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مهاجرتمعکوسومسئلهگسستصنعتودانشگاه
توگو نشستیم ،متولد سال  64در شهر دزفول ،فارغالتحصیل مهندسی
نخبه علمی که با او به گف 
پلیمر از دانشگاه امیرکبیر و فوقلیسانس همان رشته در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
است .حسن فرخزاد دکتری مهندسی شیمی را از دانشگاه کاتولیک لوون بلژیک دریافت میکند
و مدرک فوق دکتری را از پژوهشگاه صنعت نفت در رشته مهندسی شیمی میگیرد.
فرخزاد درباره سوابق علمی و مشکالتی که در مسیر تحصیل و تدریس داشته است ،میگوید:
«من بورس خارج وزارت علوم بودم که سال  90به کشور بلژیک اعزام شدم .سال  94به ایران
برگشتم .یعنی من سه سال و نیمه درسم را تمام کردم و با گرید بسیار عالی و مقاالت خیلی خوب
فارغالتحصیل شدم .درواقع من بورس دانشگاه علم و صنعت بودم ،اما برخالف تعهدشان من را بعد
از بازگشت به ایران به عنوان هیئت علمی استخدام نکردند .با وجود اینکه همه گریدهایی را که
مدنظر بود کسب کرده بودم و آن زمان دانشگاه لوون بلژیک هم رتبه  35جهان را در اختیار داشت
اما در نهایت نتوانستم به عضویت هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت دربیایم .در حال حاضر هم
داور پنج ژورنال بینالمللی هستم و همچنان با دانشگاه لوون بلژیک در حال داد و ستد علمی».
این نخبه علمی پس از بازگشت به ایران ،چندین شرکت دانشبنیان را نیز راهاندازی
میکند و در مسیر تولید علم و تکنولوژی در ایران گام برمیدارد .با این فعال علمی
و صنعتی درباره فعالیت این شرکتهای دانشبنیان و همچنین فرصتها و موانع
توگویی داشتهایم که در پی میآید.
پیش روی نخبگان علمی کشور گف 
توگو با دکتر حسن فرخزاد  -صفحه10
گف 

معموره دل به علم آراسته به

مطموره تن ز کینه پیراسته به

از هستی خود هرچه توان کاسته به
هر چیز که غیر توست ناخواسته به
ابوسعید ابوالخیر

با استفاده از نرمافزار کدخوان QR
که در گوشیهای همراهتان نصب
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هوافضا�
مد�عامل ش�کت دانشبنیان
گفتوگو �ب ی
ی
ن
در� ،مب ری دو طرح الکن میل

کب�
ام� ی
مد� ب� ن�مه مرکز فناوری سامسونگ  -ی
گفتوگو ب� ی

انرژی شرکتهای خصوصی
صرف مسائل حاشیهای میشود

رشد و همافزایی تیمهای کارآفرین در
فضاهای کار اشتراکی

مرکز فناوری سامسونگ  -امیرکبیر از اردیبهشت سال  96خدماتی در قالب دوره شتابدهی
به تیمهای استارتآپی ارائه میدهد و از آنجا که این مرکز زیرمجموعه فعالیتهای
مسئولیت اجتماعی شرکت سامسونگ و دانشگاه صنعتی امیرکبیر است ،در قبال
خدماتی که به تیمها ارائه میکند ،سهام یا هزینهای دریافت نمیکند .فضای کار اشتراکی
تنها یکی از خدماتی است که این مرکز به تیمهای استارتآپی ارائه میدهد.
امین پیرایش مدیر برنامه مرکز فناوری سامسونگ  -امیرکبیر است .او  28ساله و
دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
است .با وی درباره ویژگیهای فضای کار اشتراکی برای استارتآپها در ایران و
آینده این فضاهای کاری نوین به گفتوگو نشستیم که در ادامه میخوانید.

مریمطالبنژاد

عالوهبرمدیرعاملی«شرکتدانشبنیانهوافضاییدرنا»،اومجریدوطرحکالنملی«توسعه
وارتقایفناورانههواپیمايفوقسبكواسپرتپرندهآزاد»و«طراحيوساختپرندهدریایي
ششنفرهدوزیست»باکارفرماییمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریاست.
یعقوبانتصاریپسازدریافتمدرکلیسانسمدیریتبازرگانیدرایران،فوقلیسانس،MBA
لیسانسمهندسیهوافضاومدرکخلبانیاشراازامریکادریافتمیکند.سپسدراینکشور
یكشرکتکوچكدایرمیکندکهدرزمینهطراحیهواپیماهایکوچكفعالیتداشتهاست.
پسازمدتیبهواسطهپروژهایکهبراییكشرکتایرانی-انگلیسیانجامداده،بورسیهیکیاز
دانشگاههایمعتبرانگلستانمیشودوضمنگذراندنتحصیالتدورهفوقلیسانسمهندسیهوافضا
دراینکشورمشغولبهفعالیتمیشود.انتصاریدربارهآنزمانمیگوید«:درکشورانگلستان،
عالوهبراینکهخانهوماشیندراختیارمنقراردادهبودند،حقوقماهیانهمطلوبیداشتم».
یعقوبانتصاری66ساله،حدودهشتسالاستکهبهگفتهخودشبهواسطهطراحیو
ساختهواپیماهاییباکارکردهایمتفاوتدرشرکتدانشبنیانهوافضاییدرنا،فرصت
تدریسدردانشگاهراپیدانمیکند.پیشازاین،اودردانشگاههایصنعتیشریف،
امیرکبیر،دانشگاههواییشهیدستاریودانشگاهامامحسینتدریسکردهاست.
انتصاریکهجزوموسسانانجمنهوافضایایرانودفترطراحیوساختوسایلپرنده
درسازمانهواپیماییکشوریواتحادیهصنایعهواییفضاییایراناست،درزمینه
توگوی
کمكبهتوسعههوانوردیعمومیدرستادهواییهوانوردیهمهمکاریدارد.گف 
دانشبنیانبامدیرعاملشرکتدانشبنیانهوافضاییدرناراازنظرمیگذرانید.

با توجه به اینکه در قبال خدماتی که به تیمهای
استارتآپی عرضه میشود ،سهام یا پولی دریافت
نمیکنید ،تامین مالی مرکز فناوری سامسونگ -
امیرکبیر به چه شکل است؟
منبع مالی این مجموعه در واقع حمایت مالی شرکت
سامسونگ از مرکز فناوری سامسونگ  -امیرکبیر است.
آیا میتوان گفت که مجموعه سامسونگ  -امیرکبیر
یک شتابدهنده است؟
مرکز فناوری سامسونگ  -امیرکبیر مشابه یک شتابدهنده
خدماتی را به تیمهای استارتآپی ارائه میکند ،با این
تفاوت که در ازای این خدمات هیچ سهامی یا هزینهای از
تیمها دریافت نمیشود .برنامه شتابدهی در این مجموعه
شامل خدماتی نظیر تخصیص فضای کار اشتراکی ،برگزاری
کارگاههای آموزشی و جلسات منتورینگ است .همچنین
اعتبار مالی در مقیاس اعتبار پیشبذری برای تیمها قائل
هستیم که البته به صورت وجه نقد نیست .هدف اصلی ما
این است که تیمها ظرف مدت یک سال محصول خود را
تکمیل کنند و از شبکه سرمایهگذران جذب سرمایه کنند.
رسالت اصلی ما توسعه کارآفرینی است .بدیهی است که مدل
کارکردی این مرکز منحصر به فرد است و این امر از نحوه
نامگذاری مرکز فناوری پیداست.
دقیقا چه خدماتی به تیمهای استارتآپی ارائه می
دهید؟ لطفا از جزئیاتش بگویید.
در فضای کار اشتراکی ملزومات یک دفتر کار از قبیل
اینترنت ،تلفن و سرور داخلی را در اختیار تیمها قرار
میدهیم .ورکشاپهای آموزشی نیز یکی از نقاط قوت برنامه
آموزشی است که به صورت رایگان برای استارتآپهای
مستقر در مرکز برگزار میشود .کارگاهایی نظیر خلق مدل
کسبوکار ،مهارتهای نرم و رابط کاربری از جمله موضوعات

دربارهفعالیتشرکتدانشبنیان«هوافضاییدرنا» پرنده آزاد» نیز در شرکت دانشبنیان هوافضایی درنا انجام
توضیحبدهید.اینشرکتدقیقاچهنیازیازصنایع شده است.
ایندوطرحکالنملیبهثمررسیدهیاهمچناندر
ایرانراجوابگوست؟
این شرکت تنها شرکت خصوصی ایرانی است که توان حالانجاماست؟
طراحی ،ساخت ،تولید و تحقیق و توسعه هواپیماهای دو نمونه فناورانه هواپیمای فوق سبک حدود یک سال است
تا شش نفره را دارد .البته کار قطعهسازی برای هواپیماهای که به اتمام رسیده و کار تست و گواهینامهاش از سازمان
مختلف و هلیکوپترها را هم انجام میدهیم .شما وقتی به هواپیمای کشوری انجام شده است و بهزودی گزارش آن را
یک دانش به صورت ریشهای و عمیق تسلط پیدا میکنید ،به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه خواهیم
میتوانید انواع مختلف را هم ابداع کنید .تخصص ما در مواد کرد .این نمونه را به عنوان نمونه فناورانه ساختهایم .با
مرکب یا کامپوزیت متریال است که میتوانیم هر شکل کشور هلند نیز در ارتباط هستیم و در صورت ادامه حمایت
هواپیما یا هر قطعه خاصی را که نیاز باشد با کامپوزیت معاونت علمی ،میتوانیم این نمونه فناورانه را به آن کشور
در قراردادی منتقل کنیم.
تحلیل کنیم و بسازیم.
دو پروژه طرح کالن ملی با حمایت معاونت علمی و فناوری این هواپیمای دو نفره اسپرت و تمام کامپوزیت است و
«طراحي و ساخت پرنده دریایي شش نفره دوزیست» و گواهینامهاش را طبق استانداردی که این نوع هواپیما دارد
«توسعه و ارتقاي فناورانه هواپیماي فوق سبک و اسپرت از سازمان هواپیمای کشوری گرفته است .این نوع هواپیما
دانشبنیان
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انرژی شرکتهای خصوص صرف مسائل حاشیهای میشود /مریم طالبنژا د 14

ورکشاپهای آموزشی ماست .در کنار این موارد جلسات
منتورینگ به صورت اختصاصی برای هر تیم برگزار میشود.
در این جلسات مشاوران تجربههای تخصصی خود را با تیمها
به اشتراک میگذارند .در این جلسات چالشهایی نظیر مسائل
حقوقی و بازاریابی مورد بررسی قرار میگیرد .همچنین اعتبار
مالی در مقیاس اعتبار پیشبذری به منظور پیشبرد اهداف
تیمها به آنها تخصیص داده میشود .همانطور که پیش از
این اشاره شد این اعتبار به صورت وجه نقد نیست .به طور
مثال اگر تیمی نیاز به وب سرویس خاصی داشته باشد ،مرکز
فناوری آن را خریداری میکند و در اختیار تیم مربوطه قرار
میدهد و مالکیت آن هم برای خود استارتآپهاست.
آیا تیمهای استارتآپی برای ورود به این مرکز
فناوری باید از فیلترهای خاصی عبور کنند یا هر
تیم استارتآپی در این مجموعه مورد پذیرش قرار
میگیرد؟
ایدههایی با موضوعاتی همچون آب و محیط زیست ،انرژی،
بهداشت و سالمت و آموزش جزو اولویتهای مرکز فناوری
است و ما تمایل داریم تیمهایی را که در این حوزهها مشغول
به فعالیت هستند ،پذیرش کنیم .البته تا به حال تیمهایی از
حوزههای دیگر هم مورد پذیرش قرار گرفتهاند .عالوه بر این
با توجه به محدودیتهای فضا ،تیمها در دو مرحله گزینش
میشوند .در مرحله اول معیارهایی نظیر انسجام تیمی ،انجام
تحقیقات بازار و اثبات اولیه مقیاسپذیری ایده مورد نظر
ماست .در مرحله دوم نیز هم بنیانگذاران استارتآپها طرح
و ایده خود را به صورت حضوری ارائه میدهند و در صورت
دریافت حد نصاب امتیاز در مرکز فناوری پذیرش میشوند.
آیا استارتآپها تنها در یک بازه زمانی خاص
میتوانند از امکانات و خدمات این مرکز فناوری
استفاده کنند؟
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رشد و همافزایی تیمهای کارآفرین در فضاهای کار اشتراک 
بی� مد�عامل فضای اکر ت
پیش ن
اش�ایک
ی
«آ� سفید» در گفتوگو ب� دانشبنیان:
ب

این فضا رشد چشمگیری خواهد داشت

«در زمان دانشجویی شرکتی در حوزه مخابرات تاسیس کردیم .مدتی هم در کانون
کارآفرینی ایران که استارتآپ ویکندها را برگزار میکرد ،به عنوان مدیر پروژه فعالیت
داشتم .پس از آن در شتابدهنده آواتک در سمت مدیر توسعه کسبوکار مشغول فعالیت
بودم و در حال حاضر نیز مدیرعامل فضای کار اشتراکی «آبی سفید» هستم».
اینها بخشی از گفتههای محمد کرمانی است که با او درباره ویژگیهای ریز و درشت فضای
کار اشتراکی برای استارتآپها به گفتوگو نشستهایم .او  29ساله ،دانشآموخته کارشناسی
مهندسی برق گرایش مخابرات و کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران است.
فضای کار اشتراکی چه فرقی با سیستم دفتر کار
اشتراکی دارد .به نظر میرسد هر دو آنها یک کارکرد
مشترک دارند.
در دنیا اکوسیستم  coworking spaceیا همان فضای کار
اشتراکی بسیار پیشرفت کرده است که با shared officeها
و open officeها وجوه تمایز ویژهای دارندOpen office .
به مدل معماری گفته میشود که داخل ساختمان انجام
میشود و به این صورت است که هیچ دیواری وجود ندارد
یا پارتیشنهای کوتاه وجود دارد و بخشهای مختلف در کنار
یکدیگر مشغول به فعالیت هستند .از طرف دیگرshared
officeها یک دفتر کاری هستند که بین تیمهای مختلف با
کاربریهای مختلف تقسیم و به اشتراک گذاشته میشوند و در
خیلی از کشورها چندین دهه سابقه دارند.
مفهوم دیگری که در دنیا توسعه پیدا کرده ،مفهوم coworking
 spaceاست که به اعضای آن فضا و ارتباطاتی که در آن فضای
اشتراکی اتفاق میافتد توجه دارد .این مفهوم در دنیا حدود
 15سال است که مورد توجه قرار گرفته است .در ایران گاهی
مفهوم فضای کار اشتراکی با  shared officeو open office
اشتباه گرفته میشود .مثال پارکهای علم و فناوری سالنی
را مجهز به میز و صندلی میکنند و میگویند ما فضای کار
اشتراکی ساختهایم .در حالی که اینطور نیست ،چرا که هیچ
برنامهریزی برای تیمهایی که وارد این فضا میشوند ،ندارند.
چطور شد که فضای کار اشتراکی «آبی سفید» را
راهاندازی کردید؟
حدود سه سال پیش بود که از شتابدهنده آواتک خارج شدم و
به فکر این بودم که فضایی را ایجاد کنیم که در آن ،افرادی که
مشغول کار هستند ،حال خوبی داشته باشند و با همین حال
خوب ،به کسبوکارشان بپردازند .وقتی کاری را با حال خوب
انجام دهیم ،نهتنها فرایند با انرژی مطلوبی پیش میرود ،بلکه
نتیجه کار هم قطعا مطلوبتر خواهد بود .وظیفه آبی سفید
تنها فراهم کردن میز و صندلی و دیزاین شیک برای اعضا
نیست ،بلکه ایجاد ارتباطهای مفید را وظیفه خود میداند.
دانشبنیان

دانشبنیان
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آبی سفید فضایی را مهیا میکند که آدمها با هم همافزایی
داشته باشند ،به هم کمک کنند ،صداقت حاکم باشد ،برای
خودشان مسئولیت اجتماعی قائل شوند و در کارهای جمعی
مشارکت کنند.
اغلب فضاهای کار اشتراکی که در کشور وجود دارند ،تنها
استارتآپها را پذیرش میکنند ،اما آبی سفید اینطور نیست.
آبی سفید هر فرد و تیمی را در حوزه صنایع خالق اعم از
معمار ،گرافیست یا عکاس ،تیمی که پروژهای را برای خارج
از کشور انجام میدهد یا یک استارتآپ را پذیرش میکند.
با اینکه تمرکز ما تنها روی کسبوکارهای استارتآپی نبوده
است اما استارتآپهای فعال در اصفهان یا در اینجا هستند و
از این فضا استفاده میکنند یا گاهی به ما سر میزنند.
آبی سفید چه خدماتی را به اعضا ارائه میکند؟
افراد میتوانند از خدماتی مثل میز کار ،اینترنت ،اتاق جلسه،
آشپزخانه و تلفن در قبال پرداخت حق عضویت ماهانه استفاده
کنند .این حق عضویت از ماهی  50هزار تومان تا بیش از دو
میلیون تومان است .به نظر من تیمها این مبلغ را صرفا به خاطر
استفاده از این امکانات پرداخت نمیکنند .میتوانم با اطمینان
بگویم که افرادی که از فضای کار اشتراکی استفاده میکنند،
بیشتر به خاطر فضا و حال خوبی که به آنها دست میدهد،
حاضرند هزینه کنند و در این فضا حضور داشته باشند.
استارتآپها و شرکتهایی که در این فضای کار
اشتراکی فعالیت دارند ،به سودآوری قابل توجهی
رسیدهاند؟
در شش ماه اول سال  97که شرایط سخت اقتصادی عجیبی
را شاهد بودیم ،اعضای آبی سفید توانستند حدود  21فرصت
شغلی جدید ایجاد کنند .یعنی دقیقا برعکس اتفاقاتی که در
اقتصاد کشور شاهدش بودیم .تیمهای مستقر در این فضای کار
اشتراکی بیش از  30هزار یورو پروژههای ارزی برای خارج از
کشور انجام داده بودند.
یک مفهومی در سنجش و اندازهگیری وجود دارد که نشان
میدهد به ازای هر شغلی که در یک مجموعه وجود دارد،
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این فضا رشد چشمگیری خواهد داش 
استارتآپ

ن
سلطا�،
گفتوگو ب� پدرام
بنیانگذار استارتآپ زوپ

حوزه سالمت
ظرفیتهای
زیادی دارد

گ
گ
�م به �م ب�ای یک
استارتآپ موفق 1

آزاده خیرآبادی

ویزیــت و مشــاوره آنالیــن از جملــه خدماتــی اســت کــه در
حــوزه ســالمت منجــر بــه ایجــاد ارزش افــزوده شــده اســت.
اســتارتآپ زوپ یکــی از اولیــن اســتارتآپهایی کــه اســت
کــه در ایــن حــوزه بــا تنوعــی از پزشــکان متخصــص و فــوق
تخصــص در شــاخههای مختلــف شــروع بــه خدمترســانی
کــرده اســت .پــدرام ســلطانی بنیانگــذار ایــن اســتارتآپ 29
ســاله و متولــد ناییــن اســت و لیســانس کامپیوتــر دارد .او
میگویــد از حــدود  13ســال پیــش در قالــب یــک شــرکت
بــه طراحــی ســایتهای پزشــکی مشــغول بــوده اســت و بــرای
پزشــکان مختلــف طراحــی ســایت انجــام مــیداده کــه امــکان
مشــاوره متنــی نیــز در آن وجــود داشــت .حــدود یــک میلیون
و دویســت هــزار مشــاوره از طریــق ســایتهایی کــه طراحــی
کردهانــد در ایــن ســالها انجــام شــده اســت .ایــده زوپ نیــز
از همینجــا شــکل میگیــرد و رشــد میکنــد .بــه شــکلی
کــه ســال گذشــته در حالــی کــه هنــوز محصولشــان شــکل
نهایــی بــه خــود نگرفتــه بــود ،در جشــنواره وب و موبایــل مقام
نخســت را کســب میکننــد .البتــه موفقیتهــای آنهــا در حد
ملــی هــم نیســت و در چنــد رویــداد جهانــی هــم توانســتهاند
بــا اســتارتآپ خــود عــرض انــدام کننــد .ســلطانی دربــاره
موفقیتهــای داخلــی و جهانــی میگویــد« :امســال در
الکامــپ اســتارتآپ منتخــب شــدیم .عــالوه بــر ایــن در میــان
اســتارتآپهای خاورمیانــه و شــمال آفریقــا در جشــنوارهای
در ســوان ارمنســتان برگــزار میشــد از میــان  900تیــم
جــزو هفــت تیــم برتــر شــناخته شــدیم .همچنیــن در رویــداد
جیتکــس امســال نیــز جــزو فینالیســتها شــدیم و در حــال
حاضــر نیــز در فینــال ســامیکس ســوئیس هســتیم کــه چنــد
روز دیگــر برگــزار میشــود ».آنچــه در پــی میآیــد ،گــپ و
گفــت کوتاهــی اســت بــا ســلطانی دربــاره ایــن اســتارتآپ و
راهــی کــه تــا امــروز طــی کردهانــد.
فکــر میکنیــد دلیــل موفقیــت زوپ تاکنــون چــه
چیــزی بــوده اســت کــه در جشــنوارههای مختلــف
موفــق بــه کســب مقــام شــده اســت؟
دانشبنیان
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چگونه یک طرح
توجیهیمناسب
تدوینکنیم
حبیب آرین

طرح توجیهی کسبوکار یا همان بیزینسپلن یک
گام مهم برای شروع کسبوکار برای بسیاری از
صاحبان کسبوکارهای کوچک است ،بهویژه کسانی
که میخواهند ایدههای خود را به سرمایهگذاران یا
موسسات اعتباری برای تامین بودجه ارائه دهند.
طرح کسبوکار به دلیل گستردگی اطالعاتی
که باید دربرگیرد ،یکی از بخشهای سنگین
و پرحجم شروع یک کسبوکار است.
در اینجا بخش یک راهنمای جامع و ساده برای طرح
توجیهی کسبوکار ارائه شده که به شما در رابطه با
بخشهای مختلف یک طرح توجیهی کسبوکار کمک
میکند و نشان میدهد که این مراحل به چه ترتیبی
انجام میشوند .هر یک از بخشهایی که در ادامه ذکر
میشوند ،شامل توضیحات و بررسیهایی هستند تا
بتوانید در مورد آن بخش به بررسی بیشتر بپردازید.

دانشبنیان
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اول دفتر

در�ره ض�ورتهای توجه
ب
به موج سوم و امهیت
زیستبومهای عیمل  -فناوری

ما محکوم به پیشرفتیم
پرویز کرمی

وقتی از استارتآپها حرف میزنیم ،از چه چیزی حرف میزنیم؟ آیا
درباره یک فعالیت نیمهجدی نیمهفانتزی و تا حدود زیادی نمایشی
حرف میزنیم یا نه ،درباره یکی از مهمترین راههای میانبری که ما
را به «توسعه پایدار» میرساند حرف میزنیم؟ صریحتر بگویم؛ آیا
استارتآپها همانقدری که آوازهشان از طریق رسانهها و گهگدار از
زبان مسئوالن شنیده میشود مهم و ضروریاند یا نه ،این هم یک
اصطالح پرطمطراق اما سرکاری است که چند صباح دیگر فراموش
میشود و از فرهنگ واژگانی ما دور میافتد؟ برای اینکه به جواب
مستدل و واقعی این سوال برسیم و برای اینکه بتوانم تصویر روشنی از
وضعیت امروز کشورمان در خصوص علم و فناوری ترسیم کنم ،ناچارم
بهاختصار نکاتی چند را مقدمتا به عرض برسانم.
یک؛هیچکس،حتیدشمنانقسمخوردهجمهوریاسالمی،نمیتوانند
منکر توسعه دانشگاهها و علم و فناوری در بعد از انقالب اسالمی بشوند.
وضعیت علمی  -دانشگاهی و فناوری ما با چهل سال پیش قابل مقایسه
نیست و امروز ما از حیث تربیت افراد تحصیلکرده و تولید علم و فعالیت
پژوهشی در دنیا صاحب رتبهایم .گاهی رسانههای معاند دروغهایی را سر
هم میکنند تا واقعیت ایران را وارونه جلوه دهند .آنها درباره ناکارآمدی
دانشگاههای کشور حرف میزنند و توسعه آموزش عالی را فاقد کیفیت
نشان میدهند .برای اینکه بدانید دروغ رسانههای معاند چقدر دور از
واقعیت است ،کافی است به ارزش و مقام فارغالتحصیالن جوان ایرانی
در مجامع بینالمللی نگاه کنید .هنوز هم در ادارههای مهاجرت اروپا و
امریکا و کانادا فارغالتحصیالن دانشگاههای شریف ،تهران ،علم و صنعت،
امیرکبیر ،علوم و تحقیقات ،زنجان ،اصفهان و دهها دانشگاه دیگر در
اولویت قرار دارند .اگر دانشگاهها ناکارآمد بودند ،اروپا و کانادا دربهدر
به دنبال جذب دانشآموختههای دانشگاههای ایران نمیگشت .معنی
واقعی توسعه علمی  -دانشگاهی وقتی دستتان میآید که اعداد واقعی
امروز را با اعداد چهل سال پیش مقایسه کنید .فاصله این مقایسه چنان
زیاد است که به این نتیجه میرسید این دو قابل مقایسه با هم نیستند.
ما وقتی از توسعه دانشگاه حرف میزنیم ،منظورمان فراوانی کالس
و استاد و دفتر و دانشجو نیست .از فراوانی کالس و استاد و دفتر به
فراوانی کاردان و کارشناس و متخصص و خبره و نخبه میرسیم .یادمان
نرود روزگاری را که از شدت فقر متخصص مجبور بودیم پزشک از
هندوستان وارد کنیم و مهندس از کره و کارخانهساز از روس .امروز از
فراوانی متخصصان ایرانی ،بخشی از فارغالتحصیالن دانشگاهی را گاهی
به طوع ،گاهی به رغبت به خارج از کشور صادر میکنیم.
دو؛ بگذارید یکی از لطیفههای قدیمی را تعریف کنم .رهگذری دید که
دانشبنیان
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کارگری زمین را بهسختی میکند .بالفاصله بعد از او کارگر دیگری کنده
اولی را پر میکند .پرسید این چه کار بیهودهای است؟ گفتند ما سه نفر
بودیم؛ یکی میکند ،دیگری لوله میکاشت و سومی پر میکرد .امروز
آنکه لوله میکارد سر کار نیامد ،اما ما به وظیفه خود عمل میکنیم.
نسبت تولید علم و پیشرفت تکنولوژی هم با مراکز دانشگاهی شبیه
به نسبت کارگران است .اگر ما به سراغ تولید علم ،تاسیس پارکهای
فناوری و مراکز نوآوری سرمایهگذاری روی مراکز پژوهشی نمیرفتیم،
آن توسعه دانشگاهی نیز هبا و هدر میشد .امروز مراکز  R&Dو
شتابدهندهها از حالت تشریفات بیرون آمدهاند و با شناسایی نیازها و
ضرورتهای واقعی کشور توسعه صنعت را در مسیر درست قرار دادهاند.
نه من و نه هیچیک از مسئوالن و نه حتی هیچیک از ناظران منصف
ادعا نمیکنیم که در توسعه تکنولوژی و تولید علم بر تمام مشکالت
فائق آمدهایم و به قلههایی که از قدیم آرزوی فتحشان را در سر و در
دل میپختیم رسیدهایم ،نه .هنوز کار بسیار و راه نرفته و بار زمینمانده
بسیار داریم .معالوصف به مدد خدای متعال توفیق قرین راهمان بوده
و اساتید و جوانان بااستعداد کشور در عرصههای مختلف دستاوردهایی
داشتهاند که مایه مباهات است .آمارهای بینالمللی گواه روشنی است تا
بر موقعیت علمی  -فناوری کشور واقف شویم .عالوه بر این در تکنولوژی
هم دوست و دشمن معترفند که «ما به هرچه بخواهیم میرسیم» .یک
دلیل عصبانیت امریکا از ایران همین است که به دلشان گران مینشیند
وقتی میبینند ایرانیها در هستهای به تواناییهای فوقالعاده رسیدهاند.
تواناییهای علمی ما منحصر به هستهای و نانو و بایو و هوافضا نیست
بلکه ما در هر امری که ضرورت و نیاز آن را با گوشت و پوستمان
درک کردهایم ،وارد شدهایم ،راه صد ساله را یکشبه پیمودهایم و به
پیشرفتهای حیرتانگیز رسیدهایم .محض نمونه یادآوری میکنم
پیشرفتهای علمی ایران را در امور نظامی و دفاعی.
سه؛ سومین واقعیتی که باید در ترسیم وضعیت علم و فناوری کشور
مد نظر قرار دهیم ،نوآوری و خالقیت است .متاسفانه این نوآوری و
خالقیت  -بنا به دالیلی  -به بعضی حوزهها راه نیافته .شاید دلیلش
موانع بوروکراتیک و بعضی باورهای غلط و فرهنگی بوده که مثال
در حوزه خودرو شاهد نوآوری و خالقیتی در خور توجه نبودهایم.
واقعبینانه بخواهیم بحث کنیم ،در بعضی صنایع پیشرفت که نکردهایم
هیچ ،پسرفت هم کردهایم .اما در بعضی حوزههای دیگر نهتنها جبران
مافات کردهایم ،بلکه دشمنان خود را متحیر کردهایم .بدون نوآوری و
خالقیت و بدون اعتماد به جوانان متعهد کشور امکان نداشت در زمینه
رادار یا پهپاد یا صنایع موشکی و دفاعی ما به چنین پیشرفت عظیمی
دست پیدا کنیم .بیشک هر ایرانی از شنیدن اینکه مرزبانان غیور،
هواپیمای فوقپیشرفته جاسوس متجاوز امریکایی را با موشک ایرانی،
تاکید میکنم« ،موشک زمین به هوای ایرانی» سرنگون کردهاند ،شاد
میشود و احساس سربلندی میکند .پیشرفت و نوآوری و خالقیت
اگرچه این روزها خود را در صنایع نظامی و دفاعی نشان میدهد ،اما
منحصر به این حوزه نیست و اگر بتوانیم از ارتفاعی دیگر به شمایل
کلی علم و تکنولوژی کشور نگاه کنیم ،آن وقت درمییابیم که یک
نهضت علمی شروع شده و جوانان کشور با یک شور و نشاط ویژه در
پی انجام کارهایی هستند کارستان .چند سال پیش یکی از روشنفکران
دردمند و آشنا به مسائل کشور گفته بود« :ما محکوم به پیشرفت و
ترقی هستیم ».حرف او بسیار قابل تامل بود .راست میگفت؛ کشوری
که دارای سرمایههایی به این گرانبهایی باشد چارهای جز پیشرفت ندارد.
دانشبنیان
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منظور او از سرمایه چیزی نبود جز همین نیروی انسانی خالق و
دانشآموختگان متعهد و انقالبی و پرانگیزه .شما اگر فنری را برای مدتی
تحت فشار قرار دهید ،این فنر چارهای ندارد که نیروهای مزاحم را پس
بزند و به جای اصلی خود برگردد .جوانان دانشمند و خالق ما همان
فنری را میمانند که موانع را از سر راه برداشتهاند ،چاره دیگری جز
پیشروی ندارند .باز هم خواهش میکنم برای درک وضعیت فعلی قدری
از اینجا که ایستادهاید ،عقبتر بروید و تصویر کلی ایران امروز را ببینید
لونقل،
و با سالهای قبل مقایسه کنید .در زمینه مخابرات ،در حم 
در هوافضا ،در معماری و شهرسازی ،در انرژی ،در مدیریت منابع ،در
کشاورزی مدرن ،در پزشکی و سالمت ،در علم محض و حتی در علوم
انسانی و هنر ما در وضعیتی به مراتب بهتر و باالتر از قبل قرار گرفتهایم.
اگر بخواهیم این «رسیدن از روزی که محتاج پزشک پاکستانی بودیم
به امروز که مردمان منطقه برای درمان به ایران میآیند و از مراکز
درمانی ایرانی نوبت میگیرند» را اسمی بگذاریم ،جز پیشرفت چه
لونقل شهری در ایران ،بهخصوص
میتوانیم نام نهیم؟ یک زمانی حم 
در تهران و شهرهای بزرگ مترادف معضل و گرفتاری بود .امروز با
لونقل شهری به یک بیزینس
استفاده بهینه از گوشیهای موبایل ،حم 
پرسود و منفعت برای طرفین بدل شده .آیا میدانید با بهرهگیری از
ظرفیت موبایل ،چند شغل واقعی به وجود آمده و چه میزان پول
حالل و پربرکت در گردش آمده؟ من فرصت ذکر نمونهها را ندارم اما
ل وارد موضوعات مختلف شوید
توصیه میکنم خودتان به صورت دیتی 
و ببینید بیآنکه دولت هزینه کرده باشد و شخصا حضور یافته باشد،
چه معضالتی حل و فصل شده و چه پیشرفتهایی حاصل آمده .آیا
بدون استارتآپها میتوانستیم در تولید و خدمات از آن حالت سخت
و شکننده گذشته بیرون بیاییم و به وضعیت قابل قبول و امیدوارکننده
و پرنشاط امروزی برسیم؟ استارتآپها هم برکات فرهنگی ،اجتماعی
به ضمیمه دارند ،هم تصدیگری دولت را کم میکنند و هم از طریق
حضور مشارکتجویانه دختران و پسران جوان در عرصههای اجتماعی
بنیانهای مردمساالری دینی را تقویت میکنند .اگر بخواهیم جوانان
را به میدان بیاوریم و مسئولیتهای کالن را روی دوش آنها بگذاریم،
چارهاش همین است که بستر مناسب را برای استارتآپها فراهم کنیم
و از دور مورد حمایتشان قرار دهیم.
چیزی که امروز جلوی چشممان در حال تحقق است ،اکوسیستم
علم و فناوری و نوآوری چه در داخل ایران و چه در منطقه و چه
در عرصه بینالمللی است .ما با تاسیس زیستبومهای فناوری در
داخل میتوانیم وارد حوزههای جهانی شویم و با دیگر کشورها
که عموما با ایشان منافع مشترک داریم ،زیستبوم منطقهای و
جهانی تاسیس کنیم که البته تاسیس شده است و به نظر میرسد
سریعتر از چیزی که پیشبینی شده توسعه یابد .مثال درخصوص
بندر چابهار ،ما و هندیها و چینیها میتوانیم به کمک همین
استارتآپها ،راه ابریشم جدیدی راه بیندازیم و غرب و شرق را به
هم بدوزیم .این پیوندها البته که میتواند منافع اقتصادی و علمی
به همراه داشته باشد اما شک نکنید که از منفعتهای سیاسی و
فرهنگی نیز خالی نیست .کارشناسان رشد و توسعه قریبالوقوع
زیستبومهای اقتصادی  -علمی  -فناوری را تعبیر به موج سوم
کردهاند و بر این عقیدهاند که به کمک این موج میتوانیم وارد
مرحله جدید ،وارد دنیای جدید و وارد فصل تازهای از اقتدار و
سربلندی میهن عزیزمان شویم.
دانشبنیان
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هدایت و حمایت
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گفتوگو ب� ت
دک� حسن فرخزاد ،نخ�به
عیمل که به یا�ان ب�زگشته است

مهاجرت معکوس
و مسئله گسست
صنعت و دانشگاه
مریم طالبی

توگو نشستیم ،متولد
نخبه علمی که با او به گف 
سال  64در شهر دزفول ،فارغالتحصیل مهندسی
پلیمر از دانشگاه امیرکبیر و فوقلیسانس همان
رشته در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
است .حسن فرخزاد دکتری مهندسی شیمی را
از دانشگاه کاتولیک لوون بلژیک دریافت میکند
و مدرک فوق دکتری را از پژوهشگاه صنعت
نفت در رشته مهندسی شیمی میگیرد.
فرخزاد درباره سوابق علمی و مشکالتی که در مسیر
تحصیل و تدریس داشته است ،میگوید« :من بورس
خارج وزارت علوم بودم که سال  90به کشور بلژیک
اعزام شدم .سال  94به ایران برگشتم .یعنی من سه
سال و نیمه درسم را تمام کردم و با گرید بسیار عالی
و مقاالت خیلی خوب فارغالتحصیل شدم .درواقع
من بورس دانشگاه علم و صنعت بودم ،اما برخالف
تعهدشان من را بعد از بازگشت به ایران به عنوان
هیئت علمی استخدام نکردند .با وجود اینکه همه
گریدهایی را که مدنظر بود کسب کرده بودم و آن
زمان دانشگاه لوون بلژیک هم رتبه  35جهان را در
اختیار داشت اما در نهایت نتوانستم به عضویت هیئت
علمی دانشگاه علم و صنعت دربیایم .در حال حاضر
هم داور پنج ژورنال بینالمللی هستم و همچنان با
دانشگاه لوون بلژیک در حال داد و ستد علمی».
این نخبه علمی پس از بازگشت به ایران ،چندین
شرکت دانشبنیان را نیز راهاندازی میکند و
در مسیر تولید علم و تکنولوژی در ایران گام
برمیدارد .با این فعال علمی و صنعتی درباره
فعالیت این شرکتهای دانشبنیان و همچنین
فرصتها و موانع پیش روی نخبگان علمی کشور
توگویی داشتهایم که در پی میآید.
گف 
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چطور شد که در مسیر تاسیس شرکتهای
دانشبنیان قرار گرفتید؟ این شرکتها چه
فعالیتهایی انجام میدهند؟
پس از بازگشت به ایران ،ابتدا درگیر بحث پست داک شدم.
سپس با حمایت بنیاد نخبگان در بحث حمایت از متخصصان
غیرمقیم که دکتر ستاری ،معاون علمی و فناوری ریاست
جمهوری ایده و اجرای آن را کلید زده بودند ،جذب برنامه
شدند و به ایران آمدم .دوره پستدکترا را در پژوهشگاه
صنعت نفت گذراندم و با همکاری دکتر پورخلیل روی یک
تکنولوژی برتر در حوزه غشایی برای جذب دیاکسید کربن
از گاز خروجی کارخانهها کار کردیم .ما این تکنولوژی را به
صورت بینالمللی ثبت اختراع کرده بودیم و پایلوتش را در
پژوهشگاه صنعت نفت ساختیم .در حال حاضر نیز با چند
شرکت آلمانی در حال توسعه این فناوری هستیم .درواقع
من عضو هیئت مدیره شرکتی هستم که در آلمان در حال
فعالیت روی همین پروژه است.
همزمان با این جریان ،توانستیم گرنت تاسیس شرکتهای
دانشبنیان را از بنیاد ملی نخبگان بگیریم .ما توانستیم دو
شرکت دانشبنیان تاسیس کنیم ،یکی در حوزه آیتی
در دانشگاه شریف و دومی در حوزه پلیمر و آب .شرکت
دانشبنیان حوزه آیتی در حال حاضر محصوالتی را
در بازار عرضه کرده است .برای دانشگاه امیرکبیر یک
محصول آنالین رزرواسیون اماکن ورزشی را ساختهایم که
در حال حاضر دانشجویان و اساتید این دانشگاه از آن
استفاده میکنند .یک سیستم پارکینگ هوشمند داریم
که در چند مکان در حال پیادهسازی است .یکسری
محصوالتی را هم طی یک ماه آینده در حوزه سالمت وارد
بازار خواهیم کرد .در این شرکت بنده رئیس هیئت مدیره
هستم .در حوزه پلیمر و آب هم شرکت دانشبنیان دیگری
داریم که هنوز به بهرهبرداری نرسیده و مراحل تکمیل کار
در حال انجام است .در این شرکت ،من سهامدار اصلی و
عضو هیئت مدیره هستم .همه این فعالیتها با همکاری
دکتر پورخلیل در حال انجام است.
چرا پس از بازگشت به ایران موفق نشدید که عضو
هیئت علمی دانشگاه شوید؟ چه موانعی پیش پای
شما بود؟
من برای رفتن به بلژیک بورسیه دانشگاه علم و صنعت
بودم .هم بودجه بورسیهام توسط این دانشگاه پرداخت
شده بود و هم اینکه همه فعالیتهای علمیام زیر نظر
استاد ناظر در دانشکده مهندسی شیمی که بعد از مدتی
ریاست دانشکده را برعهده گرفتند ،انجام میشد .متاسفانه
نه دانشگاه و نه استاد ناظر هیچ همکاری برای جذب من
در هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت نداشتند .این
در حالی است که پیش از ورودم به ایران ،روابط گرم
و صمیمانهای بین ما حاکم بود ،اما سال  94که فارغ
التحصیل شدم و به ایران برگشتم ،اوضاع طور دیگری بود.
امکان ماندن در بلژیک را داشتید؟
بله .از لحاظ علمی میتوانستم بمانم ،اما هم از لحاظ
دانشبنیان

شرعی و هم از این جهت که وزارت علوم یک خانه به
عنوان وثیقه از من در دست داشتند ،نمیتوانستم در آن
کشور بمانم .در عین حال شرایط کاری بسیار مطلوبی
داشتم ،به گونهای که حقوق یک ماه آنجا برابر با حقوق
یک سال هیئت علمی ایران بود .جالب اینجاست که در
دوره گذراندن دکتری ،همکاری خوبی با دانشگاه علم و
صنعت داشتم و با دانشجویانی که میآمدند ،مقاالت و
همکاریهای خیلی خوبی داشتیم.
من جواب سوالم را نگرفتم .چرا با وجود آنکه
خود دانشگاه علم و صنعت ،شما را بورسیه کرده
و روی شما سرمایهگذاری کرده بود ،وقتی زمان
بهرهبرداری از این سرمایهگذاری رسید و شما به
ایران برگشتید ،از توان علمی شما بهره نبردند؟ این
موضوع کمی نامتعارف است.
در آن مقطع ،این برخورد تنها با من نشد .شاید با حدود
 400نفر دیگر که از دانشگاههای خارج از کشور برگشتند،
چنین برخوردی داشتند .فکر میکنم متاسفانه این
برخوردها بیشتر ناشی از اختالف نظرهای سیاسی بود
نه نگاه علمی ،زیرا منطقی نیست کسی که تحت نظارت
خودتان از یکی از بهترین دانشگاههای دنیا فارغالتحصیل
میشود و بعد از برگشت به کشور هم بنیاد نخبگان او را
به عنوان کسی که صالحیت علمی دارد ،تایید میکند تا
از او حمایت شود ،به طور شایسته برخورد نشود.
االن هنوز با فضای آکادمیک ایران در ارتباط
هستید؟
در حال حاضر با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر همکاری
دارم و انواع آموزشهای علمی را به آنها ارائه میکنم؛
از مقالهنویسی گرفته تا فعالیتهای مختلف صنعتی .اما با
این وجود به دلیل مسائل سیاسی و غیرعلمی از جایگاه
واقعیام دور شدهام .حتی برخی از همدورهایهای من نیز
با وجود آنکه چندین نمونه ثبت اختراع در دانشگاههای
مطرح دنیا داشتهاند ،در ایران نتوانستهاند به عنوان عضو
هیئت علمی دانشگاهها مشغول به کار شوند.
با وجود همه این موانع و مشکالت ،موفق شدم در پژوهشگاه
صنعت نفت ،پایلوت خیلی خوبی از یک تکنولوژی برتر در
حوزه غشایی برای جذب دیاکسید کربن از گاز خروجی
کارخانهها بسازم و بازخوردهای خوبی از دنیا بگیرم .از
طرف دیگر شرکت دانشبنیان تاسیس کردم و توانستم
عده زیادی را به اشتغال برسانم.
با شرایطی که وجود دارد ،شما میتوانید دوباره به
بلژیک برگردید؟
وزارت علوم بعد از گذشت سه سال ،همچنان تکلیفم را
روشن نکرده است؛ نه سند منزلم را آزاد میکنند و نه
من را به عنوان عضو هیئت علمی در محافل آکادمیک
استخدام میکنند .کسانی هستند که با داشتن مدرکی
مشابه مدرک من ،در امریکا ماهانه  15هزار دالر درآمد
دارند .یا دوستان دیگری که در آلمان یا بلژیک ماندهاند و
حقوق ماهانه پنج هزار یورو دریافت میکنند .با این وجود،

شماره سیودوم خردادماه 1398

12

من همچنان امیدوارم و فعالیتم را ادامه میدهم و به هر
طریقی اطالعات و دانشم را در اختیار دانشجویان داخلی
قرار میدهم.
بنیاد ملی نخبگان این امکان را به وجود آورده که
متخصصان غیرمقیم را در هر دانشگاهی که تمایل
داشته باشند ،جذب کند .آیا شما از این امکان
استفاده کردید؟
درست است ،اما به خاطر بورس بودن ،چالشها و
قوانینی وجود دارد که باعث میشود نتوانم از این شرایط
و تسهیالتی که بنیاد ملی نخبگان در نظر گرفته است،
استفاده کنم .البته این را هم بد نیست بگویم که در حال
حاضر کار شرکتی و صنعتی بیش از فعالیت آکادمیک
برای من جذاب است ،هرچند اگر کار هیئت علمی هم
برایم فراهم شود ،استقبال میکنم.
با توجه به اینکه در فضای علمی و آکادمیک
کشورهای توسعهیافته هم حضور داشتهاید،
وضعیت علمی دانشگاههای ایران را با دانشگاههای
خارج از کشور چطور ارزیابی میکنید؟
در نظر بگیرید که رشتههای مهندسی در تولید و
ساخت یک محصول گام برمیدارند .محصولی که یا
نیازی از صنعت را رفع میکند یا صنعت جدیدی را
ابداع خواهد کرد .یک نگاه جامعتری را میتوانیم داشته
باشیم .دانشگاههای کشورهای توسعهیافته در این حوزه
بسیار موفق عمل میکنند .به طور مثال ،کشور بلژیک
با جمعیت حدود  10میلیون نفر و بدون هیچ منابع
طبیعی ،تولید ناخالص داخلی باالتری از ایران دارد .بخش
عمدهای از این درآمد باال نشئتگرفته از صنایع کوچک و
تجاریسازی تکنولوژیهایی است که در دانشگاهها توسعه
پیدا میکنند .بلژیک پنج دانشگاه اصلی دارد که همگی
رتبه زیر  200جهان را دارند .یکی از دالیل این رنکینگ
خوب این است که سیستمی را طراحی کردهاند که هم بر
مبنای نوآوری است و هم این نوآوریها را به ثروت تبدیل
میکنند .سال گذشته در سخنرانیهای متعدد با همراهی
دکتر پورخلیل ،مدلهای توسعه فناوری در بلژیک و آلمان
را شرح دادیم .اینکه آنها چه مکانیزمهایی را به کار
گرفتهاند تا بتوانند دانشی را که در دانشگاه تولید میشود
به صنعت برسانند .این موضوع هم اصال چیز پیچیدهای
نیست .در واقع یک مکانیزم مدیریتی است که همه
پیشنیازهایش را در کشور خودمان داریم .پیشنیازهایی
مثل بانک ،دانشگاه ،شهرداری ،وزارت علوم و ...نیاز است
که ما آنها را داریم ،ولی آن مکانیزم مدیریت درستی که
بتواند این زنجیره را تنظیم کند ،در اختیار نداریم.
عدهای در بحث گسست بین صنعت و دانشگاه
تقصیر را بر گردن صنعت میاندازند و عدهای دیگر
دانشگاه را مقصر اصلی میدانند .نظر شما چیست؟
کامال به این اعتقاد دارم که مقصر اصلی در گسست بین
دانشگاه و صنعت ،دانشگاهها هستند .معیارهای انتخاب
اساتید بر مبنای توانمندی صنعتی نیست .وقتی صنعت در
دانشبنیان

حوزه خاصی به مشکل برمیخورد ،به سراغ فردی میرود
که گاهی آن فرد از طریق رانت بر مسند هیئت علمی یک
دانشگاه تکیه زده است .اینجاست که به دلیل نبود تجربه
علمی الزم در آن فرد و همچنین نبود زیرساختهای
علمی که بتواند دانش تولید شده در دانشگاه را به سمت
صنعت سوق دهد ،دانشگاه نمیتواند پاسخگوی نیازهای
صنعت باشد .در نتیجه بعد از مدتی اعتماد صنعت به
دانشگاه کمرنگ میشود .خودم شاهد این بودهام که چند
سال پیش یک شرکت برای حل چالش صنعتی خود مبلغ
 400میلیون تومان را به یک استاد دانشگاه پرداخت کرد،
اما آن استاد نتوانست مشکل صنعتی پیشآمده را حل
کند .این ضعفها در کشور ما کم نیستند.
شما وقتی به مکانیزمهای ارتقا در وزارت علوم نگاهی
بیندازید ،میبینید که مکانیزم ارتقا تنها بر مبنای ارائه
مقاله است ،نه بر مبنای ثبت اختراع یا پروژه صنعتی یا اخذ
گرنت از صنعت .در نتیجه در این سیستم ،استادی جایگاه
باالتری پیدا میکند که کمتر به درد صنعت یا جامعه
میخورد و فقط میتواند مقاله تهیه کند .در نتیجه مقصر
اصلی در گسست صنعت و دانشگاه را دانشگاه میدانم.
تعداد زیادی از صنایع را شاهدیم که فعالیتهای خیلی
ارزشمندی را انجام میدهند .این ظرفیت صنعتی در کشور
وجود دارد اما حیف که بهدرستی از آن استفاده نمیشود.
البته وضعیت پژوهشگاهها در این زمینه به نظر بهتر است،
چرا که بخشی از بودجههایی که به آنها تعلق میگیرد
از صنعت تامین میشود .یکی از انتقاداتی که به مراکز
رشد در ایران وارد است این است که مدیران این مراکز
از دانشگاه یا پژوهشگاه حقوق دریافت میکنند و در سود
یا زیان کار مراکز رشد شریک نیستند .در حالی که مثال
مرکز رشد دانشگاه لوون بلژیک یک شخصیت حقوقی
مستقل دارد و اگر سود میکردند درصدی از فروش
تکنولوژی را دریافت میکرد .در نتیجه برای آنها خیلی
مهم است حتما محصولشان وارد بازار شود.
در این شرایط به نظرتان کشور باید چه شرایطی را
برای مهاجرت معکوس فراهم کند تا نخبگان ایرانی
به کشور بازگردند؟
بخشی از کسانی که از ایران خارج میشوند به خاطر
مسائل مالی است .نمیتوان منکر این شد که خارج از
کشور شرایط مطلوبی برای زندگی صاحبان علم فراهم
میکند .همین مسئله بسیار وسوسهکننده است .عدهای
هم به خاطر مسائل فرهنگی از کشور مهاجرت میکنند.
در این شرایط به نظرم کشور پیش از هر چیز باید به فکر
رفع فساد و حذف سیاسیبازیها باشد.
همین برگزاری دوره پسادکتری برای نخبگان که دکتر ستاری،
معاون علمی ریاست جمهوری به عنوان یک فرد صالح انجام
داد ،خیلی امیدوارکننده است .او نگاه سیاسی را کنار گذاشت
و امکاناتی را در اختیار کسانی قرار داد که میتوانستند دردی
از کشور دوا کنند .تداوم چنین حرکتهایی میتواند قطعا در
مهاجرت معکوس نخبگان ایرانی اثرگذار باشد.
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هوافضا�
مد�عامل ش�کت دانشبنیان
گفتوگو ب� ی
ی
ن
در� ،جمری دو طرح الکن میل

انرژی شرکتهای خصوصی
صرف مسائل حاشیهای میشود
مریم طالبنژاد

عالوه بر مدیرعاملی «شرکت دانشبنیان هوافضایی درنا» ،او مجری دو طرح کالن ملی «توسعه
و ارتقای فناورانه هواپيماي فوق سبك و اسپرت پرنده آزاد» و «طراحي و ساخت پرنده دريايي
شش نفره دوزيست» با کارفرمایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
یعقوب انتصاری پس از دریافت مدرک لیسانس مدیریت بازرگانی در ایران ،فوقلیسانس ،MBA
لیسانس مهندسی هوافضا و مدرک خلبانیاش را از امریکا دریافت میکند .سپس در این کشور
یک شرکت کوچک دایر میکند که در زمینه طراحی هواپیماهای کوچک فعالیت داشته است.
پس از مدتی به واسطه پروژهای که برای یک شرکت ایرانی  -انگلیسی انجام داده ،بورسیه یکی از
دانشگاههای معتبر انگلستان میشود و ضمن گذراندن تحصیالت دوره فوق لیسانس مهندسی هوافضا
در این کشور مشغول به فعالیت میشود .انتصاری درباره آن زمان میگوید« :در کشور انگلستان،
عالوه بر اینکه خانه و ماشین در اختیار من قرار داده بودند ،حقوق ماهیانه مطلوبی داشتم».
یعقوب انتصاری  66ساله ،حدود هشت سال است که به گفته خودش به واسطه طراحی و
ساخت هواپیماهایی با کارکردهای متفاوت در شرکت دانشبنیان هوافضایی درنا ،فرصت
تدریس در دانشگاه را پیدا نمیکند .پیش از این ،او در دانشگاههای صنعتی شریف،
امیرکبیر ،دانشگاه هوایی شهید ستاری و دانشگاه امام حسین تدریس کرده است.
انتصاری که جزو موسسان انجمن هوافضای ایران و دفتر طراحی و ساخت وسایل پرنده
در سازمان هواپیمایی کشوری و اتحادیه صنایع هوایی فضایی ایران است ،در زمینه
توگوی
کمک به توسعه هوانوردی عمومی در ستاد هوایی هوانوردی هم همکاری دارد .گف 
دانشبنیان با مدیرعامل شرکت دانشبنیان هوافضایی درنا را از نظر میگذرانید.
درباره فعالیت شرکت دانشبنیان «هوافضایی درنا»
توضیح بدهید .این شرکت دقیقا چه نیازی از صنایع
ایران را جوابگوست؟
این شرکت تنها شرکت خصوصی ایرانی است که توان
طراحی ،ساخت ،تولید و تحقیق و توسعه هواپیماهای دو
تا شش نفره را دارد .البته کار قطعهسازی برای هواپیماهای
مختلف و هلیکوپترها را هم انجام میدهیم .شما وقتی به
یک دانش به صورت ریشهای و عمیق تسلط پیدا میکنید،
میتوانید انواع مختلف را هم ابداع کنید .تخصص ما در مواد
مرکب یا کامپوزیت متریال است که میتوانیم هر شکل
هواپیما یا هر قطعه خاصی را که نیاز باشد با کامپوزیت
تحلیل کنیم و بسازیم.
دو پروژه طرح کالن ملی با حمایت معاونت علمی و فناوری
«طراحي و ساخت پرنده دريايي شش نفره دوزيست» و
«توسعه و ارتقاي فناورانه هواپيماي فوق سبك و اسپرت
دانشبنیان

پرنده آزاد» نیز در شرکت دانشبنیان هوافضایی درنا انجام
شده است.
این دو طرح کالن ملی به ثمر رسیده یا همچنان در
حال انجام است؟
نمونه فناورانه هواپیمای فوق سبک حدود یک سال است
که به اتمام رسیده و کار تست و گواهینامهاش از سازمان
هواپیمای کشوری انجام شده است و بهزودی گزارش آن را
به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه خواهیم
کرد .این نمونه را به عنوان نمونه فناورانه ساختهایم .با
کشور هلند نیز در ارتباط هستیم و در صورت ادامه حمایت
معاونت علمی ،میتوانیم این نمونه فناورانه را به آن کشور
در قراردادی منتقل کنیم.
این هواپیمای دو نفره اسپرت و تمام کامپوزیت است و
گواهینامهاش را طبق استانداردی که این نوع هواپیما دارد
از سازمان هواپیمای کشوری گرفته است .این نوع هواپیما
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بیان این نکته از اهمیت ویژهای برخوردار است که طراحی
و ساخت  85درصد قطعات در داخل ایران صورت میگیرد.
البته  15درصد باقیمانده هم نه به دلیل ناتوانی در تولید
بلکه به خاطر عدم توجیه اقتصادی در داخل تولید نمیشود.
این طرح به این درجه رسیده است که به لحاظ برد ،تعداد
سرنشین ،چندمنظوره بودن و تبدیلپذیری به نمونههای
مختلف کامال میتواند تغییر کند .در حقیقت این هواپیمای
دوزیست ،رقیبی برای هلیکوپترهای امداد محسوب میشود،
چرا که در هر جا میتواند بنشیند ،چه خشکی و چه آب.
تنها کافی است عمقش بیش از یک متر باشد.
وضعیت حمایتهای دولتی از شرکتهای خصوصی
دانشبنیان در ایران را چطور ارزیابی میکنید؟
مهمترین مسئله بحث نهادینه شدن دانش و تکنولوژی است
که خوشبختانه رفتهرفته در صنایع ما رسوب کرده است که
بخش مهمی از این اتفاق به عملکرد معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری برمیگردد.
اما مشکل عمده اینجاست که سیستم کشور ما بیشتر به
بازاریابی و کمک به شرکتهای دولتی و تولیداتی میپردازد
که دولت در آن نقش دارد .این در حالی است که بخش
خصوصی که تمام زندگی و عشقش در کار و شرکتش
خالصه شده و برای بقای آن از جان و دل مایه میگذارد،
کمتر مورد توجه قرار میگیرد .به خاطر همین نگاه غالب
در کشور است که معاونت علمی ریاست جمهوری جایگاه
ویژهای پیدا میکند .اگر حمایت این نهاد نبود ،طرح
هواپیمای شش نفره دوزیست به ثمر نمینشست و برای
رفع نیاز کشور و دستیابی به دانش فنی این هواپیما ،حداقل
مبلغ  100میلیون دالر هزینه میشد .معموال وقتی دانش
را به کشوری میدهند ،سرنخ را نزد خود نگه میدارند تا
آن کشور همواره نیازمند بماند .این در حالی است که ما با
مبلغ حدود یک دویستم آن مبلغ به آن هدف رسیدهایم.
اگرچه تحریمهایی که اتفاق میافتد ،شرایط سختی را برای
مردم ایجاد میکند اما در کنار آن همواره میگوییم تا رنجی
نباشد ،گنجی حاصل نمیشود .با تمام این تفاسیر ،واقعیت
این است که بسیاری از مسئوالن چندان توجهی به تولید
داخلی نمیکنند ،در حالی که اگر این طرح ما دولتی بود،
رفتارهای دیگری را شاهد بودیم .با این تفاوت که تاریخ
شروع داشت ولی تاریخ پایان آن معلوم نبود.
برای بخش خصوصی ،زمان ،کاال ،رقابت و کیفیت،
پارامترهای مهمی هستند ،اما این پارامترها در بخش دولتی
کمتر به چشم میخورند .ما توانمندی صادرات این پروژه را
داریم ،همچنان که برای پرنده دونفره در حال مذاکره انتقال
دانش فنی هستیم و این میتواند دستاورد چند میلیون
دالری را برای کشور به ارمغان آورد.
علت اینکه بعد از چندین سال تهدید ،هنوز کشوری
تصمیم حمله به ایران را ندارد ،همین دانش فنی و عقبه
خوب در دانش موشکی و هوافضایی در کشور است .حال
اگر این صنایع هواپیمایی در بخش خصوصی هم ورود پیدا
کند و در جهت حرکتهای غیرنظامی فعالیت داشته باشد،

برای آموزش خلبانی ،تفریحی ،گشت و شناسایی ،کنترل
مرزها ،ترافیک ،استفاده شخصی و امدادرسانی استفاده
میشود .از آنجا که ما طراحی هواپیما را هم خودمان
انجام میدهیم ،در نتیجه میتوانیم بسته به نیاز کاربر ،آن را
طراحی و اعمال کنیم.
نمونه اولیه این طرح در سال  90از سازمان هواپیمای
کشوری گواهینامه گرفت .نوع فناورانه این طرح با همکاری
و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به ثمر
نشست .این نوع فناورانه دارای سیستم پرواز خودکار است
و عالوه بر تجهیزات پیشرفته الکترونیکی که در این نوع
استفاده شده ،تغییراتی هم در سازه اعمال شده که هم
سبکتر و هم زیباتر باشد .تا پیش از این ،نمونه این هواپیما
از خارج از ایران وارد میشد.
تا به امروز چند مدل از نمونه فناورانه اسپورت دو
نفره ساخته شده و به فروش رسیده است؟
تا پیش از این ،نمونه سبک برای آموزش خلبانی PPLو
 CPLاز خارج از ایران وارد میشد .ما اولین کشوری در
منطقه بودیم که در سال  1376اولین نمونه هواپیمای
آموزش خلبانی حرفهای دو نفره را ساختیم و از سال 1382
به بعد حدود  28فروند فروخته شده است.
همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را
در فرایند پیشبرد این طرح چگونه ارزیابی میکنید؟
کامال هویداست که دکتر ستاری به عنوان معاون علمی و
فناوری ریاست جمهوری ،پیرو خط مشی پدرش ،تیمسار
ستاری فرمانده سابق نیروی هوایی ،فردی خوشفکر و اهل
ریسک است .در واقع به دلیل همین دیدگاه است که دکتر
ستاری توانسته تحولی را در حوزههای مختلف معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد کند .این معاونت
جایگاه ویژهای در تولید علم و تکنولوژی و رشد شرکتهای
دانشبنیان دارد .جسارت دکتر ستاری در ایدهپردازی
طرحهای کالن ملی جای تقدیر و تشکر دارد و امیدواریم
که این طرحها به دستاوردهای مطلوبی برسند.
در مورد ساخت پرنده دریایی یا همان هواپیمای
دوزیست توضیح میدهید؟ گویا ما از معدود
کشورهایی هستیم که به این فناوری دست یافته
است.
همینطور است .هواپیمای دوزیست یعنی هم میتواند در
خشکی نشست و برخاست کند و هم در دریا و از خشکی
وارد دریا بشود .به این صورت که وارد آب که میشود،
چرخها جمع میشوند و مثل قایق به مسیرش ادامه میدهد
و بعد پرواز میکند و البته بالعکس .طوری طراحی شده که
آب هم به داخلش نفوذ نمیکند.
در دنیا تنها سه کشور هستند که این تکنولوژی را دارند.
اول امریکا ،دوم روسیه و سوم آلمان .اخیرا هم چین ورود
پیدا کرده است ،ولی به عقیده من ما از چین جلوتر هستیم.
نمونه تحقیقاتی این طرح نیز قبال به نتیجه رسیده است.
همه مراحل تولید این هواپیماها در داخل کشور
انجام میشود؟
دانشبنیان
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مدیریت صنایع در کشورهای توسعهیافته چگونه
است که خیلی از شرکتهای خارجی در این سیستم
موفق میشوند؟
ببینید در بسیاری از کشورهای توسعهیافته وقتی
رئیسجمهور یا وزرا تغییر میکنند ،اغلب معاونان تغییری
نمیکنند ،چون برنامهریزیهای گستردهای صورت گرفته
است و میدانند با هر تغییری ممکن است طرحهای
مختلف صنعتی تحت تاثیر قرار گیرند .از طرف دیگر روی
شرکتهای خصوصی نیز سرمایهگذاری کردهاند .چون
میدانند شرکت خصوصی هیچوقت از خودش اختالس
نمیکند ،سود را به حداکثر و هزینه را به حداقل میرساند
و معامالت را به دقیقترین و سالمترین شکل ممکن انجام
میدهد ،اما چنین شرایطی در سیستم مدیریتی دولتی در
ایران ،بعضا حکمفرما نیست.
به تصور شما وضعیت امروز ایران و تحریمهایی که
ممکن است شدیدتر شود ،بر نحوه ساخت و تولید
یا صادرات محصوالت دانشبنیان ایران تاثیری
میگذارد؟
ایرانیها استعداد خوبی در زمینه دور زدن تحریمها و مشکالت
دارند .همچنین از صد سال گذشته تا امروز ،نخبههای زیادی
داشتهایم که البته تعدادی از آنها از ایران رفتهاند .همچنین
واقعیت این است که ما بعضا بهترین مهندسان یا خلبانهای
دنیا را در اختیار داریم .شرکت درنا نیز روی همین جوانان
نخبه سرمایهگذاری کرده است .ممکن است در شرایط فعلی
به دلیل تحریم کمی هزینهها و زمان انجام طرحها برای ما
شرکتهای دانشبنیان بیشتر شود ،اما در این شرایط هم
میتوانیم با کمک دولت از پس مشکالت برآییم و به هدفمان
برسیم .تنها سوال این است که آیا حمایتی که دولت و
بانک مرکزی از بخش دولتی در تامین ارز میکند ،در مورد
بخش خصوصی هم اعمال میشود؟ پاسخ را بایستی از دیگر
شرکتهای دانشبنیان هم پرسید.
در کشور ما یک شرکت خصوصی باید درصد باالیی از
انرژیاش را صرف مسائل حاشیهای کند و درصد کمتری باقی
میماند که صرف کار و تولید میشود! مگر امریکا و اروپا ما را
در دادن مجوزهای داخلی تحریم کردهاند که اینقدر چالش
بر سر راه شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها میگذارید؟
چرا اصل تشویق و تنبیه در امر تولید رعایت نمیشود؟ چرا
باید در گرفتن مجوز و گواهینامه یا در زمینه ترخیص کاالها
اینقدر سختگیری شود که شرکتها دلسرد شوند؟ در این
شرایط اصال گویا خودمان خودمان را تحریم کردهایم.
به اعتقاد من تحریم نمیتواند مانع اصلی فعالیت شرکتهای
تولیدکننده باشد ،البته به شرطی که سیاستگذاریهای
دولت بر ریل علمی باشد و نظارت عادالنه بر فعالیت همه
شرکتها بهدرستی اتفاق بیفتد .نباید از خاطر برد که اگر
شرکتهای خصوصی به تعطیلی برسند ،دیگر نمیتوان
بهراحتی آنها را از نو سرپا کرد .بنابراین میتوان با کمی
تدبیر و حمایت عملی ،شرکتهای خصوصی را در زمینه
تولیدات ملی و محصوالت دانشبنیان حمایت کرد.

مذاکرات سیاسی ما با دنیا را تقویت میکند.
نیاز است که درباره این موارد اطالعرسانی گسترده شود.
اخیرا شاهد هستیم که در صدا و سیما برنامههایی در
خصوص معرفی شرکتهای دانشبنیان پخش میشود ،اما
سوال اینجاست که چرا اصوال در صدا و سیما اجازه داده
نمیشود که نام شرکتها گفته شود؟ چرا در تلویزیون ملی
بهراحتی نام شرکتهای فورد ،ایرباس و بویینگ با نمایش
لوگوی آنها آورده میشود ،اما به شرکتهای خصوصی
داخلی چنین اجازهای داده نمیشود و ناشناخته و گمنام
هستند؟ حتی معموال روسای جمهور خارجی در سفرها
و مذاکراتشان با کشورهای مختلف ،به تبلیغ و تعریف از
تولیدات داخلی خود میپردازند و برای آنها بازاریابی
میکنند ،اما چرا در کشور ما این اتفاق نمیافتد؟ درواقع این
تبلیغ و معرفی فقط برای شرکتهای دولتی اتفاق میافتد،
نه برای تولیدات شرکتهای خصوصی .در حالی که اگر این
اتفاق بیفتد ،کشورهای بسیاری حداقل در آسیا و آفریقا
وجود دارند که میتوانند محصوالت شرکتهای خصوصی
را خریداری کنند.
نفت به عنوان اصلیترین صادرات کشور را در نظر بگیرید.
این نفت که یک بار فروخته میشود ،دیگر نمیتواند
دستاورد و درآمدی برای کشور به ارمغان بیاورد ،اما همین
نفت وقتی وارد کشورهای دیگر میشود ،سه چهار هزار
نوع مواد مختلف با آن ساخته میشود و ارزش افزودهای
بیش از سه هزاری برابر ایجاد میشود .در این شرایط ،جای
خالی سرمایهگذاری در صنایع تکنولوژیک که ارزش افزوده
بسیار باالیی دارند ،در کشور بهشدت احساس میشود.
درواقع سرمایهگذاری روی شرکتهای خصوصی و نمایش
توانمندی این شرکتها در صدا و سیما عالوه بر اینکه
چهره جهانی مطلوبی از ایران به نمایش میگذارد ،مردم را
نیز به آینده امیدوارتر میکند.
البته اخیرا نام برخی از شرکتهای خصوصی را در صدا و
سیما عنوان میکنند ،اما این موارد بسیار محدود است و
نیاز داریم که این اتفاق در سطح گستردهتری انجام شود
و این موضوع تبدیل به فرهنگ شود .در نظر بگیرید در
کشوری مثل انگلیس برای فروش بیشتر تولیدات مختلف
کشورشان ،به تولیدکننده میگویند محصول را به مبلغ
پایینتری به کشور مقصد بفروشند و ما به التفاوت را
دولتشان پرداخت میکند تا قدرت نفوذشان را از طریق
تکنولوژی به کشورهای مختلف باالتر ببرند .این نکته
همواره وجود دارد که در فروش اول تکنولوژی معموال سود
زیادی وجود ندارد ،زیرا سود اصلی بعد از آن اتفاق میافتد.
اما چرا این اتفاق برای کشور ما رخ نمیدهد؟ پروژههای
دولتی «هایتک» برای به ثمر رسیدن به زمانی حدود یک
یا دو دهه نیاز دارند .وقتی وزیر یا معاونی هم تغییر میکند،
آن پروژهها گاهی ابتر میمانند ،در حالی که پروژههای
خصوصی اینگونه نیستند .مثل من که به مدت  30سال
است که بنیانگذار شرکتم هستم و با تمام تغییرات دولتی،
همچنان به کارم ادامه میدهم.
دانشبنیان
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اقتصاد ایران
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ین
نوآفر� در آستانه اجرا
طرح

شرایط تازه
برایاکوسیستم
استارتآپی در
راه است
  حبیب آرین

جزئیات طرح نوآفرین که چندی پیش پس از یک
سال پیگیری وزارت ارتباطات تصویب شده بود،
حاال منتشر شده و مفاد ذکر شده در آن در دسترس
همگان قرار گرفته است .در طرح نوآفرین هر
شرکت خصوصی و تعاونی در حوزه فناوری اطالعات
و ارتباطات که کمتر از سه سال از تاریخ ثبت آن
گذشته باشد به عنوان شرکتهایی ذکر شده که از
آن حمایت میشود .البته شرایطی همچون سرمایه
حداکثری  ۲۵۰میلیون تومانی و درآمد کمتر از ۵۰۰
میلیون تومانی نیز در این حمایت دخیل هستند.

یک طرح تازه ،مناسبات تازه استارتآپی

با آن برخورد شود.
 درآمد شرکت در سال محدود باشد (برای امسال عدد ۵۰۰میلیون تومان در نظر گرفته شده است)؛ یعنی اگر درآمدش
بیش از این مقدار شود مشابه با شرکتهای بزرگ با آن برخورد
خواهد شد.
 ویژگی استارتآپ آن است که مالکان و موسسان آننمیخواهند اقدام به تقسیم سود کنند و هرچه درآمد دارند،
مجدد در شرکت سرمایهگذاری میکنند .به همین دلیل اگر
شرکتی مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق حقوق خارج از عرف)
اقدام به تقسیم پول کند ،مشخص میشود که خواسته است از
طریق این آییننامه راهی برای فرار از بیمه و مالیات پیدا کند
و هدف او سرمایهگذاری بر ایدهاش نیست.
ناظمی تاکید کرده که این آییننامه نباید به ابزاری برای دور
زدن قوانین کشور تبدیل شود و به همین دلیل اگر هر کدام
از چهار ویژگی باال نقض شود ،دیگر معافیتها شامل حال آن
شرکت نخواهد شد .تمامی چهار ویژگی یادشده بدون نیاز به
انسان یا ارزیابی انسانی انجام میشود و صرفا بر اساس دولت
الکترونیکی و به صورت خودکار خواهد بود .به این ترتیب
استارتآپها نیاز به پر کردن فرمها و صف انتظار بررسی
ندارند.
در قدم اول این آییننامه سعی کرده مشکالت بیمهای و مالیاتی
شرکتهای استارتآپی را حل کند .براساس این آییننامه
معافیت مالیات شامل شرکتهای استارتآپی میشود که
تولید یک خدمت یا محصول داشته باشند .از سوی دیگر اگر
استارتآپ دارای تعدادی همموسس ( )Co-Founderباشد،
این همموسسان نیاز به پرداخت بیمه ندارند.

طرح نوآفرین میتواند تحوالت تازهای را در اکوسیستم
استارتآپی ایجاد کند؛ طرحی که با رفع بسیاری از موانعی
که تاکنون استارتآپها با آن روبهرو بودهاند ،بر تفکیک
استارتآپها با شرکتهای که زمانی استارتآپ بودهاند
میپردازد .همچنین شرکتهایی که در طرح نوآفرین حمایت
خواهند شد باید در سامانه متمرکز درخواست خدمات سازمان
فناوری اطالعات ایران مشخصات خود را ثبت کرده باشند و
موسسین و صاحبان سهام شرکت نسبت به توزیع سود اقدام
نکنند.

شرکتهایی که تنومند شدند

طرح نوآفرین ماهیت استارتآپی را مبنای کار خود قرار داده و
بر همین اساس ،قوانین و مقررات بیمه ،مالیات و حتی جذب
سرمایهگذار را تسهیل کرده است .گفتنی است وزیر ارتباطات
چندی پیش گفته بود که این طرح صرفا برای حمایت از
کسبوکارها در دوره نونهالی به منظور گسترش حجم بازار
و سرمایه شرکتها تا زمان تبدیل شدن به یک کسبوکار
مستقل و تنومند است و کسبوکارهایی مثل دیجیکاال و
اسنپ که حاال از شرکتهای مستقل و تنومند اینترنتی به
شمار میروند ،دلیلی ندارد مالیات بر درآمد و ارزش افزوده را
پرداخت نکنند.

خالصی از شر بیمه

در بخش دیگر معافیتهای در نظر گرفته شده برای استارتآپها
گفته شده است که این شرکتها ،به شرط تولید یک خدمت
یا محصول از مالیات معاف هستند و اگر استارتآپ دارای
تعدادی همموسس ( )Co-Founderباشد ،این همموسسین
نیاز به پرداخت بیمه ندارند .ماده مهم دیگر برای استارتآپها
این است که آنها میتوانند برای مدت دو سال کارورز داشته
باشند .همچنین در صورت شکست احتمالی ،مخاطره تعهدات
مالیاتی ،تامین اجتماعی و ...برای این کسبوکارهای نوپا کاهش
یافته و انگیزه این شرکتها برای آغاز و رسمیت بخشیدن به
فعالیتهایشان تقویت خواهد شد.

قابلیت جذب کارورز

همچنین این آییننامه مشکل به خدمت گرفتن کارورزان
توسط شرکتهای استارتآپی را نیز حل کرده است .براساس
بندهای قانونی در نظر گرفته شده در آییننامه نوآفرین این
شرکتها میتوانند برای مدت دو سال کارورز داشته باشند .از
آنجا که بسیاری از استارتآپها با برخی از افراد وارد همکاری
میشوند و این همکاری از انوع استخدام نیست ،تا پیش از این
طبق مقررات چنین چیزی به رسمیت شناخته نمیشد.
ناظمی در این مورد این چنین توضیح داده است« :فرض کنید
یک استارتآپ سه نفر همموسس دارد .بعد از چند ماه یک
نفر دیگر به این گروه اضافه میشود و افراد همموسس برای
او اهدافی تعیین میکنند که اگر به آن اهداف رسید ،بتواند
بخشی از سهامشان را دریافت کند .به این ترتیب الزم است تا
فرد به گروه افزوده شود ،اما رابطه از جنس استخدام هم نیست.
در گذشته بیمه میتوانست این رفتار را جریمه کند ،چون از
نظر مقررات چنین نوعی از همکاری قابل قبول نبود ».براساس
گفتههای ناظمی در ماده  ۵این آییننامه قید شده است که اگر
فردی پلتفرمی ایجاد کند ،برای مثال سفارش صنایع دستی
بگیرد و تعدادی از خانمها یا آقایان در منزل این صنایع دستی
را آماده کنند و در پلتفرم به فروش برسانند ،نیازی به بیمه
کردن آنها نیست .به عبارتی رابطه پلتفرم با این افراد از جنس

اهمیت طرح نوآفرین برای استارتآپها

امیر ناظمی ،معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری
اطالعات ،در یاداشتی که در سایت ویرگول منتشر کرده به
جزئیات این طرح و اهمیت آن برای استارتآپها پرداخته
است .براساس نوشتههای ناظمی این طرح شامل حال
استارتآپهایی خواهد شد که دارای چهار ویژگی باشند:
 عمرش کمتر از سه سال باشد .به عبارتی شرکتها از زمانتاسیس تا سال سوم (به شرط داشتن سایر ویژگیها) از
معافیتهایی برخوردار میشوند.
 سرمایه شرکت محدود باشد( .برای امسال این عدد ۲۵۰میلیون تومان در نظر گرفته شده است ).یعنی شرکتی
اگر توانست سرمایهای بیش از این مقدار جذب کند ،دیگر
شرکت بزرگی شده است و الزم است مانند شرکت بزرگ
دانشبنیان
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استخدامی نیست.
همچنین در این آییننامه شرایطی هم برای بیمه کارورزان در
نظر گرفته شده است .کارورز تا مدت دو سال میتواند در یک
استارتآپ مشغول به همکاری شود و این همکاری با شرایط
سادهتری باشد ،به عنوان مثال بخشی از حق بیمه آن فرد که
باید توسط شرکت پرداخت شود ،توسط دولت جبران میشود.
به عبارت دیگر الزم نیست شرکت سهم خودش را در بیمه
پرداخت کند ،بلکه دولت آن را به بیمه پرداخت میکند تا
هزینههای بیمه کاهش یابد.
بعد از تالشهای آییننامه نوآفرین برای رفع مشکالت مربوط
به بیمه و مالیات ،بندهایی ویژهای نیز در این آییننامه برای
حل معضل جذب سرمایه شرکتهای استارتآپی در نظر
گرفته شده است.
آنطور که ناظمی در یاداشت خود به این مورد اشاره کرده،
این آییننامه با اشتباه دانستن ارائه تهسیالت مستقیم دولتی
به شرکتهای استارتآپی سعی کرده شرایطی را فراهم کند تا
صندوقهای خطر پذیر ()VCبا گرفتن کمک از سمت دولت،
سرمایه مورد نیاز شرکتهای استارتآپی را فراهم کنند.

الگوهای تامین سرمایه

اغلب سازمانهای دولتی تنها میتوانند از طریق تسهیالت به
شرکتها کمک کنند؛ در حالی که دادن تسهیالت یک روش
اشتباه برای شرکتهای استارتآپی است .مطالعات مختلف
نشان میدهد که بهترین روش تامین مالی برای شرکتهای
استارتآپی سرمایهگذاری خطرپذیر ( )VCاست .از سوی دیگر
اجازه سرمایهگذاری جسورانه برای دولت هم روشی اشتباه
است ،چرا که میتواند محل فساد و سوءاستفاده قرار گیرد
و منابع را بدون حساب به سمت گروههای منفعتی و دوستان
مدیران دولتی سرازیر کند .در واقع در این آییننامه برای حل
معضل جذب سرمای ه شرکتهای استارتآپی از مدل «صندوق
صندوقها» ( )Fund of Fundsاستفاده شده است .در این
مدل دولت میتواند به صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر به
شرط آنکه آنها سرمایهگذاری کنند  -نه اینکه وام بدهند
 میتواند وام بدهد .به عبارتی دولت به صندوق خطرپذیر واممیدهد ولی آن صندوق حق ندارد به استارتآپها وام بدهد،
بلکه باید سرمایهگذاری کند .در ماده  ۴این آییننامه این مجوز
به وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری و شکوفایی داده شده
است که به صورت مشترک چنین کاری را انجام دهند.
 Fund of Fundsبه صورت مشارکت محدود (Limited
 )Partnershipو نه برای مدیریت در واحدهای سایر
صندوقها ،اقدام به سرمایهگذاری میکند و درخواستی نیز که
به فرابورس برای راهاندازی این صندوق ارائه شده به منظور
سرمایهگذاری در صندوقهای جسورانه است .البته راه ورود
صندوق صندوقها پیش از به تصویب رسیدن آییننامه طرح
نوآفرین در ایران و در بستر فرابورس ایران باز شده بود .در مرداد
سال  97معاون پذیرش و ناشران فرابورس از تصویب امیدنامه و
اساسنامه صندوق  Fund of Fundsدر هیئتمدیره سازمان
بورس خبر داد و اعالم کرد« :نخستین درخواست راهاندازی

این نوع از صندوقها در فرابورس مطرح شده و بر این اساس
شاهد تشکیل نخستین  Fund of Fundsبازار سرمایه که در
واحدهای سایر صندوقها سرمایهگذاری میکند ،در فرابورس
خواهیم بود ».او با بیان اینکه نتیجه بررسیهای متقاضی
این صندوق در قالب یک اساسنامه و امیدنامه پیشنهادی
به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شد ،ادامه داد« :پس از
مطالعات کمیته تدوین و مقررات سازمان بورس ،امیدنامه و
اساسنامه این صندوق برای طرح در هیئتمدیره سازمان ارجاع
شد و سوم مردادماه به تصویب رسید ».پس از تصویب تغییرات
نهایی در اساسنامه و امیدنامه این صندوق ،نسخه نهایی آن
به ارکان بازار سرمایه ابالغ شد و با توجه به اینکه نخستین
درخواست تاسیس  Fund of Fundsتوسط فرابورس مطرح
شده ،این صندوق برای اولین بار در فرابورس تشکیل شد.
همچنین این آییننامه چالش خرید شرکتهای استارتآپی را
نیز حل کرده است .یک استارتآپ زمانی که توسط یک شرکت
بزرگ خریداری میشود ،طبق مقررات فعلی مجوزها ،پروانهها
و امتیازاتش به شرکت خریدار منتقل نمیشود .در ماده  ۹این
آییننامه ذکر شده است که در صورتی که خریداری باالتر از
 ۶۷درصد از سهام یک استارتآپ را خریداری کند ،میتوانند
با توافق هم مجوزها و پروانهها را به شرکت مادر انتقال دهند.
اما در نهایت قرار است چگونه شرکتهای استارتآپی از
بستههای حمایتی آییننامه نوآفرین استفاده کنند؟ ناظمی
در یاداشت خود گفته است که بهزودی قرار است سامانهای
راهاندازی شود تا شرکتهای استارتآپی با ثبتنام در این
سامانه امکان دریافت تسهیالت در قالب طرح نوآفرین را داشته
باشند .در ماده  ۱۱ذکر شده است که کل فرایندها ،اسامی
شرکتها و همچنین تسهیالت جذب شده در یک سامانه
متمرکز به صورت شفاف قابل دسترس برای شهروندان خواهد
بود .قرار است این طرح بعد از بررسی هیئت مقرراتزدایی تا
چند روز دیگر برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابالغ شود.

دانشبنیان

شماره سیودوم خردادماه 1398

22

مهه ی ز
در�ره اینوتکس  2019و نخ� ی ن
ست� جممع نوآوری آسیا و اقیانوسیه
چ� ب

ایران جمهوری استارتآپهاست
  المیرا ابراهیمی

هشتمین دوره از نمایشگاه اینوتکس به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
هفت دوره از نمایشگاه اینوتکس در کشور با تالش پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری
برگزار شده بود .نمایشگاهی که نقشی پررنگ و تاثیرگذار در معرفی دستاوردهای استارتآپها
و شرکتهای دانشبنیان داشت .نمایشگاهی جوان با مشارکت متخصصان و ایدهمندان جوان
ایرانی که برای معرفی توانمندیهای خود نیاز به فضا و امکانات سادهای داشتند.

هشتمین دوره از نمایشگاه اینوتکس بر پایه تجربیات دورههای
قبلی و با خدمات و محصوالت جدیدی از شرکتهای دانشبنیان
و استارتآپهای توانمند در نمایشگاه بینالمللی تهران در حالی
برگزار شد که این دوره از نمایشگاه توانسته بود اعتماد ۲۰۰
استارتآپ و  ۱۰۰شرکت دانشبنیان را جلب کند و ایدهها و
محصوالت آنها را در معرض دید عالقهمندان ورود به این عرصه
و سرمایهگذاران قرار دهد.
بنا به گفته اکبر قنبرپور ،معاون توسعه نوآوری پارک فناوری
پردیس و دبیر هشتمین نمایشگاه اینوتکس ،بیش از ۲۰۰
استارتآپ و  ۲۰شتابدهنده و مرکز نوآوری در هشتمین دوره
نمایشگاه فناوری و نوآوری حضور داشتند« :عالوهبر حضور ۱۴
مجموعه سرمایهگذار ،بیش از  ۵۰سرمایهگذار نیز در کافه سرمایه
اینوتکس شرکت کردند و طی چهار روز با شرکتهای فناور و
استارتآپها جلساتی برگزار کردند».
دبیر نمایشگاه اینوتکس  ۲۰۱۹همچنین اظهار کرد« :بیش از
 ۱۰۰شرکت دانشبنیان ۱۴ ،مخترع مستقل ۱۵ ،بروکر فناوری،
 ۱۲پارک علم و فناوری و مرکز رشد و پنج رسانه استارتآپی نیز
در نمایشگاه اینوتکس حضور داشتند».
همچنین همزمان با این نمایشگاه ،نخستین مجمع نوآوری آسیا
و اقیانوسیه (اسکاپ) به همت مرکز تعامالت بینالمللی علم و
فناوری معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری در سالن اجالس
سران کشورهای اسالمی و نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار
شد .در این مجمع علمی شش پنل تخصصی برگزار شد که
شرکتهای دانشبنیان برای حضور در این پنلها از تخفیف 50
درصدی برخوردار بودند.
موضوعات این نشستهای تخصصی که با حضور چهرههای
بینالمللی مطرح در دستور کار بودند ،عبارت بودند از« :خط
مشی دولتها در ارتقای استارتآپها»« ،زنان ،نوآوری و
فناوری»« ،پارکها و مراکز رشد فناوری»« ،سرمایهگذاری در
فناوری و نوآوری»« ،نوآوریهای برخاسته از بستر جامعه» و
«تاثیر همکاریهای جنوب  -جنوب در ارتقای سطح علم ،فناوری
و نوآوری».
اعطای گواهینامه شرکت در دوره از سوی سازمان ملل و بازدید
رایگان از هشتمین نمایشگاه بینالمللی نوآوری و فناوری
دانشبنیان

(اینوتکس) از دیگر خدماتی بود که برای شرکتهای دانشبنیان
حاضر در پنلهای تخصصی در نظر گرفته شده بود.
کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا اقیانوسیه سازمان ملل
(اسکاپ ،)ESCAP-یکی از نهادهای تابعه شورای اقتصادی و
اجتماعی سازمان ملل متحد ( )ECOSOCاست .این شورا که
یکی از پنج رکن اصلی سازمان ملل متحد به شمار میآید،
دارای ماموریت گسترده در حوزه اجتماعی و اقتصادی است و از
نهادهای تخصصی و منطقهای مختلف تشکیل شده است .شورای
مذکور در هر قاره یک آژانس منطقهای دارد و ماموریت آن در
آسیا و اقیانوسیه به اسکاپ داده شده است که دفتر منطقهای آن
در بانکوک (تایلند) قرار دارد.

آغاز راه شبکه استارتآپی
آسیا و اقیانوسیه

سالن خلیج فارس نمایشگاه بینالمللی از  21خردادماه افراد
زیادی را گرد هم آورده بود .مهمانهایی که از  50کشور به این
سالن آمده بودند ،به یک زبان صحبت نمیکردند اما یک زبان
مشترک داشتند و همه به اتفاق از «نوآوری» و «استارتآپها»
سخنمیگفتند.
ایران امسال توانست خود را به عنوان رئیس نخستین رویداد
نوآورانه قاره کهن و اقیانوسیه مطرح کند .نخستین اجالس
نوآوری آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) امسال به میزبانی کشورمان،
پذیرای نمایندگان بیش از  50کشور عضو مجمع اسکاپ شد.
همزمانی این رویداد با اینوتکس  ،2019به شعار امسال این
اجالس «نوآوری زیر یک سقف» رنگ واقعیت بخشید.
عصر  22خردادماه ،آیین اختتامیه این رویداد با حضور نمایندگان
عضو برگزار شد .اما این پایان راه نبود ،چراکه اعضای حاضر در این
اجالس ،قد م نخست را برای ایجاد یک شبکه تعامل و همراهی
استارتآپهایشان برداشتند و شبکه استارتآپهای آسیا و
اقیانوسیه با محوریت ایران رنگ واقعیت گرفت.

ایران کار خارقالعادهای انجام داده است

هونگجو هام ،معاون کمیسیون اجتماعی و اقتصادی آسیا و
اقیانوسیه سازمان ملل ،در این مراسم از حرکت ایران در مسیر
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رشد به کمک استارتآپها و زیرساخت علمی و فناورانه
کشورمان گفت و افزود« :من مطمئن هستم و میبینم که اقتصاد
ایران با ظرفیتی که اکنون دارد ،به یکی از قدرتهای اقتصادی
منطقهای و جهانی تبدیل میشود».
وی با بیا ن اینکه ایران از نظر رشد استارتآپها و توسعه علم و
فناوریهای مختلف کارهای خارقالعادهای انجام داده است ،افزود:
«ایران در علوم مهندسی سلولی جزو برترینهای منطقه است و
اقتصادی با ظرفیت سرمایهگذاری و رقابت در سطح جهانی دارد.
ایران در زمینه استارتآپها نیز بسیار موفق عمل کرده است و
از همین رو نشریه فایننشال تایمز ،در مقالهای ایران را جمهوری
استارتآپها نامید».
هام از همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای
برگزاری این اجالس قدردانی کرد و گفت« :ایران یک تصویر
خوب از توسعه نهتنها برای کشورهای همسایه بلکه به عنوان
الگویی برای تمامی کشورهای در حال توسعه به نمایش گذاشته
است .سنت و تاریخ ایران که به مدت هزاران سال نوآوری را در
پی داشته ،پشتوانهای برای این موضوع بود و ما اطمینان داریم
تا شکلگیری اجالس بعدی در سال  2021میالدی ،نتایج بسیار
خوبی در شبکهسازی استارتآپها و حلقههای نوآوری کشورها
حاصل شود».

تعیین شده است که این موضوع برای کشور ما موضوعی
فوقالعاده جذاب و مهم به شمار میرود».
وی با تاکید بر اینکه ایران برای ایفای نقش در حوزه علم و فناوری
در میان کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه مصمم است ،افزود:
«ایران بر این باور است که همکاریهای تنگاتنگ منطقهای تنها
راه حرکت به سمت حل مسائل مشترک منطقه و در عین حال
ممانعت از یکجانبهگرایی و انحصارطلبی برخی قدرتهاست».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،از رونق اقتصاد ایران
به کمک فعاالن زیستبوم کارآفرین و نوآوری گفت و افزود:
«شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها زیستبوم نوآوری
کشور را بسیار پویا و پرتحرک کردهاند ،برخی از موفقترین این
استارتآپها جای خالی بازیگران جهانی همچون یوتیوب ،آمازون
و اوبر را در ایران پر کردهاند و اکنون به شرکتهای توانمندی
تبدیل شدهاند که در جستوجوی حضور در بازارهای منطقه
هستند ».وی همچنین به رونق استارتآپهای ایرانی در تمامی
حوزههای فناوری اشاره کرد و افزود« :این مهم فقط محدود
به حوزه آیسیتی نبوده است ،بلکه حوزههای بیوتکنولوژی،
سلولهای بنیادی ،نانوتکنولوژی ،هوافضا و سایر حوزههای مهم
فناوری را هم در بر میگیرد .حمایت از بیش از  ۴۳۰۰شرکت
دانشبنیان داخلی و رشد پی در پی رتبه ایران در شاخص جهانی
نوآوری نشانههایی از موفقیت در این مسیر است».
ستاری با بیان اینکه ایران در سه دهه اخیر سه موج مهم را در
توسعه علمی و فناوری پشت سر نهاده است ،اظهار کرد« :موج اول
با محوریت توسعه علمی و آموزشهای دانشگاهی و تحصیالت
تکمیلی طی شد و نتیجه آن در تعداد فراوان دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی ،داشتن نزدیک به پنج میلیون دانشجو و قرار گرفتن
ایران در میان چند کشور اول دنیا با بیشترین تعداد فارغالتحصیل
مهندسی آشکار شد .شکلگیری مراکز رشد و پارکهای فناوری
و سرمایهگذاری دولت در فناوریهای جدید و تشویق به تحقیقات
و تولید علم موج دوم توسعه علمی و فناوری کشورمان بود که
نتیجه این موج ،در رشد علمی خیرهکننده ایران آشکار شد .ایران
در سال  ۲۰۱۱بیشترین رشد علمی دنیا را تجربه کرد و اکنون
نیز در غرب آسیا جایگاه اول و در دنیا جایگاه پانزدهم را در
اختیار دارد .اکنون نیز موج سوم تحوالت علمی و فناوری ایران
با محوریت نوآوری و توجه به نقش زیستبوم توسعه نوآوری
در کشور در جریان است و تالش میشود نگرشی یکپارچه به
نقش نهادها و بازیگران مختلف علمی ،فناوری ،اقتصادی ،قانونی،
سیاسی و اجتماعی شکل بگیرد».
رئیس بنیاد ملی نخبگان از نوآوری و فناوری به مثابه موتور
محرک توسعه فراگیر و پایدار جوامع بشری یاد کرد و گفت« :باید
با نگاهی فراگیر به نوآوری ،مسائل پیش رو را دوباره صورتبندی
کنیم و در طراحی راه حلهای جدید عالوه بر فناوریهای نوین،
از ظرفیتهای متنوع و توزیع شده نهادهای اجتماعی و بومی
کشورها نیز استفاده موثر کنیم .در نوآوری فراگیر ،نیاز عموم مردم
از طبقات مختلف خصوصا طبقات کمتر برخوردار مورد توجه
است و به جای نگرش تکبعدی به پیشرفت افراد و جوامع و
تقسیمبندی آنها به پیشتاز و عقبمانده ،تنوع جوامع و تفاوتهای
منطقهای و فرهنگی مدنظر قرار میگیرد تا راه حلهای خالقانه

راهی برای رسیدن به یک
شبکه بینالمللی پویا

پیمان صالحی ،رئیس نخستین اجالس نوآوری آسیا و اقیانوسیه
(اسکاپ) ،در این مراسم از همکاری و تعامل میان کشورها گفت و
افزود« :در طول این دو روز ،تجربهها و اندوختههای ارزشمندی را
در حوزه نوآوری و استارتآپها به اشتراک گذاشتیم .شبکهسازی
به عنوان یک محور این اجالس تحقق یافت تا توسعه همکاری
میان کشورها بهویژه در حوزه علم ،فناوری و نوآوری گامهای
بلندی به جلو بردارد».
وی با بیان اینکه این اجالس برای نخستینبار و به میزبانی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران برگزار شده
ی میان کشورها با برگزاری
است ،ابراز امیدواری کرد که همکار 
نشستهای بعدی و توسعه تعامل میان کشورهای عضو ،ادامه پیدا
کند .صالحی همچنین از شکلگیری شبکه استارتآپی آسیا و
اقیانوسیه گفت و افزود« :فعالیت این شبکه استارتآپی امروز کلید
خورده است و هدف اصلی آن ،ایجاد بستری برای آگاهی فعاالن
زیستبوم استارتآپی کشورهای عضو اسکاپ و همکاریهای آتی
استارتآپی برای رسیدن به یک شبکه بینالمللی پویا در این
حوزه است».

زیستبوم نوآوری ایران بازارهای
جهانی را تسخیر میکند

سورنا ستاری نیز در مراسم آغاز ب ه کار اجالس نوآوری آسیا
الشها و
و اقیانوسیه ( )APIFمحور این اجالس را افزایش ت 
همافزایی کشورهای منطقه برای استفاده از علم و فناوری و
نوآوری در توسعه فراگیر و پایدار دانست و گفت« :محور این
اجالس «استارتآپهای فناوری در مسیر توسعه پایدارمحور»
دانشبنیان
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به سمت نوآوری فراگیر است .استارتآپها به عنوان بازیگران
جدید و اثرگذار در فراگیر شدن نوآوری و یافتن راههای خالقانه و
استفاده از ظرفیتهای اجتماعی برای پاسخ به نیازهای موجود ،به
شبکهسازی با یکدیگر و همچنین همافزایی با نهادهای اجتماعی
و اقتصادی نیاز دارند .دولتها باید در این جهت از آنها پشتیبانی
کنند».
ستاری با اشاره به همکاری کشورهای اسالمی با حمایت ایران
در حوزه نوآوری گفت« :در سالهای اخیر ابتکارات فناوری و
نوآوری متعددی با نقشآفرینی ایران در میان کشورهای آسیایی،
کشورهای مسلمان یا کشورهای در حال توسعه آغاز شده است.
شبکه انتقال و تبادل فناوری ( )TTENمیان هشت کشور در حال
توسعه و جایزه علم و فناوری مصطفی به عنوان نماد عالی علم و
فناوری برای دانشمندان مسلمان دو نمونه از این اقدامات هستند.
همچنین ایران در مجامع منطقهای مهم دیگری نیز مشارکت
داشته است که برگزاری اجالس نوآوری آسیا و اقیانوسیه ()APIF
از آخرین نمونههای آن است».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با بیان اینکه ایران پس
از تجربه موفق چندساله در شناسایی و حمایت از شرکتهای
مبتنی بر فناوری جدید ،اکنون شناسایی و حمایت از شرکتهای
خالق و صنایع فرهنگی را در دستور کار قرار داده است ،افزود:
«صنایع خالق توان بهکارگیری ظرفیتهای انسانی و فرهنگی را
حتی در شهرهای کوچکتری که به فناوری جدید و امکانات،
دسترسی گسترده وجود ندارد با استفاده از خالقیت افراد بومی
امکانپذیر ساخته و فرصت بزرگی برای کشورهای در حال توسعه
که غالبا ذخایر غنی فرهنگی دارند ،فراهم ساخته است».
ستاری ابراز امیدواری کرد این اجالس فرصت خوبی برای به
اشتراک گذاری تجربیات و ایدههای ارزشمند شرکتکنندگان و
سرآغاز همکاریهای منسجمتر کشورهای آسیا و اقیانوسیه برای
اهرم کردن نوآوری فراگیر در توسعه پایدار باشد.

بومی و مبتنی بر واقعیتها و بافت جوامع طراحی شود».

نقش راهبردی دولتها در
توسعه زیستبوم نوآوری

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری گفت« :دولتها در این
مسیر جدید نوآوری مسئولیتی بسیار مهم ب ه عهده دارند؛ این
مسئولیت فراتر از حمایت از تولید علم و تحقیق و توسعه و حتی
فراتر از «تقویت و تسهیل پیوند میان بازیگران فعلی و ایجاد
محیط توانمندساز برای آنها»ست .دولتها موظفند «اهداف
متنوع اجتماعی و زیستمحیطی» را نیز به طور همزمان و
منسجم سرلوحه برنامههای خود برای تقویت زیستبوم نوآوری
قرار دهند ».ستاری نقش باالدستی و حمایتی دولتها در توسعه
فناوری و نوآوری را یادآور شد و افزود« :دولتها میتوانند
برای ارتقای نوآوریهای اجتماعی و زیستمحیطی ،ابزارهای
سیاستی ،چارچوبهای قانونی و تنظیمگری مانند استانداردهای
حفظ حقوق مصرفکننده و ابزارهای اقتصادی مانند دسترسی
شرکتها به تامین مالی ریسکپذیر برای نوآوری ،تنظیم کنند.
دولتها همچنین میتوانند ابزارهای مالی مانند معافیتهای
مالیاتی مربوط به پذیرش نوآوریهای دوستدار محیط زیست،
حمایت از طرف تقاضا و بازارسازی برای نوآوری ،آموزش و تربیت
نیروی انسانی و راهبردهای منطقهای و شبکهسازی از طریق ایجاد
خوشههای صنعتی را به کار ببندند».

ایجاد شبکه استارتآپها
با محوریت ایران

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری از ایجاد شبکه استارتآپها
با هدف تعامل و همافزایی بهتر فعاالن جهانی زیستبوم نوآوری
گفت و افزود« :تصمیم به تاسیس شبکه استارتآپهای فناوری
آسیا و اقیانوسیه در اجالس امروز نویدبخش ایجاد مسیرهای جدید
همکاری میان کشورهای منطقه برای فعال کردن ظرفیتهای
جدید در نوآوری است .این شبکه باید بتواند دو دسته فعالیتها را
تسهیل کند .نخستین وظیفه این شبکه ،کمک به همتایابی میان
استارتآپهای منطقه از طریق تهیه و انتشار نمایه شرکتها و
پروپزالهای همکاری و کمک به سازماندهی جلسات رودررو و
پشتیبانی و ارائه اطالعات مورد نیاز طرفین برای همکاری است.
همچنین فعالیتهای توانمندساز برای معرفی شبکه و خدمات آن
در قالب تعامل با کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا اقیانوسیه و
سایر نهادهای مربوطه سازمان ملل ،راهاندازی وبسایت و بستر
ارتباطی مورد نیاز ،شبکهسازی و تقویت ارتباطات فعاالن شبکه
در قالب شرکت در نشستهای ساالنه محور دوم فعالیتهای این
شبکه است ».ستاری در ادامه بیان کرد« :برنامههای تبادل تجربه
و آموزشی نهادها و آژانسهای دولتی و خصوصی تسهیلگر و
واسطه فناوری که با استارتآپها در مناطق مختلف کشورهای
آسیایی و اقیانوسیه ارتباط دارند ،میتوانند به فعالیت این شبکه
کمک مهمی کنند».
وی به نقش همافزایی و ایجاد شبکه ارتباطی میان فعاالن
نوآوری اشاره کرد و ادامه داد« :شبکهسازی ضامن همافزایی
تالشها بهویژه در میان کشورهای منطقه برای حرکت جمعی
دانشبنیان

بستری برای شبکهسازی میان
بازیگران زیستبوم نوآوری و فناوری

علی مرتضی بیرنگ ،رئیس مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،نیز در مراسم افتتاحیه
نخستین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه با اشاره به اینکه
پیشنهاد برگزاری این مجمع توسط ایران به کمیسیون اقتصادی
اجتماعی آسیا اقیانوسیه سازمان ملل متحد (اسکاپ)ESCAP -
ارائه شد ،تصریح کرد« :اسکاپ و ایران اخیرا همکاریهایی در
حوزه فناوری و نوآوری آغاز کردهاند و بر این مبنا معاونت علمی
و فناوری رئیسجمهوری اسالمی ایرانی پیشنهاد میزبانی از
نخستین اجالس نوآوری آسیا و اقیانوسیه ( )APIFرا مطرح کرد.
این ایده با استقبال اسکاپ مواجه شد و اکنون شاهد برگزاری این
ابتکار با شکوه هستیم .این رویداد چندین ویژگی جالب توجه
دارد که میتواند آن را متمایز از ابتکارات مشابه کند .از جمله
ویژگیهای این مجمع میتوان به اجتماع نمایندگانی در سطوح
تصمیمگیر و سیاستگذار علم و فناوری از اکثر کشورهای آسیا
و اقیانوسیه و همچنین سازمانهای بینالمللی مرتبط با علم و
فناوری اشاره کرد .همچنین تمرکز بر بررسی جایگاه استارتآپها
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نوآوری اینوتکس ،با همکاری پارک فناوری پردیس در تیر ماه 97
برگزار شد .سومین دوره از رویدادهای کافه سرمایه نیز همزمان
با نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار با
همکاری همهجانبه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در دیماه
 97برگزار شد .رویداد کافه سرمایه اینوتکس برای تسهیل امر
جذب سرمایه و ایجاد زمینه رشد برای استارتآپهای برتری که
نیاز به جذب سرمایه داشتند تدارک دیده شده بود.

به عنوان بازیگران جدید ،خالق و پویا در اقتصاد امروز برای تحقق
توسعه پایدار و طراحی بستری برای شبکهسازی میان آنها از
دیگر ویژگیهای این مجمع بینالمللی است .گفتوگوهای علمی
حوزه سیاستها و ابزارهای مختلف تقویت
و تبادل تجارب در 
نقش استارتآپها در توسعه پایدار از نوآوریهای فراگیر گرفته
تا نقش زنان در فناوری و نوآوری و ...را نیز میتوان ویژگی دیگر
این مجمع دانست».بیرنگ در بخش دیگری از سخنان خود اظهار
کرد« :آشنایی با ظرفیتها و امکانات ایران به عنوان کشوری
مهم در منطقه با نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده ممتاز و
زیستبومی پرتحرک در نوآوری نیز در این مجمع مدنظر است».

اینوجوان فضایی برای بلوغ
ایدههای کودکان و نوجوانان

«اینوجوان» بخش دیگری بود که در اینوتکس برگزار شد .این
رویداد امسال در مساحتی حدودا  300متر و با چند رویداد مجزا
و با حضور سازمان بینالمللی یونیسف به عنوان همراه و حامی
اینوجوان ،فضای متفاوتی را در نمایشگاه اینوتکس  2019برای
کودکان و نوجوانان رقم زده بود تا عالوه بر تمرین ایدهپردازی ،کار
تیمی و کسب تجربه ،بتوانند همراه با بازی و سرگرمی متناسب با
سن خود ،آموزشهای الزم را نیز کسب کنند.

معرفی نیازهای فناورانه صنایع
مختلف به ایدهپردازان جوان

ارائه نیازهای فناورانه صنعت فوالد ،آتشنشانی ،خودرو (بر
اساس درخواست مرکز تحقیقات فناوری سایپا) و دفاتر خدمات
الکترونیکی سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح ،از جمله
برنامههایی بود که در چارچوب رویدادهای ارائه نیاز فناوری در
نمایشگاه اینوتکس  2019برگزارشد.
بعد از برگزاری هر رویداد ،اتاق جلسات رودررو در اختیار
شرکتکنندگان قرار گرفت تا ابعاد بیشتری از نیازهای مطرح
شده ،مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین در نمایشگاه اینوتکس امسال رویداد «اینوتکس تلنت»
نیز برگزار شد .این رویداد به نوعی یک شتابدهی شغلی بود که
شرکتها و جوانان بهخصوص دانشجویان و تازهفارغالتحصیالن
را در کنار یکدیگر جمع کرد .این رویداد دو روزه شرکتهای
بزرگ را در ارتباط با جوانان مستعدی که به فکر تحقق آینده و
ایدههای خود هستند ،قرار داد و در نهایت به ایجاد فرصتهای
شغلی منجر شد.
در این رویداد ،جوانان با سازمانها مالقات و تواناییهای خود
را برای دستیابی به مشاغل مناسب تقویت کردند .در بخش
اول ،شرکتکنندگان درباره کشف ارزش خود و سهمبندی بازار
آموزش دیدند و در بخش دوم هر آنچه را که آموختند ،تمرین
کردند و تواناییهای خود را برای شرکتها ارائه دادند.

نمایش فرصتهای شغلی و
کارآموزی استارتآپها

«ایستگاه کار اینوتکس» با همکاری استارتآپ دانشکار در
نمایشگاه اینوتکس امسال بستری را فراهم کرده بود تا شرکتهای
حاضر در اینوتکس فرصتهای شغلی و کارآموزی خود را به
نمایش بگذارند و بازدیدکنندگان نیز بتوانند برای این فرصتها
رزومه خود را ارسال کنند .عالوه بر این تمامی بازدیدکنندگان از
نمایشگاه میتواستند با حضور در این ایستگاه با انجام آزمونهای
شخصیتی ،توانمندیها و استعدادهای خود را بهتر بشناسند.
نمایشگاه اینوتکس محیطی بود که بسیاری از شرکتها و
استارتآپهای فعال در اکوسیستم فناوری کشور در آن گردهم
آمده بودند .هر یک از این شرکتها و استارتآپها برای گسترش
فعالیتها ،انجام پروژههای خود و حتی به عنوان همتیمی نیاز به
جذب نیروی انسانی خالق و باانگیزه داشتند.
اینوتکس  2019فضایی را برای گردهمایی بازیگران زیستبوم
نوآوری و فناوری فراهم کرده بود تا ایدهها و توانمندیهای خود را
به نمایش بگذارند و توسعه دهند .در این میان ایدهپردازانی که نیاز
به حمایتهای فکری و مالی برای به فعل درآوردن خالقیتهای
خود داشتند نیز میتوانستند سرمایهگذاران مختلفی را برای خود
پیدا کنند.

توسعه همکاریها

بخش دیگری که در این نمایشگاه طراحی شده بود «کافه سرمایه
اینوتکس» بود .رویداد کافه سرمایه گردهمایی تخصصی شرکتها،
سرمایهگذاران حقیقی ،حقوقی و گروهی از استارتآپهای برتر
بود که نخستینبار در فروردینماه  97با همکاری فرابورس ایران
همزمان با نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه در فیناستارز 2018
برگزار شد.
نحوه برگزاری این رویداد بدین صورت بود که نماینده هر شرکت
یا سرمایهگذار در میز اختصاصی خود مستقر میشد و تمامی
استارتآپها در مدتزمانی کوتاه به صورت خصوصی خود
را به آنها معرفی میکردند .در نهایت نماینده هر شرکت یا
سرمایهگذار میتوانست به استارتآپ مورد عالقه خود پیشنهاد
همکاری ارائه دهد.
دومین برنامه جذب سرمایه در هفتمین نمایشگاه فناوری و
دانشبنیان

تسهیل بازاریابی محصوالت دانشبنیان

بروکرهای فناوری با حضور در هشتمین نمایشگاه نوآوری و
فناوری ،اقدام به ارائه خدمات به اکوسیستم نوآوری و فناوری
کشور کردند .با حضور این بروکرها بازاریابی و جذب سرمایه برای
شرکتهای دانشبنیان تسهیل شد.
بروکرهای فناوری که زیرمجموعه شبکه فنبازار ملی ایران هستند
که با هدف «کمک به بازاریابی محصوالت دانشبنیان»« ،جذب
سرمایه برای استارتآپها و طرحهای فناورانه» و «تسهیل انتقال
دانش فنی» ،در نمایشگاه اینوتکس  2019فعالیت میکردند.
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این نمایشگاه بینالمللی بازیگران اکوسیستم نوآوری و فناوری
کشور را گرد ه م آورد تا چالشهای اکوسیستم نوآوری و فناوری
کشور را در قالب سخنرانیها ،مناظرات و پنلها بررسی کند.
پیش از این مهدی صفارینیا ،رئیس پارک فناوری پردیس
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،با اشاره به برگزاری
هفت دوره موفق نمایشگاه اینوتکس در کشور ،گفته بود:
«نمایشگاه بینالمللی نوآوری و فناوری با نام اینوتکس به محلی
برای گردهمایی موثرترین نقشآفرینان اکوسیستم نوآوری
و فناوری کشور تبدیل شده است .با نگاهی به آمار دورههای
گذشته میتوان گفت که بیش از هزار شرکت و استارتآپ در
این دورهها حضور داشتند و بیشتر از  25هزار مخاطب از این
نمایشگاهها بازدید کردند .همچنین  140تفاهمنامه همکاری نیز
بین شرکتها و سرمایهگذاران امضا شد .اینوتکس درواقع محلی
برای گردهمایی کلیه اجزای اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور
و رویدادی برای مالقات متخصصان و کارشناسان ،کارآفرینان،
سرمایهگذاران ،مخترعان و سیاستگذاران است .اینوتکس 2019
نیز با شعار «اکوسیستم نوآوری و فناوری زیر یک سقف» با حضور
بیش از  400شرکت ،استارتآپ و سرمایهگذار و با بیش از 30
رویداد برگزار خواهد شد .پیشبینی میکنیم بیش از هشت هزار
نفر از نمایشگاه امسال بازدید کنند».
«سرمایهگذاری و ایجاد ارتباط بین سرمایهگذاران داخلی و
بینالمللی با شرکتها و استارتآپها»« ،مشارکت و همکاری
بین شرکتهای فناوری و استارتآپهای داخلی و بینالمللی»
و «تولید محتوایی جذاب و مورد نیاز برای اجزای مختلف
اکوسیستم» از مهمترین اهداف برگزاری نمایشگاه اینوتکس بود.
اما نمایشگاه اینوتکس محدود به همین موارد نبود و همزمانی آن
با نخستین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه ،نتایج دیگری را نیز
در پی داشت.

بروکر فناوری باالتر از یک مشاور است .بروکر مفهوم نسبتا
جدیدی است و معموال به عنوان مشاوران مورد اعتماد تعریف
میشوند که از دانش و تجربه تخصصی خود در یک بخش خاص
از صنعت استفاده میکنند .این افراد میتوانند تحویل پروژه یا راه
حل مسئله را با بهرهگیری از یک شبکه از ارائهدهندگان متخصص
تسهیل کنند .بروکرها دارای شبکهای از شرکا هستند که عالوه
بر ارائه بهترین راه حل برای رفع نیاز مشتری ،هزینههای عملیاتی
را نیز کاهش میدهند.
بوکار ،انتخاب
نقش بروکر ارائه خدمات برای کمک به توسعه کس 
شریک و ارائه مشاوره مدیریتی برای بهبود وضع صنعتی است.
به همین دلیل اینوتکس  2019برای نخستینبار فضایی را برای
استقرار آنها در نظر گرفته بود.
استارتآپها ،شرکتهای دانشبنیان ،فناوران ،مخترعان،
صاحبان صنعت و حتی سرمایهگذاران میتوانستند برای تسهیل
فعالیتهای خود در اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور به این
بروکرها مراجعه کنند.
شبکه فنبازار ملی ایران دارای  40بروکر فناوری در کشور است
که در نمایشگاه اینوتکس  ،2019پانزده بروکر فعال بودند .این
شبکه با ابالغیه شورای عالی انقالب فرهنگی و زیر نظر معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت میکند.

حضور مخترعان خارجی در
نمایشگاه اینوتکس ۲۰۱۹

در این نمایشگاه جوان ،نزدیک به  ۴۰مشاور و منتور اکوسیستم
فناوری و نوآوری نیز حضور داشتند که در پاویون منتورشیپ
جلسات نیمساعتهای با کارآفرینان و استارتآپها برگزار
میکردند که رایگان بود .یکی از بخشهای مهم نمایشگاه امسال،
حضور میهمانان ،مخترعان و ایدهپردازان خارجی بود به گونهای
که امسال بیش از  ۲۰مخترع عراقی پاویونی در نمایشگاه داشتند
که طی این چهار روز با مخترعان و سرمایهگذاران ایرانی مالقات
و مذاکره کردند .همچنین از سه کشور لهستان ،چین و عراق نیز
افرادی در نمایشگاه اینوتکس  ۲۰۱۹حضور داشتند.
دانشبنیان

شگفتی استارتآپها در مسیر توسعه

نمایشگاه اینوتکس و نخستین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه
فرصتی مغتنم بود تا دکتر سورنا ستاری با چند مقام ارشد
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کشورهای مختلف به بحث و تبادل نظر بپردازد و زمینه را
برای همکاریهای فناورانه فراهم کند .در همین راستا بود که
آرمیدا سالیسا آلیس جابانا ،رئیس کمیسیون اجتماعی اقتصادی
آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد (اسکاپ) ،با سورنا ستاری،
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،دیدار کرد .جابانا در
این دیدار بر لزوم پیوستن کشورهای آسیا و اقیانوسیه به شبکه
استارتآپی با محوریت ایران گفت و ادامه داد« :زیرساختها و
تجربههای منحصربهفرد ایران ،ارتباطهای چندسویه و شبکهای
استارتآپهای کشورهای آسیا و اقیانوسیه را به واقعیت نزدیک
کرده است ».وی با اشاره به پیشرفتهای برجسته و منحصربهفرد
ایران در رونق جامعه استارتآپی گفت« :بسیار خوشحال و
شگفتزده هستم از اینکه ایران را با این پیشرفت و توانمندی در
نوآوری ،استقرار استارتآپها و مراکز علمی میبینم .برای اولینبار
است که به ایران سفر میکنم و با دیدن توانمندیهای این کشور
شگفتزده شدهام .ایران یک کشور توانمند در ایجاد اکوسیستم
نوآوری و فناوری است ».جابانا معتقد است که ایران برای نهادینه
کردن شبکه استارتآپی خود باید به مردم آموزشهای الزم را
ارائه کند .وی همچنین برگزاری اینوتکس را رویدادی اثرگذار
در حوزه علم و فناوری کشورمان برشمرد و گفت« :فعالیتهای
انجامشده در حوزه علم و فناوری ایران بسیار ارزشمند و مفید
است ».ستاری نیز در این دیدار ،مهمترین ماموریت معاونت علمی
و فناوری رئیسجمهوری را مدیریت و هدایت حجم انبوه نیروی
انسانی دانست و درباره چرایی آن گفت« :زیرا ما در ایران جامعه
بزرگی از دانشگاهیان جوان و خالق را داریم که باید از توانمندی
و تخصص آنها بهدرستی بهره بگیریم ».ستاری افزود« :در
شاخص  GIIما یک ارتقای باالی  55رتبهای داشتیم زیرا اتمسفر
بوکار کشور را از اقتصادی نفتمحور به اقتصادی نوآور تغییر
کس 
بوکار هستیم.
دادیم و هنوز در تالش برای توسعه محیط کس 
البته برخی مشکالت هنوز هم گریبانگیر شرکتهای دانشبنیان و
بوکارهای نوپاست که این مشکالت به مبارزه این زیستبوم
کس 
بوکارهای سنتی برمیگردد .شرکتهای بزرگی در ایران
با کس 
داریم که در حوزه نفت ،گاز ،فوالد و پتروشیمی فعالیت میکنند.
اما شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای نوپای ما اکنون در
پلههای باالتری از این شرکتهای بزرگ قرار دارند».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با اشاره به تحریمهای
 40ساله علیه ایران ،گفت« :ایران سالهای متمادی است که با
تحریمهای اقتصادی دست و پنجه نرم میکند .اما این تحریمها
باعث شده است که ایران توانمندتر شود و شرکتهای دانشبنیان
زیادی در ایران متولد شوند .این شرکتها عالوه بر تامین نیازهای
داخلی ،محصوالت و خدمات خود را صادر نیز میکنند».
رئیس ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویتساز با اشاره به اینکه
نسل تازهای از جوانهای مستعد در ایران بزرگترین شرکتهای
استارتآپی را تشکیل دادهاند ،گفت« :ایران به کمک جوانان خود
موفق شده است یکی از بزرگترین اکوسیستمهای استارتآپی
منطقه را شکل دهد .ایران برای انتقال زیستبوم نوآوری و فناوری
خود به دیگر کشورها آمادگی کامل دارد».
ستاری معتقد است که برنامههای مشترک و شبکهای میتواند در
پارکهای علمی و فناوری ادامه پیدا کند و دولتها میتوانند به
دانشبنیان

کمک این شبکههای علمی و فناورانه ،مشکالت سیاسی بین خود
را حل و فصل کنند .در ادامه این جلسه علیمرتضی بیرنگ ،رئیس
مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ،نیز درباره هدف شکلگیری معاونت علمی
و فناوری توضیح داد و گفت« :ما برنامه جدی برای راهاندازی
زیستبوم نوآوری داریم و بر همین اساس شتابدهندههای
مختلفی را در کشور راهاندازی کردیم .این روند به شکلی ادامه
پیدا کرده که تابستان سال گذشته نشریه فایننشال تایمز مقالهای
درباره وضعیت استارتآپها در ایران منتشر کرد و ایران را
جمهوری استارتآپهای جهان خطاب کرد».

زمینه تعامل استارتآپها و
دانشبنیانهای ایران و سنگاپور

برنامه دیگر ،مالقات معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری
با نماینده ویژه وزیر خارجه سنگاپور و مدیران وزارت صنعت
و بازرگانی این کشور بود و در این دیدار به محورهایی از
جمله راهکارهای اجرایی مشترک جهت برقراری ارتباط و
تعامل استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان توانمند ایرانی با
شرکتهای متناظر سنگاپوری ،نحوه گذار ایران و سنگاپور از
اقتصاد سنتی به اقصاد دانشبنیان و تجربیات ایران در استفاده
از ظرفیت متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور پرداخته
شد .در ادامه این نشست ،سورنا ستاری معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری با اشاره به این موضوع که کشور سنگاپور در
سالهای اخیر رشد بسیار خوبی داشته است ،گفت :ما آمادگی
کامل برای همکاری در زمینه توسعه فناوری و نوآوری و
سرمایهگذاری مشترک در حوزه تحقیقات و پروژههای کاربردی
را با کشور سنگاپور و تمامی کشورهای جنوب شرق آسیا داریم».
ستاری با اشاره به این موضوع که معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری تاکنون پروژههای مشترک فناوری و تحقیقاتی موفقی
با کشورهای چین و روسیه داشته است ،گفت« :امسال  28پروژه
کاربردی با چین تعریف شده است ».وی ضمن اشاره به طراحی
و اجرای پلتفرم همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج
از کشور از تجارب مشابه کشور چین در جذب متخصصان و
محققان چینی مقیم امریکا در قالب چند برنام ه گفت و افزود:
«هرساله در سفر به نیویورک و همراه با رئیسجمهوری با تعدادی
از متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور نشستهایی را با
هدف معرفی ظرفیتهای موجود در کشور داریم .طی چهار سال
گذشته بیش از  1200نفر از برترین متخصصان و کارآفرینان
ایرانی از  100دانشگاه برتر دنیا در قالب برنامه مذکور همکاری
خود را با کشور آغاز کرده و تاکنون بیش از  80استارتآپ
موفق توسط آنها تاسیس شده و حدود  2400نفر متخصص و
فارغالتحصیل داخلی در آن مشغول به کار هستند».
ستاری درباره اینکه ایران برای حل مشکالت صادرات محصوالت
خود چه راهکارهایی را در پیش گرفته است ،گفت« :به نظر ما
شرکتهای دانشبنیان میتوانند با چالش تحریمها مبارزه کنند و
ما میتوانیم با کمک کشورهای همسایه و ایجاد شبکه استارتآپی
از این چالش عبور کنیم ».رئیس بنیاد ملی نخبگان به همکاری
در زمینه تجارب سنگاپور در حوزه سیاستگذاریهای حاکمیتی
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اشاره کرد و گفت« :باید از تجارب مشترک دو کشور در جهت
توسعه فناوری و نوآوری و پیشرفت اقتصاد دو کشور استفاده
شود ».معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در پاسخ به سوالی
درباره چگونگی ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در ایران توسط هیئت
سنگاپوری گفت« :کمک به ایجاد زیرساخت و سیاستگذاری در
حوزه کمک به استارتآپها همچون ایجاد مراکز نوآوری ،کارخانه
نوآوری و حمایت از پارکهای فناوری که منجر به ایجاد بیش
از  500شرکت فعال در حوزههای مختلف از جمله فناوری
اطالعات و ارتباطات ،نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی و فناوری در
کنار دانشگاه شریف بوده ،از جمله اقداماتی است که برای ایجاد
این اکوسیستم انجام شده است .در اصل ما زیرساختهای الزم را
به عنوان دولت برای این شرکتها فراهم کردهایم و تمرکز ما روی
سرمایه نیروی انسانی و مغز افراد مستعد بوده است چراکه این
نیروهای جوان میتوانند چهره شهر را تغییر دهند ».ستاری درباره
آینده اجالس نوآوری آسیا و اقیانوسیه ( )APIFگفت« :هدف
اصلی شبکهسازی با کشورهای عضو  APIFدر حوزههای نوآوری
و شرکتهای دانشبنیان است و در ادامه برای تقویت روابط با
کشورهای آسیای شرقی تالش خواهیم کرد ».زینالعابدین،
نماینده ویژه وزیر کشور سنگاپور ،نیز در این جلسه اظهار کرد:
«فضای اقتصادی و اکوسیستم ایجاد شده توسط معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری ایران بسیار ارزشمند است و با توجه به
چالشهای سنگاپور در حوزه منابع انسانی و همکاری با کشورهای
همسایه ،دو طرف میتوانند با همکاری با یکدیگر راه حلهای
مشترکی پیدا کنند ».وی با اشاره به تمایل کشور سنگاپور به
همگرایی بیشتر با ایران در قالب اتحادیه آ.سه.آن گفت« :با
توجه به ارائه بسته پیشنهادی دهگانه برنامه ایران برای همکاری
با اتحادیه آ.سه.آن بهخصوص بسته پیشنهادی معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری با عنوان «پروژه طراحی و پیادهسازی
شبکه آزمایشگاهی اتحادیه کشورهای آسیایی» از این معاونت
دعوت میشود تا در اجالس بعدی که در شهریورماه جاری در
کشور سنگاپور برگزار میشود ،حضور یابد».

کشورهای منطقه قابل مشاهده است و این یک برتری مختص
ایران و الگویی برای دیگر کشورهاست .بر اساس این ویژگیها
تمایل داریم با ایران همکاری و از تجربههای این کشور در
حوزههای علمی ،فناوری و نوآوری استفاده کنیم ».ستاری نیز
در این نشست زیستبوم نوآوری ایران را بستر تعامل علمی و
فناورانه با دیگر کشورها دانست و گفت« :ایران اکنون در توسعه
شرکتهای دانشبنیان درخشان عمل کرده است .شرکتهایی
در حوزههای زیستفناوری ،داروهای پیشرفته و سلولهای
بنیادی که صادرات باالیی به کشورهای منطقه دارند ،میتوانند
اندوختههای دانشی و فناوری خود را با سریالنکا و دیگر کشورها
به اشتراک بگذارند ».ستاری از توانمندی ایران در تولید تجهیزات
آزمایشگاهی گفت و ادامه داد« :بسیاری از تجهیزات دانشبنیان
آزمایشگاه ایران اکنون نهتنها در مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی
داخلی بلکه در دیگر کشورها مورد استفاده قرار میگیرند ».معاون
علمی و فناوری رئیسجمهوری همچنین از حضور تعدادی از
فعاالن دانشبنیان ایران در سریالنکا و تعامل با شرکتها خبر داد
و گفت« :عمدتا شرکتهای ایرانی در حوزه نانو و زیستفناوری
به سریالنکا میروند .این شرکتها در حوزه دارویی توانمندیهای
ویژهای دارند و میتوانند تولیدات دانشبنیان و دانش و فناوری
خود را در سریالنکا توسعه دهند».
وی همچنین پارکهای علم و فناوری ،پژوهشگاهها و مراکز
نوآوری دو کشور را محور دیگری از تعامالت و همسوییها دانست
و گفت« :ریشههای مشترک ایران با سریالنکا و دیگر کشورهای
منطقه که صرفا تاریخی نیست و حوزههای فرهنگ و دانشی را
هم در بر میگیرد ،بستری است تا مراکز علمی ،فناوری و صنعتی
دو کشور با همکاری مشترک و با حمایت زیرساختی دولتها،
توسعه را برای کشورها به ارمغان بیاورند».
در این نشست درباره توسعه همکاریهای علمی ،فناوری و
تجهیزاتی دو کشور در راستای تفاهمنامه مشترک همکاری که
در سال  96به امضا رسید ،گفتوگو شد .همچنین گزارشی از
مذاکرههای تفصیلی برای راهاندازی آزمایشگاه لوبریکانت و نفت با
طرف سریالنکایی ارائه شد .الزم به ذکر است هشتمین نمایشگاه
اینوتکس و اولین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه به همت معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری در  22خردادماه  98و در محل
نمایشگاه بینالمللی تهران به کار خود پایان داد.

مدل توسعه علم و فناوری ایران
الگوی منحصر بهفرد است

در راستای همین مالقاتها ،سوجیوا سیناسینگ ،وزیر علم،
فناوری و تحقیقات سریالنکا ،در دیدار با سورنا ستاری ،ایران را
یک کشور برخوردار از دانش و فناوری دانست و گفت« :ایران
کشوری توانمند در حوزه فناوری و نوآوری است و در انتقال دانش
و فناوری خود دستی باز دارد .این توانمندی با همکاری میان
شرکتها ،مراکز علمی و دانشگاهها میتواند راه را برای توسعه و
پیشرفت دو کشور هموار کند ».وی با بیان اینکه امروزه قدرت
ملی و بینالمللی کشورها به قدرت نوآوری علمی کشورها بستگی
دارد ،اظهار کرد« :ما میتوانیم در فناوریها با ایران ادغام شویم و
این همکاری را با نزدیک ساختن نگاههای فعاالن علمی و فناوری
دو کشور توسعه دهیم ».سیناسینگ با بیان اینکه مدلهای
توسعه فناوری باید خودشان را پیدا کنند و ایران توانسته است
مدل بومی و منحصر به فرد فناوری را متناسب با نیازش ارتقا
دهد ،گفت« :تفاوت نگرش به توسعه علم و فناوری ایران با دیگر
دانشبنیان
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پرونده

نقش فضاهای اکر
ت
اش�ایک چیست؟

سقفی برای
اکوسیستمهای نوآور
مریم طالبی

اکوسیستمهای نوآور و فناور برای رشد و توسعه نیازمند
زیرساختهایی هستند که وجود آنها به مثابه موتور
پیشران تیمهای نوآور عمل خواهد کرد .زیرساختهایی
چون امکان سرمایهگذاری خطرپذیر ،حضور منتورهای
باتجربه و البته فضاهایی برای استقرار تیمهای نوآور.
از این رو فضاهای کار اشتراکی به عنوان پاتوقی برای
حضور تیمها و منتورها و ارتباط با سرمایهگذارها و
شبکهسازی با دیگر بازیگران اکوسیستمهای استارتآپی
این امکان را به تیمهای مختلف میدهد که بخشی از یک
محیط پویا باشند و از امکانات مشترکی استفاده کنند
که مهمترین نتیجه آن کم شدن قابل توجه هزینههای
راهاندازی و رشد یک استارتآپ است .از این رو در این
پرونده دانشبنیان تالش کردهایم به نقش فضاهای کار
اشتراکی در توسعه اکوسیستمهای نوآور بپردازیم.
دانشبنیان
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کب�
ام� ی
مد� ب� ن�مه مرکز فناوری سامسونگ  -ی
گفتوگو ب� ی

رشد و همافزایی تیمهایکارآفرین در
فضاهای کار اشتراکی

مرکز فناوری سامسونگ  -امیرکبیر از اردیبهشت سال  96خدماتی در قالب دوره شتابدهی
به تیمهای استارتآپی ارائه میدهد و از آنجا که این مرکز زیرمجموعه فعالیتهای
مسئولیت اجتماعی شرکت سامسونگ و دانشگاه صنعتی امیرکبیر است ،در قبال
خدماتی که به تیمها ارائه میکند ،سهام یا هزینهای دریافت نمیکند .فضای کار اشتراکی
تنها یکی از خدماتی است که این مرکز به تیمهای استارتآپی ارائه میدهد.
امین پیرایش مدیر برنامه مرکز فناوری سامسونگ  -امیرکبیر است .او  28ساله و
دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
است .با وی درباره ویژگیهای فضای کار اشتراکی برای استارتآپها در ایران و
توگو نشستیم که در ادامه میخوانید.
آینده این فضاهای کاری نوین به گف 
با توجه به اینکه در قبال خدماتی که به تیمهای
استارتآپی عرضه میشود ،سهام یا پولی دریافت
نمیکنید ،تامین مالی مرکز فناوری سامسونگ -
امیرکبیر به چه شکل است؟
منبع مالی این مجموعه در واقع حمایت مالی شرکت
سامسونگ از مرکز فناوری سامسونگ  -امیرکبیر است.
آیا میتوان گفت که مجموعه سامسونگ  -امیرکبیر
یک شتابدهنده است؟
مرکز فناوری سامسونگ  -امیرکبیر مشابه یک شتابدهنده
خدماتی را به تیمهای استارتآپی ارائه میکند ،با این
تفاوت که در ازای این خدمات هیچ سهامی یا هزینهای از
تیمها دریافت نمیشود .برنامه شتابدهی در این مجموعه
شامل خدماتی نظیر تخصیص فضای کار اشتراکی ،برگزاری
کارگاههای آموزشی و جلسات منتورینگ است .همچنین
اعتبار مالی در مقیاس اعتبار پیشبذری برای تیمها قائل
هستیم که البته به صورت وجه نقد نیست .هدف اصلی ما
ک سال محصول خود را
این است که تیمها ظرف مدت ی 
تکمیل کنند و از شبکه سرمایهگذران جذب سرمایه کنند.
رسالت اصلی ما توسعه کارآفرینی است .بدیهی است که مدل
کارکردی این مرکز منحصر به فرد است و این امر از نحوه
نامگذاری مرکز فناوری پیداست.
دقیقا چه خدماتی به تیمهای استارتآپی ارائه می
دهید؟ لطفا از جزئیاتش بگویید.
در فضای کار اشتراکی ملزومات یک دفتر کار از قبیل
اینترنت ،تلفن و سرور داخلی را در اختیار تیمها قرار
میدهیم .ورکشاپهای آموزشی نیز یکی از نقاط قوت برنامه
آموزشی است که به صورت رایگان برای استارتآپهای
مستقر در مرکز برگزار میشود .کارگاهایی نظیر خلق مدل
کسبوکار ،مهارتهای نرم و رابط کاربری از جمله موضوعات
دانشبنیان

ورکشاپهای آموزشی ماست .در کنار این موارد جلسات
منتورینگ به صورت اختصاصی برای هر تیم برگزار میشود.
در این جلسات مشاوران تجربههای تخصصی خود را با تیمها
به اشتراک میگذارند .در این جلسات چالشهایی نظیر مسائل
حقوقی و بازاریابی مورد بررسی قرار میگیرد .همچنین اعتبار
مالی در مقیاس اعتبار پیشبذری به منظور پیشبرد اهداف
تیمها به آنها تخصیص داده میشود .همانطور که پیش از
این اشاره شد این اعتبار به صورت وجه نقد نیست .به طور
مثال اگر تیمی نیاز به وب سرویس خاصی داشته باشد ،مرکز
فناوری آن را خریداری میکند و در اختیار تی م مربوطه قرار
میدهد و مالکیت آن هم برای خود استارتآپهاست.
آیا تیمهای استارتآپی برای ورود به این مرکز
فناوری باید از فیلترهای خاصی عبور کنند یا هر
ی در این مجموعه مورد پذیرش قرار
تیم استارتآپ 
میگیرد؟
ایدههایی با موضوعاتی همچون آب و محیط زیست ،انرژی،
بهداشت و سالمت و آموزش جزو اولویتهای مرکز فناوری
است و ما تمایل داریم تیمهایی را که در این حوزهها مشغول
به فعالیت هستند ،پذیرش کنیم .البته تا به حال تیمهایی از
حوزههای دیگر هم مورد پذیرش قرار گرفتهاند .عالوه بر این
با توجه به محدودیتهای فضا ،تیمها در دو مرحله گزینش
میشوند .در مرحله اول معیارهایی نظیر انسجام تیمی ،انجام
تحقیقات بازار و اثبات اولیه مقیاسپذیری ایده مورد نظر
ماست .در مرحله دوم نیز هم بنیانگذاران استارتآپها طرح
و ایده خود را به صورت حضوری ارائه میدهند و در صورت
دریافت حد نصاب امتیاز در مرکز فناوری پذیرش میشوند.
آیا استارتآپها تنها در یک بازه زمانی خاص
میتوانند از امکانات و خدمات این مرکز فناوری
استفاده کنند؟
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یک استارتآپ به طور معمول میتواند یک سال در مرکز ما
حضور داشته باشد .در واقع دو دوره سه ماهه و یک دوره شش
ماهه را باید بگذرانند .در دوره سه ماهه اول به اعتبارسنجی
ایده و طرح کسبوکار پرداخته میشود .در سه ماهه دوم
محصول اولیه خود را آماده میکنند .در شش ماهه آخر نیز
تالش میکنند تعداد کاربر اپلیکیشن یا وب سرویسشان را
افزایش دهند و در نهایت جذب سرمایه کنند .بنابراین بعد از
یک سال باید هر تیم مستقل شود.
طی دو سالی که از عمر مرکز فناوری سامسونگ -
امیرکبیر میگذرد ،چه تعداد تیم وارد مجموعه شده و
چه تعداد خارج شدهاند؟
در کل  48تیم استارتآپی وارد شدهاند و در حال حاضر 16
تیم همچنان مستقر هستند .از این  48تیم ،تقریبا شش تیم
توانستهاند جذب سرمایه داشته باشند و مستقل شوند.
پذیرش این مسئله که این مرکز امکانات و خدماتی
چ چشمداشتی در اختیار استارتآپها قرار
را بدون هی 
میدهد ،احتماال برای مخاطبان هم کمی عجیب به نظر
میرسد .چه اهدافی را در این مسیر دنبال میکنید؟
در این مورد باید به مفهوم مسئولیت اجتماعی اشاره کنم.
مسئولیت اجتماعی مجموعه وظایف و تعهداتی است که
شرکتها در جهت حفظ ،مراقبت و کمک به جامعهای که در
آن فعالیت میکنند ،انجام میدهند .مفهوم مسئولیت اجتماعی
شرکتها فراتر از مباحث اقتصادی و مالی است .کمک به
کسبوکارهای دانشبنیان در کنار توسعه فرهنگ کارآفرینی
یکی از موضوعاتی است که واحد مسئولیت اجتماعی شرکت
سامسونگ با همکاری دانشگاه امیرکبیر دنبال میکند .بدیهی
است که این فعالیتها زیرمجموعه مسئولیت اجتماعی تلقی
میشود و در نتیجه هدف درآمدزایی نیست.
به طور کلی وضعیت فضاهای کار اشتراکی در ایران را
چطور ارزیابی میکنید؟
این نیاز همواره احساس میشود که فارغالتحصیالن
دانشگاهها در محیطهایی مثل مراکز فناوری قرار بگیرند و
مفاهیم کارآفرینی را بهخوبی در کنار یکدیگر درک کنند.
همانطور که میدانیم این زیستبوم نوپاست و هنوز در
حوزه ترویج فرهنگ کارآفرینی نیازمند فعالیتهای بیشتری
هستیم .در فضای کار اشتراکی تیمهای مختلف کنار هم قرار
میگیرند و همافزایی بین افراد تیمها به وجود میآید که در
طوالنیمدت اثرات مثبت به مراتب بیشتری از آموزشهای
صرف خواهد داشت .دلیل اصلی این امر این است که افراد
تجارب ارزشمندی را با هم در حوزههای مختلف به اشتراک
میگذارند .در چنین شرایطی ،مدیریت دانش ایجاد شده بین
تیمها میتواند راهگشای چالشهای کسبوکارهای نوپا باشد.
البته مستقر شدن در فضای کار اشتراکی بهتنهایی نمیتواند
ارزشی برای تیمها خلق کند .در صورتی که چند تیم در
سطحهای متفاوت در کنار هم قرار بگیرند ،همافزایی بیشتر
میشود و حضور در این شرایط میتواند ارزشآفرین باشد.
هنر مدیران فضای کار اشتراکی در این است که تیمها مثل
قطعات یک پازل در کنار یکدیگر قرار بگیرند و مکمل هم
دانشبنیان
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باشند .ما همواره تالش کردهایم که مدیریت دانش و تجربه
همراه با همدلی بین تیمها شکل بگیرد.
وضعیت فضای کار اشتراکی در دنیا به چه صورت
است؟
روند توسعه فضاهای کار اشتراکی در دنیا رو به رشد است.
اصالت و اهداف توسعه این فضاها نیز مبتنی بر زیستبوم
هر کشور است .بررسی و دنبال کردن وضعیت فضای کار
اشتراکی در دنیا قطعا موثر است ،اما ما معتقدیم بدون در
نظر گرفتن مقتضیات کسبوکارها در کشور ،کارکرد فضای
کار اشتراکی بهینه نخواهد بود .به همین خاطر سعی ما بر
این است که درک مناسبتری از دلیل تشکیل هر فضای کار
اشتراکی در دنیا داشته باشیم و بنا به نیازهای حال حاضر
زیستبوم کارآفرینی ،خدماتی را در فضای کار اشتراکی به
تیمهای مرکز فناوری ارائه کنیم.
چه خألهایی را در اکوسیستم استارتآپی ایران و
فضاهای کار اشتراکی در کشور احساس میکنید؟
یکی از خألها یا آفتهای این اکوسیستم این است که افرادی
معدود این فضا را تبدیل به یک فضای ناشناخته میکنند
و به خود اجازه میدهند برداشتی غیرواقعی از آن صورت
بگیرد .به طور مثال این اکوسیستم بهتنهایی نجاتبخش
ضعف کسبوکارهای رایج نیست و چالش اشتغال تنها با این
فضا حل نمیشود .فراموش نکنیم که این زیستبوم متاثر از
اقتصاد کالن است .برای مثال در حال حاضر بدیهی است که
سرمایهگذاریهای خطرپذیر با روند کندتری صورت گیرد.
همچنین خأل مرجعی کامل و قابل استناد برای جمعآوری
دادههای تخصصی و صحتسنجی شده کسبوکارها در این
اکوسیستم هنوز حس میشود.
تمایل شرکتهای سرمایهگذاری بهویژه ویسیها به
این فضاهای کار اشتراکی چگونه است؟
نمایندههای شرکتهای سرمایهگذاری و ویسیها بهراحتی
میتوانند با تیمهای استارتآپی در این فضاها تعامل
کنند .اگرچه توسعه شبکه سرمایهگذاران یکی از خدمات
شتابدهندهها به شمار میآید ،اما بسیاری از فضاهای کار
اشتراکی با برگزاری رویدادهای مختلف این فرصت را برای
نمایندگان شرکتهای سرمایهگذاری به وجود میآورند که
با نحوه فعالیتهای استارتآپها آشنا شوند و تیمها نیز
فرصت مناسبی برای جذب سرمایه دارند .مرکز فناوری
سامسونگ امیرکبیر نیز در طول مدت فعالیت خود
رویدادهایی تحت عنوان «دمو دی» برگزار کرده است و
برخی از تیمهای این مرکز تواستهاند در این رویدادها جذب
سرمایه کنند.
آینده فضاهای کار اشتراکی در ایران را چطور
میبینید؟
توسعه فضاهای کار اشتراکی تابعی از رونق کسبوکارهای
نوپا و ترویج فرهنگ کارآفرینی است .بدیهی است که بهبود
بستر اقتصادی باعث رونق و توسعه این فضاها خواهد شد و
چه بسا در شرایطی مطلوبتر بسیاری از سرمایهگذاران تمایل
بیشتری برای توسعه این زیرساختها داشته باشند.
دانشبنیان
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بی� مد�عامل فضای اکر ت
پیش ن
اش�ایک
ی
«آ� سفید» در گفتوگو ب� دانشبنیان:
ب

این فضا رشد چشمگیری خواهد داشت

«در زمان دانشجویی شرکتی در حوزه مخابرات تاسیس کردیم .مدتی هم در کانون
کارآفرینی ایران که استارتآپ ویکندها را برگزار میکرد ،به عنوان مدیر پروژه فعالیت
بوکار مشغول فعالیت
داشتم .پس از آن در شتابدهنده آواتک در سمت مدیر توسعه کس 
بودم و در حال حاضر نیز مدیرعامل فضای کار اشتراکی «آبی سفید» هستم».
اینها بخشی از گفتههای محمد کرمانی است که با او درباره ویژگیهای ریز و درشت فضای
کار اشتراکی برای استارتآپها به گفتوگو نشستهایم .او  29ساله ،دانشآموخته کارشناسی
مهندسی برق گرایش مخابرات و کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران است.
فضای کار اشتراکی چه فرقی با سیستم دفتر کار
اشتراکی دارد .به نظر میرسد هر دو آنها یک کارکرد
مشترک دارند.
در دنیا اکوسیستم  coworking spaceیا همان فضای کار
اشتراکی بسیار پیشرفت کرده است که با shared officeها
و open officeها وجوه تمایز ویژهای دارندOpen office .
به مدل معماری گفته میشود که داخل ساختمان انجام
میشود و به این صورت است که هیچ دیواری وجود ندارد
یا پارتیشنهای کوتاه وجود دارد و بخشهای مختلف در کنار
یکدیگر مشغول به فعالیت هستند .از طرف دیگرshared
officeها یک دفتر کاری هستند که بین تیمهای مختلف با
کاربریهای مختلف تقسیم و به اشتراک گذاشته میشوند و در
خیلی از کشورها چندین دهه سابقه دارند.
مفهوم دیگری که در دنیا توسعه پیدا کرده ،مفهوم coworking
 spaceاست که به اعضای آن فضا و ارتباطاتی که در آن فضای
اشتراکی اتفاق میافتد توجه دارد .این مفهوم در دنیا حدود
 15سال است که مورد توجه قرار گرفته است .در ایران گاهی
مفهوم فضای کار اشتراکی با  shared officeو open office
اشتباه گرفته میشود .مثال پارکهای علم و فناوری سالنی
را مجهز به میز و صندلی میکنند و میگویند ما فضای کار
اشتراکی ساختهایم .در حالی که اینطور نیست ،چرا که هیچ
برنامهریزی برای تیمهایی که وارد این فضا میشوند ،ندارند.
چطور شد که فضای کار اشتراکی «آبی سفید» را
راهاندازی کردید؟
حدود سه سال پیش بود که از شتابدهنده آواتک خارج شدم و
به فکر این بودم که فضایی را ایجاد کنیم که در آن ،افرادی که
مشغول کار هستند ،حال خوبی داشته باشند و با همین حال
بوکارشان بپردازند .وقتی کاری را با حال خوب
خوب ،به کس 
انجام دهیم ،نهتنها فرایند با انرژی مطلوبی پیش میرود ،بلکه
نتیجه کار هم قطعا مطلوبتر خواهد بود .وظیفه آبی سفید
تنها فراهم کردن میز و صندلی و دیزاین شیک برای اعضا
نیست ،بلکه ایجاد ارتباطهای مفید را وظیفه خود میداند.
دانشبنیان

آبی سفید فضایی را مهیا میکند که آدمها با هم همافزایی
داشته باشند ،به هم کمک کنند ،صداقت حاکم باشد ،برای
خودشان مسئولیت اجتماعی قائل شوند و در کارهای جمعی
مشارکت کنند.
اغلب فضاهای کار اشتراکی که در کشور وجود دارند ،تنها
استارتآپها را پذیرش میکنند ،اما آبی سفید اینطور نیست.
آبی سفید هر فرد و تیمی را در حوزه صنایع خالق اعم از
معمار ،گرافیست یا عکاس ،تیمی که پروژهای را برای خارج
از کشور انجام میدهد یا یک استارتآپ را پذیرش میکند.
بوکارهای استارتآپی نبوده
با اینکه تمرکز ما تنها روی کس 
است اما استارتآپهای فعال در اصفهان یا در اینجا هستند و
از این فضا استفاده میکنند یا گاهی به ما سر میزنند.
آبی سفید چه خدماتی را به اعضا ارائه میکند؟
افراد میتوانند از خدماتی مثل میز کار ،اینترنت ،اتاق جلسه،
آشپزخانه و تلفن در قبال پرداخت حق عضویت ماهانه استفاده
کنند .این حق عضویت از ماهی  50هزار تومان تا بیش از دو
میلیون تومان است .به نظر من تیمها این مبلغ را صرفا به خاطر
استفاده از این امکانات پرداخت نمیکنند .میتوانم با اطمینان
بگویم که افرادی که از فضای کار اشتراکی استفاده میکنند،
بیشتر به خاطر فضا و حال خوبی که به آنها دست میدهد،
حاضرند هزینه کنند و در این فضا حضور داشته باشند.
استارتآپها و شرکتهایی که در این فضای کار
اشتراکی فعالیت دارند ،به سودآوری قابل توجهی
رسیدهاند؟
در شش ماه اول سال  97که شرایط سخت اقتصادی عجیبی
را شاهد بودیم ،اعضای آبی سفید توانستند حدود  21فرصت
شغلی جدید ایجاد کنند .یعنی دقیقا برعکس اتفاقاتی که در
اقتصاد کشور شاهدش بودیم .تیمهای مستقر در این فضای کار
اشتراکی بیش از  30هزار یورو پروژههای ارزی برای خارج از
کشور انجام داده بودند.
یک مفهومی در سنجش و اندازهگیری وجود دارد که نشان
میدهد به ازای هر شغلی که در یک مجموعه وجود دارد،
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چند نفر را تمام وقت در خارج از مجموعه به کار میگمارد.
مثال به واسطه افتتاح یک کارخانه که  100نفر نیروی مستقیم
دارد ،هزار نفر نیروی غیرمستقیم درگیر میشوند .اما ضریب
اقتصادی به تعداد کار تماموقت خارج از بنگاه اطالق میشود
یعنی آن هزار نفر ممکن است معادل  ۵۰نفر تماموقت کار
کنند .در ایران متوسط این ضریب به عدد یک تا  1/5میرسد،
این در حالی است که در آبی سفید در شش ماه اول سال این
ضریب 3/1 ،بود که این مسئله بسیار قابل توجه است و از تاثیر
اقتصادی چشمگیر آن حکایت دارد.
بوکارهایی که به سوی شما
شما برای پذیرش کس 
میآیند ،فیلترینگ خاصی اعمال میکنید؟
خیر .ما هیچ فیلتری نداریم .هر فرد و تیمی که در سایت ثبت
نام کند ،میتواند یک روز به اینجا بیاید و آن را امتحان کند
و در صورت تمایل ،حق عضویت را پرداخت و کارش را شروع
بوکاری را قضاوت نمیکنیم.
کند .ما هیچکس و هیچ کس 
فضایی را برای کار مطلوب مهیا کردهایم ،حال کسی که بتواند
هزینههایش را فراهم کند و یک فضای خوب در اختیار داشته
باشد ،حتما میتواند رشد کند.
آماری از ورودیها و خروجیهایتان دارید؟
روزی که اولین حق عضویت پرداخت شد 27 ،اردیبهشت سال
 96بود .از آن زمان دو سال گذشته است .در این مدت حدود
هفت هزار نفر در رویدادهای ما شرکت کردهاند ،حدود 1370
نفر ثبتنام کردهاند ،حدود  700نفر نیز برای حداقل یکبار
حق عضویت پرداخت کردهاند .با اینکه ظرفیت آبی سفید
 140نفر است اما معموال  150نفر در هر ماه از خدمات آبی
سفید استفاده میکنند.
برخی از فضاهای کار اشتراکی برای حضور یک
استارتآپ در مجموعه محدودیت زمانی تعیین میکنند.
آیا در آبی سفید هم چنین قانونی حکمفرماست؟
ما در آبی سفید فقط به استارتآپها فکر نمیکنیم .هر تیمی
که وارد آبی سفید شود میتواند تا هر زمانی که خواست ،اینجا
بماند .برخی پارکهای علمی و فناوری و حتی شتابدهندهها
محیطی درست میکنند که ارتباطی با بازار کشور ندارد .در
واقع فاصله زیادی بین فضاهای اینچنینی با بستر بازار وجود
دارد .این تیمها بعد از دریافت دورههای آموزشی مربوطه در
اقتصاد رها میشوند ،بدون اینکه رفتار درست را آموخته
باشند .معتقدم با توجه به اینکه اکوسیستم استارتآپی در
ایران هنوز به بلوغ نرسیده ،نباید انتظارات خارقالعادهای از
استارتآپها داشت .به عالوه اینکه ما سعی میکنیم آنها در
یک گلخانه مجزا از فضای اقتصادی کشور رشد نکنند تا بتوانند
در فضای عمومی اقتصاد قوی کار کنند.
تا به حال شما با کمبود جا برای متقاضیان جدید مواجه
شدهاید؟
بله .به همین خاطر است که در حال افزایش شعبههای آبی
سفید هستیم .در سال جاری احتماال دو شعبه دیگر را افتتاح
خواهیم کرد.
مدل درآمدی شما چطور است؟
مدل درآمدی ما شبیه شرکت جهانی و معروف «وی ورک»
دانشبنیان
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است .یعنی یک ساختمانی را میگیرد و فضای کار اشتراکی
ایجاد میکند و به شعبههایش اضافه میکند ،طوری که امروزه
این شرکت حدود  400شعبه در سراسر دنیا دارد .ما هم
ساختمانی را تهیه کردیم که حدود چهار سال خالی بود و هیچ
درآمدی برای صاحبش نداشت ،اما با تدابیری که در آبی سفید
اندیشیده شد ،این ساختمان همواره پر از تیمهای مختلف
است و برای صاحب این ملک هم درآمدزایی دارد .از این نوع
ساختمانهای خالی باز هم در سراسر کشور پیدا میشوند و
میتوانند چنین کاربری داشته باشند.
وضعیت فضای کار اشتراکی در ایران را در مقایسه با
دنیا چطور میبینید؟
کاش در مورد یکسری قوانین دست و پا گیر در حوزههایی مثل
بیمه تامین اجتماعی یا مالیات در مورد اکوسیستم استارتآپی
تجدید نظر میشد .متاسفانه قانون کار و مالیات به ویژه در
اکوسیستم استارتآپی نیاز به اصالحات ویژهای دارد .در
شرایط امروز اقتصادی ،قوانین بیمهای نیاز به اصالحات دارد.
سرمایه همواره فرار است ،به ویژه در اکوسیستم استارتآپی.
در ایران مدتی بود که سرمایهها در حال جاری شدن به این
اکوسیستم بود که به یکباره متوقف شد .استارتآپهایی
وجود دارند که کامال آمادگی جذب سرمایه گذار را دارند ،اما
متاسفانه جرئت سرمایهگذاری وجود ندارد.
سومین مسئلهای که میتوان به عنوان معضل به آن نگاه کرد،
مسئله نیروی انسانی است .اغلب دانشگاهها دانشجویانی را
تربیت میکنند که به درد بازار کار نخورند .یکسری محفوظات
به دانشجویان میدهند ،بدون اینکه آنها را با بازار آشنا کنند.
قانون تحصیل رایگان میگوید تا مدتی که تحصیل میکنید،
نباید کار کنید .همین مسئله هم دقیقا خالف جریان توسعه
است.
فکر میکنید فضای کار اشتراکی در ایران طی سالهای
آینده به کدام سمت و سو پیش خواهد رفت؟
معتقدم فضای کار اشتراکی طی یکی دو سال آینده رشد
چشمگیری خواهد داشت .خوشبختانه اخیرا اقداماتی برای
شناساندن فضاهای کار اشتراکی در کشور در حال انجام است.
ما وقتی میخواستیم آبی سفید را راهاندازی کنیم ،به مدت
هشت ماه به دنبال دریافت کد کارگاه بودیم .هرجا میرفتیم
باید ساعتها توضیح میدادیم که دقیقا قصد انجام چه کاری
را داریم .اصوال بازارهای رهن و اجاره در شرایط امروز اقتصاد
بوکارهای نوپا سخت میکنند .همین
کشور ،کار را برای کس 
مسئله باعث میشود که تیمهای مختلف به فکر روی آوردن به
فضاهای کار اشتراکی بیفتند.
در این راستا ما نرمافزاری را توسعه داده بودیم که به مدیریت
خودمان در فضای کار اشتراکی کمک میکرد .این نرمافزار را
به شکل شبکه اجتماعی در اختیار افراد دیگری که در این
حوزه فعال هستند گذاشتیم .هدف ما از این کار این بود که
به تسهیل و توسعه فضاهای کار اشتراکی کمکی کرده باشیم.
در کل به آینده فضای کار اشتراکی در ایران خوشبین هستم
و فکر میکنم که این اکوسیستم در سالهای آینده توسعه
بیشتری پیدا خواهد کرد.
دانشبنیان
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گفتوگو ب� محیدرضا نه� اکر ،مد� جمموعه فضای اکر ت
اش�ایک ن
اکرما�
ی

فضای کار اشتراکی پیشنیاز توسعه
اکوسیستمهایاستارتآپی

فضای کار اشتراکی مفهومی است که این روزها در اکوسیستم استارتآپی و در بین شرکتهای
توگویی که با حمیدرضا
دانشبنیان کشور پذیرفته شده و در حال رشد و توسعه است .در گف 
هنرکار ،مدیرعامل و عضو هیئتمدیره شرکت سرمایهگذاری رایان ونچرز و مدیر مجموعه فضای
کار اشتراکی «کارمانا» داشتیم ،به تاثیری که این فضاها میتوانند در توسعه اکوسیستمهای
فناور یک کشور داشته باشند پرداختهایم .هنرکار تحصیالتش را در حوزه مدیریت مالی دانشگاه
تهران گذرانده است .او در ابتدای این گفتوگو به اولین تجربه تیمیاش ،راهاندازی استارتآپ،
اشاره میکند و میگوید« :سابقه فعالیتهای من به حدود  10سال پیش برمیگردد که در کنار
دانشگاه صنعتی شریف ،گروهی به نام گروه مالی و سرمایهگذاری داشتیم که فعالیتهای
مشاورهای و توسعه و ترویجی در حوزههای مالی و سرمایهگذاری انجام میدادیم .بهمرور
فعالیتهایمان به سمت نوآوری هم سوق پیدا کرد .همچنین در راهاندازی صندوق پژوهش و
فناوری دانشگاه صنعتی شریف دست اندر کار بودیم که جزو اولین صندوقهای این زمینه بود.
در این بین به همراه دوستان ،استارتآپهای کوچکی هم راهاندازی و هدایت کردیم».
او و تیم همکارانش حدود دو سال پیش تصمیم میگیرند مجموعهای را طراحی کند که به شکل
متمرکزتری ،توسعه نوآوری را انجام دهد که ماحصل آن ،شرکت سرمایهگذاری «رایان ونچرز» میشود.
هنرکار درباره فعالیت این شرکت توضیح میدهد« :این مجموعه به عنوان یک ویسی خصوصی فعالیت
میکند که با هدف سرمایهگذاری خطرپذیر روی تیمهای مستعد راه افتاده است .رسالتمان را بر این مبنا
قرار دادیم که در دوران پساشتابدهی روی استارتآپها سرمایهگذاری کنیم .یعنی استارتآپهایی
که از دوره شتابدهی خارج شدهاند و یک محصول اولیه دارند ،ولی هنوز به آن سطحی نرسیدهاند
که بتوانند سرمایهگذاران را به سمت خود جذب کنند .در این مدت دو ساله روی پنج استارتآپ
سرمایهگذاری کردهایم و ضمن این فعالیتها ،با توجه به توانمندیها و مزیتهای مجموعه ،خدمات
مختلفی را در حوزه نوآوری به بخشهای مختلف داخل و خارج از اکوسیستم نوآوری ارائه کردیم.
با مدیر مجموعه فضای کار اشتراکی کارمانا که بهتازگی راه افتاده ،درباره این فضای کاری،
توگو نشستهایم.
ماموریت آن و البته چالشهای پیش روی توسعه فضاهای کار اشتراکی به گف 
چطــور شــد کــه بــه فکــر راهانــدازی فضــای کار
اشــتراکی «کارمانــا» افتادیــد؟
راهانــدازی یــک فضــای کار مناســب که بتــوان در آن خدمات
متمرکــز و مناســبتری بــه اســتارتآپها ارائــه کــرد ،از
دغدغههــای مــا طــی دو ســال گذشــته بــود ،از طرفــی
مــا ارتباطــات خوبــی هــم بــا فعــاالن بــازار پــول و ســرمایه
داشــتیم بــه همیــن دلیــل ســال گذشــته طــی مذاکراتــی
کــه داشــتیم بــا یکــی از مجموعههــای ســرمایهگذاری
مطــرح بورســی در کشــور بــه نــام ســرمایهگذاری خوارزمــی
بــه جمعبنــدی رســیدیم کــه یــک فضــای کار اشــتراکی را
بــا همــکاری هــم تاســیس کنیــم کــه نتیجــه آن ،فضــای
کار اشــتراکی کارماناســت کــه در حــال حاضــر در مجتمــع
نــوآوری دانشــگاه الزهــرا تاســیس شــده اســت .ایــن
مجموعــه چنــد هفتــه پیــش بــه طــور رســمی افتتــاح شــد.
درواقــع بــا توجــه بــه اینکــه ســالها کار مدیریتــی و
آموزشــی در حوزههــای مالــی و ســرمایهگذاری کــرده
دانشبنیان

بودیــم ،تقریبــا همــه بــازار پــول و ســرمایه ،مجموعــه مــا
را میشــناختند .بــازار پــول و ســرمایه شــامل شــرکتهای
بورســی ،کارگزاریهــا ،بانکهــا و ...اســت کــه مــا تصمیــم
گرفتیــم از ایــن طریــق کمــی ســرمایههای غیراکوسیســتمی
و غیراســتارتآپی را وارد ایــن فضــا کنیــم .در نتیجــه،
خدمــات مختلفــی را بــه ایــن مجموعههــا ارائــه کردیــم
و آنهــا را هــر چــه بیشــتر بــا حــوزه اســتارتآپی آشــنا
کردیــم.
در طــول ایــن دو ســال همــواره دغدغــه ایجــاد محیطــی
مناســب بــرای اســتقرار تیمهــای اســتارتآپی و ارائــه
خدمــات متمرکــز بــه آنهــا را داشــتیم و بــرای ایــن ایــن
موضــوع تــاش میکردیــم کــه ایجــاد یــک فضــای کار
اشــتراکی و فعالیــت در ایــن عرصــه ،ماحصــل ایــن دغدغــه
و تالشهــای در راســتای آن بــود .فضاهــای کار اشــتراکی
یــک فضــای کاری مشــترک بــرای چندیــن اســتارتآپ را
فراهــم میکنــد کــه فعــاالن اســتارتآپی میتواننــد در
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کنــار هــم فعالیــت کننــد و بــه ایــن ترتیــب ،ایــن فضاهــای
کار اشــتراکی موجــب رشــد همافزایــی بیــن تیمهــای
اســتارتآپی میشــوند.
سیاســت کارمانــا بــرای پذیــرش اســتارتآپها
در فضــای کار اشــتراکی بــه چــه صــورت اســت؟ آیا
از ابتــدای راه ایدهپــردازی اســتارتآپها پذیــرش
داریــد یــا مثــل «رایــان ونچــرز» ،اســتارتآپهایی
را پذیــرش میکنیــد کــه در مرحلــه پــس از
شــتابدهی باشــند؟
بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال بهتــر اســت بــه چنــد تفــاوت
بیــن رایــان ونچــرز و کارمانــا اشــاره کنــم .اول اینکــه رایــان
ونچــرز یــک ویســی اســت و رســالتهای یــک شــرکت
ســرمایهگذاری خطرپذیــر را بــر دوش دارد امــا کارمانــا یــک
فضــای کار اشــتراکی اســت.
دومیــن تفــاوت اینکــه رایــان ونچــرز بــرای ســرمایهگذاری
بــه دنبــال اســتارتآپهای خاصــی نمیگــردد .یعنــی بــه
صــورت عمومــی بــه ســراغ اســتارتآپهایی مــیرود کــه
برایــش جــذاب هســتند .ایــن در حالــی اســت کــه مــا در
کارمانــا دنبــال اســتارتآپهایی هســتیم در حوزههــای
فینتــک ،بالکچیــن ،هــوش مصنوعــی و اینترنــت اشــیا.
یکــی از عمــده دالیلــی کــه روی این حــوزه از اســتارتآپها
تمرکــز کردهایــم ایــن اســت کــه مجموعــه خوارزمــی
بــه عنــوان شــریک مــا در کارمانــا و همینطــور یــک
ســرمایهگذار بــزرگ بورســی ،بــازار مطلوبــی بــرای اینگونــه
اســتارتآپها خواهــد داشــت .از طــرف دیگــر معتقدیــم کــه
بــه دورهای رســیدهایم کــه بایــد در اکوسیســتم اســتارتآپی
کشــور روی موضوعــات جدیدتــر ســرمایهگذاری شــود.
تفــاوت ســوم در ایــن اســت کــه رایــان ونچــرز تنهــا در دوره
پساشــتابدهی اســتارتآپها ســرمایهگذاری میکنــد،
امــا در کارمانــا اســتارتآپها در مراحــل پیششــتابدهی،
شــتابدهی و پساشــتابدهی مــورد پذیــرش قــرار میگیرنــد.
درواقــع روی اســتارتآپهایی کــه محصــول دارنــد و وارد
کارمانــا میشــوند ،بــه شــکل ویســی ســرمایهگذاری
میکنیــم و همچنیــن روی تیمهایــی هــم کــه هنــوز
بــه محصــول نرســیدهاند ،امــا ایدههــای چشــمگیری
دارنــد ،ســرمایهگذاری میکنیــم و خودمــان بــرای آنهــا
دورههــای شــتابدهی را اجــرا میکنیــم.
تفــاوت چهــارم اینکــه در رایــان ونچــرز بــر اســاس
ســاختار و فرایندهــای معمــول یــک ویســی ،ابتــدا بــر
اســاس مــدارک و مســتندات و جلســات مشــترک بــه
بررســی یــک اســتارتآپ میپردازیــم و در صورتــی کــه از
جنبههــای مختلــف مــورد بررســی ،اســتارتآپی را مناســب
ســرمایهگذاری تشــخیص دهیــم پیشــنهاد ســرمایهگذاری
میدهیــم امــا در کارمانــا عــاوه بــر روش فــوق ،برنامــه مــا
ایــن اســت کــه در صــورت امــکان هــر اســتارتآپ را ابتــدا
ســه مــاه در فضــای کار مســتقر کنیــم و طــی ایــن ســه مــاه
ضمــن برقــراری ارتبــاط موثــر بــا تیــم اســتارتآپ و ارائــه
خدمــات جــاری در کارمانــا ،زوایــای مختلــف مــورد نظرمــان
دانشبنیان

را هــم بررســی کنیــم و ســپس در صــورت مطلــوب بــودن،
پیشــنهاد ســرمایهگذاری بدهیــم.
در فضــای کار اشــتراکی کارمانــا چــه خدماتــی بــه
تیمهــای اســتارتآپی ارائــه میشــود؟
درســت اســت کــه کارمانــا یــک فضــای کار اشــتراکی اســت
امــا تفــاوت اساســی کــه بــا ســایر فضاهــای کار اشــتراکی
دارد ،ســرمایهگذاری کــردن روی استارتآپهاســت .در
واقــع فضاهــای کار اشــتراکی یــک فضایــی را در اختیــار
اســتارتآپها قــرار میدهنــد تــا تیمهــا بــه کارشــان
برســند ،امــا مــا چــون در کارمانــا قصــد ســرمایهگذاری روی
تیمهــا را داریــم ،در نتیجــه اغلــب اســتارتآپهایی را
میپذیریــم کــه فکــر میکنیــم فرصتهــای خوبــی بــرای
ســرمایهگذاری هســتند.
بــا توجــه بــه اینکــه کارمانــا حــدود چهــار مــاه اســت
راهانــدازی شــده ،در حــال جمــع کــردن عــدهای از مشــاوران
مجــرب و حرفــهای ایــن حــوزه هســتیم تــا خدمــات
مشــاورهای مطلوبــی بــه تیمهــا ارائــه کنیــم و کارمانــا دارای
یــک شــبکه مشــاوره و منتورینــگ قــوی باشــد .از طرفــی
دورههــای آموزشــی در حوزههــای مختلــف آغــاز شــده
اســت .دیگــر امکانــات زیرســاختی رایــج در فضاهــای کاری
اشــتراکی مثــل اینترنــت ،آشــپزخانه ،پذیرایــی ،فضــای بازی،
فضــای شــاد و جــذاب هــم در کارمانــا تامیــن شــده اســت.
در ایــن مــدت کوتــاه کــه کارمانــا راهاندازی شــده
اســت ،اســتارتآپی را پذیــرش داشــتهاید؟
بــا اینکــه حــدود چهــار مــاه اســت کارمانــا فعالیتــش را
آغــاز کــرده ،امــا افتتاحیــه رســمی مــا هفته گذشــته بــود .با
ایــن حــال در ایــن مــدت درخواسـتهای زیــادی داشــتهایم
و چنــد تیــم هــم پذیــرش کردهایــم .اولیــن قــرارداد
ســرمایهگذاری کارمانــا را هــم طــی مراســم افتتاحیــه
بــا اســتارتآپی بــه نــام «دیالــوگ» امضــا کردیــم .ایــن
اســتارتآپ در حــوزه هــوش مصنوعــی فعالیــت میکنــد.
کارمانــا بــرای پذیــرش چنــد تیــم اســتارتآپی
بــه صــورت همزمــان ظرفیــت دارد؟
مــا میتوانیــم تعــداد  120نفــر را بــه صــورت همزمــان
پذیــرش کنیــم کــه متناســب بــا تعــداد اعضــای هــر تیــم،
تعــداد تیمهــا متغیــر اســت .کارمانــا پنــج اتــاق اختصاصــی
هــم دارد کــه بــرای تیمهایــی اســت کــه کمــی بیشــتر
شــکل گرفتهانــد یــا بــا توجــه بــه نــوع فعالیتشــان ممکــن
اســت نیــاز بــه فضــای خصوصــی داشــتهباشــند.
مدل درآمدیتان به چه صورت است؟
مــا روی کارمانــا چنــدان حســاب درآمدزایــی بــاز نکردهایــم.
البتــه بابــت هــر میــز یــک اجــارهای دریافــت میکنیــم.
هزینــه هــر نفــر از  350هــزار تومــان بــه پاییــن اســت.
بــه ایــن صــورت کــه اگــر شــخصی بهتنهایــی درخواســت
اســتفاده از فضــا را داشــته باشــد ،ماهانــه  350هــزار
تومــان پرداخــت میکنــد ،در حالــی کــه اگــر تیــم دو
نفــره باشــد ،نفــری  320هــزار تومــان بایــد پرداخــت کننــد.
هرچــه تعــداد اعضــای تیــم باالتــر باشــد ،هزینــه پایینتــر
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میآیــد تــا فشــار کمتــری بــه تیــم وارد شــود .مــا در کارمانــا
بیشــتر دنبــال ایــن هســتیم کــه تیمهــای خوبــی بــرای
ســرمایهگذاری پیــدا کنیــم و فضایــی را آمــاده کردهایــم
کــه در ایــن چهــار حــوزه مــورد نظــر کــه اشــاره کــردم،
بتوانیــم تیمهــای فعــال را دور هــم جمــع کنیــم.
یکــی از عمــده اهــداف فضاهــای کار اشــتراکی،
رشــد همافزایــی بیــن تیمهایــی اســت کــه در
یــک فضــا فعالیــت میکننــد .آیــا در کارمانــا
چنیــن هدفــی دنبــال شــده اســت؟
دقیقــا همینطــور اســت .در فضاهــای کار اشــتراکی کــه
حــوزه تخصصــی ندارنــد ،درســت اســت کــه همافزایــی
ایجــاد میشــود امــا احتمــاال نــرخ همافزایــی پایینتــر
از زمانــی اســت کــه حــوزه تخصصــی وجــود داشــته باشــد.
در فضــای کاری مــا تیمهــا در ایــن چهــار حــوزه وارد
میشــوند و طبیعــی اســت کــه بیشــتر میتواننــد بــه هــم
کمــک کننــد .عــاوه بــر آن ،وقتــی در مصاحبــه اولیــه بــا
تیمــی کــه قصــد دارد وارد کارمانــا شــود مینشــینیم ،اگــر
حــس کنیــم کــه آن تیــم توانایــی کمــک بــه دیگــر تیمهــا
را دارد ،از آنهــا تعهــد میگیریــم کــه حتمــا کمکشــان را از
دیگــر تیمهــا دریــغ نکننــد.
بــا توجــه بــه اینکــه در کشــور مــا اکوسیســتم
اســتارتآپی نوپایــی داریــم ،طبعــا فضــای کار
اشــتراکیمان هــم راه زیــادی تــا تکامــل دارد.
بــه نظــر شــما چــه نواقــص و چالشهایــی در ایــن
حــوزه بــه چشــم میخــورد؟
اول اینکــه فکــر میکنــم مــا خیلــی بیشــتر از حجمــی کــه
در حــال حاضــر فضــای کار اشــتراکی داریــم ،بــه ایــن فضاهــا
احتیــاج داریــم ،چــرا کــه مــا در حــال حاضــر افــراد و تیمهــای
زیــادی را میبینیــم کــه از شــتابدهندهها خــارج شــدهاند یــا
تیمهــای نوپایــی هســتند کــه نیــاز بــه فضــای کار دارنــد یــا
حتــی اصــا در حــوزه نــوآوری فعالیــت نمیکننــد امــا عالقــه
بــه اســتفاده از فضــای کاری اشــتراکی دارنــد ،امــا فضــای کاری
مناســب و کافــی بــرای آنهــا تعبیــه نشــده اســت.
دومیــن چالــش ایــن اســت کــه هنــوز خیلــی از
مجموعههایــی کــه در حــوزه فضــای کار اشــتراکی فعالیــت
میکننــد ،مجــوز خاصــی را کــه مربــوط بــه چنیــن
کســبوکاری باشــد ندارنــد .البتــه اخیــرا مطلــع شــدم
کــه معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و پــارک
پردیــس ،بــرای ایــن نــوع کس ـبوکارها هــم مجــوز صــادر
میکننــد کــه ایــن کار بســیار خوبــی اســت.
از طــرف دیگــر ،بســیاری از دوســتان فعــال در اکوسیســتم
اســتارتآپی کشــور هنــوز درک درســتی از فضاهــای
کار اشــتراکی ندارنــد و نیــاز اســت کــه در ایــن مــورد
اطالعرســانیهای بیشــتری صــورت بگیــرد .اغلــب
اســتارتآپها عالقهمنــد هســتند کــه بــه خاطــر
هزینههــای پایینتــر ،همافزایــی بیشــتر و امکانــات
مطلــوب بــه فضاهــای کار اشــتراکی روی بیاورنــد ،امــا هــر
فضایــی قوانیــن و مقــررات خــاص خــود را دارد .گاهــی
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شــاهد ایــن هســتم کــه برخــی تیمهــا در چارچــوب
مقــررات رفتــار نمیکننــد .در نتیجــه نیــاز اســت کــه ایــن
فرهنــگ بیشــتر جــا بیفتــد.
تاثیــر ایــن فضاهــای کار اشــتراکی روی توســعه
اکوسیســتم اســتارتآپی کشــور را چگونــه رصــد
میکنیــد؟
میتــوان بــه فضــای کار اشــتراکی عمــا بــه عنــوان یــک
تســهیلگر کســبوکار نــگاه کــرد .در نتیجــه میتــوان
گفــت افزایــش چنیــن فضاهایــی ،رونــد رشــد اکوسیســتم
اســتارتآپی کشــور را تســهیل خواهــد کــرد.
فضاهــای کار اشــتراکی از طریــق همافزایــی و انتقــال
تجــارب میتواننــد بــه توســعه اکوسیســتم اســتارتآپی
کمــک کننــد .در حــال حاضــر شــاهد شــکلگیری
اســتارتآپهای جدیــدی هســتیم کــه تجربــه زیــادی
در پیشــبرد استارتآپشــان ندارنــد .طبیعتــا وقتــی ایــن
تیمهــا وارد فضاهــای کار اشــتراکی شــوند و بــا افــرادی
روبــهرو شــوند کــه شکســتهایی داشــتهاند و تجــارب
بیشــتری را از ســر گذراندهانــد ،قطعــا ایــن اتفــاق میتوانــد
بــه تیمهــای نوپــا کمــک کنــد .در کل فضــای کار اشــتراکی
در دنیــا یکــی از ارکان ارتقــای اکوسیســتم اســتارتآپی
اســت و در ایــران هــم گریــزی از آن نیســت.
نــگاه شــما بــه آینــده فضاهــای کار اشــتراکی در
کشــور چگونــه اســت؟
بــه اعتقــاد مــن حتمــا در آینــده شــاهد رونــق فضاهــای
کار اشــتراکی در کشــور خواهیــم بــود .بــه ایــن دلیــل
کــه فکــر میکنــم همــه افــراد مرتبــط بــا اینگونــه
فضاهــا ،از فضــای کار اشــتراکی بهرهمنــد خواهنــد بــود.
چــه سیســتمهای حکومتــی و دولتــی کــه بــرای رونــق
ایــن مجموعههــا تشــویق میکننــد ،چــه صاحبــان و
مدیــران فضــای کار اشــتراکی کــه میتواننــد در مســیر
دســتیابی بــه اهــداف خــود از ایــن فضاهــا بهــره ببرنــد ،چــه
اســتارتآپها کــه از تســهیالت ایــن فضــا بــا هزینــه کــم
بهــره میبرنــد .مشــاوران ایــن اکوسیســتم هــم میتواننــد
بــا برگــزاری جلســات کاری خــود و کالسهــای آموزشــی،
در ایــن فضاهــا از امکانــات ایــن فضاهــا بهرهمنــد شــوند.
در مجمــوع میتــوان ایــن فضاهــا را بــه عنــوان محلهایــی
بــرای دور هــم جمــع شــدن اعضــای ایــن اکوسیســتم
دانســت .بنابرایــن همــه اعضــای ایــن اکوسیســتم میتواننــد
بــه نوعــی از ایــن فضــا اســتفاده کننــد .بــه طــور کلــی
بــه نظــر مــن ،رشــد فضاهــای کار اشــتراکی تحولــی را در
مجموعــه اقتصــاد کشــور ایجــاد خواهــد کــرد ،همانطــور
کــه امــروزه شــاهد عالقهمنــدی ســایر فضاهــای اقتصــادی
بــه راهانــدازی و پیشــبرد امــور خــود در قالــب فضاهــای
کاری بازتــر و تعاملیتــر هســتیم .در کل امیــدوارم توســعه
اینگونــه زیرســاختها در کشــور در نهایــت بــه رشــد و
توســعه هرچــه بیشــتر اکوسیســتم نــوآوری و کارآفرینــی
کمــک کنــد و در آینــده شــاهد ســهم هرچــه بیشــتر بخــش
نــوآوری در مجمــوع اقتصــاد کشــور باشــیم.
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فرصت درنگ

چند توصیه ب�ای ت ن
نوش� رزومه

این نُه کلمه را
در رزومهتان جا
نیندازید
مستانه تابش

همه ما بارها و بارها به این موضوع فکر کردهایم
یا حداقل دربارهاش مطالبی خواندهایم که یک
رزومه خوب باید چه ویژگیهایی داشته باشد
و چه کلماتی را نباید در رزومه استفاده کرد.
اما آیا میدانید که باید در نوشتن رزومه برای
شغل رویاییتان چه کلماتی را بگنجانید؟
امال یا انتخاب کلمات اهمیت زیادی دارد اما تضمین
نمیکند که رزومهتان مرور شده و اثر مثبتی در
ذهن خواننده ایجاد کند .سوزان جویس مالک
سایت  Job-Hunt.orgمیگوید« :اگر رزومه کسی
را انتخاب کنم و ببینم از توضیحات مبهم استفاده
کرده بالفاصله احساس میکنم قصد فریبکاری دارد.
بعضیها فکر میکنند تجربه واقعی فردی که متقاضی
شغل است میتواند اهمیت کلمات و نوشتهها را
در رزومه او کم کند ،ولی اغلب این اتفاق نمیافتد.
اگر مدیر استخدامی یک شرکت کلیدهای اصلی را
در رزومه شما نبیند ،احتمال زیادی وجود دارد که
قبل از مالقات با خودتان رزومه را کنار بگذارد».
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عدد و رقم

اوقات هم باعث میشود مدیران استخدامی شرکتها تحت تاثیر
قرار بگیرند».

آنجال کوپلند که یک مشاور کاریابی است میگوید« :اگر
میخواهید نشان دهید که چطور نتیجهمحور و سختکوش
هستید ،باید اعداد و ارقام را در رزومهتان بگنجانید .به عنوان مثال
به جای اینکه رزومهتان را با گفتن اینکه یک بازاریاب دیجیتال
عالی هستید شروع کنید ،این ادعا را ثابت کنید .چیزی بگویید
که نتایج واقعی را که به دست آوردید نشان دهد .مثال بنویسید
که توانستید میزان فروش آنالین شرکتتان را  200درصد در
سال گذشته باال ببرید .حاال تبدیل به آدم تاثیرگذاری شدهاید!»

مثال بزنید

کیت اوسالیوان ،راهنمای مدیران اجرایی ،میگوید« :به طور
کلی قانع کردن خواننده رزومه درباره اینکه شما مهارتهای
نرم مختلفی مانند توانایی کار گروهی دارید ،آن هم فقط با لیست
کردن این مهارتها در رزومهتان بسیار مشکل است .اگر خودتان
را لحظهای جای آنها بگذارید متوجه علت این مسئله میشوید.
اغلب کسانی که در جستوجوی کار هستند میخواهند مطلوب
باشند ،بنابراین لیستی از مهارتها را که با شغل مورد نظر
همخوانی دارد به رزومهشان اضافه میکنند .اما این کار هیچ
کمی به شما نمیکند که از باقی جمعیت پشت در جدا شوید.
قدرتمندترین کاری که میتوانید انجام دهید این است که مثال
بیاورید .اگر میخواهید بگویید آدمی با مهارت انجام کار گروهی
هستید ،میتوانید درباره کارهایی که با تیمهای دیگر به صورت
ضربدری انجام دادهاید صحبت کنید .با این کار به صورت قابل
باوری نشان میدهید که مهارت مورد نظر را در اختیار دارید و
خودتان را از دیگران جدا میکنید».

بازطراحی کنید

جین دی وال ،مشاور کاریابی میگوید« :افعال عملی باید در
رزومه شما وجود داشته باشند .اما همه ماجرا به اینجا ختم
نمیشود ».او به مراجعانش توصیه میکند که عالوه بر فعلهای
عملی در رزومهشان از فعالهایی استفاده کنند که نشانه توانایی
آنها برای رهبری و ایجاد تغییرات باشد .بازطراحی یکی از این
فعلهاست که میتواند مهارت حل مسئله شما را بهخوبی نشان
دهد .عالوه بر این مشخص میکند شما این توانایی را دارید که
به یک تصویر بزرگ و کلی فکر کنید و ناکارآمدیهای یک فرایند
را کاهش دهید .آنیش ماجومدار ،مقالهنویس Glassdoor
میگوید« :از کلمات ساده و عملی در رزومهتان استفاده کنید
چون مسئولیتپذیری بیشترین تاثیر را دارد .النچ کردن ،حل
کردن ،تغییر دادن و بهینه کردن ،همگی مثالهایی از افعال
عملی هستند که باعث میشوند آدم مناسبی به نظر برسید بدون
اینکه کلیشهها را به خطر بیندازند».

انعطافپذیرباشید

دودی عالوه بر اینکه روی تاثیرگذار بودن رزومه تاکید دارد،
میگوید که یک رزومه خوب باید قابل انعطاف هم باشد یعنی
بهراحتی توسط مدیران و مدیران منابع انسانی یا کارفرماها مرور
شود« :من همیشه به مراجعانم میگویم یک کارفرما یا مدیر
استخدامی یک شرکت درواقع وقتی واقعا شروع به خواندن
رزومه شما میکند که در حال مصاحبه با شماست .این آدمها
یک روز وقت نمیگذارند که بنشینند و همه رزومههایی را که به
دستشان رسیده با دقت بخوانند .درواقع سعی میکنند بهموقع
خودشان را به جلسه مصاحبه برسانند و در زمان مصاحبه
رزومهتان را باز میکنند و نگاه کلی به آن میاندازند تا چیزی
برای صحبت کردن پیدا کنند».

مدرنیزه کردن

جکی بارت پویندکستر ،رزومهنویس ارشد میگوید« :کلمه
مدرنیزه کردن در کنار کلماتی مانند دگرگون کردن یا درک
شدن درست مثل یک کلید عمل میکند که قدرت داستان
شما را باال میبرد و نشان میدهد که چطور توانستهاید پیشرفت
کنید ،احتماالت آینده را در نظر بگیرید و شرایط کاری خود را
تغییر دهید و در نتیجه چطور میتوانید برای کمپانی جدید سود
و رشد مشتری و شهرت را به دنبال داشته باشید».

خجالت نکشید

به گفته کوپلند ،نوشتن رزومه یا به طور کلی فرایند جستوجو
برای یک شغل زمان مناسبی برای خجالتی بودن نیست .از
کلمات قوی استفاده کنید که روی میزان مشارکت شما در
شغل مورد نظرتان تاکید میکند .االن زمان مناسبی نیست که
بخواهید خودتان یا مشارکتهایتان را ناچیز جلوه بدهید .اگر
نقشتان در یک پروژه کاری کلیدی بوده پس جای کلمه «کمک
کردم» را با «رهبری کردم» عوض کنید .رهبری کردن ،ایجاد
کردن ،شروع کردن و ...همگی کلماتی هستند که نشان میدهند
شما فرمان را به دست داشتید و فقط یک عضو ساده از یک پروژه
خاص نبودید.

ارزش یا ارزشمند

جاش دودی ،نویسنده کتاب Fearless Salary
 Negotiationمیگوید« :این کلمهها نشان میدهند که
کاندیدای شغلی مورد نظر درباره فعالیتهای خود به این شکل
فکر میکند که چطور میتواند کسبوکار فعلی را بهبود دهد.
کلماتی مانند سختکوش این کار را نمیکند چون سخت کار
کردن لزوما باعث خلق نتیجه بهتر نمیشود .اما تمرکز کردن
روی سازنده بودن ،اضافه کردن ارزشها و ایجاد پیشرفت نشان
میدهند که این آدم میخواهد کمپانی را بهبود دهد که اغلب
دانشبنیان
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متعهد باشید

دی وال میگوید« :نشان دهید که وقف کارتان هستید و کار
را برای تمام کردن آن شروع میکنید .اگر فکر میکنید امال و
انتخاب کلماتتان اهمیت زیادی ندارد ،در اشتباه هستید .مدیران
میتوانند توانایی ،آمادگی و مهارتهای رهبری شما را از روی
کاغذی که جلوی رویشان گذاشتید ،بسنجند».

حرفهای ویرایش کنید

خواندن و دوباره خواندن رزومهای که نوشتید ،فقط شروع فرایند
ویرایش کردن است .باور ندارید؟ هر کدام از متخصصان ما نظر
خاصی درباره اهمیت ویرایش کردن رزومه دارند .اسولیوان
میگوید« :انتخاب کلمات به طرز باورنکردنی اهمیت دارد .دارایی
شما در رزومهتان محدود است ،پس هر لغتی اهمیت دارد و
حساب میشود .روی موفقیتهایتان تمرکز کنید ،در صورت
امکان مقدار این موفقیت را مشخص و سعی کنید تجربههایتان را
جوری نشان دهید که با شغل مورد نظرتان همخوانی داشته باشد.
اینکه درباره تعداد کمتری از کارهایی که انجام دادید ،صحبت
کنید و به عمق مطلب بپردازید خیلی سادهتر از این است که در
رزومهتان به تکتک کارهایی که انجام دادید ،اشاره کنید .البهالی
سطور روی آخرین تجربههای کاریتان تمرکز کنید .رزومهتان را
با این دید ویرایش کنید که آیا این بخش از اطالعات به طور
مستقیم به من کمک میکند تا تجربههایم را در قالب این جایگاه
شغلی جدید بیاورم؟ اگر نه ،حذفش کنید ».کوپلند میگوید:
«بهترین راه برای اینکه کلمات انتخابیتان را بهتر کنید این است
که رزومهتان را بلند برای خودتان بخوانید .این کار باعث میشود
بتوانید خیلی از اشکاالت را قبل از اینکه کسی متوجه آن شود
ببینید و اصالح کنید .بعد از یکی از دوستان یا اعضای خانوادهتان
که در صنعت دیگری مشغول فعالیت است بخواهید رزومه شما را
مرور کند .اگر این شخص به شما گفت که رزومهتان گیجکننده
است باید آن را بهروزرسانی کنید ،جوری که واضحتر شود».
بارت پویندکستر میگوید« :مسئله فقط سر انتخاب کلمات
درست نیست ،بلکه مسئله اصلی حذف کردن اختالفات جزئی
در داستانتان و بعد کنار هم قرار دادن این داستانها به شیوهای
است که برای خواننده هدف شما جذاب باشند .شما میتوانید از
همه «اسمها و فعلها»ی درست در نوشتن رزومهتان استفاده
کنید جوری که مثل یک آواز روان باشد اما بدون استفاده از
داستانهای درست و فکرشده ،رزومهتان از چشم مخاطب اصلی
میافتد ».دی وال میگوید« :عالوه بر دقت در نگارش و دیکته
کلمات ،خیلی مهم است که استراتژی مشخص داشته باشید و
خالصه بنویسید .هیچکس آنقدر وقت یا انرژی ندارد که روی
یک رزومه چند صفحهای بگذارد .مطمئن شوید که مهمترین و
مرتبطترین تجربههای قبلیتان را در رزومه مشخص کردهاید».
منبعentrepreneur.com :
دانشبنیان
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ین
مناس� ب�ای
جایگز�
اپلیکیشن
ب
ین
بالکچ� خواهد بود؟

عبور از بالکچین؟

شیدا شهره
فرض کنید چهار خودرو همزمان به یک تقاطع
میرسند ،حق تقدم با کدام خودرو خواهد بود؟
صبر کنید این مطلبی طنز نیست؛ قرار است درباره
آینده بالکچینها صحبت کنیم اما قبل از ورود به
موضوع بد نیست مثالی عینی در زندگی داشته
باشیم تا دریابید اصوال درباره چه نکتهای میخواهیم
صحبت کنیم .با توجه به گسترش استفاده از
بالکچینها در زمینههای مختلف ظاهرا مشکلی
نهفته در محاسبات غیرمتمرکز شکلگرفته که باید
هرچه سریعتر درباره آن راهحلی منطقی ارائه کنیم
در غیر این صورت مشکالتی خواهیم داشت.
فرض کنید هنوز هیچ سیستم یا زیرساختی برای کنترل
ترافیک سر تقاطعها وجود ندارد ،خودروها چطور باید
تصمیم بگیرند؟ هرچند کامپیوترها و هوش مصنوعی
اکنون چنین کاری را انجام میدهند تا بدون تصادف
خودروها از کنار یکدیگر به ترتیب اولویت عبور کنند.

اگر در دنیای بالکچینی بخواهیم مثالی در این زمینه بزنیم با چند
سناریو برای رعایت عدالت و حق تقدم روبهرو هستیم که سه مورد
از آنها عبارتند از:
 -1هیچ اختیار مرکزی وجود ندارد که تصمیمگیری کند کدام
سفارش در اولویت است.
 -2تنها زیرساخت موجود برای محاسبه در اختیار خود کاربر است.
 -3هر کاربر بر اساس اولویتهای خود اقدام به انتخاب میکند که
این روند میتواند اختالل قابلتوجهی ایجاد کند.
ب ه اینترتیب با در نظر گرفتن این سه نکته شاید محاسبات
غیرمتمرکز به چالش کشیده شود و در نهایت به جای اینکه
بتوانیم از امتیازات زیرساخت استفاده کنیم ،درگیر مسائل
حاشیهای شویم.

برنامهها و چالشها

کریپتوکارنسیها بهترین برنامههای کاربردی در محاسبات
غیرمتمرکز هستند ،اما همانطور که میدانید تعداد بسیار
زیادی از این نوع ارزهای دیجیتال وجود دارند که بر زیرساخت
بالکچینها با اعتماد متقابل و انضباط میان کاربران مبادله
میشود ،به همین دلیل میتوانیم نقش کلیدی برای آنها در
نظر داشته باشیم.
بررسی آینده و ترافیک ایجادشده در مبادالت بیانگر این نکته
است که بالکچینها بهتنهایی قطعا بیفایده هستند و برای
محاسبات غیرمتمرکز ،بالکچینها باید با سایر راهحلها هماهنگ
و همسو حرکت کنند.
بهعنوانمثال اخیرا خردهفروشی والمارت اعالم کرده است که
تمام تامینکنندگان مواد غذایی مرتبط با این شرکت الزم است
اطالعاتشان را به یک سیستم مبتنی بر بالکچین ارسال کنند تا
خریداران بتوانند زنجیره تامین و عرضه محصوالت را از این طریق
س از آن نیز ایده مشابهی در زمینه مواد معدنی
رصد کنند و پ 
اجرایی شده است.
از اینرو میبینیم اگرچه بالکچین یک جزء حیاتی برای ادامه
فعالیت است اما بههیچوجه تنها جزء نیست و بهتنهایی نمیتواند
تمام نیازهای مخاطبینش را برآورده کند .به صورتی که قبال
مطرح شده ،درحالیکه بالکچین میتواند به صورت مداوم و
شفاف معامالت را مدیریت ،ذخیرهسازی و بهروزرسانی کند اما
کیفیت نظارتی این سیستم تنها به صورتی است که اطالعات وارد
و ثبت میشوند .به همین دلیل گروهی بر این باورند که بدون
سیستم نظارتی مناسب ،ورود اطالعات (ب ه عنوانمثال از طریق
سنسورها یا تلهمتری) ممکن است توسط شرکتی سودجو یا
تخریبکننده صورت پذیرد و دیگران را تحت تاثیر خود قرار دهد.
برای روشنتر شدن موضوع الزم است بازگردیم به سیستم
والمارت که قرار است زنجیره تولید و تامین خوراکیها در آن
مشخص باشد اما فراموش نکنیم اطالعات ارائهشده از سوی
تامینکننده یا تولیدکننده کامال محرمانه است و شاید دسترسی
دانشبنیان
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به آنها غیرممکن باشد .با استناد به اصل محرمانه بودن اطالعات
در این بستر میبینیم که احتماال مشکالتی ایجاد میشود که
اصوال ساختار را زیر سوال خواهد برد.

دوراهی

اکنون الزم است دوباره به همان تقاطع خودمان بازگردیم چون
هنوز راهحلی برای عبور از چهارراه نداریم و رانندهها مشغول
تعارف با یکدیگر هستند .بهراستی راهکار برای مدیریت ترافیک
بالکچینی در آینده چیست و چطور باید مانع تداخل کارها شویم؟
اینترنت اشیا یکی از راهکارهای ارائهشده برای مدیریت این مشکل
در مثال تقاطع مطرحشده است اما محدودیتهای اینترنت اشیا
برای دستیابی به نسخهای با قابلیتهای باال نهتنها کار بسیار
سختی خواهد بود بلکه معضالتی را به همراه دارد که بعضا برای
برطرف کردن آنها هزینههای بسیاری را الزم داریم.
پیشنهاد بسیاری از کارشناسان استفاده از یک سیستم مشابه
جعبه سیاه هواپیماست که بر اساس آن بتوان موقعیت هر
تراکنش یا هر فعالیت را ثبت و ذخیره کرد تا از تداخل یا بروز
چالشهای دیگر جلوگیری کرده باشیم .دقیقا همانطور که
خودروها میتوانند اطالعات موقعیتی خودشان را قبل از رسیدن
به تقاطع با دیگر خودروها به اشتراک بگذارند و شرایط عبور و حق
تقدم را تعیین کنند ،بدون اینکه تصادفی روی دهد یا مشکلی
ایجاد شود .اینجاست که دوراهی محرمانه بودن اطالعات یا
افشای آنها باعث بروز مشکالتی در سیستم خواهد شد و باید
ببینیم چطور میتوانیم از این دوراهی بدون اختالف عبور کنیم و
دوباره پی به اهمیت بالکچینها و جایگاه قابلاعتمادشان خواهیم
برد ،بهاینترتیب که این سیستم درواقع یک لنگر قابلاعتماد
برای مدیریت اطالعات خواهد بود بدون اینکه مشکالتی را به
سیستم تحمیل کند .ولی فراموش نکنید که قبال گفتیم بالکچین
تنها نمیتواند خدمات مورد نیازمان را تامین کند و باید در کنار
آن ابزارهای دیگری نیز ب ه کار گیریم.
بیایید به این موضوع فکر کنیم که هنگام استفاده از بیتکوین
درواقع یک تبادل مالی صورت میگیرد و شبکه الیتینگ نتورک
بهعنوان شبکهای که این مبادالت را مدیریت میکند با استفاده از
یک زنجیره خاموش مبادالت را ثبت و رصد میکند ،اما طرفین
معامله تنها میزان موجودی خودشان را مالحظه خواهند کرد و
خبر از آنچه در پشت پرده رویداده ندارند .ب ه هر حال با در نظر
گرفتن گسترش استفاده از ارزهای مجازی بدون تردید بیتکوین
یا سیستم بالکچین تنها بازیگران اصلی این دنیا نخواهند بود و الزم
است برای مدیریت اوضاع امکانات باالتر و راهکارهای نوین دیگری
ن است
را به دست آوریم و یکی از گزینههای مطرح شده اپلیکیش 
تا بدون اینکه بخواهیم اولویت خاص یا تعیینشدهای برای یک
گروه در نظر بگیریم ،همواره سرعت ،امنیت و دقت مبادالت را رصد
کرده و درباره آنها تصمیمگیری کنیم.
منبعwww.coindesk.com  :
دانشبنیان
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او� کشاورزی آشنا شوید
ب� ب

«سالم تراکتور»
از راه میرسد
شیدا رمزی

یکی از مهمترین مشکالت در بخش کشاورزی
تامین ادوات و ماشینآالت برای تولید انبوه
است و در برخی کشورها ،بهخصوص کشورهای
در حالتوسعه که قطعات مزارع بهصورت خرده
مالکی اداره میشود ،تامین این ماشینآالت
بعضا برای کشاورزان امکانپذیر نیست.
این در حالی است که آن بخش از کشاورزان
که دارای چنین ماشینآالتی هستند درواقع
طی دورهای خاص از آن استفاده میکنند
و در باقی ایام سال بهنوعی سرمایههایشان
بالاستفاده باقی خواهد ماند .از اینرو ابتکار
عمل استارتآپی که به اوبر کشاورزی معروف
شده ،اینبار برای کشاورزان گرهگشا شده است.
دانشبنیان
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جهیــل اولیــور ،مدیرعامــل  Hello Tractorدر ایــن
زمینــه گفــت« :ایــن اپلیکیشــن انقالبــی در کشــاورزی
بهویــژه در بازارهــای نوظهــور دهکــده جهانــی اســت ،بــه
ایــن دلیــل کــه منابــع در اختیــار همــگان یکســان قــرار
خواهــد گرفــت و کشــاورزان میتواننــد بــا منابــع مالــی
بســیار کمتــری بــه تولیــد اقــدام کننــد».
اولیــور در ادامــه افــزود« :ســام تراکتــور اپلیکیشــن جذابی
اســت کــه میتوانــد در بهبــود معیشــت کشــاورزان
ل توجهــی داشــته باشــد بــه ایــن دلیــل کــه
اثــرات قابــ 
صاحبــان تراکتــور را بــا کشــاورزانی کــه ایــن وســیله را
ندارنــد مرتبــط میکنــد .بــهایــنترتیــب مالــک تراکتــور
ســاعت بیــکاری بــرای ماشــین نــدارد و مالــک زمیــن هــم
میتوانــد بــا اســتفاده از ایــن تجهیــزات برداشــت محصــول
بیشــتری داشــته باشــد».
مدیرعامــل اســتارتآپ «ســام تراکتــور» تاکیــد کــرد:
«اولویــت شــرکت ایــن اســت کــه بتوانیــم اطمینــان و
امنیــت تراکتــور را بــرای مالکــش تضمیــن کنیــم .بــهایــن
ترتیــب کــه وقتــی کســی تراکتــور را کرایــه میکنــد،
عــاوه بــر تــوان پرداخــت اجــاره وســیله را ســالم دوبــاره
بــه مالــک بازگردانــد».
وی گفــت« :البتــه ایــن برنامــه مربــوط بــه ایمنی و ســامت
خــود دســتگاه نیــز خواهــد بــود ،چــون بــا در نظــر گرفتــن
برخــی آیتمهــای مشــخص بــرای ســاعت کارکــرد تراکتــور
تعییــن میکنیــم .مثــا یــک تراکتــور چــه زمانــی نیــاز
بــه تعویــض روغــن ،تعمیــر موتــور یــا از ایــن مــوارد
دارد و البتــه اگــر تراکتــور در اجــاره فــردی نیــز باشــد و
مشــکلی هــم ایجــاد شــود ،بــا اتصــال بــه اپراتــور میتوانــد
راهنمایــی بــرای رفــع مشــکل دریافــت کنــد».
اولیــور تاکیــد کــرد« :البتــه اپلیکیشــن دقیقــا بهگون ـهای
طراحــی شــده کــه در زمــان ســرویسهای ادواری
وســیله نقلیــه اصــا قابلیــت کرایــه دادن نداشــته و مالــک
نمیتوانــد درخواســت کرایــه را پاســخ دهــد و پــس از
تعمیــرات و ســرویس دوبــاره اکانــت وی فعــال خواهــد
شــد».
مدیرعامــل «ســام تراکتــور» در ادامــه افــزود« :ایــن
اپلیکیشــن درواقــع بــازی بــرد  -بــرد را بــرای کشــاورز
و صاحــب تراکتــور ایجــاد میکنــد و بــه همیــن دلیــل
اســت کــه مــورد اســتقبال گســترده قــرار خواهــد گرفــت
و احتمــاال همچــون اپلیکیشــن کرایــه خــودرو میتوانــد
سراســری مــورد اســتفاده قــرار گیــرد».
اولیــور دربــاره اینکــه چــرا زودتــر بــه فکــر ایجــاد چنیــن
اپلیکیشــنی نیفتــاده اســت نیــز گفــت« :هماکنــون
پیشــرفت فناوریهــای نویــن و تجهیــزات الکترونیکــی
بــهقــدری اســت کــه هزینههــا نســبت بــه ده ســال قبــل
بســیار پایینتــر اســت و ازآنجــا کــه ایــن اپلیکیشــن بــا
اســتفاده از سنســورهای متصــل بــه تراکتورهــا فعالیــت
میکنــد میتــوان گفــت شــاید یــک دهــه قبــل امــکان
ایجــاد چنیــن کســبوکاری نبــود».
دانشبنیان
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وی معتقــد اســت توســعه و پیشــرفت هــوش مصنوعــی در
ایــن زمینــه بســیار اثرگــذار بــوده و میتوانــد امتیازاتــی
بــرای توســعه اپلیکیشــن نیــز ایجــاد کنــد ،در حالــیکــه
اگــر یــک دهــه قبــل میخواســتند چنیــن فعالیتــی انجــام
دهنــد قطعــا هزینههــای گزافــی بــه مشــتریان تحمیــل
میشــد کــه منجــر بــه شکســت کل پــروژه میشــد.
اولیــور گفــت« :ایــن اســتارتآپ کــه بــر اســاس پلتفــرم
بالکچینــی و همچنیــن هــوش مصنوعــی شــکلگرفته
اســت ،بــا توجــه بــه گســترش ورود فناوریهــای نویــن
در بخــش کشــاورزی بــهزودی میتوانــد خدمــات نوینــی
بــه مخاطبــان خــود ارائــه کنــد و زمینــه درآمــد خــود را
افزایــش دهــد».
بــه گفتــه مدیرعامــل «ســام تراکتــور» سنســورهای
متصــل بــه تراکتورهــا همگــی پارامترهایــی را در اختیــار
مالــک وســیله نقلیــه و حتــی کاربــر قــرار میدهنــد کــه
بــر اســاس ایــن دادههــا ،سیســتم تصمیمگیــری میکنــد
کــه آیــا مشــکلی در نحــوه کاربــری وجــود دارد و بایــد کال
ماشــین خامــوش شــود یــا اینکــه اصــوال وقــت انجــام
ســرویسهای ادواری رســیده و بایــد خــودرو از اپلیکیشــن
ارائــه خدمــات خــارج شــود.
وی تاکیــد کــرد« :سیســتم بالکچیــن هــم در ایــن زمینــه
اعتبارســنجی و همچنیــن امنیــت اطالعــات کاربــران و
مالــک تراکتــور بــه کار گرفتــه میشــود و همانطــور کــه
قبــا اشــاره شــد چــون مهمتریــن نکتــه کار مــا امنیــت
ســرمایهگذاری مالــک تراکتــور اســت ،ایــن سیســتم
میتوانــد کمــک بســیار مناســبی بــرای مــا باشــد».
اولیــور گفــت« :البتــه ایــن ابتــدای کار اســت چــون هنــوز
اطالعاتــی کــه از طریــق بهکارگیــری تراکتورهــا روی زمیــن
بــه دســت میآوریــم در آینــده میتوانــد کاربردهــای
بســیار باالیــی داشــته باشــد و همچنیــن احتمــاال
درگاههــای بزرگتــری را بــرای مــا ایجــاد خواهــد کــرد.
ایــن در حالــیاســت کــه اصــوال دســتگاههای نظارتــی در
زمینهــای کشــاورزی کشــورهای در حــال توســعه بســیار
ضعیــف اســت و میتوانیــم از ایــن توانمنــدی بهخوبــی
اســتفاده کنیــم».
مدیرعامــل «ســام تراکتــور» معتقــد اســت اســتفاده از
فناوریهــای نویــن بــه کشــاورزان و بومیــان منطقــه کــه
تراکتــوری در اختیــار دارنــد یــا اینکــه نیازمنــد اســتفاده
از ایــن وســیله هســتند امــکان میدهــد کــه در منطقــه
بزرگــی بــه دنبــال تامیــن نیازهایشــان باشــند ،در حالــی
کــه هماکنــون سیســتم ســنتی گســتردگی باالیــی در
اختیــار مالکیــن تراکتــور قــرار میدهــد.
بــه گفتــه وی قطعــا بهکارگیــری و توســعه اســتفاده از ایــن
اپلیکیشــن و نرمافــزار میتوانــد غیرمســتقیم بــه اقتصــاد
خانوادههــا و کاهــش وابســتگی غذایــی بــه ســایر کشــورها
کمــک کنــد ،بــه ایــن دلیــل کــه کشــاورزی مکانیــزه
افزایــش تولیــد ،گــردش مالــی بــاال بــرای منطقــه ایجــاد
میکنــد کــه همــه از آن منافعــی بــه دســت میآورنــد.
دانشبنیان
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ن
بالکچی� یمشود
بورس لندن مه

پایان سه قرن سلطه سنتی
بورس لندن بر بازارهای مالی
شیدا رمزی
ورود فناوریهــای مالــی نویــن در عرصــه تجــارت
بینالمللــی مثــل ظهــور بالکچینهــا و پولهــای مجــازی
باعــث شــده تــا بســیاری از مبــادالت ســنتی تحــت تاثیــر
قــرار گیــرد و در نهایــت بــا مــواردی روبــهرو شــوند کــه
ظاهــرا بــورس لنــدن نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.
بــر اســاس گزارشهــای منتشرشــده از ســوی بــورس
لنــدن ،ایــن مرکــز مبــادالت مالــی کــه در جهــان شــهرت
باالیــی نیــز بــه خــود اختصــاص داده ،بــه ســوی بررســی
اســتفاده از امتیــازات بالکچینهــا در مبــادالت خــود رفتــه
و هماکنــون کارشناســان مالــی در ایــن زمینــه فعالیــت
میکننــد.
در طرحــی کــه ارائــه شــده هماکنــون کارشناســان
بــورس لنــدن مشــغول بررســی مراحــل صــدور ســهام
و جابهجایــی ســهام از طریــق ایــن فنــاوری هســتند و
بــهســمت تســت و کنتــرل امنیــت ایــن نــوع خدمــات
بورســی رفتهانــد .نیــکل راثــی ،رئیــس اجرایــی  LESدر
ایــن زمینــه میگویــد« :مزایــای اســتفاده از سیســتمهای
بالکچینــی در ســایر بورسهــای جهــان مــورد بررســی
قــرار گرفتــه و در نهایــت تصمیــم بــر ایــن شــده کــه
امتیــازات آن در بــورس لنــدن نیــز بهخصــوص در بخــش
لجســتیکی اســتفاده شــود ».راثــی تاکیــد کــرد« :بــدون
تردیــد امتیــازات اســتفاده از سیســتمهای بالکچینــی در
فعالیتهــای بــازار مالــی میتوانــد  300ســال معامــات
ســهام را متحــول کنــد و بــورس اوراق بهــادار لنــدن را بــا
دنیایــی مــدرن از تجــارت روب ـهرو کننــد ».مدیــر اجرایــی
 LESمعتقــد اســت سیســتمهای توزیــع ،لجســتیک و حتی
فراینــد نقــلو انتقــال بــورس بــا اســتفاده از فناوریهــای
بالکچینــی نهتنهــا امنیــت باالیــی بــه خــود خواهنــد دیــد
بلکــه بــه نوعــی شــرایط کار بســیار ســهلتر از گذشــته
میشــود و در تعــداد معامــات اثرگــذاری باالیــی خواهــد
داشــت.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت شــرکت  LESاظهــار کــرد« :ایــن
شــرکت ششــمین شــرکت بزرگ ارزیابــی در سراســر جهان
و بــازار اوراق بهــادار اســت کــه بــا اســتفاده از امتیــازات
گســترده بالکچینهــا توانســته سـهماهه اول ســال جــاری
 20میلیــون دالر ســرمایهگذاری را مدیریــت کنــد».
راثــی در ادامــه افــزود« :البتــه برآوردهایــی از گســترش
دانشبنیان

فعالیتهــای بالکچینــی بــ ه جــای بــورس اوراق بهــادار
بــه صــورت ســنتی بــه دســت آمــده و در واقــع ســهام،
اوراق بهــادار یــا حتــی اوراق قرضــه احتمــاال وارد دنیایــی
متفــاوت از آنچــه تاکنــون تجربهشــده خواهــد شــد».
بــه گفتــه وی هماکنــون جابهجایــی و معامــات ســهام
بــا اســتفاده از سیســتمهای بالکچینــی میــان بســیاری
از کاربــران عــادی شــده و در واقــع بیتکویــن یــا ســایر
پولهــای مجــازی مبنــای مبادلــه قــرار گرفتهانــد .بنابرایــن
هرگــز دور از تصــور نیســت کــه بگوییــم ســه قــرن ســلطه
بــورس لنــدن بــه بــازار ســهام تقریبــا زیــر ســوال رفتــه و
بــهزودی شــاهد کماثــر شــدن آن خواهیــم بــود.
وی دربــاره نحــوه معاملــه بــورس در دنیــای بالکچینــی نیز
توضیــح داد کــه ســهام و اوراق بهــادار از طریــق این شــبکه
توزیــع خواهــد شــد بــه ایــن صــورت کــه شــرکتها یــک
نســخه کامــا دیجیتــال ســهام خــود را همــراه بــا تمامــی
اطالعــات مالکیــت ثبــت میکننــد و در نهایــت فراینــد
خریــد و فــروش آن آغــاز خواهــد شــد.
راثــی معتقــد اســت« :اگرچــه هنــوز فراینــد جابهجایــی
ســهام در دنیــای مجــازی نهایتــا بــه تاییدیههــای
کاغــذی منجــر میشــود امــا فرامــوش نکنیــم کــه تــا
پنــج ســال پیــش بســیاری از مــردم هنــوز بــه ارزهــای
دیجیتالــی اعتمــاد نداشــتند امــا تقریبــا امــروز از هــر ده
نفــر دو نفــر از کیــف پــول دیجیتالــی خــود بهخصــوص در
کشــورهای توســعهیافته اســتفاده میکننــد ».وی ضمــن
اشــاره بــه تدابیــر و سیاســتهای برخــی از بورسهــای
بینالمللــی گفــت« :بــورس اســترالیا ASXبــا توجــه بــه
اهمیــت اســتفاده از بالکچینهــا در بخــش امنیتــی و
همچنیــن ســاده شــدن مبــادالت تصمیــم گرفتــه تــا ســال
 2021سیســتمی مبتنــی بــر بالکچیــن را معرفــی کنــد و
بــا اتصــال بــه ایــن سیســتم گســتره فعالیتهــای خــود
در دنیــای مجــازی را توســعه دهــد ».پیتــر هیــم یکــی
از مدیــران ارشــد  ASXدر ایــن زمینــه گفــت« :معمــاری
بســیار هوشــمندانهای در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت
کــه میتوانــد بــه نحــوه معامــات و نقــلو انتقــال بــورس
کمــک شــایانی کنــد .در همیــن رابطــه تصمیم گرفت ه شــده
اســت کــه سیســتم بالکچیــن را بـ ه کار گیریم تــا در نهایت
بتوانیــم امتیــازات آن را بــه نفــع خــود اســتفاده کنیــم».
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بالکچیـن و مسئهل کنرسسیومها

توجوی
در جس 
سودبیشتر
  شهره رمزی

اکتبر سال  2017میالدی جیپی مورگان ،یکی از بزرگترین
بانکها در ایاالت متحده امریکا یک شبکه کوچک از مبادالت
مالی خود مبتنی بر بالکچینها را کامال مخفیانه از دیدگان
رقبا راهاندازی کرد و با استفاده از ارز دیجیتالی بیتکوین
مبادالت بانکی را انجام داد .این در حالی است که گروهی از
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این کار سوءاستفادهای
نامحسوس از سایر رقبا در دنیای مبادالت مالی بوده است.
دانشبنیان
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را ترک میکنند و میتوانند دادههای خود را مثل یک بیتکوین
جابهجا کنند.
هاردر که دکترای خود را از دانشگاه هاروارد گرفته در این
زمینه میگوید« :هر کسبوکاری دارای موارد و مسائلی است
که عالقهمند به انتشار آنها نیست اما در همین میان اطالعات
بسیار زیادی وجود دارد که اصوال غیرتجاری هستند و از درجه
اهمیت پایینی برخوردارند ولی براساس این روند مردم میتوانند
بهسادگی از آنها مطلع شوند و به قول معروف ارزش افزوده
باالیی برای کنسرسیوم ایجاد کنند».
شرکت تحقیقاتی گارتنر چندی پیش از این نوع ارزش ایجاد
شده برآوردی به دست آورده که تا سال  2030میالدی ارزش
این نوع فعالیت بر بستر بالکچینها نزدیک به  3/1تریلیون دالر
خواهد بود.
به طور کلی در حالی که اقتصاددانان گروه  Prysmدر دانشگاه
شیکاگو و سایر نقاط جهان مشغول مطالعه اثرگذاری بالکچینها
در اینگونه کنسرسیومها هستند ،کسانی تجربه ساختن واقعی
اینگونه کنسرسیومهای مبتنی بر بالکچین را در کارنامه خود
ثبت کرد ه و اکنون در دنیای واقعی فعالیت میکنند.
الیور هریس ،رئیس بخش بالکچین و سرمایههای دیجیتالی ،در
این زمینه میگوید« :راه حلی که ما برای این مشکل به دست
آوردهایم در واقع منافع کل شبکه را تامین میکند .به این ترتیب
ن جهت کمک به رقبا
که با تمرکز بر محدودیتهای بالکچی 
مشغول برنامهریزی هستیم و به طور کلی رقبا در هر صنعتی
که فعالیت میکنند برای حل مشکل ابتدا باید آن را شناسایی
کنند».
هریس تاکید میکند« :در مورد مشخص جیپی مورگان IIN
مشکل هفتهها بود که بانکهای معتبر بینالمللی را هنگام ارسال
پول به یکدیگر با چالش روبهرو کرده بود».
توماس پیزوتو ،مدیر ارتباطات بینالمللی شرکت جانسون ،نیز
در اینباره میگوید« :فناوریهای جدید و زنجیره تامین حتی
پس از آنکه رقبا یک مشکل رایج در آن را شناسایی کردند،
باعث جدایی آنها از کنسرسیوم نمیشود و این رقابت همچنان
میتواند ادامه داشته باشد».
پیزوتو در ادامه میگوید« :همانطور که دیگر صنایع پزشکی
مثل ارائهدهندگان خدمات بیمه بهسرعت در حال پیوستن به
کنسرسیومهای بالکچینی شرکت  IBMهستند ،جانسون با
ارزش  371میلیارد دالر بهتنهایی در مقابل آنها هیچ است».
پیزوتو معتقد است با توجه به مزایای کوتاهمدت پیوستن به
گروههای بزرگتر ،خطر بزرگی در بلندمدت این همکاری را
تهدید میکند که وصل شدن به یک شبکه واحد میتواند برای
فعاالن اقتصادی ایجاد کند .به این ترتیب که اگر مشکلی ایجاد
شود ،نهفقط یک نفر بلکه همه درگیر خواهند شد.
اشلی النکویست ،مدیر اجرایی پروژه بالکچین انجمن جهانی
اقتصاد ،در این زمینه میگوید« :فراتر از نگرانیهای یکپارچه
شدن مشکالت در صورت بروز در میان تمامی شرکا تبعات
اقتصادی چنین شراکتی در آینده میتواند اصلیترین نگرانی
برای حاضرین در این سیستم اقتصادی شناخته شود».
النکویست در ادامه میگوید« :عالوه بر مرکز  WEFکه به نوعی
میتواند انقالب صنعتی چهارم صنعتی نامگیرد ،این سیستم کمک
قابل توجهی به بانکهای مرکزی برای تحقیق و رمزنگاری عمومی
و کشف بالکچین اتروم عمومی است .به عنوان مثال «موسسه
اینتیویتیو بالکچین اوپن موبیلیتی» با استفاده از سیستمی مشابه

ا ِما لوفتوس ،رئیس بخش مبادالت جهانی ،در این زمینه گفت:
«استفاده از پلتفرم بالکچین کارها را بسیار ساده کرده و فرایند
انطباق مبادالت با مقررات جهانی را با استفاده از یک لیست
مشترک کاهش داده است به صورتی که فرایند نقل و انتقاالت
فعلی از هفتهها به ساعت کاهش یافته است».
تقریبا یک سال قبل نیز گروه کوچکی از بانکها شبکه اطالعات
مشابهی را با نام اختصاری IINمیان خود ایجاد کردند که
متشکل از  76عضو بود؛ به عنوان مثال بانک سلطنتی کانادا،
گروه بانکداری استرالیا و نیوزلند از شناختهشدهترینها بودند و
در عین حال غولهای بانکی دیگری مانند بانکو استندر ،سوسایته
جنراله ،میژو بانک و بانک تجاری آفریقا نیز از اعضای آن بودند.
در واقع این کنسرسیوم ایجاد شده آخرین گروهی از گروههای
بالکچینی بود که برای استفاده از امتیازات بالکچینها تشکیل
شده بود و قبل از این ،جیپی مورگان و استندر کنسرسیوم
مشابهی با نام  R3با سرمایهگذاری توسعه زیرساخت  107میلیون
دالری راهاندازی کرده بودند؛ پلتفرمی که میتوانست منافع
خاصی برای آنها ایجاد کند.
البته هنوز هم سایر اعضای  IINدر حال کار با پلتفرم Ripple
هستند؛ پلتفرمی مبتنی بر سرمایهگذاری با ارزش  16میلیارد
دالری روی ارزهای دیجیتالی  XRPکه در اختیار دارند؛
«هایپرلجر» در واقع یک پلتفرم غیرانتفاعی است که توسط
تعدادی بالکچین پشتیبانی میشود و دائم در تالش است
کسبوکارها و مبادالت بر شبکهها و بلوکهای عمومی مجاز
بتوانند بهدرستی فعالیت کنند.
براساس یک مقاله پژوهشی که اخیرا منتشر شده است ،درحالی
که روند تقاضا برای عضویت در این کنسرسیوم به صورت
کلیشهای و انفجاری میان بسیاری از صنایع در حال گسترش
است ،سوژهای مناسب برای پوشش رسانهها ایجاد شده است
اما ظاهرا یک اصل ساده اقتصادی در این میان نهفته شده که
براساس تحقیق یک استارتآپ مبتنی بر بالکچین Prysm
میتواند اثرگذاری باالیی در این نوع سرمایهگذاری داشته باشد.
اصل یاد شده به این معناست که وقتی فردی در یک پروژه
گروهی سرمایهگذاری میکند ،در واقع اصل سرمایهگذاری را
تعیین میکند و این سرمایهگذاری به عنوان بخشی از گروه به
جای خارج از آن ارزش بیشتری به ارمغان خواهد آورد و همانند
دیگران که خارج از گروه هستند ،قدرت چانهزنی در اختیار
سرمایهگذار مورد نظر ما قرار میدهد.
این درواقع شیوهای بسیار قدیمی برای سرقت از بانک بود که
سرمایهگذار میتواند اساسا برای ارزش بودجه و سایر منابع
سرمایهگذاری شده در این گروه به حالت تعلیق درآید که منجر
به بروز چالشهایی خواهد شد به این ترتیب که از شرکت در
ل سودآوری را برای
کنسرسیوم اجتناب کرده و بزرگترین پتانسی 
گروه از بین میبرد .اما استفاده از سیستم بالکچین درواقع به
اعضا اجازه میدهد تا همیشه شرایط را مدیریت کنند و دادههای
هر یک از اعضا در پایگاهی مشترک به اشتراک گذاشته میشود
بدون اینکه کنترلی درباره واقعی بودن دادهها صورت گرفته باشد
و همه میتوانند بهراحتی آن را کپی یا دستکاری کنند.
استفانی هاردر ،یکی از موسسین  Prysmو یکی از نویسندگان
این گزارش معتقدند که در واقع بالکچین باعث تخلیه ارزش
واقعی کنسرسیوم خواهد شد ،به این ترتیب که رقبا با هم از
طریق بالکچین ارتباط آزادانه دارند و در اهداف مشترکی
سرمایهگذاری میکنند ،در حالی که ه ر زمان الزم باشد گروه
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در حال برنامهریزی برای خودروهای خودران آینده است تا براساس
آن رانندگی ایمنی را برای افراد تضمین کند».
النکویست میگوید« :اکنون اعضای این پلتفرم «بیامو»،
«جیام»« ،فورد»« ،هوندا» و دیگران هستند که در حال
جمعآوری اطالعات و دادههای رانندگان خودروهایشان رفتهاند تا
بتوانند براساس آن آینده خودروهای خودرانشان را تضمین کنند
و با استفاده از دادههای جمعآوری شده بتوانند برآوردی از رفتار
و نحوه رانندگی رانندگان ارائه کنند .نکه قالب توجه اینجاست
که برخی از کمپانیها اطالعات دقیق و قابل اعتمادی از خود ارائه
کردهاند ،در حالی که برخی دیگر اطالعات شفاف و مناسبی ثبت
نکردهاند ».مدیر اجرایی پروژه بالکچین انجمن جهانی اقتصاد
تاکید میکند برای دستیابی به چنین ارزش افزودهای الزم است
سیستمی طراحی شود که شرکتکنندگان به صورت دقیق و
منصفانه اطالعات خودشان را در اختیار دیگران قرار دهند ،در غیر
این صورت شرکتهایی که اطالعات دقیقی از خود ارائه نکردهاند،
از مزایای دیگران رایگان استفاده میکنند.
استفانی هاردر و کتی باررا در دانشکده اقتصاد هاروارد طی
سال  2018مشغول بررسی ایجاد ارزش افزوده شرکتها هنگام
استفاده از پلتفرمهای بالکچینی بودند که براساس آن اعالم
کردند بسیاری از شرکتهای نیویورکی هرگز حاضر به افشای
اطالعات مالی خود نیستند و در عین حال هم میگویند نیازی
به افزایش سرمایه ندارند .در حالی که همزمان درآمدهای خود را
با استفاده از خدمات مشاورهای اقتصاددان برنده جایزه نوبل الیور
هارت تضمین میکنند.
نکته اصلی این است که اولیور هارت با ارائه نظریه «مهار» در
شرکتهای مایکروسافت ،مکآفی و برخی شرکتهای معتبر
دیگر توانسته منافع اقتصادی باالیی با استفاده از سیستمهای
بالکچینی در اختیار مشاورهگیرندگانش قرار دهد.
وی با ایجاد سایت اسمارت کانترکت توانسته قراردادهای هوشمند
را طراحی کند و قراردادهای سنتی گذشته را کنار بگذارد تا
شرکتهای مشاورهگیرنده از وی بتوانند منافع اقتصادی باالتری
به دست آورند.
مقالهای با عنوان «آیا بالکچینها میتوانند مشکل ثبت اطالعات
در کنسرسیومها را برطرفکنند؟» مشخص میکند که سه دلیل
عمده برای توقف این سیاست اقتصادی وجود دارد:
 -1داراییهایی که به طور جمعی متعلق به این شیوه فعالیت
اقتصادی هستند ،بهسختی در سیستم حسابداری کنترل میشوند.
 -2سرمایهگذاریهای اختصاصی کنسرسیومی که کمتر از یک
عضو دارند.
 -3قراردادهایی که برای هر یک از اعضا روابط تجاری پیچیدهای
دارند ،محاسبه نمیشود.
نویسندگان مقاله یاد شده بر این باورند که باید از سازندگان
کنسرسیوم حمایت کرد ،اما اینبار با استفاده از قراردادهای
هوشمند و رمزگشایی شده که مانع از پنهانکاری برخی از اعضا
در آن میشود .به این دلیل که جیپی مورگان دقیقا از همین خأل
استفاده کرد و رقم انبوهی بدون اطالع شرکای خود به جیب زد.
هاردر در این زمینه میگوید« :اگر کنسرسیوم را ترک کنم ،از
لحاظ فنی نمیتوانم از دادههایی استفاه کنم که به تجارت من
کمک میکنند چون من دیگر نمیتوانم آن را بخوانم و با خروجم
امکان دسترسی به فرمتهای خاص موجود را ندارم و این اتفاقی
وحشتناک برای یک فعالیت اقتصادی است».
منبع :فوربس
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ب�ای خلق ایدههای جدید چه
ا�ام داد؟
اکری یمتوان نج

بازی کنید و دادهها
را دور بریزید
مستانه تابش

شیمپی تاکاهاشی همیشه در رویای خلق
اسباببازیهای جدید بود اما وقتی کارش را در
این صنعت شروع کرد ،متوجه شد که فشار تولید
خالقیتش را نابود میکند .او در این سخنرانی کوتاه
و بامزه تد یک بازی ژاپنی را معرفی میکند که به
کمک آن میتوانید ایدههای جدید خلق کنید.
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من طراح اسباببازی هستم و ن ُه سال قبل کارم را با رویای
ساختن اسباببازیهای تازهای که هیچکس هرگز قبال آنها
را ندیده است ،در یک شرکت ساخت اسباببازی شروع به کار
کردم .وقتی برای اولینبار در این شرکت مشغول شدم ،هر روز
کلی ایده تازه به رئیسم میدادم .به هر حال هربار رئیسم از
من میپرسید که آیا دادهای دارم که نشان دهد این محصول
حتما به فروش میرود و هربار هم از من میخواست که بعد از
آنالیز دادههای بازار به فکر توسعه دادن طرحهایم باشم .همیشه
همین بود :دادهها ،دادهها ،دادهها.
بنابراین من قبل از اینکه به محصولم فکر کنم ،به آنالیز دادههای
بازار مشغول میشدم چون واقعا در آن لحظه نمیتوانستم به
چیز جدیدی فکر کنم .ایدههایم بکر نبودند .ایده تازهای به ذهنم
نمیرسید و واقعا از فکر کردن هم خسته شده بودم .آنقدر
سخت بود که داشتم از الغری میمردم (خنده حضار) .راستش
را میگویم!
احتماال همه شما چنین تجربهای داشته و همین احساس را
پیدا کردهاید .احتماال رئیستان به شما هم سخت گرفته و دادهها
سخت بودهاند .شاید از فکر کردن هم حالتان به هم خورده
است .من االن همه این دادهها را دور میاندازم .رویای من این
است که اسباببازیهای جدید بسازم .و االن به جای تجزیه و
تحلیل دادهها برای رسیدن به ایدههای جدید بازی میکنم .یک
جور بازی به اسم شیریتوری.
امروز میخواهم این بازی را به شما معرفی کنم .شیریتوری
چیست؟ برای اینکه بفهمید این بازی چطوری است ،سه تا
مثال مثل سیب و ببر و روروئک را در نظر بگیرید .یک بازی
هست که شما باید به نوبت کلمه جدید را بگویید که با حرف
آخر کلمه قبلی شروع میشود .این بازی هم در زبان انگلیسی و
هم ژاپنی یک شکل است .شما میتوانید شیریتوری را آنطور
که میخواهید بازی کنید .مثال بگویید« :گربه ،نوشابه ،کنسرت،
برس» و الی آخر .اینجوری کلی کلمه تصادفی پیدا میکنید.
حاال خودتان را مجبور کنید که این کلمات را به آنچه که
در موردش فکر میکنید ربط داده و ایدهتان را شکل بدهید.
مثال من چون میخواهم به اسباببازی فکر کنم ،اینطوری
میگویم :یک اسباببازی باید چطور باشد؟ یک گربه که بعد از
معلق زدن از ارتفاع باال روی زمین بنشیند؟ یک اسباببازی که
داخلش نوشابه باشد؟ یک تفنگ اسباببازی که نوشابه شلیک
و بقیه را خیس کند؟ ایدههای مسخره عالی هستند .هر چقدر
تعداد ایدههایتان بیشتر باشد ،احتمال بیشتری وجود دارد که
بین آنها چند ایده کامال خوب پیدا کنید .مثال مسواک .آیا
ما میتوانیم مسواک را تبدیل به اسباببازی کنیم؟ میتوانیم
مسواک و گیتار را با هم ترکیب کنیم؟ خب ،حاال اسباببازی
دارید که میتوانید حین مسواک زدن با آن بازی کنید .این
طوری بچههایی که مسواک زدن را دوست ندارند شاید
باالخره از این کار خوششان بیاید .آیا میتوانیم یک کاله را به
اسباببازی تبدیل کنیم؟ یکجور بازی شبیه بازی رولت چطور
است؟ جایی که تکتک شما بخواهید کاله را امتحان کنید و
بعد وقتی یک نفر آن را روی سرش میگذارد ،یک آدم فضایی
ترسناک روی سرش سبز شود و با صدای بلند جیغ بکشد .فکر
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میکنید این اسباببازی در مهمانیها هواخواهی پیدا میکند؟
سر و کله ایدههایی که موقع زل زدن به دادهها به ذهنمان
نمیرسیدند ،االن پیدا میشود .راستش را بخواهید یکبار این
محافظهای حبابدار که دور وسایل شکننده میپیچیند ،با یک
اسباببازی دیگر ترکیب شدند و اسباببازی موگون پاپپاپ را
به وجود آوردند؛ اسباببازی که هر چقدر بخواهید میتوانید با
آن حباب بسازید .وقتی این اسباببازی وارد فروشگاهها شد
حسابی موفق بود .دادهها هیچ ربطی با موفقیت ندارند .اگرچه
یک اسباببازی ممکن است چیزی بیشتر از ترکاندن حباب
نداشته باشد ولی روش بینظیری برای وقتکشی است ،پس
لطفا آن را بین خودتان پخش کنید و بازی را شروع کنید!
(خنده حضار)
البته ایدههای بیفایدهای هم به سراغتان خواهد آمد .کلی ایده
جزئی که به ذهن هرکسی میرسد .اگر ایدههای خود را بر
مبنای آنالیز دادهها مطرح کنید و بدانید که هدفتان چیست،
کار سختی را پیش رو خواهید داشت و در نهایت نمیتوانید
ایدههای جدید داشته باشید .حتی اگر هدف خود را میدانید،
با فراغ خاطر ایدهپردازی کنید ،انگار که میخواهید با چشم
بسته دارت بیندازید .اگر این کار را بکنید ،به طور قطع پرتابتان
نزدیک به مرکز خواهد بود .حداقل یکی از پرتابها به هدف
میخورد که باید همان را انتخاب کنید .اگر این کار را بکنید،
ایدهتان طالب پیدا میکند و عالوه بر این کامال جدید و دست
اول خواهد بود .من اینطوری به ایدههای جدید میرسم.
البته بازی شما حتما نباید شیریتوری باشد .راههای متفاوت
زیادی برای این کار وجود دارد .فقط باید کلمات را تصادفی
انتخاب کنید .میتوانید صفحات لغتنامه را ورق بزنید و کلمات
را به طور تصادفی انتخاب کنید .برای مثال ،میتوانید به مدخل
دو حرف تصادفی نگاه و نتایج را جمع کنید یا وقتی به فروشگاه
رفتید ،اسامی محصوالت را به آنچه که میخواهد دربارهاش فکر
کنید ،ربط بدهید .نکته اصلی گردآوری کلمات تصادفی است
نه اطالعات تشکیلدهنده موضوعی که به آن فکر میکنید.
اگر این کار را بکنید ،اجزای الزم برای مرتبط کردن ایدهها
جمع میشوند و رابطههایی را به وجود میآورند که منجر به
خلق ایدههای جدید میشوند .مهمترین امتیاز این روش جریان
ادامهدار تصاویر است .چون وقتی شما به یک کلمه بعد از کلمه
دیگر فکر میکنید ،تصویر کلمه قبلی همچنان در ذهنتان
میماند و آن تصویر به طور خودکار به کلمات بعدی مرتبط
میشود .مثال به طور ناخوداگاه ،یک کنسرت به برس ربط داده
میشود و بازی رولت به کاله .شما حتی نمیتوانید این فرایند را
تشخیص بدهید اما ایدههایی به ذهنتان میرسد که قبال حتی
فکرش را هم نکردهاید.
این روش البته فقط در مورد اسباببازی نیست .شما میتوانید
با استفاده از این روش برای کتابها ،اپلیکیشنها ،مراسم و
بسیاری از پروژههای دیگر ایده جمع کنید .امیدوارم همگی
این روش را امتحان کنید .آیندههایی هستند که از دادهها
متولد میشوند .به هر حال با استفاده از این بازی بچهگانه که
شیریتوری نام دارد ،منتظر آینده هیجانانگیزی هستم که شما
خواهید آفرید؛ آیندهای که حتی نمیتوانید فکرش را بکنید!
دانشبنیان
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دستیا� به ایدههای خالقانه
یک راه ساده ب�ای
ب

افکارتان را به پیادهروی ببرید
مستانه تابش

همه ما گاهی وقتها که قرار است درباره ایدههای جدید فکر کنیم ،گیر میافتیم و احساس میکنیم
هیچ چیز تازهای به ذهنمان نمیرسد .اما بر اساس مطالعات جدیدی که میرلی اوپزو ،Marily Oppezzo
محقق یادگیری و رفتار انجام داده ،بلند شدن و رفتن برای پیادهروی میتواند باعث شود بارانی از خالقیت
و نوآوری روی سرتان شروع به بارش کند .در این سخنرانی کوتاه که در سال  2018در قالب یکی از
کنفرانسهای تد مطرح شده ،این محقق به شما میگوید که چطور میتوانید خالقتر شوید.
دانشبنیان
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میدانید که فرایند خالقیت ،یعنی از ایده اولیه تا رسیده به
محصول نهایی ،پروسهای طوالنی است .یکجور فرایند تکراری
که نیاز به اصالحات فراوانی دارد ،باید خون دل بخورید ،عرق و
گاهی اشک بریزید و در نهایت این فرایند سالها طول میکشد.
سیستین واتیکان
نمیخواهم بگویم بروید قدم بزنید و با کلیسای
ِ
در دست چپتان به خانه برگردید! خب ،ما دقیقا روی کدام بخش
از فرایند خالقیت متمرکز شدهایم؟ تنها بخش اول آن ،طوفان
مغزی که به خلق ایدههای جدید منجر میشود .درواقع گروه ما
چهار مطالعه روی افراد مختلف انجام داده است  -چه آنهایی
که بیرون خانه قدم میزنند و چه افرادی که در داخل خانه
هستند  -و نتایج همه این بررسیها یکسان بوده است .امروز
میخواهم فقط در مورد یکی از این تحقیقات با شما صحبت
کنم .یکی از آزمونهایی که ما در این تحقیق برای بررسی
میزان خالقیت استفاده کردیم ،استفاده از کاربردهای جایگزین
بود .برای انجام این آزمون شما چهار دقیقه وقت دارید و باید
تا آنجا که میتوانید راههای جدیدی را که برای استفاده از
وسایل روزمره به ذهنتان میرسد ،ارائه دهید .برای مثال با کلید
چه کارهای دیگری به جز باز کردن قفل میتوان انجام داد .به
طور مشخص آیا میتوانید از آن به عنوان چشم سوم یک زرافه
استفاده کنید؟ نه؟ شاید .به نوعی شاید جالب و جدید باشد .ولی
آیا خالقانه است؟ بنابراین افراد برای انجام این آزمون هرچه که
میتوانستند ایده جدید ارائه کردند و ما در نهایت باید در مورد
این ایدهها تصمیم میگرفتیم که آیا خالقانه هستند یا نه.
تعریفی که بسیاری از افراد در مورد خالقیت ارائه میدهند «نوآوری
مناسب» است .اگر قرار است چیزی مناسب باشد ،پس باید
واقعگرایانه هم باشد .بنابراین متاسفم شما نمیتوانید از کلید به
عنوان چشم سوم زرافه استفاده کنید .اما نکته دوم «نوآوری» این
است که شما ایدهای را مطرح کنید که کسی تا به حال به آن اشاره
نکرده باشد .پس برای ما ایده اول باید مناسب باشد و سپس نوآورانه
یعنی هیچکدام از افرادی که تا به حال روی آنها تحقیق کردیم،
نباید آن را گفته باشد.
شاید فکر کنید میتوانید از کلید برای خط خطی کردن ماشین یک
نفر دیگر استفاده کنید ،اما اگر کس دیگری هم این ایده را مطرح
کند ،دیگر شما نمیتوانید برای این ایده اعتباری به دست بیاورید.
در واقع هیچ کدامتان نمیتوانید .با این وجود فقط یک نفر در جواب
این سوال به ما گفت :اگر داشتید میمردید و مرگتان یک قتل پر
راز و رمز بود ،میتوانستید با کلید اسم قاتل و آخرین کلماتتان را
روی زمین حک کنید .این ایده هم مناسب است و هم نوآورانه ،پس
یک ایده خالقانه است.
این ایده ممکن است وقتی در حال انجام این آزمون هستید به
ذهنتان برسد یا زمانی که روی تردمیل در حال ورزش کردن
هستید.
افراد حاضر در مطالعه ،این آزمون را دو بار مختلف و با موضوعات
متفاوت انجام دادند .در گروه اول ،افراد یک بار به صورت نشسته
آزمون را پاسخ دادند و بار دوم هم به صورت نشسته .گروه دوم برای
بار اول نشستند و بار دوم را در حالی پاسخ دادند که روی تردمیل
راه میرفتند و افراد گروه سوم  -این خیلی جالب است  -برای بار
اول روی تردمیل راه میرفتند و برای آزمون دوم نشسته بودند .در
دانشبنیان

دو گروهی که برای آزمون اول کنار هم نشستند ،خیلی شبیه هم
بودند و میانگین امتیازشان حدود  ۲۰ایده خالقانه برای هر نفر بود،
اما گروهی که روی تردمیل راه میرفتند دوبرابر بهتر عمل کردند .و
جالبتر اینکه آنها فقط داشتند روی یک تردمیل و در اتاقی بدون
پنجره راه میرفتند .یادتان باشد آنها دوبار آزمون دادند .افرادی که
برای آزمون دوم دوباره نشستند ،نتایج بهتری نداشتند؛ این یعنی
تمرین تاثیری نداشت .اما در افرادی که نشسته بودند و بعد برای
آزمون دوم روی تردمیل رفتند ،پیادهروی باعث تقویتشان شد.
و نکته جالب هم همینجاست .در کسانی که روی تردمیل راه
ی مانده بود و آنها همچنان
میرفتند ،هنوز اثراتی از پیادهروی باق 
خالق بودند .این یعنی شما باید قبل از جلسه مهم بعدیتان حتما
کمی پیادهروی کنید و بعد بالفاصله طوفان مغزی را شروع کنید.
امروز پنج راهنمایی برای شما داریم تا به شما کمک کند بهترین
تاثیر ممکن را بگیرید .اول ،یک مشکل یا یک موضوع برای شروع
طوفان مغزی داشته باشید .پس این اثر مثل دوش گرفتن نیست که
زیر دوش بایستید و ناگهان ایدهای نو از قوطی شامپو بیرون بریزد!
این چیزی است که در طول زمان فکر شما را مشغول میکند .افراد
مورد مطالعه ما به صورت خودخواسته در حین پیادهروی در حال
فکر کردن درباره طوفان مغزی اما از یک زاویه دید متفاوت بودند.
دوم ،این سوال خیلی مطرح میشود که آیا دویدن هم خوب است؟
خب ،پاسخ من به این سوال این است که اگر خودم در حال دویدن
باشم تنها ایده جدیدی که به ذهنم میرسد ندویدن است! اگر
دویدن برایتان راحت است ،پس مشکلی نیست .مشخص شده که
برای خالق بودن هر فعالیت فیزیکی که نیازمند توجه زیادی نباشد،
مناسب است .بنابراین راه رفتن با سرعت قدمهایی که برای شما
راحت است ،انتخاب خوبی است.
عالوه بر این یکی دیگر از اهداف ما این این است که تا حد امکان به
ایدههای بیشتری برسید .یکی از کلیدهای اصلی خالقیت این است
که به ایده اولی نچسبید و این مسیر را ادامه دهید .به ایدهپردازی
ادامه بدهید تا اینکه بتوانید یکی ،دو ایده خاص را برای دنبال
کردن انتخاب کنید.
شاید نگران باشید که آیا نباید این ایدههای جدید را نوشت؟ اگر
آنها را فراموش کردید چطور؟ خب ،مسئله اصلی در اینجا صحبت
کردن راجع به این ایدههاست .همه درباره ایدههای جدیدشان حرف
میزنند .شما هم میتوانید توی گوشتان هدفون بگذارید و صدایتان
را با گوشی تلفن همراه ضبط کنید و بعد هم وانمود کنید که این
یک مکالمه خالقانه است .چرا؟ چون نوشتن ایدهها به خودی خود
یکجور مانع است .اتفاقی که میافتد این است :آیا این ایده آنقدر
خوب است که آن را بنویسم؟ و بعد آن را یادداشت میکنید .به
جای این کار صدایتان را ضبط کنید ،هرچه میتوانید بیشتر حرف
بزنید و بعد به آن فکر کنید.
و در آخر :همیشه این کار را نکنید .اگر برای پیادهروی رفتید اما
هیچ ایدهای به ذهنتان نرسید ،خب یک وقت دیگر دوباره سراغش
بروید.
فکر کنم داریم به زمان استراحت نزدیک میشویم ،پس من یک
ایده برای همه شما دارم :چرا پاشنه کفشتان را باال نمیکشید و
افکارتان را برای پیادهروی نمیبرید؟
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هر ی ز
چ�ی در اطراف ما یمتواند
ت
اکمپیو� تبدیل شود
به یک

تکنولوژی یعنی
بهترکردن
چیزهای موجود
ترانه احمددوست

ایوان پوپیرف ( )Ivan Poupyrevطراح میخواهد تکنولوژی
را با اشیا روزانهای که با آنها سروکار داریم یکپارچه کند
تا کاربردیتر و بهتر شوند .مثل ژاکتی که برای جواب دادن
به تماس تلفنی استفاده میشود یا گیاهان خانگی که مثل
یک ارگ نواخته میشوند .در متن پیش رو که از جلسه
سخنرانی تد او تهیه شده است ،او چشماندازش را برای
دنیای فیزیکی که به صورت خیلی عمیقتر به اینترنت
متصل میشود نشان میدهد و چگونگی این کار را به نمایش
میگذارد و جدیدترین دستگاهش به نام « »Jacquardرا
که ساخته معرفی میکند .این دستگاه در حال حاضر برای
استفاده تمام طراحان در دسترس عمومی قرار گرفته است.

کامپیوترها به طرز عجیبی باورنکردنی شدهاند .امروزه ما با
ابرکامپیوترهایی که در جیبمان هستند (موبایلها) همه جا
میرویم .شگفتانگیز نیست؟ با این اوصاف باید بگوییم عدم
تغییر شیوه استفاده از کامپیوترها و برقراری ارتباط با آنها در
پنجاه سال گذشته واقعا ناامیدکننده است .ما هنوز از ماوس
و کیبورد استفاده میکنیم .روی صفحات و دکمهها کلیک
میکنیم .موبایلها هم سازوکاری مشابه دارند با این تفاوت که
به جای ماوس از انگشت استفاده میکنیم .پس فقط باید به
همین چیزها بسنده کنیم؟ آیا آینده شمایلی اینچنینی دارد؟
قرار است بدون اینکه دنیای اطراف را ببینیم روی صفحات زوم
باشیم و در نمایشگرها گیر کنیم؟
این آیندهای نیست که من تصور میکنم یا آیندهای که به
آن عالقهمند باشم .چیزی که همیشه به آن عالقه داشتهام
اشیا هستند .منظورم از اشیا تمام اشیای فیزیکی است که هر
روزه از آنها استفاده میکنیم .مثل اشیای روی این میز که
این خانواده به آنها توجه نمیکنند .اشیا قصه ما را میگویند.
اینکه چه کسانی هستیم .آنها در مورد ما چیزهای زیادی
میگویند .اجازه بدهید برایتان مثالی بزنم .اینها تصاویری از
اشیائی هستند که فردی در طول  ۲۴ساعت شبانهروز آنها را
لمس کرده است .با دانستن این موضوع و دیدن این تصاویر چه
چیزی میتوانید در مورد او بگویید؟ او عاشق موتورسیکلتش
دانشبنیان
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است .درست است؟ بزرگترین شیء در تصویر او موتورسیکلت
است .در مورد این دختر چه چیزی میتوانید بگویید؟ او تمام
وقتش را در ساحل میگذراند .چیزی که میبینید یک تخته
موجسواری است .او نزدیک دریا زندگی میکند .در مورد این
شخص چه میتوانید بگویید؟ او یک سرآشپز است .به تمام
چیزهایی که در طول روز ،وقتی غذا را آماده میکرده ،لمس
کرده است نگاه کنید .میبینید کامپیوتر یک بخش کوچک از
زندگی اوست ،منظورم همان شیء ناراحت در آن گوشه است.
پس اگر دائما از اشیا استفاده میکنیم و به عبارتی اشیا بخش
بزرگی از زندگی ما هستند ،آیا آنها میتوانند راه تعامل ما با
زندگی دیجیتالی شوند؟ آیا کلیت جهان میتواند رابط و واسط
شما شود؟ این موضوع دقیقا ایده من بود ۲۰ .سال است که
روی آن کار کردهام .ایده من این است که برای تعامل با زندگی
دیجیتال ،نیازی به صفحه نمایش ،صفحه کلید و ماوس نیست.
شما میتوانید تنها از طریق اشیائی که روزانه از آنها استفاده
میکنید با زندگی دیجیتال در تعامل باشید .حاال برای تحقق
بخشیدن به ایدهای که مطرح کردم باید سه چالش بزرگ را
حل کنم .اجازه بدهید درباره آنها صحبت کنم.
مورد اول قطعا این است که آیا این ایده اصال امکانپذیر است؟
چطور میتوانیم یک شی معمولی را که هر روز از آن استفاده
میکنیم برداریم و تبدیل به یک رابط کامپیوتر کنیم؟ من از
کتاب «هکرها» الهام گرفتم .وقتی نوجوان بودم آن را خواندم.
یکی از ایدههای اصلی این کتاب این است که شما میتوانید
اهداف اشیا را تغییر دهید! میتوان با اختراع تکنولوژی جدید،
کنترل اشیا را در دست گرفت و تغییرشان داد .بعد از این به
این موضوع فکر میکردم که چه نوع تکنولوژیای میتوانم
اختراع کنم که از طریق آن بتوانم اشیائی را که روزانه از آنها
استفاده میکنیم هک کنم و آنها را به شکل تعاملی بسازم .به
این ترتیب وقتی روی این موضوع کار میکردم این سنسور را
اختراع کردم که میدانهای الکتریکی ساختاریافتهای را وارد
اشیا میکند و آنها را به رابطهای حرکتی تبدیل میکند .پس
این دستگیره در ،بدون تغییر ،میتواند سنسور حرکتی شود.
میتواند بفهمد چطور آن را لمس میکنید .میتواند «حس»
کند چطور آن را لمس میکنید .اینکه دارد میچرخد یا گرفته
شده است .در حقیقت این دستگیره در تغییری نکرده .چیز
خاصی هم در مورد دستگیرهها وجود ندارد .هر شیئی میتواند
تعاملی شود .گیاهان چطور؟ خب باید بگویم که گیاهان جذاب
هستند .چون گیاهان میفهمند کجا را لمس میکنید .شما
میتوانید خطی را که در تصویر باال و پایین میرود ،ببینید .و
این خط میتواند به یک رابط موسیقی تبدیل شود .جدای از
اینها ما کاربردهای عملی هم داریم :یک گیاه تقویمی برای
کسانی که وسواس کاربردی بودن دارند .ما میتوانیم به اشیا
شخصیتبدهیم.
به این ترتیب در این مثال خاص ،یک گل ارکیده میتواند از
طریق تصویر و صدا با شما ارتباط برقرار کند .ارکیده دوست
ندارد لمس شود ،بنابراین این تصاویر الکترونیکی را تولید
میکند که رابط شما میشوند .به عنوان مثال دیگر یک گیاه
قویتر را نشان میدهم .این گیاه مار است و دوست دارد با
دانشبنیان

شما بازی کند و شما را سرگرم کند .پس هر شیئی میتواند
متفاوت باشد و هر چیزی میتواند احساسش را بروز بدهد .با
این تفاسیر میتوان گفت که هر چیزی میتواند هک شود ،همه
چیز ،حتی بدن شما .در این مثال ،ما بدن شما را هک کردیم تا
شما بتوانید چگونگی جمع کردن دستهایتان را اندازه بگیرید
و سپس با حرکت دست چیز دیگری را کنترل کنید .پس
تصور کنید اگر نخواهید هزاران بار به بعضی از آهنگها گوش
بدهید ،خیلی ساده میتوانید گوشتان را بپوشانید تا صدای آن
را خاموش کنید.
پس هر چیزی میتواند هک شود و خب البته تحقیق درباره
آن مهم است .و اما چالش دومی که پیش رو داریم این است
که بدانیم چطور میتوان از تحقیق و توسعه و نمون ه اولیه به
تولید محصوالت واقعی رسید؟ چطور میتوانیم اشیای واقعیای
بسازیم که رابط هم هستند؟ ممکن است از خودتان بپرسید
چه کسی این کار را میکند؟ سیلیکون ولی؟ شِ ن زن (شهری
در چین)؟ چالش فعلی این است که بدانیم دنیای اشیا بسیار
بزرگ است .هر ساله ،صنعت پوشاک  ۱۵۰میلیارد لباس تولید
میکند .جهت مقایسه باید بگوییم که صنعت تکنولوژی در
همین بازه تنها  1/4میلیارد تلفن میسازد .دنیای اشیا بسیار
بزرگتر از دنیای تکنولوژی است .دنیای تکنولوژی نمیتواند
دنیای اشیا را تغییر دهد .در عوض ما نیاز داریم تکنولوژیای
ایجاد کنیم که سازندگان اشیا را تغییر دهد ،افرادی که
صندلیهایتان ،لباسها و هر چیز دیگری را میسازند و آنها را
به اشیای هوشمند بدل میکنند.
پس برای امتحان کردن این چالش ،با ایدهای بسیار ساده شروع
کردیم:
آیا خیاط میتواند یک شی پوشیدنی درست کند؟ قصد ما این
نیست که یک خیاط را تبدیل به مهندس الکترونیک بکنیم.
ما میدانیم که همیشه به کسانی در مقام خیاط نیاز داریم .اما
ی است که شبیه مواد
چیزی که میخواهیم ایجاد تکنولوژیا 
خامی که توسط خیاط به کار برده میشوند تا یک لباس ساخته
شود به نظر برسد ،احساس شود و عمل کند .برای مثال ،یک
صفحه لمسی ایجاد شده برای خیاط اینطور به نظر میرسد
که از منسوجات ساخته شده است تا بتوان آن را با قیچی برید
و دوخت و در عین حال باید ماهیت عملکردش را حفظ کند .به
عالوه روش ساخت این صفح ه لمسی نساجی نیاز به رویکردی
متفاوت نسبت به ساخت لوازم الکترونیکی مصرفی دارد .ما برای
این مورد تحقیقاتی باید به کوههای توکیو برویم .آنجا کارخانه
کوچکی وجود دارد که سالهاست برای نسلهای مختلف لباس
کیمونو درست کرده است .در آنجا با افرادی همکاری کردیم
که مهندس نبودند .در این محل صنعتگری بود که میدانست
چگونه چیزهایی بسازد و هنرمندی که میدانست چگونه آنها
را زیبا کند .نتیجه همکاری با آنها خلق یکی از بهترین الیاف
جهان بود که شامل آلیاژهای فلزی است که اطراف فیبرهای
پلیاستری و پنبهای میپیچد .این الیاف در همان دستگاههایی
ساخته میشدند که سالها برای کیمونو الیاف میساختند.
بعد از این الیاف را به کارخانهای دادیم که پارچههای بافتنی
میسازد .ما با دستگاههای معمولی ،پارچه هوشمند خود را
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در رنگها و با مواد متنوع بافتیم .بعد آن پارچهها را به یک
خیاط در ساویلرو در لندن دادیم .بیشتر خیاطان (بهویژه در
ساویلرو) سنتگرا هستند و از کامپیوتر استفاده نمیکنند.
از ماشینها استفاده نمیکنند .آنها کارهایشان را به صورت
دستی انجام میدهند و پارچهها را میبرند .آنها محصولشان
را برای بدن انسان تهیه میکنند نه برای آواتارهای سهبعدی.
به طور خالصه باید بگویم که تکنولوژی هیچ بخشی از دایره
واژگان آنها را شامل نمیشود .اما در عین حال آنها انسانهای
مدرنی هستند و میدانند چگونه از تکنولوژی استفاده کنند.
پس اگر تکنولوژی بتواند ساخته شود و شکل بگیرد (مثل
کلید ،مثل پارچه ،مثل چیزی که آنها بتوانند از آن استفاده
کنند) ،قطعا میتوانند یک چیز پوشیدنی بسازند؛ لباسی که
بتواند تماس تلفنی بگیرد .پس ما االن ثابت کردیم که میشود
چیزی پوشیدنی ساخت .نه با یک شرکت الکترونیکی بلکه با
یک خیاط .ما با ( Levi’sیکی از برندهای معروف پوشاک)
همکاری کردهایم تا محصولی واقعی بسازیم .این محصول
کاپشنی است که االن پوشیدهام .میتوانید آن را بخرید .فروش
حراج دارد .این کاپشن در همان کارخانههایی ایجاده شده است
که تمام محصوالت همیشگیشان را درست میکنند .حتما تا
االن متوجه شدهاید که من ارائ ه و اجرایم را از آستین کاپشنم
کنترل میکنم .این کار را که انجام دهم جلو میرود و با این
حرکت عقب میرود .البته کارهای بیشتری انجام میدهد.
باید بگویم که این کاپشن وسیلهای تنها برای کنترل یک ارائه
نیست .میتوانم جهتیابیام را کنترل کنم ،موزیکم را کنترل
کنم .اما مهمتر از همه این شی همچنان یک کاپشن است .در
واقع هنوز یک شی است که باعث میشود عالی به نظر برسم .و
این مهمترین چیز است .خب ما ثابت کردیم میتوانیم اشیا را به
رابطهایی تبدیل کنیم .ثابت کردیم این اشیا میتوانند نه توسط
شرکتهای تکنولوژی بلکه توسط سازندگان اشیا ساخته شوند.
من هم عالی به نظر میرسم .کارمان تمام شد؟ نه هنوز.
چالش سوم :چگونه میتوانیم باالتر برویم و پیشرفت کنیم؟
چگونه میتوانیم از یک محصول به محصوالت فراوان برسیم؟
این همان چیزی است که در حال حاضر روی آن کار میکنیم.
اجازه بدهید بگویم که چطور میخواهیم این کار را بکنیم .اول
از همه ،میخواهم منظور خودم را روشن کنم .من در مورد
اینترنت اشیا صحبت نمیکنم .من در مورد تولید ابزار اضافه
دیگری صحبت نمیکنم که مثل بقیه ابزارها از آن خسته شوید
و آن را ته کشویتان بیندازید و فراموشش کنید .من در مورد
قاعده اصلی و مهمی که سرلوح ه کار من بوده صحبت میکنم:
«تکنولوژی باید چیزهای موجود را بهتر کند ».تکنولوژی باید
بتواند اشیا را با متصل کردنشان به زندگی دیجیتالیتان بهتر
کند و فواید و کاربردهایی جدید اضافه کند و در عین حال
همان هدف اولیه و ماهیت ابتدایی را بدون تغییر حفظ کند .این
کاپشنی که من پوشیدهام موبایل و ارائه من را کنترل میکند ،اما
همچنان یک کاپشن است .این بدان معناست که وقتی یکبار
شروع به ساخت اشیای تعاملی و مرتبط کردیم ،هر چیزی
مجموع ه محرکها ،نمایشها و جلوههای مخصوص آن اشیا را
به همراه خواهد داشت .یک جفت کفش مخصوص دویدن نیاز
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به سنسور لمسی ندارد .چرا باید داشته باشد؟ اگر یک سنسور
داشته باشد ،میتواند عملکرد دویدنتان را اندازه بگیرد یا تاثیر
دویدن روی زانویتان بسنجد و همچنان یک کفش فوقالعاده
باقی بماند .سازندگان اشیا باید به این فکر کنند که چه نوع
عملکرد دیجیتالی باید به مصرفکنندگانشان پیشنهاد بدهند.
آنها باید فراهمکننده خدمات باشند یا اینکه با ارائه خدمات
نامرتبط از رده خارج شوند .ما باید یک اکوسیستم خدماتی
ایجاد و فراهم کنیم .دقیقا مشابه همان کاری که برای موبایلها
انجام دادهایم .در موبایل هر اپلیکیشن خدمات متفاوتی اراده
میکند و گاهی اوقات فقط تماس میگیرید .اکنون برای ممکن
کردن این اکوسیستم ،ما باید از تکهتکه شدن خودداری کنیم.
ما باید از رابطهای متفاوت برای افراد متفاوت و برای اشیا
متفاوت خودداری کنیم .ما باید تجرب ه کاربری یکنواختی ایجاد
کنیم .به همین خاطر باید یک الگوواره پردازشی ایجاد کنیم که
به تمام آن چیزها قدرت بدهد.
سوال مهم این است :الگوواره قرار است چه چیزی باشد؟ من
فکر میکنم جوابش واضح است :این ابر است ،پردازش ابری.
حاالمسلمانمیتوانیداشیارامستقیمبهابرمتصلکنید.بنابراین
باید دستگاه کوچکی بسازید که بتواند به همه چیز متصل شود
و بعد از طریق آن اشیا به ابر متصل شوند تا تواناییهایشان
را بروز بدهند و کاربردهای جدیدی اضافه کنند .پس اجازه
بدهید برای اولین بار دستگاه واقعیای را که ساختهایم ،نشان
بدهم .برای اولین بار است که از این دستگاه رونمایی میکنیم.
شمایل آن اینطوری است .این دستگاه کوچکی است که به
چیزهایی که ما میخواهیم آنها را هوشمند ،مرتبط و تعاملی
کنیم متصل میشود.
این دستگاه قرار است چگونه کار کند؟ در بخش پشتی
چند الکترود وجود دارد .پس وقتی آنها به اشیا مختلف
متصل میشوند ،مثل اینجا ،دستگاه تشخیص میدهد آنها
را کجا متصل کردید و بعد خودش را تنظیم مجدد میکند
تا کاربردهای خاص را برای این شی خاص فعال کند .ما
میخواهیم این دستگاه را به سازندگان اشیا بدهیم .به افرادی
که لباس و لوازم شما را میسازند تا همانطور که از یک زیپ
یا دکمه استفاده میکنند ،بتوانند از آنها هم استفاده کنند.
کاری که میخواهند با آن انجام دهند به خودشان بستگی
دارد .در واقع نمیخواهیم کاربردش را به آنها دیکته کنیم.
ما میخواهیم افرادی که آن اشیا را درست میکنند ،افرادی
از قبیل هنرمندان ،طراحان ،برندها و صنعتگران و ...این دنیای
جدید را تصور کنند و درصدد خلق آن برآیند .دنیایی را به
وجود بیاورند که اشیا متصلند و همگی عملکرد جدید و
شگفتانگیز دیجیتالی دارند .ما به صفحهکلید و صفحه نمایش
و ماوس برای تعامل با کامپیوتر نیاز نداریم .من  ۲۰سال روی
این ایده کار کردهام و حاال دارد شکل میگیرد .همیشه به خودم
به عنوان طراح تعامل نگاه میکردم و همیشه فکر میکردم روی
رابطهای کامپیوتر کار میکنم اما همزمان با این شکلگیری
متوجه شدم که من رابطها را نمیسازم .چیزی که متوجهش
شدم این است که من و تیمم داریم نوع جدیدی از کامپیوتر را
میسازیم! یک کامپیوتر محیطی.
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یآ� یمتوان به مکک ی ن
قوان� ،محهل بدافزارها را حمدود کرد؟

اینترنت اشیا و مسئله امنیت ملی
سیمین اسپیدکار

همه ما میدانیم که دستگاههای شخصی میتوانند هک شوند
اما کل امنیت یک کشور نیز ممکن است در معرض خطر قرار
گ سایبری،
بگیرد .با گسترش اینترنت اشیا و در محیطی از جن 
رخنه هکرها و سوءاستفاده دیجیتالی ،ریسکها هم برای
امنیت ملی کشورها رو به افزایش است .اینترنت اشیا شامل
میلیاردها شی آنالین در خانهها ،محلهای کار و شهرهای ما
میشود که دائما در حال جمعآوری ،تجزیه و تحلیل و انتقال
دادهها به سر میبرند .برخی از تجهیزات اینترنت اشیا ،مانند
ردیابهای تناسباندام شخصی یا گوشیهای هوشمند ،به هر
کجا که میرویم با ما همراهند .با بقیه دستگاهها هم از راه دور در
ارتباطیم،مانندکنترلگرهایگرمایخانگی.ابزارهایاینترنتاشیا
چیزهایی مجهز به کامپیوتر درونی نیستند بلکه بیشتر رایانههایی
هستند که به چیزهایی متصلند .از آنجا که هیچ کامپیوتری
کامال امن نیست ،پس یخچال هوشمند یا دستیار مجازی شما
هم کامال امن به حساب نمیآید .مانند همه موارد دیگر آنالین،
این اشیا بخشی از شبکههای گسترده را شکل میدهند .اگر کسی
بخواهد به این شبکههای اطالعات جهانی رخنه کند ،دستگاههای
اینترنت اشیا میلیاردها نقطه ورود اضافی فراهم میآورند .هک
دستگاههای اینترنت اشیا نسبتا آسان است ،زیرا بسیاری از
محصوالت ارزانقیمت امنیت کافی ندارند .حتی تجهیزات با
امنیت پیشرفتهتر مانند اتومبیلهای بدون راننده آسیبپذیر به
حساب میآیند .به این معنی که فناوریهای اینترنت اشیا به
گونهای گسترده به عنوان یک مسئله مهم امنیت سایبری در
نظر گرفته میشوند .ممکن است سیستمهای تنظیم ضربان
قلب هک شوند ،در کارکرد سیستمهای کنترل ترافیک هواپیما
اختالل ایجاد شود و اینها تنها برخی از بدترین حالتهای جنگ
سایبری هستند .آسیبپذیریها در صورت سوءاستفاده میتواند
منجر به خسارت ،آسیب و مرگ شود .حمالت سایبری به
زیرساختهای حیاتی ملی در حال حاضر تهدید بسیار واقعی در
نظر گرفته میشوند .در سال  2015به شبکه برق اوکراین حمله
سایبری شد که در نتیجه آن پایتخت این کشور چندین ساعت را
بدون برق گذاراند .در سال  ،2017کارکرد سازمان بهداشت ملی
بریتانیا هفتهها به علت نرمافزار مخرب (بدافزار) WannaCry
دچار اختالل شد .این حوادث نشان میدهند که حمالت سایبری
تا چه اندازه میتوانند مخرب باشند و این واقعیت که حمالت
اینترنت اشیا در حال افزایش و تنوع یافتن هستند ،باعث نگرانی
است .یکی از شرکتهای مشهور امنیت اینترنت گزارش داده که
حمالت اینترنت اشیا در سالهای  2016تا  2017به میزان 600
درصد افزایش نشان دادند که این رشدی تصاعدی به حساب
میآید و انتظار میرود با بیشتر شدن تعداد دستگاههای اینترنت
دانشبنیان

اشیا باز هم باالتر رود .تجهیزات دیجیتالی آنالین در حال حاضر
از رقم جمعیت بشر بیشترند و تخمین زده میشود تا سال 2020
به  20میلیارد عدد خواهند رسید.

ظهور باتنت

باتنت شبکهای از دستگاههای متصل به اینترنت است که هک
شده و از راه دور کنترل میشوند .مشکل این است که حسابهای
اینترنت اشیا که بهدرستی حفاظت نمیشوند ،اهدافی عالی برای
نفوذ و سوءاستفاده هکرها در بهکارگیری باتنتها به حساب
میآیند .با استفاده از بدافزارها ،رخنهگران میتوانند از باتنتها
برای انجام حمالت  DDoSعلیه اهدافی خاص استفاده کنند.
بدافزار از هزاران دستگاه برای ایجاد یک سیالب روی سرورهای
اینترنتی و غیرفعالسازی دسترسی به منابع آنالین استفاده
میکند .میلیاردها دستگاه اینترنت اشیا کار را برای هکرها و در
دست گرفتن کنترل باتنتهای بزرگ و حمله به اهدافی قویتر
آسانتر میسازد .دولتها یا بازیگران غیردولتی میتوانند از یک
باتنت اینترنت اشیا برای حمله به سیستم بهداشت و درمان،
انرژی ،حمل و نقل و بخش مالی یک کشور استفاده کنند .هنوز
هیچ حمله سایبری سیستم مالی جهانی را دچار فروریزی نکرده
یا خوشبختانه کسی کشته نشده ،اما این واهمه سیاستگذاران و
متخصصان امنیت سایبری است.

پاسخ دولتها چیست؟

تاکنون ایاالت متحده و انگلستان موفق به تصویب مقررات الزم
نشدهاند ،اما در عوض کسبوکارها را برای ایجاد محصوالت ایمنتر
تحت فشار قرار دادهاند .با این حال ،این سیاستها به اندازه کافی
حل مشکالت را در بر نمیگیرند .شرکتها به فروش محصوالت با
امنیت ضعیف ادامه خواهند داد ،زیرا مصرفکنندگان مایل به خرید
آنها هستند و این عرضه و تقاضاست که بر روندها اثر میگذارد.
در حال حاضر شرکتها انگیزه کافی برای ارائه محصوالت اینترنت
اشیا که به اندازه کافی استانداردهای امنیتی را برآورده سازند وجود
ندارد .در زنجیره عرضه جهانی ،تصویر حتی پیچیدهتر به نظر
میرسد زیرا ابتکارات ملی نمیتوانند مشکالت فراملی را حل کنند.
به نظر میرسد مقررات مناسب تنها راه غیرقابل اجتناب برای حل
این مسئله است .اگرچه به نظر میرسد در دنیای بوروکراسی ،کمتر
کسی برای ورود به این جریان عالقهمند باشد .اگر قرار باشد برای
به حداقل رساندن خطرات سیمکشی جهان کاری انجام دهیم ،باید
دستگاههایی را که واقعا مورد نیازند اولویتبندی کنیم .این به تغییر
اساسی در تصورات ذهنی نیاز دارد تا بتوان صالح جمع را در برابر
سود و مصلحت سیاسی انتخاب کرد.
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فناوریهای فردا

چگونه هوش مصنویع یمتواند به
رابیط ب�ای بسط ذهن تبدیل شود؟

پروژه کمک به
داگ و میلیونها
نفر مانند او
ترانه احمددوست

سعی کنید بدون اینکه دهانتان را باز کنید با خودتان حرف
بزنید .مثل وقتی که دارید توی ذهنتان حرف میزنید .در
سکوت کامل .جالب است اگر بتوانید بعد جوابتان را بگیرید؟
آرناف کاپور یکی از اعضای تد اولین نسخه آزمایشی زنده
جدیدی به نام  AlterEgoرا معرفی میکند AlterEgo .یک
دستگاه هوش مصنوعی پوشیدنی است که قابلیت صحبت
کردن در سکوت را با استفاده از سیستم کامپیوتری فراهم
میکند و به افرادی که توانایی صحبت کردن را از دست
دادهاند ،صدایی دوباره میبخشد .این دستگاه اطالعات
مربوط به صداهایی که در مغز وجود دارند (همان حرف زدن
با خود) را دریافت میکند و آنها را نمایش میدهد .آرناف
کاپور ( )Arnav Kapurدر این مطلب درباره چگونگی
کارکرد این دستگاه و مفاهیم این تکنولوژی جدید که نوعی
تعامل بین انسان و کامپیوتر است ،توضیح میدهد.
دانشبنیان
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نــازک ،انعطافپذیــر و شــفافی اســت کــه روی گــردن شــما
درســت مثــل یــک برچســب قــرار میگیــرد .ایــن سنســورها
روی ایــن ســیگنالهای داخلــی قــرار میگیرنــد کــه درون
حفــره دهــان قــرار دارنــد ،درســت روی ســطح پوســت .در
اینجــا یــک برنامــه هــوش مصنوعــی در حــال اجــرا در
پــس زمینــه اســت و تــاش میکنــد تــا کشــف کنــد کاربــر
ســعی دارد چــه چیــزی بگویــد .ســپس صــوت از طریــق
جمجمــه (کــه از هدایــت اســتخوان بهــره میگیــرد) پاســخی
بــه ســمت گــوش داخلــی کاربــر فیدبــک میدهــد .همــان
چیــزی کــه کاربــر در سیســتم شــنوایی طبیعــی خــود ،بدون
مســدود شــدن صــدا ،از محیــط دریافــت میکنــد .ترکیبــی از
تمــام ایــن اجــزا ،ورودی ،خروجــی و هــوش مصنوعــی ،تجربه
ذهنــی ویــژهای از وجــود یــک رابــط در درون ســر کــه باعــث
میشــود بتوانیــد مثــل وقتــی کــه بــا خودتــان حــرف بزنیــد،
صحبــت کنیــد ارائــه میکننــد.
بــرای اینکــه موضــوع روشنترشــود بگذاریــد بگویــم کــه
ایــن دســتگاه افــکار شــما را نــه ضبــط میکنــد نــه آنهــا
را میخوانــد .ایــن دســتگاه اطالعــات درون ذهنتــان را کــه
میخواهیــد از طریــق سیســتمهای گفتــاری درونیتــان
بــا خودتــان ارتبــاط برقــرار کنیــد ،ثبــت میکنــد .آدمهــا
نمیخواهنــد کــه ذهنشــان خوانــده شــود ،آنهــا میخواهنــد
کــه بنویســند .بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــا سیســتم
را عامدانــه طــوری طراحــی کردیــم کــه از سیســتم عصبــی
محیطــی ثبــت کنــد .بــه همیــن دلیــل در همــه شــرایط
کنتــرل بــا کاربــر اســت .حــاال میخواهــم اینجــا یــک
نســخه نمایشــی زنــده را نشــان بدهــم .کاری کــه میکنــم
ایــن اســت :مــن از اریــک یــک ســوال میپرســم ،او بیــن
اطالعاتــی کــه در ذهنــش دارد دنبــال جــواب میگــردد.
بــدون اینکــه حرفــی بزنــد یــا چیــزی تایــپ کنــد یــا حتــی
انگشــت یــا دهانــش را تــکان بدهــد ،بــه ســادگی وقتــی کــه
کســی در ذهنــش ســوال را بررســی میکنــد .بعــد از ایــن
هــوش مصنوعــی بــه وســیله دســتگاه و صــدا پاســخی را کــه
او بــه خــودش در ذهنــش داده ،بازگــو میکنــد .شــما یــک
لپتــاپ مقابــل او میبینیــد ولــی او از آن اســتفاده نمیکنــد.
همــه چیــز در دســتگاه اتفــاق میافتــد .او تنهــا بــه یــک
برچســب احتیــاج دارد کــه رابــط بیــن هــوش مصنوعــی و
اینترنــت باشــد .خــب حــاال ســوال را میپرســم« :اریــک در
حــال حاضــر آب و هــوا در ونکــوور چطور اســت؟» آنچــه روی
صفحــه نمایــش نقــش میبنــدد کلماتــی اســت کــه اریــک
همیــن االن در ذهنــش بــا خــودش مــرور میکنــد .کل ایــن
فراینــد بــه صــورت زمــان  -واقعــی اتفــاق میافتــد.
اریک« :هوا  50درجه است و ونکوور بارانی است».
چیــزی کــه اتفــاق افتــاده ایــن اســت کــه هــوش مصنوعــی
از طريــق صــوت و از طريــق دســتگاه بــه اریــک پاســخ
داد .دقیقــا چــه اتفاقــی میافتــد کــه نتیجــه اینچنینــی
را شــاهدیم؟ تصــور کنیــد یکســری چیزهــا را در جایــی

از وقتــی کــه کامپیوترهــا اختــراع شــدند ،هــر روز تــاش
کردهایــم آنهــا را باهوشتــر و قدرتمندتــر کنیــم .از چرتکــه
گرفتــه تــا ماشــینهای انــدازه اتــاق و رایانههایــی کــه امــروز
در جیبهــای مــا هســتند ،همــه و همــه روز به روز پیشــرفته
شــدهاند .امــروز بــه جایــی رســیدهایم کــه هــوش مصنوعــی
را بــا هــدف انجــام وظایفــی کــه نیاز بــه هــوش انســانی دارند
اختــراع کردهایــم .اگــر بــه تاریــخ محاســبات نــگاه کنیــد،
همیشــه بــه رایانههــا بــه چشــم دســتگاههای خارجــی کــه
محاســبات و عملیــات مــد نظــر مــا را پیادهســازی میکننــد،
نــگاه کردهایــم .کاری کــه مــن میخواهــم انجــام دهــم
ایــن اســت کــه محاســبات ،هــوش مصنوعــی و اینترنــت را
بــه عنــوان بخشــی از وجودمــان تبدیــل کنــم .تبدیــل آنهــا
بــه بخشــی از آگاهــی انســان و عاملــی بــرای برقــراری تعامــل
بــا جهــان اطــراف .ادغــام هــوش انســان و ماشــین درســت
در داخــل بــدن مــا بــرای تقویــت مــا بــه جــای کــم کــردن
نقشــمان یــا حتــی جایگزیــن شــدنمان.
ایــن ســوال پیــش میآیــد کــه آیــا مــا مــی توانیــم چیزهایــی
کــه آدمهــا بــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام میدهنــد
ماننــد خالقیــت و تفکــر شــهودی را بــا آنچــه رایانههــا در آن
تبحــر دارنــد مثــل پــردازش اطالعــات و ذخیــره خارقالعــاده
اطالعــات ،بــا هــم ادغــام کنیــم؟ آیــا پکیجــی از همــه اینهــا
بهتــر از مجمــوع اجــزای آنهــا در جایگاههــای فعلــی عمــل
میکنــد؟
مــا دســتگاهی داریــم کــه میتوانــد ایــن امــکان را فراهــم
کنــد .ایــن دســتگاه  AlterEgoنامیــده میشــود .ایــن یــک
وســیله پوشــیدنی اســت کــه تجربــهای از مکالمــه هــوش
مصنوعــی را کــه داخــل ســر شــما زندگــی میکنــد ،فراهــم
میکنــد .و شــما میتوانیــد شــبیه وقتــی کــه داریــد در
ذهنتــان بــا خودتــان صحبــت میکنیــد ،دیالــوگ ایجــاد
کنیــد .مــا یــک نمونــه اولیــه جدیــد داریــم کــه بــرای اولیــن
بــار در تــد نمایشــش میدهیــم و اینجاســت تــا بگوییــم
چطــور کار میکنــد .بــه طــور معمــول ،هنگامــی کــه صحبت
میکنیــم ،مغــز ســیگنالهای عصبــی را از طریــق اعصــاب
بــه سیســتمهای گفتــاری داخلــی میفرســتد ،آنهــا را
فعــال میکنــد و صداهــا و آواهــا را بــرای تولیــد صحبــت
کــردن فعــال میکنــد .ایــن عمــل یکــی از پیچیدهتریــن
وظایــف شــناختی و حرکتــی اســت کــه مــا بــه عنــوان
انســان انجامــش میدهیــم .اکنــون تصــور کنیــد بــدون
صحبــت کــردن ،بــدون حرکــت دادن دهــان خــود ،بــدون
جابهجایــی فــک ،یعنــی بــدون حــرف زدن صحبــت کنیــد
و فقــط ایــن کلمــات را درون خــود بــه خــود بگوییــد .بــه
همیــن ترتیــب ،سیســتمهای گفتــاری درونــی ،ماننــد زبــان
و پشــت کام هــم بســیار جــذاب هســتند .وقتــی ایــن اتفــاق
میافتــد ،مغــز ســیگنالهای بســیار ضعیفــی بــرای ایــن
سیســتمهای گفتــاری داخلــی ارســال میکنــدAlterEgo .
دارای سنســورهای جاســازی شــده در دســتگاه پالســتیکی
دانشبنیان
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از ذهنتــان ذخیــره کردهایــد؛ جایــی کــه شــما تمــام
اطالعاتــی را کــه در ســکوت بــا خودتــان حــرف میزنیــد
ضبــط و ثبــت میکنــد و بعــدا زمانــی کــه میخواهیــد
آنهــا را میشــنوید .بــه ایــن صــورت کــه بــرای دسترســی
توجو
بــه آن اطالعــات خــاص ،بیــن اطالعــات جســ 
میشــود ،اعــداد بــا ســرعتی برابــر ســرعت کامپیوترهــا
پــردازش میشــوند و در ســکوت بــه افــراد دیگــر پیــام
ارســال میکنیــد .ناگهــان تبدیــل میشــوید بــه کســی
کــه چنــد زبانــه اســت در صورتــی کــه تنهــا بــا یــک زبــان
صحبــت میکنیــد و در ذهنتــان از دیگــران ترجمــه شــده
صحبتشــان را میشــنوید .در اصــل شــما بــه یــک زبــان
صحبــت میکنیــد و ترجمــه شــده حرفــی را کــه در
ســرتان بــوده ،بــه زبــان دیگــری میشــنوید .ایــن پتانســیل
میتوانــد قابلیتــی باشــد کــه دور از دســترس فــرض شــود.
میلیونهــا نفــر در سراســر جهــان وجــود دارنــد کــه بــرای
داشــتن گفتــار طبیعــی تقــا میکننــد .افــرادی کــه مبتــا
بــه بیماریهایــی ماننــد اســکلروز جانبــی آمیوتروفیــک
( ،)ALSســکته مغــزی و ســرطان دهان و ...هســتند که در
شــرایط حــادی بــه ســر میبرنــد و بــرای برقــراری ارتبــاط
مجبورنــد یــک فراینــد خســتهکننده و آهســته را طــی
کننــد .ایــن داگ اســت .حــدود  12ســال پیــش تشــخیص
داده شــد کــه مبتــا بــه  ALSاســت و از آن به بعــد توانایی
صحبــت کــردن را از دســت داد .حــاال او از یــک صفحهکلید
اســتفاده میکنــد و بــا اســتفاده از حرکــت ســر حروفــی را
کــه میخواهــد تایــپ میکنــد .بنابرایــن تکمیــل یــک
جملــه چنــد دقیقــه طــول میکشــد .اینطــور شــد کــه
مــا پیــش داگ رفتیــم و از او پرســیدیم کــه بــا اســتفاده
از سیســتممان اولیــن کلماتــی کــه دوســت دارد از آنهــا
اســتفاده کنــد یــا آنهــا را بگویــد چــه چیزهایــی هســتند؟
احتمــال میدادیــم یــک احوالپرســی مثــل «ســام ،حالــت
چطــوره؟» باشــد یــا اینکــه نشــان بدهــد بــرای انجــام
کاری نیــاز بــه کمــک دارد .امــا آنچــه داگ گفــت ایــن بــود
کــه میخواســت از سیســتم مــا اســتفاده کنــد تــا سیســتم
قدیمــیاش را دوبــاره راهانــدازی کنــد ،زیــرا سیســتم
قدیمــیاش خــراب شــده بــود .مــا هیچوقــت پیشبینــی
چنیــن چیــزی را نمیکردیــم.
میلیونهــا نفــر هســتند کــه شــاید بتواننــد در حالت زمــان -
واقعــی مثــل داگ بــا دیگــران ،دوستانشــان و خانوادههایشــان
ارتبــاط برقــرار کننــد .امیــد مــن ایــن اســت کــه بتوانــم بــه
آنهــا کمــک کنــم تــا افــکار و ایدههایشــان را بیــان کننــد.
بــه اعتقــاد مــن محاســبات ،هــوش مصنوعــی و اینترنــت بــه
جــای اینکــه نهادهــای خارجــی یــا دشــمنان را تقویــت
کننــد ،توانایــی انعطافپذیــری انســانی را افزایــش میدهنــد
و بــه مــا تواناییهــای غیــر قابــل تصــور و باز شــدن پتانســیل
واقعیمــان را میدهنــد .و ممکــن اســت حتــی بــه مــا آزادی
بیشــتر و بهتــر در انســان بــودن بدهنــد.
دانشبنیان

شماره سیودوم خردادماه 1398

77

دانشبنیان

شماره سیودوم خردادماه 1398

78

ت
چند اتفاق که یمتواند به �ول
عمل و تکنولوژی مکک کند

آنچه مسلم است این است که زندگی روزمره ما با
علم و تکنولوژی پیوند خورده و از آن گریزی نداریم.
اگر تا چندی پیش تنها چند دانشمند برجسته بودند
که آینده علم را در دستان خود داشتند ،امروز تعداد
دانشمندان و محققان از شمار بیرون است .آنها
با نگاه به مسائل مبتالبه روزگار مدرن ،چندین گام
پیش از مردم عادی برمیدارند و با تحقیقات خود،
مسیر رشد و پیشرفت بهینه را هموار میکنند.
آنچه در پی میآید ،چند روایت است از فعالیت این
دانشمندان در زمینه بهبود کیفیت زندگی آیندگان.

آیندهای که در
دستان علم است
بابک جمالی
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رفتار دوگانه پروتئینها

در دنیــای علــم گاهــی اوقــات حتــی دانشــمندان بســیار
باتجربــه از یــک نتیجــه کامــا غیرقابــل پیشبینی شــگفتزده
میشــوند .ایــن بــرای اســتاد بیوفیزیــک دانشــگاه ایالتــی
آریزونــا ،دکتــر اســتوارد لیندســی ،کســی که ســالها مشــغول
مطالعــه و توســعه میکروســکوپهای جدیــد اســت ،اتفــاق
افتــاد .تالشهــای او بــه نوعــی بــه چشــمان فنــاوری نانــو بــدل
شــده و دســتگاههایی را بــرای بررســی ارزانقیمــت رشــتههای
دیانای و پروتئینهــا توســعه داده اســت .طــی ایــن فراینــد،
تیــم تحقیقاتــی دکتــر لیندســی بــه چیزهایــی پــی بــرده ،از
جملــه اینکــه مولکولهــای یکســان در هنــگام اتصــال بیــن
یــک جفــت الکتــرود که پایــه مکانیســم کارکــرد دســتگاههای
آنالیــز دیانای اســت ،چگونــه رفتــار میکننــد.
ایــن تکنولــوژی تشــخیص تونلــی (tunneling
 )recognitionنامیــده میشــود و در آن تکمولکولهــا بــه
درون یــک ریزحفــره ،مشــابه ســوزن نــخ کــردن در خیاطــی،
زنجیــر میشــوند .هنگامــی کــه مولکولهــا بــه درون ایــن
النــه خرگــوش در ابعــاد نانــو میپرنــد ،الکترودهــا خــواص
الکتریکــی مولکولهــای دیانای یــا مولکولهــای اســیدآمینه
را بــرای تعییــن هویــت توالــی آنهــا اندازهگیــری میکننــد.
پــس از صــرف مقــدار قابــل توجهــی زمــان بــرای ســاخت
دســتگاههای آنالیــز دیانای و اســیدآمینه ،پژوهشــگران
تصمیــم گرفتنــد کل پروتئینهــا را بــا ایــن روش بیازماینــد.
دکتــر لیندســی میگویــد« :هــدف تکنولوژیکــی در اینجــا
ایــن بــود کــه بفهمیــم آیــا میتوانیــم از ایــن تکنولــوژی بــرای
شناســایی کل پروتئیــن بــه صــورت الکترونیکــی اســتفاده
کنیــم؟»
حــدود چهــار ســال پیــش ،تیــم تحقیقاتــی دکتــر لیندســی
یــک نتیجــه آزمایشــگاهی را بــه دســت آورد کــه باورکردنــی
بــه نظــر نمیرســید .هماننــد بســیاری از شــگفتیهای علمــی،
ایــن نتیجــه هــم برخــاف تمــام اصــول علمــی ظاهــر شــد.
او شــرح میدهــد« :آنچــه مــا در اینجــا انجــام دادهایــم،
اســتفاده از تشــخیص تونلــی بــرای اندازهگیــری هدایــت
الکتریکــی پروتئینهــای دســتنخورده اســت .ایــده ایــن
بــود کــه اگــر شــما بــه طــور خــاص میتوانیــد کل پروتئیــن
را در بیــن یــک جفــت الکتــرود بــه دام اندازیــد ،شــما یــک
توالییــاب الکترونیکــی پروتئیــن در اختیــار داریــد .پتانســیل
داشــتن یــک دســتگاه کــه بــر پایــه فنــاوری نانــو کار میکنــد
و آنقــدر حســاس اســت کــه میتوانــد بــرای شناســایی یــک
تکمولکــول پروتئیــن بــه کار رود ،آن را بــه ابــزار نوینــی بــرای
تشــخیص در پزشــکی بــدل میســازد».
دکتــر لیندســی میگویــد« :تصــور ایــن بــود کــه پروتئینهــا
کــه از مولکولهــای پایــهای حیــات در تمــام ســلولها بــه
حســاب میآینــد ،از دیــدگاه هدایــت جریــان الکتریســیته
خنثــی محســوب میشــوند .در واقــع مشــابه ترکیبــات عایــق
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جلــوی جریــان الکتریســیته را ســد میکننــد .مجموعــه
گســتردهای از دادههــا در مــورد ویژگیهــای الکتریکــی
پروتئینهــا بــه صــورت ضــد و نقیــض وجــود دارد؛ عــدهای
اعتقــاد دارنــد پروتئینهــا میتواننــد بــه عنــوان مولکولهــای
هــادی جریــان الکتریســیته عمــل کننــد ،از طــرف دیگــر ایــن
دیــدگاه بــه صورت قطعی توســط دســته دیگــر از پژوهشــگران
رد میشــود .چهــار ســال پیــش ،یکــی از دانشــجویان بــه نــام
یانــان ژائــو ،بــه ایــن ویژگــی پروتئیــن عالقهمنــد شــد و
آزمایشــی را طراحــی کــرد .او یــک پروتئیــن را بیــن دو الکترود
قــرار داد و ولتــاژ را بــاال بــرد .معجــزهای اتفــاق افتــاد؛ پروتئیــن
ماننــد یــک فلــز عمــل میکــرد ،یعنــی هدایــت جریــان
الکتریکــی بــه صورتــی قابــل مالحظــه .اگــر نتایــج درســت
باشــد ،شــگفتآور خواهــد بــود».
پــس از چندیــن ســال مطالعــه آن آزمایــش و تــاش بــرای
یافتــن مــواردی کــه احتمــال دارد در زمــان انجــام آن تســت
اشــتباه انجــام شــده باشــد ،نتایــج بــه دســت آمــده در مجلــه
آینــده نانــو بــه چــاپ رســید .دکتــر لیندســی میگویــد« :ایــن
مقالــه تمــام توضیحــات جایگزیــن را در توجیــه نتایــج بــه
دســت آمــده مــورد بررســی قــرار میدهــد تــا تمــام جنبههــا
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گیرنــد».
اولیــن نتایــج قابــل مالحظــه بــه کمــک فنــاوری بــه دســت
آمــد کــه خــود دکتــر لیندســی از پیشــگامان آن بــه حســاب
میآیــد؛ میکروســکوپ تونلــی اســکنکننده یــا .SMT
پروتئینــی چسـبمانند بــه نــام اینتگریــن کــه کمــک میکند
تــا ســلولها بــه یکدیگــر بچســبند و بــه بافــت و ارگان بــدل
شــوند ،در ایــن پژوهــش بــه کار گرفتــه شــد .از قســمت نــوک
میکروســکوپ یــک الکتــرود دیگــر امتــداد مییابــد کــه بــه
یــک پروتئیــن کوچــک بــه نــام لیگانــد متصــل میشــود کــه
بــه صــورت ویــژه بــه پروتئیــن اینتگریــن میچســبد .زمانــی
کــه در جــای خــود قــرار بگیــرد ،میکروســکوپ یــک بــازوی
باالبرنــده و یــک کاوشــگر دارد کــه لیگانــد را در برابــر هــدف
خــود یعنــی اینتگریــن قــرار میدهــد .شــگفتی از اینجــا
آغــاز میشــود.
دکتــر لیندســی شــرح میدهــد« :مــن در ابتــدا بــاور نکــردم،
زیــرا چیــزی کــه دیــده شــد ،هنگامــی کــه کاوشــگر در فاصله
زیــادی از ســطح قــرار داشــت ،یــک مــوج عظیــم جریــان بــود.
ایــن فاصلــه بــرای جــاری شــدن الکتریســیته از طریــق جهش
الکترونــی بســیار بــزرگ بــه حســاب میآمــد ،همــان گونــه که
در فنــاوری توالییابــی تشــخیص تونلــی رخ میدهــد .ایــن
پدیــده تنهــا بــه کمــک تونلزنــی الکترونهــا قابــل توضیــح
نبــود .در طــی ایــن پژوهــش یکــی از لحظــات اثرگــذار ،دیــدن
مقــاالت بیوفیزیکدانــان دیگــر از جملــه گابــر واتی از دانشــگاه
اتــوس لورانــد در بوداپســت مجارســتان بــود .مــا مجموعـهای از
اطالعــات را کــه طــی چندیــن ســال بــه دســت آمــده بــود
در اختیــار داشــتیم ،ســپس مــن مقالــه دکتــر واتــی را کــه در
ارتبــاط بــا برخــی مکانیسـمهای اعجــابآور فیزیــک کوانتــوم
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بــود ،مطالعــه کــردم .روشــن شــد ســطح انــرژی کــه در فاصلــه
یــک سیســتم کوانتومــی جــای دارد ســبب القــای هدایــت یــا
عــدم هدایــت جریــان الکتریســیته میشــود .نمایشــی ویــژه از
یــک حالــت بیــن عایــق یـا هــادی الکتریســیته بــودن وجــود
دارد و در آن پژوهــش دکتــر واتــی بــه تعــدادی پروتئیــن
پرداختــه بــود کــه در حالتــی بحرانــی قــرار داشــتند .یــک
اســتثنا بــرای ایــن حالــت تــار عنکبــوت اســت کــه یــک
پروتئیــن ســاختاری خالــص بــه حســاب میآیــد .از دیــدگاه
تئــوری نوســانات جریــان الکتریســیته میتوانــد یکــی از ایــن
ویژگیهــا را (هــادی یــا عایــق) القــا کنــد .در پژوهشهــا
متوجــه شــدیم ایــن رفتــار دوگانــه و عجیــب پروتئینهــا در
تعــداد زیــادی از آنهــا نــه بــه صــورت ایســتا کــه بــه گونـهای
پویــا دینامیــک دیــده میشــود .هنگامــی کــه ولتــاژ در سراســر
پروتئیــن افزایــش مییابــد ،تپشهــای الکترونــی بــا فرکانــس
زیــاد گســترش یافتنــد و یــک آســتانه بــرای عبــور وجــود دارد.
در زیــر یــک مــرز خــاص ،پروتئیــن فقــط یــک عایــق اســت اما
هنگامــی کــه نوســانات شــروع شــوند آنهــاهــادی میشــوند.
بــه همیــن دلیــل بــا دکتــر واتــی تمــاس گرفتــم و او بایــد از
برخــی از بهتریــن ابررایانههــای اروپــا بــرای بررســی پروتئیــن
بــزرگ مــا بهــره میبــرد».
بــه صــورت پایـهای ،ســه نمــودار بــرای توزیــع فضاهای ســطح
انــرژی وجــود دارد؛ یکــی در ارتبــاط بــا حالــت فلــزی اســت،
دیگــری بــا حالــت عایــق مرتبــط اســت و ســومی بــا حالــت
بحرانــی کوانتومــی .در مرحلــه بعــد ،تیــم دکتــر لیندســی
توانســت یــک ابــزار فنــاوری نانــو طراحــی کنــد کــه بــه
صــورت بســیار ظریــف مجموعــهای دیگــر از پژوهشهــا را
مــورد کنتــرل قــرار دهنــد ،ایــن وســیله یــک فاصلــه بــا دقــت
دانشبنیان

حسابشــده داشــت کــه پروتئیــن و میــزان اختــاف پتانســیل
اعمالــی بــر آن را بهخوبــی تحــت کنتــرل داشــت.
دکتــر لیندســی میگویــد« :نکتــه جالــب در مــورد تراشــه
ابداعــی ایــن بــود کــه مــا میدانســتیم میتوانیــم آنهــا را
بــه انــدازه کافــی کوچــک طراحــی کنیــم تــا جایــی کــه تنهــا
یــک تکمولکــول پروتئیــن در بیــن فاصلــه مــورد نظــر قــرار
گیــرد .ایــن تغییــر بزرگــی نســبت بــه پژوهشهــای پیشــین
محســوب میشــد ،زیــرا در مــوارد قبلــی پژوهشــگران
نمیدانســتند در نــوک میکروســکوپ چــه میگــذرد .در ایــن
تراشــه بهراحتــی قابلیــت هدایــت الکتریکــی در پروتئینهــا
خامــوش و روشــن میشــود .ایــن پژوهــش راه را بــرای بررســی
ویژگیهــای الکتریکــی پروتئینهــا میگشــاید».
دکتــر لیندســی ادامــه میدهــد« :اکنــون عــدهای از محققــان
اعتقــاد پیــدا کردهانــد کــه پروتئینهــا در واقــع اشــیائی از
دنیــای مکانیــک کوانتــوم هســتند .در مرحلــه بعــد ســایر
پروتئینهایــی کــه از دیــدگاه علــم پزشــکی اهمیــت دارنــد
بررســی خواهنــد شــد و رفتــار آنهــا بــا کمــک ایــن روشهای
مرتبــط بــا فنــاوری نانــو مــورد ســنجش قــرار خواهــد گرفــت.
آیــا امــکان دارد کــه پروتئینهایــی کــه بــرای تندرســتی یــا
بیماریهــا حیاتــی محســوب میشــوند رفتــاری شــبیه فلــزات
داشــته باشــند؟ از دیــدگاه جریــان الکتریســیته عایــق بــه
حســاب آینــد؟ در یــک چیــز اطمینــان وجــود دارد و آن هــم
ایــن اســت کــه روشــی نویــن بــرای بررســی رفتــار پروتئینــی
ایجــاد شــده کــه در گذشــته در دســترس نبــود».

الهام از طبیعت برای استحصال انرژی نور

باکتریهــای ســبز گوگــردی در آبهــای ســرد دریــای ســیاه
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دســت مییابنــد .اگزســیتونها در سیســتمهای فتوســنتز
طبیعــی و همچنیــن در تالشهــای پژوهشــی بــرای تقلیــد
از طبیعــت اهمیــت دارنــد ،زیــرا آنهــا میتواننــد انــرژی را از
یــک مولکــول بــه مولکــول دیگــر منتقــل کننــد .این انــرژی در
نهایــت بــرای حرکــت دادن الکترونهــا مصــرف خواهــد شــد.
انتظــار مـیرود در قــرن آینــده بــا توجــه بــه فاصلــه گرفتــن از
مصــرف ســوختهای فســیلی ،بــه دالیــل مختلفــی از جملــه
هزینههــا ،آالیندگــی و گرمایــش اقلیمــی ،خورشــید بخــش
قابــل توجهــی از نیــاز بشــر بــه انــرژی را تامیــن کنــد .بــرای
رســیدن بــه ایــن هــدف محققــان بایــد چگونگــی دریافــت،
ذخیرهســازی و انتقــال انــرژی خورشــیدی را بــا بیشــینه
عملکــرد و قیمــت مناســب یــاد بگیرنــد.
در ایــن پژوهــش نوعــی مولکولهــای رنــگ کــه بــه بازههــای
ویــژه از انــرژی طیــف نــور پاســخ میدهنــد بــه عنــوان
کروموفورهــای مصنوعــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد .بــا
کمــک اســتفاده از یــک چارچــوب مولکولــی ســاخته شــده از
مولکــول دیانای ،مکانهــای نســبی مولکولهــای رنــگ بــه
صــورت دقیــق قابــل کنتــرل بودنــد و بنابرایــن عملکــرد تقلید
از سیســتمهای طبیعــی بهبــود مییابــد .ایــن اســکلت کــه از
مولکــول دیانای تشــکیل شــده ،میتوانــد از شــش تکرشــته
بــه صــورت خــود بــه خــود حاصــل شــود .رمــز کار در تنظیــم
بازهــای تشــکیلدهنده مولکــول دیانای بــه صــورت مناســب
اســت تــا عمــل جفــت شــدن آنهــا بهســادگی میســر شــود.
ایــن فــرم کــه بــه پایــه فنــاوری نانــو مولکــول دیانای بــدل
شــده ،بــه عنــوان همپوشــانی دوگانه یــا  DXtileمعروف اســت.
ایــن روش بــه صــورت متــداول بــرای ســاختن رشــتههای
دیانای مصنوعــی در آزمایشــگاه بــه کار مــیرود.
ایــن روش اجــازه میدهــد تــا چیدمانــی بهینــه از کروموفورهــا
مدلســازی شــوند و یــک مــدار اســتحصال انــرژی نــور ایجــاد
شــود کــه میتوانــد انــرژی فوتــون جــذب شــده را در طــول
مســیر و در امتــداد ســاختار دیانای بــا حداقــل هــدرروی
انــرژی در طــی راه ،حمــل کنــد .دکتــر وودزبــری از موسســه
ی زیســتی دانشــگاه آریزونــا و از محققــان ایــن پژوهــش
طراحـ 
میگویــد« :توانایــی الهــام گرفتن و ســاخت مدارهــای مولکولی
بــرای جمـعآوری انــرژی نــور و حرکــت دادن آن به طــور مداوم
و بــه صــورت کنترلشــده ،در را بــرای طراحــی و توســعه
انــواع دســتگاههای بــر پایــه فنــاوری نانــو کــه توســط نــور
تامیــن انــرژی و کنتــرل میشــوند ،بــاز میکنــد .ایــن مــدار
مصنوعــی امــکان اســتفاده دقیــق از جــذب طیفهــای نــور
کروموفورهــا را بــه گون ـهای شــبیه بــه سیســتمهای طبیعــی
ممکــن میســازد .ایــن را میتــوان تــا حــدودی بــا کنتــرل
جهتگیــری مولکولهــای رنــگ و فاصلــه آنهــا از یکدیگــر
بــه صــورت دقیــق کنتــرل کــرد.
بهتازگــی محققــان مشــخص کردهانــد کــه بخشــی از
موفقیــت سیســتمهای فتوســنتزی طبیعــی بــه علــت
اثــرات فیزیکــی پای ـهای متعلــق بــه دنیــای کوانتــوم اســت.

زیســت میکنــد .بــرای پشــتیبانی از حیــات ،ایــن جانــدار
انــرژی خــود را از تابــش آفتــاب کــه بــا شــدت بســیار ضعیــف
بــه اعمــاق دریــا میرســد ،تامیــن میکنــد .گیاهــان دقیقــا
از همیــن روش شــگفتآور بهــره میبرنــد؛ جمـعآوری انــرژی
نهفتــه در تابــش خورشــید و تبدیــل آن بــه مــواد قنــدی .ایــن
پدیــده کــه بــرای میلیونهــا ســال اســت پایــه حیــات در کــره
خاکــی مــا را فراهــم آورده و در کــف زنجیــره غذایــی جــای
دارد ،فتوســنتز نامیــده میشــود.
تیمــی از پژوهشــگران از دانشــگاه آریزونــا،هــاروارد و امآیتــی
قصــد دارنــد فتوســنتز را دقیقتــر بررســی کنند تا بــه جزئیات
بیشــتری از ایــن پدیــده پراهمیت دســت یابند .نتایــج پژوهش
آنهــا بــه طراحــی سیســتمهای مصنوعــی جمـعآوری انــرژی،
تبدیــل و انتقــال آن کمــک میکنــد و میتوانــد بــه ابداعــات
نوینــی جهــت اســتفاده از انــرژی خورشــید ،فناوریهــای نانــو،
علــوم مهندســی مــواد و فوتونیــک منجر شــود .دکتــرهائو یان
ی زیســتی دانشــگاه آریزونــا و از محققان این
از موسســه طراحـ 
پژوهــش میگویــد« :ایــن همــکاری بیــن دانشــگاهی امــکان
اســتفاده دقیــق از فنــاوری نانــو مرتبط بــا رشــتههای دیانای
را بــرای کنتــرل و برنامهریــزی کروموفورهــا جهــت شــبکههای
اســتحصال انــرژی آینــده نشــان میدهــد».
در سیســتمهای طبیعــی ماننــد گیاهــان و باکتریهــای
فتوســنتزکننده ســازماندهی فضایــی کروموفورهــای فشــرده
بــرای انتقــال کارآمــد و جهـتدار انــرژی ضروری اســت .چنین
سیســتمهای زیســتی روی یــک اســکلت تشــکیل شــده از
پروتئیــن ،کروموفورهــا را بــه روشــی دقیــق تنظیــم میکننــد.
تقریبــا تمــام حیــات روی کــره زمیــن بــه صــورت مســتقیم
یــا غیرمســتقیم بــه فتوســنتز وابســته اســت .ارگانیس ـمهایی
کــه از ایــن پدیــده اســتفاده میکننــد ،انــرژی خورشــید را
بــه دریافتکنندههایــی کــه فوتونهــای نــور را جمــعآوری
میکننــد ،منتقــل میکنــد .ایــن انــرژی بــه مراکــز واکنــش
منتقــل میشــود یعنــی جایــی کــه اســتحصال شــده و در
سیســتمهای زیســتی بــه صورتهــای دیگــر ذخیــره انــرژی،
مثــل قندهــا بــدل میشــود .کل ایــن فراینــد رقیبــی بســیار
قــوی بــرای کارآمدتریــن ســلولهای خورشــیدی دســت بشــر
اســت.
تالشهــا بــرای درک سیســتمهای اســتحصال نــور طبیعــی در
گیاهــان و باکتریهــای فتوســنتزکننده بــه یــک قرن گذشــته
بازمیگــردد .اگرچــه مکانیســم ایــن پدیــده بــه صــورت کلــی
روشــن شــده امــا جزئیات آن بســیار پیچیده اســت ،بــه گونهای
کــه ســاخت نمونــه مصنوعــی از یک سیســتم فتوســنتزکننده
تاکنــون میســر نشــده اســت .فتوســنتز در گیاهــان بــه وســیله
تبدیــل فوتونهــای نــوری کــه بــه کروموفورهــا برخــورد
میکننــد بــه فــرم دیگــری از انــرژی بــه نــام اگزســیتون
صــورت میپذیــرد .اگزســیتون در واقــع حالتــی از انــرژی در
یــک مولکــول یــا گروهــی از مولکولهــای جفتشــده اســت،
پــس از اینکــه بــا دریافــت نــور بــه ســطح باالتــری از انــرژی
دانشبنیان
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بــه نظــر میرســد کــه در موجــودات فتوســنتزکننده کــه
کروموفورهــای متفاوتــی دارنــد (کــه بــه صــورت مســتحکمی
در کنــار یکدیگــر بســتهبندی شــدهاند) ،تحریــک نــوری بیــن
مولکولهــا بــه اشــتراک گذاشــته میشــود .ایــن ویژگــی کــه
بــه عنــوان انســجام کوانتومــی شــناخته میشــود ،میتوانــد
کارایــی انتقــال انــرژی را بــه طــور قابــل توجهــی افزایــش
دهــد .ایــن یکــی از دالیلــی موفقیــت گیاهــان و باکتریهــای
فتوســنتزکننده در انجــام ایــن پدیــده بــه حســاب میآیــد.
در ایــن مطالعــه ،ویژگیهــای امــکان خودســرهمبندی مولکول
دیانای و کروموفورهــا بــه گونـهای دقیــق مــورد اســتفاده قرار
گرفــت تــا موقعیتهــای تودههــای جــی کروموفــور روی
 DXtileروشــن شــود .تودههــای جــی کروموفــور قابلیــت
جمــعآوری نــوری دارنــد کــه شــبیه آنتنهــای اســتحصال
نــور در باکتریهــای ارغوانــی فتوســنتزکننده هســتند .قــدم
اول شناســایی بــازه انــدازه رنــگ تودههــای کروموفــور بــود کــه
میتوانســتند بــا موفقیــت روی مولکــول دو رشــتهای دیانای
خودســرهمبندی داشــته باشــند و همزمــان ویژگیهــای
انتقــال کارآمــد انــرژی را حفــظ کننــد.
مدلســازی نشــان داد کــه کمتریــن طــول مولکــول دیانای
کــه بــرای جــای دادن یــک تــوده جــی کرموفورهــا الزم
اســت ،هشــت جفــت بــاز خواهــد بــود .در مرحلــه بعــد بــا
کمــک قواعــد فیزیــک کوانتــوم بــرای هدایــت ســرهمبندی
صحیــح چندیــن تــوده مجــزای رنــگ داخــل یــکDNA
 ،DXtileیــک مــدار چارچــوب کروموفــوری روی یــک
 tileبــر پایــه  DXtileطراحــی ،مدلســازی و بهینــه شــد.
تودههــای کروموفــور بــه صــورت کامپیوتــری مــورد بررســی
قــرار گرفتنــد تــا توالیهایــی کــه ویژگیهــای انتقــال ســریع
اگزســیتونها را نشــان میدهنــد ،مشــخص شــود .ســپس
مــدار بــا طراحــی بهینــه ســاخته شــد و روشهــای پیچیــده
طیفســنجی فلورســانس بــرای تعییــن دقیــق نتایــج اســتفاده
شــد .تحقیقــات بیشــتری بــه منظــور روشنســازی دقیــق
ســازماندهی مولکولــی کروموفورهــا در یــک تــوده جــی انجــام
شــد.
پژوهشــگران تخمیــن زدنــد کــه یــک تــوده از شــش
مولکــول رنــگ تشــکیل شــده کــه بــه قســمت هشــت
جفــت بــازی مولکــول دیانای ســوار میشــود کــه نســبت
بــه تخمینهــای قبلــی شــامل  8تــا  12مولکــول بــرای هــر
پیــچ زنجیــره دیانای تعــادل بهتــری خواهــد داشــت .فاصلــه
جداســازی دو جفــت بــازی بــرای فراهمســازی بهتریــن جفــت
اگزســیتونها بیــن تودههــای کروموفــور تخمیــن زده شــد.
مــدار بــه دســت آمــده ،ویژگیهــای انتقــال انــرژی ســازگار بــا
پیشبینیهــا را نشــان داد.
قــدرت و قابلیتهــای ایــن روش ســرهمبندی مولکولهــا،
در ســاختارهایی بــا ابعــاد نانــو ،در موفقیــت آنهــا نشــان داده
میشــود .بــه صورتــی ویــژه ،طراحــی مــدارات اگزســیتونها
ماننــد مــوردی کــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد ،میتوانــد بــه
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کاربردهــای جدیــدی فــرای اســتحصال انــرژی نــور منجــر
شــود؛ ازجملــه نوآوریهایــی در فناوریهــای ارتباطــات و
پیشــرفتهایی در زمینههــای مختلــف از جملــه محیــط
زیســت ،حملونقــل ،تندرســتی ،ساختوســاز و انــرژی.

رشتههای تولیدگر انرژی

یــک تیــم بینالمللــی از محققــان در دانشــگاه تگــزاس در
داالس وهانیانــگ در کــره جنوبــی رشــتههایی بــا فنــاوری
بــاال ابــداع کــرده اســت کــه در زمــان کشــیده یــا پیچیــده
شــدن انــرژی تولیــد میکنــد .در مقالـهای کــه در مجله بســیار
معتبــر «علــم» بــه چــاپ رســیده ،دانشــمندان رشــتههای
تویســترون و کاربردهــای احتمالــی آنهــا را معرفــی کردهانــد،
بــه عنــوان مثــال جمـعآوری انــرژی از حرکــت امــواج اقیانوس
یــا اســتحصال نیــروی نوســانات درجــه حــرارت هــوا .اگــر از
ایــن رشــتهها لباســی بافتــه شــود میتوانــد یــک سیســتم
مانیتــور تنفــس کــه از دیــدگاه انــرژی مســتقل بــه حســاب
میآیــد باشــد .دکتــر کارترهاینــس ،دانشــیار موسســه
پژوهشهــای نانــو دانشــگاه تگــزاس ،میگویــد« :آســانترین
راه بــرای تصــور ایــن رشــتههای تولیدکننــده انــرژی ایــن
اســت کــه شــما رشــتهای در دســت داریــد اکنــون اندکــی آن
را بکشــید و بــه ایــن ترتیــب شــما انــرژی تولیــد کردهایــد».
رشــتهها در ریزلولههــای نانوکربنــی ســاخته شــدهاند کــه
در واقــع ســیلندرهای کربنــی توخالــی بــا انــدازه هــزار برابــر
کوچکتــر از تــار مــوی آدمــی هســتند .محققــان اولینبــار
ایــن ریزلولههــا را بــه صــورت درهمبافتــه شــکل دادنــد تــا
رشــتههای ســبکوزن قدرتمنــد بســازند .بــرای افزایــش
خاصیــت ارتجاعــی ،آنهــا پیچهــای بســیار متعــددی را بــه
کل ســاختار افزودنــد کــه ســبب شــد گلولهایشــکل بــه نظــر
آیــد .بــرای تولیــد الکتریســیته ،رشــته بایــد در ترکیبــی کــه
رســانای آیونــی یــا الکترولیــت غوطـهور شــوند یا پوشــش داده
شــوند ،مثــا محلــول آب و نمــک.
دکتــر نالــی از محققان ایــن مطالعــه و از نویســندگان مقاله یاد
شــده میگویــد« :بــه صــورت پای ـهای ایــن رشــتهها ابرخــازن
هســتند .در یــک خــازن معمولــی شــما از انــرژی مثــل باتــری
اســتفاده میکنیــد ،بــرای اینکــه بــه خــازن بــار اضافــه کنیــد.
در مــورد ایــن ابــداع ،زمانــی کــه ریزرشــتههای نانوکربــن را
در محلــول الکترولیــت قــرار میدهیــد ،رشــتهها بــه وســیله
الکترولیــت خودبهخــود شــارژ میشــوند .نیــازی بــه باتــری
خارجــی یــا منبــع اختــاف پتانســیل وجــود نــدارد .زمانــی که
رشــتههای تولیدکننــده انــرژی پیچانــده یا کشــیده میشــوند،
حجــم ریزرشــتههای نانوکربنــی کاهــش مییابــد و بارهــای
الکتریکــی را بــه یکدیگــر نزدیکتــر میکنــد و ســبب افزایــش
انــرژی میشــود .ایــن بــه بــاال رفتــن اختــاف پتانســیل
مرتبــط بــا بارهــای ذخیرهشــده در رشــته میانجامــد و باعــث
میشــود اســتحصال انــرژی ممکــن باشــد».
دکتــر ری بومــان ،مدیــر موسســه پژوهشهــای نانــو ،شــرح
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اینجاســت کــه چگونــه قــرار اســت بــه آنهــا انــرژی رســاند؟
اســتحصال نیــروی الکتریکــی از حرکت انســان یک اســتراتژی
بــرای حــذف نیــاز بــه باتریهاســت .آنچــه در ایــن پژوهــش
بــه دســت آمــده ،امــکان تولیــد انــرژی بــه میــزان بیــش از صد
برابــر آنچــه تاکنــون موجــود بــوده بــه حســاب میآیــد.
در آزمایشــگاه نشــان داده شــد کــه رشــتههای تویســتر بــا
الکترولیتهــای ســادهای ماننــد محلــول آب و نمــک کار
میکننــد .بنابرایــن ایــن امــکان وجــود دارد تــا از آنهــا در
دریــا و اقیانــوس کــه الکترولیتهــای پیچیدهتــری بــه حســاب
میآینــد هــم اســتفاده کــرد .بــرای اثبــات ایــن فرضیــه ،دکتــر
شــیی کیــم از محققــان موسســه نانوتکنولــوژی ،بــا کشــتی
بــه دریــای نزدیــک موسســه در کــره جنوبــی حرکــت
کــرد .او رشــتههایی بــه طــول  10ســانتیمتر را کــه تنهــا
یــک میلیگــرم وزن داشــتند ،بیــن دو بالــون مخصــوص
تعبیــه کــرد و بــه کــف دریــا فرســتاد .هــر زمــان کــه یــک
مــوج حرکــت میکــرد ،بالــون بــه ســمت باالتــر جابهجــا
میشــد و رشــتهها  25درصــد کــش میآمدنــد و انــرژی
تولیــد میشــد .اگرچــه محققــان از میــزان بســیار پایینــی
از رشــتههای تویســترون اســتفاده کــرده بودنــد ،نشــان داده
شــد کــه عملکــرد رشــتهها را میتــوان ثبــت کــرد و بهبــود
بخشــید .ایــن کار بــا افزایــش قطــر رشــتههای تویســترون و
تعــداد گلولههــای آنهــا امکانپذیــر اســت .اگــر بتــوان فراینــد
اســتحصال را ارزانتــر انجــام داد ،آنگاه آنهــا ممکــن اســت در
نهایــت حجــم باالیــی نیــرو را از امــواج اقیانــوس جم ـعآوری
ن پژوهشهــا بــه تولیــد انــرژی بــرای
کــرد .در حــال حاضــر ایـ 
سنســورها و ارتباطــات سنســورها محــدود اســت .براســاس
میانگیــن خروجــی نیــرو ،تنهــا  31میلیگــرم رشــتههای
نانوکربنــی میتوانــد بــرای انتقــال دو کیلــو بایــت داده در
شــعاع  100متــری و در  10ثانیــه بهــره بــرد .ایــن یعنــی آینده
روشــن بــرای اینترنــت اشــیا و انرژیهــای پــاک.

میدهــد« :بــا کشــیدن رشــتههای کویــل بــا ســرعت 30
بــار در ثانیــه  250وات در هــر کیلوگــرم اختــاف پتانســیل
تولیــد میشــود .اگرچــه تعــداد زیــادی اســتحصالگر دیگــر در
طــول دهههــای متمــادی مــورد پژوهــش واقــع شــدهاند ،در
هیچکــدام از آنهــا چنیــن حجــم باالیــی از نیــروی الکتریکــی
یــا خروجــی قــدرت بــه ازای هــر چرخــه تولیــد نشــده اســت.
ایــن میتوانــد راهــی بــرای دســتیابی بــه انرژیهــای پــاک
آینــده باشــد.
در آزمایشــگاه نشــان داده شــد رشــتههای تویســترون کــه
کمتــر از یــک مگــس وزن دارنــد ،میتواننــد یــک المــپ
الایدی کوچــک را روشــن کننــد ،تنهــا کاری کــه الزم اســت
انجــام گیــرد ایــن اســت کــه آنهــا را بکشــید یــا بپیچانیــد.
بــرای نشــان دادن ایــن ویژگــی تویســترون کــه میتوانــد
انــرژی گرمایــی از دســت رفتــه از محیــط را جــذب کنــد ،یــک
رشــته تویســترون بــه پلیمــر کــه در اثر گرما و ســرما منبســط
و منقبــض میشــود ،مرتبــط شــد .انــرژی مکانیکــی کــه بــه
وســیله پلیمــر تولیــد میشــد بــه وســیله رشــتهها بــه انــرژی
الکتریکــی بــدل شــد .دکتــر لــی توضیــح میدهــد« :عالقــه
زیــادی وجــود دارد کــه بتــوان از انــرژی هــدر رفتــه بــرای
نیــرو بخشــیدن بــه اینترنــت اشــیا اســتفاده کــرد .اســتفاده از
تکنولــوژی تویســترون میتوانــد بــرای چنیــن کاربردهایــی
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ،جایــی کــه تعویــض دائمــی
باتریهــا دشــوار بــه نظــر میرســد ».محققــان رشــتههای
تویســترون را بــه صــورت یــک لبــاس بافتنــد .تنفــس طبیعــی
آنقــدر انــرژی دارد کــه میتوانــد رشــتههای تــار و پــود ایــن
لبــاس را بــه انــدازه کافــی بکشــد و در نتیجــه ســیگنالهای
الکتریکــی تولیــد کنــد ،بنابرایــن چنیــن فنــاوری میتوانــد
بــه عنــوان یــک سنســور پایــش تنفــس هــم بــه کار رود.
پارچههــای الکترونیــک بــه عنــوان یکــی از زمینههــای
مــورد عالقــه بــرای تولیــد تجــاری مطــرح شــده ،امــا پرســش
دانشبنیان
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«در�ره عمل»
در�ره کتاب
ب
ب

طرح ریاضی طبیعت
نیلوفر منزوی

آنچه درباره علم و دیدگاههای علمی میدانیم ،بیشتر
متاثر از دیدگاههای فیلسوفان و عالمان غربی است.
نهضتی که چند سده قبل و در دوران اوج شکوفایی
اسالمی به دست متفکران اسالمی ظهور کرد و رشد
یافت ،در سالهای پس از آن رو به انحطاط گذاشت
و از اوج به حضیض رفت .اما این مسئله به این معنا
نیست که عرصه تفکر تماما در اختیار غربیان بوده
و مجالی برای ابراز وجود اندیشمندان پرورشیافته
در جهان اسالم نیست .از قضا یکی از این متفکران،
رضا داوری اردکانی است که سالهاست ریاست
فرهنگستان علوم را بر عهده دارد .عضویت در شورای
عالی انقالب فرهنگی از یکسو و سالها آموزش
دانشجویان فلسفه دانشگاه تهران از سویی دیگر،
او را به فیلسوفی تبدیل کرده است که هم جامعه را
خوب میشناسد و هم با اندیشه فیلسوفان شرق و
غرب متقدم و متاخر آشنایی دارد .همین امر سبب
شده است تا آثار و نظریات او قابل تامل باشند،
هر چند مخالفان به آن انتقاداتی را روا بدانند.
دانشبنیان
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در میان آثار این اندیشمند کتاب «درباره علم» اثر مهمی
است .از آن جهت که علم در سدهها و بهخصوص سالهای
اخیر به مهمترین پیشران جوامع بدل شده است .اهمیت
علم سبب نمیشود که ما تفکر درباره وجوه آن را از نظر
دور بداریم و اتفاقا گفتوگو در باب این وجوه میتواند به
پیشرفتی اخالقی و همهجانبه کمک کند؛ چیزی که حتی در
کشورهای غربی که سردمداران علم امروز هستند ،مشاهده
نمیشود .دکتر داوری اردکانی مقدمه خود را با «تاملی در
وضع علم و پژوهش در دوران طراحی توسعه» آغاز میکند و
در همان ابتدا به دکارت و کتاب کوچک او با عنوان «تقریر در
روش درست به کار بردن عقل» اشاره دارد و علم تکنولوژیک
را مدیون دکارت میداند و چنین ادامه میدهد« :دکارت به
علم مستقل از فلسفه نمیاندیشید .او فلسفه را رشد درخت
علم میدانست و به نظر نمیرسد که اگر در تفکر اروپایی
تحول دکارتی پدید نیامده بود ،چه بسا که علم تکنولوژیک
هم به وجود نمیآمد .مع هذا تصور و تصدیق رابطه و نسبت
میان علم جدید و فلسفه دکارت روشن و آسان نیست .این
امر حتی در زمانی که هنوز قدرت علم جدید و داعیه استقالل
و بینیازی و خودبنیادی آن آشکار و اظهار نشده بود ،وضوح و
روشنی کافی نداشت و درست این است که بگوییم به صورت
مسئله طرح نشده بود».
او سپس در بخش دیگری از این مقدمه بر وابستگی گذران
زندگی عادی همه انسانها به علم اشاره دارد و مینویسد:
«قضیه ورود علم در زندگی روزمره و قرار گرفتن آن در
فهرست اشیای مصرفی و عادی گرچه حادثه مهمی در تاریخ
بشر است ،بر افزایش اهمیت علم نباید حمل شود .البته این
حادثه به خودی خود حادثه بدی نیست بلکه امکان رفع
نیازهای زندگی با علم نوعی نعمت و مزیت است .چیزی که
جای تامل دارد و کسانی آن را نشانه بحران میدانند این
است که اعتبار و حقانیت علم را با ورود آن در زندگی هر
روزی و مصرفی شدن توجیه کنند».
دکتر داوری سپس در فصل اول این کتاب با عنوان «علم،
روش و فلسفه» پرسشهایی را پیرامون روش و پژوهش
مطرح میکند .اینکه آیا روش و پژوهش دو بحث جداگانهاند
یا چنان با هم آمیختهاند که یک معنا را به ذهن متبادر
میکنند .پس از آن به بحث درباره روشهای تجربی،
قیاسی و استقرایی میپردازد و در ادامه ،در پاسخ به کسانی
که تجربه را از سیستم روش و پژوهش پیشینیان نادیده
گرفتهاند ،میگوید« :روشهای آزمایش ،چنانکه فرانسیس
بیکن و استوارت میل ترتیب و قواعد آن را بیان کردهاند،
با تجربه به معنی جدید مناسبت دارد و این گفته که علم
جدید تجربی است نادر نیست ،اما اگر مراد این است که علم
قدیم به هیچ وجه تجربی نبوده یا حتی تجربه در آن اهمیت
نداشته است ،در آن باید تامل کرد زیرا علوم کلدانیان و
مصریان و هندیان و ایرانیان و یونانیان قدیم همه کم و بیش
تجربی بوده است .منتهی این تجربه را با تجربهای که علم
جدید با آن تحقق یافت نباید اشتباه کرد.
معموال در تاریخ فلسفه راجر بیکن را راهگشای علم تجربی
دانشبنیان

دانستهاند و البته این فیلسوف قرون وسطایی بر تجربه تاکید
بسیار داشت ،اما منظور او همان تجربه ارسطویی بود که در
آن و با آن مشاهدهکننده اشیا را چنان که ظاهر میشوند
مینگرد .اما تجربه جدید با طبیعت سر و کار ندارد بلکه در
زمینه طرحی که درافکنده شده است ،صورت میگیرد.
علم جدید با طرح ریاضی موجودات قوام یافته است .مقصود
از این بیان را تکرار یا صرف تایید گفته پالنک دایر بر اینکه
علم اندازهگیری است ،تلقی نباید کرد .گالیله با این قول
فیزیک جدید را تاسیس کرد .او طرح ریاضی عالم را عین
طبیعت انگاشت .بدون این بینش و بدون طرح ریاضی
طبیعت ،آزمایش علمی جدید هم ممکن نمیشد».
او در ادامه نقل قولی نیز از کتاب «پدیدارشناسی و فلسفه
علم» نوشته آرون گورویچ به میان میآورد که درباره طرح
ریاضی طبیعت ،توضیحاتی چنین ارائه داده است« :ریاضی
کردن [جهان و موجودات] هم ضرورتا به معنی پرده برداشتن
از حقیقت موجودی نیست که تاکنون از چشم ما پنهان مانده
بود ،بلکه بهعکس ،معنی آن توفیق در ساختن عالمی است
که باید بنا شود .علم این وظیفه را بر عهده میگیرد و در پرتو
هدایت قاعدههایی که در کار روش دارد ،از راه فرایند پیچیده
مثالیسازی (یا تمثیلپردازی) و ریاضیسازی عالم خود را بنا
میکند .عالمی که از این راه به دست میآید ،محصول دستور
کار و روش خاصی است .منسوجی از مفاهیم است که نباید
آن را به جای واقعیت گرفت»...
یکی از مهمترین مباحثی که در یکی از فصول کتاب بررسی
میشود ،مسئله رسیدن به اخالق از رهگذر علم است که
دکتر داوری در فصلی که عنوان «اخالق و علم» را بر پیشانی
دارد ،آن را به بحث میگذارد .این فیلسوف مسئله را چنین
آغاز میکند« :از قرن هجدهم تاکنون این پرسش که آیا
از علم ،اخالق برمیآید ،مطرح بوده است .گمان میکنم
اگر کسی از افالطون یا از ابنسینا چنین پرسشی میکرد،
آن دو بزرگ نه آری میگفتند و نه پاسخ منفی میدادند.
شاید گمان کنند که چون آن دو فیلسوف تصور روشنی از
علم دوره تجدد نداشتند نمیتوانستند به این پرسش پاسخ
بدهند .این پندار تا حدی موجه است اما به فرض اینکه
آنها حقیقت علم جدید را میشناختند ،اگر به فلسفه خود
وفادار بودند باز هم پرسش را بیوجه مییافتند .این حکم که
اخالق از علم برنمیآید حکم روشنی است و قبل از آن که
دیوید هیوم آن را بیان کند کسی انتظار و توقع بیرون اخالق
از علم نداشته است».
دکتر داوری سپس این مسئله را مطرح میکند که چنانچه
اخالق از علم نتیجه نشود ،چه اتفاقی خواهد افتاد و چه
مشکلی پیش میآید .او پس از طرح مباحثی که نشان میداد
فیلسوفان نگران این بودند که اگر اخالق از علم نتیجه نشود،
اخالق بیبنیاد تلقی شود ،اضافه میکند که چنین تصوری
صحیح نیست زیرا هنر و دین نیز از علم نتیجه نمیشوند و
در عین حال با قوت به مسیر خود ادامه میدهند زیرا زبان
آنها با علم یکی نیست .او سپس میافزاید« :اصال به قول
صاحبنظران معاصر زبان علم و زبان اخالق یکی نیست و
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کسی نمیتواند بهآسانی از این به آن گذر کند .مگر اینکه
قواعد یکی را بر دیگری تحمیل کند و پیداست که در این
صورت یکی را نیست کرده یا نیست انگاشته است.
در بحث از علم و اخالق باید روشن شود که مراد از علم
کدام علم است و منظور از اخالق چیست .آیا مراد این است
که نظر و عمل از هم جداست و اگر منظور این است آیا این
جدایی ،ذاتی نظر و عمل و دائمی است یا در سیر تاریخ اتفاق
افتاده است .میدانیم که دامنه نظر از علم به معنی جدید
لفظ وسیعتر است و عمل نیز در اخالق محدود نمیشود پس
حکمی که درباره نسبت میان علم و اخالق کردیم ضرورتا در
مورد علم و عمل قابل اطالق نیست».
این فیلسوف برجسته در ادامه مباحث دیگری را نیز مطرح
میکند تا مخاطب خود را با زوایای مسئله آشنا کند؛
مسئلهای که ابتدا باید به صورت پرسشی درست درآید
تا بتوان برای آن جوابی درخور یافت .همچنین در نهایت
مینویسد« :نکته مهم این است که اگر علم مسبوق به پدید
آمدن سودای غلبه و تلقی موجود به عنوان متعلق علم باشد
آیا نباید نتیجه بگیریم که علم جدید علم غلبه و استیالست؟
شرط الزم پیدایش علم جدید این بوده است که معنای
طبیعت و مقام بشر تغییر کند یعنی با این تغییر علم جدید
پیدا شده است .پرسش مهم این است که آیا اگر این سودا و
تلقی رفع شود ،علم نابود میشود؟ پاسخ این است که مسلما
در این صورت علم دیگر شان و کارکرد کنونی را نخواهد
داشت و سمت و سوی پژوهش هم تغییر خواهد کرد .علم
در عالم کنونی چنان که روح سوداگری اقتضا میکند ،مورد
استفاده قرار میگیرد .همچنین علم در عالم ما به شغل و
پیشه مبدل شده و پژوهش مثل کاال خرید و فروش میشود.
مردم معموال به چیزی که میتوانند در بازار بخرند ،وقع
دانشبنیان

نمینهند .اگر علم بتواند از شرایطی که در آن پدید آمده و
هنوز کم و بیش در قید آن شرایط است ،آزاد شود و پاکی
اصل و آغاز خود را بازیابد ،عین اخالق خواهد بود .البته علم
و عالمان در این راه به همراهی و همسخنی متفکران نیاز
دارد ».و در پایان از مباحث مطروحه چنین نتیجه میگیرد:
«در وضع کنونی کار از تکرار حرفهای اخالقی گذشته است.
باید اخالق را از این حرفهای تکراری ماللآور نجات داد.
گوشهای مردم دیگر به حرفهای قالبی بدهکار نیست .اما
نپنداریم که بشر بهکلی از خوبی رویگردان شده است .بشر
و هر آنچه که با بشر سروکار دارد و در صدر آنها علم ،با
خوبی نسبت دارد و اگر این نسبت قطع شود ،دیگر هیچچیز
آنچه هست نخواهد بود .کار بشر ممکن است به مو برسد
اما گسیخته نمیشود .در عالم کنونی و در عالمی که بنا بر
فرض ،اخالق در آن بنیاد استوار ندارد ،هرچه یادآور خوبی و
حقیقت است میتواند ما را یاری دهد که در این شب سیاه
ظلمانی راه آینده را بیابیم .در این شرایط تذکر به این معنی
که علم از کجا آمده و چگونه قوام یافته و اکنون در چه
وضعی قرار دارد ،مسلما به افروختن چراغی فرا راه آینده بشر
کمک خواهد کرد ».چیزی که در کتاب «درباره علم» جلب
توجه میکند ،دو نکته اساسی است :اول اینکه این کتاب
پاسخی است به مسائل مبتالبه روزگار ما ،آن هم از زاویه
دید متفکری که در این کشور زندگی میکند و با نظریات
متفکران شرق و غرب آشنایی کامل دارد .ثانیا زبان کتاب
شیوا و روان است؛ چیزی که سبب میشود ناآشناترین افراد
با مباحث فلسفی بتوانند بهره خود را از مطالعه این کتاب
ببرند و به قدر درک خود از آن برداشت کنند.
«درباره علم» نوشته رضا داوری اردکانی را نشر هرمس به
بازار کتاب عرضه کرده است.
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ن
«بنیا� عیمل
در�ره کتاب
ب
ن
ب�ای ج�ان عقال�»

بشر و نور عقالنیت
ملیکا حسینی

«آن مضمون محوری که من در این کتاب کاویدهام این است
که از رهگذر علم ،ما انسانها میتوانیم دستکم بخشی از راز
دهر را دریابیم .ما بخشی از رمز کیهانی را گشودهایم .اینکه
چرا باید چنین باشد ،اینکه چرا نوع بشر باید حامل آن نور
عقالنیتی باشد که کلید جهان را فراهم آورد ،معمایی است
ژرف .با این همه ،ما فرزندان کائنات ،ما ذرات زندهوار غبارهای
کیهانی ،میتوانیم درباره سرشت همان کائنات بیندیشیم.
حتی تا جایی که بتوانیم سرکی به قواعدی بکشیم که کائنات
بر اساس آنها میچرخد .اینکه ما چگونه به این بعد کیهان
پیوند خوردهایم ،راز درون پرده است .در عین حال این پیوند
قابل انکار نیست ».اینها عباراتی است که پل دیویس در
توضیح علت نوشتن کتاب «بنیانی علمی برای جهان عقالنی»
به میان میآورد و با مخاطب مطرح میکند .کتابی که در
نه فصل نوشته شده است و عناوین آن عبارتند از« :عقل
و عقیده»« ،آیا جهان میتواند خود را بیافریند؟»« ،قوانین
طبیعت چیستند؟»« ،ریاضیات و واقعیت»« ،جهانهای واقعی
و جهانهای مجازی»« ،راز ریاضی»« ،چرا جهان چنین است
که هست؟»« ،جهان صانع» و رمز و راز در ژرفنای جهان».
دانشبنیان

شماره سیودوم خردادماه 1398

90

دانشبنیان

شماره سیودوم خردادماه 1398

91

یکی از جذابترین مباحثی که دیویس در کتاب خود
مطرح میکند ،در فصل اول است که با زیرعنوان «زمان
و جاودانگی :پارادوکس بنیادین وجود» درباره آن توضیح
داده است .او این بخش را با جمله معروف دکارت یعنی
«میاندیشم ،پس هستم» آغاز میکند و معتقد است این
جمله که در طول تاریخ اندیشه به عنوان گزارهای بنیادی
تلقی شده است و متفکران آن را پذیرفتهاند ،پارادوکسی
را حمل میکند .اینکه اندیشیدن فرایند است ولی بودن
حالت است.
وقتی فردی میاندیشد ،این فرایند در طول زمان تغییر
میکند ولی «من» که از قضا بستر این فرایند ذهنی است،
یکسان میماند .دیویس این مسئله را کهنترین مسئله
متافیزیکی میداند که در کتابها از آن سخن به میان آمده
است و چنین توضیح میدهد« :آری ،هستی خود ما نخستین
تجربه ماست ولی ما جهان بیرون را نیز درک میکنیم؛ و این
آمیخته پارادوکسی را ،شوندگی و باشندگی را ،زمانمندی و
نازمانمندی را ،به آن جهان بیرون نیز میگسترانیم .از یک
سو جهان به هستی ادامه میدهد ،از سوی دیگر دگرگون
میشود.
ما ثبات را نهتنها در هویت شخصی خودمان ،بلکه در
ماندگاری اشیا و کیفیات محیط شناسایی میکنیم .ما
مفاهیمی چون «شخص»« ،درخت»« ،کوه» و «خورشید»
را صورت میدهیم .نیازی نیست این چیزها تا ابد دوام
بیاورند ولی حالتی شبه دائمی دارند که ما را قادر میسازند
هویتی متمایز برای آنها قائل شویم .با این همه ،بر پهنه
این پسزمینه پایدار «باشندگی» ،شوندگی پیوسته داریم.
رویدادها پدید میآیند« .اکنون» در گذشته محو میشود
و آینده «به بودن درمیآید» :پدیده بود  -شدن .آنچه که
«هستی» نام گرفته ،آمیزه پارادوکسی «بودن» و «شدن»
است».
او سپس مخاطب را با این سوال مواجه میکند که در این
جهان چه چیز پایدار است؟ حتی خورشید و ستارگان که
انسانها دیرزمانی تصور میکردند کامال پایدارند ،به مدد علم
امروز در باب فناپذیری آنها بحث میشود .امروزه میدانیم
که عمر هیچکس کفاف نمیدهد تا شاهد تولد و مرگ یک
ستاره مانند خورشید باشد اما این مسئله سبب نمیشود که
آنها را فناناپذیر بدانیم .پس از آن دیویس میگوید که در
گذشته اندیشمندان برای پیدا کردن آن موجودیت فناناپذیر
از قلمرو ماده خارج شدند و به محدوده متافیزیک و مجردات
قدم گذاشتند و از آنجا بود که مفاهیم «منطق»« ،عدد»،
«روح» و «خدا» به عنوان سنگ بنایی محکم برای ایجاد
تصویری از واقعیت پا به عرصه گذاشت .او سپس نقبی به
دیدگاههای پیش از افالطون میزند و تاریخ فلسفه را در
این زمینه مرور میکند تا روند شکلگیری این مفاهیم را
برای خواننده آشکار کند .او سپس در پایان چنین مینویسد:
«هیچ کوششی برای تبیین جهان ،علمی یا االهیاتی ،موفق
خوانده نمیشود تا اینکه بتواند آمیختگی پارادوکسی امور
زمانمند و امور بیزمان ،باشندگی و شوندگی را توصیف کند؛
دانشبنیان

و هیچ موضوعی به عریانی موضوع آغاز جهان ،گرفتار این
آمیختگی پارادوکسی نیست».
از دیگر مباحث جذاب این کتاب میتوان به فصل چهارم
آن ،یعنی «ریاضیات و واقعیت» اشاره کرد .دیویس معتقد
است هیچ موضوعی نمیتواند بهتر از ریاضیات مرز هنرها و
علوم را مشخص کند؛ ریاضیاتی که چنانچه با آن آشنایی
نداشته باشید ،فضایی گنگ و انتزاعی و سرشار از نمادهای
دور از ذهن و روشهای پیچیده است و زبانی رخنهناپذیر
دارد .این نویسنده ریاضیات را بهنوعی جادوی سیاه میداند
و مینویسد« :از دیدگاه دانشمند ،ریاضیات ضامن دقت و
عینیت ،و نیز ،در کمال شگفتی ،زبان خود طبیعت است.
کسی که با ریاضیات بیگانه باشد هرگز نمیتواند اهمیت
کامل آن نظم طبیعی را دریابد که چنان ژرف در بافت
واقعیت فیزیکی تنیده است .بسیاری از دانشمندان ،بهویژه
فیزیکدان ها ،به دلیل نقش ضروری ریاضیات در علم،
حقیقت غایی جهان فیزیکی را در ریاضیات میجویند .یکی
از همکاران من یک بار گفت به باور او جهان چیزی نیست
مگر یک مشت خرت و پرتهای ریاضیاتی ».نگاهی به تاریخ
علم روشن میدارد که این نظر دیویس صحیح است .مسائل
فیزیکی جامه قانون به تن نمیکنند ،مگر آنکه ریاضیات
قادر به اثبات آنها باشد .همانطور که نظریه ریسمان از
عقب ماندن ریاضیات شکایت دارد و به دنبال راه حلی ریاضی
برای مفهومبندی چیزی است که در ذهن فیزیکدانها شکل
گرفته است و همانطور که نیوتن مجبور شد برای اثبات
قوانین سهگانه خود ،وارد حوزه ریاضیات شود و مفاهیم
دیفرانسیل و انتگرال را ایجاد کند.
دیویس درباره این مطلب که جهان چیزی جز مشتی خرت
و پرت ریاضیاتی نیست ،مینویسد« :این سخن در گوش آدم
عادی که تصورش از واقعیت سخت به ادراکش از اشایای
فیزیکی گره خورده و ریاضیات را یک سرگرمی پر راز و
رمز میشمرد ،بسیار شگفتآور خواهد بود .با این همه ،این
دعوی که ریاضیات کلیدی است در دست تازهواردها برای
اینکه قفل اسرار کائنات را بگشاید ،به کهنگی خود ریاضیات
است».
او سپس نقبی به تاریخ ریاضیات و یونان باستان میزند و از
فیثاغورس و مکتب فلسفی فیثاغوری میگوید .پس از آن از
نقش جادویی اعداد خاص و باوری که پیشینیان به رمزآلود
بودن اعداد داشتند ،سخن به میان میآورد .او باز هم جلوتر
میآید و از روند کار گالیله ،نیوتن و الپالس در کار با اعداد و
بهتبع آن زمان ،صحبت میکند .مضاف بر اینها در بخشی با
عنوان «مکانیزه کردن ریاضیات» چنین مینویسد« :روزگار
خود ما نیز شاهد یک انقالب فناوری بود که رنگ خود را به
سرتاسر جهانبینی ما زد .منظورم پیدایش رایانه است که
دیدگاه دانشمند و غیر دانشمند را از جهان یکسره دگرگون
کرده است .مانند روزگاران پیشین ،برخی بر آنند که آخرین
فناوریها را همچون استعارهای از کارکرد کیهان بپندارند.
از این رو ،برخی از دانشمندان پیشنهاد میکنند طبیعت را
از بنیاد یک فرایند رایانهای به شمار آوریم .موسیقی کرات
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و کیهان ساعتواره جا را برای «رایانه کیهانی» باز کردهاند
که در آن ،سرتاسر کائنات بتواند همچون سامانه غولپیکری
برای پردازش اطالعات پنداشته شود .از این دیدگاه ،قوانین
طبیعت را میتوان مانند برنامهای رایانهای به شمار آورد که
برونداد آن را رویدادهای پیدرپی جهان تشکیل میدهند.
شرایط اولیه در آغاز کیهان ،درونداد این برنامه دانسته
میشوند».
دیویس از باور مورخان میگوید که مفهوم رایانه مدرن را به
کار پیشگامانه چارلز بابیج مخترع نسبت میدهند .انگلیسی
باهوشی که رفتارهای شگفتی نیز داشت.
او که در سال  1810وارد دانشگاه کیمبریج میشود ،از
همان ابتدای ورودش سنت رایج آموزش ریاضی را به چالش
میکشد و با دوستش جان هرشل «انجمن تحلیلی» را بنیاد
گذاشتند .بابیج شیفته اندیشههای علمی و ریاضیات فرانسه
بود .دیویس درباره ابتدای کار بابیج پس از بیرون آمدن
از کیمبریج چنین مینویسد« :او در این مرحله به کار با
مشینهای شمارگر دلبستگی پیدا کرد و توانست برای
ساختن یکی از آنها از دولت کمک مالی دریافت کند .او این
ماشین را که نوعی دستگاه جمع و تفریق بود «موتور فاضله»
نامید .هدف او این بود که جدولهای ریاضی ،اخترشناسی و
ناوبری را بدون خطاهای انسانی و با زحمت کمتر به دست
آورد .بابیج مدلی در مقیاس کوچک از این دستگاه ساخت
که کار میکرد ولی دولت بریتانیا در سال  1833از ادامه
پرداخت پول سر باز زد و دستگاه در مقیاس اصلی هیچگاه
کامل نشد ...به هر روی ،موتور فاضله بر پایه طرح بابیج در
سوئد ساخته و توسط دولت برتانیا خریداری شد».
ادامه مطالب فصل چهار بررسی کار سایر دانشمندانی است
که بهنوعی ریاضیات را به پیش بردند .پس از آن درباره
ناشمارا سخن به میان میآید و مسائلی چون «چرا حساب
در عمل جواب میدهد؟» و «عروسکهای روسی و زندگی
مصنوعی» به بوته نقد گذاشته میشوند.
او در فصل پایانی کتاب« ،رمز و راز در ژرفنای جهان»،
دانشبنیان

مسئله را با سخنی از فرد هویل آغاز میکند« :من همواره
در شگفت بودهام از اینکه بیشتر دانشمندان ادعای
دینگریزی دارند ،ولی در عمل ،دین بر ذهن آنان چیرهتر
است تا بر ذهن روحانیون ».دیویس سپس این فصل را
با این جمالت آغاز میکند« :بنمایه این کتاب این است
که در جستوجوی پاسخهای فرجامین راز وجود ،منطق
عقالنیت علمی را تا حد ممکن ردگیری کند .امکان اینکه
برای همه چیزها تبیین کاملی وجود داشته باشد چندان
که سرتاسر وجود فیزیکی و متافیزیکی ،یک سامانه بسته
تبیینی را تشکیل دهند ،اندیشهای است وسوسهانگیز.
ولی چگونه میتوانیم یقین کنیم که رسیدن به چنین
هدفی در این جستوجو ،خواب و خیالی بیش نیست؟»
باقی مطالب این فصل در راستای پاسخ به این پرسش
و جمعبندی مباحث گوناگونی است که در طول کتاب
مطرح شدهاند .او سخنان خود را در بخش «انسان
چیست؟» بشر را حامل برق عقالنیتی میداند که سبب
میشود انسان درباره کائنات بیندیشد .دیویس سخنان
خود را اینچنین به پایان میرساند« :مگر انسان چیست
که ما در چنان امتیازی شریک باشیم؟ من نمیتوانم باور
کنم که وجود ما در این جهان صرفا جهش بخت بوده،
یا یک تصادف تاریخی ،یا پرشی در این نمایش بزرگ
کیهانی .ما در این جهان بیش از اندازه خودی هستیم.
نوع فیزیکی انسان شاید چیزی به شمار نیاید ولی وجود
ذهن در ارگانیسمی در سیارهای از جهان ،بیگمان امر
واقعی است که اهمیت بنیادی دارد .از رهگذر باشندگان
آگاه است که جهان خود  -آگاهی پدید آورده است .این
را نباید جزئیاتی پیشپاافتاده به شمار آورد یا محصول
جانبی نیروهای بیهدف و بیاندیشه .بهراستی غرض این
بوده که ما اینجا باشیم».
«بنیانی علمی برای جهان عقالنی» نوشته پل دیویس را
نشر گمان در زیرمجموعه تجربه و هنر زندگی با ترجمه
محمدابراهیم محجوب به بازار کتاب عرضه کرده است.
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در�ره کتاب «فلسفه تکنولوژی»
ب

خنثی ،خوب یا بد؟
مرضیه اسدی

اگــر اهــل مطالعــات فلســفی و همچنیــن گشــت و گــذار در
فضــای مجــازی باشــید ،احتمــاال نــام «دانشــنامه فلســفه
اســتنفورد» برایتــان آشناســت .ایــن دانشــنامه بــه سرپرســتی
دکتــر ادوارد ن .زالتــا گــردآوری و ارائــه شــده اســت .در
پیشــگفتار کتــاب «فلســفه تکنولــوژی» و همچنیــن ســایر
کتابهــای ایــن مجموعــه آمــده اســت« :ایــن دانشــنامه
حاصــل طــرح نیکویــی اســت کــه اجــرای آن در ســال 1995
در دانشــگاه اســتنفورد آغــاز شــد و همچنــان ادامــه دارد .بــه
لطــف کمکهایــی کــه گرداننــدگان ایــن مجموعــه از آنهــا
برخــوردار شــدهاند ،متــن کامــل تمامی مقــاالت این دانشــنامه
در اینترنــت بهرایــگان و بــه آســانترین شــکل در دســترس
خواننــدگان عالقهمنــد قــرار گرفتــه اســت ».اگــر از ایــن
دانشــنامه اســتفاده کــرده باشــید ،میدانیــد کــه نویســندگان
مقــاالت ایــن مجموعــه همگــی افــرادی صاحبنــام در حیطــه
فعالیــت خویــش هســتند .ظاهرا دســت نویســندگان در شــرح
و بســط کثیــری از موضوعــات و مباحــث بــاز بــوده اســت .از
طرفــی ،ســاختار و مندرجــات مقالههــا بــه گونـهای اســت کــه
اگــر کســی بخواهــد بــرای اولیــن بــار بــا مبحثــی در فلســفه
آشــنا شــود ،میتوانــد ســراغ مدخلهــای مربــوط بــه آن در
ایــن مجموعــه خواندنــی بــرود .در ابتــدای کتــاب ،در توضیــح
دیگــر ویژگیهــای ایــن مجموعــه میخوانیــم« :در کنــار
مدخلهــای نامآشــنا گاه بــه موضوعــات و مســائل کــم
و بیــش بدیعــی پرداختــه شــده اســت کــه شــاید در نظــر
اول ورودشــان بــه دانشــنامهای فلســفی غریــب بنمایــد و در
عیــن حــال خواننــده را بــه بازاندیشــی دربــاره دامنــه تفکــر
فلســفی و نســبت آن بــا زیســتجهان خویــش فرابخوانــد.
کتابنامههــای منــدرج در پایــان مقالههــا نیــز ،کــه معمــوال
دانشبنیان
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بهدقــت تدویــن شــدهاند ،یکــی از محســنات ایــن دانشــنامه
اســت کــه بهویــژه بــه کار دانشــجویان و محققانــی میآیــد
کــه میخواهنــد در زمینـهای خــاص پژوهــش کننــد .ایــن را
هــم نبایــد از نظــر دور داشــت کــه خاســتگاه ایــن دانشــنامه
بــه هیــچ روی موجــب نشــده اســت کــه متفکــران و مباحــث
فلســفه قــارهای نادیــده گرفتــه شــوند».
در ایــران ،ترجمــه و انتشــار دانشــنامه اســتنفورد پــروژهای
درازمــدت اســت کــه بــا دبیــری مســعود علیــا و بــه دســت
مترجمــان مختلــف انجــام میشــود و عناویــن گوناگــون آن
بهمــرور از ســال  ۹۳تــا امــروز بــه چــاپ رســیدهاند .ایــن
کار بــا اجــازه دانشــگاه اســتنفورد انجــام میشــود .در گام
نخســت انتخابــی اولیــه از میــان مدخلهــای پرشــماری کــه
در دانشــنامه آمــده اســت ،صــورت گرفتــه و کار ترجمــه آنهــا
بــه ســعی مترجمانــی کــه بــا ایــن طــرح همــکاری دارنــد،
بهتدریــج پیــش مـیرود .طبیعــی اســت کــه ترجمــه کل ایــن
مجموعــه امکانپذیــر نباشــد امــا ترجمــه گزینشــی آن نیــز
 در صــورت تــداوم طــرح تعریفشــده از ســوی مترجمــانو همچنیــن ناشــر  -بــرای اهالــی فلســفه و عالقهمنــدان
بــه ایــن حــوزه ،بســیار مفیــد واقــع خواهــد شــد .تــا کنــون
صــد کتــاب از ایــن مجموعــه عظیــم از ســوی نشــر ققنــوس
روانــه بــازار کتــاب شــده اســت .روال غالــب ایــن اســت کــه
هــر کــدام از مدخلهــا در یــک مجلــد منتشــر شــود امــا
در مــواردی کــه حجــم یــک مدخــل از حداقــل الزم بــرای
اینکــه بــه هیئــت مجلــدی مســتقل منتشــر شــود کمتــر
باشــد ،آن مدخــل همــراه بــا مدخــل دیگــری کــه بــا آن قرابت
دانشبنیان

موضوعــی دارد ،انتشــار مییابــد .عناویــن کتابهایــی کــه تــا
کنــون منتشــر شــدهاند ،بــه ترتیــب عبارتنــد از« :دوســتی»،
«زیباییشناســی اگزیستانسیالیســتی»« ،آگاهــی»« ،هانــا
آرنــت»« ،هرمنوتیــک»« ،روشــنگری»« ،ســعادت»« ،بخــت
اخالقــی»« ،بــدن آگاهــی»« ،تاریــخ هستیشناســی هنــر»،
«بــاروخ اســپینوزا»« ،دروننگــری»« ،هــگل»« ،هنــر مفهومــی
و دستســاخته»« ،حکومــت جهانــی»« ،امانوئــل لوینــاس»،
«فلســفه علم آینشــتاین»« ،پیشــرفت»« ،نیکــوالس کوزایی»،
«فلســفه شــوخی»« ،احتــرام»« ،فیزیکالیســم»« ،ایمــان و
ایمانگرایــی»« ،پــل ریکــور»« ،رفتارگرایــی و کارکردگرایــی»،
«زیباییشناســی آلمانــی در قــرن هجدهــم»« ،ژیــل
دولــوز»« ،ژاک الکان»« ،فلســفه دیــن کانــت»« ،مســئولیت
جمعــی و اخالقــی»« ،جهانوطنــی و جهانــی شــدن»،
«فلســفه موســیقی»« ،معنــای زندگــی»« ،اخــاق ارســطو»،
«فیشــته»« ،کیفیــات ذهنــی و برهــان معرفــت»« ،فلســفه
سیاســی و اجتماعــی کانــت»« ،شــهود»« ،نســبیانگاری
اخالقــی»« ،پسامدرنیســم»« ،نقــد کانــت بــر متافیزیــک»،
«تنــوع دینــی»« ،اخــاق زنانهنگــر»« ،زیباییشناســی
هایدگــر»« ،معرفتشناســی اجتماعــی»« ،صلحگرایــی»،
«زیباییشناســی فمینیســتی»« ،شــایرماخر»« ،پــدر -
مــادری و تولیــد مثــل»« ،اخــاق بــاور»« ،قصدیــت جمعــی»،
«ســهروردی»« ،زیباییشناســی و غایتشناســی کانــت»،
«فلســفه اخــاق کانــت»« ،فلســفه تکنولــوژی»« ،ذهــن
و آگاهــی از خــود در نظــر کانــت»« ،یاکوبــی»« ،تعریــف
هنــر و زیبایــی»« ،اعتمــاد»« ،طبیعتگرایــی»« ،مفهــوم

شماره سیودوم خردادماه 1398

96

امــر زیباشــناختی»« ،مســئله دســتهای آلــوده»« ،داوری
زیباشــناختی»« ،انقالبهــای علمــی»« ،مکتــب رواقــی»،
«شــکنجه»« ،رویکردهــای پدیدارشناســانه بــه اخــاق و
تکنولــوژی اطالعــات»« ،مارتیــن هایدگــر»« ،زیباییشناســی
امــر روزمــره»« ،یورگــن هابرمــاس»« ،عقــل بــه روایــت
کانــت»« ،اســتداللهای اخالقــی در اثبــات وجــود خــدا»،
«افالطــون»« ،گابریــل مارســل»« ،دیــن و اخــاق»« ،کواین»،
«شــواهد»« ،فلســفه دیــن»« ،ایدئالیســم»« ،ایمانوئــل کانت»،
«اورلیــوس و اپیکتتــوس»« ،عاملیت مشــترک»« ،رویکردهای
تجربــی بــه روانشناســی اخــاق» و «صــدق».
در ایــن یادداشــت بــه معرفــی و بررســی شــصتوچهارمین
کتــاب از ایــن مجموعــه« ،فلســفه تکنولــوژی» ،پرداختهایــم.
همانگونــه کــه از عنــوان کتــاب برمیآیــد ،در آن بــه اثــر
تکنولــوژی بــر جامعــه و فرهنــگ پرداختــه شــده اســت .در
درآمــد کتــاب میخوانیــم« :پیوســتگی جامعــه معاصــر تــا
حــد زیــادی بــه واســطه تکنولــوژی اســت .تکنولــوژی هــم بــه
مثابــه نیرویــی اقتصــادی و هــم بــه مثابــه نیرویــی فرهنگــی
حائــز اهمیتــی عظیــم اســت ...اخیــرا شــاخهای از فلســفه
تکنولــوژی بســط یافتــه اســت کــه بــه خــود تکنولــوژی
میپــردازد و هدفــش هــم فهــم رویــه طراحــی و ابــداع
مصنوعــات (بــه معنایــی وســیع شــامل نظامهــا و فرایندهــای
مصنوعــی) اســت و هــم فهــم سرشــت چیزهایــی کــه بدیــن
ســان ابــداع میشــوند».
«فلســفه تکنولــوژی» بــا مــرور تاریخــی مختصــری آغــاز
میشــود .در بخــش دوم بــه مضامینــی میپــردازد کــه فلســفه
دانشبنیان

تحلیلــی مــدرن تکنولــوژی بــر آنهــا متمرکــز اســت و در
ادامــه از جنبههــای اجتماعــی و اخالقــی تکنولــوژی صحبــت
میکنــد .در ایــن بخــش بــه برخــی از دغدغههــای فلســفه
تکنولــوژی از منظــر علــوم انســانی اشــاره میشــود.
در بخــش اول بــا عنــوان «تحــوالت تاریخــی» توضیــح داده
میشــود کــه قدمــت تامــل فلســفی در بــاب تکنولــوژی
تقریبــا بــه قدمــت خــود فلســفه اســت .در واقــع قدیمیتریــن
مــدرک بــه یونــان باســتان تعلــق دارد .در ایــن بخش بــه چهار
مضمــون برجســته در تحــول تاریخی فلســفه تکنولوژی اشــاره
میشــود :مضمــون اولیــه ایــن برنهــاد اســت کــه تکنولــوژی
از طبیعــت میآمــوزد یــا تقلیــد میکنــد .مضمــون دوم
ایــن برنهــاد اســت کــه میــان اشــیای طبیعــی و مصنوعــات
تمایــز هستیشــناختی بنیادینــی وجــود دارد .ســومین گام
اولیــه در فلســفه تکنولــوژی آمــوزه علــل چهارگانــه ارســطو
 علــل مــادی ،صــوری ،فاعلــی و غایــی  -اســت .ارســطو ایــنآمــوزه را بــا ارجــاع بــه مصنوعــات تکنیکــی نظیــر خانههــا و
مجســمهها تبییــن میکــرد .چهارمیــن نکتــه کاربــرد وســیع
تصاویــر تکنولوژیــک نــزد افالطــون و ارســطو اســت.
در ادامــه ســیر تحــوالت ،از منظــر علــوم انســانی بــه فلســفه
تکنولــوژی پرداختــه مــی شــود« :فلســفه علــم از منظــر علــوم
انســانی در تحــول خــود همچنــان بیشــتر متاثــر از تحــوالت
علــوم اجتماعــی و علــوم انســانی اســت تــا تحــوالت فلســفه
(مثــا فلســفه علــم ،فلســفه کنــش یــا فلســفه ذهــن) .ظهــور
«مطالعــات علــم و تکنولــوژی» ( )STSدر دهــه  1980حائــز
اهمیتــی خــاص بــوده اســت STS .از چشــمانداز وســیعی
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کــه متعلــق بــه علــوم اجتماعــی اســت نحــوه تاثیرگــذاری
ارزشهــای اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی بــر پژوهــش علمی
و نــوآوری تکنولوژیــک و نیــز نحــوه تاثیرگــذاری اینهــا بــر
جامعــه ،سیاســت و فرهنــگ را بررســی میکنــد».
بخــش دوم کتــاب بــا عنــوان «فلســفه تحلیلــی تکنولــوژی»
بــا بررســی تفــاوت میــان فلســفه تکنولــوژی و فلســفه علــم
آغــاز میشــود« :تفاوتــی عمــده میــان پیشــرفت تاریخــی
تکنولــوژی مــدرن و پیشــرفت تاریخــی علــم مــدرن وجــود
دارد و آن اینکــه علــم در قــرن هفدهــم از خــود فلســفه
زاده شــد ...مطمئنــا میتــوان از ایــن رای دفــاع کــرد کــه
در مقایســه بــا پیوســتگی موجــود میــان فلســفه طبیعــت و
علــم ،پیوســتگی مشــابهی میــان پرســشهایی محــوری در
فلســفه کــه بــه کنــش انســان و عقالنیــت علمــی مربوطنــد
و شــیوه راه بــردن و نظــام بخشــیدن تکنولــوژی بــه حــل
مســائل علمــی وجــود دارد .کاوش ایــن رابطــه را حقیقتــا
میتــوان یکــی از مضامیــن اصلــی فلســفه تکنولــوژی تلقــی
کــرد ».و البتــه در ادامــه بــه ارتبــاط میــان تکنولــوژی و علــم
اشــاره میکنــد و اینکــه ارتبــاط نزدیــک میــان رویههــای
ایــن دو ممکــن اســت تمایــزات مهــم میانشــان را از نظــر دور
دارد .ســپس ایــن تمایــزات تــا حــدودی شــرح داده میشــوند.
مثــا اینکــه هــدف علــم فهــم جهــان اســت آنچنــان کــه
هســت امــا هــدف تکنولــوژی تغییــر جهــان اســت .از آنجــا
کــه پرداختــن تمــام و کمــال بــه موضوعــات مطــرح شــده
از مجــال ایــن مدخــل بیــرون اســت ،در پایــان بخــش دوم
کتــاب ،مدخلهــای دیگــری از دانشــنامه اســتنفورد معرفــی
میشــوند کــه عالقهمنــدان میتواننــد بــرای پیگیــری
مباحــث مــورد نظــر خــود ســراغ آنهــا برونــد.
بخــش پایانــی کتــاب ،تحــت عنــوان «جنبههــای اخالقــی و
اجتماعــی تکنولــوژی» با پرداختــن به موضوع «بالیــدن اخالق
تکنولــوژی» آغــاز میشــود .شــاید بــرای خیلیهایمــان ســوال
باشــد کــه تکنولــوژی بــه خــودی خــود خــوب اســت یــا بــد.
تــا قــرن بیســتم ارزیابــی اخالقــی مثبتــی از تکنولــوژی وجود
داشــت؛ بــه ایــن معنــا کــه تکنولــوژی ظرفیتهــای انســان
را افزایــش میدهــد .کمــی بعــد امــا برنهــاد خنثیبودگــی
مطــرح میشــود« :تکنولــوژی ابــزاری خنثــی اســت کــه
ممکــن اســت بــه دســت کاربرانــش مــورد اســتفاده خــوب یــا
بــد قــرار گیــرد ».طــی قــرن بیســتم ،برنهــاد خنثیبودگــی
نیــز بــا نقــد جــدی مواجــه میشــود ،بهخصــوص از ســوی
هایدگــر و الــول و فیلســوفانی از مکتــب فرانکفــورت.
در ادامــه بحــث ایــن موضــوع مطــرح میشــود کــه گســتره
و برنامــه اخــاق تکنولــوژی تــا حــد زیــادی منــوط بــه نحــوه
مفهومپــردازی از تکنولــوژی اســت .در نیمــه دوم قــرن بیســتم
مفهومپردازیهــا از تکنولــوژی افزایــش یافــت و غنــی شــد
امــا «بــه رغــم ایــن تنــوع ،تحــول رویداده بــا دو گرایــش کلی
مشــخص میشــود .یکــی از آنهــا عبــارت اســت از دور شــدن
از جبرگرایــی تکنولوژیــک و ایــن فــرض کــه تکنولــوژی پدیده
خودبســنده معینــی اســت کــه بــه نحــوی خودآییــن بســط
مییابــد ...و دیگــری دور شــدن از تامــل اخالقــی دربــاره
دانشبنیان
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تکنولــوژی بماهــو تکنولــوژی و حرکــت بــه ســمت تامــل
اخالقــی دربــاره تکنولوژیهــای خــاص ...هــر دو گرایــش بــا
هــم بــه افزایــش عظیــم تعــداد و دامنــه پرسـشهای اخالقــی
دربــاره تکنولــوژی منتهــی شــدهاند ».نویســندگان مقالــه
بــرای آگاهــی اجمالــی خواننــده از حــوزه اخالقشناســی
تکنولــوژی ،از ســه رهیافــت یــا جریــان بنیــادی قابــل تمیز در
اخــاق تکنولــوژی بحــث میکننــد :رهیافتهــای فرهنگــی و
سیاســی ،اخــاق مهندســی و اخــاق تکنولوژیهــای خــاص.
صفحاتــی از فصــل پایانــی کتــاب اختصــاص دارد بــه برخــی
مضامیــن مکــرر در اخــاق تکنولــوژی .نویســندگان در
ایــن بخــش بــر پــارهای از مضامیــن عــام تمرکــز کردهانــد:
خنثیبودگــی در مقابــل عاملیــت اخالقــی« :میتــوان بــدون
ادعــای عاملیــت اخالقــی بــرای مصنوعــات تکنولوژیــک مدعی
شــد کــه تکنولــوژی برخــی کنشهــای انســانی و دســتیابی
بــه پــارهای غایــات انســانی را میســر میکنــد (یــا حتــی
برمیانگیــزد) و محــدود (یــا حتــی ممنــوع) میکنــد و لــذا
تــا حــدی واجــد بــار ارزشــی اســت»؛ مســئولیت :مهندســان
بایــد در قبــال تکنولوژیهایــی کــه میآفریننــد ،مســئولیت
بپذیرنــد .در اخــاق مهندســی ،ایــن مســئولیت غالبــا در
پیونــد بــا نظامنامــه اخالقــیای کــه مســئولیتهای خــاص
مهندســان را مــدون میکنــد ،مــورد بحــث قــرار میگیــرد؛
طراحــی :عــاوه بــر مســائل اخالق ـیای کــه متوجــه کاربــر
تکنولــوژی اســت و هنــگام اســتفاده از تکنولــوژی مطــرح
میشــود ،در مرحلــه طراحــی نیــز مســائل اخالقــی بایــد
مــورد توجــه قــرار گیرنــد .البتــه ایــن موضــوع در همیــن
چنــد دهــه گذشــته بــرای اولیــن بــار مطــرح شــد و پیــش
از ایــن موضوعیــت نداشــت« :در اخــاق کامپیوتــر ،رهیافتــی
معــروف بــه طراحــی حســاس بــه ارزش ( )VSDبالیــده اســت
تــا صراحتــا بــه ماهیــت اخالقــی طراحــی بپــردازد .هــدف
ایــن رهیافــت یکپارچهســازی نظاممنــد ارزشهــای مهــم
بــه لحــاظ اخالقــی در طراحــی مهندســی اســت»؛ خطرهــای
تکنولوژیــک :کاهــش خطــر هدفــی مهــم در پیشــرفت
تکنولوژیــک اســت ،هرچنــد میدانیــم کــه هیــچ تکنولــوژی
یــا محصولــی وجــود نــدارد کــه بــه طــور مطلــق ایمــن باشــد.
فراینــد پرداختــن بــه خطرهــا در ســه مرحلــه انجــام میشــود
کــه عبارتنــد از بــرآورد خطــر ،ارزشــیابی خطــر و مدیریــت
خطــر .در بحــث اخالقمنــدی تکنولــوژی ،مــورد دوم یعنــی
ارزشــیابی خطــر بیــش از دو تــای دیگــر مــورد توجــه اســت.
در ایــن میــان برخــی نویســندگان و تحلیلگــران تمرکــز بــر
خطرهــا در اخــاق تکنولــوژی را نقــد کردهانــد .دســتهای از
آنــان معتقدنــد در هنــگام عرضــه تکنولــوژی جدیــد جامعــه
بایــد آن را بــه عنــوان یــک آزمایــش اجتماعــی بپذیــرد و آن
را اخالقــی بدانــد ،زیــرا پیــش از چنیــن آزمایشهایــی مــا
آگاهــی و دانــش الزم  -یــا دسـتکم کامــل  -دربــاره خطــرات
و مضــرات آن تکنولــوژی یــا محصــول را نداریــم.
کتــاب «فلســفه تکنولــوژی» نوشــته مارتــن فرانســن ،گــرت
 یــان لوکهورســت و ایبــو وان ِد پــول بــا ترجمــه مریــمهاشــمیان در ســال  1395منتشــر شــده اســت.
دانشبنیان
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چگونه یک طرح
توجیهیمناسب
تدوینکنیم
حبیب آرین

بوکار یا همان بیزینسپلن یک
طرح توجیهی کس 
بوکار برای بسیاری از
گام مهم برای شروع کس 
بوکارهای کوچک است ،بهویژه کسانی
صاحبان کس 
که میخواهند ایدههای خود را به سرمایهگذاران یا
موسسات اعتباری برای تامین بودجه ارائه دهند.
بوکار به دلیل گستردگی اطالعاتی
طرح کس 
که باید دربرگیرد ،یکی از بخشهای سنگین
بوکار است.
و پرحجم شروع یک کس 
در اینجا بخش یک راهنمای جامع و ساده برای طرح
بوکار ارائه شده که به شما در رابطه با
توجیهی کس 
بوکار کمک
بخشهای مختلف یک طرح توجیهی کس 
میکند و نشان میدهد که این مراحل به چه ترتیبی
انجام میشوند .هر یک از بخشهایی که در ادامه ذکر
میشوند ،شامل توضیحات و بررسیهایی هستند تا
بتوانید در مورد آن بخش به بررسی بیشتر بپردازید.

دانشبنیان
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یک؛ خالصه اجرایی

محصوالت و خدمات میآید .این بخش بایستی یک نمای
کلی از اطالعات صنعت مورد نظرتان که تمایل دارید
در آن محصول یا خدمات خود را بفروشید ،ارائه دهد.
از جمله آمار برای حمایت از ادعاهای خود .این بخش
همچنین شامل اطالعات مربوط به صنعت ،بازار هدف و
رقابت است.

بوکار
خالصه اجرایی اولین بخش از یک طرح توجیهی کس 
است که به طور معمول در پایان کار (آخر از همه) نوشته
میشود .در این بخش شما خالصه یا چکیدهای از سایر
بوکار خود را بیان میکنید ،به عالوه
بخشهای طرح کس 
بوکارتان مانند نام و محل
اینکه اطالعات پایه در مورد کس 
بوکار ،شرح کار ،محصوالت /خدمات ،تیم مدیریت و
کس 
بیانیه ماموریتتان را شامل میشود.

پنج؛ استراتژی بازاریابی

بوکار مبتنی بر بخش
بخش استراتژی بازاریابی طرح کس 
بوکارتان را تعریف
تحلیل بازار است .این بخش بازار کس 
خواهد کرد .شما باید در این بخش نحوه قیمتگذاری ،تبلیغ و
فروش محصول یا خدمات خود را مشخص کنید.

دو؛ توصیف شرکت

بوکار شما،
بخش توصیف شرکت در طرح توجیهی کس 
معموال بخش دوم است که بعد از خالصه اجرایی میآید .در
این بخش ،بایستی جزئیات حیاتی در مورد شرکت شما از
قبیل اینکه شرکتتان کجا قرار گرفته است ،بزرگی شرکت ،در
حال حاضر چه کاری انجام میدهید و به دنبال دستیابی به چه
چیزی هستید ،بیان گردد .در این بخش همچنین چشمانداز و
مسیر شرکت شرح داده میشود ،بنابراین وامدهندگان بالقوه و
شرکا میتوانند درک دقیقی از اینکه شما چه کسی هستید و
چه کاری انجام میدهید ،پیدا کنند.

شش؛ خالصه مدیریت

بوکار توصیف میکند که
بخش خالصه مدیریت طرح کس 
بوکار شما شکل گرفته (ساختار شرکت) است .این
چگونه کس 
بخش معرفی میکند که شرکت شامل چه کسانی است ،منابع
بوکار را توضیح میدهد.
خارجی را شرح و نحوه مدیریت کس 

هفت؛ تحلیل مالی

بوکارتان میبایست
بخش تجزیه و تحلیل مالی طرح کس 
بوکار شما در حال حاضر ،نیازهای
شامل جزئیات مالی کس 
مالی برای رشد آینده و همچنین برآورد هزینههای عملیاتی
آتی باشد.

سه؛ محصوالت یا خدمات

بوکار باید بهوضوح
بخش محصوالت یا خدمات طرح کس 
محصوالت /خدماتی را که به فروش میرسانید ،با تاکید بر
ارزشی که به مشتریان ارائه میدهد ،توضیح دهد .این بخش
همچنین شامل اطالعات قیمتگذاری ،مقایسه محصول با
محصوالت یا خدمات مشابه در بازار و طرحهای پیشنهادی
آینده خواهد بود.

هشت؛ ضمیمهها و اطالعات پشتیبانی

ضمیمه طرح کسبوکار حاوی اطالعاتی است که از
بیانیهها ،مفروضات و استداللهای شما در قسمتهای
دیگر طرح پشتیبانی میکند .این بخش ممکن است
شامل نمودار ،آمار ،عکس ،مواد بازاریابی ،تحقیق و سایر
اطالعات مربوطه باشد.

چهار؛ تحلیل بازار

بخش تجزیه و تحلیل بازار طرح کسبوکار پس از بخش
دانشبنیان
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بیزینسپلنیکصفحهای
()One-Page Business Plan

بیزینسپلــن یکصفحــهای دقیقــا همــان چیــزی اســت
بوکار کــه
کــه بــه نظــر میرســد :خالصــه دقیقــی از کسـ 
در یــک صفحــه گنجانــدهشــده اســت .بــه ایــن معنــی
نیســت کــه انــدازه فونــت بســیار کوچــک بــوده و اطالعــات
ی داده اســت ،بلکــه بــه ایــن
زیــادی را در یــک صفحــه جــا 
معنــی اســت کــه ایــن طــرح بــا یــک زبــان بســیار ســاده
بوکار را توصیــف کــرده اســت.
و بـ ه صــورت دقیــق کسـ 
یــک بیزینسپلــن اســتارتآپ یکصفحــهای میتوانــد
دو هــدف داشــته باشــد .اول اینکــه میتوانــد یــک
بوکار بــه دیگــران (ماننــد
ابــزار عالــی بــرای معرفــی کسـ 
ســرمایهگذاران بالقــوه) باشــد .از آنجــا کــه ســرمایهگذاران
بوکار صرف
زمــان زیــادی بــرای خوانــدن برنامههــای کسـ 
میکننــد ،ایــن بیزینسپلــن یکصفحــهای اغلــب یــک
رویکــرد بهتــر بــرای مالقــات اولیــه بــا ســرمایهگذاران
اســت .دوم اینکــه در ایــن فراینــد یــک طــرح دقیــق
مــورد نیــاز اســت کــه ایــن بیزینسپلــن یکصفحــهای
میتوانــد بســیار دقیــق باشــد.

بیزینسپلنداخلی
()The Internal Business Plan

بوکار
بیزینسپلــن داخلــی در هنــگام معرفــی یــک کس ـ 
بوکار ،نقــاط
روی فرایندهایــی هماننــد اســتراتژی کســ 
قــوت ،معیارهــا ،بودجههــا و پیشبینیهــا تمرکــز
میکنــد؛ البتــه ایــن طــرح شــامل برنامــه بازبینــی ماهانه و
تجدیدنظــر هــم میشــود .ایــن بیزینسپلــن در نظــر دارد
جزئیــات مربــوط بــه تاریخچــه شــرکت و تیــم مدیریــت
را جم ـعآوری کنــد ،زیــرا افــرادی کــه در شــرکت حضــور
دارنــد از ایــن اطالعــات بـ ه صــورت تقریبــی آگاهــی دارنــد.
دانشبنیان

بیزینسپلــن داخلــی ابزارهــای مدیریتــی هســتند کــه
بوکار مــورد اســتفاده قــرار
بــرای هدایــت و رشــد کســ 
بوکارها کمــک
میگیرنــد .آنهــا بــه صاحبــان کســ 
بوکارها پیشــرفت
میکننــد و باعــث میشــوند کــه کس ـ 
کننــد و بــه اهــداف مــورد نظــر خــود دســت یابنــد.

بیزینسپلن خارجی (سند یک
بیزینسپلناستاندارد)

بیزینسپلــن خارجــی اســناد رســمی بیزینسپلــن هســتند
بوکار
و ب ـ ه گون ـهای طراحــی شــدهاند کــه اطالعــات کس ـ 
شــما بــه دســت افــراد خارجــی برســد و توســط آنهــا
خوانــده شــود .رایجتریــن نــوع اســتفاده از ایــن طــرح
ایــن اســت کــه ســرمایهگذاران را متقاعــد ســازد کــه در
بوکار موردنظــر ســرمایهگذاری کننــد و مــورد دومــی
کس ـ 
کــه در ایــن طــرح بســیار رایــج اســت ،حمایــت ایــن طــرح
از درخواســت وام اســت .در کمتــر اوقــات ایــن نــوع از
بیزینسپلــن بــرای اســتخدام ،آمــوزش یــا جــذب کارکنــان
کلیــدی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .یک ســند رســمی از
یــک بیزینسپلــن هماننــد یــک بیزینسپلــن داخلــی عمــل
ک زمــان
میکنــد .ایــن یــک تصویــر کلــی اســت کــه در یـ 
خــاص آن را اینگونــه تعریــف میکردنــد؛ امــا در حالــیکــه
یــک طــرح داخلــی بســیار رســمی و کوتــاه اســت ،یک ســند
رســمی از یــک بیزینسپلــن بــه شــیوه بســیار خوبــی ارائــه
شــده و زبــان و قالــب متفاوتی داشــته و همچنیــن از جزئیات
بیشــتری برخــوردار اســت .عــاوه بــر ایــن ،یــک بیزینسپلن
خارجــی تمــام جزئیــات اســتفاده از ایــن طــرح را بیــان
میکنــد .ســرمایهگذاران نهتنهــا پــول خــود را دو دســتی
بــه شــما تقدیــم نمیکننــد ،بلکــه میخواهنــد بداننــد کــه
چگونــه از ســرمایه آنــان اســتفاده میکنیــد و بــازده و نتیجــه
ســرمایهگذاری آنهــا چــه خواهــد بــود.
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لجستیک در
کسبوکارهایاینترنتی
گلچهره آرین

بوکارهای اینترنتی یکی از مسائل مهمی است که توجه به
لجستیک در کس 
آن از سوی صاحبان این کسبوکارها منجر به کسب سودهای بسیار میشود.
انواع مختلفی از مدلهای لجستیک در تجارت الکترونیک وجود دارد که شما
بهراحتی میتوانید آنها را بهکارگیرید :روش دراپ شیپینگ ،عمدهفروشی
و انبارداری ،برچسب سفید و تولید .این گزینهها به ترتیب پیچیدگی
فهرست شدهاند و انتخاب هر یک از آنها میتواند انتخابی محکم باشد.

بوکارهای
یک؛ لجستیک در کس 
اینترنتی به روش Drop shipping

در این روش شما اقالم را در وبسایت خود قرار میدهید
و زمانی که یک مشتری کاالیی را سفارش میدهد ،کاال
توسط فرد دیگری به مشتری تحویل داده میشود و جنس
به فروش میرسد .به طور کلی در این مدل بین شما و
سازنده یا عمدهفروش که دارای انباری پر از مواردی است
که میخواهید بفروشید ،ارتباط ایجاد میشود .درواقع
شغل شما این است که مواد را بفروشید و تولیدکننده یا
عمدهفروش سفارشهای مشتریان را تحویل دهند و آنها را
برای مشتریان ارسالکنند.
به عنوان مثال بیایید فرض کنیم که یک فروشگاه اینترنتی
در زمینه فروش غذای سگهای خانگی تاسیس کردهایم.
ما هر بسته از این مواد غذایی را به قیمت  ۲۰۰هزار تومان
از تامینکننده میخریم و آن را به قیمت  ۴۰۰هزار تومان
در سایت خود قرار میدهیم .ما محصول خود را از طریق
فروشگاه اینترنتی خود بازاریابی میکنیم و هنگامی که یک
مشتری یک عدد از این بستهها را سفارش داد ،میتوانیم
 ۲۰۰هزار تومان از  ۴۰۰هزار تومان پول پرداختی توسط
مشتری را برای خود برداشته و اطالعات حملونقل را به
او ارائه دهیم .سپس شرکت تامینکننده (سازنده غذای
سگهای خانگی) آن را برای مشتری ارسال میکند .برخی از
مزایای این روش عبارتند از:
 -1سرمایهگذاریهای اولیه بسیار کمی در این روش انجام
میشود.
 -2شما هیچیک از محصوالت را خریداری نمیکنید تا زمانی
که یک سفارش داده شود و پول آن توسط مشتری پرداخت
شود .هنگامی که فروش انجام میشود ،حاال زمانی است
که پول را از جیب خود بیرون میآورید تا برای جنسی که
خریداری کردهاید ،پول پرداخت کنید.
 -3این مدل ریسک پایینی دارد و شما مجبور نیستید هر نوع
سفارشی را که با دردسر همراه است قبول کنید.
برخی از اشکاالت این روش عبارت است از:
 -1شما کنترل حملونقل را در دست ندارید و گاهی اوقات
اجازه شما به دست تامینکنندگان است .اگر تامینکننده
فراموش کند که شماره ردیابی را به شما ارائه دهد،
مسئولیتهای خدماتی شما را افزایش میدهد .از آنجا که
شما هیچیک از موجودیهای انبار کاال را نگه نداشتهاید،
همیشه نمیدانید که کدام آیتم کم است و ممکن است اضافه
بر ظرفیت بفروشید.
خبر خوب این است که اگر شما احساس میکنید که
تامینکنندهای که انتخاب کردهاید ،با شما مغایرت دارد،
بسیار آسان میتوانید قرارداد خود را با آن فرد فسق کنید.
دارایی شما کامال دیجیتال است .کسبوکار الکترونیکی که
با استراتژی مدیریت زنجیره تامین  drop shippingانجام
میشود ،برای شما بسیار سادهتر از آن است که یک انبار
داشته باشید که هر بار یک محصول را به یک مقصد مورد
نظر انتقال دهید.
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بوکارهای
دو؛ لجستیک در کس 
اینترنتی عمدهفروشی و انبارداری

این مدل زمانی است که شما محصوالت را ب ه صورت عمده
میخرید و آنها را در یک انبار ذخیره میکنید .معموال افرادی
که این مدل را ترجیح میدهند ،محصول را در حجمهای مختلف
میفروشند .از این روش بیشتر در بازار  B2Bاستفاده و کمتر در
بازارهای  B2Cدیده میشود .در مثال قبل غذای سگهای خانگی
را از تامینکننده خریداری کرده و آن را به خردهفروشانی که
در سطح شهر محصوالت مرتبط با حیوانات خانگی میفروشند،
عرضه میکنیم .برخالف روش قبل که هر بار یک خرید انجام
میشد ،در این روش محصوالت را از تامینکننده به صورت
تودهای میخریم .اگر ما بهصورت عمده خریداری کرده و اقالم
را جداگانه در وبسایت خود به مصرفکنندگان بفروشیم ،حاشیه
سود بیشتری نسبت به روش قبل کسب میکنیم.
اما اگر مانند بسیاری از افرادی که از این مدل استفاده میکنند،
محصوالت را به شکل عمده از وبسایت بفروشیم ،حاشیههای
بوکارهای اینترنتی
پایینتری کسب میکنیم .در بیشتر کس 
بزرگ ،شما نیاز به ایجاد حداقلی از حجم فروش دارید تا
بهاندازه کافی حاشیه سود بسازید .همچنین این مدل نیاز به
سرمایهگذاریهای اولیه باال برای خرید و انبار کردن محصول دارد.

بوکارهای
سه؛ لجستیک در کس 
اینترنتی برچسب سفید و تولید

تولید زمانی رخ میدهد که برای اقالم مورد نیاز خود پول پرداخت
کنید .در برچسب سفید ،شما محصول را تولید نمیکنید ،اما
قراردادی با یک تولیدکننده میبندید که طبق آن شما اجازه
دارید نام یا برند خود را روی کاالی تولیدشده قرار دهید؛ بنابراین
با استفاده از این سناریو ،شما یا محصوالت خود را در خارج از
کشور تولید میکنید یا آنها را از خارج از کشور وارد میکنید
و برند خود را روی آنها قرار میدهید .شما در حال حاضر در
باالترین زنجیره محصول قرار دارید.
ی که شما کاالیی را وارد میکنید یا تولید خود را در خارج
هنگام 
انجام میدهید ،حاشی ه سود شما بسیار بیشتر میشود .شما
میتوانید محصول را به قیمتی بسیار پایین ایجاد کنید و سپس
آن را ب ه صورت آنالین به قیمت بسیار باالتر بفروشید .همچنین
شما تمام امور مربوط به حملونقل را خود در کنترل دارید .در
حالیکه کار شما بیشتر است ،اما مزایای زیادی هم دارد .شما
میتوانید تمام چرخه را کنترل کنید و همیشه بدانید که چه
اتفاقی برای محصول میافتد .همچنین در این مرحله میتوانید از
عمدهفروشان و فروشندگان کاال استفاده کنید تا محصوالت خود
را به فروش برسانید .هیچ ترسی در این مدل وجود ندارد .راه آسانی
برای پایان دادن به قرارداد تولید وجود ندارد .شما محصوالت خود
را ساختهاید ،آنها را به کشور خود وارد کردهاید و در یک مکان
ذخیره میکنید .همچنین باید یک فرایند برای نظارت و حفظ
کنترل کیفیت ایجاد کنید .این قطعا یک مدل پیشرفته لجستیک
بوکار است .تقریبا همیشه
بوکارهای اینترنتی و رشد کس 
در کس 
یک سرمایهگذاری نقدی بزرگ نیاز به یک پیشنیاز دارد ،بنابراین
در این روش شما باید یک برنامه مالی داشته باشید.
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فرصت تازه برای
استفاده از فضای
کار اشتراکی

آریا حبیبی
بوکار یا همان بیزینسپلن یک گام
طرح توجیهی کس 
بوکار برای بسیاری از صاحبان
مهم برای شروع کس 
بوکارهای کوچک است ،بهویژه کسانی که میخواهند
کس 
ایدههای خود را به سرمایهگذاران یا موسسات اعتباری
بوکار به دلیل
برای تامین بودجه ارائه دهند .طرح کس 
گستردگی اطالعاتی که باید دربرگیرد ،یکی از بخشهای
بوکار است.
سنگین و پرحجم شروع یک کس 
در اینجا بخش یک راهنمای جامع و ساده برای طرح
بوکار ارائه شده که به شما در رابطه با
توجیهی کس 
بوکار کمک
بخشهای مختلف یک طرح توجیهی کس 
میکند و نشان میدهد که این مراحل به چه ترتیبی
انجام میشوند .هر یک از بخشهایی که در ادامه ذکر
میشوند ،شامل توضیحات و بررسیهایی هستند تا
بتوانید در مورد آن بخش به بررسی بیشتر بپردازید.
یکی از مشکالتی که استارتآپها در ایران با آن
روبهرو هستند ،فقدان فضای اشتراکی برای این
بنگاههاست .به نظر میرسد طرح نوآفرین گام موثری
برای حل این مشکالت استارتآپهاست .همچنین
در کنار این طرح ،سیاستهای مناسبی برای حل این
مشکل در حال اتخاذ است .در اختیار گرفتن یک
فضای کار و امکان صدور کد کارگاهی یکی دیگر از
مسائلی بود که استارتآپها با آن مواجه بودند .اما این
مسئله نیز قرار است با تالش خود استارتآپها و با
شکل گرفتن فضای کار اشتراکی حل و فصل شود.

فضای کار اشتراکی چیست

فضای کار اشتراکی جایی است که استارتآپها ،شرکتهای
کوچک و فریلنسرها در کنار هم فعالیت میکنند .استارتآپهای
حاضر در این فضا معموال در مراحل اولیه خود قرار دارند .فضاهای
کار اشتراکی مزایای بسیاری دارند که در ادامه به آنها اشاره
میشود .فضای کار اشتراکی امکاناتی از قبیل میز ،صندلی،
اینترنت ،اتاق جلسه ،تلفن اختصاصی ،فضای غذاخوری ،استراحت
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مقایسه کنیم ،تفاوتها کامال چشمگیر است.

و محیط بازی را در ازای دریافت اجاره ماهیانه ارائه میدهد .این
هزینه در مقایسه با اجاره یک محل مستقل و تامین امکانات آن،
بسیار مقرون به صرفه است .در عین حال میتوان دالیل مختلفی
دیگری برای استفاده از این فضاها نام برد.

موانع فضای کار اشتراکی

کد کارگاهی یک عدد  10رقمی است که به هر کارگاه (محلی که
دارای کارفرما بوده و بیمه شده در آن کار میکند و مزد دریافت
میکند) اختصاص مییابد که سه رقم اول نشانگر شعبه ،سه رقم
بعدی نوع فعالیت و چهار رقم آخر نشانگر شماره پرونده است.
نکته مهم این است که برای یک واحد مشخص تنها یک کد
کارگاهی صادر میشود .کدی که بر اساس آن میتوان مسائل
بیمهای و مالیاتی یک شرکت را در آن پیگیری کرد .بر اساس
این قانون فضاهای کار اشتراکی نمیتوانند برای استارتآپهایی
که در آن به فعالیت میپردازند کد کارگاهی دریافت کنند .در
ماده  10طرح نوآفرین آمده است در صورتی که شرکتهای
مورد حمایت ساکن مراکز رشد ،فضاهای کاری اشتراکی و
شتابدهندهها باشند ،سازمان امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی
مکلفند نسبت به تخصیص شناسه (کد)های موردی و کارگاهی
اقدام کنند .صدور هرگونه مفاصا حساب شناسه (کد)های مزبور
با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود .بر اساس این ماده
فضاهای کار اشتراکی از این پس میتوانند نقش تازهای را برای
اکوسیستم استارتآپها بازی کنند .بر این اساس چند بستر را
که میتوان به وسیله آنها از این فضا بهره برد ،معرفی میکنیم.

شبکهسازی و انگیزه

مالقات با بنیانگذاران استارتآپهای مختلف در یک مکان میتواند
جذاب باشد .کارآفرینان یکی از جذابترین اقشار جامعه هستند و
حضور در کنار این افراد در یک مکان احتماال جذابیتهای آن را
دوچندان میکند .آنچه فضاهای کار اشتراکی را از یکدیگر متمایز
میسازد ،حضور افراد باتجربه ،آگاه و متخصص در کنار یکدیگر است
که فرصت یادگیری و کسب تجربه را بیش از پیش ایجاد کرده است.
همچنین مشاهده تیمهای در حال رشد ،انگیزه سایر تیمها را زیاد
میکند .تیمها در فضای کار اشتراکی هنگام پیروزی با هم خوشحال
هستند و هنگام شکست با یکدیگر همدردی میکنند .به این فکر
کنید که در تنهایی چقدر دلیل برای شکست و توقف کارهایتان
داشتید .در یک فضای کار اشتراکی همه یک هدف مشترک دارند
و این باعث ایجاد نوعی همافزایی و افزایش انگیزه در تیمها میشود.
مشاهده موفقیت اطرافیان ،شما را به تکاپو وا میدارد.

بوکار و حضور
رشد کس 
فعال در اکوسیستم

فضای کار اشتراکی کارمانا

استارتآپها معموال سرویسهای خود را برای اعضای فضاهای
کار اشتراکی با قیمت بسیار پایین  -اغلب رایگان  -ارائه میدهند.
گاهی اوقات این استارتآپها با هم کمپینهای مختلفی را اجرا
میکنند که برای آنها رشد باالیی بههمراه دارد .از طرفی وجود
افراد مختلف در فضای کار اشتراکی سبب میشود تیمها بتوانند
تستهایی مانند کاربردپذیری و یافتن اشکاالت فنی را راحتتر
انجام دهند .یکی از چالشهای بنیانگذاران ،حضور در جامعه
استارتآپی کشور و فعالیت مستمر در جهت گسترش ارتباطات
است .حضور در فضاهای کار اشتراکی این فرصت را در اختیار
آنها قرار میدهد تا عالوه بر تعامل و توسعه ارتباطات از آخرین
رویدادها باخبر شوند .نحوه این تعامل سبب میشود تا استارتآپ
بهسرعت در اکوسیستم شناخته شود.

فضای کار اشتراکی کارمانا با مشارکت شرکت رایان ونچرز و
مجموعه سرمایهگذاری خوارزمی با هدف حمایت و سرمایهگذاری
روی استارتآپهای حوزه فینتک ،بالکچین ،هوش مصنوعی و
اینترنت اشیا بهتازگی در مجتمع فناوری الزهرا رونمایی شد .رایان
ونچرز یک مجموعه سرمایهگذاری خطرپذیر خصوصی است و دو
سال است که فعالیت خود را آغاز کرده و در نهایت سال گذشته با
همکاری شرکت سرمایهگذاری خوارزمی که یکی از سرمایهگذاران
بورسی کشور است مجموعه کارمانا را راهاندازی کرده است .کارمانا
عالوه بر اینکه فضای کار اشتراکی در اختیار استارتآپها قرار
میدهد ،روی استارتآپها سرمایهگذاری میکند ،به تیمها
مشاوره میدهد و دورههای آموزشی برگزار میکند.

فضای کار اشتراکی باکس

یادگیری ،آموزش و سرگرمی

یکی از سیاستهای جذاب فضاهای کار اشتراکی توجه به آموزش
و یادگیری کارآفرینان است .برگزاری کارگاهها و رویدادهای
تخصصی متعدد در حوزههای مختلف یکی از برنامههای مهمی
است که تقریبا در تمام فضاهای کار اشتراکی اجرا میشود.
فضاهای کار اشتراکی معموال برای استراحت و تفریح
استارتآپها مکان مشخصی را در نظر گرفتهاند .مدیران
فضاهای کار این موضوع را درک کردهاند که این فضا خانه
دوم کارآفرینان است و زمان زیادی را در این فضا سپری
میکنند .تحقیقات نیز نشان داده است سرگرمی و استراحت،
بازدهی افراد را به طور محسوسی افزایش میدهد .یکی دیگر از
مهمترین دالیل برای انتخاب این فضا کاهش هزینههاست .اگر
بخواهیم هزینه فضاهای کاری اشتراکی را با یک دفتر مستقل
دانشبنیان

فضای اشتراکی باکس در نزدیکی دانشگاهصنعتی شریف به
مساحت  ۳۶۰0مترمربع تاسیس شده است .امکانات باکس
عبارتند از :اتاق جلسات ،برگزاری رویدادها ،دفتر سرمایهگذاری،
فضای استراحت و سرگرمی ،کافیشاپ ،سالن رویداد و کنفرانس،
بوکار
کلینیک تخصصی کس 

فضای کار اشتراکی فینووا

مرکز نوآوری فینووا یکی از مراکز فعال اکوسیستم کارآفرینی
ایران است که فعالیت خودشان را در سال  ۱۳۹۴با راهاندازی
اولین فضای کار اشتراکی ایران آغاز کردند و در حال حاضر در سه
شهر تهران ،مشهد و سنندج امکان ارائه فضای کار اشتراکی دارند.
فینووا با حمایت از استارتآپها ،بستری را ایجاد کرده تا
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ساعت استفاه رایگان از اتاق جلسات برای هر تیم و دریافت کد
تخفیف شرکت در رویدادهای باشگاه در نظر گرفته شده است.
بسته برنزی تیوان رایگان است و امکانات آن شامل استفاده از اتاق
جلسات با هزینه  ۳۵هزار تومان به ازای هر ساعت و دریافت کد
تخفیف شرکت در رویدادهای باشگاه میشود.

کارآفرینان از فرصت همافزایی ،یادگیری و شبکهسازی بهرهمند
شوند و با حضور در این فضا شانس بیشتری برای رشد و جذب
سرمایه مورد نیاز خود به دست آورند .دفتر کار اشتراکی فینووا نیز
امکانات مختلفی را در اختیار افرادی که از این فضا استفاده کنند،
قرار میدهد که عبارتند از :میز کار و اینترنت ،تلفن اختصاصی،
ارتباط با شبکه سرمایهگذاری ،ارتباط با شبکه فینووا ،پنلهای
انتقال تجربه و همافزایی ،منتورینگ و مشاوره و امکانات پذیرایی.
هزینههای فینووا برای تیمهای استارتآپی به ازای هر صندلی به
صورت ماهیانه  ۱۵۰هزار تومان است .همینطور در صورتی که به
عنوان فریلنسر تمایل داشته باشید از فینووا استفاده کنید ،هزینه
دریافتی آنها ماهیانه  ۲۵۰هزار تومان است.

فضای کار اشتراکی مرکز
فناوری سامسونگ

شرکت سامسونگ نیز برای تیمهای استارتآپی فضایی را در
نظر گرفته است که در آن امکاناتی چون فضای کاری اشتراکی،
مشاوره فنی و تخصصی و برگزاری کالس و کارگاه آموزشی
را در اختیار افراد قرار میدهد .تخصیص اعتبار جهت پیشبرد
اهداف تیم و قرارگیری برنامههای کاربردی برتر در Samsung
 Galaxy App storeاز دیگر مزایای حضور در این فضای کار
اشتراکی است.

فضای کار اشتراکی سروکورپ

سروکورپ در کشورهای مختلفی نظیر قطر ،ترکیه ،ژاپن ،انگلستان
و ایران سرویس دفتر کار اشتراکی ارائه میدهد .امکاناتی چون
منشی مجازی ،مسیریابی تماس و فکس آنالین در دفاتر اشتراکی
سروکورپ در اختیار متقاضیان قرار میگیرد .این مجتمع از ۱۰
طبقه به همراه پارکینگ زیرزمینی تشکیل شده است.
هزینههای این دفتر کار اشتراکی به این شرح است:
 عضویت ۳۲۵۰۰۰ :تومان در ماه هاتدسک :یک میلیون و  250هزار تومان در ماه میز اختصاصی :دو میلیون و  250هزار تومان در ماه دفاتر اداری خصوصی :شروع قیمت از شش میلیون و 250هزار تومان در ماه

فضای کار اشتراکی اُس ِپیس

اُس ِپیس در کشورهای مختلفی نظیر ،ایران ،ترکیه ،مجارستان،
انگلستان ،رومانی ،عربستان و امریکا سرویس دفتر کار اشتراکی
ارائه میدهد .این دفاتر کار اشتراکی و اختصاصی در فضایی
مشترک واقع شدهاند و دارای متراژ از شش متر مربع و دارای
ظرفیت یک تا  ۱۰۰نفر هستند .کسانی که در این دفاتر حضور
داشته باشند به تمام خدمات و رویدادهای اسپیس دسترسی
دارند .همچنین امکان اجاره این فضاها به صورت هفتگی ،ماهانه
و ساالنه وجود دارد .اسپیس مضاف بر اینها دفاتر کار خانگی نیز
دارد که در طبقات فوقانی واقع شدهاند و جزئی از فضای مشترک
نیستند .این دفاتر یک اتاق کار و یک اتاق خواب و یک یا دو حمام
دارند و متراژشان از  70تا  120مترمربع متغیر است .صاحبان این
دفاتر که هم قابل خرید هستند و هم امکان اجاره آنها به صورت
روزانه ،هفتگی ،ماهانه و ساالنه وجود دارد ،به تمام خدمات و
رویدادهای اسپیس دسترسی دارند.

فضای کار اشتراکی سریرلند

سریرلند دارای ظرفیت  ۱۲۰تک صندلی است و امکاناتی چون
سالن کنفرانس ،اتاقهای مختلف برای جلسات ،اتاق نشیمن،
ناهارخوری و نمازخانه را در اختیار متقاضیان قرار میدهد .برای
عضویت در این دفتر کار اشتراکی هر تیم به ازای هر عضو خود
 300هزار تومان در ماه میپردازد.

فضای کار اشتراکی رایمون

فضای کار اشتراکی کارینوین

مرکز  CGIرایمون مدیا با در اختیار داشتن مجموعه کاری به
زیر بنای سه هزار متر مربع و فضایی بالغ بر  ۴۵۰۰متر مربع در
شرق تهران ،موقعیت بسیار مناسبی جهت خدماتدهی به فعاالن
حوزه انیمیشن ،بازیهای رایانهای و جلوههای بصری است .این
مرکز این امکان را دارد که برای  150نفر فضای کاری فراهم
کند و همچنین مجهز به کتابخانه مرجع ،اتاقهای توفان فکری،
اتاق استوری برد ،اتاقهای کنفرانس ،سینمای اختصاصی با امکان
پخش سهبعدی به ظرفیت  ۱۲۰نفر ،آکادمی هنرهای دیجیتال
با تمامی امکانات مربوطه برای ارتقای سطح علمی و سه استودیو
به مساحت کلی  ۵۰۰متر مربع با ارتفاع شش متر برای استفاده
در انیمیشن و جلوههای بصری است .مضاف بر اینها این مرکز
میتواند فضایی مستقل با تمام امکانات را در اختیار چهار شرکت
فعال در این حوزه قرار دهد .امکانات رفاهی رایمون عبارتند
از :باشگاه ورزشی ،کتابخانه ،اتاق سرگرمی ،اتاق آرامش ،سلف
سرویس و کافهتریا

امکاناتی که این فضا دارد به این شرح است :اینترنت پرسرعت،
اتاق جلسه ،سالن همایش با ظرفیت  ۸۰نفر ،کمد شخصی ،امکان
درخواست کارت روزانه .این دفتر کار نیز اطز هر تیم به ازای هر
عضو  300هزار تومان هزینه عضویت دریافت میکند.

فضای کار اشتراکی تیوان

تیوان امکاناتی چون میز کار عمومی ،میز کار اختصاصی،
ناهارخوری ،اتاق استراحت و اتاق جلسات را در اختیار تیمهای
استارتآپی میگذارد .هزینههای این فضا بسته به اینکه تیمها
چه بستهای را خریداری کنند ،متفاوت است .بسته طالیی که
هزینه آن به شکل ماهیانه یک میلیون و  500هزار تومان است،
میز کار اختصاصی چهار نفره ،الکر ۱۰ ،ساعت استفاده رایگان از
اتاق جلسات و دریافت کد تخفیف شرکت در رویدادهای باشگاه
را به همراه دارد .برای بسته نقرهای که تیمها باید برای هر عضو
خود  300هزار تومان بپردازند ،امکاناتی چون صندلی کار ،شش
دانشبنیان
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تامین سرمایه
استارتآپها
آریا حبیبی

یکی از بزرگترین مسائلی که استارتآپها با آنها دست و پنجه
نرم میکنند ،شیوههای تامین سرمایه است .جذب منابع برای
بوکار که ریسک در آنها باالست ،کار را سختتر میکند .اما
کس 
در سالهای اخیر سازوکارهای مناسبی برای تامین سرمایه این
بوکارهای نوپا ایجاد شده است .صندوقهای سرمایهگذاری
کس 
و سرمایهگذاریهای جسورانه بخشی از این سازوکار است .با این
وجود به دلیل پیچیدگیهای نظام بانکی در ایران ،این ساختارها
بوکارها را تامین کنند .بخشی از
نمیتوانند منابع الزم این کس 
این پیچیدگی به دلیل مشکالتی است که بانکها دارند مانند
میزان باالی بدهیهای آنها .بخش دیگر به دلیل عدم اقبال از
بوکارهایی که به دلیل
بوکارهای نوپاست .کس 
صاحبان کس 
ماهیت آنها و بوروکراسی بانکی نمیتواند خأل منابع را در آنها
بوکارهای نوپا
پر کند .با این وجود نحوه سرمایهگذاری در کس 
بوکار است.
بهشدت وابسته به وضعیت و موقعیت این کس 
در واقع میتوان بر این موضوع تاکید کرد که
تغییر در الگوهای تامین سرمایهگذاری
شاهدی بر تغییر ماهیت
بوکار است.
کس 

دانشبنیان
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عبور از مرحله ابتدایی

مراحل سرمایهگذاری در استارتآپ

اســتارتآپها در فــاز نخســت بــه خودگردانــی متکــی
هســتند .کارآفرینــان در ایــن مرحلــه بــا اســتفاده از
اندوختههــای خــود ،یاریگرفتــن از خانــواده ،قــرض
و خردهدرآمدهــا ایــده خــود را جلــو میبرنــد .خــود
کارآفریــن نیــز میتوانــد از ســرمایهگذاران اولیــه
باشــد یــا اینکــه بــا یــک جســتوجوی محلــی یــا
اینترنتــی افــراد مختلفــی بــرای ســرمایهگذاری پیــدا
کنــد .ســرمایهگذاران اولیــه عمومــا در قالــب شــبکهای
غیررســمی و مردمــی فعالیــت میکننــد .ســرمایهگذار
اولیــه در ایــن مرحلــه بــه مالــک ایــده کمــک میکنــد
تــا بــه درآمــد اولیــه برســد یــا اینکــه بــرای
ســرمایهگذاریهای بعــدی آمــاده شــود .اســتارتآپ
ایــن پــول را بــرای پوشــش هزینههــا و حقــوق بــه
مــدت ســه تــا شــش مــاه نیــاز دارد .ســرمایه جذبشــده
در ایــن مرحلــه بــرای آن اســت کــه اســتارتآپ شــش
مــاه دوام بیــاورد تــا بتوانــد فرضیــات ایــده خــود را
اعتبارســنجی کنــد و بــا چرخــش ایــده اولیــه و تغییــر
آن بــه ایــده اصلــی ،بــه مــدل نهایــی کسـبوکار نزدیــک
شــود.

دانشبنیان

پــس از آنکــه صاحــب ایــده از ســرمایهگذاری در
مراحــل ابتدایــی نتیجــه گرفــت ،وارد مرحلــه بعــدی
میشــود کــه تحــت حمایــت مالــی ســرمایهگذار
فرشــته قــرار بگیــرد .ســرمایهگذاران فرشــته افــراد
ثروتمنــد و در اغلــب مــوارد کارآفرینانــی هســتند کــه بــه
جــای منفعتجویــی از بــازار ســرمایهای ماننــد ســهام،
ترجیــح میدهنــد روی اســتارتآپها ســرمایهگذاری
کننــد؛ چــرا کــه ممکــن اســت ایــن ســرمایهگذاران
فرشــته را قــادر ســازد تــا منافــع سرشــاری از محــل
ســرمایهگذاری انجــام شــده بــه دســت آورنــد و بــه
همیــن دلیــل هــم دســت بــه یــک ســرمایهگذاری
مخاطرهآمیــز بزننــد .احتمــال موفقیــت و زنــده مانــدن
شــرکتهایی کــه توســط ســرمایهگذار فرشــته بــه
فعالیــت میرســند در بــازار بیشــتر از شــرکتهای
مســتقل اســت .بــه ایــن دلیــل بـه خاطــر ریســک بــاالی
ســرمایهگذاری ،کمتــر از ۱۰درصــد ایدههــا در ایــن
مــدل از ســرمایهگذاری مشــمول دریافــت حمایــت
میشــوند .افــرادی کــه تصمیــم بــه مشــارکت مالــی در
اینگونــه طرحهــا را دارنــد ،در صورتــی ایــن مشــارکت
را میپذیرنــد کــه پــول و ســرمایهای کــه آنهــا در
ایــن کار گذاشــتند در کمتــر از پنــج ســال تبدیــل
بــه چنــد برابــر شــود .فرشــتگان ســرمایهگذار اغلــب
از اســتارتآپهایی در حــوزه اینترنــت (37/4درصــد)،
ســامت و بهداشــت (23/5درصــد) ،موبایــل و تلفــن
(10/4درصــد) ،انــرژی و بــرق (4/3درصــد) ،الکترونیــک
(4/3درصــد) ،محصــوالت مصرفــی (3/5درصــد) و بقیــه
صنایــع (16/5درصــد) حمایــت میکننــد.
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سرمایهگذاران ریسکپذیر

خــأ موجــود در تامیــن مالــی اســتارتآپها را پوشــش
دهنــد .بــا توجــه بــه اینکــه نتیجــه فعالیتهــای
مبتکرانــه و نوآورانــه تــا حــدی نامطمئــن اســت بانکهــا
و وجــوه دولتــی رغبــت کمتــری بــرای ســرمایهگذاری در
آنهــا از خــود نشــان میدهنــد .بــه همیــن دلیــل معمــوال
کارآفرینــان در کشــورهای پیشــرفته صنعتــی جهــت جــذب
ســرمایه مــورد نیــاز خــود بــه ســراغ ســرمایههای جســورانه
میرونــد .شــرکتهای ســرمایهگذار جســورانه حــدود
هفــت تــا  ۱۰ســال روی شــرکتهای نوپــا ســرمایهگذاری
میکننــد .ایــن نشــان از نــوع نگــرش بلندمــدت بــه
ســرمایهگذاریهای نوپــا دارد .ســود را زمانــی بــه دســت
میآورنــد کــه شــرکت بــه مرحلــه عرضــه عمومــی برســد.

زمانــی کــه ســرمایهگذاری فرشــتهها روی ســتارتآپها
بــه ثمــر رســید ،نوبــت بــه ســرمایهگذاران ریســکپذیر
میرســد کــه مســیر را بــرای ورود کس ـبوکارهای نوپــا بــه
بــازار همــوار کننــد .فرشــتهها حلقــه میانــی ســرمایهگذاری
در مرحلــه آغازیــن و ســرمایهگذاری ریســکپذیر در
مراحــل بعــد هســتند .تفــاوت ســرمایهگذار ریســکپذیر
بــا ســرمایهگذار فرشــته ایــن اســت کــه ســرمایهگذاران
فرشــته ،بــه طــور معمــول دارای شــبکه غیررســمی از
ســهامداران حقیقــی هســتند کــه بــه صــورت شــخصی
و تنهــا بــا رویکــرد حمایتــی از اســتارتآپها وارد عمــل
میشــوند و از آنــان حمایــت میکننــد .ســرمایه جســورانه
یــا مخاطرهپذیــر ،منبــع ســرمایه بــرای کس ـبوکارهای نوپــا
ماننــد استارتآپهاســت .ایــن نــوع ســرمایه از آن جهــت
کــه بــه تجاریســازی طرحهــا ،ایدههــا و برنامههــای
بوکار کمــک میکنــد و در خدمــت طرحهــا و
کســ 
ایدههایــی قــرار میگیــرد کــه تاکنــون در بــازار مــورد
آزمــون مشــتری قــرار نگرفتهانــد ،مخاطرهپذیــر یــا جســورانه
نامیــده میشــود .شــرکتهای ســرمایهگذاری ریســکپذیر
دارای مدیــران حرفـهای هســتند کــه بــه نمایندگــی از افــراد
بازنشســته ،بانکهــا و شــرکتهای بیمــه (در جایگاههــای
ســرمایهگذاران صنــدوق ســرمایهگذاری ریســکپذیر) در
طرحهــای جســورانه کارآفرینانــه ســرمایهگذاری میکننــد.
نقــش تئوریــک شــرکتهای ســرمایهگذاری ریســکپذیر
بــه منزلــه واســطه مالــی فراهــم آوردن منابــع ،ارزیابــی و
ســرمایهگذاری در طرحهــای ســرمایهگذاری کارآفرینانــه
پرمخاطــره اســت .تجربــه خــاص ایــن شــرکتها در ارزیابــی
طرحهــای جدیــد پرمخاطــره بــه آنهــا اجــازه میدهــد در
طرحهایــی کــه ســرمایهگذاران دیگــر از آن بــاز میماننــد،
ســرمایهگذاری کننــد.

بازدهی در سرمایهگذاری جسورانه

بــه طــور متوســط از هــر  ۱۰شــرکت نوپــای ســرمایهپذیر
موجــود در ســبد ســرمایهگذاری ریســکپذیر ،بــا
گذشــت کمتــر از دو ســال ،شــش شــرکت در فضــای
بوکار شکســت میخورنــد .از چهــار شــرکت
رقابتــی کسـ 
باقیمانــده فقــط دو شــرکت بــه حیــات خــود بــا حاشــیه
ســود پاییــن ادامــه مــی دهنــد .یکــی از دو شــرکت
ســودآور بیــن ســه تــا پنــج برابــر و دیگــری بیــش از
ده برابــر ســرمایهگذاری اولیــه بازدهــی خواهــد داشــت.
بدیــن ترتیــب در مجمــوع از ســبد ســرمایهگذاری
ریس ـکپذیران ،ســود باالتــری نســبت بــه ســرمایهگذاری
متعــارف انتظــار مـیرود .بــه صــورت میانگیــن  ۲۰درصــد
شــرکتهای جســورانه ســودهای هنگفتــی نصیــب
صاحبــان ســرمایه میکننــد .ســود حاصــل از خــارج
شــدن یــک شــرکت موفــق از ســبد ســرمایهگذاری،
صــرف ســرمایهگذاری مجــدد روی ســایر اســتارتآپها
میشــود .ریســکپذیران در تمــام دورههــای چرخــه
ســرمایهگذاری وارد صنایــع نمیشــوند و بــا توجــه بــه
ویژگیهــای ایــن نــوع ســرمایهگذاری کــه الزم اســت
ارزش شــرکتها در یــک بــازه ســه تــا هفــت ســاله چنــد
برابــر شــود ،تنهــا بــه صنایعــی توجــه دارنــد کــه دوران
رشــد یــا پیدایــش ســریعی داشــته باشــند؛ صنایعــی
ماننــد فنــاوری اطالعــات یــا مرتبــط بــا فنــاوری.

سرمایهگذاری متناسب

ســرمایهگذاریهای جســورانه بهتریــن روش تامیــن مالــی
اســتارتآپها بــه شــمار میرونــد چــرا کــه روشهــای
دیگــر تامیــن مالــی عمدتــا در قالــب فعالیتهــای دولتــی
صــورت میگیــرد کــه بنــا بــه ماهیــت خــود نمیتواننــد

ورود به بازار سرمایه

در نهایــت اســتارتآپ وارد مرحلــه عرضــه بــه بــورس،
ادغــام بــا شــرکتهای بــزرگ یــا فــروش تجــاری
میشــود .در واقــع در ایــن مرحلــه اســتارتآپ بــه
مرحلــه نهایــی رشــد خــود رســیده و بــه قلــه
قیمتــی خــود دســت یافتــه اســت و بــا
گزینههــای جذابــی چــون عرضــه بــه
بــورس یــا فــروش بــه کمپانیهــای بــزرگ
روبــهرو میشــود .بیشــتر موفقیتهــا و
معروفیــت اســتارتآپ در ایــن مرحلــه محقــق
میشــود.

دانشبنیان
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ن
سلطا�
گفتوگو ب� پدرام
بنیانگذار استارتآپ زوپ

حوزه سالمت
ظرفیتهای
زیادی دارد
آزاده خیرآبادی

ویزیــت و مشــاوره آنالیــن از جملــه خدماتــی اســت کــه در
حــوزه ســامت منجــر بــه ایجــاد ارزش افــزوده شــده اســت.
اســتارتآپ زوپ یکــی از اولیــن اســتارتآپهایی کــه اســت
کــه در ایــن حــوزه بــا تنوعــی از پزشــکان متخصــص و فــوق
تخصــص در شــاخههای مختلــف شــروع بــه خدمترســانی
کــرده اســت .پــدرام ســلطانی بنیانگــذار ایــن اســتارتآپ 29
ســاله و متولــد ناییــن اســت و لیســانس کامپیوتــر دارد .او
میگویــد از حــدود  13ســال پیــش در قالــب یــک شــرکت
بــه طراحــی ســایتهای پزشــکی مشــغول بــوده اســت و بــرای
پزشــکان مختلــف طراحــی ســایت انجــام مـیداده کــه امــکان
مشــاوره متنــی نیــز در آن وجــود داشــت .حــدود یــک میلیون
و دویســت هــزار مشــاوره از طریــق ســایتهایی کــه طراحــی
کردهانــد در ایــن ســالها انجــام شــده اســت .ایــده زوپ نیــز
از همینجــا شــکل میگیــرد و رشــد میکنــد .بــه شــکلی
کــه ســال گذشــته در حالــی کــه هنــوز محصولشــان شــکل
نهایــی بــه خــود نگرفتــه بــود ،در جشــنواره وب و موبایــل مقام
نخســت را کســب میکننــد .البتــه موفقیتهــای آنهــا در حد
ملــی هــم نیســت و در چنــد رویــداد جهانــی هــم توانســتهاند
بــا اســتارتآپ خــود عــرض انــدام کننــد .ســلطانی دربــاره
موفقیتهــای داخلــی و جهانــی میگویــد« :امســال در
الکامــپ اســتارتآپ منتخــب شــدیم .عــاوه بــر ایــن در میــان
اســتارتآپهای خاورمیانــه و شــمال آفریقــا در جشــنوارهای
در ســوان ارمنســتان برگــزار میشــد از میــان  900تیــم
جــزو هفــت تیــم برتــر شــناخته شــدیم .همچنیــن در رویــداد
جیتکــس امســال نیــز جــزو فینالیس ـتها شــدیم و در حــال
حاضــر نیــز در فینــال ســامیکس ســوئیس هســتیم کــه چنــد
روز دیگــر برگــزار میشــود ».آنچــه در پــی میآیــد ،گــپ و
گفــت کوتاهــی اســت بــا ســلطانی دربــاره ایــن اســتارتآپ و
راهــی کــه تــا امــروز طــی کردهانــد.
فکــر میکنیــد دلیــل موفقیــت زوپ تاکنــون چــه
چیــزی بــوده اســت کــه در جشــنوارههای مختلــف
موفــق بــه کســب مقــام شــده اســت؟
دانشبنیان
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در ایــن جشــنوارهها معمــوال از نظــر فنــی و کیفــی محصــول
را بررســی میکننــد و فکــر میکنــم راحتــی اســتفاده از
نرمافــزار بــرای کاربــر یکــی از مهمتریــن معیارهایــی بــوده
اســت کــه منجــر بــه ایــن اتفــاق شــده اســت.
در مــورد زوپ بیشــتر توضیــح دهیــد .در زوپ چــه
خدماتــی ارائــه میدهیــد؟
مــا زوپ را بــا هــدف اینکــه یــک پلتفــرم آنالیــن مشــاوره و
ویزیــت آنالیــن پزشــک و بیمــار باشــد شــروع کردیــم .در ابتدا
مشــاوره متنــی را راه انداختیــم ولــی بعــد از مدتــی بــه ایــن
نتیجــه رســیدیم کــه بایــد امــکان مشــاوره ویدئویــی را نیــز در
ســایت ایجــاد کنیــم و بهتدریــج بــه کامــل کــردن محصــول
پرداختیــم .از ســه ســال پیــش فراینــد ویزیــت ویدئویــی را
آغــاز کردیــم و بــا اینکــه کار دشــوار و دانشمحــوری بــود،
موفــق شــدیم ایــن بســتر را فراهــم کنیــم .عــاوه بــر ایــن
کمکــم متوجــه نیازهــای دیگــر بیمــاران و پزشــکان شــدیم
و پلتفــرم را کاملتــر کردیــم و در ورژن جدیــدی کــه چنــد
روز آینــده النــچ میشــود ،سیســتم نوبتدهــی آنالیــن را نیــز
بــه خدمــات اضافــه کردهایــم .عــاوه بــر ایــن امــکان صــدور
نســخه نیــز در ورژن جدیــدی کــه میخواهیــم النــچ کنیــم
وجــود دارد کــه حالــت توصیـهای دارد ولــی امکان تجویــز دارو
بــرای دریافــت از داروخانــه نیــاز بــه زیــر ســاختهایی دارد کــه
هنــوز در ایــران فراهــم نیســت و بــه نظــر میرســد ایــن امکان
نیــز در آینــده مقــدور خواهــد شــد.
کاربــران چطــور میتواننــد از خدمــات مشــاوره
ویدئویــی اســتفاده کننــد؟
کاربــران میتواننــد از طریــق ســایت پزشــک مــورد نظر خــود را
انتخــاب کننــد و وقــت خــود را رزرو کننــد و هزینه مشــاوره را به
ریــال یــا دالر بپردازنــد .پــس از آن پزشــک از طریــق اپلیکیشــن
زوپ بــا آنهــا تمــاس میگیــرد و مشــاوره برقــرار میشــود.
هزینه مشاوره به طور متوسط چقدر است؟
مشــاوره متنــی اول بــرای بیمــار رایــگان اســت ولــی بــرای
ادامــه مشــاوره الزم اســت بیمــار از حداقــل  1600تومــان بــه
بــاال حــق مشــاوره پرداخــت کنــد .بــرای ویزیتهــای ویدئویــی
الزم اســت کــه بیمــاران بــرای تمــاس بــا متخصــص 19500
تومــان و بــرای پزشــکان فــوق تخصــص مبلــغ  24500تومــان
پرداخــت کننــد .نکتــهای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه
مــدت زمــان مشــاوره نامحــدود اســت و هــر زمــان که پزشــک
و بیمــار احســاس کننــد مشــاوره بــه پایــان رســیده اســت،
میتواننــد تمــاس را قطــع کننــد.
تــا کنــون چــه تعــداد پزشــک و کاربــر از خدمــات
اســتفاده کردهانــد؟
حــدود  300پزشــک فعــال و حــدود  40هــزار کاربــر از خدمات
اســتفاده کردهانــد.
در حــال حاضــر در چــه مرحلـهای هســتید؟ نقطــه
ســر بــه ســر را رد کردهایــد؟
هنــوز بــه ایــن نقطــه نرســیدهایم ولــی پیشبینــی میکنیــم
از مــاه آینــده بــه ایــن مرحلــه هــم برســیم.
بــا چــه ســرمایه اولیـهای کار را شــروع کردیــد؟ آیــا
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ســرمایهگذار داشــتید؟
مــا بــا ســرمایه شــخصی و بــه صــورت بــوت اســترپ کار را
تاکنــون پیــش بردهایــم و حــدود یــک و نیــم میلیــارد تومــان
نیــز در کار هزینــه کردهایــم.
امــکان اســتفاده از خدمــات در خــارج از کشــور نیــز
وجــود دارد؟
بلــه ،در نســخه جدیــد ایــن امــکان بــه صــورت قانونــی فعــال
شــده اســت کــه کاربران خــارج از کشــور نیــز بتواننــد از طریق
ویــزا کارت و مســتر کارت هزینــه ویزیــت را پرداخــت کنند و از
خدمــات اســتفاده کنند.
در ایــن مــدت کــه در اکوسیســتم ســامت حضــور
داشــتید آن را چطــور ارزیابــی کردیــد؟
مــا در ایــن مــدت بــا چالشــی در حــوزه مجوزهــا روبــهرو
بودیــم کــه البتــه بــا نام ـهای کــه وزیــر ســابق بــه مصوب ـهای
کــه دولــت داشــت اضافــه کردنــد تــا حــدی مشــکالت مجوزها
برطــرف شــد .ولــی همچنــان مشــکالتی وجــود دارد .عــاوه
بــر ایــن از جملــه چالشهایــی کــه در حــوزه ســامت وجــود
دارد ایــن اســت کــه پزشــکان بــا ایــن حــوزه آشــنایی ندارنــد
و مقاومــت میکننــد .البتــه مــا راهــکار را پیــدا کردهایــم و
میتوانیــم متقاعدشــان کنیــم .از طــرف مــردم نیــز اســتفاده
از خدمــات آنالیــن پزشــکی نیــاز بــه فرهنگســازی دارد کــه
ایــن فرهنــگ هــم کمکــم در حــال ایجــاد اســت .از طــرف
دیگــر نیــز اســتارتآپهای حــوزه ســامت ضعیــف هســتند
و آنهایــی کــه بــا حــوزه پزشــکی آشــنایی ندارنــد عملکــرد
خوبــی ندارنــد و بهتــر اســت در کنــار خــود از مشــاوران
پزشــکی اســتفاده کننــد.
بــه نظــر شــما چطــور میتــوان جامعــه پزشــکی را
بیشــتر بــا تکنولــوژی همــگام کرد؟
ایــن موضــوع یــک مســئله زمانبــر اســت .بــه طــور کلــی
فرهنگســازی از طریــق بودجــه اســتارتآپها امکانپذیــر نیســت
و بایــد دولــت در ایــن حــوزه ورود کنــد تــا هــم جامعــه پزشــکی
و هــم مــردم بــا ایــن خدمــات بیشــتر آشــنا شــوند .و وزارت
بهداشــت ایــن خدمــات را بــه پزشــکان توصیــه کننــد .البتــه این
موضــوع مســتلزم آن اســت کــه اســتارتآپهای حــوزه ســامت
نیــز خدمــات اســتانداردی را ارائــه دهنــد .در مجمــوع آینــده
خوبــی بــرای حــوزه ســامت الکترونیــک در ایــران وجــود دارد.
چــه ظرفیتهایــی را در حــوزه ســامت شناســایی
کردیــد کــه نیــاز بــه جــای کار بیشــتر دارد؟
ظرفیتهــای زیــادی بــرای کار وجــود دارد .بــه عنــوان مثــال
یــک اســتارتآپ شناختهشــده در دنیــا وجــود دارد کــه کار
آن فقــط تغییــر شــیفت پرســتاران اســت و موفــق شــده اســت.
اســتارتآپها در ایــران میتواننــد از ایــن نمونههــا الگوبــرداری
کننــد و نــوآوری داشــته باشــند .عــاوه بــر ایــن اســتارتآپها
حتمــا نبایــد آنالین باشــند ،بلکه میتواننــد خدماتــی را در قالب
ســختافزار و نرمافــزار ارائــه دهنــد .بــه عبــارت دیگــر بــه نظــر
مــن بهتــر اســت اســتارتآپها از نیازهای پزشــکان بیشــتر آگاه
باشــند تــا در جهــت رفــع آن نیازهــا خدمــات و ســختافزارهای
مــورد نیــاز را تولیــد و ایجــاد ارزش افــزوده کننــد.
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مد�عامل
گفتوگو ب� عیل ب� ب� ی� ،ی
استارتآپ ت
«�ب»

اگر از اید ه مطمئنید
عقبننشینید
مریم طالبی

علی بابایی ،مدیرعامل استارتآپ «ترب» متولد
سال  70است و پس از اخذ مدرک کارشناسی در
رشته کامپیوتر ،به تحصیل در رشته  MBAدر
مقطع کارشناسی ارشد روی آورده است.
بابایی درباره «ترب» و مسیر پرفراز و نشیبی که برای
راهاندازی این استارتآپ طی کرده است ،میگوید :تجربه در
مسیر یک کسبوکار پارامتری است که نمیتوان بهسادگی
از آن گذشت .تجربه کردن به فرد درسهایی میدهد که
شاید هیچ فرد دیگری نتواند آن را در اختیار دیگری بگذارد.
از مهر  93تیم ترب شکل گرفت و بعد از گذشت
چهار ماه از راهاندازی ،سایت «ترب» نیز به همراه یک
اپلیکیشنآزمایشیعرضهشد.النچاپلیکیشناصلی
«ترب» هم یک سال بعد از آن اتفاق افتاد .بابایی از
نقش مهم اطمینان از ایده راهاندازی یک کسبوکار نوپا
سخن میگوید و تاکید دارد :کسی که وارد اکوسیستم
استارتآپی میشود و قصد دارد کسبوکار نویی را
راهاندازی کند ،باید بسیار پشتکار داشته باشد و اگر با
اطمینان به ایدهاش میپردازد ،هرگز نباید عقب بنشیند.
توگوی دانشبنیان را با مدیرعامل
گف 
استارتآپ «ترب» از نظر میگذرانید.
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  اســتارتآپ «تــرب» بــا چــه هــدف و منظــوری
راهانــدازی شــد؟
«تــرب» یــک موتــور جسـتوجو بــرای خریــد اینترنتــی اســت.
یعنــی چیــزی شــبیه گــوگل ،ولــی فقــط بــرای فروشــگاههای
اینترنتــی ایرانــی اســت ،بــا ایــن امــکان کــه شــما بتوانیــد
قیمــت یــک محصــول را همزمــان در چنــد فروشــگاه ببینیــد و
مقایســه کنیــد .در حــال حاضــر پنــج میلیــون محصــول از هزار
فروشــگاههای اینترنتــی در «تــرب» وجــود دارد .از طــرف دیگــر
در «تــرب» ایــن امــکان هــم فراهــم میشــود کــه تخفیفــات
اجنــاس مختلــف در فروشــگاههای اینترنتــی مختلــف را یکجــا
مشــاهده کنیــد.
  تــا بــه حــال محصــوالت چنــد فروشــگاه اینترنتــی
در «تــرب» گنجانــده شــده اســت؟
در حــال حاضــر حــدود  ۱۰۰۰فروشــگاه اینترنتــی داخلــی در
«تــرب» وجــود دارد .ایــن فروشــگاهها تمــام کشــور را پوشــش
میدهنــد و محصــوالت خریداریشــده را بــه همــه نقــاط
کشــور ارســال میکننــد.
  کاربر چطور میتواند از «ترب» استفاده کند؟
کاربــر میتوانــد بــه صــورت کامــا رایــگان از ایــن ســرویس
اســتفاده کنــد و از طریــق وبســایت یــا اپلیکیشــن اندرویــد یــا
آیاواس از ایــن ســرویس بهرهمنــد شــود.
  «تــرب» در مقایســه بــا ســرویسهای مشــابه ،چــه
برتــریای دارد؟
در «تــرب» کاربــر همــه محصــوالت فروشــگاههای اینترنتــی
اعــم از پوشــاک ،لــوازم الکترونیکــی ،محصــوالت ســوپرمارکتی
و ...را یکجــا میبینــد .درواقــع ،وقتــی کاربــر از طریــق «تــرب»
محصــول مــورد نظــرش را جســتوجو میکنــد ،میتوانــد
همزمــان مثــا  100فروشــگاهی را کــه آن محصــول را عرضــه
میکننــد ،مشــاهده کنــد .ایــن نکتــه را هــم بایــد ذکــر کنــم
کــه «تــرب» تنهــا یــک موتــور جســتوجو اســت ،بــه ایــن
معنــا کــه عملیــات خریــد در تــرب انجــام نمیشــود ،بلکــه
خریــد در درگاههــای خریــد خــود فروشــگاهها انجــام میشــود.
  بــا توجــه بــه اینکــه میگوییــد اســتفاده کاربــران
از ایــن ســرویس رایــگان اســت ،مــدل درآمــدی
«تــرب» چیســت؟
مــا مثــل شــبکههای تبلیغاتــی کار میکنیــم .از فروشــگاهها
بــه ازای کلیــک ،پــول دریافــت میکنیــم.
چــه جرقــه ذهنــی اتفــاق افتــاد کــه بــه فکــر
راهانــدازی اســتارتآپ «تــرب» افتادیــد؟
در ســال  93متوجــه شــدیم کــه فروشــگاههای اینترنتــی در
حــال رشــد هســتند .همانطــور کــه امــروزه هــم شــاهد رشــد
روزافــزون آنهــا هســتیم .در چنیــن شــرایطی جــای چنیــن
سرویســی خالــی بــود کــه قیمــت همــه فروشــگاهها را بــا هــم
مقایســه کنــد و بــه کاربــر ایــن امــکان را بدهــد کــه بــا یــک
کلیــک بتوانــد همــه فروشــگاهها را همزمــان ببینــد.
  روی تبلیغات «ترب» هم حساب باز کردهاید؟
مــا اوایــل کــه محصولمــان را متناســب بــا بــازار توســعه
میدادیــم ،چنــدان روی تبلیغــات مانــور نمیدادیــم ،امــا
دانشبنیان

زمانــی کــه «تــرب» بــه بلوغ نســبی رســید ،تبلیغــات را بیشــتر
کردیــم تــا مــردم از ایــن ســرویس آگاهــی پیــدا کننــد .چــون
مــردم چنــدان بــا مفهــوم ســرویس مقایســه قیمــت آشــنا
نیســتند .بســیاری از مــردم تصــور میکننــد «تــرب» یــک
فروشــگاه اینترنتــی اســت .در حالــی کــه «تــرب» درگاهــی
اســت بــرای جســتوجو و مقایســه محصــوالت بــا یکدیگــر
بــرای یــک انتخــاب بهتــر .بــه وســیله تبلیغــات بایــد بــه مــردم
اطالعرســانی کنیــم کــه بــه وســیله «تــرب» میتواننــد حجــم
زیــادی از اطالعــات را بهآســانی و باســرعت یکجــا ببیننــد.
درواقــع «تــرب» تنهــا یــک درگاه بــرای جستوجوســت و در
خریــد و فــروش هیــچ نقشــی نــدارد .تــرب تنهــا قیمتهــا و
اطالعــات را از فروشــگاهها جمــعآوری میکنــد و بــه مــردم
یکجــا نشــان میدهــد .بــرای ایجــاد فرهنــگ اســتفاده از ایــن
ســرویس بایــد بــه ســراغ تبلیغــات گســترده برویــم.
  بــا چــه ســرمایه اولیــهای ایــن اســتارتآپ را
راه انداختیــد و االن بــا چنــد نفــر «تــرب» را اداره
میکنیــد ؟
بیــش از اینکــه ســرمایه مالــی در میــان باشــد ،فرصتــی
کــه اعضــای تیــم بــرای ارتقــای ســایت و ســاخت اپلیکیشــن
صــرف کردنــد ،ســرمایه اصلــی آغــاز «تــرب» بــود .هرچنــد
اگــر بخواهــم از بعــد مالــی هــم بــه ایــن مســئله بپــردازم ،ابتــدا
بــا  200میلیــون تومــان ســرمایه اولیــه آغــاز شــد و تــا 500
میلیــون تومــان هــم رســید .در حــال حاضــر هــم  15نفــر
در ایــن اســتارتآپ مشــغول بــه کارنــد .هشــت نفــر نیــروی
برنامهنویســی و فنــی ،دو نفــر فــروش و بازاریابــی ،دو نفــر
دیجیتــال مارکتینــگ و تعــدادی هــم وظیفــه تامیــن محتــوا
را برعهــده دارنــد.
  فکــر میکنیــد در آینــده اســتارتآپ «تــرب» بــه
چــه نقطــهای میرســد؟
مــا ترجیــح میدهیــم «تــرب» از لحــاظ محتوایــی و پوشــش
فروشــگاههای اینترنتــی سراســر کشــور رشــد کنــد و بــزرگ
و بزرگتــر شــود ،نــه اینکــه صرفــا بــا افزایــش تعــداد
اعضــای تیــم روب ـهرو باشــیم .بــه طــور کلــی در برنامــه کاری
مــا گنجانــده شــده کــه تــا آخــر امســال ،تعــداد ســه هــزار
فروشــگاه اینترنتــی را در تــرب داشــته باشــیم.
  از آمــار تعــداد فروشــگاههای اینترنتــی ایــران خبــر
دارید؟
بلــه .در حــال حاضــر بیــش از  ۵۰هــزار ســایت در کشــور داریــم
کــه نمــاد اعتمــاد الکترونیــک دارنــد کــه از ایــن بیــن تخمیــن
میزنیــم حداقــل یکســوم اینهــا فروشــگاه اینترنتــی
باشــند.
   راهانــدازی یــک اســتارتآپ همــواره بــا
دشــواریهای متعــددی همــراه اســت .در ایــن راه بــا
چــه دردســرهایی دســتوپنجه نــرم کردیــد؟
چالــش و مشــکل همیشــه وجــود دارد .از جملــه مشــکالتی
کــه اغلــب وجــود دارد ،مشــکالت مالــی اســت کــه خوشــبختانه
توانســتیم بــر آن فایــق آییــم .بیــش از مشــکالت مالــی،
چالشهــای فنــی بــود کــه مــا را درگیــر کــرد .مثــا یــک بــار
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ســرور مــا بــه مشــکل خــورده بــود و اطالعاتمــان از دســترس
خــارج شــده بــود و هزینــه زیــادی بــرای مــا تراشــید .باالخــره
بایــد بپذیریــم کــه هــر کاری یکســری مشــکالت دارد و بایــد بــا
روحیــه سرســختانه و پشــتکار ،یکییکــی آنهــا را رفــع کــرد.
  عــده زیــادی از اعضــای اکوسیســتم اســتارتآپی
معتقدنــد کــه چالــش یافتــن نیــروی متخصــص،
بزرگتریــن چالشــی بــوده کــه در طــول راهانــدازی
کسبوکارشــان بــا آن روبــهرو بودهانــد .آیــا شــما
هــم چنیــن مســئلهای را تجربــه کردهایــد؟
کامــا درســت اســت .یافتــن نیــروی متخصــص و کارآمــد
همــواره جــزو دغدغههــای یــک کس ـبوکار نوپــا بــه حســاب
میآیــد ،امــا بیــش از آن ،یافتــن نیــروی متخصصــی کــه بــا
تیــم فیــت شــود و بتوانــد بهخوبــی بــا تیــم همــراه شــود،
مشــکلتر اســت .اینکــه هــر نیــرو بــا کارکــرد تیــم کنــار آیــد
و آن را بپذیــرد ،مســئلهای اســت کــه بــا آن روب ـهرو بودهایــم.
اخیــرا نیــز کــه بــا نوســانات بــازار ارز و کــم بــودن ارزش ریــال
مواجــه هســتیم ،دســتیابی بــه نیــروی خــوب و کارآمــد هــم
ســخت شــده اســت .درواقــع ایــن وضــع موجــود باعــث شــده
نیروهــای خــوب بــرای بــه دســت آوردن پــول بیشــتر بــا خــارج
از کشــور کار کننــد کــه ایــن مســئله کار مــا را ســختتر کــرده
اســت.
  بــا توجــه بــه جایــگاه اســتارتآپها در ایــران ،آیــا
شــما خــأ قانونــی یــا خــأ حمایتــی در ایــن حــوزه
احســاس میکنیــد؟
از آنجــا کــه اکوسیســتم اســتارتآپی تــا حــدی در ایــران
نوپاســت ،خألهــای زیــادی را میتــوان احســاس کــرد .مثــا
مــوردی کــه مــا خیلــی بــا آن درگیــر بودیــم ،در بحثهــای
قــراردادی و بیمــهای بــود .حتــی از طــرف ســازمان تامیــن
اجتماعــی هــم اعــام شــده کــه بــه شــرکتهای نوپــا معافیــت
پرداخــت حــق بیمــه داده شــود ،امــا آنچــه در عمــل وجــود
دارد ،بــا چیــزی کــه در برگــه و در حــرف دیــده میشــود،
کامــا متفــاوت اســت و در ایــن حــوزه ،ســختگیرانه برخــورد
میشــود.
  بعد از مدتها کار کردن در اکوسیستم استارتآپی،
چه تجارب تلخ و شیرینی دارید که بخواهید با افرادی
در میان بگذارید که تازه میخواهند یک کسبوکار نوپا
را راهاندازی کنند؟
تجربــه در مســیر یــک کســبوکار پارامتــری اســت کــه
نمیتــوان بهســادگی از آن گذشــت .تجربــه کــردن بــه فــرد
درسهایــی میدهــد کــه شــاید هیــچ فــرد دیگــری نتوانــد
آن را در اختیــار دیگــری بگــذارد .کســی کــه وارد اکوسیســتم
اســتارتآپی میشــود و قصــد دارد کســبوکار نویــی را
راهانــدازی کنــد ،بایــد بســیار پشــتکار داشــته باشــد و اگــر بــا
اطمینــان بــه ایــدهاش میپــردازد ،هرگــز نبایــد عقــب بنشــیند.
همــواره مشــکالت و چالشهــای زیــادی در مســیر هــر کاری
وجــود دارد .بســیار نــادر اســت کــه کس ـبوکاری بهســادگی و
بــدون چالــش بــه مقصــد برســد و اســتارتآپها نیــز از ایــن
قضیــه مســتثنا نیســتند.
دانشبنیان
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صنایع خالق

دانشبنیان
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گ
ن�یه جامع به صنعت
ب�زیهای ر یا�نهای

جذاب ،پولساز
اشتغالزا

مرضیه اسدی

احتماال با شنیدن نام «ماریو» یا همان قارچخور،
خاطراتی هیجانانگیز در ذهنتان تداعی شود؛
بازی نوستالژیکی که در آن ماریو عاشقش پرنسس
پیچ بود و پرنسس در اسارت باوزر .و ما ناجیانی
بودیم که ماریو را هدایت میکردیم برای خوردن
قارچهای بیشتر تا بزرگ شود و تیر به دست
بیاورد و بتواند با گلولههای آتشین دشمنان را
نابود کند .رسیدن ماریو به پرنسس پیچ تماما به
هوش و درایت و سرعت ما وابسته بود؛ ما خدایانی
بودیم برای نجات ستمدیده از چنگال ستمگر.
از آن زمان تاکنون دنیای بازیهای رایانهای تغییرات
بسیار داشته ،حتی همان ماریوی خودمان کامال
بهروز و مدرن شده ،به شهرها و کشورهای مختلف
سفر میکند ،بر قابلیتهایش افزوده و حسابی
خوشتیپ شده است .بازیهای رایانهای به شکل
امروزی حاصل تالش و ایدههای خالقانه مخترعین و
تولیدکنندگان آنهاست .صنعت جذاب و پردرآمد
گیم در سالهای حیات خود همواره بستری برای
بروز و ظهور ایده و طرحهای جذاب بوده است و
هر روز خبرها و تولیدات جدیدی از دل آن بیرون
میآید که گیمرها را شگفتزده میکند .دیگر مثل
سالهای کودکیمان نیست که تعداد بازیهای
رایانهای محدود و مختص به رده سنی مشخصی
باشند .حتما دوروبرتان هستند افرادی که در میان
مشغلههای بیشمار و بدو بدوهای زندگی ،چشمانتظار
ورژن جدید بازی مورد عالقهشان مینشینند و
این بازی برایشان الزاما یک نوع سرگرمی نیست،
فرصتی است برای تجربه هیجانی احتماال سالم.
شاید بد نباشد برای بررسی وضعیت صنعت
گیم در جهان و ایران ،نگاهی گذرا داشته
باشیم به تاریخچه بازیهای رایانهای،
کنسولهای بازی و روند رشد آنها.

همهچیز از یک ایده ظاهرا به
درد نخور شروع شد!

داشــتند در خانــه بــا بازیهــای مــورد عالقهشــان وقــت
بگذراننــد؛ در نتیجــه شــرکتهای گوناگونــی وارد ایــن
حــوزه شــدند تــا بــازار پرســودش را از آن خــود کننــد .از
همیــن زمــان بــود کــه عرضــه نســخههای خانگــی ســر
گرفــت و نســل دوم تــا اوایــل ســال  ۱۹۸۴ادامــه یافــت.

در ســال  ۱۹۴۹میــادی ،مهنــدس جوانــی بــه نــام رالــف
بائــر مســئولیت ســاخت یــک برنامــه تلویزیونــی را بــه
عهــده گرفــت .مدیــرش از او خواســته بــود از برنامههــای
رایــج و معمــول فاصلــه بگیــرد و کاری نــو و اســتثنایی
ارائــه دهــد .بائــر آنقــدری انگیــزه و تبحــر داشــت کــه از
پــس چنیــن کاری بهراحتــی بربیایــد .او تصمیــم گرفــت
ســناریویی را کــه نوشــته ،در قالــب یــک بــازی ارائــه
دهــد .امــا وقتــی ایــدهاش را بــا مدیــر در میــان گذاشــت،
او پیشــنهادش را رد کــرد و در نتیجــه طــرح مــورد نظــر
بائــر اجــرا نشــد .بائــر آن زمــان نمیدانســت کــه بــا ارائــه
ایــن طــرح در حقیقــت دارد پایههــای صنعــت نوینــی را در
جهــان میگــذارد :صنعــت گیــم.

نسل سوم

کنســولهای نســل ســوم از ســال  ۱۹۸۳وارد بــازار
شــدند .دو شــرکت ژاپنــی نینتنــدو و ســگا نســل جدیــد
کنســولهای بــازی ویدئویــی را عرضــه کردنــد و بــه ایــن
ترتیــب دورانــی طالیــی در صنعــت گیــم آغــاز و قــدرت
نفــوذ بازارهــای فــروش کنســول از ایــاالت متحــده بــه
ژاپــن منتقــل شــد .از ایــن دوره بــه بعــد کنســولها بــر
اســاس مقــدار بیــت نســلبندی و مــورد ســنجش قــرار
گرفتنــد.

اولین بازی رایانهای؛ جنگ ستارگان

نسل چهارم

در ســال  ۱۹۵۲الــف .راســل دالــگالس ،دانشــجوی دکتــرای
دانشــگاه کمبریــج ،اولیــن بــازی گرافیکــی رایان ـهای را بــه
همــراه دو همکالســی دیگــر خــود طراحــی کــرد؛ ایــن
کار بــرای آنهــا جنبــه ســرگرمی داشــت و وقتهایــی
کــه دور هــم جمــع میشــدند بــه نوشــتن ایــن بــازی
میپرداختنــد .اولیــن بــازی واقعــی رایانــهای بــه طــور
رســمی در ســال  ۱۹۶۱بــه نــام «جنــگ ســتارگان» نوشــته
شــد.

ایــن نســل از کنســولها در دســته  16بیتیهــا قــرار
میگیرنــد و  ۱۹۸۵وارد بــازار شــدند .شــرکت ایانســی
نخســتین کنســول در ایــن نســل را عرضــه کــرد امــا در
ادامــه نینتنــدو و ســگا بودنــد کــه بــا تولیداتشــان ایــن بــازار
را بــه انحصــار خــود درآوردنــد.
در ایــن دوران شــرکت ســگا بــا نوآوریهــای قابــل
توجهــی ماننــد بــازی ســونیک خارپشــت رقابــت تنگاتنگــی
بــا نینتــدو داشــت .ســونیک و ماریــو همــواره در رقابتــی
تنگاتنــگ بــا یکدیگــر بودنــد و در ســطح جهانــی محبوبیــت
فراوانــی کســب کردنــد.

نخستین کنسول بازی؛ مگناوکس
ادیسه یا همان جعبه قهوهای

بائــر در ایــن ســالها ناامیــد نشــده بــود .او داشــت بــه طــور
مــوازی بــا داگالس روی ایــده اولیــه خــود کار میکــرد.
بائــر طراحــی اولیــن کنســول خانگــی را در ســال ۱۹۶۶
آغــاز و در ســال  ۱۹۶۸بــه پایــان رســاند و در نهایــت بــا
همــکاری شــرکت مگناوکــس ،آن را در اوت 1972بــه بــازار
ارائــه کــرد .مگناوکــس ادیســه بیــش از  ۳۳۰هــزار نســخه
در جهــان فــروش داشــت کــه بــرای اولیــن کنســول بــازی
در آن زمــان رقــم خوبــی بــود .وبــگاه  IGNدر ســال ۲۰۰۹
نــام ایــن کنســول را در میــان  ۲۵کنســول برتــر در تمــام
دورانهــا آورد.

نسل پنجم

اکثــر کنســولهای ایــن نســل  32بیتــی هســتند و برخــی از
آنهــا نیــز  64بیتــی .ایجــاد فضــای ســه بعــدی در طراحــی
بــازی از ویژگیهــای ایــن نســل اســت .کنســولهای نســل
پنجــم در بــازه زمانــی  ۱۹۹۳تــا  ۲۰۰۳وارد بــازار شــدند و
بــه شــکل گســترده از رســانه لــوح فشــرده اســتفاده کردنــد.

نسل ششم

ایــن نســل از کنســولهای بــازی از پردازشــگر قدرتمنــد
 ۱۲۸بیتــی برخــوردار بودنــد و قــدرت زیــادی بــرای
پــردازش محیطهــای پویــای ســهبعدی داشــتند .بــا
ظهــور ایــن نســل ،ســازندگان امریکایــی بــه عرصــه
گیــم بازگشــتند .درســت زمانــی کــه ژاپنیهــا بــه طــور
ســنتی ایــن صنعــت را در انحصــار خــود درآورده بودنــد،
امریکاییهــا بــار دیگــر سروکلهشــان پیــدا شــد.
نخســتین کنســول ایــن نســل را شــرکت ســگا طراحــی
کــرد .ســپس ســونی بــا پلیاستیشــن  ،۲نینتنــدو بــا
گیمکیــوب و مایکروســافت بــا کنســول ایکسباکــس وارد
ایــن میــدان شــدند و هرکــدام بــه نحــوی تــاش کردنــد
ســهم خــود را از بــازار صنعــت گیــم افزایــش دهنــد.

ظهور نسل دوم دستگاههای بازی

کنســولهای نســل دوم آغازگــر اســتفاده از پردازشــگرهای
هشــت بیتــی بودنــد .ایــن دســته از کنســولها در ســال
 ۱۹۷۶عرضــه شــدند .آتــاری  ۲۶۰۰بیــش از مابقــی ایــن
دســتگاهها مــورد توجــه قــرار گرفــت( .شــرکت آتــاری را
نــوالن باشــنل و تــد دابنــی در ســال  ۱۹۷۲تاســیس کردنــد
و محصوالتــی ماننــد پونــگ و آتــاری  ۲۶۰۰از تولیــدات
محبــوب ایــن شــرکت بــه حســاب میآمدنــد).
دیگــر فقــط کلوبهــای گیــم خریــدار کنســولهای
بازیهــای ویدئویــی نبودنــد ،بســیاری از گیمرهــا تمایــل
دانشبنیان
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نسل هفتم

از منظــر فنــی ،نســل هفتــم کنســولهای بــازی جهــش
عظیمــی در قیــاس بــا نســل پیشــین خــود داشــتند.
مایکروســافت در نوامبــر ســال  ۲۰۰۵کنســول ایکسباکــس
 ۳۶۰را عرضــه کــرد .بعــد از آن ،ســونی بــا پلیاستیشــن 3و
نینتنــدو بــا وی در ایــن نســل از کنســولها قــرار گرفتنــد.
از ویژگیهــای بــارز آنهــا ،میتــوان بــه توانایــی بــاال در
پــردازش محیطهــای ســهبعدی ،کیفیــت بســیار بــاالی
صوتــی و تصویــری ،پشــتیبانی گســترده خدمــات آنالیــن،
افزونههــا و ...اشــاره کــرد.

نسل هشتم

نینتنــدو کنســول نســل هشــتم خــود را بــرای نخســتین
بــار در نوامبــر  ۲۰۱۲عرضــه کــرد .ســونی و مایکروســافت
نیــز بــا فاصلـهای یــک ســاله در نوامبــر  ،۲۰۱۳کنســولهای
نســل جدیــد خــود را بــا نامهــای پلیاستیشــن ۴و
س وان راهــی بــازار کردنــد.
ایکسباکــ 

پیشبینی نسل نهم

بعــد از نمایشــگاه  - 2018 E3یکــی از بزرگتریــن
رویدادهــای بازاریابــی بــرای صنعــت بــازی  -بــه طــور
رســمی اعــام شــد کــه شــرکت مایکروســافت در حــال کار
روی کنســول نســل بعــدی خــودش اســت .ســران شــرکت
ســونی نیــز اعــام کردهانــد کــه ســاخت کنســول بعــدی
خــود را از مدتهــا قبــل آغــاز کردهانــد .در ایــن میــان
تحلیلگــران بازیهــای رایانــهای نیــز پیشبینــی کردهانــد
پلیاستیشــن ۵و ایکسباکــس بعــدی (ایکسباکــس
اســکارلت) در ســال  ۲۰۲۰یــا  ۲۰۲۱عرضــه خواهنــد شــد.
حــال میخواهیــم بدانیــم صنعــت گیــم بــه راســتی پولســاز
اســت؟ و چطــور میشــود بــا کمتریــن میــزان ریســک بــه
ایــن عرصــه راه یافــت؟ بــرای بررســی ایــن موضــوع نیــاز
اســت بدانیــم مراحــل تولیــد یــک بــازی رایانـهای چیســت.

مراحل تولید یک بازی

بــرای تولیــد یــک بــازی رایان ـهای ماههــا و حتــی ســالها
آمادهســازی و برنامهریــزی نیــاز اســت .ســاخت هــر بــازی
بســته بــه نــوع و جایگاهــش شــامل برخــی از مواردی اســت
کــه در ادامــه میآیــد یــا شــامل همــه آنهــا میشــود:
پیشتولیــد :هــر بــازی بــا یــک داســتان شــروع میشــود.
ایــده اولیــه داســتانها یــا از طــرف خــود ســازندگان آن
اســت یــا از طــرف افــرادی خــارج از شــرکت کــه ســفارش
ســاخت آن را دادهانــد .برخــی از بازیهــا بــر اســاس
داســتان فیلمهــای معــروف ســاخته میشــوند ،برخــی
از روی کتابهــای پرطرفــدار و برخــی نیــز شبیهســازی
وقایــع و حــوادث مهــم دنیــای واقعــی هســتند.
طراحــی شــخصیتها :بــه مــوازات تهیــه ســناریو ،خلــق و
طراحــی شــخصیتها آغــاز میشــود .ایــن مرحلــه بایــد
بــا دقــت هرچــه تمــام انجــام شــود زیــرا ایجــاد تغییــرات
دانشبنیان

مجــدد در مراحــل پایانــی ســاخت بــازی بســیار پرهزینــه
اســت .طــرح کلــی ابتــدا در کامپیوتــر اســکن میشــود،
ســپس شــکل شــخصیت و کنتــرل و نحــوه بــه حرکــت
درآوردن آن در قالــب یــک اســکلت ترســیم و در ادامــه
پوســت و رنــگ بــه آن اضافــه میشــود.
ایجــاد حرکــت :در ایــن مرحلــه بــا توجــه بــه نــوع و ســبک
بــازی و آســتانه حرکتــی شــخصیت از تکنیکهــای مختلفی
اســتفاده میشــود .هــدف از ایــن مرحلــه جــان بخشــیدن
بــه اســکلت بیجانــی اســت کــه قبــا طراحــی شــده.
جلوههــای گرافیکــی :ســاخت محیــط بــازی از مهمتریــن
و تاثیرگذارتریــن مراحــل تولیــد یــک بــازی رایانـهای اســت.
شــاید بــه نظرتــان صــدای خشخــش شــاخ و بــرگ
درختــان در یــک بــازی چنــدان مهــم نباشــد امــا همیــن
عوامــل اســت کــه در شبیهســازی واقعیــت و ارتبــاط بــا
محیــط بــازی بــه کمکتــان میآیــد.
کدگــذاری :در ایــن مرحلــه تمامــی اجــزای تشــکیلدهنده
بــازی بــه هــم پیونــد میخورنــد .هــوش مصنوعــی در
بازیهــای چندوجهــی حکــم منطــق بــازی را دارد و فیزیــک
دنیــای بــازی را میســازد.
پــس از تولیــد :بعــد از اتمــام ســاخت بــازی ،بــازی از
جنبههــای گوناگــون آزمایــش میشــود ،مــورد بررســی
قــرار میگیــرد ،نســخه اولیــه بــازی تحــت عنــوان نســخه
آلفــا در اختیــار تیــم آزمایشــگر قــرار میگیــرد ،آنهــا
بارهــا بــازی را اجــرا میکننــد تــا باگهایــش را بیابنــد.
پــس از برطــرف کــردن ایرادهــا ،نســخه بتــا در اختیــار
افــراد بیشــتری گذاشــته میشــود .پــس از اینکــه
جزئیــات مــورد بازیابــی قــرار گرفــت ،شــرایط بازاریابــی آن
ســنجیده میشــود تــا محصــول آمــاده عرضــه بــه بــازار
شــود.
بازاریابــی :در ســالهای اخیــر ســاخت بازیهــای رایان ـهای
بــه تجــارت بزرگــی تبدیــل شــده اســت .طبــق گــزارش
موسســات بازیســازی ،ســاخت یــک بــازی پرفــروش
حــدود ســه تــا پنــج میلیــون دالر هزینــه دارد ،بــه اضافــه
هزینــهای حــدود ده میلیــون دالر جهــت تبلیغــات و
بازاریابــی .بســیاری از شــرکتهای فعــال در ایــن حــوزه،
تیــم طراحــان خــود را بــه نمایشــگاههایی در سراســر دنیــا
اعــزام میکننــد تــا بازیهایشــان را تبلیــغ کننــد .ارائــه
نســخه دمــو بــرای عالقهمنــدان و طراحــی پوســترهای
هیجانانگیــز از دیگــر راههــای معرفــی محصــول اســت.

برآورد هزینه و سود

از آنجــا کــه بــازار صنعــت گیــم روزبــهروز وســیعتر
میشــود و طرفــداران بیشــتری مییابــد ،شــرکتهای
نرمافــزاری زیــادی بــه ســاخت بــازی روی آوردهانــد .ایــن
صنعــت در قیــاس بــا صنایــع دیگــر هزینههــای اولیــه
اندکــی نیــاز دارد و ســود کالنــی بــرای فعــاالن ایــن حــوزه
بــه ارمغــان م ـیآورد .شــاید همیــن موضــوع باعــث شــده
فنالندیهــا تولیــد گوشــی موبایــل را کنــار بگذارنــد و
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ســراغ بازیســازی برونــد .صنعــت گیــم چرخدندههــای
اقتصــادی کشــورهای زیــادی را میچرخانــد و کشــورهای
کوچــک و بــزرگ توانســتهاند بــا تکیــه بــر آن گــردش
مالــی قابــل توجهــی در اقتصــاد خــود ایجــاد کننــد .زیــرا
ایــن صنعــت میتوانــد مشــاغل زیــادی را پوشــش دهــد؛
کارآفرینــی در حوزههــای دیگــر اغلــب بــه بودجــه زیــادی
احتیــاج دارد و خیلــی از افــراد علیرغــم داشــتن ایدههــای
نــاب ،چــون از پــس هزینههــای اولیــه برنمیآینــد،
در میانــه راه کار را رهــا میکننــد .در ایــران ،حتــی
کارگاههــای تولیــدی کوچــک بــرای شــروع بــه ســرمایهای
در حــدود  500میلیــون تومــان نیــاز دارنــد و اگــر پــای
راهانــدازی یــک کســبوکار بــزرگ در میــان باشــد ،ایــن
رقــم بــه میلیــارد خواهــد رســید .از ســوی دیگــر ،مشــاغلی
کــه در ابتــدای کار بــه چنیــن ســرمایه عظیمــی احتیــاج
دارنــد ،ممکــن اســت در ســالهای اولیــه بــه ســود نرســند.
بــا ایــن اوصــاف طبیعــی اســت کــه ســرمایهگذاران نیــز
بــرای همــکاری در چنیــن مشــاغلی دســت و دلشــان بلــرزد
امــا وضعیــت در صنعــت گیــم بــه گونــه دیگــری اســت.
هــم در ایــران و هــم در کشــورهای دیگــر ،شــاهد بودهایــم
بســیاری از شــرکتهای بازیســازی توانســتهاند بــا
حداقــل هزینــه ،بیشــترین ســود را ببرنــد.

پرهزینهترین بازیها در طول
تاریخ صنعت گیم کدامند؟

Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier -1؛
ایــن بــازی ســاخت شــرکت یوبیســافت در ســال 2012
اســت و  65میلیــون دالر هزینــه برداشــت.
Final Fantasy XIII -2؛ هرچنــد قســمت نهایــی
ایــن بــازی کــه در ســال  2009منتشــر شــد ،نتوانســت
طرفــداران خــود را راضــی کنــد ،بــا ایــن حــال ســاخت آن
 65میلیــون دالر بــرای شــرکت ســازندهاش خــرج برداشــت.
3 Crysis -3؛ اگــر اهــل گیــم باشــید ،احتمــاال میدانیــد
کــه ســری کرایســیس بــه گرافیــک اعجابانگیــزش
مشــهور اســت .شــرکت کرایتــک در ســال  2013بــرای
ســاخت ایــن بــازی  66میلیــون دالر هزینــه کــرد؛ هرچنــد
هرگــز آنطــور کــه شایســته بــود ،دیــده نشــد.
Watch Dogs -4؛ ایــن بــازی در ســال  2014در
نمایشــگاه  E3نمایــش داده شــد و ســر و صــدای زیــادی
بــه همــراه داشــت .بــا توجــه بــه تبلیغــات گســتردهای کــه
شــرکت یوبیســافت پیــش از انتشــار ایــن بــازی انجــام
داده بــود ،طرفــداران در انتظــار یــک بــازی متفــاوت در
ســبک جهانبــاز بودنــد کــه متاســفانه Watch Dogs
برخــاف هزین ـهای در حــدود  68میلیــون دالر ،نتوانســت
انتظــارات را بــرآورده کنــد.
Metal Gear Solid IV: Guns of the Patriots -5؛
ایــن بــازی ســاخت ســال  2008اســت .هیدئــو کوجیمــا،
نویســنده ،تهیهکننــده ،کارگــردان و طــراح بازیهــای
ویدئویــی ژاپنــی و ســخنگوی شــرکت کونامــی بــرای
دانشبنیان
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زمینــهاش از داســتانهای اســاطیری اســت و شــرکتها و
متقاضیانــی کــه اقــدام بــه ســاخت آنهــا میکننــد عمــا
توانایــی ســاخت باکیفیــت آن بــازی را ندارنــد و همیــن
مســئله باعــث میشــود تــا شــخصیتهای اســاطیری
تقلیــل پیــدا کننــد .امــا در نهایــت تمــام تــاش مــا ایــن
اســت کــه بــرای صــدور پروانــه ســاخت بــه بازیهــای
ایرانــی تــا جایــی کــه ممکــن اســت ،ســختگیری نکنیــم و
در صــورت نیــاز اگــر متقاضیــان تجربــه کافــی در ســاخت
بــازی را ندارنــد بــا ارجــاع ایــن افــراد بــه مراکــز رشــد در
ســازمان بــه آنهــا در ســاخت بــازی مشــاوره داده شــود».
همچنیــن توضیــح میدهــد« :بــرای دریافــت پروانــه
ســاخت کــه اولیــن مرحلــه اســت متقاضــی بایــد داســتان،
طراحــی مفهومــی و طراحــی اولیــه بــازی را انجــام داده
باشــد و بــه طــور مقدماتــی بــرای ســاخت بــازی آمــاده
باشــد .امــا دریافــت پروانــه ســاخت بــه معنــای تکمیــل
پروســه ســاخت بــازی نیســت چنانچــه پــس از ارائــه پروانــه
کســب بــه متقاضــی ذیــل ایــن پروانــه از ســوی بنیــاد
قیــد میشــود کــه ایــن پروانــه ســندی بــر تولیــد بــازی
نیســت بلکــه پروانــه ســاخت ،مجــوزی بــه متقاضــی اســت
تــا بتوانــد مقدمــات ســاخت بــازی را آمــاده کنــد .بهطــور
مثــال ســازنده میخواهــد برنامــهاش را بــه جایــی بــرای
حمایــت ارائــه دهــد یــا بــرای ســاخت نیــاز بــه فیلمبــرداری
و عکســبرداری اســت ».او اضافــه میکنــد« :همچنیــن از
ایــن طریــق متقاضــی تــا حــدودی از حساســیت فرهنگــی
بــرای دریافــت مجــوز نیــز مطلــع میشــود .ســپس در
زمــان دریافــت پروانــه نشــر اســت کــه نظارتهــای بیشــتر
صــورت میگیــرد و متقاضــی میتوانــد تغییراتــی در
برنامــه ایجــاد کنــد .در زمــان بررســی برنامــه بــرای صــدور
پروانــه نشــر صفــر تــا  100برنامــه بــه طــور دقیــق دیــده
میشــود .در ایــن مرحلــه اســت کــه برخــی از برنامههــا
بــه دلیــل ناتوانــی در تامیــن هزینههــای ســاخت از ادامــه
کار منصــرف میشــوند».

ســاخت ایــن بــازی ایدههــای بلندپروازانــهای داشــت.
او بــرای عملــی کــردن ایدههایــش مبلغــی حــدود 70
میلیــون دالر روی دســت شــرکت کوجیمــا گذاشــت .بعــد از
آن چــون کونامــی از پــس هزینــه ایدههــای او برنمیآمــد،
کوجیمــا از شــرکت جــدا شــد.

ایران کجای این بازی ایستاده است؟

بــر اســاس تحقیقــی کــه در ســال  ۲۰۱۶منتشــر شــد،
صنعــت گیــم ایــران حــدود  ۲۳میلیــون نفــر گیمــر دارد
کــه  ۳۷درصــد از ایــن تعــداد را زنــان تشــکیل میدهنــد.
ایــن آمــار نشــان میدهــد ایــران داغتریــن بــازار گیــم در
کل خاورمیانــه را دارد و فــروش بازیهــا طــی ســالهای
گذشــته در ایــران افزایــش یافتــه اســت .و ایــن در حالــی
اســت کــه فعــاالن حــوزه صنعــت گیــم در ایــران هرچنــد
ایدههــای بکــری جهــت ارائــه دارنــد امــا بــه دلیــل وجــود
تحریمهــا بــرای پیادهســازی آنهــا بــا محدودیتهایــی
روبـهرو هســتند .در ادامــه بــه برخــی از ایــن مــوارد اشــاره
میکنیــم.

محدودیتهای صنعت گیم در ایران چیست؟

موتورهــای بازیســازی :بــه دلیــل تحریمهــا مجــوز
اســتفاده از برخــی موتورهــای بازیســازی در اختیــار
بازیســازان ایرانــی قــرار نمیگیــرد و آنهــا مجبورنــد
بــا هزینههــای بیشــتر موتورهایــی خــاص بــرای ســاخت
بازیهــای خــود بســازند.
جمعســپاری مالــی و ســرمایهگذاری جمعــی:
بازیســازهای ایرانــی از ســامانههای جمــعآوری بودجــه
مردمــی کــه بســیاری از بازیســازان مســتقل جهــان از آن
اســتفاده میکننــد ،محرومنــد.
انتشــار و تبلیغــات :فعــاالن ایــن حــوزه بــرای انتشــار بــازی
در گوگلپلــی و اســتیم بــا دشــواریهای فراوانــی روبــهرو
هســتند و همچنیــن داشــتن تبلیغــات در شــبکههای
اجتماعــی و در ســطح جهانــی بــا موانــع زیــادی همــراه
اســت.
کیتهــای بازیســازی مخصــوص هــر کنســول (:)SDK
ایــن کیتهــا بــه ســاخت بهینهســازی یــک بــازی روی
کنســول کمــک میکننــد .بــدون آنهــا عمــا بازیســاز
نمیتوانــد در زمینــه ســاخت بــازی روی کنســول کاری از
پیــش ببــرد .متاســفانه بازیســازان ایرانــی بــرای اســتفاده
از ایــن کیتهــا بــا ممنوعیــت مواجهنــد.

هزینه ساخت بازی در ایران

مســئول بنیــاد ملــی بازیهــای رایانــهای در ارتبــاط بــا
هزینــه ســاخت بــازی کامپیوتــری در ایــران میگویــد:
«تولیــد یــک بــازی ایرانــی عــاوه بــر داشــتن گــروه قــوی
و گرافیــک بــاال نیازمنــد هزینــه نســبتا باالیــی اســت؛ مثــا
ســاخت یــک بــازی در ســطح متوســط بالــغ بــر 300
تــا  400میلیــون تومــان هزینــه نیــاز دارد کــه بســیاری
از افــراد اطالعــی از ایــن هزینههــا ندارنــد .بــه همیــن
دلیــل اســت کــه برخــی از افــراد بــا ســفارش اسپانســر
شــروع بــه ســاخت میکننــد امــا آن دســته کــه موفــق
بــه یافتــن پشــتیبان مالــی نمیشــوند از ادامــه ســاخت
بــازی منصــرف میشــوند ».او بــه تعییــن سیاســتی بــرای
حمایــت از خریــد بازیهــای ایرانــی اشــاره میکنــد و
میگویــد« :بــرای حمایــت از فــروش بازیهــای ایرانــی
ناشــران ایرانــی کــه خواســتار مجــوز فــروش بازیهــای

مراحل ساخت بازی در ایران

جــواد امیــری ،معــاون نظــارت و ارزشــیابی بنیــاد ملــی
بازیهــای رایانــهای دربــاره محدودیتهایــی کــه
متقاضیــان تولیــد بازیهــای رایانــهای بــا آن مواجــه
هســتند ،میگویــد« :تولیدکننــدگان بازیهــا اغلــب از
خطــوط قرمــز بیخبــر هســتند بهطــور مثــال ممنوعیــت
ورود بــه مســائل سیاســی یــا تولیــد بازیهایــی کــه
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خارجــی هســتند ملــزم بــه خریــد بازیهــای ایرانــی
شــدهاند کــه پــس از آن کوپنهایــی در اختیــار آنهــا
قــرار میگیــرد کــه بتواننــد مجــوز فــروش بازیهــا را
دریافــت کننــد».

برنامهها برای نقشآفرینی صنعت
بازی در اقتصاد چیست؟

حســن کریمــی قدوســی ،مدیرعامــل بنیــاد ملــی
بازیهــای رایانــهای ،در مصاحبــهای در ارتبــاط بــا
تاثیــر صنعــت گیــم در اقتصــاد کشــور گفتــه اســت:
«بیتردیــد ،توســعه بومــی بازیهــای رایانــهای از
مصادیــق اقتصــاد مقاومتــی اســت چــرا کــه ایــن بازیهــا
بــا حــال و هــوای منطبــق بــر فرهنــگ ایرانــی  -اســامی
جوانــان همیــن مــرز و بــوم تولیــد میشــوند ».او در ادامه
ایــن گفتوگــو افــزود« :مــا بارهــا بــه مســئوالن تاکیــد
کردهایــم کــه اگــر دنبــال تحقــق اقتصــاد مقاومتــی
هســتید ،صنعــت بــازی میتوانــد بهتریــن نمونــه و الگــو
در ایــن زمینــه باشــد زیــرا تمــام فاکتورهــای الزم بــرای
ایــن امــر را داراســت؛ دســتکم چنــد مزیــت مهــم را
میتــوان بــرای ایــن صنعــت برشــمرد و اول از همــه
اینکــه اشــتغال در آن صددرصــد متعلــق بــه بخــش
خصوصــی اســت و در نتیجــه کارآفرینــی در ایــن حــوزه
بســیار باالســت .دوم اینکــه صنعــت بازیســازی اساســا
جــوان اســت و تقریبــا تمــام شــاغالن حــوزه بــازی در
ردههــای ســنی جــوان قــرار میگیرنــد و در نتیجــه بــا
رونــق ایــن صنعــت مشــکل اشــتغال جوانــان تــا انــدازه
زیــادی رفــع میشــود .ســوم اینکــه کار در ایــن حــوزه
بازدهــی بســیار باالیــی دارد و برگشــتپذیری ســرمایه
در آن از صنایــع دیگــر بســیار باالتــر اســت».
بــه گفتــه ایــن مســئول ،صنعــت گیــم قابلیــت صــادرات
باالیــی دارد و در نتیجــه ارزآوری بســیار خوبــی بــرای
کشــور خواهــد داشــت .صنعــت گیــم صنعتــی چندوجهــی
اســت و رونــق آن بــه معنــای رونــق صنایــع زیرســاختی
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اســت و در نتیجــه رشــد
صنعــت بــازی افــزون بــر اینکــه تابعــی از رشــد دیگــر
صنایــع اســت ،خــودش نیــز موجــب رشــد دیگــر صنایــع
فناورانــه میشــود.
کریمــی قدوســی میگویــد« :مهمتریــن کار مــا در بنیــاد
ایــن اســت کــه فضــای ســرمایهگذاری کشــور را تشــویق
بــه صــرف هزینــه در صنعــت بــازی کنیــم و ایــن نکتــه را
جــا بیندازیــم کــه بــه شــرط پیمــودن صحیــح مســیر ،هــر
یــک تومــان ســرمایهگذاری در صنعــت بــازی  10تومــان
بازگشــت ســرمایه خواهــد داشــت».
مدیــر عامــل بنیــاد ملــی بازیهــای رایان ـهای در ادامــه
توضیــح میدهــد« :سیاســت قطعــی مــا حمایــت
از فعالیــت شــرکتهای خصوصــی دانشبنیــان
کوچــک و بــزرگ بــا اتخــاذ رویکردهــای ایجابــی بــه
جــای اســتراتژیهای ســلبی اســت؛ بــرای مثــال ،مــا
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جلوگیــری بیهــدف و چشمبســته از ورود بازیهــای
خارجــی را بــه صــاح ایــن صنعــت نمیدانیــم بلکــه
معتقدیــم اتصــال ایــن صنعــت بــه بازارهــای جهانــی بــه
بهتریــن وجــه میتوانــد بقــا و پیشــرفت آن را تضمیــن
کنــد .وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در ســالهای
اخیــر بــرای حمایــت از شــرکتهای بازیســازی بیــش
از  20میلیــارد تومــان حمایــت زیرســاختی و مالــی
داشــته اســت و نتایــج ایــن حمایــت بهصــورت رشــد
ســاالنه  25درصــدی در تولیــد بازیهــای ایرانــی دیــده
میشــود».
محمدحســین ســجادی نیــری ،دبیــر ســتاد توســعه
فناوریهــای نــرم و هویتســاز معاونــت علمــی و
فنــاوری ریایــت جمهــوری نیــز دربــاره اهمیــت توجــه
بــه بازیهــای رایانــهای گفتــه بــود« :اینکــه کشــوری
بــه دلیــل داشــتن نفــت و ثروتهــای دیگــر بــه حــوزه
بازیهــای رایانــهای و فناوریهــای نــرم توجــه نداشــته
باشــد ،موضوعــی اســت کــه بایــد ارزیابــی و برطــرف شــود.
بازیهــای رایان ـهای بســیار اشــتغالزا و اقتصــادی اســت و
بــه هیچوجــه نمیتــوان تاثیــر فرهنگــی ایــن بازیهــا را
نادیــده گرفــت .بازیهــای رایانــهای کارکردهــای دیگــری
جــز تفریــح و ســرگرمی دارنــد کــه از مهمتریــن آنهــا
میتــوان بــه آمــوزش و خالقیــت اشــاره کــرد».
بــا عنایــت بــه همیــن مســئله نیــز چهــار ســال پیــش
ســتاد توســعه فناوریهــای نــرم و هویتســاز تفاهمنامــه
همــکاری بــا بنیــاد ملــی بازیهــای رایانــهای بــه امضــا
رســاند کــه شــامل همــکاری و مشــارکت بیــن ایــن دو
نهــاد در توســعه کمــی و کیفــی مراکــز نــوآوری و رشــد
بازیســازی در ســطح مراکــز اســتانهای سراســر
کشــور ،شناســایی و ارزیابــی شــرکتها و موسســات
دانشبنیــان حــوزه بازیهــای رایانــهای و کمــک در
جهــت تســهیل فراینــد احــراز صالحیــت دانشبنیانــی
شــرکتهای متقاضــی ،تعییــن چگونگــی و میــزان حمایــت
از شــرکتها و موسســات خصوصــی ،دانشبنیــان یــا
تعاونیهــای فعــال در حــوزه بازیهــای رایانــهای ،تبــادل
و همافزایــی اطالعــات مرتبــط بــا بازیهــای رایانــهای و
اعمــال سیاســتهای تشــویقی از شــرکتها و موسســات
خصوصــی و دانشبنیــان بهمنظــور صــادرات بازیهــای
رایانــهای فاخــر ایرانــی میشــد.
از آنجــا کــه اقتصــاد امــروز دنیــا بــه دنبــال ســرمایهگذاری
روی صنایعــی اســت کــه بــا کمتریــن هزینــه بیشــترین
ســود را کســب کننــد و خیلــی از شــرکتهای تولیــد فیلــم
و شــرکتهای تولیــد تلویزیــون و موبایــل بــه ســاخت
بــازی روی آوردهانــد ،رقابــت در ایــن حــوزه نفســگیر اســت.
در ایــن میــان ،ایــران هرچنــد بــا محدودیتهــای زیــادی
روبهروســت ،امــا بــا وجــود جوانــان مشــتاق و باســواد و
متخصــص در ایــن حــوزه ،در صــورت حمایــت مســئولین
ایــران میتوانــد جایــگاه واقعــی خــود را در بــازار جهانــی
گیــم بیابــد.
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شاید این جمله که صنایع خالق میتوانند پیشران
اقتصاد ما باشند ،در نظر کسانی که به ذهنشان در دام
کسبوکارهای سنتی گرفتار آمده ،عجیب و غیرقابل درک
باشد ولی این مسئلهای است که در دنیا به اثبات رسیده
است .ارزش افزودهای که صنایع خالق در دنیا ایجاد
میکنند ،گاه با هیچ کسبوکار دیگری برابری نمیکند.
بازیهای رایانهای ،انیمیشن ،اسباببازی ،صنایع دستی
و گردشگری و ...حوزههایی هستند که میتوانند با مبلغ
پایینتری ،شغلهای بیشتری ایجاد کنند و از سویی دیگر،
سودآوری قابل توجهی داشته باشند .از همین جهت است
که مدتهاست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
توجه خود را به این شرکتها بیشتر کرده و در همین
راستا برنامه توسعه زیستبوم شرکتهای خالق را تدوین
کرده است تا با تمرکز بیشتری ایجاد بستر مناسب برای
فعالیت این دست شرکتها را پی بگیرد که مسئولیت
اجرای آییننامههای آن به ستاد توسعه فناوریهای نرم و
هویت ساز برمیگردد .در اصل ظرفیت باالی شرکتهای
خالق در ایجاد و رونق اشتغال کشور و فقدان یک برنامه
منسجم و متمرکز به منظور حمایت از شرکتهای فعال
در حوزه صنایع خالق ،معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری را بر آن داشت تا در راستای ایجاد و ارتقای
زیستبوم نوآوری و کارآفرینی به منظور توسعه اقتصاد
دانشبنیان بیش از پیش توجه به این حوزه از صنایع را
در دستور کار خویش قرار دهد و راهکارهای سیاستی و
حمایتی را در این حوزه ایجاد و تسهیل کند.

اهداف برنامه

اهدافی که برای برنامه توسعه زیستبوم شرکتهای خالق
در نظر گرفته شده است ،عبارتند از :توسعه زیستبوم
نوآوری وکارآفرینی در کشور و ارتقای سهم شرکتهای
خالق در اقتصاد ،توسعه کیفی مشاغل از طریق حمایت
از شرکتهای خالق و اشتغالزایی برای نیروهای جوان و
تحصیلکرده ،ایجاد و تقویت برندهای شرکتهای خالق
در صنایع و محصوالت فرهنگی کشور و خدمات جدید
مبتنی بر فناوری و نوآوری ،حل معضالت اجتماعی
و مشکالت اساسی کشور نظیر رفع مشکالت کمآبی
و خشکسالی و پسماند ،کنترل آالیندههای زیستی،
بهینهسازی مصرف انرژی و آب و اصالح الگوی مصرف با
رویکردهای خالق و نوآورانه و در نهایت تقویت صادرات و
همکاریهای بینالمللی در حوزه صنایع خالق و فرهنگی
و کسبوکارهای نوآورانه.
الزم به ذکر است شرکت خالق به شرکتها و موسسات
خصوصیای گفته میشود که یا در صنایع خالق و فرهنگی
مشغول به فعالیت هستند یا الگوهای نوین کسبوکار را
در ارائه محصوالت و خدمات خود به کار گرفته باشند.
منظور از الگوهای نوین کسبوکار آن است که شرکت
مزیت رقابتی خلق کرده باشد؛ مزیتی رقابتی مبتنی بر
نوآوری در مدل کسب درآمد ،کاهش هزینهها ،مدیریت
دانشبنیان

زنجیره تامین ،بازاریابی ،متمایزسازی محصوالت ،خدمات
و سایر فعالیتهایی که منجر به ساختارهای جدید در
الگوهای کسبوکار بنگاه میشود و عموما مبتنی بر
بهکارگیری موثر ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات در
حوزههای خدمات و نیز سایر کسبوکارهای جدید از جمله
نوآوری اجتماعی ،خدمات کسبوکار جدید در حوزههای
اولویتدار و صاحب مزیت کشور نظیر کشاورزی ،گیاهان
دارویی ،حفاظت از محیط زیست ،افزایش بهرهوری،
دسترسی برابر به منابع ،بهینهسازی مصرف و ...است.
در ضمن مصادیق شرکتهای خالق و مبادی معرفی
این شرکتها و ممیزی آنها را کارگروهی متشکل از
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور ،دبیر ستاد توسعه
فناوریهای نرم و هویتساز ،دبیر ستاد توسعه فناوری
اطالعات ،ارتباطات و فضای مجازی ،دبیر ستاد توسعه
فرهنگ علم ،فناوری و اقتصاد دانشبنیان ،رئیس مرکز
توسعه فناوریهای راهبردی ،رئیس مرکز شرکتها و
موسسات دانشبنیان و نماینده سایر بخشهای معاونت و
دستگاههای مرتبط (به تشخیص رئیس یا دبیر کارگروه بر
حسب موضوع) تعیین میکنند.

خدمات توسعه بازار

چنانچه شرکتی به هر طریقی موفق شد خود را به عنوان
شرکتی فعال در صنایع خالق معرفی کند و به اثبات
برساند ،میتواند از خدمات مختلفی که این برنامه توسعه
زیستبوم شرکتهای خالق برایش تدارک دیده ،استفاده
کند .از آنجا که یکی از بحثبرانگیزترین چالشهای هر
شرکت ،خصوصا شرکتهای خالق ،توسعه بازار است ،این
نهاد برنامههای متنوعی را در راستای حل این معضل در
نظر گرفته است .خدماتی که برنامه توسعه زیستبوم
در اختیار شرکتهای خالق قرار میدهد ،عبارتند از:
حضور در نمایشگاهها ،تهیه گزارشهای تحقیق بازار،
حضور مستقل در نمایشگاههای خارجی ،مشاوره توسعه
بازار و فروش ،مشاوره واردات و صادرات ،اعزام و پذیرش
هیئتهای تجاری ،مشاوره ارزیابی و توسعه محصول،
ترویج در رسانههای دبیرخانه خالق ،ارزیابی آمادگی
صادرات ،برنامه جذب ایرانیان خارج از کشور ،حضور در
نمایشگاههای خارجی ،مشاوره توسعه فنی محصوالت،
تهیه گزارش تحقیقات بازار خارجی ،ابزارهای تبلیغاتی و
اطالعرسانی و خدمات تولید و نشر محتوا.
اما این خدمات به چه شکل است؟ به عنوان مثال
شرکتهای خالق به منظور پرداخت هزینه اجاره غرفه/
کانتر در نمایشگاههای داخلی منتخب و در یک سال مالی
میتوانند تا سقف حداکثر  20میلیون ریال از تسهیالت
دبیرخانه برنامه توسعه زیستبوم شرکتهای خالق
استفاده کنند .چنانچه شرکتی در نمایشگاههای خارجی
حضور پیدا کند ،بخشی از هزينهها در قالب پرداخت 50
درصد از هزینه تهیه بلیت تا سقف  100میلیون ریال
توسط دبیرخانه پرداخت میشود .همچنین در بخش
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تحقیقات بازار ،این شرکتها میتوانند از  10تا  20درصد
تخفیف موسساتی که در این زمینه با دبیرخانه همکاری
دارند ،برای تهیه گزارشهای تحقیق بازار استفاده کنند.
خدمات مشاورهای چون مشاوره توسعه بازار و فروش
عمدتا رایگان است و در این مورد ،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 .برای اطالع از جزئیات سایر حدمات توسعه
بازار میتوانید به سایت مربوطه مراجعه کنید.

بوکار
خدمات تسهیل فضای کس 

فصل مشترک صحبتهای دکتر سورنا ستاری در چند
بوکار بوده است؛ مسئلهای
سال اخیر ،تسهیل فضای کس 
که او یکی از مهمترین وظایف دولت میداند .به همین
علت نیز برای شرکتهای خالق مواردی در نظر گرفته
بوکارشان باشد.
شده که در راستای تسهیل فضای کس 
این موارد عبارتند از :استقرار در منازل مسکونی ،خدمات
بیمه تکمیلی ،تسهیالت نظام وظیفه ،پیشخوان مشاوره
بیمه و مالیات ،استقرار در پارکهای علم و فناوری ،دورهها
و سمینارهای آموزشی ،مشاوره عمومی مدیریت ،مشاوره
حقوقی و مالکیت فکری و نشستهای پرسش و پاسخ.
الزم به ذکر است که تنها استقرار در پارکهای علم و
فناوری برای شرکتها مزایایی چون استفاده از امکانات و
زیرساختهای مشترک در قالب فضای اداری ،سالنهای
همایش ،اتاقهای جلسات و کتابخانه تخصصی ،برگزاری
دورههای آموزشی تخصصی در حوزه فناوریهای نرم و
صنایع فرهنگی با حضور اساتید مجرب ،خدمات مشاورهای
در موفقیت مالی ،حقوقی ،فنی ،مدیریتی ،فرهنگی  ،هنری
 ،عارضهیابی و کسبوکار ،ایجاد بسترهای الزم جهت ارتباط
با موسسات و افراد سرمایهگذار در داخل و خارج کشور،
بهرهبرداری از ارتباطات ایجادشده با سازمانها ،وزارتخانهها
و نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با صنایع فرهنگی،
تسهیل ارتباط با نیروی متخصص و جوان دانشگاهی
و تامین نیروی کار باتجربه در عرصه صنایع فرهنگی،
برنامههای تسهیل دسترسی به بازار ،امکان مشارکت در
پروژههای پیشران پارک ،ارتباط با شبکه گسترده ملی جهاد
دانشگاهی (پارکها ،مراکز رشد و ،)...سایر مزایای قانونی
مرتبط با شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری
و معرفی شرکتها ،واحدهای فناور و محصوالت خالق و
دانشبنیان از طریق تلویزیون تعاملی پارک ( )IPTVرا دارد.
همچنین جلسات مشاوره مانند مشاوره حقوقی و مالکیت
فکری به صورت رایگان هستند و در این مورد ،هر شرکت
میتواند در یک سال از تعداد  25جلسه مشاوره (به صورت
حضوری یا تلفنی یا مجازی یا مکاتبهای) و تا سقف 50
میلیون ریال استفاده کند .برای استفاده از هر یک از
ت حل اختالف نیز هر شرکت میتواند در
سرفصلهای هیئ 
سال دو مرتبه تا سقف  20میلیون ریال درخواست خدمت
کند.
دانشبنیان

خدمات پشتیبانی ،تامین
مالی و جذب سرمایه

یکی دیگر از معضالتی که ممکن است شرکتهای خالق با
آن درگیر باشند ،مسئله تامین مالی و جذب سرمایه است.
به نظر میرسد از آنجا که این دسته از شرکتها خدمات یا
محصوالتی دارند که برای بازار سنتی کمتر قابل درک است،
این فرایند برای شرکتهای خالق حتی سختتر باشد .به
همین جهت برنامه توسعه زیستبوم شرکتهای خالق
خدمات پشتیبانی ،تامین مالی و جذب سرمایه را نیز در
دستور کار خود قرار داده است تا بدون آنکه این شرکتها
از حمایت مالی مستقیم دولتی استفاده کنند که نهتنها به
آنها کمکی نمیکند بلکه موجب آسیب دیدنشان میشود،
بتوانند تامین مالی را به مفیدترین و سالمترین شکل خود
داشته باشند .این دسته از خدمات شامل تسهیل در صدور
ضمانتنامه ،جذب سرمایه طرحهای خالق ،تسهیالت
اشتغال پایدار روستایی ،مشاوره تامین منابع مالی ،اعطای
یارانه سود تسهیالت و تسهیالت ویژه طرح فانوس میشود.
طرح فانوس براساس تفاهمنامهای که بین ستاد توسعه
فناوریهای نرم و هویتساز و کمیته امداد امام خمینی(ره)
منعقد شده ،شکل گرفته است و براساس آن ،کمیته امداد
امام خمینی(ره) در فرایند تامین مالی یا جذب سرمایه
برای طرحهای اشتغالزا بهویژه اقشار آسیبپذیر همکاری
میکند .همچنین جذب سرمایه طرحهای خالق نیز در
راستای توافق بین دبیرخانه برنامه توسعه زیستبوم
شرکتهای خالق و سامانه تامین مالی و سرمایهگذاری
کارن کراد ( )Karen Crowdصورت میپذیرد .مضاف بر
اینها ،به منظور دستیابی به اهداف صادراتی معاونت علمی
و فناوری ریاستجمهوری در توسعه صادرات محصوالت و
خدمات دانشبنیان و خالق در چارچوب سیاستهای مرکز
تعامالت بینالمللی علم و فناوری به شرکتهای دانشبنیان
و خالق ،یارانه سود تسهیالت اعطا میشود .این یارانه از
طریق صندوقهای پژوهش و فناوری منتخب پرداخت شده
و به تسهیالت دریافتی با موضوع صادرات و انتقال فناوری
شرکتهای مذکور از بانکها ،صندوقها و نهادهای مالی
تعلق میگیرد .یارانه سود تسهیالت مبلغی است تا سقف
 60میلیون تومان که در صورت دریافت تسهیالت صادراتی
یا انتقال فناوری از بانکها ،صندوقها و نهادهای مالی و
رعایت شرایط مندرج در مصوبه یارانه تسهیالت ،شرکت
مشمول استفاده از آن یارانه خواهد شد.
به طور کلی تجربه کشورهای پیشرفته به ما نشان میدهد
که شرکتهای خالق در صورتی که در مسیر درست خود
قرار بگیرند ،میتوانند هم به موفقیتهای مالی بزرگ برسند
و اشتغالزایی بسیار داشته باشند و هم در فرهنگسازی
نقش بسزایی ایفا کنند .قدمهای اولیهای که تا اینجای
کار در کشورمان برداشته شده است ،توانسته فضای کار
این دسته از شرکت ها را بهبود بخشد و این شرکتها را به
آیندهای روشنتر امیدوار کند.
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گزارش

ق
آذر� ی ج�ان ش�� ،خوزستان و بال�ز و ش�ر نیشابور
ستاری در سفر به استانهای ب

مقابله با تحریمها با تمام توان
علیرضا کشاورزی

پیش از آغاز تحریمهای ظالمانه امریکا ،شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها با تمام توان خود مشغول
ایجاد ارزش افزوده و نوآوری بودند اما با آغاز تحریمها این عزم جدیتر شد .به نحوی که دکتر سورنا
ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهور ،نیز تاکید ویژهای بر این مسئله داشت .در همین راستا
دکتر ستاری به استانهای آذربایجان شرقی،خوزستان و البرز و به شهر نیشابور سفر کرد تا با حضور در
شرکتهای دانشبنیان و مراسمهای رونمایی از محصوالت تازه ،حمایت خود را از این اقدامات اعالم کند و
با بررسی وضعیت این مناطق و صحبت با مسئوالن ،کارآفرینان و نوآوران ،گره از مشکالت آنها بگشاید.
دانشبنیان

شماره سیودوم خردادماه 1398

136

افتتاح نخستین مرکز نوآوری و صندوق
پژوهش و فناوری خصوصی در «ارس»

اولین مركز نوآوری و صندوق پژوهش و فناوری مناطق آزاد
تجاری كشور با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری و محسن نریمان ،رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد ارس افتتاح شد.
این مرکز نوآوری و صندوق پژوهش و فناوری برای نخستین
بار است که در یک منطقه آزاد تجاری با سرمایهگذاری کامل
بخش خصوصی ایجاد و میزبان تیمهای نوآور و فناور میشود.
هشت دانشگاه و حدود هشت هزار دانشجو فرصتی برای توسعه
بوکارهای دانشبنیان و فناور بر بستر منطقه آزاد ارس است.
کس 
مركز نوآوری و صندوق پژوهش و فناوری منطقه آزاد و تجاری
ارس با سرمایهگذاری كامل بخش خصوصی قرار است میزبان
بوکارهای نوآورانهای باشد که توسط جوانان
استارتآپها و کس 
دانشگاهی و بومی این منطقه ایجاد میشود .به کمک پارک علم
بوکارها تا
و فناوری استان آذربایجان شرقی ،ایدهپردازان این کس 
رسیدن به مرحله تجاریسازی و ارائه محصول یا خدمت نوآورانه
هدایت و حمایت میشوند.

و ثروت درو کنیم» ضمن خلق ارزش افزوده و ایجاد اشتغال،
ارزآوری داشتهاند.

دانشبنیانهای صنعتی تبریز

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری همچنین از دو شرکت
دانشبنیان مستقر در شهرک صنعتی تبریز بازدید و با فعاالن
فناور این شرکتها گفتوگو کرد.
شرکت دانشبنیان مهندسی شبكه و فناوری اطالعات همگامان
که با سرمایهگذاری کامل بخش خصوصی راهاندازی شده است ،با
بیش  710نفر نیروی انسانی متخصص در زمینه زیرساختهای
نرمافزاری و پروژههای مهندسی و امنیت شبکه فعالیت میکند.
شرکت پارت صنعت پایا آذر سپهر هم با استفاده از دستگاههای
تمام خودکار ،قطعات خودرو را با دانش فنی بومی تولید میکند.

تحول با ایدههای نو

ستاری ظرفیتهای بومی استان آذربایجان شرقی را فرصتی برای
رونق اقتصاد دانشبنیان دانست و گفت« :اقتصاد دانشبنیان یکی
از بحثهای جدی ماست و استان آذربایجان شرقی بسیاری از
پیشنیازها و الزمههای رونق اقتصاد دانشبنیان برخوردار است و
موجب میشود تا راه رونق زیستبوم کارآفرینی و نوآوری در این
استان هموار شود».
وی با بیان اینکه بسیاری از الزمههای تحقق هدف دانشبنیان
شدن در این استان وجود دارد تاکید کرد« :تبریز با دانشجویان
مستعد و اعضای هیئت علمی آن ،صنایع و فضای مناسب برای
کارآفرینیاش ،از ظرفیتهای الزم برای توسعه اقتصاد دانشبنیان
برخوردار است .در بازدیدهایی که امروز از بخشهای فناور و
دانشبنیان استان خواهیم داشت ،تالش میکنیم تا ضمن کمک
به رفع مشکالت زیستبوم کارآفرینی و نوآوری ،رونق تولیدات
دانشبنیان را به کمک پیوند نوآوری و صنایع بومی این استان
جلو ببریم».

سورنا ستاری در دومین بخش سفر به استان آذربایجان شرقی،
در «نشست شورای توسعه اقتصاد دانشبنیان» شرکت کرد و پای
صحبتهای فعاالن دانشگاهی و فناوران شرکتهای دانشبنیان
نشست.
ستاری با تاکید بر اینکه معنای واقعی توسعه با شناخت استان
از اهمیت نیروی انسانی و سرمایهگذاری بخش خصوصی روی
خالقیت و نوآوری فرزندان جوان و خالقش تجلی مییابد ،اظهار
کرد« :روسای دانشگاهها ،مسئوالن استانی ،سرمایهگذاران و
مسئوالن آگاه شدهاند که با همدلی خود و با اتکا بر ظرفیتهای
خارق العادهای که در این استان وجود دارد ،میتوانند آیندهای
درخشان بسازند».
وی با اشاره به اینکه سرمایهگذاری خطرپذیر ،صندوق پژوهش و
نوآوری در کنار کارخانههای نوآوری ،مراکز رشد و شتابدهندههای
بخش خصوصی زنجیره گسترده زیستبوم نوآوری را شکل
میدهند ،ادامه داد« :تاکید دارم کارخانه نوآوری را در استان
راهاندازی کنیم و آماده سرمایهگذاری با مشارکت بخش خصوصی
هستیم».
ستاری در ادامه گفت« :کار ما با جوانها یک نکته مهم دارد و این
است که هیچ چیز ارزشمندتر از افراد نیست .وقتی یک کارخانه
مجهز هم داشته باشیم بدون وجود نیروی انسانی خالق و کارآمد،
مشکالت بر جای میماند».

مجموعهای که گل میکارد
و شادی درو میکند

دستاورهای معاونت علمی در حمایت
از نوآوری جوانان ارزنده است

آذربایجان شرقی پایتخت
دانشبنیان میشود

در ادامه این سفر یک روزه ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری
از شرکت «ارس تارال امین» بزرگترین گلخانه کشور به روش
هیدرپونیک بازدید کرد .این مجموعه  32هکتاری با اشتغال بیش
از  550نفر ،بیش از  80درصد از محصوالت صیفی خود را صادر
میکند.
انتقال دانش فنی گلخانه با استفاده از سامانههای هوشمند که
هدررفت کمتر از یک درصد با بهرهوری باالی  90درصدی از
آب را به همراه دارد ،از مزیتهای این گلخانه دانشبنیان است.
فعاالن فناور این گلخانه هوشمند با شعار «گل بکاریم و شادی
دانشبنیان

حجت االسالم و المسلمین سید محمدعلی آل هاشم ،امام
جمعه تبریز و نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی ،در
دیدار با ستاری از تالشهای معاونت علمی و فناوری برای رونق
نوآوری و تحققبخشی به اقتصاد دانشبنیان به عنوان پایه اقتصاد
مقاومتی گفت و افزود« :خوشبختانه در راستای تالشهای شما
کشور با هدف اقتصاد دانشبنیان و اقتصاد مقاومتی رو به جلو
حرکت میکند .اقتصاد دانشبنیان مبنای اقتصاد مقاومتی است
و امیدواریم با همکاری معاونت علمی و فناوری این راه به نتیجه
برسد».
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نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی ،شهید منصور
ستاری را نمونهای موفق از اهتمام بر جایگاه نوآوری و خالقیت
نیروی انسانی دانست و گفت« :شهید ستاری یکی از نمونههای
ارزنده و موفق ماندگار در تاریخ کشور ماست که اهمیت نوآوری را
میشناخت و در این حوزه خیلی خوب عمل کرد».
وی با بیان این که جهاد خودکفایی ،به عنوان الگویی از خوداتکایی
و نوآوری به مدد افرادی چون شهید ستاری و از نیروی هوایی
کلید خورد ،ادامه داد« :شهید ستاری اگرچه خلبان نبود اما
ی و دانش باالی او فرمانده معظم کل
عملکرد درخشان ،توانمند 
قوا و کشور را مجاب کرد که بهترین گزینه فرماندهی نیروی
هوایی در آن شرایط دشوار است».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری نیز در این دیدار با بیان
اینکه امروز استارتآپها بزرگترین میزبان نخبهها و جوانان
دانشآموخته غیرمقیم و زمینهساز ماندگاری آنها در کشور
است ،گفت« :مردم جامعه با ورود استارتآپها به عرصه زندگی
روزمره ،مردم را از پیر و جوان هر روز در معرض آموزشهای
تازه قرار میدهند زیرا خدماتی نوآورانه ارائه میکنند که نیازمند
یادگیری است .بنابراین ساختار و شیوه آموزش تا چند سال دیگر
و به دست همین استارتآپها ،به طور کامل متحول خواهد شد.
استارتآپهای آموزشی نیز به این موضوع کمک میکنند».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،استان آذربایجان شرقی
را مستعد و توانمند برای تبدیل شدن به پایتخت دانشبنیان
دانست و گفت« :این استان در ذات خود پیشینه کارآفرینی
دارد .تجربههای مردم استان در این حوزه جزو ظرفیتهایی است
که اقتصاد دانشبنیان را قوت میبخشد .با کارهای نوآور باید به
دنبال اشتغال بود و شیوههای پیشین نمیتواند پاسخگوی نیاز
دریای جوانان خالق کشور در حوزه کارآفرینی باشد .باید با ایجاد
دانشبنیان

زیستبومی مساعد راه رابه سوی اقتصاد دانشبنیان بگشاییم».

گره بر تار و پود «فرش عشق»

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در بخش دیگری از این
سفر به دانشگاه هنر اسالمی تبریز رفت و از چهارمین جشنواره
و نمایشگاه بینالمللی خالقیت و نوآوری تبریز دیدن کرد .این
نمایشگاه با محوریت هنرهای اسالمی و صنایع دستی و با شرکت
هنرمندان  ۳۰کشور جهان اسالم برگزارشد.
ستاری همچنین در حاشیه این بازدید بر تابلوفرش «فرش عشق»
گره زد .کتاب تابلو فرش قرآن كریم با عنوان «فرش عشق» به
خط استاد نیریزی به عنوان نفیسترین فرش جهان اسالم به
صورت دورویه نقش شده است.

افتتاح مراکز رشد و نوآوری
دانشگاههای تبریز

مرکز نوآوری و شتابدهی سالمت دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نیز با حضور معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری افتتاح شد
و به بهرهبرداری رسید .این مرکز با حمایت معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه علوم پزشکی تبریز قرار است
زمینهساز رسیدن ایدههای نوآور به محصول اولیه باشد و راه را
برای تجاری سازی محصوالت و خدمات نوآورانه حوزه سالمت و
پزشکی هموار کند .این مرکز با سرمایهگذاری پنج میلیارد تومان
و مساحت دوهزار متر مربع ،میزبان تیمهای فناور و استارتآپی
خواهد بود.
ستاری همچنین با حضور در دانشگاه تبریز ،ساختمان مرکز
نوآوری دانشگاه تبریز را افتتاح کرد .این مرکز با مساحت چهار
هزار متر مربع و سرمایهگذاری اولیه  18میلیارد برای استقرار
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حداقل  100تیم نوآور در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه ایجاد
شده است .این مرکز تیمهای نوآور و خالق دانشگاهی را از طریق
بوکار و رویدادهای شتابدهی جذب میکند و
رویدادهای کس 
ایدههای برتر کارآفرینی با ارتباط صنعت و دانشگاه را تا مرحله
رسیدن به محصول اولیه حمایت خواهد کرد.

همدلی موتور محرک ایجاد زیستبوم است

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در سفر به استان
خوزستان ،با اشاره به افتخارآفرینیهای مردم این استان اظهار
کرد« :پایگاه هوایی دزفول یکی از نمونههای بینظیر ایستادگی
است و در تیررس آماج حمالت دشمن ،بهخوبی ایستادگی کرد.
ایستادگی و جانفشانیهای نیروی هوایی شتاب حمالت عراق را
کاهش داد .چنین کار مهمی فقط با خالقیت نیروی انسانی این
دیار که جزو بهترینها بودند اتفاق افتاد».
ستاری با تاکید بر اینکه باید با نگاهی دوباره به داشتههایمان
مانند نوآوری نیروی انسانی ،در رویکردمان نسبت به مفهوم توسعه
بازنگری اساسی کنیم ،افزود« :توسعه با تکیه صرف منابع مالی
ممکن نمیشود .فناوری و نوآوری قابل خریداری نیست و همین
نگاه ناصواب نسبت به توسعه ،موجب شده کشورهای غنی از
منابع زیرزمینی در توسعه و پیشتازی ناکام باشند».
ستاری وجود یک زیستبوم مساعد و مطلوب برای بروز و
شکوفایی استعدادهای نهفته را نیاز مبرم این روزهای توسعه علم،
فناوری و اقتصاد دانشبنیان دانست و گفت« :این سالها بیش
از هر دوره دیگری در طول تاریخ کشورمان برای آموزش هزینه
میکنیم اما تجربه شیرین و درخشان بروز مفاخر و دانشمندان
برجستهای مانند ابن سینا ،شیخ بهایی ،ابن هیثم و مانند این افراد
تکرار نمیشود چراکه حلقه مفقوده برای پرورش و بالندگی چنین
بزرگانی ،وجود یک محیط مساعد است .صرف هزینه قطعا مهم
است اما در شکوفا شدن نوآوری و پیشرفت پایدار ،جزو مولفههای
پنجم یا ششم به شمار میرود».
رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان با بیان اینکه
کارآمدی و محصول شدن پژوهش هنگامی رنگ واقعیت به
خود میگیرد که بخش خصوصی ،میداندار پژوهش باشد ،افزود:
«پژوهشگاههای دولتی نباید صرفا استخدام باشد .برای حل
مشکل کارآمدی پژوهشها الزم است محیطی را آماده کنیم که
سرمایهگذار بخش خصوصی که نیازها و اولویتهای متن جامعه
را میشناسد ،مشتاقانه پای خود را به این میدان پژوهش بگذارد».
وی از کارخانه نوآوری آزادی ،شتابدهندههای بخش خصوصی و
ناحیه نوآوری شریف به عنوان الگوهای موفق زایشگاه نوآوری و
بوکار گفت و ادامه داد« :در پارکهای علم
پرورش نطفههای کس 
و فناوری ،شتابدهندهها و کارخانههای نوآوری ،میزان مشارکت
بخش خصوصی حداقل هشت برابر دولت است .با چنین مدلی،
پژوهشها به یک محصول موفق و رقابتی بدل میشود».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری از ضرورت همراهی و
همدلی تمامی بخشهای جامعه برای ایجاد زیستبوم مساعد
فعالیت کارآفرینان جوان و خالق استانها گفت و افزود« :ما باید
به تاریخ کشوری که سابقه کارآفرینی و ارزشآفرینی با تکیه به
نوآوری استوار بوده است ،بازگردیم .مقدمه حرکت دوباره در این
دانشبنیان

مسیر ،تحولی جدی در نگرشها نسبت به توسعه است .استان
باید با نگاهی تازه ،سرمایه انسانی جوان و خالقیتش را به مثابه
مهمترین دارایی خود بشناسد و عزم خود را برای حمایت از او به
کار ببندد».
بوکارهای دانشبنیان
رئیس بنیاد ملی نخبگان ،تحولآفرینی کس 
و استارتآپی را بهانهای برای ماندگاری جوانان خالق در کشور
ضمن ایجاد ارزش افزوده و اشتغال دانست و گفت« :به عنوان
رئیس بنیاد نخبگان و یک فرد دانشگاهی ،با جوانان سروکار دارم
و میدانم کسی به خاطر پول به امریکا مهاجرت نمیکند بلکه
به محیطی نیاز دارد تا توانمندی خودش را بروز دهد و کارآمد
باشد .باید این حس در جوان خالق ارضا شود و ایجاد یک محیط
مساعد برای کارآفرینی ،این حس را در او ایجاد خواهد کرد».
ستاری با تاکید بر اینکه میبایست توسعه از درون زیستبوم
بجوشد و بر مبنای ویژگیهای بومی و نیاز استان باشد ،ادامه داد:
«آنچه موجب توسعه میشود ،ظرفیتهای بومی است و اقتصاد
دانشبنیان بر اساس همین ظرفیتها شکل میگیرد .خوزستان با
بیش از  3800عضو هیئت علمی و  190هزار دانشجو ،از ظرفیتی
خارقالعاده بهرهمند است و باید برتری خود را نسبت به استانی
فاقد چنین ظرفیتی ،با کارآفرینی و خلق ارزش افزوده ،نمایان
کند.

افتتاح سامانه آبشیرینکن در
روستای شهید بهشتی شوش

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،با همراهی
شریعتی استاندار خوزستان به روستای شهید بهشتی شهرستان
شوش رفت و سامانه نمکزدای نمک طعام آب شرب به روش
الکترولیز را افتتاح کرد.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در آیین افتتاح این پروژه با
بیان اینکه توانمندی فعاالن دانشبنیان کشور در حوزه نانوفناوری
به کمک ساخت این محصول دانشبنیان آمده است ،اظهار کرد:
«شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها ،حل اساسیترین
مشکالت مردم را در دستور کار دارند و نیازهای فناورانه کشور را
به محصوالت فناور و هایتک که با محدودیت دسترسی مواجه
بوده یا نمونه مشابه خارجی ندارد ،تامین میکنند».
ستاری با اشاره به حمایت معاونت علمی و فناوری رئیسجمهوری
از طرحهای فناور مشابه افزود« :طرحهای اینچنینی با فناوری
پیشرفته ،مصرف انرژی کمتر و کیفیتی به مراتب باالتر از
طرحهای مشابه ،بهزودی در  ۲۰روستای دیگر استان خوزستان
اجرا میشود .براساس قرارداد منعقد شده بین معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری و آبفار خوزستان آب آشامیدنی باکیفیت
برای این خوزستان بهویژه روستاها تامین میشود».
سامانه نمکزدای الکترولیز نمک طعام آب شرب ،با فناوری
ایرانساخت و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جهوری
افتتاح شده و به بهرهبرداری رسیده است .با اجرای این پروژه،
روزانه به طور متوسط  220مترمکعب آب شرب در اختیار ساکنان
روستاهای شهید بهشتی (شیخعلی) محمد صافی ،شهرک
مجاهدین و مزعل ضمدی شهرستان شوش قرار میگیرد.
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باور جوانان و خالقیتهایشان

گام تازهای برای تامین خوراک
دام برداشته شد

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در ادامه سفر به استان
خوزستان در دیدار با حجتاالسالم والمسلمین سید نبیاهلل
موسویفرد ،امام جمعه و نماینده ولی فقیه ،با بیان اینکه به
کمک شرکتهای دانشبنیان و استارتآپی ،بخشی از چالش
اشتغال و ارزشآفرینی حل شده است تاکید کرد« :باید برای حل
معضل اشتغال جوانان تحصیلکرده ،اقتصاد دانشبنیان را ستون
اصلی خود قرار دهیم و زمینه بروز و شکوفایی این نوآوری را
فراهم کنیم».
رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه شرکتهای دانشبنیان و
استارتآپی بهانهای برای بازگشت جوانان خالق مستعد و نخبه
به استان و محیط بومی خود است ،اظهار کرد« :برای ماندگار
شدن جوانهای خالق و تحصیلکرده ،بخشهای مختلف استان
باور کنند این جوانان و خالقیتهایشان ارزندهترین سرمایه استان
است و برای فراهم کردن محیط مساعد و شکوفایی این نوآوریها
کمر همت ببندند .در گام نخست باید تمامی بخشهای جامعه
همدل و همراه با یکدیگر از جوان خالق و کارآفرین حمایت کنند.
بوکارهای دانشبنیان برنامههای جدی داریم و
برای توسعه کس 
در حالی که اکنون بیش از  97درصد داروها توسط شرکتهای
دانشبنیان داخلی تامین میشود ،تامین کاالهای دانشبنیان
و برخوردار از فناوریهای پیشرفته ،در دستور کار امسال این
شرکتهاست».
ستاری از اهمیت وجود یک زیستبوم برای تسهیل فعالیت این
بوکارها و ظهور دوباره جایگاه واالی کارآفرین گفت و ادامه
کس 
داد« :برتری کشورمان بر خالقیتها و نوآوریهایمان استوار است؛
هیچکدام از دانشمندان برجسته کشور ما که تاریخساز و ماندگار

در بخش دیگری از سفر یک روزه کاروان علمی و فناوری به استان
خوزستان ،کلنگ خط تولید صنعتی خوراک دام فرآوری شده از
سرشاخههای نیشکر کارخانه کشت و صنعت کارون ،با ظرفیت 50
هزار تن در سال و مشارکت بخش خصوصی بر زمین زده شد.
در این مراسم با حضور معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری
و استاندار خوزستان در دانشگاه جندی شاپور دزفول ،مراسم
کلنگزنی به صورت ویدئوکنفرانس انجام شد .ارزش غذایی باالتر از
کاهگندم،قیمتپایینتروقابلیتنگهداریباالوکاهشبیماریهای
متابولیکی بخشی از مزایای این نوع خوراک دام به شمار میرود .این
روش تولید از مزایایی چون برداشت سبز به جای برداشت سیاه
(آتش زدن مزارع) و قابلیت حمل بهتر بهره میبرد .تامین بخشی از
غذای سبک و سنگین برای تولید در  20کارخانه  50هزار تنی به
حجم یک میلیون تن در کشت و صنعتهای نیشکر خوزستان ،در
افق پیش روی این برنامه است .با ایجاد هر واحد  50هزار تنی36 ،
شغل مستقیم و  120شغل غیرمستقیم ایجاد میشود.

افتتاح خانه استارتآپ اهواز

ستاری در این سفر با حضور در مراسم افتتاح خانه استارتآپ
اهوازگفت« :محیط مناسب زمینهساز پرورش دانشمندان بزرگ
است .در خانه استارتآپ اهواز در دل پارک علم و فناوری
خوزستان ،محیطی فراهم شده است تا ایدهپردازان ،متخصصین و
بوکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات
سرمایهگذاران در حوزه کس 
بوکار خود را بسازند و محصول یا
و ارتباطات ،مدلی از کس 
خدمت خود را به بازار تجاری عرضه کنند».
دانشبنیان
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کند .کمتوجهی به مراکز علمی و دانشگاهی به واسطه سرخوردگی
ناشی از عدم اشتغال با وجود اخذ مدرک ایجاد شده است .باید با
فرهنگسازی و برگزاری یک دوره عمومی ،جوان را از ضرورتهای
حرکت در مسیر کارآفرینی و اشتغال آگاه کرد».
وی ادامه داد« :در همین استان در بخش کشاورزی تجربههای
موفقی صورت گرفت که الگو دیگر جوانان شد .اگر بتوانیم در
حوزههای گوناگون الگوهای موفقی را به صورت پایلوت ایجاد
کنیم که جوانان را به سوی ایجاد بنگاههای زودبازده ترغیب
کند ،قطعا در رونق اشتغال استان موفق خواهیم بود .امیدواریم از
ظرفیت مجموعه شرکتهای دانشبنیان به نحو احسن استفاده
کنیم».

شدند با تکیه بر درآمدهای نفتی ظهور و بروز پیدا نکردند بلکه
محیطی مساعد ،زمینهساز پرورش و ماندگاری چنین دانشمندانی
بوده است .بر همین اساس ،در سالهای اخیر ،به طور جدی روی
شکلگیری این زیستبوم کار کردیم».
به گفته وی ،شرکتهایی وجود دارند که تواناییشان بیش از
 100برابر شده و تعداد این شرکتها رو به افزایش است؛ اما
بوکارها به شناخت جامعه از اهمیت
رونق و فزونی این دست کس 
کارآفرین و همراهی صنایع و سرمایهگذاران سنتی با نوآوریها
بستگی دارد.

خودباوری و هویت ارمغان
شرکتهای دانشبنیان است

 400شرکت در حوزه صنایع
خالق فعالیت میکنند

در این دیدار ،امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان خوزستان
به نقش ویژه انقالب اسالمی در هویت بخشی و خودباوری اشاره
کرد و گفت« :امام خمینی(ره) با یک عزم ارزنده این خودباوری را
بهخوبی در جامعه متبلور میکند .ایران دارای پیشینهای درخشان
در علم ،دانش و نوآوری است .شیخ الرئیس بوعلی سینا به عنوان
تنها یک نمونه از افتخارآفرینان کشورمان ،قرنها را متحول
میکند؛ هرجا که هویتمان را باور داشتهایم و به خودباوری
رسیدهایم ،از وجود و توانمندیهای دانشمندان و بزرگان برجسته
برخوردار بودیم».
حجتاالسالم موسویفرد کمرنگ شدن خودباوری و هویت فردی
را عارضهای فرهنگی و نیازمند اصالح دانست و گفت« :تصوری
به جوانان القا شده است که بر مبنای آن ،اشتغال پایدار فقط
در استخدام دولتی خالصه میشود .باور جوانان بر این است که
مدرک برابر با اشتغال است و فکر میکنم باید این رویه تغییر پیدا
دانشبنیان

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در ادامه این سفر به پارک
علم و فناوری خوزستان رفت و از دستاوردهای فعاالن دانشبنیان
و فناور مستر در این پارک بازدید کرد.
در این بازدید فعاالن فناور مستقر در پارک علم و فناوری
خوزستان ،دستاوردهایشان را در حوزههای گوناگون فناوری،
به معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری و استاندار خوزستان
معرفی کردند .این پارک علم و فناوری با شرکتهای
دانشبنیان و واحدهای فناور فعال پارک علم و فناوری
خوزستان ،محصوالت و خدمات فناورانه خود را در نفت،
گاز و پتروشیمی ،صنایع پزشکی حوزههای فناوری اطالعات
و ارتباطات ،فناوریهای زیستی ،الکترونیک ،لیزر و برق
تجاریسازی کردهاند .این مرکز رشد شش زیرمجموعه زیر
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رفع نیاز دارویی کشور به کمک
مجموعههایدانشبنیان

نظر خود دارد و بیش از  170شرکت دانشبنیان را مستقر
کرده است .این واحدها در طول شش سال فعالیت پارک،
بیش از یک و نیم میلیون دالر صادرات داشتهاند.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در حاشیه بازدید
از پارک علم و فناوری خوزستان با اشاره به اینکه توسعه
و تجاریسازی علوم از نگاه اقتصاد دانشبنیان ،در قالب
شرکتها اتفاق میافتد ،اظهار کرد« :در همین راستا برنامه
حمایت از شرکتهای خالق را اجرایی کردیم و اکنون بیش
از  ۴۰۰شرکت خالق خدمت و محصوالتشان را تجاریسازی
کردهاند».
ستاری گفت« :توسعه علوم انسانی به معنای تجاریسازی آن
است و جایگاه نهم زبان فارسی در فضای مجازی به کمک
استارتآپهای این حوزه ،فرصتی ارزشمند برای ترویج و رونق
زبان فارسی ایجاد کرده است».

ستاری با بیان اینکه اکنون کشورمان به کمک مجموعههای
دانشبنیان دارویی بیش از  97درصد نیاز خود را با تولیدات
ایرانساخت تامین میکند ،ادامه داد« :برای تولید حدود 3
درصد باقیمانده ،برنامهریزی کردهایم که این راهبرد به کمک
شتابدهندههای بخش خصوصی و فعاالن زیستبوم دانشبنیان
در حال اجراست .ساالنه  1/2میلیارد دالر برای واردات داروهای
پیشرفته و فناور و  600تا  700میلیون دالر برای تامین مواد اولیه
هزینه میشود .با برنامهای که به کمک شرکتهای دانشبنیان با
همکاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی داریم ،حداکثر
تا دو سال آینده کشورمان از این میزان واردات بینیاز خواهد
شد».

رونق تولید با رونق زیستبوم

ماموریت امسال شرکتهای
دانشبنیان مقابله با تحریم است

رئیس بنیاد ملی نخبگان با یادآوری اینکه زیرساخت مهمترین
بوکارهای دانشبنیان و استارتآپی
پیشنیاز فعالیت و رونق کس 
است ،افزود« :دولت میکوشد نقش تسهیلگر خود را بهخوبی ایفا
کند تا واردات بیرویه و موانع بوروکراتیک که فراروی ساکنان
زیستبوم دانشبنیان قرار دارد ،از میان برود .در این راه دولت با
پیمودن گامهایی چون اجرایی کردن قانون حمایت از شرکتهای
دانشبنیان ،نقش خود را در تسهیل حرکت این شرکتها ایفا
میکند».
بوکارهای دانشبنیان و
ستاری با بیان این که میخواهیم کس 
بوکارها ،آسودهخاطر و بیدغدغه در یک
فعاالن نخبه این کس 
محیط مساعد بالهای نوآوری را به پرواز دربیاورند ،اظهار کرد:
«جوان دانشگاهی و تحصیلکرده باید بیپروا و آزادانه پای به مسیر
کارآفرینی بگذارد .الزمه چنین اتفاق مهمی این است که فعاالن
استانی از جان و دل بخواهند این اتفاق بیفتد».
ستاری از ظهور نسل جدید پارکهای علم و فناوری گفت و ادامه

سورنا ستاری با حضور در نشست شورای اقتصاد مقاومتی استان
البرز ظرفیتهای بومی و صنعتی این استان را فرصتی برای رونق
بوکارهای دانشبنیان و خلق ارزش افزوده دانست و گفت:
کس 
«این استان در تولید داروهای پیشرفته بیوتک رتبه نخست را در
اختیار دارد و جزو مجموعههای توانمند تولید دارو است .از سوی
دیگر تولید تجهیزات و ماشینآالت صنعتی و تولیدمحور بودن
واحدهای استان باعث میشود تا آینده روشنی در انتظار اقتصاد
دانشبنیان البرز و فعاالنش باشد».
ستاری با بیان اینکه شرکتهای دانشبنیان امسال رفع نیازهای
فناورانه تحریمی را در دستور کار دارند ،گفت« :حمایت مالی
شرکتهای دانشبنیان با هدف مقابله با تحریمها در دستور کار
است و به کمک ایجاد یک زیستبوم مساعد ،تولید دانشبنیان
این شرکتها رونق میگیرد».
دانشبنیان

شماره سیودوم خردادماه 1398

142

داد« :کارخانههای نوآوری زایشگاه شرکتهایی است که میتوانند
تکانی جدی در اقتصاد ایجاد کنند .اکنون نمونههای متعدد این
بوکارها در استان به چشم میخورد؛ شرکتهایی بینظیر
کس 
در حوزه مزیتهای بومی استان ،صنایع پیشرفته و داروهای
نوترکیب ،کاری اثرگذار و فراتر از چند پژوهشگاه انجام دادهاند».
بوکارها
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری جذابیت این کس 
را برای نخبگان غیرمقیم یادآور شد و گفت« :بسیاری از این
بوکارها باعث شدهاند تعداد قابل توجهی از دانشجویان
کس 
پسادکتری به کشور بازگردند و مورد استفاده قرار گیرند .این کار
مهم به کمک کارآفرینان خالق زیستبوم کارآفرینی و نوآوری
ممکن شد».
ستاری با تاکید بر پررنگ شدن بخش خصوصی در فرایند رشد و
بوکارهایی که به دست
بوکارهای نوآور گفت« :کس 
شتابدهی کس 
بخش خصوصی حمایت میشوند ،میتوانند مشکالت جامعه را
با شناخت صحیحی از نیازها دارند ،حل کنند .پژوهشگاهها و
دانشگاهها زیرساختهای اصلی این موضوع هستند .باید محل
درآمدشان از فروش فناوری و قراردادهای ارتباط با صنعت باشد تا
با نامحدود ساختن سقف پرش خود ،ایدههای ناب و خالق را به
محصول و خدمت بدل کنند .پژوهشگاهها هم باید یک سناریوی
خروج تعریف کنند تا ماحصل پژوهش به حل یک مشکل ،تولید
محصول یا خدمت منجر شود».

بازدید از دو شرکت دانشبنیان صنعتی

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری همچنین از دو
شرکت دانشبنیان صنعتی دیدن کرد .فعاالن فناور
شرکتهای دانشبنیان «شاهین تنظیم صنعت» سازنده
انواع دستگاههای باالنس و ارتعاشسنجی و تعمیرات قطعات
دوار و همچنین «صنایع آب و عمران ایران» تولیدکننده
تجهیزات حوزه آب و فاضالب ،تازهترین دستاوردهایشان را
به ستاری معرفی کردند.
دانشبنیان

بازدید از واحدهای نوآور
پژوهشگاه مواد و انرژی

پژوهشگاه مواد و انرژی که بهتازگی در مسیر حمایت از واحدهای
بوکار گام گذاشته
فناور و نوآوریهای پژوهشگران به سوی کس 
است ،میزبان معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری و همراهان
وی شد.این پژوهشگاه با چهار پژوهشکده دارای تخصصهای
گوناگون در حوزههای آب ،مواد ساختمانهای سبز ،مواد
بستهبندی و آنتیباکتریال و مواد کامپوزیتی و سرامیکی و
تخلیص مواد و ساخت تجهیزات است .در حال حاضر  19واحد
فناور در این استان ثبت و سه شرکت دانشبنیان وارد بازار تجاری
شده است .همچینین  27شرکت در مرکز رشد پژوهشگاه مستقر
هستند که مجموع قراردادهای مربوط به این واحدها نزدیک به
یک میلیارد تومان بوده است.

توانمندی تولید نهال گردوی خودریشهزا

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در ادامه از آزمایشگاه
کشت بافت گیاهی حسامی نیز دیدن کرد .تولید انبوه نهال کشت
بافتی خودریشهزا با فناوری منحصربهفرد از دستاوردهای این
آزمایشگاه گیاهی است.
البراتوار کشت بافت گیاهی حسامی در کشت و صادرات گیاهان
مثمر و زینتی با هدف تجاری کردن کشت بافت گیاهی فعالیت
میکند و بیش از  50نهال گردو و موز را به فروش رسانده است.

تولید محصوالت پیشرفته و فناور
دارویی و غذایی شتاب گرفت

با ایجاد شتابدهنده «اکتوتک» با توافق ستاد توسعه زیستفناوری
معاونت علمی و فناوری رئیسجمهوری و شرکت غذایی و دارویی
«اکتوورکو» راه برای توسعه استارتآپهای حوزه زیستفناوری
و تولید مواد پیشرفته غذایی و دارویی هموار شد .گروه دارویی
اکتوورکو دارای چند مجتمع داروسازی و مواد غذایی هایتک است
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دارو و سالمت با همکاری وزارت بهداشت ،راه برای تولید اقالم
دارویی و ورود آنها به بازار هموار میشود.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری همچنین از همکاری
فوقالعادهای که با سازمان غذا و دارو برای سازوکارهای ثبت
دارو شکل گرفته است گفت و ادامه داد« :با همراهی وزیر
محترم بهداشت و همچنین سازمان غذا و دارو علیرغم وجود
محدودیتهای ساختاری موجود ،تعداد قابل توجهی دارو به
دست استارتآپها و از دل شتابدهندههای دارویی ،روانه بازار
شده است« ».بهنود ژن فارمد» مرکز رشد شتابدهنده دارویی
پرسیسژن است که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری تولید بیش از  ۱۸قلم داروی نوترکیب با فرموالسیون
بومی را تا سال  1400دنبال میکند .این دو فرآورده دارویی از دل
دو استارتآپ که فرایند شتابدهی را گذراندهاند و اکنون در مرحله
رشد و تجاریسازی قرار دارند ،برای ورود به بازار توسط مرکز رشد
بهنودژن راهبری میشوند.

که با هدف سرعت بخشیدن به فعالیتهای علمی ،دانشبنیان و
غذایی ،فرایند جذب و ایجاد شتابدهنده دارویی و غذایی را آغاز
کرد .معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در بخشی دیگر از
سفر خود به استان البرز ،با حضور در کارخانه پیشرفته داروسازی
اکتوورکو از خطوط تولید و بخشهای مختلف این مجموعه
بزرگ دارویی دیدن کرد .در این بازدید توافق و مقدمات حمایت
از توسعه تولیدات دانشبنیان و فعالیتهای توسعهای شرکت
دارویی اکتوور ،حمایت از بومیسازی و بهرهمندی از فناوریهای
نوین و دانشبنیان صورت پذیرفت .همچنین موافقتنامه همکاری
ستاد توسعه زیستفناوری معاونت علمی و بخشهای دارویی و
غذایی گروه «اکتوور» برای تولید دانشبنیان محصوالت دارویی
و غذایی با همکاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
منعقد شد .این مجموعه فناور با در اختیار داشتن مجموعهای
از شرکتها ،عالوه بر تولید مواد پیشرفته دارویی ،محصوالت
و فرآوردههای غذایی را با فناوری پیشرفته بومیسازی شده
تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه میکند .اکتوورکو
محصوالت دارویی خود را با استفاده از فناوریهای بستهبندی
در شکلهای گوناگون از جمله واکسن ،سرم ،قرص و همچنین
کپسول به بیماران عرضه کرده است .این شتابدهنده تخصصی
محلی میشود تا استارتآپها هم در عرصه غذایی و هم دارویی
نیاز کشور را تامین کنند و ضمن خلق ارزش افزوده ،اشتغال
فارغالتحصیالن دانشگاهی را هم در این حوزه افزایش دهند.
«اکتوور» در زمینه تولید و تامین بیش از  190قلم دارو در 14
حوزه درمانی مختلف از قبیل بیماریهای قلب و عروق ،سرطان،
پیوند اعضا ،اماس ،اعصاب ،داخلی ،زنان و بیماریهای خاص
فعالیت دارد .در حال حاضر بیش از چهار هزار نیروی انسانی
متخصص و تحصیلکرده در گروه دارویی اکتوور فعالیت دارند.

رفع نیاز صنایع به جاذبها با
افتتاح خط تولید داخلی

شرکت دانشبنیان گهر سرام که در سه زمینه تولید جاذبها،
گاردهای محافظ و کاتالیست در حوزه نفت و میعانات نفتی
فعالیت میکند ،میزبان بخش دیگری از سفر معاون علمی و
فناوری رئیسجمهوری به استان البرز بود .این فرآوردهها عمدتا
در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی استفاده میشوند.
ستاری همچنین خط تولید جاذب کربن موکلوالرسیو شرکت
دانشبنیان گهرسرام را افتتاح کرد .این جاذبها برای غربال
هیدروکربنی و حذف آب از جریانهای هیدروکربنی استفاده
میشوند .بیش از سه هزار تن از این جاذبها به ارزش  10میلیون
دالر برای استفاده در صنعت نفت و گاز وارد کشور میشود و این
شرکت دانشبنیان میتواند نیاز وارداتی کشور را به طور کامل
تامین کند .یکی از تولیدات این شرکت ،فاز فعال سولفید متالیک
است که شیوه تولید و فناوری به کار رفته برای تولید این محصول
در شرکتهای امریکایی به کار میرود .این نوع خاص از جاذبها
توسط این شرکت دانشبنیان تولید شده و با حفظ ارز ناشی از
واردات به صنعت پاالیشگاهی و پتروشیمی کشور کمک کرده
است .معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری از مجتمع کشت و
صنعت رعنا نیز که یکی از بزرگترین مراکز تحقیقاتی و تولیدی
فعال در زمینه تکثیر گیاهان مثمر و غیر مثمر است ،دیدن کرد.
این شرکت با به کار بستن فناوری کشت بافت ،گونههای گیاهی
مختلفی مانند انواع خرما و گردو را کشت و پرورش میدهد .در
دیدار و گفتوگوی فعاالن فناور کشت و صنعت رعنا با ستاری و
معاونان وی ،زمینههای توسعه فناوریهای پیشرفته کاشت نهال
بررسی شد .فناوران این مجموعه از نیازهای خود برای رونق تولید
و افزایش صادرات گفتند و معاون علمی و فناوری پیگیریهای
الزم را در دستور کار قرار داد .این مجموعه با انتقال کامل فناوری
تکثیر گونههای مختلف نهال خرما و فناوری تکثیر انبوه نهال موز
را انجام میدهد و در سال گذشته از  100هزار نهال تولیدی گردو
و خرمای این شرکت  30هزار نهال به کشورهای همسایه صادر
شده است».

دو داروی نوترکییب دامی رونمایی شدند

با حضور سورنا ستاری ،سعید نمکی وزیر بهداشت درمان
و آموزش پزشکی و استاندار البرز از دو فرآورده دارویی دامی
ایرانساخت «سرم زهر عقرب و مار اسکوفب» و همچنین
«پیآرپی» برای درمان طاعون نشخوارکنندگان کوچک توسط
شرکتهای فناور شتابدهنده پرسیس ژن مستقر در مرکز
رشد بهنودژن رونمایی شد .ستاری در رونمایی از این دو سرم
نوترکیب که توسط واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد بهنودژن
ساخته شده است ،بیان کرد« :جوانهای دانشجو اکنون پا به
میدان تولید داروهای نوترکیب گذاشتهاند و به جایگاهی دست
یافتهایم که شتابدهندههای دارویی نیاز کشور به اقالم دارویی
اساسی و تحریمی را به کمک استارتآپها برآورده میکنند.
این شتابدهندهها محیط الزم را برای تعداد قابل توجهی از
فارغالتحصیالن پسادکتری و نوآوریهایشان ایجاد کردهاند.
حمایت و هدایت حدود  200فارغالتحصیل پیاچدی دستاورد
شتابدهنده پرسیس است .این شتابدهنده توانسته است نوآوری و
ارزش افزوده برای کشور به ارمغان بیاورد».
به گفته رئیس بنیاد ملی نخبگان ،مفاهیمی چون کارخانههای
بوکار همچون گذشته پیگیری
نوآوری و شتابدهندههای کس 
میشوند و با همکاری دستگاههای مرتبط به طور خاص در حوزه
دانشبنیان
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ظهور دانشمندان برجسته نیازمند وجود
زیستبوم فناوری و نوآوری است

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری برای افتتاح همایش
علمی روز «خیام» ،افتتاح مرکز نوآوری پارک علم و فناوری و نیز
بازدید از شرکتهای دانشبنیان ،استارتآپها و مراکز نوآوری
وارد نیشابور شد .سورنا ستاری در همایش گرامیداشت حکیم
خیام نیشابوری که با حضور جمعی از دانشگاهیان و مسئوالن
در دانشگاه نیشابور برگزار شد ،اظهار کرد« :آنچه که باعث بروز
دانشمندان و تجربه موفق برتری علمی میشود ،زیستبومی
مساعد است که همه بخشهای آن به خدمت تبلور نوآوری و
خالقیتهای نیروی انسانی درمیآید».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با بیان اینکه باید به این باور
برسیم که نوآوری و فناوری خریدنی نیست بلکه آموختنی است،
ادامه داد« :دانشمندان بزرگی چون خیام و عطار نیشابوری از هزار
سال پیش میراث ارزشمندی را برای کشور به ارمغان گذاشتند
که تاکنون ماندگار بوده و به عمق دیگر فرهنگ و تمدنها نفوذ
کرده است .این ماندگاری و اثرگذاری به واسطه وجود یک محیط
مساعد ،بروز و تبلور خالقیتهای این دانشمندان ممکن شد».
ستاری از قدرت نرم و صنایع فرهنگی به عنوان ابزاری کارآمد
نام برد که میتواند تحولآفرین فرهنگ و اقتصاد باشد و در ادامه
گفت« :قدرت نرم و صنایع فرهنگی میتواند مرزها را درنوردد و
ضمن نفوذ در فرهنگ ما ،اقتصاد را تحول بخشد».

تکرار تجربه پیشرفت

رئیس ستاد فناوریهای نرم و هویتساز تکرار دوباره دوران
درخشان پیشرفتهای علمی با ظهور دانشمندانی چون خیام
نیشابوری را در گروی شکلگیری زیستبوم مساعد بروز
خالقیتهای جوانان کشورمان دانست و گفت« :امثال خیام،
عطار ،حافظ ،سعدی ،فارابی و ابنهیث م اکنون در میان فرزندان
ما حضور دارند؛ ما همان ملت میزبان و پرورشدهنده اینچنین
دانشمندان و فرهیختگانی هستیم اما باید زیستبومی فراهم
کنیم تا این ظرفیتهای نهفته توانایی بروز و ظهور پیدا کنند».
ستاری با بیان این که دانشگاه نقطه آغاز حل مشکالت جامعه در
عرصههای گوناگون از جمله اقتصاد است ،افزود« :دانشجویان ما
با پول مالیات و دولت درس خواندهاند تا مشکالت همین کشور را
حل کنند .دانشگاه استان باید بتواند با تربیت دانشجوی خالق و
کارآفرین ،گامی برای حل مهمترین و بنیادیترین مشکالت بومی
و کشور بردارد .رسالت مهم مسئوالن استان و مردم فراهم کردن
محیط مساعدی است که جوان تحصیلکرده ،با انگیزه و با اشتیاق
بازگشت به بوم خود ،گامی برای حل مشکالت بومی بردارد».

ضرورت بازتعریف مفهوم توسعه

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری بر اهمیت توسعه بر مبنای
ویژگیها و مزیتهای بومی تاکید کرد و گفت« :باید ببینیم که
توسعه را چگونه و بر چه مبنایی تعریف میکنیم .صنایع فرهنگی
و خالق مزیتی منحصربهفرد است که با وجود یک فرهنگ و
شناخت درست ،به اقتصاد تبدیل میشود».
دانشبنیان

به گفته وی ،باید از گذشته بیاموزیم و به آینده بنگریم و از
اندوختهها گذشته ،توشهای ارزنده برای توسعه فراهم کنیم .آینده
این شهر و کشور با توسعهای تحمیلشده از بیرون محقق نمیشود
و توسعه زیستبوم کارآفرینی با کم کردن معضالت آن و فراهم
کردن یک محیط مناسب برای نوآوری جوانها ایجاد میشود.
وی با بیان اینکه نسل جدیدی از کارآفرینان جوان و خالق
رشد قابل قبول خود را بدون تکیه به درآمدهای دولتی به دست
آوردهاند ،اظهار کرد« :این چنین رشدی به واسطه وجود یک
محیط اتفاق میافتد و امیدوارم نگرش بخشهای گوناگون استان
به سمت و سویی باشد که محیط الزم برای این کارآفرینان فراهم
شود ».معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری پیشرفت را
با اصالح و تحول در نوع نگرش نسبت به فرهنگ ،توسعه
و مهمتر از همه آموزش دانست و گفت« :توسعه یک
امر درونی است و به واسطه نیروی انسانی خالق ،حذف
بوروکراسیها ،ارزش و بها بخشیدن به کارآفرین اتفاق
میافتد .مهمترین رکن توسعه ،ارج نهادن و بازتعریف
جایگاه کارآفرین است .برای این کار باید نوع دیدگاه ما
که با سایه گستردن اقتصاد نفتی تغییر کرده است ،به
جایگاه پیشین بازگردد ».ستاری با بیان اینکه شهر بزرگی
مانند نیشابور جوانان مستعدی دارد که میتواند با همدلی
برای ایجاد یک محیط مساعد ،تجربه ظهور دانشمندان
برجسته و خلق نوآوری را تکرار کند ،افزود« :به طور کامل
آمادگی داریم تا معیارها و باورهای توسعه را بر مبنای یک
اقتصاد خالق ،نوآور و متکی به جوانان تحصیلکرده برآمده
از دانشگاه بازتعریف کنیم».

پارک علم و فناوری نیشابور
صاحب مرکز نوآوری شد

ستاری با حضور در پارک علم و فناوری نیشابور ،مرکز
نوآوری این پارک را افتتاح کرد .شرکتهای دانشبنیان
و استارتآپهای حوزه فینتک ،صنایع شیمیایی ،صنایع
دستی ،محصوالت غذایی ،دارویی و برق و الکترونیک در مرکز
نوآوری پارک علم و فناوری نیشابور استقرار دارند.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری همچنین از فرایند
احداث مجتمع فرهنگی افالکنمای خیام دیدن و افالکنما را
افتتاح کرد .این مجتمع فرهنگی و علمی با زیربنای  2889متر
مربع شامل  2800متر مربع سقف محصور ۳۷ ،متر مربع رواق
کناری ۵۲ ،متر مربع کنسول و پیشامدگی ساختمان و سردر
ورودی است که در سه طبقه احداث شده است.
ستاری همچنین با حضور در آرامگاه حکیم خیام ،عطار
نیشابوری و کمالالملک به بزرگان شهر نیشابور ادای احترام
کرد .ستاری همچنین با حضور در شهرک صنعتی خیام از
دو شرکت دانشبنیان شرق صنعت نیشابور و متالوژی پودر
خراسان دیدن کرد تا دغدغهها و الزمههای رونق تولید را از
بوکارها بشنود.
زبان فعاالن فناور این کس 
شرکت دانشبنیان شرق صنعت نیشابور تولید قالبهای
صنعتی ،قطعات خودرو و شرکت متالوژی پودر خراسان
پودرهای فلزی و غیر فلزی مورد نیاز صنایع را تولید میکند.
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دانشبنیان
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ب�زدید رئیس جملس شورای اسالیم از پ�رک فناوری پ�دیس

تحریمها و فرصتی برای توجه به
ظرفیتهای داخلی
آنا شمس

علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی ،در نشست
مدیران و کارمندان شرکتهای دانشبنیان و استارتآپی
در پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری با ابراز خرسندی از مشاهده تالش صورت گرفته در
بخش فناوری گفت« :پیش از این نیز در جریان پیشرفتهای
شما قرار داشتیم و گزارشهایی توسط آقای صفاری در
خصوص پیشرفت جوانان فناور ارائه شده بود اما مشکالت
کشور و به هم پیچیدگیهای وضعیت ما مجالی ایجاد نکرده
بود تا اینکه امروز توانستیم از نزدیک این محیط پرنشاط و
فناورانه را مشاهده کنیم».
رئیس مجلس شورای اسالمی خطاب به جوانان فناور حاضر
در نشست ادامه داد« :این جزو کارهای بدیع کشور است که
در آستانه جهشهای بزرگ هستید و تحریمها هم به شما
کمک کرد تا وزارتخانهها دست و دلبازانه از خارج جنس
نخرند و رویکردشان حمایت از شما باشد .تردید نکنید در
کشور اراده و سمتگیری به سوی کمک به شماست؛ چه در
بخش قانونگذاری ،چه بودجهریزی یا اجرا ،نگاهها به سمت
کارها و تواناییهای شماست».

مجلس آماده همکاری برای
رفع دستاندازهای موجود

الریجانی خطاب به نخبگان کشور یادآور شد« :مایوس نباشید،
ممکن است سیستم دیوانی کشور دستانداز داشته باشد اما
باید روحیه شما استوار باشد .بنابراین میتوانید به مجلس
پیشنهاد دهید که چطور این دستاندازها را از مسیر شما
بردارد».
وی در ادامه بیان کرد« :ارادهها در بخشهای مختلف با توجه
به تاکیدات رهبر معظم انقالب به سمت کمک به نخبگان
است ،ضمن اینکه یکی از مسائل در این بخش به قانونی
باز میگردد که حدود  10سال از زمان تصویب آن گذشته و
ممکن است مالحظاتی در اجرا پیدا کرده باشیم که اگر برخی
از مواد آن اصالح شود به نفع این محیط کسبوکار فناورانه
است .بنابراین میتوانید تیمی را برای بررسی این موضوع قرار
دهید که به طور قطع از آن استقبال خواهیم کرد ،چرا که
میتوان این قانون را به گونهای تغییر داد که به نفع محیط
دانشبنیان

بوکار باشد».
کس 
رئیس قوه مقننه کشورمان در خصوص پیشنهاد رئیس پارک
فناوری پردیس مبنی بر ایجاد منطقه ویژه اظهار داشت:
«نمیدانم چه خاصیتی در ایجاد منطقه ویژه وجود دارد ،چرا
که تصویب آن با مشکالتی همراه است و باید دولت برای آن
الیحه بنویسد و به مجلس ارائه دهد تا تصویب شود .بنابراین
برای سهولت کار شما پیشنهاد میکنم منافعی که در منطقه
ویژه وجود دارد مثل معافیت مالیاتی که در  R&Dآن را
داشتید ،پیشنهاد دهید تا در قانون مالیات بر ارزش افزوده
لحاظ کنیم .چرا که در وقت طالیی این پیشنهاد قرار دارید،
به این دلیل که کلیات آن به تصویب رسیده و جزئیات آن در
کمیسیون در حال بررسی است .نکتهای که درباره منطقه ویژه
مد نظر دارید در آن تعبیه کنید که به طور قطع سریعتر به
نتیجه خواهید رسید».
رئیس مجلس شورای اسالمی در مورد ضرورت توجه به
صادرات محصوالت حوزه فناوری خاطرنشان کرد« :علی
القاعده باید ضمانتهایی برای آن وجود داشته باشد ،به همین
دلیل اگر روی صندوق ضمانت صادرات کار کنید ،آنها هم
میتوانند پوششی برای حمایت از شما ایجاد کنند ،ضمن
اینکه اگر مشکلی در این بخش وجود داشت ،مجلس این
آمادگی را دارد که آن را رفع کند».

تصویب بودجه  70میلیون یورویی
برای حوزه فناوری کشور

وی در پاسخ به اظهارنظر یکی از مدیران شرکتهای
دانشبنیان مبنی بر اینکه بودجه تخصیصیافته به حوزه
فناوری صفر درصد بوده است ،یادآور شد« :مجلس  70میلیون
یورو برای حوزه فناوری تصویب کرد که باید سهمی از آن به
پارک فناوری پردیس اختصاص داده شود تا نگرانیها در این
مورد برطرف شود .ضمن این که در مجلس با وجود اینکه
برای برداشت از صندوق توسعه ملی تا حدودی مالحظاتی
وجود دارد ،چرا که مخالف این هستیم که از اعتبارات آن
که به بخش خصوصی اختصاص دارد ،نباید به بخش دولتی
اختصاص یابد ،اما هر سال سهمی از آن را به معاونت فناوری
اختصاص میدهیم .بنابراین صندوقی که از این طریق برای

شماره سیودوم خردادماه 1398

147

شما ایجاد شده است ،میتواند پشتیبان حوزه فناوری باشد».
الریجانی در ادامه تاکید کرد که بهرغم وجود محدودیتهای
مالی مجلس از این آمادگی برخوردار است که از صندوق
توسعه ،سهمی را برای کمک به حوزه فناوری کشور اختصاص
دهد.
رئیس قوه مقننه کشورمان خطاب به مدیران شرکتهای
دانشبنیان گفت« :در حوزه قانونگذاری پیشنهادی را مطرح
کردید مبنی بر اینکه سیستمی برای کمک به مجلس ایجاد
کردهاید که از آن استقبال میکنیم .بنابراین در این مورد
پروپوزالی ارائه دهید تا کار را فراگیر کند و در این رابطه از نظر
و حمایت مردمی نیز استفاده شود».

تحریمها زمینهای برای توجه به
نیروی انسانی و منابع طبیعی

الریجانی در توصیه به مدیران شرکتهای دانشبنیان تاکید
کرد« :تحریمها برای کشور خوب نیست اما تمام آن نیز خسارت
نبوده و منافعی را برای کشور به همراه داشته است ،چرا که
ما در پی آن تمام راههایی که فشارهای ناشی از تحریمها را
کاهش دهد ،دنبال خواهیم کرد .ضمن اینکه شرایطی فراهم
کرده است تا رویکرد درونی برای توجه به آوردههای داخلی
کشور اعم از نیروی انسانی و منابع طبیعی باشد .کما اینکه
اگر در سالهای گذشته به این مهم توجه میشد ،در شرایط
کنونی در مضیقه نبودیم ».رئیس مجلس شورای اسالمی
خطاب به نخبگان حاضر در جلسه افزود« :شما نیروی فعال
کشور هستید و امید است در این عرصه فعال شوید .اگر در
دانشبنیان

بوکار موانعی وجود دارد ،آن را تبیین و به مجلس
قوانین کس 
دهید؛ چه در حوزه قانونگذاری ،چه مقررات مربوط به دولت،
در آن ورود کرده و امور را برای شما سهل خواهیم کرد».

کاتالیستها یکی از مشکالت مهم کشور

وی همچنین اظهار کرد« :شما هم باید آستینها را باال بزنید و
در بخشهایی که کشور با نقصهای مهمی مواجه است ،کمک
کنید ،فکر و همت خود را متمرکز کنید .مثال کاتالیستها یکی
از این مشکالت موجود بوده که به آن اشاره کردید .بنابراین
با توجه به اینکه در این حوزه کار کردهاید و توفیقاتی به
دست آوردهاید ،ما هم از شما حمایت میکنیم و اگر بخشهای
دولتی هم پشتیبان شما نباشند ،ما حمایت از شما را سرخط
میآوریم .قانون نیز اینگونه است که اگر تولید داخلی وجود
دارد نباید به سمت واردات کاالهای خارجی بروید ،چرا که در
این صورت تخلف کردهاید .بنابراین در این زمینه اولویتها را
در نظر بگیرید».

سه درصد واردات دارو 1/5
میلیارد دالر هزینه دارد

الریجانی با اشاره به حوزههایی که در آنها میتوان از
تولیدات فناورانه استفاده کرد ،بیان کرد« :هماکنون میتوان
در حوزههایی همچون تولید قطعات خودرو از کمک شما
بهرهمند شد ،کما اینکه با وجود تولید بخش اعظمی از قطعات
مورد نیاز این بخش ،تعداد محدودی از قطعات حلقه مفقوده
کشور شده است که باید روی آن فکر کنید تا زمینگیر نشویم.
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کارخانههای نوآوری زایشگاه
استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان

همچنین در حوزه تولید دارو که  97درصد آن در کشور تولید
میشود ،همان سه درصد واردات دارو حدود  1/5میلیارد دالر
هزینه روی دوش کشور میگذارد .بنابراین میتوانید روی این
بخش فعال شده و برای آن وقت بگذارید و از وزارت بهداشت
و درمان لیست این نوع داروها را بخواهید تا با همتی که دارید
بتوانید آنها را تولید کنید».
رئیس نهاد قانونگذاری کشور در ادامه با تاکید بر اینکه
تجهیزات تولید شده در داخل نباید وارد شود ،یادآور شد:
«این موضوع را پیگیری خواهم کرد تا دولت در این حوزه
از شرکتهای دانشبنیانی که اقدام به تولید کاالهای اساسی
میکنند ،حمایت کند .شما میتوانید لیست این نوع کاالها را
از وزارتخانههای مختلف بخواهید .به عنوان مثال وزیر بهداشت
و درمان عالقهمند به تولید کاالهای ضروری در داخل کشور
است ،همچنین میتوان در حوزههای صنعت و معدن و
کشاورزی نیز به این طریق فعالیت کرد تا واردات این نوع
کاالها را بتوانیم کاهش دهیم .استقالل ایجاد شده ناشی از این
اقدام نیز ارزشمند است ،بنابراین از آن استقبال میکنیم چرا
که برای کشور عزت به همراه میآورد».
الریجانی افزود« :ما باید قبول کنیم بعد از جنگ توجه به
شرایط کشور کمتر بود و این در حالی است که باید روی
استقالل درونی کشور تمرکز میکردیم اما در شرایط کنونی
نیز بخش زیادی از نیروی انسانی جوان آمادگی دارند که
توانستهاید تقریبا زیرساختها را برای ایجاد فضای معقول و
بوکار فراهم کنید ،از سوی دیگر
سنجیده در جهت رونق کس 
باید درخواستهای دستگاههای مختلف در این حوزه را نیز
مورد توجه قرار دهید و پل ارتباطی را برقرار کنید تا اطالعات
دقیقی متناسب با نیاز بخشهای تولیدی کشور در این حوزه
به دست آورید».
رئیس مجلس شورای اسالمی یادآور شد« :اگر در این مسیر
نیاز به حمایت مالی داشتید ،از طریق صندوق انجام میدهیم
و اگر کاستی وجود داشت از شما با پشتیبانی مالی حمایت
میکنیم .البته مشکل اصلی در این مورد منابع مالی نیست،
بلکه ارتباطات است که باید به وجود آید .بنابراین به وزرا
توصیه میکنیم که سازوکاری برای آن فراهم کنند».
وی بیان کرد« :ما در حوزههای بهداشت و درمان ،همچنین
نفت و گاز که از اهمیت بسزایی برخوردار است ،از شما
پشتیبانی میکنیم چرا که ما کشوری نفت و گازی هستیم و
باید صنعت مهمی در این حوزه ایجاد کنیم تا بخش اعظمی
از منابع انسانی به این سمت معطوف شود .از سوی دیگر از
معادن بهره الزم را نبردهایم ،به همین دلیل قانون الزم برای
گسترش استفاده از معادن را ایجاد کردیم و در استانها هم
شرایطی را فراهم کردیم که در این مورد تصمیمگیری کنند».
الریجانی با تاکید بر اینکه باید در حوزه کشاورزی و استفاده
از امکانات موجود تالش شود ،گفت« :تردید نکنید ما این
نیروی خالق را ارج مینهیم و چه در حوزه قانونگذاری و چه
سرمایهگذاری از شما حمایت میکنیم و امیدواریم در حوزه
تولید گام موثری بردارید .سال آینده سال پرتوفیقی برای شما
خواهد بود».
دانشبنیان

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،نیز
در این نشست با اشاره به شکلگیری اکوسیستم نوآوری در
کشور ،بیان کرد« :اکوسیستم نوآوری در ایران در حال رشد و
بالنگی است و معاونت علمی و فناوری در حال تکمیل اجزای
این اکوسیستم است ».وی با اشاره به کمکهای مجلس
افزود« :در ادامه این مسیر ما همچنان به کمکهای مادی و
معنوی مجلس نیازمند هستیم ».به گفته ستاری ،برای توسعه
اکوسیستم نوآوری و فناوری پول عامل اصلی نیست و حرف
اول را نمیزند اما تامین مالی برای توسعه این بخش ضروری
است .وی همچنین تصریح کرد« :بیشتر منابع مالی مورد نیاز
اکوسیستم نوآوری توسط بخش خصوصی تامین میشود و
بودجه بخش دولتی در این زمینه چندان زیاد نیست».
ستاری یکی از نیازهای توسعه اقتصاد دانشبنیان را رونق
فرهنگ سرمایهگذاری خطرپذیر عنوان کرد و گفت« :یکی از
مهمترین و مترقیترین قوانین مصوب در ایران ،قانون حمایت
از شرکتهای دانشبنیان است که همین قانون زمینه را برای
توسعه فرهنگ سرمایهگذاری خطرپذیر در کشور فراهم کرد».
وی معتقد است که قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان
حرکت عظیمی بود که یک جریان بزرگ اقتصادی در کشور
ایجاد کرد.

تزریق نسل جدید کارآفرینان به کشور

رئیس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد« :با شکلگیری اکوسیست 
م
نوآری ،نسل جدیدی از کارآفرینان به کشور تزریق شده است
که این نسل میتواند اقتصاد کشور را متحول کند».
به گفته ستاری ،شرکتهای دانشبنیان ،شرکتهای نفتی
را به عقب راندهاند و سهم بزرگی از اقتصاد کشور را به خود
اختصاص دادهاند .معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در
ادامه خاطرنشان کرد« :وجود پارکهای فناوری و مراکز نوآوری
خود گواه توسعه اقتصاد دانشبنیان و نوینی در کشور است».
رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان درباره فروش
شرکتهای دانشبنیان ،تصریح کرد« :فروش این شرکتها
سال گذشته  ۹۰هزار میلیارد تومان بود .همچنن فروش
شرکتهای مستقر در پارک فناوری پردیس معاونت علمی و
فناوری در سال گذشته حدود  7500میلیارد تومان بود .انتظار
داریم در کارخانههای نوآوری حدود سه هزار نفر مستقر شوند
و این اماکن به محلی برای زاد و ولد شرکتهای دانشبنیان
تبدیل شوند».

بازدید از توانمندی شرکتهای دانشبنیان

علی الریجانی همچنین از توانمندیها و دستاوردهای نوآوارنه
و فناورانه شرکتهای دانشبنیان و استارتآپی در حوزههای
فناوری پزشکی (دارویی و تجهیزات پزشکی) ،نانوفناوری،
نرمافزار و الکترونیک ،مکانیک و مخابرات و آیتی و پارک
فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
بازدید کرد.
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فناوریهای ایران ساخت
دانشبنیان
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رونمایی از هفت محصول استراتژیک و
فناورانه در حوزه بهداشت و سالمت

ریال پرداخت میشود.
پیش از این نیز مرکز شرکتها و موسسات دانشبنیان
خدمات دیگری از جمله تدوین گزارش تحقیقات بازار،
طراحی صنعتی محصوالت دانشبنیان ،تدوین قراردادهای
حقوقی ،خدمات مالی و حسابداری ،طراحی و ساخت
نمونه نمایشی (دمو) محصوالت و نیازسنجی مجوزها
و گواهینامهها به شرکتهای دانشبنیان نیز ارائه کرده
است .شرکتها برای استفاده از تمامی این خدمات
میتوانند به سامانه  bizservices.irمراجعه کنند.

هفت محصول استراتژیک حوزه بهداشت و سالمت با
حضور سورنا ستاری و سعید نمکی وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش در سالن همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی
ایران رونمایی شد.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در
این مراسم بیان کرد« :امروز شاهد رونمایی بخش کوچکی
از همکاریهای معاونت علمی و وزارت بهداشت هستیم
که با نمایش این محصوالت ارائه شد .معاونت علمی به
صورت جدی در حوزه بهداشت ،تجهیزات بهداشتی و دارو
مشغول فعالیت است .به گونهای که سال گذشته بیشترین
اعتبارات را به توسعه فناوریهای این حوزه تعلق دادیم.
همچنین رقم قابل توجهی با بستن قرار داد برای تولید
محصوالت دارویی و داروهای جدید در حوزه بیوتکنولوژی
و شیمیایی اختصاص یافت .شرکتهای دانشبنیان که
بسیاری از آنها نوپا هستند ،با فعالیت خود آینده این
حوزه را تضمین میکنند تا با ورود محصوالت فناورانه
آنها به جامعه ،زندگی تکتک افراد بهبود و ارتقا یابد.
همچنین اشتغالزایی که به واسطه فعالیت این شرکتها
ایجاد میشود قابل توجه است».
دستگاه رادیولوژی دیجیتال ،دستگاه اتوکالو سریع
رومیزی ،دستگاه المپ نوری مرئی میکروبکشی،
دستگاه فشار هوایی مثبت  2سطح بای پپ ،پست تولید
هیدروکسی آپاتید کربناته نانو ساختار ،ماده اولیه دارویی
سیتاگلیپتین و هلیوم مایع محصوالتی بودند که در این
مراسم رونمایی شدند.

توسعه همکاریهای علمی و
تحقیقاتی حوزه حمل و نقل

تفاهمنامه همکاری میان معاونت حمل و نقل وزارت راه
و شهرسازی و ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حمل و
نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با
حضور سورنا ستاری و محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی
امضا شد .این تفاهمنامه به امضای منوچهر منطقی دبیر
ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حمل و نقل پیشرفته
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شهرام آدمنژاد
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی رسید.
بر این اساس همکاری این دو نهاد در پنج محور اصلی
شکل میگیرد« .حمایت از تدوین مقررات و ضوابط الزم
برای توسعه کسبوکارهای تعمیر و نگهداری هواپیما و
فعالسازی زنجیره تامین قطعات هوایی توسط شرکتهای
دانشبنیان و خصوصی در کشور»« ،حمایت از تکمیل
و بهروزرسانی فرایندها و مقررات مورد نیاز در توسعه
هوانوردی عمومی با رویکرد افزایش بهرهوری فرودگاههای
کمتردد»« ،حمایت از افزایش استفاده از فناوریهای
پیشرفته و فضایی و هوشمندسازی با بهرهگیری از توان
داخلی در حوزه هوایی ،جادهای ،ریلی ،بنادر و دریایی»
برخی از حوزههایی است که این همکاریها در آن شکل
میگیرد.
همچنین «مشارکت در ایجاد کارگروه برای رفع چالش
جلوگیری از تردد کشتیهای با میزبان گوگرد بیش از 5
درصد» و «همکاری در تدوین برنامه ملی توسعه سیستم
هوشمند ارتباطات وسائط نقلیه جادهای» نیز از دیگر
زمینههای همکاری این تفاهمنامه است.

دانشبنیانها برای ارتقای منابع انسانی
تسهیالت بالعوض دریافت میکنند

مرکز شرکتها و موسسات دانشبنیان در راستای
توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان اقدام به ارائه
تسهیالت بالعوض برای آسیبشناسی و ارتقای نیروی
انسانی کرده است .این مرکز با هدف تقویت مدیریت این
شرکتها و حمایت از آسیبشناسی و ارتقای منابع انسانی
شرکتهای دانشبنیان سعی دارد تا با اجرای این طرح
گامی در جهت توانمندسازی آنان بردارد.
خدمات اعطای تسهیالت این مرکز به صورت بالعوض
(در پایان کار و بعد از تایید) و به دو روش به شرکتهای
دانشبنیان با درآمد کمتر از  50میلیارد ریال (آخرین
سال مالی در اظهارنامه) تعلق میگیرد .همچنین به
شرکتهای دانشبنیان با درآمد باالی  50میلیارد ریال
نیز به صورت آزاد و بدون تسهیالت ارائه میشود .در مدل
اول اعطای این تسهیالت  70درصد از هزینههای مربوط
به تیمسازی و آسیبشناسی منابع انسانی تا سقف 15
میلیون ریال و در مدل دوم  70درصد از هزینههای مربوط
به جذب نیرو و ارتقای منابع انسانی تا سقف  15میلیون
دانشبنیان

قانون حمایت از کاالی «ایرانساخت»
از سوی رئیسجمهوری ابالغ شد

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران ،رئیسجمهوری «قانون حداکثر
استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از
کاالی ایرانی» را جهت اجرا به وزارتخانههای صنعت،
معدن و تجارت و امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و
بودجه ابالغ کرد.
در زمینه حمایت از تولیدکنندگان داخلی و محصوالت
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آنها در سال گذشته فعالیتهای موثری صورت گرفت
که میتوان به ابالغ مصوبه راهبردها و اقدامات فرهنگی
حمایت از کاالی ایرانی توسط رئیسجمهوری و ممنوعیت
خرید کاالی مشابه داخلی توسط سازمانهای داخلی
اشاره کرد.
اقدامــات فرهنگــی و ترویــج فرهنــگ اســتفاده از کاالی
ایرانــی امــری پراهمیــت اســت و ســتاد فرهنگســازی
اقتصــاد دانشبنیــان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری از دو ســال قبــل اقــدام بــه برگــزاری جشــنواره
ملــی ،فرهنگــی و هنــری ایرانســاخت کــرد تــا گامــی
تاثیرگــذار در راســتای فرهنگســازی و آشناســازی عمــوم
مــردم بــا توانمندیهــای فناورانــه و نوآورانــه کشــور ایجــاد
کــرده باشــد .ایرانســاخت بــا ایجــاد تحــرک در جامعــه و
توجــه بــه محصــوالت ســاخت داخــل مســیر حرکــت رو بــه
جلــو و پیشــرفت را ســرعت میبخشــد .تاکنــون دو دوره
از ایــن رویــداد برگــزار شــده اســت تــا بــا تعامــل جامعــه
هنــری و علمــی کشــور شــاهد فرهنگســازی مصــرف کاالی
ایرانســاخت میــان مــردم باشــیم.

طرح مقابله با ریزگردها در
خوزستان اجرایی شد

طرح الگویی بیابانزدایی و مقابله با ریز گردها خوزستان
که در چند سال گذشته خسارات فراوانی را به اقتصاد
کشور وارد کرده ،با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
و با همکاری سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور
اجرایی شده است.
اقدامات آبخوانداری و آبخیزداری با استفاده از ظرفیتهای
محلی روانابهای منطقه و با توسعه فناوریها ،بحرانها را
از بین برده و با اجرای این طرح در اصل بارقه امیدی برای
تبدیل این منطقه بحرانی به یک منطقه مولد و توسعه
طرحهای معیشتی و اقتصادی شکل گرفته است.
با اجرای این طرح ،تولید آب به کمک اقدامات آبخوانداری
و خاکشویی و توسعه فناوری مناسب شرایط عرصه به
شکلی تغییر کرده که متقاضیان بخش خصوصی به دنبال
سرمایهگذاری در این منطقه بوده و منابع طبیعی استان
و مردم محلی از فناوریهای پیادهسازی شده در مجاورت
منطقه الگوبرداری کردهاند.
طرح الگویی بیابانزدایی و مقابله با ریزگرد خوزستان
ظرفیت و پتانسیلهای مناسبی برای گسترش توسعه
مناطق ساحلی و اراضی دلتایی را دارد.
ابراهیمی دبیر ستاد توسعه فناوریهای آب ،خشکسالی،
فرسایش و محیطزیست به همراه شهبازی معاون
آبخیزداری ،مراتع و امور بیابان سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیزداری کشور و جمعی از مدیران استان خوزستان
از روند اجرای طرح الگویی بیابانزدایی و مقابله با ریزگرد
خوزستان بازدید کردند.
دانشبنیان

سازهای هیدرولیکی برای توزیع
عادالنه آب ساخته شد

کشاورزی یکی از حوزههایی است که مصرف آب زیادی
را در آن شاهد هستیم .در زمینه صرفهجویی آب در
این حوزه محققان دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)
با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طرحی پژوهشی
انجام دادند.
محمد بی جن خان ،مجری طرح پژوهشی «طراحی و
ساخت سازهای مکانیکی  -هیدرولیکی برای توزیع عادالنه
آب زیرزمینی» ،بیان کرد« :سرآغاز انجام این پروژه
تحقیقاتی یک ایده بود .ایدهای که با هدف صرفهجویی
در آب و انرژی شکل گرفت .برای تحقق این هدف نیاز
به ابزاری بود .بنابراین با انجام پژوهشها و تحقیقات این
وسیله با عنوان «شیر کنترل پیوی» طراحی و ساخته
شد .در حال حاضر شش نمونه از این شیر برای دبی نیم
تا  10لیتر بر ثانیه ساخته شده است .از ویژگیهای آن
این است که با تغییر فشار هر دبی ثابتی را عبور میدهد.
کاربرد این شیرهای کنترل برای توزیع عادالنه آب
زیرزمینی است .البته در انواع روشهای آبیاری نیز کاربرد
دارد .با این ابزار برای هر دبی تنظیمی با افزایش فشار از
ورود آب اضافه جلوگیری میشود .با تحقیقاتی که انجام
دادیم در آبیاری نواری با این وسیله قابلیت صرفهجویی
 20تا  50درصدی با توجه به کارکرد سیستم صرفهجویی
وجود دارد .همچنین در طراحی این شیرها مبحث انرژی
دارای اهمیت است تا با کمترین میزان انرژی آب پخش
شود .البته تمرکز کار ما در فشارهای پایین است اما
قابلیت کارکرد و طراحی آن برای هر فشاری وجود دارد».

بنگاههای استارتآپی معامالت
مسکن ایجاد میشوند

وزیر راه و شهرسازی از انجام مذاکرات اولیه برای ایجاد
فعالیت بنگاههای استارتآپی معامالت مسکن با معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات خبر
داد.
اسالمی در ادامه گفت« :وزارت راه و شهرسازی در
نظردارد با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و وزارت ارتباطات و راهاندازی این بنگاهها
تعامل میان مالکان و مستاجران برقرار شود .این بنگاههای
استارتآپی ارتباط میان مالک و مستاجر را بهخوبی برقرار
و نظامبخشی و نظاممندی مناسبی را در دسترسی آسان
مالک و مستاجر به همدیگر ایجاد میکنند».
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مذاکرات اولیه برای
فعالیت استارتآپی معامالت مسکن با معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات در حال
انجام است ،گفت« :با ایجاد این بنگاهها معامالت مسکن
سازمانیافته میشود».
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 10پایگاه تخصصی برتر کارآفرینان
خارج از کشور معرفی شد

مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری معاونت علمی و
فناوری ،برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی
خارج از کشور را با هدف ایجاد سازوکاری برای بهرهمندی
از دانش و تجارب محققان و متخصصان ایرانی خارج از
کشور اجرایی کرده است.
برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از
کشور در قالب برنامههایی چون «پسادکتری»« ،فرصت
مطالعاتی»« ،اساتید مدعو و معین»« ،تاسیس شرکت
فناور»« ،برگزاری سخنرانی و کارگاه تخصصی» و «پروژه
تخصصی جایگزین خدمت سربازی با تاکید بر مدل
چرخش مغزها» طراحی و اجرایی شده است.
مخاطبان این طرح شامل دانشآموختگان دوره
دکتری از یکی از  100دانشگا ه برتر دنیا ،اساتید یکی
از  200دانشگاه برتر دنیا و متخصصان و کارآفرینان
فعال در یکی از موسسات شاخص علمی و فناوری یا
شرکتهای دانشبنیان خارجی هستند .این برنامه در
آغاز با همکاری پنج پایگاه تخصصی «پژوهشگاه رویان»،
«مرکز فناوریهای نوین پزشکی»« ،مرکز ارتباطات
و فناوری اطالعات پیشرفته دانشگاه صنعنی شریف»،
«مرکز بیوفیزیک  -بیوشیمی دانشگاه تهران» و «پارک
فناوری پردیس» اجرا شده است .بعد از گذشت چهار
سال این برنامه تبدیل به پل ارتباطی میان متخصصان
و دانشمندان ایرانی خارج از کشور با بیش از  90مرکز
علمی و فناوری منتخب داخلی به عنوان پایگاه تخصصی
همکار شده است.
تجربه موفق برنامه مذکور در شکلگیری زیرساختی
مناسب و سریع برای استفاده از ظرفیت و توان علمی و
فناوری متخصصان ایرانی در حوزههای مختلف تخصصی
منجر به مشارکت بیش از پنجهزار نفر از متخصصان و
محققان ایرانی خارج از کشور در این برنامه شده است.
در این برنامه بیش از  1200نفر از محققان و متخصصان
ایرانی دانشگاههای برتر دنیا که بیشتر از کشورهای
امریکا ،کانادا و کشورهای اروپایی هستند ،هماکنون به
کشور بازگشتهاند که  16درصد آنها فارغالتحصیالن 20
دانشگاه برتر دنیا همچون امآیتی ،استنفورد ،کمبریج،
هاروارد ،برکلی ،ایلینوی ،امپریال کالج ،پرینستون،
میشیگان ،ملی سنگاپور و ایپیافال سوئیس هستند.
حدود  79درصد این افراد تجربه زندگی بیش از پنج
سال در خارج از ایران داشتهاند که نشاندهنده سطح
باالی کیفی تحصیلی و تجربه آنهاست .همچنین تاکنون
 83شرکت استارتآپی در حوزههای مختلف تخصصی
توسط این افراد ایجاد شده که زمینه اشتغال تخصصی
مستقیم برای بیش از  2400نفر از بهترین متخصصان و
فارغالتحصیالن داخلی را فراهم کرده است.
تاکنون بیش از  340نفر از محققان بازگشته به کشور
دانشبنیان

در قالب برنامه مذکور جذب هیئت علمی دانشگاههای
تراز اول داخلی شدهاند که این موضوع در باال رفتن
سطح کیفی فعالیتهای پژوهشی ،آموزشی و بینالمللی
دانشگاهها تاثیر داشته است.
معاونت توسعه روابط علمی و سرمایه انسانی مرکز تعامالت
بینالمللی علم و فناوری با همکاری موسسه بینالمللی
توسعه دانش فردای ایرانیان با هدف ارتقای سطح کیفی
برنامه و همچنین تجلیل از پایگاههای تخصصی برتر ،هر
ساله بر اساس شاخصهایی از جمله مدت زمان پاسخگویی
به متقاضیان ،میانگین رتبه دانشگاه فارغ التحصیلی افراد
جذبشده ،میزان پروندههای بررسینشده و همچنین
میزان رضایتمندی متقاضیان از عملکرد و امکانات پایگاه
اقدام به رتبهبندی پایگاههای تخصصی همکار در برنامه
میکند.
بر این اساس با توجه به شاخصهای مذکور« ،دانشگاه
تهران»« ،دانشگاه صنعتی شریف»« ،ستاد ویژه توسعه
فناوری نانو»« ،موسسه بینالمللی توسعه دانش فردای
ایرانیان»« ،دانشگاه الزهرا»« ،دانشگاه علوم پزشکی
تهران»« ،دانشگاه خوارزمی»« ،دانشگاه تبریز»« ،دانشگاه
صنعتی نوشیروانی بابل» و «پژوهشگاه رویان» به ترتیب
رتبه یک تا  ۱۰را در ارزیابی پایگاهها در سال  ۹۷کسب
کردهاند.

حضور دانشبنیانهای ایرانی در
نمایشگاه تخصصی کشاورزی روسیه

با حمایت مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ،شرکتهای دانشبنیان
در بخش تخصصی کشاورزی نمایشگاه صنعتی  -بازرگانی
ایران در روسیه حضور یافتند.
این مرکز در راستای حمایت از حضور شرکتهای
دانشبنیان برای حضور در نمایشگاههای خارجی50 ،
درصد هزینه اجاره غرفه و غرفهسازی را تا سقف 400
میلیون ریال به شرکتهای دانشبنیانی که در ارزیابی
آمادگی صادرات ( )ERAدارای سطح صادراتی توانمند
صادراتی یا برتر صادراتی شدهاند ،پرداخت کرد.
با توجه به فرصتها و امیدهایی که در حوزه توسعه تجارت
خارجی با کشورهای منطقه  CISبه ویژه روسیه فدراتیو به
وجود آمده است و با توجه به نقش تاثیرگذار آن ،جایگاه
سازنده و توانمندیهای صادراتی ایران در گروههای
مختلف کاالیی و خدماتی ،در آینده نزدیک ،شاهد جهش
در روابط اقتصادی بین ایران و روسیه خواهیم بود.
پنجمین نمایشگاه بزرگ صنعتی  -بازرگانی ایران  ۲۹تا
 ۳۱خردادماه  ۹۸با هدف توسعه و افزایش حجم صادرات
غیرنفتی کشور در منطقه جنوب روسیه و حاشیه رود
ولگا در مجموعه ورزشی  -نمایشگاهی آستراخان برگزار
شد .این نمایشگاه با همکاری استانهای شمالی کشور
و کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در آستراخان و
همکاری اتاق بازرگانی و صنعت آستراخان ،داغستان،
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استاورپول ،کراسنودار ،روستوف ،ولگاگراد و با حضور
بخشهای دولتی و خصوصی مشتمل بر شرکتها،
موسسات ،تولیدکنندگان و صادرکنندگان ،تجار و
بازرگانان برگزار شد.

طرح تامین مالی جمعی وارد
مرحله اجرایی شد

محمد مرفوع ،مدیر کل دفتر تامین مالی و سرمایهگذاری
معاونت علمی و فناوری ،درباره اجرایی شدن طرح تامین
مالی جمعی در کشور بیان کرد« :طرح تامین مالی جمعی
که یکی از مدلهای تامین مالی ایدهها و طرحهای
فناورانه است ،با همکاری معاونت علمی و فناوری ،شرکت
فرابورس ،سازمان بورس ،وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به مرحله
اجرایی رسیده است .سال گذشته دستورالعمل طرح
تامین مالی جمعی در شورای عالی بورس مصوب شد و بر
اساس این مصوبه کار تحت نظارتهای قانونی آغاز شد.
در همین راستا یک کارگروه پنج نفره برای ارزیابی و ارائه
مجوز به متقاضیان تشکیل شده است».
مدیر کل دفتر تامین مالی و سرمایهگذاری معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد« :تامین مالی جمعی
مدلهای مختلفی دارد که از آن جمله میتوان به تامین
مالی جمعی خیریه ،پاداش ،بدهی و مبتنی بر سهام اشاره
کرد .این مدل «تامین مالی جمعی مبتنی بر سهام»
است».
مرفوع در ادامه تصریح کرد« :در این مدل سه گروه
حقوقی شامل «متقاضی که برای تامین مالی طرح به
عامل مراجعه میکند»« ،عاملی که اقدام به تامین مالی
جمعی میکند» و «نهاد مالی که بخشی از نظارت طرح را
به عهده دارد و عامل فقط از طریق قرارداد با وی میتواند
اقدام به تامین مالی کند» ،نقش ایفا میکنند».
بنا به گفته مدیر کل دفتر تامین مالی و سرمایهگذاری
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،عامل باید با
نهاد مالی ،قراردادی برای تامین مالی طرح مورد نظر
منعقد کند و این قرارداد را به همراه سایر مدارک مورد
نیاز از قبیل رزومه اعضای هیئت مدیره ،مدارک ثبتی و
مدل کسبوکار شرکت برای دریافت موافقت اصولی برای
کارگروه ارسال کند .وی همچنین تصریح کرد« :سقف
تامین مالی برای هر طرح  20میلیارد ریال تعیین شده
است .نهادهای مالی نیز توسط سازمان بورس تعیین
شدهاند و متقاضیان میتوانند برای تامین مالی طرح
به این نهادها مراجعه کنند« .شرکتهای کارگزار»،
«شرکتهای تامین سرمایه»« ،مشاوران سرمایهگذاری»
و «سبدگردانها» نهادهای مالی هستند که میتوانند با
احراز شرایط در این زمینه فعالیت کنند».
مدیر کل دفتر تامین مالی و سرمایهگذاری معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری از احتمال ارائه مجوز
به نهادهای مالی خبر داد و گفت« :نهادهای مالی واجد
دانشبنیان

شرایط طبق ابالغیه سازمان بورس اکنون میتوانند برای
اصالح و اضافه کردن فعالیت در زمینه تامین مالی جمعی
به آن ،درخواست خود را به سازمان بورس ارائه کنند».
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت« :با توجه به
اینکه حداقل مفاد الزم برای انعقاد قرارداد بین عامل و
نهاد مالی نیز اردیبهشتماه مصوب شده است ،عامالن
میتوانند برای انعقاد قرارداد با نهادهای مالی به آنها
مراجعه کنند .سکو (پلتفرم) تامین مالی توسط عامل
ایجاد میشود و باید درخواست تامین مالی طرح را عامالن
به سازمان بورس ارائه کنند و پیشبینی میکنیم تا دو ماه
دیگر چند پلتفرم ،مجوز موافقت اصولی دریافت کنند».

هوانوردی عمومی با توانمندی
جوانان ایرانی رونق میگیرد

با هدف توسعه هوانوردی عمومی ،تفاهمنامه همکاری
سهجانبه بین ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حملونقل
پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،شرکت
فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ،سازمان هواپیمایی
کشوری و با حمایت معاونت حملونقل وزارت راه و
شهرسازی منعقد میشود.
منوچهر منطقی ،دبیر ستاد توسعه فناوریهای فضایی و
حملونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ،با اشاره به
امضای تفاهمنامهای برای توسعه هوانوردی عمومی در
کشور ،گفت« :یکی از چالشهای دولت در سال جاری
افزایش اشتغالزایی با استفاده از رونق تولید و بهکارگیری
نیروهای توانمند موجود است .یکی از حوزههایی که باید
با توانمندی جوانان ایران رونق گیرد ،حوزه هوافضاست.
ایران از نظر نیروی توانمند و متخصص حوزه هوانوردی
شرایط بسیار خوبی دارد».
به گفته منطقی ،در چنین روزهایی که کشور درگیر
تحریمهای مختلف اقتصادی است و اجازه خرید هواپیما
از دیگر کشورها را ندارد ،رونق کسبوکار در هوانوردی
عمومی میتواند روزنههای امید را به فرصتهای ارزندهای
تبدیل کند .وی همچنین تصریح کرد« :در همین راستا
ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حملونقل پیشرفته
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،سازمان
هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی
ایران با یکدیگر همپیمان شدهاند که نیازهای داخلی
کشور در زمینه هوانوردی عمومی را تامین کنند .بازیگران
این عرصه قصد دارند ذیل این تفاهمنامه ،گامهای بلند و
محکمی در این زمینه بردارند .امضای این تفاهمنامه یک
هماهنگی بین دستگاهی برای توسعه هوانوردی عمومی
ایجاد میکند و شروع همکاریهای سهجانبه خواهد بود».

طرح صدف فرصت ورود دانشجویان
به بازار کار را تسهیل میکند

پرویز کرمی ،رئیس مرکز ارتباطات و اطالعرسانی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،درباره طرح
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صدف عنوان کرد« :با اجرای طرح صدف ،فرصت مناسب
توانمندسازی دانشجویان و فارغالتحصیالن برای ورود به
بازار کار ایجاد شده است .نخستین دوره این طرح نیز
اواخر سال  97برگزار شد و دومین دوره آن تابستان
امسال برگزار میشود».
کرمی افزود« :این طرح به همت معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری و با هدف توانمندسازی دانشجویان و
فارغالتحصیالن دانشگاهی برای تسهیل ورود به بازار کار
اجرا میشود».
وی با بیان اینکه مخاطبان اصلی این طرح فارغالتحصیالن
و دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی اعم از کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکتری هستند ،افزود« :این طرح با
حمایت مالی دولتی برگزار میشود و جامعه هدف آن
دانشجویان سال آخر و فارغالتحصیالن دارای سابقه کار
کمتر است».
کرمی درباره نحوه اجرای طرح صدف ،گفت« :این طرح
شامل «آزمونها و مشاورههای خودشناسی و روانشناختی
شغلی» 40« ،ساعت کارگاه و سمینارهای تخصصی و
مهارتی»« ،مشاورههای مهارتی شغلی به صورت گروهی»
و «رزومهسازی حرفهای» میشود».
دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد« :همچنین بازدید
از پارک فناوری پردیس و شرکتهای دانشبنیان مستقر
در این پارک به عنوان یکی از زیستبومهای نوآوری
و فناوری کشور و عضویت در شبکه نوآوری تهران از
برنامههای این طرح است .افرادی که در این طرح شرکت
میکنند میتوانند مهارتهای عمومی مورد نیاز بازار کار
را بیاموزند و با کمک متخصصان ،رزومه و برنامه توسعه
شخصی کار خود را تهیه کنند .این افراد پس از پذیرش
میتوانند در دورههای کارورزی شرکت کنند .همچنین
برای افراد شرکتکننده در این دوره گواهینامه معتبری
نیز صادر خواهد شد».
رئیس مرکز ارتباطات و اطالعرسانی معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه مسئول اصلی
برگزاری این طرح ،پارک فناوری پردیس معاونت علمی و
شبکه نوآوری تهران است ،عنوان کرد« :معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری از هزینههای این طرح ،حمایت
 80درصدی میکند».

 96شرکتهای دانشبنیان با وجود مشکالت اقتصادی
زیادی که گریبان کشور را گرفته بود ،توانستند حدود 60
هزار میلیارد تومان فروش داشته باشند .این میزان فروش
در سال  ،97بیش از  80تا  90هزار میلیارد تومان برآورد
میشود ».به گفته قادریفر ،این عدد فقط به فروش
محصوالت در داخل کشور محدود نمیشود ،بلکه بخشی
از این میزان فروش به صادرات محصوالت دانشبنیان نیز
مرتبط است .وی همچنین عنوان کرد« :ورود شرکتهای
دانشبنیان به عرصه اقتصاد کشور ،نویدبخش تغییرات
اساسی در اقتصاد سنتی بر پایه نفت است .تغییراتی که
میتوانند پایههای اقتصادی کشور را محکمتر و راه را برای
ورود جوانان به عرصههای کالن اقتصادی باز کنند و به
عبارتی دیگر معنادار شدن اقتصاد دانشبنیان در منظومه
اقتصادی کشور را از یک اقتصاد خرد به اقتصاد کالن
شاهد هستیم».

ح فناورانه حوزه لیزر و
 60طر 
فوتونیک حمایت میشوند

حمید لطیفی ،دبیر ستاد توسعه فناوریهای فوتونیک،
لیزر ،مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری اظهار کرد« :پس از انجام بررسی و
داوریهای الزم 60 ،طرح فناورانه و دانشبنیان در اولویت
پرداخت تسهیالت یا کمک بالعوض قرار گرفتهاند و نهایی
شدند».
وی درباره تعداد ارسال طرحهای فناورانه و دانشبنیان
گفت« :پس از اعالم فراخوان ارسال طرحهای فناورانه در
حوزه فوتونیک و لیزر حدود  125طرح دریافت شد .از این
تعداد  20طرح به دلیل کامل نبودن اطالعات حذف شدند
و بقیه طرحها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند».
لطیفی در ادامه گفت« :برخی از پروژههای زیرساختی که
دارای شرایط دریافت کمک بالعوض هستند ،بخشی از
هزینه اجرای طرح خود را از منابع دیگری غیر از این ستاد
تامین میکنند ،به طوری که  50درصد هزینه اجرایی
خود را بالعوض دریافت کرده و  50درصد دیگر باید از
منابع غیر از این ستاد تامین شود».
وی بیان کرد« :بعد از مرحله پرداخت طرحهای فناورانه،
این ستاد نظارت خود را بر روند اجرای این طرحها تا تولید
محصول آغاز میکند».

بیش از  80هزار میلیارد تومان محصول
دانشبنیان تجاریسازی شد

توسعه باید برگرفته از محیط
بومی استان باشد

اسماعیل قادریفر ،رئیس مرکز توسعه فناوریهای
راهبردی معاونت علمی و فناوری ،درباره میزان فروش
شرکتهای دانشبنیان بیان کرد« :یکی از دغدغههای
اصلی معاونت علمی و فناوری در شکلگیری زیستبوم
نوآوری ،تسهیل مسیر تجاریسازی محصوالت و خدمات
دانشبنیان است که برای اجرایی شدن این امر ،برنامههای
مختلفی در معاونت در حال پیگیری است .تا پایان سال
دانشبنیان

اعضای مجمع نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای
اسالمی با معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری دیدار و
گفتوگو کردند.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در این دیدار تاکید
کرد« :زیستبومی مهم است که کارآفرین در آن احساس
آسودگی خاطر کند .باید اندیشه و زیرساخت توسعه
برگرفته از محیط بومی استان باشد .توسعه وقتی درونزا
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باشد ،پیشرفت ،ارزشآوری و اشتغال را به همراه دارد و
هرجا که توسعه به هر شکل آن از خارج استان باشد،
آسیبزا خواهد بود ».معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری
تامین نیازهای فناورانه و پیشرفته بهویژه اقالم تحریمی را
یکی از اولویتهای امسال شرکتهای دانشبنیان برشمرد
و گفت« :تالشی برای تامین اقالم تحریمی بهخصوص در
حوزه دارو صورت گرفته است .اراک این ظرفیت را دارد
که در حوزه تامین نیازهای صنعتی گام بردارد اما مهم
این است که بخش خصوصی وارد این میدان شود ».در
بخش دیگری از این دیدار ،سیدمهدی مقدسی ،رئیس
مجمع نمایندگان و نماینده مردم اراک ،از استعداد استان
مرکزی برای دانشبنیان شدن گفت و ادامه داد« :این
استان  78شرکت دانشبنیان دارد که از این تعداد31 ،
شرکت در پارک علم و فناوری مستقر هستند .در مجموع
 157مجموعه فناور در این پارک فعالیت میکنند که با
توجه به نزدیک بودن استان به پایتخت و وجود مراکز و
زیرساختهای صنعتی ،استان مرکزی ویژگیهای فراوانی
برای دانشبنیان شدن داراست».
به گفته مقدسی ،این شرکتها سال گذشته حدود سه
میلیون یورو صادرات داشتند که اگرچه میزان اندکی است
اما با کارآمد کردن ظرفیتهای موجود استانی ،این فروش
قطعا افزایش خواهد یافت .وی به ایجاد مرکز نوآوری در
اراک با حمایت دانشگاهها و مراکز صنعتی اشاره کرد و
گفت« :برای دپارتمان نوآوری گامهایی برداشته شده
است که در صورت حمایت زیرساختی معاونت علمی
و فناوری ،روند احداث آن تسریع خواهد شد ».پیمان
صالحی ،معاون نوآوری و تجاریسازی معاونت علمی و
فناوری ،نیز در این نشست گفت« :درباره شهرکهای
فناوری پیشرفته ،پیشنهاد ما این است که زمینهای برای
حضور بخش خصوصی به توسعه این موضوع اختصاص
یابد و ما زمین را به بخش خصوصی بدهیم تا با مشارکت
بخش خصوصی یک توسعه پایدار ایجاد شود».
قادریفر ،رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی
معاونت علمی و فناوری ،در بخش دیگری از این نشست
گفت« :معاونت علمی به مزیتهای بومی توجه میکند و
این استان در حوزه گیاهان دارویی ظرفیت خوبی دارد
که دو قرارداد با دو شرکت دانشبنیان و ستاد گیاهان
دارویی منعقد شده است .در حوزه صنایع خالق هم
قراردادهایی به ارزش پنج میلیارد ریال انجام شده است.
معاونت علمی و فناوری با مشارکت بخش خصوصی از
ایجاد صندوق پژوهش و فناوری در استان برای کمک به
رونق استارتآپها کمک میکند .این حمایت در راستای
توسعه زیستبوم کارآفرینی و نوآوری انجام میشود».

استارتآپها به میراث فرهنگی
جانی دوباره میبخشند

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری،
با همراهی علیاصغر مونسان ،معاون رئیسجمهوری و
دانشبنیان

رئیس سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری،
از مرکز نوآوری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
دیدن کرد .در این بازدید فعاالن استارتآپهایی که در
حوزه صنایع فرهنگی ،نرم و خالق ایدههایشان را شروع
کردهاند ،به بیان نقطهنظرات و ایدههایشان پرداختند.
ستاری بر همکاری معاونت علمی و فناوری و سازمان
میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری برای توسعه
استارتآپها و صنایع خالق و فرهنگی تاکید کرد و ادامه
داد« :برنامههای مشترک و همکاریهای جدیای در راه
است ،به طور خاص حمایتهای مالی و زیرساختی را مد
نظر قرار دادیم و آماده هستیم تا شتابدهندههای حوزه
میراث فرهنگی و گردشگری بر مبنای سازوکار همکاری
مشترک حمایتشوند .به راه افتادن استارتآپها در سه
ث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری نقش
بخش میرا 
موثری در ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیلکرده ایفا
میکند .بنابراین این موضوع به عنوان یک اولویت مهم در
حمایت از صنایع خالق و فرهنگی قرار دارد».
ستاری وجود یک محیط مناسب برای رونق این دست
کسبوکارها را اولویتی مهم در روند اجرا از سوی معاونت
علمی و فناوری عنوان کرد و ادامه داد« :پیشبینی و فراهم
آوردن محیطی برای استارتآپهای حوزه میراثفرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری یک اولویت بسیار مهم برای
رونق صنایع خالق و فرهنگی است .این گامها ضمن
حمایت از جوانان فعال در این حوزه زمینهساز رونق و
احیای بخشی از بافت تاریخی تهران شده است».
رئیس بنیاد ملی نخبگان ،نقش خارقالعاده جوانان
تحصیلکرده در زنده کردن بافتهای فرهنگی و اندیشهای
فراموششده را یادآوری کرد و گفت« :حوزههای
باستانشناسی و بخشهای مرتبط با گردشگری میتوانند
با ایجاد استارتآپهای خود ،ضمن خلق ارزش افزوده
ظرفیتهایی را که به محاق فراموشی رفتهاند ،احیا کنند
و برای دیگر جوانان نیز اشتغال بیافرینند».
ت زیرساختی و مالی برای توسعه
ستاری به حمای 
زیستبوم استارتآپهای میراث فرهنگی و گردشگری
اشاره کرد و گفت« :حوزه میراث فرهنگی و گردشگری،
بخشی از هزینه مرمت خانه تاریخی سرهنگ ایرج را
پرداخت میکند».
در ادامه این بازدید از سامانه هوشمند هایپراسکپو با
حضور ستاری و مونسان رونمایی شد .در این نمایشگاه
مجازی تمام استارتآپهای حوزه میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری در غرفههای مجازی حضور دارند و
محصوالت خود را ارائه میدهند .استفاده از این سامانه
مجازی ،فرصتی را فراهم میکند تا استارتآپها به طور
مستقیم با بازدیدکنندگان خود ارتباط داشته باشند.
برندسازی و جذب سرمایهگذاری مجریان استارتآپها از
دیگر مزایای این سامانه هوشمند است .در حال حاضر
بخشی از خانه تاریخی سرهنگ ایرج مرمت شده است و
فرایند مرمت این بنا با همراهی بخش خصوصی و معاونت
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علمی و فناوری رئیسجمهوری کامل میشود .گردشگری
عشایری ،گردشگری کودک ،موزه مجازی ،راهنمای
صوتی اماکن تاریخی ،ضدآبسازی خاک ،شیشه و سنگ
بناهای تاریخی محور فعالیت استارتآپهای مستقر در
خانه تاریخی سرهنگ ایرج است.

اعتبار برگزیدگان بنیاد ملی
نخبگان از خدمات آزمایشگاهی
 30میلیارد ریال افزایش یافت

با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،اعتبار
دانشجویان برگزیده بنیاد ملی نخبگان برای استفاده از
خدمات آزمایشگاههای عضو شبکه بیش از  30میلیارد
ریال افزایش یافت.
شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی
و فناوری در راستای حمایت از برگزیدگان بنیاد ملی
نخبگان ،مبلغ اعتبار تخصیصیافته برای دریافت خدمات
آزمایشگاهی هر دانشجوی برگزیده سال تحصیلی - 98
 97را از  15میلیون به  20میلیون ریال افزایش داد.
 1564نفر دانشجوی برگزیده بنیاد ملی نخبگان در سال
تحصیلی  97 - 98میتوانند تا سقف  20میلیون ریال
هزینه خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز خود را از محل این
اعتبار دریافت کنند .برای آن دسته از مشموالن این یارانه
که بیش از  15میلیون ریال اعتبار دریافت کردهاند نیز این
سقف افزایش یافته است و این افراد میتوانند تا  5میلیون
ریال دیگر نیز یارانه دریافت کنند.
 647نفر از برگزیدگان سالهای تحصیلی  94تا  96از این
خدمات استفاده کردهاند .همچنین  159نفر از برگزیدگان
نخبه سال تحصیلی  96 - 97و  160نفر از برگزیدگان
سال  97 - 98نیز تاکنون یارانه خدمات آزمایشگاهی را
از مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی دریافت کردهاند .مجموع
یارانه ارائهشده به دانشجویان در این سالهای تحصیلی
بیش از  15میلیارد ریال است.
دانشجویان برگزیده بنیاد ملی نخبگان در سال 97 - 98
میتوانند با مراجعه به باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی
و انتخاب طرح ویژه نخبگان از مزایای این طرح برخوردار
شوند.

بازار شرکتهای دانشبنیان و
خالق صادراتی رونق میگیرد

معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و صندوق
نوآوری و شکوفایی از حضور شرکتهای دانشبنیان و
خالق صادراتی در نخستین نمایشگاه بینالمللی Ariana
 ICTافغانستان حمایت میکند.
این معاونت در راستای حمایت از این شرکتها و ورود
محصوالت شرکتهای دانشبنیان و خالق صادراتی به
بازارهای صادراتی جدید ،بخشی از هزینههای فضای غرفه
دانشبنیان

و غرفهسازی را پرداخت میکند .این حمایت مختص
شرکتهای دانشبنیان و خالق با سطح صادراتی توانمند
صادراتی و برتر صادراتی است.
با توجه به تدوین دستورالعملی برای حمایت از محصوالت
دانشبنیان و خالق صادراتی و معرفی توانمندیها و
محصوالت آنها در بازارهای صادراتی این حمایت انجام
میشود .تقویت و توانمندی برند ملی در حوزه تولید
محصوالت با فناوری باال ،رصد فناوریهای مشابه و
مهندسی معکوس توسط شرکتهای دانشبنیان و بهبود
کیفیت محصوالت تولیدی با فناوری باال از جمله اهداف
دستورالعمل حمایت از فعالیتهای دانشبنیان و خالق
صادراتی است.
همچنین گسترش سهم بازار کاالها و خدمات صادراتی
کشور در حوزههای با فناوری باال و زمینهسازی برای
ورود مناسب شرکتها در بازارهای بینالمللی و صادرات
نیز از دیگر اهداف تعریفشده در دستورالعمل حمایت از
شرکتهای دانشبنیان و خالق صادراتی است.
نخستین نمایشگاه بینالمللی فناوری اطالعات و ارتباطات
افغانستان  Ariana ICTاز  28تا  31خردادماه  98در
هتل اینترکانتینانتال کابل برگزار میشود .این نمایشگاه
بهترین فرصت برای آشنایی با نیازمندیهای کشور
افغانستان ،یافتن شرکای تجاری مناسب و ورود به یک
بازار  36میلیون نفری است که زمینه مناسبی برای
برقراری ارتباط شرکتهای دانشبنیان و خالق صادراتی
کشور است.

پیام تبریک مشاور معاون
علمی و فناوری رئیسجمهوری
به مناسبت روز ارتباطات

پرویز کرمی ،مشاور معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری،
به مناسبت روز ارتباطات پیامی ارائه کرد .متن کامل پیام
به این شرح است:
«بسمه تعالی
چرا ِغ ارتباطات ،دائما تابان است .انسان به سخن وابسته
است .سخن نیا ِز ارتباط است .ارتباط آغا ِز توسعه و
پیشرفت .روشنایی جهان با چراغ هایی است که از س ِر
ِ
تماس
شریف اشرفیت.
شوق
شوق ،درخشان ماندهاند؛
ِ
ِ
پیوسته ،انس و دلبستگی مستمر را حاصل میشود.
پایان
حاصل دلبستگی ،پیوستگی است .پیوستگی هم
ِ
ِ
وابستگی.
ارتباطات و روابط عمومی اما ،پیش از آنکه علم باشد،
عشق است .عشق به همنوع ،عشق به آگاهی ،عشق به
تالش و بالندگی .در اثنای چنین حال و هوایی ،بال و پر
زدن به مدد فناوریها و نوآوری ،مرزی پیش رو نخواهد
رنج رابطه ،توافق و ارتباطات را به
داشت .پس آنان که ِ
دوش میکشند ،رهروان راه رستگاریاند.
روز ارتباطات و روابط عمومی را به شما پویندگان و فعاالن
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اجالس جهانی شورای پژوهش
با حضور ایران برگزار شد

این عرصهها شادباش میگویم و روشنایی همیشگی
روزگارانتان را آرزومندم».

اجالس جهانی شورای پژوهش ( )GRCدر سال 2019
با موضوع اثربخشی پژوهش اردیبهشتماه سال جاری در
شهر سائوپائولو با حضور صندوق حمایت از پژوهشگران
و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به
عنوان نماینده جمهوری اسالمی ایران برگزار شد .در
جلسه حاشیهای این اجالس با حضور نمایندگان بنیادهای
حامی پژوهش منطقه آسیا و اقیانوسیه چالشهای موجود
در حمایت از پژوهشگران جوان و ارائه سیستم منصفانه
داوری مورد بررسی قرار گرفت .صندوق حمایت از
پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری به عنوان نماینده ایران از سال  1394به عنوان
عضو منطقه آسیا و اقیانوسیه در جلسات  GRCحضور
داشته است.
«اثربخشی اجتماعی و اقتصادی به مثابه معیاری برای
تخصیص بودجه» و «نشان دادن اثربخشی علمی،
اقتصادی و اجتماعی طرحهای پژوهشی حمایتشده»
موضوعات اجالس جهانی شورای جهانی پژوهش در این
دوره بود.
در سالهای گذشته موضوعاتی همچون داوری طرحهای
پژوهشی و جایگاه زنان در پژوهش در  GRCمطرح شده
که صندوق به نوبه خود توانست با استفاده از تجربیات
به دست آمده چارچوب جدیدی برای داوریهای خود
تعریف کند .همچنین راهاندازی کارگروه زنان در پژوهش
از دستاوردهای دیگر این حضور است .صندوق حمایت
از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری در سال  2018میزبان اجالس منطقه آسیا و
اقیانوسیه  GRCدر شهر تهران شد .همچنین نماینده
صندوق از سال  2018به عضویت کمیته اجرایی ()ESG
انتخاب شده است .بر اساس این گزارش GRC ،سازمانی
متشکل از سران بنیادهای حامی پژوهش همچون بنیاد
ملی علم امریکا ( )NSFو انجمن ترویج علم ژاپن ()JSPS
و بنیاد علم سوئیس ( )SNSFاست که با اهدافی مانند
بهبود ارتباطات و همکاریها میان بنیادهای حامی
پژوهش ،به اشتراکگذاری بهترین شیوههای همکاری
تحقیقاتی و رسیدگی به چالشهای مشترک در امر
حمایت از پژوهش فعالیت میکند .این سازمان سالیانه
دو اجالس (جهانی و منطقهای) برگزار میکند که اجالس
سالیانه امسال به میزبانی مشترک بنیاد پژوهش سائوپائولو
( )FAPESPشورای ملی پژوهش علمی و فناوری آرژانتین
( )CONICETو بنیاد پژوهش آلمان ( )DFGبرگزار شد.

کتاب مروری مختصر بر علم و
فناوری در ایران منتشر شد

مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری با توجه به
ماموریت خود در حوزه تعامالت و همکاریهای علم و
فناوری در عرصه بینالمللی و با هدف معرفی بخشی از
توانمندیهای فناوری با رویکرد توسعه دیپلماسی فناوری،
اقدام به انتشار کتاب مروری مختصر بر علم و فناوری در
ایران کرده است.
در سالهای اخیر در بسیاری از حوزههای فناوری شاهد
رشد چشمگیر ایران هستیم .فعالیت بیش از چهار هزار
شرکت دانشبنیان در سایه چتر حمایتی معاونت علمی
و فناوری و در قالب ستادهای توسعه فناوری ،نهالهایی
است که روز به روز شکوفاتر شده است و ثمر خواهد داد.
معرفی برخی از این ظرفیتها و دستاوردها ،نهتنها
تصویر مناسبی از فضای علمی ،فناوری و نوآوری کشور
در اذهان سایر کشورها ایجاد میکند ،بلکه زمینهساز
توسعه مناسبات علمی و فناوری با فعاالن خارجی این
عرصهها خواهد بود و زیربنای اقتصاد مقاومتی را در عرصه
کالنتری بنا خواهد کرد.
به این منظور ،مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری
به تهیه و انتشار مجموعهای با عنوان «مروری مختصر
بر علم و فناوری در ایران» در  180صفحه (Science
)and Technology in Iran: A Brief Review
کرده است .این کتاب با همکاری ستادهای توسعه
فناوری معاونت علمی و فناوری منتشر شده است .در این
مجموعه منتشر شده به حوزههای مختلف علمی مانند
نانوفناوری ،فناوری زیستی ،فناوری سلولهای بنیادی،
علوم شناختی ،گیاهان دارویی و طب سنتی ،فناوری
اطالعات و ارتباطات ،صنایع فرهنگی و خالق ،هوافضا،
فناوری هوایی و هوانوردی ،صنایع دریایی ،فناوریهای
آب ،فرسایش ،خشکسالی و محیط زیست ،فناوری نفت
و گاز و انرژیهای تجدیدپذیر از نظر تاریخچه و پیشینه
اشاره شده است.
در کتاب مروری مختصر بر علم و فناوری در ایران به
مسائلی چون سیاستها و استراتژیها ،ظرفیتها و
توانمندیهای داخلی مانند وضعیت نیروی انسانی،
تولیدات علمی ،دستاوردها و محصوالت ،متولیان و
زمینههای عالقهمندی برای همکاریهای بینالمللی
پرداخته شده است .همچنین در بخشهایی از این کتاب،
اطالعاتی در خصوص وضعیت کلی علم و فناوری ،فعاالن
اصلی این حوزه و سیاستهای کالن ملی علم ،فناوری و
نوآوری ایران نیز ارائه شده است .عالقهمندان برای مطالعه
متن کامل مجموعه مذکور میتوانند به آدرس اینترنتی
 /http://en.isti.irمراجعه کنند.
دانشبنیان

عزم شرکتهای دانشبنیان
برای تامین اقالم تحریمی

با حضور معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری و وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و استاندار البرز داروی
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ضد سرطان تولید شده با فناوری داخلی رونمایی شد.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در این مراسم
از برنامه تفصیلی برای تامین مواد اولیه دارویی و نیز
فرآوری و تولید اقالم دارویی وارداتی گفت و ادامه داد:
«شرکتهای دانشبنیان و شتابدهندههای دارویی یک
ظرفیت بالقوه برای بینیازی کشورمان از واردات دارو
به ارمغان آوردهاند .اطمینان دارم با ظرفیتی که در
شرکتهای دارویی کشور نهفته است ،میتوانیم بخش
قابل توجهی از نیازهای داروییمان را امسال تامین و با
صادرات به دیگر کشورها ،ارزآوری کنیم».
رئیس ستاد توسعه زیستفناوری به زیستبوم توانمند و
پیشرفته شرکتهای دارویی البرز اشاره کرد و گفت« :از
حیث نیروی انسانی و تجهیزات ،این ظرفیت وجود دارد
که البرز قطب دارویی منطقه شود».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری از تامین اقالم
تحریمی دارویی با همکاری وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی و با تکیه به توانمندی شرکتهای
دانشبنیان خبر داد و گفت« :شرایط فعلی کشور و
محدودیتها عزم شرکتهای دانشبنیان را جزم کرده
است تا در مسیر تولید نیازهای اساسی دارویی کشور و
همچنین دیگر اقالم تحریمی حرکت کنند .میبینیم که
علیرغم گذشت مدت زمان اندک از انعقاد قراردادها ،این
شرکتها موفق شدند در مدت کوتاهی این داروها را به
بازار عرضه کنند».
تعداد بسیار اندکی از شرکتهای دارویی در ایران و
دنیا در حوزه داروهای ضد سرطان توانمند هستند و
شرکت دانشبنیان «دانش کیمیا فارمد» (داکفا) یکی
از شرکتهای دانشبنیان داخلی است که با همکاری
شرکتهای دانشبنیان زیرمجموعه خود شامل البرز
فارمد ،باران و دانش در مسیر تولید و ایرانیسازی این
داروها گام برداشته است .این شرکت دانشبنیان اکنون
در مسیر ایجاد شتابدهنده دارویی باران برای حمایت از
استارتآپهای حوزه تولید دارو با حمایت معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری قرار دارد.
داروی «رگورانفیب» یکی از اقالم تولیدشده دارویی
توسط این شرکت دانشبنیان ایرانی است .این دارو در
درمان سرطان ولورکتال متاستاتیک و تومورهای ایترومال
معدهای – رودهای متاستاتیک یا بیمارانی که تومور غیر
قابل جراحی دارند و به ایمانیتیب و سانیتینیب مقاوم
بودهاند ،همچنین مبتالیان به سرطان کارسینومای سلول
کبد کاربرد دارد .داروی «سورانفیب» در درمان سرطان
سلولهای کبد هپاتوسلوالر غیر قابل جراحی ،سرطان
پیشرفته سلولهای کلیوی و سرطان تیروئید مقاوم به
داروهای حاوی ید استفاده میشود .داروی ضد دیابت
«آمپاگلیفلوزین» هم دارویی است که نرخ مرگ و میر
بزرگساالن مبتال به دیابت نوع دو را کاهش میدهد .دانش
فنی تولید این دارو در انحصار کشورهای آلمان و امریکا
بوده و ایران نیز به عنوان سومین تولیدکننده این دارو در
دانشبنیان

جهان شناخته میشود .داروی ضد دیابت «داپاگلیفلوزین»
نیز از دیگر داروهای جدید تولید شده است .این دارو یک
داروی درمان دیابت شیرین نوع دو است که ایران بعد
از انگلستان ،موفق به تولید آن شده است .این داروها
در گروه داروهای مهارکننده ناقل سدیم  -گلوکز نوع دو
دستهبندی میشوند .ایران موفق شده است این دو دارو را
که در سال  ۲۰۱۴به بازار ارائه شدهاند ،با فاصله پنج سال
به تولید رساند و این محصوالت جزو داروهای پرکاربرد
شده است.

پرداخت  80درصد از قرارداد فروش
تولیدات دانشبنیان به متقاضیان

وبینار آشنایی با تسهیالت فروش اقساطی محصوالت
دانشبنیان توسط مرکز شرکتها و موسسات دانشبنیان
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار
شد .آشنایی با فرایند ثبتنام و عضویت شرکتهای
دانشبنیان ،آشنایی با فرایند سفارش و دریافت وام و
آشنایی با فرایند اعتبارسنجی مشتریان و مدارک مورد
نیاز از جمله سرفصلهای مطرح شده در این وبینار است.
مرکــز شــرکتها و موسســات دانشبنیــان معاونــت
علمــی بــرای حمایــت از تولیدکننــدگان مــواد و قطعــات
و کاالهــای مصرفــی دانشبنیــان و کمــک بــه تامیــن
نقدینگــی خریــداران ایــن نــوع محصــوالت و توســعه
بــازار کاالهــای دانشبنیــان ،ســازوکاری را فراهــم کــرده
اســت کــه بخــش عمــده هزینــه خریــد متقاضیــان ایــن
محصــوالت بــه حســاب شــرکتهای دانشبنیــان واریــز
و بــه صــورت اقســاطی از خریــداران دریافــت شــود.
ایــن تســهیالت بــه محصــوالت دانشبنیانــی کــه
لیزینگپذیــر نیســتند و ماهیــت مصرفــی دارنــد تعلــق
میگیــرد و تــا ســقف  80درصــد قــرارداد فــروش محصــول
بــه متقاضیــان در قالــب تســهیالت پرداخــت میشــود.
نــرخ ســود موثــر بــرای متقاضیــان  16تــا  18درصد اســت
و هــر متقاضــی میتوانــد محصــوالت دانشبنیــان در
حــوزه مــواد و قطعــات را بــه صــورت اقســاطی خریــداری
کنــد .دوره بازپرداخــت اصــل و ســود ایــن تســهیالت
حداکثــر یکســاله اســت و اقســاط در فاصلــه زمانــی هــر
یــک مــاه یــا هــر ســه مــاه یکبــار بایــد پرداخــت شــود.
بــرای خریــد ایــن نــوع محصــوالت ،ابتــدا شــرکتهای
دانشبنیــان بایــد در ســامانه hamavari.com
محصــول خــود را ثبــت کننــد و خریــداران و متقاضیــان
ایــن محصــوالت نیــز درخواســت خــود را ارســال کننــد و
پــس از تاییــد مســتندات ،اعتبارســنجی و اخــذ تضامیــن
الزم ،تســهیالت بــه حســاب شــرکت دانشبنیــان واریــز
میشــود و توســط خریــدار بازپرداخــت میشــود.
شــرکتهای دانشبنیــان و متقاضیــان خریــد بــرای
کســب اطالعــات بیشــتر دربــاره نحــوه اســتفاده از ایــن
تســهیالت بایــد بــه ســامانه daneshbonyan.ir
مراجعــه کننــد.
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برگه اشتراک ماهنامه دانشبنیان
نام و نام خانوادگی:
نشــانی........................................................................................................................ :
.....................................................................................................................................
.......
دوره اشرتاک:

 6 شماره
 12 شامره

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


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

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

 برای ارسال به تهران 990.000 ...........................................:ریال
 برای ارسال به سایر شهرستانها 1.020.000 ....................:ریال
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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.
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اگر از اید ه مطمئنید عقب ننشینید
علی بابایی ،مدیرعامل استارتآپ «ترب» متولد سال  70است و پس از اخذ مدرک کارشناسی
در رشته کامپیوتر ،به تحصیل در رشته  MBAدر مقطع کارشناسی ارشد روی آورده است.
بابایی درباره «ترب» و مسیر پرفراز و نشیبی که برای راهاندازی این استارتآپ طی کرده است،
میگوید :تجربه در مسیر یک کسبوکار پارامتری است که نمیتوان بهسادگی از آن گذشت .تجربه
کردن به فرد درسهایی میدهد که شاید هیچ فرد دیگری نتواند آن را در اختیار دیگری بگذارد.
از مهر  93تیم ترب شکل گرفت و بعد از گذشت چهار ماه از راهاندازی ،سایت «ترب» نیز به همراه
یک اپلیکیشن آزمایشی عرضه شد .النچ اپلیکیشن اصلی «ترب» هم یک سال بعد از آن اتفاق
افتاد .بابایی از نقش مهم اطمینان از ایده راهاندازی یک کسبوکار نوپا سخن میگوید و تاکید دارد:
کسی که وارد اکوسیستم استارتآپی میشود و قصد دارد کسبوکار نویی را راهاندازی کند ،باید
بسیار پشتکار داشته باشد و اگر با اطمینان به ایدهاش میپردازد ،هرگز نباید عقب بنشیند.
توگوی دانشبنیان را با مدیرعامل استارتآپ «ترب» از نظر میگذرانید.
گف 
توگو با علی بابایی -صفحه120
گف 

