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همهچیز از یک استارتآپ ویکند شروع شد

شرکتهایی که در زمینه صنایع خالق فعالیت دارند ،ممکن است دانشبنیان باشند و این امکان نیز
وجود دارد که نتوانند این گواهی را کسب کنند اما آیا این به معنای بیارزش بودن فعالیتهای آنهاست؟
شرکتهایی که در کشورهای پیشرفته ارج و قرب فراوان دارند ،با هزینههای کمتر ارزش افزوده و
اشتغال بیشتری تولید میکنند و میتوانند روی فرهنگسازی و اقتدار فرهنگی کشور اثرگذاری مثبتی
داشته باشند ،نهتنها بیارزش 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 زیستبوم صنایع خالق را تدوین کرده است تا بتواند با چتر حمایتی و ایجاد زیرساخت،
حامی شرکتهایی باشد که با راهکارهای خالقانه خود زمینهساز ارزش افزوده مادی و معنوی میشوند.
شرکت نگارهگردان شهر فیروزهای یکی از همین شرکتهای خالق است که در زمینه صنایع دستی
و گردشگری فعالیت میکند .این شرکت توانسته است با اپلیکیشن واقعیت افزوده خود در زمینه
گردشگری ،گواهی دانشبنیان را نیز دریافت کند .اما آزاده آهنگریان ،مدیر این شرکت ،میگوید به دلیل
برخورد نامناسب برخی از نهادهای دولتی نتوانستهاند از این محصول دانشبنیان خود بهرهبرداری کنند.
گفتوگو با آزاده آهنگریان  -صفحه122

بپرسیدم از مرد نیکوسخن

کسی کو بسال و خرد بد کهن

که از ما به یزدان که نزدیکتر
که را نزد او راه باریکتر

چنین داد پاسخ که دانش گزین
چو خواهی ز پروردگار آفرین
که نادان فزونی ندارد ز خاک

به دانش بسنده کند جان پاک
فردوسی

با استفاده از نرمافزار کدخوان QR
که در گوشیهای همراهتان نصب
کردهاید لینکهایی را که در کنار
مطالب چاپ شدهاند باز کرده و
مشاهده کنید.
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حدود  25سال است در حوزه آیتی فعالیت میکند و دکترای مدیریت بازرگانی دارد .سپهر محمدی
میگوید« :از سال  92با بیتکوین و بالکچین آشنا شدم .انجمن بالکچین ایران را با تعدادی از دوستان از
خرداد سال  96راهاندازی کردیم .در واقع این انجمن با جلساتی که با عنوان «شنبهها با غیرمتمرکزها»
داشتیم به وجود آمد .انجمن بالکچین ایران یک سازمان مردمنهاد و با مجوز وزارت کشور است».
محمدی هماکنون رئیس هیئت مدیره انجمن بالکچین ایران و مدیرعامل هولدینگ «همگرا»
است .استارتآپ «رمزارز کوینکس» ،شرکت تولید ولت سختافزاری «دُرج» و همینطور
شرکت «زنجیر بلوک رایا» شرکتهایی هستند که محمدی با آنها همکاری دارد.
استارتآپ «رمزارز کوینکس» یک صرافی است که در زمینه تکنولوژی بالکچین و خرید و فروش
رمزارز ( )cryptocurrencyفعالیت میکند .شرکت تولیدکننده ولت سختافزاری «درج» هم
تنها ولت (کیف پول) سختافزاری ایرانی را تولید میکند که برای نگهداری بیتکوین استفاده
میشود .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 میکنند.
با این فعال استارتآپی که تجربه باالیی در حوزه بالکچین دارد ،گفتوگو کردهایم و درباره چالشهای
پیش روی کسبوکارهای مبتنی بر بالکچین در ایران با او همصحبت شدهایم که در ادامه میخوانید.

بیش از  10سال سابقه فعالیت در حوزه مالی
و سرمایهگذاری دارد و چند سالی است در
حوزه نوآوری با تمرکز بر استارتآپهای حوزه
بالکچین فعالیت میکند .امیرعباس امامی،
پیشزمینه تحصیلیاش مهندسی صنایع است،
ولی بعدتر با تغییر شاخه تحصیلیاش رشته
اقتصاد میخواند و در حال حاضر هم دانشجوی
دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس است.
او ایدهپرداز و فاندر استارتآپ «کارچین»
است که در حوزه بالکچین فعالیت دارد .با این
فعال استارتآپی درباره فعالیتهای استارتآپ
«کارچین» و همچنین فرصتها و موانع پیش
روی کسبوکارهای مبتنی بر بالکچین در ایران
به گفتوگو نشستیم که در ادامه میخوانید.

با توجه به نو بودن تکنولوژی بالکچین و از طرف
دیگر خألهای قانونی موجود در این موضوع ،شما
برای ثبت انجمن بالکچین ایران با مشکالتی مواجه
شدید؟
این انجمن از سال  94کارش را به صورت غیررسمی آغاز
کرد و اردیبهشتماه  98توانستیم مجوز وزارت کشور را
دریافت کنیم .البته فرایند اخذ مجوز حدود دو سال طول
کشید .همین که فرایند ثبت انجمن بالکچین دو سال
طول کشید به این معناست که ناهماهنگیهای زیادی
وجود داشته است .البته در این مسیر ،معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری از ما خیلی حمایت کرد و جا
دارد همین جا از این معاونت تشکر کنم.
انجمن بالکچین چه اهدافی را دنبال میکند؟
انجمن بالکچین ایران یک انجمن غیرسیاسی ،غیرانتفاعی
و غیردولتی است .به عبارت دیگر ،این انجمن یک انجمن
علمی است که هدف آن آشناسازی هرچه بیشتر اقشار
مختلف جامعه اعم از کاربران ،استارتآپها ،شرکتها،
موسسات دولتی و غیردولتی ،دانشگاهیان و سازمانها با
فرصتهای علمی ،اقتصادی ،حقوقی و ...در حوزه صنعت
بالکچین و همچنین بومیسازی این تکنولوژی در وسعت
ملی است .انجمن بالکچین ایران هیچ کار اجرایی اعم از

استارتآپ کارچین دقیقا با چه هدفی شروع به
کار کرد و در حال حاضر بین کسبوکارهای مبتنی
بر بالکچین در ایران چه جایگاهی دارد؟
شروع فعالیت و تصمیم نهایی برای ورود به این حوزه به
بهمن  96برمیگردد .در آن زمان من به پشتوانه مجموعه
گروه مالی و سرمایهگذاری شریف که خودم عضوی از
این مجموعه بودم ،به صورت جدی بر تکمیل تیم و
شروع فعالیت کارچین متمرکز شدم .هدف از راهاندازی
کارچین ،کاربردی کردن تکنولوژی بالکچین و استفاده
از ارزشهای پیشنهادی است که این تکنولوژی در اختیار
ما قرار میدهد .اساسا یکی از مهمترین کارکردهای این
تکنولوژی این است که میتواند واسطهها را حذف کند.
یعنی هرجا واسطهای باشد که به صورت متمرکز ،اعتماد
و ارتباط را بین افراد برقرار کند ،احتماال بالکچین میتواند
همین وظیفه را به صورت غیرمتمرکز انجام بدهد .روزهای
اول ،ابهام اصلی این بود که با توجه به محدودیتهای
دانشبنیان
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ماینینگ و تولید بیتکوین انجام نمیدهد و صرفا با هدف
اطالعرسانی و ارائه آموزش در حوزههای مرتبط راهاندازی
شده است.
یکی از ویژگیهای بارز بالکچین را «تحول در
صنعت» میدانند .بالکچین چطور میتواند باعث
تحول در تکنولوژی و صنعت شود؟
ما فناوریهای مختلفی داریم .برخی از فناوریها باعث
تغییر و تحول در همه عرصههای تکنولوژی میشوند .به
عنوان مثال ،همراه با روی کار آمدن گوشی هوشمند،
تلفن همراه صنعت تاکسیرانی را متحول کرده است.
بهظاهر ممکن است بگوییم تاکسیرانی چه ارتباطی با
آیتی دارد ،اما میبینیم که چطور صنایع مختلف را به
هم مرتبط کرده است .از جمله این صنایعی که به عنوان
صنایع «تحول برانگیز» شناخته میشوند صنعت بالکچین
است.
صنعت بالکچین در صنایع مختلف باعث انقالب میشود.
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
بر موج این سونامی شده و با آن همراه شویم یا اینکه
جلوی آن بایستیم و نابود شویم.
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در�ره شبکه نوآوری،
ب
چالشها و نیازهای آن

اقتصاد ایران

بازار فناوری
فردا و رهبران آن
ملیکا حسینی

روزگاری نویسندهای گفته بود تمام قصههای دنیا گفته
شدهاند و دیگر کسی داستان تازهای برای تعریف
کردن ندارد .از این به بعد مهم این است که چطور آن
داستانهای 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 داستانهای
تکراری است که مبنای جذابیت قصه قرار میگیرد.
این اتفاق تنها در زمینه ادبیات رخ نداده است .تکنولوژی
در چند سده اخیر روند رو به رشد چشمگیری داشته
است .طی این سالها پژوهشگران ،دانشمندان و مخترعان
دست به دست هم دادهاند و جهانی را فراهم آوردهاند که
نیازهای جوامع بشری را پوشش میدهد .تمام داستانها
گفته شدهاند ،مشکالت مطرح شدهاند و از اینجا به بعد
اگر کسی میخواهد حرفش مخاطبی داشته باشد باید
نگاهی تازه را دستاویز قرار دهد .همان چیزی که به آن
نوآوری میگوییم و شرکتهای نوآور و استارتآپها برای
جذاب کردن محصوالت یا خدماتشان از آن بهره میگیرند.
اما نوآوری چگونه به وجود میآید؟ حرکت نوآورانه در
دنیای امروز بهندرت میتواند حاصل نبوغ یک شخص
باشد .در دنیای نو ،این حلقههای به هم متصل هستند که
با رد و بدل کردن اطالعات میتوانند به حرکتی نوآورانه
منجر شوند .در اصل شبکهسازی یکی از مهمترین
بخشهای دستیابی به نوآوری است .شبکههایی که
میتوانند داخلی یا خارجی باشند .هر چند در روزگار ما
نمیتوان بهوضوح مرز داخل یا خارج یک مجموعه را از
هم تفکیک کرد .یک شبکه نوآوری خارجی شامل افراد،
شرکتهای کوچک و بزرگ ،استارتآپها ،موسسات
دانشگاهی و دولتی است که خارج از سازمان هستند
اما مایلند تا با همکاری یکدیگر ایدههای جدید مطرح و
محصوالت ،خدمات یا مدلهای کسبوکار ایجاد کنند.
مسئله اصلی این است که این حجم عظیم از افراد و
سازمانها باید در یک پلتفرم مشخص سازماندهی شوند
تا به هدفی که برای خود تعیین کردهاند دست یابند و به
یک معامله برد  -برد برسند .و اینجاست که مفهومی
با عنوان شبکه نوآوری پا به عرصه وجود میگذارد.
دانشبنیان
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ایران میتواند یکی از
قطبهای بالکچین باشد

کشاورزیسالمتر
تقلبکمتر

افراد و کسبوکارهایی که در حوزه بالکچین کار میکنند ،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 هماکنون مدیرعامل
شرکت «راد» ،مدیر فنی شرکت «رایابالک» و دبیر انجمن بالکچین ایران است.
او دانشآموخته رشته نرمافزار در مقطع کارشناسی و فارغالتحصیل کارشناسی ارشد در رشته
مدیریت فناوری اطالعات گرایش سیستمهای اطالعاتی پیشرفته است .راشدی درباره سوابق پرشمار
کاریاش توضیح میدهد« :از سال  83با کار در شرکتی به نام فرسان در زمینه تولید نرمافزار به
مدت یک سال با آنها همکاری داشتم .در سال  86شرکت «رادفا» را راهاندازی کردم که در زمینه
تولید نرمافزارهای ( E-commerceتجارت الکترونیک) کار میکند .در این شرکت ما چند محصول
داشتیم یکی از این محصوالت ،نرمافزار «مدیریت کالسنتر و کانتکتسنتر» است که از مشتریان
این نرمافزار شرکت «دادهورزی سداد» بانک ملی و دانشگاه آزاد است که هنوز هم کالسنتر آنها با
سیستم شرکت ما کار میکند .به عالوه اینکه ما حدود  1200فروشگاه اینترنتی راهاندازی کردهایم».
درباره آینده مشاغل و استارتآپهای مبتنی بر بالکچین در ایران از راشدی پرسیدهایم
و در اینباره به بحث نشستهایم که این گفتوگو را از نظر میگذرانید.
چطــور شــد کــه بــه حــوزه تکنولــوژی بالکچین
وارد شــدید و االن چــه فعالیتهایــی در ایــن
حــوزه داریــد؟
مــن در بحــث ( E-commerceتجــارت الکترونیــک)
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
کار کــردم و همزمــان بــا آن روی بحــث بالکچیــن هــم
فعالیــت داشــتم .حــدود ســه ســالی اســت کــه تماموقــت
در حــوزه بالکچیــن فعالیــت میکنــم .در حــال حاضــر
شــرکتی بــه نــام «رایابــالک» بــا دوســتان راهانــدازی
کردهایــم کــه در ســمت مدیــر فنــی ایــن شــرکت فعالیــت
دارم .ایــن شــرکت در حــوزه تولیــد نرمافزارهــای بــر
بســتر بالکچیــن فعالیــت میکنــد.
آیــا واقعــا تکنولــوژی بالکچیــن میتوانــد
آینــده صنایــع را دگرگــون کنــد؟
بحــث بالکچیــن از اینجــا اهمیــت پیــدا میکنــد
کــه جــزو چنــد تکنولــوژی اســت کــه بــه عنــوان
تکنولوژیهــای دگرگونکننــده و متحولکننــده بــه
حســاب میآینــد .منظــور ایــن اســت کــه وقتــی چنیــن
تکنولــوژیای بــه کار گرفتــه میشــود ،قاعــده بــازی
را بــر هــم میزنــد و تحــول ایجــاد میکنــد .مثــال
بالکچیــن میتوانــد صنعــت بیمــه یــا صنعــت بانکــداری
را بــه گونــهای تغییــر دهــد کــه پیــش از بالکچیــن
نمیتوانســتیم ایــن تغییــرات را داشــته باشــیم.
دانشبنیان
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چــه چیــزی باعــث چنیــن تاثیرگــذاریای در
بالکچیــن میشــود؟
دو ویژگــی مهــم در بالکچیــن وجــود دارد کــه میتوانــد
چنیــن تغییراتــی را به همــراه بیــاورد .یکــی تغییرناپذیری
و دیگــری بحــث غیرمتمرکــز بــودن بالکچیــن اســت.
میتــوان بــه بالکچیــن بــه عنــوان یــک دیتابیــس نــگاه
کــرد .سیســتمی کــه میتــوان روی آن دادهای را ذخیــره
کــرد .مــا پیــش از بالکچیــن ،دیتابیسهــای مختلفــی
داشــتهایم کــه میتوانســتیم دادههــا را ذخیــره کنیــم.
در دیتابیسهــای معمولــی ،اطالعــات ذخیــره شــده
بهراحتــی قابــل تغییــر هســتند ،ولــی در بالکچیــن وقتــی
دادهای را ذخیــره میکنیــد ،آن اطالعــات بــرای همیشــه
روی دیتابیــس باقــی میمانــد و حتــی وقتــی دادهای
را تغییــر دهیــد ،نســخه جدیــدی از آن داده ذخیــره
میشــود و در عیــن حــال ،دادههــای قبلــی در دیتابیــس
دســتنخورده باقــی میمانــد .ایــن بــه گونــهای اســت
کــه حتــی کســی کــه داده را نوشــته هــم نمیتوانــد آن
را تغییــر دهــد.
در نتیجــه ویژگــی تغییرناپذیــری بالکچیــن میتوانــد
بــه ایجــاد تحــول در فضــای تکنولــوژی منجــر شــود.
ایــن ویژگــی زمانــی کارایــی ویــژه خــود را نشــان
میدهــد کــه مانــدگاری دیتــا یــا دســتکاری نشــدن
آن بــرای مــا اهمیــت داشــته باشــد؛ مثــل صنایــع
لجســتیکی ،انتخابــات یــا زمانهایــی کــه چنــد کاربــر
قصــد انجــام یــک کار مشــترک را دارنــد ،امــا در عیــن

آزاده خیرآبادی

محمد خاهانی ،بنیانگذار  31ساله استارتآپ هانیلی است.
او بعد از تجربه شش ساله در حوزه دیجیتال مارکتینگ،
مهرماه  97استارتآپ هانیلی را در تبریز راهاندازی کرد .او در
رابطه با چرایی راهاندازی استارتآپی در حوزه عسل توضیح
میدهد که عالقه زیادش به حشرات منجر به راهاندازی هانیلی
شده است .خاهانی پس از آنکه میبیند در حوزه فروش
عسل میزان تقلب باالست ،به دنبال سازوکاری میگردد
تا هم سود زنبورداران افزایش یابد و هم مصرفکنندگان
محصولی طبیعی را دریافت کنند؛ یک بازی دوسر برد .او
میگوید زمانی که بتوانند در بازار فروش عسل به جایگاه
خوبی برسند ،سراغ سایر محصوالت کشاورزی هم میروند و
کار خود را گسترش خواهند داد .در ادامه جزئیاتی از وضعت
استارتآپ هانیلی را از زبان محمد خاهانی میشنویم.
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اول دفتر

اع�د به قدرت ن
در ب�ب ت
جوا�ن نوآور

میانداری استارتآپها
پرویز کرمی

عبور از موانع اداری و دیوانساالری کار سادهای نیست .بوروکراسی
طی دو قرن اخیر تبدیل به سیستم سفت و سختی شده که نهتنها
در مواجهه با مشکالت« ،راه حل» نیست بلکه خودش فینفسه
بخشی از مشکل است .همیشه و همهجا بوروکراسی جدیترین
مانع در برابر «نوآوری» بوده است .بوروکراسی را اما خطاست اگر
به تعدادی کارمند و مجموعهای از مناسبات اداری و اصطالحات
مرتبط با کاغذبازی تقلیل بدهیم؛ نه .بوروکراسی سیستم پیچیدهای
است که تغییرات را برنمیتابد ،خودش را گسترش میدهد و بر نظم
موجود ،حتی اگر آمیخته به خطا و ناکارآمدی باشد ،پای میفشرد.
اما جدیترین عیب بوروکراسی تحمیل هزینههای سنگین است.
گاهی هزینههای ناگزیر اداری به قدری زیاد میشود که سهم دیگر
بخشهای جامعه را میبلعد .دویست سال پیش ما با یک نظام جوان
اداری  -مالی سر و کار داشتیم که پرانرژی بود ،سوداهای بزرگ در
سر داشت و میخواست نظم نوینی بر جهان حاکم کند .حاکم هم
کرد ،اما رفتهرفته پیر و ناکارآمد شد و گرفتار صلبیت .تصلب شرایین
چطور باعث سکته و اختالل در خونرسانی بدن میشود؟ تصلبهای
اداری  -مالی هم گردش انرژی را در کالبد نهادهای علمی ،صنعتی،
فرهنگی و اجتماعی با مشکل مواجه میکند و باعث خستگی و
سکون و ناتوانی میشود .میدانید چند درصد درآمد کشور صرف
سر پا نگهداشتن سیستمهای اداری چاق میشود؟ سیستم اداری
 سازمانی مثل جاروبرقی همه درآمدها را میبلعد ،دستآخر کمکیهم به تولید و درآمدزایی بیشتر نمیکند .با این همه از بوروکراسی
گریزی نیست و نمیتوان 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
دیوانساالری را درست تشخیص دادهاند ،برای اصالحش طرحهایی
هم دادهاند ،اما از آن گریزی نیست ،یکباره هم تعطیلش نمیشود
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 میتواند ادارات
و کارخانهها را بچرخاند ،اقتصاد را پیش ببرد ،تولید را رونق بخشد
و بازار را متحول کند .ما وقتی از استارتآپها صحبت میکنیم ،در
اصل داریم از سیستم جایگزینی صحبت میکنیم که معایب آن
سیستم پیر و فرتوت کاغذبازی و پر از کارمند و هزینهبر و کند و تنبل
دانشبنیان

را ندارد ،محاسن یک فعالیت نوآورانه و جوانانه مملو از انرژی و شادابی
توپاگیر
و کارآمدی را دارد .استارتآپها بیاعتنا به تشریفات دس 
اداری میتوانند راه صد شبه را یک شبه بپیمایند و زودتر از آنچه
تصور میشود 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 بینیاز میکند.
با وجود سیستمهای 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 استارتآپها آمدهاند
تا با نوآوری و بهرهگیری از فناوریهای روزآمد همه این گیرهای
ضوابط زائد و دست و پاگیر را کنار بگذارند و زمینههای پژوهش
طرحهای نوین نوآورانه و فناورانه را فراهم آورند .همه آن کارهایی
که در گذشته با صرف هزینه گزاف و در نهایت وقتکشی صورت
میگرفت ،امروز با سرعت و دقت باال و با بهرهگیری از ابزار و ادوات
مدرن و فوق پیشرفته میسر است .برای جامعهای مثل ایران که با
جوانان تحصیلکرده و خالق و نوآور بسیار روبهرو است و با توجه به
مسائل و مشکالتی که به طور خاص در کشور داریم ،استارتآپها
میتوانند میانداری کنند و با کنار زدن مناسبات و تشریفات اداری
زائد زمینه رونق تولید ،تسهیل در خدمات ،احیای بازارهای جدید،
دور زدن تحریمها و دوری از خامفروشی نقش فعاالنه بازی کنند و
توسعه و ترقی کشور را سرعت ببخشند .یکی از محاسن استارتآپ
فراهم آوردن زمینههای شفافیت و مشارکت حداکثری است .با
استارتآپها میتوانیم مشکالت ساختاری بسیاری از ادارات و
کارخانهها 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 بینالمللی سر و سامان بدهیم.
گفتنی است که در این سالهای اخیر که استارتآپها و شرکتهای
دانشبنیان و کارخانههای نوآوری راه افتادهاند ،تجربههای گرانقدری
حاصل کردهایم و توانستهایم موفقیتهای چشمگیری به دست
آوریم .این موفقیتها تکمیل نخواهد شد جز آنکه حاکمیت
توانایی استارتآپها ،مراکز نوآوری و قدرت جوانان کشور را باور
کند و به جای پافشاری بر آن سیستم کهنه بوروکراتیک ،به جوانان
مراجعه کند و از آنها بخواهد تا عالمانه و حسابشده و نوآور بارهای
زمینمانده کشور را بردارند و راههای نرفته را بپیمایند.
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هدایت و حمایت

دانشبنیان
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ت
مد� مرکز �قیق و توسعه و آموزش
در گفتوگو ب� ی
ش�کت دانشبنیان «دسا» وااکوی شد

ایران در زمره  12کشور
تولیدکننده موتورهای دیزل سنگین
مریم طالبی

طرح کالن ملی «تولید موتورهای دیزل سنگین ملی (خانواده  »)D87به تولید موتورهای
دیزل سنگینی میپردازد که قابلیت کاربری در محصوالت ریلی ،نیروگاهی و صنعتی را
داشته باشند .با تالشهای شرکت دانشبنیان «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  12کشور تولیدکننده موتورهای دیزل سنگین شناخته میشود.
افشین فهیمیراد دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی ،یک عضو مهم و
اثرگذار در پیشبرد این طرح پرافتخار ملی بوده است .فهیمیراد از سال  89در شرکت دانشبنیان
دیزل سنگین ایران (دسا) در مسئولیتهای مختلف فعالیت کرده و از سال  93تاکنون مدیر مرکز
تحقیق و توسعه و آموزش شرکت دسا و مدیر پروژه مهندسی معکوس و بومیسازی این شرکت
بوده است .این شرکت از اواخر سال  97به جامعه شرکتهای دانشبنیان کشور ملحق شد.
فهیمیراد در کنار این فعالیتهای صنعتی در دانشگاه هم تدریس میکند .با این فعال حوزه صنعت
و دانشگاه درباره جزئیات طرح کالن ملی تولید موتورهای دیزل سنگین و چالشهای پیش روی
شرکتهای دانشبنیان برای پیشبرد طرحهای کالن ملی به گفتوگو نشستهایم که در پی میآید.
طرح کالن ملی تولید موتورهای دیزل سنگین از چه
سالی کلید خورد؟
با توجه به اینکه در اختیار داشتن دانش تولید موتورهای
دیزل سنگین در دنیا به عنوان یکی از شاخصهای
توسعهیافتگی شناخته میشود ،بر اساس اسناد باالدستی
کشور و به منظور دستیابی به این مهم ،در کشور ما هم طرح
تولید موتورهای دیزل سنگین از سال  83آغاز شد .یعنی
از این سال بود که بحث بررسی و امکانسنجی اولیهاش
آغاز شد .مطالعات میدانی و نیازهای بازار صورت گرفت و
در نهایت مقرر شد که ما مجموعهای از خانواده یک موتور
دیزل سنگین را که از طیف توانی  500کیلووات تا دو هزار
کیلووات است ،تولید کنیم .به دلیل اینکه محدوده توانی
یک مگاوات بیشترین کاربرد را در صنایع کشور دارد ،این
موتور را به عنوان نمونه اول در دست تولید قرار دادیم.
بحث طراحی موتورهای دیزل سنگین در کشور ما مرز
دانشی به حساب میآید .شاید این نوع موتور در بسیاری
از کشورهای توسعهیافته بیش از  100سال است که تولید
میشود اما در کشور ما به دلیل پیچیدگیهای خاص
و تکنولوژی بسیار باالیی که این موتورها دارند ،یک مرز
دانشبنیان

دانشی به حساب میآید.
این نوع از موتورهای دیزل سنگینی که تولید
کردهاید ،میتواند با محصوالت روز دنیا رقابت کند؟
از سال  83که بحث دانشی این موتورها آغاز شد ،برآورد ما
این بود که این موتور باید سال  87ساخت نمونه اولیهاش
به اتمام میرسید .این اتفاق در سال  88رخ داد و پیشبینی
کردیم که این موتور بعد از سال  90وارد بازار خواهد شد.
بنابراین ما در طراحی این محصول باید تمامی الزامات یک
محصول پیشرفته را میدیدیم که قابلیت رقابت با محصوالت
روز دنیا را داشته باشد.
چند شاخص بسیار مهم در فرایند تولید این موتورها در دنیا
همواره مورد توجه قرار میگیرد .برخی از این شاخصها
نسبت توان به وزن موتور ،مصرف سوخت ،انتشار آالیندهها
و بهکارگیری تکنولوژیهای مدرن و استفاده از مواد مناسب
جهت توسعه محصوالت بر اساس نیازهای آتی است که
این موتور تولیدی ایران در طیف بسیار پیشرفته از این نوع
موتورها قرار دارد .مثال از سامانه کنترلی هوشمند موتور
و سامانه سوخترسانی ریل مشترک ()Common rail
برخوردار است و مصرف ویژه سوخت این موتور  199گرم
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به ازای هر کیلووات ساعت است و از قابلیت توسعه و ارتقا
برخوردار است.
فقط یک نمونه از این موتورهای دیزلی در ایران
ساخته شده است؟
در واقع ما یک خانوادهای از موتورهای ملی  D87را طراحی و
تولید کردهایم .در سال  88اولین نمونه موتور را در قالب یک
موتور آزمایشگاهی تولید کردیم و مورد آزمون قرار گرفت.
در سال  89مقام معظم رهبری بازدیدی از دستاوردهای این
طرح داشتند و از این موتور به عنوان نمادی از عزت کشور
یاد کردند.
با توجه به اینکه در داخل کشور به شکل گستردهای با
مصرف سوخت گاز طبیعی مواجه هستیم ،باید محصوالتی
داشته باشیم که مطابق با ذائقه سوخت کشورمان باشد .به
همین دلیل ما بحث موتورهای دوگانهسوز و گازسوز ملی
 D87را هم در دستور کار قرار دادیم .در سال  90موتور
دوگانهسوز را با حمایت شرکت بهینهسازی مصرف سوخت
به عنوان حامی این طرح ،طراحی و تولید کردیم .در سال
 96نیز نمونه آزمایشگاهی موتور گازسوز ملی را که صد
درصد از گاز استفاده میکند ،تولید کردیم و در سال  97نیز
نمونه نهایی آن رونمایی شد.
خانواده موتور ملی  D87فقط در حوزه ریلی مورد
کاربری قرار میگیرد؟
خانواده موتور ملی  D87برای پاسخگویی طیف وسیعی از
نیازهای کشور طراحی و تولید شده است .با توجه به اینکه
موتورهای دیزل سنگین کاربریهای بسیار گستردهای دارد،
مثل حوزههای کشاورزی ،ریلی ،دریایی ،نیروگاهی ،صنعتی،
نظامی و ...در نتیجه ما هم برای این موتورها تنها در حوزه
ریلی هدفگذاری نکردهایم.
موتور دیزل  D87به طور ویژه در آغاز برای راهآهن جمهوری
اسالمی ایران طراحی شد .به دلیل اینکه قراردادی تحت
عنوان تحویل  35دستگاه از موتورهای  D87با راهآهن امضا
کردیم .در واقع با این قرارداد ،قصد حمایت از تولید داخلی را
داشتند .بعد از آن ،موتورهای دوگانهسوز و گازسوز را تولید
کردیم که صرفا کاربری نیروگاهی دارند.
با توجه به اینکه تولید برق در کشور از اهمیت ویژهای
برخوردار شده است ،نیاز داریم که مولدهای برق بیشتری
را در کشور داشته باشیم .یکی از این مولدها موتور است
که از موتور به عنوان مولد برق استفاده میشود .قابلیتی که
پکیج نیروگاهی شرکت دسا دارد ،تولید برق با استفاده از
موتور گازسوز ملی و بهرهمندی از حرارت هدررفت خروجی
است که آن حرارت را بازیافت کردهایم و جهت استفاده در
مصارف گرمایشی ،سرمایشی و به عنوان ورودی سیستمهای
آب شیرینکن استفاده میکنیم و راندمان این مجموعه را از
نظر انرژی به بیش از  75درصد افزایش دادهایم.
کاربری دریایی این موتور را هم آغاز کردهایم و هماکنون
بحث طراحی تفصیلی موتور دریایی  D87هم در حال انجام
است .موتورهای دریایی در واقع به عنوان محرک اصلی
یک شناور یا لنج استفاده میشوند یا میتوانند به عنوان
دانشبنیان

موتورهای برق در کشتیهای بزرگتر مورد کاربری قرار
گیرند.
آماری در دست دارید که ایران چندمین کشوری
است که به این فناوری دست پیدا کرده است؟
ما دوازدهمین کشوری هستیم که توانستهایم به دانش
طراحی و تولید موتورهای دیزل سنگین در دنیا دست پیدا
کنیم.
در حوزه تولید موتورهای دیزل سنگین ،وضعیت
ایران در منطقه خاورمیانه چگونه است؟
شرکت دیزل سنگین ایران به عنوان تنها شرکت تولیدکننده
موتورهای دیزل سنگین در منطقه خاورمیانه به حساب
میآید .راهاندازی یک مجموعه به عظمت شرکت دسا عالوه
بر اینکه هزینههای زیادی را میطلبد ،نیاز به دانش فنی
بسیار باالیی دارد .کارشناسان مجموعه دسا بهترین آموزشها
را نزد معتبرترین شرکتهای دنیا دریافت کردهاند و این مغز
نرمافزاری که با پرسنلمان ایجاد کردیم ،این مجموعه را در
خاورمیانه به یک مجموعه توانمند تبدیل کرده است.
موتورهای یک مگاوات در منطقه خاورمیانه کاربری ویژهای
دارند .ایران با کشورهایی مثل عراق ،سوریه ،ترکیه و
افغانستان مقاربت ریلی زیادی دارد .به همین خاطر بعد از
اینکه بتوانیم نیازهای داخلی را پاسخ دهیم ،میتوانیم به
این کشورها صادرات داشته باشیم.
پس میتوانیم بگوییم از واردات موتورهای دیزل
سنگین بینیاز شدهایم؟
باید در نظر داشت دلیل اینکه تولید این موتور با چند
سال تاخیر به بهرهبرداری رسید ،در اصل تالش ما برای
بومیسازی قطعات این موتور بود .تمام قطعاتی که در نمونه
اول از این موتور در اختیار داشتیم ،به دلیل عدم در اختیار
داشتن زیرساختهای تولیدی در کشور و پیچیدگیها و
حساسیتهای فنی برای تولید موتور اول ،کامال ساخت
اروپا بود .ما در سنوات مختلف تحریمهای زیادی را پشت
سر گذاشتیم و به تبع همین ،در تامین قطعات با مشکالت
زیادی روبهرو بودیم .این باعث شد که بحث بومیسازی این
موتور را به طور ویژه و بر اساس تمامی ظرفیتها دنبال
کنیم .هماکنون با افتخار میتوانم بگویم که بیش از 90
درصد قطعات این موتور در داخل کشور تولید میشود.
پیشبینی کردهایم که بتوانیم در سنوات آینده صد درصد
قطعات را در داخل تولید کنیم.
هماکنون موتورهای همرده موتور ملی در طیف یک مگاوات
گازسوز با کاربری نیروگاهی با مبلغ حدود  350هزار یورو
وارد کشور میشوند ،در حالی که موتور گازسوز  D87اگر
مراحل ارتقا را طی کند ،حدود  60درصد این قیمت را
خواهد داشت .بینیازی از واردات نیازمند سفارشگذاری
محصوالت مورد نیاز کشور نزد شرکت دسا و حمایت از
تولید این محصول استراتژیک است.
در فرایند کار تولید موتورهای دیزل سنگین از چه
حمایتهایی برخوردار شدید؟
اولین حمایت را از راهآهن جمهوری اسالمی ایران دریافت
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کردیم .در آغاز طرح ،ما نیازمند تخصیص بودجه مناسبی
بودیم ،هرچند بودجه اختصاصیافته به حد کفایت نبود اما
با صرف هزینههای کالن از منبع دیگر پروژههای شرکت
نظیر تعمیرات و مونتاژ موتورهای پیشرفته دنیا ،تا حدی
چالشهای مادی مرتفع شد .همچنین وام اختصاص یافته
توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به این
طرح ،کمک شایانی به رفع نیازها و در نهایت تولید نهایی
محصول کرد.
البته ما در فرایند بومیسازی این موتور با تحریمهای جدی
روبهرو شدیم .شاید یکی از مهمترین چالشهایی که ما در
حوزه تحویلدهی و پایبندی به تعهد خودمان نسبت به
راهآهن با آن مواجه بودیم ،بحث تحریمها بود .بسیاری از
قطعاتی که سفارشگذاری شده بود ،با تشدید تحریمها به
دست ما نرسید .این موضوع باعث تاخیر در انجام تعهدات
شد .پس از مدتی هم با افزایش قیمتها مواجه شدیم ،در
همین شرایط بود که با حمایت دکتر ستاری ،معاون علمی
و فناوری ریاست جمهوری ،یک حمایت مالی از طرح موتور
ملی  D87جهت تحویلدهی به راهآهن صورت گرفت .این
حمایت مالی باعث شد که این محصول از فاز توسعهای و
موتور آزمایشگاهی به یک موتور تولیدی و بومی (در حوزه
تولید قطعات) تبدیل شود و در نهایت ،این موتور ملی قابل
عرضه و سفارشگذاری شد .در خردادماه سال  97نیز در
نمایشگاه حملونقل 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؟
در واقع این طرح کالن ملی شامل تمام اعضای خانواده
موتورهای دیزل سنگین است اما با توجه به حمایتی که
از سوی راهآهن دریافت شد ،تا به امروز فقط موتور دیزل
سنگین حوزه ریلی به بهرهبرداری رسیده است .اولین الحاق
کامل موتور ملی  D87به ناوگان ریلی کشور در آذرماه سال
 97انجام شد .هماکنون یک دستگاه از موتور  D87روی
کِشنده هیتاچی راهآهن جمهوری اسالمی نصب و راهاندازی
شده و در حال خدمتدهی به شبکه ریلی کشور است.
البته این نکته را نباید فراموش کرد که به دلیل تشابه
فناوری تولید موتور دیزل سنگین با دیگر موتورهای این
خانواده ،زمینهای برای تولید انبوه سایر محصوالت ما هم
فراهم خواهد بود.
شرکت دسا به عنوان یک شرکت دانشبنیان فعال
در بخش خصوصی برای توسعه محصوالت دانشبنیان
خود با چه چالشهایی مواجه است؟
چالش بزرگی که شرکت دسا با آن مواجه است بحث
فقدان حمایتهای گستردهای است که باید از محصوالت
استراتژیک این شرکت صورت بگیرد .همانطور که اشاره
شد ،ما دوازدهمین کشوری هستیم که به این دانش دست
پیدا کردهایم .در نظر بگیرید ما محصولی را تولید میکنیم
که کاربری بسیار گستردهای دارد .یک موتور دیزل سنگین
از  400تا  500قطعه متعدد تولید میشود .این تعداد قطعه
دانشبنیان

یعنی راهاندازی  400تا  500کارگاه و کارخانه تولیدی این
قطعات .یعنی اگر تولید انبوه داشته باشیم ،صنایع وابسته
بسیار زیادی را خواهد داشت که میتواند محرک صنعت و
اشتغال زایی انبوه در کشور باشد.
ما در شرکت دانشبنیان دسا حدود  150نفر نیروی انسانی
داریم که به شکل رسمی در حال فعالیت هستند ،ولی آن
اشتغال غیرمستقیمی که میتواند در فرایند تولید انبوه یک
موتور دیزل سنگین اتفاق بیفتد ،بسیار گستردهتر خواهد
بود .از طرف دیگر ،محصوالت دانشبنیان ما مانع خروج
ارز از کشور خواهد شد و دانش بومی ما را ارتقا میدهد.
متاسفانه هماکنون 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  50درصد نیاز کشور
برسد ،به واردات موتورهای دیزل سنگین هیچ تعرفه گمرکی
تعلق نمیگیرد .بنابراین یکی از حمایتهای مورد نیاز ما،
اعمال تعرفههای گمرکی بر ورود این نوع موتورهاست ،چرا
که بدون چنین حمایتی ،شرکت دسا هرگز نخواهد توانست
به  50درصد تولید مورد نیاز کشور دسترسی پیدا کند.
همچنین یکی از امکاناتی که در اختیار شرکتهای
دانشبنیان قرار میگیرد ،فروش اقساطی محصوالت
دانشبنیان است .ما به چنین حمایتهایی نیز نیاز داریم.
در سنوات گذشته شاهد بودهایم که موتورهای دسته دوم
وارد کشور شدهاند و آالیندههای بسیاری را تولید کردهاند و
مصرف سوخت باالی آنها موجب تحمیل هزینههای جاری
شده است .در نتیجه ،الزام به خرید تولید داخل میتواند
نجاتبخش شرکت دسا باشد.
شرکت دانشبنیان دسا ،چه اهداف و برنامههای
بلندمدتی را برای تداوم فعالیتهایش مدنظر دارد؟
تمرکز بیشتر ما روی توسعه و تولید موتور ملی  D87است.
در سالهای گذشته با توجه به اینکه به واسطه طراحی این
موتور ،دانش بسیار زیادی در مجموعه دسا نهادینه شده
و نشر پیدا کرده است ،این دانش باعث شده که خدمات
گسترده تعمیرات انواع موتورهای دیزل سنگین را هم داشته
باشیم .هر نوع از موتورهای دیزل سنگین با هر کاربری و
هر برند در شرکت دسا امکان بازسازی و تعمیرات کامل آن
وجود دارد .تولید تحت جواز ،خدمات آزمایشگاهی ،احداث و
راهاندازی نیروگاهها ،تغییر کاربری و ارتقای توان موتورهای
موجود در کشور ،دوگانه سوز کردن موتورها و بهبود عملکرد
و کنترل آالیندگی انواع موتورهای مختلف و ...خدمات
دیگری است که به برکت این طرح کالن ملی به سبد
محصوالت شرکت دسا اضافه شده است .از جمله مهمترین
اهداف بلندمدت شرکت دسا ،طراحی و تولید موتورهای سه
تا شش مگاوات است که بررسی و مطالعات گستردهای 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

دانشبنیان
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در�ره شبکه نوآوری
ب
چالشها و نیازهای آن

بازار فناوری
فردا و رهبران آن
ملیکا حسینی

روزگاری نویسندهای گفته بود تمام قصههای دنیا گفته
شدهاند و دیگر کسی داستان تازهای برای تعریف
کردن ندارد .از این به بعد مهم این است که چطور آن
داستانهای 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 داستانهای
تکراری است که مبنای جذابیت قصه قرار میگیرد.
این اتفاق تنها در زمینه ادبیات رخ نداده است .تکنولوژی
در چند سده اخیر روند رو به رشد چشمگیری داشته
است .طی این سالها پژوهشگران ،دانشمندان و مخترعان
دست به دست هم دادهاند و جهانی را فراهم آوردهاند که
نیازهای جوامع بشری را پوشش میدهد .تمام داستانها
گفته شدهاند ،مشکالت مطرح شدهاند و از اینجا به بعد
اگر کسی میخواهد حرفش مخاطبی داشته باشد باید
نگاهی تازه را دستاویز قرار دهد .همان چیزی که به آن
نوآوری میگوییم و شرکتهای نوآور و استارتآپها برای
جذاب کردن محصوالت یا خدماتشان از آن بهره میگیرند.
اما نوآوری چگونه به وجود میآید؟ حرکت نوآورانه در
دنیای امروز بهندرت میتواند حاصل نبوغ یک شخص
باشد .در دنیای نو ،این حلقههای به هم متصل هستند که
با رد و بدل کردن اطالعات میتوانند به حرکتی نوآورانه
منجر شوند .در اصل شبکهسازی یکی از مهمترین
بخشهای دستیابی به نوآوری است .شبکههایی که
میتوانند داخلی یا خارجی باشند .هر چند در روزگار ما
نمیتوان بهوضوح مرز داخل یا خارج یک مجموعه را از
هم تفکیک کرد .یک شبکه نوآوری خارجی شامل افراد،
شرکتهای کوچک و بزرگ ،استارتآپها ،موسسات
دانشگاهی و دولتی است که خارج از سازمان هستند
اما مایلند تا با همکاری یکدیگر ایدههای جدید مطرح و
محصوالت ،خدمات یا مدلهای کسبوکار ایجاد کنند.
مسئله اصلی این است که این حجم عظیم از افراد و
سازمانها باید در یک پلتفرم مشخص سازماندهی شوند
تا به هدفی که برای خود تعیین کردهاند دست یابند و به
یک معامله برد  -برد برسند .و اینجاست که مفهومی
با عنوان شبکه نوآوری پا به عرصه وجود میگذارد.
دانشبنیان
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شبکه چیست و چرا باید
شبکهسازی کنیم؟

با موفقیت روبهرو شود ،هرکس به سهم خود سودش را از
این فعالیت برمیدارد .همچنین با همکاری افراد حقیقی و
حقوقی ،فاصله ایده تا محصول یا خدمت بهشدت کاهش
پیدا میکند و همین سبب میشود تا آن محصول یا خدمت
زمان بیشتری را در بازار بگذراند و طبیعتا سود بیشتری را
متوجه ذینفعان کند .کنسرسیوم تحقیق و توسعه به نام
Semiconductor Manufacturing Technology
 )(SEMATECHکه متشکل از شرکتهایی چون موتوروال
و  Texas Instrumentsاست ،نمونهای از چنین شبکهای
است .پژوهشگرانی که فعالیتهای شبکههای نوآورانه را مورد
بررسی قرار دادهاند ،موفقیتهای نوآورانه این کنسرسیوم را
به اتصال شرکتها مربوط دانستهاند؛ اتصالی که حاصلش
سرمایهگذاری بیشتر روی پروژههای نوآورانه  -نسبت به
شرکتهای بزرگی که عضو شبکه نیستند  -و دریافت
نتیجههای موفقیتآمیز است .محققان معتقدند شبکهسازی
با به اشتراک گذاشتن اطالعات و سرمایه میتواند محیط
مناسبتری را برای فعالیت شرکتها و افراد نوآور فراهم
کند .مضاف بر تمام اینها این اعتقاد نیز به اثبات رسیده
است که دسترسی آزادانه و بیشتر به اطالعات میتواند برای
دستیابی به ارزش افزوده بیشتر در تمامی شرکتها و نهادها
و افراد عضو شبکه مفید فایده واقع شود و روند رسیدن به
ایدهای نوآورانه را تسهیل کند .همچنین همه میتوانند با
گرفتن بازخورد در هر مرحله از درستی روندی که طی
میکنند ،اطمینان بیشتری حاصل کنند.

شبکهها به طور گسترده به عنوان مجموعهای از
کنشگران و گرههای رابطهای میان آنها تعریف میشود.
برخی پژوهشگران شبکه نوآوری را به عنوان شبکههای
پژوهشهایی مبتنی بر علم و فناوری نسبتا سست میدانند
که به وسیله رسوم کشف علمی هدایت میشوند .محققان
بر سست بودن تاکید دارند اما در عین حال پویایی آنها و
تغییر آنها در زمان را تایید کردهاند .این در حالی است که
در تعریف دیگری ذکر شده است که شبکه نوآوری معموال
به عنوان تنظیمات کامال پایداری مشخص میشود که سطح
اعتماد بسیار باالیی بین مشارکتکنندگان آن وجود دارد،
اما در خود پدیدههای پویایی مثل مسائل سیاسی را نیز
دارد .ایده شبکههای نوآوری دارای سه ویژگی مهم است:
وجود قابلیتهای محوری شامل دانش و مهارتهایی است
که به شبکه توانایی نوآوری فناوریها را میدهد .داراییهای
مکمل بدنههای دیگر دانشی و مهارتها هستند که به
مزیت قابلیتهای محوری دسترسی دارند .قابلیت یادگیری
بستگی به هر دو دانش انباشته شده و مهارتهای اعضا به
عالوه دانش و مهارتهای کل شبکه دارد .بنابراین اجماع
کاملی برای تعریف شبکه نوآوری وجود ندارد اما میتوان از
موارد یکسان نظرات به تعریف مشترک نسبی رسید.
در روزگار بازار جهانی رقابت بر سر عرضه محصوالت جدید
بسیار شدید است .همچنین هر محصولی که به این بازار
عرضه میشود ،به دلیل همین رقابت ،عمر کوتاهی دارد.
شرکت ایدهای را برای تولید محصولی نو ارائه میکند،
مراحل طراحی ،تولید و بازاریابی و بازارسازی و تبلیغات
آن بهسرعت طی میشود و پس از چند ماه شرکت میبیند
یک تکنولوژی جدیدتر یا ایدهای بهروزتر بازار را در اختیار
خود گرفته است .حتی ممکن است ایده پیش از آنکه به
شکل یک محصول یا خدمت در دسترس مصرفکنندگان
قرار گیرد ،بسوزد و دیگر کاربردی نداشته باشد .در چنین
زمانهای اهمیت ایدهپردازی و سرعت در آن روز به روز
بیشتر میشود.
از سویی دیگر ،همه این فعالیتها ،از مرحله ایدهپردازی تا
به سرانجام رسیدن آن ایده ،هزینه زیادی را طلب میکند.
حال فرض کنید با در نظر گرفتن همه قواعد ،شرکت موفق
نشود ایده خود را به جامعه بفروشد .بسته به نوع ایده،
این میتواند هزینه هنگفتی روی دوش شرکت بگذارد .حال
اگر آن شرکت در مراحل اولیه کار خود باشد و توان مالی
چندانی برای هزینه کردن در راه شکست ایدهها نداشته
باشد ،این ضرر مالی میتواند آن را زمینگیر و از گردونه
رقابت حذف کند.
همین دالیل سبب شدهاند تا کشورهایی چون امریکا ،استرالیا
و انگلستان به سوی شبکهسازی گام بردارند ،زیرا تعهدات
سرمایهگذاری روی یک ایده بین شرکتها ،افراد ،موسسات
و نهادها تقسیم میشود و چنانچه پروژه شکست بخورد،
هیچکدام از اینها از ادامه فعالیت بازنمیمانند .اگر هم ایده
دانشبنیان

ارزیابی شبکه نوآوری

ابعاد ارزیابی شبکه نوآوری با بررسی پارادایمها و نظریههای
مرتبط قابل حصول است .به طور مثال نظریه شبکه بررسی
میکند که چگونه ساختار شبکه و جایگاه افراد در این
ساختار بر توانایی یک نفر برای تغییر یا ایجاد مزایای
عملکردی تاثیر دارد .بنابراین در اینجا میتوان دو سطح
تجزیه و تحلیل را تصور کرد که اولین مورد سطح کل شبکه
و دومین سطح فردی است .همچنین این نظریه به جنبههای
غیر رسمی فرایندهای شبکه توجه نشان میدهد .بنابراین
در پی الگوها و قواعد روابط درون شبکه است .نظریه بعدی
نظریه اقتصاد یادگیرنده است .در سالهای اخیر توجه بسیار
زیادی به ظهور مفهوم اقتصاد دانشی شده است ،اما به نظر
میرسد که بهتر باشد از واژه اقتصاد یادگیرنده نام برده
شود زیرا با تغییر فناورانه سریعی مواجه هستیم که منجر
شده دانش تخصصی منبعی بسیار کوتاهمدت محسوب شود.
اما منابع یادگیرنده توانایی سازگاری با وضعیت اقتصادی
و فناورانه متغیر را فراهم میسازند و مزایای رقابتی
بلندمدتتری را ایجاد میکنند .از آنجا که یادگیری کلید
نوآوری فناوریهای ارزشمند و پیچیده است و از آنجا
که یادگیری تجمعی و وابسته به مسیر است ،بازارها برای
رسیدن به یادگیری بهینه بهتنهایی کافی نیستند.
مدل مارپیچ سهگانه را که نوآوری در سطح کالن را حاصل
تعامل سه نهاد دانشگاه ،دولت و صنعت (بنگاه) میداند،
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اتزکوویتز و لیدسدورف مطرح کردند .نظریه مارپیچ سهگانه
با مطرح کردن ارتباطات و تعامالت میان سه نهاد به عنوان
سه قطب مهم در نظام نوآوری ،نقش مهمی در بحث تحلیل
کالن شبکه نوآوری دارد .همچنین نظریه ساختارگرایی
گیدنز داللت بر این دارد که کنشگران به وسیله محیط
خود مشروط شدهاند ولی کنشهای آنها به طور فعاالنه یا
منفعالنه میتواند محیط را تغییر دهد .کاربرد این نظریه در
مطالعه سیستمهای نوآوری و روابط بازتابی بین کنشگران و
محیط نهادی نمود دارد.
پارادایم نوآوری باز براساس این قضیه است که دنیایی از
دانشهای توزیعشده ،شرکتها را تشویق میکند تا ماخذ
نوآوری را درون و ورای مرزهای شرکتها جستوجو
کنند که این امر از طریق مواجهه با مصرفکنندگان،
تامینکنندگان ،سرمایهگذاری مشترک و شرکتهای
زایشی و دیگر شرکتها انجام میشود .این پارادایم بیان
میکند که ایدههای ارزشمند میتوانند از درون یا خارج
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 میکند .این نظریه بیان میکند که هر شرکت باید
ربایندهای داشته باشد تا اهداف را جذب کند و در عین حال
نگهدارندهای برای این بستر داشته باشد .در واقع رباینده
عامل برونزا و نگهداری مربوط به بستر است و ورود هر
شرکت به یک شبکه و دورهای را که طول میکشد از آن
خارج شود ،بیان میکند .این نظریه ریشه در نظریه فلسفی
چینی یین و یانگ دارد.
در دیدگاه منبعمحور شرکت به دنبال تکمیل پرتفولیوی
منابع خود و قابلیتهای نوآوری از طریق ترکیب منابع
و مکملهای شریک خود است .بنابراین شرکا براساس
قابلیتهای فناورانه و منابع متفاوت خود برای بهبود قابلیت
نوآوری شرکت انتخاب میشوند .براساس نظریه شبکه قوی
و ضعیف ،شبکهها نقشی مهم در سرعت و بسط نوآوری
دارند ،اما آنچه موجب توسعه فناوریهای پیچیده میشود،
خودسازماندهی آنهاست .خودسازماندهی نیازمند این
است که اعضای سازمانی گوناگونی به منظور خلق ،دستیابی
و یکپارچهسازی دانشها و مهارتهای مورد نیاز برای ارائه
فناوریهای پیچیده به بازار (یا ماموریت دولت) مشارکت
داشته باشند .بنابراین آنها نیازمند یادگیری تعاملی
مداوم هستند .اعضای شبکه باید قادر به هدایت نوآوری
باشند .در نهایت نیز باید گفت در صورتی که شبکه نوآوری
خودسازمانده باشد ،میتواند از روشهای گوناگونی یادگیری
را انجام دهد.
با توجه به پارادایمهای بررسی شده میتوان اشاره کرد که
نوع نگاه به موضوع ارزیابی شبکههای نوآوری نیز تحت تاثیر
قرار میگیرد .بنابراین مواردی مثل لزوم در نظر گرفتن و
تفکیک سطوح فردی و شبکهای ،ضرورت شناسایی محیط
و بسترهای شبکه و یادگیریهای تجمعی صورت گرفته در
آن ،تناسب عضو شبکه با شریک ،خودسازماندهی شبکه و...
دانشبنیان

باید در ارزیابی شبکههای نوآوری مد نظر قرار بگیرد.

چالشها ،نیازها و ویژگیها

با وجود اینکه محبوبیت شبکههای نوآوری به دلیل مزایای
آن در میان دولتها و شرکتها در حال افزایش است ،اما
هر حرکت مالی نیازمند سازوکاری 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
چالشهای اخالقی ،مالی و اقتصادی وجود دارد .همچنین
این حوزه نیاز به آگاهسازی دارد تا حضور شرکتها در
پروژهها همراه با رضایتمندی باشد.
آگاهسازی از این جهت دارای اهمیت است که الگوهای
سنتی نسبت به این مدل از همکاری از خود مقاومت نشان
میدهند .این مسئله وجود دارد که در حالی که همکاری
در یک سازمان و رسیدن به نوآوری از این طریق میتواند
با چالشهایی مواجه شود ،چطور میتوان افراد و نهادهای
مختلف را به همکاریهای خارج از سازمان تشویق کرد؟
جهانی شدن این فرهنگ که منافع همگان را در نظر
میگیرد ،نیازمند فرهنگسازی و آگاهسازی است .همچنین
باید نقشه راه مشخصی وجود داشته باشد تا افراد ذینفع
از سودی که خواهند برد ،اطمینان حاصل کنند .مضاف
بر اینها الزم است قوانینی حاکم باشند که مطمئن شوند
حقوق آنها در این روند نادیده گرفته نخواهد شد.
شکست برخی طرحهای شبکههای نوآوری این نگرانی را به
وجود میآورد که آیا این روش میتواند مفید باشد؟ پاسخ
محققان به این پرسش ،آری است ،به شرط آنکه مدیریت
قدرتمند و مستقلی برای این کار در نظر گرفته شود .درست
است که شبکههای نوآوری از ساختار سلسلهمراتبی مرسوم
و سنتی فاصله میگیرند و همه افراد در تعامل با یکدیگر
به هدف مشترک دست پیدا میکنند ،بیآنکه شخصی
بر شخص دیگر برتری داشته باشد ،اما همه اینها نیاز به
مدیریتی را که ذکر آن به میان رفت ،از بین نمیبرد .اتفاقا
این مدیریت صحیح است که میتواند حداکثر موفقیت
پروژهها را به میزان قابل توجهی ضمانت کند.
هر مشارکت نوآورانه باید نقشه مسیر داشته باشد که در
آن چگونگی به اشتراک گذاشتن اطالعات و جدول زمانی
برای رسیدن به هدف مشخص باشد .نقشه راه میتواند
شامل چشمانداز کسبوکار ،اهداف ،استراتژیها ،نیازهای
بازار ،طرح محصوالت یا خدمات ،برنامههای فناوری و
برنامههای توانمندی مرتبط با موضوع باشد .نقشه خوب
که میتواند 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 آنکه 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.
مدیر شبکهای که میخواهد بیشترین میزان موفقیت
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را به دست آورد ،الزم است پنج رفتار را در همه اعضای
شبکه تقویت کند :بهاشتراکگذاری اطالعات ،اثرگذاری،
هماهنگی ،همکاری و در نهایت به سرانجام رساندن .چنانچه
این رفتارها در اعضای شبکه وجود داشته باشد ،نشان از
بلوغ شبکه و موفقیت مدیر آن دارد.
پنج رفتاری که از آنها نام برده شد ،اساسا رفتارهایی
هستند که الزمه قرارگیری در شبکهاند .تا زمانی که اعضا
اطالعاتشان را با یکدیگر به اشتراک نگذارند و جریان آزاد
وجود نداشته باشد ،چطور میتوان به رسیدن به نتیجه
مشترک و موفقیتآمیز امیدوار بود؟ اما باید در نظر داشت
که همین رفتارهای اولیه نیز با چالشهای جدی مواجهند
زیرا هر عضو باید این اطمینان را داشته باشد که نهتنها
همه اعضا اطالعات خود را آزادانه به اشتراک میگذارند،
بلکه دیگر اعضا نیز از آن اطالعات سوءاستفاده نخواهند
کرد یا پس از به سرانجام رسیدن پروژه ،حقوق آن عضو
توسط سایر اعضا نادیده گرفته نخواهد شد .این اطمینان را
مدیر پروژه با نقشهای که ذکر آن رفت و همچنین قوانینی
که برای حفاظت از مالکیت فکری و مالی بنیان میگذارد،
به اعضا میدهد .البته محققان به این مسئله معترفند که
مدیریت شبکههای نوآوری و رسیدن به درک و دریافت این
موضوع که این نوع از مدیریت باید چه ویژگیهایی داشته
باشد ،نیازمند تحقیق و پژوهش گستردهتری است.
نکته دیگری که در مورد شبکهها حائز اهمیت است ،تنوع
اعضاست .اعضای شبکه نوآوری مانند قطعات پازل یکدیگر را
تکمیل میکنند و الزم است زمان تشکیل شبکه ،این مسئله
در نظر گرفته شود .شبکهای مفید خواهد بود که گروههای
متنوعی از دانشگاهیان ،سرمایهگذاران ،شرکتهای بزرگ،
استارتآپها ،تامینکنندگان و فعاالن بازار را شامل شود.
کسانی که قدرتهای متنوعی دارند و هرکدام حداقل در
یک حوزه میتوانند در به سرانجام رساندن ایده نوآورانه
موثر واقع شوند و مکمل توانمندیهای سایر اعضا باشند.
در هر حال این را هم باید در نظر داشت که اساسا قدم
گذاشتن در مسیر نوآوری و ایجاد شبکههای نوآورانه داخلی
یا عضویت در شبکههای خارجی ،نیازمند این نکته است
که شما از منطقه امن خود خارج شوید ،ریسکپذیر باشید
و آمادگی روبهرو شدن با تفکرات متفاوت و تازه را داشته
باشید .چون در این صورت است که میتوانید با عبور از
بوروکراسی و روشهای نامنعطف ،به روشهای نوین دست
یابید.
چنانچه بخواهیم صحبتهای گفتهشده را جمعبندی کنیم،
میتوانیم به پنج ویژگی که محققان برای شبکههای نوآوری
از آنها نام میبرند ،اشاره کنیم که عبارتند از:
 -1پراکندگی جغرافیایی اعضا :در روزگار مدرن ،فناوری
این امکان را به اعضای شبکه میدهد که از هر کجای جهان
عضو شوند و با شبکه همکاری کنند .در اصل الزم نیست
تمام اعضای شبکه در یک منطقه یا یک کشور باشند و
عضویت آنها به میزان و نوع توانایی و هدف آن عضو و
شبکه بستگی دارد.
دانشبنیان
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 -2عضویت 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 میدهد ،بر کار دیگران تاثیر
میگذارد و متقابال از فعالیتهای دیگران نیز تاثیر میپذیرد.
 -3نبود زنجیره دستور :هیچ نیروی فوقالعادهای وجود
ندارد که به باقی اعضا فرمان دهد .همه در سطحی برابر
قرار دارند .سیستم غیرمتمکز و خودسازمانیافته است و
اختالفات میان اعضا بدون آنکه سلسلهمراتب سنتی در آن
رعایت شود ،حل خواهد شد.
 -4فعالیت در راستای هدف مشترک :اعضای یک شبکه
طبیعتا الزم است مایل به مشارکت ،کار و بهاشتراکگذاری
آزادانه اطالعات باشند .آنها ذاتا این انگیزه را دارند که
دانش ،کار یا سرمایه خود را در هدف مشترک صرف کنند.
 -5اعتماد :چنین سیستمی بدون آنکه سازوکاری برای
اعتماد اعضا به یکدیگر وجود داشته باشد ،کاری از پیش
نمیبرد .اعتماد متقابل برای کارآمد بودن در شبکه
ضروری است .همه اعضا به قوانین اخالقی که برای این
نوع از مشارکت در نظر گرفته شده است ،پایبندند و برای
جلوگیری از هر اختالفی برای شبکه قوانینی در نظر گرفته
میشود تا احترام ،انسجام و حرکت در مسیر عقالنیت همه
اعضا حفظ شود.
تنها با در نظر گرفتن مسائلی که گفته شد میتوان توقع
داشت که شبکه پابرجا بماند و نوآوری پایدار ایجاد کند و
این فرایند به جای آنکه به شکل گسسته و پراکنده دنبال
شود ،متمرکز و مستمر باشد.

رهبران فردا

پژوهشگران ادعا میکنند که شرکتهای برجسته تمرکز
دوگانه دارند؛ ابتکارات دیگران را میپذیرند و نوآوریهای
خود را با بازار به پیش میبرند .آنها میگویند رهبران بازار
آینده کسانی هستند که فراتر از سازمان خود را میبینند و
با شبکهسازی و عضویت در آن ،تواناییهای سازمان خود را
در ایجاد نوآوری افزایش میدهند.
با وجود تمام حرفهایی که گفته شد ،همکاری در زمینه
نوآوری همچنان نیازمند توانمندسازی است .رویکردی
مشارکتی که شامل ذینفعان مانند دولتها ،شرکتها،
کارآفرینان و محققان باشد ،کلید حل مسائل امروز است .اما
پیش از هر چیز ،مهم است که آگاهی از شبکههای نوآوری و
مزایای آن را برای شرکتها و زمینههای اقتصادی مهمی که
میتوانند ایجاد کنند ،افزایش دهیم .اینکه سیاستگذاران و
رهبران شرکتها میتوانند از توسعه برنامهها ،استراتژیها
و برنامههای آموزشی برای رونق شبکههای نوآوری در
بخشهای خاص حمایت کنند و از نتایج اقتصادی آن
بهرهمند شوند.
پینوشت :در بخشهایی از این مطلب ،از اطالعات مقاله
«ارزیابی شبکهها نوآوری :صنعت فناوری اطالعات ایران»
نوشته شعبان الهی ،علی شایان ،سید سپهر قاضینوری،
سید حمید خداداد حسینی استفاده شده است.
دانشبنیان
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ب�ریس وضعیت شبکههای
نوآوری در یا�ان

نوآوری
بدون مرز
شفق قطبزاده
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اهمیت شبکههای نوآوری در جهان امری است که دیگر
نیازی به اثبات ندارد؛ تحقیقات انجامشده در این زمینه و
همچنین نمونههای موفق عملی سالها پیش این مسئله
را به اثبات رساندهاند .در همین راستا نیز معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری اقداماتی با همکاری سایر
نهادها اقداماتی را به انجام رسانده است تا در ایران نیز
شاهد همافزایی شرکتها و بخشهای پژوهشی و دولتی و
بهرهبرداری از مزایای شبکه نوآوری باشیم.
پژوهشی که در سال  93درباره توانمندی شرکتهای
فناوری اطالعات و نقاط ضعف آنها انجام شده است*
نتیجه میگیرد که پتانسیل این صنعت برای توسعه شبکه
نوآوری و بهره بردن از آن باالست .اما به دلیل ضعف در
برخی عوامل که اغلبشان نرم هستند ،مزایای آن به شکل
بالقوه درنمیآید .عوامل مرتبط با توانمندیهای تحلیلی
شرکتها یا شبکه نظیر توانمندی راهبردی ،خود راهبری و
خود نگهداری شبکه در وضعیت مساعدی هستند .همچنین
پتانسیل نیروی انسانی باال که قادر به برقراری تعبیهشدگی
شناختی در شبکه است و میتواند به طور نوآورانه در
یادگیری و پژوهش و توسعه مشارکت کنند ،وجود دارد .اما
بسیاری از عوامل مکمل آنها وضعیت مساعدی ندارند ،برای
مثال توانمندی مالی شرکتها نامساعد است و همینطور
وضعیت اقتصادی محیطی نیز این ناتوانی را تشدید کرده
است .همچنین مهارتهای الزم برای تعامل در شبکه و
مدیریت آن مثل همنوایی ،هماهنگی و مدیریت شبکه در
وضعیت نامساعدی هستند که این مدیریت ضعیف قادر به
شکلدهی شبکههای جدید به طور خودسازمانده نیست و
همینطور بستر حمایتکننده برای آموزش و پشتیبانی از
آنها در این زمینه در محیط وجود ندارد.
پژوهشگران در این تحقیق توصیه میکنند تدابیر جدی
برای آموزش مدیران و افراد کلیدی در شرکتها برای تغییر
نگرش و هماهنگی در جهت همکاریها در شبکه صورت
پذیرد .همچنین شرکتها از نظر منابع به هم معرفی شوند
تا شناسایی منابع مکمل آسانتر شود .از این رو باید در
نظر داشت شرکتهایی که در شهرهای بزرگتر هستند،
از عملکرد بهتری برخوردارند .به این ترتیب پیشنهاد داده
شده است تا امکانات بیشتری برای توسعه شرکتهای
کوچکتر در شهرهای کوچک فراهم شود .همچنین این
امر را شایان ذکر دانستهاند که قسمت عمده نوآوریهای
به دست آمده در شرکتهای فناوری اطالعات مربوط
به نوآوری بازار است و نوآوری محصول حجم کمتری را
شامل میشود .این امر میتواند به دلیل واردات باالی این
شرکتها و واسطهگری در این حوزه باشد که از توسعه
محصوالت جدید حمایت نمیکنند .این موضوع خود
نیازمند تغییر سیاستهای فناوری اطالعات و اقتصاد کالن
است تا از پتانسیل نیروی انسانی برجسته کشور در راستای
خودکفایی و پیشگام بودن بهره گرفته شود .البته الزم به
ذکر است که به طور کلی نوآوری این شرکتها از شدت
باالیی برخوردار نیست و نیازمند تقویت است .به طور کلی
دانشبنیان
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ایجاد تعامالت و ارتباطات است .این ارتباطات در سه سطح
ارتباط حاکمیت با بخش خصوصی ،ارتباط شرکتها و
همچنین افراد با هم و ارتباط شرکتها و افراد با بازار و
مردم تعریف میشود که در صورت شکلگیری این تعامالت
و همافزاییهای حاصل از آن ،اهداف بلندمدت شبکه محقق
خواهد شد.
بنابراین توضیح کارکرد اصلی این شبکه بسترسازی و ارائه
امکاناتی برای توسعه و پیشرفت زیستبوم نوآوری و فناوری
است که با چهار محور اساسی شامل دسترسی یکپارچه به
اطالعات ،پاسخگویی به تقاضا ،عرضه گسترده خدمات و
توسعه همهجانبه تعامالت انجام میشود.

در پژوهش انجامشده ،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 میرساند که
در صورت برقراری مناسب رویکرد شبکهسازی در توسعه
نوآوری ،بهره باالیی را میتوان از آن انتظار داشت.
نظر به نتایج این پژوهش و سایر پژوهشهای انجامشده بود
که با باال رفتن ظرفیتهای کشورمان در زمینه نوآوری،
اقداماتی در راستای شبکهسازی و مدیریت شبکه انجام
گرفت که شبکه نوآوری تهران و همچنین مدیریت شبکه
نوآوری ایران از آن جملهاند.

شبکه نوآوری تهران

مخاطبینشبکه

در راستای دستور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری
مبنی بر توانمندسازی شرکتهای فناور ،خالق و دانشبنیان
و همچنین افراد و تیمهای نوآور ،نخبه و مخترع و کمک
به تجاریسازی دانش و فناوری و همچنین ارتباط و
شبکهسازی عناصر فعال در زیستبوم فناوری ،نوآوری و
کارآفرینی کشور« ،شبکه نوآوری تهران» با رویکرد توسعه
اقتصاد دانشبنیان تاسیس شد و با حضور فعال شرکتهای
فناور و دانشبنیان تاکنون ضمن ایجاد بسترهای الزم برای
ارائه خدمات کسبوکار ،بازارهای مجازی بیمه و سالمت،
فنبازار و سرمایه انسانی فعالیتش را توسعه داده است.
این شبکه که به اختصار تینت (TInet:Tehran
 )Innovation networkنامیده میشود با حمایت از
شرکتهای فناور و دانشبنیان ،افراد نوآور ،مجتمعهای
فناوری و نوآوری ،مزایا و حمایتهای قانونی و خدمات
تجاریسازی را به اعضای خود ارائه میکند و بستر مناسبی
برای توسعه زیستبوم فناوری و نوآوری و ظرفیتسازی
برای توسعه دانش و همافزایی زنجیره ایده تا بازار را فراهم
میکند .اما این شبکه فقط به حمایتهای قانونی اکتفا
نکرده و فرصت را برای تعامل و همافزایی همه عناصر،
بهخصوص بخش خصوصی جهت توسعه زیستبوم فناوری
و نوآوری ایجاد خواهد کرد.

شبکه ،همانطور که از عنوانش پیداست ،مجموعهای از
خدمات را به مجموعهای از عناصر و فعالین این عرصه ارائه
میکند .در واقع هر فرد حقیقی و حقوقی که به نحوی
در اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور فعالیت میکند ،چه
خدمتدهنده باشد و چه خدمتگیرنده ،چه ایدهپرداز باشد
و چه خریدار ایده یا به صورت گستردهتر هر فردی که
تمایل به فعالیت در این اکوسیستم را دارد ،میتواند عضوی
از شبکه باشد.

مزایای شبکه برای اعضا

وقتی بحث شبکه به میان میآید اولین موضوع همان بحث
تعامالت و ارتباطات زنجیرهوار درون شبکه است .در واقع
توسعه ارتباطات بین عناصر شبکه ،فینفسه برای اعضای
شبکه قابل اهمیت است .وقتی این ارتباطات شکل بگیرد،
خدمات جدیدی به عرصه ظهور میرسند و پاسخگویی به
نیازها هم تسریع مییابد .به عالوه بحث یکپارچگی دسترسی
به خدمات و یکپارچگی دسترسی به عناصر زیستبوم در
میان است که موجب ایجاد شفافیت و جلوهگری مزیتهای
رقابتی عناصر نسبت به یکدیگر میشود .شناخت عناصر
از هم ،باعث گرفتن خدمات باکیفیتتر ،ارزانتر و سریعتر
خواهد شد و در کنار همه اینها ،امکان ظهور و بروز بیشتر
برای معرفی شرکتهای کوچک و استارتآپها نیز ایجاد
خواهد شد و همین موضوع امکان رقابت سالم درون شبکه
را فراهم میکند.
الزم به ذکر است شبکه برای حضور شرکتهای نوپا
و استارتآپها فرصت ویژهای را در نظر گرفته و این
مجموعهها میتوانند با برقراری ارتباط با شبکه در فرایندی
بسیار ساده از این فرصت بهرهمند شوند.

ایده شکلگیری شبکه

شکلگیری ایده راهاندازی شبکه نوآوری تهران ،یکباره
و بدون بسترسازی قبلی نبوده و با وجود بیش از چهار
هزار شرکت دانشبنیان و واحدهای تحقیقاتی  -صنعتی و
مراکز رشد ،دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،صندوقهای پژوهش
و فناوری و شتابدهندهها نیاز به چنین بستری بهخوبی
حس میشد .از این رو به منظور همافزایی بین عناصر
زیستبوم نوآوری و فناوری و استفاده حداکثری از توان
بخش خصوصی با استفاده از تجربههای موفق سایر کشورها
برای گستره اکوسیستمهای نوآوری ،ایده ایجاد شبکه برای
پاسخگویی به نیازهای تمامی اعضای این اکوسیستم شکل
گرفت .هدف بلندمدت شبکه ایجاد همافزایی و ارتقای
سهم اقتصاد دانشبنیان در اقتصاد کل کشور است و هدف
کوتاهمدت شبکه تسهیلگری در ایجاد همافزایی از طریق
دانشبنیان

دلیل و چگونگی ارتباطات اعضای شبکه

شبکه نوآوری صرفا یک شبکه مجازی نیست و امروزه نسل
سوم از شبکههای اجتماعی شکل گرفته است؛ شبکههایی
که ممزوج از فضای حقیقی و مجازی هستند .یعنی تعامالت
و ارتباطات درون شبکه تلفیقی از ارتباطات مجازی و
حقیقی است که در این شبکه هم ،امکان برقراری ارتباطات
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خصوصی ،همگی سامانهها و واحدهای مختلفی برای ارائه
خدمات به اعضای خود یا حتی افراد دیگر دارند .شبکه
سعی دارد با تسهیل ارتباط اعضا با این سامانهها از طریق
آوردن همه این اعضا به داخل شبکه ،یکپارچهسازی در
دسترسیها را فراهم کند.

حقیقی و مجازی فراهم شده است .در مورد دلیل ارتباط هم
مهمترین دلیل ،عرضه و تقاضاست .در واقع وجود زمینههای
مشترک در فعالیتها ،تحقیقات یا حتی عالقهمندیها و
نیازمندیها ،مسائل و پاسخهای آن موجب ایجاد ارتباط
بین اعضا خواهد شد.
اهداف مشترک هم بهانهای برای ایجاد ارتباط و تعامل بین
اعضای شبکه است؛ از هدف دستیابی به دانش یا فناوری
مشترک گرفته تا هدف انجام یک پروژه مشترک ،همه و
همه میتوانند موجب ایجاد یک رابطه موقت یا پایدار بین
دو یا چند عضو شوند.

چشمانداز آینده

این شبکه با چشماندازهایی چون شکلگیری زیستبوم برای
توسعه توانمندیها و فناوریهای بومی ،تحرک بخشیدن به
ابداعات ،نوآوریها و کارآفرینی ،حمایت از استعدادهای
برتر ،همافزایی در افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان در
کشور راهاندازی شده است .شبکه نوآوری سعی دارد با گرد
هم آوردن تمامی فعاالن عرصه فناوری و نوآوری ،در کنار
اطالعرسانی و ترویج فعالیتها و دستاوردهای فناورانه و
نوآورانه در قالب شبکههای فعال ،هوشمند و الهامبخش ،با
حمایت و مشارکت همه عناصر و اعضای شبکه ،توسعه و
پیشرفت همهجانبه زیستبوم نوآوری کشور را رقم بزنند و
شعار نوآوری بدون مرز را به منصه ظهور برسانند.

دستاوردهای شبکه

شبکه بیش از پنج هزار عضو حقیقی و  600شرکت از فعاالن
حوزه نوآوری و فناوری را دارد که در بستر شبکه خدمات
نوینی ارائه کردهاند و تعامالت خوبی بین اعضا شکل گرفته
است .اما در مورد فعالیتهای شبکه میتوان به موارد زیادی
اشاره کرد ،برای مثال بحثی که معموال بین شرکتها و افراد
فعال در اکوسیستم نوآوری کشور رایج است ،ارائه چندباره
اطالعات به مراکز مختلف برای احراز هویت است .شبکه
در گام اول این موضوع را ملغی کرده و اطالعات افراد و
شرکتها ،اگر در جایی مورد تایید قرار گرفته باشند ،برای
عضویت در شبکه بدون پر کردن فرمهای چندباره و آوردن
تاییدیه از مراکز مختلف قابل استفاده است.
خدمات بیمه درمان تکمیلی برای شرکتهای کوچک و
نوپا هم از دیگر فعالیتهای مورد توجه شبکه بوده است،
به شکلی که تاکنون شش هزار نفر از افرادی که تا قبل
از راهاندازی شبکه از خدمات بیمه درمان تکمیلی محروم
بودند یا به صورت بسیار محدود و با صرف هزینههای
گزاف از آن استفاده میکردند ،تحت پوشش قرار گرفتند.
همچنین موضوع امکان بهرهمندی افراد مستعد و فرهیخته
از کسری خدمت سربازی در ازای انجام پروژه یا انجام
خدمت در قالب امریه (هر دو) در شرکتهای خودشان هم
در مرحله اجراست .در این بخش بستری فراهم میشود تا
افرادی که در شرکتهای فناور و دانشبنیان کار میکنند،
خدمت سربازی خود را در همان مجموعه بگذرانند یا با
انجام پروژههای فناورانه شرکتی که در آن مشغول به کار
هستند ،کسری خدمت بگیرند .همچنین در حال حاضر
امکانی در دست ایجاد است که مبتنی بر آن اشتراک
گذاشتن مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی برای مجموعهها
فراهم شده تا افرادی که نیاز به فضای موقت آزمایشگاهی و
تحقیقاتی دارند ،بتوانند از این فضاها استفاده کنند .به عالوه
نیز بخشی از موضوع یکپارچهسازی دسترسی به خدمات
معاونت علمی و پارکهای علم و فناوری در آن فراهم شده
و بخشی دیگر نیز در دست اقدام است.

شبکه مدیریت نوآوری ایران

مدیریت منابع مختلف از مسائل اساسی توسعه کسبوکار و
دستیابی به تعالی است .برخی از این منابع به علت ماهیت
متحول و در حال تغییر محیط سازمانها و از بین رفتن
شرایط پایدار گذشته ،از اهمیت دوچندان برخوردار شدهاند.
یکی از مهمترین این منابع که با توجه به تحوالت عرصه
اقتصاد ،تجارت و رقابت اهمیت ،بسیار زیادی پیدا کرده
است ،فناوری و نوآوری مبتنی بر فناوری است .فناوری به
منزله ابزار خلق ثروت و رقابتپذیری در کسبوکار سازمانها
نقشی حیاتی پیدا کرده است .از این رو مدیریت صحیح بر
این منبع مهم میتواند دستاوردهای فراوانی برای سازمانها
در پی داشته باشد و شرایط آنها را در عرصه رقابت بهبود
بخشد .اگر در یک فضای رقابتی سخن از فناوری به میان
آید ،اهمیت و نقش آن در سازمانها و تعالی سازمانی
بهشدت حیاتی و مهم میشود ،زیرا میتوان گفت که فناوری
با تاثیرگذاری بر همه ابعاد سازمان ،به منزله مهمترین ابزار
تعالی سازمانی مطرح میشود .در چنین فضایی ،فناوری و
نوآوری بر سبک رهبری ،راهبردهای سازمانی ،کارکنان و
دیگر منابع سازمانی ،شرکا و ذینفعان ،فرایندهای سازمانی
و نهایتا بر نتایج و عملکرد سازمان تاثیر میگذارد و به نوعی
شکلدهنده آنهاست چرا که همه فعالیتهای سازمان در
جهت رقابتپذیری شکل میگیرند و توسعه و تداوم سازمان
در گرو رقابتپذیری است .شناخت ابعاد مدیریت فناوری و
نوآوری ،تبیین وظایف مدیریت فناوری و نوآوری و همچنین
مسائل کلیدی مانند نوآوریهای فناورانه و چگونگی توسعه
محصوالت و خدمات جدید میتواند در شکلدهی به ابعاد
رقابتپذیری سازمانها و چگونگی تاثیرگذاری آن بر تعالی
و توسعه سازمان بسیار مهم و حیاتی باشد .از این رو
مدل ارائهشده ،به منظور تبیین و توصیف ابعاد مدیریت

نسبت شبکه با سامانههای مشابه

پارکهای فناوری و معاونت علمی در بخشهای دولتی و
همچنین تعداد زیادی از شرکتهای خدماتی در بخش
دانشبنیان
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فناوری و نوآوری در سازمانها و به منزله چارچوبی برای
تحلیل ،ارزیابی و ارتقا فعالیتهای این حوزه و همچنین
افزایش نقش و تاثیرگذاری فناوری و نوآوری در عملکرد و
رقابتپذیری سازمانها طراحی شده است.
به همین منظور شبکه مدیریت نوآوری ایران با همت
جشنواره ملی بهرهوری و جایزه ملی مدیریت فناوری و
نوآوری ایران در اواخر سال  95راهاندازی شد .برای این
منظور تیمی از خبرگان و متخصصان مدیریت فناوری و
نوآوری با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری،
صندوق نوآوری و شکوفایی ،جشنواره ملی بهرهوری ،گروه
پارسیان هوشمند ،انجمن مدیریت فناوری ایران ،اتاق
بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ،مرکز پژوهشی
مدیریت راهبردی و فناوری آیندهاندیشان تشکیل شده و
اقدام به تعریف اهداف و فعالیتهای این شبکه کردهاند.
ماموریت این شبکه توسعه اکوسیستم نوآوری در بخش
خصوصی ایران در راستای اقتصاد دانشبنیان تعریف شده
است .فعالیتهای این شبکه عالوه بر تالش در جهت
تسهیلگری برای ایجاد و بهرهمندی بخش خصوصی از
مشوقها و حمایتهای الزم در راستای شکلگیری اقتصاد
دانشبنیان ،در دو حوزه توسعه زیرساختها و پلتفرمهای
مشترک میان دولت و بخش خصوصی و شرکتهای
دانشبنیان و همچنین فعالیتهای ترویجی و آگاهیسازی
تعریف شده است .این شبکه با حمایت و سرمایهگذاری
بخش خصوصی ایجاد و راهاندازی شده و رویکرد کامال ملی
دارد و هیچگونه وابستگی به بودجه دستگاهها و نهادهای
دولتی ندارد .رویکرد این مرکز «عضو محور» است و در
تالش است تا با ارائه خدمات متنوع و گسترده با تعرفه
بسیار مناسب و تحت وب به اعضای خود در راستای رسالت
خود در سطح ملی گام بردارد.
دانشبنیان

تدوین استانداردهای ملی مدیریت نوآوری با همکاری
سازمان ملی استاندارد ،رتبهبندی سازمانهای نوآور و
رتبهبندی تجارب برتر تجاریسازی دانشبنیان با همکاری
مرکز رتبهبندی اتاق بازرگانی و صندوق نوآوری و شکوفایی،
اعطای برند نوآور به محصوالت ساخت ایران و مشارکت
در توسعه صندوقهای خطرپذیر و صدور گواهینامههای
استاندارد نوآوری از عمدهترین فعالیتهای این شبکه است.

آینده شبکههای نوآوری

ایجاد شبکه مدیریت نوآوری ایران و همچنین شبکه نوآوری
تهران نویدبخش این مسئله است که اهمیت شبکهسازی
و مدیریت کردن بر این شبکهها هم در دولت ،بهخصوص
معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری درک شده است و
هم نهادهای فناور و نوآور آن را به عنوان مطالبهای مهم در
دستور کار فعالیتهای خود قرار دادهاند .نگاهی به تجربه
دیگر کشورها ،انجام پژوهشهای گوناگون در راستای
مشکالت و نیازهای این شبکه و در نهایت بومیسازی
شبکههای نوآوری در ایران میتواند با حمایت از شرکتهای
کوچک و متوسط و استارتآپها ،اقتصاد دانشبنیان را
دچار تحول کند .شبکهسازی رویکردی مثبت برای گذر از
اقتصاد منبعمحور به سوی اقتصاد دانشبنیان خواهد بود،
مشروط بر اینکه اقدامات مستمر باشند ،ضعفها و قوتها
به طور پیوسته پایش شوند و آگاهیبخشی و فرهنگسازی از
سوی نهادهای مختلف در راستای شناساندن شبکهسازی به
جامعه هدف انجام گیرد.
پینوشت:
* مقاله «ارزیابی شبکهها نوآوری :صنعت فناوری اطالعات
ایران» نوشته شعبان الهی ،علی شایان ،سید سپهر
قاضینوری ،سید حمید خداداد حسینی
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در مرامس ا�ان ش
هو�ند چه گذشت؟
ی

استارتآپها و اراده قدرتمند جوانان
شفق قطبزاده

دانشبنیان
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حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی در نشست
ایران هوشمند اظهار داشت« :هر چند ممکن است عدهای
بخواهند به نفع شخصی یا جمعی از این فضا سوءاستفاده
کنند اما هیچگاه نمیشود یک حرکت بزرگ و جهانی را به
خاطر عدهای سوءاستفادهکننده تعطیل کرد».
رئیسجمهور با اشاره به اینکه امروز همه شهرها و 78
درصد روستاهای کشور از اینترنت پرسرعت و یا اینترنت
همراه نسل سوم و چهارم برخوردارند ،تصریح کرد« :یکی
از افتخارات بزرگ دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه
ایجاد فضای جدید برای کسبوکار و تحوالت اجتماعی
و سیاسی است ».دکتر روحانی با بیان اینکه امروز در
بحث فضای مجازی یا حرکت در مسیر ایران هوشمند،
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 آسانتر کرده است،
روزانه به مسئوالن و حاکمان نمره میدهد که تا چه حد
دارای مقبولیت و حتی مشروعیت هستند و همچنین
برای تحوالت اجتماعی و جامعه ایرانی فرصتهای مناسب
به وجود آورده است ».رئیسجمهور با اشاره به برگزاری
جلسه با فعالین حوزه فضای جدید کسبوکارهای نوپا در
کشور ،گفت« :امروز تحوالت بزرگی با کمک فضای مجازی
در حوزههای اقتصادی ،محیط زیست ،رشد اقتصادی و
ارتباطات اجتماعی و سیاسی ایجاد شده است».
دکتر روحانی با بیان اینکه امروز یک استارتآپ قادر
است اشتغال عظیمی برای کشور ایجاد کند ،افزود:
«اینکه یک استارتآپ بتواند یک میلیون و  600هزار
شغل طی چهار سال ایجاد کند ،افتخار بزرگی برای نسل
جوان و تحصیلکرده و همچنین رفاه اجتماعی مردم
است .امروز مردم میتوانند از طریق همین استارتآپها
سفرهای درون شهری خود را انجام دهند که این امنیت و
دانشبنیان

رفاه را فضای مجازی به وجود آورده است».
دکتر روحانی اظهار داشت« :اینکه ساکنان روستاها نیز
اکنون میتوانند از درون روستا محصوالت تولیدی خود را
به طور مستقیم و بدون واسطههای مزاحم کسبوکار به
مشتریان عرضه کنند ،کار بسیار بزرگی است که دانش
فناوری اطالعات و ارتباطات برای ما به وجود آورده است».
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه امروز بین واقعیت موجود
در فضای مجازی که شرایطی مدرن است با شرایط سنتی
دیروز ،فاصلهای بسیار زیاد وجود دارد ،گفت« :باید این
فاصله را کم کنیم که البته این کار آسانی نیست و اگر
این جمع جوان وجود نداشت و اراده قدرتمند جوانی نبود،
قطعا عقبنشینی میکردند».
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».
رئیسجمهور با بیان اینکه دنیای جدید علیرغم فرصتی
که ایجاد کرده ،ممکن است به عنوان فضایی برای
سوءاستفاده باشد ،ادامه داد« :امکان دارد عدهای بخواهند
با سوءاستفاده از فضای مجازی به آبرو ،حیثیت ،امنیت و
اموال مردم تعرض کنند که باید جلوی آنها گرفته شود».
دکتر روحانی با بیان اینکه به فضای مجازی امن ،آسان
و ارزان و همچنین مقرراتی که همگان بتوانند از این فضا
بهراحتی 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».
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه راهی جز همکاری همه
قوا که نمایندگان آنها در شورای عالی فضای مجازی
هستند ،وجود ندارد ،گفت« :بدون همکاری و تشویق
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جامعه و نسل جوان رسیدن به اهداف امکانپذیر نیست».
دکتر روحانی با اشاره به اینکه امروز در شرایطی هستیم
که قدرتهای بزرگ با اعمال تحریم ،یکجانبهگرایی و
سلطه از طریق فضای مجازی میخواهند تسلط خود را
بر کشور اعمال کنند ،تصریح کرد« :راهی جز خوداتکایی،
همکاری با کشورهای دوست و پیشرفت علم وجود ندارد
و کشورهای دوست باید در کنار یکدیگر بوده و قدرت
فناوری خود را در فضای مجازی باال ببرند تا جلوی
سوءاستفاده سلطهطلبان و ایجاد موانع برای پیشرفت
کشورها را بگیرند».
رئیسجمهور همچنین از شرکتهای نوپای که تحول
بزرگی در کشور به وجود آوردهاند ،قدردانی کرد و افزود:
«امروز در تمام امور جامعه و کشور از جمله مسائل
فرهنگی ،علمی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و بهداشتی،
راهی نداریم جز اینکه از این فضا استفاده و بهرهبرداری
کنیم .با استفاده از فضای مجازی و با استارتآپها
میتوانیم بازار را با تولیدگر آشتی دهیم و علم را با
فناوری جدید آشنا کنیم .امروز نمیتوانیم در امور مربوط
به محیط زیست ،کنترل آبها و فناوریهای نوین آبیاری
فضای مجازی را نادیده بگیریم و راهی نداریم جز اینکه
از فناوری نوین استفاده کنیم».
دکتر روحانی در جمع نمایندگان شرکتهای کسبوکار
نوپا و استارتآپها که در فضای اقتصاد دیجیتال فعالیت
میکنند ،گفت« :از همه کسانی که در این فضا فعالیت
میکنند ،از جمله نسل جوان ،دانشگاهیان ،دستگاهها و
وزارتخانهها تشکر و قدردانی میکنم».
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه دولت بر مبنای اصول
خود و قولهایی که به مردم داده برای باز بودن این فضا
ایستادگی خواهد کرد ،گفت« :از تمام توان خود برای این
منظور استفاده خواهیم کرد .از نظر مقررات و قوانین و
دانشبنیان

تسهیل شرایط برای فعالیت در فضای مجازی و استفاده از
فناوریهای نوین ،از جوانان فعال در این کسب و کارهای
نوپا حمایت خواهیم کرد».
پیش از سخنان رئیسجمهور در مراسم ایران هوشمند،
دکتر روحانی با همراهی دکتر سورنا ستاری معاون علمی
و فناوری رئیسجمهوری و محمدجواد آذری جهرمی ،با
تعدادی از مدیران جوان شرکتهای نوآفرین موفق در
نشستی صمیمانه شرکت کرد که در این نشست ،مدیران
به تشریح فعالیتهای خود و همچنین وضعیت این
شرکتها از ابتدای فعالیت تاکنون پرداختند و مشکالت
پیش روی خود را در ادامه راه مطرح و از رئیسجمهور
برای حمایت از استارتآپها و کسبوکارهای نوین
تقاضای کمک کردند.
دکتر روحانی پس از شنیدن سخنان این جوانان فعال و
نوآفرین و شنیدن مشکالت مدیران جوان این شرکتها
دستور داد جلسهای با حضور مدیران شرکتها با
وزارتخانهها و دستگاههای مربوط برای حل مشکالت و
موانع مطرح شده در راه فعالیتهای این شرکتها برگزار
شود.

هر محدودیت ،یک فرصت

محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات،
در سخنرانی مراسم ایران هوشمند ،از ابتدای کارش به
عنوان وزیر گفت« :در جلسهای که با رئیسجمهور برای
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 بینالمللی
و نقش دولتها در اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال را
مطالعه کردم و فهمیدم که باید دولت در این عرصه از
رگوالتور تبدیل به توانمندساز بخش خصوصی شود .در
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ابتدای کار فکر میکردیم 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 اینکه در مسیری که تا امروز طی شده ،بزرگترین
کار را خود جوانان انجام دادند و به آنها افتخار میکند،
افزود« :ما در وزارتخانه تنها سراغ رفع موانع و تسهیلگری
رفتیم و حاصلش هم طرح نوآفرین بود که قیف ورودی
بوکار را بزرگتر میکند و فضای
استارتآپها به بازار کس 
مناسبی را فراهم میآورد ».جهرمی در پایان گفت« :اعتقاد
داریم همه محدودیتها میتوانند تبدیل به فرصت شوند و
آینده روشن همان ایران هوشمند است».

و جنگ رخ میدهد یا شاهد نوعی رقابت توام با همکاری
هستیم؟ و دومین عدم قطعیت که جنبه اجتماعی دارد،
این سوال را مطرح میکند که آیا جامعه در این موج
فناوری مشارکت میکند و پذیرای تحوالت است یا به
آنها به دیده شک نگاه میکند و مقاومت دارد؟»
ناظمی با بیان اینکه این دو عدم قطعیت ،چهار سناریو را
تشکیل میدهند ،درباره حالت اول گفت« :حالت اول که
بهینه است ،حالتی را شامل میشود که هم شرکتهای
مختلف با یکدیگر نوعی رقابت همکارانه داشته باشند و
بازیگران جهانی با هم اطالعاتشان را مبادله کنند و هم
جامعه با اعتماد از فناوریها استقبال کند .در این سناریو
که نام آن را مغز جهانی خصوصیسازی شده گذاشتهایم،
اصل رقابت بر سر بیگدیتاست و اینکه ما تا چه اندازه
میتوانیم 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 شرکتها فاقد آن همکاری توام با
رقابت هستند .در این حالت کشورها و کمپانیها بر سر
دادهها نبرد میکنند ،دنیا به بالکها تقسیم میشوند و
کمپانیها سعی بر حفاظت داده دارند .در این سناریو نوعی
ملیگرایی را در سطح فناوری اطالعات شاهد هستیم».
رئیس سازمان فناوری اطالعات درباره جزئیات سناریوی
سوم افزود« :در این سناریو که آن را پادشاهی دارکوب نام
نهادهایم ،هم درگیری بین شرکتها وجود دارد و هم مردم
نسبت به پذیرش فناوری مقاومت دارند و حاضر نیستند
شرکتها را به حریم خصوصیشان راه بدهند .در چنین
وضعیتی که برای توسعه حالتی سیاه به حساب میآید،
اگرچه امنیت رشد میکند اما از فناوری اطالعات به مثابه
بوکارهای تجارت الکترونیک
اسلحه استفاده میشود و کس 
کمتر رشد میکنند ».او درباره حالت چهارم همچنین

نیاز آینده ،پویایی بین بازیگران است

در ابتدای این مراسم امیر ناظمی ،معاون وزیر و رئیس
سازمان فناوری اطالعات ایران ،در سخنانی کوتاه درباره
سناریوهای آینده وضعیت فناوری اطالعات توضیحاتی
را ارائه کرد .او گفت« :براساس پژوهش سازمان چند
سناریو راههای پیش روی ما را تعیین میکنند؛ آیندههای
مختلفی که هرکدام میتوانند 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
میدهند؟ دریافتیم که ما مجموعهای از نیروهای پیشران
اعم از سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و ...را داریم که باعث
دو عدم قطعیت میشوند .این دو عدم قطعیت جدی
که پیش روی حوزه فناوری اطالعات هستند ،شامل دو
سوالند :اول اینکه آیا بین بازیگران کلیدی حوزه درگیری
دانشبنیان
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گفت« :در حالت چهارم همکاری و رقابت بین شرکتها
وجود دارد اما مردم همچنان به این حوزه شک دارند و
در برابرش مقاومت میکنند .وضعیت نوعی هوشمندی
به تعلیقافتاده را نشان میدهد .اگرچه تکنولوژی هست
ولی افراد تمایلی به درگیری با این مسئله ندارند .در این
سناریو دولتها به سمت جمعآوری بیگدیتا یا کالنداده
میروند ».ناظمی در پایان درباره اینکه سرنوشت ایران
هوشمند با کدامیک از این سناریوها همخوانی خواهد
داشت ،گفت« :نکته مهم درباره اینکه در چند سال آینده
به سمت کدام سناریو حرکت خواهیم کرد ،این است که
باید بدانیم چیزی که سناریوی آیندهمان را تعیین میکند،
پویایی بین بازیگران این عرصه است ،نه رفتار یک بازیگر».

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 آیندهای بهتر آیتی است.
نمایشگاه الکامپ امسال در حالی در فضایی  32500متری
برگزار میشود که این فضا در سال گذشته  28هزار متر
مربع بوده است .امسال نمایندگانی از روسیه ،چین ،ترکیه،
افغانستان ،عراق ،قطر و جمهوری آذربایجان در الکامپ
شرکت دارند و  34نهاد دولتی در سالن دولت هوشمند
مستقرند .فضایی که به شرکتهای نوپا اختصاص دادهایم
نسبت به سال گذشته رشدی  1200متر مربعی داشته و به
هشت هزار متر مربع رسیده است ».اثنیعشری درخواست
خود را از رئیسجمهور چنین مطرح کرد« :از رئیس دولت
میخواهم برای آنکه سرعت تحول در این عرصه بیشتر
شود ،فکری به حال پراکندگی مراکز تصمیمگیری کنند
که کار را دشوار میکند .این حوزه برای پیشرفت نیازمند
رهبری واحد است ».در این مراسم همچنین دو پنل برگزار
شد که در یکی از آنها 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  700هزار نفر
راننده ،در  135شهر کشور فعال است .از نظر تعداد سفر
روزانه پنجمین شرکت در دنیاست .اوبر در سائوپوئولو روزانه
 470هزار سفر دارد و اسنپ روزانه  600هزار سفر .سایت
دیوار نیز با  24میلیون کاربر ماهانه و  10میلیون تبلیغ
ماهیانه ،سهم  80درصدی در فروش ماشین آنالین دارد».
مراسم ایران هوشمند به عنوان آغاز بر بیستوپنجمین
نمایشگاه الکامپ در سالن اجالس سران با حضور
رئیسجمهور ،پیروز حناچی شهردار تهران ،نمایندگان
حوزه فناوری اطالعات چند کشور ،مدیرعامالن شرکتها
و اصحاب رسانه برگزار شد.

نیاز به رهبری واحد

محمدباقر اثنیعشری ،رئیس سازمان نظام صنفی یارانهای
کشور ،از دیگر سخنرانان این مراسم بود که در ابتدا
اطالعاتی را درباره این سازمان ارائه کرد« :سازمان نظام
صنفی یارانهای کشور یکی از بزرگترین نظامهای صنفی
است که در سال  84آغاز به کار کرد و در تمام زمینههای
آیسیتی کارشناس دارد .پیشبینی میشود در سال
 2025رقم حوزه آیسیتی در مبادالت بینالمللی به 23
هزار میلیارد دالر برسد و هدف ما برای این سال ،گرفتن
سهم  0/5درصدی از این بازار است .برای اینکه به این
مقدار برسیم ،برنامه راهبردی بیستون را تعریف کردیم که
اسفندماه سال گذشته رونمایی شد اما در عمل حمایت
چندانی از آن صورت نگرفته است».
توپنجمین نمایشگاه الکامپ که
او همچنین با اشاره به بیس 
در اصل مراسم ایران هوشمند ،نقطه آغاز آن بود ،گفت« :از
سال  93که نسل جدید موبایلها به بازار آمدند و تکنولوژی
 4Gبه همراه بانکداری الکترونیک و استارتآپها قدم به
دانشبنیان
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در�ره نـمایشگـاه الاکمپ و ب��مههای ب

آینده بهتر؛ شعاری که رنگ واقعیت خواهد گرفت
آنا شمس

الکامپ ( ،)ELECOMPسرنام  Electronics, Computer & E-Commerceنمایشگاه بینالمللی
الکترونیک ،رایانه و تجارت الکترونیک است که هر ساله در تهران و در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران برگزار میشود .نمایشگاهی که تیرماه امسال بیستوپنجمین دوره خود را از سر گذراند.
در سالهای اخیر و با توسعه کسبوکارهای حوزه آیسیتی ،شاهد برگزاری پرشکوهتر این
نمایشگاه بودهایم .حمایتهای معاونت علمی و فناوری از استارتآپها ،شرکتهای نوپای
حوزه آیسیتی و شرکتهای دانشبنیان و توسعه زیستبوم نوآوری همه دست به دست
هم دادهاند و باعث شدهاند تا هر سال اتفاقات جدیدی را شاهد باشیم .نمایشگاهی که شامل
پنلها ،برنامهها و تفاقات هیجانانگیز است و از نشاط در این حوزه خبر میدهد.

آوردگاه الکامپ

اضافه شد که در این نمایشگاه مراحل رشد و توسعه این
شرکتها و استارتآپها بهخوبی قابل مشاهده است .این
شرکتها و استارتآپها مورد استقبال گسترده مردم قرار
گرفتهاند».

نمایشگاه الکامپ بزرگترین 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 دستاندرکاران این
حوزه و مخاطبان آنها برگزار میشود .این رویداد بزرگ و
تاثیرگذار علمی و فناوری حوزههای مختلف و راهبردی چون
رسانه ،سرگرمی ،بانکداری الکترونیک ،تجارت الکترونیک و
دولت الکترونیک ،قطعات و تجهیزات موبایل ،آموزش و
راهکاریابی ،نرمافزار و سختافزار ،هوش مصنوعی ،پایگاه
داده و سیستمهای هوشمند ،دستگاهها ،ماشینآالت و
تجهیزات اداری ،رباتیک ،اینترنت و ...را پوشش میدهد.
این نمایشگاه آوردگاهی است که ساالنه ذینفعان توسعه
و تحول اقتصاد دیجیتال با بررسی فرصتهای بازار
به جایگاهسازی محصوالت و خدمات خود پرداخته و
عملکرد ساالنه خود را در معرض دید و داوری مشتریان و
استفادهکنندگان قرار میدهند تا با تحریک تقاضای بازار به
تعمیق و گسترش اقتصاد کشور یاری رسانند.
امسال نیز بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک،
کامپیوتر و تجارت الکترونیک  ۲۷تا  ۳۰تیر  ۱۳۹۸در محل
نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد تا عالقهمندان به
این حوزههای علمی که بیشتر آنها را جوانان و خالقان
تشکیل میدهند با حضور در آن بتوانند با تازهترینهای
فناوری این حوزه آشنا شوند و راههای تبدیل ایده به
محصول را یاد بگیرند.

وی افزود« :استارتآپها تنها در حوزه آیسیتی
فعالیت نمیکنند بلکه در حوزههای مختلف علمی
مانند نانوتکنولوژی ،بیوتکنولوژی و ...هم فعال هستند.
به طور مثال امروز از یکی از بزرگترین استارتآپهای
حوزه بیوتکنولوژی بازدید داشتیم که از مدل توسعهای
و فعالیتهای بزرگ آن شگفتزده شدیم».
به گفته ستاری ،در حوزه آیسیتی در بخش خدمات
و تکنولوژیهای روز ،اتفاقات قابل توجهی افتاده
است .در حال حاضر هزاران ایده معرفی شده است تا
شتابدهندهها روی این ایدههای نو کارهای جدید انجام
دهند و خدمات جدیدی ارائه کنند.
وی با تاکید بر اینکه اکوسیستمی جدید در کشور شکل
گرفته است ،گفت« :صندوقهای خطرپذیر ،منتورها،
شتابدهندهها و ...بخشی از این اکوسیستم نوین هستند
که در کشور فعالیت خود را توسعه دادهاند .خوشبختانه با
حمایتهای هیئت دولت این حرکت جوانان راه خود را پیدا
کرده است».
رئیس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد« :این راه جدید مخالفانی
نیز در حوزه اقتصاد سنتی دارد .اما باید در یک فرایند
تعاملی این مشکالت را رفع کنیم .خوشبختانه همه متوجه
شدهاند که آینده اقتصاد کشور در دست جوانان خوشفکر
و ایدهپرداز است».
ستاری در ادامه تصریح کرد« :تعداد شتابدهندهها در کشور
در حوزههای مختلف در حال رشد سریعی است و تعداد
شتابدهندهها و استارتآپها افزایش چشمگیری یافته است.
همدلیهایی که در دولت ،دولتمردان و بخش خصوصی
وجود دارد ،مهمترین اصل برای توسعه این اکوسیستم
است».

الکامپ و تنوع چشمگیری از ایدهها

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،در
بازدید از استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان حاضر در
بیستوپنجمین نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران گفت:
از پنج سال پیش بخش استارتآپها به نمایشگاه الکامپ
دانشبنیان
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رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری در ادامه درباره نمایشگاه امسال
الکامپ گفت« :رشد این نمایشگاه نسبت به سال قبل قابل
توجه است و تنوع ایدهها یکی از اصلیترین وجوه تمایز
نمایشگاه امسال با سالهای گذشته است .تنوع قابل توجهی از
ایدهها در این نمایشگاه وجود دارد و شاهد شکلگیری چندین
هزار ایده جدید در این حوزه هستیم».
وی ادامه داد« :مهمترین موضوع این است که دیگر اکوسیستم
نوآوری و فناوری یک موجود غریبه بین مردم نیست و همه
نسبت به این اکوسیستم جدید شناخت پیدا کردهاند و مورد
حمایت مردم قرار دارند».
ستاری با اشاره به برخی مشکالت در زمینه گرفتن مجوز برای
فعالیت این استارتآپها ،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 کسبوکار جوانان را بگیریم و این مشکل
تا حد قابل قبولی حل شده است .اما بحث مجوز گرفتن بحثی
است که در اقتصاد سنتی وجود دارد که امیدواریم با این
جریان ایجاد شده قابل حل باشد».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری همچنین عنوان کرد:
«در حال حاضر  23هزار استارتآپ و چهار هزار و 400
شرکت دانشبنیان در کشور فعالیت میکنند».
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
اپهای جدید طراحی شده توسط جوانان بیانگر این است که
خدمات ارائه شده توسط بخش دولتی گران و غیرقابل دسترس
دانشبنیان

است و استارتآپها این خدمات را ارزانتر و سریعتر به مردم ارائه
میکنند.

جان دوباره نمایشگاه الکامپ
با حضور استارتآپها

دستاوردهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در
بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک ،کامپیوتر
و تجارت الکترونیک فناوری با حمایت ستاد فرهنگسازی
اقتصاد دانشبنیان و ستاد توسعه فناوریهای حوزه اقتصاد
دیجیتال و هوشمندسازی ،در سالن  7غرفه  1163به
مخاطبان این نمایشگاه عرضهشد.
شرکتهای دانشبنیان ،بخش خصوصی ،دولت و
استارتآپها در این نمایشگاه دور هم جمع شدند تا در
تابستان داغ ،ایدهها و محصوالت فناورانه حوزه الکترونیک و
کامپیوتر کشور را نمایش دهند.
حضور چشمگیر استارتآپها و تماشای ایدهها و خالقیت
آنها امید را در دلها زنده میکند .دیدن جوانانی که با
همت خود ایران را در مسیر پیشرفت قرار دادهاند .اگر چهار
سال پیش استارتآپها در بخش جنبی و سالنی کوچک در
نمایشگاه الکامپ کار خود را آغاز کردند اما در همین مدت
کوتاه چنان رشد خوبی داشتهاند که پنج سالن ۱۰ ،۹ ،۸ ،۷
و  ۱۱نمایشگاه به آنها اختصاص داشت و افراد با حضور در
این غرفهها جدیدترین کسبوکارهای الکترونیکی ایران با
ایدههای جذاب و نوآورانه را یکجا مشاهده کردند.
این استارتآپها تحولی بزرگ را به راه انداختهاند و به
گفته سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری،
اکنون بر فراز قلهای ایستادهایم که شرکتهای دانشبنیان
و استارتآپها در حوزههای مختلف فناوری افتخارآفرینی
میکنند .راه جدید برای تحول جامعه به مدد تزریق نوآوری
است .تحولی که توسط شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها
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به جامعه تزریق میشود ،شیرینترین میوهای است که از
تالش دولت برای تحقق اقتصاد دانشبنیان به یادگار میماند.
الکامپ وضعیت حوزه آیسیتی کشور را به تصویر میکشد
و نشان میدهد علیرغم تمامی مشکالت موجود با اتکا به
نیروی انسانی مسیر رشد در حوزههای علمی و فناورانه
بهسرعت طی میشود .تحول به راه افتاده است و جوانان
خالق و نوآور با فعالیتهای استارتآپی خود رفاه و امنیت را
برای تکتک افراد جامعه به ارمغان آوردهاند.
معاونتعلمیوفناوریرئیسجمهورینیزبهعنوانیکیازحامیان
اصلیاینتحولوایجادکنندهزیستبومکارآفرینیدرایننمایشگاه
حضور داشت.

یکی از مزایای پاویونها نیز حضور فیزیکی آنان در نمایشگاه
است .این افراد در سال گذشته به عنوان داور و مدعو در
نمایشگاه حاضر بودند ،ولی امسال در پاویونها آماده ارائه
خدمات ،مذاکره و گفتوگو هستند ».او در ادامه تاکید کرده
بود که این اتفاق کامال به نفع استارتآپهایی است که در
جذب سرمایه مشکل دارند.
دبیر اجرایی الکام استارز  ۹۸درباره نقش استارتآپها در
اجرا و مدیریت الکاماستارز توضیح داده بود« :نقشآفرینی
استارتآپها در برگزاری الکاماستارز رخداد خوبی است که
امسال شاهد آن هستیم .آقای اثنیعشری رئیس سازمان
نظام صنفی یارانهای نیز باور دارند که استفاده از بازیگران
استارتآپی باعث توسعه الکاماستارز شده است».
دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانهای نیز پیشتر در نشست
خبری بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ از
راهاندازی یک سالن با عنوان «الکام جابز» در این نمایشگاه
خبر داده بود که هدفش فراهم کردن زمینه برای اتصال
افراد جویای کار با صاحبان کسبوکارها از طریق یک
پلتفرم مخصوص در این زمینه بود .رسول سرائیان در این
زمینه گفته بود« :یکی از سالنهای نمایشگاه به الکام جابز
اختصاص دارد که برای افراد جویای کار و اتصال آن به
کسبوکارها پیشبینی شده است .در این مورد هم پلتفرمی
داریم تا شرکتهای متقاضی نیروی کار و افرادی که جویای
کار هستند در چهار روز نمایشگاه در آن ثبتنام کنند و این
پلتفرم این دو بخش را به هم متصل کند».
او در ادامه به بخشهای دیگر نمایشگاه اشاره کرده و گفته
بود« :بخش توانتک از دیگر بخشهای این دوره از نمایشگاه
است که به عنوان مسئولیت اجتماعی در نمایشگاه ایجاد
کردیم .این بخش دو ماموریت دارد؛ اول معرفی خدمات
به توانیابان بر بستر فناوری اطالعات و دوم معرفی
کسبوکارهایی که توانیابان راهاندازی کردهاند و امکان ارائه
خدمات به جامعه را دارند».
سرائیان با بیان اینکه شرکتهایی که در  ١٠فناوری روز
دنیا فعالیت میکنند نیز در بخش الکام ترندز حضور دارند،
در مورد این بخش توضیح داده بود« :این  ١٠فناوری شامل
نسل پنجم ( ،)5Gهوش مصنوعی ،بیگدیتا ،اینترنت اشیا،
بالکچین ،رمزارزها ،دادههای باز ،روباتیک AR ،و  VRهستند
که بازدیدکنندگان میتوانند به صورت عملی با این فناوریها
در نمایشگاه آشنا شوند ».الکام تورز یا سفرهای الکامپی
از دیگر بخشهایی بود که تازه به نمایشگاه افزوده شده
و سرائیان این بخش را به این صورت معرفی کرده بود:
«برای مهمانان داخلی و خارجی تورهای داخل و خارج
نمایشگاه پیشبینی کردیم .افراد میتوانند ثبتنام کنند
و توسط تورلیدرهای حرفهای نمایشگاه را بازدید کنند.
برای مهمانان خارجی و داخلی نیز تمهیداتی پیشبینی
شده است .ما با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری برای تجار ،سرمایهگذاران و بازرگانان خارجی،
همینطور برای شرکتهای ایرانی که مهمانان خارجی
دارند نیز تسهیالتی در نظر گرفتهایم».

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
نیستند شور و نشاط ویژه پیدا کرده است .این افراد ضمن
آنکه کارآفرینی و ایجاد اشتغال میکنند ،به تولید ارزش
افزوده و سرمایه برای اقتصاد کشور نیز اهتمامی جدی دارند.
وی درباره تحولی که استارتآپها در اقتصاد ایجاد
کردهاند ،میگوید« :کارآفرینان جوان فعال در استارتآپها
ارزشمندترین سرمایه برای زیستبوم کار آفرینی و نوآوری
هستند .این افراد جدید کارآفرینی ایران را شکل میدهند
و با نوآوری و خالقیتی که دارند تحولی شگرف در اقتصاد
کشور و عرصه کارآفرینی ایجاد میکنند .جوانان تحصیلکرده
و خالق مهمترین سرمایه برای زیستبوم کارآفرینی و
نوآوری کشور به شمار میروند و این نسل توانمند با توسعه
شرکتهای خالق خود تحولی جدی در کار آفرینی کشور
ایجاد میکنند».

الکاماستارز 98

آرش برهمند ،دبیر اجرایی الکام استارز  ،۹۸نیز که بخشی
از نمایشگاه الکامپ را تشکیل میداد ،گفته بود« :در
الکاماستارز  ۹۸ده سالن در اختیار داریم که در مقایسه
با سال گذشته چهار سالن به این بخش از نمایشگاه افزوده
شده است .سالنهای  ۶تا  ۱۱نمایشگاه الکامپ در اختیار
الکاماستارز است .امسال پاویونهای شهرداری ،سازمان
فضایی و دانشآموزی به الکاماستارز اضافه شدهاند».
او درباره گستردگی الکام استارز امسال نسبت به سالهای
گذشته گفته بود« :رویکرد جدید آقای حیدری در سازمان
نظام صنفی بر گسترش این رویداد است .از این رو پاویون
جایگزین اتاقهای جداگانه شتاب و آوردگاه سرمایه شده
است .مثال پنج شتابدهنده در پاویون شتاب حضور دارند».
او در ادامه در رابطه با اثر استارتآپها بر توسعه الکاماستارز
افزوده بود« :در شرایط اقتصادی امروز بسیاری از نهادها
و کسبوکارهای بزرگ به این نتیجه رسیدهاند که اقتصاد
نیازمند بازوهای استارتآپی است .طبق آمار امسال شاهد
رشد  ۱۰درصدی شتابدهندههایی از سایر شهرها هستیم و
دانشبنیان
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پرونده

در�ره فناوریای که ی ن
ا�
ب� ث� ب
روزها ب� ی ن
دان�
ا�که مک از آن یم ی
اما یز�د از آن یم ی
شنو�

آیا واقعا انقالب بالکچین
در راه است؟
مریم طالبی

بالکچین؛ یکی از پیچیدهترین مفاهیمی که میتوان
این روزها بهوفور از آن شنید .شاید کمتر مفهوم
ریاضی سختفهمی را در طول تاریخ بتوان یافت که
ن اندازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته باشد.
تا ای 
بهخصوص 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 آنقدر جذابیت
پیدا کرده که افراد بیآنکه نگران پیچیدگیهای
مفهومی و فنی آن باشند ،در موردش حرف میزنند و از
تغییراتی که در آینده رقم خواهد زد هیجانزدهاند.
بالکچین که زاییده دو علم ریاضیات و رمزنگاری است
توانسته با تاثیری که در حوزه مالی گذاشته همه نگاهها را
به خود معطوف کند .حاال صحبت از انقالب دوم دیجیتال و
عبور از مفهوم سنتی وب است .در دنیای بالکچین بسیاری
از طالیهداران مدرن دنیای وب ،چیزی جز چند محصول
و خدمت عقبمانده قلمداد نمیشوند .البته که در جبهه
مخالفان بالکچین هم هستند کسانی که اعتقاد دارند،
درباره این فناوری کمی اغراق شده و تا رسیدن به میوههای
آن راه زیادی مانده .در پرونده این شماره دانشبنیان
سراغ بالکچین و واقعیتها و کاربردهای آن رفتهایم.
دانشبنیان
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ام�عباس امایم
گفتوگو ب� ی
ین
«اکرچ�»
بنیانگذار استارتآپ

انقالب بالکچین
بزرگتر از
انقالب اینترنت

بیش از  10سال سابقه فعالیت در حوزه مالی
و سرمایهگذاری دارد و چند سالی است در
حوزه نوآوری با تمرکز بر استارتآپهای حوزه
بالکچین فعالیت میکند .امیرعباس امامی،
پیشزمینه تحصیلیاش مهندسی صنایع است،
ولی بعدتر با تغییر شاخه تحصیلیاش رشته
اقتصاد میخواند و در حال حاضر هم دانشجوی
دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس است.
او ایدهپرداز و فاندر استارتآپ «کارچین»
است که در حوزه بالکچین فعالیت دارد .با این
فعال استارتآپی درباره فعالیتهای استارتآپ
«کارچین» و همچنین فرصتها و موانع پیش
روی کسبوکارهای مبتنی بر بالکچین در ایران
به گفتوگو نشستیم که در ادامه میخوانید.
استارتآپ کارچین دقیقا با چه هدفی شروع به
کار کرد و در حال حاضر بین کسبوکارهای مبتنی
بر بالکچین در ایران چه جایگاهی دارد؟
شروع فعالیت و تصمیم نهایی برای ورود به این حوزه به
بهمن  96برمیگردد .در آن زمان من به پشتوانه مجموعه
گروه مالی و سرمایهگذاری شریف که خودم عضوی از
این مجموعه بودم ،به صورت جدی بر تکمیل تیم و
شروع فعالیت کارچین متمرکز شدم .هدف از راهاندازی
کارچین ،کاربردی کردن تکنولوژی بالکچین و استفاده
از ارزشهای پیشنهادی است که این تکنولوژی در اختیار
ما قرار میدهد .اساسا یکی از مهمترین کارکردهای این
تکنولوژی این است که میتواند واسطهها را حذف کند.
یعنی هرجا واسطهای باشد که به صورت متمرکز ،اعتماد
و ارتباط را بین افراد برقرارکند ،احتماال بالکچین میتواند
همین وظیفه را به صورت غیرمتمرکز انجام بدهد .روزهای
اول ،ابهام اصلی این بود که با توجه به محدودیتهای
دانشبنیان
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مقیاسپذیری پلتفرمهای بالکچینی مثل اتریوم ،آیا امکان
فنی پیادهسازی ایدهای مثل کارچین بر این بستر وجود
دارد یا نه .تیم فنی ما چندین ماه روی این موضوع کار
کرد و به یک راهحل 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
هوشمند است .به عالوه بخشهای طراحی  UIو UX
اپلیکیشنها در مراحل پایانی است .تیم مدیریتی هم
متمرکز بر جذب منابع مالی برای تامین مالی توسعه فنی
و مارکتینگ برگزاری  ICOاست.
 ICOدرواقع عرضه اولیه توکن ،یکی از پرکاربردترین
روشهای تامین مالی استارتآپهای بالکچینی است و به
معنی پیشفروش توکنهای یک پلتفرم برای تامین منابع
مالی توسعه آن است .این روش در واقع نسل بعدی تامین
مالی جمعی محسوب میشود.
چه مسیری را از مرحله ایدهپردازی استارتآپ تا
اجرای عملیاتی آن گذراندید؟
ما به دلیل سالها فعالیت در حوزه مالی و سرمایهگذاری،
شناخت خیلی خوبی از این حوزه و چالشهایش داشتیم.
از طرف دیگر به خاطر ارتباط با دانشگاه شریف و مرکز
ی از نیروهای فنی
رشد و کارآفرینی دانشگاه ،به مخزن غن 
دسترسی داشتیم .تجربیات خوبی هم در حوزه استارتآپی
و کارآفرینی داشتیم .جمع اینها انگیزهای شد تا تصمیم
بگیریم به صورت جدی وارد حوزه فینتک بشویم ،چون
عمال همه ملزوماتش را داشتیم .خط قرمزمان البته این
بود که با توجه به وجود استارتآپهایی زیادی که در
حوزه پرداخت وجود داشتند ،در این حوزه اصال وارد
نشویم.
برای شروع کار ،ترندهای جهانی و داخلی را بررسی کردیم
و  23ایده حوزه فینتک و اینشورتک را استخراج کردیم.
طی جلسات مختلف و غربالگریهای داخلی در نهایت
به یک ایده در حوزه بیمه جمعی رسیدیم .پروپزال ایده
نهایی شد و برای شروع و گرفتن تایید نهایی ،جلسهای
با مقامات عالیرتبه بیمه مرکزی تنظیم کردیم .در آن
جلسه بهصراحت به ما گفته شد به هیچ وجه اجازه فعالیت
استارتآپهایی با کانسپت ایده ما داده نمیشود و این
خط قرمز بیمه مرکزی است .با این شرایط و مشورتی
که با دوستان داشتیم به این جمعبندی رسیدیم که ما
ظرفیت کافی برای صاف کردن این جاده را نداریم ،هر
چند به شخصه مطمئن هستم این ایده و ایدههای مشابه
بهزودی در بازار ایران شروع به فعالیت خواهند کرد و
رگوالتور بیمه هم مثل رگوالتور بانک به این درک میرسد
که باید فضا را برای رشد این ایدهها باز کند.
به هر حال آن ایده کنار گذاشته شد ،اما در بین بررسی
 23ایده ،چندین استارتآپ بالکچینی فینتکی 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 اینجا خط قرمز ورود به حوزه ایجاد یک
دانشبنیان

کریپتوکارنسی بود .یعنی نمیخواستیم یک رمزارز جدید
بسازیم .میخواستیم سرویسی بر اساس این تکنولوژی
ارائه کنیم که تا حد ممکن نو و بدیع باشد .دیدیم بالکچین
میتواند جایگزین واسطهها بشود .بزرگترین پلتفرمهای
واسطهای جهان را از پیامرسانها و شبکههای اجتماعی
گرفته تا دراپ باکس و اوبر و ایربیاندبی و اپاستورها
و ...بررسی کردیم .لیستی تهیه شد و باز با غربالگری در
نهایت با توجه به شاخصهای مختلفی که داشتیم به اوبر
بالکچینی رسیدیم.
عمده چالشهایتان در مسیر پیشبرد استارتآپ
کارچین چه بود؟
چالشهای کارچین در مرحله اول مشابه چالشهای همه
استارتآپهاست .با این حال به خاطر تکنولوژی بالکچین
و نحوه جذب منابع ،چالشهای ما به میزان قابل توجهی
بیشتر هم میشد .به صورت خاص ،چالشهای کارچین
را میشود در چهار دسته تقسیمبندی کرد؛ چالشهای
تامین مالی ،چالشهای تکنولوژی ،چالشهای رگوالتوری
و چالشهای تجاری .در تامین مالی به دلیل شکل جدید
تامین مالی که از طریق واگذاری توکن پلتفرم کارچین
است ،سرمایهگذاران اولیه آشنایی کافی با این مفاهیم
ندارند و این کار ما را کمی سخت میکند ،به عالوه در
حوزه بینالمللی 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.
در خصوص تکنولوژی هم باالخره بالکچین تکنولوژی
نوپایی است و ابهامات زیادی هنوز در این تکنولوژی
وجود دارد .خیلی از مشکالت فنی ما واقعا در مرز دانش
این حوزه است و راه حل قطعی برایش وجود ندارد .بحث
رگوالتوری هم که همیشه برای همه مسئله بوده و در
ایران این موضوع کمی جدیتر و با دردسر بیشتری همراه
است .در آخر چالشهای تجاری نیز چالشهای طبیعی
همه کسبوکارهاست .ما عالوه بر رقبای داخلی سنتی
و رقبای بینالمللی مثل اوبر ،رقبای بالکچینی بینالمللی
هم داریم .هر چند نکته مثبت اینجاست که فاصله
چندانی با این رقبای بالکچینی نداریم و همه تقریبا با
هم شروع کردهایم.
مدل درآمدی استارتآپ کارچین چگونه است؟
کارچین یک پلفترم غیرمتمرکز است ،به این معنی که
همه میتوانند در مدیریت آن مشارکت کنند .بنابراین
مدل درآمدیاش برای بازیگران مختلف متفاوت است .به
صورت خاص دو بازیگر اصلی در مدیریت پلتفرم نقش
دارند .یکی واحدهای احراز هویت هستند که نقش
ثبتنام ،احراز هویت و جذب راننده را بر عهده دارند و
از این طریق کارمزد میگیرند و درآمد کسب میکنند.
بازیگران بعدی هم نودهای اتصالگر هستند که وظیفهشان
اتصال رانندگان به مسافران است که باز هم مدل درآمدی
دریافت کارمزد است .به عالوه رانندگان به عنوان یکی از
مهمترین بازیگران ،از طریق دریافت کرایه در ازای خدمت
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درآمد کسب میکنند.
منفعت سرمایهگذاران و بنیانگذاران این پلفترم نیز از
طریق مالکیت بخشی از کل توکنهای کارچین تامین
میشود .در واقع اینها به جای یک جریان درآمدی،
منفعت سرمایهای ( )Capital Gainکسب میکنند.
بنابراین از آنجا که تیم کارچین منفعتی جز توکنها
ندارد ،این اطمینان برای سایر سرمایهگذاران وجود خواهد
داشت که حداکثر تالش و انگیزه برای تیم کارچین برای
موفقیت پروژه وجود دارد .با موفقیت پروژه و متناسب با
افزایش تعداد سفرها ،با توجه به نحوه طراحی معماری
کارچین و نقش توکن در فرایند کار ،تقاضا برای توکنها
بیشتر میشود و چون تعداد کل توکنها ثابت است،
قیمت توکنها افزایش پیدا میکند .این مدل کسبوکار
مدل رایجی در پلفترمهای بالکچینی است.
آیا تحریمها و نوسانات ارزی این سرویس
بالکچینی را هم تحت تاثیر قرار داده است؟
تحریمها فضای کلی ورود منابع بینالمللی به اکوسیستم
نوآوری کشور را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و کارچین
هم از این محدودیت لطمه خورده است ،به عالوه در
عرضه عمومی بینالمللی توکنهای کارچین هم بحث
تحریم ممکن است مسئلهساز شود ،هرچند ما راهحلهای
خوبی برای این مشکل داریم .از طرف دیگر نوسانات نرخ
ارز ،همان اندک سرمایه موجود در اکوسیستم را هم قفل
کرده و کمتر سرمایهگذاری در این شرایط ناپایدار حاضر
میشود ریسک بیشتری را به سرمایهاش تحمیل کند و
روی استارتآپها سرمایهگذاری کند.
با این حال ما ناامید نیستیم و برای هر مشکلی راهحلی
پیدا میکنیم .یکی از قسمتهای پر لیوان این است که
اگر راهی برای جذب سرمایه خارجی پیدا بشود ،به خاطر
افزایش قیمت ارز ،با ارز کمتری میشود منابع ریالی
بیشتری تامین کرد و این جذابیت استارتآپهای ایرانی
را برای خارجیها بیشتر میکند.
وضعیت سرویسهایی را که در ایران در حوزه
بالکچین کار میکنند ،چطور ارزیابی میکنید؟
مثل همه جای دنیا در ایران هم فعال بزرگترین ابهام و
مشکل حوزه قانونگذاری و رگوالتوری است .همین مسئله
باعث شده است که خیلی از مجموعهها ریسک حضور و
فعالیت جدی در این حوزه را قبول نکنند .با این حال
اکوسیستم در این چند سال فعالیتهای خیلی خوبی
داشته و بهمرور تعداد افراد فعال در اکوسیستم در حال
افزایش است .هر چند وزن افراد فنی اکوسیستم نسبت
به سایر رشتههای مورد نیاز مثل اقتصاد ،حقوق ،مدیریت،
مالی و ...خیلی بیشتر است ،اما بهمرور این اکوسیستم دارد
به سمت بلوغ حرکت میکند .شاید در فضای غیررگوله،
کسانی که بیشتر روی حوزههای آموزش یا توسعه
بالکچینهای خصوصی فعالیت میکنند موفقتر باشند و
در ادامه با ایجاد بسترهای مناسب حقوقی و قانونی جا برای
توسعه پلتفرمها و استارتآپهای مبتنی بر بالکچینهای
دانشبنیان

عمومی هموارتر بشود .به هر حال امروز فعالیتها در این
حوزه اغلب یا در حوزه خرید و فروش و اکسچنچ است یا
مشاوره و توسعه بالکچینهای خصوصی یا آموزش .اخیرا
اما با فعالیت پروژه ققنوس به دلیل پشتوانه شرکت توسن
و چهار بانک بزرگ کشور ،فکر میکنم 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 میتواند مفید باشد .هر چند
پروژههای خوب دیگری مثل «سککوک» هم راهاندازی
شده که تا حد زیادی هم توانستهاند به اهدافشان برسند.
چشم اندازتان در مورد کارچین و همینطور
وضعیت بالکچین در ایران چطور است؟ فکر میکنید
در چند سال آینده ،این اکوسیستم میتواند به
اشتغالزایی گسترده منجر شود؟
طبیعی است که به عنوان فاندر کارچین ،چشمانداز خیلی
خوبی را برای پروژه کارچین میبینم و این چشمانداز البته
بیدلیل نیست .حوزه حملونقل یک حوزه رو به رشد
است ،فرهنگ پلتفرمهای غیرمتمرکز در حال گسترش
است و آگاهی جمعی نیز در این حوزه در حال افزایش
است .هزینههای توسعه و اجرایی رقبای سنتی ما نیز
در حال افزایش است و مجبور هستند کارمزدهایشان را
افزایش بدهند .جالب است بدانید اوبر در سه ماهه اول
سال  2019یک میلیارد دالر ضرر داشته است .هر چند
بخشی از این ضرر ناشی از هزینههای توسعهای است ،اما
به هر حال فشار زیادی را به این شرکت برای افزایش
کارمزدها وارد میکند .رسیدن کارمزدها به حدود 30
درصد برای اوبر و در میانمدت برای نمونههای داخلیاش
دور از ذهن نیست .در این فضا پلتفرمهای غیرمتمرکز
حملونقلی مثل کارچین به دلیل کاهش ذاتی کارمزدها
که کمتر از  10یا حتی  5درصد خواهد بود ،میتوانند
خیلی جذاب باشند .نکته قابل توجه پلتفرمی مثل
کارچین این است که از تمام ظرفیت فعاالن اقتصادی
محلی استفاده میکند و اینطور نیست که با ورودش
به شهری لزوما کسبوکارهای محلی را از بین ببرد .در
واقع آنها نیز به سیستم محلق میشوند و در ازای ارائه
سرویس ،کارمزد خودشان را در یک فضای رقابتی دریافت
میکنند .همچنین نکته مهم دیگر این است که در حوزه
بالکچین نمیشود رقمی برای تعداد و میزان اشتغال
ارائه کرد ،چون این تکنولوژی یک تکنولوژی زیرساختی
است ،چیزی شبیه به اینترنت .یعنی نمیشد مثال در سال
 2000گفت در دو دهه آینده ،اینترنت برای چند نفر
اشتغال ایجاد خواهد کرد ،ولی امروز میدانیم که شغلها
و فعالیتهای زیادی در حوزهها و زمینههای مختلفی بر
بستر اینترنت شکل گرفتند و هر روز هم بر تعدادشان
اضافه میشود .به هر حال انقالب بالکچین چیزی از
جنس انقالب اینترنت خواهد بود ،با ابعادی بسیار بزرگتر
و وسیعتر.
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دانشبنیان
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بالکچین راهی برای مقابله با تحریمهاست

حدود  25سال است در حوزه آیتی فعالیت میکند و دکترای مدیریت بازرگانی دارد .سپهر محمدی
میگوید« :از سال  92با بیتکوین و بالکچین آشنا شدم .انجمن بالکچین ایران را با تعدادی از دوستان از
خرداد سال  96راهاندازی کردیم .در واقع این انجمن با جلساتی که با عنوان «شنبهها با غیرمتمرکزها»
داشتیم به وجود آمد .انجمن بالکچین ایران یک سازمان مردمنهاد و با مجوز وزارت کشور است».
محمدی هماکنون رئیس هیئت مدیره انجمن بالکچین ایران و مدیرعامل هولدینگ «همگرا»
است .استارتآپ «رمزارز کوینکس» ،شرکت تولید ولت سختافزاری « ُدرج» و همینطور
شرکت «زنجیر بلوک رایا» شرکتهایی هستند که محمدی با آنها همکاری دارد.
استارتآپ «رمزارز کوینکس» یک صرافی است که در زمینه تکنولوژی بالکچین و خرید و فروش
رمزارز ( )cryptocurrencyفعالیت میکند .شرکت تولیدکننده ولت سختافزاری «درج» هم
تنها ولت (کیف پول) سختافزاری ایرانی را تولید میکند که برای نگهداری بیتکوین استفاده
میشود .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 میکنند.
با این فعال استارتآپی که تجربه باالیی در حوزه بالکچین دارد ،گفتوگو کردهایم و درباره چالشهای
پیش روی کسبوکارهای مبتنی بر بالکچین در ایران با او همصحبت شدهایم که در ادامه میخوانید.
با توجه به نو بودن تکنولوژی بالکچین و از طرف
دیگر خألهای قانونی موجود در این موضوع ،شما
برای ثبت انجمن بالکچین ایران با مشکالتی مواجه
شدید؟
این انجمن از سال  94کارش را به صورت غیررسمی آغاز
کرد و اردیبهشتماه  98توانستیم مجوز وزارت کشور را
دریافت کنیم .البته فرایند اخذ مجوز حدود دو سال طول
کشید .همین که فرایند ثبت انجمن بالکچین دو سال
طول کشید به این معناست که ناهماهنگیهای زیادی
وجود داشته است .البته در این مسیر ،معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری از ما خیلی حمایت کرد و جا
دارد همین جا از این معاونت تشکر کنم.
انجمن بالکچین چه اهدافی را دنبال میکند؟
انجمن بالکچین ایران یک انجمن غیرسیاسی ،غیرانتفاعی
و غیردولتی است .به عبارت دیگر ،این انجمن یک انجمن
علمی است که هدف آن آشناسازی هرچه بیشتر اقشار
مختلف جامعه اعم از کاربران ،استارتآپها ،شرکتها،
موسسات دولتی و غیردولتی ،دانشگاهیان و سازمانها با
فرصتهای علمی ،اقتصادی ،حقوقی و ...در حوزه صنعت
بالکچین و همچنین بومیسازی این تکنولوژی در وسعت
ملی است .انجمن بالکچین ایران هیچ کار اجرایی اعم از
دانشبنیان

ماینینگ و تولید بیتکوین انجام نمیدهد و صرفا با هدف
اطالعرسانی و ارائه آموزش در حوزههای مرتبط راهاندازی
شده است.
یکی از ویژگیهای بارز بالکچین را «تحول در
صنعت» میدانند .بالکچین چطور میتواند باعث
تحول در تکنولوژی و صنعت شود؟
ما فناوریهای مختلفی داریم .برخی از فناوریها باعث
تغییر و تحول در همه عرصههای تکنولوژی میشوند .به
عنوان مثال ،همراه با روی کار آمدن گوشی هوشمند،
تلفن همراه صنعت تاکسیرانی را متحول کرده است.
بهظاهر ممکن است بگوییم تاکسیرانی چه ارتباطی با
آیتی دارد ،اما میبینیم که چطور صنایع مختلف را به
هم مرتبط کرده است .از جمله این صنایعی که به عنوان
صنایع «تحول برانگیز» شناخته میشوند صنعت بالکچین
است.
صنعت بالکچین در صنایع مختلف باعث انقالب میشود.
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
بر موج این سونامی شده و با آن همراه شویم یا اینکه
جلوی آن بایستیم و نابود شویم.
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در حال حاضر وضعیت ایران چگونه است؟ آیا
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 بهویژه
خألهای قانونی که وجود دارد ،برخوردهای خشن و
پلیسی زیادی اتفاق میافتد .البته برخوردهای حمایتی
هم تا حدی انجام میشود اما اصال کافی نیست .برخوردی
که بانک مرکزی با رمزارزها از اردیبهشتماه سال 97
شروع کرده ،به دید من برخورد درستی نبود.
در اردیبهشت سال  97بانک مرکزی اطالعیهای داد و
بیتکوین را از مصادیق پولشویی اعالم کرد .این در حالی
است که در هیچ یک از کشورهایی که  FATFدر آنها
رعایت میشود ،بیتکوین را مصداق پولشویی ندانستهاند.
تنها چیزی که اخیرا  FATFاز صرافیهای 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 بانکها و صرافیها نباید
در این زمینه وارد شوند که به دید من این یک برخورد
غیرحرفهای بود.بانک مرکزی در اسفند  97پیشنویس
آییننامهای را برای رمزارزها ارائه کرد که االن با گذشته
حدود پنج ماه ،این پیشنویس نه نهایی و نه اعالم شده
است ،در حالی که انجمن بالکچین نظرات کارشناسی خود
را هم اعالم کرده است .اگر این پیشنویس نهایی و ابالغ
شود ،یک گام رو به جلو است ،چرا که برای خیلی از مواضع
تعیین تکلیف میکند ،زیرا خیلی از فعالیتها به صورت
خاکستری انجام میشوند و ممکن است برای افراد فعال
در این صنعت بعدا دردسرساز شوند.
با توجه به اینکه امروزه درگیر تحریمها و نوسانات
ارزی هستیم ،فکر میکنید این مسائل تا چه حد
فعالیت در حوزه بالکچین را تحت تاثیر قرار دهد؟
به طور قطع میتوان گفت که صنعت بالکچین یک فرصت
برای کشور تلقی میشود .شاید به همین دلیل باشد که
کشور امریکا در تحریمها تاکید کرده است که مراقب
باشید ایرانیها در رمزارزها ورود پیدا نکنند .اگر ما بتوانیم
تکلیف قانونگذاری در این زمینه را هرچه سریعتر روشن
کنیم ،بسیاری از استارتآپها و فعاالن این حوزه و در
نهایت مردم بهرهمند خواهند شد.
مثال تولید بیتکوین یا ماینینگ که به عنوان صادرات
انرژی با ارزش افزوده میتواند قلمداد میشود .یعنی
ما انرژی را تبدیل به برق میکنیم و برق را به رمزارز
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
شناخته شده است ،اما متاسفانه یکی دو ماه گذشته
شاهد برخوردهای پلیسی و شدیدی با ماینرها بودهایم که
اعتراض شدید فعاالن این حوزه را به همراه داشته است.
در حال حاضر چه تعداد استارتآپ ایرانی در
دانشبنیان
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حوزه بالکچین فعالیت میکنند؟
با توجه به اینکه بالکچین صنعت نوظهوری است ،انتظار
میرود استارتآپهای بیشتری در بستر بالکچین به
وجود بیایند .در حال حاضر شاید بتوانم بگویم حدود 15
استارتآپ در کشور هستند که در بستر این تکنولوژی
فعالیت میکنند .البته شرکتهای تخصصی هم وجود
دارند که در حوزه آموزش این تکنولوژی ورود پیدا
کردهاند مثل بالکچین ققنوس یا بالکچین برنا .البته
فعالیتهای بسیار زیادی در این زمینه در بخش خصوصی
در جریان است و من فقط آمار اولیهای از استارتآپهای
رسمی و علنی عرض کردم و امیدواریم که شرکتها و
استارتآپهای بیشتری در این زمینه ورود پیدا کنند.
به نظر شما چه شاخهای از تکنولوژی در ایران،
پتانسیل بیشتری برای ورود به حوزه بالکچین دارد؟
در بالکچینی مثل بالکچین «ایتریوم» یک قرارداد بین چند
نفر منعقد میشود و آن قرارداد روی بالکچین قرار میگیرد.
در قرار دادن قرارداد روی بالکچین ظرفیتهایی وجود دارد
که غیرقابل تصور است .مثال از آن به بعد میتوانیم با مسائل
حقوقیمان مثل یک نرمافزار برخورد کنیم .یعنی انواع نکات
مختلف حقوقی ،اقتصادی یا تجاری میتواند به صورت یک
کد نرمافزاری روی بالکچین قرار بگیرد.
LCهایی که امروزه فقط بانکها میتوانند انجام دهند،
میتوانیم روی بالکچین بیاوریم .یا مثال شرکتهای
حقوقی میتوانند به عنوان مشاوران حقوقی در بستر
بالکچین فعالیت کنند و اختالفات حقوقی دیگران را در
این بستر حل کنند .ثبت احوال و ثبت اموال میتواند
روی بالکچین انجام شود .مثال حدود و ثغور امالک را
میتوانیم روی بالکچین ثبت کنیم و عمال دعوایی بین ما
نخواهد بود ،یا مثال اطالعات و حتی تصادفات ماشینها
را روی سیستم بالکچین ثبت کنیم و وقتی میخواهید
یک ماشین بخرید ،از روز اولی که از کارخانه بیرون آمده
تا حال حاضرش را میتوانید ببینید چه اتفاقاتی برای آن
افتاده است.
به هرحال اطالعاتی که به نفع عامه است میتواند در
اختیار عامه قرار بگیرد و حتی از کالهبرداریها و دروغها
هم جلوگیری میشود .در واقع شفافیتی که بالکچین به
کاربران میدهد میتواند در بسیاری زمینهها از دعاوی
مختلف جلوگیری کند.
چه چشماندازی برای کسبوکارهای مبتنی بر
بالکچین در ایران متصور هستید؟
با توجه به دانش فنی که ایرانیها دارند ،حتما میتوانیم
تحول در صنایع مختلف را شاهد باشیم .ایرانیها خیلی
«فناوری دوست» هستند .به همین دلیل است که حدس
میزنم در حوزه بالکچین خیلی زود پیشرفت خواهیم
کرد .شرکتها میتوانند برای بازاریابی ،کم کردن
هزینهها ،شفافیت بیشتر ،جلب اعتماد مخاطبان و حتی
دور زدن تحریمها و صادرات محصوالتشان از این فناوری
استفاده کنند.
دانشبنیان
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ایران میتواند یکی از
قطبهای بالکچین باشد

افراد و کسبوکارهایی که در حوزه بالکچین کار میکنند ،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 هماکنون مدیرعامل
شرکت «راد» ،مدیر فنی شرکت «رایابالک» و دبیر انجمن بالکچین ایران است.
او دانشآموخته رشته نرمافزار در مقطع کارشناسی و فارغالتحصیل کارشناسی ارشد در رشته
مدیریت فناوری اطالعات گرایش سیستمهای اطالعاتی پیشرفته است .راشدی درباره سوابق پرشمار
کاریاش توضیح میدهد« :از سال  83با کار در شرکتی به نام فرسان در زمینه تولید نرمافزار به
مدت یک سال با آنها همکاری داشتم .در سال  86شرکت «رادفا» را راهاندازی کردم که در زمینه
تولید نرمافزارهای ( E-commerceتجارت الکترونیک) کار میکند .در این شرکت ما چند محصول
داشتیم یکی از این محصوالت ،نرمافزار «مدیریت کالسنتر و کانتکتسنتر» است که از مشتریان
این نرمافزار شرکت «دادهورزی سداد» بانک ملی و دانشگاه آزاد است که هنوز هم کالسنتر آنها با
سیستم شرکت ما کار میکند .به عالوه اینکه ما حدود  1200فروشگاه اینترنتی راهاندازی کردهایم».
درباره آینده مشاغل و استارتآپهای مبتنی بر بالکچین در ایران از راشدی پرسیدهایم
و در اینباره به بحث نشستهایم که این گفتوگو را از نظر میگذرانید.
چطــور شــد کــه بــه حــوزه تکنولــوژی بالکچین
وارد شــدید و االن چــه فعالیتهایــی در ایــن
حــوزه داریــد؟
مــن در بحــث ( E-commerceتجــارت الکترونیــک)
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
کار کــردم و همزمــان بــا آن روی بحــث بالکچیــن هــم
فعالیــت داشــتم .حــدود ســه ســالی اســت کــه تماموقــت
در حــوزه بالکچیــن فعالیــت میکنــم .در حــال حاضــر
شــرکتی بــه نــام «رایابــاک» بــا دوســتان راهانــدازی
کردهایــم کــه در ســمت مدیــر فنــی ایــن شــرکت فعالیــت
دارم .ایــن شــرکت در حــوزه تولیــد نرمافزارهــای بــر
بســتر بالکچیــن فعالیــت میکنــد.
آیــا واقعــا تکنولــوژی بالکچیــن میتوانــد
آینــده صنایــع را دگرگــون کنــد؟
بحــث بالکچیــن از اینجــا اهمیــت پیــدا میکنــد
کــه جــزو چنــد تکنولــوژی اســت کــه بــه عنــوان
تکنولوژیهــای دگرگونکننــده و متحولکننــده بــه
حســاب میآینــد .منظــور ایــن اســت کــه وقتــی چنیــن
تکنولــوژیای بــه کار گرفتــه میشــود ،قاعــده بــازی
را بــر هــم میزنــد و تحــول ایجــاد میکنــد .مثــا
بالکچیــن میتوانــد صنعــت بیمــه یــا صنعــت بانکــداری
را بــه گونــهای تغییــر دهــد کــه پیــش از بالکچیــن
نمیتوانســتیم ایــن تغییــرات را داشــته باشــیم.
دانشبنیان

چــه چیــزی باعــث چنیــن تاثیرگــذاریای در
بالکچیــن میشــود؟
دو ویژگــی مهــم در بالکچیــن وجــود دارد کــه میتوانــد
چنیــن تغییراتــی را به همــراه بیــاورد .یکــی تغییرناپذیری
و دیگــری بحــث غیرمتمرکــز بــودن بالکچیــن اســت.
میتــوان بــه بالکچیــن بــه عنــوان یــک دیتابیــس نــگاه
کــرد .سیســتمی کــه میتــوان روی آن دادهای را ذخیــره
کــرد .مــا پیــش از بالکچیــن ،دیتابیسهــای مختلفــی
داشــتهایم کــه میتوانســتیم دادههــا را ذخیــره کنیــم.
در دیتابیسهــای معمولــی ،اطالعــات ذخیــره شــده
بهراحتــی قابــل تغییــر هســتند ،ولــی در بالکچیــن وقتــی
دادهای را ذخیــره میکنیــد ،آن اطالعــات بــرای همیشــه
روی دیتابیــس باقــی میمانــد و حتــی وقتــی دادهای
را تغییــر دهیــد ،نســخه جدیــدی از آن داده ذخیــره
میشــود و در عیــن حــال ،دادههــای قبلــی در دیتابیــس
دســتنخورده باقــی میمانــد .ایــن بــه گونــهای اســت
کــه حتــی کســی کــه داده را نوشــته هــم نمیتوانــد آن
را تغییــر دهــد.
در نتیجــه ویژگــی تغییرناپذیــری بالکچیــن میتوانــد
بــه ایجــاد تحــول در فضــای تکنولــوژی منجــر شــود.
ایــن ویژگــی زمانــی کارایــی ویــژه خــود را نشــان
میدهــد کــه مانــدگاری دیتــا یــا دســتکاری نشــدن
آن بــرای مــا اهمیــت داشــته باشــد؛ مثــل صنایــع
لجســتیکی ،انتخابــات یــا زمانهایــی کــه چنــد کاربــر
قصــد انجــام یــک کار مشــترک را دارنــد ،امــا در عیــن
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حــال بــه هــم اعتمــاد ندارنــد.
ویژگــی غیرمتمرکــز بــودن هــم خاصیــت دیگــری اســت
کــه بالکچیــن را منحصربهفــرد میکنــد .مــا تــا بــه
امــروز بــا هــر سیســتم و شــرکتی کــه کار کردهایــم،
متمرکــز بــوده اســت .یعنــی قــدرت آن سیســتم در حــوزه
تصمیمگیــری و نظــارت بیشــتر از بقیــه بــوده اســت .یــک
بانــک را در نظــر بگیریــد .زمانــی کــه مــا از یــک بانــک
ســرویس میگیریــم ،ایــن قــدرت را دارد کــه حســاب
مــا را ببنــدد یــا جلــوی تراکنشهــا را بگیــرد کــه ایــن
بــه معنــی متمرکــز بــودن اســت .مثــا اگــر مــن از بانــک
اســتفاده میکنــم تــا بــرای دوســتم پولــی را انتقــال
دهــم ،بــه ایــن معناســت کــه مــا هــر دو بــه ایــن بانــک
اعتمــاد داریــم .حــال اگــر ایــن بانــک پولهــا را ببــرد ،آن
واحــد متمرکــز توانســته پولهــای مــا را صاحــب شــود.
در حالــی کــه سیســتم بالکچیــن بــه صــورت متمرکــز
اداره نمیشــود .افــراد و کاربرهــا هیــچ تفاوتــی از لحــاظ
قــدرت بــا هــم ندارنــد .مثــا دو ماینــر هیــچ کــدام از
دیگــری برتــری نــدارد .بنابرایــن قــدرت غیرمتمرکــز بیــن
کاربــران توزیــع میشــود.
در بالکچیــن نیــاز نیســت شــما بــرای انجــام یــک کار
بــه شــخص دیگــری اعتمــاد کنیــد .در واقــع سیســتم
بالکچیــن طــوری طراحــی شــده کــه بازیگــران سیســتم
بــدون اینکــه نیــاز باشــد بــه هــم اعتمــاد کننــد،
سیســتم خــودش بــدون مشــکل کار میکنــد.
جایــگاه سیســتم بالکچیــن در ایــران را چطــور
ارزیابــی میکنیــد؟
موضــوع ایــن اســت کــه اگــر بخواهیــم روراســت باشــیم،
مــا در حــوزه تکنولــوژی در اغلــب مــوارد واردکننــده
هســتیم .بــه عبــارت دیگــر مــا در حــوزه تکنولــوژی
بهویــژه آیتــی چنــدان تولیدکننــده نیســتیم .بــا ایــن
وجــود ،بــا توجــه بــه اینکــه ایــن تکنولــوژی نســبتا
جدیــد اســت و از ابتــدای پیدایــش بالکچیــن تــا امــروز
حــدود  10ســال میگــذرد و تنهــا چنــد ســال اســت
کــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت ،میتــوان گفــت کــه
مــا در ایــن حــوزه چنــدان عقــب نیســتیم .شــرکتها و
اســتارتآپ و فعاالنــی در ایــران هســتند کــه حــدود ســه
ســال و برخــی حتــی قدیمیتــر بــه صــورت متمرکــز در
ایــن حــوزه کار میکننــد .در نتیجــه میتوانــم بگویــم در
حــوزه تکنولــوژی بالکچیــن نســبت بــه تکنولوژیهــای
دیگــر چنــدان عقــب نیســتیم .بــا تمــام ایــن تفاســیر،
اکوسیســتم بالکچینــی ایــران بســیار کوچــک اســت
و تنهــا تعــداد محــدودی هســتند کــه در ایــن حــوزه
مشــغول بــه فعالیتنــد.
مهــم تریــن چالــش پیــش رو بــرای توســعه
بالکچیــن در ایــران و تاثیرگــذاری آن بــر فعالیــت
مشــاغل مختلــف را چــه میدانیــد؟
مهمتریــن موضوعــی کــه در حــوزه بالکچیــن بــا آن
دســت و پنجــه نــرم میکنیــم ،بحــث قانونگــذاری و
دانشبنیان

خــأ وجــود قوانینــی اســت کــه در مــورد ایــن تکنولــوژی
وضــع شــده اســت .بــه دلیــل نبــود قوانیــن مشــخص،
بــا صحبتهــا و قضاوتهــای ضــد و نقیضــی در حــوزه
تصمیمگیــری در مــورد مســائل مختلــف ایــن تکنولــوژی
روبـهرو هســتیم .عــدهای میگوینــد فــان کار غیرقانونــی
اســت و عــده دیگــری معتقدنــد اشــکال قانونــی نــدارد.
ایــن در صورتــی اســت کــه زمانــی کــه قانونــی در مــورد
مســئلهای وضــع نشــده باشــد ،بــه ایــن معناســت کــه
منــع قانونــی وجــود نــدارد .بــا ایــن وجــود برخــی نهادهــا
و دســتگاهها برچســب غیرقانونــی بــودن بــه فعالیتهــای
حــوزه بالکچیــن میزننــد .یعنــی اگــر قانــون بهصراحــت
رفتــاری را منــع نکــرده باشــد ،افــراد مجــاز هســتند آن
کار را انجــام دهنــد ،امــا متاســفانه برخوردهــای ســلیقهای
صــورت میگیــرد.
ایــن برخوردهــای ســلیقهای شــاید بــه ایــن خاطــر باشــد
کــه برخــی از شــاخههای بالکچیــن بــه بحثهــای
مالــی مربــوط میشــوند .بــه دلیــل همیــن نبــود قوانیــن
مشــخص اســت کــه معمــوال اســتارتآپها از ورود بــه
ایــن حــوزه ســر بــاز میزننــد.
فکــر میکنیــد بهتــر اســت چــه قوانینــی در
بوکارهای
حــوزه بالکچیــن وضــع شــود تــا کس ـ 
نوپــا بتواننــد از آن منتفــع شــوند؟
بســتر بالکچیــن فضــای پویایــی اســت کــه تکنولوژیهــا
و نگاههــا را بهســرعت تغییــر میدهــد .مثــا تــا همیــن
یــک ســال پیــش در دنیــا بحــث ICOهــا خیلــی داغ
بــود امــا امــروزه بحــث IEOهــا در مرکــز توجــه قــرار
دارد .مــا هنــوز بــه تصویــب قوانیــن مربــوط بــه ICO
نپرداختهایــم ،ایــن در حالــی اســت کــه ایــن موضــوع در
دنیــا نخنمــا شــده اســت.
اســفندماه ســال گذشــته ،بانــک مرکــزی پیشنویســی
را ارائــه کــرد کــه خیلــی از فعــاالن ایــن حــوزه بــه آن
ایــرادات اساســی گرفتنــد .ایــن پیشنویــس هنــوز
نهایــی نشــده اســت .در آن پیشنویــس ICOهــا بــه
ســازمان بــورس ســپرده شــده اســت .احتمــاال تــا زمانــی
کــه ایــن پیشنویــس بــه دســت ســازمان بــورس برســد
و ایــن ســازمان بخواهــد بــه مــواد آن فکــر کنــد ،ایــن
حــوزه آنقــدر قدیمــی شــده کــه کمتــر کســی بــه
ســراغش بــرود .تصویــب قوانیــن بهویــژه در حــوزه
تکنولــوژی بــه حــدی ُکنــد اســت کــه میتوانــم بگویــم
فرصتســوزیهای عظیمــی را شــاهد هســتیم .ایــن
خــأ قانونــی ممکــن اســت بــرای اســتارتآپها یــک
امتیــاز بــه حســاب بیایــد ،چــرا کــه نبــود قانــون بــه
منزلــه ایــن اســت کــه شــما میتوانیــد بــدون ممنوعیــت
بــه کارتــان ادامــه دهیــد ،امــا مشــکل اینجاســت کــه در
ایــران ایــن خــأ قانونــی گاهــی جــرم شــناخته میشــود،
در صورتــی کــه نبایــد اینطــور باشــد.
اگــر کســی قصــد داشــته باشــد اســتارتآپی
راهانــدازی کنــد کــه در بســتر بالکچیــن فعالیــت
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کنــد ،بایــد از کجــا شــروع کنــد و مســیرش را
چطــور پیــش ببــرد؟
پیــش از هــر چیــز بایــد بدانــد کــه مســائل فنــی در حوزه
بالکچیــن کمــی پیچیــده اســت و نیــاز اســت کــه بــه
ایــن موضــوع اشــراف پیــدا کند .مــوارد فنــی ،اقتصــادی و
فلســفی مباحثــی هســتند کــه کســی کــه قصــد ورود بــه
ایــن حــوزه را دارد بایــد همزمــان آنهــا را پیــش ببــرد
و درک کنــد تــا بتوانــد تیــم موفقــی داشــته باشــد و
محصــول خوبــی را ارائــه کنــد .درک موضــوع غیرمتمرکــز
بــودن کــه در شــاخه موضــوع فلســفی قــرار میگیــرد،
نیــاز بــه تمرکــز و زمــان کافــی دارد تــا نگاههــا در تولیــد
یــک نرمافــزار یــا ایجــاد یــک ســرویس را تغییــر دهــد.
در ایــن سیســتم بایــد بــه گون ـهای فکــر کــرد کــه اگــر
روزی مــن وجــود نداشــتم ،ایــن اســتارتآپ بایــد بتوانــد
بــه مســیرش ادامــه دهــد .بحثهــای فنــی ایــن حــوزه
نســبت بــه دو موضــوع دیگــر ممکــن اســت کمــی زمانبــر
باشــد امــا خوشــبختانه مــا در ایــران اســاتیدی داریــم کــه
بــه ایــن موضوعــات اشــراف کامــل دارنــد و میتواننــد
طــی دورههــای مختلــف بــه آمــوزش ایــن سیســتم
بپردازنــد .کســی کــه بــه ایــن موضوعــات عالقهمند اســت
میتوانــد در مــدت یــک مــاه از ایــن اســاتید بیامــوزد
و اســتارت اولیــه را بزنــد .ایــن آموزشهــا در مراکــز
مختلــف و دانشــگاههای کشــور از جملــه دانشــگاه تهــران،
دانشــگاه شــریف و انجمــن بالکچیــن ارائــه میشــود و
عالقهمنــدان میتواننــد از آن اســتفاده کننــد.
چشــماندازتان از آینــده بالکچیــن در ایــران
چگونــه اســت؟ خوشبیــن هســتید یــا بدبیــن؟
اگــر قوانیــن بــه گون ـهای باشــد کــه ســنگ جلــوی پــای
اســتارتآپها نگــذارد و انــرژی و سرعتشــان را نگیــرد،
ایــران میتوانــد یکــی از قطبهایــی باشــد کــه در حــوزه
بالکچیــن فعالیــت میکنــد .نهتنهــا بالکچیــن میتوانــد
بــرای آن اســتارتآپ درآمدزایــی مطلوبــی داشــته باشــد،
بلکــه بــه اقتصــاد کشــور هــم کمــک قابــل توجهــی
خواهــد کــرد .محدودیتهــای مالــی نیــز بــا اســتفاده از
بالکچیــن میتوانــد برطــرف شــود .ایــن تکنولــوژی در
دنیــا بــه گونــهای عمــل میکنــد کــه هرگــز نمیتــوان
متوقفــش کــرد .اگــر بتوانیــم ایــن بســتر را بهخوبــی
بشناســیم و بســترهای رشــدش را فراهــم کنیــم شــاید
بتوانیــم ب ـهزودی و فــارغ از تمــام مســائل سیاســی ،بــه
کل دنیــا ســرویس ارائــه کنیــم و ارزآوری داشــته باشــیم،
امــا اگــر از چنیــن تکنولــوژیای جلوگیــری شــود ،نهتنهــا
فرصتســوزی اتفــاق میافتــد ،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 آیندهای
نزدیــک ســرویسهایی در بســتر بالکچیــن طراحــی
میشــوند کــه میتواننــد خدمــات ویــژهای بــه مــردم
ارائــه کننــد و تحــول اقتصــادی مطلوبــی را رقــم بزننــد.
دانشبنیان
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فرصت درنگ

ب�ریس انتقال پ�وتلک بالکچیـن

بالکچین به بلوغ
رسیده است؟
زهرا قنبری

امروزه تکنولوژی جزء جداییناپذیر زندگی مردم شد ه
است .علیرغم تمام مزایایی که فناوری برای جهان به
همراه دارد ،نمیتوان از معایب آن چشمپوشی کرد،
برای مثال استفاده کورکورانه تکنولوژی در شرکتها
باعث نقض امنیت و افت دادهها میشود .یکی از
فناوریهایی که امروزه بسیار فراگیر شده ،بالکچین
است ،به طوری که اغلب شرکتهای بزرگ جهان از
فناوری مبتنی بر بالکچین استفاده میکنند و به نظر
میرسد شرکتهایی که همچنان روش سنتی را ترجیح
میدهند ،فرصتهای زیادی را از دست خواهند داد.
آیا فناوری بالکچین آمادگی کامل برای استقرار
در شرکتهای بزرگ را دارد؟ آیا فناوری مبتنی بر
بالکچین به بلوغ کامل رسیدهاست؟ آیا مدیران اجرایی
و سایر مدیران کسبوکار از اجرای این فناوری در
شرکت خود راضی خواهند بود؟ در ادامه این مقاله
تمام آنچه که نیاز است از انتقال پروتکل بالکچین
از متنباز به شرکتها را بدانید ،بررسی میکنیم.
بزرگترین ارائهدهندگان خدمات ابری مانند
مایکروسافت ،پلتفرم ابری گوگل ،AWS ،نیز گرداننده
مدل بالکچین به عنوان یک سرویس (Blockchain
 ))as a Service (BaaSهستند .با توجه به اینکه این
شرکتها خود را رهبران بازار بزرگ دنیا میدانند ،ارائه
خدمات مختلف ابری و گسترش فناوری بالکچین یک
گام منطقی و تکاملی برای این شرکتها به شمار میآید.
دانشبنیان
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مایکروسافت آژور

که یکی از ویژگیهای این شرکت استفاده از شبکه هایپرلجر
فابریک است .این شرکت فعالیت زیادی در ارائه خدمات ابری
و بهروزرسانی این محصوالت دارد و اخیرا برای چند سرویس
ابری سرویس بالکچین را ارائه داده است .پلتفرم اوراکل
بالکچین ( )Oracle Blockchainتنها سرویسخود را
بر پایه هایپرلجر ارائه میدهد.

شرکت مایکروسافت یکی از بزرگترین بازیکنان در فضای
 BaaSاست .اخیرا مایکروسافت عالوه بر پلتفرم اتریوم،
خدماتی را نیز برای شبکههای کوردا ( )s Corda’R3و
هایپرلجر (  )Hyperledger Fabricارائه میدهد.
در واقع هایپرلجر یک ابزار متنباز است که برای شرکتها
و افرادی که قصد راهاندازی شبکه بالکچین را دارند
استفاده میشود .مایکروسافت منابع زیادی را برای
ساخت آژور بالکچین ورکبنچ (Azure Blockchain
 )Workbenchو بالکچین آژور اختصاص داده است.
همچنین مایکروسافت نقش کلیدی و حضور فعالی در اتحادیه
صنفی اتریوم (Ethereum Enterprise Alliance
 ))(EEAو توکن تاکسونومی (Token Taxonomy
 ))Initiative (TTIدارد.

VMWare

 VMWareیک شرکت فعال در ارائه خدمات ابری و
نرمافزارهاست که تمرکز خود را برای حل مشکالت تاثیرگذار
بر بالکچین گذاشته است .این شرکت در حال تالش است
تا این مشکالت را با زیرساختاری کارآمد و اعتمادسازی و
اجرای قراردادهای هوشمند حل کند.

استارتآپهای مبتنی بر بالکچین

آمازون وبسرویس ()AWS

از سال  ۲۰۱۸شرکتهای جدید مبتنی بر بالکچین شروع به
فعالیت کردهاند .این شرکتها نسبت به شرکتهایی که به
آنها اشاره شد در حوزه ارائه خدمات ابری در درجه دوم قرار
میگیرند .درواقع این شرکتهای کوچک جزو استارتآپها
قرار میگیرند .این استارتآپها به طور متوسط در هر ماه
یک ایده جدید و جذاب و متفاوت بر پایه پروتکل بالکچین
ارائه میدهند .از این رو گزینه مناسبی برای استراتژی
«هرچه سریعتر وارد بازار شوید» (faster go-to-
 )marketهستند .این استارتآپها هنوز توانایی رفع

وبسرویس آمازون و مایکروسافت آژور تقریبا به طور مساوی
کنترل و مدیریت فضای مبتنی بر بالکچین را بر عهده دارند
و انتخاب هرکدام از این ویژگیها بستگی به جایگاه کاربر
دارد .برای مثال در خدمات مالی از آزورا و در بخشهای
مراقبتهای بهداشتی از  AWSاستفاده میشود.

شرکت IBM

 IBMشرکت فناوری اطالعات بینالمللی چند ملیتی است
دانشبنیان
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 -2توانایی دریافت دادههای خارجی به صورت آنی (REAL
 )TIMEدر قراردادهای هوشمند.
 -3استفاده از APIهای فیسبوک برای تایید هویت.
 -4ایجاد حریم خصوصی و بستر امن برای تراکنشهای مالی
کیف پول قراردادهای هوشمند و معامالت.

نیازهای اساسی را ندارند اما در مسیر درستی قرار دارند و اگر
در روند پیشرفت آنها اختاللی وارد نشود ،به موفقیتهای
بزرگی خواهند رسید.

نیازهایی که به واسطه چشمانداز
بالکچین برآورده میشوند

زیرساخت و شبکه

استفاده از تکنولوژی غیرمتمرکز دفترهای توزیع شده چه
جایگاهی در آینده خواهد داشت؟ به طور کلی عوامل مهم یک
شرکت موفق مبتنی بر بالکچین به چهار دسته تقسیم میشود:
پلتفرم ،رابطها ،زیرساخت و شبکه ،امنیت و تجزیه و تحلیل.

 -1مدیریت و عملیاتی کردن صدها هزار اتصالگر و تسهیل
تراکنشها.
 -2قابلیت گسترش شبکه به صورت خودکار و حذف و اضافه
شدن اتصالگرها برای دریافت سفارشها و تاییدیههای بیشتر.
 -3ابزارهای توسعه مبتنی بر فناوری اطالعات فرایند
یکپارچهسازی و پاسخگویی مداوم را سریعتر و سادهتر میکنند.
 -4پشتیبانی از امکان همکاری و اتصال به دیگر شبکهها و
استفاده از خاصیت اتمیک بالکچین.
 -5قواعد ساختاری شفاف و از پیش تعیینشده برای تبیین
قوانین مدلهای سرمایهگذاری.

پلتفرم

 -1حفظ پایداری و اتصال در زمان بحرانی شبکه که بسیاری
از مولفهها اتصال خود را از دست دادهاند .همچنین یک پلتفرم
برای دادههایی که از بین رفتهاند نیز استراتژیهایی دارد.
 -2قابلیت تغییر مکانیسم بدون بازسازی شبکه.
 -3پشتیبانی برای ذخیرهسازی اطالعات رمزنگاری شده.
 -4مبدلهایی که اجازه میدهند سیستمهای مبتنی بر
بانکهای اطالعاتی بر پایه  SQLمانند یک سیستم پرسوجو
با بالکچین ارتباط سادهتری برقرار کنند.

امنیت و تجزیه و تحلیل

 -1کنترل حریم خصوصی برای دادهها و قراردادهای
هوشمند.
 -2بهینهسازی تحلیل شبکهها.
 -3ذخیره دادهها و تراکنشها و سایر منابع و در دسترس
قرار دادن آنها در زمانهای مورد نیاز.

رابطها

 -1قراردادهای هوشمند مدلهای اجرایی موجود در
شرکتها را بهسازی میکنند.
دانشبنیان

شماره سیوسوم تیرماه 1398

51

دانشبنیان

شماره سیوسوم تیرماه 1398

52

شناسا�
تکنولوژی جدید
ی
هویت فوجیتسو

افزایش امنیت
معامالت آنالین
زهرا قربانی

بالکچین تاثیر بسیار زیادی بر روش انجام و نحوه سرویسدهی بین
انواع کسبوکارها دارد .درواقع بالکچین از ترکیب سه تکنولوژی
رمزنگاری اختصاصی ،شبکه توزیع شده و ثبت تراکنشهای شبکه و
تامین امنیت آن به وجود آمدهاست .شرکت تجهیزات الکترونیکی،
مخابراتی و فناوری اطالعات ژاپنی فوجیتسو ( )Fujitsuدر 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 مهمترین عوامل
شناسایی هویت دیجیتالی است ».تکنولوژی جدید این شرکت ژاپنی
مبتنی بر بالکچین است که امکان تایید هویت دیجیتالی را در انجام
تراکنشهای آنالین برای هر دو سمت معامله ایجاد میکند .رشد
سریع دنیای دیجیتال ،باعث افزایش تعداد معامالت و تراکنشهای
آنالین شده است .در این معامالت کاربران قادر به دیدن چهرهای
طرف مقابل نیستند و این امر قضاوت درست درباره فرد مورد معامله
را دشوار میکند .همچنین گزارشهای مبتنی بر کالهبرداری و
جعل هویت شخصی مانند سابقهکاری و مهارتهای حرفهای ،یک
چالش اساسی برای کاربران و کسبوکارها به شمار میآید .این برنامه
طرفین مورد معامله را ارزیابی میکند و به آنها امتیاز میدهد .در
واقع این امتیازها میزان قابل اعتماد بودن کاربر را مشخص میکند.
تکنولوژی جدید شناسایی هویت فوجیتسو ،روابط و معامالت گذشته
طرفین معامله را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد و اعتبار و رتبه
هر کاربر را تعیین و در دفتر کل ثبت میکند .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 گونهای 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 میشود
که این امر درصد خطای سیستم را کاهش میدهد .به گفته این
شرکت ،از ویژیگیهای گرافیکی برای ایجاد محیط دوستانه بین
طرفین معامله در تکنولوژی جدید شناسایی هویت فوجیتسو استفاده
شدهاست .فوجیتسو مشغول راهاندازی چند پروژه مبتنی بر سیستم
بالکچین در حوزههای فینتک (فناوریهای مالی و بانکی) است و
همچنین پروژه « »ready to goرا در دست اجرا دارد.
دانشبنیان
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س�ا
در پ� مهاکری مایکروسافت ب� ی

تولید محصوالت
اینترنت اشیا دیگر نیاز
به مهارت ندارد
زهرا قنبری

بهتازگی شرکت سیرا وایرلس ( )sierra wirelessکه
یک شرکت چند ملیتی فعال در زمینه محصوالت مخابراتی
است ،همکاری استراتژیک خود را با شرکت مایکروسافت
برای راهاندازی اولین صنعت راهحلهای همهجانبه اینترنت
اشیا شروع کردهاست.
«راهحل چرخه هشتگانه جدید دیتا» سیرا با اتصال به آزورا
( )Azureسیستم مرکزی اینترنت اشیای مایکروسافت،
نرمافزاری به عنوان ارائهدهنده خدمات را ایجاد کردهاست.
این نرمافزار به مصرفکنندگان این امکان را میدهد که در
مدت زمان کوتاهی بدون هیچ تجربهای در زمینه فضای
ابری یا بدون نیاز به هیچگونه مهارت تخصصی ،موفق به
ساخت و تولید محصوالت اینترنت اشیا شوند .در واقع این
راهحل ،فرایند دریافت دادهها به فضای ابری را زمانیکه به
تولید برسد آسان میکند و به شرکتها این اجازه را میدهد
تا ارزش اینترنت اشیا در دنیای صنعت چهارم را درک کنند.
رنه لینک ( )René Linkمدیرعامل استراتژی و مدیر تجربه
بازار سیرا وایرلس ،در مورد ادغام این دو شرکت گفت:
«ترکیب مجموعه کامل راهحلهای ارائه شده توسط سیرا
و سیستم مرکزی اینترنت اشیا آزورا ،یک شکاف بحرانی
در بازار است .مصرفکنندگان ب ه طور مداوم از پیچیدگی
یکپارچه کردن فناوری اینترنت اشیا صحبت میکنند».
همچنین در ماه می  2019مایکروسافت و شرکت مخابراتی
کره در یک تفاهمنامه غیررسمی ،متعهد به همکاری با
یکدیگر در پروژههای هوش مصنوعی ،نسل پنجم اینترنت
( )5Gو فناوری فضای ابری شده بودند .همچنین هر دو
کمپانی در حال برنامهریزی برای معرفی خدمات جدیدی
در حوزه رسانه و سرگرمی برای مصرفکنندگان هستند.
سیرا وایرلس هم در ماه اوت گذشته ،یک روتر سلولی
فشرده در زمینه اینترنت اشیا به نام AirLink LX40
معرفی کرده بود .در این روتر برای توان عملیاتی باالتر از
دو متغیر  LTE-M/NB-IoTو  4-LTE Catاستفاده شده
است .حاال باید دید با این سوابق در زمینه اینترنت اشیا،
همکاری مایکروسافت و سیرا به کجا میانجامد.
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چالشهای  30روزه ب�ای
کسب عادتهای جدید

رمانم افتضاح شد اما
باالخره نوشتمش
مستانه تابش

مت کاف یک متخصص علوم کامپیوتر است که در
توجوهای
شرکت گوگل و در زمینه ارتقای جس 
اینترنتی کار میکند .او در این سخنرانی تد کوتاه
به شما میگوید که چطور با راه انداختن چالشهای
 30روزه کارهایی را که همیشه دلتان میخواسته
انجام بدهید اما پشت گوش انداختهاید ،تمام کنید.
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نفر از مردم سعی میکنند اولین رمان  50هزار کلمهایشان
را شروع و در  30روز تمامش کنند .اینطور که پیداست
آنها فقط باید هر روز  1667کلمه بنویسند .خب خو ِد من
این کار را کردم .در ضمن ترفندش این است که تا وقتی
همه مطلب آن روزت را ننوشتید ،نخوابید .اینجوری شاید
از خوابتان بزنید ولی حسنش این است که باالخره رمانتان را
تمام میکنید .حاال فکر میکنید 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 دورهمیهای تد ببینم،
الزم نیست بگویم که من یک متخصص علوم کامپیوتر
هستم .نه نه ،در عوض میتوانم این طوری خودم را معرفی
کنم :من یک رماننویسم.
و در نهایت آخرین حرفی که میخواهم بزنم این است که
من یاد گرفتم اگر بتوانم تغییرات کوچک و پایداری را ایجاد
کنم و آنها را به طور مداوم انجام بدهم ،به احتمال زیاد
این تغییرات ماندگار خواهند شد .چالشهای بزرگ اشکالی
ندارند و واقعا هم کلی لذتبخش هستند اما احتمال اینکه
ماندگار شوند ،کمتر است.
خب ،حاال این سوال من از شما این است که پس معطل
چه هستید؟ من ضمانت میکنم  30روز بعد را چه دلتان
بخواهد و چه نخواهد ،میگذرانید .پس چرا به چیزهایی که
همیشه میخواستید انجام بدهید فکر نمیکنید و برای 30
روز آینده خودتان را محک نمیزنید؟

چند سال پیش حسم این بود که به پوچی رسیدهام،
پس تصمیم گرفتم پا جای پای فیلسوف بزرگ امریکایی
مورگان سپورالک بگذارم و برای یک چیز جدید  30روز
تالش کنم .ایدهاش خیلی ساده است .میخواهی یک چیز
جدید به زندگیات اضافه کنی؟  30روز برای به دست آوردن
آن تالش کن .اینطور که معلوم است  30روز مدت زمان
مناسبی برای اضافه شدن یک عادت جدید یا حذف کردن
یک عادت قدیمی مثل دیدن اخبار است.
از این چالش  30روزه چند نکته یاد گرفتم؛ اول اینکه زمانی
که میتواند بهراحتی بگذرد و فراموش شود ،در عین حال
میتواند بسیار به یادماندنی باشد .بخشی از چالش من این
بود که هر روز یک عکس بگیرم و بعد با دیدن آن عکسها
من دقیقا جایی را که آن روز بودم و کاری را که داشتم در آن
لحظه انجام میدادم ،کامال به خاطر میآوردم .عالوه بر این
متوجه شدم از زمانی که شروع به انجام چالشهای سختتر
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 میرود .حتی در
سال گذشته موفق شدم از کلیمانجارو که بلندترین قله
آفریقاست باال بروم .قبل از اینکه این چالشهای  30روزه را
شروع کنم ،اینقدر ماجراجو نبودم!
از طرف دیگر فهمیدم که اگر واقعا بخواهید ،میتوانید هر
کاری را در سی روز انجام بدهید .هیچ وقت با خودتان فکر
کردید یک رمان بنویسید؟ هر سال در ماه نوامبر دهها هزار
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موفقیت؛ دشمن
پتانسیل سازگاری
ترانه احمددوست

وقتی که ناتالی فراتو ( - )Natalie Frattoسرمایهگذار
خطرپذیر  -تعیین میکند که کدام بنیانگذار استارتآپ
باید حمایت شود ،او تنها به دنبال هوش یا کاریزما نیست؛
او به دنبال سازگاری است .در این سخنرانی فراتو سه
روش برای اندازهگیری «فاکتور سازگاری :خود را به
اشتراک میگذارد و نشان میدهد که چرا توانایی افراد
برای واکنش دادن به تغییرات واقعا مهم است.
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در ســال گذشــته  273بنیانگــذار اســتارتآپ را مالقــات
کــردم کــه هــر کدامشــان بــه دنبــال کســب درآمــد بودنــد.
بــه عنــوان یــک ســرمایهگذار فنــاوری ،هدفــم ایــن بــود
تمــام آنچــه میدیــدم مرتــب کنــم و نهایتــا تخمیــن بزنــم
کــه واقعــا چــه کســانی میتواننــد 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 میپرســم .برخــی ســرمایهداران ریســک
را بــر پایــه پیشــینه بنیانگــذار قــرار میدهنــد .آیــا آنهــا
بــه آیــوی لیــگ* رفتنــد؟ آیــا آنهــا در یــک شــرکت
 blue-chipکار کردهانــد؟ آیــا آنهــا پیــش از ایــن،
یــک چشــمانداز رویــای بــزرگ بــرای خــود ســاختهاند؟
در واقــع معیــار هوشــمند بــودن یــک فــرد چیســت؟
ارزیابیکننــدگان ســرمایهگذاری خطرپذیــر معمــوال EQ
افــراد را میســنجند .ایــن راکــه چقــدر شــخص مذکــور
میتوانــد در ســاخت تیمهــای مختلــف و ایجــاد ارتبــاط
میــان مشــتریان و اربابرجوعــان موفــق باشــد ،مــد نظــر
قــرار میدهنــد.
هرچنــد مــن روشهــای متفاوتــی بــرای ارزیابی بنیانگــذاران
اســتارتآپها دارم امــا پیچیــده نیســتند .مــن بــه
نشــانههای یــک ویژگــی خــاص نــگاه میکنــم؛ نــه ،IQ
نــه  .EQایــن ویژگــی خــاص «ســازگاری» اســت .منظــور
از ســازگاری ایــن اســت کــه یــک فــرد چقــدر بــه اجتنــاب
ناپذیــری تغییــر و مســائلی مثــل ایــن واکنــش نشــان
میدهــد؟ ایــن تنهــا عامــل مهــم بــرای مــن اســت .مــن
معتقــد هســتم کــه ســازگاری بــه نوبــه خــود نوعــی از هوش
اســت و نســبت انطباقپذیــری مــا یــا  AQچیــزی اســت که
میتوانــد اندازهگیــری و آزمایــش شــود و بهبــود یابــد .بــا
ایــن حــال  AQتنهــا بــرای بنیانگــذاران اســتارتآپ مفیــد
نیســت .مــن فکــر میکنــم کــه بــه طــور چشــمگیری بــرای
زندگــی همــه مــا مهــم اســت .چــون رونــد تغییــرات جهــان
ســرعت عجیبــی دارد .همــه مــا میدانیــم کــه ســرعت
تغییــرات تکنولوژیکــی در حال تســریع اســت و ایــن موضوع
باعــث مــی شــود مغــز مــا واکنــش نشــان دهــد .یــک مثــال
ســاده واکنــش نســبت بــه تغییــرات منفــی شــغلی اســت
کــه ممکــن اســت بــه خاطــر وجــود اتوماســیون ،جابهجایــی
ژئوپلیتیــک در دنیــای یکپارچــه شــده یــا حتــی بــه خاطــر
تغییــرات روابــط خانوادگــی و روابــط شــخصی بــه وجــود
آینــد .در حــال حاضــر هــر یــک از مــا ،بــه عنــوان افــراد،
گروههــا ،شــرکتها و حتــی دولتهــا مجبــور بــه مواجهــه
و پذیــرش تغییراتــی بیشــتر از پیــش کــه در تاریــخ بشــر
رخ دادهانــد هســتیم .بــه ایــن ترتیــب چگونــه میتوانیــم
ســازگاریمان را ارزیابــی کنیــم؟
وقتــی بــا بنیانگــذاران دیــدار میکنــم از ســه ترفنــد
اســتفاده میکنــم .حــاال در وهلــه اول بــه آخریــن مصاحبــه
شــغلی خــود فکــر کنیــد .چــه ســوالهایی از شــما
پرســیدند؟ احتمــاال ســواالتی از ایــن طیــف بودنــد« :بــه
مــن دربــاره زمانــی کــه (اتفاقــات گذشــته) ...بگــو» درســت
دانشبنیان

اســت؟ در عــوض ،بــرای مصاحبــه بــرای ســازگاری مــن
ســواالتی میپرســم کــه بــا «چــکار میکنیــد اگــر» شــروع
میشــوند .اگــر منشــا اصلــی ســرمایه شــما یــک شــبه
خشــک شــود چــه اتفاقــی میافتــد؟ چــکار میکنیــد؟ اگــر
یــک مــوج مخــرب از دسترســی مشــتریان بــه فروشــگاهتان
جلوگیــری کنــد ،چــکار میکنیــد؟ بــه جــای اینکــه از
گذشــته بپرســید بایــد بپرســید «چــه اتفاقــی میافتــد
اگــر» .بــه ایــن ترتیــب مغــز را بــرای تصویرســازی چندیــن
نســخه احتمالــی از آینــده شبیهســازی میکنیــد .قــدرت
ایــن نــوع دیــدگاه و نیــز اینکــه چگونــه هــر فــرد میتوانــد
ســناریوهای مجزایــی را کــه ممکــن اســت اتفاق بیفتــد بیان
کنــد ،بــه مــن بســیار کمــک میکنــد .تمرینات شبیهســازی
یــک نــوع تســت مطمئــن بــرای بهبــود ســازگاری اســت .به
ایــن ترتیــب بــه جــای تســت اینکــه چطــور دریافــت و
نگهــداری اطالعــات ممکــن میشــوند (ماننــد آزمــون
 )IQمیتــوان نتیجهگیــری کــرد کــه تســت ســازگاری
چگونگــی تغییــر اطالعــات را بــه منظــور دســتیابی بــه یــک
هــدف خــاص (و بــا توجــه بــه محدودیتهــای موجــود)
میســنجد.
ترفنــد دومــی کــه مــن بــرای ارزیابــی تطبیقپذیــری در
بنیانگــذاران اســتفاده میکنــم ایــن اســت کــه بــه دنبــال
عالئــم محفوظــات فرامــوش شــده مــیروم .افــرادی کــه
در ایــن دســته قــرار دارنــد ،بــه دنبــال ایــن هســتند تــا
چیزهایــی را کــه از قبــل میدانســتند بــه چالــش بکشــند و
آنهــا را بــا اطالعــات جدیــد از بیــن میبرنــد .ایــن عملکــرد
مثــل رایانـهای اســت کــه در حال پاکســازی دیســک باشــد.
بگذاریــد مثــال دیگــری بزنــم .مثــا Destin Sandlin
دوچرخ ـهاش را طــوری برنامهریــزی کــرده بــود کــه وقتــی
دوچرخــه را بــه ســمت راســت هدایــت میکنــد بــه ســمت
چــپ چرخانــده بشــود و بالعکــس .او ایــن دوچرخــه را «مغز
وارونــه» نامیــد و تقریبــا هشــت مــاه زمــان صــرف یادگیــری
نحــوه ســوار شــدن روی آن کــرد .و حــاال خیلــی عــادی
آن را میرانــد .ایــن یــک واقعیــت اســت کــه Destin
توانســت نحــوه دوچرخهســواری همیشــگی خــودش را بــه
خاطــر نــوع جدیــدی کــه داشــت کنــار بگــذارد .ایــن مثــال
ســیگنالهای بســیار خوبــی در مــورد قابلیــت ســازگاری
و پیامهایــی را در رابطــه بــا آن بــه مــا نشــان میدهــد.
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
بایــد خــودم را بــه صفــر برســانم ».بــا در نظــر گرفتــن
زندگــی ایــدهآل گانــدی ،او هنــوز هــم بــه دنبــال بازگشــت
بــه یــک ذهنیــت مبتــدی ،بــه صفــر بــود .بــرای فراموشــی
محفوظــات .بــه همیــن علــت اســت کــه مــن فکــر میکنــم
بســیار بجاســت کــه میگوینــد گانــدی نمــره  AQباالیــی
داشــت .ترفنــد ســوم و نهایــی کــه مــن بــرای ارزیابــی
ســازگاری و تطبیقپذیــری بنیانگــذاران اســتارتآپها
اســتفاده میکنــم ،ایــن اســت کــه بــه دنبــال افــرادی باشــم
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توجو را بــه زندگــی و کسبوکارشــان
کــه کشــف و جس ـ 
تزریــق میکننــد .گونـهای از تنــش طبیعــی بیــن اکتشــاف
و بهرهبــرداری وجــود دارد .بــه طــور خالصــه ،همــه مــا
تمایــل بــه بهرهبــرداری بیــش از حــد داریــم .در اینجــا
منظــورم چیســت؟ در ســال  ،2000مــردی بــا جــان
انتووکــو ،مدیرعامــل شــرکت  Blockbusterجلســه
داشــت و مشــارکتی را بــرای مدیریــت کس ـبوکار جدیــد
آنالیــن کمپانــیاش پیشــنهاد کــرد .مدیرعامــل شــرکت
جــان خندیــد و گفــت« :مــن در حــال حاضــر میلیونهــا
مشــتری و هــزاران فروشــگاه خردهفروشــی موفــق دارم.
مــن واقعــا بایــد روی پــول تمرکــز کنــم ».مــرد دیگــری در
ایــن جلســه ،رید هیســتینگز ،مدیرعامــل شــرکت Netflix
بــود Netflix .در ســال  15/8 ،2018میلیــارد دالر را بــه
خــود اختصــاص داد ،در حالــی کــه  Blockbusterدر
ســال  2010درســت ده ســال بعــد بــه ورشکســتگی رســید.
مدیرعامــل  Blockbusterبیــش از حــد بــه بهرهبــرداری
از مــدل کســبوکار موجــود موفــق خــود امیــدوار بــود؛
آنقــدر کــه نمیتوانســت ابعــاد دیگــر را ببینــد .بــه همیــن
علــت ،موفقیــت قبلــی او ،دشــمن پتانســیل ســازگاریاش
بــود .بــا بنیانگذارانــی کــه مــن بــا آنهــا کار میکنــم،
موضــوع اکتشــاف را بــه عنــوان یــک جایــگاه مســتقل دنبال
میکنــم .هیچوقــت نبایــد در رویــای همیشــه برنــده بــودن
غــرق شــد ،بــدون اینکــه بــه مســائل و پتانســیلهای
بالقــوهای کــه ممکــن اســت بعــدا شــما را زمیــن بزننــد
توجوی ســازگاری و
فکــر کــرد .وقتــی اولیــن بــار در جس ـ 
تطبیقپذیــری بــودم ،موضــوع هیجانانگیزتــری کــه پیــدا
کــردم ایــن بــود کــه مــا میتوانیــم آن را بهبــود بخشــیم.
هــر یــک از مــا دارای ظرفیــت ســازگاری بیشــتری اســت.
بــه ایــن امــر بــه شــکل عضلــه فکــر کنیــد :بایــد تمریــن
کــرد تــا ورزیــده شــد حتــی اگــر چندیــن ســاعت طــول
کشــید ،دلســرد نشــوید Destin Sandlin .را یادتــان
هســت؟ او هشــت مــاه زمــان فقــط بــرای یادگیــری نحــوه
دوچرخهســواری صــرف کــرد .بــا گذشــت زمــان ،با اســتفاده
از ترفندهایــی کــه مــن بــرای بنیانگــذاران اســتفاده و روی
آنهــا پیادهســازی کــردم میتــوان گفــت کــه بهکارگیــری
ســه ترفنــدی کــه در بــاال معرفــی شــد ،میتوانــد شــما را
آمــاده حرکــت کنــد؛ بــه نحــوی کــه اگــر در آینــده تغییــر
بزرگــی بــه وجــود بیایــد ،شــما از قبــل آمــاده هســتید .ما در
حــال ورود بــه آینــدهای هســتیم کــه در آن  IQو  EQهر دو
از اهمیــت کمتــری برخوردارنــد .بنابرایــن امیــدوارم کــه این
ابــزار بــه شــما کمــک کنــد تــا  AQخــود را افزایــش دهیــد.
پینوشت:
ـع پیچــک ،لیــگ دانشــگاههای آیــوی،
ـ
مجم
ـگ
ـ
لی
*آیــوی
ِ
معروفتریــن گــروه دانشــگاهی جهــان اســت .ایــن گــروه
متشــکل از هشــت دانشــگاه پــرآوازه اســت.علت نامگــذاری
ایــن دانشــگاهها ســاختمانهای بســیار قدیمــی اســت کــه
نمــای آنهــا بــا پیچــک و پاپیتــال پوشــیده شــده اســت که
در انگلیســی بــه آن  Ivyمیگوینــد.
دانشبنیان
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چگونه گیاهان یمتوانند به کند
تغی�ات اقلییم مکک کنند
شدن ی

سیستم شگفتانگیز
گیاهان
در خدمت بشریت
امیر مجذوب

گیاهان سیستم شگفتانگیزی دارند .برای میلیونها
سال ،آنها دیاکسید کربن را از هوا گرفتهاند
و آن را در زیر زمین نگهداری کردهاند .جوآن
چوری ( )Joanne Choryتالش میکند تا این
تواناییهای ویژه را تقویت کند .او با همکارانش
در آزمایشگاه زیستشناسی مولکولی و سلولی،
گیاهانی را ایجاد میکنند که میتوانند کربن
بیشتری را در زیرزمین برای صدها سال نگهداری
کنند .اگر مایلید بدانید که این گیاهان چطور
بوهوایی کمک میکنند،
به کاهش تغییرات آ 
این سخنرانی تد به شما کمک خواهد کرد.
مــن اخیــرا در جشــن اپیفانــی (جشــنی مســیحی) بــودم.
در آن زمــان متوجــه شــدم میتوانــم نقشــی در حــل
کــردن یکــی از بزرگتریــن مشــکالتی کــه بشــر امــروز
بــا آن مواجــه اســت بــازی کنــم؛ آن مشــکل تغییــر آب و
هواســت .فهمیــدم بیشــتر از ســی ســال کار کــردهام تــا در
ایــن نقطــه از زندگـیام قــرار گیــرم و در حــل ایــن مشــکل
بــزرگ مشــارکت کنــم .تمــام آزمایشهایــی کــه در ســی
ســال گذشــته انجــام دادهام و تمــام کارهایــی کــه کارکنانــم
در ایــن مــدت انجــام دادنــد ،در جهــت ایــن تجربــه واقعــا
بــزرگ بــوده اســت.
خــب مــن چــه کســی هســتم؟ مــن متخصــص ژنتیــک
گیاهانــم .در دنیایــی زندگــی میکنــم کــه بــه دلیــل
فعالیتهــای بشــر دیاکســید کربــن زیــادی در اتمســفر
وجــود دارد .مــن گیاهــان را بــه عنــوان دســتگاههای
بینظیــری کــه کارشــان جــذب دیاکســید کربــن اســت،
تحســین میکنــم .کاری کــه خــوب از پــس انجامــش
برآمدهانــد ،چــون بیــش از  ۵۰۰ســال اســت کــه ایــن کار
را میکننــد.
مــن میخواهــم در مــورد ضرورتهایــی بــا شــما صحبــت
کنــم .بــه عنــوان یــک مــادر ،مــن میخواهــم بــه دو
دانشبنیان

شماره سیوسوم تیرماه 1398

63

فرزنــدم دنیــای بهتــری را نســبت بــا آنچــه از والدینــم بــه
ارث بــردم ،تحویــل بدهــم .و بــرای ایــن کار الزم اســت
مســیر درســتی را انتخــاب کنــم.
بــه عــاوه  ۱۵ســال اســت کــه بــه بیمــاری پارکینســون
مبتــا هســتم و همیــن باعــث میشــود احســاس کنــم
کــه بایــد تــا زمانــی کــه حالــم خــوب اســت ،فــورا کارم را
انجــام دهــم و بخشــی از تیــم باشــم .مــن تیــم فوقالعــادهای
دارم و همگــی بــا هــم کار میکنیــم .ایــن کاری اســت کــه
میخواهیــم انجــام بدهیــم ،چــون از آن لــذت میبریــم .اگــر
میخواهیــد 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 دیاکســیدکربن حــرف بزنیــم کــه
ســتار ه ســخنرانیام اســت .بیشــتر شــما فکــر میکنیــد
دیاکســید کربــن عاملــی آلودهکننــده اســت .یــا شــاید
شــما بــه دیاکســید کربــن بــه چشــم موجــود تبهــکار
داســتان فکــر میکنیــد؟ همیشــه دیاکســید کربــن از
جنبــه منفــی آن مطــرح میشــود .امــا مــن بــه عنــوان
زیستشــناس گیاهــی جنبــ ه دیگــری را از دیاکســید
کربــن میبینــم .و دیاکســید کربنــی کــه مــا بــه عنــوان
زیستشــناس گیاهــی میبینیــم ،چیــز متفاوتــی اســت.
گیاهــان فراینــدی را بــه اســم فتوســنتز انجــام میدهنــد.
زمانــی کــه آنهــا فتوســنتز میکننــد ،چــه اتفــاق
میافتــد؟ تمــام زندگــی وابســته بــه کربــن روی زمیــن
مــا بــه خاطــر دیاکســید کربنــی اســت کــه گیاهــان و
دیگــر باکتریهــای فتوســنتزکننده از دیاکســید کربــن
موجــود در اتمســفر بــه درون خــود کشــیدهاند .تقریبــا
تمــام کربنــی کــه در بــدن شماســت از طریــق هــوا وارد
بدنتــان شــده اســت .شــما از هــوا تشــکیل شــدهاید و
ایــن بــه خاطــر فتوســنتز اســت .کاری کــه گیاهــان انجــام
میدهنــد ایــن اســت کــه از انــرژی خورشــید اســتفاده
میکننــد ،دیاکســید کربــن را میگیرنــد و آن را تبدیــل
بــه شــکر میکننــد .کار فوقالعــادهای اســت.
و چیــز دیگــری کــه واقعــا مهــم اســت و قــرار اســت
دربــاره آن بــه شــما بگویــم ایــن اســت کــه گیاهــان و
دیگــر باکتریهــای فتوســنتزکننده ظرفیــت باالیــی
بــرای انجــام ایــن کار دارنــد .آنهــا بیســت برابــر بیشــتر
از میزانــی کــه مــا بــه خاطــر فعالیتهــای انســانی تولیــد
میکنیــم ،دیاکســید کربــن را جــذب میکننــد .و خــب،
اگرچــه مــا در زمینــه توقــف انتشــار گازهــا خــوب عمــل
نمیکنیــم ،گیاهــان ایــن ظرفیــت را دارنــد کــه بــه عنــوان
ارگانیســمهای فتوســنتز بــه مــا کمــک کننــد .در واقــع
امیدواریــم اینطــور باشــد.
امــا یــک شــرط وجــود دارد .الزم اســت خودمــان هــم
کمــی بــه گیاهــان کمــک کنیــم ،چــون کاری کــه گیاهــان
دوســت دارنــد انجــام دهنــد تبدیــل بیشــتر دیاکســید
کربــن بــه شــکر اســت .و زمانــی کــه پایــان فصــل رشــد
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میرســد ،گیــاه میمیــرد و تجزیــه میشــود .ســپس
تمــام آن کاری کــه بــرای کشــیدن دیاکســید کربــن از
اتمســفر انجــام داده بــود و زیس ـتتودههای کربنــی ایجــاد
کــرده بــود ،اکنــون دوبــاره بــه شــکل دیاکســید کربــن بــه
اتمســفر بــاز میگــردد.
پــس مــا چطــور میتوانیــم دیاکســید کربنــی را کــه
گیاهــان بــه زمیــن وارد میکننــد ،درون چیــزی کــه
مقــداری باثباتتــر اســت دوبــاره توزیــع کنیــم؟ مشــخص
شــد گیاهــان محصولــی تولیــد میکننــد کــه ســوبرین
نامیــده میشــود .ایــن محصولــی طبیعــی اســت کــه در
ریشــه تمــام گیاهــان وجــود دارد .ســوبرین واقعــا جالــب
اســت ،چــون همانطــور کــه در تصویــر میبینیــد ،هرجــا
کــه نقط ـهای ســیاه وجــود دارد ،یــک کربــن قــرار گرفتــه
اســت .صدهــا کربــن در ایــن ســلول وجــود دارد .نقطههــای
قرمــز اکســیژن هســتند .باکتریهــا دوســت دارند اکســیژن
پیــدا کننــد تــا بــا آن بتوانند گیــاه را تجزیــه کننــد .بنابراین
میبینیــد چــرا ایــن یــک دســتگاه عالی بــرای ذخیرهســازی
کربــن اســت .زیــرا در واقــع میتوانــد کربنــی را کــه توســط
گیــاه اصــاح شــده بــه ثبــات برســاند و آن را بــه چیــزی
کــه کمــی بــرای گیــاه بهتــر اســت تبدیــل کنــد.
چــرا االن زمــان مناســبی بــرای انجــام راهــکاری
زیستشناســانه در راســتای حــل ایــن مشــکل اســت؟
چــون در طــول  ۳۰ســال گذشــته یــا بیشــتر مــا شــروع
بــه درک عملکردهــای تمــام ژنهایــی کردیــم کــه بــه طــور
کلــی در ســامانه زنــده وجــود دارنــد .ایــن ســامانه شــامل
انســانها ،گیاهــان و بســیاری از یوکاریوتهــای پیچیــده
دیگــر میشــد .در دهــه  ۸۰چــه چیــزی آغــاز شــد؟ رونــدی
کــه آغــاز شــد ،ســبب شــد تــا اکنــون عملکــرد بســیاری
از ژنهایــی را کــه در گیــاه هســتند ،بدانیــم .ژنهایــی کــه
بــه گیــاه میگوینــد رشــد کنــد .اکنــون مــا میتوانیــم
تجزیــه و تحلیــل اطالعــات ژنتیکــی را بــا روشــی ســریعتر
و ارزانتــر از هــر زمــان دیگــری انجــام دهیــم .چیــزی
کــه از ایــن ایــن تجزیــه و تحلیلهــا درمییابیــم ،ایــن
اســت کــه تمــام زندگیهــا روی زمیــن واقعــا بــه هــم
مرتبطنــد و گیاهــان بیشــتر از هــر ســامانه زنــده دیگــری
بــا هــم ارتبــاط دارنــد .شــما میتوانیــد نشــانهای را کــه
میشناســید از یــک گیــاه بگیریــد و آن را در گیاهــی دیگــر
قــرار دهیــد و میتوانیــد پیشبینــی کنیــد کــه دقیقــا
همــان کار را انجــام دهــد .بنابرایــن ایــن هــم مهــم اســت.
ســرانجام مــا ایــن حقههــای کوچــک ژنتیکــی را داریــم
کــه موفقیتآمیــز بودنــد .چیزهایــی مثــل کریســپر کــه
اجــازه ویرایــش و ســاخت ژنهایــی را میدهــد کــه کمــی
از حالــت عادیشــان در گیــاه متفاوتتــر باشــند.
پــس مــا االن حمایــت زیستشناســی را داریــم .مــن یــک
زیستشناســم ،بــه همیــن دلیــل اســت کــه راهحلــی بــرای
مشــکل تغییــر آب و هــوا پیشــنهاد میکنــم کــه واقعــا
شــامل بهتریــن ســاختار تکامــل یافتــه روی زمیــن بــرای
انجــام آن میشــود :گیاهــان .خــب چطــور قــرار اســت آن
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را انجــام دهیــم؟ زیستشناســی بــه نجاتمــان میآیــد.
بایــد ســه چیــز را از ســخنرانی مــن بــه یــاد داشــته باشــید.
مــا بایــد کاری کنیــم کــه گیاهــان ســوبرین بیشــتری از
حالــت عــادی تولیــد کننــد ،چــون احتیــاج داریــم آنهــا
مقــداری بهتــر از چیــزی کــه هســتند ،باشــند .مــا بایــد
کاری کنیــم کــه آنهــا ریشــه بیشــتری داشــته باشــند،
چــون اگــر ریشــه بیشــتری داشــته باشــیم ســوبرین
بیشــتری خواهیــم داشــت .ســوم اینکــه مــا میخواهیــم
گیــاه ریشــههای عمیقتــری داشــته باشــد .کاری کــه
انجــام میدهیــم ایــن اســت :در واقــع از گیــاه میخواهیــم
کــه کربــن پایــدار بســازد ،بیشــتر از چیــزی کــه عــادت
داشــته و بعــد آن را بــرای مــا زیــر خــاک دفــن کنــد.
آنهــا میتواننــد ایــن کار را انجــام دهنــد ،در صورتــی کــه
ریشــههایی عمیقتــر داشــته باشــند تــا اینکــه نزدیــک
ســطح خــاک پیــچ و خــم بخورنــد.
مــا میخواهیــم ســه ویژگــی را تغییــر دهیــم :ســوبرین
بیشــتر ،ریشــه بیشــتر و در نهایــت ریشــه عمیقتــر.
ســپس میخواهیــم تمــام آن ویژگیهــا را در یــک گیــاه
ترکیــب کنیــم .بهراحتــی میتوانیــم ایــن کار را انجــام
دهیــم و انجــام هــم میدهیــم .در واقــع داریــم آن را روی
گیــاه نمونــه ،آرابیدوپســیس ،انجــام میدهیــم کــه بــه مــا
اجــازه میدهــد ایــن آزمایــش را ســریعتر از چیــزی کــه
تصــور میشــود روی گیــاه بــزرگ دیگــری انجــام دهیــم.
پــس فهمیدیــم گیاهانــی داریــم کــه همــه ایــن ویژگیهــا
را دارنــد و میتوانیــم تعــداد بیشــتری داشــته باشــیم و
ســوبرین بیشــتری در آن گیاهــان انتقــال دهیــم .میتوانیــم
و ایــن کار را خواهیــم کــرد .حتــی میتوانیــم آن را بــه
گیاهــان زراعــی منتقــل کنیــم .بــه شــما خواهــم گفــت
چــرا گیاهــان زراعــی را انتخــاب کردهایــم.
علــم پشــت تمــام ایــن ماجــرا قــرار دارد .میدانــم
میتوانیــم علــم را پیــاده کنیــم ،کامــا در مــورد آن
مطمئنــم .دلیــل ایــن اطمینــان ایــن اســت کــه فقــط در
ســال گذشــته قــادر بودیــم ژنهایــی را پیــدا کنیــم کــه
روی هــر کــدام از آن ســه ویژگــی تاثیــر میگذارنــد و در
بســیاری از آن مــوارد  -در دو ســوم آنهــا  -بیــش از یک راه
بــرای رســیدن بــه آن نقطــه داریــم .بنابرایــن حتــی ممکــن
اســت قــادر باشــیم آنهــا را در یــک ویژگــی ترکیــب کنیــم
و حتــی ســوبرین بیشــتری بــه دســت بیاوریــم.
اکنــون میخواهــم بــه شــما بگویــم کــه مــا همچنــان
چالشهــای بزرگــی داریــم .بایــد کشــاورزان را قانــع کنیــم
تــا بذرهــا را بخرنــد یــا حداقــل شــرکت بــذر ،بذرهایــی را
بخــرد کــه کشــاورزان میخواهنــد داشــته باشــد .وقــت
آزمایشهــا را انجــام میدهیــم ،نمیتوانیــم باعــث کمبــود
در محصــول شــویم .چــون فــرض کنیــد در حالــی کــه ایــن
آزمایشهــا را انجــام میدهیــم ،مثــا  ۱۰ســال بعــد،
جمعیــت زمیــن حتــی از اکنــون بیشــتر خواهــد بــود .و
همچنــان بهســرعت در حــال رشــد کــردن اســت .بنابرایــن
تــا پایــان ایــن قــرن  ۱۱میلیــارد جمعیــت خواهیــم داشــت.
دانشبنیان

مــا اکوسیســتمهایی را هــدر دادهایــم کــه واقعــا قــادر
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 .نمیتوانیــم 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 میشــود .بنابرایــن
چــرا کشــاورزان بایــد بــذری را بخرنــد کــه روی میــزان
محصــول تاثیــر میگــذارد؟ مــا نمیخواهیــم اجــازه
ایــن اتفــاق را بدهیــم و میخواهیــم همیشــه بررســی
کنیــم تــا توازنــی داشــته باشــیم کــه بگویــد آن آزمایــش
را انجــام بدهیــم یــا خیــر .موضــوع دوم زمانــی اســت
کــه گیــاه کربــن بیشــتری میســازد و اینطــوری آن را
زیــر خــاک دفــن میکنــد .در ایــن حالــت تقریبــا تمــام
خاکهــای روی زمیــن بــه خاطــر فشــار زراعــت خالــی از
کربــن میشــوند .زراعتــی کــه ســعی دارد هشــت میلیــارد
نفــر را غــذا بدهــد؛ جمعیتــی کــه هماکنــون روی زمیــن
زندگــی میکننــد .ایــن هــم یــک مشــکل اســت .گیاهــان
کــه کربــن بیشــتری تولیــد میکننــد ،خاکهــا را بــا کربــن
غنــی میکننــد .خــاک غنــی بــا کربــن اغلــب نیتــروژن،
ســولفور و فســفات نگــه مـیدارد ،تمــام مــواد معدنــی کــه
بــرای رشــد و محصولدهــی خــوب گیاهــان الزم اســت.
آنهــا همچنیــن آب را در خــاک حفــظ میکننــد .بنابرایــن
ســوبرین بــه شــکل ذرات کوچکــی میشــکند و بــه کل
خــاک بافــت جدیــدی میدهــد .همانطــور کــه نشــان
دادیــم میتوانیــم کربــن بیشــتری وارد خــاک کنیــم و
خــاک تیرهتــر میشــود .مــا قــادر خواهیــم بــود تمــام آن
را انــدازه بگیریــم و امیدواریــم کــه ایــن موضــوع بــرای حــل
مشــکل بــه مــا کمــک کنــد.
بنابرایــن چالــش نیــاز بــه اســتفاده از زمینهــای زیــاد
را داریــم .بایــد کاری کنیــم کشــاورزان آن را بخرنــد کــه
فکــر میکنــم ایــن کار برایمــان ســخت باشــد ،چــون
مــا واقعــا فروشــنده نیســتیم ،بلکــه افــرادی هســتیم کــه
دوســت دارنــد بــه جــای مالقــات ،فــرد را در گــوگل ســرچ
کننــد؛ میدانیــد کــه منظــورم چیســت؟ احتمــاال بیشــتر
دانشــمندها همینطــوری هســتند.
امــا اکنــون میدانیــم ،شــما هــم میدانیــد و واقعــا
هیچکــس نمیتوانــد انــکار کنــد کــه آب و هــوا در حــال
تغییــر اســت .و ایــن موضــوع شــروع شــده و بــد و جــدی
اســت .مــا بایــد کاری در برابــر آن انجــام دهیــم .امــا مــن
کامــا خوشبینــم کــه میتوانیــم ایــن کار را انجــام
دهیــم .بنابرایــن مــن امــروز اینجــا هســتم تــا بــه عنــوان
یــک شــخصیت از طــرف گیاهــان شــهادت بدهــم .گیاهــان
میتواننــد ایــن کار را بــرای مــا انجــام دهنــد .تنهــا کاری
کــه بایــد انجــام دهیــم ،کمکــی کوچــک بــه آنهاســت و
آنهــا میرونــد و مــدال طــا را بــرای انســانیت میگیرنــد.
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چطور یمتوان ب� یک طرایح
ث
حداک� استفاده را از
زیبا
نور خورشید داشت؟

آینده زیبای انرژی
خورشیدی
نیما ساختمانگر
انرژی حاصل از یک ساعت فعالیت خورشید به زمین،
بیشتر از مصرف انرژی تمام انسانها در یک سال
است .اما چگونه میتوانیم این نیرو را در هرجایی
در دسترس همگان قرار دهیم؟ ماریان ون اوبل
( ،)Marjan van Aubelطراح انرژی خورشیدی،
نشان میدهد چگونه اشیای روزمره مانند سطوح
میزها و پنجرههای شیشهای رنگی را میتوان به
سلولهای خورشیدی زیبا تبدیل کرد .او در این
سخنرانی تد چشمانداز خود را برای تبدیل همه
سطوح به یک نیروگاه برق به اشتراک میگذارد.
دانشبنیان
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تابســتان گذشــته در کوهســتانهای اتریــش کوهنــوردی
میکــردم و آن بــاال کلبــه زیبــا و ســنگی دورافتــادهای
دیــدم کــه رویــش پنلهــای خورشــیدی قــرار داشــت .هــر
بــار پنلهــای خورشــیدی را میبینیــم ،بســیار هیجــانزده
میشــوم .ایــن فنــاوری نــور خورشــید را کــه رایــگان و در
دســترس اســت ،دریافــت و آن را تبدیــل بــه الکتریســیته
میکنــد .ایــن کلبــه وســط ناکجاآبــاد ،در جایــی زیبــا،
خودکفــا بــود .امــا چــرا پنلهــای خورشــیدی بایــد همیشــه
اینقــدر زشــت باشــند؟ مــن ،ماریــان ون اوبــل ،طــراح
انــرژی خورشــیدی هســتم و در مثلــث طراحــی ،پایــداری
و فنــاوری فعالیــت میکنــم .مــن بــرای حداکثــر بهــرهوری
تــاش میکنــم ،یعنــی مــوادی را توســعه میدهــم کــه
اندازهشــان افزایــش مییابــد یــا بــا انواعــی از ســلولهای
خورشــیدی کار میکننــد کــه از خــواص رنگهــا بــرای
تولیــد الکتریســیته اســتفاده میکننــد .نمونــه کارم در
موزههــای سراســر جهــان ،ماننــد مــوزه هنــر مــدرن موجــود
اســت .بــه نظــر میرســید همــه چیــز خــوب پیــش رفتــه
امــا همــواره انــگار چیــزی کــم بــود .تــا اینکــه کتابــی
خوانــدم کــه آن «انقــاب خورشــیدی» بــود .در آن نوشــته
شــده بــود ظــرف یــک ســاعت مــا بــه انــدازه کافــی نــور
خورشــید بــرای تامیــن بــرق کل جهــان در یــک ســال
تمــام را دریافــت میکنیــم .یــک ســاعت! از آن زمــان بــود
کــه متوجــه شــدم فقــط میخواهــم تمــام تمرکــزم را روی
انــرژی خورشــیدی بگــذارم .دانشــمندان در تمــام جهــان روی
کارآمــد و ارزانتــر کــردن پنلهــای خورشــیدی تمرکــز
کردهانــد .بنابرایــن قیمــت انــرژی خورشــیدی بــه میــزان
زیــادی کاهــش یافتــه اســت و بــه همیــن دلیــل هــم چیــن
تولیــد انبــوه آنهــا را آغــاز کــرده اســت .بهــرهوری آنهــا نیــز
افزایــش زیــادی پیــدا کــرده اســت و حتــی ایــن پنلهــا بــه
بهــرهوری  44/5درصــدی رســیدهاند .امــا اگــر بــه شــکل
ســلولهای خورشــیدی فکــر کنیــد ،متوجــه میشــوید در
 ۶۰ســال گذشــته تقریبــا ثابــت بــوده اســت .همــان فنــاوری
اســت کــه روی چیــزی دیگــری چیــده شــده .الزم اســت
ســلولهای خورشــیدی بــه شــکل بهتــری بــا محیــط مــا
یکپارچــه شــوند .تغییــرات آبوهوایــی بزرگتریــن مشــکل
زمانــه ماســت و نمیتوانیــم بــه بقیــه  -دولــت یــا مهندســان
 تکیــه کنیــم تــا تغییــرات مثبتــی ایجــاد کننــد .همــهمیتوانیــم در ایــن تغییــر نقشــی ایفــا کنیــم .همانطــور
کــه گفتــم ،مــن یــک طــراح هســتم و دوســت دارم چیزهــا را
از طریــق طراحــی تغییــر دهم .بگذاریــد نمونههایــی از کارم را
نشــان دهــم .مــن با سواروســکی ،شــرکت ســازنده کریســتال،
همــکاری میکنــم .اگــر کریســتال را بــه صــورت مشــخصی
بــرش دهیــد ،ایــن تــوان را خواهیــد داشــت کــه نــور را بــه
مــکان مشــخصی هدایــت کنیــد .مــن از ایــن کریســتالها
بــرای تمرکــز نــور روی پنــل خورشــیدی اســتفاده میکنــم
کــه آنهــا را کارآمدتــر و در عیــن حــال زیباتــر میکنــد.
خــب شــما کریســتال خورشــیدی را بــا خــود بــه روشــنایی
میبریــد .یــک باتــری در ســلول خورشــیدی وجــود دارد،
دانشبنیان

آن را در ایســتگاه قــرار میدهیــد و میتوانیــد لوســترها را
روشــن کنیــد .بــه معنــای واقعــی نــور خورشــید را بــه داخــل
میآوریــد .مــن وقتــی کامــا در دام انــرژی خورشــیدی
افتــادم کــه فنــاوری ســلولهای خورشــیدی حســاس بــه
رنــگ را دیــدم .ســلولهای خورشــیدی رنگــی بــر اســاس
سیســتم فتوســنتز گیاهــان ســاختهشــدهاند .همانطــور
کــه کلروفیــل ســبز ،بــرای گیاهــان نــور را تبدیــل بــه شــکر
میکنــد ،ایــن ســلولها نیــز نــور را بــه الکتریســیته بــدل
میکننــد .بزرگتریــن حســن آنهــا ایــن اســت کــه حتــی
در فضــای داخلــی هــم کار میکننــد .رنگهــای متفــاوت،
بــر اســاس موقعیتــی کــه در طیــف رنــگ دارنــد ،کاراییهــای
متفاوتــی نیــز دارنــد .مثــا رنــگ قرمــز از آبــی کارآمدتــر
اســت .اگــر مــن بــه عنــوان طــراح ایــن را بشــنوم کــه یــک
ســطح رنگــی ،یــک ســطح شیشـهای رنگــی کــه بیشــتر برای
زیبایــی از آن اســتفاده میشــود ،عملکــرد دیگــری نیــز دارد و
قــادر اســت الکتریســیته تولیــد کنــد ،بــه ایــن فکــر میکنــم
کــه کجــا میشــود از آن اســتفاده کــرد؟
ایــن «میــز جریــان» نــام دارد کــه ســطح آن را ســلولهای
خورشــیدی رنگــی تشــکیل دادهانــد .روی پایههایــش
باتریهایــی قــرار دارنــد کــه میتوانیــد از طریــق
پورتهــای یواسبــی گوشــی خــود را بــا آنهــا شــارژ کنیــد.
در کارم ،همیشــه برقــراری تعــادل میــان بهــرهوری 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
میشــنوم ایــن اســت کــه« :خُ ــب ،عالــی اســت .ولــی چنــد
گوشــی را میتــوان بــا آن شــارژ کــرد؟» و قبــل از اینکــه
پاســخ پیچیــده آن را بدهــم ،میشــنوم« :میــز کجاســت؟ آیــا
نــور کافــی بــه آن میخــورد؟ نزدیــک پنجــره قــرار دارد؟»
بایــد در توضیــح بگویــم کــه ایــن میــز دارای حســگرهایی
اســت کــه شــدت نــور اتــاق را حــس میکنــد و از طریــق
اپــی کــه ســاختهایم ،میتوانیــد میــزان نــور دریافتــی آن
را بررســی کنیــد و ســطح پــر بــودن باتــری آن را مشــاهده
کنیــد .باعــث افتخــار مــن اســت کــه دیــروز یکــی از ایــن
میزهــا را در دفتــر بنیــاد  DOENدر آمســتردام نصــب کردیم
و درســت در همیــن لحظــه ،ملکــه مــا ،ماکســیما در حــال
شــارژ کــردن گوشــی خــود بــا ایــن میــز اســت .جالــب اســت.
پــس هــر چقــدر ســطح بیشــتری داشــته باشــید ،توانایــی
برداشــت انــرژی بیشــتری نیــز داریــد .اینهــا «پنجرههــای
جریــان» هســتند .مــا تمــام پنجرههــای گالــری ســوهو را کــه
در لنــدن قــرار دارد ،بــا ایــن نســخه مــدرن از شیشــههای
رنگــی جایگزیــن کردهایــم .عابــران میتواننــد گوشــیهای
خــود را از طریــق لبههــای ایــن پنجرههــا شــارژ کننــد .مــن
کارکردهــای بیشــتری بــه اشــیا میبخشــم .یــک پنجــره
دیگــر فقــط یــک پنجــره نیســت ،بلکــه میتوانــد نیــروگاه
بــرق کوچکــی نیــز باشــد.
خــب ،مــن اینجــا هســتم و دربــاره عشــقی کــه بــه انــرژی
خورشــیدی دارم صحبــت میکنــم ،امــا روی ســقف خان ـهام
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پنلهــای خورشــیدی نــدارم .مــن در مرکــز شــهر آمســتردام
زندگــی میکنــم ،مالــک خانــه نیســتم و خانـهام یــک بنــای
تاریخــی اســت ،پــس ایــن کار امکانپذیــر و مجــاز نیســت.
چگونــه میتــوان ســلولهای خورشــیدی را در دســترس
همــه نهفقــط در دســترس افــرادی کــه توانایــی مالــی پایــدار
دارنــد ،قــرار داد؟ اکنــون ایــن فرصــت را داریــم کــه انــرژی
خورشــیدی را بــا مکانــی کــه مــورد نیــاز اســت ،یکپارچــه
کنیــم و فناوریهــای شــگفتانگیز بســیاری بــرای ایــن کار
موجــود اســت .مــن بــا نــگاه کــردن بــه اطرافــم ،هــر ســطحی
را بــه شــکل یــک فرصــت میبینــم .بــه عنــوان مثــال بــا
قطــار در وســتلند ســفر میکــردم کــه منطق ـهای در هلنــد
اســت و گلخانههــای زیــادی دارد .آنجــا ایــن شیشــهها را
تماشــا میکــردم و بــه فکــرم رســید کــه چــه میشــد اگــر
آنهــا را بــا شیش ـههای خورشــیدی شــفاف میپوشــاندیم؟
یــا چــه میشــود اگــر کشــاورزی ســنتی را کــه نیازمنــد
انــرژی زیــادی اســت ،بــا فنــاوری پیشــرفته یکپارچــه و
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
کار آن توضیــح بدهــم .مــا از شیشــه خورشــیدی شــفاف
اســتفاده بــرای تامیــن بــرق فضــای داخلی اســتفاده کنیــم .از
ب مغــذی
کشــت هیدروپونیــک نیــز اســتفاده میکنیــم کــه آ 
را پمپــاژ و  ۹۰درصــد در مصــرف آب صرفهجویــی میکنــد.
بــا افزایــش الیههــا ،میتــوان محصــول بیشــتری بــه ازای
هــر متــر مربــع پــرورش داد .عــاوه بــر نــور خورشــید ،نــور
بیشــتری از ایــن چراغهــای الایدی رنگــی میآیــد کــه
رشــد گیــاه را تقویــت میکننــد .بــا زندگــی افــراد بیشــتری
در شــهرهای بــزرگ ،از طریــق قــرار دادن گلخانههــای بــرق
دانشبنیان

روی بامهــا مجبــور نیســتید گیاهــان را از نقــاط دیگــر جهــان
وارد کنیــد ،بلکــه میتوانیــد آنهــا را در محــل پــرورش
دهیــد .خــب رویــای بــزرگ ســاختن آنهــا در مکانهــای
خــارج از شــبکه اســت؛ بــه عنــوان یــک اکوسیســتم مســتقل
کــه دسترســی بــه آب و بــرق نــدارد.
بــرای دوســاالنه طراحــی امســال ،مــن نخســتین مــدل
چهارمتــری گلخانــه بــرق را ســاختم کــه میتوانیــد واردش
شــوید و ببینیــد گیاهــان چگونــه رشــد میکننــد .پــس
ایــن نیــز یــک برداشــت دوگانــه از نــور خورشــید ،هــم بــرای
ســلولهای خورشــیدی و هــم بــرای گیاهــان ،اســت .مثــل
بــاغ گیاهشناســی آینــده اســت کــه تمــام فناوریهــای
مــدرن را در آن بــه کار گرفتهایــم .بزرگتریــن تعریفــی
کــه از کارهایــم شــنیدهام ایــن بــوده« :امــا پنلهــای
خورشــیدی کجــا هســتند؟» درســت همیــن مواقــع اســت
کــه میگویــم طراحــی زمانــی موثــر اســت کــه نامرئــی
باشــد و شــما متوجهــش نمیشــوید .مــن بــه دموکراســی
خورشــیدی بــاور دارم :انــرژی خورشــیدی بــرای همــه ،در
همــه جــا .هــدف مــن ،مولــد ســاختن همــه ســطوح اســت.
دوســت دارم خانههایــی طراحــی کنــم کــه در آنهــا تمــام
پنجرههــا ،پردههــا ،دیوارهــا و حتــی کفهــا ،الکتریســیته
را برداشــت کننــد .فکــر کنیــد ایــن کار در مقیــاس بــزرگ
انجــام شــود ،مثــل شــهرها کــه در آنهــا ســطوح بســیاری
وجــود دارد .خورشــید کمــاکان در دســترس همــه اســت و
بــا یکپارچهســازی انــرژی خورشــیدی در مکانــی کــه بــه
آن نیــاز داریــم ،حــاال ایــن فرصــت در اختیارمــان اســت کــه
ســلولهای خورشــیدی را در دســترس همــه قــرار دهیــم.
مــن میخواهــم بــه همــراه شــما انــرژی خورشــیدی را بــه
مــردم نزدیکتــر کنــم امــا بــه زیبایــی و بــا طراحــی عالــی.
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فناوریهای فردا

ش
رو� ب�ای حل ب�ران
ن
پذ�
پالستیکهای همار� ی

باکتریهای
نجاتبخش
مستانه تابش

انسانها ساالنه  300میلیون تن زباله پالستیکی تولید میکنند
و با وجود همه تالشهایی که در این سالها صورت گرفته
درصد کمی از این زبالهها در مسیر بازیافت قرار میگیرند.
مورگان وگ یک میکروبیولوژیست است که در این سخنرانی
تد تشریح میکند چطور باکتریهایی را تربیت کرده است
که میتوانند زبالههای پالستیکی را به عنوان غذا بخورند.
دانشبنیان
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بازدید و نمونههای خاک پر از باکتریشان را جمع کنم .اول
از همه با یک پروتکل که یک کلمه پیچیده علمی به معنای
دستورپخت است سر و کله زدم .چیزی که میخواستم
درست کنم یک محیط بدون کربن یا بدون غذا بود که
باکتریها هم مثل انسانها برای زندگی به آنها نیاز دارند.
در این محیطهای بدون کربن باکتریهایم را فقط از یک
منبع تغذیه میکردم ،یعنی پلیاتیلن ترفتاالت یا پالستیک
پت که یکی از پرکاربردترین پالستیکها در سراسر جهان
است .این پالستیک در تهیه انواع ظروف غذا و بطریهای
نوشیدنی و ...به کار میرود و متداولترین کاربرد آن تهیه
بطریهای آب معدنی است که امروز ما آنها را با سرعت
یک میلیون عدد در دقیقه مصرف میکنیم .کاری که باید
انجام میدادم این بود که باکتریهایم را در معرض رژیم
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 باکتریها بتوانند خود
را با محیط آلوده به پالستیک منطبق و این توانایی را پیدا
کنند که بتوانند به عنوان منبع غذایی از پالستیکهای پت
استفاده کنند .من با استفاده از این روش غربالگری توانستم
یکسری باکتری پیدا کنم که میتوانستند این کار را انجام
بدهند .آنها راهی پیدا کردند تا بتوانند پالستیک را بخورند.
باکتریها چطور از پس این کار برآمدند؟ قضیه خیلی ساده
است .درست مثل ما که کربن یا غذا را به واحدهای قندی
تبدیل میکنیم تا بعدا بتوانیم از آنها به عنوان منبع انرژی
استفاده کنیم ،باکتریها نیز به همین شیوه عمل میکنند.
در هر حال باکتریهای من موفق شدند از شیوه هضم
پالستیک بزرگ و بادوام پت سر دربیاورند.
برای این کار باکتریهای من از یک ترکیب خاص استفاده
میکنند که آنزیم نام دارد .آنزیمها ترکیبات سادهای
هستند که در همه موجودات زنده وجود دارند .آنزیمها
انواع مختلفی دارند و کار اصلیشان این است که باعث
پیشرفت فرایندهای زیستی میشوند .مثال این آنزیمها
هستند که باعث میشوند غذا به سوخت تبدیل شود .به
عنوان مثال در بدن ما انسانها آنزیمی به نام آمیالز وجود
دارد که به ما کمک میکند تا زنجیرههای پیچیده مانند
نشاسته را به تکههای کوچکتر قندی تجزیه و بعدها از آن
برای تامین انرژی مورد نیازمان استفاده کنیم .باکتریهای
من هم آنزیم خاصی به اسم لیپاز دارند که به پالستیک
بادوام پت میچسبد و باعث میشود پالستیک به قطعات
کوچکتر قندی تبدیل شود تا بعدا باکتریها بتوانند از این
قندها به عنوان غذا استفاده کنند .در این حالت پالستیک
پت از یک آالینده بزرگ به یک منبع غذایی خوشمزه برای
باکتریهای من تبدیل میشود .واقعا عالی است ،مگر نه؟
فکر میکنم با توجه به اینکه مشکل فعلی آلودگی
پالستیکی ما خیلی بزرگ است ،این روش میتواند برای

انواع و اقسام پالستیکها؛ احتماال دربارهشان شناخت دارید.
شاید دوستشان نداشته باشید اما به احتمال زیاد هر روز از
آنها استفاده میکنید .محققان پیشبینی کردهاند که تا
سال  2050تعداد قطعههای پالستیکی از تعداد ماهیهای
موجود در اقیانوسها هم بیشتر میشود.
با وجود همه تالشهایی که امروز صورت میگیرد ،فقط 9
درصد از پالستیکهای مصرفی بازیافت میشوند .و بدتر
اینکه پالستیک بسیار بادوام و سخت مقاوم است به طوری
که دانشمندان تخمین زدهاند تجزیه کامل پالستیکها بین
 500تا  5000سال طول میکشد و فروشویی آنها باعث
میشود حجم زیادی از آالیندههای خطرناک وارد خاک،
آب اقیانوسها ،غذا ،آب آشامیدنی و در نهایت بدن ما شود.
خب ما با این همه پالستیک چه کردهایم؟ جواب خیلی
ساده است .پالستیک ارزان ،بادوام و قابل انطباق است و
شما میتوانید آن را هر جایی پیدا کنید .اما خبر خوب
اینکه چیز دیگری هم وجود دارد که ارزان و انطباقپذیر
است و همه جا هم پیدا میشود .مطالعات من نشان دادهاند
که این چیز میتواند در حل مسئله آلودگی محیط زیست
توسط پالستیک به ما کمک کند.
دارم در مورد باکتریها حرف میزنم؛ موجودات ریز
میکروسکوپی که با چشم غیرمسلح قابل دیدن نیستند و
همه جا زندگی میکنند؛ از محیطهای ناهمگون و سخت
گرفته تا شکم انسان ،پوست ،خاک ،حفرههای کف اقیانوس
که دمای هوا در آنجا تا  ۳۷۰درجه میرسد .پس الزم
است که برای تهیه غذای خود خیلی خالق باشند .تعداد
باکتریهای موجود هم خیلی زیاد است .محققان برآورد
کردهاند که در حال حاضر تقریبا پنج میلیون تریلیون
تریلیون  -یعنی یک  5با  30تا صفر جلوی آن  -باکتری
روی کره زمین وجود دارد .حاال این مسئله را نیز در نظر
داشته باشید که تولید ساالنه پالستیک جدید در جهان
 ۳۰۰میلیون تن است .اینطوری میتوانم بگویم که میزان
تولید پالستیک ما با تعداد باکتریهای موجود قابل مقایسه
است.
خب ،من بعد از اینکه این موضوع را فهمیدم و متوجه شدم
باکتریها از چه روشهای خالقانهای برای تامین مواد غذایی
مورد نیازشان استفاده میکنند ،به این فکر افتادم که آیا این
باکتریها میتوانند در محیط آلوده به پالستیک راهی برای
تامین غذایشان از پالستیک پیدا کنند؟ این سوالی بود که
من چند سال قبل تصمیم گرفتم پاسخش را پیدا کنم و
جای خوشبختی است که من از یکی از آلودهترین شهرهای
امریکا ،هوستون تگزاس میآیم.
فقط در شهر محل تولد من هفت سایت برای انهدام
زبالههای سمی و خطرناک از طرف سازمان حفاظت از
محیط زیست در نظر گرفته شده است .این سایتها آنقدر
آلوده هستند که دولت پاکسازی آنها را جزو اولویتهای
ملی قرار داده است .بنابراین تصمیم گرفتم از این سایتها
دانشبنیان
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رفع آن موثر باشد .آمارهایی که فقط در مورد انباشت
زبالههای پالستیکی در جهان وجود دارد خیلی ترسناک
هستند و من بخشی از آنها را با شما در میان گذاشتم.
فکر میکنم این آمارها نشان میدهند اگرچه تولید کمتر و
استفاده دوباره و بازیافت زبالههای پالستیکی اهمیت زیادی
دارند اما بهتنهایی برای حل این مشکل کافی نیستند .به
نظرم اینجاست که باکتریها میتوانند به ما کمک کنند.
اما از طرف دیگر میدانم که مفهوم کلی باکتریایی میتواند
باعث تشویش ذهنی بعضیها شود .قبل از هر چیز ممکن
است بپرسند پالستیک میتواند هر جایی باشد و باکتریها
هم از آن تغذیه میکنند ،در این صورت خطر انتشار این
باکتریها در محیط زیست ما را تهدید نمیکند؟ پاسخ
منفی است و من به شما میگویم که چرا نه .این باکتریها
همین حاال هم در محیط زیست ما وجود دارند .درواقع
باکتریهایی که من برای تحقیقم استفاده کردم هیوالهای
تغییر ژنتیکی داده شده نیستند .اینها یکسری باکتری
طبیعی هستند که توانستهاند خود را با محیط آلوده به
پالستیک تطبیق بدهند و توانایی منحصربهفرد خوردن
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
فرآوری با اشعه فرابنفش روی آن انجام دادم که یعنی
ما پالستیک پت را با تاباندن نور خورشید منفجر کنیم.
چون درست همانطور که گوشت را برای تهیه استیک با
خواباندن در یکسری مواد نرم میکنیم ،نور خورشید هم
میتواند پیوندهای بزرگ و بادوام پالستیک پت را بشکند
و آن را به قطعات نرم و مناسب برای جویدن باکتریها
تبدیلکند.
و در نهایت هدف از تحقیق من این است که محیطی بدون
کربن در ابعاد صنعتی بسازیم تا باکتریها بتوانند تحت
یک سیستم کنترلشده رشد کنند و تنها منبع غذاییشان
پالستیک پت باشد .تصور کنید روزی بیاید که شما بتوانید
همه زبالههای پالستیکی خود در یک سطل آشغال در
گوشه خیابان بگذارید که برای دفع زبالههای 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.
باکتریهای پالستیکخوار نوشدارو نیستند ،اما با توجه به
عدد و ارقام موجود درباره وضعیت زبالههای پالستیکی،
روشن است که ما میتوانیم برای کمک به رفع این مشکل از
آنها استفاده کنیم .چون در حال حاضر با یک جور اضطرار
در زمینه زبالههای پالستیکی مواجه هستیم و باکتریها
میتوانند در این زمینه بخش مهمی از راهحل باشند.
دانشبنیان
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گ
اری�یم چطور به ساخت نسل
رو�تها مکک یمکند
جدیدی از ب

روباتهایی که خود
را تغییر میدهند
زهرا صدیق

جیمی پیک ( )Jamie Paikبا همراهی تیمش ،روی
شکل جدیدی از روباتها کار میکنند .آنها ایدهشان
را از اریگامی الهام گرفتهاند تا بتوانند روباتهایی از
موادی فوقالعاده نازک بسازند؛ روباتهایی که تغییر
شکل میدهند و خود را برای کاربری تازه ،به چیز
دیگری تبدیل میکنند .پیک در این سخنرانی تد از
این روباتها که نامشان را روبوگامی گذاشته ،میگوید
و توضیح میدهد که آنها چطور مناسب انجام
فعالیتهای مختلف هم روی زمین و هم در فضا هستند.
دانشبنیان
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کــه ایــن چندضلعــی میتوانــد بــرای وظایــف مختلفــی کــه
بــر عهــدهاش گذاشــته میشــود ،خــود را بــه چندیــن شــکل
مختلــف بازســازی کنــد .در  ،CGگرافیــک کامپیوتــری ،هیــچ
خبــری نیســت .مدتهاســت ایــن کار انجــام شــدهاســت ،و
همینطــوری بیشــتر فیلمهــا ســاخته میشــوند .امــا اگــر
میخواهیــد یــک روبــات بســازید کــه حرکــت فیزیکــی در
جهانــی واقعــی داشــته باشــد ،داســتان کامــا جدیــد اســت.
بــا نمونــه تــازهای مواجهیــم .همــه شــما تــا بــه حــال ایــن کار
را کردهایــد .کســی هســت کــه تــا بــه حــال یــک هواپیمــا
یــا قایــق کاغــذی درســت نکــرده باشــد؟ اوریگامــی بســتری
چنــد منظــوره بــرای طراحــان اســت .از یــک صفحــه کاغــذ
میتوانیــد چندیــن شــکل بســازید ،و اگــر دوســت نداشــتید،
بــاز میتوانیــد آن را بــاز کنیــد و دوبــاره تــا بزنیــد .هــر شــکل
سـهبعدی را میتــوان بــا تــا کــردن ســطوح دوبعــدی ســاخت.
ایــن را ریاضیــات بــه اثبــات رســانده اســت .حــاال تصــور کنیــد
چــه میشــد اگــر برگـهای هوشــمند داشــتید کــه میتوانســت
بــه هــر شــکلی کــه میخواســت خــود را تــا بزنــد ،در هــر
زمانــی .ایــن همــان چیــزی اســت کــه رویــش کار میکنــم.
مــن ایــن روباتیــک اوریگامــی را «روبوگامــی» مینامــم .اولیــن
روبوگامــی مــا کــه حــدود  ۱۰ســال پیــش آن را ســاختهام ،از
یــک روبــات ورقـهای مســطح ،بــه یــک هــرم تبدیــل میشــود و
برمیگــردد دوبــاره بــه شــکل یــک صفحــه مســطح و به شــاتل
فضایــی تبدیــل میشــود .خیلــی دلفریــب اســت.
ده ســال بعــد ،بــا گــروه پژوهشــگر روباتیــک اوریگامی کــه االن

بــه عنــوان یــک روباتشــناس ســواالت بســیار زیــادی
میپرســیدم .مثــل اینکــه آنهــا «کِــی برایــم صبحانــه
حاضــر میکننــد؟» خــب ایــن تصــوری بــود کــه از آینــده
روباتیــک داشــتم .از آنجــا کــه تصــور میکــردم آینــده
روباتیــک بایــد روباتهایــی باشــند کــه شــبیه مــن هســتند،
پــس چشــمانی ســاختم کــه چشــمانم را شبیهســازی کنــد و
انگشــتانی کــه بــه قــدر کافــی چــاالک باشــند کــه بتواننــد بــه
مــن خدمــت کننــد.
روباتهــای کالســیکی کــه تــا امــروز ســاخته و پرداختــه
شــدهاند ،تعــداد ثابتــی از مفاصــل و عملگرهــای کاربــردی را
دارنــد .و ایــن یعنــی قابلیت عملکردی و شــکل آنهــا در همان
لحظــه تصــور آنهــا مشــخص شــده اســت .بنابرایــن حتــی اگر
بــازوی روبــات کالســیک واقعــا پرتــاب خوبــی داشــته باشــد و
بتوانــد ضربــه درســتی بــه هــدف بزنــد ،بــه ایــن بــه معنــی
نیســت کــه میتوانــد بــرای شــما بــه خــودی خــود صبحانــه
حاضــر کنــد .ایــن روبــات واقعــا بــرای خاگینــه درســت کــردن
مناســب نیســت .همیــن مســئله ســبب شــد تــا دیــد جدیدی
بــه روباتهــا پیــدا کنــم و هــدف تــازهای بــرای آنهــا قائــل
شــوم :تغییرپذیرهایــی کــه میتواننــد تبدیــل شــوند .آنهــا
رانندگــی میکننــد ،میدونــد ،پــرواز میکننــد و همــه ایــن
کارهــا را بســته بــه موقعیتــی کــه در آن قــرار گرفتهانــد و
کاری کــه ازشــان خواســته میشــود و تغییــرات دائمــی
تنظیــم میکننــد .بنابرایــن یــک مــدول (واحــد) روباتیــک را
در شــکلی چندضلعــی تصــور کنیــد و ایــن را در نظــر بگیریــد

دانشبنیان

شماره سیوسوم تیرماه 1398

76

اســت .روبوگامیهــا ایــن توانایــی را دارنــد کــه مســتقل باشــند
یــا در یــک فضــای متفــاوت ،بســته بــه محیــط و تکلیفــی کــه
بــر عهدهشــان اســت ،بــه هــم وصــل و یــا از هــم جــدا شــوند.
ایــن کاری اســت کــه در حــال حاضــر میتوانیــم انجــام دهیــم.
خــب پــس از آن چــه اتفاقــی میافتــد؟ همــه چیــز بــه قــوه
تخیــل مــا بســتگی دارد .مــن یــک شبیهســازی از چیــزی را
نشــانتان میدهــم کــه شــما میتوانیــد بــا ایــن نــوع مدولهــا
بــه دســت آوریــد .تصمیــم گرفتیــم یــک کاوشــگر چهارپــا را
بــه یــک ســگ کوچــک تبدیــل کنیــم و مســابقات زیبایــی
ســگها را ترتیــب دهیــم .بــا همــان مدولهــا ،در واقــع
میتوانیــم کاری کنیــم کــه کار دیگــری انجــام بدهــد :یــک
بــازوی خــودکار ،کاری کــه یــک روبــات کالســیک معمولــی
هــم میتوانــد انجــام دهــد .پــس روبــات مــا بــا یــک بــازوی
خــودکار میتوانــد شــیئی را بــردارد .شــما میتوانیــد
مدولهــای بیشــتری اضافــه کنیــد تــا بــازوی خــودکار را
بلندتــر کنیــد تــا چیزهــای بزرگتــر و یــا کوچکتــر را
بــردارد .یــا حتــی میتوانیــد یــک بــازوی ســوم هــم داشــته
باشــید .بــرای روبوگامیهــا شــکل و کار ثابتــی وجــود نــدارد.
آنهــا میتواننــد در هــر زمــان و در هــر جایــی بــه چیــزی
دیگــر تبدیــل شــوند.
خــب چگونــه آنهــا ســاخته میشــوند؟ بزرگتریــن چالــش
ی ایــن اســت کــه بایــد فوقالعــاده ظریــف و
تکنیکــی روبوگامـ 
ی بمانند.
انعطافپذیــر باشــند ،امــا همچنــان هم کاربــردی باقـ 
آنهــا از الیههــای متعــدد مــدار ،موتورهــا ،میکروکنترلرهــا و

متشــکل از  ۲۲نفــر اســت ،نســل جدیــدی از «روبوگامی»هــا
را داریــم .روبوگامیهایــی کــه کمــی کاراتــر هســتند و بیــش
از آن نمونــه اولیــه کار میکننــد .در واقــع نســل جدیــد
روبوگامیهــا در خدمــت هدفــی هســتند .بــرای نمونــه ،یکــی
از آنهــا در زمینهــای مختلفــی بــه صــورت مســتقل عمــل
میکنــد .وقتــی زمیــن صــاف و خشــک باشــد ،میخــزد
و اگــر ناگهــان زمیــن ناهمــوار شــد ،شــروع بــه غلتیــدن
میکنــد .ایــن یــک روبــات اســت امــا بســته بــه نــوع زمینــی
کــه بــا آن مواجــه شــود ،توالــی متفاوتــی از عملگرهــا را فعــال
میکنــد کــه روی آن ســوار اســت .یکبــار بــه یــک مانــع
برخــورد کــرد و از روی آن پریــد .ایــن کار بــا ذخیــره کــردن
انــرژی در هــر یــک از ســاقهایش و رهــا کــردن آن و پــرت
کردنــش ماننــد یــک تیروکمــان انجــام میشــود .او حتــی
حــرکات ژیمناســتیک هــم انجــام میدهــد .خــب مــن فقــط
نشــان دادم کــه یــک روبوگامــی بهتنهایــی چــکار میتوانــد
بکنــد .تصــور کنیــد گروهــی از آنهــا را داشــته باشــیم و آن
وقــت اســت کــه میبینیــم چــه کارهــای دیگــری از دستشــان
برمیآیــد .آنهــا میتواننــد نیروهایشــان را بــرای کارهــای
پیچیدهتــری متحــد کننــد .هــر واحــدی از آنهــا را ،چــه فعال
و چــه غیرفعــال ،میتوانیــم بــرای ایجــاد شــکلهای متفاوتــی
روی هــم ســوار کنیــم .نهفقــط ایــن مســئله ،بلکــه بــا کنتــرل
مفاصــل تاشــو ،مــا قــادر بــه ایجــاد و انجــام وظایــف مختلفــی
هســتیم .فــرم فضــای کاری جدیــدی ایجــاد میکنــد .و ایــن
بــار ،آنچــه کــه مهــم اســت شــکل ســوارکردن آنهــا روی هــم
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خســتهکنندهای را انجــام دهنــد؛ ممکــن اســت ایــن کارها ســاده
باشــند ،امــا بــه تعامــل زیــادی احتیــاج دارنــد .پــس بــه روباتهــا
نیــاز داریــم تــا رونــد آزمایشهــای فضانــوردان را تســهیل کننــد
و بــه کمــک آنهــا در ارتباطــات بیاینــد .روبوگامیهــا فقــط بــه
ســطوح وصــل میشــوند تــا بــازویِ ســوم آنهــا ابـزار متفاوتــی
را نگ ـ ه دارد .امــا چگونــه آنهــا میتواننــد روبوگامیهــا را ب ـرای
نمونــه ،خــارج از ایســتگاه فضایــی کنتــرل کننــد؟ در ایــن مــورد،
ی را نشــان میدهــم کــه زبالــه فضایــی را در
مــن یــک روبوگامـ 
دســت دارد .شــما میتوانیــد بــا دیدگاه خــود کار کنید تــا بتوانید
آنهــا را کنتــرل کنیــد ،امــا چــه چیــزی بهتــر از اینکــه حــس
المســه بــه طــور مســتقیم بــه دســت فضانــوردان منتقــل شــود.
در ایــن صــورت تمــام آنچــه نیــاز داریــد ،یــک دســتگاه لمســی
اســت؛ یــک رابــط المسـهای کــه حــس المســه را بازســازی کند.
بــا اســتفاده از روبوگامیهــا میتوانیــم ایــن کار را انجــام دهیــم.
مــن کوچکتریــن رابــط المسـهای در جهــان را بــه شــما نشــان
میدهــم کــه میتوانــد حــس المســه را درســت زیــر نــوک
انگشــت ایجــاد کنــد کــه حــرکات بســیار ریــز و بســیار درشــت
روبوگامــی را کنتــرل کنــد .بــا داشــتن ایــن رابــط ،نهتنهــا شــما
میتوانیــد احســاس کنیــد کــه شــی چقــدر بــزرگ اســت ،بلکه
گــردی و خطــوط ،ســفتی و بافــت را نیــز نشــانتان میدهــد.
الکــس ایــن رابــط را درســت زیــر انگشــت خــود دارد و اگــر او

حســگرها در یــک بدنــه واحــد تشــکیل شــدهاند .زمانــی کــه
مفاصــل تاشــوی جداگانــه را کنتــرل میکنیــد ،میتوانیــد بــه
حــرکات نرمــی دســت پیــدا کنیــد کــه تحــت فرمــان شــما
باشــد .بــه جــای اینکــه یــک روبــات منفــرد داشــته باشــیم
کــه بــه طــور خــاص بــرای یــک وظیفــه واحــد ســاخته شــده
اســت ،حــاال روبوگامیهایــی داریــم کــه بــرای انجــام چنــد
کار بهینهســازی شــدهاند .ایــن بــرای محیطهــای پیچیــده
و منحصربهفــرد روی زمیــن و نیــز در فضــا بســیار مهــم اســت.
فضــا یــک محیــط عالــی بــرای روبوگامیهاســت .در فضــا
نمیتوانیــد فقــط یــک روبــات بــرای یــک وظیفــه تهیــه کنید.
چــه کســی میدانــد 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
کنــد .آنچــه مــا میخواهیــم یــک دســته ورق از مدولهــای
روبوگامــی بســیار نــازک اســت کــه میتواننــد تغییــر شــکل
یابنــد و وظایــف چندگانــه را انجــام دهنــد.
اینجــا چندیــن عکــس از ترکیببنــدی مجــدد روبوگامیهــا،
کشــف ســرزمینهای بیگانــه ،زندگــی روی ســطح پوســته و
همچنیــن حفرکــردن پوســته را مشــاهده میکنیــد .ایــن فقــط
اکتشــاف نیســت .فضانــوردان بــه کمــک اضافی نیــاز دارنــد ،چون
نمیتواننــد کارآموزهــا را آن بــاال ببرنــد .آنهــا مجبورنــد هــر کار
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نزدیــک کنیــم .بــه محــض اینکــه روی قفســهســینه حرکــت
میکنــم و بیــن ماهیچههــای بیــن دنــدهای کــه نرمتــر و
ســختتر هســتند ،حرکــت کنــم ،میتوانــم تفــاوت ســختی
را حــس کنــم .حــرف مــرا بــاور کنیــد .پــس مــن ســطوحی را
کــه حرکــت نمیکننــد ،بــه شــما نشــان دادم .اگــر قــرار بــود
بــه چیــزی نزدیــک شــوم کــه حرکت کنــد ،بــرای نمونــه قلب
تپنــده ،چــه چیــزی حــس میکــردم؟
ایــن میتوانــد داخــل جیــب شــما باشــد ،در حالــی کــه بــه
صــورت آنالیــن خریــد میکنیــد .اکنــون شــما قــادر خواهیــد
بــود تفــاوت پلیــوری را کــه میخواهیــد بخریــد ،حــس کنیــد.
اینکــه چقــدر نــرم اســت و ایــن مســئله کــه آیــا واقعــا پشــم
کشــمیر اســت؟ یــا نانشــیرینی کــه میخواهیــد بخریــد،
چقــدر ســفت یــا چقــدر تــرد اســت .ایــن موضــوع اکنــون
امکانپذیــر شــده اســت .فنــاوری روباتیــک در حــال پیشــرفت
اســت تــا شخصیســازی و انطباقــی شــود و بتوانــد بــا نیازهــای
روزمــره مــا ســازگاری پیــدا کنــد .ایــن گونــه منحصربهفــرد
روباتهــای قابــل پیکربنــدی مجــدد در واقــع بســتری بــرای
فراهــم کــردن ایــن رابــط نامرئــی بــرای بــرآوردن نیازهــای
دقیــق ماســت .ایــن روباتهــا دیگــر شــبیه شــخصیتهای
فیلمهــا نخواهنــد بــود .در عــوض ،آنهــا تبدیــل بــه هــر
چیــزی کــه شــما میخواهیــد میشــوند.

ازعینــک واقعیــت مجــازی و کنترلگــر دســت اســتفاده کنــد،
واقعیــت مجــازی دیگــر مجــازی نخواهد بــود بلکه یــک واقعیت
ملمــوس میشــود .تــوپ آبــی ،تــوپ قرمــز و تــوپ ســیاه کــه به
آن نــگاه میکنــد دیگــر فقــط بــا رنگهــا متمایــز نمیشــوند.
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
در مقابــل جمعیــت عظیــم عمومــی نمایــش داده میشــود،
پــس امیــدوارم کار کنــد .چیــزی کــه میبینیــد یــک اطلــس
کالبدشناســی و رابــط المس ـهای روبوگامــی اســت .بنابرایــن،
ماننــد دیگــر روباتهــای قابــل پیکربنــدی مجــدد دیگــر،
کاری چندگانــه اســت .نهتنهــا بــه عنــوان یــک مــاوس بــه کار
مـیرود ،بلکــه یــک رابــط المسـهای نیــز هســت .بــرای مثــال،
مــا یــک پسزمینــه ســفید داریــم کــه در آن هیچچیــزی
نیســت .ایــن یعنــی هیچچیــزی بــرای حــس کــردن وجــود
نــدارد ،پــس میتوانیــم یــک رابــطِ بســیار بســیار انعطافپذیــر
داشــته باشــیم .حــاال مــن از ایــن بــه عنــوان مــاوس بــرای
نزدیــک شــدن بــه پوســت ،یــک بــازوی عضالنــی اســتفاده
میکنــم .اجــازه دهیــد عضــات دوســر یــا شــانههای او را
حــس کنیــم .حــاال میبینیــد کــه چقــدر ســختتر میشــود.
بیاییــد بیشــتر بررســی کنیــم .بیاییــد آن را بــه قفســهســینه
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در�ره روند تولید ماهیچههای
ب
رو�تهای آینده
مصنویع ب�ای ب

بهبود روباتها؛ بهبود
کیفیت زندگی
آنا شمس
مغز روباتها روز به روز هوشمندتر میشود ،اما
بدنهای آنها اغلب همچنان سنگین و ناکارآمدند.
کریستوف کپلینگر ( ،)Christoph Keplingerمهندس
مکانیک ،در حال طراحی نسل جدیدی از روباتهای
نرم و چابک است که از شاهکار تکامل الهام گرفتهاند:
ماهیچه زیستی« .ماهیچههای مصنوعی» او مانند
ماهیچههای واقعی منبسط و منقبض میشوند و به
سرعتهای انسانی میرسند .در این سخنرانی تد
درمییابید که چگونه اعضای مصنوعی حتی میتوانند
قویتر و کارآمدتر از اندامهای انسانی باشند.

در سال  ۲۵ ،۲۰۱۵تیم از سرتاسر جهان برای ساختن روباتهایی
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 اینها قابل توجه به نظر میرسند و
واقعا هم هستند ،اما به بدنه روبات برنده ،هوبو ،نگاه کنید .هوبو
تالش میکند 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 توانمندیهای
قابل توجه است ،ولی به نظر نمیرسد در برابر روباتهای چند
دهه پیش چندان پیشرفتهتر باشد .اگر به سایر روباتهای حاضر
در مسابقه نگاه کنید ،متوجه میشوید حرکات آنها نیز بسیار
روباتیک است .بدنه آنها سازههای مکانیکی پیچیده ساختهشده
از مواد سخت مانند فلز و موتورهای الکترونیکی سخت مرسوم
است .آنها قطعا برای این طراحی نشدهاند که کمهزینه ،بیخطر
و قابل انطباق با چالشهای غیرقابل پیشبینی باشند .ما پیشرفت
خوبی در زمینه مغز روباتها داشتهایم ،اما بدن ه آنها همچنان
اولیه است .نادیا ،دختر من ،که تنها پنج سال دارد ،بسیار سریعتر
از هوبو از خودرو پیاده میشود .او همچنین میتواند بهراحتی از
یک میله آویزان شود و این کار را بسیار بهتر از تمام روباتهای
انساننمای موجود انجام میدهد .بر خالف هوبو ،بدن انسان به
میزان زیادی مواد نرم و تغییرپذیر مانند ماهیچه و پوست دارد که
از آنها استفاده میکند .بنابراین ما به نسل جدیدی از بدنههای
روبات نیاز داریم که با الهام گرفتن از طبیعت ،دارای ظرافت ،کارایی
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تاسیس کردم ،تصمیم داشتم یک ایده کامال جدید را امتحان
کنم .میخواستم سرعت باال و کارایی عملگرهای الکتریکی را با
تطبیقپذیری عملگرهای نرم و سیال ترکیب کنم .بنابراین فکر
کردم شاید بتوانم از علم خیلی قدیمی در یک راه جدید استفاده
کنم .شکلی که میبینید اثری را نشان میدهد که تنش ماکسول
نام دارد .وقتی دو صفحه فلزی را در یک مخزن روغن قرار میدهید
و سپس ولتاژ برقرار میکنید ،تنش ماکسول ،باعث رانش روغن به
سمت باالی بین دو صفحه میشود و این چیزی است که میبینید.
پس ایده اصلی این بود که آیا میتوانیم از این اثر برای فشار دادن
روغن موجود در سازههای کشش نرم استفاده کنیم؟ این ایده
ِ
به طرز شگفتآوری 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 ماهیچههای مصنوعی هی ِزل توسعه دهیم.
هیزلها به اندازهای ظریف هستند که بتوانند یک تمشک را بردارند
بدون اینکه به آن آسیب برسانند .میتوانند مانند ماهیچه واقعی
منبسط و منقبض شوند و حتی میتوانند بسیار سریعتر از نمونه
واقعی عمل کنند .همچنین میتوانند بزرگ شوند تا نیروهای
بزرگی را انتقال دهند .اینجا آنها را میبینید که یک بشکه پر
از آب را بلند میکنند .همچنین میتوانند برای حرکت دادن یک
بازوی روباتیک استفاده شوند ،حتی قادر هستند موقعیت خودشان
را حس کنند .هیزلها میتوانند برای حرکات بسیار دقیق استفاده
شوند اما توانایی انتقال حرکات سیال و ماهیچهمانند و انفجار قدرت
برای شوت کردن یک توپ به هوا را نیز دارند .با غرق شدن در
روغن ،ماهیچههای مصنوعی هیزل میتوانند نامرئی شوند.
پسماهیچههایمصنوعیهیزلچگونهکارمیکنند؟شایدغافلگیر
شوید .آنها از مواد ارزان و در دسترس ساخته میشوند .میتوانید
امتحان کنید و پیشنهاد میکنم اصل اولیه را در خانه امتحان کنید.
چند پاکت زیپدار را با روغن زیتون پر کنید و تالشتان را بکنید که
هر چقدر میتوانید حبابهای هوا را خارج کنید .حاال یک بشقاب
شیشهای را روی یک سطح پاکت قرار دارید .وقتی آن را فشار
میدهید ،پاکت منقبض میشود .حاال مقدار انقباض قابل کنترل
است .وقتی وزن کمی وارد میکنید ،کمی منقبض میشود ،با
وزن متوسط ،انقباض متوسط داریم و با وزن زیاد ،انقباض زیاد را
شاهدیم .حاال تنها تفاوت در مورد هیزلها این است که به جای
نیروی دست شما یا وزن ،یک نیروی الکتریکی وجود دارد .هیزل
( )HASELمخفف «عملگرهای الکترواستاتیک خودترمیمشونده
تقویتشده هیدرولیکی» است .یک طرح هندسی را به نام
عملگرهای پئانو-هیزل به شما نشان میدهم که یکی از چندین
طرح ممکن است .دوباره یک پلیمر انعطافپذیر مانند پاکت زیپدار
برمیدارید ،آن را با یک مایع عایق مانند روغن زیتون پر میکنید و
حاال به جای بشقاب شیشهای ،یک هادی الکتریسیته را روی یک
طرف کیسه قرار میدهید .برای ساختن چیزی که بیشتر شبیه به
بافت ماهیچه به نظر برسد ،میتوانید چند کیسه را به هم متصل
و وزنهای را به یک طرف وصل کنید .بعد ولتاژ را اعمال میکنیم.
حاال یک میدان الکتریکی روی مایع عمل ایجاد میشود و مایع

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 میکنیم که در طراحی آنها از ماهیچه و پوست
انسان الهام گرفتهاند .هدفمان این است که این قطعات نرم ،ما
را به ساخت روباتهایی چابک و ماهر نزدیک و نزدیکتر کنند
تا جایی که به توانمندیهای شگفتآور اندامهایی که در طبیعت
یافت میشوند ،برسیم .ماهیچههای زیستی به طور خاص همیشه
الهامبخش من بودهاند .خب ،غافلگیرکننده نیست .من اتریشیام و
میدانم صدایم کمی شبیه آرنولد در فیلم ترمیناتور است.
ماهیچه زیستی شاهکار واقعی تکامل است .این بافت میتواند پس
از آسیب ترمیم شود و بهشدت با نورونهای حسی یکپارچه شده
است تا زمان حرکت خود از محیط بازخورد بگیرد .میتواند با
سرعت کافی منقبض شود تا به بالهای پرسرعت مرغ مگسخوار
نیرو دهد؛ میتواند به اندازه کافی قوی شود تا یک فیل را حرکت
دهد و به قدر کافی انطباقپذیر باشد ،مثل مدلی که در بازوهای
چندکاره اختاپوس وجود دارد؛ حیوانی که میتواند تمام بدنش را
فشرده کند و از سوراخهای کوچک رد شود .عملگرهای روباتها
همان ماهیچههای حیوانات هستند؛ اجزای کلیدی بدن که حرکت
و تعامل با جهان را امکانپذیر میکنند .پس اگر بتوانیم عملگرهای
نرم یا ماهیچههای مصنوعیای بسازیم که چندکاره ،انطباقپذیر و
دارای عملکرد مشابه با نمونههای واقعی باشند ،میتوانیم تقریبا هر
نوع روباتی برای استفادههای گوناگون بسازیم .تعجبآور نیست که
چند دهه تالش شده توانمندیهای شگفتآور ماهیچه تکرار شود،
اما این کار بسیار سخت است.
حدود  ۱۰سال پیش وقتی در اتریش دکتری خواندم ،من و
همکارانم چیزی را پیدا کردیم که احتماال یکی از نخستین مقاالت
در مورد ماهیچه مصنوعی بود که در سال  ۱۸۸۰چاپ شده
بود .عنوان آن مقاله «در مورد شکل و میزان تغییرات بدنههای
دیالکتریک ناشی از الکتریسیته» بود که توسط فیزیکدان آلمانی،
ویلهلم رونتگن ،انتشار یافته بود .بیشتر شما او را به عنوان کاشف
اشعه ایکس میشناسید .با پیروی از دستورالعملهای 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 ماهیچههای دوسر که بازوهایمان را خم
میکنند ،الستیک قاب پالستیکی را خم کرد .شبیه به جادو است.
سوزنها حتی الستیک را لمس نمیکنند.
استفاده از دو سوزن راهکاری عملی برای کار با ماهیچههای
مصنوعی نیست ،اما این آزمایش شگفتانگیز باعث عالقهمندی
من به این موضوع شد .من میخواستم راههای جدیدی برای
ساخت ماهیچههای مصنوعی خلق کنم که برای کاربردهای واقعی
خوب کار کنند .در سالهای بعد ،من روی فناوریهای متفاوتی کار
کردم که همگی نویدبخش بودند اما همچنان چالشهایی داشتند
که غلبه بر آنها دشوار بود.
در سال  ،۲۰۱۵وقتی آزمایشگاه خودم را در دانشگاه کلرادو بولدر
دانشبنیان
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فیل .میتوانم بگویم حاال قادریم عملگرهای نرم پیوستهای بسازیم
که به توانمندیهای اعضای واقعی نزدیک و نزدیکتر میشوند.
من خیلی در مورد کاربردهای عملی ماهیچههای مصنوعی هیزل
هیجانزدهام .آنها دستگاههای روباتیک نرم را قادر میسازند 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 دادهاند ،محقق میکند .چند هیزل را در آزمایشگاه
من میبینید که آزمایش اولیه حرکت یک انگشت مصنوعی است.
شاید روزی برسد که حتی بدنهایمان را با اعضای روباتیک ادغام
کنیم .میدانم در نظر اول به نظر خیلی ترسناک میآید ،اما به
پدربزرگها و مادربزرگهایمان فکر میکنم و طوری که به دیگران
وابسته میشوند تا کارهای روزمره ساده را مانند دستشویی رفتن را
انجام دهند و اینکه آنها اغلب فکر میکنند به یک سربار تبدیل
شدهاند .با روباتیک نرم ما قادر به ارتقا و بازیابی چابکی و مهارت
خواهیم بود و به این ترتیب به افراد مسنتر کمک میکنیم 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 ،روباتهای شبهواقعی
نرم ،به شکل امن کنار مردم عمل و به ما در خانه کمک میکنند.
روباتیک نرم حوزه بسیار جوانی است .ما تازه داریم شروع میکنیم.
امیدوارم بسیاری از جوانان با سوابق مختلف به ما در این سفر
جذاب ملحق شوند و به ایجاد آیندهای از روباتیک با معرفی مفاهیم
جدید الهامگرفته از طبیعت کمک کنند .اگر این کار را درست
انجام دهیم ،میتوانیم کیفیت زندگی را برای همه بهبود بخشیم.

را جابهجا میکند و به ماهیچه نیرو میدهد تا منقبض شود .یک
عملگر پئانو-هیزل تکمیلشده را نشان خواهم داد و اینکه چگونه
با اعمال ولتاژ منبسط و منقبض میشود .اگر از یک طرف به آن
نگاه کنید ،میتوانید ببینید که کیسهها استوانهایشکل شدهاند که
همان چیزی است که با پاکتهای زیپدار دیده بودیم .با کنار هم
قرار دادن بافتهای ماهیچهای بیشتر میتوانیم چیزی بسازیم که
بیشتر شبیه به یک ماهیچه باشد که آن هم در مقاطعی ،منبسط
و منقبض میشود .این هیزلها میتوانند جسمی را که  200برابر
سنگینتر از وزن خودشان است ،بلند کنند .من یکی از جدیدترین
طرحهایمان را به نام هیزلهای ُربع دونات نشانتان میدهم که
چگونه منبسط و منقبض میشود .آنها میتوانند بسیار سریع عمل
کنند و به سرعتهای فراانسانی برسند .حتی اینقدر قوی هستند
که میتوانند بپرند .در مجموع هیزلها این نوید را میدهند که
اولین فناوریای باشند که میتوانند برابر یا فراتر از ماهیچههای
زیستی عمل کنند .به عالوه امکان تولید انبوه نیز در مورد آنها
وجود دارد .البته این فناوری بسیار جوان است .ما تازه در حال شروع
هستیم .ایدههای زیادی با استفاده از مواد و طراحیهای جدید
برای اینکه عملکردشان را به شدت بهبود دهیم ،داریم .میخواهیم
به سطحی از عملکرد برسیم که فراتر از ماهیچههای زیستی و
همچنین فراتر از موتورهای الکتریکی سخت سنتی باشد .در مسیر
طراحیهای پیچیدهتری برای هیزل الهامگرفته از طبیعت ،عقرب
مصنوعیمان را میبینید که میتواند از ُدم خود برای شکار طعمه
استفاده کند که در این مورد ،دم یک بالن الستیکی است .نگاهی
به الهام اولیهمان بیندازیم :انطباقپذیری بازوهای اختاپوس و بدن
دانشبنیان
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مد�عامل ش�کت
گفتوگو ب� حممداکظم رشیدی ،ی
دانشبنیان فرآوردههای طب ت
سن� نیاک

میخواستیمدخترانشینآبادی
را درمان کنیم
مهسا محجوب

تنوع اقلیمی کشورمان یکی از مزیتهای منحصربهفرد 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 میتوان رد پایی از آنها در درمان انواع بیماریها 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 مزیتهای رقابتی و تقویت آنها 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 عالقهای که داشته ،روی این
مزیت رقابتی تمرکز و مطالعات بسیار کرده است .او که  72سال دارد ،حاصل سالها تالش و مطالعه شخصی
خود را به شرکت دانشبنیان فرآوردههای طب سنتی نیکا آورده تا گامی در مسیر دغدغه همیشگیاش بردارد:
باال بردن ضریب سالمت جامعه .او در این شرکت به فرآوردهای دارویی دست پیدا کرده است که میتواند برای
زخمهای دیابتی که منجر به قطع عضو میشوند ،درمان باشد و همچنین سوختگی را تا حد خوبی بهبود بخشد.
رشیدی ،مدیرعامل این شرکت ،میگوید برای درمان دختران شینآبادی که در حادثهای تلخ در مدرسه دچار
سوختگی شدند ،اقدام کرد ولی با جواب منفی مواجه شد ،زیرا بهسبب عدم شناخت فرآورده دارویی کسی
حاضر به استفاده از آن نبود .چیزی که به ضعف این شرکت در زمینه تبلیغات برمیگردد و این ضعف هم به خاطر
کمبود نقدینگی است .رشیدی از اطالعات کم کسانی که در تایید فرآوردههایش نقش دارند ،گلهمند است و
معتقد است اگر مسئله قوانین مرتفع نشود ،او زمان را برای خدمترسانی به مردم جامعه خود از دست میدهد.
رشیدی که در سن  64سالگی اقدام به تاسیس شرکت دانشبنیان خود کرده است ،یک نمونه از کسانی است
که نشان میدهند سن نمیتواند مالک خوبی برای قضاوت درباره درستی و موفقیت شروع یک کار باشد.
لطفا برای شروع بفرمایید شرکت فرآوردههای
طب سنتی نیکا در چه حوزهای فعالیت میکند و
محصوالتش چه ویژگیهایی 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 نمیکنیم و محصولمان صد درصد ارگانیک و طبیعی
است .فرآوردههای شیمیایی یک درد را درمان میکنند و
عوارضشان ده درد دیگر ایجاد میکند اما فرآوردههای
ارگانیک ما اینچنین نیستند و طیف گستردهای از مشکالت
را پوشش میدهند.
تحصیالت خودتان هم در همین زمینه بوده است؟
من سال  1344دیپلم گرفتم و از آن به بعد با وجود اینکه
امکانش را داشتم ،وارد دانشگاه نشدم .چون احساس میکردم
چیزی که من میخواهم در دانشگاه نیست و وقتم را تلف
میکند .از همان سالها شروع به مطالعه کتب قدیمی طب
سنتی ایرانی و متون خارجی کردم .البته در حال حاضر
دانشبنیان

کسانی که با من کار میکنند و جزو مدیرانم هستند ،همه
تحصیلکردهاند و کار زیر نظر آنها انجام میشود .جز اینها
حدود  150نفر نیز در بخشهای مختلف کارخانه مشغول به
کار هستند.
چه سالی شرکت را تاسیس کردید و سرمایه آن را
چطور به دست آوردید؟
در سال  90این 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 میکردم .تا اینکه پس از
سالها 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 خدمترسانی این شرکت گستردهتر خواهد شد.
موضوع این پروندهها چیست و قرار است چه
داروهایی را به بازار عرضه کنید؟
یک نمونهاش فرآوردهای است که روی آلزایمر اثر میگذارد.
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همانطور که میدانید در حال حاضر سالمندان ما با این
بیماری دست به گریبانند و این دارو میتواند تا حد خوبی
روند پیشروی آلزایمر را به تعویق بیندازد .همین دارو سنگ
کلیه را ذوب میکند و برطرفکننده مشکالت پروستات است.
در حال حاضر چه محصوالتی را در بازار دارید و
کاربردشان چیست؟
شرکت نیکا هم کرم دارویی تولید کرده و هم کرم آرایشی.
هردو صد درصد ارگانیک و گیاهی هستند و در آنها از هیچ
ماده شیمیایی استفاده نشده است.
کرم دارویی ما میتواند از قطع پای افراد دیابتی جلوگیری
کند .پایی که علم با تمام قوا میگوید باید قطع شود ،ما با کرم
دارویی نیکا قادر به درمان آن هستیم و میتوانیم ترمیمش
کنیم .این میتواند از باال رفتن آمار معلوالن و هزینهای که روی
دست خودشان و جامعه میگذارند ،جلوگیری کند .یا مثال
کسی که دچار سانحه سوختگی میشود ،در بیمارستان ناچار
است هزینههای گزافی بپردازد و دست آخر هم گوشت اضافه
میآورد و با هزینههای مادی و معنوی به خانه برمیگردد.
اما در صورتی که از کرم نیکا استفاده کند ،چون صد درصد
گیاهی است و با بدن هارمونی دارد ،هم درمان میشود و هم
مشکالتی چون گوشت اضافی را نخواهد داشت .هزینهاش هم
نسبت به درمان بیمارستانی بسیار بسیار پایینتر است .این
را در مورد دختران شینآبادی 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
اینها قابل درمانند و برای من ایرانی عیب است که توان
درمان داشته باشم و آن را انجام ندهم و دختران کشورم
اینطور عذاب بکشند .اما صراحتا گفتند نمیتوانند 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 دانشبنیان مشغول
بودید ،با چه مشکالتی در این حوزه مواجه شدید؟
مشکل من این است که کسی که پشت میز مینشیند و قرار
است درباره کار من تصمیم بگیرد و آن را تایید یا رد کند،
هیچ درکی از آن ندارد .به عنوان مثال ،من پروندهای را به
سازمان غذا و دارو فرستادهام و زنگ زدم تا از نتیجه بررسی
مطلع شوم .آن شخص به من گفت چون از ماده برهموم یا
پروپولیس استفاده کردهایم ،کارمان رد میشود .چون این
ماده برایشان ناشناخته بود .در حالی که برهموم ماده بسیار
ارزشمندی است که از کندوی زنبور عسل به دست میآید
و کشورهای پیشرفته از آن برای درمان امراض استفاده
میکنند .من زحمت زیادی کشیدهام و مطالعات بسیاری
انجام دادهام تا به این ماده رسیدم و دارویی تولید کردهام ،اما
فقط به این خاطر که آن فرد با مادهای که من در دارو به کار
بردم آشنایی ندارد ،پروندهام را رد میکند .خوب است بدانید
که برهموم قویترین ماده ضدعفونیکننده در طبیعت است.
برای رشد میکروب در هر مکانی چند ویژگی باید فراهم شود
دانشبنیان
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که تاریکی ،وجود رطوبت ،دمای  37درجه سانتیگراد و تراکم
آن ویژگیها را تشکیل میدهند .کندوی زنبور عسل تمام
این ویژگیها را دارد اما به خاطر وجود برهموم هیچ آلودگی
در آن مشاهده نمیشود و آنقدر استریل است که حتی اتاق
استریل بیمارستان هم به آن نمیرسد .اساسا زنبور ملکه در
صورتی تخمریزی میکند که محیط کندو ضدعفونی شده
باشد چون زنبور بسیار موجود حساس و باهوشی است .ما
این را بهزحمت از طبیعت پیدا کردهایم و به خواص آن مطلع
شدهایم .آزمایشگاه و کمیسیون هم آن را تایید کردهاند اما در
مرحله آخر میگویند به جای برهموم از وازلین استفاده کنید
چون ما نمیدانیم این چیست .وازلین ماده شیمیایی است و
من هرگز این کار را نمیکنم.
با وجود همه این مشکالت کار را پیش میبریم اما بهکندی.
چون میخواهیم به جامعه خدمت کنیم ولی جلوی پایمان
سنگ میاندازند و مسیر را برایمان سخت میکنند.
به جز مشکالتی که به قوانین مربوط است ،در سایر
حوزهها چه کمبودهایی احساس میکنید که اگر مرتفع
شوند ،روند خدمترسانی شرکت شما سادهتر خواهد
شد؟
من همدانی هستم اما کرم دارویی را در نظرآباد کرج تولید
میکنم ،کرم آرایشی را در خرمآباد لرستان .همچنین عضو
پارک علم و فناوری کرمانشاهم .یک دفتر هم تهران دارم .چرا
کسی با  72سال سن باید اینقدر پراکنده و در شهرهای دیگر
کارش را پیش ببرد؟ برای اینکه محیط استان خودم برای
انجام این کارها مساعد نیست.
مشکل دیگری که راه را برای ما دشوارتر میکند ،مسئله باال
رفتن قیمتهاست .من برای تولید محصولم روغن زیتون را
به ازای هر کیلو  23هزار تومان میخریدم 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 نمیگیرد.
مردم محصول ما را نمیشناسد ،چون یکی از معضالتمان
این است که نمیتوانیم تبلیغات داشته باشیم .هزینه تبلیغات
بسیار هنگفت است و شرکت ما از پس آن برنمیآید .چون
ما همه مواد اولیه را نقدی میخریم ،حقوق کارکنان را سر
ماه پرداخت میکنیم اما شرکتی که فرآوردههایمان را از ما
میخرد و پخش میکند ،چکهای چند ماهه میدهد و حتی
ممکن است یک سال بعد پولمان به دستمان برسد .همه
اینها باعث میشوند نقدینگی ما به میزانی نرسد که بتوانیم
در عرصه تبلیغات کاری انجام دهیم.
ما با وجود تمام این مشکالت چراغ را روشن نگه داشتهایم
چون دغدغهمان باال بردن ضریب سالمت جامعه است.
ما تمام تالشمان را میکنیم که همه چیز را طبیعی وارد
بازار کنیم .اما من تا کی میتوانم مقاومت کنم؟ با این سنم
چقدر میتوانم دوندگی کنم؟ زمان در این کار ارزش زیادی
دارد .داروهایی تولید میکنیم که واقعا برای جامعه مفید
هستند ولی کش و قوس قوانین ما را خرد میکند و کمکم
نقدینگیمان دارد به صفر میرسد.
دانشبنیان
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گفتوگو ب� رضا ن
زما�
مد�عامل ش�کت دانشبنیان
ی ت
عرص ج�ارت مج ازی افرند

برایتغییرات
موثرنیاز به اراده
جدی داریم
مهسا محجوب

در سالهای اخیر چند عامل سبب شدهاند تا فعالیت
در حوزه آیتی رونق بگیرد؛ یکی افزایش ضریب
نفوذ گوشیهای هوشمند در جامعه بود و دیگری
اراده دولت برای فراگیر کردن اینترنت و افزایش
پهنای باند که یکی از مهمترین دستاوردهایشان
اینترنت دسترسی عموم گوشیهای هوشمند به
اینترنت  4Gبوده است و گام بعدی ارتقای آن به 5G
است .در این میان معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری همواره توجه ویژهای به این حوزه داشته
است و طبق قولی که به فعاالن این عرصه داده ،تالش
کرده تا زیرساختهای الزم را برای حمایت از این
شرکتها فراهم کند .اما رضا زمانی ،مدیرعامل شرکت
دانشبنیان عصر تجارت مجازی افرند ،معتقد است
برای پیشرفت در این حوزه نیاز به درک و عزم جدی
همه مسئوالن وجود دارد؛ ارادهای که گوش شنوایی
در برابر پیشنهادهای فعاالن این عرصه داشته باشد.
زمانی  34ساله است و از سال  88شغل دولتی خود
را رها کرده تا بتواند تمام تمرکزش را روی این شرکت
بگذارد و از دانش و تحصیالتش برای تولید ارزش
افزوده و تکنولوژیهای جدید استفاده کند .تالشی
که هر چند به دلیل برخی شرایط ناکامیهایی در پی
داشته اما او توانسته به مدد همین تالش و پیگیری
مداوم موفقیتهای بسیاری را نیز کسب کند.
دانشبنیان
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شرکت دانشبنیان عصر تجارت مجازی افرند
دقیقا در چه حوزهای فعالیت میکند و از چه سالی
کار خود را آغاز کرده است؟
ما به صورت تخصصی روی بازیهای موبایلی کار میکنیم
که عموما آنالین و بالدرنگ ( )real-timeهستند .از
سال  91فعالیت خود را آغاز کردهایم و چندین پروژه
داشتهایم و پروژه جدیدمان نیز در حال النچ شدن است.
البته در حوزه انیمیشن و نرمافزار هم فعالیت داریم ولی
تخصص اصلیمان همان بازیهای موبایلی است که در
ابتدا گفتم.
کمی بیشتر درباره سابقه فعالیتهایتان میگویید؟
اولین بازی را در چه زمانی منتشر کردید و چطور
شد که تصمیم گرفتید تمرکزتان را روی این حوزه
آیتی بگذارید؟
ما در سال  93یک بازی منتشر کردیم که استقبال خیلی
خوبی از آن شد .البته نسخه آزمایشی بود و سبک و
تکنولوژیاش 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 اولشخص است ،تولید میکنیم
که این روزها فاز آخر مراحل تولید خود را میگذراند .به
طور کلی استقبال از بازیهای آنالین روند خوبی داشته و
همه اینها هم به ضریب نفوذ سیستم اندروید بازمیگردد
به عالوه اینترنت فراگیر موبایل که اوضاع آن هم روز به
روز بهتر میشود .در این حوزه در ایران تولیدات زیادی
نداشتهایم .یکی ،دو مورد بوده که یکی از آنها توسط
شرکت ما تولید شده است که همانطور که گفتم در حد
نسخه آزمایشی نیز با موفقیت روبهرو شد.
پیش از آنکه تمرکز تیم خود را روی حوزه
بازیهای موبایلی بگذارید ،چه فعالیتی داشتید؟
قبل از آنکه وارد حوزه بازیهای موبایلی شویم ،در واقع
در زمینه ساختن فروشگاههای اینترنتی کار کرده بودیم.
این چیزی که برای شما تعریف میکنم به سال 90
برمیگردد و کاری که ما میکردیم در دنیا اولینبار بود.
ولی کار آن فروشگاه نگرفت.
چرا؟
علتش این بود که خیلی زود بود و جلوتر از زمانش قرار
داشت .این سرنوشتی است که برای موارد اینچنینی
پیش میآید .در دنیا هم همین است .مثل عینک گوگل
که وقتی به بازار آمد ،به همین دلیل نتوانست با بازار و
مخاطب ارتباط برقرار کند .اما خب ،از همان کار ایده
گرفتیم و وارد حوزه ساختن بازی برای گوشی موبایل و
بازیهای تحت وب رفتیم که آن هم آن زمان مرسوم نبود.
ما به نوعی از تکنولوژی مسلط بودیم که میتوانستیم این
بازیها را با حجم پایین ارائه کنیم ،آن هم بازیهای
سهبعدی را .به دلیل همین حجم کم خیلی راحت در
محیط وب لود میشد و باال میآمد .بعدا همان را ترمیم
دانشبنیان

کردیم و دیدیم میتوانیم همزمان آن بازی را روی محیط
وب و موبایل عرضه کنیم .با این ایده و کاری که انجام
دادیم ،رزومه فرستادیم و برای پارک علم و فناوری زنجان
اپالی کردیم که درخواستمان مورد قبول واقع شد و
توانستیم این شرکت را تاسیس کنیم.
تحصیالت خودتان هم در همین زمینه است؟
ورودتان به بازار کار با همین شرکت بود یا پیش از
آن نیز جایی مشغول به کار بودید؟
من مهندسی نرمافزار خواندهام و پیش از اینکه فعالیتهایم
را در قالب شرکت آغاز کنم ،کارمند دولت بودم .البته کارم
در حوزه رشته دانشگاهیام و کامال مرتبط بود .اما از آن
استعفا کردم و از سال  88شروع به کارهایی کردک که
زمینهساز 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
کردیم و توانستیم وامی قرضالحسنه دریافت کنیم .به
عالوه در زمان آغاز فعالیتمان در پارک علم و فناوری
زنجان ،به علت قراردادی که صندوق مهر امام رضا(ع)
با پارک و وزارت کار داشت ،توانستیم وامی دیگر هم از
این صندوق دریافت کنیم .باقی هزینهها را نیز با سرمایه
شخصی و تزریق درآمدی که از سایر پروژهها به دست
میآوردیم ،پوشش دادیم.
از اینکه شغل دولتی خود را رها کردید و شرکت
خود را تاسیس کردید ،احساس پشیمانی نمیکنید؟
از اینکه شغل دولتی را رها کردم پشیمان نیستم اما کار
کردن در ایران ،آن هم در این حوزه ،نسبت به کشورهای
پیشرفتهتر خیلی سختتر است و گاهی آدم را دلسرد
میکند.
چه مسائلی باعث دلسرد شدنتان میشود؟
اینکه کشور در ثبات اقتصادی قرار ندارد و این مسئله
شدیدا فعالیتها و درآمدهایمان را تحتالشعاع قرار
میدهد ،کار را برایمان دشوار میکند .در کشور شاهد
افزایش تورم هستیم اما از آنطرف به خاطر فضای رقابتی
که وجود دارد ،نهتنها نتوانستهایم تعرفههایمان را باال
ببریم که مجبور به کاهش قیمتها هم شدهایم .خب شما
ممکن است به جایی برسید که اصال فعالیتتان توجیه
اقتصادی نداشته باشد .همین باعث میشود برخی تیمها
از ادامه فعالیت بازبمانند و بهمرور از هم بپاشند .کار ما
واردات نیست که با هر قیمتی جنسمان را وارد کردیم،
 20درصد رویش سود بکشیم و آن را بفروشیم و نگران
هیچچیز نباشیم .ما فعالیت خدماتی میکنیم و قیمت
تمامشده خدماتمان به خاطر افزایش دستمزدها و موارد
دیگر باال میرود اما به خاطر همان مسئله رقابت که گفتم،
در نهایت درآمدمان پایین میآید و ثباتی در این زمینه
وجود ندارد .این اتفاق در همه حوزه ها افتاده است .حوزه
آیتی که قاعدتا باید پولسازترین شرکتها را به وجود
بیاورد ،به علت همین بیثباتی ،وضعیتش مثل ماهیای
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است که از آب بیرون افتاده باشد.
فکر میکنید باید چه اتفاقی بیفتد که شرایط
تغییر کند؟
تغییر اوضاع مستلزم وجود ارادهای قوی است و اگر
ارادهای وجود نداشته باشد ،نمیتوان منتظر بهبود شرایط
بود .یکی از این مشکالت که اراده جدی برای حلش وجود
ندارد ،نابرابری وسیع بین شرکتهای پایتخت و سایر
استانهاست .متاسفانه امکانات در پایتخت متمرکز است.
بارها با وزارتخانهها مکاتبه کردیم و گفتیم پتانسیل باالیی
داریم ولی توجهی به آن نامهها نشد .همان زمان که این
مکاتبهها را انجام میدادیم ،گفتیم ما تکنولوژیای داریم
که وجود ندارد و از ما حمایت کنید .اما به خاطر بسیاری
معادالت نتیجهای نگرفتیم.
یعنی معتقدید به سایر استانها آنچنان که باید
توجه نمیشود؟
بله ،من در شهر زنجان فعالیت میکنم که به قطب آیتی
معروف شده است اما نمود آن کجاست؟ چرا درصد باالیی
از تیمهای آیتی زنجانی ،کارشان را جمع کردهاند و به
پایتخت رفتهاند و ادامه فعالیتشان را در تهران انجام
میدهند؟ به نظرم چون اراده جدی برای نگه داشتن آنها
در محیط استان وجود نداشته است.
پیشنهادتان برای حل این مسئله چیست؟
دانشبنیان

بارها پیشنهادهایی را در سطح استانداری مطرح کردم
ولی به آنها توجهی نشد و واکنشی نشان ندادند .چند
سال پیش در جلسه استانداری گفتند که میخواهند دیتا
سنتر بزنند .من در آن جلسه بودم و مخالفتم را اعالم کردم.
برایش هم دلیل داشتم که در همان جلسه مطرح شد.
گفتم شما وقتی تولید محتوایی ندارید ،چطور میخواهید
میزبانی کنید و دیتا سنتر چه فایدهای خواهد داشت؟ هزینه
راهاندازی دیتا سنتر در وهله اول سه ،چهار میلیارد تومان
است و بعد از آن هم هر سال باید یک میلیارد تومان برای
نگهداریاش هزینه کنید .به طور کلی به جایی میرسید که
میبینید  20میلیارد تومان برای این کار هزینه کردهاید،
بدون اینکه فاید ه چندانی داشته باشد .پیشنهاد دادم
به جای هزینه کردن برای راهاندازی دیتاسنتر ،با مبلغ
خیلی کمتر از آن ،چیزی در حدود یک میلیارد تومان ،با
سا زوکار مناسب از شرکتها حمایت کنند که آنها به کار
تولید محتوا بپردازند .اگر ما محتوای مناسب تولید کنیم،
شرکتهای بزرگ خودشان اسپانسر این شرکتها میشوند.
کافی است شش ،هفت استارتآپ 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 میگویم مهمترین عامل برای تغییر ،وجود ارادهای قوی
در مسئوالن است ،نه چیز دیگر.
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کتاب

در�ره کتاب پول
ب

چرا ثروتمندان الزاما سخاوتمندتر نیستند؟
ستاره علیمنش

«پول و قیمتها چگونه بر باورها و ارزشها و احساسات ما تاثیر میگذارد؟ اساسا در علم اقتصاد چنین فرض
میشود که مردم عقاید خود را براساس ارزیابی عینی از واقعیتها شکل میدهند و فرایند مبادله یا تعامل
اجتماعی بر ما تاثیر نمیگذارد .در علم اقتصاد ،پول وسیلهای است در خدمت اهداف ما و هرگز مستقال
بر ما تاثیری نمیگذارد .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 بهرغم نقش
محوریاش در زندگی و جوامع ما ،بسیار اندک شناخته شده است .بسیاری از نگرشها و باورهای ما درباره
وام و پسانداز و بازارهای مالی وضعی چندان بهتر از پیشداوریها یا ارزشدارویهای آشفته که به دالیلی
صدها سال دوام آوردهاند 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 انسانها بررسی کند .آن هم با زبانی که
ثقیل و دانشگاهی نیست و طوری نوشته شده که مخاطب عام بهراحتی بتواند از پس هضم افکار پشت
آن برآید و به درک و دریافتی مناسب برسد .لونرگن که بیست سال است در یک بانک سرمایهگذاری در
لندن کار میکند و در کانون پول در مورد کسب سود به مشتریان مشورت میدهد ،در مقدمه کتاب خود
درباره این مینویسد که چطور گاهی از آینده تاریکی که موقعیت کاری او پیشبینی میکند ،به او احساس
بیهودگی میدهد .به قول خودش «مثل زنگ خطری که پیش از آتشسوزی به صدا درمیآید ».سپس از
تجربهای که در مورد بحران مالی آسیا در اواخر قرن بیستم و بحران مالی غرب در سال  2008داشته ،سخن
میگوید« :آن روز این خطر واقعی احساس میشد که نظام پولی نگهدارنده دنیای توسعهیافته فروبریزد.
سا زوکار پرداخت که واسطه بیشتر شکلهای تعامل اجتماعی است با خطر از کار افتادن روبهرو بود».

دانشبنیان
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لونرگن با اشاره به این مسئله که در علم اقتصاد پول
قرار نیست به شکلی مستقل بر زندگی ما تاثیر بگذارد،
مینویسد« :به همین دلیل در متون درسی اقتصادی از
توضیحات قانعکننده درباره رکود و هراس اثری نیست...
من عقل را موهبتی میدانم که ما از آن برخورداریم و
توان روشنیبخشی دارد ،اما غالبا از آن غافلیم و بهزحمت
آن را به کار میبریم .وقتی که شرایط یا توان ما ظرفیت
تعقل ما را محدود میکند ،باز هم توان عمل کردن
داریم .ما به حسابهای سرانگشتی روی میآوریم که
ممکن است در حد متعارف یا در شرایطی بسیار متفاوت
با شرایط زندگیمان کارساز باشد .مبادله ،قیمتها و
نیروهای اجتماعی تاثیری غالب بر باورها و خواستههای ما
میگذارد .این نکته بهویژه در بازارهای سرمایه چشمگیر
است .بازارهای مستغالت و سهام و اوراق بهادار  -اما در
سطحی بسیار کلیتر  -نیز چنین است .گروهها نیز درست
همانند افراد در ساختن و پرداختن باورها نقش دارند .ما با
تقلید رفتار دیگران میآموزیم .تقلید و اشتراک نظر نوعی
وفاداری ضمنی ایجاد میکند .این کار نوعی بیمه نیز
هست .اگر مستقل تصمیم بگیرید تقصیر فقط به گردن
خودتان است».
او در ادامه به نظریات ارسطو درباره پول و بخشهای
ضروری و غیرضرور و زیانبار آن اشاره میکند و معتقد
است این فیلسوف کارکرد و سودمندی پول را نمیشناخته
است .به اعتقاد این نویسنده ،نظر ارسطو درباره اینکه
«پول چگونه ممکن است جوامع برخوردار از آرامش و
پیوند میان نسلها ایجاد کند ،خطرپذیری را روا بدارد ،و
بر حس منزلت ما چیره شود یا جنون و هراس بیافریند
چیزی به ما نمیگوید» .و او در این کتاب قصد دارد به
دانشبنیان

چهار خصلت فلسفی پول نگاهی بیندازد :وابستگی متقابل،
مهار آینده ،اندازهگیری و افسون.
لونرگن فصل اول کتابش را با عنوان «پول چاپ کنید»
با این جمله آغاز میکند« :پول ارزش همه چیز را تعیین
میکند اما خودش چیزی نمیارزد ».او در این فصل به
به این موضوع میپردازد که منبع چاپ پول برای مردم
ناشناخته است و آدم را یاد پرسشهای بنیادین بشری
میاندازد .لونرگن نظام پولی را دارای کارکردی اسرارآمیز
و کمابیش جادویی میداند که منشأ آن ناشناخته است.
کمتر کسی باور میکند پولی که در هر کشوری گردش
دارد ،ناشی از تصمیمات بانک مرکزی همان کشور است
که در هر سال تصمیم میگیرد چه میزان پول منتشر کند.
بانک مرکزی این را براساس پیشبینیای که از آهنگ رشد
اقتصادی دارد ،تعیین میکند؛ روندی معقول که هیچکس
به آن اعتنایی نمیکند« :این کیمیاگری دنیای واقعی
به آفرینش پول از هیچ در بانک مرکزی ختم نمیشود.
نظام بانکی بیهیچ زحمتی تاثیرات این یک میلیارد دالر
[رقمی که بانک مرکزی کشوری فرضی تصمیم گرفته در
آن سال چاپ کند] را با وام دادن چندین و چند برابر
میکند .بانکها یک میلیارد دالر پول نقدی را که از بانک
مرکزی دریافت میکنند به شرکتها و افراد وام میدهند.
شرکتها و افراد پول را به این شکل مصرف میکنند که
آن را به شرکتها و افراد دیگر میپردازند و آنها هم پول
را دوباره در بانک سپرده میگذارند و بانک هم دوباره آن
را وام میدهد و کار به همین منوال ادامه مییابد .در پایان
این فراین ِد چند برابر شدن حجم پول از طریق وام دادن
و مصرف کردن و سپردهگذاری مجدد ،مجموع سپردهها
و وامها چندین برابر پولی میشود که بانک مرکزی در
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آغاز چاپ کرده بود .بعضی از مردم پسانداز دارند ،بعضی
دیگر خانه :البته نهفقط خانه بلکه کارخانه ،جاده ،دانشگاه
و شرکت.
همه اینها بیآنکه واقعا از آن آگاه باشیم رخ میدهد.
پیشرفت به همینها وابسته است .اما این را در مدرسه
نمیآموزیم .حتی در کالسهای تجارت یا درسهای
اقتصاد نیز این موضوع توضیح داده نمیشود .بسیاری از
مردم ،اگر اساسا به این موضوع فکر کنند ،خیال میکنند
که پولشان در گاوصندوقی در بانک نگهداری میشود.
ما از سر نادانی سپرده خود را در بانک پول میدانیم؛
در واقع در بیشتر بخشهای علم اقتصاد از سپرده با نام
«پول» یاد میشود و در آمار رسمی هم سپردهها چنین
طبقهبندی میشوند که گمراهکننده است .سپرده پول
نیست :وامی است که ما به بانکها میدهیم .این واقعیت
اساس بانکهراسی است».
زمانی که مجموع پولی که در کشور دست به دست میشود،
توسط بانکها به چیزی حدود سی برابر پولی که رسما
بانک مرکزی در کشور چاپ کرده است ،میرسد ،تنها
چیزی که میتواند اوضاع را پایدار نگه دارد ،اعتماد مردم
است .او راهحل بانکهراسی را بیزحمت اما نگرانکننده
میداند؛ اینکه بانک مرکزی اعالم کند هیچ نگرانیای
وجود ندارد و اگر همه مردم هم بخواهند موجودیشان
را از بانکها بیرون بکشند ،او آنقدر پول چاپ میکند
و به بانکها میدهد که هیچ کمبودی احساس نشود.
لونرگن میگوید این بانکهراسی چیزی بود که در 10
اکتبر  2008در دنیا اتفاق افتد و مینویسد« :در  10اکتبر
 2008به وضعیت هجوم به بانکها در سراسر نظام بانکی
و مالی جهانی بسیار نزدیک شدیم .بخت یارمان بود که
دانشبنیان

آن روز جمعه بود .آخر هفته پس از آن ،کشورهای بزرگ
دنیا اعالم کردند که اگر همه بخواهند سپردههاشان را از
بانکها بیرون بکشند ،حاضرند هر اندازه که الزم باشد
پول چاپ کنند  -البته عین این کلمات را به کار نبردند
اما فحوای کالم همین بود  -هر چند که این کار الزم
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 .هزینهاش چیزی جز
حرف نبود».
او در ادامه اضافه میکند مخاطبی که از عقل و شعور
برخوردار است ،ممکن است همه این حرفها را باور نکند.
همانطور که روزولت ،رئیسجمهور امریکا ،در سالهای
آخر رکود بزرگ از مشاورانش نپذیرفت زیرا تصور میکرد
راهحلشان زیادی آسان است .او البته به این مسئله اذعان
میدارد که استفاده نامناسب از قدرت استثایی چاپ پول
میتواند موجب افزایش تورم یا تورم عنانگسیخته در
مواقع اضطراری شود و در ادامه مینویسد« :چگونه است
که پول این قدرت دوگانه را دارد :آسان کردن مبادله
پیچیده و جلوگیری آنی از ترس و در عین حال ،اگر به
دست نااهل بیفتد ،فراهم آوردن زمینه نابودی خویش؟
پل کروگمن اقتصاددان ارجاعات مکرری به مقالهای در
مجله پول ،اعتبار و بانکداری نوشته جون سوینی و ریچارد
سوینی ( ،)1977استادان دانشگاه ،دارد».
اما این مقاله چه میگوید؟ لونرگن نمونه سادهشده این
مقاله را در کتاب آورده و با مثالی آن را برای مخاطبانش
توضیح میدهد« :گروه بزرگی از والدین ،عمدتا وکال،
تصمیم میگیرند نیازهای خود را در زمینه پرستاری از
بچهها سازماندهی کنند ...والدین تصمیم میگیرند به هر
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خانواده دو «کوپن پرستاری از بچه» بدهند .در آغاز کار
همه چیز خوب پیش میرود .اما پس از گذشت تقریبا
یک ماه ،والدین سعی میکنند کوپنها را نگه دارند و کار
بهتدریج متوقف میشود .همه با هدف نگه داشتن کوپنها
و ذخیره کردن بیش از دو کوپن داوطلب پرستاری از
بچهها میشوند و هیچکس حاضر به خرج کردن کوپنها
نیست .رکودی در پرستاری بچه ایجاد میشود :ترکیبی از
پرستاران بیکار و والدینی که گرفتار بچهها هستند.
از آنجا که اینها حقوقدان هستند ،غریزه به آنها حکم
میکند که قانونی وضع کنند و افراد را بهزور 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 میکند .سرانجام
پس از بررسی مفصل نظریههای کینز و مکتب اتریش و
نظریه اصالت پول ،کوپنهای بیشتری چاپ میکنند و
اقتصاد پرستاری بچه رونق میگیرد .پول در اقتصاد دقیقا
چنین کاری میکند .اگر هر کسی تصمیم بگیرد تا جایی
که میتواند پسانداز کند  -به دلیل وحشت یا ترس یا
بدبینی مفرط  -کار کمکم متوقف میشود .راهحلش این
است که پول بیشتری در اختیار آنان بگذاریم و ترسشان
را از بین ببریم.
حاال تصور کنید که ماد ِر کوپن چاپکن در تعاونی
پرستاری از بچهها حریص شود و پیش خود بیندیشد که
اگر چند کوپن بیشتر برای خودش چاپ کند کسی متوجه
نخواهد شد .این مادر چند بار سعی میکند و نتیجه هم
میگیرد .بنابراین چندتای دیگر چاپ میکند .چندی
بعد به سرش میزند و هر تعداد که بتواند چاپ میکند.
بعد مشکلی پیش میآید :تعداد کسانی که میخواهند از
خانه بیرون بروند بیشتر از کسانی است که میخواهند
از بچهها پرستاری کنند .زیاد طول نمیکشد که کسانی
بخواهند در ازای یک شب نگهداری از بچهشان دو کوپن
بدهند .این تورم است (اگر ادامه پیدا کند ،انقالب میشود
و مرجعیت او به عنوان چاپکننده کوپن که مورد اعتماد
است از او پس گرفته خواهد شد).
میزان تورم یک کشور چیزهای زیادی درباره آن کشور به
ما میگوید .میزان معمول تورم ،بین  1تا  5درصد ،به این
معناست که نهادهای حکومتی میتوانند با بهرهمندی از
درجه مناسبی از اعتماد عمل کنند ،زیرا از قدرت چاپ
پول سوءاستفاده نمیشود .اما اگر تورم از  5درصد به 10
درصد و بعد به  30درصد و بیشتر برسد ،چنانکه در
آرژانتین و زیمبابوه رسید ،معلوم میشود که چیز شومتری
در کار است .شاید علتش این باشد که اعتماد کافی ممکن
نبوده زیرا راهی برای نظارت بر حاکمان وجود نداشته
است .به همین دلیل است که فلزات گرانبها یا سکههای
ذاتا قیمتی را معیار ارزش پول قرار دادهاند .ناتوانی ما در
نظارت بر دولت که مستلزم اطالعات و نهادهای مستقلی
چون سازمانهای آمار و نهادهای حقوقی و مطبوعاتی آزاد
است ،پول کاغذی و الکترونیک را ممکن ساخته است.
دانشبنیان

تور ِم بهسرعت فزاینده نشانه درماندگی یا دیکتاتوری
است».
لونرگن در بخش نهایی فصل اول درباره «تاوان» چاپ
کردن یا نکردن پول صحبت میکند و هزینههایی که
انتخاب هرکدام از این روشها میتواند در پی داشته باشد.
این نویسنده موضوع فصل دوم خود را به اخالق پول
اختصاص داده است و آن را با جملهای از مارسل موس
شروع میکند« :نخستین شرط تجارت این بود که بتوانی
نیزه را کنار بگذاری ».سپس از نظرگاه شکسپیر به این
مقوله اخالقی مینگرد که معتقد است پول ریاکاری ما
را آشکار میکند .او همچنین به برداشتی که مارکس از
اندیشههای انتقادی شکسپیر داشته ،انتقاد میکند که
میگوید« :پول خدای پیداست ،تبدیل همه خصال انسانی
و طبیعی است به ضد آن ،به آشفتگی عمومی و وارونگی
چیزها؛ پول مردم ناسازگار را به برادری فرامیخواند».
لونرگن معتقد است این سخن مارکس که درباره تبدیل
هم ه چیز به ضد خود است ،خالی از معناست اما نظر
او را درباره فراخواندن مردم ناسازگار به برادری صحیح
میداند؛ اینکه 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 میکنند .او
پول و تجارت را در کنار نهادهای حقوقی مستقل وسیله
حل منازعات میان انسانها قلمداد میکند و این ادعای
خود را چنین مطرح میکند« :اختالف معموال سرچشمه
دشمنی میان مردم است ،اما مقدمه تجارت سودآور برای
دو طرف نیز هست .شکسپیر میبیند که پول چگونه
ممکن است منزلت یا سلسله مراتب اجتماعی را واژگون
کند و این نکتهای است که به آن باز خواهیم گشت .اما
تجارت نگرش ما را نسبت به بیگانگان به معنای عمیقتری
دگرگون میسازد :فرصت اقتصادی و منافع مبادله و
تجارت در تفاوت مهارتها ،تکنولوژی ،فرهنگ ،عادات و
منابع طبیعی نهفته است».
او سپس مبحث وابستگی متقابل را مطرح میکند و
میگوید پیش از آنکه 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
کند .فرایندی که عملکردش تنها برای نفع متقابل ما و
دیگران نیست بلکه باعث افزایش وابستگی ما به دیگران
میشود و همین نیز سبب میشود تا منافع دیگران را
هم در نظر بگیریم؛ چون به آنها وابستهایم .لونرگن در
ادامه تاثیرات مبادله را از نظرگاه دیوید هیوم ،اندیشمند
اسکاتلندی ،مطرح میکند« :وابستگی متقابل انسانها
در همه جوامع به حدی گسترده است که بعید است
هیچ عمل انسان به خودی خود کامل باشد یا بیارجاع
به اعمال دیگران انجام گیرد و اینها برای تحقق کامل
نیت کارگزار ضرور است .فقیرترین صنعتگر که تنها کار
میکند از صاحبمنصب دستکم انتظار حمایت دارد تا
صنعتگر را از برخورداری از ثمره کار خویش اطمینان
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بخشد .همچنین آنگاه که کاالی خود را به بازار میبرد
و به بهایی مناسب عرضه میکند انتظار دارد خریدارانی
بیایند و بتواند با پولی که به دست میآورد از دیگران
بخواهد متاع مورد نیاز زندگی او را تامین کنند .به همان
نسبت که انسانها داد و ستد خویش را گسترش میدهند
و تعاملشان با دیگران پیچیدهتر میشود ،همیشه در برنامه
زندگی خود مجموعه بزرگتری از اعمال داوطلبانه را
درک میکنند که انتظار دارند با انگیزههای مناسب میان
آنها و اعمال خودشان همکاری برقرار شود».
بر اساس نظریه هیوم و آنچه نویسنده توضیح میدهد،
وابستگی متقابل را نخستین ویژگی فلسفی پول معرفی
میکند؛ قراردادی اجتماعی که ارزش آن به شناساییاش
از جانب دیگران و ضمانت اجرایی حقوق مالکیت وابسته
است .این مسئله از اینجا ناشی میشود که اساسیترین
کارکرد پول تسهیل مبادله و در نتیجه تقسیم کار است
که سببساز رشتهای از منافع میشود .هدف از مبادله
سودآوری برای طرفین است و تقسیم کار نیز افزایش
بهرهوری و کاهش سختیها را به ارمغان میآورد .منافع
دوجانبهای که از مبادله اندیشهها و کاالها و خدمات
به دست میآید ،اتفاقا وابسته به متفاوت بودن کسانی
است که با آنها به داد و ستد میپردازیم .از اینجا به
بعد بیگانگان برایمان دشمن نیستند بلکه فرصتی برای
تجارت ،یادگیری و نوآوریاند« :به این روش ،پول به
تغییر سازمان اجتماعی از ساختارهای خانوادگی توزیع و
اداره امور به ملتهای پرجمعیت دارای نهادهای رسمی و
منصف کمک میکند».
لونرگن پس از آن در بخشی که عنوان «منش» را بر
پیشانی دارد ،به اخالق پول از زاویه دیگری نگاه میاندازد
و این مسئله را مطرح میکند که تا دیروز ما برای نزاعهای
قبیلهای روشهای ستیزهجویانه به کار میبردیم اما چرا
امروزه در کشورهای توسعهیافته دیگر شاهد چنین
موضوعاتی نیستیم؟ آیا پول از ما انسانهای بهتری ساخته
است؟
او اینجا از روانشناسان شناختگرا کمک میگیرد که
برای توصیف ابزارهای گوناگونی که ما در شرایط پیچیده
برای تعقل به کار میبریم ،اصطالح «اکتشافی» را استفاده
میکنند و میگوید «منش» نیز روش اکتشافی تعقل
اخالقی است و قاعدهای که میتواند پیشبینی کند مردم
در اوضاع ناشناخته چه رفتاری را در پیش میگیرند.
لونرگن به این موضوع نیز توجه دارد که تصمیمگیریهای
اخالقی گاه با چالش و پیچیدگی مواجه میشوند زیرا
ممکن است الزم باشد پیامدهای رفتار آینده دیگران را
نیز در نظر بگیریم .این نویسنده معتقد است که منش در
اخالق را میتوان با اعتبار در تجارت همتا دانست .لونرگن
از نظریه بازیها کمک میگیرد و میگوید منش اخالقی
مانند اعتبار میتواند در بازیهای تکرارشونده موثر باشد و
دوام یابد .همچنین میافزاید« :انگیزهها معموال به ارزیابی
مناسب بودن عمل یا تصمیم ربطی ندارد اما منش را
دانشبنیان

نمایان میسازد و بنابراین از لحاظ انتظارات ما از رفتار
مردم در وضعیتهای مختلف و در آینده مهم است .بیشتر
اوقات ما اخالقی رفتار میکنیم اما انگیزههایمان معموال
روشن نیست ،زیرا اخالقی رفتار کردن به نفع خودمان
هم هست .نمیدانیم که آیا منش موروثی است یا آموخته
میشود ،بنا بر عادت کسب میشود یا اینکه از انگیزهها و
رفتار دیگران تاثیر میپذیرد .به گمان من همه این عوامل
مهم است».
او سپس این موضوع را مورد مداقه قرار میدهد که پول
چگونه منش را تغییر میدهد؟ برای اینکه این مسئله
را مشخص کند ،صحبتهایش را با یک خاطره از سفر
هرروزهاش با قطار شهری درجه یک شروع میکند و
درباره زن بارداری میگوید که هیچکس جایش را به او
نمیداد« :هرگز چیزی مانند آن را ندیده بودم ،اما اینبار
سفرم قدری نامتعارف بود .در قطار درجه یک بودیم .این
سوال آشکار به ذهن میرسد :آیا پولدارها تاپالهاند؟ یا یه
زبان فلسفیتر ،آیا ثروت منش ما را فاسد میکند؟
البته نباید چنین کند .رفتار اخالقی را به مراقبت از
دیگران یا دستکم توجه به منافع آنان تعریف میکنند.
این در همه نظامهای اخالقی عمومیت دارد .هر فرد
عاقلی ،صرفنظر از ملیت یا فرهنگ یا باور دینیاش،
میفهمد که چرا وظیفه دارد در قطار جایش را به زنی
باردار بدهد .شکلهای عمده مراقبت از دیگران در جوامع
 مراقبت از کودکان و سالخوردگان یا بیچارگان  -نیازمندمازاد منابع است .پس مازاد منابع یکی از پیششرطهای
رفتار اخالقی است .ثروتمندان این کار را از موضع قدرت
آغاز میکنند :برای آنها مراقبت از دیگران چندان نیازمند
ازخودگذشتگی نیست».
لونرگن در ادامه به این موضوع میپردازد که ظاهرا و با این
تفاسیر ،قرار گرفتن انسانها در موضع فقر توجیه مناسب
رفتار غیراخالقی است .اگر قرار باشد مازاد منابع با درجه
رفتار اخالقی نسبت مستقیم داشته باشد ،کمبود منابع
در کم کردن رفتاری اخالقی نقش خواهد داشت .چنانچه
مازاد منابع به سمت کمبود مفرط میل کند ،وضعیت تضاد
مستقیم منافع به وجود میآید .او تضاد مستقیم منافع را
وضعیتی معرفی میکند که در آن نمیتوان در هزینهها
یا فایدهها شریک شد .اگر شرایط حاد باشد حتی ممکن
است زندگی یکی منوط به مرگ دیگری شود .فلسفه
اخالقی متاخر هم تمرکز خود را بر همین مسئله تنگناها
و دوراهیهای اخالقی گذاشته است .او سعی میکند این
مسئله و تفاوت دو امر خارج از اخالق و ضد اخالقی را با
چند مثال تشریح کند« :تضاد منافع انگیزهای برای رفتار
ضد اخالقی یا خارج از مقوله اخالق ایجاد میکند ...جنگ
برای بقا ،اگر غذای کافی برای تغذیه دو طرف موجود
نباشد ،خارج از مقوله اخالق است .جنگ برای افزایش
منابع ورای حد الزم برای معیشت ضد اخالقی است .وقتی
که منابع کمیاب باشد تضاد مستقیم منافع مبهم است.
مثال مناسبتری را در نظر بگیرید :آیا مالیاتگریزی یک
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کارگ ِر خویشفرمای کمدرآم ِد کممهارت ،اگر درآمدی که
از این راه پسانداز میکند سالمت و آموزش فرزندانش را
بهبود بخشد ،نادرست است؟»
بــه نظــر میرســد در جوامــع هرچــه میــزان مــازاد
منابــع بیشــتر باشــد ،آن جامعــه بــه ســمت رفتارهــای
اخالقــی گرایــش بیشــتری دارد کــه نتیج ـهاش جنایــت
کمتــر ،بهداشــت بهتــر و مراقبــت از ســالمندان و تامیــن
اجتماعــی بهبودیافتــه اســت کــه بــرای همــه اینهــا در
دل جوامــع ثروتمنــد ،نهادهایــی وجــود دارد .امــا اگــر همه
ایــن نتیجهگیریهــا درســت اســت ،چــرا آن جماعــت
قویبنیــه و پولــدار بــا دیــدن زنــی بــاردار کــه از ایســتادن
در قطــار شــهری رنــج میبــرد ،از جــای خــود بلند نشــدند
و صندلــی خــود را بــه او ندادنــد؟ ایــن نشــان میدهــد
کــه منــش آدمهــا از پیشــرفت عقــب مانــده اســت .امــا
چــرا؟ لونرگــن در توضیــح ایــن مســئله مینویســد« :پــول
از ســه راه بــر منــش مــا تاثیــر میگــذارد :نخســت از
راه انگیزههــا .انگیزههایــی کــه منافــع مــا را بــه منافــع
دیگــران پیونــد میدهــد انگیزههــای اخالقــی اســت.
مجــازات نفــع شــخصی را بــا آنچــه «درســت» اســت
همســو میکنــد ،بــا ایجــاد انگیــزه بــرای تبعیــت از قانــون
(بــا فــرض اینکــه قانــون درســت باشــد) .نفــع دوســویه
در مســیر مخالــف کمبــود عمــل میکنــد و انگیزههــای
اخالقــی ایجــاد میکنــد کــه مســتقل از مجــازات یــا تالقی
اســت .اساس ـیترین کارکــرد پــول آســان کــردن مبادلــه
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 میداننــد .اگــر همــکاری اجتماعــی بــرای
هــر دو طــرف نافــع باشــد ،آنگاه انگیــزه مییابیــم کــه
بــه دیگــران فکــر کنیــم .منافــع آنــان بــا منافــع مــا یکــی
میشــود».
این نویسنده دومین تاثیر پول بر منش ما را حتی از
مورد اول زیانبارتر میداند و معتقد است پول درکمان
را از نیازهای خود دگرگون میکند .او این مسئله را
که پیشرفت نیازهای تازه میآفریند ،انکار نمیکند .اما
موضوع اینجاست که انباشت پول و منابع از شوق آدمها
اجتماعی
به مالاندوزی کم نمیکند .او میافزاید« :رقابت
ِ
تقلیدی انگیزهای بس نیرومند است ...آرزوی مالاندوزی ما
بهسادگی برآورده نمیشود یا دستکم نیازمند خودآگاهی
و مراقبت خودآگاهانه است .ما منابع مازاد هنگفتی تولید
کردهایم ،بسیار بیش از آنچه برای بقا به آن نیاز داریم
اما گویا درآمد ما و در نتیجه افزایش آن ،درک ما را از
آنچه برای یک زندگی شایسته الزم است تعیین میکند.
بهرغم شواهد نقض ،معتقد نیستیم که منابع مازاد داریم.
توانایی نظام اجتماعی و اقتصادی در ایجاد حس نیاز
بیحد شاید تا اندازهای توضیح دهد که چرا ملل ثروتمند
سخاوتمندتر نیستند .وگرنه توضیح ناکامی ما در پیروی
از توصیه اقتصادی سنجیده و توصیه سیاسی عملگرایانه
جفری ساکس دشوار خواهد بود .ساکس تخمین میزند
دانشبنیان
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که هزینه طرح مارشال [توضیح مترجم :طرح مارشال که
به ابتکار وزیر خارجه وقت امریکا جورج مارشال اجرا شد،
کمک گسترده ایاالت متحده برای بازسازی اقتصاد اروپا
پس از جنگ جهانی دوم بود که طبق تخمینها حدود
 13میلیارد دالر در آن زمان ( 160میلیارد دالر به ارزش
امروز) هزینه در بر داشت .اصطالح طرح مارشال اکنون
به معنای کلیتر هرگونه برنامه کالن دولتی برای حل
مشکلی اجتماعی به کار میرود] برای آفریقا کمتر از 1
درصد تولید ناخالص داخلی جهان توسعهیافته است .البته
شاید برآورد ساکس از توانایی ما در تاثیرگذاری بر رفاه
دیگر کشورها نادرست باشد ،اما چرا امتحان نکنیم؟ هزینه
چندانی ندارد».
لونرگــن ســومین تاثیــر پــول بــر منــش مــا را «توهــم
اســتقالل» معرفــی میکنــد .او ایــن بحــث را چنیــن
آغــاز میکنــد کــه ادم اســمیث در «ثــروت ملــل» پــول و
ثــروت را عامــل تعیینکننــده نیــروی کار دیگــران تعریــف
میکنــد .لونرگــن میگویــد بــرای غالــب چیزهایــی
کــه نیــاز داریــم ،بــه نیــروی کار دیگــران نیازمندیــم.
امــا قــدرت شــکلی از وابســتگی متقابــل اســت کــه البتــه
نابرابــر نیــز هســت .او معتقــد اســت نابرابــری در ثــروت
منجــر بــه نابرابــری در قــدرت میشــود .امــا ایــن نــه
اســتقالل کــه توهــم آن اســت .وضعیــت رقتبــار کســانی
کــه ناگهــان اندوختــه ثــروت خــود و در نتیجــه قدرتشــان
را از دســت میدهنــد یــا کســانی کــه بــه نحــو دیگــری
از قــدرت ســاقط میشــوند ،نشــاندهنده همیــن توهــم
اســت .کســانی کــه هرگــز بــه حــال خــود بازنمیگردنــد:
«منــش افــراد ثروتمنــد نــه بــا کمبــود بلکــه بــا حــس
ســادهلوحانه اســتقالل و رقابــت اجتماعــی بــرای کســب
اعتبــار ،کــه خواســتههایی را دامــن میزنــد کــه گاه بــه
نحــو مضحکــی بیــش از حــد نیــاز اســت ،فاســد میشــود.
علــت وضعیــت رقتانگیــز یــک مدیرعامــل کــه روزگاری
قدرتمنــد بــوده و اکنــون مغضــوب شــده ،ســادهلوحی
اســت .آدمهایــی کــه خوشاقبــال بودهانــد معمــوال ایــن
را بــا مهــارت اشــتباه میگیرنــد ...آیــا توهــم اســتقالل و
حــس آشــفته برتــری علــت آن رفتــار در واگــن درجه یک
قطــار اســت؟ از موقــع نوشــتن پیشنویــس اولیــه ایــن
فصــل ،مســافران قطــار درجــه یــک را دقیقتــر زیــر نظــر
گرفتــهام .از روی مجــات و کتابهایــی کــه میخواننــد
بــه ایــن نتیجــه رســیدهام کــه بیشترشــان ثروتمنــد
نیســتند بلکــه کارمندنــد .شــاید قــدرت دیوانســاالری
بیــش از پــول منــش آدمهــا را فاســد میکنــد».
کتاب «پول» نوشته اریک لونرگن که نشر نو با ترجمه
احد علیقلیان منتشر کرده است ،در ده فصل و بخشهای
گوناگون مباحث دیگری را از منظر تاثیر پول بر زندگی و
جامعه مطرح میکند .این کتاب که مجموع صفحات آن
کمتر از  200صفحه است ،منبع ارزشمندی برای کسانی
است که دوست دارند خودآگاهانه با مسائل اقتصادی و
پول و درآمد برخورد کنند.
دانشبنیان
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چنانچــه نگاهــی بــه کشــورهایی داشــته باشــیم کــه
روزگاری مهــد تمدنهــای بــزرگ بودهانــد ،یونــان
نامــی اســت کــه نمیتــوان از کنــارش بهســادگی عبــور
کــرد .کشــوری بــا قدمتــی طوالنــی ،فیلســوفان بــزرگ و
بناهایــی تاریخــی کــه گردشــگران زیــادی را از سراســر
دنیــا بــه خــود فرامیخوانــد .امــا در ســالهای اخیــر،
واژه پربســامد یونــان «ریاضــت اقتصــادی» بــوده اســت.
طرحــی کــه میخواســت ایــن کشــور را از ورشکســتگی
کامــل نجــات دهــد تــا او همچنــان عضــو اتحادیــه اروپــا
بمانــد .امــا تــا امــروز نــه ایــن طــرح توانســته گــره از
مشــکالت اقتصــادی پرشــمار یونــان بــاز کنــد ،نــه
وامهــای دســتودلبازانه اتحادیــه اروپــا و نــه حتــی
کمکهــای بالعــوض .چیــزی کــه ســبب شــده اســت تــا
لحظــه نــگارش ایــن مطلــب ،یونــان همچنــان مقــروض
و گرفتــار بمانــد و اتحادیــه اروپــا بــر ســر مانــدن یــا
اخــراج آن از ایــن اتحادیــه شــک و تردیــد داشــته باشــد
و جلســات متعــدد برگــزار کنــد.
در ســال  2015امیــد میرفــت حــزب ســیریزا بــه
رهبــری آلکســیس ســیپراس بتوانــد گرهگشــای
ایــن بحــران باشــد .نخســتوزیر ســیپراس ،یانیــس
واروفاکیــس را بــه عنــوان وزیــر دارایــی برگزیــد کــه
اقتصــاددان و سیاســتمدار برجســته ایــن کشــور بــود امــا
واروفاکیــس نیــز در نهایــت اســتعفا داد و دامــن خــود را
از آلودگیهــای اقتصــاد یونــان بیــرون کشــید.
کتــاب «حرفهایــی بــا دختــرم دربــاره اقتصــاد»
نوشــته ایــن اقتصــاددان ،یانیــس واروفاکیــس ،اســت و
بــه ســبب آنکــه خــود نویســنده دانشآموختــه اقتصــاد
سیاســی از دانشــگاه اســکس بریتانیاســت و همچنیــن
بحرانهــای اقتصــادی را از نزدیــک لمــس کــرده ،واجــد
اهمیــت اســت .مضــاف بــر اینهــا واروفاکیــس در ایــن
کتــاب علنــا اعــام میکنــد کــه قصــد نــدارد از نظــرگاه
اقتصاددانــان وارد ماجــرا شــود .مســئلهای کــه در همــان
ابتــدای کتــاب بــه آن اشــاره شــده اســت .او در بخــش
پیشگفتــار مینویســد« :ایــن کتــاب بــه دعــوت ناشــر
یونانــیام در ســال  2013بــرای حــرف زدن مســتقیم
بــا جوانــان دربــاره اقتصــاد نوشــته شــد .دلیــل مــن
بــرای نوشــتن آن ایــن اعتقــاد راســخ بــود کــه اقتصــاد
خیلــی مهمتــر از آن اســت کــه آن را بــه اقتصاددانهــا
بســپاریم».
او در ادامــه میافزایــد« :در مقــام اســتاد اقتصــاد همــواره
بــاور داشــتم کــه اگــر نتوانــی اقتصــاد را بــه زبانــی کــه
جوانــان میفهمنــد توضیــح دهــی پــس خــودت هــم
اصــا نمیدانــی چــه میگویــی .بــه مــرور زمــان چیــز
دیگــری هــم دســتگیرم شــد ،یــک تناقــض بامــزه در
مــورد حرفــه خــودم ایــن بــاور را تقویــت میکنــد:
هرچــه الگوهــای اقتصــادی علمیتــر میشــوند ،رابطــه
کمتــری بــا اقتصــاد واقعــی و موجــود در جهــان برقــرار
میکننــد ...بــه همیــن دلیــل تــاش مــن در ایــن کتــاب
دانشبنیان

برخــاف عامهپســند کــردن اقتصــاد اســت :اگــر ایــن
کتــاب موفــق شــود ،خوانندههایــش را برمیانگیزانــد
تــا اقتصــاد را خودشــان بــه دســت بگیرنــد و کاری
میکنــد کــه دریابنــد بــرای درک اقتصــاد بایــد ایــن
را هــم بفهمنــد کــه چــرا متخصصــان خودگماشــته
اقتصــاد ،یعنــی اقتصاددانهــا ،تقریبــا همیشــه بــه
خطــا هســتند .بــاری ،تضمیــن اینکــه هــر کســی
میتوانــد مقتدرانــه از اقتصــاد حــرف بزنــد پیشنیــاز
جامعــه خــوب و پیششــرط دموکراســی اصیــل اســت.
چــرا کــه بــاال و پایینهــای اقتصــاد ماهیــت زندگــی
مــا را تعییــن میکنــد؛ نیروهایــش دموکراس ـیهای مــا
را بــه ســخره میگیرنــد و چنگالهایــش بــه اعمــاق
روحمــان نفــوذ میکننــد و بــه امیدهــا و اشــتیاقهای
مــا شــکل میدهنــد .اگــر مــا تســلیم متخصصــان
اقتصــاد شــویم عمــا تمــام تصمیمهــای مهــم را بــه
آنهــا ســپردهایم».
نکتــه مهــم دربــاره ایــن کتــاب ایــن اســت کــه
واروفاکیــس تصمیــم گرفتــه آن را بــه شــکل گفتوگــو
بــا دختــرش بنویســد کــه در اســترالیا زندگــی میکنــد.
او در فصــل اول کتــاب بــا عنــوان «چــرا اینقــدر
نابرابــری؟» چنیــن مینویســد« :وقتــی در حبــاب رونــق
و شــکوفایی غــرب بــزرگ شــوی بیشــتر بزرگترهــا بــه
تــو خواهنــد گفــت کــه کشــورهای فقیــر بــه ایــن دلیــل
فقیرنــد کــه اقتصادشــان «ضعیــف» اســت  -بمانــد کــه
معنــای ایــن حــرف چیســت .آنهــا ایــن را هــم خواهنــد
گفــت کــه فقــرای جامعــه خــودت نیــز بــه ایــن دلیــل
فقیــر هســتند کــه چیــزی بــرای فــروش ندارنــد کــه
دیگــران واقعــا بخواهنــد  -خالصــه کــه آنهــا چیــزی
بــرای عرضــه بــه بــازار ندارنــد.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه تصمیــم گرفتــم دربــاره
چیــزی بــه نــام اقتصــاد بــا تــو حــرف بزنــم :در جهــان
تــو و مــن هــر بحثــی در ایــن بــاره کــه چــرا برخــی
فقیرنــد در حالــی کــه برخــی دیگــر پولشــان از پــارو بــاال
مـیرود ،یــا حتــی اینکــه چــرا انســان دارد کــره زمیــن
را نابــود میکنــد ،حــول چیــزی میچرخــد کــه بــه آن
اقتصــاد گفتــه میشــود .و اقتصــاد بــه چیــزی ربــط دارد
کــه بــه بــازار معــروف اســت .اگــر میخواهــی ســهمی در
آینــده انســان داشــته باشــی ،نمیتوانــی وقتــی کلماتــی
مثــل «اقتصــاد» و «بــازار» گفتــه میشــوند خــودت را
بــه آن راه بزنــی و بیمحلــی کنــی».
پــس از آن نویســنده دربــاره تقاوتهــای اقتصــاد و
بــازار میگویــد و بــه قدمتــی کــه مفهــوم بــازار دارد،
اشــاره میکنــد .او ســپس بــه تشــریح تاریــخ انقــاب
کشــاورزی ،بــه وجــود آمــدن اقتصــاد و مفهــوم مــازاد
میگویــد .او معتقــد اســت مفهــوم «مــازاد» کــه تــا
پیــش از ایــن در مــورد محصــوالت طبیعــی درختــان و
حیوانــات شــکار بــه آن شــکل وجــود نداشــت ،تحولــی
پدیــد آورد« :تولیــد مــازاد کشــاورزی باعــث تولــد
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شــگفتیهایی شــد کــه انســان بــودن را بــرای همیشــه
تغییــر داد :نوشــتن ،بدهــی ،پــول ،دولــت ،بروکراســی،
ی و حتــی اولیــن نمونــه
ارتشهــا ،کشــیشها ،فنــاور 
از جنــگ بیوشــیمیایی ».او ســپس بــه توضیــح هرکــدام
از ایــن مــوارد میپــردازد .بعــد از آن اســت کــه بــه
پرسشــی برمیگــردد کــه در ابتــدای کتــاب مطــرح
شــده بــود امــا پاســخی بــرای آن وجــود نداشــت« :چــرا
انگلیسـیها بودنــد کــه بــه اســترالیا حملــه کردنــد و نــه
برعکــس؟» او در پاســخ بــه ایــن ســوال مینویســد:
«چــرا ابرقدرتهــای امپریالیســتی در اوراســیا ســر
برآورنــد و حتــی یکــی هــم از آفریقــا یــا اســترالیا بیــرون
نیامــد؟ آیــا ربطــی بــه دی.ان.ای .دارد؟ معلــوم اســت
کــه نــه ...شــرایط جغرافیایــی اوراســیا  -طبیعــت زمیــن
و آبوهــوا  -بــه ایــن معنــا بــود کــه کشــاورزی و مــازاد
و تمــام آنچــه بــا آن آمــد بــا نیــروی زیــادی زمــام
امــور را بــه دســت گرفــت و منجــر بــه ظهــور حــکام
دولتهایــی شــد کــه در راس ارتشهایــی مجهــز بــه
فناوریهایــی مثــل تفنــگ بودنــد کــه بــا ســاحهای
بیوشــیمیایی کــه در بــدن و نفسهاشــان حمــل
میکردنــد مرگبارتــر هــم شــدند».
واروفاکیــس پــس از آنکــه بــه تشــریح تفاوتهــای
جغرافیایــی اســترالیا ،آفریقــا و اوراســیا میپــردازد و
ایــن نکتــه کــه چــرا اســترالیا و آفریقــا موفــق بــه تولیــد
مــازاد و چیزهایــی کــه همــراه آن میآیــد ،نشــدند ،از
پاســخ پرسشــی دیگــر نیــز پــرده برمــیدارد .چــرا در
جوامــع اوراســیا نیــز نابرابــری وجــود دارد؟ چــرا در
کشــوری ماننــد انگلســتان هــم عــدهای فقیــر هســتند و
عــدهای دیگــر ثروتشــان حــد و حصــر نــدارد؟ واروفاکیس
معتقــد اســت کــه اینجــا جغرافیــا نمیتوانــد ایــن
مســئله را توجیــه کنــد و الزم اســت بــرای درک ایــن
نابرابــری ،دربــاره اقتصــاد صحبــت شــود« :بــه یــاد داری
چطــور مــازاد کشــاورزی باعــث بــه وجــود آمــدن دولــت
و کشــیشها شــد؟ انباشــت آن مســتلزم و منجــر بــه
تمرکــز بیــش از حــد قــدرت ،و در نتیجــه ثــروت ،در
میــان عــده معــدودی شــد کــه بــر باقــی جمعیــت حکــم
میراندنــد  -کــه الیگارشــی نامیــده میشــوند ،کــه از
ریشــه کلمــه  oligiبــه معنــی «معــدودی» و arkhein
«حکومــت کــردن» میآیــد.
بهســادگی میتــوان دیــد کــه چگونــه ایــن وضعیــت
خــودش را تــداوم میبخشــد :آنهــا کــه از مزیــت
دسترســی مــازاد انباشتهشــده برخوردارنــد ،از قــدرت
اقتصــادی ،سیاســی و حتــی فرهنگــی برخــوردار
میشــوند کــه بعــد میتواننــد از آن بــرای بــه دســت
آوردن بخــش بزرگتــری از مــازاد هــم اســتفاده کننــد.
از هــر کســی کــه تجربــه کســبوکار دارد بپرســی
تصدیــق میکنــد کــه بهمراتــب آســانتر اســت کــه
وقتــی از پیــش چنــد میلیــون داری ،میلیونهــا پونــد
دربیــاوری .برعکــس اگــر هیــچ پولــی در بســاط نداشــته
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باشــی درآوردن حتــی هــزار پونــد هــم بــه رویایــی
دســتنیافتنی میمانــد».
ایــن نویســنده پــس از آن بــار دیگر بــه نقــش ایدئولوژی،
ایــن بــار بــا شــکل واضحتــری اشــاره دارد و در بخــش
«نابرابــری بــه منزلــه یــک ایدئولــوژی خودتداومبخــش»
میگویــد« :ایدئولــوژی بــه شــکل موثــری تــا چنــان
پای ـهای عمــل میکنــد کــه شــبکهای از باورهــا ،یعنــی
چیــزی مثــل اســطورهها را بــه وجــود بیــاورد .فکــر
کــه کنــی میبینــی هیــچ چیــز بــه ســادگی ایــن بــاو ِر
داراهــا بازتولیــد نمیشــود کــه آنهــا مســتحق هــر
چیزیانــد کــه بــه دســت آوردنــد .از کودکــی تــو در
تناقــض منطقــی شــدیدی گیــر میکنــی کــه چنــدان
بــه آن توجــه نمیکنــی .از ســویی ،تــو را بــا ایــن فکــر
میرنجاننــد کــه بعضــی بچههــا از فــرط گرســنگی بــا
گریــه بــه خــواب میرونــد .از ســوی دیگــر( ،مثــل تمــام
بچههــا) کامــا متقاعــد میشــوی کــه اســباببازیها،
لباسهــا و خان ـهات بهحــق از آن توســت .ذهــن مــا بــه
صــورت خــودکار «مــن فــان چیــز را دارم» را بــا «مــن
مســتحق فــان چیــز هســتم» یکــی میگیــرد».
او در فصــل چهــارم کتــاب بــا عنــوان «جــادوی ســیاه
بانکــداری» دســت روی مســئله حســاس دیگــری
میگــذارد و معتقــد اســت کــه اقتصــاد مــدرن ماننــد
همــه اکوسیســتمها بــرای حیــات خــود نیــاز بــه
بازچرخانــی دارد .ماننــد چرخــه اکســیژن و دیاکســید
کربــن در طبیعــت ،کارگــران هــم بــا خــرج کــردن
دستمزدشــان در فروشــگاهها چرخــه ایــن اکوسیســتم
را حرکــت میدهنــد و زمانــی کــه بازچرخانــی در
اقتصــاد از کار بیفتــد ،بحرانهایــی ایجــاد میشــوند
کــه نتیجـهاش فقــر و محرومیــت ویرانگــر اســت؛ همــان
اتفاقــی کــه بــرای اقتصــاد زادگاه نویســنده ،یونــان ،افتاده
اســت .جهــان بارهــا گرفتــار بحرانهــای اقتصــادی شــده
اســت ،حتــی ابرقدرتهــای اقتصــادی نیــز از ایــن واقعــه
مصــون نیســتند .امــا ایــن اتفــاق چطــور رخ میدهــد؟
جوامــع بــازار چگونــه تــوان خــود را بــرای بازیابــی و
بازچرخانــی از دســت میدهنــد؟ واروفاکیــس میگویــد:
«اگــر دقــت کنــی ،در دل ایــن ناتوانــی در بازچرخانــی،
چهــره آشــنایی را میبینــی :بانکــدار ».نویســنده در
ادامــه بــه توضیــح ایــن مســئله میپــردازد کــه چطــور
بانکــداران تــوان اقتصــادی را میگیرنــد و کشــورها را
بــه مــرز بحــران میرســانند .امــا مگــر بانکدارهــا چــه
میکننــد؟ «بیشــتر مــردم فکــر میکننــد بانکدارهــا
مثــل واســطهای هســتند میــان افــرادی کــه پسانــداز
دارنــد و هیــچ نیــاز فــوری بــه پــول نقدشــان ندارنــد
و افــراد بــدون پسانــدازی کــه میخواهنــد یــا نیــاز
دارنــد پــول قــرض کننــد؛ و اینگونــه ســپردهها را
از پساندازکنندههــا میگیرنــد و بــه وامگیرنــدگان
میدهنــد ،بهــره کمتــری بــه ســپردهگذاران میدهنــد
و مقــدار بیشــتری از وامگیرنــدگان میگیرنــد و از ایــن
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تفــاوت ســود میبرنــد .ایــن همــان کاری اســت کــه در
گذشــتههای دور بانکــداری بــا آن آغــاز شــد امــا مســلما
کاری نیســت کــه امــروزه بانکــداران مشــغول آننــد».
اگــر ایــن تفکــر درســت نیســت ،پــس واقعــا در نظــام
بانکــی چــه میگــذرد؟ او ایــن مســئله را بــا مثالــی
روشــن توضیــح میدهــد« :بیــا فــرض کنیــم میریــام
دوچرخــه تولیــد میکنــد و از یــک بانکــدار میخواهــد
کــه بــه او وامــی بــرای پنــج ســال بــه مبلــغ  500هــزار
پونــد بدهــد تــا بتوانــد ماشــینآالتی بخــرد کــه بــه او
امــکان میدهــد تنــه دوچرخــه را از فیبــر کربــن بســازد
تــا ســبکتر و محکمتــر باشــد .ســوال :بانکــدار از کجــا
پانصــد هــزار پونــد م ـیآورد تــا بــه او وام بدهــد؟ بــرای
پاســخ دادن عجلــه نکــن کــه بگویــی« :از پولــی کــه
مشــتریهای دیگــری در بانــک ســپرده گذاشــتهاند».
پاســخ درســت ایــن اســت« :از هیــچ کجــا ،از بــاد هــوا!»
چطــور؟ بهســادگی .بانکــدار فقــط یــک عــدد پنــج
بــا پنــج تــا صفــر دنبــال آن را در کنــار نــام میریــام
و شــماره حســابش در پایــگاه دادههــای الکترونیــک
یــا دفتــر کل تایــپ میکنــد .ایــن پایــگاه دادههــا
مانــده حســاب مشــتریها را فهرســت میکنــد.
وقتــی میریــام حســابش را چــک میکنــد از اینکــه
میبینــد  500000پونــد روی دســتگاه خودپــرداز
چشــمک میزنــد ذوقزده میشــود و بالفاصلــه پــول را
بــه حســاب ســازنده ماشــینآالت میفرســتد .بــه همیــن
ســادگی ،مبلــغ نیــم میلیــون پونــد انــگار از بــاد هــوا
خلــق میشــود.
یــک اقتصــاددان نابغــه زمانــی گفتــه بــود کــه «فراینــدی
کــه بانکهــا از طریــق آن پــول میســازند آنقــدر
ســاده اســت کــه ذهــن پــس میزنــد ».همینطــور
هــم هســت .قــدرت جادویــی بانکــداران کــه بــه آنهــا
اجــازه میدهــد بــه اشــاره قلــم یــا فشــار چنــد دگمــه
روی کیبوردشــان پــول خلــق کننــد مــا را از وحشــت
بــه لــرزه میانــدازد .میدانــی چــرا؟ چــون دشــوار
میتــوان بــاور کــرد ارزش از هیــچ بــه وجــود بیایــد .امــا
بگــذار بــه لحظــهای برگردیــم کــه بانکــدار  500هــزار
پونــد را بــا حرکــت عصــای جادویــی از هیــچ کجــا بــه
وجــود آورد .بــه تعبیــری ،بانکــدار بــرای میریــام فعلــی -
یعنــی کارفرمایــی بــا برنام ـهای بــرای فــروش دوچرخــه
 ترتیبــی میدهــد تــا در مقابــل غشــاء زمــان بنشــیندو از طریــق آن بــه میریامــی برســد کــه پنــج ســال
بعــد میتوانــد وجــود داشــته باشــد  -یعنــی گرداننــده
کس ـبوکار پولــداری کــه یــک شــرکت دوچرخهســازی
موفــق دارد  -و نیممیلیــون پونــد از آنجــا بقاپــد و بــه
اکنــون بیــاورد و در کار دوچرخــهســرمایهگذاری کنــد
و بدیــن ترتیــب بــه آن میریــام آینــده اجــازه دهــد بــه
همــان گرداننــده کس ـبوکار موفــق بــدل شــود .امــا در
ازای اینکــه میریــام نیــم میلیــون پونــد را بــرای یــک
دوره پنــج ســاله مقــروض شــود تــا از کارفرمایــی مشــتاق
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بــدل بــه کاســب موفــق شــود ،بانکــدار از او بهــره و دیگــر
هزینههــای بانــک را میگیــرد.
از آنجــا کــه بانکدارهــا بــرای وام دادن خــود را بــه
ارزشهــای مبادلــه موجــود محــدود نمیکننــد ،دلیــل
کافــی دارنــد تــا وامهــا را بــه همــان شــکل  -بــا چنــد
ضربــه بــه کلیدهــای کیبوردشــان  -ظاهــر کننــد و بــه
افــراد بیشــتری وام دهنــد و پــول بیشــتری بــرای اقتصاد
خلــق کننــد و ســود بیشــتری بــرای خــود نگــه دارنــد.
درســت مثــل موشهــای آزمایشــگاهی کــه فهمیدهانــد
فشــار دادن اهــرم منجــر بــه دریافــت تکــهای کاغــذ
میشــود و کارشــان بــه جایــی میکشــد کــه بیوقفــه
اهــرم را فشــار دهنــد ،بانکــداران هــم همینطــور وام
میدهنــد و وام میدهنــد و وام میدهنــد».
ایــن بخــش نســبتا طوالنــی از کتــاب را عینــا منتقــل
کــردم تــا بــا روش نــگارش کتــاب آشــنایی بیشــتری
پیــدا کنیــد و دریابیــد بعضــی از مفاهیــم کتــاب
طــوری نوشــته شــدهاند کــه بهتریــن راه گفتنشــان،
دقیقــا همانطــوری اســت کــه واروفاکیــس گفتــه و راه
ســادهتر و جالبتــری بــرای بیانشــان وجــود نــدارد.
ایــن نویســنده ســپس در ایــن بــاره توضیــح میدهــد
کــه چطــور شــد روش بانکــداران در پرداخــت وام تغییــر
کــرد؛ بانکدارانــی کــه زمانــی تنهــا بــه شــرطی وامــی را
اعطــا میکردنــد کــه مطمئــن باشــند امثــال میریــام از
پــس بازپرداخــت اقســاط برمیآینــد و ســرمایهگذاری
معقــول خواهــد بــود ،بــه چــه دلیــل روش خــود را تغییر
دادنــد؟ واروفاکیــس در بخــش «فروپاشــی اقتصــادی»
تغییــر در دو مــورد را علــت ایــن مســئله میدانــد .اول
اینکــه او معتقــد اســت بعــد از انقــاب صنعتــی اقتصــاد
جوامــع بــازار رشــد زیــادی کــرد و «در نتیجــه بدهــی
الزم بــرای سوخترســانی بــه ایــن اقتصادهــا نیــز
بــه غایــت افزایــش یافــت ».دلیــل دیگــر آن بــود کــه
بانکــداران بــه راههــای جدیــدی از درآمدزایــی دســت
یافتنــد کــه مطمئــن باشــند پایشــان در اوضــاع خــراب
گیــر نمیکنــد« :مثــا وقتــی بــه میریــام وام اعطــا
میکردنــد ،بعــد آن را بــه بخشهــای کوچــک خــرد
میکردنــد و بــه افــراد زیــادی میفروختنــد .پنــج هــزار
ســرمایهگذار کــه نفــری  100پونــد بــه بانــک قــرض
میدادنــد هــر یــک ســهمی از  500هــزار پونــد وام
میریــام داشــتند .ایــن ســوال مطــرح میشــود کــه چــرا
آدم بخواهــد در یکــی از ایــن ســهمها ســرمایهگذاری
کنــد؟ چــون ســودی کــه ایــن ســهامداران از بانــک
میگرفتنــد بیشــتر از آنــی بــود کــه صرفــا صــد پونــد را
در بانــک ســپردهگذاری کننــد (البتــه هنــوز ســود آنهــا
کمتــر از بهــرهای بــود کــه میریــام بایــد میپرداخــت).
بدیــن ترتیــب ،بانکــدار بالفاصلــه دوبــاره  500هــزار
پونــد بــه دســت مـیآورد و همچنــان منتظــر بــود وقتــی
میریــام وامــش را پــس داد ،ســود ببــرد .و اگــر میریــام
ورشکســته میشــد و زیــر تعهــدات بدهــیاش مــیزد،
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ایــن پنــج هــزار نفــر ســرمایهگذار بودنــد کــه ضــرر
میکردنــد».
امــا مســئله اینجاســت کــه بــه قــول نویســنده
«گیــری» در کار اســت .ایــن وضعیــت نمیتوانــد تــا ابــد
ادامــه پیــدا کنــد« :نقطـهای میرســد کــه وامهایــی کــه
دادهانــد آنقــدر گســترده اســت کــه اقتصــاد نمیتوانــد
گام بــردارد و ســودی کــه ایجــاد شــده دیگــر بــرای
بازپرداخــت آن وامهــا کافــی نیســت .در ایــن نقطــه ایــن
وقــوف پیــدا میشــود کــه آینــدهای کــه همــه روی آن
حســاب کــرده بودنــد هرگــز از راه نخواهــد رســید .و
وقتــی آن مقــدار خیلــی زیــاد از ارزش کــه از آینــده
قــرض گرفتــه شــده بــود نتوانــد مادیــت پیــدا کنــد،
اقتصــاد فرومیپاشــد».
امــا ماجــرا در همیــن نقطــه تمــام نمیشــود .پــس از آن
اســت کــه دربــاره وضعیــت بانکهــا و ورشکستگیشــان
میخوانیــم و گرفتــار شــدن در گردابــی کــه خودشــان
ایجــاد کردهانــد .همچنیــن از دولــت کــه در چنیــن
بحرانهایــی چگونــه نقشآفرینــی میکننــد.
بــه طــور کلــی ایــن کتــاب  172صفحـهای شــامل هشــت
فصــل میشــود کــه مطالبشــان در عیــن پیوســتگی،
مفاهیــم مختلفــی را پــی میگیرنــد و بــه ســواالت
متفاوتــی جــواب میدهنــد .ایــن عناویــن عبارتنــد
از« :چــرا اینقــدر نابرابــری؟»« ،تولــد جامعــه بــازار»،
«وصلــت بدهــی و ســود»« ،جــادوی ســیاه بانکــداری»،
«دو بــازار ادیپــی»« ،ماشــینهای تسخیرشــده»« ،فانتــزی
دانشبنیان

خطرنــاک پــول غیــر سیاســی»« ،ویروسهــای احمــق؟»
چیــزی کــه در کتــاب «حرفهایــی بــا دختــرم دربــاره
اقتصــاد» بیــش از هــر چیــز دیگــری خودنمایــی
میکنــد ،همــان مســئلهای اســت کــه خــود واروفاکیــس
روی آن تاکیــد داشــته اســت :توضیــح اقتصــاد و مســائل
و بحرانهــا و پرســشهای بیشــماری کــه ذهــن
مــردم عــادی را بــه خــود مشــغول داشــته اســت ،بــه
شــکلی مختصــر و مفیــد و بــا زبانــی ســاده و داســتانی.
همیــن مســئله هــم ســبب میشــود خوانــدن کتــاب
بــرای مخاطــب عــادی کار ســاده و در عیــن حــال
شــیرینی باشــد .بهخصــوص اگــر مســائل اقتصــادی شــما
را هــم ماننــد هــر فــرد عــادی دیگــری گیــج میکنــد،
ایــن کتــاب میتوانــد پاســخ ســواالتی کــه در ذهنتــان
ایجــاد شــده یــا حتــی ایجــاد نشــده باشــد .بــه هــر حــال
در دورانــی زندگــی میکنیــم کــه فروپاشــی اقتصــاد
کشــوری کــه در دورتریــن نقطــه ممکــن از کشــور شــما
قــرار دارد ،میتوانــد ماننــد اثــر پروانــهای عمــل کنــد
و روی شــخص شــما هــم اثرگــذار باشــد .در چنیــن
زمانــهای کــه زندگیهــای کوچــک تمامــی افــراد هــم
وابســته بــه مفاهیمــی اســت کــه اقتصاددانــان بــه زبانــی
ناآشــنا از آنهــا حــرف میزننــد ،مطالعــه کتابــی کــه
زبانــی آشــنا دارد ،کمککننــده خواهــد بــود.
«حرفهایــی بــا دختــرم دربــاره اقتصــاد» را فرهــاد
اکبــرزاده ترجمــه کــرده و نشــر بــان بــه بــازار کتــاب
ارائــه داده اســت.
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در�ره کتاب ت
این�نت
ب
ب� مغز ما چه یمکند؟

مسئله وب و پیشرفتی
که منطق خودش
را داشت
مرضیه اسدی

«اینترنت با مغز ما چه میکند؟» 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 میشود .به گفته دیهیمی
این مجموعه با هدف بیانی تازه از مفاهیم و
رویدادهای فلسفی در زندگی پیرامون انسان
منتشر شده است .مجموعه کتابهای تجربه و
هنر زندگی اگرچه مفهومی فلسفی دارند اما با
نفس زندگی رابطهای تنگاتنگ برقرار میکنند.

دانشبنیان
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دیهیمــی در مقدمــه خــود بــر ایــن کتابهــا مــی نویســد:
«از نظــر مــن فلســفه رشــتهای دانشــگاهی نیســت کــه در
دانشــگاه خوانــده شــود و مختــص عــده خاصــی باشــد کــه
در ایــن رشــته تحصیــل میکننــد .فلســفه بــه همــه تعلــق
دارد و همــه مــا از کودکــی ســواالتی طــرح میکنیــم کــه
جنبــه فلســفی اشــکاری دارنــد ...متاســفانه در کشــور مــا
هــم نظــر اغلــب نویســندگان و مترجمــان فلســفه معطــوف
بــه کتابهــای نظــری سیســتماتیک اســت؛ کتابهایــی
کــه خواننــدگان احســاس میکننــد نویســندهاش
اصــا تالشــی نمیکنــد تــا زندگــی را بــا همــه
آشــوبهایش ،پوچیهایــش ،دردهایــش ،خوشــیهایش،
ســرخوردگیهایش ،اضطرابهایــش و خالصــه فــراز و
نشــیبهایش درک کنــد ،درگیرشــان شــود و مــا را نیــز
همــراه بــا خــودش درگیرشــان کنــد »...ایــن مجموعــه
بــه مســائلی فلســفی از همیــن دســت میپــردازد و
مــا را بــا مفهــوم واقعــی فلســفه آشــنا میکنــد؛ همــان
مفهــوم هنــر زندگــی کــردن کــه همــه مــا بــه نوعــی در
زندگــی بــا آن مواجهیــم .از ســوالهای کلــی گرفتــه
نظیــر «معنــای زندگــی» و «خوشــبختی» تــا مســائل
جزئیتــر نظیــر درد ،بیمــاری ،تــرس ،مــال ،زندگــی
روزمــره ،جســد ،عشــق ،مــرگ ،بخشــودن و ...در بخشــی
از ســخن سرپرســت مجموعــه میخوانیــم« :مــا ســخت
نیازمنــد درک معنــای زندگــی و آشــنایی بــا هنــر زندگــی
هســتیم .امــا مجموعــه کتابهــای فلســفی کــه در ایــران
منتشــر میشــود کمتــر بــه ایــن مســائل میپردازنــد و در
نتیجــه مــا بــه لبــه پرتگاهــی دوســویه کشــانده میشــویم
کــه یــک ســویش یــا وانهــادن فلســفه و یــا صرفــا تبدیــل
ایــن کتابهــا بــه کتابهــای بــاالی تاقچــهای بــرای
قمپــز درکــردن اســت ،و ســوی دیگــرش ،روی آوردن
بــه کتابهــای بــه اصطــاح زرد بــه قلــم افــرادی اســت
کــه پاســخهایی دمدســتی بــه ایــن ســوالها میدهنــد
و راهحلهــای یکســان آســان بــرای همــه مشــکالت
همــگان پیــش پــا مینهنــد کــه همــه بــا آنهــا آشــنا
هســتیم 40 :راه بــرای خوشــبختی 20 ،راه بــرای غلبــه بــر
اضطــراب 50 ،توصیــه بــرای زندگــی زناشــویی و ...انــگار
انســانها ماشــین هســتند و میتــوان بــرای مشــکالت
افــراد کــه نــام مشــترک امــا کیفیــت متفــاوت دارنــد،
راهحــل یکســانی عرضــه کــرد کــه کارگــر هــم بیفتــد .ایــن
کتابهــا اکثــرا بــه نظــر مــن خطرنــاک هــم هســتند،
زیــرا افــراد را از اندیشــیدن بــه مســائل و مشکالتشــان
معــاف میکننــد و نســخهای میپیچنــد کــه همــه بــه
یکســان از آن اســتفاده کننــد ...البتــه هرگــز نمیتــوان
بــا اغــراق ادعــا کــرد کــه مثــا بــا چنیــن مجموعــهای
میتــوان بــه چنیــن نیــاز معطلمانــدهای پاســخ داد ،امــا
بــه هــر حــال شــاید گامــی کوچــک در ایــن راه باشــد.
انتشــار کتابهــای فلســفی کــه نهفقــط بــا صــدای
عقــل ،بلکــه بــا شــور زندگــی ،بــا مــا دربــاره مســائلمان
ســخن میگوینــد ،آن هــم نــه بــا اعــام حکــم قطعــی در
دانشبنیان

هــر مــورد کــه قطعــا در تــوان هیچکــس نیســت ،بلکــه
بــا نــور تابانــدن بــر زوایــای تاریــک و پیچیدگیهــای
مســائل زندگــی و دعــوت از خــود مــا بــرای تفکــر بیشــتر
و یافتــن راهحلهایــی مخصــوص بــه خودمــان »...همــه
کتابهــای ایــن مجموعــه لحــن روایــی و مقال ـهای دارنــد
ولــی داســتان در کار نیســت .اگــر چیــزی هســت ،حتمــا
مســتند اســت .همچنیــن زبــان و نثــر کتابهــا فنــی
نیســت ،ســاده و روان اســت و میتوانــد مخاطــب را بــا
خــود همــراه کنــد.
نیــکالس کار ،مولــف «اینترنــت بــا مغــز مــا چــه
میکنــد؟» ،نویســنده و پژوهشــگر امریکایــی اســت کــه
کتابهــا و مقاالتــی را در زمینــه فنــاوری ،تجــارت و
فرهنــگ نوشــته اســت .او دوران تحصیلــش را در کالــج
دارتمــوث و دانشــگاه هــاروارد گذرانــد .او ایــن کتــاب را در
ســال  2011منتشــر کــرد.
«آیــا اینترنــت مــا را احمــق میکنــد؟» ایــن پرسشــی
اســت کــه نیــکالس کار مطــرح میکنــد و تلنگــری اســت
بــرای آغــاز یکــی از مهمتریــن بحثهــای دوران مــا؛
ایــن ســوال کــه وقتــی داریــم از مواهــب اینترنــت لــذت
میبریــم ،آیــا در واقــع تواناییمــان را بــرای خوانــدن و
تفکــر عمیــق فــدا میکنیــم؟ کار در ایــن کتــاب بــا تکیــه
بــر دامنــه وســیعی از مطالعــات تاریخــی و علمــی تــاش
میکنــد تاثیــرات شــناختی اینترنــت را بــر ذهــن انســان
بــکاود و پیامدهــای فکــری و فرهنگــی آن را برایمــان
روشــنتر کنــد .او توصیــف میکنــد کــه چگونــه تفکــر
انســان طــی قرنهــا از طریــق ابزارهــای ذهــن شــکل
گرفتــه اســت :از الفبــا گرفتــه تــا نقشــهها ،نشــریات
چاپــی ،ســاعت و کامپیوتــر .و چطــور هــر کــدام از اینهــا
بــر شــیوه ادارک مــا از جهــان تاثیــر گذاشــتهاند .او
بــا شــرحی جالــب توجــه از کشــفیات جدیــد در علــم
عصبشناســی نشــان میدهــد کــه مغــز مــا در واکنــش
بــه تجربههایمــان تغییــر میکنــد .یعنــی فناوریهایــی
کــه مــا بــرای یافتــن ،ذخیــره و اشــتراک اطالعــات
اســتفاده میکنیــم ،مســیرهای عصبــی مغــز مــا را تغییــر
میدهنــد .نیــکالس کار بــه کمــک بینشهــای متفکــران،
از افالطــون گرفتــه تــا مکلوهــان ،ایــن اندیشــه را مطــرح
میکنــد کــه هــر نــوع فنــاوری اطالعــات اصــول خــاص
خــودش را دارد؛ یعنــی مجموعــهای از پیشفرضهــا
دربــاره ماهیــت دانــش و هوشــمندی .او شــرح میدهــد
کــه چطــور کتابهــای چاپــی بــه تمرکــز و توجــه بیشــتر
مــا کمــک کردنــد و موجــب رشــد تفکــر عمیــق و خــاق
شــدند .امــا اینترنــت ،برعکــس ،مــا را عــادت داده اســت
کــه لقمههــای کوچــک اطالعــات را بهســرعت و بــدون
تمرکــز و توجــه از منابــع متعــدد گــردآوری کنیــم .اصــول
اینترنــت همــان اصــول صاحبــان صنایــع اســت :ســرعت
و کارایــی ،بهــرهوری در تولیــد و مصــرف .روزبــهروز
مهــارت مــا در نــگاه اجمالــی بــه مطالــب و مــرور ســریع
اطالعــات بیشــتر میشــود امــا آنچــه از دســت میدهیــم
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تواناییمــان بــرای تمرکــز ،تفکــر و تامــل اســت .در جهــان
امــروز کــه فنــاوری اطالعــات بــا ســرعتی خیرهکننــده بــه
پیــش میتــازد و در میانــه مســابقه شــتابان همگامــی بــا
فناورزیهــای روز ،ایــن بحــث دعوتــی اســت بــه توقفــی
کوتــاه و تامــل در مســیری کــه تاکنــون طــی کردهایــم و
راهــی کــه پیــش رو داریــم.
در بخشــی از پیشــگفتار کتــاب بــا عنــوان «دزد و ســگ
نگهبــان» امــده اســت« :نکتـهای کــه حامیــان و مخالفــان
[شــبکه اینترنــت] از آن غافــل ماندهانــد ،همــان چیــزی
اســت کــه مکلوهــان میدیــد :در بلندمــدت اهمیــت
محتــوای یــک رســانه در تاثیــری کــه بــر نحــوه تفکــر
و عملکــرد مــا میگــذارد بهمراتــب کمتــر از خــود آن
رســانه اســت .یــک رســانه عامهپســند ،کــه روزنــه مــا
بــه دنیــای بیــرون و بــه خودمــان اســت ،بــه چیــزی کــه
میبینیــم و چگونگــی دیــدن آن شــکل میبخشــد و
در نهایــت ،اگــر بــه انــدازه کافــی از آن اســتفاده کنیــم،
کیســتی مــا را ،هــم در مقــام فــرد و هــم در جامعــه
دگرگــون میکنــد .مکلوهــان مینویســد« :تاثیــرات
فنــاوری در ســطح نظرهــا و درک و برداشــت مــا نیســت
کــه بــروز مییابــد ،بلکــه الگوهــای درک و فهــم مــا را،
تدریجــا و بــدون اینکــه هیــچ مقاومتــی در مقابلشــان
صــورت گیــرد ،تغییــر میدهــد ».البتــه ایــن اســتاد و
مجلسگرمکــن مــا بــرای بــه کرســی نشــاندن حرفــش
اغــراق میکنــد امــا در درســتی حرفــش شــکی نیســت.
رســانه تاثیــرات مثبــت یــا منفــیاش را درســت بــر
سیســتم عصبــی میگــذارد.
تمرکــز مــا بــر محتــوای رســانه میتوانــد مــا را از ایــن
دانشبنیان

تاثیــرات عمیــق غافــل کنــد .آنقــدر از برنامههــای
رســانه حیــرتزده یــا مشــوش میشــویم کــه دیگــر
فرصــت و حواســی نمیمانــد کــه بفهمیــم در ســرمان چــه
میگــذرد .در پایــان هــم وانمــود میکنیــم کــه فنــاوری
بهخودیخــود اهمیتــی نــدارد و بــا خودمــان میگوییــم،
مهــم ایــن اســت کــه مــا چطــور از آن اســتفاده کنیــم.
معنــی تلویحــی ایــن جملــه کــه تســکینبخش غرورمــان
اســت ،ایــن اســت کــه زمــام امــور همچنــان در دســت
ماســت .فنــاوری فقــط یــک ابــزار اســت ،تــا وقتــی آن
را در دســت نگرفتهایــم بیبــو و خاصیــت اســت و بــه
محــض اینکــه آن را زمیــن بگذاریــم بــار دیگــر بیبــو و
خاصیــت میشــود».
شــاید شــما هــم احســاس کــرده باشــید کــه دیگــر
نمیتوانیــد ماننــد گذشــته فکــر کنیــد .نمیتوانیــد
راحــت غــرق مطالعــه کتــاب شــوید و یکــی ،دو صفحــه
کــه میخوانیــد ،ذهنتــان پــرت میشــود ،رشــته کالم
را گــم میکنیــد و دنبــال کار دیگــری میگردیــد و
مطالعــه عمیــق کــه ســابقا طبیعــی مینمــود و از آن
لــذت میبردیــد ،حــاال بــه تقــا کــردن و کشمکشــی
ســخت بــدل شــده اســت .شــاید گمــان کنیــد عیــب از
شماســت امــا کار توضیــح میدهــد کــه اینگونــه نیســت
و شــما اســتثنا نیســتید .خــود او نیــز بــا ایــن مســئله
روبــهرو بــود« .مــن کمکــم متوجــه شــدم کــه تاثیــرات
وب در ایــن مــدت بهمراتــب بیشــتر و گســتردهتر از
تاثیراتــی بــود کــه رایانــه شــخصی تنهــا و منــزویام در
تمــام ایــن ســالها داشــت .ایــن تاثیــرات فقــط بــه ایــن
دلیــل نبــود کــه مــن وقــت زیــادی از روزم را پشــت رایانــه
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خیــره بــه صفحــه نمایــش میگذرانــدم .بــه ایــن دلیــل
هــم نبــود کــه بســیاری از عــادات و کارهــای روزانــهام
تغییــر کــرده بــود ،چــون بیــش از گذشــته بــه ســایتها
و خدمــات اینترنــت عــادت کــرده و وابستهشــان شــده
بــودم .ظاهــرا شــیوه کار مغــزم در حــال تغییــر بــود .همان
موقــع بــود کــه واقعــا نگــران شــدم .چــرا نمیتوانــم
بیــش از چنــد دقیقــه بــه چیــزی توجــه کنــم .اولــش
فکــر کــردم شــاید یکــی از نشــانههای فرســودگی ذهــن
در میانســالی باشــد .امــا فهمیــدم مســئله ایــن نیســت
کــه مغــزم دارد کنــد میشــود .مســئله ایــن اســت کــه
مغــزم گرســنه اســت و میخواهــد بــه همــان شــیوهای
کــه اینترنــت تغذی ـهاش میکنــد ســیر شــود  -و هرچــه
بیشــتر میخــورد گرســنهتر میشــد .حتــی وقتــی از
رایانــهام دور بــودم ،مــدام ایــن پــا و آن پــا میکــردم
کــه بــروم ســر میــز و ایمیلهایــم را چــک کنــم ،روی
لینکهــای جدیــد کلیــک کنــم و در گــوگل چیــزی را
جس ـتوجو کنــم .فقــط میخواســتم بــه اینترنــت وصــل
باشــم ».کار در بخشــی بــا عنــوان «مســیرهای حیاتــی»
نظریههــای مختلــف عصبشناســان و روانشناســان را در
بــاب ســازوکار فیزیکــی مغــز بــه زبانــی ســاده و همهفهــم
بررســی میکنــد و در نهایــت بــه ایــن نقطــه میرســد
کــه اســتفاده از اینترنــت شــیوه پــردازش اطالعــات را
در مغــز مــا تغییــر میدهــد ،همانگونــه کــه ســالها
پیــش اســتفاده از ماشــین تایــپ شــیوه نــگارش نیچــه
را تغییــر داده بــود .نثــر نیچــه فشــردهتر و تلگرافیتــر
شــده بــود .تاکیــد و قــدرت جدیــدی هــم در آن بــه چشــم
میخــورد ،گویــی قــدرت فــوالدی دســتگاه از طریــق
فراینــد متافیزیکــی عجیبوغریبــی بــه کلماتــی کــه او
تایــپ میکــرد منتقــل میشــد .کار میگویــد« :در ابتــدا
ایــن فکــر مضحــک بــه نظــر میرســید کــه ور رفتــن بــا
رایانــه کــه صرفــا یــک ابــزار اســت ،بتوانــد آنچــه را کــه در
ســرم میگــذرد بــه شــکلی عمیــق و پایــدار تغییــر دهــد.
امــا اشــتباه میکــردم .همانطــور کــه عصبشناســان
نشــان دادهانــد مغــز  -و ذهنــی کــه خلــق میکنــد -
همــواره در دســت ســاخت و تغییــر اســت .و ایــن نهفقــط
دربــاره همهمــان بــه عنــوان یــک فــرد ،کــه بــه عنــوان
یــک گونــه از جانــداران صــدق میکنــد».
تــا اینجــای کتــاب دســتمان آمــد کــه ابزارهــا
میتواننــد بــر نحــوه کارکــرد مغــز اثــر بگذارنــد .حــال
کار از «ابزارهــای ذهــن» میگویــد و شــرح میدهــد
کــه چگونــه اختراعــات بشــری مــا را احاطــه میکننــد
و بعــد تمــام ابعــاد زیســتیمان طبــق فناوریهــا تغییــر
میکننــد .او شــرح جزئیــات دســتاوردهای بشــری را از
بعــد مــکان آغــاز میکنــد .نقشهکشــی و فنــاوری نقشــه
بــه انســان ذهنــی جدیدتــر و بــا قــدرت ادراک بیشــتر
بخشــید .در مرحلــه بعــد «کاری کــه نقشــه بــا مــکان
کــرد  -ترجمــان پدیــدهای 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
مــا را دگرگــون کردنــد .بــه نظــر میرســد مــا از طریــق
ابزارهایمــان تــاش میکنیــم قــدرت و کنترلمــان را بــر
شــرایط  -طبیعــت ،زمــان فاصلــه و همدیگــر  -گســترش
دهیــم .کار در ایــن کتــاب برایمــان توضیــح میدهــد
کــه فناوریهــا را میتــوان بــر اســاس شــیوه آنهــا در
تکمیــل یــا تقویــت ظرفیتهــای ذاتیمــان بــه چهــار
دســته کلــی تقســیم کــرد :مجموعــه اول قــدرت فیزیکــی،
چاالکــی یــا انعطــاف مــا را افزایــش میدهــد؛ مثــا
خیــش شــخمزنی ،ســوزن رفوگــری و جــت جنگنــده.
مجموعــه دوم دامنــه و میــزان کارایــی حسهــای مــا
را نشــان میدهــد؛ مثــل میکروســکوپ ،تقویتکننــده
صــدا و دســتگاه اندازهگیــری رادیواکتیویتــه .مجموعــه
ســوم بــه مــا ایــن امــکان را میدهــد کــه طبیعــت را
متناســب بــا نیازهــا و امیــال خودمــان تغییــر دهیــم؛
مثــل مخــزن آب و ذرت اصالحشــده از نظــر ژنتیکــی.
مجموعــه چهــارم مشــتمل بــر همــه ابزارهایــی اســت کــه
از آنهــا بــرای گســترش یــا پشــتیبانی از قدرتهــای
ذهنیمــان اســتفاده میکنیــم :کشــف و طبقهبنــدی
اطالعــات ،تنظیــم و بیــان نظــرات ،تبــادل دانــش و
معرفــت ،اندازهگیــری و محاســبه و افزایــش ظرفیــت
حافظهمــان .کار نــام «فناوریهــای فکــری» را بــر ایــن
دســته میگــذارد و مثالهایــی بــرای آن مــیآورد:
دســتگاه تایــپ ،چرتکــه و خطکــش محاســبه ،دســتگاه
زاویهیــاب و کــره ،کتــاب و روزنامــه ،مدرســه و کتابخانــه،
رایانــه و اینترنــت .قطعــا فناوریهــای فکــری در قیــاس
بــا ســایر گروههــای فنــاوری بیشــترین و پایدارتریــن
تاثیــر را بــر چیســتی و چگونگــی تفکــر مــا گذاشــته و
میگذارنــد ،زیــرا ابزارهایــی هســتند کــه بــرای ابــراز
وجــود ،شــکل دادن هویــت شــخصی و جمعــی و ایجــاد
رابطــه بــا دیگــران اســتفاده میشــوند.
نکتــه قابــل تامــل ایــن اســت کــه هــر فنــاوری فکــری
نوعــی اخــاق فکــری را در بــر میگیــرد .اخــاق فکــری
طبــق گفتــه کار پیامــی اســت کــه یــک رســانه یــا ابــزار
دیگــر بــه ذهــن و فرهنــگ کاربرانــش منتقــل میکنــد.
متاســفانه اخــاق فکــری هــر فنــاوری بهنــدرت مــورد
توجــه مخترعــان آن قــرار میگیــرد .کار در فصــل
«ابزارهــای ذهــن» نگــرش مورخــان و فیلســوفان بــه
تاثیــرات فنــاوری بــر شــکلگیری تمــدن را بــه صــورت
طیفــی نشــان میدهــد کــه در یــک ســر آن «جبرگرایــان»
ایســتادهاند و در ســر دیگــر «ابزارگرایــان» .دســته اول
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 نظریهانــد.
جبرگرایــان بــر ایــن باورنــد کــه در نهایــت فنــاوری بــه
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مرحل ـهای میرســد کــه خــود میتوانــد تولیدمثــل کنــد
و تکثیــر شــود و آن زمــان مــا دیگــر بــه درد هیــچ کاری
نمیخوریــم .دســته دوم ،ابزارگرایــان ،قــدرت فنــاوری
را کماهمیــت میداننــد و میگوینــد ابزارهــا صرفــا
دستســاختههایی خنثــی هســتند کــه دربســت در
خدمــت خواســتههای آگاهانــه کاربرانشــان قــرار دارنــد.
از نظــر ایــن افــراد ابزارهــا صرفــا وســیلههایی هســتند
کــه مــا بــرای رســیدن بــه اهدافمــان از آنهــا اســتفاده
میکنیــم و هیــچ هدفــی جــز هــدف مــا ندارنــد .دیویــد
ســارنوف و جیمــز کــری بــه ایــن نظریــه معتقدنــد و البتــه
ابزارگرایــی فراگیرتریــن دیــدگاه دربــاره فنــاوری اســت.
کار میگویــد مهمتریــن دلیلــش ایــن اســت کــه مــا
ترجیــح میدهیــم چنیــن باشــد! مــا دوســت داریــم فکــر
کنیــم فنــاوری فقــط فنــاوری اســت؛ ابــزاری بــرای ارتبــاط
و جابهجایــی در مــکان و فضــا و دیگــر هیــچ .امــا اگــر از
منظــر تاریخــی یــا اجتماعــی گســتردهتری بــه مســئله
نــگاه کنیــم ،مدعیــات جبرگرایــان اعتبــار مییابــد.
ســخت میتــوان پذیرفــت کــه مــا تاثیــرات جانبــی
فناوریهــای بهخصــوص فکــری را «انتخــاب کردهایــم».
بســیاری از ایــن تاثیــرات در ابتــدا غیرقابــل پیشبینــی
بودهانــد؛ چــه بــرای مخترعــان و چــه کاربــران .کار
میگویــد« :هرچنــد اغــراق اســت اگــر بگوییــم فنــاوری
مســتقل از مــا پیشــرفت میکنــد  -زیــرا نــوع گرایــش
بــه ابزارهــا و اســتفاده از آنهــا بهشــدت تحــت تاثیــر
مالحظــات اقتصــادی ،سیاســی و جمعیتــی ماســت  -امــا
اغــراق نخواهــد بــود اگــر بگوییــم ایــن پیشــرفت منطــق
خــاص خــودش را دارد  -منطقــی کــه همیشــه هــم بــا
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نیــات و خواســتههای ســازندگان و کاربــران تطابــق
نــدارد .گاهــی ابزارهــا درســت همانطــور عمــل میکننــد
کــه مــا میخواهیــم امــا گاهــی نیــز مــا ناگزیــر خودمــان
را بــا شــرایط اســتفاده از آنهــا هماهنــگ میکنیــم».
امــا مبحــث اصلــی کــه کار در ایــن بخــش مطــرح میکنــد
ایــن اســت :تشــخیص تاثیــر فناوریهــا ،بهخصــوص
فناوریهــای فکــری ،بــر فعالیــت مغــز انســان .او بــه
زبانــی ســاده برایمــان روشــن میکنــد کــه اســتفاده از
فناوریهــا 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 رســانههای اطالعاتــی و فناوریهــای فکــری را پیــدا
کــرد تــا بفهمیــم ایــن رســانهها و فناوریهــا چطــور بــر
پیشــرفت تمــدن تاثیــر گذاشــتهاند و بــه هدایــت تاریــخ
آگاهــی انســان ،در ســطح زیســتی ،کمــک کردهانــد».
در ادامــه او از انقــاب گوتنبــرگ و صنعــت چــاپ میگویــد
و ســپس بــه انقــاب الکترونیــک میرســد .او از جهــان
صفحــه نمایــش میگویــد؛ جایــی کــه کامــا متفــاوت بــا
جهــان صفحــه کتــاب اســت .جهانــی کــه اخــاق فکــری
جدیــدی را شــکل میدهــد و مســیرهای ذهنــی مــا را
یــک بــار دیگــر تغییــر میدهــد.
در فصــل بعــدی بــا عنــوان «رســانهای بــا عمومیتریــن
ماهیــت» از فاصلــه میــن دو انقالبــی کــه ذکرشــان رفــت
و دســتاوردهای هــر دوره میگویــد و در ادامــه آمــار و
ارقامــی ارائــه میدهــد از میــزان ســاعتی کــه افــراد بــه
صفحــه نمایــش نــگاه میکننــد :تلویزیــون ،رایانــه یــا
صفحــه گوشــی .او نتایــج تحقیقاتــی را نشــان میدهــد
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کــه در همــه آنهــا یــک چیــز مشــترک اســت :بــا پررنــگ
شــدن نقــش اینترنــت در زندگــی افــراد ،اســتفاده از
رســانههای چاپــی کاهــش یافتــه اســت.
شــاید جذابتریــن بخــش کتــاب ،فصــل ششــم آن
بــا عنــوان «عیــن تصویــر کتــاب» باشــد .کار در ایــن
فصــل توضیــح میدهــد کــه در میــان تمــام رســانههای
فراگیــر ،کتــاب تنهــا رســانهای اســت کــه در برابــر نفــوذ
اینترنــت بیشــترین مقاومــت را کــرده اســت .هرچنــد
نفــوذ اینترنــت ســبب شــد ناشــران تــا حــدی متحمــل
ضــرر شــوند امــا شــکل کتاب هنــوز تغییــر زیــادی نکرده
اســت کتــاب چاپــی در مقایســه بــا کتــاب الکترونیــک
مزایایــی دارد کــه همچنــان محبــوب و انتخــاب افــراد
زیــادی اســت .بــا ایــن حــال مزایــای اقتصــادی تولیــد
و نشــر دیجیتالــی هــم بــرای ناشــران و پخشــیهای
کتــاب قانعکنندهانــد و هــم کمپانیهــای رســانهای
دیگــر .از وقتــی کتابخوانهــای دیجیتــال وارد دنیــای
کتــاب شــدند ،نحــوه خوانــدن مطالبــی کــه پیــش از این
در کتــاب چاپــی میخواندیــم ،تغییــر یافــت .فراتــر از
ایــن ،تغییــر در شــکل رســانه باعــث تغییــر در محتــوای
آن نیــز شــد« .مهاجــرت کتــاب بــه قلمــرو دیجیتــال
صرفــا مســئله ســاده تغییــر جوهــر بــه پیکســل نیســت،
بلکــه احتمــاال روش خوانــدن ،نوشــتن و فروختــن کتــاب
را نیــز عمیقــا دگرگــون میکنــد ».اینهــا جمالتــی
اســت کــه کار از قــول اســتیون جانســون  -بعــد از
خوانــدن کتابــی الکترونیــک در کینــدل جدیــدش -
مــیآورد .هنــگام مطالعــه در کتابخوانهــای دیجیتــال
عواملــی کــه بتواننــد تمرکزمــان را بــه هــم بریزنــد
بیشــمارند .از ایــن رو ،هرچنــد ســرانجام خوانــدن
کتــاب را بــه پایــان میرســانیم امــا اغلــب اوقــات
بعــد از یــک هفتــه بــه یــاد آوردن آنچــه خواندهایــم
بســیار مشــکل اســت .کار در ایــن فصــل بــه نظــرات و
گفتههــای مخالفــان و موافقــان کتابهــای الکترونیــک
میپــردازد و دالیــل آنهــا را شــرح میدهــد .کلــی
شــرکی ،پژوهشــگر رســانههای دیجیتالــی در دانشــگاه
نیویــورک ،از جملــه موافقــان از جملــه افــرادی اســت
کــه صفحــه نمایــش برایــش مجــرای اصلــی اطالعــات
اســت ،نــه صفحــه کاغــذ .او معتقــد اســت نبایــد وقتمــان
را بابــت عــزاداری بــرای مــرگ مطالعــه عمیــق هــدر
دهیــم .او در وبالگــش مینویســد« :امــروزه هیــچ کــس
جنــگ و صلــح را نمیخوانــد زیــرا ایــن اثــر بســیار
طوالنــی اســت و آنقدرهــا هــم جــذاب نیســت .مــردم
امــروزه بیــش از پیــش بــه ایــن نتیجــه میرســند کــه
ایــن اثــر مقــدس تولســتوی ارزش وقتــی را کــه صــرف
خواندنــش میشــود ،نــدارد ...مــا در تمــام ایــن ســالها
بیدلیــل از نویســندگانی مثــل تولســتوی و پروســت
تعریــف و تمجیــد کردهایــم .عــادات ادبــی قدیمــی
مــا فقــط عارضــه جانبــی زندگــی کــردن در محیطــی
محــروم از دسترســی بــود .امــروزه کــه اینترنــت بــه مــا
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دسترســی کافــی بخشــیده ،ســرانجام میتوانیــم ایــن
عــادات فرســوده را کنــار بگذاریــم ».کار معتقــد اســت
ادعاهــای چنیــن افــرادی مصنوعیتــر از آن بــه نظــر
میرســد کــه بشــود جدیشــان گرفــت .آنهــا را
میتــوان جدیدتریــن تجلیــات مواضــع غیرمتعارفــی
دانســت کــه مشــخصه جنــاح ضدروشــنفکر جامعــه
دانشــگاهیاند .بــا ایــن حــال میگویــد نادیــده
گرفتــن نظــرات ایــن افــراد نیــز اشــتباه اســت زیــرا
اســتداللهای آنهــا نشــانه تغییــرات بنیادینــی اســت
کــه در نگــرش جامعــه بــه دســتاورد فکــری در حــال
شــکل گرفتــن اســت؛ «فدرمــن و شــرکی ادلهشــان
را بــا پوشــش روشــنفکرانهای عرضــه میکننــد کــه
بــه افــراد معقــول و متفکــر اجــازه میدهــد بــا خیــال
راحــت پــا بــه حالــت عــدم تمرکــزی دائمــی بگذارنــد
کــه مشــخصه زندگــی آنالیــن اســت».
در فصــل هفتــم ،کار ایــن ســوال مهــم را مطــرح
میکنــد کــه «علــم دربــاره تاثیــرات واقعــی اســتفاده
از اینترنــت بــر کارکــرد ذهنــی مــا چــه حرفــی بــرای
گفتــن دارد؟» و بعــد اینگونــه ادامــه میدهــد کــه
«مســئله اصلــی ایــن نیســت کــه مــا از اینترنــت بــه
طــور منظــم و بیمارگونــه اســتفاده میکنیــم ،بلکــه ایــن
اســت کــه اینترنــت دقیقــا همــان نــوع محرکهــای
شــناختی و حس ـیای را ایجــاد میکنــد  -تکرارشــونده،
حــاد و شــدید ،تعاملــی و اعتیــادآور  -کــه معلــوم شــده
اســت منجــر بــه تغییــرات فــوری و عمیــق مدارهــا و
کارکردهــای مغــز مــا میشــوند ».در ایــن بخــش کار
از آزمایشهــای انجــام شــده بــر مغــز انســان امــروزی
میگویــد و نتایــج آنهــا را بررســی میکنــد و اطالعــات
شــگفتانگیز و عجیبــی ارائــه میدهــد.
احتمــاال بعــد از خوانــدن ایــن بخــش از کتــاب شــما هــم
مثــل مــن بــه ایــن نتیجــه میرســید کــه هرگــز هیــچ
رســانهای نبــوده اســت کــه مثــل اینترنــت فقــط بــرای
همیــن برنامهریــزی شــده باشــد کــه تمرکــز مــا را بــه
هــم بزنــد و ذهنمــان را معطــوف بــه جهــات مختلــف کنــد
و ایــن کار را بــا اصــرار و جدیــت تمــام پــی بگیــرد.
دو فصــل پایانــی کتاب یعنی «کلیســای گوگل» و «جســتجو،
حافظــه» بــه احاطــه شــدن مــا بــا اطالعــات و نحــوه کارکــرد
حافظــه بــرای حفــظ ایــن اطالعــات میپــردازد .مــا هــر روز
بــه گونـهای در معــرض بمبــاران اطالعاتــی قــرار میگیریــم
کــه حتــی وقتــی آنالیــن نیســتیم ،ذهنمــان دارد در میــان
انبــوه دادههــا رفتوآمــد میکنــد.
در انتهــای کتــاب احتمــاال از خودتــان میپرســید اگــر
مغــز مــا اینگونــه در اثــر اســتفاده از اینترنــت دچــار
عــدم تمرکــز شــده ،پــس چگونــه کار توانســته آنقــدری
تمرکــز داشــته باشــد کــه ایــن کتــاب را بنویســد؟! بلــه،
خــود کار حــدس مــیزده کــه چنیــن ســوالی برایمــان
پیــش بیایــد ،بــرای همیــن صفحاتــی از کتــاب را بــه
پاســخ بــه ایــن ســوال اختصــاص داده اســت.
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گ
گفتوگو ب� سو� ث�بتفر
بنیانگذار استارتآپ شفاجو

حوزه سالمت
دیجیتال نیاز به
همافزایی دارد

آزاده خیرآبادی
روز به روز بر تعداد استارتآپها در حوزههای
مختلف افزوده میشود و یکی از این حوزهها که
اتفاقا بنیانگذاران استارتآپها مدتی است توجه
ویژهای به آن دارند ،حوزه سالمت است؛ حوزهای
که تقریبا بکر است و با خالقیت میتوان در آن
به ارزش افزوده جالب توجهی رسید .استارتآپ
شفاجو نیز همانطور که از نامش پیداست،
دست روی همین قسمت گذاشته است.
این استارتآپ را سوگل ثابتفر بنیان گذاشته که
 28ساله و متولد تهران است و در رشته کامپیوتر
نرمافزار در دانشگاه الزهرا تحصیل کرده است.
او میگوید از آنجا که عالقهای به کار کارمندی
بوکار خودش
نداشته ،همیشه دلش میخواسته کس 
را راه بیندازد .به همین دلیل هم پیش از اینکه
بوکاری از آن خود،
فارغالتحصیل شود ،مسئله کس 
ذهنش را مشغول میکرده است .او و دوستانش به
پیشنهاد سرمایهگذار تحقیقات خود را روی حوزه
سالمت دیجیتال متمرکز میکنند و به این نتیجه
میرسند که میشود در این بخش فعالیت مناسبی
توگو
را راهاندازی کرد .آنچه در پی میآید گف 
با ثابتفر است درباره استارتآپ شفاجو و همه
چیزهایی که حول محور این کسبو کار میگذرد.
دانشبنیان
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چطور شد که به فکر راهاندازی استارتآپ شفاجو
افتادید؟
مــن قبــل از فارغالتحصیلــی بــه صــورت اتفاقــی بــا
مجموعــه مپــس آشــنا شــدم .زمانــی کــه وارد مپــس
شــدیم ایــدهای نداشــتیم و شــرکت مپــس روی تیــم
مــا ســرمایهگذاری کــرد .از طــرف دیگــر از آنجــا کــه
کارمنــدی را دوســت نداشــتم و همیشــه تمایــل داشــتم
کســبوکاری بــرای خــود راه بینــدازم ،روی اینکــه
ایــدهای مناســب راهانــدازی کســبوکار بیابــم ،بــه
همــراه تیمــم بــه صــورت جــدی کار کــردم .از طــرف
مپــس حوزههــای مختلفــی بــرای شــروع فعالیــت بــه
مــا پیشــنهاد شــد کــه یکــی از آنهــا حــوزه ســامت
دیجیتــال بــود .مــا ایــن حــوزه را در دنیــا بررســی
کردیــم .در ســال  92کــه مــا ایــن کار را آغــاز کردیــم،
اســتارتآپ مشــابهی در ایــن حــوزه کار نمیکــرد و
ایــن قابلیــت وجــود داشــت کــه در ایــن حــوزه کارهــای
خــوب و موثــری انجــام دهیــم .بــر همیــن اســاس
تصمیــم گرفتیــم ایــدهای را کــه در بــازار بینالمللــی
موفــق شــده بــود ،ایرانیــزه کنیــم و در بــازار ایــران پیــاده
کنیــم .بــه ایــن ترتیــب ایــده شــفاجو شــکل گرفــت و در
همــان ســال  92وارد بــازار شــد.
گفتیــد مپــس ســرمایهگذار شــما بــود .ایــن
ســرمایه اولیــه چــه میــزان بــود؟ همــه پــول را
ســرمایهگذار بــه شــما داد؟
بلــه ،تمــام مبلــغ را کــه حــدود  100میلیــون تومــان
بــود ،ســرمایهگذار در اختیارمــان گذاشــت.
شفاجو دقیقا چه کار میکند؟
شــفاجو بــه دلیــل قدمتــی کــه در حــوزه ســامت
دیجیتــال دارد گســتره وســیعی از خدمــات را پوشــش
میدهــد .ایــده اولیــه کار شــامل یــک خدمــت بــود و
بهتدریــج خدمــات دیگــر نیــز بــه حــوزه خدمــات آن
اضافــه شــدند .بــه صــورت کلــی هــدف شــفاجو ایــن
اســت کــه بــه وبســایتی تبدیــل شــود کــه بتوانــد بــه
صــورت یــک زنجیــره تمــام خدمــات حــوزه ســامت
را بــه کاربــر ارائــه دهــد .البتــه ایــن بــه ایــن معنــی
نیســت کــه شــفاجو قصــد دارد تمــام خدمــات را خــود
ارائــه دهــد .بلکــه هــدف اصلــی ایــن اســت کــه بیــن
اســتارتآپهای حــوزه ســامت دیجیتــال نوعــی
همافزایــی ایجــاد کنــد تــا بــا همــکاری هــم تمــام
نیازهــای ایــن حــوزه را پوشــش دهیــم .خدماتــی
کــه شــفاجو بــه صــورت اختصاصــی ارائــه میدهــد
شــامل ارائــه لیســت معتبــر پزشــکان و مراکــز درمانــی،
نوبتدهــی بــرای مطبهــا ،تولیــد محتــوای پزشــکی و
ســامت بــرای عمــوم مــردم جامعــه ،ارائــه رژیــم غذایــی
بــا هــدف اصــاح ســبک تغذیــه و زندگــی کاربــران و
برگــزاری وبینارهــای پزشــکی بــا هــدف آمــوزش و
مشــاوره گروهــی پزشــکی میشــود.
کاربران چطور میتوانند از خدمات شفاجو استفاده کنند؟
دانشبنیان

کاربــر بــرای اســتفاده از هــر یــک از خدمــات تنهــا الزم
اســت کــه در ســایت عضــو شــود .و هــر خدمتــی را
کــه نیــاز داشــته باشــد میتوانــد بــا پرداخــت هزینــه
اســتفاده کنــد .بــرای دریافــت رزرو آنالیــن کاربــر
میتوانــد لیســت پزشــکان را مشــاهده کنــد و براســاس
موقعیــت مکانــی یــا زمانــی ،تخصــص پزشــک و مــوارد
دیگــر ایــن لیســت را فیلتــر کنــد .مــا ســعی کردهایــم
اطالعــات کاملــی از پزشــکان دریافــت کنیــم تــا کاربــران
بتواننــد انتخــاب آگاهانهتــری از میــان پزشــکان داشــته
باشــند .بــه عنــوان مثــال پزشــک بــا چــه بیمــهای
یــا مراکــز درمانــی کار میکنــد .پــس از آن لیســتی
از ســاعات خالــی پزشــک را مشــاهده میکنــد و
میتوانــد رزرو را انجــام دهــد .هزینــه ویزیــت پزشــک را
مــا دریافــت نمیکنیــم و کاربــر در زمــان مراجعــه بــه
مطــب هزینــه را پرداخــت میکنــد.
شیوه درآمدزایی شما در شفاجو چگونه است؟
مــا بــرای اســتفاده از خدمــات شــفاجو توســط پزشــکان
پکیجهــای مختلفــی را در نظــر گرفتهایــم .یکــی از
خدماتــی کــه در یکــی از پکیجهــا ارائــه میدهیــم
ســرویس نوبتدهــی اســت کــه پزشــکان در صــورت
تمایــل میتواننــد آن پکیــج را خریــداری کننــد .عــاوه
بــر نوبتدهــی خدماتــی همچــون برندســازی نیــز در
قالــب پکیجهــای مختلــف بــه پزشــکان ارائــه میدهیــم
کــه مقــاالت ،پادکســت یــا ویدئویــی اگــر دارنــد بــا نــام
خودشــان در پروفایــل و در بخشهــای پربازدیــد ســایت
منتشــر شــود .عــاوه بــر ایــن بــه معرفــی پزشــکان در
شــبکههای اجتماعــی خــود میپردازیــم و همچنیــن
در صــورت تمایــل میتوانیــم ســایت شــخصی نیــز
برایشــان طراحــی کنیــم و مدیریــت ایتــیان را بــر
عهــده بگیریــم.
تاکنــون چــه تعــداد پزشــک از خدمات اســتفاده
کردهانــد؟
مــا تاکنــون اطالعــات مربــوط بــه پنــج هــزار پزشــک
و مرکــز درمانــی را در ســایت ثبــت کردهایــم .ایــن
اطالعــات را از طــرف ســازمان نظــام پزشــکی تاییــد
کردیــم کــه دقیقــا پزشــکان را بــا تخصصــی کــه دارنــد
در ســایت معرفــی کنیــم .در حــال حاضــر حــدود 400
پزشــک پکیجهــای مــا را خریــداری کردهانــد و بــه
صــورت مــداوم بــا مــا همــکاری دارنــد.
چه تعداد کاربر از خدمات استفاده کردهاند؟
روزانــه نزدیــک بــه هفــت هــزار کاربــر از ســایت بازدیــد
میکننــد و حــدود  16هــزار کاربــر هــم در ســایت
ثبتنــام کردهانــد.
در حال حاضر به نقطه سربهسر رسیدهاید؟
هنــوز بــه ایــن مرحلــه از ســوددهی نرســیدهایم ولــی
رونــد کارهــا رو بــه رشــد اســت و برخــی از خدمــات را
کمتــر از ســه مــاه اســت کــه النــچ کردهایــم و تــاش
میکنیــم بــهزودی بــه ایــن نقطــه برســیم.
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ارزیابــی از حجــم بــازار داریــد؟ قصــد داریــد
چنــد درصــد از ایــن بــازار را بــه دســت بیاورید؟
بــه طــور کلــی بــازار ســامت بــازار شــفافی نیســت و آمار
و ارقــام دقیقــی از آن وجــود نــدارد .از طرفــی حــوزهای
اســت کــه دولــت روی آن حســاس اســت و دادههــا و
اطالعــات بــه نوعــی امنیتــی بــه حســاب میآینــد.
بــا توجــه بــه ارزیابیهایــی کــه خودمــان داشــتیم و
طبــق آخریــن آمــار ســازمان نظــام پزشــکی مربــوط بــه
ســالهای  93و  94حــدود  214هــزار پزشــک عضــو
ایــن ســازمان هســتند کــه از ایــن تعــداد ،مــا حــدود
پنــج هــزار پزشــک و مرکــز درمانــی را پوشــش دادهایــم
و بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه حداقــل بتوانیــم  15تــا
 20درصــد ایــن بــازار را پوشــش دهیــم و کار خــود را
عــاوه بــر تهــران در شهرســتانها نیــز گســترش دهیــم.
با توجه به اینکه مدت زمان زیادی است در
حوزه سالمت دیجیتال فعالیت دارید فکر میکنید
اکوسیستم سالمت ایران چه ظرفیتهایی دارد که
تاکنون به آن توجه نشده است؟
نظــام ســامت بــه طــور کلــی خألهایــی دارد کــه بــه نظر
مــن فقــط بــا الکترونیکــی کــردن میتــوان آن خألهــا را
پــر کــرد .ولــی قبــل از آن بــه نظــرم اکوسیســتم ســامت
دیجیتــال نیــاز بــه یــک بلــوغ فکــری دارد .بــه ایــن دلیــل
کــه در حــال حاضــر طبــق آمــاری کــه وجــود دارد حــدود
 110اســتارتآپ در ایــن حــوزه کار میکننــد کــه اکثــرا
بــه صــورت جزیــرهای کار میکننــد .ایــن رویکــرد باعــث
میشــود هــم بــازار خودشــان و هــم بــازار ســایر رقبــا
را خــراب کننــد .همچنیــن ایــن موضــوع باعــث شــده
اســت کــه اکثــر ایدههــا تکــراری باشــند و راههــای رفتــه
شــده دوبــاره طــی شــود .در صورتــی کــه بــا همافزایــی
و ایجــاد ارتبــاط بهتــر بیــن اســتارتآپهای همــکار
میتــوان کارهــای بزرگتــری در ایــن حــوزه انجــام داد.
مــا در شــفاجو بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه ایــن زنجیــره
را ایجــاد کنیــم تــا از خدمــات اســتارتآپهای دیگــر نیــز
بتوانیــم بــه صــورت موثــر اســتفاده کنیــم .افــزون بــر ایــن
بــه نظــر مــن از جملــه ظرفیتهایــی کــه بایــد بیشــتر
در حــوزه نظــام ســامت بــه آن توجــه شــود بخشهایــی
همچــون اینترنــت اشــیا و بیــگ دیتــا اســت کــه بهشــدت
نیــاز اســت در ایــن حوزههــا کار شــود.
بــا توجــه بــه اینکــه حــوزه ســامت یــک
بــازار ســنتی دارد چطــور میتــوان فراینــد
آنالیــن شــدن را تســریع کــرد؟
متاســفانه مــا در این حــوزه تجربــه خوبی نداشــتیم و اکثر
ســازمانهای دولتــی و پزشــکان بــا ایــن حــوزه آشــنایی
ندارنــد .از طــرف دیگــر اســتارتآپها بــه دلیــل اینکــه
کوچــک هســتند ،در حــوزه فرهنگســازی نمیتواننــد کار
خاصــی انجــام دهنــد و فقــط بــا گــذر زمــان و پایــداری
در ایــن حــوزه میتــوان تاحــدودی امیــدوار بــود کــه
فرهنــگ اســتفاده از ایــن خدمــات در جامعــه جــا بیفتــد.
دانشبنیان
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ن
خاها�
گفتوگو ب� حممد
بنیانگذار استارتآپ هانییل

کشاورزی سالمتر
تقلب کمتر
آزاده خیرآبادی

محمد خاهانی ،بنیانگذار  31ساله استارتآپ هانیلی است.
او بعد از تجربه شش ساله در حوزه دیجیتال مارکتینگ،
مهرماه  97استارتآپ هانیلی را در تبریز راهاندازی کرد .او در
رابطه با چرایی راهاندازی استارتآپی در حوزه عسل توضیح
میدهد که عالقه زیادش به حشرات منجر به راهاندازی هانیلی
شده است .خاهانی پس از آنکه میبیند در حوزه فروش
عسل میزان تقلب باالست ،به دنبال سازوکاری میگردد
تا هم سود زنبورداران افزایش یابد و هم مصرفکنندگان
محصولی طبیعی را دریافت کنند؛ یک بازی دوسر برد .او
میگوید زمانی که بتوانند در بازار فروش عسل به جایگاه
خوبی برسند ،سراغ سایر محصوالت کشاورزی هم میروند و
کار خود را گسترش خواهند داد .در ادامه جزئیاتی از وضعت
استارتآپ هانیلی را از زبان محمد خاهانی میشنویم.

ایده راهاندازی 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
بشوم .از طرف دیگر متوجه شدم به دلیل استفاده از
آفتکشها و سموم شیمیایی ،زندگی حشرات گردهافشان
مانند زنبور عسل تحت تاثیر قرار گرفته و رو به نابودی
هستند که در کشور ما به صورت خیلی کمرنگ به این
مسئله پرداخته میشود .عالوه بر آن ،دیدم که مردم ما
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 مصرفکنندگان
عسل است ،برسم.
یعنی هدف شما از راهاندازی استارتآپی مانند
هانیلی ،کمک به حیات زنبور عسل و تشخیص
عسل طبیعی بوده است؟
طبق بررسیهایی که ما داشتیم ،عسل ششمین ماده
پرتقلب در دنیاست .در ایران هم این محصول طرفدار
زیادی دارد و یک ماده با عرضه محدود و قیمت باال به
حساب میآید که متاسفانه میزان تقلب از روشهای
مختلف هم در آن باالست .یکی از مهمترین انگیزههای 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 میکنند کمک کنیم
و با حذف دالالن و توسعه بازار عسل طبیعی و سایر
محصوالت زنبورداران که اهمیت و خواص زیادی هم دارند
ولی معموال کمتر درباره آنها اطالعرسانی میشود ،مانند
ژل رویال ،گرده گل و بره موم و ...بازار بزرگتری برایشان
فراهم کنیم و آنها بتوانند با سود بیشتر ،کسبوکارشان
را رونق دهند .عالوه بر آن ما هم بتوانیم به عنوان یک
حلقه واسط کار تضمین کیفیت عسل را انجام دهیم
و به مشتریان این اطمینان را بدهیم که عسل طبیعی
خریداری کردهاند.
تا امروز که حدود ن ُه ماه از فعالیت هانیلی میگذرد،
آیا از نتایجی که به دست آوردهاید راضی هستید؟
خوشبختانه هانیلی در این مدت با استقبال خوبی مواجه
شد .عالوه بر آن در چند رویداد استارتآپی هم توانستیم
رتبه بیاوریم؛ برای مثال ما در رویداد جاده ابریشم در
تبریز رتبه اول و در فینال آن نیز رتبه سوم کشوری را
به دست آوردیم .در رویداد اینوتکسپیچ 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؟
در رابطه با مصرفکنندگان نهایی و خریداران که
دانشبنیان

محدودیتی وجود ندارد و از سراسر کشور امکان خرید
وجود دارد .از سمت زنبورداران هم فعال با  15زنبوردار
از شهرهای مختلفی مانند کرمان ،کرمانشاه ،گچساران،
چالوس ،رودسر ،تبریز ،کازرون و ...همکاری داریم.
محدودیتی از شهر محل فعالیت زنبورداران برای ما
وجود ندارد و درخواستهای زیادی از طرف زنبورداران
سراسر ایران برای عضویت در سایت داریم ولی ما ترجیح
میدهیم با انجام گزینشهای مدنظر ،تنها با زنبوردارانی
کار کنیم که محصوالت کامال طبیعی به مشتری عرضه
میکنند.
کمی در مورد اندازه بازاری که هانیلی در آن
فعالیت میکند صحبت کنید .حجم این بازار را چقدر
ارزیابی میکنید؟ در این بازار آیا رقیبی وجود دارد؟
اگر بخواهم از اندازه بازار بگویم ،در ایران ساالنه  80هزار
تن عسل تولید میشود و سرانه مصرف هر ایرانی ساالنه
یک کیلوگرم عسل تخمین زده شده است .زمانی که ما
در بازار آنالین فعالیتمان را شروع کردیم ،رقیب جدی
نداشتیم ولی اخیرا چند پلتفرم دیگر در این زمینه شروع
به فعالیت کردهاند .اما با توجه به اینکه 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.
رقابت اصلی ما با بازار سنتی است تا بتوانیم به
مصرفکنندگانی که در بازار سنتی عسل را از منابع
ناشناس تهیه میکنند کمک کنیم .همانطور که اشاره
کردم تضمین کیفیت به واسطه حذف واسطهها هدف
اصلی ماست و در همین راستا رقابت میکنیم که
مصرفکنندگان را سمت زنبورداران طبیعی هدایت کنیم
تا محصول مطمئنی تهیه کنند.
در این مدت که در اکوسیستم استارتآپی
ایران مشغول فعالیت بودهاید ،از زمان راهاندازی
استارتآپ تا امروز که چندماه از فعالیت رسمی
هانیلی میگذرد ،با چه چالشهایی روبهرو بودید و
چطور توانستید از پس آنها برآیید؟
مهمترین یا به عبارتی بزرگترین چالشی که ما در ابتدای
کار هانیلی با آن مواجه بودیم ،اعتمادسازی بود .همانطور
که میدانید در پلتفرمهایی که در حوزه محصوالت غذایی
کار میکنند 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 میکرد.
خوشبختانه ما توانستیم در این راه ،در جلب اعتماد هر
دو طرف مصرفکننده و زنبوردار موفق باشیم .در طرف
زنبورداران ما توانستیم مدلی را به کار بگیریم که نسبت
به مدلهای معمولی فروش به دالالن ،سود بیشتری
نصیب زنبورداران شود و امروز که ما با هم صحبت
میکنیم سرعت بسیار خوبی در جذب زنبورداران داریم
و درخواستهای زیادی هر روز به دستمان میرسد .از
طرف مصرفکننده نهایی هم تا امروز هیچگونه مرجوعی و
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اعتراض نداشتیم؛ همین امر به ما نشان میدهد که مسیر
را درست میرویم.
چالش دیگر ما در هانیلی ،بحث رشد بود .برای رشد به
سرمایه نیاز داشتیم و تا امروز تنها با سرمایه شخصی جلو
آمدهایم ولی االن در مرحلهای هستیم که بحث جذب
سرمایه برای ما خیلی جدی شده و در حال مذاکره با
سرمایهگذاران هستیم که بتوانیم رشدمان را در سطح
وسیع ادامه دهیم.
در این مرحله که هستید به چه اتفاقاتی برای
هانیلی فکر میکنید و چه برنامههایی برای آینده
این کسبوکار دارید؟
برنامه توسعهای ما در حال حاضر کار کردن روی افزایش
تعداد زنبورداران و کاهش هزینههای تست و تضمین
کیفیت محصوالت است.
برنامه بعدی ما هم به این صورت است که بعد از اینکه
توانستیم در بحث افزایش فروش به زنبورداران کمک
کنیم ،سراغ استفاده از تکنولوژیهایی برویم که باعث
افزایش راندمان تولید عسل در کندوها میشوند؛ استفاده
از تکنولوژیهای اینترنت اشیا یا  IoTدر زنبورداری،
کندوهای هوشمند و حتی استفاده از اپلیکیشنهای
مدیریت کندو .هدف ما از این اقدام ،کمک به
زنبوردارهاست که بتوانند در فرایندهای زنبورداری خود
برنامهریزی بهتر و بازده بیشتری داشته باشند.
در بلندمدت هم احتماال سمت ارائه و عرضه محصوالت
دیگر کشاورزی برویم .محصوالتی که تقلب در آنها هم
زیاد است و نیاز دارند در بحث تضمین کیفیت حلقه
واسطی را داشته باشند.
در حالت کلی یکی از اهداف ما در هانیلی این است
که کمک کنیم کشاورزی سالمتری داشته باشیم .چون
کشاورزی و زنبورداری ارتباط نزدیکی با هم دارند ،هم
به دلیل گردهافشانی که زنبورها برای کشاورزی انجام
میدهند و هم به لحاظ تغذیه زنبورها از شهد گلها .اگر
کشاورزی ما سالم نباشد عسلی که مردم مصرف میکنند
هم سالم نخواهد بود .اینها برنامهها و آرزوهای ماست که
داریم سمتشان حرکت میکنیم.
در برنامههایتان صحبتی از صادرات نکردید.
معموال یکی از اهدافی که تمام کسبوکارها در سر
دارند ،راهیابی و حضور در بازارهای بینالمللی و
خارج از ایران است .آیا این اشاره نکردن به صادرات
دلیل خاصی دارد؟
این به این معنی نیست که هانیلی به این موضوع فکر
نمیکند .ما به صادرات هم فکر میکنیم و اتفاقا از طرف
برخی شرکتهای صادرکننده عسل هم پیشنهادهایی
برای این کار داریم .ولی بحث صادرات برنامهای است
که شاید در یکی دو سال آینده به آن ورود کنیم .فعال
دوست داریم به شرایطی برسیم که از نظر تامین عسل
بهراحتی بازار داخلی را تحت پوشش قرار دهیم و بعد
سراغ بازارهای خارجی خواهیم رفت.
دانشبنیان
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صنایع خالق

دانشبنیان
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گ
مد� ش� کت ن�رهگردان ش�ر یف�وزهای
گفتوگو ب� آزاده
ی
آهنگر�ن ،ی

همهچیز از یک استارتآپ ویکند شروع شد
نیلوفر منزوی

شرکتهایی که در زمینه صنایع خالق فعالیت دارند ،ممکن است دانشبنیان باشند و این امکان نیز
وجود دارد که نتوانند این گواهی را کسب کنند اما آیا این به معنای بیارزش بودن فعالیتهای آنهاست؟
شرکتهایی که در کشورهای پیشرفته ارج و قرب فراوان دارند ،با هزینههای کمتر ارزش افزوده و اشتغال
بیشتری تولید میکنند و میتوانند روی فرهنگسازی و اقتدار فرهنگی کشور اثرگذاری مثبتی داشته
باشند ،نهتنها بیارزش 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 زیستبوم صنایع خالق را تدوین کرده است تا بتواند با چتر حمایتی و ایجاد زیرساخت ،حامی
شرکتهایی باشد که با راهکارهای خالقانه خود زمینهساز ارزش افزوده مادی و معنوی میشوند.
شرکت نگارهگردان شهر فیروزهای یکی از همین شرکتهای خالق است که در زمینه صنایع دستی
و گردشگری فعالیت میکند .این شرکت توانسته است با اپلیکیشن واقعیت افزوده خود در زمینه
گردشگری ،گواهی دانشبنیان را نیز دریافت کند .اما آزاده آهنگریان ،مدیر این شرکت ،میگوید
به دلیل برخورد نامناسب برخی از نهادهای دولتی نتوانستهاند از این محصول دانشبنیان خود
بهرهبرداری کنند .او معتقد است بزرگترین بحران شرکتهای دانشبنیان و خالق بوروکراسی و
همین برخوردهای بازدارنده است .با این وجود آهنگریان میگوید اگر کسی به ایده خود اعتماد
داشته باشد میتواند بزرگترین بحرانها را هم پشت سر بگذارد و به موفقیت دست پیدا کند.

دانشبنیان
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شرکت نگارهگردان شهر فیروزهای در دسته
شرکتهایی قرار میگیرد که در حوزه صنایع خالق
مشغول به کارند؛ این صنایع خالق به چه معناست؟
به طور کلی شرکتهایی که در زمینههای هنری یعنی
گردشگری ،طراحی صنعتی ،صنایع دستی و ...که دانش
در آنها نقش محوری ندارد بلکه بیشتر مبتنی بر خالقیت
هستند و این خالقانه بودن است که آنها را از کسبوکار
عادی جدا میکند نه دانش فناورانه ،در دسته صنایع خالق
جای میگیرند .کاری که ما در شرکت نگارهگردان شهر
فیروزهای انجام دادهایم ،نوآوری در زمینههای گردشگری
و صنایع دستی بوده است.
کمی بیشتر در مورد کارتان توضیح میدهید؟ چه
کار خالقانهای انجام دادهاید؟
در صنایع دستی با این قضیه مواجه بودیم که وسایلی
از گذشته تولید و فروخته میشوند و ما این تکنیکهای
تولید صنایع دستی را به سمت زیورآالت و اکسسوری
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 اینکه عادی نیست و قبال تکنیکهای
صنایع دستی به آن ورود نکرده و مرسوم نیست ،برای
زندگی روزمره کاربرد داشته باشد .البته محصوالت عادی
هم داریم .ولی اگر در طول هفته پنج جعبه خاتمکاری
بفروشیم ،در مقابل  100زیورآالت خاتمکاری به فروش
میرسد .به این شیوه ارزشآفرینی کردیم و فروش را باال
بردیم .از سویی دیگر همواره شاهد این هستیم که در
بناهای تاریخی غرفههایی برای فروش صنایع دستی وجود
دارد .به این فکر کردیم که به جای فروش محصوالت،
چقدر برای گردشگران ،خصوصا توریستهای خارجی،
جذاب است که در پروسه آماده شدن محصول مشارکت
داشته باشند .یعنی غرفههایی باشند که گردشگران
کنار هنرمندان بنشینند و با راهنمایی آنها ساخت یک
محصول صنایع دستی را تجربه کنند .با این کار هم یک
حس خوب انتقال میدهیم و هم باعث افزایش فروش
میشویم .مکانهای مختلفی را برای این کار در نظر
داشتیم اما در نهایت در مورد مجموعه چهلستون موفق
به احداث این غرفهها 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
و گفت حاضرم با او شرکتی بزنم و کار خودمان را راه
بیندازیم؟ هردوی ما در دوره کارشناسی معماری خوانده
بودیم و من هم که چند وقتی میشد در فکر راهاندازی
کار شخصی خودم بودم ،از این پیشنهاد استقبال کردم و
خوشحال شدم .دفتری اجاره کردیم و کارمان را بر طراحی
معماری متمرکز کردیم .بعد از گذشت چند ماه ،اولین
استارتآپ ویکند هنر در دانشگاهمان برگزار شد .در آن
دانشبنیان

استارتآپ ویکند شرکت کردیم و تمام تالشمان این بود
که فکر خالقانهای داشته باشیم و بدرخشیم .همین ایده
تجربه ساخت صنایع دستی در ازای دریافت یک دالر
را مطرح کردیم و اول شدیم .در آن زمان برایمان در
حد سرگرمی آخر هفته بود ولی بعدتر فکر کردیم که
میتوانیم این ایده را عملی کنیم .به همین خاطر پیش
یکی از اساتیدمان رفتیم که در آن زمان مدیر میراث
فرهنگی استان اصفهان بود .وقتی ایدهمان را گفتیم ،خیلی
تشویقمان کرد و زمینهای 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 همانجا تصمیم گرفتیم کسبوکارمان
را به سمت این ایدهها و گردشگری و صنایع دستی ببریم.
شرکتهای خالق با چه مشکالتی مواجهند؟
یکسری مشکالت عمومی در کشور ما وجود دارد که
اگر بخواهید هر کاری را آغاز کنید ،باید به آنها توجه
کنید و ممکن است برایتان دردسرساز شود .مثال همین
مسئله خانم بودن .شاید در کشورهای دیگر این مسئله
که مدیریت یک شرکت را زن جوانی عهدهدار است،
کمککننده باشد ،اما تا آنجا که من مواجه شدم ،در
مورد کشور ما اینطور نیست .خیلی سخت بود و گاهی
نادیده گرفته میشدم .متاسفانه هنوز این نگاه جنسیتی
وجود دارد و اگر قرار باشد پروژهای را به شرکتی بسپارند،
شرکتی را ترجیح میدهند که مدیریتش را یک مرد بر
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.
مسئله بعدی کار خالقانه است .متاسفانه وقتی پای
خالقیت به میان میآید ،آدمها خیلی جبهه میگیرند.
مثال آن اوایل به ما میگفتند چرا این کار؟ این محصوالتی
که تولید میکنید دیگر صنایع دستی به حساب نمیآیند
و حرفهایی از این دست .یا در ابتدا که غرفههای تولید
صنایع دستی را راهاندازی کرده بودیم ،تورلیدرها با ما
مشکل داشتند و دلشان نمیخواست با توریستها ارتباط
برقرار کنیم .اما به مرور که افراد آشنا میشوند و عادت
میکنند ،آن گارد اولیه هم شکسته میشود .به طوری که
در حال حاضر تورلیدرها یکی از بهترین شرکای تجاری ما
هستند و خودشان معرفیمان میکنند .اما در آغاز واقعا
سخت بود.
سرمایه اولیه شروع کار را چطور به دست آوردید؟
راستش هیچوقت سرمایهای نداشتیم و از هر جایی که
کسب درآمد میکردیم ،آن را در این کار که دوستش
داشتیم خرج میکردیم.
در حال حاضر چند نفر در مجموعه شما مشغول
به کارند؟
 13نفر در مجموعه فعالیت دارند.
فکر میکنید برای گسترش کارتان چه عواملی
آزاردهنده است و به چیزهایی نیاز دارید؟
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جوانهای ما برای شروع کسبوکار تمام تالششان را
میکنند ولی به تسهیلگری دولت نیاز دارند .تسهیلگری
الزاما پرداخت وام یا کمکها اینچنینی نیست .بیش از
هر چیز ،بوروکراسی و مافیای فاسد برخی ادارات است که
آزار میدهند و تنها کمک دولت میتواند دست اینگونه
افراد را کوتاه کند.
خودتان هم در این زمینه تجربهای داشتهاید؟
بله ،ما دانشبنیان هستیم و این گواهی را هم به خاطر
اپلیکیشنی که در حوزه گردشگری ساختهایم ،گرفتهایم.
این اپ یا تکنولوژی واقعیت افزوده کار میکند و ثبت
اختراع شده است اما به دلیل همان چیزهایی که گفتم،
هیچوقت نتوانستیم اجراییاش کنیم .ما تنها درخواستمان
از میراث فرهنگی استان این بود که در مجموعهها به ما
اجازه اجرایی شدن این اپلیکیشن را بدهند .هیچ پولی
نیاز نداشتیم چون بیزینسپلنمان به گونهای نوشته شده
بود که وجه را از مردم دریافت میکردیم .چند ماه اذیت
شدیم و من با هرجایی که به ذهنم میرسید ،نامهنگاری
کردم .حتی برای این اپ با ما مصاحبه کرده بودند و
تشویق شده بودیم اما در مرحله اجرا ،سنگ جلوی
راهمان میانداختند .بعد از مدتی دیدم دارم تمام انرژیام
را روی نامهنگاری و دوندگیهای اداری میگذارم ،بدون
اینکه پیشرفت کنم یا نتیجهای داشته باشد .به این نتیجه
دانشبنیان

رسیدم که انرژیام محدود است و نمیتوانم آن را صرف
رفع بهانههای بیدلیل کنم .در نهایت تصمیم بر آن شد که
این اپ را کنار بگذاریم و انرژیمان را صرف باقی کارهای
شرکت کنیم .جالب است بدانید که ما این اپ را رایگان
برای باغموزه چهلستون ساختیم و اجازه اجرایی شدنش
داده نشد .اخیرا فهمیدم برای کاخموزه گلستان با یک
شرکت آلمانی برای مشابه اپ ما قرارداد چند میلیاردی
بستهاند .راستش بزرگترین مشکل شرکتهای خالق و
دانشبنیان کار کردن و تعامل با بخشهای دولتی است.
بعد از این اتفاق تصمیم گرفتم کارهایی را انجام دهم که
نیاز به کمترین دخالت یا مجوز دولتی داشته باشد.
توصیهتان به کسانی که تصمیم دارند در این
عرصه فعالیت کنند ،چیست؟
توصیهام به آنها این است که اوال از شکست نترسند
چون در هر کاری ممکن است جواب نگیرند یا برایشان
مشکالتی پیش بیاید .به آنها میگویم اگر با تمام وجود
به کاری که میخواهند انجام بدهند اعتقاد دارند ،جلو
بیایند چون اصال مسیر همواری نیست .اگر ایدهشان در
حد تبی یکشبه باشد ،تبشان که پایین بیاید ،با اولین
مانع کار را رها میکنند .اما اگر با تمام وجود به ایدهشان
معتقد باشند ،حتما راه را ادامه میدهند و مطمئنا در
نهایت به موفقیت میرسند.
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واقعیت مج ازی و
ظرفیتهای یا�ان

جهانی به موازات
جهان واقعی

مرضیه اسدی

همه ما در دنیای واقعی محدودیتهای زمانی و
مکانی را احساس میکنیم .برخی از ما که از قوه
تخیل باالتری برخوردارند ،گاهی این محدودیتها
را کنار میزنند .روی مبل خانهشان لم میدهند و
چشمانشان را میبندند و لحظاتی بعد در رودخانه
شگفتانگیز کلرادو مشغول قایقسواری هستند.
بعد به سلولی در زندان آلکاتراز منتقل
میشوند و از شنیدن خاطرات و تجربیات
همسلولیشان وحشت میکنند .بعد از
عملیات فرار از زندان ،سفر به فضا آغاز
میشود .بعد چشمانشان را باز میکنند،
به این امید که دفعه بعد برنامه صعود
به اورست و غواصی میان عروسهای
دریایی و مرجانها را نیز در برنامهشان
بگنجانند .شاید شما جزو این دسته
از افراد که زندگیشان تلفیقی از
واقعیت و خیال است ،نباشید و
در عین حال دلتان بخواهد تا
جای ممکن محدودیتهای
دنیای واقعی را از سر راه
خود بردارید .در این
صورت ،واقعیت مجازی
همان چیزی است که به
کمک شما میآید.
دانشبنیان
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واقعیت مجازی چیست؟

عبــارت «واقعیــت مجــازی» در زبــان انگلیســی از
دو کلمــه  Virtualو  Realityتشــکیل شــده اســت.
 Virtualدر ایــن عبــارت بــه معنــی «نزدیــک» و
 Realityبــه معنــای «حقیقــت» اســت .بــه ایــن ترتیــب
 Virtual Realityکــه بــه اختصــار بــه شــکل VR
نمایــش داده میشــود ،بــه معنــی «تجربــهای نزدیــک
بــه واقعیــت» اســت.
واقعیــت مجــازی یــک تکنولــوژی و فنــاوری نویــن اســت
و بــه وســیله هدس ـتهای مخصــوص یــا ابــزاری مشــابه
بــرای کاربــر ایــن امــکان را فراهــم میکنــد تــا بــا یــک
محیــط شبیهسازیشــده رایانــهای تعامــل داشــته
باشــد .محیطهــای شبیهسازیشــده میتواننــد
ماننــد محیطهــای زندگــی واقعــی یــا بــه صــورت
کامــا متفــاوت باشــند ،مثــل آنچــه در محیطهــای
بــازی دیــده میشــود .در یــک تجربــه واقعیــت
مجــازی ،کاربــر میتوانــد در موقعیتهــای مختلــف
تصمیمگیــری کنــد و نســخهای از جهانــی کــه نتیجــه
انتخــاب او اســت ،ارائــه دهــد؛ خلــق جهانــی نــو.
بیشــتر محیطهــای واقعیــت مجــازی تجهیزاتــی بــرای
تعامــل تصویــری کاربــر بــا رایانــه هســتند .نوعــی از
واقعیــت مجــازی وجــود دارد کــه بــا تصاویــر پانورامــای
 ۳۶۰درجــه ایجــاد میشــود و واقعیتــی از آنچــه هســت،
بــه نمایــش میگــذارد .بــا فنــاوری واقعیــت مجــازی
میتــوان ایــن امــکان را فراهــم کــرد تــا افــراد بتواننــد
مکانهایــی را کــه در آن حضــور ندارنــد ،بــا جزئیــات
تماشــا کننــد .درواقــع افــراد حضــور فیزیکــی در یــک
محــل و در یــک دنیــای واقعــی یــا حضــور در یــک دنیــای
غیرواقعــی شبیهسازیشــده را تجربــه میکننــد .اغلــب
محیطهــای واقعیــت مجــازی در درجــه اول ،تجربههــای
دیــداری هســتند کــه از طریــق یــک صفحــه کامپیوتــری
یــا از طریــق دســتگاه برجســتهبینی قابــل رویتنــد.
برخــی از شبیهســازها دارای اطالعــات حســی دیگــری
ماننــد تولیــد صــدا هــم هســتند و در انــواع پیشــرفتهتر،
دســتگاههای فنــاوری لمســی نیــز بــه کار گرفتــه
میشــوند.

کاربردهای واقعیت مجازی

بســیاری از افــراد گمــان میکننــد واقعیــت مجــازی
تنهــا در صنعــت گیــم کاربــرد دارد امــا ایــن تنهــا یکــی
از ملموستریــن حوزههــای بهکارگیــری فنــاوری VR
اســت .کاربردهــای واقعیــت مجــازی گســتره عظیمــی را
شــامل میشــود کــه در ادامــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره
میکنیــم و ســپس بــه طــور ویــژه بــه بررســی کاربــرد
آن در صنعــت گردشــگری میپردازیــم.
بهداشــت و درمــان :شبیهســازیهای واقعیــت مجــازی
از قبیــل آنچــه شــرکتهای نرمافــزاری Surgical
دانشبنیان

 Theaterو  Conquer Mobileتولیــد میکننــد،
میتواننــد تصاویــر تشــخیصی درســت و دقیقــی
از اســکنها و مدلهــای ســهبعدی تهیهشــده از
آناتومــی بیمــاران را ایجــاد کننــد .مدلهــای مجــازی
بــه پزشــکان و جراحــان کمــک میکننــد تــا امنتریــن
و موثرتریــن راه را بــرای پیــدا کــردن محــل تومورهــا
ارائــه دهنــد ،ابزارهــای جراحــی را در جــای درســت
قــرار دهنــد یــا امــکان تمریــن و تســت درمانهــا و
عملهــای جراحــی پیچیــده را فراهــم بیاورنــد .واقعیــت
مجــازی همچنیــن میتوانــد بــه عنــوان یــک ابــزار
موثــر و مقــرون بــه صرفــه بــرای توانبخشــی بــه کار
بــرده شــود.
خودروســازی :از شبیهســازیهای تکنولوژیــک در
فراینــد طراحــی خــودرو تــا ســاخت نمونههــای اولیــه
مجــازی اســتفاده میشــود .شــرکت فــورد بــا اســتفاده از
هدســت واقعیــت مجــازی  Oculus Riftیــک مرکــز VR
بــرای توســعه خودروهــای بــدون راننده ســاخته اســت .در
ایــن سیســتم طراحــان و مهندســان میتواننــد پیــش از
ورود خــودرو بــه بــازار ،خــودرو را بــا جزئیــات بررســی و
نواقــص احتمالــی آن را رفــع کننــد.
آمــوزش :بــا اســتفاده از واقعیــت مجــازی میتــوان
پیچیدهتریــن مفاهیــم درســی را بــا روشــی لذتبخــش
بــه دانشآمــوزان آمــوزش داد .اپلیکیشــنهایی ماننــد
 Unimersivو  Cerevrumنمونههایــی از ابزارهــای
آموزشــی آنالیــن مبتنــی بــر واقعیــت مجــازی هســتند.
مــد و فشــن :از نرمافزارهــای مبتنــی بــر  VRبــرای
ســاخت فروشــگاههای مــد و لبــاس مجــازی اســتفاده
میشــود .همچنیــن آواتارهــای ســهبعدی بــه طراحــان
لبــاس کمــک میکننــد تــا نمونــه کارهــای خــود را بــا
هزینــه بســیار کمتــری ارائــه دهنــد.
صنایــع نظامــی :در بعضــی کشــورها از جملــه امریــکا
از شبیهســازهای واقعیــت مجــازی بــرای آمــوزش و
تمریــن ســربازان اســتفاده میشــود .شبیهســازیهای
بازیگونــه ایــن امــکان را فراهــم میکننــد تــا افــراد
بتواننــد در فضایــی نزدیــک بــه واقعیــت بــا یکدیگــر
همــکاری کننــد ،پیــش از آنکــه بخواهنــد بــا تجهیــزات
واقعــی و در دنیــای حقیقــی بــا چالشهــای میــدان
نبــرد روبــهرو شــوند .محیطهــای شبیهسازیشــده
بــه افزایــش تمرکــز و قــدرت تصمیمگیــری نیروهــای
نظامــی کمــک میکننــد.
معمــاری و دکوراســیون داخلــی :نرمافزارهــای مبتنــی
بــر واقعیــت مجــازی بــه طراحــان و مهندســان کمــک
میکننــد 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
نمــای ســهبعدی و کاملــی از فضــای داخلــی و بیرونــی
بــرای مشــتریان بــه نمایــش بگذارنــد.
دادگاههــا :نمایــش صحنــه جــرم بــه صــورت ســهبعدی
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روی مبل خانهتان لم دهید و به هر
کجا که میخواهید سفر کنید

میتوانــد بــه قضــات در تجســم وضعیــت قرارگیــری
افــراد و اشــیا در لحظــه وقــوع جــرم کمــک کنــد.
محققــان دانشــگاه زوریــخ گزارشــی منتشــر کردهانــد کــه
نشــان میدهــد اســتفاده از هدســت واقعیــت مجــازی
 Oculus Riftبــرای بازســازی اتفاقــات و صحنههــای
جــرم در دادگاههــا تصمیمگیــری دربــاره مجــرم بــودن
یــا نبــودن افــراد را راحتتــر و منصفانهتــر کــرده اســت.

یکــی از کاربردهــای مهــم فنــاوری واقعیــت مجــازی
در گردشــگری بــه ایــن صــورت اســت کــه ویدئوهــا یــا
تصاویــری  360درجــه و بــا کیفیــت بــاال از مکانهــای
توریســتی تهیــه میشــود و افــراد هــزاران کیلومتــر
آنطرفتــر میتواننــد بــا اســتفاده از هدســتهای
واقعیــت مجــازی آن ویدئوهــا را آنگونــه ببیننــد کــه
گویــی در همانجــا قــرار دارنــد و بــه هــر طــرف کــه
بخواهنــد میتواننــد حرکــت کننــد .بــه عنــوان مثــال
شــرکت جهانگــردی Marriott’s Travel Brilliantly
در همــکاری بــا شــرکت  Oculusاپلیکیشــنی طراحــی
کــرده و ایــن امــکان را بــرای کاربــران خــود فراهــم آورده
تــا بتواننــد بــه صــورت مجــازی و تنهــا در  90ثانیــه در
یــک روز ســرد زمســتانی بــه هاوایــی برونــد .درواقــع
افــراد میتواننــد بــه کمــک واقعیــت مجــازی تجربــه
ســفر بــه دورتریــن نقــاط کــره زمیــن (و حتــی فضــا)
را در خانــه خــود و بــا اســتفاده از یــک هدســت کوچــک
تجربــه کننــد.

تاثیر و نقش واقعیت مجازی
بر صنعت توریسم جهان

بــا ورود بــه قــرن بیس ـتویکم ،افــراد و ارگانهــا ضمــن
اســتفاده موثــر از تکنولــوژی و توســعه آن ،فرهنــگ
بهینهســازی و نــگاه فراگیــر را نیــز در اســتفاده از منابــع
بــه کار بســتند و عبــارت «درســت انجــام دادن کار»
را جایگزیــن «انجــام کار درســت» کردنــد و در عصــر
جدیــد مفهومــی نویــن تحــت عنــوان «درســت انجــام
دادن کار صحیــح» کــه مفهــوم حقیقــی بهــرهوری اســت،
جایگزیــن مفاهیــم قبلــی شــد .نــگاه فراگیــر یــا نــگاه
سیســتمی باعــث میشــود کــه در ارزیابــی هــر سیســتم
بــه اثــرات جانبــی آن نیــز بیشــتر توجــه شــود .در ایــن
میــان صنعــت گردشــگری نیــز دســتخوش تغییراتــی
شــده و بایــد ایــن صنعــت را بــه عنــوان یــک سیســتم
در نظــر گرفــت و ســپس آن را مطالعــه کــرد.
در تقســیمبندی جهانــی ،صنعــت گردشــگری پــس از
نفــت و خودروســازی ،ســومین صنعــت درآمــدزای جهان
اســت و از آن بــه عنــوان موتــور توســعه یــاد میشــود.
امــروزه ایــن صنعــت یکــی از پایههــای اصلــی و اســتوار
اقتصــاد جهــان اســت و بــا ایجــاد باالتریــن میــزان ارزش
افــزوده بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم میتوانــد
ســایر فعالیتهــای اقتصــادی و فرهنگــی را تحــت تاثیــر
قــرار دهــد .گردشــگری بــا ویژگیهــای خــاص خــود،
صنعتــی پویــا بــا آینــدهای روشــن تلقــی میشــود.
ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه در تمــام کشــورهای
دارای جاذبههــای جهانگــردی رو بــه افزایــش اســت.
امــروزه جــذب گردشــگران خارجــی بــه رقابتــی فزاینــده
در بیــن نهادهــای درگیــر در صنعــت گردشــگری تبدیــل
شــده اســت.

بیگدار به آب نزنید!

«فوکوســرایت» یــک موسســه معتبــر تحقیقاتــی در
صنعــت توریســم و گردشــگری اســت کــه رویدادهــای
مهمــی بــا محوریــت  OTAیــا همــان آژانسهــای
آنالیــن خدمــات ســفر در ســطح بینالمللــی برگــزار
میکنــد .داگالس کوینبــی ،معــاون مدیــرکل تحقیقــاتِ
ایــن موسســه ،میگویــد« :فناوریهــای نویــن بصــری
در زمینــه شــناخت بهتــر مقصدهــای جــذاب و دارای
انــواع جاذبههــای فرهنگــی و طبیعــی کــه در میــان
حجــم بــاالی تبلیغــات گوناگــون ،اســم و عنوانشــان
ثبــت نشــده ،میتوانــد بســیار ارزشــمند باشــد .زیــرا
بــه مســافران و گردشــگران ایــن امــکان را میدهــد کــه
خودشــان کشــف کننــد یــک مقصــد ارزش ســفر کــردن
دارد یــا نــه ».گردشــگران پیــش از ورود بــه مــکان مــورد
نظــر خــود ،بــرای تامیــن غــذا و اقامــت ،رفتوآمــد،
گش ـتوگذار ،خریــد ســوغاتی و کاال و دیــدن جاذبههــای
شــهری و روســتایی بــه راهنمایــی نیــاز دارنــد .بــا
اســتفاده از تکنولــوژی واقعیــت مجــازی شــرکتهای
گردشــگری میتواننــد اطالعــات مــورد نیــاز مشــتریان
خــود را در محیطــی شبیهسازیشــده در ســطح شــهر یــا
در مکانهــای توریســتی و تاریخــی در اختیارشــان قــرار
دهنــد .بــه عبارتــی ایــن تکنولــوژی اجــازه میدهــد تــا
مســافران قبــل از رزرو بلیــت و هتــل و ســایر امکانــات،
حضــور در مــکان مــورد نظــر را تجربــه کننــد و ســپس بــا
قاطعیــت بهتریــن گزینــه را بــرای ســفر انتخــاب کننــد.
بــه عنــوان مثــال ،شــرکت تورگردانــی Matoke Tours

واقعیت مجازی در خدمت گردشگری

صنعــت گردشــگری همــواره تکنولوژیهــای نویــن را
بــه کار گرفتــه اســت .در ســال  ،2000شــرکتهای
مســافرتی در میــان اولیــن شــرکتهایی بودنــد کــه
توانایــی اســتفاده از وب جهانــی را داشــتند تــا میــزان
دسترســی مشــتریان و فــروش را افزایــش دهنــد .حــال
بــه نظــر میرســد واقعیــت مجــازی تکنولــوژی بــزرگ
بعــدی بــرای ایــن صنعــت باشــد .ایــن فنــاوری در
صنعــت گردشــگری دو کاربــرد عمــده دارد کــه در ادامــه
بــه تشــریح آنهــا میپردازیــم.
دانشبنیان
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هدســت بــه طــور فعــال درایــن زمینــه بــه کار گرفتــه
خواهــد شــد و ارزش بــازار  VRنیــز تــا آن زمــان از مــرز
 2/6میلیــارد دالر خواهــد گذشــت.
در ادامــه مبحــث ،چنــد اپلیکیشــن گردشــگری مبتنــی
بــر واقعیــت مجــازی را معرفــی خواهیــم کــرد:
Ascape VR؛ اپلیکیشــنی رایــگان اســت کــه امــکان
مشــاهده ویدئوهایــی بــا قابلیــت  ۳۶۰درجــه و تورهــای
مجــازی در موقعیتهــای مختلــف جغرافیایــی ،از
سانفرانسیســکو گرفتــه تــا برلیــن و بوتســوانا ،را بــه
کاربــر میدهــد.
Realities؛ یــک اپلیکیشــن ســفر مجــازی اســت کــه بــه
کاربرانــش اجــازه میدهــد ســفر بــه مکانهــا و فضاهــای
واقعــی را تجربــه کننــد .ایــن فضاهــا صرفــا عکسهایــی
 ۳۶۰درجــه نیســتند ،بلکــه مکانهایــی هســتند کــه
بــا اســتفاده از تجهیــزات تخصصــی اســکن میشــوند و
تجربــهای منحصربهفــرد ارائــه میدهنــد .گزینههــای
انتخابــی کاربــران کل دنیــا را شــامل میشــود .زمانــی
کــه مقصــد ســفرتان را انتخــاب کردیــد ،کافــی اســت روی
آن منطقــه بزنیــد ،بالفاصلــه بــه داخــل آن فضــا خواهیــد
رفــت.
Titan of space؛ ایــن اپلیکیشــن یکــی از اولیــن
برنامههــای مبتنــی بــر واقعیــت مجــازی محســوب
میشــود .بــا اســتفاده از ایــن برنامــه میتوانیــد در فضــا
حرکــت کنیــد ،از البـهالی ســیارهها عبــور کنیــد و حتــی
ســرعت حرکــت خــود در فضــا را تنظیــم کنیــد .در طــول
ســفر اطالعاتــی راجــع بــه ســیارات مختلــف و قمرهــا بــه
شــما داده میشــود.
EVEREST VR؛ اگــر کوهنــورد هســتید و بــه صعــود
قلههــای مرتفــع عالقــه داریــد ،ایــن برنامــه انتخابــی ایدهآل
بــرای شماســت .بــا اســتفاده از ایــن برنامــه میتوانیــد بــدون
خطراتــی کــه ایــن نــوع کوهنــوردی بــه دنبــال دارد ،بــه
طــور مجــازی بــه قلــه اورســت صعــود کنیــد.

فعــال در افریقــا ،اپلیکیشــنی بــا قابلیــت ارائــه ویدئوهــای
 ۳۶۰درجــه بــه کاربــران عرضــه کــرده اســت .ایــن
اپلیکیشــن بــه مســافران امــکان تجربــه رویارویــی بــا یــک
گوریــل یــا بالنســواری بــر فــراز اوگانــدا را میدهــد.
یکــی از مدیــران ایــن شــرکت تورگردانــی میگویــد:
«روشــن اســت کــه ایــن قبیــل اپلیکیشـنها مســافران را
قــادر میســازد احساســاتی را بــا شــدت حضــور واقعــی در
محــل تجربــه کننــد؛ پیــش از اینکــه ســفر آغــاز شــود! و
چشـمانداز روشــنی از مقصــد مــورد نظــر خــود بــه دســت
آورنــد و قبــل از رزرو جــا راحتتــر تصمیــم بگیرنــد».

تاثیر واقعیت مجازی بر سود
شرکتهای توریستی

امــروزه بســیاری از آژانسهــای مســافرتی بــا شــعار
«( »try before you flyقبــل از پــرواز امتحــان کــن)
ســود سرشــاری از تجهیــزات و اپلیکیشـنهای مبتنــی بــر
واقعیــت مجــازی بردهانــد.
در ژانویــه  ،۲۰۱۵شــرکت مســافرتی تومــاس کــوک
در همــکاری بــا سامســونگ و فیملســازان واقعیــت
مجــازی ،از چنــد مقصــد گردشــگری خــود مجموع ـهای
از فیلمهــای کوتــاه را بــرای مشــتریان تهیــه کــرد.
مشــتریانی کــه بــه شــعبههای ایــن شــرکت در انگلســتان،
آلمــان و بلژیــک مراجعــه میکردنــد ،میتوانســتند بــا
اســتفاده از هدســتهای واقعیــت مجــازی سامســونگ،
پیــش از ســفر واقعــی ،تجربــ ه حضــور در مقصــد مــورد
نظرشــان را داشــته باشــند.
در ســه مــاه نخســت  ۲۰۱۵ایــن کمپیــن موفــق شــد در
ثبتنــام و رزرو هتــل و پروازهــای خــود  17500هــزار
دالر در بریتانیــا و آلمــان درآمــد کســب کنــد و همچنین
ســطح ســرمایهگذاریها را تــا  ۴۰درصــد افزایــش دهــد.
در ســپتامبر همــان ســال ،شــرکت هتلــداری ماریــوت
نیــز کــه یکــی از مشــهورترین و موفقتریــن هتلهــای
زنجیــرهای دنیاســت ،بــا اســتفاده از هدســت واقعیــت
مجــازی سامســونگ ،کیــت ویــژه  VRoomخــود را بــه
مشــتریان ارائــه داد VRoom .در حقیقــت تلفیقــی از
داستانســرایی و تکنولــوژی اســت .افــراد بــا دســتگاهها
و هدس ـتهایی کــه در اختیارشــان قــرار میگیــرد وارد
محیــط کارتپســتالهای مبتنــی بــر واقعیــت مجــازی
میشــوند و همزمــان داســتانهایی را کــه در آن
محیــط رخ میدهــد ،میشــنوند .ســود بالقــوهای کــه
از ارائــه فناوریهــای  VRoomعایــد شــرکتهای
عرضهکننــده میشــود ،بســته بــه ســرعت تجهیزاتــی
کــه کاربــران از آن اســتفاده میکننــد ،متفــاوت اســت.
در ســال  ۲۰۱۶هدســتهای  VRبــا کیفیــت بــاال،
هماننــد ، Oculus Riftدر انطبــاق بــا هفــت میلیــون
دســتگاه درســطح جهانــی راهانــدازی شــد .طبــق نظــر
تحلیلگــران بــازار فناوریهــای  IHSپیشبینــی
شــده اســت کــه تــا پایــان  ۲۰۲۰بیــش از  ۳۷میلیــون
دانشبنیان

ظرفیتهای ایران

ایــران کشــوری پهنــاور ،چهارفصــل و سرشــار از
جاذبههــای تاریخــی و طبیعــی ،بــا آداب و رســوم
گوناگــون اســت .از نظــر تعــداد آثــار باســتانی ایــران در
ردیــف ده کشــور نخســت جهــان قــرار دارد .درواقــع
کشــور مــا پتانســیل زیــادی بــرای جــذب گردشــگر و
معرفــی آثــار و مبادلــه فرهنگــی بــا دیگــر کشــورها دارد
امــا ایــن کافــی نیســت ،بلکــه بایــد امکانــات و تســهیالت
گردشــگری و شــرایط الزم بــرای تبدیــل شــدن بــه
ـول «ســفر» نیــز فراهــم شــود؛ حــال ســفری واقعــی
محصـ ِ
یــا مجــازی.
در ایــران ،یکــی از چالشهــای بزرگــی کــه فعــاالن
حــوزه گردشــگری بــرای منطبــق کــردن فعالیتهــای
خــود بــا سیســتم جهانــی بــا آن روب ـهرو هســتند ،عــدم
دسترســی بــه شــبکهها و ســایتهای عرضهکننــده
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اپلیکیش ـنهای مبتنــی بــر واقعیــت مجــازی بــرای ارائــه
محصــول خــود در ســطح جهانــی اســت .بــا ایــن وجــود،
شــرکتهایی در ایــن زمینــه مشــغول بــه کار هســتند کــه
تورهــای مجــازی ارائــه میدهنــد .تــور مجــازی امــکان
بازدیــد مجــازی از یــک محیــط واقعــی را بــرای مخاطبــان
فراهــم میکنــد .تــور مجــازی قابلیتــی مابیــن عکــس و
فیلــم را بــه کاربــر میدهــد .وســعت دیــد در پانورامــای
 ۳۶۰وســیعتر از عکــس اســت .خروجــی ایــن تکنیــک
همچــون فیلــم اســت ولــی بــا ایــن تفــاوت کــه کنتــرل
دوربیــن در دســت مخاطــب اســت و او میتوانــد تصــور
کنــد کــه در فضایــی ایســتاده اســت و بــه هــر طــرف کــه
بخواهــد میتوانــد رو کنــد ،در آن زوم کنــد و ســوژه را بــا
جزئیــات بیشــتری مشــاهده کنــد.
بــا تمــام کمبودهــا و موانــع موجــود بــر ســر راه فعــاالن
ایــن حــوزه در ایــران ،برخــی شــرکتها توانســتهاند
خدمــات مبتنــی بــر واقعیــت مجــازی را در حــد تــوان
خــود ارائــه دهنــد .در ادامــه بــه برخــی از ایــن شــرکتها
و محصــول کارشــان اشــاره میکنیــم.
اســتارتآپ «مانــا» توانســته اســت بــا تکنولــوژی واقعیــت
مجــازی و واقعیــت افــزوده بازســازی تخــت جمشــید را
بــه طــور س ـهبعدی نمایــش دهــد.
اپلیکیشــن «ایــران تــور» زیرمجموعــه گــروه نرمافــزاری
افــرا نمونــهای از اپلیکیشــنهای ایرانــی مبتنــی بــر
واقعیــت مجــازی اســت .ایــن اپلیکیشــن دارای زیرســاخت
چندرســانهای جهــت معرفــی جاذبههــای تاریخــی،
طبیعــی ،زیارتــی و ســایتهای گردشــگری بــه زبــان
فارســی اســت کــه بــا اســتفاده از ویدئــو  ،360عکــس
 ،360ویدئــو ،عکــس ،واقعیــت مجــازی ســهبعدی،
انیمیشــن سـهبعدی محــاورهای ،واقعیــت افــزوده ،عکــس
کــروی ،راهنمــای متنــی و مکانیابــی روی نقشــه و
پشــتیبانی از عینــک واقعیــت مجــازی ســعی دارد در
توســعه گردشــگری تــور و معرفــی ایــران نقــش ایفــا کند.
شــرکتهای دانشبنیــان «بهســامان»« ،رازق»« ،عصــر
نوینپــردازان زاهــدان» و «حامــی رســانه نواندیــش» نیــز در
زمینــه ســاخت اپلیکیشـنهای واقعیــت مجــازی و راهاندازی
تــور مجــازی فعالیتهــای قابــل توجهــی داشــتهاند.
بــا ایــن حــال ،بــا توجــه بــه ظرفیتهــای ایــران در حــوزه
گردشــگری جــای کار بــرای اســتفاده از فناوریهــای
نویــن در ایــن حــوزه بســیار اســت .عــاوه بــر اینکــه
داشــتن تکنولــوژی در هــر زمین ـهای یکــی از نشــانههای
توســعهیافتگی هــر کشــور اســت و ایــن خــود نیــز در
جــذب گردشــگران خارجــی بســیار موثــر خواهــد بــود،
ایــن قبیــل فناوریهــا بــه کاهــش هزینههــا نیــز کمــک
خواهنــد کــرد .امیــد اســت بــه یــاری دولــت و اعطــای
تســهیالت و همــوار کــردن مســیر بــرای فعــاالن ایــن
حــوزه ،شــاهد بهکارگیــری بیشــتر فناوریهــای نویــن
در صنعــت گردشــگری باشــیم و ایــران را در جایگاهــی
کــه الیــق آن اســت ،ببینیــم.
دانشبنیان
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گزارش

ا�انـی به روسیه چه گذشت
در سفر ستاری و شـرکتهای دانشبنیان ی

صادرات محصوالت دانشبنیان ایران
به روسیه سرعت میگیرد
علیرضا کشاورزی

گفتوگوی ثمربخش دهها شرکت دانشبنیان ایرانی و روسی برای نخستینبار با سفر هیئت
علمی و فناوری جمهوری اسالمی ایران در روسیه محقق شد .در این سفر دو نشست تجاری
و فناوری میان شرکتهای دانشبنیان ایران و روسیه با حضور سورنا ستاری معاون علمی و
فناوری رئیسجمهوری کشورمان برپا شد .نشستهایی که در آنها نمایندگان بیش از 200
شرکت فعال در حوزه فناوری و مقامات حوزه تجارت و نوآوری از دو کشور حضور داشتند.
دانشبنیان
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تسریع صادرات محصوالت دانشبنیان

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،در
نشست تجاری و فناوری مسکو خواستار تسریع در اجرای
موافقتنامهها 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  70شرکت دانشبنیان ایرانی
در دو شهر و شرکت آنها در دو نشست مجزا بیسابقه است.
خوشبختانه پلتفرم خوبی در بحث صادرات بین ایران و روسیه
در حال شکلگیری است .خصوصا در حوزه شرکتهای
دانشبنیان که ادبیات خاصی را برای توسعه صادرات خود نیاز
دارند و این برنامه میتواند این موضوع را تسریع کند».
همچنین آندره اوبیدینوف ،رئیس شورای تجاری روسیه و
ایران ،عنوان کرد« :با امضای اسناد همکاری بین شرکتهای
دانشبنیان ایران و روسیه از این پس شاهد رشد تصاعدی
روابط بین دو کشور در حوزه فناوری میشویم».

انعقاد قراردادهای همکاری در
حوزههای مختلف فناوری

رایزنی هیئتها و نمایندگان شرکتهای دانشبنیان دو کشور
در حاشیه این نشستهای مشترک داغ بود .برای نمایندگان
دانشبنیان ایران و روسیه در هتل آزیموت المپیک مسکو دهها
میز کار تدارک دیده شد و دور این میزها نمایندگان شرکتها
بررسی راهکارهای گسترش همکاریها 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 رئیسجمهوری و با همراهی
 70شرکت دانشبنیان ایرانی از  19تا  22تیرماه در روسیه
حضور داشت .این سفر با حمایت مرکز تعامالت بینالمللی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و
شکوفایی ،همزمان با نمایشگاه اینوپروم روسیه صورت گرفته
بود و نمایندگان شرکتهای دانشبنیان دو کشور در شهرهای
مسکو و یکاترینبورگ با شرکتهای متناظر خود دیدار کردند.
در این نشستها  10قرارداد و تفاهمنامه میان شرکتهای
ایرانی و روسی امضا شد .این قراردادها در حوزههای خدمات
مهندسی نفت و گاز ،واقعیت مجازی ،دارو ،واکسن ،شتابدهی،
تولید روبات جراحی و تولید بازیهای مشترک بودند.
همچنین در آخرین روز از سفر شرکتهای دانشبنیان ایرانی
از بزرگترین پارک فناوری مسکو به نام اسکولکوو بازدید
کردند.

اراده ایران و روسیه برای همکاری
در حوزه فناوریهای جدید

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری اسالمی ایران در
سومین و آخرین روز سفرش به روسیه با بیان اینکه همکاری
در حوزه فناوري بين ايران و روسيه از طريق ساختاري ويژه،
طي سالهاي اخير دنبال شده بر لزوم همکاریهای بیشتر دو
دانشبنیان

کشور در این حوزه تاکید کرد و گفت« :دانش و فناوریهای
نوین نظیر نانوفناوری ،بیوتکنولوژی ،علوم هوافضا ،علوم
شناختی و انرژیهای نوین سرعت توسعه و پیشرفت را برای
آیندهای بهتر مهیا میکند».
ستاری در ابتدای سخنرانیاش در نشست تجاری فناوری
ایران و روسیه ،روسیه را بهعنوان یکقطب قدرتمند سیاسی
و اقتصادی در همسایگی ایران نامید که طی دهه گذشته
بهعنوان یک کشور دوست ،فرصتهای بیبدیلی برای توسعه
مناسبات اقتصادی و سیاسی در اختیار کشورمان قرار داده و
ایران نیز تالش کرده است با تکیهبر حسن روابط ،فرصتهای
همکاری متقابلی را در اختیار روسیه قرار دهد.
وی در ادامه به تغییرات و پیشرفتهای چشمگیر در
عرصههای مختلف جهان اشاره کرد و افزود« :پیشرفتهای
تکنولوژیک سایر کشورها ،ظهور امراض جدید ،مشکالت
زیستمحیطی منطقهای و بینالمللی ،ضرورت نوآوری در
علوم فضایی ،ضرورت توجه به بهینهسازی مصرف انرژی ،نیاز
به کاربردیسازی علوم شناختی و ضرورت افزایش بهرهوری
و رقابتپذیری اقتصادی ،اراده دو كشور براي همكاري بيشتر
در حوزه فناوريهاي جديد را تقويت كرده است .از اینرو،
همكاري در حوزه فناوري و نوآوري بين ايران و روسيه از
طريق ساختاري ويژه ،طي سالهاي اخير دنبال شده که
بیانگر اهمیت تعامالت فناورانه و اصرار به تحکیم و تقویت
سطح روابط دوجانبه در این بخش بوده است».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری اسالمی ایران در
بخش دیگری از این سخنرانی با اشاره به فعالیت بیش از
 4400شرکت دانشبنیان در ایران ،ابراز کرد« :این شرکتها
تکنولوژیهایی را به شما عرضه میکنند که عالوه بر وجود
بازار داخلی برای آنها ،در صورت سرمایهگذاری مشترک برای
تولید انبوه ،فرصت تصاحب بازارهای بینالمللی برای آنها نیز
وجود دارد».

درمان مردم کشورهای منطقه با
داروهای بیوتکنولوژی ایرانی

رئیس بنیاد ملی نخبگان ایران همچنین به پیشرفتهای
چشمگیر شرکتهای دانشبنیان ایرانی در عرصه دارو اشاره
کرد و گفت« :امروز مردم روسیه ،ترکیه و سایر کشورهای
منطقه با داروهای بیوتکنولوژیکی ایرانی ضد سرطان و ضد
بیماریهای التهابی درمان میشوند .دستاوردهای یک شرکت
ایرانی که چهار بیماری العالج را از طریق سلولهای بنیادی
درمان میکند ،در غرب آسیا بینظیر است و شرکت مشابهی
در این زمینه در سطح منطقه وجود ندارد .فناوری تولید
تجهیزات پیشرفتهای نظیر روباتهای جراح ،شتابدهندههای
خطی ،دستگاههای دوزیمتری ،سیستمهای رادیوفرکوئنسی
و سیکلوترونهای تشخیصی توسط شرکتهای دانشبنیان
در ایران توسعه یافتهاند و در خدمت بخش سالمت کشور
هستند».
ستاری در ادامه اظهار کرد« :بیش از  260شرکت دانشبنیان
در حوزه تحقیقات و تولید داروهای نوین و حدود  200شرکت
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دانشبنیان در بخش تجهیزات پزشکی در ایران فعالیتهای
نوآورانه و تحقیقاتی دارند که برخی از آنها بهعنوان قلب تولید
فناوری داروهای کمحجم با ارزش باال ،درآمد چند میلیون
دالری ناشی از صادرات فناوری به سایر کشورها دارند».
وی با تاکید بر این نکته که جمهوری اسالمی ایران ،با
تکیه بر تواناییهای خود ،در حال تالش برای ایجاد روابط
و همکاریهای سازنده و پویا در سطح جهانی است ،ابراز
کرد« :حضور من در اینجا ب ه عنوان معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری اسالمی ایران همراه با  70شرکت فناور
در زمینههای مختلف مانند بهداشت ،فناوری اطالعات و
ارتباطات ،خدمات مهندسی ،الکترونیک ،مواد شیمیایی و...
اهمیت این سفر و انگیزه ما را نشان میدهد».

آمادگی ایران برای تاسیس
صندوق مشترک

در ادامه نیز علی وحدت ،رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی
ایران ،یكی از الزامات همكاریهای فناورانه ،بهویژه در سطح
بینالمللی را تامین مالی كارآمد و هوشمندانه دانست و گفت:
«در اكوسیستم فناوری و نوآوری ایران ،بار اصلی تامین
مالی شركتهای دانشبنیان و استارتآپهای حوزه فناوری
بر عهده صندوق نوآوری و شكوفایی و شركای راهبردی
آن ،یعنی صندوقهای پژوهش و فناوری است .از این رو
ما به اتفاق چهار صندوق پژوهش و فناوری حاضر در این
نشست ،آمادگی كامل خود را برای تامین مالی شركتهای
دانشبنیان و استارتآپهای ایرانی حاضر در این نشست
اعالم میكنیم و به شركتهای روسی اطمینان میدهیم كه
طرفهای ایرانی توسط ما و صندوقهای پژوهش و فناوری
دانشبنیان

پشتیبانی میشوند ».علی وحدت در ادامه با تاکید بر اینکه
برای تامین مالی همكاریهای فناورانه ابزارهای مختلفی وجود
دارد ،اضافه کرد « :ما با طیف متنوعی از ابزارهای تامین مالی
از تسهیالت تا سرمایهگذاری و خدمات تجاریسازی به میدان
آمدهایم .بنابراین برای تاسیس صندوق یا صندوقهای مشترك
میان دو كشور برای تامین مالی همكاریهای فناورانه نیز
آمادگی داریم .همچنین در صورت تمایل همتایان روسی خود،
آماده هستیم تا با ایجاد خط اعتباری مشترك ،همكاریهای
فناورانه میان دو طرف را تسهیل و پشتیبانی كنیم».

ضرورت همکاری اقتصادی دو کشور

همچنین در این نشست مهدی سنایی ،سفیر ایران در روسیه،
گفت« :شاهد برگزاری همایشهای مختلف در روابط ایران و
روسیه هستیم .چندی پیش در چارچوب پانزدهمین جلسه
کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و تجاری ایران و
روسیه که در تهران برگزار شد ،همایش دوم همکاریهای
ایران و منطقه شمال قفقاز را برگزار کردیم .اما همایش حاضر
ابتکار جدیدی است و بسیار خوشحالم که امروز شاهد برگزاری
همایش در عرصه فناوری میان جمهوری اسالمی ایران و
فدراسیون روسیه هستیم».
وی همچنین عنوان کرد« :اعتقاد من این است که در
شرایط فعلی که تحریمها علیه دو کشور ایران و روسیه
وضع میشود ،ضرورت همکاری اقتصادی دو کشور بیشتر از
گذشته است .پس باید تالش کرد از ظرفیتهای اقتصادی
که در همکاریهای دو طرف وجود دارد استفاده کرد و آنها
را تحقق بخشید .همچنین فرصتهایی 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 موافقتنامه با اوراسیا اشاره کرد و
گفت« :موافقتنامه ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا امری حائز
اهمیت است .در این اتحادیه پنج کشور عضو هستند .انعقاد
این موافقتنامه 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 اینکه 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
است .سال گذشته نیز صادرات ایران به روسیه  ۴۰درصد
رشد داشت ».وی این شرایط را نشاندهنده فضای مناسب
همکاری دانست و تاکید کرد ۵۰۲« :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
کرد .به خصوص در عرصه فناوری و دستاوردهای آن که
خوشبختانه محصوالت خوبی در این حوزه داریم».

همکاری شرکتهای دانشبنیان
ایرانی و روسی گسترش مییابد

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری
توگوهایی با روسای چند
کشورمان ،همچنین دیدار و گف 
شرکت پیشرفته حوزه فناوری روسی داشت.
این نشستها که با هدف توسعه همکاریهای مشترک در
زمینه فناوری و بررسی امكان كار متقابل در دو كشور روسيه
و ايران بود ،به صورت جداگانه برگزار شد تا شاهد گسترش
تعامالت طرفین در حوزه فناوری باشیم.

تاکید بر لزوم همکاریهای مشترک

علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در دیدار با
اولگا لوچنکو رئیس بخش بینالملل و آندری میکیتاس معاون
صندوق توسعه و حمایت از شرکتهای کوچک دانشبنیان
و نوآوری روسیه با بیان اینکه شرکتهای دانشبنیان و
استارتآپهای ایرانی به زنجیره ارزش جهانی وارد شدهاند،
گفت« :آماده تاسیس صندوقهای مشترك میان ایران و روسیه
برای تامین مالی همكاریهای فناورانه هستیم ».همچنین در
ادامه ،دیداری هم با آلپین مدیر بخش نوآورانه صندوق RVC
روسیه انجام شد .در این دیدار بر لزوم همکاریهای مشترک
میان شرکتهای دانشبنیان ایرانی و روسی تاکید شد.

توانمندسازیشرکتهای
دانشبنیان دنبال شد

مدیران شرکتهای دانشبنیان 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 حرفهای بسیاری برای گفتن دارد و با خالقیت و
نوآوری دستاوردهای خوبی در این حوزه داشته است.
دانشبنیان

همچنین همکاری با کشورهای مختلف آسیایی در کارنامه این
شرکت موفق قرار دارد که در این بازدید عالقهمندی خود به
همکاری مشترک با شرکتهای دانشبنیان ایرانی را ابراز کردند.
نه شرکت دانشبنیان ایرانی حوزه فناوری اطالعات با حضور در
این شرکت از بخشهای مختلف آن بازدید کردند .این بازدید
عالوه بر اینکه به توانمندسازی و ارتقای شرکتها کمک کرد،
زمینه گسترش همکاری در حوزه فناوری اطالعات را ایجاد کرد.

بازدید از نمایشگاه اینوپروم

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری از
نمایشگاه اینوپروم بازید کرد .دهمین نمایشگاه محصوالت
دیجیتال و دانشبنیان موسوم به اینوپروم  ۲۰۱۹با حضور
بیش از  ۶۰۰شرکت معتبر فناوری از  ۱۰۷کشور دنیا در شهر
یکاترینبورگ روسیه در حالی گشایش یافت که معاون علمی
و فناوری رئیسجمهوری کشورمان به همراه شرکتهای
دانشبنیان ایرانی در آن حضور یافتند .معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری پس از ورود به این شهر نخست در نشست
تجاری و فناوری مشترک میان ایران و روسیه شرکت کرد و
درباره دستارودهای شرکتهای دانشبنیان ایرانی سخن گفت.
پس از آن نیز جلسات شرکتهای دانشبنیان ایرانی و روسیه
برگزار شد تا زمینه همکاریهای دوجانبه و صادرات محصوالت
فراهم شود .ستاری پس از سخنرانی در این جلسه با حضور
در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعتی «اینوپروم  »2019از
دستاورد شرکتهای حاضر در آن بازدید کرد .همچنین علی
وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و یک هیئت علمی
و فناوری بلند پایه متشکل از مدیران شرکتهای دانشبنیان،
صندوقها و یک شتابدهنده ،ستاری را در این بازدید همراهی
کردند .این شرکتهای دانشبنیان از حوزههای مختلفی
همچون آیتی ،نرمافزار ،شرکتهای صنعتی ،روباتیک ،پزشکی
و دارویی و نانوفناوری بودند .حضور در این نمایشگاه فرصتی
برای شناسایی فناوریهای جدید بود تا شرکتهای دانشبنیان
ایرانی بتوانند از این فرصت برای توسعه بازار خود بهره برند.
این نمایشگاه از  17تا  20تیر ماه سال جاری با حمایت وزارت
صنعت و تجارت فدراسیون روسیه برگزار شد .موضوع اصلی
اینوپروم « 2019تولید دیجیتال :راهکارهای اشتراکی» بود .این
نمایشگاهبزرگتریننمایشگاهصنعتیروسیهدرحوزهتجهیزات
دیجیتالی است که روسای بزرگترین شرکتهای 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
 160مراسم همچون میزگرد ،مباحثه ،کارگروه آموزشی با حضور
روسای شرکتها ،بزرگترین اتحادیههای بینالمللی تخصصی و
انستیتوهای تخصصی دولتی را شامل میشد .همچنین در سال
 2018بیش از  600غرفهدار در این نمایشگاه شرکت کردند و
ظرف چهار روز  46هزار نفر از  107کشور جهان از نمایشگاه
بازدید داشتند که بیش از  76درصد آنها مدیران عالیرتبه روسی
و خارجی بودند.
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ن
سو� ستاری به خراسان ش�یل سفر کرد

بوکار فناورانه
امروز کس 
افتخارآفرین است
المیرا ابراهیمی

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در سفر
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 دانشگاهها در
رونق زیستبوم کارآفرینی و نوآوری گفت و ادامه داد« :دانشگاهها
بخشی مهم و جداییناپذیر از زیستبوم نوآوری به حساب میآیند
و حرکت نیروی انسانی جوان و خالق در مسیر کارآفرینی ،با نقش
سرنوشتساز دانشگاه ممکن میشود ».وی بر ضرورت از میان رفتن
مرزهای اندیشهای و فیزیکی میان دانشگاه و جامعه تاکید کرد و
گفت« :مرز میان دانشگاه با صنعت ،جامعه و اقتصاد بیمعناست و
باید تعامل میان دانشگاه با تمامی بخشها افزایش یابد».

مامسئولیم

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 میکند ،احساس مسئولیت کند .دانشجویی که با
دانشبنیان

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 میکنند و میتوانند دانشجوی جوان و
خالق را در مسیر صحیح ساختن آینده و کارآفرینی با تجاریسازی
این ایدهها حمایت و هدایت کنند .دانشجویان درس میخوانند تا
یک اقتصاد بسازند و ارزش افزوده و اشتغال خلق کنند».

تحول در نگرشها

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری بر حرکت استان خراسان
شمالی در مسیر توسعه زیستبوم کارآفرینی با همدلی و همراهی
تمامی بخشها تاکید کرد و افزود« :خراسان شمالی جزو
استانهای نوپاست و در توسعه زیستبوم کارآفرینی و نوآوری
نخستین گامها را برمیدارد .اگرچه باید با شتاب بیشتری حرکت
کند اما در مسیر درستی قرار دارد .باید وقت بگذاریم و بسیاری از
مسائل را متحول کنیم .تالش میکنیم تا رونق زیستبوم نوآوری
در این استان با حمایتهای زیرساختی و توسعه پارک علم و
فناوری ،مراکز نوآوری و شتابدهندهها محقق شود».
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معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با اشاره به اینکه تجربه
نشان داده پژوهشی که با پول دولت انجام شود ،به نتایج خوب
و کاربردی دست نمییابد ،ابراز کرد« :اعداد سرمایهگذاری دولت
روی پژوهش ،بیش از  5تا  10درصد نیست .البته دولت باید
در پژوهشهای پایه که قرار نیست تا چند سال به محصول
منجر شود ،سرمایهگذاری کند .در معاونت علمی و فناوری روی
پژوهشهای  basicمرز دانش ،به طور جدی سرمایهگذاری
میکنیم اما ادبیات این نوع پژوهش متفاوت است و بخش عمده
پژوهشهای ما کاربردی است و باید بخش عمده پژوهشهای 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 رئیسجمهوری افتتاح شد.
این مرکز نوآوری با هدف توسعه فرهنگ کارآفرینی و ایجاد
بوکارهای نو و استارتآپها در بین جوانان تحصیلکرده
کس 
روستایی و آموزش و توانمندسازی جوانان خالق و دارای ایدههای
نو ،کمک به تجاریسازی طرحها و ایدهها شکل گرفته است .در
مرکز نوآوری روستای خالق شیروان  ۲۵واحد فناور مستقر هستند
و حوزههایی همچون فناوری اطالعات و ارتباطات ،گیاهان دارویی
و نانو را در برمیگیرد .معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در
این مراسم و در فضایی صمیمی ،پای صحبت جوانان خالق و فناور
نشست و بعد از ارائه راهکار ،حمایتهای الزم را برای تسهیل در
رسیدن به اهداف آنان صورت داد.

رونمایی از چند دستاورد
دانشبنیان خراسان شمالی

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری همچنین در این سفر
یک روزه چند دستاورد دانشبنیان را رونمایی و از تازهترین
دستاوردهای فعاالن دانشبنیان و استارتآپی این استان دیدن
کرد .در نخستین بخش از این سفر یک روزه ،خط تولید آسفالت
پلیمری شرکت دانشبنیان الرین گام که با فناوری بومی محقق
شده است با حضور معاون علمی و فناوری رئیسجمهور افتتاح
شد .آسفالت پلیمری این شرکت دانشبنیان عالوه بر کاهش ۶۰
درصدی هزینهها ،از طول عمر باالیی برخوردار است.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با ابراز امیدواری از اینکه این سفرها
مسیر فعالیت شرکتهای دانشبنیان را تسهیل کند ،گفت:
«این سفرها شرایط را برای زایش خالقانه ایدهها فراهم میکند
و شکوفایی اقتصادی استان را در پی خواهد داشت ».معاون علمی
و فناوری رئیسجمهوری 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 تجاریسازی داشته باشد ،استقبال میکنیم».
الزم به ذکر است شرکت دانشبنیان «الرین گام» تولید کننده
پلیمر اصالحکننده قیر ،دارنده اولین کارخانه آسفالت پلیمری در
استان خراسان شمالی است که توان تولید ساالنه  ۳۰۰هزار تن
آسفالت پلیمری را دارد .از ویژگیهای آسفالت پلیمری نسبت به
آسفالت معمولی میتوان به افزایش صد درصدی مقاومت در برابر
دانشبنیان

شیار افتادگی که بزرگترین معضل آسفالت کشور است ،اشاره
کرد .مقاومت در برابر رطوبت و آبگرفتگی و همچنین مقاومت
در برابر قیرزدگی از دیگر برتریهای آسفالت پلیمری نسبت به
آسفالتهای معمولی است.
بهگفتهمدیرعاملشرکتدانشبنیانالرینگام،اینآسفالتپلیمری
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 عملكرد مناسب و پایداری روسازی آسفالتی ،قیر
مصرفی باید ضمن دوام مناسب ،در دماهای بسیار پایین و بسیار
باال مقاوم باشد .اصالحکننده قیر که توسط این شرکت دانشبنیان
تولید میشود ،توانسته است کارآمدی خود را بهخوبی نشان دهد.
افزایش نقطه نرمی و مقاومت مکانیکی قیر ،کیفیت باالتر بخشی از
ویژگیهای استفاده از این محصول دانشبنیان در تولید آسفالت
است .همچنین عالوه بر این ،قیر با وجود این اصالحکننده ،تا 50
برابر نسبت به شیارافتادگی و دماهای پایین مقاومت پیدا میکند.
همچنین با افزایش چسبندگی مصالح با استحکام باالتری به قیر
پیوندمیخورد.پلیمراالستوپالستومررشتهایبهعنواناصالحکننده
قیر و آسفالت استفاده میشود و کیفیت آسفالت را به میزان صد
درصد افزایش میدهد .فناوری تولید این محصول ایرانساخت،
بدون نیاز به محصوالت و تجهیزات خارجی و در داخل کشور
است .همچنین در بازدید معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری از
مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،از طرحهای
در آستانه تولید صنعتی و دارای قابلیت تجاریسازی این دانشگاه
رونمایی شد .در این مراسم ،ستاری از پروژه استخراج رنگدانه
پروتئینی فیکوسیانین از ریزجلبک اسپیرولینا پالتنسیس دانشگاه
بجنورد دیدن کرد.

«رونق تولید» ارمغان فعاالن این زیستبوم

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری که با هدف
حمایت از فعاالن دانشبنیان و رونق زیستبوم کارآفرینی و
نوآوری مهمان استان خراسان شمالی بود ،در حاشیه بازدید از
واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری این استان گفت:
«زیستبوم دانشبنیانی که در کشور ایجاد شده است در استانها
باید گستردهتر و پررنگتر شود .برای تحقق این موضوع ،تالش
میکنیم مهمترین زیرساختهای رونق این زیستبوم مانند
پارک علم و فناوری ،صندوق پژوهش و فناوری و شتابدهندهها
را تقویت و حمایت کنیم ».الزم به ذکر است با حضور ستاری در
پارک علم و فناوری استان «نمایشگاه دستاوردهای شرکتهای
دانشبنیان خراسان شمالی» گشایش یافت .در این نمایشگاه عالوه
بر محصوالت و یافتههای شرکتهای دانشبنیان ،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 غرفههای  ۱۲شرکت دانشبنیان و
 ۱۱شرکت خالق شرکتکننده دیدن کرد و با مدیران و مسئوالن
این شرکتها به گفتوگو پرداخت .ستاری همچنین از مرکز رشد
واحدهای فناور دانشگاه بجنورد دیدن کرد که در این بازدید،
فناوران مستقر در این مرکز رشد تازهترین دستاوردهایشان را به
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری معرفی کردند.
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دانشبنیان
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ستاری در اجالس رسارسی ئا�ه ج�عه و ج�اعت کشور:

شرکتهای دانشبنیان
مایه اقتدار کشورند
رویا کامیار

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،در اجالس سراسری ائمه جمعه و جماعت کشور ،نگاه
رهبر معظم انقالب درباره حمایت از حوزه علم و فناوری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان را مایه دلگرمی
جوانان عرصه علم و دانش دانست و بر لزوم بهکارگیری رهنمودهای ایشان در این حوزه تاکید کرد.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر نقش کلیدی جوانان و شرکتهای
دانشبنیان در بیانیه گام دوم انقالب گفت« :مقام معظم رهبری همواره در بیاناتشان بر موضوعاتی چون
شرکتهای دانشبنیان ،دانش ،فناوری و خالقیت جوانان تاکید داشتهاند .این موضوع در بیانیه گام دوم
انقالب چراغ راهی شد تا زیستبوم نوآوری و کارآفرینی با انگیزهای مضاعفتر راه خود را ادامه دهد».
رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به نقش حمایتهای ویژه مقام معظم رهبری از زیستبوم کارآفرینی
و نوآوری گفت« :پیشرفتهای ارزندهای ذیل توجه و سایه مقام رهبری محقق شده است .رهنمودهای
مقام معظم رهبری همواره راهگشاست و ایشان پذیرای این جوانان بودهاند .ایشان همیشه در بیانات
و رهنمودهایشان بر این موضوع تاکید دارند و میفرمایند در حمایت از حرکت علم و فناوری کشور
شرکتهای دانشبنیان با هیچ احدی تعارف ندارند .این موضوع همراه پشتوانه فعاالن دانشبنیان است.
در دیدارهایی که باحضور نخبگان محضر ایشان میرسیم گزارشها و دستاوردها و مسائل مختلف خدمت
ایشان ارائه میشود ،ایشان بر ادامه این راه و حرکت رو ب ه جلوی جوانان با عزم همه بخشها تاکید دارند».
وی حمایتهای رهبری را پشتوانهای مستحکم برای حرکت رو به جلوی جوانان خالق و
کارآفرین دانست و گفت« :اینکه رهبری داریم که بر اهمیت نیروی انسانی و اقتصادی که
ایجاد میکند ،تاکید میکنند و آگاهی دارند که قدرت جمهوری اسالمی در تربیت و پرورش
نیروی انسانی است ،بزرگترین پشتوانه فعاالن زیستبوم کارآفرینی و نوآوری است».

تغییر راه اقتصاد به سوی
خالقیت و نوآوری

ستاری در ادامه با تاکید بر اینکه باید با شناخت دوباره مسیر
پیشرفت ،راه اقتصاد را به سوی خالقیت و نوآوری تغییر
دهیم عنوان کرد« :معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
تالش کرده است که این دیدگاهها را تغییر دهد .کشوری با
پیشینه تاریخی درخشان در نوآوری ،از این ظرفیت بالقوه
برخوردار است اما باید اصلیترین داراییاش یعنی خالقیت و
ظرفیتهای نهفته نیروی انسانی را به یاد آورد و جایگاه دوباره
را به او بازگرداند».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،سرمایههای ارزشمند
و تاریخساز کشورمان در طول تاریخ را یادآور شد و گفت:
ی و سایر دانشمندان نامآور،
«ابن سینا ،فارابی ،خوارزم 
داراییهای ارزشمند کشورمان در طول تاریخ هستند که از
همین سرزمین سر برآوردهاند .از آنجا که در حال حاضر برای
آموزش و پژوهش بیش از هر زمان دیگری در تاریخ کشور
هزینه میشود اما به دلیل نگاه عمده دولتی به پژوهش ،تا
تکرار دوباره آن دوره درخشان فاصله گرفتهایم».
دانشبنیان

بازگشایی میدان خالقیت و
نوآوری برای تاریخسازی

ستاری یکی از پایههای اصلی در هزین ه بودجه کشور را آموزش
عنوان کرد و ادامه داد« :حوزههای 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
دانشمحور ،تالش کردهایم تا جامعه با اعتمادی دوباره به نیروی
انسانی جوان ،خالقیت و نوآوریاش میدان را برای تاریخسازی
بگشاید ».رئیس بنیاد ملی نخبگان از یک تحول راهبردی در
اقتصاد گفت و ادامه داد« :در این تحول سرنوشتساز ،پایه
اقتصاد کشور از منبعمحوری و خامفروشی ،به نوآوری و خالقیت
نهفته در مغزهای جوانان دانشآموخته تغییر میکند».

حرکت اقتصاد به سمت
کارآفرینی و آموزش درست

ستاری با طرح این پرسش که چگونه میشود راه اقتصاد را
به نفع نوآوری جوانان تغییر داد ،گفت« :اگرچه نفت ثروت
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مغتنمی است ،اما وابستگی به آن فاجعهآفرین 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 دانشبنیان رشد میکنند در همین
راستا فعالیت میکنند».
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  33میلیون جوان بین  20تا  40سال
داریم و چهار و نیم میلیون دانشجو .این دارایی فوقالعادهای
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» سرمایهای در دستان کشور

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در ادامه این همایش،
ابراز کرد« :این تغییر در سالهای اخیر به کمک زیستبوم
ی که اوایل
شرکتهای دانشبنیان انجام شده است .در حال 
انقالب ،بیش از  270هزار دانشجو در کشورهای خارجی حضور
داشتند و بیش از  100هزار دانشجوی ایرانی غیرمقیم ،یکی
از بزرگترین گروههای 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 ارزندهای
که بر بستر زیستبوم نوآوری و کارآفرینی ،خالقیتهایش
را بروز میدهد و هرروز ،با ارائه یک محصول دانشبنیان یا
خدمتی تازه افقی درخشان فراروی تحول و پیشرفت کشور
باز میکند».
رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه ایران از نظر تعداد
دانشجو ،جزو پنج کشور برتر دنیاست افزود« :از نظر تعداد
دانشجویان مهاجر ،رتبه  18دنیا را داریم .بر اساس آمارهای
جهانی حتی اداره مهاجرت امریکا اکنون این سرمایه در اختیار
کشورمان است اما باید روی نرخ ماندگاری فرزندان خالق
و دانشآموخته بهویژه در رشتههای مهندسی و علوم پایه
جدیتر کار کنیم».
ستاری اجرای سیاستهای بازگشت را گامی در همین راستا
دانست و افزود« :از پنج سال پیش برای جذب و ماندگاری
استعدادهای برتر و نخبهها برنامهای مستمر و جدی
پیادهسازی کردهایم و خوشبختانه موفق شدهایم عدد قابل
توجهی از این افراد را به کشور بازگردانیم .در  10سال 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 بینالمللی که
سالیانه منتشر میشود در حوزه مقاالت رتبه  16دنیا را
داریم .در  10سال گذشته حدود  15رتبه ارتقا یافتهایم .در
رشتههای مهندسی بیشتر بخشهای آن رتبههای زیر  10را از
نظر قدرت علمی داریم و این اتفاق در جمهوری اسالمی افتاده
است نه پیش از انقالب».
دانشبنیان

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ایران را قدرت اول منطقه
در تولید علم به مدد خالقیت جوانهای دانشآموختهاش
برشمرد و گفت« :امروز قدرت اول منطقه در تولید علم هستیم
در حالیکه قرار بود تا  1404به این جایگاه برسیم .ترکیه و
عربستان در رتبههای بعدی قرار دارند .جوانان ایرانی که برای
تحصیل به کشورهای اروپایی میروند به دلیل قدرت علمی
باال همه هزینههای خود را از دانشگاه میزبان دریافت میکنند
در حالی که دیگر کشورها خودشان دانشجویشان را بورسیه
میکنند و همه هزینه دانشجو را میپردازند .این موضوع نشان
از قدرت علمی و توانایی علمی جوانان ایرانی دارد».
ستاری با بیان اینکه در حوزه فضای مجازی و فناوری
اطالعات و ارتباطات ،بزرگترین شرکتهای منطقه را داریم
گفت« :بیش از  50درصد کاربران اینترنت خاورمیانه ایرانیها
هستند .مثال آپارات جزو صد سایت نخست دنیاست .ما به
کمک این سایت میتوانیم ایدهها ،فرهنگ و خالقیتهای خود
را به دنیا معرفی کنیم».
رئیس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد« :در نانوتکنولوژی رتبه
چهارم دنیا را کسب کردهایم و صدها شرکت در این حوزه
داریم و در حال حاضر به کشور چین دستگاههایی در حوزه
نانوتکنولوژی میفروشیم .در حوزه سلولهای بنیادی هم
اتفاقات فوقالعادهای در کشورمان افتاده است».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،درباره تکاپو برای
آماده کردن محیط اقتصاد کشور از وارداتمحوری به نفع
صادراتمحوری اظهار کرد« :شرکتهای دانشبنیان به سمت
صادرات محصوالت و خدمات سوق پیدا کردهاند .پیشرفت
نمایانی که در تولید داروهای بیوتک و صادراتشان به روسیه
داریم الگوی مناسبی برای حرکت دیگر حوزهها به سوی
صادرات است .بیش از  97درصد داروهای داخلی را در کشور
ی است که عالوه بر صادرات دارو به
تولید میکنیم این درحال 
کشورهای منطقه ،شرکتهای دانشبنیان ایرانی در کشورهای
اروپایی حضوری فعال دارند».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،دژ مستحکم مقابل
هجمه تحریمها را تولیدات دانشبنیان عنوان کرد و گفت:
«گرچه تحریمها فشار زیادی به ما وارد کرده است اما جوانان
ما همیشه برای رفع محدودیتها و ایستادن در برابر تحریمها
راهکاری نوآورانه پیدا میکنند».
وی نقشآفرینی کسبوکارهای حوزه «فینتک« در مدیریت
تراکنش مالی در فضای مجازی را نمونهای موفق از میدان
دادن به استارتآپها دانست و گفت« :نقش فینتکها در
تراکنشهای مالی نسبت به سال گذشته بیش از  10برابر
افزایش پیدا کرده است و روزانه بیش از هزاران میلیارد تومان
تراکنش مالی به کمک این کسبوکارها در کشور انجام
میشود».

راه درست کشور در عرصه فضای مجازی

ستاری از اهمیت شکوفا شدن ظرفیت فناوریهای نرم به
کمک استارتآپها گفت و ادامه داد« :باید در فضای مجازی
هرچه بیشتر روی تولید محتوا کار کنیم تا این فضا که توسط
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و ناامید میشود .ما باید به ذات خود برگردیم و به مولفههای
مهم و تاثیرگذاری که در فرهنگ ما بوده و به واسطه پول
نفت از مردم گرفته شده است ،برگردانیم ».معاون علمی و
فناوری رئیسجمهوری ادامه داد« :چیزی که فرهنگ نفت با
خود میآورد بسیار خطرناک است .یک اقتصاد رانتی با یک
جریان رانتی نفتی شکل میگیرد و این باعث فساد میشود.
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 حوزهها مانند نانو و بیو و هستهای از دیگر کشورها
باالتر هستیم .در برخی حوزهها شهید هم دادیم و خون
شهداست که این حوزهها را زنده نگه داشته است و توانستهایم
در جهان اسالم رتبه نخست را به خود اختصاص دهیم».

غربیها ایجاد شده است ،به یک فرصت خوب برای کشور
تبدیل شود؛ وقتی امریکاییها مقابل نرمافزارهای ایران مقابله
میکنند ،میتوان دریافت ایران اکنون در فضای مجازی به
قدرتی رسیده است که برای آنان خوشایند نیست؛ این یعنی ما
راه را درست رفتهایم ».معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری
با بیان اینکه تحریمها به فرصتی ارزشمند برای جهش فعاالن
دانشبنیان و استارتآپی بدل شده است گفت« :سالحهای
آنها را به سمت خودشان نشانه رفتهایم .در حوزه نظامی نیز
جوانان هستند که پهپاد و موشک تولید میکنند .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 میخواهد اقتصاد دانشبنیان
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
مثال بازاریهای قدیم ،جوانانی را انتخاب میکردند و بعد
از شناخت آنها در کارهایشان از آنان استفاده میکردند و
حجره به این جوانان میدادند و به دیگر بازاریها معرفیشان
میکردند .حتی بعد از اعتماد کامل دخترانشان را هم به آنها
میدادند .این بازاریهای قدیم در حال پرورش و ساختن یک
بازاری متعهد و خوب بودند .کاری که ما در فرایند اقتصاد نوین
آن را «فرایند شتابدهی» مینامیم».

تبدیل علم به ثروت با ایجاد زیستبوم

ستاری با اشاره به تبدیل علم به ثروت گفت« :اینکه چگونه علم را
به ثروت تبدیل کنیم و مردم بتوانند از آن منتفع بشوند موضوعی
است که به پایه اقتصاد برمیگردد و ما آن را در شرکتهای
دانشبنیان پیگیری میکنیم و انجام میدهیم ».معاون علمی
و فناوری رئیسجمهوری در پایان ابراز کرد« :ما بیش از 40
پارک علم و فناوری و بیش از  4400شرکت دانشبنیان داریم.
فروش این شرکتها هم بیش از  90هزار میلیارد تومان است.
حداقل  500هزار جوان در این شرکتها مشغول به فعالیت
هستند .بسیاری از این جوانان از خارج به کشور بازگشتهاند.
با این کار میزان ماندگاری جوانان در خارج از کشور را کاهش
میدهیم و جوان میتواند خالقیت و نوآوری خود را تبدیل به
یک محصول کند و بفهمد که میتواند جامعه را تغییر دهد .باید
به کمک روشهای نوین آموزش که استارتآپها در آن نقشی
پررنگ دارند ،افرادی تربیت کنیم که نوآوری و اعتماد به نفس
باال داشته باشند و از شکست نهراسند».

بازگشت به مولفههای مهم
کارآفرینی در فرهنگ ایرانی

ستاری با اشاره به اینکه اشتغالزایی بدون حمایت موجب
هدررفت منابع پولی کشور میشود ،گفت« :اگر دولت به
جوان برای اشتغالزایی وام دهد عالوه بر اینکه پول از بین
میرود ،این جوان به علت نداشتن تخصص شکست میخورد
دانشبنیان
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ب� امضای تفامهنامه مهاکری معاونت عیمل و فناوری
یر�ست ج�هوری و استانداری اردبیل:

سوت احداث «کارخانه نوآوری»
اردبیل به صدا درآمد
نیما ساختمانگر

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 رئیسجمهوری و اکبر بهنامجو استاندار اردبیل تفاهمنامهای را به امضا
رساندند که بر مبنای آن« ،کارخانه نوآوری اردبیل» در محل پیشین کارخانه چرم مغان ایجاد و به
مرکزی برای استفاده استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان بدل میشود .با حمایت معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری ،استانداری اردبیل و سرمایهگذاران بخش خصوصی ،به طور رسمی پیگیریها
برای شکلگیری «کارخانه نوآوری» ،مرکز نوآوری و شتابدهنده بخش خصوصی اردبیل آغاز شد.

دانشبنیان
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تعاملی با نتیجه برد  -برد

معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری در ایــن مراســم
از یــک تعامــل ســازنده بــا نتیجــه بــرد  -بــرد ســخن گفت.
ســتاری بــا بیــان اینکــه زیسـتبوم کارآفرینــی و نــوآوری
در اســتانها امــروز بــا حمایــت و همراهــی جانانــه بخــش
خصوصــی رونــق گرفتــه اســت ،اظهــار کــرد« :خوشــبختانه
اهمیــت و جایــگاه اقتصــاد دانشبنیــان و اســتارتآپها در
کشــور جــا افتــاده و بــه یــک دغدغــه بــدل شــده اســت.
بخــش خصوصــی از توســعه زیســتبوم کارآفرینــی و
نــوآوری ،جانانــه حمایــت میکنــد .زمــان و ســرمایهای کــه
بخــش خصوصــی بــرای توســعه کسـبوکارهای دانشبنیان
و اســتارتآپی صــرف میکند ،ارزشــمند اســت و مســئولیت
مــا را بــرای حمایــت زیرســاختی و حاکمیتــی ،از فعــاالن
ایــن زیســتبوم ســنگینتر میکنــد».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری ایجــاد
کارخانههــای نــوآوری ،شــتابدهندهها و مراکــز نــوآوری
بــه کمــک ســرمایهگذار بخــش خصوصــی را نشــانی
برجســته از تحــول نگــرش و فرهنــگ جامعــه نســبت بــه
اقتصــاد و ســرمایههای ارزنــده انســانی خــود دانســت و
اظهــار کــرد« :اینکــه ســرمایهگذار و کارخانــهدار بخــش
خصوصــی ،از ملــک و ســرمایه خــود بــرای بــه راه انداختــن
کســبوکارهای دانشبنیــان و اســتارتآپی هزینــه
میکنــد ،از تحــول نگــرش و فرهنــگ جامعــه نســبت
بــه ارزندهتریــن ســرمایههایش یعنــی جــوان خــاق و
دانشآموختــه حکایــت دارد».
بــه گفتــه رئیــس ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانشبنیــان،
جامعــه دریافتــه اســت کــه ســرمایهگذاری روی ایدههــای
خالقانــه و بلندپروازانــه ایــن جوانــان از یــک ســو اشــتغال
آنــان و از ســوی دیگــر پیشــرفت و خلــق ارزش افــزوده برای
ســرمایهگذار و جامعــه را بــه ارمغــان مـیآورد؛ تعاملــی کــه
نتیجــه آن ســود بــردن تمامــی طرفهــای تعامــل خواهــد
بــود .ســتاری پیشــگام شــدن اســتاندار و فعــاالن بخــش
خصوصــی اردبیــل بــرای ایــن تفاهــم مشــترک همــکاری
در ترویــج فرهنــگ اقتصــاد دانشبنیــان اســتان را یــک
گام اثرمنــد ارزیابــی کــرد و گفــت« :اینکــه اســتاندار
در موضــوع حمایــت از زیســتبوم کارآفرینــی و نــوآوری
پیشــگام شــود ،گامــی ارزشــمند اســت و تمامــی اســتانها
بایــد از بازگشــت و مانــدگار شــدن یــک اســتعداد برتــر و
نخبــه بــه اســتان ،بیــش از کشــف یــک معــدن خوشــحال
شــوند زیــرا ارزش افــزوده و تحولــی کــه ســرمایه انســانی
بــه همــراه م ـیآورد ،مانــدگار و رو بــه افزایــش اســت .بــا
حمایــت نرمافــزاری و ســختافزاری همــه بخشهــا از
جملــه اســتانداری و بخــش خصوصــی ،ایــن محیطهــا در
دســترس فعــاالن دانشبنیــان ،اســتارتآپیها و دانــش
آموختــگان نــوآور اردبیلــی قــرار میگیــرد».
ســتاری بــا اشــاره بــه اینکــه حمایــت زیرســاختی و تجهیز
دانشبنیان

مراکــز نــوآوری ،پارکهــای علم و فنــاوری ،شــتابدهندههای
تخصصــی بــا ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی در دســتور
کار و اولویــت نخســت معاونــت علمــی و فنــاوری اســت،
ادامــه داد« :اکنــون فرصتــی طالیــی بــرای کشــور بــه وجود
آمــده اســت کــه بــر مبنــای آن ،اشــتغال فارغالتحصیــان
بــرای جوانانــی کــه تخصــص دارنــد فراهــم میشــود .بــر
همیــن مبنــا تاکیــد معاونــت علمی بــر حمایت زیرســاختی
از رونــق ایــن زیسـتبوم در کشــور ،ســازگار بــا ویژگیهــا و
مزیتهــای بومــی اســت».

احداث «کارخانه نوآوری» اردبیل

بــا امضــای تفاهمنامــه «ایجــاد و راهانــدازی کارخانــه
نــوآوری» ،زمینــه گــرد هــم آمــدن ایدههــای خالقانــه
و تبدیلشــان بــه اســتارتآپ یــا کسـبوکار دانشبنیــان
در یکــی از کارخانههــای اردبیــل فراهــم شــد.
ایــن تفاهمنامــه در راســتای ایجــاد زیســتبوم
کارآفرینــی بــرای دانشــجویان فارغالتحصیــل دانشــگاه بــا
ایجــاد کارحانــه نــوآوری میــان معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری ،اســتانداری اردبیــل ،پــارک علــم و
فنــاوری اردبیــل و شــرکت چــرم مغــان منعقــد شــد.
پــس از شناســایی چنــد کارگاه و کارخانــه و اماکــن
صنعتــی در اســتان اردبیــل ،شــرکت چــرم مغــان بــه
عنــوان بســتری مناســب بــرای ایجــاد کارخانــه نــوآوری
انتخــاب شــد و خــط تولیــد نوآوریهــا در «اردبیــل»
بــه راه افتــاد.
بــا تخصیــص هــزار متــر مربــع فضــای اداری موجــود و
ســاخت چهــار هــزار متــر مربــع بــه شــکل ســوله ،فضــای
الزم بــرای اســتقرار اســتارتآپها و جوانــان خــاق و
نــوآور ،بــا حمایــت و معرفــی معاونــت علمــی و فنــاوری
فراهــم میشــود.

همکاری کمیته مشترک برای به ثمر
نشستن کارخانه نوآوری اردبیل

«کمیتــه مشــترک همــکاری» بــرای اجرایــی شــدن مفــاد
ایــن تفاهمنامــه ،کمیتههــای متشــکل از نماینــدگان
بخشهــای مشــارکتکننده در ایــن تفاهمنامــه اســت و
اجــرای بندهــای آن تــا تحقــق زیرســاختی مناســب بــرای
اســتارتآپیها و فعــاالن فنــاور اردبیــل را پیگیــری
میکنــد.
پرویــز کرمــی دبیــر ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد
دانشبنیــان ،اســماعیل قادریفــر رئیــس مرکــز توســعه
فناوریهــای راهبــردی ،ارژنــگ عزیــزی معــاون هماهنگــی
امــور اقتصــادی اســتانداری اردبیــل ،حبیــب ابراهیمپــور
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان اردبیــل و ناصــر
واثقــی رئیــس هیئــت مدیــره چــرم مغــان ،طرفهــای
ایــن تفاهمنامــه را نمایندگــی و اجــرای مفــاد آن را در قالب
کمیتــهای مشــترک پیگیــری میکننــد.
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ب� اساس آمار یونسکو

بهبود رتبه ایران در
حفظ و ماندگاری
سرمایههای انسانی
ماجده مقدم

فصل مشترک صحبتها و سخنرانیهای دکتر سورنا
ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،توجه
به نیروی انسانی تحصیلکرده به عنوان سرمایهای
ارزشمند است .تاکیدی که ثمره آن را در سالهای
اخیر دیدهایم؛ جوانان تحصیلکردهای که زیستبوم
نوآوری و کارآفرینی در کشور را شکل دادهاند و
روز به روز در این مسیر با انرژی بیشتری فعالیت
میکنند و بر تعداد همراهانشان افزوده میشود .البته
رسیدن به این نقطه کار سادهای 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 ضعفها و قوتهای کشور ،زمینهساز ایجاد
این زیستبوم باشد .این معاونت برای رسیدن به
هدف خود برنامههای متنوعی را در دستور کار خود
قرار داد که دو هدف را دنبال میکردند :اول ایجاد
زیرساختهای الزم برای سهولت فعالیت کسانی
که در داخل کشور حضور دارند و آرزوی نوآوری و
فعالیتی بر مبنای دانش را در سر میپرورانند و دوم
زمینهسازی برای بازگشت آن دسته از نخبگان که
برای کار یا تحصیل به کشورهای دیگر مهاجرت
کردهاند و در صورت وجود بسترهای مناسب،
عالقهمند بازگشت به کشور و افتخارآفرینی هستند.
پس از شش سال کار و فعالیت شبانهروزی این
معاونت و همه جوانان خالق و تحصیلکرده ،ثمره
این فعالیتها در آمارهای بینالمللی نیز نمود پیدا
کرده است .چنان که یونسکو خبر از بهبود رتبه
ایران در حفظ و ماندگاری نیروی انسانی میدهد .از
سویی دیگر ،امریکا که سالهاست خود را ابرقدرت
دنیا مینامد و با وعده کار و زندگی بهتر ،نخبگان
را از کشورهای مختلف به سوی خود فرامیخواند،
در سالهای اخیر و پس از روی کار آمدن دونالد
ترامپ ،با مشکالتی در این زمینه مواجه شده است.
دانشبنیان

شماره سیوسوم تیرماه 1398

145

تاثیرات مهاجرت معکوس نخبگان

شــکلگیری زیســتبوم کارآفرینــی مهاجــرت معکــوس
در کشــور آغــاز شــده اســت .در حــال حاضــر نیــز بــا رشــد
شــرکتهای دانشبنیــان و اســتارتآپها شــاهد رونــق
فعالیــت ایــن اکوسیســتم هســتیم .بســیاری از نخبــگان برای
فعالیــت در ایــن اســتارتآپها بــه کشــور بازگشــتهاند تــا
شــاهد پیشــرفت و توســعه کشــور خودشــان باشــند .ســاختار
و سیســتمی کــه کشــور در پیــش گرفتــه اســت ،در رونــد
بازگشــت دانشــجویان و نخبــگان تاثیرگــذار بــوده اســت و بــا
اســتناد بــه آمــار بینالمللــی ،ایــران کشــور مهاجرفرســتی
نیســت.

آمارهــای بینالمللــی نشــان میدهــد کــه ایــران از نظــر
کلــی مهاجــرت نیــروی انســانی و فــرار مغزهــا دیگــر در
جمــع  30کشــور مهاجرفرســت دنیــا نیســت و همچنیــن
در جمــع  20کشــور اولــی کــه دانشجویانشــان بــه دیگــر
کشــورها مهاجــرت میکننــد ،قــرار نــدارد.
چنــد ســالی اســت کــه آمارهــای نادرســت ،غیررســمی
و اغراقشــده دربــاره مهاجــرت دانشــجویان ،نخبــگان و
ایرانیــان غیرمقیــم ســاکن خــارج از کشــور از ســوی منابــع
غیرمعتبــر ارائــه میشــود .بخــش قابــل توجــه ایــن اخبــار
کــذب اســت و عمدتــا بــر اســاس یــک گــزارش غیررســمی
منتســب بــه صنــدوق بینالمللــی پــول بازتولیــد میشــود ،در
حالــی کــه چنیــن گزارشــی منتشــر نشــده اســت و اصطــاح
«فــرار مغزهــا» کــه بــه کشــورمان نســبت میدهنــد ،وجــود
خارجــی نــدارد.
تازهتریــن آمارهــای «یونســکو» بــه عنــوان نهــادی رســمی
و بینالمللــی نشــان میدهــد وضــع کشــورمان از لحــاظ
نــرخ مهاجــرت کلــی و همچنیــن دانشــجویی ،وضــع مطلوبــی
نســبت بــه ســایر کشــورها دارد .ایــن رونــد در ســالهای
اخیــر نیــز رونــدی رو بــه بهبــود داشــته اســت و رشــد ایــران
در بازگشــت ،حفــظ و مانــدگاری ســرمایههای انســانی
جــوان و خالقــش را نمایــان میســازد.
گــزارش «یونســکو» در ســال  2019نشــان میدهــد ایــران
در ســال  2011دوازدهمیــن کشــور اعزامکننــده دانشــجو
بــوده ،امــا ایــن رونــد در ســالهای بعــد بهبــود یافتــه اســت.
بــه گونـهای کــه ســال  2016ایــران از لحاظ ارســال دانشــجو
در جایــگاه هجدهــم قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن نرخ رشــد
تعــداد دانشــجویان ایرانــی خــارج از کشــور در مقایســه بــا
کشــورهای همســایه بســیار پایینتــر اســت .ایــن نــرخ رشــد
در ایــران  4درصــد اســت ،در صورتــی کــه بخــش قابــل
توجهــی از ســرمایه انســانی کشــورهایی همچــون عربســتان
ی کــه
و پاکســتان بــه دیگــر کشــورها میرونــد ،بــه طــور 
مهاجــرت ایــن دو کشــور بــه ترتیــب  74درصــد و  33درصــد
رشــد داشــته اســت.
همچنیــن ایــن آمــار بیــان میکنــد افزایــش ســهم
دانشــجویان بینالمللــی در برخــی از کشــورها همچــون
بنــگالدش ،قزاقســتان و اوکرایــن بســیار بــاال و بیــش از صــد
درصــد اســت .کشــورهای چیــن ( 870هــزار) و هنــد (300
هــزار) بــه عنــوان اعزامکنندههــای اصلــی دانشــجو در دنیــا
تلقــی میشــوند کــه جمعیــت دانشــجو خــارج از کشــور
آنهــا در بــازه  2011تــا  2016بــه ترتیــب  32و  46درصــد
افزایــش داشــته اســت.
نکتــه جالــب ایــن گــزارش ایــن اســت کــه آلمــان یکــی از
کشــورهای اصلــی اعزامکننــده دانشــجو در دنیــا محســوب
میشــود و نزدیــک بــه  120هــزار دانشــجوی آلمانــی در
خــارج از کشــور تحصیــل میکننــد .کشــورهایی همچــون
کــره جنوبــی ،نیجریــه ،فرانســه ،قزاقســتان ،عربســتان و
اوکرایــن در رتبههــای بعــدی قــرار دارنــد.
دانشبنیان

کاهش روند درخواست ادامه تحصیل
دانشجویان ایرانی به امریکا

تازهتریــن گزارشــی کــه وزارت امــور خارجــه امریــکا منتشــر
کــرده نشــان میدهــد کــه شــمار ویزاهــای دانشــجویی
ایرانیهــا در امریــکا بهشــدت کاهــش یافتــه اســت.
نتایــج مطالعــات «رصدخانــه مهاجــرت ایــران» بــر رونــد
جابهجاییهــای بینالمللــی دانشــجویی در ایــران و جهــان
نشــان میدهــد کــه درخواســت ادامــه تحصیــل در امریــکا
بــرای دانشــجویان ایرانــی و همچنیــن نــرخ اعطــای ویــزای
تحصیلــی بــه آنهــا در امریــکا شــدیدا کاهــش یافتــه اســت.
ایــن موضــوع از آن جایــی اهمیــت دارد کــه کشــور امریــکا در
طــول دهههــای گذشــته همــواره مقصــد اصلــی دانشــجویان
ایرانــی بــوده اســت و تغییــرات محســوس در مهاجــرت
دانشــجویی بــه ایــن کشــور ،تاثیــر بســزایی در رونــد کلــی
جریــان دانشــجویان ایرانــی بــه خــارج از کشــور دارد.
در همیــن راســتا بهتازگــی آمــاری جدیــد از وزارت امــور
خارجــه امریــکا منتشــر شــده اســت کــه میگویــد شــمار
اعطــای ویــزای تحصیلــی بــه دانشــجویان ایرانــی در امریــکا
بهشــدت کاهــش یافتــه اســت .ایــن گــزارش نشــان
میدهــد کــه تعــداد ویزاهــای  F1و  J1صــادر شــده بــرای
ایرانیــان در امریــکا از ســال  2016تــا آوریــل  2019بــه
میــزان قابــل توجهــی کاهــش داشــته اســت.
بیشــتر ویزاهــای دانشــجویی از نــوع  F1هســتند ،ویزاهــای
 J1غیــر از دانشــجویان بــه برخــی افــراد دیگــر چــون اســاتید
و متخصصــان نیــز تعلــق میگیــرد .بــر همیــن اســاس ،در
فاصلــه ســال  2016تــا  2018تعــداد ویزاهــای دانشــجویی
صــادر شــده بــرای ایرانیــان کاهــش چشــمگیری پیــدا کــرده
اســت .تعــداد ویزاهــای  ، F1از تعــداد  2650در ســال 2016
بــه  1433در ســال  2018و تعــداد ویزاهــای  J1نیــز از 846
در ســال  2016بــه کمتــر از  500در ســال  2018رســیده
اســت.همچنین طبــق برخــی گزارشهــا ،بــه درخواســت
بســیاری از ایرانیــان بــرای دریافــت ویــزا پاســخ تاییــد یــا رد
داده نشــدهاســت و بســیاری از دانشــجویان ایرانــی در فراینــد
طوالنــی بررســی درخواســت خــود قــرار گرفتهانــد .امــا در
کنــار کاهــش اقبــال دانشــجویان ایرانــی بــه کشــور امریــکا
در طــول ســه ســال گذشــته ،بنــا بــر آخریــن دادههــای قابــل
دســترس در پایــگاه آمــاری یونســکو در ســال  ،2019تعــداد
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دانشــجویان بینالمللــی ایرانــی خــارج از کشــور در طــول
بــازه  2017تــا  2011نهتنهــا افزایــش چشــمگیری نیافتــه،
بلکــه رشــد آن در برخــی ســالها منفــی بــوده اســت.
در توضیــح دالیــل کاهــش تعــداد دانشــجویان ایرانــی خــارج
از کشــور ،عوامــل رانشــی خارجــی و عوامــل کششــی داخلــی
متعــددی را میتــوان برشــمرد .از جملــه عوامــل رانشــی
خارجــی مهــم در کاهــش یــا حداقــل ثابــت مانــدن تعــداد
دانشــجویان ایرانــی خــارج از کشــور بــه ویــژه در کشــور
امریــکا بــه عنــوان مقصــد اصلــی آنهــا ،پیچیــده و ســختتر
شــدن فراینــد اخــذ ویــزای دانشــجویی و تحصیلــی در
امریکاســت .از دیگــر دالیــل مهــم میتــوان بــه تغییــر
شــرایط سیاســی و اجتماعــی کشــور امریــکا بهخصــوص در
دوره ترامــپ و بهنوعــی کاهــش میــزان اســقبال و آمادگــی
ایــن کشــور بــرای جــذب و پذیــرش دانشــجویان خارجــی
و همچنیــن افزایــش خشــونت و ناامنــی اجتماعــی بهویــژه
حمــات مســلحانه در دانشــگاهها و مراکــز آموزشــی اشــاره
کــرد .ایــن مــوارد از جملــه عوامــل مهــم کاهــش اقبــال
دانشــجویان ایرانــی و دیگــر دانشــجویان بینالمللــی در دنیــا
بــه امریــکا عنــوان شــده اســت .امــا از جملــه مهمتریــن
عوامــل کششــی داخلــی در کاهــش یــا ثابــت مانــدن تعــداد
دانشــجویان ایرانــی خــارج از کشــور ،افزایــش ظرفیــت جذب
دانشــجویان در داخــل کشــور ،کاهــش صــف انتظــار بــرای
ورود بــه دانشــگاه همــراه بــا افزایــش هزینههــای ادامــه
تحصیــل در خــارج و همچنیــن افزایــش فرصتهــای
کس ـبوکارهای نوپــا و اســتارتآپی در داخــل کشــور اســت.
در واقــع ایــران در مســیری قــرار گرفتــه اســت کــه
اکوسیســتم کارآفرینــی و کس ـبوکارهای نوآورانــه در آن در
حــال شــکلگیری اســت .رشــد شــرکتهای دانشبنیــان
از حــدود  80شــرکت در ســال  92بــه بیــش از 4400
شــرکت در زمــان کنونــی نشــاندهنده ایــن اســت کــه ایــن
حرکــت پرشــتاب آغــاز شــده اســت و در آن از هــر راهــکاری
بــرای پایهگــذاری اقتصــاد دانشبنیــان اســتفاده میشــود.
حمایــت از نخبــگان و بازگشــت آنهــا بــرای فعالیــت در
کشــور نیــز یکــی از اقدامــات در ایــن زمینــه اســت و تاکنــون
بیــش از یــک هــزار نخبــه از صــد دانشــگاه معتبــر دنیــا
بــه کشــور بازگشــتهاند و در شــرکتهای دانشبنیــان و
اســتارتآپها مشــغول فعالیــت هســتند .ایــن موضــوع
انگیــزه و مشــوقی بــرای مانــدگاری و بهرهمنــدی دانشــجویان
و نخبــگان داخلــی از فرصتهــای بیبدیــل ایجادشــده در
ســایه اکوسیســتم کارآفرینــی و کســبوکارهای نوآورانــه
کشــور اســت.

امریکا دیگر مقصد ایدهآلی نیست

گزارشــی از بلومبــرگ منتشــر شــده کــه نشــان میدهــد
امریــکا در رقابــت جــذب افــراد مســتعد و اقبــال دانشــجویان
بینالمللــی (از جملــه دانشــجویان ایرانــی) بــه تحصیــل در
ایــن کشــور بــا کاهــش شــدید مواجــه شــده اســت.
گــزارش جدیــد بلومبــرگ ( )2019 Julyمیگویــد امریــکا
دانشبنیان

در رقابــت جــذب افــراد مســتعد از کشــورهای کانــادا،
اســترالیا و ایرلنــد عقــب افتــاده اســت و دیگــر مقصــد
ایــدهآل بــرای کار و زندگــی افــراد مســتعد نیســت .در واقــع
امریــکا کــه همــواره بــه عنــوان قطــب اصلــی جــاذب افــراد
ماهــر و مســتعد در دنیــا شــناخته میشــد ،نهتنهــا دیگــر
جذابیــت ســابق را نــدارد بلکــه در رقابــت بــا دیگــر کشــورها،
ایــن قافیــه را واگــذار کــرده اســت.
دو دلیــل بــر ایــن عقبماندگــی موثــر هســتند .اول اینکــه
کشــورهای اســترالیا و کانــادا بــا بهرهگیــری از سیاس ـتهای
مهاجرتــی ویــژه از جملــه سیســتم امتیــازی نســبت بــه
امریــکا عملکــرد موفقتــری در گزینــش و جــذب افــراد
مســتعد دارنــد (سیاســت مهاجرتــی اســتعدادگزینی) .دوم
اینکــه کشــورهایی هماننــد امریــکا و بریتانیــا کــه تــا پیــش
از ایــن بــه شــکل ســنتی مقصــد مطلــوب مهاجــران نخبــه
بودنــد و بیآنکــه سیاســت ویــژهای بــرای جــذب ایــن افــراد
در پیــش گیرنــد ،بیشــتر توســط خــود مهاجــران ماهــر بــه
عنــوان کشــور مقصــد انتخــاب و برگزیــده میشــدند (خــود
مقصدگزینــی مهاجــران ماهــر).
امــا بــا بــروز حــوادث و تحوالتــی در ایــن کشــورها اعــم از
وقــوع برگزیــت در انگلیــس ،روی کار آمــدن دولــت ترامــپ،
فرمــان منــع ویــزای مســلمانان و تغییــر شــرایط سیاســی
و اجتماعــی داخــل امریــکا ،مکانیــزم خــود مقصدگزینــی
ســنتی مهاجــران ماهــر دیگــر مثــل ســابق عمــل نمیکنــد
و بســیاری از مهاجــران مســتعد مقصــد خــود را از امریــکا
و انگلیــس بــه ســمت کشــورهایی همچــون کانــادا تغییــر
دادهانــد و در ایــن راســتا سیاســتها و تســهیالت جــذاب
مهاجرتــی ایــن کشــورها نیــز مزیــد علــت شــدهاند.
مضــاف بــر ایــن ،بنــا بــر گــزارش  ،NAFSAســهم 28
درصــدی امریــکا بــه عنــوان یکــی از بازیگــران اصلــی در
بــازار جابهجایــی بینالمللــی دانشــجویان در ســال 2001
بــه  22درصــد در ســال  2018تقلیــل یافتــه و ایــن ســهم
عمدتــا توســط کشــورهایی چــون کانــادا ،اســترالیا ،چیــن
و روســیه در حــال تصاحــب شــدن اســت .در واقــع نــرخ
رشــد ثبتنــام دانشــجویان جدیــد در امریــکا کــه در طــول
یــک دهــه گذشــته همــواره مثبــت بــوده ،از ســال -2017
 ( 2016آغــاز بــه کار دولــت ترامــپ) منفــی شــده و بــه
نوعــی تعــداد دانشــجویان بینالمللــی در ایــن کشــور رو بــه
کاهــش اســت (  3درصــد کاهــش در  2017و  6/6درصــد
کاهــش در .)2018
امــا از طرفــی دیگــر حضــور دانشــجویان بینالمللــی بــرای
اقتصــاد امریــکا بســیار مهــم اســت چــرا کــه ارزش ایــن بــازار
در اقتصــاد امریــکا حــدود  45میلیــارد دالر اســت و حــدود
 500هــزار شــغل مرتبــط دانشــگاهی در ایــن بخــش ایجــاد
شــده اســت .بــا کاهــش تعــداد دانشــجویان بینالمللــی در
امریــکا 5/5 ،میلیــارد دالر از حجــم ایــن بــازار کاســته شــده
و حــدود  40هــزار فرصــت شــغلی نیــز از بیــن رفتــه اســت.
ایــن موضــوع باعــث نگرانــی و اعتــراض مراکــز دانشــگاهی و
تحقیقاتــی امریــکا شــده اســت.
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فناوریهای ایران ساخت
دانشبنیان
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همایش آینده کار و کارآفرینی
جوانان در ایران برگزار شد

پیگیری میکند و بهزودی دستاورد آنها مشخص میشود».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری 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
وابستگیها کرده است و باید حمایت از آن ادامهدار باشد».

همایش «آینده کار و کارآفرینی جوانان در ایران» با حضور
سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،محمد
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 فعالیتهای فناوری و اقتصادی
شرکتهای دانشبنیان ایرانی ،اظهار کرد« :زیستبوم اقتصاد
دانشبنیان و نوآوری سبب رشد فناوری در کشور خواهد شد.
بودجه دولتی کسبوکار را در جامعه رونق نخواهد داد و سبب
رشد اقتصادی نخواهد شد .بلکه کارآفرینی و فراگیر شدن
زیستبوم کارآفرینی و نوآوری است که به رشد اقتصادی کشور
منجر میشود .کارآفرینی با توجه به فرایندی که دارد هزینه و
سودش را مجددا در کسبوکارها سرمایهگذاری میکند و این روند
به شکوفایی اقتصادی میانجامد».
رئیس فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان با تاکید بر اینکه نیروی
انسانی و سرمایههای فکری ،اقتصاد آینده را میسازند ،بیان کرد:
«مهمترین سرمایهگذاری در چنین شرایطی ،هزینه کردن و
پشتیبانی از ایده افراد به ویژه جوانان است».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در ادامه به مشکالتی که
کسبوکارهای نوپا و نوین در مواجهه با قوانین دارند ،اشاره کرد و
گفت« :این کسبوکارها با توجه به نو بودنشان ،با مخالفتهایی از
سوی بخشهای سنتی اقتصاد و همچنین بخشهای دولتی روبهرو
هستند که تالش ما در چند سال گذشته این بوده است که از این
کسبوکارهای نوین حمایت کنیم و به جامعه ثابت کنیم اقتصاد
سنتی در شرایط امروز یک بازنده خواهد بود».

جایگاه ایران در شاخصهای جهانی
نوآوری چهار رتبه بهبود یافت

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،از رشد
جایگاه کشورمان در شاخصهای جهانی نوآوری خبر داد و
گفت« :در جدیدترین گزارش منتشر شده از شاخص جهانی
نوآوری ( ،)GIIجمهوری اسالمی ایران در عرصه نوآوری شاهد
بهبود وضعیت بود و بین کشورهای جهان با چهار رتبه افزایش،
در جایگاه  61قرار دارد ».گزارش شاخصهای جهانی نوآوری
که توسط سازمان جهانی مالکیت معنوی سازمان ملل متحد
( )WIPOمنتشر میشود ،در قالب هفت بعد و  80شاخص ،به
تحلیل وضعیت نوآوری و اقتصاد در سطح ملی حدود  130کشور
دنیا میپردازد.
وی با بیان اینکه گزارش شاخص جهانی نوآوری ،یکی از مطرحترین
رتبهبندیهای بینالمللی کشورها بر مبنای توانمندی نوآوری
آنهاست ،افزود« :این گزارش به صورت سالیانه منتشر میشود و
کشورها را با مدلی متوازن و وضعیت نوآوری را در بستر اقتصاد و
تابعی از توسعه زیرساخت ،مالحظات نهادی ،قانونی ،کسبوکاری،
تولید صنعتی ،تولید علم ،صادرات صنعتی و دانشبنیان بررسی
میکند».
رئیس بنیاد ملی نخبگان رشد ایران بر مبنای دادههای این گزارش
را شتابان عنوان کرد و گفت« :در گزارش جدید شاخص جهانی
نوآوری که برای سال  2019منتشر شده است ،جمهوری اسالمی
ایران جزو معدود کشورهایی است که با رشد باال در عرصه نوآوری،
ارزیابی شده و به جایگاه  61رسیده است .این در حالی است که
طبق گزارش این نهاد در سال  2014که همزمان با آغاز کار دولت
یازدهم بود ،کشورمان در جایگاه  120قرار داشت و اکنون این
رتبه به  61رسیده است که ارتقای  60پلهای را در دولت یازدهم و
دوازدهم از نظر شاخصهای جهانی نوآوری نشان میدهد».
بر این اساس ،ایران رتبه  13در بین کشورهای با درآمد میانی به
باال که در مجموعه  34کشور بودند و نیز رتبه  2در بین  9کشور
ارزیابی شده در آسیای مرکزی و جنوبی را به خود اختصاص داده
است.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،از بهبود جایگاه جمهوری
اسالمی ایران در  9شاخص نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت:
«این شاخصها شامل استفاده از فناوریهای اطالعات و ارتباطات،
خدمات برخط دولت ،مشارکت برخط ،عملکرد لجستیک مربوط
به صادرات و واردات ،هزینهکرد دولت در آموزش ،هزینهکرد سرانه
دولت به ازای هر دانشآموز ،پتنتهای ثبتشده در دست کم دو
پایگاه بینالمللی ،واردات با فناوری پیشرفته و در آخر نیز صادرات
خدمات فناوریهای اطالعات و ارتباطات است».
ستاری حمایت زیرساختی از توسعه اقتصاد دانشبنیان در سالهای
اخیر را در پیشرفت ایران اثرمند دانست و افزود« :قابل توجه این

شتابدهندهزیستفناوری
سالمت یاخته افتتاح شد

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،پس از
شرکت در مراسم آغاز به کار شتابدهنده زیستفناوری 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 شتابدهندههای حوزه بیوتکنولوژی ،داروهای
انسانی و دامی و واکسنها در آینده درخشان است و این شرکت
دانشبنیان یک نمونه آن است که جوانان خالق و نوآور در این
حوزهها اقدامات چشمگیری انجام دادند .قطعا این جوانان پس از
مدتزمانی با سرمایهگذاری بخش خصوصی میتوانند تبدیل به
شرکت دانشبنیان تولیدکننده شوند .معاونت علمی برای مقابله با
تحریمها بهخصوص در حوزه بیوتکنولوژی برنامههای ویژهای دارد
و بهزودی حمایتهای قابل توجهی را به تولید واکسنهای دام و
طیور اختصاص میدهد .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
میتواند وابستگیها را جبران کند و معاونت علمی نیز از سال
گذشته در حوزه پروبیوتیکها برنامههای خود را به صورت جدی
دانشبنیان
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است که رتبه کشورمان در عرصه زیرساخت و خروجیهای خالق،
نسبت به سال گذشته جهشی چشمگیر داشته است .به طوری که
به ترتیب  19و  14رتبه ارتقا یافته است».
وی در پایان از تمامی عناصر تشکیلدهنده زیستبوم نوآوری شامل
دانشگاهها ،مراکز نوآوری ،پارکهای علم و فناوری ،شرکتهای
دانشبنیان ،اساتید ،دانشجویان و فعاالن استارتآپها برای تالش
در این رشد و ارتقا تشکر و قدردانی کرد.

همچون اجراییسازی قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان در
شش سال گذشته باعث شکلگیری اکوسیستم اقتصاد دانشبنیان
در کشور شد».
وی همچنین درباره کارکرد دانشگاهها در جهان ابراز کرد« :هیچ
دانشگاهی در جهان محصول تولید نمیکند .دانشگاه استنفورد
هم که دهمین هلدینگ دنیاست توسط فعالیت شرکتهای
دانشبنیان خود درآمدزایی میکند .دانشگاهها برای جهش خود
باید تنها به  ۱۴تا  ۱۵درصد 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 خامفروشی
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  ۹میلیارد دالر گردش مالی دارد اما مقدار ناچیزی
از این مبلغ به ایران با تولید  ۹۶درصد زعفران تعلق دارد».
ستاری همچنین در ادامه عنوان کرد« :در حوزه کشاورزی
خصوصا بخش دام ،طیور و واکسن ظرفیتهای فوقالعادهای برای
سرمایهگذاری وجود دارد اما باید اکوسیستمی را شکل داد که با
ورود صندوقهای ریسکپذیر این حوزهها توسعه یابد .زیرا تامین
مالی از این طریق در فرهنگ ایران البته با عنوانی دیگر وجود داشته
است .پس ریسکپذیری موضوعی است که در اقتصاد دانشبنیان
نباید آن را فراموش کرد .باید اکوسیستمی شکل گیرد که ایجاد
شرکتهای دانشبنیان و مراکز نوآوری را توسعه دهد .یکی از
این مکانها پارکهای علم و فناوری است که در پارک فناوری
پردیس این اکوسیستم بهخوبی شکل گرفته است .به گونهای که
شرکتهای دانشبنیان عضو این پارک سال گذشته  ۹هزار میلیارد
فروش داشتند و بیشترین سرمایهگذاریها هم مربوط به بخش
خصوصی بوده است».
رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه شتابدهندهها باید نیروی
مستعد و خالق را در مسیر ایجاد تغییر و کارآفرینی حمایت کنند،
گفت« :این جوانان در حوزههای فناورانه بسیاری ورود داشتهاند
اما به دلیل عدم ارتباط و تعامل بخش خصوصی ،سرمایهگذاری
روی این ایدهها انجام نمیشود .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 میدهد و این همان عامل موفقیت استارتآپهای بزرگ
ایرانی است .پس در این اکوسیستم میتوان قدرت حرکت در مسیر
پیشرفت داشت .در این اکوسیستم جدید از حضور و فعالیت نیروی
خالق و نوآور استقبال میکنیم و تمام سعی را برای تسهیل ورود
بخش خصوصی به این حوزه خواهیم کرد».
ستاری از پشتیبانی همهجانبه خود از این جوانان نیز سخن گفت
و بیان کرد« :به هر قیمتی پشت این جوانان خواهم بود زیرا
فعالیت آنهاست که اقتصاد دانشبنیان را رونق میدهد .پس
محكم حامی و پشت آنها هستیم و از هیچكس هم ترسی نداریم.
حمایت از اکوسیستم جدید ایجاد شده است .بسیاری تاکید من
برای توسعه استارتآپهای خدماتی را محکوم میکردند اما تا
این استارتآپها نباشند بازاری نیز برای فناوری وجود ندارد.
بزرگترین شرکتهای حوزه آیتی فعالیت خدماتی دارند اما

ایران و بولیوی در زمینه فناوریهای
پیشرفتههمکاریمیکنند

در سفر دکتر محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه جمهوری
اسالمی ایران ،به بولیوی سند یادداشت تفاهم همکاریهای
توسعهای جمهوری اسالمی ایران و دولت بولیوی توسط دکتر
ظریف و دیهگو پاری ،وزیر امور خارجه بولیوی ،به امضا رسید.
در این یادداشت تفاهم ،طرف ایرانی متعهد شد تا دانش فنی
فناوری نانو را به واسطه ایجاد رشته کارشناسی ارشد و دکتری
فناوری نانو و همچنین تاسیس آزمایشگاه تخصصی نانو در دانشگاه
امیبولیوی در چارچوب همکاری توسعهای 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 ملتهایی است که پیشرفت خود را
به کشورهای حامی یکجانبهگرایی پیوند نزدهاند و در فربهتر شدن
نظام سلطه نقشی ایفا نمیکنند .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 حمایتهای مشروط این کشورها و اعتماد
به ظرفیتهای داخلی و همچنین به مشارکت گذاشتن ظرفیتهای
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 حوزههای مختلف دفاعی ،هستهای و علمی و فناوری شده است.
تا جایی که علیرغم اعمال فشارهای گوناگون و سنگین چهل ساله
از سوی کشورهای سلطهطلب ،همچنان با اقتدار در حال پیمودن
قلههای پیشرفت و توسعه است».
این برنامه همکاری با هدف توانمندسازی و تربیت نخبگان
بولیویایی در حوزه نانو و تولید مشترک محصوالت دانشبنیان
نانویی و همچنین تجاریسازی 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
رئیسجمهوری ،مهمان ویژه این نشست بود.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در این نشست با توضیح
درباره تحوالت ایجاد شده در شکلگیری اکوسیستم علمی و
فناورانه در کشور بیان کرد« :پیادهسازی دیدگاههای مختلف
دانشبنیان
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ماه تا  15شهریور ماه سال جاری مهلت دارند .همچنین برای
کارگروههای علوم پزشکی ،ریاضی و فیزیک ،علوم دامی ،دامپزشکی
و شیالت از ابتدای مردادماه سال جاری تا پایان شهریورماه مهلت
ارسال طرح تعیین شده است .همچنین برای ارسال طرح به
کارگروههای کشاورزی و منابع طبیعی و علوم و علوم زیستی نیز از
 1مرداد ماه تا  15مهر ماه سال جاری مهلت دارند.
این فراخوانها در طول سال برای سایر کارگروهها نیز منتشر
میشود .عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر به سایت صندوق
 http://www.insf.orgمراجعه کنند.

پشت همه استارتآپها کلی ایده و فناوری وجود دارد».
ستاری همچنین با بیان اینکه 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 مرغداریها کارآفرینی برای فارغالتحصیل دانشگاهی
ایجاد نمیشود .این اشتغالزایی با تولید محصول فناورانه که ارزش
افزوده باالیی دارد ،رشد میکند .پس بخش خصوصی میتواند در
این حوزهها خصوصا تولید محصوالت فناورانه حوزه دام و طیور
سرمایهگذاری کند».
ستاری در بخش دیگر از سخنانش از همکاری مناسب با دیگر
وزرای دولت در حوزه دانشبنیان گفت و بیان کرد« :تغییر نگرش
میان وزرا نیز ایجاد شده است .وزیر کشاورزی از ایدههای این حوزه
استقبال خوبی دارد و وزیر نفت نیز اخیرا خبر از راهاندازی پارک
اختصاصی در حوزه نفت برای فعالیت شرکتهای دانشبنیان این
حوزه و گردهمایی آنها در یک مکان داده است .همه این موارد
نشان از همدلی برای رونق اقتصاد دانشبنیان در کشور دارد».
وی همچنین سرمایهگذاری و فعالیت روی استارتآپهای
حوزه فناوری را اولویت معاونت علمی و فناوری دانست و گفت:
«استارتآپهای حوزه خدمات راه خود را بهخوبی پیدا کردهاند،
حال نوبت رشد و توسعه استارتآپهای حوزه فناوری است».
این نشست با حضور هیئت رئیسه و اعضای اتاق بازرگانی صنایع،
معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.

بازار داخلی فناوری اطالعات و
ارتباطات توسعه مییابد

تفاهمنامهای با هدف توسعه بازار داخلی فناوری اطالعات و
ارتباطات میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان
نظام صنفی رایانهای کشور منعقد شد .این تفاهمنامه همکاری
مشترک به امضای مهدی محمدی دبیر ستاد توسعه فناوریهای
حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری و محمدباقر اثنیعشری رئیس سازمان نظام
صنفی رایانهای 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 استارتآپها و اتصال
آنها به شرکتهای بزرگ منعقد شده است .همچنین تامین
مالی شرکتهای کوچک ،متوسط و بزرگ برای پروژههای ملی و
فناوری در زمینه حل مسائل و چالشهای کشور ،ایجاد فرصتهای
شغلی برای استفاده از ظرفیت نخبگان خارج از کشور و آموزش و
مهارتافزایی صنایع مختلف در زمینه تحول اقتصاد دیجیتال از
دیگر موضوعاتی است که در این تفاهمنامه بر آنها تاکید شده
است.
در این تفاهمنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
متعهد شده است که از کلیه ظرفیتها و امکانات موجود برای
عملیاتی کردن مفاد این تفاهمنامه استفاده کند و تعهدات ناشی
از تفاهمنامه را با بهکارگیری بهترین روش و اصول متداول علمی،
فنی و مالی بر اساس استانداردهای تخصصی و حرفهای معمول
انجام دهد.

نخستین فراخوان حمایت
از طرحهای علمی و فناورانه
پژوهشگران کشور منتشر شد

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری نخستین فراخوان حمایت از طرحهای پژوهشی
محققان کشور را منتشر کرد تا حمایت متوازن از تحقیقات و کمک
به تولید دانش و فناوری انجام شود.
حمایت از محققان کشور برای اجرای طرحهای پژوهشی در
حوزههای مختلف علمی یکی از اقدامات چشمگیر صندوق حمایت
از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
است .این حمایتها مسیر انجام تحقیقات را هموار میکند و خود
باعث رونق انجام فعالیتهای علمی در کشور میشود .فعالیتهایی
که دستاوردهای فناورانه آن عالوه بر پیشرفت کشور ،رفاه را به
زندگیها هدیه میدهد.
در این راستا کارگروههایی در حوزههای مختلف فناورانه و علمی در
صندوق راهاندازی شده است که محققان طرحهای خود را به آنها
ارسال میکنند و در صورت تایید و تصویب در کمیته تخصصی
صندوق این طرحها حمایت میشود .اما از امروز روند دریافت
طرحهای پژوهشی در صندوق تغییر کرده است .از این پس هر
کارگروه در طول سال چندین فراخوان منتشر میکند و براساس
آن پژوهشگران طرحهای خود را برای دریافت حمایت به کارگروه
مربوطه ارسال میکنند.
بر این اساس نخستین فراخوان صندوق در این زمینه منتشر شده
است .در این فراخوان پژوهشگران برای ارسال طرح به کارگروههای
فنی و مهندسی ،محیط زیست ،تغییرات اقلیم و سالمت از  1مرداد
دانشبنیان

کسبوکارهای نوین در حوزه
حقوقی و قضایی رونق میگیرد

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 کسبوکارهای نوین
و نوپای حوزه حقوقی و قضایی منعقد شد.
هدف از امضای این تفاهمنامه همافزایی و بهکارگیری امکانات و
توانمندیهای طرفین برای طراحی و ایجاد زیرساختهای مورد
نیاز رونق دادن به کسبوکارهای نوین حوزه حقوقی و قضایی بود
که به امضای مهدی محمدی دبیر ستاد توسعه فناوریهای حوزه
اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی ،حمید شهریاری
رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه و اکبر غمخوار
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رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی
عدالت رسید.
شناسایی نیازهای جامعه ،فراهم کردن ظرفیتهای موجود در
کشور برای ارائه خدمات به مردم در حوزههای حقوقی و قضایی
و ایجاد ارتباط بین فعاالن عرصه خدمات الکترونیکی و حاکمیتی
در دستگاه قضایی از دیگر اهداف تعیینشده این تفاهمنامه است.

ظرفیت «مناطق آزاد» به کمک
صنایع خالق و فرهنگی میآید

سیدمحمدحسین سجادی نیری در «هجدهمین نشست
معاونان و مدیران فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری سازمانهای
مناطق آزاد کشور» ،مناطق آزاد را یک فرصت ارزشمند برای
بوکارهای خالق و فرهنگی دانست و گفت« :ایجاد
رونق کس 
زیرساختها در منطقههای آزاد میتواند فرصت ارزشمند را برای
رونق صنایع خالق و فرهنگی به ارمغان بیاورد».
وی با اشاره به ظرفیتهای پایینتر ایجاد اشتغال در این حوزه
گفت و ادامه داد« :میزان هزینهها برای ایجاد یک شغل در حوزه
صنایع خالق و فرهنگی به مراتب پایینتر از ایجاد یک شغل در
دیگر حوزههاست و با هزینه اندکی نسبت به سایر صنایع میتوان
اشتغال ایجاد کرد».
سجادی نیری تولید ثروت ،درآمدزایی و گردش مالی را از مزیتهای
صنایع فرهنگی برشمرد و ادامه داد« :صنایع فرهنگی در مقایسه
با سایر صنایع از نرخ برگشت سرمایه بسیار باالتر و دوره بازگشت
سرمایه خیلی کوتاهتر برخوردارند».
دبیر ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویتساز معاونت علمی
و فناوری ریاستجمهوری ،زنجیره تولید در صنایع فرهنگی را
سودآورد دانست و گفت« :صنایع فرهنگی عامل اشتغالزایی برای
فارغالتحصیالن علوم انسانی و هنر است .برای شکلدهی کامل
حلقههای صنعت فرهنگ نیاز به جریانسازی گسترده در مراحل
مختلف است و حرکت پایدار و باثبات نیازمند زیرساختهای دقیق
و هدفمند است».
سجادی نیری مناطق آزاد را مستعدترین مناطق برای سرمایهگذاری
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 زیرساختهای ویژه
و متناسب با اقتضائات در مناطق آزاد ،طراحی و پیادهسازی شود.

فراخوان حمایت از رسالههای
دکتری منتشر شد

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ششمین فراخوان حمایت از رسالههای دکتری را
منتشر کرد تا گامی برای استفاده از ظرفیتهای علمی و فناورانه و
سوق دادن آنها به سمت نیازهای کشور باشد.
ششمین فراخوان حمایت از رسالههای دکتری توسط صندوق
منتشر شد و پژوهشگران از  31تیرماه تا  15مهرماه سال جاری
فرصت دارند طرحهای پژوهشی خود را در سامانه صندوق ثبت
دانشبنیان

کنند .البته در این میان توجه به نکاتی ضروری است.
تاریخ دفاع از موضوع رساله دکتری یکی از موارد مهم در آییننامه
آن است و بر اساس آن تا تاریخ ثبتنام در سامانه نباید بیش از یک
سال گذشته باشد .همچنین از موارد دیگری که متقاضیان ثبتنام
در فراخوان باید به آن توجه کنند این است که دوره تحصیل آنها
در مقطع دکتری نباید طوالنیتر از سه سال شده باشد .سقف
حمایت از هر رساله دکتری  30میلیون تومان است و هر سال
دو بار فراخوان این حمایت توسط صندوق منتشر میشود .قطعا
این حمایت میتواند در روند تحقیقاتی ثمربخش اثرگذار باشد تا
رسالههای دکتری و پژوهشهای آن نیازی فناورانه از کشور را رفع
کند.
متقاضیان برای کسب اصالعات بیشتر و ثبتنام میتوانند به سایت
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری مراجعه کنند.

رونق تولید خودروهای داخلی در
تعامل با شرکتهای دانشبنیان

منوچهر منطقی ،دبیر ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حملونقل
پیشرفته معاونت علمی و فناوری ،در بازدید از نخستین نمایشگاه
فرصتهای ساخت داخل و رونق تولید و پویش ملی نهضت ساخت
داخل (ایرانساخت) با بیان اینکه رونق تولیدات داخلی منوط به
حضور جوانان ایدهپرداز است ،گفت« :تالش متخصصان داخلی در
حوزه حملونقل برای رونق دادن به تولیدات داخلی و تحقق شعار
امسال ،امری واجب است».
وی با حضور در غرفههای ایرانخودرو و سایپا ،توانمندی قطعهسازان
داخلی را مطلوب توصیف کرد و خواستار تعامل و همکاری سازنده
خودروسازان و شرکتهای دانشبنیان شد.
منطقی معتقد است که یکی از نیازهای صنعت حملونقل
هوشمندسازی این حوزه است و این هوشمندسازی جز با تعامل
نهادهای مرتبط با حملونقل و استارتآپها و شرکتهای خدماتی
امکانپذیرنیست.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حملونقل پیشرفته معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری با مثبت ارزیابی کردن روند
برگزاری نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل ،رونق تولید ،گفت:
«ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حملونقل پیشرفته معاونت
علمی و فناوری بعد از اتمام نمایشگاه ،مسئولیت ویژهای را برای
حمایت از شرکتهای دانشبنیان برعهده دارد و تالش میکند
با ایجاد ارتباط میان استارتآپها و بخشهای دولتی گامی موثر
جهت توسعه فناوریهای نوین و حمایت از تولیدات داخلی بردارد».

معاون توسعه مدیریت معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری منصوب شد

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،با صدور
حکمی حسین اسفندیاری را به عنوان معاون توسعه مدیریت
و جذب سرمایه خود منصوب کرد .در متن ستاری خطاب به
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 مینمایم .پیگیری مجدانه
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وظایف و امور محوله بهویژه ارتقاء منابع معاونت علمی و فناوری و
همچنین صیانت از سرمایههای انسانی کارآمد به عنوان داراییهای
اصلی سازمان مورد انتظار است.
از درگاه خداوند متعال دوام توفیقات جنابعالی را در پیروی از
منویات حکیمانه رهبر معظم انقالب اسالمی (مد ظله العالی)
همراستا با سیاستها و راهبردهای معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری در دولت دوازدهم مسئلت مینمایم».
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
ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری رونمایی شد.
تعامل و ایجاد ارتباط میان ماشینها ،سختافزارها و انسان ،یک
میانجی بزرگ نیاز دارد .نرمافزارها نقش این میانجی را ایفا میکنند.
ارتباط میان بخشهای مختلف یک سازمان نیز از نرمافزارهای
مدیریتی بهره میبرد.
نرمافزارهای پورتالهای سازمانی در سالهای اخیر ،به مثابه موتور
تولید محتوا و بازوی عملیاتی مراکز اطالعرسانی و روابط عمومی
سازمانهای بزرگ کارآمدیشان را نمایان کردهاند .اما در این حوزه،
حتی از سوی تولیدکنندگان اینگونه نرمافزارها حرکتی نوآورانه و
تغییری فناورانه در ساختار و قابلیتها صورت نگرفته بود .از سوی
دیگر فناوری هوش مصنوعی به طور روزافزون پتانسیلهای خود
را در ایجاد جهشهای فناورانه در صنایع به نمایش گذاشته است.
«هوش مصنوعی» از فناوریهایی همچون یادگیری ماشین و
شبکههای عصبی بهره میگیرد و کمک به تولید محتوای ارزشمند
برای وبسایتها یکی از کاربردهای هوش مصنوعی به حساب
میآید .ظرفیتهای خارقالعاده و پنهان هوش مصنوعی در این
زمینه سالها در کشور ما ناشناخته مانده بود.
تولید اولین پورتال سازمانی و اطالعرسان هوشمند توسط یکی
از شرکتهای دانشبنیان ،یک گام بلند در توسعه حوزه فناوری
اطالعات به کمک کاربردهای شگفتانگیز هوش مصنوعی به شمار
میرود .این درگاه قابلیتهای جذاب و فناورانه هوش مصنوعی در
سیستمهای نرمافزاری را به نمایش گذاشته است.
همزمان با تولید این محصول دانشبنیان و با هدف معرفی
ظرفیتهای نامحدود هوش مصنوعی در تولید محتوای وب،
سمیناری با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان و موضوع
«کاربرد هوش مصنوعی در پورتالهای سازمانی  -از تئوری تا اجرا»
با حضور پرویز کرمی رئیس مرکز ارتباطات و اطالعرسانی ،مجید
ایرانمنش مدیر کل امور اداری و فناوری اطالعات معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری و نیز جمعی از مدیران و نمایندگان
سازمانها و شرکتهای 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
دانشبنیان

این پورتال ادامه داد« :در تولید اولین نرمافزار پورتال سازمانی با
رویکردی نوآورانه از ظرفیتهای فناوری هوش مصنوعی هوشمند
استفاده شده و قابلیتهای نوینی را در قالب محصول دانشبنیان
خود برای پورتالهای سازمانی مهیا کرده است».
وی همچنین از حمایت زیرساختی معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری در رونق کسبوکارهای دانشبنیان گفت و ادامه داد:
«یکی از برنامههای ما استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان
در انتقال تجربیات و دانش به مدیران دولتی و معرفی محصوالت
دانشبنیان در حوزه فناوری اطالعات است».
ایرانمنش با اشاره به برگزاری این نشست با هدف شناخت ابعاد
فناوری هوش مصنوعی و معرفی نمونهای موفق در بومیسازی این
حوزه بیان کرد« :معاونت علمی فناوری ریاستجمهوری میزبان
جمعی از مدیران روابط عمومی و فناوری اطالعات سازمانهای
بزرگ دولتی و خصوصی بود تا با همکاری مدیران شرکت نیافام،
یک محصول کارآمد دانشبنیان با تکیه به فناوری هوش مصنوعی
و کاربردهای آن در پورتالهای سازمانی معرفی شود».

فرهنگ فراموش شده کارآفرینی
را باید به جامعه بازگردانیم

مراسم اختتامیه برنامه تلویزیونی «کارساز» مستند  -مسابقهای در
حوزه کارآفرینی با حضور سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری ،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 .ایدههایی که توسط
این استارتآپها ارائه شد بهدرستی نشان میدهد که چگونه با
خالقیت و نوآوری میتوان اقتصادی پویا در کشور ایجاد کرد .پس
پیشرفت کشور با وجود جوانانی دارای این خصوصیات تضمین
میشود».
ستاری همچنین گفت« :اگر به این نکته برسیم که استخدام افتخار
نیست و جوانان را با پول نه بلکه با تفکر و ایدههای نوآورانه آنها
باید ارزیابی کرد ،آن زمان به فرهنگ کارآفرینی هزار ساله خود
بازگشتهایم .نوآوری بشر بزرگترین موهبت الهی است .بدون
تالش و نوآوری کشورها راه به جایی نمیبرند .نوآوری باعث توسعه
بشر میشود و استخدام مسیر نابودی این موهبت الهی را تسریع
میکند .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
میدانند که با تحصیالتشان نوآوری را به جامعه باید هدیه دهند و
باعث ارتقا و بهبود زندگی تکتک افراد جامعه شوند».
وی در ادامه گفت« :موفقیت نیز با سرمایهگذاری روی این جوانان
تضمین میشود .در این مسیر نیز باید فرهنگ سرمایهگذاری
خطرپذیر توسعه یابد .زیرا اقتصاد پویا با اتکا به همین نیروی انسانی
شکل میگیرد که ایران ظرفیت فوقالعادهای در این زمینه دارد».
ستاری با بیان اینکه شکست نشانه باخت نیست بیان کرد:
«جوانان باید با اعتماد به نفس در مسیر پیشرفت کشور و استفاده
از تواناییهای خود گام بردارند .همه باید بدانند که تفاوت افراد از
پس از شکست و زمین خوردن آغاز میشود .آن لحظهای که افراد
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تصمیم میگیرند دوباره روی پای خود بایستند و مشکالت مسیر
خود را رفع کنند .پس با شکست ما نمیبازیم بلکه میآموزیم .این
اعتماد به نفس اصل اول و مهم در اقتصاد دانشبنیان است و ایده
و منابع مالی در جایگاههای بعدی قرار دارد».
وی همچنین عنوان کرد« :برنامه کارساز نیز ترویجکننده همین
فرهنگ کارآفرینی است .مردم تشنه برنامههای اینگونه هستند که
نشان میدهد یک جوان خالق تنها در چند هفته توانسته ایده خود
را عملی کند و به درآمد میلیونی برسد .این برنامهها خود فرهنگ
کارآفرینی را القا میکند».
بر اساس این گزارش ،اختتامیه برنامه تلویزیونی «کارساز» مستند
 مسابقهای در حوزه کارآفرینی با حمایت ستاد فرهنگسازیاقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و به
تهیهکنندگی مهدی مطهر با هدف ترویج روحیه کارآفرینی میان
جوانان تهیه و تولید شد .این برنامه تلویزیونی رقابت سه ایده برتر
بوکارهای استارتآپی را به تصویر کشید .سه تیم برتر
در حوزه کس 
این برنامه که از مرحله داوری و ارزیابی اولیه عبور کردهاند ،حال
پس از سه ماه تالش و همراهی منتورها برای عملیاتی کردن ایده
خود آمدهاند تا ایده و محصول خود را برای سرمایهگذاران حاضر
در برنامه ارائه دهند.

زیستبوم نوآوری و فناوری رونق میگیرد

در مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل
و رونق تولید و پویش ملی نهضت ساخت داخل ،تفاهمنامهای با
هدف همافزایی 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 آنها را از بین ببرند.
با توجه به شعار رونق تولید که توسط مقام معظم رهبری به همه
دستگاهها ابالغ شده است ،چهار نهاد معاونت علمی و فناوری
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 شرکتهای دانشبنیان دارند
تصمیم گرفتند با امضای تفاهمنامهای مسیر تحقق زیستبوم
بوکارهای نوینی که چند سالی
نوآوری و فناوری و توسعه کس 
است در کشور رونق گرفتهاند ،هموار کنند.
در این تفاهمنامه ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به عنوان متولی
مدیریت دانشگاهها ،پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری ،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت به عنوان معرفیکننده نیازهای صنایع
مختلفی چون نفت ،گاز ،پتروشیمی ،آیسیتی ،انرژی ،خودرو
و مخابرات به شرکتهای دانشبنیان ،معاونت علمی به عنوان
حامی شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها و صندوق نوآوری و
شکوفایی به عنوان حامی مالی این شرکتها حضور دارند.
امسال که به دستور مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید
معرفی شده است ،فضا و ماموریت مشخصی برای مسووالن و
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
دانشبنیان

ایرانی ،شرکتهای دانشبنیان ،استارتآپها و شرکتهای نوپا که
وارد عرصههای بزرگ اقتصادی شدهاند بتوانند مسیر درستی را
طی کنند و در شرایط سخت تحریمها نیازهای داخلی را بر اساس
اولویتهای تعیین شده تامین کنند.

برپایی پاویون ملی محصوالت دانشبنیان
صادراتی ایران در نمایشگاه دارویی آلمان

دومین پاویون ملی محصوالت دانشبنیان صادراتی ایران در
نمایشگاه  ExpoPharmدر آلمان با حمایت معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار
میشود.
نمایشگاه دارویی اکسپوفارم سوم تا ششم مهرماه سال جاری
در شهر دوسلدورف آلمان برپا میشود .این نمایشگاه یکی از
بزرگترین نمایشگاههای تجاری حوزه دارو در اروپاست .نمایشگاه
دارویی آلمان هر سال برگزار میشود و بیش از  ۲۷هزار نفر از
آن بازدید میکنند .این نمایشگاه شامل چندین کنفرانس کلیدی،
بوکار و تجارت میشود .این
رویدادهای ویژه و بسترهای کس 
گردهمایی بینالمللی ،بزرگترین تولیدکنندگان و خریداران عمده
دارو و همچنین برترین داروسازان را از سرتاسر جهان گرد هم جمع
میکند تا آخرین نوآوریها و سبکهای داروسازی را ارائه دهند.
مهمترین محورهای این نمایشگاه شامل انواع شاخههای 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 میشود.

شرکتهای دانشبنیان به یاری
هوشمندسازیحملونقلمیآیند

منوچهر منطقی ،دبیر ستاد توسعه فناوریهای حوزه فضایی
و حملونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ،از بخشهای
تاسیسات ،انرژی ،آتش و ژئوتکنیک مرکز تحقیقات راه ،مسکن
و شهرسازی بازدید کرد.
لونقل هوشمند در دنیای
منطقی در این بازدید گفت« :حم 
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
لونقل داریم .برای سامان دادن به بخش
یکپارچهسازی سیستم حم 
لونقل نیاز داریم که کمیتههای مشترکی تشکیل دهیم و از
حم 
تمام بازیگران این عرصه کمک بگیریم تا با همکاری همه نهادهای
بازیگر ،نقشه راه جامعی را برای فعالیتها و سیاستگذاریهای
لونقل تهیه کنیم .هوشمندسازی و ایجاد آزمایشگاههای
حوزه حم 
لونقل نیز بسیار ضروری است .باید تالش
تخصصی در حوزه حم 
کنیم این آزمایشگاهها به صورت شبکهای فعالیت کنند تا کارایی
باالتری برای این صنعت راهبردی داشته باشند».
لونقل پیشرفته
دبیر ستاد توسعه فناوریهای حوزه فضایی و حم 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معتقد است که
هوشمندسازی راهی مناسب و مطمئن برای کاهش تلفات جادهای
است .همچنین این کار میتواند به بهینهسازی سیستمهای موجود
و افزایش اثربخشی آنها نیز کمک کند.
در ادامه این بازدید محمد شکرچیزاده ،رئیس مرکز تحقیقات

شماره سیوسوم تیرماه 1398

155

دریایی ،زیرساخت (پل ،راهآهن) ،کشاورزی ،ماشینآالت مرتبط و
صنایع غذایی و بستهبندی ،صنایع کوچک و متوسط و خودروهای
سبک و سنگین و قطعات یدکی برگزار میشود .همچنین از دیگر
بخشهای این نمایشگاه میتوان به بانک و سرمایهگذاری و بیمه،
شرکتهای دانشبنیان ،تجهیزات بیمارستانی و دارو ،ماشینآالت
سنگین ،خودرو و تجهیزات وابسته ،صنعت پالستیک ،چاپ و
بستهبندی ،صنعت پتروشیمی ،ارتباطات و فناوری اطالعات،
آیسیتی و سیستمهای امنیتی و اطفای حریق اشاره کرد.
عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند به آدرس
اینترنتی  www.Tesc.irمراجعه کنند.

راه ،مسکن و شهرسازی ،با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع
لونقل ،تهیه نقش ه راه هدفمند
هوشمندسازی بهویژه در حوزه حم 
در این زمینه را از نکات حائز اهمیت در جهت دستیابی سریعتر به
اهداف مورد نظر عنوان کرد.
شکرچیزاده در این جلسه ضمن معرفی اجمالی مرکز تحقیقات و
مجموعه اقدامات و فعالیتها گفت« :ما با نسل جدیدی از موضوعات
تحقیقات و فناوری روبهرو هستیم .شرکتهای نوپا و دانشبنیان و
استارتآپها و هوشمندسازی ،همگی موضوعات جدیدی است که
در عرصه تحقیقات و فناوری طرح و در حال توسعه است .ما فضایی
برای استقرار شرکتهای دانشبنیان در مرکز ایجاد کردهایم که با
همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دنبال تکمیل
آن هستیم تا حضور و همکاری شرکتهای دانشبنیان را در کنار
خود داشته باشیم».
شکرچیزاده افزود« :قطعا بخشهایی که مرتبط با این موضوع
لونقل و هوشمندسازی یا موضوعات
هستند مثل سامانههای حم 
لونقل میتوانند در این مجموعه مستقر
استارتآپی مرتبط با حم 
شوند».

نیازی دیگر از صنعت نفت بومیسازی شد

محققان کشور موفق به بومیسازی ابزاری مورد نیاز در صنعت نفت
شدند .این ابزار دارای فناوری پیشرفته است که به علت تحریمها
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 شرکتها
این ابزار را نمیفروشند و برای اینکه کشورهای نیازمند به آن را
وابسته به خود نگاه دارند تنها خدمات چاه را به آنها میفروشند.
پس محققان کشورمان بار دیگر با اتکا به نیروی انسانی داخل و
نوآوری آنها 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 مصرفکنندگان قرار گیرد.
جمال ارغوانی هادی ،مدیر این واحد فناور ،بیان کرد« :پکرهای
متورمشونده درون چاهی از محصوالت مورد نیاز صنعت نفت است
که به علت تحریمها امکان تامین آن وجود نداشت .این ابزار بدون
نیاز به دکل داخل چاه نفت وارد میشود و در بخش عمیق چاه
منبسط میشود .پس از آن که چاه را مسدود کرد میتوان عملیات
مورد نظر همچون اسیدزنی و تزریق ژل را انجام داد».
ارغوانی با بیان اینکه نیاز صنعت نفت به این ابزار دارای فناوری
هایتک باعث اقدام محققان این واحد فناور برای بومیسازی
آن شد ،گفت« :تاکنون عملیات در شش حلقه چاه با این ابزار
با موفقیت انجام شده است .این ابزار دارای یک بخش متورمشونده
است که قابلیت انبساط دارد و برای ساخت آن نیاز به فناوری
پیشرفته است .با این اقدام و بومیسازی آن تولید محصوالت درون
چاهی بسیاری امکانپذیر شد».

ت خالی شهرها وارد
ظرفی 
چرخه نوآوری میشود

اسماعیل قادریفر ،رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،با بیان اینکه ماموریت
مهم معاونت علمی و فناوری استفاده از ظرفیتهای خالی شهرها
برای توسعه فناوری است ،گفت« :برای اجرایی کردن این طرح،
اقدام به تاسیس کارخانجات نوآوری کردیم .راهاندازی کارخانجات
نوآوری یکی از ابداعات معاونت علمی و فناوری است که این
کارخانجات به صورت بومی و با توجه به تواناییهای استانی و
منطقهای ایجاد میشود».
وی افزود« :زیستبوم نوآوری و فناوری نیاز به بسترسازی دارد،
یکی از زیرساختهای مودر نیاز برای این زیستبوم ،ایجاد فضای
مناسب برای فعالیت شرکتهای دانشبنیان است».
به گفته قادریفر ،شرکتهای دانشبنیان پتانسیل باالیی برای کار
و فعالیت اقتصادی دارند اما برخی از آنها فضا و مکانی برای فعالیت
ندارند ،به همین دلیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
با ایجاد کارخانههای نوآوری یک فضای مناسب در اختیار آنها
میگذارد .وی همچنین تصریح کرد« :هدف از تغییر کاربری
سولهها و پهنههای 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

سنجش توانمندی استارتآپهای
حوزه همگرا در تامین نیاز مشتری

با حمایت مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری معاونت علمی
و فناوری ریست جمهوری ،پاویون ملی ایران در پنجمین دوره
نمایشگاه بازسازی سوریه  26تا  30شهریورماه سال جاری برگزار
میشود.
این نمایشگاه در حوزههای مختلفی چون ساختمان و کلیه زیر
مجموعههای وابسته ،برق و انرژی ،انرژیهای تجدیدپذیر ،آب،
لونقل ،صنایع هوایی و
تصفیه آب ،نفت و گاز و پتروشیمی ،حم 
دانشبنیان

مرکز راهبردی فناوریهای همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری در راستای عملیاتی شدن فراخوان نوپاهای همگرا اقدام
به برگزاری دورههای پیششتابدهی میکند.
دورههای پیششتابدهی مسیر حرکت استارتآپهای نوپا در حوزه
همگرا را هموار میکند .استارتآپهای راهیافته به این دورهها با
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آموزشهای تخصصی توانمند میشوند تا فعالیت خود را تداوم
دهند .در دورههای پیششتابدهی این استارتآپها اطالعات الزم
برای ورود به بازار را کسب میکنند تا محصول خود را به جامعه
ارائه کنند .بر اساس دومین فراخوانی که توسط مرکز همگرا منتشر
بوکار
شد  12تیم به این دورهها راه یافتند و وارد برنامه توسعه کس 
این مرکز شدند .این  12استارتآپ منتخب از بین  100طرح
دومین فراخوان نوپاهای فناوریهای همگرا بعد از سپری کردن
پنج جلسه از دوره پیششتابدهی که با حمایت مرکز راهبردی
فناوریهای همگرا برگزار میشود ،در جلسه ششم این دوره به
ایستگاه روز انتخاب رسیدند.
تاکنون در دوره پیششتابدهی گروههای فناور باید روی مشتری
بوکار خودشان تمرکز میکردند و بعد از مصاحبه با
محصول کس 
مشتری ،بتوانند مشتریان خود را به طور کامل بشناسند و آنها
را بهدرستی دستهبندی کنند .سپس آنها میبایست ارزشهای
پیشنهادی محصول خودشان را با این دسته از مشتریان همسان
بوکار خود برسند .در
کنند تا بتوانند به مدل مناسبی برای کس 
همین راستا در روز انتخاب  12استارتآپ باید در مدت هشت
دقیقه میزان شناخت خودشان را از مشتری ،بازار و ارزش
پیشنهادی محصول خود به داوران ارائه دهند تا در پایان داوران
تصمیم بگیرند که آیا این تیم توانسته است شناخت مناسبی از
بوکار خود و بازارش دست پیدا کند یا خیر؟ پس از موفقیت
کس 
و جلب نظر داوران تیمها در دوره پیششتابدهی باقی میمانند و
ادامه دوره را میگذرانند.

با بستههای حمایتی جدید فعالیتهای
فناورانه پژوهشگران گسترش مییابد

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری و دانشگاه اصفهان تفاهمنامه همکاری امضا
کردند .این تفاهمنامه همکاری در راستای حمایت از طرحهای
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  94تفاهمنامهای میان
صندوق و دانشگاه امضا شد که این تفاهمنامه متمم آن است.
بر اساس این تفاهمنامه  15طرح پژوهشی و  30رساله دکتری
پژوهشگران دانشگاه برای اجرا توسط صندوق حمایت میشود
تا اقدامی برای توسعه فعالیتهای تحقیقاتی مورد نیاز کشور
باشد .یکی از مفاد این تفاهمنامه تعهد دانشگاه اصفهان به داوری
طرحها در قالب فرمهای مصوب صندوق است که به موجب آن،
روند داوری طرحها در صندوق تسهیل و فرایند داوری طرحهای
دانشگاه مختصرتر میشود.
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
فعالیتهای صندوق ارائه داد و بیان کرد« :بهزودی روند دریافت
پروژهها در کارگروههای مختلف صندوق تغییر میکند و از این پس
با انتشار فراخوان در هر کارگروه از پژوهشگران برای ارسال طرح
دانشبنیان

دعوت میشود .برنامهریزیها به گونهای است که در هر حوزه علمی
در طول سال سه فراخوان منتشر شود .بستههای حمایتی جدیدی
نیز توسط صندوق در حال طراحی است .این بستهها در روزهای
آینده به جامعه پژوهشگران ارائه میشود تا حرکت علمی آنها
تقویت شود و شتاب گیرد .گرنتهای «استقرار»« ،پیشتازان» و
«آغاز» در این بسته حمایتی قرار دارند که هر یک کارکرد خود را
در مسیر توسعه فعالیتهای علمی کشور دارد».

برندسازی محصوالت دانشبنیان بازار
سلولهای بنیادی را تضمین میکند

سومین سمپوزیوم پوست ،ترمیم ،سلولهای بنیادی و پزشکی
بازساختی در دانشکده پرستاری و مامایی مرکز آموزشی و درمانی
شهید مطهری برگزار شد.
امیرعلی حمیدیه ،دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلول
بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،در این سمپوزیوم
که ستاد در برگزاری آن نقش داشت ،درباره اهمیت حرکت به
سمت ایجاد دانشگاههای نسل سوم و چهارم صحبت کرد و گفت:
«سالها برای شکلگیری دانشگاه نسل سوم تالش شده است اما
بیش از تربیت استاد و دانشجوی نسل سومی به مدیر نسل سومی
نیاز داریم .ایجاد جریانسازی در این حوزه نیازمند این مسئله است
و در این صورت تولید فناوری در کشور نیز رونق میگیرد».
حمیدیه در بخش بعدی سخنان خود به حوزه سلولهای بنیادی
اشاره کرد و ادامه داد« :جمعیت دنیا بهسرعت در حال رشد است
و اقدامات پزشکی انجامشده در نظام سالمت برای بیماریهای
مختلف راهحلهایی ارائه داده است اما نتوانسته در این زمینه
پاسخگو باشد .اگر  50سال پیش دیفتری و کزاز بیماریهای
کشندهای محسوب میشدند یا عمل بایپس کاری دشوار بود اما
امروز این مشکالت وجود ندارد .با این حال بیماریهای صعبالعالج
هنوز هم وجود دارند .انسان در  50سال گذشته سعی داشته در
علوم پزشکی به سمت درمان قطعی بیماریها حرکت کند .به نظر
میرسد این کار دیگر با داروها و علم بایوتکنولوژی قابل انجام نباشد
و نیاز به فعالیت دیگری است .بنابراین در کشورهای پیشرفته برای
درمان بیماریهای ژنتیکی درصدد جایگزینی برای شیمیدرمانی
هستند و به سمت ژندرمانی روی آوردهاند تا هزینههای سنگین
درمان را نیز کاهش دهند .همچنین از این طریق از عوارض طول
درمان نیز جلوگیری میکنند».
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلول بنیادی معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری همچنین با اشاره به سرمایهگذاری
کشورها در حوزه سلول بنیادی ابراز کرد« :این علم روز به روز جای
خود را در اقتصاد نیز باز میکند .شرکتهای بسیاری در این حوزه
سرمایهگذاری کردهاند حتی شرکتهای بیربط به حوزه پزشکی
همچون ژنرال موتور و الجی نیز به این حوزه ورود پیدا کردهاند .در
حال حاضر  971شرکت در حوزه سلولهای بنیادی ،ژندرمانی و
پزشکی بازساختی فعالیت میکنند».
حمیدیه فعالیت شرکتهای دانشبنیان در این حوزه را تاثیرگذار
دانست و گفت« :فعالیت شرکتهای دانشبنیان در این حوزه
رشد خوبی دارد و در حال حاضر بدون وابستگی به خارج از کشور
محصوالتی تولید میشود که از ظرف کشت تا محیط کشت متعلق
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به خود شرکتهاست و تمام فناوری را در داخل کشور توسعه
دادهاند .این نشان میدهد که حرکت ما به سمت تشکیل صنعت
این حوزه آغاز شده است .البته این صنعت در کشور ما جوان
است و کمکم شرکتها و برند ایرانی در حال دیده شدن هستند.
برندسازی در سطح بینالمللی بازار فوقالعادهای در آینده برای این
حوزه ایجاد میکند».
«سومین سمپوزیوم پوست ،ترمیم ،سلولهای بنیادی و پزشکی
بازساختی» با برگزاری چهار کارگاه تخصصی و چهار پنل و
سخنرانی آشنایی محققان با این حوزه و معرفی محصوالت آنها
را دنبال کرد.

حوزه نفت با خالقیت شرکتهای
دانشبنیان دگرگون میشود

توگوی ویژه خبری شبکه دو از توجه
بیژن زنگنه وزیر نفت در گف 
وزارت نفت به شرکتهای دانشبنیان و طرحهای پژوهشی محققان
کشور خبر داد و بیان کرد« :چند ماه است که حمایت ویژه از
استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان در دستور کار این وزارتخانه
قرار گرفته است .در این راستا  17هکتار زمین و ساختمان واقع در
انبار نفت ری که پیش از این پژوهشگاه صنعت نفت بود ،به استقرار
استارتآپهای حوزه نفت اختصاص داده میشود .این کار بهزودی
انجام خواهد شد و امری بسیار مهم برای آینده استارتآپهاست.
معاون امور مهندسی ،پژوهش و فناوری وزارت نفت بهطور 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 کوچکتر مثل فضاهای  ۵۰۰یا هزار
متری مطرح شد اما به ذهنم رسید که یک فضای  ۱۷هکتاری را
در ری داریم و بیشتر هم میتوانیم 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« :نمیخواهم خیلی بزرگنمایی کنم ،اما اگر این هدف
محقق شود سبب دگرگونی در حوزه نفت میشود .این منطقه در
جای بسیار مناسبی نزدیک تهران واقع شده است .ما برای آینده
استارتآپها جدی هستیم و برای این کار قرار سرمایهگذاری
گذاشتهایم زیرا اقدام بسیار مهمی است».
زنگنه در پاسخ به اینکه بین شرکت دانشبنیانی که هماکنون
تجهیزات صنعت نفت تولید میکند با شرکت غیردانشبنیان
تفاوتی قائل میشوید ،گفت« :چنین بحثی تاکنون در وزارت نفت
نداشتهایم ،شرکت دانشبنیان تنها به اسم نیست و شرکتی که
کاالیی تولید میکند که جنس تولیدش دانشبنیان است ،آن
هم دانشبنیان به شمار میآید و فرقی نمیکند .ما قراردادهایی
که برای اقالم یادشده داریم کارهای متعارف است ،اما به نظر من
(شرکتهای دانشبنیان) کارهای زیادی میتوانند انجام دهند».
زنگنه همچنین درباره صادرات در حوزه نفت نیز گفت« :باز کردن
بازار داخلی به روی تولیدکنندگان بزرگترین 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 میتوانند به سوی صادرات حرکت کنند».
دانشبنیان

زنگنه از راهاندازی 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 بهویژه کشورهای همسایه به ایران بیایند ،بتوانند محصوالت
ایرانی را ببیند».

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری از
نمایشگاه محصوالت فضایی بازدید کرد

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با حضور در
گردهمایی شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای حوزه فناوری
فضایی و نشستهای 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 گفتوگویی صریح و
صمیمانه پای صحبت فناوران و نوآوران حوزه فضایی نشست .او
در این بازدید برای ارتقای سطح دانش فنی شرکتهای دانشبنیان
حوزه فضایی راهکارهایی ارائه داد و از پیشنهادات ارائه شده توسط
مدیران این شرکتها استقبال کرد و بر حمایت معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری از نوآوران این حوزه تاکید کرد.
سومین رویداد نوآورانه خدمات مکانمحور شهری ()InnoTehran
با هدف ارائه نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران در حوزه
خدمات مکانمحور شهری ،همزمان با گردهمایی سه روزه
شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای فضایی در محل مجتمع
شکوفایی شرکتهای دانشبنیان برگزار شد.
این رویداد با همکاری سازمان فضایی ایران ،سازمان نظام صنفی
رایانهای و صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد و موضوع اصلی
آن نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران در حوزه خدمات
مکانمحور شهری عنوان شد .در این نمایشگاه بیش از  450نفر از
نمایندگان شرکتهای دانشبنیان و فناور و استارتآپهای حوزه
فضایی شرکت داشتند و عالوه بر ارائه نیازهای فناورانه سازمانهای
مرتبط ،نمایشگاهی از دستاوردهای  100شرکت دانشبنیان و
استارتآپ حوزه فضایی برپا شد.

تقویت و استعدادیابی کودکان و نوجوانان
در حوزه کدنویسی شتاب گرفت

تفاهمنامه همکاری «طرح ملی استعدادیابی ،استعدادپروری،
آموزش و توانمندسازی کدنویسی» میان مهدی محمدی دبیر
ستاد توسعه فناوریهای 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 حرفهای ،امیر حسین اسدی رئیس شتابدهنده ابر زندگی و پرویز
کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری امضا شد.
امضای این تفاهمنامه همکاری ،هماهنگی و همافزایی میان
نهادهای مشارکتکننده در موضوع «طرح ملی استعدادیابی،
استعدادپروری ،آموزش و توانمندسازی کدنویسی» را تقویت
میکند .همچنین استعدادیابی ،آموزش ،توانمندسازی در حوزه
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کدنویسی و حمایت از برگزاری همایش ،سمینار و کنفرانسهای
مورد نیاز برای ارتقای سطح دانش قشر مورد هدف و تسهیل و
زمینهسازی حضور کودکان و نوجوانان ایرانی در دورههای علمی
و آموزشی از محورهای این تفاهمنامه همکاری است .همچنین
بهرهمندی مطلوب از ظرفیتها ،تواناییها و زیرساختهای علمی،
پژوهشی و تخصصی در حوزه کدنویسی از اهدافی است که این
تفاهمنامه دنبال میکند .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 اجراییسازی این تفاهمنامه میتواند حرکت در
این مسیر را هموار کند.
برای اجرایی شدن این طرح ملی سازمانهای مختلف دولتی
و بخش خصوصی مشارکت دارند تا این طرح که توسعه آن با
شتابدهنده «ابر زندگی» است ،بهزودی توانمندسازی حوزه
کدنویسی کودک و نوجوان را به همراه داشته باشد .وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،سازمان آموزش فنی و حرفهای ،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 دانشبنیان معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ،در مراسم امضای این تفاهمنامه
بوکار
ترغیب کودکان به شغلهای فناوری اطالعات و کمک به کس 
آینده آنها ،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
برنامهنویس 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 بوتکمپ در هفته
جاری آغاز به کار میکند .عالوه بر این دور از ذهن نیست که در
آیندهای نهچندان دور برنامهنویسی به عنوان درسی اجباری در
مدارس ایران تبدیل شود .همانطور که برخی از کشورهای تراز
اول دنیا بر آن شدهاند تا آموزش برنامهنویسی را همچون درسهای
ریاضی و علوم در مدارس به صورت اجباری درآورند».
دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری همچنین به مزایای یادگیری برنامهنویسی در
کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت« :توانایی تفکر انتقادی،
آموزش فعالیت گروهی ،تقویت اعتماد به نفس ،کمک به درک
مفاهیم انتزاعی ،سختکوشی و تقویت قدرت استدالل برخی از
مزایای آموزش برنامهنویسی است».
کرمی همچنین بیان کرد« :دستاورد امضای این تفاهمنامه فعالیتی
مشترک میان سازمانهای مختلف و بخش خصوصی است که در
بستر آن حمایت و همافزایی آنها از طرح دیده شده است .در حال
حاضر نیز دو سایت «دارکوب» و «ویکی وال» که قبال در ستاد
فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری با شتابدهنده «ابر زندگی» کار آموزش و فرهنگسازی را
دانشبنیان

به عهده داشت ،در این حوزه مشغول فعالیت هستند که بهزودی
فعالیت آنها تقویت میشود« .دارکوب» به عنوان طرح ملی
آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوان تولید ثروت و ارزش با
برنامهنویسی را هدف قرار داده است».
مشاور معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری کار اصلی معاونت در
این حوزه را فرهنگسازی و حمایت از تسهیلگری شتابدهندههای
تخصصی حوزه کودک و نوجوان و مهارتافزایی دانست.

گازوئیل زیستی وارد ناوگان
لونقل عمومی شهر تهران شد
حم 

لونقل
فاز دوم استفاده آزمایشی از گازوئیل سوختی در ناوگان حم 
عمومی شهر تهران بهار سال جاری در حالی اجرایی شد که مرحله
نخست آن زمستان  95انجام شده بود.
ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری چند سالی
است که با کمک دیگر نهادها و بخش خصوصی به دنبال اجرایی
لونقل عمومی است که این طرح
کردن استفاده از بیودیزل در حم 
به صورت آزمایشی زمستان سال  95اجرایی شد و فاز بعدی آن نیز
بهار سال  98به مرحله اجرایی رسید.
این طرح با امضای تفاهمنامهای بین ستاد توسعه زیستفناوری
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ،شرکت اتوبوسرانی شهر
تهران و حومه و بخش خصوصی به صورت آزمایشی اجرایی شد.
در این طرح دو تا  15درصد بیودیزل تولید شده از روغنهای
لونقل عمومی شهر تهران تزریق
پسماند خوراکی در ناوگان حم 
شد .تاکنون با استفاده از راکتورهای حاصل این پروژهها بیش از
 60هزار لیتر بیودیزل تولید و مصرف شده است که از دفع 160
هزار کیلوگرم گاز گلخانهای دیاکسید کربن جلوگیری کرده است.
برای اجرای این طرح از سوخت بیودیزل (سوخت سبز) دارای
استاندارد  ASTMD6751روی اتوبوسهای شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران ،سامانه تندرو  9استفاده شده است.
بیودیزل یک سوخت گازوئیلی پاک است که از منابع طبیعی و قابل
تجدید مانند روغنهای گیاهی ساخته میشود .بیودیزل درست
مانند گازوئیل در موتورهای احتراقی کار میکند و برای این کار
هیچگونه تغییر موتوری الزم نیست .استفاده از بیودیزل در یک
موتور گازوئیلی معمولی منجر به کاهش اساسی هیدروکربنهای
نسوخته ،منواکسید کربن و ذرات معلق میشود .خروج اکسیدهای
نیتروژن بسته به سیکل کاری و روشهای آزمایشی ،کمی کاهش
یا افزایش مییابد .با به کاربردن این سوخت ،از سهم کربن موجود
در ذرات معلق کاسته میشود.

با تکیه بر شرکتهای دانشبنیان صنعت
خودروسازی بومیسازی میشود

خط تولید پژو  301در حالی با حضور سورنا ستاری ،معاون علمی
فناوری رئیسجمهوری ،هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی
ایران خودرو و عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع مجلس آغاز
به کار کرد که  60درصد تولید این محصول بومیسازی شده است.
همچنین با افتتاح نخستین خط چند منظوره انتظار میرود که
شاهد تولید  16خودرو پژو  301در هر ساعت باشیم و در سه ماه
ابتدایی سال آینده  10هزار خودرو پژو  301وارد بازار شود.
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معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در مراسم تولید آزمایشی
پژو  301بیان کرد« :قیمت یک بشکه نفت در حال حاضر  50دالر
است ،این در حالی است که قیمت یک شیشه عطر ممکن است
حدود  ۱۰۰دالر باشد و این یعنی یک شیشه عطر قیمت باالتری از
یک بشکه نفت خام دارد .اقتصاد دانشبنیان 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 کردهایم و کارخانه منجر به تحول نمیشود .ارزش
افزوده میتواند سود سرشاری را برای کشور بیاورد اگر طراحی برای
خودمان باشد و میتواند تغییرات خوبی در صنعت ایجاد کند».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری تاکید کرد« :تکنولوژی با
بهرهگیری از دانش روز صنایع سنتی را فلج میکند .اگر بخواهیم با
نگاه سنتی به خودروسازی نگاه کنیم موفق نخواهیم شد».
ستاری با بیان اینکه سیستم سنتی توانایی کار کردن با
سیستمهای نوین را ندارد گفت« :اگر سیستم قدیمی متحول نشود
نمیتواند کاری پیش ببرد و عقب میماند .سیستمهای سنتی با
کمک شرکتهای دانشبنیان متحول میشوند».
وی با بیان نکتهای درباره خودروهای برقی ادامه داد« :تا قبل از
تسال اگر درباره خودرو برقی صحبت میشد کسی باور نمیکرد؛
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 رئیسجمهوری با اشاره به طراحی ماشین
جدید در ایرانخوردو اظهار کرد« :کار ایرانخودرو بسیار خوب
است و توانسته یک خودرو با  ۸۰درصد قطعات بومی تولید کند و
قرار است تا ابتدای سال آینده  10هزار خودروی پژو  301وارد بازار
شود و این مسیر تا پایان سال آینده با تولید  100هزار خودروی
پژو  301ادامه خواهد داشت .این حضور با اتکا بر علم و خالقیت
شرکتهای دانشبنیان شکل گرفته است و در این راه 300
قطعهساز آن را همراهی خواهند کرد».
معاون و فناوری رئیسجمهوری در ادامه با اشاره به حضور
شرکتهای دانشبنیان در عرصه بومیسازی محصوالت
وارداتی گفت« :در زمان تحریم متوجه شدیم دانش ،خودباوری
و اعتماد به جوانان نوآور راه خوبی برای دور زدن تحریمهاست
و شرکتهای دانشبنیان در راه کمکهای بسیاری به صنعت
خودروسازی کردهاند .اگر خودمان وارد میدان شویم و خودکفا
شویم موفق خواهیم شد و آن زمان است که کشورهای دنیا به
سمت خرید محصوالت ایرانی میروند».
ستاری با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای کمک به شرکتهای
دانشبنیان نداریم ،گفت« :اکنون در میان تحریمها زمان تحول
ایرانخودرو است .افق خاکستری اقتصاد کشور از بین رفته است و
امروز التهابات اقتصادی را پشت سر گذاشتهایم».
الزم به ذکر است با برنامهریزیها و سرمایهگذاری که در
شرکتهای قطعهسازی صورت گرفته ،محصول  301در حال
آمادهسازی برای تولید انبوه بوده و این آمادگی وجود دارد تا
با سطح داخلیسازی باالتر از  60درصد تولید و روانه بازار
شود .این میزان به مرور زمان افزایش یافته و بخش زیادی از
دانشبنیان

تولید این محصول به صورت خودکفا شده تولید خواهد شد.
برنامهریزی و هدف ایرانخودرو در پنج سال نخست ،تولید
 400هزار دستگاه از این محصول است .محصول  301در
قالب سه تیپ و واریانت شامل دو واریانت با گیربکس دستی
و موتور  EC5و یک تیپ و نوع با گیربکس اتوماتیک و موتور
 EC5به تولید خواهد رسید .حجم موتور این خودرو  1/6لیتر،
حداکثر قدرت آن  115اسب 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  640لیتر نیازهای
یک خانواده ایرانی را مرتفع میکند 301 .سطح آالیندگی
استاندارد یورو پنج را پاس کرده و دوستدار محیط زیست
به حساب میآید .سیستم ترمز  ،ABSسیستم ایمنی ،ESP
ایربگ جلو ،چراغهای مهشکن جلو و عقب ،چراغهای دیالیت
به هنگام رانندگی ،تهویه مطبوع دستی و رینگ آلومینیومی
 15اینچ از جمله مشخصات اصلی خودرو است.

دستور وزیرعلوم به روسای دانشگاهها
برای جذب نخبگان در هیئت علمی

منصور غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،در نامهای به روسای
دانشگاهها ،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 فراخوانها تاکید کرد.
در این نامه خطاب به روسای دانشگاهها آمده است« :حسب
تقاضای معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری و رئیس بنیاد
ملی نخبگان ،در خصوص تسهیل فرایند جذب نخبگان و
جذب حداکثری آنان ،ضمن هماهنگی با مرکز جذب اعضای
هیئت علمی ،مقرر شد شرکت متقاضیان عضویت هیئت
علمی تاییدشده بنیاد ملی نخبگان در فراخوانها مقید به
زمان و دورهای خاص و جدول زمانی فراخوانها 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.
ضروری است دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی در
کوتاهترین 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 دانشگاهها
را هر شش ماه یکبار 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 همزمان
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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پردیــس معاونــت علمــی و فنــاوری واریــز و فیــش واریــزی و شــماره
پیگیــری را بــه شــماره تلفــن 88612403 :یــا پســت الکترونیکــی:
 Email: pr@isti.irارســال نماییــد.
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هزینه اشتراک  6شماره:

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

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

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

ماهنامه آموزشی ،علمی ،خبری،تحلیلی اقتصاد دانشبنیان

مزا و
در ب 
معايب فضای  ازی

برخاستﻦ آﻓریﻘا

درره قارهای كه در سالهای آينده

مس متفاو را كند


استارتآپﻫا
مﻌاف از بیمه ﻗرارداد

 وندهای  ای ي از م 
دغدغههای ا  روزهای استارتآپها

29

کســانی کــه بــه هــر نحــو بــا معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ارتبــاط
دارنــد و دانشــجویان ،محققیــن ،اســاتید ،فنــاوران و شــرکتهای دانشبنیــان
میتواننــد بــا ارائــه مــدرک معتبــر از تخفیــف  %50بهرهمنــد شــوند.
این تخفیف فقط شامل نشریه می شود و از هزینه ارسال پستی کسر نمیشود.
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حوزه سالمت دیجیتال نیاز به همافزایی دارد
روز به روز بر تعداد استارتآپها در حوزههای مختلف افزوده میشود و یکی از این حوزهها
که اتفاقا بنیانگذاران استارتآپها مدتی است توجه ویژهای به آن دارند ،حوزه سالمت است؛
حوزهای که تقریبا بکر است و با خالقیت میتوان در آن به ارزش افزوده جالب توجهی رسید.
استارتآپ شفاجو نیز همانطور که از نامش پیداست ،دست روی همین قسمت گذاشته است.
این استارتآپ را سوگل ثابتفر بنیان گذاشته که  28ساله و متولد تهران است و در رشته کامپیوتر
نرمافزار در دانشگاه الزهرا تحصیل کرده است .او میگوید از آنجا که عالقهای به کار کارمندی
نداشته ،همیشه دلش میخواسته کسبوکار خودش را راه بیندازد .به همین دلیل هم پیش از اینکه
فارغالتحصیل شود ،مسئله کسبوکاری از آن خود ،ذهنش را مشغول میکرده است .او و دوستانش
به پیشنهاد سرمایهگذار تحقیقات خود را روی حوزه سالمت دیجیتال متمرکز میکنند و به این نتیجه
میرسند که میشود در این بخش فعالیت مناسبی را راهاندازی کرد .آنچه در پی میآید گفتوگو با
ثابتفر است درباره استارتآپ شفاجو و همه چیزهایی که حول محور این کسبو کار میگذرد.
گفتوگو با سوگل ثابتفر -صفحه114

