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یکی از عمده مسائل زیستمحیطی در کشور ما نحوه مدیریت و امحای زبالههای بیمارستانی
است که در اغلب موارد ،امحای این زبالههای بسیار خطرناک به شکل نیمهکاره و غیراصولی انجام
میشود .این موضوع عالوه بر آلودگی آب و خاک ،سالمت انسانها را نیز بهشدت تهدید میکند.
علیرضا زمانی مدیرعامل شرکت دانشبنیان «رایکاگستر پالسما» است که برای رفع این مشکل به
فناوری تولید مشعل پالسمایی دست یافته تا با استفاده از پیشرفتهترین و جدیدترین روش تخصصی در
جهان ،بیخطرسازی زبالههای بیمارستانی را در کشور نهادینه کند .فقط چند کشور محدود در جهان به
چنین فناوری دست پیدا کردهاند که زمانی و تیم تخصصی او با اجرای طرح کالن ملی «طراحی و ساخت
راکتورهای پالسمایی ملی امحای زبالههای پالسمایی» موفق شدهاند به این فناوری جهانی نایل شوند.
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان  31ساله است که در مقاطع کارشناسی و کارشناسی
ارشد فیزیک پالسما خوانده و حدود  12سال است که وارد عرصه تحقیق و توسعه شده
است .گفتوگوی دانشبنیان با مجری این طرح کالن ملی را از نظر میگذرانید.
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گفتوگو ب� حممد حسنوند ،بنیانگذار استارتآپ روستاپالس

استارتآپها را به کشاورزان
معرفی کنید

ملیکا حسینی
محمد حسنوند بنیانگذار استارتآپ روستا پالس و
عضو انجمن مخترعین ایران است .او فارغالتحصیل
کارشناسی ارشد برق الکترونیک و کارشناسی
مکانیک است .در گذشته تجربه ثبت اختراع داشته
و در حوزه خدمات مهندسی فعالیت کرده است .او
همچنین تجربه پیمانکاری و همکاری با جهاد سازندگی
را هم داشته است .با او به گفتوگو نشستهایم تا
بیشتر از حال و هوای حاکم بر فضای استارتآپهای
کشاورزی بهویژه روستاپالس برایمان بگوید.

هدی فالنجی

دانشبنیان
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سالهاست ایران به عنوان کشوری که در معرض
آسیبهای خشکسالی جهانی قرار دارد ،شناخته
میشود .از یکسو از بین رفتن پوششهای گیاهی به
دالیل طبیعی و غیرطبیعی مانند دخالتهای نابجا و
کارشناسینشده در طبیعت ،خاک را آسیبپذیر کرده
و زمینهای کشاورزی را در معرض نابودی قرار داده
است و از سویی دیگر کمآبی سالهای اخیر در نتیجه
خشکسالی جهانی ،برداشتهای ناصحیح و بیرویه
از آبهای زیرزمینی و مدیریت نادرست آب سبب
شده است تا مسئله آب به عنوان رکن اصلی صنعت
کشاورزی اوضاعی بحرانی پیدا کند .این در حالی است
که کشاورزی یکی از ارکان مهم اقتصادی ماست.
همه نکاتی که ذکر آن به میان آمد ،سبب میشوند تا
به لزوم حضور فناوریهای پیشرفتهای که هدفشان
حفاظت از خاک و مدیریت آب است ،برسیم .مسئله
کشاورزی چیزی است که نمیتوان از کنار آن بهسادگی
عبور کرد .بحران غذا در سالهای آینده ،بحرانی
جهانی است و اگر میخواهیم یکی از کانونهای این
بحران نباشیم ،الزم است از همین امروز برای آینده آن
برنامهریزی مدونی داشته باشیم و با کمک فناوریهای
داخلی ،گره از تکتک مشکالت این حوزه باز کنیم.
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صنایع خالق

در�ره ش�کت
گفتوگو ب� سینا عادیل کودیه و منصوره واحدزاده ب
دانشبنیان و خالقشان و شتابدهندهای که اداره یمکنند

سینا عادلی کودهی مدیرعامل شرکت بهار وصفگستران نمای نوین است؛ شرکتی که هم عنوان خالق و هم
دانشبنیان را بر پیشانی دارد .از طرفی همسر او ،منصوره واحدزاده ،که در این شرکت مسئولیت بازاریابی
را بر عهده دارد ،همزمان شتابدهندهای به نام سیسوتک را مدیریت میکند که حوزه فعالیتش گردشگری
است و قرار است تیم آیتی بهار وصفگستران نمای نوین ،ساماندهی بخش آیتی استارتآپهای این
شتابدهنده را بر عهده بگیرد .عادلی و واحدزاده سالهاست در حوزه تکنولوژیهای واقعیت مجازی،
واقعیت افزوده AR، VR ،و  MRفعالیت میکنند و برای بخشهای مختلف از تحقق عدالت آموزشی تا
تکنیکهای نوین بازاریابی و رونق بخشیدن به صنعت توریسم برنامهها و ایدههای مختلف دارند .آنها
در مسیری که ظرف پنج سال اخیر طی کردهاند ،با مشکالت و مسائل مختلفی نیز مواجه شدهاند که
در گفتوگوی پیش رو پیرامون آنها و فعالیتهای مختلف شرکتشان توضیحاتی را ارائه میکنند.

هوای ثروتهایمان را داشته باشیم
نیلوفر منزوی
دانشبنیان
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معکوس خ�ب�ن مطرح کرد:

ب�زی ،اسباب ب�زی و نقش آن در فرهنگ و اقتصاد
مرضیه اسدی

بازار بزرگ فرهنگسازی

زیستبومکارآفرینی،مهمترین
زیرساخت الزم برای بازگشت نخبگان
مائده محبی
چشــمهایتان را ببندیــد و دوران کودکیتــان را بــه یــاد آوریــد .اســباببازی
محبوبتــان در آن روزهــا چــه بــود؟ عروســکی حولــهای کــه برایــش مــادری
میکردیــد ،پازلــی کــه وقتــی تکمیــل میشــد احســاس میکردیــد پــروژهای
ســنگین را بــه پایــان رســاندهاید ،ســاخت خانــه و ســرپناه بــا قطعــات لگــو ،یــا
منــچ و شــطرنج؟ آن روزهــا نمیدانســتیم بازیهــا قــرار اســت چــه تاثیــری بــر
افــکار و انتخابهایمــان در بزرگســالی بگذارنــد .تحقیقــات نشــان میدهــد کــودکان
 ۷۵درصــد از برنامههــای زندگیشــان را در همــان دوران کودکــی فــرا میگیرنــد.
در ایــن میــان اســباببازیها در شــکلگیری شــخصیت کــودکان نقــش اساســی
دارنــد .بازیهــا ریشــه در هــر کجــا داشــته باشــند ،فرهنــگ همــان مــرز و بــوم را
انتقــال میدهنــد .آنچــه نقــش اســباببازیها را پررنگتــر میکنــد ایــن اســت
کــه آنهــا بــا لطیفتریــن و حســاسترین گروههــای جامعــه پیونــد خوردهانــد
و میتواننــد هویــت فرهنگــی یــک ملــت را حفــظ یــا تخریــب کننــد .از ایــن رو،
بســیاری از صاحبنظــران حــوزه تعلیــم و تربیــت معتقدنــد ارزشهــای یــک جامعــه
بایــد بــه بــازی تبدیــل شــوند تــا بتواننــد اثــر خــود را بگذارنــد .از ســویی دیگــر،
والدیــن تــاش میکننــد بــا خریــد اســباببازی ایــن نیــاز مهــم و غیــر قابــل
انــکار فرزنــدان خــود را تامیــن کننــد و ســاالنه بخشــی از منابــع مالــی خانــواده را
بــه آن اختصــاص میدهنــد.
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پرویز کرمی ،دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ،با تاکید بر اینکه روند بازگشت متخصصان ایرانی بهبود
چشمگیری داشته است ،گفت« :زیستبوم کارآفرینی مهمترین زیرساخت الزم
برای بازگشت نخبگان است و معاونت علمی به همین مسئله میپردازد».
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همین هشت ،ده روز اخیر که وزارت خزانهداری ایاالت متحده،
بانک مرکزی جمهوری اسالمی را تحریم دوباره کرد ،نهفقط
در بازار ارز ایران و منطقه اتفاقی رخ نداد بلکه در خود امریکا،
نویسندهها و روزنامهنگارها و کارشناسان مسائل سیاسی -
اقتصادی ترامپ را مالمت کردند و ناکارآمدی تحریمها را
یادآورش شدند .در فصل آخر تحریمها ،امریکا از چیزی و جایی
دریغ نورزیده ،هر آنچه را از دستش برآمده ،جامه عمل پوشانده.
نهفقط شرکتها و سازمانهای اقتصادی  -سیاسی ایران را در
فهرست تحریمها مندرج کرده بلکه اشخاص و افراد موثر در
ساختار سیاسی  -اقتصادی جمهوری اسالمی را از قلم نینداخته،
تحریمشان که کرده هیچ ،جلوی اسمشان چند ضربدر بزرگ هم
زده تا دولتها و شرکتهای دنیا را از مراوده با ایشان بازدارد.
امریکا حتی دیپلماسی را تحریم کرده و برای تیم مذاکرهکننده
ایران اسباب زحمت فراهم آورده .معذلک نهتنها چراغ دیپلماسی
بوجوش مضاعف پیدا
کمفروغ نشده بلکه دیپلماتها جن 
کردهاند و بیش از قبل «فعال» شدهاند .این «فعالیت» را در دیگر
بخشهای کشور نیز میبینیم .قبل از اینکه درباره این فعالیت
توضیحاتی خدمتتان عرض کنم الزم است کمی بیشتر درباره
تحریمها که این روزها تشت بیثمریاش از بام کاخ سفید افتاده،
صحبت کنیم .واقعیت این است که تحریمهای امریکا جدی و
ظالمانه و سفت و سخت و دقیق طراحی شدهاند .چه در زمان
اوباما که ریچارد نفیو «هنر تحریمها» را وضع کرد و چه در زمان
ترامپ که شدت و غلظت تحریمها چند برابر شد ،بهوضوح
میشد فهمید که جمعی از کارشناسان آشنا به مسائل ایران ،با
حساب و کتاب دقیق به سراغ جمهوری اسالمی آمدهاند تا وادار
به تسلیمش کنند .در واقع تحریمها برای تحریم وضع نشدند
بلکه تحریمها وسیلهای مطمئن و امتحان پسداده بودند تا مردم
ایران را به ستوه درآورند و مقامات ایرانی را وادار به عقبنشینی
کنند .با توجه به نام و روش منافقان و سلطنتطلبها و ضد
انقالبهایی که به کاخ سفید مشاوره میدهند ،پیدا بود که دولت
امریکا برخالف ادعاهای دیپلماتیکش در فکر «رژیم چنج» و
فروپاشی نظام سیاسی ایران است .از روی شواهد و قرائن بسیار
که در رسانههای چند سال اخیر قابل دسترسی است ،میشود
فهمید که امریکاییها به کارآمدی تحریمها مطمئن بودند و روی
شکستن اراده مردم ایران و خرد شدن استخوان طبقه متوسط
شهرنشین ایرانی حساب ویژه باز کرده بودند .جمهوری اسالمی
تنها کشوری است که چهل سال تحریم فزاینده را تجربه کرده
و هر روز با سطح عمیقتری از تحریم روبهرو میشود .حساب
و کتاب امریکاییها بیوجه هم نبود .این تحریمها نهفقط یک
کشور در حال توسعه بلکه یک کشور پیشرفته جهاناولی را هم
میتواند به فروپاشی برساند .به طور قطع و یقین اگر نیمی از
این تحریمها به جان کشورهای بیمسئله ثروتمند ،نظیر سوئد یا
دانمارک یا حتی ژاپن میافتاد ،تاکنون صدباره تسلیم شده بودند
و در مقابل امریکاییها کوتاه آمده بودند .اما در ایران قصه عکس
شد و نهتنها مقامات تسلیم خواسته نامشروع امریکا نشدند بلکه
توانستند بنیههای علمی و نظامی و اقتصادی و سیاسی و حتی در
بعضی مواقع اجتماعی کشور را جان و قوهای تازه ببخشند .سوال
جدی که اینجا باید پرسید  -از اتفاق امریکاییها هم در اتاقهای
دانشبنیان

فکرشان مدام از خود میپرسند  -این است که چرا تحریمها
کارایی خود را از دست دادند و در نهایت کار به جایی رسید که
حتی اعضای کنگره و چند سناتور امریکایی تصمیمات وزارت
خارجه و خزانهداری را دست انداختند و به ریش نداشته ترامپ
خندیدند .سوال این است که چرا در ایران تحریمها جواب ندادند
و در این مدت نهتنها جمهوری اسالمی ضعیف نشد بلکه قدرت
منطقهای و فرامنطقهای را افزایش داد؟ سوال دقیقتر و روشنتر
این است که امریکاییها چه مسئلهای را ندیده بودند و از چه
نکتهای غافل شده بودند که عاقبتاالمر حضور و اقتدار نظامی،
سیاسی ،دیپلماتیک ایران را در منطقه باال بردند؟ قطعا آنها
شناخت درستی از قدرت مذهب ندارند و انگیزههای انقالبی را با
صبغه دینی نمیشناسند .قطعا چراغی را که ایزد برفروزد ،هر آن
کس پف کند ریشش بسوزد .تنها کسانی که در اتمسفر انقالب
اسالمی تنفس میکنند و از مناسبات معنوی مردم و رهبری آن
خبر دارند میتوانند بفهمند و بعدها برای آیندگان گواهی دهند
که چطور خدای متعال بندگان خاضعش را در شرایط سخت
دستگیری کرد و کید دشمنان را به خودشان برگرداند .چهل
سال است که دشمنان قسمخورده انقالب تالش کردهاند تا تجربه
جمهوری اسالمی را به شکست بکشانند ،اما از لطف و عنایت خدا
و به برکت خون شهدا و دعای پاکدینان ،نهتنها بر سر جمهوری
اسالمی بالیی نیامده بلکه برعکس ،این دشمنان انقالب و نظام
بودند که طعم شکست را مکرر در مکرر چشیدند و از دور خارج
شدند .ما باید خدا را بابت الطاف خفی و جلیاش شکر کنیم و
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جمالت را با لحن تبلیغاتی و تشریفاتی نخوانید بلکه اینها بیان
غره
واقعیت است .نه اینکه خدایی نکرده بخواهیم به خودمان ّ
شویم بلکه منظور این است که بر وضعیت فعلی خود و بر ضعفها
و قوتهای خود واقف شویم .اگرچه در بعضی عرصهها محسود
دیگرانیم ،اما در بعضی عرصهها هم ناکام ماندهایم و ناخواسته
دیگران را رشک میبریم .اما نکته مهم و مجرب اینجاست که
اگر در هر عرصهای درست و سنجیده وارد شویم ،حتما به توفیق
میرسیم .مثال االن وقت مناسبی است تا روی قطع وابستگی
اقتصادی به نفت کار کنیم و زیر سایه تحریم اقتصاد کشور را
سر و سامان دهیم .یکی از این سر و سامانها «تولید داخلی
و ایرانساخت» است که باید رونق بگیرد ،بازارش داغ شود و
چرخهای اقتصاد را به حرکت درآورد .اینجاست که ضرورت
تشکیل شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای تکنولوژیک
واضحتر خودش را نشان میدهد و مسئوالن را وامیدارد تا از
ایشان حمایت کنند و شرایط حقوقی و قانونی و اجتماعی را
برای توسعه شرکتهای دانشبنیان فراهم آورند .جلوتر گفتم
که پروژه تحریم ،در ایران شکست خورد .یک دلیلش وجود
همین شرکتهای دانشبنیان و گسترش استارتآپها و تغییر
گفتمانهای اقتصادی است .در سالهای اخیر ما توانستهایم
تعاریف جدیدی از کارآفرینی ،خدمات ،تولید و ...ارائه دهیم و
نیروی تازهنفس و پرانگیزه را به میدان عمل بکشانیم .متاسفانه
در این «به میدان عمل آوردن نیروهای تازهنفس کاربلد» با موانع
و مشکالت عدیدهای دست به گریبانیم .با اینکه موفقیتهای
امیدوارکنندهای به دست آوردهایم ،اما این گذار از اقتصاد سنتی و
بنکداری به اقتصاد دانشبنیان ساده نخواهد بود .البته تحریمهای
ظالمانه میتواند در بچههای امیدوار این مرز و بوم ایجاد انگیزه
کند و دوره گذار را سرعت ببخشد ،اما در این میان الزم است
که مسئوالن و نمایندگان مجلس و کارگزاران جمهوری اسالمی
نیز نگرش خود را عوض کنند  -که البته بسیار عوض شده،
قابل مقایسه با گذشته نیست  -و از رهگذر تحریم مشکالت و
معضالت اصلی اقتصاد وابسته به نفت را یک بار برای همیشه
حل و فصل کنند .وقتی آهنگ پیشرفت نواخته میشود ،همه
گروهها میتوانند به یکدیگر کمک کنند و موانع را از جلوی پای
هم بردارند .اگر ما با همان قدرتی که وارد مقوله «رادار» یا «نانو و
بیوتکنولوژی» و سرآمد همه آنها «هستهای» شدهایم ،بتوانیم به
صنعت ،مثال به صنعت خودرو وارد شویم ،شک نکنید که ره صد
ساله را یکشبه خواهیم پیمود .همچنین تجربه موفق خدمات
دانشبنیان در هشت ،ده سال اخیر امیدوارمان میکند که اگر
لونقل و ...وارد شود،
این نیرو مثال به مسکن و شهرسازی یا حم 
چه اتفاق بزرگی رخ خواهد داد .امریکاییها ما را تحریم کردند
برای اینکه میدانستند اقتصاد وابسته به نفت ،اقتصادی شکننده
ایران انقالبی و
و آسیبپذیر است .لذا ما باید اقتصادی برای ِ
مسلمان تعریف کنیم که کسی نتواند با یک تصمیم جنگطلبانه
به دردسرش بیندازد و بحران بیافریند .اینجا نیاز به یک عزم
ملی و نگاه به درون و حضور حداکثری داریم تا اقتصاد کشور را
از آسیبپذیری دور کنیم و وارد دوران جدید ،افکار جدید و هوای
جدید شویم .البته با حفظ پیوندهای باطنی با گذشته متعالی.
پس این گوی و این میدان.

عهدمان را با صالحان و نیکان تجدید کنیم و به شکرانه ،بر سر
آرمانهای اسالم و انقالب پای بفشریم و تا آخر خط از ارزشهای
انقالبی  -اسالمی دفاع کنیم .خدای متعال از ما در برابر شیاطین
کوچک و بزرگ حمایت کرده ،ما نیز باید شکر نعمت به جا آوریم
و بر ظالمان بستیزیم و از مظلومان دفاع کنیم.
اما در ذیل عنایات الهی و زیر سایه قدرت معنوی و رهبری
حکیمانه ،از حیث مادی نیز ما توانستهایم اسباب و لوازم
پیشرفت و توسعه و ترقی را فراهم آوریم .یکی از مصادیق آیه
«واعدوا لهم ما استطعتم من ق ّوه »...همین است که خود
شریفه
ّ
را در همه عرصهها برای هماوردی با نظام سلطه آماده کنیم .به
لطف حضور جوانان دانا و مومن و انقالبی ،امروز به پیشرفتهای
خیرهکنندهای در عرصههای نظامی و دفاعی رسیدهایم .با حضور
دانشمندان جوان و فراهم آمدن شرایط مناسب ،امروز ایران در
زمینه موشک و رادار به چنان مرتبهای رسیده که با کشورهای
منطقه قابل مقایسه نیست .از اتفاق همین تحریمها سبب خیر
شدند و ما را به صرافت تولید انداختند .شبیه همین پیشرفت را
در حوزه هستهای میتوان مشاهده کرد .عصبانیت امپریالیسم هم
از همین است که میبیند علیرغم تمام مضیقهها ،جوانان انقالبی
ایران پیش میروند و مرزهای دانش را درمینوردند .حضور نیروی
انسانی جوان و باانگیزه و دانا را نباید دستکم گرفت .تجربه
نشان داده که هر کجا این نیروی انسانی وارد شده به توفیقات
ارزشمندی نیز دست یافته .هم از حیث تکنولوژی و هم از حیث
دانش ما به موقعیتهای قابل تحسینی دست پیدا کردهایم .این
دانشبنیان
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هدایت و حمایت
ن
مد� طرح الکن میل
در گفتوگو ب� ی
عل�ضا زما� ،ی
پالامس� شت� ی� شد
تولید راکتورهای ی

امحای زبالههای بیمارستانی
با فناوری بومی
مریم طالبی

یکی از عمده مسائل زیستمحیطی در کشور ما نحوه مدیریت و امحای زبالههای بیمارستانی
است که در اغلب موارد ،امحای این زبالههای بسیار خطرناک به شکل نیمهکاره و غیراصولی انجام
میشود .این موضوع عالوه بر آلودگی آب و خاک ،سالمت انسانها را نیز بهشدت تهدید میکند.
علیرضا زمانی مدیرعامل شرکت دانشبنیان «رایکاگستر پالسما» است که برای رفع
این مشکل به فناوری تولید مشعل پالسمایی دست یافته تا با استفاده از پیشرفتهترین
و جدیدترین روش تخصصی در جهان ،بیخطرسازی زبالههای بیمارستانی را در کشور
نهادینه کند .فقط چند کشور محدود در جهان به چنین فناوری دست پیدا کردهاند که
زمانی و تیم تخصصی او با اجرای طرح کالن ملی «طراحی و ساخت راکتورهای پالسمایی
ملی امحای زبالههای پالسمایی» موفق شدهاند به این فناوری جهانی نایل شوند.
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان  31ساله است که در مقاطع کارشناسی و کارشناسی
ارشد فیزیک پالسما خوانده و حدود  12سال است که وارد عرصه تحقیق و توسعه شده
است .گفتوگوی دانشبنیان با مجری این طرح کالن ملی را از نظر میگذرانید.

دانشبنیان
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کمی در مورد طرح کالن ملی «طراحی و ساخت
راکتورهای پالسمایی ملی امحای زبالههای
پالسمایی» برایمان بگویید .این طرح از کجا کلید
خورد و اصال چطور شد که به اجرای چنین طرح
بزرگی عالقهمند شدید؟
از همان ابتدا به کارهای آزمایشگاهی عالقهمند بودم تا
اینکه پس از ساخت دستگاههای گوناگون در برهههای
زمانی مختلف ،به سراغ کاربردهای صنعتی علم فیزیک
پالسما رفتم .در نهایت در سال  90شرکت «رایکاگستر
پالسما» را تاسیس کردم و از سال  95نیز این شرکت در
زمره شرکتهای دانشبنیان قرار گرفت.
پیش از آشنایی با کاربردهای فیزیک پالسما در صنعت،
توصیهای که همواره به دانشجویان و دوستانم داشتم این بود
که سعی کنید از همه نمایشگاههای بینالمللی بازدید و نیاز
بازار را رصد کنید .در واقع نقطه آغاز چنین طرحی هم از
همین جا کلید خورد .سال  86بود که در نمایشگاه صنعت با
شرکتی آشنا شدم که با استفاده از مشعلهای پالسمایی ،به
جوش و برش قطعات فلزی میپرداخت .حتی عنوان شد که
دانشبنیان

این دستگاه وارداتی است و اگر بتوانی تولید کنی ،استقبال
خوبی در داخل ایران خواهی دید.
در آن زمان من اطالعات زیادی از فیزیک پالسما نداشتم
و بهتازگی وارد این رشته شده بودم ،ولی بهشدت به
فعالیتهای تحقیقاتی و تجربی عالقه داشتم ،به همین دلیل
سریع این پیشنهاد را قبول و موضوع را با اساتید خود مطرح
کردم تا بتوانم از تجربه و دانش آنها کمک بگیرم .به یاد
دارم که وقتی با اساتیدم در مورد این پروژه صحبت کردم،
تعجب کردند و گفتند دانشجویان دوره دکتری جرئت ندارند
حتی به عنوان یک پروژه روی این موضوع کار کنند ،حاال
تو قصد داری هنوز از راه نرسیده ،دنیا را تغییر دهی؟ البته
ناگفته نماند که اساتیدم در این مسیر کمکهای زیادی به
من کردند .در آن زمان این مهمترین پروژهای بود که شروع
به انجام آن کردم .با گذشت چند ماه از فعالیت روی این
پروژه بود که با مشعلهای پالسمایی غیرانتقالی آشنا شدم
که کارکرد اصلی آن در بحث تولید انرژی از زباله به روش
گازیسازی بود .با توجه به اینکه این نوع از مشعلهای
پالسمایی دارای فناوری بسیار پیچیدهتر بود و تعداد

شماره سیوچهارم شهریورماه 1398

12

معدودی از کشورها این فناوری را داشتند ،تحقیقاتم را بر
تولید این دستگاه متمرکز کردم .ایده اولیه به محصولی ختم
شد که بیش از  12سال فعالیت شبانهروزی روی آن انجام
شده و این محصول قطعا یکی از افتخارات این شرکت است.
این مشعل پالسمایی چه کاربردهایی دارد و آیا از
این مشعلها در صنعت استقبال شد؟
دو کاربرد مهم مشعلهای پالسمایی تبدیل زباله به انرژی
و امحای زبالههای خطرناک مانند زبالههای بیمارستانی
است .از سال  86تا  91ساخت این دستگاه به طول انجامید.
سال  89ثبت اختراع کردیم .سال  91نیز با یکی از مراکز
تحقیقاتی بزرگ و بنام کشور یک قرارداد همکاری بستیم
که این مشعلها را برای اولین سیستم تولید انرژی از زباله
استفاده کنیم .حدود یک سال در تحقیقات امکانسنجی با
این مرکز همکاری کردیم .پس از یک سال همکاری و اثبات
توانایی این شرکت در طراحی و تولید مشعلهای پالسمایی
مناسب برای استفاده در صنعت گازیسازی پالسمایی،
توانستیم با حمایت مالی ستاد توسعه فناوریهای حوزه
انرژیهای نو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،این
پروژه را از مرحله امکانسنجی به مرحله احداث پایلوت ارتقا
دهیم و سه دستگاه مشعل برای این پروژه طراحی کنیم و
در اختیار این مرکز تحقیقاتی قرار دهیم .این اولین ورود
موفقیتآمیز شرکتمان در راستای ارائه محصول به بازار
هدف بود.
با وجود دستاوردهای بسیار ارزشمند و موفقیتهای این
پروژه ،به دلیل دولتی بودن آن مرکز تحقیقاتی با بوروکراسی
پیچیده و لخت این سیستم مواجه شدیم که باعث شد
چندین سال تالش و فعالیت روی این سیستم بینتیجه
بماند و نتوانستیم محصول نهایی تولید شده را وارد بازار
کنیم .با توجه به انگیزه و توانمندی که در این گروه ایجاد
شد ،نتوانستیم فعالیتهای خود را متوقف کنیم و تالش
کردیم راهی برای حل این مشکل پیدا کنیم .در اینجا بود
که تصمیم گرفتیم عالوه بر طراحی و تولید مشعلهای
پالسمایی ،وارد بحث طراحی و ساخت راکتورهای
گازیسازی و سایر تجهیزات مورد نیاز برای ایجاد خط کامل
تولید انرژی از زباله یا امحای زبالههای خطرناک شویم.
مطالعات ما نشان داد که تولید انرژی از پسماند با توجه
به اوضاع موجود در کشور دارای توجیه اقتصادی نیست.
این امر باعث شد که تحقیقات را برای ایجاد سیستمی برای
امحای پسماندهای خطرناک ،مانند پسماندهای بیمارستانی
تغییر دهیم و روی این موضوع فعالیت کنیم.
وضعیت امحای زبالههای بیمارستانی در ایران را
چطور ارزیابی میکنید؟
کشور ما با مشکالت فراوانی در حوزه زبالههای بیمارستانی
دست به گریبان است .گاهی این جمله را در جلسات مطرح
میکنم که ما در حال حاضر به صورت تصادفی زندهایم و
هر روز در حال مقاوم شدن نسبت به سمومی هستیم که
مصرف میکنیم.
شاید جمله طنزی به نظر برسد اما از آنجا که هوایی که
دانشبنیان

تنفس میکنیم ،آبی که مینوشیم و حتی مواد غذایی که
میخوریم ،خیلی اوقات آلوده است ،این جمله ،جدی و تلخ
میشود .دیدن رودخانههایی از شیرابه که به رودخانههایی
سرریز میشود که منابع آبی کشاورزان و دامداران را تامین
میکند ،نمونههایی از این ادعاست که در بسیار نقاط
کشور بهخصوص استانهای شمالی بهوفور دیده میشود.
متاسفانه باید بپذیریم که ما در حوزه زباله و بهخصوص
زبالههای خطرناک ،دست به گریبان بحرانی هستیم که
حتی نسلهای آینده ما را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.
مشعلهای پالسمایی تا حد زیادی میتواند از حجم این
آالیندههای خطرناک بکاهد.
برای به ثمر رسیدن این طرح کالن ملی ،حمایتی از
سوی دولتیها و سایر مسئوالن داشتید؟
طی  12سال فعالیت روی این سیستم ،مذاکرات و مکاتبات
بسیار زیادی با مسئوالن و کارشناسان مربوطه انجام گرفته
است .جالب است بدانید برخی نامهنگاریهای ما با وجود
گذشت بیش از سه تا چهار سال از ارسال آن و پیگیریهای
فشرده هنوز به نتیجه نرسیده است و گویا در مواجهه با مراکز
دولتی به هزارتویی بدون پایان ورود میکنیم .متاسفانه در
این زمینه بسیار آسیب دیدهایم و قسمت اعظمی از توان
و زمان ما به منظور هماهنگیها ،جلسات و پیگیریها از
بین میرود .در میان تمام تاریکیها و ناامیدیها ،معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری مانند پرتو نوری درخشان
و امیدبخش برای ما بود و کمک بسزایی برای ادامه حیات
این شرکت داشت.
حمایتها و راهنماییهای دکتر ستاری و دکتر قادریفر
مانند نوشدارویی بود که خوشبختانه قبل از مرگ سهراب
به دست این شرکت رسید و جان تازهای به فعالیتهای این
شرکت داد .بارها و بارها در تمامی جلسات گفتهام بدون
شک در صورتی که این حمایتها را از معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری دریافت نمیکردیم ،به جای چند
عضو در حال حاضر تمامی اعضای این شرکت به خارج از
کشور مهاجرت کرده بودیم و این شرکت منحل میشد ،ولی
خوشبختانه با تمام توان در حال فعالیت هستیم.
در فرایند انجام این طرح کالن ملی ،چه افرادی
و با چه تخصصهایی در تیم تخصصی شما همکاری
داشتند؟
ابتدا کار را بهتنهایی شروع کردم ،اما چون به نیرو نیاز داشتم،
پنج نفر را که در حوزه پالسما متخصص بودند نیز به کار
گرفتم .در حال حاضر شرکت ما یک تیم سه نفره دارد که
همگی در بخش  R&Dهستند .البته ما بخشی از کارهای
سختافزاریمان را برونسپاری کردهایم و چون بودجه کافی
برای خرید تجهیزات نداشتیم ،مجبوریم طراحی قطعات را
خودمان انجام دهیم و ساخت آن را به شرکتهای بزرگتر
که در حوزه تولید قطعات فعال هستند بسپاریم.
چنانچه کارها خوب پیش برود و بتوانید کارخانه
تولید این قطعات را هم راهاندازی کنید ،فکر میکنید
برای چند نفر اشتغالزایی خواهید داشت؟
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ما در حال احداث کارخانه مستقل هستیم که برای اشتغال
 25نفر نیروی متخصص در حوزه فیزیک پالسما ظرفیت
در نظر گرفتهایم .تخصصهای دیگر مثل مکانیک سیاالت،
مکانیک جامدات و الکترونیک هم نیاز است و شاید بالغ بر
 100نفر بتوانند در این کارخانه جذب شوند.
مشعل پالسمایی از نظر فنی و تکنیکی دقیقا
چطور کار میکند؟ یعنی چطور زبالههای خطرناک
بیمارستانی را به زبالههای بیخطر تبدیل میکند؟
مشعل پالسمایی درواقع دستگاهی است که میتواند دمایی
بین سه تا  10هزار درجه سانتیگراد تولید کند .این دما بسیار
باالست و هیچ فناوری دیگری قادر به تولید این دما در فشار
اتمسفر نیست .دمای باال در مشعل پالسمایی باعث میشود
هر مادهای که در برابر شعله این دستگاه قرار بگیرد ،تجزیه
یا بخار شود .همین امر ،بنیان کار راکتورهای گازیسازی
پالسمایی است که میتواند انواع پسماند خطرناک را کامال
امحا کند.
شما اگر زبالهای را وارد راکتور پالسما کنید ،بخشی اعظم
آن بخار میشود و بخشی دیگر به صورت مواد مذاب و کامال
بیخطر درخواهد آمد .به طور مثال اگر زباله بیمارستانی را
در برابر این سیستم بگذارید 98 ،درصد زبالهها به گازهای
بیخطر تبدیل میشوند که بیشترین ترکیب موجود در آن
بخار آب و دیاکسید کربن است .چون عمدتا پایه همه مواد
طبیعی ،هیدروژن ،اکسیژن و کربن است .دو درصد باقیمانده
موادی مثل سرسوزن و شیشه دارو هستند که به صورت
مذاب از سیستم بیرون میآیند و کامال بیخطرند.
در حال حاضر دنیا به این سمت در حال حرکت است که
هیچگونه پسماندی را دفن نکند .انواع فناوریها به همین
منظور توسعه پیدا کردند که از آلوده کردن محیط زیست
جلوگیری کنند .در این میان پسماندهای بیمارستانی و
خطرناک دارای جایگاه ویژهای هستند و تمامی کشورهای
پیشرفته و در حال توسعه تنها راه قطعی جلوگیری از انتشار
این آالیندگیها در طبیعت را سوزاندن این پسماندها در
دستگاههای پیشرفته مانند پالسما میدانند .اگرچه سوزاندن
پسماند شهری آخرین راه حل مدیریت پسماندهای شهری
است و بازیافت و تولید کود در اولویتند ،اما برای پسماندهای
خطرناک تنها راه جلوگیری از آلودگی ،روشهای پردازش
حرارتی یا تجزیه پسماند در دمای باال  1200درجه
سانتیگراد است.
در حال حاضر پسماندهای بیمارستانی در کشور ما با
دستگاهی به نام اتوکالو به اصطالح کمخطر میشود .این
دستگاه بار میکروبی پسماندهای بیمارستانی را کاهش
میدهد ولی از بین نمیبرد .برخالف تبلیغاتی که در این
رابطه میشود ،این دستگاه کارایی مناسبی ندارد و تنها
کمک میکند صوررت مسئله کمرنگ شود و به هیچ وجه
این مشکل را حل نمیکند .در این میان از تمام کسانی که
فکر میکنند این دستگاه مشکل پسماند بیمارستانی را به
طور کامل برطرف میکند دعوت میکنم که از محل دفن
این پسماندها در شهر خود بازدید کنند و ببینند که چگونه
دانشبنیان

صدها هزار هکتار از خاک کشور را با دفن این پسماندها
برای همیشه از بین بردهایم و چه یادگاری برای فرزندان و
نسلهای آینده خود به جا گذاشتهایم.
مشعل پالسمایی و راکتور گازیسازی پالسمایی ،دانش بسیار
منحصربهفرد و کارآمدی است که بدون شک در سالهای
آتی جای خود را در بحث تولید انرژی از پسماند و امحای
پسماند خطرناک باز خواهد کرد .بیشتر دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی عالقهمندند روی این فناوری فعالیت کنند و دانش
آن را به دست آورند .حجم بسیار باالیی از گزارشهای علمی
پیرو طراحی و ساخت این دستگاه ،ساالنه منتشر میشود و
شاید بالغ بر صدها مقاله علمی در این زمینه وجود داشته
باشد .با این وجود دانش ساخت مشعل پالسمایی که بتواند
برای راکتورهای گازیسازی مناسب باشد ،توان کافی را
تولید کند ،عمر الکترود مناسبی داشته باشد و از همه مهمتر
استفاده از آن اقتصادی باشد ،بسیار محدود است و تنها در
اختیار چند شرکت انگشتشمار قرار دارد.
با این حساب شما باید تنها شرکتی باشید که
توانسته این مشعل پالسما را در کشور تولید کند.
وضعیت تولید این مشعلها در منطقه خاورمیانه
چگونه است؟
بله .در منطقه هم تنها کشوری هستیم که صاحب این
تکنولوژی است .در کشورهای همجوار منطقه ما تنها روسیه
از این تکنولوژی بهره میبرد .کشورهای کانادا ،فرانسه و
امریکا هم از این تکنولوژی برخوردارند.
پس میتوان به صادرات این محصول دانشبنیان
حداقل در منطقه هم فکر کرد؟
قطعا همینطور است .یکی از افتخارات ما که اخیرا به دست
آوردهایم ،صادرات این محصول به کشور هندوستان است
که چند ماه پیش رقم خورد .این شرکت هندی پیش از
اینکه محصول ما را خریداری کند ،به روسیه سفر کرده بود
و از نمونه تولیدی روسها هم بازدید کرده بود و همینطور
با شرکت کانادایی هم مکاتبه داشته ،اما با این حال ما را
انتخاب کردند .چرا که هم مزیت قیمتی داشتیم و هم
کیفیت دستگاه با نمونههای دیگر برابری میکرد.
وضعیت فروش مشعل پالسمایی در کشور ما چطور
است؟
دستگاه ما یک محصول خاص است که تبلیغات در این حوزه
بیشتر میتواند در قالب مذاکرات با مدیران ارشد انجام شود.
ما با استانهایی مثل آذربایجان شرقی ،تهران ،اصفهان،
گیالن ،مازندران و گلستان مذاکرات فراوانی داشتهایم ،اما
متاسفانه برای استفاده از این محصول ،دستگاههای مختلفی
مثل شهرداری ،وزارت بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی،
محیط زیست و استانداری باید با هم هماهنگ باشند و
یکصدا برای حل بحران پسماندهای بیمارستانی تالش
کنند که متاسفانه اینطور به نظر نمیآید.
به دلیل طوالنی بودن مذاکرات برای هماهنگیها و دریافت
مجوزهای استفاده از این سیستم با مشکلهایی روبهرو
شدیم که هیچوقت فکر آن را هم نمیکردیم و آن هم تغییر
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در مدیران ارشد در سازمانها بود .به طور مثال در مذاکرات
با یکی از استانهای کشور ،پس از  14ماه مذاکره برای ایجاد
زیرساخت استفاده از این دستگاه ،تغییر یکی از مدیران ارشد
و بهتبع آن تغییر چندین معاون و ...به طور کامل نتیجه
مذاکرات طوالنی ما را از بین برد.
بنابراین با توجه به تغییر مدیران و تاخیرهایی که
در فرایند بهکارگیری مشعل پالسمایی در استانهای
کشور میبینیم ،شاید قبل از ایران ،اولین مشعل
پالسمایی ایرانی در کشور هندوستان روشن شود؟
به طور قطع همینطور است .سرعت پیشرفت فعالیت ما
با شرکتهای خارجی به قدری سریع است که بعید نیست
قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات با استانهای کشور،
دومین دستگاه خود را به نیز به کشور برزیل صادر کنیم.
کار با شرکتهای خارجی (برخالف داخل کشور) در رابطه با
محصول ما بسیار ساده است .دو معیار وجود دارد که نشان
میدهد شما این قابلیت را دارید یا خیر و آن هم کیفیت
محصول و قیمت تمامشده کمتر برای مشتری است .اگر این
دو پارامتر وجود داشته باشد بهسرعت به تعداد مشتریهای
شما افزوده خواهد شد که خوشبختانه این اتفاق در رابطه با
شرکت ما در حال وقوع است.
درواقع میتوان گفت که شما به بومیسازی
نمونههای مشابه مشعل پالسمایی در دنیا پرداختهاید.
خیلیها باور نمیکردند که این محصول در ایران ساخته
شود ،چون تکنولوژیای که نیاز دارد ،پیچیدگیهای خاصی
دارد .ما مقالههای علمی زیادی خواندهایم ،اما این را باید
بدانیم که معموال اطالعات و دانش صنعتی در هر کشور جزو
رموز آن کشور یا شرکت به حساب میآید .در این بین سعی
و خطاهای بسیاری شده تا به این نسخه رسیدهایم .بد نیست
این را هم بگویم که دستگاهی که به هندوستان فرستاده
دانشبنیان

شده ،ورژن  21مشعل پالسمایی است که ساختهایم .یعنی
پیش از این  20مدل از این مشعل را ساختیم ،آزمون و خطا
کردیم تا به نسخه نهایی امروز رسیدیم.
تحریم که این روزها بیش از همیشه با آن دست به
گریبان هستیم ،چه تاثیری بر فرایند تولید مشعل
پالسمایی داشته است؟
تحریمها هم به فرایند کار ما ضربه زد و هم به نوعی میتوان
گفت برای ما فرصت شد .در ارتباط با همکاری با کشور
هندوستان به دلیل وجود تحریمها ،نام ایران به عنوان کشور
سازنده دستگاه مطرح نشد ،چرا که شرکت هندی میگفت
بانک کشور ما حاضر نیست پولی را به یک شرکت ایرانی
واریز کند .در نتیجه مجبور شدیم دستگاه را به کشور ثالث
صادر کنیم و بدون برند خودمان آن را مجدد به هندوستان
صادر کنیم.
البته مشکالت داخلی کمتر از مشکالت تحریمهای بینالمللی
نیستند .قوانینی که بر ارز و صادرات حاکم است ،به گونهای
نیست که بتواند از یک شرکت کوچک مثل ما حمایت کند
تا بتواند تولیدش را افزایش بدهد و برعکس ،مانعتراشی
میکند .مهمتر از همه تغییر سریع و بدون مقدمه برخی
قوانین است که واقعا میتواند صدمات جدی به تولیدکننده
و صادرکننده وارد کند.
از طرف دیگر ،وقتی تحریم هستیم ،واردات محدود میشود.
در نتیجه مصرفکنندگان به سراغ تولیدکنندگان داخلی
میآیند که این برای تولیدکنندگان یک نوع فرصت است.
در حالی که اگر مسیر واردات باز باشد ،کمتر کسی حاضر
خواهد بود به خرید محصوالت داخلی فکر کند .به هرحال
این موارد و بهرهمندی از تولید متخصصان داخلی ،نیاز به
فرهنگسازی دارد و البته وضع قوانین حمایتی که بتوانیم
تولید داخل را افزایش دهیم.
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اقتصاد ایران
اکوسیس� نوآوری چه ش
ت
نق� دارد؟
معاونت عیمل و فناوری یر�ست ج�هوری در

مهمترین بازیگران
اکوسیستم نوآوری کشور
افروز کریمی

اقتصاد ایران
با توجه به توسعه روزافزون علم و فناوری در کشور و همچنین حرکت ب ه سمت اقتدار ملی و توسعه ثروت از طریق
روی آوردن به فناوری و نوآوری ،در سال  1385معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شد .این نهاد در
جهت ارتقا و سامانبخشیدن به اهدافی که در این حوزه شکل گرفته است ،فعالیت خود را آغاز کرده و در این راستا
نیز با مشخص کردن اهداف و وظایف اصلی خود و حرکت به سمت اجرایی کردن آنها گام مهمی را در آمادهسازی
زیرساختها و توسعه نظام ملی نوآوری در سطح کالن برداشته است .ارتقای تولید ثروت از طریق افزایش توانمندیهای
فناوری و نوآوری در کشور ،ارتقای زیستبوم نوآوری و شتابدهی اقتصاد دانشبنیان ،تحقق مرجعیت علمی ،افزایش
سهم اقتصاد دانشبنیان پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع ،گسترش حمایت از توسعه اقتصاد
دانشبنیان و حمایت از نوآوری و پژوهشهای مسئلهمحور از اهداف تعیینشده برای این معاونت است.
این معاونت همچنین وظایفی را در اجرای این اهداف عهدهدار است؛ این وظایف به شرح ذیل است:
 ارتقا و تقویت فرایند شتابدهی به توسعه اقتصاد دانشبنیان در چارچوب قوانین ،مقررات و اسناد باالدستی ایجاد و تقویت زیستبوم نوآوری و تکمیل مولفهها و حلقههای آن و تقویت زیرساختهای نهادی آن حمایت از ایجاد ،توانمندسازی و توسعه شرکتها و موسسات دانشبنیان و استارتآپها توسعه و تجاریسازی فناوریهای راهبردی و مورد نیاز کشور در چارچوب نقشه جامع علمی کشور حمایت از نوآوری و پژوهشهای مسئلهمحور و تجاریسازی دستاوردهای فناوری و نوآوری تقویت ارتباط میان موسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری با بخشهای صنعتی ،اقتصادی و اجتماعی و تقویتزیرساختهای نهادی مورد نیاز برای اجرای این ماموریت
 رصد ،پایش و حمایت از تحریک تقاضای محصوالت فناورانه و دانشبنیان ارتقای صادرات کاالها و خدمات دانشبنیان ایرانساخت اعتالی ارتباطات بینالمللی فناوری و نوآوری و توسعه دیپلماسی فناوری ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآوری در دستگاههای اجرایی ارتقای یادگیری فناوری در سطح ملی و تقویت توانمندیهای فناورانه داخلی از طریق استفاده حداکثری از ظرفیتطرحهای توسعهای ملی ،خریدهای دولتی از خارج و فعالیت و سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در کشور
اگر بخواهیم ملموستر به اتفاقاتی که طی سالهای اخیر معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری بانی اصلی آن بوده
است ،بپردازیم ،الزم است در ابتدا به مسئله فرهنگسازی و ایجاد گفتمان نوین در زمینه اقتصاد دانشبنیان اشاره کنیم.
تا چند سال پیش کمتر کسی با مقوله اقتصاد مبتنی بر دانش آشنایی داشت اما امروز غالب نهادها و سازمانها مجاب
شدهاند راه موفقیت از مسیر دانش و اقتصاد دانشبنیان میگذرد و تفاهمنامههای بسیاری که معاونت علمی و فناوری
با سازمانهای مختلف منعقد کرده ،ماحصل همین فرهنگسازی است .دغدغه گفتمانسازی چنان در معاونت علمی و
فناوری پررنگ است که ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان به عنوان زیرمجموعه معاونت ،به صورت جدی و مستمر
این مهم را پی میگیرد .اما اقدامات ملموس معاونت به این مسئله ختم نمیشود؛ توسعه روزبهروز شتابدهندهها و
مراکز نوآوری چه از نظر کمی و چه از حیث کیفی از یک طرف ،فعالیتهای پرثمر مراکز نوآوری که نتیجه آن در اقتصاد
دانشبنیان مشهود است ،از سویی دیگر ما را با اقدامات معاونت بیشتر آشنا میکند .در این میان نمیتوان از مقولهای
که در حال رواج است ،چشمپوشی کرد .کارخانه نوآوری آزادی نیز یکی دیگر از تجربههای موفقی است که باعث جلب
توجه همگان شده و موجب شده است تا شکل تازهای از همکاریهای نوآورانه و استارتآپی رخ بنمایاند.
در این راه توسعه ،نهادها و ساختارهای بسیاری در زیستبوم فناوری و نوآوری کشور شکل گرفته است .تمامی آنها
بهعنوان زیرمجموعه یا همکار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همگام با دانشگاهها و مراکز آموزش فعالیت
میکنند که در ادامه این گزارش به شرح هرکدام از آنها پرداختهایم.

پارک فناوری پردیس

توسعه و تسهیلگری امور مربوط به نخبگان است که توسط
دستگاههای ذیربط باید انجام شود.

پارکهای فناوری پردیس معاونت علمی یکی از مهمترین
مکانهای فناوری ،اجتماعی برای توسعه شرکتهای
کوچک و بزرگ در حوزه علمی و فناوری در دنیا هستند.
این پارکها به منظور ایجاد توان رقابتی متکی بر علم و
دانش که منجر به ثروتآفرینی میشود تاسیس میشوند.
پارک فناوری پردیس مهمترین و بزرگترین پارک فناوری
کشور است که در سال  1384تاسیس شد و امروزه زیر نظر
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت میکند.
تاکنون بیش از  240واحد فناور دانشبنیان و بیش از
 1900متقاضی در حوزههای فناوری به عضویت این پارک
درآمدهاند و در سه فاز فعالیت میکند.
کمک به توسعه فناوری شرکتهای دانشبنیان در حوزه
سالمت ،کمک به راهیابی محصوالت شرکتهای حوزه
سالمت به بازارهای خارجی با بهرهگیری از تجارب و شبکه
همکاران بینالمللی پارک فناوری پردیس ،ایجاد ارزش
افزوده باالی اقتصادی ناشی از فعالیتهای دانشبنیان حوزه
زیستفناوری و نانو داروها در اقتصاد کشور ،کاهش وابستگی
دولت به واردات داروها و تجهیزات پزشکی دانشبنیان و
صرفهجویی ارزی ،کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق
توسعه اقتصاد دانشمحور ،تجاریسازی نتایج تحقیقات و
تحقق ارتباط بخشهای تحقیقاتی ،تولیدی و خدماتی
جامعه ،افزایش قدرت رقابت و رشد شرکتهای متکی بر
دانش ،کمک به جذب دانش فنی و سرمایههای داخلی و
بینالمللی ،افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکتهای
فناور داخلی در سطح بینالمللی ،حمایت از ایجاد و توسعه
شرکتهای کوچک و متوسط فناوری و حمایت از موسسهها
و شرکتهای تحقیقاتی و مهندسی نوآور ،با هدف توسعه
فناوری و کارآفرینی ،ایجاد محیطی برای شناسایی و ارائه
توانمندیهای فناوری کشور ،برقراری ارتباط الزم بین
دانش و صنعت و ارتقای پژوهشهای کاربردی برای ایجاد
شرکتهای مبتنی بر دانش از اهداف مهم پارک فناوری
پردیس است.

کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری

کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری معاونت علمی
در سال  1393با هدف توسعه بازار صادراتی محصوالت
شرکتهای دانشبنیان تاسیس شد .معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری برای خلق ثروت از طریق فروش و صادرات
محصوالت دانشبنیان از خدمات کریدور حمایت کرده و
امکانی را فراهم کرده تا شرکتهای دانشبنیان بتوانند از
طریق اینگونه خدمات مراحل فروش و صادرات خود را
تسهیل کنند.

مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت

این مرکز در ابتدا در سال  1362با نام دفتر بررسیها و
مطالعات علمی و صنعتی نخستوزیری به منظور ارائه
مشاوره علمی و صنعتی به مسئوالن اجرایی کشور تاسیس
شد .این دفتر طی سالها سیر تکاملی گستردهای را داشته
و با عناوین مختلف به فعالیت خود در حوزه اجرایی کشور
ادامه داده است .در سال  1396این مرکز با توجه به لزوم
نگاه کالن به پیشرفت کشور به عنوان «مرکز همکاریهای
تحول و پیشرفت ریاست جمهوری» نیز تغییر نام داد.
در این راستا محورهای فناوریهای نوظهور و راهبردی،
اقتصاد مقاومتی ،سازوکارهای نرم و اجتماعی و فرصتها و
همکاریهای بینالمللی جز وظایف اصلی این مرکز عنوان
شدند.
این نهاد به عنوان یکی از بازیگران اصلی همکاری خود را
با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برای تسهیلگری
بخش امور مربوط به توسعه فناوری و دانشبنیان کشور
آغاز کرده است.

صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق نوآوری و شکوفایی در اواخر سال  1391برای حمایت
از اقتصاد دانشبنیان و فناوریمحور و همچنین شکلگیری
ایده تا به سرانجام رسیدن آن تاسیس شد .این صندوق که
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در رشد آن بسیار
موثر بود ،با اهداف ارائه خدمات تامین مالی به شرکتهای
دانشبنیان ،توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان ،مشارکت
و سرمایهگذاری خطرپذیر و غیرخطرپذیر در شرکتهای
دانشبنیان ،حمایت از شرکتهای خصوصی خدمات
تجاریسازی و هدایت سرمایههای ملی و بینالمللی به
سمت توسعه فناوری فعالیت خود را در راستای حمایت از
این شرکتها آغاز کرده است.
تحقق و توسعه اقتصاد دانشبنیان و افزایش سهم آن در
اقتصاد کالن کشور و شکوفاسازی اقتصاد ملی جمهوری
اسالمی ایران ،کسب جایگاه نخست اقتصاد مقاومتی و
دانشبنیان در منطقه ،ارزشآفرینی برای جامعه از طریق
توسعه فرهنگ کارآفرینی و نوآوری اقتصاد مبتنی بر

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد ملی نخبگان در سال  1385ب ه منظور استفاده از
ظرفیت علمی نخبگان برای رفع موانع علمی و پژوهشی
کشور تاسیس شد .این بنیاد با همکاری معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری برنامهریزی و سیاستگذاریهایی
را برای شناسایی ،هدایت ،حمایت مادی و معنوی نخبگان
و همچنین جذب ،حفظ و بهکارگیری و پشتیبانی از آنان
انجام میدهد .حمایتهای این بنیاد به صورتهای متنوع با
مخاطب قرار دادن همه نخبگان در سنین مختلف کشور در
تمامی حوزهها صورت میگیرد.
یکی دیگر از وظایف مهم بنیاد ملی نخبگان اجراییسازی
سند راهبردی کشور در امور نخبگان است .در این سند
وظایف کلیه نظام نخبگان کشور در خصوص این افراد شرح
داده شده است .این سند شامل  70اقدام ملی در راستای
دانشبنیان
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و در راه رسیدن به آن وظایفی را برای خود تعریف کردهاند.

فناوری و صنایع ،افق دید و چشماندازهای این صندوق به
عنوان بزرگترین صندوق جسورانه خطرپذیر در حمایت از
شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای نوپاست.

کانون پتنت ایران

مالکیت فکری و حمایت از آن از مهمترین الزامات ورود به
دنیای فناوری و تجاریسازی محصوالت آن بهشمار میرود.
فعالیتها و محصوالت فکری که از خالقیت و فکر شخص
نشئت گرفته و به مرحله اجرا درآمده ،نیازمند قوانین و
مقرراتی است که نتیجه آن اعطای حقوق مادی و معنوی به
پدیدآورنده محصول است.
در راستای انجام این مهم در ایران در سال  1384واحدی با
عنوان کانون پتنت ایران در حوزه مالکیت فکری بهویژه ثبت
اختراع در تمامی حوزههای علم و فناوری زیر نظر معاونت
علمی شروع به فعالیت کرده است.
این کانون در این راستا اهداف ارتقای رتبه علمی و فناوری
کشور ،حفاظت از داراییهای فکری فناوران یا شرکتهای
نوآور ،تولید ثروت از مالکیت فکری و ایجاد بازار اختراعات و
کسب درآمد از آنها ،هدایت مراکز تحقیقاتی و شرکتها ،به
سمت نوآوریهای قابل ثبت در بازارهای داخلی و خارجی
و توسعه منابع انسانی متخصص در حوزه مالکیت فکری را
دنبال میکند .الزم به ذکر است این کانون اختراعات را در
سیستمهای پتنت معتبر جهان ( )EPOو ( )USPTOثبت
کرده و  90درصد هزینههای این ثبت را پوشش میدهد.

شبکه آزمایشگاهی
فناوریهای راهبردی

در تیرماه  1393به دستور معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری با هدف افزایش توانمندیهای آزمایشگاهی کشور
در حوزههای مختلف فناوریهای پیشرفته و راهبردی،
شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی راهاندازی شد.
الزم به ذکر است دامنه پوشش این شبکه آزمایشگاههای
خدماتی است و آزمایشگاههای پژوهشی و آموزشی در این
دامنه قرار نمیگیرند.
بهبود کیفی و افزایش کمی خدمات آزمایشگاهی در حوزههای
فناوری راهبردی ،تسهیل در دسترسی پژوهشگران و صنایع
کشور به خدمات آزمایشگاهی ،جمعآوری اطالعات جامع
در مورد تعداد و نوع تجهیزات آزمایشگاهی و پراکندگی
آن در سطح کشور (با هدف نیازسنجی صحیح برای توسعه
توان آزمایشگاهی کشور) ،ارتقای دانش فنی کارشناسان
آزمایشگاهها از طریق آموزش و بهاشتراکگذاری تجارب،
استانداردسازی فعالیتهای آزمایشگاهی و ارائه خدمات
با نتایج قابل اعتماد و کمک به تکمیل توانمندیهای
آزمایشگاهی مراکز عضو در راستای نیازهای کشور از اهداف
تاسیس شبکه آزمایشگاه فناوریهای راهبردی است.

نمایشگاه تجهیزات و مواد
آزمایشگاهی ساخت ایران

مراکز نوآوری

در راستای پیشرفت علوم در حوزههای مختلف بهخصوص
در حوزههای آزمایشگاهی و ساخت تجهیزات پزشکی در
کشور و حمایت بیشتر از محصوالت با سطح فناوری باال
( )High Technologyبه دستور معاونت علمی ریاست
جمهوری نمایشگاهی تحت عنوان تجهیزات و مواد
آزمایشگاهی ساخت ایران هر دوسال یکبار برای حمایت
از تولید داخلی نیز دایر میشود .در این نمایشگاه کلیه
شرکتهای مورد تایید معاونت علمی میتوانند شرکت و
محصوالت خود را عرضه کنند.
محصوالت نمایشگاه براساس ترکیبی از سطح فناوری ذاتی
محصول و سطح فناوری ساخت داخل محصول (سهم
تولید داخل فناوریهای کلیدی) برای دریافت چهار سطح
حمایتی ،سطحبندی میشوند.

تغییرات سریع در فناوریهای روز و شکلگیری ایدههای نو
در چارچوب این فناوری باعث شده است که مراکز نوآوری
شکل بگیرند تا از این ایدهها و به اجرا درآمدنشان حمایت
کند و باعث ایجاد کسبوکارهای دانشبنیان شوند .در واقع
مراکز نوآوری با حمایت از ایدههای و خالقیتها و تا رسیدن
آنها به یک محصول بر پایه علم و دانش با همکاری مراکز
تحقیقاتی فعالیت خود را آغاز کردهاند و اکوسیستم حاوی
استارتآپها ،شتابدهندهها ،سرمایهگذاران ،فروشندگان و
موسسات آکادمیک و دانشگاهی را که قطبهای نوآوری
هستند ،ایجاد کردند.
مراکز نوآوری در این راه اهداف ایجاد زمینه مناسب برای
بروز خالقیت و بستری برای رشد و پرورش ایدههای نو بر
مبنای دانش ،حمایت از طرحهای پژوهشگران ،محققان،
دانشجویان و دانشآموزان ،کمک به شکلگیری و حیات
شرکتهای دانشبنیان ،ایجاد بستر مناسب برای کارآفرینی،
اشتغال و تجاریسازی محصوالت ،تولید فناوری و خروج
از مونتاژکاری ،ایجاد ارتباط بین دانشگاه ،صنعت و دولت
و تامین سرمایههای مادی و معنوی ،ایجاد شور و انگیزه
جهت نوآوری در علوم مختلف اعم از علوم حاضر و جدید،
گسترش فناوری و ایجاد بستر تجاریسازی در زمینههای
مختلف (خروج از فرهنگ تکمحوری بودن و ترک عادت
تولید فقط در یک زمینه خاص) را برای خود مشخص کرده
دانشبنیان

شرکتهای دانشبنیان

شرکتهای دانشبنیان به شرکتهایی گفته میشود که
خدمات آنها براساس تکنولوژی ،علم و دانش است .برای
تشخیص صالحیت شرکتهای دانشبنیان کارگروهی با نام
ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتهای دانشبنیان زیر
نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شده
است .در این کارگروه براساس معیارهای از پیش تعیینشده،
شرکتهای متقاضی مورد بررسی قرار میگیرند و پس از
تایید گواهینامه دانشبنیان برای شرکت نیز صادر میشود.
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این کارگروه در راستای حمایت از شرکتهای دانشبنیان
در تعامل با ارگانها و سازمانهای مختلف در تالش است
که امتیازهای بسیاری را برای آنها اخذ کند.
شرکتهای دانشبنیان با توجه به دستهبندیهای کارگروه
ارزیابی به پنج دسته شرکت دانشبنیان نوپا ،شرکت
دانشبنیان تولیدی ،شرکت دانشبنیان صنعتی ،شرکت
دانشبنیان تجاریسازی و شرکت دانشبنیان فرایندی و
خدماتی تقسیم میشوند.

شرکتهای خالق و صنایع فرهنگی

فعالیتهای اقتصادی را که مبتنی بر بهکارگیری خالقیت و
نوآوری برای اهداف تجاری است ،اقتصاد خالق میگویند.
در راستای این تعریف صنایع خالقی نیز تعریف شدهاند که
براساس خالقیت و نوآوری فعالیت میکنند و باعث رونق
اقتصاد خالق میشوند .ظرفیت باالی شرکتهای خالق
و نوآور سبب رونق اشتغال و همچنین تولیدات ارزشمند
خواهد شد .فقدان یک برنامه منسجم و درست در راستای
حمایت از این صنایع سبب شد که معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری درصدد حمایت از این مهم برآید و روند
فعالیت این شرکتها را تسهیل کند.
توسعه زیستبوم نوآوری و کارآفرینی در کشور و ارتقای
سهم شرکتهای خالق در اقتصاد ،توسعه کیفی مشاغل
از طریق حمایت از شرکتهای خالق و اشتغالزایی برای
نیروهای جوان و تحصیلکرده ،ایجاد و تقویت برندهای
شرکتهای خالق در صنایع و محصوالت فرهنگی کشور
و خدمات جدید مبتنی بر فناوری و نوآوری ،حل معضالت
اجتماعی و مشکالت اساسی کشور نظیر رفع مشکالت
کمآبی و خشکسالی و پسماند ،کنترل آالیندههای زیستی،
بهینهسازی مصرف انرژی و آب و اصالح الگوی مصرف با
رویکردهای خالق و نوآورانه و تقویت صادرات و همکاریهای
بینالمللی در حوزه صنایع خالق و فرهنگی و کسبوکارهای
نوآورانه از اهداف توسعه زیستبوم شرکتهای خالق است.

استارتآپها

یکی از مهمترین بازیگران و بهنوعی شاید کلیدیترین
بازیگر اکوسیستم نوآوری کشور که معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری یکی از پیشگامان ساخت و شکلدهی آن
بوده ،استارتآپها هستند .استارتآپ کسبوکار نوپایی
است که برای شکل دادن به ایدهها و اجرایی کردن آنها
بر اساس تکنولوژی تشکیل میشود و پتانسیل رشد باالیی
دارد .استارتآپها در همه حوزهها میتوانند ایدههای خود
را مطرح و آنها را اجرا کنند .یک استارتآپ متشکل از
افراد مختلفی در حوزههای برنامهنویسی ،مدیران تجاری،
بازاریابها و دیجیتالمارکترها ،طراحان گرافیک و ...است
که رفتهرفته با اجرایی شدن ایدهها و اهدافشان این تیم
استارتآپی بزرگتر خواهد شد.
اما یک استارتآپ برای آنکه بتواند به مرحله رشد و
شکوفایی برسد ،باید تحت حمایت انجمنهای مختلف
دانشبنیان
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فعالیت صندوقهای جسورانه و ویسیها بستر الزم را برای
سرمایهگذاری در حوزه شرکتهای دانشبنیان در بورس
فراهم کرده است.

قرار گیرد و همچنین بودجه الزم توسط سرمایهگذارها به
آن تزریق شود .همچنین آنها باید راه و رسم راهاندازی و
اداره کسبوکار کوچک خود را از طریق افراد و شرکتهای
مربوطه بیاموزند تا در این راه شکست نخورند.

فرهنگسازی و حمایت از کاالها
و خدمات ایرانساخت

کارخانههای نوآوری

برای حمایت از کاالها ،محصوالت و خدمات ایرانی جشنوار ه
ایرانساخت که ترتیب داده شده است که دو ساله با
اهداف جریانسازی و تولید محتوا در حمایت از کاالی
ایرانی و اقتصاد دانشبنیان برای کمک به تحقق اقتصاد
مقاومتی ،فرهنگسازی در جهت حمایت از تولیدات ایرانی
و اشتغالافزایی برای سرمایههای انسانی کشور ،نفی واردات
بیرویه و اجناسی که مشابه آن در کشور با کیفیت مناسب
تولید میشود ،زمینهسازی در جهت شکوفایی زیستبوم
کارآفرینی و نوآوری با رویکرد اشتغالزایی ،فرهنگسازی،
ترویج و انتشار آثار تولید شده در فضای مجازی و رسانهها،
با کمک عناصر و فعاالن فرهنگی و هنری کشور و کمک
به برندسازی و تجاریسازی کاالهای باکیفیت و دانشبنیان
ایرانی راهاندازی شده است.

کارخانههای نوآوری دیگر بازیگر مهم اکوسیستم استارتآپی
کشور هستند .کارخانههایی که با حمایت معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری این روزها در تعداد و کیفیت رونق
زیادی گرفتهاند .کارخانههای نوآوری بستری هستند که
کلیه افراد موثر بر اکوسیستم استارتآپی و کارآفرینی مانند
زیرساختها ،مربیان و مشاوران ،سرمایهگذاران ریسکپذیر،
شتابدهندهها ،خدماتدهندگان به استارتآپها و
کسبوکارها و همچنین استارتآپها در آن به دور هم
جمع میشوند .هدف از تاسیس این مکانها در اختیار قرار
دادن فضای اشتراکی کاری ،افزایش موفقیت کسبوکارهای
نوپا و کارآفرینی از طریق همافزایی ،شبکهسازی و همچنین
کمک به شکلگیری اجتماع نوآوری است.

صندوق حمایت از
پژوهشگران و فناوران

شتابدهندهها

مرکز شتابدهی در سال  1393با حمایت معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری تاسیس شد .اما ایده تاسیس آن در
کشور اینگونه شکل گرفت که استارتآپهای بسیاری در
طول فعالیت خود به علتهای متفاوتی مانند عدم حمایت
و تجربه در زمینههای فکری ،بازارشناسی ،پیداکردن هدف
و ...با شکست مواجه شدند.
از این رو مراکز شتابدهنده برای حمایت از استارتآپها
و آموزش نکات مهم در کمترین زمان به آنها و همچنین
حمایتهای مالیروی کار آمدند .بهطور کلی میتوان گفت
که شتابدهندهها تنها حامی مالی نیستند و با سرمایهگذاران
تفاوتهای بسیاری نیز دارند.
هر شتابدهنده فعالیتهایی را برای رشد استارتآپها انجام
میدهد که برای بیشتر استارتآپها چهار مرحله انتخاب
اولیه ،آمادهسازی ،دوره شتاب و روز نمایش (معرفی به
سرمایهگذار) اجرا خواهد شد.

این صندوق در  1382با تصویب شورای عالی انقالب
فرهنگی فعالیت خود را در حمایت از پژوهشگران و فناوران
کشور آغاز کرده است .این صندوق در بیش از یک دهه
فعالیت خود در این راستا با بیشتر از  26هزار عضو هیئت
علمی دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی در ارتباط است.
عمده فعالیتهای این صندوق در حوزههای حمایت از
طرحهای پژوهشی ،پسادکتری ،ثبت اختراعات ،کرسی
پژوهشی ،پژوهانه (گرنت) و حمایت از ایجاد و توسعه مراکز
نوآوری است.
هدف از تاسیس صندوق ،شکوفایی امور تحقیقاتی در
راستای تولید علم ،فناوری و تجاریسازی و بهرهمند
شدن مردم از نتایج آنها ،از طریق ارائه کمکها و خدمات
حمایتی و مادی و معنوی به پژوهشگران و فناوران حوزوی
و دانشگاهی ایرانی اعم از حقیقی و حقوقی است.

صندوقهای تامین سرمایه و ویسیها

فدراسیون سرآمدان علمی ایران

صندوقهای سرمایهگذاری و جسورانه صندوقهایی هستند
بوکارهای
که برای سرمایهگذاری روی استارتآپها و کس 
کوچک به وجود آمدهاند .این نوع سرمایهگذاریها بازده و
ریسک باالیی دارند .این صندوقها از این جهت متفاوت
هستند که تمرکز آنها سرمایهگذاری روی انواع خاصی از
محصوالت و شرکتهای نوپاست .شرکتهایی که از طریق
این صندوقها سرمایه جذب میکنند ،پتانسیل رشد باالیی
دارند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از راهاندازی این
صندوقها حمایت کرده و اعتقاد دارد که این صندوقها بازار
جدیدی را برای ایدههای نو ایجاد کردهاند.
دانشبنیان

این فدراسیون با تالش معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری در سال  1394آغاز به کار کرده است .از مهمترین
اهداف این فدراسیون شناسایی و حمایت از افراد توانمند و
فعال علمی است که میتوانند کشور را ب ه سمت مرجعیت
علمی در جهان هدایت کنند.
از دیگر اهداف این فدراسیون پرورش محققان سرآمد علمی
همتراز با دانشمندان جهانی ،ارائه نظریههای معتبر علمی،
داشتن مراکز سرآمد در میان  100مرکز برتر جهان ،انتشار
مقاالت علمی در مجالت معتبر ،داشتن برندگان جوایز
معتبر علمی جهانی است.
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دانشبنیان
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گ
گ
ن�یه به مهبست� آب و کشاورزی
در یا�ان و رویکردهای فناورانه

زندگی در
کمربند خشک زمین
ملیکا حسینی
سالهاست ایران به عنوان کشوری که در معرض
آسیبهای خشکسالی جهانی قرار دارد ،شناخته
میشود .از یکسو از بین رفتن پوششهای گیاهی به
دالیل طبیعی و غیرطبیعی مانند دخالتهای نابجا و
کارشناسینشده در طبیعت ،خاک را آسیبپذیر کرده
و زمینهای کشاورزی را در معرض نابودی قرار داده
است و از سویی دیگر کمآبی سالهای اخیر در نتیجه
خشکسالی جهانی ،برداشتهای ناصحیح و بیرویه
از آبهای زیرزمینی و مدیریت نادرست آب سبب
شده است تا مسئله آب به عنوان رکن اصلی صنعت
کشاورزی اوضاعی بحرانی پیدا کند .این در حالی است
که کشاورزی یکی از ارکان مهم اقتصادی ماست.
همه نکاتی که ذکر آن به میان آمد ،سبب میشوند تا
به لزوم حضور فناوریهای پیشرفتهای که هدفشان
حفاظت از خاک و مدیریت آب است ،برسیم .مسئله
کشاورزی چیزی است که نمیتوان از کنار آن بهسادگی
عبور کرد .بحران غذا در سالهای آینده ،بحرانی
جهانی است و اگر میخواهیم یکی از کانونهای این
بحران نباشیم ،الزم است از همین امروز برای آینده آن
برنامهریزی مدونی داشته باشیم و با کمک فناوریهای
داخلی ،گره از تکتک مشکالت این حوزه باز کنیم.

دانشبنیان
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موقعیت ایران از نظر منابع آبی

طبــق بررســیهای صورتگرفتــه ایــران در کمربنــد
خشــک و نیمهخشــک کــره زمیــن قــرار گرفتــه اســت.
ایــن بــه آن معنــی اســت کــه اوال میــزان بارندگ ـیاش
یکســوم متوســط جهانــی اســت و ثانیــا میــزان
تبخیــرش ســه برابــر متوســط جهانــی .یعنــی اگــر
متوســط بارندگــی دنیــا را  750میلیمتــر در ســال در
نظــر بگیریــم ،بارندگــی ســاالنه در ایــران حــدود 250
میلیمتــر اســت کــه بــا توجــه بــه خشکســالیهای دو،
ســه دهــه اخیــر بــه زیــر  250میلیمتــر رســیده اســت
و آمارهــای جدیــد میــزان بارندگــی ســاالنه را میــان
 240و  250میلیمتــر در ســال نشــان میدهــد.

چه باید کرد؟

از آنجــا کــه تغییــر اقلیــم کاری اســت غیرممکــن،
بایــد ببینیــم کــه در شــرایط حــال حاضــر و بــا توجــه
بــه وضعیــت موجــود ،چــه کاری از دســتمان بــرای آب
برمیآیــد؛ آبــی کــه بــدون آن کشــاورزیای وجــود
نخواهــد داشــت .در ایــن راســتا دو فعالیــت مــد نظــر
کارشناســان اســت .یکــی تــاش بــرای دســتیابی بــه
منابــع آبــی جدیــد و دیگــری مدیریــت منابــع موجــود و
اســتفاده بهینــه از آنهــا.
دکتــر حســینعلی بهرامــی ،دبیــر ســابق ســتاد توســعه
فناوریهــای آب ،خشکســالی ،فرســایش و محیــط
زیســت ،در گفتوگویــی کــه پیشتــر بــا مجلــه
دانشبنیــان انجــام داده بــود ،دربــاره دســتیابی بــه
منابــع جدیــد گفتــه بــود« :در حــوزه دســتیابی بــه منابع
جدیــد ،بایــد نگاهــی بــه منابــع فعلــی داشــته باشــیم .در
مــورد آبهــای ســطحی کــه تقریبــا برنامهریــزی بــرای
استفادهشــان انجــام شــده اســت و خیلــی جــای مانــور
نــدارد .بهخصــوص کــه نظــرات خاصــی هــم وجــود
دارد کــه سدســازیها مخالــف اهــداف زیســتمحیطی
هســتند .میمانــد آبهــای موجــود در جــو و آبهــای
موجــود در اعمــاق زمیــن .مــا در محــور دســتیابی بــه
منابــع جدیــد تــاش گســتردهای کردهایــم و چــون
بعضــا در مرحلــه تحقیقــات اســت ،مــن بــه گفتــن
همیــن مقــدار بســنده میکنــم و توضیــح بیشــتری
نمیدهــم .البتــه بخشــی قابــل بیــان اســت مثــل
اســتفاده از آبهــای جــوی در مناطــق ســاحلی.
یعنــی در جاهایــی کــه رطوبــت نســبی باالســت،
میتــوان از آبهــای جــوی حتــی در حــد آب شــرب
اســتفاده کــرد .تکنولــوژیاش در دنیــا هســت و مــا هــم
کارهایــی در ایــن زمینــه انجــام دادهایــم .در ارتبــاط بــا
آبهــای عمقــی تــاش گســتردهای بــرای شناســایی
ایــن آبهــا شــده و در مرحلــه راســتیآزمایی هســتیم.
مناطقــی از کشــور بــا جدیدتریــن تکنولوژیهــای روز و
بــا محوریــت شــرکتهای دانشبنیــان داخلــی و کمــک
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گرفتــن از صاحبــان تکنولــوژی کشــورهای خارجــی
شناســایی شــد؛ در اطــراف دریاچــه ارومیــه ،بوشــهر،
فــارس ،یــزد ،سیســتان و بلوچســتان ،خراســان جنوبــی.
بررســی کردهایــم کــه آیــا منابــع جدیــدی در اعمــاق
زمیــن وجــود دارد یــا خیــر .بــه نتایــج خوبــی هــم
رســید هایم».
امــا منظــور از آبهــای عمقــی چیســت؟ بهرامــی
بــه ایــن پرســش نیــز چنیــن پاســخ داده بــود:
«چشــمههایی تحــت عنــوان چشــمههای آب شــیرین
از ســواحل جنوبــی و کــف دریــای عمــان و خلیــج فــارس
میجوشــد و بــاال میآیــد.
در کنــار ایــن در برخــی از ســواحل جنوبی خلیــج فارس،
در بحریــن ،در عربســتان و در قطــر چشــمههایی کــه
آب شــیرین دارنــد ،در جریــان هســتند .فرانســویها
بررســی کردهانــد کــه ریشــه ایــن چشــمهها و محــل
تغذیــهاش از کوههــای زاگــرس ایــران اســت .ایــن
چشــمهها از زاگــرس تغذیــه میشــوند ،بــه اعمــاق
نفــوذ میکننــد و از طریــق گســلها در عمــق هــزار،
دو هــزار متــری یــا بیشــتر ،عبــور میکننــد و از جایــی
ســر درمیآورنــد .یکــی از ایــن چشــمهها کــه در
قطــر اســت ،فرانســویها دبــی خروجــی چشــمه را
انــدازه گرفتهانــد و فهمیدهانــد کــه وقتــی در زاگــرس
بارندگــی میشــود 14 ،روز بعــد اثــرش روی چشــمه
ظاهــر میشــود و ایــن اثبــات میکنــد کــه محــل
تغذیــهاش زاگــرس اســت.
امــا آبهــای عمقــی دو دســته هســتند .یکــی آبهایــی
کــه بــر اثــر تحــوالت زمینشناســی عمقــی و زیرســطحی
اتفاقــی افتــاده و آب جایــی محبــوس شــده که بــه آن آب
فســیلی میگوینــد .نــه زیــاد میشــود و نــه کــم .امــا
بعضــی از ایــن آبهــا تجدیدپذیــر هســتند.
یعنــی تغذیــه میشــوند .ایــن تئــوری جدیــد اســت و
بــه آن تئــوری ابرحوضــه میگوینــد .ابتــدا وقتــی ایــن را
مطــرح میکردیــم ،برخــی فکــر میکردنــد منظورمــان
همــان آب فســیلی اســت .آب فســیلی یــک بحــث اســت
و آب ژرفــی کــه تجدیدپذیــر اســت ،بحــث دیگــری
اســت.
تجدیدپذیــری بــه ایــن معنــا نیســت کــه ســال بــه ســال
تجدیــد میشــود .ممکــن اســت دوره تجدیــدش بــه 50
ســال 100 ،ســال ،هــزار ســال یــا یــک میلیــون ســال
برســد ولــی بــه هــر حــال تجدیدپذیــر اســت و بــر اثــر
نفــوذ آب از محلهــای مختلــف ســفرهها بــه مــرور
زمــان حجــم آبشــان زیــاد میشــود و حتــی ممکــن
اســت تحــت فشــار قــرار بگیرنــد .گاهــی وقتهــا اتفــاق
میافتــد کــه بــر اثــر زلزلــه آبــی بیــرون میزنــد و
یــک جایــی آبــی قطعــی میشــود کــه هــردوی ایــن
اتفاقهــا افتــاده اســت .یکــی در بندرعبــاس و یکــی
هــم در منطقــه ســرپل ذهــاب .در ســرپل ذهــاب یــک
منطقــه انجیــرکاری کــه انجیرهــای ســیاه داشــت ،آبــش
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قطــع شــد و در بندرعبــاس رودخانــهای جــاری شــد.
اینهــا نشــان میدهــد آبهایــی درون زمیــن جریــان
دارنــد 13 .ابرحوضــه داخــل ایــران شناســایی شــده
اســت .ایــن شناســایی براســاس مطالعــات جهانــی بــوده
اســت .مــا درواقــع تمرکــز کردیــم روی راســتیآزمایی
برخــی از ایــن ابرحوضههــا .ایــن بــا آب زیرزمینــی فــرق
دارد .آبهــای زیرزمینــی تــا عمــق  500متــر هســتند،
ولــی آبهــای عمقــی تــا عمــق دوهــزار یــا چهارهــزار
متــر ممکــن اســت موضوعیــت داشــته باشــند».

ورود معاونت علمی و فناوری به
موضوع جنجالی کشاورزی

در ســالهای اخیــر ســتاد توســعه فناوریهــای آب،
خشکســالی ،فرســایش و محیــط زیســت معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری عــزم خــود را بــرای ایجــاد
تحــول در حوزههــای تحــت مســئولیت خــود جــزم
کــرده اســت .ایــن ســتاد بــه جهــت آنکــه اولیــن
مرجــع بــرای شــرکتهای دانشبنیــان ایــن حــوزه
اســت ،تمــام تــوان خــود را بــه کار گرفتــه تــا ایدههــای
فناورانــه را بــه ســرمنزل مقصــود برســاند.
حمایتــی کــه از ایــن شــرکتها انجــام میپذیــرد ،چنــد
مــدل دارد .در موضــوع توســعه فنــاوری ،وقتــی شــرکتی
ایــدهای دارد ،یــک مشــاور از ســتاد در اختیــارش قــرار
میگیــرد تــا بــه او مشــاوره فناورانــه دهــد و آن ایــده
را پختــه کنــد .در نهایــت ایــده پــس از پختــه شــدن بــه
مرحلـهای میرســد کــه نیــاز بــه پایلــوت دارد .ســتاد در
انجــام ایــن پایلــوت نیــز مشــارکت میکنــد و معمــوال
ایــن پایلوتهــا در مناطقــی اجرایــی میشــوند کــه در
صــورت موفــق بــودن طــرح ،بــرای آن منطقــه کاربــردی
باشــد.
مــدل حمایتــی دیگــر ســتاد مربــوط بــه شــرکتهایی
اســت کــه بــه بلوغــی نســبی رســیدهاند و در مرحل ـهای
هســتند کــه نیازمنــد تســهیالت و نقدینگــی اســت .در
اینجــا ســتاد وارد عمــل میشــود و پــس از بررســی
فعالیــت شــرکت ،مســیر او را بــرای دســتیابی بــه
تســهیالت بــا کارمــزد کــم همــوار میکنــد.
بازارســازی فعالیــت دیگــری اســت کــه ایــن ســتاد بــه
عنــوان متولــی بحثهــای فناورانــه مســئولیتش را
پذیرفتــه اســت .بــه ایــن معنــی کــه شــرکتی محصولــی
را تولیــد میکنــد ،شــرایط خریــد ایــن محصــول را
فراهــم میکنــد و ارتباطــش را بــا دســتگاه متولــی و
اســتفادهکننده از آن برقــرار میکنــد و قــرارداد بســته
میشــود.
گاه در ایــن رونــد برخــی وزارتخانههــا تبدیــل بــه
مشــتری آن محصــول شــرکت دانشبنیــان میشــوند و
بانــی برقــراری ایــن ارتبــاط ســتاد توســعه فناوریهــای
آب ،خشکســالی ،فرســایش و محیــط زیســت بــوده
اســت.
دانشبنیان

 50شرکت فعال دانشبنیان در
زمینه آب و خشکسالی

طبــق آمــاری کــه معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری در اختیــار رســانهها قــرار داده اســت ،حــدود
 4400شــرکت دانشبنیــان بــه ثبــت رســیدهاند .امــا
مســئله اینجاســت کــه از میــان ایــن تعــداد ،تــا ســال
گذشــته تنهــا  50شــرکت فعــال در ایــن زمینــه بــه ثبت
رســیده بــود .دکتــر نادرقلــی ابراهیمــی ،دبیــر ســتاد آب،
خشکســالی در اینبــاره گفتــه بــود« :تنهــا  50شــركت
دانشبنيــان در حــوزه ،آب ،كشــاورزي و خشكســالي
فعــال هســتند كــه ايدهپــردازان ايــن شــركتها بــه
دليــل داشــتن ايدههــاي مناســب نيازمنــد توجــه
جــدي هســتند .بايــد بتــوان افــراد ايدهپــرداز حــوزه آب
و محيــط زيســت را بــه منظــور رفــع مشــكالت جــدي
كشــور در ايــن زمينــه و بهرهمنــد شــدن از امكانــات
قانونــي بــه فعاليــت در شــركتهاي دانشبنيــان
ترغيــب كــرد».
بــه گفتــه ابراهيمــي ،ســتاد توســعه فناوريهــاي
آب ،خشكســالي ،فرســايش و محيــط زيســت معاونــت
علمــي درصــدد حمايــت جــدي از شــركتهاي
دانشبنيــان فعــال در حــوزه آب ،خشكســالي ،فرســايش
و محيــط زيســت اســت ،چــرا كــه موتــور محركــه
بــراي انتقــال فنــاوري بــا دانشــگاهها مراكــز پژوهشــي
هميــن شــركتها هســتند .وي همچنيــن طــرح
ديگــر ســتاد توســعه فناوريهــاي آب ،خشكســالي،
ط زيســت معاونــت علمــي را هدايــت
فرســايش و محي ـ 
پاياننامههــاي مقاطــع ارشــد و دكتــرا بــراي برطــرف
كــردن نيازهــاي فناورانــه ايــن عرصــه عنــوان كــرد.
دبيــر ســتاد توســعه فناوريهــاي آب ،خشكســالي،
ط زيســت معاونــت علمــي تاكيــد كــرد:
فرســايش و محيـ 
«پاياننامههــاي دانشــجويان در ايــن حــوزه بايســتي
باكيفيــت و در جهــت رفــع نيازهــا و توســعه فناورانــه
بخشهــاي آب ،خشكســالي ،فرســايش و محيــط
زيســت باشــد .از ايــن طريــق حتــي زمينههــاي اشــتغال
دانشــجو نيــز فراهــم خواهــد شــد و دانشــجو با دســتيابي
بــه فنــاوري ميتوانــد شــركت دانشبنيــان تاســیس
کنــد ســيس و در پاركهــا و مراكــز رشــد مســتقر شــود
و همچنيــن بــه دســتگاههاي اجرايــي كــه ايــن فنــاوري
را در آن راســتا ايجــاد كــرده اســت ،متصــل شــود».
همچنیــن دكتــر فــرود شــريفي ،قائممقــام ســتاد
آب ،خشكســالي ،فرســايش و محيــط زيســت معاونــت
علمــي و فنــاوري رياســت جمهــوري ،دربــاره فعاليــت
شــركتهاي دانــش بنيــان در حــوزه آب گفتــه بــود:
«در حــال حاضــر بيــش از  50شــركت دانشبنيــان در
زمينههــاي مختلــف بــه صــورت مســتقيم و غيرمســتقيم
اقــدام بــه توليــد محصــوالت مرتبــط كردهانــد و ايــن
ســتاد نيــز در قالــب حمايــت معنــوي در ابتــدا بــا
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تمامــي صاحبــان ايــده مذاكــره ميكنــد و پــس از
انجــام بررســيهاي الزم بــراي حمايــت بــه صنــدوق
نــوآوري و شــكوفايي معرفــي ميشــود».
وي بــا اشــاره بــه ايــن موضــوع كــه كار در حــوزه
آب ،خشكســالي ،فرســايش و محيــط زيســت بــراي
ايــن شــركتها بــدون حمايــت جــدي دولــت
درآمــدزا نيســت ،گفتــه بــود« :برخــي از شــركتهاي
دانشبنيــان بــراي رفــع مشــكالت حــوزه آب و ســاير
حوزههــاي مربــوط ،محصــوالت مختلفــي از جملــه انــواع
مــواد جــاذب الرطوبــه ،انــواع مالچهــاي تثبيــت خــاك و
بــذور و نهالهــاي مختلــف متحمــل شــوري و خشــكي
و پاالينــده آب و خــاك از آلودگــي را توليــد كردهانــد و
بــراي توليــد تجــاري نيــاز بــه تســهيالت دارنــد و ســتاد
نيــز از اينگونــه طرحهــا حمايــت ميكنــد».
عضــو ســتاد آب ،خشكســالي ،فرســايش و محيــط
زيســت معاونــت علمــي بــا تاييــد اهميــت صرفهجويــي
و ارتقــای بهــرهوري آب در بخــش كشــاورزي و اقدامــات
آبخيــزداري گفتــه بــود« :اگــر فقــط بتــوان  10درصــد
از  270ميليــارد مترمكعــب از نــزوالت آســماني را كــه
تحــت عنــوان تبخيــر از دســترس خــارج ميشــود،
مديريــت كــرد و بــا اقدامــات آبخيــزداري مانــع تبخيــر
آن شــد ،چنديــن برابــر نيــاز فعلــي آب شــرب و صنعــت
خواهــد شــد .اگــر فقــط  10درصــد راندمــان مصــرف
آب در بخــش كشــاورزي بــاال بــرود ،حــدود دو برابــر
آب مــورد نيــاز شــرب و صنعــت صرفهجويــي ميشــود.
در كنــار اينگونــه اقدامــات در مديريــت توليــد و
اســتحصال آب بايــد بــه توليــد بيشــتر بــه ازاي يــك متــر
مكعــب مصــرف آب توجــه كــرد .امــروزه بــا بهكارگيــري
فنــاوري و كشــت در محيطهــاي كنترلشــده ميتــوان
بــا  20درصــد صرفهجويــي در آب مصرفــي ،توليــد را تــا
 10برابــر افزايــش داد.
كشــاورزان پيشــرو و نمونــه خــود دليــل واضحــي بــر
امــكان افزايــش توليــد چندبرابــري در هميــن ميــزان
ســطح زيــر كشــت هســتند .بــراي اســتفاده بهينــه از
منابــع موجــود بايــد بحــث تكنيكهــاي توزيــع آب در
مزرعــه ،مديريــت گيــاه و مديريــت زراعــي را بــه طــور
جــدي پيگيــري كــرد تــا بتوانیــم بــه هــدف اصلــي كــه
صرفهجويــي در مصــرف آب اســت ،برســيم».

آمــار بــاالی  90درصــدی باشــد  -ایــن اســت کــه درصــد
میــزان مصــرف آب در کشــاورزی از ســایر بخشهــا بــه
شــکلی چشــمگیر بیشــتر اســت.
حســینعلی بهرامــی دربــاره ورود ایــن ســتاد بــه بحــث
کشــاورزی گفتــه بــود :ورود بــه بحــث کشــاورزی در
راســتای همــان اســتفاده بهینــه از منابــع موجــود اســت.
زیــرا بیشــترین مصــرف آب تجدیدپذیــر در کشــاورزی
اســت .مــن االن روی آمــار تمرکــز نمیکنــم چــون در
مــوردش اختــاف نظــر وجــود دارد ولــی بــه صــورت
کیفــی میگویــم کــه بیشــترین مصــرف در بخــش
کشــاورزی اســت .در ایــن بخــش بایــد روی چنــد زمینــه
کار شــود تــا بگوییــم اســتفاده بهینــه از منابــع موجــود
اتفــاق افتــاده اســت.
مثــا روی مدیریــت خــاک بایــد کار شــود ،چــون آبی که
در کشــاورزی مصــرف میشــود ،بــه هــر حــال عمدتــا
از طریــق رهــا کــردن در خــاک اســت .مدیریــت گیــاه
بحثــی دیگــر اســت؛ اینکــه گیــاه کممصــرف اســت
یــا پرمصــرف ،مقــاوم بــه شــوری اســت یــا خشــکی.
یکــی هــم مدیریــت زراعــی اســت ،زیــرا نــوع کاشــت،
داشــت و برداشــت نیــز روی مصــرف آب تاثیرگــذار
اســت .مثــا تحقیقــی انجــام شــده کــه اگــر ذرت را در
خزانــه بکاریــد و بعــد از اینکــه بــه یــک مرحلــه از
رشــد رســید ،بــه بســتر اصلــی منتقــل کنیــد ،حــدود
 35درصــد در مصــرف آب صرفهجویــی میشــود و ایــن
مدیریــت زراعــی اســت .پــس نــوع گیــاه مهــم اســت و
عوامــل مختلفــی بایــد دســت بــه دســت هــم دهنــد.
یکــی از راههــای کاهــش مصــرف آب ،تکنیکهــای
توزیــع آب در مزرعــه اســت کــه در ایــن زمینــه ســتاد
کار جالبــی انجــام داده و از یکــی ،دو تــا از شــرکتهای
دانشبنیــان و تکنیکهایــی کــه ایــن شــرکتها
اســتفاده میکننــد ،حمایــت کــرده اســت.
اســتفاده از ایــن تکنیکهــا بعضــا تــا  80درصــد
صرفهجویــی در مصــرف آب را بــه همــراه دارد .در
کرمــان در ســطح چنــد هکتــار انجــام شــده و بازدهــی
خوبــی داشــته اســت».
او در توضیــح ایــن تکنیــک گفتــه بــود« :در ایــن
زمینــه بایــد اشــاره کنــم بــه ســابقه تاریخــی آبیــاری
کــوزهای در ایــران کــه عمــر دوهــزار ســاله دارد و مثــا
در یــزد اســتفاده میشــده اســت .ایــن شــرکتهای
دانشبنیــان ایــن روش را بهروزرســانی کردهانــد و
در واقــع سیســتم بــه آن دادهانــد .روش یکــی از ایــن
شــرکتها بــه صــورت تغذیــه خطــی (الیــن ســورس) و
یکــی دیگــر از شــرکتها بــه صــورت نقط ـهای (پوینــت
ســورس) اســت و بــه ایــن طریــق توزیــع آب را انجــام
میدهنــد .بــه عبــارت دیگــر ایــن نوعــی آبیــاری
زیرســطحی اســت کــه آب را بــه کنــار ریشــه گیــاه
منتقــل میکنــد.

پژوهشها و اقدامات انجامشده

دربــاره اینکــه کشــاورزی چنــد درصــد از منابــع آب
موجــود در کشــور را مصــرف میکنــد ،اختــاف نظــر
وجــود دارد .روشهــای محاســبه مختلــف ایــن اجــازه را
میدهــد کــه میــزان مصــرف آب در کشــاورزی از 70
درصــد کل منابــع آبــی موجــود تــا بیــش از  90درصــد
متغیــر باشــد .امــا چیــزی کــه اهمیــت دارد  -چــه آن
 70درصــد را معتبــر در نظــر بگیریــم و چــه نگاهمــان به
دانشبنیان
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بعــد براســاس روابــط پتانســیلی موجــود در خــاک و
گیــاه ،گیــاه آب را از خــاک میگیــرد و خــاک هــم آب
را از جــدار ظــرف ســفالی میگیــرد و ظــرف ســفال
هــم در مدتهــای مشــخصی بــه وســیله سیســتمی
کــه متمرکــز اســت ،تغذیــه میشــود .نــه هدررفــت بــه
صــورت تبخیــر وجــود دارد و نــه هدررفتــی بــه صــورت
نفــوذ عمقــی.
چــون در حــال حاضــر بیــش از  80درصــد از
آبیاریهامــان آبیــاری غرقابــی اســت .آب را روی ســطح
زمیــن رهــا میکننــد .بخشــی تبخیــر میشــود و
بخشــی هــم بــه زیــر خــاک نفــوذ میکنــد و بخــش
کوچکــی از آن در خــاک ذخیــره میشــود کــه مــورد
اســتفاده گیــاه قــرار میگیــرد .در اســتان گلســتان و
کرمــان در ایــن زمینــه کار شــده و بــه صــورت پراکنــده
در بعضــی دیگــر از اســتانها از جملــه سیســتان و
بلوچســتان ایــن کار انجــام شــده اســت».

اســت کــه بــا هــدف ســاماندهی خشــکهرودها بــرای
اســتحصال آب ،کنتــرل فرســایش ،تولیــد و اشــتغال
آغــاز شــده اســت.
آبراهههــای میانــی ،فصلــی ،رودخانههــای غیردائمــی و
خشــکهرودها همچــون رودخانههــای دائمــی همــواره
دارای آب نیســتند ،بلکــه در زمــان بارشهــای ســنگین
طغیــان مــی کننــد و آبــدار میشــوند .امــا ایــن آبراههــا
نیــز دارای مزیتهایــی هســتند و ســود بســیاری را
بــه مردمــی کــه در حاشــیه و اطــراف آنهــا زندگــی
میکننــد ،میرســانند .ســاکنین نزدیــک آنهــا بــا
ایجــاد نهرهایــی بــرای اهــداف گوناگــون همچــون
آبیــاری مــزارع برداشــت میکننــد.
از ســویی برخــی ســازمانهای مســئول نیــز بــا ایجــاد
ســازههایی از آنهــا بــرای اهــداف مختلــف همچــون
ســیلگیر یــا رســوبگیر بهــره میبرنــد .بــا توجــه بــه
ســطح قابــل توجــه اقلیــم خشــک و نیمهخشــک ایــران
و مناطــق کوهســتانی ،ضــرورت توجــه بــه خشــکهرودها
دوچنــدان اســت .وقــوع ســیالبها و حتــی کاهــش
جریانهــای آبــی در رودخانههــای فصلــی تاثیــرات
منفــی متعــددی بــر جوامــع روســتایی و محلــی ایجــاد
میگــذارد.
بــا ایــن اقــدام از یکســو تبعــات زیس ـتمحیطی ناشــی
از بــروز ســیل و تخریــب و هدررفــت خــاک و کاهــش
تولیــدات گیاهــی کمتــر میشــود و از ســوی دیگــر
بــا افزایــش بهــرهوری اقتصــادی از مســیلها ،تبعــات
اجتماعــی و بعضــا مهاجــرت در جوامــع روســتایی متاثــر
را کاهــش میدهــد.
بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع ســتاد توســعه
فناوریهــای آب ،خشکســالی ،فرســایش و محیــط
زیســت از انجــام ایــن طــرح حمایــت کــرد تــا ســاماندهی
ایــن آبراهههــا در کشــور بــا ســرعت بیشــتری انجــام
شــود.
علیاکبــر داوودی راد ،مجــری ایــن طــرح پژوهشــی،
بــا بیــان اینکــه ایجــاد پایلوتهایــی در هشــت شــهر
همچــون ایــام ،کرمــان ،مشــهد و کرمانشــاه ایــن طــرح
پیگیــری میشــود ،گفــت« :در حــال حاضــر فعالیتهــای
دو پایلــوت در اســتان مرکــزی در حــال انجــام اســت .در
ایــن طــرح بــا ایجــاد ســازههایی روی آبراهههــا یــا بــه
صــورت پردهبنــد امــکان ذخیــره آب فراهــم میشــود.
البتــه نصــب ســازه و نــوع انتخــاب آن بــر حســب
شــرایط منطقــه متفــاوت اســت .بــا ذخیرهســازی آب
مــردم میتواننــد بــرای اســتفادههای مختلــف همچــون
آبیــاری بــاغ یــا پــرورش ماهــی از آن اســتفاده کننــد .در
منطقــه اســتان مرکــزی کــه طــرح در حــال اجراســت،
بــه دلیــل خشکســالی در چنــد ســال شــاهد افــت
فعالیتهــای کشــاورزی بودیــم .در برنامــه بــا ایجــاد
ســازههای مختلــف در نظــر داریــم امــکان برداشــت آب
را بــرای مــردم منطقــه فراهــم کنیــم».

اقدامات و حمایتهای اخیر

ســتاد توســعه فناوریهــای آب ،خشکســالی ،فرســایش
و محیــط زیســت دائمــا بــا همــکاری نهادهایــی کــه
میتواننــد در راســتای تحقــق اهــداف و ایدههــای ایــن
ســتاد قــدم بردارنــد ،برنامههــای گوناگونــی را کلیــد
میزنــد.
یکــی از مــواردی کــه بهتازگــی اتفــاق افتــاده اســت،
مشــارکت ســتاد و بنیــاد علــوی بــرای اســتفاده
از ظرفیــت شــرکتهای دانشبنیــان در جهــت
محرومیتزدایــی مناطــق کمبرخــوردار و اشــتغالزایی
بــرای خانوارهــای کمدرآمــد از طریــق توســعه مشــاغل
خانگــی و کســبوکارهای کوچــک بــود .در همیــن
راســتا پــس از شناســایی شــرکتهای دانشبنیــان
و توانمنــد در زمینــه گلخانههــای کوچکمقیــاس
و اســتخرهای آبزیپــروری خانگــی ،طــی نشســت
مشــترک ســتاد و بنیــاد علــوی ،از تعــدادی از ایــن
شــرکتها دعــوت بــه عمــل آمــد تــا برنامههــای
خــود را بــرای اجــرای طرحهــای گلخانــه و اســتخرهای
آبزیپــروری کوچکمقیــاس ارائــه کننــد.
شــرکتها نیــز در ایــن جلســه پیشــنهادهای اجرایــی
خــود را بــا توجــه بــه ظرفیتهــا ،محدودیتهــا و
تفاوتهــای هــر کــدام از مناطــق تحــت پوشــش بنیــاد
علــوی ارائــه دادنــد و در نهایــت در صــورت تصویــب
کارگــروه مشــترک ســتاد و بنیــاد و پــس از انعقــاد
قــرارداد ،طرحهــای مصــوب اجرایــی خواهــد شــد.
هدفگــذاری اولیــه ایــن طــرح ،اجــرای  30پایلــوت در
هشــت منطقــه از مناطــق کمبرخــوردار مــورد حمایــت
بنیــاد علــوی اســت.
دیگــر اقــدام ســتاد پــروژهای تحــت عنــوان «الگــوی
ســاماندهی خشــکهرودها بــرای اســتحصال آب و ایجــاد
عرصههــای تولیــد گیاهــی در بازههــای  1000متــری»
دانشبنیان
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از دیگــر اقدامــات ســتاد کــه پیشتــر نیــز بــه آن
اشــاره شــد ،حمایــت از پایاننامههــای تحصیــات
تکمیلــی اســت کــه بهتازگــی طــی فراخوانــی شــرایط
و نحــوه حمایــت خــود را اعــام کــرده اســت .اولیــن
شــرط حمایــت ایــن اســت کــه تمــام دانشــجویانی
کــه در مقطــع تحصیلــی کارشناســی ارشــد و دکتــرای
تخصصــی رشــتههای مرتبــط بــا آب ،خشکســالی،
فرســایش و محیــط زیســت تحصیــل میکننــد و
تاکنــون موضــوع پایاننامــه خــود را انتخــاب نکردهانــد،
میتواننــد پــس از اخــذ تاییدیــه موضــوع از ســتاد و
تصویــب آن در دانشــگاه از حمایتهــای ایــن فراخــوان
بهرهمنــد شــوند.
ایــن ســتاد دومیــن شــرط را اینگونــه بیــان میکنــد:
«پایاننامههــا /رســالههای در دســت اجــرا کــه دارای
پیشــنهادیه مصــوب هســتند و بیــش از شــش مــاه از
تاریــخ تصویــب آن در واحــد آموزشــی یــا موسســه
نگذشــته اســت ،پــس از اخــذ تاییدیــه موضــوع از ســتاد
مشــمول حمایــت خواهنــد بــود ».ایــن ســتاد اعــام
میکنــد کــه موضــوع پایاننامــه بایــد جدیــد باشــد
و منطبــق بــا اولویتهــای اعالمشــده توســط ســتاد.
همچنیــن پایاننامههایــی حمایــت خواهنــد شــد کــه
دارای ماهیــت فناورانــه و کاربــردی باشــند و قابلیــت
دانشبنیان

نــوآوری داشــته باشــند .مضــاف بــر اینهــا پایاننامــه
نبایــد از حمایــت هیــچ ســازمان و نهــاد دولتــی و
خصوصــی دیگــر برخــوردار باشــد و مالکیــت فکــری و
معنــوی دســتاوردهای آن متعلــق بــه ســتاد و دانشــگاه
خواهــد بــود.

نگاه به آینده

بســتر فناورانــهای کــه میتوانــد در زمینــه کشــاورزی
تحــوالت قابــل اعتنایــی ایجــاد کنــد ،بالکچیــن اســت.
بالکچیــن در جهــان نیــز موضوعــی نــو بــه حســاب
میآیــد امــا ناشــناختگی آن بــرای اهالــی علــم و
فنــاوری در ایــران ،ســبب شــده اســت کــه چنــان کــه
بایــد و شــاید بــه ایــن فنــاوری توجــه نشــود.
از بالکچیــن در حــوزه امنیــت و کیفیــت غذایــی
اســتفادههای قابــل ذکــری میشــود کــه در صفحــات
فرصــت درنــگ بــه تجربههــای جهانــی در ایــن حــوزه
اشــاراتی شــده اســت .مطالعــات تجربیــات جهانــی
میتوانــد شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاوران را بــا
وجــوه مختلــف ایــن فنــاوری آشــنا کنــد تــا مــا نیــز
بــهزودی بــه جمــع کشــورهایی کــه از بالکچیــن در
صنعــت کشــاورزی خــود اســتفاده میکننــد ،اضافــه
شــویم.
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رئیس ج�هور در مرامس ن
رو� یا� از سامانه
«ا�انساخت» ب�ور:373
پدافندی ی

وضعیت کشور با شرکتهای
دانشبنیان بهتر از گذشته است
ماجده مقدم

دانشبنیان
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معصومه خضری

دانشبنیان
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با حضور حجت االسالم حسن روحانی ،سورنا ستاری معاون
علمی و فناوری رئیسجمهوری و امیر سرتیپ حاتمی وزیر
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،سامانه پدافندی باور 373
که با توانمندی بومی ساخته شده است ،رونمایی شد.
دکتر روحانی همچنین در بازدید از قسمتهای مختلف
سامانه بومی پدافند هوایی باور  ،۳۷۳از جمله النچر ،رادار
جستجوگر ،رادار ردگیر ،موشک صیاد  ۴و مرکز فرماندهی
و کنترل با توضیح وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و
متخصصان صنعت دفاعی کشور در جریان روند ساخت این
سامانه بومی و کارکرد آن قرار گرفت.
رئیسجمهور سامانه پدافند هوایی باور  ۳۷۳را اقدامی
ارزشمند ،حائز اهمیت و هدیهای بسیار بزرگ از سوی
نیروهای مسلح و وزارت دفاع برای مردم عزیز کشورمان
دانست و تاکید کرد« :این سامانه پدافندی از سامانه اس
 ۳۰۰قویتر و بسیار نزدیک به اس  ۴۰۰است و نقش مهمی
در پدافند هوایی کشور دارد».
رئیسجمهور در مراسم رونمایی از سامانه پدافندی
«ایرانساخت» باور  373گفت« :امیدوارم روابط ایران با
همه کشورهای دوست از لحاظ سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی،
امنیتی و دفاعی روز به روز مستحکمتر از گذشته شود».
دکتر روحانی در این مراسم که با حضور مسئوالن عالیرتبه
کشوری و لشکری و برخی سفرا و وابستگان نظامی
کشورهای خارجی در ایران برگزار شد ،با بیان اینکه
صنعتگران دفاعی کشور ،همواره و هر سال در روز صنعت
دفاعی هدیهای ارزشمند و مناسب را به ملت غیور و شریف
ایران تقدیم میکنند ،گفت« :سال گذشته از جنگنده کوثر
که بدنه و موتور آن تماما توسط متخصصان کشور در صنایع
دفاعی ساخته شده بود ،رونمایی شد و پرواز این هواپیمای
جنگنده ،هدیه صنعت دفاعی کشور به ملت ایران بود.
البته صنعت دفاعی در طول سال نیز هدایای دیگری را
به ملت تقدیم کرد که از جمله آنها فعالیت زیردریاییها
و ناوچههای جدید بود که در افزایش قدرت دریایی کشور
بسیار حائز اهمیت است».
دکتر روحانی با بیان اینکه امریکا از سال  96توطئه
جدیدی را علیه جمهوری اسالمی ایران آغاز کرده است،
گفت« :امریکاییها با عهدشکنی ،تخلفی سیاسی ،حقوقی
و اخالقی انجام داده و قانون بینالمللی را زیر پا گذاشته و
مرتکب تخلف از قوانین بینالمللی شدند؛ آنها خیال کردند
که اگر به شرکتهای خارجی فشار وارد کنند و با تروریسم
اقتصادی یک ملت را در تنگنا قرار دهند ،حتما ظرف چند
ماه موفق خواهند شد ،اما اشتباه کردند».
دکتر روحانی با بیان اینکه هیچوقت امریکا به این اندازه
از نظر حقوقی و سیاسی ،ضعیفتر ،مهجورتر و منزویتر
نبوده است و در تاریخ چنین وضعیت ضعیفی برای امریکا
به یاد ندارد ،گفت« :وزیر امور خارجه امریکا همین چند
روز قبل در سازمان ملل غم و غصه سال آینده خود را در
مورد ایران اظهار کرده و گفت که اگر برجام باقی بماند سال
آینده تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران برداشته میشود و
دانشبنیان

این کشور میتواند سالح بخرد و فشار و تنگنایی که علیه
آن درست کرده بودیم ،برداشته میشود».
رئیسجمهور ادامه داد« :سال گذشته شخص رئیسجمهور
امریکا در جلسه شورای امنیت شرکت کرد ،اما هر  14عضو
این شورا با او مخالفت کرده است .در جلسه مجمع عمومی
سازمان ملل هم همه اعضا به او لبخند تمسخرآمیز زدند و
این در تاریخ امریکا بیسابقه است که رئیسجمهورش مورد
استهزاء و تمسخر قرار بگیرد .امریکا شکست خورده و ما
موفق میدان هستیم».
دکتر روحانی با بیان اینکه امروز شاخصهای اقتصادی،
فرهنگی و اجتماعی به ما میگوید که وضع ما نسبت به
سال گذشته به مراتب بهتر است و مردم آرامش بیشتر
دارند و ثبات اقتصادی بیشتر شده است ،گفت« :آمارهای
مربوط به تورم ،افزایش صادرات غیرنفتی و رشد بورس،
بیانگر این واقعیت است که شرایط امسال ما بهتر از سال
گذشته است».
رئیسجمهور با اشاره به فعالیتهای اقتصادی انجام شده
در کشور طی یک سال گذشته گفت« :بهرغم همه شرایط
سخت و تحریمهای بیسابقه ،در یک سال گذشته 11
سد ملی 30 ،تصفیهخانه فاضالب و شش تصفیهخانه آب
در کشور افتتاح شده و چندین هزار مگاوات به میزان
تولید برق کشور افزوده شده و امروز صادرات برق و گاز و
فرآوردههای نفتی به کشورهای همسایه به باالترین سطح
خود رسیده است.
سال گذشته در بنزین قدرت صادرات نداشتیم اما امروز
صادرکننده بنزین و گازوئیل هستیم .گاز را به کشورهای
مختلف صادر میکنیم و در زمینههای مختلف پیشرفتهای
قابل مالحظهای داشتهایم .امروز تابستانی را پشت سر
میگذاریم که یک روز قطعی برق در کشور نداشتیم و با
وجود بارشها و با تقویت فرهنگ صرفهجویی مردم کشور
مشکل آب نداشتیم».
رئیسجمهور با بیان اینکه در حوزه علم و فناوری و
شرکتهای دانشبنیان وضعیت کشور هر روز و هر ماه بهتر
از گذشته است ،گفت« :امروز تعداد شرکتهای دانشبنیان
از هزار شرکت به  4400شرکت افزایش یافته و این روند در
حال پیشرفت است».
دکتر روحانی با بیان اینکه فشار اقتصادی مشکالتی را
برای مردم ایجاد کرد ،گفت« :اما تحریمها و فشار اقتصادی
دشمن فرصتهای بسیار خوبی برای توسعه و پیشرفت ما
فراهم ساخت.
با گذشت یک سال و با تحریمهای سخت دشمنان روشن
شد که امریکا در هیچ برنامهای در منطقه علیه ایران موفق
نبوده است و امروز هیچکس در این زمینه تردید ندارد و
حتی برخی از همسایههای ما که به امریکا دل خوش کرده
بودند ،اعتراف میکنند که در روز خطر اولین فراری از
منطقه ما خود امریکاییها هستند».
دکتر روحانی با بیان اینکه دعوای اصلی ما با امریکا نظامی
و اقتصادی نیست ،گفت« :اعتقاد ما این است که امروز همه

شماره سیوچهارم شهریورماه 1398

32

دانشبنیان

شماره سیوچهارم شهریورماه 1398

33

ملتها صاحب احترام هستند و باید به حقوق ملتها و
مردم در منطقه و خارج از منطقه احترام بگذاریم.
از نظر ما مردم حاکم کشور خود هستند .ما در ایران همیشه
متکی بر رأی مردم بودهایم.
از آغاز انقالب ،نظام اسالمی کار خود را با رأی مردم آغاز
کرد و در ادامه با رأی مردم پیش رفته و در ادامه نیز با رأی
مردم فعالیت خواهد کرد».
رئیسجمهور خاطرنشان کرد« :امریکایی که برای رأی
مردم احترام قایل نیست و وقتی به افغانستان حمله و این
کشور را اشغال میکند از مردم آن اجازه نمیگیرد ،برای
حمله به عراق و حضور در این کشور از مردم آن اجازه
نمیگیرد ،برای بمباران سوریه نظر مردم را نمیپرسد و
برای کشتارهایش در یمن از مردم آن اجازه نمیگیرد،
دموکراسی را قبول ندارد و فقط به منافع خود فکر میکند.
تفکر امریکاییها این است .آنها میگویند اگر بخواهیم
نفت بخریم و آن را از تنگه هرمز عبور دهیم ،امنیت تنگه
را برقرار میکنیم و اگر منافع ما نباشد ،کاری به آن نداریم
و دیگران اگر میخواهند نفت ببرند امنیت را خودشان باید
تامین کنند .اما ما میگوییم آبراههای بینالمللی باید برای
همه امن باشد .در بابالمندب ما منجی کشتیهای عبوری
بودیم».
رئیسجمهور با بیان اینکه در مبارزه با تروریسم ،ما فقط
منفعت خود را در نظر نمیگیریم ،اظهار داشت« :معتقدیم
اگر کشور همسایه و دوست ما عراق مورد تجاوز تروریستها
قرار گرفته باید به او کمک کنیم .در این راه منطق ما با
امریکاییها همخوان نیست و ما رو در روی هم قرار داریم.
اساس جهانبینی ما با یکدیگر متفاوت است».
دکتر روحانی با تاکید بر اینکه تا زمانی که دنیا به این
منطق برنگردد ،امنیت در جهان برقرار نخواهد شد ،گفت:
«کشورها باید به حقوق و منافع دیگر کشورها اهمیت داده
و آن را رعایت کنند ،اما فعال این یک آرزوست و ما باید در
شرایط امروز که دشمنان منطق را نمیپذیرند ،برای تقویت
خود بکوشیم.
امروز و در چنین شرایطی نمیتوان زور را با منطق
جواب داد .باید خود را قوی کنیم .نمیتوان با سخنرانی
با پرتابکننده موشک صحبت کرد .در برابر زورگویی باید
تمام قدرت خود را به کار بگیریم ،اینجا دیگر میز مذاکره
جواب نمیدهد.
وقتی دشمن از موشک و هواپیما علیه ما استفاده میکند،
ما هم باید به دنبال باور قدرت نظامی خود باشیم و
اینجاست که به «باور  »373نیاز داریم و باید سیستم
قدرتمندی بسازیم که حرکت دشمن را رصد کند و سیستم
نظامی آن را قفل کنیم و با موشک آن را هدف قرار دهیم
و از کار بیندازیم».
دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به
اینکه بحمداهلل امروز در قدرت دفاعی از توانمندی بسیار
باالیی برخورداریم ،گفت« :در طول این سالها بارها از
وزیران دفاع خواستهام در صنعت دفاعی به هر مقدار که
دانشبنیان
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ت شرکتهای
میتوانند برونسپاری نموده و از تمام ظرفی 
خصوصی برای تقویت قدرت دفاعی استفاده کنند».
رئیسجمهور افزود« :همانطوری که در زمان جنگ همه
کارخانهها را برای تامین نیازهای نظامی و دفاعی خود به
کار گرفتیم ،امروز هم باید هر چقدر میتوانیم در صنعت
دفاعی از ظرفیت شرکتهای خصوصی استفاده کرده
و برونسپاری کنیم و هرجا که نیاز داریم و میتوانیم از
صنایع غیرنظامی کمک بگیریم».
دکتر روحانی همچنین با اشاره به کمک متقابل صنایع
دفاعی به صنعت خودروسازی در شرایط تحریم ،گفت:
«امروز صنعت دفاعی ما برای مقابله با تحریمها به کمک
صنعت خودروسازی آمده و قطعههای مورد نیاز صنایع
خودروسازی را با کیفیت خوب تولید میکند و ضروری
است که در جنگ اقتصادی ،بخش صنعت و حوزه دفاعی
در کنار هم باشند».
رئیسجمهور در ادامه با تاکید بر اهمیت همکاری با
کشورهای دوست و همسایه در حوزه دفاعی ،گفت« :هر
کشوری که با ما دوست است باید با او همکاری کنیم،
زیرا این همکاری باعث کاهش هزینهها و آسان شدن کار
میشود».
دکتر روحانی با بیان اینکه اگر بتوانیم با کشورهای دوست
در تمام صنایع دفاعی مشارکت کنیم ،هزینههای ما کمتر
خواهد شد ،گفت« :ارتباط با کشورهای دوست باید در عمل
مستحکمتر شود و این همکاری میتواند در تقویت روابط
کشورها نیز موثر باشد».
رئیسجمهور با بیان اینکه همکاری و مشارکت با دوستان
و همسایگان برای رسیدن به اهداف ضروری و الزم است،
گفت« :اصل این است که در اقتصاد و سرمایهگذاری با
همسایگان و کشورهای دوست مشارکت کنیم و به صورت
عملی فعالیت مشترک داشته باشیم».
دکتر روحانی در ادامه سخنان خود در روز صنعت دفاعی
با بیان اینکه اقتصاد ،فرهنگ و قدرت دفاعی به اراده و
روحیه و نشاط برمیگردد ،گفت« :اگر یک ملت در همه
این زمینهها بانشاط بوده و به آینده امیدوار باشد ،از همه
مشکالت عبور خواهد کرد .اما اگر امید ،روحیه و نشاط
نباشد با یکصد «باور  »373هم به باور ،ایمان و اعتقاد
نمیرسیم».
رئیسجمهور با بیان اینکه ملت بزرگ ایران در طول 40
سال گذشته با عبور از مسیرهای سخت و پیچیده با قدرت
و مقاومت پیروزیها و موفقیتهای بزرگی به دست آورده
است ،گفت« :شکی ندارم که ما از این مرحله سخت هم با
موفقیت عبور خواهیم کرد».
رئیسجمهور خطاب به امریکاییها گفت« :اگر میخواهید
در منطقه ثبات و امنیت برقرار باشد و به قول خودتان کمتر
در این منطقه پول خرج کنید ،راه دیگری دارد و آن راه
منطق ،ادب ،کرامت مردم و تواضع در برابر انقالب و مردم
ایران است .بیایید تحریمها را بردارید و به راه و اراده ملت
ایران احترام بگذارید .در این صورت راه فرق میکند».
دانشبنیان

رئیسجمهور تاکید کرد« :ما ملتی نیستیم که در برابر ظلم
و تجاوز شما تسلیم شویم .این را به خوبی میدانید .راه را
درست انتخاب کنید».
دکتر روحانی با تاکید بر اینکه بدون ایران امنیت منطقه
تضمین نمیشود و امنیتی به وجود نخواهد آمد ،گفت:
«ایران تامینکننده امنیت منطقه ،تنگه هرمز و خلیج فارس
است و در صورتی که شما از مسیر اشتباه خود برگردید
و دست از تجاوز بردارید ،برای تامین امنیت همه منطقه
آماده است».
رئیسجمهور با بیان اینکه ما آماده مذاکره و رفع سوءتفاهم
هستیم ،گفت« :دست از تجاوز و فشار و تحریم بردارید و
دوستان خود را تشویق نکنید که با ایران ارتباط نداشته
باشند .منطقه امن به نفع همه است .همزیستی مسالمتآمیز
به نفع همه ملتهای منطقه است.
آبراههای بینالمللی از تنگه هرمز گرفته تا جبلالطارق و
اقیانوس هند باید برای همه امن باشد ،زیرا شرایط اقتصاد
دنیا این را میخواهد».
دکتر روحانی در پایان سخنان خود تاکید کرد :ما برای
دفاع و دوستی آمادهایم .همچنان که در مقابل هر تجازوی
میایستیم و با قدرت تجاوز را دفع میکنیم».
پیش از سخنان رئیسجمهور در این مراسم ،امیر حاتمی
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سخنانی با ارائه
گزارشی از فعالیتها ،دستاوردها و برنامههای آینده صنعت
دفاعی کشور ،گفت« :امروز صنعت دفاعی ،پشتوانه بسیار
محکمی برای بخشهای مختلف صنعت کشور و علم و
فناوری است».
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به تالشها
و توطئه دشمنان برای تضعیف نظام و هدف قرار دادن
معیشت و زندگی مردم با تروریسم اقتصادی ،افزود« :صنایع
دفاعی کشور با تمرکز بر تحقیق ،توسعه و تولید از همه
ظرفیتهای کشور بهویژه دانشگاهها و مراکز علم و فناوری
استفاده کرده و خوشبختانه دستاوردهای زیادی داشته
است».
حاتمی افزود« :با توسعه فناوری و دقتافزایی امروز در
جایگاهی قرار داریم که همه موشکهای جمهوری اسالمی
ایران با اثربخشی باال ،دقیق و نقطهزن هستند».
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به ارتقای
رتبه ایران از لحاظ دستاوردهای دفاعی و نظامی در جهان با
توجه به شاخصهای بینالمللی ،گفت« :در حوزه پدافندی
پیشرفتهای محسوسی حاصل شده و امروز نهتنها برای
مقابله با تهدیدهای عمومی هوایی سامانههایی را در اختیار
داریم ،بلکه برای مقابله با هواپیماهای رادارگریز و پهپادها
نیز توانمندی باالیی در کشور وجود دارد.
رئیسجمهور حجت االسالم و المسلمین دکتر روحانی در
ادامه این مراسم ،با همراهی سورنا ستاری معاون علمی و
فناوری رئیسجمهوری و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح ،از نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای وزارت دفاع
بازدید کرد.
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قن�ی ،بنیانگذار استارتآپ فیت شیپ
مصاحبه ب� حممدهمدی ب

سبک زندگی سالمتر با یک
استارتآپ ایرانی
هدی فالنجی

دانشبنیان
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محمدمهدی قنبری همبنیانگذار استارتآپ فیت شیپ متولد  1375است و به گفته
خودش از  18سالگی و در دوران دبیرستان فعالیتش را در حوزه ورزش و سالمت
آغاز کرد ه است .او دانشجوی کارشناسی کامپیوتر است و به همراه چهار نفر دیگر
در تیم فیت شیپ به طراحی پلتفرمی برای ارائه الیف استایل به افراد پرداخته و
در حال حاضر در تهران مشغول به فعالیت در این زمینه است .با او به گفتوگو
نشستیم تا بیشتر برایمان از حالو هوای اکوسیستم سالمت ایران بگوید.

دانشبنیان
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فیت شیپ متشکل از چه کسانی است؟
تیــم فیــت شــیپ بــه جــز مــن کــه دانشــجوی
مهندســی کامپیوتــر هســتم ،متشــکل از محمدامیــن
پرنمــازه فارغالتحصیــل کامپیوتــر ،امیرمحمــد نصراللهــی
فارغالتحصیــل کامپیوتــر ،حســین نورایــی فارغالتحصیــل
رشــته هوافضــا و محمــد ســپهری فارغالتحصیــل رشــته
بیولــوژی اســت.
ایده استارتآپ شما چگونه شکل گرفت؟
ایــده اولیــه فیــت شــیپ از ســال  93شــکل گرفــت .مــا
از ســال  95وارد شــتابدهنده شــریف شــدیم و ایــده را در
ایــن شــتابدهنده اجــرا و در قالــب وبســایت بــهصــورت یــک
باشــگاه مجــازی شــروع بــه فعالیــت کردیــم امــا خدمــات ما
بــه لحــاظ قیمــت و گســتردگی حــق انتخــاب متخصصیــن
بهبــود یافتــه نبــود ،بــه همیــن دلیــل تغییــرات زیــادی در
ایــن مســیر اتفــاق افتــاد و در نهایــت اوایــل ســال  97بــا
شــرکت ســامت الکترونیــک کارا وارد همــکاری شــدیم و در
واقــع در همــان ســال تجــاری شــدن ایــده صــورت گرفــت.
مــا در ابتــدا بــه دنبــال تولیــد یــک اپلیکیشــن ورزشــی
بودیــم کــه افــراد بتواننــد بــا همدیگــر اطالعــات ورزشــی
خــود را بــه اشــتراک بگذارنــد و هــر فــرد نســبت بــه بهترین
عملکــرد ورزشــی خــود اطالع پیــدا کند .پــس از آنالیــز بازار
ایــن صنعــت متوجه شــدیم بــازار ســامت حجــم زیــادی را
بــه خــود اختصــاص داده اســت و بــه همیــن دلیــل از حــوزه
صرفــا ورزشــی تغییــر جهــت بــه ســمت ســامت دادیــم و
در حــال حاضــر در حــوزه بیماریهــای غیرواگیــر فعالیــت
میکنیــم و همچنیــن بــه ارائــه برنامــه ورزشــی و غذایــی
بــرای افــراد میپردازیــم.
کمــی بیشــتر دربــاره اســتارتآپتان توضیــح
میدهیــد؟ یعنــی دقیقــا چــه کار میکنیــد؟
دانشبنیان

تیــم فیتشــیپ در واقــع اپلیکیشــنی بـ ه نــام ســبک بــرای
اســتفاده و دسترســی عمــوم توســعه داده اســت .ســبک در
واقــع برگرفتــه از ســبک زندگــی اســت و هــدف مــا ایــن
اســت کــه بــه افــراد براســاس ویژگیهــای شــخصیتی
منحصربهفردشــان ،دورههــای ســامتی از جملــه برنامــه
غذایــی و برنامــه ورزشــی پیشــنهاد بدهیــم .بــرای مثــال مــا
بــرای افــرادی کــه وقــت رفتــن بــه باشــگاه را ندارنــد و نیــاز
بــه برنامــه ورزشــی درون منــزل دارنــد یــا بیمــاران مبتــا به
دیابــت و پرفشــاری خــون کــه نیاز بــه برنامه شخصیســازی
شــده توســط متخصــص دارنــد ،برنامــه غذایــی و ورزشــی
ارائــه میدهیــم .برنامههــای ارائــه شــده توســط تیــم فیــت
شــیپ زیــر نظــر متخصصــان و فیزیولوژیسـتهای ورزشــی
اســت .بــا توجــه بــه اینکــه اپلیکیشــن ســبک ،سیســتم
ثبــت عملکــرد ،دیتابیــس مــواد غذایــی و کالریشــمار
فعالیتهــای ورزشــی بــرای ثبــت اطالعــات افــراد دارد،
هــدف مــا ایــن اســت کــه بــر مبنــای اطالعاتــی کــه از
افــراد جمــعآوری میکنیــم آنالیــز انجــام دهیــم و یــک
پیشبینــی از ابتــا بــه بیماریهــای غیرواگیــر احتمالــی و
ســبک زندگــی مناســب بــرای پیشــگیری از ایــن بیماریهــا
در قالــب رژیــم غذایــی نیــز ارائــه دهیــم .درکنار اپلیکیشــن
ســبک ،یــک مجلــه الکترونیکی در حوزه ســامت و تناســب
انــدام بــا  500هــزار بازدیدکننــده در مــاه بـ ه نــام نیــوز فیت
شــیپ داریــم کــه مقــاالت منتشــر شــده در ایــن مجلــه
توســط متخصصیــن نوشــته شــده یــا از وبســایتهای معتبر
اســتخراج و بــرای مطالعــه کاربــران بومیســازی و ترجمــه
شــده اســت.
فیت شیپ دقیقا چه خدماتی ارائه میدهد؟
مــا عــاوه بــر مجلــه الکترونیکــی ،ارائــه برنامــه غذایــی و
برنامــه ورزشــی نیــز داریــم .ارائــه دیتابیــس ورزشــی بــه
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به سوددهی و نقطه سربهسر رسیدهاید؟
در حــال حاضــر بــه ســوددهی و نقطه سربهســر نرســیدهایم
ولــی پیشبینــی میکنیــم تــا یــکســال آینــده بــه نقطــه
سربهســر دســت پیــدا کنیــم .البتــه الزم بــه ذکــر اســت
کــه تیــم مــا هزینههــای زیــادی بــرای طراحــی اپلیکیشــن
بــر مبنــای  IOSمتقبــل شــد ولــی بــه دلیل مشــکالتی که
بــرای گوش ـیهای آیفــون اتفــاق افتــاد ،ایــن هزینههــا بــه
هــدر رفــت .عــاوه بــر ایــن مشــکالتی بهدلیــل تحریمهــا
نیــز اتفــاق افتــاد کــه رونــد فعالیــت مــا را بــا معضــل مواجه
کر د .
حجم بازار حوزه سالمت و استارتآپهای حوزه الیف
استایل را چطور ارزیابی میکنید؟
 10درصــد از حجــم بــازار گســترده ســامت در ایــران را
در حــال حاضــر اســتارتآپهای حــوزه ســبک زندگــی و
الیــف اســتایل تشــکیل میدهنــد .اگــر اســتارتآپهای
ایــن حــوزه در ابتــدای راه بتواننــد حتــی یــک درصــد از
حجــم ایــن بــازار را بــه خــود اختصــاص دهنــد ،گام بزرگــی
برداشــتهاند.
وضعیت اکوسیستم سالمت را در ایران چگونه
میبینید؟
در حــال حاضــر اکوسیســتم ســامت ایــران بســیار ضعیــف
عمــل میکنــد .بــرای مثــال اســتارتآپهای ایــن حــوزه
زمانــی کــه بــرای دریافــت مجوزهــای مختلــف بــه وزارت
بهداشــت ،وزارت علــوم و ســازمان غــذا و دارو مراجــع
میکننــد ،اســتاندارد خاصــی در ایــن زمینــه بــرای ایــن
ســازمانها تعریــف نشــده اســت .ســرعت بــازار ســامت در
حــال حاضــر بســیار کنــد اســت امــا بخشهــای زیــادی از
ایــن بــازار همچنــان دســتنخورده باقــی مانــده اســت.
تعــداد اســتارتآپهای حــوزه ســامت نســبت بــه
اســتارتآپهای ســایر حوزههــا بســیار کــم اســت و
ایــن بــه دلیــل ســختی فعالیــت در ایــن حــوزه و عــدم
شفافســازی دولتــی بــرای ســرمایهگذاران و فعــاالن ایــن
حــوزه اســت.
گلــه از دســتگاههای دولتــی در ایــن زمینــه زیــاد اســت.
حداقــل کاری کــه دســتگاههای دولتــی میتواننــد انجــام
دهنــد شفافســازی خدمــات در ایــن زمینــه اســت .در
واقــع مشــخص باشــد بــرای گرفتــن تاییدیههــای مــورد
نظــر بایــد بــه کــدام ارگان مراجعــه شــود.
برنامهتان برای آینده چیست؟
مهمتریــن هــدف مــا در آینــده پیشبینــی بیماریهــای
غیرواگیــر اســت .بــه طــور متوســط از هــر  10مــرگ ،عامــل
پنــج مــرگ بیماریهــای غیرواگیــر اســت .در واقــع ایــن
بیماریهــا براســاس ســبک زندگــی و الیف اســتایل اشــتباه
در درازمــدت بــه وجــود میآینــد .مــا بــه دنبــال آنالیــز
دادههــا در ایــن حــوزه هســتیم تــا بتوانیــم بــرای افــراد یــک
پیشبینــی از ابتــا بــه بیماریهــای احتمالــی بــر مبنــای
ســبک زندگــی آنهــا داشــته باشــیم و بــه ایــن ترتیــب تــا
حــدودی روی درصــد مرگومیــر موثــر باشــیم.

عنــوان کالریشــمار و امــکان ارتباطگیــری افــراد بــا
متخصصــان تغذیــه و مربیــان ورزشــی از دیگــر خدمــات
فیــت شــیپ اســت.
فرایند ارائه خدمات فیت شیپ به چه صورت است؟
مشــتریان بعــد از ورود بــه اپلیکیشــن ســبک و انجــام فرایند
ثبتنــام میتواننــد از خدمــات دیتابیسهــا کامــا رایــگان
اســتفاده کننــد امــا بــرای دریافــت رژیمهــای غذایــی بایــد
هزینــه پرداخــت کنند.
در حال حاضر چند کاربر دارید؟
مــا تقریبــا از ابتــدای امســال اپلیکیشــن ســبک را راهانــدازی
کردهایــم و در حــال حاضــر نزدیــک بــه پنــج هــزار کاربــر
داریــم.
تیم شما در حال حاضر متشکل از چه تخصصهایی
است؟
تیــم مــا متشــکل از ســه ،چهــار متخصــص تغذیــه و دو
فیزیولوژیســت ورزشــی اســت و همچینیــن از راهنماییهای
یــک هیئــت ناظــر نیــز اســتفاده میکنیــم .عــاوه بــر ایــن
افــرادی در بخــش فنــی CRM ،و مدیریــت محتــوا نیــز بــا
مــا همــکاری میکننــد.
هزینه خدمات شما به چه صورت است؟
دریافــت برنامــه غذایــی و برنامــه ورزشــی ارائه شــده توســط
مــا در بــازه  70هــزار تومــان تــا  200هــزار تومــان قــرار دارد.
پلن درآمدزاییتان به چه شکل است؟
در حــال حاضــر بــه صــورت پلتفــرم فعالیــت میکنیــم بــه
ایــن صــورت کــه افــراد برنامههــای غذایــی و ورزشــی را از
متخصصــان خریــداری میکننــد و مــا تــا ســقف  30درصــد
از ســهم هزینــه پرداخــت شــده توســط مشــتریان را دریافت
میکنیــم .پلنهــای دیگــری نیــز بــه صــورت اشــتراکی یــا
فــروش محتــوا نیــز داریــم کــه فعــا آغــاز نشــده اســت.
دانشبنیان
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گفتوگو ب� حممد حسنوند ،بنیانگذار استارتآپ روستاپالس

استارتآپها را به کشاورزان
معرفی کنید
هدی فالنجی

دانشبنیان
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محمد حسنوند بنیانگذار استارتآپ روستا پالس و
عضو انجمن مخترعین ایران است .او فارغالتحصیل
کارشناسی ارشد برق الکترونیک و کارشناسی
مکانیک است .در گذشته تجربه ثبت اختراع داشته
و در حوزه خدمات مهندسی فعالیت کرده است .او
همچنین تجربه پیمانکاری و همکاری با جهاد سازندگی
را هم داشته است .با او به گفتوگو نشستهایم تا
بیشتر از حال و هوای حاکم بر فضای استارتآپهای
کشاورزی بهویژه روستاپالس برایمان بگوید.

دانشبنیان
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لطفــا از شــکلگیری ایــده تــا اجــرای
روســتاپالس بگوییــد.
خــودم فرزنــد روســتا هســتم ،بــه همیــن ســبب
بــا دغدغههــای کشــاورزان آشــنایی دارم .یکــی از
دغدغههــای کشــاورزان بعــد از تولیــد ،خریــد و فــروش
محصــوالت کشــاورزی اســت .در واقــع کشــاورزان بعــد
از تولیــد درگیــر یــک چرخــه واســطهگری میشــوند
و بــهدلیــل دور بــودن از تکنولــوژی و نداشــتن دانــش
کافــی در زمینــه بازاریابــی و عــدم دسترســی مســتقیم
بــه بــازار ،نمیتواننــد ارتبــاط مســتقیم و موثــری را بــا
مشــتری برقــرار کننــد .از آنســو واســطهها ،هــم بــه
مشــتریان و هــم بــه کشــاورزان دسترســی خوبــی دارنــد
بنابرایــن محصــوالت کشــاورزی بــا قیمــت پاییــن از
ســوی واســطهها خریــداری میشــود و بــا قیمــت باالتــر
بــه فــروش میرســد .بــا توجــه بــه ایــن مشــکل ،ایــده
اســتارتآپ روســتاپالس اوایــل ســال  97در ذهنــم شــکل
گرفــت و در مهرمــاه ســال  97نیــز شــروع بــه کار کردیــم.
تــاش مــا بــر ایــن بــود کــه خدمــات جامــع و تخصصــی
را در قالــب یــک پلتفــرم بــه کشــاورزان ارائــه دهیــم.
روســتاپالس چــه خدماتــی را ارائــه میدهــد و
چــه بخشــی از خدمــات شــما بــهصــورت رایگان
ارائــه میشــود؟
خدمــات مــا شــامل بازاریابــی ،خریــد و فــروش محصوالت
کشــاورزی و محصــوالت روســتایی شــامل دام ،نهــاده و
ماشــینآالت بــ ه صــورت آنالیــن از طریــق ارتبــاط
مســتقیم بیــن تولیدکننــده و مصرفکننــده و حــذف
واســطهها در سراســر کشــور اســت .همچنیــن آمــوزش
ترویــج آنالیــن بــه کشــاورزان در قالــب یــک پکیــج را هــم
داریــم.
در واقــع تولیدکنندههــا و شــرکتها میتواننــد
محصــوالت خــود را از طریــق آگهــی در اپلیکیشــن
روســتاپالس و بــا پرداخــت هزینــه ســالیانه معرفــی
کننــد .ایــن خدمــات بــرای کشــاورزان و تولیدکنندههــای
ســم و کــود و ماشــینآالت کشــاورزی ارائــه میشــود
کــه اســتفاده از خدمــات بــرای کشــاورزان رایــگان اســت
امــا تولیدکننــدگان بایــد هزینــه پرداخــت کننــد .البتــه
ارائــه خدمــات تبلیغاتــی در دو قالــب رایــگان و ویــژه
بــه مشــتریان ارائــه میشــود .در زمینــه آمــوزش ترویــج
آنالیــن ،بــا توجــه بــه اینکــه مــن از ســال  84پیمانــکار
جهــاد کشــاورزی بــودهام و در زمینــه ترویــج بــا جهــاد
کشــاورزی همــکاری داشــتم ،در ســایت و اپلیکیشــن
ارائــه شــده توســط روســتاپالس پکیجــی بــرای آمــوزش
ترویــج بــه کشــاورزان بــا اســتفاده از نظــرات کارشناســان
بــ ه صــورت آنالیــن در نظــر گرفتــه شــده اســت .ایــن
آموزشهــا شــامل راهکارهــای نویــن کشــاورزی بــرای
ارتقــای ســطح کیفــی محصــوالت تولیــدی ،افزایــش
ســطح محصــول و ارتقــای ســطح بهــرهوری اســت.
هــدف آن ارائــه یــک هســته تخصصــی مشــاوره و تامیــن
دانشبنیان

نهــاده تــا کاشــت ،داشــت ،برداشــت و فــروش محصــوالت
تحــت نظــارت کارشناســان اســت کــه در ایــن زمینــه
کارشناســان روســتاپالس بــه کشــاورزان مشــاورههای
فنــی الزم را میدهنــد و مــواد مــورد نیــاز آنهــا را
تامیــن میکننــد .بــهعبارتــی یــک زنجیــره از مزرعــه
تــا ســفره تشــکیل شــده اســت .عــاوه بــر ایــن ایجــاد
شــغل و کســبوکارهای کوچــک خانگــی در روســتاها
و برندســازی و صــادرات محصــوالت نیــز در دســتور کار
روســتاپالس قــرار دارد .یکــی از شــعارهای اســتارتآپ
روســتاپالس ایــن اســت کــه نگــران فــروش محصــوالت
خــود نباشــید؛ تولیــد از شــما و فــروش از مــا.
در حــال حاضــر بــا چنــد کشــاورز همــکاری
میکنیــد ؟
در حــال حاضــر  3300کاربــر داریــم کــه بیشــتر آنهــا
کشــاورز و دامــدار هســتند.
در ابتــدای کار بــا چــه چالشهــا و مشــکالتی
مواجــه بودیــد؟
بزرگتریــن چالــش مــا در حــوزه کشــاورزی عــدم
همــکاری مســئولین ذیربــط اســت .متاســفانه مــا حتــی
اجــازه تبلیغــات در قالــب لگــو و اســتند در مجموعــه
جهــاد کشــاورزی بــرای شناســاندن بیشــتر خدماتمــان
بــه کشــاورزان را نداریــم .در واقــع حمایتهــای جهــاد
کشــاورزی بیشــتر در حــد حــرف اســت و بــه عمــل
نمیرســد .جهــاد کشــاورزی در هــر واحــد شــامل
باغبانــی ،دام و ...شــمار ه تماسهــای زیــادی از کشــاورزان
دارد و کشــاورزان شــاخص را میشناســد و بهراحتــی
میتوانــد در قالــب همایــش و جلســه اســتارتآپها را
بــه کشــاورزان معرفــی کنــد امــا ایــن کار را نمیکنــد.
مــا درخواســتی مبنــی بــر دریافــت دادههــای مربــوط
بــه کشــاورزان بــه جهــاد کشــاورزی ارائــه دادیــم .امــا در
نهایــت پاســخ جهــاد کشــاورزی بــه مــا ایــن بــود که شــما
بخــش خصوصــی هســتید و مــا اجــازه نداریــم دیتاهــا را
در اختیــار بخــش خصوصــی قــرار دهیــم ،بــه ایــن دلیــل
کــه اگــر ایــن کار صــورت گیــرد ،تبلیــغ میشــود و مــا
بـ ه عنــوان بخــش دولتــی نبایــد بــرای بخــش خصوصــی
تبلیــغ کنیــم.
البتــه جهــاد کشــاورزی در نمایشــگاه الکامــپ امســال در
زمینــه فراهــم آوردن غرفــه بــرای مــا و اســتارتآپهای
حــوزه کشــاورزی همکاریهــای الزم را داشــته اســت.
از زمــان آغــاز بهکارتــان جــذب ســرمایه
د ا شــتها ید ؟
خیــر .تاکنــون جــذب ســرمایه نداشــتهایم و کامــا
بــا ســرمایه شــخصی فعالیــت کردهایــم .در نمایشــگاه
الکامــپ چنــد فرصــت مذاکــره بــا ســرمایهگذار داشــتیم
کــه در حــال بررســی آنهــا هســتیم و هنــوز بــه مرحلــه
قطعــی نرســید ه اســت .امــا در بحــث اشــتغال و راهانــدازی
بوکارهای کوچــک در روســتاها بــه ســرمایهگذار
کســ 
نیــاز داریــم.
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در راســتای برطــرف کــردن چالشهایــی کــه
گفتیــد ،اقداماتــی انجــام شــده اســت؟
از ابتــدای راه تــاش کردیــم تــا تعامــات الزم را برقــرار
کنیــم امــا بعــد از مدتــی بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه
ســازمانهای دولتــی ،چــه از منظــر محدودیتهــای
قانونــی و چــه مباحــث ســلیقهای ،کاری بــرای مــا انجــام
نخواهنــد داد .بنابرایــن تصمیــم گرفتیــم بــه دنبــال
حمایــت دســتگاههای دولتــی نباشــیم و خدمــات خــود
را ب ـ ه صــورت مســتقیم بــه کشــاورزان معرفــی کنیــم و
شــخصا بــا آنهــا در تعامــل و ارتبــاط باشــیم .در زمینــه
دسترســی بــه دادههــای مــورد نیازمــان از طریــق جهــاد
کشــاورزی پیگیریهــای زیــادی انجــام دادیــم کــه
بینتیجــه بــود.
در حــال حاضــر بــه مرحلــه درآمدزایــی و نقطــه
ســر بــه ســر رســیدهاید؟
هنــوز خیــر ،امــا پیشبینــی مــا ایــن اســت کــه در
دو تــا ســه مــاه آینــده بــه نقطــه ســر بــه ســر برســیم
و همچنیــن تــا شــش مــاه آینــده بتوانیــم یــک ســقف
درآمــدی مناســب داشــته باشــیم.
خواسته شما از دستگاههای دولتی چیست؟
اگــر کمکــی نمیکننــد ،مانــع هــم نشــوند .جهــاد
کشــاورزی در حــال حاضــر نهادههــا را آزاد کــرده اســت
امــا بــا وجــود اینکــه اســتارتآپ مــا شــامل یــک تیــم
تخصصــی از همــه بخشهــای کشــاورزی اســت ،جهــاد
مجــوز الزم را بــرای در اختیــار گذاشــتن نهادههــا بــه
کشــاورزان بــه مــا نمیدهــد .عــاوه بــر ایــن جهــاد
کشــاورزی بایــد یــک اســتاندارد و چــارت طراحــی کنــد
کــه اســتارتآپها مطابــق بــا آن چــارت ســازمانی و در
قالــب چارچــوب خاصــی فعالیــت کننــد ،ولــی متاســفانه
زمانــی کــه اســتارتآپ فعالیــت خــود را شــروع میکنــد،
هــر کــدام از ارگانهــای دولتــی از منظــر خــود اعمــال
نظــر میکننــد .همچنیــن انتظــار داریــم کــه مســئوالن
ادارات کشــاورزی اســتانها و شهرســتانها بــا مــا
همــکاری کننــد و دیتابیــس الزم را در اختیــار مــا قــرار
دهنــد و مــا را بــه کشــاورزان معرفــی کننــد.
اســتارتآپهای حــوزه کشــاورزی در چــه
بخشهــای دیگــری میتواننــد ورود کننــد؟
اســتارتآپها در بخــش آب و بخشهــای مختلــف
کشــاورزی وارد شــدهاند .اســتارتآپهای حــوزه
کشــاورزی بــه شــرط حمایــت دولــت میتواننــد تــا چنــد
ســال آینــده بخــش بزرگــی از مشــکالت کشــاورزی را
برطــرف کننــد .از ســال  96تاکنــون اســتارتآپها در
بخــش کشــاورزی رشــد خوبــی داشــتهاند و در بحــث آب
و محیــط زیســت و فــروش و صــادرات وارد شــدهاند و
همچنــان در حــال فعالیتنــد.
به حوزه اینترنت اشیا هم ورود داشتهاید؟
خیــر ،امــا شــاید در ادامــه فعالیتمــان بتوانیــم وارد حــوزه
اینترنــت اشــیا هــم بشــویم.
دانشبنیان

در ایــران بیــن کشــاورزی ســنتی و شــیوههای
مــدرن فاصلـهای وجــود دارد .چطــور ایــن تعامــل
بایــد برقــرارشــود؟
جلــب اعتمــاد کشــاورزان در شهرســتانهای دور و نزدیک
بــا توجــه بــه تجربههــای بــد قبلــی یکــی از چالشهــای
ایــن مســیر اســت .در واقع کشــاورزان بــه دلیــل دور بودن
از فضــای تکنولــوژی ،بــه اســتارتآپها ســخت اعتمــاد
میکننــد .در ایــن زمینــه جهــاد کشــاورزی بهراحتــی
میتوانــد ورود کنــد .امــا در نهایــت کار کــردن بــا
کشــاورزان کار دور از ذهــن و ســختی نیســت.
جهــاد کشــاورزی از لحظــه ورود در همــکاری
بــا اســتارتآپهای کشــاورزی دقیقــا چــه کاری
انجــام داد ه اســت؟
تاکنــون جهــاد فقــط در بحــث حضــور در نمایشــگاهها
از جملــه بــرای تهیــه غرفــه در نمایشــگاه الکامــپ بــا مــا
همــکاری کــرده اســت و مــا را بــه نمایشــگاه توانمنــدی
عشــایر و روســتاییان کشــور معرفــی کردنــد .آقــای دکتــر
مختــاری کــه مســئول دفتــر کســبوکارهای نوپــا در
وزارت جهــاد کشــاورزی هســتند ،بــا تــاش زیــادی بــه
دنبــال برقــراری روابــط و تعامالتنــد و در بحــث آشــنایی
بــا معاونتهــای وزارت جهــاد کشــاورزی هماهنگیهــای
الزم را انجــام میدهنــد .بــا وجــود تالشهایــی از ایــن
دســت بهنظــر میرســد از ایــن بــه بعــد رویــه بهتــر
شــود.
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فرصت درنگ
گ�ی ب� ت�
تصم� ی
سه راه ب�ای ی

اگر مثل کامپیوتر
فکرکنیم...
مهسا محجوب

اگر تا حاال برای تصمیمگیری به مشکل
برخوردهاید ،این سخنرانی تد برای شماست.
تام گریفیث ( )Tom Griffithsبه بیان سه
استراتژی میپردازد که به شما میگوید برای
تصمیمگیری بهتر چگونه منطق کامپیوتر را در
مشکالت بشری از پیدا کردن خانه تا انتخاب
رستوران برای شام استفاده کنید.

دانشبنیان
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اگــر یــک شــهر در دنیــا باشــد کــه کــه یافتــن مکانــی
در آن بــرای اجــاره یــا خریــد ســخت باشــد ،ســیدنی
اســت .اگــر اخیــرا تــاش کــرده باشــید خان ـهای در ایــن
شــهر پیــدا کنیــد ،بــا ایــن مشــکل آشــنایید .هربــار کــه
بــه خانــهای کــه در آگهــی درج شــده برویــد ،یکســری
اطالعــات در مــورد آن خانــه و بــازار بــه دســت میآوریــد.
بــا هــر بــار خــارج شــدن هــم ،ایــن ریســک کــه بهتریــن
مــکان را از دســت داده باشــید ،میپذیریــد .پــس از کجــا
بایــد بدانیــد ک ـ ه چــه زمانــی بایــد بیــن نــگاه کــردن و
پیشــنهاد دادن تغییــر موضــع دهیــد؟
خــب ایــن مشــکلی ظالمانــه و آشناســت کــه ممکــن
اســت یــک راه حــل ســاده داشــته باشــد ۳۷ :درصــد.
اگــر بخواهیــد شــانس پیــدا کــردن بهتریــن خانــه را بــه
بیشــترین مقــدار خــود برســانید ،بایــد  ۳7درصــد بــازار
را ببینیــد.
همچنیــن پیشــنهادی بــرای خانــه بعــدی کــه از ســایر
خانههــا بهتــر بــوده ارائــه کنیــد .مثــا اگــر یــک مــاه
اســت دنبــال خانــه میگردیــد ۳۷ ،درصــد از ایــن زمــان،
یعنــی  ۱۱روز را بــرای ایــن کار در نظــر بگیریــد .بعــد
از آن شــما آمــاده معاملهایــد .ایــن را میدانیــم چــون
تــاش بــرای پیــدا کــردن مکانــی بــرای زندگــی نمونـهای
از مســئله توقــف بهینــه اســت؛ طبق ـهای از مســائل کــه
ریاضیدانــان و دانشــمندان علــوم کامپیوتــر بــا جدیــت در
حــال مطالعــه آن هســتند.
مــن دانشــمند شــناخت محاســباتیام و زمانــم را صــرف
تــاش بــرای فهــم ایــن میکنــم کــه ذهــن انســانها
در موقعیتهــای موفقیتهــای بــزرگ تــا شکســتهای
ناامیدکننــده چگونــه کار میکنــد .بــرای ایــن کار بــه
محاســباتی مشــکالت روزمــره زندگــی فکــر
ســاختار
ِ
میکنــم و بــه مقایســه راه حــل ایــدهآل مشــکالت بــا
رفتــار واقعــی مقایســه میپــردازم .بــه عنــوان یــک اثــر
جانبــی ،میدانــم تزریــق مقــداری علــوم کامپیوتــری
میتوانــد تصمیمگیــری را بــرای انســانها آســانتر
کنــد .مــن شــخصا بــه ایــن مــورد عالقهمنــدم .چــون
در شــهر پِــرت بــه عنــوان بچـهای شــدیدا متفکــر بــزرگ
شــدم .همیشــه تــاش کــردم طــوری رفتــار کنــم کــه بــه
نظــرم منطقــی میآمــد .در پــس هــر تصمیــم اســتدالل
میکــردم و ســعی داشــتم متوجــه شــوم کــدام بهتریــن
کار ممکــن اســت .امــا ایــن روش بــرای زندگی بزرگســالی
و مشــکالت آن تعمیمپذیــر نیســت .حتــی یکبــار ســعی
کــردم بــا نامــزدم بــه هــم بزنــم ،زیــرا داشــتم تــاش
میکــردم کــه عالیــق هــر دو نفــررا در نظــر داشــته باشــم
و بعــد بهتریــن راه حــل را پیــدا کنــم امــا فقــط خــودم را
خســته کــردم .او بــه مــن گفــت کــه بــرای حــل مشــکل
راه اشــتباهی را انتخــاب کــردهام .البتــه او بعــدا همســر
مــن شــد.
از تصمیمــات ســاده مثــل اینکــه کــدام رســتوران برویــم
تــا تصمیمــات مهمــی مثــل اینکــه باقــی عمرمــان را بــا
دانشبنیان

چــه کســی ســپری کنیــم ،باعــث شــدهاند زندگــی بشــر
پــر از مســائل و مشــکالت محاســباتی شــود کــه حتــی بــا
تــاش بســیار هــم بهســختی میتــوان آنهــا را حــل
کــرد .بــرای حــل ایــن مشــکالت ارزشــش را دارد کــه از
متخصــص راهنمایــی بگیریــد :یــک متخصــص کامپیوتــر.
وقتــی کــه دنبــال نصیحتــی بــرای زندگــی خــود هســتید،
متخصصیــن کامپیوتــر احتمــاال اولیــن کســانی نیســتند
کــه بــا آنهــا صحبــت میکنیــد .ایــده فکــر کــردن
ماننــد کامپیوتــر بــه طــور کلیشــهای قطعــی ،جامــع
و دقیــق اســت ولــی خیلــی جالــب بــه نظــر نمیآیــد.
ولــی فکــر کــردن دربــاره مهندســی کامپیوتــر بــرای
تصمیمگیــری دربــاره بشــر نشــان میدهــد اشــتباه
کردهایــم .دریافتهایــم زمانــی کــه در زندگــی انســانها
انــواع مشــکالت ســخت پیــش میآیــد ،روش کامپیوترهــا
بــرای حــل ایــن مشــکالت ،بســیار بــه رفتــار انســانها
شــبیه اســت.
مثــل وقتــی کــه قــرار اســت دربــاره اینکــه بــه چــه
رســتورانی برویــم ،تصمیــم بگیریــم .ایــن مســئله یــک
ســاختار محاســباتی خــاص دارد.
مجموعــهای از انتخابهــا را داریــد کــه بایــد یکــی
از آنهــا را برگزینیــد و دقیقــا فــردا هــم بایــد
تصمیمگیــری مشــابهی انجــام دهیــد .در ایــن شــرایط،
بــا چیــزی روبــهرو میشــوید کــه مهندســان کامپیوتــر
بــه آن «مبادلــه کاوش  -اســتخراج» میگوینــد .بایــد
تصمیــم بگیریــد کــه میخواهیــد چیــز جدیــدی را
امتحــان کنیــد؟  -ایــن یعنــی کاوش کــردن و جمـعآوری
اطالعاتــی ممکــن اســت در آینــده بــه کارتــان بیایــد  -یــا
میخواهیــد جایــی برویــد کــه میدانیــد خیلــی خــوب
اســت؟  -ایــن یعنــی اســتفاده کــردن از اطالعاتــی کــه
در حــال حاضــر داریــد .روش مبادلــه کاوش  -اســتخراج
زمانــی بــروز میکنــد کــه شــما وادار بــه انتخــاب میــان
چیــزی جدیــد و چیــزی کــه میدانیــد خیلــی خــوب
اســت ،میشــوید.
حــاال ایــن میتوانــد تصمیــم دربــاره انتخــاب موســیقی
بــرای گــوش کــردن باشــد یــا تصمیمگیــری بــرای
انتخــاب شــریک زندگیتــان .ایــن مشــکل را حتــی
شــرکتهای تکنولــوژی هــم دارنــد؛ مثــل وقتــی کــه
میخواهنــد تبلیغــی را نمایــش دهنــد :آیــا تبلیــغ جدیــد
نشــان دهنــد و چیــزی دربــارهاش یــاد بگیرنــد یــا تبلیغــی
را نمایــش بدهنــد کــه میداننــد شــانس اینکــه شــما
روی آن کلیــک کنیــد ،باالســت؟
در  ۶۰ســال گذشــته دانشــمندان کامپیوتــر پیشــرفت
زیــادی در درک مبادلــه کاوش  -اســتخراج داشــتهاند و
نتایــج آنهــا شــامل اطالعــات هیجانانگیــزی میشــود.
وقتــی میخواهیــد دربــاره اینکــه بــه چــه رســتورانی
برویــد تصمیــم بگیریــد،
اولیــن ســوالی کــه الزم اســت پرســیده شــود ایــن اســت:
چــه مــدت زمانــی در شــهر اقامــت داریــد؟ اگــر قــرار اســت
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مــدت کوتاهــی آنجــا باشــید ،از اطالعــات فعلی اســتفاده
کنیــد .شــما فرصــت جمـعآوری اطالعــات نداریــد ،پــس
بهتــر اســت بــه رســتورانی برویــد کــه میدانیــد خــوب
اســت .امــا اگــر اقامــت طوالنیتــری داریــد ،کاوش
کنیــد .چیــز جدیــدی را امتحــان کنیــد ،چــون اطالعاتــی
کــه جمــعآوری میکنیــد باعــث میشــود در آینــده
بهتــر تصمیمگیــری کنیــد و ارزش اطالعــات شــما بــاال
مــیرود .زیــرا فرصتهــای بیشــتری بــرای اســتفاده از
ایــن اطالعــات بــه دســت خواهیــد آورد.
ایــن اصــل بــه ســاختار زندگــی انســانها بینــش میدهــد.
بچههــا بــه منطقــی بــودن شــناخته نمیشــوند .آنهــا
همیشــه بــا گذاشــتن اشــیا در دهانشــان چیزهــای جدیــد
را امتحــان میکننــد .در واقــع ایــن دقیقــا همــان کاری
اســت کــه بایــد انجــام دهنــد .زیــرا آنهــا در مرحلــه
کاوش زندگیشــان هســتند ،یعنــی بعضــی چیزهــا
میتوانــد برایشــان تبدیــل بــه چیــز خوشــمزه شــود
یــا برعکــس .پیرمــردی کــه همیشــه بــه یــک رســتوران
مــیرود و غــذای مشــخصی را میخــورد ،خســتهکننده
نیســت ،بهینــه اســت .او از اطالعاتــی اســتفاده میکنــد
کــه در سراســر زندگــیاش جمــعآوری کــرده اســت.
بــه طــور کلــی ،داشــتن دانــش دربــاره مبادلــه کاوش
 اســتخراج ســبب میشــود در حیــن تصمیمگیــریآرامــش داشــته باشــید .پــس مجبــور نیســتید هــر شــب
بــه بهتریــن رســتوران برویــد؛ میتوانیــد شانســتان

را امتحــان کنیــد و چیزهــای جدیــدی را جســتوجو
کنیــد .شــاید چیــز جدیــدی بیاموزیــد و ارزش اطالعاتــی
کــه بــه دســت میآوریــد ،از یــک شــام خــوب بیشــتر
اســت.
علــم کامپیوتــر میتوانــد تصمیمگیــری را بــرای مــا در
خانــه یــا محــل کار آســانتر کننــد .اگــر در تــاش باشــید
ت ـا کمــد خــود را مرتــب کنیــد ،بــا یــک تصمیــم مهــم
روب ـهرو میشــوید :چــه چیزهایــی را نگــه داریــد و چــه
چیزهایــی را دور بریزیــد .مارتــا اســتوارت خیلــی جــدی
بــه ایــن موضــوع فکــر میکنــد و نصیحتهــای خوبــی
در ایــن بــاره دارد .او میگویــد« :از خودتــان ایــن چهــار
ســوال را بپرســید :چنــد وقــت اســت ایــن را دارم؟ هنــوز
بــه کار میآیــد؟ آیــا مشــابه ایــن را دارم؟ آخریــن بــار
کــه ایــن را پوشــیدم یــا اســتفاده کــردم کــی بــود؟» امــا
گــروه دیگــری از متخصصــان کــه احتمــاال خیلــی بیشــتر
بــه تفکــر دربــاره ایــن مســئله پرداختهانــد ،معتقدنــد
یــک ســوال هســت کــه از باقــی ســواالت مهمتــر اســت.
ایــن متخصصــان سیســتم ذخیرهســازی کامپیوتــر را
طراحــی کردهانــد .اکثــر کامپیوترهــا دو نــوع سیســتم
ذخیرهســازی دارنــد :یــک سیســتم ذخیرهســازی
ســریع ،ماننــد مجموعــهای از تراشــههای حافظــه کــه
ظرفیــت محــدودی دارنــد ،زیــرا قیمــت ایــن تراشــهها
باالســت و یــک حافظــه ذخیرهســازی آرام کــه حجــم
بســیار بیشــتری دارد .بــرای اینکــه کامپیوتــر بیشــترین
دانشبنیان

کارآمــدی ممکــن را داشــته باشــد ،بایــد مطمئــن شــوید
اطالعاتــی کــه شــما قصــد دسترســی بــه آنهــا را داریــد
در حافظــه ســریع ذخیــره میشــوند ،پــس ســریع آنهــا
را دریافــت میکنیــد .هــر بــار کــه اطالعاتــی بــه دســت
میآوریــد ،در حافظــه ســریع بارگــذاری میشــوند و
کامپیوتــر تصمیــم میگیــرد کــدام یــک از آنهــا بایــد
از حافظــه ســریع حــذف شــوند ،چــون ظرفیتــش محــدود
اســت .طــی ســالها ،متخصصیــن کامپیوتــر چندیــن راه
را آزمودهانــد تــا بتواننــد دربــاره اینکــه چــه چیــزی
از حافظــه ســریع پــاک شــود ،تصمیــم بگیرنــد .مثــل
روشهایــی مثــل انتخــاب اتفاقــی یــا روش هــر چیــزی
کــه اول وارد شــده بایــد اول خــارج شــود کــه در ایــن
روش چیزهایــی حــذف میشــوند کــه طوالنیتــر در
حافظــه بودهانــد.
امــا کارآمدتریــن تکنیــک تمرکــز بــر چیزهایــی اســت
کــه اخیــرا اســتفاده شــدهاند .یعنــی اگــر بایــد تصمیــم
بگیریــد کــه چــه چیــزی را از حافظــه پــاک کنیــد ،بایــد
چیــزی را انتخــاب کنیــد کــه از مدتهــا پیــش اســتفاده
نشــده اســت.
البتــه ایــن روش دلیلــی قانعکننــده دارد .اگــر زمــان
زیــادی از دســته مشــخصی از اطالعــات اســتفاده
نکردهایــد ،احتمــاال زمــان زیــادی طــول میکشــد تــا
دوبــاره بــه آنهــا احتیــاج پیــدا کنیــد .کمــد شــما دقیقــا
مثــل حافظــه ذخیرهســازی کامپیوتــر اســت .ظرفیــت
محــدودی دارد و بایــد چیزهایــی را در آن بگذاریــد کــه
بیشــتر بهشــان احتیــاج داریــد ،در نتیجــه خیلــی ســریع
آنهــا در دسترســتان خواهنــد بــود .بــرای شناســایی
آنهــا ،احتمــاال بهرهگیــری از اصــل کمتریــن اســتفاده
ارزشــمند باشــد .همچنیــن بــرای مرتــب کــردن کمــد
هــم .اگــر بــه چهــار ســوال مارتــا برگردیــم ،متخصصیــن
کامپیوتــر خواهنــد گفــت ،آخریــن ســوال مهمتریــن
پرســش اســت.
ایــده مرتــب کــردن اشــیا بــر اســاس اینکــه مهمتریــن
چیزهــا دم دســتتان باشــند ،بــرای محیــط کار نیــز
کاربــردی اســت .یوکیــو ناگوچــی ،اقتصــاددان ژاپنــی،
تکنیکــی بــرای دســتهبندی اســناد ابــداع کــرده کــه
دقیقــا چنیــن ویژگــیای دارد .او بــا یــک جعبــه شــروع
میکنــد و اســناد را از چــپ بــه راســت در جعبــه
میچینــد .هــر بــار کــه ســندی جدیــد میآیــد ،ســند
قبلــی را کمــی جلــو میبــرد و آن ســند را در ســمت
چــپ جعبــه قــرار میدهــد .هــر بــار کــه بــه ســندی
نیــاز پیــدا میکنــد ،آن را بعــد از اســتفاده در ســمت
چــپ قــرار میدهــد .در نتیجــه اســناد از چــپ بــه راســت
بــر اســاس آخریــن زمــان اســتفاده مرتــب میشــوند و
بــا گشــتن میــان اســناد از چــپ بــه راســت ،بهراحتــی
چیــزی را کــه میخواهیــد مییابیــد.
قبــل از رفتــن بــه خانــه و اجــرای روش طبقهبندی اســناد
بایــد بگویــم محــض اطــاع احتمــاال همیــن االن یکــی از
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اینهــا را داریــد .انبوهــی از کاغــذ روی میــز شــما قــرار
دارد کــه ظاهــرا کامــا شــلخته و نامرتــب هســتند ،امــا
ایــن انبــوه کاغــذ در واقــع کامــا مرتــب شــدهاند .هــر
زمــان کاغــذی را برمیداریــد ،آن را روی تــوده کاغذهــا
برمیگردانیــد .در نتیجــه ایــن کاغذهــا از بــاال بــه پاییــن
بــر اســاس آخریــن اســتفاده مرتــب شــدهاند و شــما
احتمــاال بهســرعت میتوانیــد بــا جســتوجو از بــاال بــه
پاییــن ،چیــزی را کــه دنبالــش میگردیــد ،پیــدا کنیــد.
مرتــب کــردن کمــد یــا میزتــان احتمــاال بزرگتریــن
مشــکل شــما در زندگــی نیســت .گاهــی اوقــات مســائل
بســیار ســخت هســتند.
امــا حتــی در ایــن شــرایط نیــز علــم کامپیوتــر میتوانــد
راهکارهایــی را پیشــنهاد و شــاید کمــی آرامــش بدهــد.
بهتریــن الگوریتمهــا ســعی میکننــد مســائل را در
کمتریــن زمــان حــل کننــد .وقتــی کامپیوتــر بــا مســائل
ســخت مواجــه میشــود ،بــرای شــروع بــا اســتفاده از
تصادفــی بــودن ،بــا حــذف محدودیتهــا یــا اضافــه
کــردن تقریبهــا ،آن را بــه مســائل ســادهتر کوچــک
میکنــد .حــل کــردن مســائل ســاده کوچکشــده
بینشــی بــرای حــل مســئله اصلــی بــه شــما میدهــد و
گاهــی اوقــات یــک راه حــل بســیار عالــی پیــش پایتــان
میگــذارد.
دانشبنیان

دانســتن تمــام اینهــا باعــث میشــود نوعــی آرامــش
در زمــان تصمیمگیــری داشــته باشــم .میتوانیــد قانــون
 ۳۷درصــد را بــرای پیــدا کــردن یــک خانــه اســتفاده
کنیــد .نمیتوانیــد بــه بررســی تمــام گزینههــا بپردازیــد،
پــس بایــد یــک شــانس بــه خودتــان بدهیــد .حتــی اگــر
بهینهتریــن راه را انتخــاب کنیــد ،تضمینــی نیســت کــه
خروجــی شــما بهینــه باشــد.
اگــر از قانــون  ۳۷درصــد پیــروی کنیــد ،احتمــال اینکــه
جــای خیلــی خوبــی را پیــدا کنیــد ۳۷ ،درصــد اســت.
اکثــر مواقــع بــا شکســت مواجــه میشــوید .امــا ایــن
بهتریــن کار اســت.
عمومــا علــم کامپیوتــر بــه مــا کمــک میکنــد
محدودیتهــای خــود را ببخشــیم.
بهجــز فراینــد ،کنترلــی روی خروجــی نداریــد و تــا
زمانــی کــه از بهتریــن فراینــد اســتفاده کنیــد ،بهتریــن
کار ممکــن را انجــام دادهایــد.
گاهــی اوقــات بهتریــن فراینــد شــامل اســتفاده از شــانس
اســت نــه توجــه بــه تمــام گزینههــا یــا اشــتیاق بــرای
حــل مســئله بــا بهتریــن راه حــل ممکــن .اینهــا
امتیازاتــی نیســتند کــه وقتــی نمیتوانیــم منطقــی
باشــیم از دســت میدهیــم ،بلکــه آنهــا معنــای منطقــی
بودننــد.
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ین
بالکچ�ها در ب�زار گردشگری پ ز�شیک
رشد قابل توجه

سودآوری در گرو فناوری
زهرا قنبری

دانشبنیان

شماره سیوچهارم شهریورماه 1398

48

با توجه به افزایش سهم فناوری بالکچین از تجارت کل
جهانی ،کارشناسان برآورد کردهاند بالکچینها تا سال
 2025میالدی در بخش گردشگری پزشکی رشدی معادل
 72/8درصد خواهند داشت.
برآوردهای انجام شده از این روند رو به رشد تاکید دارد
سهم بالکچینها از اقتصاد گردشگری پزشکی در سراسر
جهان تا دوره یادشده  293/3میلیارد دالر خواهد بود،
در حالی که این سهم در سال  2017میالدی تنها 3/69
میلیارد دالر بوده است.
کارشناسان اقتصادی در این زمینه معتقدند دستاوردهای
فناوری بالکچین در زمینه امنیت و حفاظت از اطالعات در
تمامی کسبوکارها عاملی بوده تا این نوع فناوری جای خود
را بیش از پیش در صنعت گردشگری ،بهخصوص بخش
گردشگری پزشکی ،تثبیت کند.
این گروه تاکید دارند اهمیت اطمینان از خدمات
بهداشتی و همچنین استاندارد بودن نرخهای ارائه خدمات
در این بازار عواملی هستند که توانسته به تحکیم جایگاه
بالکچین در خدمات گردشگری پزشکی کمک شایانی کند
و تضمینی بر ادامه روند رو به رشد آن باشد.
البته به گفته کارشناسان دنیای مجازی و امنیت سایبری،
سرقت اطالعات و هویت کاربران در بخش بهداشت و درمان
شاید اصلیترین عامل روی آوردن فعاالن این عرصه به
دانشبنیان

ی بالکچین بوده است .به این دلیل که در سال 2017
فناور 
میالدی  179مورد سرقت اطالعاتی در این بخش ثبت شده
و نکته جالب توجه اینکه  22/6درصد از این موارد در
ایاالت متحده امریکا صورت گرفته است.
از این رو حفظ اسرار بیماران و همچنین روند تکمیل
درمان آنها که در بخش بهداشت و درمان یکی از
گزینههای کلیدی و پراهمیت است ،باعث شده تا مراکز
درمانی و کلینیکهای بینالمللی که ارائهدهنده خدمات
گردشگری پزشکی به متقاضیان هستند ،به استفاده از
ی بالکچین تشویق شوند و هر روز بیشتر از روز قبل
فناور 
خدمات خود را مبتنی بر این فناوری ارائه کنند.
کارشناسان امنیت سایبری تاکید میکنند توجه روزافزون
ارائهدهندگان خدمات بهداشتی به این نوع فناوری نوین
عاملی خواهد بود برای توسعه بازار بالکچینها در خدمات
بهداشت و درمان که یکی از مهمترین شاخههای آن
گردشگری پزشکی است.
این افراد پیشبینی میکنند در آینده نزدیک
ارائهدهندگان خدمات بهداشت و درمان بهخصوص در مراکز
درمانی بینالمللی که قرار است بیماران خارجی را پذیرایی
کنند ،اگر خدماتی مبتنی بر بالکچین نداشته باشند ،قطعا
با کاهش تقاضا و روند نزولی سودآوری روبهرو خواهند شد.
منبعrisemedia.net :
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ین
بالکچ� در حال شلک دادن به ی
حر� خصویص است؟
چگونه

تغییر خوب است!
زهرا قنبری

دانشبنیان
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شما یکی از موفقترین جوانان در مشاغل آنالین
هستید .چطور این راه را آغاز کردید و چرا در میان
فرصتهای موجود این گزینه را انتخاب کردید؟
تنها کلمهای که میتوانم در پاسخ به این سوال شما بگویم
«کنجکاوی» است .روزهایی که برای رسیدن به هدف خودم
جستوجو میکردم ،همه به من میگفتند باید از این مسیر
حرکت کنی تا به موفقیت برسی؛ اما من دائم از خودم
میپرسیدم که اگر از مسیر دیگری بروم واقعا نتیجه نخواهم
گرفت؟ این احساسی است که من با آن زاده شدم ،از آن
استفاده میکنم تا به موفقیتهای امروزی خودم دست یابم.
به طور کلی کنجکاوی برای من شیرین و سرگرمکننده
است.
شبکههای همتا نزدیک به دو دهه است که فعال
شدهاند .به نظر شما چه چیزی در  BitTorrentتغییر
کرده و این چه تاثیری در تصمیمگیری شما داشته
است؟
همه چیز به همان نوع تفکر و نگاهم به موارد اطرافم
بستگی دارد .بیت تورن (یک نوع توکن) در واقع شروع
بود ،اما امروز با استفاده از مفهوم همتا میتوانیم آن را با
مدلهای جدیدی از اقتصاد به اشتراک بگذاریم .این تصور
میتواند ارتباطی گسترده و غیرقابل تصور میان افراد با
عالیق و سلیقههای مشترک در دنیای مجازی ایجاد کند
که پاداشها و دستاوردهای بسیار جالبی هم برای این افراد
خواهد داشت.
کمی بیشتر درباره بالکچینها صحبت کنیم .این
فناوری تا چه اندازه برای کسبوکار شما الزامی و
مهم است و ارزیابی شما درباره تحوالت آن در جهان
چیست؟
به طور کلی ما خیلی آرام همه چیز را به بالکچینها مرتبط
میکنیم .به عنوان مثال  online.ioصدردصد براساس
بالکچین برنامهریزی شده است .استفاده از این فناوری
در واقع یک آیندهنگری در حرفه ماست .من اعتقاد دارم
پروژههای مبتنی بر بالکچین هنوز در ابتدای راه قرار دارند
و با توجه به اهمیت حفظ حریم خصوصی و فشارهای
جهانی بهزودی در مسیر درست خود قرار میگیرند .اجازه
دهید مثالی بزنم 25 ،سال پیش اینترنت در اذهان عمومی
و واقعیت جهان را تصور کنید ،امروز بالکچین دقیقا در
همان نقطه است.
اصوال با این شیوه فعالیت تجاری خودتان به دنبال
برطرف کردن مشکل در کدام بخش هستید و نیاز
خاص مشتریان را چطور برآورده میکنید؟
اصول و مبنای کاری ما در کشورهایی است که سانسور

گسترده اخبار صورت میگیرد و براساس حفظ حریم
خصوصی و آزادی بیان برنامهریزی کردهایم .مخاطب ما به
طور کلی هر فردی است که در فضای مجازی فعالیت دارد.
اجازه دهید دقیقتر بگویم  Online.ioدر واقع یک مجموعه
خصوصی است که ابزارهای ضد ردیابی و یک سرویس
 VPNغیرقابل انسداد ارائه میکند.
حریم خصوصی نقش کلیدی در تفکرات و
برنامهریزیهای تجاری شما دارد .آیا نقش حریم
خصوصی و رازداری را با گذشت زمان برای افراد
تغییر میدهید؟
ببینید تاکنون این موارد به هیچ عنوان مورد توجه نبوده
است اما به دنبال افشاگریهای اخیر و رسواییهای
انتخابات امریکا ،اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورها حریم
خصوصی را جدی گرفته و به دنبال آن رفتهاند و از اهمیت
حریم خصوصی مطلع شدهاند .به طور کلی کسبوکارها و
شرکتهای بینالمللی مدتی است که برای حفظ اسرار و
اطالعات خود در تنگنا قرار گرفتهاند و مشکالتی را تجربه
میکنند .نمونه بارز آن هم ماجرا هک شدن شرکت سونی
است.
اصوال دولتها فقط در میانه مشکالت هستند و تمایلی هم
برای تحرک جدی ندارند و خیلی آهسته حرکت میکنند.
آنها مجبور هستند خودشان را با اینترنت و مشکالتش
سازگار کنند .فقط به یاد داشته باشید ،تغییر خوب است!
افقهای دیدتان چیست؟ از چه برنامهای هیجانزده
شدهاید و کدام فناوری را بهترین گزینه برای حفظ
حریم خصوصی میدانید؟
ن هستم .اما از هوش مصنوعی
من بزرگترین طرفدار بالکچی 
هم بسیار لذت میبرم .فکر میکنم این دو فناوریهای آتی
هستند و میتوانند جهان را تغییر دهند .اجازه دهید مثالی
بزنم ،من اگر به جای شرکت اپل و محصوالتش در ارتباط
با اینترنت بودم ،به این دو گزینه بیشتر توجه میکردم
چون ظاهرا متوجه نشدهاند که در آینده دو فناوری هوش
مصنوعی و بالکچین چه اثراتی در دنیای مجازی و ارتباط
تجهیزات خواهد داشت.
آخرین کاری که میخواهید انجام دهید مطالعه
نشریه فوربس است؟
اجازه دهید اینگونه پاسخ دهم که از شما میخواهم
لحظهای به خودتان فکر کنید .فقط به این فکر کنید
که حریم شخصی برای شما چه ارزشی دارد؟ آیا شما
میخواهید بدون لباس در خیابان راه بروید؟ بعد برسیم
به مطالعه نشریه.
منبعrisemedia.net :
دانشبنیان
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ین
بالکچ�ها چگونه صنعت غذا و کشاورزی را متحول یمکنند؟

یک  -هیچ به نفع مالکان کوچک و خرد
زهرا قنبرپور
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بررســی آمارهــای بخــش کشــاورزی در سراســر جهــان
بیانگــر اهمیــت کشــاورزی در اقتصــاد بینالمللــی اســت.
ایــن آمارهــا نشــانگر ایــن اســت کــه  40درصــد از نیــروی
کار و  6/4درصــد از کل تولیــد ناخالــص جهــان در ایــن
بخــش خالصــه شــده و کل تولیــد بخــش کشــاورزی در
جهــان رقمــی معــادل پنــج میلیــون و  84هــزار و 800
دالر اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه وقتــی کس ـبوکار کشــاورزی
را از نزدیــک بررســی کنیــم ،میبینیــم اکوسیســتم
پیچیــدهای در ایــن بخــش وجــود دارد کــه میتــوان
بــه ســاختارهای تامیــن مالــی فصلــی ،زمانبنــدی
دقیــق و ماشــینآالت متعــددی اشــاره کــرد .از ســوی
دیگــر وقتــی محصــوالت و مــواد اولیــه در مــزارع تولیــد
شــد ،بــرای انجــام فرایندهــای فــرآوری و توزیــع آن نیــز
گــروه گســتردهای وارد میــدان میشــوند تــا نهایتــا ایــن
محصــول در بشــقاب خریــداران قــرار گیــرد.
حــاال بیاییــد از خودمــان بپرســیم اگــر قبــل از خــوردن
غــذا از کیفیــت آن مطلــع باشــیم ،چــه اتفاقــی خواهــد
افتــاد؟ پاســخ ایــن ســوال قطعــا در گــرو گســترش
اســتفاده بالکچینهــا در فعــال شــدن قراردادهــای
ردیابــی اطالعــات و شــفافیت تولیــد اســت .چــون ایــن
فنــاوری دقیقــا مشــخص میکنــد مراحــل تولیــد و
فــرآوری خــوراک چطــور بــوده و در نهایــت بــا چــه
شــرایطی ایــن خــوراک ســر ســفره مصرفکننــدگان
قــرار گرفتــه اســت؟

بالکچینها و کشاورزی چه
ارتباطی با هم دارند؟

ش منتشر شده از سوی  ReportLinkerدر
براساس گزار 
مجموعه زجنریه اتمنی مواد غذایی و کشاورزی در سال 2018
میالدی  60/8میلیون دالر بوده و پیشبینی شده این
گردش مالی تا سال  2023تا حدود  429/7میلیون دالر
افزایش یابد که حکایت از فرصتهای بسیاری برای استفاده
از فناوری بالکچینی در آن است.
وزارت کشــاورزی ،طبیعــت و کیفیــت مــواد غذایــی
هلنــد چنــدی پیــش یــک پــروژه تحقیقاتــی در
ارتبــاط بــا بالکچینهــا در بخــش کشــاورزی را آغــاز
کــرد کــه نتایــج اولیــه آن مشــخص کــرد بــا توجــه
بــه دســتاوردهای بالکچیــن در بخشهــای مختلــف
میتوانــد در کشــاورزی هــم امتیــازات گســتردهای ایجــاد
کنــد ،بــه ایــن دلیــل کــه تنهــا ظــرف مــدت چنــد ثانیــه
میتوانیــم از نهادههــا تــا بشــقاب خودتــان محصــوالت
کشــاورزی را ردیابــی کنیــد.
این سیستم همچنین میتواند نگهداریهای غیراصولی،
مشکالت حملونقل و تخلف در کیفیت مواد غذایی را
نیز رصد کند و امکان هرگونه سوءاستفاده را به حداقل
خود برساند .چنین دستاوردی امتیازی است برای صنعت
دانشبنیان
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کشاورزی چون سازمان  FAOدر آخرین گزارش خود از
بخش کشاورزی اعالم کرده است ساالنه به دلیل تخلف
و تقلب در صنعت غذا  40میلیارد دالر خسارت به اقتصاد
جهان هزینه تحمیل میشود .اما بهراستی دستاوردها و
کارایی بالکچینها در بخش کشاورزی چیست؟

پیگیری تدارکات

یکــی از اصلیتریــن چالشهــای بخــش کشــاورزی
هزینههــای بــاالی حملونقــل از همــان ابتــدای کار تــا
تحویــل محصــوالت بــه مصرفکننــده اســت .امــا ایــن
فنــاوری بــه گون ـهای هماهنگــی میــان تمامــی بخشهــا
ایجــاد میکنــد کــه اصــوال هزینههــای یــاد شــده بــه
حداقــل خــود خواهــد رســید .تولیدکننــده و توزیعکننــده
میتواننــد دقیقــا برنامهریــزی کننــد کــه همانطــور
کــه خریــدار تمایــل دارد کاال در ســاعت ،محــل و بــا
کیفیــت مــورد نظــر تحویــل داده شــود .ایــن فراینــدی
اســت کــه بــه دلیــل وقتگیــر بــودن هزینههــای باالیــی
بــه اقتصــاد صنعــت غــذا تحمیــل میکنــد و میتــوان
ایــن فراینــد را بــا اســتفاده از فنــاوری بالکچیــن بســیار
ســاده و کمهزینــه کــرد.
در ایــن سیســتم خریــداران میتواننــد بــدون واســطه
بــا تامینکننــده محصــوالت ارتبــاط برقــرار کننــد و بــا
خریدهــای مســتقیم خــود عــاوه بــر کاهــش هزینههــا
مــدت زمــان تسویهحســاب را نیــز کاهــش دهنــد .بــه
ایــن ترتیــب کشــاورزان یــا همــان تولیدکنندههــای
اصلــی بــه جــای اینکــه بخــش عمــدهای از درآمدشــان
را بــهعنــوان حقالعمــل بــه واســطهها بدهنــد مســتقیم
بــا خریــدار وارد معاملــه میشــوند و منافــع بیشــتری بــه
دســت میآورنــد.
ایــن امتیــاز تنهــا بــرای خریــداران عــادی مفیــد نیســت،
زیــرا حتــی رســتورانها نیــز میتواننــد بــا خریــد
مســتقیم از مــزارع محلــی و کسـبوکارهای بومــی عــاوه
بــر کیفیــت بــاالی خوراکیهــای تولیــدی در هزینههــا و
زمــان خــود صرفهجویــی کننــد.

محصوالت زراعی و تولید مواد غذایی

بــا کمــک کشــاورزی هوشــمند و سیســتمهای بالکچینــی
سنســورهای اینترنــت اشــیا میتواننــد اطالعــات دقیقــی از
قبیــل دمــای خــاک ،ســطح رطوبــت ،میــزان مــواد مغــذی
را دریافــت و بــه سیســتم مرکــزی خــود ارســال کنــد و
ثبــت ایــن اطالعــات در فنــاوری بالکچیــن نهتنهــا زمینــه
بهبــود کیفیــت محصــوالت غذایــی را بــرای کشــاورزان
فراهــم میکنــد ،بلکــه اطالعــات بســیار دقیقــی در اختیــار
خریــداران آتــی محصــوالت ایــن مزرعــه خواهــد بــود.
چــون ایــن اطالعــات در آینــده میتوانــد تقاضــای باالیــی
در بخــش ایجــاد کنــد بــه ایــن دلیــل کــه بســیاری از مردم
بــه دنبــال غــذای ســالم و باکیفیــت هســتند.
دانشبنیان
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کنترل بحران آبوهوا

بــرای فعــاالن ایــن بخــش تغییــرات اقلیمــی و بحرانهــای
مختلــف در بخــش کشــاورزی معضــل غیرقابــل
انــکاری اســت کــه بایــد در طــول ســال همــواره بــا آن
دســتوپنجه نــرم کننــد .شــرایط غیرقابــل پیشبینــی
آبوهــوا اکنــون دردســر بزرگــی بــرای کشــاورزان شــده،
امــا اطالعــات دقیــق و غیرقابــل دســتکاری بالکچینــی
امکانــات دقیقــی در اختیــار تولیدکننــدگان قــرار میدهــد
کــه بهــرهوری را باالتــر خواهــد بــرد.
در ایــن شــرایط کشــاورزانی کــه از سیســتم بالکچیــن
و فناوریهــای نویــن در کسبوکارشــان اســتفاده
کردهانــد میتواننــد بســیار ســاده بــا اســتفاده از
اطالعــات دقیــق بالکچینــی بــه موقــع شــرایط آبوهــوا
را دریابنــد و نســبت بــه بیمــه محصــوالت و زمینشــان
اقــدام کننــد تــا خســارات ناشــی از تغییــرات اقلیمــی را
بــه حداقــل خــود برســانند .چنیــن امکانــی کــه در اختیار
کشــاورزان قــرار گرفتــه البتــه میتوانــد مدیریــت قیمــت
در بــازار را نیــز بســیار ســاده کنــد.

مدیریت مالی کشاورزی

بــا توجــه بــه ســطوح فعالیــت کشــاورزان کــه بیشــتر
درگیــر کســبوکارهای خانوادگــی بودهانــد ،بررســیها
نشــان میدهــد مشــکالت مالــی و درگیریهــای مالیاتــی
یــا تامیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز مدیریــت مزرعه شــاید
اصلیتریــن مشــکالت آنهــا در دوران فعلــی اســت .در
ایــن زمینــه نیــز بالکچینهــا ظاهــرا امتیازاتــی بــرای
کشــاورزان ایجــاد کردهانــد و ایــن افــراد میتواننــد بــا
اســتفاده از سیســتم قراردادهــای هوشــمند در ایــن زمینه
نیــز دســتاوردهای بســیاری داشــته باشــند.
بســیاری از کارشناســان معتقدنــد ایــن نــوع قرادادهــا
فقــدان شــفافیت در تاریــخ اعتبــار محصــوالت را جبــران
میکننــد و مالــکان خردهفروشــی و تولیدکننــدگان
کوچــک را نیــز تحــت تاثیــر خــود قــرار میدهنــد.
ایــن نــوع قراردادهــا میتواننــد خدمــات مالــی را
بــرای بخشهــای کوچــک فراهــم کننــد کــه ایــن
محدودیتهــای نقدینگــی تولیدکننــدگان را برطــرف
میکنــد .
بــا اســتفاده از سیســتمهای بالکچینــی اصــوال پرداخــت
مســتقیم و هزینههــای تولیــد و توزیــع کاهــش مییابــد.
بــا ایــن شــرایط فراینــد تامیــن مالــی کشــاورزان شــفاف،
ســاده و مســتمر خواهــد شــد.
البتــه در نهایــت بــا در نظــر گرفتــن ایــن مهــم کــه
اصــوال اعتمــاد در ایــن بخــش از اقتصــاد تعیینکننــده
اســت ،بهتریــن دســتاورد اســتفاده از بالکچینهــا در ایــن
بخــش دســتیابی کشــاورزان بــه اعتمــاد خریــداران اســت
کــه میتوانــد رشــد تجــارت و کســبوکار کشــاورزان را
همزمــان بــا منافــع اقتصــادی خریــداران ایجــاد کنــد.
دانشبنیان
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ین
بالکچ�ها به عرصه کشاورزی
ورود

همراهی بالکچین ،از تولید تا مصرف
زهرا قربانی

«ما همانیم که میخوریم ».این ضربالمثلی است که امروز ترجمه دقیق آن را متوجه
شدهایم و همه تالش میکنیم با استفاده از مواد خوراکی باکیفیت ،فاسد نشده ،تازه،
عاری از میکروب و باکتری سالمتی خودمان را به نوعی تضمین کنیم .این تقاضایی
است که در اغلب جوامع شکل گرفته و تهیهکنندگان غذا نیز تصمیمگرفتهاند برای
تثبیت جایگاه خود در این بازار ،مراکز تامین محصوالت کشاورزی مورد نیازشان را
همواره ثابت نگه دارند تا عالوه بر ثبات کیفیت مواد اولیه ،از سالمت آن نیز مطلع
باشند.

تغییرات یاد شده و اهمیت سالمت خوراک باعث شده تا ردیابی خوراک که پیش از این
اصال موضوع مهمی جلوه نمیکرد ،امروز به یکی از مهمترین نیازهای بخش کشاورزی
تبدیل شود و مثل سایر صنایع انقالبی تازه در این بخش ایجاد کند.
اما سوال اصلی اینجاست که این ردیابی محصوالت از مزارع تا بشقاب چگونه میتواند
با استفاده از فناوری بالکچین میسر شود و عالوه بر مصرفکنندگان ،کشاورزان را نیز
برای تثبیت جایگاه خود در بازار دلگرم نگه دارد؟

پتانسیل بالکچین در کشاورزی چیست؟

 -2تغییر سبک زندگی مردم و رشد تقاضای خوراک ارگانیک و
کیفیت باال
این در حالی است که در همین دوره تامین خوراک جمعیت جهان
با دو چالش بسیار مهم روبهرو است و باید برای آنها راهکارهای
مشخصی ارائه شود :اولین مشکل تامین بودجه و تسهیالت مورد
نیاز اجرای پروژههای مختلف تولید محصوالت غذایی در سراسر
جهان و دومین نکته مربوط به کنترل کیفیت محصوالت تولید
برای جلوگیری از افزایش سموم و آفتکشها در بافت محصوالت
غذایی است .اینجاست که فناوری بالکچینی کارایی خود را نمایان
میکند و راهکارهای بسیار مناسبی برای هر یک از این نیازها
در محیطی ایمن و شفاف ارائه میدهد .این امتیاز به متخصصان
امکان میدهد تا زنجیره تامین غذای سالم و باکیفیتی برای بشر در
دورههای مشخص ایجاد کنند.
اصلیترین امتیاز بالکچینها برقراری ارتباط میان تولیدکننده،
تامینکننده ،سیستم حملونقل ،واحدهای فرآوری ،توزیع و نهایتا
مصرفکننده است .این در حالی است که کارشناسان تاکید دارند
با توجه به کوتاه بودن دوره فساد بسیاری از محصوالت کشاورزی،
تکمیل این زنجیره امتیازی است برای مصرفکنندگان و البته
کاهش ضایعات .بنابراین ادغام تمام این فرایند در قالب فناوریهای
بالکچینی کمک شایانی به بخش کشاورزی خواهد کرد تا فروش
تضمین شدهای برای بازار ایجاد کند.
صدور گواهینامهها و تضمین کیفیت محصوالت فرایندی بسیار
وقتگیر و هزینهبر در بخش کشاورزی است که بالکچینها در این
بخش کارایی باالیی دارند و عالوه بر ارزانتر شدن فرایند ،اطمینان
زیادی ایجاد میکنند که برای تولیدکننده و خریدار غیرقابل تصور
است .به این ترتیب که وقتی یک کشاورز اطالعات مربوط به
خودش ،زمین کشت ،ماشینآالت ،بذر ،سموم ،کاشت ،داشت،
برداشت و ارسال به مرحله بعدی را در بالکچینها ثبت کند ،به
هیچ عنوان قابل تغییر یا دستکاری نیست .به عنوان مثال فروش دو
قطعه گوشت راسته گوسفندی با یک شماره گواهینامه دیجیتالی
غیرممکن است و در صورتی که شخصی اقدام به ثبت کدهای
دیگری کند ،سیستم آن را خطا گرفته و اجازه ادامه کار نمیدهد.

به طور کلی بالکچینها برای محافظت از دادهها بسیار کارآمد
هستند .همچنین در بخش مبادالت ایمن و شفاف نیز کارایی
باالیی دارند که اغلب در بخش مسائل مالی درباره آن شنیدهایم
و از کاربردش مطلع هستیم .همه میدانیم تمام اطالعات ثبت
شده در این سیستم قابل تغییر یا سوءاستفاده نیست چون
اطالعات رمزگذاریشدههستند .امتیازات گسترده بالکچینها
مدتیاست که در سیستمهای مبادالت مالی به کار گرفته شده
و اکنون امتیازاتش باعث فراگیر شدن کارایی آن شده است تا
جایی که اکنون اغلب شرکتهای مالی از این سیستم استفاده
میکنند و دستاوردها و امکانات آن عاملی شده تا امروز کشاورزان
و به طور کلی بخش کشاورزی هم به این سمت گرایش مناسبی
داشته باشند .امروزه اطالعات شرکتهای کشت و صنعت باید
در سامانههایی ثبت شود تا زمینه فروش محصوالت در بازارهای
بینالمللی فراهم باشد .اینجاست که فناوریهای بالکچینی برای
محافظت از این دادهها وارد میدان میشوند و قابلیت باالی آنها
توجه خیلی از کشاورزان را به خود جلب کرده است .به عنوان مثال
در زمینه مبادالت اسناد کیفیت ،سالمت و تازه بودن محصوالت
کشاورزی این شیوه قابلیت استفاده دارد و در بخش کارخانههای
صنایع غذایی دریافت اطالعات مربوط به پرداختهای مدتدار یا
 LCبه حداکثر چهار ساعت رسیده است ،در حالی که رد و بدل
کردن اسناد کاغذی در گذشته ممکن بود هفتهها طول بکشد.

چگونه بالکچین کشاورزی را اصالح میکند؟

کارایی بالکچینها در بخش کشاورزی واقعا چیست؟ این سوالی
است که بسیاری از خود میپرسند و برای رسیدن به پاسخش
نیاز به کند و کاو زیادی نیست ،چون دستاوردهای بالکچینی در
نظام مالی جهانی ثابت کرده اولین کارایی بالکچینها در کشاورزی
مربوط به مبادالت مالی و تسهیالت یا تامین بودجه مورد نیاز
پروژههای مختلف در این بخش است .همانطور که در تصویر زیر
میبینید ،با استفاده از بالکچین میتوان همه فرایند را همزمان
کنترل کرد که این روند در بخش کشاورزی تا امروز کار سخت
و دشواری بوده است ،زیرا آیتمهای گستردهای باید در مدتی
مشخص کنترل میشد.
فراموش نکنیم بخش کشاورزی همواره با توجه به دو آیتم بسیار
اساسی در حال رشد و گسترش در اقتصاد جهانی است:
 -1افزایش تقاضای باالی غذا از سوی جمعیت به دلیل رشد مداوم آن
دانشبنیان

مزایای بالکچین در کشاورزی

با توجه به موارد مطرح شده یقین داریم مزایای استفاده از
بالکچینها در بخش کشاورزی غیرقابل تصور است و امتیازات
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قدرت قراردادهای هوشمند

باالیی برای صنایع غذایی ایجاد میکند .بنابراین اکنون مهمترین
امتیاز و مزیت استفاده از فناوری مدرن بالکچینی در بخش
کشاورزی این است که چطور غنیسازی خوراک را مدیریت کنیم،
بدون اینکه نگران تخلف و تقلب در این زمینه باشیم .امروزه
مصرفکنندگان عالقهمندند منشأ تولید غذای خود را بدانند و
حتی میتوانند در صورت نیاز با پرداخت هزینههای اندکی نسبت
به اصل قیمت کاالی مورد نظر ،دقیقتر دریابند فرایند تولید و
شیوههای بهکاررفته خوراکی که انتخاب کردهاند چیست و
گواهینامههایی که برای آن کاال صادر شده با چه شرایطی بوده
است .در چنین شرایطی اطالعات ثبت شده براساس سیستم
بالکچین غیرقابل تغییر و دستکاری است.
به این ترتیب که تاریخ تولید ،شیوه تولید و حتی مواد بهکاررفته
برای تولید خوراک یا محصول مورد نظر کامال ثبت شده و با
استفاده از یک برچسب  QRقابلیت دستیابی برای خریداران و
متقاضیان را خواهد داشت .به عنوان مثال برای خرید یک قطعه
مرغ ،کامال میتوانیم از زمان تولد جوجه تا زمان بستهبندی رصد
کنیم که این مرغ چه شرایطی را طی کرده ،چه خورده و چطور
کشتار شده و در چه دمایی نگهداری شده و اکنون در سبد خرید
قرار گرفته است.

امتیاز دیگری که بالکچینها در اختیار کشاورزان ،بهخصوص
صاحبان مشاغل خرد در این بخش قرار میدهند تضمین پرداخت
صورتحسابها از طریق قراردادهای هوشمند است .به این ترتیب
و با استفاده از فناوریهای بالکچینی دیگر کشاورزان نباید ماهها
منتظر بازگشت پول خود باشد ،چون با قراردادهای هوشمند و
استفاده از پولهای مجازی دقیقا پس از انجام تعهداتشان و
تحویل محصول مورد نظر ،مبلغ صورتحساب را در زمان تعیین
شده دریافت خواهند کرد .این درحالی است که تعهدات خریدار
و فروشنده به صورت تضمین شده هستند و بروز مشکالت دراین
بخش به حداقل خود خواهد رسید.

بورس کاالی مستقر در بالکچین

برخی کارشناسان بر این باورند که اگرچه سیستم بورس کاال در
این زمینه گشایش مناسبی ایجاد کرده است اما انجام تجارتهایی
مبنی بر سیستمهای بالکچینی به نوعی تضمینکننده فرایند
است و امتیازاتی که بورس برای تولیدکنندگان و خریداران
ایجاد میکند ،دوچندان میشود .تا جایی که میتوان این دو خدمت
را مکمل یکدیگر دانست .امتیازی که نباید از آن صرفنظر کنیم،
مربوط به قراردادهای آتی مرسوم در سیستم بورسی با این شیوه
است ،یعنی استفاده از فناوریهای بالکچینی این قراردادها نیز به
نوعی تضمین میشود و فروشنده و خریدار هردو بااطمینان اقدام به
انجاممعاملهخواهندکردوکمتردرگیرتغییراتقیمتیخواهندشد.

جلوگیری از کالهبرداری

از آنجا که اطالعات ثبت شده در سیستم بالکچینها قابل تغییر
نیست ،به تولیدکنندگان این اجازه را میدهد که اطالعات خود
را بدون هرگونه نگرانی از دستاندازی ثبت کنند و در اختیار
مخاطبان خود قرار دهند.
این امتیاز البته مانعی قابل توجه در مقابل هرگونه تخلف در سیستم
قیمتگذاری به بهانههای مختلف نیز خواهد بود و تمام سوابق و
هزینهها نیز قابلیت رصد و تعیین قیمت نهایی را خواهند داشت.

رمزنگاری کشاورزی واقعی میشود

در نهایت وقتی صحبت از ارزهای دیجیتالی میکنیم ،همه ب ه
یاد بیتکوین میافتیم ،در حالی که بخش کشاورزی اکنون ارز
دیجیتالی مختص به خود یعنی  PavoCoinرا در اختیار دارد که
میتوان براساس آن کشاورزان وارد معامالت خود شوند و بسیاری
از کشورهای توسعهیافته هماکنون از این نوع ارز دیجیتالی استفاده
میکنند.

جذبسرمایهگذاری

یکی از دیگر از مزایای استفاده از بالکچینها در تامین هزینههای
تولید برای مزارع کوچک است ،به این ترتیب که در سیستم سنتی
کشاورزان کوچک باید وقت زیادی برای جلب نظر سرمایهگذاران
کنند ،در حالی که بالکچینها در کنار سیستمهای ICOمیتوانند
کار را برای مزارع کوچک ساده کنند و در نهایت امکانات تامین
سرمایه را بسیار سادهتر از گذشته در اختیارشان بگذارند.

دانشبنیان

نمونههایی از کارآمدی بالکچینها
در بخش کشاورزی

هر چند با توسعه بالکچینها در بخشهای مختلف امتیازات
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متفاوتی قطعا در آینده ایجاد میشود اما آنچه تا امروز در بخش
کشاورزی به واسطه استفاده از بالکچینها به وجود آمده کامال
مشخص است و بعضا گروهی درگیر استفاده از آن شدهاند که
برخی از آنها به شرح زیر است:
 -1پیگیری منشأ مواد غذایی و ایمنی آن :هنگامی که در یک
فروشگاه مواد غذایی یک مرغ را انتخاب میکنید ،با استفاده از
این شیوه دقیقا میتوانید ادعا کنید که این محصول خوراکی
بیخطر است ،چون اسناد غیرقابل تغییری برای آن ایجاد شده
و میتوانید با استفاده از یک کد مشخص همه این اطالعات و
اسناد را بررسی کنید .با این شیوه خریداران مطمئن میشوند
خوراکی که انتخاب کردهاند بدون هرگونه مشکل یا میکروب
است.
البته امتیاز دیگر این شیوه برای فروشندگان است که بتوانند از
نحوه تولید و بیخطر بودن محصولی که قرار است عرضه کنند
مطلع باشند و با اطمینان خاطر آن را در فهرست اقالم قابل
عرضه در فروشگاه یا رستوران خود قرار دهند.
به این ترتیب اعتماد باالیی میان دو طرف معامله ایجاد میشود
و هردو میتوانند به آینده همکاری خود خوشبین باشند.
 -2جلوگیری از تجاوز به مواد اولیه احتمالی :تامین نهادههای
تولید برای کشاورزان و پرورشدهندگان دام ،طیور و آبزیان
دغدغهای است که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد .اینجاست
که دوباره سیستم بالکچین امتیازی قابل توجه برای این
تولیدکنندگان دارد.
به این ترتیب که هرگونه نهاده مورد نیاز برای تولیدکنندگان با
این فرایند قابلیت رصد و تایید دارد و تولیدکنندگان میدانند
که در آینده از این بخش درگیر مشکالت نخواهند شد .این
امتیاز عالوه بر سود مناسب برای تولیدکنندگان محصوالت
غذایی و کشاورزان ،پایه اعتماد و خوشنامی آنها را در بازار
مستحکم خواهد کرد.
 -3عدم تمرکز شرکتها :شاید جهانی شدن تجارت در منظر
اول بسیار جالب و پرسود باشد اما فراموش نکنیم انحصار و
تمرکز در بسیاری از موارد میتواند دردسرهایی را نهتنها برای
خود افراد ،بلکه برای سایر فعاالن یک بخش ایجاد کند .در
این زمینه بالکچینها با امتیازاتی که در بخش توزیعی و
فروش ایجاد میکنند در واقع واسطهها را کنار میگذارند
و زمینه هرگونه انحصار را از بین میبرند و به طرفین اجازه
میدهند در محیطی شفاف و رقابتی سالم فعالیت کنند .به
این ترتیب شرکتهای بزرگ و چندملیتی به نوعی شرکتها و
ک را از بین نخواهند برد ،زیرا در این نوع
تولیدکنندگان کوچ 
تجارت و فعالیت خبری از انحصار نیست.
البته برخی کارشناسان تاکید میکنند با این شیوه شرکتها
و تولیدکنندگان خرد نیز میتوانند قراردادهای هوشمندی
با شرکتهای بزرگتر منعقد کنند تا براساس استانداردها و
مشخصاتی که سفارش میگیرند ،تولیدات بیشتر و مناسبتری
داشته باشند .به اعتقاد این گروه چنین معاملهای در واقع
سیاستی برد  -برد برای هردو طرف است.
دانشبنیان
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 -4کنترل کیفیت مناسب با استفاده از اینترنت اشیا :اصوال
کشاورزی شغلی پرزحمت و بسیار گسترده است .وقتی قرار
است از فناوری بالکچینی استفاده کنیم ،شاخههایی که به این
بخش مرتبط میشوند نیز به کمک تولیدکنندگان خواهند
آمد تا جایی که میتوان گفت امروزه اینترنت اشیا نیز میتواند
دستاوردی قابل توجه برای کشاورزان ایجاد کند.
امروز شاید تولیدکنندهای که از این فناوریها استفاده میکند
دیگر نیازی به اندازهگیری میزان سموم و آفتکشها در
محصوالت خود نداشته باشد یا اینکه میزان رطوبت یا خشکی
موجود در دانههای گندم و غالتی را که قصد فروش آنها را
دارد ،دیگر برای او نگرانی نخواهد داشت ،چون اینترنت اشیا و
تجهیزات هوشمند در کنار فناوری بالکچینی تمام این فرایند را
به صورت خودکار انجام داده است.
در حال حاضر به نظر میرسد سنسورها آزمایشگاههای کوچکی
در مزرعه یا محیط پرورش هستند و اصال نیازی نیست هزینه
کنیم تا محصول در آزمایشگاههای تخصصی صدها کیلومتر
دورتر مورد بررسی قرار گیرند .این نهتنها هزینههای تولید را
کاهش خواهد داد ،بلکه کیفیت را نیز باالتر میبرد.

چند نمونه موفق
 :Ripe.ioاین استارتآپ امریکایی سال  2017در سانفرانسیسکو

ایجاد شد که به صورت تخصصی در بخش کشاورزی فعالیت
میکند .براساس فعالیت این استارتآپ ردیابی و بررسی
محصوالت از مزرعه تا قفسه فروشگاه کامال امکانپذیر شده و
خریداران میتوانند دقیقا ادعا کنند که بهترین محصول موجود
را خریداری کردهاند .البته این پایان کار نیست چون کشاورزان
و تولیدکنندگان با استفاده از این استارتآپ میتوانند میزان
موجودی محصوالتشان در بازار را هم رصد کنند و براساس نیاز
بازار اقدام به تولید کنند.
 :AgriChainاین استارتآپ استرالیایی نیز درواقع زنجیره
تولید را بهبود میبخشد و به تامین بذرهای باکیفیت کمک
شایانی میکند .بنابراین اصلیترین جامعه هدفش کشاورزان و
تولیدکنندگان هستند که بتوانند نهادههای باکیفیت را برای
تولید محصول باکیفیت در اختیار آنها قرار دهند .البته این
استارتآپ امتیاز دیگری برای تولیدکنندگان ایجاد میکند
که تولیدکنندگان بتوانند با استفاده از قراردادهای هوشمند
نهادههای مورد نیاز را تامین کنند.
 :PavoCoinاین استارتآپ هم که اصالتا در امریکا شکل
گرفته ،درواقع زنجیره تولید تا مصرف را برای مخاطبانش
فراهم کرده است ،به این ترتیب که از مرحله تولید بذر تا
مرحله مصرف اطالعات کاملی از فرایند تولید را در اختیار
متقاضیان قرار میدهد .اطالعات مورد نیاز این استارتآپ
درواقع با استفاده از سنسورهای نصبشده در مراحل مختلف
تولید جمعآوری میشوند و با استفاده از بالکچینها در اختیار
مخاطبان قرار خواهند گرفت.
دانشبنیان
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ب�ریس ت� یث� فناوری ی ن
نو�
ت
صنع� هکنسال
ب�

بالکچیندرخدمتغذا
زهرا قنبری

از زمانی که انسانها دریافتند میتوان تمدن را در مکانهایی
نزدیک به آب بنا کرد و یکجانشینی و کشاورزی آغاز شد،
سالهای بسیار زیادی میگذرد.
در این سالها کشاورزی همیشه مسئله مهمی برای بشریت
بوده است؛ چه اینکه بخش اعظم خوراک انسانها از این طریق
تامین میشده و همچنان نیز در روی همان پاشنه میچرخد.
گذشت سالها نهتنها نتوانسته از ارزش و اهمیت این فعالیت
کهنسال کم کند ،بلکه بر ارج و قرب آن نیز افزوده است .افزایش
جمعیت ساکنان این کره خاکی ،دانشمندان و صنعتگران را به
این فکر انداخته است که چرخه تولید محصوالت کشاورزی را
سرعت ببخشند و آن را کاری سادهتر کنند .ورود ماشینآالت
پیشرفته به این حوزه و تالش دانشمندان برای کار روی بذرها
از جمله این اقدامات است.
توپنجه
اما در دوران جدید کشاورزی با مشکالت دیگری هم دس 
نرم میکند .خشکسالی جهانی بسیاری از زمینهای کشاورزی
را از گردونه رقابت حذف کرده ،دانشمندان همه تالش خود
را میکنند تا این فعالیت نیاز کمتری به آب داشته باشد و
از زمینهای باقیمانده حداکثر بهرهبرداری صورت گیرد .ولی
مشکالت به همین جا نیز ختم نمیشوند .کشاورزان ،خصوصا
مالکان خرد ،با مشکالت مالی عظیمی مواجهند که میتواند
آنها را از ادامه مسیر منصرف کند.
اینجاست که بالکچین دست یاری برای کمک دراز میکند.
حل مشکالت مالی از یکسو و حمایت از مالکان خرد از سویی
دیگر ،کشاورزان را دلگرم میکند و همچنین از نظرگاهی دیگر،
در دنیایی که همهچیز بستگی عظیمی به تبلیغات دارد و بازار
تقلب و دروغ داغ است ،بالکچین این اطمینان را به مشتری و
مصرفکننده میدهد که آنچه به عنوان محصولی کشاورزی
تهیه میکنند ،مسیر درستی را پیموده است .اگر هم خالف
این باشد ،سیستم بالکچین بدون هیچ رودربایستی ،آن را به
مخاطب نشان خواهد داد.
مجموعه عواملی که از آنها نام برده شد ،نوید روزگاری تازه
را در عرصه کشاورزی میدهند که الاقل در این دوران بخش
مهمی از مشکالت این حوزه با روشی هوشمندانه برطرف
خواهد شد.
در سه مطلب پیش رو ،بررسی مختصری بر حوزه کشاورزی و
تاثیرات فناوری بالکچین داشتهایم.
دانشبنیان
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ین
بالکچ� به مکک کشاورزی ایتالیا یمآید

اعتمادی که راهگشای آینده است
زهرا قربانی

دانشبنیان
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دولتمردان ایتالیایی امیدوارند با حمایت از استارتآپهای مبتنی بر بالکچین ،کشاورزی این کشور
را متحولکنند .بسیاری از پروژههای کشاورزی در کشور ایتالیا تقریبا ارتباطی با فناوریهای نوین
ندارند و به قول معروف خبری از این صفرو یکهای مجازی در این پروژهها نیست .این در حالی
است که برخی از استارتآپها با استفاده از فناوری بالکچین نوید تازهای برای این بخش دارند
و رشد چشمگیری برای حوزه کشاورزی این کشور در پیوند با بالکچین میتوان متصور شد.

بــه طــور کلــی دولتمــردان ایتالیایــی تــاش میکننــد بــا
اســتفاده از مزایــای صنعــت کشــاورزی رونــق اقتصــادی
مناســبی در کشــور ایجــاد کننــد .بــه دلیــل اینکــه
معتقدنــد ایــن بخــش موتــور محــرک اقتصــاد ایتالیاســت و
پتانســیلهای باالیــی در آن دیــده میشــود.
براســاس برآوردهــای اخیــر مشــخص شــده پروژههــای
مختلــف کشــاورزی در ایــن کشــور درگیــر موانــع بســیاری
شــدهاند کــه برخــی از ایــن موانــع دسترســی کشــاورزان بــه
اعتبــارات مالــی ،کمبــود دانش فنــی و اطالعــات غیرمفیدی
اســت کــه از ســوی تامینکننــدگان محصــوالت کشــاورزی
از بــازار تقاضــا بــه آنهــا ارائــه میشــود .در حالــی کــه
میبینیــم هــر روز تقاضــا بــرای خریــد محصــوالت
کشــاورزی محلــی باکیفیــت در بــازار افزایــش مییابــد.

بــا اســتفاده از ایــن فناوریهــا یکبــاره متحــول میشــود
و بهســرعت توســعه مییابــد .امــا فرامــوش نکنیــم امــروزه
فناوریهــای نویــن در بخشهــای مختلــف زندگــی
مــا رخنــه کردهانــد و آنهــا را تمامــا بــه خــود وابســته
کردهانــد .هــر چنــد ایــن موضــوع اســتفاده از فناوریهــای
نویــن ،سوءاســتفاده یــا کالهبرداریهــای ســایبری نیســت.
کارشناســان در ایــن بخــش بــا اشــاره بــه دســتاوردهای
ی بالکچینــی معتقدنــد ایــن نــوع فنــاوری
مناســب فنــاور 
امتیــازات خوبــی در تمامــی صنایــع ایجــاد کردهانــد،
در حالــی کــه همیــن گــروه میگوینــد نبایــد فنــاوری
بالکچیــن را بــا علــم روباتیــک اشــتباه بگیریــم ،چــون
در فنــاوری روباتیــک بعضــا خطاهایــی دیــده شــده امــا
تاکنــون بالکچینهــا اشــتباهی نکردهانــد .بــه گفتــه
ایــن کارشناســان ،فناوریهــای بالکچینــی بــه عنــوان
ابــزاری بــرای مقابلــه بــا فســاد ،قاچــاق و جابهجاییهــای
غیرقانونــی مــواد و تولیــدات شــناخته شــدهاند و میتوانیــم
بــا ایــن فناوریهــا پشــتیبانیهای قابــل توجهــی بــرای
اغلــب صنایــع ایجــاد کنیــم .ایــن افــراد بــا اشــاره بــه
احتمــال کمبــود خــوراک تــا چنــد دهــه آینــده میگوینــد
بالکچینهــا میتواننــد بــا امنیــت اطالعاتــی باالیــی
کــه دارنــد ،زمینــه مبــادالت مطمئــن در ایــن بخــش را
ایجــاد کننــد و بســیار قابــل اعتمادتــر از اوراق قرضــه یــا
قراردادهــای کاغــذی باشــند؛ بنابرایــن اعتمــاد باالیــی کــه
سیســتمهای بالکچیــن بــرای خــود در جهــان ایجــاد
کردهانــد ،راهگشــای آینــده بــرای ایــن فنــاوری اســت.

بهبود کیفیت محصوالت کشاورزی
با استفاده از بالکچینها

ی نویــن بالکچینــی امتیــازی اســت کــه
اســتفاده از فنــاور 
نهتنهــا افــرادی را کــه قــدرت پرداخــت هزینــه بیشــتر
بــرای محصــوالت کشــاورزی دارنــد ســر ســفره غــذا
خرســند میکنــد ،بلکــه عاملــی در رونــق تولیــد مــزارع
کوچکمقیــاس نیــز خواهــد بــود .امــا موضــوع مهــم ایــن
اســت کــه چطــور تحقیقــات در زمینــه کشــاورزی میتوانــد
ارتباطــی میــان ایــن بخــش و فناوریهــای بالکچینــی و
نویــن ایجــاد کنــد؟
شــاید منطقــی نباشــد کــه بــاور کنیــم کشــاورزی ایتالیــا
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در ایــن زمینــه کیفیــت و ســامت محصــوالت غذایــی
نکاتــی هســتند کــه در آینــده بالکچینهــا میتواننــد در
آن نقشآفرینــی داشــته باشــند؛ بــه ایــن دلیــل کــه امنیــت
بــاالی بالکچینهــا میتوانــد زنجیــرهای از اطالعــات
را از بــذر تــا مراحــل کاشــت ،داشــت ،برداشــت و نهایتــا
تــا بشــقاب غــذا بــرای خریــداران و مصرفکننــدگان بــه
ارمغــان آورد و ایــن زنجیــرهای بــاارزش بــرای آینــده خوراک
ســاکنان دهکــده جهانــی اســت.

تمامــی اطالعــات تعامــات اقتصــادی آنهــا محفــوظ اســت
بــدون اینکــه رقبــا اطالعــی از ایــن تجــارت داشــته باشــند.
امــا گروهــی از کارشناســان و فعــاالن ایــن عرصــه
میگوینــد ایتالیــا امــروز بــا تضــادی طنزآمیــز روبـهرو شــده
اســت ،چــون بــا گروهــی از بازیگــران زنجیــره تولیــد ،توزیع،
فــروش و خریــداران مواجــه اســت کــه همــه بــا یکدیگــر
در حــال رقابتنــد و هیــچ اعتمــادی بــه یکدیگــر ندارنــد و
نمیتواننــد بــه ایــن صفــر و یکهــای مجــازی اعتمــاد
کننــد .البتــه ایــن تضــاد تاکنــون باعــث نفــی امتیــازات
بالکچینهــا در بخــش کشــاورزی ایتالیــا نشــده اســت،
زیــرا برخــی خردهفروشــیهای معتبــر در ایــن کشــور
مثــل والمــارت و کارفــور بــا انعقــاد قراردادهــای فناورانــه بــا
شــرکت آیبـیام ایــن امتیــاز را بــه کار بســته و بــرای خــود
منافعــی را دســت و پــا کردهانــد .ایــن شــرکتها تــاش
میکننــد بــا گــردآوری اطالعــات دقیــق شــرکتهای
ارائهدهنــد ه نهادههــای کشــاورزی ،شــرکتهای تولیــدی
محصــوالت کشــاورزی ،جوامــع تولیدکننــده روســتایی و
سیســتم توزیــع و خردهفروشــی ،زنجیــرهای کامــل ایجــاد
کننــد.
برخــی از فعــاالن ایــن عرصــه معتقدنــد چنین اتفاقــی باعث
خواهــد شــد بــه انقــاب چهــارم در دهکــده جهانــی نزدیک
شــویم کــه اســاس و پایــه آن صفــر و یکهــای مجــازی
خواهــد بــود .حــاال ســوال اینجاســت کــه آیــا واقعــا
بالکچینهــا بــه ایتالیــا کمــک خواهنــد کــرد کــه مشــکالت
موجــود در بخــش کشــاورزی خــود را برطــرف کنــد؟

دیدگاههای متفاوت به بالکچینها

اکنــون بــا مطــرح شــدن موضــوع اســتفاده از فناوریهــای
بالکچینــی در بخــش کشــاورزی ،بازیگــران اصلــی کــه
طرفــدار اســتفاده از بالکچینهــا در بخشهــای مختلــف
اقتصــادی هســتند ،بــر آن داشــته تــا حتــی بــا مخالفــان
خــود روبــهرو شــوند و دربــاره امتیــازات اســتفاده از
بالکچینهــا در ایــن بخــش مذاکــره کننــد و بعضــا بــه
آنهــا پیشــنهاد اســتفاده آزمایشــی از ایــن فنــاوری را در
کســبوکار دادهانــد.
ایــن پیشــنهاد بیشــتر در بخشهــای خردهفروشــی بــرای
محافظــت از اطالعــات مشــتریان و تولیدکننــدگان مطــرح
شــده اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه مســیر تولیــد محصــوالت
تــا خریــد کامــا تحــت کنتــرل اســت امــا هیــچ اطالعاتــی
از آن بــه خــارج از زنجیــره منتشــر نمیشــود .بــه ایــن
ترتیــب نهتنهــا تولیدکننــدگان محلــی میتواننــد خریــدار
مطمئنــی بــرای محصــوالت خــود داشــته باشــند ،بلکــه
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چطور احساس نیاز به جلب توجه خالقیت را از ی ن
ب� یم ب�د

توجهفروشی در شبکههای مجازی
ترانه احمددوست

جوزف گوردون ( )Joseph Gordonتوجه زیادی را از طریق حرفه بازیگریاش به خود جلب کرده است.
اما از آنجا که طی یک دهه گذشته حضور رسانههای اجتماعی به حالت انفجار رسیدهاند ،او هم مثل بقیه ما
معتاد این بستر شده است .او برای به دست آوردن فالوئر و الیک بیشتر تالش میکند تا فقط احساس ناکافی
بودن را از بین ببرد و به این ترتیب خالقیت کمتری برایش باقی مانده است .گوردون در یک گفتوگوی
صادقانه و دوستانه ،توضیح میدهد که چطور الگوی «توجه» شرکتهای بزرگ فناوری بر خالقیت ما تاثیر
میگذارد .در این میان احساس قدرتمندتری را نسبت به جلب توجه به اشتراک میگذارد :توجه کردن.
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اول از همــه ،ممنونــم از توجه شــما .هیچ چیزی خوشــایندتر
از ایــن نیســت کــه در فضایــی مثــل اینجــا حضــور داشــته
باشــم؛ فضایــی کــه پــر شــده از آدمهایــی کــه بــه مــن
توجــه میکننــد .جلــب و دریافــت توجــه یــک احســاس
فوقالعــاده و قدرتمنــد اســت .مــن یــک بازیگــرم و خــب
در ایــن زمینــه کمــی متخصــص هســتم .مــن در طــول
زندگــی خیلــی خوششــانس بــودهام کــه بیشــتر از آنچــه
کــه اســتحقاقش را داشــته باشــم مــورد توجــه واقع شــدهام.
و بابــت ایــن موضــوع سپاســگزارم ،چراکــه همانطــور کــه
گفتــم ایــن یــک احســاس قــوی اســت .امــا در کنــار ایــن،
یــک احســاس قدرتمنــد دیگــر نیــز وجــود دارد کــه بــاز بــه
خاطــر بازیگــر بودنــم خوششــانس بــودهام کــه خیلــی
زیــاد تجربـهاش کــردم .خنــدهدار اســت چــون این احســاس
دقیقــا نقطـ ه مقابــل احساســی اســت کــه بیــان کــردم .ایــن
احســاس از «جلــب توجــه» نمیآیــد ،ایــن احســاس از
«توجــه کــردن» میآیــد .وقتــی بــازی میکنــم ،آنقــدر
تمرکــز میکنــم کــه فقــط بــه یــک چیــز خــاص توجــه
میکنــم .مثــل وقتــی کــه ســر فیلمبــرداری هســتیم و قــرار
اســت یــک شــات فیلمبــرداری شــود ،زمانــی کــه دســتیار
اول یکییکــی همــه چیــز را فراخوانــی میکنــد ،نــور -
رفــت ،صــدا  -رفــت ،دوربیــن  -رفــت ،و بعــد کارگــردان
بلنــد میگویــد «حرکــت» .ایــن چنــد کلمــه برایــم شــبیه
جــادوی پاولــف شــدهاند .وقتــی کــه اینهــا را میشــنوم
اتفاقــی برایــم میافتــد کــه هیــچ دخلــی نمیتوانــم در آن
داشــته باشــم ،توجــه مــن ...محــدود و باریــک میشــود.
و در ایــن لحظــه ،هــر چیــز دیگــری در دنیــا ،هــر چیــزی
کــه ممکــن اســت آزارم بدهــد یــا حواســم را پــرت کنــد،
کنــار مــیرود .و مــن فقــط و فقــط در آنجــا هســتم .و
ایــن احســاس ...چیــزی اســت کــه مــن عاشــقش هســتم
کــه بــرای مــن ایــن «خالقیــت» اســت .و ایــن بزرگتریــن
دلیــل شــاکر بــودن مــن اســت کــه بازیگــر شــدهام.
بنابراین دو حس قدرتمند وجود دارد .یکی جلب توجه و
دیگری توجه کردن .البته که در دهه اخیر و حتی بیشتر،
تکنولوژیهای جدید خیلی بیشتر از پیش به آدمها این امکان
را دادهاند که نهتنها در قامت بازیگری بلکه برای بیان هر نوع
خالقیتی این احساس قدرتمند جلب توجه را داشته باشند.
این روند میتواند از طریق عکاسی ،نوشتن ،نقاشی و موزیک
و هر چیزی باشد .کانالهای توزیع دموکراسیزه شدهاند و این
چیز خوبی است .اما فکر میکنم در اینجا یکسری پیامدهای
ناخواسته وجود دارد .پیامدهای ناخواسته برای هر کسی که
در کره زمین است و اصرار دارد که خالق باشد  -خودم هم
شامل این موضوع میشوم ،چرا که من از این امر مصون نیستم
 من فکر میکنم در این حالت خالقیتمان بیش از پیشوسیلهای برای رسیدن به هدف میشود .و هدف جلب توجه
است .بنابراین من احساس میکنم که مجبور به صحبت کردن
هستم ،زیرا طبق تجربه خودم ،هرچه بیشتر به دنبال احساس
قدرتمند توجه کردن باشم ،خوشحالترم .اما هرچه بیشتر به
دنبال احساس قدرتمند جلب توجه باشم ،افسردهترم .اولین
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باری که در خاطرم هست که از بازیگری برای جلب توجه
استفاده کردم ،هشت سالم بود ،زمانی که در اردوی تابستانی
بودم .حدود یک سال قبل از آن آزمون هنرپیشگی داده بودم
و توانسته بودم در بخشهای کوچکی در برنامههای تلویزیونی
و تبلیغاتی کار کنم .در آن تابستان در اردوگاه در مورد آن زیاد
غلو کردم .در ابتدا این حقه کار کرد و بقیه بچهها به من توجه
زیادی کردند .چون من در سریال  Family Tiesبودهام .این
عکسی از من در آن سریال است .سپس روند برعکس شد .فکر
میکنم در الف زدن زیادهروی کرده بودم و بعد بچهها شروع
به مسخرهکردن من کردند .به یاد دارم که یکی از همکالسی
هایم دختری بود به نام راشل و او با یکی از همکالسیهایم
به نام راکی دوست بود .او یک روز روبهروی من ایستاد و
گفت خالیبند! چیزی که من صد درصد سزاوار آن بودم .اما
میدانید ،صدمه این جمله هنوز هم واقعا با من است .و از آن
توجوی توجه برای بازیگریام
تابستان تاکنون ،من در جس 
دچار تردید شدهام .بعضی اوقات مردم از من میپرسند« :یک
دقیقه صبر کن! پس اگر توجه را دوست نداری ،چرا بازیگر
هستی؟» و من میگویم« :زیرا این ذات بازیگری نیست ،این به
هنر ربط دارد ».و آنها چیزی شبیه به این میگویند« :باشه،
باشه رفیق» (خندیدن).
مدتــی بعــد توییتــر ظهــور کــرد .و مــن هــم مثــل همــه
آدمهــا کامــا درگیــرش شــدم چیــزی کــه مــن را بــه یــک
ریــاکار و دوروی کامــل تبدیــل کــرد .زیــرا در آن برهــه
زمانــی ،مــن کامــا از بازیگــریام بــرای جلب توجه اســتفاده
میکــردم .منظــور مــن ایــن اســت کــه آیــا فکــر میکــردم
بــه خاطــر توئیتهایــی کــه مینوشــتم فالوئرهــای تــازهای
بــه دســت آوردهام؟ مــن دقیقــا همینطــور فکــر میکــردم.
فکــر میکــردم کــه «آنهــا فقــط از مــن بــه خاطــر اینکــه
در بتمــن بــازی کــرده بــودم خوششــان نمیآیــد؛ آنهــا از
آنچــه کــه مجبــور بــودم بگویــم خوششــان میآمــد .مــن
بــا اســتفاده از کلمــات راهــی پیــدا کــردهام ».و پــس از آن
ایــن اتفــاق آغازگــر تاثیرگــذاری در رونــد خالقیــت مــن بود.
هنــوز هــم ســعی میکنــم اجــازه ندهــم ایــن اتفــاق بیفتــد
امــا میدانیــد ،مــن دلــم میخواهــد بنشــینم و مثــا وقتــی
فیلمنام ـهای میخوانــم ،بــه جــای فکــر کــردن بــه اینکــه
«چگونــه میتوانــم شــخصا بــا این شــخصیت آشــنا شــوم؟»
یــا «مخاطــب چگونــه میخواهــد بــا ایــن داســتان ارتبــاط
برقــرار کنــد؟» اینطــور فکــر کنــم کــه «مــردم در توییتــر
دربــاره ایــن فیلــم چــه میگوینــد؟» و «مــن چــه چیــزی
بگویــم کــه بــه قــدر کافــی خــوب و مهــم باشــد کــه بتوانــم
تعــداد زیــادی ریتوییــت بگیــرم و در عیــن حــال زیــاد تنــد
و تیــز نباشــد چــرا کــه مــردم دریافــت احساســاتی مثــل
تخطــی کــردن ،ســرپیچی کــردن و خشــمگین شــدن را
دوســت دارنــد .مــن نمیخواهــم حــذف بشــوم ».اینهــا
افــکاری هســتند کــه وقتــی قــرار اســت فیلمنامــه را بخوانــم
و همزمــان ســعی میکنــم هنرمنــد هــم باشــم بــه ذهنــم
خطــور میکنــد.
من اینجا نیستم که به شما بگویم فناوری دشمن خالقیت
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است .اینطور فکر نمیکنم .من فکر میکنم فناوری فقط یک
ابزار است .این پتانسیل را دارد که خالقیت بیسابقهای در
انسان ایجاد کند .بنابراین من حتی یک انجمن آنالین به نام
 HITRECORDراهاندازی کردم؛ جایی که مردم از سراسر
جهان در انواع پروژههای خالق با هم همکاری میکنند .بنابراین
فکر نمیکنم رسانههای اجتماعی یا تلفنهای هوشمند یا هر
فناوری به خودی خود مشکلساز باشد .اما ...اگر میخواهیم
در مورد خطرات خالقیت به عنوان ابزاری برای جلب توجه
صحبت کنیم ،پس باید در مورد مدل کسبوکارمحور
شرکتهای بزرگ رسانههای اجتماعی امروز صحبت کنیم،
درست است؟ این موضوع برای برخی از شما آشنا خواهد بود،
اما یک سوال واقعا مهم در اینجاست :چگونه یک بستر رسانه
اجتماعی مثل اینستاگرام درآمد کسب میکند؟ این محیط،
عمال یک سرویس به اشتراکگذاری عکس است که عکس
نمیفروشد ،این بخش رایگان است .پس چه فروشی دارد؟
اینستاگرام «توجه» میفروشد .این بستر توجه کاربرانش را
به تبلیغکنندگان میفروشد .در حال حاضر بحثهای زیادی
در مورد اینکه چقدر همه ما به چیزهایی مانند اینستاگرام
توجه میکنیم ،بسیار زیاد است .اما سوال من این است :چگونه
اینستاگرام اینقدر مورد توجه قرار میگیرد؟ این ما هستیم
که توجه و درآمدزایی را برایشان فراهم میکنیم .هر وقت یک
نفر در اینستاگرام پست میگذارد ،از جانب فالوئرها توجهی از
جنسی خاص به خودش جلب میکند ،خواه تعداد کمی فالوئر
داشته باشد یا چند میلیون .و هرچه آن پست توجه بیشتری
از شما جلب کند ،اینستاگرام قادر به فروش توجه بیشتری
است .بنابراین برای شما جذاب میشود که تا حد ممکن و
هرچه بیشتر توجه دریافت کنید .به این ترتیب به شما آموزش
میدهد که آن توجه را بخواهید ،هوس و طلب کنیدش و
وقتی به اندازه کافی از آن استفاده نمیکنید ،احساس استرس
به سمتتان هجوم بیاورد .اینستاگرام کاربران خود را به احساس
قدرتمند جلب توجه معتاد میکند .من میدانم که همه ما
به شوخی چیزهایی میگوییم مثل «خدای من ،من خیلی
به تلفن همراهم معتادم» ،اما این یک اعتیاد واقعی است.
حتی برای این موضوع یک علم جامع و کامل وجود دارد .اگر
کنجکاو هستید ،من کار جارون النیر ،تریستان هریس ،نیر ایال
را توصیه میکنم که ببینید .چیزی که میتوانم به شما بگویم
این است که معتاد بودن به توجه کردن دقیقا مثل این است
که به هر چیز دیگری معتاد باشید .معتاد میشوید و چیزی
که به آن میرسید هرگز کافی نیست .اوایل که شروع میکنید
مدام در حال فکر کردن به این هستید که «اگر فقط من هزار
فالوئر داشتم ،خارقالعاده بود ».اما بعد از این بیشتر اشتیاق
دارید و میگویید «خب ،یک بار به دههزار دنبالکننده رسیدم.
حاال اگر به یک میلیون فالوئر برسم ،آن وقت احساس معرکهای
خواهم داشت ».االن من  4/2میلیون فالوئر در توییتر دارم و
این موضوع هرگز باعث نمیشود احساس شگفتانگیزی کنم.
من قصد ندارم به شما بگویم چند نفر فالوئر در اینستاگرام دارم،
زیرا نسبت به اینکه چقدر تعداد این افراد کم هستند احساس
شرمندگی میکنم ،چون بعد از بیرون آمدن از «بتمن» به
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توجو میکنم و
اینستاگرام پیوستم! وقتی سایر بازیگران را جس 
میبینم که تعداد فالوئرهای آنها از تعداد من بیشتر است ،این
باعث میشود احساس وحشتناکی نسبت به خودم داشته باشم.
زیرا تعداد فالوئرها باعث میشود همه نسبت به خود احساس
وحشتناکی کنند .این احساس عدم کفایت همان چیزی است
که شما را به سمت پست سوق میدهد ،بنابراین میتوانید
توجه بیشتری را جلب کنید و سپس آن توجهی که به شما
میشود همان چیزی است که این شرکتها میفروشند؛ به
این ترتیب آنها کسب درآمد میکنند .بنابراین هیچ توجهی
نمیتواند شما را به جایی برساند که بگویید« :خب ،االن دیگه
خوب است و راضیام ».و البته ،بسیاری از بازیگران مشهورتر از
من هستند که نسبت به من طرفداران بیشتری دارند ،اما من
شرط میبندم که آنها هم همین چیزها را به شما میگویند.
اگر خالقیت شما به دلیل جلب توجه به سمتی هدایت بشود،
هرگز به سمت خالقانه بودن سوق داده نمیشوید و خالق
بودن برآورده نمیشود .اما خبرهای خوبی دارم .یک احساس
قدرتمند دیگر نیز وجود دارد .یک چیز دیگر وجود دارد که
میتوانید با توجهتان به یک شرکت غولپیکر فناوری انجام
دهید و آن را کنترل کرده و بفروشیدش .این همان احساسی
است که من در موردش صحبت میکردم .توجه کردن به جای
جلب توجه! چرا من خیلی دوست دارم بازیگری کنم؟ چون
این روند این امکان را به وجود میآورد که فقط به یک چیز
توجه کنم و اهمیت بدهم.
پرواضــح اســت کــه در ایــن زمینــه برخــی علــوم نیــز وجــود
دارد .مثــل روانشناســی و علــوم اعصــاب .آنهــا پدیــدهای را
مطالعــه میکننــد کــه «جریــان» نامیــده میشــود و ایــن
همــان چیــزی اســت کــه در مغــز انســان اتفــاق میافتــد.
یعنــی وقتــی کــه کســی فقــط به یــک چیــز ،مثال یــک چیز
خالقانــه ،توجــه میکنــد و بعــد میتوانــد طــوری تمرکــز
کنــد کــه هیــچ چیــزی حواســش را پــرت نکنــد .برخــی
میگوینــد هرچــه ایــن کار را تکــرار کنیــد ،خوشــحالتر
خواهیــد بــود .مــن روانشــناس یــا عصبشــناس نیســتم .اما
میتوانــم بــه شــما چیــزی بگویــم کــه برایــم بســیار صــادق
اســت و کاربــرد دارد .ایــن نــوع تمرکــز کــردن و توجــه
کــردن البتــه همیشــه آســان نیســت و واقعــا کار ســختی
اســت .توجــه کــردن ایــن چنینی تمریــن و ممارســت زیادی
میخواهــد و هــر کســی راه خــودش را دارد .امــا اگــر تنهــا
یــک چیــز باشــد کــه بتوانــم بــا شــما در میــان بگــذارم کــه
بــه فکــر کــردن و تمرکــز کردنــم کمــک میکنــد تــا بتوانــم
واقعــا توجــه کنــم ،ایــن اســت کــه مــن ســعی میکنــم
افــراد خــاق دیگــر را بــه عنــوان رقبــای خــود نبینــم .مــن
ســعی میکنــم بــه جــای رقیــب بــرای خــودم همــکار پیــدا
کنــم .مثــا اگــر مشــغول بــازی در صحنـهای هســتم و اگــر
شــروع کنــم به ایــن فراینــد که ســایر بازیگــران را بــه عنوان
رقیــب خــود ببینــم و پیــش خــودم بگویــم «خدایــا ،آنهــا
قــرار اســت توجــه بیشــتری نســبت بــه مــن جلــب کننــد!
مــردم قــرار اســت در مــورد عملکــرد آنهــا بیشــتر از مــن
حــرف بزننــد!» در ایــن حالــت تمرکــزم را از دســت دادهام .و
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مــن احتمــاال بــازی در آن صحنــه افتضــاح خواهــد شــد .امــا
وقتــی ســایر بازیگــران را بــه عنــوان همــکار ببینــم ،تمرکــز
کــردن روی کار بســیار ســاده میشــود ،چــرا کــه فقــط بــه
کارم توجــه میکنــم و الزم نیســت کــه بــه آنچــه انجــام
میدهــم فکــر کنــم .مــن نســبت بــه آنچــه کــه آنهــا
انجــام میدهنــد واکنــش نشــان میدهــم ،آنهــا نســبت
بــه آنچــه مــن انجــام میدهــم واکنــش نشــان میدهنــد
و بــه بــه ایــن ترتیــب کار را کنــار هــم پیــش میبریــم.
امــا مــن نمیخواهــم شــما فکــر کنیــد کــه ایــن فقــط
بازیگــران یــک مجموعــه هســتند کــه میتواننــد از ایــن
طریــق همــکاری کننــد .مــن میتوانــم در هــر وضعیتــی
خــاق باشــم.
ایــن وضعیــت میتوانــد حرفــهای باشــد یــا فقــط بــرای
تفریــح .مــن میتوانــم بــا افــرادی کــه حتــی در یــک اتــاق
مشــترک نیســتم ،همــکاری کنــم .در حقیقــت ،در برخــی از
مــوارد مــورد عالق ـهام کــه تاکنــون ســاختهام ،بــا افــرادی
ســاختم کــه هرگــز تــا پیــش از آن حضــوری مالقاتــی
نداشــتم .بــه هــر حــال ،ایــن بــه نظــر مــن زیبایــی اینترنــت
دانشبنیان

اســت .اگــر فقــط میتوانســتیم توجــه کردنمــان را متوقــف
کنیــم ،اینترنــت بــه مکانــی عالــی بــرای یافتــن همــکاری
تبدیــل میشــد .البتــه روش همیشــه کار نمیکنــد.
مــن بعضــی اوقــات ،هنــوز بــه طــور کامــل در آن چرخــه
اعتیــادآور تمایــل بــه جلــب توجــه قــرار میگیــرم .منظــورم
ایــن اســت کــه حتــی االن هــم اگــر بخواهــم صادقانــه
بگویــم ،بخشــی از مــن آنطــور کــه بایــد و شــاید در اینجــا
وجــود نــدارد و بــه ایــن فکــر میکنــم کــه «ســام ،همــه
بــه مــن نــگاه کنیــد ،مــن دارم یــک ســخنرانی تــد اجــرا
میکنــم!» میتوانــم صادقانــه بگویــم کــه بــا اســتفاده از
ایــن روش بــود کــه کل فراینــد خالقیــت نوشــتن و ارائــه
ایــن صحبــت شــکل گرفــت .ایــن یــک فرصــت بــزرگ بــود
برایــم کــه بتوانــم بــه یــک موضــوع واقعــا توجــه کنــم و بــه
آن اهمیــت بدهــم .بنابرایــن ،صــرف نظــر از میــزان توجهــی
کــه کــردم و اینکــه آیــا نتیجــه گرفتـهام یــا نــه ،خوشــحالم
ایــن کار را انجــام دادم .و از همــه شــما ممنونــم کــه بــه مــن
ایــن فرصــت را دادیــد .متشــکرم ،همیــن .حــاال میتوانیــد
توجهتــان را بــه شــخص دیگــری جلــب کنیــد.
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کن�
چرا ب�ید ب� فناوری مثل یک مهاکر رفتار ی

نگاه به انسان و ماشین
به روش حل مسئله
آنا شمس

دانشبنیان

شماره سیوچهارم شهریورماه 1398

76

ناجیه یوسف ( )Nadjia Yousifمیگوید ،تصور کنید شرکت شما یک کارمند جدید استخدام
کرده و همه او را نادیده میگیرند .روزها در حالی میگذرد که آنها پشت میز کارشان تنها
مینشینند و حقوق میگیرند بدون اینکه کاری انجام داده باشند .این وضعیت تقریبا همیشه
اتفاق میافتد؛ وقتی شرکتها میلیونها دالر روی ابزارهای فناوری سرمایهگذاری میکنند و
کارمندهای خسته به آنها بیتوجهی میکنند .در این سخنرانی تد ،او نظریهای پیشنهاد میدهد
مبنی بر چگونگی کار با فناوریها در محیط کار ،طوری که گویا آنها همکاران شما هستند.
دانشبنیان
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با ذهنیت درستی با فناوری مواجه نمیشویم .خب این ایدهای
است که من با آن درگیرم :چه میشود اگر با فناوری مثل یک
عضو تیم رفتار کنیم؟ من تجربه شخصیام را در اینباره نوشتهام.
با افرادی از همه نوع صنایع درباره چگونگی رفتار با فناوری
مرکزیشان به عنوان یک همکار صحبت کردهام .با افرادی از
صنعت رستورانداری دیدار کردهام ،همینطور حرفهایهای
پزشکی ،معلمها ،بانکدارها و افرادی از قشرهای مختلف .اولین
قدم در این مالقاتها این بود که از آنها خواستم ساختار
تیمهایشان را در یک جدول سازمانی ترسیم کنند .در حال حاضر
من در زمینه جدولهای سازمانی کامال خبره هستم .جدولهای
سازمانی واقعا جالبند ،زیرا اگر بهخوبی کشیده شوند ،خیلی سریع
میتوانید بفهمید که نقشهای فردی چگونهاند و یک تیم چطور
بهخوبی با هم کار میکنند .اما اگر شما به یک برنامه سازمانی
معمولی نگاه کنید ،فقط شامل خطها و مربعهایی است که افراد
را معرفی میکنند .هیچکدام از اعضای تیم فناوری آنجا وجود
ندارد .همهشان نامرئیاند .پس برای هر کدام از سازمانها که من
برای آزمایشم با آنها مالقات کردم ،مجبور شدم یک جدول
سازمانی مدل جدید بکشم؛ مدلی که فناوری هم شاملش باشد.
وقتی این کار را انجام دادم ،افرادی که با آنها صحبت کرده
بودم میتوانستند حقیقتا فناوریشان را به شکل همکارشان
متصور شوند و میتوانستند چیزهایی مثل این بپرسند که« :آیا
این نرمافزار به شخص درست گزارش میدهد؟» «آیا همکاری
انسان و ماشینآالت خوب جواب خواهد داد؟» «آیا آن فناوری
حقیقتا عضوی از تیم است که هر کسی به طور ناخوشایندی از
آن پرهیز میکند؟»
خب من توجهتان را به مثالی از یک شرکت تولید غذای کوچک
جلب میکنمکهبه این تجربه واقعیتببخشیم .اینباالترین طبقه
افراد است که در شرکت تولید غذای باوینگدنز کار میکنند .آنجا
یک مدیر فروش بود که روابط با مشتریها را مدیریت میکرد.
در این مکان یک مسئول عملیات هم بود که وظیفهاش مدیریت
همه فعالیتهای داخلی بود .افرادی نیز حضور داشتند که به
مسئوالن فروش و عملیات گزارش میدادند .در پایان ،این نظر که
نرمافزار و سختافزار را در کنار هم داشته باشیم از سوی کارکنان
باوینگدنز به کار گرفته شد .با استفاده از این جدول سازمانی
عالی ،حاال میتوانیم به بررسی این مسئله بپردازیم که چگونه
اعضای تیم انسانی و اعضای تیم فناوری میتوانند با هم تعامل
کنند .در نتیجه اولین چیزی که من میخواهم دنبالش کنم این
است که جایی که تعامل بین ماشین و انسان وجود دارد ،شرایط
بسیار بحرانی است .معموال یک نفر برای انجام دادن کارهایش
به صورت روزمره از فناوری استفاده میکند .در باوینگدنز ،مدیر
مالی با برنامه حسابداری میتواند یکی از آنها باشد .بعد از آن،
میخواهم وضعیت همکاری آنها بررسی کنم .آیا با هم بهخوبی
کار میکنند؟ اوضاع خوب پیش میرود؟ در این مورد مشخص
شد که رابطه بسیار ضعیف است .خب ،چکار باید کرد؟ اگر برنامه
حسابداری یک انسان واقعی بود ،مدیر مالی خودش را مسئول
میدانست که آن را مدیریت و از آن مراقبت کند .به همین دلیل،
اولین پیشنهادم فکر کردن درباره تشکیل گروه بود؛ شاید هم
فعالیت همزمان روی یک دوره خاص .پیشنهاد دومم بررسی

خب ،تصور کنید یک شرکت کارمندی جدید استخدام کند؛
بهترین در کارش ،کسی که قرارداد چند میلیاردی بسته است.
حاال تصور کنید هرجا این کارمند بخواهد برود و اعضای تیمش
را ببیند ،قرارها نادیده گرفته یا کنسل شوند و در جلسههایی
هم که برگزار میشوند ،بر سرش فریاد بکشند یا بعد از چند
دقیقه بیرونش بیندازند .خب بعد از مدتی ساکت برمیگردد
پشت میزش و همان جا مینشیند بدون اینکه از هیچکدام از
مهارتهایش استفاده شود .البته با نادیده گرفته شدن از سوی
اغلب افراد و همچنان با درآمد میلیون دالری .این کارمند ماهر
که به نظر نمیرسد لحظهای استراحت داشته باشد ،فناوری آن
شرکت است .این سناریو اغراقشده نیست .من در شغلم به عنوان
یک مشاور فناوری ،بسیاری از شرکتها را دیدهام که تصمیمات
خوبی میگیرند و سرمایهگذاریهای کالنی روی فناوری انجام
میدهند ،اما برای رسیدن به بهرهبرداری ،نمیتوانند انتظارات را
مرتفع کنند .در واقع ،در تحقیقی که من روی آن مطالعه داشتم،
 ۲۵درصد پروژههای فناوری لغو میشوند یا دستاوردهایی دارند
ن است که هر ساله
که هرگز از آنها استفاده نمیشود .مثل ای 
میلیونها دالر فقط هدر داده شود.
چرا اینطور است؟ خب ،تا جایی که من شاهد بودهام ،انتظارات
مدیریت برتر از بهرهوری فناوری زیاد است ولی غیرمنطقی
نیست .آنها انتظار دارند مردم از آنها استفاده کنند ،باعث
صرفهجویی در زمان شود و عملکرد مردم هوشمندانهتر باشد.
اما در واقع کسانی که در خط مقدمند و قرار است از نرمافزارها
و ابزارها استفاده کنند ،دیرباورند یا حتی از آنها وحشت دارند.
ما آموزش آنالین را به تعویق میاندازیم ،به یادگیری میانبرها
اهمیت نمیدهیم و از تعداد ابزارها کالفه میشویم ،چون باید به
خاطر داشته باشیم چگونه وارد شویم و آنها را مورد استفاده قرار
دهیم؛ نه؟ و آن کالفگی و احساس گناه را داریم .هرچه فناوری
بیشتر خود را در زندگی کاری روزمره ما وارد کند  -که زیاد هم
اتفاق میافتد  -بیشتر باعث نگرانی میشود .بروکینگز میگوید در
حال حاضر  ۷۰درصد فعالیتها در امریکا به حداقل مهارتهای
سطح متوسط دیجیتالی نیاز دارند .در نتیجه اساسا برای کار
کردن ،باید قادر به استفاده از فناوری باشید .اما به نظر من ،ما
دانشبنیان
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درباره گزارش منظم از عملکرد برنامه حسابداری بود ،جایی که
مدیر مالی به شرکتی که آن را فروخته است ،به معنای واقعی
بازخورد میدهد .اکنون در هر سازمانی چندین گروه بسیار مهم
انسان و ماشین وجود دارد .پس اگر شما در یکی از آنها هستید،
ارزشش را دارد که زمان صرف کنید و به راههایی برای برقراری
رابطه همکارانه با آنها فکر کنید .در ادامه ،برای هر نقش انسانی
نگاهی به جدول خواهم کرد که ممکن است از فناوری اشباع
شده باشد .مثل تعامل با چهار نوع برنامه یا بیشتر .در باوینگدنز
مدیر عملیاتی با پنج فناوری تعامل داشت .او به من میگفت که
همیشه در فشار کاری قرار داشته ،اما تا پیش از حرفهایمان
نمیدانست این فشار ممکن است به دلیل این تعداد فناوری
باشد که بر آنها نظارت میکند .ما گفتیم اگر مدیر عملیات
افراد زیادی داشت که به او گزارش میدادند ،شاید مجبور میشد
برای حل آن کاری کند ،چون چند کار را با هم انجام میداد و
به هیچکدام هم نمیرسید .مثل میتوانست بعضی از کارها را به
کس دیگری بسپارد .پس در همین راستا ،ما درباره بهکارگیری
برخی از فناوریها برای گزارش دادن به شخصی دیگر حرف
زدیم ،مثل اینکه فهرست غذا به دست سرآشپز برسد.
آخرین چیزی که من آن را پیگیری میکنم ،این مسئله است
که یک فناوری بدون یک جایگاه واقعی روی جدول سازمانی
باشد .بعضی اوقات آنها در اطراف ما بیهدف و بیمالک هستند.
گاهی آنها در حوزههای بسیار متفاوتی گزارش میدهند ،به
گونهای که شما نمیتوانید بگویید چه کسی واقعا از آن استفاده
میکند .اکنون در باوینگدنز چنین به نظر میآید که هیچکس
توجهی به نرمافزار بازاریابی نمیکند .درست مثل اینکه یک نفر
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را استخدام کنند و به او میز کار ندهند یا دستور کار برایش
وجود نداشته باشد .پس مشخصا نیاز به یک شرح کار وجود
داشت .شاید پیدا کردن شخصی که آن را مدیریت کند .اما ممکن
است در شرکتهای دیگر ،به علتی ببینید که یک فناوری کنار
گذاشته میشود ،مثل اینکه زمان رفتن یا بازنشستگیاش فرا
رسیده باشد .خب ،بازنشسته کردن برنامهها کاری است که اکثر
شرکتها انجام میدهند .ولی شاید به خاطر سپردن اینکه آن
اپلیکیشنها همکاران واقعی ما هستند ،بتواند به آنها در اینکه
چه زمانی و چگونه برنامهها را کنار بگذارند ،کمک کند .به نحوی
که کمترین آسیب را برای باقی اعضای تیم به همراه داشته باشد.
من این آزمایش را در مورد  ۱۵حرفه متفاوت انجام دادم و هر بار
یک ایده جدید بروز کرد؛ گاهی کمی بیشتر .یادتان هست درباره
آن کارمند ماهر که همه نادیدهاش میگرفتند ،به شما گفتم؟
داستانی واقعی بود که کریستوفر برایم تعریف کرده بود .کریستوفر
مدیر منابع انسانی پرانرژی در یک شرکت بزرگ کاالهای مصرفی
بود .فناوریای که به آن شرکت وارد شده بود ،برنامه منابع انسانی
جدیدی بود که طی  ۱۴ماه با هزینه سنگینی وارد شده بود اما
کسی از آن استفاده نمیکرد .ما درباره این موضوع حرف زدیم
که اگر به جای این فناوری ،یک کارمند ماهر با مدارک تحصیلی
عالی آمده بود ،همه برای شناختن او سر و دست میشکستند.
شاید هم به قهوه دعوتش میکردند تا درباره سوابقش بدانند .پس
در فضای آزمایشی ،کریستوفر ترتیب مالقاتی یک ساعته را به
صرف قهوه داد .در این مالقات اعضای تیمش کاری نداشتند جز
اینکه با برنامه منابع انسانی تازهشان آشنا شوند .بعضی از اعضا به
بررسی بخش به بخش فهرست پرداختند و بعضی دیگر به صورت
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آنالین درباره موضوعاتی که برایشان شفاف نبود ،تحقیق کردند.
هر دو گروه با هم درباره این نرمافزار تازهوارد غیبت میکردند.
چند هفته بعد کریستوفر به من زنگ زد و گفت افرادش به روشی
جدید از سیستم استفاده میکنند .او فکر میکرد که این کار در
آینده باعث صرفهجویی هفتهها تالش میشود .آنها همچنین
گزارش دادند که کمتر از نرمافزار میترسند .به نظرم این اتفاق
بسیار جالب آمد .به کار گرفتن این تصور به تیم کریستوفر و افراد
دیگری که با آنها در چند ماه گذشته حرف زدم ،کمک کرد تا
از کار کردن با فناوری خوشحالتر باشند .بعدا فهمیدم تحقیقات
هم از این ایده پشتیبانی میکنند .تحقیقات نشان دادهاند افراد
فعال در سازمانهایی که آنها را به صحبت و یادگیری فناوریها
در محیط کار تشویق میکنند ،درجه استرسشان  ۲۰درصد
پایینتر از سازمانهایی است که این کار را نمیکنند .همچنین
من دریافتم که زمانی که شروع به انجام این آزمایش کردم ،هدفم
بررسی چیزی بود که بین فرد و فناوری میگذرد؛ مسئلهای که
در نهایت به من ایدههایی درباره چگونگی مدیریت فناوری در
میان تمام شرکتها داد .برای مثال ،من همین ایده را در کار
خودم پیاده کردم و آن را گسترش دادم؛ درباره این به تفکر
پرداختم که چگونه ابزارهای تحلیل داده باید یک برنامه کاری
گردشی معادل داشته باشند تا بخشهای مختلف شرکت بتوانند
با آن آشنایی پیدا کنند.
همچنین به این فکر کردم که به تیم استخدامی پیشنهاد کنم
برخی از فناوریهایی را که هر روز با آنها کار میکنیم ،با خود
به رویدادهای استخدامی بزرگ ببریم .اگر شما دانشجو باشید،
چقدر خوب است که نهفقط افرادی را که باید با آنها کار کنید
بشناسید ،بلکه با فناوریها هم آشنا شوید.
حاال همه اینها این پرسش را ایجاد میکند :با نامرئی نگهداشتن
فناوریهایی که روزانه با آنها کار میکنیم ،چه چیزی را از
دست دادهایم ،و چه چیزی ،فراتر از ارزش میلیون دالری آنها،
را ممکن است روی میز رها کرده باشیم؟
خبر خوب این است که الزم نیست مثل من در جدول سازمانی
چیرهدست باشید که بتوانید این آزمایش را پیش ببرید .برای
بیشتر افراد بیشتر از چند دقیقه بیشتر زمان نمیبرد تا نمودار
کسانی را که با آنها کار میکنند ترسیم کنند .کمی زمان بیشتر
هم برای اضافه کردن فناوریها الزم است تا به دیدگاهی از کل
گروه برسند .و وقتی سوال مثل این را بپرسید ،لذت خواهید برد:
«من کدام فناوریها را به نوشیدن قهوه دعوت میکنم؟» البته
من این آزمایش را برای ضربه زدن یا برای قهوه انجام ندادم .این
کار را کردم چون مهارتهای حساس در محیطهای کاری قرن
تویکم به سمت همکاری با فناوریهایی پیش میرود که به
بیس 
قسمتهای بزرگ و گرانی از زندگیهای کاری روزمره ما بدل
میشوند .از جایی که من مشاهده میکنم ،ما در تالشیم که از
عهده این کار برآییم .شاید برخالف روال معمول به نظر برسد،
اما با پذیرفتن این ایده که ماشینها همکاران باارزشی هستند ،ما
به عنوان افراد بهتر عمل خواهیم کرد و شادتر خواهیم بود .پس
بیایید همگی کمی انسانیت نسبت به فناوریها و نرمافزارها و
الگوریتمها و روباتهایی که با آنها کار میکنیم به خرج بدهیم،
چون این کار برایمان بهتر است.
دانشبنیان

شماره سیوچهارم شهریورماه 1398

80

دانشبنیان

شماره سیوچهارم شهریورماه 1398

81

همارتهای ن
انسا� مورد نیاز در دنیای یغ�قابل پیش ن
بی�

آیندهای از ِ
آن خود
ترانه احمددوست

دانشبنیان

شماره سیوچهارم شهریورماه 1398

82

مارگارت هافرنن ( ،)Margaret Heffernanنویسنده و کارآفرین ،میگوید ما هرچه بیشتر به فناوری
اعتماد کنیم تا بتوانیم کارآمدتر شویم ،مهارتهای کمتری برای مقابله با غیرمنتظرههای دنیای واقعی
داریم .او توضیح میدهد که چرا ما برای حل مشکالت موجود در تجارت ،دولت و زندگی در یک عصر
غیرقابل پیشبینی به مهارتهای انسانی بیشتر و فناوری کمتری نیاز داریم .او میگوید« :ما به اندازه کافی
شجاعت داریم تا چیزهایی را که قبال ندیدهایم ،اختراع کنیم .ما میتوانیم آینده خود را انتخاب کنیم».

دانشبنیان
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اخیرا تیم رهبری یک سوپرمارکت زنجیرهای امریکایی به
این نتیجه رسید که تجارتشان نیاز به کارایی و بهرهوری
بسیار زیادتری دارد .به همین خاطر آنها تحول دیجیتالی
در سیستمشان را با اشتیاق زیاد پذیرفتند .تیمهای نظارت
بر گوشت ،سبزیجات ،نانواییها کنار رفتند و به جایشان
«تخصیصدهنده وظیفه الگوریتمیک» به کار گرفته شد.
حاال به جای اینکه افراد با هم کار کنند ،هر کارمندی در
زمان مشخصی میرفت و وظیفه تعیینشده را انجام میداد
و بعد برمیگشت تا وظایف بیشتری را به انجام برساند .این
مدیریت علمی بر استروئیدها ،استانداردسازی و تخصیص
کار بود.
این روش بسیار کارآمد بود .البته نمیتوان گفت که این
روش کامال کارآمد بود .چراکه تخصیصدهنده وظیفه
نمیتواند همهچیز را پیشبینی کند .مثال نمیداند چه
زمانی یک مشتری ممکن است یک جعبه تخم مرغ را رها
کند ،نمیتواند پیشبینی کند کی یک بچه دیوانه ممکن
است یک صفحه نمایش را بکوبد زمین یا اینکه چه زمانی
یک دبیرستان محلی تصمیم میگیرد همه دانشآموزان
روز بعد نیاز به نارگیل دارند.
بهرهوری مطلوب و بسیار خوب زمانی برآورده میشود که
از قبل دقیقا آنچه را که میخواهید ،پیشبینی کنید .اما
وقتی یک مورد غیرطبیعی یا غیرمنتظره اتفاق بیفتد  -مثل
بچهها ،مشتریان ،نارگیلها  -خب آن وقت کارایی دیگر
دوست شما نیست .این مسئله به یک مسئله واقعا مهم
تبدیل شده است .منظور توانایی مقابله با غیرمنتظرههاست،
زیرا غیرمنتظره بودن وقایع در حال تبدیل شدن به یک
هنجار و قاعده است.
به همین دلیل است کارشناسان و پیشبینیکنندگان
مخالف پیشبینی چیزی بیشتر از  400روز هستند .چرا؟
از آنجا که در طول  20یا  30سال گذشته ،بسیاری از
موضوعات جهان از پیچیدگی فعلیشان به سمت پیچیدهتر
شدن بیشتر رفتهاند .این بدان معنی است که بله ،الگوهایی
وجود دارد ،اما آنها خود را مرتبا تکرار نمیکنند .این بدان
معناست که تغییرات بسیار کوچک میتواند تاثیر نامتناسب
و نامطلوبی بگذارد .و این یعنی تخصص همیشه کافی
نخواهد بود ،زیرا این سیستم خیلی سریع تغییر میکند.
و نهایتا یعنی در جهان چیزهای زیادی وجود دارد که به
شکل نوعی نقصان پیشبینی میشوند.
به همین دلیل است که بانک انگلیس خواهد گفت بله،
سقوط دیگری رخ خواهد داد ،اما ما نمیدانیم چرا یا چه
زمانی .ما میدانیم که تغییرات آبوهوایی واقعی است ،اما
نمیتوانیم پیشبینی کنیم آتشسوزی جنگلها در کجا
رخ خواهد داد و نمیدانیم کدام کارخانهها گرفتار سیل
میشوند.
به همین دلیل است که وقتی به خاطر مسائل
زیستمحیطی ،نیهای پالستیکی و کیسهها و بطریهای
آب یکشبه از لیست کاالهای ضروری حذف میشوند،
کمپانیهای تولیدکننده غافلگیر میشوند و در صورت
دانشبنیان
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تغییر در روحیههای اجتماعی ،این چرخه مطرود و منفور
میشود .دلیل این روند تنها یک چیز است« :عدم قطعیت
غیرقابل انکار» .در محیطی که دارای پیشبینیهای بسیار
متناقض باشد ،نهتنها بهرهوری به ما کمکی نمیکند ،بلکه
به طور ویژه ظرفیت را برای سازگاری و پاسخگویی ضعیف
و فرسوده میکند .بنابراین اگر دیگر بازده و کارایی اصل
هدایتکنندگی نیست پس چگونه باید به آینده توجه
کنیم؟ واقعا چه نوع تفکری به ما کمک میکند؟ ما باید از
چه نوع استعدادهایی دفاع کنیم؟
من فکر میکنم در جایی در گذشته ما فقط در مورد
مدیریت زمان زیادی فکر میکردیم ،اما اکنون باید شروع
به فکر کردن در مورد یک چیز دیگر کنیم و آن هم آماده
شدن برای رویدادهایی است که کامال قطعی هستند اما
مشخصا مبهم باقی میمانند.
یک نمونه از این موارد «ائتالف برای مواجهه با بیماریهای
همهگیر» ( )CEPIاست .ما میدانیم که در آینده
بیماریهای همهگیر بیشتری وجود خواهد داشت ،اما
نمیدانیم کجا یا چه زمان و چه چیزی .بنابراین نمیتوانیم
برنامهریزی کنیم .اما میتوانیم آماده باشیم .بنابراین CEPI
در حال تولید واکسنهای متعدد برای بیماریهای متعدد
است ،با علم به اینکه آنها نمیتوانند پیشبینی کنند
کدام واکسنها به کار میآیند یا کدام بیماریها از بین
میروند.
بنابراین برخی از این واکسنها هرگز استفاده نمیشوند.
این روند بازده و کارآمدی مطلوبی ندارد اما قدرتمند است،
زیرا گزینههای بیشتری ارائه میدهد و این بدان معنی است
که ما به یک راه حل فناوری واحد وابسته نیستیم .مواجهه
با بیماریهای همهگیر همچنین به افرادی بستگی دارد که
یکدیگر را میشناسند و به هم اعتماد دارند.
اما این روابط برای توسعه پیدا کردن زمانبر است .با شروع
اپیدمی یک بیماری ،زمان همیشه در موضع نقصان است.
بنابراین  CEPIدر حال توسعه روابط ،دوستی و اتحاد است
و حاال میداند که بعضی از این موارد هرگز نمیتوانند مورد
استفاده قرار گیرند .این فرایند به نظر نوعی تلف کردن وقت
به حساب میآید اما مقاوم و مطمئن است .شما همچنین
این تفکر مقاوم را میتوانید در خدمات مالی ببینید.
در گذشته بانکها سرمایه بسیار کمتری نسبت به آنچه
امروز مورد نیاز است ،نگهداری میکردند ،زیرا داشتن
سرمایه ناچیز بسیار کارآمد و پربازده بود ،چیزی که امروز
در درجه اول باعث میشود بانکها شکننده شوند .امروز
داشتن سرمایه بیشتر به نظر میرسد ناکارآمد است و
بهرهوری کمتری به دنبال دارد اما روشی مطمئن و مقاوم
است ،چرا که سیستم مالی را در مقابل غافلگیریهای
ممکن محافظت میکند.
کشورهایی که واقعا در مورد تغییرات آبوهوایی جدی
هستند ،میدانند باید راه حلهای مختلفی اتخاذ کنند.
مثال به اشکال مختلف انرژیهای تجدیدپذیر دست پیدا
کنند نهفقط یک نوع .کشورهایی که بسیار پیشرفته هستند
دانشبنیان
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سالهاست مشغول به کارند و سیستمهای تامین آب و غذا
و مراقبتهای بهداشتی خود را تغییر میدهند ،زیرا آنها
میدانند در گذر زمان پیشبینی خاصی دارند و ممکن
است بعدا این اطالعات خیلی دیر به دست بیایند .شما
میتوانید همین رویکرد را در مواجهه با جنگهای تجاری
در نظر بگیرید .بسیاری از کشورها همین کار را میکنند.
آنها به جای وابستگی به یک شریک تجاری بزرگ ،سعی
میکنند با همه دوست باشند ،چون میدانند که نمیتوانند
پیشبینی کنند کدام بازارها ممکن است یکباره ناپایدار
شوند .این مذاکره وقتگیر و پرهزینه است ،اما مطمئن
و محکم است ،زیرا باعث میشود کل اقتصادشان در برابر
شوکها از خود دفاع کند .این امر یک استراتژی ویژه
است که توسط کشورهای کوچک اتخاذ شده است .آنها
میدانند هیچوقت نمیتوانند نیروی تاثیرگذاری در بازار
باشند ،بنابراین بهتر است دوستان خیلی زیادی داشته
باشند .سوالی که مطرح میشود این است که اگر در یکی
از این سازمانها که هنوز هم اسیر اسطوره کارایی است گیر
کردهاید ،چگونه شروع به تغییر آن کنید؟ برخی از تجربیات
را امتحان کنید.
در هلند ،پرستاران مراقبت در منزل بسیار شبیه به سوپر
مارکت اداره میشدند :کارها استاندارد شده و مشخص و
دقیق بودند ،آنقدر که حتی از لحاظ زمانی به دقیقه تعریف
شده بودند :نه دقیقه دوشنبه ،هفت دقیقه چهارشنبه،
دانشبنیان

هشت دقیقه جمعه .پرستاران از آن متنفر بودند.
بنابراین یکی از آنها ،جوز دیبلوک ( ،)Jos de Blokیک
آزمایش ارائه داد .او گفت از آنجا که هر بیمار با بیمار
دیگری متفاوت است و ما دقیقا نمیدانیم آنها به چه
چیزهایی احتیاج دارند ،چرا اینطور تصمیم نمیگیریم که
برای هر کدام یک پرستار اختصاص دهیم؟ این پیشنهاد
عاری از احساس مسئولیت به نظر میرسد؟ با پیاده کردن
این روش آزمایشی ،او دید که حال بیماران در نصف زمان
قبلی بهبود پیدا کرده و هزینهها  30درصد کاهش یافته
است.
وقتی از جوز پرسیدم که در این روند آزمایشیاش چه
چیزی او را غافلگیر کرده است ،او فقط خندید و گفت:
«خب من تصوری نداشتم که بتوانم چنین پیشرفت
عظیمی را بهآسانی پیدا کنم ،زیرا این روند چیزی نیست
که شما بتوانید با نشستن روی میز یا خیره شدن به صفحه
رایانه بدانید یا پیشبینی کنید ».به این ترتیب اکنون این
شکل از پرستاری در هلند و سراسر جهان رواج یافته است.
اما در هر کشور جدید هنوز این آزمایشها با آزمون و خطا
آغاز میشود ،زیرا هر مکان با مکان دیگر کمی متفاوت و
غیرقابل پیشبینی است .البته همه آزمایشها و تجربهها
کار نمیکنند .جوز روش مشابهی را با سرویس آتشنشانی
امتحان کرد و فهمید کار نمیکند ،زیرا این سرویس بسیار
متمرکز است .آزمایشهای ناکام ناکارآمد به نظر میرسند
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اما آنها اغلب روشهایی هستند که میتوانید بفهمید
چگونه دنیای واقعی کار میکند .به همین ترتیب او االن
دارد روشش را روی معلمان امتحان میکند .آزمایشهایی
مانند آن نیاز به خالقیت و کمی جسارت دارد .در انگلیس،
رهبر یکی از تیمهای پیشرو راگبی ساراچنس است .مدیر
و مربی آنجا فهمیدند که تمام تمرینات بدنی و دیتاهای
استخراجیشان یکنواخت شده است .در واقع همه تیمها
دقیقا همان کاری را میکردند که آنها انجام میدادند اما
نتیجه مطلوب نبود .بنابراین آنها ریسک کردند و آزمایشی
انجام دادند.
آنها کل تیم را حتی در فصل مسابقه ،در سفرهای اسکی
و دور از خانه قرار دادند و به دنبال پروژههای اجتماعی
در شیکاگو بودند .انجام این کار گران بود ،وقتگیر بود
و قرار دادن یک دسته از بازیکنان راگبی در شیب اسکی
میتوانست کمی خطرناک باشد .درست است؟ اما دستاورد
آنها این بود که بازیکنان با انگیزههای جدی ،وفاداری
و همبستگی برگشتند .و اکنون وقتی آنها در یک فشار
باورنکردنی در زمین هستند ،آنچه را که مدیران از آن به
عنوان «ثبات» یاد میکردند ،بروز میدهند.
یک فداکاری بیوقفه و بیبدیل در برابر یکدیگر .مخالفان
این کار از امتحان کردن این روش واهمه دارند و هنوز
خیلی در بنده بهرهوری هستند که بخواهند آن را امتحان
کنند .در یک شرکت فناوری لندن ،Verve ،مدیرعامل
تقریبا همه چیزهایی را که حرکت میکردند اندازهگیری
کرد ،اما نتوانست چیزی پیدا کند که هیچ تغییری در
بهرهوری این شرکت داشته باشد.
بنابراین او آزمایشی را طرحریزی کرد که آن را «هفته
عشق» مینامد :یک هفته کامل که هر کارمند باید به دنبال
چیزهایی واقعا هوشمندانه ،مفید و تخیلی باشد و در نهایت
آن را ارائه کند و جشن بگیرد.
زمان و تالش زیادی میبرد .بسیاری از مردم آن را
«پریشانکننده» مینامند .اما در واقع تجارت را تقویت
میکند و کل شرکت را پویاتر .آمادگی ،ایجاد ائتالف،
تخیل ،آزمایش ،شجاعت  -در عصر غیرقابل پیشبینی
 اینها منابع فوق العادهای از مقاومت و قدرت هستند.کارآمد نیستند اما ظرفیت بیحد و حصر برای انطباق،
تغییر و اختراع به ما میدهند .و هرچه از آینده آگاهی
کمتری داشته باشیم ،بیشتر به مهارتهای فوقالعاده
انسانی و غیرقابل پیشبینی نیاز خواهیم داشت.
اما در وابستگی فزاینده ما به فناوری ،این مهارتها را از
بین میبریم .هر وقت از فناوری استفاده میكنیم تا از
طریق تصمیم یا انتخاب ما را گول بزنند یا تعبیر کنیم
که چه کسی چه احساس میکند یا ما را از طریق مکالمه
راهنمایی میکند ،در واقع داریم به یك دستگاه آنچه را
خودمان میتوانیم انجام دهیم ،برونسپاری میكنیم و این
یك تجارت گران است.
هرچه بیشتر به ماشینها اجازه بدهیم به جای ما فکر کنند،
کمتر میتوانیم برای خودمان فکر کنیم .هرچه پزشکان
دانشبنیان

بیشتر وقت خود را صرف نگاه کردن به سوابق پزشکی
دیجیتال کنند ،زمان کمتری برای مراجعه به بیمارانشان
صرف میکنند .هرچه بیشتر از برنامهها و اپلیکیشنهای
والدین استفاده کنیم ،فرزندانمان را کمتر میشناسیم.
هرچه بیشتر وقت خود را با افرادی بگذرانیم که از قبل
پیشبینی و برنامهریزی شدهایم ،کمتر میتوانیم با افرادی
که با خودمان متفاوت هستند ارتباط برقرار کنیم .و هرچه
دلسوزي كمتري را نياز داشته باشيم ،كمتر دلسوزي
ميكنيم .تمام آنچه که همه این فناوریها سعی در انجام
آن دارند این است که الگوی استاندارد شده از یک واقعیت
قابل پیشبینی را بر جهانی تحمیل کنند که بینهایت
سورپرایز دارد .چه چیزی باقی مانده است؟ هر چیزی که
قابل اندازهگیری نیست که مربوط به همه چیزهایی است
که قابلیت محاسبه شدن دارند.
وابستگی روزافزون ما به فناوری باعث میشود مهارت
کمتری داشته باشیم و در برابر پیچیدگیهای عمیق و رو
به رشد دنیای واقعی آسیبپذیر باشیم .وقتی به افراط و
استرس و آشفتگی فکر میکردم (چیزهایی که میدانیم
باید با آنها روبهرو شویم) ،رفتم و با تعدادی از مدیران
ارشد که مشاغل شخصی خود را از بحرانهای وجودی عبور
داده بودند صحبت کردم.
با کسانی که زمانی بر لبه فروپاشی راه رفتهاند.
توگوهایمان صریح و آشکارا بود .بسیاری از مردان وقتی
گف 
آن دوران را به یاد میآورند فقط گریه میکردند .من از
آنها پرسیدم« :چه چیزی شما را از این بحران گذراند؟» و
همه آنها دقیقا همان جواب را داشتند .آنها گفتند« :این
داده یا فناوری نبود.
این دوستان و همکارانم بودند که من را در ادامه دادن
کمک کردند ».بعد ازآن من رفتم و با گروهی از مدیران
جوان و در شرف شکوفایی صحبت کردم و از آنها پرسیدم:
«دوستان شما در محل کار چه کسانی هستند؟» و آنها
تهی به نظر میرسیدند .میگفتند« :زمانی برای این کار
وجود ندارند .آنها خیلی مشغولند و این کارها بازده و
بهرهوری ندارد».
تعجب كردم كه چه كسانی وقتی توفان میآید ،به آنها
تخیل ،استقامت و شجاعت میدهد؟ هر کسی که میخواهد
به شما بگوید آینده را میشناسد ،فقط در تالش است تا
مالک آن شود ،نوعی سرنوشت آشکار.
حقیقت سختتر و عمیقتر این است که آینده غیرقابل
نمایش است .تا زمانی که به آنجا نرسیم ،نمیتوانیم آن را
نقشهبرداری کنیم.
اما خوب است ،زیرا ما تخیل زیادی داریم البته اگر از آن
استفاده کنیم.
ما استعدادهای عمیق از ابداعات و اکتشافات داریم  -در
صورت استفاده از آنها .ما به اندازه کافی شجاعت داریم
تا چیزهایی را که قبال ندیدهایم ،اختراع کنیم .ما میتوانیم
آینده دیگری را داشته باشیم؛ آیندهای که خودمان انتخاب
میکنیم.
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صنایع خالق

در�ره ش�کت
گف 
توگو ب� سینا عادیل کودیه و منصوره واحدزاده ب
دانشبنیان و خالقشان و شتابدهندهای که اداره یمکنند

هوای ثروتهایمان را داشته باشیم
نیلوفر منزوی
دانشبنیان

شماره سیوچهارم شهریورماه 1398

88

سینا عادلی کودهی مدیرعامل شرکت بهار وصفگستران نمای نوین است؛ شرکتی که هم عنوان خالق و هم
دانشبنیان را بر پیشانی دارد .از طرفی همسر او ،منصوره واحدزاده ،که در این شرکت مسئولیت بازاریابی
را بر عهده دارد ،همزمان شتابدهندهای به نام سیسوتک را مدیریت میکند که حوزه فعالیتش گردشگری
است و قرار است تیم آیتی بهار وصفگستران نمای نوین ،ساماندهی بخش آیتی استارتآپهای این
شتابدهنده را بر عهده بگیرد .عادلی و واحدزاده سالهاست در حوزه تکنولوژیهای واقعیت مجازی،
واقعیت افزوده AR، VR ،و  MRفعالیت میکنند و برای بخشهای مختلف از تحقق عدالت آموزشی تا
تکنیکهای نوین بازاریابی و رونق بخشیدن به صنعت توریسم برنامهها و ایدههای مختلف دارند .آنها
در مسیری که ظرف پنج سال اخیر طی کردهاند ،با مشکالت و مسائل مختلفی نیز مواجه شدهاند که
توگوی پیش رو پیرامون آنها و فعالیتهای مختلف شرکتشان توضیحاتی را ارائه میکنند.
در گف 
دانشبنیان
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شــرکت بهــار وصفگســتران نمــای نویــن هــم
دانشبنیــان اســت و هــم خــاق .چطــور شــد
کــه بــه فکــر تاســیس ایــن شــرکت افتادیــد؟
عادلــی :شــرکت بهــار وصفگســتران نمــای نویــن بــا
اســم تجــاری بوگــن دیزایــن از ســال  90بــه صــورت
غیررســمی فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و از ســال 93 ،92
فعالیــت آن بــه شــکلی رســمی شــروع شــد .آن زمانــی
کــه مــا ایــن کار را آغــاز کردیــم ،مــن و همســرم بــا هــم
ازدواج کــرده بودیــم و میخواســتیم کاری راه بیندازیــم و
هرکــدام هــم یکســری ظرفیتهــا داشــتیم کــه در کنــار
هــم میتوانســتیم کار را خیلــی خــوب پیــش ببریــم.
بیشــتر تخصــص مــن آیتــی و تخصــص همســرم هنــر و
طراحــی .بــرای همیــن بــا هــم ایــن شــرکت خانوادگــی را
تاســیس کردیــم .همیشــه هــم حالــت خانوادگــی را حفظ
کــرده و هیچوقــت از بیــرون ســرمایه عظیمــی بــه آن
تزریــق نشــده و تمــام گامهایــش را خودمان پیــش بردیم.
ایــن بــرای معاونــت علمــی هــم جــذاب بــود .چــون اول
شــرکت خــاق بودیــم ،بعــد دانشبنیــان شــدیم و ایــن
رونــد کامــا شــخصی بــود .کارمــان را کــه شــروع کردیــم،
بــرای ورود بــه بــازار بــه دنبــال گپهایــی بودیــم کــه در
بــازار وجــود دارد و چیزهایــی کــه در مارکــت جهانــی بــه
عنــوان تکنولــوژی میشناســیم و مــا در ایــران از آنهــا
اســتفاده نمیکنیــم .تمــام تالشــمان را گذاشــتیم کــه
ســمت ایــن گپهــا برویــم و اینهــا را پوشــش دهیــم.
در ایــن رونــد چــه گپهایــی را شناســایی
کردیــد و بــرای آنهــا چــه برنامههایــی را
عملیاتــی کردیــد؟
عادلــی :براســاس تحقیقاتمــان ،آن زمــان از تورهــای
مجــازی شــروع کردیــم .ســامانههایی کــه اجــازه م ـیداد
شــما مکانهایــی را کــه در آنهــا نیســتید ،بــا اســتفاده
از تکنولــوژی عکاســی ببینیــد .بعــد بــه آن محتواهــای
جدیــد اضافــه کردیــم ،مثــل اینکــه شــما بتوانیــد قبــل
و بعــد چیــزی را ببینیــد یــا اگــر در تصویــر چیــزی
مثــل میــز وجــود دارد ،بتوانیــد رویــش کلیــک کنیــد
و داخلــش را ببینیــد .بــه مــرور زمــان کــه پیشــرفت
کردیــم ،ایدههــای جدیــدی را گرفتیــم و شــروع کردیــم
بــه تحقیــق روی واقعیــت افــزوده کــه پلتفرمــش را بــه
صــورت کامــا داخلــی درســت کردیــم .همیــن هــم
باعــث شــد مــا دانشبنیــان شــویم .پــس از آن بــه
ســراغ واقعیــت مجــازی رفتیــم .بــه طــور کلــی همیشــه
تمرکزمــان روی تکنولوژیهایــی بــوده کــه بتواننــد بــا
اســتفاده از ظرفیتهایــی کــه دارنــد ،یکســری راهــکار
ارائــه دهنــد؛ راهکارهایــی کــه در زندگــی روزمــره مــردم
تاثیــر داشــته باشــد و برایشــان کاربــردی باشــد .بــر همین
اســاس نیــز همــواره ســاختار شــرکتمان مبنــی بر توســعه
دانشهایــی بــوده کــه میتواننــد مفیــد واقــع شــوند.
کمــی جزئیتــر دربــاره کاربــرد چیزهایــی کــه
گفتیــد ،توضیــح میدهیــد؟
دانشبنیان

عادلــی :مثــا مــا تمــام تالشــمان توســعه تکنیکهــای
واقعیــت افــزوده بــود و اینکــه چــه تکنیکهایــی را
میتوانیــم اســتفاده کنیــم و چــه چیزهایــی میتوانیــم
بــه آن اضافــه کنیــم و چطــور میتوانیــم از آن اســتفاده
بهتــری داشــته باشــیم .مــا در واقــع از ایــن تکنولوژیهــا
در چنــد بخــش مختلــف اســتفاده کردهایــم .یکــی از
بخشهــا ،بیزینسهــای محلــی اســت .یعنــی شــما بــه
عنــوان بیزینــس میخواهیــد اطالعاتتــان را بــا یــک روش
ســادهتر بــه مشــتریتان منتقــل کنیــد و هزینههــای
ایــن انتقــال را پاییــن بیاوریــد .تکنیــک مــا بــه شــما اجازه
میدهــد تــا شــما هــر نــوع اقــام تبلیغاتــی کــه داریــد،
نیــازی بــه تغییــر مداومــش نداشــته باشــید .با اســتفاده از
چیزهــای ثابتــی کــه داریــد و تکنولــوژی واقعیــت افــزوده
توجوگر گوشــی،
یــا اپلیکیشــن یــا حتــی موتــور جســ 
قــدرت شناســایی اقــام برنــد شــما مثــل لوگــو یــا
کاتالوگتــان وجــود داشــته باشــد .بــه عنــوان مثــال وقتــی
ایــن را روی لوگــو یــا کاتالوگتــان میگیریــد ،هــر نــوع
قلــم تبلیغاتــی کــه بخواهیــد مثــل فیلــم و عکــس یــا هــر
مدیــای دیگــری را میتوانیــد در گوشــی مشــتری بــه او
نشــان دهیــد .ایــن بخشــی بــود کــه بــرای بیزینسهــای
محلــی گذاشــتیم .کارمــان را هــم از ایــن شــروع کردیم .از
ایــن تکنیــک میتــوان در ســرگرمی هــم اســتفاده کــرد؛
در بازیهایــی کــه مبتنــی بــر اضافــه کــردن یکســری
چیزهــای ســهبعدی در محیــط واقعــی هســتند ،مثــل
بازیهــای محیطــی .ســاختار ایــن بازیهــا بــه ایــن
شــکل اســت کــه مثــا شــما در محیطــی هســتید و
بهتــان میگوینــد در ایــن مــکان دنبــال گنــج بگردیــد.
واحــدزاده :خــوب اســت دربــاره کاربــرد چیزهایــی
مثــل همیــن بازیهــای محیطــی هــم صحبــت کنیــم.
بازیهــای محیطــی اساســا بــر پایــه بازاریابــی کار
میکننــد تــا بتواننــد بــازار را بیشــتر شناســایی کننــد.
مثــا مــا گنجهــا را یــا بازیهــا را بــه ســمتی میبریــم
کــه شــما بــه آن راهرویــی کــه در آن مرکــز خریــد کمتــر
میرویــد ،برویــد و آنجــا را ببینیــد و ایــن بــه دیــده
شــدن کمــک کنــد .بحثــی کــه داریــم همیــن اســت
کــه خیلــی از ایــن راهکارهــای اقتصــادی کــه طراحــی
میکنیــم ،بــرای بازاریابــی و کــم کــردن هزینههــا کاربــرد
دارد .وقتــی میگوییــم بــا تکنیــک مــا میتوانیــد گوشــی
را روی لوگــو یــا کارت ویزیــت بگیریــد و خیلــی ســاده
همــه محصــوالت برایتــان نمایــش داده شــود ،بــرای ایــن
اســت کــه اگــر ده یــا صــد محصــول هــم بــه محصوالتتان
اضافــه شــد ،دائــم هزینــه کاتالــوگ جدیــد ندهیــد .کافــی
اســت آن ده محصــول را بــه شــکل دیجیتالــی اضافــه
کنیــد کــه بســیار بهصرفهتــر اســت .یــا در قســمت
دیگــر کــه دربــاره بازیهــا بــود .شــما میخواهیــد یــک
برنامــه بگذاریــد و بــا هزینــه زیــاد خودتــان را معرفــی
کنیــد .بــه جایــش میتوانیــد از گیمیفیکشــن اســتفاده
کنیــد .بــه جــای چنــد ســاعت میتوانیــد شــش مــاه از آن
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اســتفاده کنیــد .اینطــوری هــم شــیوه آشــنایی مخاطــب
بــا شــما خالقانــه و جــذاب اســت ،هــم کاهــش هزینههــا
محســوس اســت و هــم نتیج ـهای کــه میگیریــد ،بهتــر
اســت.
مخاطــب فعالیتهــای شــما چــه کســانی
هســتند؟ میخواهــم بدانــم برنامــه
فعالیتهایتــان تــا کجــا گســترش پیــدا
می کنــد ؟
عادلــی :در حــال حاضــر تمرکزمــان روی مباحثــی اســت
کــه کاربردهــای مهمتــر و کالنتــر داشــته باشــد .یکــی از
آنهــا آمــوزش مجــازی اســت .بــرای اینکــه تمــام افــراد
در تمــام نقــاط کشــور بتواننــد از یــک ســطح متعــادل
آموزشــی برخــوردار باشــند ،یعنــی همــان چیــزی کــه مــا
از آن بــه عنــوان عدالــت آموزشــی ســخن میگوییــم،
نیازمنــد هزینــه بــاال بــرای فراهــم کــردن یکســری
زیرساختهاســت .یعنــی زیرســاختهای متمرکــز
نمیتواننــد مشــکل مــا را حــل کننــد .حــال شــما تصــور
کنیــد بــا اســتفاده از ایــن تکنولوژیهــا ،ســامانهای
داشــته باشــیم کــه تمــام محتواهــای آموزشــی کــه خیلی
خــوب و بــا اســتاندارد بــاال درســت شــدهاند ،در آن قــرار
دهیــم .ایــن فــارغ از مشــکالت محیطــی و بحثهــای
زیرســاختی اســت .بعــد بــا اســتفاده از شــبکه اینترنــت
کــه االن همــه جــا گســترده شــده یــا حتــی شــبکههای
داخلیتــر ،ایــن را بــه همــه جاهــای کشــور منتقــل
میکنیــم .حــاال فــرض کنیــد در دورتریــن نقطــه کشــور،
یــک دانشآمــوز بــه جــای اینکــه مثــا از تهــران یــا
مرکــز اســتان بخواهــد برایــش کیــت آزمایشــگاهی ببرنــد
کــه آزمایــش فیزیــک یــا شــیمی انجــام دهــد  -چیــزی
کــه تقریبــا اتفــاق نمیافتــد  -کافــی اســت فقــط
موبایلــش را بــردارد و بــا اســتفاده از ایــن تکنولوژیهــا،
یــک آزمایشــگاه مجــازی را جلــو خــودش ببینــد و بتوانــد
تمــام آن آزمایشهایــی کــه نیازمنــد یــک معلمــی بــود
و یکســری تجهیــزات ،همــه را در فضــای مجــازی داشــته
باشــد .ایــن کار چــه ویژگیهایــی دارد؟ ویژگیهایــش
ایــن اســت کــه شــما دیگــر نیــاز بــه معلــم نداریــد چــون
ایــن فضــا بــه شــما ایــن قــدرت را میدهــد کــه تمــام
راهنمایهــا را بــه صــورت تعاملــی و راحتتــر بــه
دانشآمــوز منتقــل کنیــد .در حالــی کــه معلــم نیــاز
دارد کــه بــه او آمــوزش دهیــد .از طرفــی کیفیــت ارائــه
از ســمت معلــم بــه دانشآمــوز هــم فاکتــور دیگــری
اســت .امــا چــون یــک بــار کل متخصصــان دربارهایــن
ســاختارهای مجــازی صحبــت کردهانــد و ســاختار
مناســبی اســت ،دانشآمــوز فقــط گوشــی را در دســت
میگیــرد و راحــت کیتهــای آموزشــی را میبینــد و
میتوانــد تمــام آزمایشهــا را گام بــه گام انجــام دهــد
و هرجایــی کــه خواســت ،میتوانــد اطالعــات اضافــهای
مثــل فیلــم یــا متــن بگیــرد .در قالــب ایــن میتوانیــد
ســاختارهای اســتعدادیابی ،آزمونــی یــا ســرگرمی و
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تفریحــی هــم بــه دانشآمــوز ارائــه دهیــد و یــک تجربــه
کامــل آموزشــی را داشــته باشــید و فقــط یــک بــار هزینــه
تولیــدش را میدهیــد .نــه مثــل آموزشهــای ســنتی
کــه هــر ســال بایــد بــه تعــداد دانشآمــوزان کتــاب چــاپ
شــود .بــه عــاوه ایــن ســامانه کمتریــن نیــاز را بــه عوامــل
محیطــی ماننــد معلــم و فضــای مناســب دارد و مســئله
خــوب دیگــر ایــن اســت کــه ایــن محتــوا همــواره قابــل
تغییــر و بـهروز شــدن اســت .یکــی از مهمتریــن کارهایــی
کــه ایــن برنامــه انجــام میدهــد ،محقــق کــردن عدالــت
آموزشــی اســت.
بحــث دیگــر ،ایجــاد ســاختاری بــرای گردشــگری
مجــازی اســت .ایــن فعالیــت در راســتای فعالیــت همــان
شــتابدهندهای اســت کــه مدیریتــش بــر عهــده همســر
مــن اســت .گردشــگری در حــال حاضــر یکــی از عناصــر
مهــم و کلیــدی اقتصــاد ماســت ولــی چیزهایــی کــه مــا
بــرای آن داریــم ،مناســب و همســطح کشــورهایی کــه
گردشــگری برایشــان رکــن مهــم اقتصادی اســت ،نیســت.
بــرای رســیدن بــه آن مرحلــه ،چنــد راه پیــش پــای
ماســت .یکــی تقویــت زیرساختهاســت کــه هزینهبــر
و زمانبــر اســت و دیگــری اســتفاده از راهکارهــای مبتنــی
بــر فنــاوری .ایــن راهکارهــا هــم بــه کار هدایــت گردشــگر
داخلــی میآیــد و هــم میتوانــد در جــذب و راهنمایــی
گردشــگر خارجــی مفیــد واقــع شــود .مثــا گردشــگر وارد
توجوگرش را بــاز میکنــد .مــا
مــوزه میشــود و جســ 
یکســری برنامههــا داریــم کــه حتــی نیــاز بــه اینترنــت
نــدارد و شــبکه داخلــی درســت میکنــد .گردشــگر راحت
در مــوزه میچرخــد بــدون اینکــه نیــاز بــه راهنمــا
داشــته باشــد و الزم باشــد برایــش محتــوای چندزبانــه
تولیــد کنیــم .کافــی اســت گوشــیاش را روی شــیء
بگیــرد و بســته بــه زبانــش برایــش توضیــح ارائــه شــود.
اگــر شــما بخواهیــد بــرای چنیــن کاری زیرســاختها را
درســت کنیــد ،بایــد همــه جاذبههــای گردشــگری را
چندزبانــه کنیــد و تورلیــدر و امکانــات بگذاریــد .ولــی بــا
ایــن اپلیکیشـنها فقــط مــا یــک محتــوا تولیــد میکنیــم
و محتــوا در کل کشــور پخــش میشــود .هزینههــا
پاییــن میآیــد و بــرای توریســتهای امــروزی خیلــی
بهتــر اســت .در بحــث گردشــگری مجــازی شــما بایــد
بتوانیــد بــدون اینکــه جایــی را برویــد ،کامــا تجربـهاش
را حــس کنیــد؛ حــاال چــه از طریــق عینکهــای واقعیــت
مجــازی ،چــه از طریــق اپلیکیش ـنهایی کــه مــا داریــم
و اصــا نیــاز بــه عینــک هــم نــدارد و در محیــط واقعــی
محتــوا را بازنشــانی میکنــد و شــما میتوانیــد در آن راه
برویــد و بــا گوشــیتان یعنــی ســادهترین ســختافزار
یــا حتــی از طریــق وب ،محتــوای گرافیکــی را ببینیــد.
ایــن خیلــی بــه کار تبلیغــات گردشــگری میآیــد.
موضــوع دیگــر ،تعمیــرات از راه دور و فضــای کار مجــازی
اســت .در حــال حاضــر اگــر چنــد نفــر بخواهنــد بــا
هــم کار کننــد یــا بایــد وارد بســتر وب شــوند تــا
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بتواننــد اطالعاتشــان را بــا هــم بــه اشــتراک بگذارنــد
یــا ویدئوکنفرانــس برگــزار کننــد .مــا اینهــا را بــا هــم
تلفیــق میکنیــم .یعنــی شــما از طریــق عینــک یــا حتــی
گوشـیتان میتوانیــد نتیجــه کار همدیگــر را بــه صــورت
همزمــان در محیــط کار خودتــان ببینیــد و تغییراتتــان
را بــه صــورت زنــده رصــد کنیــد .مثــا اگــر مــا داریــم
روی طراحــی یــک ماشــین کار میکنیــم ،دیگــر نیــازی
نیســت طراحــی کنیــم و عکســش را بــرای یکدیگــر
بفرســتیم یــا روی یــک ویدئــو بــرای هــم توضیــح دهیــم.
میتوانیــم نتیجــه طراحــی را بــه شــکل زنــده ببینیــم،
بــا اینکــه هــزاران کیلومتــر بینمــان فاصلــه اســت.
عــاوه بــر ایــن ،میتوانیــم اینهــا را بــه دادههایــی
هوشــمندتر وصــل کنیــم .مثــا در طراحــی ســاختمان
اگــر انــدازه یــک ســتون را تغییــر دهیــد ،در آن واحــد بــه
شــما میگویــد کــه ایــن تغییــر اینقــدر برایتــان هزینــه
دارد یــا معمــار همــان لحظــه میدانــد کــه ایــن ســتون
بــزرگ شــده و مــن اینجــا بایــد فــان کار را انجــام
دهــم .اینهــا راهکارهایــی هســتند کــه اجــازه میدهنــد
گروههــای مختلــف بــا تخصصهــای مختلــف کنــار هــم
کار کننــد و همزمــان از تغییــرات مطلــع شــوند .در مــورد
تعمیــرات از راه دور نیــز اگــر ســاختار پیچیــدهای داشــته
باشــید کــه در جایــی خیلــی دورافتــاده اســت و نیــاز بــه
تعمیــر دارد ،مثــل پاالیشــگاهها ،یــا بایــد خــود متخصــص
بــه محــل بــرود و سیســتم را تعمیــر کنــد یــا اگــر بخواهد
کســی را بــرای تعمیــر راهنمایــی کنــد ،ابزارهایــش همین
شــبکههای اجتماعــی هســتند و نهایتــا تمــاس ویدئویــی.
در ســاختارهایی کــه مــا از فنــاوری واقعیــت افــزوده در
ورژنهــای جدیــدش اســتفاده میکنیــم ،دیگــر نیــازی
نیســت متخصــص بــه محــل بــرود .میتوانیــد هــر
محتوایــی را کــه بــرای تعمیــرات مناســب اســت ،بــرای
کســی کــه در محــل حضــور دارد ،بفرســتید و او بــا
گوشــی موبایلــش در محیــط واقعــی آن را ببینــد .اینجــا
دیگــر مســئله ســوءتفاهم در توصیفــات زبانــی و تصویــری
از بیــن مــیرود و خطاهــا پاییــن میآیــد و کســی کــه
آنجاســت تقریبــا مثــل اپراتــور هــر کاری متخصــص
میگویــد ،انجــام میدهــد .ایــن یعنــی بــا هزینــه کمتــر
میتوانیــد بهــرهوری بیشــتری داشــته باشــید.
از ســویی دیگــر دنیــای امــروز مــا پــر از دادههــای
مختلــف اســت .مثــا در یــک خیابــان داده ترافیکــی،
بوهوایــی ،داده افــرادی کــه در ایــن خیابــان راه
داده آ 
میرونــد ،داده دوربینهــای نظارتــی و ...وجــود دارد .ایــن
دادههــا ســاختارها و فرمتهــای متفاوتــی دارنــد و اگــر
مدیــری بخواهــد براســاس ایــن دادههــا تصمیمگیــری
کالن کنــد ،تجمیــع آنهــا و بررســی تاثیراتشــان روی هم
کار ســختی اســت و نیــاز بــه کارگروههــای مختلــف دارد.
کاری کــه مــا بــا ایــن تکنولوژیهــای بصــری میکنیــم
ایــن اســت کــه تمــام ایــن دادههــا را بــه شــکل زنــده
و بصــری در کنــار هــم نشــان میدهیــم .مثــا بزرگــراه
دانشبنیان

حقانــی را کــه نــگاه میکنیــد ،تمــام دادههایــی کــه از آن
درآمــده همزمــان میبینیــد.
واحــدزاده :ســاختار دیگــری کــه روی آن کار میکنیــم،
ســاختار  MRاســت که پیشــرفتهتر از  ARو  VRاســت.
یــک ســاختار میکسریلیتــی کــه در دنیــا هــم بســیار
جدیــد اســت و نمون ـهاش همــان اژدهایــی اســت کــه در
کــره در ورزشــگاه حرکــت میکــرد و نظــر همــه را خیلــی
بــه خــود جلــب کــرد .مــا در حــال حاضــر فنــاوریاش را
داریــم .آن را تســت کردهایــم و داریــم ســعی میکنیــم
یکــی ،دو جــا اجرایــش کنیــم .محصــول بســیار جدیــدی
در دنیاســت و خیلــی میشــود رویــش مانــور داد.
دربــاره ســاختار  MRتوضیــح میدهیــد؟ چــه
کاربردهایــی دارد؟
واحــدزاده :در  MRدیگــر نــه نیــازی بــه عینــک هســت
و نــه گوشــی .دو دوربیــن داریــم و یــک ویدئــو پروژکتــور
و مانیتــور .شــما عــاوه بــر خودتــان موجــود دیگــری را
میبینیــد .مثــل همــان اژدهــای کــرهای .یــا کلیپــی
دیگــری کــه در ژاپــن والهــا و نهنگهــا و خرسهــای
قطبــی از یــک مرکــز خریــد بیــرون میآمدنــد ،آن هــم
تکنولــوژی  MRاســت .خودمــان کلیپــی داریــم کــه
ســرباز رومــی شمشــیر میزنــد .اینهــا شــیوههای
جدیــد آمــوزش و تبلیغــات اســت و بســیار کمهزینــه
اســت .االن عینک  25 VRمیلیون تومان اســت و گوشــی
باالخــره گــران اســت ولــی ایــن تکنولــوژی متشــکل از
یــک دوربیــن اســت و دســتگاهی کــه پخــش فیلــم کنــد
و بســیار ارزان اســت .میتــوان برایــش انــوع محتواهــا
را ســاخت و بــه جــای ایــن تبلیغــات زشــت شــهری
میتــوان از ایــن شــیوه اســتفاده کــرد کــه آســیبی بــه
چهــره شــهر نمیزنــد.
شــما هــم شــرکت دانشبنیــان و خــاق
هســتید و هــم شــتابدهنده گردشــگری .ایــن
چطــور اتفــاق افتــاد؟
واحــدزاده :مــا پنــج ســال اســت کــه دانشبنیــان
شــدهایم و دو ســال اســت کــه توانســتهایم بــه ثبــات
اقتصــادی برســیم و خودمــان را جــا بیندازیــم .در حــدی
کــه بــه مــا گفتنــد شــما کــه در زمینــه آیتــی قــوی
هســتید ،چــرا بــه بچههــای دانشــگاه عالمــه طباطبایــی
کمــک نمیکنیــد؟ گفتنــد در کنــار آنهــا قــرار بگیریــم،
چــون آنهــا علــوم انســانی هســتند و تیــم آیتــی ندارند،
مــا تیــم آیتــی بدهیــم و چــون توانســتهایم خودمــان
را در قالــب اقتصــادی هــم رشــد دهیــم و تجربهمــان
کامــل اســت ،میتوانیــم نقــش شــتابدهنده را هــم
بــرای آنهــا ایفــا کنیــم .مــا شــرکتمان را بــا ده میلیــون
تومــان شــروع کــرده بودیــم .بــه ایــن فکــر کردیــم کــه
میتوانیــم ایــن کار را انجــام دهیــم ،یعنــی هــم خدمــات
آیتــی را ارائــه دهیــم و هــم شــتابدهنده باشــیم و روابــط
را بســازیم .االن بــه عنــوان اســتودیو فنــی سیســوتک
کار میکنــد و ایــن شــتابدهنده ،شــتابدهنده تخصصــی
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گردشــگری ،صنایــع دســتی و میــراث فرهنگــی اســت.
چــون کســانی کــه میخواهنــد در ایــن حــوزه فعالیــت
کننــد تخصصشــان علــوم انســانی اســت ،یــک اســتودیو
فنــی در کنارشــان گذاشــتهایم کــه بچههــای ایــن
کار دغدغــه تیــم آیتــی نداشــته باشــند و ایــن پاشــنه
آشیلشــان نباشــد .مــا ایــن ســاختار را ایجــاد کردیــم کــه
از ایــن نقطــه آســیب نبیننــد و ســعی و خطایشــان بــه
جــای آیتــی ،در بــازار باشــد.
تــا بــه حــال چنــد اســتارتآپ بــا شــتابدهنده
شــما کار کردهانــد؟
واحــدزاده :هــر دوره بیــن شــش تــا هشــت اســتارتآپ
میگیریــم.
دامنــه فعالیــت شــرکت شــما گســترده اســت.
میخواهــم بدانــم چنیــن شــرکتی بــا چــه
مشــکالتی مواجــه شــده و چــه چیزهایــی را مانــع
راه یــک شــرکت دانشبنیــان میدانیــد؟
واحــدزاده :مــن ترجیــح میدهــم کمــی دربــاره مارکتینگ
بگویــم ،چــون از ابتــدا کارهــای مارکتینــگ بــا مــن بــوده
اســت .بــه نظــرم ایــده دانشبنیــان ایــده بســیار خوبــی
اســت .وقتــی یــک شــرکت دانشبنیــان میشــود ،خیلــی
از راههــا برایــش بــاز میشــود .اصــا خوبــی دانشبنیــان
شــدن ایــن اســت کــه در یــک چرخــه علمــی میافتیــد و
از ایــن اســم و پوزیشــن خوشــتان میآیــد؛ از اینکــه بــه
شــما بــه دیــد یــک نخبــه نــگاه میکننــد .همــه اینهــا
باعــث ایجــاد انگیزههــای بیشــتر بــرای یــک شــرکت
دانشبنیان

جــوان میشــود .امــا یــک نکتــه را بایــد در نظــر داشــت و
آن اینکــه دانشبنیــان خیلــی بــا اســتارتآپ فــرق دارد
و انگیــزهای فراتــر از اینهــا بــه شــما میدهــد .اتفاقــا بــه
همیــن خاطــر مــا ســختگیریهایی را کــه در ایــن حــوزه
میشــود ،همیشــه دوســت داشــتهایم .مــا هــر ســال
بــه خاطــر همیــن ســختگیریها مجبــور شــدهایم یــک
محصــول جالبتــر ارائــه کنیــم کــه همیــن کار بیزینــس
خودمــان را هــم متفــاوت کــرد .روزی که کارمان را شــروع
کردیــم ،یــک دفتــر شــصت متــری داشــتیم و همیــن
محصوالتــی کــه بــه خاطــر نگــه داشــتن برنــد دانشبنیان
هــر ســال مجبــور بــه ارائــه آنهــا شــدیم ،باعــث شــد بــه
جایــی برســیم کــه شــتابدهنده شــویم و اتفاقــات خوبــی
برایمــان افتــاد .اتفاقــا امیــدوارم ایــن ســختگیریها پایــدار
باشــند و حتــی بیشــتر شــوند .کاری کــه مــا میکنیــم
بــا عالقهمــان اتفــاق میافتــد و بــا پــول نمیشــود آن
را خریــد .یکــی از نقدهایــم هــم بــه دانشبنیــان نــوع دو
اســت .بحــث دانشبنیــان همــه جــای دنیــا چیــز دیگــر
اســت .بچههــای دانشبنیــان مالــی نیســتند ،یعنــی
رشــد مالیشــان شــبیه اســتارتآپها نیســت ولــی
اینهــا هســتند کــه میتواننــد چیــزی تولیــد کننــد
کــه بعــدا اســتارتآپها از آن پــول دربیاورنــد .اگــر قــرار
بــه بخشــیدن مالیــات اســت ،میشــود در قالبــی مثــل
طــرح نوآفریــن ایــن کار را انجــام داد و لزومــا قــرار نیســت
اســتارتآپها هــم اســم دانشبنیــان را یــدک بکشــند.
مــن دلــم نمیخواهــد از یــک کاراکتــر علمــی تبدیــل
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اســت؟
واحــدزاده :دقیقــا .بــه همیــن دلیــل بــه نظــرم حتــی بایــد
رونــد دانشبنیــان شــدن ســختگیرانهتر شــود .هرچــه
ســختگیری بیشــتر شــود ،کســانی کــه واقعــا علمــی
هســتند ،وارد کار میشــوند .ایــن ســاختاری کــه ایجــاد
شــده تــا دانشبنیانهــا بهآرامــی کار کننــد ،خیلــی
میتوانــد بــه رونــد رشــد فنــاوری در کشــور کمــک
کنــد .بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه یــک ایــده عالــی
بیزینســی و اســتارتآپی لزومــا دانشبنیــان نیســت.
همانطــور کــه آمــازون ســایتش را فناورانــه نمیدانــد،
بلکــه پهپادهــا و سیســتم انبــارداریاش را فناورانــه
میدانــد.
بهخصــوص از زمانــی کــه شــتابدهنده شــدیم ،جلســات
زیــادی بــا معاونــت زنــان ،وزارت ارتباطــات ،دفتــر
معــاون اول و ...داشــتیم .موضــوع بحثمــان هــم ایــن بــود
کــه خیلیهــا در ایــن مملکــت و در دانشــگاهها درس
خواندهانــد و کارشــان را بلدنــد امــا زرنگبــازی بلــد
نیســتند .دانشبنیــان فرصتــی بــرای آنهاســت .فرصتــی
بــرای دانشــجویی اســت کــه خیلــی بااســتعداد اســت و
توانســته یــک جــا خــودش را و تفاوتــش را بــه نمایــش
بگــذارد و تمــام فرصتهایــی کــه بــه دانشبنیانهــا
میدهنــد ،بــرای نمایــش اســتعداد ایــن آدم اســت .مثــا
مــا االن تکنولــوژی  MRرا داریــم و همــه هــم در ایــران
میگوینــد خیلــی عالــی اســت امــا چطــور میشــود
آن را تجاریســازی کــرد؟ اینجــا همــان جایــی

بــه کاراکتــری فــوق بیزینســی تبدیــل شــوم .اســتفاده از
امکاناتمــان براســاس دانشبنیــان شــدن خیلــی ســاده و
صادقانــه اســت .مــن در جایــگاه شــتابدهنده نیــز هســتم
و میدانــم ویســیها چــه میخواهنــد .بــرای ویســی
بحــث دانــش مهــم نیســت ،بلکــه ســود اهمیــت دارد.
بایــد مراقــب باشــیم اســتارتآپها و دانشبنیانهــا
یکــی قلمــداد نشــوند .دانشبنیانهــا را نگــه داریــم و
اجــازه دهیــم همــان تولیــدات خودشــان را در همــان
فضــای علمــی داشــته باشــند .اتفاقــا معاونــت علمــی نیــز
ســاختارهای خوبــی بــرای ایــن کار دارد .بــرای اینکــه
ســاختارها بــا هــم تداخــل نکننــد ،اعتقــادم ایــن اســت
کــه شــرکت دانشبنیــان بایــد کار علمــیاش را انجــام
دهــد و اســتارتآپها از ایــن فضــای علمــی بــرای
درآمدزایــی اســتفاده کننــد .مثــا مــا در ایــن شــرکت
ســاختار  ARو  VRرا چیــدهام و پلتفرمــی کــردهام،
حــاال نوبــت استارتآپهاســت کــه روی ایــن پلتفــرم
پــول دربیاورنــد و درصــدی را هــم بــه مــن بــه عنــوان
تولیدکننــده بدهنــد .چــون مــن بــه عنــوان شــرکت
دانشبنیــان نمیتوانــم از آن پــول دربیــاورم .کار مــن
تولیــد اســت و دوســت دارم هــر ســال کار علمــی جدیــد
ارائــه کنــم .اگــر در کار بیزینــس بیفتــم ،در همیــن مرحله
میمانــم و ســراغ  MRو شبیهســازیهای جدیــدی کــه
آمــده نم ـیروم.
در اصــل معتقدیــد شــرکت دانشبنیــان
وظیفــهاش فراهــم کــردن بســترهای دانشــی
دانشبنیان
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اســت کــه الزم اســت اســتارتآپها بــه میــدان بیاینــد
و کســانی کــه بلدنــد پــول دربیاورنــد ،از آن اســتفاده
کننــد .چــون چیزهایــی کــه خیلــی فناورانــه هســتند تــا
بــازار ماهیــت و اهمیــت آنهــا بشــود ،زمــان میبــرد.
اتفاقــا اســتارتآپها کــه االن بــا ویســیها و منابــع
مالــی در ارتبــاط هســتند ،میتواننــد یــک فرصــت بــرای
دانشبنیانهــا باشــند .در اصــل اســتارتآپ نیــازی بــه
کار فناورانــه نــدارد و فقــط بایــد در زمینــه فــروش فعالیت
کنــد .اینطــوری دو طــرف خیلــی خــوب میتواننــد
کارشــان را جلــو ببرنــد و تــوازن ایجــاد میشــود .هــر
کســی براســاس توانایـیاش در حــوزهای حرکــت میکنــد
کــه مناســبش اســت.
شــما کــه از همــان ابتــدا شــتابدهنده نبودیــد
و اینقــدر تجربــه نداشــتید .آن زمــان
چطــور توانســتید محصوالتتــان را بــه مرحلــه
تجاریســازی برســانید؟ ایــن را از ایــن جهــت
میپرســم کــه کارهایــی کــه ارائــه کردهایــد،
همگــی نــو بودهانــد و در ایــن شــرایط راضــی
کــردن بــازار کار دشــواری بــه حســاب میآیــد.
واحــدزاده :بلــه ،از همــان ابتــدا قــرار بــود ســینا کارهــای
فنــی را انجــام دهــد و مارکتینــگ بــه عهــده مــن باشــد.
اوایــل خیلــی ســخت بــود .چیــزی را کــه تولیــد کــرده
بودیــم ،عرضــه میکردیــم و همــه تحــت تاثیــر قــرار
میگرفتنــد ولــی نمیدانســتند بایــد بــا آن چــه کار
کننــد .دائــم بایــد رابطــه ایجــاد میکردیــم و خودمــان
را بــه جاهــای مختلــف معرفــی میکردیــم .مســئله
ایــن اســت کــه فعالیتهــای هایتــک بــه درد بخــش
خصوصــی متوســط نمیخــورد و مــا شــرکت کامــا
خصوصــی قــوی نداریــم و همــه بــه شــکلی بــا دولــت
در ارتباطنــد .صنایــع بــزرگ هــم دولتــی هســتند .آنهــا
مشــتری هایتــک هســتند .اولیــن مشــتری مــا مپنــا
بــود کــه پیشــنهاد دادیــم بــه جــای ســاختن ماکــت،
نقشههایشــان را برایشــان ســهبعدی کنیــم .گوشــی را
روی نقشــه میگرفتنــد و ســهبعدیاش میکردنــد.
خیلــی هــم خوششــان آمــد .چیــزی کــه مــن فهمیــدم،
ایــن بــود کــه کار مارکتینــگ خیلــی بــر مبنــای ایجــاد
روابــط پیــش مـیرود .اگــر مــن آقــا بــودم ،شــاید خیلــی
بیشــتر در زمینــه فــروش موفــق میبودیــم .چــون مــن
محدودیتهــای یــک خانــم را در ایــن بــازار فوقالعــاده
مردانــه داشــتم.
عادلــی :یــک نکتــه را در مــورد بــازار بگویــم .خیلــی
وقتهــا میشــنویم کــه شــرکتها بایــد بــا بخشهــای
خصوصــی کار کننــد .ایــن در حالــی اســت کــه شــاید
ایــن حــرف بــه کار اســتارتآپها بخــورد ،امــا کار
مــا کــه مبتنــی بــر ارائــه سولوشــن اســت ،نمیتوانــد
بــا شــرکتهای خصوصــی متوســط و مــردم عــادی
ارتبــاط برقــرار کنــد .جنــس کارمــان ایــن اســت کــه
کــه چیزهــای خاصــی مثــل حســگر میســازیم.
دانشبنیان

ایــن بــه کار مــردم عــادی نمیآیــد .قابلیــت تبدیــل
شــدن بــه یــک اپلیکیشــن را هــم نــدارد .نتیجــه
فعالیتهــای شــرکتهای دانشبنیانــی مثــل مــا،
ارائــه سولوشــنهایی بــرای یکســری بیزینسهاســت.
بیزینسهــای متوســط خصوصــی دغدغــه آن را
ندارنــد و ایــن حجــم ســرمایهگذاری برایشــان معنایــی
نــدارد .در ردههــای بــاال کــه میرویــم ،شــرکتها یــا
دولتــی هســتند کــه بــاز بــا دولــت روبــهرو میشــویم
و نمیتواننــد بگوینــد پولتــان را از بخــش خصوصــی
بگیریــد .یــا بــه نحــوی بــا دولــت در ارتباطنــد .مثــا
وقتــی میخواهیــم در گردشــگری مجــازی ورود کنیــم،
چــه ارگان خصوصـیای وجــود دارد؟ همــه چیــز زیــر نظر
میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســت .حتــی بخشهــای
خصوصــی بزرگــی کــه اســتارتآپهای شــکلیافته
هســتند ،ســاختار رفتاریشــان شــبیه دولتیهاســت.
یــک راه دیگــری کــه داریــم ایــن اســت کــه گروههــای
اقتصــادی تشــکیل دهیــم و بــا یکســری شــرکتها
بتوانیــم محصــوالت جدیدتــر درســت کنیــم .آنهــا هــم
ایــن اخــاق گــروه شــدن بــا شــرکتهای دیگــر را ندارنــد
و مثــل شــرکتهای مشــابه خارجیشــان نیســتند کــه
دپارتمانهایــی بــرای تحقیــق و توســعه دارنــد کــه بــا
هــر شــرکت دیگــری کار میکننــد و تحقیقــات مشــترک
انجــام میدهنــد.
اینکــه شــرکتها چنیــن رفتــاری را
ندارنــد ،یــک مقــدار بــه ضعفهــای قانونــی
بر نمیگــر د د ؟
عادلــی :بلــه ،ایــن هــم مطــرح اســت خــب مــا چیــزی
بــه نــام سیســتم مشــارکت ( )Jointدر شــرکتها نداریــم.
هــم ایــن ضعفــی کــه از آن صحبــت کردید مســئله اســت
و هــم ضعــف در ســاختارهای رفتــاری مــا .هــر شــرکت
ترجیــح میدهــد بــه جــای اینکــه از یافتههــای دیگــر
شــرکتها اســتفاده کنــد ،خــودش بــرود و روی آن تحقیق
کنــد .برایــش هــم مهــم نیســت چقــدر هزینــه دارد .ایــن
در حالــی اســت کــه شــرکتهای بزرگتــر در دنیــا نــگاه
میکننــد کــه مثــا اســتارتآپ فــان چیــز را دارد ،بــا
آن همــراه شــویم و از ایــن فنــاوری اســتفاده کنیــم .حتــی
ســاختارهای حساســی مثــل بانکهــا نیــز در دنیــا بــه
ایــن ســمت رفتهانــد .اکثــر شــرکتهای خصوصــی کــه
تــن بــه ایــن کار دادهانــد ،تــوان از ابتــدا انجــام دادن کارها
را از هــر نظــر داشــتهاند ولــی ایــن اتفــاق ارزش افــزودهای
ایجــاد میکنــد کــه مــا متوجهــش نیســتیم و آن ایــن
اســت کــه ایــن مشــارکتها نوعــی پویایــی اقتصــادی
درســت میکنــد و ایــن پویایــی عامــل موفقیــت و
خالقیــت اســت .در نهایــت شــرکت شــما بــزرگ میشــود
و اعتبــار پیــدا میکنــد .مــا در کشــورمان ایــن کار را
نمیکنیــم در حالــی کــه سیســتم دانــش و تکنولــوژی
اینطــور نیســت.
واحــدزاده :جایــگاه فنــاوری در حــوزه نیمهخصوصیهــا

شماره سیوچهارم شهریورماه 1398

95

اســت و بایــد سیاســتگذاریهای درســت بــرای آنهــا
داشــته باشــیم.
عادلــی :مســلما مــن بــا شــرکتی تمامــا خصوصــی اســت،
خیلــی راحتتــر میتوانــم کار کنــم چــون ثبــات
مدیریتــی دارد .اگــر شــرکت خصوصــی باشــد ،میدانــم
بــرای ایــن مدیــر اســت و ایــن هیئــت مدیــره و ایــن
هیئــت مدیــره طبــق اساســنامه در ایــن شــرکت اســت و
ســاز و کار و رفتــار شــرکت عــوض نمیشــود .میتوانــم
بــا آنهــا مذاکــره کنــم .امــا بعضــی از ایــن شــرکتها
ظاهــرا خصوصــی هســتند ولــی رفتــار سازمانیشــان
کامــا دولتــی اســت.
واحــدزاده :ویســیها و بانکهــا نیــز همینطــور
هســتند .مدیرعامــل بانــک خصوصــی را بانــک مرکــزی
تعییــن میکنــد .بــرای همیــن هــم اگــر از وزارت
اقتصــاد بــه یــک بانــک معرفــی شــوید ،فــرق دارد بــا
اینکــه خودتــان بــه بانــک برویــد .شــرکت خصوصــی بــه
وزارتخانــه نــگاه نمیکنــد .همیــن االن مــن هــم یــک
آدم نســبتا خصوصـیام و صــد درصــد خصوصــی نیســتم.
مــن بــا یکســری وزارتخانــه و معاونــت علمــی و دانشــگاه
درگیــرم و تمــام اینهــا باعــث میشــوند رفتــار مــن
رفتــار صــد درصــد خصوصــی نباشــد .چــون مــن همیــن
االن در ملــک دانشــگاه هســتم .االن مــن شــتابدهنده
گردشــگریام و ناخــودآگاه بــا میــراث فرهنگی در تماســم.
وزارت ارتباطــات هــم در قضیــه اســتارتآپها دخیــل
اســت و ناخــودآگاه یــک پــای مــن در ایــن وزارتخانــه
گیــر اســت .قضیــه ایــن اســت کــه مــن هــم در نهایــت
خصوصــی باقــی نمیمانــم و رفتــارم شــبهخصوصی
میشــود.
عادلــی :بــا وجــود اینکــه ســرمایه مــا کامــا خصوصــی
اســت و نیــاز مالــی بــه بخشــی دیگــر غیــر خودمــان
نداریــم .بــاز هــم ایــن ارتباطــات تاثیرگــذار اســت.
تمرکــز بحثمــان را روی شــتابدهنده گردشــگری
کــه شــما مدیریتــش را بــر عهــده داریــد،
بگذاریــم .در ایــن بخــش چــه مشــکالتی وجــود
دارد؟
مشــکل بزرگمــان ایــن اســت کــه هیــچ چیــز مشــخصی
وجــود نــدارد .میــراث فرهنگــی بــرای ایــن کار یــک قانون
نرمــال ننوشــته اســت و اصــا مــا اســتارتآپ گردشــگری
نداریــم .همــه کســانی کــه ســایت اینترنتــی زدهانــد
و بلیــت و هتــل میفروشــند ،اســتارتآپ نیســتند،
آژانسهایــی هســتند کــه آنالیــن شــدهاند .هیچکــدام
راهکارهــای خالقانــه ندارنــد و چیــزی بیشــتر از آژانــس
بــه شــما ارائــه نمیدهنــد .چــرا؟ چــون میــراث فرهنگــی
میگویــد مــن بــه شــما اجــازه کار در حــوزه گردشــگری
را نمیدهــم تــا آژانــس شــوید .مــا االن مشــکل بزرگــی
کــه داریــم کــه اتفاقــا دکتــر ســتاری بــا آقــای مونســان
هــم خیلــی دربــارهاش صحبــت کردهانــد و آقــای نیــری
نیــز بــه دنبــال حــل آن اســت ،ایــن اســت کــه مــن تــا
دانشبنیان

آژانــس نشــوم ،نمیتوانــم کار گردشــگری کنــم .بــرای
آژانــس شــدن بــه چــه چیــزی احتیــاج اســت؟ دفتــری
صــد متــری و کارشــناس فنــی بــا مقــداری ســابقه کار
فنــی در حــوزه میــراث و گردشــگری کــه ایــن یعنــی
طــرف حداقــل ســی ســاله اســت .مگــر آدم ســی ســاله
اســتارتآپ میزنــد؟ تمــام بحثمــان بــا میــراث ایــن
اســت کــه بیاییــد یــک مجــوز کوتاهمــدت تعریــف کنیــد
کــه چهارتــا اســتارتآپ بتواننــد کار کننــد .ایــن بــرای
ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری هــم خــوب
اســت .اوضــاع گردشــگری کشــور هــم تغییــر میکنــد.
البــی و رانــت قــویای در حــوزه آژانسدارهــا و هتـلداری
داریــم .میتوانســتیم یکســری تــور تعریــف کنیــم کــه
البــی قدرتمنــد آژانســیها اجــازه نمیدهــد .اگــر هــم
بخواهیــد آژانــس شــوید ،گرفتــار همــان فضــای ســنتی
میشــوید .پــس اســتارتآپ کجــا میتوانــد شــکل
بگیــرد؟ مــا تمــام بحثهایمــان از زمانــی کــه شــتابدهنده
شــدهایم بــر ســر مجــوز استارتآپهاســت کــه حــل
شــود .هیــچ کجــا اینطــور نیســت و در هیچکــدام از
حوزههــا اینقــدر مقاومــت وجــود نــدارد.
عادلــی :اگــر هرگونــه فعالیتــی انجــام شــود ،حتــی بــردن
یــک تــور ،بــا شــدت بــا شــما برخــورد میشــود .مســئله
ایــن اســت کــه ایــن حــوزه یــک متولــی هــم نــدارد.
از یکســو میــراث فرهنگــی اســت ،از ســویی دیگــر
ســازمان هواپیمایــی کشــوری.
واحــدزاده :بلــه ،در هیــچ حــوزهای اینطــور نیســت .اگــر
بخواهیــد در حــوزه صنعــت و معــدن کار کنیــد ،مشــکلی
وجــود نــدارد ،میرویــد و یــک اســتارتآپ میزنیــد
و کار میکنیــد .ولــی در حــوزه گردشــگری چــون کال
کار خدمــات اســت ،نگــران میشــوند .بــرای مثــال  3تــا
 15درصــد نــرخ مصوبــی اســت کــه شــما میتوانیــد از
طریــق فــروش بلیــت ســود کنیــد .شــما اگــر  15درصــد
را  12درصــد کنیــد ،آژانسدارهــا کاری میکننــد کــه
فعالیتتــان تعطیــل شــود .همــه هــم از آنهــا حمایــت
میکننــد .مثــا طــرف میگویــد مــن آنالیــن شــدهام و
هزینههایــم پاییــن آمــده و میخواهــم ســودم را کمتــر
کنــم ولــی اجــازه نمیدهنــد و میگوینــد تــو داری
قیمــت بــازار را بــه هــم میزنــی.
عادلــی :ایــن مشــکالت تقریبــا همــه جــا حــل شــده و
فروشــگاههای آنالیــن از پســش برآمدهانــد ،تنهــا جایــی
کــه مشــکل همچنــان وجــود دارد ،همیــن جاســت .مــا
حتــی پیشــنهاد کردیــم کــه بــه شــتابدهنده مجــوز
دهنــد و شــتابدهنده بــا مســئولیت خــودش ایــن مجــوز
را بــه اســتارتآپهایش بدهــد .یعنــی هــر اتفاقــی کــه
افتــاد ،مــا پاســخگو باشــیم .ایــن را هــم قبــول نکردنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه افــق اقتصــادی کشــور بــر پایــه
گردشــگری اســت.
واحــدزاده :آقــای ســتاری هــم جلســات مختلفــی بــا
آقــای مونســان بــرای حــل ایــن مشــکل داشــته اســت امــا
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دهیــد .اینهــا چــه ویژگیهایــی دارنــد؟
مــا میتوانیــم در ایــن کشــور تــور پرندهبینــی داشــته
باشــیم .میتوانیــم تــور زمینشناســی در قشــم و هرمــز
برگــزار کنیــم .مــا یکســری قــارچ در گــرگان داریــم کــه
میشــود برایشــان تورهــای گیاهشناســی گذاشــت کــه
در کل دنیــا تــک اســت .اگــر بــه بیســت گیاهشــناس
دنیــا ایمیــل بزنیــد و بگوییــد ایــن قــارچ در ایــن فصــل
در گــرگان رشــد میکنــد و تــورش ســه هــزار یــورو
اســت ،بااشــتیاق میآیــد و هزینــه میکنــد .مــا یــک
اســتارتآپ داشــتیم کــه تــور عشــایر برگــزار میکــرد.
فقــط هــم بــرای اروپاییهــا بــود .پنــج روز بــا هفتصــد
یــورو آنهــا را میبــرد میــان عشــایر .جلــوی آن را
هــم گرفتنــد .آژانــس کــه دنبــال تــور عشــایر نیســت.
دردســرش را نمیپســندد .امــا کســی کــه تــور عشــایر
میبــرد ،سرپرســتش جــزو عشــایر اســت و دلــش
میخواهــد در عشــایر پــول بچرخــد و ایــن دغدغــه هیــچ
آژانـسداری نیســت .اگــر قــرار اســت بــه اقتصــاد عشــایر
کمــک کنیــم ،بــه جــای توزیــع پــول بینشــان ،برایشــان
کاری کنیــم .گــدا کــه نیســتند .فرانســه نصــف درآمــد
گردشــگریاش را از روســتاهایش درمــیآورد .مــا ایــن
همــه روســتاهای عجیــب و قشــنگ داریــم کــه میتوانیــم
از طریقشــان درآمدزایــی کنیــم و اقتصــاد آن منطقــه را
نیــز پویــا کنیــم .ولــی اســتفاده نمیکنیــم .چقــدر بایــد
بــرای یــک روســتا خــرج کنیــد کــه مــردم برونــد و درس
بخواننــد و زبــان انگلیســی بلــد باشــند؟ قشــم کــه رفتیم،
یــک اقامتــگاه بومگــردی بــود کــه خــود آقا و همســرش و
دختــر  14ســالهاش انگلیســی حــرف میزدنــد و همـهاش
بــه خاطــر حضــور توریســتها در آن اقامتــگاه بــود.
دختــرش میخواســت در قشــم سنگشناســی بخوانــد.
پــدرش میگفــت کســانی کــه بــه اینجــا میآینــد،
عالقــه دارنــد چیزهایــی در مــورد منطقــه بداننــد چــون
ژئوپــارک اســت .تصــور کنیــد چقــدر ســخت اســت کــه
شــما بــرای یــک روســتایی جــا بیندازیــد کــه دخترتــان
میتوانــد زمینشناســی بخوانــد؟ ایــن کار را حضــور
توریســتها بهســادگی انجــام داده بــود .بــه جــای
محرومیتزداییهــا بــه شــکل توزیــع پــول ،میتــوان
خلــق ثــروت کــرد .روســتاهای مــا فرهنــگ دارنــد و بــرای
توریســت خارجــی ایــن هیجانانگیــز اســت .میتوانیــد
توریســت را بــه یــک روســتای ترکمــن ببریــد و بافتــن
قالــی و رنگــرزی ببینــد و غــذای محلــی بخــورد و ایــن
برایــش هیجانانگیــز اســت .بــرای موفقیــت در ایــن کار
الزم نیســت بــا هیچکجــای دنیــا رقابــت کنیــم .ایــن
اصالــت ماســت و آن توریســت خارجــی در کل زندگـیاش
ایــن اتفاقــات را تنهــا میتوانــد در همــان روســتا تجربــه
کنــد ،نــه هیــچ کجــای دیگــر .وگرنــه رقابــت بــا دوبــی و
ترکیــه کار مــا نیســت .ثــروت مــا همــان تصویــر اصیلــی
اســت کــه گفتــم .ثروتــی کــه متاســفانه از آن درکــی
نداریــم.

تاکنــون نتیجــه ملموســی در ایــن حــوزه ندیدهایــم .االن
حتــی کســانی کــه در مرکــز رشــد گردشــگری در خانــه
ســرهنگ ایــرج هســتند ،مجــوز را ندارنــد .در حالــی کــه
گام اول حــل مشــکل مجــوز اســت .اتفاقــا رابطــه خوبــی
هــم بــا میــراث داریــم و مــن نماینــده بخــش خصوصــی
در کارگروهــی هســتم کــه میــراث بــرای همیــن موضــوع
تشــکیل داده اســت .امــا رونــد دولتــی زمــان زیــادی
میبــرد و هربــار از آنهــا دربــاره ایــن حــل ایــن مشــکل
میپرســیم ،میگوینــد در حــال پیگیــری هســتند .حــاال
کار بــه جایــی رســیده کــه به مــا میگوینــد اســتارتآپ را
فرامــوش کنیــم و دنبــال کار علمــی باشــیم .در حالــی کــه
مــا قصــد راهانــدازی تورهــای خالقــه داریــم .آژانسهــا
ایــن کار را نمیکننــد و گردشــگرهای داخلــی را بــه
ســفرهای خــارج از کشــور ترغیــب میکننــد؛ جاهایــی
مثــل ترکیــه و روســیه و گرجســتان و ...االن ترکیــه
ارزانتــر از کیــش اســت و ایــن باعــث میشــود صنعــت
گردشــگری کشــور نابــود شــود.
برنامهتان برای حل این مشکل چیست؟
درنهایــت یــک آژانــس میزنــم و اســتارتآپهایم زیــر
نظــر آن آژانــس کار میکننــد .مــن کار علمــی نمیکنــم.
امیــدوارم ایــن ســازمان تبدیــل بــه وزارتخانــه شــود و ســر
و شــکل بهتــری بگیــرد و گردشــگری از ایــن انحصــار
خــارج شــود .چــون یــک راهــکار اقتصــادی خیلــی خــوب
اســت کــه ارزآوری دارد .تحریــم هــم روی آن اثــری
نــدارد .مهــر پاســپورت را کــه برداریــد ،مثــل االن خیلــی
از مشــکالت حــل میشــود.
عادلــی :بلــه ،قوانینــش دســت خودمــان اســت .بــه عــاوه
گردشــگری ثــروت را در کل کشــور توزیــع میکنــد.
واحــدزاده :شــاید مــن بتوانــم در اســتارتآپم یــک مترجم
زبــان چینــی بگــذارم یــا روســی و محتــوا تولید کنــم ولی
بــرای آژانــس نمیصرفــد و ترجیــح میدهــد مســافر را
از ایــران بــه کشــورهای دیگــر ببــرد ،بــه جــای اینکــه
تبلیــغ کنــد و از کشــورهای دیگــر گردشــگر را بــه ایــران
بیــاورد .ایــن باعــث میشــود سیاســتگذاریهای دولــت
و برداشــتن ویزاهــا و تالشهایــی کــه در ایــن مســیر
میشــود ،بیاثــر شــود .تــا زمانــی کــه ســاختار میــراث
اصــاح نشــود ،ایــن چیزهــا درســت نمیشــود .مــا
زورمــان بــه ایــن نمیرســد و کاری اســت کــه معاونــت
میتوانــد انجــام دهــد.
پــس تــا امــروز اســتارتآپهای گردشــگری
شــما چگونــه فعالیــت کردهانــد؟
واحــدزاده :دارم بــا ســاختار آژانســی جلــو میبرمشــان .ده
درصــد بــه یــک آژانس میدهیــم و از مجوزشــان اســتفاده
میکنیــم .ولــی خــب ایــن راههــا درســت نیســت .ترجیــح
میدهیــم قانــون باشــد و در همــان ســاختار صحیــح
حرکــت کنیــم .تورهــای خالقانــه جالبــی هــم داریــم.
ولــی کســی متوجــه آنهــا نمیشــود.
لطفــا بیشــتر دربــاره تورهــای خالقانــه توضیــح
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مرضیه اسدی

بازار بزرگ فرهنگسازی

چشــمهایتان را ببندیــد و دوران کودکیتــان را بــه یــاد آوریــد .اســباببازی
محبوبتــان در آن روزهــا چــه بــود؟ عروســکی حولــهای کــه برایــش مــادری
میکردیــد ،پازلــی کــه وقتــی تکمیــل میشــد احســاس میکردیــد پــروژهای
ســنگین را بــه پایــان رســاندهاید ،ســاخت خانــه و ســرپناه بــا قطعــات لگــو ،یــا
منــچ و شــطرنج؟ آن روزهــا نمیدانســتیم بازیهــا قــرار اســت چــه تاثیــری بــر
افــکار و انتخابهایمــان در بزرگســالی بگذارنــد .تحقیقــات نشــان میدهــد کــودکان
 ۷۵درصــد از برنامههــای زندگیشــان را در همــان دوران کودکــی فــرا میگیرنــد.
در ایــن میــان اســباببازیها در شــکلگیری شــخصیت کــودکان نقــش اساســی
دارنــد .بازیهــا ریشــه در هــر کجــا داشــته باشــند ،فرهنــگ همــان مــرز و بــوم را
انتقــال میدهنــد .آنچــه نقــش اســباببازیها را پررنگتــر میکنــد ایــن اســت
کــه آنهــا بــا لطیفتریــن و حســاسترین گروههــای جامعــه پیونــد خوردهانــد
و میتواننــد هویــت فرهنگــی یــک ملــت را حفــظ یــا تخریــب کننــد .از ایــن رو،
بســیاری از صاحبنظــران حــوزه تعلیــم و تربیــت معتقدنــد ارزشهــای یــک جامعــه
بایــد بــه بــازی تبدیــل شــوند تــا بتواننــد اثــر خــود را بگذارنــد .از ســویی دیگــر،
والدیــن تــاش میکننــد بــا خریــد اســباببازی ایــن نیــاز مهــم و غیــر قابــل
انــکار فرزنــدان خــود را تامیــن کننــد و ســاالنه بخشــی از منابــع مالــی خانــواده را
بــه آن اختصــاص میدهنــد.
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مطابــق تعریــف اتــاق بازرگانــی امریــکا ،صنعــت
اســباببازی را شــامل شــرکتهایی میدانیــم کــه در
ســاخت عروســکها ،لباسهــا و اجــزای عروســکها،
شــخصیتهای اکشــن و اســباببازیهای یکپارچــه
فعالیــت دارنــد .همچنیــن شــامل شــرکتهایی میشــود
کــه بازیهــا و مجموعهبازیهایــی بــرای بزرگســاالن و
کــودکان و نیــز اســباببازیهای مکانیکــی و غیرمکانیکــی
میســازند .ســازندگان بازیهــای کامپیوتــری و ویدئویــی
شــامل ایــن بــازار نیســتند .صنعــت اســباببازی از دو بعــد
فرهنگــی و اقتصــادی حائــز اهمیــت اســت و مــا در ایــن
گــزارش قصــد داریــم بــه بررســی نقــش اقتصــادی آن در
دنیــا و ایــران بپردازیــم.

جایگاه صنعت اسباببازی در اقتصاد جهان

طبــق آمــار جهانــی ،تجــارت اســباببازی بعــد از تولیــد
مــواد مخــدر و تســلیحات نظامــی ،ســومین تجــارت پرســود
در جهــان اســت .گــردش مالــی و درآمــد ایــن صنعت بســیار
قابــل توجــه و برجســته اســت .هرچنــد در ســالهای اخیــر
مشــکالت اقتصــادی در سراســر دنیــا موجــب شــده بــازار
اســباببازی ســهم ســابق خــود را در بــازار جهانــی نداشــته
باشــد  -بــه عنــوان مثــال اتحادیــه اروپــا کــه زمانــی دارای
 ۳۲درصــد بــازار جهانــی بــود ،بــه ســهم  ۲۸درصــدی از
آن رســیده  -و از ســوی دیگــر ،نــرخ زاد و ولــد در مقیــاس
جهانــی کاهــش یافتــه امــا بــه دلیــل بــاال رفتــن قیمــت
محصــوالت ایــن حــوزه و توجــه بیشــتر خانوادههــا بــه نیــاز
کــودکان ،گــردش مالــی در ایــن صنعــت کاهــش نیافتــه
و اســباببازی همچنــان یکــی از اقــام اصلــی خریــد
خانوادههــا در کشــورهای توســعهیافته و در حــال توســعه
باقــی مانــده اســت.
شــاید بزرگتریــن چالــش بــر ســر راه تولیدکننــدگان
اســباببازی در تمامــی کشــورها ،بهخصــوص در
کشــورهای توســعهیافته ،فراگیــری بازیهــای دیجیتــال و
افزایــش محصــوالت مبتنــی بــر فناوریهــای نویــن باشــد.
برخــی از فعــاالن ایــن حــوزه معتقدنــد در ایــن بــازار رقابتی
اســباببازیهای ســنتی بایــد تعریــف جدیــدی بیابنــد؛
اســباببازیها دیگــر ماننــد گذشــته صرفــا وســیلهای
بــرای تفریــح نیســتند ،بلکــه میتواننــد ابــزاری باشــند
بــرای تســهیل آمــوزش و یادگیــری در کــودکان .در ایــن
میــان ،شــرکتهای تولیــد اســباببازی بــه ســمت تولیــد
محصــوالت بــا فنــاوری بــاال متمایــل شــدهاند کــه ســود
باالتــری دارد .بیشــتر تولیدکننــدگان تــاش دارنــد بــه
فنــاوری تولیــد محصــوالت خــاص دســت پیــدا کننــد،
زیــرا محصــوالت ســاده دیگــر مشــتری چندانــی ندارنــد.
برخــی کارشناســان اصــرار دارنــد بازیهــای رایانــهای
و محصــوالت ســمعی و بصــری ســرگرمکننده را هــم در
مقولــه اســباببازی بگنجاننــد امــا آمارهــای ارائهشــده از
ســوی انجمــن بینالمللــی تولیدکننــدگان اســباببازی
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ایــن موضــوع را قبــول نــدارد و نــگاه ســنتی و قدیمــی بــه
اســباببازیها همچنــان پــا برجاســت.
در ادامــه بــد نیســت نگاهــی بــه تولیــدات حــوزه
اســباببازی ،بــازار خریــد و فــروش آن و گــردش مالــی ایــن
صنعــت در جهــان داشــته باشــیم.

مهمترین تولیدات صنعت اسباببازی

اســباببازیها را میتــوان بــه دســتههای پازلهــا،
اســباببازیهای نــوزادی و پیــش از دبســتان،
اســباببازیهای ســاختنی ،عروســک و متعلقــات آن و
اســباببازی هــای خــارج از منــزل و ورزشــی تقســیمبندی
کــرد .هــر کــدام از ایــن دســتهها بــا توجــه بــه رده ســنی
بــه زیرگروههــای مختلفــی تقســیم میشــوند .البتــه میــزان
خریــد و فــروش هــر کــدام از این محصــوالت در کشــورهای
مختلــف متفــاوت اســت.
بــرای مثــال مــردم ایتالیــا بیشــتر بــه خریــد لــوازم ورزشــی
و بیــرون از منــزل عالقــه دارنــد ،در حالــی کــه در رومانــی
عروســکهای پولیشــی محبوبترنــد.

مدیریت فرایند تولید اسباببازی

هرچنــد تقاضــای اســباببازی بهشــدت فصلــی اســت امــا
بــا متمرکــز کــردن فعالیتهــا ایــن پیکهــای متوالــی
کاهــش یافتــه اســت .تولیدیهایــی کــه بــه ســودآوری
رســیدهاند ،بــا مدیریــت ســفارشهای جدیــد ،از حالــت
فصلــی خــارج شــدهاند .فعــاالن ایــن حــوزه بــه ایــن نتیجــه
رســیدهاند کــه کار فصلــی و اخــراج و اســتخدام دوبــاره
کارگــران ،هزینــه ،انــرژی و زمــان زیــادی از آنهــا میگیــرد.
بــه همیــن دلیــل کارفرمایــان بــا تنظیــم ســاعتهای کاری
مشــکل همیشــگینبودن تولیــد را حــل کردهانــد؛ بــه
طــوری کــه در زمــان اوج ســفارشها ســاعتهای کاری
افزایــش مییابــد و در زمــان کاهــش تقاضــا ،ســاعت کاری
کوتاهتــر میشــود امــا همیشــه کاری بــرای انجــام دادن
وجــود دارد.

ایمنی اسباببازی

در بعضــی کشــورها از جملــه کشــورهای اتحادیــه اروپــا
آییننام ـهای جهــت کنتــرل ایمنــی اســباببازیها تنظیــم
شــده اســت .ایــن قوانیــن تولیدکننــدگان ،واردکننــدگان
و تامینکننــدگان را ملــزم بــه رعایــت اســتانداردهای
تعریفشــده میکنــد .ایــن اســتانداردها بــه خصوصیــات
مکانیکــی ،فیزیکــی و شــیمیایی و ایمنــی اســباببازیها
توجــه دارنــد .و طبــق آن هــر تولیدکننــده بــرای ورود
محصــول خــود بــه بــازار بایــد یــک بیانیه اســتاندارد منتشــر
کنــد .ایــن امــر اگرچــه در برخــی مواقــع هزینههایــی را بــر
تولیدکننــدگان وارد میکنــد و ممکــن اســت تحمــل آن
بــرای تولیدکننــده کوچک مشــکل باشــد امــا در مجمــوع بر
کیفیــت محصــوالت تولیدشــده تاثیــر مثبتــی میگــذارد.
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هزینه حمل و نقل کاالی اسباببازی

رقابت با محصوالت آیسیتی

بــرای اقــام پالســتیکی کوچــک کــه در حجــم بــاال
تولیــد میشــوند ،هزینههــای حمــل و نقــل مقــرون
بــه صرفــه اســت .همچنیــن اســباببازیهایی کــه در
کارخانههــای کامــا خــودکار تولیــد میشــوند ،قیمــت
پایینتــری در قیــاس بــا محصــوالت مشــابه خــود دارنــد.
طبــق گزارشهــای جهانــی هزینــه حمــل و نقــل بــرای
تولیدکننــدگان اتحادیــه اروپــا از چیــن باالتــر اســت.

یکــی از عواملــی کــه رقابــت شــدیدی در بــازار ایــن
حــوزه بــه وجــود آورده ،افزایــش محصــوالت آیســیتی
اســت .بســیاری از فعــاالن حــوزه اســباببازی بــر ایــن
باورنــد کــه بــا رونــق هرچــه بیشــتر بازیهــای دیجیتــال،
صنعــت اســباببازی رونــق ســابق خــود را از دســت
خواهــد داد .ایــن محصــوالت کمکــم در حــال جایگزینــی
اســباببازیهای ســنتی هســتند .شــرکتهای ســازنده
بازیهــای ویدئویــی ،صفحــات هوشــمند ،تبلتهــا و ســایر
محصــوالت ســرگرمی جدیــد رقابــت تنگاتنگــی را بــرای
تصــرف بــازار اســباببازی آغــاز کردهانــد .ایــن دســته از
اســباببازیها عالقــه و پولهــای توجیبــی بچههــا را بــه
ســمت خــود میکشــند .اســباببازیهای الکترونیکــی
و اپلیکیشــنهای جــذاب تبلتهــا جایگزیــن مســتقیم و
ارزانــی بــرای اســباببازیهای ســنتی ،خصوصــا گــروه
پیشدبســتانی ،شــدهاند .کودکــی را تصــور کنیــد کــه
میتوانــد بــدون هیــچ هزین ـهای بــه صــورت آنالیــن جــای
یــک شــخصیت عروســکی زندگــی کنــد ،آیــا در ایــن صورت
آن عروســک بــرای او جذابیــت خواهــد داشــت؟

تاثیر جمعیت بر درآمدزایی
صنعت اسباببازی

یکــی از فاکتورهایــی کــه تقاضــای خریــد اســباببازی را
تحــت تاثیــر خــود قــرار میدهــد ،میانگیــن جمعیــت
کــودکان یــک جامعــه اســت.
در حــال حاضــر تعــداد کــودکان در اتحادیــه اروپــا و
ایــاالت متحــده ک موبیــش باثبــات اســت امــا سیاســت
تکفرزنــدی و افزایــش درآمــد چیــن منجــر بــه کاهــش
شــدیدی در جمعیــت کــودکان ایــن کشــور شــده اســت .در
طرحریــزی برنامههــای بازاریابــی ،توجــه بــه ایــن مســئله
بــه تصمیمگیریهــای بهتــر کمــک شــایان توجهــی
میکنــد.

نوآوری و توسعه اسباببازی

در یــک بــازار پویــا بــه احتمــال زیــاد رقابــت روی قیمــت
و نــوآوری شــدید میشــود .نــوآوری در بخــش تولیــد بــه
حفــظ رقابــت کمــک میکنــد و بــه تولیدکننــدگان اجــازه
میدهــد بــه طــور موقــت قیمــت محصــوالت نوآورانــه را
کاهــش دهنــد .هزینههــای تحقیــق و توســعه بــرای تولیــد
محصــوالت از گــردش مالــی موسســات تامیــن میشــود.

الگوهای خرید اسباببازی

الگــوی خریــد اســباببازی و مبلغــی کــه بــرای آن پرداخــت
میشــود بــا قــدرت خریــد مــردم همبســتگی نزدیکــی
دارد .عــاوه بــر ایــن ،مشــخصات فرهنگــی نیــز روی خریــد
اســباببازی تاثیرگذارنــد .طبــق مطالعــات بینالمللــی
انجامشــده در ســال  ،۲۰۰۵آلمانیهــا آن دســته از
اســباببازیها را خریــداری میکننــد کــه پیشــرفتهتر
باشــند ،در حالــی کــه مــردم ایتالیــا بــه طــور آنــی تصمیــم
میگیرنــد چــه چیــزی را خریــداری کننــد .امریکاییهــا
بیشــتر تمایــل بــه خریــد عروســک و ملزومــات آن دارنــد.
مــردم چیــن نیــز بــه خریــد عروسـکهای پولیشــی تمایــل
بیشــتری نشــان میدهنــد .همچنیــن پازلهــا در امریــکا
بیشــتر از چیــن بــه فــروش میرســند.

کشورهای پیشرو در تولید اسباببازی

بــا وجــود بحرانهــای اقتصــادی و فــراز و فــرود بازارهــای
بینالمللــی ،کارشناســان میگوینــد فــروش اســباببازی
در جهــان رو بــه افزایــش اســت .در ایــن میــان کشــورهای
عضــو اتحادیــه اروپــا ســهم بیشــتری از ایــن میــزان فــروش
را دارنــد .بررســیهای انجامشــده موفقیتهــای بازارهــای
اتحادیــه اروپــا را نســبت بــه امریکا و کشــورهای آســیایی در
فــروش اســباببازی تاییــد میکنــد .طبــق گزارشهــای
ســال  2011ارزش فــروش اســباببازی در کشــورهای
اتحادیــه اروپــا بیــش از  ۱۵میلیــارد یــورو و اشــتغالزایی
مســتقیم ایــن صنعــت در ایــن کشــورها بالــغ بــر  ۵۱هــزار
نفــر بــوده اســت .یــک نــگاه مقایسـهای بیــن ارزش فــروش
اســباببازی در امریــکا و چیــن هــم بیانگــر ایــن مطلــب
اســت کــه ایــن رقــم در امریــکا بــه  ۱۴میلیــارد یــورو و در
چیــن بــه بیــش از  ۴میلیــارد یــورو میرســید .اشــتغالزایی
مســتقیم ایــن صنعــت در امریــکا برابــر  ۳۵هــزار نفــر و در
چیــن بالــغ بــر  ۱۲۸هــزار نفــر بــوده اســت .همچنیــن گروه
انپـیدی ،از موسســات معتبــر تحقیــق بــازار ،بــا اشــاره بــه
افزایــش تولیــد اســباببازی در کشــورهای شــرق آســیا

سرانه مصرف اسباببازی

ل حاضــر ســرانه
براســاس برآوردهــای انجــام شــده ،در حــا 
مصــرف اســباببازی در دنیــا حــدود  ۳۴دالر ،در اروپــا ۲۵۰
دالر و در امریــکا بیــش از  ۳۵۰دالر اســت .امــا نکتــه قابــل
تامــل در ایــن میــان ســرانه مصــرف اســباببازی در چیــن
اســت .چیــن بــا اینکــه بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن
تولیدکننــدگان ایــن محصــول در دنیــا شــناخته میشــود،
ســرانه مصرفــش حــدود  ۶دالر اســت؛ رقمــی پُرتناقــض کــه
نشــان میدهــد چینیهــا اگرچــه در داخــل کشورشــان
نیــاز بــه اســباببازی ایجــاد نشــده امــا بــازار جهانــی را در
دســت گرفتهانــد.
دانشبنیان

شماره سیوچهارم شهریورماه 1398

102

نســبت بــه ادامــه رشــد ایــن
صنعــت در ســالهای آینــده
ابــراز امیــدواری کــرده بــود.
صنعــت اســباببازی در ســالهای
اخیــر تحوالتی چشــمگیر را پشــت ســر
گذاشــته اســت.
در ادامــه نگاهــی گــذرا بــه بزرگتریــن
تولیدکننــدگان اســباببازی در جهــان خواهیــم داشــت.

چین؛ بزرگترین تولیدکننده
یا بزرگترین صادرکننده؟

وفــور اســباببازیهای چینــی در بــازار موجــب ایجــاد
ایــن تصــور شــده اســت کــه ایــن کشــور بزرگتریــن
تولیدکننــده در عرصــه اســباببازی اســت .ایــن تصــور تــا
حــدودی درســت اســت امــا نــه کامــا .بهتــر ایــن اســت
کــه بگوییــم چیــن بــه واســطه در اختیــار داشــتن نیــروی
کار ارزان و پاییــن نگــه داشــتن نــرخ ارز ،بزرگتریــن
تولیدکننــده اســباببازی از حیــث کمیــت اســت .طبــق
گزارشهــای جهانــی چیــن در ســال  2006موفــق شــد 75
درصــد از بــازار اســباببازی دنیــا را در اختیــار خــود بگیــرد
و بــه غــول صنعــت اســباببازی دنیــا تبدیــل شــود .رونــد
رو بــه رشــد چیــن در بــازار اســباببازی در ســال 2007
دســتخوش تغییراتــی شــد .در ایــن ســال حجــم باالیــی
از اســباببازیهای ســاخت ایــن کشــور بــه دلیــل عــدم
برخــورداری از کیفیــت الزم برگشــت داده شــدند .عــاوه
بــر ایــن ،افزایــش نــرخ حقــوق کارگــران و افزایــش ســطح
توقعــات خریــداران در زمینــه تکنولــوژی اســباببازیها
ســبب شــد ســلطان اســباببازی جهــان بــه زانــو درآیــد.
امــا پــس از ســالها رکــود ،در ســال  2017ایــن کشــور
صــادرات خــود در ایــن حــوزه را بــه  7میلیــارد دالر رســاند.
و در ســال  2018حــدود  ۱۳میلیــارد دالر اســباببازی
تولیــد کــرد .در همــان ســال صــادرات اســباببازی از چیــن
بــه  ۱۰/۵میلیــارد دالر رســید کــه بخــش اعظــم آن روانــه
بازارهــای اروپــا و امریــکای شــمالی شــد .پنــج شــرکت
دانشبنیان
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درســت اســت کــه چیــن بزرگتریــن صادرکننــده در
ایــن حــوزه اســت امــا بیشــتر بــه تولیــد اســباببازیهای
ارزانقیمــت شــناخته میشــود ،از همیــن رو نیــز در بیــن
 10شــرکت برتــر اسباببازیســاز دنیــا حتــی نــام یــک
شــرکت چینــی هــم بــه چشــم نمیخــورد.

برتــر اســباببازی در چیــن بــه صــورت جداگانــه کمتــر از
 ۴درصــد از بــازار را در اختیــار دارنــد ،ایــن شــرکتها روی
هــم رفتــه کمتــر از  ۱۰درصــد از بــازار فــروش اســباببازی
جهــان را در اختیــار دارنــد .گوانگدونــگ آلفــا یــک شــرکت
بــا مســئولیت محــدود اســت کــه از تولیدکننــدگان مهــم و
داخلــی چیــن محســوب میشــود و توانســته اســت 3/2
درصــد از بــازار اســباببازی چیــن را نصیــب خــود کنــد.
تــدارکات بــازار اســباببازی چیــن از شــهر شــانتو تامیــن
میشــود .ایــن شــهر قطــب تولیــد اســباببازی بــرای
بازارهــای داخلــی و صــادرات اســت .بــا وجــود اینکــه
عمــده فعالیــت شــرکت گوانگدونــگ آلفــا بــر بــازار داخلــی
متمرکــز شــده اســت امــا دســتهای از محصــوالت خــود را
بــه بریتانیــا و کشــورهای همســایه و منطقــه نیــز صــادر
میکنــد .برخــی برندهــای اســباببازی مثــل Playmobil
همچنــان بــا همــان کیفیــت اروپایــی در کشــور چیــن تولید
میشــوند .تولیــد اســباببازیهای پارچــهای ،خرگوشهــا
و خرسهــای پولیشــی یــا همــان  Teddybearدر چیــن
 10برابــر ارزانتــر از تولیــد آنهــا در کشــوری مثــل فرانســه
تمــام میشــود ،بــه طــوری کــه شــرکت تولیــد اســباببازی
بالنشــت ،شــرکتی کــه محصوالتــش صددرصــد ســاخت
کشــور فرانســه بــود ،پــس از ســالها تــاش و مقاومــت،
در ســال  2014قربانــی رقابــت تولیــد اســباببازی بــا
هزینههــای کــم در چیــن شــد و بــه حالــت تعطیــل درآمــد.

دانشبنیان

امریکا؛ خاستگاه بزرگترین شرکتهای
تولیدکننده اسباببازی در دنیا

ایــاالت متحــده بــا داشــتن بــازاری  ۲۲میلیــارد دالری در
ســال  2018در زمــره مهمتریــن و بزرگتریــن بازارهــای
اســباببازی جهــان اســت .امریــکا خاســتگاه بزرگتریــن
شــرکتهای تولیدکننــده اســباببازی دنیاســت .ماتــل
و هاســبرو بــه عنــوان اولیــن و دومیــن شــرکت بــزرگ
اســباببازی دنیــا بــا گــردش مالــی  ۶/۵و  ۴/۲میلیــارد دالر
در ســال ،ملیــت امریکایــی دارنــد .هرچنــد بحــران اقتصادی
ســالهای  ۲۰۰۸تــا  ۲۰۱۱ســبب شــد بــازار امریــکا افــت
و خیزهایــی را تجربــه کنــد و تــا حــد زیــادی از رقبــای
خــود عقــب بمانــد امــا در ســال  2016ایــن کشــور فــروش
عروســکها ،لگــو و دیگــر انــواع اســباببازی را تــا مــرز 7
درصــد افزایــش داد و توانســت بــه جرگــه پیشــتازان ایــن
عرصــه بازگــردد.
پنــج شــرکت برتــر تولیدکننــده اســباببازی در ایــاالت
متحــده بیــش از  ۵۰درصــد از بــازار امریــکا را در دســت دارند.
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بالــغ بــر  ۵میلیــارد و  ۲۴۷میلیــون و  ۹۱۸هــزار و ۸۷۰
تومــان در آمــار گمــرک بــه ثبــت رســیده اســت.

در ایــاالت متحــده ماتــل بزرگتریــن تولیدکننــده در ســال
 ۲۰۱۱بــا فروشــی بــه ارزش تقریبــا  ۳/۳میلیــارد یــورو بــود
کــه  23/5درصــد از بــازار اســباببازی را در اختیــار داشــت.
ماتــل مجــوز تولیــد و ســاخت اســباببازی در چیــن را دارد
و اســباببازیهای تولیدشــده در چیــن را بــا نــام تجــاری
خــود وارد امریــکا میکنــد .هاســبرو رتبــه دوم بــازار را بــه
خــود اختصــاص داده اســت و در حــدود  ۱۷درصــد از بــازار را
در اختیــار دارد .پــس از آن نیــز لگــو در مقــام ســوم قــرار دارد.

نبود متولی ،نبود متخصص

دکتــر ســعیدرضا احمــدیزاده ،رئیــس بنیــاد نخبــگان
خراســان رضــوی و سرپرســت بنیــاد نخبــگان خراســان
جنوبــی ،در گفتوگویــی بــا محوریــت بومیســازی
اســباببازی گفتــه اســت« :بنیــاد نخبــگان بــر اســاس
ســند جامــع کشــور در امــور نخبــگان ،در زمینــه تربیــت
اســتعدادهای برتــر در حــوزه اســباببازی بــه ایــن موضــوع
ورود کــرده اســت ».او افــزوده اســت« :در بررســیهای
انجامشــده مشــخص شــده اســت کــه در ایــران کارخانــه
وســیع در زمینــه طراحــی ،ســاخت و تولیــد اســباببازی
وجــود نــدارد و صرفا معدودی کارگاه منطقـهای و کوچک در
ایــن عرصــه فعالیــت دارنــد ».رئیس بنیــاد نخبگان خراســان
رضــوی معتقــد اســت« :اســباببازی از دو مشــکل عمــده
نبــود متولــی و نبــود متخصــص در ایــن حــوزه رنــج میبرد،
در حالــی کــه نقــش انکارناپذیــرش در تربیــت شــخصیت و
هویتبخشــی کــودک بــر همــگان مشــخص اســت .بایــد
متخصصــان و طراحــان در ایــن عرصــه شناســایی شــوند تــا
بــا زمینهســازی بــرای ورود آنــان بــه عرصــه ،نقصهــای
آن برطــرف شــود .بــر ایــن اســاس میبایســت ســازمان یــا
نهــاد متولــی اســباببازی در ایــران شناســایی و معرفــی
شــود ».او بــه تشــکیل شــورای نظــارت بــر اســباببازی در
خراســان رضــوی اشــاره کــرده و گفتــه اســت« :ایــن شــورا
بــا عضویــت بنیــاد نخبــگان اســتان ،پــارک علــم و فنــاوری
خراســان ،کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان و
حضــور نماینــده معاونــت علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری
تشــکیل شــده اســت».

اتحادیه اروپا؛ تولید انبوه ،کیفیت مطلوب

تیمــی از پیمانــکاران و کارشناســان هلنــدی کــه در زمینــه
بازاریابــی و رقابــت صنعتــی تحقیــق میکننــد در ســال
 ۲۰۱۳گزارشــی منتشــر کردنــد کــه نشــان میدهــد
اتحادیــه اروپــا بزرگتریــن بــازار بــرای کاالهــا و خدمات در
سراســر جهــان اســت .ایــن مطالعــه تخمیــن میزنــد کــه
فــروش اســباببازی و بازیهــای ســنتی در بــازار اتحادیــه
اروپــا از ارزشــی معــادل  15/8میلیــارد یورو در ســال ۲۰۱۱
برخــوردار بــوده اســت .در هــر کــدام از کشــورهای عضــو
اتحادیــه اروپــا تعــدادی از فعــاالن حــوزه اســباببازی بــه
صــورت بومــی یــا بینالمللــی نقشآفرینــی میکننــد.
بــه عنــوان مثــال در ایتالیــا شــرکت گیوچــی پرزیوســی
از تولیدکننــدگان برجســته صنعــت اســباببازی اســت
کــه در حــال حاضــر در فرانســه نیــز فعالیــت میکنــد.
کلمنتونــی شــرکت مطــرح دیگــری اســت کــه در ایتالیــا
فعــال اســت امــا در خــارج از آن فعالیتــی نــدارد .الگــوی
گــردش مالــی در سراســر کشــورهای عضــو اتحادیــه
اروپــا متفــاوت اســت .آلمــان ،ایتالیــا و اســپانیا دارای
بزرگتریــن تولیدیهــای اســباببازی در اروپــا هســتند
و آلمــان بــه عنــوان پرچمــدار ایــن صنعــت در رده اول
قــرار گرفتــه اســت .محصــوالت ایــن حــوزه در اتحادیــه
اروپــا اســباببازیهای خاصــی را پوشــش میدهــد؛
بــرای مثــال بیشــتر اســباببازیهای چوبــی در فرانســه،
اســباببازیهای پالســتیکی در لهســتان و بازیهــای
صفحـهای هــم در ایرلنــد تولیــد میشــوند .البتــه در حــال
حاضــر اکثــر اســباببازیهای اروپایــی در شــرق دور،
بهویــژه چیــن ،تولیــد میشــوند.

بومیسازی در عرصه اسباببازی

در گفتوگــوی انجامشــده بــا حســین دکمهچــی،
رئیــس اتحادیــه خرازیفروشــان ،کــه از ســوی رســانه
خبــری  -تحلیلــی کســبوکار منتشرشــده آمــده اســت:
«در حالــی کــه قــرار اســت بــه تولیــد داخلــی و رونــق آن
در تمــام بخشهــا پرداختــه شــود ،شــاهد هســتیم کــه
بخــش اســباببازی بــا واردات میانــه بهتــری دارد و بــازار
داخلــی مملــو از ایــن کاالهاســت .تولیدکننــدگان داخلــی
اســباببازی مشــکالت بســیاری دارنــد و ایــن صنعــت
بــا وجــود پتانســیل باالیــی کــه در تولیــد و درآمدزایــی
دارد ،از توجــه و حمایــت مغفــول مانــده و عــدهای بــرای
نفــع خــود واردات اســباببازی را پیگیــری میکننــد».
او ادامــه میدهــد« :کشــورهای دیگــر بهخصــوص چیــن
تجارتــی را بــه راه انداختهانــد و بــا خــروج ارز از ایــران بــه
ذخایــر ارزی خــود اضافــه میکننــد .ایــن حجــم از واردات
ارز بســیار زیــادی را از ایــران خــارج میکنــد در حالــی
کــه میتــوان بــا اختصــاص مبالــغ کمتــر تولیــد داخلــی

وضعیت صنعت اسباببازی در
ایران؛ چالشها ،بیمها و امیدها

بنــا بــر آمــار منتشرشــده از ســوی گمــرک ،در ســال ۹۷
بالــغ بــر  ۲۶۰تــن انــواع عروســک وارد ایــران شــده اســت.
آمــار مقدماتــی گمــرک از تجــارت خارجــی ســال ۹۷
نشــان میدهــد کــه در ایــن مــدت بیــش از  ۲۶۰تــن
انــواع عروســک از دو کشــور چیــن و امــارات متحــده عربــی
وارد ایــران شــده اســت .بــر اســاس واردات ایــن حجــم
انــواع عروســک بــه کشــور یــک میلیــون و  ۲۴۸هــزار و
 ۷۸۸دالر ارز از کشــور خــارج شــد کــه معــادل ریالــی آن
دانشبنیان

شماره سیوچهارم شهریورماه 1398

105

اســباببازی را رونــق داد .دولــت از بخــش خصوصــی
حمایــت نمیکنــد و تولیدکننــده هــم بــرای آنکــه صرفــه
اقتصــادی ببــرد کیفیــت اجناســش را کاهــش میدهــد و
ایــن چرخــه معیــوب همینطــور ادامــه مییابــد».
او معتقــد اســت چــاره کار تنهــا در بومیســازی ســاخت
و عرضــه اسباببازیهاســت و تــا زمانــی کــه ایــران
توزیعکننــده صــرف باشــد ،نمیتــوان کــودکان را از
نفــوذ فرهنگــی نامطلــوب اســباببازیهای خارجــی
نجــات داد.

اشتغالزایی به واسطه صنعت اسباببازی

بــه نقــل از معاونــت روابــط عمومــی و اطالعرســانی
آمــوزشو پــرورش ،محمــد نهاوندیــان ،معــاون اقتصــادی
رئیسجمهــور ،در دیــدار بــا مدیرعامــل و تعــدادی از
مســئولین کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان
گفتــه اســت« :اگــر ســرانه اشــتغالزایی صنعــت
اســباببازی حــدود  ۱۰میلیــون تومــان بــرآورد شــده
باشــد ،بایــد بــرای ایجــاد  ۲۰هــزار شــغل در ســال جــاری
(ســال  )98هدفگــذاری کــرد ».او بــا اشــاره بــه ایجــاد
شــغلهای کوچــک و متوســط از طریــق صندوقهــای
کارآفرینــی و امیــد گفتــه اســت« :بــا هماهنگیهایــی
کــه بــا وزیــر صنعــت صــورت گرفتــه ،میتــوان از طریــق
ایجــاد کارگاههــای متعــدد ،یــک شــهرک یــا منطقــه ویــژه
صنعتــی بــرای اســباببازی راهانــدازی کــرد ودر عیــن
حــال از ظرفیتهــای مناطــق ویــژه اقتصــادی بهویــژه
منطقــه آزاد چابهــار بــه دلیــل موقعیــت و مزایــای واردات
و طرحهــای دولــت بــرای توســعه آن منطقــه ،در ایــن
خصــوص اســتفاده کــرد ».نهاوندیــان در بحــث توســعه
شــرکتهای دانشبنیــان ،بــه حمایتهــای دولــت از
طریــق صنــدوق شــکوفایی و نــوآوری از شــرکتهای
بازیســازی رایانــهای اشــاره کــرد و افــزود« :ایــن
شــرکتها در گذشــته دانشبنیــان تلقــی نمیشــدند امــا
بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســتجمهــوری
و از راه دریافــت تســهیالت اعطایــی در شــمار شــرکتهای
دانشبنیــان قــرار گرفتنــد و بــا همیــن پولهــا ایــن
صنعــت در ســالهای اخیــر بــا رشــد خوبــی روبـهرو شــده
اســت.
بــه نظــرم صنعــت اســباببازی نیــز میتوانــد از ایــن
ظرفیتهــا اســتفاده کنــد ».در ایــن دیــدار ،فاضــل نظــری،
مدیرعامــل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان،
نیــز اظهــار کــرد« :صنعــت اســباببازی بــه ایجــاد
یــک نظــام نــوآوری فراتــر از یــک دســتگاه و تشــکیالت
نیازمنــد اســت کــه حــوزه قوانیــن و مقــررات ،فرهنگســازی
و ارزشــگذاری و ارزشآفرینــی اقتصــادی و بازارســازی را
در بــر بگیــرد .دولــت بیتردیــد میتوانــد بــه رشــد ایــن
صنعــت کمــک کنــد امــا بایــد در نظــر گرفــت کــه ایــن،
یــک صنعــت مســتقل نیســت و بــه صنایــع دیگــر و حــوزه
صنایــع فرهنگــی وابســتگی دارد ».او معتقــد اســت عرصــه
دانشبنیان

اســباببازی یــک عرصــه بکــر بــرای ســرمایهگذاری
اســت .نظــری میگویــد« :اهمیــت ایجــاد یــک رشــته
دانشــگاهی در کشــور ،توجــه بــه ایجــاد شــفافیت مالــی
در ایــن صنعــت و توجــه بیشــتر بــه بازیگــران جــدی و
فعــال ایــن عرصــه از موضوعاتــی اســت کــه بایــد بــه آنهــا
پرداخــت».

شرکتهای دانشبنیان فعال
در حوزه اسباببازی

بــا وجــود تمــام چالشهــا و مشــکالتی کــه صنعــت
اســباببازی ایــران را ناتــوان نگــه داشــته اســت ،متخصصــان
جوانــی در ایــن حــوزه مشــغول بــه فعالیــت هســتند .از
جملــه آنهــا میتــوان بــه شــرکتهای «دنیــای بــازی
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کــودکان» بــا محصوالتــی همچــون ماســه بــازی ،اســتخر
ماســه ،میــز ماســه ســینی و ،...شــرکت «روییــن پویــان
ایرانیــان» در حــوزه اســباببازیهای فکــری و آموزشــی،
شــرکت «توســعه هوشافــزار کــودک آونــد» در زمینــه
طراحــی تولیــد صنعتــی اســباببازی و مصنوعــات چوبــی
مبتنــی بــر مولفههــای خالقیــت و شــاخصهای دینــی
و نمادهــای بومــی ،شــرمت «آویــن ســرگرمی آویــژه» و...
اشــاره کــرد .بــه همــت متخصصیــن ایــن حــوزه اســت کــه
بــا وجــود تمــام محدودیتهــا و تحریمهــا علیــه ایــران در
ســال گذشــته ،تولیــدات داخلــی اســباببازی  ۲۰تــا ۲۵
درصــد افزایــش یافــت.
همچنیــن شــاهد افزایــش میــزان صــادرات اســباببازی
بــه کشــورهای همســایه بهویــژه عــراق بودیــم .جــدا از
دانشبنیان

ایــن ،بــه دلیــل بــاال رفتــن کیفیــت اســباببازیهای
ایرانــی در یکــی ،دو ســال اخیــر اســباببازیهای ســاخت
ایــران از ســوی هموطنــان مــورد اســتقبال نســبی قــرار
گرفتهانــد.
بــا دایــر شــدن نخســتین شــهرک اســباببازی کشــور کــه
چنــدی پیــش معــاون اقتصــادی رئیسجمهــور خبــر از
مطالعــات و بررس ـیهای اولیــه آن داده بــود و بــا حمایــت
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان ،شــورای نظارت
بــر اســباببازی و انجمــن تولیدکننــدگان اســباببازی
ایرانــی امیــد اســت در ســال جــاری بتــوان گامهــای موثــری
را در راســتای رشــد صنعت اســباببازی در کشــور برداشــت
و موجبــات همافزایــی و ایجــاد ظرفیتهــای جدیــد را در
ایــن صنعــت فراهــم کــرد.
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فناوریهای فردا
کن�؟
توان� دادههای ی ج
د�یتایل را در دیانای ی
ذخ�ه ی
چگونه یم ی

روشی که تا انسان هست
منسوخنمیشود
الهام دمیرچی

دانشبنیان
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از دیسکهای فالپی گرفته تا فلشمموریها ،هرکدام از روشهای ذخیره داده باالخره منسوخ
میشوند .اما چه میشود اگر بتوانیم راهی پیدا کنیم تا برای همیشه دادههای جهان را ذخیره
کنیم؟ دینا زیلِنسکی ( ،)Dina Zielinskiبیوانفورماتیک است و در سخنرانی تد پیش رو،
درباره علمی صحبت میکند که چند میلیارد سال پشت این راه حل بوده است :دیانای.
دانشبنیان
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رسیدم و تصادفا یکی از مجریان شرکت سونی را دیدم که
در حال توضیح دادن نحوه عملکرد یک دیسک فشرده بود.
توانایی عقب رفتن در زمان و دستیابی به این لحظه بسیار
فوقالعاده است .همچنین واقعا شگفتآور است که پس از
 ۳۰سال ،بعد از اولین سخنرانی تد ،ما هنوز هم درباره
ذخیرهسازی دیجیتالی بحث میکنیم.
حال اگر به یکی دیگر از وقایع  ۳۰سال قبل نگاهی بیندازیم،
میبینیم که شرکت  IBMاولین سختافزار جهان را در
سال  ۱۹۵۶معرفی کرد .در اینجا دستگاه را به شما نشان
میدهم که در مقابل تعدادی تماشاچی در حال بارگذاری
برای انتقال است .گنجایش این دستگاه در حد یک آهنگ
 MP3بود و بیش از یک تن وزن داشت .قیمتش هم به ازای
هر مگابایت ده هزار دالر بود .گمان نمیکنم کسی از افراد
این سالن عالقهای به خرید این دستگاه داشته باشد ،مگر
اینکه مجموعهدار باشد .اما این بهترین کاری بود که در آن
زمان میتوان انجام داد .ما در ذخیرهسازی داده راه درازی
را طی کردهایم .دستگاهها بهطرز چشمگیری پیشرفت
داشتهاند .اما تمام رسانهها در نهایت از بین میروند یا
منسوخ میشوند .اگر امروز کسی برای تهیه نسخه پشتیبان
به شما یک فالپی بدهد ،احتماال به او با تعجب نگاه
میکنید .شاید هم بخندید .این دستگاهها دیگر نمیتوانند

من میتوانم تمام فیلمهایی را که تا به حال ساخته شده
است ،در یک تیوب بگنجانم .البته شما قادر به دیدن آن
نیستید و نکته همین است! قبل از اینکه بفهمیم چنین
چیزی چطور ممکن است اتفاق بیفتد ،درک ارزش این
شاهکار اهمیت دارد .این روزها تمام اعمال و افکار ما ،حتی
فعالیتهایی که در راستای تناسب انداممان انجام میدهیم،
از طریق عکسها و ویدئوها بهعنوان دادههای دیجیتالی
ذخیره میشوند .جز حافظه تلفنهایمان که پر میشوند،
بهندرت درباره آثار دیجیتالی خود فکر میکنیم .اما مسئله
این است که جامعه انسانی در چند سال اخیر در مقایسه با
تاریخ بشر ،دادههای بیشتری را تولید کرده است.
دادههای بزرگ به معضل بزرگی تبدیل شدهاند.
ذخیرهسازی دیجیتالی واقعا گرانقیمت است و هیچکدام
از دستگاههایی که داریم آنچنان که باید ،قادر نیستند
آزمون زمان را تحمل کنند .وبسایت عامالمنفعه «Internet
 »Archiveرا در نظر بگیرید که عالوه بر کتابها و فیلمها،
امکان دسترسی کاربران را به صفحات وبی فراهم میکند
که در سال  ۱۹۹۶نوشتهشدهاند .این خیلی وسوسهانگیز
است و من تصمیم گرفتم به عقب برگردم و شروع فروتنانه
وبسایت تد را ببینم .این سایت در  ۳۰سال گذشته تغییرات
اندکی داشته است .من به اولین سخنرانی تد در ۱۹۸۴
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وجود دارد .به نظر میرسد از چند میلیارد سال قبل راهحلی
برای این موضوع وجود داشته است که در حال حاضر در
این تیوب است.
دیانای قدیمیترین ابزار ذخیرهسازی طبیعت است که
شامل تمام اطالعات الزم برای تولید و بقای یک انسان
میشود .اما چه چیزی دیانای را اینقدر مهم میکند؟
مثال بیایید نگاهی به ژن خودمان بیندازیم .اگر الزم بود تمام
سه میلیارد حروف  G، C، T، Aرا با فونت و فرمت استاندارد
پرینت بگیریم و مجبور به نگهداری تمام آن کاغذها بودیم،
ارتفاعی معادل  ۱۳۰متر داشت که چیزی در حدود ارتفاع
مجسمه آزادی و اثر تاریخی واشنگتن است .حال اگر ما
تمام این حروف  G، C، T، Aرا به دادههای دیجیتال و
صفر و یک تبدیل کنیم ،کال چند گیگ فضا اشغال میکند
که در هریک از سلولهای بدن ما وجود دارد .هرکدام از ما
بیش از  ۳۰هزار میلیارد سلول داریم .پس ایده را دریافتید:
دیانای توان ذخیرهسازی حجم زیادی از اطالعات را در
فضایی بسیار محدود دارد .مضاف بر اینها دیانای بسیار
بادوام است و برای ذخیرهسازی حتی به الکتریسیته نیاز
ندارد .این را میدانیم چون دانشمندان دیانای انسانهای
باستانیای را به دست آوردهاند که صدها هزار سال قبل
زندگی میکردهاند .یکی از آنها مرد یخی به نام  Ötziاست
که به نظر میرسد اهل اتریش بوده است .او در ارتفاعات
حفاظتشده کوهستانهای بین ایتالیا و اتریش کشف شد و
گویا در اتریش امروزی خویشاوندان ژنتیکی زنده دارد .پس
ممکن است یکی از شما عموزاده  Ötziباشید.
نکته اینجاست که ما برای بازگردانی اطالعات از انسانهای
باستانی در مقایسه با یک تلفن قدیمی شانس بیشتری
داریم .همچنین احتمال اینکه توانایی خواندن دیانای را
از دست بدهیم ،نسبت به هرکدام از دستگاههای ساخته
دست بشر بسیار کمتر است .هر کدام از انواع حافظه نیازمند
روشی جدید برای بازخوانی اطالعات است در حالی که
همیشه میتوانیم اطالعات دیانای را بخوانیم .اگر این کار
را نکنیم ،در آینده مشکالت و نگرانیهای بیشتری درباره
ذخیرهسازی دادهها خواهیم داشت.
ذخیره داده روی دیانای موضوع جدیدی نیست .طبیعت
این کار را برای چندین میلیارد سال انجام داده است .در
واقع هر موجود زنده یک دستگاه ذخیره دیانای است .اما
ما چطور میتوانیم دادهها را روی دیانای ذخیره کنیم؟
من اولین عکس از دیانای را به شما نشان میدهم که
حدودا  ۶۰سال پیش ثبت شده است .تقریبا مصادف با
ارائه اولین سختافزار توسط  .IBMبنابراین ،درک ما از
ذخیرهسازی دیجیتالی و دیانای همزمان رشد کرده است.
ابتدا در مورد توالی یا خواندن دیانای ،و خیلی سریع
درباره چطور نوشتن یا سنتز آنها یاد گرفتیم .این کار
بسیار شبیه این است که یک زبان جدید یاد بگیریم .حاال
توانایی خواندن ،نوشتن و کپی کردن دیانای را داریم .این

نیازهای ذخیرهسازی ما را برآورده کنند ،هرچند برخی از
آنها میتوانند با اهداف دیگری به کار گرفته شوند .تمام
فناوریها در نهایت میمیرند یا از بین میروند و به همراه
اطالعات ،تمام خاطرات ما هم از بین میروند .همچنان این
توهم وجود دارد که مشکل ذخیرهسازی حل شده است اما
واقعیت این است که همه ما برای آن وجود خارجی قائل
میشویم .ما نگران ذخیرهسازی ایمیلها و عکسهایمان
نیستیم .آنها روی فضای ابری ( )Cloudهستند.
ت صحنه ،ذخیرهسازی مشکلساز است .نهایتا
اما در پش 
فضای ابری ( )Cloudهم از تعدادی سختافزار به وجود
آمده است .میتوانیم بحث کنیم که بیشترین اطالعات
دیجیتال واقعا مهم نیستند و قطعا میتوانیم آنها را حذف
کنیم .اما امروز چطور میتوانیم بفهمیم واقعا چه چیزی مهم
است؟ ما در مورد تاریخ بشری چیزهای زیادی یاد گرفتهایم؛
از نقشها و نوشتههای درون غارها و از لوحهای سنگی.
ما زبانهای سنگ روزتا ( )Rosetta Stoneرا رمزگشایی
کردهایم .با وجود این ،هرگز متوجه کل داستان نخواهیم
شد .دادههای ما ،داستان ما هستند ،حتی امروز بیشتر از
قبل .البته این موارد ذخیرهشده روی لوحهای سنگی نوشته
نمیشوند .پس مجبور نیستیم انتخاب کنیم در حال حاضر
چه چیزی اهمیت دارد .برای ذخیرهسازی همه اینها راهی
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کاری است که همیشه در آزمایشگاه انجام میدهیم .پس
هر چیزی ،واقعا هر چیزی را که بشود به صورت صفر و یک
ذخیره کرد ،میتوان در دیانای ذخیره کرد.
برای اینکه چیزی مثل عکس را دیجیتالی ذخیره کنیم ،آن
را به بیتها یا ارقام دوتایی (صفر و یک) تبدیل میکنیم .هر
پیکسل یک عکس سیاهوسفید را میتوان صفر و یکیک در
نظر گرفت .مشابه پرینتر جوهری که حروف را روی کاغذ
چاپ میکند ،میتوانیم دیانای را بنویسیم .فقط کافی
است دادهها را ،تمام آن صفر و یکها را ،به حروف G، C،
 T، Aتبدیل کنیم و سپس آن را به یک شرکت سنتز ارسال
کنیم .پس کد را مینویسیم و میتوانیم آن را ذخیره کنیم
و وقتی بخواهیم دادهها را بازیابی کنیم ،کافی است به آن
توالی بدهیم.
قسمت جالب انتخاب فایلهایی است که نگه میداریم.
بعد از اینکه تصمیم گرفتیم چه چیزهایی را میخواهیم
کدنویسی کنیم ،دادهها را طبقهبندی و صفر و یکها
را به حروف  G، C، T، Aتبدیل میکنیم و سپس این
فایل را به شرکت سنتز میفرستیم .این چیزی است که
به دست آوردیم .فایلهای ما در این تیوب قرار داشتند.
تنها کافی بود که به آن توالی بدهیم .تمام اینها بسیار
ساده به نظر میرسند ،اما تفاوت میان یک ایده واقعا جذاب
و سرگرمکننده و چیزی که حقیقتا بتوانیم از آن استفاده
کنیم ،غلبه بر این چالشهای حقیقی است.
حال هر چند دیانای درمقایسه با هر دستگاه ساخته
دست بشر قدرتمندتر است ،اما بینقص نیست .البته که
نقاط ضعفی دارد .پس ما پیام خود را با توالییابی دیانای
بازیابی میکنیم .تکتک دادههای زمانی بازیابی میشوند و
دیانای را از دست میدهیم .این جزئی از فرایند توالییابی
است .ما نمیخواهیم از دادهها بگذریم ،اما خوشبختانه برای
ک راه وجود دارد که حتی ارزانتر و
کپی کردن دیانای ی 
آسانتر از سنتز کردن آن است .روشی را برای تهیه  ۲۰۰هزار
میلیارد کپی از فایلهایمان امتحان کردهایم و تمام دادهها را
بدون خطا بازیابی کردهایم .بنابراین توالیدهی خطاهایی را
هم در دیانای ما ایجاد میکند؛ خطاهایی در G، C، T، A
ها .طبیعت برای این مشکل در سلولهای ما راهحلی دارد.
اما دادههای ما در دیانای سنتز شده داخل تیوب ذخیره
شده است ،پس ما برای غلبه بر این مسئله مجبور بودیم
راهحل خودمان را پیدا کنیم .تصمیم گرفتیم از الگوریتمی
که برای پخش ویدئو استفاده میشود ،بهره ببریم .وقتی یک
ویدئو را پخش میکنید ،اساسا در تالشید تا ویدئوی اصلی،
فایل اصلی ،را بازیابی کنید .وقتی ما تالش میکنیم که فایل
اصلی را بازیابی کنیم ،داریم توالیدهی میکنیم .اما در واقع،
هردوی این فرایندها ،درباره بازیابی تعداد کافی صفر و یک
است تا دادههایمان را مجددا کنار هم قرار دهیم .بنابراین به
خاطر استراتژی کدنویسیمان ،میتوانستیم تمام دادههایمان
را طوری بستهبندی کنیم که به ما امکان ایجاد میلیونها و
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هزاران میلیارد کپی دهد و در عینحال همیشه بتوانیم تمام
فایلهایمان را پس بگیریم.
این فیلمی است که کدنویسی کردهایم که یکی از اولین
فیلمهای ساختهشده است و اکنون اولین فیلمی است که
بیش از  ۲۰۰هزار میلیارد بار روی دیانای کپی شده است.
بالفاصله کمی بعد از انتشار مطالعاتمان ،در رویداد «هرچه
میخواهی از من بپرس» وبسایت  redditشرکت کردیم .اگر
شما یکی از همکاران ما باشید ،با این وبسایت بسیار آشنایید.
بیشتر سوالها متفکرانه بودند و بعضی خندهدار ...برای مثال،
کاربری میخواست بداند کی میتواند درایو لمسی واقعی
خود را داشته باشد .حاال مسئله این است که در حال حاضر
دیانای هر چیز الزم را برای تبدیل ما به کسی که هستیم،
ذخیره میکند .ذخیره دادهها روی تمام فایلهایتان سنتز
شده و داخل یک تیوب بسیار ایمنتر است.
االن مسلما نوشتن و خواندن داده روی دیانای در مقایسه
با ذخیره تمام فایلهایتان روی سختافزار زمان بیشتری
میبرد .پس ابتدا باید بر ذخیرهسازی طوالنیمدت تمرکز
کنیم .اغلب دادهها زودگذر هستند .فهمیدن آنچه امروز
مهم است یا آنچه برای نسل بعد اهمیت خواهد داشت ،واقعا
دشوار است .اما نکته این است که مجبور نیستیم همین
امروز انتخاب کنیم .یونسکو برنامهای عالی به نام «حافظه
جهان» دارد .این برنامه برای حفظ موارد تاریخیای ایجاد
شده که برای تمام بشریت ارزشمندند .از آیتمهایی برای
افزوده شدن به این مجموعه نام برده شده است ،از جمله
فیلمی که ما آن را کدنویسی کردیم .در عین حال که این
برنامه یک راه فوقالعاده برای حفظ میراث انسانی است،
الزامی برای انتخاب آن وجود ندارد .به جای سوال از نسل
حاضر که چه چیزی ممکن است در آینده مهم باشد،
میتوانیم همهچیز را در دیانای ذخیره کنیم.
ذخیرهسازی نهتنها فقط در مورد تعداد بایتها ،بلکه درباره
این است که ما دادهها را با چه کیفیتی ذخیره و بازیابی
میکنیم .همیشه تنشی وجود داشته بین مقدار دادهای که
میتوانیم تولید کنیم ،و اینکه چقدر از آن را میتوانیم
بازیابی و چقدر را میتوانیم ذخیرهسازی کنیم .هر پیشرفتی
در نوشتن دادهها ،نیازمند روشی جدید برای خواندن
آنهاست .ما دیگر نمیتوانیم رسانههای قدیمی را بخوانیم.
چند نفر از شما روی لپتاپتان دیسک درایو دارید؟ چه
برسد به درایو فالپی! این اتفاق برای دیانای هرگز روی
نخواهد داد .تا زمانی که ما هستیم ،دیانای نیز وجود دارد
و راهی خواهیم یافت تا آن را توالیدهی کنیم.
بایگانی کردن جهان اطراف ،بخشی از ذات انسان است.
این پیشرفتی است که ما طی  ۶۰سال ،از زمان شروع به
ت
شناخت دیانای در ذخیرهسازی دیجیتالی به آن دس 
پیدا کردهایم .در زمینه توالیهای دیانای ،در نصف این
زمان به پیشرفت مشابهی رسیدیم و تا زمانی که باشیم،
دیانای هرگز منسوخ نمیشود.
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توان� حیات جدیدی
یآ� یم ی
را ب� ن�مه ی ز
کن�؟
ر�ی ی

دورانشگفتیهای
ژنتیک
الهام دمیرچی

ن مانند کریسپر به ما توانایی
ابزارهای تصحیح ژ 
برنامهریزی حیات را در بنیادیترین سطح میدهند .اما
این موضوع سواالت مهمی را به همراه دارد :اگر ما بتوانیم
گونههای جدیدی را از بنیان ایجاد کنیم ،باید چه بسازیم؟
آیا باید انسانی را که میشناسیم بازطراحی کنیم؟ خوان
انریکز ( )Juan Enriquezآینده احتمالی تصحیحات
ژنتیکی را پیشبینی میکند و به بررسی فرصتها و
تردیدهای گسترده در این مرز جهان دانش میپردازد.
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ذرهای غبــار در مقابــل آن میآیــد .پیــدا کــردن ســیارات دور
اینگونــه اســت .و جالــب ایــن اســت کــه تلســکوپهایی
کــه االن ارســال میشــوند اجــازه میدهنــد تــا یــک شــمع
را روی مــاه ببینیــد .اگــر بــه انــدازه یــک پــاک جدایشــان
کنیــد ،میتوانیــد دو شــمع جداگانــه را از ایــن فاصلــه ببینیــد.
شــما بــرای عکــس گرفتــن از آن ذره غبــار ،زمانــی کــه دور
خورشــیدش میگــردد ،و دیــدن مشــخصه آبــی  -ســبز آن،
بــه ایــن میــزان از تــوان تفکیکــی نیــاز داریــد .اگــر مشــخصه
آبــی  -ســبز داشــت ،یعنــی حیــات در جهــان معمولــی اســت.
اولیــن بــاری کــه یــک مشــخصه آبــی  -ســبز را در یک ســیاره
دور دیدیــد ،یعنــی آنجــا فتوســنتز وجــود دارد ،آب هســت ،و
احتمــال اینکــه بتوانیــد ســیاره دیگــری را کــه فتوســنتز
دارد ،دیــده باشــید ،نزدیــک بــه صفــر اســت .ایــن اتفاقــی
اســت کــه تاریــخ را تغییــر میدهــد .بــرای تنهــا بــودن مــا در
جهــان قبــل و بعــدی وجــود دارد :کشــف هــر قــاره دیگــری
را فرامــوش کنیــد .همچنیــن بــه ایــن مســئله فکــر میکنیــد
کــه در حــال حاضــر مــا تصویربــرداری از بیشــتر جهــان را
شــروع کردهایــم .ایــن روزگاری پــر از معجــزه و شــگفتی
اســت کــه بــه نحــوی آن را عــادی در نظــر گرفتهایــم .دربــاره
حیــات هــم اتفــاق مشــابهی در حــال وقــوع اســت .از گوشــه
و کنــار چیزهایــی دربــاره حیــات میشــنویم .از کریســپر و
از فناوریهــای مختلــف میشــنویم ،امــا حــرف آخــر دربــاره
حیــات ایــن اســت کــه بــه نظــر میرســد حیــات نوعــی

بگذاریــد بــا ُروی آمــارا آغــاز کنــم .روی میگویــد کــه دربــاره
بیشــتر فناوریهــای جدیــد و اثرگذاریهایشــان غلــو شــده
اســت .بعــدا در درازمــدت آنهــا را دسـتکم گرفتهایــم چــون
بــه آنهــا عــادت کردهایــم .ایــن روزهــا واقعــا دوران معجــزه
و شــگفتی اســت .آن ترانــه زیبــا از پــاول ســیمون را بــه یــاد
میآوریــد؟ دو بیــت در آن بــود .آن زمــان بــه چــه چیــزی
معجــزه میگفتنــد؟ اسلوموشــن و مکالمــه از راه دور .البتــه
عــادت داشــتید اپراتورهــا وســط مکالمــه بیاینــد و بگوینــد:
«مکالمــه راه دور اســت ،میخواهیــد قطــع کنیــد؟» حــاال
دیگــر بــه تمــاس بــا اطــراف جهــان فکــر نمیکنیــم .خــب
ممکــن اســت چیــزی شــبیه بــه آن در خوانــدن و برنامهریــزی
بــرای حیــات هــم پیــش بیایــد .امــا قبــل از بــاز کــردن ایــن
مســئله ،بیاییــد کمــی دربــاره تلســکوپها حــرف بزنیــم .در
ابتــدا دربــاره تاثیــر تلســکوپها کمــی اغــراق شــد .مــن یکــی
از از مدلهــای اولیــه گالیلــه را بــه شــما نشــان میدهــم
کــه فکــر میکردنــد تمامــی ادیــان را از بیــن میبــرد .مــا
خیلــی بــه تلســکوپها توجــه نمیکنیــم امــا مســلما ده
ســال پیــش تلســکوپهایی آغــاز بــه کار کردنــد کــه اگــر یک
فولکسواگــن را بــه مــاه ببریــم ،میتواننــد چراغهــای آن را
ببیننــد .بــا ایــن قــدرت تفکیــک میتوانیــم حتــی ذرات غبــار
کوچکــی را کــه اطــراف خورشــیدهای دور شــناور هســتند،
رصــد کنیــم .لحظ ـهای تصــور کنیــد کــه ایــن خورشــیدی
اســت کــه یــک میلیــارد ســال نــوری از مــا دور اســت و
دانشبنیان
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ُکدگــذاری باشــد .حیــات بــه شــکل کدگــذاری موضــوع واقعــا
مهمــی اســت ،چــون معن ـیاش ایــن اســت کــه بــه همــان
شــکلی کــه میتوانیــد جملــهای بــه زبــان انگلیســی یــا
فرانســه یــا چینــی بنویســید ،میتوانیــد یــک جملــه را کپــی
کنیــد ،آن جملــه را تصحیــح کنیــد یــا بــه همــان شــکلی کــه
میتوانیــد یــک جملــه را چــاپ کنیــد ،بهتدریــج میتوانیــد
ایــن کار را بــا حیــات انجــام دهیــد .یعنــی مــا شــروع بــه
فهمیــدن زبــان آن کردهایــم .زبــان حیــات مســلما زبانــی
اســت کــه یــک پرتقــال اســتفاده میکنــد .پرتقــال چگونــه
برنامــه را اجــرا میکنــد؟ مثــل کامپیوتــر بــا صفــر و یــک ایــن
کار را نمیکنــد .روی درخــت مینشــیند و یــک روز :پــاپ!
کــه معنـیاش ایــن اســت :برنامــه اجــرا شــد:AATCAAG .
برایــم یــک ریشــه کوچــک درســت کــن :TCGACC .برایــم
کــه ســاقه کوچــک درســت کــن :GAC .برایــم چنــد بــرگ
درســت کــن :AGC .برایــم چنــد شــکوفه درســت کــن .و بعد
 :GCAAبرایــم چنــد پرتقــال درســت کــن .اگر مــن روی یک
واژهپــرداز بــه انگلیســی جملـهای را تصحیــح کنــم ،میتوانــم
از ایــن کلمــه بــه کلمــه دیگــر بــروم .اگــر مــن چیــزی را بــا
اســتفاده از کریســپر در ایــن پرتقــال تصحیح کنــمGCAAC ،
را بگــذارم یــا چیــز دیگــری کــه از آن شــنیدهاید ،ایــن پرتقــال
تبدیــل میشــود بــه لیمــو یــا گریپفــروت یــا نارنگــی .و اگــر
از هــر هــزار حــرف یکــی را تغییــر دهــم ،شــما تبدیــل بــه
آدمــی میشــوید کــه امــروز کنارتــان نشســته اســت .واقعــا
شــروع ایــن اتفــاق پرهزینــه اســت .مثــل مکالمــات تلفنــی راه
دور .امــا هزین ـهاش  ۵۰درصــد ســریعتر از قانــون مــور کــم
میشــودِ .وریتــاس تحلیــل کامــل ژن  ۲۰۰دالری را دیــروز
اعــام کــرد .پــس بــه ایــن ســاختارها نــگاه میکنیــد .اول
برایتــان مهــم نیســت ،مهــم نیســت ،مهــم نیســت و بعــد
مهــم اســت .بگذاریــد نقشــهای از ایــن چیزهــا را نشــانتان
بدهــم .ایــن کشــف بزرگــی اســت .مــا  ۲۳عــدد کرومــوزوم
داریــم .حــاال بیاییــد از یــک نــوع تلســکوپ اســتفاده کنیــم.
در واقــع عــوض تلســکوپ ،از میکروســکوپ بــرای بــزرگ
کــردن نمونــه پایینتــری از آن کروموزومهــا اســتفاده
کنیــم کــه کرومــوزوم  Yاســت .یکســوم انــدازه  Xاســت.
نهفتــه و جهشیافتــه اســت .امــا ببینیــد ،نَــر اســت .و وقتــی
بــه اینهــا نــگاه میکنیــد کــه نگاهــی محیطــی در ســطح
تفکیــک  ۴۰۰جفــت پایــه و بعــد بــا درشـتنمایی  ،۵۵۰بعــد
بــا درشــتنمایی  ۸۵۰اســت ،میفهمیــد هرچــه بزرگتــر
میشــود بهتدریــج تشــخیص ژنهــا آغــاز میشــود .بعــد
تــا ســطح پایــه آن را بــزرگ میکنیــد و میتوانیــد بگوییــد
کــه چــه کســی ســرطان خــون دارد ،چگونــه ســرطان خــون
گرفت ـه ،چــه نوعــی از ســرطان خــون دارد و چــه چیــزی از
کــدام ناحیــه بــه کــدام ناحیــه جابهجــا شــده اســت .بعــد
مثــل گــوگل تــا نمایــش خیابانــی بــزرگ میکنیــد .اگــر
ســرطان روده بــزرگ داشــته باشــید ،بــرای یــک مریــض
کامــا خــاص بــا تفکیــک حــرف بــه حــرف بــه ایــن نحــو
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اســت .کاری کــه بــا ایــن چیزهــا میکنیــم ،جمــعآوری
اطالعــات اســت .تنهــا جمـعآوری حجــم زیــادی از اطالعــات.
ایــن یکــی از بزرگتریــن پایگاههــای داده کــره زمیــن اســت
و ســریعتر از کامپیوتــری کــه تــوان ذخیــرهاش را داشــته
باشــد ،رشــد میکنــد .میتوانیــد نقشــههای خیلــی عالــی
بــا ایــن چیزهــا بســازید .میخواهیــد دربــاره طاعــون بدانیــد
و اینکــه چــرا شــکل غــدهای دارد و آن نــوع دیگــری از
طاعــون اســت و آن یکــی نــوع دیگــری از طاعــون؟ خــب،
ایــن نقشــه طاعــون اســت .بعضیهایــش قطعــا بــرای
انســان مرگآورنــد ،بعضیهــا نــه .توجــه کنیــد ،در ایــن
میــان ،همانطــور کــه بــه پاییــن میرویــد ،چطــور بــا
بیمــاری سِ ــل مقایســه میشــود .ایــن تفــاوت میــان سِ ــل و
انــواع مختلــف طاعــون اســت و بــا ایــن چیزهــا میتوانیــد
تحقیقــات بســیاری انجــام دهیــد ،چــون میتوانیــد یــک نــوع
خیلــی خــاص از وبــا را کــه در هائیتــی اثــر گذاشــته در نظــر
بگیریــد و ببینیــد از کــدام کشــور و از کــدام ناحیــه آمــده و
احتمــاال کــدام ســرباز آن را از آن کشــور آفریقایــی بــه هائیتی
بــرده اســت .تنهــا درشــتنمایی نیســت .مــا آن را کوچــک
میکنیــم کــه یکــی از جالبتریــن نقشــههایی اســت کــه
تــا امــروز انســان ایجــاد کــرده اســت .آنهــا تمــام اطالعــات
ژنتیکـیای را کــه دربــاره تمــام گونههــا داشــتهاند ،کنــار هــم
قــرار دادهانــد و یــک درخــت زندگــی در یــک صفحــه ایجــاد
کردهانــد کــه میتــوان بــزرگ و کوچکــش کــرد .ایــن چیــزی
اســت کــه اول آمــده ،چطــور متنــوع میشــود ،چطــور شــاخه
پیــدا میکنــد ،ایــن ژنــوم چقــدر بــزرگ اســت .همــه روی
یــک صفحــه .بــه گونـهای ماننــد حیــات روی زمیــن اســت و
دائمــا بــهروز و کامــل میشــود .همینطــور کــه بــه اینهــا
نــگاه میکنیــد ،بــه ایــن مســئله توجــه کنیــد کــه تغییــر
واقعــا مهــم ایــن اســت کــه زیستشناســی قدیمــی معمــوال
ثابــت بــود .معمــوال تعــداد زیــادی زیستشــناس بــه وســیله
میکروســکوپ و ذرهبیــن مشــغول بررســی جانــوران بودنــد.
زیستشناســی جدیــد پویاســت .فقــط بــه چیزهــا نــگاه
نمیکنــد ،بلکــه چیزهایــی را نیــز میســازد .ایــن بهواقــع
تغییــر عظیمــی اســت ،زیــرا اجــازه میدهــد تــا کارهایــی
مثــل ایــن انجــام دهیــم .میدانــم از دیــدن ایــن تصویــر
واقعــا هیجــان داریــد .چهــار ســال زمــان بــرد و  ۴۰میلیــون
دالر هزینــه داشــت تــا بتوانیــم ایــن عکــس را برداریــم .کاری
کــه کردهایــم ایــن اســت کــه کدهــای کامــل یــک ســلول را
گرفتهایــم و یــک کــد ژنــی کامــا جدیــد ســاخته و داخــل
ســلول تزریــق کردهایــم .راهــی پیــدا کردهایــم تــا ســلول آن
کــد را اجــرا کنــد و یــک گونــه کامــا جدیــد بســازیم .ایــن
اولیــن نمونــه حیــات مصنوعــی دنیاســت .حــاال بــا ایــن چیــز
چــه کار بایــد بکنیــم؟ خــب ،ایــن قــرار اســت دنیــا را عــوض
کنــد .بگذاریــد ســه رونــد کوتاهمــدت را برایتــان بگویــم کــه
چطــور دنیــا را تغییــر میدهنــد .اول اینکــه قــرار اســت یــک
انقــاب صنعتــی جدیــد را مشــاهده کنیــم و واقعــا منظــورم
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همینطــور کــه ایــن اطالعــات جمــع میشــوند ،میتوانیــد
پیشبینــی کنیــد.
ســومین چیــزی کــه اتفــاق میافتــد ایــن اســت کــه اینهــا
بــه مصرفکننــده میرســند .پــس شــما هــم میتوانیــد
توالــی ژنیتــان را داشــته باشــید .و ایــن ابتــدای شــرکتهایی
مثــل  23andMeاســت .شــرکتهایی مثــل  23andMeبــرای
شــما اطالعــات بیشــتر و بیشــتری فراهــم میکننــد .نهفقــط
دربــاره خویشــاوندانتان ،بلکــه دربــاره شــما و بدنتــان .آنهــا
در حــال مقایســه چیزهــا هســتند و آنهــا را در طــول زمــان
مقایســه میکننــد کــه ســبب ایجــاد بانکهــای اطالعاتــی
بســیار بزرگــی خواهنــد شــد.
مــا حــاال در شــرکت «ســینتتیک جنومیکــس» شــروع
بــه تولیــد چاپگرهــای رومیــزی کردهایــم کــه اجــازه
میدهــد ســلولی را طراحــی و آن را چــاپ کنیــد و برنامــه
را در ســلول اجــرا کنیــد .حــاال میتوانیــم در همــان زمانــی
کــه هواپیمــا بلنــد میشــود و پیــش از آنکــه فــرود بیایــد،
واکســن چــاپ کنیــم .امســال  ۷۸عــدد از ایــن دســتگاهها
را ارســال میکنیــم .ایــن زیستشناســی نظــری نیســت.
ایــن زیستشناســی چاپــی اســت .بگذاریــد دربــاره دو رونــد
طوالنیمــدت صحبــت کنــم کــه در مدتــی مدیدتــری برایتان
پیــش خواهــد آمــد.
اول اینکــه مــا مشــغول طراحــی مجــدد گونههــا هســتیم.
شــما ایــن را شــنیدهاید ،نــه؟ مــا درختهــا ،گلهــا ،ماســت،
پنیــر و هرچیــزی را کــه بخواهیــد ،طراحــی میکنیــم.
البتــه ،ایــن ســوال پیــش میآیــد کــه چــه زمانــی و
چگونــه بایــد انســان را دوبــاره طراحــی کنیــم؟ خیلیهــا
فکــر میکننــد کــه« :اوه ،نــه ،مــا هیچوقــت نمیخواهیــم
انســان را طراحــی کنیــم ».مگــر اینکــه کــودک شــما ژن
هانتینگتــون داشــته باشــد و محکــوم بــه مــردن باشــد یــا
ژن ســرطان پســتان را انتقــال دهیــد .در هــر صــورت قــرار
نیســت کــه فقــط خودتــان را دوبــاره طراحــی کنیــد ،بلکــه
میخواهیــد بچههایتــان و بچههــای آنهــا را هــم دوبــاره
طراحــی کنیــد .اینهــا بحثهــای پیچیــدهای هســتند کــه
همیــن حــاال در جریاننــد .یــک مثــال برایتــان مـیآورم .یکی
از مباحثاتــی کــه امــروز در آکادمــی ملــی در جریــان اســت،
ایــن اســت کــه شــما میتوانیــد ژن مولــدی را در پشــهها
قــرار دهیــد کــه تمامــی پش ـههای ناقــل ماالریــا را بکشــد.
بعضیهــا میگوینــد« :ایــن روی محیــط تاثیــر بیــش از
حــدی خواهــد گذاشــت ،نکنیــد ».دیگــران میگوینــد« :ایــن
یکــی از چیزهایــی اســت کــه میلیونهــا انســان را ســاالنه
میکشــد .تــو کــه هســتی کــه بگویــی مــن نمیتوانــم
کــودکان کشــورم را نجــات دهــم؟» چــرا ایــن بحــث اینقــدر
پیچیــده اســت؟ چــون اگــر بگذاریــد ایــن اتفــاق در برزیــل یا
در جنــوب فلوریــدا بیفتــد  -پش ـهها بــرای دیــوار احترامــی
قائــل نیســتند  -تصمیمــی بــرای تمــام جهــان گرفتهایــد.
وقتــی یــک مولــد ژنــی را رهــا کنیــد .ایــن انســان ارزنــده

همیــن اســت .بــه همــان شــکلی کــه ســوئیس و آلمــان و
بریتانیــا دنیــا را بــا ماشینهایشــان مثــل همانــی کــه در البــی
میبینیــد تغییــر دادنــد و قــدرت خلــق کردنــد .بــه همــان
شــکلی کــه سِ ــرن بــا اســتفاده از ابزارهــای جدیــد ،تفکــر مــا
را نســبت بــه جهــان تغییــر داده اســت .گونههــای برنامهپذیــر
حیــات هــم جهــان را تغییــر میدهنــد چــون وقتــی کــه یــک
ســلول را برنامهریــزی کردیــد  -بــه همــان شــکلی کــه تراشــه
کامپیوتــر را برنامهریــزی میکنیــد  -میتوانیــد تقریبــا هــر
چیــزی بســازید .تراشــه کامپیوترتــان میتوانــد تصویــر تولیــد
کنــد ،موســیقی و فیلــم بســازد ،نامــه عاشــقانه بنویســد یــا
صفحــه گســترده بســازد .پــر اســت از یکهــا و صفرهــا.
اگــر بتوانیــد کدهــای  ATCGرا در ســلولها جــاری کنیــد
 حــاال ایــن نرمافــزار ســختافزار خــودش را میســازد -میتوانــد بهســرعت بــزرگ شــود .مهــم نیســت چــه اتفاقــی
بیفتــد .اگــر تلفــن همراهتــان را کنــار تخــت بگذاریــد ،صبــح
یــک میلیــارد تلفــن همــراه نداریــد .امــا اگــر همیــن کار را بــا
یــک ارگانیســم زنــده انجــام دهیــد ،میتوانیــد ایــن چیزهــا
را در انــدازه زیــاد بســازید .یکــی از کارهایــی کــه میتوانیــد
انجــام دهیــد تولیــد ســوختهای نزدیــک بــه کربــن خنثــی
بــه شــکل تجــاری تــا  ۲۰۲۵اســت کــه مــا بــا  Exxonانجــام
میدهیــم .امــا میتوانیــد زمینهــای کشــاورزی را جایگزیــن
کنیــد .بــه جــای آنکــه بــا  ۱۰۰هکتــار زمیــن روغــن یــا
پروتئیــن تولیــد کنیــد ،میتوانیــد در ایــن مخــازن بــا  ۱۰یــا
 ۱۰۰برابــر بهــرهوری در هکتــار ایــن کار را انجــام دهیــد .یــا
میتوانیــد اطالعــات را ذخیــره کنیــد یــا تمــام واکس ـنهای
جهــان را در ایــن ســه مخــزن تولید کنیــد یا بیشــتر اطالعاتی
را کــه در سِ ــرن نگهــداری میشــوند ،در آنهــا ذخیــره کنیــد.
دیانای واقعــا وســیله ذخیرهســازی قدرتمنــدی اســت.
دوم اینکــه شــما شــاهد پیشــرفت زیستشناســی نظــری
خواهیــد بــود .دانشــکدههای پزشــکی از محافظهکارتریــن
محلهــای روی کــره زمیــن هســتند .امــروزه روش
آمــوزش آناتومــی شــبیه بــه روش صــد ســال پیــش اســت.
«دانشــجویان ،خــوش آمدیــد .ایــن جســد شماســت ».چیــزی
کــه دانشــکدههای پزشــکی در آن خــوب نیســتند ایجــاد
بخشهــای جدیــد اســت ،بــه همیــن خاطــر ایــن خیلــی
غیرعــادی اســت .ایســاک کوهیــن حــاال بخــش جدیــدی را بر
پایــه انفورماتیــک ،داده ،دانــش در دانشــکده پزشــکی هــاروارد
ایجــاد کــرده اســت .از زاویـهای دیگــر ،چیــزی که دارد شــروع
میشــود و آن ایــن اســت کــه زیستشناســی بــه انــدازه
کافــی اطالعــات جمــع میکنــد و حــاال میتوانــد مســیر
فیزیــک را دنبــال کنــد .قبــا فقــط فیزیــک مشــاهدهای بود و
فیزیکدانــان آزمایشــی .بعــد شــروع بــه ایجــاد زیستشناســی
نظــری کردنــد .ایــن چیــزی اســت کــه االن میبینیــد ،زیــرا
پروندههــای پزشــکی بســیاری وجــود دارد و اطالعــات خیلــی
زیــادی از مــردم موجــود اســت :ژنــوم آنهــا را داریــد ،ژنهــای
ویروسهــا را داریــد و همچنیــن ترکیــب میکروبهایشــان را.
دانشبنیان
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کــه اگــر اســتخوانی شکســت یــا پوســتی ســوخت ،دوبــاره
ایجــاد شــود .در حــال یــاد گرفتــن ایــن هســتیم کــه چطــور
نــای را دوبــاره برویانیــم یــا چطــور مثانهمــان را دوبــاره ایجــاد
کنیــم .هــر دو اینهــا در انســانها پیونــد شــدهاند .تونــی
آتــاال روی  ۳۲عضــو مختلــف کار میکنــد .امــا هســته آن
اینطــور خواهــد بــود ،چــون ایــن شــما هســتید و مابقــی
بســتهبندی اســت .هیچکــس فراتــر از ۱۴۰ ،۱۳۰ ،۱۲۰
عمــر نخواهــد کــرد مگــر آنکــه ایــن را حــل کنیــم .ایــن
جالبتریــن چالــش اســت .ایــن مــرز بعــدی اســت ،همــراه
بــا ایــن ســواالت کــه «حیــات در جهــان چقــدر عمومیــت
دارد؟» یــا «مــا از کجــا آمدهایــم؟» و ســواالتی ماننــد آن.
بگذاریــد ایــن را بــا ســخنی ســاختگی از اینشــتین پایــان
دهــم« :میتوانیــد طــوری زندگــی کنیــد انــگار همــه چیــز
جادویــی اســت یــا طــوری کــه انــگار هیــچ چیــز جادویــی
نیســت ».انتخــاب بــا شماســت .میتوانیــد روی ب دیهــا
متمرکــز شــوید ،روی ترســناکها تمرکــز کنیــد و مســلما
چیزهــای ترســناک بســیاری آنجاســت .امــا  ۱۰درصــد از
مغزتــان را بــرای ایــن کار اســتفاده کنیــد یــا شــاید  ۲۰یــا
 ۳۰درصــد .فقــط بــه خاطــر داشــته باشــید کــه مــا واقعــا در
دوران معجــزه و شــگفتی زندگــی میکنیــم .خوشاقبالیــم
کــه امــروز زندگــی میکنیــم .خوشاقبالیــم کــه ایــن
چیزهــا را میبینیــم .خوشاقبالیــم کــه بــا افــرادی در
ارتباطیــم کــه همــه چیزهــای ایــن اتــاق را ســاختهاند.

برنــده جایــزه نوبــل شــده و پــس از بــردن جایــزه ،نگــران این
اســت کــه حیــات در ســیارهاش چگونــه آغــاز شــده و احتمال
اینکــه در مکانهــای دیگــر هــم باشــد چقــدر اســت؟
کاری کــه میکنــد ایــن اســت کــه پیــش فارغالتحصیلهــا
مـیرود و بــه آنهــا میگویــد« :برایــم حیــات را بســازید امــا
از هیــچ مــاده شــیمیایی یــا ابــزار جدیــدی اســتفاده نکنیــد.
چیزهایــی کــه ســه میلیــارد ســال پیــش اینجــا بودهانــد
برایــم بســازید .از لیــزر نمیشــود اســتفاده کنیــد .از ایــن
نمیتوانیــد .از آن نمیتوانیــد ».نمون ـهای از چیــزی کــه ســه
هفتــه پیــش ســاخته بــود ،بــه مــن داد .چــه ســاخته اســت؟
اساســا چیــزی شــبیه بــه حبــاب صابونــی کــه از لیپیــد
ســاخته شــده .او مــاده اولیــه  RNAرا ســاخته .او مــاده اولیه
 RNAرا ســاخته کــه جــذب ســلول میشــود و بعد ســلول را
وادار بــه تقســیم میکنــد .ممکــن اســت هنــوز آنقــدر جلــو
نرفتــه باشــیم امــا فــرض کنیــد ده ،شــاید هــم بیســت ســال
دیگــر ،حیــات را از بنیــان از مجموعههــای پروتــو  -ســلولی
تولیــد کنیــم.
رونــد طوالنیمــدت دوم ایــن اســت :مــا در دوران دیجیتــال
زندگــی کردهایــم و میکنیــم .حــاال مــا در دوران ژنومهــا
و زیستشناســی و کریســپر و زیستشناســی مصنوعــی
زندگــی میکنیــم .تمــام اینهــا در حــال ترکیــب شــدن
بــا دوران مغــز اســت .مــا بــه نقطــهای میرســیم کــه
میتوانیــم بیشــتر اجــزای بدنمــان را بســازیم .بــه گونــهای
دانشبنیان
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عملیات مبارزه با حمله قلبی
خاموش
آنا شمس

احتماال شما از عالمتهای معمول حمله قلبی اطالع دارید:
درد در قفسه سینه و بازو ،تنگی نفس و خستگی مفرط .اما
گونه دیگری هم هست که به همین اندازه مرگبار و تشخیص
آن به دلیل خاموش بودن عالیم بسیار دشوارتر است .در
این سخنرانی کوتاه تد ،آکاش مانوج (،)Akash Manoj
مخترع  ۱۷ساله دستگاهی را که برای متوقف کردن این قاتل
خاموش ساخته ،به اشتراک میگذارد :یک وصله غیرتهاجمی،
ارزان و قابل پوشیدن که به بیماران در طول زمان بحرانی
هشدار میدهد؛ زمانی که تفاوت میان مرگ و زندگی است.

دانشبنیان

شماره سیوچهارم شهریورماه 1398

120

دانشبنیان

شماره سیوچهارم شهریورماه 1398

121

وقتی  ۱۳ساله بودم ،پدربزرگم را به خاطر یک سکته قلبی
خاموش از دست دادم .چیزی که بیشتر موجب شگفتی
شد این بود که در  ۷۵سالگی ،پدربزرگ کامال طبیعی،
سالم و پرانرژی بود اما دیابت داشت.
مواجهه با این اتفاق چنان دردناک بود که تصمیم گرفتم
به مبارزه با این بیماری کشنده بروم و ببینم چه میشود
کرد.
کشف نتایج مطالعات اخیر که تخمین میزد ساالنه حدود
هشت میلیون نفر از سکته قلبی میمیرند ،شوکهکننده
بود .سکتههای قلبی به دالیل بسیاری رخ میدهند اما
بیشترشان به خاطر انسداد شرایین و قطع جریان خون
اتفاق میافتند و سلولهای بیاکسیژن ماهیچههای قلب
شروع به مردن میکنند.
شاید عالمتهای معمول سکته قلبی را بدانید :درد قفسه
سینه ،درد دست ،تنگی نفس ،خستگی مفرط و ...اما
نوعی از سکته قلبی وجود دارد که بسیار شایع و به همان
اندازه کشنده است اما تشخیص آن دشوار ،زیرا عالمتها
خاموشند .کسانی که دچار سکته قلبی خاموش میشوند،
نمیفهمند چه اتفاقی در حال وقوع است ،در نتیجه سراغ
مراقبت پزشکی نمیروند .این یعنی احتمال اینکه درمان
الزم را در زمان بحرانی بگیرند ،کمتر است .اگر هم اتفاقا
به بیمارستان برسند ،چه قبل و چه بعد از حمله قلبی،
باید یکی یا بیش از یکی از این آزمایشها و درمانهای
زمانبر و گرانقیمت را انجام دهند که اکنون به عنوان
استانداردهای طالیی تشخیص سکته قلبی شناخته
میشوند.
اما نگرانی بزرگتر این است که حدود  ۴۵درصد از تمام
موارد سکته قلبی را سکته قلبی خاموش تشکیل میدهد.
بیماران مبتال به دیابت و اختالالت مشابه از آسیب عصبی
رنج میبرند که از احساس کردن دردهایی که معموال
به فرد عالمت میدهند که دچار حمله قلبی شده است،
جلوگیری میکند.
این یعنی آنها از آسیب حمله قلبی را دارند ،بدون
بیماران
اینکه بدانند یا حتی چیزی احساس کنند .این
ِ
در معرض خطر از آسیب عصبی رنج میبرند و مراقبت
پزشکی فوری نمیگیرند .آنها از اینکه اتفاقی نامحتمل
در حال وقوع است ،اطالعی ندارند .پدربزرگ من هم یک
بیما ِر در معرض خطر بود.
من این مسئله را بیشتر کاویدم .تا جایی که توانستم برای
درک عملکرد قلب خواندم ،با محققان دیدار کردم و در
آزمایشگاههای سراسر هند مشغول به فعالیت شدم .در
نهایت ،بعد از سه سال تحقیق مداوم ،چیزی که امروز
برای به اشتراک گذاشتن با دنیا دارم ،درمانی مطمئن
بیماران
است .دستگاهی غیرتهاجمی که گران نیست و
ِ
در معرض خطر میتوانند آن را بپوشند و با خود حمل
کنند .تا حد زیادی نیاز به آزمایش خون را کاهش میدهد
و تماموقت در فواصل از پیش تعیین شده در حال
جمعآوری و تحلیل داده است.
دانشبنیان

تمام این دادهها به یک منظور جمع میشوند :تشخیص
وقوع حمله قلبی .این راهحلی مطمئن است که میتواند
در آینده به ما کمک کند.
شاید ندانید قلبتان تا چه میزان هوشمند است .قلب
چندین بار پیش از اینکه از کار بیفتد ،سعی میکند با
بدنتان تماس بگیرد و عالمتهایی مانند درد قفسه سینه
را نشان میدهد .این نشانهها زمانی تحریک میشوند
که قلب در حال از دست دادن جریان خون اکسیژندار
است .اما یادتان هست درباره آسیب عصبی چه گفتم؟
آسیب عصبی نشانههای پیش از وقوع یک حمله قلبی را
ساکت میکند که باعث کشندهتر شدن آن میشود .شاید
حتی عالمتهای معمولی را هم ندانید .در عین حال،
قلب همچنین عالمتهای زیستی خاصی  -عالمتهای
زیستی قلبی یا پروتئینهایی که پیام درخواست کمک
هستند  -به شکل پیام درخواست کمک به درون جریان
خون میفرستد که نشان میدهند قلب در خطر است.
همینطور که خطر بیشتر و بیشتر میشود ،غلظت این
پروتئینهای نشانگر قلبی بهشدت افزایش پیدا میکند.
دستگاه من فقط به این دادهها متکی است.
نکته کلیدی این است که این عالمتهای قلبی در مراحل
ابتدایی حمله قلبی ظاهر میشوند ،یعنی زمانی که اگر
فرد مراقبت فوری ببیند ،نجات او تقریبا قطعی است.
دستگاه من تنها بر این اساس کار میکند .به این شکل
که یک وصله سیلیکونی دور مچ یا نزدیک سینه شما قرار
میگیرد.
بدون اینکه برای آزمایش خون خراشی روی پوستتان
ایجاد کند ،این وصله میتواند یک عالمت زیستی سکته
قلبی خاص به نام  H-FABPرا تشخیص دهد و جداسازی
و دنبال کند.
وقتی میزان آن در جریان خون به حد بحرانی رسید به
شما هشدار میدهد .فرایندی که بسیار سادهتر و ارزانتر
از روشهای مرسوم تشخیص حمله قلبی است .با بررسی
اطالعات غلظت عالمت زیستی ،سیستمی مانند این ،با
تحقیقات پیشرفته در آینده میتواند به شکلی قابل توجه
نیاز به مراجعه به پزشک و آزمایش خون برای بررسی
عالمت زیستی را کاهش دهد ،چون دستگاه میتواند
همیشه پوشیده شود و دائما میزان عالمت زیستی را
بررسی کند.
بنابراین اگر دستگاه احساس کند که میزان عالمت زیستی
از حد بحرانی فراتر رفته ،بیما ِر در معرض خطر از ایست
قلبی قریبالوقوع مطلع میشود و درمییابد که به مراقبت
پزشکی فوری نیاز دارد.
هرچند ممکن است دستگاه قادر نباشد تحلیل کاملی از
آسیب قلبی به بیمار ارائه دهد ،اما میتواند کمک قابل
توجهی باشد که به نشان میدهد بیمار واقعا در خطر است
ِ
مراقبت فوری ضروری است.
تا بیمار هوشیار شود و بداند
هر بیما ِر در معرض خطر ،حاال زمان بیشتری برای نجات
پیدا کردن و مراجعه برای دریافت کمک پزشکی دارد.
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در نتیجه این افراد دیگر الزم نیست به دنبال درمانهای
پزشکی گران و تهاجمی بروند که در صورت نبودن این
دستگاه ،بعد از حمله قلبی الزم بود .وقتی دستگاهم را
روی بیماران در معرض خطر تحت مراقبت آزمایش کردم،
نتایج آزمایشهای اعتبارسنجی بالینی نزدیک به ۹۶
درصد دقت و حساسیت را تایید کردند.
میخواهم دستگاهم را به دو شکل به مردم ارائه کنم :یکی
که از سطح عالمتهای زیستی تحلیل دیجیتالی میدهد
و یک نمونه سادهتر برای افراد در مناطق روستایی که فقط
زمانی بلرزد که عالمت زیستی بیش از حد مجاز باشد.
وقتی به پیشرفتمان در زمینه درمان بیماریها قلبی
دانشبنیان

نگاه کنیم ،بیشتر مراقبت از بیمار است تا مراقبت از
خو ِد پیشگیرانه و فناوری .ما در واقع صبر میکنیم تا
حمله قلبی اتفاق بیفتد و بخش اعظم منابعمان را صرف
درمانهای بعد از آن میکنیم.
اما آن موقع ،آسیب بازگشتناپذیر دیگر اتفاق افتاده
است .من قویا باور دارم زمان آن رسیده که دوباره درباره
پزشکی بیندیشیم .باید مراقبتهای پزشکی پیشگیرانه را
راهاندازی کنیم .تغییر نباید ده سال یا پنج سال دیگر،
بلکه باید امروز انجام شود .بنابراین امیدوارم روزی با کمک
این ابزارها ،کس دیگری مثل من پدربزرگش را از دست
ندهد.
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کتاب

در�ره کتاب ذهن و ب�زار
ب

آگاهی از جایی که ایستادهایم
نیلوفر منزوی

«جهانی که در آن زندگی میکنیم جهانی است ساخته نظام سرمایهداری ».این جمله ابتدایی
کتاب «ذهن و بازار» با عنوان فرعی «جایگاه سرمایهداری در تفکر اروپای مدرن» است که
جری مولر به نگارش آن پرداخته است .او در مقدمه این کتاب میگوید نظام سرمایهداری
با همه تغییراتی که در آن رخ داده است ،توانسته به مدت سه قرن با جامعه بشری همراهی
کند .و به باور نویسنده ،این نظام سالهای طوالنی آتی را نیز همچنان با خواهد بود.

دانشبنیان
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اتفاقی که برای نظام سرمایهداری افتاد ،برای هیچیک از
نظامهایی که میخواستند گزینههای بدیل آن شوند ،رخ نداد.
نه کمونیسم و نه فاشیسم ،هیچکدام نتوانستند کارآمدی خود
را به اثبات برسانند و چندی بعد از ظهور ،از هم فروپاشیدند .به
همین دلیل است که جری مولر معتقد است نظام سرمایهداری
بسیار پیچیدهتر و مهمتر از آن است که بخواهیم تحلیل آن را
تنها به دست اقتصاددانان بسپاریم و در همین راستا مینویسد:
«نیل به درکی انتقادی از سرمایهداری مستلزم چشماندازهایی
است فراتر از چشماندازهای خاص اقتصاد مدرن .به همین دلیل
نیز این کتاب تاریخچهای از آرا و افکار اقتصادی نیست ،بلکه
تاریخچهای از آرا و افکار درباره اقتصاد سرمایهداری است .پس
از آدام اسمیت ،رشد و توسعه اقتصاد به عنوان یک رشته علمی
تا حدی با کنار گذاشتن موضوعاتی صورت گرفت که اتفاقا برای
متفکران مورد بحث در کتاب حاضر اهمیتی حیاتی دارند .این
ِ
امر بیشک از حیث دستیابی به دقت تحلیلی و خلق واژگان
مشترکی خاص این رشته ثمربخش بوده است .اما اندیشیدن
به بازار ،مثل بسیاری چیزهای دیگر ،بدون هزینه نبوده است:
اسلوب دقیق و انسجام رشتهایِ بهدستآمده به بهای کماهمیت
شدن موضوعات بسیاری تمام شده است که مستقیما به بازار
مربوط میشوند و از این حیث به احتمال فراوان دغدغه اهل
اندیشهاند».
چیزی که از مقدمه مولر دستگیرمان میشود ،این است که
او اتفاقا میخواهد به آن دسته از مقوالت در حوزه اقتصاد
سرمایهداری بپردازد که از نظرگاه اقتصاددانان کماهمیت
شناخته شدهاند .تفکری عمیق که وجوه مختلف این اقتصاد را
واکاوی کند؛ اقتصادی که با تمام ارکان زندگی بشر امروز در هم
آمیخته است .مولر میگوید فکر نوشتن این کتاب را از اواسط
دهه  80میالدی در ذهن میپرورانده زیرا یک دهه پیش از آن،
برخی از تحلیلگرانی که چشمان تیزبینتری داشتند و با دقت
بیشتری به پدیدهها نظر میکردند ،توجه خود را معطوف به
سیاسی نظام سرمایهداری کرده
پیامدهای اخالقی ،فرهنگی و
ِ
بودند .در این گروه از تحلیلگران ،متشکل از متفکران چپ،
راست و میانه ،همگی این مسئله را دریافته بودند که نظام
سرمایهداری تنها یک ساختار اقتصادی نیست و روی وجوه
مختلف زندگی افراد تاثیر میگذارد .عدهای بر این باور بودند
که کانون گرم خانواده دستخوش تهاجمهای جهان تجارت
قرار گرفته است و عدهای دیگر رد پای نظام سرمایهداری را
در رنگ باختن فضایل مدنی میدیدند .برخی نیز تقصیر رشد
فردگرایی را که نابودکننده هدف جمعی است ،بر گردن این
نظام میانداختند .مسحور شدن افراد در برابر چیزهایی که
در واقع نیازی به مصرفشان ندارند ،از بین رفتن فرهنگهای
تاریخی ،تضعیف سنتها ،ترویج نیهیلیسمی لذتپرستانه و
مواردی از این دست ،ایرادهایی بودند که متفکران بر گردن
نظام سرمایهداری میانداختند و آن را در بحران میدیدند.
مولر مینویسد« :این بحث و جدلهای امروزی انگیزهای شد
تا در تاریخ فکری اروپای مدرن کند و کاو کنم و دریابم که
اینگونه نگرانیها از دیرباز ،دستکم از قرن هجده ،در ذهن
روشنفکران و متفکران بوده است .در واقع ،اندیشیدن به تبعات
دانشبنیان

نظام سرمایهداری یکی از بزرگترین جریانهای تاریخ اندیشه
در اروپای مدرن را تشکیل میدهد .این چیزی بود که از همان
ابتدا از مورخان فکری رادیکال با گرایشهای ضد کاپیتالیستی
چپ و راست آموختم .دریافتم که غور و تامل در اثرات فرهنگی،
سیاسی نظام سرمایهداری در کانون توجه بسیاری از
اخالقی و
ِ
اندیشمندان و روشنفکران قرار داشته است ،نهفقط کسانی که
غالبا از آنان به عنوان «اقتصاددان» یاد میشود ،افرادی مانند
آدام اسمیت و جوزف شومپیتر ،بلکه شخصیتهای دیگری که
معموال بین آنها و بازار پیوندی مشاهده نمیشود ،کسانی مانند
ولتر ،هگل ،ادموند برک ،متییو آرنولد و دیگران .تحلیلگران
و مفسران امروزی ،بدون آنکه آگاهی عمیقی از این گذشته
فکری غنی داشته باشند ،غالبا طوری برخورد میکنند که
گویی موضوع سرمایهداری و پیامدهای آن موضوعی جدید
است .اینچنین ،آنان یا به اختراع دوباره مفاهیم تحلیلی
قدیمی روی آوردهاند ،امری که منجر به مبالغه در خصوص
میزان تازگی مسائل امروزی و مهلک خواندن تناقضاتی شده
است که در واقع تنشهایی ذاتی اما قابل تحملند ،و یا خود
را از شیوههای پژوهشی بالقوه مفیدی محروم ساختهاند که در
گذشته بدانها اشاره شده اما از آن زمان به فراموشی سپرده
شده است .همزمان ،حتی پیش از نابودی اتحاد جماهیر
شوروی و امپراتوری آن ،رفتهرفته آشکار میشد که جهان ،در
تمامیت خود ،در حال روی آوردن به سرمایهداری و نه دور
شدن از آن است .در همان زمان که بسیاری از روشنفکران
اروپایی و پیروان امریکاییشان از عصر حاضر به عنوان عصر
«سرمایهداری متأخر» سخن میگفتند ،نیروهای سیاسی و
اقتصادی بومی نیز کار خود را میکردند :آنها ،در واحدهای
جغرافیاییای که در آن زمان جهانهای اول ،دوم و سوم خوانده
میشد ،سرگرم هدایت ملتهای خود نه به ورای سرمایهداری،
بلکه به طرف اقتصادها و جوامعی بازارمحورتر بودند .به همین
خاطر بر آن شدم تا اندیشههایی را که بهترین و هوشمندترین
روشنفکران اروپایی  -روشنفکرانی بزرگ و کمابیش بزرگ -
سیاسی نظام سرمایهداری
درباره پیامدهای اخالقی ،فرهنگی و
ِ
طرح کرده بودند بازیابی و احیا کنم».
مولر در این کتاب هم از دیدگاه کسانی بهره گرفته که
طرفدار نظام سرمایهداری بودهاند و هم کسانی که از آن ابراز
تنفر کردهاند .او معتقد است ارزشیابی اهمیت اخالقی نظام
سرمایهداری بسیار بر ارزیابی اثرات اقتصادی آن متکی است
و به همین دلیل در «ذهن و بازار» ضرورتا به تفکر روشنفکران
اروپایی درباره نحوه عملکرد اقتصاد سرمایهداری و کسانی که
از آن منتفع میشوند ،میپردازد .مولر یکی از موضوعات مهمی
را که در این کتاب تاکید زیادی روی آن دارد ،مسئله فقر و
ثروت میداند .این سوال که آیا بازار مردم را ثروتمندتر میکند
یا فقیرتر؟ اگر ثروتمند شوند ،اتفاق خوبی است؟ همچنین یکی
دیگر از مسائلی که در این کتاب به آن پرداخته میشود ،نسبت
سرمایهداری و فرهنگ است .در اینجا این سوال پیش میآید
که در جامعهای که بازار آن را میسازد ،آیا دلمشغولیهای
اینجهانی به تفکرات آنجهانی غلبه دارد و اگر چنین باشد ،این
اتفاقی مثبت است یا منفی؟
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از دیگر مسائلی که در این کتاب مطرح میشود ،میتوان به
رابطه بازار با چیزی که امروز آن را «کثرتگرایی» فرهنگی
مینامیم ،اشاره کرد .نحوه اثرگذاری اقتصاد بازار بر خانواده،
نسبت سرمایهداری با برابری ،تاثیر بازار بر نهادهای ماقبل بازار
مانند نهادهای سیاسی ،مذهبی ،فرهنگی و نقش روشنفکران در
جوامع سرمایهداری ،مباحث دیگری هستند که در این کتاب
مورد نقد و بررسی قرار میگیرند.
نویسنده در خصوص مقصودش از نگارش کتاب مینویسد:
«مقصود از این کتاب ،بدون آنکه له یا علیه نظام سرمایهداری
استدالل کند ،نشان دادن میزان اهمیت و محوریت موضوع
سرمایهداری در تاریخ فکری جهان مدرن ،بازآفرینی
استداللهای صورتگرفته در گذشته و گشودن چشماندازهای
انتقادی بر سرمایهداری فعال موجود است ...کتاب حاضر
میکوشد آرا و افکار متفکران گذشته را بازیابد ،بر مبنای
سیاسی
این فرض که وقتی درباره اثرات اخالقی ،فرهنگی و
ِ
نظام سرمایهداری میاندیشیم ،چه بسا آن متفکران حرفهای
مهمی برای گفتن با ما داشته باشند .هدف من در هر فصل
تشریح اندیشههای روشنفکران مورد بحث درباره بازار ،نحوه
اندیشیدن آنان به این موضوع و معنای بازار در نظر هر یک از
آنهاست .مراد از نحوه اندیشیدن آنان درباره بازار ،بررسی نحوه
استقرار تفکر آنان در اینباره در متن دغدغهها و اهداف کالنت ِر
آنهاست .درک معنای بازار در نظر این متفکران نیز مستلزم
ردگیری نهادهای اقتصادیای بوده است که این متفکران به
دانشبنیان

آنها واکنش نشان دادهاند».
مولر فصل اول «ذهن و بازار» را که عنوان «پسزمینه تاریخی:
حقوق ،عدالت و فضیلت» را بر پیشانی دارد ،با عبارتی از پدر
روحانی توماسین که در سال  1697در رساله در باب تجارت و
ربا نگاشته ،آغاز میکند« :آنان که بیوقفه و بیحد ،مال و ثروت
میاندوزند؛ آنان که دائما به میراثشان خانهها و زمینهای جدید
اضافه میکنند؛ آنان که مقادیر عظیمی گندم احتکار میکنند
تا آن را بهزعم خود در زمان مقتضی بفروشند؛ آنان که به فقیر
و غنی مثل هم وا ِم بهرهدار میدهند ،همه آنها به خیال خود
هیچ کاری که خالف عقل و منطق ،خالف انصاف و سرانجام
خالف قانون الهی باشد ،انجام نمیدهند ،زیرا گمان میکنند
نهفقط به کسی ضرر نمیزنند ،بلکه به آنان که در شرف افتادن
به افالسند سود هم میرسانند ...این در حالی است که اگر
هیچکس بیش از آن مقدار که برای رفع نیازهای ضروری خود
و خانوادهاش الزم است تحصیل نمیکرد یا در تملک نداشت،
آنگاه فقر و تنگدستی هم هیچگاه در جهان وجود نمیداشت.
پس آنچه خیل مردم تنگدست را به بینوایی محض میکشاند
همین میل به تحصیل و تملک هرچه بیشتر است .آیا این
حرص بیحد از آدمی برای تحصیل مال میتواند بری از گناه،
یا تنها اندکی مجرمانه باشد؟»
او پس از این نیز نقل قولی از چارلز دوننت ارائه میدهد که
در سال  1699در «رساله در باب روشهای محتمل منتفع
کردن مردم در موازنه تجاری» نوشته است« :تردیدی نیست
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که تجارت ،بنا به ماهیت خود ،چیز مهلکی است؛ تجارت ثروتی
را ایجاد میکند که خود موجب تجملطلبی میشود؛ تقلب
و آزمندی را پدید میآورد و فضیلت و سادهزیستی را نابود
میکند؛ تجارت اسباب تباهی مردم را فراهم میآورد و راه را
برای ورود آن مفسدهای هموار میکند که فرجام قطعیاش
بردگی برای خود یا بیگانه است .لیکورگوس ،در کاملترین
الگوی حکومتیای که بشر تاکنون ساخته ،تجارت را از جامعه
خود بیرون راند».
مولر پس از طرح این دو نقل قول ،به این مسئله اشاره دارد که
در مباحثات امروزی متفکران حول محور بازار ،هم میتوان رد
پای باورهای دیرینه را مشاهده کرد و هم بحثهایی جدید را
ردیابی کرد .همین امر نیز ضرورت شناخت تمام مباحثات از
گذشته تا امروز را مسجل میکند .او سپس به تصویری که در
سنتهای کالسیک یونانی و مسیحی از جامعه خوب ترسیم
شده است ،میپردازد و معتقد است میتوان رد آنها در حیات
توجو کرد .او با اشاره
فکری قرن هجدهم و پس از آن نیز جس 
به همان دو نقل قول ابتدای فصل که تاریخشان به تنها چند
سال پیش از قرن هجدهم بازمیگردد ،چنین نتیجه میگیرد
که هر دوی این تفکرات که یکی از سوی یک روحانی و دیگری
از سوی اقتصاددانی انگلیسی مطرح شده است ،تنها نسخههای
تعدیلشده اندیشه کالسیک یونان و روم هستند؛ تفکراتی که
به تجارت و بازرگانی به دیده تردید مینگریستند و آن را دشمن
فضیلتطلبیمیپنداشتند.
مولر سپس به واکاوی سابقه خوار شمردن تجارت از لحاظ
اخالقی میپردازد که به ریشههای کالسیک تفکر غربی
بازمیگردد .در این مسیر از عبارت سقراط که در رساله
جمهور افالطون آمده ،بهره میگیرد؛ آنجا که سقراط به طرف
توگوی خود میگوید« :انسانها هرچه بیشتر مالاندوزی
گف 
را ارج نهند ،کمتر قدردان فضیلت خواهند بود ».نویسنده با
شرحی که بر نظر ارسطو درباره جامعه آرمانی و مفهوم شهروند
مینویسد ،به این مسئله نیز اشاره دارد که« :بهرغم آنکه قوت
همشهریان آتنی ارسطو غلهای بود که از خارج میخریدند ،در
پولیس آرمانی ارسطو جایی برای تجارت داخلی یا بازرگانی
خارجی وجود نداشت .یونانیان شاید با تجارت به عنوان یک
ضرورت مدارا میکردند ،اما از آن واهمه داشتند و نگران بودند
که مبادا تخصصی شدن اقتصادیای که همراه آن میآید ،به
افتراق منافع بینجامد و حس اتحاد بر سر یک هدف مشترک و
میل به ایثار و از خود گذشتگی را که بنای پولیس بر آن استوار
بود نابود کند .در شهر آتن بازرگانان ،بانکداران و وامدهندگان
پول هم میزیستند ،اما آنان را به چشم غیرخودی نگاه میکردند
و از منزلت ویژه شهروندان نیز محروم شده بودند ».او در ادامه
میافزاید که غالب نویسندگان کالسیک نیز مانند ارسطو هیچ
توجیه اقتصادیای برای کسب درآمد از طریق خرید و فروش
کاال ،کاری که سوداگران میکنند ،نیافتهاند« :از آنجا که ثروت
مادی نوع بشر کمابیش ثابت تصور میشد ،سود برخی تنها
میتوانست به معنای زیان برخی دیگر تلقی شود .به همین
دلیل ،این نویسندگان سودهای حاصل از تجارت را به لحاظ
اخالقی نامشروع قلمداد میکردند ».بهخصوص مسئله انتفاع
دانشبنیان
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پول از پول که همان رباخواری است ،از تجارت نیز مذمومتر
و ناپسندتر تلقی میشد .ادامه همین نظر را میتوان در تفکر
مسیحیت نیز مشاهده کرد .بهمرور زمان اصل ناپسندی تجارت
تا حد زیادی کنار گذاشته شد و عدهای را بر آن داشت که
به جای تاکید بر مذموم بودن تجارت ،بر بدیها و ناراستیها
و تقلبهایی که در داد و ستد اتفاق میافتد ،به عنوان سوژه
اصلی نگاه کنند و کلیت امر را زیر سوال نبرند .اما این دیدگاه
کمی مثبتتر که بازرگانان درستکار را افرادی مستحق پاداش
میدانست ،زیرا کاالها را از سرزمینهای دوردست به دست
دیگر مردمان میرساندند ،در همین حد محدود خود باقی ماند.
مولر در ادامه فصل نیز این زنجیره از عقاید را دنبال میکند
و فراز و نشیب آن را در قرون وسطی و یهودیانی که نقش
خود را به عنوان وامدهندگان پول جا انداخته بودند ،بررسی
میکند .جدال در این سالها بر سر مفهوم فضیلت بود که پول
و نفع شخصی نباید به آن راه مییافت« :آزمندی و معصیت
اشباحی بودند که روح نظریهپردازان مسیحی را ،به هنگام نظر
کردن در تجارت ،میآزردند ،اما اشباحی که دلبستگان به سنت
مدنی را میترساندند فساد و نفع شخصی بودند .فساد عاملی
بود که به زوال جمهوری میانجامید ،خواه از طریق تشتت و
آشفتگی درونی ،خواه از طریق غلبه نیروی خارجی .فساد چه
هنگامی پدید میآمد؟ وقتی افرادی که میبایست دلسپرده
فضیلت عمومی باشند به اختیار خود یا به دلیل جبر موقعیت
به جستجوی منافع خصوصی و مادی برمیآمدند .فساد موجب
تضعیف یگانگی شهروندان با خیر مشترک میشد و در نهایت به
اضمحالل نهادهای سیاسی میانجامید .در قرن هفدهم جیمز
هرینگتن انگلیسی ،سخنگوی ایدئولوژی جمهوریخواهی
مدنی ،این سوءظن به تجارت را تکرار نمود و اظهار داشت که
فرهنگ «فروش»  -که نامش را «طبع یهودی» گذاشته بود
 عامل سرنگونی جمهوریهاست .در همین زمان ،بیتردید،برخی از معاصران انگلیسی و هلندی هرینگتن (مانند برخی
اومانیستهای مدنی اولیه در شهر تجارتپیشه فلورانس)
داشتند به نتیجه کامال متفاوتی میرسیدند که براساس آن
ثروت و رفاه ناشی از تجارت موجب تقویت جمهوری میشد
نه تضعیف آن .با این حال ،سنت مدنی ،با تاکیدش بر لزوم
سرسپردگی شهروندان به نهادهای سیاسی ،زرادخانهای بالغی
فراهم آورده است که از مهماتش بارها و بارها در مخالفت با
تجارت استفاده کردهاند».
مولر پس از آنکه سنتهای مسیحی و مدنی را تشریح میکند،
به سنت حقوقشناسی مدنی میپردازد که این نیز چون دو
مورد قبلی خاستگاهی کالسیک دارد و معتقد است نقش سنت
قانون مدنی در حیات فکری اروپا با نقشی که سنت مسیحی
یا سنت جمهوریخواهی مدنی ایفا کرده بود ،متفاوت است.
سنت قانون مدنی در تالش بود تا چارچوبی عملی به دست
دهد که دغدغه آن حفاظت از چیزهایی بود که به هر فرد
تعلق داشت ،نه عرضه بینشی در خصوص هدف سرتاسری نظام
حکومتی .همین باعث میشد تا در دل سنت قانون مدنی ،نوعی
از فردگرایی نهان باشد .شرایط در دوران مدرن نیز به گونهای
پیش رفت تا این ظرفیت بالقوه قانون مدنی به شکلی بالفعل
دانشبنیان
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درآید و رودرروی سنت مسیحی و سنت جمهوریخواهی
مدنی قرار گیرد .اواسط قرن شانزدهم میالدی که جنگهایی
مذهبی آغاز شدند و یک قرن به درازا انجامیدند ،زمینهای شد
تا اندیشمندان به تدوین نظریههای سیاسی و اجتماعی بپردازند
که افراد را با بینشهای گوناگون در خصوص حیات معنوی،
در آرامش کنار هم قرار دهند« :آیندهای که این متفکران قرن
هفدهمی متصور بودند آیندهای بود که در آن دولت از دعاوی
خود مبنی بر تحقق یک بینش مشترک واحد در خصوص
زندگی خوب کوتاه میآمد و بر آن قید و بند میزد .بخش
اعظم سیاست مدرن طغیانی بوده است علیه این نوع طرد
زندگی خوب به عنوان هدف و غایت سیاست .همانگونه که
خواهیم دید ،کسانی که به قویترین شکل ممکن به دفاع
از بازار پرداختند بازار را وسیلهای برای نیل به این اهداف
آزادیخواهانه میدیدند .همچنین ،بازار غالبا از جانب کسانی
مورد حمله قرار گرفته که معتقد بودهاند بیهدفی ذاتی بازار به
نوعی بیهدفی ذاتی خود حیات بشری راه میبرد ،و همانها
نیز درصدد یافتن بدیلهای دیگری در منتهیالیههای راست و
چپ سیاسی برآمدهاند».
دقیقا از همین نقطه است که بازار در نظرگاه متفکران نقشی
دیگر مییابد و حیات خود را به شکلی جدی هم در زندگی
مردم و هم در ذهنیت متفکران آغاز میکند .حقوقشناسان
طبیعی برداشت خود را از سنت قانون مدنی ارائه میکردند
و در پی مجموعه محدودتری از التزامات سیاسی بودند .آنها
کثرتگرایی فرهنگی را که در کالم گروچیوس تجلی یافته
بود ،ارج مینهادند که در کتاب «جنگ و صلح» خود در قرن
هفدهم چنین مینویسد« :شیوههای زیستن فراوانند ،برخی از
آنها از دیگری بهترند ،و هرکسی میتواند آن شیوهای را که
در بین همه آن انواع خوشتر میدارد برگزیند ».در برداشت
گروچیوس از عدالت ،تاکید بر حق افراد در استفاده از جهان
برای اهداف خصوصیشان بود و نقش دولت نیز محافظت از
این حق افراد .پس از گروچیوس اما روشنترین صورتبندی
را از این مفاهیم تامس هابز در کتاب «لویاتان» به سال 1615
به دست داد .مولر درباره آرای هابز در این کتاب ،چنین
مینویسد« :هابز به جای حیات مذهبی مطلوب پارسایان یا
حیات سیاسی مطلوب جنگاوران ،فرماندهان و حکومتگران،
بینش بدیل دیگری را در خصوص زندگی خوب مطرح کرد،
بینشی که مجموعه فضیلتهای خودش را نیز داشت .هرچند
در شروح ارائهشده از لویاتان در کتابهای درسی ،صرفا تاکید
وی بر مقوله صیانت نفس برجسته میشود ،بینشی که این
کتاب از زندگی خوب به دست میدهد بسیار غنیتر است.
بینش مورد اشاره مذهبی و آنجهانی نیست ،بلکه به نحوی
قاطعانه اینجهانی است؛ و جهان عرفیای که در پی تشکیل آن
است جهان جنگاوران و حکمرانان نیست ،بلکه جهان افرادی
است که در صلح و رفاه و بلوغ فکری زندگی میکنند .در نظر
هابز ،غایت دولت  -لویاتان  -تامین «امنیت مردم است»« :اما
منظور از امنیت در اینجا نوعی صیانت و محافظت صرف نیست،
بلکه همه خرسندیهای دیگر زندگی را نیز شامل میشود،
بوکاری قانونی ،بدون
خرسندیهایی که هرکس از طریق کس 
دانشبنیان

آنکه خطر یا آزاری را متوجه مردم کند ،برای خود به دست
خواهد آورد ».این «خرسندیها» شامل عناصری از رفاه و
بهزیستی مادی و نیز وسایلی برای جستجوی ماندگارترین
لذتها ،لذتهای فکری ،میشود».
چیزهایی که هابز از آنها سخن به میان میآورد ،بازسنجی
انقالبی ارزشها بود .ارزشهای که در سنت مسیحی و سنت
جمهوریخواهی مدنی در شمار فضایل قرار میگرفتند .زیرا در
نظر هابز فضایل واقعی چیزهایی بودند که نتیجهشان زندگی
گرم و راحت و پر از آرامش بود.
از فصل دوم به بعد «ذهن و بازار» ،ما با آرای متفاوت روشنفکران
مواجه میشویم و در خالل آن همچنین درمییابیم که این آرا
در چه شرایط زمانی ارائه شدهاند ،چه محتوایی داشتند و چگونه
بر محیط اطراف خود اثر گذاشتند و زمینهساز چیزی شدند
که ما امروز به عنوان بازار میشناسیم .برای نمونه در فصل
دوم با عنوان «ولتر :بازرگانی از نوع شریف آن» نویسنده در
ابتدا به مقوله ظهور روشنفکران میپردازد و پس از آن توضیح
میدهد که چرا آرای ولتر برای او در این زمینه خاص اهمیت
داشته است« :اهمیت ولتر برای بحث ما به کوشش او در ترویج
دو مضمون مهم برمیگردد :مشروعیتبخشی سیاسی به
جستجوی ثروت از طریق فعالیت بازاری ،و مشروعیتبخشی
اخالقی به مصرف نمودن ثروت .ولتر مضمون نخست را در
کتاب نامههای فلسفی خود بسط و پرورش داد ،اثری در حوزه
نقد اجتماعی و سیاسی که معرف نقطه آغاز روشنگری فرانسوی
به عنوان نیرویی عمومی است».
فصل سوم با عنوان «آدام اسمیت :فلسفه اخالقی و اقتصاد
سیاسی» به آرا و اندیشههای این فیلسوف اسکاتلندی
میپردازد .کسی که ولتر پس از مالقات با او گفته بود« :این
اسمیت آدم فوقالعادهای است .ما هیچکسی را که قابل مقایسه
با او باشد ،نداریم و از این جهت من برای هموطنان عزیزم
متاسفم ».اسمیت کسی بود که در نیمه دوم قرن هجدهم،
«پژوهشی در ماهیت و علل ثروت ملل» را نوشت که به باور
بسیاری ،از جمله نویسنده کتاب ذهن و بازار ،مهمترین کتابی
است که تاکنون درباره سرمایهداری و پیامدهای اخالقی آن
نوشته شده است .پس بیوجه نیست که مولر محور فصل
سوم کتابش را آدام اسمیت قرار میدهد و درباره این پژوهش
اسمیت مینویسد« :هرچند بخش زیادی از ثروت ملل به
موضوع تجارت اختصاص یافته ،این کتاب برای بازرگانان یا
بوکار نوشته نشده است .ثروت ملل به عنوان کتابی
اهالی کس 
که به نحوی متمرکز به تحلیل فرایندهای بازار ،فرایندهایی که
منفعتطلبی شخصی برانگیزنده آنهاست ،میپردازد ،به قلم
یکی از ستودهترین فیلسوفان روشنگری ،استاد سابق منطق،
بالغت (سخنوری) ،حقوقشناسی و فلسفه اخالق نوشته شده
است ،آن هم به این نیت که بر سیاستمداران تاثیر گذارد و
آنان را به جستجوی خیر مشترک ترغیب کند .دغدغه اسمیت،
در مقام فیلسوف اخالق ،ماهیت تعالی اخالقی بود ،اما مانند
بسیاری از روشنفکران روشنگری ،او نیز نقطه شروع کار خود را
توصیف و تشریح انسانیت آنگونه که واقعا هست قرار داد .طرح
اسمیت شناخت انسان بود آنگونه که عمال هست و شبیهتر
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کردن او بود به آنچه باید باشد ،آن هم از طریق کشف نهادهایی
که انسانها را تا حد قابل قبولی برازنده کردهاند و چه بسا بتوانند
آنها را برازندهتر نیز بکنند ...جوسایا تاکر ،متأله انگلیکن که
پیش از آدام اسمیت برجستهترین مدافع بریتانیایی تجارت آزاد
بود ،رویکرد مزبور را اینطور خالصه کرده است :هدف اصلیای
که باید بدان اهتمام شود نه هدم و نه تضعیف حب نفس ،بلکه
هدایت شایسته آن است ،طوری که فرد بتواند با پیگیری نفع
شخصی خود نفع جمعی را تقویت کند».
مولر در فصل چهارم به نظرگاهی دیگر میپردازد .او در
«یوستوس مو ِزر :بازار به مثابه ویرانکننده فرهنگ» پرده از
نظرات یکی از نخستین منتقدان پدیده جهانی شدن برمیدارد.
کسی که یکی از واضعان اولیه این نظر بود که« :بازار با
حمله بردن به شالوده اقتصادیِ فرهنگهای محلی و تهدید
خاصبودگی آنها ،کثرتگرایی را نابود میکند».
عناوین فصول بعدی این کتاب به ترتیب عبارتند از« :ادموند
برک :تجارت ،محافظهکاری و روشنفکران»« ،هگل :زیستی
شایسته انتخاب کردن»« ،کارل مارکس :از رباخواری یهودی
تا خونآشامی جهانی»« ،متییو آرنولد :ترک دادن بیفرهنگان
بوکار»« ،وبر ،زیمل و سومبارت :جمعیت ،فردیت،
از افیون کس 
عقالنیت»« ،لوکاچ و فریر :از جستجوی جمعیت تا وسوسههای
تمامیت»« ،شومپیتر :نوآوری و کینتوزی»« ،از کِینز تا مارکوزه:
مکنت و ناخرسندیهای آن»« ،فریدریک هایک :لیبرال
نابهنگام» و در نهایت نیز فصلی از آن «نتیجهگیری و ختم
کالم» .او در تمام این فصلها نیز به شیوه فصولی که شرح آن
رفت ،متفکر و آرای او را در ظرف زمان و مکان قرار میدهد و
از وجوه مختلف به اندیشههای او نظر میکند.
جری مولر در نهایت و در پایان کتاب خود چنین مینویسد:
«ممکن است گفته شود در عصر سرمایهداری ،جای تنش
قدیمی بین این جهان و جهان بعد را مجموعهای جدید از
تنشهای درونجهانی گرفته است (یا ،در نظر برخی ،این
تنشهای جدید به تنشهای قدیمیتر اضافه شدهاند) .تنش
بین انتخابها و هدف ،بین پرورش فردیت در عین حفظ
حس تعلقی که به زندگی معنا میبخشد ،بین استقالل و
همبستگی ،بین خاصبودگی جمعی و عالیق جهانوطنی،
بین تولیدگری و برابری  -اینهای تنشهای خاص دوران
سرمایهداری هستند ،تنشهایی که با آنها همچنان زندگی
خواهیم کرد .افراد و جوامع متفاوت به نحوی متفاوت آنها
را تجربه خواهند کرد و این تنشها به شیوههایی بینهایت
متنوع با موفقیت کمتر یا بیشتر حل و فصل خواهند شد.
وقوف به نحوه پدید آمدن این تنشها و وقوف به اینکه چرا
ذاتی وضع بشری هستند  -وقوفی
آنها ،در جامعه بازارِ ،
متکی به بهترین چیزهایی که تاکنون گفته و اندیشیده شده
است  -ممکن است ما را به انتقاد بیشتر یا آشتی بیشتر سوق
دهد .اما در هر دو صورت ،این وقوف ،نقشه مفهوم غنیتری
در اختیارمان میگذارد :نقشهای از جایی که بودهایم ،از جایی
که هستیم ،و از جایی که احتماال میرویم».
الزم به ذکر است کتاب «ذهن و بازار» را جری مولر نگاشته
و نشر بیدگل با ترجمه مهدی نصرالهزاده منتشر کرده است.
دانشبنیان
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در�ره کتاب ن
مبا� عمل حساب
ب

منطق و ریاضیات
توجوی مفهوم اعداد
در جس 
ملیکا حسینی

ما هر روز با اعداد سر و کار داریم حتی اگر از ریاضیات متنفر باشیم .حتی اگر در دوران
مدرسه ریاضی تنها نمرهای بوده باشد که در آن بهزحمت افتادهایم و مهر قبولی شهریور را
تحمیلمان کرده است .اعداد هرگز دست از سر هیچکداممان برنخواهد داشت .شاید همین
فراگیری اعداد که اتفاقا پایه اصلی ریاضیات است ،سبب شده تا عدهای به فکر دریافتن
مفهوم عدد و فلسفه آن بیفتند .کاری که گوتلوب فرگه ،ریاضیدان و منطقدان و فیلسوف
قرن نوزدهم نیز انجام داده است و حاصل تامالتش در کتاب «مبانی علم حساب» با عنوان
فرعی «پژوهشی منطقی  -ریاضیاتی درباره مفهوم عدد» به چاپ رسیده است.

دانشبنیان
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برای آنکه دیدی کلی از کتاب به دستتان بیاید ،بد نیست نگاهی
به مقدمه مترجم که «مبانی علم حساب» با آن شروع میشود،
بیندازیم« :کتاب مبانی علم حساب در سال  1884چاپ شده
است و فِ ِرگه در آن به بررسی مبانی فلسفی علم حساب و
باالخص عدد میپردازد ...چنانکه خود فرگه میگوید ،تکلیف
این کتاب این است که یا عدد را تعریف کند یا تعریفناپذیری
آن را آشکار سازد .او پس از عنوان کردن این پرسش که «عدد
یک چیست؟» ،به بررسی و نقد عقاید دیگر ریاضیدانان و
فالسفه درباره چیستی عدد پرداخته است و دیدگاه خود را بیان
میکند .آنچه فرگه بیش از همه با آن مخالفت میکند دیدگاهی
روانشناختی است که در آن اعداد با تصورات ذهنی مرتبط
دانسته میشوند .تحت تاثیر انتقادات فرگه بود که هوسرل موضع
روانشناختی خود را تغییر داد .او که تصمیم دارد مبانی علم
حساب را براساس قوانین منطق توضیح دهد ،قائل به تمایزی
اساسی میان منطق و روانشناسی است».

بیایید در مورد عدد حرف بزنیم

فرگه در مقدمه این کتاب ،این پرسش را مطرح میکند که اگر
هر کسی بخواهد به سوال «عدد یک چیست؟» پاسخ دهد ،تا
چه میزان جوابهای گوناگون و در عین حال اشتباهی به آن
میدهد .او معتقد است نهتنها افراد عادی بلکه غالب ریاضیدانان
نیز از پاسخ به این پرسش بازمیمانند« :آیا ننگ نیست که علم
ما تا این حد درباره اولین و قریبترین برابرایستایش که به ظاهر
سادهترین آنها نیز هست ،مبهم باشد؟ توان ما برای گفتن اینکه
عدد چیست ،از این هم کمتر است .اگر مفهومی که در بنیاد یک
علم سترگ قرار دارد با چنین مسائلی روبهرو شود ،پس تکلیفی
ضروری است که با دقت بیشتر آن را بکاویم و بر آن مسائل فایق
آییم؛ بهویژه از این نظر که تا زمانی که بینش ما در خصوص بنیاد
تمام ساختار علم حساب ناقص باشد ،پیشرفتی در توضیح اعداد
منفی ،کسری و مختلط نخواهیم داشت».
فرگه در این مقدمه میگوید که بسیاری از پذیرفتن ضرورت
درک و دریافت مفهوم عدد سر باز میزنند و آن را بدیهی
میشمارند .به همین دلیل است که غالبا از مهمترین پیشنیاز
یادگیری ،یعنی دانستن اینکه نمیدانیم محرومند .در نتیجه
همین تفکر است که به خامترین ایدهها خشنودیم .اما چرا فرگه
به این مسئله واکنش نشان میدهد و تصمیم دارد ذهن باقی
افراد و اندیشمندان را به سوی یافتن ایدههای نو باز کند« :برای
از میان بردن این توهم که ما در مورد اعداد صحیح مثبت با هیچ
مسئلهای روبهرو نیستیم بلکه توافق عمومی راجع به آنها حاکم
است ،الزم میبینم برخی دیدگاههای فیلسوفان و ریاضیدانان را
درباره پرسشهای مطرحشده بررسی کنم.روشن خواهد شد که
میزان توافق آنها چه اندک است ،آنقدر اندکه که یک رای ،رای
دیگر را کامال نقض میکند .برای نمونه ،برخی معتقدند «یکانها
[واحدها] با هم اینهماناند» ،برخی دیگر اما آنها را متفاوت
میدانند و هردو طرف در تایید گفته خود براهینی میآورند که
بهسادگی نمیتوان آنها را رد کرد .من در اینجا به دنبال بیدار
کردن ضرورت انجام دادن پژوهشی دقیقتر هستم .همزمان قصد
دانشبنیان

دارم با از پیش توضیح دادن نظرهایی که دیگران ابراز داشتهاند،
زمینه را برای دیدگاه خود مهیا سازم و از این طریق خواننده را
از پیش متقاعد سازم که آن طرق دیگر به هدف خود نمیرسند
و اینکه دیدگاه من تنها دیدگاهی در میان دیدگاههای دیگر -
که همه به یک اندازه مقبولیت دارند  -نیست؛ و بدین ترتیب
امیدوارم سرانجام به این پرسش ،دستکم در مورد مولفههای
اساسیاش ،پاسخ دهم».
فرگه سپس توضیح میدهد که دیدگاههای او در مورد اعداد
بیش از آنکه شکل ریاضی داشته باشند ،دربرگیرنده نگاهی
فلسفی هستند .و البته معتقد است که این امر بدون مدد فلسفه
به سرانجام نمیرسد و این پژوهش تکلیفی مشترک میان
ریاضیات و فلسفه است .او همچنین ابراز میدارد که همکاری
فلسفه و ریاضیات میتواند بیش از اینها گسترش پیدا کند،
تنها در صورتی که مسائل روانشناختی دست خود را از دامان
فلسفه کوتاه کنند و افراد روانشناسی و فلسفه را با هم درنیامیزند.
او معتقد است ریاضیات جایی برای فضاهای احساسی ندارد و
چنانچه فلسفه نیز خود را از چنین آلودگیهایی پاک کند،
میتواند دست در دست ریاضیات ،پاسخهای معتبری برای
برخی مسائل حلنشده داشته باشد« :علم حساب نه با حواس
هیج کاری دارد و نه با تصاویر درونی که از آثار ادراکات حسی
پیشین شکل گرفته باشند .آن عدم تعین و ناپایداری که در
تمامی این مراحل یافت میشود ،با تعین و ثباتی که در مفاهیم و
برابرایستاهای ریاضیات وجود دارد ،در تناقضی آشکار است .شاید
تامل بر تصورات و تبدالت آنها ،که هنگام اندیشیدن ریاضیاتی
اتفاق میافتد ،بیفایده نباشد ،اما روانشناسی نباید گمان کند که
[چنین تاملی] میتواند در بنیانگذاری علم حساب نقشی داشته
باشد .ریاضیدانان در این مقام عالقهای به این تصاویر درونی،
خاستگاه و دگرگونیهایشان ندارند ...هرگز نباید شرح خاستگاه
یک تصور را به جای یک تعریف نهاد ،یا بیان آن شرایط روانی
و فیزیکی را که ما از طریق آنها از یک گزاره آگاه میشویم ،در
مقام اثباتی برای آن به حساب آورد ،یا میان اندیشیده شدن [یا
متعلَّق اندیشه واقع شدن] یک گزاره و صدق آن خلط کرد .به
نظر میرسد همواره باید به یاد داشته باشیم همانگونه که اگر
ما چشمانمان را ببندیم ،خورشید نیست و نابود نمیگردد ،یک
گزاره نیز هنگامی که ما به آن نمیاندیشیم ،از صادق بودن ساقط
نمیشود .در غیر این صورت الزم میشود برای اثبات قضیه
فیثاغورس به محتوای فسفر مغزمان توجه داشته باشیم».

طرح دیدگاه در  109بند

گوتلوب فرگه پس از این مقدمه ،دیدگاه خود را درباره ماهیت
اعداد در  109بند ارائه میکند .چنان که خود اذعان داشته ،این
بندها طوری نگاشته شدهاند که فالسفه نیز بتوانند آن را درک
و با آن ارتباط برقرار کنند .او در بند  1رسالهاش به این موضوع
اشاره دارد که در ریاضیات باوری صرفا اخالقی ،متکی بر بسیاری
کاربردهای موفق ،کفایت نمیکند .در همین راستاست که
ریاضیدانان دریافتهاند برای مفاهیم ریاضی چون تابع ،پیوستگی،
حد و بینهایت نیازمند تعاریفی دقیقتر هستند .حتی اعداد
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منفی و گنگ که مدتهاست در علم پذیرفته شدهاند ،باید مورد
بررسی جدیتر قرار گیرند.
او در بند دوم باالخره پا به مسئله اصلی این پژوهش منطقی -
ریاضیاتی میگذارد و اینطور وارد میدان میشود« :در پیمودن
این طریق ،سرانجام به مفهوم عدد و سادهترین گزارههای معتبر
راجع به اعداد صحیح مثبت برخواهیم خورد که سازنده مبنای
تمامی علم حساب میباشند .البته فرمولهایی عددی همچون
 12=7+5و قوانینی چون قانون شرکت پذیری جمع آنچنان
از طریق کاربردهای روزمرهشان تثبیت شدهاند که به نظر
خندهآور میرسد تا با تقاضای ارائه برهانی برای آنها بخواهیم
در موردشان مناقشه کنیم .اما این نکته در بنیان ریاضیات قرار
دارد که هر کجا امکان اثبات وجود دارد ،بر تایید از طریق
استقرا ترجیح داده شود .اقلیدس برای موارد بسیاری که همه
بیدلیل از او میپذیرفتند ،برهان آورده است .با راضی نبودن از
میزان فرسختی اقلیدسی بود که این الزام پیش آمد تا به سمت
پژوهشهایی در باب اصل توازی کشیده شویم.
بدین ترتیب حرکت ما در راستای بیشترین فرسختی ممکن ،به
انحای گوناگون از نیازی که در آغاز احساس شد فراگشته و شدت
و گسترهاش همواره رو به رشد بوده است .هدف اثبات تنها این
نیست که صدق گزارهای را ورای هر شک و تردیدی قرار دهد،
بلکه همچنین بنا دارد تا به ما بینشی در مورد وابستگی حقایق
به یکدیگر اعطا کند .پس از آنکه در نتیجه تالشهای ناموفق،
قانع شدیم که یک تختهسنگ را نمیتوانیم جابهجا کنیم ،این
پرسش بر جای میماند که چه چیزی به آن چنین تکیهگاه
مطمئنی میدهد؟ هر چقدر این پژوهشها را پیشتر میبریم،
از تعداد حقایق آغازینی که همه چیز را به آنها برمیگردانیم،
کاسته میشود؛ و این سادهسازی هدفی است که فینفسه ارزش
پیگیری دارد .اما شاید به دالیلی بتوان انتظاراتی بیش از این
داشت :اینکه با آگاهی یافتن از آنچه انسان در موارد ساده به طور
غریزی انجام میدهد ،بتوان به روشهای کلی ساخت مفاهیم و
استدالل دست یافت که قابل تعمیم به موارد پیچیدهتر هستند.
و بدین ترتیب آنچه را همه جا معتبر است از آنها استخراج نمود.

انگیزههایفلسفی

او در بند سوم پژوهش خود به انگیزههای فلسفی نگارش این
رساله نیز اشاره دارد و همان ابتدا این مسئله را مطرح میکند که
باید به پاسخ مناسبی در برابر پرسش پسینی یا پیشینی بودن
و تالیفی یا تحلیلی بودن ماهیت حقایق حسابی دست یافت .هر
چند این مفاهیم متعلق به دنیای فلسفه نیستند اما بحث فلسفی
صرف بدون یاری گرفتن از ریاضیات نمیتواند ما را به جوابی
شایسته برساند .فرگه همچنین از رویه معمول سخن به میان
میآورد؛ اینکه ما در ابتدا به محتوای یک گزاره میرسیم و پس
از آن از راههای سخت و صعبالعبور میخواهیم اثباتی قاطعانه
برای آن گزاره بیابیم و از این طریق است که میآموزیم چگونهه
شرایط اعتبار آن گزاره را بهتر درک کنیم« :پس به طور کلی
باید بین این پرسش که چگونه به محتوای یک حکم دست پیدا
میکنیم و این پرسش که مالک درستی اظهار ما از کجا میآید،
دانشبنیان

تمایز قائل شویم».
به اعتقاد فرگه ،تمایز میان پیشینی و پسینی یا تالیفی و تحلیلی
به محتوای حکم وابسته نیست بلکه به مالک درستی حکم
کردن مربوط میشود .چه اینکه در صورت وجود نداشتن چنین
مالکی ،صحبت از تمییز دادن نیز بیمعنی خواهد بود« :هنگامی
که کسی گزارهای را  -به آن معنایی که من مراد میکنم -
پسینی یا تحلیلی میخواند ،چنین نیست که درباره شرایط
روانشناختی ،فیزیولوژیکی و فیزیکی حکم کند که شکلگیری
محتوای آن حکم را در آگاهی ممکن کردهاند .و همچنین حکمی
درباره این نیست که چگونه کسی دیگر ،هر چند شاید بهغلط ،به
این نتیجه رسیده که آن گزاره را صادق بداند؛ بلکه حکمی است
درباره آن بنیان اساسی که مالک ما برای صادق انگاشتن گزاره
بر آن استوار است.
بنابراین ،پرسش مذکور از قلمرو روانشناسی گرفته شده و به
قلمرو ریاضیات  -اگر موضوع یک حقیقت ریاضیاتی است  -داده
میشود .حال مسئله پیدا کردن اثبات و پیگیری آن تا حقایق
نخستین است .اگر در این مسیر فقط با گزارههای منطقی کلی
و تعاریف مواجه شویم ،آنگاه با حقیقتی تحلیلی روبهرو هستیم،
البته با توجه داشتن به این مطلب که باید آن گزارههایی را که
مقبولیت هر تعریف به آنها وابسته است در نظر داشته باشیم.
اما هنگامی که ارائه یک اثبات ،بدون بهرهگیری از یک دسته
حقایق که ماهیتت کلی منطقی ندارند ،بلکه متعلق به قلمرو
علوم خاصی هستند ،ممکن نباشد ،آنگاه حکم ما تالیفی خواهد
بود .برای آنکه حقیقتی از نوع پسینی باشد ،الزم است اقامه
اثبات برای آن بدون کمک امور واقع  -یعنی حقایق اثباتناپذیر
غیرکلی که شامل اظهاری درباره برابرایستاهای معین هستند -
امکانپذیر نباشد .اما برخالف این ،اگر اقامه اثبات صرفا با استفاده
از قوانین کلی  -که خودشان نه اثباتپذیرند و نه به اثبات نیاز
دارند  -امکانپذیر باشد ،آن حقیقت پیشینی خواهد بود».
از آنجا که با یک متن دقیق ریاضیاتی و در عین حال فلسفی
روبهرو هستیم ،امکان آنکه همراه با فرگه جزء به جزء کتاب را
بررسی کنیم ،با توجه به فرصت محدودی که در این صفحات
وجود دارد ،ناممکن به نظر میرسد .آنچه تا اینجای کار از
کتاب گفته شد ،برای آشنایی مخاطبی که عالقهمند به پیگیری
مباحثی از این دست است ،کافی خواهد بود .ذکر این نکته نیز
در انتهای معرفی این کتاب که با ترجمه طالب جابری از سوی
انتشارت ققنوس به بازار عرضه شده است ،ضروری است که
متاسفانه مترجم علیرغم تالشهایی که داشته ،به چند مسئله
توجه نکرده است .مهمترین قسمت آن توضیح اصطالحات
ریاضی است که مخاطب عام  -در اینجا مخاطب عام صرفا
کسی است که در دانشگاه رشته ریاضی نخوانده است  -با آن
آشنایی ندارد که در این کتاب به آن توجهی نشده است .مضاف
بر این ،مسئله دیگر استفاده از زبانی سخت برای ترجمه است.
نگارنده در هیچ فرهنگنامهای معادلی برای کلمه «فرسختی» که
بهوفور در کتاب استفاده شده ،پیدا نکرد .بهتر بود در مواجهه با
متنی که محتوای آن ذاتا ثقیل است ،از زبانی نرمتر و روانتر و
واژههایی آشناتر به ذهن مخاطب استفاده شود.
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گزارش

آ�:
رئیس قوه قضائیه در ج�ع فعاالن دانشبنیان و استارت پ

نقش شرکتهای دانشبنیان در
بهبود شفافیت تعیینکننده است
رویا کامیار

دانشبنیان
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نشست هماندیشی پیرامون «نقش شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها در تحول
قضایی» با حضور آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه ،سورنا ستاری
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری و علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و
شکوفایی میزبان جمعی از فعاالن فناور شرکتهای دانشبنیان و استارتآپی بود.
آیتاهلل رئیسی با بیان اینکه امروز نقش اقتصاد دانشبنیان بر کسی پوشیده
نیست ،گفت« :نقش شرکتهای دانشبنیان در اقتصاد مقاومتی عنصر پیشران
و پیشبرنده اقتصاد محسوب میشود و رفع مشکالت این شرکتها از نظر مالی،
حقوقی ،اقتصادی و زمینه کار و فعالیت یک ضرورت است؛ گامهایی در این
رابطه برداشته شده و باز هم ضرورت دارد اقداماتی بهسرعت انجام گیرد».

دانشبنیان
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ثبت شرکتهای دانشبنیان توسط سازمان بازرسی گفت:
«در این جلسه به بازرسیهایی که فقط بعد از انجام کار
صورت میگیرد ،اشاره شد؛ این در حالی است که بازرسی
قبل از انجام کار هم میتواند به پیشرفت کار کمک کند».

تشکیل کارگروه مشترک قوه
قضائیه و معاونت علمی و فناوری

رئیس قوه قضائیه گفت« :نسبت به رسیدگی به موضوعات
مطرح در دادگاهها ،یک کارگروه و جلسه مشترک با حضور
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری و معاونین قوه قضائیه
تشکیل شود و مسائل فی مابین بخش اجرایی و قضایی
کامال مشخص شود و در رابطه با بخشهایی که با صدور
دستورالعمل قابل حل است ،در قوه قضائیه آن را انجام دهیم
و بخشهایی که نیاز به قانون دارد ،از طریق مجلس دنبال
کنید که به صورت الیحه یا طرح در مجلس مطرح شود و
مشکالت دوستان مرتفع شود».

شفافیت

نقش شرکتهای دانشبنیان در کاهش
وقوع جرم و افزایش شفافیت

وی در مورد خدمتی که شرکتهای دانشبنیان برای قوه
قضائیه میتوانند انجام دهند ،گفت« :نقش شرکتهای
دانشبنیان در پیشگیری از وقوع جرم ،مبارزه با فساد،
شفافیت و پیشگیری از وقوع قاچاق کاال تعیینکننده است.
همچنین کار دانشبنیان نسبت به رفع اطاله دادرسی ،اتقان
آرا و تسهیل دسترسی به عدالت بسیار نقشآفرین است».
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه موضوع جلوگیری از
خامفروشی و ایجاد ارزش افزوده مسئله بسیار مهمی است،
اظهار کرد« :این کشور منابع سرشاری دارد که اگر کار علمی
و دانش ضمیمه آن شود ،ثروت بسیاری ایجاد میشود که این
ارزش افزوده ثروت عظیمی برای کشور است».

نقش اثرگذار شرکتهای
دانشبنیان در اقتصاد و جامعه

آیتاهلل رئیسی با اشاره به اثر نمایان شرکتهای دانشبنیان
در فضای کسبوکار و جامعه تصریح کرد« :آثار حوزههای
فعال کار دانشبنیان را میتوان مشاهده کرد ،طبیعتا ممکن
است مشکالتی با فضای کسبوکار سنتی وجود داشته باشد،
ولی باید از این مرحله عبور کرد و این نوآوری و فعالیت
در شرکتهای نوپا بتواند عرصه تالش و فعالیت خود را در
جامعه کامال پیدا کند».
رئیس قوه قضائیه افزود« :در این نشست مطرح شد که خدمت
قوه قضائیه به زیستبوم نوآوری و خدمت زیستبوم نوآوری
به قوه قضائیه میتواند یک خدمت دوطرفه باشد ،لذا در
رفع مشکالت دوستان به مسئله ارزش معنوی و ارزشگذاری
واقعی اشاره کردند که این ارزش باید برای دستگاههای
مختلف کشور از جمله دستگاه قضایی شناخته شود».
وی با اشاره به ضرورت انجام بازرسی قبل ،حین و بعد از
دانشبنیان

آیتاهلل رئیسی افزود« :برخی تصورشان این است که وقتی
در قوه قضائیه از فناوری بحث میکنیم ،یعنی حذف کاغذ؛
این در حالی است که حذف کاغذ یک مسئله ابتدایی است
و ما در واقع به یک مجموعه سامانه هوشمند الکترونیک فکر
میکنیم تا با فعال شدن این سامانههای الکترونیک دسترسی
مردم به عدالت آسان شود و دسترسی قضات و کارشناسان
فعال شود؛ لذا این آغاز راه است و کارهای خوبی هم انجام
شده است که در این رابطه شرکتهای دانشبنیان میتوانند
نقش ایفا کنند».
وی ادامه داد« :ما معتقدیم باید از شرکتهای دانشبنیان
صیانت و حمایت شود و وظیفه خود و همه اجزای نظام را
این میدانیم که از امر مقام معظم رهبری که بارها فرمودند
باید به شرکتهای دانشبنیان توجه داشت تبعیت کنیم.
این توجه ،یک توجه عملی ،اجرایی و میدانی است و در
عالم سخن و بخشنامه نیست .واقعا باید در حوزه حقوقی
و قضایی این صیانت شکل بگیرد و ما حمایت از بازار تولید
ملی و ایجاد ارزش افزوده را که توسط این شرکتها صورت
میگیرد ،وظیفه خود میدانیم».
آیتاهلل رئیسی با بیان اینکه برای حمایت از این قضیه
باید سازوکار الزم ایجاد شود ،اظهار کرد« :برای این منظور
تشکیل کارگروه را یک امر ضروری میدانم که انشاءاهلل حتما
دنبال میشود».
رئیس قوه قضائیه درباره آمادگی برای استفاده از کار
دانشبنیان در دستگاه قضایی گفت« :باالتر از بحث آمادگی،
یک ضرورت اجتنابناپذیر برای استفاده از این دانش وجود
دارد که بتوان بهرهوری را کامال افزایش داد تا با کمترین
هزینه بیشترین استفاده را از امکانات و نیروی انسانی کارآمد
داشت و این دانش را باید به خدمت گرفت تا سامانههای
هوشمند الکترونیک در دستگاه قضایی فعال شود .انشاءاهلل
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این همکاری بین شرکتهای دانشبنیان ،معاونت ریاست
جمهوری و بخشهای فعال در این حوزه و مرکز آمار و
فناوری اطالعات قوه قضائیه ادامه یابد و نتایج آن را در عمل
و اجرا شاهد باشیم».
وی در پایان تصریح کرد« :امیدواریم آنچه گفتیم و شنیدیم
برای رضایت خدا باشد و خداوند متعال برکت مرحمت کند.
بنده کامال با نظر شما در مورد برخورد با جرایم این حوزه
و کپیکاری که اشاره کردید ،موافقم .باید با هرگونه تقلب و
کپیکاری برخورد کرد و اجازه جرم و تخلف به کسی نداد.
همچنین این سامانهها نباید به هیچ عنوان ابزار جرم و تقلب
قرار گیرد که شما دوستان باید در این رابطه کمک کنید که
از فواید این کار بهترین استفاده بشود و این ابزار به هیچ
عنوان در اختیار مجرمین و متخلفین قرار نگیرد».

قوانین به کمک زیستبوم کارآفرینی
و نوآوری متحول میشود

سورنا ستاری نیز در این نشست از اهمیت گذار اقتصاد به
سوی دانشمحوری با میدان دادن به شرکتهای دانشبنیان
و استارتآپها گفت و افزود« :آینده کشور به دست نسل
جدید و جوانهاست و در حوزه دانشبنیان ،اصل مهم دانش
است و ما زمانی صاحب یک تکنولوژی هستیم که خودمان
طراحی و ماشینسازی کنیم .آن زمان در تحریم هم مشکلی
پیدا نخواهیم کرد».
ستاری با تاکید بر وجود «زیستبوم» مساعد برای رشد و
بروز خالقیتهای سرمایه انسانی گفت« :به اذعان جهان و
گزارشهای جهانی معتبر ،ایران جزو برترینها در بهرهمندی
از سرمایه ارزنده نیروی انسانی جوان و خالق است؛ مهم
این است که این ظرفیت بر بستر زیستبوم را کنار هم قرار
بدهیم».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با بیان اینکه فرهنگ
دانشبنیان

نفتی ما را وارداتچی بار آورده است ،گفت« :این فرهنگ در
این سالها تبدیل به ساختارهایی شده که به طور واضح با
تولید مقابله میکند .صیانت از بازار داخلی یک اصل است
و ما به ضوابطی مثل ثبت شرکتها احتیاج داریم که به
کمکشان از تولیدکننده ایرانساخت و صادرکننده حمایت
کنیم».
به گفته رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان ،باید
قوانین به سمتوسویی باشد که از کارآفرین در مقابل
وارداتچی حمایت کند و برای کارآفرین ارزش قائل شود.
وی تحول در دستگاه قضا را نیازمند ورود مفاهیم زیستبوم
نوآوری به این حوزه و تعامل بخش قضا با این زیستبوم
دانست و گفت« :باید در قوه قضائیه مفاهیم تازه و خالقانه
ایجاد کنیم؛ این کار نیازمند همکاری نزدیک این زیستبوم
و قوه قضاییه است».
وی با اشاره به اهمیت حذف سازوکارهای دستوپاگیر برای
زیستبوم کارآفرینی و نوآوری گفت« :بسیاری از ساختارهای
دستگاهها قضا با مفاهیم نوظهور و نوآورانه زیستبوم از
سازگاری و همراهی الزم برخوردار نیستند؛ رونق این
زیستبوم در حال رشد ،همراهی و حمایت حقوقی قوه قضائیه
را میطلبد .دستیابی به دانش میتواند ما را قدرتمند کند و
بعد از آن نوآوری است که همه چیز را به هم میریزد و قدرت
نوآوری باعث میشود از راههای میانبر به اهدافمان برسیم».

گفتوگوی فعاالن زیستبوم
با رئیس قوه قضائیه

در این نشست ،فعاالن شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها
دغدغهها ،نیازها و دیدگاههایشان را به طور مستقیم با رئیس
دستگاه قضا مطرح کردند و آیتاهلل رئیسی ضمن یادداشت
این نکات ،دستورات الزم را برای رفع مشکالت مطرحشده از
سوی فعاالن این کسبوکارها صادر کرد.
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ب� آغاز معلیات معر نا� فاز سوم ن�حیه نوآوری پ�دیس:

احداث «پردیس کارآفرینی»
شتاب گرفت
امیر مجذوب
کمتر از یک سال از حضور رئیسجمهوری در پارک فناوری پردیس نگذشته
است که با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،محمد
اسالمی وزیر راه و شهرسازی ،انوشیروان محسنی پندپی استاندار تهران و
غالمرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه و مسئوالن کشوری
و استانی ،کلنگ احداث فاز سوم ناحیه نوآوری پردیس بر زمین زده شد.

دانشبنیان
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ستاری در این مراسم از عزم همه بخشهای کشور برای رونق
زیستبوم کارآفرینی و نوآوری گفت و ادامه داد« :مسئوالن
برجسته و تصمیمساز کشور اکنون با مسیر توسعه اقتصاد
دانشبنیان همراه هستند و نسبت به اهمیت آن آگاهی دارند.
الزم است تا دیگر بخشها از این فرایند و توسعه زیستبوم
کارآفرینی و نوآوری حمایت کنند».
ستاری با بیان اینکه شهرستان پردیس ناحیه مهمی از
زیستبوم نوآوری و کارآفرینی است ،اظهار کرد« :آینده
شهرستان پردیس در دستان نوآوری جوانان خالق و کارآفرین
است .باید تصمیم بگیریم که سرنوشت این استان را به چه
سمت و سویی سوق میدهیم .باید این شهر برای نوآور شدن
و تبدیل شدن به محلی برای جذب استعدادهای خالق و
کارآفرین آماده شود».

افزوده دانست و گفت« :اشتغال و ارزش افزودهای که پارک
فناوری پردیس به ارمغان آورده ،خارقالعاده بوده است .سال
گذشته فروش شرکتها به باالی  8300میلیارد تومان رسیده
بوکارها در صورت حمایت
است که نشان میدهد این کس 
میتوانند تحولآفرین باشند».
به گفته معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری پردیس میتواند
هاب توسعه فناوری منطقه باشد اما چنین تحولی مستلزم این
است که همه عزم جزم کنند و بخواهند که این اتفاق محقق
شود .شهرهای دیگر نیز با تغییر نگرشها و پیوستن به زیستبوم
نوآوری میتوانند نقشی کلیدی در اقتصاد دانشبنیان ایفا کنند.
ستاری نقش همه ارگانها و دستگاهها را در پیش بردن
بوکارهای دانشبنیان یادآور شد و افزود« :قطعا با همکاری
کس 
بخشهای دستاندرکار از جمله وزارت راه و استانداری ،فرایند
توسعه پردیس و بدل شدنش به یک بستر برای کارهای نوآورانه
شتاب میگیرد».
وی با بیان اینکه بستر برای حضور استعدادهای برتر و ایدههای
نوآورانه مهیاست ،افزود« :اکنون نیز بیش از  70درصد از فاز
سوم پذیرش و واگذار شده است .با استقبال خوبی که به عمل
آمده ،قطعا فازهای چند صد هکتاری ناحیه نوآوری پردیس نیز
در آیندهای نزدیک کلید میخورد».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری همچنین از توسعه
ناحیه نوآوری پردیس با همکاری دانشگاه آزاد گفت و ادامه داد:
«با همکاری میان دانشگاه آزاد و معاونت علمی و فناوری قرار
است پارک فناوری در تعامل با دانشگاه آزاد اسالمی پردیس،
کار فناورانه این شهر بر بستر ناحیه نوآوری را توسعه دهند».

شهرهایی مانند پردیس میزبان
جوانان خالق و نوآور شوند

رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه باید هدفمان را از
توسعه شهرهایی چون پردیس مشخص کنیم ،تاکید کرد:
«سعادت شهری چون پردیس در این است که محلی برای
جذب نیروهای نخبه باشد .اکنون نیز ناحیه نوآوری پردیس
و محیطی که برای شرکتهای دانشبنیان فراهم کرده ،زمینه
جذب استعدادهای برتر از برترین دانشگاههای دنیا و کشورمان
شده است».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ناحیههای نوآوری را
بستری برای جذب نخبهها ،اشتغالزایی نوآورانه و خلق ارزش
دانشبنیان
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از توسعه فناورانه و نوآورانه
شهرها حمایت میکنیم

در ادامه این مراسم محمد اسالمی ،وزیر راه و شهرسازی ،از
حمایت و همراهی با توسعه فناورانه و ناحیههای نوآوری در
شهرها گفت و ادامه داد« :به دنبال توسعه شهرهای دیگر با
نگرش توسعه فناورانه هستیم و چنین رویکردی را در ایجاد و
توسعه شهرها دنبال میکنیم».
وی با تاکید بر اینکه باید زمینه همکاری و تعامل ناحیههای
نوآوری و ساکنان شهرها فراهم شود ،گفت« :همراهی و تعامل
ناحیههای نوآوری و ساکنان منطقه میتواند پیشرفت در اشتغال
و ارزش افزوده را محقق کند .تالش بر این است که توسعه شهر
پردیس در این راستا و بر مبنای این نگرش باشد».
اسالمی با تاکید بر تعامل تمامی دستگاهها برای توسعه
خالق ،تقاضامحور و هدفمند شهرها اظهار کرد« :باید حرکت
منطبق بر یک راهبرد تقاضامحور پیش میرود و ما از این روند
توسعه محدودههای فناوری ،همراه معاونت علمی و فناوری
رئیسجمهوری خواهیم بود.
وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد بر اساس یک طرح
جامع ،به سوی ایجاد یک سیلیکون ولی پیش برویم .این رویکرد
در توسعه شهری میتواند به ایجاد ارزش افزوده و تبدیل علم
و دانش به فناوری و نیز فناوری به صنعت و ثروت منجر شود.
به گفته اسالمی ،حمایت از توسعه پردیس در این راستاست که
میان واحدهای فناور و مردم ساکن در منطقه یک همزیستی
صورت بگیرد .چنین فعالیتهایی به اشتغال دانشبنیان و فناور
ساکنان این منطقه کمک میکند.

آغاز فرایند احداث پردیس
کارآفرینی در پردیس

کلنگزنی و آغاز عملیات آمادهسازی زمین و تاسیسات زیربنایی
فاز  3توسعه پارک فناوری پردیس در ابعاد  21هکتار و 82
قطعه آغاز شد.
قرارداد احداث این قطعات توسط شرکت عمران شمس در طول
مدت یک سال آماده خواهد شد .قطعات از هماکنون قابلیت
واگذاری را دارد ،اما از ششماهه دوم قرارداد ،به طور کامل به
شرکتهای دانشبنیان واگذار خواهد شد .احداث معابر پیاده و
سواره ،شبکه آب و فاضالب ،توزیع برق و روشنایی ایستگاهها ،پمپاژ
مخازن و کانالهای انتقال در طول فرایند این پروژه و در بازه زمانی
 12ماه با هزینهای بالغ بر  700میلیارد ریال نهایی میشود .برای
تکمیل فاز سوم ناحیه نوآوری پردیس ،بیش از  70نفر نیروی
اجرایی ،بیش از  50دستگاه ماشینآالت در این پروژه فعالیت
میکند و این پروژه را به پیشرفت  2/5درصدی رسانده است.
همچنین بیش از چهار کیلومتر جاده 174 ،هزار متر مکعب
خاکبرداری ،هشتهزار متر مکعب بتنریزی و بیش از 70
کیلومتر کابلکشی برق زیرزمینی و هشت کیلومتر لولهکشی
فاضالب احداث شده است تا پروژه براساس زمانبندی اعالمشده
به نتیجه نهایی برسد و توسعه بخش کارآفرینی و نوآوری
شرکتهای دانشبنیان باشد.
دانشبنیان

ساختمانهای جدید به
شرکتهای دانشبنیان رسید

همچنین در حاشیه هفدهمین اجالس پارک فناوری پردیس،
ساختمان سه شرکت دانشبنیان مستقر در پارک فناوری
پردیس به دست ستاری و با حضور محسنی بندپی استاندار
تهران ،محمدزاده معاون وزیر نفت در امور مهندسی ،پژوهش،
فناوری ،مافی نماینده مردم تهران ،ری و شمیرانات در مجلس
شورای اسالمی و انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور
خارجه افتتاح شد.
شرکتهای دانشبنیان اوار پالست کومش ،ارکان آرا تجارت
البرز ،پیشگامان پژوهش آناهیتا که در حوزههای تولید
گرمکنندههای صنعتی ،تجهیزات پزشکی ،بیمارستانی ،دارویی
فعالیت دانشبنیانشان را در ساختمانهای جدید آغاز کردند.

برای پیروزی در مبارزه اقتصادی
باید به جوانان خالق اتکا کرد

ستاری همچنین در هفدهمین اجالس سالیانه و جشنواره
برترینهای پارک فناوری پردیس با بیان اینکه یک مبارزه
اقتصادی در کشور آغاز شده است ،بیان کرد« :در این مبارزه
اساس و پایه نیروی انسانی خالق و نوآور است .این فرهنگ
جدید و توجه به این جوانان مستعد باید مورد توجه قرار گیرد
و اتفاقی است که باید رخ دهد».
ستاری با بیان اینکه رونق زیستبوم نوآوری باشدت رو به
جلو حرکت میکند ،گفت« :پارک فناوری پردیس نمونه
کوچکی از این اتفاق است که نمودی از رونق زیستبوم
نوآوری و فناوری است .امروز نیز کلنگ فاز سوم آن بر زمین
خورد تا شاهد گسترش ظرفیتها در این حوزه باشیم .فازی
که هماکنون  ۵۰درصد ظرفیت آن پر شده است و زمان
سرمایهگذاری برای باقیمانده فضاست».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری همچنین درباره نیروی
خالق بیان کرد« :توسعه پارک و موفقیتهای آن نیز مدیون
همین فرهنگ جدید و حرکتهای بنیادی نیروی خالق است.
با شکلگیری این حرکتها شاهد تغییر جهت در اقتصاد
هستیم تا بهزودی شکوفایی در اقتصاد را شاهد باشیم».
ستاری با تاکید بر اینکه شهر پردیس خوابگاه نیست گفت:
«باید به همه و خصوصا مسئوالن محلی این موضوع را ثابت
کنیم .پردیس مکانی است که نیروی انسانی متخصص از
داخل و خارج کشور در آن مشغول فعالیت هستند .سال
آینده این شهر منبع جذب نیروی انسانی متخصص میشود و
تهران را تبدیل به یکی از پایههای اقتصاد دانشبنیان میکند.
همانطور که گزارش شاخص جهانی نوآوری نشان میدهد
تهران برای دومین سال در لیست  ۵۰شهر برتر فناور دنیا
قرار گرفت.
این اتفاقی است که به همت نیروی انسانی رخ داده است و با
کمک استاندار تهران که همواره حامی این حرکت بود ،مسائل
پارک فناوری پردیس در منطقه رفع شد تا شاهد جهش قابل
توجه در این حوزه باشیم».
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گ
ست� مرکز نوآوری ب�نوان ن
افتتاح ن خ� ی ن
«ما�» در دانش�ه عمل و صنعت

دانشگاه تغییر کند ،جامعه تغییر میکند
نیما ساختمانگر

با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری و محمد مخبر رئیس
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و جمعی از مسئوالن و اساتید نخستین مرکز
نوآوری تخصصی بانوان «مانا» در دانشگاه علم وصنعت افتتاح شد.
ستاری در این مراسم با اشاره به ظرفیتهای ایران ،درباره اتفاقات مهمی که در دانشگاههای کشور آغاز
شده است گفت« :این اتفاق تغییر در کیفیت اقتصاد را به دنبال دارد و در این راستا جهتگیری مناسبی
در  ۱۵دانشگاه برتر کشور آغاز شده است .موضوعی که در استانهای مختلف هم دیده میشود و به
دنبال رونق زیستبوم نوآوری و فناوری هستند .پس با ایجاد همدلی میان بخشهای مختلف دولتی،
بخش خصوصی و صندوقهای جسورانه سرمایهگذاری روی نیروی انسانی گسترش یافته است».

دانشبنیان
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نقش نیروی انسانی خالق
بر اقتصاد کشور

رئیس بنیاد ملی نخبگان نقش اثرگذار دانشگاهها بر اقتصاد
کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت« :این نیروی انسانی با
خالقیت و نوآوری خود باعث تغییر شدهاند .این تغییر باید
از دانشگاه آغاز شود و به بیرون از آن گسترش یابد .دانشگاه
جزئی از جامعه ،فرهنگ ،بوم و اقتصاد یک کشور است و
ایجاد تغییر در آن تغییر در هر یک از این بخشها را به
همراه دارد .شکلگیری زیستبوم فناوری و نوآوری باید
از دانشگاه آغاز شود و به دنبال این تغییر فرهنگ جدیدی
ایجاد شود .همانطور که در حال حاضر این فرهنگ ایجاد
شده و در استانهای مختلف هم فراگیر شده است».
ستاری در پایان گفت« :پس این زایش زیستبوم از داخل
دانشگاهها ایجاد میشود و تغییرات بیرونی را ایجاد میکند.
دانشگاه جزئی از جامعه ،فرهنگ ،بوم و اقتصاد یک کشور
است .زمانی که دانشجویان در دانشگاهها از روز نخست به
دنبال ایجاد تغییر با نوآوری و خالقیت خود باشند ،آنگاه
فرهنگ جدیدی ایجاد میشود .فرهنگی که بارقههای آن را
در دانشگاهها ،اقتصاد و فرهنگ مشاهده میکنیم».

اولویت کشور ترویج شرکتهای
دانشبنیان است

محمد مخبر ،رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ،نیز که
در مراسم افتتاح مرکز نوآوری بانوان حضور داشت ،با تاکید
بر اینکه معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با همت و
تالش خود بحث شرکتهای دانشبنیان ،استارتآپها و
فعالیتهای نوآورانه را در سالهای اخیر در جامعه رواج داد،
گفت« :اولویت کشور نیز در ترویج همین مباحث است».
وی در ادامه نفت را عامل بدبختی کشورها دانست و گفت:
« 95درصد از بنگاههای جهان را بنگاههای کوچک و متوسط
دانشبنیان تشکیل میدهند و  ۶۰تا  ۷۰درصد تولید ناخالص
را نیز دارند .پس نفت عامل بدبختی کشورهاست و آنها را
از توجه به گنج اصلی که نیروی انسانی است غافل میکند».
مخبر فعالیتهای ستاد اجرایی فرمان امام(ره) از
شرکتهای دانشبنیان کوچک و متوسط مورد توجه قرار
داد و گفت« :این ستاد حمایت از شرکتهای دانشبنیان را
برای محرومیتزدایی و اشتغالزایی محور فعالیت خود قرار
داده است .فعالیتی که منجر به ایجاد  ۸۱هزار شغل شده
است .در سال جاری نیز ایجاد  ۱۰۰هزار شغل توسط ۳۰
هزار طرح در نظر گرفته شده است .در بخش زیادی از این
طرحها بانوان نقش دارند».

رونق فعالیت بانوان

زینب حمیدزاده ،مشاور معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری در امور بانوان ،در مراسم افتتاح نخستین
مرکز نوآوری بانوان ،با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقالب
اسالمی میزان بانوان دانشآموخته دانشگاهی  ۱۷برابر شده
دانشبنیان

و  ۸۰درصد این بانوان در سطوح کارشناسی و باالتر قرار
دارند ،گفت« :با وجود این رشد حضور بانوان در زیستبوم
فناوری و نوآوری حدود  ۲۵درصد است .به طوری که سال
 ۹۶تنها  ۱۰درصد مدیران عامل شرکتهای دانشبنیان را
بانوان تشکیل میدادند و در سال  ۹۷این رقم به  ۱۲درصد
رسید».
حمیدزاده در ادامه فعالیتهایی را که موجب رونق
فعالیتهای بانوان میشود مورد توجه قرار داد و گفت« :این
بوکار و تولید علم برای این
در حالی است که محیط کس 
فعالیت فراهم است .پس با توجه به سه محور الگوسازی،
تقویت زیرساخت و توسعه شبکه مدلی برای رونق فعالیت
بانوان طراحی شد و نتیجه آن راهاندازی این مرکز بود».
مشاور معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در پایان
گفت« :این مرکز با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ،ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و دانشگاه
علم و صنعت افتتاح شد تا فعالیتهای فناورانه بانوان توسعه
یابد و شاهد گسترش آن در سایر استانها باشیم».

اهداف «مانا»

افزایش تعامل و همکاری بانوان در فعالیتهای کارآفرینی
و استارتآپی و استانداردسازی فضای مورد نیاز مادران در
محیطهای کار اشتراکی ،مراکز نوآوری ،شتابدهندهها و
شرکتهای دانشبنیان از اهداف راهاندازی این مکان است.
در این مرکز حمایت از استارتآپها و ایجاد زیستبوم
نوآوری و فناوری برای بانوان شتاب میگیرد .همچنین
توانافزایی و توانمندسازی بانوان برای افزایش تعداد مدیران
زن در استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان از اهداف
دیگر تاسیس این مرکز است.
مرکز نوآوری «مانا» که با حمایت معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ایجاد شده،
دارای سه بخش است .بخش شتابدهنده که در دو فاز
پیششتابدهی و شتابدهی روی بانوان دارای ایده و خالقیت
سرمایهگذاری میکند تا با این توانمندسازی آنها نسبت به
تاسیس شرکت دانشبنیان اقدام کنند .در این بخش ایدهها
بوکار پایدار میشوند.
پرورش مییابند و تبدیل به یک کس 
شادمانا بخش بعدی این مرکز نوآوری است؛ بخشی که
فضای مناسبی را برای مادران کارآفرین دارای نوزادان زیر
دو سال فراهم کرده است .فضایی که به تربیت کودکان
کارآفرین در آینده نهچندان دور کمک میکند.
اما بخش بینالملل نیز در این مرکز با هدف برگزاری
رویدادهای مختلف در حوزه کارآفرینی بانوان راهاندازی
شده است تا با توانمندسازی استارتآپ و حضور آنها در
رویدادهای بینالمللی ،ورود محصوالت و خدمات آنها به
بازارهای فراتر از ایران رونق گیرد .این مرکز به دو فضای کار
اشتراکی برای هشت تیم ،فضایی برای فعالیت افراد صاحب
ایده و پنج اتاق اختصاصی برای استقرار تیمهای حرفهای
مجهز است.
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ن گ
در�ره هماجرت
مشاور رئیس بنیاد میل خ�ب�ن ب
ن گ
معکوس خ�ب�ن مطرح کرد:

زیستبومکارآفرینی،مهمترین
زیرساخت الزم برای بازگشت نخبگان

پرویز کرمی ،دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ،با تاکید بر اینکه روند بازگشت متخصصان ایرانی بهبود
چشمگیری داشته است ،گفت« :زیستبوم کارآفرینی مهمترین زیرساخت الزم
برای بازگشت نخبگان است و معاونت علمی به همین مسئله میپردازد».

دانشبنیان
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چند سالی میشود که دولت به بهرهگیری از استعدادهای
ملی بیش از گذشته اهمیت میدهند و هرکس ایدهای در
سر داشته باشد اجازه آن را دارد که در قالب استارتآپ
فعالیت خود را آغاز کند؛ شاید چند سال پیش شروع کار
یکی از این استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان آنچنان
که باید دیده نمیشد اما امروزه نهادهای بزرگی متولی
رسیدگی این امر به شمار میروند؛ بها دادن به دوستداران
علم و فناوری نخبگان کشوری و بهبود زیرساختها
برخی معیارهای ساده آنها را برای فعالیت در کشورشان
دلگرمتر میکند.
پرویز کرمی ،دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،با بیان اینکه
بنیاد ملی نخبگان در بررسی و پیمایش اخیر خود
مهاجرت نخبگان کشور را مورد بررسی قرار داد گفت:
«این بررسیها نشان میداد مهاجرت رتبههای یک
تا  ۱۰۰۰کنکور سراسری در رشته ریاضی حدود ۲۲
درصد ،مهاجرت قطعی رتبههای یک تا  ۱۰۰۰کنکور
سراسری در رشته علوم تجربی در حدود  ۳درصد ،علوم
انسانی حدود  ۱۲درصد و در بین برگزیدگان المپیادهای
ریاضی ،فیزیک ،شیمی ،کامپیوتر ،نجوم و زیستشناسی
حدود  ۵درصد کاهش پیدا کرده ،از طرفی روند بازگشت
متخصصان ایرانی بهبود چشمگیری داشته است».

بازگشت  ۱۴۰۰نفراز نخبگان
غیرمقیم از  ۱۰۰دانشگاه برتر دنیا

مشاور علمی و فناوری رئیسجمهوری ادامه داد« :از
مدتی پیش طرحی برای جذب دانشجویان ایرانی خارج
از کشور آغاز شد؛ طی این مدت معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری توانست حدود  1400نخبه را به کشور
بازگرداند که اغلب آنها در بهترین دانشگاههای جهان
تحصیل کردهاند و این نشاندهنده روند معکوس مهاجرت
دانشمندان و بهبود زیرساختهای کشور در اکوسیستم
نوآوری و فناوری است؛ این بخشی از طرحی است که ما
نام آن را شکار مغزها گذاشتهایم».
کرمی درباره زیستبوم کارآفرینی تصریح کرد« :این طرح
نشان داد که زیستبوم کارآفرینی مهمترین زیرساخت
الزم برای بازگشت نخبگان است و معاونت علمی قصد
دارد به همین مسئله بپردازد؛ براساس گزارش شاخص
جهانی نوآوری در سال  ،۲۰۱۹ایران در تولید علم
و در حوزههایی مثل فناوری نانو ،مهندسی پزشکی،
زیستمهندسی ،زیست مواد و غیره به رشد خوبی دست
پیدا کرده است.

بهبود چهار رتبهای ایران در
شاخص جهانی نوآوری

دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه بیان کرد:
دانشبنیان

«با حمایتهای معاونت علمی و فناوری رئیسجمهوری
شاخص کسبوکار در ایران طی سال گذشته بهبود چهار
رتبهای را تجربه کرده است؛ در ابتدای دولت یازدهم
رتبه ما  ۱۲۰بود و امسال  61شد .این سال پنجمی
است که کاهش رتبه داریم که این نتیجه کار دانشگاهها،
مراکز نوآوری پژوهش ،کسبوکارهای نوپا و شرکتهای
دانشبنیان و سرمایهگذارهای خطرپذیر است».
کرمی یادآوری کرد« :برخی عمدا بهاشتباه این جمله را
تکرار میکنند که المپیادیهای کشور را ترک کردهاند و
هیچکدامشان در ایران نیستند؛ زمانی که فردی در المپیاد
قبول شود قطعا به فکر تحصیالت تکمیلی در خارج از
کشور میافتد ،اما باید بعد از چند سال عالقه آنها به
بازگشت بررسی شود؛ کسانی که در المپیاد مقام آوردهاند
قطعا عالقه به ادامه تحصیل در بهترین دانشگاههای دنیا
دارند ،اما نباید شرایط طوری تغییر کند که عالقهای به
بازگشت به کشور را نداشته باشند و برنامههای ما در
کشور به سمت جلب آنها و نگاهداشت نیروی انسانی
متخصص در کشور است».
کاهش مهاجرت دانشگاهیان صرفا در آمار و ارقام خالصه
نمیشود و میتوانید آن را به چشم ببینید؛ هزاران نفر
از دانشجویانی که کشورشان را ترک کرده بودند حاال
عزمی جدی برای خدمترسانی به وطنشان پیدا کردهاند.
تاسیس پارکهای علم و فناوری و مراکز نوآوری و حضور
حامیان مالی بخش خصوصی برای شرکتهای دانشبنیان
نشان از این اقدام مثبت دارد.

کاهش قابل توجه مهاجرت دانشجویان

مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان در ادامه از کاهش قابل
توجه مهاجرت نخبگان به دیگر کشورها خبر داد و گفت:
«مهاجرت رتبههای یک تا  1000کنکور سراسری در
رشته ریاضی در پنج سال گذشته به حدود  8درصد
کاهش پیدا کرده است».
دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری در ادامه درباره وضعیت خروج
نخبگان از کشور اظهار کرد« :بنیاد ملی نخبگان در
بررسی و پیمایش اخیر خود مهاجرت نخبگان کشور را
مورد بررسی قرار داد؛ در این تحقیق دو هزار و  ۷۱۲نفر از
برگزیدگان المپیادهای دانشجویی و  ۳۵هزار و  ۳۱۳نفر
از رتبههای یک تا  1000کنکور سراسری مورد تحلیل
قرار گرفتند که نتایج جالب توجهی به همراه داشت؛ این
بررسیها نشان میداد مهاجرت رتبههای یک تا ۱۰۰۰
کنکور سراسری در رشته ریاضی و در حدود پنج سال
گذشته از حدود  ۶۰درصد به حدود  ۳۸درصد کاهش
پیدا کرده است».
کرمی با تاکید بر رشد منفی مهاجرت نخبگان در ایران
تصریح کرد« :آمار و گزارشهای مربوط به موسسات
بینالمللی و کشورهای مهاجرپذیر نشان میدهد که
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ایرانی خارج از کشور بود؛ این طرح از اسفندماه سال
 ۱۳۹۳با هدف بهرهمندی از دانش و تجارب ارزشمند
دانشمندان ایرانی در سراسر دنیا فعالیت خود را آغاز
کرد .در اجرای طرح تجارب دانشآموختگان دوره دکترا
از  ۱۰۰دانشگاه برتر دنیا ،اساتید  ۲۰۰دانشگاه برتر دنیا و
متخصصان و کارآفرینان ایرانی فعال در موسسات شاخص
یا شرکتهای خارجی مورد استفاده قرار گرفت و بیش از
 ۴۷۰۰نفر از متخصصان و فارغالتحصیالن ایرانی خارج از
کشور با فرایندی طراحیشده ،همکاری خود را با کشور
آغاز کردند که بازگشت  ۱۳۰کارآفرین تنها در چهار
ماه نخست امسال از  ۱۰۰دانشگاه برتر را در بر داشت؛
تاسیس  ۲۰۰شرکت دانشبنیان و فناور توسط نخبگان
بازگشته به کشور و ایجاد فرصت اشتغال برای هفت هزار
متخصص بخشی از روند بازگشت نخبگان به کشور است».
مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر اهمیت روند
مهاجرت بدون بازگشت نخبگان بیان کرد« :امروزه خروج
نخبگان مسئله اصلی ما نیست ،بلکه خروج بیبازگشت
آنهاست که اهمیت بیشتری دارد؛ در حال حاضر اغلب
کشورها با سیاستهای متفاوت ب ه دنبال چرخش نخبگان
در جهان هستند؛ سیاستهای ما در برخورد و جذب
نخبگان خارجنشین هم تغییرات زیادی کرده است».

نهتنها تعداد داوطلبان مهاجر از کشور افزایش پیدا نکرده
است بلکه در این زمینه رشد منفی وجود دارد».
دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی
ادامه داد« :براساس گزارش اداره مهاجرت کانادا ،در سال
 ١٣٩٤تعداد دانشجویان مهاجر ایرانی دو هزار و  ٣٥٤نفر
بود و این تعداد ما را در رتبه  ١٢کشور دارای دانشجویان
مهاجر در کانادا قرار میداد .از طرفی در سال  ١٣٩٦تعداد
کل مهاجران ایرانی کشور کانادا  ۶هزارو  ٤٨٥نفر بود که
نسبت به ١١هزار و  ٦٦٥نفر مهاجر در سال  ،۹۵کاهش
چشمگیری پیدا کرده است .همچنین اداره مهاجرت
ایاالت متحده امریکا اعالم کرده رتبه ایران در زمینه اعزام
دانشجو ،حدود پنج برابر نسبت به دوران پیش از انقالب
کاهش پیدا کرده است».

بازگشت  ۱۳۰کارآفرین به کشور
در چهار ماه نخست سال

مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت« :از طرفی روند
بازگشت متخصصان ایرانی به کشور توسط معاونت
علمی و بنیاد ملی نخبگان و همکاری با آنها هم بهبود
چشمگیری پیدا کرده است که حاصل طراحی و اجرای
برنامهای به نام همکاری با متخصصان و کارآفرینان
دانشبنیان
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فناوریهای ایران ساخت

دانشبنیان
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شتابدهنده اسپین افتتاح شد

در تولید فرآوردههای دارویی زیستی و نوترکیب گفت« :این
حوزه راهبردی و اقتدارآفرین برای کشور به شمار میرود.
توانمندی شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای داخلی،
ارزش تولیداتمان در این حوزه را به حدود  1/2میلیارد دالر
رسانده است».
ستاری با بیان اینکه ایران در حوزههای دانشی داروهای
زیستفناوری و بیوتیک به صورت ذاتی توانمندی و برتری
دارد ،افزود« :شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای موفق
کشور بخش قابل توجهی از تولیدات این حوزه فناوری را به
خود اختصاص دادهاند ،به طوری که بیش از پنجاه درصد
تولیدات داروییمان که صادر میشود از این حوزه است».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری از تولید «ایرانساخت»
فرآوردههای دارویی راهبردی که در تحریم قرار دارند ،گفت
و ادامه داد« :از سال گذشته اجرای برنامه خودکفایی در
تولید دارو را آغاز کردهایم 27 ،داروی بیولوژیک 50 ،داروی
شیمیایی و  58ماده اولیه دارویی که  570میلیون دالر
ارزبری دارد ،به مدد شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها
«ایرانساخت» میشود .قراردادها با شرکتهای دانشبنیان و
استارتآپها برای تولید این فرآوردهها و مواد اولیه منعقد
شده است .بهزودی با ورود این فرآوردهها به بازار ،نیاز کشور
به این اقالم فناورانه و راهبردی به مدد تولیدات ایرانساخت
برطرف میشود».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری همچنین با حضور
در نمایشگاه ایران فارما ،از تازهترین دستاوردهای فعاالن
دانشبنیان و استارتآپی ایرانی و خارجی که در این نمایشگاه
به نمایش درآمده بود ،بازدید کرد.
الزم به ذکر است پنجمین نمایشگاه بینالمللی «ایران فارما»
(دارو و صنایع وابسته) از دوم تا چهارم مهرماه در محل مصلی
امام خمینی(ره) میزبان فعاالن دانشبنیان و فناور این حوزه
بود .بیش از  550شرکت داخلی و خارجی از سی کشور دنیا
در نمایشگاه حضور داشتند و دستاوردهای خود را به نمایش
درآوردند.

شتابدهنده فناوری «اسپین» با حضور سورنا ستاری در
شرکت دانشبنیان «طاهرتاج» که تجهیزات پزشکی و سالمت
ایرانساخت تولید میکند ،افتتاح شد تا فرایند جذب نیروی
انسانی خالق و شتابدهی ایدههای نوآورانه آنان به طور رسمی
آغاز شود.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در این مراسم ،ایجاد
شتابدهندهها و مراکز نوآوری را راهی اثرمند برای توسعه
کسبوکارهای دانشبنیان و رونق زیستبوم نوآوری دانست
و گفت« :راه صحیح و اثرمند خودکفایی کشور در تجهیزات
پزشکی ،حضور بخش خصوصی در حمایت و شتابدهی
ایدههای نوآورانه است .این حمایت به دست شتابدهندههایی
که شرکتهای دانشبنیان ایجاد کردهاند به رونق زیستبوم و
توسعه کسبوکارهای نوآورانه جدید رنگ واقعیت میگیرد».
سورنا ستاری همچنین از حمایت تمامقد معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری برای توسعه شتابدهندههای بخش
خصوصی گفت و ادامه داد« :قرارداد آغاز کار شتابدهی توسط
این شتابدهنده منعقد شده است و با جذب نیروی انسانی
خالق ،شتابدهی ایدههای نوآورانه در حوزه سالمت و زیست
فناوری را آغاز میکند».
وی با بیان اینکه توانمندیهای کشور در حوزه لیزر و
مهندسی پزشکی ،ظرفیتی منحصربهفرد است که باید با
خلق محصوالت و کسبوکارهای جدید ادامه پیدا کند ،عنوان
کرد« :شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها در تجهیزات
پزشکی مانند لیزر پیشرفتهای درخور توجهی داشتهاند .این
کسبوکارها با حمایت از ایدههای نوآورانه میتوانند زمینهساز
پیشرفت و اقتدارمندی کشور در این حوزه فناوری شوند».
با انعقاد تفاهمنامه همکاری ایجاد شتابدهنده اسپین
میان شرکت دانشبنیان طاهرتاج پارس و ستاد توسعه
زیستفناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
امکانات و زیرساختهای الزم تسهیل فرایند تولید برای
شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای معرفی شده از سوی
معاونت علمی و فناوری فراهم میشود .شتابدهنده اسپین
در راستای موضوع موافقتنامه همکاری مشترک ،بسترهای
مناسب از جمله فضای فیزیکی در محیط کارخانه و همچنین
تخصیص واحد اداری ،تجهیزات و ایجاد زیرساخت مورد نیاز و
تامین مالی را به هستههای فناور مستقر در شتابدهنده اسپین
ارائه میکند .همچنین محصوالت دانشبنیان مختلفی از جمله
لیزرهای «دایود» را تولید و تجاریسازی کرده است .طرح
راهاندازی این شتابدهنده ،با همکاری این شرکت و حمایت
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،زمینه را برای
رشد و شتابدهی بیش از  20هسته فناور در محل ساختمان
طاهرتاج پارس فراهم میکند.

سومین دوره جایزه مصطفی
برگزیدگان خود را شناخت

نهمین نشست شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی با حضور
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری برگزار شد .مهدی
صفارینیا دبیر شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی در
نهمین نشست شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی ،گفت:
«از برگزیدگان جایزه مصطفی(ص) ۲۰ ،آبانماه امسال در
تاالر وحدت تقدیر خواهد شد .داوری آثار سومین دوره جایزه
مصطفی با چهار هزار نفر ساعت انجام شد .در این دوره بیش
از  ۵۰۰داور و مشاور بینالمللی و  ۲۰۰دانشگاه از  ۳۵کشور
مشارکت داشتند 1649 .اثر به جایزه مصطفی ارسال شد که
از این تعداد  ۲۰۱اثر به مرحله داوری رسید و در انتها ۹ ،نفر
به مرحله نهایی رسیدند».
وی با اشاره به دیگر فعالیتهای بنیاد مصطفی در دو سال
اخیر ،بیان کرد« :یکی دیگر از اقدامات ما در این حوزه برگزاری

 135قلم داروی راهبردی و ماده
اولیه «ایرانساخت» میشود

سورنا ستاری در آیین افتتاحیه پنجمین نمایشگاه ایرانفارما
با اشاره به توانمندی شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها
دانشبنیان
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سومین دوره (ایسا) بود .ایسا با هدف ارائه دستاوردهای
دانشمندان جهان اسالم به صنایع در کنار نشست استپ برگزار
میشود که در سومین دوره ۱۴ ،شرکت از کشور پاکستان،
ایران و مصر در این نشست حضور داشتند و دستاوردهای
خود را ارائه کردند .حاصل این نشست ،انعقاد  ۱۰تفاهمنامه
همکاری بود .موزه هنر مصطفی(ص) نیز در پارک فناوری
پردیس راهاندازی شده است که در این موزه قرار است با زبان
هنر مباحث فناوری به نمایش گذاشته شود».

«کمال» مظهر نیتهای پاک است

سورنا ستاری در نخستین روز مهر در مجتمع آموزشی کمال
حاضر شد و در میان دانشآموزان این مدرسه زنگ آغاز سال
تحصیلی جدید را به صدا درآورد.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در جمع دانشآموزان این
مجتمع آموزشی بیان کرد« :چهار سال از بهترین و شیرینترین
روزهای زندگی من در این مجتمع آموزشی گذشت .البته آن زمان
امکانات مدرسه همچون این روزها نبود».
رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان در ادامه با اشاره به
بنیانگذاران این مجتمع آموزشی گفت« :مجتمع آموزشی «کمال»
نتیجه نیتهای انسانهای پاک است .نیت پاک افرادی همچون
آیتاهلل طالقانی ،مهندس بازرگان و دکتر سحابی که این مرکز را
تاسیس کردند».
ستاری با بیان اینکه کمتر مدرسهای در این شهر از وجود
معلمانی همچون شهیدان رجایی ،باهنر ،بهشتی بهره برده است،
گفت« :این شهیدان با حضور خود در کمال روح پاکی و معنویت
را به آن هدیه دادند».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ظرفیتهای این مجتمع
آموزشی را مورد تاکید قرار داد و گفت« :کسب رتبه برتر کنکور
چیزی نیست که این مرکز آموزشی به دانشآموزان یاد میدهد.
گرچه همواره رتبههای برتر کنکور از این مرکز بودهاند .همانطور
که وقتی از کمال به دانشگاه صنعتی شریف رفتم ،بسیاری از
همکالسیهای من نیز در آنجا همراهم بودند .دانشآموزان این
مدرسه مرد بودن را میآموزند و اینکه چطور در آینده درست
زندگی کنند و به معنای بهتر ،پاکدست باشند .هر یک از شما در
آینده در بخشهای مختلف همچون خصوصی و دولتی مشغول
خدمترسانی میشوید .در این مدرسه پایههای آزادگی و استقالل
در شما ایجاد میشود تا گامهای موثری برای این سرزمین بردارید
و باید حافظ جان ،مال و ناموس افراد جامعه باشید .هدف اصلی
این مدرسه این است که یاد دهد چطور زندگی کنیم و آینده را
در کنار هم بسازیم .آینده ،کنکور و دانشگاه نیست و این ضعف
سیستم آموزشی کشور است .مدارس باید مهارت چگونه زندگی
کردن و موفقیت را نیز آموزش دهند».
مجتمع آموزشی کمال در سال  ۱۳۳۷توسط آیتاهلل طالقانی،
مهندس بازرگان و دکتر سحابی به بهرهبرداری اولیه رسید.
شهیدان رجایی ،باهنر ،بهشتی ،مطهری و طالقانی همگی در این
مدرسه به آموزش پرداختند یا در جلسات سیاسی آن در پیش
از پیروزی انقالب اسالمی شرکت کردند .در این مجتمع آموزشی
نخبگان بسیاری به تحصیل پرداختند که سورنا ستاری معاون
دانشبنیان

علمی و فناوری رئیسجمهوری یکی از آنهاست.

رئیس مرکز تعامالت بینالمللی
علم و فناوری منصوب شد

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با صدور
حکمی مهدی قلعهنوی را به عنوان رئیس جدید مرکز تعامالت
علم و فناوری منصوب کرد.
در متن حکم ستاری خطاب به قلعهنوی بر پیگیری مجدانه توسعه
دیپلماسی علمی و فناوری ،توسعه صادرات محصوالت دانشبنیان
و صیانت از داراییهای علمی و فناوری جمهوری اسالمی ایران در
عرصه بینالملل بهخصوص سرمایههای انسانی کشور تاکید شده
است .معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری همچنین از زحمات
علیمرتضی بیرنگ ،رئیس پیشین این مرکز ،در طول تصدی این
مسئولیت قدردانی کرده است.

بازدید وزیر نفت از کارخانه نوآوری آزادی

بیژن زنگنه ،وزیر نفت ،در ادامه سلسله نشستها و بازدیدهای
خود با محوریت حمایت از شرکتهای دانشبنیان و شتابدهندهها،
از کارخانههای نوآوری آزادی و شتابدهنده آبان بازدید کرد.
وزیر نفت در بازدید از کارخانه نوآوری آزادی با تاکید بر اینکه
صنعت نفت برای توسعه راهی جز استفاده از ایدههای خالق
جوانان ندارد ،گفت« :تالش میکنیم اقدامات خالقانه و ایدههای
نوی جوانان را به صنعت نفت وارد کنیم».
وی در این بازدید ،با اشاره به اینکه کارخانههای نوآوری با هدف
ایجاد اکوسیستمی کوچک شکل گرفتهاند ،بیان کرد« :امیدوارم
در آیندهای نهچندان دور شاهد موفقیتهای بزرگ این مجموعهها
باشیم .اگر بخواهیم در آینده حرفی برای گفتن داشته باشیم،
باید امروز بر این زمینههای کاری متمرکز شویم زیرا پرش در
بخشهای سختافزاری و صنایع متکی به منابع طبیعی مانند نفت
محدود است؛ مگر آنکه متکی به فناوری باشیم».
به گفته زنگنه ،مهمترین نیاز امروز برای تقویت کسبوکارهای
دانشبنیان را حصول شناخت و درک کافی از مفاهیم ،ماهیت،
نوع فعالیت و رویکرد این شرکتهاست ،عنوان کرد« :امروز زمان
حمایت از دانشبنیانها و شتابدهندههاست ،زیرا آنها در مرحله
ابتدایی کار هستند و باید برای تقویت و هموار کردن مسیر بلوغ
این شرکتها تالش کنیم و حوصله به خرج دهیم».
وزیر نفت پس از کارخانه نوآوری آزادی ،راهی کارخانه نوآوری
آبان شد؛ کارخانهای که تنها در حوزههای مرتبط با صنعت نفت
فعالیت میکند و هماکنون  ۲۰گروه استارتآپی زیر نظر یک
شرکت شتابدهنده در آنجا مستقر و در حال فعالیت هستند.
زنگنه ضمن حضور در نشستی با حضور مدیران این مجموعه ،از
بخشهای مختلف کارخانه بازدید کرد.

سرپرستان بنیاد نخبگان استان
همدان و استان البرز منصوب شدند

طی حکمی از سوی دکتر محمود سعادتفومنی ،قائممقام
رئیس بنیاد ملی نخبگان ،سرپرستان بنیاد نخبگان استان
همدان و استان البرز منصوب شدند.
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در متن حکم دکتر سعادتفومنی خطاب به دکتر حمید
باللی آمده است« :نظر به ضرورت تمهید و تسهیل شکوفایی
و ثمربخشی نخبگان عزیز در استان همدان و ایجاد و تقویت
همفکری و همکاری میان نخبگان و مسؤالن آن استان و با
توجه به مراتب علمی ،تعهد و کارآمدی که از آن برخوردارید،
جنابعالی را به عنوان سرپرست بنیاد نخبگان استان همدان
منصوب مینمایم .شایسته است ،با اتکال به خداوند متعال،
در چارچوب اساسنامه بنیاد ملی نخبگان ،آییننامه تأسیس
و اداره نخبگان استان و مصوبات هیئت امنای بنیاد و با
بهرهمندی از مشاورت نخبگان و صاحبان استعدادهای برتر
در سطوح مختلف ،به هماهنگی امور مربوط به نخبگان و
کمک به شناسایی و شکوفایی استعدادهای برتر و پشتیبانی
از تالشهای ذیقیمت آنان با استفاده بهینه از توانمندیهای
گسترده و ارزشمند استان همت گمارید .بدیهی است استاندار
محترم و روسا و مدیران محترم دانشگاهها و مراکز علمی،
فرهنگی و صنعتی استان همکاری شایسته را با جنابعالی
مبذول خواهند داشت .توفیق جنابعالی را در انجام این
مسؤلیت خطیر از خداوند متعال خواستارم».
در ادامه این تغییرات ،دکتر محمد نبیونی نیز به سرپرستی
بنیاد نخبگان استان البرز منصوب شد.

درسال تحصیلی  ،1398-99بدون محاسبه امتیاز ،مشمول
پشتیبانیهای دانشجویی میشوند اما الزم است پرونده خود
را در سامانه سینا تکمیل و گزینه «درخواست بررسی پرونده
برای بهرهمندی از تسهیالت دانشجویی» را در بخش «ثبت
درخواستهای سامانه» انتخاب کنند .پنج؛ دانشجویان سال
اول مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی که متقاضی
بررسی پرونده از طریق محاسبه امتیاز هستند باید مشخصات
فردی ،سوابق تحصیلی و فعالیتهای پژوهشی خود را به همراه
تصویر وضعیت ثبتنام در نیمسال اول سال تحصیلی -99
 1398در درگاه اینترنتی آموزشی دانشگاه ،در سامانه درج
کنند .همچنین سوابق درجشده در پرونده الکترونیکی خود
در خصوص کسب مدال در المپیادهای دانشآموزی ،کسب
رتبه برتر در آزمونهای سراسری ورود به دانشگاه ،کسب
رتبه برتر در المپیادهای دانشجویی و اختراعات مورد تایید
بنیاد را بررسی و در صورت نقص ،در بخش «ثبت مدارک/
اطالعات مشترک /افتخارات» درج کنند .شش؛ پس از بررسی
پروندهها و انتخاب برگزیدگان ،نتایج از طریق سامانه سینا به
اطالع متقاضیان خواهد رسید .شایان ذکر است ثبت اطالعات،
بررسی پرونده و اعالم نتایج ،صرفا از طریق سامانه مذکور و به
صورت الکترونیکی انجام میشود.

پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان
صاحب استعداد برتر نوورود

هفت دستاورد پهپادی
ایرانساخت رونمایی شد

بنیاد ملی نخبگان بر اساس آییننامه «پشتیبانی از فعالیتهای
علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور ،تسهیالت
ویژهای از قبیل راتبه دانشجویی ،اعتبار آموزشیاری ،اعتبار
همکاریهای علمی  -اجرایی /فنیاری ،اعتبار توانمندی
آموزشی ،اعتبار توانمندی کارآفرینی ،اعتبار ارتباطات علمی
و ...را به دانشجویان مستعد دانشگاهها و پژوهشگاههای
کشور اعطا میکند .شرایط بهرهمندی از این تسهیالت و
مهمترین نکات آن به این شرح است :یک؛ دانشجویان هر
یک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که واجد شرایط
مذکور در «شیوهنامه پشتیبانیهای از فعالیتهای علمی و
فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی
 »1398-99هستند ،میتوانند در این رقابت شرکت کنند .دو؛
ثبتنام دانشجویان سال اول دانشگاهها از تاریخ یکم مهرماه
آغاز میشود و فرصت نهایی آنان برای تکمیل پرونده و ارائه
درخواست ،سیام مهر ماه سال جاری است .سه؛ در سال اول
مقطع کارشناسی و دکتری حرفهای ،صرفا دانشجویانی که
واجد حداقل یکی از شرایط زیر باشند ،مشمول پشتیبانیهای
دانشجویی میشوند :دارندگان رتبه  1تا  100کشوری در آزمون
سراسری ورود به دانشگاهها در گروه ریاضی و فنی ،دارندگان
رتبه  1تا  100کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها
در گروه علوم تجربی ،دارندگان رتبه  1تا  80کشوری در آزمون
سراسری ورود به دانشگاهها در گروه علوم انسانی و دارندگان
رتبه  1تا  40کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها
در گروه هنر .چهار؛ برگزیدگان جایزه شهید احدی بنیاد ملی
نخبگان ،در سال اول تحصیل در مقطع دکتری تخصصی
دانشبنیان

با حضور معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری و رئیس
صندوق نوآوری و شکوفایی در دومین روز گردهمایی صنایع،
شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای حوزه پهپادی ،هفت
دستاورد دانشبنیان ایرانساخت این حوزه رونمایی شد.
ی شرکتهای دانشبنیان
ستاری در این مراسم از توانمند 
ایرانی در تولید و طراحی نوآورانه پهپادهای پرکاربرد
و با قابلیتهای منحصربهفرد گفت و ادامه داد« :با اتکا به
شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهایمان در حوزه فناوری
پهپاد ،مزیتهای درخور توجهی داریم .محصوالت و قطعاتی که
توسط فعاالن فناور این حوزه تولید و عرضه میشود ،پیشرفته،
رقابتی و کارآمد است و بعضا نسبت به دیگر نمونههای موجود
در بازارهای بینالمللی کیفیتی باالتر دارد».
ستاری از پیوند میان توانمندیهای بخش دفاعی و دانشبنیان
کشور در این حوزه به عنوان یک اولویت یاد کرد و افزود:
«خوشبختانه دانش و فناوری بسیار ارزشمندی در بخش
تجاری و غیرنظامی در دست داریم .همچنین تجاریسازی
دستاوردهای پیشرفته و ارزنده حوزه دفاعی کشورمان ،ضمن
خلق ارزش افزوده ،زمینهساز ورود شرکتهای دانشبنیان و
استارتآپها به بازارهای جهانی میشود».
رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان از استقبال صنایع
و ارگانهای مختلف از کارایی این پهپادها گفت و ادامه داد:
«پهپادهای ایرانساخت که در حوزههای گوناگون از کشاورزی
تا نقشهبرداری فعال هستند ،مورد استقبال صنایع و ارگانهای
مختلف قرار گرفتهاند ،چون انجام بسیاری از کارهایی که زمانبر
و مستلزم صرف هزینههای باالست ،به کمک این پهپادها
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تسهیل میشود .نمونههای بسیار موفقی از محصوالتی که
کاراییهای قابل توجهی دارند و موفقیتآمیز به کار گرفته
شده ،به نمایش درآمده است .این دستاوردها فرهنگ استفاده
از فناوریهای نوین و محصوالت دانشبنیان ایرانساخت را در
صنایع ،ارگانهای دولتی مانند وزارتخانهها و همچنین بخش
خصوصی متحول میکنند .بهرهوری باالتر ضمن پیشرفتهای
روزافزون فناورانه ثمره ارزشمند این تحول فرهنگی خواهد بود».
ستاری با بیان اینکه جامعه بیش از گذشته با قابلیت و
کارآمدی فناوریهای حوزه پهپادی آشنا شده است ،افزود:
«عموم جامعه با فرهنگ شرکتهای دانشبنیان نسبت به چند
سال گذشته آگاهتر و آشناتر است .خوشبختانه این فناوری به
طور گسترده استفاده میشود و اگرچه الزامهای امنیتی وجود
دارد که برخی محدودیتها را برای حفظ امنیت کشور ایجاب
میکند ،اما بخشها و ارگانهای مختلف اکنون بسیار بیشتر از
گذشته با فناوران این حوزه همگام و همراه هستند».
ستاری با اشاره به رفع محدودیتها و تسهیل کسبوکار
فعاالن بخش خصوصی گفت« :کارگروهی در معاونت علمی
و فناوری تشکیل شده است که مسائل و مشکالت شرکتهای
دانشبنیان و استارتآپهای این حوزه را پیگیری میکند.
موفق شدیم مجوزهای مربوط به پهپادها را از ارگانهای
نظامی دریافت کنیم».
در این مراسم ،نخستین پهپاد قدرت گرفته از انرژی
خورشیدی ،پهپاد تخصصی نقشهبرداری ،پهپاد نظارت و
کنترل با زمان پروازی باال ،دوربین دید در شب طیفی و
حرارتی ،پرنده عمودپرواز تخصصی نقشهبرداری ،پرنده نظارتی
سبک مجهز به دوربین حرارتی ،همچنین اپلیکیشن تخصصی
خرید و فروش پهپاد و روباتیک رونمایی شد .در گردهمایی
دو روزه شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای حوزه پهپاد
بیش از  50شرکت دانشبنیان ،استارتآپ و واحد فناور،
دستاوردهایشان را در معرض نمایش قرار دادند.

نسل جدیدی از کارآفرینان به محیط
کسبوکار ایران تزریق شده است

معاون علمی و فناوری رئیسجمهور در مالقات با وزیر بهداشت
و درمان کشور اندونزی و معاونین و مدیران وزارت بهداشت
اندونزی با تاکید بر تزریق نسل جدیدی از کارآفرینان به
محیط کسبوکار ایران ،گفت« :نسل جدیدی از کارآفرینان به
حوزه اشتغال کشور تزریق شدهاند که این نسل استارتآپی در
حوزههای مختلفی چون هوافضا ،نانوتکنولوژی ،بیوتکنولوژی،
سلولهای بنیادی و غیره فعالیت میکنند».
رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری همچنین تاکید کرد« :ایران آمادگی
کاملی دارد تا در حوزه صادرات محصوالت و تجهیزات پزشکی
و انتقال فناوری تولید داروها به کشور اندونزی پیشقدم
شود .وظیفه ما ایجاد پل ارتباطی بین اساتید ،دانشجویان
و شرکتهای ایرانی با دیگر کشورهاست تا تعامل بین
آنها بیشتر شود .ایران میتواند با هزینه کم و کیفیت باال
تکنولوژیهای دارویی و تجهیزات پزشکی خود را به کشور
دانشبنیان

اندونزی منتقل کند که این کار باعث افزایش همکاریهای
بین دو کشور میشود».
نیالفریدمولک ،وزیر بهداشت اندونزی ،نیز در این دیدار
با اشاره به پیشرفتهای خوب ایران در حوزههای مختلف
علمی ،گفت« :سفر ما به ایران برای پیگیری میزان پیشرفت
توافقنامههایی است که سالهای گذشته بین دو کشور منعقد
شده است .در این سفر از پیشرفتهای ایران در حوزه پزشکی،
بهخصوص نانوتکنولوژی دارویی بازدید کردیم و امیدواریم این
پیشرفتها به کشور ما نیز منتقل شود .اندونزی آماده پذیرش
تکنولوژیهای پیشرفته ایران در حوزه نانوتکنولوژی در زمینه
سالمت و بهداشت است».
سعید سرکار ،دبیر ستاد توسعه نانوتکنولوژی ،نیز با اشاره به
موافقت معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری از تاسیس مرکز
نانوتکنولوژی در اندونزی ،گفت« :بهزودی این مرکز در کشور
اندونزی تاسیس میشود .این مرکز همکاری بین دو کشور را
در حوزه نانو افزایش میدهد .در این سفر مذاکرات مختلفی
بین شرکتهای دانشبنیان ایرانی و اندونزیایی در حوزه
نانوداروها و تجهیزات پزشکی برگزار شد که امیدواریم بهزودی
محصوالت و تکنولوژیهای دارویی و تجهیزات پزشکی بین دو
کشور تبادل شود».
مصطفی قانعی ،دبیر ستاد توسعه زیستفناوری ،همچنین
با اشاره به پیشرفتهای ایران در حوزه تولید داروهای ضد
سرطان و داروهای زیستی ،گفت« :ایران آمادگی کاملی دارد تا
تکنولوژی تولید این داروها را به کشور اندونزی منتقل کند .در
حال حاضر  22داروی زیستی در کشور تولید میشود و 500
شرکت دانشبنیان نیز در این زمینه فعالیت میکنند که هشت
شرکت به عنوان بزرگترین شرکتهای دارویی معرفی شدهاند».
در انتهای این دیدار تفاهمنامه انتقال فناوری تولید پنج
ن انسانی از اندونزی به ایران بین دو شرکت ایرانی و
واکس 
اندونزیایی و نیز تفاهمنامه صادرات و انتقال فناوری محصوالت
نانوتکنولوژی از ایران به اندونزی توسط وزارت بهداشت و
درمان اندونزی و ستاد توسعه فناوری نانو به امضا رسید.

مسیر تعامل زیستبوم نوآوری
و صنعت دفاعی هموار شد

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری و وزیر دفاع ،توافقنامه
همکاری دوجانبه در راستای بهرهگیری از توانمندیهای
شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای حوزه فناوری در
حوزه دفاعی و نیز تسهیل ورود فناوریهای دفاعی به حوزه
تجاری امضا کردند.
امیر سرتیپ حاتمی ،وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،
در آیین امضای این توافقنامه ،از توسعه همکاری شرکتهای
دانشبنیان با صنعت دفاعی کشور خبر داد و گفت« :بر بستر
این توافقنامه همکاری ،بالغ بر هزار میلیارد تومان برای سال
 98با شرکتهای دانشبنیان پروژه تعریف شده است که
این میزان با توجه به نوع و حجم قراردادها ،افزایش مییابد.
اگرچه فعال از  10درصد ظرفیت شرکتهای دانشبنیان بهره
میبریم ،اما قطعا ظرفیتهای بیشتری در دل این شرکتها
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دریافت خدمات آزمایشگاهی از طریق باشگاه مشتریان شبکه
آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی حمایت میکند.
اعضای هیئت علمی سراسر کشور میتوانند از  15شهریورماه
در طرح ویژه اعضای هیئت علمی ویژه فصل پاییز ثبتنام کنند.
همچنین آنها میتوانند عالوه بر  30میلیون ریال یارانه فصل بهار
همزمان از  10میلیون ریال یارانه فصل تابستان نیز استفاده کنند.
در این طرح تخفیفاتی همه اعضای باشگاه مشتریان  20درصد
تخفیف خدمات آزمایشگاهی دریافت میکنند .دانشجویان دکتری
و پسادکتری داخل کشور نیز میتوانند از  20میلیون ریال اعتبار
خدمات آزمایشگاهی بهرهمند شوند.
در طرح تخفیفات ویژه خدمات آزمایشگاهی برای شرکتهای
دانشبنیان  30میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است و
فارغالتحصیالن پسادکتری خارج از کشور ،منتخبان بنیاد ملی
نخبگان و سرآمدان علمی کشور نیز تا  90درصد تخفیف خدمات
آزمایشگاهی دریافت میکنند.

نهفته است .این توافقنامه در زمانی سه ساله صورت میپذیرد
که با توافق طرفین تمدید و تقویت خواهد شد».
امیر سرتیپ حاتمی این موافقتنامه را ترسیمکننده الگویی
جدید در همکاریهای میان بخش دفاعی و فناوری دانست
و گفت« :توافقنامه یادشده ،شکل تازهای از همکاریها را
بین حوزه فناوری و صنعت دفاعی کشور رقم میزند .مجال
بیشتری برای نقشآفرینی شرکتهای دانشبنیان در صنعت
دفاعی به دست میآید تا نقطه عطفی در تعامل میان این دو
بخش شاهد باشیم».
وی به استفاده تجمیعی و متمرکز از توانمندیهای بخش
دانشبنیان در حوزه دفاعی به عنوان یکی از ستونهای این توافقنامه
اشاره کرد و گفت« :امروز از توانمندی شرکتهای دانشبنیان به
ق همکاری
صورت بخشی و جزء به جزء استفاده میشود .با این تواف 
در تالش هستیم از این توانمندی به صورت تجمیعی و متمرکز
استفاده کنیم و این گام مهم به ویژه تجاریسازی فناوریهای
پیشرفته بومی در حوزه دفاع برداشته شود».
حاتمی از حمایت زیرساختی شرکتهای دانشبنیان براساس
این توافقنامه گفت و ادامه داد« :ما زیرساختهای بزرگی را در
اختیار داریم که ایجاد آن برای بسیاری از شرکتها هزینهبر
است .این زیرساختها در اختیار شرکتها قرار میگیرد ،ضمن
آنکه به حمایتهای قانونی و زیرساختی نیز توجه میشود».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در این مراسم با
بیان اینکه حمایت از ورود توانمندیهای دانشی و فناورانه
شرکتهای دانشبنیان و ستادهای توسعه فناوری به بخش
دفاعی حمایت میشود ،اظهار کرد« :این توافقنامه همچنین از
ورود توانمندیهای موجود در حوزه دفاعی به بازار تجاری که
قابلیت تجاریسازی دارند حمایت میکند».
ستاری به همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در راستای تعامل
زیستبوم نوآوری و حوزه دفاعی کشور اشاره کرد و گفت« :از
سالهای پیش همکاریهای نزدیکی و تنگاتنگی بین ستادها،
شرکتهای دانشبنیان با وزارت دفاع شده است .گام بزرگی
که در وزارت انجام شده این است که وارد تولید نمیشود و به
شرکت دانشبنیان میسپارد».
ستاری تاکید کرد« :معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
مسیر توسعه دانش و فناوری را با حمایت از محصوالتی که
برای نخستینبار انجام میشود ،پوشش ریسک فناوریها و
حمایت از نخستین گامها برای گسترش مرزهای دانش و
فناوری هموار میکند .این توافقنامه در امتداد همکاریهای
پیشین با بخش دفاعی کشور ،از ورود توانمندیهای دانشی
و فناورانه توسط شرکتهای دانشبنیان و ستادهای توسعه
فناوری بخش دفاعی و متقابال ،سرریز توانمندیهای موجود
در حوزه دفاعی که قابلیت تجاریسازی دارند حمایت میکند.

توسعه همکاری سازمان تامین اجتماعی
برای حمایت از استارتآپها

چهارمین جلسه از سلسله نشستهای دیدبان رفاه و تامین
اجتماعی با حضور پرویز کرمی مشاور معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری ،مصطفی ساالری مدیرعامل سازمان تامین
بوکارهای نوپا
اجتماعی و جمعی از مدیران استارتآپها و کس 
در سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.
ساالری در این نشست اظهار کرد« :هدف از برگزاری این
جلسات همفکری و تبادل نظر برای یافتن بهترین راهکار به
منظور اصالح رویههاست».
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به برخی مسائل
مطرح شده از سوی جوانان فعال در حوزه استارتآپها گفت:
«بخشی از مسائل مطرح شده با اصالح رویههای اداری و
بهسادگی قابل اجراست .مسائلی همچون دفتر مشترک و برخی
مسائل دیگر را میتوانیم با همکاری مشترک حل کنیم .تالش
ما این است که برای ارائه خدمات به فعاالن حوزه استارتآپها
انعطاف داشته باشیم .جایی که اختیار قانونی داریم ،میتوانیم
بهسرعت عمل کنیم».
ساالری درباره ضرایب حق بیمه استارتآپها گفت« :برای حل
مشکالت این حوزه در حال تجمیع بخشنامههای مختلف مربوط
به ضرایب حق بیمه هستیم و بخشنامه تجمیعی با همفکری و
مشارکت ذینفعان در ماههای آینده تهیه و ابالغ میشود».
ساالری با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی آماده افزایش
خدمترسانی به مجموعه استارتآپهاست ،گفت« :تا آنجا که
در حیطه اختیار و عمل مدیریت سازمان باشد ،خواستهها و
مطالبات آنها اجرایی خواهد شد و در صورت نیاز مجوزهای
قانونی نیز برای تسهیل خدمترسانی به این گروه از شاغالن
اخذ میشود».
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از پیشنهاد همکاری
شتابدهندهها با سازمان تامین اجتماعی استقبال کرد و گفت:
«شتابدهندهها میتوانند با شرکت خدمات ماشینی تامین
همکاری کنند و از خدماتی که با همکاری و استفاده از ظرفیت

خدمات آزمایشگاهی از تخفیفات
پاییزه بهرهمند شدند

شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری
از پژوهشگران ،شرکتهای دانشبنیان و صنایع کشور برای
دانشبنیان
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استارتآپها قابل ارائه است ،در این حوزه بهرهبرداری شود».
همچنین پرویز کرمی در این نشست عنوان کرد« :معاونت
علمی تالش دارد از طریق برقراری ارتباط مناسب و موثر میان
نهادها و سازمانها و استارتآپها در هماهنگی و بهرهگیری از
ظرفیتهای طرفین در رفع مشکالت و بهرهوری بیشتر فعالیت
کند .سازمان تامین اجتماعی از نهادهای قوی برای خدمت
در این حوزه است .در این راستا نیز همکاریهای خوبی میان
معاونت علمی و سازمان تامین اجتماعی انجام شده است و
شرکتهای دانشبنیان از این توافق بهره مناسبی میبرند .با
توسعه این همکاریها در زمینه خدمات سازمان تامین اجتماعی
به استارتآپها و همچنین استفاده از ظرفیت آنها توسط این
سازمان قطعا شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه خواهیم بود».

نوآوری و فناوریهای حوزه رسانه
و محتوای دیجیتال شتاب گرفت

با امضای تفاهمنامه همکاری ستاد فرهنگسازی اقتصاد
دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ،مرکز نوآوری و
شتابدهنده در حوزه تولید محتوای دیجیتال ،صنایع خالق
و فرهنگی ،میزبان ایدههای خالقانه و استارتآپها میشود.
تفاهمنامه ایجاد و راهاندازی مرکز نوآوری و شتابدهنده با
هدف حمایت از ایجاد مرکز نوآوری و شتابدهی حوزه ارتباطات
و رسانه میان«ستاد توسعه فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان» و
«دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران» منعقد شد.
پرویز کرمی ،دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان،
در این مراسم ایجاد زیستبوم کارآفرین و مراکز نوآوری و
بسترهای بروز خالقیتها و ایدههای نوآورانه را از نقاط کانونی
نگاه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برشمرد و گفت:
«این تفاهمنامه همکاری بر مبنای حمایت جدی معاونت
علمی و فناوری از توسعه مراکز نوآوری ،ایدههای خالق و نوآور
بهویژه در حوزه صنایع فرهنگی و تولید محتوای دیجیتال
منعقد شده است».
مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از مراکز
نوآوری به عنوان بستری برای رونق استارتآپها در حوزههای
فرهنگی یاد کرد و ادامه داد« :دانشگاه صداوسیما بستر
مناسبی برای تربیت نیروی انسانی توانمند و متخصص حوزه
رسانه و محتوای دیجیتال است و این تفاهمنامه همکاری در
راستای تعاملها با این دانشگاه برای هدایت و تقویت آنان در
مسیر رسیدن به دانشگاه نسل سوم و چهارم کارآفرین قرار
دارد .این دانشگاه هم به عنوان تامینکننده نیروی متخصص و
دانشآموخته بازار و هم تامینکننده نیروی انسانی متخصص
سازمان کارآمد بوده است و امیدواریم در مسیر جدید برای
راهاندازی استارتآپهای جوانان خالق هم در حوزههای
صنایع خالق و فرهنگی بستر مناسب ایجاد کند.
کرمی تولید محتوای دیجیتال و نرمافزار را یکی از بسترهای
بکر ایجاد ارزش افزوده دانست و گفت« :متاسفانه در تولید
محتوا کمبودهایی در کشور داریم که این مراکز ،فضای تازه
با همکاری دانشگاه میتواند تواناییهای الزم را در حوزههای
دانشبنیان

داخلی و بینالمللی فراهم کند».
به گفته کرمی ،ایجاد  180مرکز نوآوری ،بیش از 80
شتابدهنده و  1400شرکت خالق و فرهنگی ،ایران را در
مسیر پیشرفت در حوزه تولید محتوا و اقتصاد دیجیتال قرار
داده است».
براساس این تفاهمنامه که میان ستاد فرهنگسازی اقتصاد
دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و
دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران منعقد شد،
مرکز نوآوری و شتابدهی ایجاد میشود تا بستری برای جذب
شتابدهندهها ،استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان فعال
مرتبط با فناوریهای رسانههای حوزه دیداری و شنیداری و
همچنین رسانههای نوین و ارتباطات باشد.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تاسیس و
راهاندازی مرکز نوآوری و شتابدهی با محوریت فناوریهای
حوزه رسانههای دیداری و شنیداری و همچنین رسانههای
نوین و ارتباطات در حد مقدورات حمایت میکند .همچنین
روند دریافت سایر مجوزهای الزم برای تاسیس و آغاز به
کار مرکز نوآوری و شتابدهی را سرعت میبخشد .دانشگاه
صداوسیما نیز با توجه به اهداف و کارکردهای مرکز شتابدهی،
محیط فعالیت مناسب و سایر الزامات حرفهای شامل خدمات
مشاوره و آموزش را برای شرکتهای نوپا ،شتابدهندهها و
استارتآپها فراهم خواهد کرد .برای تحقق و اجرایی شدن
مفاد تفاهمنامه ،کمیتهای با حضور فعال دو نماینده از هر
طرف تشکیل میشود .این کمیته وظیفه تدوین برنامه اجرایی
توافقات ،تعیین اعتبار مورد نیاز و نظارت بر اجرای صحیح
برنامهها را بر عهده دارد.

انعقاد  140توافقنامه همکاری با هدف
دانشبنیان شدن صنایع غذایی

در حاشیه دومین روز از برگزاری گردهمایی فناورانه
شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای صنایع غذایی که با
حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری و
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد ،سه توافقنامه
منتخب و در مجموع  140توافقنامه میان شرکتهای فناور
فعال در این حوزه منعقد شد تا فاصله صنایع غذایی کشور با
دانشبنیان و نوآور شدن کمتر شود.
سه توافقنامه منتخب در حاشیه گردهمایی فناورانه صنعت
غذایی که صندوق نوآوری و شکوفایی از فعاالن دانشبنیان
و فناور صنعت غذایی میزبانی میکرد ،امضا شد .ستاری پس
از امضای این سه توافقنامه منتخب توسط فعاالن فناور صنعت
غذایی ،از عزم جدی معاونت علمی و فناوری برای رونق صنعت
مواد غذایی با کمک شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها گفت
و ادامه داد« :مواد غذایی و تجهیزات دانشبنیان تامین آن ،یک
حوزه راهبردی است و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
برای نفوذ فناوری و خودکفایی دانش فنی در این حوزه برنامههای
حمایتی و عملیاتی پیشبینی کرده است».
ستاری با توجه به اهمیت باالی صنایع غذایی و لزوم دانشبنیان
شدن این حوزه ،اظهار کرد« :در برخی از بخشهای این صنعت
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گسترده که نیازمند دانش فنی و تجهیزات دانشبنیان است،
کمبودهایی وجود دارد .شرکتهای دانشبنیان به این حوزه وارد
ش میکنیم تا
شدهاند و کارآمدی خود را بهخوبی نشان دادهاند .تال 
بوکارها ،تولید دانشبنیان را در این حوزه رونق ببخشند».
این کس 
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری همچنین از ورود
شرکتهای دانشبنیان به حوزه تامین تجهیزات دانشبنیان و
مواد غذایی دام ،طیور و آبزیان خبر داد و بیان کرد« :نیازهای
کشور در حوزههای مهمی مانند واکسن ،دارو ،افزودنیهای غذایی،
اسیدهای آمینه ،آنتیبیوتیک ،پروبیوتیکها و دیگر حوزههای مواد
غذایی مانند دام ،طیور و آبزیان ،با ترغیب و حمایت شرکتهای
دانشبنیان و استارتآپی به فعالیت در این حوزه برطرف میشود.
این نوع نمایشگاهها و گردهماییها گامهای خوبی هستند که
موجب میشود فاصله کشور با یک صنعت غذایی دانشبنیان و
خودکفا کاهش پیدا کند».
نخستین توافقنامه میان گروه تولیدی عالیس و شرکت نصب
نیروی ایران در خصوص استفاده از انرژی تلفشده در کارخانه
عالیس برای تولید برق توسط سیستم  CHPبه ارزش هفت
میلیارد تومان منعقد شد .دیگر توافقنام ه امضا شده در این
گردهمایی میان شرکت نان قدس رضوی و شرکت پویا تدبیر
کارآمد با موضوع ارائه راهکار افزایش ماندگاری دونات و اشترودل
بود که ارزش این توافقنامه چهار میلیارد و  300میلیون تومان
اعالم شده است .توافقنامه دیگری نیز میان شرکت آرد قدس
رضوی و شرکت دانشبنیان فناوران شریف در رابطه با طراحی و
ساخت ماشینآالت و تجهیزات خط فرآوری کینوا به ارزش سه
میلیارد تومان در حضور معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری و
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به امضا رسید.
در دو روز نخست گردهمایی سه روزه فناورانه صنایع ،شرکتهای
دانشبنیان و استارتآپهای صنعت غذایی که در محل صندوق
نوآوری و شکوفایی برگزار شد 140 ،قرارداد و تفاهمنامه به ارزش
تقریبی  200میلیارد تومان ،میان شرکتهای بزرگ صنعت غذایی
و شرکتهای دانشبنیان فعال در این حوزه منعقد شده است.

صرفهجویی  50درصدی آب در بخش
کشاورزی با محصول ایرانی محقق شد

مصرف باالی آب در بخش کشاورزی موضوع مهمی است .اما
محققان ایرانی محصولی را ساختهاند که میزان مصرف آب در
مزارع را  20تا  50درصد کاهش میدهد.
شیر کنترل جریان در صرفهجویی مصرف آب عنوان محصولی
ایرانی است که به همت محققان جوان و توانمند دانشگاه بینالمللی
امام خمینی قزوین ساخته شده است .این محصول کاربردی با
موفقیت تستهای خود را پشت سر گذاشت و صرفهجویی  20تا
 50درصدی در مصرف آب کشاورزی را نشان داد .در روشهای
نوین آبیاری مزارع ممکن است فشار آب به صورت یکنواخت
منتقل نشود و همین موضوع خود باعث هدررفت آب میشود
اما با استفاده از این محصول میتوان فشار آب را در سطح مزرعه
یکنواخت کرد».
محمد بیجنخان ،مجری طرح پژوهشی ،که با پشتیبانی صندوق
حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی انجام شده و
دانشبنیان

دستاورد آن ساخت این محصول است درباره آن بیان کرد« :با
توجه به اینکه مصرف آب در بخش کشاورزی قابل توجه است،
بنابراین درصد کوچکی از صرفهجویی نیز در این زمینه دارای
اهمیت است .با انجام این طرح پژوهشی موفق به ساخت این
محصول شدیم که بسیار کاربردی است و مراحل ساخت نمونه
اولیه و تستهای آزمایشگاهی آن به اتمام رسیده است .همچنین
هماکنون در مزرعه دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین و
بوستان باراجین استفاده میشود .این محصول در فشارهای
پایین کاربرد دارد و هر میزان توزیع فشار نامتقارنتر باشد شاهد
صرفهجویی بیشتری با کاربرد این محصول میشویم .همچنین
توسط کمیسیون بینالمللی آبیاری و زه کشی ،این طرح در بخش
محققان جوان برگزیده شد».

رونمایی از نخستین هاب صادراتی
محتوای دیجیتال کشور

علی وحدت ،رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ،در مراسم
رونمایی از نخستین هاب صادراتی محتوای دیجیتال کشور بیان
کرد« :بستر مناسبی برای صادرات محتوای دیجیتال کشور فراهم
شده است .با توجه به تواناییهای موجود باید از این بستر فراهم
شده برای توسعه صادرات توانمندی جوانان به بازارهای جهانی
بهره بگیریم».
وی افزود« :صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان تسهیلگر در
صادرات محتوای دیجیتال وارد میدان میشود ».به گفته وحدت،
مشکالت موجود بر سر راه توسعه صادرات محتوای دیجیتال مانند
صحتسنجی صادرات این محتوا باید رفع شود.
مهدی محمدی ،دبیر ستاد توسعه فناوریهای اقتصاد دیجیتال و
هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،نیز در
این مراسم با انتقاد از عدم رشد مناسب صنعت نرمافزار در کشور
گفت« :ایران در زمینه نرمافزارنویسی هنوز به بلوغ نرسیده است و
در این صنعت بازار بزرگی نداریم .براساس آمار کافه بازار در حال
حاضر حدود  22هزار نرمافزار کاربردی در کشور فعال است که از
این تعداد  130اپ در کافه بازار باال آمده و  30هزار بازی آنالین
ایرانی نیز تولید شده است که این تعداد نرمافزار طراحی شده تنها
 250میلیارد تومان فعالیت اقتصادی در کشور ثبت کردهاند».
به گفته محمدی ،براساس این آمار ،هر فرد در ماه تنها یک میلیون
تومان درآمد از اپ طراحی شده خود به دست میآورد که این رقم
بسیار کم و ناچیز است .وی ادامه داد« :بازار نرمافزارهای کاربردی
و اپهای طراحی شده در کشور بسیار ناچیز و کوچک است و
جهش مناسبی ثبت نکرده است .هاب صادراتی محتوای دیجیتال
کشور با هدف ایجاد این جهش در بازار جهانی نرمافزارهای داخلی
طراحی شده است .هاب صادراتی محتوای دیجیتال به فعاالن این
حوزه گوشزد میکند که اگر نرمافزاری طراحی میکنند با هدف
کسب بازارهای جهانی باشد و استانداردهای مورد نیاز این حوزه را
رعایت کنند .باید نرمافزارهای ایرانی همتراز با دنیا تولید شوند».

عرضه پیشرفتهترین محصوالت و مواد
دانشبنیان آزمایشگاهی «ایرانساخت»

پیمان صالحی ،معاون نوآوری و تجاریسازی فناوری معاونت

شماره سیوچهارم شهریورماه 1398

158

سرویسدهی در حوزه هوش مصنوعی»« ،معرفی عالقهمندان و
فعاالن حوزههای مدیریت و بازاریابی به تیمها و متخصصان هوش
بوکار
مصنوعی به منظور توسعه آنها و تبدیل شدن به کس 
حوزه هوش مصنوعی»« ،انتخاب چند تیم برای سرمایهگذاری»،
بوکارهای مطرح
«معرفی متخصصان هوش مصنوعی به کس 
دیجیتال» اشاره کرد .این رویداد علمی با حمایت ستاد توسعه
اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و توسط مجموعه همتک با رویکرد ارائه طرحهای
نوآورانه و فناورانه تیمهای تشکیلشده در فرایند بوتکمپ به
سرمایهگذاران و عالقهمندان حوزه کارآفرینی و هوش مصنوعی
برگزار شد.

علمی و فناوری ریاست جمهوری ،گفت« :هفتمین دوره نمایشگاه
تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران  26تا  29آذرماه
سال جاری ،همزمان با هفته پژوهش و بیستمین نمایشگاه
دستاوردهای پژوهش و فناوری همانند دوره گذشته ،در محل
نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار خواهد شد».
وی افزود« :نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
در سیزده بخش موضوعی نفت و پتروشیمی ،برق ،الکترونیک و
نرمافزار ،عمران و ساختمان ،مکانیک ،شیمی و متالوژی ،کشاورزی
ط زیست ،فیزیک پایه ،تجهیزات عمومی آزمایشگاهی ،مواد
و محی 
آزمایشگاهی ،مهندسی پزشکی و زیست مواد ،تجهیزات تست و
آزمون صنعتی و خدمات کالیبراسیون برگزار میشود».
رئیس نمایشگاه درباره شرایط حضور محصوالت و شرکتها
گفت« :حضور قطعی ثبتنامکنندگان در نمایشگاه پس از تایید
فنی محصوالت آنها و محرز شدن نقش آنان در بومیسازی
و دستیابی به فناوری ساخت یا تولید محصوالت امکانپذیر
خواهد بود .محصوالت نیز مطابق سالهای قبل با دو معیار سطح
فناوری ذاتی و میزان بومیسازی ،ارزیابی و سطحبندی میشوند
و شرکتها میتوانند دستورالعمل ارزیابی فنی محصوالت را در
سایت نمایشگاه مشاهده کنند».
معاون نوآوری و تجاریسازی فناوری معاونت علمی در خصوص
حمایتهای این نمایشگاه افزود« :با توجه به نامگذاری سال 98
ازسوی مقام معظم رهبری ب ه عنوان «رونق تولید» ،معاونت علمی
در راستای حمایت از تولیدکنندگان و فناوران داخلی ،همانند
دوره گذشته ،برای محصوالت سطح اول تا سوم ،از  10تا 50
درصد قیمت محصوالت خریداریشده توسط مراکز علمی و
پژوهشی دولتی را براساس آییننامه سطحبندی ،ب ه عنوان کمک
بالعوض پرداخت میکند».
رئیس نمایشگاه افزود« :شرکتهای عرضهکننده تجهیزات و
مواد آزمایشگاهی میتوانند فرایند مربوط به ثبتنام شرکت و
ثبت محصول را مطابق با برنامه زمانبندی اعالمشده ،از پنجم
شهریورماه سال جاری در سایت نمایشگاه به آدرس www.
 iranlabexpo.irآغاز کنند».

هوشمندسازی حملونقل با کمک
اطالعات مکانمحور امکانپذیر است

بوکارهای دانشبنیان در زمینه
با هدف حمایت و گسترش کس 
تجهیزات سامانههای نقشهبرداری ،تفاهمنامه همکاری میان
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان نقشهبرداری
کشور امضا شد.
منوچهر منطقی ،دبیر ستاد توسعه فناوریهای فضایی و
لونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ،در مراسم امضای این
حم 
تفاهمنامه گفت« :برای توسعه فناوریهای مکانمحور به اطالعات
موجود در سازمان نقشهبرداری نیاز داریم .در حال حاضر گروههای
لونقل پیشرفته
مختلفی در ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حم 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچون خودرو ،ریلی،
هوایی و غیره شکل گرفته است که همه این گروهها به دنبال
هوشمندسازی خدمات خود هستند .هوشمندسازی در این
حوزهها نیز بدون دسترسی به اطالعات دقیق مکانی امکانپذیر
نیست .بخش بزرگی از این اطالعات دقیق در سازمان نقشهبرداری
متمرکز است».
لونقل
به گفته منطقی ،ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حم 
پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه تامین
تجهیزات ،فناوری و خدمات مورد نیاز در حوزه مکانمحور به
کمکهای سازمان نقشهبرداری نیاز دارد.
مهمترین هدف از انعقاد این تفاهمنامه ،مشارکت و همکاری
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان نقشهبرداری
بوکارهای دانشبنیان در
کشوری در حمایت و گسترش کس 
زمینه تجهیزات سامانههای نقشهبرداری و ژئوماتیک توسط
فارغالتحصیالن ،کارآفرینان ،مراکز تحقیقاتی و صاحبان ایده است.
شناسایی ،صالحیتسنجی و معرفی شرکتهای دانشبنیان فعال
در حوزه مکانمحور ،کمک به اخذ مجوزهای مورد نیاز ،نظارت
بر نحوه اجرای کارهای تحقیقاتی و پژوهشی و غیره بخشی
از تعهدات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این
تفاهمنامه مشترک است».

برگزاری بوتکمپ تخصصی
هوش مصنوعی

نخستین دوره بوتکمپ تخصصی هوش مصنوعی با حمایت ستاد
توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ،هفتم شهریورماه سال جاری با هدف توسعه
بوکارهای حوزه هوش مصنوعی برگزار شد.
مدل کس 
بوتکمپها دورههای فشردهای هستند که افراد را برای ورود به
بازار کار آماده میکنند .دورههایی جدی و پر از چالشهای متفاوت
برای اینکه بتوانند توانایی خود را در حوزه کاریشان باال ببرند .یکی
از این بوتکمپهایی که با استقبال خوبی روبهرو است ،بوتکمپ
تخصصی هوش مصنوعی است که با حمایت معاونت علمی و فناوری
بوکارهای حوزه هوش
ریاست جمهوری با هدف توسعه مدل کس 
مصنوعی و تربیت تیمهای کارآفرین برای فعالیت در حوزه هوش
مصنوعی و یادگیری عمیق برگزار شد.
از دیگر اهداف این رویداد تخصصی ،میتوان به «توسعه پلتفرمهای
دانشبنیان

افتتاح مرکز رشد و شتابدهی
بوکار بانوان کرمان
کس 

بوکار بانوان کرمان با حضور زینب
مرکز رشد و شتابدهی کس 
حمیدزاده مشاور معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در امور
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و هنر و معماری ارسال کنند .ارسال طرحها از یکم شهریورماه
سال جاری آغاز شده و تا  15آبانماه ادامه دارد .این فراخوان
طرحهای پژوهشی ،رساله دکتری و طرحهای پسادکتری
را شامل میشود .انتشار این فراخوان با هدف حمایت از
پژوهشگران استانهای مختلف انجام میشود و دستاوردهای
این تحقیقات وارد جامعه شود.
این فراخوانها در طول سال برای سایر کارگروهها نیز منتشر
میشود .عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر به سایت
صندوق  http://www.insf.orgمراجعه کنند.

بانوان افتتاح شد تا شاهد توانمندسازی بانوان این استان باشیم.
عالوه بر حمیدزاده ،فاطمهسادات حسینی مدیر کل امور بانوان و
خانواده استانداری کرمان و جمعی از مسئوالن این استان در این
مراسم حضور داشتند.
مشاور معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در امور بانوان در این
مراسم با تاکید بر آنکه دانشگاهها باید به سمت کارآفرین شدن
حرکت کنند ،بیان کرد« :در سال  96میزان فروش محصوالت
شرکتهای دانشبنیان در کشور حدود  60هزار میلیارد تومان
و در سال  97حدود  80هزار میلیارد تومان بود که پیشبینی
میکنیم در سال جاری رشد  30درصدی در این حوزه داشته
باشیم».
وی ادامه داد« :نیمی از سرمایه اجتماعی کشور متعلق به بانوان
است .بنابراین باید از این ظرفیت نهایت استفاده را کرد».
حمیدزاده بر لزوم وجود نگاه شایستهساالری در جامعه تاکید کرد
و افزود« :وقتی به کارایی و توانایی زنان و مردان در جامعه توجه
کنیم ،درخواهیم یافت که توانایی و ظرفیت بانوان کمتر از آقایان
نیست».
مشاور معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در امور بانوان با
اشاره به اینکه تعداد فارغالتحصیالن دانشگاهی در سالهای اخیر
 17برابر شده است ،عنوان کرد 4400 :شرکت دانشبنیان فعال
در کشور مشغول به فعالیت هستند که متاسفانه فقط  10درصد
آنها توسط بانوان تاسیس یا اداره میشوند و در استارتآپها نیز
اینگونه است که این موضوع با آمار فارغالتحصیالن بانوی کشور
همخوانی ندارد».
حمیدزاده با اشاره به شکلگیری استارتآپهای موفق در کشور،
افزود« :برخی از این استارتآپها توسط بانوان اداره میشوند و
نقش آنها در این حوزه بسیار حائز اهمیت است».
الزم به ذکر است که این مرکز با هدف توانمندسازی بانوان،
هماهنگی ،عارضهیابی و کمک به رفع آسیبهای فرهنگی بانوان
بوکار راهاندازی شده است .حدود  50درصد جمعیت
در حوزه کس 
استان کرمان را بانوان تشکیل میدهند .این مرکز زیر نظر پارک
بوکارهای
علم و فناوری بوده که در این مرکز از ایدهها و کس 
بانوان از نظر مادی ،آموزشی و فضای استقرار حمایت میشود.

توانمندسازی مددجویان با ایجاد
مشاغل نوآورانه و دانشبنیان

تفاهمنامه همکاری مشترکی میان اسماعیل قادریفر رئیس
مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ،نادرقلی ابراهیمی دبیر ستاد توسعه
فناوریهای آب ،خشکسالی ،فرسایش و محیط زیست معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری و حجتاهلل عبدالملکی
معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره)
امضا شد.
توانمندسازی مددجویان از طریق ایجاد اشتغال پایدار در
حوز ه مشاغل نوین ،نوآورانه و دانشبنیان با استفاده از ظرفیت
شرکتهای دانشبنیان مرتبط با حوزه فعالیت ستاد ،موضوعی
است که این تفاهمنامه همکاری دنبال میکند .با امضای این
تفاهمنامه همکاری ارتقای فناوری در اشتغالهای ایجادی
برای مددجویان کمیته امداد با استفاده از ظرفیت طرفین
مبتنی بر الگوی اقتصاد دانشبنیان هدف قرار گرفته شد.
همچنین سیاستگذاری ،برنامهریزی و اقدام مشترک برای
اجرا ،تجاریسازی و گسترش طرحهای فناورانه برای
مددجویان کمیته امداد در مناطق مختلف کشور با این اقدام
سرعت میگیرد تا شاهد ایجاد اشتغال پایدار و افزایش سطح
درآمد مبتنی بر مزیتهای نسبی هر منطقه باشیم .همکاری
برای اجرای طرحهای فناورانه شاخص در کشور با به اشتراک
گذاشتن ظرفیتهای طرفین تفاهمنامه و همینطور استفاده
از توان سایر نهادهای مرتبط در کشور نیز دیگر هدف این
تفاهمنامه است.
در این راستا ستاد اقداماتی همچون شناسایی مناطق
روستایی و محروم دارای اولویت براساس شاخصهای مربوط،
شناسایی مددجویان دارای شرایط اولیه به منظور مشارکت
در فعالیتهای توانمندسازی ،مساعدت در فراهم کردن
زیرساختهای الزم طرح و آموزش مددجویان و تعریف
بستههای حمایتی در قالب تسهیالت و یا حمایتهای بالعوض
به منظور کاهش ضریب ریسک مشارکت مددجویان در این
طرح را انجام میدهد.
نتایج این همکاری مشترک در این مرحله در دو حوزه گلخانه
و واحدهای پرورش ماهی کوچکمقیاس در جامعه هدف به
اجرا درمیآید و موجب افزایش ضریب نفوذ فناوری در کشور و
همچنین کاهش فقر و محرومیت در مناطق کمتر توسعهیافته
میشود.

دومین فراخوان حمایت از طرحهای
پژوهشی محققان کشور منتشر شد

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری دومین فراخوان حمایت از طرحهای
پژوهشی خود را منتشر کرد تا حمایت از پژوهشگران کشور
سرعت گیرد.
بیش از  14کارگروه علمی و تخصصی در صندوق حمایت
از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری مشغول فعالیت هستند تا با حمایت عملی از
محققان مسیر آنها برای ادامه کار هموار شود .صندوق
برای دومین بار در سال جاری فراخوان حمایت از طرحهای
پژوهشی خود را منتشر کرد و پژوهشگران میتوانند طرحهای
خود را برای کارگروههای میانگروهی؛ علوم انسانی ،اجتماعی
و مطالعات علم؛ معارف و علوم اسالمی؛ مدیریت و علوم اقتصاد
دانشبنیان
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برگه اشتراک ماهنامه دانشبنیان
نام و نام خانوادگی:
نشــانی........................................................................................................................ :
.....................................................................................................................................
.......
دوره اشرتاک:

 6 شماره
 12 شامره

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


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

دانشبنیان
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هزینه اشتراک  6شماره:

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

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

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

ماهنامه آموزشی ،علمی ،خبری،تحلیلی اقتصاد دانشبنیان

مزا و
در ب 
معايب فضای  ازی

برخاستﻦ آﻓریﻘا

درره قارهای كه در سالهای آينده

مس متفاو را كند


استارتآپﻫا
مﻌاف از بیمه ﻗرارداد

 وندهای  ای ي از م 
دغدغههای ا  روزهای استارتآپها

29

کســانی کــه بــه هــر نحــو بــا معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ارتبــاط
دارنــد و دانشــجویان ،محققیــن ،اســاتید ،فنــاوران و شــرکتهای دانشبنیــان
میتواننــد بــا ارائــه مــدرک معتبــر از تخفیــف  %50بهرهمنــد شــوند.
این تخفیف فقط شامل نشریه می شود و از هزینه ارسال پستی کسر نمیشود.

دانشبنیان
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سبکزندگیسالمتر
با یک استارتآپ ایرانی
محمدمهدی قنبری همبنیانگذار استارتآپ فیت شیپ متولد  1375است و به گفته خودش از 18
سالگی و در دوران دبیرستان فعالیتش را در حوزه ورزش و سالمت آغاز کرد ه است .او دانشجوی
کارشناسی کامپیوتر است و به همراه چهار نفر دیگر در تیم فیت شیپ به طراحی پلتفرمی برای
ارائه الیف استایل به افراد پرداخته و در حال حاضر در تهران مشغول به فعالیت در این زمینه است.
با او به گفتوگو نشستیم تا بیشتر برایمان از حالو هوای اکوسیستم سالمت ایران بگوید.
گفتوگو با محمدمهدی قنبری -صفحه 36

