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کار  دفتر  سیستم  با  فرقی  چه  اشتراکی  کار  فضای   
اشتراکی دارد. به نظر می رسد هر دو آن ها یک کارکرد 

مشترک دارند.
یا همان فضای کار   coworking space اکوسیستم  دنیا  در 
اشتراکی بسیار پیشرفت کرده است که با shared office ها 
 Open office دارند.  ویژه ای  تمایز  وجوه  open office ها  و 
انجام  ساختمان  داخل  که  می شود  گفته  معماری  مدل  به 
ندارد  دیواری وجود  است که هیچ  این صورت  به  و  می شود 
یا پارتیشن های کوتاه وجود دارد و بخش های مختلف در کنار 
 sharedدیگر طرف  از  هستند.  فعالیت  به  مشغول  یکدیگر 
office ها یک دفتر کاری هستند که بین تیم های مختلف با 
کاربری های مختلف تقسیم و به اشتراک گذاشته می شوند و در 

خیلی از کشورها چندین دهه سابقه دارند. 
 coworking مفهوم دیگری که در دنیا توسعه پیدا کرده، مفهوم
space است که به اعضای آن فضا و ارتباطاتی که در آن فضای 
اشتراکی اتفاق می افتد توجه دارد. این مفهوم در دنیا حدود 
15 سال است که مورد توجه قرار گرفته است. در ایران گاهی 
 open office و shared office مفهوم فضای کار اشتراکی با
فناوری سالنی  و  علم  پارک های  مثال  اشتباه گرفته می شود. 
را مجهز به میز و صندلی می کنند و می گویند ما فضای کار 
اشتراکی ساخته ایم. در حالی که این طور نیست، چرا که هیچ 

برنامه ریزی برای تیم هایی که وارد این فضا می شوند، ندارند.
را  سفید«  »آبی  اشتراکی  کار  فضای  که  شد  چطور   

راه اندازی 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 کسب و کارشان بپردازند. وقتی کاری را با حال خوب 
انجام دهیم، نه تنها فرایند با انرژی مطلوبی پیش می رود، بلکه 
نتیجه کار هم قطعا مطلوب تر خواهد بود. وظیفه آبی سفید 
اعضا  برای  دیزاین شیک  و  و صندلی  میز  کردن  فراهم  تنها 
می داند.  وظیفه خود  را  مفید  ارتباط های  ایجاد  بلکه  نیست، 

آبی سفید فضایی را مهیا می کند که آدم ها با هم هم افزایی 
داشته باشند، به هم کمک کنند، صداقت حاکم باشد، برای 
خودشان مسئولیت اجتماعی قائل شوند و در کارهای جمعی 

مشارکت کنند. 
تنها  دارند،  وجود  کشور  در  که  اشتراکی  کار  فضاهای  اغلب 
استارت آپ ها را پذیرش می کنند، اما آبی سفید این طور نیست. 
از  اعم  را در حوزه صنایع خالق  تیمی  و  فرد  آبی سفید هر 
معمار، گرافیست یا عکاس، تیمی که پروژه ای را برای خارج 
از کشور انجام می دهد یا یک استارت آپ را پذیرش می کند. 
با این که تمرکز ما تنها روی کسب و کارهای استارت آپی نبوده 
است اما استارت آپ های فعال در اصفهان یا در این جا هستند و 

از این فضا استفاده می کنند یا گاهی به ما سر می زنند.
 آبی سفید چه خدماتی را به اعضا ارائه می کند؟

افراد می توانند از خدماتی مثل میز کار، اینترنت، اتاق جلسه، 
آشپزخانه و تلفن در قبال پرداخت حق عضویت ماهانه استفاده 
کنند. این حق عضویت از ماهی 50 هزار تومان تا بیش از دو 
میلیون تومان است. به نظر من تیم ها این مبلغ را صرفا به خاطر 
استفاده از این امکانات پرداخت نمی کنند. می توانم با اطمینان 
بگویم که افرادی که از فضای کار اشتراکی استفاده می کنند، 
بیشتر به خاطر فضا و حال خوبی که به آن ها دست می دهد، 

حاضرند هزینه کنند و در این فضا حضور داشته باشند.
کار  فضای  این  در  که  شرکت هایی  و  استارت آپ ها   
توجهی  قابل  سودآوری  به  دارند،  فعالیت  اشتراکی 

رسیده اند؟
در شش ماه اول سال 97 که شرایط سخت اقتصادی عجیبی 
را شاهد بودیم، اعضای آبی سفید توانستند حدود 21 فرصت 
شغلی جدید ایجاد کنند. یعنی دقیقا برعکس اتفاقاتی که در 
اقتصاد کشور شاهدش بودیم. تیم های مستقر در این فضای کار 
اشتراکی بیش از 30 هزار یورو پروژه های ارزی برای خارج از 

کشور انجام داده بودند. 
اندازه گیری وجود دارد که نشان  یک مفهومی در سنجش و 
دارد،  وجود  مجموعه  یک  در  که  هر شغلی  ازای  به  می دهد 

»در زمان دانشجویی شرکتی در حوزه مخابرات تاسیس کردیم. مدتی هم در کانون 
کارآفرینی ایران که استارت آپ ویکندها را برگزار می کرد، به عنوان مدیر پروژه فعالیت 

داشتم. پس از آن در شتابدهنده آواتک در سمت مدیر توسعه کسب و کار مشغول فعالیت 
بودم و در حال حاضر نیز مدیرعامل فضای کار اشتراکی »آبی سفید« هستم.«

این ها بخشی از گفته های محمد کرمانی است که با او درباره ویژگی های ریز و درشت فضای 
کار اشتراکی برای استارت آپ ها به گفت وگو نشسته ایم. او 29 ساله، دانش آموخته کارشناسی 

مهندسی برق گرایش مخابرات و کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران است. 

یک  ا عامل فضای اکر اش�ت  پیش بی�ن مد�ی

»آ�ب سفید« در گفت و گو �ب دانش بنیان:

این فضا رشد چشمگیری خواهد داشت
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کت دانش بنیان هوافضا�ی  عامل �ش گفت و گو �ب مد�ی

ری دو طرح الکن میل ، مب در�ن

انرژی شرکت های خصوصی 
صرف مسائل حاشیه ای می شود

مریمطالبنژاد
عالوهبرمدیرعاملی»شرکتدانشبنیانهوافضاییدرنا«،اومجریدوطرحکالنملی»توسعه
وارتقایفناورانههواپیمايفوقسبكواسپرتپرندهآزاد«و»طراحيوساختپرندهدریایي

ششنفرهدوزیست«باکارفرماییمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریاست.
،MBAیعقوبانتصاریپسازدریافتمدرکلیسانسمدیریتبازرگانیدرایران،فوقلیسانس
لیسانسمهندسیهوافضاومدرکخلبانیاشراازامریکادریافتمیکند.سپسدراینکشور
یكشرکتکوچكدایرمیکندکهدرزمینهطراحیهواپیماهایکوچكفعالیتداشتهاست.

پسازمدتیبهواسطهپروژهایکهبراییكشرکتایرانی-انگلیسیانجامداده،بورسیهیکیاز
دانشگاههایمعتبرانگلستانمیشودوضمنگذراندنتحصیالتدورهفوقلیسانسمهندسیهوافضا
دراینکشورمشغولبهفعالیتمیشود.انتصاریدربارهآنزمانمیگوید:»درکشورانگلستان،

عالوهبراینکهخانهوماشیندراختیارمنقراردادهبودند،حقوقماهیانهمطلوبیداشتم.«
یعقوبانتصاری66ساله،حدودهشتسالاستکهبهگفتهخودشبهواسطهطراحیو
ساختهواپیماهاییباکارکردهایمتفاوتدرشرکتدانشبنیانهوافضاییدرنا،فرصت
تدریسدردانشگاهراپیدانمیکند.پیشازاین،اودردانشگاههایصنعتیشریف،
امیرکبیر،دانشگاههواییشهیدستاریودانشگاهامامحسینتدریسکردهاست.

انتصاریکهجزوموسسانانجمنهوافضایایرانودفترطراحیوساختوسایلپرنده
درسازمانهواپیماییکشوریواتحادیهصنایعهواییفضاییایراناست،درزمینه

کمكبهتوسعههوانوردیعمومیدرستادهواییهوانوردیهمهمکاریدارد.گفتوگوی
دانشبنیانبامدیرعاملشرکتدانشبنیانهوافضاییدرناراازنظرمیگذرانید.

دربارهفعالیتشرکتدانشبنیان»هوافضاییدرنا«
توضیحبدهید.اینشرکتدقیقاچهنیازیازصنایع

ایرانراجوابگوست؟
توان  که  است  ایرانی  خصوصی  شرکت  تنها  شرکت  این 
طراحی، ساخت، تولید و تحقیق و توسعه هواپیماهای دو 
تا شش نفره را دارد. البته کار قطعه سازی برای هواپیماهای 
مختلف و هلیکوپتر ها را هم انجام می دهیم. شما وقتی به 
یک دانش به صورت ریشه ای و عمیق تسلط پیدا می کنید، 
می توانید انواع مختلف را هم ابداع کنید. تخصص ما در مواد 
هر شکل  می توانیم  که  است  متریال  کامپوزیت  یا  مرکب 
با کامپوزیت  باشد  نیاز  را که  یا هر قطعه خاصی  هواپیما 

تحلیل کنیم و بسازیم. 
دو پروژه طرح کالن ملی با حمایت معاونت علمی و فناوری 
و  دوزیست«  نفره  دریایي شش  پرنده  و ساخت  »طراحي 
»توسعه و ارتقاي فناورانه هواپیماي فوق سبک و اسپرت 

پرنده آزاد« نیز در شرکت دانش بنیان هوافضایی درنا انجام 
شده است.

ایندوطرحکالنملیبهثمررسیدهیاهمچناندر
حالانجاماست؟

نمونه فناورانه هواپیمای فوق سبک حدود یک سال است 
که به اتمام رسیده و کار تست و گواهینامه اش از سازمان 
هواپیمای کشوری انجام شده است و به زودی گزارش آن را 
به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه خواهیم 
با  ساخته ایم.  فناورانه  نمونه  عنوان  به  را  نمونه  این  کرد. 
کشور هلند نیز در ارتباط هستیم و در صورت ادامه حمایت 
معاونت علمی، می توانیم این نمونه فناورانه را به آن کشور 

در قراردادی منتقل کنیم.
و  است  کامپوزیت  تمام  و  اسپرت  نفره  دو  هواپیمای  این 
گواهینامه اش را طبق استانداردی که این نوع هواپیما دارد 
از سازمان هواپیمای کشوری گرفته است. این نوع هواپیما 
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تیم های  به  که  خدماتی  قبال  در  این که  به  توجه  با   
دریافت  پولی  یا  سهام  می شود،  عرضه  استارت آپی 
 - سامسونگ  فناوری  مرکز  مالی  تامین  نمی کنید، 

امیرکبیر به چه شکل است؟
شرکت  مالی  حمایت  واقع  در  مجموعه  این  مالی  منبع 

سامسونگ از مرکز فناوری سامسونگ - امیرکبیر است.
 آیا می توان گفت که مجموعه سامسونگ - امیرکبیر 

یک شتابدهنده است؟
مرکز فناوری سامسونگ - امیرکبیر مشابه یک شتابدهنده 
این  با  می کند،  ارائه  استارت آپی  تیم های  به  را  خدماتی 
تفاوت که در ازای این خدمات هیچ سهامی یا هزینه ای از 
مجموعه  این  در  شتابدهی  برنامه  نمی شود.  دریافت  تیم ها 
شامل خدماتی نظیر تخصیص فضای کار اشتراکی، برگزاری 
همچنین  است.  منتورینگ  جلسات  و  آموزشی  کارگاه های 
قائل  تیم ها  برای  پیش بذری  اعتبار  مقیاس  در  مالی  اعتبار 
هستیم که البته به صورت وجه نقد نیست. هدف اصلی ما 
را  تیم ها ظرف مدت یک  سال محصول خود  این است که 
تکمیل کنند و از شبکه سرمایه گذران 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 

نام گذاری مرکز فناوری پیداست.
 دقیقا چه خدماتی به تیم های استارت آپی ارائه می 

دهید؟ لطفا از جزئیاتش بگویید.
قبیل  از  کار  دفتر  یک  ملزومات  اشتراکی  کار  فضای  در 
قرار  تیم ها  اختیار  در  را  داخلی  سرور  و  تلفن  اینترنت، 
می دهیم. ورکشاپ های آموزشی نیز یکی از نقاط قوت برنامه 
استارت آپ های  برای  رایگان  صورت  به  که  است  آموزشی 
مستقر در مرکز برگزار می شود. کارگاهایی نظیر خلق مدل 
کسب وکار، مهارت های نرم و رابط کاربری از جمله موضوعات 

جلسات  موارد  این  کنار  در  ماست.  آموزشی  ورکشاپ های 
منتورینگ به صورت اختصاصی برای هر تیم برگزار می شود. 
در این جلسات مشاوران تجربه های تخصصی خود را با تیم ها 
به اشتراک می گذارند. در این جلسات چالش هایی نظیر مسائل 
حقوقی و بازاریابی مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین اعتبار 
مالی در مقیاس اعتبار پیش بذری به منظور پیشبرد اهداف 
تیم ها به آن ها تخصیص داده می شود. همان طور 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 می کند و در اختیار تیم  مربوطه قرار 

می دهد و مالکیت آن هم برای خود استارت آپ هاست. 
مرکز  این  به  ورود  برای  استارت آپی  تیم های  آیا   
هر  یا  کنند  عبور  خاصی  فیلترهای  از  باید  فناوری 
قرار  پذیرش  مورد  مجموعه  این  در  استارت آپی   تیم 

می گیرد؟
ایده هایی با موضوعاتی همچون آب و محیط زیست، انرژی، 
بهداشت و سالمت و آموزش جزو اولویت های مرکز فناوری 
است و ما تمایل داریم تیم هایی را که در این حوزه ها مشغول 
به فعالیت هستند، پذیرش کنیم. البته تا به حال تیم هایی از 
حوزه های دیگر هم مورد پذیرش قرار گرفته اند. عالوه بر این 
با توجه به محدودیت های فضا، تیم ها در دو مرحله گزینش 
می شوند. در مرحله اول معیار هایی نظیر انسجام تیمی، انجام 
نظر  مورد  ایده  مقیاس پذیری  اولیه  اثبات  و  بازار  تحقیقات 
ماست. در مرحله دوم نیز هم بنیانگذاران استارت آپ ها طرح 
و ایده خود را به صورت حضوری ارائه می دهند و در صورت 
دریافت حد نصاب امتیاز در مرکز فناوری پذیرش می شوند. 

خاص  زمانی  بازه  یک  در  تنها  استارت آپ ها  آیا   
فناوری  مرکز  این  خدمات  و  امکانات  از  می توانند 

استفاده کنند؟

مرکز فناوری سامسونگ - امیرکبیر از اردیبهشت سال 96 خدماتی در قالب دوره شتابدهی 
به تیم های استارت آپی ارائه می دهد و از آن جا که این مرکز زیرمجموعه فعالیت های 
مسئولیت اجتماعی شرکت سامسونگ و دانشگاه صنعتی امیرکبیر است، در قبال 

خدماتی که به تیم ها ارائه می کند، سهام یا هزینه ای دریافت نمی کند. فضای کار اشتراکی 
تنها یکی از خدماتی است که این مرکز به تیم های استارت آپی ارائه می دهد.

امین پیرایش مدیر برنامه مرکز فناوری سامسونگ - امیرکبیر است. او 28 ساله و 
دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی 

است. با وی درباره ویژگی های فضای کار اشتراکی برای استارت آپ ها در ایران و 
آینده این فضاهای کاری نوین به گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید.

کب�ی مه مرکز فناوری سامسونگ - ام�ی �ن گفت و گو �ب مد�ی �ب

رشد و هم افزایی تیم های  کارآفرین در 
فضاهای کار اشتراکی

14 انرژی شرکت های خصوص صرف مسائل حاشیه ای می شود/ مریم طالب نژاد

116 حوزه سالمت ظرفیت های زیادی دارد/ آزاده خیر آبادی 

32 رشد و هم افزایی تیم های کار آفرین در فضاهای کار اشتراکی 

100 چگونه یک طرح توجیهی مناسب تدوین کنیم/ حبیب آرین
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استارت آپ موفق 1 

 حبیب آرین

چگونه یک طرح 
توجیهی مناسب 

تدوین کنیم

طرح توجیهی کسب و کار یا همان بیزینس پلن یک 
گام مهم برای شروع کسب و کار برای بسیاری از 

صاحبان کسب و کارهای کوچک است، به ویژه کسانی 
که می خواهند ایده های خود را به سرمایه گذاران یا 
موسسات اعتباری برای تامین بودجه ارائه دهند. 

طرح کسب و کار به دلیل گستردگی اطالعاتی 
که باید دربرگیرد، یکی از بخش های سنگین 

و پرحجم شروع یک کسب و کار است.
در این جا بخش یک راهنمای جامع و ساده برای طرح 
توجیهی کسب و کار ارائه شده که به شما در رابطه با 

بخش های مختلف یک طرح توجیهی کسب و کار کمک 
می کند و نشان می دهد که این مراحل به چه ترتیبی 
انجام می شوند. هر یک از بخش هایی که در ادامه ذکر 
می شوند، شامل توضیحات و بررسی هایی هستند تا 
بتوانید در مورد آن بخش به بررسی بیشتر بپردازید.
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ــه در  ــی اســت ک ــه خدمات ــن از جمل ــت و مشــاوره آنالی ویزی
ــه ایجــاد ارزش افــزوده شــده اســت.  حــوزه ســالمت منجــر ب
اســتارت آپ زوپ یکــی از اولیــن اســتارت آپ هایی کــه اســت 
کــه در ایــن حــوزه بــا تنوعــی از پزشــکان متخصــص و فــوق 
ــانی  ــه خدمت رس ــروع ب ــف ش ــاخه های مختل ــص در ش تخص
کــرده اســت. پــدرام ســلطانی بنیانگــذار ایــن اســتارت آپ 29 
ــر دارد. او  ــانس کامپیوت ــت و لیس ــن اس ــد نایی ــاله و متول س
ــک شــرکت  ــب ی ــش در قال ــد از حــدود 13 ســال پی می گوی
بــه طراحــی ســایت های پزشــکی مشــغول بــوده اســت و بــرای 
پزشــکان مختلــف طراحــی ســایت انجــام مــی داده کــه امــکان 
مشــاوره متنــی نیــز در آن وجــود داشــت. حــدود یــک میلیون 
و دویســت هــزار مشــاوره از طریــق ســایت هایی کــه طراحــی 
ــد در ایــن ســال ها انجــام شــده اســت. ایــده زوپ نیــز  کرده ان
ــکلی  ــه ش ــد. ب ــد می کن ــرد و رش ــکل می گی ــا ش از همین ج
کــه ســال گذشــته در حالــی کــه هنــوز محصولشــان شــکل 
نهایــی بــه خــود نگرفتــه بــود، در جشــنواره وب و موبایــل مقام 
نخســت را کســب می کننــد. البتــه موفقیت هــای آن هــا در حد 
ملــی هــم نیســت و در چنــد رویــداد جهانــی هــم توانســته اند 
ــاره  ــلطانی درب ــد. س ــدام کنن ــرض ان ــود ع ــتارت آپ خ ــا اس ب
موفقیت هــای داخلــی و جهانــی می گویــد: »امســال در 
الکامــپ اســتارت آپ منتخــب شــدیم. عــالوه بــر ایــن در میــان 
ــا در جشــنواره ای  ــمال آفریق ــه و ش ــتارت آپ های خاورمیان اس
در ســوان ارمنســتان برگــزار می شــد از میــان 900 تیــم 
جــزو هفــت تیــم برتــر شــناخته شــدیم. همچنیــن در رویــداد 
جیتکــس امســال نیــز جــزو فینالیســت ها شــدیم و در حــال 
حاضــر نیــز در فینــال ســامیکس ســوئیس هســتیم کــه چنــد 
ــپ و  ــد، گ ــی می آی ــه در پ ــود.« آنچ ــزار می ش ــر برگ روز دیگ
گفــت کوتاهــی اســت بــا ســلطانی دربــاره ایــن اســتارت آپ و 

ــد. ــروز طــی کرده ان ــا ام راهــی کــه ت
 فکــر می کنیــد دلیــل موفقیــت زوپ تاکنــون چــه 
ــف  ــنواره های مختل ــه در جش ــت ک ــوده اس ــزی ب چی

موفــق بــه کســب مقــام شــده اســت؟

 ، گفت و گو �ب پدرام سلطا�ن

بنیانگذار استارت آپ زوپ

حوزه سالمت 
ظرفیت های 
زیادی دارد

 آزاده خیرآبادی

36 این فضا رشد چشمگیری خواهد داشت 



اول دفتر
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وقتی از استارت آپ ها حرف می زنیم، از چه چیزی حرف می زنیم؟ آیا 
درباره یک فعالیت نیمه جدی نیمه فانتزی و تا حدود زیادی نمایشی 
حرف می زنیم یا نه، درباره یکی از مهم ترین راه های میانبری که ما 
را به »توسعه پایدار« می رساند حرف می زنیم؟ صریح تر بگویم؛ آیا 
استارت آپ ها همان قدری که آوازه شان از طریق رسانه ها و گهگدار از 
زبان مسئوالن شنیده می شود مهم و ضروری اند یا نه، این هم یک 
اصطالح پرطمطراق اما سرکاری است که چند صباح دیگر فراموش 
می شود و از فرهنگ واژگانی ما دور می افتد؟ برای این که به جواب 
مستدل و واقعی این سوال برسیم و برای این که بتوانم تصویر روشنی از 
وضعیت امروز کشورمان در خصوص علم و فناوری ترسیم کنم، ناچارم 

به اختصار نکاتی چند را مقدمتا به عرض برسانم. 
یک؛ هیچ کس، حتی دشمنان قسم خورده جمهوری اسالمی، نمی توانند 
منکر توسعه دانشگاه ها 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 رتبه ایم. گاهی رسانه های معاند دروغ هایی را سر 
هم می کنند تا واقعیت ایران را وارونه جلوه دهند. آن ها درباره ناکارآمدی 
دانشگاه های کشور حرف می زنند و توسعه آموزش عالی را فاقد کیفیت 
نشان می دهند. برای این که بدانید دروغ رسانه های معاند چقدر دور از 
واقعیت است، کافی است به ارزش و مقام فارغ التحصیالن جوان ایرانی 
در مجامع بین المللی نگاه کنید. هنوز هم در اداره های مهاجرت اروپا و 
امریکا و کانادا فارغ التحصیالن دانشگاه های شریف، تهران، علم و صنعت، 
امیرکبیر، علوم و تحقیقات، زنجان، اصفهان و ده ها دانشگاه دیگر در 
اولویت قرار دارند. اگر دانشگاه ها ناکارآمد بودند، اروپا و کانادا دربه در 
به دنبال جذب دانش آموخته های دانشگاه های ایران نمی گشت. معنی 
واقعی توسعه علمی - دانشگاهی وقتی دستتان می آید که اعداد واقعی 
امروز را با اعداد چهل سال پیش مقایسه کنید. فاصله این مقایسه چنان 
زیاد است که به این نتیجه می رسید این دو قابل مقایسه با هم نیستند. 
ما وقتی از توسعه دانشگاه حرف می زنیم، 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 می رسیم. یادمان 
نرود روزگاری را که از شدت فقر متخصص مجبور بودیم پزشک از 
هندوستان وارد کنیم و مهندس از کره و کارخانه ساز از روس. امروز از 
فراوانی متخصصان ایرانی، بخشی از فارغ التحصیالن دانشگاهی را گاهی 

به طوع، گاهی به رغبت به خارج از کشور صادر می کنیم.
دو؛ بگذارید یکی از لطیفه های قدیمی را تعریف کنم. رهگذری دید که 

ورت های توجه  ره �ض در�ب

به موج سوم و امهیت 

زیست بوم های عیمل - فناوری

ما محکوم به پیشرفتیم
پرویزکرمی
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کارگری زمین را به سختی می کند. بالفاصله بعد از او کارگر دیگری کنده 
اولی را پر می کند. پرسید این چه کار بیهوده ای است؟ گفتند ما سه نفر 
بودیم؛ یکی می کند، دیگری لوله می کاشت و سومی پر می کرد. امروز 
آن که لوله می کارد سر کار نیامد، اما ما به وظیفه خود عمل می کنیم. 
نسبت تولید علم و پیشرفت تکنولوژی هم با مراکز دانشگاهی شبیه 
به نسبت کارگران است. اگر ما به سراغ تولید علم، تاسیس پارک های 
فناوری و مراکز نوآوری سرمایه گذاری روی مراکز پژوهشی نمی رفتیم، 
امروز مراکز R&D و  نیز هبا و هدر می شد.  آن توسعه دانشگاهی 
شتابدهنده ها از حالت تشریفات بیرون آمده اند و با شناسایی نیازها و 
ضرورت های واقعی کشور توسعه صنعت را در مسیر درست قرار داده اند. 
نه من و نه هیچ یک از مسئوالن و نه حتی هیچ یک از ناظران منصف 
ادعا نمی کنیم که در توسعه تکنولوژی و تولید علم بر تمام مشکالت 
فائق آمده ایم و به قله هایی که از قدیم آرزوی فتحشان را در سر و در 
دل می پختیم رسیده ایم، نه. هنوز کار بسیار و راه نرفته و بار زمین مانده 
بسیار داریم. مع الوصف به مدد خدای متعال توفیق قرین راهمان بوده 
و اساتید و جوانان بااستعداد کشور در عرصه های مختلف دستاوردهایی 
داشته اند که مایه مباهات است. آمارهای بین المللی 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 می رسیم«. یک 
دلیل عصبانیت امریکا از ایران همین است که به دلشان گران می نشیند 
وقتی می بینند ایرانی ها در هسته ای به توانایی های فوق العاده رسیده اند. 
توانایی های علمی ما منحصر به هسته ای و نانو و بایو و هوافضا نیست 
بلکه ما در هر امری که ضرورت و نیاز آن را با گوشت و پوستمان 
درک کرده ایم، وارد شده ایم، راه صد ساله را یک شبه پیموده ایم و به 
پیشرفت های حیرت انگیز رسیده ایم. محض نمونه یادآوری می کنم 

پیشرفت های 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 حوزه ها راه نیافته. شاید دلیلش 
بوده که مثال  باورهای غلط و فرهنگی  بوروکراتیک و بعضی  موانع 
نبوده ایم.  نوآوری و خالقیتی در خور توجه  در حوزه خودرو شاهد 
واقع بینانه بخواهیم بحث کنیم، در بعضی صنایع پیشرفت که نکرده ایم 
هیچ، پسرفت هم کرده ایم. اما در بعضی حوزه های دیگر نه تنها جبران 
مافات کرده ایم، بلکه دشمنان خود را متحیر کرده ایم. 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. بی شک هر ایرانی از شنیدن این که مرزبانان غیور، 
هواپیمای فوق پیشرفته جاسوس متجاوز امریکایی را با موشک ایرانی، 
تاکید می کنم، »موشک زمین به هوای ایرانی« سرنگون کرده اند، شاد 
می شود و احساس سربلندی می کند. پیشرفت و نوآوری و خالقیت 
اگرچه این روزها خود را در صنایع نظامی و دفاعی نشان می دهد، اما 
منحصر به این حوزه نیست و اگر بتوانیم از ارتفاعی دیگر به شمایل 
کلی علم و تکنولوژی کشور نگاه کنیم، آن وقت درمی یابیم 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 می گفت؛ کشوری 
که دارای سرمایه هایی به این گرانبهایی باشد چاره ای جز پیشرفت ندارد. 
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منظور او از سرمایه چیزی نبود جز همین نیروی انسانی خالق  و 
دانش آموختگان متعهد و انقالبی و پرانگیزه. شما اگر فنری را برای مدتی 
تحت فشار قرار دهید، این فنر چاره ای ندارد که نیروهای مزاحم را پس 
بزند و به جای اصلی خود برگردد. جوانان دانشمند و خالق ما همان 
فنری را می مانند که موانع را از سر راه برداشته اند، چاره دیگری جز 
پیشروی ندارند. باز هم خواهش می کنم برای درک وضعیت فعلی قدری 
از این جا که ایستاده اید، عقب تر بروید و تصویر کلی ایران امروز را ببینید 
و با سال های قبل مقایسه کنید. در زمینه مخابرات، در حمل و نقل، 
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 گرفته ایم. 
اگر بخواهیم این »رسیدن از روزی که محتاج پزشک پاکستانی بودیم 
به امروز که مردمان منطقه برای درمان به ایران می آیند و از مراکز 
درمانی ایرانی نوبت می گیرند« را اسمی بگذاریم، جز پیشرفت چه 
می توانیم نام نهیم؟ یک زمانی حمل و نقل شهری در ایران، به خصوص 
در تهران و شهرهای بزرگ مترادف معضل و گرفتاری بود. امروز با 
استفاده بهینه از گوشی های موبایل، حمل و نقل شهری به یک بیزینس 
پرسود و منفعت برای طرفین بدل شده. آیا می دانید با بهره گیری از 
ظرفیت موبایل، چند شغل واقعی به وجود آمده و چه میزان پول 
حالل و پربرکت در گردش آمده؟ من فرصت ذکر نمونه ها را ندارم اما 
توصیه می کنم خودتان به صورت دیتیل  وارد موضوعات مختلف شوید 
و ببینید بی آن که دولت هزینه کرده باشد و شخصا حضور یافته باشد، 
چه معضالتی حل و فصل شده و چه پیشرفت هایی حاصل آمده. آیا 
بدون استارت آپ ها می توانستیم در تولید و خدمات از آن حالت سخت 
و شکننده گذشته بیرون بیاییم و به وضعیت قابل قبول و امیدوارکننده 
و پرنشاط امروزی برسیم؟ استارت آپ ها هم برکات فرهنگی، اجتماعی 
به ضمیمه دارند، هم تصدی گری دولت را کم می کنند و هم از طریق 
حضور مشارکت جویانه دختران و پسران جوان در عرصه های اجتماعی 
بنیان های مردم ساالری دینی را تقویت می کنند. اگر بخواهیم جوانان 
را به میدان بیاوریم و مسئولیت های کالن را روی دوش آن ها بگذاریم، 
چاره اش همین است که بستر مناسب را برای استارت آپ ها 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 بین المللی است. ما با تاسیس زیست بوم های فناوری در 
داخل می توانیم وارد حوزه های جهانی شویم و با دیگر کشورها 
که عموما با ایشان منافع مشترک داریم، زیست بوم منطقه ای و 
جهانی تاسیس کنیم که البته تاسیس شده است و به نظر می رسد 
سریع تر از چیزی که پیش بینی شده توسعه یابد. مثال درخصوص 
بندر چابهار، ما و هندی ها و چینی ها می توانیم به کمک همین 
استارت آپ ها، راه ابریشم جدیدی راه بیندازیم و غرب و شرق را به 
هم بدوزیم. این پیوندها البته که می تواند منافع اقتصادی و علمی 
به همراه داشته باشد اما شک نکنید که از منفعت های سیاسی و 
فرهنگی نیز خالی نیست. کارشناسان رشد و توسعه قریب الوقوع 
زیست بوم های اقتصادی - علمی - فناوری را تعبیر به موج سوم 
کرده اند و بر این عقیده اند که به کمک این موج می توانیم وارد 
مرحله جدید، وارد دنیای جدید و وارد فصل تازه ای از اقتدار و 

سربلندی میهن عزیزمان شویم.
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هدایت و حمایت
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به  ض گفت و گو �ب دک�ت حسن فرخزاد، �ض

زگشته است ان �ب عیمل که به ا�ی

مهاجرت معکوس 
و مسئله گسست 
صنعت و دانشگاه

مریمطالبی

نخبهعلمیکهبااوبهگفتوگونشستیم،متولد
سال64درشهردزفول،فارغالتحصیلمهندسی
پلیمرازدانشگاهامیرکبیروفوقلیسانسهمان
رشتهدرپژوهشگاهپلیمروپتروشیمیایران
است.حسنفرخزاددکتریمهندسیشیمیرا
ازدانشگاهکاتولیکلوونبلژیکدریافتمیکند
ومدرکفوقدکتریراازپژوهشگاهصنعت
نفتدررشتهمهندسیشیمیمیگیرد.

فرخزاددربارهسوابقعلمیومشکالتیکهدرمسیر
تحصیلوتدریسداشتهاست،میگوید:»منبورس
خارجوزارتعلومبودمکهسال90بهکشوربلژیک
اعزامشدم.سال94بهایرانبرگشتم.یعنیمنسه
سالونیمهدرسمراتمامکردموباگریدبسیارعالی
ومقاالتخیلیخوبفارغالتحصیلشدم.درواقع
منبورسدانشگاهعلموصنعتبودم،امابرخالف
تعهدشانمنرابعدازبازگشتبهایرانبهعنوان
هیئتعلمیاستخدامنکردند.باوجوداینکههمه
گریدهاییراکهمدنظربودکسبکردهبودموآن
زماندانشگاهلوونبلژیکهمرتبه35جهانرادر
اختیارداشتامادرنهایتنتوانستمبهعضویتهیئت
علمیدانشگاهعلموصنعتدربیایم.درحالحاضر
همداورپنجژورنالبینالمللیهستموهمچنانبا
دانشگاهلوونبلژیکدرحالدادوستدعلمی.«
ایننخبهعلمیپسازبازگشتبهایران،چندین
شرکتدانشبنیانرانیزراهاندازیمیکندو
درمسیرتولیدعلموتکنولوژیدرایرانگام
برمیدارد.بااینفعالعلمیوصنعتیدرباره
فعالیتاینشرکتهایدانشبنیانوهمچنین
فرصتهاوموانعپیشروینخبگانعلمیکشور

گفتوگوییداشتهایمکهدرپیمیآید.
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شرکتهای تاسیس مسیر در که شد چطور 
چه شرکتها این گرفتید؟ قرار دانشبنیان

فعالیتهاییانجاممیدهند؟
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 
پژوهشگاه  در  را  پست دکترا  دوره  آمدم.  ایران  به  و  شدند 
صنعت نفت گذراندم و با همکاری دکتر پورخلیل روی یک 
تکنولوژی برتر در حوزه غشایی برای جذب دی اکسید کربن 
از گاز خروجی کارخانه ها کار کردیم. ما این تکنولوژی را به 
صورت بین المللی 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 شرکت های 
دانش بنیان را از بنیاد ملی نخبگان بگیریم. ما توانستیم دو 
آی تی  حوزه  در  یکی  کنیم،  تاسیس  دانش بنیان  شرکت 
در دانشگاه شریف و دومی در حوزه پلیمر و آب. شرکت 
را  محصوالتی  حاضر  حال  در  آی تی  حوزه  دانش بنیان 
یک  امیرکبیر  دانشگاه  برای  است.  کرده  عرضه  بازار  در 
محصول آنالین رزرواسیون اماکن ورزشی را ساخته ایم که 
آن  از  دانشگاه  این  اساتید  و  دانشجویان  حاضر  حال  در 
داریم  هوشمند  پارکینگ  سیستم  یک  می کنند.  استفاده 
یکسری  است.  پیاده سازی  حال  در  مکان  چند  در  که 
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 دانش بنیان دیگری 
داریم که هنوز به بهره برداری نرسیده و مراحل تکمیل کار 
در حال انجام است. در این شرکت، من سهامدار اصلی و 
عضو هیئت مدیره هستم. همه این فعالیت ها با همکاری 

دکتر پورخلیل در حال انجام است.
چراپسازبازگشتبهایرانموفقنشدیدکهعضو
هیئتعلمیدانشگاهشوید؟چهموانعیپیشپای

شمابود؟
و صنعت  علم  دانشگاه  بورسیه  بلژیک  به  رفتن  برای  من 
پرداخت  دانشگاه  این  توسط  بورسیه ام  بودجه  هم  بودم. 
این که همه فعالیت های علمی ام زیر نظر  بود و هم  شده 
استاد ناظر در دانشکده مهندسی شیمی که بعد از مدتی 
ریاست دانشکده را برعهده گرفتند، انجام می شد. متاسفانه 
نه دانشگاه و نه استاد ناظر هیچ همکاری برای جذب من 
این  نداشتند.  صنعت  و  علم  دانشگاه  علمی  هیئت  در 
گرم  روابط  ایران،  به  ورودم  از  پیش  که  است  حالی  در 
فارغ  که   94 سال  اما  بود،  حاکم  ما  بین  صمیمانه ای  و 
التحصیل شدم و به ایران برگشتم، اوضاع طور دیگری بود. 

امکانماندندربلژیکراداشتید؟
لحاظ  از  هم  اما  بمانم،  می توانستم  علمی  لحاظ  از  بله. 

به  خانه  یک  علوم  وزارت  که  این جهت  از  هم  و  شرعی 
عنوان وثیقه از من در دست داشتند، نمی توانستم در آن 
مطلوبی  بسیار  کاری  شرایط  حال  عین  در  بمانم.  کشور 
داشتم، به گونه ای که حقوق یک ماه آنجا برابر با حقوق 
یک سال هیئت علمی ایران بود. جالب این جاست که در 
با دانشگاه علم و  دوره گذراندن دکتری، همکاری خوبی 
و  مقاالت  می آمدند،  که  دانشجویانی  با  و  داشتم  صنعت 

همکاری های خیلی خوبی داشتیم. 
آنکه وجود با چرا نگرفتم. را سوالم جواب من 
کرده بورسیه را شما صنعت، و علم دانشگاه خود
زمان وقتی بود، کرده سرمایهگذاری شما روی و
به شما و رسید سرمایهگذاری این از بهرهبرداری
ایرانبرگشتید،ازتوانعلمیشمابهرهنبردند؟این

موضوعکمینامتعارفاست.
در آن مقطع، این برخورد تنها با من نشد. شاید با حدود 
400 نفر دیگر که از دانشگاه های خارج از کشور برگشتند، 
این  متاسفانه  می کنم  فکر  داشتند.  برخوردی  چنین 
بود  سیاسی  نظرهای  اختالف  از  ناشی  بیشتر  برخوردها 
نه نگاه علمی، زیرا منطقی نیست کسی که تحت نظارت 
خودتان از یکی از بهترین دانشگاه های دنیا فارغ التحصیل 
می شود و بعد از برگشت به کشور هم بنیاد نخبگان او را 
به عنوان کسی که صالحیت علمی دارد، تایید می کند تا 

از او حمایت شود، به طور شایسته برخورد نشود.
ارتباط در ایران آکادمیک فضای با هنوز االن 

هستید؟
امیرکبیر همکاری  دانشگاه  دانشجویان  با  در حال حاضر 
ارائه می کنم؛  به آن ها  را  آموزش های علمی  انواع  و  دارم 
از مقاله نویسی گرفته تا فعالیت های مختلف صنعتی. اما با 
این وجود به دلیل مسائل سیاسی و غیرعلمی از جایگاه 
واقعی ام دور شده ام. حتی برخی از هم دوره ای های من نیز 
با وجود آن که چندین نمونه ثبت اختراع در دانشگاه های 
مطرح دنیا داشته اند، در ایران نتوانسته اند به عنوان عضو 

هیئت علمی دانشگاه ها 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 دی اکسید کربن از گاز خروجی 
از  بگیرم.  دنیا  از  خوبی  بازخوردهای  و  بسازم  کارخانه ها 
توانستم  و  کردم  تاسیس  دانش بنیان  دیگر شرکت  طرف 

عده زیادی را به اشتغال برسانم.
باشرایطیکهوجوددارد،شمامیتوانیددوبارهبه

بلژیکبرگردید؟
وزارت علوم بعد از گذشت سه سال، همچنان تکلیفم را 
نه  و  می کنند  آزاد  را  منزلم  نه سند  است؛  نکرده  روشن 
آکادمیک  محافل  در  علمی  هیئت  عنوان عضو  به  را  من 
مدرکی  داشتن  با  که  هستند  کسانی  می کنند.  استخدام 
مشابه مدرک من، در امریکا ماهانه 15 هزار دالر درآمد 
دارند. یا دوستان دیگری که در آلمان یا بلژیک مانده اند و 
حقوق ماهانه پنج هزار یورو دریافت می کنند. با این وجود، 
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من همچنان امیدوارم و فعالیتم را ادامه می دهم و به هر 
طریقی اطالعات و دانشم را در اختیار دانشجویان داخلی 

قرار می دهم.
بنیادملینخبگاناینامکانرابهوجودآوردهکه
متخصصانغیرمقیمرادرهردانشگاهیکهتمایل
امکان این از شما آیا کند. جذب باشند، داشته

استفادهکردید؟
و  چالش ها  بودن،  بورس  خاطر  به  اما  است،  درست 
قوانینی وجود دارد که باعث می شود نتوانم از این شرایط 
است،  نظر گرفته  نخبگان در  بنیاد ملی  و تسهیالتی که 
استفاده کنم. البته این را هم بد نیست بگویم که در حال 
آکادمیک  فعالیت  از  بیش  صنعتی  و  شرکتی  کار  حاضر 
علمی هم  کار هیئت  اگر  است، هرچند  برای من جذاب 

برایم فراهم شود، استقبال می کنم.
آکادمیک و علمی فضای در اینکه به توجه با 
داشتهاید، حضور هم توسعهیافته کشورهای
وضعیتعلمیدانشگاههایایرانرابادانشگاههای

خارجازکشورچطورارزیابیمیکنید؟
و  تولید  در  مهندسی  رشته های  که  بگیرید  نظر  در 
یا  که  محصولی  بر می دارند.  گام  محصول  یک  ساخت 
را  جدیدی  صنعت  یا  می کند  رفع  را  صنعت  از  نیازی 
ابداع خواهد کرد. یک نگاه جامع تری را می توانیم داشته 
این حوزه  در  توسعه یافته  دانشگاه های کشورهای  باشیم. 
بلژیک  کشور  مثال،  طور  به  می کنند.  عمل  موفق  بسیار 
منابع  هیچ  بدون  و  نفر  میلیون   10 حدود  جمعیت  با 
طبیعی، تولید ناخالص داخلی باالتری از ایران دارد. بخش 
عمده ای از این درآمد باال نشئت گرفته از صنایع کوچک و 
تجاری سازی تکنولوژی هایی است که در دانشگاه ها توسعه 
پیدا می کنند. بلژیک پنج دانشگاه اصلی دارد که همگی 
رتبه زیر 200 جهان را دارند. یکی از دالیل این رنکینگ 
خوب این است که سیستمی را طراحی کرده اند که هم بر 
مبنای نوآوری است و هم این نوآوری ها را به ثروت تبدیل 
می کنند. سال گذشته در سخنرانی های متعدد با همراهی 
دکتر پورخلیل، مدل های توسعه فناوری در بلژیک و آلمان 
کار  به  را  مکانیزم هایی  چه  آن ها  این که  دادیم.  شرح  را 
گرفته اند تا بتوانند دانشی را که در دانشگاه تولید می شود 
به صنعت برسانند. این موضوع هم اصال چیز پیچیده ای 
همه  که  است  مدیریتی  مکانیزم  یک  واقع  در  نیست. 
پیش نیازهایش را در کشور خودمان داریم. پیش نیازهایی 
مثل بانک، دانشگاه، شهرداری، وزارت علوم و... نیاز است 
که ما آن ها را داریم، ولی آن مکانیزم مدیریت درستی که 

بتواند این زنجیره را تنظیم کند، در اختیار نداریم.
دانشگاه و صنعت بین گسست بحث در عدهای 
تقصیررابرگردنصنعتمیاندازندوعدهایدیگر
دانشگاهرامقصراصلیمیدانند.نظرشماچیست؟

کامال به این اعتقاد دارم که مقصر اصلی در گسست بین 
انتخاب  معیارهای  هستند.  دانشگاه ها  صنعت،  و  دانشگاه 
اساتید بر مبنای توانمندی صنعتی نیست. وقتی صنعت در 

حوزه خاصی به مشکل برمی خورد، به سراغ فردی می رود 
که گاهی آن فرد از طریق رانت بر مسند هیئت علمی یک 
دانشگاه تکیه زده است. این جاست که به دلیل نبود تجربه 
زیرساخت های  نبود  همچنین  و  فرد  آن  در  الزم  علمی 
علمی که بتواند دانش تولید شده در دانشگاه را به سمت 
نیازهای  صنعت سوق دهد، دانشگاه نمی تواند پاسخگوی 
به  صنعت  اعتماد  مدتی  از  بعد  نتیجه  در  باشد.  صنعت 
دانشگاه کمرنگ می شود. خودم شاهد این بوده ام که چند 
سال پیش یک شرکت برای حل چالش صنعتی خود مبلغ 
400 میلیون تومان را به یک استاد دانشگاه پرداخت کرد، 
را حل  پیش آمده  صنعتی  مشکل  نتوانست  استاد  آن  اما 

کند. این ضعف ها در کشور ما کم نیستند.
نگاهی  علوم  وزارت  در  ارتقا  مکانیزم های  به  وقتی  شما 
ارائه  مبنای  بر  تنها  ارتقا  مکانیزم  که  می بینید  بیندازید، 
مقاله است، نه بر مبنای ثبت اختراع یا پروژه صنعتی یا اخذ 
گرنت از صنعت. در نتیجه در این سیستم، استادی جایگاه 
جامعه  یا  صنعت  درد  به  کمتر  که  می کند  پیدا  باالتری 
می خورد و فقط می تواند مقاله تهیه کند. در نتیجه مقصر 
می دانم.  دانشگاه  را  دانشگاه  و  صنعت  گسست  در  اصلی 
فعالیت های خیلی  که  را شاهدیم  از صنایع  زیادی  تعداد 
ارزشمندی را انجام می دهند. این ظرفیت صنعتی در کشور 
وجود دارد اما حیف که به درستی از آن استفاده نمی شود.

البته وضعیت پژوهشگاه ها در این زمینه به نظر بهتر است، 
چرا که بخشی از بودجه هایی که به آن ها تعلق می گیرد 
مراکز  به  که  انتقاداتی  از  یکی  می شود.  تامین  از صنعت 
رشد در ایران وارد است این است که مدیران این مراکز 
از دانشگاه یا پژوهشگاه حقوق دریافت می کنند و در سود 
یا زیان کار مراکز رشد شریک نیستند. در حالی که مثال 
حقوقی  شخصیت  یک  بلژیک  لوون  دانشگاه  رشد  مرکز 
فروش  از  درصدی  می کردند  سود  اگر  و  دارد  مستقل 
تکنولوژی را دریافت می کرد. در نتیجه برای آن ها خیلی 

مهم است حتما محصولشان وارد بازار شود.
دراینشرایطبهنظرتانکشوربایدچهشرایطیرا
برایمهاجرتمعکوسفراهمکندتانخبگانایرانی

بهکشوربازگردند؟
خاطر  به  می شوند  خارج  ایران  از  که  کسانی  از  بخشی 
از  خارج  که  شد  این  منکر  نمی توان  است.  مالی  مسائل 
فراهم  علم  صاحبان  زندگی  برای  مطلوبی  شرایط  کشور 
است. عده ای  بسیار وسوسه کننده  می کند. همین مسئله 
هم به خاطر مسائل فرهنگی از کشور مهاجرت می کنند. 
در این شرایط به نظرم کشور پیش از هر چیز باید به فکر 

رفع فساد و حذف سیاسی بازی ها 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 می توانستند دردی 
از کشور دوا کنند. تداوم چنین حرکت هایی می تواند قطعا در 

مهاجرت معکوس نخبگان ایرانی اثرگذار باشد.
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کت دانش بنیان هوافضا�ی  عامل �ش گفت و گو �ب مد�ی

ری دو طرح الکن میل ، مب در�ض

انرژی شرکت های خصوصی 
صرف مسائل حاشیه ای می شود

مریمطالبنژاد
عالوهبرمدیرعاملی»شرکتدانشبنیانهوافضاییدرنا«،اومجریدوطرحکالنملی»توسعه
وارتقایفناورانههواپیمايفوقسبکواسپرتپرندهآزاد«و»طراحيوساختپرندهدریایي

ششنفرهدوزیست«باکارفرماییمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریاست.
،MBAیعقوبانتصاریپسازدریافتمدرکلیسانسمدیریتبازرگانیدرایران،فوقلیسانس
لیسانسمهندسیهوافضاومدرکخلبانیاشراازامریکادریافتمیکند.سپسدراینکشور
یکشرکتکوچکدایرمیکندکهدرزمینهطراحیهواپیماهایکوچکفعالیتداشتهاست.

پسازمدتیبهواسطهپروژهایکهبراییکشرکتایرانی-انگلیسیانجامداده،بورسیهیکیاز
دانشگاههایمعتبرانگلستانمیشودوضمنگذراندنتحصیالتدورهفوقلیسانسمهندسیهوافضا
دراینکشورمشغولبهفعالیتمیشود.انتصاریدربارهآنزمانمیگوید:»درکشورانگلستان،

عالوهبراینکهخانهوماشیندراختیارمنقراردادهبودند،حقوقماهیانهمطلوبیداشتم.«
یعقوبانتصاری66ساله،حدودهشتسالاستکهبهگفتهخودشبهواسطهطراحیو
ساختهواپیماهاییباکارکردهایمتفاوتدرشرکتدانشبنیانهوافضاییدرنا،فرصت
تدریسدردانشگاهراپیدانمیکند.پیشازاین،اودردانشگاههایصنعتیشریف،
امیرکبیر،دانشگاههواییشهیدستاریودانشگاهامامحسینتدریسکردهاست.

انتصاریکهجزوموسسانانجمنهوافضایایرانودفترطراحیوساختوسایلپرنده
درسازمانهواپیماییکشوریواتحادیهصنایعهواییفضاییایراناست،درزمینه

کمکبهتوسعههوانوردیعمومیدرستادهواییهوانوردیهمهمکاریدارد.گفتوگوی
دانشبنیانبامدیرعاملشرکتدانشبنیانهوافضاییدرناراازنظرمیگذرانید.

دربارهفعالیتشرکتدانشبنیان»هوافضاییدرنا«
توضیحبدهید.اینشرکتدقیقاچهنیازیازصنایع

ایرانراجوابگوست؟
توان  که  است  ایرانی  خصوصی  شرکت  تنها  شرکت  این 
طراحی، ساخت، تولید و تحقیق و توسعه هواپیماهای دو 
تا شش نفره را دارد. البته کار قطعه سازی برای هواپیماهای 
مختلف و هلیکوپتر ها را هم انجام می دهیم. شما وقتی به 
یک دانش به صورت ریشه ای و عمیق تسلط پیدا می کنید، 
می توانید انواع مختلف را هم ابداع کنید. تخصص ما در مواد 
هر شکل  می توانیم  که  است  متریال  کامپوزیت  یا  مرکب 
با کامپوزیت  باشد  نیاز  را که  یا هر قطعه خاصی  هواپیما 

تحلیل کنیم و بسازیم. 
دو پروژه طرح کالن ملی با حمایت معاونت علمی و فناوری 
و  دوزیست«  نفره  دریایي شش  پرنده  و ساخت  »طراحي 
»توسعه و ارتقاي فناورانه هواپیماي فوق سبک و اسپرت 

پرنده آزاد« نیز در شرکت دانش بنیان هوافضایی درنا انجام 
شده است.

ایندوطرحکالنملیبهثمررسیدهیاهمچناندر
حالانجاماست؟

نمونه فناورانه هواپیمای فوق سبک حدود یک سال است 
که به اتمام رسیده و کار تست و گواهینامه اش از سازمان 
هواپیمای کشوری انجام شده است و به زودی گزارش آن را 
به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه خواهیم 
با  ساخته ایم.  فناورانه  نمونه  عنوان  به  را  نمونه  این  کرد. 
کشور هلند نیز در ارتباط هستیم و در صورت ادامه حمایت 
معاونت علمی، می توانیم این نمونه فناورانه را به آن کشور 

در قراردادی منتقل کنیم.
و  است  کامپوزیت  تمام  و  اسپرت  نفره  دو  هواپیمای  این 
گواهینامه اش را طبق استانداردی که این نوع هواپیما دارد 
از سازمان هواپیمای کشوری گرفته است. این نوع هواپیما 
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برای آموزش خلبانی، تفریحی، گشت و شناسایی، کنترل 
استفاده  امدادرسانی  و  شخصی  استفاده  ترافیک،  مرزها، 
خودمان  هم  را  هواپیما  طراحی  ما  که  آن جا  از  می شود. 
انجام می دهیم، در نتیجه می توانیم بسته به نیاز کاربر، آن را 

طراحی و اعمال کنیم. 
هواپیمای  سازمان  از   90 سال  در  طرح  این  اولیه  نمونه 
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 
هم  که  شده  اعمال  سازه  در  هم  تغییراتی  شده،  استفاده 
سبک تر و هم زیباتر باشد. تا پیش از این، نمونه این هواپیما 

از خارج از ایران وارد می شد.
تابهامروزچندمدلازنمونهفناورانهاسپورتدو

نفرهساختهشدهوبهفروشرسیدهاست؟
تا پیش از این، نمونه سبک برای آموزش خلبانیPPL  و 
در  اولین کشوری  ما  وارد می شد.  ایران  از  از خارج   CPL
هواپیمای  نمونه  اولین   1376 سال  در  که  بودیم  منطقه 
آموزش خلبانی حرفه ای دو نفره را ساختیم و از سال 1382 

به بعد حدود 28 فروند فروخته شده است. 
همکاریمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریرا
درفرایندپیشبرداینطرحچگونهارزیابیمیکنید؟

کامال هویداست که دکتر ستاری به عنوان معاون علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، پیرو خط مشی پدرش، تیمسار 
ستاری فرمانده سابق نیروی هوایی، فردی خوش فکر و اهل 
ریسک است. در واقع به دلیل همین دیدگاه است که دکتر 
معاونت  مختلف  حوزه های  در  را  تحولی  توانسته  ستاری 
علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد کند. این معاونت 
جایگاه ویژه ای در تولید علم و تکنولوژی و رشد شرکت های 
ایده پردازی  در  ستاری  دکتر  جسارت  دارد.  دانش بنیان 
طرح های کالن ملی جای تقدیر و تشکر دارد و امیدواریم 

که این طرح ها به دستاوردهای مطلوبی برسند.
هواپیمای همان یا دریایی پرنده موردساخت در 
معدود از ما گویا میدهید؟ توضیح دوزیست
یافته دست فناوری این به که هستیم کشورهایی

است.
همین طور است. هواپیمای دوزیست یعنی هم می تواند در 
خشکی نشست و برخاست کند و هم در دریا و از خشکی 
می شود،  که  آب  وارد  که  صورت  این  به  بشود.  دریا  وارد 
چرخ ها جمع می شوند و مثل قایق به مسیرش ادامه می دهد 
و بعد پرواز می کند و البته بالعکس. طوری طراحی شده که 

آب هم به داخلش نفوذ نمی کند.
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.
کشور داخل در هواپیماها این تولید مراحل همه 

انجاممیشود؟

بیان این نکته از اهمیت ویژه ای برخوردار است که طراحی 
و ساخت 85 درصد قطعات در داخل ایران صورت می گیرد. 
البته 15 درصد باقیمانده هم نه به دلیل ناتوانی در تولید 
بلکه به خاطر عدم توجیه اقتصادی در داخل تولید نمی شود. 
این طرح به این درجه رسیده است که به لحاظ برد، تعداد 
سرنشین، چندمنظوره بودن و تبدیل پذیری به نمونه های 
مختلف کامال می تواند تغییر کند. در حقیقت این هواپیمای 
دوزیست، رقیبی برای هلیکوپتر های امداد محسوب می شود، 
چرا که در هر جا می تواند بنشیند، چه خشکی و چه آب. 

تنها کافی است عمقش بیش از یک متر باشد.
وضعیتحمایتهایدولتیازشرکتهایخصوصی

دانشبنیاندرایرانراچطورارزیابیمیکنید؟
مهم ترین مسئله بحث نهادینه شدن دانش و تکنولوژی است 
که خوشبختانه رفته رفته در صنایع ما رسوب کرده است که 
بخش مهمی از این اتفاق به عملکرد معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری برمی گردد.
اما مشکل عمده این جاست که سیستم کشور ما بیشتر به 
بازاریابی و کمک به شرکت های دولتی و تولیداتی می پردازد 
که دولت در آن نقش دارد. این در حالی است که بخش 
شرکتش  و  کار  در  عشقش  و  زندگی  تمام  که  خصوصی 
خالصه شده و برای بقای آن از جان و دل مایه می گذارد، 
کمتر مورد توجه قرار می گیرد. به خاطر همین نگاه غالب 
در کشور است که معاونت علمی ریاست جمهوری جایگاه 
طرح  نبود،  نهاد  این  حمایت  اگر  می کند.  پیدا  ویژه ای 
هواپیمای شش نفره دوزیست به ثمر نمی نشست و برای 
رفع نیاز کشور و دستیابی به دانش فنی این هواپیما، حداقل 
مبلغ 100 میلیون دالر هزینه می شد. معموال وقتی دانش 
را به کشوری می دهند، سرنخ را نزد خود نگه می دارند تا 
آن کشور همواره نیازمند بماند. این در حالی است که ما با 

مبلغ حدود یک دویستم آن مبلغ به آن هدف رسیده ایم. 
اگرچه تحریم هایی که اتفاق می افتد، شرایط سختی را برای 
مردم ایجاد می کند اما در کنار آن همواره می گوییم تا رنجی 
نباشد، گنجی حاصل نمی شود. با تمام این تفاسیر، واقعیت 
این است که بسیاری از مسئوالن چندان توجهی به تولید 
داخلی نمی کنند، در حالی که اگر این طرح ما دولتی بود، 
تاریخ  تفاوت که  این  با  بودیم.  را شاهد  رفتارهای دیگری 

شروع داشت ولی تاریخ پایان آن معلوم نبود.
کیفیت،  و  رقابت  کاال،  زمان،  خصوصی،  بخش  برای 
پارامترهای مهمی هستند، اما این پارامترها در بخش دولتی 
کمتر به چشم می خورند. ما توانمندی صادرات این پروژه را 
داریم، همچنان که برای پرنده دونفره در حال مذاکره انتقال 
میلیون  این می تواند دستاورد چند  و  فنی هستیم  دانش 

دالری را برای کشور به ارمغان آورد.
کشوری  هنوز  تهدید،  سال  چندین  از  بعد  این که  علت 
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 حرکت های غیرنظامی فعالیت داشته باشد، 
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مذاکرات سیاسی ما با دنیا را تقویت می کند. 
نیاز است که درباره این موارد اطالع رسانی گسترده شود. 
در  برنامه هایی  سیما  و  صدا  در  که  هستیم  شاهد  اخیرا 
خصوص معرفی شرکت های دانش بنیان پخش می شود، اما 
سوال این جاست که چرا اصوال در صدا و سیما اجازه داده 
نمی شود که نام شرکت ها گفته شود؟ چرا در تلویزیون ملی 
به راحتی نام شرکت های فورد، ایرباس و بویینگ با نمایش 
خصوصی  شرکت های  به  اما  می شود،  آورده  آن ها  لوگوی 
داخلی چنین اجازه ای داده نمی شود و ناشناخته و گمنام 
در سفرها  خارجی  روسای جمهور  معموال  هستند؟ حتی 
با کشورهای مختلف، به تبلیغ و تعریف از  و مذاکراتشان 
بازاریابی  آن ها  برای  و  می پردازند  خود  داخلی  تولیدات 
می کنند، اما چرا در کشور ما این اتفاق نمی افتد؟ درواقع این 
تبلیغ و معرفی فقط برای شرکت های دولتی اتفاق می افتد، 
نه برای تولیدات شرکت های خصوصی. در حالی که اگر این 
آفریقا  و  آسیا  بسیاری حداقل در  بیفتد، کشورهای  اتفاق 
وجود دارند که می توانند محصوالت شرکت های خصوصی 

را خریداری کنند. 
نفت به عنوان اصلی ترین صادرات کشور را در نظر بگیرید. 
نمی تواند  دیگر  می شود،  فروخته  بار  یک  که  نفت  این 
دستاورد و درآمدی برای کشور به ارمغان بیاورد، اما همین 
هزار  چهار  سه  می شود،  دیگر  کشورهای  وارد  وقتی  نفت 
با آن ساخته می شود و ارزش افزوده ای  نوع مواد مختلف 
بیش از سه هزاری برابر ایجاد می شود. در این شرایط، جای 
خالی سرمایه گذاری در صنایع تکنولوژیک که ارزش افزوده 
می شود.  احساس  به شدت  کشور  در  دارند،  باالیی  بسیار 
در واقع سرمایه گذاری روی شرکت های خصوصی و نمایش 
این که  بر  عالوه  سیما  و  در صدا  این شرکت ها  توانمندی 
چهره جهانی مطلوبی از ایران به نمایش می گذارد، مردم را 

نیز به آینده امیدوارتر می کند. 
البته اخیرا نام برخی از شرکت های خصوصی را در صدا و 
سیما عنوان می کنند، اما این موارد بسیار محدود است و 
نیاز داریم که این اتفاق در سطح گسترده تری انجام شود 
بگیرید در  به فرهنگ شود. در نظر  تبدیل  این موضوع  و 
کشوری مثل انگلیس برای فروش بیشتر تولیدات مختلف 
مبلغ  به  را  محصول  می گویند  تولیدکننده  به  کشورشان، 
را  التفاوت  به  ما  و  بفروشند  مقصد  کشور  به  پایین تری 
از طریق  را  نفوذشان  قدرت  تا  می کند  پرداخت  دولتشان 
نکته  این  ببرند.  باالتر  مختلف  کشورهای  به  تکنولوژی 
همواره وجود دارد که در فروش اول تکنولوژی معموال سود 
زیادی وجود ندارد، زیرا سود اصلی بعد از آن اتفاق می افتد. 
اتفاق برای کشور ما رخ نمی دهد؟ پروژه های  این  اما چرا 
دولتی »های تک« برای به ثمر رسیدن به زمانی حدود یک 
یا دو دهه نیاز دارند. وقتی وزیر یا معاونی هم تغییر می کند، 
پروژه های  که  حالی  در  می مانند،  ابتر  گاهی  پروژه ها  آن 
خصوصی این گونه نیستند. مثل من که به مدت 30 سال 
است که بنیانگذار شرکتم هستم و با تمام تغییرات دولتی، 

همچنان به کارم ادامه می دهم.

مدیریتصنایعدرکشورهایتوسعهیافتهچگونه
استکهخیلیازشرکتهایخارجیدراینسیستم

موفقمیشوند؟
وقتی  توسعه یافته  کشورهای  از  بسیاری  در  ببینید 
رئیس جمهور یا وزرا تغییر می کنند، اغلب معاونان تغییری 
نمی کنند، چون برنامه ریزی های گسترده ای صورت گرفته 
طرح های  است  ممکن  تغییری  هر  با  می دانند  و  است 
مختلف صنعتی تحت تاثیر قرار گیرند. از طرف دیگر روی 
چون  کرده اند.  سرمایه گذاری  نیز  خصوصی  شرکت های 
اختالس  خودش  از  هیچ وقت  خصوصی  شرکت  می دانند 
نمی کند، سود را به حداکثر و هزینه را به حداقل می رساند 
و معامالت را به دقیق ترین و سالم ترین شکل ممکن انجام 
می دهد، اما چنین شرایطی در سیستم مدیریتی دولتی در 

ایران، بعضا حکمفرما نیست.
بهتصورشماوضعیتامروزایرانوتحریمهاییکه
برنحوهساختوتولید ممکناستشدیدترشود،
تاثیری ایران دانشبنیان محصوالت صادرات یا

میگذارد؟
ایرانی ها استعداد خوبی در زمینه دور زدن تحریم ها و مشکالت 
دارند. همچنین از صد سال گذشته تا امروز، نخبه های زیادی 
داشته ایم که البته تعدادی از آن ها از ایران رفته اند. همچنین 
واقعیت این است که ما بعضا بهترین مهندسان یا خلبان های 
دنیا را در اختیار داریم. شرکت درنا نیز روی همین جوانان 
نخبه سرمایه گذاری کرده است. ممکن است در شرایط فعلی 
به دلیل تحریم کمی هزینه ها و زمان انجام طرح ها برای ما 
این شرایط هم  در  اما  بیشتر شود،  دانش بنیان  شرکت های 
می توانیم با کمک دولت از پس مشکالت برآییم و به هدفمان 
و  دولت  که  حمایتی  آیا  که  است  این  سوال  تنها  برسیم. 
بانک مرکزی از بخش دولتی در تامین ارز می کند، در مورد 
بخش خصوصی هم اعمال می شود؟ پاسخ را بایستی از دیگر 

شرکت های دانش بنیان هم پرسید. 
از  باالیی  درصد  باید  خصوصی  شرکت  یک  ما  کشور  در 
انرژی اش را صرف مسائل حاشیه ای کند و درصد کمتری باقی 
می ماند که صرف کار و تولید می شود! مگر امریکا و اروپا ما را 
در دادن مجوزهای داخلی تحریم کرده اند که این قدر چالش 
بر سر راه شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها می گذارید؟ 
چرا اصل تشویق و تنبیه در امر تولید رعایت نمی شود؟ چرا 
باید در گرفتن مجوز و گواهینامه یا در زمینه ترخیص کاالها 
این قدر سختگیری شود که شرکت ها دلسرد شوند؟ در این 

شرایط اصال گویا خودمان خودمان را تحریم کرده ایم. 
به اعتقاد من تحریم نمی تواند مانع اصلی فعالیت شرکت های 
سیاستگذاری های  که  شرطی  به  البته  باشد،  تولیدکننده 
دولت بر ریل علمی باشد و نظارت عادالنه بر فعالیت همه 
شرکت ها به درستی اتفاق بیفتد. نباید از خاطر برد که اگر 
نمی توان  دیگر  برسند،  تعطیلی  به  خصوصی  شرکت های 
به راحتی آن ها را از نو سرپا کرد. بنابراین می توان با کمی 
تدبیر و حمایت عملی، شرکت های خصوصی را در زمینه 

تولیدات ملی و محصوالت دانش بنیان حمایت کرد.
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اقتصاد ایران



ض در آستانه اجرا    طرح نوآفر�ی

شرایط تازه 
برای اکوسیستم 
استارت آپی در 

راه است
جزئیاتطرحنوآفرینکهچندیپیشپسازیک
سالپیگیریوزارتارتباطاتتصویبشدهبود،

حاالمنتشرشدهومفادذکرشدهدرآندردسترس
همگانقرارگرفتهاست.درطرحنوآفرینهر

شرکتخصوصیوتعاونیدرحوزهفناوریاطالعات
وارتباطاتکهکمترازسهسالازتاریخثبتآن
گذشتهباشدبهعنوانشرکتهاییذکرشدهکهاز
آنحمایتمیشود.البتهشرایطیهمچونسرمایه
حداکثری250میلیونتومانیودرآمدکمتراز500
میلیونتومانینیزدراینحمایتدخیلهستند.

حبیبآرین
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یکطرحتازه،مناسباتتازهاستارتآپی
اکوسیستم  در  را  تازه ای  تحوالت  می تواند  نوآفرین  طرح 
از موانعی  با رفع بسیاری  استارت آپی ایجاد کند؛ طرحی که 
تفکیک  بر  بوده اند،  روبه رو  آن  با  استارت آپ ها  تاکنون  که 
بوده اند  استارت آپ  زمانی  که  شرکت های  با  استارت آپ ها 
می پردازد. همچنین شرکت هایی 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.

شرکتهاییکهتنومندشدند
طرح نوآفرین ماهیت استارت آپی را مبنای کار خود قرار داده و 
بر همین اساس، قوانین و مقررات بیمه، مالیات و حتی جذب 
سرمایه گذار را تسهیل کرده است. گفتنی است وزیر ارتباطات 
از  حمایت  برای  صرفا  طرح  این  که  بود  گفته  پیش  چندی 
بازار  به منظور گسترش حجم  نونهالی  کسب وکارها در دوره 
یک کسب وکار  به  تبدیل شدن  زمان  تا  سرمایه شرکت ها  و 
و  دیجی کاال  مثل  کسب وکارهایی  و  است  تنومند  و  مستقل 
به  اینترنتی  تنومند  و  از شرکت های مستقل  اسنپ که حاال 
شمار می روند، دلیلی ندارد مالیات بر درآمد و ارزش افزوده را 

پرداخت نکنند.

خالصیازشربیمه
در بخش دیگر معافیت های در نظر گرفته شده برای استارت آپ ها 
گفته شده است که این شرکت ها، به شرط تولید یک خدمت 
دارای  استارت آپ  اگر  و  هستند  معاف  مالیات  از  محصول  یا 
تعدادی هم موسس )Co-Founder( باشد، این هم موسسین 
نیاز به پرداخت بیمه ندارند. ماده مهم دیگر برای استارت آپ ها 
این است که آن ها می توانند برای مدت دو سال کارورز داشته 
باشند. همچنین در صورت شکست احتمالی، مخاطره تعهدات 
مالیاتی، تامین اجتماعی و... برای این کسب وکارهای نوپا کاهش 
یافته و انگیزه این شرکت ها برای آغاز و رسمیت بخشیدن به 

فعالیت هایشان تقویت خواهد شد.

اهمیتطرحنوآفرینبرایاستارتآپها
فناوری  سازمان  رئیس  و  ارتباطات  وزیر  معاون  ناظمی،  امیر 
به  یاداشتی که در سایت ویرگول منتشر کرده  اطالعات، در 
پرداخته  استارت آپ ها  برای  آن  اهمیت  و  این طرح  جزئیات 
حال  شامل  طرح  این  ناظمی  نوشته های  براساس  است. 

استارت آپ هایی خواهد شد که دارای چهار ویژگی باشند: 
- عمرش کمتر از سه سال باشد. به عبارتی شرکت ها از زمان 
از  ویژگی ها(  سایر  داشتن  شرط  )به  سوم  سال  تا  تاسیس 

معافیت هایی برخوردار می شوند.
- سرمایه شرکت محدود باشد. )برای امسال این عدد 250 
یعنی شرکتی  است.(  گرفته شده  نظر  در  تومان  میلیون 
اگر توانست سرمایه ای بیش از این مقدار جذب کند، دیگر 
شرکت بزرگی شده است و الزم است مانند شرکت بزرگ 

با آن برخورد شود.
- درآمد شرکت در سال محدود باشد )برای امسال عدد 500 
میلیون تومان در نظر گرفته شده است(؛ یعنی اگر درآمدش 
بیش از این مقدار شود مشابه با شرکت های بزرگ با آن برخورد 

خواهد شد.
آن  موسسان  و  مالکان  که  است  آن  استارت آپ  ویژگی   -
نمی خواهند اقدام به تقسیم سود کنند و هرچه درآمد دارند، 
مجدد در شرکت سرمایه گذاری می کنند. به همین دلیل اگر 
شرکتی مستقیم یا غیرمستقیم )از طریق حقوق خارج از عرف( 
اقدام به تقسیم پول کند، مشخص می شود که خواسته است از 
طریق این آیین نامه راهی برای فرار از بیمه و مالیات پیدا کند 

و هدف او سرمایه گذاری بر ایده اش نیست.
ناظمی تاکید کرده که این آیین نامه نباید به ابزاری برای دور 
زدن قوانین کشور تبدیل شود و به همین دلیل اگر هر کدام 
از چهار ویژگی باال نقض شود، دیگر معافیت ها شامل حال آن 
شرکت نخواهد شد. تمامی چهار ویژگی یادشده بدون نیاز به 
انسان یا ارزیابی انسانی انجام می شود و صرفا بر اساس دولت 
ترتیب  این  به  بود.  خواهد  خودکار  صورت  به  و  الکترونیکی 
بررسی  انتظار  صف  و  فرم ها  کردن  پر  به  نیاز  استارت آپ ها 

ندارند. 
در قدم اول این آیین نامه سعی کرده مشکالت بیمه ای و مالیاتی 
آیین نامه  این  براساس  کند.  حل  را  استارت آپی  شرکت های 
که  می شود  استارت آپی  شرکت های  شامل  مالیات  معافیت 
تولید یک خدمت یا محصول داشته باشند. از سوی دیگر اگر 
استارت آپ دارای تعدادی هم موسس )Co-Founder( باشد، 

این هم موسسان نیاز به پرداخت بیمه ندارند.

قابلیتجذبکارورز
کارورزان  گرفتن  خدمت  به  مشکل  آیین نامه  این  همچنین 
توسط شرکت های استارت آپی را نیز حل کرده است. براساس 
بندهای قانونی در نظر گرفته شده در آیین نامه نوآفرین این 
شرکت ها می توانند برای مدت دو سال کارورز داشته باشند. از 
آن جا که بسیاری از استارت آپ  ها با برخی از افراد وارد همکاری 
می شوند و این همکاری از انوع استخدام نیست، تا پیش از این 

طبق مقررات چنین چیزی به رسمیت شناخته نمی شد.
ناظمی در این مورد این چنین توضیح داده است: »فرض کنید 
یک استارت آپ سه نفر هم موسس دارد. بعد از چند ماه یک 
نفر دیگر به این گروه اضافه می شود و افراد هم موسس برای 
او اهدافی تعیین می کنند 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 می توانست این رفتار را جریمه کند، چون از 
نظر مقررات چنین نوعی از همکاری قابل قبول نبود.« براساس 
گفته های ناظمی در ماده 5 این آیین نامه قید شده است که اگر 
فردی پلتفرمی ایجاد کند، برای مثال سفارش صنایع دستی 
بگیرد و تعدادی از خانم ها یا آقایان در منزل این صنایع دستی 
را آماده کنند و در پلتفرم به فروش برسانند، نیازی به بیمه 
کردن آن ها نیست. به عبارتی رابطه پلتفرم با این افراد از جنس 



استخدامی نیست.
همچنین در این آیین نامه شرایطی هم برای بیمه کارورزان در 
نظر گرفته شده است. کارورز تا مدت دو سال می تواند در یک 
استارت آپ مشغول به همکاری شود و این همکاری با شرایط 
ساده تری باشد، به عنوان مثال بخشی از حق بیمه آن فرد که 
باید توسط شرکت پرداخت شود، توسط دولت جبران می شود. 
به عبارت دیگر الزم نیست شرکت سهم خودش را در بیمه 
تا  پرداخت می کند  بیمه  به  را  آن  بلکه دولت  پرداخت کند، 

هزینه های بیمه کاهش یابد.
بعد از تالش های آیین نامه نوآفرین برای رفع مشکالت مربوط 
به بیمه و مالیات، بندهایی ویژه ای نیز در این آیین نامه برای 
نظر  در  استارت آپی  شرکت های  سرمایه  جذب  معضل  حل 

گرفته شده است.
آن طور که ناظمی در یاداشت خود به این مورد اشاره کرده، 
این آیین نامه با اشتباه دانستن ارائه تهسیالت مستقیم دولتی 
به شرکت های استارت آپی سعی کرده شرایطی را فراهم کند تا 
صندوق های خطر پذیر  )VC(با گرفتن کمک از سمت دولت، 

سرمایه مورد نیاز شرکت های استارت آپی را فراهم کنند.

الگوهایتامینسرمایه
اغلب سازمان های دولتی تنها می توانند از طریق تسهیالت به 
شرکت ها کمک کنند؛ در حالی که دادن تسهیالت یک روش 
مختلف  مطالعات  است.  استارت آپی  برای شرکت های  اشتباه 
نشان می دهد که بهترین روش تامین مالی برای شرکت های 
استارت آپی سرمایه گذاری خطرپذیر )VC( است. از سوی دیگر 
اشتباه  روشی  هم  دولت  برای  جسورانه  سرمایه گذاری  اجازه 
گیرد  قرار  و سوءاستفاده  فساد  می تواند محل  که  است، چرا 
و منابع را بدون حساب به سمت گروه های منفعتی و دوستان 
مدیران دولتی سرازیر کند. در واقع در این آیین نامه برای حل 
معضل جذب سرمایه  شرکت های استارت آپی از مدل »صندوق 
صندوق ها« )Fund of Funds( استفاده شده است. در این 
مدل دولت می تواند به صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر به 
شرط آن که آن ها سرمایه گذاری کنند - نه این که وام بدهند 
- می تواند وام بدهد. به عبارتی دولت به صندوق خطرپذیر وام 
می دهد ولی آن صندوق حق ندارد به استارت آپ ها وام بدهد، 
بلکه باید سرمایه گذاری کند. در ماده 4 این آیین نامه این مجوز 
نوآوری و شکوفایی داده شده  ارتباطات و صندوق  وزارت  به 

است که به صورت مشترک چنین کاری را انجام دهند.
 Limited( به صورت مشارکت محدود   Fund of Funds
سایر  واحدهای  در  مدیریت  برای  نه  و   )Partnership
صندوق ها، اقدام به سرمایه گذاری می کند و درخواستی نیز که 
ارائه شده به منظور  به فرابورس برای راه اندازی این صندوق 
راه ورود  البته  سرمایه گذاری در صندوق های جسورانه است. 
صندوق صندوق ها پیش از به تصویب رسیدن آیین نامه طرح 
نوآفرین در ایران و در بستر فرابورس ایران باز شده بود. در مرداد 
سال 97 معاون پذیرش و ناشران فرابورس از تصویب امیدنامه و 
اساسنامه صندوق Fund of Funds در هیئت مدیره سازمان 
بورس خبر داد و اعالم کرد: »نخستین درخواست راه اندازی 

این نوع از صندوق ها در فرابورس مطرح شده و بر این اساس 
شاهد تشکیل نخستین Fund of Funds بازار سرمایه که در 
واحدهای سایر صندوق ها سرمایه گذاری می کند، در فرابورس 
متقاضی  بررسی های  نتیجه  این که  بیان  با  او  بود.«  خواهیم 
پیشنهادی  امیدنامه  و  اساسنامه  یک  قالب  در  صندوق  این 
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 هیئت مدیره 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 Funds توسط فرابورس مطرح 

شده، این صندوق برای اولین بار در فرابورس تشکیل شد.
همچنین این آیین نامه چالش خرید شرکت های استارت آپی را 
نیز حل کرده است. یک استارت آپ زمانی که توسط یک شرکت 
بزرگ خریداری می شود، طبق مقررات فعلی مجوزها، پروانه ها 
و امتیازاتش به شرکت خریدار منتقل نمی شود. در ماده 9 این 
آیین نامه ذکر شده است که در صورتی که خریداری باالتر از 
67 درصد از سهام یک استارت آپ را خریداری کند، می توانند 
با توافق هم مجوزها و پروانه ها را به شرکت مادر انتقال دهند.

از  استارت آپی  شرکت های  چگونه  است  قرار  نهایت  در  اما 
ناظمی  کنند؟  استفاده  نوآفرین  آیین نامه  حمایتی  بسته های 
در یاداشت خود گفته است که به زودی قرار است سامانه ای 
این  در  ثبت نام  با  استارت آپی  شرکت های  تا  شود  راه اندازی 
سامانه امکان دریافت تسهیالت در قالب طرح نوآفرین را داشته 
باشند. در ماده 11 ذکر شده است که کل فرایندها، اسامی 
سامانه  یک  در  شده  جذب  تسهیالت  همچنین  و  شرکت ها 
متمرکز به صورت شفاف قابل دسترس برای شهروندان خواهد 
بود. قرار است این طرح بعد از بررسی هیئت مقررات زدایی تا 

چند روز دیگر برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابالغ شود.
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هشتمین دوره از نمایشگاه اینوتکس بر پایه تجربیات دوره های 
قبلی و با خدمات و محصوالت جدیدی از شرکت های دانش بنیان 
و استارت آپ های توانمند در نمایشگاه بین المللی تهران در حالی 
از نمایشگاه توانسته بود اعتماد 200  برگزار شد که این دوره 
استارت آپ و 100 شرکت دانش بنیان را جلب کند و ایده ها و 
محصوالت آن ها را در معرض دید عالقه مندان ورود به این عرصه 

و سرمایه گذاران قرار دهد.
بنا به گفته اکبر قنبرپور، معاون توسعه نوآوری پارک فناوری 
 200 از  بیش  اینوتکس،  نمایشگاه  هشتمین  دبیر  و  پردیس 
استارت آپ و 20 شتابدهنده و مرکز نوآوری در هشتمین دوره 
نمایشگاه فناوری و نوآوری حضور داشتند: »عالوه  بر حضور 14 
مجموعه سرمایه گذار، بیش از 50 سرمایه گذار نیز در کافه سرمایه 
اینوتکس شرکت کردند و طی چهار روز با شرکت های فناور و 

استارت آپ ها جلساتی برگزار کردند.«
دبیر نمایشگاه اینوتکس 2019 همچنین اظهار کرد: »بیش از 
100 شرکت دانش بنیان، 14 مخترع مستقل، 15 بروکر فناوری، 
12 پارک علم و فناوری و مرکز رشد و پنج رسانه استارت آپی نیز 

در نمایشگاه اینوتکس حضور داشتند.«
همچنین همزمان با این نمایشگاه، نخستین مجمع نوآوری آسیا 
و اقیانوسیه )اسکاپ( به همت مرکز تعامالت بین المللی علم و 
فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سالن اجالس 
برگزار  تهران  بین المللی  نمایشگاه  و  اسالمی  سران کشورهای 
شد. در این مجمع علمی شش پنل تخصصی برگزار  شد که 
شرکت های دانش بنیان برای حضور در این پنل ها از تخفیف 50 

درصدی برخوردار بودند.
چهره های  حضور  با  که  تخصصی  نشست های  این  موضوعات 
بین المللی مطرح در دستور کار بودند، عبارت بودند از: »خط 
و  نوآوری  »زنان،  استارت آپ ها«،  ارتقای  در  دولت ها   مشی 
فناوری«، »پارک ها و مراکز رشد فناوری«، »سرمایه گذاری در 
و  بستر جامعه«  از  برخاسته  نوآوری«، »نوآوری های  و  فناوری 
»تاثیر همکاری های جنوب - جنوب در ارتقای سطح علم، فناوری 

و نوآوری«. 
اعطای گواهینامه شرکت در دوره از سوی سازمان ملل و بازدید 
فناوری  و  نوآوری  بین المللی  نمایشگاه  هشتمین  از  رایگان 

)اینوتکس( از دیگر خدماتی بود که برای شرکت های دانش بنیان 
حاضر در پنل های تخصصی در نظر گرفته شده بود.

ملل  سازمان  اقیانوسیه  آسیا  اجتماعی  اقتصادی  کمیسیون 
و  اقتصادی  تابعه شورای  نهادهای  از  یکی   ،)ESCAP-اسکاپ(
اجتماعی سازمان ملل متحد )ECOSOC( است. این شورا که 
می آید،  به شمار  متحد  ملل  سازمان  اصلی  رکن  پنج  از  یکی 
دارای ماموریت گسترده در حوزه اجتماعی و اقتصادی است و از 
نهادهای تخصصی و منطقه ای مختلف تشکیل شده است. شورای 
مذکور در هر قاره یک آژانس منطقه ای دارد و ماموریت آن در 
آسیا و اقیانوسیه به اسکاپ داده شده است که دفتر منطقه ای آن 

در بانکوک )تایلند( قرار دارد.

آغازراهشبکهاستارتآپی
آسیاواقیانوسیه

افراد  از 21 خردادماه  بین المللی  نمایشگاه  فارس  سالن خلیج 
زیادی را گرد هم آورده بود. مهمان هایی که از 50 کشور به این 
سالن آمده بودند، به یک زبان صحبت نمی کردند اما یک زبان 
مشترک داشتند و همه به اتفاق از »نوآوری« و »استارت آپ ها« 

سخن می گفتند. 
ایران امسال توانست خود را به عنوان رئیس نخستین رویداد 
اجالس  نخستین  کند.  مطرح  اقیانوسیه  و  کهن  قاره  نوآورانه 
نوآوری آسیا و اقیانوسیه )اسکاپ( امسال به میزبانی کشورمان، 
پذیرای نمایندگان بیش از 50 کشور عضو مجمع اسکاپ شد. 
این  امسال  شعار  به  اینوتکس 2019،  با  رویداد  این  هم زمانی 

اجالس »نوآوری زیر یک سقف« رنگ واقعیت بخشید. 
عصر 22 خردادماه، آیین اختتامیه این رویداد با حضور نمایندگان 
عضو برگزار شد. اما این پایان راه نبود، چراکه اعضای حاضر در این 
اجالس، قدم  نخست را برای ایجاد یک شبکه تعامل و همراهی 
و  آسیا  استارت آپ های  شبکه  و  برداشتند  استارت آپ هایشان 

اقیانوسیه با محوریت ایران رنگ واقعیت گرفت.

ایرانکارخارقالعادهایانجامدادهاست
و  آسیا  اقتصادی  و  اجتماعی  کمیسیون  معاون  هام،  هونگجو 
اقیانوسیه سازمان ملل، در این مراسم از حرکت ایران در مسیر 

مع نوآوری آسیا و اقیانوسیه    ض مب ست�ی ض ره اینوتکس 2019 و �ض ض در�ب مهه چ�ی

ایران جمهوری استارت آپ هاست
هشتمیندورهازنمایشگاهاینوتکسبههمتمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریبرگزارشد.
هفتدورهازنمایشگاهاینوتکسدرکشورباتالشپارکفناوریپردیسمعاونتعلمیوفناوری
برگزارشدهبود.نمایشگاهیکهنقشیپررنگوتاثیرگذاردرمعرفیدستاوردهایاستارتآپها
وشرکتهایدانشبنیانداشت.نمایشگاهیجوانبامشارکتمتخصصانوایدهمندانجوان

ایرانیکهبرایمعرفیتوانمندیهایخودنیازبهفضاوامکاناتسادهایداشتند.

المیراابراهیمی



دانش بنیان  شماره سی ودوم خردادماه 1398

24

فناورانه  و  علمی  زیرساخت  و  استارت آپ ها  کمک  به  رشد 
کشورمان گفت و افزود: »من مطمئن هستم و می بینم که اقتصاد 
ایران با ظرفیتی که اکنون دارد، به یکی از قدرت های اقتصادی 

منطقه ای و جهانی تبدیل می شود.« 
وی با بیان  این که ایران از نظر رشد استارت آپ ها و توسعه علم و 
فناوری های مختلف کارهای خارق العاده ای انجام داده است، افزود: 
»ایران در علوم مهندسی سلولی جزو برترین های منطقه است و 
اقتصادی با ظرفیت سرمایه گذاری و رقابت در سطح جهانی دارد. 
ایران در زمینه استارت آپ ها نیز بسیار موفق عمل کرده است و 
از همین رو نشریه فایننشال تایمز، در مقاله ای ایران را جمهوری 

استارت آپ ها نامید.«
هام از همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای 
برگزاری این اجالس قدردانی کرد و گفت: »ایران یک تصویر 
خوب از توسعه نه تنها 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، پشتوانه ای برای این موضوع بود و ما اطمینان داریم 
تا شکل گیری اجالس بعدی در سال 2021 میالدی، نتایج بسیار 
خوبی در شبکه سازی استارت آپ ها و حلقه های نوآوری کشورها 

حاصل شود.«

راهیبرایرسیدنبهیک
شبکهبینالمللیپویا

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، تجربه ها و اندوخته های ارزشمندی را 
در حوزه نوآوری و استارت آپ ها به اشتراک گذاشتیم. شبکه سازی 
به عنوان یک محور این اجالس تحقق یافت تا توسعه همکاری  
میان کشورها به ویژه در حوزه علم، فناوری و نوآوری گام های 

بلندی به جلو بردارد.«
این اجالس برای نخستین بار و به میزبانی  این که  بیان  با  وی 
شده  برگزار  ایران  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
است، ابراز امیدواری کرد که همکاری  میان کشورها با برگزاری 
نشست های بعدی و توسعه تعامل میان کشورهای عضو، ادامه پیدا 
کند. صالحی همچنین از شکل گیری شبکه استارت آپی آسیا و 
اقیانوسیه گفت و افزود: »فعالیت این شبکه استارت آپی امروز کلید 
خورده است و هدف اصلی آن، ایجاد بستری برای آگاهی فعاالن 
زیست بوم استارت آپی کشورهای عضو اسکاپ و همکاری های آتی 
استارت آپی برای رسیدن به یک شبکه بین المللی پویا در این 

حوزه است.«

زیستبومنوآوریایرانبازارهای
جهانیراتسخیرمیکند

آسیا  نوآوری  کار اجالس  به   آغاز  نیز در مراسم  سورنا ستاری 
و  تال ش ها  افزایش  را  اجالس  این  محور   )APIF( اقیانوسیه  و 
و  فناوری  و  علم  از  استفاده  برای  منطقه  هم افزایی کشورهای 
نوآوری در توسعه فراگیر و پایدار دانست و گفت: »محور این 
اجالس »استارت آپ های فناوری در مسیر توسعه پایدارمحور« 

موضوعی  ما  کشور  برای  موضوع  این  که  است  شده  تعیین 
فوق العاده جذاب و مهم به شمار می رود.«

وی با تاکید بر این که 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 همکاری های تنگاتنگ منطقه ای تنها 
راه حرکت به سمت حل مسائل مشترک منطقه و در عین حال 

ممانعت از یکجانبه گرایی و انحصارطلبی برخی قدرت هاست.«
ایران  اقتصاد  رونق  از  رئیس جمهوری،  فناوری  و  علمی  معاون 
افزود:  و  نوآوری گفت  و  کارآفرین  زیست بوم  فعاالن  به کمک 
نوآوری  زیست بوم  استارت آپ ها  و  دانش بنیان  »شرکت های 
کشور را بسیار پویا و پرتحرک کرده اند، برخی از موفق ترین این 
استارت آپ ها جای خالی بازیگران جهانی همچون یوتیوب، آمازون 
و اوبر را در ایران پر کرده اند و اکنون به شرکت های توانمندی 
تبدیل شده اند که در جست وجوی حضور در بازار های منطقه 
هستند.« وی همچنین به رونق استارت آپ های ایرانی در تمامی 
فقط محدود  »این مهم  افزود:  و  اشاره کرد  فناوری  حوزه های 
بیوتکنولوژی،  بلکه حوزه های  است،  نبوده  آی سی تی  به حوزه 
سلول های بنیادی، نانوتکنولوژی، هوافضا و سایر حوزه های مهم 
فناوری را هم در بر می گیرد. حمایت از بیش از 4300 شرکت 
دانش بنیان داخلی و رشد پی در پی رتبه ایران در شاخص جهانی 

نوآوری نشانه هایی از موفقیت در این مسیر است.«
ستاری با بیان این که 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 آموزش های دانشگاهی و تحصیالت 
تکمیلی طی شد و نتیجه آن در تعداد فراوان دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی، داشتن نزدیک به پنج میلیون دانشجو و قرار گرفتن 
ایران در میان چند کشور اول دنیا با بیشترین تعداد فارغ التحصیل 
مهندسی آشکار شد. شکل گیری مراکز رشد و پارک های فناوری 
و سرمایه گذاری دولت در فناوری های جدید و تشویق به تحقیقات 
و تولید علم موج دوم توسعه علمی و فناوری کشورمان بود که 
نتیجه این موج، در رشد علمی خیره کننده ایران آشکار شد. ایران 
در سال 2011 بیشترین 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 زیست بوم توسعه نوآوری 
در کشور در جریان است و تالش می شود نگرشی یکپارچه به 
نقش نهادها و بازیگران مختلف علمی، فناوری، اقتصادی، قانونی، 

سیاسی و اجتماعی شکل بگیرد.«
مثابه موتور  به  فناوری  و  نوآوری  از  بنیاد ملی نخبگان  رئیس 
محرک توسعه فراگیر و پایدار جوامع بشری یاد کرد و گفت: »باید 
با نگاهی فراگیر به نوآوری، مسائل پیش رو را دوباره صورت بندی 
کنیم و در طراحی راه حل های جدید عالوه بر فناوری های نوین، 
از ظرفیت های 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 تک بعدی به پیشرفت افراد و جوامع و 
تقسیم بندی آن ها به پیشتاز و عقب مانده، تنوع جوامع و تفاوت های 
منطقه ای و فرهنگی مدنظر قرار می گیرد تا راه حل های خالقانه 
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بومی و مبتنی بر واقعیت ها و بافت جوامع طراحی شود.«

نقشراهبردیدولتهادر
توسعهزیستبومنوآوری

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: »دولت ها در این 
مسیر جدید نوآوری مسئولیتی بسیار مهم به  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 
برای آن ها«ست. دولت ها موظفند »اهداف  توانمندساز  محیط 
و  همزمان  طور  به  نیز  را  زیست محیطی«  و  اجتماعی  متنوع 
منسجم سرلوحه برنامه های خود برای تقویت زیست بوم نوآوری 
قرار دهند.« ستاری نقش باالدستی و حمایتی دولت ها در توسعه 
می توانند  »دولت ها  افزود:  و  شد  یادآور  را  نوآوری  و  فناوری 
ابزارهای  زیست محیطی،  و  اجتماعی  نوآوری های  ارتقای  برای 
سیاستی، چارچوب های قانونی و تنظیم گری مانند استانداردهای 
حفظ حقوق مصرف کننده و ابزارهای اقتصادی مانند دسترسی 
شرکت ها به تامین مالی ریسک پذیر برای نوآوری، تنظیم کنند. 
معافیت های  مانند  مالی  ابزارهای  می توانند  دولت ها همچنین 
مالیاتی مربوط به پذیرش نوآوری های دوستدار محیط زیست، 
حمایت از طرف تقاضا و بازارسازی برای نوآوری، آموزش و تربیت 
نیروی انسانی و راهبردهای منطقه ای و شبکه سازی از طریق ایجاد 

خوشه های صنعتی را به کار ببندند.«

ایجادشبکهاستارتآپها
بامحوریتایران

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از ایجاد شبکه استارت آپ ها 
با هدف تعامل و هم افزایی بهتر فعاالن جهانی زیست بوم نوآوری 
گفت و افزود: »تصمیم به تاسیس شبکه استارت آپ های فناوری 
آسیا و اقیانوسیه در اجالس امروز نویدبخش ایجاد مسیرهای جدید 
همکاری میان کشورهای منطقه برای فعال کردن ظرفیت های 
جدید در نوآوری است. این شبکه باید بتواند دو دسته فعالیت ها را 
تسهیل کند. نخستین وظیفه این شبکه، کمک به همتایابی میان 
استارت آپ های منطقه از طریق تهیه و انتشار نمایه شرکت ها و 
پروپزال های همکاری و کمک به سازماندهی جلسات رودررو و 
پشتیبانی و ارائه اطالعات مورد نیاز طرفین برای همکاری است. 
همچنین فعالیت های توانمندساز برای معرفی شبکه و خدمات آن 
در قالب تعامل با کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا اقیانوسیه و 
سایر نهادهای مربوطه سازمان ملل، راه اندازی وبسایت و بستر 
ارتباطی مورد نیاز، شبکه سازی و تقویت ارتباطات فعاالن شبکه 
در قالب شرکت در نشست های ساالنه محور دوم فعالیت های این 
شبکه است.« ستاری در ادامه بیان کرد: »برنامه های تبادل تجربه 
و آموزشی نهادها و آژانس های دولتی و خصوصی تسهیل گر و 
واسطه فناوری که با استارت آپ ها در مناطق مختلف کشورهای 
آسیایی و اقیانوسیه ارتباط دارند، می توانند به فعالیت این شبکه 

کمک مهمی کنند.«
فعاالن  میان  ارتباطی  شبکه  ایجاد  و  هم افزایی  نقش  به  وی 
هم افزایی  ضامن  »شبکه سازی  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  نوآوری 
تالش ها به ویژه در میان کشورهای منطقه برای حرکت جمعی 

به سمت نوآوری فراگیر است. استارت آپ ها به عنوان بازیگران 
جدید و اثرگذار در فراگیر شدن نوآوری و یافتن راه های خالقانه و 
استفاده از ظرفیت های اجتماعی برای پاسخ به نیازهای موجود، به 
شبکه سازی با یکدیگر و همچنین هم افزایی با نهادهای اجتماعی 
و اقتصادی نیاز دارند. دولت ها باید در این جهت از آن ها پشتیبانی 

کنند.«
ستاری با اشاره به همکاری کشورهای اسالمی با حمایت ایران 
در حوزه نوآوری گفت: »در سال های اخیر ابتکارات فناوری و 
نوآوری متعددی با نقش آفرینی ایران در میان کشورهای آسیایی، 
کشورهای مسلمان یا کشورهای در حال توسعه آغاز شده است. 
شبکه انتقال و تبادل فناوری )TTEN( میان 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 منطقه ای مهم دیگری نیز مشارکت 
 )APIF( داشته است که برگزاری اجالس نوآوری آسیا و اقیانوسیه

از آخرین نمونه های آن است.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان این که ایران پس 
از تجربه موفق چندساله در شناسایی و حمایت از شرکت های 
مبتنی بر فناوری جدید، اکنون شناسایی و حمایت از شرکت های 
خالق و صنایع فرهنگی را در دستور کار قرار داده است، افزود: 
»صنایع خالق توان به کارگیری ظرفیت های انسانی و فرهنگی را 
حتی در شهرهای کوچک تری که به فناوری جدید و امکانات، 
دسترسی گسترده وجود ندارد با استفاده از خالقیت افراد بومی 
امکان پذیر ساخته و فرصت بزرگی برای کشورهای در حال توسعه 

که غالبا ذخایر غنی فرهنگی دارند، فراهم ساخته است.«
ابراز امیدواری کرد این اجالس فرصت خوبی برای به  ستاری 
اشتراک گذاری تجربیات و ایده های ارزشمند شرکت کنندگان و 
سرآغاز همکاری های منسجم تر کشورهای آسیا و اقیانوسیه برای 

اهرم کردن نوآوری فراگیر در توسعه پایدار باشد.

بستریبرایشبکهسازیمیان
بازیگرانزیستبومنوآوریوفناوری

علی مرتضی بیرنگ، رئیس مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نیز در مراسم افتتاحیه 
این که  به  اشاره  با  اقیانوسیه  و  آسیا  نوآوری  مجمع  نخستین 
پیشنهاد برگزاری این مجمع توسط ایران به کمیسیون اقتصادی 
 )ESCAP -اجتماعی آسیا اقیانوسیه سازمان ملل متحد )اسکاپ
ارائه شد، تصریح کرد: »اسکاپ و ایران اخیرا همکاری هایی در 
حوزه فناوری و نوآوری آغاز کرده اند و بر این مبنا معاونت علمی 
از  میزبانی  پیشنهاد  ایرانی  اسالمی  رئیس جمهوری  فناوری  و 
نخستین اجالس نوآوری آسیا و اقیانوسیه )APIF( را 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 می تواند آن را متمایز از ابتکارات مشابه کند. از جمله 
ویژگی های این مجمع می توان به اجتماع نمایندگانی در سطوح 
تصمیم گیر و سیاستگذار علم و فناوری از اکثر کشورهای آسیا 
و اقیانوسیه و همچنین سازمان های بین المللی مرتبط با علم و 
فناوری اشاره کرد. همچنین تمرکز بر بررسی جایگاه استارت آپ ها 
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به عنوان بازیگران جدید، خالق و پویا در اقتصاد امروز برای تحقق 
توسعه پایدار و طراحی بستری برای شبکه سازی میان آن ها از 
دیگر ویژگی های این مجمع بین المللی است. گفت وگوهای علمی 
و تبادل تجارب در حوزه   سیاست ها و ابزارهای مختلف تقویت 
نقش استارت آپ ها در توسعه پایدار از نوآوری های فراگیر گرفته 
تا نقش زنان در فناوری و نوآوری و... را نیز می توان ویژگی دیگر 
این مجمع دانست.«بیرنگ در بخش دیگری از سخنان خود اظهار 
کرد: »آشنایی با ظرفیت ها و امکانات ایران به عنوان کشوری 
مهم در منطقه با نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده ممتاز و 
زیست بومی پرتحرک در نوآوری نیز در این مجمع مدنظر است.«

معرفینیازهایفناورانهصنایع
مختلفبهایدهپردازانجوان

)بر  خودرو  آتش نشانی،  فوالد،   صنعت  فناورانه  نیازهای  ارائه 
اساس درخواست مرکز تحقیقات فناوری سایپا( و دفاتر خدمات 
الکترونیکی سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، از جمله 
برنامه هایی بود که در چارچوب رویدادهای ارائه نیاز فناوری در 

نمایشگاه اینوتکس 2019 برگزار  شد.
اختیار  در  رودررو  جلسات  اتاق  رویداد،  هر  برگزاری  از  بعد 
شرکت کنندگان 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 
شرکت ها و جوانان به خصوص دانشجویان و تازه فارغ التحصیالن 
را در کنار یکدیگر جمع کرد. این رویداد دو روزه شرکت های 
بزرگ را در ارتباط با جوانان مستعدی که به فکر تحقق آینده و 
ایده های خود هستند، قرار داد و در نهایت به ایجاد فرصت های 

شغلی منجر شد.
در این رویداد، جوانان با سازمان ها مالقات و توانایی های خود 
در بخش  تقویت کردند.  مناسب  به مشاغل  برای دستیابی  را 
اول، شرکت کنندگان درباره کشف ارزش خود و سهم بندی بازار 
آموزش دیدند و در بخش دوم هر آنچه را که آموختند، تمرین 

کردند و توانایی های خود را برای شرکت ها ارائه دادند.

توسعههمکاریها
بخش دیگری که در این نمایشگاه طراحی شده بود »کافه سرمایه 
اینوتکس« بود. رویداد کافه سرمایه گردهمایی تخصصی شرکت ها، 
سرمایه گذاران حقیقی، حقوقی و گروهی از استارت آپ های برتر 
بود که نخستین بار در فروردین ماه 97 با همکاری فرابورس ایران 
همزمان با نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در فین استارز 2018 

برگزار شد. 
نحوه  برگزاری این رویداد بدین صورت بود که نماینده هر شرکت 
یا سرمایه گذار در میز اختصاصی خود مستقر می شد و تمامی 
خود  خصوصی  صورت  به  کوتاه  مدت زمانی  در  استارت آپ ها 
یا  نماینده هر شرکت  نهایت  به آن ها معرفی می کردند. در  را 
سرمایه گذار می توانست به استارت آپ مورد عالقه خود پیشنهاد 

همکاری ارائه دهد.
و  فناوری  نمایشگاه  هفتمین  در  سرمایه  برنامه جذب  دومین 

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 فن بازار با 
همکاری همه جانبه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در دی ماه 
97 برگزار شد. رویداد کافه سرمایه اینوتکس برای تسهیل امر 
جذب سرمایه و ایجاد زمینه رشد برای استارت آپ های برتری که 

نیاز به جذب سرمایه داشتند تدارک دیده شده بود.

اینوجوانفضاییبرایبلوغ
ایدههایکودکانونوجوانان

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

سن خود، آموزش های الزم را نیز کسب کنند.

نمایشفرصتهایشغلیو
کارآموزیاستارتآپها

در  دانشکار  استارت آپ  همکاری  با  اینوتکس«  کار  »ایستگاه 
نمایشگاه اینوتکس امسال بستری را فراهم کرده بود تا شرکت های 
به  را  اینوتکس فرصت های شغلی و کارآموزی خود  حاضر در 
نمایش بگذارند و بازدیدکنندگان نیز بتوانند برای این فرصت ها 
رزومه خود را ارسال کنند. عالوه بر این تمامی بازدیدکنندگان از 
نمایشگاه می تواستند با حضور در این ایستگاه با انجام آزمون های 

شخصیتی، توانمندی ها و استعدادهای خود را بهتر بشناسند.
و  شرکت ها  از  بسیاری  که  بود  محیطی  اینوتکس  نمایشگاه 
استارت آپ های فعال در اکوسیستم فناوری کشور در آن گردهم 
آمده بودند. هر یک از این شرکت ها و استارت آپ ها برای گسترش 
فعالیت ها، انجام پروژه های خود و حتی به عنوان هم تیمی نیاز به 

جذب نیروی انسانی خالق و باانگیزه داشتند.
اینوتکس 2019 فضایی را برای گردهمایی بازیگران زیست بوم 
نوآوری و فناوری فراهم کرده بود تا ایده ها و توانمندی های خود را 
به نمایش بگذارند و توسعه دهند. در این میان ایده پردازانی که نیاز 
به حمایت های فکری و مالی برای به فعل درآوردن خالقیت های 
خود داشتند نیز می توانستند سرمایه گذاران مختلفی را برای خود 

پیدا کنند. 

تسهیلبازاریابیمحصوالتدانشبنیان
و  نوآوری  نمایشگاه  هشتمین  در  با حضور  فناوری  بروکرهای 
فناوری، اقدام به ارائه خدمات به اکوسیستم نوآوری و فناوری 
کشور کردند. با حضور این بروکرها بازاریابی و جذب سرمایه برای 

شرکت های دانش بنیان تسهیل شد.
بروکرهای فناوری که زیرمجموعه شبکه فن بازار ملی ایران هستند 
که با هدف »کمک به بازاریابی محصوالت دانش بنیان«، »جذب 
سرمایه برای استارت آپ ها و طرح های فناورانه« و »تسهیل انتقال 

دانش فنی«، در نمایشگاه اینوتکس 2019 فعالیت می کردند. 
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نسبتا  مفهوم  بروکر  است.  مشاور  یک  از  باالتر  فناوری  بروکر 
جدیدی است و معموال به عنوان مشاوران مورد اعتماد تعریف 
می شوند که از دانش و تجربه تخصصی خود در یک بخش خاص 
از صنعت استفاده می کنند. این افراد می توانند تحویل پروژه یا راه 
حل مسئله را با بهره گیری از یک شبکه از ارائه دهندگان متخصص 
تسهیل کنند. بروکرها دارای شبکه ای از شرکا هستند که عالوه 
بر ارائه بهترین راه حل برای رفع نیاز مشتری، هزینه های عملیاتی 

را نیز کاهش می دهند.
نقش بروکر ارائه خدمات برای کمک به توسعه کسب و کار، انتخاب 
شریک و ارائه مشاوره مدیریتی برای بهبود وضع صنعتی است. 
به همین دلیل اینوتکس 2019 برای نخستین بار فضایی را برای 

استقرار آن ها در نظر گرفته بود.
مخترعان،  فناوران،  دانش بنیان،  شرکت های  استارت آپ ها، 
صاحبان صنعت و حتی سرمایه گذاران می توانستند برای تسهیل 
فعالیت های خود در اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور به این 

بروکرها مراجعه کنند.
شبکه فن بازار ملی ایران دارای 40 بروکر فناوری در کشور است 
که در نمایشگاه اینوتکس 2019، پانزده بروکر فعال بودند. این 
شبکه با ابالغیه شورای عالی انقالب فرهنگی و زیر نظر معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت می  کند.

حضورمخترعانخارجیدر
نمایشگاهاینوتکس2019

در این نمایشگاه جوان، نزدیک به 40 مشاور و منتور اکوسیستم 
فناوری و نوآوری نیز حضور داشتند که در پاویون منتورشیپ 
برگزار  استارت آپ ها  و  کارآفرینان  با  نیم ساعته ای  جلسات 
می کردند که رایگان بود. یکی از بخش های مهم نمایشگاه امسال، 
حضور میهمانان، مخترعان و ایده پردازان خارجی بود به گونه ای 
که امسال بیش از 20 مخترع عراقی پاویونی در نمایشگاه داشتند 
که طی این چهار روز با مخترعان و سرمایه گذاران ایرانی مالقات 
و مذاکره کردند. همچنین از سه کشور لهستان، چین و عراق نیز 

افرادی در نمایشگاه اینوتکس 2019 حضور داشتند.

این نمایشگاه بین المللی بازیگران اکوسیستم نوآوری و فناوری 
کشور را گرد هم  آورد تا چالش های اکوسیستم نوآوری و فناوری 

کشور را در قالب سخنرانی ها، مناظرات و پنل ها بررسی کند.
پردیس  فناوری  پارک  رئیس  صفاری نیا،  مهدی  این  از  پیش 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اشاره به برگزاری 
بود:  گفته  کشور،  در  اینوتکس  نمایشگاه  موفق  دوره  هفت 
»نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری با نام اینوتکس به محلی 
نوآوری  اکوسیستم  نقش آفرینان  موثرترین  گردهمایی  برای 
با نگاهی به آمار دوره های  و فناوری کشور تبدیل شده است. 
گذشته می توان گفت که بیش از هزار شرکت و استارت آپ در 
این دوره ها حضور داشتند و بیشتر از 25 هزار مخاطب از این 
نمایشگاه ها بازدید کردند. همچنین 140 تفاهمنامه همکاری نیز 
بین شرکت ها و سرمایه گذاران امضا شد. اینوتکس درواقع محلی 
برای گردهمایی کلیه اجزای اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور 
و رویدادی برای مالقات متخصصان و کارشناسان، کارآفرینان، 
سرمایه گذاران، مخترعان و سیاستگذاران است. اینوتکس 2019 
نیز با شعار »اکوسیستم نوآوری و فناوری زیر یک سقف« با حضور 
بیش از 400 شرکت، استارت آپ و سرمایه گذار و با بیش از 30 
رویداد برگزار خواهد شد. پیش بینی می کنیم بیش از هشت هزار 

نفر از نمایشگاه امسال بازدید کنند.«
و  داخلی  سرمایه گذاران  بین  ارتباط  ایجاد  و  »سرمایه گذاری 
بین المللی با شرکت ها و استارت آپ ها«، »مشارکت و همکاری 
بین شرکت های فناوری و استارت آپ های داخلی و بین المللی« 
مختلف  اجزای  برای  نیاز  مورد  و  جذاب  محتوایی  »تولید  و 
اکوسیستم« از مهم ترین 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. 

شگفتیاستارتآپهادرمسیرتوسعه
نمایشگاه اینوتکس و نخستین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه 
ارشد  مقام  چند  با  ستاری  سورنا  دکتر  تا  بود  مغتنم  فرصتی 



دانش بنیان  شماره سی ودوم خردادماه 1398

28

را  زمینه  و  بپردازد  نظر  تبادل  و  بحث  به  مختلف  کشورهای 
برای همکاری های 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، 
در  جابانا  کرد.  دیدار  رئیس جمهوری،  فناوری  و  علمی  معاون 
این دیدار بر لزوم پیوستن کشورهای آسیا و اقیانوسیه به شبکه 
استارت آپی با محوریت ایران گفت و ادامه داد: »زیرساخت ها و 
تجربه های منحصربه فرد ایران، ارتباط های چندسویه و شبکه ای 
استارت آپ های کشورهای آسیا و اقیانوسیه را به واقعیت نزدیک 
کرده است.« وی با اشاره به پیشرفت های برجسته و منحصربه فرد 
و  خوشحال  »بسیار  گفت:  استارت آپی  جامعه  رونق  در  ایران 
شگفت زده هستم از این که ایران را با این پیشرفت و توانمندی در 
نوآوری، استقرار استارت آپ ها و مراکز علمی می بینم. برای اولین بار 
است که به ایران سفر می کنم و با دیدن توانمندی های این کشور 
شگفت زده شده ام. ایران یک کشور توانمند در ایجاد اکوسیستم 
نوآوری و فناوری است.« جابانا معتقد است که ایران برای نهادینه 
کردن شبکه استارت آپی خود باید به مردم آموزش های الزم را 
ارائه کند. وی همچنین برگزاری اینوتکس را رویدادی اثرگذار 
در حوزه علم و فناوری کشورمان برشمرد و گفت: »فعالیت های 
انجام شده در حوزه علم و فناوری ایران بسیار ارزشمند و مفید 
است.« ستاری نیز در این دیدار، مهم ترین ماموریت معاونت علمی 
و فناوری رئیس جمهوری 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 
افزود: »در  بگیریم.«  ستاری  بهره  به درستی  آن ها  و تخصص 
شاخص GII ما یک ارتقای باالی 55 رتبه ای داشتیم زیرا اتمسفر 
کسب و کار کشور را از اقتصادی نفت محور به اقتصادی نوآور تغییر 
دادیم و هنوز در تالش برای توسعه محیط کسب و کار هستیم. 
البته برخی مشکالت هنوز هم گریبانگیر شرکت های دانش بنیان و 
کسب و کارهای نوپاست که این مشکالت به مبارزه این زیست بوم 
با کسب و کارهای سنتی برمی گردد. شرکت های بزرگی در ایران 
داریم که در حوزه نفت، گاز، فوالد و پتروشیمی فعالیت می کنند. 
اما شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های نوپای ما اکنون در 

پله های باالتری از این شرکت های بزرگ قرار دارند.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به تحریم های 
40 ساله علیه ایران، گفت: »ایران سال های متمادی است که با 
تحریم های اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. اما این تحریم ها 
باعث شده است که ایران توانمندتر شود و شرکت های دانش بنیان 
زیادی در ایران متولد شوند. این شرکت ها عالوه بر تامین نیازهای 

داخلی، محصوالت و خدمات خود را صادر نیز می کنند.« 
رئیس ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز با اشاره به این که 
نسل تازه ای از جوان های مستعد در ایران بزرگ ترین شرکت های 
استارت آپی را تشکیل داده اند، گفت: »ایران به کمک جوانان خود 
موفق شده است یکی از بزرگ ترین اکوسیستم های استارت آپی 
منطقه را شکل دهد. ایران برای انتقال زیست بوم نوآوری و فناوری 

خود به دیگر کشورها آمادگی کامل دارد.«
ستاری معتقد است که برنامه های مشترک و شبکه ای می تواند در 
پارک های علمی و فناوری ادامه پیدا کند و دولت ها می توانند به 

کمک این شبکه های علمی و فناورانه، مشکالت سیاسی بین خود 
را حل و فصل کنند. در ادامه این جلسه علی مرتضی بیرنگ، رئیس 
مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری 
نیز درباره هدف شکل گیری معاونت علمی  ریاست جمهوری، 
و فناوری توضیح داد و گفت: »ما برنامه جدی برای راه اندازی 
شتابدهنده های  اساس  همین  بر  و  داریم  نوآوری  زیست بوم 
مختلفی را در کشور راه اندازی کردیم. این روند به شکلی ادامه 
پیدا کرده که تابستان سال گذشته نشریه فایننشال تایمز مقاله ای 
را  ایران  و  کرد  منتشر  ایران  در  استارت آپ ها  وضعیت  درباره 

جمهوری استارت آپ های جهان خطاب کرد.«

زمینهتعاملاستارتآپهاو
دانشبنیانهایایرانوسنگاپور

رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون  مالقات  دیگر،  برنامه 
با نماینده ویژه وزیر خارجه سنگاپور و مدیران وزارت صنعت 
از  محورهایی  به  دیدار  این  در  و  بود  کشور   این  بازرگانی  و 
و  ارتباط  برقراری  جهت  مشترک  اجرایی  راهکارهای  جمله 
تعامل استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان توانمند ایرانی با 
شرکت های متناظر سنگاپوری، نحوه گذار ایران و سنگاپور از 
اقتصاد سنتی به اقصاد دانش بنیان 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 
با اشاره به این موضوع که کشور سنگاپور در  رئیس جمهوری 
سال های اخیر رشد بسیار خوبی داشته است، گفت: ما آمادگی 
و  نوآوری  و  فناوری  توسعه  زمینه  در  همکاری  برای  کامل 
سرمایه گذاری مشترک در حوزه تحقیقات و پروژه های 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 پروژه های مشترک فناوری و تحقیقاتی موفقی 
با کشورهای چین و روسیه داشته است، گفت: »امسال 28 پروژه 
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 برنامه  گفت و افزود: 
»هرساله در سفر به نیویورک و همراه با رئیس جمهوری با تعدادی 
از متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور نشست هایی را با 
هدف معرفی ظرفیت های موجود در کشور داریم. طی چهار سال 
گذشته بیش از 1200 نفر از برترین متخصصان و کارآفرینان 
ایرانی از 100 دانشگاه برتر دنیا در قالب برنامه مذکور همکاری 
استارت آپ  از 80  بیش  تاکنون  و  کرده  آغاز  با کشور  را  خود 
موفق توسط آن ها تاسیس شده و حدود 2400 نفر متخصص و 

فارغ التحصیل داخلی در آن مشغول به کار هستند.«
ستاری درباره این که ایران برای حل مشکالت صادرات محصوالت 
خود چه راهکارهایی را در پیش گرفته است، گفت: »به نظر ما 
شرکت های دانش بنیان می توانند با چالش تحریم ها مبارزه کنند و 
ما می توانیم با کمک کشورهای همسایه و ایجاد شبکه استارت آپی 
از این چالش عبور کنیم.« رئیس بنیاد ملی نخبگان به همکاری 
در زمینه تجارب سنگاپور در حوزه سیاستگذاری های 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 رئیس جمهوری 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 استارت آپ ها همچون ایجاد مراکز نوآوری، کارخانه 
نوآوری و حمایت از پارک های فناوری که منجر به ایجاد بیش 
فناوری  جمله  از  مختلف  حوزه های  در  فعال  شرکت  از 500 
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 زیرساخت های الزم را 
به عنوان دولت برای این شرکت ها فراهم کرده ایم و تمرکز ما روی 
سرمایه نیروی انسانی و مغز افراد مستعد بوده است چراکه این 
نیروهای جوان می توانند چهره شهر را تغییر دهند.« ستاری درباره 
آینده اجالس نوآوری آسیا و اقیانوسیه )APIF( گفت: »هدف 
اصلی شبکه سازی با کشورهای عضو APIF در حوزه های نوآوری 
و شرکت های دانش بنیان است و در ادامه برای تقویت روابط با 
زین العابدین،  کرد.«  خواهیم  تالش  شرقی  آسیای  کشورهای 
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 
چالش های سنگاپور در حوزه منابع انسانی و همکاری با کشورهای 
همسایه، دو طرف می توانند با همکاری با یکدیگر راه حل های 
مشترکی پیدا کنند.« وی با اشاره به تمایل کشور سنگاپور به 
»با  گفت:  آ.سه.آن  اتحادیه  قالب  در  ایران  با  بیشتر  همگرایی 
توجه به ارائه بسته پیشنهادی ده گانه برنامه ایران برای همکاری 
با اتحادیه آ.سه.آن به خصوص بسته پیشنهادی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با عنوان »پروژه طراحی و پیاده سازی 
شبکه آزمایشگاهی اتحادیه کشورهای آسیایی« از این معاونت 
دعوت می شود تا در اجالس بعدی که در شهریورماه جاری در 

کشور سنگاپور برگزار می شود، حضور یابد.«

مدلتوسعهعلموفناوریایران
الگویمنحصربهفرداست

علم،  وزیر  سیناسینگ،  سوجیوا  مالقات ها،  همین  راستای  در 
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 
شرکت ها، مراکز علمی و دانشگاه ها می تواند راه را برای توسعه و 
پیشرفت دو کشور هموار کند.« وی با بیان این که امروزه قدرت 
ملی و بین المللی کشورها به قدرت نوآوری علمی کشورها بستگی 
دارد، اظهار کرد: »ما می توانیم در فناوری ها با ایران ادغام شویم و 
این همکاری را با نزدیک ساختن نگاه های فعاالن علمی و فناوری 
با بیان این که مدل های  دو کشور توسعه دهیم.« سیناسینگ 
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 

کشورهای منطقه قابل مشاهده است و این یک برتری مختص 
ایران و الگویی برای دیگر کشورهاست. بر اساس این ویژگی ها 
در  کشور  این  تجربه های  از  و  همکاری  ایران  با  داریم  تمایل 
حوزه های علمی، فناوری و نوآوری استفاده کنیم.« ستاری نیز 
در این نشست زیست بوم نوآوری ایران را بستر تعامل علمی و 
فناورانه با دیگر کشورها دانست و گفت: »ایران اکنون در توسعه 
شرکت های دانش بنیان درخشان عمل کرده است. شرکت هایی 
سلول های  و  پیشرفته  داروهای  زیست فناوری،  حوزه های  در 
بنیادی که صادرات باالیی به کشورهای منطقه دارند، می توانند 
اندوخته های 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 دانش بنیان 
آزمایشگاه ایران اکنون نه تنها در مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی 
داخلی بلکه در دیگر کشورها مورد استفاده قرار می گیرند.« معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین از حضور تعدادی از 
فعاالن دانش بنیان ایران در سریالنکا و تعامل با شرکت ها خبر داد 
و گفت: »عمدتا شرکت های ایرانی در حوزه نانو و زیست فناوری 
به سریالنکا می روند. این شرکت ها در حوزه دارویی توانمندی های 
ویژه ای دارند و می توانند تولیدات دانش بنیان و دانش و فناوری 

خود را در سریالنکا توسعه دهند.«
مراکز  و  پژوهشگاه ها  فناوری،  و  علم  پارک های  همچنین  وی 
نوآوری دو کشور را محور دیگری از تعامالت و همسویی ها دانست 
و گفت: »ریشه های مشترک ایران با سریالنکا و دیگر کشورهای 
منطقه که صرفا تاریخی نیست و حوزه های فرهنگ و دانشی را 
هم در بر می گیرد، بستری است تا مراکز علمی، فناوری و صنعتی 
دو کشور با همکاری مشترک و با حمایت زیرساختی دولت ها، 

توسعه را برای کشورها به ارمغان بیاورند.«
و  فناوری  علمی،  همکاری های  توسعه  درباره  نشست  این  در 
تجهیزاتی دو کشور در راستای تفاهمنامه مشترک همکاری که 
در سال 96 به امضا رسید، گفت وگو شد. همچنین گزارشی از 
مذاکره های تفصیلی برای راه اندازی 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 22 خردادماه 98 و در محل 

نمایشگاه بین المللی تهران به کار خود پایان داد.
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پرونده

اکوسیستمهاینوآوروفناوربرایرشدوتوسعهنیازمند
زیرساختهاییهستندکهوجودآنهابهمثابهموتور
پیشرانتیمهاینوآورعملخواهدکرد.زیرساختهایی
چونامکانسرمایهگذاریخطرپذیر،حضورمنتورهای
باتجربهوالبتهفضاهاییبرایاستقرارتیمهاینوآور.
ازاینروفضاهایکاراشتراکیبهعنوانپاتوقیبرای
حضورتیمهاومنتورهاوارتباطباسرمایهگذارهاو

شبکهسازیبادیگربازیگراناکوسیستمهایاستارتآپی
اینامکانرابهتیمهایمختلفمیدهدکهبخشیازیک
محیطپویاباشندوازامکاناتمشترکیاستفادهکنند
کهمهمتریننتیجهآنکمشدنقابلتوجههزینههای
راهاندازیورشدیکاستارتآپاست.ازاینرودراین
پروندهدانشبنیانتالشکردهایمبهنقشفضاهایکار
اشتراکیدرتوسعهاکوسیستمهاینوآوربپردازیم.

نقش فضاهای اکر 

ایک چیست؟ اش�ت

سقفی برای 
اکوسیستم های نوآور

مریمطالبی
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تیمهای به که خدماتی قبال در اینکه به توجه با 
دریافت پولی یا سهام میشود، عرضه استارتآپی
- سامسونگ فناوری مرکز مالی تامین نمیکنید،

امیرکبیربهچهشکلاست؟
شرکت  مالی  حمایت  واقع  در  مجموعه  این  مالی  منبع 

سامسونگ از مرکز فناوری سامسونگ - امیرکبیر است.
آیامیتوانگفتکهمجموعهسامسونگ-امیرکبیر

یکشتابدهندهاست؟
مرکز فناوری سامسونگ - امیرکبیر مشابه یک شتابدهنده 
این  با  می کند،  ارائه  استارت آپی  تیم های  به  را  خدماتی 
تفاوت که در ازای این خدمات هیچ سهامی یا هزینه ای از 
مجموعه  این  در  شتابدهی  برنامه  نمی شود.  دریافت  تیم ها 
شامل خدماتی نظیر تخصیص فضای کار اشتراکی، برگزاری 
همچنین  است.  منتورینگ  جلسات  و  آموزشی  کارگاه های 
قائل  تیم ها  برای  پیش بذری  اعتبار  مقیاس  در  مالی  اعتبار 
هستیم که البته به صورت وجه نقد نیست. هدف اصلی ما 
را  تیم ها ظرف مدت یک  سال محصول خود  این است که 
تکمیل کنند و از شبکه سرمایه گذران 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 

نام گذاری مرکز فناوری پیداست.
دقیقاچهخدماتیبهتیمهایاستارتآپیارائهمی

دهید؟لطفاازجزئیاتشبگویید.
قبیل  از  کار  دفتر  یک  ملزومات  اشتراکی  کار  فضای  در 
قرار  تیم ها  اختیار  در  را  داخلی  سرور  و  تلفن  اینترنت، 
می دهیم. ورکشاپ های آموزشی نیز یکی از نقاط قوت برنامه 
استارت آپ های  برای  رایگان  صورت  به  که  است  آموزشی 
مستقر در مرکز برگزار می شود. کارگاهایی نظیر خلق مدل 
کسب وکار، مهارت های نرم و رابط کاربری از جمله موضوعات 

جلسات  موارد  این  کنار  در  ماست.  آموزشی  ورکشاپ های 
منتورینگ به صورت اختصاصی برای هر تیم برگزار می شود. 
در این جلسات مشاوران تجربه های تخصصی خود را با تیم ها 
به اشتراک می گذارند. در این جلسات چالش هایی نظیر مسائل 
حقوقی و بازاریابی مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین اعتبار 
مالی در مقیاس اعتبار پیش بذری به منظور پیشبرد اهداف 
تیم ها به آن ها تخصیص داده می شود. همان طور 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 می کند و در اختیار تیم  مربوطه قرار 

می دهد و مالکیت آن هم برای خود استارت آپ هاست. 
مرکز این به ورود برای استارتآپی تیمهای آیا 
هر یا کنند عبور خاصی فیلترهای از باید فناوری
قرار پذیرش مورد مجموعه این در استارتآپی تیم

میگیرد؟
ایده هایی با موضوعاتی همچون آب و محیط زیست، انرژی، 
بهداشت و سالمت و آموزش جزو اولویت های مرکز فناوری 
است و ما تمایل داریم تیم هایی را که در این حوزه ها مشغول 
به فعالیت هستند، پذیرش کنیم. البته تا به حال تیم هایی از 
حوزه های دیگر هم مورد پذیرش قرار گرفته اند. عالوه بر این 
با توجه به محدودیت های فضا، تیم ها در دو مرحله گزینش 
می شوند. در مرحله اول معیار هایی نظیر انسجام تیمی، انجام 
نظر  مورد  ایده  مقیاس پذیری  اولیه  اثبات  و  بازار  تحقیقات 
ماست. در مرحله دوم نیز هم بنیانگذاران استارت آپ ها طرح 
و ایده خود را به صورت حضوری ارائه می دهند و در صورت 
دریافت حد نصاب امتیاز در مرکز فناوری پذیرش می شوند. 
خاص زمانی بازه یک در تنها استارتآپها آیا 
فناوری مرکز این خدمات و امکانات از میتوانند

استفادهکنند؟

مرکزفناوریسامسونگ-امیرکبیرازاردیبهشتسال96خدماتیدرقالبدورهشتابدهی
بهتیمهایاستارتآپیارائهمیدهدوازآنجاکهاینمرکززیرمجموعهفعالیتهای
مسئولیتاجتماعیشرکتسامسونگودانشگاهصنعتیامیرکبیراست،درقبال

خدماتیکهبهتیمهاارائهمیکند،سهامیاهزینهایدریافتنمیکند.فضایکاراشتراکی
تنهایکیازخدماتیاستکهاینمرکزبهتیمهایاستارتآپیارائهمیدهد.

امینپیرایشمدیربرنامهمرکزفناوریسامسونگ-امیرکبیراست.او28سالهو
دانشآموختهکارشناسیارشدمهندسیهوافضاوکارشناسیارشدمدیریتاجرایی
است.باویدربارهویژگیهایفضایکاراشتراکیبرایاستارتآپهادرایرانو

آیندهاینفضاهایکارینوینبهگفتوگونشستیمکهدرادامهمیخوانید.

کب�ی مه مرکز فناوری سامسونگ - ام�ی �ض گفت و گو �ب مد�ی �ب

رشد و هم افزایی تیم های  کارآفرین در 
فضاهای کار اشتراکی
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یک استارت آپ به طور معمول می تواند 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 
ماهه دوم  پرداخته می شود. در سه  و طرح کسب وکار  ایده 
محصول اولیه خود را آماده می کنند. در شش ماهه آخر نیز 
تالش می کنند 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. 
طیدوسالیکهازعمرمرکزفناوریسامسونگ-
امیرکبیرمیگذرد،چهتعدادتیمواردمجموعهشدهو

چهتعدادخارجشدهاند؟
در کل 48 تیم استارت آپی وارد شده اند و در حال حاضر 16 
تیم همچنان مستقر هستند. از این 48 تیم، تقریبا شش تیم 

توانسته اند جذب سرمایه داشته باشند و مستقل شوند. 
پذیرشاینمسئلهکهاینمرکزامکاناتوخدماتی
رابدونهیچچشمداشتیدراختیاراستارتآپهاقرار
میدهد،احتماالبرایمخاطبانهمکمیعجیببهنظر
میرسد.چهاهدافیرادراینمسیردنبالمیکنید؟

در این مورد باید به مفهوم مسئولیت اجتماعی اشاره کنم. 
که  است  تعهداتی  و  وظایف  مجموعه  اجتماعی  مسئولیت 
شرکت ها در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در 
آن فعالیت می کنند، انجام می دهند. مفهوم مسئولیت اجتماعی 
به  است. کمک  مالی  و  اقتصادی  مباحث  از  فراتر  شرکت ها 
کسب وکار های دانش بنیان در کنار توسعه فرهنگ کارآفرینی 
یکی از موضوعاتی است که واحد مسئولیت اجتماعی شرکت 
سامسونگ با همکاری دانشگاه امیرکبیر دنبال می کند. بدیهی 
است که این فعالیت ها زیرمجموعه مسئولیت اجتماعی تلقی 

می شود و در نتیجه هدف درآمدزایی نیست. 
بهطورکلیوضعیتفضاهایکاراشتراکیدرایرانرا

چطورارزیابیمیکنید؟
فارغ التحصیالن  که  می شود  احساس  همواره  نیاز  این 
دانشگاه ها در محیط هایی مثل مراکز فناوری قرار بگیرند و 
یکدیگر درک کنند.  به خوبی در کنار  را  کارآفرینی  مفاهیم 
در  هنوز  و  نوپاست  زیست بوم  این  می دانیم  که  همان طور 
حوزه ترویج فرهنگ کارآفرینی نیازمند فعالیت های بیشتری 
هستیم. در فضای کار اشتراکی تیم های مختلف کنار هم قرار 
می گیرند و هم افزایی بین افراد تیم ها به وجود می آید که در 
طوالنی مدت اثرات مثبت به مراتب بیشتری از آموزش های 
صرف خواهد داشت. دلیل اصلی این امر این است که افراد 
تجارب ارزشمندی را با هم در حوزه های مختلف به اشتراک 
می گذارند. در چنین شرایطی، مدیریت دانش ایجاد شده بین 
تیم ها می تواند راهگشای چالش های کسب وکارهای نوپا باشد.

البته مستقر شدن در فضای کار اشتراکی به تنهایی نمی تواند 
در  تیم  که چند  در صورتی  کند.  تیم ها خلق  برای  ارزشی 
سطح های متفاوت در کنار هم قرار بگیرند، هم افزایی بیشتر 
می شود و حضور در این شرایط می تواند ارزش آفرین باشد. 
هنر مدیران فضای کار اشتراکی در این است که تیم ها مثل 
قطعات یک پازل در کنار یکدیگر قرار بگیرند و مکمل هم 
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باشند. ما همواره تالش کرده ایم که مدیریت دانش و تجربه 
همراه با همدلی بین تیم ها شکل بگیرد. 

بهچهصورت دنیا در اشتراکی کار فضای وضعیت 
است؟

روند توسعه فضاهای کار اشتراکی در دنیا رو به رشد است. 
بر زیست بوم  مبتنی  نیز  این فضاها  توسعه  اهداف  و  اصالت 
کار  فضای  وضعیت  کردن  دنبال  و  بررسی  است.  هر کشور 
اشتراکی در دنیا قطعا موثر است، اما ما معتقدیم بدون در 
نظر گرفتن مقتضیات کسب وکارها در کشور، کارکرد فضای 
کار اشتراکی بهینه نخواهد بود. به همین خاطر سعی ما بر 
این است که درک مناسب تری از دلیل تشکیل هر فضای کار 
اشتراکی در دنیا داشته باشیم و بنا به نیازهای حال حاضر 
زیست بوم کارآفرینی، خدماتی را در فضای کار اشتراکی به 

تیم های مرکز فناوری ارائه کنیم.
و ایران استارتآپی اکوسیستم در را چهخألهایی

فضاهایکاراشتراکیدرکشوراحساسمیکنید؟
یکی از خألها یا آفت های این اکوسیستم این است که افرادی 
ناشناخته می کنند  این فضا را تبدیل به یک فضای  معدود 
آن صورت  از  غیرواقعی  برداشتی  اجازه  می دهند  به خود  و 
نجات بخش  به تنهایی  اکوسیستم  این  مثال  طور  به  بگیرد. 
ضعف کسب وکارهای رایج نیست و چالش اشتغال تنها با این 
فضا حل نمی شود. فراموش نکنیم که این زیست بوم متاثر از 
اقتصاد کالن است. برای مثال در حال حاضر بدیهی است که 
روند کندتری صورت گیرد.  با  سرمایه گذاری های خطرپذیر 
همچنین خأل مرجعی کامل و قابل استناد برای جمع آوری 
داده های تخصصی و صحت سنجی شده کسب وکارها در این 

اکوسیستم هنوز حس می شود. 
تمایلشرکتهایسرمایهگذاریبهویژهویسیهابه

اینفضاهایکاراشتراکیچگونهاست؟
نماینده های شرکت های سرمایه گذاری و وی سی ها به راحتی 
تعامل  فضاها  این  در  استارت آپی  تیم های  با  می توانند 
کنند. اگرچه توسعه شبکه سرمایه گذاران یکی از خدمات 
شتابدهنده ها به شمار می آید، اما بسیاری از فضاهای کار 
اشتراکی با برگزاری رویداد های مختلف این فرصت را برای 
نمایندگان شرکت های سرمایه گذاری به وجود می آورند که 
نیز  با نحوه فعالیت های استارت آپ ها آشنا شوند و تیم ها 
فناوری  مرکز  دارند.  سرمایه  جذب  برای  مناسبی  فرصت 
خود  فعالیت  مدت  طول  در  نیز  امیرکبیر  سامسونگ 
و  است  کرده  برگزار  عنوان »دمو دی«  تحت  رویدادهایی 
برخی از تیم های این مرکز تواسته اند در این رویدادها جذب 

سرمایه کنند. 
چطور را ایران در اشتراکی کار فضاهای آینده 

میبینید؟
از رونق کسب وکارهای  تابعی  اشتراکی  توسعه فضاهای کار 
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 مطلوب تر بسیاری از سرمایه گذاران تمایل 

بیشتری برای توسعه این زیرساخت ها داشته باشند. 
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کار دفتر سیستم با فرقی چه اشتراکی کار فضای 
اشتراکیدارد.بهنظرمیرسدهردوآنهایککارکرد

مشترکدارند.
یا همان فضای کار   coworking space اکوسیستم  دنیا  در 
اشتراکی بسیار پیشرفت کرده است که با shared office ها 
 Open office دارند.  ویژه ای  تمایز  وجوه  open office ها  و 
انجام  ساختمان  داخل  که  می شود  گفته  معماری  مدل  به 
ندارد  دیواری وجود  است که هیچ  این صورت  به  و  می شود 
یا پارتیشن های کوتاه وجود دارد و بخش های مختلف در کنار 
 sharedدیگر طرف  از  هستند.  فعالیت  به  مشغول  یکدیگر 
office ها یک دفتر کاری هستند که بین تیم های مختلف با 
کاربری های مختلف تقسیم و به اشتراک گذاشته می شوند و در 

خیلی از کشورها چندین دهه سابقه دارند. 
 coworking مفهوم دیگری که در دنیا توسعه پیدا کرده، مفهوم
space است که به اعضای آن فضا و ارتباطاتی که در آن فضای 
اشتراکی اتفاق می افتد توجه دارد. این مفهوم در دنیا حدود 
15 سال است که مورد توجه قرار گرفته است. در ایران گاهی 
 open office و shared office مفهوم فضای کار اشتراکی با
فناوری سالنی  و  علم  پارک های  مثال  اشتباه گرفته می شود. 
را مجهز به میز و صندلی می کنند و می گویند ما فضای کار 
اشتراکی ساخته ایم. در حالی که این طور نیست، چرا که هیچ 

برنامه ریزی برای تیم هایی که وارد این فضا می شوند، ندارند.
را سفید« »آبی اشتراکی کار فضای که شد چطور 

راهاندازیکردید؟
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 کسب و کارشان بپردازند. وقتی کاری را با حال خوب 
انجام دهیم، نه تنها فرایند با انرژی مطلوبی پیش می رود، بلکه 
نتیجه کار هم قطعا مطلوب تر خواهد بود. وظیفه آبی سفید 
اعضا  برای  دیزاین شیک  و  و صندلی  میز  کردن  فراهم  تنها 
می داند.  وظیفه خود  را  مفید  ارتباط های  ایجاد  بلکه  نیست، 

آبی سفید فضایی را مهیا می کند که آدم ها با هم هم افزایی 
داشته باشند، به هم کمک کنند، صداقت حاکم باشد، برای 
خودشان مسئولیت اجتماعی قائل شوند و در کارهای جمعی 

مشارکت کنند. 
تنها  دارند،  وجود  کشور  در  که  اشتراکی  کار  فضاهای  اغلب 
استارت آپ ها را پذیرش می کنند، اما آبی سفید این طور نیست. 
از  اعم  را در حوزه صنایع خالق  تیمی  و  فرد  آبی سفید هر 
معمار، گرافیست یا عکاس، تیمی که پروژه ای را برای خارج 
از کشور انجام می دهد یا یک استارت آپ را پذیرش می کند. 
با این که تمرکز ما تنها روی کسب و کارهای استارت آپی نبوده 
است اما استارت آپ های فعال در اصفهان یا در این جا هستند و 

از این فضا استفاده می کنند یا گاهی به ما سر می زنند.
آبیسفیدچهخدماتیرابهاعضاارائهمیکند؟

افراد می توانند از خدماتی مثل میز کار، اینترنت، اتاق جلسه، 
آشپزخانه و تلفن در قبال پرداخت حق عضویت ماهانه استفاده 
کنند. این حق عضویت از ماهی 50 هزار تومان تا بیش از دو 
میلیون تومان است. به نظر من تیم ها این مبلغ را صرفا به خاطر 
استفاده از این امکانات پرداخت نمی کنند. می توانم با اطمینان 
بگویم که افرادی که از فضای کار اشتراکی استفاده می کنند، 
بیشتر به خاطر فضا و حال خوبی که به آن ها دست می دهد، 

حاضرند هزینه کنند و در این فضا حضور داشته باشند.
کار فضای این در که شرکتهایی و استارتآپها 
توجهی قابل سودآوری به دارند، فعالیت اشتراکی

رسیدهاند؟
در شش ماه اول سال 97 که شرایط سخت اقتصادی عجیبی 
را شاهد بودیم، اعضای آبی سفید توانستند حدود 21 فرصت 
شغلی جدید ایجاد کنند. یعنی دقیقا برعکس اتفاقاتی که در 
اقتصاد کشور شاهدش بودیم. تیم های مستقر در این فضای کار 
اشتراکی بیش از 30 هزار یورو پروژه های ارزی برای خارج از 

کشور انجام داده بودند. 
اندازه گیری وجود دارد که نشان  یک مفهومی در سنجش و 
دارد،  وجود  مجموعه  یک  در  که  هر شغلی  ازای  به  می دهد 

»درزماندانشجوییشرکتیدرحوزهمخابراتتاسیسکردیم.مدتیهمدرکانون
کارآفرینیایرانکهاستارتآپویکندهارابرگزارمیکرد،بهعنوانمدیرپروژهفعالیت
داشتم.پسازآندرشتابدهندهآواتکدرسمتمدیرتوسعهکسبوکارمشغولفعالیت

بودمودرحالحاضرنیزمدیرعاملفضایکاراشتراکی»آبیسفید«هستم.«
اینهابخشیازگفتههایمحمدکرمانیاستکهبااودربارهویژگیهایریزودرشتفضای
کاراشتراکیبرایاستارتآپهابهگفتوگونشستهایم.او29ساله،دانشآموختهکارشناسی

مهندسیبرقگرایشمخابراتوکارشناسیارشدکارآفرینیدانشگاهتهراناست.

یک  ا عامل فضای اکر اش�ت  پیش بی�ض مد�ی

»آ�ب سفید« در گفت و گو �ب دانش بنیان:

این فضا رشد چشمگیری خواهد داشت
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چند نفر را تمام وقت در خارج از مجموعه به کار می گمارد. 
مثال به واسطه افتتاح یک کارخانه که 100 نفر نیروی مستقیم 
دارد، هزار نفر نیروی غیرمستقیم درگیر می شوند. اما ضریب 
اقتصادی به تعداد کار تمام وقت خارج از بنگاه اطالق می شود 
یعنی آن هزار نفر ممکن است معادل 50 نفر تمام وقت کار 
کنند. در ایران متوسط این ضریب به عدد یک تا 1/5 می رسد، 
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.
شما سوی به که کسبوکارهایی پذیرش برای شما 

میآیند،فیلترینگخاصیاعمالمیکنید؟
خیر. ما هیچ فیلتری نداریم. هر فرد و تیمی که در سایت ثبت 
نام کند، می تواند یک روز به این جا بیاید و آن را امتحان کند 
و در صورت تمایل، حق عضویت را پرداخت و کارش را شروع 
نمی کنیم.  قضاوت  را  کسب و کاری  هیچ  و  هیچ کس  ما  کند. 
فضایی را برای کار مطلوب مهیا کرده ایم، حال کسی که بتواند 
هزینه هایش را فراهم کند و یک فضای خوب در اختیار داشته 

باشد، حتما می تواند رشد کند. 
آماریازورودیهاوخروجیهایتاندارید؟

روزی که اولین حق عضویت پرداخت شد، 27 اردیبهشت سال 
96 بود. از آن زمان دو سال گذشته است. در این مدت حدود 
هفت هزار نفر در رویدادهای ما شرکت کرده اند، حدود 1370 
نفر ثبت نام کرده اند، حدود 700 نفر نیز برای حداقل یک بار 
سفید  آبی  ظرفیت  این که  با  کرده اند.  پرداخت  عضویت  حق 
140 نفر است اما معموال 150 نفر در هر ماه از خدمات آبی 

سفید استفاده می کنند.
یک حضور برای اشتراکی کار فضاهای از برخی 
استارتآپدرمجموعهمحدودیتزمانیتعیینمیکنند.

آیادرآبیسفیدهمچنینقانونیحکمفرماست؟
ما در آبی سفید فقط به استارت آپ ها فکر نمیکنیم. هر تیمی 
که وارد آبی سفید شود میتواند تا هر زمانی که خواست، این جا 
بماند. برخی پارک های علمی و فناوری و حتی شتابدهنده ها 
محیطی درست می کنند که ارتباطی با بازار کشور ندارد. در 
واقع فاصله زیادی بین فضاهای این چنینی با بستر بازار وجود 
دارد. این تیم ها بعد از دریافت دوره های آموزشی مربوطه در 
آموخته  را  درست  رفتار  این که  بدون  می شوند،  رها  اقتصاد 
اکوسیستم استارت آپی در  این که  به  با توجه  باشند. معتقدم 
از  انتظارات خارق العاده ای  نباید  نرسیده،  بلوغ  به  ایران هنوز 
استارت آپ ها داشت. به عالوه این که ما سعی می کنیم آن ها در 
یک گلخانه مجزا از فضای اقتصادی کشور رشد نکنند تا بتوانند 

در فضای عمومی اقتصاد قوی کار کنند.
تابهحالشماباکمبودجابرایمتقاضیانجدیدمواجه

شدهاید؟
بله. به همین خاطر است که در حال افزایش شعبه های آبی 
سفید هستیم. در سال جاری احتماال دو شعبه دیگر را افتتاح 

خواهیم کرد.
مدلدرآمدیشماچطوراست؟

مدل درآمدی ما شبیه شرکت جهانی و معروف »وی ورک« 
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است. یعنی یک ساختمانی را می گیرد و فضای کار اشتراکی 
ایجاد می کند و به شعبه هایش اضافه می کند، طوری که امروزه 
هم  ما  دارد.  دنیا  سراسر  در  شعبه   400 حدود  شرکت  این 
ساختمانی را تهیه کردیم که حدود چهار سال خالی بود و هیچ 
درآمدی برای صاحبش نداشت، اما با تدابیری که در آبی سفید 
مختلف  تیم های  از  پر  همواره  ساختمان  این  شد،  اندیشیده 
است و برای صاحب این ملک هم درآمدزایی دارد. از این نوع 
ساختمان های خالی باز هم در سراسر کشور پیدا می شوند و 

می توانند چنین کاربری داشته باشند.
وضعیتفضایکاراشتراکیدرایرانرادرمقایسهبا

دنیاچطورمیبینید؟
کاش در مورد یکسری قوانین دست و پا گیر در حوزه هایی مثل 
بیمه تامین اجتماعی یا مالیات در مورد اکوسیستم استارت آپی 
تجدید نظر می شد. متاسفانه قانون کار و مالیات به ویژه در 
در  دارد.  ویژه ای  اصالحات  به  نیاز  استارت آپی  اکوسیستم 

شرایط امروز اقتصادی، قوانین بیمه ای نیاز به اصالحات دارد.
سرمایه همواره فرار است، به ویژه در اکوسیستم استارت آپی. 
در ایران مدتی بود که سرمایه ها در حال جاری شدن به این 
استارت آپ هایی  شد.  متوقف  یکباره  به  که  بود  اکوسیستم 
وجود دارند که کامال آمادگی جذب سرمایه گذار را دارند، اما 

متاسفانه جرئت سرمایه گذاری وجود ندارد.
سومین مسئله ای که می توان به عنوان معضل به آن نگاه کرد، 
را  دانشجویانی  دانشگاه ها  اغلب  است.  انسانی  نیروی  مسئله 
تربیت می کنند که به درد بازار کار نخورند. یکسری محفوظات 
به دانشجویان می دهند، بدون این که آن ها را با بازار آشنا کنند. 
قانون تحصیل رایگان می گوید تا مدتی که تحصیل می کنید، 
نباید کار کنید. همین مسئله هم دقیقا خالف جریان توسعه 

است.
فکرمیکنیدفضایکاراشتراکیدرایرانطیسالهای

آیندهبهکدامسمتوسوپیشخواهدرفت؟
رشد  آینده  سال  دو  یکی  طی  اشتراکی  کار  فضای  معتقدم 
برای  اقداماتی  اخیرا  خوشبختانه  داشت.  خواهد  چشمگیری 
شناساندن فضاهای کار اشتراکی در کشور در حال انجام است. 
ما وقتی می خواستیم آبی سفید را راه اندازی کنیم، به مدت 
هشت ماه به دنبال دریافت کد کارگاه بودیم. هرجا می رفتیم 
باید ساعت ها توضیح می دادیم که دقیقا قصد انجام چه کاری 
را داریم. اصوال بازارهای رهن و اجاره در شرایط امروز اقتصاد 
کشور، کار را برای کسب و کارهای نوپا سخت می کنند. همین 
مسئله باعث می شود که تیم های مختلف به فکر روی آوردن به 

فضاهای کار اشتراکی بیفتند. 
در این راستا ما نرم افزاری را توسعه داده بودیم که به مدیریت 
خودمان در فضای کار اشتراکی کمک می کرد. این نرم افزار را 
این  افراد دیگری که در  اختیار  به شکل شبکه اجتماعی در 
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 خوش بین هستم 
این اکوسیستم در سال های آینده توسعه  و فکر می کنم که 

بیشتری پیدا خواهد کرد.
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ــدازیفضــایکار ــهفکــرراهان چطــورشــدکــهب
ــد؟ ــا«افتادی اشــتراکی»کارمان

راه انــدازی یــک فضــای کار مناســب که بتــوان در آن خدمات 
ــرد، از  ــه ک ــتارت آپ ها ارائ ــه اس ــب تری ب ــز و مناس متمرک
ــی  ــود، از طرف ــته ب ــال گذش ــی دو س ــا ط ــای م دغدغه ه
مــا ارتباطــات خوبــی هــم بــا فعــاالن بــازار پــول و ســرمایه 
ــه همیــن دلیــل ســال گذشــته طــی مذاکراتــی  داشــتیم ب
کــه داشــتیم بــا یکــی از مجموعه هــای ســرمایه گذاری 
مطــرح بورســی در کشــور بــه نــام ســرمایه گذاری خوارزمــی 
بــه جمع بنــدی رســیدیم کــه یــک فضــای کار اشــتراکی را 
ــا همــکاری هــم تاســیس کنیــم کــه نتیجــه آن، فضــای  ب
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 این کــه ســال ها کار مدیریتــی و 
آموزشــی در حوزه  هــای مالــی و ســرمایه گذاری کــرده 

ــا  ــه م ــول و ســرمایه، مجموع ــازار پ ــا همــه ب ــم، تقریب بودی
ــازار پــول و ســرمایه شــامل شــرکت های  را می شــناختند. ب
ــا تصمیــم  بورســی، کارگزاری هــا، بانک هــا و... اســت کــه م
گرفتیــم از ایــن طریــق کمــی ســرمایه های غیراکوسیســتمی 
و غیراســتارت آپی را وارد ایــن فضــا کنیــم. در نتیجــه، 
ــم  ــه کردی ــا ارائ ــن مجموعه ه ــه ای ــی را ب ــات مختلف خدم
ــنا  ــتارت آپی آش ــوزه اس ــا ح ــتر ب ــه بیش ــر چ ــا را ه و آن ه

ــم. کردی
ــی  ــاد محیط ــه ایج ــواره دغدغ ــال هم ــن دو س ــول ای در ط
مناســب بــرای اســتقرار تیم هــای اســتارت آپی و ارائــه 
ــرای ایــن ایــن  ــه آن هــا را داشــتیم و ب خدمــات متمرکــز ب
ــای کار  ــک فض ــاد ی ــه ایج ــم ک ــالش می کردی ــوع ت موض
اشــتراکی و فعالیــت در ایــن عرصــه، ماحصــل ایــن دغدغــه 
ــتراکی  ــای کار اش ــود. فضاه ــتای آن ب ــای در راس و تالش ه
ــن اســتارت آپ را  ــرای چندی یــک فضــای کاری مشــترک ب
ــد در  ــتارت آپی می توانن ــاالن اس ــه فع ــد ک ــم می کن فراه

فضایکاراشتراکیمفهومیاستکهاینروزهادراکوسیستماستارتآپیودربینشرکتهای
دانشبنیانکشورپذیرفتهشدهودرحالرشدوتوسعهاست.درگفتوگوییکهباحمیدرضا

هنرکار،مدیرعاملوعضوهیئتمدیرهشرکتسرمایهگذاریرایانونچرزومدیرمجموعهفضای
کاراشتراکی»کارمانا«داشتیم،بهتاثیریکهاینفضاهامیتواننددرتوسعهاکوسیستمهای

فناوریککشورداشتهباشندپرداختهایم.هنرکارتحصیالتشرادرحوزهمدیریتمالیدانشگاه
تهرانگذراندهاست.اودرابتدایاینگفتوگوبهاولینتجربهتیمیاش،راهاندازیاستارتآپ،
اشارهمیکندومیگوید:»سابقهفعالیتهایمنبهحدود10سالپیشبرمیگرددکهدرکنار
دانشگاهصنعتیشریف،گروهیبهنامگروهمالیوسرمایهگذاریداشتیمکهفعالیتهای
مشاورهایوتوسعهوترویجیدرحوزههایمالیوسرمایهگذاریانجاممیدادیم.بهمرور

فعالیتهایمانبهسمتنوآوریهمسوقپیداکرد.همچنیندرراهاندازیصندوقپژوهشو
فناوریدانشگاهصنعتیشریفدستاندرکاربودیمکهجزواولینصندوقهایاینزمینهبود.

دراینبینبههمراهدوستان،استارتآپهایکوچکیهمراهاندازیوهدایتکردیم.«
اووتیمهمکارانشحدوددوسالپیشتصمیممیگیرندمجموعهایراطراحیکندکهبهشکل

متمرکزتری،توسعهنوآوریراانجامدهدکهماحصلآن،شرکتسرمایهگذاری»رایانونچرز«میشود.
هنرکاردربارهفعالیتاینشرکتتوضیحمیدهد:»اینمجموعهبهعنوانیکویسیخصوصیفعالیت
میکندکهباهدفسرمایهگذاریخطرپذیررویتیمهایمستعدراهافتادهاست.رسالتمانرابراینمبنا
قراردادیمکهدردورانپساشتابدهیرویاستارتآپهاسرمایهگذاریکنیم.یعنیاستارتآپهایی
کهازدورهشتابدهیخارجشدهاندویکمحصولاولیهدارند،ولیهنوزبهآنسطحینرسیدهاند
کهبتوانندسرمایهگذارانرابهسمتخودجذبکنند.دراینمدتدوسالهرویپنجاستارتآپ
سرمایهگذاریکردهایموضمناینفعالیتها،باتوجهبهتوانمندیهاومزیتهایمجموعه،خدمات
مختلفیرادرحوزهنوآوریبهبخشهایمختلفداخلوخارجازاکوسیستمنوآوریارائهکردیم.

بامدیرمجموعهفضایکاراشتراکیکارماناکهبهتازگیراهافتاده،دربارهاینفضایکاری،
ماموریتآنوالبتهچالشهایپیشرویتوسعهفضاهایکاراشتراکیبهگفتوگونشستهایم.

ایک اکرما�ض موعه فضای اکر اش�ت اکر، مد�ی مب گفت و گو �ب محیدرضا ه�ض

فضای کار اشتراکی پیش نیاز توسعه 
اکوسیستم های استارت آپی 
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کنــار هــم فعالیــت کننــد و بــه ایــن ترتیــب، ایــن فضاهــای دایره مینا
کار اشــتراکی موجــب رشــد هم افزایــی بیــن تیم هــای 

می شــوند.  اســتارت آپی 
ــتارتآپها ــرشاس ــرایپذی ــاب ــتکارمان سیاس
درفضــایکاراشــتراکیبــهچــهصــورتاســت؟آیا
ــرش ــتارتآپهاپذی ــردازیاس ــدایراهایدهپ ازابت
داریــدیــامثــل»رایــانونچــرز«،اســتارتآپهایی
راپذیــرشمیکنیــدکــهدرمرحلــهپــساز

شــتابدهیباشــند؟
بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال بهتــر اســت بــه چنــد تفــاوت 
بیــن رایــان ونچــرز و کارمانــا اشــاره کنــم. اول این کــه رایــان 
ــرکت  ــک ش ــالت های ی ــت و رس ــی اس ــک وی س ــرز ی ونچ
ســرمایه گذاری خطرپذیــر را بــر دوش دارد امــا کارمانــا یــک 

فضــای کار اشــتراکی اســت.
دومیــن تفــاوت این کــه رایــان ونچــرز بــرای ســرمایه گذاری 
ــه  ــی ب ــردد. یعن ــال اســتارت آپ های خاصــی نمی گ ــه دنب ب
ــه  ــی رود ک ــتارت آپ هایی م ــراغ اس ــه س ــی ب صــورت عموم
ــا در  ــی اســت کــه م ــن در حال برایــش جــذاب هســتند. ای
کارمانــا دنبــال اســتارت آپ هایی هســتیم در حوزه هــای 
ــیا.  ــت اش ــی و اینترن ــوش مصنوع ــن، ه ــک، بالکچی فین ت
یکــی از عمــده دالیلــی کــه روی این حــوزه از اســتارت آپ ها 
تمرکــز کرده ایــم ایــن اســت کــه مجموعــه خوارزمــی 
بــه عنــوان شــریک مــا در کارمانــا و همین طــور یــک 
ســرمایه گذار بــزرگ بورســی، بــازار مطلوبــی بــرای این گونــه 
اســتارت آپ ها خواهــد داشــت. از طــرف دیگــر معتقدیــم کــه 
بــه دوره ای رســیده ایم کــه بایــد در اکوسیســتم اســتارت آپی 

ــود. ــرمایه گذاری ش ــر س ــات جدیدت ــور روی موضوع کش
تفــاوت ســوم در ایــن اســت کــه رایــان ونچــرز تنهــا در دوره 
می کنــد،  ســرمایه گذاری  اســتارت آپ ها  پساشــتابدهی 
ــتابدهی،  ــل پیش ش ــتارت آپ ها در مراح ــا اس ــا در کارمان ام
شــتابدهی و پساشــتابدهی مــورد پذیــرش قــرار می گیرنــد. 
ــد و وارد  ــول دارن ــه محص ــتارت آپ هایی ک ــع روی اس درواق
کارمانــا می شــوند، بــه شــکل وی ســی ســرمایه گذاری 
می کنیــم و همچنیــن روی تیم هایــی هــم کــه هنــوز 
ایده هــای چشــمگیری  امــا  بــه محصــول نرســیده اند، 
ــا  ــرای آن ه ــان ب ــم و خودم ــرمایه گذاری می کنی ــد ، س دارن

ــم. ــرا می کنی ــتابدهی را اج ــای ش دوره ه
تفــاوت چهــارم این کــه در رایــان ونچــرز بــر اســاس 
ــر  ــدا ب ــی، ابت ــک وی س ــول ی ــای معم ــاختار و فراینده س
اســاس مــدارک و مســتندات و جلســات مشــترک بــه 
ــی کــه از  ــم و در صورت بررســی یــک اســتارت آپ می پردازی
جنبه هــای مختلــف مــورد بررســی، اســتارت آپی را مناســب 
ــرمایه گذاری  ــم پیشــنهاد س ــرمایه گذاری تشــخیص دهی س
می دهیــم امــا در کارمانــا عــالوه بــر روش فــوق، برنامــه مــا 
ایــن اســت کــه در صــورت امــکان هــر اســتارت آپ را ابتــدا 
ســه مــاه در فضــای کار مســتقر کنیــم و طــی ایــن ســه مــاه 
ضمــن برقــراری ارتبــاط موثــر بــا تیــم اســتارت آپ و ارائــه 
خدمــات جــاری در کارمانــا، زوایــای مختلــف مــورد نظرمــان 

را هــم بررســی کنیــم و ســپس در صــورت مطلــوب بــودن، 
ــم. ــرمایه گذاری بدهی ــنهاد س پیش

درفضــایکاراشــتراکیکارمانــاچــهخدماتــیبــه
ــود؟ ــهمیش ــتارتآپیارائ ــایاس تیمه

درســت اســت کــه کارمانــا یــک فضــای کار اشــتراکی اســت 
ــا ســایر فضاهــای کار اشــتراکی  ــا تفــاوت اساســی کــه ب ام
در  استارت آپ هاســت.  روی  کــردن  ســرمایه گذاری  دارد، 
ــار  ــی را در اختی ــک فضای ــتراکی ی ــای کار اش ــع فضاه واق
اســتارت آپ ها قــرار می دهنــد تــا تیم هــا بــه کارشــان 
برســند، امــا مــا چــون در کارمانــا قصــد ســرمایه گذاری روی 
تیم هــا را داریــم، در نتیجــه اغلــب اســتارت آپ هایی را 
ــرای  ــی ب ــای خوب ــم فرصت ه ــر می کنی ــه فک ــم ک می پذیری

ســرمایه گذاری هســتند.
ــت  ــاه اس ــار م ــدود چه ــا ح ــه کارمان ــه این ک ــه ب ــا توج ب
راه انــدازی شــده، در حــال جمــع کــردن عــده ای از مشــاوران 
مجــرب و حرفــه ای ایــن حــوزه هســتیم تــا خدمــات 
مشــاوره ای مطلوبــی بــه تیم هــا ارائــه کنیــم و کارمانــا دارای 
ــی  ــوی باشــد. از طرف ــگ ق ــک شــبکه مشــاوره و منتورین ی
دوره هــای آموزشــی در حوزه هــای مختلــف آغــاز شــده 
ــات زیرســاختی رایــج در فضاهــای کاری  اســت. دیگــر امکان
اشــتراکی مثــل اینترنــت، آشــپزخانه، پذیرایــی، فضــای بازی، 
فضــای شــاد و جــذاب هــم در کارمانــا تامیــن شــده اســت. 
درایــنمــدتکوتــاهکــهکارمانــاراهاندازیشــده

ــتهاید؟ ــرشداش ــتارتآپیراپذی ــت،اس اس
ــش را  ــا فعالیت ــت کارمان ــاه اس ــار م ــدود چه ــه ح ــا این ک ب
آغــاز کــرده ، امــا افتتاحیــه رســمی مــا هفته گذشــته بــود. با 
ایــن حــال در ایــن مــدت درخواســت های زیــادی داشــته ایم 
و چنــد تیــم هــم پذیــرش کرده ایــم. اولیــن قــرارداد 
ســرمایه گذاری کارمانــا را هــم طــی مراســم افتتاحیــه 
ــن  ــم. ای ــا کردی ــوگ« امض ــام »دیال ــه ن ــتارت آپی ب ــا اس ب
ــد.  ــت می کن ــی فعالی ــوش مصنوع ــوزه ه ــتارت آپ در ح اس
ــتارتآپی ــماس ــدتی ــرشچن ــرایپذی ــاب کارمان

بــهصــورتهمزمــانظرفیــتدارد؟
ــان  ــورت همزم ــه ص ــر را ب ــداد 120 نف ــم تع ــا می توانی م
پذیــرش کنیــم کــه متناســب بــا تعــداد اعضــای هــر تیــم، 
تعــداد تیم هــا متغیــر اســت. کارمانــا پنــج اتــاق اختصاصــی 
ــتر  ــی بیش ــه کم ــت ک ــی اس ــرای تیم های ــه ب ــم دارد ک ه
شــکل گرفته انــد یــا بــا توجــه بــه نــوع فعالیتشــان ممکــن 

اســت نیــاز بــه فضــای خصوصــی داشــته  باشــند. 
مدلدرآمدیتانبهچهصورتاست؟

مــا روی کارمانــا چنــدان حســاب درآمدزایــی بــاز نکرده ایــم. 
ــم.  ــت می کنی ــاره ای دریاف ــک اج ــز ی ــر می ــت ه ــه باب البت
ــت.  ــن اس ــه پایی ــان ب ــزار توم ــر از 350 ه ــر نف ــه ه هزین
ــی درخواســت  ــن صــورت کــه اگــر شــخصی به تنهای ــه ای ب
اســتفاده از فضــا را داشــته باشــد، ماهانــه 350 هــزار 
ــم دو  ــر تی ــه اگ ــی ک ــد، در حال ــت می کن ــان پرداخ توم
نفــره باشــد، نفــری 320 هــزار تومــان بایــد پرداخــت کننــد. 
هرچــه تعــداد اعضــای تیــم باالتــر باشــد، هزینــه پایین تــر 
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می آیــد تــا فشــار کمتــری بــه تیــم وارد شــود. مــا در کارمانــا 
ــرای  ــی ب ــای خوب ــه تیم ه ــتیم ک ــن هس ــال ای ــتر دنب بیش
ــم  ــاده کرده ای ــی را آم ــم و فضای ــدا کنی ــرمایه گذاری پی س
ــردم،  ــاره ک ــه اش ــورد نظــر ک ــار حــوزه م ــن چه ــه در ای ک

ــم.  ــع کنی ــم جم ــال را دور ه ــای فع ــم تیم ه بتوانی
ــتراکی، ــایکاراش ــداففضاه ــدهاه ــیازعم یک
ــهدر ــتک ــیاس ــنتیمهای ــیبی ــدهمافزای رش
ــا ــادرکارمان ــد.آی ــتمیکنن ــافعالی ــکفض ی

ــت؟ ــدهاس ــالش ــیدنب ــنهدف چنی
ــه  ــتراکی ک ــای کار اش ــت. در فضاه ــور اس ــا همین ط دقیق
ــی  ــه هم افزای ــت ک ــت اس ــد، درس ــی ندارن ــوزه تخصص ح
ــر  ــی پایین ت ــرخ هم افزای ــاال ن ــا احتم ــود ام ــاد می ش ایج
از زمانــی اســت کــه حــوزه تخصصــی وجــود داشــته باشــد. 
در فضــای کاری مــا تیم هــا در ایــن چهــار حــوزه وارد 
ــه هــم  می شــوند و طبیعــی اســت کــه بیشــتر می تواننــد ب
ــا  ــر آن، وقتــی در مصاحبــه اولیــه ب کمــک کننــد. عــالوه ب
تیمــی کــه قصــد دارد وارد کارمانــا شــود می نشــینیم، اگــر 
حــس کنیــم کــه آن تیــم توانایــی کمــک بــه دیگــر تیم هــا 
را دارد، از آن هــا تعهــد می گیریــم کــه حتمــا کمکشــان را از 

ــد. ــغ نکنن ــا دری ــر تیم ه دیگ
ــااکوسیســتم ــهاینکــهدرکشــورم ــاتوجــهب ب
ــایکار ــافض ــم،طبع ــیداری ــتارتآپینوپای اس
ــلدارد. ــاتکام ــادیت ــمراهزی ــتراکیمانه اش
ــهنظــرشــماچــهنواقــصوچالشهایــیدرایــن ب

ــورد؟ ــممیخ ــهچش ــوزهب ح
اول این کــه فکــر می کنــم 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 تیم هــای 
ــا  زیــادی را می بینیــم کــه از شــتابدهنده ها خــارج شــده اند ی
تیم هــای نوپایــی هســتند کــه نیــاز بــه فضــای کار دارنــد یــا 
حتــی اصــال در حــوزه نــوآوری فعالیــت نمی کننــد امــا عالقــه 
بــه اســتفاده از فضــای کاری اشــتراکی دارنــد، امــا فضــای کاری 

مناســب و کافــی بــرای آن هــا تعبیــه نشــده اســت.
از  خیلــی  هنــوز  کــه  اســت  ایــن  چالــش  دومیــن 
مجموعه هایــی کــه در حــوزه فضــای کار اشــتراکی فعالیــت 
می کننــد، مجــوز خاصــی را کــه مربــوط بــه چنیــن 
ــدم  ــع ش ــرا مطل ــه اخی ــد. البت ــد ندارن ــب وکاری باش کس
کــه معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و پــارک 
ــوع کســب وکارها هــم مجــوز صــادر  ــرای ایــن ن پردیــس، ب

ــت. ــی اس ــیار خوب ــن کار بس ــه ای ــد ک می کنن
از طــرف دیگــر، بســیاری از دوســتان فعــال در اکوسیســتم 
از فضاهــای  اســتارت آپی کشــور هنــوز درک درســتی 
کار اشــتراکی ندارنــد و نیــاز اســت کــه در ایــن مــورد 
اغلــب  بگیــرد.  صــورت  بیشــتری  اطالع رســانی های 
خاطــر  بــه  کــه  هســتند  عالقه منــد  اســتارت آپ ها 
امکانــات  و  بیشــتر  هم افزایــی  پایین تــر،  هزینه هــای 
مطلــوب بــه فضاهــای کار اشــتراکی روی بیاورنــد، امــا هــر 
ــی  ــود را دارد. گاه ــاص خ ــررات خ ــن و مق ــی قوانی فضای

شــاهد ایــن هســتم کــه برخــی تیم هــا در چارچــوب 
مقــررات رفتــار نمی کننــد. در نتیجــه نیــاز اســت کــه ایــن 

ــد.  ــا بیفت ــتر ج ــگ بیش فرهن
ــعه ــتراکیرویتوس ــایکاراش ــنفضاه ــرای تاثی
ــد ــهرص ــتارتآپیکشــورراچگون اکوسیســتماس

میکنیــد؟
ــک  ــوان ی ــه عن ــه فضــای کار اشــتراکی عمــال ب ــوان ب می ت
تســهیلگر کســب وکار نــگاه کــرد. در نتیجــه می تــوان 
ــد رشــد اکوسیســتم  گفــت افزایــش چنیــن فضاهایــی، رون

ــرد. ــد ک ــهیل خواه ــور را تس ــتارت آپی کش اس
فضاهــای کار اشــتراکی از طریــق هم افزایــی و انتقــال 
ــتارت آپی  ــتم اس ــعه اکوسیس ــه توس ــد ب ــارب می توانن تج
شــکل گیری  شــاهد  حاضــر  حــال  در  کننــد.  کمــک 
اســتارت آپ های جدیــدی هســتیم کــه تجربــه زیــادی 
ــن  ــی ای ــا وقت ــد. طبیعت ــان ندارن ــبرد استارت آپش در پیش
ــرادی  ــا اف ــوند و ب ــتراکی ش ــای کار اش ــا وارد فضاه تیم ه
روبــه رو شــوند کــه شکســت هایی داشــته اند و تجــارب 
بیشــتری را از ســر گذرانده انــد، قطعــا ایــن اتفــاق می توانــد 
بــه تیم هــای نوپــا کمــک کنــد. در کل فضــای کار اشــتراکی 
ــتارت آپی  ــتم اس ــای اکوسیس ــی از ارکان ارتق ــا یک در دنی

ــت. ــزی از آن نیس ــم گری ــران ه ــت و در ای اس
نــگاهشــمابــهآینــدهفضاهــایکاراشــتراکیدر

کشــورچگونــهاســت؟
ــای  ــق فضاه ــاهد رون ــده ش ــا در آین ــن حتم ــاد م ــه اعتق ب
ــل  ــن دلی ــه ای ــود. ب ــم ب ــور خواهی ــتراکی در کش کار اش
کــه فکــر می کنــم همــه افــراد مرتبــط بــا این گونــه 
ــود.  ــد ب ــد خواهن ــتراکی بهره من ــای کار اش ــا، از فض فضاه
ــق  ــرای رون ــه ب ــی ک ــی و دولت ــتم های حکومت ــه سیس چ
ایــن مجموعه هــا تشــویق می کننــد، چــه صاحبــان و 
ــیر  ــد در مس ــه می توانن ــتراکی ک ــای کار اش ــران فض مدی
دســتیابی بــه اهــداف خــود از ایــن فضاهــا بهــره ببرنــد، چــه 
ــا هزینــه کــم  ــن فضــا ب اســتارت آپ ها کــه از تســهیالت ای
ــد  ــن اکوسیســتم هــم می توانن ــد. مشــاوران ای بهــره می برن
ــا برگــزاری جلســات کاری خــود و کالس هــای آموزشــی،  ب
ــوند.  ــد ش ــا بهره من ــن فضاه ــات ای ــا از امکان ــن فضاه در ای
در مجمــوع می تــوان ایــن فضاهــا را بــه عنــوان محل هایــی 
ــتم  ــن اکوسیس ــای ای ــدن اعض ــع ش ــم جم ــرای دور ه ب
دانســت. بنابرایــن همــه اعضــای ایــن اکوسیســتم می تواننــد 
ــی  ــور کل ــه ط ــد. ب ــتفاده کنن ــا اس ــن فض ــی از ای ــه نوع ب
ــی را در  ــه نظــر مــن، رشــد فضاهــای کار اشــتراکی تحول ب
ــه اقتصــاد کشــور ایجــاد خواهــد کــرد، همان طــور  مجموع
کــه امــروزه شــاهد عالقه منــدی ســایر فضاهــای اقتصــادی 
ــای  ــب فضاه ــود در قال ــور خ ــبرد ام ــدازی و پیش ــه راه ان ب
ــر هســتیم. در کل امیــدوارم توســعه  ــر و تعاملی ت کاری بازت
ــد و  ــه رش ــت ب ــور در نهای ــاخت ها در کش ــه زیرس این گون
ــی  ــوآوری و کارآفرین ــتم ن ــتر اکوسیس ــه بیش ــعه هرچ توس
کمــک کنــد و در آینــده شــاهد ســهم هرچــه بیشــتر بخــش 

ــیم. ــوع اقتصــاد کشــور باش ــوآوری در مجم ن
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فرصت درنگ

این نُه کلمه را 
در رزومه تان جا 

نیندازید
همهمابارهاوبارهابهاینموضوعفکرکردهایم
یاحداقلدربارهاشمطالبیخواندهایمکهیک
رزومهخوببایدچهویژگیهاییداشتهباشد
وچهکلماتیرانبایددررزومهاستفادهکرد.
اماآیامیدانیدکهبایددرنوشتنرزومهبرای
شغلرویاییتانچهکلماتیرابگنجانید؟

امالیاانتخابکلماتاهمیتزیادیدارداماتضمین
نمیکندکهرزومهتانمرورشدهواثرمثبتیدر
ذهنخوانندهایجادکند.سوزانجویسمالک

سایتJob-Hunt.orgمیگوید:»اگررزومهکسی
راانتخابکنموببینمازتوضیحاتمبهماستفاده
کردهبالفاصلهاحساسمیکنمقصدفریبکاریدارد.
بعضیهافکرمیکنندتجربهواقعیفردیکهمتقاضی
شغلاستمیتوانداهمیتکلماتونوشتههارا
دررزومهاوکمکند،ولیاغلبایناتفاقنمیافتد.
اگرمدیراستخدامییکشرکتکلیدهایاصلیرا
دررزومهشمانبیند،احتمالزیادیوجودداردکه
قبلازمالقاتباخودتانرزومهراکناربگذارد.«

ض رزومه ای نوش�ت چند توصیه �ب

مستانهتابش
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عددورقم
»اگر  می گوید:  است  کاریابی  مشاور  یک  که  کوپلند  آنجال 
نتیجه محور و سختکوش  می خواهید نشان دهید که چطور 
هستید، باید اعداد و ارقام را در رزومه تان بگنجانید. به عنوان مثال 
به جای این که رزومه تان را با گفتن این که 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 200 درصد در 
سال گذشته باال ببرید. حاال تبدیل به آدم تاثیرگذاری شده اید!«

بازطراحیکنید
جین دی وال، مشاور کاریابی می گوید: »افعال عملی باید در 
رزومه شما وجود داشته باشند. اما همه ماجرا به این جا ختم 
نمی شود.« او به مراجعانش توصیه می کند که عالوه بر فعل های 
عملی در رزومه شان از فعال هایی استفاده کنند که نشانه توانایی 
آن ها برای رهبری و ایجاد تغییرات باشد. بازطراحی یکی از این 
فعل هاست که می تواند مهارت حل مسئله شما را به خوبی نشان 
دهد. عالوه بر این مشخص می کند شما این توانایی را دارید که 
به یک تصویر بزرگ و کلی فکر کنید و ناکارآمدی های یک فرایند 
 Glassdoor را کاهش دهید.  آنیش ماجومدار، مقاله نویس
می گوید: »از کلمات ساده و عملی در رزومه تان استفاده کنید 
چون مسئولیت پذیری بیشترین تاثیر را دارد. النچ کردن، حل 
کردن، تغییر دادن و بهینه کردن، همگی مثال هایی از افعال 
عملی هستند که باعث می شوند آدم مناسبی به نظر برسید بدون 

این که کلیشه ها را به خطر بیندازند.«  

مدرنیزهکردن
»کلمه  می گوید:  ارشد  رزومه نویس  پویندکستر،  بارت  جکی 
مدرنیزه کردن در کنار کلماتی مانند دگرگون کردن یا درک 
شدن درست مثل یک کلید عمل می کند که قدرت داستان 
شما را باال می برد و نشان می دهد که چطور توانسته اید پیشرفت 
کنید، احتماالت آینده را در نظر بگیرید و شرایط کاری خود را 
تغییر دهید و در نتیجه چطور می توانید برای کمپانی جدید سود 

و رشد مشتری و شهرت را به دنبال داشته باشید.«

ارزشیاارزشمند
 Fearless Salary کتاب  نویسنده  دودی،  جاش 
که  می دهند  نشان  کلمه ها  »این  می گوید:   Negotiation
کاندیدای شغلی مورد نظر درباره فعالیت های خود به این شکل 
فکر می کند که چطور می تواند کسب وکار فعلی را بهبود دهد. 
کلماتی مانند سختکوش این کار را نمی کند چون سخت کار 
کردن لزوما باعث خلق نتیجه بهتر نمی شود. اما تمرکز کردن 
روی سازنده بودن، اضافه کردن ارزش ها و ایجاد پیشرفت نشان 
می دهند که این آدم می خواهد کمپانی را بهبود دهد که اغلب 

اوقات هم باعث می شود مدیران استخدامی شرکت ها تحت تاثیر 
قرار بگیرند.«

مثالبزنید
کیت اوسالیوان، راهنمای مدیران اجرایی، می گوید: »به طور 
کلی قانع کردن خواننده رزومه درباره این که شما مهارت های 
نرم مختلفی مانند توانایی کار گروهی دارید، آن هم فقط با لیست 
کردن این مهارت ها در رزومه تان بسیار مشکل است. اگر خودتان 
را لحظه ای جای آن ها بگذارید متوجه علت این مسئله می شوید. 
اغلب کسانی که در جست وجوی کار هستند می خواهند مطلوب 
با شغل مورد نظر  از مهارت ها را که  بنابراین لیستی  باشند، 
همخوانی دارد به رزومه شان اضافه می کنند. اما این کار هیچ 
کمی به شما نمی کند که از باقی جمعیت پشت در جدا شوید. 
قدرتمندترین کاری که می توانید انجام دهید این است که مثال 
بیاورید. اگر می خواهید بگویید آدمی با مهارت انجام کار گروهی 
هستید، می توانید درباره کارهایی که با تیم های دیگر به صورت 
ضربدری انجام داده اید صحبت کنید. با این کار به صورت قابل 
باوری نشان می دهید که مهارت مورد نظر را در اختیار دارید و 

خودتان را از دیگران جدا می کنید.« 

انعطافپذیرباشید
دودی عالوه بر این که روی تاثیرگذار بودن رزومه تاکید دارد، 
می گوید که یک رزومه خوب باید قابل انعطاف هم باشد یعنی 
به راحتی توسط مدیران و مدیران منابع انسانی یا کارفرماها مرور 
شود: »من همیشه به مراجعانم می گویم یک کارفرما یا مدیر 
به خواندن  واقعا شروع  استخدامی یک شرکت درواقع وقتی 
رزومه شما می کند که در حال مصاحبه با شماست. این آدم ها 
یک روز وقت نمی گذارند که بنشینند و همه رزومه هایی را که به 
دستشان رسیده با دقت بخوانند. درواقع سعی می کنند به موقع 
زمان مصاحبه  در  و  برسانند  به جلسه مصاحبه  را  خودشان 
رزومه تان را باز می کنند و نگاه کلی به آن می اندازند تا چیزی 

برای صحبت کردن پیدا کنند.« 

خجالتنکشید
به گفته کوپلند، نوشتن رزومه یا به طور کلی فرایند جست وجو 
برای یک شغل زمان مناسبی برای خجالتی بودن نیست. از 
کلمات قوی استفاده کنید که روی میزان مشارکت شما در 
شغل مورد نظرتان تاکید می کند. االن زمان مناسبی نیست که 
بخواهید خودتان یا مشارکت هایتان 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 می دهند 
شما فرمان را به دست داشتید و فقط یک عضو ساده از یک پروژه 

خاص نبودید.
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متعهدباشید
دی وال می گوید: »نشان دهید که وقف کارتان هستید و کار 
را برای تمام کردن آن شروع می کنید. اگر فکر می کنید امال و 
انتخاب کلماتتان اهمیت زیادی ندارد، در اشتباه هستید. مدیران 
می توانند توانایی، آمادگی و مهارت های رهبری شما را از روی 

کاغذی که جلوی رویشان گذاشتید، بسنجند.«

حرفهایویرایشکنید
خواندن و دوباره خواندن رزومه ای که نوشتید، فقط شروع فرایند 
ویرایش کردن است. باور ندارید؟ هر کدام از متخصصان ما نظر 
اسولیوان  دارند.  رزومه  کردن  ویرایش  اهمیت  درباره  خاصی 
می گوید: »انتخاب کلمات به طرز باورنکردنی اهمیت دارد. دارایی 
شما در رزومه تان محدود است، پس هر لغتی اهمیت دارد و 
حساب می شود. روی موفقیت هایتان تمرکز کنید، در صورت 
امکان مقدار این موفقیت را مشخص و سعی کنید تجربه هایتان را 
جوری نشان دهید که با شغل مورد نظرتان همخوانی داشته باشد. 
این که درباره تعداد کمتری از کارهایی که انجام دادید، صحبت 
کنید و به عمق مطلب بپردازید خیلی ساده تر از این است که در 
رزومه تان به تک تک کارهایی که انجام دادید، اشاره کنید. البه الی 
سطور روی آخرین تجربه های کاریتان تمرکز کنید. رزومه تان را 
با این دید ویرایش کنید که آیا این بخش از اطالعات به طور 
مستقیم به من کمک می کند تا تجربه هایم را در قالب این جایگاه 
شغلی جدید بیاورم؟ اگر نه، حذفش کنید.« کوپلند می گوید: 
»بهترین راه برای این که کلمات انتخابی تان را بهتر کنید این است 
که رزومه تان را بلند برای خودتان بخوانید. این کار باعث می شود 
بتوانید خیلی از اشکاالت را قبل از این که کسی متوجه آن شود 
ببینید و اصالح کنید. بعد از یکی از دوستان یا اعضای خانواده تان 
که در صنعت دیگری مشغول فعالیت است بخواهید رزومه شما را 
مرور کند. اگر این شخص به شما گفت که رزومه تان گیج کننده 
است باید آن را به روزرسانی کنید، جوری که واضح تر شود.« 
انتخاب کلمات  بارت پویندکستر می گوید: »مسئله فقط سر 
درست نیست، بلکه مسئله اصلی حذف کردن اختالفات جزئی 
در داستانتان و بعد کنار هم قرار دادن این داستان ها به شیوه ای 
است که برای خواننده هدف شما جذاب باشند. شما می توانید از 
همه »اسم ها و فعل ها«ی درست در نوشتن رزومه تان استفاده 
کنید جوری که مثل یک آواز روان باشد اما بدون استفاده از 
داستان های درست و فکرشده، رزومه تان از چشم مخاطب اصلی 
می افتد.« دی وال می گوید: »عالوه بر دقت در نگارش و دیکته 
کلمات، خیلی مهم است که استراتژی مشخص داشته باشید و 
خالصه بنویسید. هیچ کس آن قدر وقت یا انرژی ندارد که روی 
یک رزومه چند صفحه ای بگذارد. مطمئن شوید که مهم ترین و 

مرتبط ترین تجربه های قبلی تان را در رزومه مشخص کرده اید.«
entrepreneur.com:منبع
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ای  ض مناس�ب �ب اپلیکیشن جایگز�ی

ض خواهد بود؟ بالکچ�ی

عبور از بالکچین؟ 
شیداشهره
فرضکنیدچهارخودروهمزمانبهیکتقاطع
میرسند،حقتقدمباکدامخودروخواهدبود؟
صبرکنیداینمطلبیطنزنیست؛قراراستدرباره
آیندهبالکچینهاصحبتکنیماماقبلازورودبه
موضوعبدنیستمثالیعینیدرزندگیداشته
باشیمتادریابیداصوالدربارهچهنکتهایمیخواهیم
صحبتکنیم.باتوجهبهگسترشاستفادهاز
بالکچینهادرزمینههایمختلفظاهرامشکلی
نهفتهدرمحاسباتغیرمتمرکزشکلگرفتهکهباید
هرچهسریعتردربارهآنراهحلیمنطقیارائهکنیم
درغیراینصورتمشکالتیخواهیمداشت.
فرضکنیدهنوزهیچسیستمیازیرساختیبرایکنترل
ترافیکسرتقاطعهاوجودندارد،خودروهاچطورباید
تصمیمبگیرند؟هرچندکامپیوترهاوهوشمصنوعی
اکنونچنینکاریراانجاممیدهندتابدونتصادف
خودروهاازکناریکدیگربهترتیباولویتعبورکنند.
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اگر در دنیای بالکچینی بخواهیم مثالی در این زمینه بزنیم با چند 
سناریو برای رعایت عدالت و حق تقدم روبه رو هستیم که سه مورد 

از آن ها عبارتند از:
1- هیچ اختیار مرکزی وجود ندارد که تصمیم گیری کند کدام 

سفارش در اولویت است.
2- تنها زیرساخت موجود برای محاسبه در اختیار خود کاربر است.
3- هر کاربر بر اساس اولویت های خود اقدام به انتخاب می کند که 

این روند می تواند اختالل قابل  توجهی ایجاد کند.
به  این  ترتیب با در نظر گرفتن این سه نکته شاید محاسبات 
غیرمتمرکز به چالش کشیده شود و در نهایت به جای این که 
مسائل  درگیر  کنیم،  استفاده  زیرساخت  امتیازات  از  بتوانیم 

حاشیه ای شویم.

برنامههاوچالشها
محاسبات  در  کاربردی  برنامه های  بهترین  کریپتوکارنسی ها 
بسیار  تعداد  می دانید  که  همان طور  اما  هستند،  غیرمتمرکز 
زیادی از این نوع ارزهای دیجیتال وجود دارند که بر زیرساخت 
مبادله  کاربران  میان  انضباط  و  متقابل  اعتماد  با  بالکچین ها 
می شود، به همین دلیل می توانیم نقش کلیدی برای آن ها در 

نظر داشته باشیم.
بررسی آینده و ترافیک ایجادشده در مبادالت بیانگر این نکته 
برای  و  هستند  بی فایده  قطعا  به تنهایی  بالکچین ها  که  است 
محاسبات غیرمتمرکز، بالکچین ها باید با سایر راه حل ها هماهنگ 

و همسو حرکت کنند.
به  عنوان  مثال اخیرا خرده فروشی والمارت اعالم کرده است که 
تمام تامین کنندگان 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 
رصد کنند و پس  از آن نیز ایده مشابهی در زمینه مواد معدنی 

اجرایی شده است.
از این  رو می بینیم اگرچه بالکچین یک جزء  حیاتی برای ادامه 
فعالیت است اما به هیچ وجه تنها جزء نیست و به تنهایی نمی تواند 
تمام نیازهای مخاطبینش را برآورده کند. به صورتی که قبال 
و  مداوم  به صورت  بالکچین می تواند  درحالی که  مطرح  شده، 
شفاف معامالت را مدیریت، ذخیره سازی و به روزرسانی کند اما 
کیفیت نظارتی این سیستم تنها به صورتی است که اطالعات وارد 
و ثبت می شوند. به همین دلیل گروهی بر این باورند که بدون 
سیستم نظارتی مناسب، ورود اطالعات )به  عنوان  مثال از طریق 
سنسورها یا تله متری( ممکن است توسط شرکتی سودجو یا 
تخریب کننده صورت پذیرد و دیگران را تحت تاثیر خود قرار دهد.
سیستم  به  بازگردیم  است  الزم  موضوع  شدن  روشن تر  برای 
والمارت که قرار است زنجیره تولید و تامین خوراکی ها در آن 
سوی  از  ارائه شده  اطالعات  نکنیم  فراموش  اما  باشد  مشخص 
تامین کننده یا تولیدکننده کامال محرمانه است و شاید دسترسی 
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به آن ها غیرممکن باشد. با استناد به اصل محرمانه بودن اطالعات 
در این بستر می بینیم که احتماال مشکالتی ایجاد می شود که 

اصوال ساختار را زیر سوال خواهد برد.

دوراهی
اکنون الزم است دوباره به همان تقاطع خودمان بازگردیم چون 
هنوز راه  حلی برای عبور از چهارراه نداریم و راننده ها مشغول 
تعارف با یکدیگر هستند. به راستی راهکار برای مدیریت ترافیک 
بالکچینی در آینده چیست و چطور باید مانع تداخل کارها شویم؟

اینترنت اشیا یکی از راهکارهای ارائه شده برای مدیریت این مشکل 
در مثال تقاطع مطرح شده است اما محدودیت های اینترنت اشیا 
برای دستیابی به نسخه ای با قابلیت های باال نه تنها کار بسیار 
سختی خواهد بود بلکه معضالتی را به همراه دارد که بعضا برای 

برطرف کردن آن ها هزینه های بسیاری را الزم داریم.
پیشنهاد بسیاری از کارشناسان استفاده از یک سیستم مشابه 
هر  موقعیت  بتوان  آن  اساس  بر  که  هواپیماست  سیاه  جعبه 
تراکنش یا هر فعالیت را ثبت و ذخیره کرد تا از تداخل یا بروز 
که  همان طور  دقیقا  باشیم.  کرده  جلوگیری  دیگر  چالش های 
خودروها می توانند 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 این که تصادفی روی دهد یا مشکلی 
یا  اطالعات  بودن  محرمانه  دوراهی  که  این جاست  ایجاد شود. 
افشای آن ها باعث بروز مشکالتی در سیستم خواهد شد و باید 
ببینیم چطور می توانیم از این دوراهی بدون اختالف عبور کنیم و 
دوباره پی به اهمیت بالکچین ها و جایگاه قابل  اعتمادشان خواهیم 
برد، به  این  ترتیب که این سیستم درواقع یک لنگر قابل  اعتماد 
برای مدیریت اطالعات خواهد بود بدون این که مشکالتی را به 
سیستم تحمیل کند. ولی فراموش نکنید که قبال گفتیم بالکچین 
تنها نمی تواند خدمات مورد نیازمان را تامین کند و باید در کنار 

آن ابزارهای دیگری نیز به  کار گیریم.
بیایید به این موضوع فکر کنیم که هنگام استفاده از بیت کوین 
درواقع یک تبادل مالی صورت می گیرد و شبکه الیتینگ نتورک 
به عنوان شبکه ای که این مبادالت را مدیریت می کند با استفاده از 
یک زنجیره خاموش مبادالت را ثبت و رصد می کند، اما طرفین 
معامله تنها میزان موجودی خودشان را مالحظه خواهند کرد و 
خبر از آنچه در پشت پرده روی داده ندارند. به  هر حال با در نظر 
گرفتن گسترش استفاده از ارزهای مجازی بدون تردید بیت کوین 
یا سیستم بالکچین تنها بازیگران اصلی این دنیا نخواهند بود و الزم 
است برای مدیریت اوضاع امکانات باالتر و راهکارهای نوین دیگری 
را به دست آوریم و یکی از گزینه های مطرح شده اپلیکیشن  است 
تا بدون این که بخواهیم اولویت خاص یا تعیین شده ای برای یک 
گروه در نظر بگیریم، همواره سرعت، امنیت و دقت مبادالت را رصد 

کرده و درباره آن ها تصمیم گیری کنیم.
www.coindesk.com:منبع
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شیدارمزی

�ب او�ب کشاورزی آشنا شوید

 »سالم تراکتور« 
از راه می رسد

یکیازمهمترینمشکالتدربخشکشاورزی
تامینادواتوماشینآالتبرایتولیدانبوه

استودربرخیکشورها،بهخصوصکشورهای
درحالتوسعهکهقطعاتمزارعبهصورتخرده
مالکیادارهمیشود،تامیناینماشینآالت
بعضابرایکشاورزانامکانپذیرنیست.

ایندرحالیاستکهآنبخشازکشاورزان
کهدارایچنینماشینآالتیهستنددرواقع
طیدورهایخاصازآناستفادهمیکنند
ودرباقیایامسالبهنوعیسرمایههایشان
بالاستفادهباقیخواهدماند.ازاینروابتکار
عملاستارتآپیکهبهاوبرکشاورزیمعروف
شده،اینباربرایکشاورزانگرهگشاشدهاست.
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ایــن  Hello Tractor در  اولیــور، مدیرعامــل  جهیــل 
ــاورزی  ــی در کش ــن انقالب ــن اپلیکیش ــت: »ای ــه گف زمین
ــه  ــی اســت، ب ــژه در بازارهــای نوظهــور دهکــده جهان به وی
ــرار  ــار همــگان یکســان ق ــع در اختی ــه مناب ــل ک ــن دلی ای
ــی  ــع مال ــا مناب ــد ب ــاورزان می توانن ــت و کش ــد گرف خواه

ــد.« ــدام کنن ــد اق ــه تولی ــری ب بســیار کمت
اولیــور در ادامــه افــزود: »ســالم تراکتــور اپلیکیشــن جذابی 
بهبــود معیشــت کشــاورزان  در  اســت کــه می توانــد 
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــد ب ــته باش ــی داش ــل  توجه ــرات قاب اث
ــیله را  ــن وس ــه ای ــاورزانی ک ــا کش ــور را ب ــان تراکت صاحب
ندارنــد مرتبــط می کنــد. بــه  ایــن  ترتیــب مالــک تراکتــور 
ســاعت بیــکاری بــرای ماشــین نــدارد و مالــک زمیــن هــم 
می توانــد بــا اســتفاده از ایــن تجهیــزات برداشــت محصــول 

بیشــتری داشــته باشــد.«
ــرد:  ــد ک ــور« تاکی ــالم تراکت ــتارت آپ »س ــل اس مدیرعام
ــان و  ــم اطمین ــه بتوانی ــت ک ــن اس ــرکت ای ــت ش »اولوی
امنیــت تراکتــور را بــرای مالکــش تضمیــن کنیــم. بــه  ایــن 
ــد،  ــه می کن ــور را کرای ــی تراکت ــی کس ــه وقت ــب ک  ترتی
ــاره  ــوان پرداخــت اجــاره وســیله را ســالم دوب ــر ت عــالوه ب

ــد.« ــک بازگردان ــه مال ب
وی گفــت: »البتــه ایــن برنامــه مربــوط بــه ایمنی و ســالمت 
خــود دســتگاه نیــز خواهــد بــود، چــون بــا در نظــر گرفتــن 
برخــی آیتم هــای مشــخص بــرای ســاعت کارکــرد تراکتــور 
ــاز  ــی نی ــه زمان ــور چ ــک تراکت ــال ی ــم. مث ــن می کنی تعیی
ــوارد  ــن م ــا از ای ــور ی ــر موت ــن، تعمی ــض روغ ــه تعوی ب
ــز باشــد و  ــردی نی ــور در اجــاره ف ــر تراکت ــه اگ دارد و البت
مشــکلی هــم ایجــاد شــود، بــا اتصــال بــه اپراتــور می توانــد 

راهنمایــی بــرای رفــع مشــکل دریافــت کنــد.«
ــه ای  ــا به گون ــه اپلیکیشــن دقیق ــد کــرد: »البت ــور تاکی اولی
ادواری  ســرویس های  زمــان  در  کــه  طراحــی  شــده 
وســیله نقلیــه اصــال قابلیــت کرایــه دادن نداشــته و مالــک 
ــس از  ــد و پ ــخ ده ــه را پاس ــت کرای ــد درخواس نمی توان
ــد  ــال خواه ــت وی فع ــاره اکان ــرویس دوب ــرات و س تعمی

ــد.« ش
مدیرعامــل »ســالم تراکتــور« در ادامــه افــزود: »ایــن 
ــاورز  ــرای کش ــرد را ب ــرد - ب ــازی ب ــع ب ــن درواق اپلیکیش
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــاد می کن ــور ایج ــب تراکت و صاح
اســت کــه مــورد اســتقبال گســترده قــرار خواهــد گرفــت 
ــد  ــودرو می توان ــه خ ــن کرای ــون اپلیکیش ــاال همچ و احتم

ــرد.« ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــری م سراس
اولیــور دربــاره این کــه چــرا زودتــر بــه فکــر ایجــاد چنیــن 
»هم اکنــون  گفــت:  نیــز  اســت  نیفتــاده  اپلیکیشــنی 
پیشــرفت فناوری هــای نویــن و تجهیــزات الکترونیکــی 
بــه  قــدری اســت کــه هزینه هــا نســبت بــه ده ســال قبــل 
ــا  ــن اپلیکیشــن ب ــر اســت و ازآن جــا کــه ای بســیار پایین ت
ــت  ــا فعالی ــه تراکتوره ــل ب ــورهای متص ــتفاده از سنس اس
ــکان  ــل ام ــه قب ــک ده ــاید ی ــت ش ــوان گف ــد می ت می کن

ــود.« ــب وکاری نب ــن کس ــاد چنی ایج
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وی معتقــد اســت توســعه و پیشــرفت هــوش مصنوعــی در 
ــی  ــد امتیازات ــوده و می توان ــذار ب ــیار اثرگ ــه بس ــن زمین ای
بــرای توســعه اپلیکیشــن نیــز ایجــاد کنــد، در حالــی  کــه 
اگــر یــک دهــه قبــل می خواســتند چنیــن فعالیتــی انجــام 
ــل  ــتریان تحمی ــه مش ــی ب ــای گزاف ــا هزینه ه ــد قطع دهن

ــد. ــروژه می ش ــت کل پ ــه شکس ــر ب ــه منج ــد ک می ش
ــر اســاس پلتفــرم  ــن اســتارت آپ کــه ب ــور گفــت: »ای اولی
بالکچینــی و همچنیــن هــوش مصنوعــی شــکل گرفته 
ــن  ــای نوی ــترش ورود فناوری ه ــه گس ــه ب ــا توج ــت، ب اس
ــی  ــات نوین ــد خدم ــه زودی می توان در بخــش کشــاورزی ب
ــه کنــد و زمینــه درآمــد خــود را  ــه مخاطبــان خــود ارائ ب

ــد.« ــش ده افزای
بــه گفتــه مدیرعامــل »ســالم تراکتــور« سنســورهای 
ــار  ــی را در اختی ــا همگــی پارامترهای ــه تراکتوره متصــل ب
ــه  ــد ک ــرار می دهن ــر ق ــی کارب ــه و حت ــک وســیله نقلی مال
ــن داده هــا، سیســتم تصمیم گیــری می کنــد  ــر اســاس ای ب
کــه آیــا مشــکلی در نحــوه کاربــری وجــود دارد و بایــد کال 
ــام  ــت انج ــوال وق ــه اص ــا این ک ــود ی ــوش ش ــین خام ماش
ســرویس های ادواری رســیده و بایــد خــودرو از اپلیکیشــن 

ــه خدمــات خــارج شــود. ارائ
وی تاکیــد کــرد: »سیســتم بالکچیــن هــم در ایــن زمینــه 
ــران و  ــات کارب ــت اطالع ــن امنی ــنجی و همچنی اعتبارس
ــه کار گرفتــه می شــود و همان طــور کــه  مالــک تراکتــور ب
ــت  ــا امنی ــه کار م ــن نکت ــال اشــاره شــد چــون مهم تری قب
ســرمایه گذاری مالــک تراکتــور اســت، ایــن سیســتم 

ــد.« ــا باش ــرای م ــبی ب ــیار مناس ــک بس ــد کم می توان
اولیــور گفــت: »البتــه ایــن ابتــدای کار اســت چــون هنــوز 
اطالعاتــی کــه از طریــق به کارگیــری تراکتورهــا روی زمیــن 
بــه دســت می آوریــم در آینــده می توانــد کاربردهــای 
احتمــاال  همچنیــن  و  باشــد  داشــته  باالیــی  بســیار 
ــرد.  ــد ک ــاد خواه ــا ایج ــرای م ــری را ب ــای بزرگ ت درگاه ه
ایــن در حالــی  اســت کــه اصــوال دســتگاه های نظارتــی در 
زمین هــای کشــاورزی کشــورهای در حــال توســعه بســیار 
ــی  ــدی به خوب ــن توانمن ــم از ای ــت و می توانی ــف اس ضعی

ــم.« اســتفاده کنی
ــتفاده از  ــت اس ــد اس ــور« معتق ــالم تراکت ــل »س مدیرعام
ــان منطقــه کــه  ــه کشــاورزان و بومی ــن ب فناوری هــای نوی
تراکتــوری در اختیــار دارنــد یــا این کــه نیازمنــد اســتفاده 
ــه  ــه در منطق ــد ک ــکان می ده ــتند ام ــیله هس ــن وس از ای
ــی  ــن نیازهایشــان باشــند، در حال ــال تامی ــه دنب بزرگــی ب
ــی در  ــتردگی باالی ــنتی گس ــتم س ــون سیس ــه هم اکن  ک

ــد. ــرار می ده ــور ق ــن تراکت ــار مالکی اختی
بــه گفتــه وی قطعــا به کارگیــری و توســعه اســتفاده از ایــن 
ــاد  ــه اقتص ــد غیرمســتقیم ب ــزار می توان اپلیکیشــن و نرم اف
خانواده هــا و کاهــش وابســتگی غذایــی بــه ســایر کشــورها 
ــزه  ــاورزی مکانی ــه کش ــل ک ــن دلی ــه ای ــد، ب ــک کن کم
ــرای منطقــه ایجــاد  ــاال ب ــی ب افزایــش تولیــد، گــردش مال
ــد. ــت می آورن ــه دس ــی ب ــه از آن منافع ــه هم ــد ک می کن
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تجــارت  عرصــه  در  نویــن  مالــی  فناوری هــای  ورود 
بین المللــی مثــل ظهــور بالکچین هــا و پول هــای مجــازی 
باعــث شــده تــا بســیاری از مبــادالت ســنتی تحــت تاثیــر 
ــه  ــه رو شــوند ک ــواردی روب ــا م ــت ب ــرد و در نهای ــرار گی ق
ظاهــرا بــورس لنــدن نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.

بــر اســاس گزارش هــای 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 بالکچین هــا در مبــادالت خــود رفتــه 
ــت  ــه فعالی ــن زمین ــی در ای ــان مال ــون کارشناس و هم اکن

می کننــد.
ارائــه  شــده هم اکنــون کارشناســان  در طرحــی کــه 
ــهام  ــدور س ــل ص ــی مراح ــغول بررس ــدن مش ــورس لن ب
ــتند و  ــاوری هس ــن فن ــق ای ــهام از طری ــی س و جابه جای
ــات  ــوع خدم ــن ن ــت ای ــرل امنی ــت و کنت ــمت تس ــه  س ب
ــی LES در  ــس اجرای ــی، رئی ــکل راث ــد. نی ــی رفته ان بورس
ــای اســتفاده از سیســتم های  ــد: »مزای ایــن زمینــه می گوی
ــی  ــورد بررس ــان م ــای جه ــایر بورس ه ــی در س بالکچین
ــه  ــده ک ــن ش ــر ای ــم ب ــت تصمی ــه و در نهای ــرار گرفت ق
امتیــازات آن در بــورس لنــدن نیــز به خصــوص در بخــش 
ــدون  ــرد: »ب ــد ک ــی تاکی لجســتیکی اســتفاده شــود.« راث
ــی در  ــتفاده از سیســتم های بالکچین ــازات اس ــد امتی تردی
ــالت  ــال معام ــد 300 س ــی می توان ــازار مال ــای ب فعالیت ه
ســهام را متحــول کنــد و بــورس اوراق بهــادار لنــدن را بــا 
دنیایــی مــدرن از تجــارت روبــه رو کننــد.« مدیــر اجرایــی 
LES معتقــد اســت سیســتم های توزیــع، لجســتیک و حتی 
فراینــد نقــل  و انتقــال بــورس بــا اســتفاده از فناوری هــای 
بالکچینــی نه تنهــا امنیــت باالیــی بــه خــود خواهنــد دیــد 
ــته  ــهل تر از گذش ــیار س ــرایط کار بس ــی ش ــه نوع ــه ب بلک
می شــود و در تعــداد معامــالت اثرگــذاری باالیــی خواهــد 

داشــت.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت شــرکت LES اظهــار کــرد: »ایــن 
شــرکت ششــمین شــرکت بزرگ ارزیابــی در سراســر جهان 
ــازات  ــتفاده از امتی ــا اس ــه ب ــت ک ــادار اس ــازار اوراق به و ب
گســترده بالکچین هــا توانســته ســه ماهه اول ســال جــاری 

ــد.« ــت کن ــون دالر ســرمایه گذاری را مدیری 20 میلی
ــترش  ــی از گس ــه برآوردهای ــزود: »البت ــه اف ــی در ادام راث

ــادار  ــورس اوراق به ــای ب ــه  ج ــی ب ــای بالکچین فعالیت ه
ــهام،  ــع س ــده و در واق ــت آم ــه دس ــنتی ب ــورت س ــه ص ب
ــا حتــی اوراق قرضــه احتمــاال وارد دنیایــی  اوراق بهــادار ی

ــد.« ــد ش ــده خواه ــون تجربه ش ــه تاکن ــاوت از آنچ متف
ــهام  ــالت س ــی و معام ــون جابه جای ــه وی هم اکن ــه گفت ب
ــیاری  ــان بس ــی می ــتم های بالکچین ــتفاده از سیس ــا اس ب
ــایر  ــا س ــن ی ــع بیت کوی ــده و در واق ــادی ش ــران ع از کارب
پول هــای مجــازی مبنــای مبادلــه قــرار گرفته انــد. بنابرایــن 
هرگــز دور از تصــور نیســت کــه بگوییــم ســه قــرن ســلطه 
بــورس لنــدن بــه بــازار ســهام تقریبــا زیــر ســوال رفتــه و 

ــود. ــم ب ــر شــدن آن خواهی ــه زودی شــاهد کم اث ب
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 شــرکت ها یــک 
نســخه کامــال دیجیتــال ســهام خــود را همــراه بــا تمامــی 
ــد  ــت فراین ــد و در نهای ــت می کنن ــت ثب ــات مالکی اطالع

خریــد و فــروش آن آغــاز خواهــد شــد.
ــی  ــد جابه جای ــوز فراین ــه هن ــت: »اگرچ ــد اس ــی معتق راث
تاییدیه هــای  بــه  نهایتــا  مجــازی  دنیــای  در  ســهام 
ــا  ــه ت ــم ک ــوش نکنی ــا فرام ــود ام ــر می ش ــذی منج کاغ
ــای  ــه ارزه ــوز ب ــردم هن ــیاری از م ــش بس ــال پی ــج س پن
ــر ده  ــروز از ه ــا ام ــا تقریب ــاد نداشــتند ام ــی اعتم دیجیتال
نفــر دو نفــر از کیــف پــول دیجیتالــی خــود به خصــوص در 
ــن  ــد.« وی ضم ــتفاده می کنن ــعه یافته اس ــورهای توس کش
ــای  ــی از بورس ه ــت های برخ ــر و سیاس ــه تدابی ــاره ب اش
ــه  ــه ب ــا توج ــترالیاASX  ب ــورس اس ــت: »ب ــی گف بین الملل
اهمیــت اســتفاده از بالکچین هــا در بخــش امنیتــی و 
همچنیــن ســاده شــدن مبــادالت تصمیــم گرفتــه تــا ســال 
2021 سیســتمی مبتنــی بــر بالکچیــن را معرفــی کنــد و 
ــود  ــای خ ــتره فعالیت ه ــتم گس ــن سیس ــه ای ــال ب ــا اتص ب
ــی  ــم یک ــر هی ــد.« پیت ــعه ده ــازی را توس ــای مج در دنی
ــاری  ــت: »معم ــه گف ــن زمین ــران ارشــد ASX در ای از مدی
بســیار هوشــمندانه ای در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت 
کــه می توانــد بــه نحــوه معامــالت و نقــل  و انتقــال بــورس 
کمــک شــایانی کنــد. در همیــن رابطــه تصمیم گرفته  شــده 
اســت کــه سیســتم بالکچیــن را بــه  کار گیریم تــا در نهایت 
ــم.« ــه نفــع خــود اســتفاده کنی ــازات آن را ب ــم امتی بتوانی

بورس لندن مه بالکچی�ض یم شود

 پایان سه قرن سلطه سنتی 
بورس لندن بر بازارهای مالی

شیدارمزی
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اکتبرسال2017میالدیجیپیمورگان،یکیازبزرگترین
بانکهادرایاالتمتحدهامریکایکشبکهکوچکازمبادالت
مالیخودمبتنیبربالکچینهاراکامالمخفیانهازدیدگان
رقباراهاندازیکردوبااستفادهازارزدیجیتالیبیتکوین
مبادالتبانکیراانجامداد.ایندرحالیاستکهگروهیاز
کارشناساناقتصادیبراینباورندکهاینکارسوءاستفادهای
نامحسوسازسایررقبادردنیایمبادالتمالیبودهاست.

بالکچیـن و مسئهل کنرسسیوم ها

در جست و جوی 
سود بیشتر

شهرهرمزی



دانش بنیان  شماره سی ودوم خردادماه 1398

59



دانش بنیان  شماره سی ودوم خردادماه 1398

60

اِما لوفتوس، رئیس بخش مبادالت جهانی، در این زمینه گفت: 
»استفاده از پلتفرم بالکچین کارها را بسیار ساده کرده و فرایند 
لیست  یک  از  استفاده  با  را  جهانی  مقررات  با  مبادالت  انطباق 
مشترک کاهش داده است به صورتی که فرایند نقل و انتقاالت 

فعلی از هفته ها به ساعت کاهش یافته است.«
تقریبا یک سال قبل نیز گروه کوچکی از بانک ها شبکه اطالعات 
که  کردند  ایجاد  خود  میان    IINاختصاری نام  با  را  مشابهی 
کانادا،  بانک سلطنتی  مثال  عنوان  به  بود؛  عضو  از 76  متشکل 
گروه بانکداری استرالیا و نیوزلند از شناخته شده ترین ها بودند و 
در عین حال غول های 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 گروه های 
بالکچینی بود که برای استفاده از امتیازات بالکچین ها تشکیل 
کنسرسیوم  استندر  و  مورگان  جی پی  این،  از  قبل  و  بود  شده 
مشابهی با نام R3 با سرمایه گذاری توسعه زیرساخت 107 میلیون 
منافع  می توانست  که  پلتفرمی  بودند؛  کرده  راه اندازی  دالری 

خاصی برای آن ها ایجاد کند. 
 Ripple در حال کار با پلتفرم IIN البته هنوز هم سایر اعضای
میلیارد  ارزش 16  با  بر سرمایه گذاری  مبتنی  پلتفرمی  هستند؛ 
دارند؛  اختیار  در  که   XRP دیجیتالی  ارز های  روی  دالری 
توسط  که  است  غیرانتفاعی  پلتفرم  یک  واقع  در  »هایپرلجر« 
است  تالش  در  دائم  و  می شود  پشتیبانی  بالکچین  تعدادی 
مجاز  عمومی  بلوک های  و  شبکه ها  بر  مبادالت  و  کسب وکارها 

بتوانند به درستی فعالیت کنند.
براساس یک مقاله پژوهشی که اخیرا منتشر شده است، درحالی 
صورت  به  کنسرسیوم  این  در  عضویت  برای  تقاضا  روند  که 
از صنایع در حال گسترش  بسیاری  میان  انفجاری  و  کلیشه ای 
است  شده  ایجاد  رسانه ها  پوشش  برای  مناسب  سوژه ای  است، 
اما ظاهرا یک اصل ساده اقتصادی در این میان نهفته شده که 
 Prysm بالکچین  بر  مبتنی  استارت آپ  یک  تحقیق  براساس 

می تواند اثرگذاری باالیی در این نوع سرمایه گذاری داشته باشد.
پروژه  یک  در  فردی  وقتی  که  معناست  این  به  شده  یاد  اصل 
را  سرمایه گذاری  اصل  واقع  در  می کند،  سرمایه گذاری  گروهی 
تعیین می کند و این سرمایه گذاری به عنوان بخشی از گروه به 
جای خارج از آن ارزش بیشتری به ارمغان خواهد آورد و همانند 
اختیار  در  چانه زنی  قدرت  هستند،  گروه  از  خارج  که  دیگران 

سرمایه گذار مورد نظر ما قرار می دهد.
بود که  بانک  از  برای سرقت  این درواقع شیوه ای بسیار قدیمی 
منابع  سایر  و  بودجه  ارزش  برای  اساسا  می تواند  سرمایه گذار 
سرمایه گذاری شده در این گروه به حالت تعلیق درآید که منجر 
از شرکت در  این ترتیب که  به  بروز چالش هایی خواهد شد  به 
کنسرسیوم اجتناب کرده و بزرگ ترین پتانسیل  سودآوری را برای 
از سیستم بالکچین درواقع به  اما استفاده  از بین می برد.  گروه 
اعضا اجازه می دهد تا همیشه شرایط را مدیریت کنند و داده های 
هر یک از اعضا در پایگاهی مشترک به اشتراک گذاشته می شود 
بدون این که کنترلی درباره واقعی بودن داده ها صورت گرفته باشد 

و همه می توانند به راحتی آن را کپی یا دستکاری کنند.
استفانی هاردر، یکی از موسسین Prysm و یکی از نویسندگان 
ارزش  تخلیه  باعث  بالکچین  واقع  در  که  معتقدند  گزارش  این 
از  هم  با  رقبا  که  ترتیب  این  به  کنسرسیوم خواهد شد،  واقعی 
مشترکی  اهداف  در  و  دارند  آزادانه  ارتباط  بالکچین  طریق 
گروه  باشد  زمان الزم  هر   که  در حالی  سرمایه گذاری می کنند، 

را ترک می کنند و می توانند داده های خود را مثل یک بیت کوین 
جابه جا کنند.

این  در  گرفته  هاروارد  دانشگاه  از  را  خود  دکترای  که  هاردر 
است  مسائلی  و  موارد  دارای  کسب وکاری  »هر  می گوید:  زمینه 
که عالقه مند به انتشار آن ها 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 می توانند 
افزوده  ارزش  معروف  قول  به  و  شوند  مطلع  آن ها  از  به سادگی 

باالیی برای کنسرسیوم ایجاد کنند.«  
ایجاد  ارزش  نوع  این  از  پیش  چندی  گارتنر  تحقیقاتی  شرکت 
شده برآوردی به دست آورده که تا سال 2030 میالدی ارزش 
این نوع فعالیت بر بستر بالکچین ها نزدیک به 3/1 تریلیون دالر 

خواهد بود.
به طور کلی در حالی که اقتصاددانان گروه Prysm در دانشگاه 
شیکاگو و سایر نقاط جهان مشغول مطالعه اثرگذاری بالکچین ها 
در این گونه کنسرسیوم ها هستند، کسانی تجربه ساختن واقعی 
بر بالکچین را در کارنامه خود  این گونه کنسرسیوم های مبتنی 

ثبت کرده  و اکنون در دنیای واقعی فعالیت می کنند.
الیور هریس، رئیس بخش بالکچین و سرمایه های دیجیتالی، در 
این زمینه می گوید: »راه حلی که ما برای این مشکل به دست 
آورده ایم در واقع منافع کل شبکه را تامین می کند. به این ترتیب 
رقبا  به  کمک  جهت  بالکچین   محدودیت های  بر  تمرکز  با  که 
رقبا در هر صنعتی  به طور کلی  و  برنامه ریزی هستیم  مشغول 
که فعالیت می کنند برای حل مشکل ابتدا باید آن را شناسایی 

کنند.«
 IIN مورگان  مشخص جی پی  مورد  »در  می کند:  تاکید  هریس 
مشکل هفته ها بود که بانک های معتبر بین المللی را هنگام ارسال 

پول به یکدیگر با چالش روبه رو کرده بود.«
نیز  جانسون،  بین المللی شرکت  ارتباطات  مدیر  پیزوتو،  توماس 
تامین حتی  زنجیره  و  این باره می گوید: »فناوری های جدید  در 
کردند،  را شناسایی  آن  در  رایج  رقبا یک مشکل  آن که  از  پس 
باعث جدایی آن ها از کنسرسیوم نمی شود و این رقابت همچنان 

می تواند ادامه داشته باشد.«
پزشکی  صنایع  دیگر  که  »همان طور  می گوید:  ادامه  در  پیزوتو 
به  پیوستن  در حال  به سرعت  بیمه  ارائه دهندگان خدمات  مثل 
با  جانسون  هستند،   IBM شرکت  بالکچینی  کنسرسیوم های 

ارزش 371 میلیارد دالر به تنهایی در مقابل آن ها هیچ است.«
به  پیوستن  کوتاه مدت  مزایای  به  توجه  با  است  معتقد  پیزوتو 
را  همکاری  این  بلندمدت  در  بزرگی  خطر  بزرگ تر،  گروه های 
تهدید می کند که وصل شدن به یک شبکه واحد می تواند برای 
فعاالن اقتصادی ایجاد کند. به این ترتیب که اگر مشکلی ایجاد 

شود، نه فقط یک نفر بلکه همه درگیر خواهند شد.
جهانی  انجمن  بالکچین  پروژه  اجرایی  مدیر  النکویست،  اشلی 
یکپارچه  نگرانی های  از  »فراتر  می گوید:  زمینه  این  در  اقتصاد، 
تبعات  شرکا  تمامی  میان  در  بروز  صورت  در  مشکالت  شدن 
نگرانی  اصلی ترین  می تواند  آینده  در  شراکتی  چنین  اقتصادی 

برای حاضرین در این سیستم اقتصادی شناخته شود.«
النکویست در ادامه می گوید: »عالوه بر مرکز WEF که به نوعی 
می تواند انقالب صنعتی چهارم صنعتی نام  گیرد، این سیستم کمک 
قابل توجهی به بانک های مرکزی برای تحقیق و رمزنگاری عمومی 
»موسسه  مثال  عنوان  به  است.  عمومی  اتروم  بالکچین  کشف  و 
اینتیویتیو بالکچین اوپن موبیلیتی« با استفاده از سیستمی مشابه 
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در حال برنامه ریزی برای خودروهای خودران آینده است تا براساس 
آن رانندگی ایمنی را برای افراد تضمین کند.«

»بی ام و«،  پلتفرم  این  اعضای  »اکنون  می گوید:  النکویست 
حال  در  که  هستند  دیگران  و  »هوندا«  »فورد«،  »جی ام«، 
جمع آوری اطالعات و داده های رانندگان خودروهایشان رفته اند تا 
بتوانند براساس آن آینده خودروهای خودرانشان را تضمین کنند 
و با استفاده از داده های جمع آوری شده بتوانند برآوردی از رفتار 
و نحوه رانندگی رانندگان ارائه کنند. نکه قالب توجه این جاست 
که برخی از کمپانی ها اطالعات دقیق و قابل اعتمادی از خود ارائه 
کرده اند، در حالی که برخی دیگر اطالعات شفاف و مناسبی ثبت 
اقتصاد  جهانی  انجمن  بالکچین  پروژه  اجرایی  مدیر  نکرده اند.« 
تاکید می کند برای دستیابی به چنین ارزش افزوده ای الزم است 
و  دقیق  صورت  به  شرکت کنندگان  که  شود  طراحی  سیستمی 
منصفانه اطالعات خودشان را در اختیار دیگران قرار دهند، در غیر 
این صورت شرکت هایی که اطالعات دقیقی از خود ارائه نکرده اند، 

از مزایای دیگران رایگان استفاده می کنند.
طی  هاروارد  اقتصاد  دانشکده  در  باررا  کتی  و  هاردر  استفانی 
سال 2018 مشغول بررسی ایجاد ارزش افزوده شرکت ها هنگام 
اعالم  آن  براساس  که  بودند  بالکچینی  پلتفرم های  از  استفاده 
افشای  به  نیویورکی هرگز حاضر  از شرکت های  بسیاری  کردند 
اطالعات مالی خود نیستند و در عین حال هم می گویند نیازی 
به افزایش سرمایه ندارند. در حالی که همزمان درآمدهای خود را 
با استفاده از خدمات مشاوره ای اقتصاددان برنده جایزه نوبل الیور 

هارت تضمین می کنند.
ارائه نظریه »مهار« در  با  اولیور هارت  نکته اصلی این است که 
معتبر  شرکت های  برخی  و  مک آفی  مایکروسافت،  شرکت های 
از سیستم های  استفاده  با  باالیی  اقتصادی  منافع  توانسته  دیگر 

بالکچینی در اختیار مشاوره گیرندگانش قرار دهد.
وی با ایجاد سایت اسمارت کانترکت توانسته قراردادهای هوشمند 
تا  بگذارد  کنار  را  گذشته  سنتی  قراردادهای  و  کند  طراحی  را 
شرکت های مشاوره گیرنده از وی بتوانند منافع اقتصادی باالتری 

به دست آورند.
مقاله ای با عنوان »آیا بالکچین ها می توانند مشکل ثبت اطالعات 
در کنسرسیوم ها را برطرف کنند؟« مشخص می کند که سه دلیل 

عمده برای توقف این سیاست اقتصادی وجود دارد:
فعالیت  شیوه  این  به  متعلق  به طور جمعی  که  دارایی هایی   -1
اقتصادی هستند، به سختی در سیستم حسابداری کنترل می شوند.

2- سرمایه گذاری های اختصاصی کنسرسیومی که کمتر از یک 
عضو دارند.

3- قراردادهایی که برای هر یک از اعضا روابط تجاری پیچیده ای 
دارند، محاسبه نمی شود.

سازندگان  از  باید  که  باورند  این  بر  شده  یاد  مقاله  نویسندگان 
قراردادهای  از  استفاده  با  این بار  اما  کرد،  حمایت  کنسرسیوم 
هوشمند و رمزگشایی شده که مانع از پنهان کاری برخی از اعضا 
در آن می شود. به این دلیل که جی پی مورگان دقیقا از همین خأل 
استفاده کرد و رقم انبوهی بدون اطالع شرکای خود به جیب زد.

هاردر در این زمینه می گوید: »اگر کنسرسیوم را ترک کنم، از 
لحاظ فنی نمی توانم از داده هایی استفاه کنم که به تجارت من 
کمک می کنند چون من دیگر نمی توانم آن را بخوانم و با خروجم 
امکان دسترسی به فرمت های خاص موجود را ندارم و این اتفاقی 

وحشتناک برای یک فعالیت اقتصادی است.«
منبع:فوربس
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ای خلق ایده های جدید چه  �ب

ام داد؟ ب
ض

اکری یم توان ا�

بازی کنید و داده ها 
را دور بریزید
مستانهتابش
شیمپیتاکاهاشیهمیشهدررویایخلق
اسباببازیهایجدیدبوداماوقتیکارشرادر
اینصنعتشروعکرد،متوجهشدکهفشارتولید
خالقیتشرانابودمیکند.اودراینسخنرانیکوتاه
وبامزهتدیکبازیژاپنیرامعرفیمیکندکهبه
کمکآنمیتوانیدایدههایجدیدخلقکنید.
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من طراح اسباب بازی هستم و نُه سال قبل کارم را با رویای 
ساختن اسباب بازی های تازه ای که هیچ کس هرگز قبال آن ها 
را ندیده است، در یک شرکت ساخت اسباب بازی شروع به کار 
کردم. وقتی برای اولین بار در این شرکت مشغول شدم، هر روز 
کلی ایده تازه به رئیسم می دادم. به هر حال هربار رئیسم از 
من می پرسید که آیا داده ای دارم که نشان دهد این محصول 
حتما به فروش می رود و هربار هم از من می خواست که بعد از 
آنالیز داده های بازار به فکر توسعه دادن طرح هایم باشم. همیشه 

همین بود: داده ها، داده ها، داده ها.
بنابراین من قبل از این که به محصولم فکر کنم، به آنالیز داده های 
بازار مشغول می شدم چون واقعا در آن لحظه نمی توانستم به 
چیز جدیدی فکر کنم. ایده هایم بکر نبودند. ایده تازه ای به ذهنم 
نمی رسید و واقعا از فکر کردن هم خسته شده بودم. آن قدر 
سخت بود که داشتم از الغری می مردم )خنده حضار(. راستش 

را می گویم!
احتماال همه شما چنین تجربه ای داشته و همین احساس را 
پیدا کرده اید. احتماال رئیستان به شما هم سخت گرفته و داده ها 
سخت بوده اند. شاید از فکر کردن هم حالتان به هم خورده 
است. من االن همه این داده ها را دور می اندازم. رویای من این 
است که اسباب بازی های جدید بسازم. و االن به جای تجزیه و 
تحلیل داده ها برای رسیدن به ایده های جدید بازی می کنم. یک 

جور بازی به اسم شیریتوری.
امروز می خواهم این بازی را به شما معرفی کنم. شیریتوری 
چیست؟ برای این که 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 می شود. این بازی هم در زبان انگلیسی و 
هم ژاپنی یک شکل است. شما می توانید شیریتوری را آن طور 
که می خواهید بازی کنید. مثال بگویید: »گربه، نوشابه، کنسرت، 
برس« و الی آخر. این جوری کلی کلمه تصادفی پیدا می کنید. 
به آنچه که  این کلمات را  حاال خودتان را مجبور کنید که 
در موردش فکر می کنید ربط داده و ایده تان را شکل بدهید. 
مثال من چون می خواهم به اسباب بازی فکر کنم، این طوری 
می گویم: یک اسباب بازی باید چطور باشد؟ یک گربه که بعد از 
معلق زدن از ارتفاع باال روی زمین بنشیند؟ یک اسباب بازی که 
داخلش نوشابه باشد؟ یک تفنگ اسباب بازی که نوشابه شلیک 
و بقیه را خیس کند؟ ایده های مسخره عالی هستند. هر چقدر 
تعداد ایده هایتان بیشتر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که 
بین آن ها چند ایده کامال خوب پیدا کنید. مثال مسواک. آیا 
ما می توانیم مسواک را تبدیل به اسباب بازی کنیم؟ می توانیم 
مسواک و گیتار را با هم ترکیب کنیم؟ خب، حاال اسباب بازی 
دارید که می توانید حین مسواک زدن با آن بازی کنید. این 
شاید  ندارند  دوست  را  زدن  مسواک  که  بچه هایی  طوری 
باالخره از این کار خوششان بیاید. آیا می توانیم یک کاله را به 
اسباب بازی تبدیل کنیم؟ یک جور بازی شبیه بازی رولت چطور 
است؟ جایی که تک تک شما بخواهید کاله را امتحان کنید و 
بعد وقتی یک نفر آن را روی سرش می گذارد، یک آدم فضایی 
ترسناک روی سرش سبز شود و با صدای بلند جیغ بکشد. فکر 
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می کنید این اسباب بازی در مهمانی ها هواخواهی پیدا می کند؟
سر و کله ایده هایی که موقع زل زدن به داده ها به ذهنمان 
نمی رسیدند، االن پیدا می شود. راستش را بخواهید یک بار این 
محافظ های حباب دار که دور وسایل شکننده می پیچیند، با یک 
اسباب بازی دیگر ترکیب شدند و اسباب بازی موگون پاپ پاپ را 
به وجود آوردند؛ اسباب بازی که هر چقدر بخواهید می توانید با 
آن حباب بسازید. وقتی این اسباب بازی وارد فروشگاه ها شد 
حسابی موفق بود. داده ها هیچ ربطی با موفقیت ندارند. اگرچه 
یک اسباب بازی ممکن است چیزی بیشتر از ترکاندن حباب 
نداشته باشد ولی روش بی نظیری برای وقت کشی است، پس 
لطفا آن را بین خودتان پخش کنید و بازی را شروع کنید! 

)خنده حضار(
البته ایده های بی فایده ای هم به سراغتان خواهد آمد. کلی ایده 
جزئی که به ذهن هرکسی می رسد. اگر ایده های خود را بر 
مبنای آنالیز داده ها مطرح کنید و بدانید که هدفتان چیست، 
کار سختی را پیش رو خواهید داشت و در نهایت نمی توانید 
ایده های جدید داشته باشید. حتی اگر هدف خود را می دانید، 
با فراغ خاطر ایده پردازی کنید، انگار که می خواهید با چشم 
بسته دارت بیندازید. اگر این کار را بکنید، به طور قطع پرتابتان 
نزدیک به مرکز خواهد بود. حداقل یکی از پرتاب ها به هدف 
می خورد که باید همان را انتخاب کنید. اگر این کار را بکنید، 
ایده تان طالب پیدا می کند و عالوه بر این کامال جدید و دست 

اول خواهد بود. من این طوری به ایده های جدید می رسم.
البته بازی شما حتما نباید شیریتوری باشد. راه های متفاوت 
زیادی برای این کار وجود دارد. فقط باید کلمات را تصادفی 
انتخاب کنید. می توانید صفحات لغت نامه را ورق بزنید و کلمات 
را به طور تصادفی انتخاب کنید. برای مثال، می توانید به مدخل 
دو حرف تصادفی نگاه و نتایج را جمع کنید یا وقتی به فروشگاه 
رفتید، اسامی محصوالت را به آنچه که می خواهد درباره اش فکر 
کنید، ربط بدهید. نکته اصلی گردآوری کلمات تصادفی است 
نه اطالعات تشکیل دهنده موضوعی که به آن فکر می کنید. 
اگر این کار را بکنید، اجزای الزم برای مرتبط کردن ایده ها 
جمع می شوند و رابطه هایی را به وجود می آورند که منجر به 
خلق ایده های جدید می شوند. مهم ترین امتیاز این روش جریان 
ادامه دار تصاویر است. چون وقتی شما به یک کلمه بعد از کلمه 
دیگر فکر می کنید، تصویر کلمه قبلی همچنان در ذهنتان 
می ماند و آن تصویر به طور خودکار به کلمات بعدی مرتبط 
می شود. مثال به طور ناخوداگاه، یک کنسرت به برس ربط داده 
می شود و بازی رولت به کاله. شما حتی نمی توانید این فرایند را 
تشخیص بدهید اما ایده هایی به ذهنتان می رسد که قبال حتی 

فکرش را هم نکرده اید.
این روش البته فقط در مورد اسباب بازی نیست. شما می توانید 
با استفاده از این روش برای کتاب ها، اپلیکیشن ها، مراسم و 
بسیاری از پروژه های دیگر ایده جمع کنید. امیدوارم همگی 
از داده ها  آینده هایی هستند که  امتحان کنید.  را  این روش 
متولد می شوند. به هر حال با استفاده از این بازی بچه گانه که 
شیریتوری نام دارد، منتظر آینده هیجان انگیزی هستم که شما 

خواهید آفرید؛ آینده ای که حتی نمی توانید فکرش را بکنید!
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ای دستیا�ب به ایده های خالقانه یک راه ساده �ب

افکارتان را به پیاده روی ببرید
مستانهتابش

همهماگاهیوقتهاکهقراراستدربارهایدههایجدیدفکرکنیم،گیرمیافتیمواحساسمیکنیم
،MarilyOppezzoهیچچیزتازهایبهذهنماننمیرسد.امابراساسمطالعاتجدیدیکهمیرلیاوپزو
محققیادگیریورفتارانجامداده،بلندشدنورفتنبرایپیادهرویمیتواندباعثشودبارانیازخالقیت

ونوآوریرویسرتانشروعبهبارشکند.دراینسخنرانیکوتاهکهدرسال2018درقالبیکیاز
کنفرانسهایتدمطرحشده،اینمحققبهشمامیگویدکهچطورمیتوانیدخالقترشوید.
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می دانید که فرایند خالقیت، یعنی از ایده اولیه تا رسیده به 
محصول نهایی، پروسه ای طوالنی است. یک جور فرایند تکراری 
که نیاز به اصالحات فراوانی دارد، باید خون دل بخورید، عرق و 
گاهی اشک بریزید و در نهایت این فرایند سال ها طول می کشد. 
نمی خواهم بگویم بروید قدم بزنید و با کلیسای سیستیِن واتیکان 
در دست چپتان به خانه برگردید! خب، ما دقیقا روی کدام بخش 
از فرایند خالقیت متمرکز شده ایم؟ تنها بخش اول آن، طوفان 
مغزی که به خلق ایده های جدید منجر می شود. درواقع گروه ما 
چهار مطالعه روی افراد مختلف انجام داده است - چه آن هایی 
که بیرون خانه قدم می زنند و چه افرادی که در داخل خانه 
هستند - و نتایج همه این بررسی ها یکسان بوده است. امروز 
می خواهم فقط در مورد یکی از این تحقیقات با شما صحبت 
کنم. یکی از آزمون هایی 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 آن جا که می توانید راه های جدیدی را که برای استفاده از 
وسایل روزمره به ذهنتان می رسد، ارائه دهید. برای مثال با کلید 
چه کارهای دیگری به جز باز کردن قفل می توان انجام داد. به 
طور مشخص آیا می توانید 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 هر چه که 
می توانستند ایده جدید ارائه کردند و ما در نهایت باید در مورد 

این ایده ها تصمیم می گرفتیم که آیا خالقانه هستند یا نه.
تعریفی که بسیاری از افراد در مورد خالقیت ارائه می دهند »نوآوری 
باید  پس  باشد،  مناسب  چیزی  است  قرار  اگر  است.  مناسب« 
واقع گرایانه هم باشد. بنابراین متاسفم شما نمی توانید از کلید به 
عنوان چشم سوم زرافه استفاده کنید. اما نکته دوم »نوآوری« این 
است که شما ایده ای 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 هیچ کدام از افرادی که تا به حال روی آن ها تحقیق کردیم، 

نباید آن را گفته باشد.
شاید فکر کنید می توانید از کلید برای خط خطی کردن ماشین یک 
نفر دیگر استفاده کنید، اما اگر کس دیگری هم این ایده را مطرح 
کند، دیگر شما نمی توانید برای این ایده اعتباری به دست بیاورید. 
در واقع هیچ کدامتان نمی توانید. با این وجود فقط یک نفر در جواب 
این سوال به ما گفت: اگر داشتید می مردید و مرگتان یک قتل پر 
راز و رمز بود، می توانستید 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 می رفتند و افراد گروه سوم - این خیلی جالب است - برای بار 
اول روی تردمیل راه می رفتند و برای آزمون دوم نشسته بودند. در 

دو گروهی که برای آزمون اول کنار هم نشستند، خیلی شبیه هم 
بودند و میانگین امتیازشان حدود 20 ایده خالقانه برای هر نفر بود، 
اما گروهی که روی تردمیل راه می رفتند دوبرابر بهتر عمل کردند. و 
جالب تر این که آن ها فقط داشتند روی یک تردمیل و در اتاقی بدون 
پنجره راه می رفتند. یادتان باشد آن ها 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، پیاده روی باعث تقویت شان شد. 
و نکته جالب هم همین جاست. در کسانی که روی تردمیل راه 
می رفتند، هنوز اثراتی از پیاده روی باقی  مانده بود و آن ها همچنان 
خالق بودند. این یعنی شما باید قبل از جلسه مهم بعدی  تان حتما 
کمی پیاده روی 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 ایده ای نو از قوطی شامپو بیرون بریزد! 
این چیزی است که در طول زمان فکر شما را مشغول می کند. افراد 
مورد مطالعه ما به صورت خودخواسته در حین پیاده روی در حال 

فکر کردن درباره طوفان مغزی اما از یک زاویه دید متفاوت بودند.

دوم، این سوال خیلی مطرح می شود 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 می رسد 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 قدم هایی که برای شما 

راحت است، انتخاب خوبی است.
عالوه بر این یکی دیگر از اهداف ما این این است که تا حد امکان به 
ایده های بیشتری برسید. یکی از کلیدهای اصلی خالقیت این است 
که به ایده اولی نچسبید و این مسیر را ادامه دهید. به ایده پردازی 
ادامه بدهید تا این که بتوانید یکی، دو ایده خاص را برای دنبال 

کردن انتخاب کنید.
شاید نگران باشید که آیا نباید این ایده های جدید را نوشت؟ اگر 
آن ها را فراموش کردید چطور؟ خب، مسئله اصلی در این جا صحبت 
کردن راجع به این ایده هاست. همه درباره ایده های جدیدشان حرف 
می زنند. شما هم می توانید 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 ایده ها به خودی خود 
یک جور مانع است. اتفاقی که می افتد این است: آیا این ایده آن قدر 
خوب است که آن را بنویسم؟ و بعد آن را یادداشت می کنید. به 
جای این کار صدایتان را ضبط کنید، هر چه می توانید بیشتر حرف 

بزنید و بعد به آن فکر کنید.
و در آخر: همیشه این کار را نکنید. اگر برای پیاده روی رفتید اما 
هیچ ایده ای به ذهنتان نرسید، خب یک وقت دیگر دوباره سراغش 

بروید. 
فکر کنم داریم به زمان استراحت نزدیک می شویم، پس من یک 
ایده برای همه شما دارم: چرا پاشنه کفشتان را باال نمی کشید و 

افکارتان را برای پیاده روی نمی  برید؟
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کامپیوترها به طرز عجیبی باورنکردنی شده اند. امروزه ما با 
ابرکامپیوترهایی که در جیبمان هستند )موبایل ها( همه جا 
می رویم. شگفت انگیز نیست؟ با این اوصاف باید بگوییم عدم 
تغییر شیوه استفاده از کامپیوترها و برقراری ارتباط با آن ها در 
پنجاه سال گذشته واقعا ناامیدکننده است. ما هنوز از ماوس 
و کیبورد استفاده می کنیم. روی صفحات و دکمه ها کلیک 
می کنیم. موبایل ها هم سازوکاری مشابه دارند با این تفاوت که 
به جای ماوس از انگشت استفاده می کنیم. پس فقط باید به 
همین چیزها بسنده کنیم؟ آیا آینده شمایلی این چنینی دارد؟ 
قرار است بدون این که دنیای اطراف را ببینیم روی صفحات زوم 

باشیم و در نمایشگرها گیر کنیم؟ 
این آینده ای نیست که من تصور می کنم یا آینده ای که به 
آن عالقه مند باشم. چیزی که همیشه به آن عالقه داشته ام 
اشیا هستند. منظورم از اشیا تمام اشیای فیزیکی است که هر 
روزه از آن ها استفاده می کنیم. مثل اشیای روی این میز که 
این خانواده به آن ها توجه نمی کنند. اشیا قصه ما را می گویند. 
این که چه کسانی هستیم. آن ها در مورد ما چیزهای زیادی 
می گویند. اجازه بدهید برایتان مثالی بزنم. این ها تصاویری از 
اشیائی هستند که فردی در طول 24 ساعت شبانه روز آن ها را 
لمس کرده است. با دانستن این موضوع و دیدن این تصاویر چه 
چیزی می توانید در مورد او بگویید؟ او عاشق موتورسیکلتش 

ی در اطراف ما یم تواند  ض هر چ�ی

به یک اکمپیو�ت تبدیل شود

تکنولوژی یعنی 
 بهترکردن 

چیزهای موجود
ترانهاحمددوست 

ایوانپوپیرف)Ivan Poupyrev(طراحمیخواهدتکنولوژی
رابااشیاروزانهایکهباآنهاسروکارداریمیکپارچهکند
تاکاربردیتروبهترشوند.مثلژاکتیکهبرایجوابدادن
بهتماستلفنیاستفادهمیشودیاگیاهانخانگیکهمثل
یکارگنواختهمیشوند.درمتنپیشروکهازجلسه
سخنرانیتداوتهیهشدهاست،اوچشماندازشرابرای
دنیایفیزیکیکهبهصورتخیلیعمیقتربهاینترنت

متصلمیشودنشانمیدهدوچگونگیاینکاررابهنمایش
میگذاردوجدیدتریندستگاهشبهنام»Jacquard«را
کهساختهمعرفیمیکند.ایندستگاهدرحالحاضربرای
استفادهتمامطراحاندردسترسعمومیقرارگرفتهاست.
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است. درست است؟ بزرگ ترین شیء در تصویر او موتورسیکلت 
است. در مورد این دختر چه چیزی می توانید بگویید؟ او تمام 
وقتش را در ساحل می گذراند. چیزی که می بینید یک تخته  
موج سواری است. او نزدیک دریا زندگی می کند. در مورد این 
شخص چه می توانید بگویید؟ او یک سرآشپز است. به تمام 
چیزهایی که در طول روز، وقتی غذا را آماده می کرده، لمس 
کرده است نگاه کنید. می بینید کامپیوتر یک بخش کوچک از 
زندگی اوست، منظورم همان شیء ناراحت در آن گوشه است. 
پس اگر دائما از اشیا استفاده می کنیم و به عبارتی اشیا بخش 
بزرگی از زندگی ما هستند، آیا آن ها می توانند راه تعامل ما با 
زندگی دیجیتالی شوند؟ آیا کلیت جهان می تواند رابط و واسط 
شما شود؟ این موضوع دقیقا ایده  من بود. 20 سال است که 
روی آن کار کرده ام. ایده من این است که برای تعامل با زندگی 
دیجیتال، نیازی به صفحه نمایش، صفحه کلید و ماوس نیست. 
شما می توانید تنها از طریق اشیائی که روزانه از آن ها استفاده 
می کنید با زندگی دیجیتال در تعامل باشید. حاال برای تحقق 
بخشیدن به ایده ای که مطرح کردم باید سه چالش بزرگ را 

حل کنم. اجازه بدهید درباره آن ها صحبت کنم.
مورد اول قطعا این است که آیا این ایده اصال امکان پذیر است؟ 
چطور می توانیم یک شی معمولی را که هر روز از آن استفاده 
می کنیم برداریم و تبدیل به یک رابط کامپیوتر کنیم؟ من از 
کتاب »هکرها« الهام گرفتم. وقتی نوجوان بودم آن را خواندم. 
یکی از ایده های اصلی این کتاب این است که شما می توانید 
اهداف اشیا را تغییر دهید! می توان با اختراع تکنولوژی جدید، 
کنترل اشیا را در دست گرفت و تغییرشان داد. بعد از این به 
این موضوع فکر می کردم که چه نوع تکنولوژی ای می توانم 
اختراع کنم که از طریق آن بتوانم اشیائی را که روزانه از آن ها 
استفاده می کنیم هک کنم و آن ها را به شکل تعاملی بسازم. به 
این ترتیب وقتی روی این موضوع کار می کردم این سنسور را 
اختراع کردم که میدان های الکتریکی ساختاریافته ای را وارد 
اشیا می کند و آن ها را به رابط های حرکتی تبدیل می کند. پس 
این دستگیره در، بدون تغییر، می تواند سنسور حرکتی شود. 
می تواند بفهمد چطور آن را لمس می کنید. می تواند »حس« 
کند چطور آن را لمس می کنید. این که دارد می چرخد یا گرفته  
شده است. در حقیقت این دستگیره در تغییری نکرده. چیز 
خاصی هم در مورد دستگیره ها وجود ندارد. هر شیئی می تواند 
تعاملی شود. گیاهان چطور؟ خب باید بگویم که گیاهان جذاب 
هستند. چون گیاهان می فهمند کجا را لمس می کنید. شما 
می توانید خطی را که در تصویر باال و پایین می رود، ببینید. و 
این خط می تواند به یک رابط موسیقی تبدیل شود. جدای از 
این ها ما کاربردهای عملی هم داریم: یک گیاه تقویمی برای 
کسانی که وسواس کاربردی بودن دارند. ما می توانیم به اشیا 

شخصیت بدهیم.
به این ترتیب در این مثال خاص، یک گل ارکیده می تواند از 
طریق تصویر و صدا با شما ارتباط برقرار کند. ارکیده دوست 
تولید  را  الکترونیکی  تصاویر  این  بنابراین  ندارد لمس شود، 
می کند که رابط شما می شوند. به عنوان مثال دیگر یک گیاه 
قوی تر را نشان می دهم. این گیاه مار است و دوست دارد با 

شما بازی کند و شما را سرگرم کند. پس هر شیئی می تواند 
متفاوت باشد و هر چیزی می تواند احساسش را بروز بدهد. با 
این تفاسیر می توان گفت که هر چیزی می تواند هک شود، همه 
چیز، حتی بدن شما. در این مثال، ما بدن شما را هک کردیم تا 
شما بتوانید چگونگی جمع کردن دست هایتان را اندازه بگیرید 
و سپس با حرکت دست چیز دیگری را کنترل کنید. پس 
تصور کنید اگر نخواهید هزاران بار به بعضی از آهنگ ها گوش 
بدهید، خیلی ساده می توانید گوشتان را بپوشانید تا صدای آن 

را خاموش کنید.
پس هر چیزی می تواند هک شود و خب البته تحقیق درباره 
آن مهم است. و اما چالش دومی که پیش رو داریم این است 
که بدانیم چطور می توان از تحقیق و توسعه و نمونه  اولیه به 
تولید محصوالت واقعی رسید؟ چطور  می توانیم اشیای واقعی ای 
بسازیم که رابط هم هستند؟ ممکن است از خودتان بپرسید 
چه کسی این کار را می کند؟ سیلیکون ولی؟ ِشن زن )شهری 
در چین(؟ چالش فعلی این است که بدانیم دنیای اشیا بسیار 
بزرگ است. هر ساله، صنعت پوشاک 150 میلیارد لباس تولید 
می کند. جهت مقایسه باید بگوییم که صنعت تکنولوژی در 
همین بازه تنها 1/4 میلیارد تلفن می سازد. دنیای اشیا بسیار 
بزرگ تر از دنیای تکنولوژی است. دنیای تکنولوژی نمی تواند 
دنیای اشیا را تغییر دهد. در عوض ما نیاز داریم تکنولوژی ای 
که  افرادی  دهد،  تغییر  را  اشیا  سازندگان  که  کنیم  ایجاد 
صندلی هایتان، لباس ها و هر چیز دیگری را می سازند و آن ها را 

به اشیای هوشمند بدل می کنند.
پس برای امتحان کردن این چالش، با ایده ای بسیار ساده شروع 

کردیم:
آیا خیاط می تواند یک شی پوشیدنی درست کند؟ قصد ما این 
نیست که یک خیاط را تبدیل به مهندس الکترونیک بکنیم. 
ما می دانیم که همیشه به کسانی در مقام خیاط نیاز داریم. اما 
چیزی که می خواهیم ایجاد تکنولوژی ای  است که شبیه مواد 
خامی که توسط خیاط به کار برده می شوند تا یک لباس ساخته 
شود به نظر برسد، احساس شود و عمل کند. برای مثال، یک 
صفحه لمسی ایجاد شده برای خیاط این طور به نظر می رسد 
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 صفحه  لمسی نساجی نیاز به رویکردی 
متفاوت نسبت به ساخت لوازم الکترونیکی مصرفی دارد. ما برای 
این مورد تحقیقاتی باید به کوه های توکیو برویم. آن جا کارخانه  
کوچکی وجود دارد که سال ها ست برای نسل های مختلف لباس 
کیمونو درست کرده است. در آن جا با افرادی همکاری کردیم 
که مهندس نبودند. در این محل صنعتگری بود که می دانست 
چگونه چیزهایی بسازد و هنرمندی که می دانست چگونه آن ها 
را زیبا کند. نتیجه همکاری با آن ها خلق یکی از بهترین الیاف 
جهان بود که شامل آلیاژهای فلزی است که اطراف فیبرهای 
پلی استری و پنبه ای می پیچد. این الیاف در همان دستگاه هایی 
ساخته می شدند که سال ها برای کیمونو الیاف می ساختند. 
بعد از این الیاف را به کارخانه ای دادیم که پارچه های بافتنی 
می سازد. ما با دستگاه های معمولی، پارچه هوشمند خود را 
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در رنگ ها و با مواد متنوع بافتیم. بعد آن پارچه ها را به یک 
خیاط در ساویل رو در لندن دادیم. بیشتر خیاطان )به ویژه در 
ساویل رو( سنت گرا هستند و از کامپیوتر استفاده نمی کنند. 
از ماشین ها استفاده نمی کنند. آن ها کارهایشان را به صورت 
دستی انجام می دهند و پارچه ها را می برند. آن ها محصولشان 
را برای بدن انسان تهیه می کنند نه برای آواتارهای سه بعدی. 
به طور خالصه باید بگویم که تکنولوژی هیچ بخشی از دایره 
واژگان آن ها را شامل نمی شود. اما در عین حال آن ها انسان های 
مدرنی هستند و می دانند چگونه از تکنولوژی استفاده کنند. 
پس اگر تکنولوژی بتواند ساخته شود و شکل بگیرد )مثل 
کلید، مثل پارچه، مثل چیزی که آن ها بتوانند از آن استفاده 
کنند(، قطعا می توانند یک چیز پوشیدنی بسازند؛ لباسی که 
بتواند تماس تلفنی بگیرد. پس ما االن ثابت کردیم که می شود 
چیزی پوشیدنی ساخت. نه با یک شرکت الکترونیکی بلکه با 
یک خیاط.  ما با Levi’s )یکی از برندهای معروف پوشاک( 
این محصول  بسازیم.  واقعی  تا محصولی  کرده ایم  همکاری 
کاپشنی است که االن پوشیده ام. می توانید آن را بخرید. فروش 
حراج دارد. این کاپشن در همان کارخانه هایی ایجاده شده است 
که تمام محصوالت همیشگی شان را درست می کنند. حتما تا 
االن متوجه شده اید که من ارائه  و اجرایم را از آستین کاپشنم 
کنترل می کنم. این کار را که انجام دهم جلو می رود و با این 
انجام می دهد.  البته کارهای بیشتری  حرکت عقب می رود. 
باید بگویم که این کاپشن وسیله ای تنها برای کنترل یک ارائه 
نیست. می توانم جهت یابی ام را کنترل کنم، موزیکم را کنترل 
کنم. اما مهم تر از همه این شی همچنان یک کاپشن است. در 
واقع هنوز یک شی است که باعث می شود عالی به نظر برسم. و 
این مهم ترین چیز است. خب ما ثابت کردیم می توانیم اشیا را به 
رابط هایی تبدیل کنیم. ثابت کردیم این اشیا می توانند نه توسط 
شرکت های تکنولوژی  بلکه توسط سازندگان اشیا ساخته شوند. 

من هم عالی به نظر می رسم. کارمان تمام شد؟ نه هنوز. 
چالش سوم: چگونه می توانیم باالتر برویم و پیشرفت کنیم؟ 
چگونه می توانیم از یک محصول به محصوالت فراوان برسیم؟ 
این همان چیزی است که در حال حاضر روی آن کار می کنیم. 
اجازه بدهید بگویم که چطور می خواهیم این کار را بکنیم. اول 
از همه، می خواهم منظور خودم را روشن کنم. من در مورد 
اینترنت اشیا صحبت نمی کنم. من در مورد تولید ابزار اضافه 
دیگری صحبت نمی کنم 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 سرلوحه  کار من بوده صحبت می کنم: 
»تکنولوژی باید چیزهای موجود را بهتر کند.« تکنولوژی باید 
بتواند اشیا را با متصل کردنشان به زندگی دیجیتالی تان 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 پوشیده ام موبایل و ارائه من را کنترل می کند، اما 
همچنان یک کاپشن است. این بدان معناست که وقتی یک بار 
شروع به ساخت اشیای تعاملی و مرتبط کردیم، هر چیزی 
مجموعه  محرک ها، نمایش ها و جلوه های مخصوص آن اشیا را 
به همراه خواهد داشت. یک جفت کفش مخصوص دویدن نیاز 

به سنسور لمسی ندارد. چرا باید داشته باشد؟ اگر یک سنسور 
داشته باشد، می تواند عملکرد دویدنتان را اندازه بگیرد یا تاثیر 
دویدن روی زانویتان بسنجد و همچنان یک کفش فوق العاده 
باقی بماند. سازندگان اشیا باید به این فکر کنند که چه نوع 
عملکرد دیجیتالی باید به مصرف کنندگانشان پیشنهاد بدهند. 
آن ها باید فراهم کننده  خدمات باشند یا این که با ارائه خدمات 
نامرتبط از رده خارج شوند. ما باید یک اکوسیستم خدماتی 
ایجاد و فراهم کنیم. دقیقا مشابه همان کاری که برای موبایل ها 
انجام داده ایم. در موبایل هر اپلیکیشن خدمات متفاوتی اراده 
می کند و گاهی اوقات فقط تماس می گیرید. اکنون برای ممکن 
کردن این اکوسیستم، ما باید از تکه تکه شدن خودداری کنیم. 
ما باید از رابط های متفاوت برای افراد متفاوت و برای اشیا 
متفاوت خودداری کنیم. ما باید تجربه  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 می کنم جوابش واضح است: این ابر است، پردازش ابری.
حاال مسلما نمی توانید اشیا را مستقیم به ابر متصل کنید. بنابراین 
باید دستگاه کوچکی بسازید که بتواند به همه چیز متصل شود 
و بعد از طریق آن اشیا به ابر متصل شوند تا توانایی هایشان 
را بروز بدهند و کاربردهای جدیدی اضافه کنند. پس اجازه 
بدهید برای اولین بار دستگاه واقعی ای را که ساخته ایم، نشان 
بدهم. برای اولین بار است که از این دستگاه رونمایی می کنیم. 
شمایل آن این طوری است. این دستگاه کوچکی است که به 
چیزهایی که ما می خواهیم آن ها را هوشمند، مرتبط و تعاملی 

کنیم متصل می شود.
پشتی  بخش  در  کند؟  کار  چگونه  است  قرار  دستگاه  این 
مختلف  اشیا  به  آن ها  وقتی  پس  دارد.  وجود  الکترود  چند 
متصل می شوند، مثل این جا، دستگاه تشخیص می دهد آن ها 
را کجا متصل کردید و بعد خودش را تنظیم مجدد می کند 
ما  کند.  فعال  این شی خاص  برای  را  کاربردهای خاص  تا 
می خواهیم این دستگاه را به سازندگان اشیا بدهیم. به افرادی 
که لباس و لوازم شما را می سازند تا همان طور که از یک زیپ 
یا دکمه استفاده می  کنند، بتوانند از آن ها هم استفاده کنند. 
کاری که می خواهند با آن انجام دهند به خودشان بستگی 
دارد. در واقع نمی خواهیم کاربردش را به آن ها دیکته کنیم. 
ما می خواهیم افرادی که آن اشیا را درست می کنند، افرادی 
از قبیل هنرمندان، طراحان، برندها و صنعتگران و... این دنیای 
جدید را تصور کنند و درصدد خلق آن برآیند. دنیایی را به 
و  جدید  عملکرد  همگی  و  متصلند  اشیا  که  بیاورند  وجود 
شگفت انگیز دیجیتالی دارند. ما به صفحه کلید و صفحه نمایش 
و ماوس برای تعامل با کامپیوتر نیاز نداریم. من 20 سال روی 
این ایده کار کرده ام و حاال دارد شکل می گیرد. همیشه به خودم 
به عنوان طراح تعامل نگاه می کردم و همیشه فکر می کردم روی 
رابط های کامپیوتر کار می کنم اما همزمان با این شکل گیری 
متوجه شدم که من رابط ها را نمی سازم. چیزی که متوجهش 
شدم این است که من و تیمم داریم نوع جدیدی از کامپیوتر را 

می سازیم! یک کامپیوتر محیطی.
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همه ما می دانیم که دستگاه های شخصی می توانند هک شوند 
اما کل امنیت یک کشور نیز ممکن است در معرض خطر قرار 
بگیرد. با گسترش اینترنت اشیا و در محیطی از جنگ  سایبری، 
برای  هم  ریسک ها  دیجیتالی،  سوءاستفاده  و  هکرها  رخنه 
امنیت ملی کشورها رو به افزایش است. اینترنت اشیا شامل 
میلیاردها شی آنالین در خانه ها، محل های کار و شهرهای ما 
می شود که دائما در حال جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتقال 
داده ها به سر می برند. برخی از تجهیزات اینترنت اشیا ، مانند 
ردیاب های تناسب اندام شخصی یا گوشی های هوشمند، به هر 
کجا که می رویم با ما همراهند. با بقیه دستگاه ها هم از راه دور در 
ارتباطیم، مانند کنترلگرهای گرمای خانگی. ابزارهای اینترنت اشیا 
چیزهایی مجهز به کامپیوتر درونی نیستند بلکه بیشتر رایانه هایی 
هستند که به چیزهایی متصلند. از آن جا که هیچ کامپیوتری 
کامال امن نیست، پس یخچال هوشمند یا دستیار مجازی شما 
هم کامال امن به حساب نمی آید. مانند همه موارد دیگر آنالین، 
این اشیا بخشی از شبکه های گسترده را شکل می دهند. اگر کسی 
بخواهد به این شبکه های اطالعات جهانی رخنه کند، دستگاه های 
اینترنت اشیا میلیاردها نقطه ورود اضافی فراهم می آورند. هک 
از  بسیاری  زیرا  است،  آسان  نسبتا  اشیا  اینترنت  دستگاه های 
محصوالت ارزان قیمت امنیت کافی ندارند. حتی تجهیزات با 
امنیت پیشرفته تر مانند اتومبیل های بدون راننده آسیب پذیر به 
حساب می آیند. به این معنی که فناوری های اینترنت اشیا به 
گونه ای گسترده به عنوان یک مسئله مهم امنیت سایبری در 
نظر گرفته می شوند. ممکن است سیستم های تنظیم ضربان 
قلب هک شوند، در کارکرد سیستم های کنترل ترافیک هواپیما 
اختالل ایجاد شود و این ها تنها برخی از بدترین حالت های جنگ 
سایبری هستند. آسیب پذیری ها در صورت سوءاستفاده می تواند 
به  سایبری  شود. حمالت  مرگ  و  آسیب  خسارت،  به  منجر 
زیرساخت های حیاتی ملی در حال حاضر تهدید بسیار واقعی در 
نظر گرفته می شوند. در سال 2015 به شبکه برق اوکراین حمله 
سایبری شد که در نتیجه آن پایتخت این کشور چندین ساعت را 
بدون برق گذاراند. در سال 2017، کارکرد سازمان بهداشت ملی 
 WannaCry )بریتانیا هفته ها به علت نرم افزار مخرب )بدافزار
دچار اختالل شد. این حوادث نشان می دهند که حمالت سایبری 
تا چه اندازه می توانند مخرب باشند و این واقعیت که حمالت 
اینترنت اشیا در حال افزایش و تنوع یافتن هستند، باعث نگرانی 
است. یکی از شرکت های مشهور امنیت اینترنت گزارش داده که 
حمالت اینترنت اشیا در سال های 2016 تا 2017 به میزان 600 
درصد افزایش نشان دادند که این رشدی تصاعدی به حساب 
می آید و انتظار می رود با بیشتر شدن تعداد دستگاه های اینترنت 

اشیا باز هم باالتر رود. تجهیزات دیجیتالی آنالین در حال حاضر 
از رقم جمعیت بشر بیشترند و تخمین زده می شود تا سال 2020 

به 20 میلیارد عدد خواهند رسید. 

ظهورباتنت
بات نت شبکه ای از دستگاه های متصل به اینترنت است که هک 
شده و از راه دور کنترل می شوند. مشکل این است که حساب های 
اینترنت اشیا که به درستی حفاظت نمی شوند، اهدافی عالی برای 
نفوذ و سو ءاستفاده هکرها در به کارگیری بات نت ها به حساب 
می آیند. با استفاده از بدافزارها، رخنه گران می توانند از بات نت ها 
برای انجام حمالت DDoS علیه اهدافی خاص استفاده کنند. 
بدافزار از هزاران دستگاه برای ایجاد یک سیالب روی سرورهای 
استفاده  آنالین  منابع  به  دسترسی  غیرفعال سازی  و  اینترنتی 
می کند. میلیاردها دستگاه اینترنت اشیا کار را برای هکرها و در 
دست گرفتن کنترل بات نت های بزرگ و حمله به اهدافی قوی تر 
آسان تر می سازد. دولت ها یا بازیگران غیر دولتی می توانند از یک 
بات نت 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.

پاسخدولتهاچیست؟
تاکنون ایاالت متحده و انگلستان موفق به تصویب مقررات الزم 
نشده اند، اما در عوض کسب وکارها را برای ایجاد محصوالت ایمن تر 
تحت فشار قرار داده اند. با این حال، این سیاست ها به اندازه کافی 
حل مشکالت را در بر نمی گیرند. شرکت ها به فروش محصوالت با 
امنیت ضعیف ادامه خواهند داد، زیرا مصرف کنندگان مایل به خرید 
آن ها هستند و این عرضه و تقاضاست که بر روندها اثر می گذارد. 
در حال حاضر شرکت ها انگیزه کافی برای ارائه محصوالت اینترنت 
اشیا که به اندازه کافی استانداردهای امنیتی را برآورده سازند وجود 
ندارد. در زنجیره عرضه جهانی، تصویر حتی پیچیده تر به نظر 
می رسد زیرا ابتکارات ملی نمی توانند مشکالت فراملی را حل کنند.  
به نظر می رسد مقررات مناسب تنها راه غیرقابل اجتناب برای حل 
این مسئله است. اگرچه به نظر می رسد در دنیای بوروکراسی، کمتر 
کسی برای ورود به این جریان عالقه مند باشد. اگر قرار باشد برای 
به حداقل رساندن خطرات سیم کشی جهان کاری انجام دهیم، باید 
دستگاه هایی را که واقعا مورد نیازند اولویت   بندی کنیم. این به تغییر 
اساسی در تصورات ذهنی نیاز دارد تا بتوان صالح جمع را در برابر 

سود و مصلحت سیاسی انتخاب کرد.

، محهل بدافزارها را مدود کرد؟ ض آ�ی یم توان به مکک قوان�ی

اینترنت اشیا و مسئله امنیت ملی
سیمیناسپیدکار
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چگونه هوش مصنویع یم تواند به 

ای بسط ذهن تبدیل شود؟ رابیط �ب

ترانهاحمددوست

پروژه کمک به 
داگ و میلیون ها 

نفر مانند او
سعیکنیدبدوناینکهدهانتانرابازکنیدباخودتانحرف
بزنید.مثلوقتیکهداریدتویذهنتانحرفمیزنید.در

سکوتکامل.جالباستاگربتوانیدبعدجوابتانرابگیرید؟
آرنافکاپوریکیازاعضایتداولیننسخهآزمایشیزنده
جدیدیبهنامAlterEgoرامعرفیمیکند.AlterEgoیک
دستگاههوشمصنوعیپوشیدنیاستکهقابلیتصحبت
کردندرسکوترابااستفادهازسیستمکامپیوتریفراهم
میکندوبهافرادیکهتواناییصحبتکردنراازدست
دادهاند،صداییدوبارهمیبخشد.ایندستگاهاطالعات

مربوطبهصداهاییکهدرمغزوجوددارند)همانحرفزدن
باخود(رادریافتمیکندوآنهارانمایشمیدهد.آرناف
کاپور)ArnavKapur(دراینمطلبدربارهچگونگی

کارکردایندستگاهومفاهیماینتکنولوژیجدیدکهنوعی
تعاملبینانسانوکامپیوتراست،توضیحمیدهد.

فناوری های فردا
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ــالش  ــر روز ت ــدند، ه ــراع ش ــا اخت ــه کامپیوتره ــی ک از وقت
کرده ایــم آن هــا را باهوش تــر و قدرتمندتــر کنیــم. از چرتکــه 
گرفتــه تــا ماشــین های انــدازه اتــاق و رایانه هایــی کــه امــروز 
در جیب هــای مــا هســتند، همــه و همــه روز به روز پیشــرفته 
شــده اند. امــروز بــه جایــی رســیده ایم کــه هــوش مصنوعــی 
را بــا هــدف انجــام وظایفــی کــه نیاز بــه هــوش انســانی دارند 
ــد،  ــگاه کنی ــبات ن ــخ محاس ــه تاری ــر ب ــم. اگ ــراع کرده ای اخت
همیشــه بــه رایانه هــا بــه چشــم دســتگاه های خارجــی کــه 
محاســبات و عملیــات مــد نظــر مــا را پیاده ســازی می کننــد، 
ــم  ــام ده ــم انج ــن می خواه ــه م ــم. کاری ک ــگاه کرده ای ن
ایــن اســت کــه محاســبات، هــوش مصنوعــی و اینترنــت را 
بــه عنــوان بخشــی از وجودمــان تبدیــل کنــم. تبدیــل آن هــا 
بــه بخشــی از آگاهــی انســان و عاملــی بــرای برقــراری تعامــل 
ــا جهــان اطــراف. ادغــام هــوش انســان و ماشــین درســت  ب
در داخــل بــدن مــا بــرای تقویــت مــا بــه جــای کــم کــردن 

نقشــمان یــا حتــی جایگزیــن شــدنمان. 
ایــن ســوال پیــش می آیــد کــه آیــا مــا مــی توانیــم چیزهایــی 
ــد  ــام می دهن ــن انج ــکل ممک ــن ش ــه بهتری ــا ب ــه آدم ه ک
ماننــد خالقیــت و تفکــر شــهودی را بــا آنچــه رایانه هــا در آن 
تبحــر دارنــد مثــل پــردازش اطالعــات و ذخیــره خارق العــاده 
اطالعــات، بــا هــم ادغــام کنیــم؟ آیــا پکیجــی از همــه این هــا 
بهتــر از مجمــوع اجــزای آن هــا در جایگاه هــای فعلــی عمــل 

می کنــد؟ 
ــم  ــکان را فراه ــن ام ــد ای ــه می توان ــم ک ــا دســتگاهی داری م
کنــد. ایــن دســتگاه AlterEgo نامیــده می شــود. ایــن یــک 
ــوش  ــه ه ــه ای از مکالم ــه تجرب ــت ک ــیدنی اس ــیله پوش وس
مصنوعــی را کــه داخــل ســر شــما زندگــی می کنــد، فراهــم 
ــد در  ــه داری ــی ک ــبیه وقت ــد ش ــما می توانی ــد. و ش می کن
ــاد  ــوگ ایج ــد، دیال ــت می کنی ــان صحب ــا خودت ــان ب ذهنت
کنیــد. مــا یــک نمونــه اولیــه جدیــد داریــم کــه بــرای اولیــن 
ــم  ــا بگویی ــت ت ــم و این جاس ــش می دهی ــد نمایش ــار در ت ب
چطــور کار می کنــد. بــه طــور معمــول، هنگامــی کــه صحبت 
ــق اعصــاب  ــی را از طری ــز ســیگنال های عصب ــم، مغ می کنی
بــه سیســتم های گفتــاری داخلــی می فرســتد، آن هــا را 
ــت  ــد صحب ــرای تولی ــا را ب ــا و آواه ــد و صداه ــال می کن فع
ــن  ــی از پیچیده تری ــل یک ــن عم ــد. ای ــال می کن ــردن فع ک
ــوان  ــه عن ــا ب ــه م ــت ک ــی اس ــناختی و حرکت ــف ش وظای
ــدون  ــد ب ــور کنی ــون تص ــم. اکن ــش می دهی ــان انجام انس
ــدون  ــان خــود، ب ــت دادن ده ــدون حرک ــردن، ب ــت ک صحب
ــدون حــرف زدن صحبــت کنیــد  جابه جایــی فــک، یعنــی ب
ــه  ــد. ب ــه خــود بگویی ــات را درون خــود ب ــن کلم ــط ای و فق
همیــن ترتیــب، سیســتم های گفتــاری درونــی، ماننــد زبــان 
و پشــت کام هــم بســیار جــذاب هســتند. وقتــی ایــن اتفــاق 
ــن  ــرای ای ــی ب ــیار ضعیف ــیگنال های بس ــز س ــد، مغ می افت
 AlterEgo .سیســتم های گفتــاری داخلــی ارســال می کنــد
دارای سنســورهای جاســازی شــده در دســتگاه پالســتیکی 

نــازک، انعطاف پذیــر و شــفافی اســت کــه روی گــردن شــما 
درســت مثــل یــک برچســب قــرار می گیــرد. ایــن سنســورها 
ــه درون  ــد ک ــرار می گیرن ــی ق ــیگنال های داخل ــن س روی ای
ــد، درســت روی ســطح پوســت. در  ــرار دارن ــان ق ــره ده حف
ــرا در  ــال اج ــی در ح ــوش مصنوع ــه ه ــک برنام ــا ی این ج
پــس زمینــه اســت و تــالش می کنــد تــا کشــف کنــد کاربــر 
ــق  ــوت از طری ــپس ص ــد. س ــزی بگوی ــه چی ــعی دارد چ س
جمجمــه )کــه از هدایــت اســتخوان بهــره می گیــرد( پاســخی 
ــر فیدبــک می دهــد. همــان  ــه ســمت گــوش داخلــی کارب ب
چیــزی کــه کاربــر در سیســتم شــنوایی طبیعــی خــود، بدون 
مســدود شــدن صــدا، از محیــط دریافــت می کنــد. ترکیبــی از 
تمــام ایــن اجــزا، ورودی، خروجــی و هــوش مصنوعــی، تجربه 
ذهنــی ویــژه ای از وجــود یــک رابــط در درون ســر کــه باعــث 
می شــود بتوانیــد مثــل وقتــی کــه بــا خودتــان حــرف بزنیــد، 

ــد.  ــه می کنن ــد ارائ ــت کنی صحب
ــه  ــم ک ــد بگوی ــود بگذاری ــوع روشن ترش ــه موض ــرای این ک ب
ــه آن هــا  ــه ضبــط می کنــد ن ــکار شــما را ن ایــن دســتگاه اف
ــه  ــان را ک ــات درون ذهنت ــن دســتگاه اطالع ــد. ای را می خوان
می خواهیــد از طریــق سیســتم های گفتــاری درونی تــان 
ــا  ــد. آدم ه ــت می کن ــد، ثب ــرار کنی ــاط برق ــان ارتب ــا خودت ب
نمی خواهنــد کــه ذهنشــان خوانــده شــود، آن هــا می خواهنــد 
ــا سیســتم  ــه م ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــه بنویســند. ب ک
را عامدانــه طــوری طراحــی کردیــم کــه از سیســتم عصبــی 
ــرایط  ــه ش ــل در هم ــن دلی ــه همی ــد. ب ــت کن محیطــی ثب
ــک  ــا ی ــم این ج ــاال می خواه ــت. ح ــر اس ــا کارب ــرل ب کنت
ــده را نشــان بدهــم. کاری کــه می کنــم  نســخه نمایشــی زن
ــن  ــم، او بی ــوال می پرس ــک س ــک ی ــن از اری ــت: م ــن اس ای
ــردد.  ــواب می  گ ــال ج ــش دارد دنب ــه در ذهن ــی ک اطالعات
بــدون این کــه حرفــی بزنــد یــا چیــزی تایــپ کنــد یــا حتــی 
انگشــت یــا دهانــش را تــکان بدهــد، بــه ســادگی وقتــی کــه 
ــن  ــد از ای ــد. بع ــش ســوال را بررســی می کن کســی در ذهن
هــوش مصنوعــی بــه وســیله دســتگاه و صــدا پاســخی را کــه 
ــه خــودش در ذهنــش داده، بازگــو می کنــد. شــما یــک  او ب
لپ تــاپ مقابــل او می بینیــد ولــی او از آن اســتفاده نمی کنــد. 
ــک  ــه ی ــا ب ــد. او تنه ــاق می افت ــتگاه اتف ــز در دس ــه چی هم
ــط بیــن هــوش مصنوعــی و  ــاج دارد کــه راب برچســب احتی
ــک در  ــت باشــد. خــب حــاال ســوال را میپرســم: »اری اینترن
حــال حاضــر آب و هــوا در ونکــوور چطور اســت؟« آنچــه روی 
صفحــه نمایــش نقــش می بنــدد کلماتــی ا ســت کــه اریــک 
همیــن االن در ذهنــش بــا خــودش مــرور می کنــد. کل ایــن 

ــد. ــاق می افت ــی اتف ــان - واقع ــه صــورت زم ــد ب فراین
اریک: »هوا 50 درجه است و ونکوور بارانی است.«

چیــزی کــه اتفــاق افتــاده ایــن اســت کــه هــوش مصنوعــی 
ــخ  ــک پاس ــه اری ــتگاه ب ــق دس ــوت و از طری ــق ص از طری
ــد کــه نتیجــه این چنینــی  ــی می افت ــا چــه اتفاق داد. دقیق
ــی  را شــاهدیم؟ تصــور کنیــد یک ســری چیزهــا را در جای
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از ذهنتــان ذخیــره کرده ایــد؛ جایــی کــه شــما تمــام 
ــان حــرف می زنیــد  ــا خودت اطالعاتــی را کــه در ســکوت ب
ــد  ــه می خواهی ــی ک ــدا زمان ــد و بع ــت می کن ــط و ثب ضب
آن هــا را می شــنوید. بــه ایــن صــورت کــه بــرای دسترســی 
بــه آن اطالعــات خــاص، بیــن اطالعــات جســت و جو 
ــا  ــرعت کامپیوتره ــر س ــرعتی براب ــا س ــداد ب ــود، اع می ش
ــام  ــر پی ــراد دیگ ــه اف ــکوت ب ــوند و در س ــردازش می ش پ
ــی  ــه کس ــوید ب ــل می ش ــان تبدی ــد. ناگه ــال می کنی ارس
کــه چنــد زبانــه اســت در صورتــی کــه تنهــا بــا یــک زبــان 
صحبــت می کنیــد و در ذهنتــان از دیگــران ترجمــه شــده 
ــان  ــک زب ــه ی صحبتشــان را می شــنوید. در اصــل شــما ب
صحبــت می کنیــد و ترجمــه شــده حرفــی را کــه در 
ســرتان بــوده، بــه زبــان دیگــری می شــنوید. ایــن پتانســیل 
می توانــد قابلیتــی باشــد کــه دور از دســترس فــرض شــود. 
میلیون هــا نفــر در سراســر جهــان وجــود دارنــد کــه بــرای 
داشــتن گفتــار طبیعــی تقــال می کننــد. افــرادی کــه مبتــال 
ــک  ــی آمیوتروفی ــکلروز جانب ــد اس ــی مانن ــه بیماری های ب
)ALS(، ســکته مغــزی و ســرطان دهان و... هســتند که در 
شــرایط حــادی بــه ســر می برنــد و بــرای برقــراری ارتبــاط 
ــی  ــته را ط ــته کننده و آهس ــد خس ــک فراین ــد ی مجبورن
کننــد. ایــن داگ اســت. حــدود 12 ســال پیــش تشــخیص 
داده شــد کــه مبتــال بــه ALS اســت و از آن به بعــد توانایی 
صحبــت کــردن را از دســت داد. حــاال او از یــک صفحه کلید 
اســتفاده می کنــد و بــا اســتفاده از حرکــت ســر حروفــی را 
ــک  ــل ی ــن تکمی ــد. بنابرای ــپ می کن ــد تای ــه می خواه ک
ــه  ــه طــول می کشــد. این طــور شــد ک ــد دقیق ــه چن جمل
ــا اســتفاده  ــه ب ــم و از او پرســیدیم ک ــا پیــش داگ رفتی م
از سیســتممان اولیــن کلماتــی کــه دوســت دارد از آن هــا 
اســتفاده کنــد یــا آن هــا را بگویــد چــه چیزهایــی هســتند؟ 
احتمــال می دادیــم یــک احوالپرســی مثــل »ســالم، حالــت 
ــام  ــرای انج ــد ب ــان بده ــه نش ــا این ک ــد ی ــوره؟« باش چط
کاری نیــاز بــه کمــک دارد. امــا آنچــه داگ گفــت ایــن بــود 
کــه می خواســت از سیســتم مــا اســتفاده کنــد تــا سیســتم 
قدیمــی اش را دوبــاره راه انــدازی کنــد، زیــرا سیســتم 
ــی  ــت پیش بین ــا هیچ وق ــود. م قدیمــی اش خــراب شــده ب

ــم.  ــزی را نمی کردی ــن چی چنی
میلیون هــا نفــر هســتند کــه شــاید بتواننــد در حالت زمــان - 
واقعــی مثــل داگ بــا دیگــران، دوستانشــان و خانواده هایشــان 
ارتبــاط برقــرار کننــد. امیــد مــن ایــن اســت کــه بتوانــم بــه 

آن هــا کمــک کنــم تــا افــکار و ایده هایشــان را بیــان کننــد.
بــه اعتقــاد مــن محاســبات، هــوش مصنوعــی و اینترنــت بــه 
ــت  ــمنان را تقوی ــا دش ــی ی ــای خارج ــه نهاده ــای این ک ج
کننــد، توانایــی انعطاف پذیــری انســانی را افزایــش می دهنــد 
و بــه مــا توانایی هــای غیــر قابــل تصــور و باز شــدن پتانســیل 
واقعی مــان را می دهنــد. و ممکــن اســت حتــی بــه مــا آزادی 

بیشــتر و بهتــر در انســان بــودن بدهنــد.
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اگرتاچندیپیشتنهاچنددانشمندبرجستهبودند
کهآیندهعلمرادردستانخودداشتند،امروزتعداد
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پیشازمردمعادیبرمیدارندوباتحقیقاتخود،
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چند اتفاق که یم تواند به �

عمل و تکنولوژی مکک کند

بابکجمالی

آینده ای که در 
دستان علم است



دانش بنیان  شماره سی ودوم خردادماه 1398

80

رفتاردوگانهپروتئینها
ــیار  ــمندان بس ــی دانش ــات حت ــی اوق ــم گاه ــای عل در دنی
باتجربــه از یــک نتیجــه کامــال غیرقابــل پیش بینی شــگفت زده 
ــی  ــگاه ایالت ــک دانش ــتاد بیوفیزی ــرای اس ــن ب ــوند. ای می ش
آریزونــا، دکتــر اســتوارد لیندســی، کســی که ســال ها مشــغول 
ــاق  ــت، اتف ــد اس ــکوپ های جدی ــعه میکروس ــه و توس مطالع
افتــاد. تالش هــای او بــه نوعــی بــه چشــمان فنــاوری نانــو بــدل 
شــده و دســتگاه هایی را بــرای بررســی ارزان قیمــت رشــته های 
دی ان ای و پروتئین هــا توســعه داده اســت. طــی ایــن فراینــد، 
تیــم تحقیقاتــی دکتــر لیندســی بــه چیزهایــی پــی بــرده، از 
جملــه این کــه مولکول هــای یکســان در هنــگام اتصــال بیــن 
یــک جفــت الکتــرود که پایــه مکانیســم کارکــرد دســتگاه های 

ــد. ــار می کنن ــه رفت ــز دی ان ای اســت، چگون آنالی
 tunneling( تونلــی  تشــخیص  تکنولــوژی  ایــن 
ــه  ــا ب ــده می شــود و در آن تک مولکول ه recognition(  نامی
درون یــک ریزحفــره، مشــابه ســوزن نــخ کــردن در خیاطــی، 
ــن  ــه درون ای ــا ب ــه مولکول ه ــی ک ــوند. هنگام ــر می ش زنجی
ــواص  ــا خ ــد، الکتروده ــو می پرن ــاد نان ــوش در ابع ــه خرگ الن
الکتریکــی مولکول هــای دی ان ای یــا مولکول هــای اســیدآمینه 
ــی آن هــا اندازه گیــری می کننــد.  ــرای تعییــن هویــت توال را ب
ــاخت  ــرای س ــان ب ــی زم ــل توجه ــدار قاب ــرف مق ــس از ص پ
دســتگاه های آنالیــز دی ان ای و اســیدآمینه، پژوهشــگران 
ــا ایــن روش بیازماینــد.  تصمیــم گرفتنــد کل پروتئین هــا را ب
ــا  ــی در این ج ــدف تکنولوژیک ــد: »ه ــی می گوی ــر لیندس دکت
ایــن بــود کــه بفهمیــم آیــا می توانیــم از ایــن تکنولــوژی بــرای 
ــتفاده  ــی اس ــورت الکترونیک ــه ص ــن ب ــایی کل پروتئی شناس

کنیــم؟«
حــدود چهــار ســال پیــش، تیــم تحقیقاتــی دکتــر لیندســی 
یــک نتیجــه آزمایشــگاهی را بــه دســت آورد کــه باورکردنــی 
بــه نظــر نمی رســید. هماننــد بســیاری از شــگفتی های علمــی، 
ایــن نتیجــه هــم برخــالف تمــام اصــول علمــی ظاهــر شــد. 
ــم،  ــام داده ای ــا انج ــا در این ج ــه م ــد: »آنچ ــرح می ده او ش
اســتفاده از تشــخیص تونلــی بــرای اندازه گیــری هدایــت 
الکتریکــی پروتئین هــای دســت نخورده اســت. ایــده ایــن 
بــود کــه اگــر شــما بــه طــور خــاص می توانیــد کل پروتئیــن 
ــک  ــد، شــما ی ــه دام اندازی ــرود ب ــک جفــت الکت ــن ی را در بی
توالی یــاب الکترونیکــی پروتئیــن در اختیــار داریــد. پتانســیل 
داشــتن یــک دســتگاه کــه بــر پایــه فنــاوری نانــو کار می کنــد 
و آن قــدر حســاس اســت کــه می توانــد بــرای شناســایی یــک 
تک مولکــول پروتئیــن بــه کار رود، آن را بــه ابــزار نوینــی بــرای 

ــازد.«  ــدل می س ــکی ب ــخیص در پزش تش
دکتــر لیندســی می گویــد: »تصــور ایــن بــود کــه پروتئین هــا 
ــه  ــلول ها ب ــام س ــات در تم ــه ای حی ــای پای ــه از مولکول ه ک
ــیته  ــان الکتریس ــت جری ــدگاه هدای ــد، از دی ــاب می آین حس
خنثــی محســوب می شــوند. در واقــع مشــابه ترکیبــات عایــق 

جلــوی جریــان الکتریســیته را ســد می کننــد. مجموعــه 
الکتریکــی  از داده هــا در مــورد ویژگی هــای  گســترده ای 
ــده ای  ــود دارد؛ ع ــض وج ــد و نقی ــورت ض ــه ص ــا ب پروتئین ه
اعتقــاد دارنــد پروتئین هــا می تواننــد بــه عنــوان مولکول هــای 
 هــادی جریــان الکتریســیته عمــل کننــد، از طــرف دیگــر ایــن 
دیــدگاه بــه صورت قطعی توســط دســته دیگــر از پژوهشــگران 
رد می شــود. چهــار ســال پیــش، یکــی از دانشــجویان بــه نــام 
ــد و  ــد ش ــن عالقه من ــی پروتئی ــن ویژگ ــه ای ــو، ب ــان ژائ یان
آزمایشــی را طراحــی کــرد. او یــک پروتئیــن را بیــن دو الکترود 
قــرار داد و ولتــاژ را بــاال بــرد. معجــزه ای اتفــاق افتــاد؛ پروتئیــن 
ــان  ــت جری ــی هدای ــرد، یعن ــل می ک ــز عم ــک فل ــد ی مانن
ــج درســت  ــر نتای ــل مالحظــه. اگ ــی قاب ــه صورت الکتریکــی ب

باشــد، شــگفت آور خواهــد بــود.«
ــرای  ــالش ب ــش و ت ــه آن آزمای ــن ســال مطالع ــس از چندی پ
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 می گویــد: »ایــن 
ــه  ــج ب ــه نتای ــن را در توجی ــات جایگزی ــام توضیح ــه تم مقال
دســت آمــده مــورد بررســی قــرار می دهــد تــا تمــام جنبه هــا 

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 
 .SMT یــا  اســکن کننده  تونلــی  میکروســکوپ  می آیــد؛ 
پروتئینــی چســب مانند بــه نــام اینتگریــن کــه کمــک می کند 
تــا ســلول ها بــه یکدیگــر بچســبند و بــه بافــت و ارگان بــدل 
شــوند، در ایــن پژوهــش بــه کار گرفتــه شــد. از قســمت نــوک 
ــه  ــد کــه ب ــداد می یاب ــرود دیگــر امت ــک الکت میکروســکوپ ی
یــک پروتئیــن کوچــک بــه نــام لیگانــد متصــل می شــود کــه 
بــه صــورت ویــژه بــه پروتئیــن اینتگریــن می چســبد. زمانــی 
ــازوی  کــه در جــای خــود قــرار بگیــرد، میکروســکوپ یــک ب
باالبرنــده و یــک کاوشــگر دارد کــه لیگانــد را در برابــر هــدف 
ــا  ــگفتی از این ج ــد. ش ــرار می ده ــن ق ــی اینتگری ــود یعن خ

ــود.  ــاز می ش آغ
دکتــر لیندســی شــرح می دهــد: »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 می آمــد، همــان گونــه که 
ــن  ــد. ای ــی رخ می ده ــخیص تونل ــی تش ــاوری توالی یاب در فن
ــه کمــک تونل زنــی الکترون هــا قابــل توضیــح  پدیــده تنهــا ب
نبــود. در طــی ایــن پژوهــش یکــی از لحظــات اثرگــذار، دیــدن 
مقــاالت بیوفیزیک دانــان دیگــر از جملــه گابــر واتی از دانشــگاه 
اتــوس لورانــد در بوداپســت مجارســتان بــود. مــا مجموعــه ای از 
ــود  ــده ب ــه دســت آم ــن ســال ب اطالعــات را کــه طــی چندی
در اختیــار داشــتیم، ســپس مــن مقالــه دکتــر واتــی را کــه در 
ارتبــاط بــا برخــی مکانیســم های اعجــاب آور 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 می شــود. نمایشــی ویــژه از 
یــک حالــت بیــن عایــق یــا  هــادی الکتریســیته بــودن وجــود 
ــن  ــدادی پروتئی ــه تع ــی ب ــر وات ــش دکت دارد و در آن پژوه
ــک  ــتند. ی ــرار داش ــی ق ــی بحران ــه در حالت ــود ک ــه ب پرداخت
ــک  ــه ی ــت ک ــوت اس ــار عنکب ــت ت ــن حال ــرای ای ــتثنا ب اس
ــدگاه  ــد. از دی ــه حســاب می آی پروتئیــن ســاختاری خالــص ب
تئــوری نوســانات جریــان الکتریســیته می توانــد یکــی از ایــن 
ــا  ــد. در پژوهش ه ــا کن ــق( الق ــا عای ــادی ی ــا را )ه ویژگی ه
ــه و عجیــب پروتئین هــا در  متوجــه شــدیم ایــن رفتــار دوگان
تعــداد زیــادی از آن هــا نــه بــه صــورت ایســتا کــه بــه گونــه ای 
پویــا دینامیــک دیــده می شــود. هنگامــی کــه ولتــاژ در سراســر 
پروتئیــن افزایــش می یابــد، تپش هــای 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 آن هــا  هــادی می شــوند. 
بــه همیــن دلیــل بــا دکتــر واتــی تمــاس گرفتــم و او بایــد از 
برخــی از بهتریــن ابررایانه هــای اروپــا بــرای بررســی پروتئیــن 

ــرد.«  ــا بهــره می ب ــزرگ م ب
بــه صــورت پایــه ای، 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 
ــی  ــر لیندس ــم دکت ــد، تی ــه بع ــی. در مرحل ــی کوانتوم بحران
ــه  ــه ب ــد ک ــی کن ــو طراح ــاوری نان ــزار فن ــک اب ــت ی توانس
ــا را  ــر از پژوهش ه ــه ای دیگ ــف مجموع ــیار ظری ــورت بس ص
مــورد کنتــرل قــرار دهنــد، ایــن وســیله یــک فاصلــه بــا دقــت 

حساب شــده داشــت کــه پروتئیــن و میــزان اختــالف پتانســیل 
ــرل داشــت. ــی تحــت کنت ــر آن را به خوب ــی ب اعمال

ــه  ــورد تراش ــب در م ــه جال ــد: »نکت ــی می گوی ــر لیندس دکت
ــا را  ــم آن ه ــتیم می توانی ــا می دانس ــه م ــود ک ــن ب ــی ای ابداع
بــه انــدازه کافــی کوچــک طراحــی کنیــم تــا جایــی کــه تنهــا 
یــک تک مولکــول پروتئیــن در بیــن فاصلــه مــورد نظــر قــرار 
گیــرد. ایــن تغییــر بزرگــی نســبت بــه پژوهش هــای پیشــین 
محســوب می شــد، زیــرا در مــوارد قبلــی پژوهشــگران 
نمی دانســتند در نــوک میکروســکوپ چــه می گــذرد. در ایــن 
ــا  ــی در پروتئین ه ــت الکتریک ــت هدای ــی قابلی ــه به راحت تراش
خامــوش و روشــن می شــود. ایــن پژوهــش راه را بــرای بررســی 

ویژگی هــای الکتریکــی پروتئین هــا می گشــاید.« 
دکتــر لیندســی ادامــه می دهــد: »اکنــون عــده ای از محققــان 
ــیائی از  ــع اش ــا در واق ــه پروتئین ه ــد ک ــدا کرده ان ــاد پی اعتق
ــایر  ــد س ــه بع ــتند. در مرحل ــوم هس ــک کوانت ــای مکانی دنی
ــد  ــت دارن ــم پزشــکی اهمی ــدگاه عل ــه از دی ــی ک پروتئین های
بررســی خواهنــد شــد و رفتــار آن هــا بــا کمــک ایــن روش های 
مرتبــط بــا فنــاوری نانــو مــورد ســنجش قــرار خواهــد گرفــت. 
ــا  ــرای تندرســتی ی ــا امــکان دارد کــه پروتئین هایــی کــه ب آی
بیماری هــا حیاتــی محســوب می شــوند رفتــاری شــبیه فلــزات 
ــه  ــق ب ــیته عای ــان الکتریس ــدگاه جری ــند؟ از دی ــته باش داش
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.«

الهامازطبیعتبرایاستحصالانرژینور
باکتری هــای ســبز گوگــردی در آب هــای ســرد دریــای ســیاه 
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ــدار  ــن جان ــات، ای ــتیبانی از حی ــرای پش ــد. ب ــت می کن زیس
انــرژی خــود را از تابــش آفتــاب کــه بــا شــدت بســیار ضعیــف 
ــا  ــان دقیق ــد. گیاه ــن می کن ــا می رســد، تامی ــه اعمــاق دری ب
از همیــن روش شــگفت آور بهــره می برنــد؛ جمــع آوری انــرژی 
نهفتــه در تابــش خورشــید و تبدیــل آن بــه مــواد قنــدی. ایــن 
پدیــده کــه بــرای میلیون هــا ســال اســت پایــه حیــات در کــره 
ــی جــای  ــره غذای ــا را فراهــم آورده و در کــف زنجی خاکــی م

ــود. ــده می ش ــنتز نامی دارد، فتوس
تیمــی از پژوهشــگران از دانشــگاه آریزونــا،  هــاروارد و ام آی تــی 
قصــد دارنــد فتوســنتز را دقیق تــر بررســی کنند تا بــه جزئیات 
بیشــتری از ایــن پدیــده پراهمیت دســت یابند. نتایــج پژوهش 
آن هــا بــه طراحــی سیســتم های مصنوعــی جمــع آوری انــرژی، 
تبدیــل و انتقــال آن کمــک می کنــد و می توانــد بــه ابداعــات 
نوینــی جهــت اســتفاده از انــرژی خورشــید، فناوری هــای نانــو، 
علــوم مهندســی مــواد و فوتونیــک منجر شــود. دکتــر  هائو یان 
از موسســه طراحــی  زیســتی دانشــگاه آریزونــا و از محققان این 
پژوهــش می گویــد: »ایــن همــکاری بیــن دانشــگاهی امــکان 
اســتفاده دقیــق از فنــاوری نانــو مرتبط بــا رشــته های دی ان ای 
را بــرای کنتــرل و برنامه ریــزی کروموفورهــا جهــت شــبکه های 

اســتحصال انــرژی آینــده نشــان می دهــد.«
در سیســتم های طبیعــی ماننــد گیاهــان و باکتری هــای 
ــای فشــرده  ــی کروموفور ه ــازماندهی فضای فتوســنتزکننده س
بــرای انتقــال کارآمــد و جهــت دار انــرژی ضروری اســت. چنین 
ــده از  ــکیل ش ــکلت تش ــک اس ــتی روی ی ــتم های زیس سیس
پروتئیــن، کروموفور هــا را بــه روشــی دقیــق تنظیــم می کننــد. 
ــه صــورت مســتقیم  تقریبــا تمــام حیــات روی کــره زمیــن ب
یــا غیرمســتقیم بــه فتوســنتز وابســته اســت. ارگانیســم هایی 
ــید را  ــرژی خورش ــد، ان ــتفاده می کنن ــده اس ــن پدی ــه از ای ک
ــع آوری  ــور را جم ــای ن ــه فوتون ه ــی ک ــه دریافت کننده های ب
ــه مراکــز واکنــش  ــرژی ب می کننــد، منتقــل می کنــد. ایــن ان
ــده و در  ــتحصال ش ــه اس ــی ک ــی جای ــود یعن ــل می ش منتق
سیســتم های زیســتی بــه صورت هــای دیگــر ذخیــره انــرژی، 
مثــل قندهــا بــدل می شــود. کل ایــن فراینــد رقیبــی بســیار 
قــوی بــرای کارآمد تریــن ســلول های خورشــیدی دســت بشــر 

اســت. 
تالش هــا بــرای درک سیســتم های اســتحصال نــور طبیعــی در 
گیاهــان و باکتری هــای فتوســنتزکننده بــه یــک قرن گذشــته 
بازمی گــردد. اگرچــه مکانیســم ایــن پدیــده بــه صــورت کلــی 
روشــن شــده امــا جزئیات آن بســیار پیچیده اســت، بــه گونه ای 
کــه ســاخت نمونــه مصنوعــی از یک سیســتم فتوســنتز کننده 
تاکنــون میســر نشــده اســت. فتوســنتز در گیاهــان بــه وســیله 
ــورد  ــا برخ ــه کروموفور ه ــه ب ــوری ک ــای ن ــل فوتون ه تبدی
ــیتون  ــام اگزس ــه ن ــرژی ب ــری از ان ــرم دیگ ــه ف ــد ب می کنن
ــرژی در  ــی از ان ــع حالت ــرد. اگزســیتون در واق صــورت می پذی
یــک مولکــول یــا گروهــی از مولکول هــای جفت شــده اســت، 
پــس از این کــه بــا دریافــت نــور بــه ســطح باالتــری از انــرژی 

ــنتز  ــتم های فتوس ــیتون ها در سیس ــد. اگزس ــت می یابن دس
ــد  ــرای تقلی ــای پژوهشــی ب ــن در تالش ه ــی و همچنی طبیع
از طبیعــت اهمیــت دارنــد، زیــرا آن هــا می تواننــد انــرژی را از 
یــک مولکــول بــه مولکــول دیگــر منتقــل کننــد. این انــرژی در 
نهایــت بــرای حرکــت دادن الکترون هــا مصــرف خواهــد شــد. 
انتظــار مــی رود در قــرن آینــده بــا توجــه بــه فاصلــه گرفتــن از 
مصــرف ســوخت های فســیلی، بــه دالیــل مختلفــی از جملــه 
ــش اقلیمــی، خورشــید بخــش  ــی و گرمای ــا، آالیندگ هزینه ه
قابــل توجهــی از نیــاز بشــر بــه انــرژی را تامیــن کنــد. بــرای 
ــت،  ــد چگونگــی دریاف ــان بای ــن هــدف محقق ــه ای رســیدن ب
ذخیره ســازی و انتقــال انــرژی خورشــیدی را بــا بیشــینه 

عملکــرد و قیمــت مناســب یــاد بگیرنــد.
در ایــن پژوهــش نوعــی مولکول هــای رنــگ کــه بــه بازه هــای 
ــوان  ــه عن ــد ب ــخ می دهن ــور پاس ــف ن ــرژی طی ــژه از ان وی
ــا  ــد. ب ــرار گرفتن ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــای مصنوع کروموفور ه
کمــک اســتفاده از یــک چارچــوب مولکولــی ســاخته شــده از 
مولکــول دی ان ای، مکان هــای نســبی مولکول هــای رنــگ بــه 
صــورت دقیــق قابــل کنتــرل بودنــد و بنابرایــن عملکــرد تقلید 
از سیســتم های طبیعــی بهبــود می یابــد. ایــن اســکلت کــه از 
مولکــول دی ان ای تشــکیل شــده، می توانــد از شــش تک رشــته 
بــه صــورت خــود بــه خــود حاصــل شــود. رمــز کار در تنظیــم 
بازهــای تشــکیل دهنده مولکــول دی ان ای بــه صــورت مناســب 
اســت تــا عمــل جفــت شــدن آن هــا به ســادگی میســر شــود. 
ایــن فــرم کــه بــه پایــه فنــاوری نانــو مولکــول دی ان ای بــدل 
شــده، بــه عنــوان همپوشــانی دوگانه یــا DXtile معروف اســت. 
ــته های  ــاختن رش ــرای س ــداول ب ــورت مت ــه ص ــن روش ب ای

دی ان ای مصنوعــی در آزمایشــگاه بــه کار مــی  رود.
ایــن روش اجــازه می دهــد تــا چیدمانــی بهینــه از کروموفورهــا 
مدلســازی شــوند و یــک مــدار اســتحصال انــرژی نــور ایجــاد 
ــون جــذب شــده را در طــول  ــرژی فوت ــد ان شــود کــه می توان
ــدرروی  ــل ه ــا حداق ــاختار دی ان ای ب ــداد س ــیر و در امت مس
انــرژی در طــی راه، حمــل کنــد. دکتــر وودزبــری از موسســه 
طراحــی  زیســتی دانشــگاه آریزونــا و از محققــان ایــن پژوهــش 
می گویــد: »توانایــی الهــام گرفتن و ســاخت مدارهــای مولکولی 
بــرای جمــع آوری انــرژی نــور و حرکــت دادن آن به طــور مداوم 
ــعه  ــی و توس ــرای طراح ــده، در را ب ــورت کنترل ش ــه ص و ب
ــور  ــه توســط ن ــو ک ــاوری نان ــه فن ــر پای ــتگاه های ب ــواع دس ان
ــن مــدار  ــاز می کنــد. ای ــرژی و کنتــرل می شــوند، ب تامیــن ان
ــور  ــای ن ــق از جــذب طیف ه ــکان اســتفاده دقی ــی ام مصنوع
کروموفورهــا را بــه گونــه ای شــبیه بــه سیســتم های طبیعــی 
ــرل  ــا کنت ــدودی ب ــا ح ــوان ت ــن را می ت ــازد. ای ــن می س ممک
ــر  ــا از یکدیگ ــه آن ه ــگ و فاصل ــای رن ــری مولکول ه جهت گی

بــه صــورت دقیــق کنتــرل کــرد.
از  بخشــی  کــه  کرده انــد  محققــان مشــخص  به تازگــی 
موفقیــت سیســتم های فتوســنتزی طبیعــی بــه علــت 
ــوم اســت.  ــای کوانت ــه دنی ــق ب ــه ای متعل ــرات فیزیکــی پای اث
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ــه  ــنتزکننده ک ــودات فتوس ــه در موج ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
کروموفورهــای متفاوتــی دارنــد )کــه بــه صــورت مســتحکمی 
در کنــار یکدیگــر بســته بندی شــده اند(، تحریــک نــوری بیــن 
مولکول هــا بــه اشــتراک گذاشــته می شــود. ایــن ویژگــی کــه 
ــد  ــی شــناخته می شــود، می توان ــوان انســجام کوانتوم ــه عن ب
ــش  ــی افزای ــل توجه ــور قاب ــه ط ــرژی را ب ــال ان ــی انتق کارای
دهــد. ایــن یکــی از دالیلــی موفقیــت گیاهــان و باکتری هــای 
ــد. ــاب می آی ــه حس ــده ب ــن پدی ــام ای ــنتزکننده در انج فتوس

در ایــن مطالعــه، ویژگی هــای امــکان خودســرهم بندی مولکول 
دی ان ای و کروموفورهــا بــه گونــه ای دقیــق مــورد اســتفاده قرار 
گرفــت تــا موقعیت هــای توده هــای جــی کروموفــور روی 
ــت  ــور قابلی ــی کروموف ــای ج ــود. توده ه ــن ش DXtile روش
ــتحصال  ــای اس ــبیه آنتن ه ــه ش ــد ک ــوری دارن ــع آوری ن جم
ــدم  ــی فتوســنتزکننده هســتند. ق ــور در باکتری هــای ارغوان ن
اول شناســایی بــازه انــدازه رنــگ توده هــای کروموفــور بــود کــه 
می توانســتند بــا موفقیــت روی مولکــول دو رشــته ای دی ان ای 
خودســرهم بندی داشــته باشــند و همزمــان ویژگی هــای 

انتقــال کارآمــد انــرژی را حفــظ کننــد. 
ــن طــول مولکــول دی ان ای  مدلســازی نشــان داد کــه کمتری
ــا الزم  ــی کرموفوره ــوده ج ــک ت ــای دادن ی ــرای ج ــه ب ک
ــا  ــد ب ــه بع ــود. در مرحل ــد ب ــاز خواه ــت ب اســت، هشــت جف
ــت ســرهم بندی  ــرای هدای ــوم ب ــک کوانت ــد فیزی کمــک قواع
 DNA  ــک ــل ی ــگ داخ ــزای رن ــوده مج ــن ت ــح چندی صحی
یــک  روی  مــدار چار  چــوب کروموفــوری  یــک   ،DXtile
ــد.  ــه ش ــازی و بهین ــی، مدلس ــه DXtile طراح ــر پای tile ب
ــری مــورد بررســی  ــه صــورت کامپیوت ــور ب توده هــای کروموف
قــرار گرفتنــد تــا توالی هایــی کــه ویژگی هــای انتقــال ســریع 
ــپس  ــود. س ــخص ش ــد، مش ــان می دهن ــیتون ها را نش اگزس
مــدار بــا طراحــی بهینــه ســاخته شــد و روش  هــای پیچیــده 
طیف ســنجی فلورســانس بــرای تعییــن دقیــق نتایــج اســتفاده 
ــق  ــازی دقی ــور روشن س ــه منظ ــتری ب ــات بیش ــد. تحقیق ش
ســازماندهی مولکولــی کروموفورهــا در یــک تــوده جــی انجــام 

شــد.
پژوهشــگران تخمیــن زدنــد کــه یــک تــوده از شــش 
ــت  ــمت هش ــه قس ــه ب ــده ک ــکیل ش ــگ تش ــول رن مولک
ــه نســبت  ــوار می شــود ک ــول دی ان ای س ــازی مولک ــت ب جف
ــرای هــر  ــا 12 مولکــول ب ــه تخمین هــای قبلــی شــامل 8 ت ب
پیــچ زنجیــره دی ان ای تعــادل بهتــری خواهــد داشــت. فاصلــه 
جداســازی دو جفــت بــازی بــرای فراهم ســازی بهتریــن جفــت 
ــد.  ــن زده ش ــور تخمی ــای کروموف ــن توده ه ــیتون ها بی اگزس
مــدار بــه دســت آمــده، ویژگی هــای انتقــال انــرژی ســازگار بــا 

پیش بینی هــا را نشــان داد.
قــدرت و قابلیت هــای ایــن روش ســرهم بندی مولکول هــا، 
در ســاختارهایی بــا ابعــاد نانــو، در موفقیــت آن هــا نشــان داده 
ــدارات اگزســیتون ها  ــژه، طراحــی م ــی وی ــه صورت می شــود. ب
ــاال بــه آن اشــاره شــد، می توانــد بــه  ماننــد مــوردی کــه در ب

ــر  ــور منج ــرژی ن ــتحصال ان ــرای اس ــدی ف ــای جدی کاربرده
ــات و  ــای ارتباط ــی در فناوری ه ــه نوآوری های ــود؛ از جمل ش

پیشــرفت هایی در زمینه هــای مختلــف از جملــه محیــط 
زیســت، حمل ونقــل، تندرســتی، ساخت وســاز و انــرژی. 

رشتههایتولیدگرانرژی
ــزاس در  ــگاه تگ ــان در دانش ــی از محقق ــم بین الملل ــک تی ی
ــاوری  ــا فن ــته هایی ب ــی رش ــره جنوب ــگ در ک داالس و هان یان
ــده  ــا پیچی ــان کشــیده ی ــه در زم ــرده اســت ک ــداع ک ــاال اب ب
شــدن انــرژی تولیــد می کنــد. در مقالــه ای کــه در مجله بســیار 
ــته های  ــمندان رش ــیده، دانش ــاپ رس ــه چ ــم« ب ــر »عل معتب
تویســترون و کاربردهــای احتمالــی آن هــا را معرفــی کرده انــد، 
بــه عنــوان مثــال جمــع آوری انــرژی از حرکــت امــواج اقیانوس 
ــا اســتحصال نیــروی نوســانات درجــه حــرارت هــوا. اگــر از  ی
ــک سیســتم  ــد ی ــود می توان ــه ش ــی بافت ــته ها لباس ــن رش ای
ــه حســاب  ــرژی مســتقل ب مانیتــور تنفــس کــه از دیــدگاه ان
می آیــد باشــد. دکتــر کارتر هاینــس، دانشــیار موسســه 
ــد: »آســان ترین  ــو دانشــگاه تگــزاس، می گوی پژوهش هــای نان
ــن  ــرژی ای ــده ان ــته های تولیدکنن ــن رش ــور ای ــرای تص راه ب
اســت کــه شــما رشــته ای در دســت داریــد اکنــون اندکــی آن 
ــرژی تولیــد کرده ایــد.« ــه ایــن ترتیــب شــما ان را بکشــید و ب

ــه  ــده اند ک ــاخته ش ــی س ــای نانوکربن ــته ها در ریزلوله ه رش
ــا انــدازه هــزار برابــر  در واقــع ســیلندرهای کربنــی توخالــی ب
ــار  ــان اولین ب ــتند. محقق ــی هس ــوی آدم ــار م ــر از ت کوچک ت
ــا  ــد ت ــکل دادن ــه ش ــورت درهم بافت ــه ص ــا را ب ــن ریزلوله ه ای
رشــته های ســبک وزن قدرتمنــد بســازند. بــرای افزایــش 
ــه  ــددی را ب ــای بســیار متع ــا پیچ ه ــی، آن ه ــت ارتجاع خاصی
کل ســاختار افزودنــد کــه ســبب شــد گلوله ای شــکل بــه نظــر 
آیــد. بــرای تولیــد الکتریســیته، رشــته بایــد در ترکیبــی کــه 
رســانای آیونــی یــا الکترولیــت غوطــه ور شــوند یا پوشــش داده 

شــوند، مثــال محلــول آب و نمــک.
دکتــر نالــی از محققان ایــن مطالعــه و از نویســندگان مقاله یاد 
شــده می گویــد: »بــه صــورت پایــه ای ایــن رشــته ها ابرخــازن 
هســتند. در یــک خــازن معمولــی شــما از انــرژی مثــل باتــری 
اســتفاده می کنیــد، بــرای این کــه بــه خــازن بــار اضافــه کنیــد. 
ــن را  ــه ریزرشــته های نانوکرب ــی ک ــداع، زمان ــن اب ــورد ای در م
ــه وســیله  ــرار می دهیــد، رشــته ها ب ــول الکترولیــت ق در محل
ــری  ــه بات ــازی ب ــوند. نی ــارژ می ش ــود ش ــت خودبه خ الکترولی
خارجــی یــا منبــع اختــالف پتانســیل وجــود نــدارد. زمانــی که 
رشــته های تولیدکننــده انــرژی پیچانــده یا کشــیده می شــوند، 
ــای  ــد و باره ــش می یاب ــی کاه ــته های نانوکربن ــم ریزرش حج
الکتریکــی را بــه یکدیگــر نزدیک تــر می کنــد و ســبب افزایــش 
ــیل  ــالف پتانس ــن اخت ــاال رفت ــه ب ــن ب ــود. ای ــرژی می ش ان
مرتبــط بــا بارهــای ذخیره شــده در رشــته می انجامــد و باعــث 

می شــود اســتحصال انــرژی ممکــن باشــد.«
ــو، شــرح  ــای نان ــر موسســه پژوهش ه ــان، مدی ــر ری بوم دکت
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ــرعت 30  ــا س ــل ب ــته های کوی ــیدن رش ــا کش ــد: »ب می ده
ــالف پتانســیل  ــرم اخت ــر کیلوگ ــه 250 وات در ه ــار در ثانی ب
تولیــد می شــود. اگرچــه تعــداد زیــادی اســتحصالگر دیگــر در 
ــع شــده اند، در  طــول دهه هــای متمــادی مــورد پژوهــش واق
هیچ کــدام از آن هــا چنیــن حجــم باالیــی از نیــروی الکتریکــی 
یــا خروجــی قــدرت بــه ازای هــر چرخــه تولیــد نشــده اســت. 
ــاک  ــای پ ــه انرژی ه ــتیابی ب ــرای دس ــی ب ــد راه ــن می توان ای

آینــده باشــد.
ــه  ــترون ک ــته های تویس ــد رش ــان داده ش ــگاه نش در آزمایش
ــپ  ــک الم ــد ی ــد، می توانن ــس وزن دارن ــک مگ ــر از ی کمت
ال ای دی کوچــک را روشــن کننــد، تنهــا کاری کــه الزم اســت 
انجــام گیــرد ایــن اســت کــه آن هــا را بکشــید یــا بپیچانیــد. 
ــد  ــه می توان ــترون ک ــی تویس ــن ویژگ ــان دادن ای ــرای نش ب
انــرژی گرمایــی از دســت رفتــه از محیــط را جــذب کنــد، یــک 
رشــته تویســترون بــه پلیمــر کــه در اثر گرما و ســرما منبســط 
و منقبــض می شــود، مرتبــط شــد. انــرژی مکانیکــی کــه بــه 
وســیله پلیمــر تولیــد می شــد بــه وســیله رشــته ها بــه انــرژی 
ــه  ــی توضیــح می دهــد: »عالق ــدل شــد. دکتــر ل الکتریکــی ب
ــرای  ــه ب ــدر رفت ــرژی ه ــوان از ان ــه بت ــود دارد ک ــادی وج زی
نیــرو بخشــیدن بــه اینترنــت اشــیا اســتفاده کــرد. اســتفاده از 
ــی  ــن کاربردهای ــرای چنی ــد ب ــترون می توان ــوژی تویس تکنول
ــی  ــض دائم ــه تعوی ــی ک ــرد، جای ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس م
ــته های  ــان رش ــد.« محقق ــر می رس ــه نظ ــوار ب ــا دش باتری ه
تویســترون را بــه صــورت یــک لبــاس بافتنــد. تنفــس طبیعــی 
آن قــدر انــرژی دارد کــه می توانــد رشــته های تــار و پــود ایــن 
ــدازه کافــی بکشــد و در نتیجــه ســیگنال های  ــه ان لبــاس را ب
ــد  ــاوری می توان ــن فن ــن چنی ــد، بنابرای ــد کن ــی تولی الکتریک
ــه کار رود.  ــم ب ــس ه ــش تنف ــور پای ــک سنس ــوان ی ــه عن ب
پارچه هــای الکترونیــک بــه عنــوان یکــی از زمینه هــای 
مــورد عالقــه بــرای تولیــد تجــاری مطــرح شــده، امــا پرســش 

این جاســت کــه چگونــه قــرار اســت بــه آن هــا انــرژی رســاند؟ 
اســتحصال نیــروی الکتریکــی از حرکت انســان یک اســتراتژی 
ــه باتری هاســت. آنچــه در ایــن پژوهــش  ــرای حــذف نیــاز ب ب
بــه دســت آمــده، امــکان تولیــد انــرژی بــه میــزان بیــش از صد 

برابــر آنچــه تاکنــون موجــود بــوده بــه حســاب می آیــد.
ــا  ــتر ب ــته های تویس ــه رش ــد ک ــان داده ش ــگاه نش در آزمایش
الکترولیت هــای ســاده ای ماننــد محلــول آب و نمــک کار 
ــا در  ــا از آن ه ــود دارد ت ــکان وج ــن ام ــن ای ــد. بنابرای می کنن
دریــا و اقیانــوس کــه الکترولیت هــای پیچیده تــری بــه حســاب 
می آینــد هــم اســتفاده کــرد. بــرای اثبــات ایــن فرضیــه، دکتــر 
ــا کشــتی  ــوژی، ب ــان موسســه نانوتکنول ــم از محقق شــیی کی
بــه دریــای نزدیــک موسســه در کــره جنوبــی حرکــت 
ــا  ــه تنه ــانتی متر را ک ــول 10 س ــه ط ــته هایی ب ــرد. او رش ک
یــک میلی گــرم وزن داشــتند، بیــن دو بالــون مخصــوص 
ــا فرســتاد. هــر زمــان کــه یــک  ــه کــف دری تعبیــه کــرد و ب
ــا  ــر جابه ج ــمت باالت ــه س ــون ب ــرد، بال ــت می ک ــوج حرک م
می شــد و رشــته ها 25 درصــد کــش می آمدنــد و انــرژی 
ــی  ــیار پایین ــزان بس ــان از می ــه محقق ــد. اگرچ ــد می ش تولی
ــد، نشــان داده  ــرده بودن از رشــته های تویســترون اســتفاده ک
ــوان ثبــت کــرد و بهبــود  شــد کــه عملکــرد رشــته ها را می ت
ــا افزایــش قطــر رشــته های تویســترون و  بخشــید. ایــن کار ب
تعــداد گلوله هــای آن هــا امکان پذیــر اســت. اگــر بتــوان فراینــد 
اســتحصال را ارزان تــر انجــام داد، آن گاه آن هــا ممکــن اســت در 
نهایــت حجــم باالیــی نیــرو را از امــواج اقیانــوس جمــع آوری 
کــرد. در حــال حاضــر ایــن  پژوهش هــا بــه تولیــد انــرژی بــرای 
ــاس  ــت. براس ــدود اس ــورها مح ــات سنس ــورها و ارتباط سنس
ــته های  ــرم رش ــا 31 میلی گ ــرو، تنه ــی نی ــن خروج میانگی
ــت داده در  ــو بای ــال دو کیل ــرای انتق ــد ب ــی می توان نانوکربن
شــعاع 100 متــری و در 10 ثانیــه بهــره بــرد. ایــن یعنــی آینده 

ــاک. ــای پ ــیا و انرژی ه ــت اش ــرای اینترن ــن ب روش
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طرح ریاضی طبیعت
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مهمی  اثر  علم«  »درباره  کتاب  اندیشمند  این  آثار  میان  در 
است. از آن جهت که علم در سده ها و به خصوص سال های 
اهمیت  است.  شده  بدل  جوامع  پیشران  مهم ترین  به  اخیر 
نظر  از  را  آن  وجوه  درباره  تفکر  ما  که  نمی شود  سبب  علم 
به  می تواند  وجوه  این  باب  در  گفت و گو  اتفاقا  و  بداریم  دور 
پیشرفتی اخالقی و همه جانبه کمک کند؛ چیزی که حتی در 
کشورهای غربی که سردمداران علم امروز هستند، مشاهده 
نمی شود.  دکتر داوری اردکانی مقدمه خود را با »تاملی در 
وضع علم و پژوهش در دوران طراحی توسعه« آغاز می کند 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 می داند و چنین ادامه می دهد: »دکارت به 
علم مستقل از فلسفه نمی اندیشید. او فلسفه را رشد درخت 
اروپایی  تفکر  در  اگر  که  نمی رسد  نظر  به  و  علم می دانست 
تحول دکارتی پدید نیامده بود، چه بسا که علم تکنولوژیک 
هم به وجود نمی آمد. 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 بی نیازی 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 
و می نویسد:  دارد  اشاره  علم  به  انسان ها  زندگی عادی همه 
در  آن  گرفتن  قرار  و  روزمره  زندگی  در  علم  ورود  »قضیه 
فهرست اشیای مصرفی و عادی گرچه حادثه مهمی در تاریخ 
بشر است، بر افزایش اهمیت علم نباید حمل شود. البته این 
رفع  امکان  بلکه  نیست  بدی  حادثه  خود  خودی  به  حادثه 
نیازهای زندگی با علم نوعی نعمت و مزیت است. چیزی که 
این  می دانند  بحران  نشانه  را  آن  کسانی  و  دارد  تامل  جای 
با ورود آن در زندگی هر  اعتبار و حقانیت علم را  است که 

روزی و مصرفی شدن توجیه کنند.«
با عنوان »علم،  دکتر داوری سپس در فصل اول این کتاب 
پژوهش  و  روش  پیرامون  را  پرسش هایی  فلسفه«  و  روش 
مطرح می کند. این که آیا روش و پژوهش دو بحث جداگانه اند 
متبادر  ذهن  به  را  معنا  یک  که  آمیخته اند  هم  با  چنان  یا 
تجربی،  روش های  درباره  بحث  به  آن  از  پس  می کنند. 
قیاسی و استقرایی می پردازد و در ادامه، در پاسخ به کسانی 
نادیده  پیشینیان  پژوهش  و  روش  سیستم  از  را  تجربه  که 
فرانسیس  آزمایش، چنان که  گرفته اند، می گوید: »روش های 
کرده اند،  بیان  را  آن  قواعد  و  ترتیب  میل  استوارت  و  بیکن 
این گفته که علم  با تجربه به معنی جدید مناسبت دارد و 
جدید تجربی است نادر نیست، اما اگر مراد این است که علم 
قدیم به هیچ وجه تجربی نبوده یا حتی تجربه در آن اهمیت 
و  کلدانیان  علوم  زیرا  کرد  تامل  باید  آن  در  است،  نداشته 
مصریان و هندیان و ایرانیان و یونانیان قدیم همه کم و بیش 
با تجربه ای که علم  تجربی بوده است. منتهی این تجربه را 

جدید با آن تحقق یافت نباید اشتباه کرد.
معموال در تاریخ فلسفه راجر بیکن را راهگشای علم تجربی 

دانسته اند و البته این فیلسوف قرون وسطایی بر تجربه تاکید 
بسیار داشت، اما منظور او همان تجربه ارسطویی بود که در 
را چنان که ظاهر می شوند  اشیا  آن مشاهده کننده  با  و  آن 
می نگرد. اما تجربه جدید با طبیعت سر و کار ندارد بلکه در 

زمینه طرحی که درافکنده شده است، صورت می گیرد.
علم جدید با طرح ریاضی موجودات قوام یافته است. مقصود 
از این بیان را تکرار یا صرف تایید گفته پالنک دایر بر این که 
قول  این  با  گالیله  کرد.  نباید  تلقی  است،  اندازه گیری  علم 
را عین  عالم  ریاضی  او طرح  تاسیس کرد.  را  فیزیک جدید 
ریاضی  طرح  بدون  و  بینش  این  بدون  انگاشت.  طبیعت 

طبیعت، آزمایش علمی جدید هم ممکن نمی شد.«
او در ادامه نقل قولی نیز از کتاب »پدیدارشناسی و فلسفه 
علم« نوشته آرون گورویچ به میان می آورد که درباره طرح 
ارائه داده است: »ریاضی  ریاضی طبیعت، توضیحاتی چنین 
کردن ]جهان و موجودات[ هم ضرورتا به معنی پرده برداشتن 
از حقیقت موجودی نیست که تاکنون از چشم ما پنهان مانده 
بود، بلکه به عکس، معنی آن توفیق در ساختن عالمی است 
که باید بنا شود. علم این وظیفه را بر عهده می گیرد و در پرتو 
هدایت قاعده هایی که در کار روش دارد، از راه فرایند پیچیده 
مثالی سازی )یا تمثیل پردازی( و ریاضی سازی عالم خود را بنا 
می کند. عالمی که از این راه به دست می آید، محصول دستور 
کار و روش خاصی است. منسوجی از مفاهیم است که نباید 

آن را به جای واقعیت گرفت...«
یکی از مهم ترین مباحثی که در یکی از فصول کتاب بررسی 
که  است  علم  رهگذر  از  اخالق  به  رسیدن  مسئله  می شود، 
دکتر داوری در فصلی که عنوان »اخالق و علم« را بر پیشانی 
دارد، آن را به بحث می گذارد. این فیلسوف مسئله را چنین 
آیا  که  پرسش  این  تاکنون  هجدهم  قرن  »از  می کند:  آغاز 
می کنم  گمان  است.  بوده  مطرح  برمی آید،  اخالق  علم،  از 
ابن سینا چنین پرسشی می کرد،  از  یا  افالطون  از  اگر کسی 
منفی می دادند.  پاسخ  نه  و  آری می گفتند  نه  بزرگ  دو  آن 
شاید گمان کنند که چون آن دو فیلسوف تصور روشنی از 
علم دوره تجدد نداشتند نمی توانستند به این پرسش پاسخ 
این که  فرض  به  اما  است  موجه  حدی  تا  پندار  این  بدهند. 
آن ها حقیقت علم جدید را می شناختند، اگر به فلسفه خود 
وفادار بودند باز هم پرسش را بی وجه می یافتند. این حکم که 
اخالق از علم برنمی آید 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 می کند که چنانچه 
چه  و  افتاد  خواهد  اتفاقی  چه  نشود،  نتیجه  علم  از  اخالق 
مشکلی پیش می آید. او پس از طرح مباحثی که نشان می داد 
فیلسوفان نگران این بودند که اگر اخالق از علم نتیجه نشود، 
اخالق بی بنیاد تلقی شود، اضافه می کند که چنین تصوری 
صحیح نیست زیرا هنر و دین نیز از علم نتیجه نمی شوند و 
در عین حال با قوت به مسیر خود ادامه می دهند زیرا زبان 
به قول  او سپس می افزاید: »اصال  با علم یکی نیست.  آن ها 
و  نیست  یکی  اخالق  زبان  و  علم  زبان  معاصر  صاحب نظران 
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کسی نمی تواند به آسانی از این به آن گذر کند. مگر این که 
قواعد یکی را بر دیگری تحمیل کند و پیداست که در این 

صورت یکی را نیست کرده یا نیست انگاشته است. 
علم  از  مراد  که  شود  روشن  باید  اخالق  و  علم  از  بحث  در 
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 
به معنی جدید  از علم  نظر  افتاده است. می دانیم که دامنه 
لفظ وسیع تر است و عمل نیز در اخالق محدود نمی شود 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 
کند؛  آشنا  مسئله  زوایای  با  را  خود  مخاطب  تا  می کند 
درآید  درست  پرسشی  صورت  به  باید  ابتدا  که  مسئله ای 
نهایت  در  همچنین  یافت.  درخور  جوابی  آن  برای  بتوان  تا 
می نویسد: »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؟

معنای  که  است  بوده  این  جدید  علم  پیدایش  الزم  شرط 
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 می شود؟ پاسخ این است که مسلما 
نخواهد  را  کنونی  کارکرد  و  شان  دیگر  علم  صورت  این  در 
داشت و سمت و سوی پژوهش هم تغییر خواهد کرد. علم 
در عالم کنونی چنان که روح سوداگری اقتضا می کند، مورد 
و  به شغل  ما  عالم  علم در  قرار می گیرد. همچنین  استفاده 
پیشه مبدل شده و پژوهش مثل کاال خرید و فروش می شود. 
وقع  بخرند،  بازار  در  می توانند  که  چیزی  به  معموال  مردم 

نمی نهند. 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 
نیاز  متفکران  و همسخنی  به همراهی  راه  این  در  عالمان  و 
دارد.« و در پایان از مباحث مطروحه چنین نتیجه می گیرد: 
»در وضع کنونی کار از تکرار حرف های اخالقی گذشته است. 
داد.  نجات  تکراری مالل آور  این حرف های  از  را  اخالق  باید 
گوش های مردم دیگر به حرف های قالبی بدهکار نیست. اما 
نپنداریم که بشر به کلی از خوبی رویگردان شده است. بشر 
با  با بشر سر و کار دارد و در صدر آن ها علم،  و هر آنچه که 
خوبی نسبت دارد و اگر این نسبت قطع شود، دیگر هیچ چیز 
برسد  مو  به  است  ممکن  بشر  کار  بود.  نخواهد  آنچه هست 
اما گسیخته نمی شود. در عالم کنونی و در عالمی که بنا بر 
فرض، اخالق در آن بنیاد استوار ندارد، هرچه یادآور خوبی و 
حقیقت است می تواند ما را یاری دهد که در این شب سیاه 
ظلمانی راه آینده را بیابیم. در این شرایط تذکر به این معنی 
چه  در  اکنون  و  یافته  قوام  چگونه  و  آمده  کجا  از  علم  که 
وضعی قرار دارد، مسلما به افروختن چراغی فرا راه آینده بشر 
کمک خواهد کرد.« چیزی که در کتاب »درباره علم« جلب 
این کتاب  این که  اول  است:  اساسی  نکته  توجه می کند، دو 
زاویه  از  هم  آن  ما،  روزگار  مبتالبه  مسائل  به  است  پاسخی 
با نظریات  دید متفکری که در این کشور زندگی می کند و 
کتاب  زبان  ثانیا  دارد.  کامل  آشنایی  و غرب  متفکران شرق 
شیوا و روان است؛ چیزی که سبب می شود ناآشناترین افراد 
این کتاب  از مطالعه  را  بهره خود  بتوانند  با مباحث فلسفی 

ببرند و به قدر درک خود از آن برداشت کنند. 
به  نشر هرمس  را  اردکانی  داوری  نوشته رضا  »درباره علم« 

بازار کتاب عرضه کرده است.
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طبیعتچیستند؟«،»ریاضیاتوواقعیت«،»جهانهایواقعی
وجهانهایمجازی«،»رازریاضی«،»چراجهانچنیناست
کههست؟«،»جهانصانع«ورمزورازدرژرفنایجهان«.
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خود  کتاب  در  دیویس  که  مباحثی  جذاب ترین  از  یکی 
»زمان  زیرعنوان  با  که  است  اول  فصل  در  می کند،  مطرح 
توضیح  آن  درباره  وجود«  بنیادین  پارادوکس  جاودانگی:  و 
یعنی  دکارت  معروف  جمله  با  را  بخش  این  او  است.  داده 
این  است  معتقد  و  می کند  آغاز  هستم«  پس  »می اندیشم، 
بنیادی  اندیشه به عنوان گزاره ای  تاریخ  جمله که در طول 
پارادوکسی  پذیرفته اند،  را  آن  متفکران  و  است  شده  تلقی 
بودن  ولی  است  فرایند  اندیشیدن  این که  می کند.  حمل  را 

حالت است. 
تغییر  زمان  طول  در  فرایند  این  می اندیشد،  فردی  وقتی 
می کند ولی »من« که از قضا بستر این فرایند ذهنی است، 
مسئله  کهن ترین  را  مسئله  این  دیویس  می ماند.  یکسان 
متافیزیکی می داند که در کتاب ها از آن سخن به میان آمده 
است و چنین توضیح می دهد: »آری، هستی خود ما نخستین 
تجربه ماست ولی ما جهان بیرون را نیز درک می کنیم؛ و این 
آمیخته پارادوکسی را، شوندگی و باشندگی را، زمانمندی و 
نازمانمندی را، به آن جهان بیرون نیز می گسترانیم. از یک 
از سوی دیگر دگرگون  ادامه می دهد،  سو جهان به هستی 

می شود. 
در  بلکه  خودمان،  شخصی  هویت  در  نه تنها  را  ثبات  ما 
ما  می کنیم.  شناسایی  محیط  کیفیات  و  اشیا  ماندگاری 
مفاهیمی چون »شخص«، »درخت«، »کوه« و »خورشید« 
دوام  ابد  تا  چیزها  این  نیست  نیازی  می دهیم.  صورت  را 
بیاورند ولی حالتی شبه دائمی دارند که ما را قادر می سازند 
بر پهنه  این همه،  با  قائل شویم.  برای آن ها  هویتی متمایز 
داریم.  پیوسته  »باشندگی«، شوندگی  پایدار  این پس زمینه 
می شود  محو  گذشته  در  »اکنون«  می آیند.  پدید  رویدادها 
و آینده »به بودن درمی آید«: پدیده بود - شدن. آنچه که 
و »شدن«  »بودن«  پارادوکسی  آمیزه  گرفته،  نام  »هستی« 

است.«
او سپس مخاطب را با این سوال مواجه می کند که در این 
جهان چه چیز پایدار است؟ حتی خورشید و ستارگان که 
انسان ها دیرزمانی تصور می کردند کامال پایدارند، به مدد علم 
امروز در باب فناپذیری آن ها بحث می شود. امروزه می دانیم 
که عمر هیچ کس کفاف نمی دهد تا شاهد تولد و مرگ یک 
ستاره مانند خورشید باشد اما این مسئله سبب نمی شود که 
آن ها را فناناپذیر بدانیم. پس از آن دیویس می گوید 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 آن جا بود که مفاهیم »منطق«، »عدد«، 
ایجاد  برای  محکم  بنایی  عنوان سنگ  به  و »خدا«  »روح« 
پا به عرصه گذاشت. او سپس نقبی به  از واقعیت  تصویری 
در  را  فلسفه  تاریخ  و  می زند  افالطون  از  پیش  دیدگاه های 
را  این مفاهیم  تا روند شکل گیری  این زمینه مرور می کند 
برای خواننده آشکار کند. او سپس در پایان چنین می نویسد: 
»هیچ کوششی برای تبیین جهان، علمی یا االهیاتی، موفق 
خوانده نمی شود تا این که بتواند آمیختگی پارادوکسی امور 
زمانمند و امور بی زمان، باشندگی و شوندگی را توصیف کند؛ 

این  به عریانی موضوع آغاز جهان، گرفتار  و هیچ موضوعی 
آمیختگی پارادوکسی نیست.«

فصل چهارم  به  می توان  کتاب  این  مباحث جذاب  دیگر  از 
آن، یعنی »ریاضیات و واقعیت« اشاره کرد. دیویس معتقد 
است هیچ موضوعی نمی تواند بهتر از ریاضیات مرز هنرها و 
آشنایی  با آن  ریاضیاتی که چنانچه  را مشخص کند؛  علوم 
نداشته باشید، فضایی گنگ و انتزاعی و سرشار از نمادهای 
زبانی رخنه ناپذیر  و  پیچیده است  از ذهن و روش های  دور 
دارد. این نویسنده ریاضیات را به نوعی جادوی سیاه می داند 
و  دقت  ریاضیات ضامن  دانشمند،  دیدگاه  »از  می نویسد:  و 
است.  زبان خود طبیعت  در کمال شگفتی،  نیز،  و  عینیت، 
اهمیت  نمی تواند  هرگز  باشد  بیگانه  ریاضیات  با  که  کسی 
بافت  در  ژرف  چنان  که  دریابد  را  طبیعی  نظم  آن  کامل 
واقعیت فیزیکی تنیده است. بسیاری از دانشمندان، به ویژه 
علم،  در  ریاضیات  ضروری  نقش  دلیل  به  ها،  فیزیکدان 
حقیقت غایی جهان فیزیکی را در ریاضیات می جویند. یکی 
از همکاران من یک بار گفت به باور او جهان چیزی نیست 
مگر یک مشت خرت و پرت های ریاضیاتی.« نگاهی به تاریخ 
علم روشن می دارد که این نظر دیویس صحیح است. مسائل 
ریاضیات  آن که  مگر  نمی کنند،  تن  به  قانون  جامه  فیزیکی 
از  ریسمان  نظریه  که  همان طور  باشد.  آن ها  اثبات  به  قادر 
عقب ماندن ریاضیات شکایت دارد و به دنبال راه حلی ریاضی 
برای مفهوم بندی چیزی است که در ذهن فیزیکدان ها شکل 
اثبات  برای  مجبور شد  نیوتن  که  همان طور  و  است  گرفته 
مفاهیم  و  شود  ریاضیات  حوزه  وارد  خود،  سه گانه  قوانین 

دیفرانسیل و انتگرال را ایجاد کند. 
دیویس درباره این مطلب که جهان چیزی جز مشتی خرت 
و پرت ریاضیاتی نیست، می نویسد: »این سخن در گوش آدم 
اشایای  از  ادراکش  به  واقعیت سخت  از  تصورش  که  عادی 
و  راز  پر  سرگرمی  یک  را  ریاضیات  و  خورده  گره  فیزیکی 
رمز می شمرد، بسیار شگفت آور خواهد بود. با این همه، این 
دعوی که ریاضیات کلیدی است در دست تازه واردها برای 
این که قفل اسرار کائنات را بگشاید، به کهنگی خود ریاضیات 

است.«
او سپس نقبی به تاریخ ریاضیات و یونان باستان می زند و از 
فیثاغورس و مکتب فلسفی فیثاغوری می گوید. پس از آن از 
نقش جادویی اعداد خاص و باوری که پیشینیان به رمزآلود 
بودن اعداد داشتند، سخن به میان می آورد. او باز هم جلوتر 
می آید و از روند کار گالیله، نیوتن و الپالس در کار با اعداد و 
به تبع آن زمان، صحبت می کند. مضاف بر این ها در بخشی با 
عنوان »مکانیزه کردن ریاضیات« چنین می نویسد: »روزگار 
خود ما نیز شاهد یک انقالب فناوری بود که رنگ خود را به 
رایانه است که  پیدایش  ما زد. منظورم  سرتاسر جهان بینی 
دیدگاه دانشمند و غیر دانشمند را از جهان یکسره دگرگون 
کرده است. مانند روزگاران پیشین، برخی بر آنند که آخرین 

فناوری ها را همچون استعاره ای از کارکرد کیهان بپندارند. 
از این رو، برخی از دانشمندان پیشنهاد می کنند طبیعت را 
از بنیاد یک فرایند رایانه ای به شمار آوریم. موسیقی کرات 
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و کیهان ساعت واره جا را برای »رایانه کیهانی« باز کرده اند 
که در آن، سرتاسر کائنات بتواند همچون سامانه غول پیکری 
برای پردازش اطالعات پنداشته شود. از این دیدگاه، قوانین 
طبیعت را می توان مانند برنامه ای رایانه ای به شمار آورد که 
برون داد آن را رویدادهای پی در پی جهان تشکیل می دهند. 
دانسته  برنامه  این  درون داد  کیهان،  آغاز  در  اولیه  شرایط 

می شوند.«
دیویس از باور مورخان می گوید که مفهوم رایانه مدرن را به 
کار پیشگامانه چارلز بابیج مخترع نسبت می دهند. انگلیسی 

باهوشی که رفتارهای شگفتی نیز داشت. 
از  می شود،  کیمبریج  دانشگاه  وارد   1810 سال  در  که  او 
همان ابتدای ورودش سنت رایج آموزش ریاضی را به چالش 
می کشد و با دوستش جان هرشل »انجمن تحلیلی« را بنیاد 
گذاشتند. بابیج شیفته اندیشه های علمی و ریاضیات فرانسه 
آمدن  بیرون  از  پس  بابیج  کار  ابتدای  درباره  دیویس  بود. 
با  کار  به  مرحله  این  در  »او  می نویسد:  چنین  کیمبریج  از 
برای  توانست  و  کرد  پیدا  دلبستگی  شمارگر  مشین های 
ساختن یکی از آن ها 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 جدول های ریاضی، اخترشناسی و 
ناوبری را بدون خطاهای انسانی و با زحمت کمتر به دست 
آورد. بابیج مدلی در مقیاس کوچک از این دستگاه ساخت 
ادامه  از  بریتانیا در سال 1833  ولی دولت  کار می کرد  که 
پرداخت پول سر باز زد و دستگاه در مقیاس اصلی هیچ گاه 
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 
درباره  آن  از  پس  بردند.  پیش  به  را  ریاضیات  به نوعی  که 
ناشمارا سخن به میان می آید و مسائلی چون »چرا حساب 
در عمل جواب می دهد؟« و »عروسک های روسی و زندگی 

مصنوعی« به بوته نقد گذاشته می شوند.
او در فصل پایانی کتاب، »رمز و راز در ژرفنای جهان«، 

مسئله را با سخنی از فرد هویل آغاز می کند: »من همواره 
ادعای  دانشمندان  بیشتر  این که  از  بوده ام  شگفت  در 
دین گریزی دارند، ولی در عمل، دین بر ذهن آنان چیره تر 
را  این فصل  بر ذهن روحانیون.« دیویس سپس  تا  است 
با این جمالت آغاز می کند: »بن مایه این کتاب این است 
که در جست و جوی پاسخ های فرجامین راز وجود، منطق 
عقالنیت علمی را تا حد ممکن ردگیری کند. امکان این که 
برای همه چیزها تبیین کاملی وجود داشته باشد چندان 
که سرتاسر وجود فیزیکی و متافیزیکی، یک سامانه بسته 
وسوسه انگیز.  است  اندیشه ای  دهند،  تشکیل  را  تبیینی 
چنین  به  رسیدن  که  کنیم  یقین  می توانیم  چگونه  ولی 
هدفی در این جست و جو، خواب و خیالی بیش نیست؟« 
پرسش  این  به  پاسخ  راستای  در  فصل  این  مطالب  باقی 
کتاب  طول  در  که  است  گوناگونی  مباحث  و جمع بندی 
»انسان  بخش  در  را  خود  سخنان  او  شده اند.  مطرح 
چیست؟« بشر را حامل برق عقالنیتی می داند که سبب 
سخنان  دیویس  بیندیشد.  کائنات  درباره  انسان  می شود 
خود را این چنین به پایان می رساند: »مگر انسان چیست 
که ما در چنان امتیازی شریک باشیم؟ من نمی توانم باور 
بوده،  این جهان صرفا جهش بخت  کنم که وجود ما در 
بزرگ  نمایش  این  در  پرشی  یا  تاریخی،  تصادف  یک  یا 
اندازه خودی هستیم.  از  بیش  این جهان  در  ما  کیهانی. 
نوع فیزیکی انسان شاید چیزی به شمار نیاید ولی وجود 
امر  بی گمان  جهان،  از  سیاره ای  در  ارگانیسمی  در  ذهن 
واقعی است که اهمیت بنیادی دارد. از رهگذر باشندگان 
آگاه است که جهان خود - آگاهی پدید آورده است. این 
محصول  یا  آورد  شمار  به  پیش پاافتاده  جزئیاتی  نباید  را 
جانبی نیروهای بی هدف و بی اندیشه. به راستی غرض این 

بوده که ما اینجا باشیم.«
را  دیویس  پل  نوشته  عقالنی«  جهان  برای  علمی  »بنیانی 
ترجمه  با  زندگی  هنر  و  تجربه  زیرمجموعه  در  گمان  نشر 

محمدابراهیم محجوب به بازار کتاب عرضه کرده است.
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اگــر اهــل مطالعــات فلســفی و همچنیــن گشــت و گــذار در 
ــفه  ــنامه فلس ــام »دانش ــاال ن ــید، احتم ــازی باش ــای مج فض
اســتنفورد« برایتــان آشناســت. ایــن دانشــنامه بــه سرپرســتی 
دکتــر ادوارد ن. زالتــا گــردآوری و ارائــه شــده اســت. در 
ــایر  ــن س ــوژی« و همچنی ــفه تکنول ــاب »فلس ــگفتار کت پیش
ــنامه  ــن دانش ــت: »ای ــده اس ــه آم ــن مجموع ــای ای کتاب ه
حاصــل طــرح نیکویــی اســت کــه اجــرای آن در ســال 1995 
در دانشــگاه اســتنفورد آغــاز شــد و همچنــان ادامــه دارد. بــه 
لطــف کمک هایــی کــه گرداننــدگان ایــن مجموعــه از آن هــا 
برخــوردار شــده اند، متــن کامــل تمامی مقــاالت این دانشــنامه 
ــه آســان ترین شــکل در دســترس  ــگان و ب ــت به رای در اینترن
ــن  ــر از ای ــت.« اگ ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــدگان عالقه من خوانن
دانشــنامه اســتفاده کــرده باشــید، می دانیــد کــه نویســندگان 
مقــاالت ایــن مجموعــه همگــی افــرادی صاحب نــام 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 مقاله هــا بــه گونــه ای اســت کــه 
اگــر کســی بخواهــد بــرای اولیــن بــار بــا مبحثــی در فلســفه 
ــه آن در  ــوط ب ــد ســراغ مدخل هــای مرب آشــنا شــود، می توان
ایــن مجموعــه خواندنــی بــرود. در ابتــدای کتــاب، در توضیــح 
ــار  ــم: »در کن ــه می خوانی ــن مجموع ــای ای ــر ویژگی ه دیگ
مدخل هــای نام آشــنا گاه بــه موضوعــات و مســائل کــم 
ــر  ــاید در نظ ــه ش ــت ک ــده اس ــه ش ــی پرداخت ــش بدیع و بی
ــد و در  ــه دانشــنامه ای فلســفی غریــب بنمای اول ورودشــان ب
ــاره دامنــه تفکــر  ــه بازاندیشــی درب عیــن حــال خواننــده را ب
ــد.  ــش فرا بخوان ــت جهان خوی ــا زیس ــبت آن ب ــفی و نس فلس
ــوال  ــه معم ــز، ک ــا نی ــان مقاله ه ــدرج در پای ــای من کتابنامه ه

ره کتاب »فلسفه تکنولوژی« در�ب

خنثی، خوب یا بد؟
مرضیهاسدی



دانش بنیان  شماره سی ودوم خردادماه 1398

96

به دقــت تدویــن شــده اند، یکــی از محســنات ایــن دانشــنامه 
ــد  ــی می آی ــه کار دانشــجویان و محققان ــژه ب ــه به وی اســت ک
کــه می خواهنــد در زمینــه ای 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 قــاره ای نادیــده گرفتــه شــوند.« 
ــروژه ای  ــتنفورد پ ــنامه اس ــار دانش ــه و انتش ــران، ترجم در ای
ــه دســت  ــا دبیــری مســعود علیــا و ب درازمــدت اســت کــه ب
ــن گوناگــون آن  ــف انجــام می شــود و عناوی مترجمــان مختل
ــن  ــیده اند. ای ــاپ رس ــه چ ــروز ب ــا ام ــال 93 ت ــرور از س به م
ــود. در گام  ــام می ش ــتنفورد انج ــگاه اس ــازه دانش ــا اج کار ب
نخســت انتخابــی اولیــه از میــان مدخل هــای پرشــماری کــه 
در دانشــنامه آمــده اســت، صــورت گرفتــه و کار ترجمــه آن هــا 
ــد،  ــن طــرح همــکاری دارن ــا ای ــه ب ــی ک ــه ســعی مترجمان ب
به تدریــج پیــش مــی رود. طبیعــی اســت کــه ترجمــه کل ایــن 
ــر نباشــد امــا ترجمــه گزینشــی آن نیــز  مجموعــه امکان پذی
ــان  ــوی مترجم ــده از س ــرح تعریف ش ــداوم ط - در صــورت ت
ــدان  ــفه و عالقه من ــی فلس ــرای اهال ــر - ب ــن ناش و همچنی
بــه ایــن حــوزه، بســیار مفیــد واقــع خواهــد شــد. تــا کنــون 
صــد کتــاب از ایــن مجموعــه عظیــم از ســوی نشــر ققنــوس 
ــازار کتــاب شــده اســت. روال غالــب ایــن اســت کــه  ــه ب روان
ــا  ــود ام ــر ش ــد منتش ــک مجل ــا در ی ــدام از مدخل ه ــر ک ه
ــرای  ــل الزم ب ــل از حداق ــک مدخ ــم ی ــه حج ــواردی ک در م
ــر  ــدی مســتقل منتشــر شــود کمت ــت مجل ــه هیئ ــه ب این ک
باشــد، آن مدخــل همــراه بــا مدخــل دیگــری کــه بــا آن قرابت 

موضوعــی دارد، انتشــار می یابــد. عناویــن کتاب هایــی کــه تــا 
کنــون منتشــر شــده اند، بــه ترتیــب عبارتنــد از: »دوســتی«، 
»زیبایی شناســی اگزیستانسیالیســتی«، »آگاهــی«، »هانــا 
ــعادت«، »بخــت  ــک«، »روشــنگری«، »س ــت«، »هرمنوتی آرن
ــر«،  ــخ هستی شناســی هن ــی«، »تاری ــدن آگاه ــی«، »ب اخالق
»بــاروخ اســپینوزا«، »درون نگــری«، »هــگل«، »هنــر مفهومــی 
ــاس«،  ــل لوین ــی«، »امانوئ و دست ســاخته«، »حکومــت جهان
»فلســفه علم آینشــتاین«، »پیشــرفت«، »نیکــوالس کوزایی«، 
ــان و  ــم«، »ایم ــرام«، »فیزیکالیس ــوخی«، »احت ــفه ش »فلس
ایمان گرایــی«، »پــل ریکــور«، »رفتارگرایــی و کارکردگرایــی«، 
»ژیــل  هجدهــم«،  قــرن  در  آلمانــی  »زیبایی شناســی 
ــت«، »مســئولیت  ــن کان ــوز«، »ژاک الکان«، »فلســفه دی دول
جمعــی و اخالقــی«، »جهان وطنــی و جهانــی شــدن«، 
»فلســفه موســیقی«، »معنــای زندگــی«، »اخــالق ارســطو«، 
ــفه  ــت«، »فلس ــان معرف ــی و بره ــات ذهن ــته«، »کیفی »فیش
سیاســی و اجتماعــی کانــت«، »شــهود«، »نســبی انگاری 
ــک«،  ــر متافیزی ــت ب ــد کان ــم«، »نق ــی«، »پسامدرنیس اخالق
»زیبایی شناســی  زنانه نگــر«،  »اخــالق  دینــی«،  »تنــوع 
»صلح گرایــی«،  اجتماعــی«،  »معرفت شناســی   هایدگــر«، 
 - »پــدر  »شــالیرماخر«،  فمینیســتی«،  »زیبایی شناســی 
مــادری و تولیــد مثــل«، »اخــالق بــاور«، »قصدیــت جمعــی«، 
»ســهروردی«، »زیبایی شناســی و غایت شناســی کانــت«، 
»فلســفه اخــالق کانــت«، »فلســفه تکنولــوژی«، »ذهــن 
ــف  ــی«، »تعری ــت«، »یاکوب ــر کان ــود در نظ ــی از خ و آگاه
هنــر و زیبایــی«، »اعتمــاد«، »طبیعت گرایــی«، »مفهــوم 
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ــوده«، »داوری  ــت های آل ــئله دس ــناختی«، »مس ــر زیباش ام
ــی«،  ــب رواق ــی«، »مکت ــای علم ــناختی«، »انقالب ه زیباش
»شــکنجه«، »رویکردهــای پدیدارشناســانه بــه اخــالق و 
تکنولــوژی اطالعــات«، »مارتیــن هایدگــر«، »زیبایی شناســی 
ــت  ــه روای ــل ب ــاس«، »عق ــن هابرم ــره«، »یورگ ــر روزم ام
ــدا«،  ــود خ ــات وج ــی در اثب ــتدالل های اخالق ــت«، »اس کان
»افالطــون«، »گابریــل مارســل«، »دیــن و اخــالق«، »کواین«، 
»شــواهد«، »فلســفه دیــن«، »ایدئالیســم«، »ایمانوئــل کانت«، 
»اورلیــوس و اپیکتتــوس«، »عاملیت مشــترک«، »رویکردهای 

ــه روانشناســی اخــالق« و »صــدق«. ــی ب تجرب
ــصت وچهارمین  ــی ش ــی و بررس ــه معرف ــت ب ــن یادداش در ای
کتــاب از ایــن مجموعــه، »فلســفه تکنولــوژی«، پرداخته ایــم. 
ــر  ــه اث ــد، در آن ب ــاب برمی آی ــوان کت ــه از عن ــه ک همان گون
ــه شــده اســت. در  ــر جامعــه و فرهنــگ پرداخت ــوژی ب تکنول
ــا  ــر ت ــه معاص ــتگی جامع ــم: »پیوس ــاب می خوانی ــد کت درآم
حــد زیــادی بــه واســطه تکنولــوژی اســت. تکنولــوژی هــم بــه 
مثابــه نیرویــی اقتصــادی و هــم بــه مثابــه نیرویــی فرهنگــی 
ــفه  ــاخه ای از فلس ــرا ش ــت... اخی ــم اس ــی عظی ــز اهمیت حائ
ــوژی  ــود تکنول ــه خ ــه ب ــت ک ــه اس ــط یافت ــوژی بس تکنول
می پــردازد و هدفــش هــم فهــم رویــه طراحــی و ابــداع 
مصنوعــات )بــه معنایــی وســیع شــامل نظام هــا و فرایندهــای 
مصنوعــی( اســت و هــم فهــم سرشــت چیزهایــی کــه بدیــن 

ــوند.«  ــداع می ش ــان اب س
ــاز  ــری آغ ــی مختص ــرور تاریخ ــا م ــوژی« ب ــفه تکنول »فلس
می شــود. در بخــش دوم بــه مضامینــی می پــردازد کــه فلســفه 

ــت و در  ــز اس ــا متمرک ــر آن ه ــوژی ب ــدرن تکنول ــی م تحلیل
ادامــه از جنبه هــای اجتماعــی و اخالقــی تکنولــوژی صحبــت 
ــای فلســفه  ــه برخــی از دغدغه ه ــن بخــش ب ــد. در ای می کن

ــود.  ــاره می ش ــانی اش ــوم انس ــر عل ــوژی از منظ تکنول
ــح داده  ــوان »تحــوالت تاریخــی« توضی ــا عن در بخــش اول ب
ــوژی  ــاب تکنول ــفی در ب ــل فلس ــت تام ــه قدم ــود ک می ش
تقریبــا بــه قدمــت خــود فلســفه اســت. در واقــع قدیمی تریــن 
مــدرک بــه یونــان باســتان تعلــق دارد. در ایــن بخش بــه چهار 
مضمــون برجســته در تحــول تاریخی فلســفه تکنولوژی اشــاره 
می شــود: مضمــون اولیــه ایــن برنهــاد اســت کــه تکنولــوژی 
از طبیعــت می آمــوزد یــا تقلیــد می کنــد. مضمــون دوم 
ایــن برنهــاد اســت کــه میــان اشــیای طبیعــی و مصنوعــات 
ــومین گام  ــود دارد. س ــی وج ــناختی بنیادین ــز هستی ش تمای
ــه ارســطو  ــوژی آمــوزه علــل چهارگان اولیــه در فلســفه تکنول
- علــل مــادی، صــوری، فاعلــی و غایــی - اســت. ارســطو ایــن 
آمــوزه را بــا ارجــاع بــه مصنوعــات تکنیکــی نظیــر خانه هــا و 
مجســمه ها تبییــن می کــرد. 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 
)مثــال فلســفه علــم، فلســفه کنــش یــا فلســفه ذهــن(. ظهــور 
ــز  ــوژی« )STS( در دهــه 1980 حائ »مطالعــات علــم و تکنول
ــیعی  ــم انداز وس ــت. STS از چش ــوده اس ــاص ب ــی خ اهمیت
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ــذاری  ــی اســت نحــوه تاثیرگ ــوم اجتماع ــه عل ــق ب ــه متعل ک
ارزش هــای اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی بــر پژوهــش علمی 
ــر  ــا ب ــز نحــوه تاثیرگــذاری این ه ــک و نی ــوآوری تکنولوژی و ن

ــد.« ــگ را بررســی می کن ــه، سیاســت و فرهن جامع
بخــش دوم کتــاب بــا عنــوان »فلســفه تحلیلــی تکنولــوژی« 
بــا بررســی تفــاوت میــان فلســفه تکنولــوژی و فلســفه علــم 
ــی  ــرفت تاریخ ــان پیش ــده می ــی عم ــود: »تفاوت ــاز می ش آغ
ــدرن وجــود  ــم م ــدرن و پیشــرفت تاریخــی عل ــوژی م تکنول
ــفه  ــود فلس ــم از خ ــرن هفده ــم در ق ــه عل دارد و آن این ک
ــه  ــرد ک ــاع ک ــن رای دف ــوان از ای ــا می ت ــد... مطمئن زاده ش
ــا پیوســتگی موجــود میــان فلســفه طبیعــت و  در مقایســه ب
ــان پرســش هایی محــوری در  ــتگی مشــابهی می ــم، پیوس عل
فلســفه کــه بــه کنــش انســان و عقالنیــت علمــی مربوطنــد 
ــل  ــه ح ــوژی ب ــیدن تکنول ــام بخش ــردن و نظ ــیوه راه ب و ش
ــا  ــه را حقیقت ــن رابط ــود دارد. کاوش ای ــی وج ــائل علم مس
می تــوان یکــی از مضامیــن اصلــی فلســفه تکنولــوژی تلقــی 
کــرد.« و البتــه در ادامــه بــه ارتبــاط میــان تکنولــوژی و علــم 
ــای  ــان رویه ه ــک می ــاط نزدی ــه ارتب ــد و این ک ــاره می کن اش
ایــن دو ممکــن اســت تمایــزات مهــم میانشــان را از نظــر دور 
دارد. ســپس ایــن تمایــزات تــا حــدودی شــرح داده می شــوند. 
مثــال این کــه هــدف علــم فهــم جهــان اســت آن چنــان کــه 
هســت امــا هــدف تکنولــوژی تغییــر جهــان اســت. از آن جــا 
ــات مطــرح شــده  ــه موضوع ــال ب ــام و کم ــن تم ــه پرداخت ک
ــان بخــش دوم  ــرون اســت، در پای ــن مدخــل بی ــال ای از مج
کتــاب، مدخل هــای دیگــری از دانشــنامه اســتنفورد معرفــی 
می شــوند کــه عالقه منــدان می تواننــد بــرای پیگیــری 

ــد.  مباحــث مــورد نظــر خــود ســراغ آن هــا برون
بخــش پایانــی کتــاب، تحــت عنــوان »جنبه هــای اخالقــی و 
اجتماعــی تکنولــوژی« با پرداختــن به موضوع »بالیــدن اخالق 
تکنولــوژی« آغــاز می شــود. شــاید بــرای خیلی هایمــان ســوال 
باشــد کــه تکنولــوژی بــه خــودی خــود خــوب اســت یــا بــد. 
تــا قــرن بیســتم ارزیابــی اخالقــی مثبتــی از تکنولــوژی وجود 
ــوژی ظرفیت هــای انســان  ــا کــه تکنول ــن معن ــه ای داشــت؛ ب
ــی  ــاد خنثی بودگ ــا برنه ــد ام ــی بع ــد. کم ــش می ده را افزای
ــه  ــت ک ــی اس ــزاری خنث ــوژی اب ــود: »تکنول ــرح می ش مط
ممکــن اســت بــه دســت کاربرانــش مــورد اســتفاده خــوب یــا 
ــرن بیســتم، برنهــاد خنثی بودگــی  ــرار گیــرد.« طــی ق ــد ق ب
ــد جــدی مواجــه می شــود، به خصــوص از ســوی  ــا نق ــز ب نی

هایدگــر و الــول و فیلســوفانی از مکتــب فرانکفــورت. 
در ادامــه بحــث ایــن موضــوع مطــرح می شــود کــه گســتره 
و برنامــه اخــالق تکنولــوژی تــا حــد زیــادی منــوط بــه نحــوه 
مفهوم پــردازی از تکنولــوژی اســت. در نیمــه دوم قــرن بیســتم 
ــد  ــی ش ــت و غن ــش یاف ــوژی افزای ــا از تکنول مفهوم پردازی ه
امــا »بــه رغــم ایــن تنــوع، تحــول روی داده بــا دو گرایــش کلی 
مشــخص می شــود. یکــی از آن هــا عبــارت اســت از دور شــدن 
از جبرگرایــی تکنولوژیــک و ایــن فــرض کــه تکنولــوژی پدیده 
خودبســنده معینــی اســت کــه بــه نحــوی خودآییــن بســط 
می یابــد... و دیگــری دور شــدن از تامــل اخالقــی دربــاره 
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ــل  ــمت تام ــه س ــت ب ــوژی و حرک ــو تکنول ــوژی بماه تکنول
ــا  ــاره تکنولوژی هــای خــاص... هــر دو گرایــش ب اخالقــی درب
هــم بــه افزایــش عظیــم تعــداد و دامنــه پرســش های اخالقــی 
ــه  ــندگان مقال ــده اند.« نویس ــی ش ــوژی منته ــاره تکنول درب
ــی  ــوزه اخالق شناس ــده از ح ــی خوانن ــی اجمال ــرای آگاه ب
تکنولــوژی، از ســه رهیافــت یــا جریــان بنیــادی قابــل تمیز در 
اخــالق تکنولــوژی بحــث می کننــد: رهیافت هــای فرهنگــی و 
سیاســی، اخــالق مهندســی و اخــالق تکنولوژی هــای خــاص. 
صفحاتــی از فصــل پایانــی کتــاب اختصــاص دارد بــه برخــی 
مضامیــن مکــرر در اخــالق تکنولــوژی. نویســندگان در 
ــد:  ــز کرده ان ــام تمرک ــن ع ــاره ای از مضامی ــر پ ــن بخــش ب ای
خنثی بودگــی در مقابــل عاملیــت اخالقــی: »می تــوان بــدون 
ادعــای عاملیــت اخالقــی بــرای مصنوعــات تکنولوژیــک مدعی 
ــوژی برخــی کنش هــای انســانی و دســتیابی  شــد کــه تکنول
ــی  ــا حت ــد )ی ــر می کن ــانی را میس ــات انس ــاره ای غای ــه پ ب
ــذا  ــد و ل ــوع( می کن ــی ممن ــا حت ــزد( و محــدود )ی برمی انگی
تــا حــدی واجــد بــار ارزشــی اســت«؛ مســئولیت: مهندســان 
ــد، مســئولیت  ــه می آفرینن ــی ک ــال تکنولوژی های ــد در قب بای
ــا در  ــئولیت غالب ــن مس ــی، ای ــالق مهندس ــد. در اخ بپذیرن
ــه مســئولیت های خــاص  ــی ای ک ــه اخالق ــا نظام نام ــد ب پیون
ــرد؛  ــرار می گی ــورد بحــث ق ــد، م ــدون می کن مهندســان را م
ــر  ــه متوجــه کارب ــی ای ک ــر مســائل اخالق ــالوه ب طراحــی: ع
ــرح  ــوژی مط ــتفاده از تکنول ــگام اس ــت و هن ــوژی اس تکنول
ــد  ــی بای ــائل اخالق ــز مس ــی نی ــه طراح ــود، در مرحل می ش
ــن  ــوع در همی ــن موض ــه ای ــد. البت ــرار گیرن ــه ق ــورد توج م
ــار مطــرح شــد و پیــش  ــرای اولیــن ب چنــد دهــه گذشــته ب
از ایــن موضوعیــت نداشــت: »در اخــالق کامپیوتــر، رهیافتــی 
معــروف بــه طراحــی حســاس بــه ارزش )VSD( بالیــده اســت 
ــدف  ــردازد. ه ــی بپ ــی طراح ــت اخالق ــه ماهی ــا ب ــا صراحت ت
ــم  ــای مه ــد ارزش ه ــازی نظام من ــت یکپارچه س ــن رهیاف ای
بــه لحــاظ اخالقــی در طراحــی مهندســی اســت«؛ خطرهــای 
تکنولوژیــک: کاهــش خطــر هدفــی مهــم در پیشــرفت 
تکنولوژیــک اســت، هرچنــد می دانیــم کــه هیــچ تکنولــوژی 
یــا محصولــی وجــود نــدارد کــه بــه طــور مطلــق ایمــن باشــد. 
فراینــد پرداختــن بــه خطرهــا در ســه مرحلــه انجــام می شــود 
ــت  ــرآورد خطــر، ارزشــیابی خطــر و مدیری ــد از ب ــه عبارتن ک
ــوژی، مــورد دوم یعنــی  خطــر. در بحــث اخالق منــدی تکنول
ارزشــیابی خطــر بیــش از دو تــای دیگــر مــورد توجــه اســت. 
ــر  در ایــن میــان برخــی نویســندگان و تحلیلگــران تمرکــز ب
ــد. دســته ای از  ــد کرده ان ــوژی را نق ــا در اخــالق تکنول خطره
آنــان معتقدنــد در هنــگام عرضــه تکنولــوژی جدیــد جامعــه 
بایــد آن را بــه عنــوان یــک آزمایــش اجتماعــی بپذیــرد و آن 
ــا  ــی م ــن آزمایش های ــش از چنی ــرا پی ــد، زی ــی بدان را اخالق
آگاهــی و دانــش الزم - یــا دســت کم کامــل - دربــاره خطــرات 

ــم.  ــا محصــول را نداری ــوژی ی و مضــرات آن تکنول
کتــاب »فلســفه تکنولــوژی« نوشــته مارتــن فرانســن، گــرت 
ــم  ــه مری ــا ترجم ــول ب ــو وان ِد پ ــت و ایب ــان لوکهورس - ی

ــت. ــده اس ــر ش ــال 1395 منتش ــمیان در س هاش
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استارت آپ
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استارت آپ موفق 1 

حبیبآرین

چگونه یک طرح 
توجیهی مناسب 

تدوین کنیم

طرحتوجیهیکسبوکاریاهمانبیزینسپلنیک
گاممهمبرایشروعکسبوکاربرایبسیاریاز

صاحبانکسبوکارهایکوچکاست،بهویژهکسانی
کهمیخواهندایدههایخودرابهسرمایهگذارانیا
موسساتاعتباریبرایتامینبودجهارائهدهند.
طرحکسبوکاربهدلیلگستردگیاطالعاتی
کهبایددربرگیرد،یکیازبخشهایسنگین

وپرحجمشروعیککسبوکاراست.
دراینجابخشیکراهنمایجامعوسادهبرایطرح
توجیهیکسبوکارارائهشدهکهبهشمادررابطهبا

بخشهایمختلفیکطرحتوجیهیکسبوکارکمک
میکندونشانمیدهدکهاینمراحلبهچهترتیبی
انجاممیشوند.هریکازبخشهاییکهدرادامهذکر
میشوند،شاملتوضیحاتوبررسیهاییهستندتا
بتوانیددرموردآنبخشبهبررسیبیشتربپردازید.
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یک؛خالصهاجرایی
خالصه اجرایی اولین بخش از یک طرح توجیهی کسب و کار 
است که به طور معمول در پایان کار )آخر از همه( نوشته 
سایر  از  چکیده ای  یا  خالصه  شما  بخش  این  در  می شود. 
بخش های طرح کسب و کار خود را بیان می کنید، به عالوه 
این که اطالعات پایه در مورد کسب و کارتان مانند نام و محل 
و  مدیریت  تیم  کار، محصوالت/ خدمات،  کسب و کار، شرح 

بیانیه ماموریتتان را شامل می شود.
 

دو؛توصیفشرکت
شما،  کسب و کار  توجیهی  طرح  در  شرکت  توصیف  بخش 
معموال بخش دوم است که بعد از خالصه اجرایی می آید. در 
این بخش، بایستی جزئیات حیاتی در مورد شرکت شما از 
قبیل این که شرکتتان کجا قرار گرفته است، بزرگی شرکت، در 
حال حاضر چه کاری انجام می دهید و به دنبال دستیابی به چه 
چیزی هستید، بیان گردد. در این بخش همچنین چشم انداز و 
مسیر شرکت شرح داده می شود، بنابراین وام دهندگان بالقوه و 
شرکا می توانند درک دقیقی از این که شما چه کسی هستید و 

چه کاری انجام می دهید، پیدا کنند.

سه؛محصوالتیاخدمات
باید به وضوح  یا خدمات طرح کسب و کار  بخش محصوالت 
محصوالت/ خدماتی را که به فروش می رسانید، با تاکید بر 
ارزشی که به مشتریان ارائه می دهد، توضیح دهد. این بخش 
همچنین شامل اطالعات قیمت گذاری، مقایسه محصول با 
محصوالت یا خدمات مشابه در بازار و طرح های پیشنهادی 

آینده خواهد بود.

چهار؛تحلیلبازار
بخش تجزیه و تحلیل بازار طرح کسب و کار پس از بخش 

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

رقابت است.

پنج؛استراتژیبازاریابی
بخش استراتژی بازاریابی طرح کسب و کار مبتنی بر بخش 
تعریف  را  بازار کسب و کارتان  بخش  این  است.  بازار  تحلیل 
خواهد کرد. شما باید در این بخش نحوه قیمت گذاری، تبلیغ و 

فروش محصول یا خدمات خود را مشخص کنید.

شش؛خالصهمدیریت
بخش خالصه مدیریت طرح کسب و کار توصیف می کند که 
چگونه کسب و کار شما شکل گرفته )ساختار شرکت( است. این 
بخش معرفی می کند که شرکت شامل چه کسانی است، منابع 
خارجی را شرح و نحوه مدیریت کسب و کار را توضیح می دهد.

هفت؛تحلیلمالی
بخش تجزیه و تحلیل مالی طرح کسب و کارتان می بایست 
شامل جزئیات مالی کسب و کار شما در حال حاضر، نیازهای 
مالی برای رشد آینده و همچنین برآورد هزینه های عملیاتی 

آتی باشد.

هشت؛ضمیمههاواطالعاتپشتیبانی
از  که  است  اطالعاتی  حاوی  کسب و کار  طرح  ضمیمه 
قسمت های  در  شما  استدالل های  و  مفروضات  بیانیه ها، 
است  ممکن  بخش  این  می کند.  پشتیبانی  طرح  دیگر 
شامل نمودار، آمار، عکس، مواد بازاریابی، تحقیق و سایر 

اطالعات مربوطه باشد.
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بیزینسپلنیکصفحهای
)One-PageBusinessPlan(

ــزی اســت  ــان چی ــا هم ــن یک صفحــه ای دقیق بیزینس پل
کــه بــه نظــر می رســد: خالصــه دقیقــی از کســب و کار کــه 
ــی  ــن معن ــه ای ــده  شــده اســت. ب ــک صفحــه گنجان در ی
نیســت کــه انــدازه فونــت بســیار کوچــک بــوده و اطالعــات 
زیــادی را در یــک صفحــه جــای  داده اســت، بلکــه بــه ایــن 
معنــی اســت کــه ایــن طــرح بــا یــک زبــان بســیار ســاده 
و بــه  صــورت دقیــق کســب و کار را توصیــف کــرده اســت.

ــد  ــه ای می توان ــتارت آپ یک صفح ــن اس ــک بیزینس پل ی
دو هــدف داشــته باشــد. اول این کــه می توانــد یــک 
ابــزار عالــی بــرای معرفــی کســب و کار بــه دیگــران )ماننــد 
ســرمایه گذاران بالقــوه( باشــد. از آن جــا کــه ســرمایه گذاران 
زمــان زیــادی بــرای خوانــدن برنامه هــای کســب و کار صرف 
ــک  ــب ی ــه ای اغل ــن یک صفح ــن بیزینس پل ــد، ای می کنن
ــرمایه گذاران  ــا س ــه ب ــات اولی ــرای مالق ــر ب ــرد بهت رویک
ــق  ــرح دقی ــک ط ــد ی ــن فراین ــه در ای ــت. دوم این ک اس
ــه ای  ــن یک صفح ــن بیزینس پل ــه ای ــت ک ــاز اس ــورد نی م

ــد. ــق باش ــیار دقی ــد بس می توان
بیزینسپلنداخلی

)TheInternalBusinessPlan(
بیزینس پلــن داخلــی در هنــگام معرفــی یــک کســب و کار 
ــاط  ــب و کار، نق ــتراتژی کس ــد اس ــی همانن روی فرایندهای
تمرکــز  پیش بینی هــا  و  بودجه هــا  معیارهــا،  قــوت، 
می کنــد؛ البتــه ایــن طــرح شــامل برنامــه بازبینــی ماهانه و 
تجدیدنظــر هــم می شــود. ایــن بیزینس پلــن در نظــر دارد 
ــه تاریخچــه شــرکت و تیــم مدیریــت  ــوط ب جزئیــات مرب
را جمــع آوری کنــد، زیــرا افــرادی کــه در شــرکت حضــور 
دارنــد از ایــن اطالعــات بــه  صــورت تقریبــی آگاهــی دارنــد. 

ــه  ــتند ک ــی هس ــای مدیریت ــی ابزاره ــن داخل بیزینس پل
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــب و کار م ــد کس ــت و رش ــرای هدای ب
می گیرنــد. آن هــا بــه صاحبــان کســب و کارها کمــک 
می کننــد و باعــث می شــوند کــه کســب و کارها پیشــرفت 

کننــد و بــه اهــداف مــورد نظــر خــود دســت یابنــد.

بیزینسپلنخارجی)سندیک
بیزینسپلناستاندارد(

بیزینس پلــن خارجــی اســناد رســمی بیزینس پلــن هســتند 
ــات کســب و کار  ــه اطالع ــه ای طراحــی شــده اند ک ــه  گون و ب
ــا  ــط آن ه ــد و توس ــی برس ــراد خارج ــت اف ــه دس ــما ب ش
خوانــده شــود. رایج تریــن نــوع اســتفاده از ایــن طــرح 
ــه در  ــازد ک ــد س ــرمایه گذاران را متقاع ــه س ــت ک ــن اس ای
کســب و کار موردنظــر ســرمایه گذاری کننــد و مــورد دومــی 
کــه در ایــن طــرح بســیار رایــج اســت، حمایــت ایــن طــرح 
از درخواســت وام اســت. در کمتــر اوقــات ایــن نــوع از 
بیزینس پلــن بــرای اســتخدام، آمــوزش یــا جــذب کارکنــان 
کلیــدی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. یک ســند رســمی از 
یــک بیزینس پلــن هماننــد یــک بیزینس پلــن داخلــی عمــل 
می کنــد. ایــن یــک تصویــر کلــی اســت کــه در یــک  زمــان 
خــاص آن را این گونــه تعریــف می کردنــد؛ امــا در حالــی  کــه 
یــک طــرح داخلــی بســیار رســمی و کوتــاه اســت، یک ســند 
رســمی از یــک بیزینس پلــن بــه شــیوه بســیار خوبــی ارائــه 
 شــده و زبــان و قالــب متفاوتی داشــته و همچنیــن از جزئیات 
بیشــتری برخــوردار اســت. عــالوه بــر ایــن، یــک بیزینس پلن 
ــان  ــرح را بی ــن ط ــتفاده از ای ــات اس ــام جزئی ــی تم خارج
ــتی  ــود را دو دس ــول خ ــا پ ــرمایه گذاران نه تنه ــد. س می کن
بــه شــما تقدیــم نمی کننــد، بلکــه می خواهنــد بداننــد کــه 
چگونــه از ســرمایه آنــان اســتفاده می کنیــد و بــازده و نتیجــه 

ــود. ــد ب ــا چــه خواه ســرمایه گذاری آن ه
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لجستیک در 
کسب و کارهای اینترنتی

لجستیکدرکسبوکارهایاینترنتییکیازمسائلمهمیاستکهتوجهبه
آنازسویصاحباناینکسبوکارهامنجربهکسبسودهایبسیارمیشود.
انواعمختلفیازمدلهایلجستیکدرتجارتالکترونیکوجودداردکهشما
بهراحتیمیتوانیدآنهارابهکارگیرید:روشدراپشیپینگ،عمدهفروشی

وانبارداری،برچسبسفیدوتولید.اینگزینههابهترتیبپیچیدگی
فهرستشدهاندوانتخابهریکازآنهامیتواندانتخابیمحکمباشد.
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یک؛لجستیکدرکسبوکارهای
Dropshippingاینترنتیبهروش

می دهید  قرار  خود  وبسایت  در  را  اقالم  شما  روش  این  در 
کاال  می دهد،  سفارش  را  کاالیی  مشتری  یک  که  زمانی  و 
توسط فرد دیگری به مشتری تحویل داده می شود و جنس 
و  شما  بین  مدل  این  در  کلی  به  طور  می رسد.  فروش  به 
است  مواردی  از  پر  انباری  دارای  یا عمده فروش که  سازنده 
درواقع  می شود.  ایجاد  ارتباط  بفروشید،  می خواهید  که 
یا  تولیدکننده  و  بفروشید  را  مواد  که  است  این  شما  شغل 
عمده فروش سفارش های مشتریان را تحویل دهند و آن ها را 

برای مشتریان ارسال  کنند.
به  عنوان  مثال بیایید فرض کنیم که یک فروشگاه اینترنتی 
کرده ایم.  تاسیس  خانگی  سگ های  غذای  فروش  زمینه  در 
ما هر بسته از این مواد غذایی را به قیمت 200 هزار تومان 
از تامین کننده می خریم و آن را به قیمت 400 هزار تومان 
طریق  از  را  خود  محصول  ما  می دهیم.  قرار  سایت خود  در 
فروشگاه اینترنتی خود بازاریابی می کنیم و هنگامی  که یک 
می توانیم  داد،  سفارش  را  بسته ها  این  از  عدد  یک  مشتری 
توسط  پرداختی  پول  تومان  هزار  از 400  تومان  هزار   200
به  را  حمل ونقل  اطالعات  و  برداشته  خود  برای  را  مشتری 
غذای  )سازنده  تامین کننده  شرکت  سپس  دهیم.  ارائه  او 
سگ های خانگی( آن را برای مشتری ارسال می کند. برخی از 

مزایای این روش عبارتند از:
انجام  روش  این  در  کمی  بسیار  اولیه  سرمایه گذاری های   -1

می شود.
2- شما هیچ یک از محصوالت را خریداری نمی کنید تا زمانی 
که یک سفارش داده شود و پول آن توسط مشتری پرداخت 
است  زمانی  حاال  می شود،  انجام  فروش  هنگامی  که  شود. 
که پول را از جیب خود بیرون می آورید تا برای جنسی که 

خریداری کرده اید، پول پرداخت کنید.
3- این 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:

1- شما کنترل حمل ونقل را در دست ندارید و گاهی اوقات 
تامین کننده  اگر  است.  تامین کنندگان  دست  به  شما  اجازه 
دهد،  ارائه  شما  به  را  ردیابی  شماره  که  کند  فراموش 
مسئولیت های خدماتی شما را افزایش می دهد. از آن جا که 
نداشته اید،  نگه  را  کاال  انبار  موجودی های  از  هیچ یک  شما 
همیشه نمی دانید که کدام آیتم کم است و ممکن است اضافه 

بر ظرفیت بفروشید.
که  می کنید  احساس  شما  اگر  که  است  این  خوب  خبر 
دارد،  مغایرت  شما  با  کرده اید،  انتخاب  که  تامین کننده ای 
بسیار آسان می توانید قرارداد خود را با آن فرد فسق کنید. 
دارایی شما کامال دیجیتال است. کسب وکار الکترونیکی که 
با استراتژی مدیریت زنجیره تامین drop shipping انجام 
انبار  یک  که  است  آن  از  ساده تر  بسیار  شما  برای  می شود، 
داشته باشید که هر بار یک محصول را به یک مقصد مورد 

نظر انتقال دهید.
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دو؛لجستیکدرکسبوکارهای
اینترنتیعمدهفروشیوانبارداری

به  صورت عمده  را  است که شما محصوالت  زمانی  این مدل 
می خرید و آن ها را در یک انبار ذخیره می کنید. معموال افرادی 
که این مدل را ترجیح می دهند، محصول را در حجم های مختلف 
می فروشند. از این روش بیشتر در بازار B2B استفاده و کمتر در 
بازارهای B2C دیده می شود. در مثال قبل غذای سگ های خانگی 
را از تامین کننده خریداری کرده و آن را به خرده فروشانی که 
در سطح شهر محصوالت مرتبط با حیوانات خانگی می فروشند، 
عرضه می کنیم. برخالف روش قبل که هر بار یک خرید انجام 
به  صورت  تامین کننده  از  را  محصوالت  روش  این  در  می شد، 
توده ای می خریم. اگر ما به  صورت عمده خریداری کرده و اقالم 
را جداگانه در وبسایت خود به مصرف کنندگان بفروشیم، حاشیه 

سود بیشتری نسبت به روش قبل کسب می کنیم.
اما اگر مانند بسیاری از افرادی که از این مدل استفاده می کنند، 
محصوالت را به شکل عمده از وبسایت بفروشیم، حاشیه های 
اینترنتی  بیشتر کسب و کارهای  در  پایین تری کسب می کنیم. 
تا  دارید  فروش  حجم  از  حداقلی  ایجاد  به  نیاز  شما  بزرگ، 
به اندازه کافی حاشیه سود بسازید. همچنین این مدل نیاز به 
سرمایه گذاری های اولیه باال برای خرید و انبار کردن محصول دارد.

سه؛لجستیکدرکسبوکارهای
اینترنتیبرچسبسفیدوتولید

تولید زمانی رخ می دهد که برای اقالم مورد نیاز خود پول پرداخت 
 کنید. در برچسب سفید، شما محصول را تولید نمی کنید، اما 
قراردادی با یک تولیدکننده می بندید 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 می کنید یا آن ها را از خارج از کشور وارد می کنید 
و برند خود را روی آن ها قرار می دهید. شما در حال حاضر در 

باالترین زنجیره محصول قرار دارید.
هنگامی  که شما کاالیی را وارد می کنید یا تولید خود را در خارج 
بیشتر می شود. شما  بسیار  انجام می دهید، حاشیه  سود شما 
می توانید محصول را به قیمتی بسیار پایین ایجاد کنید و سپس 
آن را به  صورت آنالین به قیمت بسیار باالتر بفروشید. همچنین 
شما تمام امور مربوط به حمل ونقل را خود در کنترل دارید. در 
حالی  که کار شما بیشتر است، اما مزایای زیادی هم دارد. شما 
می توانید تمام چرخه را کنترل کنید و همیشه بدانید که چه 
اتفاقی برای محصول می افتد. همچنین در این مرحله می توانید از 
عمده فروشان 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 ساخته اید، آن ها را به کشور خود وارد کرده اید و در یک مکان 
ذخیره می کنید. همچنین باید یک فرایند برای نظارت و حفظ 
کنترل کیفیت ایجاد کنید. این قطعا یک مدل پیشرفته لجستیک 
در کسب و کارهای اینترنتی و رشد کسب و کار است. تقریبا همیشه 
یک سرمایه گذاری نقدی بزرگ نیاز به یک پیش نیاز دارد، بنابراین 

در این روش شما باید یک برنامه مالی داشته باشید.
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یک استارت آپ موفق 3

 

آریاحبیبی

فرصت تازه برای 
استفاده از فضای 

کار اشتراکی
طرحتوجیهیکسبوکاریاهمانبیزینسپلنیکگام
مهمبرایشروعکسبوکاربرایبسیاریازصاحبان

کسبوکارهایکوچکاست،بهویژهکسانیکهمیخواهند
ایدههایخودرابهسرمایهگذارانیاموسساتاعتباری
برایتامینبودجهارائهدهند.طرحکسبوکاربهدلیل
گستردگیاطالعاتیکهبایددربرگیرد،یکیازبخشهای

سنگینوپرحجمشروعیککسبوکاراست.
دراینجابخشیکراهنمایجامعوسادهبرایطرح
توجیهیکسبوکارارائهشدهکهبهشمادررابطهبا

بخشهایمختلفیکطرحتوجیهیکسبوکارکمک
میکندونشانمیدهدکهاینمراحلبهچهترتیبی
انجاممیشوند.هریکازبخشهاییکهدرادامهذکر
میشوند،شاملتوضیحاتوبررسیهاییهستندتا
بتوانیددرموردآنبخشبهبررسیبیشتربپردازید.
یکیازمشکالتیکهاستارتآپهادرایرانباآن
روبهروهستند،فقدانفضایاشتراکیبرایاین

بنگاههاست.بهنظرمیرسدطرحنوآفرینگامموثری
برایحلاینمشکالتاستارتآپهاست.همچنین
درکناراینطرح،سیاستهایمناسبیبرایحلاین
مشکلدرحالاتخاذاست.دراختیارگرفتنیک
فضایکاروامکانصدورکدکارگاهییکیدیگراز

مسائلیبودکهاستارتآپهاباآنمواجهبودند.امااین
مسئلهنیزقراراستباتالشخوداستارتآپهاوبا
شکلگرفتنفضایکاراشتراکیحلوفصلشود.

فضایکاراشتراکیچیست
فضای کار اشتراکی جایی است که استارت آپ ها، شرکت های 
کوچک و فریلنسرها در کنار هم فعالیت می کنند. استارت آپ های 
حاضر در این فضا معموال در مراحل اولیه خود قرار دارند. فضاهای 
کار اشتراکی مزایای بسیاری دارند که در ادامه به آن ها اشاره 
صندلی،  میز،  قبیل  از  امکاناتی  اشتراکی  کار  فضای  می شود. 
اینترنت، اتاق جلسه، تلفن اختصاصی، فضای غذاخوری، استراحت 
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و محیط بازی را در ازای دریافت اجاره ماهیانه ارائه می دهد . این 
هزینه در مقایسه با اجاره  یک محل مستقل و تامین امکانات آن، 
بسیار مقرون به صرفه است. در عین حال می توان دالیل مختلفی 

دیگری برای استفاده از این فضاها نام برد.

شبکهسازیوانگیزه
مالقات با بنیانگذاران استارت آپ های مختلف در یک مکان می تواند 
جذاب باشد. کارآفرینان یکی از جذاب ترین اقشار جامعه هستند و 
حضور در کنار این افراد در یک مکان احتماال جذابیت های آن را 
دوچندان می کند. آنچه فضاهای کار اشتراکی را از یکدیگر متمایز 
می سازد، 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 تیم های در حال رشد، انگیزه سایر تیم ها را زیاد 
می کند. تیم ها در فضای کار اشتراکی هنگام پیروزی با هم خوشحال 
هستند و هنگام شکست با یکدیگر همدردی می کنند. 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 هم افزایی و افزایش انگیزه در تیم ها می شود. 

مشاهده موفقیت اطرافیان، شما را به تکاپو وا می دارد.

رشدکسبوکاروحضور
فعالدراکوسیستم

استارت آپ ها معموال سرویس های خود را برای اعضای فضاهای 
کار اشتراکی با قیمت بسیار پایین - اغلب رایگان - ارائه می دهند. 
گاهی اوقات این استارت آپ ها با هم کمپین های مختلفی را اجرا 
می کنند که برای آن ها رشد باالیی به  همراه دارد. از طرفی وجود 
افراد مختلف در فضای کار اشتراکی سبب می شود تیم ها بتوانند 
تست هایی مانند کاربردپذیری و یافتن اشکاالت فنی را راحت تر 
بنیانگذاران، حضور در جامعه  از چالش های  انجام دهند. یکی 
استارت آپی کشور و فعالیت مستمر در جهت گسترش ارتباطات 
است. حضور در فضاهای کار اشتراکی این فرصت را در اختیار 
آن ها قرار می دهد تا عالوه بر تعامل و توسعه ارتباطات از آخرین 
رویدادها باخبر شوند. نحوه این تعامل سبب می شود تا استارت آپ 

به سرعت در اکوسیستم شناخته شود.

یادگیری،آموزشوسرگرمی
یکی از سیاست های جذاب فضاهای کار اشتراکی توجه به آموزش 
رویدادهای  و  کارگا ه ها  برگزاری  است.  کارآفرینان  یادگیری  و 
تخصصی متعدد در حوزه های مختلف یکی از برنامه های مهمی 

است که تقریبا در تمام فضاهای کار اشتراکی اجرا می شود.
تفریح  و  استراحت  برای  معموال  اشتراکی  کار  فضاهای 
مدیران  گرفته اند.  نظر  در  را  مشخصی  مکان  استارت آپ ها 
فضاهای کار این موضوع را درک کرده اند که این فضا خانه 
این فضا سپری  را در  زیادی  زمان  و  است  کارآفرینان  دوم 
می کنند. تحقیقات نیز نشان داده است سرگرمی و استراحت، 
بازدهی افراد را به طور محسوسی افزایش می دهد. یکی دیگر از 
مهم ترین دالیل برای انتخاب این فضا کاهش هزینه هاست. اگر 
بخواهیم هزینه فضاهای کاری اشتراکی را با یک دفتر مستقل 

مقایسه کنیم، تفاوت ها کامال چشمگیر است.

موانعفضایکاراشتراکی
کد کارگاهی یک عدد 10 رقمی است که به هر کارگاه )محلی که 
دارای کارفرما بوده و بیمه شده در آن کار می کند و مزد دریافت 
می کند( اختصاص می یابد 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 می شود. کدی که بر اساس آن می توان مسائل 
بیمه ای و مالیاتی یک شرکت را در آن پیگیری کرد. بر اساس 
این قانون فضاهای کار اشتراکی نمی توانند برای استارت آپ هایی 
که در آن به فعالیت می پردازند کد کارگاهی دریافت کنند. در 
آمده است در صورتی که شرکت های  نوآفرین  ماده 10 طرح 
و  اشتراکی  کاری  فضاهای  رشد،  مراکز  ساکن  حمایت  مورد 
شتابدهنده ها 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 می توانند نقش تازه ای را برای 
اکوسیستم استارت آپ ها بازی کنند. بر این اساس چند بستر را 

که می توان به وسیله آن ها از این فضا بهره برد، معرفی می کنیم.

فضایکاراشتراکیکارمانا
با مشارکت شرکت رایان ونچرز و  فضای کار اشتراکی کارمانا 
مجموعه سرمایه گذاری خوارزمی با هدف حمایت و سرمایه گذاری 
روی استارت آپ های حوزه فین تک، بالکچین، هوش مصنوعی و 
اینترنت اشیا به تازگی در مجتمع فناوری الزهرا رونمایی شد. رایان 
ونچرز یک مجموعه سرمایه گذاری خطرپذیر خصوصی است و دو 
سال است که فعالیت خود را آغاز کرده و در نهایت سال گذشته با 
همکاری شرکت سرمایه گذاری خوارزمی که یکی از سرمایه گذاران 
بورسی کشور است مجموعه کارمانا را راه اندازی کرده است. کارمانا 
عالوه بر این که فضای کار اشتراکی در اختیار استارت آپ ها قرار 
تیم ها  به  می کند،  سرمایه گذاری  استارت آپ ها  روی  می دهد، 

مشاوره می دهد و دوره های آموزشی برگزار می کند.

فضایکاراشتراکیباکس
به  دانشگاه  صنعتی شریف  نزدیکی  باکس در  اشتراکی  فضای 
باکس  امکانات  است.  شده  تاسیس  مترمربع   3600 مساحت 
عبارتند از: اتاق جلسات، برگزاری رویدادها، دفتر سرمایه گذاری، 
فضای استراحت و سرگرمی، کافی شاپ، سالن رویداد و کنفرانس، 

کلینیک تخصصی کسب و کار

فضایکاراشتراکیفینووا
مرکز نوآوری فینووا یکی از مراکز فعال اکوسیستم کارآفرینی 
ایران است که فعالیت خودشان را در سال 1394 با راه اندازی 
اولین فضای کار اشتراکی ایران آغاز کردند و در حال حاضر در سه 
شهر تهران، مشهد و سنندج امکان ارائه فضای کار اشتراکی دارند. 
تا  کرده  ایجاد  را  بستری  استارت آپ ها،  از  حمایت  با  فینووا 
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کارآفرینان از فرصت هم افزایی، یادگیری و شبکه سازی بهره مند 
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 می دهد که عبارتند از: میز کار و اینترنت، تلفن اختصاصی، 
ارتباط با شبکه سرمایه گذاری، ارتباط با شبکه فینووا، پنل های 
انتقال تجربه و هم افزایی، منتورینگ و مشاوره و امکانات پذیرایی.

هزینه های فینووا برای تیم های استارت آپی به ازای هر صندلی به 
صورت ماهیانه 150 هزار تومان است. همین طور در صورتی که به 
عنوان فریلنسر تمایل داشته باشید از فینووا استفاده کنید، هزینه 

دریافتی آن ها ماهیانه 250 هزار تومان است.

فضایکاراشتراکیسروکورپ
سروکورپ در کشورهای مختلفی نظیر قطر، ترکیه، ژاپن، انگلستان 
و ایران سرویس دفتر کار اشتراکی ارائه می دهد. امکاناتی چون 
منشی مجازی، مسیریابی تماس و فکس آنالین در دفاتر اشتراکی 
سروکورپ در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. این مجتمع از 10 

طبقه به همراه پارکینگ زیرزمینی تشکیل شده است. 
هزینه های این دفتر کار اشتراکی به این شرح است:

- عضویت: 325000 تومان در ماه
- هات دسک: یک میلیون و 250 هزار تومان در ماه

- میز اختصاصی: دو میلیون و 250 هزار تومان در ماه
- دفاتر اداری خصوصی: شروع قیمت از شش میلیون و 250 

هزار تومان در ماه

فضایکاراشتراکیسریرلند
سریرلند دارای ظرفیت 120 تک صندلی است و امکاناتی چون 
سالن کنفرانس، اتاق های مختلف برای جلسات، اتاق نشیمن، 
ناهارخوری و نمازخانه را در اختیار متقاضیان قرار می دهد. برای 
عضویت در این دفتر کار اشتراکی هر تیم به ازای هر عضو خود 

300 هزار تومان در ماه می پردازد. 

فضایکاراشتراکیکارینوین
امکاناتی که این فضا دارد به این شرح است: اینترنت پرسرعت، 
اتاق جلسه، سالن همایش با ظرفیت 80 نفر، کمد شخصی، امکان 
درخواست کارت روزانه. این دفتر کار نیز اطز هر تیم به ازای هر 

عضو 300 هزار تومان هزینه عضویت دریافت می کند.

فضایکاراشتراکیتیوان
اختصاصی،  کار  میز  عمومی،  کار  میز  چون  امکاناتی  تیوان 
ناهارخوری، اتاق استراحت و اتاق جلسات را در اختیار تیم های 
استارت آپی می گذارد. هزینه های این فضا بسته به این که تیم ها 
چه بسته  ای را خریداری کنند، متفاوت است. بسته طالیی که 
هزینه آن به شکل ماهیانه یک میلیون و 500 هزار تومان است، 
میز کار اختصاصی چهار نفره، الکر، 10 ساعت استفاده رایگان از 
اتاق جلسات و دریافت کد تخفیف شرکت در رویدادهای باشگاه 
را به همراه دارد. برای بسته نقره ای که تیم ها باید برای هر عضو 
خود 300 هزار تومان بپردازند، امکاناتی چون صندلی کار، شش 

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 35 هزار تومان به ازای هر ساعت و دریافت کد 

تخفیف شرکت در رویدادهای باشگاه می شود.

فضایکاراشتراکیمرکز
فناوریسامسونگ

شرکت سامسونگ نیز برای تیم های استارت آپی فضایی را در 
نظر گرفته است که در آن امکاناتی چون فضای کاری اشتراکی، 
آموزشی  کارگاه  و  برگزاری کالس  و  تخصصی  و  فنی  مشاوره 
را در اختیار افراد قرار می دهد. تخصیص اعتبار جهت پیشبرد 
 Samsung اهداف تیم و قرارگیری برنامه های کاربردی برتر در
Galaxy App store از دیگر مزایای حضور در این فضای کار 

اشتراکی است.

فضایکاراشتراکیاُسِپیس
اُسِپیس در کشورهای مختلفی نظیر، ایران، ترکیه، مجارستان، 
انگلستان، رومانی، عربستان و امریکا سرویس دفتر کار اشتراکی 
فضایی  در  اختصاصی  و  اشتراکی  کار  دفاتر  این  می دهد.  ارائه 
مشترک واقع شده اند و دارای متراژ از شش متر مربع و دارای 
ظرفیت یک تا 100 نفر 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 این ها دفاتر کار خانگی نیز 
دارد که در طبقات فوقانی واقع شده اند و جزئی از فضای مشترک 
نیستند. این دفاتر یک اتاق کار و یک اتاق خواب و یک یا دو حمام 
دارند و متراژشان از 70 تا 120 مترمربع متغیر است. صاحبان این 
دفاتر که هم قابل خرید هستند و هم امکان اجاره آن ها به صورت 
روزانه، هفتگی، ماهانه و ساالنه وجود دارد، به تمام خدمات و 

رویدادهای اسپیس دسترسی دارند.

فضایکاراشتراکیرایمون
مرکز CGI رایمون مدیا با در اختیار داشتن مجموعه کاری به 
زیر بنای سه هزار متر مربع و فضایی بالغ بر 4500 متر مربع در 
شرق تهران، موقعیت بسیار مناسبی جهت خدمات دهی به فعاالن 
حوزه انیمیشن، بازی های رایانه ای و جلوه های بصری است. این 
مرکز این امکان را دارد که برای 150 نفر فضای کاری فراهم 
کند و همچنین مجهز به کتابخانه مرجع، اتاق های توفان فکری، 
اتاق استوری برد، اتاق های کنفرانس، سینمای اختصاصی با امکان 
پخش سه بعدی به ظرفیت 120 نفر، آکادمی هنرهای دیجیتال 
با تمامی امکانات مربوطه برای ارتقای سطح علمی و سه استودیو 
به مساحت کلی 500 متر مربع با ارتفاع شش متر برای استفاده 
در انیمیشن و جلوه های بصری است. مضاف بر این ها این مرکز 
می تواند فضایی مستقل با تمام امکانات را در اختیار چهار شرکت 
عبارتند  رایمون  رفاهی  امکانات  دهد.  قرار  این حوزه  در  فعال 
از: باشگاه ورزشی، کتابخانه، اتاق سرگرمی، اتاق آرامش، سلف 

سرویس و کافه تریا
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تامین سرمایه 
استارت آپ ها

آریاحبیبی
یکیازبزرگترینمسائلیکهاستارتآپهاباآنهادستوپنجه

نرممیکنند،شیوههایتامینسرمایهاست.جذبمنابعبرای
کسبوکارکهریسکدرآنهاباالست،کارراسختترمیکند.اما
درسالهایاخیرسازوکارهایمناسبیبرایتامینسرمایهاین
کسبوکارهاینوپاایجادشدهاست.صندوقهایسرمایهگذاری
وسرمایهگذاریهایجسورانهبخشیازاینسازوکاراست.بااین
وجودبهدلیلپیچیدگیهاینظامبانکیدرایران،اینساختارها
نمیتوانندمنابعالزماینکسبوکارهاراتامینکنند.بخشیاز
اینپیچیدگیبهدلیلمشکالتیاستکهبانکهادارندمانند
میزانباالیبدهیهایآنها.بخشدیگربهدلیلعدماقبالاز
صاحبانکسبوکارهاینوپاست.کسبوکارهاییکهبهدلیل

ماهیتآنهاوبوروکراسیبانکینمیتواندخألمنابعرادرآنها
پرکند.بااینوجودنحوهسرمایهگذاریدرکسبوکارهاینوپا

بهشدتوابستهبهوضعیتوموقعیتاینکسبوکاراست.
درواقعمیتوانبراینموضوعتاکیدکردکه

تغییردرالگوهایتامینسرمایهگذاری
شاهدیبرتغییرماهیت

کسبوکاراست.
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مراحلسرمایهگذاریدراستارتآپ
ــی  ــی متک ــه خودگردان ــاز نخســت ب ــتارت آپ ها در ف اس
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــن مرحل ــان در ای ــتند. کارآفرین هس
اندوخته هــای خــود، یاری گرفتــن از خانــواده، قــرض 
ــود  ــد. خ ــو می برن ــود را جل ــده خ ــا ای و خرده درآمده
اولیــه  ســرمایه گذاران  از  می توانــد  نیــز  کارآفریــن 
ــا  ــی ی ــت و جوی محل ــک جس ــا ی ــه ب ــا این ک ــد ی باش
ــدا  ــرمایه گذاری پی ــرای س ــی ب ــراد مختلف ــی اف اینترنت
ــب شــبکه ای  ــا در قال ــه عموم ــد. ســرمایه گذاران اولی کن
ــرمایه گذار  ــد. س ــت می کنن ــی فعالی ــمی و مردم غیررس
ــه مالــک ایــده کمــک می کنــد  اولیــه در ایــن مرحلــه ب
بــرای  این کــه  یــا  برســد  اولیــه  درآمــد  بــه  تــا 
ســرمایه گذاری های بعــدی آمــاده شــود. اســتارت آپ 
ــه  ــوق ب ــا و حق ــش هزینه ه ــرای پوش ــول را ب ــن پ ای
مــدت ســه تــا شــش مــاه نیــاز دارد. ســرمایه جذب شــده 
در ایــن مرحلــه بــرای آن اســت کــه اســتارت آپ شــش 
ــود را  ــده خ ــات ای ــد فرضی ــا بتوان ــاورد ت ــاه دوام بی م
ــده اولیــه و تغییــر  ــا چرخــش ای اعتبارســنجی کنــد و ب
آن بــه ایــده اصلــی، بــه مــدل نهایــی کســب وکار نزدیــک 

شــود.

عبورازمرحلهابتدایی
از ســرمایه گذاری در  ایــده  از آن کــه صاحــب  پــس 
ــدی  ــه بع ــت، وارد مرحل ــه گرف ــی نتیج ــل ابتدای مراح
ســرمایه گذار  مالــی  حمایــت  تحــت  کــه  می شــود 
فرشــته قــرار بگیــرد. ســرمایه گذاران فرشــته افــراد 
ثروتمنــد و در اغلــب مــوارد کارآفرینانــی هســتند کــه بــه 
ــد ســهام،  ــازار ســرمایه ای مانن ــی از ب جــای منفعت جوی
ترجیــح می دهنــد روی اســتارت آپ ها ســرمایه گذاری 
ــرمایه گذاران  ــن س ــت ای ــن اس ــه ممک ــرا ک ــد؛ چ کنن
ــل  ــاری از مح ــع سرش ــا مناف ــازد ت ــادر س ــته را ق فرش
ــه  ــد و ب ــت آورن ــه دس ــده ب ــام ش ــرمایه گذاری انج س
همیــن دلیــل هــم دســت بــه یــک ســرمایه گذاری 
ــدن  ــده مان ــد. احتمــال موفقیــت و زن ــز بزنن مخاطره آمی
شــرکت هایی کــه توســط ســرمایه گذار فرشــته بــه 
بــازار بیشــتر از شــرکت های  فعالیــت می رســند در 
مســتقل اســت. بــه ایــن دلیــل بــه  خاطــر ریســک بــاالی 
ســرمایه گذاری، کمتــر از 10درصــد ایده هــا در ایــن 
مــدل از ســرمایه گذاری مشــمول دریافــت حمایــت 
می شــوند. افــرادی کــه تصمیــم بــه مشــارکت مالــی در 
ــن مشــارکت  ــی ای ــد، در صورت ــه طرح هــا را دارن این گون
را می پذیرنــد کــه پــول و ســرمایه ای کــه آن هــا در 
ایــن کار گذاشــتند در کمتــر از پنــج ســال تبدیــل 
ــب  ــرمایه گذار اغل ــتگان س ــود. فرش ــر ش ــد براب ــه چن ب
ــد(،  ــت )37/4درص ــوزه اینترن ــتارت آپ هایی در ح از اس
ــن  ــل و تلف ــد(، موبای ــت )23/5درص ــالمت و بهداش س
)10/4درصــد(، انــرژی و بــرق )4/3درصــد(، الکترونیــک 
)4/3درصــد(، محصــوالت مصرفــی )3/5درصــد( و بقیــه 

صنایــع )16/5درصــد( حمایــت می کننــد.
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سرمایهگذارانریسکپذیر
زمانــی کــه ســرمایه گذاری فرشــته ها روی  ســتارت آپ ها 
بــه ثمــر رســید، نوبــت بــه ســرمایه گذاران ریســک پذیر 
ــه  ــا ب ــرای ورود کســب وکارهای نوپ ــه مســیر را ب می رســد ک
ــازار همــوار کننــد. فرشــته ها حلقــه میانــی ســرمایه گذاری  ب
در  ریســک پذیر  ســرمایه گذاری  و  آغازیــن  مرحلــه  در 
ــک پذیر  ــرمایه گذار ریس ــاوت س ــتند. تف ــد هس ــل بع مراح
ــرمایه گذاران  ــه س ــت ک ــن اس ــته ای ــرمایه گذار فرش ــا س ب
فرشــته، بــه طــور معمــول دارای شــبکه غیررســمی از 
ــخصی  ــورت ش ــه ص ــه ب ــتند ک ــی هس ــهامداران حقیق س
ــل  ــتارت آپ ها وارد عم ــی از اس ــرد حمایت ــا رویک ــا ب و تنه
ــورانه  ــرمایه جس ــد. س ــت می کنن ــان حمای ــوند و از آن می ش
یــا مخاطره پذیــر، منبــع ســرمایه بــرای کســب وکارهای نوپــا 
ــت  ــرمایه از آن جه ــوع س ــن ن ــت. ای ــد استارت آپ هاس مانن
برنامه هــای  و  ایده هــا  طرح هــا،  تجاری ســازی  بــه  کــه 
و  طرح هــا  خدمــت  در  و  می کنــد  کمــک  کســب و کار 
ایده هایــی قــرار می گیــرد کــه تاکنــون در بــازار مــورد 
آزمــون مشــتری قــرار نگرفته انــد، مخاطره پذیــر یــا جســورانه 
ــک پذیر  ــرمایه گذاری ریس ــرکت های س ــود. ش ــده می ش نامی
دارای مدیــران حرفــه ای هســتند کــه بــه نمایندگــی از افــراد 
ــای  ــه )در جایگاه ه ــرکت های بیم ــا و ش ــته، بانک ه بازنشس
ســرمایه  گذاران صنــدوق ســرمایه گذاری ریســک پذیر( در 
ــد.  ــرمایه گذاری می کنن ــه س ــورانه کارآفرینان ــای جس طرح ه
نقــش تئوریــک شــرکت های ســرمایه گذاری ریســک پذیر 
ــی و  ــع، ارزیاب ــم آوردن مناب ــی فراه ــطه مال ــه واس ــه منزل ب
ســرمایه گذاری در طرح هــای ســرمایه گذاری کارآفرینانــه 
پرمخاطــره اســت. تجربــه خــاص ایــن شــرکت ها در ارزیابــی 
ــد در  ــازه می ده ــا اج ــه آن ه ــره ب ــد پرمخاط ــای جدی طرح ه
ــد،  ــاز می مانن ــر از آن ب ــرمایه گذاران دیگ ــه س ــی ک طرح های

ســرمایه گذاری کننــد.

سرمایهگذاریمتناسب
ــی  ــن مال ــن روش تامی ــورانه بهتری ــرمایه  گذاری های جس س
اســتارت آپ ها بــه شــمار می رونــد چــرا کــه روش هــای 
ــی  ــای دولت ــب فعالیت ه ــا در قال ــی عمدت ــن مال ــر تامی دیگ
ــد  ــود نمی توانن ــت خ ــه ماهی ــا ب ــه بن ــرد ک ــورت می گی ص

خــأل موجــود در تامیــن مالــی اســتارت آپ ها را پوشــش 
فعالیت هــای  نتیجــه  این کــه  بــه  توجــه  بــا  دهنــد. 
ــا  ــت بانک ه ــن اس ــدی نامطمئ ــا ح ــه ت ــه و نوآوران مبتکران
ــرمایه گذاری در  ــرای س ــری ب ــت کمت ــی رغب ــوه دولت و وج
ــل معمــوال  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــا از خــود نشــان می دهن آن ه
کارآفرینــان در کشــورهای پیشــرفته صنعتــی جهــت جــذب 
ســرمایه مــورد نیــاز خــود بــه ســراغ ســرمایه های جســورانه 
حــدود  جســورانه  ســرمایه گذار  شــرکت های  می رونــد. 
ــرمایه گذاری  ــا س ــرکت های نوپ ــال روی ش ــا 10 س ــت ت هف
بــه  بلندمــدت  نگــرش  نــوع  از  نشــان  ایــن  می کننــد. 
ــت  ــه دس ــی ب ــود را زمان ــا دارد. س ــرمایه گذاری های نوپ س
ــد. ــی برس ــه عموم ــه عرض ــه مرحل ــرکت ب ــه ش ــد ک می آورن

بازدهیدرسرمایهگذاریجسورانه
بــه طــور متوســط از هــر 10 شــرکت نوپــای ســرمایه پذیر 
بــا  ریســک پذیر،  ســرمایه گذاری  ســبد  در  موجــود 
ــای  ــرکت در فض ــش ش ــال، ش ــر از دو س ــت کمت گذش
رقابتــی کســب و کار شکســت می خورنــد. از چهــار شــرکت 
ــا حاشــیه  باقیمانــده فقــط دو شــرکت بــه حیــات خــود ب
ســود پاییــن ادامــه مــی دهنــد. یکــی از دو شــرکت 
ــش از  ــری بی ــر و دیگ ــج براب ــا پن ــه ت ــن س ــودآور بی س
ــت.  ــد داش ــی خواه ــه بازده ــرمایه گذاری اولی ــر س ده براب
ســرمایه گذاری  ســبد  از  مجمــوع  در  ترتیــب  بدیــن 
ریســک پذیران، ســود باالتــری نســبت بــه ســرمایه گذاری 
متعــارف انتظــار مــی رود. بــه صــورت میانگیــن 20 درصــد 
نصیــب  هنگفتــی  ســودهای  جســورانه  شــرکت های 
صاحبــان ســرمایه می کننــد. ســود حاصــل از خــارج 
شــدن یــک شــرکت موفــق از ســبد ســرمایه گذاری، 
ــتارت آپ ها  ــایر اس ــدد روی س ــرمایه گذاری مج ــرف س ص
می شــود. ریســک پذیران در تمــام دوره هــای چرخــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــوند و ب ــع نمی ش ــرمایه گذاری وارد صنای س
ــت  ــه الزم اس ــرمایه گذاری ک ــوع س ــن ن ــای ای ویژگی ه
ارزش شــرکت ها در یــک بــازه ســه تــا هفــت ســاله چنــد 
ــه دوران  ــد ک ــه صنایعــی توجــه دارن ــا ب ــر شــود، تنه براب
ــی  ــند؛ صنایع ــته باش ــریعی داش ــش س ــا پیدای ــد ی رش

ــاوری . ــا فن ــط ب ــا مرتب ــات ی ــاوری اطالع ــد فن مانن

ورودبهبازارسرمایه
ــورس،  ــه ب ــه ب ــه عرض ــتارت آپ وارد مرحل ــت اس در نهای
ادغــام بــا شــرکت های بــزرگ یــا فــروش تجــاری 
ــه  ــتارت آپ ب ــه اس ــن مرحل ــع در ای ــود. در واق می ش
ــه  ــه قل ــیده و ب ــود رس ــد خ ــی رش ــه نهای مرحل
ــا  ــت و ب ــه اس ــت یافت ــود دس ــی خ قیمت
بــه  گزینه هــای جذابــی چــون عرضــه 
ــزرگ  ــه کمپانی هــای ب ــا فــروش ب ــورس ی ب
و  موفقیت هــا  بیشــتر  می شــود.  روبــه رو 
معروفیــت اســتارت آپ در ایــن مرحلــه محقــق 

می شــود.
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ــه در  ــی اســت ک ــه خدمات ــن از جمل ــت و مشــاوره آنالی ویزی
ــه ایجــاد ارزش افــزوده شــده اســت.  حــوزه ســالمت منجــر ب
اســتارت آپ زوپ یکــی از اولیــن اســتارت آپ هایی کــه اســت 
کــه در ایــن حــوزه بــا تنوعــی از پزشــکان متخصــص و فــوق 
ــانی  ــه خدمت رس ــروع ب ــف ش ــاخه های مختل ــص در ش تخص
کــرده اســت. پــدرام ســلطانی بنیانگــذار ایــن اســتارت آپ 29 
ــر دارد. او  ــانس کامپیوت ــت و لیس ــن اس ــد نایی ــاله و متول س
ــک شــرکت  ــب ی ــش در قال ــد از حــدود 13 ســال پی می گوی
بــه طراحــی ســایت های پزشــکی مشــغول بــوده اســت و بــرای 
پزشــکان مختلــف طراحــی ســایت انجــام مــی داده کــه امــکان 
مشــاوره متنــی نیــز در آن وجــود داشــت. حــدود یــک میلیون 
و دویســت هــزار مشــاوره از طریــق ســایت هایی کــه طراحــی 
ــد در ایــن ســال ها انجــام شــده اســت. ایــده زوپ نیــز  کرده ان
ــکلی  ــه ش ــد. ب ــد می کن ــرد و رش ــکل می گی ــا ش از همین ج
کــه ســال گذشــته در حالــی کــه هنــوز محصولشــان شــکل 
نهایــی بــه خــود نگرفتــه بــود، در جشــنواره وب و موبایــل مقام 
نخســت را کســب می کننــد. البتــه موفقیت هــای آن هــا در حد 
ملــی هــم نیســت و در چنــد رویــداد جهانــی هــم توانســته اند 
ــاره  ــلطانی درب ــد. س ــدام کنن ــرض ان ــود ع ــتارت آپ خ ــا اس ب
موفقیت هــای داخلــی و جهانــی می گویــد: »امســال در 
الکامــپ اســتارت آپ منتخــب شــدیم. عــالوه بــر ایــن در میــان 
ــا در جشــنواره ای  ــمال آفریق ــه و ش ــتارت آپ های خاورمیان اس
در ســوان ارمنســتان برگــزار می شــد از میــان 900 تیــم 
جــزو هفــت تیــم برتــر شــناخته شــدیم. همچنیــن در رویــداد 
جیتکــس امســال نیــز جــزو فینالیســت ها شــدیم و در حــال 
حاضــر نیــز در فینــال ســامیکس ســوئیس هســتیم کــه چنــد 
ــپ و  ــد، گ ــی می آی ــه در پ ــود.« آنچ ــزار می ش ــر برگ روز دیگ
گفــت کوتاهــی اســت بــا ســلطانی دربــاره ایــن اســتارت آپ و 

ــد. ــروز طــی کرده ان ــا ام راهــی کــه ت
فکــرمیکنیــددلیــلموفقیــتزوپتاکنــونچــه
ــف ــهدرجشــنوارههایمختل ــودهاســتک ــزیب چی

موفــقبــهکســبمقــامشــدهاســت؟

گفت و گو �ب پدرام سلطا�ض 

بنیانگذار استارت آپ زوپ

حوزه سالمت 
ظرفیت های 
زیادی دارد

آزادهخیرآبادی
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در ایــن جشــنواره ها معمــوال از نظــر فنــی و کیفــی محصــول 
را بررســی می کننــد و فکــر می کنــم راحتــی اســتفاده از 
ــوده  ــی ب ــن معیارهای ــی از مهم تری ــر یک ــرای کارب ــزار ب نرم اف

اســت کــه منجــر بــه ایــن اتفــاق شــده اســت.
درمــوردزوپبیشــترتوضیــحدهیــد.درزوپچــه

ــد؟ ــهمیدهی ــیارائ خدمات
ــا هــدف این کــه یــک پلتفــرم آنالیــن مشــاوره و  مــا زوپ را ب
ویزیــت آنالیــن پزشــک و بیمــار باشــد شــروع کردیــم. در ابتدا 
ــه ایــن  مشــاوره متنــی را راه انداختیــم ولــی بعــد از مدتــی ب
نتیجــه رســیدیم کــه بایــد امــکان مشــاوره ویدئویــی را نیــز در 
ســایت ایجــاد کنیــم و به تدریــج بــه کامــل کــردن محصــول 
ــی را  ــت ویدئوی ــد ویزی ــش فراین ــال پی ــه س ــم. از س پرداختی
ــود،  ــوری ب ــوار و دانش مح ــه کار دش ــا این ک ــم و ب ــاز کردی آغ
ــن  ــر ای ــالوه ب ــم. ع ــم کنی ــن بســتر را فراه ــق شــدیم ای موف
کم کــم متوجــه نیازهــای دیگــر بیمــاران و پزشــکان شــدیم 
ــد  ــه چن ــدی ک ــم و در ورژن جدی ــر کردی ــرم را کامل ت و پلتف
روز آینــده النــچ می شــود، سیســتم نوبت دهــی آنالیــن را نیــز 
ــر ایــن امــکان صــدور  بــه خدمــات اضافــه کرده ایــم. عــالوه ب
ــچ کنیــم  ــدی کــه می خواهیــم الن ــز در ورژن جدی نســخه نی
وجــود دارد کــه حالــت توصیــه ای دارد ولــی امکان تجویــز دارو 
بــرای دریافــت از داروخانــه نیــاز بــه زیــر ســاخت هایی دارد کــه 
هنــوز در ایــران فراهــم نیســت و بــه نظــر می رســد ایــن امکان 

نیــز در آینــده مقــدور خواهــد شــد. 
ــاوره ــاتمش ــدازخدم ــورمیتوانن ــرانچط کارب

ــد؟ ــتفادهکنن ــیاس ویدئوی
کاربــران می تواننــد 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 آن هــا تمــاس می گیــرد و مشــاوره برقــرار می شــود. 
هزینهمشاورهبهطورمتوسطچقدراست؟

ــرای  ــی ب ــگان اســت ول ــار رای ــرای بیم ــی اول ب ــاوره متن مش
ادامــه مشــاوره الزم اســت بیمــار از حداقــل 1600 تومــان بــه 
بــاال حــق مشــاوره پرداخــت کنــد. بــرای ویزیت هــای ویدئویــی 
الزم اســت کــه بیمــاران بــرای تمــاس بــا متخصــص 19500 
تومــان و بــرای پزشــکان فــوق تخصــص مبلــغ 24500 تومــان 
ــه  ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــه ای ک ــد. نکت ــت کنن پرداخ
مــدت زمــان مشــاوره نامحــدود اســت و هــر زمــان که پزشــک 
ــان رســیده اســت،  ــه پای ــد مشــاوره ب ــار احســاس کنن و بیم

ــد. ــد تمــاس را قطــع کنن می توانن
تــاکنــونچــهتعــدادپزشــکوکاربــرازخدمــات

ــد؟ ــتفادهکردهان اس
حــدود 300 پزشــک فعــال و حــدود 40 هــزار کاربــر از خدمات 

اســتفاده کرده انــد.
درحــالحاضــردرچــهمرحلــهایهســتید؟نقطــه

ــد؟ ــرراردکردهای ــهس ــرب س
هنــوز بــه ایــن نقطــه نرســیده ایم ولــی پیش بینــی می کنیــم 

از مــاه آینــده بــه ایــن مرحلــه هــم برســیم. 
بــاچــهســرمایهاولیــهایکارراشــروعکردیــد؟آیــا
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ــتید؟ ــرمایهگذارداش س
ــوت اســترپ کار را  ــه صــورت ب ــا ســرمایه شــخصی و ب ــا ب م
تاکنــون پیــش برده ایــم و حــدود یــک و نیــم میلیــارد تومــان 

ــم.  ــه کرده ای ــز در کار هزین نی
امــکاناســتفادهازخدمــاتدرخــارجازکشــورنیــز

وجــوددارد؟
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.
درایــنمــدتکــهدراکوسیســتمســالمتحضــور

داشــتیدآنراچطــورارزیابــیکردیــد؟
ــه رو  ــا روب ــوزه مجوز ه ــی در ح ــا چالش ــدت ب ــن م ــا در ای م
بودیــم کــه البتــه بــا نامــه ای کــه وزیــر ســابق بــه مصوبــه ای 
کــه دولــت داشــت اضافــه کردنــد تــا حــدی مشــکالت مجوزها 
ــی همچنــان مشــکالتی وجــود دارد. عــالوه  برطــرف شــد. ول
بــر ایــن از جملــه چالش هایــی کــه در حــوزه ســالمت وجــود 
دارد ایــن اســت کــه پزشــکان بــا ایــن حــوزه آشــنایی ندارنــد 
ــم و  ــدا کرده ای ــکار را پی ــا راه ــه م ــد. البت ــت می کنن و مقاوم
می توانیــم متقاعدشــان کنیــم. از طــرف مــردم نیــز اســتفاده 
ــه فرهنگســازی دارد کــه  ــاز ب ــن پزشــکی نی از خدمــات آنالی
ــرف  ــاد اســت. از ط ــال ایج ــم در ح ــم کم ک ــگ ه ــن فرهن ای
دیگــر نیــز اســتارت آپ های حــوزه ســالمت ضعیــف هســتند 
ــد عملکــرد  ــا حــوزه پزشــکی آشــنایی ندارن و آن هایــی کــه ب
ــاوران  ــود از مش ــار خ ــت در کن ــر اس ــد و بهت ــی ندارن خوب

پزشــکی اســتفاده کننــد. 
بــهنظــرشــماچطــورمیتــوانجامعــهپزشــکیرا

ــاتکنولــوژیهمــگامکرد؟ بیشــترب
ــی  ــور کل ــه ط ــت. ب ــر اس ــئله زمانب ــک مس ــوع ی ــن موض ای
فرهنگســازی از طریــق بودجــه اســتارت آپ ها امکان پذیــر نیســت 
و بایــد دولــت در ایــن حــوزه ورود کنــد تــا هــم جامعــه پزشــکی 
ــوند. و وزارت  ــنا ش ــتر آش ــات بیش ــن خدم ــا ای ــردم ب ــم م و ه
بهداشــت ایــن خدمــات را بــه پزشــکان توصیــه کننــد. البتــه این 
موضــوع مســتلزم آن اســت کــه اســتارت آپ های حــوزه ســالمت 
ــده  ــوع آین ــد. در مجم ــه دهن ــتانداردی را ارائ ــات اس ــز خدم نی
ــران وجــود دارد. ــرای حــوزه ســالمت الکترونیــک در ای ــی ب خوب
ــیرادرحــوزهســالمتشناســایی چــهظرفیتهای

کردیــدکــهنیــازبــهجــایکاربیشــتردارد؟
ــال  ــوان مث ــه عن ــرای کار وجــود دارد. ب ــادی ب ــای زی ظرفیت ه
ــه کار  ــود دارد ک ــا وج ــده در دنی ــتارت آپ شناخته ش ــک اس ی
آن فقــط تغییــر شــیفت پرســتاران اســت و موفــق شــده اســت. 
اســتارت آپ ها در ایــران می تواننــد از ایــن نمونه هــا الگوبــرداری 
کننــد و نــوآوری داشــته باشــند. عــالوه بــر ایــن اســتارت آپ ها 
حتمــا نبایــد آنالین باشــند، بلکه می تواننــد خدماتــی را در قالب 
ســخت افزار و نرم افــزار ارائــه دهنــد. بــه عبــارت دیگــر بــه نظــر 
مــن بهتــر اســت اســتارت آپ ها از نیازهای پزشــکان بیشــتر آگاه 
باشــند تــا در جهــت رفــع آن نیازهــا خدمــات و ســخت افزارهای 

مــورد نیــاز را تولیــد و ایجــاد ارزش افــزوده کننــد. 
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عامل  ، مد�ی �ی �ب گفت و گو �ب عیل �ب

ب« استارت آپ »�ت

اگر از ایده  مطمئنید 
عقب ننشینید

مریمطالبی

علیبابایی،مدیرعاملاستارتآپ»ترب«متولد
سال70استوپسازاخذمدرککارشناسیدر
رشتهکامپیوتر،بهتحصیلدررشتهMBAدر
مقطعکارشناسیارشدرویآوردهاست.

باباییدرباره»ترب«ومسیرپرفرازونشیبیکهبرای
راهاندازیایناستارتآپطیکردهاست،میگوید:تجربهدر
مسیریککسبوکارپارامتریاستکهنمیتوانبهسادگی
ازآنگذشت.تجربهکردنبهفرددرسهاییمیدهدکه

شایدهیچفرددیگرینتواندآنرادراختیاردیگریبگذارد.
ازمهر93تیمتربشکلگرفتوبعدازگذشت

چهارماهازراهاندازی،سایت»ترب«نیزبههمراهیک
اپلیکیشنآزمایشیعرضهشد.النچاپلیکیشناصلی
»ترب«همیکسالبعدازآناتفاقافتاد.باباییاز

نقشمهماطمینانازایدهراهاندازییککسبوکارنوپا
سخنمیگویدوتاکیددارد:کسیکهوارداکوسیستم
استارتآپیمیشودوقصدداردکسبوکارنوییرا
راهاندازیکند،بایدبسیارپشتکارداشتهباشدواگربا
اطمینانبهایدهاشمیپردازد،هرگزنبایدعقببنشیند.

گفتوگویدانشبنیانرابامدیرعامل
استارتآپ»ترب«ازنظرمیگذرانید.
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ــوری ــدفومنظ ــهه ــاچ ــرب«ب ــتارتآپ»ت اس
ــد؟ ــدازیش راهان

»تــرب« یــک موتــور جســت وجو بــرای خریــد اینترنتــی اســت. 
یعنــی چیــزی شــبیه گــوگل، ولــی فقــط بــرای فروشــگاه های 
ــد  ــما بتوانی ــه ش ــکان ک ــن ام ــا ای ــت، ب ــی اس ــی ایران اینترنت
قیمــت یــک محصــول را همزمــان در چنــد فروشــگاه ببینیــد و 
مقایســه کنیــد. در حــال حاضــر پنــج میلیــون محصــول از هزار 
فروشــگاه های اینترنتــی در »تــرب« وجــود دارد. از طــرف دیگــر 
ــات  ــکان هــم فراهــم می شــود کــه تخفیف ــن ام ــرب« ای در »ت
اجنــاس مختلــف در فروشــگاه های اینترنتــی مختلــف را یکجــا 

مشــاهده کنیــد.
تــابــهحــالمحصــوالتچنــدفروشــگاهاینترنتــی

در»تــرب«گنجانــدهشــدهاســت؟
در حــال حاضــر حــدود 1000 فروشــگاه اینترنتــی داخلــی در 
»تــرب« وجــود دارد. ایــن فروشــگاه ها تمــام کشــور را پوشــش 
می دهنــد و محصــوالت خریداری شــده را بــه همــه نقــاط 

ــد. ــال می کنن ــور ارس کش
کاربرچطورمیتوانداز»ترب«استفادهکند؟

ــرویس  ــن س ــگان از ای ــال رای ــه صــورت کام ــد ب ــر می توان کارب
اســتفاده کنــد و از طریــق وبســایت یــا اپلیکیشــن اندرویــد یــا 

ــود. ــد ش ــرویس بهره من ــن س آی اواس از ای
ــاســرویسهایمشــابه،چــه »تــرب«درمقایســهب

برتــریایدارد؟
ــی  ــگاه های اینترنت ــوالت فروش ــه محص ــر هم ــرب« کارب در »ت
اعــم از پوشــاک، لــوازم الکترونیکــی، محصــوالت ســوپرمارکتی 
و... را یکجــا می بینــد. درواقــع، وقتــی کاربــر از طریــق »تــرب« 
محصــول مــورد نظــرش را جســت وجو می کنــد، می توانــد 
همزمــان مثــال 100 فروشــگاهی را کــه آن محصــول را عرضــه 
می کننــد، مشــاهده کنــد. ایــن نکتــه را هــم بایــد ذکــر کنــم 
ــن  ــه ای ــت، ب ــت وجو اس ــور جس ــک موت ــا ی ــرب« تنه ــه »ت ک
ــه  ــود، بلک ــام نمی ش ــرب انج ــد در ت ــات خری ــه عملی ــا ک معن
خریــد در درگاه هــای خریــد خــود فروشــگاه ها انجــام می شــود.
ــران ــهاینکــهمیگوییــداســتفادهکارب ــاتوجــهب ب
ــدی ــدلدرآم ــت،م ــگاناس ــرویسرای ــنس ازای

ــرب«چیســت؟ »ت
ــگاه ها  ــم. از فروش ــی کار می کنی ــبکه های تبلیغات ــل ش ــا مث م

ــول دریافــت می کنیــم. ــه ازای کلیــک، پ ب
ــر ــهفک ــهب ــادک ــاقافت ــیاتف ــهذهن ــهجرق چ

راهانــدازیاســتارتآپ»تــرب«افتادیــد؟
ــی در  ــگاه های اینترنت ــه فروش ــدیم ک ــه ش ــال 93 متوج در س
حــال رشــد هســتند. همان طــور کــه امــروزه هــم شــاهد رشــد 
ــن  ــن شــرایطی جــای چنی ــا هســتیم. در چنی ــزون آن ه روزاف
سرویســی خالــی بــود کــه قیمــت همــه فروشــگاه ها را بــا هــم 
ــا یــک  ــر ایــن امــکان را بدهــد کــه ب مقایســه کنــد و بــه کارب

ــد. ــان ببین ــد همــه فروشــگاه ها را همزم کلیــک بتوان
رویتبلیغات»ترب«همحساببازکردهاید؟

مــا اوایــل کــه محصولمــان را متناســب بــا بــازار توســعه 
می دادیــم، چنــدان روی تبلیغــات مانــور نمی دادیــم، امــا 

زمانــی کــه »تــرب« بــه بلوغ نســبی رســید، تبلیغــات را بیشــتر 
کردیــم تــا مــردم از ایــن ســرویس آگاهــی پیــدا کننــد. چــون 
ــنا  ــت آش ــه قیم ــرویس مقایس ــوم س ــا مفه ــدان ب ــردم چن م
ــک  ــرب« ی ــد »ت ــور می کنن ــردم تص ــیاری از م ــتند. بس نیس
ــی  ــرب« درگاه ــه »ت ــی ک ــت. در حال ــی اس ــگاه اینترنت فروش
ــر  ــا یکدیگ ــوالت ب ــه محص ــت وجو و مقایس ــرای جس ــت ب اس
بــرای یــک انتخــاب بهتــر. بــه وســیله تبلیغــات بایــد بــه مــردم 
اطالع رســانی کنیــم کــه بــه وســیله »تــرب« می تواننــد حجــم 
ــد.  ــا ببینن ــرعت یکج ــانی و باس ــات را به آس ــادی از اطالع زی
ــرای جست وجوســت و در  ــک درگاه ب ــا ی ــرب« تنه ــع »ت درواق
ــا و  ــا قیمت ه ــرب تنه ــدارد. ت ــچ نقشــی ن ــروش هی ــد و ف خری
ــردم  ــه م ــد و ب ــع آوری می کن ــگاه ها جم ــات را از فروش اطالع
یکجــا نشــان می دهــد. بــرای ایجــاد فرهنــگ اســتفاده از ایــن 

ــم. ــه ســراغ تبلیغــات گســترده بروی ــد ب ســرویس بای
ــتارتآپرا ــناس ــهایای ــرمایهاولی ــهس ــاچ ب
ــرب«رااداره ــر»ت ــدنف ــاچن ــدواالنب راهانداختی

؟ میکنیــد
بیــش از این کــه ســرمایه مالــی در میــان باشــد، فرصتــی 
ــرای ارتقــای ســایت و ســاخت اپلیکیشــن  کــه اعضــای تیــم ب
ــد  ــود. هرچن ــرب« ب ــاز »ت ــی آغ ــرمایه اصل ــد، س ــرف کردن ص
اگــر بخواهــم از بعــد مالــی هــم بــه ایــن مســئله بپــردازم، ابتــدا 
ــا 500  ــاز شــد و ت ــه آغ ــان ســرمایه اولی ــا 200 میلیــون توم ب
ــر  ــم 15 نف ــر ه ــال حاض ــید. در ح ــم رس ــان ه ــون توم میلی
ــروی  ــر نی ــد. هشــت نف ــه کارن ــن اســتارت آپ مشــغول ب در ای
برنامه نویســی و فنــی، دو نفــر فــروش و بازاریابــی، دو نفــر 
ــوا  ــن محت ــه تامی ــدادی هــم وظیف ــال مارکتینــگ و تع دیجیت

ــد. ــده دارن را برعه
ــه ــرب«ب ــدهاســتارتآپ»ت ــددرآین فکــرمیکنی

ــد؟ ــهایمیرس ــهنقط چ
ــی و پوشــش  ــرب« از لحــاظ محتوای ــا ترجیــح می دهیــم »ت م
ــزرگ  ــد و ب ــد کن ــر کشــور رش ــی سراس ــگاه های اینترنت فروش
و بزرگ تــر شــود، نــه این کــه صرفــا بــا افزایــش تعــداد 
ــه طــور کلــی در برنامــه کاری  ــه رو باشــیم. ب اعضــای تیــم روب
ــزار  ــه ه ــداد س ــال، تع ــر امس ــا آخ ــه ت ــده ک ــده ش ــا گنجان م

ــیم. ــته باش ــرب داش ــی را در ت ــگاه اینترنت فروش
ازآمــارتعــدادفروشــگاههایاینترنتــیایــرانخبــر

رید؟ دا
بلــه. در حــال حاضــر بیــش از 50 هــزار ســایت در کشــور داریــم 
کــه نمــاد اعتمــاد الکترونیــک دارنــد کــه از ایــن بیــن تخمیــن 
اینترنتــی  فروشــگاه  این هــا  یک ســوم  حداقــل  می زنیــم 

باشــند.
بــا همــواره اســتارتآپ یــک راهانــدازی  
ــا ــنراهب دشــواریهایمتعــددیهمــراهاســت.درای
کردیــد؟ نــرم دســتوپنجه دردســرهایی چــه

ــکالتی  ــه مش ــود دارد. از جمل ــه وج ــکل همیش ــش و مش چال
کــه اغلــب وجــود دارد، مشــکالت مالــی اســت کــه خوشــبختانه 
توانســتیم بــر آن فایــق آییــم. بیــش از مشــکالت مالــی، 
چالش هــای فنــی بــود کــه مــا را درگیــر کــرد. مثــال 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، یکی یکــی آن هــا را رفــع کــرد.
ــتارتآپی ــتماس ــایاکوسیس ــادیازاعض ــدهزی ع
ــص، ــرویمتخص ــننی ــشیافت ــهچال ــدک معتقدن
ــدازی ــولراهان ــهدرط ــودهک ــیب ــنچالش بزرگتری
ــما ــاش ــد.آی ــهروبودهان ــاآنروب ــانب کسبوکارش

ــد؟ ــهکردهای ــئلهایراتجرب ــنمس ــمچنی ه
ــد  ــص و کارآم ــروی متخص ــن نی ــت. یافت ــت اس ــال درس کام
ــه حســاب  ــا ب همــواره جــزو دغدغه هــای یــک کســب وکار نوپ
ــا  ــه ب ــروی متخصصــی ک ــن نی ــش از آن، یافت ــا بی ــد، ام می آی
ــود،  ــراه ش ــم هم ــا تی ــی ب ــد به خوب ــود و بتوان ــت ش ــم فی تی
مشــکل تر اســت. این کــه هــر نیــرو بــا کارکــرد تیــم کنــار آیــد 
ــه رو بوده ایــم.  ــا آن روب و آن را بپذیــرد، مســئله ای اســت کــه ب
اخیــرا نیــز کــه بــا نوســانات بــازار ارز و کــم بــودن ارزش ریــال 
ــه نیــروی خــوب و کارآمــد هــم  مواجــه هســتیم، دســتیابی ب
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 ســخت تر کــرده 

اســت.
بــاتوجــهبــهجایــگاهاســتارتآپهادرایــران،آیــا
ــنحــوزه ــاخــألحمایتــیدرای ــیی شــماخــألقانون

ــد؟ ــاسمیکنی احس
ــران  ــدی در ای ــا ح ــتارت آپی ت ــتم اس ــه اکوسیس ــا ک از آن ج
ــال  ــرد. مث ــاس ک ــوان احس ــادی را می ت ــای زی ــت، خأله نوپاس
ــای  ــم، در بحث ه ــر بودی ــا آن درگی ــی ب ــا خیل ــه م ــوردی ک م
ــن  ــازمان تامی ــرف س ــی از ط ــود. حت ــه ای ب ــراردادی و بیم ق
اجتماعــی هــم اعــالم شــده کــه بــه شــرکت های نوپــا معافیــت 
ــود  ــل وج ــا آنچــه در عم ــود، ام ــه داده ش پرداخــت حــق بیم
ــود،  ــده می ش ــرف دی ــه و در ح ــه در برگ ــزی ک ــا چی دارد، ب
ــن حــوزه، ســختگیرانه برخــورد  ــاوت اســت و در ای کامــال متف

می شــود.
استارتآپی، اکوسیستم در کردن کار مدتها از بعد  
افرادی با بخواهید که دارید شیرینی و تلخ تجارب چه
درمیانبگذاریدکهتازهمیخواهندیککسبوکارنوپا

راراهاندازیکنند؟
تجربــه در مســیر یــک کســب وکار پارامتــری اســت کــه 
ــرد  ــه ف ــردن ب ــه ک ــت. تجرب ــادگی از آن گذش ــوان به س نمی ت
ــد  ــری نتوان ــرد دیگ ــچ ف ــاید هی ــه ش ــد ک ــی می ده درس های
آن را در اختیــار دیگــری بگــذارد. کســی کــه وارد اکوسیســتم 
را  نویــی  کســب وکار  دارد  قصــد  و  می شــود  اســتارت آپی 
راه انــدازی کنــد، بایــد بســیار پشــتکار داشــته باشــد و اگــر بــا 
اطمینــان بــه ایــده اش می پــردازد، هرگــز نبایــد عقــب بنشــیند. 
ــر کاری  ــادی در مســیر ه ــای زی همــواره مشــکالت و چالش ه
وجــود دارد. بســیار نــادر اســت کــه کســب وکاری به ســادگی و 
ــن  ــز از ای ــه مقصــد برســد و اســتارت آپ ها نی ــش ب ــدون چال ب

قضیــه مســتثنا نیســتند.
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گ

ن�

نه ای زی های را�ی �ب

جذاب، پولساز 
اشتغال زا
مرضیهاسدی

احتماالباشنیدننام»ماریو«یاهمانقارچخور،
خاطراتیهیجانانگیزدرذهنتانتداعیشود؛
بازینوستالژیکیکهدرآنماریوعاشقشپرنسس
پیچبودوپرنسسدراسارتباوزر.وماناجیانی
بودیمکهماریوراهدایتمیکردیمبرایخوردن
قارچهایبیشترتابزرگشودوتیربهدست
بیاوردوبتواندباگلولههایآتشیندشمنانرا
نابودکند.رسیدنماریوبهپرنسسپیچتمامابه
هوشودرایتوسرعتماوابستهبود؛ماخدایانی
بودیمبراینجاتستمدیدهازچنگالستمگر.
ازآنزمانتاکنوندنیایبازیهایرایانهایتغییرات
بسیارداشته،حتیهمانماریویخودمانکامال
بهروزومدرنشده،بهشهرهاوکشورهایمختلف
سفرمیکند،برقابلیتهایشافزودهوحسابی
خوشتیپشدهاست.بازیهایرایانهایبهشکل
امروزیحاصلتالشوایدههایخالقانهمخترعینو
تولیدکنندگانآنهاست.صنعتجذابوپردرآمد
گیمدرسالهایحیاتخودهموارهبستریبرای
بروزوظهورایدهوطرحهایجذاببودهاستو
هرروزخبرهاوتولیداتجدیدیازدلآنبیرون
میآیدکهگیمرهاراشگفتزدهمیکند.دیگرمثل
سالهایکودکیماننیستکهتعدادبازیهای
رایانهایمحدودومختصبهردهسنیمشخصی
باشند.حتمادوروبرتانهستندافرادیکهدرمیان
مشغلههایبیشماروبدوبدوهایزندگی،چشمانتظار
ورژنجدیدبازیموردعالقهشانمینشینندو
اینبازیبرایشانالزامایکنوعسرگرمینیست،
فرصتیاستبرایتجربههیجانیاحتماالسالم.
شایدبدنباشدبرایبررسیوضعیتصنعت
گیمدرجهانوایران،نگاهیگذراداشته
باشیمبهتاریخچهبازیهایرایانهای،
کنسولهایبازیوروندرشدآنها.
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همهچیزازیکایدهظاهرابه
دردنخورشروعشد!

ــام رالــف  ــه ن ــی ب در ســال 1949 میــالدی، مهنــدس جوان
ــه  ــی را ب ــه تلویزیون ــک برنام ــاخت ی ــئولیت س ــر مس با ئ
ــای  ــود از برنامه ه ــته ب ــرش از او خواس ــت. مدی ــده گرف عه
ــتثنایی  ــو و اس ــرد و کاری ن ــه بگی ــول فاصل ــج و معم رای
ــر آن قــدری انگیــزه و تبحــر داشــت کــه از  ــه دهــد. بائ ارائ
ــت  ــم گرف ــد. او تصمی ــی بربیای ــن کاری به راحت ــس چنی پ
ســناریویی را کــه نوشــته، در قالــب یــک بــازی ارائــه 
ــا مدیــر در میــان گذاشــت،  دهــد. امــا وقتــی ایــده اش را ب
ــر  ــورد نظ ــرح م ــه ط ــرد و در نتیج ــنهادش را رد ک او پیش
ــه  ــا ارائ ــر آن زمــان نمی دانســت کــه ب ــر اجــرا نشــد. بائ بائ
ایــن طــرح در حقیقــت دارد پایه هــای صنعــت نوینــی را در 

ــم. ــت گی ــذارد: صنع ــان می گ جه

اولینبازیرایانهای؛جنگستارگان
در ســال 1952 الــف. راســل دالــگالس، دانشــجوی دکتــرای 
ــازی گرافیکــی رایانــه ای را بــه  دانشــگاه کمبریــج، اولیــن ب
ــن  ــرد؛ ای ــی ک ــود طراح ــر خ ــی دیگ ــراه دو همکالس هم
ــی  ــت و وقت های ــرگرمی داش ــه س ــا جنب ــرای آن ه کار ب
ــازی  ــن ب ــتن ای ــه نوش ــدند ب ــع می ش ــم جم ــه دور ه ک
ــور  ــه ط ــه ای ب ــی رایان ــازی واقع ــن ب ــد. اولی می پرداختن
رســمی در ســال 1961 بــه نــام »جنــگ ســتارگان« نوشــته 

شــد.

نخستینکنسولبازی؛مگناوکس
ادیسهیاهمانجعبهقهوهای

بائــر در ایــن ســال ها ناامیــد نشــده بــود. او داشــت بــه طــور 
ــرد.  ــود کار می ک ــه خ ــده اولی ــا داگالس روی ای ــوازی ب م
ــال 1966  ــی را در س ــول خانگ ــن کنس ــی اولی ــر طراح بائ
ــا  ــت ب ــاند و در نهای ــان رس ــه پای ــاز و در ســال 1968 ب آغ
همــکاری شــرکت مگناوکــس، آن را در اوت 1972بــه بــازار 
ارائــه کــرد. مگناوکــس ادیســه بیــش از 330 هــزار نســخه 
در جهــان فــروش داشــت کــه بــرای اولیــن کنســول بــازی 
در آن زمــان رقــم خوبــی بــود. وبــگاه IGN در ســال 2009 
ــام ایــن کنســول را در میــان 25 کنســول برتــر در تمــام  ن

دوران هــا آورد.

ظهورنسلدومدستگاههایبازی
کنســول های نســل دوم آغازگــر اســتفاده از پردازشــگرهای 
ــال  ــول ها در س ــته از کنس ــن دس ــد. ای ــی بودن ــت بیت هش
ــن  ــی ای ــش از مابق ــاری 2600 بی 1976 عرضــه شــدند. آت
ــاری را  ــت. )شــرکت آت ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــتگاه ها م دس
نــوالن باشــنل و تــد دابنــی در ســال 1972 تاســیس کردنــد 
ــدات  ــاری 2600 از تولی ــگ و آت ــد پون ــی مانن و محصوالت

ــد.(  ــه حســاب می آمدن ــن شــرکت ب ــوب ای محب
کنســول های  خریــدار  گیــم  کلوب هــای  فقــط  دیگــر 
ــل  ــا تمای ــیاری از گیمره ــد، بس ــی نبودن ــای ویدئوی بازی ه

ــت  ــان وق ــورد عالقه ش ــای م ــا بازی ه ــه ب ــتند در خان داش
بگذراننــد؛ در نتیجــه شــرکت های گوناگونــی وارد ایــن 
ــد. از  ــازار پرســودش را از آن خــود کنن ــا ب حــوزه شــدند ت
ــر  ــی س ــخه های خانگ ــه نس ــه عرض ــود ک ــان ب ــن زم همی
ــت. ــه یاف ــال 1984 ادام ــل س ــا اوای ــل دوم ت ــت و نس گرف

نسلسوم
بــازار  وارد   1983 ســال  از  ســوم  نســل  کنســول های 
ــد  ــل جدی ــگا نس ــدو و س ــی نینتن ــرکت ژاپن ــدند. دو ش ش
ــن  ــه ای ــد و ب ــی را عرضــه کردن ــازی ویدئوی کنســول های ب
ــدرت  ــاز و ق ــم آغ ــت گی ــی در صنع ــی طالی ــب دوران ترتی
ــه  ــده ب ــاالت متح ــول از ای ــروش کنس ــای ف ــوذ بازاره نف
ــر  ــول ها ب ــد کنس ــه بع ــن دوره ب ــد. از ای ــل ش ــن منتق ژاپ
ــرار  ــنجش ق ــورد س ــل بندی و م ــت نس ــدار بی ــاس مق اس

ــد. گرفتن

نسلچهارم
ایــن نســل از کنســول ها در دســته 16 بیتی هــا قــرار 
ــی  ــرکت ای ان س ــدند. ش ــازار ش ــد و 1985 وارد ب می گیرن
ــا در  ــرد ام ــه ک ــل را عرض ــن نس ــول در ای ــتین کنس نخس
ادامــه نینتنــدو و ســگا بودنــد کــه بــا تولیداتشــان ایــن بــازار 

ــد. ــه انحصــار خــود درآوردن را ب
قابــل  نوآوری هــای  بــا  ســگا  شــرکت  دوران  ایــن  در 
توجهــی ماننــد بــازی ســونیک خارپشــت رقابــت تنگاتنگــی 
ــی  ــواره در رقابت ــو هم ــونیک و ماری ــت. س ــدو داش ــا نینت ب
تنگاتنــگ بــا یکدیگــر بودنــد و در ســطح جهانــی محبوبیــت 

ــد. ــی کســب کردن فراوان

نسلپنجم
اکثــر کنســول های ایــن نســل 32 بیتــی هســتند و برخــی از 
آن هــا نیــز 64 بیتــی. ایجــاد فضــای ســه بعــدی در طراحــی 
بــازی از ویژگی هــای ایــن نســل اســت. کنســول های نســل 
پنجــم در بــازه زمانــی 1993 تــا 2003 وارد بــازار شــدند و 
بــه شــکل گســترده از رســانه لــوح فشــرده اســتفاده کردنــد.

نسلششم
ــد  ــگر قدرتمن ــازی از پردازش ــول های ب ــل از کنس ــن نس ای
128 بیتــی برخــوردار بودنــد و قــدرت زیــادی بــرای 
بــا  داشــتند.  ســه بعدی  پویــای  محیط هــای  پــردازش 
ظهــور ایــن نســل، ســازندگان امریکایــی بــه عرصــه 
ــور  ــه ط ــا ب ــه ژاپنی ه ــی ک ــت زمان ــتند. درس ــم بازگش گی
ــد،  ــود درآورده بودن ــار خ ــت را در انحص ــن صنع ــنتی ای س

پیــدا شــد.  بــار دیگــر سر وکله شــان  امریکایی هــا 
ــی  ــگا طراح ــرکت س ــل را ش ــن نس ــول ای ــتین کنس نخس
کــرد. ســپس ســونی بــا پلی استیشــن 2، نینتنــدو بــا 
ــس وارد  ــول ایکس باک ــا کنس ــافت ب ــوب و مایکروس گیم کی
ــد  ــالش کردن ــه نحــوی ت ــدان شــدند و هرکــدام ب ــن می ای

ــد. ــش دهن ــم افزای ــت گی ــازار صنع ــود را از ب ــهم خ س
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نسلهفتم
ــش  ــازی جه ــول های ب ــم کنس ــل هفت ــی، نس ــر فن از منظ
عظیمــی در قیــاس بــا نســل پیشــین خــود داشــتند. 
مایکروســافت در نوامبــر ســال 2005 کنســول ایکس باکــس 
360 را عرضــه کــرد. بعــد از آن، ســونی بــا پلی استیشــن3 و 
نینتنــدو بــا وی در ایــن نســل از کنســول ها قــرار گرفتنــد. 
ــاال در  ــی ب ــه توانای ــوان ب ــا، می ت ــارز آن ه ــای ب از ویژگی ه
ــاالی  ــیار ب ــت بس ــه بعدی، کیفی ــای س ــردازش محیط ه پ
صوتــی و تصویــری، پشــتیبانی گســترده خدمــات آنالیــن، 

ــرد. ــاره ک ــا و... اش افزونه ه

نسلهشتم
ــتین  ــرای نخس ــود را ب ــتم خ ــل هش ــول نس ــدو کنس نینتن
ــار در نوامبــر 2012 عرضــه کــرد. ســونی و مایکروســافت  ب
نیــز بــا فاصلــه ای یــک ســاله در نوامبــر 2013، کنســول های 
و  پلی استیشــن4  نام هــای  بــا  را  خــود  جدیــد  نســل 

ــد. ــازار کردن ــی ب ــس  وان راه ایکس باک

پیشبینینسلنهم
بزرگ تریــن  از  یکــی   -  2018  E3 نمایشــگاه  از  بعــد 
ــور  ــه ط ــازی - ب ــت ب ــرای صنع ــی ب ــای بازاریاب رویداد ه
رســمی اعــالم شــد کــه شــرکت مایکروســافت در حــال کار 
روی کنســول نســل بعــدی خــودش اســت. ســران شــرکت 
ــدی  ــه ســاخت کنســول بع ــد ک ــالم کرده ان ــز اع ســونی نی
ــان  ــن می ــد. در ای ــاز کرده ان ــل آغ ــا قب ــود را از مدت ه خ
ــد  ــی کرده ان ــز پیش بین ــه ای نی ــای رایان ــران بازی ه تحلیلگ
)ایکس باکــس  بعــدی  ایکس باکــس  و  پلی استیشــن5 
اســکارلت( در ســال 2020 یــا 2021 عرضــه خواهنــد شــد.
حــال می خواهیــم بدانیــم صنعــت گیــم بــه راســتی پولســاز 
اســت؟ و چطــور می شــود بــا کمتریــن میــزان ریســک بــه 
ــاز  ــن موضــوع نی ــرای بررســی ای ــت؟ ب ــن عرصــه راه یاف ای
اســت بدانیــم مراحــل تولیــد یــک بــازی رایانــه ای چیســت.

مراحلتولیدیکبازی
ــه ای ماه هــا و حتــی ســال ها  ــازی رایان ــرای تولیــد یــک ب ب
ــازی  آماده ســازی و برنامه ریــزی نیــاز اســت. ســاخت هــر ب
بســته بــه نــوع و جایگاهــش شــامل برخــی از مواردی اســت 

کــه در ادامــه می آیــد یــا شــامل همــه آن هــا می شــود:
ــک داســتان شــروع می شــود.  ــا ی ــازی ب ــد: هــر ب پیش تولی
ــازندگان آن  ــود س ــرف خ ــا از ط ــتان ها ی ــه داس ــده اولی ای
اســت یــا از طــرف افــرادی خــارج از شــرکت کــه ســفارش 
ســاخت آن را داده انــد. برخــی از بازی هــا بــر اســاس 
داســتان فیلم هــای معــروف ســاخته می شــوند، برخــی 
ــازی  ــز شبیه س ــی نی ــدار و برخ ــای پرطرف از روی کتاب ه

ــی هســتند. ــای واقع ــم دنی ــع و حــوادث مه وقای
ــه مــوازات تهیــه ســناریو، خلــق و  طراحــی شــخصیت ها: ب
ــد  ــه بای ــن مرحل ــود. ای ــاز می ش ــخصیت ها آغ ــی ش طراح
ــا دقــت هرچــه تمــام انجــام شــود زیــرا ایجــاد تغییــرات  ب

ــه  ــازی بســیار پر هزین ــی ســاخت ب مجــدد در مراحــل پایان
ــود،  ــکن می ش ــر اس ــدا در کامپیوت ــی ابت ــرح کل ــت. ط اس
ــت  ــه حرک ــوه ب ــرل و نح ــخصیت و کنت ــکل ش ــپس ش س
ــه  ــیم و در ادام ــکلت ترس ــک اس ــب ی درآوردن آن در قال

ــود. ــه می ش ــه آن اضاف ــگ ب ــت و رن پوس
ایجــاد حرکــت: در ایــن مرحلــه بــا توجــه بــه نــوع و ســبک 
بــازی و آســتانه حرکتــی شــخصیت از تکنیک هــای مختلفی 
ــه جــان بخشــیدن  ــن مرحل اســتفاده می شــود. هــدف از ای

بــه اســکلت بی جانــی اســت کــه قبــال طراحــی شــده.
ــن  ــازی از مهم تری ــط ب ــاخت محی ــی: س ــای گرافیک جلوه ه
و تاثیرگذارتریــن مراحــل تولیــد یــک بــازی رایانــه ای اســت. 
شــاید بــه نظرتــان صــدای خش خــش شــاخ و بــرگ 
ــازی چنــدان مهــم نباشــد امــا همیــن  درختــان در یــک ب
ــا  ــاط ب ــت و ارتب ــازی واقعی ــه در شبیه س ــت ک ــل اس عوام

ــد.  ــان می آی ــه کمکت ــازی ب ــط ب محی
کدگــذاری: در ایــن مرحلــه تمامــی اجــزای تشــکیل دهنده 
ــی در  ــوش مصنوع ــد. ه ــد می خورن ــم پیون ــه ه ــازی ب ب
بازی هــای چندوجهــی حکــم منطــق بــازی را دارد و فیزیــک 

ــازد. ــازی را می س ــای ب دنی
پــس از تولیــد: بعــد از اتمــام ســاخت بــازی، بــازی از 
ــی  ــورد بررس ــود، م ــش می ش ــون آزمای ــای گوناگ جنبه ه
ــازی تحــت عنــوان نســخه  ــرار می گیــرد، نســخه اولیــه ب ق
ــا  ــرد، آن ه ــرار می گی ــگر ق ــم آزمایش ــار تی ــا در اختی آلف
ــد.  ــش را بیابن ــا باگ های ــد ت ــرا می کنن ــازی را اج ــا ب باره
ــار  ــا در اختی ــخه بت ــا، نس ــردن ایراده ــرف ک ــس از برط پ
این کــه  از  پــس  می شــود.  گذاشــته  بیشــتری  افــراد 
جزئیــات مــورد بازیابــی قــرار گرفــت، شــرایط بازاریابــی آن 
ــازار  ــه ب ــه ب ــاده عرض ــول آم ــا محص ــود ت ــنجیده می ش س

ــود. ش
ــه ای  بازاریابــی: در ســال های اخیــر ســاخت بازی هــای رایان
ــزارش  ــق گ ــت. طب ــده اس ــل ش ــی تبدی ــارت بزرگ ــه تج ب
موسســات بازی ســازی، ســاخت یــک بــازی پرفــروش 
حــدود ســه تــا پنــج میلیــون دالر هزینــه دارد، بــه اضافــه 
تبلیغــات و  هزینــه ای حــدود ده میلیــون دالر جهــت 
ــوزه،  ــن ح ــال در ای ــرکت های فع ــیاری از ش ــی. بس بازاریاب
تیــم طراحــان خــود را بــه نمایشــگاه هایی در سراســر دنیــا 
ــه  ــد. ارائ ــغ کنن ــان را تبلی ــا بازی هایش ــد ت ــزام می کنن اع
ــترهای  ــی پوس ــدان و طراح ــرای عالقه من ــو ب ــخه دم نس
ــت. ــول اس ــی محص ــای معرف ــر راه ه ــز از دیگ هیجان انگی

برآوردهزینهوسود
از آن جــا کــه بــازار صنعــت گیــم روز بــه روز وســیع تر 
می شــود و طرفــداران بیشــتری می یابــد، شــرکت های 
ــن  ــد. ای ــازی روی آورده ان ــه ســاخت ب ــادی ب ــزاری زی نرم اف
ــه  ــای اولی ــر هزینه ه ــع دیگ ــا صنای ــاس ب ــت در قی صنع
اندکــی نیــاز دارد و ســود کالنــی بــرای فعــاالن ایــن حــوزه 
ــه ارمغــان مــی آورد. شــاید همیــن موضــوع باعــث شــده  ب
فنالندی هــا تولیــد گوشــی موبایــل را کنــار بگذارنــد و 
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ــای  ــم چرخ دنده ه ــت گی ــد. صنع ــازی برون ــراغ بازی س س
ــد و کشــورهای  ــادی را می چرخان اقتصــادی کشــورهای زی
ــردش  ــر آن گ ــه ب ــا تکی ــته اند ب ــزرگ توانس ــک و ب کوچ
ــرا  ــل توجهــی در اقتصــاد خــود ایجــاد کننــد. زی ــی قاب مال
ــد؛  ــادی را پوشــش ده ــد مشــاغل زی ــت می توان ــن صنع ای
کارآفرینــی در حوزه هــای دیگــر اغلــب بــه بودجــه زیــادی 
ــراد علیرغــم داشــتن ایده هــای  احتیــاج دارد و خیلــی از اف
برنمی آینــد،  اولیــه  هزینه هــای  پــس  از  چــون  نــاب، 
حتــی  ایــران،  در  می کننــد.  رهــا  را  کار  راه  میانــه  در 
کارگاه هــای تولیــدی کوچــک بــرای شــروع بــه ســرمایه ای 
ــای  ــر پ ــد و اگ ــاز دارن ــان نی ــون توم ــدود 500 میلی در ح
ــن  ــد، ای ــان باش ــزرگ در می ــب وکار ب ــک کس ــدازی ی راه ان
رقــم بــه میلیــارد خواهــد رســید. از ســوی دیگــر، مشــاغلی 
ــاج  ــن ســرمایه عظیمــی احتی ــه چنی ــدای کار ب ــه در ابت ک
دارنــد، ممکــن اســت در ســال های اولیــه بــه ســود نرســند. 
ــز  ــرمایه گذاران نی ــه س ــت ک ــی اس ــاف طبیع ــن اوص ــا ای ب
بــرای همــکاری در چنیــن مشــاغلی دســت و دلشــان بلــرزد 
ــت.  ــری اس ــه دیگ ــه گون ــم ب ــت گی ــت در صنع ــا وضعی ام
هــم در ایــران و هــم در کشــورهای دیگــر، شــاهد بوده ایــم 
بــا  توانســته اند  بازی ســازی  شــرکت های  از  بســیاری 

ــد.  ــود را ببرن ــه، بیشــترین س ــل هزین حداق

پرهزینهترینبازیهادرطول
تاریخصنعتگیمکدامند؟

Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier -1؛ 
ــال 2012  ــافت در س ــرکت یوبی س ــاخت ش ــازی س ــن ب ای

اســت و 65 میلیــون دالر هزینــه برداشــت.
نهایــی  قســمت  هرچنــد  Final Fantasy XIII؛   -2
ــت  ــد، نتوانس ــر ش ــال 2009 منتش ــه در س ــازی ک ــن ب ای
طرفــداران خــود را راضــی کنــد، بــا ایــن حــال ســاخت آن 
65 میلیــون دالر بــرای شــرکت ســازنده اش خــرج برداشــت.

Crysis -3 3؛ اگــر اهــل گیــم باشــید، احتمــاال می دانیــد 
اعجاب انگیــزش  گرافیــک  بــه  کرایســیس  ســری  کــه 
ــرای  ــال 2013 ب ــک در س ــرکت کرایت ــت. ش ــهور اس مش
ســاخت ایــن بــازی 66 میلیــون دالر هزینــه کــرد؛ هرچنــد 

ــده نشــد. ــود، دی ــه شایســته ب ــز آن طــور ک هرگ
در   2014 ســال  در  بــازی  ایــن  Watch Dogs؛   -4
ــادی  ــدای زی ــر و ص ــد و س ــش داده ش ــگاه E3 نمای نمایش
بــه همــراه داشــت. بــا توجــه بــه تبلیغــات گســترده ای کــه 
ــام  ــازی انج ــن ب ــار ای ــش از انتش ــافت پی ــرکت یوبی س ش
ــاوت در  ــازی متف ــک ب ــار ی ــداران در انتظ ــود، طرف داده ب
 Watch Dogs ــفانه ــه متاس ــد ک ــاز بودن ــبک جهان ب س
ــون دالر، نتوانســت  ــه ای در حــدود 68 میلی برخــالف هزین

ــد. ــرآورده کن ــارات را ب انتظ
Metal Gear Solid IV: Guns of the Patriots -5؛ 
ــا،  ــو کوجیم ــازی ســاخت ســال 2008 اســت. هیدئ ــن ب ای
نویســنده، تهیه کننــده، کارگــردان و طــراح بازی هــای 
ویدئویــی ژاپنــی و ســخنگوی شــرکت کونامــی بــرای 
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ســاخت ایــن بــازی ایده هــای بلندپروازانــه ای داشــت. 
او بــرای عملــی کــردن ایده هایــش مبلغــی حــدود 70 
میلیــون دالر روی دســت شــرکت کوجیمــا گذاشــت. بعــد از 
آن چــون کونامــی از پــس هزینــه ایده هــای او برنمی آمــد، 

ــا از شــرکت جــدا شــد. کوجیم

ایرانکجایاینبازیایستادهاست؟
ــد،  ــر ش ــال 2016 منتش ــه در س ــی ک ــاس تحقیق ــر اس ب
ــر دارد  ــر گیم ــون نف ــران حــدود 23 میلی ــم ای ــت گی صنع
ــان تشــکیل می دهنــد.  کــه 37 درصــد از ایــن تعــداد را زن
ــازار گیــم در  ــن ب ــران داغ تری ــار نشــان می دهــد ای ــن آم ای
ــال های  ــی س ــا ط ــروش بازی ه ــه را دارد و ف کل خاورمیان
ــی  ــن در حال ــه اســت. و ای ــران افزایــش یافت گذشــته در ای
اســت کــه فعــاالن حــوزه صنعــت گیــم در ایــران هرچنــد 
ایده هــای بکــری جهــت ارائــه دارنــد امــا بــه دلیــل وجــود 
ــی  ــا محدودیت های ــا ب ــازی آن ه ــرای پیاده س ــا ب تحریم ه
روبــه رو هســتند. در ادامــه بــه برخــی از ایــن مــوارد اشــاره 

می کنیــم.

محدودیتهایصنعتگیمدرایرانچیست؟
مجــوز  تحریم هــا  دلیــل  بــه  بازی ســازی:  موتورهــای 
از برخــی موتورهــای بازی ســازی در اختیــار  اســتفاده 
بازی ســازان ایرانــی قــرار نمی گیــرد و آن هــا مجبورنــد 
ــاخت  ــرای س ــاص ب ــی خ ــتر موتورهای ــای بیش ــا هزینه ه ب

بازی هــای خــود بســازند.
جمعــی:  ســرمایه گذاری  و  مالــی  جمع ســپاری 
ــه  ــع آوری بودج ــامانه های جم ــی از س ــازهای ایران بازی س
مردمــی کــه بســیاری از بازی ســازان مســتقل جهــان از آن 

محرومنــد. می کننــد،  اســتفاده 
انتشــار و تبلیغــات: فعــاالن ایــن حــوزه بــرای انتشــار بــازی 
ــه رو  ــی روب ــواری های فراوان ــا دش ــتیم ب ــی و اس در گوگل پل
هســتند و همچنیــن داشــتن تبلیغــات در شــبکه های 
ــراه  ــادی هم ــع زی ــا موان ــی ب ــطح جهان ــی و در س اجتماع

اســت.
 :)SDK( ــول ــر کنس ــوص ه ــازی مخص ــای بازی س کیت ه
ــازی روی  ــک ب ــازی ی ــاخت بهینه س ــه س ــا ب ــن کیت ه ای
ــاز  ــال بازی س ــا عم ــدون آن ه ــد. ب ــک می کنن ــول کم کنس
ــازی روی کنســول کاری از  ــه ســاخت ب ــد در زمین نمی توان
پیــش ببــرد. متاســفانه بازی ســازان ایرانــی بــرای اســتفاده 

ــد. ــت مواجهن ــا ممنوعی ــا ب ــن کیت ه از ای

مراحلساختبازیدرایران
ــی  ــاد مل ــیابی بنی ــارت و ارزش ــاون نظ ــری، مع ــواد امی ج
کــه  محدودیت هایــی  دربــاره  رایانــه ای  بازی هــای 
متقاضیــان تولیــد بازی هــای رایانــه ای بــا آن مواجــه 
هســتند، می گویــد: »تولیدکننــدگان بازی هــا اغلــب از 
ــت  ــال ممنوعی ــر هســتند به طــور مث ــز بی خب خطــوط قرم
ورود بــه مســائل سیاســی یــا تولیــد بازی هایــی کــه 

ــرکت ها و  ــاطیری اســت و ش ــتان های اس ــه اش از داس زمین
ــه ســاخت آن هــا می کننــد عمــال  متقاضیانــی کــه اقــدام ب
ــن  ــد و همی ــازی را ندارن ــت آن ب ــاخت باکیفی ــی س توانای
مســئله باعــث می شــود تــا شــخصیت های اســاطیری 
ــن  ــا ای ــا در نهایــت تمــام تــالش م تقلیــل پیــدا کننــد. ام
ــای  ــه بازی ه ــاخت ب ــه س ــدور پروان ــرای ص ــه ب ــت ک اس
ایرانــی تــا جایــی کــه ممکــن اســت، ســختگیری نکنیــم و 
در صــورت نیــاز اگــر متقاضیــان تجربــه کافــی در ســاخت 
ــا ارجــاع ایــن افــراد بــه مراکــز رشــد در  بــازی را ندارنــد ب
ســازمان بــه آ ن هــا در ســاخت بــازی مشــاوره داده شــود.« 
همچنیــن توضیــح می دهــد: »بــرای دریافــت پروانــه 
ســاخت کــه اولیــن مرحلــه اســت متقاضــی بایــد داســتان، 
ــام داده  ــازی را انج ــه ب ــی اولی ــی و طراح ــی مفهوم طراح
ــاده  ــازی آم ــاخت ب ــرای س ــی ب ــور مقدمات ــه ط ــد و ب باش
ــل  ــای تکمی ــه معن ــاخت ب ــه س ــت پروان ــا دریاف ــد. ام باش
پروســه ســاخت بــازی نیســت چنانچــه پــس از ارائــه پروانــه 
ــاد  ــوی بنی ــه از س ــن پروان ــل ای ــی ذی ــه متقاض ــب ب کس
ــازی  ــد ب ــر تولی ــه ســندی ب ــن پروان ــه ای ــود ک ــد می ش قی
نیســت بلکــه پروانــه ســاخت، مجــوزی بــه متقاضــی اســت 
ــازی را آمــاده کنــد. به طــور  ــد مقدمــات ســاخت ب ــا بتوان ت
ــرای  ــی ب ــه جای ــه اش را ب ــد برنام ــازنده می خواه ــال س مث
حمایــت ارائــه دهــد یــا بــرای ســاخت نیــاز بــه فیلمبــرداری 
ــن از  ــد: »همچنی ــه می کن ــت.« او اضاف ــبرداری اس و عکس
ایــن طریــق متقاضــی تــا حــدودی از حساســیت فرهنگــی 
ــپس در  ــود. س ــع می ش ــز مطل ــوز نی ــت مج ــرای دریاف ب
زمــان دریافــت پروانــه نشــر اســت کــه نظارت هــای بیشــتر 
در  تغییراتــی  می توانــد  متقاضــی  و  می گیــرد  صــورت 
برنامــه ایجــاد کنــد. در زمــان بررســی برنامــه بــرای صــدور 
ــه نشــر صفــر تــا 100 برنامــه بــه طــور دقیــق دیــده  پروان
ــا  ــی از برنامه ه ــه برخ ــت ک ــه اس ــن مرحل ــود. در ای می ش
ــه دلیــل ناتوانــی در تامیــن هزینه هــای ســاخت از ادامــه  ب

کار منصــرف می شــوند.«

هزینهساختبازیدرایران
ــا  ــاط ب ــه ای در ارتب ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل ــئول بنی مس
هزینــه ســاخت بــازی کامپیوتــری در ایــران می گویــد: 
»تولیــد یــک بــازی ایرانــی عــالوه بــر داشــتن گــروه قــوی 
و گرافیــک بــاال نیازمنــد هزینــه نســبتا باالیــی اســت؛ مثــال 
ــر 300  ــغ ب ــط بال ــطح متوس ــازی در س ــک ب ــاخت ی س
ــیاری  ــه بس ــاز دارد ک ــه نی ــان هزین ــون توم ــا 400 میلی ت
ــن  ــه همی ــد. ب ــا ندارن ــن هزینه ه ــی از ای ــراد اطالع از اف
ــر  ــفارش اسپانس ــا س ــراد ب ــی از اف ــه برخ ــت ک ــل اس دلی
ــق  ــه موف ــته ک ــا آن دس ــد ام ــاخت می کنن ــه س ــروع ب ش
ــاخت  ــه س ــوند از ادام ــی نمی ش ــتیبان مال ــن پش ــه یافت ب
ــرای  ــه تعییــن سیاســتی ب ــازی منصــرف می شــوند.« او ب ب
حمایــت از خریــد بازی هــای ایرانــی اشــاره می کنــد و 
ــی  ــای ایران ــروش بازی ه ــت از ف ــرای حمای ــد: »ب می گوی
ــای  ــروش بازی ه ــوز ف ــتار مج ــه خواس ــی ک ــران ایران ناش
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خارجــی هســتند ملــزم بــه خریــد بازی هــای ایرانــی 
شــده اند کــه پــس از آن کوپن هایــی در اختیــار آن هــا 
قــرار می گیــرد کــه بتواننــد مجــوز فــروش بازی هــا را 

ــد.« ــت کنن دریاف

برنامههابراینقشآفرینیصنعت
بازیدراقتصادچیست؟

بنیــاد ملــی  حســن کریمــی قدوســی، مدیرعامــل 
بازی هــای رایانــه ای، در مصاحبــه ای در ارتبــاط بــا 
ــت:  ــه اس ــور گفت ــاد کش ــم در اقتص ــت گی ــر صنع تاثی
از  رایانــه ای  بازی هــای  بومــی  توســعه  »بی تردیــد، 
مصادیــق اقتصــاد مقاومتــی اســت چــرا کــه ایــن بازی هــا 
بــا حــال و هــوای منطبــق بــر فرهنــگ ایرانــی - اســالمی 
جوانــان همیــن مــرز و بــوم تولیــد می شــوند.« او در ادامه 
ایــن گفت وگــو افــزود: »مــا بارهــا بــه مســئوالن تاکیــد 
ــی  ــاد مقاومت ــق اقتص ــال تحق ــر دنب ــه اگ ــم ک کرده ای
هســتید، صنعــت بــازی می توانــد بهتریــن نمونــه و الگــو 
در ایــن زمینــه باشــد زیــرا تمــام فاکتورهــای الزم بــرای 
ــم را  ــت مه ــد مزی ــت کم چن ــت؛ دس ــر را داراس ــن ام ای
ــه  ــمرد و اول از هم ــت برش ــن صنع ــرای ای ــوان ب می ت
ــش  ــه بخ ــق ب ــد متعل ــتغال در آن صد درص ــه اش این ک
خصوصــی اســت و در نتیجــه کارآفرینــی در ایــن حــوزه 
بســیار باالســت. دوم این کــه صنعــت بازی ســازی اساســا 
ــازی در  ــام شــاغالن حــوزه ب ــا تم جــوان اســت و تقریب
ــا  ــد و در نتیجــه ب ــرار می گیرن رده هــای ســنی جــوان ق
رونــق ایــن صنعــت مشــکل اشــتغال جوانــان تــا انــدازه 
زیــادی رفــع می شــود. ســوم این کــه کار در ایــن حــوزه 
ــرمایه  ــت پذیری س ــی دارد و برگش ــیار باالی ــی بس بازده

ــر اســت.« ــع دیگــر بســیار باالت در آن از صنای
ــت صــادرات  ــم قابلی ــت گی ــن مســئول، صنع ــه ای ــه گفت ب
باالیــی دارد و در نتیجــه ارزآوری بســیار خوبــی بــرای 
کشــور خواهــد داشــت. صنعــت گیــم صنعتــی چندوجهــی 
ــاختی  ــع زیرس ــق صنای ــای رون ــه معن ــق آن ب ــت و رون اس
ــد  ــه رش ــت و در نتیج ــات اس ــاوری اطالع ــات و فن ارتباط
ــر  ــد دیگ ــی از رش ــه تابع ــر این ک ــزون ب ــازی اف ــت ب صنع
ــع  ــز موجــب رشــد دیگــر صنای ــع اســت، خــودش نی صنای

فناورانــه می شــود.
ــاد  ــا در بنی ــن کار م ــد: »مهم تری ــی می گوی ــی قدوس کریم
ــویق  ــور را تش ــرمایه گذاری کش ــای س ــه فض ــت ک ــن اس ای
بــه صــرف هزینــه در صنعــت بــازی کنیــم و ایــن نکتــه را 
جــا بیندازیــم کــه بــه شــرط پیمــودن صحیــح مســیر، هــر 
ــان  ــازی 10 توم ــت ب ــرمایه گذاری در صنع ــان س ــک توم ی

بازگشــت ســرمایه خواهــد داشــت.«
ــه ای در ادامــه  ــر عامــل بنیــاد ملــی بازی هــای رایان مدی
مــا حمایــت  قطعــی  توضیــح می دهــد: »سیاســت 
دانش بنیــان  خصوصــی  شــرکت های  فعالیــت  از 
ــه  ــی ب ــای ایجاب ــاذ رویکرده ــا اتخ ــزرگ ب ــک و ب کوچ
ــا  ــال، م ــرای مث ــت؛ ب ــلبی اس ــتراتژی های س ــای اس ج
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جلوگیــری بی هــدف و چشم بســته از ورود بازی هــای 
ــه  ــم بلک ــت نمی دانی ــن صنع ــالح ای ــه ص ــی را ب خارج
معتقدیــم اتصــال ایــن صنعــت بــه بازارهــای جهانــی بــه 
ــد بقــا و پیشــرفت آن را تضمیــن  ــن وجــه می توان بهتری
ــال های  ــالمی در س ــاد اس ــگ و ارش ــد. وزارت فرهن کن
ــت از شــرکت های بازی ســازی بیــش  ــرای حمای ــر ب اخی
از 20 میلیــارد تومــان حمایــت زیر ســاختی و مالــی 
ــد  ــورت رش ــت به ص ــن حمای ــج ای ــت و نتای ــته اس داش
ســاالنه 25 درصــدی در تولیــد بازی هــای ایرانــی دیــده 

می شــود.«
توســعه  ســتاد  دبیــر  نیــری،  ســجادی  محمدحســین 
و  علمــی  معاونــت  هویت ســاز  و  نــرم  فناوری هــای 
ــه  ــت توج ــاره اهمی ــز درب ــوری نی ــت جمه ــاوری ریای فن
ــوری  ــه کش ــود: »این ک ــه ب ــه  ای گفت ــای رایان ــه بازی ه ب
ــوزه  ــه ح ــر ب ــای دیگ ــت و ثروت ه ــتن نف ــل داش ــه دلی ب
ــته  ــه نداش ــرم توج ــای ن ــه ای و فناوری ه ــای رایان بازی ه
باشــد، موضوعــی اســت کــه بایــد ارزیابــی و برطــرف شــود. 
ــه ای بســیار اشــتغال زا و اقتصــادی اســت و  بازی هــای رایان
ــا را  ــن بازی ه ــی ای ــر فرهنگ ــوان تاثی ــه نمی ت ــه هیچ وج ب
ــری  ــای دیگ ــه ای کارکرده ــای رایان ــت. بازی ه ــده گرف نادی
ــا  ــن آن ه ــه از مهم تری ــد ک ــرگرمی دارن ــح و س ــز تفری ج

ــرد.« ــاره ک ــت اش ــوزش و خالقی ــه آم ــوان ب می ت
ــش  ــال پی ــار س ــز چه ــئله نی ــن مس ــه همی ــت ب ــا عنای ب
ــه   ــاز تفاهمنام ــرم و هویت س ــای ن ــعه فناوری ه ــتاد توس س
ــا  ــه امض ــه ای ب ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل ــا بنی ــکاری ب هم
ــن دو  ــن ای ــارکت بی ــکاری و مش ــامل هم ــه ش ــاند ک رس
ــد  ــوآوری و رش ــز ن ــی مراک ــی و کیف ــعه کم ــاد در توس نه
سراســر  اســتان های  مراکــز  ســطح  در  بازی ســازی 
موسســات  و  شــرکت ها  ارزیابــی  و  شناســایی  کشــور، 
در  کمــک  و  رایانــه ای  بازی هــای  حــوزه  دانش بنیــان 
جهــت تســهیل فراینــد احــراز صالحیــت دانش بنیانــی 
شــرکت های متقاضــی، تعییــن چگونگــی و میــزان حمایــت 
یــا  دانش بنیــان  موسســات خصوصــی،  و  شــرکت ها  از 
ــادل  ــه ای، تب ــای رایان ــوزه بازی ه ــال در ح ــای فع تعاونی ه
ــه ای و  ــای رایان ــا بازی ه ــط ب ــات مرتب ــی اطالع و هم افزای
ــات  ــرکت ها و موسس ــویقی از ش ــت های تش ــال سیاس اعم
خصوصــی و دانش بنیــان به منظــور صــادرات بازی هــای 

ــد. ــی می ش ــر ایران ــه ای فاخ رایان
از آن جــا کــه اقتصــاد امــروز دنیــا بــه دنبــال ســرمایه گذاری 
ــترین  ــه بیش ــن هزین ــا کمتری ــه ب ــت ک ــی اس روی صنایع
ســود را کســب کننــد و خیلــی از شــرکت های تولیــد فیلــم 
و شــرکت های تولیــد تلویزیــون و موبایــل بــه ســاخت 
بــازی روی آورده انــد، رقابــت در ایــن حــوزه نفســگیر اســت. 
ــادی  ــا محدودیت هــای زی ــد ب ــران هرچن ــان، ای ــن می در ای
ــواد و  ــتاق و باس ــان مش ــود جوان ــا وج ــا ب ــت، ام روبه روس
ــت مســئولین  ــن حــوزه، در صــورت حمای متخصــص در ای
ــی  ــازار جهان ــی خــود را در ب ــگاه واقع ــد جای ــران می توان ای

گیــم بیابــد. 
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کت های خالق مه محای�ت توسعه زیست بوم �ش �ض آشنا�ی �ب �ب

 فرهنگسازی و خالقیت
آناشمس



دانش بنیان  شماره سی ودوم خردادماه 1398

134

پیشران  می توانند  خالق  صنایع  که  جمله  این  شاید 
دام  به ذهنشان در  نظر کسانی که  باشند، در  ما  اقتصاد 
کسب و کارهای سنتی گرفتار آمده، عجیب و غیرقابل درک 
باشد ولی این مسئله ای است که در دنیا به اثبات رسیده 
ایجاد  دنیا  در  خالق  صنایع  که  افزوده ای  ارزش  است. 
برابری نمی کند.  با هیچ کسب و کار دیگری  می کنند، گاه 
دستی  صنایع  اسباب بازی،  انیمیشن،  رایانه ای،  بازی های 
و گردشگری و... حوزه هایی هستند که می توانند با مبلغ 
پایین تری، شغل های بیشتری ایجاد کنند و از سویی دیگر، 
سودآوری قابل توجهی داشته باشند. از همین جهت است 
که مدت هاست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
همین  در  و  کرده  بیشتر  این شرکت ها  به  را  خود  توجه 
راستا برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق را تدوین 
کرده است تا با تمرکز بیشتری ایجاد بستر مناسب برای 
مسئولیت  که  بگیرد  پی  را  شرکت ها  دست  این  فعالیت 
اجرای آیین نامه های آن به ستاد توسعه فناوری های نرم و 
هویت ساز برمی گردد. در اصل ظرفیت باالی شرکت های 
خالق در ایجاد و رونق اشتغال کشور و فقدان یک برنامه 
منسجم و متمرکز به منظور حمایت از شرکت های فعال 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  در حوزه صنایع خالق، 
ارتقای  و  ایجاد  راستای  در  تا  داشت  آن  بر  را  جمهوری 
اقتصاد  توسعه  منظور  به  کارآفرینی  و  نوآوری  زیست بوم 
دانش بنیان 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.

اهدافبرنامه
اهدافی که برای برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق 
زیست بوم  توسعه  از:  عبارتند  است،  شده  گرفته  نظر  در 
ارتقای سهم شرکت های  و  نوآوری وکارآفرینی در کشور 
خالق در اقتصاد، توسعه کیفی مشاغل از طریق حمایت 
از شرکت های خالق و اشتغال زایی برای نیروهای جوان و 
خالق  شرکت های  برندهای  تقویت  و  ایجاد  تحصیلکرده، 
و خدمات جدید  کشور  فرهنگی  محصوالت  و  صنایع  در 
اجتماعی  معضالت  حل  نوآوری،  و  فناوری  بر  مبتنی 
کم آبی  مشکالت  رفع  نظیر  کشور  اساسی  مشکالت  و 
زیستی،  آالینده  های  کنترل   پسماند،  و  خشکسالی  و 
بهینه سازی مصرف انرژی و آب و اصالح الگوی مصرف با 
رویکردهای خالق و نوآورانه و در نهایت تقویت صادرات و 
همکاری های بین المللی در حوزه صنایع خالق و فرهنگی 

و کسب  وکارهای نوآورانه.
الزم به ذکر است شرکت خالق به شرکت ها و موسسات 
خصوصی ای گفته می شود که یا در صنایع خالق و فرهنگی 
مشغول به فعالیت هستند یا الگوهای نوین کسب و کار را 
باشند.  گرفته  کار  به  و خدمات خود  ارائه محصوالت  در 
شرکت  که  است  آن  کسب و کار  نوین  الگوهای  از  منظور 
بر  مبتنی  رقابتی  مزیتی  باشد؛  کرده  رقابتی خلق  مزیت 
نوآوری در مدل کسب درآمد، کاهش هزینه ها، مدیریت 

زنجیره تامین، بازاریابی، متمایزسازی محصوالت، خدمات 
در  جدید  ساختارهای  به  منجر  که  فعالیت هایی  سایر  و 
بر  مبتنی  عموما  و  می شود  بنگاه  کسب و کار  الگوهای 
به کارگیری موثر ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات در 
حوزه های خدمات و نیز سایر کسب و کارهای جدید از جمله 
نوآوری اجتماعی، خدمات کسب و کار جدید در حوزه های 
اولویت دار و صاحب مزیت کشور نظیر کشاورزی، گیاهان 
بهره وری،  افزایش  زیست،  محیط  از  حفاظت  دارویی، 

دسترسی برابر به منابع، بهینه سازی مصرف و... است.
معرفی  مبادی  و  خالق  شرکت های  مصادیق  ضمن  در 
از  متشکل  کارگروهی  را  آن ها  ممیزی  و  شرکت ها  این 
توسعه  ستاد  دبیر  رئیس جمهور،  فناوری  و  علمی  معاون 
فناوری  توسعه  ستاد  دبیر  هویت ساز،  و  نرم  فناوری های 
توسعه  ستاد  دبیر  مجازی،  فضای  و  ارتباطات  اطالعات، 
مرکز  رئیس  دانش بنیان،  اقتصاد  و  فناوری  علم،  فرهنگ 
و  شرکت ها  مرکز  رئیس  راهبردی،  فناوری های  توسعه 
موسسات دانش بنیان و نماینده سایر بخش های معاونت و 
دستگاه های مرتبط )به تشخیص رئیس یا دبیر کارگروه بر 

حسب موضوع( تعیین می کنند.

خدماتتوسعهبازار
چنانچه شرکتی به هر طریقی موفق شد خود را به عنوان 
اثبات  به  و  کند  معرفی  خالق  صنایع  در  فعال  شرکتی 
برساند، می تواند از خدمات مختلفی که این برنامه توسعه 
زیست بوم شرکت های خالق برایش تدارک دیده، استفاده 
کند. از آن جا که یکی از بحث برانگیزترین چالش های هر 
شرکت، خصوصا شرکت های خالق، توسعه بازار است، این 
نهاد برنامه های متنوعی را در راستای حل این معضل در 
زیست بوم  توسعه  برنامه  که  خدماتی  است.  گرفته  نظر 
از:  عبارتند  می دهد،  قرار  خالق  شرکت های  اختیار  در 
بازار،  تحقیق  گزارش های  تهیه  نمایشگاه ها،  در  حضور 
توسعه  نمایشگاه های خارجی، مشاوره  حضور مستقل در 
بازار و فروش، مشاوره واردات و صادرات، اعزام و پذیرش 
محصول،  توسعه  و  ارزیابی  مشاوره  تجاری،  هیئت های 
آمادگی  ارزیابی  خالق،  دبیرخانه  رسانه های  در  ترویج 
صادرات، برنامه جذب ایرانیان خارج از کشور، حضور در 
محصوالت،  فنی  توسعه  مشاوره  خارجی،  نمایشگاه های 
تهیه گزارش تحقیقات بازار خارجی، ابزارهای تبلیغاتی و 

اطالع رسانی و خدمات تولید و نشر محتوا.
مثال  عنوان  به  است؟  شکل  چه  به  خدمات  این  اما 
اجاره غرفه/  پرداخت هزینه  به منظور  شرکت های خالق 
کانتر در نمایشگاه های داخلی منتخب و در یک سال مالی 
می توانند تا سقف حداکثر 20 میلیون ریال از تسهیالت 
خالق  شرکت های  زیست بوم  توسعه  برنامه  دبیرخانه 
استفاده کنند. چنانچه شرکتی در نمایشگاه های خارجی 
حضور پیدا کند، بخشی از هزینه ها در قالب پرداخت 50 
ریال  میلیون   100 سقف  تا  بلیت  تهیه  هزینه  از  درصد 
بخش  در  همچنین  می شود.  پرداخت  دبیرخانه  توسط 
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تحقیقات بازار، این شرکت ها می توانند از 10 تا 20 درصد 
تخفیف موسساتی که در این زمینه با دبیرخانه همکاری 
دارند، برای تهیه گزارش های تحقیق بازار استفاده کنند. 
فروش  و  بازار  توسعه  مشاوره  چون  مشاوره ای  خدمات 
عمدتا رایگان است و در این مورد، هر شرکت می تواند در 
یک سال از تعداد 25 جلسه مشاوره به صورت حضوری یا 
تلفنی یا مجازی یا مکاتبه ای و تا سقف 50 میلیون ریال 
استفاده کند. برای اطالع از جزئیات سایر حدمات توسعه 

بازار می توانید به سایت مربوطه مراجعه کنید.

خدماتتسهیلفضایکسبوکار
چند  در  ستاری  سورنا  دکتر  صحبت های  مشترک  فصل 
سال اخیر، تسهیل فضای کسب و کار بوده است؛ مسئله ای 
همین  به  می داند.  دولت  وظایف  مهم ترین  از  یکی  او  که 
گرفته  نظر  در  مواردی  خالق  شرکت های  برای  نیز  علت 
باشد.  کسب و کارشان  فضای  تسهیل  راستای  در  که  شده 
این موارد عبارتند از: استقرار در منازل مسکونی، خدمات 
مشاوره  پیشخوان  وظیفه،  نظام  تسهیالت  تکمیلی،  بیمه 
بیمه و مالیات، استقرار در پارک های علم و فناوری، دوره ها 
آموزشی، مشاوره عمومی مدیریت، مشاوره  و سمینارهای 
پاسخ.  و  پرسش  نشست های  و  فکری  مالکیت  و  حقوقی 
و  علم  پارک های  در  استقرار  تنها  که  است  ذکر  به  الزم 
فناوری برای شرکت ها مزایایی چون استفاده از امکانات و 
سالن های  اداری،  فضای  قالب  در  مشترک  زیرساخت های 
برگزاری  تخصصی،  کتابخانه  و  جلسات  اتاق های  همایش، 
و  نرم  فناوری های  حوزه  در  تخصصی  آموزشی  دوره های 
صنایع فرهنگی با حضور اساتید مجرب، خدمات مشاوره ای 
در موفقیت مالی، حقوقی، فنی، مدیریتی، فرهنگی ، هنری 
، عارضه یابی و کسب وکار، ایجاد بسترهای الزم جهت ارتباط 
و خارج کشور،  افراد سرمایه گذار در داخل  و  با موسسات 
بهره برداری از ارتباطات ایجادشده با سازمان ها، وزارتخانه ها 
فرهنگی،  با صنایع  مرتبط  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  و 
دانشگاهی  جوان  و  متخصص  نیروی  با  ارتباط  تسهیل 
فرهنگی،  صنایع  عرصه  در  باتجربه  کار  نیروی  تامین  و 
در  مشارکت  امکان  بازار،  به  دسترسی  تسهیل  برنامه های 
پروژه های پیشران پارک، ارتباط با شبکه گسترده ملی جهاد 
قانونی  و...(، سایر مزایای  دانشگاهی )پارک ها، مراکز رشد 
فناوری  و  پارک های علم  با شرکت های مستقر در  مرتبط 
فناور و محصوالت خالق و  و معرفی شرکت ها، واحدهای 
دانش بنیان از طریق تلویزیون تعاملی پارک )IPTV( را دارد.

همچنین جلسات مشاوره مانند مشاوره حقوقی و مالکیت 
فکری به صورت رایگان هستند و در این مورد، هر شرکت 
می تواند در یک سال از تعداد 25 جلسه مشاوره )به صورت 
تا سقف 50  و  یا مکاتبه ای(  یا مجازی  تلفنی  یا  حضوری 
از  یک  هر  از  استفاده  برای  کند.  استفاده  ریال  میلیون 
سرفصل های هیئت  حل اختالف نیز هر شرکت می تواند در 
سال دو مرتبه تا سقف 20 میلیون ریال درخواست خدمت 

کند.

خدماتپشتیبانی،تامین
مالیوجذبسرمایه

یکی دیگر از معضالتی که ممکن است شرکت های خالق با 
آن درگیر باشند، مسئله تامین مالی و جذب سرمایه است. 
به نظر می رسد از آن جا که این دسته از شرکت ها خدمات یا 
محصوالتی دارند که برای بازار سنتی کمتر قابل درک است، 
این فرایند برای شرکت های خالق حتی سخت تر باشد. به 
خالق  شرکت های  زیست بوم  توسعه  برنامه  جهت  همین 
نیز در  را  مالی و جذب سرمایه  تامین  خدمات پشتیبانی، 
دستور کار خود قرار داده است تا بدون آن که این شرکت ها 
از حمایت مالی مستقیم دولتی استفاده کنند که نه تنها به 
آن ها کمکی نمی کند بلکه موجب آسیب دیدنشان می شود، 
بتوانند تامین مالی را به مفیدترین و سالم ترین شکل خود 
داشته باشند. این دسته از خدمات شامل تسهیل در صدور 
تسهیالت  خالق،  طرح های  سرمایه  جذب  ضمانت نامه، 
اشتغال پایدار روستایی، مشاوره تامین منابع مالی، اعطای 
یارانه سود تسهیالت و تسهیالت ویژه طرح فانوس می شود. 
توسعه  ستاد  بین  که  تفاهمنامه ای  براساس  فانوس  طرح 
فناوری های نرم و هویت ساز و کمیته امداد امام خمینی)ره( 
منعقد شده، شکل گرفته است و براساس آن، کمیته امداد 
سرمایه  جذب  یا  مالی  تامین  فرایند  در  خمینی)ره(  امام 
برای طرح های اشتغال زا به ویژه اقشار آسیب پذیر همکاری 
در  نیز  خالق  طرح های  سرمایه  جذب  همچنین  می کند. 
زیست بوم  توسعه  برنامه  دبیرخانه  بین  توافق  راستای 
سرمایه گذاری  و  مالی  تامین  سامانه  و  خالق  شرکت های 
کارن کراد )Karen Crowd( صورت می پذیرد. مضاف بر 
این ها، به منظور دستیابی به اهداف صادراتی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری در توسعه صادرات محصوالت و 
خدمات دانش بنیان و خالق در چارچوب سیاست های مرکز 
تعامالت بین المللی علم و فناوری به شرکت های دانش بنیان 
از  یارانه  این  اعطا می شود.  یارانه سود تسهیالت  و خالق، 
طریق صندوق های پژوهش و فناوری منتخب پرداخت شده 
و به تسهیالت دریافتی با موضوع صادرات و انتقال فناوری 
مالی  نهادهای  و  بانک ها، صندوق ها  از  مذکور  شرکت های 
تعلق می گیرد. یارانه سود تسهیالت مبلغی است تا سقف 
60 میلیون تومان که در صورت دریافت تسهیالت صادراتی 
مالی و  نهادهای  و  بانک ها، صندوق ها  از  فناوری  انتقال  یا 
شرکت  تسهیالت،  یارانه  مصوبه  در  مندرج  شرایط  رعایت 

مشمول استفاده از آن یارانه خواهد شد.
به طور کلی تجربه کشورهای پیشرفته به ما نشان می دهد 
که شرکت های خالق در صورتی که در مسیر درست خود 
قرار بگیرند، می توانند هم به موفقیت های مالی بزرگ برسند 
فرهنگسازی  در  هم  و  باشند  داشته  بسیار  اشتغال زایی  و 
این جای  تا  که  اولیه ای  قدم های  کنند.  ایفا  بسزایی  نقش 
کار  فضای  توانسته  است،  شده  برداشته  کشورمان  در  کار 
این دسته از شرکت ها را بهبود بخشد و این شرکت ها را به 

آینده ای روشن تر امیدوار کند.
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ر نیشابور ز و �ش ، خوزستان و ال�ب
ت

� ان �ش ب �ی ستاری در سفر به استان های آذر�ب

مقابله با تحریم ها با تمام توان
علیرضاکشاورزی

پیشازآغازتحریمهایظالمانهامریکا،شرکتهایدانشبنیانواستارتآپهاباتمامتوانخودمشغول
ایجادارزشافزودهونوآوریبودنداماباآغازتحریمهااینعزمجدیترشد.بهنحویکهدکترسورنا
ستاری،معاونعلمیوفناوریرئیسجمهور،نیزتاکیدویژهایبراینمسئلهداشت.درهمینراستا

دکترستاریبهاستانهایآذربایجانشرقی،خوزستانوالبرزوبهشهرنیشابورسفرکردتاباحضوردر
شرکتهایدانشبنیانومراسمهایرونماییازمحصوالتتازه،حمایتخودراازایناقداماتاعالمکندو
بابررسیوضعیتاینمناطقوصحبتبامسئوالن،کارآفرینانونوآوران،گرهازمشکالتآنهابگشاید.

گزارش
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افتتاحنخستینمرکزنوآوریوصندوق
پژوهشوفناوریخصوصیدر»ارس«

آزاد  مناطق  فناوری  و  پژوهش  و صندوق  نوآوری  مرکز  اولین 
فناوری  و  علمی  معاون  با حضور سورنا ستاری  تجاری کشور 
رئیس جمهوری 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 سرمایه گذاری کامل 
بخش خصوصی ایجاد و میزبان تیم های نوآور و فناور می شود. 
هشت دانشگاه و حدود هشت هزار دانشجو فرصتی برای توسعه 
کسب و کارهای دانش بنیان و فناور بر بستر منطقه آزاد ارس است.

مرکز نوآوری و صندوق پژوهش و فناوری منطقه آزاد و تجاری 
ارس با سرمایه گذاری کامل بخش خصوصی قرار است میزبان 
استارت آپ ها و کسب و کارهای نوآورانه ای باشد که توسط جوانان 
دانشگاهی و بومی این منطقه ایجاد می شود. به کمک پارک علم 
و فناوری استان آذربایجان شرقی، ایده پردازان این کسب و کارها تا 
رسیدن به مرحله تجاری سازی و ارائه محصول یا خدمت نوآورانه 

هدایت و حمایت می شوند.

آذربایجانشرقیپایتخت
دانشبنیانمیشود

ستاری ظرفیت های بومی استان آذربایجان شرقی را فرصتی برای 
رونق اقتصاد دانش بنیان دانست و گفت: »اقتصاد دانش بنیان یکی 
از بحث های جدی ماست و استان آذربایجان شرقی بسیاری از 
پیش نیازها و الزمه های رونق اقتصاد دانش بنیان برخوردار است و 
موجب می شود تا راه رونق زیست بوم کارآفرینی و نوآوری در این 

استان هموار شود.«
وی با بیان این که بسیاری از الزمه های تحقق هدف دانش بنیان 
شدن در این استان وجود دارد تاکید کرد: »تبریز با دانشجویان 
مستعد و اعضای هیئت علمی آن، صنایع و فضای مناسب برای 
کارآفرینی اش، از ظرفیت های الزم برای توسعه اقتصاد دانش بنیان 
و  فناور  از بخش های  امروز  بازدید هایی که  است. در  برخوردار 
دانش بنیان استان خواهیم داشت، تالش می کنیم تا ضمن کمک 
به رفع مشکالت زیست بوم کارآفرینی و نوآوری، رونق تولیدات 
دانش بنیان را به کمک پیوند نوآوری و صنایع بومی این استان 

جلو ببریم.«

مجموعهایکهگلمیکارد
وشادیدرومیکند

در ادامه این سفر یک روزه، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
از شرکت »ارس تارال امین« بزرگ ترین گلخانه کشور به روش 
هیدرپونیک بازدید کرد. این مجموعه 32 هکتاری با اشتغال بیش 
از 550 نفر، بیش از 80 درصد از محصوالت صیفی خود را صادر 

می کند.
انتقال دانش فنی گلخانه با استفاده از سامانه های هوشمند که 
هدررفت کمتر از یک درصد با بهره وری باالی 90 درصدی از 
آب را به همراه دارد، از مزیت های این گلخانه دانش بنیان است. 
فعاالن فناور این گلخانه هوشمند با شعار »گل بکاریم و شادی 

و ثروت درو کنیم« ضمن خلق ارزش افزوده و ایجاد اشتغال، 
ارزآوری داشته اند.

دانشبنیانهایصنعتیتبریز
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین از دو شرکت 
دانش بنیان مستقر در شهرک صنعتی تبریز بازدید و با فعاالن 

فناور این شرکت ها گفت وگو کرد.
شرکت دانش بنیان مهندسی شبکه و فناوری اطالعات همگامان 
که با سرمایه گذاری کامل بخش خصوصی راه اندازی شده است، با 
بیش 710 نفر نیروی انسانی متخصص در زمینه زیرساخت های 

نرم افزاری و پروژه های مهندسی و امنیت شبکه فعالیت می کند.
شرکت پارت صنعت پایا آذر سپهر هم با استفاده از دستگاه های 
تمام خودکار، قطعات خودرو را با دانش فنی بومی تولید می کند.

تحولباایدههاینو
سورنا ستاری در دومین بخش سفر به استان آذربایجان شرقی، 
در »نشست شورای توسعه اقتصاد دانش بنیان« شرکت کرد و پای 
صحبت های فعاالن دانشگاهی و فناوران شرکت های دانش بنیان 

نشست.
ستاری با تاکید بر این که معنای واقعی توسعه با شناخت استان 
از اهمیت نیروی انسانی و سرمایه گذاری بخش خصوصی روی 
خالقیت و نوآوری فرزندان جوان و خالقش تجلی می یابد، اظهار 
و  سرمایه گذاران  استانی،  مسئوالن  دانشگاه ها،  »روسای  کرد: 
مسئوالن آگاه شده اند که با همدلی خود و با اتکا بر ظرفیت های 
خارق العاده ای که در این استان وجود دارد، می توانند آینده ای 

درخشان بسازند.«
وی با اشاره به این که سرمایه گذاری خطرپذیر، صندوق پژوهش و 
نوآوری در کنار کارخانه های نوآوری، مراکز رشد و شتابدهنده های 
شکل  را  نوآوری  زیست بوم  گسترده  زنجیره  خصوصی  بخش 
استان  را در  نوآوری  ادامه داد: »تاکید دارم کارخانه  می دهند، 
راه اندازی کنیم و آماده سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی 

هستیم.«
ستاری در ادامه گفت: »کار ما با جوان ها 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 می ماند.«

دستاورهایمعاونتعلمیدرحمایت
ازنوآوریجوانانارزندهاست

امام  هاشم،  آل  محمدعلی  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت 
جمعه تبریز و نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی، در 
دیدار با ستاری از تالش های معاونت علمی و فناوری برای رونق 
نوآوری و تحقق بخشی به اقتصاد دانش بنیان به عنوان پایه اقتصاد 
مقاومتی گفت و افزود: »خوشبختانه در راستای تالش های شما 
کشور با هدف اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی رو به جلو 
حرکت می کند. اقتصاد دانش بنیان مبنای اقتصاد مقاومتی است 
و امیدواریم با همکاری معاونت علمی و فناوری این راه به نتیجه 

برسد.«
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منصور  شهید  شرقی،  آذربایجان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
ستاری را نمونه ای موفق از اهتمام بر جایگاه نوآوری و خالقیت 
نیروی انسانی دانست و گفت: »شهید ستاری یکی از نمونه های 
ارزنده و موفق ماندگار در تاریخ کشور ماست که اهمیت نوآوری را 

می شناخت 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 
اما  نبود  اگرچه خلبان  داد: »شهید ستاری  ادامه  کلید خورد، 
عملکرد درخشان، توانمندی  و دانش باالی او فرمانده معظم کل 
قوا و کشور را مجاب کرد که بهترین گزینه فرماندهی نیروی 

هوایی در آن شرایط دشوار است.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز در این دیدار با بیان 
این که امروز استارت آپ ها بزرگ ترین میزبان نخبه ها و جوانان 
کشور  در  آن ها  ماندگاری  زمینه ساز  و  غیرمقیم  دانش آموخته 
است، گفت: »مردم جامعه با ورود استارت آپ ها به عرصه زندگی 
روزمره، مردم را از پیر و جوان هر روز در معرض آموزش های 
تازه قرار می دهند زیرا خدماتی نوآورانه ارائه می کنند که نیازمند 
یادگیری است. بنابراین ساختار و شیوه آموزش تا چند سال دیگر 
و به دست همین استارت آپ ها، به طور کامل متحول خواهد شد. 

استارت آپ های آموزشی نیز به این موضوع کمک می کنند.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، استان آذربایجان شرقی 
را مستعد و توانمند برای تبدیل شدن به پایتخت دانش بنیان 
کارآفرینی  پیشینه  استان در ذات خود  »این  و گفت:  دانست 
دارد. تجربه های مردم استان در این حوزه جزو ظرفیت هایی است 
که اقتصاد دانش بنیان را قوت می بخشد. با کارهای نوآور باید به 
دنبال اشتغال بود و شیوه های پیشین نمی تواند پاسخگوی نیاز 
دریای جوانان خالق کشور در حوزه کارآفرینی باشد. باید با ایجاد 

زیست بومی مساعد راه رابه سوی اقتصاد دانش بنیان بگشاییم.«

گرهبرتاروپود»فرشعشق«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در بخش دیگری از این 
سفر به دانشگاه هنر اسالمی تبریز رفت و از چهارمین جشنواره 
و نمایشگاه بین المللی خالقیت و نوآوری تبریز دیدن کرد. این 
نمایشگاه با محوریت هنرهای اسالمی و صنایع دستی و با شرکت 

هنرمندان 30 کشور جهان اسالم برگزار  شد.
ستاری همچنین در حاشیه این بازدید بر تابلوفرش »فرش عشق« 
گره زد. کتاب تابلو فرش قرآن کریم با عنوان »فرش عشق« به 
خط استاد نی ریزی به عنوان نفیس ترین فرش جهان اسالم به 

صورت دورویه نقش شده است.

افتتاحمراکزرشدونوآوری
دانشگاههایتبریز

مرکز نوآوری و شتابدهی سالمت دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
نیز با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح شد 
و  معاونت علمی  با حمایت  این مرکز  بهره برداری رسید.  به  و 
فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه علوم پزشکی تبریز قرار است 
زمینه ساز رسیدن ایده های نوآور به محصول اولیه باشد و راه را 
برای تجاری سازی محصوالت و خدمات نوآورانه حوزه سالمت و 
پزشکی هموار کند. این مرکز با سرمایه گذاری پنج میلیارد تومان 
و مساحت دوهزار متر مربع، میزبان تیم های فناور و استارت آپی 

خواهد بود.
با حضور در دانشگاه تبریز، ساختمان مرکز  ستاری همچنین 
نوآوری دانشگاه تبریز را افتتاح کرد. این مرکز با مساحت چهار 
هزار متر مربع و سرمایه گذاری اولیه 18 میلیارد برای استقرار 
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حداقل 100 تیم نوآور در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه ایجاد 
شده است. این مرکز تیم های نوآور و خالق دانشگاهی را از طریق 
رویدادهای کسب و کار و رویدادهای شتابدهی جذب می کند و 
ایده های برتر کارآفرینی با ارتباط صنعت و دانشگاه را تا مرحله 

رسیدن به محصول اولیه حمایت خواهد کرد.

همدلیموتورمحرکایجادزیستبوماست
استان  به  سفر  در  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
خوزستان، با اشاره به افتخارآفرینی های مردم این استان اظهار 
کرد: »پایگاه هوایی دزفول یکی از نمونه های بی نظیر ایستادگی 
است و در تیررس آماج حمالت دشمن، به خوبی ایستادگی کرد. 
ایستادگی و جان فشانی های نیروی هوایی شتاب حمالت عراق را 
کاهش داد. چنین کار مهمی فقط با خالقیت نیروی انسانی این 

دیار که جزو بهترین ها بودند اتفاق افتاد.«
ستاری با تاکید بر این که باید با نگاهی دوباره به داشته هایمان 
مانند نوآوری نیروی انسانی، در رویکردمان نسبت به مفهوم توسعه 
بازنگری اساسی کنیم، افزود: »توسعه با تکیه صرف منابع مالی 
ممکن نمی شود. 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.«
و  بروز  برای  مطلوب  و  مساعد  زیست بوم  یک  وجود  ستاری 
شکوفایی استعدادهای نهفته را نیاز مبرم این روزهای توسعه علم، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان دانست و گفت: »این سال ها بیش 
از هر دوره دیگری در طول تاریخ کشورمان برای آموزش هزینه 
می کنیم اما تجربه شیرین و درخشان بروز مفاخر و دانشمندان 
برجسته ای مانند ابن سینا، شیخ بهایی، ابن هیثم و مانند این افراد 
تکرار نمی شود 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 مولفه های 

پنجم یا ششم به شمار می رود.«
این که  بیان  با  دانش بنیان  اقتصاد  فرهنگسازی  ستاد  رئیس 
به  واقعیت  رنگ  هنگامی  پژوهش  محصول شدن  و  کارآمدی 
خود می گیرد که بخش خصوصی، میداندار پژوهش باشد، افزود: 
حل  برای  باشد.  استخدام  صرفا  نباید  دولتی  »پژوهشگاه های 
مشکل کارآمدی پژوهش ها الزم است محیطی را آماده کنیم که 
سرمایه گذار بخش خصوصی که نیازها و اولویت های متن جامعه 
را می شناسد، مشتاقانه پای خود را به این میدان پژوهش بگذارد.«

وی از کارخانه نوآوری آزادی، شتابدهنده های بخش خصوصی و 
ناحیه نوآوری شریف به عنوان الگوهای موفق زایشگاه نوآوری و 
پرورش نطفه های کسب و کار گفت و ادامه داد: »در پارک های علم 
و فناوری، شتابدهنده ها و کارخانه های نوآوری، میزان مشارکت 
بخش خصوصی حداقل هشت برابر دولت است. با چنین مدلی، 

پژوهش ها به یک محصول موفق و رقابتی بدل می شود.«
و  از ضرورت همراهی  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
همدلی تمامی بخش های جامعه برای ایجاد زیست بوم مساعد 
فعالیت کارآفرینان جوان و خالق استان ها گفت و افزود: »ما باید 
به تاریخ کشوری که سابقه کارآفرینی و ارزش آفرینی با تکیه به 
نوآوری استوار بوده است، بازگردیم. مقدمه حرکت دوباره در این 

مسیر، تحولی جدی در نگرش ها نسبت به توسعه است. استان 
باید با نگاهی تازه، سرمایه انسانی جوان و خالقیتش را به مثابه 
مهم ترین دارایی خود بشناسد و عزم خود را برای حمایت از او به 

کار ببندد.«
رئیس بنیاد ملی نخبگان، تحول آفرینی کسب و کارهای دانش بنیان 
و استارت آپی را بهانه ای 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 می دانم کسی به خاطر پول به امریکا مهاجرت نمی کند 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 این که می بایست توسعه از درون زیست بوم 
بجوشد و بر مبنای ویژگی های بومی و نیاز استان باشد، ادامه داد: 
»آنچه موجب توسعه می شود، ظرفیت های بومی است و اقتصاد 
دانش بنیان بر اساس همین ظرفیت ها شکل می گیرد. خوزستان با 
بیش از 3800 عضو هیئت علمی و 190 هزار دانشجو، از ظرفیتی 
خارق العاده بهره مند است و باید برتری خود را نسبت به استانی 
فاقد چنین ظرفیتی، با کارآفرینی و خلق ارزش افزوده، نمایان 

کند.

افتتاحسامانهآبشیرینکندر
روستایشهیدبهشتیشوش

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، با همراهی 
شریعتی استاندار خوزستان به روستای شهید بهشتی شهرستان 
شوش رفت و سامانه نمک زدای نمک طعام آب شرب به روش 

الکترولیز را افتتاح کرد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در آیین افتتاح این پروژه با 
بیان این که توانمندی فعاالن دانش بنیان کشور در حوزه نانوفناوری 
به کمک ساخت این محصول دانش بنیان آمده است، اظهار کرد: 
اساسی ترین  حل  استارت آپ ها،  و  دانش بنیان  »شرکت های 
مشکالت مردم را در دستور کار دارند و نیازهای فناورانه کشور را 
به محصوالت فناور و های تک که با محدودیت دسترسی مواجه 

بوده یا نمونه مشابه خارجی ندارد، تامین می کنند.«
ستاری با اشاره به حمایت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری 
از طرح های فناور مشابه افزود: »طرح های این چنینی با فناوری 
از  باالتر  مراتب  به  کیفیتی  و  کمتر  انرژی  مصرف  پیشرفته، 
طرح های مشابه، به زودی در 20 روستای دیگر استان خوزستان 
اجرا می شود. براساس قرارداد منعقد شده بین معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و آبفار خوزستان آب آشامیدنی باکیفیت 

برای این خوزستان به ویژه روستاها تامین می شود.«
فناوری  با  شرب،  آب  طعام  نمک  الکترولیز  نمک زدای  سامانه 
ایران ساخت و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جهوری 
افتتاح شده و به بهره برداری رسیده است. با اجرای این پروژه، 
روزانه به طور متوسط 220 مترمکعب آب شرب در اختیار ساکنان 
شهرک  صافی،  محمد  )شیخ علی(  بهشتی  شهید  روستاهای 

مجاهدین و مزعل ضمدی شهرستان شوش قرار می گیرد. 
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گامتازهایبرایتامینخوراک
دامبرداشتهشد

در بخش دیگری از سفر یک روزه کاروان علمی و فناوری به استان 
خوزستان، کلنگ خط تولید صنعتی خوراک دام فرآوری شده از 
سرشاخه های 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 رئیس جمهوری 
مراسم  دزفول،  شاپور  جندی  دانشگاه  در  خوزستان  استاندار  و 
کلنگ زنی به صورت ویدئوکنفرانس انجام شد. ارزش غذایی باالتر از 
کاه گندم، قیمت پایین تر و قابلیت نگهداری باال و کاهش بیماری های 
متابولیکی بخشی از مزایای این نوع خوراک دام به شمار می رود. این 
روش تولید از مزایایی چون برداشت سبز به جای برداشت سیاه 
)آتش زدن مزارع( و قابلیت حمل بهتر بهره می برد. تامین بخشی از 
غذای سبک و سنگین برای تولید در 20 کارخانه 50 هزار تنی به 
حجم یک میلیون تن در کشت و صنعت های نیشکر خوزستان، در 
افق پیش روی این برنامه است. با ایجاد هر واحد 50 هزار تنی، 36 

شغل مستقیم و 120 شغل غیرمستقیم ایجاد می شود.

افتتاحخانهاستارتآپاهواز
ستاری در این سفر با حضور در مراسم افتتاح خانه استارت آپ 
اهوازگفت: »محیط مناسب زمینه ساز پرورش دانشمندان بزرگ 
فناوری  و  علم  پارک  دل  در  اهواز  استارت آپ  خانه  در  است. 
خوزستان، محیطی فراهم شده است تا ایده پردازان، متخصصین و 
سرمایه گذاران در حوزه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطالعات 
یا  و محصول  بسازند  را  از کسب و کار خود  مدلی  ارتباطات،  و 

خدمت خود را به بازار تجاری عرضه کنند.«

باورجوانانوخالقیتهایشان
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه سفر به استان 
نبی اهلل  سید  والمسلمین  با حجت االسالم  دیدار  در  خوزستان 
موسوی فرد، امام جمعه و نماینده ولی فقیه، با بیان این که به 
کمک شرکت های دانش بنیان و استارت آپی، بخشی از چالش 
اشتغال و ارزش آفرینی حل شده است تاکید کرد: »باید برای حل 
معضل اشتغال جوانان تحصیلکرده، اقتصاد دانش بنیان را ستون 
اصلی خود قرار دهیم و زمینه بروز و شکوفایی این نوآوری را 

فراهم کنیم.«
رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان این که شرکت های دانش بنیان و 
استارت آپی بهانه ای برای بازگشت جوانان خالق مستعد و نخبه 
به استان و محیط بومی خود است، اظهار کرد: »برای ماندگار 
شدن جوان های خالق و تحصیلکرده، بخش های مختلف استان 
باور کنند این جوانان و خالقیت هایشان ارزنده ترین سرمایه استان 
است و برای فراهم کردن محیط مساعد و شکوفایی این نوآوری ها 
کمر همت ببندند. در گام نخست باید تمامی بخش های جامعه 
همدل و همراه با یکدیگر از جوان خالق و کارآفرین حمایت کنند. 
برای توسعه کسب و کارهای دانش بنیان برنامه های جدی داریم و 
در حالی که اکنون بیش از 97 درصد داروها توسط شرکت های 
دانش بنیان داخلی تامین می شود، تامین کاالهای دانش بنیان 
و برخوردار از فناوری های پیشرفته، در دستور کار امسال این 

شرکت هاست.«
ستاری از اهمیت وجود یک زیست بوم برای تسهیل فعالیت این 
کسب و کارها و ظهور دوباره جایگاه واالی کارآفرین گفت و ادامه 
داد: »برتری کشورمان بر خالقیت ها و نوآوری هایمان استوار است؛ 
هیچ کدام از دانشمندان برجسته کشور ما که تاریخ ساز و ماندگار 
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شدند با تکیه بر درآمدهای نفتی ظهور و بروز پیدا نکردند بلکه 
محیطی مساعد، زمینه ساز پرورش و ماندگاری چنین دانشمندانی 
بوده است. بر همین اساس، در سال های اخیر، به طور جدی روی 

شکل گیری این زیست بوم کار کردیم.«
به گفته وی، شرکت هایی وجود دارند که توانایی شان بیش از 
100 برابر شده و تعداد این شرکت ها رو به افزایش است؛ اما 
رونق و فزونی این دست کسب و کارها به شناخت جامعه از اهمیت 
کارآفرین و همراهی صنایع و سرمایه گذاران سنتی با نوآوری ها 

بستگی دارد.

خودباوریوهویتارمغان
شرکتهایدانشبنیاناست

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 
به خوبی در جامعه متبلور می کند. ایران دارای پیشینه ای درخشان 
در علم، دانش و نوآوری است. شیخ الرئیس بوعلی سینا به عنوان 
متحول  را  قرن ها  کشورمان،  افتخارآفرینان  از  نمونه  یک  تنها 
خودباوری  به  و  داشته ایم  باور  را  هویتمان  که  هرجا  می کند؛ 
رسیده ایم، از وجود و توانمندی های دانشمندان و بزرگان برجسته 

برخوردار بودیم.«
حجت االسالم موسوی فرد کمرنگ شدن خودباوری و هویت فردی 
را عارضه ای فرهنگی و نیازمند اصالح دانست و گفت: »تصوری 
به جوانان القا شده است که بر مبنای آن، اشتغال پایدار فقط 
در استخدام دولتی خالصه می شود. باور جوانان بر این است که 
مدرک برابر با اشتغال است و فکر می کنم باید این رویه تغییر پیدا 

کند. کم توجهی 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 ضرورت های 

حرکت در مسیر کارآفرینی و اشتغال آگاه کرد.«
وی ادامه داد: »در همین استان در بخش کشاورزی تجربه های 
موفقی صورت گرفت که الگو دیگر جوانان شد. اگر بتوانیم در 
حوزه های گوناگون الگوهای موفقی را به صورت پایلوت ایجاد 
بنگاه های زودبازده ترغیب  ایجاد  به سوی  را  کنیم که جوانان 
کند، قطعا در رونق اشتغال استان موفق خواهیم بود. امیدواریم از 
ظرفیت مجموعه شرکت های دانش بنیان به نحو احسن استفاده 

کنیم.«

400شرکتدرحوزهصنایع
خالقفعالیتمیکنند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه این سفر به پارک 
علم و فناوری خوزستان رفت و از دستاوردهای فعاالن دانش بنیان 

و فناور مستر در این پارک بازدید کرد.
در این بازدید فعاالن فناور مستقر در پارک علم و فناوری 
خوزستان، دستاوردهایشان را در حوزه های گوناگون فناوری، 
به معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و استاندار خوزستان 
شرکت های  با  فناوری  و  علم  پارک  این  کردند.  معرفی 
فناوری  و  علم  پارک  فعال  فناور  واحدهای  و  دانش بنیان 
نفت،  در  را  خود  فناورانه  خدمات  و  محصوالت  خوزستان، 
گاز و پتروشیمی، صنایع پزشکی حوزه های فناوری اطالعات 
برق  و  لیزر  الکترونیک،  زیستی،  فناوری های  ارتباطات،  و 
تجاری سازی کرده اند. این مرکز رشد شش زیرمجموعه زیر 
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نظر خود دارد و بیش از 170 شرکت دانش بنیان را مستقر 
کرده است. این واحدها در طول شش سال فعالیت پارک، 

بیش از یک و نیم میلیون دالر صادرات داشته اند.
بازدید  حاشیه  در  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
از پارک علم و فناوری خوزستان با اشاره به  این که توسعه 
قالب  در  دانش بنیان،  اقتصاد  نگاه  از  علوم  تجاری سازی  و 
شرکت ها اتفاق می افتد،  اظهار کرد: »در همین راستا برنامه 
حمایت از شرکت های خالق را اجرایی کردیم و اکنون بیش 
از 400 شرکت خالق خدمت و محصوالتشان را تجاری سازی 

کرده اند.«
ستاری گفت: »توسعه علوم انسانی به معنای تجاری سازی آن 
است و جایگاه نهم زبان فارسی در فضای مجازی به کمک 
استارت آپ های این حوزه، فرصتی ارزشمند برای ترویج و رونق 

زبان فارسی ایجاد کرده است.«

ماموریتامسالشرکتهای
دانشبنیانمقابلهباتحریماست

سورنا ستاری با حضور در نشست شورای اقتصاد مقاومتی استان 
البرز ظرفیت های بومی و صنعتی این استان را فرصتی برای رونق 
کسب و کارهای دانش بنیان و خلق ارزش افزوده دانست و گفت: 
»این استان در تولید داروهای پیشرفته بیوتک رتبه نخست را در 
اختیار دارد و جزو مجموعه های توانمند تولید دارو است. از سوی 
دیگر تولید تجهیزات و ماشین آالت صنعتی و تولیدمحور بودن 
واحدهای استان باعث می شود تا آینده روشنی در انتظار اقتصاد 

دانش بنیان البرز و فعاالنش باشد.«
ستاری با بیان این که شرکت های دانش بنیان امسال رفع نیازهای 
فناورانه تحریمی را در دستور کار دارند، گفت: »حمایت مالی 
شرکت های دانش بنیان با هدف مقابله با تحریم ها در دستور کار 
است و به کمک ایجاد یک زیست بوم مساعد، تولید دانش بنیان 

این شرکت ها رونق می گیرد.« 

رفعنیازداروییکشوربهکمک
مجموعههایدانشبنیان

ستاری با بیان این که اکنون کشورمان به کمک مجموعه های 
با تولیدات  را  نیاز خود  از 97 درصد  دانش بنیان دارویی بیش 
 3 حدود  تولید  »برای  داد:  ادامه  می کند،  تامین  ایران ساخت 
درصد باقیمانده، برنامه ریزی کرده ایم که این راهبرد به کمک 
شتابدهنده های بخش خصوصی و فعاالن زیست بوم دانش بنیان 
در حال اجراست. ساالنه 1/2 میلیارد دالر برای واردات داروهای 
پیشرفته و فناور و 600 تا 700 میلیون دالر برای تامین مواد اولیه 
هزینه می شود. با برنامه ای که به کمک شرکت های دانش بنیان با 
همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داریم، حداکثر 
تا دو سال آینده کشورمان از این میزان واردات بی نیاز خواهد 

شد.« 

رونقتولیدبارونقزیستبوم
رئیس بنیاد ملی نخبگان با یادآوری این که زیرساخت مهم ترین 
پیش نیاز فعالیت و رونق کسب و کارهای دانش بنیان و استارت آپی 
است، افزود: »دولت می کوشد نقش تسهیلگر خود را به خوبی ایفا 
کند تا واردات بی رویه و موانع بوروکراتیک که فراروی ساکنان 
زیست بوم دانش بنیان قرار دارد، از میان برود. در این راه دولت با 
پیمودن گام هایی چون اجرایی کردن قانون حمایت از شرکت های 
دانش بنیان، نقش خود را در تسهیل حرکت این شرکت ها ایفا 

می کند.«
ستاری با بیان این که می خواهیم کسب و کارهای دانش بنیان و 
فعاالن نخبه این کسب و کارها، آسوده خاطر و بی دغدغه در یک 
محیط مساعد بال های نوآوری را به پرواز دربیاورند، اظهار کرد: 
»جوان دانشگاهی و تحصیلکرده باید بی پروا 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 پارک های علم و فناوری گفت و ادامه 
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داد: »کارخانه های نوآوری زایشگاه شرکت هایی است که می توانند 
تکانی جدی در اقتصاد ایجاد کنند. اکنون نمونه های متعدد این 
کسب و کارها در استان به چشم می خورد؛ شرکت هایی بی نظیر 
داروهای  و  پیشرفته  استان، صنایع  بومی  مزیت های  در حوزه 

نوترکیب، کاری اثرگذار و فراتر از چند پژوهشگاه انجام داده اند.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری جذابیت این کسب و کارها 
را برای نخبگان غیرمقیم یادآور شد و گفت: »بسیاری از این 
دانشجویان  از  توجهی  قابل  تعداد  شده اند  باعث  کسب و کارها 
پسادکتری به کشور بازگردند و مورد استفاده قرار گیرند. این کار 
مهم به کمک کارآفرینان خالق زیست بوم کارآفرینی و نوآوری 

ممکن شد.«
ستاری با تاکید بر پررنگ شدن بخش خصوصی در فرایند رشد و 
شتابدهی کسب و کارهای نوآور گفت: »کسب و کارهایی که به دست 
بخش خصوصی حمایت می شوند، می توانند مشکالت جامعه را 
با شناخت صحیحی از نیازها دارند، حل کنند. پژوهشگاه ها و 
دانشگاه ها زیرساخت های اصلی این موضوع هستند. باید محل 
درآمدشان از فروش فناوری و قراردادهای ارتباط با صنعت باشد تا 
با نامحدود ساختن سقف پرش خود، ایده های ناب و خالق را به 
محصول و خدمت بدل کنند. پژوهشگاه ها هم باید یک سناریوی 
خروج تعریف کنند تا ماحصل پژوهش به حل یک مشکل، تولید 

محصول یا خدمت منجر شود.«

بازدیدازدوشرکتدانشبنیانصنعتی
دو  از  همچنین  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
فناور  فعاالن  کرد.  دیدن  صنعتی  دانش بنیان  شرکت 
سازنده  صنعت«  تنظیم  »شاهین  دانش بنیان  شرکت های 
انواع دستگاه های باالنس و ارتعاش سنجی و تعمیرات قطعات 
دوار و همچنین »صنایع آب و عمران ایران« تولیدکننده 
تجهیزات حوزه آب و فاضالب، تازه ترین دستاوردهایشان را 

به ستاری معرفی کردند.

بازدیدازواحدهاینوآور
پژوهشگاهموادوانرژی

پژوهشگاه مواد و انرژی که به تازگی در مسیر حمایت از واحدهای 
فناور و نوآوری های پژوهشگران به سوی کسب و کار گام گذاشته 
است، میزبان معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و همراهان 
وی شد.این پژوهشگاه با چهار پژوهشکده دارای تخصص های 
مواد  سبز،  ساختمان های  مواد  آب،  حوزه های  در  گوناگون 
و  سرامیکی  و  کامپوزیتی  مواد  و  آنتی باکتریال  و  بسته بندی 
تخلیص مواد و ساخت تجهیزات است. در حال حاضر 19 واحد 
فناور در این استان ثبت و سه شرکت دانش بنیان وارد بازار تجاری 
شده است. همچینین 27 شرکت در مرکز رشد پژوهشگاه مستقر 
هستند که مجموع قراردادهای مربوط به این واحدها نزدیک به 

یک میلیارد تومان بوده است.

توانمندیتولیدنهالگردویخودریشهزا
آزمایشگاه  از  ادامه  در  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
کشت بافت گیاهی حسامی نیز دیدن کرد. تولید انبوه نهال کشت 
بافتی خودریشه زا با فناوری منحصربه فرد 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 
می کند و بیش از 50 نهال گردو و موز را به فروش رسانده است.

تولیدمحصوالتپیشرفتهوفناور
داروییوغذاییشتابگرفت

با ایجاد شتابدهنده »اکتوتک« با توافق ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و شرکت غذایی و دارویی 
»اکتوورکو« راه برای توسعه استارت آپ های حوزه زیست فناوری 
و تولید مواد پیشرفته غذایی و دارویی هموار شد. گروه دارویی 
اکتوورکو دارای چند مجتمع داروسازی و مواد غذایی های تک است 
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که با هدف سرعت بخشیدن به فعالیت های علمی، دانش بنیان و 
غذایی، فرایند جذب و ایجاد شتابدهنده دارویی و غذایی را آغاز 
کرد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در بخشی دیگر از 
سفر خود به استان البرز، با حضور در کارخانه پیشرفته داروسازی 
مجموعه  این  مختلف  بخش های  و  تولید  از خطوط  اکتوورکو 
بزرگ دارویی دیدن کرد. در این بازدید توافق و مقدمات حمایت 
از توسعه تولیدات دانش بنیان و فعالیت های توسعه ای شرکت 
دارویی اکتوور، حمایت از بومی سازی و بهره مندی از فناوری های 
نوین و دانش بنیان صورت پذیرفت. همچنین موافقت نامه همکاری 
ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و بخش های دارویی و 
غذایی گروه »اکتوور« برای تولید دانش بنیان محصوالت دارویی 
و غذایی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
منعقد شد. این مجموعه فناور با در اختیار داشتن مجموعه ای 
بر تولید مواد پیشرفته دارویی، محصوالت  از شرکت ها، عالوه 
شده  بومی سازی  پیشرفته  فناوری  با  را  غذایی  فرآورده های  و 
تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می کند. اکتوورکو 
محصوالت دارویی خود را با استفاده از فناوری های بسته بندی 
در شکل های گوناگون از جمله واکسن، سرم، قرص و همچنین 
کپسول به بیماران عرضه کرده است. این شتابدهنده تخصصی 
محلی می شود تا استارت آپ ها هم در عرصه غذایی و هم دارویی 
نیاز کشور را تامین کنند و ضمن خلق ارزش افزوده، اشتغال 

فارغ التحصیالن دانشگاهی را هم در این حوزه افزایش دهند.
»اکتوور« در زمینه تولید و تامین بیش از 190 قلم دارو در 14 
حوزه درمانی مختلف از قبیل بیماری های قلب و عروق، سرطان، 
بیماری های خاص  و  زنان  داخلی،  اعصاب،  ام اس،  اعضا،  پیوند 
فعالیت دارد. در حال حاضر بیش از چهار هزار نیروی انسانی 

متخصص و تحصیلکرده در گروه دارویی اکتوور فعالیت دارند.

دوداروینوترکییبدامیرونماییشدند
درمان  بهداشت  وزیر  نمکی  سعید  ستاری،  سورنا  حضور  با 
از دو فرآورده دارویی دامی  البرز  و آموزش پزشکی و استاندار 
همچنین  و  اسکوفب«  مار  و  عقرب  زهر  »سرم  ایران ساخت 
»پی آر پی« برای درمان طاعون نشخوارکنندگان کوچک توسط 
مرکز  در  مستقر  ژن  پرسیس  شتابدهنده  فناور  شرکت های 
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: »جوان های دانشجو اکنون پا به 
میدان تولید داروهای نوترکیب گذاشته اند و به جایگاهی دست 
یافته ایم که شتابدهنده های دارویی نیاز کشور به اقالم دارویی 
اساسی و تحریمی را به کمک استارت آپ ها برآورده می کنند. 
از  توجهی  قابل  تعداد  برای  را  الزم  محیط  شتابدهنده ها  این 
کرده اند.  ایجاد  نوآوری هایشان  و  پسادکتری  فارغ التحصیالن 
حمایت و هدایت حدود 200 فارغ التحصیل پی اچ دی 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 کارخانه های 
نوآوری و شتابدهنده های کسب و کار همچون گذشته پیگیری 
می شوند و با همکاری دستگاه های مرتبط به طور خاص در حوزه 

دارو و سالمت با همکاری وزارت بهداشت، راه برای تولید اقالم 
دارویی و ورود آن ها به بازار هموار می شود.

همکاری  از  همچنین  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
ثبت  برای سازوکارهای  دارو  و  با سازمان غذا  فوق العاده ای که 
وزیر  همراهی  »با  داد:  ادامه  و  گفت  است  گرفته  شکل  دارو 
محترم بهداشت و همچنین سازمان غذا و دارو علیرغم وجود 
به  دارو  توجهی  قابل  تعداد  موجود،  ساختاری  محدودیت های 
دست استارت آپ ها و از دل شتابدهنده های دارویی، روانه بازار 
شده است.« »بهنود ژن فارمد« مرکز رشد شتابدهنده دارویی 
پرسیس ژن است که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری تولید بیش از 18 قلم داروی نوترکیب با فرموالسیون 
بومی را تا سال 1400 دنبال می کند. این دو فرآورده دارویی از دل 
دو استارت آپ که فرایند شتابدهی را گذرانده اند و اکنون در مرحله 
رشد و تجاری سازی قرار دارند، برای ورود به بازار توسط مرکز رشد 

بهنودژن راهبری می شوند.

رفعنیازصنایعبهجاذبهابا
افتتاحخطتولیدداخلی

شرکت دانش بنیان گهر سرام که در سه زمینه تولید جاذب ها، 
نفتی  میعانات  و  نفت  کاتالیست در حوزه  و  گاردهای محافظ 
فعالیت می کند، میزبان بخش دیگری از سفر معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری به استان البرز بود. این فرآورده ها عمدتا 

در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی استفاده می شوند.
ستاری همچنین خط تولید جاذب کربن موکلوالرسیو شرکت 
غربال  برای  این جاذب ها  کرد.  افتتاح  را  گهرسرام  دانش بنیان 
استفاده  از جریان های هیدروکربنی  هیدروکربنی و حذف آب 
می شوند. بیش از سه هزار تن از این جاذب ها به ارزش 10 میلیون 
دالر برای استفاده در صنعت نفت و گاز وارد کشور می شود و این 
شرکت دانش بنیان می تواند 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 شرکت های امریکایی به کار می رود. این نوع خاص از جاذب ها 
توسط این شرکت دانش بنیان تولید شده و با حفظ ارز ناشی از 
واردات به صنعت پاالیشگاهی و پتروشیمی کشور کمک کرده 
است. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از مجتمع کشت و 
صنعت رعنا نیز که یکی از بزرگ ترین 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، گونه های گیاهی 
مختلفی مانند انواع خرما و گردو را کشت و پرورش می دهد. در 
دیدار و گفت وگوی فعاالن فناور کشت و صنعت رعنا با ستاری و 
معاونان وی، زمینه های توسعه فناوری های پیشرفته کاشت نهال 
بررسی شد. فناوران این مجموعه از نیازهای خود برای رونق تولید 
و افزایش صادرات گفتند و معاون علمی و فناوری پیگیری های 
الزم را در دستور کار قرار داد. این مجموعه با انتقال کامل فناوری 
تکثیر گونه های مختلف نهال خرما و فناوری تکثیر انبوه نهال موز 
را انجام می دهد و در سال گذشته از 100 هزار نهال تولیدی گردو 
و خرمای این شرکت 30 هزار نهال به کشورهای همسایه صادر 

شده است.«
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ظهوردانشمندانبرجستهنیازمندوجود
زیستبومفناوریونوآوریاست

همایش  افتتاح  برای  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
علمی روز »خیام«، افتتاح مرکز نوآوری پارک علم و فناوری و نیز 
بازدید از شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها 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 
برتری علمی می شود، زیست بومی  و تجربه موفق  دانشمندان 
مساعد است که همه بخش های آن به خدمت تبلور نوآوری و 

خالقیت های نیروی انسانی درمی آید.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان این که 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 تمدن ها نفوذ 
کرده است. این ماندگاری و اثرگذاری به واسطه وجود یک محیط 

مساعد، بروز و تبلور خالقیت های این دانشمندان ممکن شد.«
ستاری از قدرت نرم و صنایع فرهنگی به عنوان ابزاری کارآمد 
نام برد که می تواند تحول آفرین فرهنگ و اقتصاد باشد و در ادامه 
گفت: »قدرت نرم و صنایع فرهنگی می تواند مرزها را درنوردد و 

ضمن نفوذ در فرهنگ ما، اقتصاد را تحول بخشد.«

تکرارتجربهپیشرفت
دوران  دوباره  تکرار  هویت ساز  و  نرم  فناوری های  ستاد  رئیس 
درخشان پیشرفت های علمی با ظهور دانشمندانی چون خیام 
بروز  مساعد  زیست بوم  شکل گیری  گروی  در  را  نیشابوری 
خیام،  »امثال  گفت:  و  دانست  جوانان کشورمان  خالقیت های 
عطار، حافظ، سعدی، فارابی و ابن هیثم  اکنون در میان فرزندان 
ما حضور دارند؛ ما همان ملت میزبان و پرورش دهنده این چنین 
باید زیست بومی فراهم  اما  دانشمندان و فرهیختگانی هستیم 
کنیم تا این ظرفیت های نهفته توانایی بروز و ظهور پیدا کنند.« 
ستاری با بیان این که دانشگاه نقطه آغاز حل مشکالت جامعه در 
عرصه های گوناگون از جمله اقتصاد است، افزود: »دانشجویان ما 
با پول مالیات و دولت درس خوانده اند تا مشکالت همین کشور را 
حل کنند. دانشگاه استان باید بتواند با تربیت دانشجوی خالق و 
کارآفرین، گامی برای حل مهم ترین و بنیادی ترین 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.«

ضرورتبازتعریفمفهومتوسعه
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری بر اهمیت توسعه بر مبنای 
ویژگی ها و مزیت های بومی تاکید کرد و گفت: »باید ببینیم که 
توسعه را چگونه و بر چه مبنایی تعریف می کنیم. صنایع فرهنگی 
و خالق مزیتی منحصربه فرد است که با وجود یک فرهنگ و 

شناخت درست، به اقتصاد تبدیل می شود.«

از  به آینده بنگریم و  بیاموزیم و  از گذشته  باید  به گفته وی، 
اندوخته ها گذشته، توشه ای ارزنده برای توسعه فراهم کنیم. آینده 
این شهر و کشور با توسعه ای تحمیل شده از بیرون محقق نمی شود 
و توسعه زیست بوم کارآفرینی با کم کردن معضالت آن و فراهم 
کردن یک محیط مناسب برای نوآوری جوان ها ایجاد می شود. 
از کارآفرینان جوان و خالق  این که نسل جدیدی  بیان  با  وی 
رشد قابل قبول خود را بدون تکیه به درآمدهای دولتی به دست 
آورده اند، اظهار کرد: »این چنین رشدی به واسطه وجود یک 
محیط اتفاق می افتد و امیدوارم نگرش بخش های گوناگون استان 
به سمت و سویی باشد که محیط الزم برای این کارآفرینان فراهم 
شود.« معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری پیشرفت را 
با اصالح و تحول در نوع نگرش نسبت به فرهنگ، توسعه 
یک  »توسعه  گفت:  و  دانست  آموزش  همه  از  مهم تر  و 
امر درونی است و به واسطه نیروی انسانی خالق، حذف 
اتفاق  کارآفرین  به  بخشیدن  بها  و  ارزش  بوروکراسی ها، 
بازتعریف  و  نهادن  ارج  توسعه،  رکن  مهم ترین  می افتد. 
باید نوع دیدگاه ما  جایگاه کارآفرین است. برای این کار 
به  است،  کرده  تغییر  نفتی  اقتصاد  گستردن  سایه  با  که 
جایگاه پیشین بازگردد.« ستاری با بیان اینکه شهر بزرگی 
مانند نیشابور جوانان مستعدی دارد که می تواند با همدلی 
دانشمندان  ظهور  تجربه  مساعد،  محیط  یک  ایجاد  برای 
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.« 

پارکعلموفناورینیشابور
صاحبمرکزنوآوریشد

مرکز  نیشابور،  فناوری  و  علم  پارک  در  حضور  با  ستاری 
دانش بنیان  شرکت های  کرد.  افتتاح  را  پارک  این  نوآوری 
صنایع  شیمیایی،  صنایع  فین تک،  حوزه  استارت آپ های  و 
دستی، محصوالت غذایی، دارویی و برق و الکترونیک در مرکز 

نوآوری پارک علم و فناوری نیشابور استقرار دارند.
از فرایند  معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین 
احداث مجتمع فرهنگی افالک نمای خیام دیدن و افالک نما را 
افتتاح کرد. این مجتمع فرهنگی و علمی با زیربنای 2889 متر 
مربع شامل 2800 متر مربع سقف محصور، 37 متر مربع رواق 
کناری، 52 متر مربع کنسول و پیشامدگی ساختمان و سردر 

ورودی است که در سه طبقه احداث شده  است.
عطار  خیام،  حکیم  آرامگاه  در  حضور  با  همچنین  ستاری 
نیشابوری و کمال الملک به بزرگان شهر نیشابور ادای احترام 
کرد. ستاری همچنین با حضور در شهرک صنعتی خیام از 
دو شرکت دانش بنیان شرق صنعت نیشابور و متالوژی پودر 
خراسان دیدن کرد تا دغدغه ها و الزمه های رونق تولید را از 

زبان فعاالن فناور این کسب و کارها بشنود.
قالب های  تولید  نیشابور  صنعت  شرق  دانش بنیان  شرکت 
خراسان  پودر  متالوژی  شرکت  و  خودرو  قطعات  صنعتی، 

پودرهای فلزی و غیر فلزی مورد نیاز صنایع را تولید می کند.
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نشست  در  اسالمی،  شورای  مجلس  رئیس  الریجانی،  علی 
استارت آپی  و  دانش بنیان  شرکت های  کارمندان  و  مدیران 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  پردیس  فناوری  پارک  در 
جمهوری با ابراز خرسندی از مشاهده تالش صورت گرفته در 
بخش فناوری گفت: »پیش از این نیز در جریان پیشرفت های 
در  صفاری  آقای  توسط  گزارش هایی  و  داشتیم  قرار  شما 
خصوص پیشرفت جوانان فناور ارائه شده بود اما مشکالت 
کشور و به هم پیچیدگی های وضعیت ما مجالی ایجاد نکرده 
بود تا این که 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 جهش های بزرگ هستید و تحریم ها هم به شما 
از خارج جنس  دلبازانه  و  وزارتخانه ها دست  تا  کرد  کمک 
نخرند و رویکردشان حمایت از شما باشد. تردید نکنید در 
کشور اراده و سمت گیری به سوی کمک به شماست؛ چه در 
بخش قانونگذاری، چه بودجه ریزی یا اجرا، نگاه ها به سمت 

کارها و توانایی های شماست.«

مجلسآمادههمکاریبرای
رفعدستاندازهایموجود

الریجانی خطاب به نخبگان کشور یادآور شد: »مایوس نباشید، 
ممکن است سیستم دیوانی کشور دست انداز داشته باشد اما 
باید روحیه شما استوار باشد. بنابراین می توانید به مجلس 
پیشنهاد دهید که چطور این دست اندازها را از مسیر شما 

بردارد.«
وی در ادامه بیان کرد: »اراده ها در بخش های مختلف با توجه 
به تاکیدات رهبر معظم انقالب به سمت کمک به نخبگان 
است، ضمن این که یکی از مسائل در این بخش به قانونی 
باز می گردد که حدود 10 سال 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 کسب وکار فناورانه 
است. بنابراین می توانید تیمی را برای بررسی این موضوع قرار 
دهید که به طور قطع از آن استقبال خواهیم کرد، چرا که 
می توان این قانون را به گونه ای تغییر داد که به نفع محیط 

کسب و کار باشد.«
رئیس قوه مقننه کشورمان در خصوص پیشنهاد رئیس پارک 
داشت:  اظهار  ویژه  منطقه  ایجاد  بر  مبنی  پردیس  فناوری 
»نمی دانم 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 می کنم منافعی که در منطقه 
را  آن   R&D در مالیاتی که  معافیت  دارد مثل  ویژه وجود 
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. نکته ای که درباره منطقه ویژه 
مد نظر دارید در آن تعبیه کنید که به طور قطع سریع تر به 

نتیجه خواهید رسید.«
به  توجه  ضرورت  مورد  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
»علی  کرد:  خاطرنشان  فناوری  حوزه  محصوالت  صادرات 
القاعده باید ضمانت هایی برای آن وجود داشته باشد، به همین 
دلیل اگر روی صندوق ضمانت صادرات کار کنید، آن ها هم 
می توانند پوششی برای حمایت از شما ایجاد کنند، ضمن 
این که اگر مشکلی در این بخش وجود داشت، مجلس این 

آمادگی را دارد که آن را رفع کند.«

تصویببودجه70میلیونیورویی
برایحوزهفناوریکشور

شرکت های  مدیران  از  یکی  اظهارنظر  به  پاسخ  در  وی 
به حوزه  بودجه تخصیص یافته  این که  بر  دانش بنیان مبنی 
فناوری صفر درصد بوده است، یادآور شد: »مجلس 70 میلیون 
یورو برای حوزه فناوری تصویب کرد که باید سهمی از آن به 
پارک فناوری پردیس اختصاص داده شود تا نگرانی ها در این 
مورد برطرف شود. ضمن این که در مجلس با وجود این که 
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 می دهیم. بنابراین صندوقی که از این طریق برای 

دیس رک فناوری �پ لس شورای اسالیم از �پ زدید رئیس مب �ب

آناشمس

تحریم ها و فرصتی برای توجه به 
ظرفیت های داخلی
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شما ایجاد شده است، می تواند پشتیبان حوزه فناوری باشد.«
الریجانی در ادامه تاکید کرد که به رغم وجود محدودیت های 
از صندوق  است که  برخوردار  آمادگی  این  از  مالی مجلس 
توسعه، سهمی را برای کمک به حوزه فناوری کشور اختصاص 

دهد.
مدیران شرکت های  به  مقننه کشورمان خطاب  قوه  رئیس 
دانش بنیان گفت: »در حوزه قانونگذاری پیشنهادی را مطرح 
کردید مبنی بر این که سیستمی برای کمک به مجلس ایجاد 
این مورد  بنابراین در  از آن استقبال می کنیم.  کرده اید که 
پروپوزالی ارائه دهید تا کار را فراگیر کند و در این رابطه از نظر 

و حمایت مردمی نیز استفاده شود.«

تحریمهازمینهایبرایتوجهبه
نیرویانسانیومنابعطبیعی

الریجانی در توصیه به مدیران شرکت های دانش بنیان تاکید 
کرد: »تحریم ها 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 راه هایی که فشارهای ناشی از تحریم ها را 
کاهش دهد، دنبال خواهیم کرد. ضمن این که شرایطی فراهم 
کرده است تا رویکرد درونی برای توجه به آورده های داخلی 
کشور اعم از نیروی انسانی و منابع طبیعی باشد. کما این که 
اگر در سال های گذشته به این مهم توجه می شد، در شرایط 
اسالمی  رئیس مجلس شورای  نبودیم.«  کنونی در مضیقه 
خطاب به نخبگان حاضر در جلسه افزود: »شما نیروی فعال 
کشور هستید و امید است در این عرصه فعال شوید. اگر در 

قوانین کسب و کار موانعی وجود دارد، آن را تبیین و به مجلس 
دهید؛ چه در حوزه قانونگذاری، چه مقررات مربوط به دولت، 

در آن ورود کرده و امور را برای شما سهل خواهیم کرد.«

کاتالیستهایکیازمشکالتمهمکشور
وی همچنین اظهار کرد: »شما هم باید آستین ها را باال بزنید و 
در بخش هایی که کشور با نقص های مهمی مواجه است، کمک 
کنید، فکر و همت خود را متمرکز کنید. مثال کاتالیست ها یکی 
از این مشکالت موجود بوده که به آن اشاره کردید. بنابراین 
با توجه به این که در این حوزه کار کرده اید و توفیقاتی به 
دست آورده اید، ما هم از شما حمایت می کنیم و اگر بخش های 
دولتی هم پشتیبان شما نباشند، ما حمایت از شما را سرخط 
می آوریم. قانون نیز این گونه است که اگر تولید داخلی وجود 
دارد نباید به سمت واردات کاالهای خارجی بروید، چرا که در 
این صورت تخلف کرده اید. بنابراین در این زمینه اولویت ها را 

در نظر بگیرید.«

سهدرصدوارداتدارو1/5
میلیارددالرهزینهدارد

از  می توان  آن ها  در  که  حوزه هایی  به  اشاره  با  الریجانی 
تولیدات فناورانه استفاده کرد، بیان کرد: »هم اکنون می توان 
از کمک شما  تولید قطعات خودرو  در حوزه هایی همچون 
بهره مند شد، کما این که 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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همچنین در حوزه تولید دارو که 97 درصد آن در کشور تولید 
می شود، همان سه درصد واردات دارو حدود 1/5 میلیارد دالر 
هزینه روی دوش کشور می گذارد. بنابراین می توانید 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 آن ها را تولید کنید.«
این که  بر  تاکید  با  ادامه  در  کشور  قانونگذاری  نهاد  رئیس 
تجهیزات تولید شده در داخل نباید وارد شود، یادآور شد: 
»این موضوع را پیگیری خواهم کرد تا دولت در این حوزه 
از شرکت های دانش بنیانی که اقدام به تولید کاالهای اساسی 
می کنند، حمایت کند. شما می توانید لیست این نوع کاالها را 
از وزارتخانه های مختلف بخواهید. به عنوان مثال وزیر بهداشت 
و درمان عالقه مند به تولید کاالهای ضروری در داخل کشور 
و  معدن  و  صنعت  حوزه های  در  می توان  همچنین  است، 
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 می کنیم چرا 

که برای کشور عزت به همراه می آورد.«
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 می کردیم اما در شرایط کنونی 
دارند که  آمادگی  انسانی جوان  نیروی  از  زیادی  نیز بخش 
توانسته اید تقریبا زیرساخت ها را برای ایجاد فضای معقول و 
سنجیده در جهت رونق کسب و کار فراهم کنید، از سوی دیگر 
باید درخواست های دستگاه های مختلف در این حوزه را نیز 
مورد توجه قرار دهید و پل ارتباطی را برقرار کنید تا اطالعات 
دقیقی متناسب با نیاز بخش های 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 می دهیم 
و اگر کاستی وجود داشت از شما با پشتیبانی مالی حمایت 
می کنیم. البته مشکل اصلی در این مورد منابع مالی نیست، 
بنابراین به وزرا  باید به وجود آید.  ارتباطات است که  بلکه 

توصیه می کنیم که سازوکاری برای آن فراهم کنند.«
وی بیان کرد: »ما در حوزه های بهداشت و درمان، همچنین 
شما  از  است،  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  که  گاز  و  نفت 
پشتیبانی می کنیم 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 نبرده ایم، به همین دلیل قانون الزم برای 
گسترش استفاده از معادن را ایجاد کردیم و در استان ها هم 
شرایطی را فراهم کردیم که در این مورد تصمیم گیری کنند.«
الریجانی با تاکید بر این که باید در حوزه کشاورزی و استفاده 
از امکانات موجود تالش شود، گفت: »تردید نکنید ما این 
نیروی خالق را ارج می نهیم و چه در حوزه قانونگذاری و چه 
سرمایه گذاری از شما حمایت می کنیم و امیدواریم در حوزه 
تولید گام موثری بردارید. سال آینده سال پرتوفیقی برای شما 

خواهد بود.«

کارخانههاینوآوریزایشگاه
استارتآپهاوشرکتهایدانشبنیان

نیز  فناوری رئیس جمهوری،  و  سورنا ستاری، معاون علمی 
در این نشست با اشاره به شکل گیری 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 
مجلس  کمک های  به  اشاره  با  وی  است.«  اکوسیستم  این 
افزود: »در ادامه این مسیر ما همچنان به کمک های مادی و 
معنوی مجلس نیازمند هستیم.« به گفته ستاری، برای توسعه 
اکوسیستم نوآوری و فناوری پول عامل اصلی نیست و حرف 
اول را نمی زند اما تامین مالی برای توسعه این بخش ضروری 
است. وی همچنین تصریح کرد: »بیشتر منابع مالی مورد نیاز 
اکوسیستم نوآوری توسط بخش خصوصی تامین می شود و 

بودجه بخش دولتی در این زمینه چندان زیاد نیست.«
اقتصاد دانش بنیان را رونق  نیازهای توسعه  از  ستاری یکی 
فرهنگ سرمایه گذاری خطرپذیر عنوان کرد و گفت: »یکی از 
مهم ترین و مترقی ترین قوانین مصوب در ایران، قانون حمایت 
از شرکت های دانش بنیان است که همین قانون زمینه را برای 
توسعه فرهنگ سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور فراهم کرد.«

وی معتقد است که قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان 
حرکت عظیمی بود که یک جریان بزرگ اقتصادی در کشور 

ایجاد کرد.

تزریقنسلجدیدکارآفرینانبهکشور
رئیس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: »با شکل گیری اکوسیستم  
نوآری، نسل جدیدی از کارآفرینان به کشور تزریق شده است 

که این نسل می تواند اقتصاد کشور را متحول کند.«
به گفته ستاری، شرکت های دانش بنیان، شرکت های نفتی 
را به عقب رانده اند و سهم بزرگی از اقتصاد کشور را به خود 
اختصاص داده اند. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در 
ادامه خاطرنشان کرد: »وجود پارک های فناوری و مراکز نوآوری 
خود گواه توسعه اقتصاد دانش بنیان و نوینی در کشور است.« 
فروش  درباره  دانش بنیان  اقتصاد  فرهنگسازی  ستاد  رئیس 
شرکت های دانش بنیان، تصریح کرد: »فروش این شرکت ها 
فروش  همچنن  بود.  تومان  میلیارد  هزار  گذشته 90  سال 
شرکت های مستقر در پارک فناوری پردیس معاونت علمی و 
فناوری در سال گذشته حدود 7500 میلیارد تومان بود. انتظار 
داریم در کارخانه های نوآوری حدود سه هزار نفر مستقر شوند 
و این اماکن به محلی برای زاد و ولد شرکت های دانش بنیان 

تبدیل شوند.«

بازدیدازتوانمندیشرکتهایدانشبنیان
علی الریجانی همچنین از توانمندی ها و دستاوردهای نوآوارنه 
و فناورانه شرکت های دانش بنیان و استارت آپی در حوزه های 
نانوفناوری،  پزشکی(،  تجهیزات  و  )دارویی  پزشکی  فناوری 
نرم افزار و الکترونیک، مکانیک و مخابرات و آی تی و پارک 
فناوری ریاست جمهوری  فناوری پردیس معاونت علمی و 

بازدید کرد.
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رونماییازهفتمحصولاستراتژیکو
فناورانهدرحوزهبهداشتوسالمت

با  سالمت  و  بهداشت  حوزه  استراتژیک  محصول  هفت 
حضور سورنا ستاری و سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی 

ایران رونمایی شد.
رئیس جمهوری در  فناوری  و  معاون علمی  سورنا ستاری 
این مراسم بیان کرد: »امروز شاهد رونمایی بخش کوچکی 
از همکاری های معاونت علمی و وزارت بهداشت هستیم 
به  معاونت علمی  ارائه شد.  این محصوالت  نمایش  با  که 
صورت جدی در حوزه بهداشت، تجهیزات بهداشتی و دارو 
مشغول فعالیت است. به گونه ای که سال گذشته بیشترین 
اعتبارات را به توسعه فناوری های این حوزه تعلق دادیم. 
برای تولید  با بستن قرار داد  همچنین رقم قابل توجهی 
محصوالت دارویی و داروهای جدید در حوزه بیوتکنولوژی 
که  دانش بنیان  شرکت های  یافت.  اختصاص  شیمیایی  و 
این  آینده  خود  فعالیت  با  هستند،  نوپا  آن ها  از  بسیاری 
فناورانه  محصوالت  ورود  با  تا  می کنند  تضمین  را  حوزه 
یابد.  ارتقا  و  بهبود  افراد  زندگی تک تک  به جامعه،  آن ها 
همچنین اشتغالزایی که به واسطه فعالیت این شرکت ها 

ایجاد می شود قابل توجه است.«
سریع  اتوکالو  دستگاه  دیجیتال،  رادیولوژی  دستگاه 
میکروب کشی،  مرئی  نوری  المپ  دستگاه  رومیزی، 
دستگاه فشار هوایی مثبت 2 سطح بای پپ، پست تولید 
هیدروکسی آپاتید کربناته نانو ساختار، ماده اولیه دارویی 
سیتاگلیپتین و هلیوم مایع محصوالتی بودند که در این 

مراسم رونمایی شدند.

دانشبنیانهابرایارتقایمنابعانسانی
تسهیالتبالعوضدریافتمیکنند

راستای  در  دانش بنیان  موسسات  و  شرکت ها  مرکز 
ارائه  به  اقدام  دانش بنیان  شرکت های  توانمندسازی 
نیروی  ارتقای  و  آسیب شناسی  برای  بالعوض  تسهیالت 
انسانی کرده است. این مرکز با هدف تقویت مدیریت این 
شرکت ها و حمایت از آسیب شناسی و ارتقای منابع انسانی 
این طرح  اجرای  با  تا  دارد  شرکت های دانش بنیان سعی 

گامی در جهت توانمندسازی آنان بردارد.
بالعوض  صورت  به  مرکز  این  تسهیالت  اعطای  خدمات 
)در پایان کار و بعد از تایید( و به دو روش به شرکت های 
)آخرین  ریال  میلیارد   50 از  کمتر  درآمد  با  دانش بنیان 
به  همچنین  می گیرد.  تعلق  اظهارنامه(  در  مالی  سال 
ریال  میلیارد  باالی 50  درآمد  با  دانش بنیان  شرکت های 
نیز به صورت آزاد و بدون تسهیالت ارائه می شود. در مدل 
اول اعطای این تسهیالت 70 درصد از هزینه های مربوط 
 15 سقف  تا  انسانی  منابع  آسیب شناسی  و  تیم سازی  به 
میلیون ریال و در مدل دوم 70 درصد از هزینه های مربوط 
به جذب نیرو و ارتقای منابع انسانی تا سقف 15 میلیون 

ریال پرداخت می شود.
دانش بنیان  موسسات  و  مرکز شرکت ها  نیز  این  از  پیش 
بازار،  تحقیقات  گزارش  تدوین  جمله  از  دیگری  خدمات 
طراحی صنعتی محصوالت دانش بنیان، تدوین قراردادهای 
ساخت  و  طراحی  حسابداری،  و  مالی  خدمات  حقوقی، 
مجوزها  نیازسنجی  و  محصوالت  )دمو(  نمایشی  نمونه 
کرده  ارائه  نیز  دانش بنیان  شرکت های  به  گواهینامه ها  و 
خدمات  این  تمامی  از  استفاده  برای  شرکت ها  است. 

می توانند به سامانه bizservices.ir مراجعه کنند.

توسعههمکاریهایعلمیو
تحقیقاتیحوزهحملونقل

تفاهمنامه همکاری میان معاونت حمل و نقل وزارت راه 
و شهرسازی و ستاد توسعه فناوری های 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 فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شهرام آدم نژاد 

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی رسید.
اصلی  پنج محور  در  نهاد  دو  این  اساس همکاری  این  بر 
شکل می گیرد. »حمایت از تدوین مقررات و ضوابط الزم 
و  هواپیما  نگهداری  و  تعمیر  توسعه کسب وکارهای  برای 
فعال سازی زنجیره تامین قطعات هوایی توسط شرکت های 
تکمیل  از  »حمایت  کشور«،  در  خصوصی  و  دانش بنیان 
توسعه  در  نیاز  مورد  مقررات  و  فرایندها  به روزرسانی  و 
هوانوردی عمومی با رویکرد افزایش بهره وری فرودگاه های 
فناوری های  از  استفاده  افزایش  از  »حمایت  کم تردد«، 
از توان  با بهره گیری  پیشرفته و فضایی و هوشمندسازی 
بنادر و دریایی«  ریلی،  داخلی در حوزه هوایی، جاده ای، 
برخی از حوزه هایی است که این همکاری ها در آن شکل 

می گیرد.
چالش  رفع  برای  کارگروه  ایجاد  در  »مشارکت  همچنین 
جلوگیری از تردد کشتی های با میزبان گوگرد بیش از 5 
درصد« و »همکاری در تدوین برنامه ملی توسعه سیستم 
دیگر  از  نیز  جاده ای«  نقلیه  وسائط  ارتباطات  هوشمند 

زمینه های همکاری این تفاهمنامه است.

قانونحمایتازکاالی»ایرانساخت«
ازسویرئیسجمهوریابالغشد

اساسی  قانون  سوم  و  بیست  و  یکصد  اصل  اجرای  در 
حداکثر  »قانون  رئیس جمهوری  ایران،  اسالمی  جمهوری 
از  حمایت  و  کشور  خدماتی  و  تولیدی  توان  از  استفاده 
صنعت،  وزارتخانه های  به  اجرا  جهت  را  ایرانی«  کاالی 
معدن و تجارت و امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و 

بودجه ابالغ کرد.
محصوالت  و  داخلی  تولیدکنندگان  از  حمایت  زمینه  در 
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گرفت  موثری صورت  فعالیت های  گذشته  سال  در  آن ها 
اقدامات فرهنگی  ابالغ مصوبه راهبردها و  به  که می توان 
حمایت از کاالی ایرانی توسط رئیس جمهوری و ممنوعیت 
داخلی  سازمان های  توسط  داخلی  مشابه  کاالی  خرید 

اشاره کرد. 
ــتفاده از کاالی  ــگ اس ــج فرهن ــی و تروی ــات فرهنگ اقدام
ایرانــی امــری پراهمیــت اســت و ســتاد فرهنگســازی 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــان معاون ــاد دانش بنی اقتص
جمهــوری از دو ســال قبــل اقــدام بــه برگــزاری جشــنواره 
ــی  ــا گام ــرد ت ــاخت ک ــری ایران س ــی و هن ــی، فرهنگ مل
ــوم  ــازی عم ــازی و آشناس ــتای فرهنگس ــذار در راس تاثیرگ
مــردم بــا توانمندی هــای فناورانــه و نوآورانــه کشــور ایجــاد 
کــرده باشــد. ایران ســاخت بــا ایجــاد تحــرک در جامعــه و 
توجــه بــه محصــوالت ســاخت داخــل مســیر حرکــت رو بــه 
ــون دو دوره  ــد. تاکن ــرعت می بخش ــرفت را س ــو و پیش جل
ــا تعامــل جامعــه  از ایــن رویــداد برگــزار شــده اســت تــا ب
هنــری و علمــی کشــور شــاهد فرهنگســازی مصــرف کاالی 

ــیم. ــردم باش ــان م ــاخت می ایران س

طرحمقابلهباریزگردهادر
خوزستاناجراییشد

طرح الگویی بیابان زدایی و مقابله با ریز گرد ها خوزستان 
اقتصاد  به  را  فراوانی  خسارات  گذشته  سال  چند  در  که 
کشور وارد کرده، با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 
و با همکاری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 

اجرایی شده است.
اقدامات آبخوانداری و آبخیزداری با استفاده از ظرفیت های 
محلی رواناب های منطقه و با توسعه فناوری ها، بحران ها را 
از بین برده و با اجرای این طرح در اصل بارقه امیدی برای 
توسعه  و  مولد  منطقه  به یک  بحرانی  منطقه  این  تبدیل 

طرح های معیشتی و اقتصادی شکل گرفته است.
با اجرای این طرح، تولید آب به کمک اقدامات آبخوانداری 
به  عرصه  شرایط  مناسب  فناوری  توسعه  و  خاکشویی  و 
شکلی تغییر کرده که متقاضیان بخش خصوصی به دنبال 
سرمایه گذاری در این منطقه بوده و منابع طبیعی استان 
و مردم محلی از فناوری های پیاده سازی شده در مجاورت 

منطقه الگوبرداری کرده اند. 
خوزستان  ریزگرد  با  مقابله  و  بیابان زدایی  الگویی  طرح 
توسعه  گسترش  برای  مناسبی  پتانسیل های  و  ظرفیت 

مناطق ساحلی و اراضی دلتایی را دارد.
ابراهیمی دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، 
معاون  شهبازی  همراه  به  محیط زیست  و  فرسایش 
مراتع  سازمان جنگل ها،  بیابان  امور  و  مراتع  آبخیزداری، 
و آبخیزداری کشور و جمعی از مدیران استان خوزستان 
از روند اجرای طرح الگویی بیابان زدایی و مقابله با ریزگرد 

خوزستان بازدید کردند. 

سازهایهیدرولیکیبرایتوزیع
عادالنهآبساختهشد

کشاورزی یکی از حوزه هایی است که مصرف آب زیادی 
در  آب  صرفه جویی  زمینه  در  هستیم.  شاهد  آن  در  را 
خمینی)ره(  امام  بین المللی  دانشگاه  محققان  حوزه  این 
فناوران  و  پژوهشگران  از  حمایت  صندوق  پشتیبانی  با 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طرحی پژوهشی 

انجام دادند.
و  »طراحی  پژوهشی  طرح  مجری  خان،  جن  بی  محمد 
ساخت سازه ای مکانیکی - هیدرولیکی برای توزیع عادالنه 
پروژه  این  انجام  »سرآغاز  کرد:  بیان  زیرزمینی«،  آب 
با هدف صرفه جویی  که  ایده ای  بود.  ایده  یک  تحقیقاتی 
نیاز  این هدف  برای تحقق  انرژی شکل گرفت.  در آب و 
به ابزاری بود. بنابراین با انجام پژوهش ها و تحقیقات این 
ساخته  و  طراحی  پی وی«  کنترل  »شیر  عنوان  با  وسیله 
شد. در حال حاضر شش نمونه از این شیر برای دبی نیم 
از ویژگی های آن  ثانیه ساخته شده است.  بر  لیتر  تا 10 
این است که با تغییر فشار هر دبی ثابتی را عبور می دهد. 
آب  عادالنه  توزیع  برای  کنترل  شیرهای  این  کاربرد 
زیرزمینی است. البته در انواع روش های آبیاری نیز کاربرد 
دارد. با این ابزار برای هر دبی تنظیمی با افزایش فشار از 
ورود آب اضافه جلوگیری می شود. با تحقیقاتی که انجام 
با این وسیله قابلیت صرفه جویی  دادیم در آبیاری نواری 
20 تا 50 درصدی با توجه به کارکرد سیستم صرفه جویی 
وجود دارد. همچنین در طراحی این شیرها مبحث انرژی 
دارای اهمیت است تا با کمترین میزان انرژی آب پخش 
اما  است  پایین  فشارهای  در  ما  کار  تمرکز  البته  شود. 
قابلیت کارکرد و طراحی آن برای هر فشاری وجود دارد.«

بنگاههایاستارتآپیمعامالت
مسکنایجادمیشوند

ایجاد  اولیه برای  انجام مذاکرات  از  وزیر راه و شهرسازی 
فعالیت بنگاه های استارت آپی معامالت مسکن با معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات خبر 

داد.
در  شهرسازی  و  راه  »وزارت  گفت:  ادامه  در  اسالمی 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  همکاری  با  نظردارد 
بنگاه ها  این  راه اندازی  و  ارتباطات  وزارت  و  جمهوری 
تعامل میان مالکان و مستاجران برقرار شود. این بنگاه های 
استارت آپی ارتباط میان مالک و مستاجر را به خوبی برقرار 
و نظام بخشی و نظام مندی مناسبی را در دسترسی آسان 

مالک و مستاجر به همدیگر ایجاد می کنند.«
برای  اولیه  این که مذاکرات  بیان  با  راه و شهرسازی  وزیر 
علمی  معاونت  با  مسکن  معامالت  استارت آپی  فعالیت 
حال  در  ارتباطات  وزارت  و  جمهوری  ریاست  فناوری  و 
انجام است، گفت: »با ایجاد این بنگاه ها معامالت مسکن 

سازمان یافته می شود.«
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10پایگاهتخصصیبرترکارآفرینان
خارجازکشورمعرفیشد

مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و 
فناوری، برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی 
خارج از کشور را با هدف ایجاد سازوکاری برای بهره مندی 
از  ایرانی خارج  از دانش و تجارب محققان و متخصصان 

کشور اجرایی کرده است.
برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از 
»فرصت  »پسادکتری«،  برنامه هایی چون  قالب  در  کشور 
شرکت  »تاسیس  معین«،  و  مدعو  »اساتید  مطالعاتی«، 
فناور«، »برگزاری سخنرانی و کارگاه تخصصی« و »پروژه 
مدل  بر  تاکید  با  سربازی  خدمت  جایگزین  تخصصی 

چرخش مغزها« طراحی و اجرایی شده است.
دوره  دانش آموختگان  شامل  طرح  این  مخاطبان 
یکی  اساتید  دنیا،  برتر  دانشگاه    100 از  یکی  از  دکتری 
کارآفرینان  و  متخصصان  و  دنیا  برتر  دانشگاه    200 از 
یا  فناوری  و  علمی  شاخص  موسسات  از  یکی  در  فعال 
در  برنامه  این  هستند.  خارجی  دانش بنیان  شرکت های 
آغاز با همکاری پنج پایگاه تخصصی »پژوهشگاه رویان«، 
ارتباطات  »مرکز  پزشکی«،  نوین  فناوری های  »مرکز 
شریف«،  صنعنی  دانشگاه  پیشرفته  اطالعات  فناوری  و 
»پارک  و  تهران«  دانشگاه  بیوشیمی   - بیوفیزیک  »مرکز 
چهار  گذشت  از  بعد  است.  شده  اجرا  پردیس«  فناوری 
متخصصان  میان  ارتباطی  پل  به  تبدیل  برنامه  این  سال 
از 90 مرکز  بیش  با  از کشور  ایرانی خارج  دانشمندان  و 
علمی و فناوری منتخب داخلی به عنوان پایگاه تخصصی 

همکار شده است.
زیرساختی  شکل گیری  در  مذکور  برنامه  موفق  تجربه 
مناسب و سریع برای استفاده از ظرفیت و توان علمی و 
فناوری متخصصان ایرانی در حوزه های مختلف تخصصی 
و  متخصصان  از  نفر  پنج هزار  از  بیش  مشارکت  به  منجر 
برنامه شده است.  این  از کشور در  ایرانی خارج  محققان 
در این برنامه بیش از 1200 نفر از محققان و متخصصان 
کشورهای  از  بیشتر  که  دنیا  برتر  دانشگاه های  ایرانی 
به  هم اکنون  هستند،  اروپایی  کشورهای  و  کانادا  امریکا، 
کشور بازگشته اند که 16 درصد آن ها فارغ التحصیالن 20 
کمبریج،  استنفورد،  ام آی تی،  همچون  دنیا  برتر  دانشگاه 
پرینستون،  کالج،  امپریال  ایلینوی،  برکلی،  هاروارد، 

میشیگان، ملی سنگاپور و ای پی اف ال سوئیس هستند.
پنج  از  بیش  زندگی  تجربه  افراد  این  درصد   79 حدود 
سطح  نشان دهنده  که  داشته اند  ایران  از  خارج  در  سال 
باالی کیفی تحصیلی و تجربه آن هاست. همچنین تاکنون 
تخصصی  مختلف  حوزه های  در  استارت آپی  شرکت   83
تخصصی  اشتغال  زمینه  که  شده  ایجاد  افراد  این  توسط 
مستقیم برای بیش از 2400 نفر از بهترین متخصصان و 

فارغ التحصیالن داخلی را فراهم کرده است.
کشور  به  بازگشته  محققان  از  نفر   340 از  بیش  تاکنون 

دانشگاه های  علمی  هیئت  جذب  مذکور  برنامه  قالب  در 
رفتن  باال  در  موضوع  این  که  شده اند  داخلی  اول  تراز 
سطح کیفی فعالیت های پژوهشی، آموزشی و بین المللی 

دانشگاه ها تاثیر داشته است.
معاونت توسعه روابط علمی و سرمایه انسانی مرکز تعامالت 
بین المللی  موسسه  همکاری  با  فناوری  و  علم  بین المللی 
توسعه دانش فردای ایرانیان با هدف ارتقای سطح کیفی 
برنامه و همچنین تجلیل از پایگاه های تخصصی برتر، هر 
ساله بر اساس شاخص هایی از جمله مدت زمان پاسخگویی 
به متقاضیان، میانگین رتبه دانشگاه فارغ التحصیلی افراد 
همچنین  و  بررسی نشده  پرونده های  میزان  جذب شده، 
میزان رضایتمندی متقاضیان از عملکرد و امکانات پایگاه 
برنامه  پایگاه های تخصصی همکار در  رتبه بندی  به  اقدام 

می کند.
»دانشگاه  مذکور،  شاخص های  به  توجه  با  اساس  این  بر 
توسعه  ویژه  »ستاد  شریف«،  صنعتی  »دانشگاه  تهران«، 
فردای  دانش  توسعه  بین المللی  »موسسه  نانو«،  فناوری 
پزشکی  علوم  »دانشگاه  الزهرا«،  »دانشگاه  ایرانیان«، 
تهران«، »دانشگاه خوارزمی«، »دانشگاه تبریز«، »دانشگاه 
صنعتی نوشیروانی بابل« و »پژوهشگاه رویان« به ترتیب 
رتبه یک تا 10 را در ارزیابی پایگاه ها در سال 97 کسب 

کرده اند.

حضوردانشبنیانهایایرانیدر
نمایشگاهتخصصیکشاورزیروسیه

با حمایت مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت های دانش بنیان 
در بخش تخصصی کشاورزی نمایشگاه صنعتی - بازرگانی 

ایران در روسیه حضور یافتند.
شرکت های  حضور  از  حمایت  راستای  در  مرکز  این 
 50 خارجی،  نمایشگاه های  در  حضور  برای  دانش بنیان 
 400 سقف  تا  را  غرفه سازی  و  غرفه  اجاره  هزینه  درصد 
ارزیابی  در  که  دانش بنیانی  شرکت های  به  ریال  میلیون 
توانمند  صادراتی  سطح  دارای   )ERA( صادرات  آمادگی 

صادراتی یا برتر صادراتی شده اند، پرداخت کرد.
با توجه به فرصت ها و امیدهایی که در حوزه توسعه تجارت 
خارجی با کشورهای منطقه CIS به ویژه روسیه فدراتیو به 
وجود آمده است و با توجه به نقش تاثیرگذار آن، جایگاه 
گروه های  در  ایران  صادراتی  توانمندی های  و  سازنده 
مختلف کاالیی و خدماتی، در آینده نزدیک، شاهد جهش 

در روابط اقتصادی بین ایران و روسیه خواهیم بود.
پنجمین نمایشگاه بزرگ صنعتی - بازرگانی ایران 29 تا 
31 خردادماه 98 با هدف توسعه و افزایش حجم صادرات 
رود  حاشیه  و  روسیه  جنوب  منطقه  در  کشور  غیرنفتی 
ولگا در مجموعه ورزشی - نمایشگاهی آستراخان برگزار 
کشور  شمالی  استان های  همکاری  با  نمایشگاه  این  شد. 
و  آستراخان  در  ایران  اسالمی  جمهوری  کنسولگری  و 
داغستان،  آستراخان،  صنعت  و  بازرگانی  اتاق  همکاری 
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حضور  با  و  ولگاگراد  روستوف،  کراسنودار،  استاورپول، 
شرکت ها،  بر  مشتمل  خصوصی  و  دولتی  بخش های 
و  تجار  صادرکنندگان،  و  تولیدکنندگان  موسسات، 

بازرگانان برگزار شد.

طرحتامینمالیجمعیوارد
مرحلهاجراییشد

محمد مرفوع، مدیر کل دفتر تامین مالی و سرمایه گذاری 
معاونت علمی و فناوری، درباره اجرایی شدن طرح تامین 
مالی جمعی در کشور بیان کرد: »طرح تامین مالی جمعی 
طرح های  و  ایده ها  مالی  تامین  مدل های  از  یکی  که 
فناورانه است، با همکاری معاونت علمی و فناوری، شرکت 
فناوری  و  ارتباطات  وزارت  بورس،  سازمان  فرابورس، 
مرحله  به  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  و  اطالعات 
طرح  دستورالعمل  گذشته  سال  است.  رسیده  اجرایی 
تامین مالی جمعی در شورای عالی بورس مصوب شد و بر 
اساس این مصوبه کار تحت نظارت های 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 سرمایه گذاری معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: »تامین مالی جمعی 
مدل های مختلفی دارد که از آن جمله می توان به تامین 
مالی جمعی خیریه، پاداش، بدهی و مبتنی بر سهام اشاره 
سهام«  بر  مبتنی  جمعی  مالی  »تامین  مدل  این  کرد. 

است.«
گروه  سه  مدل  این  »در  کرد:  تصریح  ادامه  در  مرفوع 
به  طرح  مالی  تامین  برای  که  »متقاضی  شامل  حقوقی 
عامل مراجعه می کند«، »عاملی که اقدام به تامین مالی 
جمعی می کند« و »نهاد مالی که بخشی از نظارت طرح را 
به عهده دارد و عامل فقط از طریق قرارداد با وی می تواند 

اقدام به تامین مالی کند«، نقش ایفا می کنند.«
و سرمایه گذاری  مالی  تامین  دفتر  مدیر کل  گفته  به  بنا 
با  باید  عامل  ریاست جمهوری،  فناوری  و  علمی  معاونت 
نظر  مورد  طرح  مالی  تامین  برای  قراردادی  مالی،  نهاد 
منعقد کند و این قرارداد را به همراه سایر مدارک مورد 
نیاز از قبیل رزومه اعضای هیئت مدیره، مدارک ثبتی و 
مدل کسب وکار شرکت برای دریافت موافقت اصولی برای 
»سقف  کرد:  تصریح  همچنین  وی  کند.  ارسال  کارگروه 
برای هر طرح 20 میلیارد ریال تعیین شده  تامین مالی 
تعیین  بورس  سازمان  توسط  نیز  مالی  نهادهای  است. 
طرح  مالی  تامین  برای  می توانند  متقاضیان  و  شده اند 
کارگزار«،  »شرکت های  کنند.  مراجعه  نهادها  این  به 
سرمایه گذاری«  »مشاوران  سرمایه«،  تامین  »شرکت های 
با  مالی هستند که می توانند  نهادهای  و »سبدگردان ها« 

احراز شرایط در این زمینه فعالیت کنند.«
معاونت  سرمایه گذاری  و  مالی  تامین  دفتر  کل  مدیر 
مجوز  ارائه  احتمال  از  ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی 
به نهادهای مالی خبر داد و گفت: »نهادهای مالی واجد 

شرایط طبق ابالغیه سازمان بورس اکنون می توانند 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 
این که حداقل مفاد الزم برای انعقاد قرارداد بین عامل و 
عامالن  است،  شده  مصوب  اردیبهشت ماه  نیز  مالی  نهاد 
آن ها  به  مالی  نهادهای  با  قرارداد  انعقاد  برای  می توانند 
عامل  توسط  مالی  تامین  )پلتفرم(  سکو  کنند.  مراجعه 
ایجاد می شود و باید درخواست تامین مالی طرح را عامالن 
به سازمان بورس ارائه کنند و پیش بینی می کنیم تا دو ماه 

دیگر چند پلتفرم، مجوز موافقت اصولی دریافت کنند.«

هوانوردیعمومیباتوانمندی
جوانانایرانیرونقمیگیرد

همکاری  تفاهمنامه  عمومی،  هوانوردی  توسعه  هدف  با 
سه جانبه بین ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل 
پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت 
هواپیمایی  سازمان  ایران،  هوایی  ناوبری  و  فرودگاه ها 
و  راه  وزارت  حمل ونقل  معاونت  حمایت  با  و  کشوری 

شهرسازی منعقد می شود.
منوچهر منطقی، دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و 
با اشاره به  حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری، 
در  عمومی  هوانوردی  توسعه  برای  تفاهمنامه ای  امضای 
جاری  سال  در  دولت  چالش های  از  »یکی  گفت:  کشور، 
افزایش اشتغال زایی با استفاده از رونق تولید و به کارگیری 
نیروهای توانمند موجود است. یکی از حوزه هایی که باید 
ایران رونق گیرد، حوزه هوافضاست.  توانمندی جوانان  با 
توانمند و متخصص حوزه هوانوردی  نیروی  از نظر  ایران 

شرایط بسیار خوبی دارد.« 
درگیر  کشور  که  روزهایی  چنین  در  منطقی،  گفته  به 
تحریم های مختلف اقتصادی است و اجازه خرید هواپیما 
هوانوردی  در  رونق کسب وکار  ندارد،  را  دیگر کشورها  از 
عمومی می تواند روزنه های امید را به فرصت های ارزنده ای 
تبدیل کند. وی همچنین تصریح کرد: »در همین راستا 
پیشرفته  حمل ونقل  و  فضایی  فناوری های  توسعه  ستاد 
سازمان  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
هوایی  ناوبری  و  فرودگاه ها  و شرکت  هواپیمایی کشوری 
داخلی  نیازهای  که  شده اند  هم پیمان  یکدیگر  با  ایران 
کشور در زمینه هوانوردی عمومی را تامین کنند. بازیگران 
این عرصه قصد دارند ذیل این تفاهمنامه، گام های بلند و 
محکمی در این زمینه بردارند. امضای این تفاهمنامه یک 
توسعه هوانوردی عمومی  برای  بین دستگاهی  هماهنگی 
ایجاد می کند و شروع همکاری های سه جانبه خواهد بود.«

طرحصدففرصتوروددانشجویان
بهبازارکارراتسهیلمیکند

اطالع رسانی  و  ارتباطات  مرکز  رئیس  کرمی،  پرویز 
طرح  درباره  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
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صدف عنوان کرد: »با اجرای طرح صدف، فرصت مناسب 
توانمندسازی دانشجویان و فارغ التحصیالن برای ورود به 
نیز  طرح  این  دوره  نخستین  است.  شده  ایجاد  کار  بازار 
تابستان  آن  دوره  دومین  و  شد  برگزار   97 سال  اواخر 

امسال برگزار می شود.« 
کرمی افزود: »این طرح به همت معاونت علمی و فناوری 
و  دانشجویان  توانمندسازی  هدف  با  و  جمهوری  ریاست 
فارغ التحصیالن دانشگاهی برای تسهیل ورود به بازار کار 

اجرا می شود.« 
وی با بیان این که مخاطبان اصلی این طرح فارغ التحصیالن 
از کارشناسی،  اعم  مقاطع تحصیلی  تمامی  دانشجویان  و 
با  طرح  »این  افزود:  هستند،  دکتری  و  ارشد  کارشناسی 
آن  هدف  جامعه  و  می شود  برگزار  دولتی  مالی  حمایت 
فارغ التحصیالن دارای سابقه کار  دانشجویان سال آخر و 

کمتر است.« 
کرمی درباره نحوه اجرای طرح صدف، گفت: »این طرح 
شامل »آزمون ها و مشاوره های خودشناسی و روا نشناختی 
و  تخصصی  سمینارهای  و  کارگاه  ساعت   40« شغلی«، 
مهارتی«، »مشاوره های مهارتی شغلی به  صورت گروهی« 

و »رزومه سازی حرفه ای« می شود.« 
دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی 
بازدید  »همچنین  داد:  ادامه  ریاست جمهوری  فناوری  و 
از پارک فناوری پردیس و شرکت های دانش بنیان مستقر 
نوآوری  زیست بوم های  از  یکی  عنوان  به  پارک  این  در 
از  تهران  نوآوری  شبکه  در  عضویت  و  کشور  فناوری  و 
برنامه های این طرح است. افرادی که در این طرح شرکت 
می کنند می توانند مهارت های 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 
همچنین  کنند.  شرکت  کارورزی  دوره های  در  می توانند 
این دوره گواهینامه معتبری  افراد شرکت کننده در  برای 

نیز صادر خواهد شد.« 
و  علمی  معاونت  اطالع رسانی  و  ارتباطات  مرکز  رئیس 
فناوری ریاست جمهوری با اشاره به این که مسئول اصلی 
برگزاری این طرح، پارک فناوری پردیس معاونت علمی و 
شبکه نوآوری تهران است، عنوان کرد: »معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری از هزینه های این طرح، حمایت 

80 درصدی می کند.« 

بیشاز80هزارمیلیاردتومانمحصول
دانشبنیانتجاریسازیشد

فناوری های  توسعه  مرکز  رئیس  قادری فر،  اسماعیل 
فروش  میزان  درباره  فناوری،  و  علمی  معاونت  راهبردی 
دغدغه های  از  »یکی  کرد:  بیان  دانش بنیان  شرکت های 
زیست بوم  در شکل گیری  فناوری  و  علمی  معاونت  اصلی 
نوآوری، تسهیل مسیر تجاری سازی محصوالت و خدمات 
دانش بنیان است که برای اجرایی شدن این امر، برنامه های 
مختلفی در معاونت در حال پیگیری است. تا پایان سال 

اقتصادی  مشکالت  وجود  با  دانش بنیان  شرکت های   96
زیادی که گریبان کشور را گرفته بود، توانستند حدود 60 
هزار میلیارد تومان فروش داشته باشند. این میزان فروش 
در سال 97، بیش از 80 تا 90 هزار میلیارد تومان برآورد 
فروش  به  فقط  عدد  این  قادری فر،  گفته  به  می شود.« 
محصوالت در داخل کشور محدود نمی شود، بلکه بخشی 
از این میزان فروش به صادرات محصوالت دانش بنیان نیز 
مرتبط است. وی همچنین عنوان کرد: »ورود شرکت های 
تغییرات  نویدبخش  کشور،  اقتصاد  عرصه  به  دانش بنیان 
اساسی در اقتصاد سنتی بر پایه نفت است. تغییراتی که 
می توانند پایه های اقتصادی کشور را محکم تر و راه را برای 
باز کنند و به  اقتصادی  ورود جوانان به عرصه های کالن 
عبارتی دیگر معنادار شدن اقتصاد دانش بنیان در منظومه 
کالن  اقتصاد  به  خرد  اقتصاد  یک  از  را  کشور  اقتصادی 

شاهد هستیم.«

60طرحفناورانهحوزهلیزرو
فوتونیکحمایتمیشوند

فوتونیک،  فناوری های  توسعه  ستاد  دبیر  لطیفی،  حمید 
فناوری  و  علمی  معاونت  ساخت  و  پیشرفته  مواد  لیزر، 
و  بررسی  انجام  از  »پس  کرد:  اظهار  جمهوری  ریاست 
داوری های الزم، 60 طرح فناورانه و دانش بنیان در اولویت 
پرداخت تسهیالت یا کمک بالعوض قرار گرفته اند و نهایی 

شدند.«
دانش بنیان  و  فناورانه  طرح های  ارسال  تعداد  درباره  وی 
گفت: »پس از اعالم فراخوان ارسال طرح های فناورانه در 
حوزه فوتونیک و لیزر حدود 125 طرح دریافت شد. از این 
تعداد 20 طرح به دلیل کامل نبودن اطالعات حذف شدند 

و بقیه طرح ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.«
لطیفی در ادامه گفت: »برخی از پروژه های زیرساختی که 
از  بخشی  هستند،  بالعوض  کمک  دریافت  شرایط  دارای 
هزینه اجرای طرح خود را از منابع دیگری غیر از این ستاد 
اجرایی  هزینه  درصد   50 که  طوری  به  می  کنند،  تامین 
از  باید  را بالعوض دریافت کرده و 50 درصد دیگر  خود 

منابع غیر از این ستاد تامین شود.«
وی بیان کرد: »بعد از مرحله پرداخت طرح های فناورانه، 
این ستاد نظارت خود را بر روند اجرای این طرح ها تا تولید 

محصول آغاز می کند.«

توسعهبایدبرگرفتهازمحیط
بومیاستانباشد

اعضای مجمع نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای 
اسالمی با معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری دیدار و 

گفت وگو کردند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این دیدار تاکید 
کرد: »زیست بومی مهم است که کارآفرین در آن احساس 
توسعه  زیرساخت  و  اندیشه  باید  کند.  خاطر  آسودگی 
برگرفته از محیط بومی استان باشد. توسعه وقتی درون زا 
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باشد، پیشرفت، ارزش آوری و اشتغال را به همراه دارد و 
باشد،  استان  خارج  از  آن  شکل  هر  به  توسعه  که  هرجا 
آسیب زا خواهد بود.« معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
تامین نیازهای فناورانه و پیشرفته به ویژه اقالم تحریمی را 
یکی از اولویت های امسال شرکت های دانش بنیان برشمرد 
و گفت: »تالشی برای تامین اقالم تحریمی به خصوص در 
حوزه دارو صورت گرفته است. اراک این ظرفیت را دارد 
مهم  اما  بردارد  گام  نیازهای صنعتی  تامین  در حوزه  که 
این میدان شود.« در  این است که بخش خصوصی وارد 
رئیس  مقدسی،  سیدمهدی  دیدار،  این  از  دیگری  بخش 
مجمع نمایندگان و نماینده مردم اراک، از استعداد استان 
»این  داد:  ادامه  و  گفت  شدن  دانش بنیان  برای  مرکزی 
استان 78 شرکت دانش بنیان دارد که از این تعداد، 31 
شرکت در پارک علم و فناوری مستقر هستند. در مجموع 
157 مجموعه فناور در این پارک فعالیت می کنند که با 
توجه به نزدیک بودن استان به پایتخت و وجود مراکز و 
زیرساخت های صنعتی، استان مرکزی ویژگی های فراوانی 

برای دانش بنیان شدن داراست.«
سه  گذشته حدود  سال  این شرکت ها  مقدسی،  گفته  به 
میلیون یورو صادرات داشتند که اگرچه میزان اندکی است 
اما با کارآمد کردن ظرفیت های موجود استانی، این فروش 
قطعا افزایش خواهد یافت. وی به ایجاد مرکز نوآوری در 
و  اشاره کرد  مراکز صنعتی  و  دانشگاه ها  با حمایت  اراک 
شده  برداشته  گام هایی  نوآوری  دپارتمان  »برای  گفت: 
علمی  معاونت  زیرساختی  حمایت  صورت  در  که  است 
پیمان  شد.«  خواهد  تسریع  آن  احداث  روند  فناوری،  و 
و  علمی  معاونت  تجاری سازی  و  نوآوری  معاون  صالحی، 
شهرک های  »درباره  گفت:  نشست  این  در  نیز  فناوری، 
فناوری پیشرفته، پیشنهاد ما این است که زمینه ای برای 
اختصاص  موضوع  این  توسعه  به  خصوصی  بخش  حضور 
یابد و ما زمین را به بخش خصوصی بدهیم تا با مشارکت 

بخش خصوصی یک توسعه پایدار ایجاد شود.«
راهبردی  فناوری های  توسعه  مرکز  رئیس  قادری فر، 
معاونت علمی و فناوری، در بخش دیگری از این نشست 
گفت: »معاونت علمی به مزیت های بومی توجه می کند و 
دارد  دارویی ظرفیت خوبی  گیاهان  در حوزه  استان  این 
گیاهان  ستاد  و  دانش بنیان  شرکت  دو  با  قرارداد  دو  که 
هم  خالق  صنایع  حوزه  در  است.  شده  منعقد  دارویی 
قراردادهایی به ارزش پنج میلیارد ریال انجام شده است. 
از  خصوصی  بخش  مشارکت  با  فناوری  و  علمی  معاونت 
ایجاد صندوق پژوهش و فناوری در استان برای کمک به 
رونق استارت آپ ها کمک می کند. این حمایت در راستای 

توسعه زیست بوم کارآفرینی و نوآوری انجام می شود.«

استارتآپهابهمیراثفرهنگی
جانیدوبارهمیبخشند

رئیس جمهوری،  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
و  رئیس جمهوری  معاون  مونسان،  علی اصغر  همراهی  با 

رئیس سازمان میراث  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
گردشگری  و  فرهنگی  میراث   پژوهشگاه  نوآوری  مرکز  از 
دیدن کرد. در این بازدید فعاالن استارت آپ هایی که در 
ایده هایشان را شروع  حوزه صنایع فرهنگی، نرم و خالق 

کرده اند، به بیان نقطه نظرات و ایده هایشان پرداختند.
سازمان  و  فناوری  و  علمی  معاونت  همکاری  بر  ستاری 
توسعه  برای  گردشگری  و  صنایع دستی  میراث  فرهنگی، 
استارت آپ ها و صنایع خالق و فرهنگی تاکید کرد و ادامه 
داد: »برنامه های مشترک و همکاری های جدی ای در راه 
است، به طور خاص حمایت های مالی و زیرساختی را مد 
شتابدهنده های حوزه  تا  آماده هستیم  و  دادیم  قرار  نظر 
میراث  فرهنگی و گردشگری بر مبنای سازوکار همکاری 
مشترک حمایت  شوند. به راه افتادن استارت آپ ها در سه 
بخش میراث  فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری نقش 
ایفا  تحصیلکرده  جوانان  برای  اشتغال  ایجاد  در  موثری 
می کند. بنابراین این موضوع به عنوان یک اولویت مهم در 

حمایت از صنایع خالق و فرهنگی قرار دارد.«
دست  این  رونق  برای  مناسب  محیط  یک  وجود  ستاری 
کسب وکارها را اولویتی مهم در روند اجرا از سوی معاونت 
علمی و فناوری عنوان کرد و ادامه داد: »پیش بینی و فراهم 
آوردن محیطی برای استارت آپ های حوزه میراث فرهنگی، 
برای  مهم  بسیار  اولویت  یک  گردشگری  و  صنایع دستی 
ضمن  گام ها  این  است.  فرهنگی  و  خالق  صنایع  رونق 
و  رونق  زمینه ساز  حوزه  این  در  فعال  جوانان  از  حمایت 

احیای بخشی از بافت تاریخی تهران شده است.«
جوانان  خارق العاده  نقش  نخبگان،  ملی  بنیاد  رئیس 
تحصیلکرده در زنده کردن بافت های فرهنگی و اندیشه ای 
»حوزه های  گفت:  و  کرد  یادآوری  را  فراموش شده 
باستان شناسی و بخش های مرتبط با گردشگری می توانند 
افزوده  ارزش  خلق  ضمن  خود،  استارت آپ های  ایجاد  با 
ظرفیت هایی را که به محاق فراموشی رفته اند، احیا کنند 

و برای دیگر جوانان نیز اشتغال بیافرینند.«
توسعه  برای  مالی  و  زیرساختی  حمایت   به  ستاری 
گردشگری  و  فرهنگی  میراث  استارت آپ های  زیست بوم 
اشاره کرد و گفت: »حوزه میراث  فرهنگی و گردشگری، 
را  ایرج  سرهنگ  تاریخی  خانه  مرمت  هزینه  از  بخشی 

پرداخت می کند.«
با  هایپراسکپو  هوشمند  سامانه  از  بازدید  این  ادامه  در 
نمایشگاه  این  در  رونمایی شد.  مونسان  و  حضور ستاری 
مجازی تمام استارت آپ های حوزه میراث  فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگری در غرفه های مجازی حضور دارند و 
سامانه  این  از  استفاده  ارائه می دهند.  را  محصوالت خود 
مجازی، فرصتی را فراهم می کند تا استارت آپ ها به طور 
باشند.  داشته  ارتباط  خود  بازدیدکنندگان  با  مستقیم 
برندسازی و جذب سرمایه گذاری مجریان استارت آپ ها از 
حاضر  حال  در  است.  هوشمند  سامانه  این  مزایای  دیگر 
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 رئیس جمهوری کامل می شود. گردشگری 
راهنمای  مجازی،  موزه  کودک،  گردشگری  عشایری، 
صوتی اماکن تاریخی، ضدآب سازی خاک، شیشه و سنگ 
در  مستقر  استارت آپ های  فعالیت  محور  تاریخی  بناهای 

خانه تاریخی سرهنگ ایرج است.

اعتباربرگزیدگانبنیادملی
نخبگانازخدماتآزمایشگاهی
30میلیاردریالافزایشیافت

راهبردی  فناوری های  آزمایشگاهی  شبکه  حمایت  با 
اعتبار  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
از  استفاده  برای  نخبگان  ملی  بنیاد  برگزیده  دانشجویان 
میلیارد   30 از  بیش  شبکه  عضو  آزمایشگاه های  خدمات 

ریال افزایش یافت.
علمی  معاونت  راهبردی  فناوری های  آزمایشگاهی  شبکه 
ملی  بنیاد  برگزیدگان  از  حمایت  راستای  در  فناوری  و 
نخبگان، مبلغ اعتبار تخصیص یافته برای دریافت خدمات 
آزمایشگاهی هر دانشجوی برگزیده سال تحصیلی 98 - 

97 را از 15 میلیون به 20 میلیون ریال افزایش داد.
1564 نفر دانشجوی برگزیده بنیاد ملی نخبگان در سال 
ریال  میلیون   20 تا سقف  می توانند   97 - تحصیلی 98 
هزینه خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز خود را از محل این 
اعتبار دریافت کنند. برای آن دسته از مشموالن این یارانه 
که بیش از 15 میلیون ریال اعتبار دریافت کرده اند نیز این 
سقف افزایش یافته است و این افراد می توانند تا 5 میلیون 

ریال دیگر نیز یارانه دریافت کنند.
647 نفر از برگزیدگان سال های تحصیلی 94 تا 96 از این 
خدمات استفاده کرده اند. همچنین 159 نفر از برگزیدگان 
برگزیدگان  از  نفر  نخبه سال تحصیلی 97 - 96 و 160 
سال 98 - 97 نیز تاکنون یارانه خدمات آزمایشگاهی را 
از مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی دریافت کرده اند. مجموع 
این سال های تحصیلی  در  دانشجویان  به  ارائه شده  یارانه 

بیش از 15 میلیارد ریال است.
دانشجویان برگزیده بنیاد ملی نخبگان در سال 98 - 97 
می توانند با مراجعه به باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی 
و انتخاب طرح ویژه نخبگان از مزایای این طرح برخوردار 

شوند.

بازارشرکتهایدانشبنیانو
خالقصادراتیرونقمیگیرد

صندوق  و  جمهوری  ریاست  وفناوری  علمی  معاونت 
و  دانش بنیان  شرکت های  حضور  از  شکوفایی  و  نوآوری 
 Ariana خالق صادراتی در نخستین نمایشگاه بین المللی

ICT افغانستان حمایت می کند.
ورود  و  این شرکت ها  از  راستای حمایت  در  معاونت  این 
به  صادراتی  خالق  و  دانش بنیان  شرکت های  محصوالت 
بازارهای صادراتی جدید، بخشی از هزینه های فضای غرفه 

مختص  حمایت  این  می کند.  پرداخت  را  غرفه سازی  و 
شرکت های دانش بنیان و خالق با سطح صادراتی توانمند 

صادراتی و برتر صادراتی است.
با توجه به تدوین دستورالعملی برای حمایت از محصوالت 
و  توانمندی ها  معرفی  و  صادراتی  خالق  و  دانش بنیان 
محصوالت آن ها در بازارهای صادراتی این حمایت انجام 
تولید  حوزه  در  ملی  برند  توانمندی  و  تقویت  می شود. 
و  مشابه  فناوری های  رصد  باال،  فناوری  با  محصوالت 
مهندسی معکوس توسط شرکت های دانش بنیان و بهبود 
کیفیت محصوالت تولیدی با فناوری باال از جمله اهداف 
خالق  و  دانش بنیان  فعالیت های  از  حمایت  دستورالعمل 

صادراتی است.
صادراتی  و خدمات  کاالها  بازار  سهم  گسترش  همچنین 
برای  زمینه سازی  و  باال  فناوری  با  حوزه های  در  کشور 
ورود مناسب شرکت ها در بازارهای بین المللی و صادرات 
نیز از دیگر اهداف تعریف شده در دستورالعمل حمایت از 

شرکت های دانش بنیان و خالق صادراتی است.
نخستین نمایشگاه بین المللی فناوری اطالعات و ارتباطات 
در  تا 31 خردادماه 98  از 28   Ariana ICT افغانستان 
نمایشگاه  این  اینترکانتینانتال کابل برگزار می شود.  هتل 
کشور  نیازمندی های  با  آشنایی  برای  فرصت  بهترین 
به یک  ورود  و  مناسب  تجاری  یافتن شرکای  افغانستان، 
برای  مناسبی  زمینه  که  است  نفری  میلیون   36 بازار 
برقراری ارتباط شرکت های دانش بنیان و خالق صادراتی 

کشور است. 

پیامتبریکمشاورمعاون
علمیوفناوریرئیسجمهوری

بهمناسبتروزارتباطات
پرویز کرمی، مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، 
به مناسبت روز ارتباطات پیامی ارائه کرد. متن کامل پیام 

به این شرح است:
»بسمه تعالی

چراِغ ارتباطات، دائما تابان است. انسان به سخن وابسته 
و  توسعه  آغاِز  ارتباط  است.  ارتباط  نیاِز  سخن  است. 
سِر  از  که  ا ست  هایی  چراغ  با  جهان  روشنایی  پیشرفت. 
تماِس  اشرفیت.  شریِف  شوِق  مانده اند؛  درخشان  شوق، 
می شود.  حاصل  را  مستمر  دلبستگی  و  انس  پیوسته، 
پایاِن  هم  پیوستگی  است.  پیوستگی  دلبستگی،  حاصِل 

وابستگی.
باشد،  علم  آن که  از  پیش  اما،  عمومی  روابط  و  ارتباطات 
به  عشق  آگاهی،  به  عشق  هم نوع،  به  عشق  است.  عشق 
تالش و بالندگی. در اثنای چنین حال و هوایی، بال و پر 
زدن به مدد فناوری ها و نوآوری، مرزی پیش رو نخواهد 
به  را  ارتباطات  و  توافق  رابطه،  رنِج  که  آنان  داشت. پس 

دوش می کشند، رهروان راه رستگاری اند.
روز ارتباطات و روابط عمومی را به شما پویندگان و فعاالن 
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همیشگی  روشنایی  و  می گویم  شادباش  عرصه ها  این 
روزگارانتان را آرزومندم.«

کتابمروریمختصربرعلمو
فناوریدرایرانمنتشرشد

به  توجه  با  فناوری  و  علم  بین المللی  تعامالت  مرکز 
و  علم  همکاری های  و  تعامالت  حوزه  در  خود  ماموریت 
از  با هدف معرفی بخشی  فناوری در عرصه بین المللی و 
توانمندی   های فناوری با رویکرد توسعه دیپلماسی فناوری، 
اقدام به انتشار کتاب مروری مختصر بر علم و فناوری در 

ایران کرده است.
در سال های اخیر در بسیاری از حوزه  های فناوری شاهد 
از چهار هزار  بیش  فعالیت  ایران هستیم.  رشد چشمگیر 
شرکت دانش بنیان در سایه چتر حمایتی معاونت علمی 
و فناوری و در قالب ستادهای توسعه فناوری، نهال هایی 
است که روز به روز شکوفاتر شده است و ثمر خواهد داد. 
نه تنها  دستاوردها،  و  ظرفیت ها  این  از  برخی  معرفی 
نوآوری کشور  و  فناوری  از فضای علمی،  تصویر مناسبی 
زمینه ساز  بلکه  می کند،  ایجاد  کشورها  سایر  اذهان  در 
این  خارجی  فعاالن  با  فناوری  و  علمی  مناسبات  توسعه 
عرصه ها خواهد بود و زیربنای اقتصاد مقاومتی را در عرصه 

کالن تری بنا خواهد کرد.
فناوری  و  علم  بین المللی  تعامالت  مرکز  منظور،  این  به 
مختصر  »مروری  عنوان  با  مجموعه ای  انتشار  و  تهیه  به 
 Science( ایران« در 180 صفحه  در  فناوری  و  علم  بر 
 )and Technology in Iran: A Brief Review
توسعه  ستادهای  همکاری  با  کتاب  این  است.  کرده 
فناوری معاونت علمی و فناوری منتشر شده است. در این 
مانند  علمی  مختلف  حوزه های  به  شده  منتشر  مجموعه 
بنیادی،  سلول های  فناوری  زیستی،  فناوری  نانوفناوری، 
فناوری  سنتی،  طب  و  دارویی  گیاهان  شناختی،  علوم 
هوافضا،  خالق،  و  فرهنگی  صنایع  ارتباطات،  و  اطالعات 
فناوری های  دریایی،  صنایع  هوانوردی،  و  هوایی  فناوری 
نفت  فناوری  و محیط زیست،  فرسایش، خشکسالی  آب، 
و گاز و انرژی های تجدیدپذیر از نظر تاریخچه و پیشینه 

اشاره شده است.
به  ایران  در  فناوری  و  علم  بر  مختصر  مروری  کتاب  در 
و  ظرفیت ها  استراتژی ها،  و  سیاست ها  چون  مسائلی 
انسانی،  نیروی  وضعیت  مانند  داخلی  توانمندی های 
و  متولیان  محصوالت،  و  دستاوردها  علمی،  تولیدات 
بین المللی  همکاری های  برای  عالقه مندی  زمینه های 
پرداخته شده است. همچنین در بخش هایی از این کتاب، 
اطالعاتی در خصوص وضعیت کلی علم و فناوری، فعاالن 
اصلی این حوزه و سیاست های کالن ملی علم، فناوری و 
نوآوری ایران نیز ارائه شده است. عالقه مندان برای مطالعه 
اینترنتی  به آدرس  متن کامل مجموعه مذکور می توانند 

http://en.isti.ir/ مراجعه کنند.

اجالسجهانیشورایپژوهش
باحضورایرانبرگزارشد

 2019 سال  در   )GRC( پژوهش  شورای  جهانی  اجالس 
با موضوع اثربخشی پژوهش اردیبهشت ماه سال جاری در 
پژوهشگران  از  با حضور صندوق حمایت  شهر سائوپائولو 
به  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  فناوران  و 
در  شد.  برگزار  ایران  اسالمی  جمهوری  نماینده  عنوان 
جلسه حاشیه ای این اجالس با حضور نمایندگان بنیادهای 
حامی پژوهش منطقه آسیا و اقیانوسیه چالش های موجود 
در حمایت از پژوهشگران جوان و ارائه سیستم منصفانه 
از  حمایت  صندوق  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  داوری 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  فناوران  و  پژوهشگران 
جمهوری به عنوان نماینده ایران از سال 1394 به عنوان 
حضور   GRC جلسات  در  اقیانوسیه  و  آسیا  منطقه  عضو 

داشته است.
برای  معیاری  مثابه  به  اقتصادی  و  اجتماعی  »اثربخشی 
علمی،  اثربخشی  دادن  »نشان  و  بودجه«  تخصیص 
حمایت شده«  پژوهشی  طرح های  اجتماعی  و  اقتصادی 
موضوعات اجالس جهانی شورای جهانی پژوهش در این 

دوره بود.
در سال های گذشته موضوعاتی همچون داوری طرح های 
پژوهشی و جایگاه زنان در پژوهش در GRC مطرح شده 
تجربیات  از  استفاده  با  توانست  نوبه خود  به  که صندوق 
خود  داوری های  برای  جدیدی  چارچوب  آمده  دست  به 
تعریف کند. همچنین راه اندازی کارگروه زنان در پژوهش 
حمایت  صندوق  است.  حضور  این  دیگر  دستاوردهای  از 
از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست 
و  آسیا  منطقه  اجالس  میزبان  در سال 2018  جمهوری 
نماینده  همچنین  شد.  تهران  شهر  در   GRC اقیانوسیه 
 )ESG( صندوق از سال 2018 به عضویت کمیته اجرایی
انتخاب شده است. بر اساس این گزارش، GRC سازمانی 
بنیاد  بنیادهای حامی پژوهش همچون  از سران  متشکل 
 )JSPS( و انجمن ترویج علم ژاپن )NSF( ملی علم امریکا
مانند  اهدافی  با  که  است   )SNSF( علم سوئیس  بنیاد  و 
حامی  بنیادهای  میان  همکاری ها  و  ارتباطات  بهبود 
همکاری  شیوه های  بهترین  اشتراک گذاری  به  پژوهش، 
امر  در  مشترک  چالش های  به  رسیدگی  و  تحقیقاتی 
سالیانه  سازمان  این  می کند.  فعالیت  پژوهش  از  حمایت 
دو اجالس )جهانی و منطقه ای( برگزار می کند که اجالس 
سالیانه امسال به میزبانی مشترک بنیاد پژوهش سائوپائولو 
)FAPESP( شورای ملی پژوهش علمی و فناوری آرژانتین 
)CONICET( و بنیاد پژوهش آلمان )DFG( برگزار شد.

عزمشرکتهایدانشبنیان
برایتامیناقالمتحریمی

وزیر  و  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون  حضور  با 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استاندار البرز داروی 
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شد.  رونمایی  داخلی  فناوری  با  شده  تولید  سرطان  ضد 
مراسم  این  در  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
نیز  و  دارویی  اولیه  مواد  تامین  برای  تفصیلی  برنامه  از 
داد:  ادامه  و  وارداتی گفت  دارویی  اقالم  تولید  و  فرآوری 
یک  دارویی  شتابدهنده های  و  دانش بنیان  »شرکت های 
دارو  واردات  از  کشورمان  بی نیازی  برای  بالقوه  ظرفیت 
در  که  ظرفیتی  با  دارم  اطمینان  آورده اند.  ارمغان  به 
بخش  می توانیم  است،  نهفته  کشور  دارویی  شرکت های 
با  و  تامین  امسال  را  نیازهای دارویی مان  از  قابل توجهی 

صادرات به دیگر کشورها، ارزآوری کنیم.«
رئیس ستاد توسعه زیست فناوری به زیست بوم توانمند و 
پیشرفته شرکت های دارویی البرز اشاره کرد و گفت: »از 
حیث نیروی انسانی و تجهیزات، این ظرفیت وجود دارد 

که البرز قطب دارویی منطقه شود.«
اقالم  تامین  از  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
درمان  بهداشت،  وزارت  همکاری  با  دارویی  تحریمی 
شرکت های  توانمندی  به  تکیه  با  و  پزشکی  آموزش  و 
و  کشور  فعلی  »شرایط  گفت:  و  داد  خبر  دانش بنیان 
کرده  جزم  را  دانش بنیان  شرکت های  عزم  محدودیت ها 
نیازهای اساسی دارویی کشور و  تولید  تا در مسیر  است 
همچنین دیگر اقالم تحریمی حرکت کنند. می بینیم که 
علیرغم گذشت مدت زمان اندک از انعقاد قراردادها، این 
شرکت ها موفق شدند در مدت کوتاهی این داروها را به 

بازار عرضه کنند.«
و  ایران  در  دارویی  شرکت های  از  اندکی  بسیار  تعداد 
و  هستند  توانمند  سرطان  ضد  داروهای  حوزه  در  دنیا 
یکی  )داکفا(  فارمد«  کیمیا  »دانش  دانش بنیان  شرکت 
همکاری  با  که  است  داخلی  دانش بنیان  شرکت های  از 
البرز  شامل  خود  زیرمجموعه  دانش بنیان  شرکت های 
این  ایرانی سازی  و  تولید  مسیر  در  دانش  و  باران  فارمد، 
اکنون  این شرکت دانش بنیان  برداشته است.  داروها گام 
در مسیر ایجاد شتابدهنده دارویی باران برای حمایت از 
استارت آپ های حوزه تولید دارو با حمایت معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری قرار دارد.
دارویی  تولیدشده  اقالم  از  یکی  »رگورانفیب«  داروی 
در  دارو  این  است.  ایرانی  دانش بنیان  شرکت  این  توسط 
درمان سرطان ولورکتال متاستاتیک و تومورهای ایترومال 
معده ای – روده ای متاستاتیک یا بیمارانی که تومور غیر 
مقاوم  سانیتینیب  و  ایمانیتیب  به  و  دارند  جراحی  قابل 
بوده اند، همچنین مبتالیان به سرطان کارسینومای سلول 
کبد کاربرد دارد. داروی »سورانفیب« در درمان سرطان 
سرطان  جراحی،  قابل  غیر  هپاتوسلوالر  کبد  سلول های 
به  مقاوم  تیروئید  سرطان  و  کلیوی  سلول های  پیشرفته 
دیابت  ضد  داروی  می شود.  استفاده  ید  حاوی  داروهای 
میر  و  مرگ  نرخ  که  است  دارویی  هم  »آمپاگلیفلوزین« 
بزرگساالن مبتال به دیابت نوع دو را کاهش می دهد. دانش 
فنی تولید این دارو در انحصار کشورهای آلمان و امریکا 
بوده و ایران نیز به عنوان سومین تولیدکننده این دارو در 

جهان شناخته می شود. داروی ضد دیابت »داپاگلیفلوزین« 
نیز از دیگر داروهای جدید تولید شده است. این دارو یک 
بعد  ایران  که  است  دو  نوع  شیرین  دیابت  درمان  داروی 
داروها  این  است.  شده  آن  تولید  به  موفق  انگلستان،  از 
در گروه داروهای مهارکننده ناقل سدیم - گلوکز نوع دو 
دسته بندی می شوند. ایران موفق شده است این دو دارو را 
که در سال 2014 به بازار ارائه شده اند، با فاصله پنج سال 
پرکاربرد  داروهای  این محصوالت جزو  و  تولید رساند  به 

شده است.

پرداخت80درصدازقراردادفروش
تولیداتدانشبنیانبهمتقاضیان

محصوالت  اقساطی  فروش  تسهیالت  با  آشنایی  وبینار 
دانش بنیان توسط مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان 
برگزار  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
شرکت های  عضویت  و  ثبت نام  فرایند  با  آشنایی  شد. 
و  وام  دریافت  و  سفارش  فرایند  با  آشنایی  دانش بنیان، 
مورد  مدارک  و  مشتریان  اعتبارسنجی  فرایند  با  آشنایی 
نیاز از جمله سرفصل های مطرح شده در این وبینار است.

مرکــز شــرکت ها و موسســات دانش بنیــان معاونــت 
علمــی بــرای حمایــت از تولیدکننــدگان مــواد و قطعــات 
ــن  ــه تامی ــک ب ــان و کم ــی دانش بنی ــای مصرف و کااله
ــعه  ــوالت و توس ــوع محص ــن ن ــداران ای ــی خری نقدینگ
بــازار کاالهــای دانش بنیــان، ســازوکاری را فراهــم کــرده 
اســت کــه بخــش عمــده هزینــه خریــد متقاضیــان ایــن 
ــه حســاب شــرکت های دانش بنیــان واریــز  محصــوالت ب

ــداران دریافــت شــود. ــه صــورت اقســاطی از خری و ب
کــه  دانش بنیانــی  محصــوالت  بــه  تســهیالت  ایــن 
ــق  ــد تعل ــی دارن ــت مصرف ــتند و ماهی ــر نیس لیزینگ پذی
می گیــرد و تــا ســقف 80 درصــد قــرارداد فــروش محصــول 
ــود.  ــت می ش ــهیالت پرداخ ــب تس ــان در قال ــه متقاضی ب
نــرخ ســود موثــر بــرای متقاضیــان 16 تــا 18 درصد اســت 
و هــر متقاضــی می توانــد محصــوالت دانش بنیــان در 
حــوزه مــواد و قطعــات را بــه صــورت اقســاطی خریــداری 
ــهیالت  ــن تس ــود ای ــل و س ــت اص ــد. دوره بازپرداخ کن
حداکثــر یک ســاله اســت و اقســاط در فاصلــه زمانــی هــر 
یــک مــاه یــا هــر ســه مــاه یک بــار بایــد پرداخــت شــود.

ــدا شــرکت های  ــوع محصــوالت، ابت ــن ن ــد ای ــرای خری ب
 hamavari.com ســامانه  در  بایــد  دانش بنیــان 
محصــول خــود را ثبــت کننــد و خریــداران و متقاضیــان 
ایــن محصــوالت نیــز درخواســت خــود را ارســال کننــد و 
پــس از تاییــد مســتندات، اعتبار ســنجی و اخــذ تضامیــن 
الزم، تســهیالت بــه حســاب شــرکت دانش بنیــان واریــز 
می شــود.  بازپرداخــت  خریــدار  توســط  و  می شــود 
شــرکت های دانش بنیــان و متقاضیــان خریــد بــرای 
کســب اطالعــات بیشــتر دربــاره نحــوه اســتفاده از ایــن 
 daneshbonyan.ir ســامانه  بــه  بایــد  تســهیالت 

ــد. ــه کنن مراجع
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کد پستی 10 رقمی:                                                                                                            
تلفن ثابت:                                                                                                                               
تلفن همراه:                                                                                                                                   

نام و نام خانوادگی:

........................................................................................................................ نشــانی: 

.....................................................................................................................................

.......

 6 شماره دوره اشرتاک: 

 12 شامره 	 	

تعداد درخواستی: .....................



برگهاشتراکماهنامهدانش بنیان

ــی  ــک مل ــاب: 2170219006003 بان ــماره حس ــه ش ــتراک را ب ــغ اش مبل
ــاوری  ــارک فن ــی پ ــای اختصاص ــام درآمده ــا ن ــن« ب ــعبه روده »ش
پردیــس معاونــت علمــی و فنــاوری واریــز و فیــش واریــزی و شــماره 
پیگیــری را بــه شــماره تلفــن: 88612403 یــا پســت الکترونیکــی: 

Email: pr@isti.ir ارســال نماییــد.
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هزینهاشتراک6شماره:
برایارسالبهتهران:...........................................530.000ریال

برایارسالبهسایرشهرستانها:...................560.000ریال

هزینهاشتراک12شماره:
برایارسالبهتهران:...........................................990.000ریال
برایارسالبهسایرشهرستانها:....................1.020.000ریال

کســانی کــه بــه هــر نحــو بــا معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ارتبــاط 
دارنــد و دانشــجویان، محققیــن، اســاتید، فنــاوران و شــرکت های دانش بنیــان 

ــوند.  ــد ش ــف 50% بهره من ــر از تخفی ــدرک معتب ــه م ــا ارائ ــد ب می توانن

اینتخفیففقطشاملنشریهمیشودوازهزینهارسالپستیکسرنمیشود.
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ماهنامه
آموزشی، علمی
خبری،تحلیلی

اقتصاد دانش بنیان

شماره بیست و نهم
بهمن ماه 1397

8000 تومان
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ازی معايب فضای ��

استارت آپ ها 
معاف از بیمه قرارداد
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برخاستن آفریقا
ره قاره ای  كه در سال های آينده  ��در

مس�� متفاو�
 را � � كند



اگر از ایده  مطمئنید عقب ننشینید
علیبابایی،مدیرعاملاستارتآپ»ترب«متولدسال70استوپسازاخذمدرککارشناسی
دررشتهکامپیوتر،بهتحصیلدررشتهMBAدرمقطعکارشناسیارشدرویآوردهاست.

باباییدرباره»ترب«ومسیرپرفرازونشیبیکهبرایراهاندازیایناستارتآپطیکردهاست،
میگوید:تجربهدرمسیریککسبوکارپارامتریاستکهنمیتوانبهسادگیازآنگذشت.تجربه
کردنبهفرددرسهاییمیدهدکهشایدهیچفرددیگرینتواندآنرادراختیاردیگریبگذارد.
ازمهر93تیمتربشکلگرفتوبعدازگذشتچهارماهازراهاندازی،سایت»ترب«نیزبههمراه
یکاپلیکیشنآزمایشیعرضهشد.النچاپلیکیشناصلی»ترب«همیکسالبعدازآناتفاق

افتاد.باباییازنقشمهماطمینانازایدهراهاندازییککسبوکارنوپاسخنمیگویدوتاکیددارد:
کسیکهوارداکوسیستماستارتآپیمیشودوقصدداردکسبوکارنوییراراهاندازیکند،باید

بسیارپشتکارداشتهباشدواگربااطمینانبهایدهاشمیپردازد،هرگزنبایدعقببنشیند.
گفتوگویدانشبنیانرابامدیرعاملاستارتآپ»ترب«ازنظرمیگذرانید.

گفتوگوباعلیبابایی-صفحه120




