای وام
و سرمایهگذاری دولتی نیست ،بلکه حضور سرمایهگذار بخش
خصوصی در این میدان با شناختی خوبی که از خواست جامعه و
نیاز بازار دارد ،موفقیت این حوزه را عینیت میبخشد».
رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان با بیان اینکه
بازیگران سنتی برای ماندگاری و حضور در میدان رقابت باید
سرمایهگذاری را با یک نگاه تازه آغاز کنند ،گفت« :درآمدزایی
چندین هزار میلیارد تومانی استارتآپها و شرکتهای
دانشبنیان ،ارمغان سرمایهگذاری در این حوزه است و خوشحالم
میبینم یکی از شرکتهای بزرگ بیمهای در کارخانه نوآوری
آزادی حضور دارد و استارتآپهای بیمه را حمایت و هدایت
میکند ».ستاری همچنین توصیهای برای فعاالن دانشبنیان و
استارتآپی داشت و گفت« :همیشه گفتهام اگر به جایی رسیدید
که مقابل شما ایستادند و با شما مقابله کردند ،پیروز شدهاید
و قاعده حوزه سرمایه و بیمه هم اینگونه است؛ استارتآپ با
ایده نوآورانهای که دارد ،از حمایت جامعه بهره میجوید و پیروز
میدان میشود».

گ استارتآپهای بازار
حضور پررن 
سرمایه در فیناستارز پالس

چند روز پیش از برگزاری این نمایشگاه ،پیشرویداد فیناستارز
پالس با حضور مدیران عامل نهادهای مالی ،صندوقهای
سرمایهگذاری جسورانه ،فرشتگان کسبوکار ،مراکز نوآوری،
شتابدهندهها و شرکتهای فعال در حوزه تکنولوژیهای مالی
در فرابورس ایران برگزار شد .هدف از برپایی این گردهمایی
فراهم آوردن موجبات رشد اکوسیستم فینتک در ایران بیان شد؛
فیناستارز پالس یکی از حلقههای زنجیره خدمات فیناستارز
بوکارهای نوپای فعال در حوزه
است که امکان ارتباط کس 
فینتک را با سرمایهگذاران فراهم میکند .امیر هامونی ،مدیرعامل
فرابورس ایران ،در پیشرویداد فین استارز پالس با اشاره به
اینکه این گردهمایی به منظور انعکاس نقطه نظرات فعاالن
اکوسیستم نوآوری است ،بیان کرد« :فرابورس چند سالی است که
فعالیتهای دانشبنیان را جزو اولویتهای خود قرار داده و اخیرا
معاونت توسعه تکنولوژی نیز به چارت سازمانی فرابورس اضافه
شده است ».او در ادامه با بیان اینکه فرابورس در حال حاضر روی
حوزههایی همچون کرادفاندینگ ،امنیت سایبری ،سندباکس و...
کار میکند ،ادامه داد« :اکوسیستم فینتک به قوانین و مقررات
نیاز دارد حتی در کشورهای اروپایی و امریکایی در سطح دولت
و حاکمیت اقدامات خوبی در حوزه مقررات انجام شده است.
امیدوارم امسال حوزههای جدید به ویژه فینتک با قدرتتر مسیر
خود را ادامه دهند ».هامونی همچنین درباره برگزاری سابقه
حضور استارتآپهای فینتک در نمایشگاه فاینکس ۲۰۱۹
گفت« :فیناستارز سه سال است که همزمان با نمایشگاه بورس،
بانک و بیمه با کمک سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار میشود.
امسال نیز رویداد فیناستارز پالس را برگزار کردیم تا در آن شاهد
حضور استارتآپهای حوزه فینتک که بازار پول ،بازار سرمایه و
بازار بیمه را شامل میشود ،باشیم».

پرچم برافراشته ویسیها در فرابورس

وی به آغاز فرایند میدا ن دادن به نوآوری دانشبنیان و
استارتآپها با عزم جدی دولت اشاره کرد و گفت« :خوشبختانه
با کمک دولتهای یازدهم و دوازدهم در این مسیر گام
برداشتهایم و االن  4200شرکت دانشبنیان و بیش از ششهزار
استارتآپ پرچم اقتصاد دانشبنیان و توانمند از خالقیت نیروی
انسانی را به اهتزار درآوردهاند».
به گفته رئیس ستاد توسعه فناوریهای حوزه اقتصاد دیجیتال
و هوشمندسازی ،حضور شرکتهای دانشبنیان در تابلوی
بورس اوراق بهادار ،پررنگ و فعال است و به همین ترتیب با
حضور صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر ( )VCدر فرابورس،
کسبوکارهای دانشبنیان و استارتآپی ،تکیهگاه قابل اطمینانی
برای حمایتهای مالی دارند.
به اعتقاد معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،رشد فزاینده
بوکارهای فینتک حاصل ابتکار و همراهی بانک مرکزی،
کس 
الگویی از یک حرکت نوآورانه برای همراهی با زیستبوم
کارآفرینی و نوآوری است .اینکه هر روز یک فینتک جدید
با ایده خالقانه در فضای سرمایه کشور جوشش میکند ،حاصل
وجود یک زیرساخت صحیح است.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه خواست جامعه و نوآوری
استارتآپها مسیر موفقیت را نمایان میکند ،اظهار کرد« :ما
خدمات را تا پیش از این گران ارائه میکردیم و آن را هم در
دسترس قرار نمیدادیم .کاری که استارتآپها میکنند این
است که این راه را سد میکنند و خدمت را در دسترس و ارزان در
اختیار مردم میگذارند .وقتی این خدمات و محصوالت بهآسانی
در دسترس باشد ،رونق اقتصاد و اشتغال هم دستیافتنی است».
دانشبنیان

زمینههای حضور فینتکها
در فیناستارز پالس

مدیرعامل فرابورس در تشریح زمینههای حضور استارتآپها در
فاینکس  ۲۰۱۹توضیح داد« :مهمترین حوزه فعالیت در بحثهای
رگتک است که همان  Regulatory Technologyاست؛
این مسئله حوزه بسیار خاصی در فینتک است و میتواند
مخاطب و سرمایهگذار خاص خود را داشته باشد .حوزه بعدی
اینشورتک یا تکنولوژیهای مالی بیمهای است که فینتکهایی
در حوزه بیمه را شامل میشود».
او با تاکید بر ضرورت رفع چالشهای بازارهای پولی و مالی
با تکیه بر ابزارهای نوین درباره حوزه دیگر حضور فعالیتهای
استارتآپی در فیناستارز پالس گفت« :یکی از زمینههای مهم
و قابل توجه ،استارتآپهای حوزه بالکچین هستند که البته
این حوزه ادعایی برای رفع چالشهای بازار سرمایه ،بازار پول
یا بازار بیمه دارد و میتواند جذابیتهای خاص خود را برای
مخاطبان و سرمایهگذاران داشته باشد ».هامونی با بیان اهمیت
بحث احراز هویت الکترونیکی در شرایط فعلی در جهان بیان
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الکترونیکی عنوان کرده و گفت« :این سامانهها ابتدا توسط
استارتآپهای فینتک در فیناستارز معرفی شدند؛ البته امسال
بورس و فرابورس نیز در این زمینه برنامههایی داشت».
او در تشریح فعالیت این سامانهها بیان کرد« :این سامانهها
با عنوان  EAGMکه همان مجامع الکترونیکی ساالنه
شرکتهاست به افرادی که به هر دلیلی به مجمع فیزیکی
دسترسی ندارند امکان میدهد به صورت الکترونیکی وارد مجمع
شوند و از حق رأی خود استفاده کنند .البته این مجامع میتواند
در کنار مجامع فیزیکی فعالیت کنند چون این مجامع نمیتوانند
جمع و جایگزین شوند و همواره ضرورت تشکیل هیئت رئیسه
وجود دارد که شامل سهامداران عمده شرکتهاست».
مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه در فیناستارز پالس
حوزههای جدیدی معرفی شده است ،گفت« :در فیناستارز طی
سالهای گذشته بیشتر استارتآپها در حوزه مباحث پولی و
بیمهای شرکت داشتند و خأل یا حضور کمتر برخی استارتآپها
از جمله استارتآپهای فضای بازار سرمایه را داشتیم؛ اما امسال
با ثبتنامی که استارتآپها در حوزههای مختلف بازار سرمایه
انجام دادند ،شاهد حضور پررنگتر و فعالتر آنها در فیناستارز
پالس بودیم».

کرد« :یکی از چالشهای مهم بینالمللی چالش  KYCیا همان
احراز هویت الکترونیکی است که در این حوزه نیز زمینه حضور
استارتآپهایی که در حوزه امنیت و بحثهای  KYCو احراز
هویت کار میکنند فراهم شد .همچنین استارتآپهای فعال
در حوزه امنیت دیتا و امنیت سایبری نیز در فیناستارز پالس
شرکت کردند».

ارزهای دیجیتال از حوزههای
جذاب در فیناستارز پالس

مدیرعامل فرابورس حوزه دیگر را حل چالشهای بازار پول با
حضور ارزهای دیجیتال یا  cryptocurrencyعنوان کرد
و یادآور شد« :اکنون در اغلب کشورها تالش برای شناسایی
ظرفیتهای موجود در ارزهای دیجیتال وجود دارد و ما نیز
نیازمند شناسایی این ظرفیتها برای بهبود فرایندهای پولی
خود هستیم .ضمن اینکه نباید از سایر کشورها عقب بمانیم.
از این رو حوزه دیگر برای حضور استارتآپها بحث ارزهای
دیجیتالبود ».هامونی با اشاره به اهمیت توجه به قوانین شرعی
و فقهی برای ابزارسازی در بورس گفت« :حوزه بعدی شریعه
تک یا همان تکنولوژیهای مبتنی بر شریعت است که میتواند
مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس را دنبال کند».
مدیرعامل فرابورس ایران حوزه حسابداری را یکی دیگر از
حوزههای جذاب سرمایهگذاری شرکتها دانست و ادامه داد:
«فینتکهایی در حوزه حسابداری و حسابرسی در این رویداد
حضور داشتند ،چرا که این حوزهها میتوانند برای بازار سرمایه از
جذابیت باالیی برخوردار باشند و سرمایهگذاران و شرکتها را به
خود جذب کنند ».او با تاکید بر اهمیت شکلگیری شرکتهای
مشاوره سرمایهگذاری در کنار سرمایهگذاران بازار سرمایه،
اضافه کرد« :استارتآپهای حوزه مشاوره سرمایهگذاری هم
جذابیتهای خاص خود را دارند ،چرا که این نوع فینتکها به
سرمایهگذاران گزینه انتخاب میدهند و همچنین به کسانی که
معامالت الگوریتمی انجام میدهند کمک میکنند».
امیر هامونی با تاکید بر ضرورت حفظ سالمت معامالت بیان
کرد« :حوزه سامانههای معامالتی ،سامانههای قبل و پس از
معامالت و سامانههای نظارت بر معامالت که بحث کشف تقلب
در صورتهای مالی و ...نیز از حوزههای مهم هستند».

استارز آکادمی و آپاستارز دو
برنامه مهم فیناستارز پالس

در بخش برنامههای آموزشی فیناستارز پالس با عنوان «استارز
آکادمی» با هدف تربیت نیروی متخصص در حوزه فینتک و
کمک به حل چالشهای بازار سرمایه برگزار شد.
«آپ استارز» نیز شامل جلسات خصوصی برای ارتباط
سرمایهگذاران و سرمایهپذیران بود که از طریق آن موقعیتهای
سرمایهگذاری مناسب به سرمایهگذاران معرفی شد.
فیناستارز پس از چهار دوره برگزاری در قالب رویداد نمایشگاهی
به صورت کاملتر با خدمات متنوع به خدمترسانی در حوزه
فینتک پرداخت که این برنامهها با عنوان فین استارز پالس
برگزار شد.
الزم به ذکر است که  ۱۴دوره آموزشی تخصصی در برنامه استارز
آکادمی برگزار شد .استارز آکادمی در اصل برنامه آموزشی و
منتورینگ فیناستارز پالس بود که امکان کسب دانش و تجربه
از طریق ارتباط با بزرگان حوزه نوآوری و کارآفرینی را فراهم کرد.
این دورههای آموزشی شامل موضوعات و چالشهای روز
استارتآپها و مباحث فینتکی بود .که این دورهها عبارت بودند
از :دورههای آموزشی «ارزشگذاری استارتآپها»« ،کسبوکارها
چگونه خلق ارزش میکنند؟»« ،فینتک و هوش مصنوعی»،
«رایان بورس و خدمات « ،»APIسرمایهپذیری هوشمند»،
«فینتک و بالکچین»« ،اشتباهات متداول استارتآپها»،
«نحوه تبدیل فناوری به استارتآپ»« ،بیمه و مالیات فینتکها
و استارتآپها»« ،از ایده تا جذب سرمایه استارتآپها»،
«موضوعات حسابداری ویژه استارتآپها»« ،سرمایهگذارى
مشترک در استارتآپها»« ،بازاریابى بهینه در استارتآپ» و
«ایجاد کسبوکار در بستر بالکچین».
الزم به یادآوری است که دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی بورس،
بانک و بیمه (فاینکس « )2019مشارکت بیشتر اقتصاد بهتر»
را شعار امسال خود قرار داده بود و از دوم تا پنجم اردیبهشت
 98در محل نمایشگاه بینالمللی تهران با حضور فینتکها و
شرکتهای مالی و بیمهای میزبان مردم بود.

داستانهای موفقیت چگونه
شکل میگیرند؟

مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به تبدیل برخی استارتآپهای
شرکتکننده در فیناستارز سالهای گذشته به استارتآپهای
موفق که مورد توجه شرکتها و سرمایهگذاران قرار گرفتهاند،
گفت« :در حوزههایی همچون رگتک و اینشورتک همواره یکی
از مهمترین سرمایهگذاران ،ارکان اجرایی بازار سرمایه بودهاند و
اکنون نیز چنانچه استارتآپ قابل قبولی در این حوزه معرفی
شود ،حاضر به سرمایهگذاری هستند».
ت یا success
او با بیان نمونههایی از این داستانهای موفقی 
 storiesدر سالهای گذشته بیان کرد« :چند اپلیکیشن
بیمهای که اکنون معروف شدهاند ،از ابتدا از طریق فیناستارز
فرابورس ایران معرفی شدند و توانستند با جذب سرمایهگذار رشد
کرده و به اینجا برسند و اکنون به عنوان داستانهای موفقیت
فیناستارز از آنها یاد شود ».هامونی نمونه دیگر استارتآپهای
موفق سالهای گذشته را ایجاد سامانههای مربوط به مجامع
دانشبنیان
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مد�ان استارتآپها چطور
ی
گ
به سال  98ن�ه یمکنند

بیم و امید

مریم طالبی
در سالی که گذشت ،اقتصاد کشورمان روزهای سختی
را سپری کرد .افزایش نرخ ارز و بیثباتی آن و باال رفتن
نرخ تورم نگرانیهایی را برای مردم و مسئوالن به دنبال
داشت .در این میان شاید یکی از مهمترین بخشهایی
که از این وضعیت تاثیر پذیرفتهاند ،استارتآپها باشند؛
استارتآپهایی که نوپا بودن آنها سبب شده است
مقاومت زیادی در برابر تندبادهای اقتصادی نداشته باشند.
در صفحات پیش رو به سراغ چند تن از مدیران ارشد
و بنیانگذاران استارتآپها رفتهایم تا در یادداشتهای
کوتاهی ،درباره وضعیت موجود ،نگرششان به سال جدید
و درخواستهایشان از نهادها برای تسهیل در امور سخن
گویند .بعضی چنان که انتظار میرفت ،نگران بیثباتی در
نرخها بودند و خواستار تثبیت وضعیت اقتصادی و برخی
دیگر نیز معتقد بودند توقع از دولت در این روزهای سخت
چندان بجا به نظر نمیرسد و این خود استارتآپها هستند
که باید با خالقیت خود نهتنها از موانع عبور کنند ،بلکه
برای کشور ارزآوری و رشد اقتصادی داشته باشند .آنچه
در پی میآید ،نشاندهنده تنوع عقاید و نظر فعاالن حوزه
استارتآپ کشورمان است؛ رنگینکمانی از بیمها و امیدها.

امید به آینده؛ مهمترین نیاز
استارتآپها در سال جدید

که این ارگان میتواند یکی از بهترین نهادها برای کمک به
استارتآپها باشد؛ طوری که با داشتن اطالعات کامل از
اصناف مختلف میتواند برای اطالعرسانی یا دادن اطالعات
این اصناف به استارتآپها کمک کند.
همچنین در قسمت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
فرایند دانشبنیان شدن شرکتها کامال روشن و شفاف نیست
و در بعضی از استانها به صورت سلیقهای این ارزیابی انجام
میشود .بهترین حالت ایجاد دورههای آموزشی برای مدیران
استارتآپها و مدیران مراکز رشد ،آشنایی کامل با فرایند این
ارزیابی است.
ما با اینکه در مرکز رشد مستقر هستیم ،ولی بزرگترین
معضل این مراکز رشد ،نبود آموزش آپدیت در راستای نیاز
استارتآپهاست ،طوری که هنوز آموزشهای این مراکز
مربوط به پنچ یا شش سال گذشته است و این آموزشها عمال
به هیچ دردی نمیخورد.
سامانه همیاب  ۲۴اگر در سال گذشته توانسته بود با اپراتور
همراه اول به همکاری مشترک دست پیدا کند ،در سال ۹۸
بهراحتی میتوانست وارد دو کشور افغانستان و عراق بشود،
ولی متاسفانه فرایندهای زمانبر کشور ما فعال این امکان را
از سامانه گرفته است که امیدواریم حل این مسائل در اولویت
قرار بگیرد.

ایلیا وکیلی /مشاور ارشد استارتآپ
ریحون
مهمترین چیزی که این روزها در
اکوسیستم استارتآپی بیش از هر چیزی نیاز است و امیدوارم
که در سال  98شاهدش باشیم ،کلیدواژه «امید» است.
نداشتن امید ،تبعات سنگینی دارد که این تبعات نیز روز به
روز بیشتر میشود .این نداشتن امید است که باعث میشود
بسیاری از جوانان و نخبگان از کشور مهاجرت کنند ،به امید
اینکه در کشوری دیگری بتوانند ایدههایشان را عملی سازند.
خأل امید است که باعث میشود سرمایهگذاران ،حتی آنهایی
که ادعای خطرپذیری میکنند ،ریسک نکنند یا تقاضاهای
غیرمنطقی از استارتآپها در زمان عقد قرارداد داشته باشند،
چون نگرانند که پروژه با شکست مواجه شود.
وقتی جای خالی امید در کشور احساس شود ،مردم هم
اشتیاقی برای استفاده از سرویسهای جدید و مدرن ندارند .در
بوکارهای
نتیجه در آن شرایط ،شکست استارتآپها و کس 
بوکارهای فانتزی را شاهد خواهیم بود.
نوپا ،بهویژه کس 
بوکار هم آنطور که باید با
وقتی امید نباشد ،پرسنل یک کس 
انرژی و کارآمدی تمام کار نمیکنند و در نتیجه بهرهوری نیز
کاهش چشمگیری پیدا میکند .در چنین شرایطی است که
تعهد به کار در بین نیروهای کار کمرنگ میشود و بهتدریج
کمکاری در محیط کار به یک ارزش تبدیل میشود.
نتیجه تمام این اتفاقات ،رکود شدید اقتصادی خواهد بود
که امروزه در آستانه آن قرار داریم .رکود اقتصادی همواره
با بیکاری ،فقر ،بزهکاری ،اختالس ،مشکالت اجتماعی و
بسیاری از آسیبهای دیگر همراه است که امیدواریم دامنگیر
کشور ما نشود .بنابراین اگر در سال جدید ،امید از دست رفته
بوکارهای کشور ،بهویژه در اکوسیستم استارتآپی احیا
کس 
نشود ،ممکن است عواقب سنگینی در انتظارمان باشد.

هفت خوان مجوز گرفتن
برای فعالیت استارتآپی

بهزاد رحمانی /مدیرعامل استارتآپ
رساگو
استارتآپ رساگو خدمات گفتاردرمانی را
از راه دور به مخاطبان عرضه میکرد و به نوعی یک مرجع
برای حتی گفتاردرمانگران به کار گرفته میشد تا بتوانند
درمانجویانشان را از راه دور آموزش دهند .اما متاسفانه مدتی
است که رساگو به دالیلی از ادامه کار بازمانده است.
اگر در سال  98مشکالت موجود کمتر شود ،میتوانیم
امیدوار باشیم که دوباره رساگو را برپا کنیم .یکی از این
مشکالت دریافت مجوزهاست .مسیر دریافت مجوز برای
بسیاری از فعالیتهای استارتآپی ،بسیار پیچیده و پر از
بوروکراسی است .مثال واقعا باعث تعجب است که ما پس
از یک سال دوندگی ،باالخره متوجه نشدیم حیطهای که
رساگو فعالیت میکند ،مربوط به کدام نهاد است و باید از
کجا مجوز بگیریم.
وقتی یک استارتآپ راهاندازی میشود ،سختیهای
زیادی بر سر راهش وجود دارد که بخشی از این سختیها
به خاطر نو و جدید بودن ایده است و کسی پیش از
این ،پا در این مسیر نگذاشته است .اما مسیری که باید
در ایران طی شود چندان شفاف نیست ،طوری که حتی
برای دریافت یک درگاه پرداخت باید مراحل زمانبر و
پیچیدهای طی شود.
همانطور که از نام استارتآپ پیداست ،کسبوکارهایی

شفافیت در فرایند
دانشبنیان شدن شرکتها

بهروز فتحآبادی /همبنیانگذار و مدیر
توسعه تجاری سامانه همیاب ۲۴
یکی از مشکالت اساسی پیش پای
استارتآپ ما ،بوروکراسی اداری در سازمانهایی بود که
خودشان ادعای پیشرفته بودن داشتند .برای حل این مشکل
ک میز خدمت در دفاتر اپراتور همراه
به نظرم به قرار دادن ی 
اول و رایتل نیاز داریم که مخصوص مراجعه ایدههای نوین و
استارتآپهای سراسر کشور باشد؛ طوری که مستقیم زیر نظر
معاونت تجاری و تحت نظارت مدیرعامل اپراتورها مدیریت
شود.
دومین معضل کاری ما به نحوه فعالیت خود اتاق اصناف کشور
برمیگردد که فرایندهای اداری بسیار کندی دارد؛ در حالی
دانشبنیان
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ثبات قانون؛ نیاز
ضروری اکوسیستم
استارتآپی کشور

با ویژگیهای استارتآپی ،طبیعتا زودبازده نیستند و
نباید انتظار داشت که در عرض چند ماه به سودآوری
برسند .تا زمانی که یک استارتآپ شناخته شود و بتواند
به درآمدزایی مطلوب برسد ،با چالشهای مالی مختلفی
دست و پنجه نرم میکند .بنابراین در این شرایط و برای
سرپا ماندن آن کسبوکار نوپا از دولت انتظار کمک میرود.
در واقع کمکهای مالی دولت میتواند نجاتبخش تعداد
زیادی از استارتآپهایی باشد که صرفا به خاطر نبود
پول ،محکوم به تعطیلی هستند .همانطور که به دلیل
وجود همین مشکالت بود که تیم دو نفره رساگو فعال
تعطیل شده است.

جمشید عباسپور /مدیرعامل شرکت
اینوتک
تعداد زیادی از استارتآپهایی که شکست میخورند ،به دلیل
بوکارشان است .در سال  97بیش
تزریق نشدن پول به کس 
از  100مورد با سرمایهگذارها مذاکره داشتهایم که هر بار به
دالیلی به نتیجه نرسیدیم.
اولین مشکلی که وجود دارد ،این است که تصویر روشنی از
آینده وجود ندارد .بسیاری از سرمایهگذارها موافقت ابتدایی
خود را اعالم میکنند اما بعد از مدتی که بررسیهایی انجام
میدهند ،از سرمایهگذاری منصرف میشوند که بارزترین علت
آن هم غیرقابل پیشبینی بودن آینده وضعیت اقتصادی کشور
است.
ما انتظار نداریم که دولت مواردی را که خارج از کنترلش
است ،مدیریت کند ،اما این انتظار را داریم که وضعیت موجود
به ثبات نسبی در اقتصاد و قانونمندی برسد .یعنی حتی اگر
بهبود پیدا نمیکند ،تغییر هم نکند تا آینده قابل پیشبینی
داشته باشیم.
اگر به کشورهای نزدیک خودمان مثل ترکیه نگاه کنیم،
میبینیم که حداقل سرمایهگذاریها در این اکوسیستم
از  300 ،200هزار دالر شروع میشود تا به رقمهای 500
هزار دالر یا حتی یک میلیون دالر میرسد .بنابراین الزم
است که یک تغییر نگرش اساسی بین سرمایهگذاران ،بهویژه
سرمایهگذارانی که از سوی دولت حمایت میشوند ،به وجود
بیاید تا در مسیر استارتآپی درست قدم بردارند.
چند سال از فعالیت شتابدهندهها در کشور میگذرد اما در
حال حاضر شاهدیم که تقریبا با چالش مواجه شدهاند .سوال
اینجاست که چرا به فعاالن حوزه استارتآپی آنطور که باید
رسیدگی نمیشود و با تغییر روزانه قوانین ،آینده آنها تحت
تاثیر قرار میگیرد و رو به انحطاط میرود؟
یک استارتآپ میتواند در جذب سرمایههای خارجی و
ارزآوری موفق عمل کند .این در شرایطی است که بستر
سرمایهگذاری امنی فراهم شود تا سرمایهگذارهای خارجی
بتوانند به استارتآپهای ایرانی و فضای حاکم بر اقتصاد ایران
اعتماد کنند .امیدواریم این بستر در سال  98به وجود آید و
سرآغازی برای ورود دوباره سرمایهگذاران خارجی به کشور و
تزریق ارز به داخل ایران باشد.

خأل قوانین کارآمد در
اکوسیستماستارتآپی

مدیرعامل

پریسا یزدانپرست/
شرکت دانشبنیان آیهوم
مواردی مثل بیمه پرسنل ،مالیات و
هزینههای جانبی استارتآپها که در کشورهای دیگر
برای استارتآپها نزدیک به صفر است ،در ایران به یک
معضل تبدیل شده است .در کشورهای پیشرفته ،برای
اینکه شرکت استارتآپی بتواند قویتر شروع کند،
این هزینههای اضافه را در سالهای ابتدایی از دوشش
برمیدارند .با اینکه مدتی است گواهی دانشبنیانی
«آیهوم» را دریافت کردهایم اما هنوز معافیت مالیاتی
برای ما محقق نشده است .این در حالی است که انتظار
میرود برای کمک به توسعه اقتصاد کشور ،دستگاههای
مربوطه به چنین مواردی سریعتر رسیدگی کنند.
از طرف دیگر نداشتن قوانین مربوط به حوزه استارتآپی،
اعضای این اکوسیستم را دچار مشکل کرده است و حتی
این مسئله منجر به انحصارطلبی کمپانیهای بزرگتر نیز
خواهد شد .بنابراین نیاز است که قوانین بهروز و خاصی که
متعلق به اکوسیستم استارتآپی است ،توسط متخصصان
این حوزه تدوین و تصویب شود تا نیازهای استارتآپها
بهدرستی تشخیص داده شده و این نیازها رفع شوند.
مدیران استارتآپها اغلب جوانانی هستند که تجربه چندانی
بوکار ندارند ،بهتر است بستر آموزشی توسط
در حوزه کس 
دولت فراهم شود تا مدیران جوان این حوزه را بیش از امروز ،با
بوکار آشنا کند.
بازار و محیط کس 
«آیهوم» جامعترین وبسایت امالک کشور است که
آگهیهای مشاوران امالک کشور را پرزنت میکند .آینده
ما در شرکت دانشبنیان آیهوم این است که همه ایران
را پوشش دهیم و درج آگهی امالک در وبسایت را برای
عموم تسهیل کنیم و همچنین بتوانیم با به کارگیری
راهکارهای نوین و تکنولوژیهای بهروزتر ،شرکت آیهوم
را ارتقا دهیم .رسیدن به این هدف منوط به فراهم بودن
بستر رشد و امید به آینده است که امیدواریم در سال 98
محقق شود.
دانشبنیان

تغییر لحظهای قیمتها به
اکوسیستماستارتآپی
آسیب میزند

محمدحسین جنابی /ایدهپرداز
استارتآپ زمبورک
استارتآپ ما یک فروشگاه اینترنتی است .تغییر لحظهای
قیمت محصوالت ،باعث شده فروشگاههای اینترنتی آسیب
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ببینند .از یک طرف با گران شدن قیمت دالر ،هزینههای سرور
و دامنه بهشدت افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر خریدها و
مشتریها کمتر شده است .به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک
سبد درآمدی مطلوب داشته باشیم ،نیاز است چند استارتآپ
راهاندازی کنیم تا بتوانیم به درآمد معقولی برسیم .با توجه به
شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی فقط باید صبر کرد تا ببینیم
قرار است چه اتفاقاتی را شاهد باشیم .از یک طرف اداره مالیات
چالشهایی را برای ما میتراشد و از طرف دیگر اداره پست
هم در تحویل مرسوالت چندان مطلوب عمل نمیکند .در
حال حاضر استارتآپهای خدماتی نسبت به استارتآپهای
لجستیکی فضای بهتری برای پیشرفت دارند.
برنامهنویس خوب و نیروی متعهد بهسختی پیدا میشود و به
همین دلیل کسانی که قصد راهاندازی یک پروژه را دارند ،باید
سعی کنند خودشان برنامهنویس باشند یا دانش فنی مطلوبی
داشته باشند تا بتوانند حداقل یک پایه اصلی پروژه را به عهده
بگیرند .فروشگاههای اینترنتی بزرگ ،بازار را در دست دارند
و کوچکترها مثل ما که انتظار داشتیم حمایتهایی را از
سوی مسئوالن دریافت کنیم ،روز به روز کوچک و کوچکتر
میشوند .در این شرایط باید صبر کنیم تا ببینیم در سال
آینده ،چه اتفاقاتی در انتظار ماست.

کشور ما بیش از هر زمان دیگری بیثباتی در اقتصاد روی همه
بوکارها اثر منفی ایجاد کرده و برای من به عنوان دارنده
کس 
بوکار ،ثبات اقتصاد و ثبات قیمت ارز به مهمترین
یک کس 
موضوع و به صورت یک مطالبه درآمده است که امیدوارم در
سالهای آتی برنامه مشخصی اجرا شود و ثبات ارزی در کشور
به صورت دائمی به وجود آید .در همه جای دنیا یکی از مهمترین
بوکار به صورت ارائه خدمت،
و حساسترین بخشهای یک کس 
بخش قیمتگذاری و محاسبه تعرفه خدمات و سپس نحوه ایجاد
صورتحساب و موضوع  Billingاست .حساسیت و مهم بودن به
این معنی است که در هیچ کجای دنیا در بین شرکتهایی
که ارائهدهنده خدمات ابری هستند ،تغییر قیمت رخ نمیدهد
که دلیل آن هم مباحث ریسک ،هزینه تمامشده و فایده برای
بوکارها یا به صورت خاص
مشتری است که به طور کلی کس 
مشتریان خدمات ابری را به سمت استفاده از این خدمات سوق
میدهد.
بوکاری راهاندازی کنید و بین ایجاد
مثال اگر شما بخواهید کس 
همه زیرساخت و نیازمندیها در شرکت خودتان از ابتدا یا
استفاده از خدمات و پرداخت ماهیانه بر اساس رشد کاربر،
انتخاب کنید ،در موارد بسیاری برای صرفهجویی در هزینهها
معموال شرکتها را به سمت استفاده از خدمات متمایل
میکنید .ارائهدهندگان خدمت ابری بعد از آزمونهای مختلف
روی محصول و سنجش بازار و مشتری و پارامترهای مختلف
بوکار خود را
به سطوح قیمتی میرسند که هم بتوانند کس 
رشد دهند و هم موضوع زمان  -هزینه در نهایت از طرف بازار و
استفادهکننده مورد پذیرش باشد و برای مشتری بهصرفه باشد.
بوکار سختیهای
به خودی خود در کشور ما راهاندازی کس 
بیشتر و به تبعیت از آن ،هزینههای بیشتری نسبت به ممالک
پیشرو دارد که توضیح آن از حوصله این متن خارج است .اما
این زمانی به معضل تبدیل میشود که شما تعرفه استفاده
از خدمات خود را برخالف همه دنیا به جای کاهش ،افزایش

آسیب نوسانات ارزی بر
بوکارهای نوپا
کس 

حامد زاهدیفر /همبنیانگذار و
مسئول فنی استارتآپ خدمات
پیامرسانی بیدرنگ ابرین
ما در حوزهای کار میکنیم که زیرمجموعهای از خدمات ابری
بوکارها زیرساخت
محسوب میشود و به شرکتها و سایر کس 
نرم افزاری به صورت خدمت ارائه میکنیم .فکر میکنم امروز در
دانشبنیان
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استارتآپ فعال در شهرستانها میشود .اعتقاد داریم که اگر
فعالیت استارتآپی در یک شهرستان را به دست بچههای
همان شهر بسپارند ،هم اقتصاد آن مناطق رونق میگیرد و
هم تعداد بیکاران در آن شهرستان کمتر خواهد شد .اینها
مواردی است که انتظار داریم دولت در برنامهریزیهای خود
در سال  98مدنظر داشته باشد تا اکوسیستم استارتآپی
کشور به شکل متوازنی در همه شهرهای کشور توسعه پیدا
کند .قطعا اگر حمایت جامعی از استارتآپهای فعال در
شهرستانها صورت بگیرد ،مسیر توسعه شهرهای کوچک نیز
هموارتر خواهد شد.

بوکارهای خدمتمحور در دنیا را رصد کنید،
میدهید.اگر کس 
تقریبا بدون استثنا هیچ افزایش تعرفهای در طول سالیان
مختلف نخواهید دید ،اما امروز در کشور ما با وجود تغیرات
قیمت ارز و عدم وجود ثبات در هزینهها ،شرکتهای ارائهدهنده
خدمت مجبور به افزایش تعرفه سرویسهای خود میشوند که
بوکارهای
به خودی خود باعث ایجاد موج بیثباتی در کس 
وابسته به خود و همین طور لطمه به اعتماد استفادهکنندگان
از خدمات ابری میشود .امیدواریم در سال جدید برای حل
این مشکالت ،سیاستگذاریهای بنیادین و دوراندیشانه صورت
گیرد .البته مهمتر از تصمیمها ،تضمین اجرای آنها در آینده
بوکارها بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
است تا کس 

چگونه دولت میتواند از
استارتآپها حمایت کند؟

حمایت از استارتآپهای
فعال در شهرستانها
در اولویت قرار بگیرد

رضا کبیری /بنیانگذار و مدیرعامل
استارتآپ ا ِستَت سِ ون
درخواست بنده از مسئوالن این است که
در سال جدید از طریق کانالهای مختلف به استارتآپها
کمک کنند تا به وضعیت پایدار برسند و البته سعی کنند
این کمکها به دخالت تبدیل نشود ،زیرا حتی اگر طبق آنچه
مرسوم است فقط  10تا  20درصد استارتآپها طی  10سال
آینده به موفقیت دست پیدا کنند ،همانها بازگشت سرمایه
مادی و معنوی تا دهها برابر برای کشور خواهند داشت .تعدادی
از کمکهایی که دولت امکان ارائه به استارتآپها را دارد ،در
چند بخش قابل توجه است .کمکهای زیرساختی از جمله
ارائه سرور ،پهنای باند و ...در دیتاسنترهای داخل کشور به
استارتآپهای نوپا به صورت رایگان یا با هزینه کم ،یک
نمونه از این حمایتهاست که میتواند از سوی دولت عملیاتی
شود .همچنین بهروزرسانی و اصالح قوانین تجارت با رویکرد
همگامسازی این قوانین با اصول تجارت مدرن و ارائه راهکار

حمید ضرغامی /موسس استارتآپ
اوردرچی ،سامانه سفارش آنالین غذا
استارتآپهایی که در شهرستان شروع به کار میکنند ،خیلی
اوقات اصال دیده نمیشوند و هیچگونه تسهیالتی به آنها تعلق
نمیگیرد ،در حالی که انتظار داریم به استارتآپهای فعال در
شهرستانها نیز توجه عادالنهای شود تا انگیزه فعالیت آنها
نیز افزایش پیدا کند .معتقدم اگر کمی این استارتآپهای
فعال در شهرستانها هم جدی گرفته شوند ،کمک بزرگی
به رشد آن استارتآپ و حتی رشد اقتصادی آن شهر خواهد
شد .مسئله دوم این است که گاهی شاهدیم یک استارتآپ
در شهرستان شروع به کار میکند و کلی هزینه و زمان و
انرژی میگذارد تا در کارش جا بیفتد ،اما بعد از مدتی یک
استارتآپ پولدار و پر از روابط از تهران برای توسعه کار خود
به شهرستان میآید که این رقابت نابرابر ،باعث نابودی آن
دانشبنیان
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دستهبندی کرد.
اولین موضوع ،ارائه خدمات تسهیلگری توسط دولت است.
این خدمات نباید به هیچ عنوان در قالب وام یا کمکهای
مالی باشد ،بلکه این حمایتها باید در قالب زیرساختی مثل
فضای استقرار ،زیرساخت فنی و سرور ،اینترنت ارزانقیمت
و مواردی از این دست باشد.دومین موضوع این است که به
نظرم شاید بشود امکانی را فراهم کرد که استارتآپهایی که
محصوالتشان بالقوه قابلیت صادرات و ارزآوری دارند ،امکان
معرفی و بررسی پیدا کنند و شرایطی برایشان فراهم بشود تا
در نمایشگاههای تخصصی بینالمللی شرکت کنند.
سوم اینکه به نظرم کل اکوسیستم استارتآپی باید سعی کند
بعد از چند سال آزمون و خطا به سمت بلوغ حرکت کند.
استارتآپهایی که توانستهاند به رشد برسند ،باید برنامهای
برای همکاری با استارتآپهای کوچکتر داشته باشند تا به
رشد آنها نیز کمک کنند.
چهارم اینکه به نظرم باید امکانی فراهم بشود تا نمایندگان
مجلس با اکوسیستم استارتآپی در تعامل باشند و در زمان
قانون گذاری بتوانند مالحظات اکوسیستم و فعاالن آن را هم
در نظر بگیرند .البته این موضوع باید از طرف خود فعاالن
استارتآپی شروع بشود و در این زمینه مطالبهگر باشند.

جهت افزایش تعامالت و مبادالت مالی با خارج از کشور نیز
شکل دیگری از حمایتهای دولتی است که این حمایتها
نهتنها منجر به ورود سرمایه خارجی به استارتآپهای داخلی
میشود ،بلکه به استارتآپها این امکان را میدهد تا بتوانند به
بازار خارج از ایران هم فکر کنند و ارزآوری برای کشور داشته
باشند .از سوی دیگر ،عدم سهمخواهی ارگانها ،سازمانها،
نهادها و شرکتهای دولتی و نیمهدولتی از استارتآپهایی
که در حال رشد هستند نیز بسیار حائز اهمیت است .مثال
درخواست صداوسیما از استارتآپهایی که در زمینه پخش
ویدئوی آنالین فعالیت دارند یا اعطای سهام به منظور اجازه
ادامه فعالیت در کشور ،از جمله این سهمخواهیهاست که
باید متوقف شود .ممنوع کردن پرداخت هرگونه وام بانکی
به استارتآپها و تشویق استارتآپها به تامین مالی از
طرق صحیح ،همچون جذب سرمایهگذار و همچنین خرید
خدمات یا کاالهای مورد نیاز نهادها و سازمانهای دولتی از
استارتآپها به جای شرکتهای خارجی و عمدتا چینی
یا شرکتهایی که در بخشی از بازار ،انحصار ایجاد کردهاند،
راهکارهای حمایتی دیگری است که دولت میتواند پی بگیرد.
عالوه بر اینها ،کم کردن تعداد مجوزها و تسهیل اعطای
مجوزهای ضروری جهت فعالیت استارتآپی ،عدم دخالت در
امور مدیریت استارتآپها ،حذف قوانین مالیاتی ،حقوقی و
ثبتی دستوپاگیر که انرژی زیادی از استارتآپها در همان
ِ
اوایل فعالیت جدی میگیرد ،از جمله درخواستهای دیگر ما
از دولت است که امیدواریم در سال  98محقق شود.

تهدید حیات استارتآپها در
نبودسرمایهگذاریخطرپذیر

فرزاد خان یغما /مدیرعامل شرکت
همبنیانگذار
چاوک،
فناوری
استارتآپ تیک تیم و فونیکس
استارتآپ «تیک تیم» در اصل یک دستیار برای برنامهریزی و
مدیریت کارهای روزانه است که در سال  96به عنوان بهترین
اپلیکیشن کاربردی در ایران شناخته شد .در یکی از پیکهای
جذب کاربر تا  20هزار کاربر هم داشتهایم اما به خاطر یکسری

حمایت از استارتآپها نباید
در قالب وام تعریف شود
مدیر

سینا یزدانیان/
استارتآپ تیم کمپ
به نظرم مطالبات فعاالن استارتآپی،
بهخصوص بنیانگذاران استارتآپها را میشود در چند موضوع
دانشبنیان

اجرایی
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مشکالت خاص ،متاسفانه مدتی است که ُکند عمل میکنیم.
مشکالتی از جمله نبود سرمایهگذاری واقعا خطرپذیر یا
شتابدهندهای که منصفانه کار کند یا سرمایه مطلوبی را در اختیار
تیم بگذارد ،باعث کندی حرکت مجموعه شده است .به طوری که
در حال حاضر تنها حدود چهار تا پنج هزار کاربر داریم .مهمترین
مسئلهای که در حال حاضر در فضای استارتآپی ایران با آن مواجه
هستیم ،جو بیاعتمادی است ،طوری که هیچ سرمایهگذاری به
هیچ استارتآپی نمیتواند اعتماد کند؛ در حالی که اکوسیستم
استارتآپی کشور به یک مجموعه از سرمایهگذاران خطرپذیری
نیاز دارد که هم متخصص باشند و هم به استارتآپها و آیندهای
که میتوانند رقم بزنند ،امیدوار باشند .پروژه «تیک تیم» حدود
دو سال است که در حال فعالیت است .ما تنها در بستر آیاواس
و وب میتوانیم سرویس ارائه کنیم ،چون تنها از این درگاهها
میتوانیم کسب درآمد داشته باشیم .ولی چون سرمایهگذاری
وجود نداشته است ،مجبوریم که در کنار تیک تیم ،کارهای جانبی
دیگری را هم انجام دهیم تا از پس هزینهها برآییم .استارتآپ
فونیکس هم که در حوزه ارزهای دیجیتال فعال است ،متاسفانه
به دلیل عدم شفافیت ارزهای دیجیتال در کشور ،رشد چندانی
نداشته است .از طرفی نیز این حوزه به یکباره با فیلترینگ و منع
قانونی مواجه شد و از طرف دیگر ،نوسانات بازار ارز هم باعث شد
قسمتی از فونیکس را راکد بگذاریم .با وجود تمام این مشکالت،
سعی کردهایم با آموزش یکی ،دو ماهه به نیروی انسانی در استان
کردستان ،تاثیر کمبود نیروی انسانی را کمرنگ کنیم.

نهتنها استارتآپها ،بلکه زندگی تمام اقشار مردم را متاثر
بوکارها را به تعطیلی کشاند .در این
کرد و بسیاری از کس 
بین ،تعداد زیادی از استارتآپها یا شکست خوردند یا ترجیح
دادهاند با سرعت خیلی پایینتر حرکت کنند که استارتآپ
بوکار اجتماعی و عام المنفعه،
«مهربانه» هم به عنوان یک کس 
جزو همانهاست .امیدواریم در سال  98رونق اقتصادی
مطلوبی را شاهد باشیم تا مردم به قدرت مالی بهتری برسند.
«مهربانه» تالش میکند تا با کمک و همدلی مردم بتواند
مشکل افراد نیازمند کمک را حل کند .اما در شرایط موجود،
مردم توان زیادی برای مشارکت در چنین همدلیهایی ندارند.
همین مسئله باعث شده است به جای اینکه همدلی مالی
بوکار شود ،پروژههایی اجرا شود که
مردم باعث رونق یک کس 
تنها مشکالت کوچکی از مردم را حل کند ،مثل ارائه سبدهای
غذایی به نیازمندان .بنابراین ناچاریم پروژهها را به سمتی سوق
دهیم که مسائل روزمره آدمها حل شود ،به جای اینکه به
رشدشان در مسائل آموزشی کمک کرده باشیم .در حال
حاضر اوضاع اقتصادی کشور در یک حالت بحرانی قرار دارد.
تا سال گذشته وقتی پای درد دل استارتآپها مینشستیم،
میگفتند دولت شرایطی را مهیا کند که فالن اتفاق تسهیل
شود ،اما امروزه خواسته مردم و استارتآپها این است که
شرایطی به وجود آید تا به موقعیت معمول همیشگی بازگردیم
و تنها از این بحران فارغ شویم .مشکالت اقتصادی سبب شده
تا ناامیدی کلیدواژهای باشد که این روزها زیاد میشنویم .کاش
در سال  98امیدواری جای ناامیدی را در قلبها بگیرد.

سرعت توسعه استارتآپها
کند شده است

چالش دشوار تیم سازی در
اکوسیستماستارتآپی

گلرخ بحری /بنیانگذار و مدیرعامل
استارتآپمهربانه
مهمترین چیزی که در سال  97وضعیت
استارتآپها را تحت تاثیر قرار داد ،نوسانات ارزی بود که
دانشبنیان

محمد اکبری /بنیانگذار استارتآپ
کاهو ،زنبور و گیم میت و سرپرست
کنترل پروژه شرکت ویتانا
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شاید تکراری باشد که از اهمیت تیم و کار تیمی در اکوسیستم
استارتآپی حرف بزنیم .البته درست است که همه فعاالن
استارتآپی از نظر تئوری میدانند تیم یکی از مهمترین
مولفههای موفقیت هر استارتآپ است ،اما سوال اینجاست
که واقعا استارتآپها تا چه حد این حرف را قبول دارند و تا
چه حد در مقام عمل نیز به کار تیمی اهمیت میدهند؟
در شرایط امروزی که اوضاع بازار کار خوب نیست ،کمتر
نیروی کاری به پیشرفت استارتآپها و گرفتن درصد
سود در آینده امیدوار است .همچنین این روزها که
دانشجوی دانشگاهها هم بسیار کم شده و اوضاع اقتصادی
خوب نیست ،همتیمی پیدا کردن مثل شاخ غول شکستن
شده است! سوال اینجاست که در این شرایط باید چطور
تیم استارتآپی جمع کنید؟ یکی از راهها این است که
احتماال کارآموز بگیرید و از صفر پرورشش بدهید ،اما
احتمال دارد وقتی مهارت پیدا کرد ،از تیم خداحافظی
کند و برود .یا اینکه میتوانید چندتا دوست از اول با هم
یک کاری را شروع کنید و همه فعالیتهای استارتآپ را
خودتان پیش ببرید ،اما قطعا چند دوست نمیتوانند همه
چیز را بلد باشند و مهارتش را داشته باشند.
در چنین شرایطی ،راه بهتر تیمسازی این است که اعضای
تیمها را به اشتراک بگذاریم .در واقع بیاییم برای دیگران کار
انجام بدهیم تا برایمان کار انجام بدهند! ما برایشان بازاریابی
کنیم و آنها مثال برایمان سایت و اپلیکیشن طراحی کنند .در
این مسیر ،بهتر است به همدیگر کمک کنیم تا در این اوضاع
از شکست خیلی از استارتآپها به خاطر وجود تیم ضعیف
جلوگیری کنیم و استارتآپها را به موفقیت برسانیم .اگر
شکست استارتآپها زیاد شده است ،مقصر ما یعنی اعضای
تیمهای استارتآپی هستیم که همدیگر را تنها گذاشتهایم.

امیدواریم سال آینده ،سال
ثبات اقتصادی باشد

محمدحسیناحمدیپژوه/مدیراجرایی
استارتآپپوشه
شاید بتوان گفت مهمترین مطالبه یا
آرزوی استارتآپ پوشه برای سال آینده مثل بقیه فعاالن
کسبوکار و حتی مردم عادی ،ثبات اقتصادی در سال
 ۹۸است .امیدواریم با آرام گرفتن توفان اقتصادی سال
 ۹۷بتوانیم حداقل تصویری در ذهنمان بسازیم که انتهای
سال  98به کجا خواهیم رسید .داشتن سیمایی از آینده
برای تداوم حیات یک استارتآپ ،موضوع کامال جدی
است که میتواند همه برنامهریزیها و سیاستگذاریهای
یک کسبوکار نوپا را تحت تاثیر قرار دهد .اگر چنین
سیمایی از آینده وجود نداشته باشد ،امید در اکوسیستم
استارتآپی کمفروغ میشود و این اکوسیستم دچار افت
شدید خواهد شد.
ما نیاز به ترسیم آیندهای داریم که بتوانیم با تالش و پشتکار
به اهداف خود برسیم ،اما اگر متغیرهای متعدد و غیرقابل
دانشبنیان
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کنترلی پیش روی استارتآپها وجود داشته باشد که نگاه
به آینده را مبهم سازد ،در آن صورت نمیتوان توقع داشت
بوکارهای نوپا چشمگیر باشد.
که استقبال از فعالیت در کس 
آفت دیگر حوزه استارتآپها که متاسفانه در حال افزایش
است ،نقدهای غیرکارشناسی از جنس تخریب در این
حوزه است .امیدواریم در سال آینده بیشتر در کنار هم
باشیم .امیدواریم فرصت نقد در اکوسیستم استارتآپی
برای بهتر شدن فضای کسبوکار و جامعه باشد و نه برای
تخریب یا دیده شدن.

استارتآپها به
درآمدهای ارزی توجه
بیشتری داشته باشند

محمد نصری /مدیرعامل استارتآپ
مدتور پرس
من به جای اینکه مطالبهای از کسی داشته باشم،
میخواهم اکوسیستم استارتآپی را به این موضوع دعوت
کنم که به درآمدهای دالری و ارزی توجه بیشتری داشته
باشند .کشور ما از نظر اقتصادی در شرایط سختی قرار
دارد و ما استارتآپها و شرکتهای کوچک و متوسط
میتوانیم نقشآفرینی مهمی در حل این شرایط سخت
داشته باشیم ،طوری که میتوانیم در رونق اقتصادی و
ارزآوری کشور نقشی اثرگذار ایفا کنیم.
مثال مهمترین اتفاقی که در سال  97افتاد ،افزایش عجیب و
غریب نرخ دالر بود .حال سوال اینجاست که از این افزایش
نرخ دالر ،سهم اکوسیستم استارتآپی چقدر بوده است؟ بیراه
نیست اگر بگوییم از این افزایش نرخ دالر ،فقط گران شدن
هاست و دامین و دردسر بیشتر برای تامین مالی و افزایش
هزینهها ،نصیب استارتآپهای ایرانی شد ،چرا که اغلب ما
فعاالن استارتآپی به این فکر نمیکنیم این تهدیدی را که
برای اقتصاد ما ایجاد شده است ،به یک فرصت تبدیل کنیم.
درواقع ما به جای اینکه از کسی مطالبه داشته باشیم،
همه فعاالن اکوسیستم استارتآپی را دعوت میکنیم
که نیمنگاهی به خارج از مرزهای کشور داشته باشند .در
حقیقت یکی از سیاستگذاریهای اصلی هر استارتآپی
میتواند توجه به این مسئله باشد که ما چطور میتوانیم
کاالیمان ،خدماتمان و سرویسهایمان را به کشورهای
همسایه یا سایر کشورهای دنیا بفروشیم تا از این طریق،
درآمدی برحسب دالر و یورو داشته باشیم.
اگر چنین نگاهی در بین استارتآپها وجود داشته
باشد ،آنگاه تغییرات نوسانات ارزی از شکل یک تهدید
به فرصت تبدیل خواهد شد .ما نباید دامنه فعالیتها و
خدماتمان را فقط در مرزهای داخل کشور محصور کنیم،
بلکه با کمی برنامهریزی ،دوراندیشی و تجهیز زیرساختها
میتوانیم محصوالت و خدماتمان را به سایر کشورها نیز
صادر کنیم .داشتن چنین نگاه بینالمللی میتواند یک
استارتآپ را به موفقیتهای بزرگتری برساند.
دانشبنیان
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ضرورت توجه به اکوسیستم
استارتآپی در شهرستانها

با مشکل جدی مواجه هستیم .ما به جز تولید سختافزار،
باید نرمافزارهایی هم برای استفاده از این سختافزارها توسعه
بدهیم ،اما استفاده از خیلی از سرویسهای مطرح جهانی
برای شرکتهای ایرانی ممکن نیست و اگر هم ممکن باشد،
همیشه ترس قطع دسترسی این سرویسها وجود دارد .هنوز
از قطع سرورهای ما که در سرویس «دیجیتال اوشن» بود دو
ماه نگذشته بود که شرکت اپل تمامی الیسنسهای مربوط
به اپلیکیشنهای ایرانی را باطل کرد و اپلیکیشن آیاواس
لوکسینتک هم قربانی شد.
همچنین طراحی ،تولید و توسعه یک محصول در سطح
کیفیت جهانی ،احتیاج به نیروی انسانی در سطح جهانی
دارد .بسیاری از توسعهدهندگان و برنامهنویسان درجهیک
و همینطور طراحان الکترونیک ،از کشور خارج شدهاند و
فارغالتحصیالن دانشگاهها هم فاصله زیادی با کار واقعی در
صنعت دارند .پیدا کردن نیروی انسانی خوب نهفقط چالش
ما ،بلکه چالش همه استارتآپهایی است که دغدغه ارائه
محصول باکیفیت دارند.
متاسفانه با اینکه بحث استارتآپها داغ است و همه جا
از اهمیت استارتآپها در آینده اقتصادی ایران حرف زده
میشود ،طرحهایی که در این زمینه به تصویب میرسند ،در
زندگی استارتآپها تا امروز نقش چندانی نداشتهاند .به نظر
من اشکال اصلی آن ،قانونگذاری برای استارتآپها توسط
افرادی خارج از این اکوسیستم است .باید کسانی که از نزدیک
با استارتآپها سروکار دارند هم تاثیری در این قوانین داشته
باشند .ولی با همه اینها نباید منکر زحمات بسیاری شد
که خیلی از عزیزان دلسوز برای رشد اکوسیستم استارتآپی
میکشند .از سوی دیگر معتقدم اگر مردم به محصول ایرانی
اعتماد کنند ،گره بسیاری از مشکالت اقتصادی ایران با بها
دادن به جنس ایرانی باز خواهد شد.

مهدیزیودار/مدیرمرکزسرمایهگذاری
ی ویسی
استارتآپی ز 
من بعد از  ۱۶سال فعالیت مستمر و نسبتا
پرفشار در فضای مالی و سرمایهگذاری و استارتآپی تهران ،اکنون
به روستایی در گیالن به همراه خانواده مهاجرت کردم .اکوسیستم
استارتآپی کشور تا حاال توجه زیادی به بخش آیتی داشته است،
ولی من قصد دارم در گیالن با توجه به پتانسیلهای ذاتیاش به
استارتآپهای سبز  -آبی توجه کنم .استارتآپهای سبز  -آبی
به مجموعهای از رشته فعالیتها در حوزه «اگری تک»« ،اگری
توریسم» ،مدیریت پسماند ،محیط زیست و حوزه آب و خاک و
دریا و جنگل خواهد پرداخت که قاعدتا بسیار حوزه بزرگی خواهد
بود که البته تمرکز ما در ابتدا روی بخشی از آنهاست.
من در سال  ۹۸بیشتر از هر فردی و هر جایی از خودم
مطالبه خواهم داشت و امیدوارم بتوانم با تالش بیشتر،
اثربخشی خوبی در اکوسیستم استارتآپی داشته باشم.
اما یک مطالبه جدی هم از دولت و دستگاههای مرتبط با
فناوری و نوآوری دارم که به شهرستانها نگاه خاصتری
داشته باشند .در شهرستانها از آنجا که اقتصاد ضعیفی
نسبت به تهران دارند ،سرمایهگذاری در حوزه آموزش و
ترویج مباحث مرتبط با استارتآپها و فناوری (به عنوان
گام اول شکلگیری اکوسسیتم نوآوری و فناوری) از سوی
بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد .بنابراین با توجه
به شرایط موجود ،رشد و ترقی اکوسیستم استارتآپی در
شهرستانها سخت است و به همین دلیل ،نرخ مهاجرت
نخبگان شهرستانها به تهران فزاینده میشود.
از نظر من تهران نه به خاطر بزرگ بودن و چالشهایی
که به وجود آورده است ،بلکه به خاطر خالی کردن
شهرستانها از نخبگان به یکی بزرگترین تهدیدهای
کشور در اکوسیستم استارتآپی تبدیل شده است.
من در مرکز «زی ویسی» در  ۴۰روز پایانی سال  ۹۷یک
دوره  ۴۰روزه با عنوان چله استارتآپی با سرمایهگذاری
شخصی خودم با حضور  ۳۰نفر از عالقهمندان در گیالن
برگزار کردم که خوشبختانه خروجیهای خیلی خوبی
داشتیم اما برای تداوم این حرکتها نیازمند توجه
بیشتری خواهیم بود.

پایداری اقتصادی،
رونقبخش اکوسیستم
استارتآپی

میالد جهاندار /مدیرعامل استارتآپ
باهمتا
سال  97از لحاظ اقتصادی برای بسیاری از کسبوکارها
سال سخت و دشواری بود که یکی از مهمترین
علتهای آن هم ناپایداری اقتصادی و رکود شدیدی
است که شاهدش هستیم .با توجه به شرایط موجود و
پیشبینیهایی که درباره سال  98میشنویم ،مهمترین
مطالبهای که کسبوکارهای استارتآپی دارند این است
که در سطح کالن ،حاکمیت و دولت از تصدیگری در این
حوزه کنار برود و اجازه دهد که بازار و بخش خصوصی
کارها را در دست بگیرند؛ طوری که در یک فضای رقابتی
فعالیت کنند و بتوانند کسبوکار خود را پیش ببرند.
این مسئله در نگاه کالن یک درخواست و راهکار است
و برای عملیاتی شدن آن نیاز است اقدامات جدی شکل

فعاالن استارتآپی
باید در تدوین قوانین
نقش داشته باشند

مهراد معین /مدیرعامل استارتآپ
لوکسینتک
استارتآپهای سختافزاری عالوه بر مشکالتی که همه
استارتآپهای حوزه آیتی با آن مواجه هستند ،مشکالتی
در قسمت تولید سختافزارهای الکترونیک هم دارند .مثال
ما در حوزه واردات برخی مواد اولیه و قطعات الکترونیکی
دانشبنیان
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بگیرد .کوچک شدن دولت که در حال حاضر بدنه لَخت
و ناکارآمد وسیعی دارد ،میتواند شروع خوبی برای این
مسئله باشد .اجرای خصوصیسازی به پایداری اقتصادی
کشور هم کمک زیادی خواهد کرد .وقتی اقتصاد ما به
بوکارها هم بهتر رونق میگیرند.
سمت پایداری برود ،کس 
این پایداری اقتصادی در همه حوزهها نیز نمود پیدا میکند.
بوکاری
زیرساختهایی مثل ثبات قیمت ارز که نیاز هر کس 
است تا بحثهایی مثل رفع فیلترینگ و اصالح قانونگذاری
در سال آینده میتواند به رونق کسبوکارها کمک کند.

و درشتی که در مسیر توسعه استارتآپها وجود دارد،
کمرنگتر شوند.

بوروکراسیهای زاید ،چالش
پیش روی استارتآپها

علیرضا ذوالفقاری /مدیرعامل شرکت
«کیلید» (سامانه هوشمند امالک
کشور مبتنی بر هوش مصنوعی)
حمایتهایی که امروزه از استارتآپها و شرکتهای
دانشبنیان میشود متاسفانه محدود است .شرکتهای
صنعتی با بوروکراسیهای اداری بسیار کمتری نسبت به
استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان مواجه هستند .مثال
شرکت «کیلیک» با  80نفر نیروی انسانی و اشتغالزایی
مطلوبی که داشته است ،برای دریافت تسهیالت باید زمان
زیادی را صرف کند.
رویکــرد ســرمایهگذاری خطرپذیــر در کشــور چنــدان
بــارز نیســت .ســودآوری شــرکتهای دانشبنیــان و
اســتارتآپها کمــی دیربــازده اســت و متاســفانه فرهنــگ
پذیــرش ایــن نکتــه هنــوز بیــن ســرمایهگذارهای کشــور
مــا جــا نیفتــاده اســت .در واقــع ظرفیتهــای آینــده آن
شــرکت و کس ـبوکار را بایــد دیــد و ســنجید کــه ایــن
اتفــاق رخ نمیدهــد.
ویسیهای خارجی وقتی روی یک استارتآپ
سرمایهگذاری میکنند ،آینده  20سالگی آن شرکت را
میبینند و با مدل کسبوکاری و پارامترهای مختلفی
که در نظر میگیرند ،معتقدند  20سال بعد ،آن شرکت
جهانی و همهگیر میشود .بنابراین داشتن رویکردهای
بلندمدت در مورد کسبوکارهای نوپا ،پارامتر مهمی است
که باید بین سرمایهگذاران پذیرفته شود.
بــه دلیــل توســعه شــرکتهای اســتارتآپی بهویــژه در
حــوزه تکنولــوژی و فنــاوری اطالعــات ،نیــاز بــه نیــروی
انســانی ماهــر هــم بیــش از پیــش حــس میشــود.
حتــی شــاید نیــروی انســانی زیــادی وجود داشــته باشــد
امــا در دانشــگاهها بــه موضــوع «فرهنــگ کار» چنــدان
پرداختــه نمیشــود کــه امیدواریــم در ســال  98ایــن
امــر بــه تحقــق بپیونــدد .ایــن در حالــی اســت کــه در
دانشــگاههای خــارج از کشــور ،شــرکتهای مختلــف در
دانشــگاهها کارگاه برگــزار میکننــد ،در نتیجــه زمانــی
کــه یــک دانشــجو فارغالتحصیــل میشــود ،بــا بــازار و
فضــای کار کامــا آشناســت.
بحث کارآموزی هم در دانشگاههای ایران خیلی سطحی
گرفته میشود ،در حالی که توسعه منابع انسانی منوط به
همین دورههای کارآموزی است که البته خو ِد شرکتها
هم میتوانند در این بخش سرمایهگذاری کنند ،ولی
ظرفیتش را ندارند .چون عالوه بر اینکه هزینه  R&Dرا
میدهند ،هزینه توسعه منابع انسانی را هم باید پرداخت
کنند .در نتیجه حمایت دولت در این زمینه نیز کامال
احساس میشود.

ضرورت تسهیل
فرایند راهاندازی
کسبوکارهای نوپا

ناصر غانمزاده /مدیرعامل استارتآپ
نی ُو و مدیر شرکت سرمایهگذاری

جسورانه اُپاتان
به عنوان یک فعال اکوسیستم استارتآپی ،برای سال
 98مطالبه خاصی از دولت ندارم .فقط انتظار داریم
دولت تا میتواند در امور استارتآپها مداخله نداشته
باشد .درخواستی که امیدواریم در سال  98دولت به
آن توجه ویژهای کند ،تسهیل فرایند راهاندازی و اداره
کسبوکارهای نوپا به صورت زیربنایی از جمله تسهیل
امور مالیاتی ،بیمهای و فرایند ثبت است که باید اتفاق
بیفتد ،زیرا هماکنون این فرایندها ُکند است .اگرچه
این موارد کم و بیش به صورت تبصرهای و موضعی رفع
شدهاند اما هیچگاه به طور زیربنایی حل نشدهاند.
آنچه برای سال  98باید به آن فکر کرد ،این است که
سال آینده ،سال بسیار سختی بهویژه برای کسبوکارهای
بر پایه دانش و استارتآپها خواهد بود .بنابراین باید
خیلی جدیتر از پیش کار کرد .دیگر نمیتوانیم در سال
 98کسبوکار فانتزی داشته باشیم ،بلکه باید به سراغ
کسبوکارهایی برویم که نیازهای جدی مخاطب را رفع
میکند .باید بتوانیم برای مشتریهایمان ارزش واقعی
ایجاد کنیم .در اینکه سال سختی را پیش رو داریم حرفی
نیست ،اما نباید امیدمان را از دست بدهیم ،چراکه شالوده
یک استارتآپ امید است .درست است که همواره با
چالشهای زیادی روبهرو بودهایم اما با امید به ادامه مسیر
است که توانستهایم بر چالشها غلبه کنیم .البته این را
هم نباید فراموش کرد که دولت هم باید جدیتر به وضع
نابسامان اقتصاد کشور رسیدگی کند ،وگرنه با این وضع
موجود ،تنها رکودمان افزایش پیدا میکند ،نه اکوسیستم
استارتآپی کشور .همچنین قانون تجارت جدید که چند
سالی است در انتظار تصویب مجلس شورای اسالمی
است ،نیاز به رایزنی برای تصویب و اجرا دارد ،چرا که
این قانون میتواند در روند شکلگیری کسبوکارهای
جدید ،تسهیلگر خوبی باشد ،طوری که امید داریم با این
قانون جدید ،بوروکراسیهای اداری و سختگیریهای ریز
دانشبنیان
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دایره مینا

دورر� غذا و یک روش ش
یز
هو�ندانه
مسئهل

هیچچیز نباید دور ریخته شود
ترانه رجبیان
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«اغلب افراد از اینکه بدانند نیمی از کل هدررفت غذا در منازل رخ
میدهد  -در مقایسه با  5درصد هدررفت در سطح خردهفروشیها -
حسابی شگفتزده میشوند ».اینها را ساشا سلستیال  -وان ،یکی
از بنیانگذاران اپلیکشین اشتراکگذاری غذای اولیو ( )Olioمیگوید
بوکارش را در انگلستان به راه
که در امریکا به دنیا آمده و کس 
انداخته است« .هر خانواده به طور متوسط  800پوند غذا را نمیتواند
مصرف کند و در طول سال دور میریزد .یعنی در مجموع چیزی
معادل  15میلیارد پوند در سال! و اگر بخواهیم روی این زخم نمک
بپاشیم ،باید اضافه کنم که فقط در انگلستان  8/4میلیون نفر در فقر
غذایی زندگی میکنند ».سلستیال  -وان و شریک تجاری او ،تلسا
کالرک ،اولیو را در در سال  2015راه انداختند و آن را از یک ابتکار
محلی در شمال لندن به شرکتی تبدیل کردند که در حال حاضر در
 46کشور دنیا حضور و  900هزار کاربر دارد .کار کردن با این نرمافزار
بسیار ساده است :کاربران از مواد غذایی که میخواهند دور بریزند،
عکس میگیرند و آن را روی اپلیکیشن اولیو به اشتراک میگذارند.
در نتیجه همسایهها یک پیام اعالن شخصیسازی شده دریافت
میکنند و میتوانند هر کدام از مواد غذایی یا هر بخش از غذا را
که میخواهند ،درخواست کنند .زمان گرفتن بسته غذایی از طریق
پیامهای خصوصی در اپلیکیشن هماهنگ میشود و آنطور که
صاحبان اولیو میگویند  50درصد از همه غذاهایی که در لیستشان
روی این اپلیکیشن به اشتراک گذاشته میشود ،ظرف دو ساعت
بعدی مورد درخواست و سفارش قرار میگیرد .سلستیال  -وان
و کالرک در سال  2002در دوره  MBAsدر دانشگاه استنفورد و
در دانشکده تجارت با هم آشنا شدند .هر دو آنها در خانوادههای
کشاورز رشد کرده بوند ..کالرک دختر یک کشاورز بود که میدید
روزانه یکسوم دسترنج خانوادهاش دور ریخته میشود و وقتی
از سوئیس به انگلستان بازگشت و در حالی که هیچکسی را پیدا
نمیکرد که بخواهد اضافه غذایش را با او شریک شود ،ایده اولیو
به ذهنش رسید.
سلستیال  -وان در یک جامعه روستایی در ایوا به دنیا آمده و
بزرگترین فرزند در میان شش خواهر و برادر است که آنها را
هیپیهای کارآفرین صدا میزند .و اسم دومش ،اسم قانونی است که
توسط پدر و مادری انتخاب شده که از همان سنین کودکی به او یاد
دادهاند که هیچچیز نباید دور ریخته شود.
او میگوید« :مادر مجبور بود به طرز باورنکردنی فرز و زرنگ باشد
تا بتواند نیازهای ما را تامین کند .من خاطرات زیادی از همراهی
مادرم در ماموریتهایش در اطراف شهر دارم .ما با هم به خانههایی
میرفتیم که خراب شده بودند و از میان خرابهها چوب و وسایل
توالت جمع میکردیم؛ هر چیزی که میشد دوباره از آن استفاده
کرد یا فروخت».
بوکار خودشان را برای
درست پیش از تولد شاسا ،خانواده او کس 
فروش گیاهان دارویی و ادویههای مختلف به دوستان و اقوامشان راه
انداختند .در نهایت این تجارت به موفقیت رسید ولی او میگوید
که در نیمه اول کودکیاش «احساس فقر» میکرده ،در حالی که
لباس نو یا اسباببازی یک استثنای کمیاب در خانوادهشان بوده
است .او پیش از  13سال تجربه کار کردن در شرکتهای جهانی
مانند مورگان استنلی ،مکینزی و امریکن اکسپرس ،وارد مدرسه
تجارت شد .اما چنین تجربههایی از دنیای هیپیوار او بسیار دور بود
دانشبنیان
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و این مسئله مادرش را آنقدر ناراحت میکرد که وقتی ساشا اولین
شغلش را در یک بانک سرمایهگذاری به دست آورد ،به گریه افتاد.
سپس نامزد سلستیال  -وان در سال  2005در کمبریج پذیرفته
شد و این زوج تصمیم گرفتند با هم به انگلستان نقل مکان کنند.
نه کالرک و نه سلستیال  -وان ،هیچکدام در زمینه تکنولوژی
اپلیکیشنهای تلفن همراه تجربهای نداشتند .سلستیال  -وان درباره
این دوره توضیح میدهد« :ما خیلی خوششانس بودیم که توانستیم
متخصصانی را در زمینه تکنولوژی پیدا کنیم که هدف ما را باور
داشتند و کمکمان کردند که این اپلیکیشن را بسازیم .ما همچنین
یک تیم استثنائی از دولوپرها (توسعهدهندهها) در اختیار داشتیم».
آنها شرکتشان را با هزار پوندی که از پساندازشان برداشته بودند،
آغاز کردند« :آن چیزی که باعث رشد اولیو شد ،یک جامعه در حال
بوکار دیگر بود که
رشد شامل کاربران ،داوطلبان و بیش از  300کس 
هر هفته باقیمانده غذایشان را اهدا میکردند ».در ماه دسامبر اولیو
موفق به کسب جایزه از کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل
متحد شد که در هلند برگزار میشد .این جایزه درواقع به منظور به
رسمیت شناختن پتانسیلهای این اپلیکیشن برای کمک به کاهش
اثرات تغییرات اقلیمی به اولیو اهدا شد.
او ادامه میدهد« :موفقیتهای روزافزون اپلیکیشن ما با تغییر در
نگرشهای اجتماعی همراه شد .زمانی که ما اولیو را راه انداختیم،
تغییرات زیادی در زمینه آگاهیهای عمومی و سیاسی در زمینه
مشکل بیرویه ضایعات غذایی به وجود آمده است .مسئله پالستیک
هم بهشدت در مرکز توجه قرار دارد .و این پیام که حرکتهای
کوچک میتواند منجر به تغییرات بزرگ شود ،بیشتر در میان
مصرفکنندگان نمود پیدا کرده و مردم به دنبال رسیدن به سبک
زندگی پایدارتری هستند».
اگرچه منتقدان میگویند یک اپلیکیشن ساده نمیتواند در این
زمینه کار چندانی انجام دهد .مسئله ضایعات غذایی مشکل بهشدت
بزرگی است که روز به روز بدتر میشود ،به طوری که هر ثانیه
 66تن غذا دور ریخته شده و پیشبینی میشود که این رقم در
سال  2030سه برابر شود .هدررفت غذای خانگی یک مشکل
اساسی است اما ضایعات قابل توجهی در صنایع غذایی و بخشهای
مهمانداری هم وجود دارد .تخمین زده میشود که در هر سال در
انگلستان یک میلیارد ظرف غذا در رستورانها ،بارها ،هتلها و...
به هدر میرود .همچنین اولیو از نظر ماهیت به تعداد مناسبی از
کاربران فعال نیاز دارند که بتوانند بهراحتی خودشان را به یکدیگر
برسانند .بنابراین اولیو در حال حاضر به شهرها محدود شده اما
سلستیال  -وان میگوید این اپلیکیشن در حال نفوذ به شهرهای
کوچکتر است .اما سرمایهگذاران همچنان به این پروژه توجه دارند.
این شرکت تاکنون موفق به جذب سرمایهای معادل  6/25میلیون
پوند از سرمایهگذاران فرشته و ونچرکپتالها شده است .و آنطور که
سلستیال  -وان میگوید تا امروز  1/2میلیون بسته غذایی در میان
کاربران اولیو به اشتراک گذاشته شده است.
او اضافه میکند که برخالف شغل قبلیاش در بانک ،مادرش
امروز از کاری که دخترش انجام میدهد خوشحال است و
احساس غرور میکند« :اولیو به شکلهای مختلف به من کمک
کرد که این دایره را کامل کنم و به ریشهها و ارزشهایی بازگردم
که با آنها بزرگ شدهام».
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هشت جنبه لکیدی همم
در ت
این�نت اشیا

پلتفرم مناسب و
ویژگیهای آن
سیمین اسپیدکار

در فرهنگ چینی ،هشت خوشیمنترین عدد به
حساب میآید ،زیرا تلفظ هشت « »baبسیار شبیه
به « »faبه نظر میرسد؛ کلمهای که که برای توصیف
رونق ،سرمایه و ثروت به کار میرود .هشت همچنین
یک عدد مبارک برای اینترنت است زیرا اگر مایل به
استفاده از اینترنت اشیا برای نوآوری باشید ،هشت
جنبه کلیدی وجود دارند که واقعا پراهمیت هستند.

یک؛ پلتفرم اینترنت اشیا

بــه منظــور بهرهگیــری حداکثــری ازاینترنت اشــیا ،ضروری
اســت مطمئــن شــوید پلتفــرم اینترنــت اشــیای کسـبوکار
شــما میتوانــد بــه هر دســتگاه ،سنســور یــا ماشــینی در هر
شــبکهای متصــل شــود .همچنیــن بایــد بتوانــد انتخابهای
انعطافپذیــر قابــل پیادهســازی ( SaaS، PaaSبــه صــورت
در محــل ،حاشــیه یــا دورگــه) ارائــه دهــد .عــاوه بــر ایــن،
بایــد ســطح کــد پاییــن داشــته باشــد و آمــاده بــرای آینــده
بــر اســاس راهکارهــای ادغــام ســازمانی ،مدیریــت ،API
تجزیــه و تحلیــل پیشبینیگــر و یادگیــری ماشــین و
همچنیــن فراینــد کسـبوکار و مدیریــت ســود باشــد.

دو؛ باز و مستقل

بــرای جلوگیــری از قفــل شــدن فروشــندگان و تضمیــن
آینــده ،پلتفــرم بایــد مســتقل و بــه انــدازه کافــی بــاز
باشــد تــا بتــوان بــا آنچــه کــه امــروز در دســترس اســت
و آنچــه کــه احتمــاال فــردا بــه دســت میآیــد ،کار کــرد.

سه؛ آغاز سریع و پشتیبانی
از اینترنت اشیا

کس ـبوکارها بایــد بتواننــد در عــرض چنــد دقیقــه ثبــت
نــام و دســتگاههای خــود را متصــل کننــد .وجــود یــک
پنــل کنتــرل آســان بــرای تنظیــم و اســتفاده قوانیــن،
اتصــال بــه اپهــای کلیــدی و بهــره بــردن ســریع از مزایای
اینترنــت اشــیا ضــروری اســت .همچنین بایــد بتــوان در هر
زمــان یــک حســاب آزمایشــی رایــگان در کالود ایجــاد کرد.

چهار؛ معماری منظم و وجود
اینترنت اشیا در حاشیهها

کســبوکارهایی کــه قصــد دارنــد بیشــترین بهــره
را از راهکارهــای اینترنــت اشــیا ببرنــد ،بــه یــک
معمــاری توزیعشــده نیــاز دارنــد کــه بــه انــدازه کافــی
انعطافپذیــر باشــد و بتوانــد در زمــان نیــاز چرخــش و
دوران داشــته باشــد .بایــد ایــن امــکان وجــود داشــته
باشــد کــه در مراکــز داده و در دســتگاههای لبــهای
«ضخیــم» یــا «نــازک» اجــرا شــود و بایــد اطالعاتــی
را بــرای انجــام تحلیلهــای پیشــرفته و خودکارســازی
پاســخهای کلیــدی در لبههــا داشــته باشــد .راهــکار
اینترنــت اشــیا نیــز بایــد قــادر بــه مدیریــت و تغییــر
اپهــای لبــهای ،مدلهــا و تجزیــه و تحلیــل در زمــان
اجــرای فراینــد باشــند .بــه ایــن معنــی کــه قــادر بــه
ســاخت و تســت برنامههــا بــه صــورت مرکــزی هســتید
و ســپس آنهــا را بــا فشــار یــک دگمــه بــه جایــی کــه
بــه آنهــا نیــاز اســت ،منتقــل کنیــد.

دانشبنیان

شماره سیویکم اردیبهشتماه 1398

58

پنج؛ یک پلتفرم با امکان
بازبرند شدن برای اوایام
(تولیدکننده اصلی تجهیزات)

ممکــن اســت بخواهیــد از تمــام ظرفیتهــای
اینترنــت اشــیا بــرای بازاریابــی بــرای مشــتریان
خــود اســتفاده کنیــد و بــه ســرعت اپهایــی را بــرای
راهکارهــای از پیــش بســتهبندی شــده توســعه دهیــد.
پلتفرمــی کــه بهآســانی میتوانــد بــرای معمــاری
 multi-tenantیــا نمونههــای جداگانــه اختصاصــی
در محــل یــا در کالود گســترش یابــد ،بســیار پراهمیــت
بــه حســاب میآیــد.

شش؛ متدولوژی رایگان
و ابزار طراحی زمان

کسـبوکار نیــاز بــه ابزارهــای اثبــات شــده بــرای کمــک
بــه مدلســازی ،برنامهریــزی و مدیریــت داراییهــای
 ITو  OTدارد ،بــه عــاوه یــک مخــزن منابــع بــرای
پشــتیبانی از بســتههای کاری ،فرایندهــا و مســیرها.

هفت؛ فناوری پیشرو در بازار

بــرای حفــظ آرامــش ،کســبوکار بایــد بــه دنبــال
پلتفرمــی باشــد کــه نهتنهــا توســط تحلیلگــران برتــر
بلکــه توســط مجموعــه وســیعی از مشــتریان راضــی بــه
عنــوان یــک پیشــرو بــه رســمیت شــناخته میشــود.

هشت؛ همکاریهای استراتژیک

ارائهدهنــده پلتفــرم شــما بایــد یــک اکوسیســتم بــزرگ
از شــرکای اســتراتژیک در سراســر SIهــاVAR ،هــا و
تامینکننــدگان ســختافزار و فنــاوری در اختیــار داشــته
باشــد .ایــن شــرکا میتواننــد فواصــل گسســته را پــر کنند و
هرگونــه الزامــات خــاص و ویــژه مــورد نیــاز شــما را در مــورد
پلتفــرم ایجــاد و برطــرف ســازند .در بــازار امــروز ،بســیاری از
شــرکتها تقاضــا بــرای راهکارهــای اینترنــت اشــیا تجربــه
کردهانــد تــا بتواننــد قــدرت رقابــت خــود را حفــظ کننــد.
در واقــع ،اینترنــت اشــیا بهســرعت تبدیــل بــه یــک چیــز
خــوب یــا یــک جهــت مثبــت میشــود ،امــا بخــش حیاتــی
نــوآوری هــر ســازمان ،بررســی وضعیــت آینــده و ابزارهــای
در دســترس بــرای رشــد اســت .بــرای رســیدن بــه موفقیت،
کسـبوکار بایــد زمانــی را بــه بررســی گزینههــای خــود در
اینترنــت اشــیا اختصــاص دهــد و راهــی را بیابــد تــا تمامــی
جنبههــا در نظــر گرفتــه شــوند .در نهایــت ،پیــدا کــردن
یــک راه حــل آســان ،ســریع و مقیاسپذیــر ،مزایــای زیــادی
را بــرای کســبوکار بــه همــراه مــیآورد و بــه ســازمانها
کمــک میکنــد تــا در رقابــت باقــی بماننــد.
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این�نت اشیا در خانههای ش
ت
هو�ند

شبیه به فیلمهای علمی  -تخیلی
رویا اسپیدکار
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اگــر وضعیــت کنونــی را تجزیــه و تحلیــل کنیــم،
خواهیــم دیــد اینترنــت اشــیا رایجتریــن واژه بــرای
متخصصــان دنیــای کامپیوترهاســت .صدهــا و هــزاران
شــرکت بینالمللــی و چنــد ملیتــی از اســتارتآپها تــا
غولهــای جهــان فنــاوری بــر ایــن تکنولــوژی متمرکــز
شــدهاند تــا محصــوالت و خدمــات خــود را بهبــود
بخشــند .واضــح اســت کــه اینترنــت اشــیا در هــر جنبــه
از زندگــی مــا نفــوذ میکنــد.
اینترنــت اشــیا همچنیــن بــازه گســتردهای از مزایــا را
بــرای خانههــای مــا بــه همــراه دارد .امــروزه تعــداد
زیــادی لــوازم خانگــی مجهــز بــه اینترنــت اشــیا در
بــازار وجــود دارنــد و تقریبــا میتــوان کارکــرد
هــر دســتگاه هوشــمندی را در خانــه بــا کمــک
گوشــیهای هوشــمند تحــت کنتــرل داشــت .چقــدر
باحال!
در اینجــا نگاهــی داریــم بــه برخــی از مهمتریــن
جنبههــای اثرگــذاری اینترنــت اشــیا بــر وضعیــت درون
خانههــای هوشــمند.

امنیت باالتر و هوشمندتر

سیســتمهای اینترنــت اشــیا ایمنــی خانههــا را
هوشــمندتر و دقیقتــر ســاخته اســت .وقتــی در یــک
جلســه کاری شــرکت میکنیــم یــا بــرای تماشــای
بــازی تیــم مــورد عالقــه بــه اســتادیوم میرویــم ،ایــن
امــکان وجــود دارد تــا از آنچــه درون خانــه رخ میدهــد،
اطــاع داشــته باشــیم .چنیــن دســتگاههایی بهراحتــی
میتواننــد فعالیتهــای مشــکوک را شناســایی کننــد و
از راه دور بــه کاربــر اطــاع دهنــد.
ایــن سنســورهای هوشــمند معمــوال در دوربینهــای
نظــارت ،زنگهــای درب ،قفــل درب و پنجرههــا نصــب
میشــوند .شــما میتوانیــد بــا کمــک ایــن تجهیــزات
آنچــه را کــه در هــر لحظــه در داخــل خانــه شــما اتفــاق
میافتــد ،ببینیــد .چنیــن اپهایــی معمــوال بــه تلفــن
هوشــمند یــا تبلــت شــما متصــل میشــوند یــا از
طریــق پیــام کوتــاه ،ایمیــل یــا حتــی تمــاس تلفنــی بــه
صاحبخانــه اطالعرســانی میکننــد.

وسایل خانگی اتوماتیک

از خــواب بیــدار میشــوید و دســتگاه قهوهســاز شــروع
بــه دم کــردن نوشــیدنی مــورد عالقــه شــما میکنــد و
تلویزیــون روشــن شــده روی کانــال مــورد نظــر شــما
قــرار میگیــرد .بــه نظــر شــگفتانگیر میآیــد ،نــه؟
دیگــر نیــاز نیســت نگــران ایــن باشــید کــه آیــا اجــاق
گاز را خامــوش کردهایــد و یــا اتــو را از بــرق کشــیدهاید.
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تمــام لــوازم خانگــی بــه دســتگاههای هوشــمند شــما
متصــل میشــوند و اگــر اتفاقــی خــارج از روال عــادی
کارکــرد وســایل رخ دهــد ،بــه وســیله یــک پیــام یــا
تمــاس تلفنــی مطلــع خواهیــد شــد.
در حالــی کــه ایمنــی ممکــن اســت اولیــن مســئله
باشــد ،میتوانیــد از تجهیــزات کامــا اتوماتیــک بــرای
راحتــی بیشــتر هــم اســتفاده کنیــد؛ تصــور کنیــد
وســایل آشــپزخانه غــذا را بــدون نیــاز بــه حضــور
شــما آمــاده کننــد یــا مثــا یخچــال و فریــزر خــود
بــه خــود درجــه حــرارت را تنظیــم کننــد تــا اطمینــان
حاصــل شــود کــه همــه چیــز تــازه میمانــد ،ماشــین
لباسشــویی حجــم مــواد شــوینده و آب مــورد نیــاز را
بــرای شســتن لباسهــا تنظیــم و کیفیــت رنــگ و
ســاختار آنهــا را حفــظکنــد .میتــوان تمــام ایــن
کارهــای کوچــک ولــی وقتگیــر روزانــه را بــه دســت
تکنولــوژی خــودکار ســپرد و بــر مســائل مهمتــر
متمرکز شد.

بهرهوری انرژی

دســتگاههای اینترنــت اشــیا میتواننــد بــه افــراد کمــک
کننــد تــا بــه گونـهای موثــر مصــرف انــرژی را مدیریــت
کننــد .بــه عنــوان مثــال میتــوان از ترموســتات
قابــل برنامهریــزی بــرای تنظیــم درجــه حــرارت اتــاق
اســتفاده کنیــد.
ترموســتات هوشــمند حتــی میتوانــد درجــه حــرارت
مناســب را بــر اســاس شــرایط و ســاختار محیــط
و برنامهریزیهــای قبلــی یــاد بگیــرد و بهتریــن
تنظیمــات را پیشــنهاد دهــد .عــاوه بــر ایــن ،بســیاری
لــوازم دیگــر ماننــد چراغهــای هوشــمند و سیســتم
مدیریــت آب هوشــمند نیــز بــرای کاهــش مصــرف
انــرژی وجــود دارنــد.

نتیجهگیری

تکنولــوژی کــه امــروز از داشــتنش لــذت میبریــم ،در
گذشــته فقــط در فیلمهــای ژانــر علمــی تخیلــی دیــده
میشــدند .رشــد ســریع فنــاوری و دقیقتــر و بهتــر
شــدن زندگــی شــگفتانگیز اســت .بــا ایــن حــال،
کارشناســان معتقدنــد کــه اینترنــت اشــیا در دوران
کودکــی خــود بــه ســر میبــرد و در چنــد ســال آینــده،
تکنولــوژی اینترنــت اشــیا ،فناوریهــای مهمــی را نیــرو
میبخشــد کــه حتــی فراتــر از تصــورات مــا ظاهــر
خواهنــد شــد .پــس بایــد صبــور بــود و دیــد کــه
اینترنــت اشــیا چنــد ســال آینــده از چــه چیزهایــی
پردهبــرداری خواهــد کــرد.
دانشبنیان
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ت
این�نت اشیا و تکنولوژیای که حمبوب خواهد بود

ورود دوقلوهای دیجیتالی به عرصه بازاریابی
بابک جمالی
هنگامــی کــه بــه اطالعــات مصرفکننــدگان دقــت
میکنیــم ،بــه طــور عمــده بــر توجــه آنهــا بــه
شناســایی یــک نیــاز متمرکــز اســت .بــه عنــوان مثــال،
یــک شــرکت الستیکســازی ممکــن اســت بدانــد بــه
دنبــال یــک تایــر نــو هســتید ،زیــرا شــما الســتیکهای
توجو کردهایــد .بــا یــک
جدیــد را در اینترنــت جســ 
دوقلــو دیجیتالــی ممکــن اســت پیشبینــی شــود
چــه زمانــی الســتیکهای اتومبیــل شــما فرســوده
میشــوند و ســازنده پیشــنهادی بــرای خریــد بــه شــما
کــه مشــتری بالقــوه هســتید ،ارســال کنــد ،حتــی قبــل
از اینکــه بدانیــد بــه تایرهــای جدیــدی احتیــاج داریــد.
ایــن درجــهای از آگاهــی بــه حســاب میآیــد کــه در
حــال حاضــر بــه آن توجــه نمیشــود ».مشــتریان بــه
محتوایــی نیــاز دارنــد کــه بــا آنچــه میخواهنــد مرتبــط
باشــد .اگرچــه اســتفاده از دوقلــوی دیجیتالــی در اول راه
خــود اســت امــا برخــی شــرکتها کارشــان را از همیــن
االن آغــاز کردهانــد .دانیــل نیومــن ،آنالیســت ارشــد
موسســه تحقیقــات فیوچــرم و مدیرعامــل گــروه رســانهای
برادســوت ،میگویــد« :مــا بــا کمــک ایــن تکنولــوژی در
مــورد شــرکتها تحقیقاتــی را انجــام دادیــم .یــک نمونــه
دوچرخهســاز  Trekاســت کــه از دوقلوهــای دیجیتالــی
بــرای بررســی و آزمایــش مدلهــای جدیــدش اســتفاده
میکنــد .ایــن کاهــش چرخــه فــروش ،بهبــود کنتــرل
کیفیــت و افزایــش ســود در زمــان اســت .همــه چیــز
از آزمایــش محصــول تــا سفارشیســازی میتوانــد از
دوقلوهــای دیجیتالــی بهرهمنــد شــود ».از آنجــا کــه
ســاختن مدلهــای واقعــی و فیزیکــی در طــول زمــان
پیچیــده اســت ،احتمــال دارد دوقلوهــای دیجیتالــی در
ابتــدا بیشــتر بــرای کاالهــای باارزشتــر ماننــد اتومبیلهــا
بــه کار رود .امــا ایــن میتوانــد تغییــر کنــد زیــرا کار بــا
حجــم بــاالی دادههــا بهمــرور ارزانتــر میشــود.
دکتــر بارگیــو اعتقــاد دارد ،کاالهایــی متــداول ماننــد کفش
هــم بــهزودی صاحــب دوقلوهــای دیجتالــی میشــوند
کــه بــه کمــک اینترنــت اشــیا دادههــای لحظ ـهای تولیــد
میکننــد .او میگویــد« :اگــر کاربردهــا بــر اســاس آن
دســته از چیزهایــی باشــد کــه در آن مشــکلی را بــرای
مصرفکننــدگان حــل میکننــد یــا ســبب آســانتر
شــدن زندگــی میشــوند ماننــد ســفارش مجــدد یــک
کاالی مصرفــی ،مــن فکــر میکنــم کــه ایــن تکنولــوژی
بســیار محبوبــی خواهــد بــود».

تصــور کنیــد یــک نســخه دیجیتالــی از شــما وجــود دارد
کــه میتوانیــد از آن اســتفاده کنیــد و ببینیــد کــه در
طــول گــذران عمــر و ســالهای زندگــی چگونــه تغییــر
مییابیــد یــا یــک کلــون مبتنــی بــر داده کــه میتوانــد
بگویــد بــدن شــما چگونــه بــه ورزش ،رژیــم غذایــی،
اســترس یــا دارو واکنــش نشــان میدهــد.
در حالــی کــه چنیــن دوقلوهــای مجــازی هنــوز بــرای
انســان در دســترس قــرار ندارنــد ،در حــال حاضــر در
صنایــع ســنگین مثــل خودروســازی ،نفــت و معــدن رایــج
هســتند و ب ـهزودی میتوانیــد در یــک کمپیــن بازاریابــی
آنهــا را در نزدیکــی خــود بیابیــد .کارشناســان معتقدنــد
کــه دوقلوهــای دیجیتالــی کــه بــرای مدلســازی منابــع
مختلــف از ســاختمانها گرفتــه تــا موتورهــای جــت
بــه کار میرونــد ،ممکــن اســت بــهزودی وارد بخــش
بازاریابــی هــم بشــوند .دکتــر راجــش بارگیــو ،اســتادیار
بازاریابــی در کالــج ســلطنتی دانشــکده اقتصــاد لنــدن
میگویــد« :ممکــن اســت هنــوز بیشــتر مــردم بــه ایــن
امــر آگاه نباشــند امــا پتانســیل باالیــی در دوقلوهــای
دیجیتالــی وجــود دارد .دوقلوهــای دیجیتــال میتواننــد بــا
نشــان دادن مــواردی کــه ممکــن اســت بــرای محصــوالت
در طــول زمــان رخ دهــد ،بــا توجــه بــه مجموعــهای از
الگوهــای مصــرف ،بــه بازاریابــان کمــک کنــد .این مســیری
اســت کــه از مدلهــا در ســایر بخشهــا بهرهبــرداری
میشــود ».مــدل بیــت و بایــت یــک محصــول پیچیــده
ماننــد توربیــن بــادی میتوانــد بــرای پیشبینــی زمــان
احتمالــی اختــال کارکــرد قطعــات یــا اثــرات ممکــن
ارتقــای آنهــا بــه کار رود .تاکنــون ایــن نــوع مدلهــا تــا
حــد زیــادی بــرای فهمیــدن ایــن بــه کار رفتهانــد کــه چــه
کاری میتــوان بــرای عمــر طوالنیتــر و بهبــود کارایــی
محصــول انجــام داد .بــه عنــوان مثــال دانســتن زمانــی کــه
یــک قطعــه ممکــن اســت از بیــن بــرود ،میتوانــد بــه
مالــک کمــک کنــد تــا در زمــان مناســب و قبــل از توقــف
عملیــات ،قطعــات یدکــی مناســب را تهیــه کنــد.
زمانــی کــه پــای فــروش محصــوالت بــه مــردم در کوچــه و
بــازار بــه میــان میآیــد ،در دســترس بــودن دانــش باالتــر
از چگونگــی رفتــار یــک محصــول در طــول عمــر خــود
میتوانــد بــه مارکهــای تجــاری ارزش افــزوده ببخشــد؛
ماننــد برنامههــای خدمــات ویــژه یــا ارتقــا و ایــن بــه
تغییــر بزرگــی در شــیوههای تبلیغاتــی میانجامــد.
دکتــر برگیــو توضیــح میدهــد« :در حــال حاضــر
دانشبنیان
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چرا ب�ید به استارتآپهای نز�نه ت
بیش� توجه کرد؟

زن بودن در دنیای مردان
مستانه تابش

با یک جنین بیست هفته توی شکم  -آن هم بچه دوم -
هیدی هولمز حتی فکرش را هم نمیکرد که کوچکترین
شانسی برای گرفتن جایزه  75هزار دالری برنامه شتابدهنده
داشته باشد و بتواند استارتآپ آنالینش  Mentorloopرا
تقویت کند.
هولمز و شریکش ،لوسی لوید ،برای کسب دو امتیاز از
مجموع امتیازهای مورد نیاز واجد شرایط نبودند؛ بر اساس
قوانین شتابدهنده حداقل یکی از موسسان استارتآپ باید
دارای تخصص فنی باشد .همچنین آنها باید خودشان را
آماده میکردند تا برای شرکت در برنامه سه ماهه از ملبورن
به سیدنی منتقل شوند ،در حالیکه با بچهای که هولمز توی
راه داشت ،این مسئله تقریبا غیرممکن بود.
چیزهایی از این دست موانع غیرقابل انکاری است که بر سر
راه استارتآپهای زنانه وجود دارد .به نظر میرسد که خیلی
از دستورالعملها در مورد سرمایهگذاری یا فعالیت در حوزه
استارتآپ توسط مردان نوشته میشود که شکل خاصی فکر
میکنند .این در حالی است که فقط در استرالیا از هر چهار
استارتآپ ،یک استارتآپ متعلق به زنان است و توسط
خانمها مدیریت میشود و بنیانگذار  10تا  18درصد از
استارتآپهای حمایت شده توسط سرمایهگذاران مشترک،
زنان هستند.
خوشبختانه این شتابدهنده در تالش است تا بتواند تنوع
جنسیتی را در مجموعههای خود شروع کند و آماده بود تا
این دو قانون کلی را برای هولمز و لوید کنار بگذارد.
لوید که پیش از این در زمینه مدیریت پروژههای دیجیتال
سوابقی دارد ،در حال اتمام دوره سه ماههاش در سیدنی
است و هولمز هم خودش را آماده میکند تا بعد از تولد
دخترش و  12هفته کار در منزل ،دوباره به شرکت برگردد.
او با خنده میگوید« :وقتی پای استارتآپ در میان باشد،
لزوما خبری از سیاستهای مربوط به مرخصی زایمان نیست.
 Mentorloopیک پرتال آنالین است که هدفش تغییر
دادن برنامههای منتورینگ کسبوکارهای بزرگ است».
شکاف جنسیتی در زمینه سرمایهگذاری در حوزه
استارتآپها بسیار بزرگ است و هر روز اوضاع بدتر میشود.
در حالی که شرکتهای بیشتری توسط سرمایهگذاران زن
به راه میافتند ،پژوهشها در امریکا نشان داده است که این
شرکتها به طور میانگین سرمایه کمتری به دست میآورند.
بر اساس آمار منتشر شده توسط پایگاه اطالعات PitchBook
در سال گذشته میالدی ،شرکتهایی که موسسشان یک
خانم بوده ،به طور میانگین  4/5میلیون دالر امریکا سرمایه
جذب کردند .این در حالی است که این رقم در سالهای
 2015و  2014به ترتیب  6/1و  5/1میلیون دالر بوده است.
شتابدهندههایی مانند  Startmateکه به لوید و هولمز
کمک کرد تا کسبوکارشان را گسترش دهند ،در حال حاضر
در تالشند تا این موانع را برای ورود زنان از سر راه بردارند.
تحقیقات آنها نشان داده که در حالی که فقط  9درصد از
شرکتهای مورد حمایت توسط زنان اداره میشوند اما 20
درصد ارزش آنها را به خود اختصاص دادهاندStartmate .
دانشبنیان

طی یک سال از  15شرکت حمایت کرده که هدفش این
است که حداقل نیمی از این شرکتها دستکم یک موسس
زن داشته باشند .آنها برای اینکه بتوانند زنان بیشتری را
وارد این برنامه کنند ،در سال گذشته وبسایت رسمیشان
را دوباره طراحی کردند تا کمتر حال و هوای «مردانه»
داشته باشد .همچنین زنان بیشتری را به عنوان منتور اضافه
کردند و در نهایت در ژانویه امسال توانستهاند به هدفشان
که اختصاص  50درصد از سرمایه به شرکتهای زنانه بود،
دست پیدا کنند.
یکی از سرمایهگذاریهای  Blackbirdدر شرکت فناوری
فضایی است که به وسیله یک خانم فیزیکدان فضایی راه
انداخته شده است و در زمینه شبکههای ماهوارهای مدار
پایین فعالیت میکند« :من فکر میکنم هیچکدام از ما نباید
توی این دام بیفتیم که خانمها فقط کسبوکارهایی را شروع
میکنند که مردان شروع نمیکنند .این یک جور تعصب
ناخودآگاه است».
به همان اندازه ،تنوع جنسیتی بیشتر بدان معنی است که
سرمایه در اختیار شرکتهایی قرار میگیرد که پیش از این
به حساب نمیآمدند ،مانند شرکت  Flaunterکه یک سایت
تبلیغاتی در زمینه صنعت مد است و توسط یک مددکار
سابق اداره میشود .او میگوید« :ما نمیخواهیم شرکتها
فقط جنسیتی باشند .مشکل ،مشکل است و باید حل شود
و این تنها چیزی است که ما واقعا به آن اهمیت میدهیم».
سندی پالنکت یک کارآفرین نوآور است که در سیلیکون ولی
به عنوان ونچرکپتال و مدیر اجرایی کار کرده و معتقد است
که وقتی زمان رقابت کردن برای سرمایهگذاری یا جذب
سرمایهگذار میرسد ،زنان کارآفرین باید با بیشترین قدرتی
که دارند مبارزه کنند .او میگوید« :همه مردها هم کارآفرین
نیستند ...از هر  100مرد ،فقط یک نفر میتواند کسبوکارش
را بزرگ کند».
به گفته پالنکت خانمها اغلب میخواهند همه چیز قبل از
اینکه دنبال سرمایهگذار بگردند ،عالی باشد و سعی میکنند
همه کارها را خودشان انجام دهند ،در حالی که این همان
چیزی نیست که ونچرکپتالها واقعا دنبالش هستند.
او میگوید« :اگر میخواهید در محیط کامال مردانه صنعت
سرمایهگذاری ،پولی به دست بیاورید ،آن وقت باید آنها
را با چنان واقعیت بزرگی مواجه کنید که واقعا شما را از
دیگران متفاوت میکند .در غیر این صورت سرمایهگذارها
فکر میکنند که باقی چیزها را خودشان میتوانند در طول
زمان کنار هم قرار دهند».
پالنکت میگوید« :خانمها معموال در مقایسه با مردان،
درخواست مبلغ کمتری برای سرمایهگذاری دارند و اغلب
از طرف ونچرکپتالها با این سوال مواجه میشوند که آیا
مبلغ خیلی کم نیست .اگر پولی که میخواهید بگیرید،
خیلی کم و فروتنانه باشد ،آنها فکر میکنند که شما متوجه
چالشهای پیش روی کسبوکارتان نیستید و آن وقت از
شما حمایت نخواهند کرد».
منبع :گاردین
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ین
بالکچ�
خ� از دنیای
چند ب

جهاندرتصرف رمزها

عماد عزتی

به نظر میرسد دولتها و شرکتها کمکم دارند به پدیده
ناشناختهای که نسبت به آن جبههگیری داشتند ،آشتی
میکنند و اعتماد را سرلوحه کار خود قرار میدهند .بالکچین،
این تکنولوژی نوظهور جنجالی ،توانسته تا حد قابل قبولی
قابلیتهای خود را به نمایش بگذارد و در این میان دنیای
سیاست و سرمایه دیگر نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد.
به نظر میرسد تا چند سال آینده دنیا در دستان بالکچین
باشد و چیزی که امروز از آن به عنوان انقالب صنعتی چهارم
یاد میکنیم ،به طور کامل محقق شود .هر چند هنوز بالکچین
الزم است مسیر سخت و صعبی را طی کند .آنچه در پی
میآید ،چند خبر از دنیای بالکچین و اتفاقاتی است که
میتواند در عرصه سیاست و اقتصاد سببساز تحول شود.
دانشبنیان
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وسترن یونیون وارد دنیای
بالکچینی فیلیپین شد

مربوط به استفاده از واژه ارز دیجیتال یا  cryptoاست و قرار است
در آینده از کلمه «قرارداد هوشمند» استفاده شود و بر همین اساس
احتماال بر آنها مالیات هم وضع میشود.
کارشناسان در این زمینه معتقدند این نوع واکنش روسیه با توجه به
استفادههایی که خود این کشور از ارزهای دیجیتالی داشته دوگانه بوده
و به معنی پنهانکاری بیشتری است .به این صورت که دولت روسیه
اعالم کرده این نوع ارزها را به رسمیت نمیشناسد اما در عمل مجلس
به دنبال وضع قوانین تازه برای ارزهای دیجیتالی رفته است.
در این زمینه سال گذشته میالدی والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور
روسیه ،درباره برخورد دولتش با ارزهای دیجیتالی گفته بود« :به طور
کلی استفاده از ارزهای دیجیتالی یا رمزنگاری شده به عنوان راهکار یا
راهحل اقتصادی شناخته نمیشود و بانک مرکزی فدراسیون روسیه
نیز آن را به عنوان یک پشتوانه یا ذخیره استراتژیک نمیشناسند .این
ارزها از هیچ تولید میشوند».
به طور کلی بررسی روند توسعه استفاده از ارزهای دیجیتالی در روسیه
نشان میدهد این ارزها راهکار بسیار مناسبی برای این کشور جهت دور
زدن تحریمهای امریکا علیه اقتصاد این کشور هستند و روند استفاده
از ارزهای دیجیتالی در این کشور با همین رویکرد روند صعودی قابل
توجهی داشته است.
الویرا نابیولینا ،یک کارشناس اقتصادی ،در این زمینه میگوید:
«کارآمدی ارزهای دیجیتالی در مبادالت اقتصادی حال حاضر دنیا
انکارناپذیر است ولی بانک مرکزی روسیه این نوع ارزها را به رسمیت
نشناخته است؛ اما از امتیازات استفاده از این نوع ارز هم غافل نخواهد
بود».
موضع متناقض رئیسجمهور روسیه و همچنین واقعیت اقتصاد روسیه
در محافل اقتصادی به دو تعبیر جداگانه ختم خواهد شد که یکی
مربوط به مشکالت داخلی میان رهبران اقتصادی روسیه بوده و دیگری
مربوطه به فعالیتهای ضد تحریمی امریکا خواهد بود.
در بخش دوم که احتماال بیشتر از دیگری قوت داشته و به کار گرفته
میشود ،میتوان گفت روحیهای بسیار قوی میان روسها دیده میشود
برای اینکه بتوانند نظام اقتصادی حاکم بر جهان یعنی دالر را به نوعی
با چالش روبهرو کنند و برای جلوگیری از اثرگذاری تحریمها روند
استفاده از اینگونه ارزها را بسیار قویتر از گذشته به کار گیرند.
به گفته برخی از تحلیلگران بازار روسیه ،این کشور با توسعه استفاده از
ارزهای دیجیتالی و رمزگذاری شده در تالش است سیستم سوئیفت را
دور بزند و به طور پنهانی اقدام به گسترش روابط تجاری خود با سایرین
باشد و نیازهایش را تامین کند.

بر اساس آخرین گزارشها از وسترن یونیون ،این شرکت برای ورود
به دنیای رمزگذاری شده بالکچین با یک شرکت ارائهدهنده خدمات
فیلیپینی مشارکت خواهد کرد.
این مشارکت برای ارائه یک کیف پول الکترونیکی است و کاربران
میتوانند با استفاده از خدمات این کیف پول نسبت به مبادالت
بالکچینی خود اقدام کنند.
شرکت فیلیپنی  Coins.Phدر واقع یک شرکت ارائهدهنده
سرویسهای مالی مبتنی بر بالکچین است که بیشتر کاربران این
شرکت افرادی هستند که هیچ حساب بانکی رسمی ندارند و بیشتر در
مبادالت بالکچینی فعالیت میکنند .این شرکت در برخی از خدمات
خود سرویسهای تلفن همراه را گنجانده است.
این شرکت فیلیپینی اعالم کرده است با توجه به انعقاد قرارداد مشارکت
بیش از پنج میلیون مشترک میتوانند انواع پولهای بینالمللی و ملی
خود را با استفاده از کیفپولهای  Coin.Phاز یونیون وسترن دریافت
و مبادالت مالی خود را مدیریت کنند.
رون هوز ،یکی از مدیران ارشد و بنیانگذاران این شرکت فیلیپینی،
معتقد است رقابت برای استفاده از بالکچینها در دنیای فعلی رو به
گسترش است و هر شرکتی که بتواند خدمات کاملتری برای مخاطبان
خود ارائه کند ،قطعا سهم بیشتری از مبادالت آینده به خود اختصاص
خواهد داد.
هوز در ادامه میافزاید« :هماکنون در جنوب شرق آسیا روند استفاده
از این نوع خدمات رو به گسترش است و برآورد میشود در یک دهه
آینده مشتریان این نوع خدمات دو برابر حال حاضر باشند .بنابراین
مشارکت با یک شرکت معتبر بینالمللی برای ارائهدهندگان چنین
خدماتی در جنوب غرب آسیا میتواند امتیاز باالیی باشد و گردش
مالی باالتری ایجاد کند».
وی درباره پلتفرم ایجاد شده میگوید« :این پلتفرم  Coin.phنام دارد و
کاربران میتوانند از آن جهت انجام امور مالی خود در دنیای بالکچینی
استفاده بهینه کنند .بسیاری از اتباع جنوب شرق آسیا در کشورهای
دیگر کار میکنند و به طور منظم درآمدهایشان را برای خانواده ارسال
میکنند .بنابراین هر ماه هزینه باالیی برای این فرایند مالی میپردازند.
از این رو ارائه چنین خدماتی میتواند برای این گروه بسیار جذاب
باشد».
وی تاکید میکند« :خوشنامی وسترن یونیون امتیازی است که باعث
ف پول الکترونیکی ما اعتماد بیشتری
خواهد شد کاربران به خدمات و کی 
داشته باشند و سهم باالتری از بازار به دست آوریم .این درحالی است
که نباید فراموش کنیم افزایش تقاضا برای استفاده از چنین خدماتی در
سایر نقاط جهان نیز میتواند کمک شایانی برایمان باشد».

«جیپی مورگان» پیشتاز
استخدامبالکچینی

شرکت جیپی مورگان سال گذشته تعداد قابل توجهی از کارشناسان
بالکچین را استخدام کرده است.
وقتی صحبت از فناوریهای بالکچینی به میان میآید ،معموال تصور
همگان بر این است که فعاالن عرصه دیجیتال در این زمینه صدر
فهرستها قرار دارند ،در حالی که اینگونه نیست و سال گذشته جیپی
مورگان بیشترین استخدام را در این بخش داشته است.
شرکتهای KPMG، EY، Accenture، Cisco، Microsoft،
 Conduentو  ConsenSysپس از جیپی مورگان قرار گرفته و
بیشترین تعداد کارشناسان و تحلیلگران ارزهای رمزگذاری شده را
استخدام کردهاند و جای تعجب است که شرکت  ConsenSysبه
عنوان معروفترین شرکت فعال در عرصه بالکچین آخرین نام منتشر
شده در فهرست باالست.

روسیه به دنبال وضع قانون
جدید برای ارزهای دیجیتالی

اخبار منتشر شده از واکنش روسیه به توسعه و افزایش تقاضا برای
استفاده از ارزهای دیجیتالی حکایت از آن دارد که مجلس این کشور به
دنبال وضع قوانین جدید برای استفاده و بهکارگیری ارزهای دیجیتال
بهخصوص  cryptoاست.
بر اساس الیحه پیشنهادی که در دوما مورد بررسی قرار گرفته ،قرار
است مقررات تازهای درباره بهکارگیری این نوع ارز در روسیه وضع و به
کار گرفته شود و از آنها در قالب اوراق بهادار یاد خواهد شد.
برخی شنیدهها حکایت از این دارد که یکی از تغییرات ایجاد شده
دانشبنیان
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آخرین آماری که از کاربران و رشد فعالیت در عرصه ارزهای رمزگذاری
شده منتشر شده ،بیانگر این نکته است که سال  2016میالدی توسعه
فعالیتهای بالکچینی بهخصوص در عرصه ارزهای دیجیتال چهار
هزار برابر شده است ،این در حالی است که سال ماقبل از این برآورد
بالکچین تنها رشد  500درصدی را تجربه کرده بود.
نکته قابل توجه درباره رونق و توسعه فعالیت در این عرصه مربوط به
متخصصان و تحلیلگران مرتبط با این بخش از دنیای مجازی است و به
قول برخی کارشناسان تا پنج سال آینده کمبود متخصص و تحلیلگر
مشکالتی برای فعاالن و سرمایهگذاران ایجاد میکند.
 Accentureکه یک شرکت مشاورهای معتبر بینالمللی است ،در
این زمینه میگوید« :بسیاری از شرکتهای تجاری و چند ملیتی
که عالقهمند هستند از سیستمهای ارزهای دیجیتالی استفاده کنند،
اکنون با چالش کمبود متخصص و تحلیلگر ارشد روبهرو هستند .به
عنوان مثال شرکت زیراکس که سال  2016در تالش بود برای سال
 2017استفاده از ارزهای دیجیتالی را تجربه کند ،مشکالتی برای
استخدام تحلیلگر این بخش از فضای مجازی داشت».
کارشناسان و تهیهکنندگان گزارش شرکت یاد شده تایید میکند
بسیاری از شرکتهای خوشنام قدیمی امروز برای حفظ سهم بازار خود
در تالش هستند استفاده از بالکچینها را با کسبوکارشان ایجاد کرده
و از امتیازات آن به نفع توسعه کسبوکارشان استفاده کنند.
همانطورکه قبال اشاره شد ،استفاده از بالکچینها در سراسر جهان
رو به رشد است و بسیاری از شرکتهای معتبر بینالمللی اکنون به
دنبال ایجاد ارتباط با این نوع از ارزهای دیجیتالی رفتهاند که تاکیدی
بر نیازهای تخصصی این شرکتها در آینده نهچندان دور درباره
بالکچینهاست .در همین حال با در نظر گرفتن تمرکز بسیاری از
شرکتهای بزرگ و مطرح بینالمللی در کالیفرنیا جای تردید نیست
که بهزودی بیشترین تقاضای نیروی کار در این منطقه خواهد بود و
میتوان گفت کالیفرنیا بهشت بالکچینیهاست.
برخی از تحلیلگران بازار در ایاالت متحده تاکید دارند روند تقاضا برای
استفاده از ارزهای دیجیتال باعث شده تا بسیاری از ایاالت امریکا برای
استفاده از مزیت این نوع از ارزها مشغول چانهزنی با دولت فدرال باشند
تا بتوانند با به رسمیت شناختن این نوع از ارزها فرصتی برای استفاده
بیشتر از آنها داشته باشند .از این رو در آینده نزدیک ایالتهایی مثل
تگزاس ،ایلینوی و ...نیز برای جذب نیروی متخصص گام برمیدارند.

گذشته باعث شد نوسانهای مثبتی در نرخ هر واحد از این ارز
رمگذاری شده ایجاد شود و روند صعودی به خود بگیرد .حال اگر از این
اظهار نظر جنجالی مکآفی بگذریم ،بد نیست بررسی کنیم واقعا چنین
احتمالی وجود دارد؟
با توجه به روند ثبت شده از ارزش بیتکوین طی سال گذشته میالدی
که تقریبا  80درصد از ارزش خود را به عنوان یک ارز رمزگذاری شده
از دست داده بود ،شاید به نظر خندهدار باشد که بگوییم این واحد ارز
دیجیتال به یک میلیون دالر خواهد رسید.
شاید بد نیست به روند صعودی قیمت هر یک واحد بیتکوین در سال
 2017میالدی نیمنگاهی داشته باشیم که از ابتدای سال که قیمت
هر واحد کمتر از هزار دالر بود ،یکباره به رقمی باالتر از  20هزار دالر
رسید و ثابت کرد برخی از محاسبات ریاضی درباره این ارز دیجیتال
صادق نخواهد بود.
این روند در واقع مبنایی بود برای مکآفی که در آن دوره پیشبینی
کند هر واحد بیتکوین به رقمی باالتر از پنج هزار هزار دالر خواهد
رسید .به این دلیل که ریاضی احمق است و بعضا میتواند اتفاقاتی غیر
قابل تصور را دامن بزند.
بر همین اساس با در نظر گرفتن پیشبینی جنجالی مکآفی بد نیست
توجه داشته باشیم که امروز ارزش هر واحد از ارز دیجیتالی بیتکوین
تقریبا  5200دالر است و اگر بخواهیم باور کنیم که قرار است تا کمتر
از یک سال آینده این ارز را یک میلیون دالر محاسبه کنیم ،الزم است
هر بیتکوین رشدی معادل  20هزار درصد داشته باشد که باز هم غیر
قابل تصور است.
ونسه کاسارز ،مدیرعامل شرکت  Xapoو مدیر اجرایی  PayPalدر
این زمینه میگوید« :شواهدی وجود دارد که پیشبینی مکآفی به
واقعیت بپیوندد اما نه در تاریخی که وی پیشبینی کرده است .بر اساس
برآوردهایی که انجام شده ،این اتفاق ممکن است طی هفت تا ده سال
آینده محقق شود».
کاسارز تاکید میکند« :البته این پیشبینی هم تا حدود  50درصد
قابلیت تحقق خواهد داشت و نمیتوان همه موارد را به صورت قطعی
پیشبینی کرد .به این دلیل که موانع بسیار زیادی در راه استفاده از
چنین ارزهایی وجود دارد که میتواند معادالت را تغییر دهد».
وی معتقد است به دلیل فقدان خدمات مالی کارآمد و مقرون به صرفه
در برخی از مناطق دهکده جهانی احتماال در آینده نزدیک تقاضا
برای استفاده از بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتالی باال خواهد رفت
که همین روند اثرگذاری قابل توجهی در آینده قیمتی بیتکوین و
اینگونه ارزها خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت  Xapoمیگوید« :در شرایط فعلی میتوان قیمت
بیتکوین را با تعداد دارندگان این ارز دیجیتالی تعدیل کرد که همان
هفت هزار دالر خواهد بود .حاال اگر بخواهیم پیشبینی مکآفی را
بررسی کنیم ،باید میزان ارز موجود را ثابت نگه داشته ولی تعداد
کاربران را چیزی حدود سه میلیارد نفر در نظر بگیریم».
وی تاکید کرد« :البته هنوز راه زیادی وجود دارد تا به این مبادله دست
یابیم چون فعال تنها حدود هفت میلیون نفر کاربر فعال برای این ارز
دیجیتالی وجود دارد ،اما نباید فراموش کنیم که قبال اشاره شد فقدان
خدمات مناسب بانکی و برخی مشکالت میتواند یکباره تعداد کاربران
را رشدی تصاعدی بخشد».
کاسارز در پایان میگوید« :رشد قیمت بیتکوین در آینده قطعی است
اما باید این را در نظر داشت که اگرچه نشانههایی از افزایش تقاضا
و صعودی شدن تعداد کاربران وجود دارد ولی آنطور که مکآفی
پیشبینی کرده تا سال آینده احتماال رقم پیشبینی شده غیرممکن
است ،مگر اینکه معجزهای رخ دهد».

آینده رمزارزها چه خواهد شد؟

گمانهزنیهای خوشبینانهای درباره یک میلیون دالری شدن بیتکوین
وجود دارد .جان مکآفی چندی پیش با جسارتی غیر قابل تصور اعالم
کرد« :به دلیل محاسبات غیرعادی ریاضی ارزش هر واحد از بیتکوین
تا سال آینده به یک میلیون دالر میرسد».
این کارشناس امنیت سایبری ابتدای سال 2017میالدی نیز اعالم
کرده بود تا سال  2020میالدی ارزش هر واحد ارز رمزگذاری شده
بیتکوین به رقمی معادل  500هزار دالر خواهد رسید و در صورتی
که چنین اتفاقی نیفتد کاری خواهد کرد که هیچکس انتظار آن را
نداشته باشد.
این اظهار نظرهای جنجالی مکآفی در حالی مطرح شدهاند که ظاهرا
بازار هیچ نشانهای برای رسیدن به این ارزش بیتکوین نداشته و
بهنوعی باعث شده تا وی برای مطرح کردن چنین سخنانی تفسیر
دقیقی نداشته باشد .از سوی دیگر چندی پیش مکآفی در یک پیام
توییتری اعالم کرد از نظر ریاضی هیچ دلیلی نیست که تا پایان سال
 2020بیتکوین به رقمی معادل یک میلیون دالر نرسیده باشد.
اظهار نظر دوباره مکآفی درباره آینده قیمت بیتکوین طی ماههای
دانشبنیان
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ت
ت
بالکچ� قرار خواهد گرفت
ی ن 
صنع� که �ت ت� یث�
پنج

دوران بلوغ فناوری
شیدا رمزی

اواخر دهه  90میالدی همهگیر شدن استفاده از رایانه و ورود صفر و یکهای دیجیتالی در دنیای مجازی باعث شد تا
اگرچه سرعت ورود به اینترنت بسیار کند باشد اما پنجرهای امیدوارکننده مقابل فعاالن عرصه دیجیتال قرار گیرد.
در این زمینه اگر بخواهیم روند رو به رشد ورود فناوریهای نوین به زندگی روزمره و کسبوکار را بررسی
کنیم ،دور از واقعیت نیست اگر بگوییم فناوریهای نوین همانند کودکی نوپا کمکم به دوران بلوغ نزدیک
شده و میتواند اکنون اثرگذاری هدفمند و دقیقی در زندگی تکتک ساکنان این کره خاکی داشته باشد.
بالکچین چه زمانی سپری میشود؟ این فناوریها

اما بهراستی دوران بلوغ فناوریهای دیجیتالی بهخصوص
مدیریت کسبوکارها و فعالیتروزانه ما را در دوران بزرگسالی خود به عهده خواهند گرفت؟ برای یافتن پاسخ
ی نوین بالکچینی قرار میگیرند ،مورد بررسی قرار دهیم.
بیایید پنج صنعتی را که بهزودی تحت تاثیر فناور 

یک؛ بازی

دو؛ موسیقی

تقریبا پرونده ارزهای دیجیتالی مبتنی بر بالکچینها یک دهه
پیش مطرح شد و رفتهرفته این پولهای مجازی جای خود را در
بخشهای مختلف صنعتی و مبادالتی باز کردند.
به طور کلی پرونده ارزهای دیجیتالی هنگامی جدی شد که
جنگ میان طال و دالر آغاز شد ،چون در این دوره طال دست
از حمایت دالر برداشت و دیگر طال پشتوانهای برای دالرهای
کاغذی نبود .این در حالی است که اصوال پولهای فیزیکی یا
حقیقی امروز در برخی صنایع مثل صنعت بازی بهخصوص از
نوع آنالین جایگاهی ندارند و هرچه هست ،بر مبنای ارزهای
دیجیتالی شکل گرفته است .این اتفاق باعث شده تا گیمرهای
فعال در این عرصه برای ورود به دنیای پررونق بازیهای آنالین
همواره به دنبال دستیابی به منابع تازهای از ارزهای دیجیتالی
برای انواع مبادالت خود با رقبا و همگروهیهای خود باشند
و انجمنهایی را در این زمینه تشکیل دهند .به عنوان مثال
هماکنون فناوری بالکچین به گیمرها این امکان را داده تا
بتوانند مالکیت مراحل مختلفی از یک بازی را با استفاده از
فناوری قراردادهای هوشمند به دیگران بفروشند و از همین
امکان کسب درآمد کنند.
این در حالی است که طراحان و تولیدکنندگان بازیهای
مختلف آنالین یا حتی آفالینها نیز برای خرید و فروش
بالکچین به

محصوالتشان در میان صفر و یکهای مجازی
دنبال خریدار در سراسر دهکده جهانی هستند .در این زمینه
پروژهای عمومی به نام «مگا چین» در میان گیمرها مطرح
شده که از طریق همین فضا توسعهدهندگان بازیها میتوانند
خرید و فروشی کامال مطمئن انجام دهند ،بدون اینکه نگران
کالهبرداری در این بخش باشند.
بالکچین بهزودی در سراسر

به همین دلیل باید بپذیریم که
دهکده جهانی صحنهای برای خودنمایی ارزهای دیجیتالی
ط آنها خواهد شد که شاید تصور آن
و سایر خدمات مرتب 
هماکنون کمی مشکل باشد.
دانشبنیان

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

یکهای
اگرچه پلتفرمهای متعددی مثل اپل موزیک در حال حاضر
مشغول عرضه و فروش قانونی انواع موسیقی برای عالقهمندان
هستند ،اما هنوز هم بسیاری از مبادالت اقتصادی در این صنعت
بر پایه فیزیک اسکناس است و به همین دلیل کالهبرداری و
تخلف گستردهای در آن دیده میشود .با در نظر گرفتن ورود
و رشد فناوری بالکچینی بسیاری از فعاالن عرصه موسیقی
در تالش هستند با استفاده از امتیازهای مختلف این فناوری
بتوانند محیطی ایمن برای محصوالت خود ایجاد کنند تا مالکیت
معنوی و حقوقی اثرشان در کنار منافع اقتصادی آن کامال حفظ
شود .اغلب کارشناسان و فعاالن عرصه موسیقی بر این باورند
بالکچین بهزودی این امکان را برای تولیدکنندگان موسیقی

که
فراهم میکند تا محصوالتشان را با استفاده از سکههای مجازی
در اختیار دیگران قرار بدهند ،در حالی که مالکیت معنوی اثر در
اختیار خودشان قرار دارد.
البته الزم به یادآوری است واگذاری سهم و درصدی از این
مالکیت نیز با استفاده از شیوههای قراردادهای هوشمند
بالکچینی امکانپذیر است و میتواند دریچههای تازهای به
دودوتای اقتصاد صنعت موزیکی هدیه بدهد.

سه؛ زیستفناوری

با توجه به تغییر سبک زندگی امروزی ما در دهکده جهانی
سالمت دیجیتال یکی از صنایع بسیار پررونقی است که هنوز
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از طریق نوشتن مقاالت برای انتشار میگذرانند ،بر این باورند
که درک میان مخاطب و نویسنده در یک سوژه مشخص چقدر
متفاوت است ،در حالی که فضای مجازی میتواند چقدر در
نزدیک شدن این دو دیدگاه به یکدیگر تاثیرگذار باشد .در نگاه
اول اگرچه ممکن است توسعه چنین فناوری بالکچینی باعث از
بین رفتن برخی فرصتهای شغلی در بخشهای خبری باشد اما
بالکچین میتواند دهها

نباید فراموش کنیم که فضای بیپایان
فرصت بسیار مساعد دیگر را به عرصه رسانهها هدیه دهد.

امتیازات و فرصتهای بیشمارش برای گروه عمدهای از مردم
بالکچین میتواند در این زمینه

ناشناخته است و بدون تردید
دستاوردهای بسیاری را برای افراد ایجاد کند.
به گفته بسیاری از کارشناسان یکی از نکاتی که میتواند فرصت
مناسبی برای ورود فناوری بالکچینی در عرصه سالمت باشد،
موضوع استفاده از فناوریهای پزشکی و توسعه فناوریهای
نوین بهداشتی بهخصوص در زمینه تشخیص و درمان به موقع
بیماریهاست .گرافن به عنوان یکی از قویترین مواد شناختهشده
روی کره خاکی ما ،مادهای نیمه متشکل از الیههای کربن
در شکلی شش ضلعی است که میتواند دراین زمینه انقالبی
گسترده ایجاد کند .اولین شرکتی که در زمینه تجارت گرافن با
ن شروع به فعالیت کرده ،به نام «گرافن تک»
استفاده از بالکچی 
معروف شده و در حال توسعه فناوری اختصاصی خود برای
استفاده از این ماده در مقیاس صنعتی با کمترین هزینه است و از
آنجا که ماده یاد شده در صنعت پزشکی و سالمت استفادههای
گستردهای خواهد داشت ،میتوان افقهای بسیار روشنی برای
بالکچین در زمینه تجارت گرافن متصور شد.

فعالیت

پنج؛ امور مالی

بالکچین تحت تاثیر

اما شاید مهمترین صنعتی که از رشد فناوری
قرار گیرد امور مالی باشد؛ صنعتی که از طریق استفاده حداکثری
بالکچین بهزودی دستخوش تحوالت گستردهای خواهد شد و

شیوههای نوینی از مبادالت را به دنیای تجارت بینالمللی هدیه
خواهد داد .البته فراموش نکنید این اتفاق چند سال قبل از
سوی عالقهمندان و پیروان ارزهای دیجیتالی مطرح شده بود
ولی تقریبا تعداد انگشتشماری به آن توجه کردند ،در حالی که
امروز اهمیت و اثرگذاری ارزهای دیجیتالی در مبادالت اقتصادی
و مالی بر هیچکس پوشیده نیست و بسیاری از شرکتهای
مطرح ارائهدهنده خدمات مالی مثل جیپی مورگان اکنون به
استفاده از این فناوری روی آوردهاند .به هرحال بیتکوین به
عنوان مطرحترین ارز دیجیتالی در دهکده جهانی گام موثری
برای ورود اقتصاد دهکده جهانی به عرصه اقتصاد دیجیتال است
و تقریبا انتهایی برای آن نمیتوانیم متصور باشیم .به عنوان مثال
امروزه ماشینهای مختلف الکترونیکی مشغول به فعالیت هستند
که میتوانند این ارز دیجیتالی را استخراج و آن را در کیف پول
اختصاص و ایمن شما ذخیره کنند تا در زمان مشخصی بتوانید
پول ذخیرهشده را خرج کنید.
البته بسیاری از فعاالن اقتصادی و کارشناسان امور مالی بر این
باورند که دهه آینده تحوالت امور مالی و ورود دنیای مجازی به
این امور غیرقابل تصور است و ارزهای رمزگذاری شده در فضای
بالکچین یکهتاز میدان مبادالت اقتصادی خواهند بود و این نکته

فرصتهایی غیرقابل توصیف برای صاحبان سرمایه ایجاد میکند.
منبعhackernoon.com :

چهار؛ رسانه (اخبار)

در عصری که همه چیز به جابهجایی سریع ،گسترده و دقیق
اخبار مبتنی است ،دستیابی به فناوری نوینی که بتواند مدیریت
محتوایی درستی در اختیار ما قرار دهد ،به نوعی شگفتانگیز
است .آن هم درست زمانی که تکتک ما برای رسیدن به خبر
مورد نظرمان به درگاههای مشخصی وابسته هستیم.
این در حالی است که خود خبرگزاریها و سایتهای خبری نیز
با مشکالتی از جمله اولویتبندی رویدادها و طبقهبندی آنها
برای ارسال به مخاطبان روبرو هستند و همواره برای مدیریت
آنها درگیر چالشی قابل توجهند تا بتوانند رویدادی (سیاسی،
اجتماعی یا اقتصادی) را آنطور که باید به مخاطبان خود در
زمان و مکان دقیق عرضه کنند .یکی از پروژههای مطرحشده
در زمینه استفاده از فناوریهای نوین در فضای رسانهای به
نام  REDPENشناخته میشود .هدف این پروژه درک بهتر از
تصورات مخاطبان از یک موضوع خاص در فضای مجازی است.
بسیاری از کارشناسان و فعاالن عرصه رسانه که زندگی خود را
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ماش�ها یمآموزند و ش
چگونه ی ن
هو�ند یمشوند؟

تلفیق اینترنت اشیا و هوش مصنوعی
رویا اسپیدکار

یابد .چنین راهکارهایی میتوانند الگوهای جالبی در تجهیزات داده
پیدا کنند .به عنوان مثال با استفاده از سنسورهای گوناگون در
بخش حملونقل دریایی ،شرکتها راههایی را مییابند تا اطالعات
مربوط به ارتباط مصرف سوخت و قدرت موتور مورد استفاده
در کانتینرهای یخچالی بار عرشه را مشخص سازند .اطالعات
به دست آمده به این ترتیب میتواند برای بهینهسازی خروجی
ژنراتور استفاده شود و به صرفهجویی  30دالری در هر ساعت
یا  6/5میلیون دالری در طول یک سال بینجامد .راهکارهای
مشابه مبتنی بر سنسورها را در سیستم اینترنت اشیا میتوان
برای نظارت و پیشبینی مسائل بالقوه بر خطوط تولید پیادهسازی
کرد .ارائهدهندگان خدمات بیمهای و سالمت در حال حاضر
از امکان نظارت از راه دور بهره میبرند که به کمک تجهیزاتی
انجام میگیرد که با ایجاد تغییرات غیرعادی و بالقوه خطرناک در
وضعیت بیماران ،هشدار ارسال میکنند .اپراتورهای حملونقل و
تدارکات کار ردگیری مرسوالت و وسایل نقلیه را با راهکارهایی که
میتوانند مسیرها ،قابلیت دسترسی پرسنل و موارد دیگر را یاد
بگیرند ،انجام میدهند .حتی کل شهرها در حال هوشمند شدن
هستند ،با برنامههایی مانند سیستمهای دوربین هوشمند مبتنی
بر اینترنت اشیا و هوش مصنوعی که میتوانند وسایل نقلیه را
شمارش کنند یا شمارههای پالک را تشخیص دهند.

در هالیوود ،هوش مصنوعی اغلب به عنوان چیزی ترسناک به تصویر
کشیده میشود .این مترادف با یک جهان تحت سلطه ماشینهاست
که در آن انسان یک گونه در معرض انقراض و در حال مبارزه برای
ادامه بقای خود به حساب میآید .اما حقیقت بسیار خوشایندتر
است .در اینترنت اشیا (شبکه جهانی از دستگاههای متصل در
خانهها ،محل کار ،اتومبیلها و شهرها) پروتکلهای هوش مصنوعی
و یادگیری ماشینها اغلب به گونهای غیر قابل احساس و برای
هموار کردن مسیر زندگی روزمره و تسهیل تجارت در هر صنعتی
فعالیت دارند.دلیل این تفاوت بزرگ بین آنچه در فیلمها میبینیم
و واقعیت ساده است :هوش مصنوعی بر اساس اهداف تعیین شده
توسط انسان عمل میکند .ماشینها قادر به یادگیری هستند اما
این کار را در یک چارچوب از پیش تعریف شده توسط این اهداف
انجام میدهند .پایه هوش مصنوعی تحلیل داده است .به عنوان
مثال گوگل ،نتفلیکس ،فیسبوک و آمازون از الگوریتمهایی بهره
میگیرند که دادههای مربوط به رفتار کاربر را جمعآوری و بررسی
میکنند و به این ترتیب محتوایی خاص را به او عرضه میدارند.
بانکها و ارائهدهندگان شبکههای تلفن همراه هم چیزی مشابه
این را اجرا میکنند و در این موارد ،سیستمهای آنها برای مقایسه
دادههای دارای الگوهای ویژه تنظیم شده است تا اقدامات خاصی را
در صورت بروز برخی ناهنجاریها انجام دهد .کارکرد جاروبرقیهای
روباتی  -که محبوبیت در حال گسترشی دارند  -و پیشرفتهای
اتومبیلهای خودران را در نظر بگیرید ،در هر دو مورد دادهها
جمعآوری و و تحلیل میشوند تا ماشینها یاد بگیرند و به این
ترتیب انجام عملیاتهای مختلف میتواند کارآمدتر و ایمنتر شود.

محدودیتهایتلفیق

تلفیق پیچیده اینترنت اشیا و هوش مصنوعی به وسیله تجزیه
و تحلیل دادهها محدودیتهایی نیز دارد .اغلب استفاده از هوش
مصنوعی که خود یاد میگیرد جهت پیمودن تمام مسیر تا
دستیابی به یک هدف خاص غیرممکن است .این فرایند میتواند
بسیار وقتگیر باشد ،بهویژه در موارد مجموعه دادههای بزرگ.
در این موارد ،مداخله انسانی برای بهینهسازی مکانیسمهای
یادگیری و هدایت راهکارها به سمت قابلیتهای عملیاتی مورد
نیاز ضروری است .سریعتر ،آسانتر و ارزانتر خواهد بود اگر به یک
دستگاه یا شبکه مسیری مبتنی بر یک الگوریتم از پیش تعریف
شده داده شود .به این ترتیب عملیات خودکار و بهینهسازی را
انجام میدهد اما در هزینهها با کاهش زمان الزم جهت بررسی
قوانین و پس از آن یادگیری و عمل صرفهجویی میکند.شرکتی
خدماتی را در نظر بگیرید که باید تغییرات در آدرس خانهها را
در اختیار داشته باشد .در مجموعه دادههای بزرگ ،کاربرد هوش
مصنوعی برای درک چیزی مشابه این زمان قابل توجهی میبرد
و کیفیت خدمات ارائه شده را تحت تاثیر قرار میدهد .اما اعمال
یک الگوریتم ساده روند صحیح در چنین مواردی است که کارها
را بسیار ساده میسازد.

سنسورهای اینترنت اشیا و
قدرت هوش مصنوعی

اخیرا جهش بزرگی رخ داده است؛ استفاده از قدرت هوش مصنوعی
نهتنها برای خودکارسازی فرایندهای مربوط به رویدادهای گذشته
و حال استفاده میشود ،بلکه برای پیشبینی فعالیتهای آینده
دستگاههای فیزیکی و مجازی هم کاربرد دارد .به عنوان مثال،
شرکتهای فعال در صنایع مختلف معموال راهکارهایی را اعمال
میکنند که از اطالعاتی به دست آمده که از تجزیه و تحلیل خودکار
و عمیق دادههای شبکه در طول زمان و در مناطق وسیع جغرافیایی
میآید ،از دستگاههایی مانند سنسورهای متصل به اینترنت اشیا
برای تعمیر و نگهداری پیشبینیگر بهره میبرند .براساس تجزیه
و تحلیل دادهها ،سنسورها شرایطی را میسنجند که احتمال دارد
دستگاه بهدرستی کار نکند یا از بین برود ،سپس اقداماتی را به
صورت خودکار انجام میدهد یا هشداری ارسال میدارد که قبل از
دردسرساز شدن مشکل یک مهندس یا کارشناس در محل حضور
دانشبنیان
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فناوریهای فردا

در دنیای عمل و فناوری
چه یمگذرد؟

روباتها و
هوش مصنوعی
بابک جمالی

اگر در گذشته تعداد محققان و پژوهشگران قابل شمارش بود،
امروزه توانایی شمارش کسانی که تالش دارند به یافتههای
گذشته چیزی اضافه کنند ،از توان خارج شده است .مجالت
معتبر دائما پرده از روی تحقیقات جدید برمیدارند و نویدبخش
دنیایی هستند که هیچ به امروز ما نمیماند؛ همانطور که
وضعیتی که در حال حاضر در آن زندگی میکنیم و وسایل
و امکاناتی که حضورشان در زندگی ما عادی و تبدیل به امر
روزمره شدهاند ،شباهت چندانی به سالهای گذشته ندارد .این
را بگذارید در کنار سرعت باالی توسعه علم که روز به روز شتاب
بیشتری نیز میگیرد تا بهتر دریابید که نمیتوانید تصور درستی
درباره روزهای آتی خود داشته باشید .آنچه در پی میآید ،سه
گزارش درباره سه اتفاق در دنیای علم و فناوری است که هر
چند هنوز پای خود را به شکلی عملیاتی به زندگی روزمره افراد
باز نکردهاند اما دیر و دور نیست روزگاری که بتوانیم نتیجه
آنها را در زندگی عادی خود مشاهده کنیم؛ درباره روباتها،
هوش مصنوعی و تالش برای درک الگوریتمهای پیچیده مغزی.
دانشبنیان
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بازوهای روباتی انعطافپذیر

را شناســایی و ثبــت کنــد .دادههــا بــه بــورد کنترلکننــده
انتقــال مییابــد و در آنجــا اطالعــات در کنــار یکدیگــر
قــرار میگیرنــد تــا مــدل س ـهبعدی از شــیئی کــه روبــات
بــا آن ســروکار دارد ،بــه دســت آیــد .فراینــدی کــه شــبیه
سیتیاســکن کار میکنــد؛ تبدیــل برشهــای تصاویــر
دوبعــدی بــه ســهبعدی .دکتــر ترولــی میگویــد« :ایــن
موفقیــت بــه دلیــل تجربههــای گوناگــون تیــم پژوهشــی
در زمینــه ســاخت قطعــات روبــات امکانپذیــر شــد.
قدمهــای بعــدی شــامل اضافــه کــردن الگوریتمهــای
یادگیــری ماشــین و همچنیــن هــوش مصنوعــی پــردازش
دادههــا خواهــد بــود .بــه ایــن ترتیــب گیــره روباتــی قــادر
خواهــد شــد بــه جــای تنهــا مدلســازی صــرف ،اشــیای
مختلــف را کــه در دســت میگیــرد ،شناســایی کنــد».
محققــان در حــال پژوهــش بــر امکانــات چــاپ س ـهبعدی
بــرای افزایــش عمــر آن هســتند.

چــه تعــداد روبــات در دنیــا وجــود دارنــد کــه میتواننــد
یــک المــپ معمولــی را تعویــض کننــد؟ در پاســخ بایــد
گفــت تنهــا یــک عــدد و آن هــم یــک گیــره روباتــی اســت
کــه بــه وســیله مهندســان در دانشــگاه کالیفرنیــا سـندیگو
ابــداع شــده اســت .پژوهشــگران در ایــن دانشــگاه گیــرهای
را طراحــی کــرده و ســاختهاند کــه میتوانــد اشــیا را
بــردارد یــا بــه بیــان دیگــر در بیــن انگشــتان دســت بگیــرد،
بــدون اینکــه نیــاز باشــد آنهــا را ببینــد یــا آمــوزش
دریافــت کــرده باشــد .ایــن بــازوی گیــرهای منحصربهفــرد
بــه حســاب میآیــد زیــرا ســه قابلیــت متفــاوت را یکجــا
و در کنــار یکدیگــر دارد .ایــن روبــات میتوانــد اشــیا را
بپیچانــد ،همچنیــن آنهــا را احســاس کنــد و مدلهایــی
از شــیهای مختلــف بســازد و بــه ایــن ترتیــب میتوانــد
بــه عنــوان مثــال در شــرایط نــور کــم هــم کارآمــد باشــد.
ایــن روبــات اولینبــار در کنفرانــس بینالمللــی روباتهــا
و سیســتمهای هوشــمند در شــهر ونکــوور کانــادا بــه
وســیله تیــم پژوهشــگران بــه مدیریــت دکتــر مایــکل
تولــی از دانشــکده مهندســی جیکــوب دانشــگاه کالیفرنیــا
س ـندیگو عرضــه شــد .پژوهشــگران ایــن گیــره روباتــی را
در ســطح صنعتــی مــورد آزمایــش قــرار دادنــد و مشــخص
شــد کــه او قــادر اســت بــازه گســتردهای از اشــیا را بــردارد،
دســتکاری و همچنیــن مدلســازی کنــد؛ از یــک المــپ
کوچــک و پیچگوشــتی گرفتــه تــا قطعــات بزرگتــر
صنعتــی .دکتــر تولــی میگویــد« :ایــن وســیله بــه گونـهای
طراحــی شــده کــه دقیقــا مشــابه رفتــار انســان بــا اشــیا را
دارد ،مثــل وقتــی کــه بــرای یافتــن کلیدهــای درب منــزل
در جیبهــای خــود جســتوجو میکنیــد».
ایــن گیــره روباتــی ســه انگشــت دارد کــه از ســه اتاقــک
هــوای انعطافپذیــر نــرم تشــکیل شــده و بــا تغییــرات
فشــار هــوا حرکــت میکننــد .بــه ایــن ترتیــب ایــن وســیله
بیشــتر از یــک درجــه آزادی امــکان گــردش خواهــد
داشــت و میتوانــد اشــیائی را کــه میگیــرد ،بچرخانــد.
بــه عنــوان مثــال بــازوی روباتــی قــادر اســت پیچگوشــتی
یــا یــک المــپ معمولــی را بپیچانــد یــا برگهــای کاغــذ
را بهراحتــی از روی یــک ســطح بگیــرد و بلنــد کنــد.
عــاوه بــر اینهــا هــر انگشــت بــه وســیله یــک پوســت
هوشــمند بــا قابلیــت درک کــردن پوشــانده شــده ،پوســت
از پالســتیک ســیلیکونی طراحــی شــده کــه در بســتر آن
سنســورهایی طراحــی شــده از ریزلولههــای نانوکربنــی
قــرار گرفتهانــد .صفحــات الســتیکی ســپس بــه ســمت
بــاال رول و بســته شــده تــا انگشــتان را ماننــد یــک پوســت
واقعــی بپوشــانند و در بــر بگیرنــد.
هدایــت الکتریکــی ریزلولههــا همزمــان بــا حرکــت
انگشــتان تغییــر میکنــد کــه بــه پوســت اجــازه میدهــد
زمــان حــرکات انگشــتان و برخــورد آنهــا بــا یــک شــیء
دانشبنیان

از مغز مگس تا الگوریتمهای
پیچیده جستوجو

هــر روز وبســایتهایی کــه بــه آنهــا ســر میزنیــد
و اپهایــی کــه روی تلفــن هوشــمندتان بــا آنهــا کار
میکنیــد ،دســتههای بزرگــی از داده را کــه بــه یکدیگــر
شــبیهند واکاوی میکننــد؛ محصوالتــی کــه مشــابه آن
را در همیــن اواخــر خریــداری کردهایــد ،موســیقی کــه
ریتمهــای مشــابه آن را دوســت داشــتهاید ،چهرههایــی
کــه شــبیه کســانی هســتند کــه قبــا در تصاویــر هویــت
آنهــا را مــورد شناســایی قــرار دادهایــد .تمامــی ایــن
وظایــف بــه عنــوان جســتوجوهای مشــابه شــناخته
میشــوند و توانایــی انجــام چنیــن ســطحی از جفــت و
جــور کردنهــای شــبیه هــم آن هــم ســریع و بهخوبــی
بــرای دانشــمندان علــوم کامپیوتــر یــک چالــش مــداوم
اســت.
پژوهشــگران در دانشــگاه کالیفرنیــا ســندیگو متوجــه
شــدهاند کــه مگــس میــوه از یــک روش بســیار موثــر بــرای
انجــام جســتوجوهای مشــابه اســتفاده میکنــد .بــا ایــن
قابلیــت مگسهــا قــادر خواهنــد بــود روایحــی را کــه بــه
میــزان زیــادی شــبیه آن دســته از بوهایــی هســتند کــه
قبــا بــا آنهــا مواجــه شــدهاند ،شناســایی کننــد .بــه
ایــن ترتیــب آنهــا میداننــد در برابــر یــک بــوی خــاص
چگونــه عمــل کننــد؛ مثــا بــه آن نزدیــک شــوند یــا از آن
اجتنــاب ورزنــد .جزئیــات جدیــد در مــورد ایــن مکانیســم
تشــخیصهای مشــابه در مجلــه معتبــر  Scienceبــه
چــاپ رســیده و میتوانــد روی الگوریتمهــای آینــده
رایانــهای تاثیــر گســتردهای داشــته باشــد .دکتــر ســاکت
ناولــکا ،اســتادیار آزمایشــگاه زیستشناســی تلفیقــی
موسســه پژوهشــی ســالک و یکــی از پژوهشــگران ایــن
مطالعــه ،میگویــد« :ایــن مشــکلی اســت کــه تقریبــا تمــام
شــرکتهای فنــاوری و در همــه سیســتمهای دریافتگــر
دادههــا ،بایــد بتواننــد راه حلــی بــرای آن بیابنــد و چیــزی
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اســت کــه دانشــمندان علــوم کامپیوتــر را بــرای ســالها
مشــغول خــود کــرده اســت».
یکــی از روشهایــی کــه بســیاری از سیســتمهای رایان ـهای
جهــت آسانســازی جســتوجوهای مشــابه بــرای
دســتهبندی آیتمهــای مختلــف از موســیقی یــا تصاویــر
بــه کار میگیرنــد ،کاهــش حجــم اطالعــات مرتبــط بــا هــر
آیتــم اســت .ایــن سیســتمها از توابــع کوتــاه درهمســازی
( )Hash Functionsکــه بــه هــر آیتــم اختصــاص داده
میشــود بهرهگیــری میکننــد .بــه ایــن ترتیــب در
مقایســه بــا دو آیتــم متفــاوت احتمــال باالتــری دارد کــه
مــوارد نزدیــک بــه یکدیگــر بــه یــک تابــع درهمســازی
مشــابه یــا یکســان نســبت داده شــوند.
تخصیــص توابــع درهمســازی بــه ایــن روش بــه نــام توابــع
درهمســازی محلــی حســاس نامیــده میشــود .در زمــان
جس ـتوجو بــرای یافتــن مــوارد مشــابه ،برنامــه بــه جــای
آنکــه بــه دنبــال تــک تــک آیتمهــا بگــردد ،مجموعــه ایــن
توابــع را در نظــر میگیــرد و بــه ایــن ترتیــب مــوارد مشــابه
ســریعتر یافــت میشــوند .ایــده ایــن پژوهــش اولینبــار
بــه وســیله دکتــر چارلــز اســتیونز اســتاد عصبشناســی
زیســتمولکولی در آزمایشــگاه موسســه پژوهشــی ســالک
مطــرح شــد .او در گذشــته روی گونههــای مختلــف از
جملــه مگــس میــوه کارهــای پژوهشــی مشــابه انجــام داده
بــود و میدانســت کــه جانــوران در جس ـتوجو بــرای غــذا
و اجتنــاب از خطــر نیازمنــد انجــام جس ـتوجوهای مشــابه
هســتند .بــه ایــن ترتیــب او دادههــای مرتبــط بــا سیســتم
تشــخیص بوهــا را در مغــز مگــس میــوه بررســی کــرد تــا
روشــن شــود ایــن جانــدار چگونــه رایحههــای مشــابه را
شناســایی میکنــد.
دکتــر ناولــکا میگویــد« :در دنیــای طبیعــی هــر بــار بــا
یــک رایحــه یکســان مواجــه نمیشــوید ،بلکــه نوســانات
و اختالالتــی وجــود خواهــد داشــت .امــا اگــر یــک رایحــه
خــاص بــا یــک رفتــار ویــژه مرتبــط باشــد ،بایــد قــادر
باشــید ایــن تشــابه را شناســایی کنیــد و آن رفتــار را تکــرار
کنیــد؛ مثــا اگــر مگــس میــوه بدانــد بــوی مــوز گندیــده
برابــر بــا یــک غــذای خوشــمزه تعریــف میشــود ،ایــن
حشــره بایــد بتوانــد هــر گاه بــا یــک رایحــه مشــابه روبــرو
میشــود ،رفتــاری شــبیه در زمــان مواجهــه بــا همــان
بــوی ویــژه بــروز دهــد .حتــی اگــر یــک رایحــه یکســان دو
بــار تکــرار نشــود».
بــر اســاس دادههــای تیــم پژوهشــی زمانــی که مگــس میوه
بــرای اولینبــار رایح ـهای را احســاس میکنــد ۵۰ ،نــورون
در تلفیــق بــا یکدیگــر شــروع بــه فعالیــت میکننــد .ایــن
دســته از ســلولهای عصبــی بــه صــورت منحصربهفــرد
بــه آن بــوی خاصــی اختصــاص داده میشــوند .بــه جــای
تخصیــص اطالعــات و کاهــش تعــداد توابــع درهمســازی
کــه بــا آن رایحــه مرتبــط هســتند ،یعنــی همــان کاری کــه
در برنامههــای کامپیوتــری انجــام میشــود ،مگــس میــوه
دقیقــا برعکــس عمــل میکنــد .بــه بیــان دیگــر آنهــا
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بعــد را افزایــش میدهنــد ۵۰ .نــورون اولیــه بــه ۲۰۰۰
نــورون گســترش مییابــد کــه ایــن یعنــی افزایــش میــزان
داده و بــه ایــن ترتیــب هــر بــو اثــر انگشــتی متفــاوت در
میــان آن دو هــزار نــورون بــه جــای خواهــد گذاشــت .مغــز
تنهــا  ۵درصــد از آن دو هــزار نــورون بــا فعالیــت باالتــر را
ذخیرهســازی میکنــد .در واقــع بــه آن رایحــه یــک تابــع
درهمســازی اختصــاص میدهــد و الگوریتــم بــه مغــز
مگــس کمــک میکنــد تشــابهها را بهتــر متوجــه شــود.
دکتــر ناولــکا میگویــد« :فــرض کنیــم مجموعـهای از افــراد
را داریــم کــه بــه وســیله روابطشــان دســتهبندی و در یــک
اتــاق شــلوغ پخــش شــدهاند .حــاال همــان افــراد و همــان
روابــط را در نظــر بگیریــد امــا ایــن دفعــه آنهــا را در یــک
زمیــن فوتبــال پخــش کنیــد .دیــدن ســاختار روابــط بیــن
ایــن افــراد اینبــار ســادهتر خواهــد بــود و امــکان مرزکشــی
بیــن گروههــا در یــک فضــای گســترده در مقایســه بــا یــک
فضــای کوچــک و شــلوغ راحتتــر بــه نظــر میرســد».
تیــم پژوهشــی مشــخص نکــرده سیســتم واقعــی درک
اطالعــات مرتبــط بــا رایحههــای مختلــف در مغــز میــوه
چگونــه کار میکنــد امــا بــرای اولیــن بــار اســت کــه
چگونگــی بهبــود ســرعت و عملکــرد جســتوجوهای
مشــابه مــورد بررســی قــرار میگیــرد .زمانــی کــه آنهــا
ایــن مکانیســم مغــز مگــس را به ســه دســته داده اســتاندارد
کــه دانشــمندان کامپیوتــر بــرای بررســی الگوریتمهــای
جســتوجو اســتفاده میکننــد اعمــال کردنــد ،متوجــه
شــدند کــه اســتفاده از ایــن سیســتم ســبب بهبــود عملکــرد
جســتوجوهای مشــابه میشــود و بــه بــاور آنهــا روزی
قســمتی از برنامههــای کامپیوتــری خواهــد شــد .دکتــر
ناولــکا میگویــد« :قســمتهایی از ایــن راهبــرد در گذشــته
بــه وســیله محققــان ایــن کامپیوتــر اســتفاده شــده ،امــا
تکامــل آنهــا را بــه صورتــی بســیار منحصربهفــرد در کنــار
یکدیگــر قــرار داده اســت .ایــن پژوهــش اولیــن در نــوع
خــود بــه حســاب میآیــد کــه ارتبــاط معنــاداری بــا ایــن
مــدارات عصبــی در مغــز و الگوریتمهــای پــردازش داده در
علــوم کامپیوتــر ایجــاد میکنــد».
دکتــر ســانجوی داســگوپتا ،اســتاد علــوم مهندســی رایانــه
از محققــان ایــن پژوهــش ،میگویــد« :بــرای بیســت ســال
گذشــته ،مــن بــه پیشبینیهــای تصادفــی (قســمت مرکزی
انجــام جس ـتوجوهای مشــابه در رایانــه) عالقهمنــد بــودم
زیــرا در مــوارد زیــادی در دنیــای کامپیوترهــا کاربــرد دارد.
نکتــه جالــب اینجاســت کــه هیـچگاه تصــور نمیکــردم در
طبیعــت هــم چنیــن سیســتمی در حــال فعالیــت باشــد».
دکتــر اســتیونز میگویــد« :رویایــی کــه بیــن محققــان
علــوم عصبشناســی و کامپیوتــر مشــترک اســت ،امــکان
درک چگونگــی پــردازش مغــز اســت .پردازشــی کــه آنقــدر
خــوب انجــام میشــود کــه مــا میتوانیــم آن را در
پردازشهــای ماشــینی هــم بــه کار ببندیــم .ایــن پژوهــش
اصــل پایــهای را مــورد تصدیــق قــرار میدهــد کــه ایــن
رویــا ممکــن اســت روزی بــه حقیقــت بپیونــدد».
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هوش مصنوعی و خواندن ذهن

در یــک پژوهــش جدیــد محققــان نشــان دادهانــد کــه
چگونــه میتــوان بــا کمــک اســتفاده از هــوش مصنوعــی
آنچــه را مغــز انســان میبینــد ،رمزگشــایی کننــد .پایــه ایــن
فنــاوری را قــدرت تفســیر هــوش مصنوعــی از اســکنهای
تهیــه شــده بــه وســیله افامآرآی ( )fMRIاز مغــز افــرادی
کــه در حــال تماشــای یــک ســری ویدئوکلیــپ بودنــد،
تشــکیل میدهــد .در واقــع ایــن سیســتم نوعــی فنــاوری
خوانــدن ذهــن بــه حســاب میآیــد .ایــن پیشــرفت
میتوانــد ســبب ترقــی فنــاوری هــوش مصنوعــی و درک
بهتــر عملکــرد مغــز شــود.
بــرای انجــام ایــن پژوهــش نوعــی الگوریتــم بــه نــام شــبکه
عصبــی پیچخــورده ضــروری بــود کــه بــه تلفنهــای
هوشــمند و کامپیوترهــا توانایــی تشــخیص چهرههــا و
اشــیا را میبخشــد .دکتــر ژونگمینــگ لیــو ،اســتادیار
علــوم کامپیوتــر در دانشــکده مهندســی الکترونیــک و رایانــه
ولــدن متعلــق بــه دانشــگاه  ،Purdueمیگویــد« :تکنیــک
مــا از شــبکه عصبــی پیچخــورده بــرای درک آنچــه یــک
نفــر میبینــد ،بهــره میگیــرد .شــبکه عصبــی پیچخــورده
نوعــی الگوریتــم یادگیــری عمیــق اســت کــه بــرای مطالعــه
فرایندهــای مغــزی مرتبــط بــا پــردازش تصاویــر ایســتا
و همچنیــن ســایر محرکهــای بصــری بــه کار گرفتــه
میشــود .اگرچــه بــرای اولینبــار اســت کــه چنیــن
مکانیســمی جهــت مشــاهده چگونگــی فرایندســازی از
آنچــه کــه مغــز در صحنههــای طبیعــی اطــراف میبینــد
بــه کار مــیرود و بــه عنــوان یــک قــدم رو بــه جلــو در
رمزگشــایی از فرایندهــای مغــزی در زمــان مشــاهده و درک
محیــط پویــای اطــراف بــه حســاب میآیــد».
پژوهشــگران ،یــازده و نیــم ســاعت دادههــای افامآرآی
را از فعالیتهــای مغــزی هــر کــدام از ســه داوطلــب زن
حاضــر در ایــن مطالعــه ،در حالــی کــه آنهــا مشــغول
تماشــای  ۹۷۲ویدئوکلیــپ بودنــد ،جمــعآوری کردنــد؛ از
جملــه تصاویــری از انســان و حیوانــات در حــال حرکــت
و تصاویــری از محیطهــای طبیعــی .ابتــدا دادههــا بــرای
آمــوزش بــه الگوریتــم مــدل شــبکه عصبــی پیچخــورده
بــه کار گرفتــه شــد تــا بتوانــد فعالیتهــا را در بخــش
بصــری مغــز در حالــی کــه داوطلبیــن مشــغول تماشــای
ویدئوکلیپهــا بودنــد ،پیشبینــی کنــد .ســپس دادههــای
بــه دســت آمــده افامآرآی داوطلبیــن رمزگشــایی شــد تــا
تصاویــری کــه آنهــا مشــاهده میکردنــد بازســازی شــود،
حتــی کلیپهایــی کــه قبــل از آن الگوریتمهــای مــدل
هرگــز ندیــده بودنــد.
الگوریتــم توانســت بــه صــورت دقیــق دادههــای افامآرآی
را بــه دســتهبندیهای تصویــری ویــژه رمزگشــایی کنــد.
تصاویــر ویدئویــی واقعــی بــا کمــک تفســیر یــک رایانــه
همــراه بــر اســاس دادههــای افامآرآی از آنچــه داوطلبیــن
تماشــا میکردنــد ،ارائــه شــد؛ بــه عنــوان مثــال یــک
دانشبنیان
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حیــوان آبــزی ،مــاه ،یــک الکپشــت یــا یــک انســان و
پرنــدهای در حــال پــرواز.
هایگوانــگ ونــگ از محققــان ایــن مطالعــه شــرح میدهــد:
«بــه بــاور مــا ،جنبــه منحصربهفــرد ایــن پژوهــش امــکان
رمزگشــایی بــه صــورت تقریبــا همزمــان بــا آنچــه داوطلــب
مــورد پژوهــش میبیننــد ،اســت .مــا مغــز را هــر دو ثانیــه
یکبــار اســکنمیکنیــم و الگوریتــم تجربــه بصــری را
همانگونــه کــه اتفــاق میافتــد ،بازســازی میکنــد».
محققــان قــادر بودنــد بفهمنــد چگونــه برخــی مکانهــای
خــاص در مغــز بــا اطالعاتــی ویــژه کــه یــک نفــر
میبیننــد مرتبــط هســتند .ونــگ توضیــح میدهــد« :علــم
عصبشناســی ســعی دارد درک کنــد کــه کــدام یــک از
بخشهــای مغــز مســئول یــک کارکــرد ویــژه اســت .ایــن
هــدف پایـهای علــم عصبشناســی تعریــف میشــود و فکــر
میکنــم مــا در ایــن پژوهــش بــه دســتیابی بــه ایــن هــدف
نزدیکتــر شــدهایم».
یــک صحنــه بــا یــک اتومبیــل کــه در حــال گــذر از جلــوی
یــک ســاختمان دیــده میشــود ،بــه وســیله مغــز بــه
مجموعــهای از دادههــا تقســیم میشــود؛ یــک قســمت
ممکــن اســت بــا مفهــوم اتومبیــل ســروکار داشــته باشــد،
منطقــهای دیگــر مفهــوم ســاختمان را درک میکنــد .بــا
کمــک ایــن فنــاوری میتــوان اطالعــات ویــژه را کــه بــه
وســیله هــر کــدام از قســمتهای مغــز روشــن میشــوند
بــه تصویــر کشــید و ایــن دادههــا را بــه صــورت کامــل
تجزیــه و تحلیــل کــرد .بــه ایــن ترتیــب میتــوان دیــد
مغــز چگونــه یــک صحنــه را بــه اجــزای آن میشــکند
و ســپس دوبــاره ســرهمبندی میکنــد تــا بــه درکــی
صحیــح از آنچــه دیــده برســد .پژوهشــگران همچنیــن
توانســتند از الگوریتمهایــی کــه بــا کمــک دادههــای بــه
دســت آمــده از یکــی از داوطلبیــن تعلیــم دیــده بودنــد،
اســتفاده کننــد تــا فعالیــت مغــزی یــک داوطلــب متفــاوت
دیگــر را رمزگشــایی کننــد ،فراینــدی کــه دگررمزنــگاری
 رمزگشــایی خوانــده میشــود .ایــن یافتــه پراهمیــتبــه حســاب میآیــد زیــرا امــکان کاربــرد بالقــوه چنیــن
الگوریتمهایــی را بــرای مطالعــه کارکــرد مغــز نشــان
میدهــد ،حتــی بــرای افــرادی کــه دچــار نقــص در توانایــی
بصــری هســتند .دکتــر لیــو میگویــد« :مــا بــه دورهای
جدیــد از هوشــمندی ماشــینها قــدم میگذاریــم و علــوم
عصبشناســی و کامپیوتــر محــل تالقــی ایــن زمینههــای
علمــی هســتند .هــدف مــا بــه صــورت کلــی ،توســعه هــوش
مصنوعــی بــر پایــه مفاهیــم الگوبــرداری شــده از مغــز اســت
و در عــوض انتظــار داریــم تــا از هــوش مصنوعــی بهــره
ببریــم تــا مغــز را بهتــر درک کنیــم».

قدمی در ساخت رایانههای کوانتومی

کیبیــت یــا بیتهــای کوانتومــی واحدهــای ســازنده کلیــدی
هســتند کــه در قلــب هــر کامپیوتــر کوانتومــی قــرار دارنــد.
بــرای انجــام پردازشهــا ،ســیگنالها بایــد بــه ســمت و
دانشبنیان
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تولیــد کیبیتهــا منتقــل شــوند .در عیــن حــال ،ایــن
کیبیتهــا بهشــدت بــه اختــاالت در محیــط حساســیت
نشــان میدهنــد و بایــد از ســیگنالهای ناخواســته،
بهویــژه از میــدان مغناطیســی محافظــت شــوند .از
آنجــا کــه ایــن یــک مشــکل جــدی در نظــر گرفتــه
میشــود ،دســتگاههایی بــرای محافظــت از کیبیتهــا از
ســیگنالهای ناخواســته ابــداع شــدهاند کــه دســتگاههای
غیرمتقابــل نامیــده میشــوند امــا خودشــان میدانهــای
مغناطیســی تولیــد میکننــد .عــاوه بــر ایــن ،ابعــاد چندین
ســانتیمتری آنهــا خــود مشکلســاز اســت ،زیــرا تعــداد
زیــادی از ایــن تجهیــزات در هــر پردازنــده کوانتومــی مــورد
نیــاز اســت .در حــال حاضــر ،دانشــمندان موسســه علــم و
فنــاوری اتریــش ( ،)ISTهمزمــان بــا گروههــای رقیــب در
ســوئیس و ایــاالت متحــده ،انــدازه ایــن ابــزارآالت را صــد
برابــر کاهــش دادهانــد .دســتگاه آنهــا کــه بــه گفتــه تیــم
پژوهشــی عملکــردی قابــل مقایســه بــا ترافیــک فوتونــی
دارد ،فقــط حــدود یکدهــم میلیمتــر اســت و مهمتــر
از آن ،مغناطیســی نیســت .مطالعــه آنهــا در مجلــه معتبــر
 Nature Communicationsبــه چــاپ رســیده اســت.
هنگامــی کــه محققــان قصــد دارنــد ســیگنالی را دریافــت
کننــد ،بــه عنــوان مثــال یــک فوتــون مایکروویــو از یــک
کیبیــت و همچنیــن از نویــز و حرکــت دیگــر ســیگنالهای
مزاحــم در جهتــی یکســان بــا کیبیــت مــورد نظــر
اجتنــاب ورزنــد ،از ایــن دســتگاههای غیرمتقابــل ماننــد
جداکنندههــا یــا ســیرکوالتورها اســتفاده میکننــد .ایــن
دســتگاهها ترافیــک ســیگنال را مشــابه بــا سیســتم پایــش
ترافیــک اتومبیلهــا کنتــرل میکننــد .امــا در مــورد یــک
کامپیوتــر کوانتومــی ،ایــن خودروهــا نیســتند کــه باعــث
ترافیــک میشــوند بلکــه وجــود فوتونهــا در خطــوط
انتقــال مشــکلآفرین اســت.
دکتــر شــابیر برزانجــه ،نویســنده اصلــی ایــن مقالــه،
میگویــد« :در خروجــی شــماره یــک ،در پاییــن ،کیبیــت
مــا قــرار دارد .ســیگنال ضعیــف آن نمیتوانــد بــه خروجــی
شــماره دو در بــاال برســد .ســیگنالی کــه از خروجــی دو
میآیــد نمیتوانــد همــان مســیر را بپیمایــد تــا بــه
کیبیــت مــا برســد ،بلکــه مجبــور میشــود بــه صورتــی
پادســاعتگرد حرکــت داشــته باشــد و قبــل از اینکــه بــه
خروجــی یــک برســد ،بــه خروجــی ســه برخــورد میکنــد.
در آنجــا مــا آن را بلوکــه میکنیــم تــا بــه کیبیــت مــا
آســیبی نرســاند».
تیــم مطالعاتــی ابــداع خــود را از مــدارات آلومینیومــی قــرار
گرفتــه بــر روی چیــپ ســیلیکون طراحــی کــرده کــه اولیــن
دســته ابداعــی بــر پایــه نوســانگرهای میکرومکانیکــی بــه
حســاب میآینــد .دو دســته پرتــو ســیلیکونی کوچــک
روی تراشــه ماننــد ســیمهای گیتــار نوســان دارنــد و بــا
مــدار الکتریکــی ارتبــاط متقابــل برقــرار میکننــد .ایــن
دســتگاهها کوچکنــد ،بــا قطــری در حــدود یکدهــم
میلیمتــر .یکــی از مزایــای عمــده ایــن جــزء جدیــد
دانشبنیان

نســبت بــه مــوارد ســنتی قبلــی همیــن ابعــاد کوچــک
چنــد میلیمتــری آنهاســت.
در حــال حاضــر ،فقــط چنــد کیبیــت بــرای آزمایــش اصــول
رایانههــای کوانتومــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد ،امــا
در آینــده هــزاران یــا حتــی میلیونهــا کیبیــت بــا یکدیگــر
مرتبــط خواهنــد شــد و بســیاری از ایــن کیبیتهــا بــه
ســیرکوالتور خــود نیــاز دارنــد .دکتــر برزانجــه میگویــد:
«تصــور کنیــد یــک پردازنــده کــه میلیونهــا قســمت بــا
ابعــاد چندیــن ســانتیمتری دارد ســاخته شــود .چنیــن
پردازنــدهای بســیار بــزرگ و غیرقابــل کاربــرد خواهــد بــود.
بــا کمــک نانومگنتیــک ابداعــی مــا و ســیرکوالتورهای
بســیار فشــرده نصــب شــده بــر تراشــهها ،ایــن مشــکل
حــل خواهــد شــد ».البتــه قبــل از اینکــه ایــن وســیله
قابلیــت کاربــرد عملــی بیابــد ،بــر چالشهایــی بایــد فائــق
آمــد .بــه عنــوان مثــال هنــوز بــازه ســیگنال در دســترس
بســیار کوچــک اســت و نیــروی پیشــران الزم ممکــن اســت
بــه کیبیتهــا آســیب برســاند .امــا پژوهشــگران اطمینــان
دارنــد کــه ایــن مشــکالت قابــل حــل هســتند.

ذخیرهسازی اطالعات لباسها

نــوع جدیــدی از پارچــه هوشــمند کــه بــه وســیله محققــان
دانشــگاه واشــنگتن طراحــی شــده میتوانــد راه را بــرای
داشــتن لباسهایــی کــه میتواننــد دادههایــی ماننــد
رمزهــای عبــور را ذخیرهســازی (و بــه عنــوان مثــال یــک
در را بــدون اینکــه نیــاز باشــد دکمـهای فشــرده شــود بــاز
کننــد) همــوار ســازد.
بــر اســاس مقال ـهای کــه در کنفرانــس فنــاوری و نرمافــزار
اینترفیــس کاربــری ارائــه شــد ،پژوهشــگران بــه جنبههــای
تاکنــون کشــف نشــده ویژگیهــای مغناطیســی رشــتههای
هــادی پرداختنــد .بــرای خوانــدن دادههــای اینچنینــی
میتــوان از ابزارهایــی کــه بــرای سیســتمهای ناوبــری در
تلفنهــای هوشــمند امــروزی تعبیــه میشــوند اســتفاده
کــرد .دکتــر شــایام گالکوتــا ،دانشــیار دانشــکده مهندســی
علــوم کامپیوتــر پــال آلــن ،میگویــد« :ایــن نــوآوری فاقــد
هرگونــه سیمکشــی و قطعــات الکترونیکــی اســت و بــه ایــن
ترتیــب لبــاس تهیــه شــده از ایــن پارچههــای هوشــمند را
میتــوان بهســادگی در ماشــین لباسشــویی یــا خش ـککن
انداخــت و ســپس اتــو کــرد .در واقــع ایــن پارچههــای
هوشــمند لباسهــای طراحــی شــده را بــه نوعــی حافظــه
بــرای ذخیرهســازی دادههــا بــدل میســازند ».بــرای تهیــه
پوشــاک هوشــمند امــروزه رشــتههایهــادی و قطعــات
الکترونیکــی در داخــل ســاختار تــار و پــود ایــن لباسهــا
تعبیــه میشــوند .محققــان دانشــگاه واشــنگتن متوجــه
شــدند کــه ایــن نوارهــایهــادی آمــاده ،ویژگیهــای
مغناطیســی دارنــد کــه میتواننــد بــرای ذخیرهســازی
دادههــای دیجیتالــی یــا اطالعــات تصویــری ماننــد حروف و
عددهــا بــه کار گرفتــه شــود .ایــن دادههــا ســپس به وســیله
یــک مگنومتــر خوانــده میشــود؛ ابــزاری ارزانقیمــت کــه
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جهــت و طــول میدانهــای مغناطیســی را میســنجد و در
بســیاری از تلفنهــای هوشــمند وجــود دارد.
دکتــر گالکوتــا شــرح میدهــد« :چیــزی اســتفاده کردیــم
کــه همیــن االن در تلفنهــای هوشــمند وجــود دارد
و بــرای عملکــرد خــود تقریبــا بــه هیــچ منبــع انــرژی
احتیــاج نــدارد .بنابرایــن هزینــه خوانــدن ایــن دســته از
دادههــا مجانــی تمــام میشــود ».در یــک آزمایــش ،پارچــه
هوشــمند ابداعــی رمــزی را بــرای بــاز کــردن قفــل یــک
در ذخیرهســازی کــرد .بــرای بــاز شــدن درب تنهــا کافــی
بــود کاربــر از جلــوی آن عبــور کنــد .رمــز عبــور کــه در
داخــل رشــتههای بافتــه شــده در لبــاس کاربــر قــرار گرفتــه
بــود ،بــه وســیله مگنتــور خوانــده و درب بــاز میشــود.
در ادامــه پژوهــش محققــان بــا کمــک پارچــه هوشــمند
کــراوات ،گردنبنــد و دســتبند طراحــی کردنــد کــه حــاوی
دادههایــی بــود کــه تنهــا بــا تــکان دادن یــک تلفــن
همــراه روی آنهــا رمزگشــایی میشــد .ایــن پارچههــا
را میتــوان بــه وســیله ماشــینهای خیاطــی معمولــی
و بــه کمــک نوارهــای مغناطیســی آمــاده تهیــه کــرد.
مشــابه کلیدهــای کارتــی کــه در هتلهــا بــه کار م ـیرود،
قــدرت مغناطیســی بــه کار رفتــه در ایــن پارچههــا در
حــدود  ۳۰درصــد در طــول یــک هفتــه کاهــش مییابــد
امــا میتــوان آنهــا را دوبــاره شــارژ و برنامهریــزی کــرد.
در یــک تســت بــرای روشــن شــدن مقاومــت پارچههــا،
دادههــای ذخیــره شــده روی آنهــا بعــد از شستوشــو در
ماشــین لباسشــویی ،خشــک شــدن در خشــککن و اتــو
دمــای بــاال بهخوبــی کار کــرد.
دانشبنیان

ایــن برخــاف بســیاری از پوشــاک هوشــمند امــروزی اســت
کــه نیازمنــد تعبیــه سنســورها ،سیمکشــی و قطعــات
الکترونیکــی هســتند .بنابرایــن اگــر لباســی را کــه بــا کمک
چنیــن پارچههایــی طراحــی شــدهاند ،بــر تــن داشــته
باشــید و در یــک بــاران شــدید گیــر کنیــد یــا اینکــه
قبــل از اســتفاده از ماشــین لباسشــویی فرامــوش شــود کــه
قطعــات الکترونیکــی آنهــا بایــد جــدا شــود ،از بیــن رفتــن
دادههــا و اطالعــات ذخیرهســازی شــده حتمــی اســت .و
ایــن چیــزی اســت کــه ماننــد یــک ســد جلــوی گســترش
فنــاوری پوشــیدنی را میگیــرد .تیــم پژوهشــی همچنیــن
نشــان داد پارچــه مغناطیســی بــه ایــن روش میتوانــد در
حالــی کــه تلفــن هوشــمند درون یکــی از جیبهاســت،
بــا آن ارتبــاط برقــرار کنــد .محققــان دستکشــی را طراحــی
کردنــد کــه رشــتههایهــادی مغناطیســی در قســمت
نــوک انگشــتانش دوختــه شــده بــود ،بــه ایــن ترتیــب بــا
یــک حرکــت دســت درون ایــن دســتکش میتــوان یــک
موســیقی را پخــش کــرد یــا قفلــی را بــاز کــرد .در واقــع
بــا ایــن ابــداع بــدون اینکــه نیــاز باشــد هــر دفعــه تلفــن
هوشــمند را از جیــب یــا کیــف دربیاوریــم ،میتــوان
بــه آن دســتوری مخابــره کــرد تــا یــک عملیــات ویــژه
را انجــام دهــد .در بررســیهای تیــم پژوهشــی ،تلفــن
هوشــمند قــادر بــود شــش حرکــت را بــا دقــت  90درصــد
شناســایی کنــد (حرکــت بــه ســمت چــپ ،راســت ،بــاال،
پاییــن ،کلیــک و کلیــک برگشــتی) .تحقیقــات بعــدی بــر
تهیــه پوشــاکی بــا حــوزه مغناطیســی قویتــر و قابلیــت
ذخیرهســازی حجــم باالتــر دادههــا متمرکــز اســت.
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ن
رمضا� خورشیددوست
توگو ب� رضا
گف 
مد�عامل ش�کت دانشبنیان یم�دارو
ی

ماموریت :تولید داروهای نوظهور
ملیکا حسینی

با وجود اینکه دائما از سوی کشورهای تحریمکننده ایران اعالم میشود که دارو در لیست تحریمها قرار
ندارد اما دشواری و گاه ناممکنی تبادالت مالی ،عمال راه را برای واردات دارو سخت خواهد کرد .بنابراین
تنها راهکار عملیاتی ،تکیه به توان شرکتهایی است که در کشور تمام انرژی خود را صرف تامین نیازهای
هموطنان خود میکنند .در این میان شرکت میمدارو سالهاست در حوزهای مغفولمانده در زمینه داروسازی
فعالیت میکند :تولید داروهای نوظهور .این یعنی داروها مشابه خارجی ندارند و فرموالسیون را اولبار
متخصصان ایرانی به دست آوردهاند .تمرکز این شرکت هم روی بیماریهایی است که جمعیت بزرگی را
با خود درگیر کردهاند مانند میگرن و آلرژی .نکته جالب آنکه مدیرعامل این شرکت تخصصی در زمینه
داروسازی ندارد و تنها با استفاده از توان مدیریتی خود توانسته است گروهی از بهترین متخصصان دارویی
کشور را به دور خود جمع کند و این شرکت را تاسیس کند .رضا رمضانی خورشیددوست ،مدیرعامل این
شرکت ،لیسانس مهندسی مکانیک خود را از دانشگاه شریف گرفته و فوق لیسانس تحقیق عملیات و
دکترای مهندسی سیستمها و کنترل از دانشگاه کلیولند اوهایو دارد و در حال حاضر هیئت علمی دانشگاه
امیرکبیر است .او میگوید به جهان با دیدی طنازانه نگاه میکند ،از هیچ دولتی درخواستی ندارد و در تمام
مدتی که از سختیهای کار خود صحبت میکند ،لبخند بر لب دارد .او همچنین معتقد است ضعفهای
سیستم اداری و روند فرسایشی بروکراسی در کشور ما راه را برای تولیدکننده بسیار دشوار کرده است.
شرکت شما از چه سالی و چطور فعالیتهای خود را
آغاز کرد؟
نقطه آغاز این فعالیت در اصل به بیست و چند سال پیش
برمیگردد .اما شرکت دانشبنیان میمدارو با هدف مطالعه
روی روشهای درمان میگرن و تولید داروی این بیماری رسما
در سال  88ثبت شد و پس از سالها مطالعه و تحقیق به
جایگاه کنونی خود دست یافت .در حال حاضر شرکت میمدارو
به عنوان اولین تولیدکننده داروهای درمان میگرن توانسته
بیماری میگرن را مغلوب توان علمی دانشمندان ایرانی سازد.
این شرکت در حال حاضر در حال مطالعه و تحقیق در حوزه
داروهای طبیعتمحور است و چندین داروی طبیعتمحور در
حوزههای آلرژی و سرطان را در مراحل مختلف کارآزمایی
بالینی و پیشتولید صنعتی دارد که بهزودی روانه بازار خواهند
شد.
نکته اصلی اینجاست که کاری که در این شرکت انجام
میدهیم ،نوعی از فعالیت در زمینه دارویی است که در ایران
کمتر به آن توجه شده است ،یعنی تولید داروهای نوظهور.
کمی درباره داروهای نوظهور میفرمایید؟ مگر باقی
شرکتهای دارویی چکار میکنند؟
منظور از داروی نوظهور ،آن دسته از داروهایی است که مراحل
تحقیق و توسعه آن توسط تیمهای تحقیقاتی خود شرکت
انجام شده است .بیش از  99درصد داروهایی که در ایران
تولید میشوند ،داروهایی تقلیدی هستند که فرموالسیون
دانشبنیان

آنها متعلق به شرکتهای دارویی غیر ایرانی است .از آنجا که
برای تولید این قبیل داروها معموال پروسه تحقیق و توسعه در
ایران صورت نگرفته است ،غالبا قابلیت صادرات به کشورهای
دیگر را ندارند.
چرا؟
چون در خارج از کشور هم این داروها را دارند .وقتی شما
فرموالسیون نوآورانه ندارید ،کاری را انجام میدهید که
چینیها و هندیها و کشورهای کوچک در حال توسعه و...
هم انجام میدهند و چون شما تقلید کردهاید ،دیگر کمتر این
فرصت را دارید که بتوانید این داروها را به همان کشورها صادر
کنید .البته حسنش به این است که قیمت داروها در ایران
ارزانتر است ولی در مجموع نوآوری در آن وجود ندارد که
جذابیت خاصی برای صادرات داشته باشد.
حلقه اولیه بیست و چند سال پیش بر چه اساسی بود
و آن را با چه کسانی تشکیل دادید؟
من آغازگر این ماجرا بودم .به بعضی از دانشگاهها مراجعه
کردم و در نهایت در دانشگاه تهران پروژه را تعریف و پروسه
تحقیقاتی را آغاز کردیم و موفق به تولید محصول اولیه
شدیم .ولی محصوالت اولیه ویژگیهای الزم برای ارائه به
بازار را نداشتند و طی این سالها گام به گام پیشرفت کردیم
و توانستیم محصولی باکیفیت را به بازار ارائه کنیم .در اصل
بهتدریج جلو رفتیم و االن توانستهایم اسپری درمان میگرن
را تولید کنیم .این اسپری در نوع خود گام بزرگی بوده است.
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این دارو باید از سوی متخصص نوشته شود؟
این دارو  OTCاست و میتوان آن را بدون نسخه هم از
داروخانهها تهیهکرد .فقط باید به موارد تداخل دارویی توجه
داشت .در راستای افزایش خدمترسانی به مصرفکنندگان
میگرن کات و پیشگیری از مصرف نادرست این دارو ،گروهی
از کارشناسان مشاوره میگرن به صورت تلفنی و رایگان
آماده ارائه مشاوره ،تشکیل پرونده و پاسخدهی به سواالت
مصرفکنندگان میگرن کات و بیماران میگرنی هستند.
نتایجی که آن سالها گرفتید ،به چه شکل بود که
قابلیت عرضه به بازار را نداشتند؟
ما با تحقیقات خود توانسته بودیم پودری را تولید کنیم که
باید در درمانگاهها تغلیظ و پردازش میشد و کار خیلی سخت
و هزینهبری بود .اما این اسپری بهراحتی استفاده میشود.
در نمایشگاههای جهانی نیز شرکت میکنیم و نمونه در
اختیارشان میگذاریم .برای خارجیها در ابتدا خیلی سخت
است که بپذیرند در کشور ما هم داروهای اینچنینی تولید
میشود ،چون معموال فکر میکنند تنها خودشان این قابلیت را
دارند و صادرکننده هستند .ولی بعد که برایشان خوب توضیح
میدهیم و محصول را پرزنت میکنیم ،میپذیرند.
یعنی در حال حاضر صادرات هم دارید؟
برای صادرات با چهار کشور در حال مذاکره هستیم .عراق و
عمان و سوریه و یک کشور دیگر که فعال از آن نامی نمیبرم.
در سال  88که شرکت را ثبت کردید ،سرمایه اولیه
را چطور تامین کردید؟ چون این قبیل فعالیتها زمان
و هزینه زیادی میخواهند و بهخصوص در حوزه کاری
شما بعید میدانم شرکتی بتواند بهسرعت خود را به
نقطه سوددهی برساند.
این کار را با سرمایه شخصی انجام دادم و مبلغی را وام گرفتم.
هنوز در ایران آدمهای عجیب و غریب پیدا میشوند که برای
ریشهکن کردن دو ،سه تا بیماری سالها خرج کنند .خیلی
هزینه سنگین بود ولی توانستم تامین کنم.
مدیریت این شرکتها به خاطر نوع خاصی که از
نیروی کار نیاز دارند و دائم در حال تحقیق و توسعه
هستند ،متفاوت است .در این سالها چه چالشهای
مدیریتیای را پشت سر گذاشتید؟
بهتازگی دانشگاه امیرکبیر کتابی از من منتشر کرده به اسم
«فنبازار ،تجاریسازی صنعت پیشرفته» .کل ماجرا مربوط
است به همین بحثهای تجاریسازی هایتک .خب این
کتاب خیلی گستردهای است .معموال دانشگاه امیرکبیر وقتی
میخواهد کتابی را چاپ کند ،مدتهای طوالنی بایستی
منتظر بایستید و آن کتاب را پنج استاد بیرون از دانشگاه نیز
تایید کنند و ...سالها طول میکشد تا یک کتاب تالیف شود.
بنابراین خودم مقدار زیادی با این مباحث آشنا هستم .حدود
 30سال است که در حوزه صنعت هایتک کار میکنم.
به طور کلی چالشهای خیلی زیادی وجود دارد .یک چالش
عمده منابع انسانی است .چون جذب و حفظ و ارتقای منابع
انسانی باکیفیت در حد رقابت جهانی واقعا کار دشواری است.
تامین هزینهها هم خود ماجرای دیگری است .وقتی شما حدود
دانشبنیان

 40تا  60نفر نیرو دارید ،پرداخت حقوق و تامین تجهیزات و
مواد اولیه مطرح میشود .برای تامین اینها باید پشتوانه خوبی
داشته باشید .اینها واقعا چالشهای بزرگی هستند.
حال در حیطه هایتک مسئله باز هم پیچیدهتر و سختتر
میشود ،چون رقابت بیشتر مطرح است .در حوزه هایتک
فقط با ایرانیها رقابت نمیکنید بلکه در سطح جهانی حضور
دارید .یعنی شما میخواهید بگویید که من پیامی برای صنعت
دارویی جهان دارم .و این کار سادهای نیست .اینها همه با هم
کار را دشوار میکنند .اما یک نکته دیگر هم وجود دارد و آن
این است که کار کردن در ایران بسیار سخت است .از بیمه
بگیرید تا مالیات و مقررات مختلفی که دولتها میگذارند.
همچنین دستگاه اداری بسیار کند است و کارهایی که در
فاصله یک ماه میتواند انجام شود ،ماهها طول میکشد .اگر
این روال ادامه پیدا کند ،خیلی نمیتوان انتظار شکوفایی بزرگ
داشت.
تحریمها روی کار شما نیز تاثیر گذاشته است؟
تحریمها روی انگیزه ما برای رسیدن به هدف موثر نبوده است
اما قیمتها چند برابر شده و طبیعتا این امر اثرگذار خواهد بود.
یعنی قیمت خدمات و فرآوردههای نهایی افزایش پیدا کرده
است ،به این جهت که هزینه مواد اولیه ،پردازش و دستگاههای
مورد استفاده که مستهلک میشوند و باید جایگزین شوند،
باال رفته و اینها مواردی هستند که بعضا چند برابر شدهاند.
این افزایش قیمت روی نقدینگی و توانایی انجام کار تاثیر
میگذارد .به منظور تامین منابع الزم ما پیگیرانه به دنبال
صادرات هستیم و من در فاصلهای کوتاه مجبور شدم به منظور
مذاکره برای صادرات ،تاکنون سه گروه مذاکرهکننده از طرف
میمدارو به شرکتهای هدف سفر کردهاند.
در حال حاضر مشکالت بزرگ ایران نوسان قیمتی است .من
به عنوان تولیدکننده مبلغی را هزینه میکنم و محصولی را
تولید میکنم .زمانی که محصول آماده ارائه به بازار است،
بحران افزایش قیمت در کشور به وجود میآید .از این رو روند
قیمتگذاری دارو دچار مشکل میشود .اگر دارو را با دالر ارزان
قیمتگذاری کنیم ،با فروش دارو قدرت خرید مواد اولیه تا یک
چهارم کاهش پیدا میکند .حاال از چه کسی باید گله کنیم؟
ما قبول کردهایم که در ایران زندگی کنیم .مثل اینکه ما
که قبول کردهایم در تهران زندگی کنیم پس تحمل ترافیک
سنگینش را هم پذیرفتهایم.
از بین تمام مشکالتی که نام بردید ،کدامیک از همه
اساسیتر است و روی روند کارتان اثر میگذارد؟
سیستم نظام غذا و داروی کشور برای داروهای نوظهور بسیار
ضعیف عمل میکند ،چون در کشور به طور سنتی داروی
تقلیدی تولید میشود و این فرایند باید برای داروهای نوظهور
بازنگری شود .ما برای کد اخالق که جدیدا مطرح شده ،چند
ماه است که منتظریم .اینکه تولیدکننده چند ماه منتظر یک
کد باشد یعنی مرگ .در حالی که این دارو مراحل مختلف را
در سازمان غذا و دارو طی کرده است .یکمرتبه تصویب کردند
که دانشگاهها هم باید کد اخالق بدهند.
کد اخالق چیست و چرا اینقدر این روند طوالنی است؟
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کد اخالق کدی برای تایید اصول علمی و اخالقی مرتبط با
کارآزمایی تحقیق و توسعه برای داروهای نوظهور است که
در زمینه تولید داروهای نوظهور دریافت این کد از الزامات
است .تصویب قانون کد اخالق برای این منظور بوده که
روند معرفی و ارائه این قبیل داروها به بازار دارویی کشور
دقیقتر باشد و تحت نظارت بیشتری صورت گیرد .ما با
این سختگیریها مخالفتی نداریم اما زمانبر بودن این
فرایند سبب ایجاد اختالل در روند تولید داروهای نوظهور
میشود .از این رو باید سازوکاری در نظر گرفته شود که
سرعت عمل این فرایند تسریع پیدا کند.
در حال حاضر شرکت میمدارو یک داروی ضد آلرژی
آماده ارائه به بازار دارد که تمامی مجوزهای الزم برای
داروی مورد نظر اخذ شده اما فرایند معرفی دارو به بازار
دارویی ایران منوط به دریافت کد اخالق است .در این
لحظه که ما در حال مصاحبه هستیم ،حدود نه ماه است
که تیم میمدارو برای دریافت کد اخالق تالش میکند ولی
هنوز موفقیتی حاصل نشده است.
طی سالیان فعالیت در حوزه دارویی به این نتیجه رسیدهام
که داشتن توقع کمک و همکاری انتظاری بیهوده است اما به
عنوان یک تولیدکننده حداقل انتظارم این است که موانعی از
این دست را از جلوی پای تولیدکننده بردارند.
من در برابر مشکالت اداری خیلی مقاوم هستم ولی گاهی
واقعا طاقتم طاق میشود .چون شما چند میلیارد تومان برای
یک دارویی خرج کردهاید و تعداد زیادی بیمار را هم در جامعه
میبینید که به این دارو احتیاج دارند ولی نمیتوانید این دارو
را به بیمار برسانید چون برای دارو باید کد اخالق بگیرید و باید
منتظربمانید.
نکته بعدی این است که به نظر من فرایند اطالعرسانی
نمایشگاههای حوزه صادرات باید با دقت و توجه بیشتری
صورت پذیرد .خصوصا اطالعرسانی به سفارتخانهها در زمان
برگزاری نمایشگاهها اهمیت بسیاری دارد.
بنده به نمایندگی از شرکت میمدارو در نمایشگاه اگزوفارم
مونیخ شرکت کرده بودم و در مدت چهار روز برگزاری
نمایشگاه با  60گروه مذاکره انجام دادم .در این مدت به علت
فشردگی برنامهها بهسختی فرصت مناسب برای اقامه نماز پیدا
میکردم .آخرین روز حدود سه ساعت مانده به پایان نمایشگاه،
نمایندهای از کنسولگری به من مراجعه کرد و اینطور عنوان
کرد که ما منتظر شما بودیم چون اطالع پیدا کرده بودیم
که یک شرکت دارویی از ایران به نمایشگاه اعزام شده است.
به همین منظور برای پیگیری این موضوع با سازمان غذا و
دارو و سندیکای دارویی تماس گرفتیم اما هیچکدام اطالعی
نداشتند .ما هم پیگیری بیشتری انجام ندادیم .امروز به همراه
همسرم برای بازدید از نمایشگاه آمده بودم که شما را دیدم.
من به آن آقا چیزی نگفتم .اصال این داستان بدون شرح است.
شما به تامین بودجه الزم برای این سفر که شامل هزینه
اخذ ویزا ،تهیه بلیت هواپیما ،شبی  400یورو هزینه هتل و
برنامهریزی و ...که در مجموع چند هزار یورو میشود ،فکر
کنید .بعد کنسولگری شما حتی اطالع ندارد که کجا هستید
دانشبنیان

و اطالعاتی که میتواند از شهر در اختیار شما بگذارد ،دریافت
نکنید .من اصال انتظار ندارم چون بارها به آلمان سفر کردهام
و نیازی به کمک نداشتم و بدون کمک آنها هم توانستم با
 60گروه مذاکره کنم ولی اگر کسی از ایران برود و آلمان را
نشناسد ،به محیط آنجا آشنا نباشد ،نیاز به کمک کنسولگری
دارد.
از سختی پیدا کردن نیروی کار ماهر و نگهداری و
ارتقای آن گفتید .چه سازوکاری برای این امر دارید؟
خیلی کار نغز و ظریفی است .ما در شرکت میمدارو همکارانی
داریم که از فارغالتحصیالن ممتاز آیبیبی دانشگاه تهران
هستند .جذب نیروهایی از این دست و تداوم همکاری با این
عزیزان کار سختی است .حضور در میمدارو برای افرادی با
سطح علمی باال و توانمندیهای فراوان منوط به ایجاد حس
رضایت و خرسندی از محیط کار است ،ما تالش کردهایم
فضای کار را برای همکارانمان جذاب و رضایتبخش حفظ
کنیم.
چه توصیههایی برای کسانی دارید که در ابتدای
فعالیت خود هستند یا تصمیم دارند شرکتی دانشبنیان
تاسیسکنند؟
اگر میخواهند به حوزه هایتک ورود کنند ،باید برتری توان
پژوهشی داشته باشند که از حداقلهای مورد نیاز آگاهی به
پژوهش سیستمی است .همچنین بایستی پسگرا هم حرکت
کنند و این موضوع را هم در نظر داشته باشند که پس از تولید
محصول احتمال موفقیت آن در بازار به چه عواملی بستگی
دارد؟ به این معنی که بازار هدف محصول چه کسانی هستند؟
بودجهای که حاضرند برای تهیه آن تخصیص دهند چقدر
است و سواالتی از این قبیل .وارونه بیایند و خودشان بیازمایند.
این امکان وجود دارد بعد از دستیابی به پاسخ این سواالت
از تولید پشیمان شوند و متوجه شوند راه درستی را انتخاب
نکردهاند .چون همه پیشگرا حرکت میکنند.
نکته بعدی این است که سیاست اقبال شکست داشته
باشند .به این فکر کنند که اگر شکست خوردند ،چکار
کنند چون همه آدمها معموال فکر میکنند که اگر پیروز
شدم ،فالن کار را میکنم .فکر نمیکنند اگر شکست
خوردم ،چه کنم؟ اگر موفق نشدم چطور زیان مالی را
جبران کنم؟ چطور مشکالت را حل کنم؟ بنابراین من
توصیه میکنم که حتما یک سناریوی شکست داشته
باشند .همه اینها را رعایت کنند .یکسری از دانشبنیانها
نیرویی جذب نمیکنند .اگر نیرو جذب کنند ،برای امور
جزئی و کمک است ولی خودشان محورند اما بعضی
وقتها خود شخص محور نیست .خیلی از اینها نیروهای
تاپ جهانی را نمیگیرند .یک نکته اساسی وجود دارد و آن
این است که خودشان هم آن مزیت نسبی را ندارند .پسگرا
هم نگاه نمیکنند .شما هرجای دنیا که بخواهید بروید اول
میگویید کجا میروم ،بعد باید تصمیم میگیرید از چه
مسیری بروید .مقصد را نمیدانند و بی هدف میروند .در
حال حاضر در شرکت میم دارو میداند که باید داروهای
نوظهور ایجادکند.
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تغی� در شیوه ت
اکر�ن چه ی ز
ها� را رها یمکنید؟
ب�ای ی ج
ا�اد ی
چ� ی

تنها نوآوری مطرح نیست
مترجم :ترانه احمددوست

برای به وجود آمدن تیمهای سریع ،انعطافپذیر و خالق برای به چالش کشیدن «فرهنگ کار کردن» چه کاری باید
انجام شود؟ برای مارتین دانوسسترو ( ،)Martin danoesastroمتخصص تغییر و تحول ،همه اینها با یک سوال
شروع میشود« :مایل به رها کردن چه چیزهایی هستید؟» او درسهایی را که از کار با شرکتها در زمینه نوآوری
و چگونگی سازماندهی آنها آموخته با شما به اشتراک میگذارد تا افراد در همه سطوح توانایی بتوانند قابلیت
تصمیمگیری سریع و واکنش به تغییرات را داشته باشند.
آیا تا به حال دستهای از پرندگان را در آسمان دیدهاید؟
هزاران پرنده که در هماهنگی کامل پرواز میکنند! به نظر
شما جذاب نیست؟ نکته قابل تامل برای من این است که
اگر تمام این پرندگان به دنبال یک رهبر حرکت نکنند،
نمیتوانند این کار را انجام دهند .سرعت واکنششان کم
خواهد بود .در عوض ،دانشمندان بر این باورند که این
پرندگان با تکیه بر چند قاعده ساده ،این امکان را پیدا
میکنند که هرکدامشان ،همزمان با اینکه در هماهنگی
کامل پرواز میکنند ،یک تصمیم مستقل بگیرند.
همبستگی آنها باعث استقاللشان میشود و استقاللشان
آنها را سریع و انعطافپذیر میکند.
حاال این موضوع چه ارتباطی با هرکداممان دارد؟ خب،
این مثال راهی است برای نشان دادن آنچه که معتقدم
ت مورد نیاز در شیوههای کار کردن
مهمترین تغییرا 
امروز است .جهان روزبهروز سریعتر و پیچیدهتر میشود،
بنابراین ما نیازمند یک روش جدید برای کارکردن هستیم؛
راهی که حول هدف ،هماهنگی ایجاد میکند .راهی که
بوروکراسی را از بین میبرد و در نتیجه افراد را برای
تصمیمگیری سریعتر توانمند میسازد .اما سوال این است:
برای رسیدن به آن نقطه ،مایل به رها کردن چه چیزهایی
هستیم؟
چند سال پیش با بانکی کار میکردم که میخواست
تغییرات دیجیتالی را آغاز کند .آنها برای این روند،
پیشنهادی میخواستند که طبق آن کارها سادهتر،
بصریتر و مرتبطتر باشد .در حال حاضر مطمئن نیستم
که چند نفر سیستم درونی یک بانک را دیدهاند ،بنابراین
اجازه بدهید روش کار بسیاری از بانکهای سنتی را
نشانتان بدهم .در یک بانک شما تعداد زیادی از افراد را
میبینید که از آسانسور استفاده میکنند تا به بخش خود
بروند ،بازاریابان کنار بازاریابان ،مهندسان کنار مهندسان
و ...مینشینند .جلساتی را میبینید که با بیست نفر برگزار
میشوند و هیچ تصمیمی گرفته نمیشود .ایدههای عالی
روی پاورپوینت ارائه میشوند و بخشنامههای ناتمام بین
دانشبنیان

ادارات دست به دست میشوند .به این ترتیب انجام کارها
میتوانند تا ابد ادامه داشته باشند! با این اوصاف ،این بانک
میدانست که برای دگرگونی و بهبود اوضاع باید درصدد
تغییر جدی شیوههای کاریاش باشد .اما چطور؟ برای الهام
گرفتن و ایدهپردازی تصمیم گرفتیم نگاهی به شرکتهایی
که به نظر نوآوری و خالقیت بیشتری دارند مانند گوگل،
نتفلیکس ،اسپوفی و زاپوس بیندازیم.

بستگی دارد

خاطرم هست که در دسامبر  2014به همراه یک مشاور
مدیریتی و تیمی از بانکداران در سالنهای یکی از این
شرکتها قدم میزدیم .ما احساس میکردیم مثل غریبهها
در یک سرزمین عجیب و غریب هستیم که با کیسههای
دانه لوبیای سحرآمیز و هودیها (کتوشلوارهای خوشفرم)
و بسیاری از کارکنان هوشمند و خالق احاطه شدهاند .بعد
پرسیدیم« :سازمان شما چطور سازماندهی شده است؟» ما
انتظار داشتیم که در جواب یک نمودار سازماندهی ببینیم
اما در عوض آنها از طرحهای عجیب و غریب با نامهای
خندهداری مثل «دستهها» و «شعبهها» و «خانوادهها»
برای توضیح چگونگی سازماندهیشان استفاده کردند.
بعد از آن با وضعیت موجود سعی کردیم آن عبارات را
به زبان دنیای خودمان ترجمه کنیم .پرسیدیم« :چند نفر
برای شما کار میکنند؟» در جواب گفتند« :بستگی دارد».
سوال بعدیمان این بود که« :چه کسی به شما گزارش
می دهد؟» و پاسخ دادند« :بستگی دارد ».بعد پرسیدیم:
«چه کسی اولویتهای شما را تعیین میکند؟» و جواب
باز همان بود« :بستگی دارد ».میتوانید تصور کنید تا چه
حد متعجب شدیم؟ ما در مورد آنچه که فکر میکردیم
جز اصول اساسی سازمانهاست سوال کرده بودیم و پاسخ
آنها این بود« :بستگی دارد ».بعد از آن روز ،درک بهتری
از مدلشان به دست آوردیم .آنها به قدرت تیمهای کوچک
و مستقل اعتقاد داشتند .تیمهای کوچک آنها مثل یک
مینی استارتآپ بودند .در کلیت کارکنان افراد مولد و
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نقطه آسان نیست .باید جواب به این سوال که «مایل به از
دست دادن چه چیزی هستید» دقیق و درست مشخص
شود .تصمیمگیری مستقل نیاز به تیمهای چندرشتهای
دارد .به جای اینکه یک تصميمگيري به بخشهای باالیی
و پايينی یک سازمان پاس داده شود ،ما ميخواهيم تیم
موجود عملیات انتخاب و تصمیمگیری را انجام دهد .اما
برای انجام این کار در تیم به تمام مهارتها و تخصصهای
الزم برای تصمیمگیری نیاز داریم .این امر باعث میشود
داد و ستد سخت شود .چه چیزی بدهیم؟ چه چیزی
بگیریم؟ آیا میتوانیم افرادی را که در ساختمانهای
مختلف ،شهرهای مختلف و حتی کشورهای مختلف با
هم کار میکنند ،هماهنگ کنیم؟ یا بهتر است در حیطه
ویدئوکنفرانس سرمایهگذاری کنیم؟ چطور میتوانیم از
همکاری نوع کاری که در این تیمها اجرا میشود اطمینان
حاصل کنیم؟

مهندسین فناوری اطالعات و ...وجود داشت ،بنابراین
میتوانستند با مشتریان (مستقل از دیگر افراد شرکت)
به طراحی ،ساخت و آزمایش ایدهها بپردازند .آنها بین
ادارات تعامل نداشتند و تمام مهارتهای مورد نیاز در
تیمشان وجود داشت .در پایان آن روز جلسهای داشتیم
تا آنچه را که دریافته بودیم ،منعکس کنیم .ما با مدلی
شبیه به مدل آنها شروع کردیم .از قبل فکر کرده بودیم
که چطور برخی از این ایدهها را در یک بانک به کار ببریم
اما ناگهان یکی از میزبانان ،یک نفر که کل روز حتی یک
کلمه حرف نزده بود ،گفت« :خب! میبینم که شما مدل
ما را دوست دارید ،اما یک سوال دارم :مایلید ما چه چیزی
را رها کنیم؟»

در آغوش گرفتن نوآوری

واقعا ما مایل بودیم چه چیزی را از دست بدهیم؟ در آنجا
پاسخ فیالفوری نداشتیم اما میدانستیم حق با اوست.
تغییر نهتنها در آغوش گرفتن نوآوری است بلکه شامل از
دست دادن برخی موارد و ویژگیهای قدیمی نیز میشود.
در حال حاضر ،طی پنج سال گذشته ،با شرکتهایی در
سراسر جهان برای تغییر شیوههای کاریشان همکاری
کردهام و بهوضوح دیدهام هر شرکتی بدبینیهای خاص
خودش را برای اینکه این ایده در شرکت راهاندازی نشود،
دارد .مثال «محصول ما پیچیدهتر است» یا «آنها مثل ما
سابقه آیتی ندارند» یا «تنظیمکنندهها اجازه انجام این
کار را نمیدهند».
اما برای این بانک و همچنین برای سایر شرکتهایی
که بعدا با آنها کار کردم ،تغییر امکانپذیر بود .ظرف
یک سال ،سیلوهای قدیمی (دیوارهایی) را بین بازاریابی،
محصول ،کانالها و فناوری اطالعات به طور کامل منفجر
کردیم .سه هزار کارمند به  350تیم چندرشتهای تبدیل
شدند .بنابراین به جای اینکه افراد مولد تنها کنار افراد
مولد و مهندسان کنار مهندسان بنشینند ،یک فرد مولد و
یک مهندس عضو یک تیم شدند .شما میتوانستید عضوی
از یک تیم با مسئولیت بازگشایی حساب یا عضوی برای
اپلیکیشن بانکداری موبایل و غیره باشید .در آن تاریخ
و در سازماندهی جدید ،برخی افراد برای اولینبار با هم
دست میدادند و یکدیگر را میدیدند ،در حالی که محل
نشستنشان تنها دو دقیقه از هم فاصله داشت .اما در ده
سال گذشته ،هر روز از طریق ایمیل گزارشهای وضعیت
را برای هم میفرستادند .در آنجا ممکن بود بشنوید:
«اوه ،پس تو همونی هستی که من همیشه برای جواب
گرفتن ازت دوندگی میکردم ».اما حاال هر روز با هم قهوه
میخورند .اگر فرد مولد یک ایده داشته باشد ،میتواند
برای پروش آن و دریافت اطالعات ،از مهندسی که کنار
او نشسته کمک بگیرد .و بعد میتوانند تصمیم بگیرند که
نتیجه را بالفاصله با مشتریان آزمایش کنند .بدون وجود
سلسلهمراتب وقتگیر ،بدون وجود پاورپوینت ،بدون خط
قرمز ،کارها بهسرعت انجام میشوند .اما رسیدن به این
دانشبنیان

سریع ،انعطافپذیر ،خالق

ما هنوز به نوعی ماتریس مدیریت نیاز داریم .همه این
تغییرات در ساختار ،روند کار و روش آسان نیست .اما
در نهایت متوجه شدم که سختترین چیز در این فرایند،
تغییر رفتار ماست .اگر بخواهیم این تیمها مثل یک مینی
استارتآپ ،سریع ،انعطافپذیر و خالق باشند ،آنها باید
قدرتمند و مستقل باشند .این بدان معنی است که ما
نمیتوانیم رهبرانی برای فرماندهی افراد داشته باشیم که
بگویند چه کار کنید ،چه زمانی باید آن کارها را انجام
بدهید یا چطور باید انجامش بدهید .حتی هیچ مدیر
بخشی هم وجود ندارد .اما در عین حال هر کارمند بدون
توجه به عنوان رسمی خود باید رهبر باشد .این در مورد
همه کسانی که ابتکار عمل دارند ،صدق میکند .بدیهی
است که نمیتوانیم تمام این تیمها را در سمتوسوهای
مختلف داشته باشیم (واگرا باشند) ،زیرا قطعا منجر به
هرج و مرج خواهد شد .بنابراین به همگامسازی توام با
استقالل نیاز داریم .درست مثل دستهای از پرندگان .در
یک محیط سازمانی ،این امر نیازمند رفتارهای جدید است
و با هر رفتار جدید ،از موارد و ویژگیهای قدیمی چیزی
رها میشود .رهبران باید اطمینان حاصل کنند که هرکس
در سازمان همراستا با چرایی اهداف و چگونگی اولویتهای
کلی است .اما پس از آن باید آنها را تنها و آزاد بگذارند و
به تیمهایشان اعتماد کنند تا تصمیمات درستی در مورد
چگونگی رسیدن به آن نقطه اتخاذ کنند .در این حالت،
ایجاد هماهنگی نیاز به ارتباطات باز و شفاف دارد .آیا
میدانید چرا میگویند که اطالعات منبع انرژی هستند؟
برای بعضی از مدیران ،بهاشتراکگذاری اطالعات ممکن
است به معنی از دست دادن قدرتشان باشد .این فقط
منحصر به مدیران نیست .تیمها نیز باید به طور آشکار
و شفاف ارتباط برقرار کنند .در این شرکتها ،تیمها به
طور معمول در کوتاهمدت و با سرعت زیاد کار میکنند
و در پایان هر دوره ،جلسهای آزمایشی برگزار میکنند
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تا خروجی آنچه انجام دادهاند ،به طور شفاف به اشتراک
بگذارند .و هر روز هر یکی از اعضای تیم اطالعاتی در مورد
آنچه که به طور فردی انجام داده ،به گروه انتقال داده
و آنها را بهروزرسانی میکند .اگرچه این همه شفافیت
ممکن است برای افراد ناراحتکننده باشد ،چون جایی
برای پنهان کردن وجود ندارد و همه کارهایی که انجام
میشود برای همه شفاف است .بنابراین همگامسازی آسان
نیست و عالوه بر این فراهم آوردن استقالل نیز خیلی
راحت به دست نمیآید .ممکن است یکی از مدیران اجرایی
شرکت دوست داشته باشد که بداند چطور در سمت مدیر،
در پیگیری نقاط حساس ایفای نقش کند .در این وضعیت
برای اینکه بدانید همه کارها چطور در حال انجام شدن
هستند ،به جای نگاه کردن به گزارشهای وضعیت کار،
باید به طبقه تیم مورد نظر برود و در یکی از جلسات
آنها شرکت کند و به جای اینکه به افراد بگوید چه کاری
باید انجام دهند ،به دنبال راهی برای کمک به آنها باشد.
اما در سیستم قدیمی ،همین مدیر اجرایی میگفت« :من
تنها توهم کنترل داشتم .در حقیقت ،بسیاری از پروژهها
زمان زیادی طی میکردند و با بیش از بودجه در نظر
گرفته شده اجرا میشدند .اما در حال حاضر من شفافیت
بیشتری میبینم و البته در صورت لزوم میتوانم اصالحات
انجام بدهم ».مدیران میدانی نیز باید تغییر کنند .اول از
همه باید بدانیم که بدون وجود جلسات زیاد و پاورپوینت،
به مدیران میانی کمتری نیاز است .در سیستم قدیم ،این
تفکر از جانب برنامهریزان و کارفرمایان وجود داشت که
کارکنان فقط سفارشها را دنبال میکنند اما اکنون،
دانشبنیان

انتظار میرود که مدیران میانی ،عالوه بر مدیریت افراد،
به عنوان مدیران بازاریابی نیز فعالیت کنند .تصور کنید
طی ده سال گذشته ،فقط به دیگران گفتهاید که چه کاری
باید انجام دهند ،اما اکنون انتظار میرود که همان کارها
را خودتان نیز انجام دهید .واضح است که این مدل برای
همه کاربردی نیست و در این شرایط برخی افراد عالیرتبه
شرکت را ترک میکنند .اما نتیجه یک فرهنگ جدید با
سلسله مراتب کمتر است .انجام همه این کارها سخت است،
اما ارزشش را دارد .شرکتهایی که با آنها کار میکردم
و در یک سال به تعداد محدود محصوالت جدید تولید
میکردند ،حاال با این روش چند بار در هفته تولید جدید
دارند و بدون نیاز به مقدمات و سلسلهمراتب پیشین ،کل
سازمان کارآمدتر میشود .در نهایت ،اگر امروز در سالن
این شرکتها قدم بزنید ،شاهد انرژی جدیدی خواهید
بود .انگار در سالنهای استارتآپهای خیلی عظیم قدم
میزنید .اگر بخواهیم منصف باشیم ،این شرکتها در
حال حاضر نمیتوانند ادعا کنند که کامال موفق هستند
اما حداقل با استفاده از این مدل جدید ،آنها خیلی بهتر
آماده پاسخ به تغییر هستند .جهان سریعتر و پیچیدهتر
میشود ،بنابراین ما باید راهکار خود را دوباره راهاندازی
کنیم .سختترین قسمت این تغییر مربوط به ساختار،
روند یا روش نیست و حتی مربوط به مسئولیتپذیری
مدیران اجرایی نیست .رهبران اصلی و واقعی همه کسانی
هستند که در یک سازمان دخیل و مشغول به کار هستند.
همه باید تغییر را هدایت کنند .بنابراین سوال اصلی این
است :شما مایل به رها کردن چه چیزهایی هستید؟

شماره سیویکم اردیبهشتماه 1398

93

چطور عادتهای بد
مد� تی� را از ی ن
ب� بب� ی�؟
ی

خروج از
حاشیه امن
مترجم :ترانه احمددوست

شرکتها از رهبران آینده خود توقع دارند تا با
سرعت ،انعطافپذیری و اعتمادی بیشتر از قبل
مدیریت شوند .اما چگونه مدیران میانی در عین حال
که چالشهایی برای انجام فعالیتها وجود دارد ،از
نردبان موجود در شرکتها صعود کنند؟ الیزابت لیل
( )Elizabeth Lyleمتخصص رهبری یک رویکرد
جدید ارائه میدهد برای شکستن قوانین در شرایط
موجود به منظور به اشتراکگذاری روشهای خالقانه
سازمانی که میتواند مدیران میانه را به فضایی که
آنها برای حرکت رو به جلو نیاز دارند هدایت کند.

من به انباشته کردن ظروف در سینک ظرفشویی متهم هستم و
اینکه آنها را برای ساعات طوالنی دستنخورده باقی میگذارم.
من این واقعیت را با دوستم در میان گذاشتم تا نظر او را در
اینباره بدانم .او گفت« :به نظرم چند ساعت عبارت درستی
نیست! تو اونا رو حتی ممکنه چند روز تو همون حال باقی
بذاری ».اما نکته اصلی این نیست .نکته اینجاست که من تا
وقتی ظرفها آنقدر روی هم انباشته نشوند که به قدر کافی
ارتفاعشان زیاد شود و لب به لب سینک ظرفشویی بشوند ،کار
توشو را یکسره نمیکنم .این عادت از زمان دانشگاه در من
شس 
بیشتر شد؛ وقتی که برای خودم بهانههایی مثل« :االن کالسم
شروع میشه باشه بعد»« ،یه ظرف کثیف بیشتر تو سینک باشه
چی میشه؟» و یا بهانه مورد عالقهام که «فکر میکنم با این روند
که صبر کنم ظرفها زیاد بشن و بعد همه رو با هم بشورم تو
آب و زمان صرفهجویی میشه» سر هم میکردم .اما در حقیقت
نیازی به دلیل آوردن نبود ،چون هیچکس بازخواستم نمیکرد.
البته آرزو میکنم که کاش یک نفر بازخواستم میکرد .حاال که
برمیگردم و به عقب نگاه میکنم ،میفهمم که هر باری که
ظرفها را درون ماشین ظرفشویی نمیگذاشتم یا آن چیزی را
که شروع کرده بودم تمام نمیکردم ،این عادت برایم درونیتر
میشد و و من شانس کمتری برای مواجهه با این سوال پیدا
میکردم تا از خودم بپرسم چرا این کار را انجام میدهم؟ چرا این
عادتم را ترک نمیکنم؟ حاال که در دهه چهارم زندگی هستم،
دانشبنیان

شکستن این عادت برایم سختتر شده است.

مواجهه با تازهکارها

من وقتی بیرون از خانهام و با این مسائل درگیر نیستم ،با
سازمانهای بزرگ و پیچیده در زمینه دگرگونیهای روشهای
رهبری در زمان تغییر و تحوالت سازمانی کار میکنم .شغل من
این است که بیشتر با رهبران ارشد کار کنم تا چگونگی روشهای
رهبری و هدایت کردن اعضای یک سازمان و استقرار «عادات
بهتر» برای داشتن آینده مناسبتر بررسی شود .اما چیزی که
من را بیشتر از کار کردن با رهبران ارشد در این زمینه ترغیب
میکند ،مواجهه با تازهکارهاست .ما آنها را «مدیران میانی»
مینامیم ،اما این یک اصطالح است که من دوست دارم روزی
بتوانیم آن را تغییر دهیم چرا که در حقیقت چیزی که آنها
هستند پتانسیلهای آینده برای «مدیریت عالیرتبه» است
که با پیروی از شیوههای مدیریت قدیمی شروع به رها کردن
ظرفهایشان در سینک میکنند .سازمانها افرادی مانند من
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میشه و ما نقشی تو تصمیمگیریها نداریم ».او گفت موضوع
بحث جلسات در مورد برنامههای آینده نیست بلکه درباره این
است که در زمان حال چه کارهایی باید انجام شود .جان کامال
درست میگفت .جلسات قبل از جلسه اصلی برای آن شركت
امری ضروری بود و من به هیچوجه این موضوع را دوست نداشتم
و نمیپذیرفتم .به نظرم این جلسات مطمئنا ناکارآمد و آزاردهنده
خواهند بود اما بیشترین مشکل من با موضوع اعتمادبهنفس او و
افرادی شبیه به بود و اینکه نمیدانستند در آینده باید چه کاری
انجام دهند .حاال سوال این است که چطور او میتواند مطمئن
باشد که در آینده چه کار باید بکند؟ چه کسی و در چه زمانی
قرار است این موضوع را تغییر دهد؟ نقطه راهاندازی این موضوع
چیست؟ و هنگامی که این امر اتفاق افتاد ،چطور میشود جلسات
را طوری پیش برد که بدون وجود پیش جلسات موثر باشند؟ او
با اطمینان باور داشت که اگر زمانی رئیس بشود ،این قوانین را
تغییر خواهد داد و کارها را با روند متفاوتی انجام میدهد .در آن
زمان همه چیزهایی که میتوانستم ببینم ظروف انباشته شده در
سینک بود و یک مرد با استعداد زیاد .در حالت بدتر مردی را
میدیدم که شاید روزی از کارش بیرون بیاید ،چراکه خیلی دیر
یاد گرفته بود (یا اصال یاد نگرفته بود) که چگونه سازمانها را در
آینده رهبری کند .من با داستانهای این چنینی زیاد مواجه
میشوم به ویژه وقتی که که مدیران باهوش و با انرژی و توان
بالقوهای مثل جان را میبینم .احتماال آنها بیشترین توانایی
ساخت امواج جدید و تعریف دوبارهای از مدیریت داخلی را دارند.
اما در حقیقت آنچه ما میبینیم این است که این افراد اغلب
ن کارهایی را انجام میدهند که با تواناییهایشان همسو نیست
آ
و سیستم را به چالش نمیکشند .تالش آنها به سمتی است
که مدیران و رهبرانشان ،همانهایی که مسئول ارتقا درجهشان
هستند ،تحت تاثیر قرار دهند و زندگی را برایشان راحتتر کنند.
اگر او را در جایگاه کسی که دوست دارد ترفیع درجه بگیرد،
بهسختی میتوانم سرزنشش کنم اما در عین حال آنها همچنان
مطمئن و مصمم هستند که پس از آنکه توانایی انجام کارهای
متفاوت را به دست آوردند ،قادرند رفتار خود را تغییر دهند و این
یک دام فکریاست که دچارش هستند.

را برای بازآموزی رهبران ارشد خود برای آینده بهتر استخدام
میکنند و همزمان عادتهای رهبری قدیمی موجود بین مدیران
میانی که روزی جای آنها را میگیرند ،شکل میگیرد .ما نیازمند
این هستیم که مدیران میانی و رهبران ارشد با هم کار کنند.
سازمانها بهسرعت در حال تغییر و تحول هستند و رهبران
ارشد حال حاضر باید با رهبران آینده همکاریکنند تا نسبت به
امروز به سرعت ،انعطافپذیری ،اعتماد و همکاری بیشتری دست
پیدا کنند .من اعتقاد دارم که یک پنجره زمانی برای شکلدهی
مدیران میانی وجود دارد تا زمینه برای این نوع رهبری فراهم
شود ،اما آن را از دست میدهیم .چرا؟ از آنجا که رهبران آینده
به وسیله مدلهای نقش رهبران ارشدی که خودشان هنوز برای
این نوع مدل جدید آماده نیستند ،آموزش میگیرند ،تغییرات
در رهبری این نوع سیستمها قطعا منجر به موفقیتهای بزرگی
میشود .ما نیاز داریم تا مدیران میانی و رهبران ارشد با یکدیگر
کار کنند تا راه جدیدی برای هدایت و توسعه و پیشرفت یکدیگر
و رسیدن به موقعیت مناسب مطلوب فراهم کنند.

مدیریت به شیوه نظامی

یکی از مشتریان ارشد مورد عالقه من  -ما او را جین می نامیم
 نمونه و مثال کاملی برای آن چیزی است که ما امروز آنرا «شیوه رهبری دمده شده» در نظر میگیریم .او بر اساس
عملکرد منحصربهفرد استثنایی خود با این تفکر که «یا به قعر
برو یا اوج بگیر» به سطح مدیریت ارشد رسیده است .جین این
روند و این نوع عادت را پیش گرفته و امروز به این سطح از
موقعیت شغلی دست پیدا کرده است .او سخت کار میکند و
زمان زیادی برای چیزهایی که فورس ماژور نیستند ندارد و واقعا
به قضاوت هیچکس بیشتر از خودش اعتماد ندارد و عادت دارد
تمام تصمیمها را خودش بگیرد .نیازی به گفتن نیست که جین
شبیه اردوگاههای نظامی با شرایط سخت با کارمندان و افراد
زیر دستش رفتار میکند .این عادتهای عمیق ریشهدار بهشدت
متناقض با شرایطیاست که باید برای یک سازمان در حال تحول
به وجود بیاید .رفتار فرماندهی نظامیگونه و کنترل کردنهای
اینچنینی که او پیاده میکند برای شرایط امروزیِ سازمانها که
مدام در حال تغییر و تحول و رشد هستند و به صورت دیجیتالی
با هم تعامل دارند کاربردی نیست.

یادگیری در حین کار

اگر من چیزی از کار کردن با شیوه جین آموخته باشم این است
که روزی میرسد که جان تعجب میکند چطور ممکن است و
میتواند هر چیزی را به شیوهای متفاوت و با حداکثر توانش انجام
دهد؟ از پس کارهای اجرایی با فشار باال و بدون وجود ریسک
موفقیت برای خودش یا سازمان برمیآید؟ آیا برای انجام آنها و
قرار گرفتن در موقعیتهای مشابه آموزش دیده است؟ و آن روز
او آرزو میکند که ای کاش احساس امنیت و راحتی برای انجام
کارهایی با روند همیشگی نمیکرد و از حاشیه امن همیشگیاش
بیرون میزد .در این شرایط ممکن است یک کارشناس توسعه
رهبری سیستم از من بپرسد« :چطور میتوانیم در سالهای
شکلگیری افرادی که خیلی زود در جایگاه رهبران ارشد قرار
میگیرند مداخله کنیم و بهترین تاثیر را داشته باشیم؟ چطور
میتوانیم از این واقعیت استفاده کنیم که جان و همکارانش

حال ،نه آینده

حاال میخواهم در مورد جان ،یک مدیر فوقالعاده موفق که
در کار پیشرفت خوبی داشته و برای جین کار میکند صحبت
کنم ،مدیری که عادتهای کاری و کنترلی جین او را فرسوده
میکند .اخیرا من و او درباره تصمیمات راهبردی مورد نیاز
برای ارائه به جین و سایر همکارانش صحبت کردیم .او به من
گفت« :لیز ،میدونم از شنیدن این موضوع خوشحال نمیشی
ولی تصمیمهایی که اینجا اتخاذ میشه ،تو جلساتی که قبل از
جلسات اصلی برگزار میشن ،تصویب میشن .طبق محاسبات من
هشت جلسه پیش ازجلسه اصلی ،برای اطمینان داشتن از اینکه
هر کدوم از مدیران میانی به اندازه کافی برای حضور تو جلسات
واقعی متبحر هستن و تصمیمات از پیش تعیین بشه ،برگزار
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که این امر محکوم کردن او نیست .چیزی که درعوض دریافت
میکند پیشرفت سازمان خواهد بود و حتی ممکن است برای
جین فرصتی جهت یادگیری برخی چیزها باشد تا بتواند رهبری
و مدیریتش را به سطحی باالتر ببرد .من با یک مشتری ارشد
دیگر کار میکردم که به زیبایی این معضل را خالصه کرد .وقتی
درباره این صحبت میکردیم که چرا او و همکارانش به افراد
زیردستشان قدرت تصمیمگیری و اختیارات بیشتری نمیدهند،
جواب داد که ما هیچوقت اجازه این کار را ندادهایم چرا که به
اتخاذ تصمیمات درست توسط آنها اطمینان نداریم .اما سوال
اینجاست که آنها چطور باید توانایی این کار را داشته باشند
وقتی که ما هیچوقت این فرصت را در اختیارشان قرار نمیدهیم؟
با این اوصاف من از اینکه جین از کنترل سیستم دست بکشد و
همهچیز را رها کند حمایت نمیکنم .منظور آنچه میگویم این
است که اگر او حق آموزش مهندسی و تمرین درست بهروزشده
را برای جان قائل نشود ،جان هیچوقت نمیتواند آنچه را که از او
انتظار میرود ،بهدرستی انجام دهد و اندک تفاوت و تغییری در
آینده به وجود بیاورد.

می خواهند مسئولیت سرنوشتهای حرفهای خود را به عهده
بگیرند و آماده باشند که سازمانهای آینده را رهبری کنند ،نه
اینکه آنها با همان سیستمهای قدیمی ادامه کار بدهند؟»
برای شروع باید یک واقعیت بسیار بسیار مهم یعنی «بهترین
شیوه یادگیری در حین کار کردن اتفاق می افتد -نه در یک
کالس درس و نه از طریق ماژولهای الکترونیکی» را در نظر
بگیریم .دو مورد مهم که برای یادگیری شغل بر آن تکیه میکنیم
عبارتند از مدلهای سمتهای شغلی و محیط کار .همانطور که
پیشتر در مورد اینها صحبت کردیم ،الگوی سمت مدیریتی
که در مثال ما وجود دارد مدل کمپهای نظامی است و محیط
ی است که در معرض اختالالت جدید است .ما به
کار محیط 
طور سیستماتیک برای به وجود آوردن تغییرات بر چگونگی
سازماندهی مشاغل فعالیت میکنیم اما به طور کلی ،هنوز هم
در سطح وسیع سنجش براساس محکهای از پیش تعیین شده
و پاداش رفتار ،مبتنی بر معیارهای قدیمی وجود دارد .تغییر این
سیستمها زمان میبرد .بنابراین ،اگر ما بتوانیم شرایطی ایجاد
کنیم که به طور کامل بر مدلهای نقش افراد یا سیستم حال
حاضر تکیه نداشته باشیم ،افرادی مثل جان این پنجره توسعه
حیاتی را از دست نمیدهند .بله ،او به کمک جین نیاز دارد تا
این کار را انجام دهد ،اما مسئولیت نهایی به عهده اوست چراکه
در واقع اوست که در معرض ریسک قرار میگیرد .او میتواند با
همان روشهای قدیمی مدیریت و رهبری شکستخورده ادامه
دهد و یا روشهای جدیدی پیش بگیرد و با قابلیتهای جدید در
شرایطی امن قدم بردارد.

نیاز به مربی داریم

در نهایت ،از آنجا که ما قصد داریم هر دو سمت ماجرا یعنی جین
و جان را خارج از حاشیه امنی که برای خود ساختهاند قرار بدهیم
به برخی مربیان خارج از محیط نیاز داریم تا اطمینان حاصل کنیم
که کوری عصاکش کوری دگر نمیشود .اما اگر به جای استفاده
از مربیان برای مربیگری متوجه شویم که هر یک از آنها به طور
فردی بیشتر موثر هستند ،درحقیقت شروع به مربیگری تعامالت
بین آنها کردهایم .میتوانم گزارشهای مستقیمی از جلسات
برگزار شده با جین در اختیارتان قرار بدهم و مشاهده کنید که در
آن جلسات تنها در مورد چگونگی همکاری آنها در آن روز بحث
میکنند .من یک مربی برای جلسات دورهای بین جین و جان در
نظر میگیرم ،درست مثل مربیان درمانگر زوجها در ارتباطاتشان.
به این ترتیب آنها توصیه و مشاهدات خود را در مورد چگونگی
توگو در آینده میتوانند بهتر کنند .به این ترتیب جین با
گف 
رفتارهای حمایتگرانه که قطعا برایش سخت است میتواند به
جان فرصت آموزش و تصمیمگیری بدهد تا به یکدیگر کمک
کنند و با همفکری هم به سمت یک هدف که پیشرفت کلی
سازمان است حرکت کنند .هر چند که این روند بهسادگی اتفاق
نمیافتد و ممکن است نیاز به حضور مربیان بیشتری باشد .تقریبا
 20سال پیش ،وارن بافت در یک سخنرانی گفت« :زنجیرههای
عادتهای قدیمی برای شکسته شدن بسیار سنگین هستند».
من زیاد موافق این جمله نیستم ،چون در آموزش رهبران آینده
میبینم که واقعا با آموزشهای جدید و فرصتهایی که ایجاد
میکنیم میتوانیم برای افرادی که مشتاق به ترک عادات قدیمی
هستند ،تواناییهایی تازه برای رهبری کردن یک سیستم ایجاد
کنیم .آرزو میکنم روزی هم دانشکدهایهایم را برای شام دعوت
کنم و بعد از آن کار شستن ظرفها را یکسره کنم .ترک عادات
آزاردهنده وقتی جوان هستید ،بسیار سادهتر است .هر روز با هم
و لحظه به لحظه برای از بین بردن عاداتی مثل انباشتن ظرفها
در ماشین و سینک ظرفشویی تالش کنیم .ممنونم.

از کجا شروع کنیم؟

حاال سوال این است :جان از کجا باید شروع کند؟ اگر من به
جای جان بودم ،دلم میخواست برای شروع پرواز کنم .وقتی
 13ساله بودم ،پدربزرگم که یک خلبان سابق نیروی دریایی
بود به عنوان هدیه به من اجازه پرواز با یک هواپیمای خیلی
کوچک را داد .وقتی در هواپیما دستانش را از روی وسایل
کنترلی برداشت و به من این امکان را داد تا پرواز کنم؛ اگرچه این
موقعیت بسیار وحشتناک بود اما در عین حال بسیار هیجانانگیز
هم بود و همزمان محیطی فراهم شده بود که در شرایط امن
فرایند یادگیری اجرا میشد .چون همهچیز واقعی بود ،واقعا یاد
گرفتم که چطور خودم آن کار را انجام دهم .به همین ترتیب،
در محل کار ،هر جلسهای که برگزار میشود ،هر تصمیمگیری
که انجام میشود میتواند یک پرواز عملی برای کسی باشد
که واقعا میتواند از «تجربه یادگیری» و «فرصتی برای کشف
چگونگی انجام کار» استفاده کند .بنابراين جان به جاي غرق
شدن در شرایط موجود نياز دارد به اتاق جین برود و استراتژي
خالقانهای براي برگزاري جلسه بدون وجود هشت پیشجلسه
پيشنهاد دهد .باید به او نشان دهد که تفکر پشت پیشنهادش
سبک سنگین شده و برای انجام آن رویه متفاوت جدید ،نیاز به
حمایت او دارد .مسلما پذیرفتن این روند برای جین آسان نیست.
نهتنها او باید به جان اعتماد کند بلکه باید قبول کند جان برای
دستیابی به شیوه رهبری خودش روندی را پیش میگیرد که
ممکن است فرسنگها از تفکرات جین دور باشد .و باید بداند
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شکست آگاهانه
مستانه تابش

ما کارفرماهای جسوری را که انگیزهشان باعث
میشود موفق شوند ،تحسین میکنیم .ولی چه
اتفاقی برای کارفرماهایی میافتد که شکست
میخورند؟ لتیچیا گاسکا ()Leticia Gasca
نویسنده و کارآفرین مکزیکی میگوید که اغلب
کارآفرینهای ورشکسته تجربه خود را مخفی
میکنند و در نهایت یک فرصت بینظیر را برای
رشد و بهتر شدن از دست میدهند .او در یک
سخنرانی تد میگوید که چطور آگاهانه شکست
خوردن میتواند ذهنیت ناکام را از بین ببرد.
اگر به یونان سال  ۸۰۰قبل از میالد برگردیم ،تاجرهای
ورشکستهای را میبینیم که مجبور بودند با سبدی روی سرشان
در بازار اصلی شهر بنشینند .در ایتالیای پیش از عصر مدرنیته هم
تاجران ورشکستهای را که تا خرخره زیر بار قرض فرو بودند ،لخت
کرده و مجبورشان میکردند که در میدان اصلی شهر بگردند و
پشتشان را به یک سنگ مخصوص بکوبند .آن هم درست جلوی
چشم مردمی که داشتند مسخرهشان میکردند .در قرن هفدهم
میالدی در فرانسه ،بازرگانان ورشکسته را به مرکز شهر میبردند
و شکست تجاریشان را جار میزدند تا همه از آن باخبر شوند.
آنها هم مجبور بودند یک کاله سبز روی سرشان بگذارند تا
همه بدانند که این بیچارهها مال و اموالشان را از دست دادهاند
و آنها را بهسرعت روانه زندان نکنند .اگرچه این نمونهها خیلی
افراطی هستند ولی یادتان باشد ما وقتی آدمهای ورشکسته را
بوکار
مجازات میکنیم ،مانع از ایجاد نوآوری و راه افتادن کس 
میشویم ،در حالی که این اتفاق محرک رشد اقتصادی در هر
کشوری است .حاال زمان زیادی از آن دوران گذشته و ما دیگر
آدمهای شکستخورده را در معرض دید عموم نمیگذاریم تا
تحقیرشان کنیم .خود آنها هم ورشکستگیشان را در فضای
مجازی نشان نمیدهند .به نظرم حاال همه ما میتوانیم درباره درد
و رنج ورشکست شدن حرف بزنیم ،اما هیچوقت جزئیات چنین
ماجراهایی را با دیگران در میان نمیگذاریم و از تجربههایمان
حرف نمیزنیم.
دوستان ،من کامال این موضوع را میفهمم ،چون خودم هم چنین
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تجربهای داشتهام .کار جدیدی را شروع کردم که شکست خورد
و حرف زدن درباره آن خیلی برایم مشکل بود .در واقع هفت
سال طول کشید تا توانستم راجع به این تجربه حرف بزنم .این
موضوع باعث شده بود که خیلی آسیبپذیر بشوم و دوستانم با
من همراهی میکردند .ماجرای ورشکستگی من از اینجا شروع
شد که وقتی در دوران دانشگاه مشغول تحصیل در رشته بازرگانی
بودم ،با گروهی از زنان محلی آشنا شدم که در یک جامعه فقیر
روستایی در ایالت پوئبال در مرکز مکزیک زندگی میکردند.
آنها محصوالت زیبایی تولید میکردند که همهشان دستساز
بودند .وقتی این خانمها و دستسازههایشان را دیدم ،تصمیم
گرفتم کمکشان کنم .با کمک چند تا از دوستانم یک جور بنگاه
اجتماعی راه انداختیم تا یک منبع درآمد دائمی برای این زنان
روستایی ایجاد کنیم تا آنها بتوانند کیفیت زندگیشان را باال
ببرند .همه کارها را بر اساس فرمولهایی انجام میدادیم که در
بوکار به ما یاد داده بودند .یکسری سرمایهگذار
کالسهای کس 
جذب و زمان زیادی را صرف آموزش دادن زنان و شکل دادن
کار کردیم .ولی خیلی زود متوجه شدیم که ما زیادی تازهکاریم.
تولیدات دستساز زنان مکزیکی فروشی نداشت و برنامه مالی که
برای خودمان چیده بودیم ،در واقعیت به اجرا درنیامد .واقعیتش
این است که ما سالها کار کردیم بدون اینکه درآمدی داشت
باشیم .امیدمان این بود که معجزهای اتفاق بیفتد .اینطوری که
یک مشتری گردنکلفت به شکل معجزهآسایی از راه برسد و به
تجارت ما رونق بدهد .اما این معجزهای بود که هیچوقت اتفاق
نیفتاد .در نهایت مجبور شدیم در بنگاهمان را ببندیم .قلبم از
تصمیمی که گرفته بودیم ،شکست .من همه این کارها را کرده
بودم تا بتوانم تاثیر مثبتی در زندگی آن زنان هنرمند بگذارم
ولی حس میکردم همهچیز کامال برعکس شده است .آنقدر
احساس ناراحتی میکردم که تصمیم گرفتم به هیچکس نگویم
ورشکسته شدهام و این مسئله را از همه مخفی کنم .اصال درباره
موضوع حرف نمیزدم و تا چند سال هرگز چیزی از این تجربه
توی رزومهام ننوشتم .آنموقع هیچ کارآفرینی را نمیشناختم که
ورشکست شده باشد و با خودم فکر میکردم تنها بازنده روی کره
زمین هستم .هفت سال بعد ،شبی با چند تا از دوستانم قرار داشتم
و با هم درباره زندگی یک آدم کارآفرین معروف حرف میزدیم.
و معلوم است که صحبت ورشکستگی هم به میان آمد .همانجا
تصمیم گرفتم به دوستانم اعتراف کنم که ورشکسته شدهام .بعد
از من ،آنها هم داستانهای مشابهی را درباره شکستهایشان
تعریف کردند .آنجا بود که به یک نتیجه قطعی توی ذهنم دست
پیدا کردم :اینکه همه دوستان من ورشکستهاند! آن دورهمی
دوستانه دو تا نتیجه برای من داشت .اول اینکه من تنها بازنده
دنیا نیستم و دوم اینکه همه ما به نوعی تجربه شکستمان را
پنهان کردیم .اگر اشتباه میکنم ،لطفا تصحیحم کنید .مهمانی آن
شب برای من درست مثل مراسم بیرون کردن ارواح خبیثه بود.
من متوجه شدم که صحبت کردن درباره شکستها باعث میشود
آدم قویتر شود ،نه ضعیفتر .پذیرش آسیبپذیری کمکم کرد
بتوانم با دیگران رابطه عمیقتر و معناداری داشته باشم و آغوشم
را به روی درسهایی باز کنم که قبال از زندگی نگرفته بودم.
بوکارهای
نتیجه این تجربه و صحبت کردن درباره ماجراها و کس 
دانشبنیان

شکستخورده باعث شد فضایی ایجاد شود و به آدمهای دیگر
کمک کنیم تا بتوانند درباره شکستهایشان حرف بزنند .و
اسمش را هم شبهای فنا شده گذاشتیم! چند سال بعد یک
مرکز تحقیقاتی هم ایجاد کردیم که فعالیتهایش روی تجربههای
بوکار متمرکز بود و به بررسی تاثیراتی
ورشکستگی در فضای کس 
میپرداخت که این اتفاق روی زندگی ،کار ،فرد و جامعه میگذارد.
و خب از آنجا که همیشه دنبال اسمهای باحال هستیم ،اسم این
مرکز را انستیتو ورشکستگی گذاشتیم .واقعا جالب است که یک
کارآفرین روی سن بایستد و درباره شکست خوردن حرف بزند،
آن هم در حالی که از داشتن این تجربه لذت میبرد .این لحظه
اصال خجالتآور نیست ،بلکه فرصتی به شما میدهد تا درباره
درسهایی که یاد گرفتهاید حرف بزنید و یکجور حس همدلی
ایجاد کنید .همچنین ما متوجه شدیم که وقتی افراد یک گروه
درباره تجربه شکست خوردن و ورشکستگی صحبت میکنند،
معجزهای اتفاق میافتد که باعث میشود همبستگی بین اعضا
بیشتر شود و آنها راحتتر بتوانند با هم همکاری کنند .ما از
طریق تجربههایی که به دست آورده بودیم و همچنین پروژههای
تحقیقاتیمان به حقایق جالبی دست پیدا کردیم .به عنوان مثال،
ما متوجه شدیم که خانمها و آقایان بعد از شکست خوردن در یک
سرمایهگذاری یکسان ،واکنشهای متفاوتی را از خودشان نشان
میدهند .متداولترین عکسالعمل در میان آقایان این است که
طی یک سال بعد از ورشکسته شدن ،دوباره کار جدیدی را  -اما
این بار در حوزهای متفاوت  -شروع میکنند اما خانمها تصمیم
بوکار جدید را
میگیرند دنبال کار بگردند و راهاندازی یک کس 
مدام به عقب میاندازند .بر اساس فرضیه ،خانمها بیشتر در معرض
سندروم ایمپاستر* هستند .در واقع ما خانمها حس میکنیم به
چیز دیگری نیاز داریم تا بتوانیم به یک کارآفرین خوب تبدیل
بشویم ،ولی خود من بارها و بارها دیدهام که خانمها همه ویژگیها
و تواناییهای الزم را برای تبدیل شدن به یک کارآفرین دارند
و فقط باید وارد میدان عمل بشوند .اما در مورد مردها معموال
میبینیم که آنها حس میکنند دانش کافی را در اختیار دارند
و فقط کافی است این دانش را یک جای دیگر و با شانس بهتر
امتحان کنند و به عمل دربیاورند.
یکی دیگر از کشفهای جالب ما این بود که آدمهای مناطق
مختلف به شکلهای متفاوتی با پدیده ورشکستگی روبهرو
میشوند و با آن کنار میآیند .به عنوان مثال شایعترین
عکسالعمل افراد بعد از ورشکسته شدن در قاره امریکا این است
که آدمها به دانشگاه برمیگردند .در حالی که در اروپا رایجترین
نوع واکنششان گشتن به دنبال یک روانشناس خوب است .ما واقعا
نمیدانیم کدام یک از این عکسالعملها بهتر است اما حتما در
آینده این مسئله را بررسی میکنیم.
کشف قابل توجه دیگر تاثیر عمیقی است که سیاستگذاریهای
عمومی بر کارآفرینان ورشکسته میگذارد .به عنوان مثال در
بوکار آنقدر سخت
کشور من ،مکزیک ،فرایند نظارت بر کس 
است که گاهی تعطیل کردن یک تجارت میتواند وقت و هزینه
زیادی از شما بگیرد .اجازه بدهید از بخش هزینه شروع کنیم.
در بهترین حالت ممکن ،یعنی زمانی که شما مشکلی با شرکا،
حامیان مالی ،مشتریان یا کارمندانتان ندارید ،تعطیل کردن یک
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کار بهطور رسمی چیزی حدود دو هزار دالر برایتان هزینه دارد
که خب این مبلغ در مکزیک پول زیادی محسوب میشود .کسی
که درآمد در حد متوسط دارد ،باید  ۱۵ماه کار کند تا بتواند این
مبلغ را فراهم کند .اما بگذارید درباره زمان هم صحبت کنیم.
احتماال شما هم میدانید که در خیلی از کشورهای در حال
بوکار حدود دو سال است .در
توسعه ،میانگین عمر مفید یک کس 
بوکار دو سال زمان
مکزیک فقط فرایند تعطیلی رسمی یک کس 
بوکار جدید با زمانی که
میبرد! وقتی میانگین عمر مفید یک کس 
برای پایان دادن به آن نیاز دارید ،یکی باشد ،چه اتفاقی میافتد؟
معلوم است که این مسئله جلوی خالقیت کاری را میگیرد و
باعث افزایش تعداد مشاغل کاذب میشود .درواقع تحقیقات
اقتصادسنجی نشان دادهاند اگر فرایند اعالم ورشکستگی وقت و
هزینه کمتری در پی داشته باشد ،شرکتهای جدید بیشتری
وارد بازار خواهند شد .به همین دلیل ما در سال  ،۲۰۱۷طرحی را
بوکار
برای بهبود سیاستگذاری در روند تعطیلی رسمی یک کس 
در مکزیک ارائه دادیم .ما یک سال تمام با کارآفرینانی از سراسر
کشور و با کنگره کار کردیم و خبر خوب اینکه باالخره موفق
شدیم به تغییر قانون کمک کنیم .بله! با تصویب قانون جدید،
بوکار خود را به
کارآفرینان مکزیکی میتوانند روند تعطیلی کس 
صورت آنالین انجام بدهند که هم سریعتر و هم ارزانتر است .آن
شبی که «شبهای فنا شده» را راه انداختیم ،حتی فکرش را هم
نمیکردیم که این حرکت میتواند اینقدر گسترش پیدا کند.
حاال ما در  ۸۰کشور دنیا حاضر هستیم .تنها هدف ما در آن زمان
این بود که تجربه ورشکستگی را مطرح کنیم و به دوستانمان
بفهمانیم که باید راجع به این مسئله صحبت کنند .ورشکسته
شدن نباید مثل گذشته باعث تحقیر یا عامل شرمندگی کسی
باشد .البته آنطور که بعضیها میگویند ورشکستگی زمان جشن
و شادی هم نیست.
راستش دلم میخواهد اینجا یک اعتراف دیگر هم بکنم؛ هروقت
به صحبتهای آدمهای سیلیکونولی یا به حرفهای دانشجوها
گوش میدهم که راجع به شکست زودهنگامشان الف میزنند
و آن را بیاهمیت میدانند ،مورمورم میشود! چون فکر میکنم
اصطالح «شکست زودهنگام» یک قسمت تاریک در دل خود
دارد .البته زود شکست خوردن روش بینظیری است تا شما
دانشبنیان

بتوانید آموختههایتان را بیشتر و از اتالف وقتتان جلوگیری کنید
اما وقتی شکست سریع را به عنوان تنها راه مطرح میکنیم که
پیش روی کارآفرینان وجود دارد ،میترسم که نکند در حال تبلیغ
کردن برای تنبلی باشیم .نکند کارآفرینها را تشویق کنیم که
زود تسلیم شوند و خودشان را ببازند .از طرف دیگر میترسم
که جا افتادن فرهنگ شکست زودهنگام ،نتایج ویرانکننده
ورشکستگی در یک تجارت را کماهمیت نشان دهد .به عنوان
مثال وقتی بنگاه اجتماعی من نابود شد ،سختترین قسمت
ماجرا این بود که باید پیش آدمهای محلی میرفتم و به آن
بوکارمان شکست خورده و این اتفاق
خانمها میگفتم که کس 
هم تقصیر من بوده است .شاید عدهای باشند که این اتفاق را
یک فرصت فوقالعاده برای یادگیری بدانند ،اما واقعیت این است
که تعطیل کردن چنین کاری نتایج خیلی زیادی در پی داشت.
ورشکستگی یعنی آن زنان روستایی دیگر نمیتوانستند حقوقی را
بگیرند که واقعا به آن نیاز داشتند .به همین خاطر هم میخواهم
این حرف را بزنم .میخواهم بگویم همانطور که باید فکر تحقیر
کردن عامدانه کارآفرینهای ورشکسته را کنار بگذاریم ،در عین
حال باید این فکر را هم فراموش کنیم که شکست زودهنگام
همیشه بهترین راه حل است .بنابراین میخواهم اصطالح جدیدی
را پیشنهاد کنم :شکست آگاهانه .نباید فراموش کنیم که آدمها
بوکارها را خلق میکنند و تجارت موجودی نیست که به
کس 
شکلی معجزهآسایی به وجود بیاید و بعد یکدفعه و و بدون اینکه
هیچ رد پایی از خودش بگذارد ،غیب شود .وقتی شرکتی نابود
میشود ،بعضیها کارشان را از دست میدهند و بعضیها هم
پول و سرمایهشان را .در رابطه با بنگاههای اجتماعی و بنگاههای
بوکار میتواند روی اکوسیستم
محیط زیستی تعطیلی یک کس 
یا جامعهای که قرار بوده به آن خدمت کند ،اثر منفی بگذارد .اما
شکست آگاهانه چه معنایی دارد؟ شکست آگاهانه یعنی از اثرات
بوکار آگاه باشیم ،آگاهانه درسهای
و نتایج شکست یک کس 
شکست را یاد بگیریم و بدانیم که ما در قبال به اشتراک گذاشتن
آموختههایمان با دنیا مسئولیم.
پینوشت:
*یک پدیده روانی است که در آن افراد نمیتوانند موفقیتهایشان
را بپذیرند.
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گفتوگو ب� ر ی ن
ام� جالی آمیل
مد�عامل ش�کت دانشبنیان
ی
گ
داده پ�دازان کوشای پ�سار�د

دولت در حوزه
آیتی
سرمایهگذاریکند
میالد فرجی

بازار فناوری اطالعات و ارتباطات این روزها یکی
از گرمترین بازارهای جهان است .رقابت گسترده و
فشرده در بین شرکتهایی که در این حوزه فعالیت
دارند از یکسو و سرعت پیشرفت این علم از
سویی دیگر ،کار را در این حوزه سخت کرده است.
به همین علت شرکتها برای آنکه بتوانند در این
بازار رقابتی دوام بیاورند و اعتبار کسب کنند ،راه
سختی در پیش دارند .یکی از شرکتهایی که از
انجام این مهم برآمده ،شرکت دادهپردازان کوشای
پاسارگاد است که در مدت زمان نسبتا کمی که
از تاسیس آن میگذرد ،توانسته اعتماد نهادهای
دولتی را نیزر به خود جلب کند .آنچه در پی
توگو با رامین جالی آملی ،مدیرعامل
میآید ،گف 
این شرکت ،است درباره سابقه و فعالیتهای
شرکت و مشکالت و خواستههایی که دارند.
دانشبنیان
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شرکت دادهپردازان کوشای پاسارگاد در چه سالی
تاسیس شد و انگیزه شما از تاسیس آن چه بود؟
این شرکت در سال  88تاسیس شده ،ولی کار اصلی را از سال
 92شروع کرده است .با توجه به تحصیالت دانشگاهی در حوزه
آیتی و همچنین عالقه زیادی که به این حوزه داشتم ،موفق
به تاسیس این شرکت شدم .در ابتدا به صورت فردی مشغول
به انجام پروژههای مشتریان این شرکت بودم ،ولی بعد از اینکه
کار گسترده شد و تعداد متقاضیان شرکت باال رفت ،چند نفر را
استخدام کردم و فعالیتهای شرکت را گسترش دادم.
فعالیت شما در شرکت چیست و چه محصوالتی تولید
میکنید؟
شرکتهاینرمافزاریغالبادونوعاند؛پروژهمحورومحصولمحور.
شرکت دادهپردازان شرکتی محصولمحور است که نرمافزارهای
مبتنی بر وب تولید میکند .تابهحال دو محصول به نامهای
«نرمافزار داشبورد مدیریتی و راهکارهای هوش تبصری،
گزارشهای تحلیلی -آماری و مدیریتی رامیکس (»)RAMIX
و «نرمافزار مدیریت فرایند جریان ( »)BPMSتولید کردهایم.
این محصوالت به صورت پیشفرض نرمافزارهایی هستند
که میتوان آنها را نصب و راهاندازی کرد ،اما برای ادامه کار
نیاز به خدمات دارند .به عنوان مثال وقتی شخصی نرمافزار
داشبورد مدیریتی را خریداری میکند ،به دیتا بیسهای آن
متصل میشویم و داشبورد مدیریتی و پرتالهای آماری برای
آن میسازیم ،یا نرمافزار «مدیریت فرایند جریان» زمانی که
نصب میشود ،نرمافزاری خالی از اطالعات است و باید در آن
فرایند ،فرم و سیستم ساخت .این موارد خدماتی است که
شرکت دادهپردازان به خریداران این نرمافزارها میدهد.
این محصوالت در چه جاهایی تا به حال مورد استفاده
قرار گرفته است؟
داشبورد مدیریتی برای وزارت راه و شهرسازی راهاندازی شده
است و دیتای تمام شرکتهای زیرمجموعه مانند راهآهن،
حملونقل ،هواپیمایی کشوری و کشتی در انبار دادهای در
وزارت راه و شهرسازی وارد میشود .شرکت دادهپردازان برای
معاونین و وزیر داشبورد طراحی کرده است که از روی آن
بتوانندتصمیمگیریمیکنند.
پروژه دیگر شرکت دادهپردازان تحت نرمافزار مدیریت فرایند
جریان در وزارت جهاد کشاورزی بهکارگیری شده است
و از طریق این نرمافزار سیستم مجوزهای تجارت خارجی
راهاندازی شد که شامل مجوزهای واردات و صادرات کاال و
ترخیص کاالست .به عنوان مثال ،تخصیص ارز  4200تومانی
از طریق این نرمافزار انجام میشود .شرکتهای توزیع برق،
شرکتهای زیرمجموعه وزارت جهاد و کشاورزی و وزارت راه
و شهرسازی مانند راهداری و هواپیمایی کشوری همه با این
شرکت همکاری میکنند.
یکی از بزرگترین مشکالت شرکتهای دانشبنیان
پیدا کردن بازاری است که به آنها اعتماد کند و
محصول تولیدیشان را بخرد .شما چطور بازاریابی
کردید که توانستید اعتماد نهادهای دولتی را هم جلب
کنید و با آنها همکاری داشته باشید؟
دانشبنیان
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به چند مدل برای محصوالت این شرکت بازاریابی میکنیم.
مدل اول دیجیتال مارکتینگ است که وبسایتی در این زمینه
راهاندازی شده و محصوالت شرکت در این وبسایت به نمایش
گذاشته میشود .مدل دیگر بازاریابی مستقیم است .در حال
حاضر با مدیران آیتی به صورت مستقیم نامهنگاری داشتهایم
و برای جلسات دمو محصوالت شرکت آنها را دعوت کردهایم،
نرمافزار و نحوه عملکرد آن را برای این افراد شرح دادهایم تا در
صورت نیاز و تمایل این نرمافزار را تهیه کنند.
برای جلب اعتماد مشتریان در ابتدا پروژههای ارزانقیمت،
بدون سود و پرزحمت را انجام دادهایم تا بتوانیم خود را در این
عرصه به مشتریان ثابت کنیم و رضایتنامههایی از مشتریان
خود گرفتهایم تا مشتریان بعدی طبق رضایتنامهها به شرکت
اعتماد کنند و پروژههای خود را به این شرکت بسپارند.
آیا نمونه داخلی یا خارجی از محصوالت تولیدی
شرکت شما وجود دارد؟ چه چیزی از سایر محصوالت
مشابهمتمایزتانمیکند؟
نمونه داخلی و خارجی نرمافزار داشبورد مدیریتی موجود است.
محصوالت خارجی در درجه اول از امکانات خوبی برخوردار
هستند ،ولی این نرمافزارها مشکل الیسنس دارند و باید در ایران
کرک شوند .دیگر مشکل نرمافزارهای خارجی با توجه به کیفیت
خوب این محصوالت این است که با فرهنگ کشور همخوانی
الزم را ندارند و نمیتوانند در جامعه ایران بازخورد خوبی بگیرند.
نرمافزارهای داخلی هم از کیفیت خوبی برخوردارند ،اما در ساخت
و طراحی نرمافزار ،هر شرکتی سبک و سیاق خاص خود را دارد.
الگوی دادهپردازان مرتبط با نیازهای مردم است .سعی ما بر این
بوده که از بازخورد رفتارهای مشتری نرمافزار را توسعه بدهیم و
این باعث میشود هماهنگیهای الزم را داشته باشد .قالبی را برای
نرمافزارهای خود طرحریزی کردهایم که با فرهنگ کشور مطابقت
داشته و مبتنی بر نیاز مصرفکننده باشد.
سرمایه اولیهتان را از چه طریق تامین کردید؟
بدون سرمایهگذار و تنها با هزینه شخصی این شرکت را
راهاندازی کردهام ،اما توصیه میکنم افرادی که به دنبال
راهاندازی شرکت هستند ،حتما از سرمایهگذار برای پروژههای
خود استفاده کنند.
با توجه به اینکه سالهاست در این حوزه کار میکنید،
دغدغههای حوزه آیتی را چه میدانید؟
اولینخواستهودغدغهایناستکهدولتسرمایهگذاریبیشتری
در حوزه آیتی داشته باشد .در کشور به حوزه آیتی بها داده
نمیشود و سازمانها و شرکتها بودجه زیادی برای آیتی ندارند.
موضوع بعدی مجوزها و قوانین سفت و سخت برای شرکتهای
پایه است که دولت باید به تسهیل آن بپردازد .فرایند گرفتن
مجوزها هر عالقهمندی به حوزه آیتی را از تاسیس و راهاندازی
شرکت منصرف میکند .مشکل ما این است که کارآفرین بودن با
کارآفرین نبودن هیچ تفاوتی ندارد و حتی شرکتهای دانشبنیان
از پرداخت مالیات هم آنطور که باید معاف نشدهاند .ظرفیت
کشور در حوزه فناوری اطالعات و بازاریابی و بازارسازیهای
وابسته به آیتی بسیار پایین است .به عنوان مثال کنسرسیوم
مشخصی برای استانداردهای آیتی در کشور وجود ندارد.
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شماره سیویکم اردیبهشتماه 1398

105

کتاب

دانشبنیان

شماره سیویکم اردیبهشتماه 1398

106

در�ره کتاب «هزار چ�ره عمل»
ب

کدام علم؟
کدام دانشمند؟
نیلوفر منزوی

ما هر روز در معرض یافتههای مختلف علمی قرار
داریم و بسیاری از خبرها با این جمله شروع
میشوند« :دانشمندان میگویند »...اما تا به حال
از خود پرسیدهایم در دنیایی که برای همهچیز
دنبال مبنای علمی میگردیم ،اساسا علم چیست؟
این علم چگونه شکل گرفته است و تصوراتی
که مردم از گذشته تا به حال درباره مسئله
علم داشتهاند ،شامل چه چیزهایی بوده است؟
عبارت «اعتبار علمی» که اینهمه در نوشتهها و
گفتههایمان تکرار میشود ،دقیقا به چه معناست؟
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در هیــچ دورهای در گذشــته ارتبــاط مــردم و یافتههــای
علمــی دانشــمندان بــه شــکل اکنــون نبــوده اســت.
هرکــدام از مــا هــر روز بــرای انجــام روزمــره خــود نیــز بــه
نوعــی بــا علــم و یافتههــا و اختراعــات ســر و کار داریــم،
حتــی اگــر خــود بــه آن واقــف نباشــیم .بنابرایــن مطالعــه
کتــاب «هــزار چهــره علــم» کــه در خصــوص فلســفه علم،
اثــرات و معنــای آن بــه بحــث میپــردازد ،میتوانــد بــرای
عمــوم مــردم مفیــد فایــده باشــد .خصوصــا کســانی کــه به
فلســفه علــم عالقــه دارنــد و همینطــور دانشــمندانی کــه
در بخشهایــی از کتــاب ،خــود موضــوع آن هســتند.
میثــم محمدامینــی ،مترجــم هــزار چهــره علــم کــه
عنــوان فرعــی گفتارهایــی دربــاره دانشــمندان ،ارزشهــا
و اجتمــاع را بــر پیشــانی خــود دارد ،در بخــش ابتدایــی
کتــاب مینویســد« :هــزار چهــره علــم کتابــی اســت
کــه در آن از تاریــخ و فلســفه علــم صحبــت میشــود.
امــا از نظــر روش و محتــوا بــا بیشــتر کتابهایــی کــه
بــه معنــای دقیــق دربــاره تاریــخ و فلســفه علــم نگاشــته
شــدهاند تفــاوت دارد .روش کتــاب «تمرکــز بــر مطالعــات
مــوردی تاریخــی بهعــوض نظریهپردازیهــای کلــی»
اســت .از نظــر محتــوا نیــز در کنــار برخی مســائل اساســی
فلســفه علــم  -همچنــان کــه عنــوان فرعــی کتــاب نشــان
میدهــد  -دربــاره روانشناســی خــود دانشــمندان،
ارزشهــا و هنجارهــای مرتبــط بــا علــم و همچنیــن درباره
وجــوه اجتماعــی علــم بحــث میشــود».
او ســپس چنیــن ادامــه میدهــد« :از جملــه نــکات بــارز
کتــاب بحــث دربــاره روانشناســی دانشــمند اســت .مطابق
رویکــرد ســنتی پوزیتیوسـتهای منطقــی بــه علــم ،مقــام
کشــف را بایــد از مقــام توجیــه ســوا کــرد .یعنــی ،اینکــه
دانشــمند چهطــور بــه نظریــهاش رســیده اســت و چــه
عوالمــی را طــی کــرده موضوعــی اســت بهکلــی مســتقل
از ایــن کــه جامعــه علمــی براســاس معیارهــای عقالنــی
چهطــور دربــاره آن نظریــه داوری میکنــد و دانشــمند
چــه انــدازه در توجیــه صــدق نظری ـهاش میتوانــد موفــق
باشــد ...در ایــن کتــاب دربــاره انگیزههــای دانشــمندان،
دربــاره کنجــکاوی و خالقیــت علمــی و دربــاره اعتبــار
علمــی و شــهرت عمومــی و رقابتهــای دانشــمندان بــرای
کســب ایــن شــهرت و اعتبــار بحــث میشــود .رابطــه
دانشــمند بــا نهــاد علــم ،نهــاد قــدرت ،نهادهــای مالــی و
همینطــور بــا عمــوم مــردم از جملــه مســائل مهــم و
کمتــر بحثشــدهای اســت کــه در ایــن کتــاب بــه آنهــا
پرداختــه میشــود.
امیــدوارم ترجمــه ایــن کتــاب زمین ـهای فراهــم آورد کــه
درک عمومــی از «علــم» بهمثابــه یــک نهــاد اجتماعــی
درکــی واقعبینانهتــر باشــد .تســلیم بیچــون و چــرا
در برابــر هــر آنچــه برچســب «علمــی» بــر پیشــانی
دارد ،همانانــدازه زیانبــار اســت کــه علمگریــزی و
علمســتیزی».
لزلــی استیونســن و هنــری بایرلــی ،نویســندگان کتــاب،
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نیــز در بخــش پیشــگفتار آوردهانــد« :گرچــه مــا از حــل
تمــام مســائل فلســفی مطــرح شــده دربــاره علــم ناتوانیــم،
امــا ایــن پرســشها را مطــرح میکنیــم و بــا بررســی
مــوارد تارخــیای کــه موجــب برانگیختــه شــدن ایــن
پرســشها شــدهاند ،دورنمایــی از مســئله بــه دســت
میدهیــم .سیاســت کلــی مــا ایــن اســت کــه بــا معرفــی
مجموعــه متنوعــی از دانشــمندان و زمینههــای تاریخــی،
اجتماعــی ،مالــی و سیاســی کار ایشــان ،مســائل مهــم علم
و تکنولــوژی و ارزشهــای انســانی را روشــن و ملمــوس
کنیــم .روش مــا در تمرکــز بــر مطالعــات مــورد بهعــوض
نظریهپردازیهــای کلــی ،مــورد تاییــد نظریهپــرداز و
فیلســوف بــزرگ قــرن هجدهــم ،ایمانوئــل کانــت ،نیــز
هســت».
کتــاب هــزار چهــره علــم مشــتمل بــر  12فصــل اســت که
عناویــن آن عبارتنــد از« :علمــی کــه میشناســیم چگونــه
شــکل گرفــت»« ،تصــورات از علــم»« ،انگیــزه دانشــمندان
چیســت»« ،کنجــکاوی فکــری :الگوهــای ریاضــی در
طبیعــت»« ،کنجــکاوی فکــری :آزمایــش»« ،اعتبــار
علمــی ،تاثیرگــذاری علمــی و شــهرت عمومــی»« ،فایــده
علــم»« ،علــم و ثــروت»« ،دانشــمندان و دولتهــای
تمامیتخــواه»« ،دانشــمندان و سیاســت در حــوزه
عمومــی»« ،بهکارگیــری علــم دربــاره انســانها» و «علــم
و ارزشهــا».
استیونســن و بایرلــی در فصــل اول کتــاب و در بخــش علم
چیســت؟ صحبــت خــود را اینگونــه آغــاز میکننــد:
«هــدف علــم چیســت؟ یکــی از پاســخهای کوتــاه بــه
ایــن پرســش «صــدق» اســت .امــا دانشــمندان بــه دنبــال
چــه نــوع صدقهایــی هســتند و چــرا و چگونــه آنهــا را
دنبــال میکننــد؟ بــرای اینکــه موضــوع چیســتی علــم
روشــنتر گــردد ،از اینجــا شــروع میکنیــم کــه علــم
چــه نیســت .علــم صرفــا تکنولــوژی نیســت؛ علــم فقــط
شــامل اختــراع ابــزار و وســایل نیســت؛ ابــزار و وســایلی
هماننــد آنهــا کــه قــرن بیســتم بــرای مــا بــه ارمغــان
آورده :رادیــو ،تلویزیــون ،ضبــط و پخــش ویدیــو ،رایانــه،
هواپیمــا ،آنتیبیوتیــک ،لیــزر ،توموگرافــی رایانــهای
(ســیتی اســکن) و ســاح اتمــی ...تکنولــوژی بــه کار
بــردن دانــش بــرای مقاصــد عملــی ،بــرای ســاختن چیزها
و بــه دســت آوردن نتایــج ســودمند بــرای انســان اســت».
آنهــا ســپس چنیــن مینویســند« :دغدغــه علــم علــم
بنــا بــه ســنت «دانســتن اینکــه» ،دانــش صدقهــا،
در مقابــل «دانســتن چگونــه» یعنــی دانــش فنــون بــوده
اســت .مســلما ایــن دو نــوع معرفــت ،بهویــژه در دوره
اخیــر ،هرچــه بیشــتر بــه هــم پیونــد خوردهانــد .در
علــم قدیــم ،نیازهــای تکنولوژیــک ،بهویــه نیــاز بــه
ســاحهای جنگــی ،انگیــزه و عامــل محــرک پژوهــش
علمــی بــود .امــروز ،دانــش نظــری پایــه ضــروری بســیاری
از تکنولوژیهاســت .تکنولــوژی نیازمنــد علــم و علــم
نیازمنــد تکنولــوژی اســت».
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در فصــل دوم نیــز دربــاره مجموعـهای از مواضــع متفــاوت
و گاه متناقضــی کــه دربــاره علــم شــده اســت ،بحــث بــه
میــان میآیــد .آیــا علــم سرچشــمه ســخاوت اســت یــا
موجــودی اهریمنــی؟ علــم بــه طــور کلــی بــه انســانها
منفعــت رســانده یــا پیشــرفتهای علمــی و نــوع نــگاه
دانشــمندان ،بــه ضــرر بشــریت تمــام شــده اســت؟
شــاید هــم بتــوان دیدگاهــی بینابینــی اتخــاذ کــرد و ایــن
مســئلهای اســت کــه استیونســن و بایرلــی مورد بررســی و
مداقــه قــرار میدهنــد.
فصــل ســوم چنــان کــه از عنــوان آن هــم پیداســت،
بــه انگیــزه دانشــمندان میپــردازد .و معتقــد اســت
ایــن کار بــرای اینکــه بــه چشــمانداز دقیقتــری از
علــم و رشــد تاریخــی آن برســیم ،بررســی کار برخــی
دانشــمندان منتخــب بــا در نظــر داشــتن موقعیتهــای
متنــوع تاریخــی ،اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی
آنهــا الزم اســت .استیونســن و بایرلــی مینویســند:
«پرســش مــا ایــن اســت کــه چگونــه کنجــکاوی علمــی
محــض ،یعنــی ارزشــگذاری علــم بــه عنــوان چیــزی
کــه بــه خــودی خــود ارزشــمند اســت ،در جهــان
واقعــی بــا دیگــر انگیزههــا و ارزشهــا و فشــارها در
تعامــل اســت .بــه برخــی نمونههــای مشــهور (و
گاهــی بدنــام) و همینطــور برخــی شــخصیتهای
کمتــر شناختهشــده نگاهــی میاندازیــم؛ همچنیــن
برخــی جنبههــای ناآشــنا بعضــی دانشــمندان بــزرگ
را مــورد توجــه قــرار میدهیــم .پرســشهایی دربــاره
انگیزهشــان بــرای آنچــه کردنــد و شــرایط زندگــی و
کارشــان مطــرح میکنیــم و از ایــن طریــق میکوشــیم
ارزشهایــی را کــه در عمــل در کار علمــی دخیــل بــوده
اســت بیابیــم و بگوییــم کــه ایــن ارزشهــا چگونــه شــکل
گرفتنــد و در طــول زمــان تغییــر یافتنــد .مطالعــات
مــوردی در ایــن بحــث طــوری انتخــاب و ارائــه شــده
اســت کــه بازتابــی از پیشفرضهــای مــا در ایــن بــاره
اســت کــه علــم چیســت و چــه بایــد باشــد .امــا امیــد
داریــم گســتره وســیع مثالهــا و موضوعــات و مســائلی
کــه مطــرح میکنیــم ،مانــع از ســوگیری و جانبــداری
تنگنظرانــه شــده باشــد».
امــا فصــل چهــارم بــر ایــن نکتــه تمرکــز دارد کــه اگــر
فعالیــت علمــی کنجــکاوی فکــری اســت« ،ایــن نــوع
کنجــکاوی چــه تفاوتــی بــا ســایر صورتهــای آن
دارد؟» ســپس در مقدمــه فصــل توضیــح داده میشــود:
«کنجــکاوی علمــی را میتــوان بــه ایــن صــورت توضیــح
داد :میــل بــه آشکارســازی ســاختار ریاضــی در الگوهــای
کلــی رویدادهــا .گاهــی میتــوان شایســتگی بــرای
فعالیــت علمــی را خیلــی زود در کودکانــی تشــخیص
داد کــه قطعیــت برهانهــای ریاضــی ،مثــا در هندســه،
آنهــا را بــه هیجــان م ـیآورد ».نویســندگان ایــن کتــاب
تاکیــد میکننــد کــه حتــی «کنجــکاوی مشــخصا علمــی
دربــاره ســاختار طبیعــت را نمیتــوان جــدای ریاضیــات
دانشبنیان

درک کــرد ».و اینطــور ادامــه میدهنــد« :علــم هدفــش
را در دســتیابی بــه معرفــت یــا شــناخت ،و نهفقــط
بــاور یــا گمــان ،از یونانیــان باســتان میــراث بــرده اســت.
صدقهــای ریاضیــات معیــاری بــرای معرفــت اصیــل بــه
دســت میدهنــد .از زمــان گالیلــه تاکنــون ،ریاضیــات
راهنمــای صورتهــای اساســی اســتدالل در علــم
بــوده اســت .ریاضیــات را گاه علمــی مســتقل بــه شــمار
میآورنــد ،امــا بیشــتر دانشــمندان بــه آن همچــون ابــزاری
بنیــادی نــگاه میکننــد؛ بــه قــول گالیلــه ریاضیــات زبانــی
اســت کــه بــا آن کتــاب طبیعــت را میخوانیــم .اینکــه
چگونــه و چــرا ریاضیــات در بازنمایــی جهــان اینقــدر
مفیــد اســت ،موضــوع مناقشــه فلســفی عمیقــی اســت ،اما
ن قــدر هســت کــه تاریــخ علــم وجــود چنیــن فایــدهای
ایـ 
را بــرای ریاضیــات بــا قــوت اثبــات کــرده اســت».
در فصــل پنجــم نیــز نویســندگان کتــاب بــه نــوع دیگــری
از کنجــکاوی فکــری ،یعنــی آزمایــش پرداختهانــد.
استیونســن و بایرلــی ایــن فصــل را چنیــن آغــاز میکننــد:
«کنجــکاوی علمــی میتوانــد خــود را بــه صــورت عالقــه
بــه ســاز و کارهــا (مکانیزمهــا) نشــان دهــد ،یعنــی
عالقــه بــه نحــوه ســاخته شــدن و کار کــردن چیزهــا.
ایــن عالقــه معمــوال خــود را بــه شــکل میــل بــه کشــف
اجــزای ســازنده و علــل نشــان میدهــد .توانایــی درک
و تبییــن و توانایــی دخالــت و کنتــرل ،گرچــه اغلــب
مرتبطانــد ،همیشــه مــازم یکدیگــر نیســتند .بعضــی
دانشــمندان در نظریهپــردازی بینظیرنــد ،امــا ناش ـیگری
و بیعرضگیشــان در هــر گونــه مهــارت عمــل ،از جملــه
آزمــون تجربــی نظریــات خودشــان ،شــهره خــاص و عــام
اســت؛ بعضــی دیگــر گرایشــی قــوی بــه ســوی مســائل
عملــی دارنــد ،امــا بــه لحــاظ نظــری شایســتگی چندانــی
ندارنــد .اکثــر دانشــمندان بــه درجــات مختلــف برخــوردار
از آمیــزهای از ایــن دو اســتعداد هســتند.
در ایــن فصــل ابتــدا نگاهــی خواهیــم داشــت بــه چنــد
تــن از دانشــمندانی کــه دســتاوردهای نظــری خــود را بــا
آزمایشهــای دقیــق بــه تاییــد رســاندند و ســپس برخــی
دیگــر را میبینیــم کــه در آزمایشــگری مهــارت بیشــتری
داشــتند تــا در نظریهپــردازی ،کســانی کــه در درجــه
نخســت از بهکارگیــری مهارتهــای عملــی خــود لــذت
میبردنــد».
باقــی فصلهــای کتــاب نیــز ماننــد قطعــات پازلــی
تــاش دارنــد بــا نشســتن در کنــار هــم ،تصویــری نســبتا
گویــا از فلســفه علــم ،دانشــمندان ،ارزشهــا و ارتباطــی
کــه تمــام اینهــا بــا اجتمــاع دارنــد ،بــه دســت دهنــد.
قضــاوت دربــاره اینکــه در ایــن مــورد تــا چــه میــزان
موفــق بودهانــد ،بــر عهــده خواننــدگان و اصحــاب نظــر
اســت.
«هــزار چهــره علــم» نوشــته لزلــی استیونســن و هنــری
بایرلــی را نشــر نــو بــا ترجمــه میثــم محمدامینــی ســال
 93بــه بــازار کتــاب عرضــه کــرده اســت.
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در�ره کتاب یک؛ کوانتوم،
ب
عرفان و درمان

انسان اندیشه است و
اندیشه ،انسان

سهیال رجایی
پیونــد میــان علــوم مختلــف و رســیدن بــه یــک زبــان
مشــترک یکــی از مهمتریــن اهــداف بشــر در طــول
ســالیان متمــادی بــوده اســت .در واقــع ایــن چیــزی اســت
کــه ذهــن افــراد فعــال در حــوزه علــوم بنیادیــن را از دیربــاز
بــه خــود مشــغول ســاخته اســت .چطــور میتــوان پیونــدی
معنــادار میــان علومــی برقــرار کــرد کــه هــر کــدام اصــول و
قواعــد خــاص خــود را دارنــد؟
کتــاب «یــک؛ کوانتــوم ،عرفــان و درمــان» نوشــته دکتــر
مســعود ناصــری اســت کــه نویســنده در پیشدرآمــد
چــاپ نخســت از ایــن کتــاب بیــان م ـیدارد« :کتابــی کــه
در دســت داریــد نتیجــه دوازده ســال دوندگــیام در پــی
یافتــن پاســخ پــارهای از پرســشها اســت کــه ذهنــم از
دوازده ســالگی بــه آنهــا مشــغول بــوده اســت».
همچنیــن در ادامــه مینویســد« :نــگارش ایــن کتــاب دو
ســال و انــدی بــه درازا کشــید .برایــم دشــوار بــود کــه
فیزیــک ،پزشــکی و فلســفه را در کنــار هــم قــرار دهــم و
هنــوز در نوشــتن انســجام فکــر داشــته باشــم».
در کتــاب مذکــور تمــام همــت نگارنــده بــر ایجــاد ارتباطــی
معنــادار و هدفمنــد میــان علــوم کهــن بنــا نهــاده شــده
اســت و در آن از فیزیــک و جهــان کوانتــوم ســخن بــه
میــان آورده اســت و بیــان م ـیدارد کــه اگــر تاثیرگــذاری
انســانها بــر جهــان هســتی را نادیــده بگیریــم ،اندیش ـهای
نادرســت داشــتهایم چــرا کــه افــرادی هماننــد محمــد(ص)،
موالنــا ،هیتلــر ،موتســارت ،نیوتــن ،اینشــتین و ...همگــی
انســانهایی تاثیرگــذار بــر جهــان هســتی بودهانــد و
حتــی نویســنده معتقــد اســت کــه وجــود انســانهای
بیفایــده ،چنــدان کــه مــا میاندیشــیم بیفایــده نیســت
دانشبنیان
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و قضــاوت درســتی محســوب نمیشــود چــرا کــه« :هــر
ذرهای کــه بینــی بیهــوده نیســت در دهــر /چــون نیســت
کار یــزدان بیهــوده آفریــدن» (موالنــا)
در ادامــه میگویــد تنهــا چیــزی کــه واقعیــت دارد ذهــن
اســت و جهــان یعنــی ذهــن .در واقــع تمامــی اتفاقاتــی کــه
در دنیــای بشــر رخ میدهــد متاثــر از حضــور ماســت و
زاییــده طــرز فکــر و منــش آدمــی اســت .ایــن دنیــا بــرای
کســانی کــه زیبــا میاندیشــند ،زیبــا و بــرای کســانی کــه
زشــت میاندیشــند ،زشــت خواهــد بــود.
در دفتــر ســوم از ایــن کتــاب آورده شــده اســت کــه دیــدگاه
نیوتنــی دیدگاهــی اســت کــه بر مبنــای خــواص اجــزا تعریف
میشــود و در واقــع رفتــار کل ناشــی از رفتــار اجزاســت .امــا
در دیــدگاه فیزیــک مــدرن خــط بطالنــی بــر دیــدگاه نیوتنــی
کشــیده شــده و ایــن رفتــار کل اســت کــه رفتــار اجــزا را
تعییــن میکنــد .در علــوم زیســتی امــروز نیــز ردپایــی از
دیــدگاه نیوتنــی دیــده شــده و آنهــا انســان را بــه عنــوان
یــک مجموعــه و ســاختار واحــد نمیشناســند بلکــه انســان را
مجموعـهای از اجــزا میداننــد کــه رفتــار آن اجــزا ،رفتــار کل
ســاختار را تعییــن میکنــد .بدیــن منظــور در پزشــکی شــاهد
تخصصهــای گوناگــون از ســاختار واحــد آدمــی هســتیم کــه
هــر کــدام از اطبــا بــر اجــزای خاصــی از بــدن انســان تخصص
دارنــد و در رونــد درمــان نیــز تمامــی هــدف خــود را متمرکــز
بــر همــان جــزء میکننــد و بــه ســاختار کل کــه همــان
انســان اســت ،اهمیــت چندانــی نمیدهنــد .در دفتــر ســوم
از ایــن کتــاب هــدف اصلــی نگارنــده بــرای خواننده مشــخص
میشــود و آن اتحــاد میــان فیزیــک جدیــد ،فلســفه کلنگــر
و فلســفه جزءنگــر بــا پزشــکی بــر ســر کلنگــری انســان بــه
عنــوان یــک ســاختار واحــد اســت .امــا چگونــه؟
در زمینــه میکروبیولــوژی مهمتریــن دســتاوردها بــه دوران
پاســتور در اواخــر قــرن نوزدهــم بازمیگــردد .پاســتور
پــس از ســالها مطالعــه و تحقیــق روی انــواع باکتریهــا
تمرکــز خــود را بــر بیماریهــا نهــاد و خروجــی ســالها
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تــاش و تکاپــوی وی هنــوز هــم اســاس و پایــه پزشــکی
رایــج اســت :میکــروب عامــل بیمــاری اســت.
بــا توســعه ایــن دیــدگاه در علــوم زیستشناســی و پزشــکی
خش ـتهای اولیــه مســیر داروســازی نیــز گذاشــته شــد و
دیــری نپاییــد تــا گلولههــای ســحرآمیز یــا همــان قاتلیــن
میکــروب پــا بــه عرصــه دانــش بشــری گذاشــتند .هنــوز
هــم نظریــه پاســتور مبنــای پزشــکی رایــج اســت و اســاس
درمــان را تشــکیل میدهــد.

و اما نظریه داناک...

نظریــه دانــاک مهمتریــن قســمت ایــن کتــاب بــه شــمار
مــیرود .پــس از بحثهــای مبســوطی کــه پیرامــون
فیزیــک ،فلســفه و تاثیــرات آنهــا در علــوم زیســتی و
پزشــکی دارد ،نهایتــا از نظریــه دانــاک پــرده برمــیدارد
و بیــان میکنــد کــه علــوم دنیــای امــروز قــادر بــه
ارائــه تصویــری دقیــق از جهــان هســتی نیســت ،زیــرا از
دیدگاههــای جزءنگــری همچــون دکارتــی  -نیوتنــی
پیــروی میکننــد حــال آنکــه نظریــه دانــاک جهــان
هســتی را سیســتمی واحــد در نظــر میگیــرد کــه قــادر
بــه تجزیــه بــه عناصــر و اجــزا نیســت .یــک سســیتم زنــده
زمانــی در ایدهآلتریــن شــرایط خــود یعنــی ســامتی قرار
میگیــرد کــه بتوانــد ســاختار «کام» را تشــکیل دهــد.
ســاختار کام ســاختاری اســت کــه در آن اجــزا آگاهانــه
در کنــار یکدیگــر قــرار میگیرنــد تــا یــک سیســتم کل
را بــا هدفــی متعالــی تشــکیل دهنــد .هنگامــی کــه ایــن
سیســتم بــه هــدف متعالــی خــود دســت یابــد ،بــه آن
ســاختار کام میگوینــد .بنابرایــن در ایــن کتــاب تعریــف
جدیــدی از ســامتی ارائــه شــده کــه عبــارت اســت از:
ســامتی وضعیتــی از یــک سیســتم زنده اســت کــه در آن
تمــام اجــزا بهتنهایــی و نیــز در مجمــوع ســاختار «کام»
دارنــد .بدیــن ترتیــب بیمــاری بــه معنــای خــروج و انحراف
از ســاختار کام تلقــی میشــود .هرچــه میــزان انحــراف
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بیشــتر باشــد ،شــدت عارضــه و بیمــاری بیشــتر اســت .بــه
ایــن حالــت دانــاک ناهنجــار گفتــه میشــود .نویســنده
بــرای نظریــه دانــاک شــش اصــل را مطــرح میکنــد و
بیــان مـیدارد کــه دانــاک یــک سیســتم کلنگــری اســت
کــه کلمحــوری بــر جزءنگــری دانــاک اولویــت دارد.
بــا ایــن نظریــه در واقــع متــد جدیــدی بــرای درمــان
ایجــاد میشــود کــه بــه مقابلــه بــا دانــاک ناهنجــار رفتــه
تــا مجــددا سیســتم را بــه ســاختار کام برســاند .نظریــه
دانــاک بــرای اولیــن بــار در ایــن کتــاب مطــرح شــده
اســت و اندیشــهای نــو بــه شــمار مــیرود امــا سیســتم
درمانــی دیگــری در دنیــا وجــود دارد کــه بــا نظریــه داناک
همســو اســت و یــک هــدف را دنبــال میکننــد ،آن هــم
پزشــکی هومیوپاتــی اســت کــه توســط طبیبــی آلمانــی
بــه نــام ســاموئل هانمــن در اواخــر قــرن هجدهــم و اوایــل
قــرن نوزدهــم پایهگــذاری شــده اســت .فلســفه اصلــی
پزشــکی هومیوپاتــی بــر ایــن مبناســت کــه :هر بیمــاری را
میتــوان بــا یــک بیمــاری مشــابه درمــان کــرد .و ریشــه
ایــن دیــدگاه بــه دوران بقــراط بازمیگــردد و هانمــن ایــن
اصــول را از نظریــات بقــراط الهــام گرفتــه اســت .معنــای
کلمــه هومیوپاتــی بــه معنــای «بیمــاری مشــابه» اســت.
هانمــن میگویــد« :هــر آنچــه بتوانــد در شــخص ســالم
عالیمــی از بیمــاری بــه وجــود آورد ،میتوانــد بیمــاریای
بــا همــان مجموعــه عالیــم را درمــان کنــد».
پزشــکی مبتنــی بــر ایــن دو نظریــه هــدف اصلــی
خــود را بــر درمــان کل سیســتم یعنــی انســان نهــاده و
هــدف تسکینبخشــی را دنبــال نمیکنــد و هدفشــان
بازگردانــدن ســامتی بــه انســانی اســت کــه بــه هــر دلیلــی
آن را از دســت داده اســت .از دیــدگاه پزشــکی هومیوپاتــی
ذهــن و فعالیتهــای مربــوط بــه امــور معنــوی و ذهنــی
انســان تاثیــر چشــمگیری بــر میــزان فعالیتهــای حیاتــی
انســان دارد و چنانچــه انحرافــی در ذهــن ایجــاد شــود،
میتوانــد زمینهســاز بیمــاری شــود کــه ایــن همــان
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ناهنجــاری دانــاک و خــروج از سیســتم کام اســت .بــه
عنــوان مثــال افــراد زیادهطلــب دچــار ناهنجاریهــای
ذهنــی میشــوند و از مســیر ســامتی و روان ســالم فاصلــه
میگیرنــد ،چــرا کــه بــه اســتثمار و اســتعمار و اســتحمار
دیگــران میپردازنــد و در واقــع منافــع خــود را کــه جزئــی
از سیســتم هســتند ،بــر منافــع کل ترجیــح دادهانــد .شــرط
ســامت ایــن اســت کــه انســان شــعور خــود را جزئــی
از شــعور کل بدانــد و خــود را جــدا از آن نپنــدارد .روان
ســالم بــه ایــن معناســت کــه شــخص بیشــتر از خــودش بــه
منافــع جامع ـهاش اهمیــت دهــد ،بدیــن طریــق شــعور کل
را بــر شــعور خــود برتــری بخشــیده اســت.
قطــره دریاســت اگــر بــا دریاســت /ور نــه او قطــره و دریــا
دریاســت (موالنــا)
هــدف غایــی در ایــن شــیوه از مــداوا حفــظ و حراســت از
خالقیــت ،شــادی و آرامــش درونــی اســت کــه بهداشــت
ذهــن ،روان و جســم از اولویــت برخــوردار هســتند .از نــگاه
هومیوپاتــی بهداشــت ذهــن و روان هنگامــی امکانپذیــر
میشــود کــه انســان عــاری از هرگونــه غــرور ،تکبــر،
خودخواهــی ،خودمحــوری ،حســادت ،قدرتطلبــی و
زیادهخواهــی شــود و آرزوهایــش در محــدوده منافــع کل
سیســتم تعریــف شــود ،نهفقــط منافــع خــود.
پایان این کتاب اینگونه است:
« ...پشــت پنجــره اتــاق بــه بــارش زیبــای بــرف نــگاه
میکــرد .همــه جــا ســفیدپوش بــود ،طبیعــت سرتاســر
ســفید ،خالــی از رنــگ ،بیریایــی ،ســادگی و زیبایــی
سرتاســر دشــت را فراگرفتــه بــود .بــا خــود گفــت :امــروز
آدمهــا چقــدر مهربــان بودنــد.
چه کسی بود صدا زد سهراب
آشنا بود صدا
مثل هوا با تن برگ
بوی هجرت میآید
بالش من پر آواز پر چلچلههاست (سهراب سپهری)»
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در�ره کتاب «چرا ی ز
چ�ها یمشکنند»
ب

فروپاشی و چرایی آن
مرضیه اسدی

کتــاب «چــرا چیزهــا میشــکنند» بــا عنــوان فرعــی
«ادراک جهــان از دیــدگاه فروپاشــی آن» نوشــته
مــارک ابرهــارت اســت .ایــن کتــاب در ایــران بــا
ترجمــه محمدابراهیــم محجــوب و از ســوی نشــر نــی
روانــه بــازار کتــاب شــده اســت .موضــوع اصلــی کتــاب
مکانیــک شکســت اجســام اســت .ابرهــارت معتقــد اســت
مکانیــک شکســت یکــی از پیروزیهــای بــزرگ علــم
و مهندســی اســت ،از ایــن رو کــه دنیــا را بــه ســوی
جهــش کوانتومــی رانــد؛ «جهشــی کــه انتظــار مــا را
از چیزهایــی کــه ســاخته میشــوند و مهندســانی کــه
آنهــا را میســازند بــرای همیشــه دگرگــون کــرد».
نویســنده در ایــن کتــاب قصــد دارد توضیــح دهــد
دالیــل شکســتن اجســام محــدود بــه افتــادن و ضربــه
شــدید نمیشــود ،ایــن موضــوع دالیــل بســیاری دارد
کــه بــرای درک آنهــا بایــد بــه ژرفنــای دنیــای اتــم و
مکانیــک کوانتومــی ســفر کنیــم و البتــه برخــی از آن
دالیــل را نیــز هرگــز نخواهیــم فهمیــد!
در فصــل اول ایــن کتــاب کــه مشــتمل بــر  13فصــل
اســت ،میخوانیــم« :چــه بخــت بلنــدی! خانــم
پیشــخدمت نادانســته شــگرفترین لیــوان آب را روی
میــز مــا گذاشــت .در کمــر لیــوان ترکــی بــه درازای
دو ســانتیمتر دیــده میشــد ،از آن ترکهــای
چشــمگیری کــه هیچیــک از دو سرشــان بــه ســطحی
ختــم نمیشــوند .چنیــن ترکهایــی پایدارنــد و اگــر
کاری بــه آنهــا نداشــته باشــی ،در خــواب میماننــد.
آب از ایــن ترکهــا نمیتــرواد و وجودشــان تنهــا بــا
بازتــاب نــور از آنهــا آشــکار میشــود .ولــی اگــر بــا
آنهــا ور برویــد بیــدار میشــوند گاه بــا پرخــاش و بــا
ســرعتی باورنکردنــی قــد میکشــند ،و اغلــب هنــگام
پیشــروی شــاخه میزننــد و از بســتری کــه در آن
آرمیدهانــد تلــی از تراشــه پدیــد میآورنــد ،هریــک
بــه تیــزی تیــغ».
شــاید در ابتــدا بــه نظــر برســد کتــاب «چــرا چیزهــا
میشــکنند» کــه در شــاخه علــوم طبیعــی و فلســفه علــم
قــرار میگیــرد ،از لحــاظ محتــوا کتابــی ثقیــل باشــد و
سرشــار از شــکلهای هندســی و فرمولهــای ریاضــی.
امــا کمــی کــه جلــو برویــد متوجــه توانایــی دکتــر ابرهارت
در انتقــال مفاهیــم پیچیــده بــه ســادهترین شــکل ممکــن
میشــوید .او در قالــب روایتــی دلنشــین ،ســیری تاریخــی
 علمــی و تــا انــدازهای فلســفی را در دنیــای رمزآلــود مــادهدانشبنیان

 بنیادیتریــن باشــنده جهــان هســتی  -آغــاز میکنــدو میکوشــد از دیدگاهــی متفــاوت بــه هســتی بنگــرد؛ از
منظــر فروپاشــی .نکتــه جــذاب کتــاب ،همانطــور کــه
گفتــه شــد ،روایتگــری جــذاب آن اســت .هــر فصــل بــا یک
شــبه داســتان آغــاز میشــود .چنــان کــه آغــاز فصــل دوم
به این شــکل اســت« :دانشــمندان در نخســتین دیدارشــان
مراســمی اجــرا میکننــد کــه بســیار بــه چیرهجویــی
میمونههــا یــا گرگهــای جــوان میمانــد .آنهــا در ایــن
آییــن یکســره بیمعنــا ،ضمــن کوشــش بــرای تعییــن
جایــگاه خــود و دیگــران در نوعــی ردهبنــدی علمــی،
توگوهایــی بهظاهــر معصومانــه میشــوند .بــه
درگیــر گف 
دالیلــی ناروشــن ،فیزیکدانهــا در رده بــاال جــای دارنــد.
جایــگاه بعــدی از آن شیمیدانهاســت ،و بــه دنبــال
ایشــان ،زیستشناســان؛ ســپس بیدرنــگ میرســیم
بــه متالورژهــا ،باستانشناســان و فسیلشناســان .در
پاییــن ردهبنــدی جامعهشناســان و روانشناســان جــای
میگیرنــد .درون هــر رشــته نیــز ردهبنــدی مشــابهی
پــا گرفتــه اســت .دانشــمندان نظریهپــرداز باالتــر از
دانشــمندان تجربــی جــای میگیرنــد ،چنــدان کــه گاه
یــک رده کامــل فراتــر مینشــینند .در شــرایط خاصــی
یــک شــیمیدان نظــری ممکــن اســت هـمرده فیزیکدانــی
تجربــی بــه شــمار آیــد».
نویســنده اوایــل کتــاب ایــن موضــوع را مطــرح میکنــد
آمیختــن «کــی» و «چــرا» کژفهمــی فراگیــری
کــه
ِ
اســت« .آنچــه مــردم بهراســتی میفهمنــد ایــن اســت
کــه کــی چیــزی میشــکند .شکســت کمابیــش ،ماننــد
هــر پدیــده دیگــر ،دارای دو بخــش اســت :علــت و
معلــول .کــی بــا علــت ســر و کار دارد و چــرا بــا معمول».
او معتقــد اســت بخــش مهمــی از دســتاوردهای تاریخــی،
هنــری ،علمــی و اقتصــادی بشــر در تــار و پــود ایــن
حقیقــت بافتــه شــده کــه برخــی چیزهــا میشــکنند،
در حالــی کــه برخــی دیگــر خــم میشــوند .در ادامــه
نویســنده توضیــح میدهــد کــه در سراســر تاریــخ بــرای
پرســش کــی چیزهــا میشــکنند پاســخی کمابیــش
کامــل یافتهایــم ،ولــی دانــش مــا دربــاره چرایــی ایــن
پدیــده بســیار پیــش پــا افتــاده اســت.
ابرهــارت بــرای ارائــه دیــدگاه خــود ،بــه واکاوی
نمونههــای مهمــی همچــون غــرق شــدن کشــتی
تایتانیــک و انفجــار ســفینه فضایــی چالنجــر میپــردازد.
او در فصلــی از کتــاب با عنوان «تُــردکاری و پیامدهایش»
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توضیــح میدهــد کــه «تــردی هنگامــی روی میدهــد
کــه مــادهای در معــرض عناصــر بیگانــه (ناخالصــی) قــرار
میگیــرد .ایــن عناصــر میتواننــد مــادهای را کــه در
اصــل نــرم بــوده بــه مــادهای شــکننده بــدل کننــد .نکتــه
تکاندهنــده ایــن اســت کــه کوچکتریــن ناخالصــی
میتوانــد موجــب ایــن تبدیــل شــود .چنــد اتــم گوگــرد
در یــک میلیــون اتــم آهــن میتوانــد کاری کنــد کــه
فــوالد نــرم خــرد شــود ».در ادامــه او برجســتهترین
و پرآوازهتریــن نمونــه از پیامدهــای دهشــتناک تــردی
حاصــل از گوگــرد را بررســی میکنــد :کشــتی تایتانیــک.
و توضیــح میدهــد کــه نســبت منگنــز بــه گوگــرد فــوالد
ایــن کشــتی چگونــه موجــب تــردی بدنــه و غــرق شــدن
آن شــده اســت .فصلــی کــه اینگونــه و بــا یــک خاطــره
شــخصی از نویســنده آغــاز شــده اســت« :کوشــش
مــن بــرای راهیابــی بــه دوره تحصیــات تکمیلــی در
پاییــز  1978آغــاز شــد .هیچیــک از مــدارس عالــی
و دانشــگاههای کلــرادو ترکیــب تخصصهــای الزم
بــرای ادامــه تحصیــل در زمینــه شکســت و پیوندهــای
شــیمیایی را نداشــتند .ایــن کاســتی ،پرتــوی جــدی
بــر زندگــی خصوصــی مــن میافکنــد چــون نامــزدم
شــریل در دانشــگاه کلــرادو بهخوبــی جــا افتــاده بــود و
روانشناســی میخوانــد .او از جابهجایــی و ثبــت نــام
در دانشــگاهی جدیــد در ایالتــی دیگــر خشــنود نبــود .بــا
وجــود ایــن ،مــن دس ـتکم یــک بــرگ برنــده داشــتم.
شــریل پیــش از آن مدتــی را در بوســتون گذرانــده و
عاشــق آن شــهر بــود .یعنــی اگــر هــم بنــا بــود او بــه
جایــی کــوچ کنــد ،آنجــا بوســتون بــود».
نویســنده کتــاب در فصلــی بــا عنــوان «چیزهایــی کــه
دانشبنیان

نمیشــکنند» از فراینــد ســاخت بشــقابهای نشــکن
میگویــد و توضیــح میدهــد کــه چگونــه میتــوان بــا
بهرهگیــری از سردســازی ناهمســان ،رویههــای ورقــی
را کــه تنهــا از شیشــه درســت شــدهاند ،فشــرده کــرد و
تــاب اجســام را افزایــش داد .البتــه تــاب (مقاومــت) تنهــا
یکــی از چندیــن خاصیتــی اســت کــه معلــوم میکنــد
چیــزی کــی خواهــد شکســت .ابرهــارت میگویــد وقتــی
بــا شکســتن و ترک برداشــتن ســر و کار داریــم ،خاصیت
دیگــری از مــاده بــه نــام چغــری مطــرح میشــود کــه بــه
همــان انــدازه مهــم اســت.
بــه اعتقــاد ابرهــارت ،دانســتن اینکــه چیزهــا کــی
میشــکنند بــرای مــا بســیار کارســاز بــوده اســت امــا
اگــر بخواهیــم چیزهــای جهــان را در عیــن بهتــر کــردن،
ایمنتــر کنیــم ،دیگــر بــس نیســت بدانیــم چیــزی
کــی میشــکند ،بلکــه بایــد بفهمیــم چــرا میشــکند.
او در فصــل «چــرا بپرســیم چــرا؟» توضیــح میدهــد
در میــان چیزهایــی کــه بیــش از همــه نیــاز بــه بهبــود
دارنــد ،بایــد ســراغ دســتگاههایی رفــت کــه انــرژی
تولیــد یــا مصــرف میکننــد و در ادامــه بــه صــورت
کامــا علمــی بــه ســوالی کــه عنــوان فصــل نیــز هســت
(چــرا بپرســیم چــرا؟) ،پاســخ میدهــد.
کتــاب چــرا چیزهــا میشــکنند بــه همــان انــدازه کــه
در بنــد ایــن اســت کــه چــرا چیزهــا میشــکنند ،بــه
شــیوه انجــام کارهــای علمــی نیــز توجــه دارد؛ نویســنده
در پایــان کتــاب از در هــم تنیدگــی سیاســتهای
دولــت ،علــم و پیشــرفت فنــاوری میگویــد و معتقــد
اســت نظــام ناکارآمــد حاکــم بــر جهــان بایــد نوســازی
شــود تــا بتــوان عوامــل پــرورش فنــاوری را یافــت.

شماره سیویکم اردیبهشتماه 1398

117

دانشبنیان

شماره سیویکم اردیبهشتماه 1398

118

مد� یت در کرایسلر
ب
در�ره کتاب خاطرات ی

خدا هوای ما را دارد
داوود محبی

شاید اگر قرار باشد یک چیز ما را در مسیر
کارآفرینی راهنمایی کند ،آن مطالعه سرگذشت
مدیران و کارآفرینان بزرگ باشد .کسانی که
مسیر سختی را پیمودهاند و برای هر مسئلهای
راه حلی ارائه کردهاند .اما این راه حلها نیز
بهسادگی به دست نیامدهاند و حاصل ساعتها
مطالعه و بهره بردن از سالها تجربه هستند.

دانشبنیان
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ایــن چیــزی اســت کــه میتــوان در کتــاب «خاطــرات
مدیریــت در کرایســلر» خوانــد .همانطــور کــه پشــت جلــد
کتــاب آمــده ،لــی آیاکــوکا ،نویســنده «خاطــرات مدیریــت
در کرایســلر» ،کارنامــه درخشــانی در شــرکت فــورد در
زمینــه هنــر مدیریــت و رهبــری از خــود بــه جای گذاشــته
اســت .زمانــی کــه شــرکت کرایســلر در حــال نابود شــدن و
در مســیر ناکارآمــدی بــود ،آیاکــوکا توانســت ایــن شــرکت
را بــا وجــود دشــواریهای فــراوان نجــات دهــد و بــه
عنــوان یــک مدیــر افســانه در صنعــت خودروســازی ظهــور
کنــد .او کتابــش را بــا چنــد جملــه آغــاز کــرده کــه نشــان
میدهــد در ادامــه قــرار اســت بــا چــه اتفاقــات ســخت
و صعبــی مواجــه باشــیم« :اگــر از آنچــه در کمینــم بــود،
بویــی بــرده بــودم ،حتــی در ازای تمــام پولهــای عالــم بــه
آنجــا نمیرفتــم .مــن گمــان میکنــم خداونــد خیلــی
بــه مــا لطــف دارد کــه نمیگــذارد یکــی دو ســال آینــده
خــود را پیشبینــی کنیــم وگرنــه خیلــی از مــا خودکشــی
میکردیــم .امــا او مهربــان اســت و هــوای مــا را دارد و لــذا
اجــازه میدهــد کــه فقــط یکــی دو روز جلوتــر را ببینیــم.
در زمانهــای ســخت تنهــا کاری کــه میشــود کــرد ایــن
اســت کــه نفــس عمیقــی بکشــیم و بــا تمــام نیــرو بــه کار
ادامــه دهیــم».
ســپس دربــاره روزهایــی کــه از ســر گذرانــده ،چنیــن
میافزایــد« :بــه محــض اینکــه خبــر برکنــاری مــن اعــام
شــد شــرکتهای زیــادی از جملــه الکهیــد ،اینترنشــنال
پیپــر و شــرکت بــزرگ رادیوشــک بــرای اســتخدام مــن
پــا پیــش گذاشــتند .چندیــن دانشــکده بازرگانــی از جملــه
دانشــکده بازرگانــی دانشــگاه نیویــورک پیشــنهاد کردنــد
ریاســت موسســه آنهــا را بــه عهــده بگیــرم .برخــی از ایــن
پیشــنهادها وسوس ـهانگیز بــود امــا نبایــد آنهــا را جــدی
میگرفتــم .مــن تمــام عمــرم در صنعــت خــودرو کار
کــرده بــودم و دوســت داشــتم در همــان میــدان بمانــم.
تــا آنجــا کــه بــه خــودم مربــوط میشــد در آن برهــه از
عمــرم تغییــر شــغل بــه صــاح مــن نبــود .مــن  54ســال
داشــتم .یعنــی نــه آنقــدر پیــر بــودم کــه بازنشســته شــوم
و نــه آنقــدر جــوان کــه در یــک میــدان کامــا متفــاوت
شــروع بــه کار کنــم .از آن گذشــته خــودرو در خــون مــن
بــود .رنــوی فرانســه پیشــنهاد کــرد مشــاور بینالمللــی
آنهــا بشــوم .امــا مشــاوره در خمیــره مــن نیســت .مــن
میخواهــم مســئولیت اجرایــی داشــته باشــم».
آیاکــوکا تمــام آنچــه در ایــن ســالها آموختــه بــود بــا
خــود بــه کرایســلر آورد امــا اوضــاع در آنجــا آشــفتهتر
از چیــزی بــود کــه در ابتــدا بــه نظــر میرســید .او در
کتــاب توضیــح میدهــد کــه رفــع دشــواریها تنهــا بــه
یــک نقطــه خنــم میشــد و آن هــم ایجــاد تیــم مناســب،
متشــکل از افــراد قــوی و باتجربــه بــود .در فصــل ســوم
کتــاب بــا عنــوان «ســازماندهی تیــم» او از اهمیــت نیــروی
انســانی میگویــد« :هــر ســازمان تولیــدی ســه وجــه
دارد :نیــروی انســانی ،کاال ،ســود .اول نیــروی انســانی
دانشبنیان

اســت .وقتــی افــراد خوبــی نداشــته باشــی ،دو وجــه دیگــر
را نخواهــی داشــت ».آیاکــوکا بــه واســطه پیشــینهاش از
اعتبــار فوقالعــادهای در صنعــت خــودرو برخــوردار بــود
و روابــط گســتردهای در ایــن حــوزه داشــت .او دفترچـهای
از ســوابق مدیــران شــرکت فــورد تهیــه کــرده بــود و حــاال
میخواســت قبــل از اینکــه کرایســلر بهکلــی از هــم
بپاشــد ،از شــر افــرادی کــه نمیداننــد چــه میخواهنــد
رهــا شــود و جــای آنــان را بــه کســانی بســپارد کــه عــاوه
بــر داشــتن تجربــه ،میداننــد زمــان انــدک اســت و کار
بســیار .او ســراغ افــراد خــودش رفــت و تیــم مــورد نظــرش
را شــکل داد.
وضعیــت مالــی شــرکت بــه قــدری وخیــم بــود کــه
آیاکــوکا مجبــور بــود اوضــاع را بــا کمتریــن هزینــه و
کمتریــن نیــروی انســانی بســامان کنــد .او در ایــن بــاره
میگویــد« :بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بــا یــک گــروه
کوچــک بهتــر میتــوان شــرکت بزرگــی را اداره کــرد.
وقتــی بــه گذشــته فکــر میکنــم میبینــم کرایســلر
ســر خیلــی بزرگــی داشــت ،بســیار بزرگتــر از آنچــه کــه
مــورد نیــازش بــود .ایــن درســی اســت کــه رقبــای مــا
هنــوز نیاموختهانــد؛ و امیدوارنــد هرگــز نیاموزنــد ».آیاکــوکا
بــرای رســیدن بــه هــدف خــود ناچــار بــه اخــراج افــراد
زیــادی شــد .او در بخشــی از کتــاب در کمــال صداقــت
و صمیمیــت بــه موضــوع اخــراج کارکنــان ،از فرادســتان
تــا فرودســتان ،میپــردازد و توضیــح میدهــد کــه بعــد
از ایــن همــه ســال کار و تجربــه بــه نقط ـهای رســید کــه
بــار دیگــر درهــای جدیــدی از روابــط انســانی بــه رویــش
بــاز شــد و اصولــش را از نــو ســاخت« :مــا ناچــار بودیــم
بکوبیــم و پیــش برویــم امــا در آن میــان عــدهای افــراد
خــوب هــم بــی هیــچ گناهــی تنبیــه شــدند .شــک نــدارم
دس ـتهای مــا آلــوده اســت امــا موقعیــت اضطــراری بــود
و مــا کوشــیدیم کاری را کــه بــه عهــده داشــتیم بــه نحــو
احســن انجــام دهیــم ...اخــراج ایــن افــراد مــرا آزار مـیداد،
آنهــا صمیمیتــر و بهتــر از بچههــای فــورد بودنــد امــا
ایــن کافــی نبــود .تماشــای دربــدری افــراد اثــر عمیقــی در
مــن گذشــت و باعــث شــد دربــاره مســئولیت اجتماعــی
انســان بیشــتر فکــر کنــم .ایــن درســی بــود کــه هرگــز
در فــورد نیاموختــه بــودم .در آنجــا مــن نیــز ماننــد ســایر
مدیــران ارشــد ،خــودم را آن باالهــا حــس مــی کــردم»...
نگــرش آیاکــوکا در خصــوص درک افــراد زیردســت و جــدا
ندانســتن خــود از آنهــا چیــزی اســت کــه در بســیاری از
ســازمانها نبــودش احســاس میشــود و اثــرات مخربــی
ایجــاد میکنــد .هرچنــد آیاکــوکا خــود معتــرف اســت
گاهــی بــرای نجــات یــک گــروه بــزرگ ،گریــزی نیســت
از انجــام اعمــال بیرحمانــه در برخــورد بــا یــک گــروه
کوچــک .بــا ایــن حــال او معتقــد اســت درک موقعیــت
افــراد اخراجــی کمــک میکنــد دالیــل قطــع همــکاری بــا
آنهــا را بــه خوبــی برایشــان شــرح دهیــم و بــه بهتریــن
شــکل ممکــن حــق و حقــوق آنهــا را پرداخــت کنیــم.
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در ادامــه کتــاب آیاکــوکا از «اقدامــات قاطــع» میگویــد.
رســیدن بــه بنبســت در مســیر رســیدن بــه اهــداف
ســازمانی بــرای بســیاری از مدیــران ارشــد رخ میدهــد
و آیاکــوکا توضیــح میدهــد کــه تنهــا راه بیــرون آمــدن
از بنبســت ،گرفتــن تصمیمــات قاطــع و ایســتادن پــای
آنهاســت« .اکنــون دیگــر کشــتی مــا پهلــو بــه گــرداب
میســایید .دیگــر راهــی بــرای جلوگیــری از غــرق
شــدن کرایســلر نمیشــناختیم جــز اینکــه از بیــرون
کمــک بگیریــم .رو آوردن بــه دولــت آخریــن کاری بــود
کــه دلــم میخواســت انجــام دهــم امــا فقــط همیــن
یــک راه را جلــوی پایمــان میدیــدم .بــه رغــم اکراهــی
کــه داشــتم ،زمانــی کــه ایــن تصمیــم را گرفتــم بــا تمــام
قــوا بــه دنبــال آن رفتــم ».و ایــن در حالــی اســت کــه
آیاکــوکا وقتــی مدیرعامــل فــورد بــود همــه کار میکــرد
تــا دولــت در دورتریــن نقطــه از او و فعالیتهــای شــرکت
باشــد امــا حــاال در کســوت ریاســت کرایســلر بــود و
کشــتی در
ایــن تنهــا تیــر ترکشــش بــود بــرای نجــات
ِ
آســتانه غــرق شــدن .آیاکــوکا بــه تنــازع بقــا معتقــد بــود
و میدانســت ضعیــف از بیــن م ـیرود و ایــن چیــز خوبــی
اســت؛ نوعــی غربالگــری کــه منجــر میشــود در نهایــت
هرکــس بــا محیــط ســازگارتر اســت ،باقــی میمانــد .و در
عیــن حــال میدانســت کرایســلر دارد ضعیــف میشــود
و احتمــال حــذف از صنعــت خودروســازی بســیار نزدیــک
اســت .او واقعیتهــا را دربــاره وضعیــت شــرکت میدیــد
و میپذیرفــت و در پــی راهحلــی بــرای بهبــود آن بــود.
آیاکــوکا قاطعانــه تصمیــم گرفــت و ســراغ دولــت رفت .پس
از تصویــب الیحــه تضمیــن وام ،جنگیــدن بــرای بقــا شــروع
شــد؛ جنــگ در جبهــه تولیــد« .فــداکاری را از خودم شــروع
کــردم .حقــوق خــودم را بــه ســالی یــک دالر کاهــش دادم.
رهبــری یعنــی اینکــه ردپــا بگــذاری .زمانــی کــه در مقــام
رهبــری هســتی افــراد پــا جــای پــای تــو میگذارنــد ».قطعا
آیاکــوکا بــا نگرفتــن حقــوق محتــاج نــان شــبش نمیشــد
امــا چنیــن رفتــاری بــرای کارمنــدان و کارگــران معنــا دارد؛
آنهــا متوجــه میشــوند تنهــا نیســتند .آیــا کــوکا دربــاره
حفــظ همبســتگی در بحــران و تقســیم فشــار میگویــد:
«در عــرض ســه ســالی کــه در کرایســلر بــودم ،چیزهایــی
دانشبنیان

دربــاره مــردم آموختــم کــه در طــول  32ســال در فــورد
نیاموخاتــه بــودم .فهمیــدم وقتــی شــانه همــگان به تســاوی
زیــر بــار باشــد ،تحمــل جمــع خیلــی زیــاد میشــود .اگــر
فشــار بــه تســاوی تقســیم شــود مــردم قادرنــد کوهــی را
جابهجــا کننــد .امــا وای بــه وقتــی کــه کســی از زیــر بــار
شــانه خالــی کنــد ،یکبــاره متوجــه میشــوی تمــام آوار
بــر ســرت فرومیریزد.مــن بــه ایــن میگویــم مســاوات در
فــداکاری ».از نظــر او همیــن مســاوات در فــداکاری بــود که
کشــتی کرایســلر را بــه ســاحل نجــات رســاند ،نــه وامــی که
در انتظــارش بودنــد و چیزهایــی از ایــن جنــس.
آیاکــوکا در کتابــش جنگــی را کــه از آن حــرف زدیــم،
بــه تفصیــل شــرح میدهــد و فصــل پایانــی را اینطــور
آغــاز میکنــد« :در ســال  1982کــه ســرانجام گــرد و
غبــار میــدان نبــر فــرو نشســت ،نوبــت بــه جمــعآوری
غنایــم رســید ».و در ادامــه از انقــاب فنــاوری و رایانــه و
ضــرورت همــگام شــدن بــا آن میگویــد« :مــا در گــذار از
انقــاب صنعتــی دیگــری هســتیم .انقالبــی کــه ابعــاد آن
گســتردهتر از انقــاب قبلــی اســت .ایــن انقــاب انقــاب
فنــاوری و رایانــه اســت .خیلیهــا از تــرس ایــن انقــاب
خــواب راحــت ندارنــد .هنــگام وقــوع دگرگونیهــای
اجتماعــی ،گروهــی میترســند آســیب ببیننــد .نگــران
میشــوند مبــادا وضــع زندگیشــان بــه هــم بخــورد ،مبــادا
درآمدشــان کــم شــود ،از اینگونــه نگرانیهــا .مــن بــه ایــن
لفــراد میگویــم خــدا را چــه دیدیــد ،شــاید بــه ســامت از
مهلکــه جســتیم ...آری مــن مجســمه کامیابـیام امــا ایــن
عنــوان را آســان بــه دســت نیــاوردهام .چهــل ســال تــاش
بیوقفــه بــه پــای آن گذاشــتهام ».او میگویــد افــراد مــن
را مدیــری بــا توانمندیهــای فراانســانی میداننــد و تنهــا
نتیجــه پایانــی را میبیننــد و بــه مســیری کــه پشــت ســر
گذاشــتهام نــگاه نمیکننــد .از نظــر او اگــر هــر کــس بــه
قــدر وســع خــود تــاش کنــد ،نهایتــا در مســیر بهبــود
و پیشــرفت قــرار میگیــرد« .مــا آموختهایــم کــه رمــز
بقــای مــا کار و کوشــش اســت .یقیــن دارم اگــر شــما هــم
از مشــکالت نهراســید و بــه جــای ترســیدن از مشــکالت به
راهحــل آنهــا فکــر کنیــد ،روزی ایــن عنــوان  -مجســمه
کامیابــی – از آن شــما خواهــد شــد».
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بستری برای ارائه
خدماتحملونقل
داخلی و خارجی
آزاده خیرآبادی
حمیدرضا اشجع ،مدیرعامل هلدینگ عتیقگشت اصفهان
که استارتآپ مستر بلیط را نیز راهاندازی کرده است،
 25ساله و متولد اصفهان است .او از سال  92وارد حوزه
گردشگری میشود و با راهاندازی وبسایت airplaneticket
اولین قدمها را در فروش آنالین بلیط هواپیما برمیدارد.
اشجع درباره آن روزها میگوید« :در سال  87به صورت
خانوادگی یک شرکت خدمات گردشگری و آژانس
مسافرتی تاسیس کردیم .من در آن زمان  14ساله بودم
و زمانی که دوران دبیرستان را تمام کردم در سال 92
همزمان با دوران دانشجویی در رشته مدیریت بازرگانی
وبسایت  airplaneticketرا راهاندازی کردم که به صورت
تلفنی به فروش بلیط هواپیما میپرداخت و جزو اولین
وبسایتهایی بود که در سال  93فروش آنالین بلیط
هواپیما را شروع کرد .بعد از اینکه علیبابا وارد بازار شد و
رقابت در این بازار بیشتر شد ،در سال  94تصمیم گرفتیم
که مستر بلیط را ایجاد کنیم .در ابتدا فقط بلیط ارزان
قیمت هواپیما را عرضه میکردیم ولی بهتدریج بلیط قطار
و اتوبوس را نیز اضافه کردیم و در حال حاضر یک تیم
 100نفره هستیم که دو دفتر در تهران و اصفهان داریم».
آنچه در پی میآید ،گپ و گفتی است با اشجع،
درباره استارتآپ مستر بلیط و آیندهای که
این استارتآپ پیش روی خود میبیند.
دانشبنیان
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چــه تفاوتی بیــن مســتر بلیــط و airplaneticket
وجــود دارد؟ چــرا خدمــات را از طریــق دو وبســایت
ارائــه میدهیــد؟
دلیــل راهانــدازی مســتر بلیــط ایــن بــود کــه بتوانیــم برندی
را ایجــاد کنیــم کــه اســتفاده از خدمــات آن بــرای اغلــب
افــراد کاربــردی و کمهزینــه باشــد .بــه عبارتــی بــرای
کاهــش بیشــتر هزینههــای کاربــر ،تمــام خدمــات از جملــه
کنســلی و تعویــض پــرواز توســط خــود کاربــر بــه صــورت
مکانیــزه انجــام میگیــرد .در واقــع تفــاوت اصلــی بیــن ایــن
دو وبســایت هــم همیــن اســت؛ مــا در airplaneticket
خدمــات را بــه طــور کامــل بــه صــورت آنالیــن ارائــه
نمیدهیــم و مشــتریان خاصــی داریــم کــه تمایــل دارنــد
خدمــات را اپراتــور برایشــان انجــام دهــد ،بــه همیــن دلیــل
هزینــه خدمــات در ایــن ســایت از مســتر بلیــط باالتر اســت.
ایــن دو وبســایت نیازهــای مختلفــی را کــه در بــازار وجــود
دارد ،برطــرف میســازند و هــر یــک مخاطبــان خــود را
دارنــد.
در مــورد مســتر بلیــط بیشــتر توضیــح میدهید؟
چــه خدماتــی را ارائــه میکنیــد؟
در حــال حاضــر تمــام پروازهــای داخلــی و خارجــی را
پوشــش میدهیــم و بلیــط ســفر بــه صــورت آنالیــن
بــرای عرضــه وجــود دارد .عــاوه بــر ایــن ،بلیــط اتوبــوس
و قطارهــای داخلــی نیــز از دیگــر خدماتــی اســت کــه ارائــه
میشــود و در آینــده قصــد داریــم بلیــط اتوبــوس و قطــار
خارجــی را نیــز ارائــه کنیــم تــا بــه یــک بســتر حملونقــل
داخلــی و خارجــی جامــع بــرای ایرانیــان تبدیــل شــویم.
بــا چقــدر ســرمایه اولیــه کار را شــروع کردیــد؟
آیــا جــذب ســرمایه داشــتید؟
در ســال  94کار را بــا ســرمایه  100هــزار تومانــی خرید یک
هاســت شــروع کردیــم و تاکنــون بــه صــورت بوتاســترپ
رشــد کردیــم و جــذب ســرمایه نداشــتیم .عقیــده مــا ایــن
اســت کــه فعــا بــازار نیــاز بــه ســرمایه مالــی نــدارد ،بیشــتر
بــه ســرمایه انســانی نیــاز دارد .در حــال حاضــر هزینههــای
شــرکت میلیــاردی اســت ولــی موفــق شــدهایم بــه صــورت
بوتاســترپ کار را پیــش ببریــم و تاکنــون نیــازی بــه جذب
ســرمایه نداشــتهایم.
در ایــن مدتــی کــه در بــازار گردشــگری فعالیــت
داشــتهاید ،کشــش بــازار را چطــور ارزیابــی
میکنیــد؟ بــه عبــارت بهتــر چقــدر فکــر
میکنیــد مــردم تمایــل دارنــد عــادات قبلــی
خریــد بلیــط بــه صــورت ســنتی را رهــا کننــد و
بــه شــیوههای جدیــد خریــد بلیــط آنالیــن روی
بیاورنــد؟
از آنجــا کــه خریــد آنالیــن قــدرت انتخــاب بیشــتری بــه
خریــداران میدهــد و میتواننــد قیمتهــای مختلــف را در
هــر لحظــه از شــبانهروز مشــاهده و بــا هــم مقایســه کننــد،
تمایــل بــرای خریــد آنالیــن در بین مشــتریان وجــود دارد و
مــا تقریبــا تجربــه خوبــی در ارائــه ایــن خدمــات داشــتهایم.
دانشبنیان
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در حــال حاضــر جایــگاه مســتر بلیــط را در بــازار
چطــور میبینیــد؟
مــا تقریبــا بــا فاصلــه زیــادی از رقبــا ،دومیــن بازیگر بــازار در
فــروش آنالیــن بلیــط هواپیمــا ،قطــار و اتوبــوس هســتیم و
بــازار را پرکشــش و رو بــه رشــد میبینیــم.
بــه طــور کلــی اکوسیســتم گردشــگری را در ایران
چطــور ارزیابــی میکنیــد و چــه ظرفیتهایــی را
در آن شناســایی کردهایــد؟
همانطــور کــه میدانیــد گردشــگری صــادرات معکــوس
اســت و در شــرایط فعلــی میتوانــد راهگشــا باشــد .در
گردشــگری موضوعــات مختلفــی از نظــر دسترســی،
اطالعاتــی و مدیریتــی وجــود دارد کــه امیدواریــم بتوانیــم
بخشــی از ایــن بــازار را بــرای پررونــق کــردن ایــن صنعــت
در دســت بگیریــم.
در حــال حاضــر تمرکــز اصلــی شــما روی
گردشــگران داخلــی اســت یــا خارجــی؟
مــا یــک هلدینــگ خدمــات گردشــگری هســتیم و فعالیــت
مــا ابعــاد مختلفــی دارد .قبــل از ســال  96تمرکــز ما بیشــتر
روی گردشــگری داخلــی بــوده ،امــا از ســال  96رویکــرد
خــود را عــوض کردهایــم و در زمینههــای مختلفــی در
حــال فعالیــت هســتیم .در حــوزه گردشــگری خارجــی
نیــز فعالیتهایــی انجــام دادهایــم .البتــه هنــوز قابــل توجــه
نیســت ولــی فرصتهــای زیــادی در ایــن حــوزه وجــود
دارد و مــا هــم تــاش میکنیــم بــه قــدر توانمــان از ایــن
فرصتهــا اســتفاده کنیــم.
نظــر شــما در مورد گردشــگری ســامت چیســت؟
آیــا قصــد ورود بــه ایــن حــوزه را نیــز دارید؟
بلــه ،گردشــگری ســامت نیــز حوزه پرکششــی اســت که در
آینــده قصــد داریــم بــه آن ورود کنیــم .از جملــه ویژگیهای
ایــن حــوزه ،هزینههــای پایین آن بــرای گردشــگران خارجی
اســت .از طــرف دیگــر ،متخصصــان و پزشــکان خبــره ایرانی
کمــک میکننــد تقاضــای خوبــی بــرای ایــن حــوزه وجــود
داشــته باشــد .عــاوه بــر ایــن ،در حال حاضــر روادید کشــور
عــراق برداشــته شــده و تعــداد زیــادی گردشــگر روانــه ایران
میشــوند کــه ظرفیــت خوبــی را بــرای فعــاالن ایــن حــوزه
ایجــاد میکننــد .البتــه گردشــگری ســامت قابل گســترش
اســت و فعالیتهایــی هــم کــه در حــال حاضــر انجــام شــده
اســت ،بــه نظــر من رقــم ناچیــزی از بــازار بالقــوه ایــن حوزه
را پوشــش میدهــد.
تاکنــون بــا چــه موانــع و مشــکالتی در ایــن حوزه
روبــهرو بودهایــد؟
در حــوزه گردشــگری مســائل مختلفــی وجــود دارد و از
مهمتریــن ایــن مســائل میتــوان بــه عــدم تعــادل بیــن
رشــد بخــش خصوصــی و قوانیــن مربوط اشــاره کــرد .منفی
بــودن تصویــری کــه از ایــران در دنیــا وجــود دارد و همچنین
عــدم وجــود فرهنــگ گردشــگری در داخــل ایــران از دیگــر
مشــکالت ایــن حــوزه اســت کــه بایــد بهتدریــج برطــرف
شــود.
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گ
گفتوگو ب� نوید مرزن� ،بنیانگذار
استارتآپ اکالطب سالمت

خرید بیواسطه
تجهیزات پزشکی
آزاده خیرآبادی

نوید مرزنگی ،بنیانگذار کاالطب سالمت ،استارتآپ
خود را در حوزه فروش آنالین تجهیزات پزشکی در شهر
مهاباد راه انداخته است .او متولد  73است و کارشناسی
مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک از دانشگاه آزاد
اردبیل دارد .او میگوید« :من بعد از فارغالتحصیلی شرکتی
را در حوزه توزیع تجهیزات پزشکی ثبت کرده بودم که
در سایت وزارت بهداشت نیز ثبت شده است و نمایندگی
شرکتهای تامینکننده را در استان داشتیم و با مراکز
درمانی و بیمارستانها کار میکردیم .ولی متاسفانه بعد از
تغییر و تحولی که در نظام سالمت ایجاد شد ،اوضاع مالی
بیمارستانها به هم خورد .ما هم برای اینکه نمیتوانستیم
بدهیهای خود را دریافت کنیم ،متضرر شدیم .بعد از این
اتفاق ،به این فکر افتادیم که یک کسبوکار اینترنتی راه
بیندازیم .ایده از ابتدای سال  97شکل گرفت و از نیمه دوم
سال به این نتیجه رسیدیم با توجه به اتباطاتی که در حوزه
تجهیزات پزشکی داریم ،میتوانیم با پشتوانه این مزیت
توگو با
رقابتی به این بازار ورود کنیم ».آنچه در پی میآید گف 
مرزنگی درباره این استارتآپ و سختیهای مسیر آن است.

در کاالطب سالمت چه خدماتی ارائه میدهید؟
کاالطب سالمت مرجعی برای تامین و تهیه تجهیزات و ملزومات
پزشکی به حساب میآید .به عبارت بهتر بستری را فراهم کردهایم
که در آن انواع تجهیزات بیمارستانی ،کلینیکی و تجهیزات مصرفی
و مراقبتی خانگی در آن با گارانتیهای معتبر عرضه میشود .ما در
کاالطب سالمت با واردکنندگان و تولیدکنندگان اصلی کاالها در
ارتباط هستیم و حذف واسطهها باعث شده است قیمتهای ما
نسبت به رقبا بهتر باشد و این مزیت رقابتی ماست.
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محصوالت کاالطب سالمت بیشتر شامل چه مواردی
میشود؟
محصوالت به چهار دسته اصلی تجهیزات بیمارستانی و کلینیکی،
تجهیزات ارتوپدی و توانبخشی مانند ساپورتهای ارتوپدی
و وسایل کمک توانبخشی ،تجهیزات مراقبت خانگی مانند
فشارسنج ،انواع دستگاه قند خون ،انواع ترازو و غیره و مواد
مصرفی پزشکی مانند انواع دستکش ،انواع سرنگ ،انواع چسبها و
باندها و غیره تقسیم میشوند که هر کدام زیردستههای مخصوص
به خود را دارند.
فرایند خرید در کاالطب سالمت چطور شکل میگیرد؟
در سایت بخشی با عنوان نقد و بررسی تخصصی است که کاربر
میتواند توضیحات مربوط به کاال را مشاهده کند .اینکه کاال چه
کاربردی دارد ،نحوه کار کردن با آن چگونه است .کاربر پس از
انتخاب کاال در سایت ثبت میکند و مبلغ کاال را به صورت آنالین
پرداخت میکند و پس تکمیل سفارش کاال بستهبندی و ارسال
میشود .در شهرهای نزدیک با پست پیشتاز حدود  48ساعت و در
شهرهای دورتر حدود  72ساعت کاال به دست مشتری میرسد.
شما محصوالت را دپو میکنید؟
یکسری از محصوالت که خواهان بیشتری دارند ،دپو کردهایم
ولی برای برخی محصوالت حجیمتر که امکان دپو ندارند با
تامینکنندگان و واردکنندگان قرارداد بستهایم .به محض اعالم
سفارش ،از مبدا شرکت کاال ارسال میشود.
با توجه به اینکه شما در شهر مهاباد مستقر هستید ،این
موضوع برای شما محدودیتی ایجاد نکرده است؟
در ابتدا برای گرفتن نماد اعتماد و درگاه پرداخت با مشکالتی
روبهرو بودیم .چرا که ما اولین فروشگاه رسمی اینترنتی در مهاباد
بودیم و به طور کلی در استان آذربایجان غربی هنوز بستر مناسب
برای کسبوکارهای اینترنتی فراهم نشده است .برای گرفتن نماد
اعتماد با چالشهایی روبهرو بودیم ولی با شناختی که شرکتهای
تامینکننده از ما داشتند و با ما قبال کار کرده بودند ،برای ارسال
کاالها مشکلی نداشتیم.
در حال حاضر با چه تعداد تامینکننده همکاری دارید؟
تعداد شرکتهای تامینکننده زیاد است و در کاالهایی که
نمونه ایرانی دارند ،به خصوص در موارد مصرفی ،سعی کردهایم
این کاالها را پوشش دهیم .تقریبا محصوالت  100شرکت از
تولیدکنندگان و واردکنندگان در سایت ما قرار داده شده است.
بیشتر خریداران مراکز درمانی هستند یا شخصی؟
متاسفانه مراکز درمانی دولتی که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
و وزارت بهداشت باشند ،از بستر خرید اینترنتی استفاده نمیکنند
و به طور کلی این سازوکار در آییننامههایی که دارند تعریف نشده
است 80 .درصد خریدهای ما شخصی است و  20درصد آن هم
توسط مطبها و مراکز درمانی خصوصی انجام میشود.
تا کنون چه تعداد کاربر از خدمات استفاده کردهاند؟
تقریبا دو هفته است که نماد اعتماد ما نهایی شده است و کاربران
هم اعتماد بیشتری برای خرید دارند .در این دو هفته استقبال
خوبی از کار شده است .قیمت پایینتر یکی از مزایای رقابتی ما
نسبت به سایر سایتهای رقیب بوده است.
با چه مقدار سرمایه اولیه کار را شروع کردید؟
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ما برای راهاندازی سایت  50میلیون تومان هزینه کردیم که این
فارغ از سایر هزینهها برای تبلیغات و دپوی محصوالت بوده است.
فکر میکنید کی به مرحله باثباتی در درآمدزایی برسید؟
ما برای این مرحله پیشبینی میکنیم نیمه دوم سال  98این
اتفاق بیفتد و پلنهای توسعهای برای گسترش کار داریم که در
حال بررسی آن هستیم.
چقدر جای این خدمات را در اکوسیستم سالمت خالی
میدانید و فکر میکنید چه کاری باید انجام شود تا
فرهنگ خرید آنالین بین مراکز درمانی جا بیفتد؟
به طور کلی بستر کسبوکار اینترتی در دنیا جواب داده است
و در حوزه سالمت وزارت بهداشت و اداره تجهیزات پزشکی
میتوانند نقش موثری را ایفا کنند .همانطور که تولیدکنندگان و
واردکنندگان در سایت وزارت بهداشت ساماندهی شدهاند و امکان
استعالم وجود دارد ،استارتآپهای این حوزه را ساماندهی کنند
و مجوزهای الزم را صادر و به دانشگاههای علوم پزشکی معرفی
کنند تا جزو قوانین خرید شوند .از طرف دیگر به نظر میرسد
صدور مجوزها باید توسط وزارت بهداشت برونسپاری شود .به
عنوان مثال اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی فقط در تهران است
و در شهرستانها دفتری برای رفع مشکالت وجود ندارد.
به طور کلی در این مدت اکوسیستم سالمت را چطور
ارزیابی کردید و جای چه خدماتی را خالی میبینید؟
اکوسیستم سالمت ظرفیتهای خوبی دارد ولی همانطور که گفتم
با اجرایی شدن طرح تحول نظام سالمت در حق کسبوکارهای نوپا
که با سرمایه اندکی کار را شروع کردند ،ظلم شد .چرا که سیستمی
که وزارت بهداشت پیش گرفت این بود که شرکتهای کوچک را
حذف کرد و فقط با یکسری شرکتهای بزرگ کار را پیش برد
که این شرکتها اکثرا اعتقادی به جوانگرایی ندارند .در حال
حاضر تعداد زیادی بیکار در رشته مهندسی پزشکی وجود دارد
که نمیدانند برای کار به کجا مراجعه کنند و بستر اینترنت میتواند
امکان خوبی برای کسبوکار باشد ،چه در زمینه فروش محصوالت
پزشکی و چه در حوزههای درمانی و مراقبتی ،ارائه خدمات بیمهای،
نحوه مصرف داروهای مختلف و غیره .اینها میتواند از جمله
ایدههای جذاب برای شروع کار باشد .ولی اکثرا همه از عدم حمایت
سازمان ذیربط میترسند کار را شروع کنند و شکست بخورند.
در مورد گردشگری سالمت چه نظری دارید؟ آیا قصد
دارید به این حوزه هم ورود کنید؟
با توجه به اینکه شهر مرزی هستیم و فاصله شهر ما با شهر اربیل
عراق تقریبا یک ساعت و نیم است ،ما قبل از این استارتآپ ایده
گردشگری سالمت را نیز در سر داشتیم .ولی گردشگری سالمت
با پیچیدگیهایی همراه است و گرفتن مجوز آن بسیار دشوار
است .ما برای گرفتن مجوز به سازمان میراث فرهنگی مراجعه
کردیم و با دشواریهایی که روبهرو شدیم ،تصمیم گرفتیم فعال
به این حوزه ورود نکنیم .ما شاهد این هستیم که در شهرهای
کوچک با شناسایی ظرفیت خوبی که در این حوزه وجود داشته،
شرکتهایی فعالیت میکنند که به دلیل عدم حمایت دولت به
نوعی به صورت غیرقانونی این کار را انجام میدهند .در صورتی
که تسهیل شرایط در حوزه گردشگری سالمت برای استارتآپها
میتواند به رونق این بخش منجر شود.
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در�ره استارتآپهای
ب
حوزه صنایع ت
دس�

فعالیتیکه نفعهمگان
را در نظر دارد

مرضیه اسدی

دهم ژوئن برابر با بیستم خرداد به عنوان روز
جهانی صنایع دستی نامگذاری شده است .بهمن
نامور مطلق ،معاون سابق صنایع دستی و هنرهای
سنتی ،سال گذشته به مناسبت چنین روزی گفته
بود« :جایگاه حقیقی صنایع دستی ایران در سطح
بینالمللی بسیار بیش از وضعیت امروزی آن است.
به عبارت دیگر صنایع دستی ایران تا جایگاه بایسته
جهانی فاصله زیادی دارد؛ البته اقداماتی در خور این
حوزه نیز صورت گرفته و زمینههایی کم و بیش فراهم
شده است .بنابراین در وضعیت کنونی هنوز میان
استعدادهای بالقوه و وضعیت بالفعل صنایع دستی در
عرصه بینالمللی شکاف قابل توجهی وجود دارد».

هنری مورد اقبال عموم

صنایــع دســتی در کشــور مــا از آن دســت حوزههایــی
اســت کــه پــس از گــذر ســالها و قرنهــا همچنــان
پتانســیل رشــد دارد .در ســالهای اخیــر شــاهد
بودهایــم کــه بســیاری از جوانــان از رشــتههای پزشــکی
و مهندســی فاصلــه گرفتــه و ســراغ رشــتههای هنــری
از جملــه صنایــع دســتی رفتهانــد .از طــرف دیگــر
بســیاری از افــراد بــه «چیدمــان خانــه ایرانــی» روی
آوردهانــد و ترجیــح میدهنــد در دکــور خانهشــان
از صنایــع دســتی ایرانــی و بومــی اســتفاده و فضایــی
ســنتی ایجــاد کننــد .ایــن قبیــل تغییــرات نشــان
میدهــد ایــران از ظرفیتهــای هنــری و بومــی باالیــی
برخــوردار اســت و خواهــان بســیار دارد و محصــوالت
برآمــده از ایــن صنعــت همچنــان مــورد اقبــال عمــوم
مــردم اســت.
صنایـع دســتی از یکســو بــر اقتصــاد کشــور تاثیرگــذار
اســت و میتوانــد موجــب رشــد صــادرات غیرنفتــی
کشــور شــود و زمینــه اشــتغال را فراهــم کنــد و از ســوی
دیگــر بســتری اســت بــرای معرفــی فرهنــگ و هنــر
ایــران در داخــل و خــارج کشــور.
بــا ایــن تفاســیر واضــح اســت کــه چــرا بایــد نــگاه
جامــع و برنامهریــزی منســجمی بــرای تولیــد و
معرفــی محصــوالت ایــن حــوزه داشــت .سالهاســت
در مناســبتهای مختلــف از جملــه روز جهانــی صنایــع
دســتی ،هنــگام برپایــی نمایشــگاهها و در همایشهــای
مربــوط بــه صنایــع دســتی ،از اهمیــت ایــن حــوزه گفتــه
میشــود و جملههایــی رد و بــدل میشــود مبنــی بــر
دانشبنیان

اینکــه در برنامهریزیهــای کالن کشــور بایــد بــه
صنایــع دســتی توجــه ویــژهای داشــت امــا فعــاالن ایــن
حــوزه معتقدنــد در عمــل آن اتفاقــی کــه بایــد ،هنــوز
بــه وقــوع نپیوســته اســت.
در ایــن اوضــاع و احــوال امــا همــه بــه حــرف زدن
بســنده نکردهانــد؛ در چنــد ســال اخیــر تعــدادی
از جوانــان متخصــص در رشــته فنــاوری اطالعــات -
برنامهنویســی وب ،برنامهنویســی اندرویــد ،هــوش
مصنوعــی ،تجــارت الکترونیــک و - ...و کارشناســان
بازاریابــی و عالقهمنــد بــه صنایــع دســتی کمــر همــت
بســتند و اســتارتآپهایی در ایــن زمینــه راه انداختنــد.
در ادامــه میخواهیــم هــدف ایــن اســتارتآپها ،نحــوه
فعالیتشــان و چالشهایــی کــه بــر ســر راهشــان اســت،
بــه طــور مختصــر بررســی کنیــم.

استارتآپها واسطهها را حذف میکنند

نظــام توزیــع در کشــور مــا بــا معضــات متعــددی
روبـهرو اســت و ایــن مشــکالت تنهــا مربــوط بــه حــوزه
صنایــع دســتی نیســت .توزیــع کاال و خدمــات از جملــه
بخشهــای مهــم در اقتصــاد کشورهاســت کــه از یــک
طــرف کاالهــا و خدمــات را در اختیــار مصرفکننــدگان
و از طــرف دیگــر اطالعــات و نقدینگــی را بــه بخشهــای
تولیــدی (داخــل یــا خــارج از کشــور) ارائــه میدهــد .بــه
طــوری کــه بخــش توزیــع کاال و خدمــات را میتــوان
بــه عنــوان موتــور رشــد بخشهــای تولیــدی اقتصــاد
در نظــر گرفــت .امــا نظــام توزیــع کاال و خدمــات در
کشــورهای کمتــر توســعهیافته و بهخصــوص در ایــران
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بــه شــکلی اســت کــه نهتنهــا توزیــع کاالهــا و خدمــات
بــا کمتریــن هزینــه و زمــان صــورت نمیگیــرد ،بلکــه
ایــن نظــام تمایــل زیــادی بــرای اســتفاده از ابــزار و
روشهــای نویــن توزیــع کاال و خدمــات نــدارد ،بنابرایــن
انگیــزه تولیــد را هــم کاهــش میدهــد.
در حــوزه صنایــع دســتی یکــی از مهمتریــن مشــکالت
هنرمنــدان  -بهخصــوص هنرمنــدان روســتایی کــه
دسترســی بــه بــازار هــدف ندارنــد  -ورود واســطهها
بــه بــازار فــروش اســت و از آنجایــی کــه روســتاییان
بــرای تامیــن معــاش خانــواده مجبــور بــه فــروش
محصــول بــا نازلتریــن قیمــت میشــوند ،ســود اصلــی
بــه دســت واســطهها میافتــد .قاعدتــا اگــر بازارهــای
هــدف بــه مراکــز تولیــد وصــل شــوند ،بخــش مهمــی
از ســود در قســمت تولیــد و فــرآوری قــرار میگیــرد
و دســت واســطهها از بــازار کوتــاه میشــود .هــدف از
غرفــه دادن بــه تولیدکنندههــا در شــهرهای بــزرگ و
برگــزاری نمایشــگاه نیــز دقیقــا همیــن اســت .امــا ســوال
ایــن اســت کــه آیــا همــه زنــان و دختــران روســتا بــرای
شــرکت در ایــن نمایشــگاهها از ســوی خانــواده حمایــت
میشــوند؟ آیــا همهشــان از پــس همــان اندکهزینــه
حضــور چنــد روزهشــان در شــهری دیگــر برمیآینــد؟
و از طرفــی ،چقــدر احتمــال دارد در آن بــازه زمانــی
مشــخص و کوتــاه برخــی مصرفکننــدگان واقعــی
بتواننــد در محــل حضــور پیــدا کننــد؟ در واقــع هــر
فعالیــت تجــاری کــه وابســته بــه حضــور فیزیکــی افــراد
اســت ،در ســودآوری نیــز بــا محدودیتهایــی مواجــه
میشــود.
دانشبنیان

هرچنــد ایــن نکتــه را هــم بایــد در نظر گرفت که رســالت
ایــن نمایشــگاهها تنهــا فــروش محصــوالت نیســت ،در
واقــع برگــزاری آنهــا کمــک میکنــد تولیدکننــدگان
رشــتههای مختلــف صنایــع دســتی بــا یکدیگــر آشــنا
شــوند ،بــازار هــدف را بشناســند و اسپانســر جــذب کنند.
بــا همــه اینهــا ،محدودیتهــای موجــود در ایــن نــوع
از بازاریابــی برخــی از متخصصــان را بــه فکــر انداخــت
راهــی بیابنــد تــا واســطههای توزیــع را حــذف کننــد،
ســود واقعــی را بــه تولیدکننــده برســانند و محصــوالت
را بــا قیمــت واقعــی بــه دســت مصرفکننــده بدهنــد
و از طرفــی محدودیــت زمــان و مــکان را از ســر راه
بردارنــد .حاصــل کار راهانــداری اپلیکیشــنهایی اســت
کــه کاربــران شــامل «تولیدکننــده» و «مصرفکننــده»
در آن پروفایــل شخصیشــان را میســازند و میتواننــد
بــه طــور مســتقیم بــا هــم در ارتبــاط باشــند.

دسترسی آسان مطابق با ذوق خریدار

جــدا از حــذف واســطه ایــن اســتارتآپها دو ســود
قابــل توجــه دیگــر نیــز دارنــد.
یــک؛ از بیــن رفتــن محــدوده و مرزبنــدی جغرافیایــی
و بــزرگ شــدن بــازار :فــرض کنیــم شــما عالقهمنــد
بــه صنایــع دســتی اصفهــان هســتید و بــه دالیلــی
نمیتوانیــد بــه ایــن اســتان ســفر کنیــد ،ایــن
اپلیکیشــنها بــه شــما کمــک میکننــد محصــول
دلخواهتــان را از سراســر ایــران بــا کمتریــن قیمــت
خریــداری کنیــد .از طــرف دیگــر ،اگــر شــما تولیدکننــده
صنایــع دســتی در روســتایی کوچــک و دورافتــاده
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هســتید و همیــن باعــث شــده نتوانیــد بــه بــازار هــدف
نزدیــک شــوید ،بــا قــرار دادن محصوالتتــان در ایــن
اپلیکیشــنها میتوانیــد خریــداران را بیابیــد .در واقــع
هــم تولیدکننــده و هــم خریــدار بــه بــازار بزرگتــری
دسترســی دارنــد.
دو؛ فراهــم شــدن امکان بررســی ســلیقه و ذائقه مشــتری و
تولیــد بــر اســاس آن :وقتــی بــازار بــزرگ میشــود ،بهتبــع
تعــداد خریــداران هــم افزایــش مییابــد .در نتیجــه بــه طور
دقیقتــری میتــوان ســلیقه مشــتری را بررســی کــرد و
بــا توجــه بــه ذائقــه او محصــوالت را طراحــی و تولیــد کرد.
آگاهــی از ســلیقه مشــتری و سفارشیســازی هــم بــه ســود
تولیدکننــده اســت و هــم خریدار.
جــدا از مــواردی کــه گفتــه شــد ،برخــی از ایــن
اپلیکیشــنها بــه تولیــد محتــوای تالیفــی و تصویــری
و ویدئویــی در حــوزه «چیدمــان خانــه ایرانــی» نیــز
پرداختهانــد .در واقــع شــما هنــگام خریــداری یــک
محصــول ،در صــورت تمایــل میتوانیــد در زمینــه نحــوه
اســتفاده از آن راهنمایــی دریافــت کنیــد؛ بــه عنــوان
مثــال اینکــه محصــول خریداریشــده در کنــار چــه
رنگهــا و محصــوالت دیگــری و در چــه فضایــی بیشــتر
نمــا دارد ،نحــوه مراقبــت از آن بــه چــه صــورت اســت
و چطــور میشــود بــه بیشــتر شــدن طــول عمــر آن
کمــک کــرد و...
عــاوه بــر ایــن ،برخــی از آنهــا فضایــی را فراهــم
کردهانــد تــا عالقهمنــدان بــه حــوزه صنایــع دســتی
بتواننــد بــه صــورت مجــازی در رشــته مــورد نظــر خــود
دانشبنیان

آموزشهــای اولیــه را دریافــت کننــد و در صــورت
تمایــل بــرای شــرکت در کالسهــای حضــوری در شــهر
خــود راهنمایــی میشــوند.

آشنایی با استارتآپهای
حوزه صنایع دستی

اگــر همیــن حــاال عبــارت «اپلیکیشــنهای خریــد و
فــروش صنایــع دســتی» را گــوگل کنیــد ،بــا لیســتی
از آنهــا مواجــه خواهیــد شــد و اگــر کمــی دیگــر
بــه جســتوجویتان ادامــه دهیــد ،متوجــه خواهیــد
شــد کــه اغلــب ایــن وبســایتها و اپلیکیشــنها در
بــاره زمانــی نزدیــک بــه هــم راهانــدازی شــدهاند و
روزب ـهروز هــم بــه تعدادشــان اضافــه میشــود؛ بــه ایــن
وبســایتها و اپلیکیشــنها ،صفحــات اینســتاگرامی
را هــم اضافــه کنیــد کــه در حــال معرفــی و فــروش
محصــوالت صنایــع دســتی هســتند و بخــش قابــل
توجهــی از بــازار فــروش را بــه خــود اختصــاص دادهانــد.
بــا ایــن حــال بنیانگــذاران ایــن اســتارتآپها اغلــب
از افزایــش رقبــا خشــنودند؛ چــرا کــه معتقدنــد هــر
کســی بــه ایــن حــوزه وارد شــود ،بــه بــزرگ شــدن
بــازار کمــک میکنــد .البتــه برخــی از افــراد کــه ســود
کوتاهمــدت را بــه ســود بلندمــدت ترجیــح میدهنــد،
چالشهایــی را در عرضــه خدمــات بــرای ســایرین بــه
وجــود میآورنــد و دیــد مصرفکننــده و خریــدار را
بــه خریــد اینترنتــی خــراب میکننــد .بــه عنــوان مثــال
وقتــی شــما کاالیــی را ســفارش میدهیــد و در نهایــت

شماره سیویکم اردیبهشتماه 1398

134

کاالیــی را دریافــت میکنیــد کــه هیــچ شــباهتی بــه
تصویــر ثبتشــدهاش در فروشــگاه آنالیــن نــدارد یــا
مثــا وقتــی محصــوالت بــا قیمــت کارشناســی نشــده
عرضــه شــوند ،قطعــا در نگاهتــان بــه خریــد اینترنتــی
تاثیرگــذار اســت و مــوارد اینچنینــی میتوانــد ســبب
بدبینــی مخاطبــان بــه فروشــگاههای آنالیــن شــود امــا
در نــگاه کالن ایــن مســائل هــم جــزوی از رونــد حرکــت
بــه ســوی افزایــش کســبوکارهای نویــن اســت و بــه
نظــر میرســد فضــای رقابتــی ایجادشــده بــه نفــع همــه
باشــد؛ هــم تولیدکننــده ،هــم خریــدار و هــم صاحبــان
کســبوکارهای اینترنتــی.

چالشهایی که بر سر راه هست

اســتارتآپها فــارغ از اینکــه در چــه حــوزهای فعالیــت
میکننــد ،در ایــران بــا مشــکالت متعــددی دســت بــه
گریبــان هســتند .بســتر اینترنــت در ایــران بــا معضــات
مختلفــی از جملــه ســرعت محــدود ،حجمــی بــودن،
پهنــای بانــد و ...روبـهرو اســت و همیــن مــوارد در حــوزه
فــروش آنالیــن مشــکالتی بــه وجــود مـیآورد کــه اغلــب
بــرای همــه اســتارتآپها مشــترک اســت .از آنجــا
کــه زیرســاختهای الزم بــرای چنیــن فعالیتهایــی
فراهــم نشــده ،اســتارتآپهای فــروش آنالیــن در
حــوزه پرداخــت ،حملونقــل و ارســال داخلــی ،ارســال
و پرداختهــای بینالمللــی بــه مشــکل برمیخورنــد.
جــدا از ایــن معضــل مشــترک ،در حــوزه صنایــع دســتی
بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه داشــت کــه خطــر
دانشبنیان

تکــراری شــدن بســیار محتمــل و نزدیــک اســت! اگــر
اســتارتآپهای صنایــع دســتی تنهــا خــود را محــدود
بــه خریــد و فــروش محصــوالت کننــد ،چیــزی نمیگــذرد
کــه آنهــا هــم تبدیــل بــه دالالن اینترنتــی ایــن حــوزه
میشــوند .فعالیتهــا و خدمــات جانبــی همچــون
دورههــای آموزشــی مجــازی ،کمــک بــه حــذف واســطه در
تهیــه مــواد اولیــه ،قــرار دادن ایدههــای خالقانــه در اختیــار
تولیدکننــده و ...میتوانــد بــه بقــای آنهــا کمــک کنــد.
یکــی دیگــر از چالشهــای پیــش رو ،عــدم حمایــت
کافــی از ســوی دولــت اســت .هرچنــد برخــی از ایــن
اســتارتآپها ترجیــح میدهنــد فاصلهشــان را بــا
دولــت حفــظ کننــد ،چــون معتقدنــد سیســتم دولتــی
نهتنهــا کمکــی نمیکنــد ،بلکــه گاهــی چــوب الی
چرخشــان میگــذارد و وقتــی بــرای دریافــت کمــک
ســراغ ارگانهــای دولتــی میرونــد ،بــا مجوزهــا و
آزمونهــا و شــرایطی روبــهرو میشــوند کــه عمــا
کار متوقــف میشــود و ســرعت رونــد آن بــه طــرز
محسوســی کاهــش مییابــد.
حــال کــه تمامــی مســئولین امــر بــه مشــکالت مربــوط
بــه حــوزه صنایــع دســتی واقفنــد و بارهــا دربــاره آن
حــرف زدهانــد و دنبــال راهــی بــرای حــذف دالالن و
واســطهگری بودهانــد ،خــوب اســت حــاال کــه راه حــل
پیــدا شــده ،از جوانــان متخصصــی کــه در کســبوکار
اینترنتــی مربــوط بــه ایــن حــوزه فعالنــد ،حمایــت
کننــد تــا نابســامانیها و شــرایط ســخت باعــث نشــود
در میانــه راه متوقــف شــوند.
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گزارش

ب� انعقاد تفامهنامه مهاکری ت
مش� ک عیمل و فناورانه صورت گرفت

ایران و فیلیپین میزبان
زیستبوم نوآوری
علیرضا کشاورزی

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری کشورمان و وزیر علوم و فناوری کشور فیلیپین با
امضای تفاهمنامه همکاری مشترک علمی و فناورانه ،زمینه توسعه همکاریهای علمی،
پژوهشی و فناوری دو کشور در حوزه فناوریهای پیشرفته را فراهم کردند.
هیئت عالیرتبه علمی و فناوری فیلیپین مهمان سورنا ستاری معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری بود تا ضمن بحث و گفتوگو درباره توانمندیهای علمی زمینههای همکاری
دوجانبه را بررسی کنند و این همکاری را در حوزههای گوناگون توسعه دهند.
در این دیدار تفاهمنامه همکاری مشترک علمی و فناوری بین معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری و وزیر علوم و فناوری فیلیپین امضا شد تا راه برای همکاری فعاالن علمی
و فناوری دو کشور هموار شود .مهمترین هدف این تفاهمنامه همکاری مشترک ،ارتقا و
توسعه این همکاریها با به کار بستن قوانین و آییننامههای موجود دو کشور است.
دانشبنیان
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ایران توانمند در فناوریهای
پیشرفته ،اولویت فیلیپین است

وزیر علوم و فناوری فیلیپین در این نشست ،از پیشرفتهای
تاثیرگذار و محوری ایران در فناوریهای پیشرفته گفت و
ادامه داد« :ایران در حوزههای گوناگون فناوری برخوردار
از پیشرفتهایی قابل توجه است؛ فیلیپین عالقه دارد تا
در حوزههایی چون زیستفناوری کشاورزی ،نانوفناوری،
علوم اعصاب ،پزشکی ،دارویی ،مواد و ساخت پیشرفته از
توانمندیهای ایران بهره جوید».
به گفته دوال پنیا ،کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای
برخوردار از دانش و فناوری در حوزههای مهمی مثل نانو
میتواند افقهای تازهای برای همکاری دو کشور بگشاید.

تبادل و همکاری دانشجویان
دکتری و پژوهشگران

وزیر علوم و فناوری فیلیپین تبادل و همکاری دانشجویان
دکتری و پژوهشگران را یکی دیگر از محورهای تعامل
دوکشور عنوان کرد و گفت« :ما همچنین فهرستی از
رویدادهای بینالمللی در حوزه نانوفناوری داریم و ایران
میتواند به عنوان یک محور اصلی در حوزههای گوناگون
پزشکی و فناوریهای مواد پیشرفته حضوری پررنگ داشته
باشد».
دوالپنیا ادامه داد« :فیلیپین نیز گروه نانوفناوری و مواد
پیشرفته ،مراکز تحقیقاتی و انستیتوهای توسعه فناوری را
در اختیار دارد .همچنین در حوزه توسعه فناوری انرژیهای
نو و پیشرفته و تجدیدپذیر نیز گامهایی برداشته است.
پیشرفتهای ایران در حوزههایی مانند زیستفناوری
کشاورزی خوشحالکننده است چرا که ایران میتواند در
ذیل همکاری دانشگاههای دو کشور ،ضمن گسترش دانش
و فناوری فیلیپین به توسعه پایدار همکاریها کمک کند».
وزیر علوم و فناوری فیلیپین با بیان اینکه همکاری مشترک
علمی و فناوری میتواند به کمک دولتهای دو کشور و
توسط دانشگاه ،مراکز تحقیقاتی و انیستیوها باشد ،اظهار
کرد« :ما یکسری مرکز تحقیقاتی داریم که میتواند تحت
مدیریت متمرکز وزارتخانه و معاونت علمی و فناوری نوع
همکاریهای جدید ،نه به معنای سنتی آن بلکه از جنس
نوآوری و دانش در حوزههای یادشده را مدیریت کند».

ایجاد زیستبوم مشترک برای
دانشگاهیان و فعاالن فناور

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،در این
نشست از ایجاد زیرساختهای تعاملهای مشترک علمی و
فناورانه بر اساس یک کمیته مشترک همکاری گفت و ادامه
داد« :فیلیپین به همکاری با کشورمان در حوزههای گوناگون
فناوری پیشرفته به ویژه نانوفناوری ،زیستفناوری ،پزشکی،
دارویی و علوم مغز و اعصاب آمادگی و تمایل دارد؛ این دیدار
زمینهای فراهم میکند تا ضمن گسترش همکاریهایی
دانشبنیان

که از قبل در حوزههایی چون دانشجویان داشتیم ،باب
همکاریهای تازه در حوزه علوم و فناوریهای پیشرفته،
شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها گشوده شود».
به گفته ستاری ،کشور ایران که با منابع زیرزمینی غنی
و سرشارش شناخته میشد ،امروز سرمایه ارزنده دیگری
برای تعامل با جهان دارد و آن هم خالقیت و دانش جوان
تحصیلکرده ایرانی است که زبان گویای گفتوگو و تعامل
پایدار ایران است و سرمایه عظیم نیروی انسانی خالق و
تحصیلکرده ایران میتواند محور همکاریهای دوجانبه با
دیگر کشورها باشد.
ستاری با بیان اینکه ایجاد مراکزی که یک زیستبوم مساعد
برای همکاریهای دانشی و فناورانه دو کشور را فراهم سازد،
جزو محورهای تعامل با فیلیپین است ،ادامه داد« :ایجاد و
توسعه پارکهای علم و فناوری ،کارخانههای نوآوری ،مراکز
رشد ،شتابدهندهها و بسترهای تبادل دانش و فناوری و
محصوالت دانشبنیان در مدار همکاریهای ایران و فیلیپین
است .رویدادهای نمایشگاهی و برنامههای علمی و فناوری
مشترک دنبال میشود تا یک تحول در اقتصاد و جایگاه
علمی و فناوری دو کشور به وقوع بپیوندد».

حمایت از مهمترین دارایی
کشور ،یعنی جوانان

معاون علمی و فناوری از حرکت ایران بر مدار یک تحول
اقتصادی و گذار از منبعمحوری به اقتصاد دانشمحور گفت:
«نگاه نو مبتنی بر شناخت جایگاه نوآوری ،امروز به باور
و حمایت از مهمترین دارایی کشور یعنی جوانان خالق و
تحصیلکرده رسیده است؛  41پارک فناوری 4200 ،شرکت
دانشبنیان و شمار باالی استارتآپها که از مرز شش هزار
عبور کرده است ،درنوردیدن قلههای تازه نوآوری را سهل
کرده است و کشور را در دست یافتن به اقتصاد دانشبنیان
همراهی میکند .این اقتصاد مملو از حرفهای تازه و
دستاوردهای جدید است».
او همچنین از دست برتر ایران در اشاعه و توسعه فناوری
ارتباطات و اطالعات گفت و ادامه داد« :مشارکت بیش از 50
درصدی ایرانیها در بستر اینترنت ،نقش باالی زبان فارسی
به عنوان نهمین زبان فعال جهان وب و حضور فعاالنه کاربران
در فضای دیجیتال ،فرصتی ارزشمند برای توسعه دانش،
فناوری و کسبوکارهای مبتنی بر حوزه فناوری اطالعات و
ارتباطات فراهم آورده است».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور یکی از رموز موفقیت
ایران در حوزه نانوفناوری را کار بنیادین و پایهای روی
استعدادها از دوره دانشآموزی تا سطح تولید علم و
راهاندازی شرکتها ارزیابی کرد و گفت« :گرچه فرایند
توسعه این محیط در برخی حوزههای فناوری مانند نانو
سابقهای طوالنیتر دارد ،اما ایران در برخی از حوزههای
فناوری نخستین گامهای توسعه و پیشرفت را میپیماید.
رسالت دولت در این خصوص ،هموار کردن مسیر ،هدایت،
ساماندهی و توسعه زیرساختهای الزم است».
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ستاری در ب�زدید از سازمان هواشنایس

رونق تولیدات حوزه هواشناسی با
کمک شرکتهای دانشبنیان
آنا شمس

به گفته معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،شرکتهای دانشبنیان و استارتآپی با
بوهوا
نوآوریها و فناوریهایشان نیاز دانشی ،سختافزاری و نرمافزاری برای پیشبینی دقیق آ 
را تامین میکنند و الزمه این کار ،حمایت و توجه به این کسبوکارهاست.
بوهوای کشور و شناخت تحوالت اقلیمی با زلف نوآوری و فناروی گره خورده است .سورنا ستاری،
پیشبینی آینده آ 
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،مهمان سازمان هواشناسی کشور بود تا ضمن آشنایی با توانمندیهای کشور
در این حوزه ،راه را برای ورود نوآوریهای فناورانه شرکتهای دانشبنیان و استارتآپی به این عرصه هموار کند.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری از شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها به عنوان شاهراه ورود نوآوری
بوهوا گفت و ادامه داد« :راه و رسم فعالیت معاونت علمی و فناوری ریاست
و فناوری به حوزه پیشبینی آ 
جمهوری برای تولید فناورانه و ارتقای فناوری کشور ،حمایت نرمافزاری و زیرساختی از دانشبنیان و استارتآپی
است .بنابراین رفع نیازهای فناورانه را به کمک حمایت از شرکتهای دانشبنیان دنبال میکنیم».
ستاری از پرو ژههای مرز دانش و قراردادهای موفق دانشبنیانها با صنعت گفت و افزود« :حوزه هواشناسی و پیشبینی
بوهوا ،نیازمند تجهیزات و محصوالت کارآمد است؛ شرکتهای دانشبنیان توانمند و آمادهاند تا تجهیزات این حوزه را
آ 
ی و خدمات سختافزای یا نرمافزاری را بر مبنای دانش فنی روز دنیا ارائه کنند».
داخلیسازی ،فناوریهای الزم را بوم 
به گفته رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان ،شرکتهای دانشبنیان و استارتآپی بنیان
بوهوایی را به نحو چشمگیری
نهادهشده توسط جوانان خالق میتوانند کارآمدی پیشبینیهای آ 
بهبود دهند .لذا نخست الزم است تا در به روی این کسبوکارها گشوده شود.
دانشبنیان
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رونق تولید تجهیزات دانشبنیان
بوهوا
پیشبینی آ 

بوکارهای دانشبنیــان در تامیــن
ســتاری بــه نقــش کس ـ 
و رونــق تولیــد تجهیــزات و نرمافزارهــای تشــخیصی و
تحلیلــی اشــاره کــرد و گفــت« :نطفههــای نوپــا و فعــال
ایــن حــوزه میتواننــد روی بســتر گســترده هواشناســی
بــازار خــود را پیــدا کننــد .در نتیجــه حــوزه رادارهــای
هواشناســی بــا همــکاری و تعامــل بــا فعــاالن دانشبنیــان
و اســتارتآپها و پژوهشــگران میتوانــد بــه یــک نتیجــه
مطلــوب برســد».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری همــکاری
تعــدادی از شــرکتهای دانشبنیــان و ارائــه خدمــات
بوهــوا را از نخســتین
نرمافــزاری و ســختافزاری حــوزه آ 
گامهــای شــناخت ظرفیــت ایــن کس ـبوکارها دانســت و
گفــت« :در معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
ی شــرکتهای دانشبنیــان در
بهخوبــی توانمنــد 
حوزههــای گوناگــون رصــد میشــود تــا بــا پویایــی و
چابکــی ،پــای تعــداد بیشــتری از ایــن کســبوکارها بــه
بوهــوا بــاز
میــدان پیشبینــی ،تحلیــل و خدمــات حــوزه آ 
شــود».

حمایت از ساخت نخستین نمونه
صنعتی تجهیزات هواشناسی

رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان در ایــن بازدیــد ،همچنیــن
از یــک مشــکل ســاختاری گفــت و توضیــح داد« :یکــی
از ســدهای فــرا روی کســبوکارهای دانشبنیــان جــوان،
پذیــرش توانمنــدی ایــن کسبوکارهاســت .ابتــدا بایــد
تمــام هزینههــا و ریســکهای ســاخت بــرای مرتبــه
نخســت را بپذیریــم .الزم اســت ســازمانها و دســتگاههای
مشــتری کــه از نمونــه مشــابه خارجــی اســتفاده میکننــد
بــا اعتمــاد بــه شــرکتهای داخلــی بنگرنــد و بازارشــان را
در اختیــار ایــن محصــوالت قــرار دهنــد .نمونههــای بســیار
موفــق ایــن همــکاری و حمایــت اکنــون در صنایــع مختلف
وجــود دارد».
ســتاری گواهیهــای اســتاندارد را یکــی از موانــع پذیرفتــه
نشــدن کســبوکارهای دانشبنیــان از ســوی صنایــع
دانســت و دربــاره راهــکار ایــن چالــش توســط معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری گفــت« :در حــوزه
اســتانداردها ،بــر مبنــای همــکاری کــه بــا ســازمان ملــی
اســتاندارد داریــم ،هزینــه تســت و اخــذ اســتانداردهای
قابــل دسترســی بــه طــور کامــل حمایــت میشــود؛
همچنیــن بــرای اســتانداردهایی کــه در داخــل کشــور قابل
دســترس نباشــد ،گواهــی انطبــاق صــادر میشــود .بــا ایــن
حمایتهــا در پــی ترویــج محصــول دانشبنیــان ایرانــی
باکیفیــت در صنعــت و رســیدن بــه خروجیهــای مفیــد و
کاربــردی پژوهشــگاهها هســتیم».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری در ادامــه
دانشبنیان

تاکیــد کــرد« :پژوهشــکدههای مــا بایــد راهبــر پژوهــش
باشــند تــا بــا حفــظ چابکــی خــود ،بودجههــای پژوهشــی
را صــرف کارهــای اجرایــی و پژوهشــی کننــد .ایــن کار
بــا ســپردن کار بــه تیمهــای دانشبنیــان و فنــاور و
شــرکتهای دانشبنیــان بخــش خصوصــی ممکــن
میشــود .معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
هــم بــه چالشهــا و مســائل حقوقــی ورود میکنــد و بــا
اســتفاده کامــل از تمــام تواناییهــا و ظرفیتهــای خــود
میکوشــد یــک محصــول دانشبنیــان داخلــی روی میــز
صنعــت قــرار بگیــرد و نیــازی از کشــور را بــا محصــول
کیفــی ایرانســاخت تامیــن کنــد».

حمایت معاونت علمی برای رفع
نیازهای سختافزاری و پژوهشی

در بخــش دیگــری از ایــن بازدیــد ســحر تاجبخــش،
رئیــس ســازمان هواشناســی ،هــم از کمــک شــرکتهای
دانشبنیــان و اســتارتآپیها در برخــی از موضوعــات
اشــاره کــرد و گفــت« :در یــک نمونــه ،بــرای تامیــن
 1400رادیوســوند بــا یــک شــرکت داخلــی و بــا همــکاری
پژوهشــگاه فضایــی ایــران بــرای ســه ایســتگاه قــرارداد
منعقــد شــده اســت .در آینــده نیــز بــا تاییــد کارآمــدی
بــه طــور کامــل ایــن نیــاز توســط شــرکت داخلــی تامیــن
خواهــد شــد».
بــه گفتــه رئیــس ســازمان هواشناســی ،بــرای تجهیــز
ایســتگاهها بــه رادار بــا پژوهشــگاه فضایــی ایــران همــکاری
شــده اســت تــا رادارهــای نســل جدیــد solid state
برنامهریــزی و اجرایــی شــوند .بــر اســاس برنامهریزیهــا،
ایــن پــروژه پیشــرفت  50درصــدی داشــته اســت و در دو
ســال آینــده تکمیــل و اجرایــی میشــود.
تاجبخــش بــا بیــان اینکــه معاونــت علمــی و فنــاوری
میتوانــد کســبوکارهای توانمنــد در رفــع نیازهــای
ســازمان هواشناســی را شناســایی و معرفــی کنــد ،اظهــار
کــرد« :در زمینــه بویههــای هواشناســی ،تجهیــزات
ایســتگاههای ســنتی و ســامانههای نرمافــزاری ماننــد
ســامانه هواشناســی جــادهای و ایســتگاههای خــودکار،
بــا تعــدادی از شــرکتهای داخلــی همــکاری کردهایــم.
بــا حمایــت زیرســاختی و نرمافــزاری معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری ،نیازهــای اساســی و فناورانــه
ســازمان هواشناســی بــه ایــن معاونــت ارائــه شــده اســت
تــا کســبوکارهای فعــال و توانمنــد ایــن حوزههــا پــای
کار بیاینــد».
در بخــش دیگــری از ایــن بازدیــد ،معــاون علمــی و فناوری
رئیسجمهــوری از بخشهــای پــردازش و تحلیــل دادههــا
و نیــز آزمایشــگاهها و کارگاههــای تجهیــزات هواشناســی
ایــن ســازمان بازدیــد کــرد و توانمندیهــای ایــن ســازمان
در پیشبینیهــای آبوهوایــی تحلیــل و پــردازش آمــاری
را مــورد بررســی قــرار داد.
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ستاری در ادامه سفرهای ن
استا�:

رهاورد اقتصاد دانشبنیان
رونق تولید است
الهام دمیرچی

دکتر سورنا ستاری ،در ادامه سفرهای استانی خود ،به همدان،
قشم ،کهگیلویه و بویراحمد و کرمان سفر کرد.

گفتوگو با فعاالن دانشبنیان و فناور

سورنا ستاری در حاشیه بازدید و گفتوگو با فعاالن فناور
شرکتهای دانشبنیان از حمایتهای زیرساختی معاونت علمی
بوکارها در مدار رونق
و فناوری با هدف قرار گرفتن این کس 
تولید گفت و ادامه داد« :برجستهترین حمایت معاونت علمی
و فناوری ،در مسیر شکل دادن به زیستبوم است ،زیستبومی
مساعد و حاصلخیز که بذر ایدههای نوآورانه جوانان خالق و
کارآفرین در آن جوانه بزند».
به گفته ستاری ،برای تحقق بخشیدن به این ضرورت ،مهمترین
برنامه این معاونت اجرای قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان
است که بیش از  ۱۳۰خدمت را در حوزههای گوناگون به
کسبوکارهای دانشبنیان ارائه میکند.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری تامین نیازهای محوری
با کمک شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها را یک
بوکارها در سال جاری عنوان کرد و
ماموریت مهم این کس 
افزود« :شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها در سال جاری
به سوی تامین نیازهای محوری و اولویتدار کشور با عرضه و
فرآوری کاالها و خدمات ایرانساخت به ویژه کاالهای تحریمی
حرکت میکنند .خوشبختانه صندوق نوآوری و شکوفایی و
همچنین صندوق توسعه ملی ،همراه معاونت علمی و فناوری
بوکارهای دانشبنیان است .بخشی
در حمایت مالی از کس 
از این حمایتها در قالب وامهای کمبهره یا ضمانتهای
مورد نیاز در جریان است؛ عالوه بر این ،سرمایهگذاران بخش
خصوصی به ویژه صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر
وارد میدان حمایت از این زیستبوم شده است ».وی از
صندوقهای کارآفرینی دانشگاهی و کارخانههای نوآوری به
عنوان دیگر بسترهای مساعد بروز نوآوریهای ارزشآفرین نام
برد و گفت« :بعد از ماه مبارک رمضان کارخانه نوآوری آزادی
به عنوان یکی از الگوهای موفق حمایت و هدایت ایدههای
نوآورانه به بهرهبرداری میرسد و گسترده کردن زیستبوم
کارآفرینی و نوآوری را با ادامه حمایت از این زیرساختها در
دیگر نقاط کشور ادامه میدهیم».

زیستبوم دانشبنیان در مسیر
پیمودن دومین گام انقالب است

معاون علمی و فناوری با حضور در شهرک صنعتی بوعلی ،از
سه شرکت دانشبنیان سایدون صنعت آریا ،پایا بسپار آریا و
صنایع غذایی سحر دیدن کرد و با فعاالن فناور این واحدها به
گفتوگو نشست.
این واحدها با تکیه به دانش فنی بومی و نیروی انسانی
متخصص ،قطعات موتور خودرو ،تجهیزات آب و آبیاری،
قطرهای ،بارانی ،آبپاش ،تجهیزات آبیاری کشاورزی و
محصوالت غذایی تولید میکنند .همچنین در ادامه این سفر،
فعاالن فناور مستقر در پارک علم و فناوری همدان ،محصوالت
ایرانساخت خود را به معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری
معرفی کردند.
 ۱۶۲واحد فناور و  23شرکت دانشبنیان در این پارک استقرار
دارد؛ شرکتهای دانشبنیان بیش از  ۴۸۰میلیارد ریال و
واحدهای فناور بیش از  ۳۵۰میلیارد ریال ،فروش برای اقتصاد
کشور به ارمغان آوردهاند.
شرکتهای دانشبنیان و فناور مستقر در استان همدان نیز
برای بیش از  ۱۱۰۰نفر اشتغال ایجاد کردهاند.

اولویت صادرات به کشورهای هدف است

دانشبنیان

سورنا ستاری در نشست شورای اقتصاد مقاومتی استان
همدان نیز شرکت کرد تا در گفت و شنود از اهمیت زیستبوم
دانشبنیان در جمع مسئوالن و فناوران گفت.
ستاری که سالیانی را در دروران کودکی در پایگاه هوایی شهید
نوژه همدان سپری کرده بود ،از روزهای آغازین دفاع مقدس
یاد کرد و با مرور خاطراتی از پایگاه هوایی نوژه همدان به
عنوان یک دژ مستحکم و حماسی در دوران دفاع مقدس به
عنوان الگویی ارزشمند در ایستادگی و رفع محدودیتها ،گفن:
«برجستهترین خلبانان ما از این پایگاه هوایی پریدند ،عملیات
غرورآفرین و منحصربهفردی مانند اچ 3را به نتیجه رساندند و
شهدای بسیاری را تقدیم کشور و انقالب کردند .نوژه با تاریخ
ارزندهای که به یادگار گذاشته است ،قطب فرهنگ مقاومت
و ایستادگی به شمار میرود .در شرایطی که قطعه نداشتیم،
محکم ایستادند و خلبانهای خالق و جسوری که بهترینهای
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نوآوریهای استارتآپی

دنیا بودند ،تاریخ این کشور را متحول کردند».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در ادامه نوآوری را سالح
قدرتمند مبارزه و از میان برداشتن محدودیتها دانست و گفت:
«محدودیت و تحریم موضوع تازه و غیر قابل انتظار نیست و
همچون دوران دفاع مقدس که با وجود تمامی محدودیتها رو
به جلو حرکت کردیم ،امروز هم این مسیر اما به شکل تازهای ادامه
خواهدیافت.امروزهمباهمانمشکالتجنگمواجههستیمبااین
تفاوت که در حوزههای گوناگون خیلی توانمندتر شدهایم ،تا جایی
که میتوانیم در حوزههای مختلف سازنده باشیم از جمله هواپیما،
رادار،داروو...میسازیم.رادارهاییکهبعضادرنوعخودمنحصربهفرد
هستند و هیچ کشوری در دنیا از آنها برخوردار نیست».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با اشاره به توانمندی
بوکارهای دانشبنیان و استارتآپی در واقعیت بخشیدن به
کس 
رونقتولیدوحرکتدرمسیرگامدومانقالبگفت«:کسبوکارهای
دانشبنیانواستارتآپیدرآزمونکارآمدیوتحولآفرینیسربلند
شدندوزیستبومنوآوریوکارآفرینیدانشبنیانباتکیهبرنوآوری
جوانان بنیانگذار شرکتهای دانشبنیان و استارتآپی در مسیر
تحققاست».
ستاری اولویت مهم را میدان دادن و استقبال جامعه از این
بوکارها دانست و گفت« :پول و موضوعات مالی اگرچه حائز
کس 
بوکاردانشبنیان
اهمیتنداماجزواولویتهایچندمرونقیککس 
یا استارتآپی هستند .محیط مساعد برای بروز خالقیت جوان
تحصیلکردهایکهازشکستنمیهراسدوتجربهرامقدمهموفقیت
بوکار استارتآپی حرف اول را
قرار میدهد ،در موفقیت یک کس 
یزند».
م
دانشبنیان

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری از محیطی گفت که
باید در استان شکل بگیرد تا روند حل مشکالت و خلق ارزش
افزوده با نوآوری و خالقیت جوانان این نسل ادامه پیدا کند و
ادامه داد« :همدان در صنایع خالق و فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری میتواند به یک قطب بدل شود .این کار با حضور
و نقشآفرینی دانشگاهی در داخل و پیرامونش میزبان نوآوری
استارتآپهاست که رنگ واقعیت میگیرد».
به گفته ستاری ،دانشگاه پایه هدایت و راهبری نوآوری جوانان
خالق است و بهویژه دانشگاههای مادر استان وظیفهای مهم بر
عهده دارند .اما دانشگاهی که در تمنای بودجه دولتی است،
سقف آرزوی محدودی دارد و در تحولآفرینی ناکام خواهد
بود .او ادامه داد« :باید اثرمندی بیش از  10هزار دانشجو و
هزار عضو هیئت علمی دانشگاههای همدان در تحول استان
برجسته باشد و این رسالت مهم بر دوش دانشگاه به مثابه
معادن تولید مهمترین سرمای ه ناملموس کشور سنگینی
میکند .امروز این تحول مهم در دانشگاهها قابل لمس است،
به طوری که میبینیم محورها و مفاهیمی که برای دانشگاه
و جامعه تازگی داشت ،به گفتمان غالب دانشگاه بدل شده
است».

حرکت بر محور زنجیرههای چرخه نوآوری

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری راه تحول استان و
قرار گرفتن در مدار نوآوری و اقتصاد دانشبنیان را محور
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قرار گرفتن پارکهای علم و فناوری و حضور پررنگ بخش
خصوصی دانست و ادامه داد« :پارک علم و فناوری باید به
عنوان هسته مرکزی محوری برای فعالیتهای دانشبنیان
استان حمایت شود .اکنون راه جدیدی برای توسعه خدمات
پارکها گشوده شده است؛ این پارکها با سرمایهگذاری بخش
خصوصی راهاندازی و حمایت میشوند و گستره ارائه خدمات
به دانشبنیانها توسط این پارکها نامحدود است».

دیدار با امام جمعه همدان

سورنا ستاری در بخشی دیگر از سفر علمی و فناورانه به
استان همدان ،همراه با استاندار همدان ،مهمان حجتاالسالم
والمسلمین حبیباهلل شعبانی موثقی ،نماینده ولی فقیه و
امام جمعه همدان شد .ستاری به رسم سفرهای پیشین در
این دیدار گزارشی از دستاوردهای معاونت علمی و فناوری
در حوزه شرکتهای دانشبنیان و زیستبوم استارتآپی ارائه
کرد.
او درباره فعالیتهایی که طی این سالها صورت گرفته است،
گفت« :روزهای نخست در دانشگاهها نسبت به مفاهیم نویی
چون نوآوری و کارآفرینی دافعه وجود داشت اما امروز دانشگاه
به باور و درک اهمیت کارآفرینی رسیده است و حرکت در این
مسیر را جزو وظایفش میبیند .به طوری که امروز با آغوشی
گشوده از زیستبوم نوآوری و کارآفرینی استقبال میکند».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری بیان کرد« :وضعیت
بسیار خوبی در منطقه ،چه در تولید علم و چه استارتآپها
داریم ،اگرچه با ایدهآل فاصله داریم اما اتفاق مهم یعنی اصالح
نگرش افراد جامعه نسبت به داراییهای ارزنده خود یعنی
نیروی انسانی و مفاهیم زیستبوم کارآفرینی و نوآوری آغاز
شده است».
در بخش دیگری از این دیدار ،نماینده ولی فقیه در استان
همدان گفت« :استان همدان نشان داده است هم در محیط
دانشگاه و هم در حوزه پژوهش ظرفیتهای خوبی داریم که
بهکارگیری و شناسایی این ظرفیتها موضوع بسیار مهمی
است .از لحاظ منابع انسانی استان همدان بسیار غنی است
و معاونت علمی و فناوری میتواند نقشی مهم و راهبردی در
شناسایی و بهرهوری از این منابع ارزشمند ایفا کند.
حجتاالسالم شعبانی محصوالت کشاورزی با ظرفیت صادرات
را یکی دیگر از فرصتهای استان همدان برشمرد و گفت:
«افزون شدن دانش ،خالقیت و فناوری میتواند یک نیاز
ن همت معاونت علمی
مهم برای رونق تولید استان باشد؛ ای 
و فناوری برای به کار بستن فناوریها ،افتخاری است و باید
از این ظرفیت ارزشمند برای کمک به مردم به نحو احسن
بهره ببریم».
امام جمعه همدان با بیان اینکه در زمینهسازیهای فرهنگی
و ترویجی فرهنگ اقتصاد دانشبنیان همراه معاونت علمی
و فناوری هست ،ادامه داد« :شناخت جامعه از اهمیت
جایگاه فرزندان خالق و نوآور موضوعی است که به ترویج و
فرهنگسازی نیاز دارد؛ در این راه از هیچ کوششی فروگذار
نمیکنیم .در مسیر شناساندن اهمیت ویژه اقتصاد دانشبنیان
دانشبنیان

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

توسعه زیستبوم نوآوری و
کارآفرینی با ریزجلبک و لنجها

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در
نخستین بخش از سفر یک روزه به جزیره قشم ،به پاالیشگاه
زیستی ریزجلبک قشم رفت.
قلب روستای دوستکو جزیره قشم میزبان چند جوان خالق
و کارآفرین شده است که موفق شدهاند از ریزجلبک محصول
دانشبنیان ،ارزش افزوده و اشتغال حاصل کنند و تولید داخلی
را رونق بدهند.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری به قشم رفت تا با فعاالن
نوآور و کارآفرین این شرکت که ظرفیتهای بومی این جزیره
تاریخی را برای تولید دانشبنیان انتخاب کردهاند ،به گفتوگو
بنشیند.
فناوران این واحد دانشبنیان به معرفی دستاوردهای این
شرکت و کاربردهای آن در تولید صنایع غذایی و پروتئینی،
سوختهای زیستی ،داروها و مواد بهداشتی و آرایشی
پرداختند.
این زیست پاالیشگاه در ابعاد هزار هکتاری در روستای دوستکو
جزیره قشم محصوالت دانشبنیان زیستی را با ارزش افزوده
باال از ریزجلبکها به کمک ساحلنشینان خالق و فناور بومی
تولید و فرآوری میکند .شایسته یادآوری است بخش عمده
ریزجلبکها در صنایع غذایی و پروتئینی مورد استفاده قرار
میگیرند.

گوران سرزمین لنجها

ستاری همچنین در ادامه سفر یک روزه به جزیره قشم ،مهمان
لنجسازان روستای گوران شد .لنجهای چوبی کوچک و بزرگ
این روستای تاریخی جزیره قشم ،سرمایه فرهنگی و تاریخی
خلیج فارس به شمار میرود و زمینهساز رونق گردشگری
است .در موزه فضای باز لنجسازی و دریانوردی ،دستاوردهای
مردمان روستایی و لنجهایی که از قرنها پیش تولید شدهاند و
دریاها را درنوردیدند به نمایش درآمده است.
ساحل روستای گوران از سالیان دور محل ساخت و تعمیر
لنجهای سنتی بوده است؛ جوانان خالق و کارآفرین فعال این
موزه ،با هدف آشنایی گردشگران با لنجسازی و دریانوردی،
یک صنعت خالق و فرهنگی به راه انداختهاند و با بهرهگیری
از ظرفیتهای بومی این روستا زمینهساز ایجاد ارزش افزوده،
اشتغال و توسعه صنعت گردشگری شدهاند.

احداث برج تخصصی فناوری
علوم و صنایع دریایی قشم

جزیره قشم همچنین میزبان معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری برای آغاز فرایند احداث «برج تخصصی
فناوری علوم و صنایع دریایی» شد تا بهزودی فناوریهای
تخصصی زیستی و دریا با تکیه به نوآوری نیروی انسانی
خالق و مزیتهای سرزمینی این جزیره ،تولید دانشبنیان
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حمایت از این کسبوکارها اختصاص دادهاند».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با بیان اینکه
ظرفیتهای نوآورانه استان هرمزگان زیاد است و کارهای
زیادی برای انجام دادن داریم ،ادامه داد« :زیستفناوری
دریایی با وجود شرکتهایی که در آن زمینه فعالیت دارند،
در گام نخست باید حمایت و تقویت شوند و همچنین مسائل
زیرساختی و حقوقی آنان حل شود تا بازیگران اصلی این
زیستبوم به تفاهم برسند .باید همه نقشآفرینان به تفاهم
برسند و همگی برای این توسعه از دل و جان مایه بگذارند».
ستاری همچنین در این سفر ،کلنگ احداث برج فناوری علوم
و فناوریهای دریایی قشم را بر زمین زد .فرایند ساخت برج
فناوری علوم دریایی قشم با حضور معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری ،استاندار هرمزگان و رئیس منطقه آزاد قشم
آغاز شد.
این برج فناوری که با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و سازمان منطقه آزاد قشم احداث میشود ،قرار
است هاب فناوری کشور در حوزه علوم و فناوریهای دریایی
باشد .برج تخصصی فناوری علوم و صنایع دریایی قشم از
استارتآپهای موفقی که نیاز به امکانات برای تولید نیمهانبوه
دارند ،حمایت میکند .در این برج قرار است شرکتهای
دانشبنیان و استارتآپی مرتبط با فناوریهای علوم و صنایع
دریایی مستقر شوند و تولید فناورانه را رونق ببخشند.

را رونق دهد.
سورنا ستاری همچنین در نشست «بررسی ظرفیتهای
سرمایهگذاری در جزیره قشم» که رویکردی دانشبنیان
داشت شرکت کرد .ستاری در این نشست که با حضور استاندار
هرمزگان ،رئیس منطقه آزاد قشم و جمعی از سرمایهگذاران
و فعاالن فناور برگزار شد از اهمیت رونق تولید دانشبنیان
و همدلی برای ایجاد زیستبوم مساعد کارآفرینی و نوآوری
سخن گفت.

رونق زیستبوم الزمه رونق تولید

ستاری با تاکید بر اینکه رونق تولید در قالب محصول
شرکتها عینیت مییابد ،یادآوری کرد« :اگر میخواهیم
محصول تولیدی ایرانساخت به دست مردم برسد و نیازی از
جامعه را تامین کند ،این کار باید به کمک شرکتها و صنایع
دانشبنیان انجام شود».
ستاری با تاکید بر اینکه باید با همکاری و تعامل پارکها
نیاز کارآفرینان و فعاالنی که میخواهند در مسیر دانشبنیان
حرکت کنند تامین شوند ،اظهار کرد« :صندوق پژوهش و
فناوری بومی یکی از روزنههای اصلی گسترش زیستبوم
کارآفرینی است .افراد جوان و کارآفرین که از پایتخت یا دیگر
کشورها جذب کارهای دانشبنیان این منطقه شدهاند ،به مثابه
یک الگوی ارزشمند تلقی شوند و راه برای حضور و ماندگاری
افراد در ابعاد بزرگتر هموار شود».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،از اهمیت توجه به
ظرفیتهای بومی برای لمس رونق تولید گفت و ادامه داد:
«یکی از پتانسیلهای جدی جزیره قشم زیستفناوری و به
ویژه فناوریهای زیستی دریاست .روی استحصال و فرآوری
سرمایهگذاری شده است و این رویه اکنون در مسیر رشد قرار
دارد .این رویه در دنیا هم رشد بسیار خوبی داشته است و
ایران همپای کشورهای پیشرو در فناوریهای دریایی حرکت
میکند».
به گفته ستاری ،دانشگاه هرمزگان هم در این مسیر گام
برداشته است و رونق شرکتهای دانشبنیان و تقویت
زیستبوم کارآفرینی و نوآوری در منطقه آزاد قشم به عنوان
یک موضوع مهم و حائز اولویت با کمک پارک علم و فناوری
جزیره و امکانات زیرساختی که قرار است به این موضوع
تخصیص پیدا کند ،پیگیری میشود.

ستاری و سفر به کهگیلویه و بویراحمد

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

خصوصیها و یک وظیفه مهم

او در نخستین بخش سخنانش ،نشانههای اقتصاد دانشبنیان
در بخشهایی از استان را حاکی از آغاز تحول به سوی اقتصاد
دانشبنیان دانست و ابراز کرد« :نشانههای تحقق زیستبوم
قابل مشاهده است اگرچه استان هنوز با مشکالت متعددی
مواجه است .شکلگیری صندوق پژوهش و فناوری با مشارکت
بخش خصوصی ضرورتی است که استان برای حمایت از
نوآورانش نیاز دارد .از بخش خصوصی میخواهیم سهم
خود را برای راهاندازی این صندوق بیاورد و اگر این صندوق
ایجاد شود ،عالوه بر حمایت از استارتآپها و رونق اشتغال
دانشبنیان ،برای بخش خصوصی نیز سودآور خواهد بود».
به گفته معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،پایه اقتصاد
دانشبنیان توسعه بخش خصوصی است؛ البته بخش خصوصی
که به منابع زیرزمینی و خامفروشی متکی نیست و با حمایت
از کارآفرینی ،کسبوکارهای دانشبنیان و استارتآپها به
دنبال یک ماحصل ارزشمند برای خود و جامعه است.
جانشین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان کهگیلویه و
بویر احمد با بیان اینکه ایجاد شتابدهنده موفق در توان بخش

همدلی برای به بار نشستن
نهالهای نوآوری

رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان به فروش
 80تا  90هزار میلیارد تومانی که بیش از  4200شرکت
دانشبنیان در سال گذشته برای اقتصاد کشور به ارمغان
آوردند اشاره کرد و گفت« :صندوق نوآوری و شکوفایی
در کنار منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
در اختیار حمایتهای زیرساختی این شرکتها قرار دارد.
عالوه بر این ،بانکها نیز در مدار حمایت از زیستبوم
کارآفرینی و نوآوری قرار گرفته و گردش مالی خوبی را به
دانشبنیان
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خصوصی است ،گفت« :حضور شتابدهندههای خصوصی
مجالی فراهم میکند تا جوان خالق و کارآفرین ایدههای
نوآورانه خودش را به تبلور برساند .فرایند شتابدهی به کمک
پارک علم و فناوری و شتابدهنده بخش خصوصی به نتیجه
مطلوب میرسد زیرا اولویتها را بهدرستی شناسایی میکند
و با سرمایهگذاری روی هدف صحیح ،نتیجه الزم را کسب
میکند».
ستاری همچینین از نقش شتابدهندهها در رونق تولید و
بینیازی کشور از اقالم دانشبنیان گفت و ادامه داد« :اواسط
سال گذشته قرارداد تولید  200محصول دانشبنیان دارویی
زیستفناوری منعقد شد .تا سال آینده دارویی با ارزبری
بیش از یک تا دو میلیون دالر نخواهیم داشت و بیش از 98
درصد داروی کشور توسط شرکتهای دانشبنیان داخلی
تامین میشود .این دستاوردی ارزشمند است که با حمایت
زیرساختی دولت و به مدد شتابدهندههای بخش خصوصی
ممکن شد».

در باب اهمیت محیط

رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان گفت« :مهمتر از
همه محیطی است که باید در استان ایجاد شود خصوصا در
مواردی که بوم استان پتانسیل دارد .مانند حوزههای گردشگری
و به خصوص در حوزه آیتی .اگرچه استارتآپهای خوبی در
حوزههای هوافشار یا گیاهان دارویی و ...بود اما آنچه که اقتصاد
دانشبنیان استان را تقویت میکند ،سنخیت و هماهنگی
کسبوکارها با بوم استان است .برای همراه شدن دانشگاهها با
این مسیر باید شرکتها از دل دانشگاه و پارکها بیرون بیایند.
پارک میتواند نقشی محوری داشته باشد .حمایت صرفا در
مسائل مالی خالصه نمیشود .باید یک حمایت معنوی برای
حمایت فکری و نرمافزاری به راه بیفتد .بخش اعظم این
دانشبنیان

حمایتها فکری و فرهنگی هستند .همین که جایگاه و ارزش
واالی کارآفرین که ضمن به اشتغال گماردن چندین جوان
ارزش افزوده خلق کرده است بهدرستی شناخته شود ،جامعه
به تحقق زیستبوم کارآفرینی نزدیکتر خواهد شد».

حمایت با تمام توان

ستاری بر حمایت همهجانبهاش از زیستبوم کارآفرینی و
نوآوری تاکید کرد و گفت« :اجرای بندهای قانون حمایت
از شرکتهای دانشبنیان با بیش از  130خدمت و خط
حمایتی شرکتهای خالق قدمی در همین راستاست.
بیش از پنج هزار نفر در سراسر کشور از همین معافیت
سربازی بهره میجویند و این استان کمترین بهره را از این
تسهیالت برده است .استان باید آینده خود را در این راه
ببیند ،جوانان و نوآوریهایشان را با آغوش باز بپذیرد ،زیرا
همین جوانها و خالقیتهایشان روزهای خوش و آینده
کشور را میسازند».
ستاری با اشاره به معافیتهای گمرکی ،مالیاتی و سربازی،
پیگیریهای حقوقی و قضایی این شرکتها با مشارکت
ن را یکی دیگر از خطوط حمایتی معاونت علمی و
استا 
فناروی از این کسبوکارها دانست و گفت« :تالش میکنیم
مشکالت این شرکتها با کمک بخشهای استان حل و فصل
میشود .معاونت علمی و فناوری نیز در این فرایند همراه این
کسبوکارهاست و از هر کمکی که از معاونت علمی و فناوری
برای فعاالن این کسبوکارها بربیاید ،مضایقه نمیکنیم.
ارزشآفرینی راهی است که در اقتصاد دانشبنیان به دنبال
آن هستیم و امیدواریم با همکاری فرهنگی و عملی تمامی
بخشهای استان شاهد شرکتهای جدید و جوانهایی باشیم
که با خالقیت و اعتماد به نفس ،ایدههای خود را تحقق
میبخشند».
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تامین نیازهای تحریمی اولویت
دانشبنیانهاست

میبینم این زیستبوم اکنون در کشور جای خود را یافته است
و بهمرور همه بخشهای خود را همراه و اثرگذار در تحقق
اقتصاد دانشبنیان خواهد یافت».
او همچنین به برنامههای مدون برای حمایت از ایجاد
پارکهای علم و فناوری بخش خصوصی و مراکز نوآوری
به منظور حمایت و ارائه خدمت به همه فعاالن فناور استان
بدون محدودیت خبر داد و گفت« :در حال حاضر  41پارک
علم و فناوری دولتی در کشور فعال است .پارک کهگیلویه
و بویراحمد آخرین پارکی بود که در بین پارکهای استانی
ثبت شد .بهزودی پارکهای علم و فناوری بخش خصوصی
نیز وارد میدان حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان و
استارتآپی میشوند و مانند نمونههای موفقی که در پایتخت
و کالنشهرها وجود دارد ،در تمامی استانها شاهد حضور
پارکهای علم و فناوری خواهیم بود که با قدرت گرفتن از
سرمایه بخش خصوصی ،بدون هیچگونه محدودیت از لحاظ
جغرافیا و زمان ،به فناوران و استارتآپیهایی که نیازی از
جامعه را تامین کنند ،خدمت ارائه میکنند».

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در سفر
به استان کهگیلویه و بویراحمد ،با دستاوردهای دانشبنیان و
فناورانه یاسوج آشنا شد و به گفتوگو با فعاالن فناور نشست.
ستاری ،با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب و عنایت ویژه مقام
معظم رهبری به جوانان ،شرکتهای دانشبنیان رونق تولید
را از اولویتهای اصلی سال جاری عنوان کرد :عنایت رهبر
معظم انقالب در بیانیه گام دوم انقالب و نیز شعار محوری
امسال ،حاکی از شناخت و توجه دقیق ایشان به موضوعاتی
مهم و کلیدی چون اقتصاد دانشبنیان ،جوانان ،ارزش آفرینی
از دانش ،نوآوری رونق تولید دانشبنیان است.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری از حرکت قطار زیستبوم
کارآفرینی و نوآوری بر ریل اولویتهای اساسی کشور گفت و
ادامه داد« :شرکتهای دانشبنیان پیش از این نیز در تامین
نیازهای فناورانه و راهبردی کشور توانمندی خود را بهخوبی
نشان دادهاند .امسال نیز با توجه به شعار سال و شرایط کشور،
دو موضوع رونق تولید ،شناسایی و تامین نیازهای تحریمی
کشور اثرمندتر و جدیتر وارد میدان شوند».

در تکاپوی تحقق زیستبوم
بر پایه بوم استان

رئیس بنیاد ملی نخبگان ،از تکاپوی کاروان علم و فناوری با
هدف فراهم شدن بستری مناسب برای نیروی انسانی خالق
و تحصیلکرده در استانها گفت و ادامه داد« :تالش میکنیم
نیروهای دانشی استان بهخصوص دانشآموختگان حوزههای
پزشکی ،سالمت ،مهندسی و دیگر ظرفیتهای دانشگاهی و
علمی استان راه مشخصی برای کارآفرینی ،خلق ارزش افزوده

جامعه در مسیر آگاهی

رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان همراه شدن
بخشهای جدید با فرهنگ اقتصاد دانشبنیان را نشان از
آگاهی جامعه نسبت به اهمیت رونق این زیستبوم برای
واقعیت یافتن مفهوم توسعه دانست و بیان کرد« :خوشحالم
دانشبنیان
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و بلوغ و تبلوربخشی نوآوریهایشان در مقابل داشته باشند.
این مسیر بر اساس بوم استان و زیرساختی که در استان وجود
دارد ،سر و شکل میگیرد».
ستاری ظرفیتهای بومی بالقوه استان کهگیلویه و بویراحمد
را فرصتی برای به ثمر نشستن این تالش دانست و گفت:
«این استان به طور ویژه بهرهمند از ظرفیتهای فوقالعادهای
در حوزه کشاورزی بهخصوص گیاهان دارویی دارد که باید
محور این زیستبوم باشد .همچنین بازدید توانمندیهای
چند شرکت دانشبنیان و فناور یاسوجی نشان داد اکنون
جوانان فعال ،پویا و باانگیزه در کسبوکارهای دانشبنیان و
استارتآپی گام گذاشتهاند که امیدواریم این سفر افقی روشن
را برای دانشگاه و جوانان خالق و تحصیلکرده این استان به
همراه داشته باشد».

باغ گیاهان دارویی و گلخانه هوشمند

بخش دیگری از سفر معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری به
آغاز فرایند احداث یک مجموعه فناور در حوزه پرورش گیاهان
دارویی و زینتی اختصاص داشت.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با همراهی استاندار
کهگیلویه و بویراحمد ،کلنگ احداث باغ گیاهان دارویی و
گلخانه هوشمند در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج را بر زمین زد.
این مجموعه در فضایی بالغ بر شش هزار مترمربع قرار است
محلی باشد برای پرورش و توسعه فناوری گونههای گیاهی
که در این استان ظرفیت رویش دارند تا زمینه تجاریسازی و
گسترش هستههای فناور و دانشبنیان بر مینای این ظرفیت
اقلیمی فراهم شود.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری همچنین به مرکز
رشد واحدهای فناور دانشگاه یاسوج رفت و ضمن آشنایی با
هستههای فناور مستقر در این مرکز ،با نیازها و دغدغههای
فعاالن فناور مستقر در این مرکز آشنا شد .فعاالن فناور که در
واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری و مراکز رشد
دانشگاهی حضور داشتند ،دیدگاهها ،نیازها و دغدغههایشان
برای تولید فناورانه را با معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری
در میان گذاشتند .ستاری نیز پیگیری خواستههای آنان را در
دستور کار قرار داد.

پیگیری رونق تولید فناوران
شهرک صنعتی یاسوج

ستاری همچنین با حضور در شهرک صنعتی شماره 3
یاسوج ،از از شرکتهای دانشبنیان آریا شیمی تولیدکننده
سموم و کودهای شیمیایی شامل حشرهکشها ،قارچکشها،
آریا پاالیش دنا تصفیه و بازیافتکننده روغنهای کارکرده و
گسترش ارتباطات فناوری تولیدکننده تجهیزات ارتباطی
و مخابراتی هایتک دیدن کرد .فعاالن فناور این واحدها از
نیازها برای رونق تولید گفتند .در این بازدیدها ضمن بررسی
موانع و نقاط ضعف و قوت موجود در واحدهای دانشبنیان ،با
نگاه محوری به رونق تولید ،حمایتهای زیرساختی و راهبردی
برای افزایش ظرفیتهای تولیدی پا به فرایند اجرا گذاشت.
دانشبنیان

کرمان و ظرفیتهای بالقوه آن

سورنا ستاری که با هدف توسعه زیستبوم کارآفرینی و نوآوری
به استان کرمان سفر کرده بود ،در این سفر در جمع مدیران
استانی حاضر شد.
ستاری با بیان اینکه تاکید مقام معظم رهبری بر رونق تولید
و بیان شعار محوری سال بر همین مبنا ،معطوف به تولید
دانشبنیان و بومی است ،ادامه داد« :وقتی روی رونق تولید
تاکید میشود تولیدی مد نظر است که با تکیه به توانمندی
داخلی و با استفاده از نوآوری داخلی ایجاد شود .صنعتی که
به دنبال طراحی ،ماشینسازی و بهینهسازی باشد و طراحی
خط و محصول را به مدد نوآوری و دانش نیروی انسانی خالق
و جوانش ممکن میکند ،رونقبخش تولید خواهد بود .صنعت
صرفا مونتاژی اگرچه در نوع خود صنعت است اما پیشرفت را
به ارمغان نمیآورد».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری همچنین تاکید کرد:
«مقام معظم رهبری همواره عنایت ویژهای به موضوعاتی چون
اقتصاد دانشبنیان ،نوآوری و تاکیدی ویژه بر جوانان خالق و
کارآفرین دارند .با این حال جای شگفتی است در کشوری که
رهبرش چنین نگاه باز و توجهی دلسوزانه به آینده جوانان
و کشور دارد ،برخی از افراد با نگرشهای ناصواب راه را بر
کارآفرینی و نوآوری سد میکنند».
ستاری با بیان اینکه مانعتراشی و سرکوب کارآفرینی ،تفکری
زاییده اقتصاد نفتی است ،اظهار کرد« :در کشوی میز قانونگذار،
هم آییننامههای تسهیلگر و همچنین قوانین دستوپاگیر
وجود دارد که میتواند در حمایت یا علیه کارآفرین به کار
بسته شود؛ انتخاب این دو راه بستگی به نوع نگاه حاکم بر
جامعه دارد و فرهنگ دانشبنیان در تالش است تا این فرهنگ
را به سوی کمک به نیروی انسانی و کارآفرینیاش رهنمون
کند».
معاون علمی و فناوری بر اینکه جامعه باید رسالت مهم خود
را در قبال کارآفرین ادا کند ،تاکید داشت و ادامه داد« :دردآور
و ناراحتکننده است اینکه یک شرکت دانشبنیان به واسطه
موانع دستوپاگیر ،ناچار شود نیروی انسانی خود را از 300
نفر به  100نفر کاهش دهد؛ کارآفرینی که چراغ  300خانه را
روشن نگاه داشته است ،کاری مقدس انجام داده است و باید
حمایت شود .چنین موضوعاتی نشان میدهد استان هنوز تا
پذیرش اهمیت و جایگاه واالی کارآفرینی فاصله دارد».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با بیان اینکه
شرکتهای دانشبنیان ایرانی و زیستبومی که ایجاد شده،
در منطقه حرف اول را میزنند ،اظهار کرد« :حوزههای فناوری
مانند زیستفناوری و نانو ظرفیتهای ارزشمندی برای توسعه
و پیشرفت دارند اما همه اینها منوط به ایجاد محیطی مساعد
برای کارآفرینی و ترغیب کردن سرمایهگذار بخش خصوصی
است».
به اعتقاد ستاری ،نمونههای موفق این تحول در پایتخت
ملموس است؛ کسبوکارهای دانشبنیان و استارتآپی راه
تازهای را فراروی شهروندان قرار دادهاند و هر روز با یک نوآوری
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تازه ،زندگی بهتری را به ارمغان میآورند .این کسبوکارها
علیرغم آنکه جوانند و حتی تا چند سال پیش وجود نداشتند،
روی تابلوهای بورس با ارزشهای میلیارد دالری به عرضه
درآمدهاند.
ستاری ادامه داد« :این مفهوم همراستا با شهر هوشمند است.
آموزش نیز در آینده دچار تحول جدی میشود .دانشبنیان
میتواند داروهای خود را به بازارهای منطقه صادر کند و تنها
یک شرکت دانشبنیان با پنج نمونه دارو به وزن  70کیلوگرم
ضمن قبضه کردن صد درصدی بازار روسیه ،صدها میلیون
دالر درآمد دارد».
همچنین در حاشیه نشست شورای اداری استان کرمان با
حضور معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری و استاندار
کرمان ،از فعاالن دانشبنیان و فناور استانی تقدیر و از پنج
محصول دانشبنیان رونمایی شد.
این محصوالت در حوزههایی چون شیرهای هیدرولیک،
شبیهساز و کنترلکننده ،موتورهای میکروتوربو مورد استفاده
در صنایع نظامی و غیر نظامی ،عملگرهای غیر الکترونیک
هوشمند و پودرهای میکرونیزه بود.

رونق طب بازساختی و سلولی
در کرمان کلید خورد

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با هدف رونق تولید
محصوالت دانشبنیان و فناورانه سلولهای بنیادی و پزشکی
بازساختی ،حمایت از ایجاد و راهاندازی اولین اتاق تمیز دانشگاه
علوم پزشکی کرمان را در دستور کار قرار داد .همچنین با
انعقاد قراردادی حمایت از مرکز جامع طب بازساختی در
استان کرمان را بر عهده گرفت.
سلولهای بنیادی در دو نوع خونساز و غیر خونساز هستند
که این مرکز در حوزه سلولهای غیر خونساز گامهای
مختلفی را در درمان و ترمیم مشکالت غضروفی ،قرنیه چشم
و ارائه فرآوردههای سلولی در مرحله کارآزماییهای بالینی
انجام داده است .درمان بیماریهای پوستی ،تولید محصوالت
زیستی سلولی و داربستهای سلولی ،فاکتورهای رشد مشتق
از خون در کنار ایجاد بانکهای سلولهای بنیادی ،بخشی از
فعالیتهای مرکز جامع سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی
به کمک دانشجویان ،پژوهشگران و متخصصان این حوزه است.
این مرکز موفق شده به کمک فناوری شرکتهای دانشبنیان
بانک جامع سلولهای بنیادی دندان شیری راهاندازی کند و
برای نخستینبار اقداماتی چون پیوند غضروف را با موفقیت به
انجام برساند .مرکز جامع سلولهای بنیادی در دل دانشگاه
علوم پزشکی کرمان از پنج سال پیش فعالیتش را در حوزه
سلولهای بنیادی آغاز کرده است.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در بخشی از سفر به
استان کرمان ،به گفتوگو با فعاالن دانشبنیان و فناور نشست
و با ارائه دغدغهها و نیازهای این کسبوکارها ،زمینه رونق
تولید محصوالت دانشبنیان و فناورانه فراهم شد.
ستاری همچنین در این سفر با توانمندی شرکتهای
دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در شهرک صنعتی
دانشبنیان

خضرا آشنا شد .این شرکتها با فعالیت در حوزههای برق
و الکترونیک ،صنایع پلیمری و کشاورزی فعال محصوالت
دانشبنیان را به بازار داخلی و بینالمللی عرضه میکند.
ستاری نخست به شرکت ویژگان بسپار شرق رفت و از
توانمندیهای این شرکت دانشبنیان در حوزه تولید
کامپاندهای پلیمری و لولههای پلیاتیلن دیدن کرد .این
شرکت توانسته است  115نفر از متخصصان کشور را به
اشتغال بگمارد و با بومی کردن دانش فنی این حوزه ،توانسته
است تولید محصول دانشبنیان داخلی را رونق دهد.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری همچنین با
دستاوردهای شرکت دانشبنیان الوان تابلو آشنا شد که در
زمینه طراحی و تولید انواع تابلوهای فشار ضعیف و فشار قوی
عالوه بر تامین بخشی از نیازهای صنعت برق کشور ،در عرصه
صادرات نیز فعال است .این شرکت با حدود  ۱۱۰نفر نیروی
انسانی اکنون محصوالت خود را صادر کرده و وارد مرحله
ارزآوری شده است.
همچنین ستاری از شرکت گشت گستر بوتیا سبز کریمان که
در زمینه تولید ادوات کشاورزی سبک فعالیت دارد ،بازدید کرد.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در جریان مشکالت
شرکتهای دانشبنیان قرار گرفت و با اشاره بر رسیدگی ویژه
و قول پیگیری در رفع مشکالت آنها بر رفع فوری نیازها در
جهت رونق تولید این کسبوکارها تاکید کرد.
گفت و شنود با فعاالن فناور مستقر در مرکز واحدهای فناور
دانشگاه علوم پزشکی کرمان بخش دیگری از سفر فناورانه
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری به کرمان بود .در این
مرکز رشد فعاالن فناور و نوآور که در حوزه تولید محصوالت
پزشکی و سلولی ،سموم و مواد دفع آفات و حشرات ،درمان
و ترمیم زخم و سوختگی ،سامانه نرمافزاری افزایش سطح
عملکرد و فناوری معادن محصوالت و خدماتشان را برای ارائه
به بازار آماده میکنند ،مستقر هستند.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،ضمن این بازدید
حمایت از راهاندازی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه شهید
باهنر کرمان را در دستور کار قرار داد.

اختصاص اعتبار به فناوران بومی

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق
نوآوری و شکوفایی ،به صندوق تازهتاسیس پژوهش و فناوری
استان کرمان اعتبار اختصاص مییابد.
حمایت از صندوقهای پژوهش و فناوری استانی به عنوان
یک مدل کارآمد برای ایجاد بستر مناسب کارآفرینی نوآورانه
و فناورانه در دستور کار معاونت علمی و فناوری انجام شد .با
این کار راه برای توسعه کسبوکارهای دانشبنیان و فناورانه
بومی به طریق حمایتهای دقیق و شناخت از فعاالن فناوران
استانی هموار میشود.
شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان
کرمان نیز با سفر معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری به این
استان فرصتی پیدا کردند تا در نشستی صمیمی ،ضمن معرفی
توانمندیهای فناورانه و نوآورانهشان ،بدون واسطه و مستقیم از
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تالش معاونت علمی و فناوری
استقالل و اقتدارآفرین است

دغدغهها ،نیازها و ضرورتهای تولید و ارائه خدماتشان بگویند.
ستاری نیز دستورات الزم را برای رفع موانع پیش روی این
کسبوکارها ،تسهیل فرایند تولید محصول و ارائه خدمات
فناورانه صادر کرد و بر ضرورت همدلی و همکاری تمامی
بخشهای دستاندرکار استانی برای کمک به تسهیل این
فرایند تاکید کرد.

حجت االسالم و المسلمین علیدادی نیز در این دیدار از تالشهای
معاونت علمی و فناوری قدردانی کرد و گفت« :کشوری که به
دنبال استقالل است باید در سه محور مستقل شود .کشور
خواستار استقالل نخست باید در محور سیاسی و همچنین
اقتصادی مستقل شود ».به اعتقاد امام جمعه و نماینده ولی فقیه
در استان کرمان ،آنچه که از استقالل سیاسی و اقتصادی مهمتر
است ،استقالل فرهنگی است و مردمی که به دنبال استقالل
هستند ،باید از حیث فرهنگی مستقل باشند و خود را باور کنند
که خوشبختانه حوزهای که معاونت علمی و فناوری عهدهدار
است ،هم ثبات مدیریت و هم جدیت در آن وجود دارد .این
تالش جدی ،کشور را در مدار نوآوری و پیشرفت علمی و فناوری
قرار داده است و امروز رونق تولید به دست تالشگران دانشگاهی
و فناوری بیش از هر زمان دیگری در دسترس مینماید .حجت
االسالم علیدادی گفت« :تولید زمانی رونق مییابد که چند اتفاق
بیفتد و مسئوالن به این نتیجه برسند که کاری کنند تا علم به
معنای دقیق کلمه ثروت شود .نیازمندیهایمان را تا جایی که
مقرون به صرفه هست به دور از وابستگیهای خارجی و در
داخل کشور تولید کنیم و خوشبختانه کشور در این راه قرار
گرفته است ».وی با بیان اینکه بسترسازی برای بروز خالقیتها
با نگاهی به ایران و سابقه تاریخیاش نشان میدهد کامال
توانمندی این موضوع را دارد ،اظهار کرد« :اگرچه تحریمهای
ظالمانه کشور را آزار میدهد ،اما این تحریمها میتواند فرصتی
باشند تا ما را در مسیری قرار دهد که به پیشرفتهای چشمگیر
دست یابیم ».حجت االسالم علیدادی ابراز کرد« :معاونت علمی
و فناوری در خدمت دانشگاهیان جوان قرار دارد و امیدوارم با
توفیق بتوانید این مسیر صعب را بهخوبی طی کنید و حضور شما
در استان مغتنم است .برای تسریع این روند بایست دانشگاهها
ارتقای جدی یابند و برای گذار از آموزشمحوری به کارآفرینی
دانشگاهها باید وارد میدان عمل شوند».

دیدار با نماینده ولی فقیه در کرمان

ستاری در دیدار با حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی
امام جمعه و نماینده ولی فقیه کرمان گفت« :ایجاد یک محیط
مساعد برای بال گرفتن نوآوریهای جوان کارآفرین و خالق،
هرروز یک نوآوری و خدمت جدید یا محصول دانشبنیان یا
استارتآپی ،زندگی روزمره و آینده مردم را متحول میکند».
رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان با یادآوری عنایت
و تاکید ویژه مقام معظم رهبری بر اقتصاد دانشبنیان و رونق
تولید ،این رهنمودها را چراغ راه و روشنگر راه زیستبوم
کارآفرینی و نوآوری کشور دانست و ادامه داد« :باید یک تحول
در فرهنگ کشور از اقتصادی منبعمحور به نیروی انسانی رخ
دهد و این تحول اکنون در آغازین گامهای خود است».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری بیان کرد« :دانشبنیان
یک درس بزرگ به ما میآموزد که پیشرفت متکی و وابسته
به پول نیست و آنچه در این عرصه حرف اصلی را میزند ،اراده
است .عزم و اراده یک کارآفرین که با اشتغال چند نفر دیگر
چراغ چندین خانه را روشن کند ،امری مقدس و ارزشمند
است».
ستاری با بیان اینکه از دور قبلی تحریمها تاکنون پیشرفتهای
قابل توجهی توسط شرکتهای دانشبنیان رخ داده است،
ادامه داد« :امسال برنامه جدی در حوزه تامین اقالم تحریمی
توسط شرکتهای دانشبنیان داریم و برنامهای تدوین شده
است و تا پایان سال تصمیم داریم بخش قابل توجهی از این
اقالم به دست شرکتهای دانشبنیان تامین شود».
دانشبنیان
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فناوریهای ایران ساخت

دانشبنیان
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افتتاح مرکز نوآوری دانشگاه تهران

به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ،اقتصاد دانشگاه در
زمانهای قرار دارد که مرز بین دانشگاه و شرکتهای بزرگ و
صنعت در حال کمرنگ شدن است .به همین منظور امکان
دو تخصصه بودن با طرح جهاد و انتخاب آزاد  ۱۵واحد توسط
دانشجویان از فعالیتهایی است که در این حوزه انجام شده
است .نیلی اضافه کرد« :ایجاد محیط شاداب دانشجویی،
زیرساختهای پیشرفته و امکان هماهنگی پردیسهای
مختلف از دیگر مسائلی است که باید نوآوری در ارتباط با
صنعت را شکل دهد».
کار روی مرکز نوآوری پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه
تهران از دو سال پیش آغاز شد و اکنون مجموعهای از تیمهای
استارتآپی که از چند سال گذشته کارشان را در دانشگاه
تهران آغاز کردهاند و اکنون به مرحلههای سرمایهگذاری
رسیدهاند ،در این مرکز گرد هم آمدهاند .این مرکز نوآوری با
هدف تحقق پیوستار آموزش ،پژوهش و فناوری و قرار گرفتن
در مدار دانشگاه خالق ،کارآفرین و پژوهشمحور ایجاد شده
است .مرکز اصلی با  ۳۴۰۰متر مساحت در دانشکده مهندسی
مکانیک راهاندازی میشود که به گفته ناصر سلطانی ،رئیس
دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تهران ،به طور قطع در ایران
بینظیر و در جهان کمنظیر خواهد بود.

پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه ،میزبان معاون علمی
و فناوری رئیسجمهوری ،محمود نیلی احمدآبادی رئیس
دانشگاه تهران و شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق
بهادار بود تا فاز نخست مرکز نوآوری آن به طور رسمی پذیرای
نوآوری و ایدههای خالقانه دانشگاهیان دانشگاه تهران شود.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در حاشیه افتتاح این
مرکز نوآوری از نگاه تازهای که به حوزه فناوری و توسعه فناوری
در دانشگاهها آغاز شده است گفت و ادامه داد« :دانشگاه تهران
پایلوت برنامههای نوآورانه را آغاز کرده است و دانشگاههای
نسل سوم و چهارم با نگرش تازه دانشگاهها به نوآوری ،یک گام
به واقعیت نزدیک شدهاند».
به گفته ستاری ،دانشگاههای کشور در مدار حمایت از نوآوری
دانشگاهیان و پیوستن به زیستبوم کارآفرینی و نوآوری قرار
دارند و قرار است دیگر دانشگاههای کشور هم آغازکننده این
تحوالت باشند.
او با بیان اینکه جوانان خالق پس از نشستن پشت میزهای
تحصیل ،امروز کارآفرینی نوآورانه را در شرکتهای دانشبنیان
و استارتآپی آغاز میکنند ،افزود« :خلق ارزش افزوده و ایجاد
اشتغال برای دیگر همدانشگاهیان ،کار ارزشمندی است که
به دست فعاالن خالق و کارآفرین این کسبوکارها اتفاق
میافتد».
معاون علمی و فناوری ارج و ارزش نهادن به کارآفرینی
دانشگاهیان را یکی از نشانههای تحول دانشگاهها دانست و
گفت« :تحصیل و کارآفرینی اکنون یک ارزش قلمداد میشود؛
این کار میتواند امید را به جامعه تزریق کند .دانشگاههایی
هستند که حاضرند روی نوآوری بسیاری از جوانان کارآفرین
سرمایهگذاری کنند که این الگوی دیگر دانشگاههاست».
رئیس بنیاد ملی نخبگان تاکید کرد« :دانشگاه باید آغوش
باز خود را به روی سرمایهگذاران فناوری و نوآوری باز کند.
دانشگاه میتواند بخش عمدهای از بودجه خود را از طریق
قراردادهای فروش دانش و محصوالت فناورانه دانشگاهی
کسب کند».
ستاری با بیان اینکه پژوهش باید جایگاهی ویژه برای
سرمایهگذاری بخش خصوصی بگشاید تا به محصول یا
خدمت کارآمد منجر شود ،افزود« :اگر به دنبال این هستیم
که محصول کارآمد را به دست مردم برسانیم باید زمینهای
را فراهم کنیم تا بخش خصوصی به میدان سرمایهگذاری
روی پژوهش و نوآوری وارد شود .خوشبختانه در پارکهای
فناوری ما این سازوکار سرمایهگذاری رایج است ،به طوری که
سرمایهگذاری بخش خصوصی نسبت به دولت چندبرابر بیشتر
است و این حضور پررنگ ،متضمن و مقدمهای بر ظهور یک
نتیجه سازگار با نیاز جامعه خواهد بود».
در ادامه این مراسم ،مجید نیلی احمدآبادی مدیر مرکز نوآوری
پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران گفت« :تا دیروز
بیشترین شغل دانشجویان در صنعت بود اما امروزه مشتریان
خروجی دانشگاهها بازار کار دانشبنیان است».
دانشبنیان

پاویون ملی ایران در نمایشگاه
صنعت تجهیزات پزشکی تایلند

پاویون ملی ایران در نمایشگاه صنعت تجهیزات پزشکی تایلند
( )Medical Fair Thailandبا حمایت مرکز تعامالت
بینالمللی معاونت علمی و فناوری ،صندوق نوآوری و شکوفایی
و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  20تا  22شهریورماه
سال جاری برپا میشود.
این نمایشگاه بزرگترین و پیشروترین نمایشگاه آسیا در حوزه
صنعت تجهیزات پزشکی به شمار میرود که به صورت دوساالنه
برگزار میشود .در این نمایشگاه شرکتهای مختلف کوچک،
متوسط و بزرگ به معرفی محصوالت خود میپردازند.
مرکز تعامالت بینالمللی معاونت علمی و فناوری ،صندوق نوآوری
و شکوفایی و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیز با هدف
کمک به صادرات محصوالت دانشبنیان ساخت ایران و ایجاد و
تقویت برندهای ایرانی در حوزه تجهیزات پزشکی در نظر دارد
برای حضور شرکتهای دانشبنیان برتر داخلی ،اقدام به برپایی
پاویون ملی ایران در نمایشگاه صنعت تجهیزات پزشکی تایلند
کنند .عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند به آدرس
 4534/http://tesc.ir/eventمراجعه کنند.

اعطای تسهیالت در پارک پردیس

نشست مشترک صندوق توسعه فناوریهای نوین با شرکتهای
عضو پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری در خصوص ایجاد خط اعتباری ویژه برای اعطای وام
و تسهیالت با شرایط مناسب برگزار شد.
به منظور تسریع و تسهیل در نظام تامین مالی شرکتهای
دانشبنیان و فناور و کاهش حجم عملیات مستقیم و لزوم
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برونسپاری صندوق نوآوری و شکوفایی ،صندوق توسعه
فناوریهای نوین خط اعتباری بالغ بر  1400میلیارد ریال از
صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت میکند تا با شرایط مناسب
و منعطف ،نسبت به تخصیص اعتبار اخذ شده به شرکتهای
دانشبنیان و فناور اقدام کند.
از آنجا که شرکتهای عضو خانواده پارک فناوری پردیس در
اولویت دریافت خدمات مالی از صندوق توسعه فناوریهای نوین
هستند ،نشست مشترکی با آنها در محل سالن همایشهای
پارک فناوری پردیس برگزار شد .سید روحاهلل میرامینی،
مدیرعامل صندوق توسعه فناوریهای نوین ،در این نشست
مشترک با نمایندگان شرکتهای دانشبنیان گفت« :صندوق
توسعه فناوریهای نوین با ارائه تضامین خود به صندوق نوآوری
و شکوفایی ،خط اعتباری فوق را دریافت کرده است و از این
پس نسبت به انتخاب شرکتهای خوشحساب و فناور ،ارزیابی و
نظارت ،تعیین مصوبه و عاملیت مالی در چارچوب شرایط ابالغی
از سوی صندوق نوآوری وشکوفایی اقدام میکند».
شرکتهای فناور و دانشبنیان با اولویت عضویت در پارک فناوری
پردیس میتوانند با مراجعه به سامانه صندوق در وبسایت www.
 htdf.irضمن ثبتنام و تکمیل مدارک ،از سایر شرایط وام و
تسهیالت اعطایی مطلع شوند.

توانمندی فناورانه ایران پلی
مستحکم برای تعامل با جهان

دیپو مونه ،وزیر آموزش عالی بنگالدش ،مهمان سورنا ستاری شد
تا درباره محورهای همکاری علمی و فناورانه دو کشور بحث و
گفتوگو شود.
وزیر آموزش عالی بنگالدش در این دیدار به تمایل همکاری با
ایران بهویژه در حوزه دانشی اشاره کرد و گفت« :کشور ایران
عالوه بر فرهنگ عمیق و پیشینه خوبی که در تاریخ دارد ،امروز
در عرصه فناوری نیز پیشرفتهای قابل توجهی برخوردار است».
وی از تالش ارزشمند ایران برای دست یافتن به پیشرفتهای
علمی و فناورانه گفت و ادامه داد« :من اعتقاد دارم در حوزه تبادل
دانشبنیان و همکاریهای علمی هیچ تحریمی نمیتواند به
همکاری دو کشور آسیب بزند».
خانم مونه همچنین از زیرساختهای بنگالدش در حوزه
زیستفناوری و دانشگاهها به عنوان محوری برای همکاری
دو کشور یاد کرد و گفت« :در حوزه خوداتکایی بنگالدش نیز
گامهای زیادی برداشته و اکنون عالوه بر دانشگاهها ،مراکز علمی
و فناوری از توانمندی خوبی در حوزه زیستفناوری برخوردارند.
این زیرساختها میتوانند محور خوبی برای توسعه همکاریهای
دو کشور باشند».
وزیر آموزش عالی بنگالدش با بیان اینکه حوزههای اولویتدار
مهم بسیاری وجود دارد که راه برای تعامل در این حوزهها هموار
است ،ادامه داد« :ما پشتیبان پروژههای همکاری بین دو کشور
خواهیم بود و این مهم است که بتوانیم این راه را به کمک
تعاملهای بیشتر هموار کنیم».
ستاری نیز در این دیدار از عزم ایران برای تعامل علمی و فناورانه
با جهان گفت و ادامه داد« :ما برای همکاری در حوزههای علمی و
دانشبنیان

فناورانه آماده هستیم .توانمندیهای علمی و فناورانه ایران بهویژه
شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها پلی مستحکم است که
تدوام این تعامل را تضمین میکند».
به گفته معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،مهمترین رسالت
نهادهای دولتی دو کشور فراهم کردن زیرساختهای الزم تعامل
میان فناوران ،سرمایهگذارها و دیگر بخشهای اثرگذار دو کشور با
یکدیگر است و ایفای نقش زیرساختی دولتها ،ارتباط اثرگذار و
آسان بر بستر این پل را ممکن میکند.
در این دیدار مقدمات تعامل میان دو کشور و گسترش همکاریها
بر مبنای ایجاد ارتباط میان نمایندگان دو کشور زمینهچینی شد
تا بر مبنای توافقات صورت گرفته میان نمایندگان ،چارچوب و
سازوکار همکاریها مشخص شود.

ایران الگوی دیگر کشورهای
در مسیر توسعه

آدامو آدامو ،وزیر آموزش نیجریه ،با سورنا ستاری معاون علمی و
فناوری رئیسجمهوری دیدار و گفتوگو کرد.
وزیر آموزش نیجریه با اشاره به انقالب اسالمی ایران به عنوان یک
تحول افتخارآفرین ایران و الگویی ارزنده برای دیگر کشورها گفت:
«ایران توانسته است پس از انقالب اسالمی به پیشرفتهای علمی
و فناوری قابل توجهی دست پیدا کند .این پیشرفتها بسیار ارزنده
و افتخارآفرین است و الگویی مناسب برای دیگر کشورها به شمار
میرود .این توانمندی ایران که با استقالل و ایستادگی حاصل
شده ،به کشورهای در مسیر توسعه انگیزه میبخشد و عزمشان
را برای تالش بیشتر و رسیدن به پیشرفت تقویت میکند .در
این راه همکاری و تعامل علمی و فناورانه با ایران بهویژه در حوزه
فناوریهای پیشرفته این روند را سرعت میبخشد».
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از ظرفیتهای نیجریه در
حوزه نفتی است ،فناوریهای حوزه نفت و پتروشیمی را یکی از
حوزههایی دانست که میتواند در تعامل ایران و نیجریه شکوفا
شود .آقای آدامو ابراز کرد« :توجه عمده کشورهای آفریقا به
توانمندیهای ایران است ،چراکه این کشور توانسته است با
وجود تحریم و محدودیتها به کمک استقالل و ایستادگی،
پیشرفتهای مطلوبی در حوزه دانش ،فناوری و همچنین
اقتصادی برسد .بنابراین آماده هستیم تا در حوزههای گوناگون
فناوری ،همکاری خود با ایران را گسترش دهیم».
ستاری محقق شدن زیستبوم مشترک همکاریهای فناورانه
ایران و دیگر کشورها را به کمک فعاالن دانشی و فناوری ممکن
دانست و گفت« :تعامل میان کشورها از مسیر سرمایهگذاران،
فعاالن دانشبنیان و استارتآپی عبور میکند و دولتها باید با
کمک به ایجاد پارکهای علم و فناوری ،کارخانههای نوآوری،
مراکز رشد ،شتابدهندهها و بسترهای تبادل دانش و فناوری به
صورت مشترک این مسیر را هموار و برای عبور قطار تعاملهای
علمی و فناوری ،ریلگذاری کنند».

فعالیتهای نوآورانه و فناوریهای
فرهنگی در کشور ارتقا مییابد

ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویتساز معاونت علمی و بنگاه
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رسانهای سرمایهگذاری آخرین خبر تفاهمنامهای را به منظور ایجاد
بستر رسانهای مناسب جهت پرورش ایدههای نو و محصوالت
نوآورانه در حوزه کسبوکارهای خالق در کشور امضا کردند.
کمک به ارتقای فعالیتهای نوآورانه و فناوریهای فرهنگی در
کشور ،معرفی محصوالت و شرکتهای خالق در قالب حامی
رسانهای در بستر آخرین خبر ،شناسایی و معرفی شرکتهای
خالق و محصوالت آنها در کشور ،ایجاد زمینه مناسب جهت
افزایش اعتماد عمومی به استفاده از صنایع خالق و معرفی افراد
و محصوالت و شرکتهای خالق به جامعه از جمله محورهای
مطرحشده در این تفاهمنامه است.
همچنین افزایش روحیه ارزشآفرینی در جامعه و ارتقای اقتصاد
خالق با معرفی مجموعههای موفق در کشور ،توسعه مخاطبان
برنامه زیستبوم شرکتهای خالق و اطالعرسانی وسیع
رویدادهای مرتبط با فناوریهای فرهنگی و خالق از دیگر مباحث
تعریفشده در این تفاهمنامه است.
در این نشست که با حضور سید محمدحسین سجادی نیری دبیر
ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویتساز ،سید علی علوی مدیر
بنگاه رسانهای سرمایهگذاری آخرین خبر ،سید مصطفی مکارم
مدیرعامل شتابدهنده فردوسی و سایر نمایندگان طرفین برگزار
شد ،دو مجموعه به ظرفیت فعالیتهای خود در حوزه صنایع
خالق و فرهنگی پرداختند و زمینههای امکان همکاری مشترک
فی مابین در راستای توسعه و ترویج صنایع خالق و فرهنگی و
حمایت از شرکتهای خالق در راستای برنامه توسعه زیستبوم
شرکتهای خالق را بررسی کردند.

پیشرفت کشور نیازمند ارتباط زیستبوم
کارآفرینی و نوآوری ایران با جهان است

دقیق مهاجرتمان چه میزان است؛ فضای مهاجرت باید به طور
دقیق و مستمر رصد شود و در اختیار داشتن بانک اطالعاتی از
چند و چون این آمارها ،فضای سالمی را برای ما فراهم میآورد
تا تصویری شفاف از فضای مهاجرت کشور به نهادهای مرتبط
ارائه دهیم».
در بخش دیگری از این نشست ،علی مرتضی بیرنگ ،رئیس مرکز
تعامالت بینالمللی علم و فناوری ،از وظیفه تحقق بخشیدن و
اجرایی ساختن مفاد سند جامع روابط علمی بینالمللی گفت
و ادامه داد« :هماهنگی ،پیشنهاد ضوابط ،دریافت نقشه راه و
ایجاد سازوکارها جزو مهمترین کارهایی بوده است که در یک ماه
گذشته توسط این مرکز به عنوان دبیرخانه اجراییسازی سند در
تعامل با سایر دستگاهها انجام شد».
به گفته بیرنگ در روزهای پایانی سال  ،97چارچوب اجرایی برای
این سند تدوین ،تنظیم و به دستگاههای مختلف ارسال شد تا
راهکارها و برنامههایشان را در حوزه توسعه روابط بینالمللی ارائه
دهند.
وی همچنین به نقش معاونت علمی و فناوری در هماهنگی بین
دستگاهها اشاره کرد و گفت« :پیگیری و هماهنگیهای الزم،
تدوین نقشه راه و ارائه گزارش جامع از وضع موجود و تدوین
راهبردهای آتی در تعامل نزدیک با ستاد راهبری اجرای نقشه
جامع علمی کشور ،در دستور کار معاونت علمی و فناوری است».
مهدی الیاسی ،معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری ،نیز در این نشست از اهمیت وجود
یک برنامه دقیق گفت و اظهار کرد« :این نشستها فرصتی فراهم
میکند تا با گفتوگوی روشن و هدفمند ،هر دستگاهی بداند که
برای توسعه تعامالت علمی و فناوری در حوزه بینالملل در آینده
چه برنامههایی را باید در دستور کار قرار دهد».
در این نشست  13تن از معاونان وزارتخانهها و نمایندگان
دستگاههای اجرایی ،برنامهها و راهبردهای دستگاه مربوطه را برای
توسعه تعامالت بینالمللی در حوزه علمی و فناوری ارائه کردند.
«وجود سازوکار مناسب جذب دانشجویان»« ،شبکهسازی برای
متخصصین و فناوران خارجی»« ،ایجاد شبکه بین ایرانیان خارج
از کشور و سازمانها و استفاده بیشتر از ظرفیت شبکههای
اجتماعی برای نشان دادن دستاوردهای ایران»« ،بهرهبرداری از
ظرفیت سفارتخانهها ،رایزنیهای فرهنگی و سایر نهادهای فعال در
عرصه بینالمللی برای توسعه هوشمند روابط علمی بینالمللی» و
همچنین «اعزام رایزنان فناوری به کشورهای هدف» ،از مهمترین
برنام ه و محورهای طرحشده در این نشست بود.

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری میزبان جمعی از
نمایندگان وزراتخانهها و دستگاههای اجرایی کشور در نشست
مشترک اجراییسازی سند جامع روابط علمی بینالمللی
جمهوری اسالمی ایران شد تا در آن تعامالت کشور در عرصه
بینالمللی علم و فناوری ،بر اساس یک راهبرد جامع و شفاف
بررسی و ارزیابی شود.
ستاری در این نشست از نقش هماهنگکننده معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری برای تسهیل و توسعه روابط علمی
و فناوری در عرصه بینالمللی کشور گفت و ادامه داد« :ارتباط
فضای علمی و فناوری کشور با محیط پیرامونی متضمن ادامه
حیات و حرکت رو به پیشرفت کشور در این عرصه است.
زیستبوم کارآفرینی و نوآوری باید بتواند با زیستبو م دیگر
کشورها ارتباط داشته باشد تا توسعه زاینده و فزاینده دانش و بنیاد ملی نخبگان هرگز
برچسبزنی نخبگی ندارد
نوآوری رنگ واقعیت بگیرد».
ستاری همچنین بر اهمیت یک فضای سالم و ایمن برای تعامل مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد نخبگان استان ایالم با حضور
علمی و فناوری در عرصه بینالملل تاکید کرد و گفت« :این معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان ،رئیس دانشگاه
ارتباط باید به گونهای باشد که فواید و مزایا به معایب و آسیبها ایالم و جمعی از مدیران ،دانشگاهیان و محققان استان ایالم
برگزار شد .در این مراسم محمدصالح ترکستانی ،معاون توسع ه و
برتری یابد».
وی همچنین ارائه برخی از آمارهای اغراقآمیز و ناصحیح مهاجرت مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان ،با اشاره به اهداف و رسالتهای
کشور را یکی از آسیبهای جدی در فضای علم و فناوری کشور کالن این نهاد ،بر استفاده نظاممند و عملی از نخبگان برای حل
دانست و ابراز کرد« :باید آگاهی داشته باشیم و بدانیم که عدد مسائل جامعه و بهخصوص عبور از تنگناهای مالی و اقتصادی
دانشبنیان
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تاکید کرد .وی با بیان اینکه توسعه کارآفرینی و ایجاد رقابت
سالم مسیر برونرفت کشور از مشکالت است ،افزود« :اجتماع
نخبگانی میتواند و باید اکوسیستم کارآفرینی را ایجاد کند و با
این اقدام نهتنها بسیاری از مشکالت موجود را رفع میکند بلکه
تاثیرگذاری باالیی نیز در توسعه این فرهنگ خواهد داشت».
شهای اصلی
ترکستانی بروز و ظهور نخبهنماها را یکی از چال 
برشمرد و ادامه داد« :فرایند نخبهشناسی و نخبهگزینی باید
بهدرستی طی شود و بر اثرگذاری ،توان و قابلیتهای افراد تاکید
شود تا ضمن اشاعه نخبگی ،از بروز نخبهنماها پیشگیری شود».
معاون توسع ه ومدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه
بنیاد ملی نخبگان هرگز برچسبزنی نخبگی ندارد ،اظهار داشت:
«نخبگی واژهای مترادف با خدمترسانی و مسئولیتپذیری در
راستای توسعه کشور است ».مژگان صالحیپور ،رئیس جدید بنیاد
نخبگان استان ایالم ،نیز با اشاره به ماموریتهای بنیاد نخبگان
استان ،تصریح کرد« :بنیاد نخبگان استان در دوره جدید تعامل
بیشتر با دانشگاهها ،مراکز علمی و دستگاههای اجرایی در راستای
اجرای فعالیتها و برنامههای مصوب را در دستور کار خود قرار
داده است ».وی با اشاره به ظرفیت شورای علمی در بنیاد نخبگان،
بر همکاری و تعامل شورای علمی بنیاد نخبگان با مدیریت کالن
استان در راستای تشکیل کارگروههای تخصصی و حل معضالت
استان تاکید کرد و اظهار داشت« :با همکاری و مساعدت این
نهادها میتوان گامهای موثری در راستای توسعه استان برداشت».

140هزار نفر در شرکتهای
دانشبنیان به کار گرفت ه شدند

سیدمحمد صاحبکار خراسانی رئیس مرکز شرکتها و موسسات
دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،میزان تعداد
نیروی انسانی جذب شده در شرکتهای تایید شده دانشبنیان تا
پایان سال گذشته را  140هزار نفر اعالم کرد.
دبیر کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی
همچنین گفت« :با توجه به اهمیت موضوع اشتغالزایی برای
نیروی جوان در کشور شرکتهای دانشبنیان تایید شده تا
پایان سال گذشته توانستهاند  140هزار نفر را جذب کنند که به
تفکیک این تعداد در شرکتهای دانشبنیان تولیدی  125هزار
نفر و در شرکتهای دانشبنیان نوپا  15هزار نفر بوده است».
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری افزود:
«تعداد  4050شرکت تا پایان سال گذشته تایید شدند
که به تفکیک تعداد شرکتهای دانشبنیان تولیدی
 2400شرکت بوده و تعداد شرکتهای دانشبنیان نوپا
 1650شرکت بوده است ».صاحبکار در ادامه بیان کرد:
« 36درصد شرکتهای متقاضی دانشبنیان شدن شرایط
الزم را برای تایید داشتهاند و  63درصد از این شرکتها
به دلیل نداشتن شرایط الزم مطابق آییننامه ارزیابی و
تشخیص شرکتهای دانشبنیان مصوب کارگروه ارزیابی
و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان،
مورد تایید قرار نگرفتهاند .رشد تعداد شرکتهای مشمول
استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان
از تعداد  55شرکت در سال  92به  4050شرکت در
دانشبنیان

انتهای سال  1397رسیده است .الزم به ذکر است تعداد
شرکتهای دانشبنیان در سالهای  95 ،94 ،93و  96به
ترتیب  3000 ،2320 ،1484و  3338شرکت بوده است».

رئیس بنیاد نخبگان استان
اصفهان منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر سورنا ستاری ،رئیس بنیاد ملی نخبگان،
رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان منصوب شد.
در متن حکم دکتر ستاری خطاب به دکتر منصور شریعتی آمده
است« :نظر به ضرورت تمهید و تسهیل شکوفایی و ثمربخشی
نخبگان عزیز در استان اصفهان و ایجاد و تقویت همفکری و
همکاری میان نخبگان و مسؤالن آن استان و با توجه به مراتب
علمی ،تعهد و کارآمدی که از آن برخوردارید ،جنابعالی را به مدت
سه سال به عنوان رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان منصوب
مینمایم.
شایسته است ،با اتکال به خداوند متعال ،در چارچوب اساسنامه
بنیاد ملی نخبگان ،آییننامه تاسیس و اداره نخبگان استان و
مصوبات هیئت امنای بنیاد و با بهرهمندی از مشاورت نخبگان
و صاحبان استعدادهای برتر در سطوح مختلف ،به هماهنگی امور
مربوط به نخبگان و کمک به شناسایی و شکوفایی استعدادهای
برتر و پشتیبانی از تالشهای ذیقیمت آنان با استفاده بهینه از
توانمندیهای گسترده و ارزشمند استان همت گمارید .بدیهی
است استاندار محترم و روسا و مدیران محترم دانشگاهها و مراکز
علمی ،فرهنگی و صنعتی استان همکاری شایسته را با جنابعالی
مبذول خواهند داشت .توفیق جنابعالی را در انجام این مسؤلیت
خطیر از خداوند متعال خواستارم .شایان ذکر است ،بدین وسیله از
زحمات سرکار خانم حقجوی جوانمرد و خدمات ارزنده ایشان در
دوران تصدی مسئولیت ،کمال تشکر به عمل میآید».

نخستین مدرسه تابستانه
بینالمللیزیستفناوری

ســتاد توســعه زیسـتفناوری معاونــت علمــی ،نخســتین
مدرســه تابســتانه بینالمللــی زیســتفناوری را بــا
هــدف ایجــاد ارتبــاط بیشــتر بیــن صنعــت و دانشــگاه
برگــزار میکنــد.
مصطفــی قانعــی ،دبیــر ســتاد توســعه زیســتفناوری
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،دربــاره
ایــن مدرســه کــه در شــهریورماه برگــزار میشــود،
گفــت« :محورهــای اصلــی ایــن مدرســه ،شــامل ذخائــر
ژنتیکــی و زیســت بانــک ،کشــاورزی و دامپزشــکی،
رایانــش زیســتی ،واکســن ،صنعــت ســاخت و تجهیــزات
و اقتصــاد زیســتی میشــود».
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مدرســه بــا حضــور
شــرکتهای دانشبنیــان و صنعتگــران بــا ســابقه
حــوزه زیســتفناوری برگــزار میشــود ،عنــوان کــرد:
«در ایــن مدرســه اســاتید و صنعتگــران برجســته حــوزه
زیســتفناوری نیــز معرفــی میشــوند .روشهــای
تجاریســازی محصــوالت فناورانــه و روشهــای تســهیل
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بیمــاران را از عــوارض طاقتفرســای دارو در امــان نــگاه
مــیدارد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه هــدف درمــان موفــق دارویــی ،بــا
اســتفاده از روش «پیوســته رهــش» رســاندن غلظــت مناســبی
از دارو بــه محــل مناســب اســت ،بــهنحــویکــه بیشــترین اثــر
درمانــی و کمتریــن ســمیت حاصــل شــود.
بــر همیــن اســاس شــرکت دانشبنیــان داروســازی رهــا بــا
تمرکــز بــر تولیــد فرآوردههــای دارویــی تــا بــهحــال بیــش
از  ۱۲۰قلــم از انــواع قرصهــا ،قطرههــای چشــمی ،کپســول،
پمــاد ،ژل ،اســپری بینــی ،شــربت سوسپانســیون ،آمپــول و...
تولیــد کــرده اســت .موضــوع مهــم و ویــژه در رونــد تولیــدات
ایــن شــرکت دانشبنیــان ،تولیــد انــواع قرصهــای خوراکــی
بــا عنــوان «پیوســته رهــش» اســت تــا بتوانــد ضمــن کمتــر
کــردن اثــرات جانبــی دارو در بیمــاران ،غلظــت مناســبی از
دارو را بــه بیمــار برســاند .بــه گفتــه غالمرضــا اخــوان فریــد،
مدیرعامــل شــرکت دانشبنیــان رهــا ،تولیــد ایــن داروهــا
ســالیانه  ۳۰میلیــون دالر بــرای کشــور صرفهجویــی ارزی
معــادل  ۱۲۰میلیــارد تومــان خواهــد داشــت.

تبدیــل ایــده بــه محصــول نیــز بــه پژوهشــگران و
فارغالتحصیــان ارائــه خواهــد شــد».

 50بسته کارآفرینی گیاهان
دارویی تهیه شد

ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی
معاونت علمی و فناوری برای حمایت و هدایت فرایند اشتغال
دانشآموختگان کشاورزی و منابع طبیعی ،اقدام به تدوین
بستههای کارآفرینی گیاهان دارویی کرده است.
نهضت تولید و مصرف گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و فراگیر
شدن طب سنتی در کانون حمایت و برنامهریزی مدیران اقتصادی
 اجتماعی و حوزه سالمت کشور و نیز جامعه قرار گرفته است.البته شکلگیری ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی
و طب سنتی معاونت علمی و فناوری و به دنبال آن طراحی
و اجرای سند راهبردی توسعه صنعت گیاهان دارویی و اقبال
عمومی از مصرف این گیاهان و داروهای مرتبط موید آن است.
ظرفیت و نرخ اشتغالزایی این صنعت در ابعاد تولیدی ،فرآوری،
انبارداری ،بستهبندی ،توزیع و فروش با توجه به ظرفیتهای
جهانی آن بسیار گسترده است.
ســازماندهی نشــدن مشــاغل و نبــود اســتاندارد ســرمایهگذاری
در ایــن صنعــت ،ســتاد را بــر آن داشــت تــا در نخســتین گام
بــرای حمایــت و هدایــت فراینــد اشــتغال دانشآموختــگان
کشــاورزی و منابــع طبیعــی و شفافســازی ســودآوری
آن بــرای ســرمایه گــذاران اقــدام بــه تدویــن بســتههای
کارآفرینــی گیاهــان دارویــی کنــد .ایــن بســتهها محتــوی
دادههــای واقعــی از فراینــد تولیــد اقتصــادی و مصــرف ،شــرح
شــغل ،شــناخت بــازار ،بــازده اقتصــادی ،نیــروی انســانی و
بــه اجمــال مدیریــت تولیــد و کارآفرینــی در ایــن حــوزه
اســت و نحــوه ســرمایهگذاری و ســود ناشــی از آن را طبــق
فرمولهــای اقتصــادی نشــان میدهــد .ایــن اقــدام میتوانــد
گامــی در راســتای گســترش اشــتغال مولــد ،مصــرف داخلــی
و توســعه بازرگانــی داخلــی و بینالمللــی محصــوالت گیاهــان
دارویــی ایــران باشــد و بــا اســتفاده از ظرفیتهــای بکــر
بخشهــای کشــاورزی و ســامت اجتماعــی و کاهــش عــوارض
جانبــی جســمی و روحــی داروهــای شــیمیایی ،روحیــه طراوت
و شــادابی در جامعــه ایــران را ارتقــا دهــد .البتــه ایــن شــرایط
در تســریع رونــد پیشــرفت اقتصــاد کالن ایــران موثــر اســت.
در حــال حاضــر  50بســته کارآفرینــی گیاهــان دارویــی تهیــه
شــده اســت کــه  40بســته آن بــا همــکاری مرکــز آمــوزش
عالــی امــام خمینــی(ره) منتشــر شــده اســت.

تجربیات کارآفرینان برتر
مستندسازی شد

پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
زندگینامه کارآفرینان برتر حوزه فناوری را در قالب کتابهایی
با عنوان «از دانش به ثروت» منتشر کرد .یکی از اقدامات پارک
فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در
زمینه معرفی کارآفرینان برتر ،مستندسازی زندگی این افراد در
قالب تهیه کتاب است .این کتابها به نوعی سرگذشتنامههایی
واقعی و زنده هستند که در اختیار شرکتهای نوپا و کسانی که
قصد ورود و نقشآفرینی در زیستبوم نوآوری و فناوری کشور را
دارند ،قرار میگیرند .همچنین چالشها و نکات مطرح شده در
این کتاب ،برای نهادهای سیاستگذار و اجرایی حوزه علم ،فناوری
و نوآوری نیز مفید است.
در مقدمه این کتابها آمده است :داستان موفقیت جوانان ایرانی
داستان جوانان پرتحرکی است که آرزوی فتح قله را دارند .دفتر
امور پژوهش و فناوری پارک پردیس معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ،با پرداختن به سرگذشت جوانان موفق ایرانی
سعی دارد چراغ راهی برای جوانان و شرکتهای استارتآپی
روشن کند تا آنها را با مسیر پر پیچ و خم و ناهموار موفقیت آشنا
سازد .مرور سرگذشت عبرتانگیز و درسآموز این نخبگان ،مرور
پستی و بلندی مسیری است که جوانان کارآفرین و شرکتهای
دانشبنیان نوپا ،خواسته یا ناخواسته به آن دچار خواهند شد.
کتابهای منتشر شده در حکم راهنمایی با تجربه ،با دانش و در
عین حال جوانی است که در طی طریق کردن و رسیدن جوانان به
موفقیت ،حکم کیمیا دارد .تاکنون دو نسخه از این کتاب با عنوان
«از دانش به ثروت» به چاپ رسیده است که سرنوشت جوانان
موفقی چون «مهدی توحیدیان مدیرعامل شرکت فراطیف پویا»
و «بابک رضایی و رضا رفیعی مدیران شرکت ایرانیان بانژ» در آن
به رشته تحریر درآمده است.

هشت قلم داروی پیوسته رهش برای
نخستین بار در کشور تولید شد

بــرای نخســتینبار در کشــور ،محققــان داخلــی موفــق بــه
تولیــد هشــت قلــم قــرص پیوســته رهــش بــا خصوصیــت
آزادســازی تدریجــی در بــدن شــدند .دارویهــای تولیدشــده با
عنــوان «قرصهــای خوراکــی پیوســته رهــش» بــرای درمــان
بیمــاری صــرع بــه کار میرونــد کــه ضمــن قطــع وابســتگی،
دانشبنیان
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افزایش  10تا 60درصدی
جوایز تحصیلی سال 98

حسن ساالریه ،معاو ن آیندهسازان بنیاد ملی نخبگان،
با اشاره به ضرور ت حمایت بیشتر از اجتماع نخبگانی
خاصه مستعدانبرتر ،گفت« :بنیاد هرساله به تعدادی از
دانشجویان مستعد تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی،
اعتبارهایی را برای تسهیل حرکت و رشد آنان در مسیر
آموزش ،پژوهش ،فناوری و فرهنگ اعطا میکند .هدایت
دانشجویان مستعد تحصیلی در زمینههای تخصصی
فعالیتهای علمی خود ،پشتیبانی از فعالیت نخبگانی
دانشجویی در سطح موسسههایکشور ،رفع موانع پیشرفت
اجتماعات نخبگانی دانشجویی و همچنین طراحی روند
رشد تدریجی و پیوسته دانشجویان مستعد تحصیلی در
مسیر نخبگی ،از مهمترین اهداف اعطای جوایز تحصیلی
به دانشجویان مستعد برتر است».
ساالریه با اشاره به نقش تعیینکننده اجتماع نخبگانی
در توسعه اقتصاد ی کشور ،خاصه در «رونق تولید»
محصوالت دانشبنیان و تحقق شعار سال ،حمایت بیشتر
از مستعدان برتر را یکی از اولویتهای بنیاد ملی نخبگان
در سال جاری دا نست و ادامه داد« :در سالهای اخیر
با توجه به محدویتهای بودجهای ،تسهیالت بنیاد ملی
نخبگان تغییر چندانی نداشت اما در سال جاری با توجه
به باالرفتن هز ینههای تحصیلی و پژوهشی دانشجویان
مستعد ،جوایز تحصیلی مستعدان برتر با موافقت دکتر
سورنا ستاری ،از  10تا  60درصد افزایش یافت».
معاون آیندهس ازان بنیاد ملی نخبگان تصریح کرد« :در
همین راستا «ا عتبار شرکت در هسته مسئلهمحور
پژوهشی /فناور انه» و راتبه دانشجویی به ترتیب  50و
 30درصد برای دانشجویان متاهل افزایش یافته است.
همچنین برای د انشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و
دکترا« ،اعتبا ر شرکت در مجامع علمی خارجی» به
 60میلیون ریا ل و «اعتبار استفاده از تسهیالت شبکه
آزمایشگاهی» به  20میلیون ریال رسید».
معاون آیندهسازان بنیاد ملی نخبگان در پایان با اشاره به
رشد قابل توجه تسهیالت فرهنگی اعطایی به مستعدان
برتر در همه مقاطع ،از افزایش هدیه ازدواج به  50میلیون
ریال و افزایش  60درصدی ودیعه اجاره مسکن خبر داد.

رئیس بنیاد نخبگان استان
کردستان منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر سورنا ستاری ،رئیس بنیاد نخبگان
استان کردستان منصوب شد .در متن حکم دکتر ستاری خطاب
به دکتر قربانعلی صادقی آمده است« :نظر به ضرورت تمهید و
تسهیل شکوفایی و ثمربخشی نخبگان عزیز در استان کردستان،
ایجاد و تقویت همفکری و همکاری میان نخبگان و مسئوالن
آن استان و با توجه به مراتب علمی ،تعهد و کارآمدی که از
آن برخوردارید ،جنابعالی را به عنوان رئیس بنیاد نخبگان استان
دانشبنیان

کردستان منصوب مینمایم .شایسته است ،با اتکال به خداوند
متعال در چارچ وب اساسنامه بنیاد ملی نخبگان ،آییننامه
تاسیس و اداره نخبگان استان و مصوبات هیئت امنای بنیاد و
با بهرهمندی از مشاورت نخبگان و صاحبان استعدادهای برتر در
سطوح مختلف ،به هماهنگی امور مربوط به نخبگان و کمک به
شناسایی و شکوفایی استعدادهای برتر و پشتیبانی از تالشهای
ذیقیمت آنان با استفاده بهینه از توانمندیهای گسترده و
ارزشمند استان همت گمارید .بدیهی است استاندار محترم
و روسا و مدیران محترم دانشگاهها و مراکز علمی ،فرهنگی و
صنعتی استان همکاری شایسته را با جنابعالی مبذول خواهند
داشت .توفیق جنابعالی را در انجام این مسئولیت خطیر از خداوند
متعال خواستارم.
شایان ذکر است ،بدین وسیله از زحمات جناب آقای دکتر رحمت
صادقی و خدمات ارزنده ایشان در دوران تصدی مسئولیت ،کمال
تشکر به عمل میآید».

کاهش  27درصدی دانشجویان ایرانی
در دانشگاههای ایاالت متحده امریکا

بر اساس گزارش اداره مهاجرت امریکا ،تعداد درخواستهای
پذیرش دانشجویان ایرانی در دانشگاههای ایاالت متحده امریکا،
 27درصد کاهش یافته است .تعداد درخواست پذیرش دورههای
تحصیالت تکمیلی دانشجویان ایرانی در دانشگاههای امریکا در
سال تحصیلی  3220 ،2015درخواست بود که این عدد در سال
 2016به  2650درخواست رسیده است.
همچنین در سال  2017این درخواستها به  2200عدد رسیده
است که این رقم کاهش محسوسی یافته است .بر همین اساس،
درخواستهای پذیرش در دانشگاههای ایاالت متحده امریکا از
پاییز  2017تا پاییز  27 ،2018درصد کاهش داشته است.
این کاهش درخ واست پذیرش در دانشگاههای ایاالت متحده
امریکا تنها به ایران اختصاص ندارد بلکه درخواستهای پذیرش
دانشجویان کشورهای عضو اتحادیه اروپا  13درصد ،عربستان
صعودی  6درصد ،ژاپن  6درصد و سایر کشورها نیز  4درصد
نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

تولید مصالح ساختمانی برای مناطق
سیلزده بر پایه ماسه بادی بررسی شد

با بازدید دبیر ستاد توسعه فناوریهای آب ،خشکسالی ،فرسایش
و محیط زیست معاونت علمی و فناوری از مناطق سیلزده ،امکان
تولید مصالح ساختمانی برای مناطق خسارتدیده منطقه بر پایه
ماسه بادی در محدوده عرصههای تحت پوشش سیالب بررسی
شد.
بر اساس بازدید دبیر این ستاد از مناطق سیلزده حاشیه
رودخانههای کرخه و کارون امکان ،نحوه اقدام و مساعدتهای
علمی و فناورانه مرتبط با مسئوالن ذیربط استان خوزستان
بررسی و تصمیمات الزم اخذ شد.
بازدید از مناطق استقرار هموطنان سیلزده در منطقه حمیدیه و
سوسنگرد و امکان تامین آب شرب و بهداشتی با ارسال بستههای
بحران تصفیه آب و امکان تولید مصالح ساختمانی برای مناطق

شماره سیویکم اردیبهشتماه 1398

157

خسارتدیده منطقه بر پایه ماسه بادی در محدوده عرصههای
تحت پوشش سیالب از جمله اقداماتی بود که در این سفر بررسی
شد.
همچنیــن برگــزاری ســه جلســه بــا معاونــت پژوهــش و
فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی جنــدی شــاپور و رئیس
بنیــاد نخبــگان اســتان بــرای تعییــن انــواع اقدامــات
فناورانــه مشــترک در جهــت ایجــاد شــرایط مناســب
بهداشــتی در مناطــق اســتقرار ،تامیــن آب شــرب ،نحــوه
مشــارکت ســتاد در مدیریــت ســیالب فعلــی و احتمالــی
بعــدی در حاشــیه کرخــه و امــکان اجــرای ســازههای
مربوطــه (فیــوز پــاک و کانالهــای انتقــال) در ســواحل
رودخانههــا و امــکان احیــای اراضــی کشــاورزی تحــت
ســیالب منطقــه نیــز از دیگــر اقداماتــی بــود کــه در ایــن
ســفر بررســی شــد.

چتر بیمه تکمیلی برای خالقان
و فناوران گسترده شد

در راستای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور با همکاری
پارک فناوری پردیس معاونت علمی و بیمه دانا ،اعضای شبکه
نوآوری در سراسر کشور میتوانند تا پایان روز شنبه 14
اردیبهشتماه جاری نسبت به ثبتنام و بهرهمندی از خدمات
بیمه تکمیلی سال  98-99اقدام کنند .مزایای این خدمت پوشش
جامع خدمات درمانی بیمه بدون محدودیت تعداد پرسنل ،ارائه
سه سطح خدمت برای سلیقه و بودجههای متفاوت و تحت
پوشش قرار دادن والدین بیمهشدگان اصلی است.
ارائه تخفیفات ویژه در حق بیمههای هر طرح برای شرکتهای
دانشبنیان به موجب انعقاد قرارداد تجمیعی ،نرخ حق بیمه از
طریق این طرح به میزان قابل توجهی در مقایسه با سایر بیمههای
درمان که برای شرکتها ارائه میشود ،کاهش یافته است.
حق بیمه طرح الف  ،105000طرح ب  92000و طرح ج
 76500تومان به ازای هر نفر در یک ماه است که در صورت
پرداخت نقدی مشمول  10درصد تخفیف میشود.
در شرایط عمومی بهرهمندی از این خدمت آمده است که
شرکتهای عضو پارکهای فناوری ،دانشبنیان و خالق ،پس از
ثبتنام در شبکه نوآوری تهران میتوانند به صورت برخط تقاضای
ثبتنام و دریافت خدمات بیمه تکمیلی را برای خود و اعضای
خانوادهشان داشته باشند .همچنین افراد صرفا با داشتن بیمهگر
پایه (تامین اجتماعی یا خدمات درمانی) میتوانند اقدام به ثبتنام
بیمه درمان تکمیلی کنند.
در بخش دیگر این شرایط نیز تاکید شده که هر شرکت میتواند
کارکنان رسمی ،پیمانی یا قراردادی تماموقت خود و اعضای
خانوادهشان (شامل همسر ،فرزندان ،پدر و مادر بیمهشده اصلی)
را ثبتنام کند و کلیه شرکتهایی که متقاضی این طرح هستند،
موظفند حداقل  50درصد اعضای پرسنل لیست بیمه تامین
اجتماعی خود را جهت بیمه تکمیلی معرفی کنند.
متقاضیان باید از طریق کلیک روی لینک ثبتنام در صفحه اصلی
سایت شبکه نوآوری تهران ( )http://tinet.irوارد سامانه ثبتنام
بیمه شوند( .تذکر :چنانچه شرکت عضو شبکه نوآوری تهران
دانشبنیان

( )tinetنیست ،ابتدا باید در این سامانه به صورت شخص حقوقی
عضو شود و از طریق لینک عضویت در سامانه تینت اقدام شود).

بستر تجمیع فرصتهای کارآموزی
برای فناوران ،دانشبنیانها و
استارتآپها فراهم شد

جشنواره کارآموزی صدف با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد
دانشبنیان معاونت علمی و فناوری و توسط موسسه دانشکار و
با حضور بیش از  300شرکت فناور ،دانشبنیان و استارتآپ
 25اردیبهشت تا  5خرداد برگزار میشود .این جشنواره در چهار
استان تهران ،البرز ،اصفهان و یزد برگزار میشود و بیش از300
شرکت آمادگی خود را برای حضور در این جشنواره و تعریف
فرصتهای کارآموزی اعالم کردهاند.
دانشجویان و فارغالتحصیالنی که مایل به گذراندن دوره
کارآموزی (رسمی یا غیررسمی) برای کسب تجربه و
مهارت هستند ،میتوانند پس از تکمیل رزومه ،انجام
آزمونهای شخصیتشناسی و مشاهده فیلمهای آموزشی
ویژه برای موفقیت در مصاحبههای شغلی و کارآموزی،
در بازه زمانی مشخص شده برای این فرصتها رزومه
خود را ارسال کنند .ثبتنام کارفرمایان ( 20فروردین
تا  15اردیبهشت) ،ثبت فرصتهای کارآموزی (20
فروردین تا  20اردیبهشت) ،نمایش فرصتهای کارآموزی
برای دانشجویان و فارغالتحصیالن ( 20اردیبهشت)،
آغاز جشنواره و امکان ارسال رزومه برای شرکتها (25
اردیبهشت تا  5خرداد) ،بررسی رزومهها توسط شرکتها
( 25اردیبهشت تا  15خرداد) و شروع کارآموزی افراد
تایید شده (از اواخر تیرماه) به ترتیب از جمله مراحل
اجرای این جشنواره است.

ایران میزبان نخستین مجمع
نوآوری آسیا و اقیانوسیه شد

علیمرتضی بیرنگ ،رئیس مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری
معاونت علمی ،در نشست خبری هشتمین نمایشگاه بینالمللی
نوآوری و فناوری (اینوتکس  ،)2019بیان کرد« :نخستین مجمع
نوآوری آسیا و اقیانوسیه  20تا  22خردادماه سال جاری همزمان
با هشتمین نمایشگاه بینالمللی نوآوری و فناوری (اینوتکس
 )2019برگزار میشود».
وی افزود« :سال گذشته ایران پیشنهاد برگزاری مجمع نوآوری
آسیا و اقیانوسیه را به کمیسیون اجتماعی اقتصادی آسیا
و اقیانوسیه سازمان ملل متحد موسوم به اسکاپ ارائه کرد .با
پذیرش درخواست کشورمان ،نخستین دوره این مجمع ،امسال
 20تا  22خردادماه سال جاری در تهران با میزبانی مشترک
سازمان ملل (اسکاپ) و جمهوری اسالمی ایران (معاونت علمی و
فناوری ریاستجمهوری) برگزار میشود».
به گفته بیرنگ ،این مجمع بینالمللی برای اولینبار و با ابتکار
عمل کشورمان با همکاری کمیسیون اجتماعی اقتصادی آسیا
و اقیانوسیه سازمان ملل متحد (اسکاپ) برگزار میشود .اسکاپ
با هدف تقویت مشارکت جهانی برای تحقق توسعه پایدار علم،
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مورد توجه قرار گرفته است.
در بخش حقوقی و مالکیت فکری محورهایی از جمله مشاوره
حقوقی (قراردادها و دعاوی) ،مشاوره ثبت اختراع بینالمللی،
توجو ،تحلیل و استفاده
مشاوره ثبت عالئم تجاری ،مشاوره جس 
از محتوای پتنت ،مشاوره تخصصی قانون کار ،مشاوره حقوق
بینالملل و مشاوره حقوقی تبادل فناوری مورد تاکید است.
در دسته ارزیابی و توسعه محصول نیز مشاوره طراحی صنعتی و
بستهبندی محصوالت ،مشاوره قیمتگذاری محصول و مشاوره
اخذ پروانه بهداشتی ساخت مطرح شده است .در بخش توسعه
و بازار فروش عناوینی چون مشاوره بازاریابی دیجیتال ،مشاوره
بازاریابی و فروش ،مشاوره تحقیقات بازار ،مشاوره بازاریابی
بینالملل و مشاوره تحقیقات بازار بینالملل مورد توجه قرار
گرفته است .در دسته صادرات و واردات محورهایی با عناوین
مشاوره گمرک و واردات ،مشاوره بازرگانی بینالمللی و فرایندهای
صادرات ،مشاوره استراتژی صادرات ،مشاوره نقل و انتقال ارزی،
مشاوره حملونقل بینالملل و مشاوره اصول و فنون مذاکرات
و مکاتبات تجاری بینالملل مطرح است .در حوزه توسعه فنی
محصول نیز موضوع مشاوره توسعه فنی محصوالت فناوری
اطالعات و ارتباطات مطرح شده است .هر شرکت میتواند در
یک سال از تعداد  25جلسه مشاوره (به صورت حضوری یا تلفنی
یا مجازی یا مکاتبهای) و تا سقف  50میلیون ریال استفاده کند.
همچنین سقف استفاده از خدمات در هر یک از سرفصلهای ذکر
شده ،حداکثر برابر با  10جلسه تا سقف  20میلیون ریال در هر
سال است.
ت حل اختالف نیز
برای استفاده از هر یک از سرفصلهای هیئ 
هر شرکت میتواند در سال دو مرتبه تا سقف  20میلیون ریال
درخواست خدمت کند.
عالقهمندان میتوانند برای ثبت درخواست و کسب اطالعات
بیشتر به سایت  http://bizservices.irمراجعه کنند.

فناوری و نوآوری ،ذیل شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان
ملل متحد (اکوسوک) شکل گرفته است.وی همچنین تصریح
کرد« :طبق مصوبه دومین کمیته نوآوری و فناوری اسکاپ در
سال  2018در بانکوک ،برگزاری نخستین مجمع نوآوری آسیا و
اقیانوسیه به میزبانی ایران به تایید اعضا رسید».
در ادامه این نشست ،سید احمدرضا عالیی طباطبایی مدیرکل
دفتر تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
و دبیر اجرایی نخستین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه نیز با
اشاره به جزئیات برگزاری این مجمع در ایران ،گفت« :این رویداد
بزرگ همزمان با نمایشگاه اینوتکس  2019با حضور تصمیمگیران
عالیرتبه بینالمللی از  63کشور عضو اسکاپ برگزار میشود.
اسکاپ شامل  53کشور عضو در منطقه آسیا و اقیانوسیه است
که  9کشور دیگر هم اعضای وابسته به آن هستند .برخی از این
کشورها شامل مالزی ،استرالیا ،چین ،کره جنوبی ،هندوستان،
فرانسه ،ژاپن ،هلند و نیوزلند میشود».
به گفته عالیی طباطبایی ،تمام وزرای مرتبط با حوزه علم ،فناوری
و نوآوری کشورهای عضو با دعوتنامه مشترک معاون علمی و
فناوری رئیسجمهور ،دبیر کل اجرایی اسکاپ و روسای 20
سازمان بینالمللی مهم و مرتبط به این مجمع دعوت شدهاند و
هزینههای برگزاری این برنامه ،مشترکا توسط اسکاپ و کشورمان
پرداخت خواهد شد.
دبیر اجرایی نخستین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه در ادامه
عنوان کرد« :در پایان این مجمع ،از شبکه استارتآپی آسیا و
اقیانوسیه که به ابتکار ایران و توسط بازیگران اصلی اکوسیستم
نوآوری و استارتآپی کشور در حال ایجاد است ،رونمایی خواهد
شد».

 36سرفصل مشاوره رایگان در
اختیار دانشبنیانها قرار گرفت

مرکز شرکتها و موسسات دانشبنیان معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری در راستای حمایت از شرکتهای دانشبنیان،
خدمات مشاوره رایگان در سرفصلهای بیمهای و مالیاتی ،عمومی
و مدیریت ،حقوقی و مالکیت فکری ،ارزیابی و توسعه محصول،
توسعه و بازار فروش ،صادرات و واردات و توسعه فنی ارائه میکند.
در سرفصل مشاوره بیمهای و مالیاتی محورهای مشاوره بیمه
تامین اجتماعی ،مشاوره مالیاتی ،هیئتهای حل اختالف بیمه
تامین اجتماعی و هیئتهای حل اختالف مالیاتی مطرح شده
است .در بخش مشاوره عمومی و مدیریت نیز محورهایی از
جمله مشاوره ارجاع کار و معامالت دولتی (مناقصات) ،مشاوره
استراتژی و توسعه کسبوکار ،مشاوره استقرار در مراکز رشد
و پارکها ،مشاوره استقرار در فضاهای صنعتی و نیمهصنعتی
استان تهران و مشاوره روابط عمومی و مدیریت ارتباط با
مشتری مطرح میشود.
همچنین موضوعاتی از جمله مشاوره روشهای مذاکره با
سرمایهگذار ،مشاوره مدیریت و ساختار سازمانی ،مشاوره
منابع انسانی و آسیبشناسی ،مشاوره ورود به بورس و
فرابورس و مشاوره تامین مالی و سرمایهپذیری از دیگر
موضوعانی است که در حوزه مشاوره عمومی و مدیریت
دانشبنیان

مراکز علمی و فناوری یکی از نقاط
اتکاء در مقابله با تحریمها است

نهمین جلسه هیئت امنای پارک علم و فناوری پردیس
به ریاست معاون اول رئیسجمهوری برگزار شد .اسحاق
جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهوری ،در این جلسه
فعالیتهای پارک علم و فناوری پردیس و شرکتهای
عضو آن را مثبت ارزیابی و بر لزوم تالش هر چه بیشتر
مسئوالن پارک برای توسعه فعالیتهای دانشبنیان تاکید
کرد.
او همچنین با اشاره به تحریمهای یکجانبه و ظالمانه
امریکا علیه ملت ایران ،از نیروی انسانی و نخبگان كشور
به عنوان یكی از نقاط اتكا برای مقابله با تحریمها یاد كرد
و افزود« :پارکهای فناوری ،دانشگاهها و مراکز علمی و
فناوری کشور یکی از نقاط امید کشور هستند تا بتوانیم
در مقابل فشارها مقاومت كرده و با اتكا به توان داخلی،
نیازهای کشور را تامین کنیم».
معاون اول رئیسجمهوری از معاون علمی و فناوری
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اسفندماه سال  96در شورای عالی انرژی کشور تصویب
شده ،وظیفه تدوین دستورالعملها به عهده معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته است و با مرکز
نوآوری و فناوری و پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
سازوکار توسعه استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان در
مکانیسم بازار تدوین خواهد شد».
مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطرنشان
کرد« :استفاده حداکثری از ظرفیت بانوان متخصص حوزه
آب و انرژی در دستور کار این مرکز قرار گرفته است».

رئیسجمهوری خواست جلساتی را با اعضای هیئت امنای
پارک علم و فناوری پردیس برگزار کند و ضمن بازتعریف
برنامهها و ماموریتها ،جهتگیری پارك و شركتهای
دانشبنیان را به سمت فعالیتها و طرحهای نوین و بزرگ
هدایت کنند .وی ابراز کرد« :اگر طرحها و برنامههای
بزرگی توسط پارکهای علم و فناوری کشور تعریف شود
بیتردید نظام بانکی ،شرکتهای سرمایهگذاری و بخش
خصوصی پای کار خواهند آمد و منابع مالی مورد نیاز
اجرای این طرحها را تامین خواهند کرد.
معاون اول رئیسجمهوری با اشاره به دغدغه پارکهای
علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان در خصوص بازار
محصوالت تولیدی افزود« :ایران از بازاری  ۸۰میلیون
نفری برخوردار است ضمن آنکه اگر بتوانیم محصوالتی
قابل رقابت تولید کنیم ،بازار کشورهای همسایه نیز در
اختیار ما خواهد بود ».در این جلسه که معاون علمی
و فناوری رئیسجمهوری ،استاندار تهران ،رئیس دانشگاه
صنعتی شریف و مدیرعامل بانک پاسارگاد نیز حضور
داشتند ،رئیس پارک علم و فناوری پردیس گزارشی از
فعالیتهای این پارک و شرکتهای عضو ظرف یکسال
اخیر ارائه کرد .وی با اشاره به اینکه  ۱۰درصد میزان
صادرات پارکهای علم و فناوری کشور ۸۰ ،درصد از
فروش پارکها و  ۱۰درصد از کل تعداد شاغالن این
پارکها در اختیار پارک علم و فناوری پردیس قرار دارد
افزود« :در حال حاضر  ۳۰۵شرکت دانشبنیان و ۷۰
استارتآپ در پارک فناوری پردیس فعالیت دارند».

برگزیدگان سومین دوره جایزه بینالمللی
مصطفی(ص) آبانماه معرفی میشوند

سیدعلی عمرانی ،رئیس کارگروه اجرایی جایزه
مصطفی(ص) ،در یک نشست خبری درباره برگزاری
سومین دوره جایزه مصطفی(ص) ،تصریح کرد« :از
برگزیدگان جایزه مصطفی(ص) ۲۰ ،آبانماه امسال
در تاالر وحدت تقدیر خواهد شد .در حال حاضر نیز
نامزدهای سومین دوره جایزه مصطفی(ص) در مرحله
داوری بینالمللی هستند ۳۰۰ .اثر در چهار گروه برای
سومین دوره از سوی جوامع علمی جهان اسالم نامزد
شدهاند .در این دوره حوزه اقتصاد و بانکداری و ریاضیات
نیز در جایزه مد نظر قرار گرفته است و دانشمندان در
چهار حوزه عمومی ،فناوری زیستی ،نانوفناوری و فناوری
ارتباطات انتخاب میشوند».
به گفته عمرانی ،اعضای خادم المصطفی(ص) که شامل
 ۳۸۱عضو از  ۲۳کشور هستند ،مبلغی را به عنوان وقف در
صندوق سرمایهگذاری و موقوفات جایزه مصطفی(ص) قرار
دادهاند .در حال حاضر کل سرمایه صندوق سرمایهگذاری
و موقوفات جایزه مصطفی(ص) به  ۳۸میلیارد و ۶۰۰
میلیون تومان رسیده که جوایز دو دوره گذشته را تامین
کرده و جوایز این دوره نیز تامین شده است.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه برگــزاری نشســت اســتپ،
گفــت« :چهارمیــن نشســت اســتپ (تبــادل تجربیــات
علــم و فنــاوری) در عمــان و پنجمیــن نشســت در
کراچــی پاکســتان در ســال  ۹۷برگــزار شــد .در ایــن
نشســت بینالمللــی  ۶۴دانشــمند از  ۱۹کشــور
توانســتند دســتاوردهای خــود را در قالبهــای مختلــف
در نشســت اســتپ کــه در کراچــی پاکســتان برگــزار
شــد ،بــه نمایــش بگذارنــد».
رئیس کارگروه اجرایی جایزه مصطفی(ص) همچنین بیان
کرد« :یکی دیگر از اقدامات ما در این حوزه برگزاری
سومین دوره (ایسا) است .ایسا با هدف ارائه دستاوردهای
دانشمندان جهان اسالم به صنایع در کنار نشست استپ
برگزار میشود که در سومین دوره ۱۴ ،شرکت از کشور
پاکستان ،ایران و مصر در این نشست حضور داشتند و
دستاوردهای خود را ارائه کردند .حاصل این نشست،
انعقاد  ۱۰تفاهمنامه همکاری بود».

رفع موانع و چالشهای حوزه
آب ،محیطزیست و انرژی

نخستین رویداد تخصصی و چالش محور آب ،محیط
زیست و انرژی به منظور رفع مشکالت و چالشهای حوزه
آب ،محیط زیست و انرژی در پژوهشکده علوم و فناوری
انرژی شریف برگزار شد.
در این مراسم زینب حمیدزاده ،مشاور معاون علمی و
فناوری ریاست جمهوری و مجری طرح بازار انرژی
گفت« :توسعه استارتآپهای حوزه انرژی و حمایت از
کارآفرینان یکی از اصلیترین اهداف برگزاری این رویداد
بوده و تازه از این پس شروع کار خواهد بود و روزهای
سخت و پرکار در انتظار فعاالن مرکز نوآوری و فناوری
آب ،محیط زیست و انرژی است ».وی با اشاره به برگزاری
چهار چالش در حوزههای مختلف گفت« :این چهار چالش
مطرح شده جزو چالشهای اصلی کشور در مقطع کنونی
است و راه حل گریزناپذیر رفع این چالشها ،توسعه
فعالیت استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان در حوزه
انرژی است».
حمیدزاده ضمن ابراز خوشنودی از ایجاد این مرکز در
پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف اظهار کرد« :طبق
آییننامه بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست که در
دانشبنیان
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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.

دانشبنیان
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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

شماره بیستونهم
بهمنماه 1397
 8000تومان
ماهنامه
آموزشی ،علمی
خبری،تحلیلی
اقتصاد دانشبنیان

ماهنامه آموزشی ،علمی ،خبری،تحلیلی اقتصاد دانشبنیان

مزا و
در ب 
معايب فضای  ازی

برخاستﻦ آﻓریﻘا

درره قارهای كه در سالهای آينده

مس متفاو را كند


استارتآپﻫا
مﻌاف از بیمه ﻗرارداد

 وندهای  ای ي از م 
دغدغههای ا  روزهای استارتآپها

29

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
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خرید بیواسطه تجهیزات پزشکی
نوید مرزنگی ،بنیانگذار کاالطب سالمت ،استارتآپ خود را در حوزه فروش آنالین تجهیزات
پزشکی در شهر مهاباد راه انداخته است .او متولد  73است و کارشناسی مهندسی پزشکی
گرایش بیوالکتریک از دانشگاه آزاد اردبیل دارد .او میگوید« :من بعد از فارغالتحصیلی شرکتی
را در حوزه توزیع تجهیزات پزشکی ثبت کرده بودم که در سایت وزارت بهداشت نیز ثبت شده
است و نمایندگی شرکتهای تامینکننده را در استان داشتیم و با مراکز درمانی و بیمارستانها
کار میکردیم .ولی متاسفانه بعد از تغییر و تحولی که در نظام سالمت ایجاد شد ،اوضاع مالی
بیمارستانها به هم خورد .ما هم برای اینکه نمیتوانستیم بدهیهای خود را دریافت کنیم ،متضرر
شدیم .بعد از این اتفاق ،به این فکر افتادیم که یک کسبوکار اینترنتی راه بیندازیم .ایده از
ابتدای سال  97شکل گرفت و از نیمه دوم سال به این نتیجه رسیدیم با توجه به اتباطاتی که در
حوزه تجهیزات پزشکی داریم ،میتوانیم با پشتوانه این مزیت رقابتی به این بازار ورود کنیم».
آنچه در پی میآید گفتوگو با مرزنگی درباره این استارتآپ و سختیهای مسیر آن است.
گفتوگو با نوید مرزنگی -صفحه126

