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همه چیز از یک استارت آپ ویکند شروع شد
شرکت هایی که در زمینه صنایع خالق فعالیت دارند، ممکن است دانش بنیان باشند و این امکان نیز 

وجود دارد که نتوانند این گواهی را کسب کنند اما آیا این به معنای بی ارزش بودن فعالیت های آن هاست؟ 
شرکت هایی که در کشورهای پیشرفته ارج و قرب فراوان دارند، با هزینه های کمتر ارزش افزوده و 

اشتغال بیشتری تولید می کنند و می توانند روی فرهنگسازی و اقتدار فرهنگی کشور اثرگذاری مثبتی 
داشته باشند، نه تنها بی ارزش نیستند بلکه باید مورد حمایت قرار گیرند. بنا بر همین اعتقاد، چند وقتی 
است معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تمرکز و انرژی بیشتری روی صنایع خالق گذاشته و حتی 

برنامه توسعه زیست بوم صنایع خالق را تدوین کرده است تا بتواند با چتر حمایتی و ایجاد زیرساخت، 
حامی شرکت هایی باشد که با راهکارهای خالقانه خود زمینه ساز ارزش افزوده مادی و معنوی می شوند.
شرکت نگاره گردان شهر فیروزه ای یکی از همین شرکت های خالق است که در زمینه صنایع دستی 
و گردشگری فعالیت می کند. این شرکت توانسته است با اپلیکیشن واقعیت افزوده خود در زمینه 

گردشگری، گواهی دانش بنیان را نیز دریافت کند. اما آزاده آهنگریان، مدیر این شرکت، می گوید به دلیل 
برخورد نامناسب برخی از نهادهای دولتی نتوانسته اند از این محصول دانش بنیان خود بهره برداری کنند. 

گفت وگو با آزاده آهنگریان - صفحه122



بپرسیدم از مرد نیکوسخن
کسی کو بسال و خرد بد کهن
که از ما به یزدان که نزدیک تر

که را نزد او راه باریک تر
چنین داد پاسخ که دانش گزین
چو خواهی ز پروردگار آفرین
که نادان فزونی ندارد ز خاک
به دانش بسنده کند جان پاک

فردوسی
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ره شبکه نوآوری،  در�ب

چالش ها و نیازهای آن 

   بازار فناوری 
فردا و رهبران آن

روزگاری نویسنده ای گفته بود تمام قصه های دنیا گفته 
شده اند و دیگر کسی داستان تازه ای برای تعریف 

کردن ندارد. از این به بعد مهم این است که چطور آن 
داستان های تکراری گفته شوند تا برای مخاطب جذابیت 
داشته باشند. در اصل منظور از این حرف این بوده است 

که از حاال به بعد نگاه تازه نویسنده به داستان های 
تکراری است که مبنای جذابیت قصه قرار می گیرد. 

این اتفاق تنها در زمینه ادبیات رخ نداده است. تکنولوژی 
در چند سده اخیر روند رو به رشد چشمگیری داشته 

است. طی این سال ها پژوهشگران، دانشمندان و مخترعان 
دست به دست هم داده اند و جهانی را فراهم آورده اند که 
نیازهای جوامع بشری را پوشش می دهد. تمام داستان ها 
گفته شده اند، مشکالت مطرح شده اند و از این جا به بعد 
اگر کسی می خواهد حرفش مخاطبی داشته باشد باید 
نگاهی تازه را دستاویز قرار دهد. همان چیزی که به آن 

نوآوری می گوییم و شرکت های نوآور و استارت آپ ها برای 
جذاب کردن محصوالت یا خدماتشان از آن بهره می گیرند. 

اما نوآوری چگونه به وجود می آید؟ حرکت نوآورانه در 
دنیای امروز به ندرت می تواند حاصل نبوغ یک شخص 

باشد. در دنیای نو، این حلقه های به هم متصل هستند که 
با رد و بدل کردن اطالعات می توانند به حرکتی نوآورانه 

منجر شوند. در اصل شبکه سازی یکی از مهم ترین 
بخش های دستیابی به نوآوری است. شبکه هایی که 

می توانند داخلی یا خارجی باشند. هر چند در روزگار ما 
نمی توان به وضوح مرز داخل یا خارج یک مجموعه را از 

هم تفکیک کرد. یک شبکه نوآوری خارجی شامل افراد، 
شرکت های کوچک و بزرگ، استارت آپ ها، موسسات 
دانشگاهی و دولتی است که خارج از سازمان هستند 

اما مایلند تا با همکاری یکدیگر ایده های جدید مطرح و 
محصوالت، خدمات یا مدل های کسب وکار ایجاد کنند. 
مسئله اصلی این است که این حجم عظیم از افراد و 

سازمان ها باید در یک پلتفرم مشخص سازماندهی شوند 
تا به هدفی که برای خود تعیین کرده اند دست یابند و به 
یک معامله برد - برد برسند. و این جاست که مفهومی 

با عنوان شبکه نوآوری پا به عرصه وجود می گذارد.

  ملیکا حسینی

اقتصاد ایران
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به  با چه هدفی شروع   استارت آپ کارچین دقیقا 
کار کرد و در حال حاضر بین کسب و کارهای مبتنی 

بر بالکچین در ایران چه جایگاهی دارد؟ 
شروع فعالیت و تصمیم نهایی برای ورود به این حوزه به 
بهمن 96 برمی گردد. در آن زمان من به پشتوانه مجموعه 
از  عضوی  خودم  که  شریف  سرمایه گذاری  و  مالی  گروه 
و  تیم  تکمیل  بر  جدی   صورت  به  بودم،  مجموعه  این 
راه اندازی  از  متمرکز شدم. هدف  کارچین  فعالیت  شروع 
استفاده  و  بالکچین  تکنولوژی  کردن  کاربردی  کارچین، 
از ارزش های پیشنهادی  است که این تکنولوژی در اختیار 
ما قرار می دهد. اساسا یکی از مهم ترین کارکردهای این 
این است که می تواند واسطه ها را حذف کند.  تکنولوژی 
یعنی هرجا واسطه ای باشد که به صورت متمرکز، اعتماد 
و ارتباط را بین افراد برقرار  کند، احتماال بالکچین می تواند 
همین وظیفه را به صورت غیرمتمرکز انجام بدهد. روزهای 
محدودیت های  به  توجه  با  که  بود  این  اصلی  ابهام  اول، 

بیش از 10 سال سابقه فعالیت در حوزه مالی 
و سرمایه گذاری دارد و چند سالی است در 

حوزه نوآوری با تمرکز بر استارت آپ های حوزه 
بالکچین فعالیت می کند. امیرعباس امامی، 

پیش زمینه تحصیلی اش مهندسی صنایع است، 
ولی بعدتر با تغییر شاخه تحصیلی اش رشته 

اقتصاد می خواند و در حال حاضر هم دانشجوی 
دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس است.
او ایده پرداز و فاندر استارت آپ »کارچین« 

است که در حوزه بالکچین فعالیت دارد. با این 
فعال استارت آپی درباره فعالیت های استارت آپ 

»کارچین« و همچنین فرصت ها و موانع پیش 
روی کسب و کارهای مبتنی بر بالکچین در ایران 

به گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید.

عباس امایم،  گفت و گو �ب ام�ی

» ن بنیانگذار استارت آپ »اکرچ�ی

انقالب بالکچین 
بزرگ تر از 

انقالب اینترنت
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 با توجه به نو بودن تکنولوژی بالکچین و از طرف 
شما  موضوع،  این  در  موجود  قانونی  خألهای  دیگر 
برای ثبت انجمن بالکچین ایران با مشکالتی مواجه 

شدید؟
این انجمن از سال 94 کارش را به صورت غیررسمی آغاز 
کرد و اردیبهشت ماه 98 توانستیم مجوز وزارت کشور را 
دریافت کنیم. البته فرایند اخذ مجوز حدود دو سال طول 
سال  دو  بالکچین  انجمن  ثبت  فرایند  که  همین  کشید. 
زیادی  ناهماهنگی های  که  معناست  این  به  کشید  طول 
و  علمی  معاونت  این مسیر،  در  البته  است.  داشته  وجود 
و جا  کرد  ما خیلی حمایت  از  ریاست جمهوری  فناوری 

دارد همین جا از این معاونت تشکر کنم.
 انجمن بالکچین چه اهدافی را دنبال می کند؟

انجمن بالکچین ایران یک انجمن غیرسیاسی، غیرانتفاعی 
و غیردولتی است. به عبارت دیگر، این انجمن یک انجمن 
اقشار  بیشتر  هرچه  آشناسازی  آن  که هدف  است  علمی 
شرکت ها،  استارت آپ ها،  کاربران،  از  اعم  جامعه  مختلف 
موسسات دولتی و غیردولتی، دانشگاهیان و سازمان ها با 
فرصت های علمی، اقتصادی، حقوقی و... در حوزه صنعت 
بالکچین و همچنین بومی سازی این تکنولوژی در وسعت 
ملی است. انجمن بالکچین ایران هیچ کار اجرایی اعم از 

ماینینگ و تولید بیت کوین انجام نمی دهد و صرفا با هدف 
اطالع رسانی و ارائه آموزش در حوزه های مرتبط راه اندازی 

شده است.
در  »تحول  را  بالکچین  بارز  ویژگی های  از  یکی   
باعث  می تواند  چطور  بالکچین  می دانند.  صنعت« 

تحول در تکنولوژی و صنعت شود؟
باعث  فناوری ها  از  برخی  داریم.  مختلفی  فناوری های  ما 
تغییر و تحول در همه عرصه های تکنولوژی می شوند. به 
هوشمند،  گوشی  آمدن  کار  روی  با  همراه  مثال،  عنوان 
است.  کرده  متحول  را  تاکسیرانی  صنعت  همراه  تلفن 
با  ارتباطی  چه  تاکسیرانی  بگوییم  است  ممکن  به ظاهر 
به  را  اما می بینیم که چطور صنایع مختلف  آی تی دارد، 
هم مرتبط کرده است. از جمله این صنایعی که به عنوان 
صنایع »تحول برانگیز« شناخته می شوند صنعت بالکچین 

است. 
صنعت بالکچین در صنایع مختلف باعث انقالب می شود. 
اگر صنایع مختلف با این صنعت همراه شدند، خوشحال 
خواهند بود و اگر نشدند، توسط سونامی که در راه است، 
غرق خواهند شد. در واقع ما دو راه پیش رو داریم. یا سوار 
این که  یا  با آن همراه شویم  و  این سونامی شده  بر موج 

جلوی آن بایستیم و نابود شویم.

حدود 25 سال است در حوزه آی تی فعالیت می کند و دکترای مدیریت بازرگانی دارد. سپهر محمدی 
می گوید: »از سال 92 با بیت کوین و بالکچین آشنا شدم. انجمن بالکچین ایران را با تعدادی از دوستان از 
خرداد سال 96 راه اندازی کردیم. در واقع این انجمن با جلساتی که با عنوان »شنبه ها با غیرمتمرکزها« 

داشتیم به وجود آمد. انجمن بالکچین ایران یک سازمان مردم نهاد و با مجوز وزارت کشور است.«
محمدی هم اکنون رئیس هیئت مدیره انجمن بالکچین ایران و مدیرعامل هولدینگ »همگرا« 

است. استارت آپ »رمزارز کوینکس«، شرکت تولید ولت سخت افزاری »ُدرج« و همین طور 
شرکت »زنجیر بلوک رایا« شرکت هایی هستند که محمدی با آن ها همکاری دارد. 

استارت آپ »رمزارز کوینکس« یک صرافی است که در زمینه تکنولوژی بالکچین و خرید و فروش 
رمزارز )cryptocurrency( فعالیت می کند. شرکت تولیدکننده ولت سخت افزاری »درج« هم 
تنها ولت )کیف پول( سخت افزاری ایرانی را تولید می کند که برای نگهداری بیت کوین استفاده 
می شود. شرکت »زنجیر بلوک رایا« هم یک شرکت تخصصی در حوزه بالکچین است. این نکته 

قابل توجه است که این سه شرکت تحت پوشش هولدینگ »همگرا« فعالیت می کنند.
با این فعال استارت آپی که تجربه باالیی در حوزه بالکچین دارد، گفت و گو کرده ایم و درباره چالش های 

پیش روی کسب و کارهای مبتنی بر بالکچین در ایران با او هم صحبت شده ایم که در ادامه می خوانید.

ان ن ا�ی من بالکچ�ی ج
ن

ه ا� ر حممدی، رئیس هیئت مد�ی گفت و گو �ج س�پ

بالکچینراهیبرایمقابلهباتحریمهاست

36 انقالب بالکچین بزرگ تر از انقالب اینترنت 
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40 بالکچین راهی برای مقابله با تحریم هاست 

118 کشاورزی سالم تر، تقلب کمتر/ آزاده خیرآبادی 
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 ، گفت وگو �ب حممد خاها�ن

بنیانگذار استارت آپ هانییل

 آزاده خیرآبادی

کشاورزیسالمتر
تقلبکمتر

محمد خاهانی، بنیانگذار 31 ساله استارت آپ هانیلی است. 
او بعد از تجربه شش ساله در حوزه دیجیتال مارکتینگ، 

مهرماه 97 استارت آپ هانیلی را در تبریز راه اندازی کرد. او در 
رابطه با چرایی راه اندازی استارت آپی در حوزه عسل توضیح 

می دهد که عالقه زیادش به حشرات منجر به راه اندازی هانیلی 
شده است. خاهانی پس از آن که می بیند در حوزه فروش 
عسل میزان تقلب باالست، به دنبال سازوکاری می گردد 
تا هم سود زنبورداران افزایش یابد و هم مصرف کنندگان 
محصولی طبیعی را دریافت کنند؛ یک بازی دوسر برد. او 
می گوید زمانی که بتوانند در بازار فروش عسل به جایگاه 

خوبی برسند، سراغ سایر محصوالت کشاورزی هم می روند و 
کار خود را گسترش خواهند داد. در ادامه جزئیاتی از وضعت 

استارت آپ هانیلی را از زبان محمد خاهانی می شنویم.
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 چطــور شــد کــه بــه حــوزه تکنولــوژی بالکچین 
وارد شــدید و االن چــه فعالیت هایــی در ایــن 

حــوزه داریــد؟
ــک(  ــارت الکترونی ــث E-commerce )تج ــن در بح م
تجربــه زیــادی داشــتم و در جلســات اولیــه سیاســتگذاری 
»نمــاد اعتمــاد« در وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت هــم 
حضــور داشــتم. مــدت دو ســال در حــوزه اینترنــت اشــیا 
ــن هــم  ــا آن روی بحــث بالکچی ــان ب ــردم و همزم کار ک
فعالیــت داشــتم. حــدود ســه ســالی اســت کــه تمام وقــت 
ــر  ــال حاض ــم. در ح ــت می کن ــن فعالی ــوزه بالکچی در ح
ــدازی  ــتان راه ان ــا دوس ــالک« ب ــام »رایاب ــه ن ــرکتی ب ش
کرده ایــم کــه در ســمت مدیــر فنــی ایــن شــرکت فعالیــت 
ــر  ــای ب ــد نرم افزاره ــوزه تولی ــرکت در ح ــن ش دارم. ای

ــد. ــت می کن ــن فعالی ــتر بالکچی بس
 آیــا واقعــا تکنولــوژی بالکچیــن می توانــد 

ــد؟ ــون کن ــع را دگرگ ــده صنای آین
بحــث بالکچیــن از این جــا اهمیــت پیــدا می کنــد 
کــه جــزو چنــد تکنولــوژی اســت کــه بــه عنــوان 
بــه  متحول کننــده  و  دگرگون کننــده  تکنولوژی هــای 
حســاب می آینــد. منظــور ایــن اســت کــه وقتــی چنیــن 
تکنولــوژی ای بــه کار گرفتــه می شــود، قاعــده بــازی 
را بــر هــم می زنــد و تحــول ایجــاد می کنــد. مثــال 
بالکچیــن می توانــد صنعــت بیمــه یــا صنعــت بانکــداری 
ــن  ــش از بالکچی ــه پی ــد ک ــر ده ــه ای تغیی ــه گون را ب

نمی توانســتیم ایــن تغییــرات را داشــته باشــیم. 

ــذاری ای در  ــن تاثیرگ ــث چنی ــزی باع ــه چی  چ
بالکچیــن می شــود؟

دو ویژگــی مهــم در بالکچیــن وجــود دارد کــه می توانــد 
چنیــن تغییراتــی را به همــراه بیــاورد. یکــی تغییرناپذیری 
ــت.  ــن اس ــودن بالکچی ــز ب ــث غیرمتمرک ــری بح و دیگ
ــگاه  ــه عنــوان یــک دیتابیــس ن ــه بالکچیــن ب می تــوان ب
کــرد. سیســتمی کــه می تــوان روی آن داده ای را ذخیــره 
ــی  ــای مختلف ــن، دیتابیس ه ــش از بالکچی ــا پی ــرد. م ک
ــم.  ــره کنی ــا را ذخی ــتیم داده ه ــه می توانس ــته ایم ک داش
در دیتابیس هــای معمولــی، اطالعــات ذخیــره شــده 
به راحتــی قابــل تغییــر هســتند، ولــی در بالکچیــن وقتــی 
داده ای را ذخیــره می کنیــد، آن اطالعــات بــرای همیشــه 
روی دیتابیــس باقــی می مانــد و حتــی وقتــی داده ای 
را تغییــر دهیــد، نســخه جدیــدی از آن داده ذخیــره 
می شــود و در عیــن حــال، داده هــای قبلــی در دیتابیــس 
ــت  ــه ای اس ــه گون ــن ب ــد. ای ــی می مان ــت نخورده باق دس
ــد آن  کــه حتــی کســی کــه داده را نوشــته هــم نمی توان

را تغییــر دهــد. 
ــد  ــن می توان ــری بالکچی ــی تغییرناپذی ــه ویژگ در نتیج
ــود.  ــر ش ــوژی منج ــای تکنول ــول در فض ــاد تح ــه ایج ب
ایــن ویژگــی زمانــی کارایــی ویــژه خــود را نشــان 
ــدن  ــتکاری نش ــا دس ــا ی ــدگاری دیت ــه مان ــد ک می ده
آن بــرای مــا اهمیــت داشــته باشــد؛ مثــل صنایــع 
ــر  ــد کارب ــه چن ــی ک ــا زمان های ــات ی لجســتیکی، انتخاب
ــد، امــا در عیــن  قصــد انجــام یــک کار مشــترک را دارن

افراد و کسب و کارهایی که در حوزه بالکچین کار می کنند، یک قدم از رقبای خود 
جلوتر هستند، زیرا تجربه جهانی هم نشان داده که آینده صنعت و مشاغل با توسعه 

بالکچین گره خورده است. یاشار راشدی یکی از همان افراد است که هم اکنون مدیرعامل 
شرکت »راد«، مدیر فنی شرکت »رایابالک« و دبیر انجمن بالکچین ایران است.

او دانش آموخته رشته نرم افزار در مقطع کارشناسی و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در رشته 
مدیریت فناوری اطالعات گرایش سیستم های اطالعاتی پیشرفته است. راشدی درباره سوابق پرشمار 

کاری اش توضیح می دهد: »از سال 83 با کار در شرکتی به نام فرسان در زمینه تولید نرم افزار به 
مدت یک سال با آن ها همکاری داشتم. در سال 86 شرکت »رادفا« را راه اندازی کردم که در زمینه 

تولید نرم افزارهای E-commerce )تجارت الکترونیک( کار می کند. در این شرکت ما چند محصول 
داشتیم یکی از این محصوالت، نرم افزار »مدیریت کال سنتر و کانتکت سنتر« است که از مشتریان 

این نرم افزار شرکت »داده ورزی سداد« بانک ملی و دانشگاه آزاد است که هنوز هم کال سنتر آن ها با 
سیستم شرکت ما کار میکند. به عالوه این که ما حدود 1200 فروشگاه اینترنتی راه اندازی کرده ایم.«

درباره آینده مشاغل و استارت آپ های مبتنی بر بالکچین در ایران از راشدی پرسیده ایم 
و در این باره به بحث نشسته ایم که این گفت و گو را از نظر می گذرانید.

ان  ن ا�ی من بالکچ�ی ج
ن

شار راشدی، دب�ی ا� گفت و گو �ج �ی

 ایران می تواند یکی از 
قطب های بالکچین باشد 

12 بازار فناوری فردا و رهبران آن/ ملیکا حسینی 



اول دفتر
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عبور از موانع اداری و دیوان ساالری کار ساده ای نیست. بوروکراسی 
طی دو قرن اخیر تبدیل به سیستم سفت و سختی شده که نه تنها 
در مواجهه با مشکالت، »راه حل« نیست بلکه خودش فی نفسه 
بخشی از مشکل است. همیشه و همه جا بوروکراسی جدی ترین 
مانع در برابر »نوآوری« بوده است. بوروکراسی را اما خطاست اگر 
به تعدادی کارمند و مجموعه ای از مناسبات اداری و اصطالحات 
مرتبط با کاغذبازی تقلیل بدهیم؛ نه. بوروکراسی سیستم پیچیده ای 
است که تغییرات را برنمی تابد، خودش را گسترش می دهد و بر نظم 
موجود، حتی اگر آمیخته به خطا و ناکارآمدی باشد، پای می فشرد. 
اما جدی ترین عیب بوروکراسی تحمیل هزینه های سنگین است. 
گاهی هزینه های ناگزیر اداری به قدری زیاد می شود که سهم دیگر 
بخش های جامعه را می بلعد. دویست سال پیش ما با یک نظام جوان 
اداری - مالی سر و کار داشتیم که پرانرژی بود، سوداهای بزرگ در 
سر داشت و می خواست نظم نوینی بر جهان حاکم کند. حاکم هم 
کرد، اما رفته رفته پیر و ناکارآمد شد و گرفتار صلبیت. تصلب شرایین 
چطور باعث سکته و اختالل در خون رسانی بدن می شود؟ تصلب های 
اداری - مالی هم گردش انرژی را در کالبد نهادهای علمی، صنعتی، 
فرهنگی و اجتماعی با مشکل مواجه می کند و باعث خستگی و 
سکون و ناتوانی می شود. می دانید چند درصد درآمد کشور صرف 
سر پا نگه  داشتن سیستم های اداری چاق می شود؟ سیستم اداری 
- سازمانی مثل جاروبرقی همه درآمدها را می بلعد، دست آخر کمکی 
هم به تولید و درآمدزایی بیشتر نمی کند. با این همه از بوروکراسی 
گریزی نیست و نمی توان نظمش را یکسره بر هم زد. این بوروکراسی 
حاصل تجربه بشری است و نزدیک دو قرن است که تمدن بشری 
را سر پا نگه داشته. هوشیاران عالم عیب و ایرادهای سیستم اداری 
دیوان ساالری را درست تشخیص داده اند، برای اصالحش طرح هایی 
هم داده اند، اما از آن گریزی نیست، یکباره هم تعطیلش نمی شود 
کرد. اما همان تجارب بشری که دو قرن جلوتر بوروکراسی را طراحی 
کرده بود، امروز به سیستم جایگزین دست یافته که با کمترین هزینه، 
با بیشترین سرعت و با باالترین حد کارایی و خدمات می تواند ادارات 
و کارخانه ها را بچرخاند، اقتصاد را پیش ببرد، تولید را رونق بخشد 
و بازار را متحول کند. ما وقتی از استارت آپ ها صحبت می کنیم، در 
اصل داریم از سیستم جایگزینی صحبت می کنیم که معایب آن 
سیستم پیر و فرتوت کاغذبازی و پر از کارمند و هزینه بر و کند و تنبل 

را ندارد، محاسن یک فعالیت نوآورانه و جوانانه مملو از انرژی و شادابی 
و کارآمدی را دارد. استارت آپ ها بی اعتنا به تشریفات دست و پاگیر 
اداری می توانند راه صد شبه را یک شبه بپیمایند و زودتر از آنچه 
تصور می شود جامعه را به رفاه، آسایش و آرزوهایش برسانند. یادمان 
باشد که دنیا پیشرفت کرده و تکنولوژی ابزار و ادواتی در اختیارمان 
گذاشته که ما را از پیمودن مسیرهای سنتی اداری بی نیاز می کند. 
با وجود سیستم های مخابراتی و ارتباطی جدید دیگر نه به دبیرخانه 
بزرگ و مملو از نیرو احتیاج است و نه به دفترهای قطور اندیکاتور و 
نه رعایت ضوابط زمان گذشته و فرسوده. اتفاقا استارت آپ ها آمده اند 
تا با نوآوری و بهره گیری از فناوری های روزآمد همه این گیرهای 
ضوابط زائد و دست و پاگیر را کنار بگذارند و زمینه های پژوهش 
طرح های نوین نوآورانه و فناورانه را فراهم آورند. همه آن کارهایی 
که در گذشته با صرف هزینه گزاف و در نهایت وقت کشی صورت 
می گرفت، امروز با سرعت و دقت باال و با بهره گیری از ابزار و ادوات 
مدرن و فوق پیشرفته میسر است. برای جامعه ای مثل ایران که با 
جوانان تحصیلکرده و خالق و نوآور بسیار روبه رو است و با توجه به 
مسائل و مشکالتی که به طور خاص در کشور داریم، استارت آپ ها 
می توانند میانداری کنند و با کنار زدن مناسبات و تشریفات اداری 
زائد زمینه رونق تولید، تسهیل در خدمات، احیای بازارهای جدید، 
دور زدن تحریم ها و دوری از خام فروشی نقش فعاالنه بازی کنند و 
توسعه و ترقی کشور را سرعت ببخشند. یکی از محاسن استارت آپ 
با  فراهم آوردن زمینه های شفافیت و مشارکت حداکثری است. 
و  ادارات  از  بسیاری  ساختاری  مشکالت  می توانیم  استارت آپ ها 
کارخانه ها را با تزریق نوآوری و فناوری حل و فصل کنیم، در زمینه 
اشتغال تا حد یک تحول اساسی پیش برویم و تولید ملی را رونق 
ببخشیم و به بازارهای داخلی و بین المللی سر و سامان بدهیم. 
گفتنی است که در این سال های اخیر که استارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان و کارخانه های نوآوری راه افتاده اند، تجربه های گرانقدری 
توانسته ایم موفقیت های چشمگیری به دست  حاصل کرده ایم و 
حاکمیت  آن که  جز  شد  نخواهد  تکمیل  موفقیت ها  این  آوریم. 
توانایی استارت آپ ها، مراکز نوآوری و قدرت جوانان کشور را باور 
کند و به جای پافشاری بر آن سیستم کهنه بوروکراتیک، به جوانان 
مراجعه کند و از آن ها بخواهد تا عالمانه و حساب شده و نوآور بارهای 

زمین مانده کشور را بردارند و راه های نرفته را بپیمایند.

ن نوآور د به قدرت جوا�ن ب اع�ت در �ب

میانداری استارت آپ ها
 پرویز کرمی
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هدایت و حمایت
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قیق و توسعه و آموزش 
ت

در گفت و گو �ب مد�ی مرکز �

اکوی شد کت دانش بنیان »دسا« وا �ش

 ایران در زمره 12 کشور 
تولیدکننده موتورهای دیزل سنگین

 مریم طالبی

 طرح کالن ملی تولید موتورهای دیزل سنگین از چه 
سالی کلید خورد؟

با توجه به این که در اختیار داشتن دانش تولید موتورهای 
شاخص های  از  یکی  عنوان  به  دنیا  در  سنگین  دیزل 
باالدستی  اسناد  اساس  بر  می شود،  شناخته  توسعه یافتگی 
کشور و به منظور دستیابی به این مهم، در کشور ما هم طرح 
یعنی  آغاز شد.  از سال 83  موتورهای دیزل سنگین  تولید 
اولیه اش  امکان سنجی  و  بررسی  بحث  که  بود  سال  این  از 
و  بازار صورت گرفت  نیازهای  و  آغاز شد. مطالعات میدانی 
در نهایت مقرر شد که ما مجموعه ای از خانواده یک موتور 
دیزل سنگین را که از طیف توانی 500 کیلووات تا دو هزار 
توانی  این که محدوده  دلیل  به  تولید کنیم.  است،  کیلووات 
این  یک مگاوات بیشترین کاربرد را در صنایع کشور دارد، 

موتور را به عنوان نمونه اول در دست تولید قرار دادیم.
مرز  ما  کشور  در  سنگین  دیزل  موتورهای  طراحی  بحث 
بسیاری  در  موتور  نوع  این  شاید  می آید.  به حساب  دانشی 
از کشورهای توسعه یافته بیش از 100 سال است که تولید 
خاص  پیچیدگی های  دلیل  به  ما  کشور  در  اما  می شود 
مرز  یک  دارند،  موتورها  این  که  باالیی  بسیار  تکنولوژی  و 

دانشی به حساب می آید.
تولید  که  سنگینی  دیزل  موتورهای  از  نوع  این   

کرده اید، می تواند با محصوالت روز دنیا رقابت کند؟
از سال 83 که بحث دانشی این موتورها آغاز شد، برآورد ما 
این بود که این موتور باید سال 87 ساخت نمونه اولیه اش 
به اتمام می رسید. این اتفاق در سال 88 رخ داد و پیش بینی 
کردیم که این موتور بعد از سال 90 وارد بازار خواهد شد. 
بنابراین ما در طراحی این محصول باید تمامی الزامات یک 
محصول پیشرفته را می دیدیم که قابلیت رقابت با محصوالت 

روز دنیا را داشته باشد. 
چند شاخص بسیار مهم در فرایند تولید این موتورها در دنیا 
شاخص ها  این  از  برخی  می گیرد.  قرار  توجه  مورد  همواره 
نسبت توان به وزن موتور، مصرف سوخت، انتشار آالینده ها 
و به کارگیری تکنولوژی های مدرن و استفاده از مواد مناسب 
که  است  آتی  نیازهای  اساس  بر  محصوالت  توسعه  جهت 
این موتور تولیدی ایران در طیف بسیار پیشرفته از این نوع 
موتور  هوشمند  کنترلی  سامانه  از  مثال  دارد.  قرار  موتورها 
 )Common rail( مشترک  ریل  سوخت رسانی  سامانه  و 
برخوردار است و مصرف ویژه سوخت این موتور 199 گرم 

طرح کالن ملی »تولید موتورهای دیزل سنگین ملی )خانواده D87(« به تولید موتورهای 
دیزل سنگینی می پردازد که قابلیت کاربری در محصوالت ریلی، نیروگاهی و صنعتی را 

داشته باشند. با تالش های شرکت دانش بنیان »دسا« و حمایت برخی نهادهای دیگر، مانند 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این طرح کالن ملی به بار نشسته است و حاال 

ایران در زمره 12 کشور تولیدکننده موتورهای دیزل سنگین شناخته می شود.
افشین فهیمی راد دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، یک عضو مهم و 

اثرگذار در پیشبرد این طرح پرافتخار ملی بوده است. فهیمی راد از سال 89 در شرکت دانش بنیان 
دیزل سنگین ایران )دسا( در مسئولیت های مختلف فعالیت کرده و از سال 93 تاکنون مدیر مرکز 
تحقیق و توسعه و آموزش شرکت دسا و مدیر پروژه مهندسی معکوس و بومی سازی این شرکت 

بوده است. این شرکت از اواخر سال 97 به جامعه شرکت های دانش بنیان کشور ملحق شد. 
فهیمی راد در کنار این فعالیت های صنعتی در دانشگاه هم تدریس می کند. با این فعال حوزه صنعت 

و دانشگاه درباره جزئیات طرح کالن ملی تولید موتورهای دیزل سنگین و چالش های پیش روی 
شرکت های دانش بنیان برای پیشبرد طرح های کالن ملی به گفت و گو نشسته ایم که در پی می آید. 
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به ازای هر کیلووات ساعت است و از قابلیت توسعه و ارتقا 
برخوردار است.

ایران  در  دیزلی  موتورهای  این  از  نمونه  یک  فقط   
ساخته شده است؟

در واقع ما یک خانواده ای از موتورهای ملی D87 را طراحی و 
تولید کرده ایم. در سال 88 اولین نمونه موتور را در قالب یک 
موتور آزمایشگاهی تولید کردیم و مورد آزمون قرار گرفت. 
در سال 89 مقام معظم رهبری بازدیدی از دستاوردهای این 
طرح داشتند و از این موتور به عنوان نمادی از عزت کشور 

یاد کردند.
با  گسترده ای  شکل  به  کشور  داخل  در  این که  به  توجه  با 
مصرف سوخت گاز طبیعی مواجه هستیم، باید محصوالتی 
داشته باشیم که مطابق با ذائقه سوخت کشورمان باشد. به 
ملی  گازسوز  و  دوگانه سوز  موتورهای  بحث  ما  دلیل  همین 
موتور  در سال 90  دادیم.  قرار  کار  در دستور  را هم   D87
دوگانه سوز را با حمایت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
به عنوان حامی این طرح، طراحی و تولید کردیم. در سال 
صد  که  را  ملی  گازسوز  موتور  آزمایشگاهی  نمونه  نیز   96
درصد از گاز استفاده می کند، تولید کردیم و در سال 97 نیز 

نمونه نهایی آن رونمایی شد.
 خانواده موتور ملی D87 فقط در حوزه ریلی مورد 

کاربری قرار می گیرد؟
از  خانواده موتور ملی D87 برای پاسخگویی طیف وسیعی 
نیازهای کشور طراحی و تولید شده است. با توجه به این که 
موتورهای دیزل سنگین کاربری های بسیار گسترده ای دارد، 
مثل حوزه های کشاورزی، ریلی، دریایی، نیروگاهی، صنعتی، 
نظامی و... در نتیجه ما هم برای این موتورها تنها در حوزه 

ریلی هدفگذاری نکرده ایم.
موتور دیزل D87 به طور ویژه در آغاز برای راه آهن جمهوری 
تحت  قراردادی  این که  دلیل  به  ایران طراحی شد.  اسالمی 
عنوان تحویل 35 دستگاه از موتورهای D87 با راه آهن امضا 
کردیم. در واقع با این قرارداد، قصد حمایت از تولید داخلی را 
داشتند. بعد از آن، موتورهای دوگانه سوز و گازسوز را تولید 

کردیم که صرفا کاربری نیروگاهی دارند. 
ویژه ای  اهمیت  از  کشور  در  برق  تولید  این که  به  توجه  با 
بیشتری  برق  نیاز داریم که مولدهای  برخوردار شده است، 
است  موتور  مولدها  این  از  یکی  باشیم.  داشته  در کشور  را 
که از موتور به عنوان مولد برق استفاده می شود. قابلیتی که 
از  استفاده  با  برق  تولید  دارد،  نیروگاهی شرکت دسا  پکیج 
موتور گازسوز ملی و بهره مندی از حرارت هدررفت خروجی 
است که آن حرارت را بازیافت کرده ایم و جهت استفاده در 
مصارف گرمایشی، سرمایشی و به عنوان ورودی سیستم های 
آب شیرین کن استفاده می کنیم و راندمان این مجموعه را از 

نظر انرژی به بیش از 75 درصد افزایش داده ایم.
هم اکنون  و  کرده ایم  آغاز  هم  را  موتور  این  دریایی  کاربری 
بحث طراحی تفصیلی موتور دریایی D87 هم در حال انجام 
اصلی  محرک  عنوان  به  واقع  در  دریایی  موتورهای  است. 
عنوان  به  می توانند  یا  می شوند  استفاده  لنج  یا  شناور  یک 

قرار  کاربری  مورد  بزرگ تر  کشتی های  در  برق  موتورهای 
گیرند.

کشوری  چندمین  ایران  که  دارید  دست  در  آماری   
است که به این فناوری دست پیدا کرده است؟

دانش  به  توانسته ایم  که  هستیم  کشوری  دوازدهمین  ما 
طراحی و تولید موتورهای دیزل سنگین در دنیا دست پیدا 

کنیم.
وضعیت  سنگین،  دیزل  موتورهای  تولید  حوزه  در   

ایران در منطقه خاورمیانه چگونه است؟
شرکت دیزل سنگین ایران به عنوان تنها شرکت تولیدکننده 
حساب  به  خاورمیانه  منطقه  در  سنگین  دیزل  موتورهای 
می آید. راه اندازی یک مجموعه به عظمت شرکت دسا عالوه 
به دانش فنی  نیاز  را می طلبد،  این که هزینه های زیادی  بر 
بسیار باالیی دارد. کارشناسان مجموعه دسا بهترین آموزش ها 
را نزد معتبرترین شرکت های دنیا دریافت کرده اند و این مغز 
نرم افزاری که با پرسنلمان ایجاد کردیم، این مجموعه را در 

خاورمیانه به یک مجموعه توانمند تبدیل کرده است.
موتورهای یک مگاوات در منطقه خاورمیانه کاربری ویژه ای 
و  ترکیه  سوریه،  عراق،  مثل  کشورهایی  با  ایران  دارند. 
افغانستان مقاربت ریلی زیادی دارد. به همین خاطر بعد از 
به  پاسخ دهیم، می توانیم  را  نیازهای داخلی  بتوانیم  این که 

این کشورها صادرات داشته باشیم. 
دیزل  موتورهای  واردات  از  بگوییم  می توانیم  پس   

سنگین بی نیاز شده ایم؟
چند  با  موتور  این  تولید  این که  دلیل  داشت  نظر  در  باید 
برای  ما  تالش  اصل  در  رسید،  بهره برداری  به  تاخیر  سال 
بومی سازی قطعات این موتور بود. تمام قطعاتی که در نمونه 
اول از این موتور در اختیار داشتیم، به دلیل عدم در اختیار 
و  پیچیدگی ها  و  کشور  در  تولیدی  زیرساخت های  داشتن 
ساخت  کامال  اول،  موتور  تولید  برای  فنی  حساسیت های 
بود. ما در سنوات مختلف تحریم های زیادی را پشت  اروپا 
سر گذاشتیم و به تبع همین، در تامین قطعات با مشکالت 
زیادی روبه رو بودیم. این باعث شد که بحث بومی سازی این 
دنبال  ظرفیت ها  تمامی  اساس  بر  و  ویژه  طور  به  را  موتور 
 90 از  بیش  که  بگویم  می توانم  افتخار  با  هم اکنون  کنیم. 
می شود.  تولید  کشور  داخل  در  موتور  این  قطعات  درصد 
بتوانیم در سنوات آینده صد درصد  پیش بینی کرده ایم که 

قطعات را در داخل تولید کنیم.
هم اکنون موتورهای هم رده موتور ملی در طیف یک مگاوات 
گازسوز با کاربری نیروگاهی با مبلغ حدود 350 هزار یورو 
اگر   D87 وارد کشور می شوند، در حالی که موتور گازسوز
را  قیمت  این  درصد   60 حدود  کند،  طی  را  ارتقا  مراحل 
سفارش گذاری  نیازمند  واردات  از  بی نیازی  داشت.  خواهد 
از  حمایت  و  دسا  شرکت  نزد  کشور  نیاز  مورد  محصوالت 

تولید این محصول استراتژیک است.
 در فرایند کار تولید موتورهای دیزل سنگین از چه 

حمایت هایی برخوردار شدید؟
اولین حمایت را از راه آهن جمهوری اسالمی ایران دریافت 
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مناسبی  بودجه  نیازمند تخصیص  ما  آغاز طرح،  در  کردیم. 
بودیم، هرچند بودجه اختصاص یافته به حد کفایت نبود اما 
شرکت  پروژه های  دیگر  منبع  از  کالن  هزینه های  صرف  با 
حدی  تا  دنیا،  پیشرفته  موتورهای  مونتاژ  و  تعمیرات  نظیر 
یافته  اختصاص  وام  چالش های مادی مرتفع شد. همچنین 
این  به  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  توسط 
طرح، کمک شایانی به رفع نیازها و در نهایت تولید نهایی 

محصول کرد. 
البته ما در فرایند بومی سازی این موتور با تحریم های جدی 
روبه رو شدیم. شاید یکی از مهم ترین چالش هایی که ما در 
به  نسبت  خودمان  تعهد  به  پایبندی  و  تحویل دهی  حوزه 
از  بسیاری  بود.  تحریم ها  بودیم، بحث  مواجه  آن  با  راه آهن 
قطعاتی که سفارش گذاری شده بود، با تشدید تحریم ها به 
دست ما نرسید. این موضوع باعث تاخیر در انجام تعهدات 
شد. پس از مدتی هم با افزایش قیمت ها مواجه شدیم، در 
همین شرایط بود که با حمایت دکتر ستاری، معاون علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، یک حمایت مالی از طرح موتور 
ملی D87 جهت تحویل دهی به راه آهن صورت گرفت. این 
فاز توسعه ای و  از  این محصول  باعث شد که  حمایت مالی 
موتور آزمایشگاهی به یک موتور تولیدی و بومی )در حوزه 
تولید قطعات( تبدیل شود و در نهایت، این موتور ملی قابل 
در  نیز  در خردادماه سال 97  و سفارش گذاری شد.  عرضه 
نمایشگاه حمل ونقل ریلی، افتتاح خط تولید انبوه این موتور 

دیزلی را داشتیم.
 این طرح کالن ملی شامل تمامی خانواده موتورهای 

دیزل سنگین است یا فقط موتورهای حوزه ریلی؟
خانواده  اعضای  تمام  شامل  ملی  کالن  طرح  این  واقع  در 
که  حمایتی  به  توجه  با  اما  است  سنگین  دیزل  موتورهای 
امروز فقط موتور دیزل  به  تا  راه آهن دریافت شد،  از سوی 
سنگین حوزه ریلی به بهره برداری رسیده است. اولین الحاق 
کامل موتور ملی D87 به ناوگان ریلی کشور در آذرماه سال 
روی   D87 موتور  از  دستگاه  یک  هم اکنون  شد.  انجام   97
ِکشنده هیتاچی راه آهن جمهوری اسالمی نصب و راه اندازی 

شده و در حال خدمت دهی به شبکه ریلی کشور است. 
تشابه  دلیل  به  که  کرد  فراموش  نباید  را  نکته  این  البته 
این  موتورهای  دیگر  با  سنگین  دیزل  موتور  تولید  فناوری 
هم  ما  محصوالت  سایر  انبوه  تولید  برای  زمینه ای  خانواده، 

فراهم خواهد بود.
 شرکت دسا به عنوان یک شرکت دانش بنیان فعال 
در بخش خصوصی برای توسعه محصوالت دانش بنیان 

خود با چه چالش هایی مواجه است؟
بحث  است  مواجه  آن  با  دسا  شرکت  که  بزرگی  چالش 
محصوالت  از  باید  که  است  گسترده ای  حمایت های  فقدان 
اشاره  که  همان طور  بگیرد.  صورت  شرکت  این  استراتژیک 
شد، ما دوازدهمین کشوری هستیم که به این دانش دست 
پیدا کرده ایم. در نظر بگیرید ما محصولی را تولید می کنیم 
که کاربری بسیار گسترده ای دارد. یک موتور دیزل سنگین 
از 400 تا 500 قطعه متعدد تولید می شود. این تعداد قطعه 

یعنی راه اندازی 400 تا 500 کارگاه و کارخانه تولیدی این 
وابسته  باشیم، صنایع  داشته  انبوه  تولید  اگر  یعنی  قطعات. 
بسیار زیادی را خواهد داشت که می تواند محرک صنعت و 

اشتغال زایی انبوه در کشور باشد.
ما در شرکت دانش بنیان دسا حدود 150 نفر نیروی انسانی 
داریم که به شکل رسمی در حال فعالیت هستند، ولی آن 
اشتغال غیرمستقیمی که می تواند در فرایند تولید انبوه یک 
خواهد  گسترده تر  بسیار  بیفتد،  اتفاق  سنگین  دیزل  موتور 
خروج  مانع  ما  دانش بنیان  محصوالت  دیگر،  طرف  از  بود. 
ارتقا می دهد.  را  ما  بومی  دانش  و  از کشور خواهد شد  ارز 
متاسفانه هم اکنون شاهدیم که موتورهای دیزل سنگین به 
شکل انبوه در حال واردات به کشور هستند، این در حالی 
است که ما نیاز به حمایت تمامی نهادهای مرتبط داریم تا 
بتوانیم به تولید انبوه این محصول دست پیدا کنیم و به جای 

واردات، خود به تولید بپردازیم.
چون شرکت دسا هنوز نتوانسته به تولید 50 درصد نیاز کشور 
برسد، به واردات موتورهای دیزل سنگین هیچ تعرفه گمرکی 
ما،  نیاز  مورد  از حمایت های  یکی  بنابراین  نمی گیرد.  تعلق 
اعمال تعرفه های گمرکی بر ورود این نوع موتورهاست، چرا 
که بدون چنین حمایتی، شرکت دسا هرگز نخواهد توانست 

به 50 درصد تولید مورد نیاز کشور دسترسی پیدا کند. 
شرکت های  اختیار  در  که  امکاناتی  از  یکی  همچنین 
محصوالت  اقساطی  فروش  می گیرد،  قرار  دانش بنیان 
داریم.  نیاز  نیز  به چنین حمایت هایی  ما  است.  دانش بنیان 
موتورهای دسته دوم  بوده ایم که  در سنوات گذشته شاهد 
وارد کشور شده اند و آالینده های بسیاری را تولید کرده اند و 
مصرف سوخت باالی آن ها موجب تحمیل هزینه های جاری 
می تواند  داخل  تولید  خرید  به  الزام  نتیجه،  در  است.  شده 

نجاتبخش شرکت دسا باشد.
برنامه های  و  اهداف  چه  دسا،  دانش بنیان  شرکت   

بلندمدتی را برای تداوم فعالیت هایش مدنظر دارد؟
تمرکز بیشتر ما روی توسعه و تولید موتور ملی D87 است. 
در سال های گذشته با توجه به این که به واسطه طراحی این 
شده  نهادینه  دسا  مجموعه  در  زیادی  بسیار  دانش  موتور، 
خدمات  که  شده  باعث  دانش  این  است،  کرده  پیدا  نشر  و 
گسترده تعمیرات انواع موتورهای دیزل سنگین را هم داشته 
با هر کاربری و  از موتورهای دیزل سنگین  نوع  باشیم. هر 
هر برند در شرکت دسا امکان بازسازی و تعمیرات کامل آن 
وجود دارد. تولید تحت جواز، خدمات آزمایشگاهی، احداث و 
راه اندازی نیروگاه ها، تغییر کاربری و ارتقای توان موتورهای 
موجود در کشور، دوگانه سوز کردن موتورها و بهبود عملکرد 
خدمات  و...  مختلف  موتورهای  انواع  آالیندگی  کنترل  و 
سبد  به  ملی  کالن  طرح  این  برکت  به  که  است  دیگری 
محصوالت شرکت دسا اضافه شده است. از جمله مهم ترین 
اهداف بلندمدت شرکت دسا، طراحی و تولید موتورهای سه 
تا شش مگاوات است که بررسی و مطالعات گسترده ای در 
این خصوص صورت انجام شده است و امیدواریم در آینده 
بتوانیم پاسخگوی تمامی نیازهای کشور در این عرصه باشیم.
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اقتصاد ایران
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ره شبکه نوآوری  در�ب

چالش ها و نیازهای آن 

   بازار فناوری 
فردا و رهبران آن

روزگاری نویسنده ای گفته بود تمام قصه های دنیا گفته 
شده اند و دیگر کسی داستان تازه ای برای تعریف 

کردن ندارد. از این به بعد مهم این است که چطور آن 
داستان های تکراری گفته شوند تا برای مخاطب جذابیت 
داشته باشند. در اصل منظور از این حرف این بوده است 

که از حاال به بعد نگاه تازه نویسنده به داستان های 
تکراری است که مبنای جذابیت قصه قرار می گیرد. 

این اتفاق تنها در زمینه ادبیات رخ نداده است. تکنولوژی 
در چند سده اخیر روند رو به رشد چشمگیری داشته 

است. طی این سال ها پژوهشگران، دانشمندان و مخترعان 
دست به دست هم داده اند و جهانی را فراهم آورده اند که 
نیازهای جوامع بشری را پوشش می دهد. تمام داستان ها 
گفته شده اند، مشکالت مطرح شده اند و از این جا به بعد 
اگر کسی می خواهد حرفش مخاطبی داشته باشد باید 
نگاهی تازه را دستاویز قرار دهد. همان چیزی که به آن 

نوآوری می گوییم و شرکت های نوآور و استارت آپ ها برای 
جذاب کردن محصوالت یا خدماتشان از آن بهره می گیرند. 

اما نوآوری چگونه به وجود می آید؟ حرکت نوآورانه در 
دنیای امروز به ندرت می تواند حاصل نبوغ یک شخص 

باشد. در دنیای نو، این حلقه های به هم متصل هستند که 
با رد و بدل کردن اطالعات می توانند به حرکتی نوآورانه 

منجر شوند. در اصل شبکه سازی یکی از مهم ترین 
بخش های دستیابی به نوآوری است. شبکه هایی که 

می توانند داخلی یا خارجی باشند. هر چند در روزگار ما 
نمی توان به وضوح مرز داخل یا خارج یک مجموعه را از 

هم تفکیک کرد. یک شبکه نوآوری خارجی شامل افراد، 
شرکت های کوچک و بزرگ، استارت آپ ها، موسسات 
دانشگاهی و دولتی است که خارج از سازمان هستند 

اما مایلند تا با همکاری یکدیگر ایده های جدید مطرح و 
محصوالت، خدمات یا مدل های کسب وکار ایجاد کنند. 
مسئله اصلی این است که این حجم عظیم از افراد و 

سازمان ها باید در یک پلتفرم مشخص سازماندهی شوند 
تا به هدفی که برای خود تعیین کرده اند دست یابند و به 
یک معامله برد - برد برسند. و این جاست که مفهومی 

با عنوان شبکه نوآوری پا به عرصه وجود می گذارد.

  ملیکا حسینی
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شبکه چیست و چرا باید 
شبکه سازی کنیم؟

از  مجموعه ای  عنوان  به  گسترده  طور  به  شبکه ها 
می شود.  تعریف  آن ها  میان  رابطه ای  گره های  و  کنشگران 
شبکه های  عنوان  به  را  نوآوری  شبکه  پژوهشگران  برخی 
پژوهش هایی مبتنی بر علم و فناوری نسبتا سست می دانند 
که به وسیله رسوم کشف علمی هدایت می شوند. محققان 
بر سست بودن تاکید دارند اما در عین حال پویایی آن ها و 
تغییر آن ها در زمان را تایید کرده اند. این در حالی است که 
در تعریف دیگری ذکر شده است که شبکه نوآوری معموال 
به عنوان تنظیمات کامال پایداری مشخص می شود که سطح 
اعتماد بسیار باالیی بین مشارکت کنندگان آن وجود دارد، 
نیز  را  سیاسی  مسائل  مثل  پویایی  پدیده های  خود  در  اما 
نوآوری دارای سه ویژگی مهم است:  ایده شبکه های  دارد. 
وجود قابلیت های محوری شامل دانش و مهارت هایی است 
که به شبکه توانایی نوآوری فناوری ها را می دهد. دارایی های 
به  که  هستند  مهارت ها  و  دانشی  دیگر  بدنه های  مکمل 
مزیت قابلیت های محوری دسترسی دارند. قابلیت یادگیری 
بستگی به هر دو دانش انباشته شده و مهارت های اعضا به 
اجماع  بنابراین  عالوه دانش و مهارت های کل شبکه دارد. 
کاملی برای تعریف شبکه نوآوری وجود ندارد اما می توان از 

موارد یکسان نظرات به تعریف مشترک نسبی رسید.
در روزگار بازار جهانی رقابت بر سر عرضه محصوالت جدید 
بازار  این  به  است. همچنین هر محصولی که  بسیار شدید 
دارد.  کوتاهی  عمر  رقابت،  همین  دلیل  به  می شود،  عرضه 
می کند،  ارائه  نو  محصولی  تولید  برای  را  ایده ای  شرکت 
تبلیغات  و  بازارسازی  و  بازاریابی  و  تولید  طراحی،  مراحل 
آن به سرعت طی می شود و پس از چند ماه شرکت می بیند 
یک تکنولوژی جدیدتر یا ایده ای به روزتر بازار را در اختیار 
خود گرفته است. حتی ممکن است ایده پیش از آن که به 
شکل یک محصول یا خدمت در دسترس مصرف کنندگان 
قرار گیرد، بسوزد و دیگر کاربردی نداشته باشد. در چنین 
روز  به  روز  آن  در  سرعت  و  ایده پردازی  اهمیت  زمانه ای 

بیشتر می شود.
از سویی دیگر، همه این فعالیت ها، از مرحله ایده پردازی تا 
به سرانجام رسیدن آن ایده، هزینه زیادی را طلب می کند. 
حال فرض کنید با در نظر گرفتن همه قواعد، شرکت موفق 
ایده،  نوع  به  بسته  بفروشد.  جامعه  به  را  خود  ایده  نشود 
این می تواند هزینه هنگفتی روی دوش شرکت بگذارد. حال 
اگر آن شرکت در مراحل اولیه کار خود باشد و توان مالی 
نداشته  ایده ها  شکست  راه  در  کردن  هزینه  برای  چندانی 
گردونه  از  و  زمینگیر  را  آن  می تواند  مالی  این ضرر  باشد، 

رقابت حذف کند. 
همین دالیل سبب شده اند تا کشورهایی چون امریکا، استرالیا 
و انگلستان به سوی شبکه سازی گام بردارند، زیرا تعهدات 
سرمایه گذاری روی یک ایده بین شرکت ها، افراد، موسسات 
بخورد،  پروژه شکست  چنانچه  و  می شود  تقسیم  نهادها  و 
هیچ کدام از این ها از ادامه فعالیت بازنمی مانند. اگر هم ایده 

با موفقیت رو به رو شود، هرکس به سهم خود سودش را از 
این فعالیت برمی دارد. همچنین با همکاری افراد حقیقی و 
کاهش  به شدت  یا خدمت  تا محصول  ایده  فاصله  حقوقی، 
پیدا می کند و همین سبب می شود تا آن محصول یا خدمت 
زمان بیشتری را در بازار بگذراند و طبیعتا سود بیشتری را 
نام  به  توسعه  و  تحقیق  کنسرسیوم  کند.  ذینفعان  متوجه 
 Semiconductor Manufacturing Technology
SEMATECH(( که متشکل از شرکت هایی چون موتوروال 
و Texas Instruments است، نمونه ای از چنین شبکه ای 
است. پژوهشگرانی که فعالیت های شبکه های نوآورانه را مورد 
بررسی قرار داده اند، موفقیت های نوآورانه این کنسرسیوم را 
اتصالی که حاصلش  دانسته اند؛  مربوط  اتصال شرکت ها  به 
به  نسبت   - نوآورانه  پروژه های  روی  بیشتر  سرمایه گذاری 
دریافت  و   - نیستند  شبکه  عضو  که  بزرگی  شرکت های 
نتیجه های موفقیت آمیز است. محققان معتقدند شبکه سازی 
و سرمایه می تواند محیط  اطالعات  اشتراک گذاشتن  به  با 
فراهم  نوآور  افراد  و  شرکت ها  فعالیت  برای  را  مناسب تری 
کند. مضاف بر تمام این ها این اعتقاد نیز به اثبات رسیده 
است که دسترسی آزادانه و بیشتر به اطالعات می تواند برای 
دستیابی به ارزش افزوده بیشتر در تمامی شرکت ها و نهادها 
و افراد عضو شبکه مفید فایده واقع شود و روند رسیدن به 
با  ایده ای نوآورانه را تسهیل کند. همچنین همه می توانند 
طی  که  روندی  درستی  از  مرحله  هر  در  بازخورد  گرفتن 

می کنند، اطمینان بیشتری حاصل کنند.  

ارزیابی شبکه نوآوری
ابعاد ارزیابی شبکه نوآوری با بررسی پارادایم ها و نظریه های 
مرتبط قابل حصول است. به طور مثال نظریه شبکه بررسی 
این  در  افراد  جایگاه  و  شبکه  ساختار  چگونه  که  می کند 
مزایای  ایجاد  یا  تغییر  برای  نفر  یک  توانایی  بر  ساختار 
این جا می توان دو سطح  بنابراین در  تاثیر دارد.  عملکردی 
تجزیه و تحلیل را تصور کرد که اولین مورد سطح کل شبکه 
و دومین سطح فردی است. همچنین این نظریه به جنبه های 
غیر رسمی فرایندهای شبکه توجه نشان می دهد. بنابراین 
در پی الگوها و قواعد روابط درون شبکه است. نظریه بعدی 
نظریه اقتصاد یادگیرنده است. در سال های اخیر توجه بسیار 
زیادی به ظهور مفهوم اقتصاد دانشی شده است، اما به نظر 
برده  نام  یادگیرنده  اقتصاد  واژه  از  باشد  بهتر  که  می رسد 
شود زیرا با تغییر فناورانه سریعی مواجه هستیم که منجر 
شده دانش تخصصی منبعی بسیار کوتاه مدت محسوب شود. 
اقتصادی  وضعیت  با  سازگاری  توانایی  یادگیرنده  منابع  اما 
رقابتی  مزایای  و  می سازند  فراهم  را  متغیر  فناورانه  و 
بلندمدت تری را ایجاد می کنند. از آن جا که یادگیری کلید 
آن جا  از  و  است  پیچیده  و  ارزشمند  فناوری های  نوآوری 
که یادگیری تجمعی و وابسته به مسیر است، بازارها برای 

رسیدن به یادگیری بهینه به تنهایی کافی نیستند.
مدل مارپیچ سه گانه را که نوآوری در سطح کالن را حاصل 
می داند،  )بنگاه(  صنعت  و  دولت  دانشگاه،  نهاد  سه  تعامل 
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اتزکوویتز و لیدسدورف مطرح کردند. نظریه مارپیچ سه گانه 
با مطرح کردن ارتباطات و تعامالت میان سه نهاد به عنوان 
سه قطب مهم در نظام نوآوری، نقش مهمی در بحث تحلیل 
ساختارگرایی  نظریه  همچنین  دارد.  نوآوری  شبکه  کالن 
محیط  وسیله  به  کنشگران  که  دارد  این  بر  داللت  گیدنز 
خود مشروط شده اند ولی کنش های آن ها به طور فعاالنه یا 
منفعالنه می تواند محیط را تغییر دهد. کاربرد این نظریه در 
مطالعه سیستم های نوآوری و روابط بازتابی بین کنشگران و 

محیط نهادی نمود دارد.
از  دنیایی  است که  این قضیه  براساس  باز  نوآوری  پارادایم 
دانش های توزیع شده، شرکت ها را تشویق می کند تا ماخذ 
جست و جو  شرکت ها  مرزهای  ورای  و  درون  را  نوآوری 
مصرف کنندگان،  با  مواجهه  طریق  از  امر  این  که  کنند 
شرکت های  و  مشترک  سرمایه گذاری  تامین کنندگان، 
بیان  پارادایم  این  می شود.  انجام  شرکت ها  دیگر  و  زایشی 
خارج  یا  درون  از  می توانند  ارزشمند  ایده های  که  می کند 
شرکت بیرون بیایند و از این دو به بازار ارائه شوند. نظریه 
رباینده - نگهدارنده نیز رویکردی در مطالعه اقتصاد شبکه 
است که خلق و نابودی پویایی اثر شبکه را در یک بازار پویا 
تحلیل می کند. این نظریه بیان می کند که هر شرکت باید 
رباینده ای داشته باشد تا اهداف را جذب کند و در عین حال 
رباینده  واقع  در  باشد.  داشته  بستر  این  برای  نگهدارنده ای 
هر  ورود  و  است  بستر  به  مربوط  نگهداری  و  برون زا  عامل 
شرکت به یک شبکه و دوره ای را که طول می کشد از آن 
خارج شود، بیان می کند. این نظریه ریشه در نظریه فلسفی 

چینی یین و یانگ دارد.
پرتفولیوی  تکمیل  دنبال  به  شرکت  منبع محور  دیدگاه  در 
منابع  ترکیب  طریق  از  نوآوری  قابلیت های  و  خود  منابع 
براساس  شرکا  بنابراین  است.  خود  شریک  مکمل های  و 
قابلیت های فناورانه و منابع متفاوت خود برای بهبود قابلیت 
نوآوری شرکت انتخاب می شوند. براساس نظریه شبکه قوی 
نوآوری  بسط  و  سرعت  در  مهم  نقشی  شبکه ها  ضعیف،  و 
دارند، اما آنچه موجب توسعه فناوری های پیچیده می شود، 
این  نیازمند  خودسازماندهی  آن هاست.  خودسازماندهی 
است که اعضای سازمانی گوناگونی به منظور خلق، دستیابی 
و یکپارچه سازی دانش ها و مهارت های مورد نیاز برای ارائه 
مشارکت  دولت(  ماموریت  )یا  بازار  به  پیچیده  فناوری های 
تعاملی  یادگیری  نیازمند  آن ها  بنابراین  باشند.  داشته 
نوآوری  هدایت  به  قادر  باید  شبکه  اعضای  هستند.  مداوم 
باشند. در نهایت نیز باید گفت در صورتی که شبکه نوآوری 
خودسازمانده باشد، می تواند از روش های گوناگونی یادگیری 

را انجام دهد. 
با توجه به پارادایم های بررسی شده می توان اشاره کرد که 
نوع نگاه به موضوع ارزیابی شبکه های نوآوری نیز تحت تاثیر 
قرار می گیرد. بنابراین مواردی مثل لزوم در نظر گرفتن و 
تفکیک سطوح فردی و شبکه ای، ضرورت شناسایی محیط 
و بسترهای شبکه و یادگیری های تجمعی صورت گرفته در 
آن، تناسب عضو شبکه با شریک، خودسازماندهی شبکه و... 

باید در ارزیابی شبکه های نوآوری مد نظر قرار بگیرد.

چالش ها، نیازها و ویژگی ها
با وجود این که محبوبیت شبکه های نوآوری به دلیل مزایای 
آن در میان دولت ها و شرکت ها در حال افزایش است، اما 
هر حرکت مالی نیازمند ساز و کاری است که بازی برنده - 
برنده را تضمین کند و همه اعضا از آن سود ببرند. در غیر 
این صورت، با شکست مواجه خواهد شد. در این مورد نیز 
چالش های اخالقی، مالی و اقتصادی وجود دارد. همچنین 
در  شرکت ها  حضور  تا  دارد  آگاهسازی  به  نیاز  حوزه  این 

پروژه ها همراه با رضایتمندی باشد. 
الگوهای  که  است  اهمیت  دارای  جهت  این  از  آگاهسازی 
سنتی نسبت به این مدل از همکاری از خود مقاومت نشان 
می دهند. این مسئله وجود دارد که در حالی که همکاری 
در یک سازمان و رسیدن به نوآوری از این طریق می تواند 
با چالش هایی مواجه شود، چطور می توان افراد و نهادهای 
کرد؟  تشویق  سازمان  از  خارج  همکاری های  به  را  مختلف 
نظر  در  را  همگان  منافع  که  فرهنگ  این  شدن  جهانی 
می گیرد، نیازمند فرهنگسازی و آگاهسازی است. همچنین 
ذینفع  افراد  تا  باشد  داشته  وجود  راه مشخصی  نقشه  باید 
مضاف  کنند.  حاصل  اطمینان  برد،  خواهند  که  سودی  از 
بر این ها الزم است قوانینی حاکم باشند که مطمئن شوند 

حقوق آن ها در این روند نادیده گرفته نخواهد شد. 
شکست برخی طرح های شبکه های نوآوری این نگرانی را به 
وجود می آورد که آیا این روش می تواند مفید باشد؟ پاسخ 
محققان به این پرسش، آری است، به شرط آن که مدیریت 
قدرتمند و مستقلی برای این کار در نظر گرفته شود. درست 
است که شبکه های نوآوری از ساختار سلسله مراتبی مرسوم 
و سنتی فاصله می گیرند و همه افراد در تعامل با یکدیگر 
شخصی  بی آن که  می کنند،  پیدا  دست  مشترک  هدف  به 
بر شخص دیگر برتری داشته باشد، اما همه این ها نیاز به 
مدیریتی را که ذکر آن به میان رفت، از بین نمی برد. اتفاقا 
موفقیت  حداکثر  می تواند  که  است  صحیح  مدیریت  این 

پروژه ها را به میزان قابل توجهی ضمانت کند. 
در  که  باشد  داشته  مسیر  نقشه  باید  نوآورانه  مشارکت  هر 
آن چگونگی به اشتراک گذاشتن اطالعات و جدول زمانی 
می تواند  راه  نقشه  باشد.  مشخص  هدف  به  رسیدن  برای 
نیازهای  استراتژی ها،  اهداف،  کسب وکار،  چشم انداز  شامل 
و  فناوری  برنامه های  خدمات،  یا  محصوالت  طرح  بازار، 
خوب  نقشه  باشد.  موضوع  با  مرتبط  توانمندی  برنامه های 
که می تواند ایده نوآورانه را به محصول تبدیل کند و آن را 
به بازار برساند. این نقشه را الزم است تمام اعضای شبکه 
بپذیرند و با جدیت آن را دنبال کنند. اما برای آن که نقشه 
در طول راه از مسیر خود خارج نشود و اعضا به آن تعهد 
داشته باشند، شبکه نیازمند مدیر صاحب صالحیت است تا 
روند نوآوری پایدار با تهدید مواجه نشود و یکپارچگی نقشه 

از دست نرود. 
موفقیت  میزان  بیشترین  می خواهد  که  شبکه ای  مدیر 
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اعضای  در همه  را  رفتار  پنج  است  آورد، الزم  به دست  را 
اثرگذاری،  اطالعات،  به اشتراک گذاری  کند:  تقویت  شبکه 
هماهنگی، همکاری و در نهایت به سرانجام رساندن. چنانچه 
از  نشان  باشد،  داشته  وجود  اعضای شبکه  در  رفتارها  این 

بلوغ شبکه و موفقیت مدیر آن دارد.
رفتارهایی  اساسا  شد،  برده  نام  آن ها  از  که  رفتاری  پنج 
هستند که الزمه قرارگیری در شبکه اند. تا زمانی که اعضا 
اطالعاتشان را با یکدیگر به اشتراک نگذارند و جریان آزاد 
نتیجه  به  رسیدن  به  می توان  چطور  باشد،  نداشته  وجود 
مشترک و موفقیت آمیز امیدوار بود؟ اما باید در نظر داشت 
که همین رفتارهای اولیه نیز با چالش های جدی مواجهند 
نه تنها  که  باشد  داشته  را  اطمینان  این  باید  عضو  هر  زیرا 
می گذارند،  اشتراک  به  آزادانه  را  خود  اطالعات  اعضا  همه 
نخواهند  سوءاستفاده  اطالعات  آن  از  نیز  اعضا  دیگر  بلکه 
آن عضو  پروژه، حقوق  رسیدن  به سرانجام  از  یا پس  کرد 
توسط سایر اعضا نادیده گرفته نخواهد شد. این اطمینان را 
مدیر پروژه با نقشه ای که ذکر آن رفت و همچنین قوانینی 
که برای حفاظت از مالکیت فکری و مالی بنیان می گذارد، 
البته محققان به این مسئله معترفند که  به اعضا می دهد. 
مدیریت شبکه های نوآوری و رسیدن به درک و دریافت این 
موضوع که این نوع از مدیریت باید چه ویژگی هایی داشته 

باشد، نیازمند تحقیق و پژوهش گسترده تری است.
نکته دیگری که در مورد شبکه ها حائز اهمیت است، تنوع 
اعضاست. اعضای شبکه نوآوری مانند قطعات پازل یکدیگر را 
تکمیل می کنند و الزم است زمان تشکیل شبکه، این مسئله 
در نظر گرفته شود. شبکه ای مفید خواهد بود که گروه های 
از دانشگاهیان، سرمایه گذاران، شرکت های بزرگ،  متنوعی 
بازار را شامل شود.  استارت آپ ها، تامین کنندگان و فعاالن 
در  و هر کدام حداقل  دارند  متنوعی  قدرت های  کسانی که 
نوآورانه  ایده  رساندن  سرانجام  به  در  می توانند  حوزه  یک 

موثر واقع شوند و مکمل توانمندی های سایر اعضا باشند. 
قدم  اساسا  که  داشت  نظر  در  باید  هم  را  این  هر حال  در 
گذاشتن در مسیر نوآوری و ایجاد شبکه های نوآورانه داخلی 
است  نکته  این  نیازمند  خارجی،  شبکه های  در  عضویت  یا 
که شما از منطقه امن خود خارج شوید، ریسک پذیر باشید 
و آمادگی رو به رو شدن با تفکرات متفاوت و تازه را داشته 
از  عبور  با  می توانید  که  است  این صورت  در  باشید. چون 
بوروکراسی و روش های نامنعطف، به روش های نوین دست 

یابید.
چنانچه بخواهیم صحبت های گفته شده را جمع بندی کنیم، 
می توانیم به پنج ویژگی که محققان برای شبکه های نوآوری 

از آن ها نام می برند، اشاره کنیم که عبارتند از:
فناوری  مدرن،  روزگار  در  اعضا:  جغرافیایی  پراکندگی   -1
این امکان را به اعضای شبکه می دهد که از هر کجای جهان 
عضو شوند و با شبکه همکاری کنند. در اصل الزم نیست 
و  باشند  کشور  یک  یا  منطقه  یک  در  شبکه  اعضای  تمام 
و  عضو  آن  و هدف  توانایی  نوع  و  میزان  به  آن ها  عضویت 

شبکه بستگی دارد. 
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2- عضویت متقابل: منظور از این عبارت، همکاری بین اعضا 
برای دستیابی به هدف مشترک است. در اصل وظیفه هر 
عضو و کاری که در شبکه انجام می دهد، بر کار دیگران تاثیر 
می گذارد و متقابال از فعالیت های دیگران نیز تاثیر می پذیرد. 
وجود  فوق العاده ای  نیروی  هیچ  دستور:  زنجیره  نبود   -3
برابر  در سطحی  دهد. همه  فرمان  اعضا  باقی  به  که  ندارد 
و  است  خودسازمان یافته  و  غیرمتمکز  سیستم  دارند.  قرار 
اختالفات میان اعضا بدون آن که سلسله مراتب سنتی در آن 

رعایت شود، حل خواهد شد. 
شبکه  یک  اعضای  مشترک:  هدف  راستای  در  فعالیت   -4
طبیعتا الزم است مایل به مشارکت، کار و به اشتراک گذاری 
که  دارند  را  انگیزه  این  ذاتا  آن ها  باشند.  اطالعات  آزادانه 
دانش، کار یا سرمایه خود را در هدف مشترک صرف کنند. 
برای  سازو کاری  آن که  بدون  سیستمی  چنین  اعتماد:   -5
پیش  از  کاری  باشد،  داشته  یکدیگر وجود  به  اعضا  اعتماد 
شبکه  در  بودن  کارآمد  برای  متقابل  اعتماد  نمی برد. 
این  برای  که  اخالقی  قوانین  به  اعضا  همه  است.  ضروری 
نوع از مشارکت در نظر گرفته شده است، پایبندند و برای 
جلوگیری از هر اختالفی برای شبکه قوانینی در نظر گرفته 
می شود تا احترام، انسجام و حرکت در مسیر عقالنیت همه 

اعضا حفظ شود. 
با در نظر گرفتن مسائلی که گفته شد می توان توقع  تنها 
داشت که شبکه پابرجا بماند و نوآوری پایدار ایجاد کند و 
این فرایند به جای آن که به شکل گسسته و پراکنده دنبال 

شود، متمرکز و مستمر باشد. 

رهبران فردا
تمرکز  برجسته  شرکت های  که  می کنند  ادعا  پژوهشگران 
نوآوری های  و  را می پذیرند  ابتکارات دیگران  دوگانه دارند؛ 
خود را با بازار به پیش می برند. آن ها می گویند رهبران بازار 
آینده کسانی هستند که فراتر از سازمان خود را می بینند و 
با شبکه سازی و عضویت در آن، توانایی های سازمان خود را 

در ایجاد نوآوری افزایش می دهند. 
با وجود تمام حرف هایی که گفته شد، همکاری در زمینه 
رویکردی  است.  توانمندسازی  نیازمند  همچنان  نوآوری 
شرکت ها،  دولت ها،  مانند  ذینفعان  شامل  که  مشارکتی 
کارآفرینان و محققان باشد، کلید حل مسائل امروز است. اما 
پیش از هر چیز، مهم است که آگاهی از شبکه های نوآوری و 
مزایای آن را برای شرکت ها و زمینه های اقتصادی مهمی که 
می توانند ایجاد کنند، افزایش دهیم. این که سیاستگذاران و 
رهبران شرکت ها می توانند از توسعه برنامه ها، استراتژی ها 
در  نوآوری  شبکه های  رونق  برای  آموزشی  برنامه های  و 
آن  اقتصادی  نتایج  از  و  کنند  حمایت  خاص  بخش های 

بهره مند شوند.
مقاله  اطالعات  از  مطلب،  این  از  بخش هایی  در  پی نوشت: 
ایران«  اطالعات  فناوری  نوآوری: صنعت  »ارزیابی شبکه ها 
قاضی نوری،  سپهر  سید  شایان،  علی  الهی،  شعبان  نوشته 

سید حمید خداداد حسینی استفاده شده است.
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دیگر  که  است  امری  جهان  در  نوآوری  شبکه های  اهمیت 
نیازی به اثبات ندارد؛ تحقیقات انجام شده در این زمینه و 
مسئله  این  پیش  سال ها  عملی  موفق  نمونه های  همچنین 
علمی  معاونت  نیز  راستا  همین  در  رسانده اند.  اثبات  به  را 
سایر  همکاری  با  اقداماتی  جمهوری  ریاست  فناوری  و 
نیز  ایران  در  تا  است  رسانده  انجام  به  را  اقداماتی  نهادها 
شاهد هم افزایی شرکت ها و بخش های پژوهشی و دولتی و 

بهره برداری از مزایای شبکه نوآوری باشیم.
شرکت های  توانمندی  درباره   93 سال  در  که  پژوهشی 
است*  شده  انجام  آن ها  ضعف  نقاط  و  اطالعات  فناوری 
نتیجه می گیرد که پتانسیل این صنعت برای توسعه شبکه 
در  دلیل ضعف  به  اما  باالست.  آن  از  بردن  بهره  و  نوآوری 
برخی عوامل که اغلبشان نرم هستند، مزایای آن به شکل 
تحلیلی  توانمندی های  با  مرتبط  عوامل  درنمی آید.  بالقوه 
شرکت ها یا شبکه نظیر توانمندی راهبردی، خود راهبری و 
خود نگهداری شبکه در وضعیت مساعدی هستند. همچنین 
پتانسیل نیروی انسانی باال که قادر به برقراری تعبیه شدگی 
در  نوآورانه  طور  به  می تواند  و  است  شبکه  در  شناختی 
یادگیری و پژوهش و توسعه مشارکت کنند، وجود دارد. اما 
بسیاری از عوامل مکمل آن ها وضعیت مساعدی ندارند، برای 
نامساعد است و همین طور  مثال توانمندی مالی شرکت ها 
را تشدید کرده  ناتوانی  این  نیز  اقتصادی محیطی  وضعیت 
و  شبکه  در  تعامل  برای  الزم  مهارت های  همچنین  است. 
مدیریت آن مثل همنوایی، هماهنگی و مدیریت شبکه در 
وضعیت نامساعدی هستند که این مدیریت ضعیف قادر به 
شکل دهی شبکه های جدید به طور خودسازمانده نیست و 
همین طور بستر حمایت کننده برای آموزش و پشتیبانی از 

آن ها در این زمینه در محیط وجود ندارد. 
جدی  تدابیر  می کنند  توصیه  تحقیق  این  در  پژوهشگران 
برای آموزش مدیران و افراد کلیدی در شرکت ها برای تغییر 
در شبکه صورت  در جهت همکاری ها  و هماهنگی  نگرش 
پذیرد. همچنین شرکت ها از نظر منابع به هم معرفی شوند 
در  باید  رو  این  از  شود.  آسان تر  مکمل  منابع  شناسایی  تا 
هستند،  بزرگ تر  شهرهای  در  که  شرکت هایی  داشت  نظر 
از عملکرد بهتری برخوردارند. به این ترتیب پیشنهاد داده 
شرکت های  توسعه  برای  بیشتری  امکانات  تا  است  شده 
این  همچنین  شود.  فراهم  کوچک  شهرهای  در  کوچک تر 
نوآوری های  دانسته اند که قسمت عمده  را شایان ذکر  امر 
مربوط  اطالعات  فناوری  شرکت های  در  آمده   دست  به 
را  کمتری  حجم  محصول  نوآوری  و  است  بازار  نوآوری  به 
شامل می شود. این امر می تواند به دلیل واردات باالی این 
توسعه  از  که  باشد  حوزه  این  در  واسطه گری  و  شرکت ها 
خود  موضوع  این  نمی کنند.  حمایت  جدید  محصوالت 
نیازمند تغییر سیاست های فناوری اطالعات و اقتصاد کالن 
است تا از پتانسیل نیروی انسانی برجسته کشور در راستای 
البته الزم به  خودکفایی و پیشگام بودن بهره گرفته شود. 
از شدت  این شرکت ها  نوآوری  به طور کلی  ذکر است که 
باالیی برخوردار نیست و نیازمند تقویت است. به طور کلی 
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در پژوهش انجام شده، عوامل مربوط به نتایج به دست آمده 
از شبکه نظیر یادگیرندگی شبکه و اثربخشی آن از وضعیت 
مساعدی برخوردارند که این امر این مسئله را می رساند که 
توسعه  در  رویکرد شبکه سازی  مناسب  برقراری  در صورت 

نوآوری، بهره باالیی را می توان از آن انتظار داشت.
نظر به نتایج این پژوهش و سایر پژوهش های انجام شده بود 
نوآوری،  زمینه  در  کشورمان  ظرفیت های  رفتن  باال  با  که 
انجام  شبکه  مدیریت  و  شبکه سازی  راستای  در  اقداماتی 
گرفت که شبکه نوآوری تهران و همچنین مدیریت شبکه 

نوآوری ایران از آن جمله اند.

شبکه نوآوری تهران
در راستای دستور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
مبنی بر توانمندسازی شرکت های فناور، خالق و دانش بنیان 
و همچنین افراد و تیم های نوآور، نخبه و مخترع و کمک 
و  ارتباط  همچنین  و  فناوری  و  دانش  تجاری سازی  به 
و  نوآوری  فناوری،  زیست بوم  در  فعال  عناصر  شبکه سازی 
کارآفرینی کشور، »شبکه نوآوری تهران« با رویکرد توسعه 
اقتصاد دانش بنیان تاسیس شد و با حضور فعال شرکت های 
فناور و دانش بنیان تاکنون ضمن ایجاد بسترهای الزم برای 
بیمه و سالمت،  بازارهای مجازی  ارائه خدمات کسب وکار، 

فن بازار و سرمایه انسانی فعالیتش را توسعه داده است.
 TInet:Tehran( تینت  اختصار  به  که  شبکه  این 
از  حمایت  با  می شود  نامیده   )Innovation network
مجتمع های  نوآور،  افراد  دانش بنیان،  و  فناور  شرکت های 
خدمات  و  قانونی  حمایت های  و  مزایا  نوآوری،  و  فناوری 
تجاری سازی را به اعضای خود ارائه می  کند و بستر مناسبی 
ظرفیت سازی  و  نوآوری  و  فناوری  زیست بوم  توسعه  برای 
برای توسعه دانش و هم افزایی زنجیره ایده تا بازار را فراهم 
اکتفا  قانونی  حمایت  های  به  فقط  شبکه  این  اما  می کند. 
عناصر،  همه  هم افزایی  و  تعامل  برای  را  فرصت  و  نکرده 
به خصوص بخش خصوصی جهت توسعه زیست بوم فناوری 

و نوآوری ایجاد خواهد کرد.

ایده شکل گیری شبکه
یکباره  تهران،  نوآوری  شبکه  راه اندازی  ایده  شکل گیری 
چهار  از  بیش  وجود  با  و  نبوده  قبلی  بسترسازی  بدون  و 
هزار شرکت دانش بنیان و واحدهای تحقیقاتی - صنعتی و 
پژوهش  پژوهشگاه ها، صندوق های  دانشگاه ها،  رشد،  مراکز 
به خوبی  بستری  چنین  به  نیاز  شتابدهنده ها  و  فناوری  و 
عناصر  بین  هم افزایی  منظور  به  رو  این  از  می شد.  حس 
توان  از  حداکثری  استفاده  و  فناوری  و  نوآوری  زیست بوم 
بخش خصوصی با استفاده از تجربه های موفق سایر کشورها 
برای گستره اکوسیستم های نوآوری، ایده ایجاد شبکه برای 
پاسخگویی به نیازهای تمامی اعضای این اکوسیستم شکل 
ارتقای  و  هم افزایی  ایجاد  شبکه  بلندمدت  هدف  گرفت. 
سهم اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد کل کشور است و هدف 
طریق  از  هم افزایی  ایجاد  در  تسهیلگری  شبکه  کوتاه مدت 

ایجاد تعامالت و ارتباطات است. این ارتباطات در سه سطح 
و  شرکت ها  ارتباط  خصوصی،  بخش  با  حاکمیت  ارتباط 
و  بازار  با  افراد  و  ارتباط شرکت ها  و  هم  با  افراد  همچنین 
مردم تعریف می شود که در صورت شکل گیری این تعامالت 
و هم افزایی  های حاصل از آن، اهداف بلندمدت شبکه محقق 

خواهد شد.
بنابراین توضیح کارکرد اصلی این شبکه بسترسازی و ارائه 
امکاناتی برای توسعه و پیشرفت زیست بوم نوآوری و فناوری 
است که با چهار محور اساسی شامل دسترسی یکپارچه به 
و  خدمات  گسترده  عرضه  تقاضا ،  به  پاسخگویی  اطالعات، 

توسعه همه  جانبه تعامالت انجام می  شود. 

مخاطبین شبکه
از  مجموعه ای  پیداست،  عنوانش  از  که  همان طور  شبکه، 
خدمات را به مجموعه ای از عناصر و فعالین این عرصه ارائه 
نحوی  به  که  حقوقی  و  حقیقی  فرد  هر  واقع  در  می کند. 
در اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور فعالیت می کند، چه 
خدمت دهنده باشد و چه خدمت گیرنده، چه ایده پرداز باشد 
که  فردی  هر  گسترده تر  صورت  به  یا  ایده  خریدار  چه  و 
تمایل به فعالیت در این اکوسیستم را دارد، می تواند عضوی 

از شبکه باشد.

مزایای شبکه برای اعضا
وقتی بحث شبکه به میان می آید اولین موضوع همان بحث 
ارتباطات زنجیره وار درون شبکه است. در واقع  تعامالت و 
اعضای  برای  فی نفسه  شبکه،  عناصر  بین  ارتباطات  توسعه 
شبکه قابل اهمیت است. وقتی این ارتباطات شکل بگیرد، 
خدمات جدیدی به عرصه ظهور می  رسند و پاسخگویی به 
نیازها هم تسریع می یابد. به عالوه بحث یکپارچگی دسترسی 
به عناصر زیست بوم در  یکپارچگی دسترسی  به خدمات و 
میان است که موجب ایجاد شفافیت و جلوه گری مزیت های 
عناصر  شناخت  می شود.  یکدیگر  به  نسبت  عناصر  رقابتی 
از هم، باعث گرفتن خدمات باکیفیت تر، ارزان تر و سریع تر 
خواهد شد و در کنار همه این ها، امکان ظهور و بروز بیشتر 
ایجاد  نیز  استارت آپ ها  و  برای معرفی شرکت های کوچک 
خواهد شد و همین موضوع امکان رقابت سالم درون شبکه 

را فراهم می کند.
نوپا  شرکت های  حضور  برای  شبکه  است  ذکر  به  الزم 
این  و  گرفته  نظر  در  را  ویژه ای  فرصت  استارت آپ ها  و 
مجموعه ها می توانند با برقراری ارتباط با شبکه در فرایندی 

بسیار ساده از این فرصت بهره مند شوند.

دلیل و چگونگی ارتباطات اعضای شبکه
شبکه نوآوری صرفا یک شبکه مجازی نیست و امروزه نسل 
سوم از شبکه های اجتماعی شکل گرفته است؛ شبکه هایی 
که ممزوج از فضای حقیقی و مجازی هستند. یعنی تعامالت 
و  مجازی  ارتباطات  از  تلفیقی  شبکه  درون  ارتباطات  و 
حقیقی است که در این شبکه هم، امکان برقراری ارتباطات 
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حقیقی و مجازی فراهم شده است. در مورد دلیل ارتباط هم 
مهم ترین دلیل، عرضه و تقاضاست. در واقع وجود زمینه های 
و  عالقه مندی ها  حتی  یا  تحقیقات  فعالیت ها،  در  مشترک 
ارتباط  ایجاد  موجب  آن  پاسخ های  و  مسائل  نیازمندی  ها، 

بین اعضا خواهد شد. 
اهداف مشترک هم بهانه ای برای ایجاد ارتباط و تعامل بین 
یا فناوری  از هدف دستیابی به دانش  اعضای شبکه است؛ 
و  پروژه مشترک، همه  انجام یک  تا هدف  گرفته  مشترک 
همه می توانند موجب ایجاد یک رابطه موقت یا پایدار بین 

دو یا چند عضو شوند.

دستاوردهای شبکه
شبکه بیش از پنج هزار عضو حقیقی و 600 شرکت از فعاالن 
حوزه نوآوری و فناوری را دارد که در بستر شبکه خدمات 
نوینی ارائه کرده اند و تعامالت خوبی بین اعضا شکل گرفته 
است. اما در مورد فعالیت های شبکه می توان به موارد زیادی 
اشاره کرد، برای مثال بحثی که معموال بین شرکت ها و افراد 
فعال در اکوسیستم نوآوری کشور رایج است، ارائه چندباره 
شبکه  است.  هویت  احراز  برای  مختلف  مراکز  به  اطالعات 
و  افراد  اطالعات  و  کرده  ملغی  را  موضوع  این  اول  گام  در 
شرکت ها، اگر در جایی مورد تایید قرار گرفته باشند، برای 
عضویت در شبکه بدون پر کردن فرم های چندباره و آوردن 

تاییدیه از مراکز مختلف قابل استفاده است.
و  کوچک  شرکت های  برای  تکمیلی  درمان  بیمه  خدمات 
بوده است،  از دیگر فعالیت های مورد توجه شبکه  نوپا هم 
قبل  تا  که  افرادی  از  نفر  هزار  تاکنون شش  که  به شکلی 
از خدمات بیمه درمان تکمیلی محروم  از راه اندازی شبکه 
هزینه های  صرف  با  و  محدود  بسیار  صورت  به  یا  بودند 
گزاف از آن استفاده می  کردند، تحت پوشش قرار گرفتند. 
همچنین موضوع امکان بهره مندی افراد مستعد و فرهیخته 
انجام  یا  پروژه  انجام  ازای  در  سربازی  خدمت  کسری  از 
خدمت در قالب امریه )هر دو( در شرکت های خودشان هم 
در مرحله اجراست. در این بخش بستری فراهم می شود تا 
افرادی که در شرکت های فناور و دانش  بنیان کار می کنند، 
با  یا  بگذرانند  مجموعه  همان  در  را  خود  سربازی  خدمت 
انجام پروژ ه های فناورانه شرکتی که در آن مشغول به کار 
حاضر  حال  در  همچنین  بگیرند.  خدمت  کسری  هستند، 
اشتراک  آن  بر  مبتنی  که  است  ایجاد  دست  در  امکانی 
مجموعه ها  برای  آزمایشگاهی  و  تحقیقاتی  مراکز  گذاشتن 
فراهم شده تا افرادی که نیاز به فضای موقت آزمایشگاهی و 
تحقیقاتی دارند، بتوانند از این فضاها استفاده کنند. به عالوه 
به خدمات  دسترسی  یکپارچه سازی  موضوع  از  بخشی  نیز 
معاونت علمی و پارک های علم و فناوری در آن فراهم شده 

و بخشی دیگر نیز در دست اقدام است.

نسبت شبکه با سامانه های مشابه 
و  فناوری و معاونت علمی در بخش های دولتی  پارک های 
بخش  در  خدماتی  شرکت های  از  زیادی  تعداد  همچنین 

خصوصی، همگی سامانه ها و واحدهای مختلفی برای ارائه 
شبکه  دارند.  دیگر  افراد  حتی  یا  خود  اعضای  به  خدمات 
سعی دارد با تسهیل ارتباط اعضا با این سامانه ها از طریق 
در  یکپارچه  سازی  شبکه،  داخل  به  اعضا  این  همه  آوردن 

دسترسی ها را فراهم کند.

چشم انداز آینده
این شبکه با چشم اندازهایی چون شکل گیری زیست بوم برای 
توسعه توانمندی ها و فناوری های بومی، تحرک بخشیدن به 
استعدادهای  از  حمایت  کارآفرینی،  و  نوآوری  ها  ابداعات، 
در  دانش بنیان  اقتصاد  سهم  افزایش  در  هم افزایی  برتر، 
کشور راه اندازی شده است. شبکه نوآوری سعی دارد با گرد 
هم آوردن تمامی فعاالن عرصه فناوری و نوآوری، در کنار 
و  فناورانه  دستاوردهای  و  فعالیت  ها  ترویج  و  اطالع رسانی 
نوآورانه در قالب شبکه های فعال، هوشمند و الهام بخش، با 
و  اعضای شبکه، توسعه  حمایت و مشارکت همه عناصر و 
پیشرفت همه جانبه زیست بوم نوآوری کشور را رقم بزنند و 

شعار نوآوری بدون مرز را به منصه ظهور برسانند.

شبکه مدیریت نوآوری ایران
مدیریت منابع مختلف از مسائل اساسی توسعه کسب وکار و 
دستیابی به تعالی است. برخی از این منابع به علت ماهیت 
رفتن  بین  از  و  سازمان ها  تغییر محیط  در حال  و  متحول 
شرایط پایدار گذشته، از اهمیت دوچندان برخوردار شده اند. 
با توجه به تحوالت عرصه  این منابع که  از مهم ترین  یکی 
کرده  پیدا  زیادی  بسیار  اهمیت،  رقابت  و  تجارت  اقتصاد، 
است، فناوری و نوآوری مبتنی بر فناوری است. فناوری به 
منزله ابزار خلق ثروت و رقابت پذیری در کسب وکار سازمان ها 
نقشی حیاتی پیدا کرده است. از این رو مدیریت صحیح بر 
این منبع مهم می تواند دستاوردهای فراوانی برای سازمان ها 
در پی داشته باشد و شرایط آن ها را در عرصه رقابت بهبود 
بخشد. اگر در یک فضای رقابتی سخن از فناوری به میان 
سازمانی  تعالی  و  سازمان ها  در  آن  نقش  و  اهمیت  آید، 
به شدت حیاتی و مهم می شود، زیرا می توان گفت که فناوری 
با تاثیرگذاری بر همه ابعاد سازمان، به منزله مهم ترین ابزار 
تعالی سازمانی مطرح می شود. در چنین فضایی، فناوری و 
و  کارکنان  راهبردهای سازمانی،  رهبری،  بر سبک  نوآوری 
دیگر منابع سازمانی، شرکا و ذینفعان، فرایندهای سازمانی 
و نهایتا بر نتایج و عملکرد سازمان تاثیر می گذارد و به نوعی 
شکل دهنده آن هاست چرا که همه فعالیت های سازمان در 
جهت رقابت پذیری شکل می گیرند و توسعه و تداوم سازمان 
در گرو رقابت پذیری است. شناخت ابعاد مدیریت فناوری و 
نوآوری، تبیین وظایف مدیریت فناوری و نوآوری و همچنین 
مسائل کلیدی مانند نوآوری های فناورانه و چگونگی توسعه 
محصوالت و خدمات جدید می تواند در شکل دهی به ابعاد 
رقابت پذیری سازمان ها و چگونگی تاثیرگذاری آن بر تعالی 
رو  این  از  باشد.  حیاتی  و  مهم  بسیار  سازمان  توسعه  و 
مدیریت  ابعاد  توصیف  و  تبیین  منظور  به  ارائه شده،  مدل 
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برای  فناوری و نوآوری در سازمان ها و به منزله چارچوبی 
همچنین  و  حوزه  این  فعالیت های  ارتقا  و  ارزیابی  تحلیل، 
افزایش نقش و تاثیرگذاری فناوری و نوآوری در عملکرد و 

رقابت پذیری سازمان ها طراحی شده است.
همت  با  ایران  نوآوری  مدیریت  شبکه  منظور  همین  به 
و  فناوری  مدیریت  ملی  جایزه  و  بهره وری  ملی  جشنواره 
این  برای  شد.  راه اندازی   95 سال  اواخر  در  ایران  نوآوری 
و  فناوری  مدیریت  متخصصان  و  خبرگان  از  تیمی  منظور 
نوآوری با همکاری معاونت علمی  و فناوری ریاست جمهوری، 
صندوق نوآوری و شکوفایی، جشنواره ملی بهره وری، گروه 
اتاق  ایران،  فناوری  مدیریت  انجمن  هوشمند،  پارسیان 
پژوهشی  مرکز  ایران،  و کشاورزی  معادن  بازرگانی صنایع، 
و  تشکیل شده  آینده اندیشان  فناوری  و  راهبردی  مدیریت 

اقدام به تعریف اهداف و فعالیت های این شبکه کرده اند.
بخش  در  نوآوری  اکوسیستم  توسعه  شبکه  این  ماموریت 
خصوصی ایران در راستای اقتصاد دانش بنیان تعریف شده 
جهت  در  تالش  بر  عالوه  شبکه  این  فعالیت های  است. 
از  خصوصی  بخش  بهره مندی  و  ایجاد  برای  تسهیلگری 
مشوق ها و حمایت های الزم در راستای شکل گیری اقتصاد 
دانش بنیان، در دو حوزه توسعه زیرساخت ها و پلتفرم های 
شرکت های  و  خصوصی  بخش  و  دولت  میان  مشترک 
دانش بنیان و همچنین فعالیت های ترویجی و آگاهی سازی 
سرمایه گذاری  و  حمایت  با  شبکه  این  است.  شده  تعریف 
بخش خصوصی ایجاد و راه اندازی شده و رویکرد کامال ملی 
نهادهای  و  بودجه دستگاه ها  به  وابستگی  و هیچ گونه  دارد 
در  و  است  محور«  »عضو  مرکز  این  رویکرد  ندارد.  دولتی 
تعرفه  با  گسترده  و  متنوع  خدمات  ارائه  با  تا  است  تالش 
بسیار مناسب و تحت وب به اعضای خود در راستای رسالت 

خود در سطح ملی گام بردارد.

همکاری  با  نوآوری  مدیریت  ملی  استانداردهای  تدوین 
و  نوآور  سازمان های  رتبه بندی  استاندارد،  ملی  سازمان 
رتبه بندی تجارب برتر تجاری سازی دانش بنیان با همکاری 
مرکز رتبه بندی اتاق بازرگانی و صندوق نوآوری و شکوفایی، 
مشارکت  و  ایران  ساخت  محصوالت  به  نوآور  برند  اعطای 
گواهینامه های  صدور  و  خطرپذیر  صندوق های  توسعه  در 
استاندارد نوآوری از عمده ترین فعالیت های این شبکه است.

آینده شبکه های نوآوری
ایجاد شبکه مدیریت نوآوری ایران و همچنین شبکه نوآوری 
اهمیت شبکه سازی  که  است  مسئله  این  نویدبخش  تهران 
و مدیریت کردن بر این شبکه ها هم در دولت، به خصوص 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درک شده است و 
هم نهادهای فناور و نوآور آن را به عنوان مطالبه ای مهم در 
به تجربه  نگاهی  قرار داده اند.  فعالیت های خود  دستور کار 
راستای  در  گوناگون  پژوهش های  انجام  کشورها،  دیگر 
بومی سازی  نهایت  در  و  شبکه  این  نیازهای  و  مشکالت 
شبکه های نوآوری در ایران می تواند با حمایت از شرکت های 
را  دانش بنیان  اقتصاد  استارت آپ ها،  و  متوسط  و  کوچک 
دچار تحول کند. شبکه سازی رویکردی مثبت برای گذر از 
اقتصاد منبع محور به سوی اقتصاد دانش بنیان خواهد بود، 
مشروط بر این که اقدامات مستمر باشند، ضعف ها و قوت ها 
به طور پیوسته پایش شوند و آگاهی بخشی و فرهنگسازی از 
سوی نهادهای مختلف در راستای شناساندن شبکه سازی به 

جامعه هدف انجام گیرد.
پی نوشت: 

* مقاله »ارزیابی شبکه ها نوآوری: صنعت فناوری اطالعات 
سپهر  سید  شایان،  علی  الهی،  شعبان  نوشته  ایران« 

قاضی نوری، سید حمید خداداد حسینی
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ند چه گذشت؟ ان هو�ش در مرامس ا�ی

استارت آپ ها و اراده قدرتمند جوانان
 شفق قطب زاده
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حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی در نشست 
ایران هوشمند اظهار داشت: »هر چند ممکن است عده ای 
بخواهند به نفع شخصی یا جمعی از این فضا سوءاستفاده 
کنند اما هیچ گاه نمی شود یک حرکت بزرگ و جهانی را به 

خاطر عده ای سوءاستفاده کننده تعطیل کرد.«
امروز همه شهرها و 78  این که  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
درصد روستاهای کشور از اینترنت پرسرعت و یا اینترنت 
همراه نسل سوم و چهارم برخوردارند، تصریح کرد: »یکی 
زمینه  در  دوازدهم  و  یازدهم  دولت  بزرگ  افتخارات  از 
اجتماعی  تحوالت  و  برای کسب وکار  فضای جدید  ایجاد 
در  امروز  این که  بیان  با  روحانی  دکتر  است.«  سیاسی  و 
ایران هوشمند،  مسیر  در  یا حرکت  مجازی  فضای  بحث 
تنها اقتصاد و اشتغال مطرح نیست، افزود: »حتی از لحاظ 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، این فضای مجازی است که 
مشارکت مردم را در همه امور کشور آسان تر کرده است، 
روزانه به مسئوالن و حاکمان نمره می دهد که تا چه حد 
همچنین  و  هستند  مشروعیت  حتی  و  مقبولیت  دارای 
برای تحوالت اجتماعی و جامعه ایرانی فرصت های مناسب 
به وجود آورده است.« رئیس جمهور با اشاره به برگزاری 
جلسه با فعالین حوزه فضای جدید کسب وکارهای نوپا در 
کشور، گفت:  »امروز تحوالت بزرگی با کمک فضای مجازی 
و  اقتصادی  رشد  زیست،  محیط  اقتصادی،  حوزه های  در 

ارتباطات اجتماعی و سیاسی ایجاد شده است.«
قادر  استارت آپ  یک  امروز  این که  بیان  با  روحانی  دکتر 
افزود:  کند،  ایجاد  کشور  برای  عظیمی  اشتغال  است 
هزار  و 600  میلیون  یک  بتواند  استارت آپ  یک  »این که 
شغل طی چهار سال ایجاد کند، افتخار بزرگی برای نسل 
مردم  اجتماعی  رفاه  همچنین  و  تحصیلکرده  و  جوان 
است. امروز مردم می توانند از طریق همین استارت آپ ها 
سفرهای درون شهری خود را انجام دهند که این امنیت و 

رفاه را فضای مجازی به وجود آورده است.«
دکتر روحانی اظهار داشت: »این که ساکنان روستاها نیز 
اکنون می توانند از درون روستا محصوالت تولیدی خود را 
به طور مستقیم و بدون واسطه های مزاحم کسب وکار به 
دانش  که  است  بزرگی  بسیار  کار  کنند،  عرضه  مشتریان 
فناوری اطالعات و ارتباطات برای ما به وجود آورده است.«
رئیس جمهور با تاکید بر این که امروز بین واقعیت موجود 
در فضای مجازی که شرایطی مدرن است با شرایط سنتی 
این  »باید  دارد، گفت:  زیاد وجود  بسیار  فاصله ای  دیروز، 
اگر  این کار آسانی نیست و  البته  فاصله را کم کنیم که 
این جمع جوان وجود نداشت و اراده قدرتمند جوانی نبود، 

قطعا عقب نشینی می کردند.«
دکتر روحانی با اشاره به برخی از این فشارها و موانع از 
جمله صدور مجوزهای الزم و مقررات مربوط به گذشته، 
افزود: »شرایط با قبل بسیار متفاوت است و بار مسئولیت 
سنگینی بر دوش دولت است تا این مشکالت و موانع را 

برطرف کند.«
رئیس جمهور با بیان این که دنیای جدید علیرغم فرصتی 
برای  فضایی  عنوان  به  است  ممکن  کرده،  ایجاد  که 
سوءاستفاده باشد، ادامه داد: »امکان دارد عده ای بخواهند 
با سوءاستفاده از فضای مجازی به آبرو، حیثیت، امنیت و 
اموال مردم تعرض کنند که باید جلوی آن ها گرفته شود.«

دکتر روحانی با بیان این که به فضای مجازی امن، آسان 
و ارزان و همچنین مقرراتی که همگان بتوانند از این فضا 
به راحتی استفاده کنند، نیازمند هستیم، گفت: »باید نسل 
جوان و جامعه خود را با شرایط جدید کامال منطبق کنند 

و از این فضا بیش از پیش بهره بگیرند.«
راهی جز همکاری همه  این که  بر  تاکید  با  رئیس جمهور 
مجازی  فضای  عالی  شورای  در  آن ها  نمایندگان  که  قوا 
تشویق  و  همکاری  »بدون  گفت:  ندارد،  وجود  هستند، 
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جامعه و نسل جوان رسیدن به اهداف امکان پذیر نیست.«
دکتر روحانی با اشاره به این که امروز در شرایطی هستیم 
و  یکجانبه گرایی  تحریم،  اعمال  با  بزرگ  قدرت های  که 
را  از طریق فضای مجازی می خواهند تسلط خود  سلطه 
بر کشور اعمال کنند، تصریح کرد: »راهی جز خوداتکایی، 
همکاری با کشورهای دوست و پیشرفت علم وجود ندارد 
قدرت  و  بوده  یکدیگر  کنار  در  باید  دوست  کشورهای  و 
جلوی  تا  ببرند  باال  مجازی  فضای  در  را  خود  فناوری 
پیشرفت  برای  موانع  ایجاد  و  سلطه طلبان  سوءاستفاده 

کشورها را بگیرند.«
تحول  که  نوپای  شرکت های  از  همچنین  رئیس جمهور 
بزرگی در کشور به وجود آورده اند، قدردانی کرد و افزود: 
مسائل  جمله  از  کشور  و  جامعه  امور  تمام  در  »امروز 
فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بهداشتی، 
راهی نداریم جز این که از این فضا استفاده و بهره برداری 
استارت آپ ها  با  و  مجازی  فضای  از  استفاده  با  کنیم. 
با  را  علم  و  دهیم  آشتی  تولیدگر  با  را  بازار  می توانیم 
فناوری جدید آشنا کنیم. امروز نمی توانیم در امور مربوط 
به محیط زیست، کنترل آب ها و فناوری های نوین آبیاری 
فضای مجازی را نادیده بگیریم و راهی نداریم جز این که 

از فناوری نوین استفاده کنیم.«
دکتر روحانی در جمع نمایندگان شرکت های کسب وکار 
نوپا و استارت آپ ها که در فضای اقتصاد دیجیتال فعالیت 
فعالیت  این فضا  می کنند، گفت: »از همه کسانی که در 
و  دانشگاهیان، دستگاه ها  از جمله نسل جوان،  می کنند، 

وزارتخانه ها تشکر و قدردانی می کنم.«
اصول  مبنای  بر  دولت  این که  بر  تاکید  با  رئیس جمهور 
خود و قول هایی که به مردم داده برای باز بودن این فضا 
ایستادگی خواهد کرد، گفت: »از تمام توان خود برای این 
و  قوانین  و  مقررات  نظر  از  کرد.  استفاده خواهیم  منظور 

تسهیل شرایط برای فعالیت در فضای مجازی و استفاده از 
فناوری های نوین، از جوانان فعال در این کسب و کارهای 

نوپا حمایت خواهیم کرد.«
ایران هوشمند،  از سخنان رئیس جمهور در مراسم  پیش 
دکتر روحانی با همراهی دکتر سورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری و محمدجواد آذری جهرمی، با 
در  موفق  نوآفرین  شرکت های  جوان  مدیران  از  تعدادی 
نشستی صمیمانه شرکت کرد که در این نشست، مدیران 
این  وضعیت  همچنین  و  خود  فعالیت های  تشریح  به 
شرکت ها از ابتدای فعالیت تاکنون پرداختند و مشکالت 
از رئیس جمهور  ادامه راه مطرح و  پیش روی خود را در 
نوین  کسب وکارهای  و  استارت آپ ها  از  حمایت  برای 

تقاضای کمک کردند.
دکتر روحانی پس از شنیدن سخنان این جوانان فعال و 
این شرکت ها  نوآفرین و شنیدن مشکالت مدیران جوان 
با  شرکت ها  مدیران  حضور  با  جلسه ای  داد  دستور 
و  مشکالت  حل  برای  مربوط  دستگاه های  و  وزارتخانه ها 
موانع مطرح شده در راه فعالیت های این شرکت ها برگزار 

شود.

هر محدودیت، یک فرصت
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
به  کارش  ابتدای  از  هوشمند،  ایران  مراسم  سخنرانی  در 
برای  با رئیس جمهور  عنوان وزیر گفت: »در جلسه ای که 
پست وزارت داشتم، فهمیدم هدف ایجاد صد هزار شغل در 
سال است. به همین منظور با کسانی که شکست خورده 
بودند، جلساتی برگزار کردم. به عالوه مطالعات بین المللی 
را  اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال  و نقش دولت ها در 
از  عرصه  این  در  دولت  باید  که  فهمیدم  و  کردم  مطالعه 
در  شود.  خصوصی  بخش  توانمندساز  به  تبدیل  رگوالتور 
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ابتدای کار فکر می کردیم شکاف دیجیتال همان فاصله بین 
مناطق شهری و روستایی و مسئله توسعه خدمات است، اما 
وقتی کارمان را آغاز کردیم، متوجه شدیم نه با شکاف بلکه 
با دره عمیقی میان جوانان و مدیران سنتی مواجهیم. در این 
بین مشکل اول ما اینرسی مدیران سنتی نسبت به تغییرات 
بود، بعدی دره دیجیتال و مشکل سوم تحریم بود.« او با 
تاکید بر این که در مسیری که تا امروز طی شده، بزرگ ترین 
کار را خود جوانان انجام دادند و به آن ها افتخار می کند، 
افزود: »ما در وزارتخانه تنها سراغ رفع موانع و تسهیلگری 
ورودی  قیف  که  بود  نوآفرین  و حاصلش هم طرح  رفتیم 
استارت آپ ها به بازار کسب و کار را بزرگ تر می کند و فضای 
مناسبی را فراهم می آورد.« جهرمی در پایان گفت: »اعتقاد 
داریم همه محدودیت ها می توانند تبدیل به فرصت شوند و 

آینده روشن همان ایران هوشمند است.«

نیاز آینده، پویایی بین بازیگران است
رئیس  و  وزیر  معاون  ناظمی،  امیر  مراسم  این  ابتدای  در 
ایران، در سخنانی کوتاه درباره  سازمان فناوری اطالعات 
توضیحاتی  اطالعات  فناوری  وضعیت  آینده  سناریوهای 
چند  سازمان  پژوهش  »براساس  گفت:  او  کرد.  ارائه  را 
سناریو راه های پیش روی ما را تعیین می کنند؛ آینده های 

مختلفی که هر کدام می توانند اتفاق بیفتند.« 
او درباره چرایی این پژوهش افزود: »سوالمان این بود که 
چه نیروهایی حوزه فناوری را در بیست سال آینده شکل 
خواهند داد و اساسا چه نیروهایی ایران هوشمند را شکل 
می دهند؟ دریافتیم که ما مجموعه ای از نیروهای پیشران 
اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... را داریم که باعث 
جدی  قطعیت  عدم  دو  این  می شوند.  قطعیت   عدم  دو 
فناوری اطالعات هستند، شامل دو  که پیش روی حوزه 
سوالند: اول این که آیا بین بازیگران کلیدی حوزه درگیری 

و جنگ رخ می دهد یا شاهد نوعی رقابت توام با همکاری 
هستیم؟ و دومین عدم قطعیت که جنبه اجتماعی دارد، 
موج  این  در  جامعه  آیا  که  می کند  مطرح  را  سوال  این 
به  یا  است  تحوالت  پذیرای  و  می کند  مشارکت  فناوری 

آن ها به دیده شک نگاه می کند و مقاومت دارد؟«
ناظمی با بیان این که این دو عدم قطعیت، چهار سناریو را 
تشکیل می دهند، درباره حالت اول گفت: »حالت اول که 
بهینه است، حالتی را شامل می شود که هم شرکت های 
و  باشند  رقابت همکارانه داشته  نوعی  یکدیگر  با  مختلف 
را مبادله کنند و هم  با هم اطالعاتشان  بازیگران جهانی 
جامعه با اعتماد از فناوری ها استقبال کند. در این سناریو 
که نام آن را مغز جهانی خصوصی سازی شده گذاشته ایم، 
اندازه  اصل رقابت بر سر بیگ دیتاست و این که ما تا چه 

می توانیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم.«
او درباره سناریوی دوم که نام آن نزاع بر سر فضا و طیف 
فرکانسی است، توضیح داد: »در حالت دوم از سوی جامعه 
اعتماد وجود دارد ولی شرکت ها فاقد آن همکاری توام با 
رقابت هستند. در این حالت کشورها و کمپانی ها بر سر 
و  تقسیم می شوند  به بالک ها  دنیا  نبرد می کنند،  داده ها 
کمپانی ها سعی بر حفاظت داده دارند. در این سناریو نوعی 

ملی گرایی را در سطح فناوری اطالعات شاهد هستیم.« 
فناوری اطالعات درباره جزئیات سناریوی  رئیس سازمان 
سوم افزود: »در این سناریو که آن را پادشاهی دارک وب نام 
نهاده ایم، هم درگیری بین شرکت ها وجود دارد و هم مردم 
نسبت به پذیرش فناوری مقاومت دارند و حاضر نیستند 
شرکت ها را به حریم خصوصی شان راه بدهند. در چنین 
به حساب می آید،  توسعه حالتی سیاه  برای  وضعیتی که 
اگرچه امنیت رشد می کند اما از فناوری اطالعات به مثابه 
اسلحه استفاده می شود و کسب و کارهای تجارت الکترونیک 
همچنین  چهارم  حالت  درباره  او  می کنند.«  رشد  کمتر 
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گفت: »در حالت چهارم همکاری و رقابت بین شرکت ها 
دارند و  این حوزه شک  به  اما مردم همچنان  وجود دارد 
هوشمندی  نوعی  وضعیت  می کنند.  مقاومت  برابرش  در 
تکنولوژی هست  اگرچه  نشان می دهد.  را  تعلیق افتاده  به 
ولی افراد تمایلی به درگیری با این مسئله ندارند. در این 
سناریو دولت ها به سمت جمع آوری بیگ دیتا یا کالن داده 
ایران  سرنوشت  این که  درباره  پایان  در  ناظمی  می روند.« 
خواهد  همخوانی  سناریوها  این  از  کدام یک  با  هوشمند 
داشت، گفت: »نکته مهم درباره این که در چند سال آینده 
به سمت کدام سناریو حرکت خواهیم کرد، این است که 
باید بدانیم چیزی که سناریوی آینده مان را تعیین می کند، 
پویایی بین بازیگران این عرصه است، نه رفتار یک بازیگر.«

نیاز به رهبری واحد
محمدباقر اثنی عشری، رئیس سازمان نظام صنفی یارانه ای 
ابتدا  در  که  بود  مراسم  این  سخنرانان  دیگر  از  کشور، 
ارائه کرد: »سازمان نظام  اطالعاتی را درباره این سازمان 
صنفی یارانه ای کشور یکی از بزرگ ترین نظام های صنفی 
است که در سال 84 آغاز به کار کرد و در تمام زمینه های 
سال  در  می شود  پیش بینی  دارد.  کارشناس  آی سی تی 
2025 رقم حوزه آی سی تی در مبادالت بین المللی به 23 
هزار میلیارد دالر برسد و هدف ما برای این سال، گرفتن 
سهم 0/5 درصدی از این بازار است. برای این که به این 
مقدار برسیم، برنامه راهبردی بیستون را تعریف کردیم که 
اما در عمل حمایت  اسفندماه سال گذشته رونمایی شد 

چندانی از آن صورت نگرفته است.«
او همچنین با اشاره به بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ که 
در اصل مراسم ایران هوشمند، نقطه آغاز آن بود، گفت: »از 
سال 93 که نسل جدید موبایل ها به بازار آمدند و تکنولوژی 
4G به همراه بانکداری الکترونیک و استارت آپ ها قدم به 

عرصه گذاشتند، استقبال خوبی از سوی مردم از اکوسیستم 
رخ داد که باعث شد این اکوسیستم شکل بگیرد. در اصل 
یکی از ابزارهای ما برای ساختن آینده ای بهتر آی تی است. 
نمایشگاه الکامپ امسال در حالی در فضایی 32500 متری 
برگزار می شود که این فضا در سال گذشته 28 هزار متر 
مربع بوده است. امسال نمایندگانی از روسیه، چین، ترکیه، 
الکامپ  در  آذربایجان  جمهوری  و  قطر  عراق،  افغانستان، 
دولت هوشمند  در سالن  دولتی  نهاد  و 34  دارند  شرکت 
مستقرند. فضایی که به شرکت های نوپا اختصاص داده ایم 
نسبت به سال گذشته رشدی 1200 متر مربعی داشته و به 
هشت هزار متر مربع رسیده است.« اثنی عشری درخواست 
خود را از رئیس جمهور چنین مطرح کرد: »از رئیس دولت 
می خواهم برای آن که سرعت تحول در این عرصه بیشتر 
پراکندگی مراکز تصمیم گیری کنند  به حال  شود، فکری 
که کار را دشوار می کند. این حوزه برای پیشرفت نیازمند 
رهبری واحد است.« در این مراسم همچنین دو پنل برگزار 
شد که در یکی از آن ها ژوبین عالقبند، مدیرعامل اسنپ، 
چند شرکت را معرفی کرد. او درباره دو اپ پرطرفدار اسنپ 
و دیوار گفت: »اسنپ مشابه ایرانی اوبر با داشتن حدود 25 
میلیون کاربر، 2300 کارمند و یک میلیون و 700 هزار نفر 
راننده، در 135 شهر کشور فعال است. از نظر تعداد سفر 
روزانه پنجمین شرکت در دنیاست. اوبر در سائوپوئولو روزانه 
470 هزار سفر دارد و اسنپ روزانه 600 هزار سفر. سایت 
با 24 میلیون کاربر ماهانه و 10 میلیون تبلیغ  نیز  دیوار 
ماهیانه، سهم 80 درصدی در فروش ماشین آنالین دارد.«

بیست و پنجمین  بر  آغاز  عنوان  به  هوشمند  ایران  مراسم 
حضور  با  سران  اجالس  سالن  در  الکامپ  نمایشگاه 
تهران، نمایندگان  شهردار  حناچی  پیروز  رئیس جمهور، 
حوزه فناوری اطالعات چند کشور، مدیرعامالن شرکت ها 

و اصحاب رسانه برگزار شد.
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آوردگاه الکامپ
نمایشگاه الکامپ بزرگ ترین رویداد فناورانه در کشور است 
و در عرصه طراحی، ساخت، تولید و پشتیبانی از محصوالت، 
خدمات، محتوا و راهکارهای صنایع الکترونیکی، کامپیوتر و 
دیجیتال در اقتصاد شکل گرفته است. این نمایشگاه تخصصی 
همه ساله با حضور گسترده و چشمگیر دست اندرکاران این 
حوزه و مخاطبان آن ها برگزار می شود. این رویداد بزرگ و 
تاثیرگذار علمی و فناوری حوزه های مختلف و راهبردی چون 
رسانه، سرگرمی، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک و 
و  آموزش  موبایل،  تجهیزات  و  قطعات  الکترونیک،  دولت 
پایگاه  مصنوعی،  هوش  سخت افزار،  و  نرم افزار  راهکاریابی، 
و  ماشین آالت  دستگاه ها،  هوشمند،  سیستم های  و  داده 

تجهیزات اداری، رباتیک، اینترنت و... را پوشش می دهد.
توسعه  ذینفعان  ساالنه  که  است  آوردگاهی  نمایشگاه  این 
بازار  فرصت های  بررسی  با  دیجیتال  اقتصاد  تحول  و 
و  پرداخته  خود  خدمات  و  محصوالت  جایگاه سازی  به 
عملکرد ساالنه خود را در معرض دید و داوری مشتریان و 
استفاده کنندگان قرار می دهند تا با تحریک تقاضای بازار به 

تعمیق و گسترش اقتصاد کشور یاری رسانند.
امسال نیز بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، 
کامپیوتر و تجارت الکترونیک 27 تا 30 تیر 1398 در محل 
نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد تا عالقه مندان به 
خالقان  و  جوانان  را  آن ها  بیشتر  که  علمی  حوزه های  این 
تازه ترین های  با  بتوانند  آن  در  حضور  با  می دهند  تشکیل 
به  ایده  تبدیل  راه های  و  شوند  آشنا  حوزه  این  فناوری 

محصول را یاد بگیرند.

الکامپ و تنوع چشمگیری از ایده ها
در  رئیس جمهوری،  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
در  دانش بنیان حاضر  و شرکت های  استارت آپ ها  از  بازدید 
بیست وپنجمین نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران گفت: 
الکامپ  نمایشگاه  به  استارت آپ ها  پنج سال پیش بخش  از 

این  توسعه  و  رشد  مراحل  نمایشگاه  این  در  که  اضافه شد 
این  است.  مشاهده  قابل  به خوبی  استارت آپ ها  و  شرکت ها 
شرکت ها و استارت آپ ها مورد استقبال گسترده مردم قرار 

گرفته اند.«
آی سی تی  حوزه  در  تنها  »استارت آپ ها  افزود:  وی 
علمی  مختلف  حوزه های  در  بلکه  نمی کنند  فعالیت 
مانند نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و... هم فعال هستند. 
به طور مثال امروز از یکی از بزرگ ترین استارت آپ های 
حوزه بیوتکنولوژی بازدید داشتیم که از مدل توسعه ای 

و فعالیت های بزرگ آن شگفتزده شدیم.«
به گفته ستاری، در حوزه آی سی تی در بخش خدمات 
افتاده  توجهی  قابل  اتفاقات  روز،  تکنولوژی های  و 
است. در حال حاضر هزاران ایده معرفی شده است تا 
شتابدهنده ها روی این ایده های نو کارهای جدید انجام 

دهند و خدمات جدیدی ارائه کنند.
در کشور شکل  اکوسیستمی جدید  این که  بر  تاکید  با  وی 
منتورها،  خطرپذیر،  »صندوق های  گفت:  است،  گرفته 
هستند  نوین  اکوسیستم  این  از  بخشی  و...  شتابدهنده ها 
با  که در کشور فعالیت خود را توسعه داده اند. خوشبختانه 
حمایت های هیئت دولت این حرکت جوانان راه خود را پیدا 

کرده است.«
رئیس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: »این راه جدید مخالفانی 
فرایند  یک  در  باید  اما  دارد.  سنتی  اقتصاد  حوزه  در  نیز 
تعاملی این مشکالت را رفع کنیم. خوشبختانه همه متوجه 
شده اند که آینده اقتصاد کشور در دست جوانان خوش فکر 

و ایده پرداز است.«
ستاری در ادامه تصریح کرد: »تعداد شتابدهنده ها در کشور 
تعداد  و  است  سریعی  رشد  حال  در  مختلف  حوزه های  در 
شتابدهنده ها و استارت آپ ها افزایش چشمگیری یافته است. 
خصوصی  بخش  و  دولتمردان  دولت،  در  که  همدلی هایی 
اکوسیستم  این  توسعه  برای  اصل  مهم ترین  دارد،  وجود 

است.«

الکامپ )ELECOMP(، سرنام Electronics, Computer & E-Commerce نمایشگاه بین المللی 
الکترونیک، رایانه و تجارت الکترونیک است که هر ساله در تهران و در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران برگزار می شود. نمایشگاهی که تیرماه امسال بیست و پنجمین دوره خود را از سر گذراند. 
در سال های اخیر و با توسعه کسب و کارهای حوزه آی سی تی، شاهد برگزاری پرشکوه تر این 
نمایشگاه بوده ایم. حمایت های معاونت علمی و فناوری از استارت آپ ها، شرکت های نوپای 
حوزه آی سی تی و شرکت های دانش بنیان و توسعه زیست بوم نوآوری همه دست به دست 

هم داده اند و باعث شده اند تا هر سال اتفاقات جدیدی را شاهد باشیم. نمایشگاهی که شامل 
پنل ها، برنامه ها و تفاقات هیجان انگیز است و از نشاط در این حوزه خبر می دهد. 

مه های جان�ب آن �ن ره نـمایشگـاه الاکمپ و �ب در�ب

آینده بهتر؛ شعاری که رنگ واقعیت خواهد گرفت
 آنا شمس
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علمی  معاونت  دانش بنیان  اقتصاد  فرهنگسازی  ستاد  رئیس 
و فناوری ریاست جمهوری در ادامه درباره نمایشگاه امسال 
الکامپ گفت: »رشد این نمایشگاه نسبت به سال قبل قابل 
تمایز  وجوه  اصلی ترین  از  یکی  ایده ها  تنوع  و  است  توجه 
نمایشگاه امسال با سال های گذشته است. تنوع قابل توجهی از 
ایده ها در این نمایشگاه وجود دارد و شاهد شکل گیری چندین 

هزار ایده جدید در این حوزه هستیم.«
وی ادامه داد: »مهم ترین موضوع این است که دیگر اکوسیستم 
نوآوری و فناوری یک موجود غریبه بین مردم نیست و همه 
نسبت به این اکوسیستم جدید شناخت پیدا کرده اند و مورد 

حمایت مردم قرار دارند.« 
ستاری با اشاره به برخی مشکالت در زمینه گرفتن مجوز برای 
فعالیت این استارت آپ ها، گفت: »قطعا تقابل این اکوسیستم با 
اقتصاد سنتی که مجوزمحور است، برای این جوانان مشکالتی 
ایجاد کرده است. ما در ابتدای کار در دولت تالش کردیم که 
جلوی تعطیل شدن کسب وکار جوانان را بگیریم و این مشکل 
تا حد قابل قبولی حل شده است. اما بحث مجوز گرفتن بحثی 
این  با  امیدواریم  که  دارد  وجود  سنتی  اقتصاد  در  که  است 

جریان ایجاد شده قابل حل باشد.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین عنوان کرد: 
 400 و  هزار  چهار  و  استارت آپ  هزار   23 حاضر  حال  »در 

شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت می کنند.« 
وی در ادامه با اشاره به نقش و جایگاه شهرداری در ایجاد یک 
پلتفرم هوشمند برای مدیریت شهری با کمک جوانان، گفت: 
»شهرداری باید به این نتیجه برسد که ارائه سرویس خدمات 
شهری به مردم وظیفه این نهاد نیست و باید با طراحی یک 

پلتفرم هوشمند، کار را به دست جوانان بسپرد.«
به گفته رئیس بنیاد ملی نخبگان، استقبال بیش از حد مردم از 
اپ های جدید طراحی شده توسط جوانان بیانگر این است که 
خدمات ارائه شده توسط بخش دولتی گران و غیرقابل دسترس 

 است و استارت آپ ها این خدمات را ارزان تر و سریع تر به مردم ارائه 
می کنند.

جان دوباره نمایشگاه الکامپ 
با حضور استارت آپ ها 

دستاوردهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 
کامپیوتر  الکترونیک،  بین المللی  نمایشگاه  بیست وپنجمین 
فرهنگسازی  ستاد  حمایت  با  فناوری  الکترونیک  تجارت  و 
اقتصاد دانش بنیان و ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد 
به   1163 غرفه   7 سالن  در  هوشمندسازی،  و  دیجیتال 

مخاطبان این نمایشگاه عرضه  شد.
و  دولت  خصوصی،  بخش  دانش بنیان،  شرکت های 
در  تا  شدند  جمع  هم  دور  نمایشگاه  این  در  استارت آپ ها 
تابستان داغ، ایده ها و محصوالت فناورانه حوزه الکترونیک و 

کامپیوتر کشور را نمایش دهند. 
ایده ها و خالقیت  تماشای  و  استارت آپ ها  حضور چشمگیر 
با  که  جوانانی  دیدن  می کند.  زنده  دل ها  در  را  امید  آن ها 
همت خود ایران را در مسیر پیشرفت قرار داده اند. اگر چهار 
سال پیش استارت آپ ها در بخش جنبی و سالنی کوچک در 
نمایشگاه الکامپ کار خود را آغاز کردند اما در همین مدت 
کوتاه چنان رشد خوبی داشته اند که پنج سالن 7، 8، 9، 10 
و 11 نمایشگاه به آن ها اختصاص داشت و افراد با حضور در 
با  ایران  الکترونیکی  کسب وکارهای  جدیدترین  غرفه ها  این 

ایده های جذاب و نوآورانه را یکجا مشاهده کردند. 
به  و  انداخته اند  راه  به  را  بزرگ  تحولی  استارت آپ ها  این 
گفته سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، 
دانش بنیان  که شرکت های  ایستاده ایم  قله ای  فراز  بر  اکنون 
افتخارآفرینی  فناوری  مختلف  حوزه های  در  استارت آپ ها  و 
می کنند. راه جدید برای تحول جامعه به مدد تزریق نوآوری 
است. تحولی که توسط شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها 
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از  که  است  میوه ای  شیرین ترین  می شود،  تزریق  جامعه  به 
تالش دولت برای تحقق اقتصاد دانش بنیان به یادگار می ماند.

الکامپ وضعیت حوزه آی سی تی کشور را به تصویر می کشد 
به  اتکا  با  موجود  تمامی مشکالت  علیرغم  نشان می دهد  و 
فناورانه  و  علمی  حوزه های  در  رشد  مسیر  انسانی  نیروی 
جوانان  و  است  افتاده  راه  به  تحول  می شود.  به سرعت طی 
خالق و نوآور با فعالیت های استارت آپی خود رفاه و امنیت را 

برای تک تک افراد جامعه به ارمغان آورده اند. 
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز به عنوان یکی از حامیان 
 اصلی این تحول و ایجادکننده زیست بوم کارآفرینی در این نمایشگاه 

حضور داشت. 
 

نمایشگاه الکامپ راهی برای 
معرفی جوانان کارآفرین 

سورنا ستاری نیز معتقد است فضای این نمایشگاه با جوانانی 
که موفقیت را در کارآفرینی یافتند و متکی به استخدام دولتی 
افراد ضمن  این  نیستند شور و نشاط ویژه پیدا کرده است. 
ارزش  تولید  به  می کنند،  اشتغال  ایجاد  و  کارآفرینی  آن که 
افزوده و سرمایه برای اقتصاد کشور نیز اهتمامی جدی دارند.

ایجاد  اقتصاد  در  استارت آپ ها  که  تحولی  درباره  وی 
کرده اند، می گوید: »کارآفرینان جوان فعال در استارت آپ ها 
ارزشمندترین سرمایه برای زیست بوم کار آفرینی و نوآوری 
هستند. این افراد جدید کارآفرینی ایران را شکل می دهند 
و با نوآوری و خالقیتی که دارند تحولی شگرف در اقتصاد 
کشور و عرصه کارآفرینی ایجاد می کنند. جوانان تحصیلکرده 
و  کارآفرینی  زیست بوم  برای  سرمایه  مهم ترین  خالق  و 
نوآوری کشور به شمار می روند و این نسل توانمند با توسعه 
شرکت های خالق خود تحولی جدی در کار آفرینی کشور 

ایجاد می کنند.«

الکام استارز 98
آرش برهمند، دبیر اجرایی الکام استارز 98، نیز که بخشی 
»در  بود:  گفته  می داد،  تشکیل  را  الکامپ  نمایشگاه  از 
مقایسه  در  که  داریم  اختیار  در  سالن  ده   98 الکام استارز 
با سال گذشته چهار سالن به این بخش از نمایشگاه افزوده 
اختیار  الکامپ در  نمایشگاه  تا 11  شده است. سالن های 6 
سازمان  شهرداری،  پاویون های  امسال  است.  الکام استارز 

فضایی و دانش آموزی به الکام استارز اضافه شده اند.«
او درباره گستردگی الکام استارز امسال نسبت به سال های 
گذشته گفته بود: »رویکرد جدید آقای حیدری در سازمان 
نظام صنفی بر گسترش این رویداد است. از این  رو پاویون 
شده  سرمایه  آوردگاه  و  شتاب  جداگانه  اتاق های  جایگزین 

است. مثال پنج شتابدهنده در پاویون شتاب حضور دارند.«
او در ادامه در رابطه با اثر استارت آپ ها بر توسعه الکام استارز 
نهادها  از  بسیاری  امروز  اقتصادی  شرایط  »در  بود:  افزوده 
اقتصاد  نتیجه رسیده اند که  این  به  بزرگ  و کسب وکارهای 
امسال شاهد  آمار  است. طبق  استارت آپی  بازوهای  نیازمند 
رشد 10 درصدی شتابدهنده هایی از سایر شهرها هستیم و 

یکی از مزایای پاویون ها نیز حضور فیزیکی آنان در نمایشگاه 
و مدعو در  داور  عنوان  به  افراد در سال گذشته  این  است. 
ارائه  آماده  پاویو ن ها  امسال در  ولی  بودند،  نمایشگاه حاضر 
خدمات، مذاکره و گفت وگو هستند.« او در ادامه تاکید کرده 
بود که این اتفاق کامال به نفع استارت آپ هایی است که در 

جذب سرمایه مشکل دارند.
الکام استارز 98 درباره نقش استارت آپ ها در  دبیر اجرایی 
بود: »نقش آفرینی  الکام استارز توضیح داده  اجرا و مدیریت 
استارت آپ ها در برگزاری الکام استارز رخداد خوبی است که 
سازمان  رئیس  اثنی عشری  آقای  هستیم.  آن  شاهد  امسال 
بازیگران  از  باور دارند که استفاده  نظام صنفی یارانه ای نیز 

استارت آپی باعث توسعه الکام استارز شده است.«
دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز پیش تر در نشست 
از  الکامپ  بین المللی  نمایشگاه  بیست و پنجمین  خبری 
راه اندازی یک سالن با عنوان »الکام جابز« در این نمایشگاه 
اتصال  برای  زمینه  کردن  فراهم  هدفش  که  بود  داده  خبر 
یک  طریق  از  کسب وکار ها  صاحبان  با  کار  جویای  افراد 
پلتفرم مخصوص در این زمینه بود. رسول سرائیان در این 
زمینه گفته بود: »یکی از سالن های نمایشگاه به الکام  جابز 
به  آن  اتصال  و  کار  جویای  افراد  برای  که  دارد  اختصاص 
کسب وکارها پیش بینی شده است. در این مورد هم پلتفرمی 
داریم تا شرکت های متقاضی نیروی کار و افرادی که جویای 
کار هستند در چهار روز نمایشگاه در آن ثبت نام کنند و این 

پلتفرم این دو بخش را به هم متصل کند.«
او در ادامه به بخش های دیگر نمایشگاه اشاره کرده و گفته 
بود: »بخش توان تک از دیگر بخش های این دوره از نمایشگاه 
ایجاد  نمایشگاه  در  اجتماعی  مسئولیت  عنوان  به  که  است 
خدمات  معرفی  اول  دارد؛  ماموریت  دو  بخش  این  کردیم. 
معرفی  دوم  و  اطالعات  فناوری  بستر  بر  توان یابان  به 
کسب وکارهایی که توان یابان راه اندازی کرده اند و امکان ارائه 

خدمات به جامعه را دارند.«
سرائیان با بیان این که شرکت هایی که در 10 فناوری روز 
دنیا فعالیت می کنند نیز در بخش الکام ترندز حضور دارند، 
در مورد این بخش توضیح داده بود: »این 10 فناوری شامل 
نسل پنجم )5G(، هوش مصنوعی، بیگ دیتا، اینترنت اشیا، 
بالکچین، رمزارزها، داده های باز، روباتیک، AR و VR هستند 
که بازدیدکنندگان می توانند به صورت عملی با این فناوری ها 
الکامپی  یا سفرهای  تورز  الکام  در نمایشگاه آشنا شوند.« 
از دیگر بخش هایی بود که تازه به نمایشگاه افزوده شده 
بود:  این صورت معرفی کرده  به  را  این بخش  و سرائیان 
و خارج  تورهای داخل  و خارجی  داخلی  مهمانان  »برای 
افراد می توانند ثبت نام کنند  نمایشگاه پیش بینی کردیم. 
کنند.  بازدید  را  نمایشگاه  حرفه ای  تورلیدرهای  توسط  و 
نیز تمهیداتی پیش بینی  برای مهمانان خارجی و داخلی 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  کمک  با  ما  است.  شده 
بازرگانان خارجی،  و  برای تجار، سرمایه گذاران  جمهوری 
خارجی  مهمانان  که  ایرانی  شرکت های  برای  همین طور 

دارند نیز تسهیالتی در نظر گرفته ایم.«
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پرونده

بالکچین؛ یکی از پیچیده ترین مفاهیمی که می توان 
این روزها به وفور از آن شنید. شاید کمتر مفهوم 

ریاضی سخت فهمی را در طول تاریخ بتوان یافت که 
تا این  اندازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته باشد. 

به خصوص اگر از عمر آن مفهوم و فناوری یکی دو دهه 
هم بیشتر نگذشته باشد. اما بالکچین که محصوالت 

جذابی چون ارزرمزها را بیرون داده، به دلیل همین بعد 
اقتصادی و مالی که به آن گره خورده آن قدر جذابیت 

پیدا کرده که افراد بی آن که نگران پیچیدگی های 
مفهومی و فنی آن باشند، در موردش حرف می زنند و از 

تغییراتی که در آینده رقم خواهد زد هیجان زده اند.
بالکچین که زاییده دو علم ریاضیات و رمزنگاری است 

توانسته با تاثیری که در حوزه مالی گذاشته همه نگاه ها را 
به خود معطوف کند. حاال صحبت از انقالب دوم دیجیتال و 
عبور از مفهوم سنتی وب است. در دنیای بالکچین بسیاری 

از طالیه داران مدرن دنیای وب، چیزی جز چند محصول 
و خدمت عقب مانده قلمداد نمی شوند. البته که در جبهه 
مخالفان بالکچین هم هستند کسانی که اعتقاد دارند، 

درباره این فناوری کمی اغراق شده و تا رسیدن به میوه های 
آن راه زیادی مانده. در پرونده این شماره دانش بنیان 
سراغ بالکچین و واقعیت ها و کاربردهای آن رفته ایم.

ن  ره فناوری ای که ا�ی �ش در�ب �ب

ن که مک از آن یم دان�ی  روزها �ب ا�ی

د از آن یم شنو�ی  اما ز�ی

آیا واقعا انقالب بالکچین 
در راه است؟

 مریم طالبی
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به  با چه هدفی شروع   استارت آپ کارچین دقیقا 
کار کرد و در حال حاضر بین کسب و کارهای مبتنی 

بر بالکچین در ایران چه جایگاهی دارد؟ 
شروع فعالیت و تصمیم نهایی برای ورود به این حوزه به 
بهمن 96 برمی گردد. در آن زمان من به پشتوانه مجموعه 
از  عضوی  خودم  که  شریف  سرمایه گذاری  و  مالی  گروه 
و  تیم  تکمیل  بر  جدی   صورت  به  بودم،  مجموعه  این 
راه اندازی  از  متمرکز شدم. هدف  کارچین  فعالیت  شروع 
استفاده  و  بالکچین  تکنولوژی  کردن  کاربردی  کارچین، 
از ارزش های پیشنهادی  است که این تکنولوژی در اختیار 
ما قرار می دهد. اساسا یکی از مهم ترین کارکردهای این 
این است که می تواند واسطه ها را حذف کند.  تکنولوژی 
یعنی هرجا واسطه ای باشد که به صورت متمرکز، اعتماد 
و ارتباط را بین افراد برقرار  کند، احتماال بالکچین می تواند 
همین وظیفه را به صورت غیرمتمرکز انجام بدهد. روزهای 
محدودیت های  به  توجه  با  که  بود  این  اصلی  ابهام  اول، 

بیش از 10 سال سابقه فعالیت در حوزه مالی 
و سرمایه گذاری دارد و چند سالی است در 

حوزه نوآوری با تمرکز بر استارت آپ های حوزه 
بالکچین فعالیت می کند. امیرعباس امامی، 

پیش زمینه تحصیلی اش مهندسی صنایع است، 
ولی بعدتر با تغییر شاخه تحصیلی اش رشته 

اقتصاد می خواند و در حال حاضر هم دانشجوی 
دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس است.
او ایده پرداز و فاندر استارت آپ »کارچین« 

است که در حوزه بالکچین فعالیت دارد. با این 
فعال استارت آپی درباره فعالیت های استارت آپ 

»کارچین« و همچنین فرصت ها و موانع پیش 
روی کسب و کارهای مبتنی بر بالکچین در ایران 

به گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید.

عباس امایم  گفت و گو �ب ام�ی

» ن بنیانگذار استارت آپ »اکرچ�ی

انقالب بالکچین 
بزرگ تر از 

انقالب اینترنت
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مقیاس پذیری پلتفرم های بالکچینی مثل اتریوم، آیا امکان 
فنی پیاده سازی ایده ای مثل کارچین بر این بستر وجود 
دارد یا نه. تیم فنی ما چندین ماه روی این موضوع کار 
کرد و به یک راه حل خالقانه خیلی خوب رسید. بعد از آن 
کار اصلی که جذب سرمایه است شروع شد. در حال حاضر 
بخش فنی در حال توسعه سمت بالکچین و قراردادهای 
 UX و   UI طراحی  بخش های  عالوه  به  است.  هوشمند 
هم  مدیریتی  تیم  است.  پایانی  مراحل  در  اپلیکیشن ها 
متمرکز بر جذب منابع مالی برای تامین مالی توسعه فنی 

و مارکتینگ برگزاری ICO است.
پرکاربردترین  از  یکی  توکن،  اولیه  عرضه  درواقع   ICO
روش های تامین مالی استارت آپ های بالکچینی است و به 
معنی پیش فروش توکن های یک پلتفرم برای تامین منابع 
مالی توسعه آن است. این روش در واقع نسل بعدی تامین 

مالی جمعی محسوب می شود.
 چه مسیری را از مرحله ایده پردازی استارت آپ تا 

اجرای عملیاتی آن گذراندید؟
ما به دلیل سال ها فعالیت در حوزه مالی و سرمایه گذاری، 
شناخت خیلی خوبی از این حوزه و چالش هایش داشتیم. 
با دانشگاه شریف و مرکز  ارتباط  از طرف دیگر به خاطر 
رشد و کارآفرینی دانشگاه، به مخزن غنی  از نیروهای فنی 
دسترسی داشتیم. تجربیات خوبی هم در حوزه استارت آپی 
و کارآفرینی داشتیم. جمع این ها انگیزه ای شد تا تصمیم 
بگیریم به صورت جدی وارد حوزه فین تک بشویم، چون 
این  البته  عمال همه ملزوماتش را داشتیم. خط قرمزمان 
در  که  زیادی  استارت آپ هایی  وجود  به  توجه  با  که  بود 
وارد  اصال  حوزه  این  در  داشتند،  وجود  پرداخت  حوزه 

نشویم.
برای شروع کار، ترندهای جهانی و داخلی را بررسی کردیم 
و 23 ایده حوزه فین تک و اینشورتک را استخراج کردیم. 
نهایت  در  داخلی  غربالگری های  و  مختلف  جلسات  طی 
به یک ایده در حوزه بیمه جمعی رسیدیم. پروپزال ایده 
نهایی، جلسه ای  تایید  نهایی شد و برای شروع و گرفتن 
آن  در  کردیم.  تنظیم  مرکزی  بیمه  عالی رتبه  مقامات  با 
جلسه به صراحت به ما گفته شد به هیچ وجه اجازه فعالیت 
این  و  نمی شود  داده  ما  ایده  کانسپت  با  استارت آپ هایی 
مشورتی  و  شرایط  این  با  است.  مرکزی  بیمه  قرمز  خط 
این جمع بندی رسیدیم که ما  به  با دوستان داشتیم  که 
هر  نداریم،  را  این جاده  برای صاف کردن  کافی  ظرفیت 
چند به شخصه مطمئن هستم این ایده و ایده های مشابه 
و  کرد  خواهند  فعالیت  به  شروع  ایران  بازار  در  به زودی 
رگوالتور بیمه هم مثل رگوالتور بانک به این درک می رسد 

که باید فضا را برای رشد این ایده ها باز کند.
به هر حال آن ایده کنار گذاشته شد، اما در بین بررسی 
23 ایده ، چندین استارت آپ بالکچینی فین تکی هم وجود 
داشتند. به دلیل عالقه شخصی، تمرکزم را روی بالکچین 
بیشتر کردم و در نهایت تصمیم بر این شد در این حوزه 
ورود کنیم. باز این جا خط قرمز ورود به حوزه ایجاد یک 

کریپتوکارنسی بود. یعنی نمی خواستیم یک رمزارز جدید 
تکنولوژی  این  اساس  بر  سرویسی  می خواستیم  بسازیم. 
ارائه کنیم که تا حد ممکن نو و بدیع باشد. دیدیم بالکچین 
می تواند جایگزین واسطه ها بشود. بزرگ ترین پلتفرم های 
پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی  از  را  واسطه ای جهان 
اپ استورها  و  ایربی اندبی  و  اوبر  و  باکس  دراپ  تا  گرفته 
و... بررسی کردیم. لیستی تهیه شد و باز با غربالگری در 
نهایت با توجه به شاخص های مختلفی که داشتیم به اوبر 

بالکچینی رسیدیم. 
 عمده چالش هایتان در مسیر پیشبرد استارت آپ 

کارچین چه بود؟
چالش های کارچین در مرحله اول مشابه چالش های همه 
استارت آپ هاست. با این حال به خاطر تکنولوژی بالکچین 
و نحوه جذب منابع، چالش های ما به میزان قابل توجهی 
به صورت خاص، چالش های کارچین  بیشتر هم می شد. 
چالش های  کرد؛  تقسیم بندی  دسته  چهار  در  می شود  را 
تامین مالی، چالش های تکنولوژی، چالش های رگوالتوری 
و چالش های تجاری. در تامین مالی به دلیل شکل جدید 
پلتفرم کارچین  توکن  واگذاری  از طریق  مالی که  تامین 
مفاهیم  این  با  کافی  آشنایی  اولیه  سرمایه گذاران  است، 
این کار ما را کمی سخت می کند، به عالوه در  ندارند و 
حوزه بین المللی هم هرچند کارچین محدود به بازار ایران 
نیست، اما به دلیل شروع از ایران، بحث تگ ایران و مسائل 
تحریمی احتماال بتواند مشکالتی در این مسیر ایجاد کند. 
تکنولوژی  بالکچین  باالخره  هم  تکنولوژی  خصوص  در 
تکنولوژی  این  در  هنوز  زیادی  ابهامات  و  است  نوپایی 
وجود دارد. خیلی از مشکالت فنی ما واقعا در مرز دانش 
این حوزه است و راه حل قطعی برایش وجود ندارد. بحث 
در  و  بوده  مسئله  همه  برای  همیشه  که  هم  رگوالتوری 
ایران این موضوع کمی جدی تر و با دردسر بیشتری همراه 
نیز چالش های طبیعی  تجاری  آخر چالش های  در  است. 
سنتی  داخلی  رقبای  بر  عالوه  ما  کسب و کارهاست.  همه 
و رقبای بین المللی مثل اوبر، رقبای بالکچینی بین المللی 
فاصله  که  این جاست  مثبت  نکته  چند  هر  داریم.  هم 
با  تقریبا  همه  و  نداریم  بالکچینی  رقبای  این  با  چندانی 

هم شروع کرده ایم.
 مدل درآمدی استارت آپ کارچین چگونه است؟

که  معنی  این  به  است،  غیرمتمرکز  پلفترم  یک  کارچین 
بنابراین  کنند.  مشارکت  آن  مدیریت  در  می توانند  همه 
مدل درآمدی اش برای بازیگران مختلف متفاوت است. به 
نقش  پلتفرم  مدیریت  در  اصلی  بازیگر  دو  خاص  صورت 
نقش  که  هستند  هویت  احراز  واحدهای  یکی  دارند. 
و  دارند  بر عهده  را  راننده  و جذب  احراز هویت  ثبت نام، 
می کنند.  درآمد کسب  و  می گیرند  کارمزد  این طریق  از 
بازیگران بعدی هم نودهای اتصالگر هستند که وظیفه شان 
اتصال رانندگان به مسافران است که باز هم مدل درآمدی 
دریافت کارمزد است. به عالوه رانندگان به عنوان یکی از 
مهم ترین بازیگران، از طریق دریافت کرایه در ازای خدمت 
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درآمد کسب می کنند.
از  نیز  پلفترم  این  بنیانگذاران  و  سرمایه گذاران  منفعت 
تامین  کارچین  توکن های  کل  از  بخشی  مالکیت  طریق 
درآمدی،  جریان  یک  جای  به  این ها  واقع  در  می شود. 
می کنند.  کسب   )Capital Gain( سرمایه ای  منفعت 
توکن ها  جز  منفعتی  کارچین  تیم  که  آن جا  از  بنابراین 
ندارد، این اطمینان برای سایر سرمایه گذاران وجود خواهد 
داشت که حداکثر تالش و انگیزه برای تیم کارچین برای 
موفقیت پروژه وجود دارد. با موفقیت پروژه و متناسب با 
معماری  طراحی  نحوه  به  توجه  با  سفرها،  تعداد  افزایش 
کارچین و نقش توکن در فرایند کار، تقاضا برای توکن ها 
است،  ثابت  توکن ها  کل  تعداد  چون  و  می شود  بیشتر 
قیمت توکن ها افزایش پیدا می کند. این مدل کسب و کار 

مدل رایجی در پلفترم های بالکچینی است.
سرویس  این  ارزی  نوسانات  و  تحریم ها  آیا   

بالکچینی را هم تحت تاثیر قرار داده است؟ 
تحریم ها فضای کلی ورود منابع بین المللی به اکوسیستم 
نوآوری کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده و کارچین 
در  عالوه  به  است،  خورده  لطمه  محدودیت  این  از  هم 
بحث  هم  کارچین  توکن های  بین المللی  عمومی  عرضه 
تحریم ممکن است مسئله ساز شود، هرچند ما راه حل های 
خوبی برای این مشکل داریم. از طرف دیگر نوسانات نرخ 
ارز، همان اندک سرمایه موجود در اکوسیستم را هم قفل 
کرده و کمتر سرمایه گذاری در این شرایط ناپایدار حاضر 
به سرمایه اش تحمیل کند و  را  می شود ریسک بیشتری 

روی استارت آپ ها سرمایه گذاری کند.
با این حال ما ناامید نیستیم و برای هر مشکلی راه حلی 
پیدا می کنیم. یکی از قسمت های پر لیوان این است که 
اگر راهی برای جذب سرمایه خارجی پیدا بشود، به خاطر 
ریالی  منابع  می شود  کمتری  ارز  با  ارز،  قیمت  افزایش 
بیشتری تامین کرد و این جذابیت استارت آپ های ایرانی 

را برای خارجی ها بیشتر می کند.
حوزه  در  ایران  در  که  را  سرویس هایی  وضعیت   

بالکچین کار می کنند، چطور ارزیابی می کنید؟
مثل همه جای دنیا در ایران هم فعال بزرگ ترین ابهام و 
مشکل حوزه قانونگذاری و رگوالتوری است. همین مسئله 
باعث شده است که خیلی از مجموعه ها ریسک حضور و 
حال  این  با  نکنند.  قبول  را  حوزه  این  در  فعالیت جدی 
خوبی  خیلی  فعالیت های  سال  چند  این  در  اکوسیستم 
افراد فعال در اکوسیستم در حال  داشته و به مرور تعداد 
اکوسیستم نسبت  افراد فنی  افزایش است. هر چند وزن 
به سایر رشته های مورد نیاز مثل اقتصاد، حقوق، مدیریت، 
مالی و... خیلی بیشتر است، اما به مرور این اکوسیستم دارد 
به سمت بلوغ حرکت می کند. شاید در فضای غیررگوله، 
توسعه  یا  آموزش  حوزه های  روی  بیشتر  که  کسانی 
بالکچین های خصوصی فعالیت می کنند موفق تر باشند و 
در ادامه با ایجاد بسترهای مناسب حقوقی و قانونی جا برای 
توسعه پلتفرم ها و استارت آپ های مبتنی بر بالکچین های 

عمومی هموارتر بشود. به هر حال امروز فعالیت ها در این 
حوزه اغلب یا در حوزه خرید و فروش و اکسچنچ است یا 
مشاوره و توسعه بالکچین های خصوصی یا آموزش. اخیرا 
اما با فعالیت پروژه ققنوس به دلیل پشتوانه شرکت توسن 
و چهار بانک بزرگ کشور، فکر می کنم مسیر رگوالتوری 
و بسترسازی این حوزه را با سرعت خیلی خوبی به پیش 
برود و نهادهای حاکمیتی و خصوصا بازارهای مالی و بانکی 
را با کارکردهای این تکنولوژی آشنا کند که برای توسعه 
اکوسیستم بالکچینی خیلی می تواند مفید باشد. هر چند 
راه اندازی  هم  »سککوک«  مثل  دیگری  خوب  پروژه های 
شده که تا حد زیادی هم توانسته اند به اهدافشان برسند.

همین طور  و  کارچین  مورد  در  اندازتان  چشم   
وضعیت بالکچین در ایران چطور است؟ فکر می کنید 
به  می تواند  اکوسیستم  این  آینده،  سال  چند  در 

اشتغال زایی گسترده منجر شود؟
طبیعی است که به عنوان فاندر کارچین، چشم انداز خیلی 
خوبی را برای پروژه کارچین می بینم و این چشم انداز البته 
رشد  به  رو  حوزه  یک  حمل ونقل  حوزه  نیست.  بی دلیل 
گسترش  حال  در  غیرمتمرکز  پلتفرم های  فرهنگ  است، 
افزایش  این حوزه در حال  نیز در  است و آگاهی جمعی 
نیز  ما  سنتی  رقبای  اجرایی  و  توسعه  هزینه های  است. 
در حال افزایش است و مجبور هستند کارمزدهایشان را 
اول  ماهه  در سه  اوبر  بدانید  است  بدهند. جالب  افزایش 
سال 2019 یک میلیارد دالر ضرر داشته است. هر چند 
بخشی از این ضرر ناشی از هزینه های توسعه ای است، اما 
افزایش  برای  شرکت  این  به  را  زیادی  فشار  حال  هر  به 
 30 حدود  به  کارمزدها  رسیدن  می کند.  وارد  کارمزدها 
درصد برای اوبر و در میان مدت برای نمونه های داخلی اش 
غیرمتمرکز  پلتفرم های  فضا  این  در  نیست.  ذهن  از  دور 
حمل ونقلی مثل کارچین به دلیل کاهش ذاتی کارمزدها 
می توانند  بود،  درصد خواهد   5 یا حتی  از 10  کمتر  که 
مثل  پلتفرمی  توجه  قابل  نکته  باشند.  جذاب  خیلی 
اقتصادی  فعاالن  ظرفیت  تمام  از  که  است  این  کارچین 
ورودش  با  که  نیست  این طور  و  می کند  استفاده  محلی 
ببرد. در  بین  از  را  لزوما کسب و کارهای محلی  به شهری 
واقع آن ها نیز به سیستم محلق می شوند و در ازای ارائه 
سرویس، کارمزد خودشان را در یک فضای رقابتی دریافت 
می کنند. همچنین نکته مهم دیگر این است که در حوزه 
اشتغال  میزان  و  تعداد  برای  رقمی  نمی شود  بالکچین 
ارائه کرد، چون این تکنولوژی یک تکنولوژی زیرساختی 
است، چیزی شبیه به اینترنت. یعنی نمی شد مثال در سال 
نفر  چند  برای  اینترنت  آینده،  دهه  دو  در  گفت   2000
اشتغال ایجاد خواهد کرد، ولی امروز می دانیم که شغل ها 
و فعالیت های زیادی در حوزه ها و زمینه های مختلفی بر 
تعدادشان  بر  هم  روز  هر  و  گرفتند  شکل  اینترنت  بستر 
از  چیزی  بالکچین  انقالب  حال  هر  به  می شود.  اضافه 
جنس انقالب اینترنت خواهد بود، با ابعادی بسیار بزرگ تر 

و وسیع تر.
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 با توجه به نو بودن تکنولوژی بالکچین و از طرف 
شما  موضوع،  این  در  موجود  قانونی  خألهای  دیگر 
برای ثبت انجمن بالکچین ایران با مشکالتی مواجه 

شدید؟
این انجمن از سال 94 کارش را به صورت غیررسمی آغاز 
کرد و اردیبهشت ماه 98 توانستیم مجوز وزارت کشور را 
دریافت کنیم. البته فرایند اخذ مجوز حدود دو سال طول 
سال  دو  بالکچین  انجمن  ثبت  فرایند  که  همین  کشید. 
زیادی  ناهماهنگی های  که  معناست  این  به  کشید  طول 
و  علمی  معاونت  این مسیر،  در  البته  است.  داشته  وجود 
و جا  کرد  ما خیلی حمایت  از  ریاست جمهوری  فناوری 

دارد همین جا از این معاونت تشکر کنم.
 انجمن بالکچین چه اهدافی را دنبال می کند؟

انجمن بالکچین ایران یک انجمن غیرسیاسی، غیرانتفاعی 
و غیردولتی است. به عبارت دیگر، این انجمن یک انجمن 
اقشار  بیشتر  هرچه  آشناسازی  آن  که هدف  است  علمی 
شرکت ها،  استارت آپ ها،  کاربران،  از  اعم  جامعه  مختلف 
موسسات دولتی و غیردولتی، دانشگاهیان و سازمان ها با 
فرصت های علمی، اقتصادی، حقوقی و... در حوزه صنعت 
بالکچین و همچنین بومی سازی این تکنولوژی در وسعت 
ملی است. انجمن بالکچین ایران هیچ کار اجرایی اعم از 

ماینینگ و تولید بیت کوین انجام نمی دهد و صرفا با هدف 
اطالع رسانی و ارائه آموزش در حوزه های مرتبط راه اندازی 

شده است.
در  »تحول  را  بالکچین  بارز  ویژگی های  از  یکی   
باعث  می تواند  چطور  بالکچین  می دانند.  صنعت« 

تحول در تکنولوژی و صنعت شود؟
باعث  فناوری ها  از  برخی  داریم.  مختلفی  فناوری های  ما 
تغییر و تحول در همه عرصه های تکنولوژی می شوند. به 
هوشمند،  گوشی  آمدن  کار  روی  با  همراه  مثال،  عنوان 
است.  کرده  متحول  را  تاکسیرانی  صنعت  همراه  تلفن 
با  ارتباطی  چه  تاکسیرانی  بگوییم  است  ممکن  به ظاهر 
به  را  اما می بینیم که چطور صنایع مختلف  آی تی دارد، 
هم مرتبط کرده است. از جمله این صنایعی که به عنوان 
صنایع »تحول برانگیز« شناخته می شوند صنعت بالکچین 

است. 
صنعت بالکچین در صنایع مختلف باعث انقالب می شود. 
اگر صنایع مختلف با این صنعت همراه شدند، خوشحال 
خواهند بود و اگر نشدند، توسط سونامی که در راه است، 
غرق خواهند شد. در واقع ما دو راه پیش رو داریم. یا سوار 
این که  یا  با آن همراه شویم  و  این سونامی شده  بر موج 

جلوی آن بایستیم و نابود شویم.

حدود 25 سال است در حوزه آی تی فعالیت می کند و دکترای مدیریت بازرگانی دارد. سپهر محمدی 
می گوید: »از سال 92 با بیت کوین و بالکچین آشنا شدم. انجمن بالکچین ایران را با تعدادی از دوستان از 
خرداد سال 96 راه اندازی کردیم. در واقع این انجمن با جلساتی که با عنوان »شنبه ها با غیرمتمرکزها« 

داشتیم به وجود آمد. انجمن بالکچین ایران یک سازمان مردم نهاد و با مجوز وزارت کشور است.«
محمدی هم اکنون رئیس هیئت مدیره انجمن بالکچین ایران و مدیرعامل هولدینگ »همگرا« 

است. استارت آپ »رمزارز کوینکس«، شرکت تولید ولت سخت افزاری »ُدرج« و همین طور 
شرکت »زنجیر بلوک رایا« شرکت هایی هستند که محمدی با آن ها همکاری دارد. 

استارت آپ »رمزارز کوینکس« یک صرافی است که در زمینه تکنولوژی بالکچین و خرید و فروش 
رمزارز )cryptocurrency( فعالیت می کند. شرکت تولیدکننده ولت سخت افزاری »درج« هم 
تنها ولت )کیف پول( سخت افزاری ایرانی را تولید می کند که برای نگهداری بیت کوین استفاده 
می شود. شرکت »زنجیر بلوک رایا« هم یک شرکت تخصصی در حوزه بالکچین است. این نکته 

قابل توجه است که این سه شرکت تحت پوشش هولدینگ »همگرا« فعالیت می کنند.
با این فعال استارت آپی که تجربه باالیی در حوزه بالکچین دارد، گفت و گو کرده ایم و درباره چالش های 

پیش روی کسب و کارهای مبتنی بر بالکچین در ایران با او هم صحبت شده ایم که در ادامه می خوانید.

ان ن ا�ی من بالکچ�ی ب
ن

ه ا� ر حممدی، رئیس هیئت مد�ی گفت و گو �ب س�پ

بالکچین راهی برای مقابله با تحریم هاست
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آیا  است؟  چگونه  ایران  وضعیت  حاضر  حال  در   
همراه با این تکنولوژی سوار بر موج است یا در حال 

مقابله؟
متاسفانه باید بپذیریم که ایران بیشتر در موضع مقاومت 
در برابر این تکنولوژی است. به خاطر انواع خألها به ویژه 
و  خشن  برخوردهای  دارد،  وجود  که  قانونی  خألهای 
حمایتی  برخوردهای  البته  می افتد.  اتفاق  زیادی  پلیسی 
هم تا حدی انجام می شود اما اصال کافی نیست. برخوردی 
 97 سال  اردیبهشت ماه  از  رمزارزها  با  مرکزی  بانک  که 

شروع کرده، به دید من برخورد درستی نبود.
و  داد  اطالعیه ای  مرکزی  بانک   97 سال  اردیبهشت  در 
بیت کوین را از مصادیق پولشویی اعالم کرد. این در حالی 
است که در هیچ یک از کشورهایی که FATF در آن ها 
رعایت می شود، بیت کوین را مصداق پولشویی ندانسته اند. 
تنها چیزی که اخیرا FATF از صرافی های رمزارز خواسته، 
این است که اطالعات خرید و فروش کاربرانشان را با هم به 
اشتراک بگذارند. در حالی که بانک مرکزی اعالم کرد که 
هیچ یک از موسسات مالی شامل بانک ها و صرافی ها نباید 
در این زمینه وارد شوند که به دید من این یک برخورد 
پیش نویس   97 اسفند  در  مرکزی  بود.بانک  غیرحرفه ای 
آیین نامه ای را برای رمزارزها ارائه کرد که االن با گذشته 
حدود پنج ماه، این پیش نویس نه نهایی و نه اعالم شده 
است، در حالی که انجمن بالکچین نظرات کارشناسی خود 
را هم اعالم کرده است. اگر این پیش نویس نهایی و ابالغ 
شود، یک گام رو به جلو است، چرا که برای خیلی از مواضع 
از فعالیت ها به صورت  تعیین تکلیف می کند، زیرا خیلی 
خاکستری انجام می شوند و ممکن است برای افراد فعال 

در این صنعت بعدا دردسرساز شوند.
 با توجه به این که امروزه درگیر تحریم ها و نوسانات 
حد  چه  تا  مسائل  این  می کنید  فکر  هستیم،  ارزی 

فعالیت در حوزه بالکچین را تحت تاثیر قرار دهد؟
به طور قطع می توان گفت که صنعت بالکچین یک فرصت 
برای کشور تلقی می شود. شاید به همین دلیل باشد که 
مراقب  که  است  کرده  تاکید  تحریم ها  در  امریکا  کشور 
باشید ایرانی ها در رمزارزها ورود پیدا نکنند. اگر ما بتوانیم 
تکلیف قانونگذاری در این زمینه را هرچه سریع تر روشن 
در  و  این حوزه  فعاالن  و  استارت آپ ها  از  بسیاری  کنیم، 

نهایت مردم بهره مند خواهند شد.
صادرات  عنوان  به  که  ماینینگ  یا  بیت کوین  تولید  مثال 
یعنی  می شود.  قلمداد  می تواند  افزوده  ارزش  با  انرژی 
رمزارز  به  را  برق  و  می کنیم  برق  به  تبدیل  را  انرژی  ما 
تبدیل کرده و سپس به صورت ارز وارد کشور میکنیم. این 
طبیعتا خیلی بهتر از فروش نفت خام و فروش بدون ارزش 
افزوده برق است. البته ماینینگ در کشور به عنوان صنعت 
گذشته  ماه  دو  یکی  متاسفانه  اما  است،  شده  شناخته 
شاهد برخوردهای پلیسی و شدیدی با ماینرها بوده ایم که 

اعتراض شدید فعاالن این حوزه را به همراه داشته است.
در  ایرانی  استارت آپ  تعداد  چه  حاضر  حال  در   
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حوزه بالکچین فعالیت می کنند؟
با توجه به این که بالکچین صنعت نوظهوری است، انتظار 
به  بالکچین  بستر  در  بیشتری  استارت آپ های  می رود 
وجود بیایند. در حال حاضر شاید بتوانم بگویم حدود 15 
تکنولوژی  این  بستر  استارت آپ در کشور هستند که در 
وجود  هم  تخصصی  شرکت های  البته  می کنند.  فعالیت 
پیدا  ورود  تکنولوژی  این  آموزش  حوزه  در  که  دارند 
البته  برنا.  بالکچین  یا  ققنوس  بالکچین  مثل  کرده اند 
فعالیت های بسیار زیادی در این زمینه در بخش خصوصی 
در جریان است و من فقط آمار اولیه ای از استارت آپ های 
و  که شرکت ها  امیدواریم  و  کردم  عرض  علنی  و  رسمی 

استارت آپ های بیشتری در این زمینه ورود پیدا کنند.
ایران،  در  تکنولوژی  از  شاخه ای  چه  شما  نظر  به   
پتانسیل بیشتری برای ورود به حوزه بالکچین دارد؟

در بالکچینی مثل بالکچین »ایتریوم« یک قرارداد بین چند 
نفر منعقد می شود و آن قرارداد روی بالکچین قرار می گیرد. 
در قرار دادن قرارداد روی بالکچین ظرفیت هایی وجود دارد 
که غیرقابل تصور است. مثال از آن به بعد می توانیم با مسائل 
حقوقی مان مثل یک نرم افزار برخورد کنیم. یعنی انواع نکات 
مختلف حقوقی، اقتصادی یا تجاری می تواند به صورت یک 

کد نرم افزاری روی بالکچین قرار بگیرد.
دهند،  انجام  می توانند  بانک ها  فقط  امروزه  که  LCهایی 
شرکت های  مثال  یا  بیاوریم.  بالکچین  روی  می توانیم 
بستر  در  حقوقی  مشاوران  عنوان  به  می توانند  حقوقی 
بالکچین فعالیت کنند و اختالفات حقوقی دیگران را در 
می تواند  اموال  ثبت  و  احوال  ثبت  کنند.  حل  بستر  این 
را  امالک  ثغور  و  حدود  مثال  شود.  انجام  بالکچین  روی 
می توانیم روی بالکچین ثبت کنیم و عمال دعوایی بین ما 
نخواهد بود، یا مثال اطالعات و حتی تصادفات ماشین ها 
را روی سیستم بالکچین ثبت کنیم و وقتی می خواهید 
یک ماشین بخرید، از روز اولی که از کارخانه بیرون آمده 
تا حال حاضرش را می توانید ببینید چه اتفاقاتی برای آن 

افتاده است.
در  می تواند  است  عامه  نفع  به  که  اطالعاتی  هرحال  به 
اختیار عامه قرار بگیرد و حتی از کالهبرداری ها و دروغ ها 
هم جلوگیری می شود. در واقع شفافیتی که بالکچین به 
دعاوی  از  زمینه ها  بسیاری  در  می تواند  می دهد  کاربران 

مختلف جلوگیری کند.
بر  مبتنی  کسب و کارهای  برای  چشم اندازی  چه   

بالکچین در ایران متصور هستید؟
با توجه به دانش فنی که ایرانی ها دارند، حتما می توانیم 
ایرانی ها خیلی  باشیم.  تحول در صنایع مختلف را شاهد 
»فناوری دوست« هستند. به همین دلیل است که حدس 
خواهیم  پیشرفت  زود  خیلی  بالکچین  حوزه  در  می زنم 
کردن  کم  بازاریابی،  برای  می توانند  شرکت ها  کرد. 
هزینه ها، شفافیت بیشتر، جلب اعتماد مخاطبان و حتی 
دور زدن تحریم ها و صادرات محصوالتشان از این فناوری 

استفاده کنند.
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 چطــور شــد کــه بــه حــوزه تکنولــوژی بالکچین 
وارد شــدید و االن چــه فعالیت هایــی در ایــن 

حــوزه داریــد؟
ــک(  ــارت الکترونی ــث E-commerce )تج ــن در بح م
تجربــه زیــادی داشــتم و در جلســات اولیــه سیاســتگذاری 
»نمــاد اعتمــاد« در وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت هــم 
حضــور داشــتم. مــدت دو ســال در حــوزه اینترنــت اشــیا 
ــن هــم  ــا آن روی بحــث بالکچی ــان ب ــردم و همزم کار ک
فعالیــت داشــتم. حــدود ســه ســالی اســت کــه تمام وقــت 
ــر  ــال حاض ــم. در ح ــت می کن ــن فعالی ــوزه بالکچی در ح
ــدازی  ــتان راه ان ــا دوس ــالک« ب ــام »رایاب ــه ن ــرکتی ب ش
کرده ایــم کــه در ســمت مدیــر فنــی ایــن شــرکت فعالیــت 
ــر  ــای ب ــد نرم افزاره ــوزه تولی ــرکت در ح ــن ش دارم. ای

ــد. ــت می کن ــن فعالی ــتر بالکچی بس
 آیــا واقعــا تکنولــوژی بالکچیــن می توانــد 

ــد؟ ــون کن ــع را دگرگ ــده صنای آین
بحــث بالکچیــن از این جــا اهمیــت پیــدا می کنــد 
کــه جــزو چنــد تکنولــوژی اســت کــه بــه عنــوان 
بــه  متحول کننــده  و  دگرگون کننــده  تکنولوژی هــای 
حســاب می آینــد. منظــور ایــن اســت کــه وقتــی چنیــن 
تکنولــوژی ای بــه کار گرفتــه می شــود، قاعــده بــازی 
را بــر هــم می زنــد و تحــول ایجــاد می کنــد. مثــال 
بالکچیــن می توانــد صنعــت بیمــه یــا صنعــت بانکــداری 
ــن  ــش از بالکچی ــه پی ــد ک ــر ده ــه ای تغیی ــه گون را ب

نمی توانســتیم ایــن تغییــرات را داشــته باشــیم. 

ــذاری ای در  ــن تاثیرگ ــث چنی ــزی باع ــه چی  چ
بالکچیــن می شــود؟

دو ویژگــی مهــم در بالکچیــن وجــود دارد کــه می توانــد 
چنیــن تغییراتــی را به همــراه بیــاورد. یکــی تغییرناپذیری 
ــت.  ــن اس ــودن بالکچی ــز ب ــث غیرمتمرک ــری بح و دیگ
ــگاه  ــه عنــوان یــک دیتابیــس ن ــه بالکچیــن ب می تــوان ب
کــرد. سیســتمی کــه می تــوان روی آن داده ای را ذخیــره 
ــی  ــای مختلف ــن، دیتابیس ه ــش از بالکچی ــا پی ــرد. م ک
ــم.  ــره کنی ــا را ذخی ــتیم داده ه ــه می توانس ــته ایم ک داش
در دیتابیس هــای معمولــی، اطالعــات ذخیــره شــده 
به راحتــی قابــل تغییــر هســتند، ولــی در بالکچیــن وقتــی 
داده ای را ذخیــره می کنیــد، آن اطالعــات بــرای همیشــه 
روی دیتابیــس باقــی می مانــد و حتــی وقتــی داده ای 
را تغییــر دهیــد، نســخه جدیــدی از آن داده ذخیــره 
می شــود و در عیــن حــال، داده هــای قبلــی در دیتابیــس 
ــت  ــه ای اس ــه گون ــن ب ــد. ای ــی می مان ــت نخورده باق دس
ــد آن  کــه حتــی کســی کــه داده را نوشــته هــم نمی توان

را تغییــر دهــد. 
ــد  ــن می توان ــری بالکچی ــی تغییرناپذی ــه ویژگ در نتیج
ــود.  ــر ش ــوژی منج ــای تکنول ــول در فض ــاد تح ــه ایج ب
ایــن ویژگــی زمانــی کارایــی ویــژه خــود را نشــان 
ــدن  ــتکاری نش ــا دس ــا ی ــدگاری دیت ــه مان ــد ک می ده
آن بــرای مــا اهمیــت داشــته باشــد؛ مثــل صنایــع 
ــر  ــد کارب ــه چن ــی ک ــا زمان های ــات ی لجســتیکی، انتخاب
ــد، امــا در عیــن  قصــد انجــام یــک کار مشــترک را دارن

افراد و کسب و کارهایی که در حوزه بالکچین کار می کنند، یک قدم از رقبای خود 
جلوتر هستند، زیرا تجربه جهانی هم نشان داده که آینده صنعت و مشاغل با توسعه 

بالکچین گره خورده است. یاشار راشدی یکی از همان افراد است که هم اکنون مدیرعامل 
شرکت »راد«، مدیر فنی شرکت »رایابالک« و دبیر انجمن بالکچین ایران است.

او دانش آموخته رشته نرم افزار در مقطع کارشناسی و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در رشته 
مدیریت فناوری اطالعات گرایش سیستم های اطالعاتی پیشرفته است. راشدی درباره سوابق پرشمار 

کاری اش توضیح می دهد: »از سال 83 با کار در شرکتی به نام فرسان در زمینه تولید نرم افزار به 
مدت یک سال با آن ها همکاری داشتم. در سال 86 شرکت »رادفا« را راه اندازی کردم که در زمینه 

تولید نرم افزارهای E-commerce )تجارت الکترونیک( کار می کند. در این شرکت ما چند محصول 
داشتیم یکی از این محصوالت، نرم افزار »مدیریت کال سنتر و کانتکت سنتر« است که از مشتریان 

این نرم افزار شرکت »داده ورزی سداد« بانک ملی و دانشگاه آزاد است که هنوز هم کال سنتر آن ها با 
سیستم شرکت ما کار میکند. به عالوه این که ما حدود 1200 فروشگاه اینترنتی راه اندازی کرده ایم.«

درباره آینده مشاغل و استارت آپ های مبتنی بر بالکچین در ایران از راشدی پرسیده ایم 
و در این باره به بحث نشسته ایم که این گفت و گو را از نظر می گذرانید.

ان  ن ا�ی من بالکچ�ی ب
ن

شار راشدی، دب�ی ا� گفت و گو �ب �ی

 ایران می تواند یکی از 
قطب های بالکچین باشد 
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ــد.دایره مینا ــاد ندارن ــم اعتم ــه ه ــال ب ح
ویژگــی غیرمتمرکــز بــودن هــم خاصیــت دیگــری اســت 
کــه بالکچیــن را منحصربه فــرد می کنــد. مــا تــا بــه 
ــم،  ــه کار کرده ای ــرکتی ک ــتم و ش ــر سیس ــا ه ــروز ب ام
متمرکــز بــوده اســت. یعنــی قــدرت آن سیســتم در حــوزه 
تصمیم گیــری و نظــارت بیشــتر از بقیــه بــوده اســت. یــک 
ــی کــه مــا از یــک بانــک  ــد. زمان بانــک را در نظــر بگیری
ــاب  ــه حس ــدرت را دارد ک ــن ق ــم، ای ــرویس می گیری س
ــن  ــه ای ــرد ک ــا را بگی ــوی تراکنش ه ــا جل ــدد ی ــا را ببن م
بــه معنــی متمرکــز بــودن اســت. مثــال اگــر مــن از بانــک 
ــال  ــی را انتق ــتم پول ــرای دوس ــا ب ــم ت ــتفاده می کن اس
دهــم، بــه ایــن معناســت کــه مــا هــر دو بــه ایــن بانــک 
اعتمــاد داریــم. حــال اگــر ایــن بانــک پول هــا را ببــرد، آن 
واحــد متمرکــز توانســته پول هــای مــا را صاحــب شــود. 
ــز  ــه صــورت متمرک ــن ب ــه سیســتم بالکچی ــی ک در حال
ــی از لحــاظ  ــراد و کاربرهــا هیــچ تفاوت اداره نمی شــود. اف
ــدام از  ــچ ک ــر هی ــال دو ماین ــد. مث ــم ندارن ــا ه ــدرت ب ق
دیگــری برتــری نــدارد. بنابرایــن قــدرت غیرمتمرکــز بیــن 

ــود. ــع می ش ــران توزی کارب
ــک کار  ــام ی ــرای انج ــما ب ــت ش ــاز نیس ــن نی در بالکچی
ــتم  ــع سیس ــد. در واق ــاد کنی ــری اعتم ــخص دیگ ــه ش ب
بالکچیــن طــوری طراحــی شــده کــه بازیگــران سیســتم 
بــدون این کــه نیــاز باشــد بــه هــم اعتمــاد کننــد، 

ــد. ــکل کار می کن ــدون مش ــودش ب ــتم خ سیس
 جایــگاه سیســتم بالکچیــن در ایــران را چطــور 

ــد؟ ــی می کنی ارزیاب
موضــوع ایــن اســت کــه اگــر بخواهیــم روراســت باشــیم، 
ــده  ــوارد واردکنن ــب م ــوژی در اغل ــوزه تکنول ــا در ح م
ــوژی  ــوزه تکنول ــا در ح ــر م ــارت دیگ ــه عب ــتیم. ب هس
ــن  ــا ای ــتیم. ب ــده نیس ــدان تولیدکنن ــی چن ــژه آی ت به وی
ــبتا  ــوژی نس ــن تکنول ــه ای ــه این ک ــه ب ــا توج ــود، ب وج
ــا امــروز  جدیــد اســت و از ابتــدای پیدایــش بالکچیــن ت
ــت  ــال اس ــد س ــا چن ــذرد و تنه ــال می گ ــدود 10 س ح
کــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، می تــوان گفــت کــه 
ــدان عقــب نیســتیم. شــرکت ها و  ــن حــوزه چن ــا در ای م
اســتارت آپ و فعاالنــی در ایــران هســتند کــه حــدود ســه 
ســال و برخــی حتــی قدیمی تــر بــه صــورت متمرکــز در 
ایــن حــوزه کار می کننــد. در نتیجــه می توانــم بگویــم در 
ــای  ــه تکنولوژی ه ــن نســبت ب ــوژی بالکچی حــوزه تکنول
ــیر،  ــن تفاس ــام ای ــا تم ــب نیســتیم. ب ــدان عق ــر چن دیگ
ــت  ــک اس ــیار کوچ ــران بس ــی ای ــتم بالکچین اکوسیس
ــوزه  ــن ح ــه در ای ــتند ک ــدودی هس ــداد مح ــا تع و تنه

ــد.  ــه فعالیتن مشــغول ب
ــعه  ــرای توس ــش رو ب ــش پی ــن چال ــم تری  مه
بالکچیــن در ایــران و تاثیرگــذاری آن بــر فعالیــت 

ــد؟ ــه می دانی ــف را چ ــاغل مختل مش
ــا آن  ــن ب ــوزه بالکچی ــه در ح ــی ک ــن موضوع  مهم تری
دســت و پنجــه نــرم می کنیــم، بحــث قانونگــذاری و 

خــأل وجــود قوانینــی اســت کــه در مــورد ایــن تکنولــوژی 
ــخص،  ــن مش ــود قوانی ــل نب ــه دلی ــت. ب ــده اس ــع ش وض
ــوزه  ــی در ح ــد و نقیض ــای ض ــا و قضاوت ه ــا صحبت ه ب
تصمیم گیــری در مــورد مســائل مختلــف ایــن تکنولــوژی 
روبــه رو هســتیم. عــده ای می گوینــد فــالن کار غیرقانونــی 
اســت و عــده دیگــری معتقدنــد اشــکال قانونــی نــدارد.

ایــن در صورتــی اســت کــه زمانــی کــه قانونــی در مــورد 
ــه  ــن معناســت ک ــه ای ــد، ب ــده باش ــع نش ــئله ای وض مس
منــع قانونــی وجــود نــدارد. بــا ایــن وجــود برخــی نهادهــا 
و دســتگاه ها برچســب غیرقانونــی بــودن بــه فعالیت هــای 
حــوزه بالکچیــن می زننــد. یعنــی اگــر قانــون به صراحــت 
ــراد مجــاز هســتند آن  رفتــاری را منــع نکــرده باشــد، اف
کار را انجــام دهنــد، امــا متاســفانه برخوردهــای ســلیقه ای 

ــرد. ــورت می گی ص
ایــن برخوردهــای ســلیقه ای شــاید بــه ایــن خاطــر باشــد 
کــه برخــی از شــاخه های بالکچیــن بــه بحث هــای 
مالــی مربــوط می شــوند. بــه دلیــل همیــن نبــود قوانیــن 
ــه  ــتارت آپ ها از ورود ب ــوال اس ــه معم ــت ک ــخص اس مش

ــد.  ــاز می زنن ــر ب ــوزه س ــن ح ای
ــی در  ــه قوانین ــت چ ــر اس ــد بهت ــر می کنی  فک
حــوزه بالکچیــن وضــع شــود تــا کســب و کارهای 

نوپــا بتواننــد از آن منتفــع شــوند؟
بســتر بالکچیــن فضــای پویایــی اســت کــه تکنولوژی هــا 
ــا همیــن  ــر می دهــد. مثــال ت و نگاه هــا را به ســرعت تغیی
ــی داغ  ــا خیل ــث ICOه ــا بح ــش در دنی ــال پی ــک س ی
ــرار  ــز توجــه ق ــا در مرک ــروزه بحــث IEOه ــا ام ــود ام ب
 ICO ــه ــوط ب ــن مرب ــب قوانی ــه تصوی ــوز ب ــا هن دارد. م
نپرداخته ایــم، ایــن در حالــی اســت کــه ایــن موضــوع در 

ــت.  ــده اس ــا ش ــا نخ نم دنی
ــی  ــزی پیش نویس ــک مرک ــته، بان ــال گذش ــفندماه س اس
ــه آن  ــن حــوزه ب ــاالن ای ــی از فع ــه خیل ــرد ک ــه ک را ارائ
ایــرادات اساســی گرفتنــد. ایــن پیش نویــس هنــوز 
ــه  ــا ب ــس ICOه ــت. در آن پیش نوی ــده اس ــی نش نهای
ســازمان بــورس ســپرده شــده اســت. احتمــاال تــا زمانــی 
کــه ایــن پیش نویــس بــه دســت ســازمان بــورس برســد 
ــن  ــد، ای ــر کن ــواد آن فک ــه م ــد ب ــازمان بخواه ــن س و ای
ــه  ــی ب ــر کس ــه کمت ــده ک ــی ش ــدر قدیم ــوزه آن ق ح
ســراغش بــرود. تصویــب قوانیــن به ویــژه در حــوزه 
ــم بگویــم  ــه حــدی ُکنــد اســت کــه می توان ــوژی ب تکنول
فرصت ســوزی های عظیمــی را شــاهد هســتیم. ایــن 
ــک  ــتارت آپ ها ی ــرای اس ــت ب ــن اس ــی ممک ــأل قانون خ
ــه  ــون ب ــود قان ــه نب ــرا ک ــد، چ ــاب بیای ــه حس ــاز ب امتی
منزلــه ایــن اســت کــه شــما می توانیــد بــدون ممنوعیــت 
بــه کارتــان ادامــه دهیــد، امــا مشــکل این جاســت کــه در 
ایــران ایــن خــأل قانونــی گاهــی جــرم شــناخته می شــود، 

ــد. ــور باش ــد این ط ــه نبای ــی ک در صورت
ــتارت آپی  ــد اس ــته باش ــد داش ــی قص ــر کس  اگ
ــت  ــن فعالی ــتر بالکچی ــه در بس ــد ک ــدازی کن راه ان
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ــیرش را  ــد و مس ــروع کن ــا ش ــد از کج ــد، بای کن
ــرد؟ ــش بب ــور پی چط

پیــش از هــر چیــز بایــد بدانــد کــه مســائل فنــی در حوزه 
ــه  ــه ب ــت ک ــاز اس ــت و نی ــده اس ــی پیچی ــن کم بالکچی
ایــن موضــوع اشــراف پیــدا کند. مــوارد فنــی، اقتصــادی و 
فلســفی مباحثــی هســتند کــه کســی کــه قصــد ورود بــه 
ــرد  ــا را پیــش بب ــان آن ه ــد همزم ــن حــوزه را دارد بای ای
ــد و  ــته باش ــی داش ــم موفق ــد تی ــا بتوان ــد ت و درک کن
محصــول خوبــی را ارائــه کنــد. درک موضــوع غیرمتمرکــز 
ــرد،  ــرار می گی ــفی ق ــوع فلس ــاخه موض ــه در ش ــودن ک ب
نیــاز بــه تمرکــز و زمــان کافــی دارد تــا نگاه هــا در تولیــد 
ــا ایجــاد یــک ســرویس را تغییــر دهــد.  ــزار ی یــک نرم اف
ــه ای فکــر کــرد کــه اگــر  ــه گون ــد ب در ایــن سیســتم بای
روزی مــن وجــود نداشــتم، ایــن اســتارت آپ بایــد بتوانــد 
بــه مســیرش ادامــه دهــد.  بحث هــای فنــی ایــن حــوزه 
نســبت بــه دو موضــوع دیگــر ممکــن اســت کمــی زمانبــر 
باشــد امــا خوشــبختانه مــا در ایــران اســاتیدی داریــم کــه 
ــد  ــد و می توانن ــل دارن ــراف کام ــات اش ــن موضوع ــه ای ب
ــتم  ــن سیس ــوزش ای ــه آم ــف ب ــای مختل ــی دوره ه ط
بپردازنــد. کســی کــه بــه ایــن موضوعــات عالقه مند اســت 
ــوزد  ــاتید بیام ــن اس ــاه از ای ــک م ــدت ی ــد در م می توان
و اســتارت اولیــه را بزنــد. ایــن آموزش هــا در مراکــز 
مختلــف و دانشــگاه های کشــور از جملــه دانشــگاه تهــران، 
ــود و  ــه می ش ــن ارائ ــن بالکچی ــریف و انجم ــگاه ش دانش

ــد. ــتفاده کنن ــد از آن اس ــدان می توانن عالقه من
ــران  ــن در ای ــده بالکچی ــم اندازتان از آین  چش
ــن؟ ــا بدبی ــتید ی ــن هس ــت؟ خوش بی ــه اس چگون

اگــر قوانیــن بــه گونــه ای باشــد کــه ســنگ جلــوی پــای 
ــرد،  ــان را نگی ــرژی و سرعتش ــذارد و ان ــتارت آپ ها نگ اس
ایــران می توانــد یکــی از قطب هایــی باشــد کــه در حــوزه 
ــد  ــد. نه تنهــا بالکچیــن می توان بالکچیــن فعالیــت می کن
بــرای آن اســتارت آپ درآمدزایــی مطلوبــی داشــته باشــد، 
ــی  ــل توجه ــک قاب ــم کم ــور ه ــاد کش ــه اقتص ــه ب بلک
ــا اســتفاده از  ــی نیــز ب خواهــد کــرد. محدودیت هــای مال
ــوژی در  ــن تکنول ــود. ای ــرف ش ــد برط ــن می توان بالکچی
ــوان  ــز نمی ت ــه هرگ ــد ک ــه ای عمــل می کن ــه گون ــا ب دنی
ــی  ــتر را به خوب ــن بس ــم ای ــر بتوانی ــرد. اگ ــش ک متوقف
ــاید  ــم ش ــم کنی ــیم و بســترهای رشــدش را فراه بشناس
ــه  ــارغ از تمــام مســائل سیاســی، ب ــه زودی و ف ــم ب بتوانی
کل دنیــا ســرویس ارائــه کنیــم و ارزآوری داشــته باشــیم، 
امــا اگــر از چنیــن تکنولــوژی ای جلوگیــری شــود، نه تنهــا 
فرصت ســوزی اتفــاق می افتــد، حتــی ممکــن اســت 
منجــر بــه خــروج ارز شــود. بنابرایــن چنانچــه برخــورد بــا 
ایــن تکنولــوژی و قانونگــذاری در ایــن حــوزه بــه فراینــد 
رشــد ایــن تکنولــوژی در کشــور کمــک کنــد، در آینده ای 
نزدیــک ســرویس هایی در بســتر بالکچیــن طراحــی 
ــردم  ــه م ــژه ای ب ــات وی ــد خدم ــه می توانن ــوند ک می ش
ارائــه کننــد و تحــول اقتصــادی مطلوبــی را رقــم بزننــد. 
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فرصت درنگ

بالکچین به بلوغ 
رسیده است؟

امروزه تکنولوژی جزء جدایی ناپذیر زندگی مردم شده  
است. علیرغم تمام مزایایی که فناوری برای جهان به 
همراه دارد، نمی توان از معایب آن چشم پوشی کرد، 
برای مثال استفاده کورکورانه تکنولوژی در شرکت ها 

باعث نقض امنیت و افت داده ها می شود. یکی از 
فناوری هایی که امروزه بسیار فراگیر شده، بالکچین 
است، به طوری که اغلب شرکت های بزرگ جهان از 
فناوری مبتنی بر بالکچین استفاده می کنند و به نظر 

می رسد شرکت هایی که همچنان روش سنتی را ترجیح 
می دهند، فرصت های زیادی را از دست خواهند داد. 

آیا فناوری بالکچین آمادگی کامل برای استقرار 
در شرکت های بزرگ را دارد؟ آیا فناوری مبتنی بر 

بالکچین به بلوغ کامل رسیده  است؟ آیا مدیران اجرایی 
و سایر مدیران کسب وکار از اجرای این فناوری در 
شرکت خود راضی خواهند بود؟ در ادامه این مقاله 
تمام آنچه که نیاز است از انتقال پروتکل بالکچین 
از متن باز به شرکت ها را بدانید، بررسی می کنیم.

بزرگ ترین ارائه دهندگان خدمات ابری مانند 
مایکروسافت، پلتفرم ابری گوگل، AWS، نیز گرداننده 
 Blockchain( مدل بالکچین به عنوان یک سرویس

as a Service )BaaS(( هستند. با توجه به این که این 
شرکت ها خود را رهبران بازار بزرگ دنیا می دانند، ارائه 
خدمات مختلف ابری و گسترش فناوری بالکچین یک 

گام منطقی و تکاملی برای این شرکت ها به شمار می آید.

وتلک بالکچیـن ر� انتقال �پ �ب

 زهرا قنبری
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مایکروسافت آژور
فضای  در  بازیکنان  بزرگ ترین  از  یکی  مایکروسافت  شرکت 
اتریوم،  پلتفرم  بر  عالوه  مایکروسافت  اخیرا  است.   BaaS
و   )s Corda’R3( کوردا  شبکه های  برای  نیز  را  خدماتی 

هایپرلجر ) Hyperledger Fabric( ارائه می دهد.
ابزار متن باز است که برای شرکت ها  در واقع هایپرلجر یک 
دارند  را  بالکچین  شبکه  راه اندازی  قصد  که  افرادی  و 
برای  را  زیادی  منابع  مایکروسافت  می شود.  استفاده 
 Azure Blockchain( ورکبنچ  بالکچین  آژور  ساخت 
داده  است.  اختصاص  آژور  بالکچین  و   )Workbench
همچنین مایکروسافت نقش کلیدی و حضور فعالی در اتحادیه 
 Ethereum Enterprise Alliance( اتریوم  صنفی 
 Token Taxonomy( تاکسونومی  توکن  و   )))EEA

Initiative )TTI(( دارد.

)AWS( آمازون وب سرویس
وب سرویس آمازون و مایکروسافت آژور تقریبا به طور مساوی 
کنترل و مدیریت فضای مبتنی بر بالکچین را بر عهده دارند 
کاربر  جایگاه  به  بستگی  ویژگی ها  این  از  هرکدام  انتخاب  و 
بخش های  در  و  آزورا  از  مالی  خدمات  در  مثال  برای  دارد. 

مراقبت های بهداشتی از AWS استفاده می شود.

IBM شرکت
IBM شرکت فناوری اطالعات بین المللی چند ملیتی است 

که یکی از ویژگی های این شرکت استفاده از شبکه هایپرلجر 
فابریک است. این شرکت فعالیت زیادی در ارائه خدمات ابری 
و به روزرسانی این محصوالت دارد و اخیرا برای چند سرویس 
اوراکل  پلتفرم  است.  داده  ارائه  را  بالکچین  سرویس  ابری 
را  سرویس خود  تنها   )Oracle Blockchain( بالکچین 

بر پایه هایپرلجر ارائه می دهد. 

VMWare 
و  ابری  خدمات  ارائه  در  فعال  شرکت  یک   VMWare
نرم افزارهاست که تمرکز خود را برای حل مشکالت تاثیرگذار 
بر بالکچین گذاشته است. این شرکت در حال تالش است 
و  اعتمادسازی  و  کارآمد  زیرساختاری  با  را  این مشکالت  تا 

اجرای قراردادهای هوشمند حل کند.

استارت آپ های مبتنی بر بالکچین
از سال 2018 شرکت های جدید مبتنی بر بالکچین شروع به 
فعالیت کرده اند. این شرکت ها نسبت به شرکت هایی که به 
آن ها اشاره شد در حوزه ارائه خدمات ابری در درجه دوم قرار 
می گیرند. درواقع این شرکت های کوچک جزو استارت آپ ها 
قرار می گیرند. این استارت آپ ها به طور متوسط در هر ماه 
یک ایده جدید و جذاب و متفاوت بر پایه پروتکل بالکچین 
استراتژی  برای  مناسبی  گزینه  رو  این  از  می دهند.  ارائه 
faster go-to-( شوید«  بازار  وارد  سریع تر  »هرچه 

رفع  توانایی  هنوز  استارت آپ ها  این  هستند.   )market
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نیازهای اساسی را ندارند اما در مسیر درستی قرار دارند و اگر 
در روند پیشرفت آن ها اختاللی وارد نشود، به موفقیت های 

بزرگی خواهند رسید. 

نیازهایی که به واسطه چشم انداز 
بالکچین برآورده می شوند

چه  شده  توزیع  دفترهای  غیرمتمرکز  تکنولوژی  از  استفاده 
جایگاهی در آینده خواهد داشت؟ به طور کلی عوامل مهم یک 
شرکت موفق مبتنی بر بالکچین به چهار دسته تقسیم می شود: 

پلتفرم، رابط ها، زیرساخت و شبکه، امنیت و تجزیه و تحلیل.

پلتفرم
1- حفظ پایداری و اتصال در زمان بحرانی شبکه که بسیاری 
از مولفه ها اتصال خود را از دست داده اند. همچنین یک پلتفرم 

برای داده هایی که از بین رفته اند نیز استراتژی هایی دارد. 
2- قابلیت تغییر مکانیسم بدون بازسازی شبکه.

3- پشتیبانی برای ذخیره سازی اطالعات رمزنگاری شده.
بر  مبتنی  سیستم های  می دهند  اجازه  که  مبدل هایی   -4
بانک های اطالعاتی بر پایه SQL مانند یک سیستم پرس وجو 

با بالکچین ارتباط ساده تری برقرار کنند.

رابط ها 
در  موجود  اجرایی  مدل های  هوشمند  قراردادهای   -1

شرکت ها را بهسازی می کنند. 

 REAL( 2- توانایی دریافت داده های خارجی به صورت آنی
TIME( در قراردادهای هوشمند. 

3- استفاده از APIهای فیسبوک برای تایید هویت.
4- ایجاد حریم خصوصی و بستر امن برای تراکنش های مالی 

کیف پول قراردادهای هوشمند و معامالت. 

زیرساخت و شبکه
1- مدیریت و عملیاتی  کردن صدها هزار اتصالگر و تسهیل 

تراکنش ها. 
2- قابلیت گسترش شبکه به صورت خودکار و حذف و اضافه 
شدن اتصالگرها برای دریافت سفارش ها و تاییدیه های بیشتر.
فرایند  اطالعات  فناوری  بر  مبتنی  توسعه  ابزارهای   -3
یکپارچه سازی و پاسخگویی مداوم را سریع تر و ساده تر می کنند.

4- پشتیبانی از امکان همکاری و اتصال به دیگر شبکه ها و 
استفاده از خاصیت اتمیک بالکچین.

5- قواعد ساختاری شفاف و از پیش تعیین  شده برای تبیین 
قوانین مدل های سرمایه گذاری. 

امنیت و تجزیه و تحلیل 
قراردادهای  و  داده ها  برای  حریم  خصوصی  کنترل   -1

هوشمند.
2- بهینه سازی تحلیل شبکه ها.

3- ذخیره داده ها و تراکنش ها و سایر منابع و در دسترس 
قرار دادن آن ها در زمان های مورد نیاز.
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بالکچین تاثیر بسیار زیادی بر روش انجام و نحوه سرویس دهی بین 
انواع کسب وکارها دارد. درواقع بالکچین از ترکیب سه تکنولوژی 
رمزنگاری اختصاصی، شبکه توزیع شده و ثبت تراکنش های شبکه و 
تامین امنیت آن به وجود آمده  است. شرکت تجهیزات الکترونیکی، 
مخابراتی و فناوری اطالعات ژاپنی فوجیتسو )Fujitsu( در آزمایشگاه 
خود از تکنولوژی جدیدی به نام »فناوری تبادل هویت دیجیتالی« 
رونمایی کرده که هدف این تکنولوژی افزایش امنیت معامالت آنالین 
برای مشتریان است. شرکت فوجیتسو در یک خبر رسمی اعالم کرده 
است: »قابل اعتماد بودن یک سیستم احراز هویت از مهم ترین عوامل 
شناسایی هویت دیجیتالی است.« تکنولوژی جدید این شرکت ژاپنی 
مبتنی بر بالکچین است که امکان تایید هویت دیجیتالی را در انجام 
تراکنش های آنالین برای هر دو سمت معامله ایجاد می کند. رشد 
سریع دنیای دیجیتال، باعث افزایش تعداد معامالت و تراکنش های 
آنالین شده  است. در این معامالت کاربران قادر به دیدن چهر های 
طرف مقابل نیستند و این امر قضاوت درست درباره فرد مورد معامله 
را دشوار می کند. همچنین گزار ش های مبتنی بر کالهبرداری و 
جعل هویت شخصی مانند سابقه  کاری و مهارت های حرفه ای، یک 
چالش اساسی برای کاربران و کسب وکارها به شمار می آید. این برنامه 
طرفین مورد معامله را ارزیابی می کند و به آن ها امتیاز می دهد. در 
واقع این امتیازها میزان قابل اعتماد بودن کاربر را مشخص می کند. 
تکنولوژی جدید شناسایی هویت فوجیتسو، روابط و معامالت گذشته 
طرفین معامله را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و اعتبار و رتبه 
هر کاربر را تعیین و در دفتر کل ثبت می کند. یکی از عوامل افزایش 
امتیاز قابل اعتماد بودن کاربر در تکنولوژی جدید شناسایی هویت 
فوجیتسو، چگونگی ارزیابی این افراد توسط کاربران قابل اعتماد است 
و ساختار این برنامه به گونه ای تنظیم شده است که اگر کاربری 
بخواهد برای اخذ امتیاز باالتر با یکی از کاربران تماس حاصل کند، 
اطالعاتی مبتنی بر ضعف روابط فرد با سایر کاربران آشکار می شود 
که این امر درصد خطای سیستم را کاهش می دهد. به گفته این 
شرکت، از ویژیگی های گرافیکی برای ایجاد محیط دوستانه بین 
طرفین معامله در تکنولوژی جدید شناسایی هویت فوجیتسو استفاده 
شده  است. فوجیتسو مشغول راه اندازی چند پروژه مبتنی بر سیستم 
بالکچین در حوزه های فین تک )فناوری های مالی و بانکی( است و 

همچنین پروژه »ready to go« را در دست اجرا دارد.

تکنولوژی جدید شناسا�ی 
هویت فوجیتسو

افزایش امنیت 
معامالت آنالین

 زهرا قربانی
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که   )sierra wireless( وایرلس  سیرا  شرکت  به تازگی 
یک شرکت چند ملیتی فعال در زمینه محصوالت مخابراتی 
است، همکاری استراتژیک خود را با شرکت مایکروسافت 
برای راه اندازی اولین صنعت راه حل های همه جانبه اینترنت 

اشیا شروع کرده  است.
»راه حل چرخه هشت گانه جدید دیتا« سیرا با اتصال به آزورا 
مایکروسافت،  اشیای  اینترنت  مرکزی  سیستم   )Azure(
نرم افزاری به عنوان ارائه دهنده خدمات را ایجاد کرده  است. 
این نرم افزار به مصرف کنندگان این امکان را می دهد که در 
مدت زمان کوتاهی بدون هیچ تجربه  ای در زمینه فضای 
ابری یا بدون نیاز به هیچ گونه مهارت تخصصی، موفق به 
ساخت و تولید محصوالت اینترنت اشیا شوند. در واقع این 
راه حل، فرایند دریافت داده ها به فضای ابری را زمانی  که به 
تولید برسد آسان می کند و به شرکت ها این اجازه را می دهد 
تا ارزش اینترنت اشیا در دنیای صنعت چهارم را درک کنند.
رنه لینک )René Link( مدیرعامل استراتژی و مدیر تجربه 
گفت:  شرکت  دو  این  ادغام  مورد  در  وایرلس،  سیرا  بازار 
»ترکیب مجموعه کامل راه حل های ارائه شده توسط سیرا 
و سیستم مرکزی اینترنت اشیا آزورا، یک شکاف بحرانی 
در بازار است. مصرف کنندگان به  طور مداوم از پیچیدگی 

یکپارچه کردن فناوری اینترنت اشیا صحبت می کنند.«
همچنین در ماه می 2019 مایکروسافت و شرکت مخابراتی 
با  همکاری  به  متعهد  غیررسمی،  تفاهمنامه  یک  در  کره 
یکدیگر در پر وژه های هوش مصنوعی، نسل پنجم اینترنت 
ابری شده بودند. همچنین هر دو  )5G( و فناوری فضای 
کمپانی در حال برنامه ریزی برای معرفی خدمات جدیدی 
در حوزه رسانه و سرگرمی برای مصرف کنندگان هستند. 
سلولی  روتر  یک  گذشته،  اوت  ماه  در  هم  وایرلس  سیرا 
 AirLink LX40 نام  به  اشیا  اینترنت  زمینه  در  فشرده 
معرفی کرده بود. در این روتر برای توان عملیاتی باالتر از 
دو متغیر LTE-M/NB-IoT و LTE Cat-4 استفاده شده 
 است. حاال باید دید با این سوابق در زمینه اینترنت اشیا، 

همکاری مایکروسافت و سیرا به کجا می انجامد.

ا در �پ مهاکری مایکروسافت �ب س�ی

تولید محصوالت 
اینترنت اشیا دیگر نیاز 

به مهارت ندارد
 زهرا قنبری
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ای  چالش های 30 روزه �ب
کسب عادت های جدید

رمانم افتضاح شد اما 
باالخره نوشتمش
 مستانه تابش
مت کاف یک متخصص علوم کامپیوتر است که در 
شرکت گوگل و در زمینه ارتقای جست و جوهای 
اینترنتی کار می کند. او در این سخنرانی تد کوتاه 
به شما می گوید که چطور با راه انداختن چالش های 
30 روزه کارهایی را که همیشه دلتان می خواسته 
انجام بدهید اما پشت گوش انداخته اید، تمام کنید.



رسیده ام،  پوچی  به  که  بود  این  حسم  پیش  سال  چند 
پس تصمیم گرفتم پا جای پای فیلسوف بزرگ امریکایی 
مورگان سپورالک بگذارم و برای یک چیز جدید 30 روز 
تالش کنم. ایده اش خیلی ساده است. می خواهی یک چیز 
جدید به زندگی ات اضافه کنی؟ 30 روز برای به دست آوردن 
آن تالش کن. این طور که معلوم است 30 روز مدت زمان 
مناسبی برای اضافه شدن یک عادت جدید یا حذف کردن 

یک عادت قدیمی مثل دیدن اخبار است. 
از این چالش 30 روزه چند نکته یاد گرفتم؛ اول این که زمانی 
که می تواند به راحتی بگذرد و فراموش شود، در عین حال 
می تواند بسیار به یادماندنی باشد. بخشی از چالش من این 
بود که هر روز یک عکس بگیرم و بعد با دیدن آن عکس ها 
من دقیقا جایی را که آن روز بودم و کاری را که داشتم در آن 
لحظه انجام می دادم، کامال به خاطر می آوردم. عالوه بر این 
متوجه شدم از زمانی که شروع به انجام چالش های سخت تر 
و بیشتر کردم، اعتماد به نفسم هم باالتر رفته است. من از 
یک پسر کرم کتاب پشت میز نشین تبدیل به مردی شده 
بودم که برای تفریح با دوچرخه سر کار می رود. حتی در 
سال گذشته موفق شدم از کلیمانجارو که بلندترین قله 
آفریقاست باال بروم. قبل از این که این چالش های 30 روزه را 

شروع کنم، این قدر ماجراجو نبودم! 
از طرف دیگر فهمیدم که اگر واقعا بخواهید، می توانید هر 
کاری را در سی روز انجام بدهید. هیچ وقت با خودتان فکر 
کردید یک رمان بنویسید؟ هر سال در ماه نوامبر ده ها هزار 

نفر از مردم سعی می کنند اولین رمان 50 هزار کلمه ای شان 
را شروع و در 30 روز تمامش کنند. این طور که پیداست 
آن ها فقط باید هر روز 1667 کلمه بنویسند. خب خوِد من 
این کار را کردم. در ضمن ترفندش این است که تا وقتی 
همه مطلب آن روزت را ننوشتید، نخوابید. این جوری شاید 
از خوابتان بزنید ولی حسنش این است که باالخره رمانتان را 
تمام می کنید. حاال فکر می کنید که کتاب من بهترین رمان 
ادبیات امریکاست؟ معلوم است که نه. من آن را توی یک ماه 
نوشتم. افتضاح است. اما واقعیت این است که از االن تا آخر 
عمرم اگر جان هاگمن را در یکی از دورهمی های تد ببینم، 
الزم نیست بگویم که من یک متخصص علوم کامپیوتر 
هستم. نه نه، در عوض می توانم این طوری خودم را معرفی 

کنم: من یک رمان نویسم. 
و در نهایت آخرین حرفی که می خواهم بزنم این است که 
من یاد گرفتم اگر بتوانم تغییرات کوچک و پایداری را ایجاد 
کنم و آن ها را به طور مداوم انجام بدهم، به احتمال زیاد 
این تغییرات ماندگار خواهند شد. چالش های بزرگ اشکالی 
ندارند و واقعا هم کلی لذتبخش هستند اما احتمال این که 

ماندگار شوند، کمتر است. 
خب، حاال این سوال من از شما این است که پس معطل 
چه هستید؟ من ضمانت می کنم 30 روز بعد را چه دلتان 
بخواهد و چه نخواهد، می گذرانید. پس چرا به چیزهایی که 
همیشه می خواستید انجام بدهید فکر نمی کنید و برای 30 

روز آینده خودتان را محک نمی زنید؟
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ان  ن ای سنجش م�ی سه راه �ب
ی ری و تطبیق پذ�ی

گ
سازاک

موفقیت؛ دشمن 
پتانسیل سازگاری

 ترانه احمددوست

وقتی که ناتالی فراتو )Natalie Fratto( - سرمایه گذار 
خطرپذیر - تعیین می کند که کدام بنیانگذار استارت آپ 
باید حمایت شود، او تنها به دنبال هوش یا کاریزما نیست؛ 
فراتو سه  این سخنرانی  دنبال سازگاری است. در  به  او 
به  را  خود  سازگاری:  »فاکتور  اندازه گیری  برای  روش 
اشتراک می گذارد و نشان می دهد که چرا توانایی افراد 

برای واکنش دادن به تغییرات واقعا مهم است.
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ــات  ــتارت آپ را مالق ــذار اس ــته 273 بنیانگ ــال گذش در س
کــردم کــه هــر کدامشــان بــه دنبــال کســب درآمــد بودنــد. 
ــود  ــن ب ــم ای ــاوری، هدف ــرمایه گذار فن ــک س ــوان ی ــه عن ب
تمــام آنچــه می دیــدم مرتــب کنــم و نهایتــا تخمیــن بزنــم 
کــه واقعــا چــه کســانی می تواننــد کار بزرگــی انجــام بدهند. 
امــا ســوال ایــن اســت کــه چــه چیــزی باعــث خلــق یــک 
بنیانگــذار بــزرگ مــی شــود؟ ایــن ســوالی اســت کــه هــر 
روز از خــودم می پرســم. برخــی ســرمایه  داران ریســک 
ــا  ــا آن ه ــد. آی ــرار می دهن ــه پیشــینه بنیانگــذار ق ــر پای را ب
ــرکت  ــک ش ــا در ی ــا آن ه ــد؟ آی ــگ* رفتن ــوی لی ــه آی ب
blue-chip کار کرده انــد؟ آیــا آن هــا پیــش از ایــن، 
ــاخته اند؟  ــود س ــرای خ ــزرگ ب ــای ب ــم انداز روی ــک چش ی
در واقــع معیــار هوشــمند بــودن یــک فــرد چیســت؟ 
 EQ ــوال ــر معم ــرمایه گذاری خطرپذی ــدگان س ارزیابی کنن
ــور  ــخص مذک ــدر ش ــه چق ــن را  ک ــنجند. ای ــراد را می س اف
ــاط  ــاد ارتب ــف و ایج ــای مختل ــاخت تیم ه ــد در س می توان
ــد نظــر  ــق باشــد، م ــان موف ــان مشــتریان و ارباب رجوع می

قــرار می دهنــد. 
هرچنــد مــن روش هــای متفاوتــی بــرای ارزیابی بنیانگــذاران 
بــه  مــن  نیســتند.  پیچیــده  امــا  دارم  اســتارت آپ ها 
 ،IQ ــه ــم؛ ن ــگاه می کن ــاص ن ــی خ ــک ویژگ ــانه های ی نش
ــه EQ. ایــن ویژگــی خــاص »ســازگاری« اســت. منظــور  ن
از ســازگاری ایــن اســت کــه یــک فــرد چقــدر بــه اجتنــاب 
ــان  ــش نش ــن واکن ــل ای ــائلی مث ــر و مس ــری تغیی ناپذی
ــن  ــن اســت. م ــرای م ــل مهــم ب ــا عام ــن تنه می دهــد؟ ای
معتقــد هســتم کــه ســازگاری بــه نوبــه خــود نوعــی از هوش 
اســت و نســبت انطباق پذیــری مــا یــا AQ چیــزی اســت که 
ــا  ــد. ب ــود یاب ــش شــود و بهب ــری و آزمای ــد اندازه گی می توان
ایــن حــال AQ تنهــا بــرای بنیانگــذاران اســتارت آپ مفیــد 
نیســت. مــن فکــر می کنــم کــه بــه طــور چشــمگیری بــرای 
زندگــی همــه مــا مهــم اســت. چــون رونــد تغییــرات جهــان 
ــرعت  ــه س ــم ک ــا می دانی ــه م ــی دارد. هم ــرعت عجیب س
تغییــرات تکنولوژیکــی در حال تســریع اســت و ایــن موضوع 
باعــث مــی شــود مغــز مــا واکنــش نشــان دهــد. یــک مثــال 
ــه تغییــرات منفــی شــغلی اســت  ســاده واکنــش نســبت ب
کــه ممکــن اســت بــه خاطــر وجــود اتوماســیون، جابه جایــی 
ژئوپلیتیــک در دنیــای یکپارچــه شــده یــا حتــی بــه خاطــر 
ــه وجــود  ــط شــخصی ب ــی و رواب ــط خانوادگ ــرات رواب تغیی
ــراد،  ــوان اف ــه عن ــا، ب آینــد. در حــال حاضــر هــر یــک از م
ــه مواجهــه  گروه هــا، شــرکت ها و حتــی دولت هــا مجبــور ب
ــخ بشــر  ــی بیشــتر از پیــش کــه در تاری ــرش تغییرات و پذی
ــم  ــه می توانی ــب چگون ــن ترتی ــه ای ــتیم. ب ــد هس رخ داده ان

ــم؟  ــی کنی ــازگاری مان را ارزیاب س
وقتــی بــا بنیانگــذاران دیــدار می کنــم از ســه ترفنــد 
اســتفاده می کنــم. حــاال در وهلــه اول بــه آخریــن مصاحبــه 
شــغلی خــود فکــر کنیــد. چــه ســوال هایی از شــما 
ــه  ــد: »ب ــف بودن ــن طی ــواالتی از ای ــاال س ــیدند؟ احتم پرس
مــن دربــاره زمانــی کــه )اتفاقــات گذشــته(... بگــو« درســت 

ــن  ــازگاری م ــرای س ــه ب ــرای مصاحب ــوض، ب ــت؟ در ع اس
ســواالتی می پرســم کــه بــا »چــکار می کنیــد اگــر« شــروع 
ــبه  ــک ش ــما ی ــرمایه ش ــی س ــا اصل ــر منش ــوند. اگ می ش
خشــک شــود چــه اتفاقــی می افتــد؟ چــکار می کنیــد؟ اگــر 
یــک مــوج مخــرب از دسترســی مشــتریان بــه فروشــگاهتان 
ــه از  ــای این ک ــه ج ــد؟ ب ــکار می کنی ــد، چ ــری کن جلوگی
ــد  ــی می افت ــه اتفاق ــید »چ ــد بپرس ــید بای ــته بپرس گذش
اگــر«. بــه ایــن ترتیــب مغــز را بــرای تصویرســازی چندیــن 
ــدرت  ــد. ق ــازی می کنی ــده شبیه س ــی از آین نســخه احتمال
ایــن نــوع دیــدگاه و نیــز این کــه چگونــه هــر فــرد می توانــد 
ســناریوهای مجزایــی را کــه ممکــن اســت اتفاق بیفتــد بیان 
کنــد، بــه مــن بســیار کمــک می کنــد. تمرینات شبیه ســازی 
یــک نــوع تســت مطمئــن بــرای بهبــود ســازگاری اســت. به 
ــت و  ــور دریاف ــه چط ــت این ک ــای تس ــه ج ــب ب ــن ترتی ای
نگهــداری اطالعــات ممکــن می شــوند )ماننــد آزمــون 
ــازگاری  ــت س ــه تس ــرد ک ــری ک ــوان نتیجه گی IQ( می ت
چگونگــی تغییــر اطالعــات را بــه منظــور دســتیابی بــه یــک 
ــود(  ــای موج ــه محدودیت ه ــه ب ــا توج ــاص )و ب ــدف خ ه

می ســنجد. 
ــری در  ــی تطبیق پذی ــرای ارزیاب ــن ب ــه م ــی ک ــد دوم ترفن
ــال  ــه دنب ــن اســت کــه ب بنیانگــذاران اســتفاده می کنــم ای
ــه  ــرادی ک ــی روم. اف ــده م ــوش ش ــات فرام ــم محفوظ عالئ
ــا  ــتند ت ــن هس ــال ای ــه دنب ــد، ب ــرار دارن ــته ق ــن دس در ای
چیزهایــی را کــه از قبــل می دانســتند بــه چالــش بکشــند و 
آن هــا را بــا اطالعــات جدیــد از بیــن می برنــد. ایــن عملکــرد 
مثــل رایانــه ای اســت کــه در حال پاکســازی دیســک باشــد. 
 Destin Sandlin ــال ــم. مث ــری بزن ــال دیگ ــد مث بگذاری
دوچرخــه اش را طــوری برنامه ریــزی کــرده بــود کــه وقتــی 
دوچرخــه را بــه ســمت راســت هدایــت می کنــد بــه ســمت 
چــپ چرخانــده بشــود و بالعکــس. او ایــن دوچرخــه را »مغز 
وارونــه« نامیــد و تقریبــا هشــت مــاه زمــان صــرف یادگیــری 
ــادی  ــی ع ــاال خیل ــرد. و ح ــدن روی آن ک ــوار ش ــوه س نح
 Destin ــه ــت ک ــت اس ــک واقعی ــن ی ــد. ای آن را می ران
توانســت نحــوه دوچرخه ســواری همیشــگی خــودش را بــه 
خاطــر نــوع جدیــدی کــه داشــت کنــار بگــذارد. ایــن مثــال 
ــازگاری  ــت س ــورد قابلی ــی در م ــیار خوب ــیگنال های بس س
ــد.  ــان می ده ــا نش ــه م ــا آن ب ــه ب ــی را در رابط و پیام های
ایــن امــر ثابــت نیســت امــا هرکــدام از مــا قابلیــت بهبــود 
ظرفیتمــان را در تعهداتمــان و شــرایط ســخت کاری داریــم. 
در آخریــن صفحــه از زندگینامــه گانــدی، او نوشــته: »مــن 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــانم.« ب ــر برس ــه صف ــودم را ب ــد خ بای
زندگــی ایــده آل گانــدی، او هنــوز هــم بــه دنبــال بازگشــت 
بــه یــک ذهنیــت مبتــدی، بــه صفــر بــود. بــرای فراموشــی 
محفوظــات. بــه همیــن علــت اســت کــه مــن فکــر می کنــم 
بســیار بجاســت کــه می گوینــد گانــدی نمــره AQ باالیــی 
ــی  ــرای ارزیاب ــن ب ــه م ــی ک ــوم و نهای ــد س ــت.  ترفن داش
اســتارت آپ ها  بنیانگــذاران  تطبیق پذیــری  و  ســازگاری 
اســتفاده می کنــم، ایــن اســت کــه بــه دنبــال افــرادی باشــم 
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ــه زندگــی و کسب وکارشــان  ــه کشــف و جســت و جو را ب ک
تزریــق می کننــد. گونــه ای از تنــش طبیعــی بیــن اکتشــاف 
ــا  ــه م ــه، هم ــور خالص ــه ط ــود دارد. ب ــرداری وج و بهره ب
ــا  ــم. در این ج ــد داری ــش از ح ــرداری بی ــه بهره ب ــل ب تمای
منظــورم چیســت؟ در ســال 2000، مــردی بــا جــان 
انتووکــو، مدیرعامــل شــرکت Blockbuster جلســه 
ــد  ــت کســب وکار جدی ــرای مدیری داشــت و مشــارکتی را ب
ــرکت  ــل ش ــرد. مدیرعام ــنهاد ک ــی اش پیش ــن کمپان آنالی
ــا  ــن در حــال حاضــر میلیون ه ــت: »م ــد و گف جــان خندی
ــق دارم.  ــی موف ــگاه خرده فروش ــزاران فروش ــتری و ه مش
مــن واقعــا بایــد روی پــول تمرکــز کنــم.« مــرد دیگــری در 
 Netflix ایــن جلســه، رید هیســتینگز، مدیرعامــل شــرکت
ــه  ــارد دالر را ب ــال 2018، 15/8 میلی ــود. Netflix در س ب
ــه Blockbuster در  ــی ک ــاص داد، در حال ــود اختص خ
ســال 2010 درســت ده ســال بعــد بــه ورشکســتگی رســید. 
مدیرعامــل Blockbuster بیــش از حــد بــه بهره بــرداری 
ــود؛  ــدوار ب ــود امی ــق خ ــود موف ــب وکار موج ــدل کس از م
آن قــدر کــه نمی توانســت ابعــاد دیگــر را ببینــد. بــه همیــن 
علــت، موفقیــت قبلــی او، دشــمن پتانســیل ســازگاری اش 
ــم،  ــا کار می کن ــا آن ه ــن ب ــه م ــی ک ــا بنیانگذاران ــود. ب ب
موضــوع اکتشــاف را بــه عنــوان یــک جایــگاه مســتقل دنبال 
می کنــم. هیچ وقــت نبایــد در رویــای همیشــه برنــده بــودن 
ــیل های  ــائل و پتانس ــه مس ــه ب ــدون این ک ــد، ب ــرق ش غ
ــد  ــن بزنن ــما را زمی ــدا ش ــت بع ــن اس ــه ممک ــوه ای ک بالق
فکــر کــرد. وقتــی اولیــن بــار در جســت و جوی ســازگاری و 
ــدا  ــری کــه پی ــودم، موضــوع هیجان انگیزت ــری ب تطبیق پذی
ــود کــه مــا می توانیــم آن را بهبــود بخشــیم.  کــردم ایــن ب
هــر یــک از مــا دارای ظرفیــت ســازگاری بیشــتری اســت. 
ــه شــکل عضلــه فکــر کنیــد: بایــد تمریــن  ــه ایــن امــر ب ب
ــن ســاعت طــول  ــی اگــر چندی ــده شــد حت ــا ورزی کــرد ت
کشــید، دلســرد نشــوید. Destin Sandlin را یادتــان 
هســت؟ او هشــت مــاه زمــان فقــط بــرای یادگیــری نحــوه 
دوچرخه ســواری صــرف کــرد. بــا گذشــت زمــان، با اســتفاده 
ــرای بنیانگــذاران اســتفاده و روی  از ترفندهایــی کــه مــن ب
آن هــا پیاده ســازی کــردم می تــوان گفــت کــه به کارگیــری 
ــاال معرفــی شــد، می توانــد شــما را  ســه ترفنــدی کــه در ب
آمــاده حرکــت کنــد؛ بــه نحــوی کــه اگــر در آینــده تغییــر 
بزرگــی بــه وجــود بیایــد، شــما از قبــل آمــاده هســتید. ما در 
حــال ورود بــه آینــده ای هســتیم کــه در آن IQ و EQ هر دو 
از اهمیــت کمتــری برخوردارنــد. بنابرایــن امیــدوارم کــه این 
ابــزار بــه شــما کمــک کنــد تــا AQ خــود را افزایــش دهیــد.

پی نوشت: 
*آیــوی لیــگ مجمــِع پیچــک، لیــگ دانشــگاه های آیــوی، 
ــروه  ــن گ ــان اســت. ای ــروه دانشــگاهی جه ــن گ معروف تری
متشــکل از هشــت دانشــگاه پــرآوازه اســت.علت نامگــذاری 
ایــن دانشــگاه ها ســاختمان های بســیار قدیمــی اســت کــه 
نمــای آن هــا بــا پیچــک و پاپیتــال پوشــیده شــده  اســت که 

ــد. ــه آن Ivy می گوین در انگلیســی ب
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چگونه گیاهان یم توانند به کند 

ات اقلییم مکک کنند شدن تغی�ی

سیستم شگفت انگیز 
 گیاهان 

در خدمت بشریت
 امیر مجذوب

گیاهان سیستم شگفت انگیزی دارند. برای میلیون ها 
سال، آن ها دی اکسید کربن را از هوا گرفته اند 
و آن را در زیر زمین نگهداری کرده اند. جوآن 

چوری )Joanne Chory( تالش می کند تا این 
توانایی های ویژه را تقویت کند. او با همکارانش 
در آزمایشگاه زیست شناسی مولکولی و سلولی، 

گیاهانی را ایجاد می کنند که می توانند کربن 
بیشتری را در زیرزمین برای صدها سال نگهداری 

کنند. اگر مایلید بدانید که این گیاهان چطور 
به کاهش تغییرات آب و هوایی کمک می کنند، 
این سخنرانی تد به شما کمک خواهد کرد. 

ــودم.  مــن اخیــرا در جشــن اپیفانــی )جشــنی مســیحی( ب
در آن زمــان متوجــه شــدم می توانــم نقشــی در حــل 
ــروز  ــر ام ــه بش ــکالتی ک ــن مش ــی از بزرگ تری ــردن یک ک
ــازی کنــم؛ آن مشــکل تغییــر آب و  ــا آن مواجــه اســت ب ب
هواســت. فهمیــدم بیشــتر از ســی ســال کار کــرده ام تــا در 
ایــن نقطــه از زندگــی ام قــرار گیــرم و در حــل ایــن مشــکل 
ــی کــه در ســی  ــزرگ مشــارکت کنــم. تمــام آزمایش های ب
ســال گذشــته انجــام داده ام و تمــام کارهایــی کــه کارکنانــم 
در ایــن مــدت انجــام دادنــد، در جهــت ایــن تجربــه واقعــا 

ــوده اســت.  ــزرگ ب ب
ــک  ــص ژنتی ــن متخص ــتم؟ م ــی هس ــه کس ــن چ ــب م خ
گیاهانــم. در دنیایــی زندگــی می کنــم کــه بــه دلیــل 
ــفر  ــادی در اتمس ــن زی ــید کرب ــر دی اکس ــای بش فعالیت ه
وجــود دارد. مــن گیاهــان را بــه عنــوان دســتگاه های 
ــن اســت،  بی نظیــری کــه کارشــان جــذب دی اکســید کرب
تحســین می کنــم. کاری کــه خــوب از پــس انجامــش 
برآمده انــد، چــون بیــش از 500 ســال اســت کــه ایــن کار 

می کننــد.  را 
ــا شــما صحبــت  مــن می خواهــم در مــورد ضرورت هایــی ب
ــه دو  ــم ب ــن می خواه ــادر، م ــک م ــوان ی ــه عن ــم. ب کن
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فرزنــدم دنیــای بهتــری را نســبت بــا آنچــه از والدینــم بــه 
ــت  ــن کار الزم اس ــرای ای ــم. و ب ــل بده ــردم، تحوی ارث ب

ــم.  مســیر درســتی را انتخــاب کن
ــون  ــاری پارکینس ــه بیم ــه ب ــت ک ــال اس ــالوه 15 س ــه ع ب
ــم  ــاس کن ــود احس ــث می ش ــن باع ــتم و همی ــال هس مبت
ــم خــوب اســت، فــورا کارم را  ــی کــه حال ــا زمان کــه بایــد ت
انجــام دهــم و بخشــی از تیــم باشــم. مــن تیــم فوق العــاده ای 
ــا هــم کار می کنیــم. ایــن کاری اســت کــه  دارم و همگــی ب
می خواهیــم انجــام بدهیــم، چــون از آن لــذت می بریــم. اگــر 
می خواهیــد تنهــا بــا پنــج نفــر ســعی کنیــد ســیاره را نجــات 
دهیــد، بهتــر اســت همدیگــر را دوســت داشــته باشــید، چون 

قــرار اســت زمــان زیــادی را در کنــار یکدیگــر بگذرانیــد. 
بســیار خــب، دیگــر صحبــت کــردن در مــورد خــودم کافــی 
اســت. بیاییــد در مــورد دی اکســیدکربن حــرف بزنیــم کــه 
ــد  ــر می کنی ــما فک ــتر ش ــت. بیش ــخنرانی ام اس ــتاره  س س
ــاید  ــا ش ــت. ی ــده اس ــی آلوده کنن ــن عامل ــید کرب دی اکس
ــکار  ــود تبه ــم موج ــه چش ــن ب ــید کرب ــه دی اکس ــما ب ش
ــن از  ــید کرب ــه دی اکس ــد؟ همیش ــر می کنی ــتان فک داس
ــوان  ــه عن ــن ب ــا م ــود. ام ــرح می ش ــی آن مط ــه منف جنب
زیست شــناس گیاهــی جنبــه  دیگــری را از دی اکســید 
ــه عنــوان  ــن می بینــم. و دی اکســید کربنــی کــه مــا ب کرب
ــت.  ــی اس ــز متفاوت ــم، چی ــی می بینی ــناس گیاه زیست ش
ــه اســم فتوســنتز انجــام می دهنــد.  گیاهــان فراینــدی را ب
اتفــاق  فتوســنتز می کننــد، چــه  زمانــی کــه آن هــا 
ــن  ــن روی زمی ــه کرب ــته ب ــی وابس ــام زندگ ــد؟ تم می افت
ــان و  ــه گیاه ــت ک ــی اس ــید کربن ــر دی اکس ــه خاط ــا ب م
ــن  ــید کرب ــنتزکننده از دی اکس ــای فتوس ــر باکتری ه دیگ
ــا  ــیده اند. تقریب ــود کش ــه درون خ ــفر ب ــود در اتمس موج
ــوا وارد  ــق ه ــت از طری ــدن شماس ــه در ب ــی ک ــام کربن تم
ــده اید و  ــکیل ش ــوا تش ــما از ه ــت. ش ــده اس ــان ش بدنت
ایــن بــه خاطــر فتوســنتز اســت. کاری کــه گیاهــان انجــام 
ــتفاده  ــید اس ــرژی خورش ــه از ان ــت ک ــن اس ــد ای می دهن
ــل  ــد و آن را تبدی ــن را می گیرن ــید کرب ــد، دی اکس می کنن

بــه شــکر می کننــد. کار فوق العــاده ای اســت. 
ــت  ــرار اس ــت و ق ــم اس ــا مه ــه واقع ــری ک ــز دیگ و چی
ــان و  ــه گیاه ــت ک ــن اس ــم ای ــما بگوی ــه ش ــاره آن ب درب
باالیــی  ظرفیــت  فتوســنتزکننده  باکتری هــای  دیگــر 
ــر بیشــتر  ــا بیســت براب ــد. آن ه ــن کار دارن ــرای انجــام ای ب
ــه خاطــر فعالیت هــای انســانی تولیــد  ــی کــه مــا ب از میزان
ــد. و خــب،  ــن را جــذب می کنن ــم، دی اکســید کرب می کنی
ــف انتشــار گازهــا خــوب عمــل  ــه توق ــا در زمین اگرچــه م
نمی کنیــم، گیاهــان ایــن ظرفیــت را دارنــد کــه بــه عنــوان 
ــع  ــد. در واق ــک کنن ــا کم ــه م ــنتز ب ــم های فتوس ارگانیس

ــد.  ــور باش ــم این ط امیدواری
ــم  ــان ه ــت خودم ــود دارد. الزم اس ــرط وج ــک ش ــا ی ام
کمــی بــه گیاهــان کمــک کنیــم، چــون کاری کــه گیاهــان 
ــید  ــتر دی اکس ــل بیش ــد تبدی ــام دهن ــد انج ــت دارن دوس
ــان فصــل رشــد  ــی کــه پای ــه شــکر اســت. و زمان ــن ب کرب

می رســد، گیــاه می میــرد و تجزیــه می شــود. ســپس 
ــن از  ــید کرب ــیدن دی اکس ــرای کش ــه ب ــام آن کاری ک تم
اتمســفر انجــام داده بــود و زیســت توده های کربنــی ایجــاد 
کــرده بــود، اکنــون دوبــاره بــه شــکل دی اکســید کربــن بــه 

ــردد.  ــاز می گ ــفر ب اتمس
ــه  ــی را ک ــید کربن ــم دی اکس ــور می توانی ــا چط ــس م پ
گیاهــان بــه زمیــن وارد می کننــد، درون چیــزی کــه 
مقــداری باثبات تــر اســت دوبــاره توزیــع کنیــم؟ مشــخص 
ــوبرین  ــه س ــد ک ــد می کنن ــی تولی ــان محصول ــد گیاه ش
ــه در  ــت ک ــی اس ــی طبیع ــن محصول ــود. ای ــده می ش نامی
ــب  ــا جال ــان وجــود دارد. ســوبرین واقع ــام گیاه ریشــه تم
ــا  ــد، هرج ــر می بینی ــه در تصوی ــور ک اســت، چــون همانط
کــه نقطــه ای ســیاه وجــود دارد، یــک کربــن قــرار گرفتــه 
اســت. صدهــا کربــن در ایــن ســلول وجــود دارد. نقطه هــای 
قرمــز اکســیژن هســتند. باکتری هــا دوســت دارند اکســیژن 
پیــدا کننــد تــا بــا آن بتوانند گیــاه را تجزیــه کننــد. بنابراین 
می بینیــد چــرا ایــن یــک دســتگاه عالی بــرای ذخیره ســازی 
کربــن اســت. زیــرا در واقــع می توانــد کربنــی را کــه توســط 
ــه چیــزی  ــه ثبــات برســاند و آن را ب گیــاه اصــالح شــده ب

کــه کمــی بــرای گیــاه بهتــر اســت تبدیــل کنــد. 
راهــکاری  انجــام  بــرای  مناســبی  زمــان  االن  چــرا 
ــت؟  ــکل اس ــن مش ــل ای ــتای ح ــانه در راس زیست شناس
ــا شــروع  ــا بیشــتر م چــون در طــول 30 ســال گذشــته ی
بــه درک عملکردهــای تمــام ژن هایــی کردیــم کــه بــه طــور 
کلــی در ســامانه زنــده وجــود دارنــد. ایــن ســامانه شــامل 
ــده  ــای پیچی ــیاری از یوکاریوت ه ــان و بس ــان ها، گیاه انس
دیگــر می شــد. در دهــه 80 چــه چیــزی آغــاز شــد؟ رونــدی 
ــا اکنــون عملکــرد بســیاری  کــه آغــاز شــد، ســبب شــد ت
از ژن هایــی را کــه در گیــاه هســتند، بدانیــم. ژن هایــی کــه 
ــم  ــا می توانی ــون م ــد. اکن ــد کن ــد رش ــاه می گوین ــه گی ب
تجزیــه و تحلیــل اطالعــات ژنتیکــی را بــا روشــی ســریع تر 
ــزی  ــم. چی ــام دهی ــری انج ــان دیگ ــر زم ــر از ه و ارزان ت
ــن  ــم، ای ــا درمی یابی ــه و تحلیل ه ــن تجزی ــن ای ــه از ای ک
ــم  ــه ه ــا ب ــن واقع ــا روی زمی ــام زندگی ه ــه تم ــت ک اس
ــده دیگــری  مرتبطنــد و گیاهــان بیشــتر از هــر ســامانه زن
ــه  ــانه ای را ک ــد نش ــما می توانی ــد. ش ــاط دارن ــم ارتب ــا ه ب
می شناســید از یــک گیــاه بگیریــد و آن را در گیاهــی دیگــر 
ــا  ــه دقیق ــد ک ــی کنی ــد پیش بین ــد و می توانی ــرار دهی ق
همــان کار را انجــام دهــد. بنابرایــن ایــن هــم مهــم اســت. 
ــم  ــی را داری ــک ژنتیک ــای کوچ ــن حقه ه ــا ای ــرانجام م س
ــه  ــپر ک ــل کریس ــی مث ــد. چیزهای ــز بودن ــه موفقیت آمی ک
اجــازه ویرایــش و ســاخت ژن هایــی را می دهــد کــه کمــی 

ــند.  ــر باش ــاه متفاوت ت ــان در گی ــت عادی ش از حال
پــس مــا االن حمایــت زیست شناســی را داریــم. مــن یــک 
زیست شناســم، بــه همیــن دلیــل اســت کــه راه حلــی بــرای 
ــا  ــه واقع ــم ک ــنهاد می کن ــوا پیش ــر آب و ه ــکل تغیی مش
ــرای  شــامل بهتریــن ســاختار تکامــل یافتــه روی زمیــن ب
انجــام آن می شــود: گیاهــان. خــب چطــور قــرار اســت آن 
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ــد.  ــان می آی ــه نجاتم ــی ب ــم؟ زیست شناس ــام دهی را انج
بایــد ســه چیــز را از ســخنرانی مــن بــه یــاد داشــته باشــید. 
ــتری از  ــوبرین بیش ــان س ــه گیاه ــم ک ــد کاری کنی ــا بای م
ــم آن هــا  ــت عــادی تولیــد کننــد، چــون احتیــاج داری حال
ــد  ــا بای ــند. م ــه هســتند، باش ــزی ک ــر از چی ــداری بهت مق
ــند،  ــته باش ــتری داش ــه بیش ــا ریش ــه آن ه ــم ک کاری کنی
چــون اگــر ریشــه بیشــتری داشــته باشــیم ســوبرین 
ــم  ــا می خواهی ــه م ــم داشــت. ســوم این ک بیشــتری خواهی
گیــاه ریشــه های عمیق تــری داشــته باشــد. کاری کــه 
انجــام می دهیــم ایــن اســت: در واقــع از گیــاه می خواهیــم 
ــادت  ــه ع ــزی ک ــتر از چی ــازد، بیش ــدار بس ــن پای ــه کرب ک
ــد.  ــن کن ــاک دف ــر خ ــا زی ــرای م ــد آن را ب ــته و بع داش
آن هــا می تواننــد ایــن کار را انجــام دهنــد، در صورتــی کــه 
ــک  ــه نزدی ــا این ک ــند ت ــته باش ــر داش ــه هایی عمیق ت ریش

ــد.  ســطح خــاک پیــچ و خــم بخورن
ــوبرین  ــم: س ــر دهی ــی را تغیی ــه ویژگ ــم س ــا می خواهی م
بیشــتر، ریشــه بیشــتر و در نهایــت ریشــه عمیق تــر. 
ــاه  ــک گی ــا را در ی ــام آن ویژگی ه ــم تم ــپس می خواهی س
ــام  ــن کار را انج ــم ای ــی می توانی ــم. به راحت ــب کنی ترکی
دهیــم و انجــام هــم می دهیــم. در واقــع داریــم آن را روی 
گیــاه نمونــه، آرابیدوپســیس، انجــام می دهیــم کــه بــه مــا 
ــه  ــزی ک ــریع تر از چی ــش را س ــن آزمای ــد ای ــازه می ده اج
ــم.  ــزرگ دیگــری انجــام دهی ــاه ب تصــور می شــود روی گی
پــس فهمیدیــم گیاهانــی داریــم کــه همــه ایــن ویژگی هــا 
ــیم و  ــته باش ــتری داش ــداد بیش ــم تع ــد و می توانی را دارن
ســوبرین بیشــتری در آن گیاهــان انتقــال دهیــم. می توانیــم 
ــه  ــم آن را ب ــی می توانی ــرد. حت ــم ک ــن کار را خواهی و ای
ــت  ــم گف ــما خواه ــه ش ــم. ب ــل کنی ــی منتق ــان زراع گیاه

ــم.  ــاب کرده ای ــی را انتخ ــان زراع ــرا گیاه چ
ایــن ماجــرا قــرار دارد. می دانــم  علــم پشــت تمــام 
می توانیــم علــم را پیــاده کنیــم، کامــال در مــورد آن 
مطمئنــم. دلیــل ایــن اطمینــان ایــن اســت کــه فقــط در 
ــه  ــم ک ــدا کنی ــی را پی ــم ژن های ــادر بودی ســال گذشــته ق
ــد و در  ــر می گذارن ــی تاثی ــدام از آن ســه ویژگ ــر ک روی ه
بســیاری از آن مــوارد - در دو ســوم آن هــا - بیــش از یک راه 
بــرای رســیدن بــه آن نقطــه داریــم. بنابرایــن حتــی ممکــن 
اســت قــادر باشــیم آن هــا را در یــک ویژگــی ترکیــب کنیــم 

ــم.  ــه دســت بیاوری و حتــی ســوبرین بیشــتری ب
ــان  ــا همچن ــه م ــم ک ــما بگوی ــه ش ــم ب ــون می خواه اکن
چالش هــای بزرگــی داریــم. بایــد کشــاورزان را قانــع کنیــم 
تــا بذرهــا را بخرنــد یــا حداقــل شــرکت بــذر، بذرهایــی را 
ــت  ــد. وق ــته باش ــد داش ــاورزان می خواهن ــه کش ــرد ک بخ
آزمایش هــا را انجــام می دهیــم، نمی توانیــم باعــث کمبــود 
در محصــول شــویم. چــون فــرض کنیــد در حالــی کــه ایــن 
آزمایش هــا را انجــام می دهیــم، مثــال 10 ســال بعــد، 
ــود. و  ــد ب ــتر خواه ــون بیش ــی از اکن ــن حت ــت زمی جمعی
همچنــان به ســرعت در حــال رشــد کــردن اســت. بنابرایــن 
تــا پایــان ایــن قــرن 11 میلیــارد جمعیــت خواهیــم داشــت. 

ــادر  ــا ق ــه واقع ــم ک ــدر داده ای ــتم هایی را ه ــا اکوسیس م
نیســتند تمــام بــار ناشــی از کشــاورزی را تحمــل کننــد. مــا 
دوبــاره ایــن رقابــت را بــرای زمیــن داریــم. حســاب کردیــم 
و دیدیــم انجــام دادن ایــن آزمایــش تجزیــه کربــن در واقــع 
نیازمنــد مقــدار زیــادی از زمیــن اســت. نمی توانیــم آن را از 
غــذا بگیریــم، چــون مجبوریــم بــه افــرادی کــه قــرار اســت 
روی زمیــن زندگــی کننــد غــذا بدهیــم تــا از ایــن بحــران 
بــزرگ رد شــویم. و تغییــر آب و هــوا در واقــع دارد باعــث از 
دســت رفتــن محصــول در تمــام زمیــن می شــود. بنابرایــن 
ــزان  ــه روی می ــد ک ــذری را بخرن ــد ب ــاورزان بای ــرا کش چ
اجــازه  نمی خواهیــم  مــا  تاثیــر می گــذارد؟  محصــول 
ایــن اتفــاق را بدهیــم و می خواهیــم همیشــه بررســی 
ــا توازنــی داشــته باشــیم کــه بگویــد آن آزمایــش  کنیــم ت
ــت  ــی اس ــوع دوم زمان ــر. موض ــا خی ــم ی ــام بدهی را انج
ــوری آن را  ــازد و این ط ــتری می س ــن بیش ــاه کرب ــه گی ک
ــام  ــا تم ــت تقریب ــن حال ــد. در ای ــن می کن ــاک دف ــر خ زی
ــی از  ــه خاطــر فشــار زراعــت خال خاک هــای روی زمیــن ب
کربــن می شــوند. زراعتــی کــه ســعی دارد هشــت میلیــارد 
ــن  ــون روی زمی ــه هم اکن ــی ک ــد؛ جمعیت ــذا بده ــر را غ نف
زندگــی می کننــد. ایــن هــم یــک مشــکل اســت. گیاهــان 
کــه کربــن بیشــتری تولیــد می کننــد، خاک هــا را بــا کربــن 
ــروژن،  ــب نیت ــن اغل ــا کرب ــی ب ــد. خــاک غن ــی می کنن غن
ســولفور و فســفات نگــه مــی دارد، تمــام مــواد معدنــی کــه 
ــت.  ــان الزم اس ــوب گیاه ــی خ ــد و محصول ده ــرای رش ب
آن هــا همچنیــن آب را در خــاک حفــظ می کننــد. بنابرایــن 
ــه کل  ــکند و ب ــی می ش ــکل ذرات کوچک ــه ش ــوبرین ب س
ــان  ــه نش ــور ک ــد. همان ط ــدی می ده ــت جدی ــاک باف خ
ــم و  ــاک کنی ــتری وارد خ ــن بیش ــم کرب ــم می توانی دادی
ــود تمــام آن  ــادر خواهیــم ب ــر می شــود. مــا ق خــاک تیره ت
را انــدازه بگیریــم و امیدواریــم کــه ایــن موضــوع بــرای حــل 

مشــکل بــه مــا کمــک کنــد. 
ــاد  ــای زی ــتفاده از زمین ه ــه اس ــاز ب ــش نی ــن چال بنابرای
ــه  ــد ک ــاورزان آن را بخرن ــم کش ــد کاری کنی ــم. بای را داری
ــون  ــد، چ ــخت باش ــان س ــن کار برایم ــم ای ــر می کن فک
ــرادی هســتیم کــه  ــا واقعــا فروشــنده نیســتیم، بلکــه اف م
دوســت دارنــد بــه جــای مالقــات، فــرد را در گــوگل ســرچ 
کننــد؛ می دانیــد کــه منظــورم چیســت؟ احتمــاال بیشــتر 

ــتند.  ــوری هس ــمندها همین ط دانش
امــا اکنــون می دانیــم، شــما هــم می دانیــد و واقعــا 
ــال  ــوا در ح ــه آب و ه ــد ک ــکار کن ــد ان هیچ کــس نمی توان
تغییــر اســت. و ایــن موضــوع شــروع شــده و بــد و جــدی 
اســت. مــا بایــد کاری در برابــر آن انجــام دهیــم. امــا مــن 
کامــال خوش بینــم کــه می توانیــم ایــن کار را انجــام 
دهیــم. بنابرایــن مــن امــروز این جــا هســتم تــا بــه عنــوان 
یــک شــخصیت از طــرف گیاهــان شــهادت بدهــم. گیاهــان 
ــا انجــام دهنــد. تنهــا کاری  ــرای م ــن کار را ب می تواننــد ای
ــه آن هاســت و  کــه بایــد انجــام دهیــم، کمکــی کوچــک ب
آن هــا می رونــد و مــدال طــال را بــرای انســانیت می گیرنــد.
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چطور یم توان �ب یک طرایح 

ک�ش استفاده را از  یبا حدا ز

نور خورشید داشت؟

آینده زیبای انرژی 
خورشیدی

 نیما ساختمانگر

انرژی حاصل از یک ساعت فعالیت خورشید به زمین، 
بیشتر از مصرف انرژی تمام انسان ها در یک سال 
است. اما چگونه می توانیم این نیرو را در هرجایی 
در دسترس همگان قرار دهیم؟ ماریان ون اوبل 

)Marjan van Aubel(، طراح انرژی خورشیدی، 
نشان می دهد چگونه اشیای روزمره مانند سطوح 
میزها و پنجره های شیشه ای رنگی را می توان به 
سلول های خورشیدی زیبا تبدیل کرد. او در این 
سخنرانی تد چشم انداز خود را برای تبدیل همه 
سطوح به یک نیروگاه برق به اشتراک می گذارد.
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ــوردی  ــش کوهن ــتان های اتری ــته در کوهس ــتان گذش تابس
می کــردم و آن بــاال کلبــه زیبــا و ســنگی دورافتــاده ای 
دیــدم کــه رویــش پنل هــای خورشــیدی قــرار داشــت. هــر 
ــم، بســیار هیجــان زده  ــیدی را می بینی ــای خورش ــار پنل ه ب
ــگان و در  ــه رای ــید را ک ــور خورش ــاوری ن ــن فن ــوم. ای می ش
ــیته  ــه الکتریس ــل ب ــت و آن را تبدی ــت، دریاف ــترس اس دس
می کنــد. ایــن کلبــه وســط ناکجاآبــاد، در جایــی زیبــا، 
خودکفــا بــود. امــا چــرا پنل هــای خورشــیدی بایــد همیشــه 
ــراح  ــل، ط ــان ون اوب ــن، ماری ــند؟  م ــت باش ــدر زش این ق
ــداری  ــی، پای ــث طراح ــتم و در مثل ــیدی هس ــرژی خورش ان
ــرای حداکثــر بهــره وری  ــاوری فعالیــت می کنــم. مــن ب و فن
ــه  ــم ک ــعه می ده ــوادی را توس ــی م ــم، یعن ــالش می کن ت
ــلول های  ــی از س ــا انواع ــا ب ــد ی ــش می یاب ــان افزای اندازه ش
خورشــیدی کار می کننــد کــه از خــواص رنگ هــا بــرای 
تولیــد الکتریســیته اســتفاده می کننــد. نمونــه کارم در 
موزه هــای سراســر جهــان، ماننــد مــوزه هنــر مــدرن موجــود 
ــه  ــز خــوب پیــش رفت ــه نظــر می رســید همــه چی اســت. ب
ــی  ــه کتاب ــا این ک ــود. ت ــم ب ــزی ک ــگار چی ــواره ان ــا هم ام
ــود. در آن نوشــته  ــه آن »انقــالب خورشــیدی« ب ــدم ک خوان
ــور  ــی ن ــدازه کاف ــه ان ــا ب ــاعت م ــک س ــرف ی ــود ظ ــده ب ش
ــال  ــک س ــان در ی ــرق کل جه ــن ب ــرای تامی ــید ب خورش
ــود  ــان ب ــک ســاعت! از آن زم ــم. ی ــت می کنی ــام را دریاف تم
کــه متوجــه شــدم فقــط می خواهــم تمــام تمرکــزم را روی 
انــرژی خورشــیدی بگــذارم. دانشــمندان در تمــام جهــان روی 
ــز  ــیدی تمرک ــای خورش ــردن پنل ه ــر ک ــد و ارزان ت کارآم
ــزان  ــه می ــیدی ب ــرژی خورش ــت ان ــن قیم ــد. بنابرای کرده ان
زیــادی کاهــش یافتــه اســت و بــه همیــن دلیــل هــم چیــن 
تولیــد انبــوه آن هــا را آغــاز کــرده اســت. بهــره وری آن هــا نیــز 
افزایــش زیــادی پیــدا کــرده اســت و حتــی ایــن پنل هــا بــه 
ــکل  ــه ش ــر ب ــا اگ ــیده اند.  ام ــدی رس ــره وری 44/5 درص به
ــوید در  ــه می ش ــد، متوج ــر کنی ــیدی فک ــلول های خورش س
60 ســال گذشــته تقریبــا ثابــت بــوده اســت. همــان فنــاوری 
ــت  ــده. الزم اس ــده ش ــری چی ــزی دیگ ــه روی چی ــت ک اس
ــا  ــط م ــا محی ــری ب ــکل بهت ــه ش ــیدی ب ــلول های خورش س
ــن مشــکل  ــی بزرگ تری ــرات آب وهوای یکپارچــه شــوند. تغیی
زمانــه ماســت و نمی توانیــم بــه بقیــه - دولــت یــا مهندســان 
ــه  ــد. هم ــاد کنن ــی ایج ــرات مثبت ــا تغیی ــم ت ــه کنی - تکی
ــور  ــم.  همان ط ــا کنی ــی ایف ــر نقش ــن تغیی ــم در ای می توانی
کــه گفتــم، مــن یــک طــراح هســتم و دوســت دارم چیزهــا را 
از طریــق طراحــی تغییــر دهم. بگذاریــد نمونه هایــی از کارم را 
نشــان دهــم. مــن با سواروســکی، شــرکت ســازنده کریســتال، 
همــکاری می کنــم. اگــر کریســتال را بــه صــورت مشــخصی 
بــرش دهیــد، ایــن تــوان را خواهیــد داشــت کــه نــور را بــه 
ــن کریســتال ها  ــن از ای ــد. م ــت کنی ــکان مشــخصی هدای م
بــرای تمرکــز نــور روی پنــل خورشــیدی اســتفاده می کنــم 
ــد.  ــر می کن ــال زیبات ــن ح ــر و در عی ــا را کارآمدت ــه آن ه ک
خــب شــما کریســتال خورشــیدی را بــا خــود بــه روشــنایی 
ــود دارد،  ــیدی وج ــلول خورش ــری در س ــک بات ــد. ی می بری

ــترها را  ــد لوس ــد و می توانی ــرار می دهی ــتگاه ق آن را در ایس
روشــن کنیــد. بــه معنــای واقعــی نــور خورشــید را بــه داخــل 
ــیدی  ــرژی خورش ــال در دام ان ــی کام ــن وقت ــد.  م می آوری
ــه  ــاس ب ــیدی حس ــلول های خورش ــاوری س ــه فن ــادم ک افت
ــاس  ــر اس ــی ب ــیدی رنگ ــلول های خورش ــدم. س ــگ را دی رن
ــور  ــده اند. همان ط ــاخته  ش ــان س ــنتز گیاه ــتم فتوس سیس
کــه کلروفیــل ســبز، بــرای گیاهــان نــور را تبدیــل بــه شــکر 
ــدل  ــه الکتریســیته ب ــور را ب ــز ن ــلول ها نی ــن س ــد، ای می کن
می کننــد. بزرگ تریــن حســن آن هــا ایــن اســت کــه حتــی 
ــاوت،  ــای متف ــد. رنگ ه ــم کار می کنن ــی ه ــای داخل در فض
بــر اســاس موقعیتــی کــه در طیــف رنــگ دارنــد، کارایی هــای 
ــر  ــی کارآمدت ــز از آب ــگ قرم ــال رن ــد. مث ــز دارن ــی نی متفاوت
اســت. اگــر مــن بــه عنــوان طــراح ایــن را بشــنوم کــه یــک 
ســطح رنگــی، یــک ســطح شیشــه ای رنگــی کــه بیشــتر برای 
زیبایــی از آن اســتفاده می شــود، عملکــرد دیگــری نیــز دارد و 
قــادر اســت الکتریســیته تولیــد کنــد، بــه ایــن فکــر می کنــم 

ــرد؟  ــتفاده ک ــود از آن اس ــا می ش ــه کج ک
ــام دارد کــه ســطح آن را ســلول های  ــان« ن ــن »میــز جری ای
پایه هایــش  روی  داده انــد.  تشــکیل  رنگــی  خورشــیدی 
طریــق  از  می توانیــد  کــه  دارنــد  قــرار  باتری هایــی 
پورت هــای یواس بــی گوشــی خــود را بــا آن هــا شــارژ کنیــد. 
در کارم، همیشــه برقــراری تعــادل میــان بهــره وری و زیبایــی 
بســیار اهمیــت دارد. بــه همیــن دلیــل هــم رنــگ ایــن میــز 
نارنجــی اســت، چــون نارنجــی یــک رنــگ ثابــت بــرای فضای 
داخلــی اســت. ســوالی کــه همیشــه و بیشــتر از باقــی افــراد 
می شــنوم ایــن اســت کــه:  »ُخــب، عالــی اســت. ولــی چنــد 
ــه  ــل از این ک ــرد؟« و قب ــارژ ک ــا آن ش ــوان ب ــی را می ت گوش
پاســخ پیچیــده آن را بدهــم، می شــنوم: »میــز کجاســت؟ آیــا 
ــرار دارد؟«  ــک پنجــره ق ــه آن می خــورد؟ نزدی ــی ب ــور کاف ن
ــز دارای حســگرهایی  ــن می ــه ای ــم ک ــح بگوی ــد در توضی بای
ــق  ــد و از طری ــاق را حــس می کن ــور ات ــه شــدت ن اســت ک
ــی آن  ــور دریافت ــزان ن ــد می ــاخته ایم، می توانی ــه س ــی ک اپ
ــودن باتــری آن را مشــاهده  ــر ب را بررســی کنیــد و ســطح پ
ــن  ــروز یکــی از ای ــد. باعــث افتخــار مــن اســت کــه دی کنی
میزهــا را در دفتــر بنیــاد DOEN در آمســتردام نصــب کردیم 
و درســت در همیــن لحظــه، ملکــه مــا، ماکســیما در حــال 
شــارژ کــردن گوشــی خــود بــا ایــن میــز اســت. جالــب اســت. 
ــی  پــس هــر چقــدر ســطح بیشــتری داشــته باشــید، توانای
ــد. این هــا »پنجره هــای  ــز داری ــرژی بیشــتری نی برداشــت ان
جریــان« هســتند. مــا تمــام پنجره هــای گالــری ســوهو را کــه 
ــه های  ــدرن از شیش ــخه م ــن نس ــا ای ــرار دارد، ب ــدن ق در لن
ــی های  ــد گوش ــران می توانن ــم. عاب ــن کرده ای ــی جایگزی رنگ
خــود را از طریــق لبه هــای ایــن پنجره هــا شــارژ کننــد. مــن 
ــره  ــک پنج ــم. ی ــیا می بخش ــه اش ــتری ب ــای بیش کارکرده
ــروگاه  ــد نی ــک پنجــره نیســت، بلکــه می توان دیگــر فقــط ی

بــرق کوچکــی نیــز باشــد. 
خــب، مــن این جــا هســتم و دربــاره عشــقی کــه بــه انــرژی 
خورشــیدی دارم صحبــت می کنــم، امــا روی ســقف خانــه ام 
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پنل هــای خورشــیدی نــدارم. مــن در مرکــز شــهر آمســتردام 
زندگــی می کنــم، مالــک خانــه نیســتم و خانــه ام یــک بنــای 
تاریخــی اســت، پــس ایــن کار امکان پذیــر و مجــاز نیســت. 

چگونــه می تــوان ســلول های خورشــیدی را در دســترس 
همــه نه فقــط در دســترس افــرادی کــه توانایــی مالــی پایــدار 
ــرژی  ــد، قــرار داد؟ اکنــون ایــن فرصــت را داریــم کــه ان دارن
ــاز اســت، یکپارچــه  ــورد نی ــی کــه م ــا مکان خورشــیدی را ب
ــن کار  ــرای ای کنیــم و فناوری هــای شــگفت انگیز بســیاری ب
موجــود اســت. مــن بــا نــگاه کــردن بــه اطرافــم، هــر ســطحی 
ــا  ــال ب ــوان مث ــه عن ــم. ب ــک فرصــت می بین ــه شــکل ی را ب
قطــار در وســتلند ســفر می کــردم کــه منطقــه ای در هلنــد 
ــه ها را  ــن شیش ــا ای ــادی دارد. آن ج ــای زی ــت و گلخانه ه اس
تماشــا می کــردم و بــه فکــرم رســید کــه چــه می شــد اگــر 
ــا شیشــه های خورشــیدی شــفاف می پوشــاندیم؟  ــا را ب آن ه
ــد  ــه نیازمن ــنتی را ک ــاورزی س ــر کش ــود اگ ــه می ش ــا چ ی
ــه و  ــرفته یکپارچ ــاوری پیش ــا فن ــت، ب ــادی اس ــرژی زی ان
ترکیــب کنیــم؟  بــا ایــن ایــده، مــن گلخانــه بــرق را ایجــاد 
کــردم. بــرای انجــام ایــن کار، همراهــی گروهــی از معمــاران و 
مهندســان را داشــتم. امــا اول اجــازه دهیــد دربــاره چگونگــی 
ــفاف  ــیدی ش ــه خورش ــا از شیش ــم. م ــح بده کار آن توضی
اســتفاده بــرای تامیــن بــرق فضــای داخلی اســتفاده کنیــم. از 
کشــت هیدروپونیــک نیــز اســتفاده می کنیــم کــه آب  مغــذی 
را پمپــاژ و 90 درصــد در مصــرف آب صرفه جویــی می کنــد. 
ــه ازای  ــتری ب ــول بیش ــوان محص ــا، می ت ــش الیه ه ــا افزای ب
هــر متــر مربــع پــرورش داد. عــالوه بــر نــور خورشــید، نــور 
ــه  ــد ک ــی می آی ــای ال ای دی رنگ ــن چراغ ه ــتری از ای بیش
رشــد گیــاه را تقویــت می کننــد. بــا زندگــی افــراد بیشــتری 
در شــهرهای بــزرگ، از طریــق قــرار دادن گلخانه هــای بــرق 

روی بام هــا مجبــور نیســتید گیاهــان را از نقــاط دیگــر جهــان 
ــرورش  ــل پ ــا را در مح ــد آن ه ــه می توانی ــد، بلک وارد کنی
ــای  ــا در مکان ه ــاختن آن ه ــزرگ س ــای ب ــد. خــب روی دهی
خــارج از شــبکه اســت؛ بــه عنــوان یــک اکوسیســتم مســتقل 

کــه دسترســی بــه آب و بــرق نــدارد. 
ــدل  ــتین م ــن نخس ــال، م ــی امس ــاالنه طراح ــرای دوس ب
ــرق را ســاختم کــه می توانیــد واردش  ــه ب چهارمتــری گلخان
ــس  ــد. پ ــد می کنن ــه رش ــان چگون ــد گیاه ــوید و ببینی ش
ایــن نیــز یــک برداشــت دوگانــه از نــور خورشــید، هــم بــرای 
ــرای گیاهــان، اســت. مثــل  ســلول های خورشــیدی و هــم ب
بــاغ گیاه شناســی آینــده اســت کــه تمــام فناوری هــای 
مــدرن را در آن بــه کار گرفته ایــم . بزرگ تریــن تعریفــی 
کــه از کارهایــم شــنیده ام ایــن بــوده: »امــا پنل هــای 
ــع اســت  خورشــیدی کجــا هســتند؟« درســت همیــن مواق
ــی  ــه نامرئ ــت ک ــر اس ــی موث ــی زمان ــم طراح ــه می گوی ک
ــی  ــه دموکراس ــن ب ــوید. م ــش نمی ش ــما متوجه ــد و ش باش
ــه، در  ــرای هم ــیدی ب ــرژی خورش ــاور دارم: ان ــیدی ب خورش
همــه جــا. هــدف مــن، مولــد ســاختن همــه ســطوح اســت. 
ــی طراحــی کنــم کــه در آن هــا تمــام  دوســت دارم خانه های
ــیته  ــا، الکتریس ــی کف ه ــا و حت ــا، دیواره ــا، پرده ه پنجره ه
ــزرگ  ــن کار در مقیــاس ب را برداشــت کننــد. فکــر کنیــد ای
انجــام شــود، مثــل شــهرها کــه در آن هــا ســطوح بســیاری 
ــاکان در دســترس همــه اســت و  وجــود دارد. خورشــید کم
ــه  ــه ب ــی ک ــیدی در مکان ــرژی خورش ــازی ان ــا یکپارچه س ب
آن نیــاز داریــم، حــاال ایــن فرصــت در اختیارمــان اســت کــه 
ــم.  ــرار دهی ــه ق ــترس هم ــیدی را در دس ــلول های خورش س
ــه  ــرژی خورشــیدی را ب ــه همــراه شــما ان مــن می خواهــم ب
مــردم نزدیک تــر کنــم امــا بــه زیبایــی و بــا طراحــی عالــی.



دانش بنیان  شماره سی و سوم تیرماه 1398

70

ران  ای حل �ب رو�ش �ب

پذ�ی پالستیک های همار�ن

 مستانه تابش

باکتری های 
نجات بخش

انسان ها ساالنه 300 میلیون تن زباله پالستیکی تولید می کنند 
و با وجود همه تالش هایی که در این سال ها صورت گرفته 
درصد کمی از این زباله ها در مسیر بازیافت قرار می گیرند. 

مورگان وگ یک میکروبیولوژیست است که در این سخنرانی 
تد تشریح می کند چطور باکتری هایی را تربیت کرده است 
که می توانند زباله های پالستیکی را به عنوان غذا بخورند.

فناوری های فردا



دانش بنیان  شماره سی وسوم تیرماه 1398

71



دانش بنیان  شماره سی و سوم تیرماه 1398

72

انواع و اقسام پالستیک ها؛ احتماال درباره شان شناخت دارید. 
شاید دوستشان نداشته باشید اما به احتمال زیاد هر روز از 
تا  که  کرده اند  پیش بینی  محققان  می کنید.  استفاده  آن ها 
سال 2050 تعداد قطعه های پالستیکی از تعداد ماهی های 

موجود در اقیانوس ها هم بیشتر می شود. 
با وجود همه تالش هایی که امروز صورت می گیرد، فقط 9 
بدتر  و  می شوند.  بازیافت  مصرفی  پالستیک های  از  درصد 
این که پالستیک بسیار بادوام و سخت مقاوم است به طوری 
که دانشمندان تخمین زده اند تجزیه کامل پالستیک ها بین 
500 تا 5000 سال طول می کشد و فروشویی آن ها باعث 
خاک،  وارد  خطرناک  آالینده های  از  زیادی  حجم  می شود 
آب اقیانوس ها، غذا، آب آشامیدنی و در نهایت بدن ما شود. 
خیلی  جواب  کرده ایم؟  چه  پالستیک  همه  این  با  ما  خب 
و  است  انطباق  قابل  و  بادوام  ارزان،  پالستیک  است.  ساده 
خوب  خبر  اما  کنید.  پیدا  جایی  هر  را  آن  می توانید  شما 
این که چیز دیگری هم وجود دارد که ارزان و انطباق پذیر 
است و همه جا هم پیدا می شود. مطالعات من نشان داده اند 
که این چیز می تواند در حل مسئله آلودگی محیط زیست 

توسط پالستیک به ما کمک کند. 
ریز  موجودات  می زنم؛  حرف  باکتری  ها  مورد  در  دارم 
و  نیستند  قابل دیدن  با چشم غیرمسلح  میکروسکوپی که 
همه جا زندگی می کنند؛ از محیط های ناهمگون و سخت 
گرفته تا شکم انسان، پوست، خاک، حفره های کف اقیانوس 
الزم  پس  می رسد.  درجه   370 تا  آن جا  در  هوا  دمای  که 
تعداد  باشند.  تهیه غذای خود خیلی خالق  برای  است که 
برآورد  محققان  است.  زیاد  خیلی  هم  موجود  باکتری های 
تریلیون  میلیون  پنج  تقریبا  حاضر  حال  در  که  کرده اند 
تریلیون - یعنی یک 5 با 30 تا صفر جلوی آن - باکتری 
روی کره زمین وجود دارد. حاال این مسئله را نیز در نظر 
جهان  در  جدید  پالستیک  ساالنه  تولید  که  باشید  داشته 
300 میلیون تن است. این طوری می توانم بگویم که میزان 
تولید پالستیک ما با تعداد باکتری های موجود قابل مقایسه 

است. 
خب، من بعد از این که این موضوع را فهمیدم و متوجه شدم 
باکتری ها از چه روش های خالقانه ای برای تامین مواد غذایی 
مورد نیازشان استفاده می کنند، به این فکر افتادم که آیا این 
باکتری ها می توانند در محیط آلوده به پالستیک راهی برای 
تامین غذایشان از پالستیک پیدا کنند؟ این سوالی بود که 
و  پیدا کنم  را  من چند سال قبل تصمیم گرفتم پاسخش 
جای خوشبختی است که من از یکی از آلوده ترین شهر های 

امریکا، هوستون تگزاس می آیم. 
انهدام  برای  سایت  هفت  من  تولد  محل  شهر  در  فقط 
از  حفاظت  سازمان  طرف  از  خطرناک  و  سمی  زباله های 
محیط زیست در نظر گرفته شده است. این سایت ها آن قدر 
آلوده هستند که دولت پاکسازی آن ها را جزو اولویت های 
ملی قرار داده است. بنابراین تصمیم گرفتم از این سایت ها 

بازدید و نمونه های خاک پر از باکتری شان را جمع کنم. اول 
از همه با یک پروتکل که یک کلمه پیچیده علمی به معنای 
می خواستم  که  چیزی  زدم.  کله  و  سر  است  دستورپخت 
که  بود  غذا  بدون  یا  کربن  بدون  محیط  یک  کنم  درست 
باکتری ها هم مثل انسان ها برای زندگی به آن ها نیاز دارند. 
در این محیط های بدون کربن باکتری هایم را فقط از یک 
منبع تغذیه می کردم، یعنی پلی اتیلن ترفتاالت یا پالستیک 
پت که یکی از پرکاربردترین پالستیک ها در سراسر جهان 
است. این پالستیک در تهیه انواع ظروف غذا و بطری های 
نوشیدنی و... به کار می رود و متداول ترین کاربرد آن تهیه 
بطری های آب معدنی است که امروز ما آن ها را با سرعت 
یک میلیون عدد در دقیقه مصرف می کنیم. کاری که باید 
رژیم  را در معرض  باکتری  هایم  بود که  این  انجام می دادم 
غذایی اجباری با پالستیک پت قرار بدهم تا ببینم کدامشان 
ممکن است جان سالم به در ببرند یا اگر خیلی خوشبین 

باشم، رشد کنند. 
این آزمایش یک جور غربالگری بود تا باکتری ها بتوانند خود 
را با محیط آلوده به پالستیک منطبق و این توانایی را پیدا 
کنند که بتوانند به عنوان منبع غذایی از پالستیک های پت 
استفاده کنند. من با استفاده از این روش غربالگری توانستم 
یکسری باکتری پیدا کنم که می توانستند این کار را انجام 
بدهند. آن ها راهی پیدا کردند تا بتوانند پالستیک را بخورند. 
باکتری ها چطور از پس این کار برآمدند؟ قضیه خیلی ساده 
است. درست مثل ما که کربن یا غذا را به واحد های قندی 
تبدیل می کنیم تا بعدا بتوانیم از آن ها به عنوان منبع انرژی 
استفاده کنیم، باکتری ها نیز به همین شیوه عمل می کنند. 
هضم  شیوه  از  شدند  موفق  من  باکتری های  حال  هر  در 

پالستیک بزرگ و بادوام پت سر دربیاورند. 
برای این کار باکتری  های من از یک ترکیب خاص استفاده 
ساده ای  ترکیبات  آنزیم   ها  دارد.  نام  آنزیم  که  می کنند 
آنزیم ها  دارند.  وجود  زنده  موجودات  همه  در  که  هستند 
باعث  که  است  این  اصلی شان  کار  و  دارند  مختلفی  انواع 
آنزیم ها  این  مثال  می شوند.  زیستی  فرایندهای  پیشرفت 
به  تبدیل شود.  به سوخت  غذا  می شوند  باعث  که  هستند 
عنوان مثال در بدن ما انسان ها آنزیمی به نام آمیالز وجود 
مانند  پیچیده  زنجیره  های  تا  ما کمک می کند  به  که  دارد 
نشاسته را به تکه  های کوچک تر قندی تجزیه و بعدها از آن 
برای تامین انرژی مورد نیازمان استفاده کنیم. باکتری های 
پالستیک  به  که  دارند  لیپاز  اسم  به  آنزیم خاصی  هم  من 
بادوام پت می چسبد و باعث می شود پالستیک به قطعات 
کوچک تر قندی تبدیل شود تا بعدا باکتری ها بتوانند از این 
قندها به عنوان غذا استفاده کنند. در این حالت پالستیک 
پت از یک آالینده بزرگ به یک منبع غذایی خوشمزه برای 

باکتری های من تبدیل می شود. واقعا عالی است، مگر نه؟ 
آلودگی  فعلی  مشکل  این که  به  توجه  با  می کنم  فکر 
برای  می تواند  روش  این  است،  بزرگ  خیلی  ما  پالستیکی 



دانش بنیان  شماره سی وسوم تیرماه 1398

73

انباشت  مورد  در  فقط  که  آمارهایی  باشد.  موثر  آن  رفع 
ترسناک  خیلی  دارد  وجود  جهان  در  پالستیکی  زباله های 
میان گذاشتم.  با شما در  را  از آن ها  و من بخشی  هستند 
فکر می کنم این آمارها نشان می دهند اگرچه تولید کمتر و 
استفاده دوباره و بازیافت زباله های پالستیکی اهمیت زیادی 
به  نیستند.  این مشکل کافی  برای حل  به تنهایی  اما  دارند 
نظرم این جاست که باکتری   ها می توانند به ما کمک کنند. 

اما از طرف دیگر می دانم که مفهوم کلی باکتریایی می تواند 
باعث تشویش ذهنی بعضی ها شود. قبل از هر چیز ممکن 
است بپرسند پالستیک می تواند هر جایی باشد و باکتری ها 
این  انتشار  از آن تغذیه می کنند، در این صورت خطر  هم 
پاسخ  نمی کند؟  تهدید  را  ما  زیست  محیط  در  باکتری ها 
منفی است و من به شما می گویم که چرا نه. این باکتری ها 
درواقع  دارند.  وجود  ما  زیست  محیط  در  هم  حاال  همین 
باکتری هایی که من برای تحقیقم استفاده کردم هیوالهای 
باکتری  یکسری  این ها  نیستند.  شده  داده  ژنتیکی  تغییر 
به  آلوده  محیط  با  را  خود  توانسته اند  که  هستند  طبیعی 
خوردن  منحصربه فرد  توانایی  و  بدهند  تطبیق  پالستیک 

پالستیک پت را پیدا کنند. 
پس فرایند خوردن پالستیک یک مکانیسم طبیعی است. اما 
این روند به طرز عجیبی کند است. در حال حاضر کارهای 
زیادی باقی مانده که باید انجام شود تا سرعت این فرایند به 
یک ریتم معقول برسد. من در این مطالعه دنبال یافتن راهی 
برای تحقق آن امر هستم و به این خاطر یکسری عملیات 
یعنی  که  دادم  انجام  آن  روی  فرابنفش  اشعه  با  فرآوری 
منفجر  کنیم.  خورشید  نور  تاباندن  با  را  پت  پالستیک  ما 
چون درست همان طور که گوشت را برای تهیه استیک با 
هم  نور خورشید  می کنیم،  نرم  مواد  یکسری  در  خواباندن 
می تواند پیوندهای بزرگ و بادوام پالستیک پت را بشکند 
باکتری ها  جویدن  برای  مناسب  و  نرم  قطعات  به  را  آن  و 

تبدیل  کند. 
و در نهایت هدف از تحقیق من این است که محیطی بدون 
تحت  بتوانند  باکتری ها  تا  بسازیم  صنعتی  ابعاد  در  کربن 
یک سیستم کنترل شده رشد کنند و تنها منبع غذایی شان 
پالستیک پت باشد. تصور کنید روزی بیاید که شما بتوانید 
در  آشغال  سطل  یک  در  خود  پالستیکی  زباله های  همه 
گوشه خیابان بگذارید که برای دفع زباله  های پالستیکی از 
طریق باکتری اختصاص داده شده است و به این ترتیب از 
شرشان خالص شوید. به نظرم این کار با کمی سختکوشی 

و تالش محقق خواهد شد. 
باکتری های پالستیک خوار نوشدارو نیستند، اما با توجه به 
پالستیکی،  زباله های  وضعیت  درباره  موجود  ارقام  و  عدد 
روشن است که ما می  توانیم برای کمک به رفع این مشکل از 
آن ها استفاده کنیم. چون در حال حاضر با یک جور اضطرار 
باکتری ها  و  هستیم  مواجه  پالستیکی  زباله های  زمینه  در 

می توانند در این زمینه بخش مهمی از راه حل باشند.



دانش بنیان  شماره سی و سوم تیرماه 1398

74

یم چطور به ساخت نسل 
گ

یاک ار

ت ها مکک یم کند جدیدی از رو�ب

 زهرا صدیق

روبات هایی که خود 
را تغییر می دهند

جیمی پیک )Jamie Paik( با همراهی تیمش، روی 
شکل جدیدی از روبات ها کار می کنند. آن ها ایده شان 
را از اریگامی الهام گرفته اند تا بتوانند روبات هایی از 
موادی فوق العاده نازک بسازند؛ روبات هایی که تغییر 
شکل می دهند و خود را برای کاربری تازه، به چیز 

دیگری تبدیل می کنند. پیک در این سخنرانی تد از 
این روبات ها که نامشان را روبوگامی گذاشته، می گوید 

و توضیح می دهد که آن ها چطور مناسب انجام 
فعالیت های مختلف هم روی زمین و هم در فضا هستند.
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بــه عنــوان یــک روبات شــناس ســواالت بســیار زیــادی 
می پرســیدم. مثــل این کــه آن هــا »ِکــی برایــم صبحانــه 
ــده  ــه از آین ــود ک ــوری ب ــن تص ــب ای ــد؟« خ ــر می کنن حاض
روباتیــک داشــتم. از آن جــا کــه تصــور می کــردم آینــده 
روباتیــک بایــد روبات هایــی باشــند کــه شــبیه مــن هســتند، 
پــس چشــمانی ســاختم کــه چشــمانم را شبیه ســازی کنــد و 
انگشــتانی کــه بــه قــدر کافــی چــاالک باشــند کــه بتواننــد بــه 

ــد.  مــن خدمــت کنن
ــه  ــاخته و پرداخت ــروز س ــا ام ــه ت ــیکی ک ــای کالس روبات ه
ــردی را  شــده اند، تعــداد ثابتــی از مفاصــل و عملگرهــای کارب
دارنــد. و ایــن یعنــی قابلیت عملکردی و شــکل آن هــا در همان 
لحظــه تصــور آن هــا مشــخص شــده  اســت. بنابرایــن حتــی اگر 
بــازوی روبــات کالســیک واقعــا پرتــاب خوبــی داشــته باشــد و 
ــه معنــی  ــه ایــن ب ــد، ب ــه هــدف بزن ــه درســتی ب ــد ضرب بتوان
نیســت کــه می توانــد بــرای شــما بــه خــودی خــود صبحانــه 
حاضــر کنــد. ایــن روبــات واقعــا بــرای خاگینــه درســت کــردن 
مناســب نیســت.  همیــن مســئله ســبب شــد تــا دیــد جدیدی 
ــل  ــرای آن هــا قائ ــازه ای ب ــه روبات هــا پیــدا کنــم و هــدف ت ب
ــا  ــل شــوند. آن ه ــد تبدی ــه می توانن ــی ک شــوم: تغییرپذیرهای
ــن  ــه ای ــد و هم ــرواز می کنن ــد، پ ــد، می دون ــی می کنن رانندگ
ــد و  ــرار گرفته ان ــه در آن ق ــی ک ــه موقعیت ــته ب ــا را بس کاره
کاری کــه ازشــان خواســته می شــود و تغییــرات دائمــی 
تنظیــم می کننــد. بنابرایــن یــک مــدول )واحــد( روباتیــک را 
در شــکلی چندضلعــی تصــور کنیــد و ایــن را در نظــر بگیریــد 

ــرای وظایــف مختلفــی کــه  ــد ب کــه ایــن چندضلعــی می توان
بــر عهــده اش گذاشــته می شــود، خــود را بــه چندیــن شــکل 
مختلــف بازســازی کنــد. در CG، گرافیــک کامپیوتــری، هیــچ 
ــن کار انجــام شــده  اســت، و  خبــری نیســت. مدت هاســت ای
ــر  ــا اگ ــوند. ام ــاخته می ش ــا س ــتر فیلم ه ــوری بیش همین ط
ــی در  ــت فیزیک ــه حرک ــازید ک ــات بس ــک روب ــد ی می خواهی
جهانــی واقعــی داشــته باشــد، داســتان کامــال جدیــد اســت. 
بــا نمونــه تــازه ای مواجهیــم.  همــه شــما تــا بــه حــال ایــن کار 
ــا  ــک هواپیم ــال ی ــه ح ــا ب ــه ت ــد. کســی هســت ک را کرده ای
یــا قایــق کاغــذی درســت نکــرده باشــد؟ اوریگامــی بســتری 
ــرای طراحــان اســت. از یــک صفحــه کاغــذ  چنــد منظــوره ب
می توانیــد چندیــن شــکل بســازید، و اگــر دوســت نداشــتید، 
بــاز می توانیــد آن را بــاز کنیــد و دوبــاره تــا بزنیــد. هــر شــکل 
ســه بعدی را می تــوان بــا تــا کــردن ســطوح دوبعــدی ســاخت. 
ایــن را ریاضیــات بــه اثبــات رســانده اســت. حــاال تصــور کنیــد 
چــه می شــد اگــر برگــه ای هوشــمند داشــتید کــه می توانســت 
ــر  ــد، در ه ــا بزن ــود را ت ــت خ ــه می خواس ــکلی ک ــر ش ــه ه ب
ــی. ایــن همــان چیــزی اســت کــه رویــش کار می کنــم.  زمان
مــن ایــن روباتیــک اوریگامــی را »روبوگامــی« می نامــم.  اولیــن 
روبوگامــی مــا کــه حــدود 10 ســال پیــش آن را ســاخته ام، از 
یــک روبــات ورقــه ای مســطح، بــه یــک هــرم تبدیــل می شــود و 
برمی گــردد دوبــاره بــه شــکل یــک صفحــه مســطح و به شــاتل 

فضایــی تبدیــل می شــود. خیلــی دلفریــب اســت. 
ده ســال بعــد، بــا گــروه پژوهشــگر روباتیــک اوریگامی کــه االن 
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متشــکل از 22 نفــر اســت، نســل جدیــدی از »روبوگامی« هــا 
را داریــم. روبوگامی هایــی کــه کمــی کاراتــر هســتند و بیــش 
از آن نمونــه اولیــه کار می کننــد. در واقــع نســل جدیــد 
روبوگامی هــا در خدمــت هدفــی هســتند. بــرای نمونــه، یکــی 
ــه صــورت مســتقل عمــل  از آن هــا در زمین هــای مختلفــی ب
ــزد  ــد، می خ ــک باش ــاف و خش ــن ص ــی زمی ــد. وقت می کن
ــدن  ــه غلتی ــروع ب ــد، ش ــوار ش ــن ناهم ــان زمی ــر ناگه و اگ
می کنــد. ایــن یــک روبــات اســت امــا بســته بــه نــوع زمینــی 
کــه بــا آن مواجــه شــود، توالــی متفاوتــی از عملگرهــا را فعــال 
ــع  ــک مان ــه ی ــار ب ــت. یک ب ــوار اس ــه روی آن س ــد ک می کن
ــا ذخیــره کــردن  برخــورد کــرد و از روی آن پریــد. ایــن کار ب
ــرت  ــردن آن و پ ــا ک ــک از ســاق هایش و ره ــر ی ــرژی در ه ان
ــی  ــود. او حت ــام می ش ــان انج ــک تیروکم ــد ی ــش مانن کردن
حــرکات ژیمناســتیک هــم انجــام می دهــد.   خــب مــن فقــط 
ــد  ــکار می توان ــی چ ــی به تنهای ــک روبوگام ــه ی نشــان دادم ک
بکنــد. تصــور کنیــد گروهــی از آن هــا را داشــته باشــیم و آن 
وقــت اســت کــه می بینیــم چــه کارهــای دیگــری از دستشــان 
ــای  ــرای کاره ــان را ب ــد نیروهایش ــا می توانن ــد. آن ه برمی آی
پیچیده تــری متحــد کننــد. هــر واحــدی از آن هــا را، چــه فعال 
و چــه غیرفعــال، می توانیــم بــرای ایجــاد شــکل های متفاوتــی 
روی هــم ســوار کنیــم. نه فقــط ایــن مســئله، بلکــه بــا کنتــرل 
مفاصــل تاشــو، مــا قــادر بــه ایجــاد و انجــام وظایــف مختلفــی 
هســتیم. فــرم فضــای کاری جدیــدی ایجــاد می کنــد. و ایــن 
بــار، آنچــه کــه مهــم اســت شــکل ســوارکردن آن هــا روی هــم 

اســت. روبوگامی هــا ایــن توانایــی را دارنــد کــه مســتقل باشــند 
یــا در یــک فضــای متفــاوت، بســته بــه محیــط و تکلیفــی کــه 
بــر عهده شــان اســت، بــه هــم وصــل و یــا از هــم جــدا شــوند. 
ایــن کاری اســت کــه در حــال حاضــر می توانیــم انجــام دهیــم. 
خــب پــس از آن چــه اتفاقــی می افتــد؟ همــه چیــز بــه قــوه 
تخیــل مــا بســتگی دارد. مــن یــک شبیه ســازی از چیــزی را 
نشــانتان می دهــم کــه شــما می توانیــد بــا ایــن نــوع مدول هــا 
بــه دســت آوریــد. تصمیــم گرفتیــم یــک کاوشــگر چهارپــا را 
ــی  ــم و مســابقات زیبای ــل کنی ــک ســگ کوچــک تبدی ــه ی ب
ســگ ها را ترتیــب دهیــم. بــا همــان مدول هــا، در واقــع 
ــک  ــه کار دیگــری انجــام بدهــد: ی ــم ک ــم کاری کنی می توانی
ــی  ــات کالســیک معمول ــازوی خــودکار، کاری کــه یــک روب ب
ــازوی  ــا یــک ب هــم می توانــد انجــام دهــد. پــس روبــات مــا ب
می توانیــد  شــما  بــردارد.  را  شــیئی  می توانــد  خــودکار 
ــودکار را  ــازوی خ ــا ب ــد ت ــه کنی ــتری اضاف ــای بیش مدول ه
بلندتــر کنیــد تــا چیزهــای بزرگ تــر و یــا کوچک تــر را 
ــازوی ســوم هــم داشــته  ــا حتــی می توانیــد یــک ب ــردارد. ی ب
باشــید. بــرای روبوگامی هــا شــکل و کار ثابتــی وجــود نــدارد. 
ــزی  ــه چی ــی ب ــر جای ــان و در ه ــر زم ــد در ه ــا می توانن آن ه

دیگــر تبدیــل شــوند. 
ــه آن هــا ســاخته می شــوند؟ بزرگ تریــن چالــش  خــب چگون
تکنیکــی روبوگامــی  ایــن اســت کــه بایــد فوق العــاده ظریــف و 
انعطاف پذیــر باشــند، امــا همچنــان هم کاربــردی باقــی  بمانند. 
آن هــا از الیه هــای متعــدد مــدار، موتورهــا، میکروکنترلرهــا و 
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حســگرها در یــک بدنــه واحــد تشــکیل شــده اند. زمانــی کــه 
مفاصــل تاشــوی جداگانــه را کنتــرل می کنیــد، می توانیــد بــه 
حــرکات نرمــی دســت پیــدا کنیــد کــه تحــت فرمــان شــما 
باشــد. بــه جــای این کــه یــک روبــات منفــرد داشــته باشــیم 
کــه بــه طــور خــاص بــرای یــک وظیفــه واحــد ســاخته شــده 
ــد  ــرای انجــام چن ــه ب ــم ک ــی داری اســت، حــاال روبوگامی های
ــده  ــای پیچی ــرای محیط ه ــن ب ــده  اند. ای ــازی ش کار بهینه س
و منحصربه فــرد روی زمیــن و نیــز در فضــا بســیار مهــم اســت. 
ــا  ــت. در فض ــرای روبوگامی  هاس ــی ب ــط عال ــک محی ــا ی فض
نمی توانیــد فقــط یــک روبــات بــرای یــک وظیفــه تهیــه کنید. 
چــه کســی می دانــد کــه بــا چنــد کار در فضــا مواجهیــد؟ آنچه 
در فضــا نیــاز داریــد، یــک بســتر روباتیکــی اســت کــه بتوانــد 
بــرای انجــام وظایــف مختلــف و چندگانــه تبدیل شــود و تغییر 
ــای  ــک دســته ورق از مدول ه ــم ی ــا می خواهی ــد. آنچــه م کن
ــازک اســت کــه می تواننــد تغییــر شــکل  روبوگامــی بســیار ن

یابنــد و وظایــف چندگانــه را انجــام دهنــد. 
ــا،  ــدی مجــدد روبوگامی ه ــن عکــس از ترکیب بن ــا چندی این ج
ــته و  ــطح پوس ــی روی س ــه، زندگ ــرزمین های بیگان ــف س کش
همچنیــن حفرکــردن پوســته را مشــاهده می کنیــد. ایــن فقــط 
اکتشــاف نیســت. فضانــوردان بــه کمــک اضافی نیــاز دارنــد، چون 
نمی تواننــد کارآموزهــا را آن بــاال ببرنــد. آن هــا مجبورنــد هــر کار 

خســته کننده ای را انجــام دهنــد؛ ممکــن اســت ایــن کارها ســاده 
باشــند، امــا بــه تعامــل زیــادی احتیــاج دارنــد. پــس بــه روبات هــا 
نیــاز داریــم تــا رونــد آزمایش هــای فضانــوردان را تســهیل کننــد 
و بــه کمــک آن هــا در ارتباطــات بیاینــد. روبوگامی هــا فقــط بــه 
ســطوح وصــل می شــوند تــا بــازوِی ســوم آن هــا ابــزار متفاوتــی 
ــرای  ــه آن هــا می تواننــد روبوگامی هــا را ب را نگــه  دارد. امــا چگون
نمونــه، خــارج از ایســتگاه فضایــی کنتــرل کننــد؟ در ایــن مــورد، 
مــن یــک روبوگامــی  را نشــان می دهــم کــه زبالــه فضایــی را در 
دســت دارد. شــما می توانیــد بــا دیدگاه خــود کار کنید تــا بتوانید 
آن هــا را کنتــرل کنیــد، امــا چــه چیــزی بهتــر از این کــه حــس 
المســه بــه طــور مســتقیم بــه دســت فضانــوردان منتقــل شــود. 
در ایــن صــورت تمــام آنچــه نیــاز داریــد، یــک دســتگاه لمســی 
اســت؛ یــک رابــط المســه ای کــه حــس المســه را بازســازی کند. 
بــا اســتفاده از روبوگامی هــا می توانیــم ایــن کار را انجــام دهیــم. 
مــن کوچک تریــن رابــط المســه ای در جهــان را بــه شــما نشــان 
ــوک  ــر ن ــت زی ــه را درس ــس المس ــد ح ــه می توان ــم ک می ده
انگشــت ایجــاد کنــد کــه حــرکات بســیار ریــز و بســیار درشــت 
روبوگامــی را کنتــرل کنــد. بــا داشــتن ایــن رابــط، نه تنهــا شــما 
می توانیــد احســاس کنیــد کــه شــی چقــدر بــزرگ اســت، بلکه 
ــد.  ــز نشــانتان می ده ــت را نی ــردی و خطــوط، ســفتی و باف گ
الکــس ایــن رابــط را درســت زیــر انگشــت خــود دارد و اگــر او 
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ازعینــک واقعیــت مجــازی و کنترلگــر دســت اســتفاده کنــد، 
واقعیــت مجــازی دیگــر مجــازی نخواهد بــود بلکه یــک واقعیت 
ملمــوس می شــود. تــوپ آبــی، تــوپ قرمــز و تــوپ ســیاه کــه به 
آن نــگاه می کنــد دیگــر فقــط بــا رنگ هــا متمایــز نمی شــوند. 
حــاال یــک تــوپ پالســتیکی آبی اســت، توپ اســفنجی ســرخ و 

تــوپ ســیاه بیلیــارد. اکنــون ایــن ممکــن شــده اســت.
ایــن نخســتین بــاری اســت کــه ایــن تصویــر بــه صــورت زنــده 
ــش داده می شــود،  ــی نمای ــم عموم ــت عظی ــل جمعی در مقاب
پــس امیــدوارم کار کنــد. چیــزی کــه می بینیــد یــک اطلــس 
ــن،  ــط المســه ای روبوگامــی اســت. بنابرای کالبدشناســی و راب
ــر،  ــدد دیگ ــدی مج ــل پیکربن ــای قاب ــر روبات ه ــد دیگ مانن
کاری چندگانــه اســت. نه تنهــا بــه عنــوان یــک مــاوس بــه کار 
مــی رود، بلکــه یــک رابــط المســه ای نیــز هســت. بــرای مثــال، 
ــزی  ــه در آن هیچ چی ــم ک ــفید داری ــه س ــک پس زمین ــا ی م
ــرای حــس کــردن وجــود  ــن یعنــی هیچ چیــزی ب نیســت. ای
نــدارد، پــس می توانیــم یــک رابــِط بســیار بســیار انعطاف پذیــر 
ــرای  ــاوس ب ــوان م ــه عن ــن ب ــن از ای داشــته باشــیم. حــاال م
ــی اســتفاده  ــازوی عضالن ــک ب ــه پوســت، ی ــک شــدن ب نزدی
ــانه های او را  ــا ش ــر ی ــالت دوس ــد عض ــازه دهی ــم. اج می کن
حــس کنیــم. حــاال می بینیــد کــه چقــدر ســخت تر می شــود. 
بیاییــد بیشــتر بررســی کنیــم. بیاییــد آن را بــه قفســه  ســینه 

نزدیــک کنیــم. بــه محــض این کــه روی قفســه  ســینه حرکــت 
ــر و  ــه نرم ت ــده ای ک ــن دن ــای بی ــن ماهیچه ه ــم و بی می کن
ــم تفــاوت ســختی  ســخت تر هســتند، حرکــت کنــم، می توان
را حــس کنــم. حــرف مــرا بــاور کنیــد. پــس مــن ســطوحی را 
کــه حرکــت نمی کننــد، بــه شــما نشــان دادم. اگــر قــرار بــود 
بــه چیــزی نزدیــک شــوم کــه حرکت کنــد، بــرای نمونــه قلب 

ــزی حــس می کــردم؟  ــده، چــه چی تپن
ــه  ــی کــه ب ــد داخــل جیــب شــما باشــد، در حال ایــن می توان
صــورت آنالیــن خریــد می کنیــد. اکنــون شــما قــادر خواهیــد 
بــود تفــاوت پلیــوری را کــه می خواهیــد بخریــد، حــس کنیــد. 
این کــه چقــدر نــرم اســت و ایــن مســئله کــه آیــا واقعــا پشــم 
ــد،  ــد بخری ــه می خواهی ــیرینی ک ــا نان ش ــت؟ ی ــمیر اس کش
ــون  ــن موضــوع اکن ــرد اســت. ای ــدر ت ــا چق ــدر ســفت ی چق
امکان پذیــر شــده اســت.  فنــاوری روباتیــک در حــال پیشــرفت 
اســت تــا شخصی ســازی و انطباقــی شــود و بتوانــد بــا نیازهــای 
ــرد  ــه منحصربه ف ــن گون ــا ســازگاری پیــدا کنــد. ای روزمــره م
روبات هــای قابــل پیکربنــدی مجــدد در واقــع بســتری بــرای 
ــای  ــرآوردن نیازه ــرای ب ــی ب ــط نامرئ ــن راب ــردن ای ــم ک فراه
ــخصیت های  ــبیه ش ــر ش ــا دیگ ــن روبات ه ــت. ای ــق ماس دقی
ــر  ــه ه ــل ب ــا تبدی ــوض، آن ه ــود. در ع ــد ب ــا نخواهن فیلم ه

ــوند. ــد می ش ــما می خواهی ــه ش ــزی ک چی
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در سال 2015، 25 تیم از سرتاسر جهان برای ساختن روبات هایی 
برای مواجهه با بالیای طبیعی با هم رقابت کردند که قادر به انجام 
وظایفی بودند، مانند استفاده از ابزارهای برقی، فعالیت روی سطوح 
ناهموار و راندن خودرو. همه این ها قابل توجه به نظر می رسند و 
واقعا هم هستند، اما به بدنه روبات برنده، هوبو، نگاه کنید. هوبو 
تالش می کند از یک خودرو پیاده شود، و به یاد داشته باشید، 
سرعت این ویدئو سه برابر شده است. )حرکات روبات بسیار کند 

است.(
هوبو از تیم کایست از ُکره، یک روبات پیشرفته با توانمندی های 
قابل توجه است، ولی به نظر نمی رسد در برابر روبات های چند 
دهه پیش چندان پیشرفته تر باشد. اگر به سایر روبات های حاضر 
در مسابقه نگاه کنید، متوجه می شوید حرکات آن ها نیز بسیار 
روباتیک است. بدنه آن ها سازه های مکانیکی پیچیده ساخته شده 
از مواد سخت مانند فلز و موتورهای الکترونیکی سخت مرسوم 
است. آن ها قطعا برای این طراحی نشده اند که کم هزینه، بی خطر 
و قابل انطباق با چالش های غیرقابل پیش بینی باشند. ما پیشرفت 
خوبی در زمینه مغز روبات ها داشته ایم، اما بدنه  آن ها همچنان 
اولیه است. نادیا، دختر من، که تنها پنج سال دارد، بسیار سریع تر 
از هوبو از خودرو پیاده می شود. او همچنین می تواند به راحتی از 
یک میله آویزان شود و این کار را بسیار بهتر از تمام روبات های 
انسان نمای موجود انجام می دهد. بر خالف هوبو، بدن انسان به 
میزان زیادی مواد نرم و تغییرپذیر مانند ماهیچه و پوست دارد که 
از آن ها استفاده می کند. بنابراین ما به نسل جدیدی از بدنه های 
روبات نیاز داریم که با الهام گرفتن از طبیعت، دارای ظرافت، کارایی 

ره روند تولید ماهیچه های  در�ب

ت های آینده  مصنویع �بای رو�ب

 آنا شمس

بهبود روبات ها؛ بهبود 
کیفیت زندگی

مغز روبات ها روز به روز هوشمندتر می شود، اما 
بدن های آن ها اغلب همچنان سنگین و ناکارآمدند. 

کریستوف کپلینگر )Christoph Keplinger(، مهندس 
مکانیک، در حال طراحی نسل جدیدی از روبات های 

نرم و چابک است که از شاهکار تکامل الهام گرفته اند: 
ماهیچه زیستی. »ماهیچه های مصنوعی« او مانند 
ماهیچه های واقعی منبسط و منقبض می شوند و به 
سرعت های انسانی می رسند. در این سخنرانی تد 

درمی یابید که چگونه اعضای مصنوعی حتی می توانند 
قوی تر و کارآمدتر از اندام های انسانی باشند.
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و مواد نرم هستند. و این ایده کلیدی حوزه جدیدی از تحقیقات در 
حوزه روباتیک به نام روباتیک نرم است. 

در یک گروه تحقیقاتی، من و همکارانی از سراسر جهان از قطعات 
نرمی استفاده می کنیم که در طراحی آن ها از ماهیچه و پوست 
انسان الهام گرفته اند. هدفمان این است که این قطعات نرم، ما 
را به ساخت روبات هایی چابک و ماهر نزدیک و نزدیک تر کنند 
تا جایی که به توانمندی های شگفت آور اندام هایی که در طبیعت 
یافت می شوند، برسیم. ماهیچه های زیستی به طور خاص همیشه 
الهام بخش من بوده اند. خب، غافلگیرکننده نیست. من اتریشی ام و 

می دانم صدایم کمی شبیه آرنولد در فیلم ترمیناتور است. 
ماهیچه زیستی شاهکار واقعی تکامل است. این بافت می تواند پس 
از آسیب ترمیم شود و به شدت با نورون های حسی یکپارچه شده 
است تا زمان حرکت خود از محیط بازخورد بگیرد. می تواند با 
سرعت کافی منقبض شود تا به بال های پرسرعت مرغ مگس خوار 
نیرو دهد؛ می تواند به اندازه کافی قوی شود تا یک فیل را حرکت 
دهد و به قدر کافی انطباق پذیر باشد، مثل مدلی که در بازوهای 
چندکاره اختاپوس وجود دارد؛ حیوانی که می تواند تمام بدنش را 
فشرده کند و از سوراخ های کوچک رد شود. عملگرهای روبات ها 
همان ماهیچه های حیوانات هستند؛ اجزای کلیدی بدن که حرکت 
و تعامل با جهان را امکان پذیر می کنند. پس اگر بتوانیم عملگرهای 
نرم یا ماهیچه های مصنوعی ای بسازیم که چندکاره، انطباق پذیر و 
دارای عملکرد مشابه با نمونه های واقعی باشند، می توانیم تقریبا هر 
نوع روباتی برای استفاده های گوناگون بسازیم. تعجب آور نیست که 
چند دهه تالش شده توانمندی های شگفت آور ماهیچه تکرار شود، 

اما این کار بسیار سخت است. 
و  اتریش دکتری خواندم، من  در  وقتی  پیش  حدود 10 سال 
همکارانم چیزی را پیدا کردیم که احتماال یکی از نخستین مقاالت 
بود که در سال 1880 چاپ شده  در مورد ماهیچه مصنوعی 
بود. عنوان آن مقاله »در مورد شکل و میزان تغییرات بدنه های 
دی الکتریک ناشی از الکتریسیته« بود که توسط فیزیکدان آلمانی، 
ویلهلم رونتگن، انتشار یافته بود. بیشتر شما او را به عنوان کاشف 
اشعه ایکس می شناسید. با پیروی از دستورالعمل های او، ما از یک 
جفت سوزن استفاده کردیم و آن را به منبع ولتاژ باال متصل کردیم 
و کنار قطعه شفاف الستیکی قرار دادیم که روی قابی پالستیکی 
کشیده شده بود. وقتی ولتاژ را برقرار کردیم، الستیک تغییر شکل 
یافت و درست مانند ماهیچه های دوسر که بازوهایمان را خم 
می کنند، الستیک قاب پالستیکی را خم کرد. شبیه به جادو است. 

سوزن ها حتی الستیک را لمس نمی کنند. 
ماهیچه های  با  کار  برای  عملی  راهکاری  دو سوزن  از  استفاده 
مصنوعی نیست، اما این آزمایش شگفت انگیز باعث عالقه مندی 
من به این موضوع شد. من می خواستم راه های جدیدی برای 
ساخت ماهیچه های مصنوعی خلق کنم که برای کاربردهای واقعی 
خوب کار کنند. در سال های بعد، من روی فناوری های متفاوتی کار 
کردم که همگی نویدبخش بودند اما همچنان چالش هایی داشتند 

که غلبه بر آن ها دشوار بود. 
در سال 2015، وقتی آزمایشگاه خودم را در دانشگاه کلرادو بولدر 

تاسیس کردم، تصمیم داشتم یک ایده کامال جدید را امتحان 
کنم. می خواستم سرعت باال و کارایی عملگرهای الکتریکی را با 
تطبیق پذیری عملگرهای نرم و سیال ترکیب کنم. بنابراین فکر 
کردم شاید بتوانم از علم خیلی قدیمی در یک راه جدید استفاده 
کنم. شکلی که می بینید اثری را نشان می دهد که تنش ماکسول 
نام دارد. وقتی دو صفحه فلزی را در یک مخزن روغن قرار می دهید 
و سپس ولتاژ برقرار می کنید، تنش ماکسول، باعث رانش روغن به 
سمت باالی بین دو صفحه می شود و این چیزی است که می بینید. 
پس ایده اصلی این بود که آیا می توانیم از این اثر برای فشار دادن 
روغِن موجود در سازه های کشش نرم استفاده کنیم؟ این ایده 
به طرز شگفت آوری خوب عمل کرد. صادقانه بگویم حتی بسیار 
بهتر از آنچه که انتظار داشتم، بود. به همراه گروه بسیار خوبی 
از دانشجویانم، این ایده را به عنوان نقطه شروع به کار بردیم تا 
فناوری جدیدی را به نام ماهیچه های مصنوعی هیِزل توسعه دهیم. 
هیزل ها به اندازه ای ظریف هستند که بتوانند یک تمشک را بردارند 
بدون این که به آن آسیب برسانند. می توانند مانند ماهیچه واقعی 
منبسط و منقبض شوند و حتی می توانند بسیار سریع تر از نمونه 
واقعی عمل کنند. همچنین می توانند بزرگ شوند تا نیروهای 
بزرگی را انتقال دهند. این جا آن ها را می بینید که یک بشکه پر 
از آب را بلند می کنند. همچنین می توانند برای حرکت دادن یک 
بازوی روباتیک استفاده شوند، حتی قادر هستند موقعیت خودشان 
را حس کنند. هیزل ها می توانند برای حرکات بسیار دقیق استفاده 
شوند اما توانایی انتقال حرکات سیال و ماهیچه مانند و انفجار قدرت 
برای شوت کردن یک توپ به هوا را نیز دارند. با غرق شدن در 

روغن، ماهیچه های مصنوعی هیزل می توانند نامرئی شوند. 
پس ماهیچه های مصنوعی هیزل چگونه کار می کنند؟ شاید غافلگیر 
شوید. آن ها از مواد ارزان و در دسترس ساخته می شوند. می توانید 
امتحان کنید و پیشنهاد می کنم اصل اولیه را در خانه امتحان کنید. 
چند پاکت زیپ دار را با روغن زیتون پر کنید و تالشتان را بکنید که 
هر چقدر می توانید حباب های هوا را خارج کنید. حاال یک بشقاب 
شیشه ای را روی یک سطح پاکت قرار دارید. وقتی آن را فشار 
می دهید، پاکت منقبض می شود. حاال مقدار انقباض قابل کنترل 
است. وقتی وزن کمی وارد می کنید، کمی منقبض می شود، با 
وزن متوسط، انقباض متوسط داریم و با وزن زیاد، انقباض زیاد را 
شاهدیم. حاال تنها تفاوت در مورد هیزل ها این است که به جای 
نیروی دست شما یا وزن، یک نیروی الکتریکی وجود دارد. هیزل 
)HASEL( مخفف »عملگرهای الکترواستاتیک خودترمیم شونده 
نام  به  را  هندسی  طرح  یک  است.  هیدرولیکی«  تقویت شده 
عملگرهای پئانو-هیزل به شما نشان می دهم که یکی از چندین 
طرح ممکن است. دوباره یک پلیمر انعطاف پذیر مانند پاکت زیپ دار 
برمی دارید، آن را با یک مایع عایق مانند روغن زیتون پر می کنید و 
حاال به جای بشقاب شیشه ای، یک هادی الکتریسیته را روی یک 
طرف کیسه قرار می دهید. برای ساختن چیزی که بیشتر شبیه به 
بافت ماهیچه به نظر برسد، می توانید چند کیسه را به هم متصل 
و وزنه ای را به یک طرف وصل کنید. بعد ولتاژ را اعمال می کنیم. 
حاال یک میدان الکتریکی روی مایع عمل ایجاد می شود و مایع 
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را جابه جا می کند و به ماهیچه نیرو می دهد تا منقبض شود. یک 
عملگر پئانو-هیزل تکمیل شده را نشان خواهم داد و این که چگونه 
با اعمال ولتاژ منبسط و منقبض می شود. اگر از یک طرف به آن 
نگاه کنید، می توانید ببینید که کیسه ها استوانه ای شکل شده اند که 
همان چیزی است که با پاکت های زیپ دار دیده بودیم. با کنار هم 
قرار دادن بافت های ماهیچه ای بیشتر می توانیم چیزی بسازیم که 
بیشتر شبیه به یک ماهیچه باشد که آن هم در مقاطعی، منبسط 
و منقبض می شود. این هیزل ها می توانند جسمی را که 200 برابر 
سنگین تر از وزن خودشان است، بلند کنند. من یکی از جدیدترین 
طرح هایمان را به نام هیزل های ُربع دونات نشانتان می دهم که 
چگونه منبسط و منقبض می شود. آن ها می توانند بسیار سریع عمل 
کنند و به سرعت های فراانسانی برسند. حتی این قدر قوی هستند 
که می توانند بپرند. در مجموع هیزل ها این نوید را می دهند که 
اولین فناوری ای باشند که می توانند برابر یا فراتر از ماهیچه های 
زیستی عمل کنند. به عالوه امکان تولید انبوه نیز در مورد آن ها 
وجود دارد. البته این فناوری بسیار جوان است. ما تازه در حال شروع 
هستیم. ایده های زیادی با استفاده از مواد و طراحی های جدید 
برای این که عملکردشان را به شدت بهبود دهیم، داریم. می خواهیم 
به سطحی از عملکرد برسیم که فراتر از ماهیچه های زیستی و 
همچنین فراتر از موتورهای الکتریکی سخت سنتی باشد. در مسیر 
طراحی های پیچیده تری برای هیزل الهام گرفته از طبیعت، عقرب 
مصنوعی مان را می بینید که می تواند از ُدم خود برای شکار طعمه 
استفاده کند که در این مورد، دم یک بالن الستیکی است. نگاهی 
به الهام اولیه مان بیندازیم: انطباق پذیری بازوهای اختاپوس و بدن 

فیل. می توانم بگویم حاال قادریم عملگرهای نرم پیوسته ای بسازیم 
که به توانمندی های اعضای واقعی نزدیک و نزدیک تر می شوند. 

من خیلی در مورد کاربردهای عملی ماهیچه های مصنوعی هیزل 
هیجان زده ام. آن ها دستگاه های روباتیک نرم را قادر می سازند که 
کیفیت زندگی را بهتر کنند. روباتیک نرم نسل جدیدی از اعضای 
مصنوعی شبیه به واقعیت را برای افرادی که اعضای بدن خود 
را از دست داده اند، محقق می کند. چند هیزل را در آزمایشگاه 
من می بینید که آزمایش اولیه حرکت یک انگشت مصنوعی است. 
شاید روزی برسد که حتی بدن هایمان را با اعضای روباتیک ادغام 
کنیم. می دانم در نظر اول به نظر خیلی ترسناک می آید، اما به 
پدربزرگ ها و مادربزرگ هایمان فکر می کنم و طوری که به دیگران 
وابسته می شوند تا کارهای روزمره ساده را مانند دستشویی رفتن را 
انجام دهند و این که آن ها اغلب فکر می کنند به یک سربار تبدیل 
شده اند. با روباتیک نرم ما قادر به ارتقا و بازیابی چابکی و مهارت 
خواهیم بود و به این ترتیب به افراد مسن تر کمک می کنیم استقالل 
خود را در مدت بیشتری از زندگی حفظ کنند. شاید بتوانیم نام 
آن را »روباتیک و ضدپیری« بگذاریم یا حتی مرحله بعدی تکامل 
انسان. بر خالف همتایان سنتی سخت خود، روبات های شبه واقعی 
نرم، به شکل امن کنار مردم عمل و به ما در خانه کمک می کنند. 
روباتیک نرم حوزه بسیار جوانی است. ما تازه داریم شروع می کنیم. 
امیدوارم بسیاری از جوانان با سوابق مختلف به ما در این سفر 
جذاب ملحق شوند و به ایجاد آینده ای از روباتیک با معرفی مفاهیم 
جدید الهام گرفته از طبیعت کمک کنند. اگر این کار را درست 

انجام دهیم، می توانیم کیفیت زندگی را برای همه بهبود بخشیم.
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کارآفرینی
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کت  عامل �ش گفت و گو �ب حممداکظم رشیدی، مد�ی

دانش بنیان فرآورده های طب سن�ت نیاک

 مهسا محجوب

 می خواستیم دختران شین آبادی 
را درمان کنیم

تنوع اقلیمی کشورمان یکی از مزیت های منحصر به فرد این مرز و بوم است. این تنوع به رشد و پرورش انواع 
گیاهان در کشور منجر شده؛ گیاهانی که حضورشان در ایران قدمتی باستانی دارند و در کتب پزشکی چند قرن 

پیش نیز می توان رد پایی از آن ها در درمان انواع بیماری ها پیدا کرد. این تنوع و سابقه طب سنتی در ایران سبب 
شده است تا ما در زمینه کشت و فرآوری گیاهان دارویی مزیت رقابتی در برابر سایر کشورهای جهان داشته 
باشیم. تاکید بر مزیت های رقابتی و تقویت آن ها دقیقا همان چیزی است که برای رشد و توسعه کشورمان به 
آن نیازمندیم. محمدکاظم رشیدی یکی از کسانی است که از ایام جوانی به سبب عالقه ای که داشته، روی این 
مزیت رقابتی تمرکز و مطالعات بسیار کرده است. او که 72 سال دارد، حاصل سال ها تالش و مطالعه شخصی 

خود را به شرکت دانش بنیان فرآورده های طب سنتی نیکا آورده تا گامی در مسیر دغدغه همیشگی اش بردارد: 
باال بردن ضریب سالمت جامعه. او در این شرکت به فرآورده ای دارویی دست پیدا کرده است که می تواند برای 
زخم های دیابتی که منجر به قطع عضو می شوند، درمان باشد و همچنین سوختگی را تا حد خوبی بهبود بخشد. 
رشیدی، مدیرعامل این شرکت، می گوید برای درمان دختران شین آبادی که در حادثه ای تلخ در مدرسه دچار 
سوختگی شدند، اقدام کرد ولی با جواب منفی مواجه شد، زیرا به سبب عدم شناخت فرآورده دارویی کسی 

حاضر به استفاده از آن نبود. چیزی که به ضعف این شرکت در زمینه تبلیغات برمی گردد و این ضعف هم به خاطر 
کمبود نقدینگی است. رشیدی از اطالعات کم کسانی که در تایید فرآورده هایش نقش دارند، گله مند است و 

معتقد است اگر مسئله قوانین مرتفع نشود، او زمان را برای خدمت رسانی به مردم جامعه خود از دست می دهد. 
رشیدی که در سن 64 سالگی اقدام به تاسیس شرکت دانش بنیان خود کرده است، یک نمونه از کسانی است 

که نشان می دهند سن نمی تواند مالک خوبی برای قضاوت درباره درستی و موفقیت شروع یک کار باشد.

فرآورده های  شرکت  بفرمایید  شروع  برای  لطفا   
و  می کند  فعالیت  حوزه ای  چه  در  نیکا  سنتی  طب 

محصوالتش چه ویژگی هایی دارند؟
ما در دو حوزه دارویی و آرایشی فرآورده داریم اما نکته مهم 
در کارمان این است که آن روال عادی را که در تولید داروها 
متداول است، نداریم. یعنی به هیچ عنوان از مواد شیمیایی 
استفاده نمی کنیم و محصولمان صد درصد ارگانیک و طبیعی 
است. فرآورده های شیمیایی یک درد را درمان می کنند و 
فرآورده های  اما  می کند  ایجاد  دیگر  درد  ده  عوارضشان 
ارگانیک ما این چنین نیستند و طیف گسترده ای از مشکالت 

را پوشش می دهند.
 تحصیالت خودتان هم در همین زمینه بوده است؟

من سال 1344 دیپلم گرفتم و از آن به بعد با وجود این که 
امکانش را داشتم، وارد دانشگاه نشدم. چون احساس می کردم 
چیزی که من می خواهم در دانشگاه نیست و وقتم را تلف 
می کند. از همان سال ها شروع به مطالعه کتب قدیمی طب 
حاضر  حال  در  البته  کردم.  خارجی  متون  و  ایرانی  سنتی 

کسانی که با من کار می کنند و جزو مدیرانم هستند، همه 
تحصیلکرده اند و کار زیر نظر آن ها انجام می شود. جز این ها 
حدود 150 نفر نیز در بخش های مختلف کارخانه مشغول به 

کار هستند.
 چه سالی شرکت را تاسیس کردید و سرمایه آن را 

چطور به دست آوردید؟
در سال 90 این شرکت را تاسیس کردم و از سرمایه شخصی 
خودم برای این کار استفاده کردم. تا پیش از آن در باغم به 
زنبورداری و کشت گیاهان دارویی مشغول بودم. و البته دائما 
در این زمینه مطالعه و تحقیق می کردم. تا این که پس از 
سال ها موفق شدم به روش نوینی برای ساخت دارو برسم 
و در این زمینه ثبت اختراع هم دارم. در حال حاضر چهار، 
پنج پرونده عظیم در سازمان غذا و دارو دارم که اگر به تایید 
برسند، دایره خدمت رسانی این شرکت گسترده تر خواهد شد.

چه  است  قرار  و  چیست  پرونده ها  این  موضوع   
داروهایی را به بازار عرضه کنید؟ 

یک نمونه اش فرآورده ای است که روی آلزایمر اثر می گذارد. 
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این  با  همان طور که می دانید در حال حاضر سالمندان ما 
بیماری دست به گریبانند و این دارو می تواند تا حد خوبی 
روند پیشروی آلزایمر را به تعویق بیندازد. همین دارو سنگ 
کلیه را ذوب می کند و برطرف کننده مشکالت پروستات است.
و  دارید  بازار  در  را  محصوالتی  چه  حاضر  حال  در   

کاربردشان چیست؟
شرکت نیکا هم کرم دارویی تولید کرده و هم کرم آرایشی. 
هردو صد درصد ارگانیک و گیاهی هستند و در آن ها از هیچ 

ماده شیمیایی استفاده نشده است. 
کرم دارویی ما می تواند از قطع پای افراد دیابتی جلوگیری 
کند. پایی که علم با تمام قوا می گوید باید قطع شود، ما با کرم 
دارویی نیکا قادر به درمان آن هستیم و می توانیم ترمیمش 
کنیم. این می تواند از باال رفتن آمار معلوالن و هزینه ای که روی 
دست خودشان و جامعه می گذارند، جلوگیری کند. یا مثال 
کسی که دچار سانحه سوختگی می شود، در بیمارستان ناچار 
است هزینه های گزافی بپردازد و دست آخر هم گوشت اضافه 
می آورد و با هزینه های مادی و معنوی به خانه برمی گردد. 
اما در صورتی که از کرم نیکا استفاده کند، چون صد درصد 
گیاهی است و با بدن هارمونی دارد، هم درمان می شود و هم 
مشکالتی چون گوشت اضافی را نخواهد داشت. هزینه اش هم 
نسبت به درمان بیمارستانی بسیار بسیار پایین تر است. این 
را در مورد دختران شین آبادی هم گفتم. داد زدیم، نماینده 
فرستادیم و بارها و بارها با پزشک معالجشان جلسه گذاشتیم 
و خواهش کردیم اجازه دهند از این کرم استفاده کنند. گفتم 
ایرانی عیب است که توان  این ها قابل درمانند و برای من 
انجام ندهم و دختران کشورم  درمان داشته باشم و آن را 
این طور عذاب بکشند. اما صراحتا گفتند نمی توانند این دارو را 
بپذیرند در حالی که من در مورد اثرگذاری دارو سند و مدرک 
دارم. داروهای ما کامال موثر است. پای بیمار دیابتی که در 
مشهد رای به قطع کردنش داده بودند، با این کرم خوب شد 

و هیچ عوارضی هم نداشت.
 در این چند سال که به فعالیت دانش بنیان مشغول 

بودید، با چه مشکالتی در این حوزه مواجه شدید؟
مشکل من این است که کسی که پشت میز می نشیند و قرار 
است درباره کار من تصمیم بگیرد و آن را تایید یا رد کند، 
هیچ درکی از آن ندارد. به عنوان مثال، من پرونده ای را به 
سازمان غذا و دارو فرستاده ام و زنگ زدم تا از نتیجه بررسی 
مطلع شوم. آن شخص به من گفت چون از ماده بره موم یا 
پروپولیس استفاده کرده ایم، کارمان رد می شود. چون این 
ماده برایشان ناشناخته بود. در حالی که بره موم ماده بسیار 
ارزشمندی است که از کندوی زنبور عسل به دست می آید 
استفاده  امراض  درمان  برای  آن  از  پیشرفته  کشورهای  و 
می کنند. من زحمت زیادی کشیده ام و مطالعات بسیاری 
انجام داده ام تا به این ماده رسیدم و دارویی تولید کرده ام، اما 
فقط به این خاطر که آن فرد با ماده ای که من در دارو به کار 
بردم آشنایی ندارد، پرونده ام را رد می کند. خوب است بدانید 
که بره موم قوی ترین ماده ضدعفونی کننده در طبیعت است. 
برای رشد میکروب در هر مکانی چند ویژگی باید فراهم شود 
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که تاریکی، وجود رطوبت، دمای 37 درجه سانتیگراد و تراکم 
آن ویژگی ها را تشکیل می دهند. کندوی زنبور عسل تمام 
این ویژگی ها را دارد اما به خاطر وجود بره موم هیچ آلودگی 
در آن مشاهده نمی شود و آن قدر استریل است که حتی اتاق 
استریل بیمارستان هم به آن نمی رسد. اساسا زنبور ملکه در 
صورتی تخم ریزی می کند که محیط کندو ضدعفونی شده 
باشد چون زنبور بسیار موجود حساس و باهوشی است. ما 
این را به زحمت از طبیعت پیدا کرده ایم و به خواص آن مطلع 
شده ایم. آزمایشگاه و کمیسیون هم آن را تایید کرده اند اما در 
مرحله آخر می گویند به جای بره موم از وازلین استفاده کنید 
چون ما نمی دانیم این چیست. وازلین ماده شیمیایی است و 

من هرگز این کار را نمی کنم. 
با وجود همه این مشکالت کار را پیش می بریم اما به کندی. 
چون می خواهیم به جامعه خدمت کنیم ولی جلوی پایمان 

سنگ می اندازند و مسیر را برایمان سخت می کنند.
 به جز مشکالتی که به قوانین مربوط است، در سایر 
حوزه ها چه کمبودهایی احساس می کنید که اگر مرتفع 
شوند، روند خدمت رسانی شرکت شما ساده تر خواهد 

شد؟
من همدانی هستم اما کرم دارویی را در نظرآباد کرج تولید 
می کنم، کرم آرایشی را در خرم آباد لرستان. همچنین عضو 
پارک علم و فناوری کرمانشاهم. یک دفتر هم تهران دارم. چرا 
کسی با 72 سال سن باید این قدر پراکنده و در شهرهای دیگر 
کارش را پیش ببرد؟ برای این که محیط استان خودم برای 

انجام این کارها مساعد نیست. 
مشکل دیگری که راه را برای ما دشوارتر می کند، مسئله باال 
رفتن قیمت هاست. من برای تولید محصولم روغن زیتون را 
به ازای هر کیلو 23 هزار تومان می خریدم و االن قیمت به 85 
هزار تومان رسیده است، در حالی که قیمت دارو همان قیمت 
چهار سال پیش است. با وجود همه این معضالت، حمایتی 

هم صورت نمی گیرد. 
مردم محصول ما را نمی شناسد، چون یکی از معضالتمان 
این است که نمی توانیم تبلیغات داشته باشیم. هزینه تبلیغات 
بسیار هنگفت است و شرکت ما از پس آن برنمی آید. چون 
ما همه مواد اولیه را نقدی می خریم، حقوق کارکنان را سر 
ماه پرداخت می کنیم اما شرکتی که فرآورده هایمان را از ما 
می خرد و پخش می کند، چک های چند ماهه می دهد و حتی 
ممکن است یک سال بعد پولمان به دستمان برسد. همه 
این ها باعث می شوند نقدینگی ما به میزانی نرسد که بتوانیم 

در عرصه تبلیغات کاری انجام دهیم. 
ما با وجود تمام این مشکالت چراغ را روشن نگه داشته ایم 
است.  جامعه  سالمت  ضریب  بردن  باال  دغدغه مان  چون 
ما تمام تالشمان را می کنیم که همه چیز را طبیعی وارد 
بازار کنیم. اما من تا کی می توانم مقاومت کنم؟ با این سنم 
چقدر می توانم دوندگی کنم؟ زمان در این کار ارزش زیادی 
برای جامعه مفید  واقعا  تولید می کنیم که  داروهایی  دارد. 
هستند ولی کش و قوس قوانین ما را خرد می کند و کم کم 

نقدینگی مان دارد به صفر می رسد.
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گفت و گو �ب رضا زما�ن 

کت دانش بنیان  عامل �ش مد�ی

ازی افرند ارت حمب ب
ت

عرص �

 مهسا محجوب

 برای تغییرات 
موثرنیاز به اراده 

جدی داریم
در سال های اخیر چند عامل سبب شده اند تا فعالیت 

در حوزه آی تی رونق بگیرد؛ یکی افزایش ضریب 
نفوذ گوشی های هوشمند در جامعه بود و دیگری 
اراده دولت برای فراگیر کردن اینترنت و افزایش 
پهنای باند که یکی از مهم ترین دستاوردهایشان 
اینترنت دسترسی عموم گوشی های هوشمند به 

 5G 4 بوده است و گام بعدی ارتقای آن بهG اینترنت
است. در این میان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری همواره توجه ویژه ای به این حوزه داشته 

است و طبق قولی که به فعاالن این عرصه داده، تالش 
کرده تا زیرساخت های الزم را برای حمایت از این 

شرکت ها فراهم کند. اما رضا زمانی، مدیرعامل شرکت 
دانش بنیان عصر تجارت مجازی افرند، معتقد است 

برای پیشرفت در این حوزه نیاز به درک و عزم جدی 
همه مسئوالن وجود دارد؛ اراده ای که گوش شنوایی 
در برابر پیشنهادهای فعاالن این عرصه داشته باشد.
زمانی 34 ساله است و از سال 88 شغل دولتی خود 

را رها کرده تا بتواند تمام تمرکزش را روی این شرکت 
بگذارد و از دانش و تحصیالتش برای تولید ارزش 

افزوده و تکنولوژی های جدید استفاده کند. تالشی 
که هر چند به دلیل برخی شرایط ناکامی هایی در پی 
داشته اما او توانسته به مدد همین تالش و پیگیری 

مداوم موفقیت های بسیاری را نیز کسب کند. 



دانش بنیان  شماره سی و سوم تیرماه 1398

90

افرند  مجازی  تجارت  عصر  دانش بنیان  شرکت   
دقیقا در چه حوزه ای فعالیت می کند و از چه سالی 

کار خود را آغاز کرده است؟
ما به صورت تخصصی روی بازی های موبایلی کار می کنیم 
از  هستند.   )real-time( بالدرنگ  و  آنالین  عموما  که 
پروژه  چندین  و  کرده ایم  آغاز  را  خود  فعالیت   91 سال 
داشته ایم و پروژه جدیدمان نیز در حال النچ شدن است. 
البته در حوزه انیمیشن و نرم افزار هم فعالیت داریم ولی 
در  که  است  موبایلی  بازی های  همان  اصلی مان  تخصص 

ابتدا گفتم.
 کمی بیشتر درباره سابقه فعالیت هایتان می گویید؟ 
را در چه زمانی منتشر کردید و چطور  بازی  اولین 
شد که تصمیم گرفتید تمرکزتان را روی این حوزه 

آی تی بگذارید؟
ما در سال 93 یک بازی منتشر کردیم که استقبال خیلی 
و  سبک  و  بود  آزمایشی  نسخه  البته  شد.  آن  از  خوبی 
تکنولوژی اش منحصر به خودمان بود و اولین بار این کار را 
تیم ما انجام داد. در مارکت اندرویدی بازخوردهای خوبی 
هم گرفتیم. بعد از آن تجربه خوب تصمیم گرفتیم همان 
بازی را گسترش دهیم و در حال حاضر ورژن جدیدترش 
را که بازی آن در سبک اول شخص است، تولید می کنیم 
که این روزها فاز آخر مراحل تولید خود را می گذراند. به 
طور کلی استقبال از بازی های آنالین روند خوبی داشته و 
همه این ها هم به ضریب نفوذ سیستم اندروید بازمی گردد 
به عالوه اینترنت فراگیر موبایل که اوضاع آن هم روز به 
روز بهتر می شود. در این حوزه در ایران تولیدات زیادی 
توسط  آن ها  از  یکی  که  بوده  مورد  دو  یکی،  نداشته ایم. 
شرکت ما تولید شده است که همان طور که گفتم در حد 

نسخه آزمایشی نیز با موفقیت رو به رو شد. 
حوزه  روی  را  خود  تیم  تمرکز  آن که  از  پیش   

بازی های موبایلی بگذارید، چه فعالیتی داشتید؟
قبل از آن که وارد حوزه بازی های موبایلی شویم، در واقع 
در زمینه ساختن فروشگاه های اینترنتی کار کرده بودیم. 
 90 سال  به  می کنم  تعریف  شما  برای  که  چیزی  این 
برمی گردد و کاری که ما می کردیم در دنیا اولین بار بود. 

ولی کار آن فروشگاه نگرفت. 
 چرا؟

علتش این بود که خیلی زود بود و جلوتر از زمانش قرار 
این چنینی  موارد  برای  که  است  سرنوشتی  این  داشت. 
پیش می آید. در دنیا هم همین است. مثل عینک گوگل 
که وقتی به بازار آمد، به همین دلیل نتوانست با بازار و 
ایده  کار  همان  از  خب،  اما  کند.  برقرار  ارتباط  مخاطب 
گرفتیم و وارد حوزه ساختن بازی برای گوشی موبایل و 
بازی های تحت وب رفتیم که آن هم آن زمان مرسوم نبود. 
ما به نوعی از تکنولوژی مسلط بودیم که می توانستیم این 
بازی های  هم  آن  کنیم،  ارائه  پایین  حجم  با  را  بازی ها 
در  راحت  خیلی  کم  حجم  همین  دلیل  به  را.  سه بعدی 
محیط وب لود می شد و باال می آمد. بعدا همان را ترمیم 

کردیم و دیدیم می توانیم همزمان آن بازی را روی محیط 
انجام  ایده و کاری که  این  با  وب و موبایل عرضه کنیم. 
دادیم، رزومه فرستادیم و برای پارک علم و فناوری زنجان 
و  شد  واقع  قبول  مورد  درخواستمان  که  کردیم  اپالی 

توانستیم این شرکت را تاسیس کنیم.
است؟  زمینه  همین  در  هم  خودتان  تحصیالت   
ورودتان به بازار کار با همین شرکت بود یا پیش از 

آن نیز جایی مشغول به کار بودید؟
من مهندسی نرم افزار خوانده ام و پیش از این که فعالیت هایم 
را در قالب شرکت آغاز کنم، کارمند دولت بودم. البته کارم 
در حوزه رشته دانشگاهی ام و کامال مرتبط بود. اما از آن 
استعفا کردم و از سال 88 شروع به کارهایی کردک که 

زمینه ساز تاسیس شرکت شد.
 سرمایه تاسیس شرکت را از کجا به دست آوردید؟

بخشی از سرمایه شخصی بود. در آن زمان حمایت خوبی 
از جانب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت 
به  کنیم.  دریافت  قرض الحسنه  وامی  توانستیم  و  کردیم 
فناوری  و  علم  پارک  در  فعالیتمان  آغاز  زمان  در  عالوه 
رضا)ع(  امام  مهر  صندوق  که  قراردادی  علت  به  زنجان، 
با پارک و وزارت کار داشت، توانستیم وامی دیگر هم از 
این صندوق دریافت کنیم. باقی هزینه ها را نیز با سرمایه 
دست  به  پروژه ها  سایر  از  که  درآمدی  تزریق  و  شخصی 

می آوردیم، پوشش دادیم.  
 از این که شغل دولتی خود را رها کردید و شرکت 
خود را تاسیس کردید، احساس پشیمانی نمی کنید؟

از این که شغل دولتی را رها کردم پشیمان نیستم اما کار 
کردن در ایران، آن هم در این حوزه، نسبت به کشورهای 
دلسرد  را  آدم  گاهی  و  است  سخت تر  خیلی  پیشرفته تر 

می کند. 
 چه مسائلی باعث دلسرد شدنتان می شود؟

این مسئله  و  ندارد  قرار  اقتصادی  ثبات  در  این که کشور 
قرار  تحت الشعاع  را  درآمدهایمان  و  فعالیت ها  شدیدا 
شاهد  کشور  در  می کند.  دشوار  برایمان  را  کار  می دهد، 
افزایش تورم هستیم اما از آن طرف به خاطر فضای رقابتی 
باال  را  تعرفه هایمان  نتوانسته ایم  نه تنها  دارد،  وجود  که 
ببریم که مجبور به کاهش قیمت ها هم شده ایم. خب شما 
توجیه  فعالیتتان  اصال  که  برسید  جایی  به  است  ممکن 
اقتصادی نداشته باشد. همین باعث می شود برخی تیم ها 
بپاشند. کار ما  از هم  بازبمانند و به مرور  ادامه فعالیت  از 
با هر قیمتی جنسمان را وارد کردیم،  واردات نیست که 
20 درصد رویش سود بکشیم و آن را بفروشیم و نگران 
قیمت  و  می کنیم  خدماتی  فعالیت  ما  نباشیم.  هیچ چیز 
تمام شده خدماتمان به خاطر افزایش دستمزدها و موارد 
دیگر باال می رود اما به خاطر همان مسئله رقابت که گفتم، 
در نهایت درآمدمان پایین می آید و ثباتی در این زمینه 
وجود ندارد. این اتفاق در همه حوزه ها افتاده است. حوزه 
وجود  به  را  شرکت ها  پولسازترین  باید  قاعدتا  که  آی تی 
بی ثباتی، وضعیتش مثل ماهی ای  به علت همین  بیاورد، 
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است که از آب بیرون افتاده باشد.
شرایط  که  بیفتد  اتفاقی  چه  باید  می کنید  فکر   

تغییر کند؟
اگر  و  است  قوی  اراده ای  وجود  مستلزم  اوضاع  تغییر 
اراده ای وجود نداشته باشد، نمی توان منتظر بهبود شرایط 
بود. یکی از این مشکالت که اراده جدی برای حلش وجود 
سایر  و  پایتخت  شرکت های  بین  وسیع  نابرابری  ندارد، 
استان هاست. متاسفانه امکانات در پایتخت متمرکز است. 
بارها با وزارتخانه ها مکاتبه کردیم و گفتیم پتانسیل باالیی 
داریم ولی توجهی به آن نامه ها نشد. همان زمان که این 
مکاتبه ها را انجام می دادیم، گفتیم ما تکنولوژی ای داریم 
که وجود ندارد و از ما حمایت کنید. اما به خاطر بسیاری 

معادالت نتیجه ای نگرفتیم.
باید  که  آنچنان  استان ها  به سایر  معتقدید  یعنی   

توجه نمی شود؟
بله، من در شهر زنجان فعالیت می کنم که به قطب آی تی 
معروف شده است اما نمود آن کجاست؟ چرا درصد باالیی 
از تیم های آی تی زنجانی، کارشان را جمع کرده اند و به 
انجام  تهران  در  را  فعالیتشان  ادامه  و  رفته اند  پایتخت 
می دهند؟ به نظرم چون اراده جدی برای نگه داشتن آن ها 

در محیط استان وجود نداشته است. 
 پیشنهادتان برای حل این مسئله چیست؟

کردم  مطرح  استانداری  سطح  در  را  پیشنهادهایی  بارها 
چند  ندادند.  نشان  واکنشی  و  نشد  توجهی  آن ها  به  ولی 
سال پیش در جلسه استانداری گفتند که می خواهند دیتا 
سنتر بزنند. من در آن جلسه بودم و مخالفتم را اعالم کردم. 
شد.  مطرح  جلسه  همان  در  که  داشتم  دلیل  هم  برایش 
گفتم شما وقتی تولید محتوایی ندارید، چطور می خواهید 
میزبانی کنید و دیتا سنتر چه فایده ای خواهد داشت؟ هزینه 
راه اندازی دیتا سنتر در وهله اول سه، چهار میلیارد تومان 
است و بعد از آن هم هر سال باید یک میلیارد تومان برای 
نگهداری اش هزینه کنید. به طور کلی به جایی می رسید که 
می بینید 20 میلیارد تومان برای این کار هزینه کرده اید، 
دادم  پیشنهاد  باشد.  داشته  چندانی  فایده   این که  بدون 
مبلغ  با  دیتاسنتر،  راه اندازی  برای  کردن  هزینه  جای  به 
خیلی کمتر از آن، چیزی در حدود یک میلیارد تومان، با 
ساز و کار مناسب از شرکت ها حمایت کنند که آن ها به کار 
تولید محتوا بپردازند. اگر ما محتوای مناسب تولید کنیم، 
شرکت های بزرگ خودشان اسپانسر این شرکت ها می شوند. 
کافی است شش، هفت استارت آپ قوی در استان داشته 
باشیم. برایش برنامه مکتوب هم داشتم که آن را هم ارائه 
کردم ولی متاسفانه ترتیب اثر داده نشد. برای همین است 
که می گویم مهم ترین عامل برای تغییر، وجود اراده ای قوی 

در مسئوالن است، نه چیز دیگر.
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کتاب

ره کتاب پول در�ب

 ستاره علی منش

چرا ثروتمندان الزاما سخاوتمندتر نیستند؟
»پول و قیمت ها چگونه بر باورها و ارزش ها و احساسات ما تاثیر می گذارد؟ اساسا در علم اقتصاد چنین فرض 
می شود که مردم عقاید خود را براساس ارزیابی عینی از واقعیت ها شکل می دهند و فرایند مبادله یا تعامل 

اجتماعی بر ما تاثیر نمی گذارد. در علم اقتصاد، پول وسیله ای است در خدمت اهداف ما و هرگز مستقال 
بر ما تاثیری نمی گذارد. اما تجربه نویسنده در زمینه روانشناسی انسان با این فرض فرق بسیار دارد.

پول و بانکداری و اسناد مالی چگونه ممکن است ثبات اجتماعی ما را به خطر بیندازد؟ پول به رغم نقش 
محوری اش در زندگی و جوامع ما، بسیار اندک شناخته شده است. بسیاری از نگرش ها و باورهای ما درباره 
وام و پس انداز و بازارهای مالی وضعی چندان بهتر از پیش داوری ها یا ارزش داروی های آشفته که به دالیلی 

صدها سال دوام آورده اند ندارد.« این معرفی کوتاهی است که در پشت جلد کتاب »پول« نوشته اریک 
لونرگن آمده است؛ کتابی که گویا قرار است تاثیر پول را بر روان انسان ها بررسی کند. آن هم با زبانی که 
ثقیل و دانشگاهی نیست و طوری نوشته شده که مخاطب عام به راحتی بتواند از پس هضم افکار پشت 

آن برآید و به درک و دریافتی مناسب برسد. لونرگن که بیست سال است در یک بانک سرمایه گذاری در 
لندن کار می کند و در کانون پول در مورد کسب سود به مشتریان مشورت می دهد، در مقدمه کتاب خود 

درباره این می نویسد که چطور گاهی از آینده تاریکی که موقعیت کاری او پیش بینی می کند، به او احساس 
بیهودگی می دهد. به قول خودش »مثل زنگ خطری که پیش از آتش سوزی به صدا درمی آید.« سپس از 

تجربه ای که در مورد بحران مالی آسیا در اواخر قرن بیستم و بحران مالی غرب در سال 2008 داشته، سخن 
می گوید: »آن روز این خطر واقعی احساس می شد که نظام پولی نگهدارنده دنیای توسعه یافته فروبریزد. 

ساز و کار پرداخت که واسطه بیشتر شکل های تعامل اجتماعی است با خطر از کار افتادن رو به رو بود.«
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پول  اقتصاد  علم  در  که  مسئله  این  به  اشاره  با  لونرگن 
بگذارد،  تاثیر  ما  زندگی  بر  به شکلی مستقل  نیست  قرار 
از  اقتصادی  می نویسد: »به همین دلیل در متون درسی 
توضیحات قانع کننده درباره رکود و هراس اثری نیست... 
و  برخورداریم  آن  از  ما  که  می دانم  موهبتی  را  عقل  من 
توان روشنی بخشی دارد، اما غالبا از آن غافلیم و به زحمت 
آن را به کار می بریم. وقتی که شرایط یا توان ما ظرفیت 
کردن  عمل  توان  هم  باز  می کند،  محدود  را  ما  تعقل 
که  می آوریم  روی  سرانگشتی  حساب های  به  ما  داریم. 
ممکن است در حد متعارف یا در شرایطی بسیار متفاوت 
و  قیمت ها  مبادله،  باشد.  کارساز  زندگی مان  شرایط  با 
نیروهای اجتماعی تاثیری غالب بر باورها و خواسته های ما 
می گذارد. این نکته به ویژه در بازارهای سرمایه چشمگیر 
است. بازارهای مستغالت و سهام و اوراق بهادار - اما در 
سطحی بسیار کلی تر - نیز چنین است. گروه ها نیز درست 
همانند افراد در ساختن و پرداختن باورها نقش دارند. ما با 
تقلید رفتار دیگران می آموزیم. تقلید و اشتراک نظر نوعی 
نیز  بیمه  نوعی  کار  این  می کند.  ایجاد  ضمنی  وفاداری 
هست. اگر مستقل تصمیم بگیرید تقصیر فقط به گردن 

خودتان است.«
بخش های  و  پول  درباره  ارسطو  نظریات  به  ادامه  در  او 
معتقد  و  می کند  اشاره  آن  زیانبار  و  غیرضرور  و  ضروری 
است این فیلسوف کارکرد و سودمندی پول را نمی شناخته 
این که  درباره  ارسطو  نظر  نویسنده،  این  اعتقاد  به  است. 
و  آرامش  از  برخوردار  جوامع  است  ممکن  چگونه  »پول 
پیوند میان نسل ها ایجاد کند، خطرپذیری را روا بدارد، و 
بر حس منزلت ما چیره شود یا جنون و هراس بیافریند 
چیزی به ما نمی گوید«. و او در این کتاب قصد دارد به 

چهار خصلت فلسفی پول نگاهی بیندازد: وابستگی متقابل، 
مهار آینده، اندازه گیری و افسون.

با عنوان »پول چاپ کنید«  را  لونرگن فصل اول کتابش 
با این جمله آغاز می کند: »پول ارزش همه چیز را تعیین 
به  این فصل  او در  اما خودش چیزی نمی ارزد.«  می کند 
به این موضوع می پردازد که منبع چاپ پول برای مردم 
بشری  بنیادین  پرسش های  یاد  را  آدم  و  است  ناشناخته 
می اندازد. لونرگن نظام پولی را دارای کارکردی اسرارآمیز 
و کمابیش جادویی می داند که منشأ آن ناشناخته است. 
کمتر کسی باور می کند پولی که در هر کشوری گردش 
دارد، ناشی از تصمیمات بانک مرکزی همان کشور است 
که در هر سال تصمیم می گیرد چه میزان پول منتشر کند. 
بانک مرکزی این را براساس پیش بینی ای که از آهنگ رشد 
اقتصادی دارد، تعیین می کند؛ روندی معقول که هیچ کس 
واقعی  دنیای  کیمیاگری  »این  نمی کند:  اعتنایی  آن  به 
بانک مرکزی ختم نمی شود.  از هیچ در  به آفرینش پول 
نظام بانکی بی هیچ زحمتی تاثیرات این یک میلیارد دالر 
]رقمی که بانک مرکزی کشوری فرضی تصمیم گرفته در 
برابر  و چند  دادن چندین  وام  با  را  کند[  آن سال چاپ 
می کند. بانک ها یک میلیارد دالر پول نقدی را که از بانک 
مرکزی دریافت می کنند به شرکت ها و افراد وام می دهند. 
شرکت ها و افراد پول را به این شکل مصرف می کنند که 
آن را به شرکت ها و افراد دیگر می پردازند و آن ها هم پول 
را دوباره در بانک سپرده می گذارند و بانک هم دوباره آن 
را وام می دهد و کار به همین منوال ادامه می یابد. در پایان 
این فراینِد چند برابر شدن حجم پول از طریق وام دادن 
و مصرف کردن و سپرده گذاری مجدد، مجموع سپرده ها 
در  مرکزی  بانک  که  می شود  پولی  برابر  وام ها چندین  و 
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آغاز چاپ کرده بود. بعضی از مردم پس انداز دارند، بعضی 
دیگر خانه: البته نه فقط خانه بلکه کارخانه، جاده، دانشگاه 

و شرکت.
باشیم رخ می دهد.  آگاه  از آن  واقعا  بی آن که  این ها  همه 
در مدرسه  را  این  اما  است.  وابسته  به همین ها  پیشرفت 
درس های  یا  تجارت  کالس های  در  حتی  نمی آموزیم. 
اقتصاد نیز این موضوع توضیح داده نمی شود. بسیاری از 
مردم، اگر اساسا به این موضوع فکر کنند، خیال می کنند 
می شود.  نگهداری  بانک  در  گاوصندوقی  در  پولشان  که 
می دانیم؛  پول  بانک  در  را  خود  سپرده  نادانی  سر  از  ما 
در واقع در بیشتر بخش های علم اقتصاد از سپرده با نام 
»پول« یاد می شود و در آمار رسمی هم سپرده ها چنین 
پول  سپرده  است.  گمراه کننده  که  می شوند  طبقه بندی 
نیست: وامی است که ما به بانک ها می دهیم. این واقعیت 

اساس بانک هراسی است.«
زمانی که مجموع پولی که در کشور دست به دست می شود، 
برابر پولی که رسما  به چیزی حدود سی  بانک ها  توسط 
تنها  می رسد،  است،  کرده  چاپ  کشور  در  مرکزی  بانک 
چیزی که می تواند اوضاع را پایدار نگه دارد، اعتماد مردم 
است. او راه حل بانک هراسی را بی زحمت اما نگران کننده 
نگرانی ای  هیچ  کند  اعالم  مرکزی  بانک  این که  می داند؛ 
بخواهند موجودی شان  اگر همه مردم هم  و  ندارد  وجود 
پول چاپ می کند  آن قدر  او  بکشند،  بیرون  بانک ها  از  را 
نشود.  احساس  کمبودی  هیچ  که  می دهد  بانک ها  به  و 
 10 در  که  بود  چیزی  بانک هراسی  این  می گوید  لونرگن 
اکتبر 2008 در دنیا اتفاق افتد و می نویسد: »در 10 اکتبر 
2008 به وضعیت هجوم به بانک ها در سراسر نظام بانکی 
و مالی جهانی بسیار نزدیک شدیم. بخت یارمان بود که 

آن روز جمعه بود. آخر هفته پس از آن، کشورهای بزرگ 
دنیا اعالم کردند که اگر همه بخواهند سپرده هاشان را از 
باشد  الزم  که  اندازه  هر  حاضرند  بکشند،  بیرون  بانک ها 
پول چاپ کنند - البته عین این کلمات را به کار نبردند 
الزم  کار  این  که  چند  هر   - بود  همین  کالم  فحوای  اما 
نشد. برای اجتناب از رکودی که پس از آن عمدتا در پی 
تاثیرات این هراس شدید پیش آمد دیگر بسیار دیر شده 
بود اما از فروپاشی کلی اجتناب شد. هزینه اش چیزی جز 

حرف نبود.«
شعور  و  عقل  از  که  مخاطبی  می کند  اضافه  ادامه  در  او 
برخوردار است، ممکن است همه این حرف ها را باور نکند. 
امریکا، در سال های  همان طور که روزولت، رئیس جمهور 
آخر رکود بزرگ از مشاورانش نپذیرفت زیرا تصور می کرد 
راه حلشان زیادی آسان است. او البته به این مسئله اذعان 
می دارد که استفاده نامناسب از قدرت استثایی چاپ پول 
در  عنان گسیخته  تورم  یا  تورم  افزایش  موجب  می تواند 
مواقع اضطراری شود و در ادامه می نویسد: »چگونه است 
مبادله  کردن  آسان  دارد:  را  دوگانه  قدرت  این  پول  که 
پیچیده و جلوگیری آنی از ترس و در عین حال، اگر به 
نابودی خویش؟  زمینه  آوردن  فراهم  بیفتد،  نااهل  دست 
در  مقاله ای  به  مکرری  ارجاعات  اقتصاددان  کروگمن  پل 
مجله پول، اعتبار و بانکداری نوشته جون سوینی و ریچارد 

سوینی )1977(، استادان دانشگاه، دارد.«
این  نمونه ساده شده  لونرگن  مقاله چه می گوید؟  این  اما 
مقاله را در کتاب آورده و با مثالی آن را برای مخاطبانش 
وکال،  عمدتا  والدین،  از  بزرگی  »گروه  می دهد:  توضیح 
از  پرستاری  زمینه  در  را  نیازهای خود  تصمیم می گیرند 
بچه ها سازماندهی کنند... والدین تصمیم می گیرند به هر 
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خانواده دو »کوپن پرستاری از بچه« بدهند. در آغاز کار 
تقریبا  گذشت  از  پس  اما  می رود.  پیش  چیز خوب  همه 
یک ماه، والدین سعی می کنند کوپن ها را نگه دارند و کار 
به تدریج متوقف می شود. همه با هدف نگه داشتن کوپن ها 
از  پرستاری  داوطلب  کوپن  دو  از  بیش  کردن  ذخیره  و 
بچه ها می شوند و هیچ کس حاضر به خرج کردن کوپن ها 
نیست. رکودی در پرستاری بچه ایجاد می شود: ترکیبی از 

پرستاران بیکار و والدینی که گرفتار بچه ها هستند.
از آن جا که این ها حقوقدان هستند، غریزه به آن ها حکم 
می کند که قانونی وضع کنند و افراد را به زور وادارند که در 
روزهای معین بیرون بروند. اما برای رویدادهای اجتماعی 
از پیش قانون گذاشت. نقطه قوت بازار آزاد این است که 
خود را با مختصات زمان و مکان سازگار می کند. سرانجام 
پس از بررسی مفصل نظریه های کینز و مکتب اتریش و 
و  می کنند  چاپ  بیشتری  کوپن های  پول،  اصالت  نظریه 
اقتصاد پرستاری بچه رونق می گیرد. پول در اقتصاد دقیقا 
چنین کاری می کند. اگر هر کسی تصمیم بگیرد تا جایی 
یا  یا ترس  به دلیل وحشت  که می تواند پس انداز کند - 
بدبینی مفرط - کار کم کم متوقف می شود. راه حلش این 
است که پول بیشتری در اختیار آنان بگذاریم و ترسشان 

را از بین ببریم.
تعاونی  در  چاپ کن  کوپن  مادِر  که  کنید  تصور  حاال 
پرستاری از بچه ها حریص شود و پیش خود بیندیشد که 
اگر چند کوپن بیشتر برای خودش چاپ کند کسی متوجه 
نخواهد شد. این مادر چند بار سعی می کند و نتیجه هم 
چندی  می کند.  چاپ  دیگر  چندتای  بنابراین  می گیرد. 
بعد به سرش می زند و هر تعداد که بتواند چاپ می کند. 
بعد مشکلی پیش می آید: تعداد کسانی که می خواهند از 
می خواهند  که  است  کسانی  از  بیشتر  بروند  بیرون  خانه 
از بچه ها پرستاری کنند. زیاد طول نمی کشد که کسانی 
بخواهند در ازای یک شب نگهداری از بچه شان دو کوپن 
بدهند. این تورم است )اگر ادامه پیدا کند، انقالب می شود 
و مرجعیت او به عنوان چاپ کننده کوپن که مورد اعتماد 

است از او پس گرفته خواهد شد(.
میزان تورم یک کشور چیزهای زیادی درباره آن کشور به 
ما می گوید. میزان معمول تورم، بین 1 تا 5 درصد، به این 
معناست که نهادهای حکومتی می توانند با بهره مندی از 
از قدرت چاپ  اعتماد عمل کنند، زیرا  از  درجه مناسبی 
پول سوءاستفاده نمی شود. اما اگر تورم از 5 درصد به 10 
در  چنان که  برسد،  بیشتر  و  درصد   30 به  بعد  و  درصد 
آرژانتین و زیمبابوه رسید، معلوم می شود که چیز شوم تری 
در کار است. شاید علتش این باشد که اعتماد کافی ممکن 
نداشته  وجود  حاکمان  بر  نظارت  برای  راهی  زیرا  نبوده 
است. به همین دلیل است که فلزات گرانبها یا سکه های 
ذاتا قیمتی را معیار ارزش پول قرار داده اند. ناتوانی ما در 
نظارت بر دولت که مستلزم اطالعات و نهادهای مستقلی 
چون سازمان های آمار و نهادهای حقوقی و مطبوعاتی آزاد 
است.  ساخته  ممکن  را  الکترونیک  و  کاغذی  پول  است، 

دیکتاتوری  یا  درماندگی  نشانه  فزاینده  به سرعت  تورِم 
است.«

چاپ  »تاوان«  درباره  اول  فصل  نهایی  بخش  در  لونرگن 
که  هزینه هایی  و  می کند  صحبت  پول  نکردن  یا  کردن 
انتخاب هر کدام از این روش ها می تواند در پی داشته باشد.
پول  اخالق  به  را  خود  دوم  فصل  موضوع  نویسنده  این 
اختصاص داده است و آن را با جمله ای از مارسل موس 
شروع می کند: »نخستین شرط تجارت این بود که بتوانی 
این  به  نظرگاه شکسپیر  از  بگذاری.« سپس  را کنار  نیزه 
ما  ریاکاری  پول  است  معتقد  که  می نگرد  اخالقی  مقوله 
را آشکار می کند. او همچنین به برداشتی که مارکس از 
که  می کند  انتقاد  داشته،  شکسپیر  انتقادی  اندیشه های 
می گوید: »پول خدای پیداست، تبدیل همه خصال انسانی 
و طبیعی است به ضد آن، به آشفتگی عمومی و وارونگی 
فرامی خواند.«  برادری  به  را  ناسازگار  مردم  پول  چیزها؛ 
لونرگن معتقد است این سخن مارکس که درباره تبدیل 
نظر  اما  معناست  از  خالی  است،  خود  ضد  به  چیز  همه  
برادری صحیح  به  ناسازگار  مردم  فراخواندن  درباره  را  او 
می داند؛ این که در جامعه آزاد که یقینا همگن نخواهد بود، 
مردمی که ممکن است چشم دیدن همدیگر را هم نداشته 
باشند، بر مبنای پول درون سیستم همکاری می کنند. او 
پول و تجارت را در کنار نهادهای حقوقی مستقل وسیله 
حل منازعات میان انسان ها قلمداد می کند و این ادعای 
خود را چنین مطرح می کند: »اختالف معموال سرچشمه 
دشمنی میان مردم است، اما مقدمه تجارت سودآور برای 
چگونه  پول  که  می بیند  شکسپیر  هست.  نیز  طرف  دو 
ممکن است منزلت یا سلسله مراتب اجتماعی را واژگون 
کند و این نکته ای است که به آن باز خواهیم گشت. اما 
تجارت نگرش ما را نسبت به بیگانگان به معنای عمیق تری 
و  مبادله  منافع  و  اقتصادی  فرصت  می سازد:  دگرگون 
تجارت در تفاوت مهارت ها، تکنولوژی، فرهنگ، عادات و 

منابع طبیعی نهفته است.«
و  می کند  مطرح  را  متقابل  وابستگی  مبحث  سپس  او 
می گوید پیش از آن که مسئله پول در میان باشد، مفهوم 
مبادله وجود داشته است اما این پول بوده که سبب شده 
است دامنه و پیچیدگی مبادله و تقسیم کار گسترش پیدا 
نفع متقابل ما و  برای  تنها  فرایندی که عملکردش  کند. 
دیگران نیست بلکه باعث افزایش وابستگی ما به دیگران 
را  دیگران  منافع  تا  می شود  سبب  نیز  همین  و  می شود 
هم در نظر بگیریم؛ چون به آن ها وابسته ایم. لونرگن در 
ادامه تاثیرات مبادله را از نظرگاه دیوید هیوم، اندیشمند 
انسان ها  متقابل  »وابستگی  می کند:  مطرح  اسکاتلندی، 
است  بعید  که  است  گسترده  حدی  به  جوامع  همه  در 
بی ارجاع  یا  باشد  به خودی خود کامل  انسان  هیچ عمل 
کامل  تحقق  برای  این ها  و  گیرد  انجام  دیگران  اعمال  به 
نیت کارگزار ضرور است. فقیرترین صنعتگر که تنها کار 
تا  انتظار حمایت دارد  از صاحب منصب دست کم  می کند 
اطمینان  خویش  کار  ثمره  از  برخورداری  از  را  صنعتگر 
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بخشد. همچنین آن گاه که کاالی خود را به بازار می برد 
انتظار دارد خریدارانی  و به بهایی مناسب عرضه می کند 
دیگران  از  می آورد  دست  به  که  پولی  با  بتواند  و  بیایند 
بخواهد متاع مورد نیاز زندگی او را تامین کنند. به همان 
نسبت که انسان ها داد و ستد خویش را گسترش می دهند 
و تعاملشان با دیگران پیچیده تر می شود، همیشه در برنامه 
را  داوطلبانه  اعمال  از  بزرگ تری  مجموعه  خود  زندگی 
درک می کنند که انتظار دارند با انگیزه های مناسب میان 

آن ها و اعمال خودشان همکاری برقرار شود.«
می دهد،  توضیح  نویسنده  آنچه  و  هیوم  نظریه  اساس  بر 
معرفی  پول  فلسفی  ویژگی  نخستین  را  متقابل  وابستگی 
می کند؛ قراردادی اجتماعی که ارزش آن به شناسایی اش 
از جانب دیگران و ضمانت اجرایی حقوق مالکیت وابسته 
است. این مسئله از این جا ناشی می شود که اساسی ترین 
کارکرد پول تسهیل مبادله و در نتیجه تقسیم کار است 
مبادله  از  هدف  می شود.  منافع  از  رشته ای  سبب ساز  که 
افزایش  نیز  کار  تقسیم  و  است  طرفین  برای  سودآوری 
بهره وری و کاهش سختی ها را به ارمغان می آورد. منافع 
خدمات  و  کاالها  و  اندیشه ها  مبادله  از  که  دوجانبه ای 
کسانی  بودن  متفاوت  به  وابسته  اتفاقا  می آید،  دست  به 
به  این جا  از  و ستد می پردازیم.  داد  به  آن ها  با  که  است 
برای  فرصتی  بلکه  نیستند  دشمن  برایمان  بیگانگان  بعد 
به  پول  روش،  این  »به  نوآوری اند:  و  یادگیری  تجارت، 
تغییر سازمان اجتماعی از ساختارهای خانوادگی توزیع و 
اداره امور به ملت های پرجمعیت دارای نهادهای رسمی و 

منصف کمک می کند.«
بر  را  »منش«  عنوان  که  بخشی  در  آن  از  پس  لونرگن 
پیشانی دارد، به اخالق پول از زاویه دیگری نگاه می اندازد 
و این مسئله را مطرح می کند که تا دیروز ما برای نزاع های 
اما چرا  قبیله ای روش های ستیزه جویانه به کار می بردیم 
چنین  شاهد  دیگر  توسعه یافته  کشورهای  در  امروزه 
موضوعاتی نیستیم؟ آیا پول از ما انسان های بهتری ساخته 

است؟
که  می گیرد  کمک  شناخت گرا  روانشناسان  از  این جا  او 
برای توصیف ابزارهای گوناگونی که ما در شرایط پیچیده 
برای تعقل به کار می بریم، اصطالح »اکتشافی« را استفاده 
تعقل  اکتشافی  روش  نیز  »منش«  می گوید  و  می کنند 
اخالقی است و قاعده ای که می تواند پیش بینی کند مردم 
می گیرند.  پیش  در  را  رفتاری  چه  ناشناخته  اوضاع  در 
لونرگن به این موضوع نیز توجه دارد که تصمیم گیری های 
زیرا  می شوند  مواجه  پیچیدگی  و  چالش  با  گاه  اخالقی 
را  دیگران  آینده  رفتار  پیامدهای  باشد  است الزم  ممکن 
نیز در نظر بگیریم. این نویسنده معتقد است که منش در 
اخالق را می توان با اعتبار در تجارت همتا دانست. لونرگن 
از نظریه بازی ها کمک می گیرد و می گوید منش اخالقی 
مانند اعتبار می تواند در بازی های تکرارشونده موثر باشد و 
دوام یابد. همچنین می افزاید: »انگیزه ها معموال به ارزیابی 
را  منش  اما  ندارد  ربطی  تصمیم  یا  عمل  بودن  مناسب 

رفتار  از  ما  انتظارات  لحاظ  از  بنابراین  و  نمایان می سازد 
مردم در وضعیت های مختلف و در آینده مهم است. بیشتر 
انگیزه هایمان معموال  اما  اوقات ما اخالقی رفتار می کنیم 
خودمان  نفع  به  کردن  رفتار  اخالقی  زیرا  نیست،  روشن 
هم هست. نمی دانیم که آیا منش موروثی است یا آموخته 
می شود، بنا بر عادت کسب می شود یا این که از انگیزه ها و 
رفتار دیگران تاثیر می پذیرد. به گمان من همه این عوامل 

مهم است.«
او سپس این موضوع را مورد مداقه قرار می دهد که پول 
مسئله  این  این که  برای  می دهد؟  تغییر  را  منش  چگونه 
سفر  از  خاطره  یک  با  را  کند، صحبت هایش  مشخص  را 
و  می کند  شروع  یک  درجه  شهری  قطار  با  هرروزه اش 
او  به  را  بارداری می گوید که هیچ کس جایش  درباره زن 
نمی داد: »هرگز چیزی مانند آن را ندیده بودم، اما این بار 
سفرم قدری نامتعارف بود. در قطار درجه  یک بودیم. این 
سوال آشکار به ذهن می رسد: آیا پولدارها تاپاله اند؟ یا یه 

زبان فلسفی تر، آیا ثروت منش ما را فاسد می کند؟
از  مراقبت  به  را  اخالقی  رفتار  کند.  چنین  نباید  البته 
دیگران یا دست کم توجه به منافع آنان تعریف می کنند. 
فرد  هر  دارد.  عمومیت  اخالقی  نظام های  همه  در  این 
دینی اش،  باور  یا  فرهنگ  یا  ملیت  از  صرف نظر  عاقلی، 
زنی  به  را  قطار جایش  در  دارد  می فهمد که چرا وظیفه 
باردار بدهد. شکل های عمده مراقبت از دیگران در جوامع 
- مراقبت از کودکان و سالخوردگان یا بیچارگان - نیازمند 
مازاد منابع است. پس مازاد منابع یکی از پیش شرط های 
رفتار اخالقی است. ثروتمندان این کار را از موضع قدرت 
آغاز می کنند: برای آن ها مراقبت از دیگران چندان نیازمند 

ازخودگذشتگی نیست.«
لونرگن در ادامه به این موضوع می پردازد که ظاهرا و با این 
تفاسیر، قرار گرفتن انسان ها در موضع فقر توجیه مناسب 
رفتار غیراخالقی است. اگر قرار باشد مازاد منابع با درجه 
منابع  کمبود  باشد،  داشته  مستقیم  نسبت  اخالقی  رفتار 
در کم کردن رفتاری اخالقی نقش خواهد داشت. چنانچه 
مازاد منابع به سمت کمبود مفرط میل کند، وضعیت تضاد 
مستقیم منافع به وجود می آید. او تضاد مستقیم منافع را 
وضعیتی معرفی می کند که در آن نمی توان در هزینه ها 
یا فایده ها شریک شد. اگر شرایط حاد باشد حتی ممکن 
فلسفه  شود.  دیگری  مرگ  به  منوط  یکی  زندگی  است 
اخالقی متاخر هم تمرکز خود را بر همین مسئله تنگناها 
و دوراهی های اخالقی گذاشته است. او سعی می کند این 
مسئله و تفاوت دو امر خارج از اخالق و ضد اخالقی را با 
چند مثال تشریح کند: »تضاد منافع انگیزه ای برای رفتار 
ضد اخالقی یا خارج از مقوله اخالق ایجاد می کند... جنگ 
موجود  طرف  دو  تغذیه  برای  کافی  غذای  اگر  بقا،  برای 
افزایش  برای  جنگ  است.  اخالق  مقوله  از  خارج  نباشد، 
منابع ورای حد الزم برای معیشت ضد اخالقی است. وقتی 
باشد تضاد مستقیم منافع مبهم است.  که منابع کمیاب 
مثال مناسب تری را در نظر بگیرید: آیا مالیات گریزی یک 
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کارگِر خویش فرمای کم درآمِد کم مهارت، اگر درآمدی که 
از این راه پس انداز می کند سالمت و آموزش فرزندانش را 

بهبود بخشد، نادرست است؟«
بــه نظــر می رســد در جوامــع هرچــه میــزان مــازاد 
ــای  ــمت رفتاره ــه س ــه ب ــد، آن جامع ــتر باش ــع بیش مناب
ــت  ــه نتیجــه اش جنای ــش بیشــتری دارد ک ــی گرای اخالق
کمتــر، بهداشــت بهتــر و مراقبــت از ســالمندان و تامیــن 
ــا در  ــرای همــه این ه ــه ب ــه اســت ک اجتماعــی بهبودیافت
دل جوامــع ثروتمنــد، نهادهایــی وجــود دارد. امــا اگــر همه 
ــت  ــرا آن جماع ــت، چ ــت اس ــا درس ــن نتیجه گیری ه ای
قوی بنیــه و پولــدار بــا دیــدن زنــی بــاردار کــه از ایســتادن 
در قطــار شــهری رنــج می بــرد، از جــای خــود بلند نشــدند 
ــد  ــان می ده ــن نش ــد؟ ای ــه او ندادن ــود را ب ــی خ و صندل
ــا  ــده اســت. ام ــا از پیشــرفت عقــب مان کــه منــش آدم ه
چــرا؟ لونرگــن در توضیــح ایــن مســئله می نویســد: »پــول 
ــت از  ــذارد: نخس ــر می گ ــا تاثی ــش م ــر من ــه راه ب از س
ــع  ــه مناف ــا را ب ــع م ــه مناف ــی ک ــا. انگیزه های راه انگیزه ه
دیگــران پیونــد می دهــد انگیزه هــای اخالقــی اســت. 
ــت  ــت« اس ــه »درس ــا آنچ ــخصی را ب ــع ش ــازات نف مج
همســو می کنــد، بــا ایجــاد انگیــزه بــرای تبعیــت از قانــون 
ــون درســت باشــد(. نفــع دوســویه  ــا فــرض این کــه قان )ب
ــای  ــد و انگیزه ه ــل می کن ــود عم ــف کمب در مســیر مخال
اخالقــی ایجــاد می کنــد کــه مســتقل از مجــازات یــا تالقی 
ــه  اســت. اساســی ترین کارکــرد پــول آســان کــردن مبادل
کاال و خدمــات و تقســیم کار اســت. محــرک اصلــی بــرای 
شــرکت در مبادلــه آزاد ایــن اســت کــه هــر دو طــرف آن را 
بــه نفــع خــود می داننــد. اگــر همــکاری اجتماعــی بــرای 
ــه  ــم ک ــزه می یابی ــد، آن گاه انگی ــع باش ــرف ناف ــر دو ط ه
بــه دیگــران فکــر کنیــم. منافــع آنــان بــا منافــع مــا یکــی 

می شــود.«
از  حتی  را  ما  منش  بر  پول  تاثیر  دومین  نویسنده  این 
درکمان  پول  است  معتقد  و  می داند  زیان بارتر  اول  مورد 
را  مسئله  این  او  می کند.  دگرگون  خود  نیازهای  از  را 
اما  نمی کند.  انکار  می آفریند،  تازه  نیازهای  پیشرفت  که 
موضوع این جاست که انباشت پول و منابع از شوق آدم ها 
به مال اندوزی کم نمی کند. او می افزاید: »رقابت اجتماعِی 
تقلیدی انگیزه ای بس نیرومند است... آرزوی مال اندوزی ما 
به سادگی برآورده نمی شود یا دست کم نیازمند خودآگاهی 
و مراقبت خودآگاهانه است. ما منابع مازاد هنگفتی تولید 
داریم  نیاز  آن  به  بقا  برای  آنچه  از  بیش  بسیار  کرده ایم، 
از  افزایش آن، درک ما را  اما گویا درآمد ما و در نتیجه 
آنچه برای یک زندگی شایسته الزم است تعیین می کند. 
به رغم شواهد نقض، معتقد نیستیم که منابع مازاد داریم. 
نیاز  حس  ایجاد  در  اقتصادی  و  اجتماعی  نظام  توانایی 
بی حد شاید تا اندازه ای توضیح دهد که چرا ملل ثروتمند 
سخاوتمندتر نیستند. وگرنه توضیح ناکامی ما در پیروی 
از توصیه اقتصادی سنجیده و توصیه سیاسی عمل گرایانه 
جفری ساکس دشوار خواهد بود. ساکس تخمین می زند 
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که هزینه طرح مارشال ]توضیح مترجم: طرح مارشال که 
به ابتکار وزیر خارجه وقت امریکا جورج مارشال اجرا شد، 
اروپا  اقتصاد  بازسازی  ایاالت متحده برای  کمک گسترده 
بود که طبق تخمین ها حدود  از جنگ جهانی دوم  پس 
13 میلیارد دالر در آن زمان )160 میلیارد دالر به ارزش 
اکنون  بر داشت. اصطالح طرح مارشال  امروز( هزینه در 
حل  برای  دولتی  کالن  برنامه  هرگونه  کلی تر  معنای  به 
مشکلی اجتماعی به کار می رود[ برای آفریقا کمتر از 1 
درصد تولید ناخالص داخلی جهان توسعه یافته است. البته 
بر رفاه  تاثیرگذاری  توانایی ما در  از  برآورد ساکس  شاید 
دیگر کشورها نادرست باشد، اما چرا امتحان نکنیم؟ هزینه 

چندانی ندارد.«
ــم  ــا را »توه ــش م ــر من ــول ب ــر پ ــومین تاثی ــن س لونرگ
اســتقالل« معرفــی می کنــد. او ایــن بحــث را چنیــن 
آغــاز می کنــد کــه ادم اســمیث در »ثــروت ملــل« پــول و 
ثــروت را عامــل تعیین کننــده نیــروی کار دیگــران تعریــف 
می کنــد. لونرگــن می گویــد بــرای غالــب چیزهایــی 
ــم.  ــران نیازمندی ــروی کار دیگ ــه نی ــم، ب ــاز داری ــه نی ک
امــا قــدرت شــکلی از وابســتگی متقابــل اســت کــه البتــه 
ــروت  ــری در ث ــد اســت نابراب ــز هســت. او معتق ــر نی نابراب
ــه  ــن ن ــا ای ــود. ام ــدرت می ش ــری در ق ــه نابراب ــر ب منج
اســتقالل کــه توهــم آن اســت. وضعیــت رقت بــار کســانی 
کــه ناگهــان اندوختــه ثــروت خــود و در نتیجــه قدرتشــان 
ــه نحــو دیگــری  ــا کســانی کــه ب را از دســت می دهنــد ی
ــم  ــن توه ــان دهنده همی ــوند، نش ــاقط می ش ــدرت س از ق
اســت. کســانی کــه هرگــز بــه حــال خــود بازنمی گردنــد: 
ــا حــس  ــه ب ــود بلک ــا کمب ــه ب ــد ن ــراد ثروتمن ــش اف »من
ــرای کســب  ــی ب ــت اجتماع ســاده لوحانه اســتقالل و رقاب
ــه  ــه گاه ب ــد ک ــن می زن ــه خواســته هایی را دام ــار، ک اعتب
نحــو مضحکــی بیــش از حــد نیــاز اســت، فاســد می شــود. 
علــت وضعیــت رقت انگیــز یــک مدیرعامــل کــه روزگاری 
ــاده لوحی  ــده، س ــوب ش ــون مغض ــوده و اکن ــد ب قدرتمن
ــن  ــد معمــوال ای ــال بوده ان ــی کــه خوش اقب اســت. آدم های
ــا توهــم اســتقالل و  ــد... آی ــا مهــارت اشــتباه می گیرن را ب
حــس آشــفته برتــری علــت آن رفتــار در واگــن درجه یک 
ــن  ــه ای ــس اولی ــتن پیش نوی ــع نوش ــت؟ از موق ــار اس قط
فصــل، مســافران قطــار درجــه یــک را دقیق تــر زیــر نظــر 
ــد  ــه می خوانن ــی ک ــالت و کتاب های ــه ام. از روی مج گرفت
ــد  ــان ثروتمن ــه بیشترش ــیده ام ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
ــاالری  ــدرت دیوان س ــاید ق ــد. ش ــه کارمندن ــتند بلک نیس

ــد.« ــد می کن ــا را فاس ــش آدم ه ــول من ــش از پ بی
ترجمه  با  نو  نشر  که  لونرگن  اریک  نوشته  »پول«  کتاب 
احد علیقلیان منتشر کرده است، در ده فصل و بخش های 
گوناگون مباحث دیگری را از منظر تاثیر پول بر زندگی و 
جامعه مطرح می کند. این کتاب که مجموع صفحات آن 
کمتر از 200 صفحه است، منبع ارزشمندی برای کسانی 
و  اقتصادی  مسائل  با  دارند خودآگاهانه  دوست  که  است 

پول و درآمد برخورد کنند.
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ره اقتصاد« م در�ب ره کتاب »حرف ها�ی �ب دخ�ت در�ب

 نیلوفر منزوی

 ارتباط شگفت انگیز باال و پایین  اقتصاد 
و ماهیت زندگی ما
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ــه  ــیم ک ــته باش ــورهایی داش ــه کش ــی ب ــه نگاه چنانچ
یونــان  بوده انــد،  بــزرگ  تمدن هــای  مهــد  روزگاری 
نامــی اســت کــه نمی تــوان از کنــارش به ســادگی عبــور 
کــرد. کشــوری بــا قدمتــی طوالنــی، فیلســوفان بــزرگ و 
ــادی را از سراســر  بناهایــی تاریخــی کــه گردشــگران زی
ــر،  ــال های اخی ــا در س ــد. ام ــود فرامی خوان ــه خ ــا ب دنی
واژه پربســامد یونــان »ریاضــت اقتصــادی« بــوده اســت. 
طرحــی کــه می خواســت ایــن کشــور را از ورشکســتگی 
کامــل نجــات دهــد تــا او همچنــان عضــو اتحادیــه اروپــا 
ــره از  ــن طــرح توانســته گ ــه ای ــروز ن ــا ام ــا ت ــد. ام بمان
مشــکالت اقتصــادی پرشــمار یونــان بــاز کنــد، نــه 
وام هــای دســت و دلبازانه اتحادیــه اروپــا و نــه حتــی 
کمک هــای بالعــوض. چیــزی کــه ســبب شــده اســت تــا 
لحظــه نــگارش ایــن مطلــب، یونــان همچنــان مقــروض 
ــا  ــدن ی ــر مان ــر س ــا ب ــه اروپ ــد و اتحادی ــار بمان و گرفت
اخــراج آن از ایــن اتحادیــه شــک و تردیــد داشــته باشــد 

ــد.  و جلســات متعــدد برگــزار کن
در ســال 2015 امیــد می رفــت حــزب ســیریزا بــه 
گره گشــای  بتوانــد  ســیپراس  آلکســیس  رهبــری 
ایــن بحــران باشــد. نخســت وزیر ســیپراس، یانیــس 
ــه  ــد ک ــی برگزی ــر دارای ــوان وزی ــه عن ــس را ب واروفاکی
اقتصــاددان و سیاســتمدار برجســته ایــن کشــور بــود امــا 
واروفاکیــس نیــز در نهایــت اســتعفا داد و دامــن خــود را 

از آلودگی هــای اقتصــاد یونــان بیــرون کشــید. 
اقتصــاد«  دربــاره  دختــرم  بــا  »حرف هایــی  کتــاب 
ــن اقتصــاددان، یانیــس واروفاکیــس، اســت و  نوشــته ای
بــه ســبب آن کــه خــود نویســنده دانش آموختــه اقتصــاد 
ــن  ــت و همچنی ــکس بریتانیاس ــگاه اس ــی از دانش سیاس
بحران هــای اقتصــادی را از نزدیــک لمــس کــرده، واجــد 
ــن  ــر این هــا واروفاکیــس در ای اهمیــت اســت. مضــاف ب
کتــاب علنــا اعــالم می کنــد کــه قصــد نــدارد از نظــرگاه 
اقتصاددانــان وارد ماجــرا شــود. مســئله ای کــه در همــان 
ــه آن اشــاره شــده اســت. او در بخــش  ابتــدای کتــاب ب
ــوت ناشــر  ــه دع ــاب ب ــن کت ــار می نویســد: »ای پیش گفت
ــتقیم  ــرف زدن مس ــرای ح ــال 2013 ب ــی ام در س یونان
ــن  ــل م ــد. دلی ــته ش ــاد نوش ــاره اقتص ــان درب ــا جوان ب
بــرای نوشــتن آن ایــن اعتقــاد راســخ بــود کــه اقتصــاد 
ــه اقتصاددان هــا  ــر از آن اســت کــه آن را ب خیلــی مهم ت

بســپاریم.«
او در ادامــه می افزایــد: »در مقــام اســتاد اقتصــاد همــواره 
بــاور داشــتم کــه اگــر نتوانــی اقتصــاد را بــه زبانــی کــه 
ــم  ــودت ه ــس خ ــی پ ــح ده ــد توضی ــان می فهمن جوان
ــز  ــان چی ــرور زم ــه م ــی. ب ــی چــه می گوی اصــال نمی دان
ــزه در  ــض بام ــک تناق ــد، ی ــتگیرم ش ــم دس ــری ه دیگ
ــد:  ــت می کن ــاور را تقوی ــن ب ــودم ای ــه خ ــورد حرف م
ــه  ــوند، رابط ــر می ش ــای اقتصــادی علمی ت ــه الگوه هرچ
کمتــری بــا اقتصــاد واقعــی و موجــود در جهــان برقــرار 
می کننــد... بــه همیــن دلیــل تــالش مــن در ایــن کتــاب 

ــن  ــر ای ــت: اگ ــاد اس ــردن اقتص ــند ک ــالف عامه پس برخ
ــد  ــش را برمی انگیزان ــود، خواننده های ــق ش ــاب موف کت
تــا اقتصــاد را خودشــان بــه دســت بگیرنــد و کاری 
ــن  ــد ای ــاد بای ــرای درک اقتص ــد ب ــه دریابن ــد ک می کن
را هــم بفهمنــد کــه چــرا متخصصــان خودگماشــته 
اقتصــاد، یعنــی اقتصاددان هــا، تقریبــا همیشــه بــه 
خطــا هســتند. بــاری، تضمیــن این کــه هــر کســی 
ــاز  ــد پیش نی ــرف بزن ــاد ح ــه از اقتص ــد مقتدران می توان
ــل اســت.  ــه خــوب و پیش شــرط دموکراســی اصی جامع
ــی  ــت زندگ ــاد ماهی ــای اقتص ــاال و پایین ه ــه ب ــرا ک چ
ــا  ــد؛ نیروهایــش دموکراســی های م ــا را تعییــن می کن م
ــاق  ــه اعم ــش ب ــد و چنگال های ــخره می گیرن ــه س را ب
ــتیاق های  ــا و اش ــه امیده ــد و ب ــوذ می کنن ــان نف روحم
مــا شــکل می دهنــد. اگــر مــا تســلیم متخصصــان 
ــه  ــم را ب ــای مه ــام تصمیم ه ــال تم ــویم عم ــاد ش اقتص

آن هــا ســپرده ایم.«
نکتــه مهــم دربــاره ایــن کتــاب ایــن اســت کــه 
ــه شــکل گفت و گــو  واروفاکیــس تصمیــم گرفتــه آن را ب
بــا دختــرش بنویســد کــه در اســترالیا زندگــی می کنــد. 
او در فصــل اول کتــاب بــا عنــوان »چــرا این قــدر 
نابرابــری؟« چنیــن می نویســد: »وقتــی در حبــاب رونــق 
و شــکوفایی غــرب بــزرگ شــوی بیشــتر بزرگ ترهــا بــه 
تــو خواهنــد گفــت کــه کشــورهای فقیــر بــه ایــن دلیــل 
فقیرنــد کــه اقتصادشــان »ضعیــف« اســت - بمانــد کــه 
معنــای ایــن حــرف چیســت. آن هــا ایــن را هــم خواهنــد 
ــه ایــن دلیــل  گفــت کــه فقــرای جامعــه خــودت نیــز ب
ــه  ــد ک ــروش ندارن ــرای ف ــزی ب ــه چی ــتند ک ــر هس فقی
ــزی  ــا چی ــه آن ه ــد - خالصــه ک ــا بخواهن ــران واقع دیگ

ــازار ندارنــد. بــرای عرضــه بــه ب
ــاره  ــم درب ــم گرفت ــه تصمی ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب
ــا تــو حــرف بزنــم: در جهــان  ــام اقتصــاد ب چیــزی بــه ن
ــی  ــرا برخ ــه چ ــاره ک ــن ب ــی در ای ــر بحث ــن ه ــو و م ت
فقیرنــد در حالــی کــه برخــی دیگــر پولشــان از پــارو بــاال 
مــی رود، یــا حتــی این کــه چــرا انســان دارد کــره زمیــن 
ــه آن  ــود می کنــد، حــول چیــزی می چرخــد کــه ب را ناب
اقتصــاد گفتــه می شــود. و اقتصــاد بــه چیــزی ربــط دارد 
کــه بــه بــازار معــروف اســت. اگــر می خواهــی ســهمی در 
آینــده انســان داشــته باشــی، نمی توانــی وقتــی کلماتــی 
ــودت را  ــوند خ ــه می ش ــازار« گفت ــل »اقتصــاد« و »ب مث

ــی.« ــی کن ــی و بی محل ــه آن راه بزن ب
پــس از آن نویســنده دربــاره تقاوت هــای اقتصــاد و 
ــازار دارد،  ــوم ب ــه مفه ــی ک ــه قدمت ــد و ب ــازار می گوی ب
ــالب  ــخ انق ــریح تاری ــه تش ــپس ب ــد. او س ــاره می کن اش
ــازاد  ــوم م ــدن اقتصــاد و مفه ــود آم ــه وج کشــاورزی، ب
ــا  ــه ت ــازاد« ک ــوم »م ــت مفه ــد اس ــد. او معتق می گوی
پیــش از ایــن در مــورد محصــوالت طبیعــی درختــان و 
ــی  ــه آن شــکل وجــود نداشــت، تحول ــات شــکار ب حیوان
پدیــد آورد: »تولیــد مــازاد کشــاورزی باعــث تولــد 
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ــرای همیشــه  ــودن را ب شــگفتی هایی شــد کــه انســان ب
ــت، بروکراســی،  ــول، دول ــی، پ ــر داد: نوشــتن، بده تغیی
ــه  ــن نمون ــی اولی ــاوری  و حت ــیش ها، فن ــا، کش ارتش ه
از جنــگ بیوشــیمیایی.« او ســپس بــه توضیــح هر کــدام 
ــه  ــه ب ــت ک ــد از آن اس ــردازد. بع ــوارد می پ ــن م از ای
پرسشــی برمی گــردد کــه در ابتــدای کتــاب مطــرح 
شــده بــود امــا پاســخی بــرای آن وجــود نداشــت: »چــرا 
انگلیســی ها بودنــد کــه بــه اســترالیا حملــه کردنــد و نــه 
برعکــس؟« او در پاســخ بــه ایــن ســوال می نویســد: 
»چــرا ابرقدرت هــای امپریالیســتی در اوراســیا ســر 
برآورنــد و حتــی یکــی هــم از آفریقــا یــا اســترالیا بیــرون 
ــت  ــوم اس ــه دی.ان.ای. دارد؟ معل ــی ب ــا ربط ــد؟ آی نیام
کــه نــه... شــرایط جغرافیایــی اوراســیا - طبیعــت زمیــن 
و آب و هــوا - بــه ایــن معنــا بــود کــه کشــاورزی و مــازاد 
ــام  ــادی زم ــروی زی ــا نی ــد ب ــا آن آم ــه ب ــام آنچ و تم
ــکام  ــور ح ــه ظه ــر ب ــت و منج ــت گرف ــه دس ــور را ب ام
ــه  ــز ب ــی مجه ــه در راس ارتش های ــد ک ــی ش دولت های
ــالح های  ــا س ــه ب ــد ک ــگ بودن ــل تفن ــی مث فناوری های
حمــل  نفس هاشــان  و  بــدن  در  کــه  بیوشــیمیایی 

ــدند.« ــم ش ــر ه ــد مرگبارت می کردن
واروفاکیــس پــس از آن کــه بــه تشــریح تفاوت هــای 
جغرافیایــی اســترالیا، آفریقــا و اوراســیا می پــردازد و 
ایــن نکتــه کــه چــرا اســترالیا و آفریقــا موفــق بــه تولیــد 
ــدند، از  ــد، نش ــراه آن می آی ــه هم ــی ک ــازاد و چیزهای م
ــرا در  ــی دارد. چ ــرده برم ــز پ ــر نی ــی دیگ ــخ پرسش پاس
ــرا در  ــود دارد؟ چ ــری وج ــز نابراب ــیا نی ــع اوراس جوام
کشــوری ماننــد انگلســتان هــم عــده ای فقیــر هســتند و 
عــده ای دیگــر ثروتشــان حــد و حصــر نــدارد؟ واروفاکیس 
ــت کــه این جــا جغرافیــا نمی توانــد ایــن  معتقــد اس
ــن  ــرای درک ای ــت ب ــد و الزم اس ــه کن ــئله را توجی مس
نابرابــری، دربــاره اقتصــاد صحبــت شــود: »بــه یــاد داری 
چطــور مــازاد کشــاورزی باعــث بــه وجــود آمــدن دولــت 
ــه  ــر ب ــتلزم و منج ــت آن مس ــد؟ انباش ــیش ها ش و کش
ــروت، در  ــه ث ــدرت، و در نتیج ــد ق ــش از ح ــز بی تمرک
میــان عــده معــدودی شــد کــه بــر باقــی جمعیــت حکــم 
ــه از  ــوند، ک ــده می ش ــی نامی ــه الیگارش ــد - ک می راندن
 arkhein بــه معنــی »معــدودی« و oligi ریشــه کلمــه

ــد. ــردن« می آی ــت ک »حکوم
ــت  ــن وضعی ــه ای ــه چگون ــد ک ــوان دی ــادگی می ت به س
خــودش را تــداوم می بخشــد: آن هــا کــه از مزیــت 
ــدرت  ــد، از ق ــده برخوردارن ــازاد انباشته ش ــی م دسترس
برخــوردار  فرهنگــی  حتــی  و  سیاســی  اقتصــادی، 
ــت  ــه دس ــرای ب ــد از آن ب ــد می توانن ــه بع ــوند ک می ش
آوردن بخــش بزرگ تــری از مــازاد هــم اســتفاده کننــد. 
از هــر کســی کــه تجربــه کســب و کار دارد بپرســی 
ــه  ــت ک ــان تر اس ــب آس ــه به مرات ــد ک ــق می کن تصدی
ــد  ــا پون ــون داری، میلیون ه ــد میلی ــش چن ــی از پی وقت
دربیــاوری. برعکــس اگــر هیــچ پولــی در بســاط نداشــته 

ــی  ــه رویای ــم ب ــد ه ــزار پون ــی ه ــی درآوردن حت باش
می مانــد.« دســت نیافتنی 

ایــن نویســنده پــس از آن بــار دیگر بــه نقــش ایدئولوژی، 
ــری اشــاره دارد و در بخــش  ــا شــکل واضح ت ــار ب ــن ب ای
»نابرابــری بــه منزلــه یــک ایدئولــوژی خودتداوم بخــش« 
ــان  ــا چن ــری ت ــکل موث ــه ش ــوژی ب ــد: »ایدئول می گوی
ــه ای عمــل می کنــد کــه شــبکه ای از باورهــا، یعنــی  پای
ــر  ــاورد. فک ــود بی ــه وج ــطوره ها را ب ــل اس ــزی مث چی
ــاوِر  ــه ســادگی ایــن ب کــه کنــی می بینــی هیــچ چیــز ب
ــر  ــتحق ه ــا مس ــه آن ه ــود ک ــد نمی ش ــا بازتولی داراه
ــو در  ــی ت ــد. از کودک ــت آوردن ــه دس ــه ب ــد ک چیزی ان
ــدان  ــه چن ــی ک ــر می کن ــی شــدیدی گی ــض منطق تناق
ــا ایــن فکــر  ــه آن توجــه نمی کنــی. از ســویی، تــو را ب ب
ــا  ــنگی ب ــرط گرس ــا از ف ــه بعضــی بچه ه ــد ک می رنجانن
گریــه بــه خــواب می رونــد. از ســوی دیگــر، )مثــل تمــام 
ــباب بازی ها،  ــه اس ــوی ک ــد می ش ــال متقاع ــا( کام بچه ه
لباس هــا و خانــه ات به حــق از آن توســت. ذهــن مــا بــه 
صــورت خــودکار »مــن فــالن چیــز را دارم« را بــا »مــن 

ــرد.« ــی می گی ــز هســتم« یک ــالن چی مســتحق ف
ــوان »جــادوی ســیاه  ــا عن ــاب ب ــارم کت او در فصــل چه
دیگــری  حســاس  مســئله  روی  دســت  بانکــداری« 
ــد  ــدرن مانن ــاد م ــه اقتص ــت ک ــد اس ــذارد و معتق می گ
همــه اکوسیســتم ها بــرای حیــات خــود نیــاز بــه 
ــد چرخــه اکســیژن و دی اکســید  ــی دارد. مانن بازچرخان
ــردن  ــرج ک ــا خ ــم ب ــران ه ــت، کارگ ــن در طبیع کرب
ــتم  ــن اکوسیس ــه ای ــگاه ها چرخ ــان در فروش دستمزدش
بازچرخانــی در  و زمانــی کــه  را حرکــت می دهنــد 
اقتصــاد از کار بیفتــد، بحران هایــی ایجــاد می شــوند 
کــه نتیجــه اش فقــر و محرومیــت ویرانگــر اســت؛ همــان 
اتفاقــی کــه بــرای اقتصــاد زادگاه نویســنده، یونــان، افتاده 
اســت. جهــان بارهــا گرفتــار بحران هــای اقتصــادی شــده 
اســت، حتــی ابرقدرت هــای اقتصــادی نیــز از ایــن واقعــه 
ــن اتفــاق چطــور رخ می دهــد؟  ــا ای مصــون نیســتند. ام
ــی و  ــرای بازیاب ــود را ب ــوان خ ــه ت ــازار چگون ــع ب جوام
بازچرخانــی از دســت می دهنــد؟ واروفاکیــس می گویــد: 
»اگــر دقــت کنــی، در دل ایــن ناتوانــی در بازچرخانــی، 
چهــره آشــنایی را می بینــی: بانکــدار.« نویســنده در 
ــردازد کــه چطــور  ــه توضیــح ایــن مســئله می پ ادامــه ب
ــورها را  ــد و کش ــادی را می گیرن ــوان اقتص ــداران ت بانک
ــه  ــا چ ــر بانکداره ــا مگ ــانند. ام ــرز بحــران می رس ــه م ب
ــا  ــد بانکداره ــر می کنن ــردم فک ــتر م ــد؟ »بیش می کنن
ــداز  ــه پس ان ــرادی ک ــان اف ــل واســطه ای هســتند می مث
ــد  ــان ندارن ــول نقدش ــه پ ــوری ب ــاز ف ــچ نی ــد و هی دارن
ــاز  ــا نی ــد ی ــه می خواهن ــدازی ک ــدون پس ان ــراد ب و اف
دارنــد پــول قــرض کننــد؛ و این گونــه ســپرده ها را 
وام گیرنــدگان  بــه  و  می گیرنــد  پس انداز کننده هــا  از 
ــد  ــپرده گذاران می دهن ــه س ــری ب ــره کمت ــد، به می دهن
ــن  ــد و از ای ــدگان می گیرن ــدار بیشــتری از وام گیرن و مق
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تفــاوت ســود می برنــد. ایــن همــان کاری اســت کــه در 
گذشــته های دور بانکــداری بــا آن آغــاز شــد امــا مســلما 

ــد.« ــداران مشــغول آنن ــروزه بانک ــه ام کاری نیســت ک
ــا در نظــام  ــس واقع ــن تفکــر درســت نیســت، پ ــر ای اگ
ــی  ــا مثال ــئله را ب ــن مس ــذرد؟ او ای ــه می گ ــی چ بانک
ــام  ــم میری ــرض کنی ــا ف ــد: »بی ــح می ده ــن توضی روش
ــک بانکــدار می خواهــد  ــد و از ی ــد می کن دوچرخــه تولی
کــه بــه او وامــی بــرای پنــج ســال بــه مبلــغ 500 هــزار 
ــه او  ــه ب ــد ماشــین آالتی بخــرد ک ــا بتوان ــد ت ــد بده پون
امــکان می دهــد تنــه دوچرخــه را از فیبــر کربــن بســازد 
ــر باشــد. ســوال: بانکــدار از کجــا  ــا ســبک تر و محکم ت ت
پانصــد هــزار پونــد مــی آورد تــا بــه او وام بدهــد؟ بــرای 
ــه  ــی ک ــی: »از پول ــه بگوی ــن ک ــه نک ــخ دادن عجل پاس
ــته اند.«  ــپرده گذاش ــک س ــری در بان ــتری های دیگ مش
پاســخ درســت ایــن اســت: »از هیــچ کجــا، از بــاد هــوا!«

ــج  ــدد پن ــک ع ــط ی ــدار فق ــادگی. بانک ــور؟ به س چط
ــام  ــام میری ــار ن ــال آن را در کن ــر دنب ــا صف ــج ت ــا پن ب
و شــماره حســابش در پایــگاه داده هــای الکترونیــک 
یــا دفتــر کل تایــپ می کنــد. ایــن پایــگاه داده هــا 
می کنــد.  فهرســت  را  مشــتری ها  حســاب  مانــده 
ــه  ــد از این ک ــک می کن ــابش را چ ــام حس ــی میری وقت
خودپــرداز  دســتگاه  روی  پونــد   500000 می بینــد 
ــول را  ــه پ ــد ذوق زده می شــود و بالفاصل چشــمک می زن
بــه حســاب ســازنده ماشــین آالت می فرســتد. بــه همیــن 
ــوا  ــاد ه ــگار از ب ــد ان ــون پون ــم میلی ــغ نی ــادگی، مبل س

می شــود.  خلــق 
یــک اقتصــاددان نابغــه زمانــی گفتــه بــود کــه »فراینــدی 
کــه بانک هــا از طریــق آن پــول می ســازند آن قــدر 
ــور  ــد.« همین ط ــس می زن ــن پ ــه ذه ــت ک ــاده اس س
ــه آن هــا  هــم هســت. قــدرت جادویــی بانکــداران کــه ب
ــا فشــار چنــد دگمــه  ــه اشــاره قلــم ی اجــازه می دهــد ب
ــت  ــا را از وحش ــد م ــق کنن ــول خل ــان پ روی کیبوردش
بــه لــرزه می انــدازد. می دانــی چــرا؟ چــون دشــوار 
می تــوان بــاور کــرد ارزش از هیــچ بــه وجــود بیایــد. امــا 
ــزار  ــدار 500 ه ــه بانک ــم ک ــه لحظــه ای برگردی ــذار ب بگ
ــه  ــا حرکــت عصــای جادویــی از هیــچ کجــا ب ــد را ب پون
وجــود آورد. بــه تعبیــری، بانکــدار بــرای میریــام فعلــی - 
یعنــی کارفرمایــی بــا برنامــه ای بــرای فــروش دوچرخــه 
- ترتیبــی می دهــد تــا در مقابــل غشــاء زمــان بنشــیند 
ــال  ــج س ــه پن ــد ک ــی برس ــه میریام ــق آن ب و از طری
ــد وجــود داشــته باشــد - یعنــی گرداننــده  بعــد می توان
ــداری کــه یــک شــرکت دوچرخه ســازی  کســب و کار پول
ــه  ــد و ب ــد از آن جــا بقاپ موفــق دارد - و نیم میلیــون پون
ــد  ــاورد و در کار دوچرخــه  ســرمایه گذاری کن ــون بی اکن
و بدیــن ترتیــب بــه آن میریــام آینــده اجــازه دهــد بــه 
همــان گرداننــده کســب و کار موفــق بــدل شــود. امــا در 
ــک  ــرای ی ــد را ب ــون پون ــم میلی ــام نی ــه میری ازای این ک
دوره پنــج ســاله مقــروض شــود تــا از کارفرمایــی مشــتاق 

بــدل بــه کاســب موفــق شــود، بانکــدار از او بهــره و دیگــر 
هزینه هــای بانــک را می گیــرد. 

ــه  ــود را ب ــرای وام دادن خ ــا ب ــه بانکداره ــا ک از آن ج
ــل  ــد، دلی ــود محــدود نمی کنن ــه موج ــای مبادل ارزش ه
ــا چنــد  کافــی دارنــد تــا وام هــا را بــه همــان شــکل - ب
ــه  ــه کلیدهــای کیبوردشــان - ظاهــر کننــد و ب ــه ب ضرب
افــراد بیشــتری وام دهنــد و پــول بیشــتری بــرای اقتصاد 
خلــق کننــد و ســود بیشــتری بــرای خــود نگــه دارنــد. 
ــد  درســت مثــل موش هــای آزمایشــگاهی کــه فهمیده ان
ــذ  ــه ای کاغ ــت تک ــه دریاف ــر ب ــرم منج ــار دادن اه فش
ــه  ــه بی وقف ــی می کشــد ک ــه جای ــان ب ــود و کارش می ش
ــور وام  ــم همین ط ــداران ه ــد، بانک ــار دهن ــرم را فش اه

وام می دهنــد.« و  وام می دهنــد  و  می دهنــد 
ــل  ــا منتق ــاب را عین ــی از کت ــن بخــش نســبتا طوالن ای
ــتری  ــنایی بیش ــاب آش ــگارش کت ــا روش ن ــا ب ــردم ت ک
مفاهیــم کتــاب  از  بعضــی  و دریابیــد  پیــدا کنیــد 
ــان،  ــن راه گفتنش ــه بهتری ــده اند ک ــته ش ــوری نوش ط
دقیقــا همان طــوری اســت کــه واروفاکیــس گفتــه و راه 
ســاده تر و جالب تــری بــرای بیانشــان وجــود نــدارد. 
ــد  ــح می ده ــاره توضی ــن ب ــپس در ای ــنده س ــن نویس ای
کــه چطــور شــد روش بانکــداران در پرداخــت وام تغییــر 
کــرد؛ بانکدارانــی کــه زمانــی تنهــا بــه شــرطی وامــی را 
ــام از  ــد کــه مطمئــن باشــند امثــال میری اعطــا می کردن
ــرمایه گذاری  ــد و س ــاط برمی آین ــت اقس ــس بازپرداخ پ
معقــول خواهــد بــود، بــه چــه دلیــل روش خــود را تغییر 
ــادی«  ــی اقتص ــش »فروپاش ــس در بخ ــد؟ واروفاکی دادن
ــد. اول  ــن مســئله می دان ــت ای ــورد را عل ــر در دو م تغیی
این کــه او معتقــد اســت بعــد از انقــالب صنعتــی اقتصــاد 
ــرد و »در نتیجــه بدهــی  ــادی ک ــازار رشــد زی ــع ب جوام
الزم بــرای سوخت رســانی بــه ایــن اقتصادهــا نیــز 
ــه  ــود ک ــر آن ب ــل دیگ ــت.« دلی ــش یاف ــت افزای ــه غای ب
ــت  ــی دس ــدی از درآمدزای ــای جدی ــه راه ه ــداران ب بانک
یافتنــد کــه مطمئــن باشــند پایشــان در اوضــاع خــراب 
ــا  ــام وام اعط ــه میری ــی ب ــال وقت ــد: »مث ــر نمی کن گی
ــرد  ــک خ ــای کوچ ــه بخش ه ــد آن را ب ــد، بع می کردن
می کردنــد و بــه افــراد زیــادی می فروختنــد. پنــج هــزار 
ــرض  ــک ق ــه بان ــد ب ــری 100 پون ــه نف ــرمایه گذار ک س
می دادنــد هــر یــک ســهمی از 500 هــزار پونــد وام 
میریــام داشــتند. ایــن ســوال مطــرح می شــود کــه چــرا 
ــرمایه گذاری  ــهم ها س ــن س ــی از ای ــد در یک آدم بخواه
ــک  ــهامداران از بان ــن س ــه ای ــودی ک ــون س ــد؟ چ کن
می گرفتنــد بیشــتر از آنــی بــود کــه صرفــا صــد پونــد را 
در بانــک ســپرده گذاری کننــد )البتــه هنــوز ســود آن هــا 
ــد می پرداخــت(.  ــام بای ــود کــه میری ــر از بهــره ای ب کمت
ــزار  ــاره 500 ه ــه دوب ــدار بالفاصل ــب، بانک ــن ترتی بدی
پونــد بــه دســت مــی آورد و همچنــان منتظــر بــود وقتــی 
ــام  میریــام وامــش را پــس داد، ســود ببــرد. و اگــر میری
ــی زد،  ــی اش م ــدات بده ــر تعه ــد و زی ــته می ش ورشکس
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ــرر  ــه ض ــد ک ــرمایه گذار بودن ــر س ــزار نف ــج ه ــن پن ای
می کردنــد.«

نویســنده  قــول  بــه  کــه  این جاســت  مســئله  امــا 
»گیــری« در کار اســت. ایــن وضعیــت نمی توانــد تــا ابــد 
ادامــه پیــدا کنــد: »نقطــه ای می رســد کــه وام هایــی کــه 
داده انــد آن قــدر گســترده اســت کــه اقتصــاد نمی توانــد 
ــرای  ــر ب ــده دیگ ــاد ش ــه ایج ــودی ک ــردارد و س گام ب
بازپرداخــت آن وام هــا کافــی نیســت. در ایــن نقطــه ایــن 
وقــوف پیــدا می شــود کــه آینــده ای کــه همــه روی آن 
ــید. و  ــد رس ــز از راه نخواه ــد هرگ ــرده بودن ــاب ک حس
ــده  ــه از آین ــاد از ارزش ک ــی زی ــدار خیل ــی آن مق وقت
ــد،  ــدا کن ــت پی ــد مادی ــود نتوان ــده ب ــه ش ــرض گرفت ق

اقتصــاد فرومی پاشــد.« 
امــا ماجــرا در همیــن نقطــه تمــام نمی شــود. پــس از آن 
اســت کــه دربــاره وضعیــت بانک هــا و ورشکستگی شــان 
ــی کــه خودشــان  ــار شــدن در گرداب ــم و گرفت می خوانی
ــن  ــه در چنی ــت ک ــن از دول ــد. همچنی ــاد کرده ان ایج

بحران هایــی چگونــه نقش آفرینــی می کننــد. 
بــه طــور کلــی ایــن کتــاب 172 صفحــه ای شــامل هشــت 
ــتگی،  ــن پیوس ــان در عی ــه مطالبش ــود ک ــل می ش فص
مفاهیــم مختلفــی را پــی می گیرنــد و بــه ســواالت 
متفاوتــی جــواب می دهنــد. ایــن عناویــن عبارتنــد 
ــازار«،  ــه ب ــد جامع ــری؟«، »تول ــدر نابراب ــرا این ق از: »چ
ــداری«،  ــیاه بانک ــادوی س ــی و ســود«، »ج ــت بده »وصل
»دو بــازار ادیپــی«، »ماشــین های تسخیرشــده«، »فانتــزی 

خطرنــاک پــول غیــر سیاســی«، »ویروس هــای احمــق؟«
ــاره  ــا دختــرم درب ــی ب چیــزی کــه در کتــاب »حرف های
دیگــری خودنمایــی  هــر چیــز  از  بیــش  اقتصــاد« 
می کنــد، همــان مســئله ای اســت کــه خــود واروفاکیــس 
روی آن تاکیــد داشــته اســت: توضیــح اقتصــاد و مســائل 
ذهــن  کــه  بی شــماری  پرســش های  و  بحران هــا  و 
ــه  ــت، ب ــته اس ــغول داش ــود مش ــه خ ــادی را ب ــردم ع م
شــکلی مختصــر و مفیــد و بــا زبانــی ســاده و داســتانی. 
ــاب  ــدن کت ــود خوان ــبب می ش ــم س ــئله ه ــن مس همی
بــرای مخاطــب عــادی کار ســاده و در عیــن حــال 
شــیرینی باشــد. به خصــوص اگــر مســائل اقتصــادی شــما 
ــرد عــادی دیگــری گیــج می کنــد،  را هــم ماننــد هــر ف
ــان  ــد پاســخ ســواالتی کــه در ذهنت ــاب می توان ــن کت ای
ایجــاد شــده یــا حتــی ایجــاد نشــده باشــد. بــه هــر حــال 
ــاد  ــی اقتص ــه فروپاش ــم ک ــی می کنی ــی زندگ در دوران
کشــوری کــه در دورتریــن نقطــه ممکــن از کشــور شــما 
ــد  ــل کن ــه ای عم ــر پروان ــد اث ــد مانن ــرار دارد، می توان ق
ــن  ــد. در چنی ــذار باش ــم اثرگ ــما ه ــخص ش و روی ش
ــم  ــراد ه ــی اف ــک تمام ــای کوچ ــه زندگی ه ــه ای ک زمان
وابســته بــه مفاهیمــی اســت کــه اقتصاددانــان بــه زبانــی 
ــه  ــی ک ــه کتاب ــد، مطالع ــرف می زنن ــا ح ــنا از آن ه ناآش

ــود.  ــد ب ــده خواه ــنا دارد، کمک کنن ــی آش زبان
»حرف هایــی بــا دختــرم دربــاره اقتصــاد« را فرهــاد 
ــاب  ــازار کت ــه ب ــان ب ــر ب ــرده و نش ــه ک ــرزاده ترجم اکب

ــت. ــه داده اس ارائ
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»اینترنت با مغز ما چه می کند؟« نوشته نیکالس 
کار با ترجمه محمود حبیبی، هجدهمین جلد 
از مجموعه »تجربه و هنر زندگی« نشر گمان 

است که با سرپرستی و سرویراستاری خشایار 
دیهیمی منتشر می شود. به گفته دیهیمی 

این مجموعه با هدف بیانی تازه از مفاهیم و 
رویدادهای فلسفی در زندگی پیرامون انسان 
منتشر شده است. مجموعه کتاب های تجربه و 
هنر زندگی اگرچه مفهومی فلسفی دارند اما با 
نفس زندگی رابطه ای تنگاتنگ برقرار می کنند.

نت  ره کتاب این�ت در�ب

�ب مغز ما چه یم کند؟

 مسئله وب و پیشرفتی
  که منطق خودش 

را داشت
 مرضیه اسدی
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دیهیمــی در مقدمــه خــود بــر ایــن کتاب هــا مــی نویســد: 
»از نظــر مــن فلســفه رشــته ای دانشــگاهی نیســت کــه در 
دانشــگاه خوانــده شــود و مختــص عــده خاصــی باشــد کــه 
در ایــن رشــته تحصیــل می کننــد. فلســفه بــه همــه تعلــق 
دارد و همــه مــا از کودکــی ســواالتی طــرح می کنیــم کــه 
جنبــه فلســفی اشــکاری دارنــد... متاســفانه در کشــور مــا 
هــم نظــر اغلــب نویســندگان و مترجمــان فلســفه معطــوف 
ــی  ــت؛ کتاب های ــتماتیک اس ــری سیس ــای نظ ــه کتاب ه ب
نویســنده اش  می کننــد  احســاس  خواننــدگان  کــه 
همــه  بــا  را  زندگــی  تــا  نمی کنــد  تالشــی  اصــال 
ــی هایش،  ــش، خوش ــش، دردهای ــوب هایش، پوچی های آش
ســرخوردگی هایش، اضطراب هایــش و خالصــه فــراز و 
ــز  ــا را نی ــان شــود و م ــد، درگیرش نشــیب هایش درک کن
ــه  ــن مجموع ــد...« ای ــان کن ــودش درگیرش ــا خ ــراه ب هم
بــه مســائلی فلســفی از همیــن دســت می پــردازد و 
ــان  ــد؛ هم ــنا می کن ــفه آش ــی فلس ــوم واقع ــا مفه ــا را ب م
مفهــوم هنــر زندگــی کــردن کــه همــه مــا بــه نوعــی در 
زندگــی بــا آن مواجهیــم. از ســوال های کلــی گرفتــه 
ــائل  ــا مس ــبختی« ت ــی« و »خوش ــای زندگ ــر »معن نظی
جزئی تــر نظیــر درد، بیمــاری، تــرس، مــالل، زندگــی 
روزمــره، جســد، عشــق، مــرگ، بخشــودن و... در بخشــی 
ــخت  ــا س ــم: »م ــه می خوانی ــت مجموع ــخن سرپرس از س
نیازمنــد درک معنــای زندگــی و آشــنایی بــا هنــر زندگــی 
هســتیم. امــا مجموعــه کتاب هــای فلســفی کــه در ایــران 
منتشــر می شــود کمتــر بــه ایــن مســائل می پردازنــد و در 
نتیجــه مــا بــه لبــه پرتگاهــی دوســویه کشــانده می شــویم 
کــه یــک ســویش یــا وانهــادن فلســفه و یــا صرفــا تبدیــل 
ایــن کتاب هــا بــه کتاب هــای بــاالی تاقچــه ای بــرای 
قمپــز درکــردن اســت، و ســوی دیگــرش، روی آوردن 
ــرادی اســت  ــم اف ــه قل ــه اصطــالح زرد ب ــه کتاب هــای ب ب
ــد  ــوال ها می دهن ــن س ــه ای ــتی ب ــخ هایی دم دس ــه پاس ک
و راه حل هــای یکســان آســان بــرای همــه مشــکالت 
ــنا  ــا آش ــا آن ه ــه ب ــه هم ــد ک ــا می نهن ــش پ ــگان پی هم
هســتیم: 40 راه بــرای خوشــبختی، 20 راه بــرای غلبــه بــر 
ــگار  ــرای زندگــی زناشــویی و... ان ــه ب اضطــراب، 50 توصی
ــکالت  ــرای مش ــوان ب ــتند و می ت ــین هس ــان ها ماش انس
ــد،  ــاوت دارن ــت متف ــا کیفی ــترک ام ــام مش ــه ن ــراد ک اف
راه حــل یکســانی عرضــه کــرد کــه کارگــر هــم بیفتــد. ایــن 
ــتند،  ــم هس ــاک ه ــن خطرن ــر م ــه نظ ــرا ب ــا اکث کتاب ه
ــان  ــائل و مشکالتش ــه مس ــیدن ب ــراد را از اندیش ــرا اف زی
ــه  ــه ب ــه هم ــد ک ــخه ای می پیچن ــد و نس ــاف می کنن مع
ــوان  ــز نمی ت ــه هرگ ــد... البت ــتفاده کنن ــان از آن اس یکس
ــه ای  ــن مجموع ــا چنی ــال ب ــه مث ــرد ک ــا ک ــراق ادع ــا اغ ب
ــده ای پاســخ داد، امــا  ــه چنیــن نیــاز معطل مان ــوان ب می ت
ــد.  ــن راه باش ــک در ای ــی کوچ ــاید گام ــال ش ــر ح ــه ه ب
انتشــار کتاب هــای فلســفی کــه نه فقــط بــا صــدای 
ــاره مســائلمان  ــا درب ــا م ــا شــور زندگــی، ب عقــل، بلکــه ب
ســخن می گوینــد، آن هــم نــه بــا اعــالم حکــم قطعــی در 

ــه  ــوان هیچ کــس نیســت، بلک ــا در ت ــه قطع ــورد ک ــر م ه
ــای  ــک و پیچیدگی ه ــای تاری ــر زوای ــدن ب ــور تابان ــا ن ب
مســائل زندگــی و دعــوت از خــود مــا بــرای تفکــر بیشــتر 
ــه  ــان...« هم ــه خودم ــوص ب ــی مخص ــن راه حل های و یافت
کتاب هــای ایــن مجموعــه لحــن روایــی و مقالــه ای دارنــد 
ولــی داســتان در کار نیســت. اگــر چیــزی هســت، حتمــا 
ــی  ــا فن ــر کتاب ه ــان و نث ــن زب ــت. همچنی ــتند اس مس
ــا  ــب را ب ــد مخاط ــت و می توان ــاده و روان اس ــت، س نیس

خــود همــراه کنــد. 
چــه  مــا  مغــز  بــا  »اینترنــت  مولــف  کار،  نیــکالس 
ــه  ــت ک ــی اس ــگر امریکای ــنده و پژوهش ــد؟«، نویس می کن
کتاب هــا و مقاالتــی را در زمینــه فنــاوری، تجــارت و 
ــج  ــش را در کال ــت. او دوران تحصیل ــته اس ــگ نوش فرهن
دارتمــوث و دانشــگاه هــاروارد گذرانــد. او ایــن کتــاب را در 

ــرد.  ــر ک ــال 2011 منتش س
ــی  ــن پرسش ــد؟« ای ــق می کن ــا را احم ــت م ــا اینترن »آی
اســت کــه نیــکالس کار مطــرح می کنــد و تلنگــری اســت 
بــرای آغــاز یکــی از مهم تریــن بحث هــای دوران مــا؛ 
ــذت  ایــن ســوال کــه وقتــی داریــم از مواهــب اینترنــت ل
ــدن و  ــرای خوان ــان را ب ــع توانایی م ــا در واق ــم، آی می بری
تفکــر عمیــق فــدا می کنیــم؟ کار در ایــن کتــاب بــا تکیــه 
بــر دامنــه وســیعی از مطالعــات تاریخــی و علمــی تــالش 
ــر ذهــن انســان  می کنــد تاثیــرات شــناختی اینترنــت را ب
بــکاود و پیامدهــای فکــری و فرهنگــی آن را برایمــان 
ــر  ــه تفک ــه چگون ــد ک ــف می کن ــد. او توصی ــن تر کن روش
ــکل  ــن ش ــای ذه ــق ابزاره ــا از طری ــی قرن ه ــان ط انس
گرفتــه اســت: از الفبــا گرفتــه تــا نقشــه ها، نشــریات 
چاپــی، ســاعت و کامپیوتــر. و چطــور هــر کــدام از این هــا 
بــر شــیوه ادارک مــا از جهــان تاثیــر گذاشــته اند. او 
ــم  ــد در عل ــفیات جدی ــه از کش ــب توج ــرحی جال ــا ش ب
ــش  ــا در واکن ــز م ــه مغ ــد ک عصب شناســی نشــان می ده
ــی  ــی فناوری های ــد. یعن ــر می کن ــان تغیی ــه تجربه هایم ب
کــه مــا بــرای یافتــن، ذخیــره و اشــتراک اطالعــات 
اســتفاده می کنیــم، مســیرهای عصبــی مغــز مــا را تغییــر 
می دهنــد. نیــکالس کار بــه کمــک بینش هــای متفکــران، 
از افالطــون گرفتــه تــا مک لوهــان، ایــن اندیشــه را مطــرح 
ــات اصــول خــاص  ــاوری اطالع ــوع فن ــر ن ــه ه ــد ک می کن
پیش فرض هــا  از  مجموعــه ای  یعنــی  دارد؛  را  خــودش 
ــد  ــرح می ده ــمندی. او ش ــش و هوش ــت دان ــاره ماهی درب
کــه چطــور کتاب هــای چاپــی بــه تمرکــز و توجــه بیشــتر 
مــا کمــک کردنــد و موجــب رشــد تفکــر عمیــق و خــالق 
ــادت داده اســت  ــا را ع ــت، برعکــس، م ــا اینترن شــدند. ام
ــدون  ــرعت و ب ــات را به س ــک اطالع ــای کوچ ــه لقمه ه ک
تمرکــز و توجــه از منابــع متعــدد گــردآوری کنیــم. اصــول 
ــع اســت: ســرعت  ــت همــان اصــول صاحبــان صنای اینترن
و کارایــی، بهــره وری در تولیــد و مصــرف. روز بــه روز 
مهــارت مــا در نــگاه اجمالــی بــه مطالــب و مــرور ســریع 
اطالعــات بیشــتر می شــود امــا آنچــه از دســت می دهیــم 
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توانایی مــان بــرای تمرکــز، تفکــر و تامــل اســت. در جهــان 
امــروز کــه فنــاوری اطالعــات بــا ســرعتی خیره کننــده بــه 
ــا  پیــش می تــازد و در میانــه مســابقه شــتابان همگامــی ب
ــه توقفــی  ــی اســت ب ــن بحــث دعوت فناورزی هــای روز، ای
کوتــاه و تامــل در مســیری کــه تاکنــون طــی کرده ایــم و 

راهــی کــه پیــش رو داریــم.
ــوان »دزد و ســگ  ــا عن ــاب ب در بخشــی از پیشــگفتار کت
نگهبــان« امــده اســت: »نکتــه ای کــه حامیــان و مخالفــان 
ــزی  ــان چی ــد، هم ــل مانده ان ــت[ از آن غاف ]شــبکه اینترن
ــت  ــدت اهمی ــد: در بلندم ــان می دی ــه مک لوه ــت ک اس
ــر  ــوه تفک ــر نح ــه ب ــری ک ــانه در تاثی ــک رس ــوای ی محت
ــود آن  ــر از خ ــب کمت ــذارد به مرات ــا می گ ــرد م و عملک
ــا  ــه م ــه روزن ــند، ک ــانه عامه پس ــک رس ــت. ی ــانه اس رس
بــه دنیــای بیــرون و بــه خودمــان اســت، بــه چیــزی کــه 
می بینیــم و چگونگــی دیــدن آن شــکل می بخشــد و 
ــم،  ــی از آن اســتفاده کنی ــدازه کاف ــه ان ــر ب ــت، اگ در نهای
ــه  ــم در جامع ــرد و ه ــام ف ــم در مق ــا را، ه ــتی م کیس
دگرگــون می کنــد. مک لوهــان می نویســد: »تاثیــرات 
ــا نیســت  ــاوری در ســطح نظرهــا و درک و برداشــت م فن
ــا را،  ــم م ــای درک و فه ــه الگوه ــد، بلک ــروز می یاب ــه ب ک
ــان  ــی در مقابلش ــچ مقاومت ــه هی ــدون این ک ــا و ب تدریج
ــتاد و  ــن اس ــه ای ــد.« البت ــر می ده ــرد، تغیی ــورت گی ص
ــش  ــاندن حرف ــی نش ــه کرس ــرای ب ــا ب ــن م مجلس گرم ک
ــش شــکی نیســت.  ــا در درســتی حرف ــد ام ــراق می کن اغ
رســانه تاثیــرات مثبــت یــا منفــی اش را درســت بــر 

سیســتم عصبــی می گــذارد.
ــن  ــا را از ای ــد م ــانه می توان ــوای رس ــر محت ــا ب ــز م تمرک

تاثیــرات عمیــق غافــل کنــد. آن قــدر از برنامه هــای 
رســانه حیــرت زده یــا مشــوش می شــویم کــه دیگــر 
فرصــت و حواســی نمی مانــد کــه بفهمیــم در ســرمان چــه 
ــاوری  ــه فن ــم ک ــان هــم وانمــود می کنی ــذرد. در پای می گ
ــم،  ــان می گویی ــا خودم ــدارد و ب ــی ن به خودی خــود اهمیت
ــم.  ــتفاده کنی ــور از آن اس ــا چط ــه م ــن اســت ک ــم ای مه
معنــی تلویحــی ایــن جملــه کــه تســکین بخش غرورمــان 
ــت  ــان در دس ــور همچن ــام ام ــه زم ــت ک ــن اس ــت، ای اس
ــی آن  ــا وقت ــت، ت ــزار اس ــک اب ــط ی ــاوری فق ــت. فن ماس
ــه  ــت و ب ــت اس ــو و خاصی ــم بی ب ــت نگرفته ای را در دس
ــو و  ــار دیگــر بی ب ــم ب محــض این کــه آن را زمیــن بگذاری

خاصیــت می شــود.« 
شــاید شــما هــم احســاس کــرده باشــید کــه دیگــر 
نمی توانیــد  فکــر کنیــد.  ماننــد گذشــته  نمی توانیــد 
ــی، دو صفحــه  ــاب شــوید و یک ــه کت ــرق مطالع راحــت غ
ــته کالم  ــود، رش ــرت می ش ــان پ ــد، ذهنت ــه می خوانی ک
را گــم می کنیــد و دنبــال کار دیگــری می گردیــد و 
مطالعــه عمیــق کــه ســابقا طبیعــی می نمــود و از آن 
ــی  ــردن و کشمکش ــال ک ــه تق ــاال ب ــد، ح ــذت می بردی ل
ــب از  ــد عی ــان کنی ــدل شــده اســت. شــاید گم ســخت ب
شماســت امــا کار توضیــح می دهــد کــه این گونــه نیســت 
ــئله  ــن مس ــا ای ــز ب ــود او نی ــتید. خ ــتثنا نیس ــما اس و ش
ــرات  ــه تاثی ــه شــدم ک ــم متوج ــن کم ک ــود. »م ــه رو ب روب
وب در ایــن مــدت به مراتــب بیشــتر و گســترده تر از 
ــزوی ام در  ــا و من ــه شــخصی تنه ــه رایان ــود ک ــی ب تاثیرات
ــه ایــن  تمــام ایــن ســال ها داشــت. ایــن تاثیــرات فقــط ب
دلیــل نبــود کــه مــن وقــت زیــادی از روزم را پشــت رایانــه 
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ــل  ــن دلی ــه ای ــدم. ب ــش می گذران ــه صفحــه نمای ــره ب خی
ــه ام  ــای روزان ــادات و کاره ــیاری از ع ــه بس ــود ک ــم نب ه
ــه ســایت ها  ــود، چــون بیــش از گذشــته ب تغییــر کــرده ب
ــده  ــان ش ــرده و وابسته ش ــادت ک ــت ع ــات اینترن و خدم
بــودم. ظاهــرا شــیوه کار مغــزم در حــال تغییــر بــود. همان 
ــم  ــرا نمی توان ــدم. چ ــران ش ــا نگ ــه واقع ــود ک ــع ب موق
ــش  ــم. اول ــه کن ــزی توج ــه چی ــه ب ــد دقیق ــش از چن بی
فکــر کــردم شــاید یکــی از نشــانه های فرســودگی ذهــن 
ــت  ــن نیس ــئله ای ــدم مس ــا فهمی ــد. ام ــالی باش در میانس
ــه  ــت ک ــن اس ــئله ای ــود. مس ــد می ش ــزم دارد کن ــه مغ ک
ــیوه ای  ــان ش ــه هم ــد ب ــت و می خواه ــنه اس ــزم گرس مغ
ــد ســیر شــود - و هرچــه  ــه اش می کن ــت تغذی کــه اینترن
بیشــتر می خــورد گرســنه تر می شــد. حتــی وقتــی از 
ــردم  ــا می ک ــا و آن پ ــن پ ــدام ای ــودم، م ــه ام دور ب رایان
ــم، روی  ــک کن ــم را چ ــز و ایمیل های ــر می ــروم س ــه ب ک
ــزی را  ــوگل چی ــم و در گ ــک کن ــد کلی ــای جدی لینک ه
ــت وصــل  ــه اینترن جســت و جو کنــم. فقــط می خواســتم ب
ــی«  ــوان »مســیرهای حیات ــا عن باشــم.« کار در بخشــی ب
ــان را در  ــان و روانشناس ــف عصب شناس ــای مختل نظریه ه
بــاب ســازوکار فیزیکــی مغــز بــه زبانــی ســاده و همه فهــم 
ــد  ــه می رس ــن نقط ــه ای ــت ب ــد و در نهای ــی می کن بررس
ــات را  ــردازش اطالع ــیوه پ ــت ش ــتفاده از اینترن ــه اس ک
ــال ها  ــه س ــه ک ــد، همان گون ــر می ده ــا تغیی ــز م در مغ
ــه  ــگارش نیچ ــیوه ن ــپ ش ــین تای ــتفاده از ماش ــش اس پی
ــر  ــرده تر و تلگرافی ت ــه فش ــر نیچ ــود. نث ــر داده ب را تغیی
شــده بــود. تاکیــد و قــدرت جدیــدی هــم در آن بــه چشــم 
می خــورد، گویــی قــدرت فــوالدی دســتگاه از طریــق 
ــه او  ــی ک ــه کلمات ــی ب ــی عجیب وغریب ــد متافیزیک فراین
ــدا  ــد: »در ابت ــرد منتقــل می شــد. کار می گوی ــپ می ک تای
ــا  ــه نظــر می رســید کــه ور رفتــن ب ایــن فکــر مضحــک ب
رایانــه کــه صرفــا یــک ابــزار اســت، بتوانــد آنچــه را کــه در 
ســرم می گــذرد بــه شــکلی عمیــق و پایــدار تغییــر دهــد. 
امــا اشــتباه می کــردم. همانطــور کــه عصب شناســان 
ــد -  ــق می کن ــه خل ــی ک ــز - و ذهن ــد مغ ــان داده ان نش
همــواره در دســت ســاخت و تغییــر اســت. و ایــن نه فقــط 
ــوان  ــه عن ــه ب ــرد، ک ــک ف ــوان ی ــه عن ــان ب ــاره همه م درب

ــد.«  ــدق می کن ــداران ص ــه از جان ــک گون ی
ابزارهــا  کــه  آمــد  دســتمان  کتــاب  این جــای  تــا 
ــال  ــد. ح ــر بگذارن ــز اث ــرد مغ ــوه کارک ــر نح ــد ب می توانن
کار از »ابزارهــای ذهــن« می گویــد و شــرح می دهــد 
ــد  ــه می کنن ــا را احاط ــری م ــات بش ــه اختراع ــه چگون ک
ــر  ــا تغیی ــق فناوری ه ــاد زیســتی مان طب ــام ابع ــد تم و بع
ــری را از  ــتاوردهای بش ــات دس ــرح جزئی ــد. او ش می کنن
ــاوری نقشــه  ــد. نقشه کشــی و فن ــاز می کن ــکان آغ ــد م بع
ــتر  ــدرت ادراک بیش ــا ق ــر و ب ــی جدیدت ــان ذهن ــه انس ب
ــکان  ــا م ــه ب ــه نقش ــد »کاری ک ــه بع ــید. در مرحل بخش
کــرد - ترجمــان پدیــده ای طبیعــی بــه درک و برداشــتی 
مصنوعــی و ذهنــی از آن پدیــده - همــان کاری بــود کــه 
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یــک فنــاوری دیگــر، ســاعت مکانیکــی، بــا زمــان کــرد«. 
ایــن دو یعنــی نقشــه و ســاعت، در دو بعــد زمــان و مــکان 
شــیوه نــگاه مــا بــه خودمــان را تغییــر دادنــد و روش تفکــر 
ــق  ــا از طری ــه نظــر می رســد م ــد. ب ــا را دگرگــون کردن م
ــر  ــان را ب ــدرت و کنترلم ــم ق ــالش می کنی ــان ت ابزارهایم
شــرایط - طبیعــت، زمــان فاصلــه و همدیگــر - گســترش 
دهیــم. کار در ایــن کتــاب برایمــان توضیــح می دهــد 
ــا در  ــیوه آن ه ــاس ش ــر اس ــوان ب ــا را می ت ــه فناوری ه ک
ــار  ــه چه ــان ب ــای ذاتی م ــت ظرفیت ه ــا تقوی ــل ی تکمی
دســته کلــی تقســیم کــرد: مجموعــه اول قــدرت فیزیکــی، 
چاالکــی یــا انعطــاف مــا را افزایــش می دهــد؛ مثــال 
ــده.  ــت جنگن ــری و ج ــوزن رفوگ ــخم زنی، س ــش ش خی
ــا  ــای م ــی حس ه ــزان کارای ــه و می ــه دوم دامن مجموع
را نشــان می دهــد؛ مثــل میکروســکوپ، تقویت کننــده 
ــه  ــه. مجموع ــری رادیواکتیویت ــتگاه اندازه گی ــدا و دس ص
ــت را  ــه طبیع ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــا ای ــه م ــوم ب س
ــم؛  ــر دهی ــان تغیی ــال خودم ــا و امی ــا نیازه ــب ب متناس
مثــل مخــزن آب و ذرت اصالح شــده از نظــر ژنتیکــی. 
مجموعــه چهــارم مشــتمل بــر همــه ابزارهایــی اســت کــه 
ــای  ــتیبانی از قدرت ه ــا پش ــترش ی ــرای گس ــا ب از آن ه
ذهنی مــان اســتفاده می کنیــم: کشــف و طبقه بنــدی 
اطالعــات، تنظیــم و بیــان نظــرات، تبــادل دانــش و 
معرفــت، اندازه گیــری و محاســبه و افزایــش ظرفیــت 
ــن  ــر ای ــری« را ب ــای فک ــام »فناوری ه ــان. کار ن حافظه م
مــی آورد:  آن  بــرای  مثال هایــی  و  می گــذارد  دســته 
ــتگاه  ــبه، دس ــش محاس ــه و خط ک ــپ، چرتک ــتگاه تای دس
زاویه یــاب و کــره، کتــاب و روزنامــه، مدرســه و کتابخانــه، 
ــاس  ــری در قی ــای فک ــا فناوری ه ــت. قطع ــه و اینترن رایان
بــا ســایر گروه هــای فنــاوری بیشــترین و پایدارتریــن 
ــته و  ــا گذاش ــر م ــی تفک ــتی و چگونگ ــر چیس ــر را ب تاثی
ــراز  ــرای اب ــه ب ــتند ک ــی هس ــرا ابزارهای ــد، زی می گذارن
ــاد  ــی و ایج ــت شــخصی و جمع ــود، شــکل دادن هوی وج

ــوند.  ــتفاده می ش ــران اس ــا دیگ ــه ب رابط
ــری  ــاوری فک ــر فن ــه ه ــن اســت ک ــل ای ــل تام ــه قاب نکت
ــر می گیــرد. اخــالق فکــری  نوعــی اخــالق فکــری را در ب
طبــق گفتــه کار پیامــی اســت کــه یــک رســانه یــا ابــزار 
ــد.  ــل می کن ــش منتق ــگ کاربران ــن و فرهن ــه ذه ــر ب دیگ
ــورد  ــدرت م ــاوری به ن ــر فن ــری ه ــالق فک ــفانه اخ متاس
فصــل  در  کار  می گیــرد.  قــرار  آن  مخترعــان  توجــه 
»ابزارهــای ذهــن« نگــرش مورخــان و فیلســوفان بــه 
ــورت  ــه ص ــدن را ب ــکل گیری تم ــر ش ــاوری ب ــرات فن تاثی
طیفــی نشــان می دهــد کــه در یــک ســر آن »جبرگرایــان« 
ــته اول  ــان«. دس ــر »ابزارگرای ــر دیگ ــتاده اند و در س ایس
معتقدنــد پیشــرفت فنــاوری نیرویــی ناشــناخته و خــارج از 
کنتــرل انســان اســت و همیــن فنــاوری عامــل اصلــی در 
تعییــن مســیر تاریــخ انســانی بــوده اســت. کارل مارکــس 
و رالــف والــدو امرســون از حامیــان ایــن نظریه انــد. 
ــه  ــاوری ب ــت فن ــه در نهای ــد ک ــن باورن ــر ای ــان ب جبرگرای



دانش بنیان  شماره سی و سوم تیرماه 1398

112

ــد  ــد تولیدمثــل کن ــه ای می رســد کــه خــود می توان مرحل
و تکثیــر شــود و آن زمــان مــا دیگــر بــه درد هیــچ کاری 
نمی خوریــم. دســته دوم، ابزارگرایــان، قــدرت فنــاوری 
صرفــا  ابزارهــا  می گوینــد  و  می داننــد  کم اهمیــت  را 
در  دربســت  کــه  هســتند  خنثــی  دست ســاخته هایی 
ــد.  ــرار دارن ــان ق ــه کاربرانش ــته های آگاهان ــت خواس خدم
ــتند  ــیله هایی هس ــا وس ــا صرف ــراد ابزاره ــن اف ــر ای از نظ
ــا اســتفاده  ــان از آن ه ــه اهدافم ــرای رســیدن ب ــا ب ــه م ک
ــد  ــد. دیوی ــا ندارن ــی جــز هــدف م می کنیــم و هیــچ هدف
ســارنوف و جیمــز کــری بــه ایــن نظریــه معتقدنــد و البتــه 
ــت.  ــاوری اس ــاره فن ــدگاه درب ــن دی ــی فراگیرتری ابزارگرای
کار می گویــد مهم تریــن دلیلــش ایــن اســت کــه مــا 
ترجیــح می دهیــم چنیــن باشــد! مــا دوســت داریــم فکــر 
کنیــم فنــاوری فقــط فنــاوری اســت؛ ابــزاری بــرای ارتبــاط 
و جابه جایــی در مــکان و فضــا و دیگــر هیــچ. امــا اگــر از 
ــئله  ــه مس ــترده تری ب ــی گس ــا اجتماع ــی ی ــر تاریخ منظ
اعتبــار می یابــد.  نــگاه کنیــم، مدعیــات جبرگرایــان 
ســخت می تــوان پذیرفــت کــه مــا تاثیــرات جانبــی 
ــم«.  ــاب کرده ای ــری را »انتخ ــوص فک ــای به خص فناوری ه
ــی  ــل پیش بین ــدا غیر قاب ــرات در ابت ــن تاثی ــیاری از ای بس
بوده انــد؛ چــه بــرای مخترعــان و چــه کاربــران. کار 
ــاوری  ــم فن ــر بگویی ــراق اســت اگ ــد اغ ــد: »هرچن می گوی
ــش  ــوع گرای ــرا ن ــد - زی ــرفت می کن ــا پیش ــتقل از م مس
ــر  ــت تاثی ــدت تح ــا به ش ــتفاده از آن ه ــا و اس ــه ابزاره ب
مالحظــات اقتصــادی، سیاســی و جمعیتــی ماســت - امــا 
ــود اگــر بگوییــم ایــن پیشــرفت منطــق  اغــراق نخواهــد ب
ــا  ــم ب ــه ه ــه همیش ــی ک ــودش را دارد - منطق ــاص خ خ

تطابــق  کاربــران  و  و خواســته های ســازندگان  نیــات 
ــدارد. گاهــی ابزارهــا درســت همانطــور عمــل می کننــد  ن
کــه مــا می خواهیــم امــا گاهــی نیــز مــا ناگزیــر خودمــان 

ــم.« ــگ می کنی ــا هماهن ــتفاده از آن ه ــرایط اس ــا ش را ب
امــا مبحــث اصلــی کــه کار در ایــن بخــش مطــرح می کنــد 
ایــن اســت: تشــخیص تاثیــر فناوری هــا، به خصــوص 
ــه  ــان. او ب ــز انس ــت مغ ــر فعالی ــری، ب ــای فک فناوری ه
ــتفاده از  ــه اس ــد ک ــن می کن ــان روش ــاده برایم ــی س زبان
فناوری هــا و ابزارهــا در طــول تاریــخ باعــث تقویــت برخــی 
مدارهــای عصبــی و تضعیــف برخــی مدارهــای دیگــر شــده 
اســت. »انعطــاف عصبی آن حلقــه گمشــده درک و دریافت 
مــا از رســانه های اطالعاتــی و فناوری هــای فکــری را پیــدا 
ــر  ــن رســانه ها و فناوری هــا چطــور ب ــم ای ــا بفهمی کــرد ت
ــخ  ــت تاری ــه هدای ــر گذاشــته اند و ب پیشــرفت تمــدن تاثی

ــد.« آگاهــی انســان، در ســطح زیســتی، کمــک کرده ان
در ادامــه او از انقــالب گوتنبــرگ و صنعــت چــاپ می گویــد 
ــان  ــد. او از جه ــک می رس ــالب الکترونی ــه انق ــپس ب و س
صفحــه نمایــش می گویــد؛ جایــی کــه کامــال متفــاوت بــا 
جهــان صفحــه کتــاب اســت. جهانــی کــه اخــالق فکــری 
ــا را  ــی م ــیرهای ذهن ــد و مس ــکل می ده ــدی را ش جدی

ــد.  ــر می ده ــر تغیی ــار دیگ ــک ب ی
ــن  ــا عمومی تری ــانه ای ب ــوان »رس ــا عن ــدی ب ــل بع در فص
ماهیــت« از فاصلــه میــن دو انقالبــی کــه ذکرشــان رفــت 
ــار و  ــه آم ــد و در ادام ــر دوره می گوی ــتاوردهای ه و دس
ــه  ــراد ب ــه اف ــزان ســاعتی ک ــد از می ــه می ده ــی ارائ ارقام
ــا  ــه ی ــون، رایان ــد: تلویزی ــگاه می کنن ــش ن ــه نمای صفح
ــد  ــان می ده ــی را نش ــج تحقیقات ــی. او نتای ــه گوش صفح
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کــه در همــه آن هــا یــک چیــز مشــترک اســت: بــا پررنــگ 
شــدن نقــش اینترنــت در زندگــی افــراد، اســتفاده از 

ــت.  ــه اس ــش یافت ــی کاه ــانه های چاپ رس
شــاید جذاب تریــن بخــش کتــاب، فصــل ششــم آن 
ــن  ــد. کار در ای ــاب« باش ــر کت ــن تصوی ــوان »عی ــا عن ب
فصــل توضیــح می دهــد کــه در میــان تمــام رســانه های 
فراگیــر، کتــاب تنهــا رســانه ای اســت کــه در برابــر نفــوذ 
ــد  ــت. هرچن ــرده اس ــت را ک ــترین مقاوم ــت بیش اینترن
نفــوذ اینترنــت ســبب شــد ناشــران تــا حــدی متحمــل 
ضــرر شــوند امــا شــکل کتاب هنــوز تغییــر زیــادی نکرده 
ــاب الکترونیــک  ــا کت ــی در مقایســه ب ــاب چاپ اســت کت
ــراد  ــاب اف ــوب و انتخ ــان محب ــه همچن ــی دارد ک مزایای
ــای اقتصــادی تولیــد  ــن حــال مزای ــا ای ــادی اســت. ب زی
ــی های  ــران و پخش ــرای ناش ــم ب ــی ه ــر دیجیتال و نش
کتــاب قانع کننده انــد و هــم کمپانی هــای رســانه ای 
ــای  ــال وارد دنی ــای دیجیت ــی کتابخوان ه ــر. از وقت دیگ
کتــاب شــدند، نحــوه خوانــدن مطالبــی کــه پیــش از این 
ــر از  ــت. فرات ــر یاف ــم، تغیی ــی می خواندی ــاب چاپ در کت
ایــن، تغییــر در شــکل رســانه باعــث تغییــر در محتــوای 
ــال  ــرو دیجیت ــه قلم ــاب ب ــرت کت ــد. »مهاج ــز ش آن نی
صرفــا مســئله ســاده تغییــر جوهــر بــه پیکســل نیســت، 
بلکــه احتمــاال روش خوانــدن، نوشــتن و فروختــن کتــاب 
ــی  ــا جمالت ــد.« این ه ــون می کن ــا دگرگ ــز عمیق را نی
اســت کــه کار از قــول اســتیون جانســون - بعــد از 
ــک در کینــدل جدیــدش -  ــی الکترونی ــدن کتاب خوان
ــال  ــای دیجیت ــه در کتابخوان ه ــگام مطالع ــی آورد. هن م
ــد  ــم بریزن ــه ه ــان را ب ــد تمرکزم ــه بتوانن ــی ک عوامل
بی شــمارند. از ایــن رو، هرچنــد ســرانجام خوانــدن 
کتــاب را بــه پایــان می رســانیم امــا اغلــب اوقــات 
ــم  ــه خوانده ای ــاد آوردن آنچ ــه ی ــه ب ــک هفت ــد از ی بع
ــه نظــرات و  ــن فصــل ب بســیار مشــکل اســت. کار در ای
ــک  ــای الکترونی ــان کتاب ه ــان و موافق ــای مخالف گفته ه
می پــردازد و دالیــل آن هــا را شــرح می دهــد. کلــی 
ــگاه  ــی در دانش ــانه های دیجیتال ــگر رس ــرکی، پژوهش ش
ــت  ــرادی اس ــه اف ــان از جمل ــه موافق ــورک، از جمل نیوی
ــات  ــی اطالع ــش مجــرای اصل ــش برای ــه صفحــه نمای ک
اســت، نــه صفحــه کاغــذ. او معتقــد اســت نبایــد وقتمــان 
ــدر  ــق ه ــه عمی ــرگ مطالع ــرای م ــزاداری ب ــت ع را باب
دهیــم. او در وبالگــش می نویســد: »امــروزه هیــچ کــس 
ــیار  ــر بس ــن اث ــرا ای ــد زی ــح را نمی خوان ــگ و صل جن
ــی اســت و آن قدرهــا هــم جــذاب نیســت. مــردم  طوالن
ــن نتیجــه می رســند کــه  ــه ای امــروزه بیــش از پیــش ب
ایــن اثــر مقــدس تولســتوی ارزش وقتــی را کــه صــرف 
خواندنــش می شــود، نــدارد... مــا در تمــام ایــن ســال ها 
بی دلیــل از نویســندگانی مثــل تولســتوی و پروســت 
تعریــف و تمجیــد کرده ایــم. عــادات ادبــی قدیمــی 
ــردن در محیطــی  ــی ک ــی زندگ ــط عارضــه جانب ــا فق م
محــروم از دسترســی بــود. امــروزه کــه اینترنــت بــه مــا 

ــن  ــم ای ــرانجام می توانی ــیده، س ــی بخش ــی کاف دسترس
ــد اســت  ــم.« کار معتق ــار بگذاری ــوده را کن ــادات فرس ع
ــر  ــه نظ ــر از آن ب ــرادی مصنوعی ت ــن اف ــای چنی ادعاه
را  آن هــا  بشــود جدی شــان گرفــت.  می رســد کــه 
می تــوان جدیدتریــن تجلیــات مواضــع غیرمتعارفــی 
ــه  ــنفکر جامع ــخصه جنــاح ضدروش ــه مش ــت ک دانس
نادیــده  می گویــد  حــال  ایــن  بــا  دانشــگاهی اند. 
ــرا  ــت زی ــتباه اس ــز اش ــراد نی ــن اف ــرات ای ــن نظ گرفت
ــت  ــی اس ــرات بنیادین ــانه تغیی ــا نش ــتدالل های آن ه اس
ــال  ــری در ح ــتاورد فک ــه دس ــه ب ــرش جامع ــه در نگ ک
ــان  ــرکی ادله ش ــن و ش ــت؛ »فدرم ــن اس ــکل گرفت ش
را بــا پوشــش روشــنفکرانه ای عرضــه می کننــد کــه 
ــال  ــا خی ــد ب ــازه می ده ــر اج ــول و متفک ــراد معق ــه اف ب
ــد  ــدم تمرکــزی دائمــی بگذارن ــت ع ــه حال ــا ب راحــت پ

ــن اســت.« ــی آنالی ــه مشــخصه زندگ ک
در فصــل هفتــم، کار ایــن ســوال مهــم را مطــرح 
ــتفاده  ــی اس ــرات واقع ــاره تاثی ــم درب ــه »عل ــد ک می کن
ــرای  ــی ب ــا چــه حرف ــی م ــرد ذهن ــر کارک ــت ب از اینترن
گفتــن دارد؟« و بعــد این گونــه ادامــه می دهــد کــه 
ــه  ــت ب ــا از اینترن ــه م ــت ک ــن نیس ــی ای ــئله اصل »مس
طــور منظــم و بیمارگونــه اســتفاده می کنیــم، بلکــه ایــن 
ــای  ــوع محرک ه ــان ن ــا هم ــت دقیق ــه اینترن ــت ک اس
شــناختی و حســی ای را ایجــاد می کنــد - تکرارشــونده، 
حــاد و شــدید، تعاملــی و اعتیــادآور - کــه معلــوم شــده 
ــا و  ــق مداره ــوری و عمی ــرات ف ــه تغیی ــر ب ــت منج اس
ــش کار  ــن بخ ــوند.« در ای ــا می ش ــز م ــای مغ کارکرده
ــروزی  ــز انســان ام ــر مغ ــده ب ــام ش ــای انج از آزمایش ه
می گویــد و نتایــج آن هــا را بررســی می کنــد و اطالعــات 

شــگفت انگیز و عجیبــی ارائــه می دهــد. 
احتمــاال بعــد از خوانــدن ایــن بخــش از کتــاب شــما هــم 
ــچ  ــز هی ــه هرگ ــید ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــن ب ــل م مث
ــرای  ــط ب ــت فق ــل اینترن ــه مث ــت ک ــوده اس ــانه ای نب رس
ــه  ــا را ب ــز م ــه تمرک ــد ک ــده باش ــزی ش ــن برنامه ری همی
هــم بزنــد و ذهنمــان را معطــوف بــه جهــات مختلــف کنــد 

ــا اصــرار و جدیــت تمــام پــی بگیــرد.  و ایــن کار را ب
دو فصــل پایانــی کتاب یعنی »کلیســای گوگل« و »جســتجو، 
حافظــه« بــه احاطــه شــدن مــا بــا اطالعــات و نحــوه کارکــرد 
حافظــه بــرای حفــظ ایــن اطالعــات می پــردازد. مــا هــر روز 
بــه گونــه ای در معــرض بمبــاران اطالعاتــی قــرار می گیریــم 
کــه حتــی وقتــی آنالیــن نیســتیم، ذهنمــان دارد در میــان 

ــد.  ــد می کن ــا رفت وآم ــوه داده ه انب
ــر  ــید اگ ــان می پرس ــاال از خودت ــاب احتم ــای کت در انته
ــار  ــت دچ ــتفاده از اینترن ــر اس ــه در اث ــا این گون ــز م مغ
عــدم تمرکــز شــده، پــس چگونــه کار توانســته آن قــدری 
ــه،  تمرکــز داشــته باشــد کــه ایــن کتــاب را بنویســد؟! بل
ــان  ــوالی برایم ــن س ــه چنی ــی زده ک ــدس م ــود کار ح خ
ــه  ــاب را ب ــی از کت ــن صفحات ــرای همی ــد، ب ــش بیای پی

ــت.  ــاص داده اس ــوال اختص ــن س ــه ای ــخ ب پاس
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بت فر   �ش
گ

گفت و گو �ب سو�

بنیانگذار استارت آپ شفاجو

 آزاده خیرآبادی

حوزه سالمت 
دیجیتال نیاز به 
هم افزایی دارد

روز به روز بر تعداد استارت آپ ها در حوزه های 
مختلف افزوده می شود و یکی از این حوزه ها که 
اتفاقا بنیانگذاران استارت آپ ها مدتی است توجه 
ویژه ای به آن دارند، حوزه سالمت است؛ حوزه ای 
که تقریبا بکر است و با خالقیت می توان در آن 

به ارزش افزوده جالب توجهی رسید. استارت آپ 
شفاجو نیز همان طور که از نامش پیداست، 

دست روی همین قسمت گذاشته است.
این استارت آپ را سوگل ثابت فر بنیان گذاشته که 
28 ساله و متولد تهران است و در رشته کامپیوتر 

نرم افزار در دانشگاه الزهرا تحصیل کرده است. 
او می گوید از آن جا که عالقه ای به کار کارمندی 

نداشته، همیشه دلش می خواسته کسب و کار خودش 
را راه بیندازد. به همین دلیل هم پیش از این که 

فارغ التحصیل شود، مسئله کسب و کاری از آن خود، 
ذهنش را مشغول می کرده است. او و دوستانش به 
پیشنهاد سرمایه گذار تحقیقات خود را روی حوزه 
سالمت دیجیتال متمرکز می کنند و به این نتیجه 

می رسند که می شود در این بخش فعالیت مناسبی 
را راه اندازی کرد. آنچه در پی می آید گفت و گو 

با ثابت فر است درباره استارت آپ شفاجو و همه 
چیزهایی که حول محور این کسب و کار می گذرد.
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 چطور شد که به فکر راه اندازی استارت آپ شفاجو 
افتادید؟

ــا  ــی ب ــورت اتفاق ــه ص ــی ب ــل از فارغ التحصیل ــن قب م
ــس  ــه وارد مپ ــی ک ــدم. زمان ــنا ش ــس آش ــه مپ مجموع
ــم  ــس روی تی ــرکت مپ ــتیم و ش ــده ای نداش ــدیم ای ش
ــه  ــر از آن جــا ک ــرد. از طــرف دیگ ــا ســرمایه گذاری ک م
کارمنــدی را دوســت نداشــتم و همیشــه تمایــل داشــتم 
کســب وکاری بــرای خــود راه بینــدازم، روی این کــه 
ایــده ای مناســب راه انــدازی کســب وکار بیابــم، بــه 
ــرف  ــردم. از ط ــدی کار ک ــورت ج ــه ص ــم ب ــراه تیم هم
ــه  ــت ب ــروع فعالی ــرای ش ــی ب ــای مختلف ــس حوزه ه مپ
ــوزه ســالمت  ــا ح ــی از آن ه ــه یک ــا پیشــنهاد شــد ک م
دیجیتــال بــود. مــا ایــن حــوزه را در دنیــا بررســی 
کردیــم. در ســال 92 کــه مــا ایــن کار را آغــاز کردیــم، 
اســتارت آپ مشــابهی در ایــن حــوزه کار نمی کــرد و 
ایــن قابلیــت وجــود داشــت کــه در ایــن حــوزه کارهــای 
خــوب و موثــری انجــام دهیــم. بــر همیــن اســاس 
ــی  ــازار بین الملل ــه در ب ــده ای را ک ــم ای ــم گرفتی تصمی
موفــق شــده بــود، ایرانیــزه کنیــم و در بــازار ایــران پیــاده 
کنیــم. بــه ایــن ترتیــب ایــده شــفاجو شــکل گرفــت و در 

ــد. ــازار ش ــال 92 وارد ب ــان س هم
ــن  ــود. ای ــما ب ــرمایه گذار ش ــس س ــد مپ  گفتی
ســرمایه اولیــه چــه میــزان بــود؟ همــه پــول را 

ــما داد؟ ــه ش ــرمایه گذار ب س
ــان  ــون توم ــدود 100 میلی ــه ح ــغ را ک ــام مبل ــه، تم بل

بــود، ســرمایه گذار در اختیارمــان گذاشــت.
 شفاجو دقیقا چه کار می کند؟

شــفاجو بــه دلیــل قدمتــی کــه در حــوزه ســالمت 
ــش  ــات را پوش ــیعی از خدم ــتره وس ــال دارد گس دیجیت
ــود و  ــت ب ــک خدم ــامل ی ــه کار ش ــده اولی ــد. ای می ده
ــات آن  ــوزه خدم ــه ح ــز ب ــر نی ــات دیگ ــج خدم به تدری
ــن  ــفاجو ای ــدف ش ــی ه ــورت کل ــه ص ــدند. ب ــه ش اضاف
ــه  ــد ب ــه بتوان ــل شــود ک ــه وبســایتی تبدی ــه ب اســت ک
ــالمت  ــوزه س ــات ح ــام خدم ــره تم ــک زنجی ــورت ی ص
ــی  ــن معن ــه ای ــن ب ــه ای ــد. البت ــه ده ــر ارائ ــه کارب را ب
نیســت کــه شــفاجو قصــد دارد تمــام خدمــات را خــود 
ــن  ــه بی ــن اســت ک ــی ای ــدف اصل ــه ه ــد. بلک ــه ده ارائ
نوعــی  دیجیتــال  ســالمت  حــوزه  اســتارت آپ های 
ــام  ــم تم ــکاری ه ــا هم ــا ب ــد ت ــاد کن ــی ایج هم افزای
نیازهــای ایــن حــوزه را پوشــش دهیــم. خدماتــی 
ــد  ــه می ده ــی ارائ ــورت اختصاص ــه ص ــفاجو ب ــه ش ک
شــامل ارائــه لیســت معتبــر پزشــکان و مراکــز درمانــی، 
ــوای پزشــکی و  ــد محت ــا، تولی ــرای مطب ه ــی ب نوبت ده
ســالمت بــرای عمــوم مــردم جامعــه، ارائــه رژیــم غذایــی 
ــران و  ــی کارب ــه و زندگ ــبک تغذی ــالح س ــدف اص ــا ه ب
برگــزاری وبینارهــای پزشــکی بــا هــدف آمــوزش و 

مشــاوره گروهــی پزشــکی می شــود. 
 کاربران چطور می توانند از خدمات شفاجو استفاده کنند؟

کاربــر بــرای اســتفاده از هــر یــک از خدمــات تنهــا الزم 
ــی را  ــر خدمت ــود. و ه ــو ش ــایت عض ــه در س ــت ک اس
ــه  ــا پرداخــت هزین ــد ب ــد می توان ــته باش ــاز داش ــه نی ک
اســتفاده کنــد. بــرای دریافــت رزرو آنالیــن کاربــر 
می توانــد لیســت پزشــکان را مشــاهده کنــد و براســاس 
ــا زمانــی، تخصــص پزشــک و مــوارد  موقعیــت مکانــی ی
ــم  ــا ســعی کرده ای ــد. م ــر کن ــن لیســت را فیلت دیگــر ای
اطالعــات کاملــی از پزشــکان دریافــت کنیــم تــا کاربــران 
بتواننــد انتخــاب آگاهانه تــری از میــان پزشــکان داشــته 
ــه ای  ــه بیم ــا چ ــک ب ــال پزش ــوان مث ــه عن ــند. ب باش
ــتی  ــس از آن لیس ــد. پ ــی کار می کن ــز درمان ــا مراک ی
و  می کنــد  مشــاهده  را  پزشــک  خالــی  ســاعات  از 
می توانــد رزرو را انجــام دهــد. هزینــه ویزیــت پزشــک را 
ــه  ــه ب ــان مراجع ــر در زم ــم و کارب ــت نمی کنی ــا دریاف م

ــد.  ــت می کن ــه را پرداخ ــب هزین مط
 شیوه درآمدزایی شما در شفاجو چگونه است؟

مــا بــرای اســتفاده از خدمــات شــفاجو توســط پزشــکان 
پکیج هــای مختلفــی را در نظــر گرفته ایــم. یکــی از 
خدماتــی کــه در یکــی از پکیج هــا ارائــه می دهیــم 
ــورت  ــکان در ص ــه پزش ــت ک ــی اس ــرویس نوبت ده س
تمایــل می تواننــد آن پکیــج را خریــداری کننــد. عــالوه 
ــز در  ــازی نی ــون برندس ــی همچ ــی خدمات ــر نوبت ده ب
قالــب پکیج هــای مختلــف بــه پزشــکان ارائــه می دهیــم 
کــه مقــاالت، پادکســت یــا ویدئویــی اگــر دارنــد بــا نــام 
خودشــان در پروفایــل و در بخش هــای پربازدیــد ســایت 
ــه معرفــی پزشــکان در  ــر ایــن ب منتشــر شــود. عــالوه ب
ــن  ــم و همچنی ــود می پردازی ــی خ ــبکه های اجتماع ش
در صــورت تمایــل می توانیــم ســایت شــخصی نیــز 
ــر  ــی ان را ب ــت ای ت ــم و مدیری ــی کنی ــان طراح برایش

ــم. ــده بگیری عه
 تاکنــون چــه تعــداد پزشــک از خدمات اســتفاده 

کرده انــد؟
ــزار پزشــک  ــج ه ــه پن ــوط ب ــات مرب ــون اطالع ــا تاکن م
و مرکــز درمانــی را در ســایت ثبــت کرده ایــم. ایــن 
ــد  ــکی تایی ــام پزش ــازمان نظ ــرف س ــات را از ط اطالع
کردیــم کــه دقیقــا پزشــکان را بــا تخصصــی کــه دارنــد 
در ســایت معرفــی کنیــم. در حــال حاضــر حــدود 400 
پزشــک پکیج هــای مــا را خریــداری کرده انــد و بــه 

ــد.  ــکاری دارن ــا هم ــا م ــداوم ب صــورت م
 چه تعداد کاربر از خدمات استفاده کرده اند؟

روزانــه نزدیــک بــه هفــت هــزار کاربــر از ســایت بازدیــد 
می کننــد و حــدود 16 هــزار کاربــر هــم در ســایت 

کرده انــد. ثبت نــام 
 در حال حاضر به نقطه سربه سر رسیده اید؟

ــی  ــیده ایم ول ــوددهی نرس ــه از س ــن مرحل ــه ای ــوز ب هن
رونــد کارهــا رو بــه رشــد اســت و برخــی از خدمــات را 
ــالش  ــم و ت ــچ کرده ای ــه الن ــاه اســت ک ــر از ســه م کمت

ــیم. ــه برس ــن نقط ــه ای ــه زودی ب ــم ب می کنی
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ــد  ــد داری ــد؟ قص ــازار داری ــم ب ــی از حج  ارزیاب
چنــد درصــد از ایــن بــازار را بــه دســت بیاورید؟

بــه طــور کلــی بــازار ســالمت بــازار شــفافی نیســت و آمار 
و ارقــام دقیقــی از آن وجــود نــدارد. از طرفــی حــوزه ای 
ــا و  ــت و داده ه ــاس اس ــت روی آن حس ــه دول ــت ک اس
ــد.  ــاب می آین ــه حس ــی ب ــی امنیت ــه نوع ــات ب اطالع
ــتیم و  ــان داش ــه خودم ــی ک ــه ارزیابی های ــه ب ــا توج ب
طبــق آخریــن آمــار ســازمان نظــام پزشــکی مربــوط بــه 
ــو  ــک عض ــزار پزش ــدود 214 ه ــال های 93 و 94 ح س
ــدود  ــا ح ــداد، م ــن تع ــه از ای ــتند ک ــازمان هس ــن س ای
پنــج هــزار پزشــک و مرکــز درمانــی را پوشــش داده ایــم 
ــا  ــه دنبــال ایــن هســتیم کــه حداقــل بتوانیــم 15 ت و ب
ــود را  ــم و کار خ ــازار را پوشــش دهی ــن ب 20 درصــد ای
عــالوه بــر تهــران در شهرســتان ها نیــز گســترش دهیــم. 
در  است  زیادی  زمان  مدت  این که  به  توجه  با   
حوزه سالمت دیجیتال فعالیت دارید فکر می کنید 
اکوسیستم سالمت ایران چه ظرفیت هایی دارد که 

تاکنون به آن توجه نشده است؟
نظــام ســالمت بــه طــور کلــی خألهایــی دارد کــه بــه نظر 
مــن فقــط بــا الکترونیکــی کــردن می تــوان آن خألهــا را 
پــر کــرد. ولــی قبــل از آن بــه نظــرم اکوسیســتم ســالمت 
دیجیتــال نیــاز بــه یــک بلــوغ فکــری دارد. بــه ایــن دلیــل 
کــه در حــال حاضــر طبــق آمــاری کــه وجــود دارد حــدود 
110 اســتارت آپ در ایــن حــوزه کار می کننــد کــه اکثــرا 
بــه صــورت جزیــره ای کار می کننــد. ایــن رویکــرد باعــث 
ــا  ــایر رقب ــازار س ــم ب ــان و ه ــازار خودش ــم ب ــود ه می ش
ــده  ــث ش ــوع باع ــن موض ــن ای ــد. همچنی ــراب کنن را خ
اســت کــه اکثــر ایده هــا تکــراری باشــند و راه هــای رفتــه 
ــا هم افزایــی  ــاره طــی شــود. در صورتــی کــه ب شــده دوب
و ایجــاد ارتبــاط بهتــر بیــن اســتارت آپ های همــکار 
ــن حــوزه انجــام داد.  ــری در ای ــای بزرگ ت ــوان کاره می ت
مــا در شــفاجو بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه ایــن زنجیــره 
را ایجــاد کنیــم تــا از خدمــات اســتارت آپ های دیگــر نیــز 
بتوانیــم بــه صــورت موثــر اســتفاده کنیــم. افــزون بــر ایــن 
ــد بیشــتر  ــه بای ــی ک ــه ظرفیت های ــن از جمل ــه نظــر م ب
در حــوزه نظــام ســالمت بــه آن توجــه شــود بخش هایــی 
همچــون اینترنــت اشــیا و بیــگ دیتــا اســت کــه به شــدت 

نیــاز اســت در ایــن حوزه هــا کار شــود.
ــک  ــالمت ی ــوزه س ــه ح ــه این ک ــه ب ــا توج  ب
بــازار ســنتی دارد چطــور می تــوان فراینــد 

ــرد؟ ــریع ک ــدن را تس ــن ش آنالی
متاســفانه مــا در این حــوزه تجربــه خوبی نداشــتیم و اکثر 
ــا ایــن حــوزه آشــنایی  ســازمان های دولتــی و پزشــکان ب
ــه دلیــل این کــه  ــد. از طــرف دیگــر اســتارت آپ ها ب ندارن
کوچــک هســتند، در حــوزه فرهنگســازی نمی تواننــد کار 
خاصــی انجــام دهنــد و فقــط بــا گــذر زمــان و پایــداری 
ــه  ــود ک ــدوار ب ــدودی امی ــوان تاح ــوزه می ت ــن ح در ای
فرهنــگ اســتفاده از ایــن خدمــات در جامعــه جــا بیفتــد. 
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گفت وگو �ب حممد خاها�ن 

بنیانگذار استارت آپ هانییل

 آزاده خیرآبادی

کشاورزی سالم تر
تقلب کمتر

محمد خاهانی، بنیانگذار 31 ساله استارت آپ هانیلی است. 
او بعد از تجربه شش ساله در حوزه دیجیتال مارکتینگ، 

مهرماه 97 استارت آپ هانیلی را در تبریز راه اندازی کرد. او در 
رابطه با چرایی راه اندازی استارت آپی در حوزه عسل توضیح 

می دهد که عالقه زیادش به حشرات منجر به راه اندازی هانیلی 
شده است. خاهانی پس از آن که می بیند در حوزه فروش 
عسل میزان تقلب باالست، به دنبال سازوکاری می گردد 
تا هم سود زنبورداران افزایش یابد و هم مصرف کنندگان 
محصولی طبیعی را دریافت کنند؛ یک بازی دوسر برد. او 
می گوید زمانی که بتوانند در بازار فروش عسل به جایگاه 

خوبی برسند، سراغ سایر محصوالت کشاورزی هم می روند و 
کار خود را گسترش خواهند داد. در ادامه جزئیاتی از وضعت 

استارت آپ هانیلی را از زبان محمد خاهانی می شنویم.
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 ایده راه اندازی هانیلی از کجا شروع شد و چطور 
شکل گرفت؟

من همیشه به حشرات و عکاسی از حشرات عالقه زیادی 
داشتم؛ در همین راه عالقه شخصی من باعث شد که در 
مورد زنبور عسل مطالعه زیادی داشته باشم. این مطالعات 
سبب شد تا من بیشتر جذب زندگی این حشره پیچیده 
از  استفاده  دلیل  به  شدم  متوجه  دیگر  طرف  از  بشوم. 
آفت کش ها و سموم شیمیایی، زندگی حشرات گرده افشان 
نابودی  به  تاثیر قرار گرفته و رو  مانند زنبور عسل تحت 
هستند که در کشور ما به صورت خیلی کمرنگ به این 
بر آن، دیدم که مردم ما  مسئله پرداخته می شود. عالوه 
در تشخیص عسل طبیعی از انواع غیرطبیعی آن مشکل 
دارند. همین موارد باعث شد که به ایده هانیلی که یک 
سامانه برای ارتباط مستقیم زنبورداران و مصرف کنندگان 

عسل است، برسم.
مانند  استارت آپی  راه اندازی  از  شما  هدف  یعنی   
تشخیص  و  عسل  زنبور  حیات  به  کمک  هانیلی، 

عسل طبیعی بوده است؟
ماده  ششمین  عسل  داشتیم،  ما  که  بررسی هایی  طبق 
طرفدار  محصول  این  هم  ایران  در  دنیاست.  در  پرتقلب 
به  باال  با عرضه محدود و قیمت  زیادی دارد و یک ماده 
روش های  از  تقلب  میزان  متاسفانه  که  می آید  حساب 
مختلف هم در آن باالست. یکی از مهم ترین انگیزه های ما 
برای ورود به این فضا، ایجاد بازار شفاف و بدون واسطه به 

منظور جلوگیری از تقلبات بود.
در واقع ما در هانیلی سعی داریم بتوانیم به فروش بیشتر 
زنبوردارانی که عسل طبیعی تولید می کنند کمک کنیم 
سایر  و  طبیعی  عسل  بازار  توسعه  و  دالالن  حذف  با  و 
محصوالت زنبورداران که اهمیت و خواص زیادی هم دارند 
ولی معموال کمتر درباره آن ها اطالع رسانی می شود، مانند 
ژل رویال، گرده گل و بره موم و... بازار بزرگ تری برایشان 
فراهم کنیم و آن ها بتوانند با سود بیشتر، کسب وکارشان 
به عنوان یک  بتوانیم  ما هم  بر آن  را رونق دهند. عالوه 
دهیم  انجام  را  عسل  کیفیت  تضمین  کار  واسط  حلقه 
طبیعی  عسل  که  بدهیم  را  اطمینان  این  مشتریان  به  و 

خریداری کرده اند.
 تا امروز که حدود نُه ماه از فعالیت هانیلی می گذرد، 

آیا از نتایجی که به دست آورده اید راضی هستید؟
خوشبختانه هانیلی در این مدت با استقبال خوبی مواجه 
شد. عالوه بر آن در چند رویداد استارت آپی هم توانستیم 
در  ابریشم  جاده  رویداد  در  ما  مثال  برای  بیاوریم؛  رتبه 
نیز رتبه سوم کشوری را  اول و در فینال آن  تبریز رتبه 
به دست آوردیم. در رویداد اینوتکس پیچ شهر رشت هم 

هانیلی توانست رتبه دوم را کسب کند.
 در حال حاضر گستره فعالیت هانیلی در کشور به 
چه صورت است؟ آیا مناطق خاصی را تحت پوشش 

خود دارد؟
که  خریداران  و  نهایی  مصرف کنندگان  با  رابطه  در 

خرید  امکان  کشور  سراسر  از  و  ندارد  وجود  محدودیتی 
زنبوردار  با 15  فعال  زنبورداران هم  از سمت  دارد.  وجود 
گچساران،  کرمانشاه،  کرمان،  مانند  مختلفی  شهرهای  از 
داریم.  همکاری  و...  کازرون  تبریز،  رودسر،  چالوس، 
ما  برای  زنبورداران  فعالیت  محل  شهر  از  محدودیتی 
زنبورداران  از طرف  زیادی  درخواست های  و  ندارد  وجود 
سراسر ایران برای عضویت در سایت داریم ولی ما ترجیح 
می دهیم با انجام گزینش های مدنظر، تنها با زنبوردارانی 
کار کنیم که محصوالت کامال طبیعی به مشتری عرضه 

می کنند. 
آن  در  هانیلی  که  بازاری  اندازه  مورد  در  کمی   
فعالیت می کند صحبت کنید. حجم این بازار را چقدر 
ارزیابی می کنید؟ در این بازار آیا رقیبی وجود دارد؟
اگر بخواهم از اندازه بازار بگویم، در ایران ساالنه 80 هزار 
تن عسل تولید می شود و سرانه مصرف هر ایرانی ساالنه 
یک کیلوگرم عسل تخمین زده شده است. زمانی که ما 
جدی  رقیب  کردیم،  شروع  را  فعالیتمان  آنالین  بازار  در 
نداشتیم ولی اخیرا چند پلتفرم دیگر در این زمینه شروع 
به فعالیت کرده اند. اما با توجه به این که بازار خیلی بزرگ 
است، حتی اگر تعداد رقبا هم زیاد باشد، باز هم این حوزه 
جای کار زیادی دارد. به همین دلیل ما نگران وجود رقبا 

نیستیم.
به  بتوانیم  تا  است  سنتی  بازار  با  ما  اصلی  رقابت 
منابع  از  را  عسل  سنتی  بازار  در  که  مصرف کنندگانی 
اشاره  که  کنیم. همان طور  تهیه می کنند کمک  ناشناس 
هدف  واسطه ها  حذف  واسطه  به  کیفیت  تضمین  کردم 
که  می کنیم  رقابت  راستا  همین  در  و  ماست  اصلی 
مصرف کنندگان را سمت زنبورداران طبیعی هدایت کنیم 

تا محصول مطمئنی تهیه کنند.
استارت آپی  اکوسیستم  در  که  مدت  این  در   
راه اندازی  زمان  از  بوده اید،  فعالیت  مشغول  ایران 
رسمی  فعالیت  از  چندماه  که  امروز  تا  استارت آپ 
هانیلی می گذرد، با چه چالش هایی روبه رو بودید و 

چطور توانستید از پس آن ها برآیید؟
مهم ترین یا به عبارتی بزرگ ترین چالشی که ما در ابتدای 
کار هانیلی با آن مواجه بودیم، اعتمادسازی بود. همان طور 
که می دانید در پلتفرم هایی که در حوزه محصوالت غذایی 
کار می کنند ایجاد اعتماد اولیه بین مردم سخت است. از 
طرف دیگر هم هانیلی یک پلتفرم دوسویه است که عالوه 

بر مردم، باید اعتماد زنبورداران را هم جلب می کرد. 
اعتماد هر  این راه، در جلب  خوشبختانه ما توانستیم در 
دو طرف مصرف کننده و زنبوردار موفق باشیم. در طرف 
زنبورداران ما توانستیم مدلی را به کار بگیریم که نسبت 
بیشتری  سود  دالالن،  به  فروش  معمولی  مدل های  به 
صحبت  هم  با  ما  که  امروز  و  شود  زنبورداران  نصیب 
می کنیم سرعت بسیار خوبی در جذب زنبورداران داریم 
از  می رسد.  دستمان  به  روز  هر  زیادی  درخواست های  و 
طرف مصرف کننده نهایی هم تا امروز هیچ گونه مرجوعی و 
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اعتراض نداشتیم؛ همین امر به ما نشان می دهد که مسیر 
را درست می رویم. 

چالش دیگر ما در هانیلی، بحث رشد بود. برای رشد به 
سرمایه نیاز داشتیم و تا امروز تنها با سرمایه شخصی جلو 
جذب  بحث  که  هستیم  مرحله ای  در  االن  ولی  آمده ایم 
با  مذاکره  حال  در  و  شده  جدی  خیلی  ما  برای  سرمایه 
سطح  در  را  رشدمان  بتوانیم  که  هستیم  سرمایه گذاران 

وسیع ادامه دهیم.
برای  اتفاقاتی  چه  به  هستید  که  مرحله  این  در   
آینده  برای  برنامه هایی  چه  و  می کنید  فکر  هانیلی 

این کسب وکار دارید؟ 
برنامه توسعه ای ما در حال حاضر کار کردن روی افزایش 
تضمین  و  تست  هزینه های  کاهش  و  زنبورداران  تعداد 

کیفیت محصوالت است. 
برنامه بعدی ما هم به این صورت است که بعد از این که 
کمک  زنبورداران  به  فروش  افزایش  بحث  در  توانستیم 
باعث  که  برویم  تکنولوژی هایی  از  استفاده  سراغ  کنیم، 
افزایش راندمان تولید عسل در کندوها می شوند؛ استفاده 
زنبورداری،  در   IoT یا  اشیا  اینترنت  تکنولوژی های  از 
اپلیکیشن های  از  استفاده  حتی  و  هوشمند  کندوهای 
به  کمک  اقدام،  این  از  ما  هدف  کندو.  مدیریت 
فرایندهای زنبورداری خود  بتوانند در  زنبوردارهاست که 

برنامه ریزی بهتر و بازده بیشتری داشته باشند.
ارائه و عرضه محصوالت  بلندمدت هم احتماال سمت  در 
دیگر کشاورزی برویم. محصوالتی که تقلب در آن ها هم 
حلقه  کیفیت  تضمین  بحث  در  دارند  نیاز  و  است  زیاد 

واسطی را داشته باشند.
است  این  هانیلی  در  ما  اهداف  از  یکی  کلی  حالت  در 
باشیم. چون  داشته  سالم تری  کشاورزی  کنیم  که کمک 
هم  دارند،  هم  با  نزدیکی  ارتباط  زنبورداری  و  کشاورزی 
انجام  کشاورزی  برای  زنبورها  که  گرده افشانی  دلیل  به 
می دهند و هم به لحاظ تغذیه زنبورها از شهد گل ها. اگر 
کشاورزی ما سالم نباشد عسلی که مردم مصرف می کنند 
هم سالم نخواهد بود. این ها برنامه ها و آرزوهای ماست که 

داریم سمتشان حرکت می کنیم.
نکردید.  صادرات  از  صحبتی  برنامه هایتان  در   
معموال یکی از اهدافی که تمام کسب وکارها در سر 
و  بین المللی  بازارهای  در  حضور  و  راهیابی  دارند، 
خارج از ایران است. آیا این اشاره نکردن به صادرات 

دلیل خاصی دارد؟
فکر  موضوع  این  به  هانیلی  که  نیست  معنی  این  به   این 
نمی کند. ما به صادرات هم فکر می کنیم و اتفاقا از طرف 
پیشنهادهایی  هم  عسل  صادرکننده  شرکت های  برخی 
است  برنامه ای  صادرات  بحث  ولی  داریم.  کار  این  برای 
به آن ورود کنیم. فعال  آینده  که شاید در یکی دو سال 
تامین عسل  نظر  از  برسیم که  به شرایطی  داریم  دوست 
بعد  و  دهیم  قرار  پوشش  تحت  را  داخلی  بازار  به راحتی 

سراغ بازارهای خارجی خواهیم رفت.
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صنایع خالق



شرکت هایی که در زمینه صنایع خالق فعالیت دارند، ممکن است دانش بنیان باشند و این امکان نیز 
وجود دارد که نتوانند این گواهی را کسب کنند اما آیا این به معنای بی ارزش بودن فعالیت های آن هاست؟ 
شرکت هایی که در کشورهای پیشرفته ارج و قرب فراوان دارند، با هزینه های کمتر ارزش افزوده و اشتغال 

بیشتری تولید می کنند و می توانند روی فرهنگسازی و اقتدار فرهنگی کشور اثرگذاری مثبتی داشته 
باشند، نه تنها بی ارزش نیستند بلکه باید مورد حمایت قرار گیرند. بنا بر همین اعتقاد، چند وقتی است 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تمرکز و انرژی بیشتری روی صنایع خالق گذاشته و حتی برنامه 
توسعه زیست بوم صنایع خالق را تدوین کرده است تا بتواند با چتر حمایتی و ایجاد زیرساخت، حامی 

شرکت هایی باشد که با راهکارهای خالقانه خود زمینه ساز ارزش افزوده مادی و معنوی می شوند.
شرکت نگاره گردان شهر فیروزه ای یکی از همین شرکت های خالق است که در زمینه صنایع دستی 
و گردشگری فعالیت می کند. این شرکت توانسته است با اپلیکیشن واقعیت افزوده خود در زمینه 
گردشگری، گواهی دانش بنیان را نیز دریافت کند. اما آزاده آهنگریان، مدیر این شرکت، می گوید 

به دلیل برخورد نامناسب برخی از نهادهای دولتی نتوانسته اند از این محصول دانش بنیان خود 
بهره برداری کنند. او معتقد است بزرگ ترین بحران شرکت های دانش بنیان و خالق بوروکراسی و 
همین برخوردهای بازدارنده است. با این وجود آهنگریان می گوید اگر کسی به ایده خود اعتماد 
داشته باشد می تواند بزرگ ترین بحران ها را هم پشت سر بگذارد و به موفقیت دست پیدا کند.

 نیلوفر منزوی

همه چیز از یک استارت آپ ویکند شروع شد
وزه ای ر ف�ی ره گردان �ش

گ
کت ناک ن، مد�ی �ش گفت و گو �ب آزاده آهنگر�ی
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دسته  در  فیروزه ای  شهر  نگاره گردان  شرکت   
شرکت هایی قرار می گیرد که در حوزه صنایع خالق 
مشغول به کارند؛ این صنایع خالق به چه معناست؟

یعنی  هنری  زمینه های  در  که  کلی شرکت هایی  به طور 
گردشگری، طراحی صنعتی، صنایع دستی و... که دانش 
در آن ها نقش محوری ندارد بلکه بیشتر مبتنی بر خالقیت 
هستند و این خالقانه بودن است که آن ها را از کسب و کار 
عادی جدا می کند نه دانش فناورانه، در دسته صنایع خالق 
جای می گیرند. کاری که ما در شرکت نگاره گردان شهر 
فیروزه ای انجام داده ایم، نوآوری در زمینه های گردشگری 

و صنایع دستی بوده است. 
 کمی بیشتر در مورد کارتان توضیح می دهید؟ چه 

کار خالقانه ای انجام داده اید؟
وسایلی  که  بودیم  مواجه  قضیه  این  با  دستی  صنایع  در 
از گذشته تولید و فروخته می شوند و ما این تکنیک های 
اکسسوری  و  زیورآالت  سمت  به  را  دستی  صنایع  تولید 
بردیم که هم خالقانه باشند و هم کاربردی. چیزهایی را 
تولید کردیم که تا پیش از این مرسوم نبودند مثل دکمه 
سردست یا کراوات قلمکار. در اصل تمرکزمان بر این بود که 
محصولمان عالوه بر این که عادی نیست و قبال تکنیک های 
برای  نیست،  مرسوم  و  نکرده  ورود  آن  به  دستی  صنایع 
زندگی روزمره کاربرد داشته باشد. البته محصوالت عادی 
پنج جعبه خاتم کاری  اگر در طول هفته  ولی  داریم.  هم 
به فروش  زیورآالت خاتم کاری  مقابل 100  بفروشیم، در 
می رسد. به این شیوه ارزش آفرینی کردیم و فروش را باال 
در  که  هستیم  این  شاهد  همواره  دیگر  سویی  از  بردیم. 
بناهای تاریخی غرفه هایی برای فروش صنایع دستی وجود 
محصوالت،  فروش  جای  به  که  کردیم  فکر  این  به  دارد. 
خارجی،  توریست های  خصوصا  گردشگران،  برای  چقدر 
جذاب است که در پروسه آماده شدن محصول مشارکت 
گردشگران  که  باشند  غرفه هایی  یعنی  باشند.  داشته 
کنار هنرمندان بنشینند و با راهنمایی آن ها ساخت یک 
محصول صنایع دستی را تجربه کنند. با این کار هم یک 
فروش  افزایش  باعث  هم  و  می دهیم  انتقال  خوب  حس 
نظر  در  کار  این  برای  را  مختلفی  مکان های  می شویم. 
داشتیم اما در نهایت در مورد مجموعه چهل ستون موفق 

به احداث این غرفه ها شدیم. 
 ایده این کار چگونه به ذهنتان رسید؟ چطور شد 

که تصمیم گرفتید این شرکت را تاسیس کنید؟
من دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری بودم. ترم 
دوم را که تمام کردم، یکی از دوستانم با من تماس گرفت 
راه  را  خودمان  کار  و  بزنم  شرکتی  او  با  حاضرم  گفت  و 
بیندازیم؟ هردوی ما در دوره کارشناسی معماری خوانده 
بودیم و من هم که چند وقتی می شد در فکر راه اندازی 
کار شخصی خودم بودم، از این پیشنهاد استقبال کردم و 
خوشحال شدم. دفتری اجاره کردیم و کارمان را بر طراحی 
اولین  ماه،  چند  گذشت  از  بعد  کردیم.  متمرکز  معماری 
استارت آپ ویکند هنر در دانشگاهمان برگزار شد. در آن 

استارت آپ ویکند شرکت کردیم و تمام تالشمان این بود 
که فکر خالقانه ای داشته باشیم و بدرخشیم. همین ایده 
دالر  یک  دریافت  ازای  در  دستی  صنایع  ساخت  تجربه 
در  برایمان  زمان  آن  در  شدیم.  اول  و  کردیم  مطرح  را 
که  کردیم  فکر  بعدتر  ولی  بود  هفته  آخر  سرگرمی  حد 
ایده را عملی کنیم. به همین خاطر پیش  این  می توانیم 
میراث  مدیر  زمان  آن  در  که  رفتیم  اساتیدمان  از  یکی 
فرهنگی استان اصفهان بود. وقتی ایده مان را گفتیم، خیلی 
تشویقمان کرد و زمینه ای را فراهم کرد تا کارمان را شروع 
کنیم. قرار شد در چهل ستون یک ماه این کار را انجام 
دهیم و ببینیم عملی است یا نه. از آن دوره موقت جواب 
خوبی گرفتیم و از همان جا تصمیم گرفتیم کسب و کارمان 
را به سمت این ایده ها و گردشگری و صنایع دستی ببریم.

 شرکت های خالق با چه مشکالتی مواجهند؟
که  دارد  وجود  ما  کشور  در  عمومی  مشکالت  یکسری 
توجه  آن ها  به  باید  آغاز کنید،  را  کاری  بخواهید هر  اگر 
کنید و ممکن است برایتان دردسرساز شود. مثال همین 
این مسئله  دیگر  بودن. شاید در کشورهای  مسئله خانم 
است،  عهده دار  جوانی  زن  را  شرکت  یک  مدیریت  که 
در  شدم،  مواجه  من  که  آن جا  تا  اما  باشد،  کمک کننده 
مورد کشور ما این طور نیست. خیلی سخت بود و گاهی 
نادیده گرفته می شدم. متاسفانه هنوز این نگاه جنسیتی 
وجود دارد و اگر قرار باشد پروژه ای را به شرکتی بسپارند، 
بر  را یک مرد  را ترجیح می دهند که مدیریتش  شرکتی 
عهده داشته باشد. شاید به این علت که در کشور ما هنوز 
تعداد مدیران زن زیاد نیست، همچنان این نوع برخورد و 

جدی نگرفتن وجود دارد.
پای  وقتی  متاسفانه  است.  خالقانه  کار  بعدی  مسئله 
می گیرند.  جبهه  خیلی  آدم ها  می آید،  میان  به  خالقیت 
مثال آن اوایل به ما می گفتند چرا این کار؟ این محصوالتی 
که تولید می کنید دیگر صنایع دستی به حساب نمی آیند 
و حرف هایی از این دست. یا در ابتدا که غرفه های تولید 
ما  با  تورلیدرها  بودیم،  کرده  راه اندازی  را  دستی  صنایع 
مشکل داشتند و دلشان نمی خواست با توریست ها ارتباط 
اما به مرور که افراد آشنا می شوند و عادت  برقرار کنیم. 
می کنند، آن گارد اولیه هم شکسته می شود. به طوری که 
در حال حاضر تورلیدرها یکی از بهترین شرکای تجاری ما 
هستند و خودشان معرفی مان می کنند. اما در آغاز واقعا 

سخت بود.
 سرمایه اولیه شروع کار را چطور به دست آوردید؟

که  جایی  هر  از  و  نداشتیم  سرمایه ای  هیچ وقت  راستش 
دوستش  که  کار  این  در  را  آن  می کردیم،  درآمد  کسب 

داشتیم خرج می کردیم. 
 در حال حاضر چند نفر در مجموعه شما مشغول 

به کارند؟
13 نفر در مجموعه فعالیت دارند. 

عواملی  چه  کارتان  گسترش  برای  می کنید  فکر   
آزاردهنده است و به چیزهایی نیاز دارید؟
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را  تالششان  تمام  کسب و کار  شروع  برای  ما  جوان های 
می کنند ولی به تسهیلگری دولت نیاز دارند. تسهیلگری 
از  نیست. بیش  این چنینی  یا کمک ها  وام  الزاما پرداخت 
هر چیز، بوروکراسی و مافیای فاسد برخی ادارات است که 
آزار می دهند و تنها کمک دولت می تواند دست این گونه 

افراد را کوتاه کند.
 خودتان هم در این زمینه تجربه ای داشته اید؟ 

به خاطر  را هم  این گواهی  بله، ما دانش بنیان هستیم و 
اپلیکیشنی که در حوزه گردشگری ساخته ایم، گرفته ایم. 
ثبت  و  می کند  کار  افزوده  واقعیت  تکنولوژی  یا  اپ  این 
اختراع شده است اما به دلیل همان چیزهایی که گفتم، 
هیچ وقت نتوانستیم اجرایی اش کنیم. ما تنها درخواستمان 
از میراث فرهنگی استان این بود که در مجموعه ها به ما 
پولی  هیچ  بدهند.  را  اپلیکیشن  این  شدن  اجرایی  اجازه 
نیاز نداشتیم چون بیزینس پلنمان به گونه ای نوشته شده 
بود که وجه را از مردم دریافت می کردیم. چند ماه اذیت 
شدیم و من با هرجایی که به ذهنم می رسید، نامه نگاری 
و  بودند  کرده  مصاحبه  ما  با  اپ  این  برای  حتی  کردم. 
جلوی  سنگ  اجرا،  مرحله  در  اما  بودیم  شده  تشویق 
راهمان می انداختند. بعد از مدتی دیدم دارم تمام انرژی ام 
اداری می گذارم، بدون  نامه نگاری و دوندگی های  را روی 
این که پیشرفت کنم یا نتیجه ای داشته باشد. به این نتیجه 

رسیدم که انرژی ام محدود است و نمی توانم آن را صرف 
رفع بهانه های بی دلیل کنم. در نهایت تصمیم بر آن شد که 
این اپ را کنار بگذاریم و انرژی مان را صرف باقی کارهای 
شرکت کنیم. جالب است بدانید که ما این اپ را رایگان 
برای باغ موزه چهل ستون ساختیم و اجازه اجرایی شدنش 
یک  با  گلستان  کاخ موزه  برای  فهمیدم  اخیرا  نشد.  داده 
شرکت آلمانی برای مشابه اپ ما قرارداد چند میلیاردی 
بزرگ ترین مشکل شرکت های خالق و  راستش  بسته اند. 
دانش بنیان کار کردن و تعامل با بخش های دولتی است. 
بعد از این اتفاق تصمیم گرفتم کارهایی را انجام دهم که 

نیاز به کمترین دخالت یا مجوز دولتی داشته باشد. 
این  در  دارند  تصمیم  که  کسانی  به  توصیه تان   

عرصه فعالیت کنند، چیست؟
نترسند  شکست  از  اوال  که  است  این  آن ها  به  توصیه ام 
یا برایشان  چون در هر کاری ممکن است جواب نگیرند 
مشکالتی پیش بیاید. به آن ها می گویم اگر با تمام وجود 
جلو  دارند،  اعتقاد  بدهند  انجام  می خواهند  که  کاری  به 
ایده شان در  بیایند چون اصال مسیر همواری نیست. اگر 
اولین  با  بیاید،  پایین  که  تبشان  باشد،  تبی یک شبه  حد 
مانع کار را رها می کنند. اما اگر با تمام وجود به ایده شان 
در  مطمئنا  و  می دهند  ادامه  را  راه  حتما  باشند،  معتقد 

نهایت به موفقیت می رسند. 
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ازی و  واقعیت حمب

ان ظرفیت های ا�ی

جهانی به موازات 
جهان واقعی
 مرضیه اسدی

همه ما در دنیای واقعی محدودیت های زمانی و 
مکانی را احساس می کنیم. برخی از ما که از قوه 
تخیل باالتری برخوردارند، گاهی این محدودیت ها 
را کنار می زنند. روی مبل خانه شان لم می دهند و 
چشمانشان را می بندند و لحظاتی بعد در رودخانه 
شگفت انگیز کلرادو مشغول قایق سواری هستند. 
بعد به سلولی در زندان آلکاتراز منتقل 
می شوند و از شنیدن خاطرات و تجربیات 
هم سلولی شان وحشت می کنند. بعد از 
عملیات فرار از زندان، سفر به فضا آغاز 
می شود. بعد چشمانشان را باز می کنند، 
به این امید که دفعه بعد برنامه صعود 
به اورست و غواصی میان عروس های 
دریایی و مرجان ها را نیز در برنامه شان 
بگنجانند. شاید شما جزو این دسته 
از افراد که زندگی شان تلفیقی از 
واقعیت و خیال است، نباشید و 
در عین حال دلتان بخواهد تا 
جای ممکن محدودیت های 
دنیای واقعی را از سر راه 
خود بردارید. در این 
صورت، واقعیت مجازی 
همان چیزی است که به 
کمک شما می آید.
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واقعیت مجازی چیست؟
از  انگلیســی  زبــان  در  مجــازی«  »واقعیــت  عبــارت 
ــت.  ــده اس ــکیل ش ــه Virtual و Reality تش دو کلم
بــه معنــی »نزدیــک« و  ایــن عبــارت  Virtual در 
Reality بــه معنــای »حقیقــت« اســت. بــه ایــن ترتیــب 
 VR کــه بــه اختصــار بــه شــکل Virtual Reality
ــک  ــه ای نزدی ــی »تجرب ــه معن ــود، ب ــش داده می ش نمای

ــت.  ــت« اس ــه واقعی ب
واقعیــت مجــازی یــک تکنولــوژی و فنــاوری نویــن اســت 
و بــه وســیله هدســت های مخصــوص یــا ابــزاری مشــابه 
بــرای کاربــر ایــن امــکان را فراهــم می کنــد تــا بــا یــک 
داشــته  تعامــل  رایانــه ای  شبیه سازی شــده  محیــط 
می تواننــد  شبیه سازی شــده  محیط هــای  باشــد. 
ماننــد محیط هــای زندگــی واقعــی یــا بــه صــورت 
ــه در محیط هــای  ــل آنچ ــند، مث ــال متفــاوت باش کام
واقعیــت  تجربــه  یــک  در  می شــود.  دیــده  بــازی 
مجــازی، کاربــر می توانــد در موقعیت هــای مختلــف 
ــه نتیجــه  ــی ک ــد و نســخه ای از جهان ــری کن تصمیم گی

ــو. ــی ن ــق جهان ــد؛ خل ــه ده ــت، ارائ ــاب او اس انتخ
ــرای  ــی ب ــازی تجهیزات ــت مج ــای واقعی ــتر محیط ه بیش
ــی از  ــتند. نوع ــه هس ــا رایان ــر ب ــری کارب ــل تصوی تعام
ــر پانورامــای  ــا تصاوی واقعیــت مجــازی وجــود دارد کــه ب
360 درجــه ایجــاد می شــود و واقعیتــی از آنچــه هســت، 
ــازی  ــت مج ــاوری واقعی ــا فن ــذارد. ب ــش می گ ــه نمای ب
ــد  ــراد بتوانن ــا اف ــرد ت ــم ک ــکان را فراه ــن ام ــوان ای می ت
ــات  ــا جزئی ــد، ب ــور ندارن ــه در آن حض ــی را ک مکان های
ــک  ــی در ی ــور فیزیک ــراد حض ــع اف ــد. درواق ــا کنن تماش
محــل و در یــک دنیــای واقعــی یــا حضــور در یــک دنیــای 
ــب  ــد. اغل ــه می کنن ــده را تجرب ــی شبیه سازی ش غیرواقع
محیط هــای واقعیــت مجــازی در درجــه اول، تجربه هــای 
دیــداری هســتند کــه از طریــق یــک صفحــه کامپیوتــری 
یــا از طریــق دســتگاه برجســته بینی قابــل رویتنــد. 
ــری  ــی دیگ ــات حس ــازها دارای اطالع ــی از شبیه س برخ
ماننــد تولیــد صــدا هــم هســتند و در انــواع پیشــرفته تر، 
گرفتــه  کار  بــه  نیــز  لمســی  فنــاوری  دســتگاه های 

می شــوند.

کاربردهای واقعیت مجازی
بســیاری از افــراد گمــان می کننــد واقعیــت مجــازی 
تنهــا در صنعــت گیــم کاربــرد دارد امــا ایــن تنهــا یکــی 
 VR از ملموس تریــن حوزه هــای به کارگیــری فنــاوری
اســت. کاربردهــای واقعیــت مجــازی گســتره عظیمــی را 
شــامل می شــود کــه در ادامــه بــه برخــی از آن هــا اشــاره 
ــرد  ــه بررســی کارب ــژه ب ــور وی ــه ط ــم و ســپس ب می کنی

ــم. ــگری می پردازی ــت گردش آن در صنع
ــازی  ــت مج ــازی های واقعی ــان: شبیه س ــت و درم بهداش
 Surgical نرم افــزاری  شــرکت های  آنچــه  قبیــل  از 

تولیــد می کننــد،   Conquer Mobile و   Theater
دقیقــی  و  درســت  تشــخیصی  تصاویــر  می تواننــد 
از  تهیه شــده  ســه بعدی  مدل هــای  و  اســکن ها  از 
ــازی  ــای مج ــد. مدل ه ــاد کنن ــاران را ایج ــی بیم آناتوم
ــا امن تریــن  ــه پزشــکان و جراحــان کمــک می کننــد ت ب
ــا  ــل توموره ــردن مح ــدا ک ــرای پی ــن راه را ب و موثرتری
ــت  ــای درس ــی را در ج ــای جراح ــد، ابزاره ــه دهن ارائ
ــا و  ــت درمان ه ــن و تس ــکان تمری ــا ام ــد ی ــرار دهن ق
عمل هــای جراحــی پیچیــده را فراهــم بیاورنــد. واقعیــت 
ــزار  ــک اب ــوان ی ــه عن ــد ب ــن می توان ــازی همچنی مج
ــه کار  ــی ب ــرای توانبخش ــه ب ــه صرف ــرون ب ــر و مق موث

ــرده شــود. ب
در  تکنولوژیــک  شبیه ســازی های  از  خودروســازی: 
ــه  ــای اولی ــاخت نمونه ه ــا س ــودرو ت ــی خ ــد طراح فراین
مجــازی اســتفاده می شــود. شــرکت فــورد بــا اســتفاده از 
 VR یــک مرکــز Oculus Rift هدســت واقعیــت مجــازی
بــرای توســعه خودروهــای بــدون راننده ســاخته اســت. در 
ــد پیــش از  ــن سیســتم طراحــان و مهندســان می توانن ای
ورود خــودرو بــه بــازار، خــودرو را بــا جزئیــات بررســی و 

ــد.  ــع کنن ــی آن را رف نواقــص احتمال
آمــوزش: بــا اســتفاده از واقعیــت مجــازی می تــوان 
ــش  ــی لذتبخ ــا روش ــی را ب ــم درس ــن مفاهی پیچیده تری
ــد  ــن هایی مانن ــوزش داد. اپلیکیش ــوزان آم ــه دانش آم ب
ابزارهــای  از  نمونه هایــی   Cerevrum و   Unimersiv
ــر واقعیــت مجــازی هســتند. ــن مبتنــی ب آموزشــی آنالی

مــد و فشــن: از نرم افزارهــای مبتنــی بــر VR بــرای 
ــتفاده  ــازی اس ــاس مج ــد و لب ــگاه های م ــاخت فروش س
ــان  ــه طراح ــه بعدی ب ــای س ــن آواتاره ــود. همچنی می ش
ــا  ــای خــود را ب ــه کاره ــا نمون ــد ت ــاس کمــک می کنن لب

ــد. ــه دهن ــری ارائ ــه بســیار کمت هزین
ــکا  ــه امری ــورها از جمل ــی کش ــی: در بعض ــع نظام صنای
از شبیه ســازهای واقعیــت مجــازی بــرای آمــوزش و 
تمریــن ســربازان اســتفاده می شــود. شبیه ســازی های 
ــراد  ــا اف ــد ت ــم می کنن ــکان را فراه ــن ام ــه ای بازی گون
ــر  ــا یکدیگ ــت ب ــه واقعی ــک ب ــی نزدی ــد در فضای بتوانن
همــکاری کننــد، پیــش از آن کــه بخواهنــد بــا تجهیــزات 
واقعــی و در دنیــای حقیقــی بــا چالش هــای میــدان 
شبیه سازی شــده  محیط هــای  شــوند.  روبــه رو  نبــرد 
ــای  ــری نیروه ــدرت تصمیم گی ــز و ق ــش تمرک ــه افزای ب

نظامــی کمــک می کننــد.
ــی  ــای مبتن ــی: نرم افزاره ــیون داخل ــاری و دکوراس معم
ــک  ــان کم ــان و مهندس ــه طراح ــازی ب ــت مج ــر واقعی ب
می کننــد بــا هزینــه کمتــری نمونــه اولیــه طراحــی خــود 
را ارائــه دهنــد. از ســوی دیگــر در بخــش فــروش نیــز ایــن 
امــکان را دارنــد کــه از طریــق هدســت واقعیــت مجــازی 
ــی  ــی و بیرون ــای داخل ــی از فض ــه بعدی و کامل ــای س نم

ــد.  ــه نمایــش بگذارن ــرای مشــتریان ب ب
ــه بعدی  ــه صــورت س ــرم ب ــه ج ــش صحن ــا: نمای دادگاه ه
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می توانــد بــه قضــات در تجســم وضعیــت قرارگیــری 
افــراد و اشــیا در لحظــه وقــوع جــرم کمــک کنــد. 
محققــان دانشــگاه زوریــخ گزارشــی منتشــر کرده انــد کــه 
ــازی  ــت مج ــت واقعی ــتفاده از هدس ــد اس ــان می ده نش
Oculus Rift بــرای بازســازی اتفاقــات و صحنه هــای 
ــودن  ــرم ب ــاره مج ــری درب ــا تصمیم گی ــرم در دادگاه ه ج
ــر کــرده اســت. ــر و منصفانه ت ــراد را راحت ت ــا نبــودن اف ی

تاثیر و نقش واقعیت مجازی 
بر صنعت توریسم جهان

بــا ورود بــه قــرن بیســت و یکم، افــراد و ارگان هــا ضمــن 
اســتفاده موثــر از تکنولــوژی و توســعه آن، فرهنــگ 
بهینه ســازی و نــگاه فراگیــر را نیــز در اســتفاده از منابــع 
ــام دادن کار«  ــت انج ــارت »درس ــتند و عب ــه کار بس ب
ــر  ــد و در عص ــت« کردن ــام کار درس ــن »انج را جایگزی
ــوان »درســت انجــام  ــن تحــت عن ــی نوی ــد مفهوم جدی
دادن کار صحیــح« کــه مفهــوم حقیقــی بهــره وری اســت، 
ــگاه  ــا ن ــر ی ــگاه فراگی ــد. ن ــی ش ــم قبل ــن مفاهی جایگزی
سیســتمی باعــث می شــود کــه در ارزیابــی هــر سیســتم 
بــه اثــرات جانبــی آن نیــز بیشــتر توجــه شــود. در ایــن 
ــی  ــتخوش تغییرات ــز دس ــگری نی ــت گردش ــان صنع می
ــه عنــوان یــک سیســتم  شــده و بایــد ایــن صنعــت را ب

ــه کــرد. ــت و ســپس آن را مطالع در نظــر گرف
ــس از  ــگری پ ــت گردش ــی، صنع ــیم بندی جهان در تقس
نفــت و خودروســازی، ســومین صنعــت درآمــدزای جهان 
ــاد می شــود.  ــور توســعه ی ــوان موت ــه عن اســت و از آن ب
امــروزه ایــن صنعــت یکــی از پایه هــای اصلــی و اســتوار 
اقتصــاد جهــان اســت و بــا ایجــاد باالتریــن میــزان ارزش  
ــد  ــتقیم می توان ــتقیم و غیر مس ــورت مس ــه ص ــزوده ب اف
ســایر فعالیت هــای اقتصــادی و فرهنگــی را تحــت تاثیــر 
ــود،  ــاص خ ــای خ ــا ویژگی  ه ــگری ب ــد. گردش ــرار ده ق
ــود.  ــی می  ش ــن تلق ــده ای روش ــا آین ــا ب ــی پوی صنعت
ســرمایه  گذاری در ایــن حــوزه در تمــام کشــورهای 
ــت.  ــش اس ــه افزای ــردی رو ب ــای جهانگ دارای جاذبه  ه
امــروزه جــذب گردشــگران خارجــی بــه رقابتــی فزاینــده 
در بیــن نهادهــای درگیــر در صنعــت گردشــگری تبدیــل 

شــده اســت. 

واقعیت مجازی در خدمت گردشگری
ــن را  ــای نوی ــواره تکنولوژی ه ــگری هم ــت گردش صنع
بــه کار گرفتــه اســت. در ســال 2000، شــرکت های 
ــه  ــد ک ــرکت هایی بودن ــن ش ــان اولی ــافرتی در می مس
ــزان  ــا می ــتند ت ــی را داش ــتفاده از وب جهان ــی اس توانای
دسترســی مشــتریان و فــروش را افزایــش دهنــد. حــال 
ــزرگ  ــوژی ب ــت مجــازی تکنول ــه نظــر می رســد واقعی ب
بعــدی بــرای ایــن صنعــت باشــد. ایــن فنــاوری در 
صنعــت گردشــگری دو کاربــرد عمــده دارد کــه در ادامــه 

ــم. ــا می پردازی ــریح آن ه ــه تش ب

روی مبل خانه تان لم دهید و به هر 
کجا که می خواهید سفر کنید

یکــی از کاربردهــای مهــم فنــاوری واقعیــت مجــازی 
ــا  ــا ی ــن صــورت اســت کــه ویدئوه ــه ای در گردشــگری ب
ــای  ــاال از مکان ه ــت ب ــا کیفی ــه و ب ــری 360 درج تصاوی
توریســتی تهیــه می شــود و افــراد هــزاران کیلومتــر 
هدســت های  از  اســتفاده  بــا  می تواننــد  آن طرف تــر 
ــه  ــد ک ــه ببینن ــا را آن گون ــازی آن ویدئوه ــت مج واقعی
ــه  ــرف ک ــر ط ــه ه ــد و ب ــرار دارن ــا ق ــی در همان ج گوی
ــال  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــت کنن ــد حرک ــد می توانن بخواهن
 Marriott’s Travel Brilliantly ــردی شــرکت جهانگ
ــرکت Oculus اپلیکیشــنی طراحــی  ــا ش ــکاری ب در هم
کــرده و ایــن امــکان را بــرای کاربــران خــود فراهــم آورده 
ــه صــورت مجــازی و تنهــا در 90 ثانیــه در  ــا بتواننــد ب ت
ــع  ــد. درواق ــی برون ــه هاوای ــتانی ب ــرد زمس ــک روز س ی
ــه  ــازی تجرب ــت مج ــک واقعی ــه کم ــد ب ــراد می توانن اف
ــا(  ــی فض ــن )و حت ــره زمی ــاط ک ــن نق ــه دورتری ــفر ب س
را در خانــه خــود و بــا اســتفاده از یــک هدســت کوچــک 

ــد.  ــه کنن تجرب

بی گدار به آب نزنید!
»فوکوســرایت« یــک موسســه معتبــر تحقیقاتــی در 
ــای  ــه رویداده ــت ک ــگری اس ــم و گردش ــت توریس صنع
آژانس هــای  همــان  یــا   OTA محوریــت  بــا  مهمــی 
آنالیــن خدمــات ســفر در ســطح بین المللــی برگــزار 
ــاِت  ــرکل تحقیق ــاون مدی ــی، مع ــد. داگالس کوینب می کن
ــری  ــن بص ــای نوی ــد: »فناوری ه ــه، می گوی ــن موسس ای
در زمینــه شــناخت بهتــر مقصدهــای جــذاب و دارای 
انــواع جاذبه هــای فرهنگــی و طبیعــی کــه در میــان 
حجــم بــاالی تبلیغــات گوناگــون، اســم و عنوانشــان 
ــرا  ــد. زی ــمند باش ــیار ارزش ــد بس ــده، می توان ــت نش ثب
ــه مســافران و گردشــگران ایــن امــکان را می دهــد کــه  ب
خودشــان کشــف کننــد یــک مقصــد ارزش ســفر کــردن 
دارد یــا نــه.« گردشــگران پیــش از ورود بــه مــکان مــورد 
ــد،  ــت، رفت و آم ــذا و اقام ــن غ ــرای تامی ــود، ب ــر خ نظ
گشــت وگذار، خریــد ســوغاتی و کاال و دیــدن جاذبه هــای 
شــهری و روســتایی بــه راهنمایــی نیــاز دارنــد. بــا 
اســتفاده از تکنولــوژی واقعیــت مجــازی شــرکت های 
ــتریان  ــاز مش ــورد نی ــات م ــد اطالع ــگری می توانن گردش
خــود را در محیطــی شبیه سازی شــده در ســطح شــهر یــا 
ــرار  در مکان هــای توریســتی و تاریخــی در اختیارشــان ق
ــا  ــوژی اجــازه می دهــد ت ــن تکنول ــی ای ــه عبارت ــد. ب دهن
ــات،  ــایر امکان ــل و س ــت و هت ــل از رزرو بلی مســافران قب
حضــور در مــکان مــورد نظــر را تجربــه کننــد و ســپس بــا 
ــرای ســفر انتخــاب کننــد.  قاطعیــت بهتریــن گزینــه را ب
 Matoke Tours بــه عنــوان مثــال، شــرکت تورگردانــی
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فعــال در افریقــا، اپلیکیشــنی بــا قابلیــت ارائــه ویدئوهــای 
360 درجــه بــه کاربــران عرضــه کــرده اســت. ایــن 
اپلیکیشــن بــه مســافران امــکان تجربــه رویارویــی بــا یــک 
ــد.  ــدا را می ده ــراز اوگان ــر ف ــواری ب ــا بالن س ــل ی گوری
یکــی از مدیــران ایــن شــرکت تورگردانــی می گویــد: 
»روشــن اســت کــه ایــن قبیــل اپلیکیشــن ها مســافران را 
قــادر می ســازد احساســاتی را بــا شــدت حضــور واقعــی در 
محــل تجربــه کننــد؛ پیــش از این کــه ســفر آغــاز شــود! و 
چشــم انداز روشــنی از مقصــد مــورد نظــر خــود بــه دســت 
ــد.« ــم بگیرن ــر تصمی ــا راحت ت ــل از رزرو ج ــد و قب  آورن

تاثیر واقعیت مجازی بر سود 
شرکت های توریستی

امــروزه بســیاری از آژانس هــای مســافرتی بــا شــعار 
»try before you fly« )قبــل از پــرواز امتحــان کــن( 
ســود سرشــاری از تجهیــزات و اپلیکیشــن های مبتنــی بــر 

ــد. ــازی برده ان ــت مج واقعی
در ژانویــه 2015، شــرکت مســافرتی تومــاس کــوک 
واقعیــت  فیملســازان  و  سامســونگ  بــا  همــکاری  در 
ــه ای  ــد مقصــد گردشــگری خــود مجموع مجــازی، از چن
از فیلم هــای کوتــاه را بــرای مشــتریان تهیــه کــرد. 
مشــتریانی کــه بــه شــعبه های ایــن شــرکت در انگلســتان، 
ــا  ــتند ب ــد، می توانس ــه می کردن ــک مراجع ــان و بلژی آلم
ــونگ،  ــازی سامس ــت مج ــت های واقعی ــتفاده از هدس اس
ــورد  ــه  حضــور در مقصــد م ــی، تجرب ــش از ســفر واقع پی

ــند. ــته باش ــان را داش نظرش
در ســه مــاه نخســت 2015 ایــن کمپیــن موفــق شــد در 
ــزار  ــود 17500 ه ــای خ ــل و پروازه ــام و رزرو هت ثبت ن
دالر در بریتانیــا و آلمــان درآمــد کســب کنــد و همچنین 
 ســطح ســرمایه گذاری ها را تــا 40 درصــد افزایــش دهــد.
ــوت  ــداری ماری ــرکت هتل ــال، ش ــان س ــپتامبر هم در س
ــای  ــن هتل ه ــی از مشــهورترین و موفق تری ــه یک ــز ک نی
ــت  ــت واقعی ــتفاده از هدس ــا اس ــت، ب ــره ای دنیاس زنجی
مجــازی سامســونگ، کیــت ویــژه VRoom خــود را بــه 
ــی از  ــت تلفیق ــه داد. VRoom در حقیق ــتریان ارائ مش
ــا دســتگاه ها  داستان ســرایی و تکنولــوژی اســت. افــراد ب
ــرد وارد  ــرار می گی ــه در اختیارشــان ق و هدســت هایی ک
ــت مجــازی  ــر واقعی ــی ب ــط کارت پســتال های مبتن محی
آن  در  کــه  را  داســتان هایی  همزمــان  و  می شــوند 
ــه  ــوه ای ک ــود بالق ــنوند. س ــد، می ش ــط رخ می ده محی
شــرکت های  عایــد   VRoom فناوری هــای  ارائــه  از 
ــی  ــرعت تجهیزات ــه س ــته ب ــود، بس ــده می ش عرضه کنن
ــاوت اســت.  ــد، متف ــران از آن اســتفاده می کنن کــه کارب
در ســال 2016 هدســت های VR بــا کیفیــت بــاال، 
ــا هفــت میلیــون  هماننــدOculus Rift ، در انطبــاق ب
ــدازی شــد. طبــق نظــر  ــی راه ان دســتگاه درســطح جهان
پیش بینــی   IHS فناوری هــای  بــازار  تحلیلگــران 
شــده اســت کــه تــا پایــان 2020 بیــش از 37 میلیــون 

ــه کار گرفتــه  ــن زمینــه ب ــه طــور فعــال درای هدســت ب
خواهــد شــد و ارزش بــازار VR نیــز تــا آن زمــان از مــرز 

ــت. ــد گذش ــارد دالر خواه 2/6 میلی
ــی  ــد اپلیکیشــن گردشــگری مبتن ــه مبحــث، چن در ادام

ــر واقعیــت مجــازی را معرفــی خواهیــم کــرد: ب
ــکان  ــه ام ــت ک ــگان اس ــنی رای Ascape VR؛ اپلیکیش
ــا قابلیــت 360 درجــه و تورهــای  ــی ب مشــاهده ویدئوهای
از  جغرافیایــی،  مختلــف  موقعیت هــای  در  مجــازی 
سان فرانسیســکو گرفتــه تــا برلیــن و بوتســوانا، را بــه 

می دهــد. کاربــر 
Realities؛ یــک اپلیکیشــن ســفر مجــازی اســت کــه بــه 
کاربرانــش اجــازه می دهــد ســفر بــه مکان هــا و فضاهــای 
ــی  ــا عکس های ــن فضاهــا صرف ــه کننــد. ای واقعــی را تجرب
ــه  ــتند ک ــی هس ــه مکان های ــتند، بلک ــه نیس 360 درج
ــوند و  ــکن می ش ــی اس ــزات تخصص ــتفاده از تجهی ــا اس ب
تجربــه ای منحصربه فــرد ارائــه می دهنــد. گزینه هــای 
ــی  ــود. زمان ــامل می ش ــا را ش ــران کل دنی ــی کارب انتخاب
کــه مقصــد ســفرتان را انتخــاب کردیــد، کافــی اســت روی 
آن منطقــه بزنیــد، بالفاصلــه بــه داخــل آن فضــا خواهیــد 

رفــت.
اولیــن  از  اپلیکیشــن یکــی  ایــن  Titan of space؛ 
برنامه هــای مبتنــی بــر واقعیــت مجــازی محســوب 
ــن برنامــه می توانیــد در فضــا  ــا اســتفاده از ای می شــود. ب
حرکــت کنیــد، از البــه الی ســیاره ها عبــور کنیــد و حتــی 
ســرعت حرکــت خــود در فضــا را تنظیــم کنیــد. در طــول 
ســفر اطالعاتــی راجــع بــه ســیارات مختلــف و قمرهــا بــه 

ــود. ــما داده می ش ش
EVEREST VR؛ اگــر کوهنــورد هســتید و بــه صعــود 
قله هــای مرتفــع عالقــه داریــد، ایــن برنامــه انتخابــی ایده آل 
بــرای شماســت. بــا اســتفاده از ایــن برنامــه می توانیــد بــدون 
ــه  ــال دارد، ب ــه دنب ــوردی ب ــوع کوهن ــن ن ــه ای ــی ک خطرات

طــور مجــازی بــه قلــه اورســت صعــود کنیــد.

ظرفیت های ایران 
از  سرشــار  و  چهارفصــل  پهنــاور،  کشــوری  ایــران 
رســوم  و  آداب  بــا  طبیعــی،  و  تاریخــی  جاذبه هــای 
ــران در  ــار باســتانی ای ــداد آث گوناگــون اســت. از نظــر تع
ردیــف ده کشــور نخســت جهــان قــرار دارد. درواقــع 
ــگر و  ــذب گردش ــرای ج ــادی ب ــیل زی ــا پتانس ــور م کش
معرفــی آثــار و مبادلــه فرهنگــی بــا دیگــر کشــور ها دارد 
امــا ایــن کافــی نیســت، بلکــه بایــد امکانــات و تســهیالت 
گردشــگری و شــرایط الزم بــرای تبدیــل شــدن بــه 
محصــوِل »ســفر« نیــز فراهــم شــود؛ حــال ســفری واقعــی 

ــازی. ــا مج ی
در ایــران، یکــی از چالش هــای بزرگــی کــه فعــاالن 
ــای  ــردن فعالیت ه ــق ک ــرای منطب ــگری ب ــوزه گردش ح
ــه رو هســتند، عــدم  ــا آن روب ــا سیســتم جهانــی ب خــود ب
عرضه کننــده  ســایت های  و  شــبکه ها  بــه  دسترســی 
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اپلیکیشــن های مبتنــی بــر واقعیــت مجــازی بــرای ارائــه 
محصــول خــود در ســطح جهانــی اســت. بــا ایــن وجــود، 
شــرکت هایی در ایــن زمینــه مشــغول بــه کار هســتند کــه 
ــکان  ــازی ام ــور مج ــد. ت ــه می دهن ــازی ارائ ــای مج توره
بازدیــد مجــازی از یــک محیــط واقعــی را بــرای مخاطبــان 
ــن عکــس و  ــی مابی ــور مجــازی قابلیت ــد. ت فراهــم می کن
ــای  ــد در پانورام ــر می دهــد. وســعت دی ــه کارب ــم را ب فیل
ــک  ــن تکنی ــی ای ــت. خروج ــس اس ــیع تر از عک 360 وس
ــا ایــن تفــاوت کــه کنتــرل  همچــون فیلــم اســت ولــی ب
ــد تصــور  ــن در دســت مخاطــب اســت و او می توان دوربی
کنــد کــه در فضایــی ایســتاده اســت و بــه هــر طــرف کــه 
بخواهــد می توانــد رو کنــد، در آن زوم کنــد و ســوژه را بــا 

جزئیــات بیشــتری مشــاهده کنــد. 
ــر ســر راه فعــاالن  ــا تمــام کمبودهــا و موانــع موجــود ب ب
ایــن حــوزه در ایــران، برخــی شــرکت ها توانســته اند 
ــوان  ــد ت ــازی را در ح ــت مج ــر واقعی ــی ب ــات مبتن خدم
خــود ارائــه دهنــد. در ادامــه بــه برخــی از ایــن شــرکت ها 

ــم. ــاره می کنی ــان اش ــول کارش و محص
اســتارت آپ »مانــا« توانســته اســت بــا تکنولــوژی واقعیــت 
ــازی تخــت جمشــید را  ــزوده بازس ــت اف مجــازی و واقعی

ــه طــور ســه بعدی نمایــش دهــد.  ب
ــزاری  ــروه نرم اف ــه گ ــور« زیرمجموع ــران ت اپلیکیشــن »ای
افــرا نمونــه ای از اپلیکیشــن های ایرانــی مبتنــی بــر 
واقعیــت مجــازی اســت. ایــن اپلیکیشــن دارای زیرســاخت 
تاریخــی،  جاذبه هــای  معرفــی  جهــت  چند رســانه ای 
ــان  ــه زب ــگری ب ــایت های گردش ــی و س ــی، زیارت طبیع
ــس  ــو 360، عک ــتفاده از ویدئ ــا اس ــه ب ــت ک ــی اس فارس
ســه بعدی،  مجــازی  واقعیــت  عکــس،  ویدئــو،   ،360
انیمیشــن ســه بعدی محــاوره ای، واقعیــت افــزوده، عکــس 
کــروی، راهنمــای متنــی و مکان یابــی روی نقشــه و 
پشــتیبانی از عینــک واقعیــت مجــازی ســعی دارد در 
توســعه گردشــگری تــور و معرفــی ایــران نقــش ایفــا کند.

شــرکت های دانش بنیــان »بهســامان«، »رازق«، »عصــر 
نوین پــردازان زاهــدان« و »حامــی رســانه نواندیــش« نیــز در 
زمینــه ســاخت اپلیکیشــن های واقعیــت مجــازی و راه اندازی 

ــل توجهــی داشــته اند.  ــور مجــازی فعالیت هــای قاب ت
بــا ایــن حــال، بــا توجــه بــه ظرفیت هــای ایــران در حــوزه 
گردشــگری جــای کار بــرای اســتفاده از فناوری هــای 
ــه  ــر این ک ــالوه ب ــت. ع ــیار اس ــوزه بس ــن ح ــن در ای نوی
ــوژی در هــر زمینــه ای یکــی از نشــانه های  داشــتن تکنول
ــز در  ــود نی ــن خ ــت و ای ــور اس ــر کش ــعه یافتگی ه توس
ــود،  ــد ب ــر خواه جــذب گردشــگران خارجــی بســیار موث
ــه کاهــش هزینه هــا نیــز کمــک  ایــن قبیــل فناوری هــا ب
ــت و اعطــای  ــاری دول ــه ی ــد اســت ب ــرد. امی ــد ک خواهن
ــن  ــاالن ای ــرای فع ــیر ب ــردن مس ــوار ک ــهیالت و هم تس
ــن  ــای نوی ــتر فناوری ه ــری بیش ــاهد به کار گی ــوزه، ش ح
ــی  ــران را در جایگاه ــیم و ای ــگری باش ــت گردش در صنع

ــق آن اســت، ببینیــم. کــه الی
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در سفر ستاری و شـرکت های دانش بنیان ا�یانـی به روسیه چه گذشت

صادرات محصوالت دانش بنیان ایران 
به روسیه سرعت می گیرد

 علیرضا کشاورزی
گفت و گوی ثمربخش ده ها شرکت دانش بنیان ایرانی و روسی برای نخستین بار با سفر هیئت 
علمی و فناوری جمهوری اسالمی ایران در روسیه محقق شد. در این سفر دو نشست تجاری 
و فناوری میان شرکت های دانش بنیان ایران و روسیه با حضور سورنا ستاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری کشورمان برپا شد. نشست هایی که در آن ها نمایندگان بیش از 200 
شرکت فعال در حوزه فناوری و مقامات حوزه تجارت و نوآوری از دو کشور حضور داشتند.

گزارش
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تسریع صادرات محصوالت دانش بنیان
در  رئیس جمهوری،  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
نشست تجاری و فناوری مسکو خواستار تسریع در اجرای 
موافقت نامه ها برای گسترش روابط تهران و مسکو در عرصه 

فناوری شد.
همچنین ستاری پس از پایان این نشست در جمع خبرنگاران 
حاضر شد و بیان کرد: »حضور 70 شرکت دانش بنیان ایرانی 
در دو شهر و شرکت آن ها در دو نشست مجزا بی سابقه است. 
خوشبختانه پلتفرم خوبی در بحث صادرات بین ایران و روسیه 
شرکت های  حوزه  در  خصوصا  است.  شکل گیری  حال  در 
دانش بنیان که ادبیات خاصی را برای توسعه صادرات خود نیاز 

دارند و این برنامه می تواند این موضوع را تسریع کند.«
اوبیدینوف، رئیس شورای تجاری روسیه و  همچنین آندره 
ایران، عنوان کرد: »با امضای اسناد همکاری بین شرکت های 
دانش بنیان ایران و روسیه از این پس شاهد رشد تصاعدی 

روابط بین دو کشور در حوزه فناوری می شویم.«

انعقاد قراردادهای همکاری در 
حوزه های مختلف فناوری

رایزنی هیئت ها و نمایندگان شرکت های دانش بنیان دو کشور 
در حاشیه این نشست های مشترک داغ بود. برای نمایندگان 
دانش بنیان ایران و روسیه در هتل آزیموت المپیک مسکو ده ها 
میز کار تدارک دیده شد و دور این میزها نمایندگان شرکت ها 
بررسی راهکارهای گسترش همکاری ها در حوزه فناوری را 
بررسی کردند. نشستی که به انعقاد قراردادهای همکاری منجر 

شد.
هیئت بلندپایه علمی و فناوری کشورمان به ریاست سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و با همراهی 
70 شرکت دانش بنیان ایرانی از 19 تا 22 تیرماه در روسیه 
حضور داشت. این سفر با حمایت مرکز تعامالت بین المللی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و 
شکوفایی، همزمان با نمایشگاه اینوپروم روسیه صورت گرفته 
بود و نمایندگان شرکت های دانش بنیان دو کشور در شهرهای 
مسکو و یکاترینبورگ با شرکت های متناظر خود دیدار کردند. 
در این نشست ها 10 قرارداد و تفاهمنامه میان شرکت های 
ایرانی و روسی امضا شد. این قراردادها در حوزه های خدمات 
مهندسی نفت و گاز، واقعیت مجازی، دارو، واکسن، شتابدهی، 

تولید روبات جراحی و تولید بازی های مشترک بودند.
همچنین در آخرین روز از سفر شرکت های دانش بنیان ایرانی 
بازدید  اسکولکوو  نام  به  فناوری مسکو  پارک  بزرگ ترین  از 

کردند.

اراده ایران و روسیه برای همکاری 
در حوزه فناوری های جدید

در  ایران  اسالمی  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
سومین و آخرین روز سفرش به روسیه با بیان این که همکاری 
در حوزه فناوري بین ایران و روسیه از طریق ساختاري ویژه، 
طي سال هاي اخیر دنبال شده بر لزوم همکاری های بیشتر دو 

کشور در این حوزه تاکید کرد و گفت: »دانش و فناوری های 
علوم  هوافضا،  علوم  بیوتکنولوژی،  نانوفناوری،  نظیر  نوین 
شناختی و انرژی های نوین سرعت توسعه و پیشرفت را برای 

آینده ای بهتر مهیا می کند.«
فناوری  تجاری  نشست  در  ابتدای سخنرانی اش  در  ستاری 
ایران و روسیه، روسیه را به عنوان یک قطب قدرتمند سیاسی 
و اقتصادی در همسایگی ایران نامید که طی دهه گذشته 
به عنوان یک کشور دوست، فرصت های بی بدیلی برای توسعه 
مناسبات اقتصادی و سیاسی در اختیار کشورمان قرار داده و 
ایران نیز تالش کرده است با تکیه  بر حسن روابط، فرصت های 

همکاری متقابلی را در اختیار روسیه قرار دهد.
در  چشمگیر  پیشرفت های  و  تغییرات  به  ادامه  در  وی 
عرصه های مختلف جهان اشاره کرد و افزود: »پیشرفت های 
مشکالت  جدید،  امراض  ظهور  کشورها،  سایر  تکنولوژیک 
در  نوآوری  بین المللی، ضرورت  و  منطقه ای  زیست محیطی 
علوم فضایی، ضرورت توجه به بهینه سازی مصرف انرژی، نیاز 
به کاربردی سازی علوم شناختی و ضرورت افزایش بهره وری 
و رقابت پذیری اقتصادی، اراده دو کشور براي همکاري بیشتر 
در حوزه فناوري هاي جدید را تقویت کرده است. از این  رو، 
از  ایران و روسیه  بین  نوآوري  همکاري در حوزه فناوري و 
که  شده  دنبال  اخیر  سال هاي  ویژه، طي  ساختاري  طریق 
بیانگر اهمیت تعامالت فناورانه و اصرار به تحکیم و تقویت 

سطح روابط دوجانبه در این بخش بوده است.« 
در  ایران  اسالمی  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
با اشاره به فعالیت بیش از  از این سخنرانی  بخش دیگری 
4400 شرکت دانش بنیان در ایران، ابراز کرد: »این شرکت ها 
تکنولوژی هایی را به شما عرضه می کنند که عالوه بر وجود 
بازار داخلی برای آن ها، در صورت سرمایه گذاری مشترک برای 
تولید انبوه، فرصت تصاحب بازارهای بین المللی برای آن ها نیز 

وجود دارد.«

درمان مردم کشورهای منطقه با 
داروهای بیوتکنولوژی ایرانی

پیشرفت های  به  ایران همچنین  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس 
چشمگیر شرکت های دانش بنیان ایرانی در عرصه دارو اشاره 
کرد و گفت: »امروز مردم روسیه، ترکیه و سایر کشورهای 
منطقه با داروهای بیوتکنولوژیکی ایرانی ضد سرطان و ضد 
بیماری های التهابی درمان می شوند. دستاوردهای یک شرکت 
ایرانی که چهار بیماری العالج را از طریق سلول های بنیادی 
درمان می کند، در غرب آسیا بی نظیر است و شرکت مشابهی 
تولید  فناوری  ندارد.  منطقه وجود  در سطح  زمینه  این  در 
تجهیزات پیشرفته ای نظیر روبات های جراح، شتابدهنده های 
خطی، دستگاه های دوزیمتری، سیستم های رادیوفرکوئنسی 
و سیکلوترون های تشخیصی توسط شرکت های دانش بنیان 
در ایران توسعه یافته اند و در خدمت بخش سالمت کشور 

هستند.«
ستاری در ادامه اظهار کرد: »بیش از 260 شرکت دانش بنیان 
در حوزه تحقیقات و تولید داروهای نوین و حدود 200 شرکت 
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دانش بنیان در بخش تجهیزات پزشکی در ایران فعالیت های 
نوآورانه و تحقیقاتی دارند که برخی از آن ها به عنوان قلب تولید 
فناوری داروهای کم حجم با ارزش باال، درآمد چند میلیون 

دالری ناشی از صادرات فناوری به سایر کشورها دارند.«
با  ایران،  اسالمی  جمهوری  که  نکته  این  بر  تاکید  با  وی 
تکیه بر توانایی های خود، در حال تالش برای ایجاد روابط 
ابراز  است،  در سطح جهانی  پویا  و  و همکاری های سازنده 
کرد: »حضور من در این جا به  عنوان معاون علمی و فناوری 
فناور  شرکت   70 با  همراه  ایران  اسالمی  رئیس جمهوری 
و  اطالعات  فناوری  بهداشت،  مانند  مختلف  زمینه های  در 
ارتباطات، خدمات مهندسی، الکترونیک، مواد شیمیایی و... 

اهمیت این سفر و انگیزه ما را نشان می دهد.« 

آمادگی ایران برای تاسیس 
صندوق مشترک

در ادامه نیز علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی 
ایران، یکی از الزامات همکاری های فناورانه، به ویژه در سطح 
بین المللی را تامین مالی کارآمد و هوشمندانه دانست و گفت: 
تامین  اصلی  بار  ایران،  نوآوری  و  فناوری  اکوسیستم  »در 
مالی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های حوزه فناوری 
راهبردی  و شرکای  و شکوفایی  نوآوری  عهده صندوق  بر 
آن، یعنی صندوق های پژوهش و فناوری است. از این رو 
ما به اتفاق چهار صندوق پژوهش و فناوری حاضر در این 
نشست، آمادگی کامل خود را برای تامین مالی شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ های ایرانی حاضر در این نشست 
اعالم می کنیم و به شرکت های روسی اطمینان می دهیم که 
طرف های ایرانی توسط ما و صندوق های پژوهش و فناوری 

پشتیبانی می شوند.« علی وحدت در ادامه با تاکید بر این که 
برای تامین مالی همکاری های فناورانه ابزارهای مختلفی وجود 
دارد، اضافه کرد: » ما با طیف متنوعی از ابزارهای تامین مالی 
از تسهیالت تا سرمایه گذاری و خدمات تجاری سازی به میدان 
آمده ایم. بنابراین برای تاسیس صندوق یا صندوق های مشترک 
نیز  تامین مالی همکاری های فناورانه  برای  میان دو کشور 
آمادگی داریم. همچنین در صورت تمایل همتایان روسی خود، 
آماده هستیم تا با ایجاد خط اعتباری مشترک، همکاری های 

فناورانه میان دو طرف را تسهیل و پشتیبانی کنیم.«

ضرورت همکاری اقتصادی دو کشور 
همچنین در این نشست مهدی سنایی، سفیر ایران در روسیه، 
گفت: »شاهد برگزاری همایش های مختلف در روابط ایران و 
روسیه هستیم. چندی پیش در چارچوب پانزدهمین جلسه 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و 
روسیه که در تهران برگزار شد، همایش دوم همکاری های 
ایران و منطقه شمال قفقاز را برگزار کردیم. اما همایش حاضر 
ابتکار جدیدی است و بسیار خوشحالم که امروز شاهد برگزاری 
و  ایران  اسالمی  میان جمهوری  فناوری  همایش در عرصه 

فدراسیون روسیه هستیم.«
در  که  است  این  من  »اعتقاد  کرد:  عنوان  همچنین  وی 
روسیه  و  ایران  کشور  دو  علیه  تحریم ها  که  فعلی  شرایط 
وضع می شود، ضرورت همکاری اقتصادی دو کشور بیشتر از 
گذشته است. پس باید تالش کرد از ظرفیت های اقتصادی 
که در همکاری های دو طرف وجود دارد استفاده کرد و آن ها 
را تحقق بخشید. همچنین فرصت هایی که در عرصه فناوری 
میان دو کشور وجود دارد باید تحقق بخشید و عملی کرد و 
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خوشحالم که شاهد این امر هستیم و برگزاری این همایش 
بسیار مهم است.« سنایی به موافقت نامه با اوراسیا اشاره کرد و 
گفت: »موافقت نامه ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا امری حائز 
اهمیت است. در این اتحادیه پنج کشور عضو هستند. انعقاد 
این موافقت نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اقدامی 
مهم است. زیرا در نهایت منجر به تجارت آزاد بین ایران و پنج 
کشور عضو یعنی بالروس، ارمنستان، قرقیزستان، قزاقستان و 
روسیه خواهد شد.« وی با بیان این که در حال حاضر شرایط 
بهتر از گذشته است گفت: »اگر نگاهی به آمار مبادالت ایران 
و روسیه داشته باشیم حجم مبادالت در طول چهار، پنج سال 
گذشته در حال رشد بوده و این رشد صادرات ایران قابل توجه 
ایران به روسیه 40 درصد  است. سال گذشته نیز صادرات 
رشد داشت.« وی این شرایط را نشان دهنده فضای مناسب 
همکاری دانست و تاکید کرد: »502 قلم کاالی صادراتی ایران 
به مجموعه پنج کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا بعضا از تعرفه 
صفر و ترجیحی برخوردار شدند که از این فرصت باید استفاده 
که  آن  دستاوردهای  و  فناوری  عرصه  در  به خصوص  کرد. 

خوشبختانه محصوالت خوبی در این حوزه داریم.«

همکاری شرکت های دانش بنیان 
ایرانی و روسی گسترش می یابد

رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
با روسای چند  کشورمان، همچنین دیدار و گفت و گوهایی 

شرکت پیشرفته حوزه فناوری روسی داشت.
این نشست ها که با هدف توسعه همکاری های مشترک در 
زمینه فناوری و بررسی امکان کار متقابل در دو کشور روسیه 
و ایران بود، به صورت جداگانه برگزار شد تا شاهد گسترش 

تعامالت طرفین در حوزه فناوری باشیم.

تاکید بر لزوم همکاری های مشترک
علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در دیدار با 
اولگا لوچنکو رئیس بخش بین الملل و آندری میکیتاس معاون 
صندوق توسعه و حمایت از شرکت های کوچک دانش بنیان 
و  دانش بنیان  شرکت های  این که  بیان  با  روسیه  نوآوری  و 
استارت آپ های ایرانی به زنجیره ارزش جهانی وارد شده اند، 
گفت: »آماده تاسیس صندوق های مشترک میان ایران و روسیه 
برای تامین مالی همکاری های فناورانه هستیم.« همچنین در 
 RVC ادامه، دیداری هم با آلپین مدیر بخش نوآورانه صندوق
روسیه انجام شد. در این دیدار بر لزوم همکاری های مشترک 

میان شرکت های دانش بنیان ایرانی و روسی تاکید شد.

توانمندسازی شرکت های 
دانش بنیان دنبال شد

مدیران شرکت های دانش بنیان در این سفر از چند شرکت 
معتبر و فعال روسی بازدید کردند.Security code نخستین 
شرکتی بود که بازدید از آن انجام شد. در حوزه فناوری اطالعات 
این شرکت حرف های بسیاری برای گفتن دارد و با خالقیت و 

نوآوری دستاوردهای خوبی در این حوزه داشته است.

همچنین همکاری با کشورهای مختلف آسیایی در کارنامه این 
شرکت موفق قرار دارد که در این بازدید عالقه مندی خود به 
همکاری مشترک با شرکت های دانش بنیان ایرانی را ابراز کردند. 
نه شرکت دانش بنیان ایرانی حوزه فناوری اطالعات با حضور در 
این شرکت از بخش های مختلف آن بازدید کردند. این بازدید 
عالوه بر این که به توانمندسازی و ارتقای شرکت ها کمک کرد، 
زمینه گسترش همکاری در حوزه فناوری اطالعات را ایجاد کرد.

بازدید از نمایشگاه اینوپروم 
از  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری  سورنا 
بازید کرد. دهمین نمایشگاه محصوالت  اینوپروم  نمایشگاه 
دیجیتال و دانش بنیان موسوم به اینوپروم 2019 با حضور 
بیش از 600 شرکت معتبر فناوری از 107 کشور دنیا در شهر 
یکاترینبورگ روسیه در حالی گشایش یافت که معاون علمی 
شرکت های  همراه  به  کشورمان  رئیس جمهوری  فناوری  و 
دانش بنیان ایرانی در آن حضور یافتند. معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری پس از ورود به این شهر نخست در نشست 
تجاری و فناوری مشترک میان ایران و روسیه شرکت کرد و 
درباره دستارودهای شرکت های دانش بنیان ایرانی سخن گفت. 
پس از آن نیز جلسات شرکت های دانش بنیان ایرانی و روسیه 
برگزار شد تا زمینه همکاری های دوجانبه و صادرات محصوالت 
فراهم شود. ستاری پس از سخنرانی در این جلسه با حضور 
در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعتی »اینوپروم 2019« از 
دستاورد شرکت های حاضر در آن بازدید کرد. همچنین علی 
وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و یک هیئت علمی 
و فناوری بلند پایه متشکل از مدیران شرکت های دانش بنیان، 
صندوق ها و یک شتابدهنده، ستاری را در این بازدید همراهی 
مختلفی  حوزه های  از  دانش بنیان  شرکت های  این  کردند. 
همچون آی تی، نرم افزار، شرکت های صنعتی، روباتیک، پزشکی 
و دارویی و نانوفناوری بودند. حضور در این نمایشگاه فرصتی 
برای شناسایی فناوری های جدید بود تا شرکت های دانش بنیان 
ایرانی بتوانند از این فرصت برای توسعه بازار خود بهره برند. 
این نمایشگاه از 17 تا 20 تیر ماه سال جاری با حمایت وزارت 
صنعت و تجارت فدراسیون روسیه برگزار شد. موضوع اصلی 
اینوپروم 2019 »تولید دیجیتال: راهکارهای اشتراکی« بود. این 
نمایشگاه بزرگ ترین نمایشگاه صنعتی روسیه در حوزه تجهیزات 
دیجیتالی است که روسای بزرگ ترین شرکت های صنعتی از 
کشورهای مختلف همچون آلمان، ایتالیا، اتریش، مجارستان، 
ژاپن، آفریقای جنوبی، قزاقستان، چک، چین، کره جنوبی، تایوان 
و فرانسه در آن حضور داشتند و دستاوردهای خود در این حوزه 
را در معرض نمایش قرار دادند. برنامه کاری نمایشگاه بیش از 
160 مراسم همچون میزگرد، مباحثه، کارگروه آموزشی با حضور 
روسای شرکت ها، بزرگ ترین اتحادیه های بین المللی تخصصی و 
انستیتوهای تخصصی دولتی را شامل می شد. همچنین در سال 
2018 بیش از 600 غرفه دار در این نمایشگاه شرکت کردند و 
ظرف چهار روز 46 هزار نفر از 107 کشور جهان از نمایشگاه 
بازدید داشتند که بیش از 76 درصد آن ها مدیران عالیرتبه روسی 

و خارجی بودند.
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یل سفر کرد سو�ن ستاری به خراسان �ش

امروز کسب و کار فناورانه 
افتخارآفرین است

 المیرا ابراهیمی

سفر  در  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری  سورنا 
یک روزه به استان خراسان شمالی، با حضور در نشست شورای 
اقتصاد مقاومتی این استان در جمع مسئوالن محلی، دانشگاهیان و 
فعاالن فناور این استان سخن گفت. ستاری از اهمیت دانشگاه ها در 
رونق زیست بوم کارآفرینی و نوآوری گفت و ادامه داد: »دانشگاه ها 
بخشی مهم و جدایی ناپذیر از زیست بوم نوآوری به حساب می آیند 
و حرکت نیروی انسانی جوان و خالق در مسیر کارآفرینی، با نقش 
سرنوشت ساز دانشگاه ممکن می شود.« وی بر ضرورت از میان رفتن 
مرزهای اندیشه ای و فیزیکی میان دانشگاه و جامعه تاکید کرد و 
گفت: »مرز میان دانشگاه با صنعت، جامعه و اقتصاد بی معناست و 

باید تعامل میان دانشگاه با تمامی بخش ها افزایش یابد.«

ما مسئولیم
رئیس بنیاد ملی نخبگان، دانشگاه و جامعه را نسبت به فرزندان 
جوان و خالق خود مسئول دانست و گفت: »دانشگاه باید نسبت به 
اشتغال و آینده جوانی که بهترین سالیان عمر خود را برای تحصیل 
در دانشگاه صرف می کند، احساس مسئولیت کند. دانشجویی که با 

صرف هزینه و حمایت جامعه تحصیل کرده است، باید در مسیری 
هدایت شود که باری از دوش جامعه بردارد. اعضای هیئت علمی در 
این حرکت نقش مهمی ایفا می کنند و می توانند دانشجوی جوان و 
خالق را در مسیر صحیح ساختن آینده و کارآفرینی با تجاری سازی 
این ایده ها حمایت و هدایت کنند. دانشجویان درس می خوانند تا 

یک اقتصاد بسازند و ارزش افزوده و اشتغال خلق کنند.«

تحول در نگرش ها
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری بر حرکت استان خراسان 
شمالی در مسیر توسعه زیست بوم کارآفرینی با همدلی و همراهی 
جزو  شمالی  »خراسان  افزود:  و  کرد  تاکید  بخش ها  تمامی 
استان های نوپاست و در توسعه زیست بوم کارآفرینی و نوآوری 
نخستین گام ها را برمی دارد. اگرچه باید با شتاب بیشتری حرکت 
کند اما در مسیر درستی قرار دارد. باید وقت بگذاریم و بسیاری از 
مسائل را متحول کنیم. تالش می کنیم تا رونق زیست بوم نوآوری 
در این استان با حمایت های زیرساختی و توسعه پارک علم و 

فناوری، مراکز نوآوری و شتابدهنده ها محقق شود.«
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به این که تجربه 
نشان داده پژوهشی که با پول دولت انجام شود، به نتایج خوب 
و کاربردی دست نمی یابد، ابراز کرد: »اعداد سرمایه گذاری دولت 
روی پژوهش، بیش از 5 تا 10 درصد نیست. البته دولت باید 
محصول  به  سال  تا چند  نیست  قرار  که  پایه  پژوهش های  در 
منجر شود، سرمایه گذاری کند. در معاونت علمی و فناوری روی 
سرمایه گذاری  جدی  طور  به  دانش،  مرز   basic پژوهش های 
می کنیم اما ادبیات این نوع پژوهش متفاوت است و بخش عمده 
پژوهش های ما کاربردی است و باید بخش عمده پژوهش های ما 

کاربردی باشد و به دست بخش خصوصی توسعه یابد.«

افتتاح مرکز نوآوری »روستای خالق«
مرکز نوآوری روستای خالق مرکز رشد شیروان با حضور سورنا 

ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح شد.
ایجاد  و  کارآفرینی  فرهنگ  توسعه  هدف  با  نوآوری  مرکز  این 
تحصیلکرده  جوانان  بین  در  استارت آپ ها  و  نو  کسب و کارهای 
روستایی و آموزش و توانمندسازی جوانان خالق و دارای ایده های 
نو، کمک به تجاری سازی طرح ها و ایده ها شکل گرفته است. در 
مرکز نوآوری روستای خالق شیروان 25 واحد فناور مستقر هستند 
و حوزه هایی همچون فناوری اطالعات و ارتباطات، گیاهان دارویی 
و نانو را در برمی گیرد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در 
این مراسم و در فضایی صمیمی، پای صحبت جوانان خالق و فناور 
نشست و بعد از ارائه راهکار، حمایت های الزم را برای تسهیل در 

رسیدن به اهداف آنان صورت داد.
رونمایی از چند دستاورد 

دانش بنیان خراسان شمالی
این سفر  رئیس جمهوری همچنین در  فناوری  و  معاون علمی 
تازه ترین  از  و  رونمایی  را  دانش بنیان  دستاورد  چند  روزه  یک 
دستاوردهای فعاالن دانش بنیان و استارت آپی این استان دیدن 
کرد. در نخستین بخش از این سفر یک روزه، خط تولید آسفالت 
پلیمری شرکت دانش بنیان الرین گام که با فناوری بومی محقق 
شده است با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افتتاح 
شد. آسفالت پلیمری این شرکت دانش بنیان عالوه بر کاهش 60 

درصدی هزینه ها، از طول عمر باالیی برخوردار است. 
رئیس بنیاد ملی نخبگان با ابراز امیدواری از این که این سفرها 
گفت:  کند،  تسهیل  را  دانش بنیان  شرکت های  فعالیت  مسیر 
»این سفرها شرایط را برای زایش خالقانه ایده ها فراهم می کند 
و شکوفایی اقتصادی استان را در پی خواهد داشت.« معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری درباره اجرایی شدن طرحی برای حفظ 
اسب اصیل ترکمن، عنوان کرد: »هنوز در این زمینه یک طرح 
جامع و کاملی به ما ارائه نشده است اما از هر طرحی که مشتری و 

امکان تجاری سازی داشته باشد، استقبال می کنیم.«
الزم به ذکر است شرکت دانش بنیان »الرین گام« تولید کننده 
پلیمر اصالح کننده قیر، دارنده اولین کارخانه آسفالت پلیمری در 
استان خراسان شمالی است که توان تولید ساالنه 300 هزار تن 
آسفالت پلیمری را دارد. از ویژگی های آسفالت پلیمری نسبت به 
آسفالت معمولی می توان به افزایش صد درصدی مقاومت در برابر 

شیار افتادگی که بزرگ ترین معضل آسفالت کشور است، اشاره 
کرد. مقاومت در برابر رطوبت و آبگرفتگی و همچنین مقاومت 
در برابر قیرزدگی از دیگر برتری های آسفالت پلیمری نسبت به 

آسفالت های معمولی است.
به گفته مدیرعامل شرکت دانش بنیان الرین گام، این آسفالت پلیمری 
از استحکام باالیی برخوردار است و با استفاده از آن، شاهد صرفه 
جویی بسیار بزرگی برای پروژه راهسازی از نظر کمیت و کیفیت 
خواهیم بود. برای عملکرد مناسب و پایداری روسازی آسفالتی، قیر 
مصرفی باید ضمن دوام مناسب، در دماهای بسیار پایین و بسیار 
باال مقاوم باشد. اصالح کننده قیر که توسط این شرکت دانش بنیان 
تولید می شود، توانسته است کارآمدی خود را به خوبی نشان دهد. 
افزایش نقطه نرمی و مقاومت مکانیکی قیر، کیفیت باالتر بخشی از 
ویژگی های استفاده از این محصول دانش بنیان در تولید آسفالت 
است. همچنین عالوه بر این، قیر با وجود این اصالح کننده، تا 50 
برابر نسبت به شیارافتادگی و دماهای پایین مقاومت پیدا می کند. 
همچنین با افزایش چسبندگی مصالح با استحکام باالتری به قیر 
پیوند می خورد. پلیمر االستو پالستومر رشته ای به عنوان اصالح کننده 
قیر و آسفالت استفاده می شود و کیفیت آسفالت را به میزان صد 
درصد افزایش می دهد. فناوری تولید این محصول ایران ساخت، 
بدون نیاز به محصوالت و تجهیزات خارجی و در داخل کشور 
است. همچنین در بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از 
مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، از طرح های 
در آستانه تولید صنعتی و دارای قابلیت تجاری سازی این دانشگاه 
رنگدانه  استخراج  پروژه  از  این مراسم، ستاری  رونمایی شد. در 
 پروتئینی فیکوسیانین از ریزجلبک اسپیرولینا پالتنسیس دانشگاه 

بجنورد دیدن کرد.

»رونق تولید« ارمغان فعاالن این زیست بوم
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری که با هدف 
و  کارآفرینی  زیست بوم  رونق  و  دانش بنیان  فعاالن  از  حمایت 
نوآوری مهمان استان خراسان شمالی بود، در حاشیه بازدید از 
واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری این استان گفت: 
»زیست بوم دانش بنیانی که در کشور ایجاد شده است در استان ها 
باید گسترده تر و پررنگ تر شود. برای تحقق این موضوع، تالش 
مانند  زیست بوم  این  رونق  زیرساخت های  مهم ترین  می کنیم 
پارک علم و فناوری، صندوق پژوهش و فناوری و شتابدهنده ها 
را تقویت و حمایت کنیم.«  الزم به ذکر است با حضور ستاری در 
پارک علم و فناوری استان »نمایشگاه دستاوردهای شرکت های 
دانش بنیان خراسان شمالی« گشایش یافت. در این نمایشگاه عالوه 
بر محصوالت و یافته های شرکت های دانش بنیان، دستاوردهای 
صنایع خالق، واحدهای فناور پارک علم و فناوری و تعدادی از 
واحدهای صنعتی خراسان شمالی نیز به نمایش درآمد. ستاری 
ضمن بازدید از این نمایشگاه از غرفه های 12 شرکت دانش بنیان و 
11 شرکت خالق شرکت کننده دیدن کرد و با مدیران و مسئوالن 
این شرکت ها به گفت وگو پرداخت. ستاری همچنین از مرکز رشد 
بازدید،  این  بجنورد دیدن کرد که در  فناور دانشگاه  واحدهای 
فناوران مستقر در این مرکز رشد تازه  ترین دستاوردهایشان را به 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری معرفی کردند.
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اعت کشور: عه و �ب ه �ب
ئ
ستاری در اجالس �ا�ی ا�

 شرکت های دانش بنیان 
مایه اقتدار کشورند

 رویا کامیار
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، در اجالس سراسری ائمه جمعه و جماعت کشور، نگاه 
رهبر معظم انقالب درباره حمایت از حوزه علم و فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان را مایه دلگرمی 

جوانان عرصه علم و دانش دانست و بر لزوم به کارگیری رهنمودهای ایشان در این حوزه تاکید کرد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر نقش کلیدی جوانان و شرکت های 

دانش بنیان در بیانیه گام دوم انقالب گفت: »مقام معظم رهبری همواره در بیاناتشان بر موضوعاتی چون 
شرکت های دانش بنیان، دانش، فناوری و خالقیت جوانان تاکید داشته اند. این موضوع در بیانیه گام دوم 
انقالب چراغ راهی شد تا زیست بوم نوآوری و کارآفرینی با انگیزه ای مضاعف تر راه خود را ادامه دهد.«
رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به نقش حمایت های ویژه مقام معظم رهبری از زیست بوم کارآفرینی 
و نوآوری گفت: »پیشرفت های ارزنده ای ذیل توجه و سایه مقام رهبری محقق شده است. رهنمودهای 
مقام معظم رهبری همواره راهگشاست و ایشان پذیرای این جوانان بوده اند. ایشان همیشه در بیانات 
و رهنمودهایشان بر این موضوع تاکید دارند و می فرمایند در حمایت از حرکت علم و فناوری کشور 

شرکت های دانش بنیان با هیچ احدی تعارف ندارند. این موضوع همراه پشتوانه فعاالن دانش بنیان است. 
در دیدارهایی که باحضور نخبگان محضر ایشان می رسیم گزارش ها و دستاوردها و مسائل مختلف خدمت 
ایشان ارائه می شود، ایشان بر ادامه این راه و حرکت رو به  جلوی جوانان با عزم همه بخش ها تاکید دارند.«

وی حمایت های رهبری را پشتوانه ای مستحکم برای حرکت رو به جلوی جوانان خالق و 
کارآفرین دانست و گفت: »این که رهبری داریم که بر اهمیت نیروی انسانی و اقتصادی که 

ایجاد می کند، تاکید می کنند و آگاهی دارند که قدرت جمهوری اسالمی در تربیت و پرورش 
نیروی انسانی است، بزرگ ترین پشتوانه فعاالن زیست بوم کارآفرینی و نوآوری است.«

تغییر راه اقتصاد به سوی 
خالقیت و نوآوری

ستاری در ادامه با تاکید بر این که باید با شناخت دوباره مسیر 
تغییر  نوآوری  و  به سوی خالقیت  را  اقتصاد  راه  پیشرفت، 
دهیم عنوان کرد: »معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
تالش کرده است که این دیدگاه ها را تغییر دهد. کشوری با 
پیشینه تاریخی درخشان در نوآوری، از این ظرفیت بالقوه 
برخوردار است اما باید اصلی ترین دارایی اش یعنی خالقیت و 
ظرفیت های نهفته نیروی انسانی را به یاد آورد و جایگاه دوباره 

را به او بازگرداند.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، سرمایه های ارزشمند 
و تاریخ ساز کشورمان در طول تاریخ را یادآور شد و گفت: 
نام آور،  دانشمندان  سایر  و  خوارزمی   فارابی،  سینا،  »ابن 
دارایی های ارزشمند کشورمان در طول تاریخ هستند که از 
همین سرزمین سر برآورده اند. از آن جا که در حال حاضر برای 
آموزش و پژوهش بیش از هر زمان دیگری در تاریخ کشور 
هزینه می شود اما به دلیل نگاه عمده دولتی به پژوهش، تا 

تکرار دوباره آن دوره درخشان فاصله گرفته ایم.«

بازگشایی میدان خالقیت و 
نوآوری برای تاریخ سازی

ستاری یکی از پایه های اصلی در هزینه  بودجه کشور را آموزش 
عنوان کرد و ادامه داد: »حوزه های دفاعی، آموزش و بهداشت، 
محور اصلی بودجه کشور است. بنابراین باید در پژوهش با این 
حجم از صرف بودجه، شاهد یک تحول چشمگیر باشیم. بر 
همین اساس با هدایت نگرش و فرهنگ جامعه به سوی اقتصادی 
دانش محور، تالش کرده ایم تا جامعه با اعتمادی دوباره به نیروی 
انسانی جوان، خالقیت و نوآوری اش میدان را برای تاریخ سازی 
بگشاید.« رئیس بنیاد ملی نخبگان از یک تحول راهبردی در 
اقتصاد گفت و ادامه داد: »در این تحول سرنوشت ساز، پایه 
اقتصاد کشور از منبع محوری و خام فروشی، به نوآوری و خالقیت 

نهفته در مغزهای جوانان دانش آموخته تغییر می کند.«

حرکت اقتصاد به سمت 
کارآفرینی و آموزش درست

ستاری با طرح این پرسش که چگونه می شود راه اقتصاد را 
به نفع نوآوری جوانان تغییر داد، گفت: »اگرچه نفت ثروت 
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مغتنمی است، اما وابستگی به آن فاجعه آفرین خواهد بود. برای 
همین باید اقتصاد را به سمت آموزش درست، کارآفرینی و 
نوآوری در نیروی انسانی حرکت دهیم. نسل جدید کارآفرینان 
کشور که در قالب اقتصاد دانش بنیان رشد می کنند در همین 

راستا فعالیت می کنند.«
وی سرمایه انسانی را به مثابه گنج پنهان کشور برای دست 
یافتن به تحول اقتصادی و حرکت شتابان در مسیر پیشرفت 
دانست و گفت: »بیش از 33 میلیون جوان بین 20 تا 40 سال 
داریم و چهار و نیم میلیون دانشجو. این دارایی فوق العاده ای 
است که هیچ کشور اروپایی در اختیار ندارد. باید از این گنج 
ارزشمند برای فعال کردن اقتصاد و حرکت در مسیر پیشرفت 

کمک بگیریم.«

»نخبه« سرمایه ای در دستان کشور
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه این همایش، 
ابراز کرد: »این تغییر در سال های اخیر به کمک زیست بوم 
شرکت های دانش بنیان انجام شده است. در حالی  که اوایل 
انقالب، بیش از 270 هزار دانشجو در کشورهای خارجی حضور 
داشتند و بیش از 100 هزار دانشجوی ایرانی غیرمقیم، یکی 
از بزرگ ترین گروه های دانشجوی مهاجر را در امریکا تشکیل 
داده بودند، امروز این سرمایه ارزشمند یعنی بیش از چهار و 
نیم میلیون دانشجو در داخل کشورمان است. سرمایه ارزنده ای 
که بر بستر زیست بوم نوآوری و کارآفرینی، خالقیت هایش 
را بروز می دهد و هرروز، با ارائه یک محصول دانش بنیان یا 
خدمتی تازه افقی درخشان فراروی تحول و پیشرفت کشور 

باز می کند.«
رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان این که ایران از نظر تعداد 
دانشجو، جزو پنج کشور برتر دنیاست افزود: »از نظر تعداد 
دانشجویان مهاجر، رتبه 18 دنیا را داریم. بر اساس آمارهای 
جهانی حتی اداره مهاجرت امریکا اکنون این سرمایه در اختیار 
باید روی نرخ ماندگاری فرزندان خالق  اما  کشورمان است 
پایه  به ویژه در رشته های مهندسی و علوم  و دانش آموخته 

جدی تر کار کنیم.«
ستاری اجرای سیاست های بازگشت را گامی در همین راستا 
دانست و افزود: »از پنج سال پیش برای جذب و ماندگاری 
جدی  و  مستمر  برنامه ای  نخبه ها  و  برتر  استعدادهای 
پیاده سازی کرده ایم و خوشبختانه موفق شده ایم عدد قابل 
توجهی از این افراد را به کشور بازگردانیم. در 10 سال گذشته 
تعداد دانشجویان مهاجر بازگشته به کشور، رشد قابل توجهی 

داشته است.«

جایگاه اعتالیافته ایران در تولید علم
ستاری در ادامه گفت: »بر اساس مستندات بین المللی که 
را  دنیا   16 رتبه  مقاالت  حوزه  در  می شود  منتشر  سالیانه 
داریم. در 10 سال گذشته حدود 15 رتبه ارتقا یافته ایم. در 
رشته های مهندسی بیشتر بخش های آن رتبه های زیر 10 را از 
نظر قدرت علمی داریم و این اتفاق در جمهوری اسالمی افتاده 

است نه پیش از انقالب.«

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ایران را قدرت اول منطقه 
به مدد خالقیت جوان های دانش آموخته اش  تولید علم  در 
برشمرد و گفت: »امروز قدرت اول منطقه در تولید علم هستیم 
در حالی که قرار بود تا 1404 به این جایگاه برسیم. ترکیه و 
عربستان در رتبه های بعدی قرار دارند. جوانان ایرانی که برای 
تحصیل به کشورهای اروپایی می روند به دلیل قدرت علمی 
باال همه هزینه های خود را از دانشگاه میزبان دریافت می کنند 
در حالی که دیگر کشورها خودشان دانشجویشان را بورسیه 
می کنند و همه هزینه دانشجو را می پردازند. این موضوع نشان 

از قدرت علمی و توانایی علمی جوانان ایرانی دارد.«
فناوری  و  مجازی  فضای  حوزه  در  این که  بیان  با  ستاری 
اطالعات و ارتباطات، بزرگ ترین شرکت های منطقه را داریم 
گفت: »بیش از 50 درصد کاربران اینترنت خاورمیانه ایرانی ها 
هستند. مثال آپارات جزو صد سایت نخست دنیاست. ما به 
کمک این سایت می توانیم ایده ها، فرهنگ و خالقیت های خود 

را به دنیا معرفی کنیم.«
رئیس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: »در نانوتکنولوژی رتبه 
چهارم دنیا را کسب کرده ایم و صدها شرکت در این حوزه 
داریم و در حال حاضر به کشور چین دستگاه هایی در حوزه 
هم  بنیادی  سلول های  حوزه  در  می فروشیم.  نانوتکنولوژی 

اتفاقات فوق العاده ای در کشورمان افتاده است.«
برای  تکاپو  درباره  رئیس جمهوری،  فناوری  و  علمی  معاون 
نفع  به  واردات محوری  از  اقتصاد کشور  آماده کردن محیط 
صادرات محوری اظهار کرد: »شرکت های دانش بنیان به سمت 
صادرات محصوالت و خدمات سوق پیدا کرده اند. پیشرفت 
نمایانی که در تولید داروهای بیوتک و صادراتشان به روسیه 
به سوی  حوزه ها  دیگر  برای حرکت  مناسبی  الگوی  داریم 
صادرات است. بیش از 97 درصد داروهای داخلی را در کشور 
تولید می کنیم این درحالی  است که عالوه بر صادرات دارو به 
کشورهای منطقه، شرکت های دانش بنیان ایرانی در کشورهای 

اروپایی حضوری فعال دارند.« 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، دژ مستحکم مقابل 
هجمه تحریم ها را تولیدات دانش بنیان عنوان کرد و گفت: 
»گرچه تحریم ها فشار زیادی به ما وارد کرده است اما جوانان 
ما همیشه برای رفع محدودیت ها و ایستادن در برابر تحریم ها 

راهکاری نوآورانه پیدا می کنند.«
وی نقش آفرینی کسب وکارهای حوزه »فین تک » در مدیریت 
تراکنش مالی در فضای مجازی را نمونه ای موفق از میدان 
 دادن به استارت آپ ها دانست و گفت: »نقش فین تک ها در 
تراکنش های مالی نسبت به سال گذشته بیش از 10 برابر 
افزایش پیدا کرده است و روزانه بیش از هزاران میلیارد تومان 
انجام  کشور  در  کسب وکارها  این  کمک  به  مالی  تراکنش 

می شود.«

راه درست کشور در عرصه فضای مجازی
ستاری از اهمیت شکوفا شدن ظرفیت فناوری های نرم به 
کمک استارت آپ ها گفت و ادامه داد: »باید در فضای مجازی 
هرچه بیشتر روی تولید محتوا کار کنیم تا این فضا که توسط 
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غربی ها ایجاد شده است، به یک فرصت خوب برای کشور 
تبدیل شود؛ وقتی امریکایی ها مقابل نرم افزارهای ایران مقابله 
می کنند، می توان دریافت ایران اکنون در فضای مجازی به 
قدرتی رسیده است که برای آنان خوشایند نیست؛ این یعنی ما 
راه را درست رفته ایم.« معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
با بیان این که تحریم ها به فرصتی ارزشمند برای جهش فعاالن 
دانش بنیان و استارت آپی بدل شده است گفت: »سالح های 
آن ها را به سمت خودشان نشانه رفته ایم. در حوزه نظامی نیز 
جوانان هستند که پهپاد و موشک تولید می کنند. شکار پهپاد 
امریکایی کار کوچکی نیست و توانمندی بزرگی از نسل جدید 
کارآفرینی است که بر پایه دانش ایجاد شده و آینده کشور را 
تغییر خواهد داد. کشوری که می خواهد اقتصاد دانش بنیان 
داشته باشد باید به اتکای جوانان خالق خود به این هدف 
برسد و باید جوان نوآور در این جامعه ارزش پیدا کند. این 
اتفاق در فرهنگ ما از گذشته وجود داشته است. به عنوان 
بعد  انتخاب می کردند و  را  بازاری های قدیم، جوانانی  مثال 
از شناخت آن ها در کارهایشان از آنان استفاده می کردند و 
حجره به این جوانان می دادند و به دیگر بازاری ها معرفی شان 
می کردند. حتی بعد از اعتماد کامل دخترانشان را هم به آن ها 
می دادند. این بازاری های قدیم در حال پرورش و ساختن یک 
بازاری متعهد و خوب بودند. کاری که ما در فرایند اقتصاد نوین 

آن را »فرایند شتابدهی« می نامیم.«

بازگشت به مولفه های مهم 
کارآفرینی در فرهنگ ایرانی

ستاری با اشاره به این که اشتغالزایی بدون حمایت موجب 
به  دولت  »اگر  گفت:  می شود،  کشور  پولی  منابع  هدررفت 
جوان برای اشتغالزایی وام دهد عالوه بر این که پول از بین 
می رود، این جوان به علت نداشتن تخصص شکست می خورد 

و ناامید می شود. ما باید به ذات خود برگردیم و به مولفه های 
مهم و تاثیرگذاری که در فرهنگ ما بوده و به واسطه پول 
نفت از مردم گرفته شده است، برگردانیم.« معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری ادامه داد: »چیزی که فرهنگ نفت با 
خود می آورد بسیار خطرناک است. یک اقتصاد رانتی با یک 
جریان رانتی نفتی شکل می گیرد و این باعث فساد می شود. 
باید فرهنگ گذشته خود را جایگزین کنیم. ما در حوزه علم و 
فناوری قدرت اول منطقه هستیم و با اختالف خیلی زیاد در 
بسیاری از حوزه ها مانند نانو و بیو و هسته ای از دیگر کشورها 
خون  و  دادیم  هم  شهید  حوزه ها  برخی  در  هستیم.  باالتر 
شهداست که این حوزه ها را زنده نگه داشته است و توانسته ایم 

در جهان اسالم رتبه نخست را به خود اختصاص دهیم.«

تبدیل علم به ثروت با ایجاد زیست بوم
ستاری با اشاره به تبدیل علم به ثروت گفت: »این که چگونه علم را 
به ثروت تبدیل کنیم و مردم بتوانند از آن منتفع بشوند موضوعی 
است که به پایه اقتصاد برمی گردد و ما آن را در شرکت های 
دانش بنیان پیگیری می کنیم و انجام می دهیم.« معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری در پایان ابراز کرد: »ما بیش از 40 
پارک علم و فناوری و بیش از 4400 شرکت دانش بنیان داریم. 
فروش این شرکت ها هم بیش از 90 هزار میلیارد تومان است. 
حداقل 500 هزار جوان در این شرکت ها مشغول به فعالیت 
هستند. بسیاری از این جوانان از خارج به کشور بازگشته اند. 
با این کار میزان ماندگاری جوانان در خارج از کشور را کاهش 
می دهیم و جوان می تواند خالقیت و نوآوری خود را تبدیل به 
یک محصول کند و بفهمد که می تواند جامعه را تغییر دهد. باید 
به کمک روش های نوین آموزش که استارت آپ ها در آن نقشی 
پررنگ دارند، افرادی تربیت کنیم که نوآوری و اعتماد به نفس 

باال داشته باشند و از شکست نهراسند.«
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با امضای تفاهمنامه همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، استانداری و پارک علم و فناوری اردبیل و 
بخش خصوصی، فرایند احداث »کارخانه نوآوری«، مرکز نوآوری و شتابدهنده بخش خصوصی اردبیل آغاز شد.

اردبیل، استان شمال غربی کشور، امروز یک گام دیگر به سوی کارآفرینی و نوآوری برداشت. سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و اکبر بهنام جو استاندار اردبیل تفاهمنامه ای را به امضا 

رساندند که بر مبنای آن، »کارخانه نوآوری اردبیل« در محل پیشین کارخانه چرم مغان ایجاد و به 
مرکزی برای استفاده استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان بدل می شود. با حمایت معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری، استانداری اردبیل و سرمایه گذاران بخش خصوصی، به طور رسمی پیگیری ها 
برای شکل گیری »کارخانه نوآوری«، مرکز نوآوری و شتابدهنده بخش خصوصی اردبیل آغاز شد.

�ب امضای تفامهنامه مهاکری معاونت عیمل و فناوری 

هوری و استانداری اردبیل: ست �ب ر�ی

 سوت احداث »کارخانه نوآوری« 
اردبیل به صدا درآمد

 نیما ساختمانگر
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تعاملی با نتیجه برد - برد
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری در ایــن مراســم 
از یــک تعامــل ســازنده بــا نتیجــه بــرد - بــرد ســخن گفت.

ســتاری بــا بیــان این کــه زیســت بوم کارآفرینــی و نــوآوری 
در اســتان ها امــروز بــا حمایــت و همراهــی جانانــه بخــش 
خصوصــی رونــق گرفتــه اســت، اظهــار کــرد: »خوشــبختانه 
اهمیــت و جایــگاه اقتصــاد دانش بنیــان و اســتارت آپ ها در 
ــدل شــده اســت.  ــه یــک دغدغــه ب کشــور جــا افتــاده و ب
بخــش خصوصــی از توســعه زیســت بوم کارآفرینــی و 
نــوآوری، جانانــه حمایــت می کنــد. زمــان و ســرمایه ای کــه 
بخــش خصوصــی بــرای توســعه کســب وکارهای دانش بنیان 
و اســتارت آپی صــرف می کند، ارزشــمند اســت و مســئولیت 
ــت زیرســاختی و حاکمیتــی، از فعــاالن  ــرای حمای ــا را ب م

ــد.« ــنگین تر می کن ــت بوم س ــن زیس ای
ایجــاد  رئیس جمهــوری  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
کارخانه هــای نــوآوری، شــتابدهنده ها و مراکــز نــوآوری 
بــه کمــک ســرمایه گذار بخــش خصوصــی را نشــانی 
برجســته از تحــول نگــرش و فرهنــگ جامعــه نســبت بــه 
ــت و  ــود دانس ــانی خ ــده انس ــرمایه های ارزن ــاد و س اقتص
ــش  ــه دار بخ ــرمایه گذار و کارخان ــه س ــرد: »این ک ــار ک اظه
خصوصــی، از ملــک و ســرمایه خــود بــرای بــه راه انداختــن 
هزینــه  اســتارت آپی  و  دانش بنیــان  کســب وکارهای 
ــبت  ــه نس ــگ جامع ــرش و فرهن ــول نگ ــد، از تح می کن
بــه ارزنده تریــن ســرمایه هایش یعنــی جــوان خــالق و 

دارد.« حکایــت  دانش آموختــه 
بــه گفتــه رئیــس ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانش بنیــان، 
جامعــه دریافتــه اســت کــه ســرمایه گذاری روی ایده هــای 
خالقانــه و بلندپروازانــه ایــن جوانــان از یــک ســو اشــتغال 
آنــان و از ســوی دیگــر پیشــرفت و خلــق ارزش افــزوده برای 
ســرمایه گذار و جامعــه را بــه ارمغــان مــی آورد؛ تعاملــی کــه 
نتیجــه آن ســود بــردن تمامــی طرف هــای تعامــل خواهــد 
ــاالن بخــش  ــود. ســتاری پیشــگام شــدن اســتاندار و فع ب
خصوصــی اردبیــل بــرای ایــن تفاهــم مشــترک همــکاری 
ــک  ــتان را ی ــان اس ــاد دانش بنی ــگ اقتص ــج فرهن در تروی
گام اثرمنــد ارزیابــی کــرد و گفــت: »این کــه اســتاندار 
ــوآوری  ــی و ن ــت بوم کارآفرین ــت از زیس ــوع حمای در موض
پیشــگام شــود، گامــی ارزشــمند اســت و تمامــی اســتان ها 
ــر و  ــدگار شــدن یــک اســتعداد برت ــد از بازگشــت و مان بای
نخبــه بــه اســتان، بیــش از کشــف یــک معــدن خوشــحال 
ــی کــه ســرمایه انســانی  ــرا ارزش افــزوده و تحول شــوند زی
ــا  ــه افزایــش اســت. ب ــدگار و رو ب ــه همــراه مــی آورد، مان ب
حمایــت نرم افــزاری و ســخت افزاری همــه بخش هــا از 
جملــه اســتانداری و بخــش خصوصــی، ایــن محیط هــا در 
ــش  ــتارت آپی ها و دان ــان، اس ــاالن دانش بنی ــترس فع دس

ــرد.« ــرار می گی ــی ق ــوآور اردبیل ــگان ن آموخت
ســتاری بــا اشــاره بــه این کــه حمایــت زیرســاختی و تجهیز 

مراکــز نــوآوری، پارک هــای علم و فنــاوری، شــتابدهنده های 
تخصصــی بــا ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در دســتور 
ــت،  ــاوری اس ــی و فن ــت علم ــت معاون ــت نخس کار و اولوی
ادامــه داد: »اکنــون فرصتــی طالیــی بــرای کشــور بــه وجود 
آمــده اســت کــه بــر مبنــای آن، اشــتغال فارغ التحصیــالن 
ــر  ــد فراهــم می شــود. ب ــی کــه تخصــص دارن ــرای جوانان ب
همیــن مبنــا تاکیــد معاونــت علمی بــر حمایت زیرســاختی 
از رونــق ایــن زیســت بوم در کشــور، ســازگار بــا ویژگی هــا و 

مزیت هــای بومــی اســت.«

احداث »کارخانه نوآوری« اردبیل 
ــه  ــدازی کارخان ــاد و راه ان ــه »ایج ــای تفاهمنام ــا امض ب
ــه  ــای خالقان ــدن ایده ه ــم آم ــرد ه ــه گ ــوآوری«، زمین ن
و تبدیلشــان بــه اســتارت آپ یــا کســب وکار دانش بنیــان 

ــد. ــم ش ــل فراه ــای اردبی ــی از کارخانه ه در یک
زیســت بوم  ایجــاد  راســتای  در  تفاهمنامــه  ایــن 
کارآفرینــی بــرای دانشــجویان فارغ التحصیــل دانشــگاه بــا 
ایجــاد کارحانــه نــوآوری میــان معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــم و  ــارک عل ــل، پ ــتانداری اردبی ــوری، اس ــت جمه ریاس

ــد. ــد ش ــان منعق ــرم مغ ــرکت چ ــل و ش ــاوری اردبی فن
پــس از شناســایی چنــد کارگاه و کارخانــه و اماکــن 
ــه  ــان ب ــرم مغ ــرکت چ ــل، ش ــتان اردبی ــی در اس صنعت
عنــوان بســتری مناســب بــرای ایجــاد کارخانــه نــوآوری 
ــل«  ــا در »اردبی ــد نوآوری ه ــط تولی ــد و خ ــاب ش انتخ

ــاد. ــه راه افت ب
ــع فضــای اداری موجــود و  ــا تخصیــص هــزار متــر مرب ب
ســاخت چهــار هــزار متــر مربــع بــه شــکل ســوله، فضــای 
ــالق و  ــان خ ــتارت آپ ها و جوان ــتقرار اس ــرای اس الزم ب
نــوآور، بــا حمایــت و معرفــی معاونــت علمــی و فنــاوری 

ــود. ــم می ش فراه

همکاری کمیته مشترک برای به ثمر 
نشستن کارخانه نوآوری اردبیل

»کمیتــه مشــترک همــکاری« بــرای اجرایــی شــدن مفــاد 
ایــن تفاهمنامــه، کمیته هــای متشــکل از نماینــدگان 
ــت و  ــه اس ــن تفاهمنام ــارکت کننده در ای ــای مش بخش ه
اجــرای بندهــای آن تــا تحقــق زیرســاختی مناســب بــرای 
پیگیــری  را  اردبیــل  فنــاور  فعــاالن  و  اســتارت آپی ها 

می کنــد.
اقتصــاد  فرهنگســازی  ســتاد  دبیــر  کرمــی  پرویــز 
ــعه  ــز توس ــس مرک ــر رئی ــماعیل قادری ف ــان، اس دانش بنی
فناوری هــای راهبــردی، ارژنــگ عزیــزی معــاون هماهنگــی 
ــور  ــب ابراهیم پ ــل، حبی ــتانداری اردبی ــادی اس ــور اقتص ام
ــر  ــل و ناص ــتان اردبی ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
ــای  ــان، طرف ه ــرم مغ ــره چ ــت مدی ــس هیئ ــی رئی واثق
ایــن تفاهمنامــه را نمایندگــی و اجــرای مفــاد آن را در قالب 

ــد. ــری می کنن ــترک پیگی ــه ای مش کمیت
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�ب اساس آمار یونسکو 

بهبود رتبه ایران در 
حفظ و ماندگاری 
سرمایه های انسانی

 ماجده مقدم
فصل مشترک صحبت ها و سخنرانی های دکتر سورنا 
ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، توجه 

به نیروی انسانی تحصیلکرده به عنوان سرمایه ای 
ارزشمند است. تاکیدی که ثمره آن را در سال های 
اخیر دیده ایم؛ جوانان تحصیلکرده ای که زیست بوم 

نوآوری و کارآفرینی در کشور را شکل داده اند و 
روز به روز در این مسیر با انرژی بیشتری فعالیت 

می کنند و بر تعداد همراهانشان افزوده می شود. البته 
رسیدن به این نقطه کار ساده ای نبوده است. معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری از ابتدای آغاز به 

کار دولت یازدهم تمام همت خود را به کار بست تا با 
بررسی ضعف ها و قوت های کشور، زمینه ساز ایجاد 
این زیست بوم باشد. این معاونت برای رسیدن به 

هدف خود برنامه های متنوعی را در دستور کار خود 
قرار داد که دو هدف را دنبال می کردند: اول ایجاد 
زیرساخت های الزم برای سهولت فعالیت کسانی 

که در داخل کشور حضور دارند و آرزوی نوآوری و 
فعالیتی بر مبنای دانش را در سر می پرورانند و دوم 
زمینه سازی برای بازگشت آن دسته از نخبگان که 
برای کار یا تحصیل به کشورهای دیگر مهاجرت 
کرده اند و در صورت وجود بسترهای مناسب، 

عالقه مند بازگشت به کشور و افتخارآفرینی هستند. 
پس از شش سال کار و فعالیت شبانه روزی این 

معاونت و همه جوانان خالق و تحصیلکرده، ثمره 
این فعالیت ها در آمارهای بین المللی نیز نمود پیدا 
کرده است. چنان که یونسکو خبر از بهبود رتبه 

ایران در حفظ و ماندگاری نیروی انسانی می دهد. از 
سویی دیگر، امریکا که سال هاست خود را ابرقدرت 
دنیا می نامد و با وعده کار و زندگی بهتر، نخبگان 

را از کشورهای مختلف به سوی خود فرامی خواند، 
در سال های اخیر و پس از روی کار آمدن دونالد 

ترامپ، با مشکالتی در این زمینه مواجه شده است.
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تاثیرات مهاجرت معکوس نخبگان
ــر  ــران از نظ ــه ای ــد ک ــان می ده ــی نش ــای بین الملل آماره
ــر در  ــا دیگ ــرار مغزه ــانی و ف ــروی انس ــرت نی ــی مهاج کل
ــن  ــت و همچنی ــا نیس ــت دنی ــور مهاجرفرس ــع 30 کش جم
ــر  ــه دیگ ــان ب ــه دانشجویانش ــی ک ــور اول ــع 20 کش در جم

ــدارد. ــرار ن ــد، ق ــرت می کنن ــورها مهاج کش
ــمی  ــت، غیررس ــای نادرس ــه آماره ــت ک ــالی اس ــد س چن
و اغراق شــده دربــاره مهاجــرت دانشــجویان، نخبــگان و 
ــع  ایرانیــان غیرمقیــم ســاکن خــارج از کشــور از ســوی مناب
ــار  ــن اخب ــل توجــه ای ــه می شــود. بخــش قاب ــر ارائ غیرمعتب
کــذب اســت و عمدتــا بــر اســاس یــک گــزارش غیررســمی 
منتســب بــه صنــدوق بین المللــی پــول بازتولیــد می شــود، در 
حالــی کــه چنیــن گزارشــی منتشــر نشــده اســت و اصطــالح 
»فــرار مغزهــا« کــه بــه کشــورمان نســبت می دهنــد، وجــود 

ــدارد. خارجــی ن
ــوان نهــادی رســمی  ــه عن ــن آمارهــای »یونســکو« ب تازه تری
ــاظ  ــورمان از لح ــع کش ــد وض ــان می ده ــی نش و بین الملل
نــرخ مهاجــرت کلــی و همچنیــن دانشــجویی، وضــع مطلوبــی 
ــال های  ــد در س ــن رون ــورها دارد. ای ــایر کش ــه س ــبت ب نس
اخیــر نیــز رونــدی رو بــه بهبــود داشــته اســت و رشــد ایــران 
انســانی  بازگشــت، حفــظ و مانــدگاری ســرمایه های  در 

ــازد. ــان می س ــش را نمای ــوان و خالق ج
ــران  گــزارش »یونســکو« در ســال 2019 نشــان می دهــد ای
ــجو  ــده دانش ــور اعزام کنن ــن کش ــال 2011 دوازدهمی در س
بــوده، امــا ایــن رونــد در ســال های بعــد بهبــود یافتــه اســت. 
بــه گونــه ای کــه ســال 2016 ایــران از لحاظ ارســال دانشــجو 
در جایــگاه هجدهــم قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن نرخ رشــد 
ــا  ــی خــارج از کشــور در مقایســه ب ــداد دانشــجویان ایران تع
کشــورهای همســایه بســیار پایین تــر اســت. ایــن نــرخ رشــد 
ــل  ــش قاب ــه بخ ــی ک ــت، در صورت ــد اس ــران 4 درص در ای
توجهــی از ســرمایه انســانی کشــورهایی همچــون عربســتان 
ــه  ــوری  ک ــه ط ــد، ب ــورها می رون ــر کش ــه دیگ ــتان ب و پاکس
مهاجــرت ایــن دو کشــور بــه ترتیــب 74 درصــد و 33 درصــد 

رشــد داشــته اســت.
ســهم  افزایــش  می کنــد  بیــان  آمــار  ایــن  همچنیــن 
دانشــجویان بین المللــی در برخــی از کشــورها همچــون 
بنــگالدش، قزاقســتان و اوکرایــن بســیار بــاال و بیــش از صــد 
درصــد اســت. کشــورهای چیــن )870 هــزار( و هنــد )300 
ــه عنــوان اعزام کننده هــای اصلــی دانشــجو در دنیــا  هــزار( ب
ــور  ــارج از کش ــجو خ ــت دانش ــه جمعی ــوند ک ــی می ش تلق
آن هــا در بــازه 2011 تــا 2016 بــه ترتیــب 32 و 46 درصــد 

ــش داشــته اســت. افزای
نکتــه جالــب ایــن گــزارش ایــن اســت کــه آلمــان یکــی از 
ــا محســوب  ــده دانشــجو در دنی ــی اعزام کنن کشــورهای اصل
ــی در  ــجوی آلمان ــزار دانش ــه 120 ه ــک ب ــود و نزدی می ش
ــون  ــورهایی همچ ــد. کش ــل می کنن ــور تحصی ــارج از کش خ
ــتان و  ــتان، عربس ــه، قزاقس ــه، فرانس ــی، نیجری ــره جنوب ک

ــد. ــرار دارن ــدی ق ــای بع ــن در رتبه ه اوکرای

شــکل گیری زیســت بوم کارآفرینــی مهاجــرت معکــوس 
در کشــور آغــاز شــده اســت. در حــال حاضــر نیــز بــا رشــد 
شــرکت های دانش بنیــان و اســتارت آپ ها شــاهد رونــق 
فعالیــت ایــن اکوسیســتم هســتیم. بســیاری از نخبــگان برای 
ــا  ــته اند ت ــور بازگش ــه کش ــتارت آپ ها ب ــن اس ــت در ای فعالی
شــاهد پیشــرفت و توســعه کشــور خودشــان باشــند. ســاختار 
ــد  ــه اســت، در رون ــش گرفت ــه کشــور در پی و سیســتمی ک
بازگشــت دانشــجویان و نخبــگان تاثیرگــذار بــوده اســت و بــا 
ــتی  ــران کشــور مهاجرفرس ــی، ای ــار بین الملل ــه آم ــتناد ب اس

نیســت.

کاهش روند درخواست ادامه تحصیل 
دانشجویان ایرانی به امریکا

تازه تریــن گزارشــی کــه وزارت امــور خارجــه امریــکا منتشــر 
ــجویی  ــای دانش ــمار ویزاه ــه ش ــد ک ــان می ده ــرده نش ک

ــت. ــه اس ــش یافت ــدت کاه ــکا به ش ــا در امری ایرانی ه
ــد  ــر رون ــران« ب ــرت ای ــه مهاج ــات »رصدخان ــج مطالع نتای
ــان  ــران و جه ــجویی در ای ــی دانش ــای بین الملل جابه جایی ه
ــکا  ــل در امری ــه تحصی ــه درخواســت ادام ــد ک نشــان می ده
ــرخ اعطــای ویــزای  ــرای دانشــجویان ایرانــی و همچنیــن ن ب
تحصیلــی بــه آن هــا در امریــکا شــدیدا کاهــش یافتــه اســت. 
ایــن موضــوع از آن جایــی اهمیــت دارد کــه کشــور امریــکا در 
طــول دهه هــای گذشــته همــواره مقصــد اصلــی دانشــجویان 
ایرانــی بــوده اســت و تغییــرات محســوس در مهاجــرت 
ــی  ــد کل ــر بســزایی در رون ــن کشــور، تاثی ــه ای دانشــجویی ب

ــه خــارج از کشــور دارد.  ــی ب جریــان دانشــجویان ایران
ــور  ــد از وزارت ام ــاری جدی ــی آم ــتا به تازگ ــن راس در همی
ــمار  ــد ش ــه می گوی ــت ک ــده اس ــر ش ــکا منتش ــه امری خارج
اعطــای ویــزای تحصیلــی بــه دانشــجویان ایرانــی در امریــکا 
نشــان  گــزارش  ایــن  اســت.  یافتــه  کاهــش  به شــدت 
ــرای  ــای F1 و J1 صــادر شــده ب ــداد ویزاه ــه تع ــد ک می ده
ــه  ــل 2019 ب ــا آوری ــال 2016 ت ــکا از س ــان در امری ایرانی

ــت. ــته اس ــش داش ــی کاه ــل توجه ــزان قاب می
ــوع F1 هســتند، ویزاهــای بیشــتر ویزاهــای دانشــجویی از ن

J1 غیــر از دانشــجویان بــه برخــی افــراد دیگــر چــون اســاتید 
ــن اســاس، در  ــر همی ــرد. ب ــق می گی ــز تعل و متخصصــان نی
ــا 2018 تعــداد ویزاهــای دانشــجویی  ــه ســال 2016 ت فاصل
صــادر شــده بــرای ایرانیــان کاهــش چشــمگیری پیــدا کــرده 
اســت. تعــداد ویزاهــای F1 ، از تعــداد 2650 در ســال 2016 
بــه 1433 در ســال 2018 و تعــداد ویزاهــای J1 نیــز از 846 
ــیده  ــال 2018 رس ــر از 500 در س ــه کمت ــال 2016 ب در س
ــت  ــه درخواس ــا، ب ــی گزارش ه ــق برخ ــت.همچنین طب اس
بســیاری از ایرانیــان بــرای دریافــت ویــزا پاســخ تاییــد یــا رد 
داده نشــده  اســت و بســیاری از دانشــجویان ایرانــی در فراینــد 
ــا در  ــد. ام ــرار گرفته ان ــی بررســی درخواســت خــود ق طوالن
ــه کشــور امریــکا  کنــار کاهــش اقبــال دانشــجویان ایرانــی ب
در طــول ســه ســال گذشــته، بنــا بــر آخریــن داده هــای قابــل 
دســترس در پایــگاه آمــاری یونســکو در ســال 2019، تعــداد 
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ــول  ــور در ط ــارج از کش ــی خ ــی ایران ــجویان بین الملل دانش
ــا 2011 نه تنهــا افزایــش چشــمگیری نیافتــه،  ــازه 2017 ت ب

ــوده اســت.  بلکــه رشــد آن در برخــی ســال ها منفــی ب
در توضیــح دالیــل کاهــش تعــداد دانشــجویان ایرانــی خــارج 
از کشــور، عوامــل رانشــی خارجــی و عوامــل کششــی داخلــی 
ــی  ــل رانش ــه عوام ــمرد. از جمل ــوان برش ــددی را می ت متع
ــدن تعــداد  ــت مان ــا حداقــل ثاب خارجــی مهــم در کاهــش ی
ــور  ــژه در کش ــه وی ــور ب ــارج از کش ــی خ ــجویان ایران دانش
امریــکا بــه عنــوان مقصــد اصلــی آن هــا، پیچیــده و ســخت تر 
شــدن فراینــد اخــذ ویــزای دانشــجویی و تحصیلــی در 
امریکاســت. از دیگــر دالیــل مهــم می تــوان بــه تغییــر 
ــکا به خصــوص در  شــرایط سیاســی و اجتماعــی کشــور امری
ــزان اســقبال و آمادگــی  ــی کاهــش می ــپ و به نوع دوره ترام
ــرش دانشــجویان خارجــی  ــرای جــذب و پذی ــن کشــور ب ای
ــژه  ــی به وی ــی اجتماع ــش خشــونت و ناامن ــن افزای و همچنی
حمــالت مســلحانه در دانشــگاه ها و مراکــز آموزشــی اشــاره 
ــال  ــش اقب ــم کاه ــل مه ــه عوام ــوارد از جمل ــن م ــرد. ای ک
دانشــجویان ایرانــی و دیگــر دانشــجویان بین المللــی در دنیــا 
ــن  ــه مهم تری ــا از جمل ــت.  ام ــده اس ــوان ش ــکا عن ــه امری ب
عوامــل کششــی داخلــی در کاهــش یــا ثابــت مانــدن تعــداد 
دانشــجویان ایرانــی خــارج از کشــور، افزایــش ظرفیــت جذب 
ــرای  دانشــجویان در داخــل کشــور، کاهــش صــف انتظــار ب
ــه  ــای ادام ــش هزینه ه ــا افزای ــراه ب ــگاه هم ــه دانش ورود ب
فرصت هــای  افزایــش  همچنیــن  و  خــارج  در  تحصیــل 
کســب وکارهای نوپــا و اســتارت آپی در داخــل کشــور اســت.

قــرار گرفتــه اســت کــه  ایــران در مســیری  واقــع  در 
ــه در آن در  اکوسیســتم کارآفرینــی و کســب وکارهای نوآوران
ــان  ــرکت های دانش بنی ــد ش ــت. رش ــکل گیری اس ــال ش ح
از حــدود 80 شــرکت در ســال 92 بــه بیــش از 4400 
شــرکت در زمــان کنونــی نشــان دهنده ایــن اســت کــه ایــن 
حرکــت پرشــتاب آغــاز شــده اســت و در آن از هــر راهــکاری 
ــود.  ــتفاده می ش ــان اس ــاد دانش بنی ــذاری اقتص ــرای پایه گ ب
ــت در  ــرای فعالی ــا ب ــت آن ه ــگان و بازگش ــت از نخب حمای
کشــور نیــز یکــی از اقدامــات در ایــن زمینــه اســت و تاکنــون 
ــا  ــر دنی ــگاه معتب ــد دانش ــه از ص ــزار نخب ــک ه ــش از ی بی
بــه کشــور بازگشــته اند و در شــرکت های دانش بنیــان و 
اســتارت آپ ها مشــغول فعالیــت هســتند. ایــن موضــوع 
انگیــزه و مشــوقی بــرای مانــدگاری و بهره منــدی دانشــجویان 
ــده در  ــل ایجادش ــای بی بدی ــی از فرصت ه ــگان داخل و نخب
ــه  ــب وکارهای نوآوران ــی و کس ــتم کارآفرین ــایه اکوسیس س

کشــور اســت.

امریکا دیگر مقصد ایده آلی نیست
ــد  ــان می ده ــه نش ــده ک ــر ش ــرگ منتش ــی از بلومب گزارش
امریــکا در رقابــت جــذب افــراد مســتعد و اقبــال دانشــجویان 
ــل در  ــه تحصی ــی( ب ــه دانشــجویان ایران ــی )از جمل بین الملل

ایــن کشــور بــا کاهــش شــدید مواجــه شــده اســت.
ــکا  ــد امری ــرگ )July 2019( می گوی ــد بلومب ــزارش جدی گ

در رقابــت جــذب افــراد مســتعد از کشــورهای کانــادا، 
اســترالیا و ایرلنــد عقــب افتــاده اســت و دیگــر مقصــد 
ایــده آل بــرای کار و زندگــی افــراد مســتعد نیســت. در واقــع 
امریــکا کــه همــواره بــه عنــوان قطــب اصلــی جــاذب افــراد 
ــر  ــا دیگ ــد، نه تنه ــناخته می ش ــا ش ــتعد در دنی ــر و مس ماه
جذابیــت ســابق را نــدارد بلکــه در رقابــت بــا دیگــر کشــورها، 

ــرده اســت.  ــذار ک ــه را واگ ــن قافی ای
ــر ایــن عقب ماندگــی موثــر هســتند. اول این کــه  دو دلیــل ب
کشــورهای اســترالیا و کانــادا بــا بهره گیــری از سیاســت های 
ــه  ــبت ب ــازی نس ــتم امتی ــه سیس ــژه از جمل ــی وی مهاجرت
امریــکا عملکــرد موفق تــری در گزینــش و جــذب افــراد 
ــتعدادگزینی(. دوم  ــی اس ــت مهاجرت ــد )سیاس ــتعد دارن مس
این کــه کشــورهایی هماننــد امریــکا و بریتانیــا کــه تــا پیــش 
ــه شــکل ســنتی مقصــد مطلــوب مهاجــران نخبــه  ــن ب از ای
بودنــد و بی آن کــه سیاســت ویــژه ای بــرای جــذب ایــن افــراد 
در پیــش گیرنــد، بیشــتر توســط خــود مهاجــران ماهــر بــه 
عنــوان کشــور مقصــد انتخــاب و برگزیــده می شــدند )خــود 

مقصدگزینــی مهاجــران ماهــر(. 
ــن کشــور ها اعــم از  ــی در ای ــروز حــوادث و تحوالت ــا ب ــا ب ام
وقــوع برگزیــت در انگلیــس، روی کار آمــدن دولــت ترامــپ، 
ــی  ــرایط سیاس ــر ش ــلمانان و تغیی ــزای مس ــع وی ــان من فرم
ــی  ــود مقصدگزین ــزم خ ــکا، مکانی ــل امری ــی داخ و اجتماع
ســنتی مهاجــران ماهــر دیگــر مثــل ســابق عمــل نمی کنــد 
ــکا  ــود را از امری ــد خ ــتعد مقص ــران مس ــیاری از مهاج و بس
ــر  ــادا تغیی ــون کان ــورهایی همچ ــمت کش ــه س ــس ب و انگلی
ــذاب  ــهیالت ج ــت ها و تس ــتا سیاس ــن راس ــد و در ای داده ان

ــده اند. ــت ش ــد عل ــز مزی ــورها نی ــن کش ــی ای مهاجرت
مضــاف بــر ایــن، بنــا بــر گــزارش NAFSA، ســهم 28 
ــی در  ــران اصل ــی از بازیگ ــوان یک ــه عن ــکا ب ــدی امری درص
ــال 2001  ــجویان در س ــی دانش ــی بین الملل ــازار جابه جای ب
ــن ســهم  ــه و ای ــل یافت ــه 22 درصــد در ســال 2018 تقلی ب
ــن  ــترالیا، چی ــادا، اس ــون کان ــورهایی چ ــط کش ــا توس عمدت
ــرخ  ــع ن ــت. در واق ــدن اس ــب ش ــال تصاح ــیه در ح و روس
ــکا کــه در طــول  ــد در امری ــام دانشــجویان جدی رشــد ثبت ن
ــوده، از ســال 2017- ــک دهــه گذشــته همــواره مثبــت ب ی

ــه  ــده و ب ــی ش ــپ( منف ــت ترام ــه کار دول ــاز ب 2016 ) آغ
نوعــی تعــداد دانشــجویان بین المللــی در ایــن کشــور رو بــه 
ــد  ــش در 2017 و 6/6 درص ــد کاه ــت ) 3 درص ــش اس کاه

کاهــش در 2018(. 
ــرای  ــی ب ــر حضــور دانشــجویان بین الملل ــی دیگ ــا از طرف ام
اقتصــاد امریــکا بســیار مهــم اســت چــرا کــه ارزش ایــن بــازار 
ــکا حــدود 45 میلیــارد دالر اســت و حــدود  در اقتصــاد امری
500 هــزار شــغل مرتبــط دانشــگاهی در ایــن بخــش ایجــاد 
ــی در  ــداد دانشــجویان بین الملل ــا کاهــش تع شــده اســت. ب
امریــکا، 5/5 میلیــارد دالر از حجــم ایــن بــازار کاســته شــده 
و حــدود 40 هــزار فرصــت شــغلی نیــز از بیــن رفتــه اســت. 
ایــن موضــوع باعــث نگرانــی و اعتــراض مراکــز دانشــگاهی و 

تحقیقاتــی امریــکا شــده اســت.
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همایش آینده کار و کارآفرینی 
جوانان در ایران برگزار شد

حضور  با  ایران«  در  جوانان  کارآفرینی  و  کار  »آینده  همایش 
محمد  رئیس جمهوری،  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عبدالرضا مصری 
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی و غالمحسین شافعی رئیس 

اتاق بازرگانی ایران در تهران برگزار شد.
ستاری در این همایش با اشاره به فعالیت های فناوری و اقتصادی 
اقتصاد  »زیست بوم  کرد:  اظهار  ایرانی،  دانش بنیان  شرکت های 
دانش بنیان و نوآوری سبب رشد فناوری در کشور خواهد شد. 
بودجه دولتی کسب وکار را در جامعه رونق نخواهد داد و سبب 
شدن  فراگیر  و  کارآفرینی  بلکه  شد.  نخواهد  اقتصادی  رشد 
زیست بوم کارآفرینی و نوآوری است که به رشد اقتصادی کشور 
منجر می شود. کارآفرینی با توجه به فرایندی که دارد هزینه و 
سودش را مجددا در کسب وکارها سرمایه گذاری می کند و این روند 

به شکوفایی اقتصادی می انجامد.«
رئیس فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر این که نیروی 
انسانی و سرمایه های فکری، اقتصاد آینده را می سازند، بیان کرد: 
و  کردن  هزینه  شرایطی،  چنین  در  سرمایه گذاری  »مهم ترین 

پشتیبانی از ایده افراد به ویژه جوانان است.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه به مشکالتی که 
کسب وکارهای نوپا و نوین در مواجهه با قوانین دارند، اشاره کرد و 
گفت: »این کسب وکارها با توجه به نو بودنشان، با مخالفت هایی از 
سوی بخش های سنتی اقتصاد و همچنین بخش های دولتی روبه رو 
هستند که تالش ما در چند سال گذشته این بوده است که از این 
کسب وکارهای نوین حمایت کنیم و به جامعه ثابت کنیم اقتصاد 

سنتی در شرایط امروز یک بازنده خواهد بود.«

شتابدهنده زیست فناوری 
سالمت یاخته افتتاح شد

از  پس  رئیس جمهوری،  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
شرکت در مراسم آغاز به کار شتابدهنده زیست فناوری سالمت 
یاخته که با همراهی عزیزاله شهبازی استاندار البرز و مدیران این 
استان برگزار شد، در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: »خروجی 
و دستاورد فعالیت شتابدهنده های حوزه بیوتکنولوژی، داروهای 
انسانی و دامی و واکسن ها در آینده درخشان است و این شرکت 
دانش بنیان یک نمونه آن است که جوانان خالق و نوآور در این 
حوزه ها اقدامات چشمگیری انجام دادند. قطعا این جوانان پس از 
مدت زمانی با سرمایه گذاری بخش خصوصی می توانند تبدیل به 
شرکت دانش بنیان تولیدکننده شوند. معاونت علمی برای مقابله با 
تحریم ها به خصوص در حوزه بیوتکنولوژی برنامه های ویژه ای دارد 
و به زودی حمایت های قابل توجهی را به تولید واکسن های دام و 
طیور اختصاص می دهد. البته اکوسیستم مناسبی برای این حوزه 
در کشور ایجاد شده است و ایران در حوزه بیوتکنولوژی قدرت 
نخست در منطقه است. اما این حرکت جدید در حوزه دام و طیور 
می تواند وابستگی ها را جبران کند و معاونت علمی نیز از سال 
گذشته در حوزه پروبیوتیک ها برنامه های خود را به صورت جدی 

پیگیری می کند و به زودی دستاورد آن ها مشخص می شود.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در بخش بعدی سخنان 
خود به بازدید از شرکت »تماد« اشاره کرد و گفت: »این شرکت 
با تولید مواد موثره دارویی کمک زیادی به کشور برای رهایی از 

وابستگی ها کرده است و باید حمایت از آن ادامه دار باشد.«

جایگاه ایران در شاخص های جهانی 
نوآوری چهار رتبه بهبود یافت

رشد  از  رئیس جمهوری،  فناوری  و  علمی  معاون  سورنا ستاری، 
و  داد  خبر  نوآوری  جهانی  شاخص های  در  کشورمان  جایگاه 
جهانی  شاخص  از  شده  منتشر  گزارش  جدیدترین  »در  گفت: 
نوآوری شاهد  ایران در عرصه  نوآوری )GII(، جمهوری اسالمی 
بهبود وضعیت بود و بین کشورهای جهان با چهار رتبه افزایش، 
نوآوری  جهانی  شاخص های  گزارش  دارد.«  قرار  جایگاه 61  در 
متحد  ملل  سازمان  معنوی  مالکیت  جهانی  سازمان  توسط  که 
)WIPO( منتشر می شود، در قالب هفت بعد و 80 شاخص، به 
تحلیل وضعیت نوآوری و اقتصاد در سطح ملی حدود 130 کشور 

دنیا می پردازد.
وی با بیان این که گزارش شاخص جهانی نوآوری، یکی از مطرح ترین 
نوآوری  توانمندی  مبنای  بر  کشورها  بین المللی  رتبه بندی های 
آن هاست، افزود: »این گزارش به صورت سالیانه منتشر می شود و 
کشورها را با مدلی متوازن و وضعیت نوآوری را در بستر اقتصاد و 
تابعی از توسعه زیرساخت، مالحظات نهادی، قانونی، کسب وکاری، 
تولید صنعتی، تولید علم، صادرات صنعتی و دانش بنیان بررسی 

می کند.«
رئیس بنیاد ملی نخبگان رشد ایران بر مبنای داده های این گزارش 
را شتابان عنوان کرد و گفت: »در گزارش جدید شاخص جهانی 
نوآوری که برای سال 2019 منتشر شده است، جمهوری اسالمی 
ایران جزو معدود کشورهایی است که با رشد باال در عرصه نوآوری، 
ارزیابی شده و به جایگاه 61 رسیده است. این در حالی است که 
طبق گزارش این نهاد در سال 2014 که همزمان با آغاز کار دولت 
یازدهم بود، کشورمان در جایگاه 120 قرار داشت و اکنون این 
رتبه به 61 رسیده است که ارتقای 60 پله ای را در دولت یازدهم و 

دوازدهم از نظر شاخص های جهانی نوآوری نشان می دهد.«
بر این اساس، ایران رتبه 13 در بین کشورهای با درآمد میانی به 
باال که در مجموعه 34 کشور بودند و نیز رتبه 2 در بین 9 کشور 
ارزیابی شده در آسیای مرکزی و جنوبی را به خود اختصاص داده 

است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، از بهبود جایگاه جمهوری 
اسالمی ایران در 9 شاخص نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: 
»این شاخص ها شامل استفاده از فناوری های اطالعات و ارتباطات، 
خدمات برخط دولت، مشارکت برخط، عملکرد لجستیک مربوط 
به صادرات و واردات، هزینه کرد دولت در آموزش، هزینه کرد سرانه 
دولت به ازای هر دانش آموز، پتنت های ثبت شده در دست کم دو 
پایگاه بین المللی، واردات با فناوری پیشرفته و در آخر نیز صادرات 

خدمات فناوری های اطالعات و ارتباطات است.«
ستاری حمایت زیرساختی از توسعه اقتصاد دانش بنیان در سال های 
اخیر را در پیشرفت ایران اثرمند دانست و افزود: »قابل توجه این 
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است که رتبه کشورمان در عرصه زیرساخت و خروجی های خالق، 
نسبت به سال گذشته جهشی چشمگیر داشته است. به طوری که 

به ترتیب 19 و 14 رتبه ارتقا یافته است.«
وی در پایان از تمامی عناصر تشکیل دهنده زیست بوم نوآوری شامل 
دانشگاه ها، مراکز نوآوری، پارک های علم و فناوری، شرکت های 
دانش بنیان، اساتید، دانشجویان و فعاالن استارت آپ ها برای تالش 

در این رشد و ارتقا تشکر و قدردانی کرد.

ایران و بولیوی در زمینه فناوری های 
پیشرفته همکاری می کنند

جمهوری  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد  دکتر  سفر  در 
همکاری های  تفاهم  یادداشت  سند  بولیوی  به  ایران،  اسالمی 
بولیوی توسط دکتر  ایران و دولت  توسعه ای جمهوری اسالمی 

ظریف و دیه گو پاری، وزیر امور خارجه بولیوی، به امضا رسید.
تا دانش فنی  ایرانی متعهد شد  تفاهم، طرف  یادداشت  این  در 
فناوری نانو را به واسطه ایجاد رشته کارشناسی ارشد و دکتری 
فناوری نانو و همچنین تاسیس آزمایشگاه تخصصی نانو در دانشگاه 
امی بولیوی در چارچوب همکاری توسعه ای جنوب - جنوب امضا 

کند.
در مراسم امضای این یادداشت تفاهم، وزیر امور خارجه کشورمان 
اظهار داشت: »جمهوری اسالمی ایران با افتخار آماده به اشتراک 
گذاشتن دستاوردهای خود با ملت هایی است که پیشرفت خود را 
به کشورهای حامی یکجانبه گرایی پیوند نزده اند و در فربه تر شدن 
نظام سلطه نقشی ایفا نمی کنند. راز پیشرفت و توسعه کشورهایی 
که مصمم به حفظ استقالل خود هستند، آن هم در جهانی که 
کشورهای استعماری، سعی در تعمیق وابستگی سایر کشورها را 
دارند، چشم فروبستن از حمایت های مشروط این کشورها و اعتماد 
به ظرفیت های داخلی و همچنین به مشارکت گذاشتن ظرفیت های 
خود با کشورهای همسو است. سیاستی که جمهوری اسالمی ایران 
از چهار دهه قبل تاکنون و پس از انقالب اسالمی در پیش گرفته و 
خوشبختانه با همین رویکرد موفق به کسب دستاوردهای شگرفی 
در حوزه های مختلف دفاعی، هسته ای و علمی و فناوری شده است. 
تا جایی که علیرغم اعمال فشارهای گوناگون و سنگین چهل ساله 
از سوی کشورهای سلطه طلب، همچنان با اقتدار در حال پیمودن 

قله های پیشرفت و توسعه است.« 
نخبگان  تربیت  و  توانمندسازی  هدف  با  همکاری  برنامه  این 
بولیویایی در حوزه نانو و تولید مشترک محصوالت دانش بنیان 
نانویی و همچنین تجاری سازی آن در منطقه امریکای التین به 

اجرا درخواهد آمد.

بخش سنتی در تقابل با نیروی 
خالق محکوم به شکست است

نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران در حالی برگزار شد که سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 

رئیس جمهوری، مهمان ویژه این نشست بود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این نشست با توضیح 
و  علمی  اکوسیستم  شکل گیری  در  شده  ایجاد  تحوالت  درباره 
مختلف  دیدگاه های  »پیاده سازی  کرد:  بیان  کشور  در  فناورانه 

همچون اجرایی سازی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در 
شش سال گذشته باعث شکل گیری اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان 

در کشور شد.«
وی همچنین درباره کارکرد دانشگاه ها در جهان ابراز کرد: »هیچ 
دانشگاهی در جهان محصول تولید نمی کند. دانشگاه استنفورد 
شرکت های  فعالیت  توسط  دنیاست  هلدینگ  دهمین  که  هم 
دانش بنیان خود درآمدزایی می کند. دانشگاه ها برای جهش خود 
باید تنها به 14 تا 15 درصد هزینه دولت اتکا کنند و مابقی را از 

فروش تکنولوژی و ارائه تحقیقات فناورانه کسب کنند.«
وی در بخش بعدی به راهکارهای رهایی از اقتصاد خام فروشی 
اشاره کرد و گفت: »فروش نفت یا زعفران و مواد اولیه معادن افتخار 
نیست بلکه ارزش افزوده در دانش مهم است. اگر فناوری با ماده 
اولیه تلفیق شود سودآوری برای کشور به همراه دارد. مثال فروش 
زعفران در دنیا 9 میلیارد دالر گردش مالی دارد اما مقدار ناچیزی 

از این مبلغ به ایران با تولید 96 درصد زعفران تعلق دارد.«
کشاورزی  حوزه  »در  کرد:  عنوان  ادامه  در  همچنین  ستاری 
خصوصا بخش دام، طیور و واکسن ظرفیت های فوق العاده ای برای 
سرمایه گذاری وجود دارد اما باید اکوسیستمی را شکل داد که با 
ورود صندوق های ریسک پذیر این حوزه ها توسعه یابد. زیرا تامین 
مالی از این طریق در فرهنگ ایران البته با عنوانی دیگر وجود داشته 
است. پس ریسک پذیری موضوعی است که در اقتصاد دانش بنیان 
نباید آن را فراموش کرد. باید اکوسیستمی شکل گیرد که ایجاد 
از  شرکت های دانش بنیان و مراکز نوآوری را توسعه دهد. یکی 
این مکان ها پارک های علم و فناوری است که در پارک فناوری 
پردیس این اکوسیستم به خوبی شکل گرفته است. به گونه ای که 
شرکت های دانش بنیان عضو این پارک سال گذشته 9 هزار میلیارد 
فروش داشتند و بیشترین سرمایه گذاری ها هم مربوط به بخش 

خصوصی بوده است.«
رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان این که شتابدهنده ها باید نیروی 
مستعد و خالق را در مسیر ایجاد تغییر و کارآفرینی حمایت کنند، 
گفت: »این جوانان در حوزه های فناورانه بسیاری ورود داشته اند 
اما به دلیل عدم ارتباط و تعامل بخش خصوصی، سرمایه گذاری 
روی این ایده ها انجام نمی شود. اما همه باید بدانند که در تقابل 
با این نیروی خالق، بخش سنتی محکوم به شکست است. اراده، 
اعتماد به خالقیت و نترسیدن از شکست به این نیروی نوآور قدرت 
حرکت می دهد و این همان عامل موفقیت استارت آپ های بزرگ 
ایرانی است. پس در این اکوسیستم می توان قدرت حرکت در مسیر 
پیشرفت داشت. در این اکوسیستم جدید از حضور و فعالیت نیروی 
خالق و نوآور استقبال می کنیم و تمام سعی را برای تسهیل ورود 

بخش خصوصی به این حوزه خواهیم کرد.«
ستاری از پشتیبانی همه جانبه خود از این جوانان نیز سخن گفت 
و بیان کرد: »به هر قیمتی پشت این جوانان خواهم بود زیرا 
فعالیت آن هاست که اقتصاد دانش بنیان را رونق می دهد. پس 
محکم حامی و پشت آن ها هستیم و از هیچ کس هم ترسی نداریم. 
حمایت از اکوسیستم جدید ایجاد شده است. بسیاری تاکید من 
برای توسعه استارت آپ های خدماتی را محکوم می کردند اما تا 
این استارت آپ ها نباشند بازاری نیز برای فناوری وجود ندارد. 
بزرگ ترین شرکت های حوزه آی تی فعالیت خدماتی دارند اما 
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پشت همه استارت آپ ها کلی ایده و فناوری وجود دارد.«
ستاری همچنین با بیان این که توسعه تناژ برای برخی صنایع ایراد 
نیست اما موضوع مهم تولید محصول فناورانه است، گفت: »باید 
مکانیزم دانش و فناوری به صنایع رسوخ کند. به عنوان مثال با 
توسعه تعداد مرغداری ها کارآفرینی برای فارغ التحصیل دانشگاهی 
ایجاد نمی شود. این اشتغالزایی با تولید محصول فناورانه که ارزش 
افزوده باالیی دارد، رشد می کند. پس بخش خصوصی می تواند در 
این حوزه ها خصوصا تولید محصوالت فناورانه حوزه دام و طیور 

سرمایه گذاری کند.«
ستاری در بخش دیگر از سخنانش از همکاری مناسب با دیگر 
وزرای دولت در حوزه دانش بنیان گفت و بیان کرد: »تغییر نگرش 
میان وزرا نیز ایجاد شده است. وزیر کشاورزی از ایده های این حوزه 
استقبال خوبی دارد و وزیر نفت نیز اخیرا خبر از راه اندازی پارک 
اختصاصی در حوزه نفت برای فعالیت شرکت های دانش بنیان این 
حوزه و گردهمایی آن ها در یک مکان داده است. همه این موارد 

نشان از همدلی برای رونق اقتصاد دانش بنیان در کشور دارد.«
استارت آپ های  روی  فعالیت  و  سرمایه گذاری  همچنین  وی 
حوزه فناوری را اولویت معاونت علمی و فناوری دانست و گفت: 
»استارت آپ های حوزه خدمات راه خود را به خوبی پیدا کرده اند، 

حال نوبت رشد و توسعه استارت آپ های حوزه فناوری است.«
این نشست با حضور هیئت رئیسه و اعضای اتاق بازرگانی صنایع، 

معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.

نخستین فراخوان حمایت 
از طرح های علمی و فناورانه 

پژوهشگران کشور منتشر شد
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری نخستین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی 
محققان کشور را منتشر کرد تا حمایت متوازن از تحقیقات و کمک 

به تولید دانش و فناوری انجام شود.
در  پژوهشی  طرح های  اجرای  برای  کشور  محققان  از  حمایت 
حوزه های مختلف علمی یکی از اقدامات چشمگیر صندوق حمایت 
از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
است. این حمایت ها مسیر انجام تحقیقات را هموار می کند و خود 
باعث رونق انجام فعالیت های علمی در کشور می شود. فعالیت هایی 
که دستاوردهای فناورانه آن عالوه بر پیشرفت کشور، رفاه را به 

زندگی ها هدیه می دهد.
در این راستا کارگروه هایی در حوزه های مختلف فناورانه و علمی در 
صندوق راه اندازی شده است که محققان طرح های خود را به آن ها 
ارسال می کنند و در صورت تایید و تصویب در کمیته تخصصی 
دریافت  روند  امروز  از  اما  این طرح ها حمایت می شود.  صندوق 
طرح های پژوهشی در صندوق تغییر کرده است. از این پس هر 
کارگروه در طول سال چندین فراخوان منتشر می کند و براساس 
آن پژوهشگران طرح های خود را برای دریافت حمایت به کارگروه 

مربوطه ارسال می کنند.
بر این اساس نخستین فراخوان صندوق در این زمینه منتشر شده 
است. در این فراخوان پژوهشگران برای ارسال طرح به کارگروه های 
فنی و مهندسی، محیط زیست، تغییرات اقلیم و سالمت از 1 مرداد 

ماه تا 15 شهریور ماه سال جاری مهلت دارند. همچنین برای 
کارگروه های علوم پزشکی، ریاضی و فیزیک، علوم دامی، دامپزشکی 
و شیالت از ابتدای مردادماه سال جاری تا پایان شهریورماه مهلت 
به  طرح  ارسال  برای  همچنین  است.  شده  تعیین  طرح  ارسال 
کارگروه های کشاورزی و منابع طبیعی و علوم و علوم زیستی نیز از 

1 مرداد ماه تا 15 مهر ماه سال جاری مهلت دارند.
منتشر  نیز  کارگروه ها  سایر  برای  در طول سال  فراخوان ها  این 
می شود. عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر به سایت صندوق 

http://www.insf.org مراجعه کنند.

بازار داخلی فناوری اطالعات و 
ارتباطات توسعه می یابد

و  اطالعات  فناوری  داخلی  بازار  توسعه  هدف  با  تفاهمنامه ای 
ارتباطات میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان 
نظام صنفی رایانه ای کشور منعقد شد. این تفاهمنامه همکاری 
مشترک به امضای مهدی محمدی دبیر ستاد توسعه فناوری های 
حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری 
نظام  رئیس سازمان  اثنی عشری  و محمدباقر  ریاست جمهوری 

صنفی رایانه ای کشور رسید.
این تفاهمنامه همکاری با هدف رونق تولید و توسعه بازار داخلی 
فناوری اطالعات و ارتباطات و ایجاد شرایط نوآوری در حوزه تحول 
و اقتصاد دیجیتال و توسعه کمی و کیفی استارت آپ ها و اتصال 
تامین  است. همچنین  منعقد شده  بزرگ  به شرکت های  آن ها 
مالی شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ برای پروژه های ملی و 
فناوری در زمینه حل مسائل و چالش های کشور، ایجاد فرصت های 
شغلی برای استفاده از ظرفیت نخبگان خارج از کشور و آموزش و 
مهارت افزایی صنایع مختلف در زمینه تحول اقتصاد دیجیتال از 
دیگر موضوعاتی است که در این تفاهمنامه بر آن ها تاکید شده 

است.
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  تفاهمنامه  این  در 
متعهد شده است که از کلیه ظرفیت ها و امکانات موجود برای 
عملیاتی کردن مفاد این تفاهمنامه استفاده کند و تعهدات ناشی 
از تفاهمنامه را با به کارگیری بهترین روش و اصول متداول علمی، 
فنی و مالی بر اساس استانداردهای تخصصی و حرفه ای معمول 

انجام دهد.

کسب وکارهای نوین در حوزه 
حقوقی و قضایی رونق می گیرد

تفاهمنامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه و شرکت توسعه خدمات 
الکترونیک حامی عدالت با هدف رونق دادن به کسب وکارهای نوین 

و نوپای حوزه حقوقی و قضایی منعقد شد.
هدف از امضای این تفاهمنامه هم افزایی و به کارگیری امکانات و 
توانمندی های طرفین برای طراحی و ایجاد زیرساخت های مورد 
نیاز رونق دادن به کسب وکارهای نوین حوزه حقوقی و قضایی بود 
که به امضای مهدی محمدی دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی، حمید شهریاری 
رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه و اکبر غمخوار 
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حامی  الکترونیک  خدمات  توسعه  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس 
عدالت رسید.

فراهم کردن ظرفیت های موجود در  نیازهای جامعه،  شناسایی 
کشور برای ارائه خدمات به مردم در حوزه های حقوقی و قضایی 
و ایجاد ارتباط بین فعاالن عرصه خدمات الکترونیکی و حاکمیتی 

در دستگاه قضایی از دیگر اهداف تعیین شده این تفاهمنامه است.

ظرفیت »مناطق آزاد« به کمک 
صنایع خالق و فرهنگی می آید

نشست  »هجدهمین  در  نیری  سجادی  سیدمحمدحسین 
معاونان و مدیران فرهنگی،  اجتماعی و گردشگری سازمان های 
برای  ارزشمند  فرصت  یک  را  آزاد  مناطق  کشور«،  آزاد  مناطق 
»ایجاد  گفت:  و  دانست  فرهنگی  و  کسب و کارهای خالق  رونق 
زیرساخت ها در منطقه های آزاد می تواند فرصت ارزشمند را برای 

رونق صنایع خالق و فرهنگی به ارمغان بیاورد.«
وی با اشاره به ظرفیت های پایین تر ایجاد اشتغال در این حوزه 
گفت و ادامه داد: »میزان هزینه ها برای ایجاد یک شغل در حوزه 
صنایع خالق و فرهنگی به مراتب پایین تر از ایجاد یک شغل در 
دیگر حوزه هاست و با هزینه اندکی نسبت به سایر صنایع می توان 

اشتغال ایجاد کرد.«
سجادی نیری تولید ثروت،  درآمدزایی و گردش مالی را از مزیت های 
صنایع فرهنگی برشمرد و ادامه داد: »صنایع فرهنگی در مقایسه 
با سایر صنایع از نرخ برگشت سرمایه بسیار باالتر و دوره بازگشت 

سرمایه خیلی کوتاه تر برخوردارند.«
علمی  معاونت  هویت ساز  و  نرم  فناوری های  توسعه  ستاد  دبیر 
و فناوری ریاست جمهوری، زنجیره تولید در صنایع فرهنگی را 
سودآورد دانست و گفت:  »صنایع فرهنگی عامل اشتغال زایی برای 
فارغ التحصیالن علوم انسانی و هنر است. برای شکل دهی کامل 
حلقه های صنعت فرهنگ نیاز به جریان سازی گسترده در مراحل 
مختلف است و حرکت پایدار و باثبات نیازمند زیرساخت های دقیق 

و هدفمند است.«
سجادی نیری مناطق آزاد را مستعدترین مناطق برای سرمایه گذاری 
در صنایع فرهنگی و خالق دانست و ادامه داد: »ایجاد زنجیره 
تولیدات فرهنگی در مناطق آزاد به اقتصاد کشور کمک خواهد 

کرد.«
به اعتقاد وی، استفاده از صنایع فرهنگی راهی موثر و رویکردی 
فعال برای مقابله با تهاجم فرهنگی است و باید زیرساخت های ویژه 

و متناسب با اقتضائات در مناطق آزاد، طراحی و پیاده سازی شود.

فراخوان حمایت از رساله های 
دکتری منتشر شد

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری ششمین فراخوان حمایت از رساله های دکتری را 
منتشر کرد تا گامی برای استفاده از ظرفیت های علمی و فناورانه و 

سوق دادن آن ها به سمت نیازهای کشور باشد.
از رساله های دکتری توسط صندوق  ششمین فراخوان حمایت 
منتشر شد و پژوهشگران از 31 تیرماه تا 15 مهرماه سال جاری 
فرصت دارند طرح های پژوهشی خود را در سامانه صندوق ثبت 

کنند. البته در این میان توجه به نکاتی ضروری است.
تاریخ دفاع از موضوع رساله دکتری یکی از موارد مهم در آیین نامه 
آن است و بر اساس آن تا تاریخ ثبت نام در سامانه نباید بیش از یک 
سال گذشته باشد. همچنین از موارد دیگری که متقاضیان ثبت نام 
در فراخوان باید به آن توجه کنند این است که دوره تحصیل آن ها 
در مقطع دکتری نباید طوالنی تر از سه سال شده باشد. سقف 
حمایت از هر رساله دکتری 30 میلیون تومان است و هر سال 
دو بار فراخوان این حمایت توسط صندوق منتشر می شود. قطعا 
این حمایت می تواند در روند تحقیقاتی ثمربخش اثرگذار باشد تا 
رساله های دکتری و پژوهش های آن نیازی فناورانه از کشور را رفع 

کند. 
متقاضیان برای کسب اصالعات بیشتر و ثبت نام می توانند به سایت 
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری مراجعه کنند.

رونق تولید خودروهای داخلی در 
تعامل با شرکت های دانش بنیان

منوچهر منطقی، دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل 
پیشرفته معاونت علمی و فناوری، در بازدید از نخستین نمایشگاه 
فرصت های ساخت داخل و رونق تولید و پویش ملی نهضت ساخت 
داخل )ایران ساخت( با بیان این که رونق تولیدات داخلی منوط به 
حضور جوانان ایده پرداز است، گفت: »تالش متخصصان داخلی در 
حوزه حمل ونقل برای رونق دادن به تولیدات داخلی و تحقق شعار 

امسال، امری واجب است.«
وی با حضور در غرفه های ایران خودرو و سایپا، توانمندی قطعه سازان 
داخلی را مطلوب توصیف کرد و خواستار تعامل و همکاری سازنده 

خودروسازان و شرکت های دانش بنیان شد.
حمل ونقل  صنعت  نیازهای  از  یکی  که  است  معتقد  منطقی 
هوشمندسازی این حوزه است و این هوشمندسازی جز با تعامل 
نهادهای مرتبط با حمل ونقل و استارت آپ ها و شرکت های خدماتی 

امکان پذیر نیست.
دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت 
ارزیابی کردن روند  با مثبت  فناوری ریاست جمهوری  علمی و 
برگزاری نمایشگاه فرصت های ساخت داخل، رونق تولید، گفت: 
»ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت 
علمی و فناوری بعد از اتمام نمایشگاه، مسئولیت ویژه ای را برای 
حمایت از شرکت های دانش بنیان برعهده دارد و تالش می کند 
با ایجاد ارتباط میان استارت آپ ها و بخش های دولتی گامی موثر 
جهت توسعه فناوری های نوین و حمایت از تولیدات داخلی بردارد.«

معاون توسعه مدیریت معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری منصوب شد

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، با صدور 
توسعه مدیریت  معاون  عنوان  به  را  اسفندیاری  حکمی حسین 
به  و جذب سرمایه خود منصوب کرد. در متن ستاری خطاب 
اسفندیاری آمده است: »نظر به مراتب تعهد و شایستگی علمی و 
عملی جنابعالی، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان معاون 
توسعه مدیریت و جذب سرمایه منصوب می نمایم. پیگیری مجدانه 
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وظایف و امور محوله به ویژه ارتقاء منابع معاونت علمی و فناوری و 
همچنین صیانت از سرمایه های انسانی کارآمد به عنوان دارایی های 

اصلی سازمان مورد انتظار است.
از  را در پیروی  توفیقات جنابعالی  از درگاه خداوند متعال دوام 
العالی(  )مد ظله  اسالمی  انقالب  منویات حکیمانه رهبر معظم 
هم راستا با سیاست ها و راهبردهای معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری در دولت دوازدهم مسئلت می نمایم.«
اسفندیاری پیش از این سرپرستی معاونت توسعه مدیریت و جذب 
سرمایه و همچنین مشاور و سرپرست دفتر برنامه، بودجه و تحول 
اداری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را در کارنامه کاری 

خود داشته است.

»هوشمندی« وارد درگاه 
مدیریت سازمانی شد

اولین درگاه هوشمند بومی و مجهز به هوش مصنوعی، با حمایت 
فناوری  و  علمی  معاونت  دانش بنیان  اقتصاد  فرهنگسازی  ستاد 

ریاست جمهوری رونمایی شد.
تعامل و ایجاد ارتباط میان ماشین ها، سخت افزارها و انسان، یک 
میانجی بزرگ نیاز دارد. نرم افزارها نقش این میانجی را ایفا می کنند. 
ارتباط میان بخش های مختلف یک سازمان نیز از نرم افزارهای 

مدیریتی بهره می برد. 
نرم افزارهای پورتال های سازمانی در سال های اخیر، به مثابه موتور 
تولید محتوا و بازوی عملیاتی مراکز اطالع رسانی و روابط عمومی 
سازمان های بزرگ کارآمدی شان را نمایان کرده اند. اما در این حوزه، 
حتی از سوی تولیدکنندگان این گونه نرم افزارها حرکتی نوآورانه و 
تغییری فناورانه در ساختار و قابلیت ها صورت نگرفته بود. از سوی 
دیگر فناوری هوش مصنوعی به طور روزافزون پتانسیل های خود 
را در ایجاد جهش های فناورانه در صنایع به نمایش گذاشته است.

و  ماشین  یادگیری  همچون  فناوری هایی  از  مصنوعی«  »هوش 
شبکه های عصبی بهره می گیرد و کمک به تولید محتوای ارزشمند 
به حساب  مصنوعی  هوش  کاربردهای  از  یکی  وبسایت ها  برای 
می آید. ظرفیت های خارق العاده و پنهان هوش مصنوعی در این 

زمینه سال ها در کشور ما ناشناخته مانده بود.
تولید اولین پورتال سازمانی و اطالع رسان هوشمند توسط یکی 
از شرکت های دانش بنیان، یک گام بلند در توسعه حوزه فناوری 
اطالعات به کمک کاربردهای شگفت انگیز هوش مصنوعی به شمار 
می رود. این درگاه قابلیت های جذاب و فناورانه هوش مصنوعی در 

سیستم های نرم افزاری را به نمایش گذاشته است.
معرفی  هدف  با  و  دانش بنیان  محصول  این  تولید  با  همزمان 
وب،  محتوای  تولید  در  مصنوعی  هوش  نامحدود  ظرفیت های 
سمیناری با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و موضوع 
»کاربرد هوش مصنوعی در پورتال های سازمانی - از تئوری تا اجرا« 
با حضور پرویز کرمی رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رسانی، مجید 
ایران منش مدیر کل امور اداری و فناوری اطالعات معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و نیز جمعی از مدیران و نمایندگان 

سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی برگزار شد.
مدیرکل امور اداری و فناوری اطالعات معاونت علمی و فناوری، 
با اشاره به استفاده از دانش فنی بومی هوش مصنوعی در تولید 

این پورتال ادامه داد: »در تولید اولین نرم افزار پورتال سازمانی با 
رویکردی نوآورانه از ظرفیت های فناوری هوش مصنوعی هوشمند 
استفاده شده و قابلیت های نوینی را در قالب محصول دانش بنیان 

خود برای پورتال های سازمانی مهیا کرده است.«
وی همچنین از حمایت زیرساختی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در رونق کسب وکارهای دانش بنیان گفت و ادامه داد: 
»یکی از برنامه های ما استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
در انتقال تجربیات و دانش به مدیران دولتی و معرفی محصوالت 

دانش بنیان در حوزه فناوری اطالعات است.« 
ایران منش با اشاره به برگزاری این نشست با هدف شناخت ابعاد 
فناوری هوش مصنوعی و معرفی نمونه ای موفق در بومی سازی این 
حوزه بیان کرد: »معاونت علمی فناوری ریاست  جمهوری میزبان 
جمعی از مدیران روابط عمومی و فناوری اطالعات سازمان های 
بزرگ دولتی و خصوصی بود تا با همکاری مدیران شرکت نیافام، 
یک محصول کارآمد دانش بنیان با تکیه به فناوری هوش مصنوعی 

و کاربردهای آن در پورتال های سازمانی معرفی شود.«

فرهنگ فراموش شده کارآفرینی 
را باید به جامعه بازگردانیم

مراسم اختتامیه برنامه تلویزیونی »کارساز« مستند - مسابقه ای در 
حوزه کارآفرینی با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 

رئیس جمهوری، برگزار شد.
ستاری در این مراسم بیان کرد: »کارساز احیاکننده فرهنگی است 
که هزاران سال در ژن ایرانیان وجود داشت و طی صد سال گذشته 
با اتکا به درآمدهای نفتی آن را نابود کردیم. ایده هایی که توسط 
این استارت آپ ها ارائه شد به درستی نشان می دهد که چگونه با 
خالقیت و نوآوری می توان اقتصادی پویا در کشور ایجاد کرد. پس 
پیشرفت کشور با وجود جوانانی دارای این خصوصیات تضمین 

می شود.«
ستاری همچنین گفت: »اگر به این نکته برسیم که استخدام افتخار 
نیست و جوانان را با پول نه بلکه با تفکر و ایده های نوآورانه آنها 
باید ارزیابی کرد، آن زمان به فرهنگ کارآفرینی هزار ساله خود 
بدون  است.  الهی  موهبت  بزرگ ترین  بشر  نوآوری  بازگشته ایم. 
تالش و نوآوری کشورها راه به جایی نمی برند. نوآوری باعث توسعه 
بشر می شود و استخدام مسیر نابودی این موهبت الهی را تسریع 
می کند. اما برای احیای فرهنگ کارآفرینی حرکت جدیدی در 
کشور ایجاد شده است که نسل جدیدی از کارآفرینان زیر سی 
سال را به اقتصاد معرفی کرده است. زیرا دانشجویان و جوانان ما 
می دانند که با تحصیالتشان نوآوری را به جامعه باید هدیه دهند و 

باعث ارتقا و بهبود زندگی تک تک افراد جامعه شوند.«
وی در ادامه گفت: »موفقیت نیز با سرمایه گذاری روی این جوانان 
فرهنگ سرمایه گذاری  باید  نیز  این مسیر  در  تضمین می شود. 
خطرپذیر توسعه یابد. زیرا اقتصاد پویا با اتکا به همین نیروی انسانی 

شکل می گیرد که ایران ظرفیت فوق العاده ای در این زمینه دارد.«
کرد:  بیان  نیست  باخت  نشانه  شکست  این که  بیان  با  ستاری 
»جوانان باید با اعتماد به نفس در مسیر پیشرفت کشور و استفاده 
از توانایی های خود گام بردارند. همه باید بدانند که تفاوت افراد از 
پس از شکست و زمین خوردن آغاز می شود. آن لحظه ای که افراد 
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تصمیم می گیرند دوباره روی پای خود بایستند و مشکالت مسیر 
خود را رفع کنند. پس با شکست ما نمی بازیم بلکه می آموزیم. این 
اعتماد به نفس اصل اول و مهم در اقتصاد دانش بنیان است و ایده 

و منابع مالی در جایگاه های بعدی قرار دارد.«
وی همچنین عنوان کرد: »برنامه کارساز نیز ترویج کننده همین 
فرهنگ کارآفرینی است . مردم تشنه برنامه های این گونه هستند که 
نشان می دهد یک جوان خالق تنها در چند هفته توانسته ایده خود 
را عملی کند و به درآمد میلیونی برسد. این برنامه ها خود فرهنگ 

کارآفرینی را القا می کند.«
بر اساس این گزارش، اختتامیه برنامه تلویزیونی »کارساز« مستند 
فرهنگسازی  ستاد  حمایت  با  کارآفرینی  حوزه  در  مسابقه ای   -
اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و به 
تهیه کنندگی مهدی مطهر با هدف ترویج روحیه کارآفرینی میان 
جوانان تهیه و تولید شد. این برنامه تلویزیونی رقابت سه ایده برتر 
در حوزه کسب و کارهای استارت آپی را به تصویر کشید. سه تیم برتر 
این برنامه که از مرحله داوری و ارزیابی اولیه عبور کرده اند، حال 
پس از سه ماه تالش و همراهی منتورها برای عملیاتی کردن ایده 
خود آمده اند تا ایده و محصول خود را برای سرمایه گذاران حاضر 

در برنامه ارائه دهند.

زیست بوم نوآوری و فناوری رونق می گیرد
در مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل 
و رونق تولید و پویش ملی نهضت ساخت داخل، تفاهمنامه ای با 
هدف هم افزایی چهار نهاد مرتبط با حوزه تولیدات ایران ساخت 
و داخلی به امضا رسید تا در ادامه کار، همه این نهادها بر اساس 
ماموریت تعریف شده خود برای رونق دهی به تولیدات داخلی و 
حمایت از جوانان خالق این حوزه تالش کنند و موانع و مشکالت 

موجود بر سر راه آن ها را از بین ببرند.
با توجه به شعار رونق تولید که توسط مقام معظم رهبری به همه 
فناوری  نهاد معاونت علمی و  ابالغ شده است، چهار  دستگاه ها 
ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی که تاثیر زیادی 
در معرفی، حمایت مادی و معنوی از شرکت های دانش بنیان دارند 
تفاهمنامه ای مسیر تحقق زیست بوم  با امضای  تصمیم گرفتند 
نوآوری و فناوری و توسعه کسب و کارهای نوینی که چند سالی 

است در کشور رونق گرفته اند، هموار کنند.
در این تفاهمنامه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان متولی 
مدیریت دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به عنوان معرفی کننده نیازهای صنایع 
انرژی، خودرو  مختلفی چون نفت، گاز، پتروشیمی، آی سی تی، 
به عنوان  به شرکت های دانش بنیان، معاونت علمی  و مخابرات 
حامی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها و صندوق نوآوری و 

شکوفایی به عنوان حامی مالی این شرکت ها حضور دارند.
امسال که به دستور مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید 
و  برای مسووالن  و ماموریت مشخصی  معرفی شده است، فضا 
مدیران دولتی ایجاد کرده است تا با کمک همه امکانات و تسهیالت 
موجود، برای شکوفا کردن تولیدات ایران ساخت تالش کنند. این 
تفاهمنامه نیز با همین هدف و منعقد شده است تا جوانان خالق 

ایرانی، شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و شرکت های نوپا که 
وارد عرصه های بزرگ اقتصادی شده اند بتوانند مسیر درستی را 
طی کنند و در شرایط سخت تحریم ها نیازهای داخلی را بر اساس 

اولویت های تعیین شده تامین کنند.

برپایی پاویون ملی محصوالت دانش بنیان 
صادراتی ایران در نمایشگاه دارویی آلمان 

در  ایران  صادراتی  دانش بنیان  محصوالت  ملی  پاویون  دومین 
نمایشگاه ExpoPharm در آلمان با حمایت معاونت علمی و 
برگزار  و شکوفایی  نوآوری  ریاست جمهوری و صندوق  فناوری 

می شود.
جاری  سال  مهرماه  ششم  تا  سوم  اکسپوفارم  دارویی  نمایشگاه 
از  یکی  نمایشگاه  این  می شود.  برپا  آلمان  دوسلدورف  شهر  در 
بزرگ ترین نمایشگاه های تجاری حوزه دارو در اروپاست. نمایشگاه 
دارویی آلمان هر سال برگزار می شود و بیش از 27 هزار نفر از 
آن بازدید می کنند. این نمایشگاه شامل چندین کنفرانس کلیدی، 
این  می شود.  تجارت  و  بسترهای کسب و کار  و  ویژه  رویدادهای 
گردهمایی بین المللی، بزرگ ترین تولیدکنندگان و خریداران عمده 
دارو و همچنین برترین داروسازان را از سرتاسر جهان گرد هم جمع 

می کند تا آخرین نوآوری ها و سبک های داروسازی را ارائه دهند. 
مهم ترین محورهای این نمایشگاه شامل انواع شاخه های داروسازی، 
تجارت عمده دارو، محصوالت مراقبت در منزل، تشخیص طبی 
و تجهیزات مربوطه، محصوالت غذایی و رژیم غذایی، محصوالت 

آرایشی و بهداشتی، مبلمان و تجهیزات داروخانه و غیره می شود.

شرکت های دانش بنیان به یاری 
هوشمندسازی حمل ونقل می آیند

فضایی  حوزه  فناوری های  توسعه  ستاد  دبیر  منطقی،  منوچهر 
بخش های  از  فناوری،  و  علمی  معاونت  پیشرفته  حمل ونقل  و 
تاسیسات، انرژی، آتش و ژئوتکنیک مرکز تحقیقات راه، مسکن 

و شهرسازی بازدید کرد.
دنیای  در  هوشمند  »حمل و نقل  گفت:  بازدید  این  در  منطقی 
امروز سرعت باالیی دارد و هر روز شاهد اتفاقات جدیدی در این 
حوزه هستیم. در ایران نیز برای همراه شدن با این سرعت، نیاز به 
یکپارچه سازی سیستم حمل و نقل داریم. برای سامان دادن به بخش 
حمل و نقل نیاز داریم که کمیته های مشترکی تشکیل دهیم و از 
تمام بازیگران این عرصه کمک بگیریم تا با همکاری همه نهادهای 
بازیگر، نقشه راه جامعی را برای فعالیت ها و سیاست گذاری های 
حوزه حمل و نقل تهیه کنیم. هوشمندسازی و ایجاد آزمایشگاه های 
تخصصی در حوزه حمل و نقل نیز بسیار ضروری است. باید تالش 
کنیم این آزمایشگاه ها به صورت شبکه ای فعالیت کنند تا کارایی 

باالتری برای این صنعت راهبردی داشته باشند.«
دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته 
که  است  معتقد  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
هوشمندسازی راهی مناسب و مطمئن برای کاهش تلفات جاده ای 
است. همچنین این کار می تواند به بهینه سازی سیستم های موجود 

و افزایش اثربخشی آن ها نیز کمک کند.
در ادامه این بازدید محمد شکرچی زاده، رئیس مرکز تحقیقات 
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به موضوع  توجه  بر ضرورت  تاکید  با  و شهرسازی،  راه، مسکن 
هوشمندسازی به ویژه در حوزه حمل و نقل، تهیه نقشه  راه هدفمند 
در این زمینه را از نکات حائز اهمیت در جهت دستیابی سریع تر به 

اهداف مورد نظر عنوان کرد.
شکرچی زاده در این جلسه ضمن معرفی اجمالی مرکز تحقیقات و 
مجموعه اقدامات و فعالیت ها گفت: »ما با نسل جدیدی از موضوعات 
تحقیقات و فناوری روبه رو هستیم. شرکت های نوپا و دانش بنیان و 
استارت آپ ها و هوشمندسازی، همگی موضوعات جدیدی است که 
در عرصه تحقیقات و فناوری طرح و در حال توسعه است. ما فضایی 
برای استقرار شرکت های دانش بنیان در مرکز ایجاد کرده ایم که با 
همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دنبال تکمیل 
آن هستیم تا حضور و همکاری شرکت های دانش بنیان را در کنار 

خود داشته باشیم.« 
شکرچی زاده افزود: »قطعا بخش هایی که مرتبط با این موضوع 
هستند مثل سامانه های حمل و نقل و هوشمندسازی یا موضوعات 
استارت آپی مرتبط با حمل و نقل می توانند در این مجموعه مستقر 

شوند.«

ظرفیت  خالی شهرها وارد 
چرخه نوآوری می شود

راهبردی  فناوری های  توسعه  مرکز  رئیس  قادری فر،  اسماعیل 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با بیان این که ماموریت 
مهم معاونت علمی و فناوری استفاده از ظرفیت های خالی شهرها 
برای توسعه فناوری است، گفت: »برای اجرایی کردن این طرح، 
اقدام به تاسیس کارخانجات نوآوری کردیم. راه اندازی کارخانجات 
این  که  است  فناوری  و  علمی  معاونت  ابداعات  از  یکی  نوآوری 
کارخانجات به صورت بومی و با توجه به توانایی های استانی و 

منطقه ای ایجاد می شود.«
وی افزود: »زیست بوم نوآوری و فناوری نیاز به بسترسازی دارد، 
یکی از زیرساخت های مودر نیاز برای این زیست بوم، ایجاد فضای 

مناسب برای فعالیت شرکت های دانش بنیان است.«
به گفته قادری فر، شرکت های دانش بنیان پتانسیل باالیی برای کار 
و فعالیت اقتصادی دارند اما برخی از آن ها فضا و مکانی برای فعالیت 
ندارند، به همین دلیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با ایجاد کارخانه های نوآوری یک فضای مناسب در اختیار آن ها 
کاربری  تغییر  از  »هدف  کرد:  تصریح  همچنین  وی  می گذارد. 
سوله ها و پهنه های صنعتی این است که هزینه دولت زیاد نشود و 

با کمک فضاهای موجود در شهرها بتوانیم به هدف خود برسیم.«

برگزاری پاویون ملی ایران در 
نمایشگاه بازسازی سوریه

با حمایت مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریست جمهوری، پاویون ملی ایران در پنجمین دوره 
نمایشگاه بازسازی سوریه 26 تا 30 شهریورماه سال جاری برگزار 

می شود.
این نمایشگاه در حوزه های مختلفی چون ساختمان و کلیه زیر 
انرژی های تجدیدپذیر، آب،  انرژی،  مجموعه های وابسته، برق و 
تصفیه آب، نفت و گاز و پتروشیمی، حمل و نقل، صنایع هوایی و 

دریایی، زیرساخت )پل، راه آهن(، کشاورزی، ماشین آالت مرتبط و 
صنایع غذایی و بسته بندی، صنایع کوچک و متوسط و خودرو های 
سبک و سنگین و قطعات یدکی برگزار می شود. همچنین از دیگر 
بخش های این نمایشگاه می توان به بانک و سرمایه گذاری و بیمه، 
شرکت های دانش بنیان، تجهیزات بیمارستانی و دارو، ماشین آالت 
سنگین، خودرو و تجهیزات وابسته، صنعت پالستیک، چاپ و 
اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  پتروشیمی،  صنعت  بسته بندی، 

آی سی تی و سیستم های امنیتی و اطفای حریق اشاره کرد.
آدرس  به  می توانند  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  عالقه مندان 

اینترنتی www.Tesc.ir مراجعه کنند.

نیازی دیگر از صنعت نفت بومی سازی شد
محققان کشور موفق به بومی سازی ابزاری مورد نیاز در صنعت نفت 
شدند. این ابزار دارای فناوری پیشرفته است که به علت تحریم ها 

امکان استفاده از آن وجود نداشت.
یکی از واحدهای فناور مستقر در مجتمع خدمات فناوری دانشگاه 
صنعتی شریف در پاسخ به نیاز صنعت نفت ابزاری درون چاهی 
به نام »پکرهای متورم شونده درون چاهی« را طراحی و ساخته 
است. ساخت این ابزار نیازمند فناوری پیشرفته است و تنها تعدادی 
شرکت بزرگ نفتی در دنیا این فناوری را دارند. اما این شرکت ها 
این ابزار را نمی فروشند و برای این که کشورهای نیازمند به آن را 
وابسته به خود نگاه دارند تنها خدمات چاه را به آن ها می فروشند. 
پس محققان کشورمان بار دیگر با اتکا به نیروی انسانی داخل و 
نوآوری آن ها در این واحد فناور دست به کار شدند و دانش ساخت 
آن را بومی سازی کردند. در حال حاضر نیز مرحله تولید انبوه آن در 
حال انجام است تا با هزینه نصف نمونه خارجی اما با همان کیفیت 

در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.
جمال ارغوانی هادی، مدیر این واحد فناور، بیان کرد: »پکرهای 
متورم شونده درون چاهی از محصوالت مورد نیاز صنعت نفت است 
که به علت تحریم ها امکان تامین آن وجود نداشت. این ابزار بدون 
نیاز به دکل داخل چاه نفت وارد می شود و در بخش عمیق چاه 
منبسط می شود. پس از آن که چاه را مسدود کرد می توان عملیات 

مورد نظر همچون اسیدزنی و تزریق ژل را انجام داد.«
ارغوانی با بیان این که نیاز صنعت نفت به این ابزار دارای فناوری 
بومی سازی  برای  فناور  واحد  این  محققان  اقدام  باعث  های تک 
آن شد، گفت: »تاکنون عملیات در شش حلقه چاه با این ابزار 
با موفقیت انجام شده است. این ابزار دارای یک بخش متورم شونده 
است که قابلیت انبساط دارد و برای ساخت آن نیاز به فناوری 
پیشرفته است. با این اقدام و بومی سازی آن تولید محصوالت درون 

چاهی بسیاری امکان پذیر شد.«

سنجش توانمندی استارت آپ های 
حوزه همگرا در تامین نیاز مشتری 

مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در راستای عملیاتی شدن فراخوان نوپاهای همگرا اقدام 

به برگزاری دوره های پیش شتابدهی می کند.
دوره های پیش شتابدهی مسیر حرکت استارت آپ های نوپا در حوزه 
همگرا را هموار می کند. استارت آپ های راه یافته به این دوره ها با 
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آموزش های تخصصی توانمند می شوند تا فعالیت خود را تداوم 
دهند. در دوره های پیش شتابدهی این استارت آپ ها اطالعات الزم 
برای ورود به بازار را کسب می کنند تا محصول خود را به جامعه 
ارائه کنند. بر اساس دومین فراخوانی که توسط مرکز همگرا منتشر 
شد 12 تیم به این دوره ها راه یافتند و وارد برنامه توسعه کسب و کار 
این مرکز شدند. این 12 استارت آپ منتخب از بین 100 طرح 
دومین فراخوان نوپاهای فناوری های همگرا بعد از سپری کردن 
پنج جلسه از دوره پیش شتابدهی که با حمایت مرکز راهبردی 
فناوری های همگرا برگزار می شود، در جلسه ششم این دوره به 

ایستگاه روز انتخاب رسیدند.
تاکنون در دوره پیش شتابدهی گروه های فناور باید روی مشتری 
محصول کسب و کار خودشان تمرکز می کردند و بعد از مصاحبه با 
مشتری، بتوانند مشتریان خود را به طور کامل بشناسند و آن ها 
را به درستی دسته بندی کنند. سپس آن ها می بایست ارزش های 
پیشنهادی محصول خودشان را با این دسته از مشتریان همسان 
کنند تا بتوانند به مدل مناسبی برای کسب و کار خود برسند. در 
همین راستا در روز انتخاب 12 استارت آپ باید در مدت هشت 
ارزش  و  بازار  مشتری،  از  را  خودشان  شناخت  میزان  دقیقه 
پیشنهادی محصول خود به داوران ارائه دهند تا در پایان داوران 
تصمیم بگیرند که آیا این تیم توانسته است شناخت مناسبی از 
کسب و کار خود و بازارش دست پیدا کند یا خیر؟ پس از موفقیت 
و جلب نظر داوران تیم ها در دوره پیش شتابدهی باقی می مانند و 

ادامه دوره را می گذرانند.

با بسته های حمایتی جدید فعالیت های 
فناورانه پژوهشگران گسترش می یابد

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری 
امضا  همکاری  تفاهمنامه  اصفهان  دانشگاه  و  جمهوری  ریاست 
کردند. این تفاهمنامه همکاری در راستای حمایت از طرح های 
پژوهشی محققان و اعضای هیئت علمی دانشگاه به امضای ایمان 
افتخاری رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و هوشنگ طالبی رئیس دانشگاه 
اصفهان رسید. البته پیش از این در سال 94 تفاهمنامه ای میان 

صندوق و دانشگاه امضا شد که این تفاهمنامه متمم آن است.
بر اساس این تفاهمنامه 15 طرح پژوهشی و 30 رساله دکتری 
پژوهشگران دانشگاه برای اجرا توسط صندوق حمایت می شود 
کشور  نیاز  مورد  تحقیقاتی  فعالیت های  توسعه  برای  اقدامی  تا 
باشد. یکی از مفاد این تفاهمنامه تعهد دانشگاه اصفهان به داوری 
طرح ها در قالب فرم های مصوب صندوق است که به موجب آن، 
روند داوری طرح ها در صندوق تسهیل و فرایند داوری طرح های 

دانشگاه مختصرتر می شود. 
این تفاهمنامه با هدف حفظ مالکیت معنوی نتایج طرح برای 
پدیدآورنده طرح منعقد شده است زیرا این موضوع برای محققان از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
ایمان افتخاری در مراسم امضای این تفاهمنامه توضیحاتی درباره 
فعالیت های صندوق ارائه داد و بیان کرد: »به زودی روند دریافت 
پروژه ها در کارگروه های مختلف صندوق تغییر می کند و از این پس 
با انتشار فراخوان در هر کارگروه از پژوهشگران برای ارسال طرح 

دعوت می شود. برنامه ریزی ها به گونه ای است که در هر حوزه علمی 
در طول سال سه فراخوان منتشر شود. بسته های حمایتی جدیدی 
نیز توسط صندوق در حال طراحی است. این بسته ها در روزهای 
آینده به جامعه پژوهشگران ارائه می شود تا حرکت علمی آن ها 
تقویت شود و شتاب گیرد. گرنت های »استقرار«، »پیش تازان« و 
»آغاز« در این بسته حمایتی قرار دارند که هر یک کارکرد خود را 

در مسیر توسعه فعالیت های علمی کشور دارد.«

برندسازی محصوالت دانش بنیان بازار 
سلول های بنیادی را تضمین می کند

سومین سمپوزیوم پوست، ترمیم، سلول های بنیادی و پزشکی 
بازساختی در دانشکده پرستاری و مامایی مرکز آموزشی و درمانی 

شهید مطهری برگزار شد.
امیرعلی حمیدیه، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول 
بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در این سمپوزیوم 
که ستاد در برگزاری آن نقش داشت، درباره اهمیت حرکت به 
سمت ایجاد دانشگاه های نسل سوم و چهارم صحبت کرد و گفت: 
»سال ها برای شکل گیری دانشگاه نسل سوم تالش شده است اما 
بیش از تربیت استاد و دانشجوی نسل سومی به مدیر نسل سومی 
نیاز داریم. ایجاد جریان سازی در این حوزه نیازمند این مسئله است 

و در این صورت تولید فناوری در کشور نیز رونق می گیرد.«
حمیدیه در بخش بعدی سخنان خود به حوزه سلول های بنیادی 
اشاره کرد و ادامه داد: »جمعیت دنیا به سرعت در حال رشد است 
و اقدامات پزشکی انجام شده در نظام سالمت برای بیماری های 
زمینه  این  در  نتوانسته  اما  است  داده  ارائه  راه حل هایی  مختلف 
بیماری های  کزاز  و  دیفتری  پیش  اگر 50 سال  باشد.  پاسخگو 
کشنده ای محسوب می شدند یا عمل بای پس کاری دشوار بود اما 
امروز این مشکالت وجود ندارد. با این حال بیماری های صعب العالج 
هنوز هم وجود دارند. انسان در 50 سال گذشته سعی داشته در 
علوم پزشکی به سمت درمان قطعی بیماری ها حرکت کند. به نظر 
می رسد این کار دیگر با داروها و علم بایوتکنولوژی قابل انجام نباشد 
و نیاز به فعالیت دیگری است. بنابراین در کشورهای پیشرفته برای 
درمان بیماری های ژنتیکی درصدد جایگزینی برای شیمی درمانی 
هستند و به سمت ژن درمانی روی آورده اند تا هزینه های سنگین 
درمان را نیز کاهش دهند. همچنین از این طریق از عوارض طول 

درمان نیز جلوگیری می کنند.«
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول بنیادی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری همچنین با اشاره به سرمایه گذاری 
کشورها در حوزه سلول بنیادی ابراز کرد: »این علم روز به روز جای 
خود را در اقتصاد نیز باز می کند. شرکت های بسیاری در این حوزه 
سرمایه گذاری کرده اند حتی شرکت های بی ربط به حوزه پزشکی 
همچون ژنرال موتور و ال جی نیز به این حوزه ورود پیدا کرده اند. در 
حال حاضر 971 شرکت در حوزه سلول های بنیادی، ژن درمانی و 

پزشکی بازساختی فعالیت می کنند.«
حمیدیه فعالیت شرکت های دانش بنیان در این حوزه را تاثیرگذار 
این حوزه  در  دانش بنیان  و گفت: »فعالیت شرکت های  دانست 
رشد خوبی دارد و در حال حاضر بدون وابستگی به خارج از کشور 
محصوالتی تولید می شود که از ظرف کشت تا محیط کشت متعلق 
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به خود شرکت هاست و تمام فناوری را در داخل کشور توسعه 
داده اند. این نشان می دهد که حرکت ما به سمت تشکیل صنعت 
البته این صنعت در کشور ما جوان  این حوزه آغاز شده است. 
است و کم کم شرکت ها و برند ایرانی در حال دیده شدن هستند. 
برندسازی در سطح بین المللی بازار فوق العاده ای در آینده برای این 

حوزه ایجاد می کند.«
»سومین سمپوزیوم پوست، ترمیم، سلول های بنیادی و پزشکی 
و  پنل  چهار  و  تخصصی  کارگاه  چهار  برگزاری  با  بازساختی« 
سخنرانی آشنایی محققان با این حوزه و معرفی محصوالت آن ها 

را دنبال کرد.

حوزه نفت با خالقیت شرکت های 
دانش بنیان دگرگون می شود

بیژن زنگنه وزیر نفت در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو از توجه 
وزارت نفت به شرکت های دانش بنیان و طرح های پژوهشی محققان 
کشور خبر داد و بیان کرد: »چند ماه است که حمایت ویژه از 
استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان در دستور کار این وزارتخانه 
قرار گرفته است. در این راستا 17 هکتار زمین و ساختمان واقع در 
انبار نفت ری که پیش از این پژوهشگاه صنعت نفت بود، به استقرار 
استارت آپ های حوزه نفت اختصاص داده می شود. این کار به زودی 
انجام خواهد شد و امری بسیار مهم برای آینده استارت آپ هاست. 
معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت به طور ویژه 

مامور پیگیری این موضوع است.«
زنگنه ادامه داد: »معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت 
نفت هم انگیزه این کار را دارد و ابتدا پیشنهاد این کار را ارائه داد. 
البته در ابتدا پیشنهاد مناطق کوچک تر مثل فضاهای 500 یا هزار 
متری مطرح شد اما به ذهنم رسید که یک فضای 17 هکتاری را 
در ری داریم و بیشتر هم می توانیم به این زمینه اختصاص دهیم 
که به نظر من این کار یک تحول را کنار تهران ایجاد خواهد کرد.«

وی از ایجاد تشکیالت و سازماندهی برای تحقق این هدف خبر 
داد و افزود: »نمی خواهم خیلی بزرگنمایی کنم، اما اگر این هدف 
محقق شود سبب دگرگونی در حوزه نفت می شود. این منطقه در 
جای بسیار مناسبی نزدیک تهران واقع شده است. ما برای آینده 
قرار سرمایه گذاری  کار  این  برای  و  استارت آپ ها جدی هستیم 

گذاشته ایم زیرا اقدام بسیار مهمی است.«
زنگنه در پاسخ به این که بین شرکت دانش بنیانی که هم اکنون 
غیردانش بنیان  شرکت  با  می کند  تولید  نفت  صنعت  تجهیزات 
تفاوتی قائل می شوید، گفت: »چنین بحثی تاکنون در وزارت نفت 
نداشته ایم، شرکت دانش بنیان تنها به اسم نیست و شرکتی که 
کاالیی تولید می کند که جنس تولیدش دانش بنیان است، آن 
هم دانش بنیان به شمار می آید و فرقی نمی کند. ما قراردادهایی 
که برای اقالم یادشده داریم کارهای متعارف است، اما به نظر من 

)شرکت های دانش بنیان( کارهای زیادی می توانند انجام دهند.«
زنگنه همچنین درباره صادرات در حوزه نفت نیز گفت: »باز کردن 
بازار داخلی به روی تولیدکنندگان بزرگ ترین کاری است که انجام 
دادیم تا بتوانند محصوالتشان را در بازار داخلی به فروش برسانند. 
اگر این تولیدکنندگان کیفیت را باال ببرند و اشکاالت خود را برطرف 
کنند، آن زمان است که می توانند به سوی صادرات حرکت کنند.«

زنگنه از راه اندازی نمایشگاه دائمی محصوالت و تجهیزات ساخت 
ایران خبر داد و اظهار کرد: »قرار است یک نمایشگاه دائمی برای 
کاالهای تولید داخل در منطقه ری ایجاد کنیم که اگر از خارج 
کشور به ویژه کشورهای همسایه به ایران بیایند، بتوانند محصوالت 

ایرانی را ببیند.«

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از 
نمایشگاه محصوالت فضایی بازدید کرد

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با حضور در 
گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های حوزه فناوری 
فضایی و نشست های تبادل فناوری و نوآوری، به همراه مرتضی 
براری رئیس سازمان فضایی و علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و 
شکوفایی از نمایشگاه محصوالت فناوری که در حاشیه این رویداد 

برپا بود، دیدن کرد.
رئیس بنیاد ملی نخبگان در این بازدید در گفت وگویی صریح و 
صمیمانه پای صحبت فناوران و نوآوران حوزه فضایی نشست. او 
در این بازدید برای ارتقای سطح دانش فنی شرکت های دانش بنیان 
حوزه فضایی راهکارهایی ارائه داد و از پیشنهادات ارائه شده توسط 
مدیران این شرکت ها استقبال کرد و بر حمایت معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری از نوآوران این حوزه تاکید کرد.
 )InnoTehran( سومین رویداد نوآورانه خدمات مکان محور شهری
با هدف ارائه نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران در حوزه 
روزه  سه  گردهمایی  با  همزمان  شهری،  مکان محور  خدمات 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های فضایی در محل مجتمع 

شکوفایی شرکت های دانش بنیان برگزار شد.
این رویداد با همکاری سازمان فضایی ایران، سازمان نظام صنفی 
رایانه ای و صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد و موضوع اصلی 
آن نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران در حوزه خدمات 
مکان محور شهری عنوان شد. در این نمایشگاه بیش از 450 نفر از 
نمایندگان شرکت های دانش بنیان و فناور و استارت آپ های حوزه 
فضایی شرکت داشتند و عالوه بر ارائه نیازهای فناورانه سازمان های 
مرتبط، نمایشگاهی از دستاوردهای 100 شرکت دانش بنیان و 

استارت آپ حوزه فضایی برپا شد.

تقویت و استعدادیابی کودکان و نوجوانان 
در حوزه کدنویسی شتاب گرفت

استعدادپروری،  استعدادیابی،  ملی  »طرح  همکاری  تفاهمنامه 
توانمندسازی کدنویسی« میان مهدی محمدی دبیر  آموزش و 
ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمدرضا زمانی رئیس 
دانشگاه پیام نور، سلیمان پاک سرشت رئیس سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای، امیر حسین اسدی رئیس شتابدهنده ابر زندگی و پرویز 
کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری امضا شد.
میان  هم افزایی  و  هماهنگی  همکاری،  تفاهمنامه  این  امضای 
استعدادیابی،  ملی  »طرح  موضوع  در  مشارکت کننده  نهادهای 
تقویت  را  کدنویسی«  توانمندسازی  و  آموزش  استعدادپروری، 
می کند. همچنین استعدادیابی، آموزش، توانمندسازی در حوزه 
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کدنویسی و حمایت از برگزاری همایش، سمینار و کنفرانس های 
مورد نیاز برای ارتقای سطح دانش قشر مورد هدف و تسهیل و 
زمینه سازی حضور کودکان و نوجوانان ایرانی در دوره های علمی 
و آموزشی از محورهای این تفاهمنامه همکاری است. همچنین 
بهره مندی مطلوب از ظرفیت ها، توانایی ها و زیرساخت های علمی، 
پژوهشی و تخصصی در حوزه کدنویسی از اهدافی است که این 
تفاهمنامه دنبال می کند. پس با توجه به اهمیت خاص حوزه فضای 
مجازی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور استعدادیابی 
و پرورش استعداد و مهارت کودکان و نوجوانان در این مسیر حائز 
اهمیت است که اجرایی سازی این تفاهمنامه می تواند حرکت در 

این مسیر را هموار کند.
دولتی  مختلف  سازمان های  ملی  طرح  این  شدن  اجرایی  برای 
و بخش خصوصی مشارکت دارند تا این طرح که توسعه آن با 
حوزه  توانمندسازی  به زودی  است،  زندگی«  »ابر  شتابدهنده 
کدنویسی کودک و نوجوان را به همراه داشته باشد. وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای، دانشگاه پیام 
نور، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
سازمان فناوری اطالعات در کنار معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری از حامیان این طرح هستند.
پرویز کرمی، دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، در مراسم امضای این تفاهمنامه 
ترغیب کودکان به شغل های فناوری اطالعات و کمک به کسب و کار 
آینده آن ها، توسعه فضای کار تیمی در راستای تولید محصوالت 
ارزشمند، آشناسازی کودکان و نوجوانان با فضای کدنویسی و تولید 
محصول دیجیتال و شناسایی و جذب کارآفرینان بالقوه یا نوپای 

آینده را برخی از اهداف اجرای این طرح ملی دانست.
کرمی گفت: ایران با توجه به جمعیت جوان در حال حاضر با کمبود 
برنامه نویس در حوزه اینترنت اشیا دارد. در صورتی که حدود 1/5 
میلیون کدنویس نیاز جامعه امروز است. باید در این زمینه مربی 
کودکان و نوجوانان را آموزش دهیم که در این طرح ملی این نکته 
مهم مورد توجه قرار گرفته است و نخستین بوت کمپ در هفته 
جاری آغاز به کار می کند. عالوه بر این دور از ذهن نیست که در 
آینده ای نه چندان دور برنامه نویسی به عنوان درسی اجباری در 
مدارس ایران تبدیل شود. همان طور که برخی از کشورهای تراز 
اول دنیا بر آن شده اند تا آموزش برنامه نویسی را همچون درس های 

ریاضی و علوم در مدارس به صورت اجباری درآورند.«
دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری همچنین به مزایای یادگیری برنامه نویسی در 
انتقادی،  تفکر  و گفت: »توانایی  اشاره کرد  نوجوانان  و  کودکان 
آموزش فعالیت گروهی، تقویت اعتماد به نفس، کمک به درک 
مفاهیم انتزاعی، سختکوشی و تقویت قدرت استدالل برخی از 

مزایای آموزش برنامه نویسی است.«
کرمی همچنین بیان کرد: »دستاورد امضای این تفاهمنامه فعالیتی 
مشترک میان سازمان های مختلف و بخش خصوصی است که در 
بستر آن حمایت و هم افزایی آن ها از طرح دیده شده است. در حال 
حاضر نیز دو سایت »دارکوب« و »ویکی وال« که قبال در ستاد 
فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با شتابدهنده »ابر زندگی« کار آموزش و فرهنگسازی را 

به عهده داشت، در این حوزه مشغول فعالیت هستند که به زودی 
ملی  طرح  عنوان  به  »دارکوب«  می شود.  تقویت  آن ها  فعالیت 
آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوان تولید ثروت و ارزش با 

برنامه نویسی را هدف قرار داده است.«
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری کار اصلی معاونت در 
این حوزه را فرهنگسازی و حمایت از تسهیلگری شتابدهنده های 

تخصصی حوزه کودک و نوجوان و مهارت افزایی دانست.

گازوئیل زیستی وارد ناوگان 
حمل و نقل عمومی شهر تهران شد

فاز دوم استفاده آزمایشی از گازوئیل سوختی در ناوگان حمل و نقل 
عمومی شهر تهران بهار سال جاری در حالی اجرایی شد که مرحله 

نخست آن زمستان 95 انجام شده بود.
ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری چند سالی 
است که با کمک دیگر نهادها و بخش خصوصی به دنبال اجرایی 
کردن استفاده از بیودیزل در حمل و نقل عمومی است که این طرح 
به صورت آزمایشی زمستان سال 95 اجرایی شد و فاز بعدی آن نیز 

بهار سال 98 به مرحله اجرایی رسید.
این طرح با امضای تفاهمنامه ای بین ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، شرکت اتوبوسرانی شهر 
تهران و حومه و بخش خصوصی به صورت آزمایشی اجرایی شد. 
در این طرح دو تا 15 درصد بیودیزل تولید شده از روغن های 
پسماند خوراکی در ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران تزریق 
شد. تاکنون با استفاده از راکتورهای حاصل این پروژه ها بیش از 
60 هزار لیتر بیودیزل تولید و مصرف شده است که از دفع 160 
هزار کیلوگرم گاز گلخانه ای دی اکسید کربن جلوگیری کرده است.
برای اجرای این طرح از سوخت بیودیزل )سوخت سبز( دارای 
واحد  شرکت  اتوبوس های  روی   ASTMD6751 استاندارد 

اتوبوسرانی تهران، سامانه تندرو 9 استفاده شده است.
بیودیزل یک سوخت گازوئیلی پاک است که از منابع طبیعی و قابل 
تجدید مانند روغن های گیاهی ساخته می شود. بیودیزل درست 
مانند گازوئیل در موتورهای احتراقی کار می کند و برای این کار 
هیچ گونه تغییر موتوری الزم نیست. استفاده از بیودیزل در یک 
موتور گازوئیلی معمولی منجر به کاهش اساسی هیدروکربن های 
نسوخته، منواکسید کربن و ذرات معلق می شود. خروج اکسیدهای 
نیتروژن بسته به سیکل کاری و روش های آزمایشی، کمی کاهش 
یا افزایش می یابد. با به کاربردن این سوخت، از سهم کربن موجود 

در ذرات معلق کاسته می شود.

با تکیه بر شرکت های دانش بنیان صنعت 
خودروسازی بومی سازی می شود

خط تولید پژو 301 در حالی با حضور سورنا ستاری، معاون علمی 
فناوری رئیس جمهوری، هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو و عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع مجلس آغاز 
به کار کرد که 60 درصد تولید این محصول بومی سازی شده است. 
همچنین با افتتاح نخستین خط چند منظوره انتظار می رود که 
شاهد تولید 16 خودرو پژو 301 در هر ساعت باشیم و در سه ماه 

ابتدایی سال آینده 10 هزار خودرو پژو 301 وارد بازار شود.
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در مراسم تولید آزمایشی 
پژو 301 بیان کرد: »قیمت یک بشکه نفت در حال حاضر 50 دالر 
است، این در حالی است که قیمت یک شیشه عطر ممکن است 
حدود 100 دالر باشد و این یعنی یک شیشه عطر قیمت باالتری از 
یک بشکه نفت خام دارد. اقتصاد دانش بنیان متکی بر فناوران علم 

و دانش پایان اقتصاد نفتی را رقم خواهد زد.«
ستاری با اشاره به روند رو به رشد خودکفا شدن صنعت خودرو 
گفت: »تا زمانی که خودمان طراحی نکنیم و ماشین نسازیم، فقط 
کارخانه ایجاد کرده ایم و کارخانه منجر به تحول نمی شود. ارزش 
افزوده می تواند سود سرشاری را برای کشور بیاورد اگر طراحی برای 

خودمان باشد و می تواند تغییرات خوبی در صنعت ایجاد کند.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری تاکید کرد: »تکنولوژی با 
بهره گیری از دانش روز صنایع سنتی را فلج می کند. اگر بخواهیم با 

نگاه سنتی به خودروسازی نگاه کنیم موفق نخواهیم شد.«
با  کردن  کار  توانایی  سنتی  سیستم  این که  بیان  با  ستاری 
سیستم های نوین را ندارد گفت: »اگر سیستم قدیمی متحول نشود 
نمی تواند کاری پیش ببرد و عقب می ماند. سیستم های سنتی با 

کمک شرکت های دانش بنیان متحول می شوند.«
وی با بیان نکته ای درباره خودروهای برقی ادامه داد: »تا قبل از 
تسال اگر درباره خودرو برقی صحبت می شد کسی باور نمی کرد؛ 
اما اکنون تسال این خودروها را طراحی کرده و ارزش افزوده زیادی 
دارد و روزی شاهد تولید خودرو از سوی گوگل و آمازون خواهیم 

بود.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به طراحی ماشین 
جدید در ایران خوردو اظهار کرد: »کار ایران خودرو بسیار خوب 
است و توانسته یک خودرو با 80 درصد قطعات بومی تولید کند و 
قرار است تا ابتدای سال آینده 10 هزار خودروی پژو 301 وارد بازار 
شود و این مسیر تا پایان سال آینده با تولید 100 هزار خودروی 
پژو 301 ادامه خواهد داشت. این حضور با اتکا بر علم و خالقیت 
 300 راه  این  در  و  است  گرفته  شکل  دانش بنیان  شرکت های 

قطعه ساز آن را همراهی خواهند کرد.«
معاون و فناوری رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به حضور 
محصوالت  بومی سازی  عرصه  در  دانش بنیان  شرکت های 
وارداتی گفت: »در زمان تحریم متوجه شدیم دانش، خودباوری 
و اعتماد به جوانان نوآور راه خوبی برای دور زدن تحریم هاست 
و شرکت های دانش بنیان در راه کمک های بسیاری به صنعت 
خودروسازی کرده اند. اگر خودمان وارد میدان شویم و خودکفا 
شویم موفق خواهیم شد و آن زمان است که کشورهای دنیا به 

سمت خرید محصوالت ایرانی می روند.«
ستاری با بیان این که هیچ محدودیتی برای کمک به شرکت های 
دانش بنیان نداریم، گفت: »اکنون در میان تحریم ها زمان تحول 
ایران خودرو است. افق خاکستری اقتصاد کشور از بین رفته است و 

امروز التهابات اقتصادی را پشت سر گذاشته ایم.«
در  که  و سرمایه گذاری  برنامه ریزی ها  با  است  ذکر  به  الزم 
شرکت های قطعه سازی صورت گرفته، محصول 301 در حال 
آماده سازی برای تولید انبوه بوده و  این آمادگی وجود دارد تا 
با سطح داخلی سازی باالتر از 60 درصد تولید و روانه بازار 
شود. این میزان به مرور زمان افزایش یافته و بخش زیادی از 

تولید این محصول به صورت خودکفا شده تولید خواهد شد. 
برنامه ریزی و هدف ایران خودرو در پنج سال نخست، تولید 
400 هزار دستگاه از این محصول است. محصول 301 در 
قالب سه تیپ و واریانت شامل دو واریانت با گیربکس دستی 
و موتور EC5 و یک تیپ و نوع با گیربکس اتوماتیک و موتور 
EC5 به تولید خواهد رسید. حجم موتور این خودرو 1/6 لیتر، 
حداکثر قدرت آن 115 اسب بخار و حداکثر گشتاور آن 150 
نیوتن متر در دور موتور چهار هزار است. در تیپ تولیدی 301 
در سال نخست، گیربکس دستی پنج سرعته تعبیه خواهد 
شد. گنجایش صندوق عقب آن با ظرفیت 640 لیتر نیازهای 
یک خانواده ایرانی را مرتفع می کند. 301 سطح آالیندگی 
استاندارد یورو پنج را پاس کرده و دوستدار محیط زیست 
 ،ESP سیستم ایمنی ،ABS به حساب می آید. سیستم ترمز
ایربگ جلو، چراغ های مه شکن جلو و عقب، چراغ های دی الیت 
به هنگام رانندگی، تهویه مطبوع دستی و رینگ آلومینیومی 

15 اینچ از جمله مشخصات اصلی خودرو است.

دستور وزیرعلوم به روسای دانشگاه ها 
برای جذب نخبگان در هیئت علمی

منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در نامه ای به روسای 
دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری بر تسهیل 
فرایند جذب نخبگان و جذب حداکثری آنان و عدم تقید شرکت 
متقاضیان عضویت هیئت علمی تاییدشده بنیاد ملی نخبگان به 

جدول زمانی فراخوان ها تاکید کرد.
در این نامه خطاب به روسای دانشگاه ها آمده است: »حسب 
تقاضای معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس بنیاد 
ملی نخبگان، در خصوص تسهیل فرایند جذب نخبگان و 
جذب حداکثری آنان، ضمن هماهنگی با مرکز جذب اعضای 
متقاضیان عضویت هیئت  مقرر شد شرکت  علمی،  هیئت 
علمی تاییدشده بنیاد ملی نخبگان در فراخوان ها مقید به 
زمان و دوره ای خاص و جدول زمانی فراخوان ها نباشد. بر این 
اساس، در هر زمان با معرفی بنیاد به مرکز جذب و ایجاد کد 
ورود به سامانه از سوی مرکز جذب اعضای هیئت علمی، ورود 
متقاضیان به سامانه ثبت و زمینه بررسی تقاضای آنان فراهم 

خواهد شد.
در  پژوهشی  و  آموزشی  موسسات  و  دانشگاه ها  است  ضروری 
کوتاه ترین زمان ممکن، وضعیت نخبگان را بررسی و نتایج مقایسه 
آنان با سایر داوطلبان را در سامانه درج کنند. مرکز جذب نیز 
موظف است گزارش همکاری و جدول زمانی رسیدگی دانشگاه ها 
را هر شش ماه یک بار به اینجانب و رئیس بنیاد ملی نخبگان ارسال 

کند.
همچنین با توجه به ضرورت رسیدگی سریع به تقاضاها ترتیبی 
دهید تا حکم عضویت پیمانی متقاضیان صادر شود و هم زمان 
تقاضای معافیت کبر سن آنان در دستور اولین جلسه هیئت امنای 

دانشگاه/ موسسه مربوطه قرار گیرد.
گفتنی است حداکثر معافیت کبر سن برای نخبگان، مانند سایر 
افراد، پنج سال و موافقت هیئت امنای ذیربط برای تمدید حکم 

پیمانی در سال دوم ضروری است.«
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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: .....................



برگه اشتراک ماهنامه دانش 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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هزینه اشتراک 6 شماره:
 برای ارسال به تهران:........................................... 530,000 ریال

 برای ارسال به سایر شهرستان ها:................... 560,000 ریال

هزینه اشتراک 12 شماره:
 برای ارسال به تهران:........................................... 990,000 ریال

 برای ارسال به سایر شهرستان ها:.................... 1,020,000 ریال

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

این تخفیف فقط شامل نشریه می شود و از هزینه ارسال پستی کسر نمی شود.
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ماهنامه
آموزشی، علمی
خبری،تحلیلی

اقتصاد دانش بنیان

شماره بیست و نهم
بهمن ماه 1397

8000 تومان

� و �ب مزا ��در 

ازی معايب فضای ��

استارت آپ ها 
معاف از بیمه قرارداد

 � �� 
ای ي� از �م 	 ونده ای 	� �	

� روزهای استارت آپ ها  �دغدغه های ا�

برخاستن آفریقا
ره قاره ای  كه در سال های آينده  ��در

مس�� متفاو�
 را � � كند



حوزه سالمت دیجیتال نیاز به هم افزایی دارد
روز به روز بر تعداد استارت آپ ها در حوزه های مختلف افزوده می شود و یکی از این حوزه ها 

که اتفاقا بنیانگذاران استارت آپ ها مدتی است توجه ویژه ای به آن دارند، حوزه سالمت است؛ 
حوزه ای که تقریبا بکر است و با خالقیت می توان در آن به ارزش افزوده جالب توجهی رسید. 
استارت آپ شفاجو نیز همان طور که از نامش پیداست، دست روی همین قسمت گذاشته است.

این استارت آپ را سوگل ثابت فر بنیان گذاشته که 28 ساله و متولد تهران است و در رشته کامپیوتر 
نرم افزار در دانشگاه الزهرا تحصیل کرده است. او می گوید از آن جا که عالقه ای به کار کارمندی 

نداشته، همیشه دلش می خواسته کسب و کار خودش را راه بیندازد. به همین دلیل هم پیش از این که 
فارغ التحصیل شود، مسئله کسب و کاری از آن خود، ذهنش را مشغول می کرده است. او و دوستانش 

به پیشنهاد سرمایه گذار تحقیقات خود را روی حوزه سالمت دیجیتال متمرکز می کنند و به این نتیجه 
می رسند که می شود در این بخش فعالیت مناسبی را راه اندازی کرد. آنچه در پی می آید گفت و گو با 

ثابت فر است درباره استارت آپ شفاجو و همه چیزهایی که حول محور این کسب و کار می گذرد.

گفت و گو با سوگل ثابت فر- صفحه114




