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انجام دهد؛ کاری که مجموعههای عریض و طویل دولتی از پس انجام آن برنمیآیند.
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هدایت و حمایت
ب�ریس اکرشنایس طرح الکن میل تولید میگوی عاری از یب�ری

شکوفایی مجدد صنعت پرورش میگو
مریم طالبی

گ
صنع� ف
در�ب ره کنفرانس میل رادار و اویونیک به ی ف
دانش�ه ت
اص�ان
م��ب ف�

پلی میان صنعت و دانشگاه

بر اساس آمارها هماکنون بیش از  ۲۲0هزار نفر در صنعت آبزیپروری کشور فعال
هستند .تامین بازار داخل ،رضایتمندی مشتری و صادرات محصول باکیفیت به این
مولفه مهم بستگی دارد که محصول تولید شده ،سالم و عاری از بیماری باشد.
طرح کالن ملی «کسب و انتقال دانش فني براي تولید انبوه میگوي عاري از بیماري خاص
در کشور و قطع وابستگي به محصوالت خارجي» از جمله طرحهایی است که در جهت تولید
محصول سالم در صنعت آبزیپروری کشور به اجرا درآمده است .این طرح با کسب دانش
فنی باال در زمینه تولید میگوی عاری از بیماری ،موفق شده است که فرصت ایدهآلی نیز برای
صادرات ایجاد کند ،زیرا در بین کشورهای منطقه ،میگوی عاری از بیماری تولید نمیشود.
دکتر محمود بهمنی ،رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتي کشور و فوق دکترای
تخصصی اندوکراینولوژی آبزیان است که در گفتوگو با دانشبنیان به جزئیات این طرح
کالن و آثار آن بر توسعه تولید و صادرات در صنعت آبزیپروری اشاره کرده است.

دانشبنیان

دانشگاهصنعتیاصفهاندرآذرماهسال1۳۹۸
میزبانششمینکنفرانسراداروسامانههای
مراقبتیایرانوچهارمینکنفرانساویونیکاست.
هدفازبرگزاریاینکنفرانسفراهمکردنبستری
مناسبجهتگردهماییمتخصصین،دانشمندانو
صاحبانصنایعدراینحوزهبرایهمگراییبیشتر
درفعالیتهایعلمی،پژوهشیوصنعتیاستتا
ضمنآشناییبانیازهاودستاوردهایمربوطدر
زمینهراداروسامانههایمراقبتیواویونیک،با
شناساییچالشهاوراهحلهایپیشرو،راهگشای
پیشرفتدراینبخشازصنعتکشورباشد.

شفققطبزاده
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پلی میان صنعت و دانشگاه /شفق قطبزاد ه

حا�
گفتوگو ج� مج ید ج
مد�عامل ش�کت
حسینعیل ،ی
امیدآفرینانهمندیسآینده

تحقیق و توسعه
شرکتدانشبنیان
نباید متوقف شود
ملیکا حسینی
سرشان به سنگ ناامیدی خورده و گروه تا مرز
فروپاشی پیش رفته ،اما این باعث نشده دست
از ادامه کار بکشند .دوباره از جا برخاستهاند و
در مسیری که میدانستند درست است ،پیش
رفتهاند و امروز به جایی رسیدهاند که خودشان
را به عنوان تنها تولیدکننده چاپگر زیستی
به بازار معرفی کردهاند .شرکت امیدآفرینان
مهندسی آینده از سال  95کار خود را آغاز
کرده و تا امروز  12دستگاه چاپگر زیستی را به
فروش رسانده است .مجید حاجی حسینعلی،
مدیرعامل این شرکت ،در گفتوگوی پیش رو
از مسیری که تا امروز طی کردهاند و مشکالت
مدیریت شرکت دانشبنیان میگوید.
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تحقیق و توسعه شرکت دانشبنیان نباید متوقف شود /ملیکا حسین 
مد�عامل ش�کت سیناژن
گفتوگو ب� هاهل حامدیفر ،ی

برای ماندن در ایران باید
خودخواه بود!
زهراطالبنژاد

متولد1351استورشتهداروسازیرادردانشگاهتهرانخوانده.یکمدیرزنباسری
پرشوروقلمیتحسینبرانگیز.یکیازهمانهاکهجنگیدنبرایشانتفریحاست.چالش
رادوستدارندچونازمبارزهلذتمیبرند.اهلادبیاتاستوحافظباز.واژههارا
دقیقوبهموقعخرجمیکند.میگویدغیرتشبهکاردرایرانبیشازاینکهازشعارهای
میهندوستانهبیایدازنوعیخودخواهیشخصینشئتمیگیرد.خودخواهیکهاورا
وامیدارددرجغرافیاییبساطزندگیاشراپهنکندکهبتوانددرحرفزدنهایروزمرهاش
ازحافظوسعدیخرجکند،باآدمهاییکههمزبانشهستندمعاشرتکندوحتیدر
خیابانیکهخاطرههاییرابرایاوزندهمیکند،یلهوسرخوش،پیادهرویکند.هاله
حامدیفرمدیرعاملسیناژناست.یکیازشرکتهایپیشرودرزمینهتولیدداروهای
بیوتکنولوژیکدرایران.ازمعدودبرندهاییکهدراینزمینههمبهکمکردنارزبری
داروهایخاصفکرمیکندوهمنیمنگاهیبهصادراتوسرشاخشدنباغولهایبزرگ
اینحوزهدارد.بااودربارهسیناژن،داروهایهایتک،کارآفرینی،تولید،استارتآپ،
پوگفتیطوالنیکردهایم.
تنبلیتاریخیوبسیاریمفاهیمومسئلههایدیگرگ 
خانم دکتر حامدیفر! اینجا کجاست و چه کاری انجام
میدهید؟
اینجا دفتر مرکزی شرکت سیناژن است .این شرکت
در زمینه تولید دارو برای بیماران خاص و صعبالعالج
و داروهای بیوتکنولوژیک فعالیت میکند .در حال حاضر
این شرکت دارویی تبدیل شده به گروه دارویی سیناژن
که هشت شرکت زیرمجموعه آن هستند .از ابتدای امر
هدف ما توسعه تکنولوژی در کشور و استفاده از تکنولوژی
بومیشده برای تولید محصوالتی بود که صرفا وارداتی
بودند و از آنجا که رشته تحصیلی بنیانگذاران شرکت
داروسازی بود ،در این حوزه شروع به فعالیت کردیم.
سیناژن از چه زمانی کار خود را شروع کرده و در کنار
هدف اولیهای که دنبال میکرده ،چه اتفاقاتی افتاده است؟
سیناژن سال 1373تاسیس شد اما در حقیقت آن
شرکت سیناژن با این شرکت سیناژن که در حال
حاضر وجود دارد ،متفاوت است .هدفگذاری آن شرکت
بیشتر بر تولید محصوالتی بود که در آزمایشگاههای
تحقیقات بیوتکنولوژی و آزمایشگاههای تشخیص طبی
دانشبنیان
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برای ماندن در ایران باید خودخواه بود! /زهرا طالبنژا د

مورد استفاده قرار میگیرد ،مثل کیتها و محصوالت
تشخیصی .شرکت تا سال  1379هم طبق این برنامه جلو
رفت .سال 1380شرکت تحولی در استراتژی خود ایجاد
کرد که وارد حوزه بیوتکنولوژی دارویی شود .بعد از اینکه
داروهای تولیدیمان وارد بازار شدند ،قسمت آزمایشگاهی
را به شکل یک شرکت اسپیناف (اقماری) جدا کردیم .ما
در این مدت مسیر پرفراز و نشیبی را طی کردهایم .سال
 1377که من به شرکت سیناژن ملحق شدم ،شرکت فقط
12پرسنل داشت اما در حال حاضر گروه دارویی سیناژن
 3500پرسنل دارد .وارد بازارهای بینالمللی شدهایم و در
حوزه درمان یک برند جاافتاده در بین بیماران و پزشکان
و مراکز درمانی هستیم.
ضرورتــیکــهباعــثشــدســیناژنروی
داروهــایبیوتکنولوژیــکتمرکــزکنــد،چــه
چیــزیبــوده؟اهمیــتایــنبخــشدرصنعــت
دارویــی،چــهدرایــرانوچــهدردنیا،کجاســت؟
ببینیــد کار و تخصــص مــا بیوتکنولوژیــک اســت .وقتــی
خواســتیم وارد ایــن عرصــه شــویم ،بررســی کردیــم کــه

مریم طالبی
با توجه به رشد فزاینده صنعت گردشگری در جهان ،تعداد استارتآپهای فعال در
حوزه بلیتفروشی آنالین نیز مدام در حال افزایش است .در کشور هم شاهد افزایش
فعالیت این استارتآپها هستیم .برخی استارتآپها نیز در حوزههای دیگر فروش
آنالین بلیت مثل فروش بلیت رویدادهای فرهنگی مشغول به فعالیت هستند.
امیر عسگری ،دکترای مدیریت آموزش عالی و مدیر اجرایی مرکز نوآوری رفاتک (مرکز
نوآوری و توسعه کسبوکار بانک رفاه) است که در گفتوگو با دانشبنیان به مختصات
فعالیت این استارتآپها اشاره میکند .همچنین این مدرس دانشگاه به راههای توسعه
استارتآپهای فعال در بلیتفروشی آنالین و مشکالت پیش روی این استارتآپها
اشاره میکند که در ادامه میخوانید.

دانشبنیان
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همیشه سیاهترین موقع شب ،لحظه پیش از دمیدن سپیده است .سختترین و
سنگینترین بخش وزنهبرداری ،هنگامی است که وزنه در چند سانتیمتری باالی سر
قرار میگیرد .دشواریها ،مقدمه آسودگیهاست .این درس را کائنات به ما آموخته
است .بهار زیبایی و زندگیاش را مرهون سردی و سختی زمستان است.

دانشبنیان
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فلق

اما این ماجرا واقعیت دارد .معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری ،اواخر آبانماه امسال ،به همراه گروهی از
متخصصان و  70شرکت دانشبنیان ایرانی به جمهوری خلق
چین سفر کرد .این هیئت آنجا در چند نمایشگاه مهم در
حوزه علم و فناوری شرکت کرد و محصوالت ایرانساخت
خود را به چینیها معرفی کرد .چند تفاهمنامه همکاری
برای صادرات محصوالت ایرانی به چین امضا شد و اتفاقات
خوشایند دیگری هم به وقوع پیوست که با توجه به گستردگی
ماجرا ،پیشنهاد میکنم به اخباری که رسانهها در این زمینه
منتشر کردهاند ،مراجعه کنید.

حاال ما در آستانه بهار علم و فناوری هستیم .همه بازیگران
زیستبوم نوآوری و کارآفرینی در ایران ،نسیم نوروزی را
استشمام میکنند .فلق فناوری در حال رخنمایی در آسمان
اقتصاد مقاومتی سرزمینمان است .بیش از  4600شرکت
دانشبنیان در کشور فعال هستند و هزاران شرکت خالق
و نوآور ،استارتآپ ،مراکز نوآوری ،شتابدهنده و صندوقهای
جسورانه و اخیرا کارخانههای نوآوری ،بیمحابا پا به عرصه
عمل گذاشتهاند و از علم و فناوریشان بهرهها میبرند .طبق
آمار ارائهشده ،نزدیک به  4400خدمات در بخش کریدور
صادرات ارائه شده و  300هزار شغل مستقیم و  100هزار
میلیارد تومان گردش مالی در این بخش وجود داشته است.
این اعداد و ارقام نشان میدهند که واقعهای در راه است.

ارتقا

با توجه به تغییر گفتمان حاکم بر اقتصاد جمهوری اسالمی
ایران که گذار از اقتصاد سنتی و نفتی به سمت توسعه
اقتصاد دانشبنیان است ،فضای کسبوکارهای نوین و حوزه
کارآفرینی با گسترش زیستبوم نوآوری و فناوری ،دچار
تحوالت شگرف و امیدوارکننده شده است.
میدانیم که رتبه جهانی جمهوری اسالمی ایران در تولید
علم ،از جایگاه  34به  16ارتقا یافته است .این خودش یک
نشانه غرورآفرینی نیست؟ در شرایطی که دنیا بهشدت و
شتاب سرسامآوری توانسته است مرزهای دانش را گسترش
دهد و فناوری را تا دوردستترین مکانها ببرد ،ارتقای 18
پلهای و قرار گرفتن در جمع  20کشور برتر دنیا ،نیازمند یک
جشن ملی و پایکوبی سراسری است.

رکورد

مجموعههای مختلف دولتی در عرصه علم و فناوری چند
سالی است که برای پیشبرد اهداف اقتصاد دانشبنیان
شبانهروز کار میکنند و هزینه میکنند و این روزها ،حال
وزنهبرداری را دارند که وزنهای بسیار سنگین و رکوردی
را باالی سینه آورده و حاال میخواهد ضرب دوم را بزند و
وزنهاش را باالی سر ببرد .بیش از شش هزار استارتآپ در
حوزههای مختلف خدمات و فناوری در حال فعالیت و البته
درآمدزایی هستند .مدتی است که از فاز خدماتی به نسل
دوم یعنی استارتآپهای محصولمحور عزیمت کردهاند و
در بخشهای صنعتی و هایتک نیز ،استارتآپها یک به
یک در حال شکوفا شدن هستند .این گرماگرمی فعالیتها
در شرایطی رخ نمایانده است که از بیرون ،دولتهای
نامرد و تنگنظر تا توانستهاند فشار آوردهاند و محدودیت
ایجاد و تحریمهای ظالمانه وضع کردهاند .اما ایران و ایرانی
انتخابش را کرده است .فرایند قطع وابستگی نفتی و رهایی
از خامفروشی و تولد اتکا به دانش و سرمایههای انسانی آغاز
شده است.

تشعشع

حاال به این آمار توجه کنید« :نتیجه اجرای سیاستهای
توسعه اقتصاد دانشبنیان در ایران ،رشد حجم اقتصاد
دانشبنیان ایران به رقمی بالغ بر  11میلیارد دالر است که این
رقم به واسطه فعالیت نزدیک به  4700شرکت دانشبنیان و
بیش از  500شرکت خالق و نوآور است ».تشعشع سپیده را
میشود در این آمار دید .وزنه سنگین ،حاال از سینه بازیگران
زیستبوم فناوری و نوآوری بلند شده و نزدیک باالی سر
رسیده است .اکنون دیگر هیچ قدرتی نمیتواند سپیدی سحر
در اقتصاد دانشبنیان را از چشمان ملت ایران پنهان کند.
امروز مردم کشورهای منطقه از جمله روسیه و ترکیه با
داروهای بیوتکنولوژی ایرانی ضدسرطان و بیماریهای
التهابی ،در حال درمان هستند .این افتخار بزرگی برای
ماست .انگاری که نفس بوعلی بار دیگر بر این سرا دمیدن
گرفته است و دردها ،یک به یک ،فارغ از زیستبوم و ملیت،
التیام مییابند .شرکتهایی در ایران فعالیت میکنند که
توانستهاند پنج بیماری العالج را از طریق سلولهای بنیادی
درمان کنند .این دستاورد در منطقه غرب آسیا بینظیر است
و در دنیا ،انگشتشمار.
از سوی دیگر ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
اسالمی ایران تاکنون توانسته است پنج مرکز مشترک
فناوری ایران و چین در حوزههای مختلف را در نقاط مختلف
چین راهاندازی کند .این دفاتر ،هدف برپاییشان ،فراهم کردن

چین

زیاد شنیدهایم که هر آن کس که از ایران به جمهوری خلق
چین میرود برای واردات و زمینهسازی و تسهیل ورود کاالی
چینی سفر کرده است .البته بسیاری هم معتقدند چینیها که
حاال از نظر اقتصادی و فناوری در جایگاه دوم جهان ایستادهاند،
محصوالت بنجل و به درد نخورشان را برای ایرانیها کنار
میگذارند و با هر چه ارزانتر کردن محصوالتشان ،تولید
داخلی کشورمان را به سمت نابودی بردهاند .بخشی از این
مدعاها درست است و بخشی هم نه .اما اگر امروز در کوچه
و بازار بگوییم که همین چند روز پیش ،یک هیئت بلندپایه
علمی و فناوری به همراه  70شرکت دانشبنیان به چین
سفر کرده تا زمینه تسهیل صادرات محصوالت هایتک
«ایرانساخت» را به این کشور فراهم کند ،به گمانم کسی
باور نمیکند .حتی ممکن است فضای استهزا و تمسخر هم
فراهم شود و طنزی تازه ،متولد.
دانشبنیان
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به بشریت کردند که هنوز هم قابل مالحظه هستند و کارآمد.
بنابراین همکاری تنگاتنگ و مدام شرکتهای دانشبنیان
ایرانی با شرکتهای چینی و سایر شرکتهای مهم بینالمللی
میتواند نیاز بسیاری از مردمان جهان را برطرف کند و شرایط
اقتصادی را نیز پاکیزه و امن سازد.

زمینههای همکاری میان شرکتهای دانشبنیان ایرانی و
چینی است .لطفا دقت کنید؛ ما داریم درباره همکاری فناوری
با کشوری صحبت میکنیم که رده دوم دنیا را در زمینه
فناوری و اقتصاد بر عهده دارد.

تبادل

رهایی

در سفر اخیری که هیئت عالیرتبه علمی و فناوری ایران
به چین داشت ،نگارنده نیز با آن همراهی میکرد70 .
شرکت دانشبنیان ایرانی با ما همراهی میکردند و هر
یک ،محصول دانشبنیانی که رنگ و بوی ایرانی و در دنیا
تازگی داشت ،به چینیها معرفی کرد .به این نکته مهم لطفا
توجه کنید؛ معموال از هر هزار پژوهش ،یکصد پژوهش به
دستاورد علمی و فناورانه تبدیل میشود .از این یکصد تا10 ،
محصول تجاریسازی میشود و به بازار میآید .از میان این
 10محصول ،یک محصول توان صادراتی دارد .بزرگی کار را
مشاهده میکنید؟ شگفتی در آنجاست که این محصوالت
آماده صادرات ،بخشی از دستاوردهای فناوران و پژوهشگران
ایرانی است .یعنی ما آنقدر در علم و فناوری غنی شدهایم
که چنین دستاوردهای حیرتانگیزی را به جهانیان میتوانیم
عرضه کنیم.
اما آنچه در این مبحث مهم جلوه میکند ،این است که
جمهوری اسالمی ایران همواره تالش کرده است تا با نگرشی
باز ،نسبت به دستاوردهای علمی و فناورانهاش ،با دیگران به
گفتوگو بنشیند و از نوآوری به عنوان ابزاری برای حمایت از
گذار جوامع به سوی رفاه و توسعه استفاده کند .این رویه را ما
ایرانیان مسلمان ،از قرنها قبل آموختهایم؛ دوران طالیی علم.
آن زمانی که به مدد روشنگریهای اسالم ،دانشمندان بزرگ
و تاریخسازی پا به عرصه وجود گذاشتند و آنچنان خدمتی
دانشبنیان

طلسم و نفرین منابع ،با جانفشانیها و سلحشوریهای
بازیگران زیستبوم نوآوری و فناوری ،باطل شده است .ایران
به پا خاسته است .حاال به مدد میلیونها دانشجو ،هزاران
هزار فارغالتحصیل دکترا و مهندسی در رشتههای مختلف،
فعالیت هزاران شرکت و استارتآپ در پارکهای علم و
فناوری متعدد ،ایران دیو سفید نفتخوار را بر زمین کوبیده و
چشمان مردمان را دوباره بینا ساخته است.
شک و شبههای در کار نیست؛ ایران عزیز ما ،با تکیه بر
فرهنگ و تاریخ درخشان و طوالنیاش ،حرفهای زیادی
برای گفتن دارد .اینک که با تالش اقشار مختلف جامعه،
آگاهی و بینایی نسبت به توانمندیها و داشتههایمان افزونی
یافته است ،فرصت را میباید که غنیمت شماریم و به طور
کامل از سرافکندگی و برچسب بچهپولداری نفتی ،خودمان
را رها کنیم و سربلندانه در جهان پرشتاب امروز ،رخ بنماییم.
فرصتها همیشه وجود دارند ،اما از این فرصت تا فرصت
بعدی ،معلوم نیست که چقدر زمان را باید به انتظار بنشینیم
و چه اندازه ایام را پشت سر بگذاریم .وقت ،وقت بهرهمندی از
شرایطی است که روزگار به یاری زیستبوم نوآوری و فناوری
در اختیارمان گذارده است .کافی است ،گوشهایمان را تیز
کنیم و پیام امیدی را که در زمان جاری شده است ،خوب
بشنویم.
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هدایت و حمایت
ب�ریس اکرشنایس طرح الکن میل تولید میگوی عاری از یب�ری

شکوفایی مجدد صنعت پرورش میگو
مریم طالبی

بر اساس آمارها هماکنون بیش از  ۲۲۰هزار نفر در صنعت آبزیپروری کشور فعال
هستند .تامین بازار داخل ،رضایتمندی مشتری و صادرات محصول باکیفیت به این
مولفه مهم بستگی دارد که محصول تولید شده ،سالم و عاری از بیماری باشد.
طرح کالن ملی «كسب و انتقال دانش فني براي توليد انبوه ميگوي عاري از بيماري خاص
در كشور و قطع وابستگي به محصوالت خارجي» از جمله طرحهایی است که در جهت تولید
محصول سالم در صنعت آبزیپروری کشور به اجرا درآمده است .این طرح با کسب دانش
فنی باال در زمینه تولید میگوی عاری از بیماری ،موفق شده است که فرصت ایدهآلی نیز برای
صادرات ایجاد کند ،زیرا در بین کشورهای منطقه ،میگوی عاری از بیماری تولید نمیشود.
دکتر محمود بهمنی ،رئیس موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور و فوق دکترای
تخصصی اندوکراینولوژی آبزیان است که در گفتوگو با دانشبنیان به جزئیات این طرح
کالن و آثار آن بر توسعه تولید و صادرات در صنعت آبزیپروری اشاره کرده است.

دانشبنیان
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ایده استارت خوردن طرح تولید انبوه میگوی عاری
از بیماری از کجا شکل گرفت؟
با توجه به بروز بیماری لکه سفید ویروسی میگو در استان
بوشهر در سال  ،1384تدوين برنامه راهبردي تولید ميگو در
سال  1386در اولويت كاري موسسه تحقيقات علوم شيالتي
كشور قرار گرفت .در نهایت نیز محصول نهایی توسط موسسه
تحقيقات علوم شيالتي كشور با همکاري سازمان شيالت
ايران ،سازمان دامپزشكي كشور ،سازمان حفاظت محيط
زيست و مشاركت فعاالن صنعت پرورش ميگو تهيه شد.
نخستین و مهمترين حلقههای پيشبيني شده در برنامه
راهبردی ميگو ،توليد ميگوي عاري از بيماري خاص
( )Specific Pathogen Freeيا به اختصار SPFبود.
براي تحقيق درباره اين امر در تاريخ  28اسفندماه ،1390
قرارداد طرح كالن ملي فناوري با عنوان «كسب و انتقال
دانش فني براي توليد انبوه ميگوي عاري از بيماري خاص در
كشور و قطع وابستگي به محصوالت خارجي» بين معاونت
علمي و فناوري رياست جمهوري و سازمان تحقيقات ،آموزش
و ترويج وزارت جهاد كشاورزي به عنوان نهاد هماهنگكننده
منعقد شد.
بر اساس ارزیابی انجام شده ،شهر بوشهر و پژوهشکده میگوی
کشور برای اجرای این طرح کالن انتخاب شد و بالفاصله
اقدامات الزم جهت بهبود ساختارهای موجود برای اجرای
هرچه بهتر این طرح کالن انجام شد .در این راستا پیاده
کردن دستورالعملهای الزم در طراحی و اجرای تولید
میگوی عاری از بیماری خاص در دستور کار پژوهشکده
میگوی کشور قرار گرفت.
چطور شد که این طرح با موافقت مسئوالن به عنوان
طرح کالن پذیرفته شد؟
پس از تدوین «طرح کالن کسب و انتقال دانش فني
براي توليد انبوه ميگوي عاري از بيماري خاص ( )SPFدر
کشور و قطع وابستگي به محصوالت خارجي» و برگزاری
چندین نشست تخصصی در معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ،در نهایت این طرح کالن مورد تایید قرار گرفت و
مقرر شد که نیمی از اعتبار الزم برای اجرای این طرح توسط
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیمی دیگر توسط
موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور و استانداری بوشهر
تامین شود .ساختمان ،تجهیزات ،کارشناسان و امکانات
موجود در پژوهشکده میگوی کشور نیز به عنوان سهم
موسسه لحاظ شد.
پس از اخذ تاییدیههای بهداشتی از اداره کل دامپزشکی
استان بوشهر و طبق اهداف تعیین شده در طرح کالن
«کسب و انتقال دانش فني براي توليد انبوه ميگوي عاري از
بيماري خاص ( )SPFدر کشور» ،دو هزار عدد مولد میگوی
عاری از بیماری خاص در پایان طرح ،تولید شد و پس از درج
آگهی در بهمنماه سال  ،1393به بخش خصوصی واگذار شد.
در پایان فصل تکثیر نیز گزارش عملکرد و اعالم رضایت از
خریداران اخذ شد.
دانشبنیان

با توجه به اینکه جلوگیری از خروج ارز یکی از
اهداف طرحهای کالن ملی محسوب میشود ،این
طرح تاکنون چگونه توانسته در این مسیر گام بردارد؟
این طرح با هدف دستیابی به دانش فنی تولید مولدین SPF
انجام شده است و این دانش امروزه بومی شده و قابل ارائه
به بخش خصوصی است .با توجه به تاکید معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری مبنی بر انتقال دانش فنی به
بخش خصوصی و تولید محصول ،دانش فنی به یک شرکت
دانشبنیان واگذار شد که در سالهای  96و  97نیز به
ترتیب تعداد سه هزار جفت و چهار هزار جفت مولد میگوی
عاری از بیماری تولید شد و در اختیار بخش خصوصی قرار
گرفت.
این میزان در حدود  10درصد نیاز کل کشور است .نیاز
کشور تا پایان برنامه ششم توسعه 60 ،هزار جفت مولد میگو
است و در حال حاضر هزینه هر جفت مولد میگوی SPF
وارداتی بیش از  150دالر است که با اجرای این طرح کالن،
تا حد چشمگیری جلوی خروج ارز گرفته میشود .بخش
خصوصی با در اختیار گرفتن این دانش و سرمایهگذاری
و ایجاد زیرساختها میتواند در آینده کل نیاز کشور را
تامین کند.
در مسیر دستیابی به اهداف این طرح کالن ملی ،با
چه چالشهایی روبهرو بودید و آیا این طرح کالن به
همه اهداف پیشبینی شدهاش رسیده است؟
دستيابي به دانش فني توليد ميگوي  SPFدر كشور مطابق
با ضوابط و شرايط فني ذيربط ،ذخيرهسازي مناسب از
ميگوي عاري از پاتوژنهاي خاص در کشور و ايجاد پايلوت
تحقيقاتي به منظور پايش دائمي توليد ميگوي SPFدر
کشور ،بخشی از اهداف پیشبینی شده در این طرح بودند.
همچنین برطرف کردن مشكالت ناشي از تالقي نژادهاي
يكسان يا همخوني در گونههاي پژوهشي و ايجاد بانک
ژنتيکي ميگوهاي پرورشي کشور نیز بخش دیگری از اهداف
این طرح کالن بود.
از سوی دیگر ،ارائه آموزشهاي کاربردي ،تخصصي و صدور
گواهي آموزش براي حداقل  50نفر بهرهبردار در استانهاي
داراي شرايط مناسب تكثير و پرورش ميگو ،با هدف ترويج
و انتقال نتايج حاصل از اجراي طرح در کشور و همچنین
برنامهريزي براي توليد انبوه دستاوردهاي حاصل از طرح به
منظور افزايش توليد  50هزار تن ميگو در سال براي مصارف
داخلي نیز از دیگر اهداف تعریفشده این طرح کالن ملی
است.
با وجود مشکالت موجود در ایجاد زیرساختها ،آموزش
پرسنل فنی و نیروی کارگری و تامین مواد و تجهیزات
آزمایشگاهی ،در نهایت همه اهداف این طرح در زمان مقرر
و پس از  36ماه تحقق پیدا کرد.
این طرح کالن تاکنون برای چند نفر اشتغالزایی
داشته است و فکر میکنید در آینده تا چه میزان
اشتغالزایی خواهد داشت؟
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این طرح هنوز در مقیاس پایلوت و تولید نیمهصنعتی بوده
و در صورت ورود بخش خصوصی به منظور تولید در مقیاس
صنعتی ،زمینه اشتغال  40نفر به طور مستقیم در مرکز
تولید مولد عاری از بیماری خاص فراهم خواهد شد.
البته در نظر بگیرید که در بحث سالمت و تولید پایدار
صنعت میگوی کشور ،به طور مستقیم بیش از هزار و 600
نفر در بخش پرورش 300 ،نفر در بخش تکثیر ،هزار نفر در
عملآوری و همچنین به طور غیرمستقیم شش هزار نفر
را در بخش اشتغال درگیر میکند که همه اینها کامال به
تولید مولد  SPFوابسته است.
وضعیت تولید این نوع خاص میگو در منطقه چطور
است؟ آیا بازار مطلوبی برای صادرات وجود دارد؟
در منطقه میگوی عاری از بیماری تولید نمیشود ولی در
امریکا ،امریکای مرکزی و شرق آسیا موجود است .تولید
میگو مولدی  SPFدر منطقه میتواند با توجه به تولید میگو
در کشورهای متعدد ،بازار مناسبی برای صادرات داشته
باشد.
به نظر شما اجرای طرحهای کالن چه تاثیری
میتواند بر توسعه صنایعی داشته باشد که به بحث
صادرات غیرنفتی مرتبط هستند؟
همسو با توسعه و رشد فناوری در جهان ،دستیابی محققان
کشور به فناوریهای نوین ،بومیسازی و مهندسی معکوس
تکنولوژیهای برتر ،یکی از اهداف مهم موسسات پژوهشی
در راستای خودکفایی علمی و تحقق اقتصاد مقاومتی است.
با توجه به اینکه صنعت پرورش میگو در کشور به عنوان
یکی از صنایع مهم در بحث صادرات غیرنفتی مطرح است و
با توجه به اینکه از سال  1381با ورود بیماری لکه سفید،
میگو با افت تولید مواجه شد ،بنابراین با هدف تداوم این
صنعت ،محققان و پژوهشگران موسسه تحقیقات علوم
شیالتی کشور به فکر چاره افتادند و پس از مطالعات زیاد،
میگوی پاسفید غربی (وانامی) به دلیل دارا بودن مقاومت
بیشتر در مقابل این بیماری به عنوان گونه جایگزین به
این صنعت معرفی و بومیسازی شد که منجر به شکوفایی
مجدد صنعت پرورش میگو در کشور شد.
با توجه به اینکه یکی از مشکالت و معضالتی که همواره
گریبانگیر صنعت آبزیپروری بوده و هست ،هجوم عوامل
بیماریزا و بروز تلفات سنگین در آبزیان است ،بنابراین به
منظور دستیابی به پایداری تولید ،رونق اقتصادی و حمایت
علمی از سرمایههای بخش خصوصی ،اجرای طرحهای
کالن در مسیر حفظ و دستیابی به خودکفایی کشور
اجتنابناپذیر است.
موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور نیز بنا بر شرح وظایف
حاکمیتی خود ،با اجرای طرحهای کالن مرتبط ،موفق به
تولید مولدین میگوی عاری از بیماری میگو و قزلآال و
همچنین موفق به ساخت پروبیوتیک و سایر محصوالت
مهم و کاربردی در جهت تداوم و توسعه صنعت میگو شده
است که این موسسه بر ادامه این روند در سایر موارد نیز
عزم جدی دارد.
دانشبنیان
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پلی میان صنعت و دانشگاه
شفق قطبزاده

دانشبنیان
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دانشگاه صنعتی اصفهان در آذرماه سال ۱۳۹۸
میزبان ششمین کنفرانس رادار و سامانههای
مراقبتی ایران و چهارمین کنفرانس اویونیک است.
هدف از برگزاری این کنفرانس فراهم کردن بستری
مناسب جهت گردهمایی متخصصین ،دانشمندان و
صاحبان صنایع در این حوزه برای همگرایی بیشتر
در فعالیتهای علمی ،پژوهشی و صنعتی است تا
ضمن آشنایی با نیازها و دستاوردهای مربوط در
زمینه رادار و سامانههای مراقبتی و اویونیک ،با
شناسایی چالشها و راه حلهای پیش رو ،راهگشای
پیشرفت در این بخش از صنعت کشور باشد.

دانشبنیان
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اویونیک در دنیا گردش مالی باالیی دارد

زیرمجموعــه ســازمان دارد و همینطــور هواپیمایــی کشــور
و شــرکت فرودگاهــی کشــور .صاایــران ،صنایــع الکترونیــک
شــیراز ،صنایــع اپتیــک اصفهــان و شــرکتهایی که وابســته
بــه اینهــا هســتند و شــرکتهای دانشبنیانــی کــه در
حوزههــای تجــاری فعالیــت میکننــد ماننــد پهپادهــا بــا
کاربردهــای تجــاری کــه از آنهــا بــا عنــوان شــرکتهای
نوظهــور یــاد میشــود .بــه عــاوه صنایــع نظامــی کــه آن
هــم بازیگرانــی مثــل نیــروی هوایی ارتــش و هوافضای ســپاه
را دارد .بــه عــاوه تعــدادی از دانشــگاهها .همــه در ایــن
کنفرانــس نقــش دارنــد و نماینــدگان بیــش از  80درصــد
از طیــف فعــال کشــور در ایــن کنفرانــس حضــور خواهنــد
داشــت».

مجدالدیــن نجفــی ،دبیــر کنفرانــس اویونیــک ،دربــاره ایــن
کنفرانــس گفــت« :کنفرانــس ملــی اویونیک چهارمیــن دوره
خــود را بــه صــورت ملــی برگــزار میکنــد .دوره اول ســال
 89بــود و دوره چهــارم آن مجــددا در شــهر اصفهــان اتفــاق
میافتــد».
او در توضیــح مفهــوم اویونیــک اضافــه کــرد« :اویونیــک بــه
معنــی مهندســی بــرق و کامپیوتــر در کاربردهــای هوایــی
اســت .در ســامانههای هوایــی تجــاری و نظامــی و بــدون
سرنشــین .ایــن حــوزه گــردش مالــی زیــادی در دنیــا دارد
و جــزو علــوم مــرز دانــش و تکنولــوژی اســت .الزامــات
هوایــی پیچیــدهای هــم دارد زیــرا  70درصــد پرنــده را
اویونیــک تشــکیل میدهــد .در یــک دهــه اخیــر توجــه
علمــی و آکادمیــک و تجــاری نیــز بــه ایــن حــوزه جلــب
شــده و شــرکتهای دانشبنیــان زیــادی بــه آن ورود پیــدا
کردهانــد .بنابرایــن نیــاز بــه جمعــی داریــم کــه هــر دو ،ســه
ســال یکبــار ،دانــش ایجــاد شــده در دانشــگاهها و صنایــع
دولتــی و شــرکتهای دانشبنیــان را تبــادل کننــد و بــه
بررســی چالشهــا و نیازمندیهــا بپردازنــد .ایــن کنفرانــس
در راســتای بــرآورده کــردن همیــن نیــاز اســت و در آن جمع
دانشــگاهیان ،شــرکتهای دانشبنیــان ،متولیــان صنایــع و
مســئولین حضــور دارنــد».
نجفــی دربــاره کســانی کــه در ایــن کنفرانــس حضــور دارند،
گفــت« :ســازمانهای دولتــی بســیاری در ایــن کنفرانــس
حضــور دارنــد کــه ســردمدار صنایــع هوایــی در کشــوند
مثــل ســازمان صنایــع هوایــی کــه خــود چندیــن شــرکت را

دانشبنیان

شناسایی نیازها و پرهیز از موازیکاری

نجفــی از برگــزاری کارگاه و نمایشــگاه جانبــی خبــر داد و
افــزود« :غیــر از مقــاالت علمــی کــه در ایــن کنفرانــس ارائــه
میشــوند ،کارگاه و نمایشــگاه جانبــی داریــم کــه در ایــن
نمایشــگاه آخریــن دســتاوردها و محصــوالت بــه نمایــش
درمیآینــد .در اصــل نمایشــگاه جانبــی متشــکل اســت از
محصــوالت شــرکتهای دانشبنیــان و صنایــع در حــوزه
اویونیــک و رادار کــه در آن صنایــع و ســازمانهایی کــه
بــه ایــن محصــوالت نیــاز دارنــد و همچنیــن ســازمانهای
حمایتگــر و واســطهگر مثــل موسســه تحقیقــات دفاعــی
و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،حاضــر
هســتند .ایــن اتفــاق بــرای آن اســت کــه هــر دو طــرف از
نیازمندیهــا و همچنیــن محصوالت تولیدشــده آگاه شــوند.
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کنفرانــس ملــی رادار و ســمانههای مراقبتــی ایــران،
دربــاره حامیــان ایــن کنفرانــس کــه در آذمــاه برگــزار
میشــود ،گفــت« :شــرکت رســتا فــن ارتبــاط تهــران،
صنایــع الکترونیــک شــیراز (صــا شــیراز) ،گــروه صنعتــی
ســامان ،موسســه آموزشــی تحقیقاتــی صنایــع دفاعــی،
ســازمان صنایــع هوایــی و پژوهشــکده فــاوا (دانشــگاه
صنعتــی اصفهــان) از حامیــان اصلــی ایــن کنفرانــس
هســتند».
مــداح علــی محورهــای کنفرانــس را چنیــن شــرح داد:
«محورهــای کنفرانــس شــامل پــردازش ســیگنال و
داده ،مدلســازی اهــداف و محیــط ،سیســتمهای رادار
و ســونار ،آنتــن و ماژولهــای فرکانــس بــاال ،تجهیــزات
و زیرسیســتمها ،فناوریهــای نوظهــور ،مدیریــت و
بهکارگیــری ســامانههای راداری و ســامانههای مراقبتــی
و اختــال اســت».
عضــو هیئــت علمــی دانشــکده بــرق و کامپیوتــر دانشــگاه
صنعتــی اصفهــان ،افــزود« :امســال بــرای اولیــن بــار ایــن
کنفرانــس تحــت حمایــت  IEEEقــرار گرفتــه و مقــاالت آن
در  IEEE Xploreنمایــه و منتشــر میشــود».
مــداح علــی نیــز دربــاره نمایشــگاه جانبــی کنفرانــس
چنیــن توضیــح داد« :در حاشــیه ایــن کنفرانــس یــک
نمایشــگاه جانبــی برپــا میشــود کــه بزرگتریــن صنایــع
و شــرکتهای فعــال در حــوزه رادار از قبیــل صنایــع
الکترونیــک شــیراز ،صنایــع باقرالعلــوم ،شــرکت محققــان
یاســین ،پژوهشــکده فــاوا دانشــگاه صنعتــی اصفهــان و
پژوهشــکده اویونیــک در نمایشــگاه حضــور فعــال خواهنــد
داشــت».
دبیــر ششــمین دوره کنفرانــس رادار و ســامانههای مراقبتــی
ایــران ،گفــت« :روز قبــل از افتتاحیــه کنفرانــس  11کارگاه
تخصصــی چهــار تــا هشــت ســاعته بــا موضوعاتــی حــول
موضــوع رادار بــا حضــور اســاتید برجســته کشــور برگــزار
میشــود».
او همچنیــن در ادامــه از برگــزاری دو میزگــرد بــا حضــور
شــخصیتهای صاحبنظــر از صنایــع نظامــی و غیرنظامــی
در حیــن برگــزاری ایــن کنفرانــس با عنــوان «آینــده رادار» و
«رادار و دکتریــن دفاعــی کشــور» خبــر داد.
دبیــر ششــمین دوره کنفرانــس رادار و ســامانههای
مراقبتــی ایــران ،در پایــان بــا یــادآوری اینکــه اولیــن و
دومیــن دوره ایــن کنفرانــس تحــت عنــوان ســامانههای
راداری بــه ترتیــب در ســال  1388و  1391در دانشــگاه
شــریف و دانشــگاه جامــع امــام حســین و اولیــن و دومیــن
دوره ســامانههای مراقبتــی هــم بــه ترتیــب ســال 1390
و  1392در دانشــگاه شــیراز برگــزار شــد ،اظهــار داشــت:
«در ســال  1397ایــن دو کنفرانــس تلفیــق شــده و تحــت
عنــوان پنجمیــن کنفرانــس ملــی ســامانههای راداری و
مراقبتــی در شــهر شــیراز برگــزار شــد و امســال ششــمین
دوره ایــن کنفرانــس در دانشــگاه صنعتــی اصفهــان برگــزار
میشــود».

در ایــن نمایشــگاه از چنــد محصــول جدیــد نیــز رونمایــی
میشــود».
او دربــاره طیــف محصوالتــی کــه در نمایشــگاه نمایــش داده
میشــوند ،گفــت« :بیشــتر محصــوالت در حــوزه شــبکههای
پرســرعت هوایــی و سیســتم عاملهــای هوشــمند و
ســامانههای فرودگاهــی اســت .در حــوزه نمایشــگرهای
جدیــد نیــز کارهــای خوبــی در حــال انجــام اســت .انــواع و
اقســام رادار را نیــز در ایــن نمایشــگاه میبینیــم».
نجفــی دربــاره موضــوع کارگاههــای جانبــی نیــز توضیــح
داد« :ایــن کارگاههــای جانبــی توســط اســاتیدی کــه
ارتبــاط خوبــی بــا بخــش صنعــت دارنــد ،بــرای دانشــجویان
و عالقهمندانــی کــه میخواهنــد از دانــش در صنعــت
اســتفاده کننــد ،برگــزار میشــود .ایــن اســاتید مهــارت
الزم بــرای ارائــه محصــول بــه صنعــت را هــم بــه شــکلی
آکادمیــک و هــم کاربــردی آمــوزش میدهنــد».
دبیــر کنفرانــس ملــی اویونیــک دربــاره اهــداف ایــن
کنفرانــس گفــت« :اولیــن و مهمتریــن هــدف ایــن اســت
کــه تمــام بخشهــای ایــن حــوزه کنــار هــم بنشــینند
و از دســتاوردها و نیازهــا آگاه شــوند .بــه ایــن شــکل از
مــوازیکاری و محصــوالت مشــترک کاســته میشــود،
بســیاری از چالشهــا حــل میشــوند و دســتاوردهایی کــه
قابــل انتقــال بــه صنعــت هســتند ،شناســایی و از دانشــگاه
بــه صنعــت منتقــل میشــوند و ســرمایه کشــور از دســت
نم ـیرود .تبــادل دانــش منجــر بــه بهینهســازی میشــود.
گاه شــرکتها و صنایــع مــا توانمندیهایــی دارنــد کــه
ســازمانها از آنهــا مطلــع نیســتند و گاه نیازمندیهایــی
وجــود دارد کــه بــا وجــود توانمنــدی دانشــی ،ایــن دانــش
بــه ســمت صنعــت ســوق داده نمیشــود .مثال دانشــجویانی
کــه در ایــن کنفرانسهــا شــرکت میکننــد ،میتواننــد
موضــوع پایاننامهشــان را متناســب بــا نیــازی کــه در
کشــور مطــرح اســت ،انتخــاب کننــد».
ایــن کنفرانــس کــه دوره چهــارم خــود را از ســر میگذرانــد،
تــا چــه میــزان توانســته اســت بــه اهدافــی کــه بــرای
خــود در نظــر گرفتــه دســت یابــد؟ نجفــی چنیــن پاســخ
داد« :در ســال  93کــه نتایــج برگــزاری کنفرانسهــا را
بررســی میکردیــم ،اتفاقــات مهمــی را کــه بــه واســطه
ایــن گردهمایــی رقــم خــورده ،بهوضــوح دیدیــم و متوجــه
شــدیم در این نمایشــگاه محصوالتــی داریم کــه در دورههای
قبــل نیازمندیهایــش مطــرح شــده بــود .در حــال حاضــر
محصوالتــی کــه در ایــن نمایشــگاه در حــوزه شــبکههای
پرســرعت و کنتــرل هواپیمــا ارائــه میشــوند ،چیزهایــی
هســتند کــه در دورههــای قبــل دربــاره نیــاز بــه آنهــا
صحبــت شــده بــود .ایــن دســتاورد بســیار مهمــی اســت».

نمایشگاهی با حضور بزرگترین صنایع
و شرکتهای فعال در حوزه رادار

محســن مــداح علــی ،عضــو هیئــت علمــی دانشــکده بــرق
و کامپیوتــر دانشــگاه صنعتــی اصفهــان و دبیــر ششــمین
دانشبنیان
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اقتصاد ایران
سیاستگذاران و ش�کتها در ش�ایط اقتصادی
ت
ن
پیگ�ی کنند
کنو� چه
اقداما� را ی

در برابر رکود
حبیب آرین

دانشبنیان
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بیش از یک سال است که شاخصهای اقتصادی مانند
رکود ،کاهش رشد اقتصادی و رشد تورم وضعیت
بنگاههای اقتصادی را با پیچیدگیهایی روبهرو کرده
است .این پیچیدگی عالوه بر سیاستگذار ،صاحبان
شرکتها و بنگاهها را تحت الشعاع تاثیرات خود قرار
داده است .در مطلب پیش رو ،راههای برونرفت و
راهکارهایی برای حل مسئله را بررسی کردهایم.

دانشبنیان
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بخش اول؛ مسئولیت سیاستگذار

تولیــد و توزیــع کاالهــا و نظایــر آن مزیــد بــر مشــکالت تولیــد
شــده و رکــود را عمیقتــر کــرده اســت.
ادامــه رونــد موجــود ،در یــک خــط ســیر طبیعــی ،منجــر بــه
بهبــود شــرایط و خــروج از رکــود نخواهــد شــد .بنابرایــن الزم
اســت برخــی اصالحات و تغییــرات در سیاسـتهای جــاری رخ
دهــد و سیاســتگذاری فعاالنـهای بــرای بازســازی ظرفیتهــای
رشــد اقتصــادی و بازگشــت بــه ثبــات اتخــاذ شــود.
در ایــن زمینــه الزم اســت تاکیــد شــود کــه مســئله خــروج از
رکــود و بازگشــت ثبــات بــه اقتصــاد ،جدای از مســئله بازســازی
ظرفیتهــای رشــد اقتصــادی و دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی
بــاال و پایــدار اســت .هرچنــد ممکــن اســت بیــن دو مســئله
مذکــور برخــی همپوشــانیها وجــود داشــته باشــد ولــی هــر
یــک از اهــداف مــورد اشــاره ،بــه مجموعــهای از اقدامــات و
سیاســتهای خــاص خــود نیــاز دارد.
گام نخست :خروج از رکود
در افــق زمانــی یــک یــا دو ســال آینــده ،امــکان بازگشــت بــه
رونــد بلندمــدت رشــد اقتصــادی و بــه طریــق اولــی ،دســتیابی
بــه رشــد اقتصــادی بــاال و پایــدار وجــود نــدارد و لــذا در
کوتاهمــدت بایــد هــدف دولــت ،بازگشــت ثبــات اقتصــادی،
حفــظ ســطح تولیــد ،ممانعــت از تخریــب ظرفیتهــای تولیــد
کشــور و زمینهســازی بــرای خــروج از رکــود باشــد و در ایــن
راســتا الزم اســت برخــی اصالحــات و اقدامــات فــوری بــه اجــرا
درآیــد .بــرای دســتیابی بــه اهــداف مذکــور الزم اســت اقدامــات
و سیاســتهای اقتصــادی دولــت حــول دو محــور باشــد:
«مدیریــت نقدینگــی و بازگشــت ثبــات» و «حفظ ســطح تولید
و حمایــت از بنگاههــا».
در شــرایط فعلــی بایــد دولــت مانــع از بیثباتــی بیشــتر اقتصاد
شــود و ایــن امــر در گــرو آن اســت کــه دولــت مانــع از انتقــال
مشــکالت بودجـهای و مشــکالت شــبکه بانکــی به منابــع بانک
مرکــزی شــود .از طــرف دیگــر ،در شــرایط رکــود دولــت الزم
اســت از تشــدید مشــکالت تولیــد و تضعیــف بیشــتر بنگاههــا
بــه طــور جــدی اجتنــاب کنــد .ایــن نکتــه را نیــز بایــد افــزود
کــه بــه منظــور کاهــش آســیبپذیری کشــور ،الزم اســت در
کوتاهمــدت بــا فــرض عــدمتغییــر در شــرایط تحریمهــای
خارجــی ،تدابیــر و سیاســتهای الزم اتخــاذ شــود .حتــی
بــا فــرض ادامــه تحریمهــا نیــز میتــوان در کوتاهمــدت ،از
طریــق ســاماندهی نظــام پولــی و مالــی کشــور و اصــاح برخی
سیاس ـتها ،زمینــه ثبــات نســبی اقتصــاد و حتــی خــروج از
رکــود را فراهــم آورد.
کاهــش مخــارج غیرضــرور دولــت و کاهــش بودجــه نهادهــای
مــوازی ،افزایــش پایــه مالیاتــی و اجتنــاب از بخشــش یــا امهال
مالیاتهــای معــوق اشــخاص ،افزایــش انضبــاط و شــفافیت
ن تکلیــف
بودجــه ،اصــاح قیمتهــای بــازار انــرژی ،تعییــ 
بانکهــای مشــکلدار و مدیریــت اضافهبرداشــت بانکهــا،
اجتنــاب از فشــار بــر نظــام بانکــی بــرای پرداخــت تســهیالت
تکلیفــی ،اجتنــاب از جبــران زیــان ســپردهگذاران از محــل
منابــع بانــک مرکــزی ،اجتنــاب از جبــران کســری بودجــه
دولــت از محــل منابــع بانــک مرکــزی و شــبکه بانکــی ،اجتناب

حمیدآذرمند/تحلیلگراقتصادی
اقتصــاد ایــران از نیمــه دوم ســال  1397وارد رکــودی عمیــق
تــوأم بــا تورمــی بــاال شــده اســت .اگرچــه گزارشهایی منتشــر
شــده کــه نشــان میدهــد در ســالهای آتــی اقتصــاد ایــران
از رکــود خــارج میشــود امــا نشــانههای ایــن خــروج تاکنــون
در بازارهــای ایــران بــروز نیافتــه اســت .در نیمقــرن گذشــته،
شــش دوره رکــود تورمــی تجربــه شــده اســت ولــی دوره فعلــی
بــا ادوار گذشــته تفاوتهــای اساســی دارد و از برخــی جهــات،
پدیــدهای منحصربهفــرد اســت .ایــن رکــود ،برخــاف دورههــای
قبــل ،صرفــا یــک پدیــده زودگــذر و یــک شــوک منفــی طــرف
عرضــه یــا رکــودی ناشــی از افــت تقاضای کل نیســت .بــه بیان
دیگــر ،بــا تحریــک تقاضــا یــا خنثــی شــدن اثــر شــوکهای
بــرونزا ،اقتصــاد ایــران بــه طــور طبیعــی بــه مســیر بلندمــدت
بازنخواهــد گشــت .از طــرف دیگــر پایــداری و تــداوم رکــود
تبعاتــی ماننــد کاهــش رفــاه ،افزایــش بیــکاری ،افزایــش فاصله
بــا ســایر کشــورها ،کاهــش منابــع بــرای ســرمایهگذاری و
اســتهالک بیــش از پیــش ظرفیتهــای رشــد اقتصــادی را بــه
ن خــروج از رکــود و زمینهســازی
دنبــال خواهــد داشــت .بنابرایـ 
بــرای بازگشــت بــه مســیر بلندمــدت و حتــی در افقــی بلندتــر،
دســتیابی بــه نــرخ رشــدهای بــاال و پایــدار ،بســیار ضــروری و
حائــز اهمیــت اســت.
سیاســتگذاری بــرای خروج از رکود ،مســتلزم شناســایی ماهیت
رکــود و ریش ـههای آن اســت .در ایــن زمینــه بهاختصــار بایــد
گفــت اقتصــاد ایــران از یــک دهــه پیــش در اثــر کاهــش
تدریجــی نــرخ ســرمایهگذاری ،بــا کاهــش ظرفیتهــای رشــد
اقتصــادی مواجــه شــده اســت و بــا کاهــش رشــد موجــودی
ســرمایه خالــص ،ظرفیــت ایجــاد رشــد اقتصــادی محــدود
شــده اســت .برخــی برآوردهــا نشــان میدهــد کــه حتــی اگــر
تحریمهــای خارجــی در ســال  1397تشــدید نشــده بــود ،بــاز
هــم رشــد اقتصــادی کشــور در ســالهای  97و  98در ســطحی
پاییــن و کمتــر از دو درصــد بــود .در نتیجــه کاهــش رشــد
اقتصــادی در درجــه نخســت ناشــی از کاهش انباشــت ســرمایه
و اســتهالک ظرفیتهــای رشــد در اقتصــاد ایــران اســت.
همزمــان با مســئله کاهــش ظرفیتهــای رشــد ،اقتصاد کشــور
طــی ســالهای  97و  98بــا یــک شــوک بــرونزای گســترده
در اثــر تشــدید تحریمهــای خارجــی مواجــه شــد .تحریمهــای
خارجــی ریشــه اصلــی رکــود نیســت ولی به تشــدید مشــکالت
بخــش تولیــد و طــرف عرضــه منجــر شــده اســت .شــوک
تحریمهــای خارجــی بــه واســطه کاهــش درآمدهــای ارزی،
افزایــش عــدم اطمینــان و بیثباتــی ،افزایــش موانــع بانکــی و
کاهــش تجــارت خارجــی ،اقتصــاد کشــور را با تنگنــای مضاعف
و رکــود عمیقتــری مواجــه کــرده اســت .در ایــن بیــن ،برخــی
سیاســتها و واکنشهــای دولــت نیــز بــه تعمیــق بیشــتر
رکــود منجــر شــده اســت .بــه عنــوان مثــال ،از ابتــدای ســال
گذشــته ،سیاســتهایی ماننــد تخصیــص ارز ترجیحــی،
ممنوعیتهــای صادراتــی ،تغییــرات پیدرپــی مقــررات ارزی
و تجــاری ،دخالتهــای مســتمر در قیمتگــذاری و دخالــت در
دانشبنیان
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از برداشــت ریالــی از صنــدوق توســعه ملــی ،از توصیههایــی
اســت کــه میتــوان در کوتاهمــدت بــرای دســتیابی بــه هــدف
«مدیریــت نقدینگــی و بازگشــت ثبــات» ارائــه کــرد.
همچنیــن در کوتاهمــدت بــرای دســتیابی بــه هــدف «حفــظ
ســطح تولیــد و حمایــت از بنگاههــا» میتــوان برنامههایــی
همچــون تعلیــق موقــت مقــررات مخل کسـبوکار ،لغــو تمامی
ممنوعیتهــای صادراتــی ،کاهــش انحصــارات و بهبــود شــرایط
رقابــت ،اســتفاده از ابــزار دیپلماســی بــرای حفــظ بازارهــای
صادراتــی باقیمانــده ،ارائــه تضمینهــای الزم بــرای امنیــت
ســرمایهگذاری ،حــذف نظــام چندنرخــی ارز و توقــف ارز
ترجیحــی ،اجتنــاب از قیمتگــذاری محصــوالت ،اجتنــاب از
تغییــرات پیدرپــی مقــررات ارزی و تجــاری را مدنظــر قــرار داد.
گام دوم :رشد اقتصادی پایدار
بهتدریــج و بــه دنبــال بازگشــت آرامــش نســبی بــه اقتصــاد
کشــور و عبــور از شــرایط بحرانــی ،الزم اســت سیاســتهای
الزم بــرای بازســازی ظرفیتهــای رشــد اقتصــادی و دســتیابی
بــه رشــد اقتصــادی بــاال و پایــدار طراحــی و اجــرا شــود.
همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد ،حتــی بــا عبــور از شــرایط
پرالتهــاب فعلــی و بازگشــت ثبــات و آرامــش بــه اقتصاد کشــور،
شــرایط دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی بــاال ،بــه طــور طبیعــی
ی خــود فراهــم نخواهــد شــد .دســتیابی بــه رشــد
و بــه خــود 
اقتصــادی بــاال و پایــدار ،بــه طــور مثــال در محــدوده پنــج تــا
هشــت درصــد ،الزامــات بســیار دشــواری دارد و الزم اســت
پیشنیازهــای مختلــف آن مهیــا شــود.
بــه طــور خــاص ،رشــد اقتصــادی بــاال و پایــدار نیازمنــد
تصمیمگیــری و حصــول اجمــاع در خصــوص راهبردهــای
اساســی در حــوزه برونگرایــی و تعامــل اقتصــادی بــا ســایر
کشــورها ،دسترســی بــه بازارهــای مالــی جهانــی ،نقــش
بخــش خصوصــی در اقتصــاد ،حقــوق مالکیــت ،انحصــارات،
بنگاهــداری بخــش عمومــی و نظایــر آن اســت .بــرای آنکــه در
بلندمــدت زمینــه رشــد اقتصــادی بــاال و پایــدار فراهــم شــود،
الزم اســت زمینــه جهــش انباشــت ســرمایه ثابــت و بهبــود
محیــط کسـبوکار فراهــم شــود .در خصــوص الزامــات اساســی
رشــد اقتصــادی پایــدار در اقتصــاد ایــران ،مطالعــات مختلفــی
انجــام شــده اســت کــه بــر اســاس آن میتــوان بــه برخــی از
اهــم الزامــات و پیشنیازهــای رشــد اقتصــادی بــاال و پایــدار
بــه ایــن ترتیــب اشــاره کــرد :اصــاح ســاختار بودجــه و اصــاح
قاعــده مالــی درآمدهــای نفتــی ،اصــاح ماموریتهــا و ارتقــای
ابزارهــای سیاســتگذاری پولــی ،اصــاح نظــام بانکــی ،توســعه
بــازار ســرمایه و ارتقــای ابزارهــای مالی ،توســعه زیرســاختهای
اساســی (بنــادر ،خطــوط ریلــی ،بزرگراههــا و ،)...رفــع انحصارات
و کاهــش ســهم بنگاهــداری بخش عمومــی در اقتصــاد ،افزایش
شــفافیت و ســامت اقتصــاد ،کاهــش دخالتهــای قیمتــی
دولــت و حــذف نظامهــای چندنرخــی ،توســعه تجــارت آزاد،
رفــع موانــع ســرمایهگذاری خارجــی ،اصــاح سیاســت ارزی،
قاعدهمنــد کــردن و پیشبینیپذیــر کــردن سیاســتهای
اقتصــادی ،بهبــود روابــط اقتصــادی بــا جهــان خــارج بــه ویــژه
کشــورهای همســایه.
دانشبنیان
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بخش دوم؛ استراتژیهای شرکتها

از آسیبهای احتمالی پیشگیری کرد ،بلکه میتوان رشد
کسبوکار در زمان بحران اقتصادی را نیز پیشبینی کرد.
برای رشد کسبوکار در زمان بحران اقتصادی
برنامهریزیکنید
تجربه رکودهای اقتصادی نشان میدهد باید همواره آمادگی
ادامه بحران اقتصادی تا سالهای متمادی را داشت و برای آن
برنامه مدون ،دقیق و مشخصی طراحی کرد .هیچوقت نباید
به این امید داشت که بحران اقتصادی بهزودی تمام میشود
و اوضاع بهبود مییابد .بنابراین همیشه باید برای شرایط بدتر
از وضع موجود آماده باشید .عالوه بر این از همان روز اول،
استراتژی و برنامه معینی برای عبور از دوره بحران و رشد
بوکار در زمان بحران اقتصادی تعریف کرد.
کس 
از نظر کارشناسان کمک بگیرید
برای تداوم رشد کسبوکار در زمان بحران اقتصادی ،شرکتها
در قراردادها باید با مشتریان و تامینکنندگان مواد اولیه ،از
نظر کارشناسان بهره ببرند .برای مثال زمانی که قیمت کاالها
در بازار رو به افزایش است ،بهتر است با مشتریان قراردادهای
بلندمدت امضا کنند تا در مواقعی که بحران اقتصادی بازار را
تحت الشعاع قراردهد و میزان تقاضا کاهش مییابد ،کاهش
ی نشود یا در قراردادهای
قیمتها باعث کاهش درآمد و نقدینگ 
تامین کاال و مواد اولیه زمان ،قیمت و مدت قرارداد هوشمندانه
تنظیم شود تا مواد اولیه به بهترین شکل و قیمت در دسترس
باشند تا خدشهای در ارائه کاال یا خدمت به مشتریان وارد
نشود.
حفظ میزان فروش با ارائه پیشنهادهای مناسب به

صدرا جعفرپور
«باید کمربندها را سفت کرد ».این شاید خالصهترین تعبیر
در خصوص رویکرد بنگاههای اقتصادی نسبت به سال ۹۸
باشد .در همه اقتصادهای دنیا ،وقتی شرایط سختتر از پیش
میشود ،شرکتها به دنبال راهکارهایی از درون و بیرون
ش رو به سالمت عبور
هستند تا بتوانند از طوفان احتمالی پی 
کنند .کاهش هزینه ،افزایش فروش از طریق تولید محصوالت
یا خدمات جدید یا حضور در بازارهای جغرافیایی نو ،مدیریت
نوسانات نرخ ارز ،تغییرات استراتژیک و چابکسازی ساختار
سازمان ،همگی ابزارهای موجود در جعبه ابزار مدیران
بنگاههای اقتصادی هستند که در شرایط بحران اقتصادی
بیشتر از بقیه ابزارها مورد توجه قرار میگیرند.
هرگونه فعالیت اقتصادی در بستری از زمان انجام میشود ،گاه
زمان رونق و گاه دوران رکود؛ این طبیعت اقتصاد است .مهم
این است که بتوانید در هر زمان ،بهترین عملکرد را داشته
باشید.
در عین حال شرکتهای بزرگی که نامشان سالها در صدر
صنایع میدرخشیده ،در جریان گرداب بحران اقتصادی
فراگیر ،گرفتار شده و نام و اعتبارشان به تاریخ پیوسته
است .بحران اقتصادی معموال اثرات پیوسته بر تمام صنایع
دارد و از کسبوکارهای کوچک و متوسط گرفته تا غولهای
صنایع ،همه را با مشکل مواجه میسازد .در زمان بحران
اقتصادی نمیتوان گفت هیچ صنعتی در امان خواهد ماند
اما با برنامهریزی منسجم و آمادگی مناسب ،نهتنها میتوان
دانشبنیان
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مشتریان
در زمان بحران اقتصادی ،بزرگترین سرمایه هر کسبوکار
کانالهای فروش و مشتریان هستند .در این دوران بهترین
فرصت وجود دارد تا یک بنگاه از رقبا متمایز شود و از کانال
فروش خود استفاده کرده و کاالها و خدمات جدیدی را به
مشتریان ارائه کند .با این حال باید در نظر داشت که رقبا
نیز با تمام وجود تالش میکنند تا مشتریان بزرگ خود را
راضی نگه دارند و سهم بازار خود را حفظ کنند .در این میان،
آنها معموال فرصت نمیکنند انرژی الزم را برای مشتریان
کوچکتر خود بگذارند و این موضوع احتماال بهترین فرصت
خواهد بود تا مشتریان کوچک و در حال توسعه آنها جذب
شوند .شاید اعمال تخفیف برای افزایش فروش یا ارائه کاالی
جدید به بازار کار درستی نباشد و باعث شود این حس القا
شود که ارائه تخفیف به دلیل بحران اقتصادی موجود در بازار
است.
خاص پس از فروش یا هنگام
به نظر میرسد ارائه خدمات
ِ
فروش مانند ارسال رایگان کاال از جمله خدماتی است که باعث
افزایش فروش میشود .راه دیگر ورود به بازارهای مختلف از
طریق انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با صنایع دیگر و
استفاده از کاالهای آنها در برابر خدمات و کاالی خود است.
این راهها کمک میکنند تا با ورود به بازارهای دیگر بتوان
کسبوکار خود را رشد دهند .حضور در گردهماییها و مجامع
مدیران و صاحبان کسبوکارها کمک میکند دایره آشنایی
خود را بیشتر کنند و از این طریق بتوانند مشارکتهای
بیشتری را به انجام برسانند.
نقدینگی و رشد کسبوکار در زمان بحران اقتصادی
در زمان بحران اقتصادی نقدینگی میتواند موتور رشددهنده
هر کسبوکار باشد .برای به جریان انداختن و به وجود
بوکارها ،منابع
آوردن نقدینگی مناسب ،توصیه میشود کس 
اعتباری برای نقدینگی خود تعریف کنند .برای مثال بانکها،
موسسات مالی و اعتباری و سرمایهگذاران میتوانند این جریان
نقدینگی را فراهم کنند .واقعیت این است که در زمان بحران
بوکارها به دلیل به پایان رسیدن سرمایه
اقتصادی ،بیشتر کس 
و نقدینگی ،ادامه کارشان با مشکل مواجه میشود .حتی در
شرایط عادی اقتصادی هم توصیه میشود با کمک بانکها،
موسسات مالی و سرمایهگذاران ،اعتبار مالی و نقدینگی خود را
افزایش دهید زیرا در شرایط بحرانی اعطای اعتبار و نقدینگی
بسیار سختتر خواهد بود.
استراتژی دیگر برای افزایش نقدینگی ،مدیریت پرداخت به
تامینکنندگان و دریافت از مشتریان است .در مواجهه با
مشتریان نیز باید مدت دریافت مبلغ صورتحسابها را از آنها
کوتاهتر کرد .این رفتار باید در قبال تامینکنندگان و مشتریان
کامال برعکس باشد .تامینکنندگان طوالنیتر و مشتریان
کوتاهتر؛ این کار باعث میشود مشکالت نقدینگی تا حدودی
بوکار خود را
حل شود و بتوان در زمان بحران اقتصادی ،کس 
رشد داد.
راه دیگر افزایش نقدینگی ،کاهش هزینههای ماهیانه است .برای
بوکار .رویکرد کاهش هزینههای
مثال مبلغ اجاره محل کس 
دانشبنیان

ماهیانه میتواند موارد دیگری مانند سرویس اینترنت ،تلفن و...
نیز شامل شود .تنها کافی است که به سرویسدهنده بگویید
به دلیل مسائل قیمتی میخواهید ارائهدهنده خود را عوض
کنید ،خواهید دید او نیز قیمت و شرایط پرداخت فوقالعادهای
به شما پیشنهاد میدهد .راهکار دیگر حذف هزینههایی است
که در این شرایط توجیه اقتصادی ندارد .در زمان بحران
اقتصادی ،گاهی اوقات باید به تعدیل نیرو نیز فکر کرد .در
این شرایط ،باید سعی کرد از بهترین و کارآمدترین نیروهای
موجود در بازار کار استفاده کرد تا با کمترین تعداد نیرو بتوانیم
بزرگترین اهداف خود را اجرا کنیم .در این دوران ،تبدیل
هزینههای ثابت به هزینههای متغیر بسیار راهگشا خواهد بود
و رمز این کار برونسپاری انواع و اقسام پروژهها خواهد بود.
برخی از فعالیتهای شرکت را برونسپاری کنید
بوکار در زمان بحران
یکی از کارهایی که به رشد کس 
اقتصادی کمک خواهد کرد ،برونسپاری برخی از امور
بوکارها ،خود مجموع ه فعالیتهایی
است .در بیشتر کس 
مانند مسئولیت ارسال و تحویل کاالها یا کارهای مالیاتی و
حسابرسی را بر عهده نمیگیرد .پس با این وجود ،هماکنون
هم بسیاری از کارهای هر مجموعه برونسپاری میشود.
همانطور که گفتیم در زمان بحران اقتصادی ،تبدیل
هزینههای ثابت به هزینههای متغیر بسیار راهگشا خواهد
بود و رمز این کار برونسپاری انواع و اقسام پروژههاست.
شاید باورتان نشود اما از بخشهای منابع انسانی ،دپارتمان
مالی ،تولید ،حملونقل تا حتی بخشهای اجرایی سازمان
را میتوان برونسپاری کرد.
درست استخدام کنید
یکی دیگر از راهکارهای رشد در زمان بحران اقتصادی،
استخدام نیروهای مجرب است .در حالی که بسیاری از
شرکتها در دوران رکود اقدام به تعدیل نیرو میکنند ،شما
بوکار خود استفاده
میتوانید از این فرصت جهت رشد کس 
کنید و نیروهای مورد نیاز خود را از نیروهایی که بهتازگی
تعدیل شدهاند یا به دلیل بحرانهای اقتصادی موجود مجبور
به ترک کار شدهاند ،انتخاب کنید.
در زمان بحران اقتصادی باید مرتب فعالیتها و روندهای
اقتصادی مجموعه خود را کنترل کرد .به عالوه به همکاران
خود در رابطه با سیاستها و مواضع جدید مجموعه آموزش
بوکار در زمان بحران اقتصادی باید
داد .برای رشد کس 
روشهای بازاریابی گرانقیمت و سنتی را کنار گذاشته و از
روشهای بازاریابی دیجیتال و مبتنی بر اینترنت استفاده کرد.
همچنین ،حذف طرحهای فروش تخفیفی و تمرکز بر کیفیت
کاالها و خدمات نیز مفید خواهد بود .راه مناسب دیگر
فروختن و اجاره به شرط تملیک دوباره تجهیزات کارگاهها و
کارخانجات است .این کار باعث میشود داراییهای راکد را نقد
کرده و به جریان انداخت .و در نهایت اینکه در حالی که در
بوکارها در تالشند تا به حیات
زمان بحران اقتصادی همه کس 
بوکاری است که
بوکار هوشمند کس 
خود ادامه دهند ،کس 
از این تهدیدها استفاده کرده و آنها را به فرصتی برای رشد،
توسعه و پیشرفت خود تبدیل کند.
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ب�نام ملیک ،اقتصاددان ،از راههای محایت از ش� کتهای
دانشبنیان در ش�ایط خ
ست یمگوید

حمایت دولت در سایه شفافیت
آریا حبیبی

بهنام ملکی اقتصاددانی است که به ساختارهای بوروکراسی موجود نقدهای بسیاری
را وارد میداند و معتقد است این ساختارها بسیار بزرگ و ناکارآمد هستند .او
میگوید در کنار اصالح این ساختارها باید نهاد تازهای برای حمایت از شرکتهای
دانشبنیان در مرحله تجاریسازی تشکیل شود .با او درباره این مسائل و راههای
توگو کردیم.
حمایت از شرکتهای دانشبنیان در شرایط اقتصادی دشوار امروز گف 

به نظر شما شرکتهای دانشبنیان در شرایط سخت و
پیچیده کنونی چه باید بکنند؟
شرکتها باید این تالش را داشته باشند که خألهای به وجود آمده
ناشی از شرایط خاص اقتصادی را پر کنند .شرکتهای ایرانی در
زمان غیرتحریم مواد اولیه و لوازم خود را از خارج وارد میکردند
ولی حاال این جریان محدود شده است و شرکتهای دانشبنیان
میتوانند این خأل را با استفاده از ایدههای خود پر کنند .مثالی را
در این زمینه عرض میکنم؛ در دو سال گذشته در زمینه توریسم
پزشکی به دلیل وجود شرایط خاص ظرفیتی وجود نداشت ،زیرا
ایران نمیتوانست با کشورهایی همچون هند و ترکیه رقابت کند.
ولی حاال ایران در این زمینه ظرفیتهای زیادی از خود نشان
داده است.
این شرکتها باید با باال بردن مطالبات خود از سایر نهادهای
مسئول فضا را در اختیار بگیرند و با فرهنگسازی و تبیین اهداف
خود بتوانند جای خود را باز کنند .همچنین در کنار باال بردن
ظرفیتهای جذب در دانشگاهها ،جذب خارجیها را نیز داشته
باشند .در حوزههای دیگر نیز استارآپها باید با کمک رسانهها و
نهادهای مسئول سهم بیشتری را در فضای عمومی داشته باشند
زیرا غفلت از دانشبنیان به معنی غفلت از توسعه ایران است .از
آنجا که ظرفیتهای بکری را چون سرمایه انسانی بااستعداد و
جوان در چند دهه آینده به دلیل کهولت جمعیت دیگر نخواهیم
داشت لذا از فرصتهای کنونی باید حداکثر استفاده را برد.
یکی از پیشنهادهای مشخص من ایجاد وزارت دانا است و با وزارت
بازرگانی بسیار مخالفت کردم ولی متاسفانه صدایم به جایی نرسید.
اکنون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شرکتها را تا
مرحله تجاریسازی همراهی میکند و از آن مرحله به بعد با وزارت
بازرگانی است که در این مرحله شرکتهای دانشبنیان آسیبهای
جدی میبینند زیرا در آنجا تفاوت زیادی بین شرکت دانشبنیان
و تجاری نمیگذارند.
دانشبنیان

پس به نظر شما دولت باید تا مرحله تجاریسازی با
شرکتها همراه باشد؟
به نظر من دولت باید شرکتها را تا بعد از مرحله تجاریسازی
نیز حمایت کند .حمایت الزم است شفاف ،منطقی و غیر فسادآور
باشد وگرنه همچون موردهایی که در گذشته شاهد بودیم و به اسم
دانشبنیان آمدند و کارهای دیگری کردند ،اثری نخواهد داشت .در
واقع جنبه ضد فساد باید بسیار روشن باشد.
دانشگاههای ما دراین فرایند چه نقشی را ایفا میکنند؟
دانشگاههای ما هم باید تالش کنند تا ایدههای جدید و بکر را به
کرسی بنشانند مانند اقداماتی که در حوزه علوم انسانی صورت
گرفت و آن اقدام برای جوانگرایی بود .این عمل تا حدودی صحیح
اجرا شد ولی در جاهایی برخی افراد باتجربه و تحصیلکرده از
چرخه مدیریتی حذف شدند و افرادی آمدند که شایستگی الزم
را نداشتند.
به نظر من سیستم دولتی ما باید کوچکتر باشد .وجود پنج میلیون
حقوقبگیر افتخار نیست و به نظر من سیستم حقوقی و مالیاتی
باید کارمزد را به جای روزمزد جایگزین کند تا افراد به ازای کار
خود ترفیع و حقوق بگیرند.
به طور کلی نباید دانشبنیان را تنها در حوزههای فنی دید بلکه
میتوان در حوزههای علوم انسانی و علوم اجتماعی هم فعال بود.
نباید با تولید سنتی همان برخوردی شود که با تولید دانشبنیان
میشود .به طور مشخص تاکید من این است که اول باید تشکیالت
را اصالح کنیم ،وزارت دانا را تشکیل دهیم و به شکل NGOهایی
از شرکتهای دانشبنیان حمایت کنیم و در نهایت این شرکتها را
وارد چرخه تجاریسازی کنیم و در صورتی که بحث تجاریسازی
به شکل صحیح آن صورت گرفت ،این شرکتهای وارد چرخه
تولید شوند وگرنه تمام فرایندهای کنونی تنها به اینجا میرسد که
شرکتها و کشوهای خارجی نخبگان و کارآفرینان ما را شناسایی و
جذب خود کنند که ضربه بزرگی به بدنه تولیدی و دانشی ماست.
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دانشبنیان
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پذ�ی چه ش
نق� در دوران رکود دارند؟
نوآوری و انعطاف ی

استراتژیهای مناسب در شرایط بحران
امیرحسین خدادادی

اقتصاد کنونی بیش از هر زمان دیگری این آموزه را به ما یادآوری میکند که همیشه احتمال
قریب الوقوع رخداد رکود یا شکست ساختاری در مسیر جهانی شدن وجود دارد .با یادآوری
بحران سال  2008که منجر به ورشکستی ابرشرکتی چون  Lehman Brothersشد ،میتوان این
نتیجه منطقی را گرفت که شرایط اقتصادی با توجه مبناهای متغیر و شناور پولی از یکسو و
نوسانات فازی مالی از سویی دیگر ،همیشه احتمال بحرانی بزرگ را ممکن میسازند.

از ســال  2008تاکنــون جهــان همچنــان
درگیــر رکــودی اســت کــه حاصــل
شکســت ســاختاری و تغییــرات فــازی
در اقتصــاد جهانــی اســت تــا جایــی کــه
پیامدهــای ایــن بحــران حتــی بــر عرصــه
سیاســی و نظــام جهانــی بــا تحریمهــا و
جنگهــای تجــاری خودنمایــی میکنــد.
در ایــران سالهاســت کــه رکــود و تــورم
همپــای اقتصــاد ایــران هســتند .یــک
علــت آن وجــود حجــم عظیــم نقدینگــی
بــه جهــت وجــود سیســتمی بانکمحــور
اســت کــه بــه بانکهــا اجــازه تمرکــز
نقدینگــی را میدهــد .از طرفــی همــه
جریانهــای اقتصــادی نیــاز بــه پــول
دارنــد و از آن جهــت کــه نظــام اقتصــادی
ایــران بــه خاطــر تحریمهــا از توســعه
بازمانــده ،بانکهــا سالهاســت بــا در
اختیارگیــری نقدینگــی بــازی بــا حاصــل
جمــع صفــر را آغــاز کردهانــد .چرخ ـهای
کــه وام میدهــد و بــا افزایــش تقاضــای
عمومــی بــاز پــول را منتشــر میکنــد
و بــاز چرخــه بــه انتشــار پــول بــدون
پشــتوانه ادامــه میدهــد.
حــال بــه ایــن جریــان اگــر وجــود
دســتهای پنهــان از یکســو و
تحریمهــا از ســوی دیگــر را اضافــه
کنیــم ،میبینیــم کــه عمــا چــارهای
بــرای حــل نمیمانــد .پــول بــیارزش،
تــورم افسارگســیخته و رکــود همگــی
خــود را در بــازار نشــان میدهنــد.
توانایــی مالــی بــرای ایجــاد و توســعه
کســبوکار مســئله اصلــی در اقتصــاد
ایــران اســت زیــرا مهمتریــن رکــن
اجتماعــی و اقتصــادی تولیــد و ایجــاد
اشــتغال اســت .لــذا بــه عقیــده بســیاری
از صاحبنظــران حتــی در ایــن
شــرایط هــم شــرکتها میتواننــد بــا
اســتراتژیهای صحیــح راهــی بــرای
حــل مســائل اقتصــادی باشــند .اســتراتژیهایی چــون:
 اســتراتژی کاهــش هزینــه کــه شــامل کاهــشهزینــهدر بخشهــای عملیاتــی و فــروش داراییهــای
غیرضــروری و کماهمیــت اســت.
بــه نظــر میرســد ایــن دســته از اســتراتژیها
معمولتریــن رویکــرد بــه کار گرفتــه شــده توســط
شــرکتها و بهویــژه در کوتاهمــدت ،در دوران رکــود
باشــد.
دانشبنیان

 اســتراتژی ســرمایهگذاری مجــدد کــه شــامل هزینــهدر فعالیتهایــی چــون نــوآوری و تنوعبخشــی در
بازارهــای هــدف میشــود .در ایــن رویکــرد ،رکــود بــه
عنــوان فرصتــی بــرای اجــرای تغییــرات اســتراتژیک
دیــده میشــود کــه در شــرایطی غیــر از ایــن شــرایط،
امــکان اجــرای آنهــا محتمــل بــه نظــر نمیرســد.
بســیاری از افــراد سرشــناس در کسـبوکار ،کار خــود را
در دورههــای رکــود آغــاز کردهانــد.
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 اســتراتژیهای دو وجهــی ،هــر دو رویکــرد فــوقیعنــی کاهــش هزینههــا و ســرمایهگذاری بیشــتر را بــا
یکدیگــر ترکیــب میکننــد .ایــن احتمــال وجــود دارد
کــه بیشــتر شــرکتها از طریــق کاهــش هزینههــا،
فــروش امــوال و داراییهــای غیرضــروری و همزمــان
ســرمایهگذاری در نــوآوری در محصــوالت و توســعه
بــازار بــه تطبیــق بــا شــرایط رکــودی مبــادرت ورزنــد.
آنچــه «نظریــه مقــررات» بــه مــا میآمــوزد درک نقــش
دانشبنیان

نهادهــا و هنجارهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
در بــه ثبــات رســاندن اقتصــاد بازارهــا و ایجــاد شــرایطی
بــرای ادامــه ســودآوری کسبوکارهاســت .شــاید بتــوان
گفــت بحــران اقتصــادی میتوانــد دولتهــا را تشــویق
کنــد تــا از طریــق بازطراحــی چارچوبهــای نهــادی
و فرهنگــی کــه شــرکتها در آن فعالیــت میکننــد،
ســاختار جدیــدی بــه شــرایط داده و آن را بــرای انجــام
فعالیتهــای ســودآور اقتصــادی مهیــا کننــد.
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دانشبنیان
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نظریهپــردازان ایــن مکتــب بــر ایــن باورنــد کــه
سیاســتهای موفــق تنهــا راهحلهایــی موقتــی
بــرای مشــکل انباشــت و مــازاد عرضــه هســتند و
نــه راهحلهایــی دائمــی؛ آنهــا ایــن واقعیــت را
بــه علــت تمایــل ذاتــی اقتصــاد بازارهــا بــه ســوی
بحــران میداننــد .بســیاری اســتدالل میکننــد کــه
اقتصادهــای پیشــرفته از دورههــای تاریخــی مشــخصی
عبــور کردهانــد و هریــک از ایــن دورههــا دربردارنــده
انــواع خاصــی از مقــررات هســتند کــه بــرای رفــع
بحرانهــای مختلفــی از آنهــا اســتفاده میشــود.
بــرای برخــی صاحبنظــران و تحلیلگــران ،رکــود دورهای
از «تخریــب ســازنده» و بازســاختاردهی اقتصــادی بــه
شــمار م ـیرود کــه در طــول آن صنایــع اغلــب تــا حــد
نابــودی کامــل افــول مییابنــد ،در حالــی کــه ایدههــا،
فناوریهــا ،محصــوالت و صنایــع جدیــد ظاهــر
میشــوند و بــه نیــروی محرکــه رشــدهای اقتصــادی
آینــده بــدل خواهنــد شــد.
شــرایط رکــود دســتکم از طریــق دو فراینــد
مشــخص و متمایــز باعــث کمــک بــه بازســاختاردهی
اقتصــادی میشــود :نخســت از طریــق «بــر هــم زدن
کســبوکارها» ،ورود و خــروج شــرکتها؛ و دوم از
طریــق انگیزهبخشــی بــه شــرکتهای موجــود بــرای
تطبیــق محصــوالت و فرایندهــای خــود بــه منظــور
حفــظ یــا افزایــش عملکــرد .از ایــن رو ،اقتصادهــا از
طریــق تغییــرات در جمعیــت شــرکتها و تغییــر در
رفتــار شــرکتهای موجــود ،خــود را بــا شــرایط جدیــد
منطبــق میســازند.
امــا بایــد ایــن نکتــه بســیار اساســی را در نظــر گرفــت
کــه علــم اقتصــاد یــک علــم اجتماعــی اســت ،لــذا در
بررســی راهکارهایــی همچــون ایــن مســئله ،اولیــن
رکــن بررســی خاســتگاه اجتماعــی آن سیاســت اســت .از
آنجــا کــه کشــور مــا از نشــر تاریخــی در زمینــه توســعه
همــواره سیاسـتهای حمایتــی را اتخــاذ کــرده و از نظــر
اقتصــادی مــا یــک کشــور در حــال توســعه هســتیم ،لــذا
بــدون بسترســازی ،بــه خصــوص بســترهای مناســب
پولــی و مالــی ،هــر اقدامــی محکــوم بــه شکســت خواهــد
بــود یــا زمین ـهای بــرای ســوداگری خواهــد شــد.
گفتنــی اســت کــه دولــت در تشــویق نــوآوری و
انعطافپذیــری بیشــتر در ارائــه حمایتهــا نقــش
قابــل توجهــی دارد .ایــن حمایتهــا و تشــویقها
ممکــن اســت شــامل مــواردی چــون برقــراری پیوندهــا
ن بخشــی و مذاکــره بــا ســازمانها
و ارتباطــات بیــ 
بــرای برانگیختــن ایدههــای نوآورانــه شــود .حمایــت و
پشــتیبانی از مدلهــای قدیمیکســبوکار یــا صنایــع
در رکــود ســاختاری کــه در دوران رکــود تســریع
میشــود ،ممکــن اســت در مقایســه بــا گونههــای
آزمایشــیتر یــا تجربیتــر مداخلــه مطلوبیــت کمتــری
داشــته باشــد.
دانشبنیان
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توسعه استارت پآ� ش�رستانها

علیه توزیع نابرابر
حبیب آرین

دانشبنیان
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الگوبرداری موفق

همواره یک نسبت معنیدار میان توسعه صنایع و بزرگی
شهرها را میتوان در شهرهای ایران جستوجو کرد.
بسیاری از دادهها مانند اندازه در سرمایهگذاری نیز موید
این موضوع است که میان اندازه شهرها و جذب منابع
و تکثر کسبوکارها رابطهای وجود دارد .رابطهای که
بر اساس مکانیزمها و ساختارهای بازارها چندان دور از
انتظار نیست.
شهرهای بزرگتر به معنی دسترسی آسانتر به بازاری
بزرگتر است .همچنین توزیع امکانات در شهرهای
بزرگتر حداقل در بسیاری از کسبوکارها ،فرایند تولید
را آسانتر میکند .اما تحوالتی که به واسطه تکنولوژی
و فناوری اطالعات به جوامع و اقتصاد ورود کرده است،
میتواند بسیاری از این کلیشههای مرسوم اقتصادی را
بشکند؛ تاثیر بعد مکان کمتر شود و شرکتها بدون توجه
به موقعیت مکانیشان توسعه پیدا کنند .اگرچه تجربههای
دنیا مانند سلیکون ولی نیز نشان میدهد شرکتهای
فناوریمحور در صورت تمرکز و همافزایی میتوانند
فضای مناسبتری را برای رشد به دست آورند اما باید بر
این نکته تاکید داشت که این شرکتها میتوانند به یک
فرصت طالیی برای کمتر شدن نابرابریها در شهرهای
ایران تبدیل شوند .سرمایه اندک و چابکی این شرکتها
نقاط قوتی است که میتواند در برابر توزیعهای نابرابر
منابع در کشور قرار گیرد؛ با تاکید بر این نکته که باید
بسترهای مناسب توسعه آنها فراهم شود.

دانشبنیان

به اقتضای زمان ،شرایط جامعه و پیشرفت آن و لزوم الگو
گرفتن از کشورهای پیشرفته مشاهده چنین مواردی طبیعی
و حتی یکی از راههای رسیدن به توسعه است .الگو گرفتن
از کسبوکارهایی که مورد آزمایش قرار گرفتهاند و موفق هم
شدهاند ،یک استراتژی کارا و اثربخش برای عالقهمندان و
حتی دولتها برای کارآفرینی است .تعداد استارتآپهایی که
در شهر تهران و کالنشهرهای ایران خدمات و محصوالتشان
را ارائه میدهند ،بسیار بیشتر از تعداد آنها در شهرها
و شهرستانهای کوچک است .یکی از راههای راهاندازی
استارتآپها در شهرها و شهرستانهای کوچک بومی
کردن استارتآپهای موفق موجود در شهرهای بزرگ کشور
مثل تهران است .پیشنهاد دیگر این است که در شهرها و
شهرستانهای کوچک استارتآپهایی متناسب با نیاز
مصرفکنندگان همان مناطق راهاندازی شود .این پیشنهاد
تنها اصول کلی برای تسریع در مراحل ایدهپردازی راهاندازی
یک کسبوکار است.

فرصتهایشهرستانها

به طور کلی در منطقهای کمجمعیت ،تعداد کسانی که
بوکار دهند ،کم
میتوانند بازخوردهای فوری به یک کس 
است .اما بعضی از شهرستانها یک مشخصه خیلی خاص
دارند و توجه و حمایتشان از کسبوکارهای بومی بسیار
خوب است .به عنوان مثال در بعضی از شهرها و شهرستانها
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تمایل مصرفکننده برای کسبوکاری که متعلق به همان
شهر و شهرستان باشد ،بیشتر است و توجه بیشتری را به
کسبوکارهای بومی خودشان دارند .به این دلیل همیشه
نمیتوان با توجه به تعداد افراد یک حوزه جغرافیایی
درباره موفقیت یا عدم موفقیت یک کسبوکار بهویژه برای
استارتآپهایی که در مرحله اول نیاز به بازخوردهای فوری
دارند که بتوانند خودشان را به تعداد کمینه محصول قابل
پذیرش برسانند و مقیاسشان را بسنجند ،قضاوت کرد.
در بعضی از شهرستانها با وجود جمعیت کم و احتمال
ضریب نفوذ پایین اینترنت یک استارتآپ میتواند خیلی
سریعتر بازخوردهای فوری را دریافت کند چون اوال مردم
آن شهرستان به کسبوکارهای بومیشان توجه خاصی
ن بسیار
دارند و ثانیا هزینههای تبلیغات هم در آن شهرستا 
پایین است .به عنوان مثال در شهرستانها افراد فعال یک
استارتآپها میتوانند با برگزاری یک ایونت خیلی سریع
خبر راهاندازی استارتآپ را گسترش دهند و استارتآپها
میتوانند راهاندازی و معرفی شوند .البته پیشزمینه این مهم
تاکید بر محلی بودن ،استانی بودن و در واقع تاکید بر بومی
بودن این استارتآپ برای آن منطقه است .پس به صورت
پیشفرض ،کوچک بودن یک شهر یا یک شهرستان به معنی
نقطه ضعف نیست و حتی میتواند یک نقطه قوت باشد .چون
استارتآپ و کسبوکار برای راهاندازی باید در مرحله اول به
دنبال فیدبکهای سریع باشد تا به مقیاس مناسبی دست
یابد .همانطور که تعداد کم افراد یک شهر یا یک شهرستان

دانشبنیان

تهدید است ،فرصتهایی هم در دل آنها نهفته است .یعنی
ما باید تالش کنیم تا از دل این تهدیدها فرصتها را بیرون
بیاوریم و از نکات مثبت آن و ابزاری که میتوانیم از آن
استفاده کنیم ،غافل نشویم.

ضرورت طراحی نقشه منطقهای

این نقشه عبارت است از لیستی از ایدهها ،گروههای
استارتآپی ،امکانات و منابع موجود در هر منطقه .بخشهای
مختلف این لیست فهرست شده و میتوان با یک نگاه
وضعیت و امکانات یک منطقه را بررسی کرد و اگر هم نیازمند
استفاده از یکی از این امکانات هستیم نیز بهراحتی میتوانیم
افرادی را که میتوانند این امکانات را در اختیار ما قرار دهند
پیدا کنیم و سریعا با آنها ارتباط برقرار کنیم .البته نباید
این نکته را از یاد برد که تهیه یک نقشه اینچنینی بدون
رعایت شرط اول (داشتن روحیه همدلی و همکاری) میسر
نخواهد بود و افراد موجود در هر اکوسیستمی بهخصوص
فضای اکوسیستم استارتآپی ،برای بهرهمندی از اینگونه
امکانات جمعی باید در نهایت همدلی و همفکری اقدام به
عمل کنند .برای مثال جلسات همفکری فرصتی بسیار عالی
برای به اشتراک گذاشتن ایدهها ،امکانات و تواناییهاست که
در صورت نیاز خود یا سایر افراد و گروهها از این امتیازات
بالقوه استفاده شود و اصطالحا به فعل آید .در جهت ایجاد
این نقشه برای یک اکوسیستم استارتآپی ،استفاده از بوم
اکوسیستم استارتآپی بسیار مفید خواهد بود.
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فرصتهای استارتآپهای بویم

جغرافیا تعیینکننده نیست
غالمرضا دبیری
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قبل از آنکه به فرصت و امکانات توسعه استارتآپ در
شهرستانها بپردازیم ،باید تعریفی از استارتآپ داشته باشیم
تا در ادامه شکلها و الگوریتمهای ایجاد آنها را بررسی کنیم.
تعاریف مختلفی از استارتآپ توسط متخصصان این عرصه بیان
شده است:
 استیو بلنک ( ،)Steve Blankکارآفرین در سیلیکون ولی وتوجوی یک مدل
مدرس دانشگاه ،استارتآپ را سازمانی در جس 
کسبوکار با قابلیت تکرار و مقیاسپذیری تعریف میکند.
 اریک ریس ( ،)Eric Riesکارآفرین وبنیانگذار  ،IMVUیک نظریهپرداز
در حوزه کارآفرینی و بهطور
خاص استارتآپها ،به
وجود آمدن استارتآپ
را که یک نهاد انسانی
برای ارائه یک محصول
یا خدمت جدید است،
در شرایطی که ابهام
باالیی وجود دارد،
ضروری دانسته است.
خیلی از مراجعین
این سوال را از من
میپرسند که آیا مانند
سیلیکون ولی که قلب
استارتآپ است،
تهران هم برای ایجاد
استارتآپ مناسب
است؟ باید بگویم به

دانشبنیان

طور کلی پایتخت به دلیل گستردگی و تمرکز میتواند یکی
از انتخابهایی باشد که برای ایجاد و شکلگیری استارتآپ
مناسب است اما این دلیل نمیشود که نمیتوان در شهرهای
دیگر چنین کاری را کرد .در شهرهایی مانند مشهد ،اصفهان،
تبریز و ...خیل جوانان پرانرژی در حال آزمون و خطا با رویاهای
بسیار بزرگ هستند که با تالش و پشتکار موفقیتهایی هم به
دست آوردهاند.
مطالعه و پایش نیازهای شهری و رفع نیازهای مردم شهرهای
مختلف یکی از موثرترین راههای ایجاد بستر استارتآپی است.
در عین حال به طور قطع سرمایه یکی از دالیل رشد کسبوکار
است اما در استارتآپ لزوما نیاز اولیه نیست و اگر ایده و پلن
مناسبی برای ایجاد آن داشته باشید ،سرمایهگذار به سمت شما
خواهد آمد.
امروزه در ایران شتابدهندههایی  -شتابدهنده به شرکتهایی
گفته میشود که سرمایه اولیه و اجرای ایدههای نوپا را در مقابل
قرارداد فی مابین به عهده میگیرد  -وجود دارند که با حمایت
از ایدههای نوپا و جوانان خوشفکر به رشد آنها کمک میکنند
و همایش و نمایشگاههای زیادی برگزار میشود که با حضور و
معرفی ایده خود میتوانید جذب سرمایه کنید.
تاکید بر اهمیت ایده در شکلگیری استارتآپ خود نشانگر این
موضوع است که جغرافیا نمیتواند تعیینکننده هوش استارتآپی
باشد و تنها پشتکار و گرفتن مشاوره مناسب در جهت نیازسنجی
دقیق و پتانسیل  RUNشدن آن میبایست در اولویت قرار
گیرد .اینکه بدانید در این شرایط چگونه میتوانید تسهیل در
امور روزمره مردم شهر یا کشور خود ایجاد کنید ،میتواند یک
پرش بزرگ به سوی موفقیت برای شما در استارتآپ باشد.
البته برخی استارتآپها با توجه به نوع منطقه و
جغرافیاتعریفمیشوندامااکثراستارتآپهاهیچ
نیازی به حضور در شهرها و مراکز مهم ندارند و
میتوانند از درون خانه تنها با ایده و پشتکار ایجاد
شوند .هر چند برای تداوم یک کسبوکار ،داشتن
تیم حرفهای و متعهد بسیار اهمیت دارد و میتواند در
رشد و معرفی کردن کسبوکار موثر باشد.
استارتآپهایی که در حال حاضر میتوانید ایجاد
کنید ،تنوع گستردهای دارند که از این میان میتوان به
خردهفروشی اینترنتی ،اشتراک ویدئو ،فروش اینترنتی
لباس ،حملونقل درونشهری ،فروش بلیت هواپیما و
قطار ،رزرو هتل و اقامتگاه ،تخفیف گروهی ،اجاره وسایل
و تجهیزات ،بیمه ،سوپرمارکت آنالین ،فروش اینترنتی
غذا و میوه ،فروش اپلیکیشن ،خدمات مالی ،خدمات
منزل ،آموزش ،خشکشویی آنالین ،سالمت و ...اشاره
کرد .خالقیت و شناختن نیاز مردم و همت برای رفع
آن بزرگترین و بهترین ایده برای شما خواهد بود.
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مس� توسعه استارتآپ در ش�رستانها در گفتوگو ب� مسمل با�اهییم
ی

مشاوران حرفهای
مهمترین نیاز استارتآپها
گلچهره آرین

مسلم ابراهیمی مدیرعامل فونتایران است؛ از استارتآپهایی که توانسته در سالهای اخیر
توسعه پیدا کند .این شرکت فونتهایی پرتکرار را خلق کرده که میتوان آنها را در بسیاری از
بسترهای فضای مجازی ،سایتها ،بنرها و ...دید .این استارتآپ توانسته بهخوبی از فرصتهای
بستر وب بهره گیرد و به رشد و توسعه خود آن هم در فضای استان فارس ادامه دهد .ابراهیمی
که مدرس دانشگاه است ،عالوه بر نیروهای خالقی که خود با آنها کار کرده ،در تالش
است با تاکید بر مفهوم اینفلوئنسر از ظرفیتهای دیگر شهرستانها بهره ببرد .او میگوید
با کسی کار میکند که کیلومترها از او دور است و در روستایی دورافتاده زندگی میکند.

دانشبنیان
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بـه نظـر شـما شهرسـتانهای مـا بـرای توسـعه
اسـتارتآپها چـه ظرفیتهایـی دارنـد؟
بعضـی شهرسـتانها ممکـن اسـت ظرفیتهـا یـا
پتانسـیلهایی داشـته باشـند کـه باعـث شـکلگیری
کارآفرینیهـای خاصـی شـوند کـه امـکان رشـد آن در
شـهرهای مرکزی وجود ندارد ،مخصوصـا کارآفرینی مربوط
به حوزه کشـاورزی و دامداری ،صنایع دسـتی و گردشگری.
بـرای مثـال یـک اسـتارتآپ در بندرعباس وجـود دارد که
ماهـی صیـد روز را سـفارش آنالیـن میگیـرد و بـه وسـیله
پسـت هوایـی بـه رسـتورانهای تهـران و شـهرهایی بزرگ
ارسـال میکنـد .بـه ایـن ترتیب ارزشـی کـه تا قبـل از این
وجـود نداشـته ،بـر اسـاس ظرفیت و پتانسـیلی کـه در یک
شـهر بنـدری وجـود دارد ،شـکل گرفتـه اسـت.
امـا در مـورد کارآفرینیهایـی کـه وابسـته بـه ظرفیتهـا و
پتانسـیل محلی نیستند هم اسـتقرار در شهرستان میتواند
در کاهـش هزینههـا تاثیر خیلی خوبی داشـته باشـد .واضح
اسـت کـه در شهرسـتانها اجـاره بهـای مـکان و حقـوق و
دسـتمزد کارکنـان خیلـی کمتـر اسـت .ایـن هزینـه کمتر
میتوانـد بعضـی ایدههای غیرمعقـول را که اجـرای آنها در
تهـران منطقـی به نظـر نمیرسـد ،در شهرسـتان تبدیل به
بوکار سـودآور بکند.
یک کسـ 
امـا بایـد بپذیریـم کـه ایـن ظرفیتهـا و مزایـا در برابـر
مشـکالت بیشـماری که در زمینـه کارآفرینی اسـتارتآپی
وجود دارد ،ناچیز اسـت .بیشـترین کمبود در شهرستانهای
کوچـک وجـود نداشـتن دانـش تخصصـی و فرصتهـای
مهارتآمـوزی اسـت.
چـه راهکارهایـی بـرای توسـعه ایـن ظرفیتهـا
وجـود دارد؟
من تجربه حضور در یک مرکز رشـد کوچک در شهرسـتان
خودمـان را داشـتهام .آنچـه ایـن مرکـز رشـد در اختیار من
قـرار مـیداد ،یـک اتاق محـل کار با اجـاره بهـای پایین بود
کـه من چندان نیازی به آن نداشـتم و میتوانسـتم در خانه
خـودم و دانشـگاه کارهـای مربوط بـه کسـبوکارم را انجام
دهـم .علاوه بـر آن  ۱۸میلیـون وام بدون بهره که طی سـه
سـال پرداخـت میشـد و از آن نیـز اسـتفاده نکـردم ،چون
ایـن مبلـغ تاثیـری در توسـعه کسـبوکار مـن نداشـت .در
نهایـت با وجود شـانس دانشبنیان شـدن از مجموعه مرکز
رشـد و پـارک علـم و فنـاوری خـارج شـدم .اگـر پارکهای
علـم و فناوری و مراکز رشـد بیشـتر از پرداخـت وام و فراهم
کـردن مـکان بـه ارائـه مشـاورههای حرفـهای بپردازنـد،
مطمئنا خدمـات ارزشـمندتری ارائـه کردهاند.
هزینههـا بهتـر اسـت صـرف برگـزاری دورههـای آموزشـی
باکیفیـت در شهرسـتانها شـود .اکثـر رویدادهـا و
برنامههـای اسـتارتآپی بـه انـدازه کافـی قـوی نیسـتند و
دورههـای آموزشـی کـه در شهرسـتانها کوچـک برگـزار
میشـوند ،کیفیـت پایینـی دارنـد .در پارکهـای علـم و
فناوری و نهادهای علمی وابسـته به آنها مانند دانشـگاهها،
کارآفرینـان و ایدهپـردازان واقعـی و باتجربه حضـور ندارند و
دانشبنیان

اکثـر کارکنان افراد دانشـگاهی و دارای تحصیالت آکادمیک
بـدون تجربـه بازار هسـتند.
معاونـت علمـی و فنـاوری و دولـت چه نقشـی در
توسـعه ایـن ظرفیتهـا دارند؟
در شهرسـتانهای کوچـک بـه دلیـل نداشـتن آگاهـی و
آمـوزش کافـی ،امـکان سوءاسـتفاده توسـط افـراد سـودجو
نیـز فـراوان اسـت .طراحـان و تولیدکننـدگان وبسـایتها و
اپلیکیشـنهایی کـه میخواهنـد بـرای یک فرد مشـتاق به
کارآفرینـی یـک دیجیکاال یا اسـنپ طراحـی کنند یا حتی
بـا شارالتانیسـم بـه ترویـج فرهنـگ پولدار شـدن سـریع از
طریـق ایجاد کسـبوکار رویایـی بپردازند ،در شهرسـتانها
فراوان اسـت .ایدهها بسـیار خام هسـتند و به طور مشـخص
هیـچ شانسـی در موفـق شـدن ندارنـد ،لـذا بـا صـرف وقت
و هزینـه فـراوان توسـط افـراد نـاآگاه در شهرسـتانها اجرا
میشـوند.
بـه نظـر میرسـد بهتریـن راهـکار ایـن باشـد کـه دولـت
بـه جـای ایجـاد یـک سیسـتم اداری دولتـی بـرای حمایت
از نوآفرینـی ،از منتورهـا و متخصصیـن و افـراد مجـرب
غیروابسـته بـه سیسـتم دولتـی اسـتفاده کنـد.
در مسـیر توسـعه اسـتارتآپ در شهرستانها چه
موانعـی وجـود دارد و چـه راهکاری بـرای حل آنها
پیشـنهاد میکنید؟
خیر ،شـروع به
در شهرسـتان مـا بهتازگـی بـا حمایت یـک ّ
سـاختن سـاختمانی مجهز و بزرگ در مکان تجاری مناسب
بـرای مرکـز رشـد واحدهـای فنـاوری شهرسـتان کردهایم.
گویـا تـا سـال آینـده کار سـاخت ایـن سـاختمان بـه پایان
میرسـد و آمـاده بهرهبـرداری میشـود .و از االن من به این
فکـر میکنـم که یـک سـاختمان عالی بـا امکانات بـهروز و
مجهـز بـدون وجـود منتورهـا و مشـاوران حرفـهای ،تحولی
در توسـعه کارآفرینی این شهرسـتان کوچک ایجاد نخواهد
کرد.

شماره سیوپنجم آبانماه 1398

41

کارآفرینی
ن
مد�عامل ش�کت
گفتوگو ب� حوریه گمزدارا� ،ی
دانشبنیان پ��س خودرو ش� یف

شرکت کوچکی که رویاهای
بزرگی دارد
نیلوفر منزوی

دانشبنیان
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با وجود تمام حمایتهای دولتی که از صنعت خودرو میشود ،این صنعت هنوز
نتوانسته است همپای اقتصاد پویای دانشبنیان حرکت کند؛ همین امر سند
محکمی است برای اثبات این موضوع که هیچ صنعت یا فعالیتی با حمایتهای
مستقیم دولتی به سرانجامی مطلوب نخواهد رسید و حمایت دولت نه به
شکل تزریق پول بلکه باید زیرساختی و در حوزه تنظیم قوانین باشد.
شرکت دانشبنیان پرگاس خودرو شریف ،شاید از پس هزینههای تجاریسازی بهسختی بربیاید
و منتظر کمکی باشد تا با اخذ استاندارهای بینالمللی بتواند حوزه فعالیت خود را گسترش
دهد ،اما نشان داده است که یک شرکت کوچک میتواند کارهای بزرگی در زمینه قطعات
خودرو انجام دهد؛ کاری که مجموعههای عریض و طویل دولتی از پس انجام آن برنمیآیند.
حوریه مزدارانی ،مدیرعامل این شرکت ،متولد  65است و فوق لیسانس مهندسی برق با
گرایش کنترل خود را از دانشگاه علم و صنعت اخذ کرده است .او درباره نحوه ورودش
به حوزه خودرو میگوید« :بحث آشناییام با خودرو از همان دوره لیسانس شروع شد.
عالقه زیادی به روباتیک داشتم و در پروژههای روباتیک فعالیت میکردم .در مسابقه
خودروهای الکترونیکی دانشگاه شریف شرکت کردم و همانجا تیممان تشکیل شد و از
روباتیک به حوزه خودرو کشیده شدم ».آنچه در پی میآید ،گفتوگو با مزدارانی است
درباره جزئیات فعالیت این شرکت و مشکالتی که با آن دست و پنجه نرم میکنند.

دانشبنیان
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شرکت پرگاس خودرو شریف از چه سالی و با چه هدفی
کار خود را آغاز کرد؟
شرکت ما سال  90تاسیس شد .اول در مرکز رشد شریف روی
خودروی هیبریدی کار میکردیم .بعد از مدتی با اتفاقاتی که
برای دالر افتاد و قیمتش افزایش پیدا کرد ،این موضوع به
مشکل خورد .پس از آن بود که تصمیم گرفتیم روی  ECUو
تجهیزات و آپشن خودرو کار کنیم .بر همین اساس در سال 93
شرکتمان تبدیل به دانشبنیان نوپا شد .اولین محصولمان هم
سیستم کروز کنترل خودرو بود .سال  92کارهای تحقیقاتیاش
را انجام داده و نمونهای تهیه کرده بودیم و ثبت اختراع شده بود
و سال  93به عنوان محصول دانشبنیان شناخته شد .از همان
سال هم کارهای تولید و تجاریسازیاش را پیش بردیم و کمکم
نمونه ارتقا پیدا کرد.
سیستم کروز کنترل خودرو چیست و آن را به کجا
فروختید؟
کروز کنترل آپشنی برای کنترل سرعت خودرو است .با این
آپشن میتوانید پایتان را از روی پدال گاز بردارید و در همان
سرعت ثابت بمانید .از سال  92تالشها برای فروش محصوالت
شرکت آغاز شد .با ایرانخودرو و سایپا درباره خودروهای
سفارشیشان وارد مذاکره شدیم .کروز کنترل محصولی وارداتی
بود .اما محصولی که ما تولید کردیم ،هم از نظر کیفیت بهتر بود
و هم قیمت بسیار پایینتری داشت .به عالوه خدمات پس از
فروش نیز داشتیم .از طرفی چون خودمان به این قابلیت فنی
دست پیدا کرده بودیم و کارمان کپی نبود ،میتوانستیم کروز
کنترل را با سیستمهای برقی متفاوتی برای هر ماشین به شکلی
اختصاصی طراحی کنیم .این در حالی بود که نمونههای خارجی
را نمیتوانستند با ماشینهای داخلی تطبیق دهند .به همین
خاطر پذیرفتند که مراحل تست و تاییدیه انجام شود و در سال
 92یک قرارداد آزمایشی بستیم و از سال  93که محصول تایید
شد ،به فروش آن پرداختیم.
چطور توانستید این شرکتها را راضی به خرید محصول
کنید؟ روند اعتمادسازیو بازاریابی برایتان سخت نبود؟
چرا ،با وجود همه ویژگیهایی که محصول ما داشت ،از آنجا
که محصوالت وارداتی را بهتر از ساخته داخلی میدانند ،روند
اعتمادسازی و قانع کردن سخت بود .اما خوشبختانه انجام شد.
این محصول البته همچنان تولید میشود اما آن را به شرکت
دیگری واگذار کردهایم که کارهای تولید و فروشش را انجام
دهد زیرا پروژههای جدیدی که برای شرکت تعریف کردهایم،
در سبک متفاوتی قرار دارند و دیگر نمیخواهیم در آن بخش
ادامه فعالیت دهیم.
در میان محصوالتتان به  ECUاشاره کردید .لطفا کمی
هم درباره آن توضیح دهید.
محصول اصلی شرکت که با آن از سال  94وارد پارک فناوری
پردیس شدیم ECU ،خودرو بود .آن را طراحی کردیم و مراحل
تحقیقاتیاش را پشت سر گذاشتیم .نمونه اولیه و نمونهای که
قابل نصب روی خودرو بود نیز در همان پارک پردیس ساختیم.
روند تحقیقاتی این محصول البته همچنان ادامه دارد.
 ECUهمان کامپیوتر مرکزی خودرو است که قطعهای
دانشبنیان

الکترونیکی است و کنترل پاشش سوخت و جرقهزنی و کنترل
موتور بنزینی را بر عهده دارد .اساسا این قطعه هایتک به حساب
میآید و تکنولوژی ساخت آن تنها در دست چند خودروساز
بزرگ دنیاست .ما در طراحی این محصول نمیخواستیم کارمان
را با مهندسی معکوس پیش ببریم و همان برد را بزنیم و مونتاژ
کنیم .برای همین سعی کردیم مدارها و الگوریتمهای خودمان
را بنویسیم .اولین نمونه کارمان هم برای خودرو تندر  90ساخته
شد و در نمایشگاه پارک پردیس به نمایش درآمد .در همان
نمونههای اولیه نیز با تستهایی که انجام شد ،دریافتند با قطعه
ما ،مصرف سوخت فسیلی بهشدت کاهش پیدا کرده است .به
عالوه وقتی ماشین در حالت درجا کار میکند ،مانند زمانهایی
که ماشینها پشت ترافیک سنگین ماندهاند ،میزان مصرف
سوخت به نصف کاهش مییابد و در نتیجه از شدت آالیندگی
نیز کاسته خواهد شد.
سرنوشت این محصول چه شد؟ موفق به فروش آن
شدید؟
برای ادامه کار ،با خودروسازها و کارخانههای تامین قطعات
صحبت کردیم اما باید این محصول یکسری تست رویش انجام
شود و تاییدیه بگیرد که در ایران شدنی نیست .این استانداردها
و تاییدیهها جهانی هستند و باید کل خودرو در خارج از کشور
به شکل کامل تست شود و استاندارد بگیرد که هزینه این کار
چیزی بالغ بر  10تا  20میلیارد تومان است .شرکت کوچک ما
یقینا از عهده پرداخت این هزینه برنمیآید و برای انجام این کار
یا نیاز به حمایت دولتی است یا مجموعههای بزرگ که توان
مالیاش را دارند.
همچنان در پارک فناوری پردیس مستقرید؟
خیر ،از سال گذشته از پارک فناوری پردیس بیرون آمدیم و
به مالیر رفتیم که زیرمجموعه پارک فناوری همدان است .در
اینجا هم کارهای قبلی را پیگیری میکنیم و هم کار جدیدی
را شروع کردهایم .در این فعالیتها بخشی از دانش فنی به دست
آمده است اما متاسفانه امکان تجاریسازی و ساخت صنعتی
وجود ندارد.
سرمایه اولیه تاسیس شرکت و انجام کارهای تحقیقاتی
را از کجا به دست آوردید؟
در ابتدا که کارمان را شروع کردیم ،تمام سرمایهمان آورده اعضای
شرکت بود .بچهها چند وام گرفته بودند اما بعد از اینکه به
عنوان شرکت دانشبنیان ثبت شدیم ،توانستیم وام تجاریسازی
صد میلیون تومانی را از صندوق نوآوری و شکوفایی بگیریم که
در آن زمان به ساخت نمونه صنعتی محصول و تجاریسازی آن
کمک بسیاری کرد.
به نظر شما چه مشکالتی پیش روی شرکتهای
دانشبنیاناست؟
ببینید ،روال کار شرکتهای دانشبنیان با کارخانجات بزرگ
متفاوت است .ما در ابتدا به میزان زیادی تحقیق میکنیم و
بعد تولید نمونه اولیه را داریم و ...سپس به اینجا میرسیم که
این محصول را میتوانیم بفروشیم .در واقع پروسه تحقیقاتی
طوالنیمدت است .به همین خاطر در سالهای ابتدایی کارمان
با اداره مالیات به مشکل میخوردیم .هیچکدام از بودجههایی
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که برای تحقیقات صرف میکردیم ،از طرف اداره مالیات قابل
قبول نبود .دائم هزینه داشتیم ،بدون آنکه فروشی داشته
باشیم .با این وجود ما را با کارخانههای بزرگ مقایسه میکردند
و مدارکمان رد میشد چون فروش نداشتیم .پس از اینکه
قانون اعالم کرد شرکتهای دانشبنیان معاف از مالیات عملکرد
هستند ،باز هم مشکالتی وجود داشت .ما مثل کارخانهها تولید
زیادی نداریم که خریدهایمان در تیراژ باال باشد .مواد اولیه را از
بازار میخریم و تمام فروشندههای بازار نیز فاکتوری که ارائه
میکنند ،غیررسمی است و اداره مالیات از ما نمیپذیرفت .البته
کارهای بسیار خوبی برای حل این مشکالت شده است و اوضاع
در این بخش روز به روز بهتر میشود.
بحث دیگری که با آن هنوز درگیریم ،مسئله بیمه است .اتفاقا
جلسات مختلفی در پارک برگزار شد و قوانین کارگری را برایمان
تشریح کردند اما سیستم شرکتهای دانشبنیان با این قوانین
همخوانی ندارد .کار شرکتهای دانشبنیان بهشدت تخصصی
است .ممکن است کسی ادعا کند که از پس انجام کار خاصی
برمیآید ولی در نهایت نتواند .همه کسانی که میخواهند در
شرکتهای دانشبنیان کار کنند ،الزم است دو ،سه ماه دوره
آموزشی و تست بگذرانند .در این مدت بحث بیمه و تعهدات
معنایی ندارد اما از نظر قانون تامین اجتماعی ،این کار مجاز
نیست .نهفقط ما که تمام شرکتهای اطرافمان همین مشکل را
داشتند و بارها هم آن را مطرح کردیم اما هنوز تغییری حاصل
دانشبنیان

نشده است.
شما تجربه حضور در دو پارک علم و فناوری را دارید.
مزایای این پارکها را در چه میدانید؟
یکی از اتفاقات خوبی که در پارکهای علم و فناوری میافتد،
این است که کارگزارهایی حضور دارند و مسائل مالی و قراردادی
و تجاریسازی شرکتها را انجام میدهند .این خیلی خوب
است چون عموما هستههای مدیریتی شرکتهای دانشبنیان
تخصص علمی دارند نه تخصص مالی .اینها وقتی میخواهند
قرارداد فروش امضا کنند ،به مشکل میخورند .مضاف بر اینها
امکاناتی چون کریدور صادرات نیز بسیار کمککننده و موثر
بوده است.
به عنوان یک مدیرعامل زن تا به حال پیش آمده که
رفتارتبعیضآمیزیمشاهدهکنید؟
نه ،رفتارها چندان تفاوتی ندارد .خصوصا در بحث شرکتهای
دانشبنیان و فضاهای علمی که در آن قرار داشتیم و اتمسفر
نوآوری بر آن حاکم بود ،به هیچ عنوان سن یا جنسیت
اهمیتی نداشت .جو خیلی خوبی بر این محیطها حاکم است.
اما در بازار و صنعت تا حدودی با این قضیه برخورد داشتهام
زیرا حوزه خودروسازی را بخشی مردانه میدانند و برایشان
عجیب است که یک زن درباره کنترل موتور صحبت کند.
اما قضیه در همان حد عجیب بودن باقی میماند و به مشکل
خاصی برنمیخوردیم
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حا�
گفتوگو ب� جمید ج
مد�عامل ش�کت
حسینعیل ،ی
امیدآفرینانهمندیسآینده

تحقیق و توسعه
شرکتدانشبنیان
نباید متوقف شود
ملیکا حسینی
سرشان به سنگ ناامیدی خورده و گروه تا مرز
فروپاشی پیش رفته ،اما این باعث نشده دست
از ادامه کار بکشند .دوباره از جا برخاستهاند و
در مسیری که میدانستند درست است ،پیش
رفتهاند و امروز به جایی رسیدهاند که خودشان
را به عنوان تنها تولیدکننده چاپگر زیستی
به بازار معرفی کردهاند .شرکت امیدآفرینان
مهندسی آینده از سال  95کار خود را آغاز
کرده و تا امروز  12دستگاه چاپگر زیستی را به
فروش رسانده است .مجید حاجی حسینعلی،
مدیرعامل این شرکت ،در گفتوگوی پیش رو
از مسیری که تا امروز طی کردهاند و مشکالت
مدیریت شرکت دانشبنیان میگوید.

دانشبنیان
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شرکت امیدآفرینان مهندسی آینده چه سالی و برای
ساخت چه محصولی آغاز به کار کرد؟
شرکت ما از اوایل سال  95با محوریت تولید چاپگر زیستی
سهبعدی کارش را شروع کرد.
درباره چاپگر زیستی توضیح میدهید؟
چاپگر زیستی یک پرینتر سهبعدی است که به جای قطعات
صنعتی ،بافت زنده تولید میکند .در این روش اندامی مانند کلیه
یا قلب و بافتهایی همانند پوست ،استخوان و غضروف را به کمک
چاپگر زیستی در آزمایشگاه تولید کرده و جایگزین بافتهای
آسیبدیده در اثر بیماری یا سوانح میکنند.
گروه اولیه چطور شکل گرفت؟
ما چند دانشجو بودیم که در رشتههای شیمی و مکانیک و
مهندسی پزشکی در دانشگاه شریف تحصیل میکردیم و تصمیم
گرفتیم یک نمونه  )MVP (Minimum Viable Productاز
این دستگاه بسازیم.
نقطه اشتراک همه ما این بود که فارغالتحصیالن یک دبیرستان
بودیم .همدیگر را اتفاقی در دورهمی فارغالتحصیالن مدرسه دیدیم
و اتفاقا همهمان هم دانشجوی دانشگاه شریف بودیم .به این شکل
هسته اولیه تشکیل شد و کمکم و به مرور زمان تیم گسترش پیدا
کرد .در حال حاضر شرکت ما  15همکار دارد.
چرا چاپگر زیستی؟ شرکت دیگری هم غیر از شما در این
زمینهفعالیتمیکرد؟
قبل از شروع کار ،نظرسنجیای را از تعدادی از متخصصان ترتیب
دادیم 40 .مصاحبه با اساتید داشتیم که غالب آنها اساتید دانشکده
علوم پزشکی و مهندسی پزشکی دانشگاه تهران بودند .همچنین
تحقیق کردیم و متوجه شدیم که تا پیش از ما ،دو مجموعه دست
به کار تهیه چاپگر زیستی زدهاند؛ یکی موسسه رویان و دیگری
دانشبنیان

دانشگاه امیرکبیر .اما دریافتیم که حاصل کار آنها در حد یک
نمونه ابتدایی است و به مرحله تجاریسازی نرسیده است .در
نهایت براساس تحقیقاتمان متوجه شدیم که در این زمینه خأل
وجود دارد و با وجود نیازی که به این دستگاه داریم ،هنوز کسی
دست به کار تولید آن نشده است .از سویی قیمت نمونه امریکایی یا
اروپایی این دستگاه چیزی بین  50هزار تا  300هزار دالر بسته به
ویژگیهای مختلف آن است که به دلیل هزینه سنگین و دسترسی
نداشتن به خدمات پس از فروش ،وارد نشده بود .به همین خاطر
کار را شروع کردیم و خدا را شکر با سرعت خوبی هم پیش رفتیم.
چطور توانستید بازار را قانع کنید که محصول شما را
خریداریکنند؟
در اردیبهشتماه  96نمونه اولیه را در نمایشگاه تجهیزات و مواد
آزمایشگاهی ساخت ایران نمایش دادیم و با استقبال خوبی از
سوی پزشکان ،اساتید و پژوهشگران مواجه شدیم .اما همه بر این
باور بودند که ساخت این دستگاه در حدی که آماده تجاریسازی
شود ،کاری بزرگ و عظیمی است که مجموعه ما از پس انجامش
برنمیآید و اعتماد نکردند .بعد از نمایشگاه تصمیم گرفتیم برای
آشنایی بازار ،کارهای خدماتی را به صورت رایگان انجام دهیم.
بنابراین شروع کردیم و نمونههای پوستی و سلولهای پوستی را
پرینت کردیم .همین کار باعث اثبات فناوری ما و آشنایی جامعه
هدف شد.
در اسفندماه  96یکی از اساتید جوان که دورهای در هاروارد بود و
بهتازگی عضو هیئت علمی داروسازی دانشگاه تهران شده بود ،با
دستگاه ما کار کرد .از آنجا که او تجربه کار با نمونههای خارجی
را هم داشت ،به ما گفت که کیفیت این دستگاه در حد همان
نمونههای خارجی است و سفارش دستگاه داد .به این ترتیب در
اردیبهشت  97اولین دستگاه را فروختیم و همان نمونه شد تا افراد
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تصور کنند به یک تکنولوژی دست یافتهاند و حاال میتوانند بخش
 R&Dرا تعطیل کنند و تمرکزشان را تنها روی فروش همان
محصول بگذارند ،اشتباه است .یک شرکت دانشبنیان باید دائما به
فکر گسترش کارش و محصوالت جدید و جانبی باشد .االن شرکت
ما وارد بحث تولید جوهر زیستی شده است و سلولهای مختلف
برای بافتهای مختلف تولید کرده ایم و میفروشیم .انکوباتور ویژه
برای هر بافت نیز از محصوالت جانبی همان دستگاه چاپگر زیستی
است که به تولید آن پرداختهایم .گروه  R&Dشرکت ما همواره
فعال است و حتی دستگاه چاپگر زیستی که االن میفروشیم ،نسل
چهارم دستگاههای تولیدی ماست و با نمونه اول فرق دارد .به
اعتقاد من شرکتهای دانشبنیان زمانی موفق میشوند که وقتی
توانستند یک محصول را تجاریسازی کنند ،در همان نقطه متوقف
نشوند و تحقیق و توسعه را ادامه دهند.
فکر میکنید در این مسیر ،دولت چه کاری میتواند برای
تسهیل کار شرکتهای دانشبنیان انجام دهد؟
جا دارد همین جا از معاونت علمی تشکر کنم .ما در ابتدا ناراحت
بودیم و میگفتیم از ما حمایت نمیشود .یکی از اساتید گفت
همین که فضای کار دانشبنیان وجود دارد ،خودش حمایت است.
حرفش درست بود .همین فضای فناورانهای که معاونت علمی
ایجاد کرده ،خیلی تاثیرگذار است .این حجم از شتابدهنده ،ویسی
و مراکز رشد قبال وجود نداشت .اما همچنان نیازهایی وجود دارد.
مقصود من از حمایت ،تزریق پول نیست و اتفاقا باید این شرکتها
در فضایی ارگانیک رشد کنند .اگر محصولشان خوب باشد ،فروش
هم میرود .حمایت اصلی این است که دولت کاری کند که شرایط
اقتصادی پایدار ایجاد شود .مثال ما در نمایشگاه قرارداد میبندیم و
تضمین میکنیم که تا اردیبهشت سال بعد قیمت محصول ثابت
باشد .اما به دلیل پایدار نبودن شرایط و پیشبینیناپذیری آینده،
این قراردادها تبدیل به معضل میشوند چون تعهد دادهایم و حتما
باید مطابق آن عمل کنیم.
بوکار
مسئله دیگر ،آشنا کردن جامعه دانشگاهی با فضای کس 
است .در این زمینه البته کارهای خوبی انجام شده اما هنوز چه
بوکار آشنا نیست
دانشجو و چه استاد ،آنطور که باید با فضای کس 
و به همین خاطر انتظاراتش از این فضا نیز واقعی نیست .او تصوری
از تجاریسازی محصول ،تستهای بینالمللی و تولید در کالس
جهانی ندارد .اگر این آشنایی صورت پذیرد ،نرخ افراد توانمندی که
از کشور خارج میشوند ،کاهش پیدا میکند.
مضاف بر اینها ،ما به تسهیالت و زیرساختهای هدفمند نیاز
داریم .مثال در حال حاضر شرکت ما نیاز به آزمایشگاهی مجهز
دارد که چیزی در حدود  20میلیارد تومان فقط هزینه تجهیزات
آن آزمایشگاه است .طبیعتا شرکت کوچکی مثل ما نمیتواند این
هزینه را پرداخت کند .برای چنین مواردی نیاز به فضایی اشتراکی
است که همه شرکتهایی که احتیاج دارند از آن استفاده کنند و
ایجاد چنین فضایی از عهده دولت برمیآید.
از سویی دیگر محصوالت بسیاری در ایران تولید میشوند که در
حد کالس جهانی هستند و جواب خود را پس دادهاند اما به خاطر
تحریمها و قوانین نمیتوانند صادرات داشته باشند .البته از طریق
کریدور صادرات معاونت علمی به این دسته از شرکتها کمک
میشود اما کامال پاسخگوی نیازها نیست.

دیگر نیز اعتمادشان جلب شود .به این شکل ،نیمه اول سال 97
سه دستگاه فروختیم و کار تجاری ما شروع شد.
از زمان تاسیس شرکت تا فروش اولین دستگاه ،زمانی
طوالنی سپری شده است .سرمایه اولیه کار و ادامه آن را از
کجا به دست آوردید؟
تا اینجای کار تمام پولی که صرف امور شرکت شده ،از سرمایه
شخصی بچهها بوده است .همه افراد گروه ،اشخاصی توانمند
بودهاند که در مجموعههای خوبی کار میکردند و توانسته بودند
پسانداز اندکی جمع کنند که خرج این کار کردند 120 .میلیون
تومان وام هم از مرکز راهبردی فناوریهای همگرای معاونت علمی
گرفتیم که با وجود اینکه بازپرداخت آن برایمان سخت بود اما در
مرحلهای بحرانی به کمکمان آمد و توانستیم کار را تجاری کنیم
و بفروشیم .غیر از این مورد ،این سرمایه بچهها بود که باعث شد
مجموعه بدون آنکه درآمدی داشته باشد ،زنده بماند .البته استقرار
در مرکز رشد دانشگاه شریف هم باعث شد تا هزینه مکان برایمان
پایین بیاید که این هم کمککننده بود.
فکر میکنید ساختار و مدیریت یک شرکت دانشبنیان
چه تفاوتهایی با یک شرکت عادی دارد؟ چه
حساسیتهایی در مورد دانشبنیانها وجود دارد که باید
به آنها توجه کرد؟
شرکتهای دانشبنیان در حوزههایی کار میکنند که هایتک
است .این حوزهها برای اینکه به نتیجه برسند ،نیاز به سرمایه و
حوصله دارند چون تا زمانی که به نتیجه برسند ،زمان میبرد .به هر
حال در این شرکتها باید تکنولوژی ایجاد و تجاریسازی شود که
روندی طوالنی دارد .همچنین در مورد محصوالت این شرکتها،
اعتماد بازار نیز بهسختی جلب میشود .برای همین به کسانی که
میخواهند شرکت دانشبنیان تاسیس کنند ،توصیه میکنم که
صبر و حوصله زیادی داشته باشند .شرکت ما اواخر سال  96و
چند ماه پیش از اینکه اولین سفارش را بگیریم ،تا آستانه فروپاشی
پیش رفت .چون بعضی از اعضای تیم خسته شده بودند و فکر
میکردند ادامه این مسیر بیفایده است .اما یکی ،دو نفر از آنها
باقی ماندند و تیم را نگه داشتند .همین هم باعث شد بتوانیم ،10
 12دستگاه در ایران بفروشیم؛ دستگاهی که تا قبل از کار شرکت
ما اصال در کشور وجود نداشت .اما با صبر و حوصلهای که به خرج
دادیم ،باالخره بازار با قابلیتهایش آشنا شد و اعتماد کرد.
همچنین شرکتهای دانشبنیان نیاز به زیرساختهای مناسب
دارند؛ هم از حیث تجهیزات و هم از نظر نیروی انسانی .اما با
موقعیتی که این شرکتها دارند ،تامین و سپس نگه داشتن آنها
برای شرکتهای کوچک بسیار دشوار است .در تیم ما نیروهایی
وجود داشتند که برای ادامه کار یا تحصیل به خارج از کشور رفتند
و ما آنها را از دست دادیم .درست است که این افراد نماینده ما
در کشورهای دیگرند و همین حاال هم به ما کمک میکنند ولی
باالخره از شرکت جدا شدهاند .این چیزی است که شرکتهای
دانشبنیان باید از همان ابتدا به آن توجه داشته باشند.
نکته سوم این است که مهمترین بخش هر شرکت دانشبنیان
بخش تحقیق و توسعه یا همان  R&Dآن است .این در مورد همه
شرکتهای دنیا که لبه علم کار میکنند ،وجود دارد .این بخش
خیلی مهم است و همیشه باید آن را فعال نگاه داشت .اینکه
دانشبنیان
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مد�عامل ش�کت سیناژن
گفتوگو ب� هاهل حامدیفر ،ی

برای ماندن در ایران باید
خودخواه بود!
زهرا طالبنژاد

متولد  1351است و رشته داروسازی را در دانشگاه تهران خوانده .یک مدیر زن با سری
پرشور و قلمی تحسینبرانگیز .یکی از همانها که جنگیدن برایشان تفریح است .چالش
را دوست دارند چون از مبارزه لذت میبرند .اهل ادبیات است و حافظباز .واژهها را
دقیق و بهموقع خرج میکند .میگوید غیرتش به کار در ایران بیش از اینکه از شعارهای
میهندوستانه بیاید از نوعی خودخواهی شخصی نشئت میگیرد .خودخواهی که او را
وامیدارد در جغرافیایی بساط زندگیاش را پهن کند که بتواند در حرف زدنهای روزمرهاش
از حافظ و سعدی خرج کند ،با آدمهایی که همزبانش هستند معاشرت کند و حتی در
خیابانی که خاطرههایی را برای او زنده میکند ،یله و سرخوش ،پیادهروی کند .هاله
حامدیفر مدیرعامل سیناژن است .یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه تولید داروهای
بیوتکنولوژیک در ایران .از معدود برندهایی که در این زمینه هم به کم کردن ارزبری
داروهای خاص فکر میکند و هم نیمنگاهی به صادرات و سرشاخ شدن با غولهای بزرگ
این حوزه دارد .با او درباره سیناژن ،داروهای هایتک ،کارآفرینی ،تولید ،استارتآپ،
پوگفتی طوالنی کردهایم.
تنبلی تاریخی و بسیاری مفاهیم و مسئلههای دیگر گ 
خانم دکتر حامدیفر! اینجا کجاست و چه کاری انجام
میدهید؟
اینجا دفتر مرکزی شرکت سیناژن است .این شرکت
در زمینه تولید دارو برای بیماران خاص و صعبالعالج
و داروهای بیوتکنولوژیک فعالیت میکند .در حال حاضر
این شرکت دارویی تبدیل شده به گروه دارویی سیناژن
که هشت شرکت زیرمجموعه آن هستند .از ابتدای امر
هدف ما توسعه تکنولوژی در کشور و استفاده از تکنولوژی
بومیشده برای تولید محصوالتی بود که صرفا وارداتی
بودند و از آنجا که رشته تحصیلی بنیانگذاران شرکت
داروسازی بود ،در این حوزه شروع به فعالیت کردیم.
سیناژن از چه زمانی کار خود را شروع کرده و در کنار
هدف اولیهای که دنبال میکرده ،چه اتفاقاتی افتاده است؟
سیناژن سال 1373تاسیس شد اما در حقیقت آن
شرکت سیناژن با این شرکت سیناژن که در حال
حاضر وجود دارد ،متفاوت است .هدفگذاری آن شرکت
بیشتر بر تولید محصوالتی بود که در آزمایشگاههای
تحقیقات بیوتکنولوژی و آزمایشگاههای تشخیص طبی
دانشبنیان

مورد استفاده قرار میگیرد ،مثل کیتها و محصوالت
تشخیصی .شرکت تا سال  1379هم طبق این برنامه جلو
رفت .سال 1380شرکت تحولی در استراتژی خود ایجاد
کرد که وارد حوزه بیوتکنولوژی دارویی شود .بعد از اینکه
داروهای تولیدیمان وارد بازار شدند ،قسمت آزمایشگاهی
را به شکل یک شرکت اسپیناف (اقماری) جدا کردیم .ما
در این مدت مسیر پرفراز و نشیبی را طی کردهایم .سال
 1377که من به شرکت سیناژن ملحق شدم ،شرکت فقط
12پرسنل داشت اما در حال حاضر گروه دارویی سیناژن
 3500پرسنل دارد .وارد بازارهای بینالمللی شدهایم و در
حوزه درمان یک برند جاافتاده در بین بیماران و پزشکان
و مراکز درمانی هستیم.
ضرورتــی کــه باعــث شــد ســیناژن روی
داروهــای بیوتکنولوژیــک تمرکــز کنــد ،چــه
چیــزی بــوده؟ اهمیــت ایــن بخــش در صنعــت
دارویــی ،چــه در ایــران و چــه در دنیا ،کجاســت؟
ببینیــد کار و تخصــص مــا بیوتکنولوژیــک اســت .وقتــی
خواســتیم وارد ایــن عرصــه شــویم ،بررســی کردیــم کــه
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چــه داروهایــی از کشــور ارزبــری دارنــد کــه متوجــه شــدیم
مثــا آن زمــان داروی اینترفــرون بتــا بــرای درمــان اماس
بیشــترین ارزبــری را از کشــور دارد.
در حــال حاضــر هــم شــاهدیم کــه تعــداد خیلــی کمــی
از اقــام دارویــی هزینــه زیــادی بــرای کشــور ایجــاد
میکننــد .بهرغــم اینکــه اقــام زیــادی از ســبد
دارویــی کشــور تولیــد داخلنــد ،امــا داروهــای تخصصــی
کــه ارزبــری و هزینــه باالیــی دارنــد ،عمدتــا داروهــای
بیوتکنولوژیــک هســتند.
بــه همیــن دلیــل مــا بــا توجــه بــه شــرایط کشــور و
اینکــه رقابــت در ایــن حــوزه خیلــی کمتــر بــود،
وارد ایــن عرصــه شــدیم .بــهعنــوان مثــال ،در حــوزه
داروهــای شــیمیایی مــا  100کارخانــه داروســازی
داشــتیم و رقابــت زیــادی وجــود داشــت و تعــداد
شــرکتهایی کــه در ایــن حــوزه فعالیــت داشــتند
زیــاد بــود .امــا در حــوزه بیولوژیــک تکنولــوژی بــه آن
صــورت بومــی نشــده بــود .اینهــا دالیلــی بودنــد کــه
مــا را متمرکــز کردنــد روی اینکــه دســت بــه تولیــد
داروهــای بیوتکنولوژیــک بزنیــم.
کال بخــش داروهــای بیولوژیــک در صنعــت
دارویــی جهــان ،بخشــی مهــم و هایتــک
محســوب میشــود؟
بلــه .درواقــع هایتکتریــن داروهایــی کــه در بــازار
وجــود دارنــد ،داروهــای بیــو هســتند و بهتازگــی
یکســری داروهایــی هــم براســاس فنــاوری نانــو وارد
بــازار شــده و همچنیــن داروهایــی براســاس ژنتراپــی
وارد بــازار خواهنــد شــد.
اینهــا داروهایــی هســتند کــه بهشــکل خیلــی معــدود
در بــازار وجــود دارنــد .امــا عمــد ه داروهایــی کــه
بهعنــوان هایتــک در بــازار وجــود دارنــد ،داروهــای
بیولوژیــک هســتند.
قبــل از ســیناژن در ایــن حــوزه چــه کارهایــی
انجــام شــده بــود و بعــد از ورود شــما چــه
تحوالتــی در حــوزه داروهــای بیولوژیــک رقــم
خــورد؟
اولیــن مرکــزی کــه بهطــور جــدی بومیســازی
بیوتکنولــوژی را در مصــرف دارویــی شــروع کــرد،
انســتیتو پاســتور بــود .در واقــع انســتیتو پاســتور یــک
موسســه بیوتــک قدیمــی اســت .البتــه آن بیوتــک
ســنتی بــوده ،امــا بیوتکــی کــه مــا دربــاره آن صحبــت
میکنیــم بیوتــک نویــن اســت .پاســتور حــدود 100
ســال در ایــن حــوزه قدمــت دارد و در ایــن علــم پیشــرو
بــوده .حتــی یــک قــرارداد تکنولــوژی بــا کوبــا بــرای
تولیــد واکســن هپاتیــت Bداشــته.
مــن جــزو دانشآموختههــای ایــن حــوزه بــودم .مــا
دیدیــم یــک کشــور فقیــر و کمونیســتی مثــل کوبــا
توانســته در حــوزهای مثــل بیوتــک آنقــدر پیشــرفت
کنــد و همیــن موضــوع یکــی از دالیــل اعتمادبهنفســمان
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شــد کــه بتوانیــم ایــن کار را انجــام دهیــم .قبــل از
پاســتور ،تولیــد محصــوالت بیوتکنولوژیــک دارویــی ،بــه
معنــای واقعــی وجــود نداشــت .انســتیتو پاســتور انتقــال
تکنولــوژی را زودتــر شــروع کــرد ،امــا اولیــن محصــول
بیوتــک دارویــی کــه در کشــور تولیــد شــد و بــه بــازار
رســید ،کار ســیناژن بــود.
کمــی بــه ظرفیتهایــی کــه در ایــن حــوزه
وجــود دارد بپردازیــم .شــما اشــاره کردیــد کــه
الگویــی مثــل کوبــا ،شــما را بــه ایــن فکــر
انداخــت کــه بیاییــد و ایــن کار را انجــام دهیــد.
حــوزه بیولوژیــک و داروهــای هایتــک جــدا از
بحــث جلوگیــری از ارزبــری کــه بحــث اقتصــادی
اســت ،چــه ظرفیتهایــی بــرای کارآفرینــی
دارد؟
اوال کــه یکــی از ظرفیتهــای بــزرگ ایــن حــوزه،
اشــتغالزایی بــرای افــراد تحصیلکــرده اســت ،چراکــه
برخــاف ســایر صنایــع کــه تعــداد افــراد بــا تحصیــات
بــاال در آنهــا معــدود اســت و بدنــه صنعــت را در
حقیقــت قشــر کارگــری تشــکیل میدهــد ،در صنایــع
هایتــک عمدتــا بــرای افــراد بــا تحصیــات بــاال
اشــتغالزایی میشــود.
در زمینــه صــادرات ،ظرفیــت خیلــی خوبــی وجــود
دارد بــه ایــن دلیــل کــه خیلــی از داروهایــی کــه مــا
در اینجــا تولیــد کردیــم ،تــا پیــش از آن فقــط توســط
یــک کشــور در دنیــا تولیــد میشــده اســت! یعنــی
بعــد از برنــد اصلــی ،مــا دومیــن تولیدکننــده بودیــم.
امــا از طرفــی ایــن ظرفیتهــا ب ـه دلیــل وجــود برخــی
محدودیتهــا مثــل تحریــم ،محــدود شــده ،چراکــه
در شــرایط تحریــم خیلــی نمیتوانیــم روی صــادرات
مانــور دهیــم؛ هــم وثیقــه بانکــی نداریــم ،هــم خیلــی
از طرفهــای تجــاری حاضــر نیســتند بــا مــا کار کننــد
و...
ت تاثیــر قــرار
تحریــم تولیــد را هــم تحــ 
مید هــد ؟
هــم تولیــد و هــم صــادرات را .تحریــم در صنایــع
هایتــک همــه چیــز را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت.
به خاطر مواد اولیه یا تکنولوژی؟
فرقــی نمیکنــد .بــه خاطــر همــه چیــز .صنعــت
هایتــک ،صنعــت بومــی نیســت ،بلکــه صنعــت جهانــی
اســت ،یعنــی شــما بایــد آپدیــت و بــهروز باشــید
و بــا دنیــا تعامــل کنیــد .وقتــی صنعــت هایتــک
را ایزولــه کنیــد ،در حقیقــت از هایتــک بودنــش
خــارج میشــود .از طرفــی صنایــع هایتــک ،صنایــع
حساســی هســتند و بازیگــران ایــن حوزههــا در تمــام
دنیــا زیــر ذرهبیــن قــرار دارنــد .بنابرایــن وقتــی شــما
در صنایــع هایتــک در یــک کشــور تحریمــی فعالیــت
میکنیــد ،آن محدودیتهــا نســبت بــه افــرادی کــه در
صنایــع معمولــی کار میکننــد بهمراتــب بیشــتر هــم
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میشــود.
چالشهایــی کــه اشــاره کردیــد ،در واقــع
بیرونــی هســتند و بــه ایــن صنعــت تحمیــل
شــدهاند .چالشهــای داخلــی چــه چیزهایــی
هســتند؟ مــا در داخــل بــرای اینکــه بتوانیــم
یــک صنعــت مثــل داروهــای هایتــک
بیولوژیــک را توســعه دهیــم و اشــتغال را بیشــتر
کنیــم و حتــی مانــع مهاجــرت فارغالتحصیــان
شــویم ،چــه مشــکالتی داریــم؟ چــه جاهایــی
خودمــان مســیر را ُکنــد میکنیــم؟ صنعتــی
کــه اگــر چالشهــا همــوار شــود میتوانــد
صــادرات خوبــی نیــز بــرای کشــور بــه ارمغــان
بیــاورد و البتــه جلــوی خــروج ارز و نخبــگان از
کشــور را هــم بگیــرد .درســت مثــل گل زده در
خانــه حریــف میمانــد!
ببینیــد مــا در داخــل کشــور مشــکالتی داریــم کــه مــن
ن در مــورد
بعــد از مدتهــا جنگیــدن و ســروصدا کــرد 
ایــن قضیــه بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه شــاید یک ســیر
تاریخــی بتوانــد ایــن چالشهــا را حــل کنــد ،چراکــه
یــک ســیر تاریخــی مــا را بــه ایــن نقطــه رســانده اســت.
چــون مــا تــا االن یــک کشــور تولیدمحــور و دانشمحــور
یــا حتــی تجا رتمحــور نبودهایــم و در حقیقــت اتــکای
مــا بــه فــروش نفــت و خامفروشــی بــوده اســت .وقتــی
اقتصــاد شــما مبتنــی بــر نفــت و خامفروشــی باشــد،
دانــش و تکنولــوژی ،تولیــد و حتــی تجــارت آنقــدر
ارزشــمند نیســت ،چراکــه در اقتصــاد شــما عــددی
نیســت ،چــون اقتصــاد شــما براســاس یکســری منابــع
و ذخایــری کــه از دل خــاک بیــرون میآیــد و فروختــه
میشــود ،میچرخــد و مســلما ارزشگــذاری هــر
چیــزی نهایتــا براســاس آن مقــدار تاثیــری اســت کــه
روی جیدیپــی کشــور میگــذارد .بــه همیــن دلیــل
تولیــد یکســری چالشهــای تاریخــی دارد.
یعنــی همــه مــا احســاس نمیکنیــم ایجــاد یــک واحــد
تولیــدی دانشبنیــان و ســرپا نگــه داشــتن و حمایــت
کــردن از آن یعنــی چــه و چقــدر ارزش دارد .یکســری
افــراد هســتند بــهصــورت ذاتــی و براســاس دانششــان
ایــن موضــوع را درک کردهانــد نــه براســاس نیــاز.
بعضــی وقتهــا چــون فکــر میکنیــم بــه چیــزی نیــاز
نداریــم بــرای آن ریســک هــم نمیکنیــم و آنطــور کــه
بایــد بــرای آن بــه آب و آتــش نمیزنیــم و از خیلــی
چیزهــا هــم بابــت آن نمیگذریــم .اینکــه مــن گفتــم
ســیر تاریخــی ،یعنــی باالخــره کشــور مــا بــه جایــی
خواهــد رســید کــه مجبــور میشــود بــه اینجــور
چیزهــا اتــکا کنــد و آن زمــان اســت کــه تولیــد جایــگاه
خــودش را پیــدا خواهــد کــرد و از ایــن چالشهــا بیــرون
خواهــد آمــد .در حــال حاضــر شــرکت ســیناژن شــرکتی
اســت کــه جــا افتــاده امــا اســتارتآپهای مــا وقتــی بــه
صندوقهــای حمایتــی مراجعــه میکننــد ،ســند ملکــی
دانشبنیان

و وثایــق عجیبوغریــب از آنهــا میخواهنــد.
در واقــع دلیــل آن ایــن اســت کــه طــرف مقابــل یــا
نمیدانــد اســتارتآپ چیســت یــا برایــش اهمیتــی
نــدارد اســتارتآپ ایجــاد بشــود یــا نشــود .در حقیقــت
فقــط دارد جایــگاه و چارچــوب خــودش را حفــظ
میکنــد .
منظورتــان ایــن اســت کــه مــا یــک
شــیفتپارادایمی میخواهیــم کــه ارزشهــا
بهخصــوص در حــوزه اقتصــاد و تولیــد را بــرای
مــا تغییــر دهــد؟
اگــر ایــن ارزشهــا در ذهنهــا تغییــر کنــد ،مســئول
مــا درســت تصمیــم میگیــرد .قانونگــذار درســت
قانونگــذاری میکنــد .گمــرک متوجــه اســت کــه چــه
چیــزی را در اولویــت ترخیــص بگــذارد .بانــک میدانــد
کــه بهــره بانکــی را چگونــه تعییــن کنــد .ســرمایهگذار
خطرپذیــر میدانــد خطــر یعنــی چــه .آن موقــع همــه
اینهــا درســت میشــود و الزم نیســت تکتــک
برویــم ایــن مســائل را بــه آنهــا گوشــزد کنیــم .آمــوزش
هــم بدهیــم فایــدهای نــدارد ،چــون تــا فــرد آن را تســت
نکنــد اتفاقــی نمیافتــد.
اشــاره کردیــد بــه اســتارتآپها .در
اکوسیســتم اســتارتآپها بحثــی کــه روی آن
خیلــی تاکیــد میشــود ایــن اســت کــه بــار
زیــادی بــرای اســتارتآپها تعریــف نکنیــم.
ایــن روزهــا دولتیهــا هــر جــا میرونــد،
مشــکلی میبیننــد ،میگوینــد اســتارتآپها
بیاینــد آن را حــل کننــد .نســبت اســتارتآپها
و صنعــت دارو را برایمــان توضیــح دهیــد.
بهخصــوص کــه خــود ســیناژن وارد ایــن
حــوزه شــد ه و شــرکتهای اســتارتآپی
دارد و در کارخانــه نــوآوری هــم یــک ســوله
داریــد .افــرادی کــه میخواهنــد بهصــورت
اســتارتآپی وارد حــوزه بیوتکنولوژیــک شــوند،
چقــدر میتواننــد مفیــد باشــند یــا برعکــس
بــه ایــن حــوزه آســیب بزننــد؟
بــه نظــر مــن ،مثــل همــه چیزهایــی کــه بعضــی اوقــات
آن را لــوث میکنیــم ،االن اســتارتآپ را هــم لــوث
کردهایــم .حتــی خــود مــن وقتــی کســی از اســتارتآپ
صحبــت میکنــد ،دقیقــا نمیدانــم در مــورد چــه
چیــزی صحبــت میکنــد ،چــون هــر کســی در مــورد
آن صحبــت میکنــد و بهقولــی مــد شــده اســت.
جهــان مــا ،بــا ســرعت عجیبــی در حــال حرکــت اســت و
معــادالت پنــج ســال پیــش هــم در حــال حاضــر قابــل
تعمیــم نیســت ،یعنــی شــما نمیتوانیــد بــا تفکــر پنــج
ســال پیــش برنامهریــزی و ســرمایهگذاری کنیــد.
بــ ه عنــوان مثــال ،زمانــی کــه اســنپ وجــود نداشــت
کســی حتــی تصــور نمیکــرد چنیــن چیــزی جــواب
بدهــد .شــاید اگــر کســی آن موقــع میخواســت در
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حملونقــل ســرمایهگذاری کنــد فکرهــای دیگــری
میکــرد و اگــر فــردی االن بخواهــد در ایــن حــوزه
ســرمایهگذاری کنــد بایــد بــا توجــه بــه شــرایط حــال
حاضــر برنامهریــزی کنــد .در حــوزه دارو هــم بــه
همیــن شــکل اســت .مشــکل مــا ایــن اســت کــه افــراد
وقتــی میآینــد اســتارتآپی ایجــاد میکننــد ،فکــر
میکننــد بایــد صفــر تــا صــد مســیر را خودشــان طــی
کننــد ،دوم اینکــه اســتارتآپ بایــد بــه یــک شــرکت
بــزرگ ختــم شــود وگرنــه شکســت میخــورد.
در حالــی کــه در دنیــا از روزی کــه اســتارتآپها ایجــاد
شــدند ،برخــاف تفکــر مــا ،بــر ایــن عقیــده بودنــد
کــه چیــزی را درســت میکنــم (فرقــی هــم نــدارد
چــه چیــزی باشــد) و بــه آن یــک ارزشــی میدهــم
و بعــد میفروشــم و هنــر مــن در ایــن اســت کــه
ارزش یــک چیــز را ببــرم بــاال و بفروشــم .ایــن یــک
چیــز میتوانــد یــک ایــده باشــد کــه در مرحلــه ایــده
فروختــه شــود .میتوانــد یــک شــرکت باشــد کــه فــرد
یــک پلــه آن را بیــاورد باالتــر و بعــد آن را بفروشــد یــا
ممکــن اســت تــا انتهــای مســیر بــرود و آن را تبدیــل
بــه یــک محصــول کنــد و ســپس بفروشــد .نکتــه مهــم
ایــن اســت کــه تفکــر اصلــی ،ایجــاد ارزش و فــروش آن
ارزش اســت .ایــن چیــزی اســت کــه ریشــه اســتارتآپ
را تشــکیل میدهــد ،یعنــی اســتارتآپها اینگونــه
تشــکیل میشــوند .چــون آدمــی کــه خــوب میتوانــد
فکــر کنــد ،میتوانــد ارزشآفریــن باشــد و آن ارزش را
بفروشــد.
بنابرایــن ســه نفــر کــه خــوب فکــر میکننــد ،میتواننــد
کنــار هــم جمــع شــوند و یــک ارزشــی را بفروشــند امــا
مــا ایــن موضــوع را بــه شــکل بــدی بومیســازی و آن را
تبدیــل کردیــم بــه اینکــه اســتارتآپ یعنــی یکســری
شــرکتهای کوچــک کــه قــرار اســت یــک زمانــی همــه
آنهــا بــا هــم بــزرگ شــوند .اگــر مــا ایــن تفکــر را در
ذهــن فرزنــدان خــود کنیــم ،تعــداد زیــادی انســانهای
ناامیــد خواهیــم داشــت.
اســتارتآپها بــا ایــن فــرض ایجــاد نمیشــوند کــه
همــه آنهــا موفــق خواهنــد بــود ،اصــا قاعــدهاش ایــن
نیســت .قــرار اســت یکســری از آنهــا ادغــام شــوند،
یکســری خریــداری شــوند ،تعــدادی در مرحلــه ایــده بـه
فــروش برونــد .بنابرایــن مــا بایــد روی فرهنــگ افــرادی
کــه هلشــان میدهیــم بــه ســمت اســتارتآپزدن کار
کنیــم .اینکــه بــه آنهــا بگوییــم شــما یــک چیــزی
را درســت نمیکنیــد کــه ســفت بچســبید بــه آن و
تــا آخــر مســیر خودتــان آن را پیــش ببریــد .یــا یــک
چیــزی را توســعه دهیــد و برویــد .ممکــن اســت برویــد
بــه یــک بیزینــس دیگــر یــا کار دیگــری انجــام دهیــد.
میــزان ســرمایهگذاری بــرای توســعه داروهــای بیوتــک
در ســطح دنیــا خیلــی باالســت.
شــما هیــچ داروی بیوتکــی را نمیبینیــد کــه از طریــق
دانشبنیان

یکــی از ایــن  10برنــد بــزرگ بیگفارمــا وارد بــازار
نشــده باشــد.
دلیلــش آن نیســت کــه اســتارتآپ بیوتــک ایجــاد
نمیشــود ،بلکــه بــه ایــن دلیــل اســت کــه یکــی در
مرحلــه توســعه ایــده میفروشــد ،یکــی مطالعــات فــاز
یــک را هــم انجــام میدهــد ،ارزشــش را باالتــر میبــرد
و ســپس میفروشــد .یکــی دیگــر میآیــد شــریک
میشــود و میگویــد مــن لویالتــی میگیــرم و تــو
تولیــد کــن...
مســلما از دل اینهــا بایــد شــرکتهای بزرگــی هــم
دربیاینــد ،در کل ســیاه و ســفید نیســت امــا چــون
فرهنــگ مــا بــه ایــن شــکل اســت کــه وقتــی چیــزی
را میفروشــیم انــگار رهایــش کردهایــم و شکســت
خوردهایــم ،ایــن فرهنــگ بــا فضــای اســتارتآپها در
تضــاد اســت.
اگــر مــا ایــن قســمت را بــه افــراد آمــوزش میدهیــم
بایــد آن طــرف موضــوع را هــم بــه آنهــا آمــوزش
دهیــم؛ اینکــه شــما بایــد فروشــندههای موفقــی
باشــید فــارغ از اینکــه چــه چیــزی را میفروشــید.
مــن معتقــدم ایدههایــی خوبــی وجــود دارد و کارهــای
باارزشــی انجــام میشــود.
در ایــن فضــا شــرکتهای بزرگــی ایجــاد شــدهاند و
ایدههــای خوبــی دارنــد و نیازهــای شــرکتها را رصــد
و شــکافها را پــر میکننــد .بــه نظــر مــن ،موضوعــات
زیــادی وجــود دارد کــه میشــود روی آنهــا کار کــرد
امــا یکــی از نگرانیهــای مــن ایــن اســت کــه مقــداری
ذات داســتان اســتارتآپ بــه صــورت ریشــهای بــا
فرهنــگ مــا دچــار مشــکل میشــود کــه مــا بایــد ایــن
تضــاد را درســت کنیــم.
االن شــما بــا برنــد خودتــان وارد اکوسیســتم
اســتارتآپی شــدهاید .توقعــی کــه در فعالیــت
اســتارتآپیتان داریــد ،چیســت؟
ابتــدا ایــن را بگویــم مــا بــا برنــد ســیناژن وارد حــوزه
اســتارتآپها نشــدیم .بلکــه چنــد نفــر از ســهامداران
عمــده مــا در حــوزه اســتارتآپی ســرمایهگذاری
کردنــد ،از جملــه آقــای دکتــر محمــودی .در حقیقــت
در حــوزه بیوتــک ایدههــا و جاهــای خالــی زیــادی
وجــود دارد و میشــود اینهــا را پُــر کــرد .مثــل
شــرکتهایی کــه در زمینــه واکســن کار میکننــد یــا
در حــوزه آیتــی بــرای پزشــکی کار میکننــد .هــدف
عمــده مــا توســعه تکنولــوژی در همیــن حــوزه اســت
امــا بــا اســتفاده از اهــرم اســتارتآپی پیــش میرویــم.
پروژههــای زیــادی در کشــور روی زمیــن مانــده بــود
کــه بدنــه دولتــی بــرای انجــام ایــن کارهــا بــه انــدازه
کافــی چابــک نبــود و فرصتــی بــود تــا شــرکتهای
کوچــک آنهــا را انجــام دهنــد.
چشــمانداز ســیناژن چیســت و در
چشــماندازتان برنامــه داریــد کــه روزی یــک
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برنــد جهانــی داشــته باشــید؟
چشــمانداز نهایــی مــا همیــن بــوده و هســت .وقتــی
شــما میگوییــد ژاپــن ،عمــده افــراد ســونی بــه
ذهنشــان میآیــد یــا وقتــی اســم کــره میآیــد،
سامســونگ تداعــی میشــود.
اینهــا پیــام و نــام کشورشــان را بــه مــردم دنیــا
رســاندند .مــا هــم دوســت داریــم ایــران را بــا یــک
برنــد ســامتمحور بــه دنیــا معرفــی کنیــم .یعنــی
ســیناژن یــک برنــد بینالمللــی باشــد کــه وقتــی نــام
ســیناژن را میشــنوند ارتقــای ســامت و حــوزه دارو
و درمــان بیماریهــای صعبالعــاج برایشــان تداعــی
شــود .واقعیــت امــر ایــن اســت کــه در شــرایط فعلــی
کــه تحریــم هســتیم خیلــی نمیشــود جهانــی فکــر
کــرد و ایــده جهانــی پرورانــد ،چراکــه معــادالت حاکــم
بــر خــارج مرزهــای مــا خیلــی مشــخص نیســت و مــا
نمیتوانیــم خیلــی از هدفگذاریهــا را انجــام دهیــم،
امــا چشــماندازمان همیــن اســت.
چرا داروسازی خواندید؟
مــن اصــا نمیخواســتم داروســازی بخوانــم .دیپلــم مــن
ریاضــی بــود ،در درجــه اول میخواســتم در رشــتههای
فنــی و مهندســی ادامــه تحصیــل بدهــم ،امــا بــه اصــرار
خانــوادهام در کنکــور تجربــی شــرکت کــردم و فقــط
هــم میخواســتم رشــته پزشــکی انتخــاب کنــم.
حتــی زمینشناســی کــه در داروســازی ضریــب یــک
داشــت ،نخوانــده بــودم ،چــون بــه داروســازی فکــر
نمیکــردم .دقیقــه آخــر کــه داشــتم برگــه انتخــاب
رشــتهام را م ـیدادم یــک بنــده خدایــی بــه مــن گفــت
رشــته داروســازی را هــم بــزن ،رشــته خوبــی اســت و
نســبت بــه پزشــکی زودتــر تمــام میشــود .مــن هــم
ایــن رشــته را انتخــاب کــردم و برحســب اتفــاق در ایــن
رشــته پذیرفتــه شــدم.
شــاید اولیــن نفــری بــودم کــه داروســازی دانشــگاه
تهــران قبــول شــده بــود کــه ناراحــت بــود ،امــا از تــرم
دوم عاشــق رشــته تحصیلـیام شــدم .فکــر میکنــم هــر
زمانــی بخواهــم بــه گذشــته فلشبــک بزنــم ،داروســازی
را انتخــاب میکنــم ،چــون هــم از نظــر علمــی و هــم
شــغلی مــن را ارضــا کــرد.
لذتهای فردیتان در کار چیست؟
کار کــردن تیمــی بــا گروههــای همــکاران و ریســک
کــردن روی نیروهــای جــوان .ایــن کار را دوســت دارم
و تــا االن کارهــای زیــادی انجــام دادهام و نتایــج خوبــی
گرفتــهام .یکــی از بزرگتریــن لذتهایــم ایــن اســت
کــه افــرادی کــه بــا آنهــا کار میکــردم یــا روز اول وارد
ایــن مجموعــه شــده بودنــد و جایــی کار نکــرده بودنــد،
االن خودشــان مدیــران موفقــی هســتند.
آخرین کتابی که خواندهاید ،چه بوده؟
اقتصــاد ناهنجاریهــای اجتماعــی .کتــاب جالبــی
اســت .دیــد جدیــدی بــه مــا میدهــد مبنــی بــرای
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اینکــه پدیدههــای اجتماعــی کــه مــا میبینیــم در
حقیقــت ریشــه اقتصــادی دارنــد.
ی برایتــان الگــو بــوده
چــه آدمــی در زندگــ 
اســت؟
راســتش مــن بــه آدمهــا از جنبههــای مختلفــی بــه
عنــوان الگــو نــگاه میکنــم .مثــا در یــک قســمت ماجــرا
یکــی از آدمهایــی کــه تحســینش میکنــم اســتیو جابــز
اســت ،آن هــم نــه بــهخاطــر خالقیتهایــی کــه ایجــاد
کــرد ،بلکــه بــهخاطــر آن لحظـهای کــه از اپــل رفــت و
دوبــاره برگشــت.
بــه نظــر مــن شــخصیت خیلــی فوقالعــادهای
میخواهــد منهــای آن اســتعداد و اشــرافی کــه بــر
کارش داشــت .اینکــه از مجموعــهای کــه از صفــر
خودتــان ایجــادش کردیــد ،بیــرون بیاییــد و دوبــاره
برگردیــد و آن را بــه اوج برســانید ،خیلــی شــجاعت
میخواهــد و هــر کســی تــوان چنیــن کاری را نــدارد.
از نظــر نــوع تفکــر اجتماعــی الگوهــای مختلفــی وجــود
دارد .مــن بــهعنــوان یــک زن الگوهایــم را از جنبههــای
مختلــف نــگاه میکنــم .یــک الگــو مشــخصی نــدارم،
چــون زنــی هســتم کــه کار خاصــی را در محیــط خاصــی
انجــام میدهــم ،در نتیجــه هــر چیــزی را نمیتوانــم
بــرای خــودم الگــو قــرار دهــم .اســتیو جابــز را هــم کــه
مثــال زدم ،چــون طــرز تفکــر و روحیــه و عملکــرد ایــن
شــخصیت برایــم جالــب اســت.
ایــن روزهــا دوگانــه مهاجــرت یــا مانــدن
دوبــاره داغ شــده اســت .اگــر یــک نفــر بــر
ایــن عقیــده باشــد کــه نمیشــود کار کــرد و
کار کــردن در اینجــا ســخت اســت ،شــما بــه
عنــوان یــک کارآفریــن چــه توصیــهای بــه او
میکنیــد تــا تصمیمــش را عــوض کنــد؟
کار کــردن در اینجــا ســخت اســت امــا مــن همیشــه
بــه افــراد جــوان میگویــم اگــر کســی اســتعداد دارد،
حــال ایــن اســتعداد میتوانــد هــر چیــزی باشــد ،ایــران
برایــش بهتریــن جــا بــرای کار کــردن اســت .چراکــه در
مملکــت مــا تقریبــا کســی کار نمیکنــد ،کاری کــه
بشــود اســمش را گذاشــت کار واقعــی .در نتیجــه اگــر
کســی واقعــا بخواهــد کار کنــد ،یعنــی تــاش کنــد و
زحمــت بکشــد و زندگ ـیاش را روی کار متمرکــز کنــد
و اســتعداد داشــته باشــد ،ایــران زمیــن بکــری اســت.
کســی کــه بخواهــد کار کنــد هیــچ کجــای دنیــا بهتــر
از اینجــا نمیتوانــد نتیجــه بگیــرد .البتــه کار در
اینجــا مشــکالت خــاص خــودش را دارد .اگــر کســی
بخواهــد کار راحــت انجــام دهــد و ریلکــس کار کنــد،
اینجــا جایــش نیســت .خیلــی از آدمهــای تحصیلکــرده
میتواننــد برونــد خــارج از کشــور و یــک کار ریلکــس
داشــته باشــند و بــه قــول معــروف در گوش ـهای ماســت
خودشــان را بخورنــد و یــک رفاهــی هــم در زندگــی
داشــته باشــند.
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استارتآپ

ن
ر�
گفتوگو ب� سامان ت� با� ،مهبنیانگذار استارتآپ ن� ج

نارنج؛ بازیگر اول فروش آنالین
غذا در رشت
زهرا قنبری

دانشبنیان
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چند سالی است که سامانههای هوشمند جایگزین روشهای سنتی خرید محصول
یا دریافت خدمات شدهاند .در این میان صنعت خوراک و غذا هم از این قافله جای
نمانده و سوار بر اسب تندروی بازار تکنولوژی شده است .امروزه اغلب مردم ترجیح
میدهند که برای سفارش غذا از همین پلتفرمهای آنالین استفاده کنند و این موضوع
تبدیل به بخش جداییناپذیری از زندگی مردم شهرهای بزرگ دنیا شده است.
نارنج استارتآپی است که در حوزه سفارش آنالین غذا در شهر رشت
فعالیت میکند .سامان ترابی ،بنیانگذار استارتآپ نارنج 37 ،ساله و
دانشآموخته کارشناسی ارشد هوش مصنوعی است .به گفته او نارنج اولین
اپلیکیشن سفارش آنالین غذا در شمال ایران است و حاال با گذشت دو
سال فعالیت و با وجود رقبای بزرگ ملی این اپلیکیشن همچنان در استان
گیالن پیشرو است و سهم اصلی بازار را در این منطقه در دست دارد.

دانشبنیان
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داستان استارتآپ نارنج از کجا شروع شد؟
مــا هفــت ســال پیــش بــرای اولین بــار در شــمال کشــور آژانس
دیجیتــال مارکتینــگ راهانــدازی کردیــم .در حــال حاضــر در
ایــن آژانــس یــک گــروه بــزرگ حرفـهای شــامل برنامهنویــس
اندرویــد ،فیلمبــردار ،عــکاس ،کارشــناس شــبکههای اجتماعــی
و غیــره مشــغول بــه کار هســتند.
حــدود چنــد ســال پیــش بــه درخواســت چنــد رســتورا ن در
شــهر رشــت بــرای آنهــا یــک اپلیکیشــن ســفارش آنالیــن غذا
راهانــدازی کردیــم .بــه دنبــال همیــن موضــوع فکــر کردیــم بــه
جــای اینکــه هــر رســتوران یــک برنامــه جــدای ســفارش
آنالیــن غــذا داشــته باشــد ،یــک اپلیکیشــن میتوانــد همــه
رســتورانها را پوشــش بدهــد .بــر ایــن اســاس پــس از یــک
ســال بررســی و تحقیــق در واحــد  R&Dآژانــس دیجیتــال
مارکتینــگ شــهرآرا ،پــروژه نارنــج برنامهنویســی و متولــد شــد.
نکتـهای کــه آن زمــان بــرای مــا اهمیــت داشــت ایــن بــود کــه
برندهــای کشــوری ســفارش آنالیــن غــذا وارد شــهر گیــان
نشــده بودنــد .پروســه برنامهنویســی ایــن اســتارتآپ شــش
مــاه طــول کشــید .ســپس نارنــج بــه صــورت رســمی فعالیــت
خــود را در شــهر رشــت شــروع کــرد.
از زمــان آغــاز فعالیــت تاکنــون رشــد نارنــج را
چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟
نارنــج در شــش مــاه اول فعالیــت خــود یــک رشــد بهشــدت
صعــودی را تجربــه کــرد امــا بعــد از شــش مــاه از شــیب تنــد
ایــن رشــد کــم شــد و بــه مــدت یــک ســال حالــت یکنواختــی
داشــت .درواقــع نارنــج یکــی از ســه اســتارتآپ موفــق اســتان
گیــان در پنــج ســال اخیــر اســت کــه توانســت در کمتــر از
چهــار مــاه ۵۰ ،رســتوران و هفــت هــزار یــوزر فعــال را جــذب
کنــد و اکنــون پــس از دو ســال از شــروع حیــات خــود بــه بیش
از  ۲۰هــزار کاربــر فعــال و بیــش از  ۹۰رســتوران خدمــات ارائــه
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میدهــد.
نارنــج در ســال  ۹۶دوبــار بــا نظــر کاربــران در رتبــه اول
اپلیکیش ـنهای حــوزه خــوراک کافــه بــازار قــرار گرفــت و در
همــان ســال توانســت بخــش زیــادی از آمــار ســفارشهای
تلفنــی شــهر رشــت را بــه ســفارش آنالیــن تبدیــل کنــد.
آیــا نارنــج در شــمال کشــور رقیبــی هــم دارد و
سیاســت شــما در برابــر رقیبهایتــان بــه چــه
صــورت اســت؟
تقربیــا بعــد از یــک ســال از فعالیــت نارنــج در شــهر گیــان
کمکــم برندهــای کشــوری ســفارش آنالیــن غــذا وارد شــهر
شــدند .امــا نکتـهای کــه حائــز اهمیــت اســت ،ایــن اســت کــه
ســلطه بــازار بــه روش دیکتاتــوری زمانــی شــروع میشــود کــه
تنهــا بــه منافــع خــود در بــازار بیندیشــید ،اما محبوبیــت وقتی
شــروع میشــود کــه منافــع مشــتریان بــر منافــع مــا ارجحیــت
داشــته باشــد .در نارنــج مــا بــا دو ســمت بــازار در ارتباطیــم،
مشــتری و رســتوران .مــا میدانیــم کــه مهمتریــن حلقـ ه ایــن
چرخـ ه اقتصــادی رســتوران اســت ،پــس تــاش کردیــم یــک
تعــادل مناســب بــرای حفــظ منافــع هــر دو ســوی ایــن فراینــد
داشــته باشــیم.رقبایی چــون اســنپفود بــا هزینههــای زیــادی
حــدود ســه میلیــارد تومــان ،شــروع بــه تبلیغــات و برگــزاری
کمپینهایــی بــرای گرفتــن بــازار کردنــد .در ابتــدا ایــن کار
بــرای مــا نگرانکننــده بــود ولــی بعــد بــا نگاهــی متفــاوت بــه
ایــن موضــوع نــگاه کردیــم و ســوار همیــن موج شــدیم .یکــی از
روشهــای آنهــا ایــن بــود کــه بــرای گرفتن ســهم بیشــتری از
بــازار دســت بــه ارائــه تخفیفهــای دورهای  40تــا  50درصــدی
زدنــد و مــا هــم بــا ارائــه تخفیــف دائمــی تــاش کردیــم فروش
رســتورانها را افزایــش داده و همچنیــن رضایــت مشــتریان را
فراهــم کنیم.
مــا فکــر کردیــم کــه اقدامــات ایــن اســتارتآپها کــه
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شــامل بیلبوردهــای تبلیغاتــی و کمپینهــا بــود ،یکجــور
فرهنگســازی اســت و مــا حــاال بعــد از ایــن فرهنگســازی ،نارنج
را کــه یــک اســتارتآپ بومــی اســت بــه مــردم معرفــی کردیــم
کــه ایــن کمپیــن بســیار موفقیتآمیــز بــود و یــک رشــد 7
درصــدی هــم داشــتیم.
در حــال حاضــر بــا تمــام ایــن اقدامــات پارتیزانــی رقبــا ،شــاید
در برخــی اســتانها اســتارتآپهای بومــی کنــار زده شــدند
ولــی نارنــج همچنــان  40درصــد بــازار فــروش آنالیــن غــذا در
شــمال کشــور را در دســت دارد.
فکر میکنید علت اینکه نارنج مانند دیگر اپلکیشنهای
بومی کنار زده نشد چه بوده است؟
ایــن تنهــا بــه دلیل شــناخت ما از شــهر رشــت اســت .مــا نقاط
قــوت و ضعــف افــراد و رســتورانها را میدانیــم و بــا توجــه
بــه همیــن شــناخت میتوانیــم امکانــات بهتــری را بــه آنهــا
عرضــه کنیــم .بــه همیــن علــت مــا مشــتریان وفــاداری داریــم.
تاکنون جذب سرمایه داشتهاید؟
خیــر .مــا بــا ســرمایه شــخصی شــروع کردیــم و تاکنــون نیز به
شــکل بوتاســترپ کارمــان را جلــو بردهایــم.
رستورانهایی که با شما کار میکنند میتوانند همزمان با
رقیب شما هم همکاری داشته باشند؟
بلــه .مــا در قــرارداد قانونــی ،بنــد یــا شــرطی بــه ایــن عنــوان
کــه تنهــا بایــد بــا مــا کار کننــد نداریــم .اما متاســفانه یکســری
از رســتورانهای زنجیــرهای در شــهر رشــت هســتند کــه بــا
اپلیکیشــن خاصــی کار میکننــد و اجــازه کار کــردن بــا مــا
را ندارنــد.
پلن درآمدزایی شما به چه صورت است؟
در واقــع  10درصــد هــر ســفارش به نارنــج و مابقی به رســتوران
تعلــق میگیــرد .تسویهحســاب نارنــج بــا رســتورانها بــه
صــورت هفتگــی اســت ،در صورتــی کــه تمــام اســتارتآپهای
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ســفارش آنالیــن غــذا بــه صــورت ماهانــه بــا آنهــا تســویه
میکننــد.
بازار سفارش آنالین غذا را در شمال کشور چگونه ارزیابی
میکنید؟
همانطــور کــه میدانیــد شــهر رشــت در ســال  ۹۴از ســوی
ســازمان آموزشــی ،علمــی و فرهنگــی یونســکو بــه عنــوان
شــهر خــاق خوراکشناســی انتخــاب و در فهرســت شــبکه
شــهرهای خــاق یونســکو ثبــت شــده اســت .عــاوه بــر ایــن
مــردم ایــن شــهر اهمیــت زیــادی بــه غــذا میدهنــد .در حــال
حاضــر ســفارش غــذای بیرونبــر فقــط در شــهر رشــت بالــغ
بــر  ۱۵۰میلیــارد تومــان در ســال گــردش مالــی دارد و با توجه
بــه تغییــر ســبک زندگــی مــردم ایــن عــدد در حــال افزایــش
اســت .از همیــن رو ایــن شــهر پتانســیل زیــادی برای ســفارش
آنالیــن غــذا دارد و بــازار خوبــی دارد.
برنامه شما برای توسعه نارنج چیست؟
مــا در حــال حاضــر بــه شــهرهای دیگر گیــان ماننــد الهیجان
ورود کردهایــم و قصــد داریــم کمکــم نارنــج را بــه تمامــی
شــهرهای گیــان ببریــم .همچنیــن مازنــدران نیــز یکــی از
اســتانهای هــدف نارنــج اســت.
یکی از عمدهترین مشکالتی که استارتآپها با آن
درگیر هستند مشکالت تیمی است .آیا شما هم با این
مشکل روبرو شدهاید؟
خیــر .اتفاقــا مــن فکــر میکنــم یکــی از دالیــل رشــد و
موفقیــت نارنــج کار تیمــی اســت .تیــم مــا متشــکل از پنــج
نفــر اســت که همگــی بــا هــم در آژانــس دیجیتــال مارکتینگ
همــکار بودیــم و شــناخت و تجربــه همــکاری بــا هــم داشــتیم.
بــه دنبــال همیــن همــکاری و شــناخت ،یــک همدلــی هــم
بیــن اعضــای تیــم وجــود دارد کــه در نهایــت باعــث رشــد
اســتارتآپ نارنــج شــده اســت.

شماره سیوپنجم آبانماه 1398

59

فرصت درنگ

گ
مروری خمترص ب� ی ز
نتوان ساده کرد
چ�ی که پیچید�هایش را �

مبانیفناوری
بالکچینچیست؟
عماد عزتی

دانشبنیان

شماره سیوپنجم آبانماه 1398

60

بالکچین به طور کلی با ظهور ارز دیجیتالی بیتکوین به دلیل اینکه اصلیترین
زیرساخت این نوع ارز بود ،در سال  2009میالدی مطرح و جامعه بشری با آن
آشنا شد .اما همانطور که در ادامه مطرح میکنیم ،این فناوری میتواند در
بخشهای دیگری به جز ارزهای دیجیتالی به بشریت خدمت کند و گروهی بر
این باورند که طوفانی قابل توجه در جهان با این فناوری ایجاد میشود.
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بالکچین نه بیتکوین

اگــر امــروز ارزهــای دیجیتالــی طوالنیتریــن زنجیرههــا
را ایجــاد کردهانــد ،ممکــن اســت روزی زنجیــرهای
ت از ارزهــای دیجیتالــی
طوالنیتــر بــا کاربــردی متفــاو 
را هــم تجربــه کنیــم.

اجــازه دهیــد اینگونــه بیــان کنیــم کــه وقتــی مــردم
عــادی صحبــت از بالکچیــن میکننــد ،در واقــع دربــاره
بیتکویــن حــرف میزننــد امــا وقتــی در دنیــای
تخصصــی صحبــت از بالکچیــن میکنیــم ،اصــوال
دربــاره زنجیــرهای از مبــادالت اطالعاتــی و ارتباطــی
ســخن میگوییــم .یــک بالکچیــن در واقــع رشــتهای
طوالنــی از یــک بلــوک اســت .حــاال ســوال اینجاســت
کــه بلــوک چیســت؟ بلــوک در موضــوع بالکچیــن
اطالعاتــی مشــخص اســت کــه توســط کاربــر ایجــاد و در
زنجیــره مشــخصی قــرار داده میشــود .ایــن اطالعــات
براســاس زمــان و ســایر اطالعــات بســتهبندی شــده
و بــه عنــوان یــک حلقــه اضافــه بــه زنجیــره موجــود
افــزوده میشــوند ،بنابرایــن بــه نوعــی ایــن حلقــه
بــه حلقههــای قبلــی خــود مرتبــط میشــود کــه
زنجیــرهای از اطالعــات بســتهبندی شــده را کــه اگرچــه
در قالــب یــک زنجیــر هســتند امــا کامــا مســتقل عمــل
میکننــد ،ایجــاد میکنــد.

کاربردهای دیگر بالکچین

براســاس نــوع فنــاوری بــه کار رفتــه در بالکچیــ 
ن
هــر فــرد یــا نهــاد میتوانــد بــرای خــود زنجیــره
منحصربهفــردی بــا اســتفاده از پروتکلهــای مشــخص
شــده ایجــاد کنــد .برخــی ایــن قابلیــت را سرشــاخه یــا
محــل انشــعاب نامگــذاری کردهانــد ،چــون هــر کاربــری
کــه توانمنــدی اســتفاده از ایــن فنــاوری را داشــته باشــد،
میتوانــد در زمانــی مشــخص انشــعابی بــرای خــود
ایجــاد کنــد و بــا نامــی مشــخص و اختصاصــی آن را
رشــد دهــد .نکتــه اینجاســت کــه رشــد هرچــه بیشــتر
آن قطعــا میتوانــد منجــر بــه افزایــش اعتمــاد عمومــی
بــرای اســتفاده از آن زنجیــره باشــد.
بــه همیــن دلیــل اثبــات قابلیتهــای برتــر زنجیــره
جدیــد نســبت بــه زنجیرههــای قبلــی بــه عهــده
ســازنده زنجیــره اســت.
ســوال ایــن اســت کــه چــرا ســازنده مســئول ایــن کار
اســت؟ اصــوال وقتــی بلندتریــن و قابــل اعتمادتریــن
زنجیــره را در اختیــار داریــم؛ چــرا کاربــران بایــد بــه
زنجیــره تــازه ســاخته شــده اعتمــاد کننــد و اطالعــات
خودشــان را بــه آن زنجیــره بیفزاینــد؟ ایــن اتفاقــی
اســت کــه میتوانیــم در ســالهای آینــده تجربــه
کنیــم چــون همــه چیــز در حــال تغییــر اســت و
بســیاری در تــاش هســتند بــه کاربــران ثابــت کننــده
زنجیــره ایجــاد شــده آنهــا بســیار کارآمدتــر و قابــل
اعتمادتــر از زنجیرههــای موجــود اســت ،بنابرایــن قطعــا
کاربردهــای تــازه بالکچیــن آن را ثابــت میکنــد.
بــه عنــوان مثــال اگــر سیســتم رایدهــی در انتخابــات
بــه ســمت اســتفاده از فناوریهــای بالکچینــی حرکــت
کنــد ،قطعــا شــفافیت ایجــاد شــده باعــث بهبــود شــرایط
اجتماعــی میشــود ،چــون در بالکچیــن ســوابق و
اطالعــات موجــود قابلیــت دســتکاری ندارنــد و رقبــا
در انتخابــات نمیتواننــد مســئلهای را پنهــان کننــد
یــا اینکــه مشــاورین امــاک دیگــر امــکان تغییــر
اطالعــات ملــک عرضــه شــده را نداشــته و اصــوال
خریــداران میتواننــد بــا خیــال راحــت خریــد کننــد،
چــون تمــام مــدارک و مســتندات غیرقابــل دســتکاری
در دســترس اســت.
اصــل ماجــرا ایــن اســت کــه هــر داده جدیــد افــزوده
شــده بــه زنجیــره توســط دادههــای قبــل از آن بررســی
و صحــت آنهــا تاییــد میشــود ،پــس میتــوان گفــت
دادههــای تاییــد شــده در بالکچیــن بســیار قابــل
اعتمادتــر و ایمنتــر از یــک پوشــه اضافــه شــده در
ســرور یــک مرکــز داده مشــخص اســت.

تاریخچه روشن ،عاملی در
ایجاد اعتماد عمومی شد

در ایــن نــوع فنــاوری وقتــی یــک رشــته طوالنــی از
اطالعــات داریــم ،تمــام دادههــای اضافــه شــده در ایــن
بالکچیــن اصــوال بــه اطالعــات گذشــته خــود اســتناد
میکننــد کــه انکارناپذیــر اســت .البتــه ایــن فنــاوری
امــکان افــزودن اطالعــات اضافــه را نیــز مهیــا میکنــد.
ایــن رشــد قابــل توجــه زنجیــره کــه حــاوی اطالعــات
قابــل اعتمــادی بــه بســتههای مطمئــن قبلــی اســت،
عاملــی بــرای افزایــش ســطح اعتمــاد مــا بــه ایــن رشــته
از اطالعــات خواهــد بــود.

بیتکوین طوالنیترین زنجیره است

براســاس بررســیهای انجــام شــده بیتکویــن
طوالنیتریــن و قابــل اعتمادتریــن زنجیــره اســت .بــه
همیــن دلیــل اگــر زنجیــرهای از اطالعــات جدیــد یــا
ارزهــای جدیــد ایجــاد کنیــم ،طوالنیتــر از بیتکویــن
نخواهــد شــد ،مگــر اینکــه جامعــه و کاربــران بــه
آن اعتمــاد کننــد و دائــم بــه حلقههــای آن اضافــه
کننــد .نکتــه قابــل توجــه اینجاســت کــه هرچــه ایــن
زنجیــره طوالنیتــر بشــود ،هکرهــا و افــرادی کــه قصــد
سوءاســتفاده از اطالعــات و دادههــای ایــن زنجیــره را
دارنــد ،کارشــان ســختتر خواهــد شــد ،بــه ایــن دلیــل
کــه حلقههایــی حــاوی میلیونهــا اطالعــات کدگــذاری
شــده بــه یکدیگــر چفــت شــدهاند.
ایــن فنــاوری و مــواردی کــه دربــاره آن گفتــه شــد ،بــه
معنــی عــدم قابلیــت اســتفاده از سیســتم بالکچیــن در
بخشهــای دیگــر نیســت و نمیتــوان گفــت بالکچیــن
بــه جــز ارزهــای دیجیتالــی کاربــرد دیگــری نــدارد .پــس
دانشبنیان
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مشــخصی بــه ســایر نقــاط جهــان ارائــه نمیکننــد
نیــز تغییــرات معنــاداری ایجــاد کنــد چــون چیــزی
بــرای پنهــان کــردن نیســت .بنابرایــن از آنجــا کــه
تمــام اطالعــات در جریانــی مطمئــن در حــال حرکتنــد،
دسترســی همــه بــه آن امکانپذیــر اســت.

آینده روشن

بــه هــر حــال بــا توجــه بــه اتفاقــات اخیــر دنیــای
بالکچینــی دنیایــی اســت کــه افــراد اعتمــاد بیشــتری به
یکدیگــر دارنــد و بــه قــول معــروف صداقــت اختیــاری
نیســت .پــس اگــر بگوییــم سیســتمهای بالکچیــن کــه
اصــوال غیرمتمرکــز هســتند بیرحــم نیســتند بلکــه
سیســتمی کامــا منصــف و قابــل اعتمــاد حقایــق را
بــدون قضــاوت کــردن بــه دیگــران منتقــل میکننــد.
اصــل ماجــرا دربــاره بالکچیــن ایــن اســت کــه حتــی
اگــر بخواهیــم تغییــری در دادههــا ایجــاد کنیــم ،کل
سیســتم بایــد بــه ایــن نتیجــه برســد کــه ایــن تغییــر
الزامــی و قابــل اعتمــاد اســت.
برخــی کارشناســان تاکیــد میکننــد بالکچیــن
میتوانــد در برخــی کشــورها کــه اصــوال دادههــای
دانشبنیان

فناوری بالکچین در چند سال آینده

رونــد کار نشــان میدهــد کــه بالکچیــن همــواره در حــال
پیشــرفت اســت و بــا اجــازه بــه کاربــران بــرای توزیــع
اطالعــات دیجیتالــی خــود بــدون هرگونــه دســتکاری روز
بــه روز جــای خــود را در دنیــای واقعــی مــا بــاز میکنــد
و رو بــه رشــد اســت ،چــون در ایــن سیســتم مجموعـهای
از دادههــا بــدون هیچگونــه مالکیــت مشــخصی
ایجــاد میشــوند و همــه میتواننــد بــدون نگرانــی از
اصالــت آنهــا بــه اطالعــات مــورد نیازشــان دسترســی
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داشــته باشــند .شــاید بتــوان گفــت سیســتم بالکچیــن
دموکراتیکتریــن نظــام در دنیــای امــروزی خواهــد بــود
و از آنجــا کــه همــه چیــز در اختیــار همــه کــس قــرار
دارد ،اصــوال هکرهــا و خرابــکاران اینترنتــی نمیتواننــد
دخالتــی در خــراب کــردن دادههــا داشــته باشــند.

بــر عــدم تمرکــز بنــا شــده ،بهتریــن گزینــه بــرای
مقابلــه بــا اســتعمار اطالعاتــی اســت .نکتــه اینجاســت
کــه سیســتمهای متمرکــز اصــوال آســیبپذیر هســتند
زیــرا تمــام اطالعــات در محلــی مشــخص نگهــداری
میشــوند و هکرهــا بــا داشــتن آدرس ایــن محــل
میتواننــد آنطــور کــه میخواهنــد بــه آن نفــوذ کننــد
و برخــی اطالعــات را جابهجــا کننــد .نکتــه دیگــر
اینکــه کنتــرل ایــن اطالعــات در اختیــار کاربــران
نیســت و گروهــی مشــخص میتواننــد در اطالعــات
مــورد نظــر دخــل و تصــرف داشــته باشــند امــا در
بالکچیــن اینگونــه نیســت.
قابــل اعتمــاد بــودن :بــا توجــه بــه فنــاوری بالکچیــن
پــس از ثبــت اطالعــات تقریبــا کســی نمیتوانــد آن را
تغییــر دهــد ،پــس بســیاری از شــرکتها و موسســات
ایــن مهــم را کــه اطالعاتشــان محفــوظ باشــد میپذیرنــد
و بــه اســتفاده از بالکچیــن روی میآورنــد .نکتــه ایــن
اســت کــه اتفاقــا کار بــا ایــن فنــاوری در عیــن حــال کــه

ارزش دادهها در این سیستم چیست؟

شــفافیت :براســاس فنــاوری بالکچینــی اطالعــات
شــخصی افــراد بــا اســتفاده شــیوههای کدگــذاری دقیــق
محافظــت میشــود و آنچــه عمــوم میبیننــد الیــه
بیرونــی و کلــی اطالعــات اســت .پــس هرگونــه معاملــه یــا
ارتباطــی تنهــا بــا اســتفاده از آدرس عمومــی امکانپذیــر
اســت و شــفافیت اصلیتریــن موضــوع در ایــن فنــاوری
اســت.
عــدم تمرکــز :در دنیایــی کــه مالکیــت اطالعــات
میتوانــد زمینههــای اســتعمار را ایجــاد کنــد،
کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه بالکچیــن چــون اصــوال
دانشبنیان
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بســیار ایمــن اســت ،بســیار ســاده نیــز هســت.

اینترنــت اشــیا :متصــل شــدن دســتگاههای هوشــمند بــه
یکدیگــر ایــن اتفــاق را کــه ممکــن اســت جایــی از کار
خــراب شــود ،ایجــاد میکنــد و ایــن ارتبــاط گســترده
دســتگاههای مختلــف بــا یکدیگــر میتوانــد بعضــا بــه
جــای تســهیل کار مشــکالتی را نیــز ایجــاد کنــد .ایــن
در حالــی اســت کــه بالکچیــن میتوانــد ایــن مشــکل را
برطــرف کنــد و بــا اطمینــان و دقــت عمــل بــاال اشــیا
و تجهیــزات الکترونیکــی مختلــف را بــه یکدیگــر متصــل
کنــد.
جلوگیــری از ســرقت هویــت :اصلیتریــن نگرانــی
کاربــران در عصــر حاضــر ســرقت هویــت اســت،
چــون همــه چیــز بــه یکدیگــر متصــل شــدهاند و رد
پــای دیجیتالــی افــراد کامــا قابــل شناســایی اســت.
پــس بالکچیــن اینجــا نیــز کاربــرد دارد چــون تمــام
اطالعــات طبقهبنــدی و کدگــذاری میشــوند ،اصــوال
هویــت افــراد چنــد شــماره غیرقابــل تشــخیص بــرای
کاربــران عــادی خواهــد بــود.

آینده چگونه رقم خواهد خورد؟

قراردادهــای هوشــمند :اتریــوم یــک پــروژ بالکچینــی
اســت کــه امــکان کدگــذاری قراردادهــای ســاده را
ایجــاد میکنــد تــا ایــن قراردادهــا هوشــمندانه عمــل
کننــد؛ امتیــازی کــه در عصــر حاضــر بــرای بســیاری
از مبــادالت تجــاری اســتفاده میشــود و بســیاری از
شــرکتها آن را بــه کار میگیرنــد.
زنجیــره تامیــن :امــروزه بســیاری از کاربــران از اصالــت و
بینقــص بــودن زنجیــره تامیــن کاال یــا خدمــات مــورد
نظرشــان نگــران هســتند و شــرکتها بــا اســتفاده از
هولوگــرام در تالشــند کــه ایــن اطمینــان را بــه کاربــران
بدهنــد کــه کاال و خدمــات مــورد نظرشــان اصالــت دارد.
امــا بالکچیــن دیگــر نیــازی بــه هولوگــرام نــدارد چــون
همــه اطالعــات قبــا چــک و تاییــد شــده اســت .بــر
همیــن اســاس زنجیــره تامیــن کامــا قابــل اعتماد اســت.
دانشبنیان

شماره سیوپنجم آبانماه 1398

65

�خالف پیشبی�نها ب�زارهای مایل روی ش
ین
بالکچ� نشان دادهاند
خو� به
ب

تغییر جهت وامهای بدون
ضامن به سمت بالکچین
عماد عزتی

هر روز با افزایش نفوذ بالکچینها در روابط اقتصادی و صنایع مختلف استقبال
صاحبان سرمایه به استفاده از این نوع مبادله مالی بیشتر میشود که در
جدیدترین نمونه بازارهای مالی نیز وارد این سیستم مبادالت مالی شده است.
بسیاری از بنگاهها به دلیل اعتماد باال و ساده بودن استفاده از مبادالت بالکچینی امروز
توجه ویژهای به این نوع مبادله دارند و در فرصتهای مختلف از آن استفاده میکنند تا
بتوانند با استفاده از این نوع معامله سرمایهگذاریهای خود را مدیریت و تضمین کنند.
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براســاس گزارشهــای منتشــر شــده
اکنــون نوبت بــه اســتفاده از بازارهــای مالی
در بخــش وامهــا از سیســتم بالکچینــی
رســیده و روز بــه روز شــاهد افزایــش ورود
شــرکتها بــه ایــن بخــش هســتیم .ایــن
اتفاقــات درســت زمانــی روی داده کــه بــه
گفتــه بنگاههــای مالــی ،وامهــای بالتکلیف
در اقتصــاد افزایــش یافتــه و وصــول
مطالبــات ایــن موسســات کمــی دشــوار
شــده اســت .بســیاری از مدیــران ایــن
موسســات معتقدنــد سیســتمهای ســنتی
ارائــه وام امــروز بــا چالــش بیاعتمــادی
روبــهرو شــده و بخــش قالــب توجهــی از
وامهــای ارائهشــده بــه دلیــل مشــکالت
امنیتــی مشــکوک الوصــول هســتند.
در ایــن زمینــه برخــی از مدیــران مالــی
در ایــن موسســات میگوینــد بــا در نظــر
گرفتــن امتیــازات سیســتم بالکچیــن
و ارزهــای دیجیتالــی بایــد اینگونــه
در نظــر داشــته باشــیم کــه ایــن روش
بهتریــن گزینــه بــرای ارائــه وامهــای
مختلــف بــه متقاضیــان اســت و بــدون
تردیــد کمتریــن میــزان مشــکالت را بــه
سیســتمهای مالــی تحمیــل میکنــد.
اصلیتریــن امتیــاز ایــن سیســتم از
نظــر آنهــا خــروج واســطهها در ارائــه
وامهاســت؛ واســطههایی کــه اکنــون
بــه عنــوان کارچاقکــن و واســطه میــان
موسســات ارائــه وام و متقاضیــان قــرار
گرفتهانــد کــه اغلــب بــا سوءاســتفاده
نهتنهــا بانکهــا را مشــکلدار میکننــد
بلکــه بســیاری از متقاضیــان را هــم درگیر
دادگاه و پروندههــای قضایــی خواهنــد
کــرد .ایــن در حالــی اســت کــه امتیــاز
دیگــر حــذف واســطهها در واقــع قیمــت
تمامشــده پــول بــرای دو ســوی معادلــه
اســت و رونــق اقتصــادی را بــرای بانکهــا و موسســات مالــی
بــه ارمغــان خواهــد آورد.
ایــن گــروه بــا اســتفاده از عنــوان «انقــاب وام دیجیتــال» در
ایــن زمینــه میگوینــد« :سیســتم بالکچیــن تنهــا فرصــت
نظــام بانکــداری بــرای ارائــه وامهــای کوتاهمــدت و بلندمــدت
بــه اشــخاص و حتــی دولتهاســت کــه سیســتم دقیــق و
غیرقابــل نفــوذ بالکچیــن تضمیــن آن خواهــد شــد».
مارشــال لیــون گــروپ کــه دفتــر مرکــزی آن در لهســتان
اســت ،یکــی از موسســات مالــی بزرگــی اســت کــه از ابتــدای
ســال  2015میــادی بــازار وامهــای خــود را در ایــن بخــش
متمرکــز کــرده و بــا ایجاد شــیوه بــه نــام  MLGCبا اســتفاده
دانشبنیان

از بالکچینهــا در ارائــه وامهــای خــود ،بــه متقاضیــان خدمات
میکنــد .ایــن شــرکت بــا حــذف سیســتم ســنتی ارائــه وام
خــود یعنــی واســطهها و تضامینــی کــه از متقاضیــان دریافــت
میکــرد ،اکنــون تنهــا بــا اســتفاده از سیســتم بالکچیــن
نســبت بــه ارائــه ایــن نــوع خدمــات گام برداشــت ه اســت.
مارشــال لیــون گــروپ در ایــن بــاره اعــام کرده کــه بالکچین
در ســه زمینــه اصلــی کارشــان را رونــق داده اســت ،بهخصوص
در بخــش وامهــای کوتاهمــدت تــا شـشماه ،وامهــای بخــش
دولتــی و وامهــای ترکیبــی کــه بیشــترین تقاضاهــا از ایــن
شــرکت طــی ســال  2016میــادی بــوده اســت.
در گــزارش ســاالنهای کــه ایــن شــرکت منتشــر کــرده ،ایجــاد
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ن عاملــی بــوده
قراردادهــای هوشــمند مبتنــی بــر بالکچیــ 
بــرای تقاضــای باالتــر وام از ســوی اشــخاص حقیقــی ،چــون
سیســتم اعتبارســنجی بالکچیــن در واقــع راهنمایــی بــرای
دریافتکننــدگان وام اســت کــه تقاضــای وامهــای باالتــر از
تــوان اقتصــادی خــود نداشــته باشــند و بانکهــا مطمئنتــر
بتواننــد مبالــغ مــورد نظــر متقاضیــان را پرداخــت کننــد.
یکــی از مدیــران ارشــد در ایــن موسســه مالــی معتقــد اســت
بالکچینهــا بازارهــای مالــی را بــه مرحلـهای جدیــد از حیــات
خــود هدایــت میکننــد تــا بــا کمتریــن وام مشــکوکالوصول
بــه موسســات مالی اجــازه دهــد تقاضاهای بیشــتری را پاســخ
دهند.
دانشبنیان

بــه هرحــال ظاهــرا بالکچینهــا بــه همــان ســرعتی کــه
بــه دنیــا معرفــی شــدند ،بازارهــای مالــی را بــه خــود وصــل
و نظــام پرداخــت وام را متحــول میکننــد ،تــا جایــی کــه
احتمــاال ب ـهزودی هیــچ بانکــی دیگــر تمایــل بــه ارائــه وام
از طریــق شــیوههای ســنتی گذشــته نخواهــد داشــت و
قراردادهــای هوشــمند سیســتم پرداخــت وام را بــه خــود
وابســته میکننــد .ایــن رونــد نهتنهــا باعــث کاهــش زمــان
دریافــت وام بــرای متقاضیــان میشــود ،بلکــه ســودی را کــه
بایــد بپردازنــد نیــز کاهــش میدهــد.
https://
منبع:

/12/10/2019/www.forbes.com/sites/ilkerkoksal
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ین
بالکچ� در
د�یتایل،
ب� تال� از ارزهای ی ج
حال توسعه در صنایع خمتلف است

ن تاریخساز خواهند شد؟
چرا پلتفرمهای بالکچی 
عماد فرخی

دانشبنیان
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اصــوال مراحــل اصلــی تاریخــی در دوره زندگــی بشــر بــا
جهشهــای بــزرگ فنــاوری متناســب بــا زمانــه خــود ایجــاد
شــدهاند کــه زندگــی بشــر پــس از خــود را تحــت تاثیــر قــرار
دادهانــد .ایــن فناوریهــا ماننــد موتــور بخــار ،بــرق و کامپیوتر
بــا اثــرات عمیقــی کــه در اقتصــاد ملــل ایجــاد کردهانــد،
زندگــی تکتــک افــراد ســاکن زمیــن را نیــز بــه نحــوی
تغییــر دادهانــد کــه قابــل بــاور نبــوده اســت و تاریخدانــان آن
را  GPTطبقهبنــدی کردهانــد.
اکنــون نزدیــک بــه یــک دهــه اســت کــه سیســتم بالکچیــن
بــه دنیــا معرفــی شــده امــا هنــوز بســیاری از پیامدهــای
ایــن فنــاوری بــرای مــا ناشــناخته اســت و نمیتوانیــم ایــن
فنــاوری را در طبقهبنــدی  GPTلحــاظ کنیــم.
بــه هرحــال انقــاب اول صنعتــی بــا اختــراع موتــور بخــار
ایجــاد شــد و انقــاب دوم هــم بــا الکتریســیته رقــم خــورد.
در پــی آن نیــز انقــاب ســوم بــا عصــر دیجیتــال از راه رســید
امــا انقــاب چهــارم را میتــوان بــا مرتبــط کــردن هــوش
مصنوعــی ،واقعیــت مجــازی و اتصــال محاســبات ابــری در
اینترنــت اشــیا تجربــه کــرد.
 GPTاصــوال بــرای ارائــه یــک راه حــل بــرای مشــکل واحــد
بــه کار گرفتــه میشــود و هنــوز همـهکاره بودنــش مشــخص
نیســت و هرکــس براســاس دانــش و درک خــود از آن مواردی
را مطــرح میکنــد.
بــه عنــوان مثــال اولیــن موتــور بخــار ،پمــپ آب معــادن
زغالســنگ را بــه کار انداخــت و بعــد از آن بــرق بخــاری
از راه رســید و در پــی آن لوکوموتیوهــای بخــار شــهرها را بــه
یکدیگــر متصــل کردنــد.
نکتــه مهــم و قابــل توجــه اینجاســت کــه امــروز باز هــم بهار
تامینکننــده انــرژی در جهــان اســت چــون نیروگاههــای
اتمــی بــا ایجــاد بخــار آب بــرق تولیــد میکننــد.
بــه ایــن ترتیــب شــاید دور از واقعیــت نیســت کــه بگوییــم
امــروز بالکچینهــا بــرای یــک هــدف واحــد یعنــی ارزهــای
دیجیتالــی اختــراع و بــه کار گرفتــه شــدند؛ دقیقــا همــان
اتفاقاتــی کــه بــرای پمــپ آب معــادن زغالســنگ افتــاد.
امــروز بالکچینهــا بــه عنــوان یــک دفترچــه دیجیتالی بســیار
ایمــن و غیرقابل دسترســی بــرای سوءاســتفادهکنندگان به کار
گرفتــه میشــود و بســیاری از نهادهــای اقتصــادی بــا پذیــرش
ایــن فنــاوری سیســتم مالــی پرداختهــای خــود را براســاس
آن بنــا نهادنــد و کمکــم بانکهــا و سیســتمهای تجــاری
نیــز بــه دنبــال آن رفتهانــد تــا بتواننــد بــا اســتفاده از ارزهــای
دیجیتالــی رمزهــای پایـهای بــرای مبادلــه اســتفاده کننــد.
بــه ایــن ترتیــب دور نیســت زمانــی کــه بانکهــای مرکــزی
هرکــدام بــا اســتفاده از فنــاوری دیجیتالی بالکچینــی هرکدام
بــرای خــود یــک ارز دیجیتــال اختــراع کننــد و بــا کنــار
گذاشــتن پــول کاغــذی آن را در جامعــه بــه کارمیگیرنــد.
بــه ایــن ترتیــب در واقــع ارزهــای رمزگــذاری شــده هماننــد
قلــه یــک کــوه یــخ شــناور در اقیانــوس خواهــد بــود کــه
کســی نمیتوانــد نیمــه زیــر آب آنهــا را ببینــد .در ایــن
دانشبنیان

نــوع سیســتم قراردادهــای هوشــمند میــان عرضهکننــده
پــول و دریافتکننــده امکاناتــی ایجــاد میکنــد کــه
تاکنــون سیســتم ســنتی از آن عاجــز بــوده و نمیتوانــد
تضمینکننــده منافــع طرفیــن باشــد و همیشــه یــک ســوی
معادلــه زیــان و شکســت قــرار گرفتــه اســت ،امــا در نهایــت
اینترنــت اشــیا پــا بــه عرصــه گذاشــته و در نهایــت میتوانــد
تحولــی عظیــم و گســترده در جهــان ایجــاد کنــد.

بالکچین پتانسیلی فراتر از تجارت

همانطــور کــه قبــا گفتــه شــد کارکــرد بالکچیــن اگرچــه
ابتــدا تنهــا بــرای ارزهــای دیجیتالــی بــوده امــا اکنــون
امتیازاتــی غیــراز کارکــرد اولیــه را نیــز بــه جهــان نشــان داده
اســت کــه میتــوان آن را در توزیــع دارو ،ســوابق بهداشــتی
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و حتــی هویــت شــهروندان ،رایگیــری و اعتبارســنجی آنهــا
نیــز بــه کار گرفــت.
البتــه از آنجــا کــه سیســتم بالکچینهــا بــه طــور فزایندهای
در حــال رواج گرفتــن هســتند ،در  Stratisمتعهــد شــدهایم
کــه بــا اســتفاده از ایــن فنــاوری و مرتبــط کردنــش بــا ســایر
فناوریهــا خدمــات نویــن و آســانتری بــرای شــما ایجــاد
کنیــم کــه فکــر میکنیــم سیســتمها و شــرکتهای بــزرگ
میتواننــد از آن اســتفاده بهتــری داشــته باشــند.
متخصصانــی کــه اکنــون بــر سیســتم بالکچیــن مشــغول بــه
کار هســتند ،دقیقــا هماننــد پیشــگامان اســتفاده از سیســتم
بخــار بــرای تولیــد بــرق و کامپیوتــر و لوکوموتیــو بــه شــمار
میرونــد ،حتــی اگــر از مزایــای واقعــی آن اطــاع نداشــته
باشــیم.
دانشبنیان

بــه هــر حــال مشــاغلی کــه فناوریهــای نویــن را بــرای
دســتیابی بــه موفقیتهــای آینــده نادیــده میگیرنــد ،امــروز
آینــدهای مبهــم و نگرانکننــده بــرای خــود ایجــاد کردهانــد
و در نهایــت بــه کتابهــای تاریــخ خواهنــد پیوســت؛
دقیقــا اتفاقــی کــه بــرای کارخانــه تولیــد المپهــای گازی،
لوکوموتیــو بخــار و بــرق و دههــا مــورد دیگــر افتــاده اســت .به
همیــن دلیــل شــرکتهایی کــه بــه آینــده نــگاه میکننــد،
میتواننــد ببیننــد کــه GPTهایــی ماننــد بالکچیــن فرصــت
بزرگــی بــه عنــوان انقــاب چهــارم شــناخته میشــود.
منبع:
https://www.cryptoglobe.com/latest/2019/10/
beyond-cryptocurrencies-why-block/chain-will-be-one-of-historys-key-technologies
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دانشبنیان
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ین
بالکچ� است
وایومینگ به دنبال

امنیت باالتر ،گردش مالی بهتر
عزت رحیمی

ایالت وایومینگ با توجه به آینده استفاده از سیستم بالکچین در مبادالت تجاری
نزدیک به دهها قانون برای استفاده بهینه افراد از این فناوری تصویب کرده است.
شاید در اذهان عمومی وایومینگ ایالتی برای گاوچرانها شناخته شود و دشتها و مراتع
طبیعی آن بتواند خبر از رونق صنعت دامپروری بدهد ،اما ظاهرا این پایان کار نیست
و اکنون فناوریهای نوین در این بخش نیز جای خود را باز کردهاند .مسئوالن ایالتی
با توجه به اهمیت استفاده از فناوریهای نوین در مبادالت اقتصادی برنامهای را با نام
 Task Force Blockchainاجرایی کرده و برای رسیدن به اهداف آن قوانینی را به تصویب
رساندهاند که اهالی بتوانند بهسادگی از امتیازات این نوع فناوری استفاده کنند.
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نکتــه قابــل توجــه اینجاســت کــه اصلیتریــن کارایــی
اســتفاده از فنــاوری بالکچینــی در ایــن بخــش از ایــاالت
متحــده امریــکا مربــوط بــه اطالعــات زمینهــای
کشــاورزی و مراتــع خصوصــی اســت ،بــه صورتــی کــه
اطالعــات و اســناد و مــدارک قانونــی ایــن زمینهــا بــا
اســتفاده از سیســتم بالکچیــن دیجیتالــی شــده اســت.
بــر همیــن اســاس جســی پــاول ،بنیانگــذار ارز دیجیتالــی
کراکــن ،در ایــن منطقــه فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و
اکنــون تقریبــا  100هــزار عضــو دارد و گــردش مالــی
ثبــت شــده بــا اســتفاده از ایــن ارز دیجیتالــی روزانــه بــه
رقمــی معــادل  200هــزار دالر رســیده اســت .بــا توجــه
بــه ایــن رویکــرد دور از واقعیــت نیســت اگــر بگوییــم
نــگاه وایومینــگ بــه دنیــای بالکچینــی اســت تــا بتوانــد
بهتریــن اســتفاده از ایــن فرصــت را بــرای خــود داشــته
باشــد.
تایلــر لیندهولــم ،نماینــده دموکــرات در مجلــس ســنا ،بــا
اشــاره بــه جایــگاه بالکچینهــا در آینــده جهــان حمایــت
خــود را از توجــه مســئوالن ایالــت بــه ایــن مهــم اعــام
میکنــد و میگویــد« :آینــده در بالکچینهــا خالصــه
شــده اســت و بایــد از همیــن امــروز بــرای آن برنامهریــزی
داشــته باشــیم».

کنیــم چــون ایــن فعالیــت میتوانــد منجــر بــه گــردش
مالــی باالتــر شــود».
لیندهولــم بــا اشــاره بــه تجــارب ســایر ایالتهــا میگویــد:
«اکنــون در ایــاالت متحــده چندیــن دولــت محلــی بــا
اســتفاده از سیســتم بالکچیــن گواهینامـ ه رانندگــی ارائــه
میکننــد و دیگــر خبــری از گواهینامههــای چــاپ شــده
نیســت کــه نهتنهــا رونــد کار را ســریعتر کــرده ،بلکــه
اجــازه تخلــف در صــدور ایــن گواهینامــه را نیــز بــه حداقل
رســانده اســت».
او معتقــد اســت اصــوال هیــچ کارشــناس صنعتــی کــه
کمــی قــدرت تجزیــه و تحلیــل داشــته باشــد ،درآمــد
ســاالنه  200هــزار دالری از فعالیــت تولیــدی خــود را
رهــا نمیکنــد تــا ســاالنه  70هــزار دالر از دولــت حقــوق
دریافــت کنــد.
در نــگاه اول شــاید اظهارنظــر این نماینــده مجلس منطقی
نباشــد امــا واقعیــت ایــن اســت کــه نظــرات او الهــام گرفته
از ایالــت «دالور» اســت .ایــن منطقــه بــا جمعیتــی کمتــر
از یــک میلیــون نفــر ســاالنه چیــزی معــادل یــک میلیــارد
دالر مالیــات بــه خزانــه پرداخــت میکنــد کــه ایــن مبلــغ
از ســوی  500شــرکت ثبــت شــده در منطقــه پرداخــت
میشــود.

لیندهولــم همچنیــن بــا انتقــاد از کنــدی برخــی از
تصمیمگیریهــا میافزایــد« :الزم نیســت بــرای هــر
موضوعــی کلمــه بــه کلمــه قانــون ارائــه کنیم و همــه چیز
منطبــق بــر خواســتههای مــا باشــد ،چــون تکنولــوژی
بســیار ســریعتر از دولــت در حــال حرکــت اســت».
وی معتقــد اســت بایــد اکنــون از فرصــت اســتفاده
کــرد و بــدون وقتکشــی نســبت بــه تعییــن قوانیــن
و زیرســاختهای مناســب جهــت اســتفاده از ایــن
فناوریهــا گام برداشــت ،زیــرا در غیــر ایــن صــورت از
رونــد توســعه عقــب خواهیــم بــود .بــه گفتــه ایــن نماینده
مجلــس اگــر مســئوالن و دولتهــا بــرای اســتفاده از
ایــن فناوریهــا قوانیــن مناســب را ارائــه نکننــد و زمینــه
فعالیــت آنهــا را تســهیل نکننــد ،قطعــا ســرمایهها از
منطقــه کوچــک فــرار میکننــد و بــه ســایر مناطــق
میرونــد .از ایــن رو بهتــر اســت در حــال حاضــر شــرایطی
مهیــا شــود تــا ســرمایهگذاران در همــان منطقــه بماننــد.
اســتدالل لیندهولــم واقعــا ســاده اســت زیــرا میگویــد
«هرگونــه تمرکــز» مناســب نیســت و میتوانــد مشــکالتی
را بــه منطقــه تحمیــل کنــد .او میافزایــد« :اصــوال بــه
جــای اینکــه شــرایط اســتفاده از بالکچینهــا را محــدود
کنیــم ،بهتــر اســت ضمــن آزادی فعالیــت ایــن نــوع ارزهــا
و فناوریهــا فقــط روی نظــارت بــر آنهــا ســرمایهگذاری

امــا بهراســتی چــرا دالور بــرای اجــرای ایــن برنامــه بــه
عنــوان ایالــت نمونــه شــناخته شــده اســت؟ اصــوال دالور
یکــی از شــهرهای دادگاههــای اصلــی در منطقــه اســت
کــه پروندههــای صنعتــی را بررســی میکــرده ،در حالــی
کــه طــی پنــج ســال گذشــته بــا توجــه بــه اســتفاده از
سیســتم بالکچیــن ،تعــداد پروندههــای صنعتــی در دادگاه
ایــن شــهر بــه حداقــل خــود رســیده اســت .بســیاری از
کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه اصــوال افــرادی کــه بــه
دنبــال کاهــش ریســک فرصتهــای تجــاری هســتند،
از ایــن منطقــه اســتفاده میکننــد تــا بــا اســتفاده از
بالکچینهــا حداقــل ریســک اقتصــادی را بــرای خــود
ببیننــد.
کیتلیــن النــگ ،عضــو کارگــروه بالکچیــن وایومینــگ؛ در
ایــن زمینــه بــه  CoinSpiceمیگویــد« :ایــن موضــوع
واضــح اســت کــه بســیاری از مــردم نمیداننــد دولــت
بــرای ایــن بخــش از اقتصــاد بــا اســتفاده از فناوریهــای
نویــن چــه کار کــرده اســت .بســیار مهــم اســت کــه
مســئوالن بتواننــد تعریــف شــفاف و دقیقــی از حقــوق و
تعهــدات طرفیــن در معامــات حقوقــی ارائــه کننــد ،بــه
ایــن دلیــل کــه در صــورت نیــاز در محضــر دادگاه بتواننــد
از حقــوق خــود دفــاع کننــد».
ایــن عضــو کارگــروه بالکچیــن وایومینــگ معتقــد

دانشبنیان

شماره سیوپنجم آبانماه 1398

76

اســت البتــه کارکــرد دیگــر ایــن بالکچینهــا موضــوع
وثیقههــای مالــی بــرای دریافــت وام اســت کــه اکنــون در
بســیاری از صنایــع مشکلســاز شــده چــون کارآفرینــان
نمیتواننــد وثیقههــای مــورد نیــاز را تامیــن کننــد .ایــن
درحالــی اســت کــه تنهــا ایالتــی کــه صنعتگرانــش چنیــن
مشــکلی ندارنــد وایومینــگ اســت چــون تمــام امــور وام
براســاس بالکچیــن تــدارک دیــده شــده و بــا کمتریــن
بوروکراســی اداری کار انجــام میشــود و صالحیــت
متقاضیــان نیــز تاییــد شــده اســت.
النــگ بــا اشــاره بــه ســایر دســتاوردهای اســتفاده از
بالکچیــن در سیســتم مدیریــت ایالــت نیــز میگویــد:
«اســتفاده از بالکچیــن باعــث شــده شــاهد افزایــش تعــداد
ثبــت شــرکتهای تجــاری در ایــن منطقــه باشــیم.
تســهیل امــور تاییــد مــدارک و تقاضاهــای دریافــت شــده
تنهــا دلیــل افزایــش تعــداد شــرکتها در ایــن منطقــه
یــک میلیــون نفــری اســت».
بــه گفتــه وی یکــی از نمونههــای بــارز امتیــاز اســتفاده
از بالکچیــن در اقتصــاد منطقــه ،امضــای دیجیتالــی و
کدهــای اعتبــاری افــراد اســت کــه میتوانــد بســیاری
از فرایندهــا را تســهیل و کوتــاه کنــد .بــه عنــوان مثــال
هنــگام مراجعــه بــه بانــک یــا هــر نهــاد دولتــی ایــن کدها

منطقــه را بــا اســتفاده از سیســتم بالکچیــن ثبــت کــرده و
تمــام معامــات از طریــق ایــن اطالعــات انجــام میشــود.
شــری دیــگل در ایــن زمینــه میگویــد« :بیــش از دو
دهــه اســت کــه در دفتــر شــهرداری بــه عنــوان مســئول
ثبــت معامــات مســتغالت و زمینهــای منطقــه فعالیــت
کــردهام و در بیــن ســالهای  1996تــا  1998تعــداد
بیســابقهای از شــکایتها در ایــن دفتــر بــرای مشــکالت
وام ،نقــل و انتقــال و مالکیــت تشــکیل شــده اســت .اما بعد
از اســتفاده از بالکچیــن ،میــزان شــکایتها یکچهــارم
گذشــته بــوده ،ایــن در حالــی اســت کــه طــی پنــج ســال
گذشــته معامــات گســتردهای صــورت پذیرفتــه اســت».
دیــگل میافزایــد« :ثبــت اطالعــات مســتغالت و امــاک و
زمینهــای منطقــه در سیســتم بالکچیــن انجــام میشــود
و در نهایــت یــک کــد  14رقمــی ایجــاد میشــود کــه ایــن
کــد در واقــع امضــا یــا شناســه تاییــد شــده مربــوط بــه
آن مــورد خواهــد بــود و بــه هیــچ عنــوان امــکان تقلــب
یــا سوءاســتفاده از آن نیســت .بــه همیــن دلیــل پرونــده
تعویــق پرداخــت قســط وام ،کالهبــرداری و ...ایجــاد نشــده
اســت .اکنــون تمــام اطالعــات امــاک در زنجیــرهای
در حــدود  900پرونــده تشــکیل شــده و بــا اســتفاده از
وبســایت  Teton Countyتمــام اســناد در دســترس

و امضاهــا قابــل ردگیــری و تاییــد اصالــت هســتند .ایــن در
حالــی اســت کــه موضــوع کالهبــرداری هــم در منطقــه
بــه حداقــل خــود رســیده ،زیــرا اصــوال هویــت و اطالعــات
هیچکــس قابلیــت سوءاســتفاده از ســوی ســودجویان را
نــدارد.
النــگ کــه بــرای دو دهــه در والاســتریت بــه عنــوان
تحلیلگــر فعالیــت میکــرده ،اکنــون دربــاره اهمیــت
اســتفاده از بالکچینهــا در بازارهــای مالــی میگویــد:
«طــی ایــن دوره متوجــه شــدم تمــام دفاتــر ثبــت
اطالعاتــی حــاوی اشــتباههایی اســتراتژیک و اطالعــات
نادرســت هســتند ،بــه همیــن دلیــل در حــال تــاش
هســتم کــه ایــن دفاتــر را بــر مبنــای سیســتم بالکچیــن
تنظیــم و مــورد اســتفاده قــرار دهــم».
وی تاکیــد میکنــد سیســتمهای حســابداری والاســتریت
دقیــق نیســتند و در بســیاری از مــوارد منجــر بــه زیــان در
مبــادالت اوراق بهــادار میشــوند و از نظــر او ایــن یــک
ســرقت اقتصــادی در دنیــای مــدرن امــروزی اســت.
بــه دنبــال اجــرای ایــن برنامههــا موضــوع اســتفاده از
سیســتم بالکچینــی توتــن کانتــی و موضــوع فــروش
زمینهــا بــه میــان آمــده ،بــه ایــن ترتیــب کــه شــرکت
 Medici Land Governanceایــن شــرکت تمــام
اطالعــات مربــوط بــه مالکیــن ،کاربــری و آدرس زمینهای

متقاضیــان قــرار میگیــرد و امــکان هیــچ تخلــف و تقلبــی
در آن نیســت».
وی دربــاره محدودیتهــای ایــن زنجیــره نیــز میگویــد:
«سیســتم بالکچینــی محدودیتهایــی بــرای ایــن کار
ایجــاد کــرده کــه اولیــن موضــوع ثبــت اطالعــات قبــل از
تاریــخ مــورد نظــر یعنــی  1994اســت و دیگــر اینکــه
اطالعــات معامــات جدیــد را نمیتــوان روی اطالعــات
قبلــی ثبــت کــرد و تنهــا راهــکار ایجــاد زنجیــرهای جدیــد
اســت ».البتــه بــه عقیــده او در آینــده قطعــا راهــی بــرای
ایــن کار ایجــاد میشــود.
تایلــر لیندهولــم ،نماینــده دموکــرات در مجلــس ســنا،
در ایــن زمینــه میگویــد« :رابطــه وایومینــگ هنــوز
بــا بالکچیــن کامــل نشــده و بایــد منتظــر کاربردهــای
متفاوتــی از بالکچیــن در ایــن منطقــه باشــیم و از آنجــا
کــه اولویــت تجــارت بــوده ،احتمــاال زودتــر نتایــج در ایــن
زمینــه بــه دســت میآیــد .البتــه در آینــده میتوانیــم
کاربردهــای دیگــری از بالکچیــن تجربــه کنیــم».
لیندهولــم میگویــد« :ایــن ابتــدای راه وایومینــگ اســت و
احتمــاال نســل آینــده کــه امــروز در رده ســنی  10تــا 12
ســال هســتند ،در دهــه بعــد بــا بســیاری از کاربردهــای
بالکچیــن ســروکار دارنــد تــا بتواننــد روزگار ســپری
کننــد».
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پتانسیل خارقالعاده ب�ای تولید نا�ژی خورشیدی خارج از شبکه

دموکراسیانرژی
ترانه احمددوست

یک انقالب انرژی در روستاها و شهرهای سراسر آفریقا در حال
رخ دادن است .انرژی خورشیدی خارج از شبکه در حال تبدیل
شدن به جایگزینی مناسب برای سیستمهای الکتریکی سنتی
است .عمار اینامدار ( )Amar Inamdarدر سخنرانی جذابی
در مورد جهشی واقعی ،ما را به صاحبان پنلهای خورشیدی
خارج از شبکه معرفی میکند و توضیح میدهد که چگونه
این فناوری فرصت دستیابی به دو هدف خارقالعاده را فراهم
میکند .دسترسی به انرژی برای همه و آینده با حداقل مقدار
کربن .اینامدار میگوید« :همه خانواده با افتخار هم تولیدکننده
و هم مصرفکننده انرژی هستند ...این دموکراسی انرژی است».
ی است .بیش از
چیزی که در حال وقوع است ،واقعا باورنکردن 
یک میلیارد نفر در دنیا وجود دارند که به «انرژی» دسترسی
ندارند 620 .میلیون نفر این جمعیت در آفریقا هستند .اتصال
هر خانوار به شبکه انرژی هزینهای حدودا معادل  1500دالر
نیاز دارد .عالوه بر این اگر منتظر به انجام رسیدن این پروژه
باشیم ،چیزی حدود نه سال زمان الزم است و اینطور احساس
میشود که گویی یک قرن طول میکشد تا به ثمر برسد .این
موضوع باورکردنی نیست و غیرقابل قبول است .پس بیایید
در مورد آن کاری انجام دهیم .المپ برق از در اختیار داشتن
سیستم انرژی که از ایدههای تسال و ایدههای توماس ادیسون
به وجود آمده ،نشئت گرفته است .این موضوع یک تحول بزرگ
بود که فقط مربوط به المپ نیست ،بلکه مربوط به کل سیستم
است؛ کل سیستم انرژی که با آن المپ روشن میشود .آنچه
در آن دوران طالیی رخ داده ،ایجاد یک سیستم صنعتی بزرگ
است که در حال حاضر همه کشورها در سراسر دنیا به نوعی از
آن استفاده میکنند .برای رسیدن به کاربرد این سیستم ،باید
نیروگاه داشته باشید .از ایستگاههای برق تا المپهای خانگی
همگی باید زیرساخت مناسب داشته باشند و این زیرساختها
ما را به سمت تولید برق میبرند و نهایتا به المپها و وسایلی
که همه در زندگی روزمره با آنها سروکار داریم ،میرسیم.
اما نکته شگفتانگیز این است که انقالبی در روستاها و شهرهای
اطراف ما ،در اینجا در شرق آفریقا ،رخ داده است .و این انقالب
پژواک انقالب تلفن همراه است .این انقالب مربوط به شبکه نور
خورشیدی و مربوط به توزیع انرژی خورشیدی است .فوتونها
بیسیم هستند .پنلهای خورشیدی روی هر پشت بامی قرار
میگیرند و به قدر نیاز خانهها مقدار کافی نیرو تولید میکنند .در
این میان یک مشکل عجیب نیز وجود دارد .تاکنون این فناوری
در این منطقه وجود نداشته است که بتواند این پروسه را عملی
کند .ذهنیت این بوده است که در ابتدای امر برای رشد صنعتی
ما باید شبکهای فراهم کنیم و به کشورها اجازه دهیم تا آن را
توسعه ببخشند و بعد اشتغال و صنعت را رونق دهند .بنابراین
خود ما بودهایم که به جایی رسیدهایم که متوجه شدهایم در واقع
هزینههای ساخت این شبکهها و دنبال کردن الگوی نگهداری
و توسعهشان واقعا منطقی نیست .اگر کسریهای بودجه همه
ادوات اجرایی شرکتهای آفریقا در این حوزه را هم در نظر
بگیریم ،هر ساله حدود  21میلیارد دالر برای حفظ این سیستم
و ادامه کار هزینه صرف میشود .بنابراین مقدار زیادی زیرساخت
و منابع برای ایجاد این سیستم و شبکه در نظر گرفته شده و نیاز
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است در نهایت برای تامینشان مدت زمان طوالنی صبر کنیم تا
مقدماتش فراهم شود که این روند اغلب بدون استحکام کافی
اتفاق میافتد و بعدها قطعا در مسیر توسعه پسرفت خواهیم کرد.
پس باید چه کنیم؟ در اینجا چه اتفاقی میافتد؟ علیرغم این
توضیحات در اینجا فرصتی وجود دارد که فکر میکنم همه باید
از آن هیجانزده شویم .گروهی از شرکتها هستند که طی ده
سال گذشته در حال رفع این مشکل بودهاند .این گروه شرکتها
این واقعیت را فهمیدهاند که یک راکتور بزرگ هستهای در آسمان
وجود دارد و نسبت به هر قاره دیگری به آفریقا سهم بیشتری
از این موهبت یعنی انرژی خورشیدی بخشیده شده است.
بنابراین فرصتی فراهم شده که بخشی از انرژی خورشیدی یا
به عبارتی این انرژی بیسیم به انرژی برای مصارف در سطوح
خانگی تبدیل شود .در این حالت سه اتفاق همزمان با هم
میافتد .اول ،هزینههای بهرهوری انرژی خورشیدی کاهش یافته
است .به این ترتیب که با قرار دادن پنل خورشیدی روی سقف
خانه و گرفتن نیرو از آن ،هزینههای تولید انرژی و شبکه ذکر
شده به طور چشمگیری ،یعنی تا حدود  95درصد کاهش یافته
است .دوم ،شبکه لوازم خانگی .یکسری ابزار خانگی وجود دارند
که همهمان بهشان عادت کردهایم و بخشی از زندگی روزمره
ما شدهاند که به ما سالمتی و امنیت میبخشند .با استفاده
از انرژی خورشیدی ،بُعد هزینههای مصرفی این وسایل به
مراتب کم میشود .بنابراین اگر مثال یک چراغ المپ ،LED
یک چیز خیلی دمدستی و ساده ،داشته باشید ،هزینههای آن
االن  85درصد کمتر از پنج سال قبل است و بازده آن ،وقتی
آن را با یک المپ رشتهای مقایسه میکنید ،باورنکردنی است.
آنها نوری  10برابری به شما میدهند و  30برابر بیشتر طول
عمر دارند .و آخرین موردی که رخ داده ،در مورد انقالب تلفن
همراه است .اکنون میتوانیم مشتریان غیرمتمرکزی را جذب
کنیم که حاال هزینههای جزئی برای تجهیزات و وسایلی که
اکنون مقرون به صرفه هستند ،میپردازند .میتوان به آنها
برنامه زمانی هفتگی یا روزانه داد .با این توصیفات این یک تغییر
باورنکردنی در اقتصاد است که اتفاق میافتد .و در واقع باب یک
چیز بسیار بسیار ابتکاریای را باز کرده است .حاال قصد دارم شما
را با خانمی که هفته گذشته با او مالقات کردم آشنا کنم .نام
او سوزان است .شاید به نظر نرسد اما سوزان نماینده یک بازار
 27میلیارد دالری است 27 .میلیارد دالر چیزی است که همه
مردم مانند سوزان ،هر سال برای شارژ تلفن همراه ،باتریهای
چراغقوه و نفت سفید روشنایی خانههایشان خرج میکنند.
ســوزان صاحــب یــک سیســتم خورشــیدی کوچــک اســت.
سیســتم او یــک پنــل ســاده اســت ،نــه یــک چیــز فرازمینی!
سیســتم خورشــیدی کوچکــش بــه او اجــازه میدهــد تــا
چندیــن المــپ روشــن داشــته باشــد .او بــا دریافــت ایــن نوع
انــرژی ،از مرحلــه اســتفاده از نفــت ســفید بــرای روشــنایی به
نــور چــراغ ،پــرش زده اســت .او چهــار یــا پنــج المــپ و یــک
رادیــو دارد .خارقالعــاده اســت .او دربــاره سیســتم کوچکــش
صحبــت میکنــد و در مــورد بچههایــش کــه شــبها بــه
خاطــر بــودن نــور میتواننــد تکالیفشــان را انجــام دهنــد.
البتــه مــن مطمئــن نیســتم کــه بچههــا نســبت بــه آن چــه
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احساســی دارنــد! او دربــاره ایــن واقعیــت صحبــت میکنــد
کــه میتوانــد ســاعت چهــار صبــح بیــرون بــرود و از گاوهــا
مراقبــت کنــد و نگــران تاریکــی نباشــد و دربــاره اینکــه
شــبها چطــور نــور بــه خانــهاش آمــده و دیگــر ترســی از
شــب نــدارد .به نظــر من این شــگفتآور اســت .ســوزان کاری
را انجــام میدهــد کــه بســیاری از مشــتریان ایــن شــرکتها
کــه مــن در مــورد آنهــا صحبــت کــردم انجــام میدهنــد.
او مــا را مجبــور بــه نــوآوری میکنــد .او شــرکتها را بــه
چالــش میکشــد و میگویــد« :مــن حــاال رادیــو و چــراغ
دارم .میدانیــد؟ مــن یــک تلویزیــون هــم میخواهــم .مــن
میخواهــم ســرگرمی داشــته باشــم .میخواهــم تلویزیــون
بــه مــن و بچههایــم آمــوزش دهــد .و بعــد از آن میخواهــم
موهــای بچههایــم را خــودم کوتــاه کنــم .پــس یــک ماشــین
اصــاح الزم دارم و دوســت دارم یخچــال داشــته باشــم و»...
او در واقع چیزی را ابداع كرد كه دنیای انرژی واقعا گرسنه انجام
آن است .این ایده که او استفاده کرده ،نردبان انرژی و تقاضاست
که با یک المپ شروع میشود .درست؟ و چراغ ایدهای است که
با آن میتوانیم امکان انجام تکالیف بچههایمان را با هزین ه بسیار
کم ،حدود پنج دالر ،فراهم کنیم .همچنین میتوانیم آن را توزیع
کنیم .این سیستمی که سوزان دارد از چهار المپ ،رادیو و شاید
تعدادی چراغقوه تشکیل شده که همگی از پنل خورشیدی که
روی پشت بام نصب شده تامین انرژی میشوند .حتما از خودتان
میپرسید« :نقطه نهایی این نردبان کجاست و تا کجا میتواند
پیش برود؟» آیا مثال تا جایی که سقف یک ساختمان بزرگ
را پوشش دهیم؟ یا جایی است که ما بتوانیم سیستمهایی با
زیرساخت مناسب توزیع کنیم تا بتوانیم بیمارستانها و مدارس
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انجام دهید .حاال میخواهم که همهمان یک لحظه از آن اتفاق
را تصویر کنیم ،واقعا تصور کنیم که این میتواند به چه معنا
باشد[ :اکوسیستم انرژی جدید] یک سیستم انرژی که فقط
مربوط به قدرت معیشت نیست ،مربوط به اینکه خانوادهها را
از نفت سفید جدا میکند .در واقع مجموعه کاملی از لوازم و
ابزار و بهرهوری است که همه ما به آنها عادت کردهایم .این
میزان انرژی در مقیاسی است که میتواند توسعه صنعتی را
هدایت کند و این توانایی داشتن ابزارهای قدرتمند است .این
نوعی از توانایی است که در خانهها ،به عنوان کشاورز یا به عنوان
یک نجار یا به عنوان خیاط کارایی داشته باشد و اقتصاد را با
ایجاد مشاغل رونق ببخشد .من چند روز پیش دوباره مشغول
کار با یک کشاورز در خارج از نایروبی در مزارع کوچک بودم .او
یک پمپ آبیاری دارد که با انرژی خورشیدی کار میکند .او در
مورد اینکه چقدر این کار برایش تفاوت بهرهوری ایجاد کرده
است ،بزرگنمایی میکند .وقتی به او گوش میدادیم ،از خودمان
میپرسیدیم که واقعا او با یک پمپ برقی که انرژیاش را از پشت
بام تامین میکند و شارژ میشود محصوالتش را تولید میکند؟
و با استفاده از توان خودش آنها را به بازار عرضه میکند؟
از نظر ما این یک اتفاق خارقالعاده در حال رخ دادن است.
اگر به سوزان و فرانسیس گوش بدهید ،به جایی میرسید که
میگویید این افراد واقعا با احساس معرکهای نسبت به نحوه
دستیابی به انرژیشان همراه با حس مالکیت و حس غرور حرف
میزنند .در این بخش از صحبتهایم میخواهم یک کلیپ
ویدئویی کوتاه به شما نشان بدهم که از توزیعکننده یکی از این
شرکتهایی است که در موردش صحبت کردهام .او بهتر از هر
کسی این موضوع را توضیح میدهد .لطفا به آن گوش بدهید.
«مارتین :بنابراین اگر اتفاقی بیفتد که به جایی برسیم که
هر خانه منبع مستقل انرژی خود را داشته باشد ،به نقطه
دموکراسی انرژی رسیدهایم .همه حق انتخابش را دارند و
همه میدانند چه زمانی میخواهند آن را روشن یا خاموش
کنند .آیا میخواهند دسترسی به فروش داشته باشند یا
اینکه میخواهند آن را ذخیره کنند؟ این آزادی بازگشت
به دست مصرفکننده هیجانانگیزترین چیز خواهد بود».
درخشان بود ،نه؟ این مارتین بود و عبارتهای عجیبی به کار
برد .دیدید که چه بینشی دارد؟ بنابراین برای لحظهای تصور
کنید هر خانواده تولیدکننده انرژی ،افتخار داشتن انرژی،
توانایی تولید نیرو ،اشتراكگذاری آن ،فروش نیرو و همچنین
قرارگیری در موقعیت مصرفکننده را با هم داشته باشد .همه
اینها از طریق دارایی تولیدكننده شخصیتان كه روی امالك
خودتان به بار نشسته حاصل میشود .نکتهای که باید به آن
توجه شود این است که خورشید فقط  12ساعت در روز
میدرخشد ،یعنی  12ساعت دیگر را در تاریکی میگذرانیم.
ما باید راهحلهای ذخیرهسازی داشته باشیم که به ما
کمک کنند این مسیر را به بهترین شکل ممکن طی کنیم.
بنابراین در آفریقا ما این فرصت خارقالعاده را داریم؛
فرصتی خارقالعاده برای تغییر جهان و ایجاد سیستم
انرژی که همه به آن حسادت میکنند و همه به عنوان
نوآوران به ما نگاه میکنند .و این دموکراسی انرژی است.

خود را تامین انرژی کنیم؟ و واقعا تا چه حد میتوان این روند
را توسعه داد؟ و این تغییر ذهنیت است که فکر میکنم واقعا
هیجانانگیز است .تا کجا میتوانیم برویم؟ میتوان (اشاره
به عکس) به اینجا رسید؟ این طرحی مفهومی برای یکی
از بزرگترین کارخانههای جهان است که به صورت کامال
خورشیدی و شبکه خاموش طراحی شده است .شاید بتوانیم آن
را به دست آوریم .نسلی از این شرکتها وجود دارند که این کار
را انجام میدهند و هزاران شغل ایجاد میکنند ،تولید میکنند،
میفروشند ،دهها هزار نفر از این سیستم خورشیدی بهره میبرند.
به این ترتیب میتوان نور را به دهها هزار خانه آورد و با این روند
میتوان با آن مشکل بزرگ چند میلیارد دالری که من در ابتدا
درباره آن صحبت کردم مقابله کرد .این نوآوری بزرگی است.
آنچه آنها انجام میدهند این است که نهتنها شرکتهای انرژی
هستند ،بلکه شرکتهای تامین اعتبار نیز هستند ،بنابراین مردم
را به یک اقتصاد میکشانند .آنها شرکتهای خردهفروشیاند،
بنابراین محصوالت در بازارهای متصل را به مردم میرسانند.
آنها شرکتهای لوازمی هستند و محصوالت فوقالعادهای تولید
میکنند که بسیار کارآمد و بسیار ارزانند .با این تفاسیر یک اتفاق
خارقالعاده در آنجا رخ میدهد که ارزش بررسی دارد .این
فرایند ما را به کجا میبرد؟ از دیدگاه دولت و از منظر اجتماعی
ما را به دو هدف واقعا بزرگ میرساند .ما برای همه دسترسی به
انرژی را آرزو میکنیم و دوست داریم به یک اقتصاد کامال کارآمد
با کمترین مقدار مصرف کربن برسیم .ما به جایی میرسیم که
میبینیم اقتصاد کامال کارآمد با کمترین میزان کربن فقط به این
معنا نیست که مردم را به سمت این شبکه بکشانید ،بلکه این
است که مردم را به برق برسانید و آن را به روشی واقعا باشکوه
دانشبنیان
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نرسند اما ب�ای آن راه حیل وجود دارد
داروهای رسطان به تومورها �

چگونه نانوذرات ميتوانند راه درمان
سرطان را تغيير دهند؟
مهسا محجوب

دانشبنیان
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نود و نه درصد از داروهای سرطانی هرگز به تومورها نمیرسند و پیش از اینکه زمان الزم
برای انجام کار خود را داشته باشند ،از بدن دفع میشوند .چگونه میتوانیم این داروهای
نجاتبخش زندگی را بهتر بفرستیم؟ محقق سرطان ،جوی ولفرام ،در سخنرانی تد پیش رو
توضیح میدهد که چگونه از نانوذرات میتوان برای رساندن دقیق داروها به تومورهای سرطانی
استفاده کرد و آنها را بیشتر در بدن نگه داشت تا به سلولهای بدخیم حمله کنند.
دانشبنیان
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مــاه آوریــل امســال ،ظهــر یکشــنبه بــود کــه تلفــن مــن زنــگ
خــورد .آن را برداشــتم .صــدا گفــت ،ربــکا هســتم .زنــگ زدم تــا
بــه تشــییع جنــازه خــودم دعوتــت کنــم .گفتــم« :ربــکا ،راجــع
بــه چــه چیــزی داری صحبــت میکنــی؟» او گفــت« :جــوی،
بــه عنــوان دوســتم ،بایــد اجــازه دهــی کــه بــروم .نوبــت مــن
اســت ».روز بعــد او مــرده بــود.
ربــکا  ۳۱ســال داشــت کــه مــرد .او هشــت ســال بــا ســرطان
پســتان مبــارزه کــرد .ســرطانی کــه ســه بــار عــود کــرد .مــن
ناامیــدش کــردم .جامعــه علمــی و جامعــه پزشــکی او را نــاکام
گذاشــتند .او تنهــا کســی نیســت کــه ایــن اتفــاق برایــش افتاد.
هــر پنــج ثانیــه ،یــک نفــر بــر اثــر ســرطان میمیــرد .امــروز ،ما
محققــان پزشــکی ،متعهــد هســتیم تا ربــکا و افــرادی ماننــد او
آخریــن بیمارانــی باشــند کــه از دســت میدهیــم.
دولــت امریــکا از دهــه  70میــادی تــا امــروز بیــش از ۱۰۰
میلیــارد دالر بــرای تحقیقــات ســرطان صــرف کــرده اســت و
در زمینــه زنــده مانــدن بیمــاران ،بهویــژه بــرای ســرطانهایی
کــه بســیار تهاجمی هســتند ،پیشــرفت محــدودی کرده اســت.
بنابرایــن تغییــر الزم اســت ،زیــرا بهوضــوح آنچــه تاکنــون انجام
دادهایــم ،تاثیــر نداشــته اســت.
کاری کــه مــا در پزشــکی بــرای درمــان ســرطان انجــام
میدهیــم ،مثــل اعــزام آتشنشــان اســت ،چــون ســرطان
شــبیه بــه آتشــی بــزرگ اســت .آتشنشــانها داروهــای
ســرطانی هســتند امــا مــا آنهــا را بــدون ماشــین آتشنشــانی،
بــدون حملونقــل ،بــدون نردبــان و بــدون تجهیــزات اضطراری
میفرســتیم .بــه همیــن دلیــل نیــز بیــش از  ۹۹درصــد از ایــن
آتشنشــانان هرگــز بــه آتــش نمیرســند .ایــن یعنــی بیــش
از  ۹۹درصــد داروهــای ســرطانی هرگــز بــه تومــور نمیرســند
زیــرا فاقــد سیســتم حملونقــل و ابــزار الزم بــرای انتقالشــان به
نقطــه هــدف هســتند .پــس همــه چیــز در مــورد مــکان اســت.
در نتیجــه مــا بــه ماشــین آتشنشــانی نیــاز داریــم تــا
آتشنشــانها بــه موقعیــت درســت برســند .و مــن اینجــا
هســتم تــا بــه شــما بگویــم کــه ماشــین آتشنشــانی مــا،
نانوذراتنــد .بــه ایــن شــکل کــه میتــوان داروهــای ســرطانی را
در نانــوذرات بارگــذاری کــرد و آنهــا ایــن توانایــی را دارنــد کــه
بــه عنــوان حامــل و دارنــده تجهیــزات الزم ،داروهــای ســرطانی
را بــه قلــب تومــور برســانند.
نانــوذرات چــه هســتند و واقعــا منظــور از نانــو چیســت؟ انــواع
مختلفــی از نانــوذرات از مــواد متفــاوت ســاخته شــدهاند ،ماننــد
نانــوذرات مبتنــی بــر فلــز یــا نانــوذرات مبتنــی بــر چربــی .امــا
بــرای اینکــه نشــان دهیــم انــدازه نانــو واقعــا چقــدر اســت،
یــک تــار مویــم را زیــر میکروســکوپ قــرار دادم .مــن موهــای
خیلــی نازکــی دارم ،بنابرایــن موهــای مــن تقریبــا  40هــزار
نانومتــر قطــر دارد .یعنــی اگــر  ۴۰۰نانــوذره را بگیریــم و کنــار
هــم قــرار دهیــم ،ضخامتشــان بــه انــدازه یــک تــار مــو خواهــد
بــود.
مــن یــک آزمایشــگاه نانــوذرات بــرای مبــارزه بــا ســرطان
و ســایر بیماریهــا را در کلینیــک مایــو در جکســون ویــل
هدایــت میکنــم .در کلینیــک مایــو ،بــه لطــف کمکهــای
دانشبنیان

ســخاوتمندانهای کــه بــرای تامیــن بودجــه تحقیقــات در
اختیارمــان قــرار میگیــرد ،ابزارهایــی بــرای ایجــاد تفــاوت در
زندگــی بیمــاران داریــم .حــاال ایــن نانــوذرات چگونــه میتوانند
داروهــای ســرطانی را بــه تومــور منتقــل کننــد؟ خــب ،آنهــا
جعبهابــزار گســتردهای دارنــد.
داروهــای ســرطانی بــدون نانــوذرات بهســرعت از طریــق
کلیههــا از بــدن دفــع میشــوند ،زیــرا انــدازه کوچکــی دارنــد؛
مثــل آبــی کــه از غربــال میگــذرد .بنابرایــن آنهــا واقعــا
زمــان کافــی ندارنــد کــه بــه تومــور برســند .مــا آتشنشــانها،
یعنــی همــان داروهــای ســرطانی را داریــم .آنهــا در خــون
میچرخنــد ،امــا بــا ســرعت زیــادی از بــدن دفــع میشــوند و
بــه درون تومــور نمیرســند .امــا اگــر ایــن داروهــای ســرطانی را
درون نانــوذرات قــرار دهیــم ،بــدن آنهــا را پاکســازی نمیکنــد
چــون نانــوذرات بســیار بــزرگ هســتند .و بــه ایــن ترتیــب
داروهــا همچنــان بــه چرخــش در خــون ادامــه میدهنــد
و زمــان بیشــتری بــرای یافتــن تومــور دارنــد .در اینجــا
(تصویــری را نشــان میدهــد) آتشنشــانان (داروی ســرطان) را
در ماشــین آتشنشــانی (نانــوذرات) میبینیــم .آنهــا در خــون
میچرخنــد ،پاکســازی نمیشــوند و بــه تومــور میرســند.
نانــوذرات چــه ابــزار دیگــری دارنــد؟ آنهــا میتواننــد مانــع از
تخریــب داروهــای ســرطانی در بــدن شــوند .برخــی داروهــای
بســیار مهــم امــا حســاس هســتند کــه آنزیمهــای خــون
بهراحتــی آنهــا را تخریــب میکنــد .بنابرایــن اگــر نانــوذرات
بتواننــد از ایــن داروهــا محافظــت کننــد ،آنهــا میتواننــد
عملکــرد داشــته باشــند .یکــی دیگــر از ابزارهای نانوذره ســطوح
الحاقــی آنهاســت .ایــن ســطوح شــبیه بــه دسـتهای ریــز بــا
انگشــتانی ظریــف عمــل میکننــد کــه تومــور را نگــه میدارنــد
و دقیقــا روی آن قــرار میگیرنــد .طــوری کــه وقتــی نانــوذرات
میچرخنــد ،میتواننــد بــه ســلولهای ســرطانی متصــل
شــوند و وقــت بیشــتری بــرای داروهــای ســرطانی بــرای انجــام
کارشــان بخرنــد .اینهــا فقــط برخــی از ابزارهــای زیــادی اســت
کــه نانــوذرات میتواننــد داشــته باشــند.
امــروز مــا بیــش از  ۱۰نانــوذره تاییدشــده بالینــی بــرای
ســرطان داریــم کــه بــه بیمــاران در سراســر جهــان داده
میشــود .بــا ایــن حــال بیمارانــی ماننــد ربــکا را داریــم کــه
میمیرنــد .بنابرایــن مهمتریــن چالشهــا و محدودیتهــای
نانــوذرات مــورد تاییــد چیســتند؟ مشــکل اصلــی کبــد اســت،
زیــرا کبــد سیســتمی بــرای تصفیــه بــدن اســت .کبــد عناصــر
بیگانــه را تشــخیص میدهــد و آنهــا را خــراب میکنــد .مثــل
باکتریهــا ،ویروسهــا و همچنیــن نانــوذرات .ســلولهای
ایمنــی بــدن در کبــد نانــوذرات را میگیرنــد و از رســیدن آنهــا
بــه تومــور جلوگیــری میکننــد .در واقــع کلیــه دیگــر مشــکلی
بــه حســاب نمیآیــد ،امــا ایــن ماشــینهای آتشنشــانی
(نانــوذرات) در کبــد گیــر میکننــد و مقــدار کمــی از آنهــا
بــه تومــور میرســند.
بنابرایــن اســتراتژی آینــده مــا بــرای بهبــود عملکــرد نانــوذرات،
از کار انداختــن موقتــی ســلولهای ایمنــی بــدن اســت کــه در
کبــد قــرار دارنــد .چگونــه میتوانیــم ایــن ســلولها را خلــع
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ســاح کنیــم؟ خــب ،بــه داروهایــی کــه قبــا از نظــر بالینــی
بــرای ســایر نشــانهها تاییــد شــده بودنــد ،نظــری انداختیــم تــا
ببینیــم کــدام یــک از آنهــا میتواننــد ســلولهای ایمنــی بدن
را متوقــف کننــد تــا نانــوذرات را از بیــن نبرنــد .بــه طــور غیــر
قابــل پیشبینــی در یکــی از مطالعــات پیشبالینــی متوجــه
شــدیم داروی  ۷۰ســاله ماالریــا قــادر اســت ســلولهای ایمنــی
بــدن را از نابــود کــردن نانــوذرات بــازدارد تــا آنهــا بتواننــد از
کبــد فــرار کننــد و راه خــود را بــه هــدف خــود یعنــی تومــور
ادامــه دهنــد .در اینجــا نمون ـهای از انســداد کبــد را مشــاهده
میکنیــم (تصویــری را نمایــش میدهــد) کــه نانــوذرات بــه
آنجــا نمیرونــد و در عــوض بــه تومــور میرســند .گاهــی در
علــوم ،ارتباطــات غیرمنتظــره منتــج بــه راه حلهــای جدیــد
میشــود.
راهــکار دیگــر بــرای جلوگیــری از بــه دام افتــادن نانــوذرات در
کبــد اســتفاده از نانــوذرات خــود بــدن اســت .بلــه غافلگیرتــان
کــردم! همــه مــا نانــوذرات بســیاری داریــم کــه در بدنمــان
در حــال چرخشــند .از آنجــا کــه آنهــا بخشــی از بــدن مــا
هســتند ،کبــد احتمــاال آنهــا را بــه چشــم بیگانــه نمیبینــد.
ایــن نانــوذرات بیولوژیکــی را میتــوان در بــزاق ،خــون ،ادرار و
در شــیره لوزالمعــده پیــدا کــرد .مــا میتوانیــم آنهــا را از بــدن
جمــعآوری و ازشــان بــه عنــوان ماشــین آتشنشــانی بــرای
داروهــای ســرطان اســتفاده کنیــم .در ایــن حالــت ،ســلولهای
ایمنــی بــدن در کبــد احتمــاال نانــوذرات بیولوژیکــی را کمتــر
میخورنــد .بنابرایــن مــا از یــک مفهــوم مبتنــی بــر اســب تــروا
بــرای فریــب دادن کبــد اســتفاده میکنیــم .در اینجــا (بــه
تصویــری اشــاره میکنــد) مــا نانــوذرات بیولوژیکــی را داریــم
دانشبنیان

کــه در خــون میچرخنــد .کبــد آنهــا را تشــخیص نمیدهــد
و بــه تومــور میرســند.
بــه همیــن خاطــر در نظــر داریــم در آینــده از نانــوذرات خــود
طبیعــت بــرای تحویــل داروهــای ســرطان اســتفاده کنیــم تــا
هــم عــوارض جانبــی کاهــش یابنــد و هــم نجــات جــان افــراد
بــا جلوگیــری از قــرار گرفتــن داروهــای ســرطانی در موقعیــت
اشــتباه نجــات یابــد.
بــا ایــن حــال یــک مشــکل عمــده وجــود دارد :چگونــه
میتوانیــم ایــن نانــوذرات بیولوژیکــی را بــدون آســیب
رســاندن بــه آنهــا در مقادیــر زیــادی جــدا کنیــم؟ آزمایشــگاه
مــن یــک روش کارآمــد بــرای ایــن کار پیــدا کــرده اســت.
میتوانیــم مقــدار زیــادی مایعــات را از بــدن پــردازش کنیــم تــا
فرموالســیون بســیار غلیــظ و باکیفیتــی از نانــوذرات بیولوژیکی
تولیــد کنیــم .ایــن نانــوذرات هنــوز مــورد اســتفاده بالینــی قرار
نمیگیرنــد ،زیــرا بــه طــور متوســط  ۱۲ســال طــول میکشــد
تــا چیــزی از آزمایشــگاه بــه میــز پزشــکی شــما برســد.
و ایــن چالشــی اســت که از دانشــمندان و پزشــکان کــه زندگی
خــود را صــرف ایــن نبــرد کردهانــد ،کار تیمــی را میطلبــد .مــا
بــه لطــف الهامــی کــه از بیمــاران میگیریــم ادامــه میدهیــم
و معتقــدم کــه اگــر روی ایــن فناوریهــای نانــو کار کنیــم،
میتوانیــم آســیب بــه ارگانهــای ســالم را کاهــش دهیــم،
کیفیــت زندگــی را بهبــود بخشــیم و بیمــاران آینــده را نجــات
دهیــم.
مــن دوســت دارم تصــور کنــم کــه اگــر این معالجــه بــرای ربکا
وجــود داشــته باشــد ،آن تمــاس از او میتوانســت دعوتــی برای
مراســم عروسـیاش باشــد نه مراســم تشــییع جنازهاش.
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پرونده
مد� اجر یا� مرکز نوآوری رفاتک
گفتوگو ب� ی
ام� عسگری ،ی

بازار بلیتفروشی آنالین هنوز به
بلوغ نرسیده است
مریم طالبی
با توجه به رشد فزاینده صنعت گردشگری در جهان ،تعداد استارتآپهای فعال در
حوزه بلیتفروشی آنالین نیز مدام در حال افزایش است .در کشور هم شاهد افزایش
فعالیت این استارتآپها هستیم .برخی استارتآپها نیز در حوزههای دیگر فروش
آنالین بلیت مثل فروش بلیت رویدادهای فرهنگی مشغول به فعالیت هستند.
امیر عسگری ،دکترای مدیریت آموزش عالی و مدیر اجرایی مرکز نوآوری رفاتک (مرکز
توگو با دانشبنیان به مختصات
بوکار بانک رفاه) است که در گف 
نوآوری و توسعه کس 
فعالیت این استارتآپها اشاره میکند .همچنین این مدرس دانشگاه به راههای توسعه
استارتآپهای فعال در بلیتفروشی آنالین و مشکالت پیش روی این استارتآپها
اشاره میکند که در ادامه میخوانید.

دانشبنیان
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ظرفیت بازار فروش آنالین بلیت در کشور برای
توسعه فعالیت استارتآپی در این حوزه را چطور
ارزیابی میکنید؟
بازار گردشگری و ارائه خدمات رفاهی به گردشگران از
جمله بخشهایی است که در آن خرید و فروش آنالین
بلیت و خدمات به کرات اتفاق میافتد .امروزه سرویسهایی
را شاهد هستیم که عالوه بر اینکه امکان دسترسی به بلیت
را فراهم میکنند ،سرویسهای دیگری از جمله مقایسه
بین هتلها یا تورهای مختلف ،خدمات باشگاه مشتریان
و همینطور خدمات تسهیل سفر ارائه میکنند که اگر
بخواهیم همه اینها را کنار هم قرار دهیم ،خواهیم دید که
چه بازار عظیمی را پوشش خواهند داد.
بحث بلیتفروشی آنالین را از دو جنبه میتوان نگاه کرد.
یکی نوع سرویسهای اولیه است که معموال الیه اولیه
کسبوکارشان با فروش سفر و بلیت آغاز شده است ،اما
نسل بعدی کسبوکارها ،عالوه بر فروش بلیت ،دسترسی
به خدمات دیگری را هم تسهیل میکنند .یعنی بعدها
وقتی جامعه کاربر بیشتری را جذب کردند ،خدماتشان
را گسترش میدهند .ما در نسلهای بعدی بلیتفروشی
آنالین ،بیزینسهای متفاوتی را خواهیم داشت که امکان
ارائه تسهیالت متنوعتری را دارند .بنابراین ما با حجم
عظیمی از کاربران مواجه خواهیم بود که بازار مطلوبی را
برای این نوع کسبوکارها ترتیب خواهند داد.
نکته مثبتی که برای این نوع کسبوکارها به چشم
میخورد ،این است که دو سر سود هستند .به عبارت دیگر،
این نوع سرویسها هم برای صاحبان کسبوکار و هم برای
کاربران منفعتبخش خواهند بود .چرا که از طرفی نهتنها به
معرفی بیشتر آن کسبوکار منجر خواهد شد ،بلکه امکان
راهاندازی سرویسهای متنوعتری را هم فراهم خواهد
کرد .از سویی دیگر با توجه به اینکه ارزش پیشنهادی هر
کسبوکار متفاوت است ،کاربران میتوانند ضمن مقایسه
بین سرویسهای مختلف ،خدمات متنوعتر و شایستهتری
را انتخاب کنند.
وضعیت فعلی استارتآپهای فعال در بلیتفروشی
آنالین در ایران و جهان را چطور میبینید؟ آیا فضای
این دو اکوسیستم با همدیگر قابل مقایسه است؟
برای بررسی این مسئله بهتر است از جنبه بلوغ کسبوکار
به آن نگاه کنیم .در اکوسیستم استارتآپی ایران هنوز
فاصله زیادی داریم تا به سطح بلوغی که در دنیا وجود
بوکارهای بینالمللی در
دارد ،برسیم .بنابراین اگر کس 
حوزه بلیتفروشی آنالین را رصد کنیم ،خواهیم دید که
این سرویسها صرفا ارائهدهنده خدمات بلیت نیستند،
بلکه خدماتی از جمله بوکینگ هتل یا پرواز ،حملونقل،
بومگردی ،لیدر سفر و ...را هم میتوان در آنجا پیدا کرد.
برای رسیدن به چنین دامنه وسیعی از ارائه خدمات در
حوزه بلیتفروشی آنالین ،نهتنها باید به مرحله بلوغ این
کسبوکارها برسیم ،بلکه در این راستا ،بلوغ زیرساختها
در کشور هم نکته حائز اهمیتی است .متاسفانه ما در هر
دانشبنیان

دو جنبه هنوز فاصله زیادی داریم .ما در حوزه بلیتفروشی
آنالین هنوز در نسل اول این اکوسیستم استارتآپی سیر
میکنیم و هنوز به بلوغ فناوری و بلوغ زیر ساختها
دسترسی نداریم.
چطور میتوان با انحصار در اکوسیستم استارتآپی
فعال در بلیتفروشی آنالین مقابله کرد؟
ببینید بحثی که در ایران همواره به چشم میخورد،
بحث انحصار است .متاسفانه در ایران وقتی در یک حوزه
کسبوکار ،خدماتی تعریف میشود ،بعد این خدمات دست
دو تا سه استارتآپ میافتد و سپس بیزینسهای این حوزه
رشد عظیمی میکنند ،اما معموال پیشرفت آنها باعث
میشود بقیه استارتآپها یا کسبوکارهایی که تازه کلید
خوردهاند ،نتوانند رشد کنند ،حتی اگر ایدههای خالقانه
بیشتری داشته باشند.
بنابراین نقش مهمی که میتوانیم در این بخش تعریف
کنیم ،تسهیلگر یا رگوالتور است .در واقع نقش یک رگوالتور
این است که رفع انحصار کند و به استارتآپهایی که در
حال شکلگیری هستند ،کمک کند .کمک از این جهت که
هرچه این استارتآپها رشد میکنند ،آنها را در جهت
افزایش و تنوع خدمات هدایت کنند .به این معنا که مثال
اگر یک استارتآپ در حوزه فروش آنالین بلیت فعالیت
میکند ،رگوالتور بستری را فراهم میکند تا دامنه خدماتش
را به واسطه حملونقل ،ارائه مشاوره ،خدمات گردشگری و...
گسترش دهد.
در مسیر بلوغ استارتآپهای فعال در حوزه
بلیتفروشی آنالین ،حمایت یکسری از نهادها
نیز الزم است .برای هموار کردن مسیر رشد یک
کسبوکار در حوزه فروش آنالین بلیت ،همکاری و
هدایت کدام نهادها ضروری است؟
به اعتقاد من ،در این حوزه چهار نوع متفاوت از نهادها
یا بخشهای مرتبط وجود دارند .دسته اول آنهایی
هستند که خدمات بلیت ارائه میکنند ،یعنی آژانسهای
مسافرتی ،سرویسهای هواپیمایی ،اتوبوس یا قطار که به
یک بستر برای خرید و فروش احتیاج دارند .دسته دوم
نهادهای نظارتی هستند که هماهنگکننده بین اینها
هستند و در واقع میتوان گفت به عنوان رگوالتور شناخته
میشوند .قوانین و مقررات ،آییننامهها ،استراتژیها،
قیمتها و هرآنچه را که به حوزه نظارتی مربوط میشود،
پوشش میدهند .دسته سوم که ممکن است ایجاد شود،
نهادهای واسط هستند که مثال IPهای باز در اختیار این
استارتآپها قرار میدهند یا بسترهای پلتفرمیک ایجاد
میکنند و کاربر را بین این نهادها توزیع میکنند .دسته
چهارم را به عنوان نهادهای کمکی میشناسیم که خدمات
متنوعتری را ارائه میکنند ،نهادهایی مثل هتلها و متلها،
بومگردیها ،تولیدکنندگان محتوا در حوزه گردشگری،
نمایشگاهها و سمینارها و عکاسها از این دسته هستند.
مراکز نوآوری بانکها را در کدام دسته میبینید؟ آیا
آنها میتوانند به رشد استارتآپهای فعال در حوزه
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بلیتفروشی آنالین کمک کنند؟
مراکز نوآوری یک بخش تحت عنوان تسهیل کسبوکار
دارند که این بخش خود چند شاخه دارد ،از جمله تامین
مالی و شبکهسازی .در بخش شبکهسازی ما میتوانیم
بوکارها را به هگتا (هولدینگ گردشگری تامین
کس 
اجتماعی) وصل کنیم که باعث تسهیل در پیشبرد اهداف
آنها خواهد شد .بنابراین به نظر میرسد مراکز نوآوری
بانکها به عنوان واسط تلقی شوند که میتوانند به رشد
استارتآپهای فعال در حوزه بلیتفروشی آنالین کمک
کنند.
اگر چنین بازارهایی مثل فروش آنالین بلیت
رونق پیدا کند ،چه تاثیری بر زندگی مردم خواهد
داشت؟ درواقع مردم چه بهرهمندیهایی از رشد این
استارتآپها خواهند داشت؟
یک بهرهوری عام داریم که در همه دنیا وجود دارد و از
طرف دیگر یک بهرهوری خاص که فقط در ایران میبینیم.
در بهرهوری عام ،هر کسبوکار یک ارزش پیشنهادی دارد
که با عناوینی مثل تسهیل دسترسی ،افزایش راندمان،
افزایش کیفیت ،تنوع و رقابتپذیری همراه است که در
کسبوکارهای بینالمللی پذیرفته شدهاند .این بهرهوریها
بوکارها به
به صورت جنرال ارزشهایی هستند که کس 
عموم جامعه پیشنهاد میدهند .در عین حال یکسری
ویژگیها وجود دارد که خاص بازار ایران است .متاسفانه
ایران رگوالتور منسجم و هدفمندی ندارد .شاید خیلی از
مردم ندانند که کجاها با چه قیمتها و با چه ابزاری و
چگونه میتوانند بهتر سفر کنند .به طور کلی ،دسترسی
آنالین به همه اقامتگاهها میتواند منجر به افزایش نرخ
رشد صنعت گردشگری در ایران باشد .در این مسیر هم
سیستم بلیتفروشی آنالین میتواند کمک کند و هم
کسبوکارهایی که با سیستمهای فروش بلیت مرتبط
دانشبنیان

هستند .در واقع در نتیجه رشد چنین بازار آنالینی ،شاهد
رشد اشتغال ،افزایش نرخ تولید ،انتقال فرهنگ و همینطور
رونق اقتصاد گردشگری خواهیم بود که به نفع همه جامعه
تمام میشود.
در این بین تاثیر مراکز نوآوری دولتی و خصوصی را
بر رونق استارتآپهای فعال در حوزه بلیتفروشی
آنالین چطور میبینید؟
در ایران همه مراکز نوآوری با حمایت دولت کار میکنند
که قطعا پشت همه آنها یک شرکت خصوصی با یک درصد
مالکیت خاص فعالیت میکند .به طور کلی هر مرکز نوآوری
توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حمایت
میشود .مراکز نوآوری معموال کنسرسیومهایی هستند که
از بخش دولتی ،خصوصی و تخصصی تشکیل شدهاند که
این بخش تخصصی ،خود از چند بخش منتفع تشکیل شده
است.
در واقع هر مرکز نوآوری از باالسر ،به چند نهاد همکار
وصل است که از پتانسیل مجموع آنها استفاده میکند
بوکار را رونق دهد .در نتیجه قاعدتا
تا بتواند یک کس 
تفاوت معناداری بین مراکز نوآوری خصوصی و دولتی وجود
نخواهد داشت .مگر اینکه رویکردها متفاوت باشد .مثال
برای مرکز نوآوری که در حوزه صنایع خالق کار میکنند،
با مرکز نوآوری که در حوزه فینتک کار میکنند ،تفاوت
وجود دارد .نوع حمایتها ،بودجهبندیها ،کسبوکارها و
برگشت سرمایه نیز در مراکز نوآوری میتواند متفاوت باشد.
در حوزه صنایع خالق یعنی صنایعی که بازدهی سریع
ندارند معموال مراکز نوآوری دولتی وارد عمل میشوند،
چون هدفشان پیادهسازی یک اکوسیستم خالق در سراسر
کشور است .در سایر حوزهها که بحث پول و سرمایه حرف
اول را میزند ،مراکز خصوصی وارد میشوند ،چون به فکر
منفعت اقتصادی بیشتر هستند.
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راه و چاه توسعه استارتآپهای
بلیتفروش
مریم طالبی
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استارتآپهای فعال در حوزه بلیتفروشی آنالین ،مثل همه استارتآپها باید برخی نکات حیاتی در
کسبوکارشان را رعایت کنند تا در مسیر توسعه قرار بگیرند .این نکات مطرح شده حاصل سالیان سال
تجربه فعالیت در اکوسیستم استارتآپی است که میتواند چراغ راه فعاالن استارتآپی در این حوزه باشد.
دکتر حامد ساجدی 46 ،ساله و دانشآموخته دکترای الکترونیک و هیئت علمی دانشگاه و صاحب سه
اختراع و مقاالت متعدد در مجالت معتبر داخلی و خارجی است .او از ابتدای سال  91مدیرعامل شرکت
شناسا به عنوان ویسی گروه مالی پاسارگاد است که شتابدهنده تریگاپ و پلتفرم جمعسپاری مالی را
نیز در زیرمجموعه خود دارد و نیز موسس شرکت طنینپرداز ،یک شرکت دانشبنیان در حوزه توانبخشی
شنوایی است .همچنین این فعال حوزه نوآوری و استارتآپها به عنوان عضو هیئت مدیره صندوق توسعه
زیستفناوری کشور ،نایب رئیس انجمن ویسی و نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای نوآوری
توگو با دانشبنیان به بازار مطلوب توسعه استارتآپها در
و کارآفرینی کشور نیز فعالیت دارد .او در گف 
حوزه بلیتفروشی آنالین اشاره میکند و البته تاکید دارد که در این مسیر باید استارتآپها از برخی
توگو را در ادامه میخوانید.
خطاهای رایج در اکوسیستم استارتآپی برحذر باشند .مشروح این گف 

دانشبنیان
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با توجه به استقبال باالی قشر تحصیلکرده و جوان
جامعه به سمت راهاندازی استارتآپهای مختلف ،به
نظرتان آیا ظرفیت اکوسیستم استارتآپی کشور به
گونهای هست که بتواند اشتغال گستردهای برای این
گروه از جوانان دانشآموخته ایجاد کند؟
عالوه بر همه اتفاقات خوبی که طی سالهای اخیر در اکوسیستم
استارتآپی افتاده است ،بدیهی است که همچنان ظرفیتهای
خیلی جدی در حوزه سرویسهای آنالین ،پلتفرمی یا سکومحور
وجود دارد .به عبارت دیگر ،باوجود فعالیتهایی که تا به امروز
در این اکوسیستم انجام شده ،هنوز فاصله زیادی تا اشباع شدن
بازار وجود دارد که همین مسئله میتواند فرصت خوبی برای
رشد و اشتغال باشد .در واقع میتوانیم این نگاه پلتفرمی را در
کسبوکارهای سنتی به کار بگیریم.
آنچه که باید به آن توجه کرد این است که خیلی از این حوزهها،
ظرافتها و پیچیدگیهای خاص خود را دارند که نگاه صرفا
فناورانه منجر به موفقیت آنها نمیشود .بنابراین آنچه که در این
زمینه الزم است این است که هم ابزارهای فناورانه شناخته شود
و از آن مهمتر ظرافتهای آن حوزه کشف شود و فاکتورهای
بحرانی آن مورد بررسی قرار گیرد تا به موفقیت دست پیدا
کنیم.
وجود نمونههای موفق جهانی و حتی ملی ،این احساس را در
جوانترها ایجاد میکند که یک فرصت خوب و البته بهظاهر
سهل برای راهاندازی استارتآپها وجود دارد .در حالیکه باید
در نظر داشت که در خود کسبوکارها ظرافتهای خاصی
وجود دارد و زیرساختهای هر کسبوکار نوپا هم ممکن است
چالشبرانگیز باشد .بنابراین اینطور نیست که هر تیم کمسابقه
و کمتجربهای بتواند به حوزه استارتآپها ورود پیدا کند و
انتظار موفقیتهای مثالزدنی داشته باشد.
امروزه مثال با شبکههای اجتماعی روبه رو هستیم .خیلی از
جوانان عالقهمند هستند که شبکه اجتماعی برای خود راهاندازی
کنند اما آیا زیرساختهای سختافزاری پشتیبان آن که در واقع
یک سرویس قابل اعتماد و مطمئن را داشته باشد ،میتوانیم
فراهم کنیم؟ بنابراین برای راهاندازی یک کسبوکار موفق نباید
تنها به ظاهر یک سرویس توجه کرد.
به نظرتان در حوزه بلیتفروشی آنالین ،ظرفیتی برای
توسعه اکوسیستمهای استارتآپی در ایران وجود دارد؟
گردشگری حوزهای است که خیلی جای کار و توسعه دارد و
مردم کشور بسیار به این صنعت عالقهمندند .نبود اطالعات
کافی در مورد تنوع گردشگری و کمبود ابزارهای نوین برای
بهرهمند شدن از فرصتهای جدید گردشگری موجب شده
است که یکسری روشها و مسیرهای تکرارشده و غیرنوآورانه
را در صنعت گردشگری تکرار کنیم .این در حالی است که اگر
مردم بدانند چه ظرفیتهای دیگری در صنعت گردشگری
وجود دارد و ابزار دسترسی به این ظرفیتها ایجاد شود ،احتماال
این حوزه خاص میتواند جای رشد چشمگیری در اکوسیستم
استارتآپی کشور داشته باشد.
در این راستا باید بدانیم که شناخت اکوسیستم هر حوزه
کاری خیلی اهمیت دارد .ما در هر حوزه شغلی ،بازیگران و
دانشبنیان

ذینفعان متنوعی داریم .ذات تزریق راه حل نوآورانه به یک
کسبوکار سنتی قابل ارتقا ،موجب تغییر جدی در چهره آن
سیستم میشود .پس باید این آمادگی را داشته باشیم که
حرکت جدید در مسیر افزایش استارتآپهای فعال در حوزه
بلیتفروشی آنالین ،یکسری تالطم و تغییر در فضای سکون و
آرامش این بازار ایجاد کند که طبیعتا یکسری مخالفتها را هم
با خود به همراه خواهد داشت .این اتفاق ممکن است با توسعه
استارتآپها در حوزههای مختلف نیز ایجاد شود.
در مسیر توسعه اکوسیستم استارتآپی در حوزه بلیتفروشی
آنالین باید در نظر داشته باشیم که اگر ما تعامالت دانشی و
کسبوکاری بین اجزای مختلف یک اکوسیستم را بهدرستی
ندانیم و این داد و ستدها وجود نداشته باشد ،راه حلی که ارائه
میکنیم نیز راه حل مناسبی نخواهد بود.
نقش مراکز نوآوری را در حمایت از استارتآپهای
فعال در حوزه بلیتفروشی آنالین و به طور کلی در
حمایت از اکوسیستم استارتآپی کشور ،چطور ارزیابی
میکنید؟
ما در موج اولی که در فضای استارتآپی داشتیم ،خیلی وقتها
یک فضای تشویقکننده برای جوانان خوشفکر و کارآفرین ایجاد
کردیم که آنها ایدههایشان را مطرح کنند .همین باعث شد که
جو گسترده و خوبی شکل بگیرد .آنچه که به نوعی ناراحتکننده
بود ،این بود که خیلی اوقات ،این جوانان راه حلهایی را برای حل
مسائل ارائه میکردند که حتی به فرض موفقیت در حل مسئله،
به خاطر کوچک بودن مسئله انتخابی ،بازدهی چندانی نداشت.
مثال گاهی بخشهایی از کسبوکارهایی را هدف میگرفتند که
حجم بازار زیادی نداشتند اما در مقابل ،بخشهای دیگری که
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گردش مالی بزرگتری داشتند ،مورد غفلت قرار میگرفتند.
در این بین مراکز نوآوری که در کنار یک سازمان یا نهاد اقتصادی
بزرگ شکل میگیرند ،باید هدایتگر استارتآپها باشند .در واقع
باید ظرفیتهای توسعه اکوسیستم استارتآپی در حوزههای
مختلف شناسایی شود تا استارتآپها کمی هدفمندتر به آن
حوزهها ورود پیدا کنند .در واقع به جای اینکه صرفا ایدههای
مستقل استارتآپها در مراکز نوآوری شنیده و تقویت شود،
سرفصلهای موضوعی مختلف برای حل چالشهای سازمانها
تعریف شود و پذیرش استارتآپها و دریافت مشاوره در همین
مسیر اتفاق بیفتد.
به عبارت دیگر ،نوآوری درونسازمانی را به نوآوری باز و
برونسازمانی توسعه دهیم .باید برای ارائه راه حلهای نوآورانه
به پتانسیل بیحد و مرز جوانان خوشفکر بها داده شود .با این
رویکرد ،مراکز نوآوری میتوانند هدایتگر استارتآپها باشند و به
تکمیل زنجیره ارزش کسبوکارهای اصلی هم کمک کنند .در
این میان معضلی که هنوز در اکوسیستم استارتآپی ایران وجود
دارد این است که راندهای بعدی سرمایهگذاری تقویت نشده
است .با توجه به اینکه بازار سرمایه ما هنوز آمادگی پذیرش این
تعداد از استارتآپها را ندارد ،راه حل مناسب میتواند تقویت
بوکارهای بزرگتر برای ورود
تقاضای ادغام و اکتساب توسط کس 
استارتآپها به زنجیره ارزششان باشد .با این کار ،کسبوکارها
به جای اینکه با یک تیم حرفهای درونسازمانی به حل مسئله
بپردازند ،از طریق مراکز نوآوریشان باید به جمعآوری ایدههای

دانشبنیان

مختلف و خالقانه از تیمهای مختلف برونسازمانی بپردازند .به
عبارت دیگر باید مفهوم نوآوری باز را عملیاتی کنیم.
فکر میکنید مراکز نوآوری دولتی یا خصوصی ،کدامیک
بهتر میتوانند روی رشد اکوسیستم استارتآپی کشور
تاثیرگذارباشند؟
در شرایطی که بخش بزرگی از اقتصاد ما همچنان دولتی است
و بسیاری از اهرمهای پیشبرد توسعه اقتصادی نزد دولت است،
اینکه به دولت بگوییم بهتر است برای شتاب توسعه کسبوکارها
خود را کنار بکشد و حضور مداخله مستقیم کمرنگتری داشته
باشد ،اصال خواسته غیرمنطقیای نیست .در واقع دولت باید
به وظیفه اصلیاش که تسهیل شرایط کسبوکار است بپردازد
اما آنچه که نباید مغفول بماند ،این است که هر مجموعهای با
هر فعالیت توسعهای ،نشانههایی از ژن آن نهاد در هر فعالیتش
پایدار خواهد بود .به عبارت دیگر ،از دل هر سازمانی معلوم است
که چه چیزهایی میتواند متولد شود.
اگر ما درباره ضرورت یک فضای نوآورانه جدید و بنافکن در
فضای کسبوکار صحبت میکنیم ،در این شرایط اگر سازمانی
بخواهد با همان ژنهای یک سیستم دولتی فعالیت کند و به
آن بسنده کند ،نباید انتظار داشت که اتفاق ویژهای در آن
سازمان بیفتد .بنابراین دولت باید فرایند توسعه کسبوکارهای
نوپا را تسهیل کند و مراقب باشد ژن دولتی به کسبوکارهای
استارتآپی وارد نشود ،زیرا ژن فعالیت استارتآپی باید جسور،
بیپروا و بیحد و مرز باشد.
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پگ� ب� ییک از بنیانگذاران استارتآپ فالیتیو

استارتآپها بازار گردشگری را
بزرگ کردهاند
زهرا طالبنژاد

علی کشفی ۳۵ ،ساله ،یکی از همبنیانگذاران استارتآپ «فالیتیو»
است که در سال  ۹۴به همراه ساسان نایب و احسان داوودی ،فالیتیو
را تاسیس کردند .او آیتی و بیزینس خوانده و در حوزه تجارت
الکترونیک و کامپیوتر تجربه کاری دارد و از سال  ۹۰بهطور جدی
وارد حوزه گردشگری شده است .او درباره ایده فالیتیو و نقطه
شروع آن میگوید« :ساسان بهصورت سنتی در حوزه گردشگری
فعالیت داشت و من هم در حوزه مارکتینگ و بیزنس فعال بودم .از
سال  ۹۰تصمیم گرفتیم وارد حوزه آنالین گردشگری شویم و کاری
را شروع کردیم که البته در آن زمان با موفقیت روبهرو نشد .یکی
از دالیل شکست ما ،نبود دانش فنی الزم بود .پس از مدتی احسان
که برای تحصیل در خارج از کشور بود ،به تیم اضافه و بازوی فنی
تیم شد و مجدد تصمیم گرفتیم ایده فالیتیو را اجرایی کنیم».
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لطفا در مورد ایده فالیتیو بگویید.
ایده ما در فالیتیو ایده جدیدی نیست ولی یکی از ایدههای
موفقی است که سالهاست در دنیا اجرایی شده است و
آن هم فروش آنالین بلیت خدمات گردشگری است .بلیت
هواپیما ،قطار و اتوبوس و رزرو هتل و تور؛ هرچیزی که
مربوط به خدمات گردشگری میشود .بستر این حوزه در
ایران وجود نداشت و از سال  ،۹۴با بررسی بازار و دریافت
مجوزهای الزم ،کار را در این حوزه شروع کردیم.
کمی با جزئیات بیشتر درباره این خدمات توضیح
میدهید؟
ما در فالیتیو از فروش بلیت هواپیمای داخلی و خارجی
شروع کردیم .بالفاصله فروش بلیت قطار را نیز اضافه
کردیم .خدماتی همچون رزرو هتلهای خارجی و داخلی
و بلیت قطارهای خارجی و اتوبوس نیز از دیگر خدماتی
است که در فالیتیو ارائه میدهیم .عالوه بر این ،امکان
خرید بلیت هواپیمای داخلی در کشورهای دیگر نیز از
دیگر امکانات ماست.
در حال حاضر با چه تعداد ایرالین و خط هوایی یا
مراکز گردشگری مانند هتلها همکاری دارید؟
به طور مستقیم با تمام ایرالینهای داخلی و خارجی که
در ایران فعالیت میکنند قرارداد داریم .بهطور کلی این
رقم حدود  ۲۲ایرالین میشود .عالوه بر این ،با شرکتهای
تامینکننده پرواز در دنیا که تامینکننده پروازهای
خارجی داخل کشورهای دیگر هستند ،قرارداد داریم و
از همین طریق با حدود یک میلیون هتل در سراسر دنیا
در ارتباط هستیم .این مسئله این امکان را برای کاربران
به وجود میآورد که از طریق ما هتل مورد نظر خود را
رزرو کنند.
در فالیتیو بیشتر تمرکز شما روی گردشگران
داخلی است یا خارجی؟
بیشترین تمرکز ما تا به امروز روی گردشگران داخلی بوده
است؛ گردشگرانی که قصد سفر در داخل کشور یا خارج
کشور را داشته باشند یا ایرانیهایی که قصد تهیه بلیت
دارند .اما در حال حاضر قصد داریم به صورت جدی روی
گردشگران ورودی و خارجی نیز تمرکز کنیم.
برای اینکه گردشگران خارجی را نیز به فالیتیو
جذب کنید به چه زیرساختهایی نیاز دارید؟
به نظر من ،به طور کلی ،مهمترین عامل جذب گردشگر
خارجی بستگی به زیرساختهای کشور مقصد دارد ،از
جمله هتلها ،وضعیت حملونقل ،صدور آسان روادید
و ...اگر این زیرساختها بهخوبی فراهم شوند کشور ما
ظرفیت باالیی برای پذیرش گردشگر دارد .ولی آنچه از
دست ما برمیآید این است که تورهای خوبی طراحی
کنیم و بتوانیم کل نیازهای گردشگران را در یک پکیج
به آنها ارائه دهیم .عالوه بر این ،الزم است روی تولید
محتوای مناسب برای گردشگر خارجی بیشتر کار کنیم.
در حال حاضر تور هم برگزار میکنید؟
بله ،بخشی از تورها را خودمان برگزار میکنیم و برخی را
دانشبنیان

بهصورت واسطه در اختیار کاربران قرار میدهیم.
تاکنون چه تعداد گردشگر از خدمات فالیتیو
استفاده کردهاند؟
تاکنون حدود سه میلیون و  500هزار نفر از خدمات ما
استفاده کردهاند.
حوزه گردشگری سالمت را چطور ارزیابی میکنید؟
آیا قصد دارید به این حوزه نیز ورود کنید؟
ظرفیت ایران در این بخش نیز بسیار خوب است چراکه
از سیستم پزشکی خوبی نسبت به بسیاری از کشورهای
دنیا برخوردار هستیم و این فرصت ارزندهای را در اختیار
فعاالن این حوزه قرار میدهد .ولی در مقابل ظرفیتی
که وجود دارد ،تعداد کمی توریست سالمت وارد کشور
میشوند .ما برای این بخش هم برنامههایی داریم که البته
نیازمند برخی زیرساختهاست .به هر حال ما عالقهمند
هستیم در زمینههای دیگر صنعت گردشگری نیز ورود
کنیم.
در این مدت که وارد بازار آنالین گردشگری شدید،
کشش بازار را چطور ارزیابی کردید؟
مسیری که اکنون ما در استفاده از خدمات آنالین
طی میکنیم ،در دنیا طی شده .با توجه به توسعه
زیرساختهای اینترنت و دسترسی مردم به اپلیکیشنها،
این اشتیاق در مخاطبان به استفاده از خدمات آنالینی که
نیاز به حضور فیزیکی ندارد افزایش یافته است .خدمات
فروش آنالین بلیت از جمله این خدمات است که نیازی
به حضور فیزیکی ندارد و ما هم تالش کردهایم خدماتی
ارائه دهیم که بیش از خدمات بازار سنتی باشد .به عنوان
مثال ،پشتیبانی  ۲۴ساعته داریم .همین موضوع باعث
شده کشش خوبی در بازار تجربه کنیم .مردم راغب
هستند از این خدمات استفاده کنند.
حجم این بازار را چقدر ارزیابی میکنید؟
ما بهطور ساالنه در این حوزه با یک بازار  ۴۰هزار میلیارد
تومانی روبهرو هستیم.
فالیتیو در چه مرحلهای است؟ آیا به سوددهی
رسیده است؟
به صورت کلی ،استارتآپها به یک دوره پنج تا  ۱۰ساله
نیاز دارند تا بتوانند به موفقیت برسند .ما در مواقعی به
نقطه سربهسر رسی دهایم ولی کاری از جنس کار ما با
توجه به اینکه حاشیه سود صنعت گردشگری پایین
است ،زمانی به سوددهی میرسد که بتواند بازار بزرگی
را پوشش دهد .البته در حال حاضر هزینههای خود را
پوشش میدهیم ولی باید به سوددهی کالن برسیم .در
دنیا سازوکاری که وجود دارد این است که شرکتها وارد
بورس میشوند و ما میخواهیم به مرحلهای برسیم که
بتوانیم وارد بورس شویم و آن زمان است که میتوانیم
بگوییم یک شرکت سودآور هستیم.
با سرمایه شخصی کار خود را شروع کردید یا
سرمایهگذار جذب کردید؟
ما با سرمایه اندک شخصی کار را شروع کردیم و تاکنون
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نیز بوتاسترپ پیش رفتیم و از درآمدهای حاصله روی
کار سرمایهگذاری کردهایم.
در این مدت در حوزه گردشگری با چه چالشهایی
روبهرو بودید؟
واقعیت این است که نگاه ما رو به جلوست و به اتفاقات
گذشته فکر نمیکنیم .تالش میکنیم امروز بهترین
کار را انجام دهیم .ولی مهمترین چالشها مربوط به امور
حاکمیتی و تعامل با ارگانهای مختلف است ،چراکه معموال
کسبوکارهایی مانند ما را به رسمیت نمیشناسند ،در حالی
که ما کسبوکاری داریم که در حال حاضر  ۱۵۰نفر در آن
کار میکنند .ما همیشه این نگرانی را داریم که بدون هیچ
بررسی ،دست افراد روی دکمه فیلترینگ برود و ویترینی
که ما برای کسبوکار خود درست کردهایم از بین برود ،زیرا
سایت ما ویترین کسبوکار ماست و فرایند پیچیدهای برای
ایجاد آن طی شده و یک تصمیم نابجا میتواند تمام زحمات
را به باد بدهد .این نشاندهنده عدم شناخت مسئوالن نسبت
به استارتآپهاست که تاثیر منفی روی کار ما دارد .از طرف
دیگر در صورت بروز مشکل ،حل آن به ُکندی پیش میرود
دانشبنیان

که آن هم از مهمترین دغدغههای ما در این سالها بوده
است و اگر فضایی فراهم شود که بتوانیم با ارگانهای مربوطه
تعامل سازنده داشته باشیم ،میتواند بسیار کمککننده باشد.
تغییرات نرخ ارز و گرانشدن قیمت ایرالینها به
دلیل تحریمها روی فروش شما تاثیری داشته؟ آیا
شما را با چالش روبهرو کرده است؟
این تغییرات بیتاثیر نبوده و هزینههای بازاریابی ما را
باال برده است ولی از آنجا که ما رو به رشد هستیم و از
طرف دیگر با بازار بزرگی روبهروییم ،تاثیر این تغییرات
روی کار ما کم بوده و ما هر ماه نسبت به ماه قبل رشد
را تجربه میکنیم .فقط میزان رشدی که داریم نسبت به
پیشبینیهایمان کمی کمتر است.
وجود رقبایی همچون علیبابا چطور؟ رقیب را
فرصت میدانید یا تهدید؟
همان طور که گفتم بازار ما بازار بزرگی است و وجود
رقبا را مثبت میبینم .در فالیتیو همیشه روی اهدافمان
تمرکز داشتهایم ،به همین دلیل وجود رقبا را فرصت تلقی
میکنم.
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صنایع خالق

در�ره نسخههای ت
صو� کتابها
ب

کتاب صوتی رقیبی برای نسخه
چاپی است؟
مرضیه اسدی
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هنوز خیلی از ما کتاب کاغذی را به انواع دیگر آن ترجیح میدهیم و کتاب خواندن در گوشی و تبلت یا
شنیدن جملههای کتاب از زبان شخصی دیگر آنقدرها بهمان نمیچسبد .با این حال این روزها که زندگی با
شتابی سرسامآور پیش میرود ،کمتر فرصت میشود با خیالی آسوده کتابها را ورق بزنیم و لذت ببریم .از
همین تعجیل و بیوقتی است که ایده کتاب سخنگو تبدیل به ایدهای کارآمد برای افراد پرمشغله میشود.
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اولین کتاب صوتی دنیا

لــوح فشــرده  ۷۴درصــد و لینکهــای قابــل دانلــود ۹
درصــد از بــازار کتابهــای گویــا را بــه خــود اختصــاص
دادهانــد .بــر اســاس نتایــج تحقیقــی در امریــکا ،ســود
حاصــل از ایــن صنعــت در ســال  ۲۰۰۵در ایــن کشــور
بیــش از  ۸۷۱میلیــون دالر بــوده اســت.

ی تلگــراف چــاپ نیویــورک
آوریــل  ۱۸۷۸روزنامــه دیل ـ 
ایــن تیتــر را منتشــر کــرد« :گرامافــون در خانــه بــرای
شــما رمــان میخوانــد»؛ رویایــی کــه در  ۱۹۳۱بنیــاد
امریکایــی نابینایــان و کتابخانــه کنگــره بــا تولیــد
کتابهــای گویــا بــا عنــوان «کتــاب بــرای نابینایــان» آن
را محقــق کــرد .در ســال  ۱۹۳۳جــی .پــی هارینگتــون
کــه در رشــته مردمشناســی کار میکــرد ،امریــکای
شــمالی را پیمــود تــا تاریــخ قبایــل بومــی امریکایــی را
روی دیســکهای آلومینیومــی بــا اســتفاده از گرامافونــی
کــه بــا بــرق اتومبیــل کار میکــرد ،ضبــط کنــد .کتــاب
ســخنگو ســنت قصهگویــی را کــه هارینگتــون ســالها
پیــش تحقیقاتــی دربــاره آن انجــام داده بــود ،زنــده
میکــرد .تــا ســال  ۱۹۳۵کــه کنگــره تصویــب کــرد
کتابهــای ســخنگو بــرای شــهروندان نابینــا بهرایــگان
ارســال شــود ،پــروژه کتــاب صوتــی بــرای نابینایــان
بزرگســال بــه طــور جــدی دنبــال میشــد .ابتــدا برخــی
از کتابهــای آموزشــی و درســی روی کاســت پیــاده
شــد و بــه دنبــال آن کتابهــای ادبــی و داســتان و
حکایــات ارائــه شــدند .بــه ایــن ترتیــب کتــاب صوتــی
طرفــداران بســیاری یافــت.
ایــن کتابهــا بــه علــت ســهولت اســتفاده در قیــاس
بــا کتابهــای کاغــذی بهســرعت بیــن عمــوم مــردم
محبــوب شــدند .تــا جایــی کــه در دهههــای  ۸۰و ۹۰
میــادی کتــاب گویــا جایــگاه خــود را در میــان مــردم
پیــدا کــرد و گــردش مالــی ســاالنه آن بــه چندیــن
میلیــارد دالر رســید.
محبوبیــت پخشکنندههــای صوتــی همــراه ماننــد
آیپــاد ،کتابهــای صوتــی را بــرای اســتفاده مــردم
رایجتــر کــردهاســت .ایــن امــر بــه گســترش ناگهانــی
کتابهــای تولیــد شــده از پروژههایــی نظیــر
لیبریوکــس شــده اســت کــه افــراد داوطلــب را بــرای
خوانــدن کتابهــا ســازماندهی میکنــد .کتابهــای
صوتــی همچنیــن میتواننــد توســط نرمافزارهــای
گویــا تولیــد شــوند؛ هرچنــد کیفیــت صــدا و روخوانــی
تولیــد شــده ممکــن اســت در مقایســه بــا صــدای
انســان مطلــوب نباشــد .کتابهــای صوتــی همچنیــن
توســط شــرکتهای انتفاعــی بــه صــورت آنالیــن
منتشــر میشــوند .بهــای کتابهــای صوتــی کــه روی
س ـیدی یــا کاســت منتشــر میشــوند ،اغلــب بیــش از
نســخههای چاپــی بــا جلــد ســخت اســت .کتابهــای
صوتــی کــه بــا پیــاده کــردن از اینترنــت خریــداری
میشــوند ،اغلــب کمــی ارزانتــر از نســخههای چاپــی
بــا جلــد ســخت امــا گرانتــر از نســخههای چاپــی
بــا جلــد شــومیز هســتند .بــه طــور کلــی کتابهــای
صوتــی ارائهشــده در قالــب لــوح فشــرده مخاطبــان
بیشــتری دارنــد .در ســال  ۲۰۰۵نــوار کاســت  ۱۶درصد،
دانشبنیان

کتاب صوتی در ایران

طبــق گزارشــی کــه مهســا ملکمرزبــان در زمینــه
کتابهــای صوتــی تهیــه کــرده ،در دهههــای  ۵۰و
 ۶۰خورشــیدی شــرکتهایی ماننــد « ۴۸داســتان»،
«ســازمان صــدا ســرا»« ،انتشــارات قصــه جهاننمــا»
و «شــهر داســتان» تولیــد کتابهــای صوتــی را بــه
صــورت نــوار در ایــران شــروع کردنــد امــا بهتدریــج
متوقــف شــدند.
ســپس از دهــه  ۹۰تولیــد ایــن کتابهــا بــه شــکلی
کامــا محــدود از ســر گرفتــه شــد و در کنــار
شــرکتهای تولیــد کتــاب صوتــی ،رادیوهــای دولتــی
و اینترنتــی مثــل رادیــو اینترنتــی ایرانصــدا ،تولیــد
کتــاب گویــا را جــزو اولویتهــای خــود قــرار دادنــد و
توانســتند بــازاری مجــازی بــرای خــود ایجــاد کننــد.
بالــغ بــر ده ســال اســت کــه صنعــت تولیــد کتــاب
صوتــی در ایــران ریشــه دوانــده و بــه ظرفیتهــای
رو بــه رشــد خــود پــی بــرده اســت .اکنــون حــدود
 ۱۵ناشــر عمومــی و تخصصــی بــه طــور متمرکــز بــه
تولیــد کتــاب صوتــی مشــغولند کــه شــاید مهمتریــن
چالــش آنهــا آشــنا کــردن مخاطــب بــا محصــوالت
جدیــد باشــد .هرچنــد تاثیــر بهکارگیــری فناوریهــا
و ابزارهــای دیجیتــال نظیــر آیپــد ،تبلــت ،کینــدل
و کتابخوانهــای دیجیتــال را نیــز نبایــد دســتکم
گرفــت کــه مهــارت خوانــش الکترونیــک را در جامعــه
ایجــاد کــرده و امــکان انتقــال و تبــادل اطالعــات را
ســاده و ســریعتر کــرده اســت.

نحوه تولید کتاب صوتی

بــرای تولیــد کتــاب گویــا بــه راوی و اســتودیو ضبــط
نیــاز اســت .راوی میبایســت تــوان تلفــظ صحیــح
کتــاب ،لحــن مناســب و قــدرت اجــرای یکســان در
طــول خوانــش کتــاب را داشــته باشــد .زیــرا خوانــش
بســیاری از کتابهــا تــا چندیــن ســاعت بــه طــول
میانجامــد .از طــرف دیگــر ،بســیاری از کتــب صوتــی
در سیســتمهای پخــش داخــل خــودرو و هدفــون افــراد
پخــش میشــوند ،در نتیجــه کیفیــت متوســط بــه بــاال
از آنهــا انتظــار مــیرود کــه شــامل نبــود صداهــای
مزاحــم و نویزهــای وســایل موتــوردار ماننــد یخچــال و
فریــزر ،فــن خنککننــده و غیــره اســت .در مجمــوع
برخــاف تولیــد کتابهــای کاغــذی ،تولیــد کتــاب
صوتــی مقرونبهصرفــه اســت.
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محدودیــت انتشــار جغرافیایــی دارد و انتقــال اطالعــات
را کنــد میکنــد ،تغییــر قلــم و ترکیــب و صفحهبنــدی
امکانناپذیــر نیســت ،تولیــد آن آســان نیســت؛ هــر
کســی نمیتوانــد کتــاب چــاپ کنــد ،وابســته بــه
سیســتم توزیــع و نظــارت و بازرســی اســت ،لغتنامــه
تــوکار نــدارد.
مزایــای کتــاب الکترونیــک :تکثیــر و انتشــار آن آســان
اســت ،مــاده اولیــه نــدارد ،حجــم نــدارد پــس جایــی
نمیگیــرد ،امــکان نتبــرداری دیجیتالــی فراهــم
اســت ،از امکانــات مالتــی مدیــا پشــتیبانی میکنــد،
جسـتوجو در آن آســان اســت ،محتــوا از شــیوه نمایــش
مســتقل اســت ،بهکارگیــری قلــم و صفحهبنــدی دلخــواه
امکانپذیــر اســت ،تولیــد آن آســان اســت ،تقریبــا از
سیســتم توزیــع و نظــارت و بازرســی مســتقل اســت،
لغتنامــه تــوکار دارد.
معایــب کتــاب الکترونیــک :رعایــت حقــوق مولــف
بــه واســطه امــکان انتشــار فــوری دیجیتالــی ســخت
اســت ،بــرای مطالعــه نیــاز بــه یــک کامپیوتــر ،موبایــل
یــا کتابخــوان داریــم ،وابســته بــه بــرق و باتــری اســت،
امــکان شخصیســازی نــدارد ،معمــوال وابســته بــه ابزاری
چندمنظــوره مثــل کامپیوتــر یــا موبایــل اســت کــه باعث
حواسپرتــی میشــود (کتابخــوان اینطــور نیســت)،
معمــوال نمیتــوان کتــاب را بـ ه راحتــی کتــاب فیزیکــی
تــورق کــر د و در آن پــس و پیــش رفــت (بهویــژه در
کتابخــوان).
مزایــای کتــاب صوتــی :امــکان گــوش دادن بــه آن هنگام
انجــام ســایر فعالیتهــا ،امــکان گــوش دادن بــه کتــاب
داخــل اتوبــوس و قطــار (خوانــدن حیــن حرکــت بــرای
خیلیهــا باعــث ســردرد و حالــت تهــوع میشــود) ،در
تاریکــی هــم میتــوان کتــاب صوتــی گــوش کــرد.
معایــب کتــاب صوتــی :امــکان نتبــرداری نــدارد یــا
خیلــی ضعیــف اســت ،معمــوال وابســته بــه سیســتمهای
تولیــد محتــوای بســته اســت ،امــکان جسـتوجو نــدارد
یــا خیلــی ضعیــف اســت ،لغتنامــه تــوکار نــدارد.
همانگونــه کــه پیداســت مهمتریــن مزیــت کتابهــای
صوتــی اســتفاده بهینــه از زمانهــای غیرکارآمــد و
امــکان انجــام همزمــان کارهاســت؛ خصوصــا در ترافیــک
طاقتفرســای کالنشــهرهایی همچــون تهــران .جالــب
اســت کــه بــر اســاس تحقیقــات صورتگرفتــه در
ســالهای اخیــر ،هــر شــهروند امریکایــی بــرای رفتــن
بــه ســر کار و برگشــت از آن ،حــدود یــک ســاعت و
ســیزده دقیقــه وقــت صــرف میکنــد کــه معــادل
چهارصــد و چهــل ســاعت یــا یــازده هفتــه کاری در
ســال میشــود .اگــر از همیــن زمــان بــرای گــوش
دادن بــه کتــاب گویــا اســتفاده شــود ،کتابهــای
بســیاری در طــول ســال بــه همیــن ســادگی مطالعــه
خواهنــد شــد .از دیگــر ســودمندیهای کتــاب گویــا،

بــرای بررســی مزایــا و معایــب کتــب صوتــی در قیــاس
بــا کتــاب کاغــذی و کتــاب الکترونیــک ابتــدا نیــاز اســت
بــا دو روش  Push Technologyو  Pull Technologyدر
جــذب مخاطــب آشــنا شــویم.
 :Push Technologyکاربــر کمتریــن قــدرت انتخــاب
را در محصولــی کــه تحویــل میگیــرد ،دارد .رادیــو و
تلویزیــون در ایــن دســته قــرار میگیرنــد زیــرا مخاطــب
بــازه محــدودی جهــت انتخــاب برنامــه در اختیــار دارد.
 :Pull Technologyکاربــر بیشــترین قــدرت انتخــاب را
دارد و میتوانــد هــر نــوع شخصیســازی را در دریافــت
محصــول نهایــی داشــته باشــد .پادکســت و کتــاب
صوتــی در ایــن دســته قــرار دارنــد.
اولیــن مزیــت کتــاب صوتــی در قیــاس بــا ســایر
رســانههای صوتــی (حتــی رادیوهــای اینترنتــی) همیــن
نکتــه اســت :امــکان شخصیســازی .در کتــاب صوتــی
امــکان شــنیدن هــر بخــش از صــدا ،جلــو و عقــب بــردن
آن در اختیــار کاربــر قــرار دارد .کاربــر بــه هــر تعــداد بــار
کــه بخواهــد میتوانــد بــه محتــوای نــوار صوتــی گــوش
کنــد .در ایــن روش ،مصرفکننــده محتــوای مــورد
نظــر را توســط دســتگاههای پخــش غیــر از رایانــه نیــز
اســتفاده میکنــد و در زمــان اســتفاده ،لزومــا نیــازی بــه
دسترســی بــه کامپیوتــر نیســت .معمــوال دســتگاههایی
کــه میتــوان پادپخشهــا را روی آنهــا شــنید ،همــان
دســتگاههای پخــش موســیقی دیجیتــال هســتند کــه
عمومــا بســیار کوچــک و قابــل حملنــد .در نتیجــه کاربــر
در هــر زمــان و مکانــی قــادر بــه اســتفاده از محتــوای
صوتــی خواهــد بــود .محتــوا پــس از دریافــت از اینترنــت،
بــدون نیــاز بــه ارتبــاط بــا اینترنــت ،قابــل اســتفاده
خواهــد بــود در حالــی کــه در ســایر روشهــا ،نیــاز بــه
حفــظ ارتبــاط اینترنتــی بــرای اســتفاده از محتــوا وجــود
دارد .در ادامــه بــه بررســی مزایــا و معایــب هــر یــک از
انــواع کتــاب میپردازیــم.
مزایــای کتــاب کاغــذی :نیــازی بــه بــرق و باتــری نــدارد،
میشــود بــا کتابهــا یــک کتابخانــه واقعــی ســاخت،
بــه واســطه میلیونهــا ســال تکامــل بــه اجســام
فیزیکــی عــادت داریــم ،رعایــت حقــوق مولــف بــه
واســطه امــکان کنتــرل انتشــار فیزیکــی راحــت اســت،
امــکان شخصیســازی دارد؛ میتوانیــم امضایــش کنیــم
یــا رویــش یــادگاری بنویســیم ،تکمنظــوره اســت،
میتــوان فــورا کتــاب را تــورق کــرد و در آن پــس و
پیــش رفــت.
معایــب کتــاب کاغــذی :وزن دارد پــس محدودیــت
جابهجایــی دارد ،حجــم دارد و فضــا اشــغال میکنــد،
در شــرایطی همچــون هنــگام رانندگــی امــکان
مطالعــه نیســت ،تکثیــر آن نیــاز بــه کاغــذ و چــاپ
دارد ،جســتوجوی محتــوا در آن مشــکل اســت،
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ایجــاد عالقــه بــه کتــاب در کــودکان و نوجوانانــی اســت
کــه ایــن روزهــا بهشــدت بــا انــواع تلفنهــای همــراه
هوشــمند ،تبلتهــا ،آیپدهــا ،آیپادهــا و ...مشــغول
هســتند .کتــاب صوتــی ابــزاری ارزشــمند بــرای یادگیری
و آمــوزش محســوب میشــود .بایــد اضافــه کــرد کــه
کتــاب صوتــی بــرای نابینایــان و کســانی کــه اختــال
بینایــی دارنــد ،یــک موهبــت اســت .کتــاب صوتــی بــه
آنهــا ایــن امــکان را میدهــد تــا از انــواع کتابهــای
مــورد عالقهشــان بهرهمنــد شــوند ،دانــش و معلومــات
خــود را افزایــش دهنــد و زندگیشــان را از حیــث
شــخصی و حرفــهای غنیتــر کننــد.
در ادامــه بــد نیســت نظــر چنــد نویســنده ،مترجــم و
فعــال حــوزه نشــر را پیرامــون کتــاب صوتــی ،مزایــا و
معایــب آن و آنچــه بــرای آینــده کتــاب گویــا در ایــران
پیشبینــی میکننــد ،بدانیــم.

کســی کــه بــه هــر دلیلــی کتــاب دیجیتــال میخــرد
بــه احتمــال زیــاد کتــاب کاغــذی نمیخــرد ».ایــن
مترجــم معتقــد اســت کتابهــای صوتــی ،دیجیتــال و
کاغــذی رقیــب یکدیگــر هســتند ولــی جــای یکدیگــر را
نمیگیرنــد .او میگویــد« :تجربــه نشــان داده کســانی
کــه کتــاب صوتــی دانلــود میکننــد و گــوش میدهنــد
اگــر از کتــاب خوششــان بیایــد ،کتــاب کاغــذی آن را نیــز
میخرنــد تــا در کتابخانــه خــود داشــته باشــند .حــدود ۸۰
درصــد مــوارد بــه ایــن شــکل اســت کــه ایــن کار میتوانــد
بــه صنعــت نشــر کمــک کنــد ».بــه بــاور او تغییــر زمانــی
ایجــاد میشــود کــه مــردم بــه کتــاب خوانــدن نیــاز پیــدا
کننــد .ایــن نیــاز زمانــی احســاس میشــود کــه جامعــه
بیــن فــرد کتابخــوان و کتابنخــوان فــرق قائــل شــود.
آن زمــان کســی کــه کتابنخــوان اســت بــه کتــاب
خوانــدن نیــاز پیــدا میکنــد .او در میانــه صحبتهایــش
بــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــد کــه مــردم بایــد وقــت آزاد
بــرای مطالعــه داشــته باشــند« :زمانــی کــه فــردی ۱۶ ،۱۵
ســاعت کار میکنــد وقتــی بــرای کتــاب خوانــدن بــرای او
باقــی نمیمانــد و زمانــی کــه بــا کار کــردن فقــط خــرج
ی هــم بــرای
یومیــه خــود را تامیــن میکنــد شــاید پول ـ 
خریــد کتــاب برایــش نمانــد .زمانــی کــه جامعــه فقیــر
باشــد نیــاز بــه خریــد کتــاب را حــس نمیکنــد .نــان و
گوشــت هیـچگاه از ســبد خریــد خانــواده حــذف نمیشــود
زیــرا نیــاز بــه آن ملمــوس اســت .جامعــه بایــد بــه ســمتی
بــرود کــه نیــاز بــه کتــاب حــس شــود .البتــه در دورههایــی
ایــن نیــاز حــس میشــد بــه همیــن دلیــل تیــراژ کتابهــا
خیلــی زیــاد بــود امــا اکنــون بنــا بــه دالیلــی ایــن نیــاز کم
حــس میشــود یــا اصــا حــس نمیشــود».
بــا توجــه بــه زمــان طوالنــی کتابهــای صوتــی
گاهــی گــوش دادن بــه آن کســالتبار و خســتهکننده
میشــود و بایــد بــه گونـهای آن را از یکنواختــی درآورد.
فصیحــی امــا میگویــد یکنواخــت شــدن کتابهــای
صوتــی بــه خــود کتــاب بســتگی دارد .برخــی از
کتابهــا دیالــوگ زیــادی دارنــد کــه میتــوان بــا
تغییــر لحــن و صــدا در آنهــا تغییــر ایجــاد کــرد امــا
برخــی از کتابهــا مونولــوگ هســتند و ذات کتــاب
ایــن اســت و قابلیــت تغییــر نــدارد .تولیدکننــده بــرای
فــروش تولیــد میکنــد ،بنابرایــن ترجیــح میدهــد اگــر
کتــاب قابلیــت تغییــر لحــن دارد از آن اســتفاده کنــد تــا
محصــول خــود را جذابتــر کنــد و آن را بفروشــد.
ایــن مترجــم بــا بیــان اینکــه برخــی از ســایتها و
کانالهــای تلگرامــی از ناشــر و مولــف کتــاب بــرای
عرضــه کتــاب اجــازه نمیگیرنــد ،گفــت« :فقــط چنــد
فروشــگاه مجــازی بــرای فــروش کتــاب در ایــران داریــم
کــه آنهــا مجــوز دارنــد و بــا ناشــران نیــز قــرارداد
میبندنــد تــا کتــاب صوتــی تولیــد کننــد یــا کتــاب
دیجیتــال عرضــه کننــد .امــا کانالهــای تلگرامــی کال
مجــوز ندارنــد کــه میتــوان جلــو آنهــا را گرفــت».

استفاده از زمانهای مرده

ارســان فصیحــی ،مترجــم ،معتقــد اســت کســانی کــه
کتــاب صوتــی گــوش میکننــد ،بــه احتمــال زیــاد
اگــر ایــن دســت کتابهــا تولیــد نشــوند ،اصــا کتــاب
نمیخواننــد .ایــن مترجــم در گفتوگویــی پیرامــون
کتابهــای صوتــی اظهــار کــرد« :مزیتــی کــه ایــن
کتابهــا دارنــد ایــن اســت کــه اشــخاصی کــه فرصــت
کتــاب خوانــدن ندارنــد ،میتواننــد از زمانهــای
بهاصطــاح مردهشــان ،مثــا وقتــی پشــت فرمــان
هســتند ،اســتفاده کننــد و دســتکم بــا مضمــون
کتابهــا از طریقــی دیگــر آشــنا شــوند .کســانی هــم
کــه ضعــف بینایــی دارنــد یــا اشــخاص بیســواد هــم
میتواننــد از کتــاب صوتــی اســتفاده کننــد و کتــاب را
گــوش بدهنــد ».او افــزود« :عیبــی کــه کتــاب صوتــی
ممکــن اســت داشــته باشــد ایــن اســت کــه گوینــده
ب صوتــی نتوانــد بــا متــن ارتبــاط برقــرار کنــد
کتــا 
و زمــان ادای جملههــا دچــار اشــتباه شــود یــا نتوانــد
آهنــگ جملــه را تشــخیص دهــد و معنــای جملــه را
منتقــل کنــد و در نتیجــه مخاطــب را دچــار کجفهمــی
کنــد .البتــه ایــن موضــوع بــا انتخــاب گوینــده بــا توجــه
بــه جنســیت ،ســن و ســطح تحصیــات راوی ،منظــورم
راوی کتــاب اســت ،حــل میشــود ».فصیحــی بــا بیــان
اینکــه بــا تبدیــل کتابهایــش بــه کتــاب صوتــی
بــه شــرط تضمیــن کیفیــت آن موافــق اســت ،گفــت:
«کتابهــای صوتــی بخشــی از بــازار نشــر هســتند
و نمیتــوان جلــو آنهــا را گرفــت ».او در ادامــه
ب صوتــی یــا دیجیتــال جــای
خاطرنشــان کــرد« :کتــا 
کتــاب کاغــذی را تنــگ نمیکنــد و هرکــدام از آنهــا
جــای خــود را در بــازار نشــر دارنــد .کســی کــه کتــاب
صوتــی گــوش میکنــد ،اگــر ایــن نــوع کتــاب تولیــد
نشــود بــه احتمــال زیــاد هیــچگاه کتــاب نمیخوانــد.
حداقــل بــا ایــن روش کتــاب را گــوش میکنــد یــا
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اسبابکشی پرزحمت در
محاصره کتابهای کاغذی

حرفــهای شــدن فاصلــه داشــت .در مــورد کتابهــای
صوتــی ترجیــح مــن ایــن اســت کــه خوانششــان بــه
صــورت روایــت اتفــاق بیفتــد و دراماتیــزه نشــود؛ کاری
کــه در نمایشــنامههای رادیویــی انجــام میدهنــد.
البتــه بعضــی کارهــا کــه در ایــن حــوزه میشــوند،
اتفاقــات بــدی نیســتند .مهــم ایــن اســت کــه اگــر افــراد
مشــهور هــم وارد ایــن حــوزه میشــوند ،تنهــا بــه فکــر
ایجــاد ارزش افــزوده بــرای خــود نباشــند و بتواننــد
کتــاب را بهدرســتی روایــت کننــد .فعــا ایــن کار در
حــد آزمــون و خطاســت و میدانــم ناشــران حرفــهای
هــم در حــال حاضــر ایــن کار را میکننــد .بــه نظــرم
بایــد از نویســندگان و مترجمانــی کــه کتابهایشــان
خوانــده شــده پرســید کــه از رونــد راضــی بودهانــد یــا
خیــر .و از ناشــرها کــه عایــدی مالــی ایــن کار بــه چــه
شــکل اســت».
رابطــه طهرانیــان بــا کتابهــای الکترونیــک بهتــر از
کتابهــای صوتــی اســت و بــرای ایــن ترجیــح هــم
دالیــل خــاص خــود را دارد« :در مــورد کتابهــای
صوتــی گاهــی ایــن احســاس وجــود دارد کــه بهواســطه
صــدای راوی ،تصویــر یــا تخیلــی بــه شــما تحمیــل
میشــود .تقریبــا همــان احساســی کــه زمــان دیــدن
فیلمــی کــه فیلمنامـهاش را از روی اثــری ادبــی اقتبــاس
کردهانــد ،بــه شــما دســت میدهــد و فکــر میکنیــد
تصویرســازیها اصــل نیســت و اســاس ادبیــات را
خدشــهدار میکنــد .امــا بــا نســخههای دیجیتــال

پژمــان طهرانیــان ،مترجــم ،معتقــد اســت شــکل جدیــد
زندگــی و فضــای خانههــای کنونــی ،امــکان قرارگیــری
چندیــن کتابخانــه را بــه عالقهمنــدان کتــاب نمیدهــد.
او میگویــد« :زحمــت اسبابکشــیهای ســاالنه و
جابهجایــی حجــم زیــادی کتــاب را در نظــر بگیریــد.
خــود مــن مدتهاســت بــا خودسانســوری کتــاب
میخــرم .بــه همیــن دلیــل ایــن قشــر (کتابخــوان) فقــط
کتابهایــی را میخرنــد کــه امتحــان پــس دادهانــد و
بــه نوعــی کتــاب بالینیشــان اســت .بــه همیــن دلیــل
براســاس شــواهد کمکــم ایــن حــوزه (کتــاب الکترونیــک
و صوتــی) را جدیتــر میگیــرم .اول تصــورم ایــن بــود
مــدی اســت کــه از آن ســوی آبهــا آمــده امــا در حــال
حاضــر میبینــم کــه شــکلی جدیتــر بــه خــود گرفتــه
اســت ».طهرانیــان البتــه معتقــد اســت کــه کتابهــای
صوتــی بــا اســتانداردهای ایــن حــوزه فاصلــه دارنــد و این
اتفــاق در ایــران بــا آزمــون و خطــا پیــش مـیرود .او کــه
خــود تجربــه همــکاری در تولیــد کتــاب صوتــی را از
ســر گذرانــده ،دربــاره آن میگویــد« :چیــزی کــه مــا
امــروز در حــوزه بــازار کتــاب صوتــی میبینیــم ،هنــوز
بــا اســتانداردها فاصلــه دارد .خــودم هــم بــه نوعــی ایــن
را در کارگاه اتفــاق تجربــه کــردم .کار لذتبخشــی هــم
بــود و مجموعـهای از داســتانهای کوتــاه را در اســتودیو
ضبــط میکردیــم .یــک جــور آزمــون و خطــا بــود و تــا
دانشبنیان
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خیلــی موافقتــرم چــون االن ســاز و کار مناســبی پیــدا
کــرده و پیدیافهــا دســت بــه دســت نمیشــوند و
بــه حقــوق مولــف و مترجــم و ناشــر آســیب نمیزننــد.
آمارهــای دقیقــی هــم از فــروش وجــود دارد و خیلــی
راحــت جــا افتــاده اســت .البتــه خطــر بیــرون آمــدن
نســخههای افســت بــا تخفیــف  50درصــدی همیشــه
هســت امــا ایــن خیلــی خــوب اســت کــه ناشــران بــه این
اپهــا اعتمــاد دارنــد و کار را درســت ثبــت میکننــد.
البتــه خواننــدگان حرفــهای هــم ارزش کتابــی کــه بــه
شــکل قانونــی در دستشــان اســت ،متوجــه میشــوند».
هــر چنــد بــا اتفاقاتــی کــه طــی ایــن ســالها افتــاده،
طهرانیــان حــوزه کتابهــای الکترونیــک و صوتــی را
بیشــتر بــه رســمیت میشناســد امــا او نیــز ،همچــون
فصیحــی ،معتقــد نیســت کــه اینهــا ســبب کنــار رفتــن
نســخههای چاپــی میشــوند چــون همچنــان ،حتــی
بــرای جوانترهــا ،ارتبــاط فیزیکــی بــا کتــاب اهمیــت
دارد .او میگویــد« :خــودم هنــوز ترجیــح میدهــم بــه
شــکل ســنتی کتــاب بخوانــم .حتــی در نظرســنجیهای
اینســتاگرام هــم دیــدهام کــه افــراد بــدون نــگاه
توســتالژیک آن ارتبــاط فیزیکــی بــا کتــاب را بیشــتر
میپســندند و دوســت دارنــد کتــاب را بــه ایــن شــکل
مــال خــود کننــد .باالخــره مــا کپیرایــت را در ایــران
رعایــت نمیکنیــم ولــی در ایــن جزیــرهای کــه بــرای
خــود ســاختهایم و ایدههــا را میگیریــم و از آن خــود
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میکنیــم ،رونــد خوبــی در حــال پیشــروی اســت».

اگر تبدیل به نیاز شود

فرهــاد حیــدری گــوران ،نویســنده ،دربــاره ایــن فرمــت
از کتــاب میگویــد« :صــورت شــنیداری کتــاب از زمــان
ابــداع رادیــو و همهگیــری آن وجــود داشــته امــا آن هــم
بــه دلیــل نوپدیــدیاش هنــوز مانــده کــه فراگیــر شــود.
مــن خــودم در نوجوانــی ســه نــوار کاســت شــنیدم از
شــاهنامه فردوســی و متــون یارســان کــه در واقــع صدای
زندهیــاد پــدرم بــود و همــان صــدای حســی و درونــی
مــرا بــه ســمت آن آثــار بــزرگ کشــاند .کتــاب صوتــی
اگــر بــه صــورت یــک نیــاز درآیــد چــه بســا تاثیــری
بیشــتر از کتــاب الکترونیکــی و چاپــی داشــته باشــد».

کتاب صوتی مردم را کتابخوان نمیکند

جعفــر همایــی ،مدیــر نشــر نــی ،از ســال  ۹۱تولیــد
کتــاب صوتــی را آغــاز و آن را بــه صــورت ســیدی
همــراه کتــاب عرضــه کــرد امــا بــه دلیــل عــدم اســتقبال
مخاطــب ،از تولیــد آن منصــرف شــد .وی از همــکاری بــا
ســایت و اســتارتآپ و اپلیکیشــن تولیــد کتــاب صوتــی
نیــز چنــدان راضــی نیســت و میگویــد« :مشــکل
اصلــی ایــن اســت کــه مــردم کتــاب نمیخواننــد ،چــه
صوتــی چــه کاغــذی! اگــر کتابــی پرفــروش باشــد ،مثــل
کتابهــای روانشناســی اجتماعــی ،نســخه صوتــیاش
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هــم میفروشــد ،در غیــر ایــن صــورت کتــاب صوتــی
نمیتوانــد مــردم را کتابخــوان کنــد ».وی دربــاره تاثیــر
کتــاب صوتــی بــر بــازار کتــاب کاغــذی میگویــد:
«کتــاب صوتــی یــا الکترونیــک در میانگیــن کل فــروش
بیتاثیــر نیســت .ایــن نــوع کتابهــا مخاطبــان خــودش
را دارد و درآمــدی انــدک هــم ایجــاد میکنــد امــا
مســلما تاثیــر منفــی بــر فــروش کتــاب کاغــذی نــدارد».
او دربــاره مهمتریــن مشــکالت تعامــل بــا ناشــران صوتــی
نیــز میگویــد« :معمــوال گــزارش مالــی درســتی ندارنــد،
کتابهــا را غلطخوانــی میکننــد یــا انتخابهــای
اشــتباه دارنــد ».او میافزایــد« :بایــد همیشــه بــا مــد
تــازه مــردم را بــه خریــد تشــویق کــرد وگرنــه همــواره
منحنــی فــروش کتــاب در ایــران رو بــه پاییــن اســت».

مشکالت تولید کتاب صوتی

ناشــران کتابهــای صوتــی در ایــران بــا موانــع و
مشــکالت زیــادی روبــرو هســتند کــه از میــان آنهــا
میتــوان بــه ناشــناخته بــودن کتابهــای گویــا و در
نتیجــه عــدم اســتقبال عمــوم مــردم اشــاره کــرد .بــا
وجــود آنکــه در اغلــب کشــورهای دنیــا همزمــان بــا
انتشــار کتــاب کاغــذی ،کتابهــای گویــا و الکترونیکــی
نیــز منتشــر میشــود امــا در ایــران هنــوز برخــی
ناشــران ضرورتــی بــه تولیــد آن نمیبیننــد و حتــی آن
را رقیبــی بــرای فــروش کتــاب کاغــذی میپندارنــد .و
بــه همیــن دلیــل روی خوشــی بــه تولیــد نســخه صوتــی
کتــاب نشــان نمیدهنــد .ناشــرانی هــم هســتند کــه
معتقدنــد ایــن بــازار آنقدرهــا داغ نیســت کــه بتوانــد
تاثیــر منفــی روی فــروش کتــاب کاغــذی بگــذارد.

هزینه تولید کتاب صوتی در
مقایسه با کتاب کاغذی

هزینــه تولیــد ایــن کتابهــا بــه واســطه بهرهگیــری
از گوینــدگان حرفــهای ،هزینههــای اســتودیو ،ضبــط،
تدویــن ،ســاخت موســیقی ،طراحــی جلــد ،بســتهبندی،
تبلیغــات و غیــره کمتــر از تولیــد کتــاب کاغــذی نیســت.
بــه عــاوه ،رونــد تولیــد کتــاب صوتــی نیــز زمانبــر اســت و
تــا کتابــی مراحــل تولیــد را طــی کــرده ،موفــق بــه دریافت
مجــوز انتشــار شــود و بــه کتابفروش ـیها برســد بــه طــور
متوســط شــش مــاه طــول میکشــد .بــا همــه اینهــا
اطالعرســانی ضعیــف ،در دســترس نبــودن و بیعالقگــی
مــردم بــه اســتفاده از آنهــا باعــث میشــود بــازار کتــاب
چنــدان بــه ایــن محصــوالت روی خــوش نشــان ندهــد.
مضــاف بــر اینکــه عــدم تعهــد ایــران بــه پیمــان بــرن و
کپیرایــت اینجــا بــرای ناشــران چالشــی ایجــاد کــرده و
کپــی غیرمجــاز از آثــار تولیــد شــده و انتشــار آن به اشــکال
مختلــف و حتــی در اینترنــت ،راه را بــرای ســودجویان بــاز
گذاشــته اســت.
دانشبنیان

بــا ایــن اوصــاف ،شــمارگان ایــن کتابهــا چقــدر بایــد
باشــد تــا در بهتریــن شــرایط ،تولیــد کتــاب صوتــی بــرای
ناشــر بــه ســودآوری برســد؟ بــه گفتــه نیمــا هاشــمیان،
ناشــر کتــاب صوتــی واوخــوان ،کتــاب گویــا باید بیــن ۵۰۰
تــا  ۷۰۰نســخه تولیــد شــود تــا توجیــه اقتصــادی داشــته
باشــد .ایــن ناشــر کــه بــا شــیوه تولیــد مشــارکتی توانســته
هزینــه تولیــد خــود را پاییــن نگــه دارد در ایــن زمینــه
میگویــد« :بــا وجــود بهرهگیــری از تولیــد مشــارکتی ،هــر
کتــاب بیــن چهــار تــا پنــج میلیــون تومــان هزینــه دارد».

اپلیکیشنها

نمیتــوان از کتابهــای صوتــی صحبــت کــرد امــا از
اپلیکیشـنهای ویــژه کتــاب حرفی به میــان نیــاورد .برخی
از آنهــا حتــی پــا را از انتشــار صــرف فراتــر گذاشــته و بــه
تولیــد نیــز میپردازنــد .هاشــمیان میگویــد« :مخاطــب
نشــر صوتــی بــا نشــر کاغــذی متفــاوت اســت ،نشــر صوتی
گروههــای هــدف را افزایــش میدهــد و در نهایــت ســود
خالــص از فــروش کتــاب صوتــی بــرای ناشــر اصلــی کمتــر
از فــروش کتــاب چاپــی نیســت .مضــاف بــر اینکــه ایــن
ســود خالــص اســت و ناشــر کتــاب کاغــذی هزینــه کاغذ و
چــاپ و توزیــع و انبــار بــرای آن نمیپــردازد».
بــا ایــن حــال ،بررســی بــازار نشــان میدهــد میــزان
فــروش کتــاب صوتــی در مقایســه بــا فــروش مســتقیم
کتــاب کاغــذی بــه شــکل چشــمگیری کمتــر اســت.
اگــر پــای اعــداد و ارقــام بــه میــان بیایــد میبینیــم کــه
نتیجــه فــروش در فضاهایــی مثــل انــواع اپلیکیشــنها
و شــبکههای مجــازی در قیــاس بــا گــزارش فــروش
کتابفروشــیها ،حتــی در مــورد کتابهــای پرفــروش
شــوخیای بیــش نیســت ،بــا وجــود آنکــه قیمــت
کتــاب صوتــی بــه مراتــب کمتــر از کتــاب چاپــی اســت.
نبــود رابطــه گــرم میــان ناشــران کتابهــای کاغــذی
و کتابهــای صوتــی ،فقــدان مبــادی و راهکارهــای
قانونــی یــا صنــف تولیدکننــدگان کتابهــای صوتــی را
در رونــق نگرفتــن ایــن بــازار نبایــد از نظــر دور داشــت.
در شــرایط کنونــی متولــی کتابهــای گویــا معاونــت
موســیقی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســت در
حالــی کــه کتــاب یــک کاالی فرهنگــی اســت و بــا
موســیقی تفــاوت دارد .از ایــن رو ناشــر کتــاب صوتی بعد
از تولیــد هــر اثــر بــرای دریافــت مجــوز انتشــار بایــد بین
مرکــز توســعه فنــاوری اطالعــات رســانههای دیجیتــال
و معاونــت هنــری ارشــاد ســرگردان باشــد .ضمنــا در
بره ـهای کــه ایــران بــا افزایــش قیمــت کاغــذ و حتــی
نایــاب شــدن آن روبــرو اســت و بســیاری از چاپخانههــا
در شــرف تعطیلــی هســتند ،حمایــت از تولیــد کتــاب
صوتــی و الکترونیکــی شــاید بتوانــد بــه پیشــبرد چرخــه
اقتصــاد فرهنــگ کمــک کنــد ،حرکتــی کــه در نهایــت به
ســود افزایــش ســرانه مطالعــه در جامعــه خواهــد بــود.
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دانشبنیان
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کتاب
در�ره کتاب یر�ضیات زیبا
ب

زبان جهانی نظریه بازیها
نیلوفر منزوی

بعید است کسی باشد که جان نش را نشناسد .فیلم «ذهن زیبا» که براساس زندگی این
ریاضیدان نابغه ساخته شده و کتابی که در مورد آن نوشته شده ،باعث شده است تا
میلیونها نفر در جهان ،حتی آنها که عالقهای به دنیای پر رمز و راز ریاضیات ندارند ،با
زندگی عجیب نش آشنایی داشته باشند .ریاضیدانی که با اسکیزوفرنی دست و پنجه نرم
میکرد و تا پایان عمر هم گرفتار این بیماری روانی بود .اما این بیماری سبب نشد تا او
یکی از جذابترین نظریات دنیای علم را ندهد؛ نظریه بازیها که نش روی کاربردش در
اقتصاد تاکید داشت هر چند در ابتدا چندان جدی گرفته نشد اما در نهایت داوران نوبل را
وادار کرد این نبوغ را نادیده نگیرند و سال  1994جان نش را الیق نوبل اقتصاد بدانند.

شاید ما جان نش را بشناسیم ،اما کمتر کسی است
که بداند نظریه بازیها چیست و چه کاربردهایی دارد.
نظریهای که موافقان و مخالفان زیادی دارد و در رشتههای
گوناگونی به کار برده میشود« .ریاضیات زیبا» با عنوان
فرعی «جان نش ،نظریه بازیها و جستوجوی رمز
طبیعت» نوشته تام سیگفرید قصد دارد به زبانی ساده به
واکاوی این نظریه بپردازد.
دانشبنیان

سیگفرید در پیشگفتار این کتاب چنین مینویسد:
«به فاصله کوتاهی پس از یازدهم سپتامبر ،دانشمندی
روسی برای منشأ نام القاعده توضیحی داد .به گفته او
این سازمان تروریستی نام خود را از رمان مشهور علمی -
تخیلی سهگانه بنیاد اثر آسیموف در دهه  1950اقتباس
کرده بود .استدالل او این بود که کلمه عربی «قاعده»
به معنای «اساس» یا «بنیاد» است و ظاهرا در برگردان
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عربی اولین داستان سهگانه آسیموف «القاعده» ترجمه
شده است.
در سهگانه آسیموف «بنیاد» نام سازمانی است که قصد
کهکشانی رو به زوالی را نجات دهد.
دارد تا امپراتوری
ِ
امپراتوری غرق در هرجومرج و بینظمی شده است و
تمدن برای سی هزار سال به تباهی کشیده میشود .با
پیشگویی زوال اجتنابناپذیر امپراتوری ،مردی نقشهای
طراحی میکند تا دوران تاریک در حال ظهور را فقط به
یک هزار سال محدود کند .تمهید او تاسیس بنیادی از
محققان است تا دانش انسانی را برای حیات محتمل و
مجدد تمدن حفظ کنند .حداقل این چیزی بود که او به
صاحبان قدرت در امپراتوری گفت.
قهرمان آسیموف ،ریاضیدانی به نام هری سلدون،
انجمنی متشکل از دانشمندان عالقهمند به دستکاری
در آینده تاسیس کرد .سلدون دو بنیاد تشکیل داد؛
یکی در منطقهای شناختهشده اما دوردست (جایی مثل
افغانستان) و دیگری در مکانی محرمانه که فقط با رمز
به آن اشاره میشد .بنیاد اول در امور کهکشان دخالت
داشت و دیگری محرمانه عمل میکرد و با دخالت در نقاط
کلیدی تاریخ تالش میکرد تا وقایع را همگام با مسیر
انتخابی سلدون پیش ببرد.
طرح سلدون برای کنترل کار انسان براساس سیستمی
ریاضیاتی پایهریزی شده بود که آن را روانتاریخ مینامید.
این سیستم ،سلدون را قادر میساخت تا تمایالت
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی را پیشبینی کند و با
پیشگویی ظهور و سقوط حکومتها بر شروع جنگها و
دوران صلح پیشی بگیرد».
البته سیگفرید به این موضوع اشاره میکند که حتی اگر
القاعده براساس کتاب آسیموف شکل گرفته باشد ،باز
هم نمیتوان به این نویسنده و داستانش خرده گرفت
و توجیهی برای فعالیتهای تروریستی نیست زیرا« :اگر
تروریستها واقعا کتاب بنیاد را خوانده باشند باید به این
گفته آسیموف توجه کرده باشند که «خشونت آخرین
پناهگاه بیکفایتی است»».
نویسنده معتقد است اگر مسئله تروریستها را کنار
بگذاریم ،درمییابیم که اتفاقا داستانهای آسیموف
الهامبخش گروه دیگری بودهاند :دانشمندان .دانشمندانی
که به مسئله روانتاریخ توجه ویژه داشتهاند .و اگر قرار
باشد مابهازای هری سلدون را در جهان واقعی پیدا کنیم،
او نه اسامه بنالدن ،بلکه جان فوربز نش است« :زمانی که
آسیموف کتابهای بنیاد را چاپ کرد ،نش مقالهای منتشر
کرد که اصول علمی نظریه بازیها را بنیان مینهاد .نظریه
بازیها علم استراتژی است و به ما میگوید به هنگام
ارتباط متقابل با دیگران چه انتخابی موجب بیشترین
منفعت برای ما میشود .در ابتدا نظریه بازیها در اقتصاد
به کار گرفته شد اما امروزه تقریبا در تمامی علوم جدید
رخنه کرده است؛ بهویژه در علومی که با طبیعت و رفتار
انسان سروکار دارند .این نظریه با علوم فیزیکی نیز ارتباط
دانشبنیان

پیدا کرده است و تصور میکنم نهایتا همه علوم در
روانتاریخ آسیموف ادغام شوند .حداقل چشماندازی است
توجوی آن بودهام.
که در این کتاب در جس 
نظریه بازیها چنان زمینه علمی غنی ،عمیق و
بحثبرانگیزی دارد که فقط در یک کتاب نمیتوانید آن را
بیابید .آنچه در ادامه میخوانید کتابی درسی درباره نظریه
بازیها نیست .در این کتاب سعی نکردهام تا گزارشی از
کاربرد وسیع نظریه بازیها در اقتصاد بدهم (قلمرویی
که در آن ابداع شد) یا به توضیح روایتهای مختلف
و اصالحات بسیاری بپردازم که برای گسترش کاربرد
اقتصادی آن توسعه یافتهاند .قصد من بیشتر تمرکز بر
این نکته است که چگونه بیانهای مختلف نظریه بازیها
که بر پایه نظریه نش شکل گرفتهاند ،در طیف وسیعی
از زمینههای علمی دیگر نیز به کار میروند و چگونه
طبیعت و رفتار انسان را شرح میدهند (و در کجا با دیگر
زمینههای علمی مرتبط میشوند که در جستوجوی
شناخت مشابهی هستند؟).
من این تالشها را سرآغازی تاریخی برای دسترسی
به تصور آسیموف از روانتاریخ تلقی میکنم که در
جستوجوی تاریخی «رمز طبیعت» به شرح قوانین رفتار
انسان میپردازد».
سیگفرید در مقدمه روی این مسئله تاکید دارد که نش
نظریه بازیها را ابداع نکرد اما حوزه آن را توسعه داد و از
آن برای حل مسائل دنیای واقعی استفاده کرد .نظریهای
که تا چندی پیش برای درک چند بازی از آن استفاده
میشد ،به عنوان ابزاری ریاضیاتی به توصیف رفتارهای
اقتصادی پرداخت .این نظریه هر موقعیتی را که شامل
تعامل استراتژیک باشد ،در بر میگیرد و فرمولهایی
را عرضه میکند که در عرصه رقابت ،افراد تصمیمات
معقولتری بگیرند .به همین دالیل است که هربرت
گینتیس ،اقتصاددان ،درباره این نظریه میگوید که آن
ابزاری برای جستوجو و تحقیق در جهان است و سپس
میافزاید« :نظریه بازیها درباره چگونگی مشارکت یا
رقابت انسانها و درباره ظهور ،تغییر انتشار و پایداری
اشکال مختلف رفتار است».
مقالهای که نش در اوایل دهه  50میالدی منتشر کرد،
مورد استقبال جامعه علمی قرار نگرفت و حدود  20سال
بعد بود که نه اقتصاددانان ،بلکه زیستشناسان تکاملی
به استفاده از آن پرداختند و آن را برای مطالعه تنازع
بقا در بین جانوران و گیاهان به کار بردند .و حدود 30
سال بعد هم باالخره توجه اقتصاددانان به مقاله نش جلب
شد و دریافتند که این نظریه برای سنجش نظریههای
اقتصادی بهویژه در طراحی آزمایشهای واقعی مفید
است .چند سال پس از این اتفاق نوبل در دستان نش
قرار گرفت و از آن به بعد نظریه بازیها به بسیاری از
رشتههای علمی راه پیدا کرد .رد پای این نظریه را هم
میتوان در ریاضیات و اقتصاد و زیستشناسی دنبال کرد،
هم در علوم سیاسی ،روانشناسی و جامعهشناسی .در قرن
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حاضر نیز طیف استفاده از این نظریه چنان گسترش یافته
که حاال زمینههای مختلفی را از مردمشناسی گرفته تا
زیستشناسی اعصاب در بر میگیرد .سیگفرید در این
مقدمه همچنین مینویسد« :امروزه اقتصاددانان به
استفاده از نظریه بازیها برای تجزیه و تحلیل چگونگی
انتخاب مردم در خصوص موضوع ثروت ادامه میدهند.
زیستشناسان از این نظریه برای توصیف بقای اصلح یا
سرچشمه نوعدوستی بهره میگیرند .مردمشناسان به
بررسی بازی نزد مردمان فرهنگهای بدوی پرداختهاند تا
تنوع طبیعت انسانی آشکار شود .دانشمندان علوم اعصاب
هم به دیگران ملحق شدهاند و با دقت به درون مغز افراد
در حال بازی نگاه میکنند تا دریابند چگونه استراتژی
آنها ،انگیزهها و احساسات مختلفشان را منعکس میکند.
درواقع زمینه مطالعاتی جدیدی به نام علم اقتصاد اعصاب
شکل گرفته که روشهای نظریه بازیها را با فناوری
اسکن مغز برای تشخیص و سنجش فعالیتهای عصبی
مرتبط با قضاوت و رفتار انسانی ترکیب کرده است.
رید مانتیگ ،دانشمند علوم اعصاب ،میگوید« :ما در حال
اندازه گرفتن تجربیات انسان هستیم ،همانگونه که جریان
هوا به روی بالهای بوئینگ  777را اندازه میگیریم».
خالصه اینکه ریاضیات نش به همراه دیگر عقاید جدیدی
که حول نظریه بازیها شکل گرفته در حال حاضر برای
طیف وسیعی از آخرین یافتههای علمی مرتبط با رفتار
انسان ،به سالح منتخب در زرادخانه دانشمندان بدل شده
است .در واقع بنا به گفته هربرت گینتیس ،نظریه بازیها
به زبانی جهانی برای وحدت بخشیدن به علوم رفتاری
تبدیل شده است».
اما سیگفرید پا را فراتر میگذارد و معتقد است این نظریه
نه زبانی جهانی برای علوم رفتاری ،بلکه برای همه علوم
است .البته او میپذیرد که این ایده جسورانه میتواند
غلط باشد اما مشاهده رد پای این نظریه در علوم مختلف
این جسارت را به نویسنده میبخشد .او به عنوان مثال
از اتحادی که میان نظریه بازیها و فیزیک شکل گرفته،
یاد میکند و میگوید مقالهای از یک محقق ناسا در سال
 2004خوانده است ،باعث تعجب و شگفتیاش شده و او
را به فکر فرو برده است« :مقاله ولپرت ارتباط عمیق بین
ریاضیات نظریه بازیها و مکانیک آماری را آشکار کرد که
یکی از قویترین ابزارهای مورد استفاده فیزیکدانان برای
توصیف پیچیدگیهای جهان است .فیزیکدانان بیش از
یک قرن از مکانیک آماری برای توصیف چیزهایی مثل
گازها ،واکنشهای شیمیایی ،خواص مواد مغناطیسی و
اساسا جهت اندازهگیری کیفیت رفتار مواد در شرایط
مختلف استفاده کردهاند .این روش برای توصیف تصویر
بزرگی است ،وقتی که اطالعاتی درباره جزئیات در
دسترس نباشند .مثال شما نمیتوانید هر یک از میلیاردها
میلیارد مولکول را که با سرعت در هوای درون اتاق
میچرخند تعقیب کنید ،اما مکانیک آماری میتواند
به شما بگوید که چگونه تهویهکننده هوا بر دمای کلی
دانشبنیان

تاثیر میگذارد .تصادفی نیست که مکانیک آماری (که
شامل نظریه جنبشی گازها نیز است) ریاضیاتی است که
الهامبخش قهرمان ریاضیدان آسیموف ،هری سلدون،
میشود تا روانتاریخ را ابداع کند».
سیگفرید در ادامه توضیح میدهد که به عقیده ولپرت،
میتوان نظریه بازیها را با کمک گرفتن از مکانیک آماری
ارتقا داد؛ نظریهای که در نسخه اولیهاش محدودیتهای
خاص خود را داشته است .ولپرت نشان میدهد که
میتوان ریاضیات نظریه بازیها را از نو به شکل معادالتی
بازنویسی کرد که در فیزیک آماری برای توصیف تمامی
انواع سیستمهای فیزیکی به کار میرود .سیگفرید
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فضای محدود نمیگنجد و تنها به نام بردن عناوین فصول
توجوی طبیعت»،
اکتفا میکنیم« :دست اسمیت :جس 
«بازیهای فون نویمان :منشأ نظریه بازیها»« ،تعادل نش:
اساس نظریه بازیها»« ،استراتژیهای اسمیت :تکامل،
نوعدوستی و مشارکت»« ،رویای فروید :بازیها و مغز»،
«راه حل سلدون :نظریه بازیها ،فرهنگ و طبیعت انسان»،
«آمار کتله و مولکولهای مکسول :آمار و جامعه ،آمار و
فیزیک»« ،پیوندهای بیکن :شبکهها ،جامعه و بازیها»،
«دیدگاه آسیموف :روانتاریخ یا فیزیک اجتماعی»« ،سکه
مایر :سرگرمی کوانتومی و بازیها»« ،شرطبندی پاسکال:
بازیها ،احتماالت ،اطالعات و جهل».

میگوید نظریه بازیها آنچنان پیشرفت کرده است که
ممکن است روزی مثل چسب ،همه قطعات پازل علم را به
هم وصل کند .او در ادامه اضافه میکند« :در هر صورت،
تقریبا روشن است که ریاضیات نش روشی است برای به
تصویر کشیدن بیسابقه نظم جهان واقعی که همه علوم
را ممکن میسازد».
سیگفرید پس از آن در تالش است تا مفهوم نظریه بازیها
را از گذشته تا امروز پی بگیرد و رد آن را در نظریات افراد
مختلف جستوجو کند .چیزی که باعث میشود مخاطب
آشنایی کلی با این نظریه و تاریخچه آن پیدا کنند .هر
فصل شامل جزئیات بسیاری است که توضیح آنها در این
دانشبنیان
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داستان تماما درباره استراتژیهایی است که برای رسیدن
به هدف انتخاب میشوند« .بازی اندر» داستانی است با
موضوع انتخابهای اندر در مانورها .مانورهایی که میدان
جنگی را شبیهسازی کردهاند تا اندر بازی برنده شدن را
انجام دهد .سیگفرید معتقد است اورسون اسکات کارد،
نویسنده کتاب ،حتی در شخصیتپردازی نیز از این نظریه
وام گرفته است .برای مثال آنجا که از شخصیت پیتر،
برادر اندر ،میگوید که براساس فرمولبندی ساده اولیه
نظریه بازیها ،نمادی از فردی عاقل و خودخواه است:
«پیتر میتوانست هر آرزویی را تا هر وقت که نیاز باشد به
عقب بیندازد .او میتوانست هر احساسی را پنهان کند و
بنابراین والنتین میدانست که پیتر هرگز با عصبانیت به
والنتین آسیب نمیزند .او فقط وقتی عصبانی میشد که
منافع آن بیشتر از خطرش باشد .او همیشه و همیشه بر
مبنای منافع شخصی عمل میکرد».
سیگفرید میگوید در شخصیت اندر نیز به نوعی دیگر
نظریه بازیها را شاهدیم .او بازیکنی اجتماعی است که
بازیاش بر مبنای ریاضیات و ادراک و مفهوم نظریه

سخن آخر سیگفرید میتواند راهنمای جالب و چکیدهای
از کتاب باشد .او بخش پایانی کتاب را اینگونه آغاز
میکند« :فرض کنید که اساس فیزیکی اقتصاد جامعه
معین باشد یا از منظری وسیعتر از ماده ،یک جامعه را در
نظر بگیرید .بر طبق همه سنتها و تجربیات ،انسانها یک
راه ویژه تطبیق دادن خودشان با چنین پیشزمینهای را
دارند .این تطابق برپایی یک سیستم صلب از تقسیم منافع
نیست ...بلکه شامل طیفی از سیستمهای جایگزین است
که احتماال همه آنها بعضی اصول کلی را بیان میکنند.
بهرغم این ،در بسیاری جنبههای خاص بین آنها تفاوت
هست.
این سیستم« ...نظم برقرار شده» یا «استاندارد پذیرفته
شده رفتار» را توصیف میکند».
این قسمت از «نظریه بازیها و رفتار اقتصادی» نوشته فون
نویمان و مورگن اشترون برگزیده شده است .سیگفرید
سپس به کتاب علمی  -تخیلی «بازی اِندر» اشاره میکند.
او میگوید هر چند در ظاهر این کتاب درباره نظریه بازیها
نیست اما به شکلی مفهومی ،این نظریه را در خود دارد زیرا
دانشبنیان
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شبکههای وسیع اقتصادی ،اجتماعی ،سیستمهای فرهنگی
و موسسات هستند ،بیندیشد .بنابراین فیزیکدانان شروع
کردند به اعمال ابزارهای همهکاره مورد عالقهشان ،یعنی
مکانیک آماری ،بر همه چیز ،از بازار سهام گرفته تا شیوع
آنفلوانزا .همه اینها در ذهن ریاضیدان خیالی آیزاک
آسیموف ،هری سلدون ،وجود داشت که اصول مکانیک
آماری را برای پیشبینی آینده به کار میبرد .با آغاز قرن
بیستویکم ،فیزیکدانان واقعبین تالش کردند تا کار هری
سلدون را با استفاده از مدلهای مکانیک آماری به منظور
پیشبینی جامعه انجام دهند».
سیگفرید میگوید نظریه بازیها نیز به همین ترتیب
جاهطلبیهایی داشت .فون نویمان و مورگن اشترون
تمرکزشان را ظاهرا بر اقتصاد گذاشته بودند اما این حوزه
را مثال سادهای از علوم اجتماعی میدانستند .این دو
معتقد بودند شرح و تفصیلشان از نظریه بازیها اولین
گام را به سمت نمایش ریاضی رفتار جمعی یا در واقع
رمز طبیعت برمیدارد .پس از این دو نفر ،جان نش تعادل
نش را در نظریه بازیها معرفی کرد و گام مهم بعدی را
به این سمت برداشت .او در توضیح تعادل نش مینویسد:
«اگر همه حریفان در بازی ،منفعت شخصی خودشان
را دنبال کنند و تالش کنند تا سود مورد انتظارشان را
حداکثر کنند ،همشه ترکیبی از استراتژیها وجود دارد؛
بهترین کاری است که هر کسی میتواند انجام دهد (با این
فرض که هر کس بهترین بازیاش را انجام میدهد) .وجود
تعادل نش در همه بازیها دال بر این است که جوامع
میتوانند پایدار باشند و هیچ کسی انگیزهای برای تغییر
رفتار ندارد؛ چرا که اگر دیگر افراد به روش خودشان ادامه
دهند ،هر انحرافی منجر به کاهش سود میشود».
این نویسنده در ادامه به ویژگی اساسی که هم در
ریاضیات نویمان و هم در ریاضیات نش مشاهده میشود،
اشاره دارد و آن ویژگی را نیاز به «استراتژیهای مخلوط»
برای کسب حداکثر سود میداند .زیرا بسیار بهندرت یک
استراتژی «محض» با بهترین بازی سازگاری دارد .او
براساس نظریات این دو میگوید بهترین استراتژی نوعا
انتخابی از بین طیفی از انتخابهای ممکن با احتماالت
اختصاصی برای هر انتخاب است.
سیگفرید ایده استراتژیهای مخلوط را موضوعی فراگیر
و کاربردی در نظریه بازیها میداند و مینویسد« :در
تکامل ،طبیعت با استراتژی مخلوط بازی میکند و
اکوسیستمهای پیچیدهای شامل طیف وسیعی از گونهها
ایجاد میکند .نژاد انسان با استراتژی مخلوط بازی
میکند که شامل مشارکتکنندهها ،رقابتکنندهها و
مجازاتکنندههاست .مردم کره زمین استراتژی مخلوطی
از فرهنگها ،از مردم خسیس و منزوی ماچیگونگا در پرو
گرفته تا مردم سخاوتمند و معاشرتی اورما در کنیا ،نشان
میدهند .حتی در علم ،فیزیک کوانتوم نشان میدهد که
حقیقت خودش استراتژی مخلوطی در سطح زیراتمی
است .چنین مخلوطی از انتخابها با احتماالت اختصاصی

بازیهاست .اورسون اسکات کارد از زبان اندر مینویسد:
«هر وقت من بردهام به دلیل آن بوده است که توانستم
کاری را بفهمم که دشمنانم به آن فکر میکنند .از آنچه
آنها انجام میدهند میتوانم بگویم که آنها درباره آنچه
من انجام میدهم چه فکری میکنند و میخواهند مبارزه
چه شکلی بگیرد و من برخالف آن بازی میکنم .من در
این کار بسیار موفق بودم که بفهمم دیگران چه فکری
میکنند».
سیگفرید در ادامه توضیح میدهد که آنچه اندر میگوید
همان چیزی است که علم جدید نظریه بازیها درباره
آن بحث میکند .درک فکر دیگران و بعد از آن مشخص
کردن انتخاب خود براساس این درک ،همان چیزی است
که آسیموف در روانتاریخ به دنبال آن بود و همان چیزی
است که دانشمندان علوم اجتماعی در جستوجوی آن
بودند تا دریابند جامعه قرار است به کدام سمت و سو
حرکت کند.
این نویسنده معتقد است کتاب اصول نیوتن که به قوانین
حرکت و جاذبه به عنوان اساس عقالنی واقعیت فیزیکی
میپردازد ،آغازکننده تحقیقات جدید برای رمز طبیعت
بود .پس از آن و همزمان با آن نیز فیلسوفان و اقتصاددانان
سیاسی مانند دیوید هیوم و آدام اسمیت در تالش بودند
تا با استفاده از قوانین نیوتنی ،به تحلیل رفتار انسانها
بپردازند ،زیرا گمان میکردند تحلیل مردم را میتوان با
دقتی نزدیک به توصیف سیارات در فیزیک انجام داد.
این خیالپردازیها در قرنهای نوزدهم و بیستم نیز ادامه
داشت؛ تا روزهایی که آدولف کتله در تالش بود جامعه را
با اعداد توصیف کند و زیگموند فروید در جستوجوی
فیزیک جبری مغز بود .در این مسیر ،کمکم این افراد
از جبرگرایی سخت نیوتنی به توصیف آماری مکسول
رسیدند .بر این اساس در پایان قرن بیستم نیز شاهد
فعالیت فیزیکدانانی بودیم که جستوجوی رمز طبیعت را
برای دو کاربرد در نظر داشتند :آماری که هم به کار علوم
اجتماعی بیاید و هم جهان طبیعی .چرا که معتقد بودند:
«علم همه چیز است».
او سپس مرور کوتاهی بر تصور فیزیکدانان از فیزیک در دو،
سه قرن اخیر دارد و روند تکمیل فرضیات را دنبال میکند
تا به این نتیجه برسد« :در انتهای قرن بیستم ،شماری از
فیزیکدانان درک کردند که جزئی گم شده است .با پدیدار
شدن توانایی کامپیوترهای دیجیتالی ،مشاهدهگران دقیق
درک کردند که اطالعات همان چسبی است که جهان
خارج را به توصیف علمی آن متصل میکند .از قانون دوم
ترمودینامیک تا مکانیک کوانتومی و تا داخل سیاهچالهها،
فیزیکدانان دریافتند که اطالعات عنصر ضروری در تدوین
و کمی کردن درک آنها از طبیعت است.
اطالعات چشمان فیزیکدانان را به باقیمانده حقیقت
باز کرد .اطالعات شامل زیستشناسی هم میشود و
زیستشناسی شامل مردم است .مردم ،جهان جدیدی
از حقایق را بنا کردهاند تا فیزیک به آنها که شامل
دانشبنیان
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برای هر کدام ،در زبان ریاضی به عنوان توزیع احتمال
شناخته میشود .توزیع احتمال چیزی است که فیزیک
آماری با آن سر و کار دارد».
هر چند اساس نطریه بازیها در علم فیزیک است
و استداللهای فوننویمان و نش نیز ریشه در فیزیک
آماری داشتند اما در نهایت با وجود همه تالشهایی
که در زمینه نظریه بازیها انجام شده است ،هنوز این
نظریه همان «نظریه همهچیز» همهپسندی نیست که
فیزیکدانان نظری مدتهاست در جستوجوی آن هستند.
جستوجویی که فقط برای معادالت توصیفکننده همه
ذرات و نیروهای اساسی طبیعت بوده است .به هر حال
نظریه بازیها دقیقا درباره چیزهای دیگر است« :این
نظریه درباره قلمرو حیات است که خودش را از بنیادهای
فیزیکی جهان میسازد .این نظریه راجع به چگونگی
ساخت تمدنها از زندگی جنگلی است و درباره قواعد
رفتاری است که نظم جامعه را تثبیت میکند و رمز
طبیعت از آن نتیجه میشود».
سیگفرید در پایان کتاب این مسئله را مد نظر قرار میدهد
که در مسیر جستوجو برای رمز طبیعت همواره با این
خطر مواجهیم که تفسیر جبرگرایانهای از رفتار انسان ارائه
دهیم و آزادی فکری وی را انکار کنیم .اما نظریه بازیها
توانسته است بین دفاع از توانایی ژنتیکی و دفاع از آزادی
انسان رابطه مناسبی ایجاد کند« :این نظریه قدرت تکاملی
را تصدیق میکند و در واقع به توضیح توانایی تکامل در
ایجاد پیچیدگیهای حیات کمک میکند .نظریه بازیها
همچنین توضیح میدهد که چرا این اعتقاد که طبیعت
انسان ریشه در زیستشناسی دارد چندان صحیح
نیست؛ هر چند کمی حقیقت دارد .نظریه بازیها ،نبود
رفتار جزمی اجتماعی انسان تحت کنترل ژن را مطرح
میکند ،اما معتقد است همانطور که ریاضیات نش
نشان داده نوعی استراتژی مخلوط مورد نیاز است .این
نظریه میگوید که مردم از بین رفتارهای ممکن ،دست به
انتخاب میزنند».
این نویسنده در نهایت با توصیف جالبی از نظریه بازیها،
نشان میدهد که چرا دست به نوشتن کتابی درباره آن
زده است« :این نظریه دستورالعملی ریاضی برای استخراج
معنی از چیزهایی ایجاد میکند که به طور ناامیدکنندهای
آشفته به نظر میرسند و نشانههای ملموسی فراهم
میکند که رمز طبیعت ،هدف بیمعنی و غیرممکنی برای
دانشمندان نیست .دانشمندان فارغ از اینکه هر کس
درباره چشمانداز موفقیت نهایی چه فکری میکند ،قطعا
این هدف را تعقیب میکنند ».هرچند به اعتقاد سیگفرید:
«برای رسیدن به موفقیت هنوز راهی طوالنی در پیش
است».
کتاب «ریاضیات زیبا» با عنوان فرعی «جان نش ،نظریه
بازیها و جستوجوی رمز طبیعت» نوشته تام سیگفرید
را نشر نی با ترجمه مهدی صادقی به بازار کتاب عرضه
کرده است.
دانشبنیان
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در�ره کتاب انقالب عیمل
ب

انقالبی که وجود نداشت
نگار قانونی

در سالهای گذشته مکاتب جدیدی در جامعهشناسی به
وجود آمده و ترویج یافته که در آنها علم اعتبار سابقش
را از دست داده است .این به معنی مرگ پوزیتیویسم
است که برای شناخت هر پدیده و درستی مدعایش آن
را از صافی علم محض رد میکرد .در گذر جامعهشناسی
از پوزیتیویسم ابتدا پرسپکتیویسم شکل گرفت که
میگفت علم روش اعالی مشاهده مستقیم واقعیت
نیست و هر تالشی برای شناخت جهان  -از جمله علم -
از منظر خاصی شکل میگیرد که منافع و دلبستگیهای
سیاسی و فکری خاص خودش را معرفی میکند و
بنابراین ما هرگز نمیتوانیم واقعیت را مستقیم مشاهده
کنیم و به بطنش پی ببریم .مکتب نسبیگرایی گام را
فراتر میگذارد و میگوید از آنجا که هیچ بنیان عقالنی
برای داوری در مورد رجحان یک پرسپکتیو یا منظر بر
پرستپکتیو یا منظر دیگری وجود ندارد ،علم نیز فقط
یک پرسپکتیو یا منظر در میان شماری از مناظر است که
نه بدتر و نه بهتر از باقی آنهاست .و گرچه علم در جهان
بهخصوص در غرب ،نگرش و منظر ترجیحی برای توجیه
پدیدههاست ،چون در آن هژمونی به دست آورده و در
فرایند به دست آوردن این هژمونی آلترناتیوهای بسیاری
را به خاموشی کشانده اما این فقط نشان میدهد کسانی
که در غرب هستند دستاوردهایی از آن نوع را که علم
مقدور و ممکن کرده است ارج مینهند .نسبیگرایی در
واقع مقام و موقعیت شاخص سنتی علم را با ویران کردن
ادعاهای آن در مورد خاص بودنش متزلزل میکند.

دانشبنیان

شماره سیوپنجم آبانماه 1398

118

دانشبنیان

شماره سیوپنجم آبانماه 1398

119

استیون شِ یپن که در تاریخنگاری در علم از اصول چهارگانه
مطالعه جامعهشناختی معرفت علمی مکتب ادینبرو پیروی
میکند ،در این کتاب به نوعی به ادبیات تجدیدنظرگرایانه
نسبیگرایان چیزی میافزاید و عقاید ما از انقالب علمی در
قرن گذشته را زیر سوال میبرد و ما را به درک عمیقتری
درباره آن میرساند.
شِ یپن کتابش را اینطور آغاز میکند« :چیزی به عنوان
انقالب علمی در قرن هفدهم وجود نداشت و این کتاب درباره
همین موضوع است».
کتاب شیپن در مورد جریاناتی است که علم مدرن را به وجود
آورده و ترکیبی است از تاریخ و فلسفه علم و در واقع بسیار
قابل فهمتر از بسیاری دیگر از کتب فلسفی و تاریخی مربوط
به علم است که در حال حاضر موجود است .بیشتر متون
تاریخ تعلیم میدهند که «تولد» علم مدرن بین کوپرنیک در
اواسط قرن شانزدهم و نیوتن در اواخر قرن هفدهم رخ داده
است .شیپن مجموعه گستردهای از کتابها و اطالعات علمی
را ترکیب میکند تا نتیجه بگیرد آنچه در آن دوره اتفاق افتاده
عمیق است اما بهسختی میتوان نام آن را «انقالب علمی»
گذاشت .چون واقعا تغییری چشمگیر در چگونگی کشف
حقیقت در مورد جهان در قرن هفدهم وجود نداشته است.
در دیگر کتابها و مقاالت مربوط به علم این دوره ،اختالف
نظرهایی میان تاریخنگاران و علمورزان وجود دارد ،اما تنها
شیپن مایل به این استدالل است كه در این دوره تاریخی ،هیچ
وقفه ناگهانی و خارقالعادهای در علم پیشین برای رسیدن به
علم جدید و هیچ تغییر انقالبی در دیدگاه علمی وجود نداشته
است .نکته شیپن این است که موضوعات بسیاری وجود دارند
که شاکله اندیشه قرن هفدهم را تشکیل میدهند .مطمئنا
تغییرات اساسی در مطالعه علم  -یا همانطور که در آن زمان
فلسفه طبیعی شناخته شده بود  -وجود داشته است اما این
در حالی است که اگرچه توافق کلی به نوبه خود به دنبال
اکتشاف علل عملی  -مکانیکی /مادی  -برای پدیدههای
مشاهدهشده بود ،اما روشهای تعقیب بسیار متفاوت بوده
است .برای برخی دانشمندان و فیلسوفان ،رویکردهای استقرا
از طریق دادههای تجربی راهی درست به نظر میرسیده و
برای برخی استفاده از نظریهپردازی عقالنی و استنتاج .برای
برخی از علمورزان فلسفه طبیعی هرگز از اعتقاد به خدا جدا
نمیشده ،اگرچه در اینجا نیز عقاید متفاوت بودند؛ خدا برای
بعضیها نیروى همهجانبه و قدرتمند بود ،برای دیگران ،خدا
نخستین حرکت در دوردست بود که آغازگر شروع دنیا بود.
کتاب قبلی استیون شیپن« ،تاریخ اجتماعی حقیقت» ،به این
موضوع میپردازد که در دوره تحت پوشش کتاب جدید ،اواخر
قرن شانزدهم و هفدهم ،آنچه مردم میدانستند به اینکه چه
کسی به دانش جدید دست یافته و این فرد چه سابقهای در
ذهن اجتماعی افراد داشته بستگی داشت و در واقع دانش
مردم عمدتا تحت تاثیر کارکردهای طبقه اجتماعی آنها بود.
در این کتاب شیپن نقش غیرقابل انکار آنچه را دیگران به
ما میگویند نشان میدهد و اینکه چگونه تکیه بر شهادت
دانشبنیان

در برخی اقدامات فکری ما اگرچه بسیار نامرئی اما بسیار
تاثیرگذار است .اگر همه دانشها شایعات کموبیش پیچیدهای
باشند ،آن چیزی که به مرور زمان به اعتقاد ما تبدیل میشود
بستگی به آنچه در شرایط شنیدن آن داریم و شخصی که
آن ایده را مطرح میکند ،دارد .آنچه شیپن موفق به انجام
آن میشود این است که نشان میدهد بافت اجتماعی تاثیر
زیادی بر علم و دیدگاههای مربوط به آن دارد .در یادداشت
مترجم ،یاسر خوشنویس ،در مورد اثرگذاری زمینه اجتماعی
بر تحوالت علمی مثالی عینی میآورد که بهخوبی بیانگر
اهمیت توجه به موقعیت برای بررسی علم و انقالب علمی
است« :برای آنکه گذرا بر اهمیت و مدخلیت زمینه اجتماعی
تاکید کنیم ،اجازه دهید به ششصد سال پیش از انقالب
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الگو سجزی را کار فیلسوفان طبیعی میداند ،به تفصیل به
آن نمیپردازد و به همان نظام بطلمیوسی جاافتاده متعهد
باقی میماند .ایده متهورانه سجزی در آثار بعدی نادیده گرفته
میشود و کسانی مانند خواجه نصیرالدین توسی (در قرن
سیزدهم میالدی) و ابن شاطر دمشقی (در قرن چهاردهم
میالدی) که سالها درگیر تصحیح نظام بطلمیوسی بودند ،از
ایده محوری سکون زمین دست برنداشتند و دیدگاه سجزی
را به جد بررسی نکردند .کسی «صدای» سجزی را نشنید،
اما چرا؟ به همین منوال ،میتوانیم بپرسیم چرا کسانی صدای
کوپرنیک را شنیدند ،چرا این صدا در قرن هفدهم و چرا در
اروپا شنیده شد .شِ یپن و بسیاری دیگر معتقدند پاسخ این
چراها را باید در زمینه اجتماعی علم جست».
شیپن مواضعی را که در کتابش به برخی از موضوعات
تاریخنگارانه داشته ،به چهار دسته تقسیم میکند:
«اینکه او علم را فعالیتی اجتماعی و از نظر تاریخی وابسته به
موقیت میداند که باید آن را نسبت با سیاقهایی که در آن
روی میدهد فهمید .مورخان مدتها در این خصوص بحث
کردهاند که آیا علم به سیاقهای تاریخ و اجتماعی مرتبط
است یا باید به آن به شکل مجزا پرداخت .شیپن به شیوهای
به علم در قرن هفدهم میپردازد که به نحوی جمعی و در
موقعیت تاریخی خاصی محقق شده و از خواننده میخواهد
که انسجام قابل قبول بودن و جالب توجه بودن چنین
دیدگاهی را خودشان بررسی کنند».
شیپن از قرار گرفتن در یکی از دو دسته اصلی رویکرد
مورخان به علم ،یعنی دستهای که تاکیدشان به ایدهها و
مفاهیم و روشها و شواهد است و دستهای که به عوامل
اجتماعی یعنی اشکال سازماندهی تاثیرات سیاسی و اقتصادی
بر علم و کاربردها یا تبعات اجتماعی آن تاکید دارند ،اعراض
میکند .چون شیپن اعتقاد دارد وقتی علم را به عنوان امری از
نظر تاریخی موقعیتمند و در وجه جمعیاش یعنی به نحوی
جامعهشناسی بفهمیم ،باید تمام جنبههای علم را در نظر
بگیریم و این هر دو دسته را شامل میشود نه فقط یکی را.
در تفسیر سنتی از عوامل اجتماعی بر مالحظاتی که نسبت
به علم بیرونی تلقی میشود تاکید شده مثل کاربردهای
ایدئولوژیک علم برای توجیه انواع خاصی از مناسبات سیاسی.
در حالی که یکسان دانستن آنچه درباره علم جامعهشناختی
است با آنچه نسبت به علم بیرونی است ،به نظر شیوهای
غریب و محدود برای پیش رفتن است .جامعه همان اندازه که
در بیرون علم وجود دارد درون آزمایشگاه دانشمند هم وجود
دارد .در واقع اصل تمایزی که میان امر اجتماعی و سیاسی و
فرهنگی دورهای
محصول
حقیقت علمی وجود دارد تا حدی
ِ
ِ
است که در کتاب به آن پرداخته میشود .یعنی قرن هفدهم.
و آخر اینکه شیپن میگوید فکر نمیکند چیزی به نام ذات
علم قرن هفدهمی یا ذات اصالحات قرن هفدهمی در علم
وجود داشته باشد .در نتیجه داستان واحد منسجمی وجود
ندارد که بتواند تمامی جنبههای علم یا تغییرات آن را که
ممکن است برای ما انسانهای مدرن اواخر قرن بیستم

ب الوجوه
علمی بازگردیم .ابوریحان بیرونی در کتاب «استیعا 
الممکنه فی صنعه االسطرالب» که در اوایل قرن یازدهم
میالدی نوشته شده است الگویی نجومی را که ستارهشناس
معاصر او ،ابوسعید سجزی (به معنای سیستانی) ،پیشنهاد
کرده بود و «عدهای» به آن معتقد بودند معرفی میکند .در
این الگو زمین ثابت نیست و حرکت وضعی دارد .ابوریحان
میگوید که رد کردن الگو سجزی ساده نیست ،اما منجمان و
مساحان نباید از این موضوع نگران باشند ،چرا که نتایج این
الگو با محاسبات آنان اختالفی ندارد و از این حیث نمیتوان
یکی از آنها را برتر دانست (تحلیل ابوریحان در واقع یکی
از قدیمیترین نمونهها از وضعیتی است که امروزه «ت ّعین
ناقص نظریهها توسط مشاهدات» مینامیم) .ابوریحان بررسی
دانشبنیان
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جلب توجه بکند ،در بر گیرد .شیپن میگوید نمیتواند به
خصوصیتی از علم مدرن آغازین دست یابد که سنتا ذات
انقالبی آن دانسته شده است و در همان دوره اشکال به کلی
متنوعی نداشته یا علمورزانی که آنها نیز مدرنهایی انقالبی
تلقی میشدهاند ،آن را در معرض نقادیهایی قرار ندادهاند.
و بنابراین به نظر او ذاتی برای انقالب علمی در قرن هفدهم
وجود ندارد و مجموعهای از داستانها را میتوان به نحوی
مشروع تعریف کرد که هر یک قصد دارند توجه را به برخی
از جنبههای واقعی این فرهنگ قدیمی جلب کنند .و در هیچ
داستان تاریخی چیزی به عنوان تاریخ قطعی یا جامع وجود
ندارد.
ایرادی اصلی که شیپن همواره به علم میگیرد ،این است که
علم است که اثبات میکند علم درست است .به عبارت دیگر،
علم معیارهای ارزش  -آنچه قرار است جدی بگیریم  -را
بیان میکند ،یا حتی بهتر است بگوییم به ما دیکته میکند
تا به آن اعتقاد پیدا کنیم (و شاید باید بگوییم پول خود را
در آن خرج کنیم) .استیون شیپن توضیح میدهد چگونه ما
آماده شدهایم  -آموزش داده شده ،تشویق شده و گاهی اوقات
وادار شدهایم  -تا اعتماد بسیاری به چنین مواردی داشته
باشیم .و این اعتماد همان چیزی است که مورد بحث است.
البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم که شیپن ضد
علم نیست ،بلکه عالقهاش به آنچه او «داستانهای گسترده»
مینامد ،خاص بودن علم را زیر سوال میبرد .از نظر وی هیچ
ذاتی برای انقالب علمی وجود ندارد و آنچه که اکنون ما
آن را علم می نامیم  -علیرغم میل به اجماع  -محل تعدد
رویههای اجتماعی رقابتی بوده است .شیپن میگوید علم
فعالیتی تاریخی و اجتماعی است و در رابطه با زمینه تاریخی
و اجتماعیای که در آن اتفاق میافتد ،باید درک شود و این
اصالتی است که کار یک تاریخنگار علم را متمایز میکند.
شیپن در مقدمه میگوید« :اگر تلقی این کتاب دارای اصالتی
باشد ،احتماال این اصالت به سازماندهی کتاب بازمیگردد .سه
فصل کتاب به ترتیب به آنچه درباره جهان طبیعی دانسته
میشده ،چگونگی کسب این معرفت و مقاصدی که این
معرفت به رسیدن به آنها کمک میکرده است مربوطند:
چیستی و چگونگی و چرایی .برخی مطالعات موجود تقریبا به
طور کامل بر چیستی تمرکز کردهاند ،در حالی که تبیینها
درباره چگونگی به مشکل ایدهآلسازی دچارند و چرایی اساسا
بهندرت و در نتیجه ،مجزا از چیستی و چگونگی مورد توجه
قرار گرفته است.
قصد دارم به تبیینی کم و بیش جاافتاده از تغییراتی در باورها
بپردازم که بسیاری معتقدند مشخصه انقالب علمی در قرن
هفدهم است و آنگاه چنین تبیینی را جمعبندی کنم ،در
حالی که تا حدی به این نکته توجه نشان میدهم که این
باورهای مرتبط ،متنوع و حتی بهشدت محل مناقشه بودهاند».
شِ یپن توجه ما را به چهار جنبه به هم مرتبط این تغییرات
جلب خواهد کرد که با معرفت معطوف به جهان طبیعی و
ابزارهای کسب این معرفت ارتباط دارند .چهار جنبهای که با
دانشبنیان
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آنچه که در آن زمان غالبا «فلسفه» جدید نامیده میشدند،
مرتبطند:
اول برداشت از طبیعت به عنوان یک ماشین .دوم برداشت
دانش طبیعی به عنوان چیزی عینیتر از تجربه روزمره .سوم
تالش برای تبدیل شدن به روش علمی و بیطرفانه علم یا
تولید معرفت از قواعد صریحا صورتبندیشده ،روشی به قصد
نظم دادن به تولید معرفت از طریق مدیریت کردن و حذف
اثرات احساسات و اغراض انسانی .چهارم تمایل به استفاده از
معرفت طبیعی اصالحشده به دست آمده برای دستیابی به
غایاتی اخالقی ،اجتماعی و سیاسی.
مضمون اول و دوم را میتوان در فصل یک ،مضمون سوم به
طور عمده در فصل دو و سه و مضمون چهارم تنها در فصل
سه قابل مشاهده است.
روایت آقای شیپن در فصل اول شامل اکتشافات گالیله و
جانشینان وی در قرن هفدهم است؛ از حمله گالیله به تصویر
جهان ارسطویی گرفته تا تالشهای نیوتن برای طرحی جدید.
ِ
ماهیت مطالب و دستهبندیها تفاوت چندانی
این فصل از نظر
با کتابهای دیگری که در مورد این موضوع نوشته شده
ندارد :از یکسو ،خطوط اصلی فکری فلسفه طبیعی باستان و
قرون میانه را مرور میکند و از سویی دیگر ایدههای محوری
دیدگاههای جدید از نظام خورشیدمرکزی تا ماشینانگاری و
جسمکگرایی را مطرح میکند .موضوعاتی که کم و بیش
در کتابهای دیگر هم گفته شده است .در واقع آن چیزی
که کتابهایی با موضوع مشابه به ما نمیگویند یا به طور
حاشیهای تنها گریزی به آن میزنند ،آن هم در پانوشتها و
نه در متن اصلی ،این است که ایدههای نو اما پراکنده چطور
در قالب شیوهای جدید در فلسفه طبیعی سازمان یافت.
چطور «روش علمی» نو شکل گرفت و به طور ویژه اینکه
این ایدهها چرا در قرن هفدهم و چرا در اروپا مطرح شدند ،نه
در زمان و مکانی دیگر؟ چرا این ایدهها باقی ماند و در سطحی
گسترده منتشر شد؟ چرا این ایدهها بسط یافت و زمینه آنچه
امروزه بدان انقالب علمی میگوییم فراهم آورد .شیپن پس
از بررسی این مطالب در فصل اول در فصلهای بعد سوالی
اساسی را مطرح میکند و بدان پاسخ میدهد :نسبت تحوالت
در علم با تحوالت در فناوری ،سیاست و دین چه بود.
فصل دوم« ،چگونه میدانستند» ،با فاصله گرفتن از شیوههای
سنتی که تاکنون درباره انقالب علمی در قرن هفدهم بحث
میکردند آغاز میشود و توجه را از بدنه معرفت که صرفا
نوعی محصول است به سوی شرح و بسط دیدگاهی فعاالنهتر
و پراگماتیکتر نسبت به آنچه ساختن معرفت علمی تلقی
میشود انتقال میدهد ،یعنی به سوی آنچه فرد بایست
انجامش میداده تا به ذرهای از معرفت طبیعی دست یابد.
اینکه معرفت جدید چطور از حیث ظاهر از معرفت پیش
از خود متمایز شده است و رویههای معرفتساز نو چگونه با
رویههای قبل از خود متفاوت بودهاند؟ در واقع در این فصل
خواننده میفهمد که معرفت و تغییراتی که در فصل اول
درباره آن صحبت شده چطور ساخته و توجیه میشدند و
دانشبنیان

علمورزان تا اندازهای در این زمینه که چطور بایست معرفت
طبیعی را به دست آورد و توجیه کرد با هم فاصله داشتهاند.
در این فصل شیپن دیدگاهی پویا را درباره علم در عمل و
علم به هنگام ساختن ،به جای تفسیر علم به عنوان «باوری»
ایستا ،مطرح میکند .در ابتدای این فصل میخوانیم:
«هیچ چیز به اندازه نشانه «علم جدید» قرن هفدهم نبود
که مدافعان آن مدام ادعا میکردند این علم جدید است.
فیلسوفان جسمکگرا و ماشینانگار در موارد متعددی بر
این امر مصرانه تاکید میکردند که ابداعاتشان نشاندهنده
گسستی ریشهای از معرفتهای طبیعی سنتی است .ایشان
در تمامی آثارشان بدیع بودن محتواهای فکری خود را
توگوها و
مفروض میگرفتند .در فیزیک ،گالیله کتاب گف 
اثباتها درباره دو علم جدید را منتشر کرد ،در ستارهشناسی،
ستارهشناسی جدید کپلر در میان بود؛ در شیمی و فلسفه
تجربی ،بویل مجموعهای طوالنی از مقاالت را با عنوان
آزمایشهای جدید به چاپ سپرد؛ پاسکال در کتاب
آزمایشهایی جدید درباره خأل در این باره نوشت و اتو فون
گِریکه نیز در آزمایشهای ماگدبورگی جدید درباره فضای
خالی به همین موضوع پرداخت .ارغنون نو بیکن روشی بدیع
بود که قرار بود جایگزین ارغنون سنتی (مجموعه نوشتههای
منطقی ارسطو) شود و آتالنتیس نو او نیز طرحی ابداعی برای
رسمی تحقیقات علمی و فنی بود.
ساماندهی اجتماعی
ِ
همین بدیع بودن رویههای در حال ظهور نقطه قوت کلیدی
برای آنها به حساب آمد .افراد بسیاری مجموعههای معرفت
سنتی و شیوههای سنتی کسب و اعتباربخشی به معرفت را
بیارزش میخواندند :این مجموعهها و شیوهها باید بیاعتبار
تلقی میشد و از سر راه کنار میرفت .در این مسیر ،ماهیت
فلسفه «قدیمی» اغلب به نحوی کاریکاتوری تصور میشد
تا پیچیدگی و درهمتنیدگی آنها نادرست بازنمایی شود».
در فصل آخر« ،دانش در خدمت چه بود» ،دیدگاهی مشابه
فصل دوم مطرح میشود .هدف از این دیدگاه وصف گستره
اهدافی است که در موقعیت تاریخی قرن هفدهم در معرفت
طبیعی گنجانده شده بود .معرفت طبیعی تنها محدود به
باور نمیشده ،بلکه همچنین منبعی بوده برای طیفی از
فعالیتهای عملی ،همچون فعالیتهای دینی ،سیاسی و
اجتماعی.
بخشهای فصل سه به این ترتیب است« :معرفت طبیعی و
قدرت دولتی»« ،علم به عنوان خدمتکار دین»« ،طبیعت و
خدا»« ،حکمت و اراده»« ،طبیعت و هدفمندی»« ،جایگاه
راز در جهان علم»« ،بیغرضی و کاربردهای معرفت طبیعی».
بخش اعظم این فصل از کتاب به شکل خاصی با دین گره
خورده است .در این فصل شیپن نشان میدهد شیوههای
جدید علم قرن هفدهم در حال حل شدن در بافت
ساختارهای آموزشی تحت کنترل کلیسایی هستند که از
دوران قرون وسطی به جا مانده است .بخش «علم به عنوان
خدمتکار دین» به طور جدی بازنگری در بینش و دیدگاهی
است که تاکنون در ذهن ما درباره زاویه دین و علم وجود

شماره سیوپنجم آبانماه 1398

124

داشته است .اکثر متونی که تا به امروز درباره انقالب علمی
نوشته شده به تقابل دین و علم به عنوان یک امر بنیادی
میپردازد .اما شیپن از منظری نو این رابطه را بازبینی میکند
و علم را نه دشمن دین که حافظ منافع آن میداند.
«مدرنهای اواخر قرن بیستم به شنیدن سخنانی درباره
«تقابل گریزناپذیر علم و دین» خو گرفتهاند ،البته اگر دین
اساسا در فهم معاصر ما از علم و تاریخ آن جایی داشته باشد.
احتماال ،بیشتر آنچه در فصلهای قبلی درباره ماشینانگاری
و رابطه میان معرفت طبیعی اصالحشده و دغدغههای عرفی
نوشتهام ،از این منظر خوانده شده است .اکنون زمان آن است
که چنین تصوری را به نحوی نظاممند تصحیح کنم ،چرا که
این تلقی که تغییرات مدرن آغازین در فلسفه طبیعی دین
را «تهدید» میکرد یا از انگیزههای غیردینی جان میگرفت،
باید هوشمندانه مقید یا حتی انکار شود .هنگام صحبت کردن
طبیعی در حال تغییر در قرن هفدهم،
درباره اهداف معرفت
ِ
الزم است به کاربردهای آن در پشتیبانی و بسط اهدافی که
به طور کلی مذهبی بود بپردازیم.
چیزی به عنوان تعارضی میان علم و دین در قرن هفدهم
وجود نداشت ،اما برخی مشکالت کامال خاص در مورد
روابط میان دیدگاههای برخی فیلسوفان طبیعی و عالیق
برخی نهادهای دینی در میان بود که تغییراتی که در
فصلهای پیشین به آنها پرداختیم تشدیدشان میکرد.
از قرنهای میانه ،فلسفه طبیعی ارسطویی در فرهنگ

دانشبنیان

مدرسی «مسیحیسازی» شده بود و طی دورهای طوالنی
از تطابق ،هر ناهمخوانیای که ممکن بود در ابتدا میان
چشماندازهای «مشرکانه» و آموزه مسیحی وجود داشته
باشد ،از میانه رفته ،آشتی داده شده یا صرفا کنار گذاشته
شده بود .کلیسای کاتولیک رومی نهتنها یاد گرفته بود با
فلسفههای یونان و روم باستان زندگی کند ،بلکه فعاالنه
برخی از آنها را به صورت نظامهای باوری که مطابقتشان با
متون مقدس و آموزههای آبای کلیسا مفروض گرفته میشد
شکل داده بود».
البته همانطور که خود شیپن در مقدمه کتابش میگوید،
بدون شک رویکردش یکی از انواع رویکردهایی است که به
انقالب علمی در قرن هفدهم شده و کم نیستند کسانی که
به این رویکرد خرده گرفته یا خرده خواهند گرفت .شیپن
میگوید میخواهد کتابش پنجرهای به گذشته باشد تا
خواننده بداند داشتن شکل خاصی از معرفت ،ساختن فقرهای
از معرفت طبیعی ،انتشار آن و به رسمیت شناختن آن در
جامعه مدرن آغازین به چه معنا بوده است .شیپن بیش از
هرچیز در این کتاب از خواننده میخواهد دست به بازنگری
بزند و به شیوه نسبیگرایان وقایع را نه از یک منظر که از
منظرهای متفاوت ببیند.
الزم است اشاره کنیم که کتاب «انقالب علمی» نوشته
استیون شیپن را یاسر خوشنویس ترجمه کرده و نشر کرگدن
آن را به بازار کتاب عرضه کرده است.
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گزارش
رئیس ج�هوری در مرامس افتتاح اکرخانه نوآوری آزادی:

افتتاح کارخانه نوآوری آزادی
کار عظیم و بزرگی است
الهام دمیرچی

دانشبنیان
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حجتاالسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی در مراسم افتتاح کارخانه نوآوری
آزادی ،ایجاد  300هزار شغل در شرکتهای دانشبنیان را بسیار ارزنده دانست
و اظهار داشت« :شرکتهای دانشبنیان با تولید علم و درآمد ،قدرت ،رفاه و
عزت میآفرینند و باید بین سرمایهگذار و شرکتهای نوپا پیوند ایجاد کرد».
روحانی بهرهبرداری از کارخانه نوآوری آزادی را افتخارآمیز دانست
و گفت« :اینکه امروز در فعالیت صنعتی و خدماتی ،از حالت سنتی
خارج میشویم موضوعی بسیار خوب و مهم به شمار میرود».
رئیسجمهوری با بیان اینکه معموال کارخانههایی که در کشور افتتاح میشوند،
در بخشهای مختلف صنعتی مانند فوالد ،مس ،گاز ،نفت ،پتروشیمی و نساجی
هستند ،اظهار داشت« :امروز در بحث افتتاح کارخانه وارد فاز نو و جدیدی
شدهایم و این کارخانه با آنچه در گذشته به بهرهبرداری میرسید ،تفاوت دارد.
این مجموعه یک کارخانه نوآوری است و این بسیار حائز اهمیت است چرا که در
کارخانههای معمولی نوآوریهای قبلی عملیاتی میشود ،یعنی نتایج گامهای گذشته
به عمل میرسد ،اما در این کارخانه ایدههای نو پدید آمده و آفریده میشود».
رئیسجمهوری تصریح کرد« :در این کارخانه شرکتهای استارتآپ و جوانان
ن تالش و فعالیت کرده و در کنار آنها شتابدهندهها یاریگری میکنند و
نوآفری 
در کنار هم کار را به پیش میبرند تا در پیچ و خمهای اداری متوقف نشوند».

دانشبنیان
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توسعه فعالیتهای نوآورانه و
دانشبنیان نیاز به فرهنگسازی دارد

روحانــی بــا بیــان اینکــه توســعه فعالیتهــای نوآورانــه
نیــاز بــه فرهنــگ ،زیرســاخت و همــکاری دارد ،گفــت:
«همفکــری ،همآوایــی و همــکاری بایــد در کنــار هــم
قــرار بگیرنــد تــا بتوانیــم بــه نتیجــه مطلــوب برســیم».
رئیسجمهــوری بــا اشــاره بــه گزارشهــای ارائهشــده
در جلســه بــا مســئوالن ایــن مجموعــه و شــتابدهندهها
و سرپرســتان اســتارتآپها ،اظهــار داشــت« :معمــوال در
صنعــت ،فنــاوری و علــم دنبال ـهرو هســتیم بــه گون ـهای
کــه در علــوم جدیــد ،کشــورهای صنعتــی و پیشــرفته
گامــی را برداشــتهاند و مــا میخواهیــم آن را دنبــال
کــرده و ماننــد آنهــا اقــدام کنیــم ،امــا در ایــن مجموعــه
میتوانیــم نــوآوری را بــه معنــای آنکــه دیگــری آن را
انجــام نــداده و در آن اولیــن هســتیم ،داشــته باشــیم».
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه کســی کــه رســاله دکتــرا
مینویســد بایــد مطلبــی نــو ارائــه کنــد و ایــدهای
جدیــد را بــه ثمــر برســاند ،اظهــار داشــت« :بــر ایــن
اســاس میتوانیــم بــا اســتفاده از شــرایط بــه وجــود
آمــده ،در برخــی امــور پیشــتاز باشــیم ،بــه گونـهای کــه
ایــدهای را بــه مرحلــه عمــل ،تولیــد و ارائــه بــه بازارهــای
داخلــی و خارجــی برســانیم .افتخــار دولتهــای
یازدهــم و دوازدهــم ایــن اســت کــه گامهــای خوبــی را
دانشبنیان

در ایــن عرصــه برداشــته اســت؛ البتــه ممکــن اســت ایــن
تالشهــا کامــل نبــوده یــا کمتــر از انتظــار نســل جــوان
باشــد ،امــا در مجمــوع حرکــت بســیار خوبــی بــه انجــام
رســیده اســت».
روحانــی بــا بیــان اینکــه تمامــی مجموعههــای
اســتارتآپی فعــال در ایــن کارخانــه بــه نوعــی کارشــان
بــه پیشــرفت آیس ـیتی و پهنــای بانــد مربــوط اســت،
گفــت« :اگــر پهنــای بانــد وجــود نداشــت ،بســیاری از
ایــن امــور امــکان تحقــق پیــدا نمیکــرد و ایــن در
حالــی اســت کــه دولــت بــرای اینکــه امــروز بتوانیــم
در حــوزه پهنــای بانــد امکانــات الزم را داشــته باشــیم،
فشــارهای بســیاری را تحمــل کــرده اســت».
رئیسجمهــوری بــا بیــان اینکــه هنگامــی کــه در یــک
منطقــه بــه جــای راهــی معمولــی آزادراه ایجــاد میشــود
بــه همــان انــدازه کــه در امــور تســهیل ایجــاد میکنــد،
بــه طــور طبیعــی مشــکالت هــم بیشــتر میشــود،
گفــت« :مــا بایــد تــاش کنیــم در هــر عرصــهای
مشــکالت را کاهــش دهیــم».
روحانــی بــا بیــان اینکــه بــا افتتــاح کارخانــه نــوآوری
آزادی کار عظیــم و بزرگــی صــورت گرفتــه خاطرنشــان
کــرد« :اینکــه در ایــن مجموعــه همــه فعــاالن نــوآور
در یــک ســالن در کنــار هــم قــرار دارنــد ،بســیار حائــز
اهمیــت اســت ،چــرا کــه اینگونــه میتواننــد همدیگــر
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را بهتــر بشناســند و از یکدیگــر یــاری بگیرنــد و ایــن
اشــتراک مهــم و بــه نوعــی مصــداق دســتور قــرآن در
زمینــه تعــاون و همــکاری اســت».
رئیسجمهــوری افــزود« :مهندســی ســاختمان،
اولیــن فضــا را بــرای همــکاری بــه وجــود مــیآورد و
نحــوه طراحــی ســاختمان میتوانــد در پیشــبرد امــور
کمککننــده باشــد».
روحانــی بــا اشــاره بــه برخــی گالیههــا از ســوی فعــاالن
حــوزه نــوآوری و شــتابدهندهها و اســتارتآپها
مبنــی بــر اینکــه برخــی وزارتخانههــا هنــوز در
روشهــای ســنتی باقــی مانــده و بهســختی شــرایط
نــو و فعالیتهــای نوآورانــه را میپذیرنــد ،گفــت:
«مطمئنــا ایجــاد ایــن زیســتبوم جدیــد در کشــور
نیــاز بــه فرهنگســازی دارد و بایــد تــاش کنیــم ایــن
محیــط جدیــد را در عرصههــای مختلــف معرفــی کنیــم
و بشناســانیم .مطمئنــا دنیــای آینــده بــا دنیــای امــروز
جهــان متفــاوت خواهــد بــود و ســبک زندگــی هــم
بــر ایــن اســاس تغییــر خواهــد کــرد .همانطــور کــه
زمانــی کــه تلفــن همــراه بــه ایــران آمــد ،هیچکــس
بــاور نمیکــرد روزی موبایــل بــه تحولــی در زندگــی
مــردم تبدیــل شــود و بــه گونـهای شــود کــه این وســیله
دوســت همــراه افــراد از صبــح تــا شــب باشــد .امــا امــروز
اکثــر مــردم یــک دوســت و یــار جدیــد دارنــد کــه البتــه
میتوانــد کمککننــده یــا منحرفکننــده باشــد».
رئیسجمهــوری خطــاب بــه نــوآوران و فعــاالن عرصــه
نــوآوری گفــت« :شــما امــروز کار بســیار بزرگــی را بــه
انجــام رســاندید و دولــت نیــز کمــاکان ماننــد گذشــته در
خدمــت شــما خواهــد بــود».
روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره
بــه اینکــه در معاونــت علمــی شــخصیتی هماننــد
دکتــر ســتاری حضــور یافــت کــه کار شــرکتهای
دانشبنیــان را بــاور داشــت و بهخوبــی میدانســت
کــه کار بســیار بزرگــی اســت ،گفــت« :همــه وزرا و
دســتگاهها آمــاده یاریرســانی هســتند و همــه وزرا
و اعضــای هیئــت دولــت بایــد از ایــن مرکــز بازدیــد
کننــد».
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دنیــای فنــاوری یــک وادی
محــدود نبــوده بلکــه دنیایــی بــزرگ و وســیع اســت،
ادامــه داد« :زمانــی بــود کــه وقتــی پشــت تریبــون
میرفتیــم برخــی فکــر میکردنــد مرتکــب جــرم
شــدهایم و بایــد بــاالی منبــر رفــت .آغــاز تحــوالت
ســخت اســت و ســنتگرایان و کســانی کــه تفکــرات
قدیمــی دارنــد بهســختی میتواننــد شــرایط جدیــد را
درک کننــد کــه البتــه شــرایط زمانــه خــود را تحمیــل
میکنــد».
روحانــی بــا بیــان اینکــه ابتــدا بایــد ایــن فرهنــگ را
بــه ســرمایهگذار منتقــل کنیــم کــه بــا ســرمایهگذاری
دانشبنیان

در ایــن بخــش ایجــاد ســرمایه بیشــتر و راحتتــر
اســت ،گفــت« :میتــوان بــا علــم و فنــاوری تحــول
بســیار بزرگــی در اقتصــاد و اشــتغال بــه وجــود آورد».

شرکتهای دانشبنیان
اقتدارآفرین هستند

رئیسجمهــوری بــا بیــان اینکــه ایجــاد  300هــزار
شــغل بــا حــدود  4500شــرکت دانشبنیــان و درآمــد
 90هــزار میلیــارد تومانــی و تقریبــا بــه انــدازه بودجــه
کل کشــور ،بســیار مهــم اســت ،تصریــح کــرد« :ایــن
مهــم میتوانــد قــدرت ،رفــاه و تحــول در زندگــی
مــردم ایجــاد کنــد .چــرا کــه هــر کــه داناســت،
تواناســت و شــرکتهای دانشبنیــان و علمــی هســتند
کــه میتواننــد بــه مــا در همــه زمینههــای نظامــی،
زندگــی روزانــه ،صنعــت ،کشــاورزی و خدمــات ،قــدرت
دهنــد .بــا توجــه بــه شــرایط تحریــم ،شــرکتهای
دانشبنیــان بیــش از همیشــه بــرای عــزت ،حیثیــت
و ایســتادگی کشــور ،ارزش و اهمیــت دارنــد .تنهــا بــا
شــعار مقاومــت ،مقاومــت درســت نمیشــود ،بلکــه در
ســایه علــم ،دانــش ،تــاش ،کار و مذاکــره ،مقاومــت بــه
وجــود میآیــد و اینهــا بــا همدیگــر منافاتــی نــدارد و
مقاومــت زمینــه را بــرای مذاکــره آمــاده میکنــد تــا از
مقاومــت بهرهبــرداری کنیــم».
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه هشــت ســال دفــاع
کردیــم امــا در  31ســال پــس از آن در حــال مذاکــره
بــرای ایــن جنــگ هســتیم ،گفــت« :در ســفر ســال
گذشــته بــه عــراق از محورهــای مذاکــرات بــا مقامــات
ایــن کشــور ،آثــار و اختالفــات جنــگ  31ســال قبــل
بــود و شــاید ســالها مذاکــره بــرای رســیدن بــه اهــداف
نیــاز داشــته باشــیم».
رئیسجمهــوری همچنیــن بــه نامههــای آیــتاهلل
رفســنجانی بــه صــدام بــرای آزادســازی اســرای ایرانــی
در عــراق ،اشــاره کــرد و افــزود« :در ابتــدا بــه اصالــت
نامههــای صــدام شــک داشــتیم ،امــا بعــد از مذاکــرات
بــه توافــق رســیدیم و همــه اســرا آزاد شــدند و دربــاره
تمــام ســرزمینهای مــورد بحــث بــه نتیجــه رســیدیم
و در نهایــت بــا ایــن مذاکــرات بــود کــه در ســازمان
ملــل موفــق شــدیم عــراق را بــه عنــوان آغازگــر جنــگ
محکــوم کنیــم».
روحانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه فــرق شــرایط تحریمــی
ظالمانــه ،غلــط و غیرقانونــی کنونــی بــا گذشــته در ایــن
اســت کــه مــا میگفتیــم تحریمهــا ظالمانــه اســت ،امــا
کشــورهای دیگــر قبــول نمیکردنــد و بــا مــا هــمآوا
نبودنــد ،تصریــح کــرد« :امــا امــروز بــه جــز چنــد کشــور
همــه بــا جمهــوری اســامی ایــران ه ـمآوا هســتند کــه
تحریمهــا غلــط ،ظالمانــه و غیرقانونــی اســت و تمامــی
کشــورها حتــی اروپــا نیــز اقدامــات امریــکا را محکــوم
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میکنــد و ایــن امتیــاز ماســت کــه دنیــا بــا مــا ه ـمآوا،
همســخن و همفکــر اســت».
رئیسجمهــوری بــا بیــان اینکــه آمریــکا بــا اعمــال
تحریمهــای خطرنــاک بــه دنبــال تســلیم کــردن
جمهــوری اســامی ایــران بــود ،امــا تســلیم نشــدیم،
خاطرنشــان کــرد« :ســختترین شــرایط را در ســال 97
داشــتیم کــه توانســتیم مشــکالت را مهــار کنیــم و از 13
آبــان ســال گذشــته کــه امریــکا تحریمهــای خــود را
اجرایــی و عملیاتــی کــرد تــا  13آبــان امســال شــرایط
در کنتــرل تــورم رشــد اقتصــادی ،ســرمایهگذاری و
اشــتغالزایی بهتــر شــده اســت».
رئیسجمهــوری بــا طــرح ایــن پرســش کــه ایــن
ایســتادگی چــه زمانــی حــل خواهــد شــد ،ادامــه داد:
«بایــد گفتوگــو و مذاکــرات در هــر ســطحی بــا هــر
کســی انجــام شــود و االن در شــرایطی هســتیم کــه دنیــا
مــا را بــاور دارد و راه بــرای مذاکــره بــاز اســت».
روحانــی بــا اشــاره بــه ســفر ســال جــاری خــود
بــه ســازمان ملــل تاکیــد کــرد« :بــه جــای اینکــه
ســاختمان ســازمان ملــل مرکــز تحــوالت سیاســی
شــود ،اتــاق محــل اقامــت هیئــت ایرانــی مرکــز تحــوالت
سیاســی شــد کــه ایــن افتخــار ملــت ایــران اســت.
مالقــات روســای جمهــور ســایر کشــورها بــا هیئــت
ایرانــی بــه معنــای مقــاوم بــودن ملــت ایــران اســت.
وقتــی رئیسجمهــوری ،نمایندگــی ملتــی باعظمــت را
دارد ،ایــن نشــانگر عظمــت آن رئیسجمهــوری اســت و
تمــام ذکــر و فکــر روزنامههــا و رســانههای دنیــا ایــن
بــود کــه از اتــاق محــل اقامــت رئیسجمهــوری ایــران
چــه خبــری بیــرون میآیــد».
روحانــی بــا بیــان اینکــه قدمهــای برداشــته شــده
در گذشــته در نیویــورک بــه ثمــر نرســید امــا ایــن
بــه معنــای آن نیســت کــه بایــد مأیــوس شــویم بلکــه
ایــن راه ادامــه دارد ،افــزود« :در نیویــورک بــه دنبــال
دو هــدف بودیــم ،یکــی اینکــه امریکاییهــا راســت
نمیگوینــد و همــه کشــورها اذعــان داشــتند کــه
ایــران درســت میگویــد و مــا آنــان را قانــع کردیــم
کــه آمــاده مذاکرهایــم ،ترســی نداریــم و در طــول 40
ســال گذشــته تخصــص مــا مذاکــره بــوده اســت .مــا
اعــام کردیــم کــه امریــکا بایــد رســما اعــام کنــد کــه
تحریمهــا درســت نیســت و بــا حضــور روســای جمهــور
 5+1آمــاده مذاکرهایــم».
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی کشــورها
میخواســتند ،اینگونــه تلقــی کننــد کــه ایــران بــه
عربســتان حملــه کــرده و بنابرایــن آغازگــر جنــگ در
منطقــه اســت،افــزود« :هــدف دوم مــا از ایــن ســفر ایــن
بــود کــه توضیــح دهیــم حمــات بــه عربســتان ارتباطــی
بــه ایــران نداشــته ،بلکــه جنگــی بیــن یمــن و آن کشــور
بــوده اســت و کشــورهای مدعــی ایــن اتهامــات بایــد
دانشبنیان

دالیــل و مــدارک خــود را مطــرح کننــد .مــا بــه جــای آن
اتهامــات ،پیشــتاز طــرح صلــح هرمــز شــدیم .زمانــی در
منطقــه تنهــا کســی کــه میگفــت طرحــی دارد امریــکا
بــود ،امــا امــروز ایــن ایــران اســت کــه اعــام میکنــد
طــرح صلــح دارد».

پهنههای شهری میزبان
کارخانههای نوآوری میشوند

ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری ،نیــز در مراســم افتتــاح رســمی
کارخانــه نــوآوری آزادی بــا بیــان اینکــه ایــن کارخانــه
ایــران را یکــی از کشــورهای پیشــرو در تبدیــل پهنههای
صنعتــی فرســوده بــه محلــی بــرای نــوآوری و خالقیــت
بــدل کــرده اســت ،افــزود« :ایــن پــروژه ملــی بــه عنــوان
نمونـهای موفــق از همــکاری دولــت و بخــش خصوصــی و
ســرمایهگذاری روی ایدههــای نوآورانــه و تبدیــل آنهــا
بــه کس ـبوکارهای نوآورانــه ،ایــران را بــه عنــوان یکــی
از قطبهــای تولیــد فنــاوری و نــوآوری منطقــه معرفــی
کــرده اســت».
ســتاری بــا اشــاره بــه اینکــه پهنههــای شــهری ماننــد
کارخانههــای نــوآوری ،بســتر بــروز خالقیتهــای
نیــروی انســانی اســت ،عنــوان کــرد« :نیــروی انســانی
مــا را پارکهــای فنــاوری ،دانشــگاهها و پژوهشــگاهها
تامیــن میکننــد 180 .شــتابدهنده و مرکــز نــوآوری بــا
بیــش از  500هــزار مترمربــع فضــا زمینهســاز شــش
هــزار اســتارتآپ جدیــد شــدهاند و هشــت کارخانــه
نــوآوری در نقــاط مختلــف کشــور نیــز بــه رونــق
زیســتبوم کارآفرینــی و نــوآوری کمــک میکننــد».
وی از فعالیــت  4556شــرکت دانشبنیــان و شــش
هــزار اســتارتآپ در اقتصــاد کشــور بــا کمــک
بخشهــای مختلــف ایــن زیســتبوم گفــت و ادامــه
داد« :ایــن کســبوکارها عــاوه بــر اینکــه  90هــزار
میلیــارد تومــان درآمــد داشــتهاند ،بــرای  300هــزار
نفــر اشــتغال مســتقیم ایجــاد کردهانــد».
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان ،جــذب نیــروی انســانی
تحصیلکــرده در دانشــگاههای برتــر دنیــا را یکــی از
ویژگیهــای فعالیــت کســبوکارهای دانشبنیــان و
اســتارتآپها عنــوان کــرد و گفــت« :کســانی کــه در
اســتارتآپهای موفــق جهانــی کار کردهانــد ،در فراینــد
راهانــدازی اســتارتآپهای جدیــد و رونــق گرفتنشــان
جوانــان را یــاری میکننــد .بیــش  1400نفــر از
 100دانشــگاه برتــر دنیــا بــه کشــور بازگشــته و 93
اســتارتآپ جدیــد و موفــق بــه را ه انداختهانــد».
ســتاری بــا بیــان اینکــه ســازوکار تامیــن مالــی
کســبوکارهای دانشبنیــان و اســتارتآپی وام نیســت،
افــزود« :صندوقهــای ســرمایهگذاری جســورانه از
نوآوریهــا و ایدههــای خالقانــه حمایــت میکننــد.
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فرهنــگ حمایــت از کار و کارآفریــن کــه ســالیان
ســال در کشــور ریشــه داشــته و بــه واســطه فرهنــگ
اقتصــاد نفتــی بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت،
اکنــون بــه کمــک بیــش از  15صنــدوق ســرمایهگذاری
جســورانه ،بــا ســر و شــکلی تــازه و منطبــق بــا ویژگــی
کســبوکارهای نویــن احیــا شــده اســت.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری ،فعالیــت
کارخانــه نــوآوری آزادی را گام نخســت در توســعه
زیســتبوم کارآفرینــی و نــوآوری بــا اســتفاده بهینــه
از پهنههــای متــروک شــهری دانســت و گفــت« :عــاوه
بــر کارخانــه نــوآوری آزادی ،یــک کارخانــه دیگــر نیــز در
شــرق پایتخــت در آســتانه راهانــدازی و تکمیــل اســت.
همچنیــن هشــت نقطــه مناســب از پهنههــای شــهری
در کشــور شناســایی شــده اســت و بـهزودی محلــی برای
رونــق ایدههــای نوآورانــه بــر بســتر کارخانــه نــوآوری
بــدل میشــود .ایــن هشــت کارخانــه بــهزودی در
شــهرهایی چــون یــزد ،شــیراز و دیگــر شــهرهای بــزرگ
افتتــاح میشــوند کــه در تمامــی ایــن پروژههــا ،دولــت
نقــش تســهیلگر را ایفــا میکنــد و نقشآفریــن اصلــی،
بخــش خصوصــی اســت».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری پهنههــای
شــهری را فرصتــی بــرای ســوق دادن جامعــه بــه
ســمت و ســوی نــوآوری و کارآفرینــی دانســت و گفــت:
«پهنههــای قدیمــی داخــل شــهر ،فرصتــی بســیار
مناســب بــرای کســبوکارهای نوپــا و تحــول فرهنــگ
شــهری بــه دســت استارتآپهاســت .بــا تغییــر
کاربــری و تبدیــل شــدن ایــن پهنههــا بــه محلــی بــرای
شــکوفایی نــوآوری ،ضمــن ارتقــای آگاهــی و فرهنــگ
حــل مســائل جامعــه از نــوآوری ،اســتارتآپها بــه
حــل مهمتریــن مســائل شــهری کمــک میکننــد.
حضــور ایــن پهنههــا در فضــای شــهری موجــب تحــول
میشــود و وقتــی چنــد جــوان خــاق بــا کولههــای
سرشــار از ایدههــای نوآورانهشــان مشــتاقانه پــای
بــه چنیــن فضاهایــی میگذارنــد ،حــال و هــوا را هــم
متحــول میکننــد».
ســتاری در پایــان تاکیــد کــرد« :تــا ســال  1400بیــش
از  10هــزار اســتارتآپ جدیــد ،بیــش از یــک میلیــون
متــر مربــع فضــای تــازه بــرای کســبکارهای نوپــا و
همچنیــن بیــش از  300شــتابدهنده زمینهســاز رونــق
هرچــه بیشــتر اقتصــاد دانشبنیــان میشــوند».

نــوآوری آزادی بــه انجــام میرســد ،قــرار گرفــت.
دکتــر ســتاری در ایــن جلســه ضمــن معرفــی کارخانــه
نــوآوری آزادی و ارائــه گزارشــی از رونــد برنامهریزیهــا
و اقدامــات انجــام شــده در راســتای حمایــت از توســعه
فعالیتهــای شــرکتهای دانشبنیــان ،شــاخصهای
عملکــرد زیســتبوم نــوآوری کشــور از جملــه نیــروی
انســانی ،صنایــع و شــرکتهای دانشبنیــان ،جــذب
نخبــگان ایرانــی خــارج از کشــور ،نظــام تامیــن مالــی و
پهنههــای نــوآوری را تشــریح کــرد.
همچنیــن در ایــن جلســه مدیــران شــتابدهندههای
هــمآوا ،کارا و دیجیتکســت بــه معرفــی ایــن
شــتابدهندهها پرداختــه و راهکارهــا و پیشــنهادهای
خــود را بــرای توســعه و رفــع مشــکالت پیــش رو بــا
رئیسجمهــور در میــان گذاشــتند.
دکتــر روحانــی ســپس بــا حضــور در ســالن زاویــه
کارخانــه نــوآوری آزادی از اســتارتآپهای مســتقر
در ایــن کارخانــه بازدیــد و در فضایــی صمیمــی بــا
جوانــان فعــال در تیمهــای گوناگــون اســتارتآپی
گفتوگــو کــرد .در ایــن بازدیــد سرپرســتهای ۱۰
تیــم اســتارتآپی گزارشــی از رونــد فعالیتهــای خــود
در حوزههــای گوناگــون از جملــه پزشــکی فردمحــور
براســاس دادههــای ژنتیکــی ،مشــاوره پزشــکی تخصصــی
و دســتیار هوشــمند بیمــار ،اطالعــات ســامتمحور
مــواد غذایــی ،دســتیار هوشــمند کادر درمــان و پایــگاه
داده گســترده پزشــکی و دارو ،پیشــگیری ،مشــاوره
و آزمایــش آنالیــن بیماریهــای مقاربتــی ،هــوش
مصنوعــی در مارکتینــگ ،توســعه نرمافزارهــای حــوزه
منابــع انســانی ،عرضــه مســتقیم و بیواســطه زعفــران از
کشــاورز بــه مشــتریان ،بســتر یکپارچــه ســختافزاری -
نرمافــزاری بــرای پوش ـشدهی نیــاز کاربــران بــر بســتر
تلویزیــون (پخــش موزیــک ،فیلــم ،خریــد آنالیــن و،)...
ســاخت کیتهــای شناســایی ســریع و شــمارش دقیــق
باکتریهــای موجــود در آب ،تولیــد و عرضــه محتــوای
صوتــی آنالیــن در قالــب کتــاب و ســریال صوتــی ،تولیــد
و نشــر بازیهــای یارانــهای ،ارائــه خدمــات حقوقــی
آنالیــن ،داروهــای نانویــی تزریقــی و قطرههــای نانویــی
اســتریل چشــمی بــه رئیسجمهــور ارائــه کردنــد.
الزم بــه ذکــر اســت بــا افتتــاح رســمی ایــن کارخانــه،
پهنــهای فرســوده و زنــگار گرفتــه کــه ســالها در دل
پایتخــت بــدون اســتفاده باقــی مانــده بــود ،حــاال بــه
زیســتبومی بــرای شــکوفا شــدن ایدههــای خالقانــه
و نوآورانــه جوانهــای اســتارتآپی بــدل شــده اســت.
بیــش از  3500جــوان خــاق و دانشآموختــه در 10
ســوله بــه مســاحت  10هــزار مترمربــع و  4500مترمربع
ســاختمان اداری فعالیــت دارنــد .ایجــاد اشــتغال بــرای
 3050نفــر و ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی از
ثمــرات راهانــدازی کارخانــه نــوآوری آزادی اســت.

دیدار صمیمی با فعاالن استارتآپی

دکتــر حســن روحانــی پــس از افتتــاح رســمی کارخانــه
نــوآوری آزادی از ایــن مجموعه بازدید کرد و در نشســتی
بــا حضــور دکتــر ســتاری ،مســئوالن حــوزه فنــاوری و
شــتابدهندهها و سرپرســتان تیمهــای اســتارتآپی ،در
جریــان رونــد اقدامــات و فعالیتهایــی کــه در کارخانــه
دانشبنیان
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ب� حضور معاون عیمل و فناوری رئیس ج�هوری
وز� تعاون ،اکر و رفاه ت
اج�یع:
و ی

بنیاد ملی کارآفرینی محتوای
دیجیتال افتتاح شد
آنا شمس

دانشبنیان
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بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال با حضور سورنا ستاری معاون
علمی و فناوری رئیسجمهوری ،محمد شریعتمداری وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی و پیروز حناچی شهردار تهران افتتاح شد.
بوکارهای حوزه محتوای
این مرکز به عنوان نخستین نهاد و مرجع کس 
دیجیتال فعالیت خود را آغاز کرد تا فعالیتها در این حوزه را رونق دهد.
بوکارهای بر پایه محتوای دیجیتال در این مرکز رشد میکنند و
کس 
همافزایی بازیگران و فعاالن اصلی این حوزه در آن شکل میگیرد .عالوه
بر این فعالیت آن رونق زیستبوم حوزه محتوای دیجیتال ،اشتغالزایی و
کارآفرینی را به دنبال دارد .این مرکز با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد
دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،سازمان توسعه صنعتی
ملل متحد (یونیدو) و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی راهاندازی شد.
بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال همچون چتری است تا تمام بازیگران و
فعاالن این حوزه در زیر آن قرار گیرند و به توانمند شدن فناوران و شرکتهای
دانشبنیان کمک کنند تا بازار داخلی و خارجی مناسبی برای آنها ایجاد شود.
در این مرکز در آغاز فعالیت چهار مگا پروژه «گیگول دات کام»« ،ایران ،»۳۶۰
«بلوچ باکس» و «دوزلفون» اجرایی میشوند و در سطح کشور گسترش مییابند.

دانشبنیان
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آغاز داستان کارآفرینان بزرگ
از یک محیط کوچک

در مراســم افتتــاح ایــن مرکــز ،ســورنا ســتاری بــا بیــان
اینکــه داســتان کارآفرینــی تمــام اســتارتآپها از
گــوگل و مایکروســافت تــا اســتارتآپهای داخلــی ماننــد
دیجـیکاال و اســنپ یکــی اســت ،بیــان کــرد« :همــه آنهــا
از یــک زیرزمیــن و محیــط کوچــک فعالیــت خود را شــروع
کردنــد .ایــن نشــان میدهــد توســعه مراحــل کار بــرای
بوکار موفــق بایــد
گســترش فعالیتهــا و رســیدن بــه کسـ 
طــی شــود».
ســتاری در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر در بــازار
محصــوالت فرهنگــی چینــی و امریکایــی فــروش م ـیرود
بدیــن معناســت کــه شــرکتهای داخلــی در حــال باخــت
هســتند ،ادامــه داد« :بایــد اســتارتآپهای ایــن حــوزه را
توســعه دهیــم تــا شــرکتهای دانشبنیــان هــم گســترش
یابنــد .در ایــن زمینــه حــوزه فناوریهــای نــرم و توســعه
بوکارهای ایــن حــوزه یکــی از اولویتهــای معاونــت
کس ـ 
علمــی و فنــاوری اســت».
رئیــس ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانشبنیــان در ادامــه
زبــان فارســی را مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت« :نهمیــن
زبــان اینترنــت متعلــق بــه کشــورمان اســت در صورتــی که
از نظــر جمعیــت ایــن مزیــت را نداریــم .آپــارات بــا زبــان
فارســی جــزو صــد ســایت پربیننــده دنیاســت .پــس ایــن
حــوزه محلــی بــرای توســعه زبــان فارســی اســت».

نوآوری؛ تفکر حاکم بر صنعت کشور

محمــد شــریعتمداری وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
نیــز کــه در ایــن مراســم حضــور داشــت ،بــا بیــان اینکــه
تفکــر نــوآوری بــر صاحبــان کارخانههــای قدیمــی حاکــم
شــده اســت گفــت« :تقاضاهــا بــرای ایجــاد کارخانههایــی
بــا ایــن نــوع تفکــر آغــاز شــده اســت و هــر روز بــر تعــداد
بوکار نگاه
افــرادی کــه بــا نــگاه فناورانــه و نوآورانــه بــه کسـ 
میکننــد ،اضافــه میشــود».
شــریعتمداری در ادامــه بــا بیــان اینکــه افتتــاح بنیــاد ملی
کارآفرینــی محتــوای دیجیتــال بر اقتصــاد کشــور تاثیرگذار
اســت ،گفــت« :ایــن حــوزه کــه دایــره گســتردهای از صنعت
ســرگرمی و رســانهها را در بــر میگیــرد ،حجــم بزرگــی
از اقتصــاد را در دل خــود جــای داده اســت و افتتــاح ایــن
مرکــز بــه رشــد آن کمــک میکنــد».

اقدامات خوبی برای توسعه
زیستبوم نوآوری انجام شده

در ادامــه نیــز پیــروز حناچــی ،شــهردار تهــران ،هــم کــه در
آییــن افتتــاح بنیــاد ملــی کارآفرینــی محتــوای دیجیتــال
حضــور داشــت ،گفــت« :امــروز بــا فعالیتهــای معــاون
علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری بهراحتــی میتــوان
بوکارهای دانشبنیــان در حوزههــای
دربــاره توســعه کس ـ 
دانشبنیان

مختلــف صحبــت کنیــم».
حناچــی بــا بیــان اینکــه  ۴۵میلیــون نفــر در ســال
 ۹۶بــرای انتخابــات متصــل بــه اینترنــت بودنــد کــه خــود
اهمیــت ایــن حــوزه را نشــان میدهــد ،اظهــار داشــت:
«در دوره حاضــر در فضــای شــهری ســرمایههای مــا
ســاختمانها نیســتند بلکــه بایــد بــه زیرســاختها و
بوکار فعــاالن حــوزه محتــوای
فراهــم کــردن فضــای کس ـ 
دیجیتــال توجــه کنیــم».
شــهردار تهــران در ادامــه گفــت« :بــا اقدامــات صــورت
گرفتــه و حمایتهــای معاونــت علمــی و فنــاوری در
حوزههــای مختلــف اقدامــات تاثیرگــذار خوبــی بــرای
توســعه زیســتبوم نــوآوری انجــام شــده اســت کــه در
بخــش کنتــرل مدیریــت شــهری هــم میتــوان از آن بهــره
بــرد».
حناچــی در پایــان گفــت« :اســتارتآپها بــا فعالیتهــای
هوشــمندانه و نوآورانــه خــود در فضــای شــهری میتواننــد
تاثیرگــذار باشــند .شــهرداری نیــز از ایــن اقدامــات حمایــت
میکنــد».

شش تفاهمنامه همکاری امضا شد

یکــی از بخشهــای دیگــر ایــن مراســم امضــای شــش
بوکارهای
تفاهمنامــه همــکاری بــرای توســعه فعالیت کسـ 
حــوزه محتــوای دیجیتــال بــود.
یکــی از ایــن تفاهمنامههــا بــا عنــوان «همــکاری در توســعه
زیســتبوم کارآفرینــی محتــوای دیجیتــال» بــه امضــای
پرویــز کرمــی دبیــر ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانشبنیان
معاونــت علمــی و فنــاوری ،اســماعیل قادریفــر رئیــس
مرکــز توســعه فناوریهــای راهبــردی معاونــت علمــی،
عیســی منصــوری معــاون توســعه و اشــتغال وزارت تعــاون،
کار و رفــاه اجتماعــی و عبدالحســین ابوالحســنی مدیرعامل
بنیــاد ملــی کارآفرینــی محتــوای دیجیتــال رســید.
بوکارهای مبتنــی بــر محتــوای
حمایــت از گســترش کسـ 
دیجیتــال و ایجــاد همافزایــی و مشــارکت بیــن بخــش
خصوصــی و دولتــی در قالــب برنامــه مشــترک میــان
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه و بنیــاد ملــی کارآفرینــی محتــوای
دیجیتــال از اهــداف ایــن توافقنامه مشــترک اســت .توســعه
بوکارهای فناورانــه محتــوای دیجیتــال
زیســتبوم کســ 
از طریــق ایجــاد و توســعه مراکــز نــوآوری و شــتابدهی
محتــوای دیجیتــال از موضوعــات ایــن توافقنامــه اســت.
ترویــج اقتصــاد دانشبنیــان و شــکلدهی و بهروزرســانی
بوکارهای مبتنــی بــر محتــوای
زیســتبوم توســعه کســ 
دیجیتــال و انجــام رویدادهــای کارآفرینانــه نیــز از دیگــر
موضوعاتــی اســت کــه در آن دنبــال میشــود.
همچنیــن در ایــن مراســم از نشــان بنیــاد ملــی کارآفرینــی
محتــوای دیجیتــال بــا حضــور ســورنا ســتاری ،محمــد
شــریعتمداری و پیــروز حناچــی رونمایــی شــد.
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تقویت روابط فناورانه ب� ی ن
چ� در سفر هیئت عیمل،
فناوری و دانشبنیان به یر�ست ن
سور� ستاری

ایران آماده توسعه تعاملها با محوریت
شرکتهایدانشبنیان
نیما ساختمانگر

دانشبنیان
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دانشبنیان
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هیئــت علمــی ،فنــاوری و دانشبنیــان به ریاســت ســورنا
ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری بــه
چیــن ســفر کردنــد .مدیــران  ۷۰شــرکت دانشبنیــان،
فنــاور و خــاق ســتاری را در ایــن ســفر همراهــی کردند.
کمــک بــه توســعه صــادرات شــرکتهای دانشبنیــان،
فنــاور و خــاق ایــران بــه چیــن و ایجــاد زمینــه تبــادل
فنــاوری در ســطح بنگاههــای دو طــرف از اهــداف ایــن
ســفر بــود.
در ایــن ســفر ،وانــگ جــی گانــگ ،وزیــر علــوم و فنــون
جمهــوری خلــق چیــن ،در پکــن و در دیــدار بــا معــاون
علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری کشــورمان ،بــا اشــاره
بــه بازدیــد قبلــی معــاون علمــی رئیسجمهــوری
از چیــن ،دربــاره توســعه همکاریهــای علمــی و
فناورانــه دو کشــور گفــت و ادامــه داد« :در ایــن ســفر
همکاریهــای قبلــی تقویــت و افزایــش خواهــد یافــت و
تفاهمنام ـهای نیــز امضــا خواهــد شــد کــه نشــاندهنده
افزایــش ســطح همکاریهــا میــان دو کشــور اســت .مــا
میتوانیــم مــدل همکاریهــای دو کشــور را آنچنــان
توســعه دهیــم کــه الگویــی بــرای همــکاری بــا ســایر
کشــورها در حــوزه علــم و فنــاوری باشــد».
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت طــرح یــک کمربنــد  -یــک
جــاده بــرای دو کشــور چیــن و ایــران افــزود« :در
قالــب ایــن طــرح ،تمــام تــوان خــود را بــرای تقویــت
همکاریهــای علمــی و دانشــگاهی بــه کار خواهیــم
گرفــت».
دانشبنیان

ســورنا ســتاری نیــز از چیــن بــه عنــوان قــدرت نخســت
دنیــا یــاد کــرد و گفــت« :رشــد علمــی چیــن بــه گونهای
اســت کــه تــا چنــد ســال دیگــر امریــکا را پشــت ســر
میگــذارد».
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان همچنیــن بیــان کــرد:
«وظیفــه دولتهــا ایجــاد پلهــای ارتباطــی میــان
شــرکتهای دانشبنیــان ،دانشــگاهها و مراکــز علمــی
و آموزشــی اســت .در مــورد پارکهــای فنــاوری هــم
ماننــد گذشــته آمــاده همــکاری هســتیم».
در پایــان ایــن دیــدار یــک توافقنامــه همــکاری میــان
معاونــت علمــی و فنــاوری و وزارت علــوم و فنــاوری
چیــن بــه امضــا رســید.

همکاریهای فناورانه ایران و چین
با امضای هفت تفاهمنامه

همزمــان بــا حضــور هیئــت علمــی ،فنــاوری و
دانشبنیانــی کشــورمان در چیــن ،هفــت تفاهمنامــه
همــکاری نیــز در دومیــن نشســت تجــاری و فنــاوری
ایــن هیئــت در شــهر «شــنژن» امضــا شــد.
ســتاری در ایــن نشســت از ظرفیتهــای علمــی و
فناورانــه ایــران ســخن گفــت و بــه توانمندیهــای
شــرکتهای دانشبنیــان و اســتارتآپها در انجــام
اقدامــات نوآورانــه اشــاره کــرد.
توســعه همــکاری میــان شــرکتهای فنــاور دو کشــور،
یافتــن ســرمایهگذار و افزایــش صــادرات محصــوالت
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دانشبنیــان از اهــداف برگــزاری ایــن نشســت اســت.
فنــاوری اطالعــات ،ســلولهای بنیــادی ،تجهیــزات و
ماشــینآالت صنعتــی ،مــواد پیشــرفته و حــوزه ســامت
زمینــه فعالیــت شــرکتهای دانشبنیــان ایرانــی
بــود کــه عــازم جمهــوری خلــق چیــن شــدند .در
پایــان ایــن نشســت هفــت تفاهمنامــه همــکاری میــان
شــرکتهای فنــاور ایــران و طرفیــن چینــی امضــا شــد.
ســلولدرمانی ،ژندرمانــی و موضــوع تولیــد مشــترک
روباتهــای اجتماعــی برخــی از موضوعاتــی اســت کــه
در راســتای آن تفاهمنامــه همــکاری منعقــد شــد.
کشــور چیــن در حــال حاضــر پرجمعیتتریــن کشــور
دنیاســت و تولیــد ناخالــص داخلــی باالیــی ،بیشــتر
از  ۱۲تریلیــون دالر دارد و دومیــن اقتصــاد بــزرگ
دنیــا لقــب گرفتــه اســت .از طــرف دیگــر ،یکــی از
بزرگتریــن بازارهــای جهــان اســت .بنابرایــن برگــزاری
ایــن نشســتها میتوانــد گامــی بــرای توســعه بــازار
شــرکتهای دانشبنیــان باشــد.

نمایش محصوالت دانشبنیانها در
پیشرفتهترین نمایشگاه چین

«بیســت و یکمیــن نمایشــگاه بینالمللــی فناوریهــای
پیشــرفته چیــن»  22تــا  25آبــان مــاه در شــهر
«شــنزن» برپــا شــد و در ایــن نمایشــگاه  10شــرکت
دانشبنیــان ایرانــی محصــوالت خــود را نمایــش دادنــد.
هیئــت بلندپایــه علمــی ،فنــاوری و دانشبنیانــی ایــران
دانشبنیان

از نمایشــگاه بینالمللــی فناوریهــای پیشــرفته چیــن
بازدیــد کــرد و بــا آخریــن تحــوالت و دســتاوردهای
حوزههــای مختلــف علمــی آشــناشــد .از آنجــا کــه
شــرکتهایی از  30کشــور مختلــف در ایــن رویــداد
حضــور داشــتند ،فرصــت بــرای تعامــل و تبــادل اطالعات
فراهــم بــود .همچنیــن معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری نیــز در مراســم افتتاحیــه ایــن رویــداد
ســخنرانی کــرد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری در ایــن
مراســم از حرکــت اقتصــادی جدیــد ایــران بــرای
رهایــی از وابســتگی بــه نفــت گفــت و بیــان کــرد« :از
میانــه دهــه  ،1990نــوآوری بــه یکــی از مهمتریــن
کلیدواژههــای سیاســتگذاری در ایــران تبدیــل شــد .از
آن زمــان ،تحوالتــی در عالیتریــن ســطح سیاســتگذاری
کشــور بــرای همگامســازی ظرفیتهــا در جهــت توســعه
نوآوریهــای علمــی و فناورانــه صــورت گرفــت.
نقشــه جامــع علمــی کشــور و قانــون ویــژه حمایــت
از شــرکتهای دانشبنیــان مهمتریــن مصادیقــی
اســت کــه در ایــن رابطــه موجــب شــکلگیری یــک
نهضــت بــزرگ نــوآوری در دانشــگاهها و صنایــع
داخلــی شــد .همــگام بــا تحــوالت فــوق ،شــکلگیری
زیرســاختهایی از قبیــل مراکــز رشــد کســبوکار،
شــتابدهندهها ،پارکهــای علمــی و فنــاوری ،مناطــق
ویــژه علــم و فنــاوری ،صندوقهــای پژوهــش و فنــاوری
و صندوقهــای ســرمایهگذاریپذیر ،خألهــای نهــادی
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چیــن قــرار دهــد .امیــدوارم بــا تــاش مقامــات دو
کشــور و در راســتای منافــع دو ملــت جمهــوری اســامی
ایــران و جمهــوری خلــق چیــن ،شــاهد گســترش و
تعمیــق بیــش از پیــش همکاریهــای دو کشــور در
تمــام زمینههــا باشــیم».

موجــود در نظــام ملــی نــوآوری ایــران را تــا حــد زیــادی
برطــرف کــرد».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری کشــورمان بــا
تاکیــد بــر اینکــه گــذار سیاســتی ایــران بــه ســمت
اقتصــاد دانشبنیــان ،از نقطهنظــر خروجیهــای
نــوآوری نیــز نتایــج چشــمگیری داشــته اســت ،گفــت:
«از زمــان تصویــب قانــون حمایــت از شــرکتهای
دانشبنیــان در ســال  2010تاکنــون در حــدود 4700
شــرکت بــر اســاس قابلیتهــای فناورانهشــان ،حائــز
عنــوان دانشبنیــان شــدهاند .ایــن شــرکتها تنهــا
در ایــن مــدتِ کوتــاه  11میلیــارد دالر از کل ارزش
ســاالنه اقتصــاد ایــران را تولیــد کــرده و موجــب اشــتغال
مســتقیم بیــش از  300هــزار نفــر شــدهاند».
الزم بــه ذکــر اســت نمایشــگاه فناوریهــای پیشــرفته
چیــن بــه عنــوان مهمتریــن نمایشــگاه فنــاوری و
نــوآوری ایــن کشــور هــر ســال برگــزار میشــود .در
بیســتویکمین دوره ایــن رویــداد نیــز  500شــرکت
چینــی بــه همــراه شــرکتهایی از  30کشــور دنیــا
دســتاوردهای خــود را در حوزههــای مختلــف همچــون
خانــه هوشــمند ،روباتیــک و لیــزر ،انــرژی ،هوافضــا،
ســامت هوشــمند و فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
بــه نمایــش گذاشــتند .ایــن نمایشــگاه نقــش مهمــی در
ارتقــای همکاریهــا و مبــادالت علمــی و فناورانــه میــان
کشــورهای مختلــف دارد.

شنزن پتانسیلهای فناورانه فراوانی دارد

معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری حضــور
در شــهر شــنزن را بــرای شــرکتهای دانشبنیــان
مغتنــم دانســت و گفــت« :شــهر شــنزن پتانســیلهای
فراوانــی در حــوزه فناوریهــای پیشــرفته نظیــر فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات ،اینترنــت اشــیا ،صنایــع مخابراتی،

سرمایهگذاری ایران و چین روی
شرکتهای دانشبنیان

در ایــن ســفر همچنیــن نشســت تجــاری و فنــاوری
هیئــت علمــی ،فنــاوری و دانشبنیانــی کــه در راس آن
ســورنا ســتاری قــرار داشــت ،بــا هــدف توســعه تعامــات
علمــی و فناورانــه و دانشبنیــان در شــهر شــنزن چیــن
برگــزار شــد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری در ایــن
نشســت بــا اشــاره بــه نــوآوری و پیشــرفتهای چیــن در
حوزههــای علمــی و فناورانــه گفــت« :کشــور چیــن بــه
عنــوان دومیــن اقتصــاد قدرتمنــد جهــان پیشــرفتهای
قابــل مالحظــهای در حوزههــای مختلــف علمــی و
فنــاوری و نــوآوری داشــته اســت و از قــدرت اقتصــادی
خــود بــرای ســرمایهگذاری در حوزههــای نــوآوری و
فنــاوری بــه نحــوی مطلــوب بهــره بــرده اســت .کشــور
چیــن بــه عنــوان یــک قطــب قدرتمنــد سیاســی،
اقتصــادی و فنــاوری در ســطح جهانــی ،در طــول
چنــد دهــه گذشــته بــه عنــوان متحــد راهبــردی
ایــران ،فرصتهــای مطلوبــی بــرای توســعه مناســبات
اقتصــادی و سیاســی در اختیــار کشــورمان قــرار داده
و ایــران نیــز تــاش کــرده اســت بــا تکیــه بــر حســن
روابــط ،فرصتهــای همــکاری متقابلــی را در اختیــار
دانشبنیان
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فنــاوری ســلولهای بنیــادی و اقتصــاد دیجیتــال دارد.
ایــن فرصــت ارزشــمند راه شــرکتهای دانشبنیــان در
ایــران را بــرای ایجــاد و بســط همکاریهــای تجــاری و
فنــاوری بــا ایــن صنایــع همــوار میکنــد».
ســتاری بــا بیــان اینکــه ظرفیتهــای گســترده
و فراوانــی در حــوزه علــم و فنــاوری در ایــران نهفتــه
اســت ،ادامــه داد« :بــا توجــه بــه تغییــر گفتمــان حاکــم
بــر اقتصــاد جمهــوری اســامی ایران کــه گــذار از اقتصاد
ســنتی و نفتــی بــه ســمت توســعه اقتصــاد دانشبنیــان
اســت ،معاونــت علمــی و فنــاوری بــا هــدف تحــول
بخشــیدن بــه فضــای کســبوکارهای نویــن و حــوزه
کارآفرینــی اقــدام بــه گســترش زیســتبوم نــوآوری و

دانشبنیان

فنــاوری در ایــران کــرده اســت».
ســتاری در ادامــه بــا بیــان اینکــه رتبــه جهانــی ایــران
در تولیــد علــم از جایــگاه  34بــه  16ارتقــا یافتــه اســت،
افــزود« :در ســطح منطقه نیــز رده اول را در اختیار داریم.
میــزان دانشــجویان دانشــگاههای ایــران از  2/4میلیــون
نفــر بــه  4/8میلیــون نفــر افزایــش یافتــه اســت کــه ایــن
امــر ایــران را از نظــر تعــداد مهندســین فارغالتحصیــل
در بیــن پنــج کشــور برتــر جهــان قــرار داده اســت.
همچنیــن جایــگاه ایــران در شــاخص جهانــی نــوآوری
طــی پنــج ســال گذشــته  55پلــه ارتقــا یافتــه اســت
و رشــد فزاینــدهای در توســعه فناوریهــای پیشــرفته
در حوزههایــی نظیــر نانوتکنولــوژی ،بایوتکنولــوژی،
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العــاج را از طریــق ســلولهای بنیــادی درمــان
میکنــد .ایــن دســتاورد در غــرب آســیا بینظیــر اســت
و شــرکت مشــابهی در ایــن زمینــه در ســطح خاورمیانــه
وجــود نــدارد .در ایــران شــرکتهای متعــددی در حــوزه
تولیــد نهادههــای ارگانیــک و بیولوژیــک کشــاورزی
فعــال هســتند و تحقیقــات در حــوزه تولیــد اســیدهای
آمینــه ،پروبیوتیکهــا و اصــاح نــژاد دام و گیــاه در
پژوهشــگاهها و موسســات تحقیقاتــی ایــران در حــال
توســعه اســت».
بــه گفتــه ســتاری ،بــا توجــه بــه تعامــات ســازنده ایــران
در منطقــه خاورمیانــه و خلیــج فــارس و حضــور گســترده
چیــن در بازارهــای هــدف صادراتــی ،همــکاری دو کشــور
در توســعه بازارهــای هــدف صادراتــی محصــوالت ایــران
و چیــن میتوانــد بــه توســعه تجــارت شــرکتهای دو
کشــور کمــک کنــد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری گفــت:
«امیــدوارم ایــن رویــداد و دیدارهــای  B2Bبیــن
شــرکتهای فنــاور ایرانــی و چینــی ،تبدیــل بــه نقطــه
عطفــی در همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری دوجانبــه
شــود و در ایــن راســتا دولــت ایــران بــه طــور کامــل
از برنامههــای مشــترک بیــن شــرکتهای دو کشــور
بــرای توســعه تکنولــوژی و بــازار پشــتیبانی میکنــد».

انرژیهــای تجدیدپذیــر ،علــوم شــناختی ،ســلولهای
بنیــادی و فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات داشــتهایم».
رئیس ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانشبنیــان همچنین
بــا تشــریح قوانیــن دانشبنیــان و زیرســاختهایی کــه
تاکنــون ایجــاد شــده ،بیــان کــرد« :تدبیــر دیگــری کــه
منجــر بــه تغییــر شــگرفی در نظــام نــوآوری ایــران شــده
اســت ،افزایــش نقــش اســتارتآپها و شــرکتهای
نوپــا در اقتصــاد کشــورمان اســت .ظهــور اســتارتآپها
و شــرکتهای خــاق و نــوآور ،فرصــت مطلوبــی را بــرای
همکاریهــای بینالمللــی در بســیاری از حوزههــای
مختلــف از جملــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات،
بهداشــت ،زیســتفناوری و تجهیــزات و ماشــینآالت
صنعتــی فراهــم کــرده اســت».
ســتاری وجــود ظرفیتهــای فــراوان در فناوریهــای
مختلــف در دو کشــور را زمینهســاز توســعه
ســرمایهگذاریهای مشــترک بــرای ایجــاد شــرکتهای
بــزرگ فنــاور و نــوآور در دو کشــور دانســت تــا از طریــق
تولیــد مشــترک و عرضــه محصــوالت دانشبنیــان بــه
بازارهــای بینالمللــی ،زمینــه توســعه رشــد اقتصــادی
بیــش از پیــش فراهــم شــود.

پنج مرکز مشترک فناوری
ایران و چین راهاندازی شد

از همکاری با ایران در حوزههای
علمی و فناورانه استقبال میکنیم

معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری گفــت:
«همچنیــن بــرای ارتبــاط مســتمر و فزاینــده میــان
فعــاالن حــوزه فنــاوری و نــوآوری دو کشــور ایــران و
چیــن ،معاونــت علمــی و فنــاوری اقــدام بــه راهانــدازی
پنــج مرکــز مشــترک فنــاوری ایــران و چیــن در حــوزه
فنــاوری نانــو ،تجهیــزات پزشــکی و ســایر حوزههــا در
شــهرهای ســوژو ،شــانگهای ،گوانگجــو و شــنزن کــرده
اســت .ایــن دفاتــر بــا هــدف فراهــم آوردن زمینههــای
همــکاری میــان شــرکتهای دانشبنیــان ایرانــی و
چینــی فعالیــت میکننــد».
بــه گفتــه معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری،
امــروز مــردم روســیه ،ترکیــه و ســایر کشــورهای
منطقــه خاورمیانــه بــا داروهــای بیوتکنولــوژی ایرانــی
ضــد ســرطان و بیماریهــای التهابــی درمــان میشــوند.
گــروه دارویــی ســیناژن در ایــران عــاوه بــر تامیــن
داروهــای بیوتکنولــوژی مــورد نیــاز کشــور ،توانایــی
طراحــی ،ســاخت و تجهیــز و راهانــدازی خطــوط دارویــی
بیوتکنولــوژی در ســایر کشــورها را دارد.
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان ادامــه داد« :فنــاوری
ایــن شــرکت بــه ترکیــه ،ســوریه ،جنــوب شــرق آســیا
و امریــکای التیــن صــادر شــده و همکاریهــای
جدیــدی در ســطح اروپــا نیــز در حــال شــکلگیری
اســت .همچنیــن شــرکت ســل تــک فارمــد کــه در
ایــن نشســت نیــز حضــور دارد ،در ایــران پنــج بیمــاری
دانشبنیان

ســتاری در ایــن ســفر همچنیــن بــا شــهردار شــهر
شــنزن دیــدار کــرد .چــن روگــی  Chen ruguiدر دیــدار
بــا معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری کشــورمان
بــه ظرفیتهــای علمــی و فنــاوری موجــود در ایــن
شــهر اشــاره کــرد و گفــت« :شــنزن دارای موقعیــت
برجســتهای بــه لحــاظ حجــم صــادرات بــه خصــوص در
حــوزه خدمــات فنــی و مهندســی اســت .شــنزن شــهری
مبتنــی بــر نــوآوری اســت کــه پایــه و اســاس ایجــاد آن
در شــرکتهای خصوصــی شــکل میگیــرد».
چــن روگــی در ادامــه مقاومــت ایــران در مقابــل
تحریمهــا را ســتودنی دانســت و گفــت« :رئیسجمهــور
چیــن ســال  2016ســفری را بــه ایــران داشــت کــه
تقویــت همــکاری در بســیاری از حوزههــا را میــان
دو کشــور باعــث شــد .چیــن نیــز همچــون ایــران در
حــال مبــارزه بــا تحریمهاســت و تمــام ظرفیتهــای
سیاســی ،اقتصــادی و فنــاوری خــود را بــرای پیــروزی
در ایــن مهــم بســیج کــرده اســت .فنــاوری زیســتی،
فینتــک ،اینترنــت اشــیا و هــوش مصنوعــی بهســرعت
در چیــن در حــال توســعهاند و مــا از هــر گونــه
همــکاری در حوزههــای مختلــف علمــی بــا ایــران
اســتقبال میکنیــم».
در ادامــه ســورنا ســتاری گفــت« :شــنزن شــهری نــوآور
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و هوشــمند بــه شــمار مــیرود .در ایــران نیــز مــا بــه
دنبــال توســعه نــوآوری هســتیم و در ایــن مســیر قــرار
گرفتهایــم و بــه مــدد نیــروی جــوان و خــاق در
کشــورمان رشــد نــوآوری هــر روز در حــال گســترش
اســت».
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان بــا اشــاره بــه وضعیــت
فنــاوری نانــو ،زیســتفناوری و فنــاوری اطالعــات در
کشــورمان گفــت« :تحریمهــا باعــث تقویــت تــوان
تولیــد داخــل در ایــران شــده اســت بــه گونــهای کــه
اکنــون  98درصــد داروهــای مــا ســاخت داخــل اســت.
همچنیــن بزرگتریــن اســتارتآپهای خاورمیانــه در
برخــی حوزههــا ایرانــی اســت».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری روابــط علمــی
کشــورها را مســتقل از سیاســت دانســت و گفت« :ارتباط
و همــکاری در حــوزه فنــاوری بــه تعامــل افــراد و مدیران
شــرکتها بــا یکدیگــر بســتگی دارد و موضوعــی فراتــر
از روابــط میــان کشورهاســت .دولتهــا تنهــا بایــد در
ایجــاد زیرســاختها و تقویــت آن کمــک کننــد».
ســتاری همچنیــن گفــت« :شــنزن میتوانــد
خواهرخوانــده برخــی شــهرهای ایــران باشــد .توســعه
فناورانــه چیــن قابــل الگوبــرداری بــرای ماســت ،زیــرا
ایــران نیــز بــا توســعه زیســتبوم نــوآوری و فنــاوری
رهایــی از اقتصــاد نفتــی را دنبــال میکنــد .بــه گونـهای
کــه بــهزودی شــرکتهای نفتــی و فــوالد توســط
شــرکتهای فنــاور کنــار زده میشــوند و ســهم قابــل
توجهــی را در اقتصــاد بــه خــود اختصــاص میدهنــد».
در پایــان نیــز معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری
کشــورمان شــهردار شــنزن را بــه بازدیــد از ظرفیتهــای
علمــی و فنــاوری کشــورمان دعــوت کــرد.

پارک صنعتی سوژو میزبان
دانشبنیانها شد

شــهر «ســوژو» کــه آن را بهشــت پژوهشــگران
و هنرمنــدان مینامنــد ،میزبــان شــرکتهای
دانشبنیــان شــد 17 .ســال پیــش بــا همــکاری
ســنگاپوریها شــهر جدیــد ســوژو ایجــاد شــد .شــهری
فناوریمحــور بــا ســه منطقــه اصلــی .بایــو وی ،نانــو
پولیــس و بخــش فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ایــن
ســه منطقــه اصلــی فنــاوری هســتند کــه هیئــت ایرانــی
از محصــوالت فناورانــه ایــن بخشهــا بازدیــد کــرد .ایــن
شــهر فنــاوری جایــگاه ارزشــمندی در جامعــه علمــی و
پژوهشــی ایــن کشــور دارد .دســتاوردها و محصــوالت
فناورانــه کــه در ایــن پــارک تولیــد میشــود ،پیشــرفت
را ســرعت میدهــد.
شــرکتهای مســتقر در ایــن مناطــق فنــاوری
خدمــات پیشــرفته و نوآوران ـهای را ارائــه میدهنــد کــه
آشــنایی بــا آنهــا میتوانــد گامــی بــرای شــرکتهای
دانشبنیان

دانشبنیــان ایرانــی و توســعه فعالیتهایشــان باشــد.
شــرکتهای مســتقر در ایــن پــارک همــواره در تــاش
بــرای تقویــت نــوآوری ،رقابــت و پیشــرفت هســتند.
همچنیــن هیئــت ایرانــی از پایــگاه صادراتــی ایــران و
شــرکتهای دانشبنیــان مســتقر در ایــن پــارک نیــز
بازدیــد کــرد .پایــگاه صادراتــی ایــران دارای پاویونــی
اســت کــه محصــوالت شــرکتهای دانشبنیــان در
آن ارائــه میشــود .فراخوانــی نیــز بــا حمایــت معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و صنــدوق نــوآوری
و شــکوفایی منتشــر شــده اســت تــا شــرکتهایی
کــه تمایــل دارنــد محصــول خــود را در ایــن پاویــون
ارائــه دهنــد ،اقدامــات الزم را انجــام دهنــد .ایــن
پایــگاه بازاریابــی و یافتــن شــریک تجــاری بــرای ایــن
شــرکتهای فنــاور را انجــام میدهــد.
ســال  94نیــز مرکــز نانــو ایــران  -چیــن در شــهر ســوژو
راهانــدازی شــد .مرکــزی کــه توســعه همکاریهــای
حــوزه فنــاوری نانــو میــان دو کشــور را دنبــال میکنــد
و در نهایــت زیرســاختهای الزم بــرای اســتقرار
شــرکتهای فنــاور ایرانــی در منطقــه نانــو پولیــس
پــارک صنعتــی ســوژه را ایجــاد میکنــد .هیئــت
علمــی ،فنــاوری و دانشبنیانــی ایــران از ایــن مرکــز
نیــز بازدیــد کــرد.

توسعه صادرات شرکتهای
دانشبنیان ،فناور و خالق

شــانگهای پرجمعیتتریــن شــهر جمهــوری خلــق چیــن
و جهــان میزبــان نشســت تجــاری و فنــاوری هیئــت
ایرانــی شــد .در ایــن نشســت  70شــرکت دانشبنیــان
ایرانــی و بیــش از  100شــرکت فنــاور چینــی حضــور
داشــتند و کمــک بــه توســعه صــادرات شــرکتهای
دانشبنیــان ،فنــاور و خــاق مــد نظــر قــرار گرفــت.
الزم بــه ذکــر اســت بــا ایــن ســفر زمینــه تبــادل فنــاوری
در ســطح بنگاههــای دو کشــور فراهــم شــد .البتــه
آشــنایی بــا آخریــن دســتاوردهای علمــی و فناورانــه
دو کشــور و بررســی و نیازســنجی بــازار نیــز از دیگــر
اهــداف برگــزاری ایــن نشســت بــود.
چیــن عــاوه بــر اینکــه یکــی از بزرگتریــن
صادرکننــدگان دنیاســت ،یکــی از بزرگتریــن
واردکننــدگان دنیــا نیــز شــناخته میشــود .کشــور
چیــن در ســال  ،۲۰۱۷قریــب بــه  ۱۵۰۰میلیــارد دالر
واردات داشــته اســت .بنابرایــن شــناخت ســاختار کشــور
چیــن در امــر صــادرات اهمیــت باالیــی دارد .چیــن
بــرای کاهــش فاصلــه خــود بــا امریــکا بــه عنــوان اولیــن
اقتصــاد دنیــا ،بایــد فناوریهــای جدیــد نوظهــور را
بــه خــود جــذب کنــد و تــاش زیــادی بــرای جــذب
فناوریهــا و نوآوریهــای جدیــد از کشــورهای مختلــف
میکنــد .
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گ
ت
«رسای نوآوری» دانش�ه علوم و �قیقات افتتاح شد

دانشگاه آزاد سهم قابل توجهی در نظام
آموزش عالی کشور دارد
سارا مفتاحی
با حضور معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری و رئیس دانشگاه
آزاد اسالمی ،سرای نوآوری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد
اسالمی با هدف حمایت از ایدههای نوآورانه دانشگاهی و اختصاص
فضای کار اشتراکی به ایدهپردازان جوان و نوآور دانشگاهی ،افتتاح
شد.
این سرا قرار است سقفی باشد باالی سر تیمهای جوان دانشگاهی
بوکار با میوه ارزش
که میخواهند از بذر ایدههایشان ،نهال کس 
افزوده بسازند .سرای نوآوری ،ایده دانشگاه آزاد اسالمی برای
حمایت از ایدههای نوآورانه دانشگاهی است.
دانشبنیان

ستاری در آیین افتتاح سرای نوآوری واحد علوم و تحقیقات ،از
نقش اثرمند دانشگاه آزاد اسالمی در ایجاد زیستبومی مساعد برای
بوکار برای تحول جامعه
تبدیل ایدههای خالقانه دانشگاهی به کس 
گفت و ادامه داد« :این دانشگاه سهم قابل توجهی در نظام آموزش
عالی کشور ایفا میکن د و از نقشی کلیدی در سرمایهگذاری روی
ایدههای خالقانه جوانان و رونق زیستبوم نوآوری در جامعه و کنار
زدن فرهنگ اقتصادی نادرست خامفروشی و نفتمحوری برخوردار
است».
س ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان ،به نقش دانشگاهها و
رئی 
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مراکز آموزش عالی در ایجاد جریان و تحرک در جامعه برای کنار
زدن فرهنگ خامفروشی و جایگزینی آن با اقتصاد دانشبنیان،
اشاره کرد و گفت« :دانشگاه برای اثرمند شدن در تحول فرهنگ
اقتصاد جامعه و نقشآفرین شدن در میدان تحول ،باید فروش
فناوری ،قراردادهای ارتباط با صنعت و حمایت از ایدههای
بوکار دانشبنیان را راهی برای
دانشگاهیان برای ایجاد یک کس 
کسب درآمد خود تعریف کند».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،با اشاره به اینکه
زیستبوم ایران در تولید داروهای زیستفناوری و نوترکیب جزو
بهترینهاست ،اظهار کرد« :شرکتهای دانشبنیان داروساز ایرانی
حرف نخست منطقه را میزنند و این حوزه اکنون از زیستبوم
فوقالعادهای برخوردار است .این زیستبوم باعث شده خروج
بچههای داروسازی از ایران به صفر برسد و در بهترین شرکتهای
دانشبنیان کشورشان فعالیت کنند».
وی افزود« :در حالی که جزو بهترینها در حوزه تولید و صادرات
داروهایزیستفناوریونوترکیبهستیموشرکتهایدانشبنیان
توانمندی هستند که در این زمینه ایفای نقش میکنند ،بخشی از
جامعه بهروشنی از این توانمندی آگاه نیست .در بسیاری از دیگر
فناوریهای پیشرفته نیز حرف نخست را در منطقه میزنیم اما
فرهنگ نفتی باعث شده است تا نگاه بخشی از جامعه همچنان به
سوی کاالی خارجی و واردات باشد .این نگاه باید با فرهنگسازی و
جریانسازی متحول شود».
دانشبنیان

ستاری افزود« :حمایت دولت از دانشگاههای دولتی در دنیا بیشتر
از  ۱۰تا  ۱۵درصد نیست و دانشگاه باید با پیادهسازی مدل ارتباط
با صنعت و حمایت از شرکتهای دانشبنیان و خالق ،بر مدار
حمایت از خالقیت جوانان و دانشگاهیان درآمدزایی کند».
وی با بیان اینکه حرکت دانشگاه آزاد در دوره جدید قابل تقدیر
است ،گفت« :اقتصاد نفتی نوعی رخوت و اعتیاد را برای جامعه به
دنبال داشته است؛ اکنون زمان آن فرا رسیده که جامعه برای ترک
این عادت عزم خود را جزم کند و هزینه این اعتیاد را بپردازد».
سرای نوآوری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی با
همکاری «پارادیس هاب» قرار است با  56دفتر کار اختصاصی،
 60صندلی اشتراکی و اختصاصی و یک سالن اجتماعات ایدههایی
را که میتواند به رونق اقتصادی کشور بینجامد ،هدایت و حمایت
کند .این مراکز نوآوری شامل گروههای نوآور و وبسایتهایی است
که بهعنوان قطب فناوری و نوآوری شناخته میشوند.
پارادیس هاب مجموعهای که بیش از پنج شعبه فعال دارد ،فضای
کار اختصاصی و اشتراکی را در اختیار نوآوران و کارآفرینان قرار
میدهد .این مجموعه در فضای  2000مترمربعی در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات و با حمایت معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ،خدمات خود را به ایدهپردازان دانشگاه ارائه
میکند .در این سرای نوآوری دفتر کار اختصاصی و فضای کار
اشتراکی در ابعاد از چهار تا  ۴۰متر در اختیار تیمهای فناور و خالق
دانشگاهی قرار میگیرد.
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ن
سور� ستاری در افتتاح پنج مرکز نوآوری و دو
گ
ت
کب�:
ام� ی
شتابدهنده خ�صیص دانش�ه ی

رسوخ نوآوری دانشگاهها به دل شهرها
تحول ایجاد میکند
زهرا صدیق

دانشبنیان
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ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری در دانشــگاه امیرکبیــر پنــج مرکــز
نــوآوری و دو شــتابدهنده تخصصــی را افتتــاح کــرد
تــا ایــن دانشــگاه یــک گام بــه ایجــاد ناحیــه نــوآوری
نزدیکتــر شــود.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری در ایــن
مراســم ،از نقــش مهــم و اثرمنــد مراکــز نــوآوری در
رســاندن ایدههــا بــه بــازار و خلــق ارزش افــزوده گفــت و
بیــان کــرد« :معاونــت علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری
بــا حضــور خــود نوعــی حمایــت زیرســاختی از توســعه
زیســتبوم نــوآوری انجــام میدهــد تــا از راه تقویــت
تیمهــای نــوآور ،مراکــز نــوآوری و شــتابدهندهها
شــاهد تقویــت زیس ـتبوم فنــاوری و نــوآوری باشــیم».
ســتاری در ادامــه بــا اشــاره بــه اســتقبال دانشــجوها
از ایــن فضــا و تکمیــل شــدن برخــی از ایــن مراکــز
نــوآوری ،شــکلگیری تحــول جــدی در دانشــگاهها
را نشــان میدهــد ،گفــت« :فضــای نــوآوری و اقتصــاد
دانشبنیــان بهتازگــی در کشــور بــه راه افتــاده امــا
در همیــن زمــان کوتــاه تحــوالت اجتماعــی و فرهنگــی
درخــور توجهــی را رقــم زده اســت».
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان بــا بیــان اینکــه اقتصــاد
دانشبنیــان ،سرمنشــأ پیشــرفتهای جــدی کشــور در
حوزههــای گوناگــون اســت ،گفــت« :دانشــگاهها بــا
نــوآوری دانشــگاهیان ،بــه عنــوان جــزء جداییناپذیــر
و اثرمنــد زیســتبوم نــوآوری ،ایــن پیشــرفت را
جامــه عمــل میپوشــانند .همچنیــن مراکــز نــوآوری
و ناحیههــای نــوآوری در دل شــهرها ،باعــث تحقــق
ایجــاد شــهر هوشــمند میشــوند و ظرفیــت پایتخــت
بــرای واقعیــت بخشــیدن بــه ایــن موضــوع فوقالعــاده
اســت».
در بخشــی دیگــر از ایــن مراســم ،احمــد معتمــدی
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ،ایجــاد ایــن مراکــز
نــوآوری را متناســب بــا حرکــت ایــن دانشــگاه بــه ســوی
ایجــاد دانشــگاه نســل ســوم عنــوان کــرد و گفــت« :بــر
شــکوفا کــردن ظرفیــت دانشــجویان بــرای حرکــت بــه
ســمت دانشــگاه نســل ســوم اهتمــام جــدی داریــم.
ایــن حرکــت در ســه محــور دنبــال میشــود .بــه طــور
جــدی قراردادهــای صنعتــی افزایــش یافتــه اســت کــه
میتوانــد شــتاب دانشــگاه را در حرکــت بــه ســوی
نســل ســوم شــدن تقویــت کنــد».
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر تقویــت
مهارتافزایــی دانشــجویان را گام دوم ایــن دانشــگاه
بــرای کارآفریــن شــدن عنــوان کــرد و افــزود« :تقویــت
مراکــز نــوآوری و کارآفرینــی ســومین و مهمتریــن گام
دانشــگاه در راســتای حرکت به ســوی نســل ســوم اســت
و امیدواریــم تقویــت ایــن ســه حــوزه توانمندیهــای
دانشــگاهی مشــکالت جامعــه را حــل کنــد».
معتمــدی بــرق و مکانیــک ،مهندســی پزشــکی،
دانشبنیان

مهندســی کامپیوتــر و نســاجی را محورهــای ایــن پنــج
مرکــز نــوآوری برشــمرد و گفــت« :نُــه مرکــز دیگــر هــم
در نوبــت هســتند کــه امیدواریــم تــا پایــان ســال 98
افتتــاح شــود و بتوانیــم بــا ایــن اقــدام ظرفیــت نوآورانــه
دانشــگاه را بــه میــزان دوبرابــر افزایــش دهیــم».
وی همچنیــن رونــق فرهنــگ نــوآوری در بدنــه اصلــی
دانشــگاه را هــدف اصلــی ایــن طــرح دانســت و ابــراز
امیــدواری کــرد« :امیدواریــم هــر اســتادی در فضــای
پژوهشــیاش ایــن مرکــز را داشــته باشــد تــا بتوانیــم
از ظرفیــت دانشــجویان در مســیر نــوآوری اســتفاده
کنیــم».
افتتــاح ایــن مراکــز بــا هــدف توانمندســازی اســاتید و
دانشــجویان خــاق و نــوآوری در حوزههــای تخصصــی
مهندســی بــرق و مهنــدس مکانیــک و همچنین پزشــکی
و نســاجی انجــام شــد .همچنیــن ایــن مراکــز فرهنــگ
نــوآوری را در دانشــگاه ترویــج و رونــق میدهنــد تــا
از ایــن طریــق زمینــه تجاریســازی دســتاوردهای
علمــی آنهــا بــرای ورود بــه فعالیتهــای کســبوکار
دانشبنیــان فراهــم شــود .بــا ایــن اقــدام و افتتــاح ایــن
مراکــز نــوآوری ،بــرای حداقــل  60واحــد و حداکثــر 80
واحــد فنــاور و دانشبنیــان ظرفیــت ایجــاد شــد.
همچنیــن یــک مرکــز تحقیــق و توســعه بــا شــرکت
توســن تکنــو در دانشــکده مهندســی کامپیوتــر و یــک
شــتابدهنده کســبوکار معــدن تحــت عنــوان ماینــا
افتتــاح شــد .همچنیــن مرکــز نــوآوری تخصصــی
مهندســی بــرق در  350مترمربــع بــرای  16تیــم
فنــاور بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری راهانــدازی شــده اســت .در بخــش دیگــری
از دانشــکده مهندســی مکانیــک فضایــی بــرای اســتقرار
حداقــل  16تیــم نــوآور پیشبینــی شــده اســت تا شــاهد
رونــق فعالیتهــای خــاق باشــیم .البتــه در دانشــکده
پزشــکی نیــز بــرای انجــام فعالیتهــای نوآورانــه توســط
تیمهــای نــوآور دانشــگاهی فضایــی در نظــر گرفتــه
شــده اســت .مرکــز نــوآوری نســاجی نیــز بــا ارائــه
خدمــات بــه دانشــجویان ،نوآوریهــای آنــان را شــکوفا
میکنــد .مرکــز نــوآوری فینتــک نیــز در حوزههــای
ســرویسهای رایانــش ابــری ،تجریــه و تحلیــل داده،
هــوش مصنوعــی ،هــوش تجــاری ،بالکچیــن ،تبدیــل
ایدههــای نوآورانــه دانشــگاهیان بــه محصــول را شــتاب
میدهــد.
عــاوه بــر بــرج فنــاوری دانشــگاه امیرکبیــر تحــت عنوان
مرکــز نــوآوری ابــن ســینا ،بــرج فنــاوری ســاختمان
خیابــان بزرگمهــر و پردیسهــای اقمــاری نیــز در زمینــه
هدایــت نوآوریهــا و شــتابدهی ایدههــای دانشــگاهی
در حــال فعالیــت هســتند .تعــداد  158واحــد فنــاور
در ایــن بــرج نــوآوری مســتقر هســتند و کار نوآورانــه
میکننــد .بــا ایــن افتتــاح  1500مترمربــع بــه فضــای
فعالیــت افــزوده شــد.
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پیام تسلیت معاون علمی و فناوری
به مناسبت درگذشت پروفسور رضا

در اقتصاد کشور در حال شکلگیری و مبنایش نوآوری
است ،بهخوبی از سوی اساتید مورد استقبال قرار گرفته
و این موضوع متکی بر روح مقدسی است که در کالبد
دانشگاهها جریان دارد؛ دانشگاهها امروز به سمتوسویی
حرکت میکنند که سببساز حل مشکالت جامعه باشد».
ستاری ادامه داد« :نوآوری مهمترین و ارزشمندترین
دارایی انسان و موهبتی ارزنده از سوی خداوند است که
محدودیت و پایانی ندارد؛ جایزه عالمه طباطبایی نیز در
راستای ارج نهادن به اثرمندی و نوآوری افراد خالق و
فرهیختهای که با نوآوریها و تالشهایشان ،جامعه را به
سوی پیشرفت و گذار از مشکالت هدایت کردهاند ،اعطا
میشود».

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در
پیامی درگذشت پروفسور فضلاهلل رضا دانشمند برجسته
کشورمان را تسلیت گفت .در متن پیام آمده است« :گاهی
مرگ ،رنگ میبازد از معنا؛ آنگاه که انسانی تمامقد،
استوار و بیتردید در برابر دشواریها ایستاده باشد.
دانستن ،بال پرواز میشود ،آن زمان که زمین ،زیر پای
مرد میداندیده ،تاب مانع شدن نداشته باشد .پروفسور
فضلاهلل رضا ،از آندست مردان میدان و انسانهای استوار
است .شنیدن خبر درگذشت ایشان ،محنتانگیز است.
دستاوردهای تحسینبرانگیز پروفسور رضا ،در عرصههای
مختلف علمی ،نه برای ایران ،بلکه برای جهان راهگشا بوده
است و احترامانگیز .ایشان هر جا که بود ،انسان تعالیجوی
ایرانی را به بشریت معرفی کرد و مباهات هموطنانش را
برانگیخت .به عموم مردم ایران و جامعه علمی جهان،
فقدان این دانشمند بزرگوار را تسلیت میگویم و تنها
آرزویم این است که جوانان برومند سرزمینم ،با تالشهای
علمی و فناورانهشان ،راه علمی مرحوم پرفسور رضا را با
شتاب و پربار ادامه دهند .یادش گرامی».
پروفسور رضا رئیس سابق دانشگاه تهران و سفیر سابق
ایران در یونسکو و کانادا و عضو افتخاری فرهنگستان
زبان و ادب فارسی بود و به دلیل مشارکت در نظریه
شبکه و اطالعات ،به عنوان عضو مادامالعمر  IEEEنیز
برگزیده شد .وی همچنین در رشتههای مهندسی برق
دانشگاههای امریکا تدریس کرده و استاد دانشگاههای
کنکوردیا در مونترال در کبک کانادا و دانشگاه مکگیل
مونترال بوده است .این دانشمند برجسته کشورمان در
 ۱۰۵سالگی و در اتاوای کانادا چشم از جهان فروبست.

سومین دوره «جایزه مصطفی»
برندگان خود را شناخت

آیین اختتامیه سومین دوره جایزه مصطفی با حضور
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری بیستم آبان ماه
امسال در تاالر وحدت برگزار شد 5 .اندیشمند از ایران و
ترکیه به عنوان برترینهای این دوره از جایزه انتخاب و
معرفی شدند.
ستاری در آیین اختتامیه سومین دوره جایزه مصطفی در
جمع خبرنگاران ،گفت« :تعامالت علمی و فناوری پلهای
مستحکمی هستند که ارتباطی به دولتها و اتفاقات
سیاسی دنیا ندارد .هر چقدر این تعامالت علمی را افزایش
دهیم ارتباط بین ملتها ،جوانان و دولتها بیشتر شکل
میگیرد».
بنا به گفته رئیس شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی،
از امروز تا دو سال دیگر که چهارمین دوره جایزه برگزار
میشود ،ارتباطات و تعامالت علمی میان کشورهای
اسالمی ادامه دارد و این تعامالت به روزهای برگزاری
جایزه محدود نمیشود.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ادامه داد« :یکی از
تالشهای جایزه مصطفی ،افزایش مشارکت زنان در این
جایزه است .اینکه بتوانیم نقش زنان دانشمند مسلمان را
در این جایزه افزایش دهیم».
به گفته مهدی صفارینیا ،دبیر شورای سیاستگذاری
جایزه مصطفی ،در راستای برگزاری جایزه مصطفی،
ششمین نشست تبادل تجربیات فناوری با حضور ۸۰
دانشمند برجسته از  ۲۷دانشگاه و مرکز تحقیقاتی برگزار
شد .صفارینیا در ادامه بیان کرد« :چهارمین نشست
سرمایهگذاران اسالمی با دانشمندان مسلمان برای
تجاریسازی محصوالت و تالشهای اندیشمندان با حضور
 ۴۰شرکت دانشبنیان از  ۱۲کشور برنامه دیگر جامعه
مصطفی در سال جاری بود».
این دوره از جشنواره در زمینههای مختلف «اطالعات و
ارتباطات»« ،زیستی و پزشکی»« ،نانو» و «همه زمینههای
علمی و دانشمندان مقیم کشورهای اسالمی» برگزار شد.
به گفته حسن ظهور ،دبیر کمیته علمی ،در این دوره

برگزیدگان پنجمین دوره «جایزه
عالمه طباطبایی» تقدیر شدند

مراسم پنجمین دوره اعطای جایزه مرحوم عالمه
طباطبایی(ره) و اولین دوره اعطای جایزه برگزیدگان
آییننامههای ادبی و قرآنی بنیاد ملی نخبگان با حضور
سورنا ستاری ،قائممقام و معاونان و مشاوران بنیاد ملی
نخبگان و جمعی از نخبگان و مفاخر کشور برگزار شد.
در این مراسم ستاری ضمن بیان اینکه برای معرفی دوباره
کشورمان به عنوان مهد علم و نوآوری ،باید بار دیگر ،ارزش
نوآوری نیروی انسانی را مغتنم شماریم ،گفت« :میتوانیم
به مسیرمان تحول بخشیم و پایه اقتصادمان را بار دیگر
بر نوآوری نیروی انسانی متکی کنیم اگر قدر و جایگاه
نیروی انسانی دوباره احیا شود و خالقیت ،قیمت خود را
بازیابد ،جامعه نیز دستخوش تحولی شگرف خواهد شد
و ایران دوباره جایگاه رفیع خود را در توسعه و پیشرفت
بازخواهد یافت».
ستاری در ادامه بر شکل گرفتن نهضت اقتصاد دانشبنیان
به کمک دانشگاهها تاکید کرد و گفت« :جریان تازهای که
دانشبنیان
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و پیچیدهای است که توسط یک گروه کوچک و جوان ،اما
انگیزهمند و خالق به بار مینشیند .ماهیت این شرکتها
همین گونه است و وقتی به این تیمهای خالق میدان داده
میشود و از اعتماد الزم برخوردار شوند ،علیرغم کوچک
بودن ،دست به کارهای بزرگ و تحولآمیز میزنند.
دورعلی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و
مسئول پروژه ماشینری سالن اصلی تئاتر شهر ،با بیان
اینکه تا پیش از این پروژه ،تجهیز و ارتقای سالنهای
نمایشی ،در تسخیر شرکتهای خارجی بود ،ادامه داد:
«هیچ کس باور نمیکرد شرکتهای دانشبنیان کشورمان
بتوانند این کار بزرگ را انجام دهند .اما اکنون و به مدد
جوانان دانشگاهی و خالق این شرکت ،کار توسعه و تجهیز
این سالن ،با پیشرفتهترین فناوریها و تجهیزاتی که در
کشور ساخته شده و توسعه یافتهاند ،با موفقیت به سرانجام
رسیده است .امروز در این سالن با رعایت استانداردهای
جهانی امکاناتی وجود دارد که در پیشرفتهترین سالنهای
تئاتری جهان موجود است».
بر اساس این گزارش ،طراحی نوسازی فالیبارها و
هدر نوری ،پردههای متحرک سالن ،ایجاد سن متحرک
ارکستر ،ماشینری کف سالن اصلی ،بازسازی پردههای
متحرک سالن ،مکانیزه کردن حرکت سیستم کنترل مرکز
از گامهایی به شمار میرود که همه به مدد یک شرکت
دانشبنیان داخلی به سرانجام رسیده است .تا پیش از این
صندلی مستعمل در این مجموعه نمایشی استفاده میشد
که با حفظ ساختار سالن ،توسط این شرکت دانشبنیان
تغییر پیدا کرد.

از جایزه ،فراخوان شرکت از اردیبهشتماه امسال برای
 ۵۲کشور و  ۲۰۲نهاد علمی ارسال شد که در نهایت
 1649اثر به دبیرخانه رسید .در این دوره از جشنواره
اندیشمندانی از ایران و ترکیه انتخاب شدند.
ظهور ادامه داد« :در این دوره از جایزه اوگور شاهین
دانشمند تابع ترکیه و علی خادم حسینی دانشمند تابع
ایران به صورت مشترک در حوزه زیستی و پزشکی
انتخاب شدند .همچنین حسین بهاروند دانشمند برجسته
ایرانی در حوزه زیستشناسی سلولهای بنیادی ،محمد
عبداالحد دانشمند مقیم ایران در حوزه نانو الکترونیک
و عمران اینان دانشمند مقیم ترکیه در حوزه فیزیک نیز
به عنوان دانشمندان برجسته مقیم کشورهای اسالمی
معرفی شدند».

روح فناوری و نوآوری در کالبد
«تئاتر شهر» دمیده شد

سالن اصلی تئاتر شهر ،میزبان سورنا ستاری معاون علمی
و فناوری ،جمعی از مسئوالن وزارت فرهنگ فرهنگ و
ارشاد اسالمی و هنرمندان بود تا با کالبد و روحی تازه
ضمن حفظ اصالت و مولفههای هنری خود ،بازگشایی
شود.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری از تالش شرکتهای
دانشبنیان برای احیای این مجموعه هنری و افزودن
امکانات فنی پیشرفته گفت و ادامه داد« :توانمندی
شرکتهای دانشبنیان داخلی در نوسازی ،بهسازی
و بازسازی و احیای تجهیزات این سالن با تجهیزات
ایرانساخت و افزودن تجهیزات فنی پیشرفته ،نشان
میدهد اکنون زیستبوم نوآوری این کسبوکارها ،در حل
مهمترین و پیشرفتهترین نیازهای فناورانه کشور توانمند
است .نیازهای داخلی را نهتنها رفع میکند بلکه محصول
و خدمتش را به دیگر کشورها نیز صادر میکند .باید از
اعتماد و حمایتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به این
مجموعه دانشبنیان داشت و کار را به دست فعاالن فناور
دانشگاهی کشور سپرد ،قدردانی کرد؛ مهمترین الزمه
رونق این کسبوکارها و بروز توانمندیهایشان ،قرار دادن
میدان عمل در اختیار آنها و ایجاد زیستبومی مساعد
مبتنی بر اعتماد برای اجرا کردن ایدههای نوآورانهشان
است».
ستاری بر اهمیت فرهنگسازی و ترویج در همه بخشها
و ارگانهای جامعه برای حمایت از فناوریهای بومی و
محصوالت و خدمات ایرانساخت گفت و تاکید کرد« :باید
همه بخشها به میدان اعتماد و حمایت از شرکتهای
دانشبنیان ،استارتآپها و صنایع خالق ایرانی قدم
بگذارند و ثمره این حمایت و همراهی را در تحولی که به
دست این کسبوکارها رخ میدهد ،نظاره کنند .این راهی
است که همه بخشهای جامعه از آن منتفع خواهند شد».
به گفته معاون علمی و فناوری ماشینری ،نگهداری،
خدمات بعد از فروش و توسعه آن ،ماحصل کار شبانهروزی
دانشبنیان

ت شهر هوشمند
پایتخت از ظرفی 
شدن برخوردار است

صحن علنی شورای اسالمی شهر تهران صد و هفتاد و
هفتمین جلسه خود را با حضور سورنا ستاری برگزار
کرد .معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در این جلسه
گزارشی درباره شهر هوشمند ارائه داد.
ستاری در این جلسه از پیشبینیها برای فعالیت
زیستبوم نوآوری تا سال  1400گفت و ادامه داد:
«پیشبینی میشود تا این سال ،شاهد فعالیت شش هزار
استارتآپ 200 ،شتابدهنده و مرکز نوآوری و هشت
کارخانه نوآوری باشیم .شرکتهایی که فروش آنها به
 150هزار میلیارد تومان میرسد و  700هزار نفر اشتغال
مستقیم ایجاد میکنند».
رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان همچنین به
توسعه پهنههای شهری به عنوان نواحی نوآوری اشاره کرد
و گفت« :ایجاد نواحی نوآوری در بستر شهرها به عنوان
یکی از سازوکارهای ایجاد شهر نوآور مطرح است .در این
راستا شناسایی فضاهای بالقوه دارای ویژگیهای علمی و
توسعه پهنههای نوآوری شهری در محدودههای مجاور
دانشگاهها اقدام مناسبی است .برای تحقق و ایجاد شهر
نوآور نیاز به بسترهایی است .ایجاد مناطق ویژه علم و
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از مزایای این موسسه عدم ورود به تولیگری است ،گفت:
«این نوآوری است که اساس کار این موسسه را تشکیل
میدهد و استفاده از همین نوآوریها به این موسسه وجه
فرهنگی و هنری داده است».
ستاری با بیان اینکه پیادهسازی الگوی مرکز
نوآوری میتواند زمینهساز تبدیل ایدههای نوآورانه به
کسبوکارهای درآمدزا شود ،افزود« :یکی از کارهای خوب
این مجموعه برونسپاری فعالیتهاست .به این معنا که
در تمام زمینههای فعالیت خود از موسسات کوچکتر و با
ایدههای خالق بهره میگیرد .این مجموعه با پیگیری مدل
مرکز نوآوری و شتابدهنده تخصصی ،میتواند راه را برای
تولید محتوای فاخر و تبدیل ایدههای نوآورانه به کسبوکار
هموار کند .شکلگیری شتابدهندههای فرهنگی و هنری
در دل این زیستبوم ضروری است و موسسه اوج میتواند
با ورود به این عرصه ایجاد شتابدهندهها را تسریع کند».
ستاری همچنین گفت« :فضاها و محیطهای دانشگاهی
موجود در کشور میتواند بهترین فرصت برای توسعه
فعالیت موسسه «اوج» باشد .در تمام حوزههای انیمیشن،
مستند ،موسیقی ،تئاتر و سینما میتوان در کشور
شتابدهندههای تخصصی راهاندازی کرد .باید ادبیات
موسسه «اوج» و شرکتهای زیرمجموعه آن به ادبیات
فناوری و نوآوری کشور نزدیک شود».
«موسسه فرهنگی و هنری اوج» یک موسسه فرهنگی
فعال در حوزه ساخت فیلم ،موسیقی ،تئاتر ،ساخت مستند
و انیمیشن است که کار خود را به صورت رسمی از بهار
 90آغاز کرد.

فناوری در این راستاست .پس از آن بازسازی بافتهای
فرسوده و تبدیل آنها به کارخانههای نوآوری است که
بستر توسعه استارتآپی در مراکز کارآفرینی قدیمی و
سنتی محسوب میشوند».
ستاری توضیحاتی نیز درباره اطلس سرمایهگذاری ناحیه
نوآوری شریف برای اعضای شورای اسالمی شهر تهران
ارائه داد و افزود« :چهار پژوهشکده و مرکز تحقیقاتی
دولتی در این ناحیه استقرار دارند .یک هاب نوآوری،
استقرار پنج مرکز نوآوری ،هفت شتابدهنده و مرکز رشد،
پنج برج فناوری و پنج سرمایهگذار خطرپذیر از دیگر
ویژگیهای این ناحیه است .با این اقدامات شاهد استقرار
 500شرکت فناور در این ناحیه نوآوری و ایجاد اشتغال
مستقیم برای  3119نفر هستیم».
رئیس بنیاد ملی نخبگان از کارخانه نوآوری آزادی به
عنوان نخستین کارخانه نوآوری در ایران یاد کرد و درباره
اهمیت آن گفت« :در بستر یک کارخانه قدیمی و متروکه
«الکترودسازی آما» بزرگترین مرکز استقرار استارتآپها
در منطقه با مشارکت دولت و بخش خصوصی ایجاد شده
است .در این مرکز با ظرفیت استقرار  500تیم استارتآپی
برای  1100نفر شغل ایجاد شده است».
ستاری ایجاد شهر نوآور را به عنوان فرهنگ استارتآپی
در خدمت رفع نیاز جامعه دانست و بیان کرد« :پس
میتوان از دو دید به این مسئله نگاه کرد و آن را فرصت یا
تهدید دانست .فرصتی که به کمک آن میتوان چالشها
و مسائل اجتماعی و شهری به فضایی برای افزایش حضور
استارتآپها در جامعه و در نتیجه ارتقای اشتغال شود».
معاون علمی و فناوری درباره همکاری با شورای شهر نیز
گفت« :شهرداری نیز میتواند در این زیستبوم همچون
یک پارک مجازی در داخل شهر باشد و با این حرکت
همراه شود و با کمک این نیروی خالق خود نیز از مزایایی
بهرهمند شود .در این راستا و راهاندازی یک کمیته
مشترک با شورای شهر آمادگی همکاری داریم».
پس از ارائه گزارش معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری
اعضای شورای اسالمی شهر تهران نظرات خود را بیان
کردند .همچنین محسن هاشمی رئیس شورای اسالمی
شهر تهران در این جلسه گفت« :هرگونه فعالیت اقتصادی
که با رانت همراه شود برای آینده سم است .در حوزه
فناوری نیز این موضوع صدق میکند .اگر امکانی ایجاد
شود که تمام دادههای دستگاههای مختلف به صورت
پایدار در یک نقطه جمع شود میتوان بهره مناسبی از
آن برد .در این زمینه نیز آماده هرگونه همکاری با معاونت
علمی و فناوری هستیم تا یک پایگاه داده برای شهر تهران
ایجاد کنیم».

نخستین «نمایشگاه تخصصی
اپلیکیشن» برگزار میشود

نخستین «نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن» با حمایت
ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری برگزار میشود تا فرصتی برای
فرهنگسازی اقتصاد دیجیتال و حمایت از تولیدات ایران
ساخت در این حوزه باشد.
پیوند فناوری و اپلیکیشنهای کاربردی ،تبادل افکار بدیع
و الگوی بهینه ،اشتغالزایی و رشد همکاریهای ملی و
بینالمللی ،بسترسازی الزم برای ارائه حداکثری ظرفیتها
ی شرکتهای فناور اهدافی است که با برگزاری
و توانمند 
این نمایشگاه دنبال میشود.
این نمایشگاه نخستین دوره برگزاری خود را تجربه
میکند و از  24تا  27دیماه سال جاری در نمایشگاه
بینالمللی تهران میزبان عالقهمندان میشود .فعاالن
حوزههای اپلیکیشن ،بازیهای رایانهای ،استارتآپها
بوکارهای نوپا ،توسعهدهندگان ،شتابدهندهها،
و کس 
اپراتورهای تلفن همراه ،فینتکها و ارائهدهندگان محتوا
از شرکتکنندگان این رویداد هستند.
نخستین «نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن» میتواند فرصت
مناسبی را برای سرمایهگذاری در این صنعت رو به رشد

الگوی «شتابدهنده» ایدههای فرهنگی
و هنری را تبدیل به کسبوکار میکند

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،در
بازدید از موسسه فرهنگی «اوج» با اشاره به اینکه یکی
دانشبنیان
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فراهم کند .این نمایشگاه با گرد هم آوردن فعاالن این
حوزه بخشی از زیستبوم اقتصاد دیجیتال را نمایش
میدهد.

استعداد خالق ،اقتصاد دنیا
را متحول میکند

سورنا ستاری در دانشگاه تهران حاضر شد تا «چهارمین
دوره طرح شهید احمدی روشن» با حضور او ،محمود نیلی
رئیس دانشگاه تهران ،محمود سعادت فومنی قائممقام
بنیاد ملی نخبگان و جمعی از استعدادهای برتر و نخبگان
افتتاح شود.
ستاری با بیان اینکه طرح شهید احمدی روشن مشکل
مالی ندارد گفت« :در اقتصاد نفتی ،پول پایه و اساس همه
کارهاست اما در اقتصاد دانشبنیان دسترسی به منابع
مالی اولویت پنجم است».
رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان همچنین
گفت« :تحولی در دنیا به راه افتاده است .به گونهای که
آسیا در اقتصاد آینده دنیا حرفهای بسیاری دارد و شش
یا هفت کشور آسیایی اقتصادهای آینده دنیا هستند.
کشورهایی که به نیروی انسانی اهمیت میدهند .پس باید
نگرش و آموزشها را تغییر دهیم و نیروی انسانی خالق
را اساس اقتصاد و تحول آن در نظر بگیریم .البته تحول
به راه افتاده است و این زیستبوم بهسرعت در حال ایجاد
تحول در اقتصادمان است».
ستاری بیان کرد« :طرح شهید احمدی روشن نیز اتفاقات
جدی در این زمینه رقم میزند تا مسائل کشور را حل
کنیم و دانشگاه مرکز این تحوالت است تا در قالب
شرکتهای دانشبنیان فرهنگ سنتی را تغییر دهیم».
بنیاد ملی نخبگان با هدف توانمندسازی و مشارکت
دانشجویان مستعد برای حل مسائل کشور با اجرای
طرح شهید احمدی روشن ،توانمندیهای دانشجویان
صاحب استعداد برتر را در جهت شناسایی و حل مسائل
واقعی کشور هدایت میکند .در این طرح استادان خبره
دانشگاهی و متخصصان برتر صنعتی با شناسایی مسائل و
مشکالت اصلی کشور ،هستههای نخبگانی مسئلهمحور را
با مشارکت دانشجویان برگزیده تشکیل داده و به صورت
علمی و تخصصی در قالب طرحی مشخص و در بازه زمانی
معین به حل آنها میپردازند.
هدایت دانشجویان مستعد برای شناسایی مسائل راهبردی
کشور ،ایجاد شبکه دانشجویان مستعد و خبرگان
دانشگاهی و صنعتی و افزایش مهارتهای اجتماعی و
روحیه خودباوری دانشجویان برخی از اهدافی است که در
این طرح دنبال میشود.

ضایعات زایمانی زباله نیستند

همایش بزرگداشت روز جهانی «سلولهای بنیادی خون
بند ناف» با حضور فعاالن این حوزه و اساتید برجسته در
پژوهشگاه رویان برگزار شد تا پاسداشتی برای خدمات
دانشبنیان

پزشکان ،پیشگامان و خدمتگزاران این عرصه باشد.
امیرعلی حمیدیه ،دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای
سلولهای بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ،در این همایش با بیان اینکه استفاده از
سلولهای بنیادی بند ناف محدود به درمان بیماریهای
خونی نیست بیان کرد« :پیوند سلولهای بنیادی خونساز
بند ناف از  35سال پیش در دنیا و حدود  20سال پیش
در ایران آغاز شد .اما از  15سال پیش به طور چشمگیر
این حوزه مورد توجه قرار گرفت و به همان میزان که
در سطح بینالمللی توسعه یافت در ایران نیز گسترش
پیدا کرد .در مواردی که بیمار چارهای ندارد و منبع
قابل توجهی برای پیوند سلولی نداشته باشد ،پیوند از
سلولهای بنیادی خونساز بند ناف یکی از گزینههاست
و این روش جان بسیاری از بیماران را نجات داده است.
شاید در زمان ظهور این دانش کسی تصور نمیکرد که
سلولهای بنیادی بند ناف این قدر بااهمیت شوند».
به گفته وی ،بهمرور استفاده از سلولهای بنیادی خون
بند ناف در رشتههای دیگر پزشکی نیز گسترش یافته
است .البته عالوه بر خون بند ناف از سایر ضایعات زایمانی
نیز میتوان استفاده کرد .ضایعاتی که نباید آنها را دور
انداخت .برخالف اصطالحات رایج پزشکی نباید این
ضایعات زایمانی را زباله بدانیم .زیرا آنها همچون قطعات
یدکی هستند که با فرهنگسازی برای استفاده در درمان
بیماریها باید از آنها استفاده کنیم.
حمیدیه همچنین با اشاره به دو فعالیت مهم که میتوان
در حوزه سلولهای بنیادی انجام داد ،گفت« :این دو
برنامه یکی ناوگان جابهجایی سلولهای بنیادی و دیگری
فراهم آوردن پاالیشگاه بند ناف و بقایای زایمانی است .در
کشور میتوان پاالیشگاهی برای بند ناف راهاندازی کرد تا
عالوه بر سلولهای بنیادی از سایر محصوالت این جفت
نیز استفاده کنیم».
براساس این گزارش ،خون بند ناف مملو از سلولهای
بنیادی است و روند ذخیره آن به این صورت است که
ابتدا نمونه جمعآوری میشود ،سپس به آزمایشگاه انتقال
مییابد و بعد از آن در تانکهای ذخیره نیتروژن نگهداری
میشود.

مجلس شورای اسالمی عضویت
در «یاسا» را پذیرفت

مجلس شورای اسالمی در نشست علنی با کلیات و اصل
الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در موسسه
بینالمللی سیستمهای کاربردی تجزیه و تحلیل (یاسا)
موافقت کرد.
این الیحه با  153رای موافق ،شش رای مخالف و چهار
رای ممتنع تصویب شد .سال  95عضویت صندوق
حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری
رئیسجمهوری به عنوان نماینده ایران در یاسا پذیرفته
شد و امروز نیز مجلس شورای اسالمی این عضویت را
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تایید کرد.
با این موافقت مجلس و تصویب الیحه ،به دولت اجازه داده
میشود در موسسه بینالمللی تحلیل سامانههای کاربردی
به شرح منشور پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت
حق عضویت مربوط یا کمک ،اقدام کند.
موسسه بینالمللی سیستمهای کاربردی تجزیه و تحلیل
(یاسا) یک سازمان تحقیقاتی بینالمللی واقع در نزدیکی
وین ،پایتخت اتریش است که انجام مطالعات علمی
میان رشتهای در مورد مسائل زیستمحیطی ،اقتصادی،
تکنولوژیکی و اجتماعی در زمینه ابعاد انسانی تغییرات
جهانی را هدایت میکند .با پیوستن صندوق حمایت از
پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری به موسسه
بینالمللی یاسا محققان کشورمان میتوانند از ظرفیتهای
این موسسه و امکاناتش بهرهمند شوند.
این موسسه دارای ساختاری مستقل است که در سال
 1971میالدی توسط  12کشور دنیا که معتقد بودند
کشورها بدون توجه به ارتباطات سیاسی ،باید به لحاظ
علمی با یکدیگر ارتباط داشته باشند ،تاسیس شد .این
موسسه ارتباط بین شاخههای مختلف علوم را برقرار
میکند و متخصصان برجسته حدود  60کشور جهان،
با این موسسه همکاری دارند که برندگان جایزه نوبل از
جمله آن /ها هستند.
اتریش ،استرالیا ،انگلستان ،اندونزی ،اوکراین ،امریکا،
آلمان ،آفریقای جنوبی ،برزیل ،روسیه ،ژاپن ،چین ،کره
جنوبی ،پاکستان ،فنالند ،سوئد ،مصر ،مکزیک ،مالزی،
نروژ ،هند و هلند برخی از کشورهای عضو این موسسه
هستند.

سامانه تماس اضطراری ایجاد میشود

تفاهمنامه ایجاد و پیادهسازی سامانه تماس اضطراری
( ،)ecallمیان ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حمل
و نقل پیشرفته معاونت علمی ،شرکت ماموت و شرکت
ایرانسل در راستای پیادهسازی سامانه تماس اضطراری
بر روی ناوگان ماموت ،برای کاهش تلفات جادهای منعقد
شد.
پیادهسازی موفق این سامانه تاثیر قابل توجهی در کاهش
میزان تلفات جادهای خواهد داشت .این تفاهمنامه به
امضای منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری فضایی
و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ،بیژن عباسی مدیرعامل شرکت ایرانسل و
مهرزاد فردوس مدیرعامل شرکت ماموت رسید.
برنامهریزی برای بهکارگیری فناوریهای نوین در سامانه
تماس اضطراری برای ارتقای خدمات و بهرهوری ،تامین
منابع مالی و اعتباری برای اخذ استانداردهای مربوطه
و تولید انبوه سامانه تماس اضطراری و تالش جهت
توسعه کاربردی سامانه تماس اضطراری ( )ecallبرای
سایر خودروسازان از مهمترین محورهای این تفاهمنامه
سهجانبه است .استفاده از سامانه مدیریت هوشمند
دانشبنیان

ناوگان شرکت ماموت مزایای مختلفی دارد که از آن
جمله میتوان به موتور قدرتمند نرمافزاری چندزبانه
همراه با امکان ترجمه به زبانهای مختلف ،پشتیبانی
از پروتکلهای مختلف سختافزارهای ردیاب اشاره کرد.
راهاندازی سرویس نقشه محلی روی سرور مشتری با
قابلیت نمایش الیههای نقشه ،تبدیل نقشه به آدرس و
برعکس و همچنین قابلیت مسیریابی و قابلیت افزودن
الیههای نقشه اختصاصی مشتری با فرمتهای استاندارد
و داشتن قابلیتهایی نظیر تعمیر و نگهداری هوشمند از
دیگر مزایای این سامانه بهشمار میرود.

نخستین نمایشگاه «رسانههای
علممحور» برگزار میشود

دومین نمایشگاه تخصصی و بین الملی فناوری ،اطالعات،
ارتباطات ،و نوآوری و اولین نمایشگاه رسانههای علممحور
(کیتکس )2020از  18تا  21دیماه در مرکز بینالمللی
جزیره کیش برگزار میشود.
این رویداد سعی دارد تا در راستای حمایت از تولید علم،
خودکفایی و مقابله با تحریمهای یکجانبه ،سیاست اقتصاد
بدون نفت و فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان ،شرکتها و
فعاالن حوزه فناوری اطالعات و رسانههای علممحور را به
حضور در این نمایشگاه فراخوانی کند .برای بهرهبرداری
بهتر شرکتکنندگان ،برگزاری کارگاهها و نشستهای
تخصصی همزمان با نمایشگاه برگزار میشود.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سعی دارد تا با
معرفی شرکتهای فعال در این حوزه و حمایت از حضور
آنها در چنین رویدادهایی ،زمینه رشد و گسترش هرچه
بیشتر علم و تجاریسازی فناوری اطالعات و رسانههای
مبتنی بر فناوری را فراهم کند.

دستاوردهای صنعت پالستیک
ایران به نمایش گذاشته میشود

 13تا  16آذرماه امسال «نمایشگاه پالست اوراسیا» ،یکی
از معتبرترین نمایشگاهها در صنعت پالستیک جهان،
میزبان شرکتهای دانشبنیان ایرانی فعال در این حوزه
خواهد بود.
شرکتهای دانشبنیانی ایرانی که  13تا  16آذرماه امسال
برای شرکت در این نمایشگاه به ترکیه میروند ،میتوانند
از مزایایی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
برایشان در نظر گرفته است بهره ببرند .در نمایشگاه
امسال برای پاویون ایران ،فضایی حدود  ۱۰۰مترمربع در
نظر گرفته شده است .از این فضا ،حدود  ۱۰مترمربع برای
هر شرکت در نظر گرفته شده و در همین راستا بناست
حدود  ۱۰شرکت دانشبنیان ایرانی در حوزههای مربوطه
محصوالت و فناوریهای خود را ارائه دهند.
در این نمایشگاه معتبر جهانی ،ماشینآالت تولید
پالستیک ،مواد شیمیایی و مواد خام ،ماشینآالت و
صنایع واسط و کمکی ،تجهیزات گرمایش و کنترل ،قالب،
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حوزه هیدرولیک و پنوماتیک ،روشهای بازیافت و ...ارائه
میشود .این نمایشگاه فرصتی برای حضور در بازارهای
بینالمللی و بهویژه یافتن بازارهای فراگیر در آسیا و
اروپاست ،از این رو اهمیت زیادی دارد .شناسایی آخرین
فناوریها ،ثبتنام تجاری و معرفی برند شما به جهان،
برگزاری جلسات رودررو ،توسعه استراتژی کسبوکار و
مقایسه قیمتها و محصوالت از مزایای حضور در نمایشگاه
پالستیک ترکیه است.

اقدامات دولت در حمایت از
شرکتهای دانشبنیان

دولت تدبیر و امید از ابتدای کار خود ،مبنای سیاست
اقتصادی را بر توسعه اقتصاد دانشبنیان برای گذار از
اقتصاد نفتی و تحقق اقتصاد بدون نفت قرار داد .بر این
اساس حمایتهای ویژهای از شرکتهای دانشبنیان در
این دوران صورت گرفت.
در ایران قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان در سال
 ۱۳۸۹به تصویب رسید اما اجرایی شدن آن در دولت
دهم محقق نشد و به تعویق افتاد؛ با این حال پس از روی
کار آمدن دولت تدبیر و امید ،استفاده از دستاوردهای
حوزه علم و فناوری و حمایت از خالقیتها و نوآوریهای
اقتصادی و تولیدی در دستور کار قرار گرفت و روند اجرای
قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان به طور
جدی دنبال شد.
تا پیش از آنکه مردم به دولت تدبیر و امید رأی بدهند،
تنها دو شرکت تایید صالحیت دانشبنیان را گرفته بودند؛
ضمن آنکه از زمان تصویب قانون حمایت از شرکتها و
موسسات دانشبنیان تا سال  ،۹۲هیچ شرکت دانشبنیانی
برای برخورداری از معافیتهای مالیاتی به سازمان امور
مالیاتی معرفی نشده بود .در حالی که در سال مالی
 ۴۰ ،۱۳۹۲شرکت از  ۵۵شرکت و در سال مالی ۱۳۹۳
بیش از  ۱۲۰۰شرکت به سازمان امور مالیاتی معرفی
شدند و این رقم برای سال مالی  ۱۳۹۴به رقم ۲۱۷۵
شرکت رسید و در سالهای بعد نیز روند رو به رشد خود
را ادامه داد .عالوه بر آن ،تامین منابع صندوق نوآوری و
شکوفایی از سال  ۹۲عملیاتی شد .همچنین تسهیالت
بیمهای به عنوان یکی دیگر از اقدامات حمایتی دولت از
این شرکتها در دستور کار قرار گرفت.
بررسیها نشان میدهد بسیاری از شرکتهای دانشبنیان
وارد بورس و تبدیل به شرکتهای چند هزار میلیاردی
شدهاند .سال گذشته  ۱۲هزار میلیارد تومان تسهیالت به
شرکتهای دانشبنیان پرداخت شد و امسال این میزان
دو برابر میشود .اخیرا نیز مصوبهای در دولت تصویب شده
که بر اساس آن تا سقف  ۵۰میلیارد تومان از واحدهای
دانشبنیان حمایت میشود که بخشی از این بازار دولتی
و برخی خصوصی است.
سیاوش ملکیفر ،معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی،
در این خصوص گفت« :به منظور کاهش زمان ارائه
دانشبنیان

خدمات ،صف درخواست تسهیالت و خدمات شرکتهای
کوچک و بزرگ را در صندوق تفکیک کردهایم .به این
صورت که درخواستهای زیر  ۵۰۰میلیون تومان را به
صندوقهای پژوهش و فناوری و درخواستهای بزرگ را
به بانکها ارجاع دادهایم».
تسهیالت  ۷۰درصدی لیزینگ برای توسعه بازار
شرکتهای دانشبنیان نیز از دیگر اقدامات انجام شده در
این زمینه است .همچنین برای حضور در نمایشگاههای
داخلی و خارجی نیز تسهیالتی برای شرکتهای
دانشبنیان در نظر گرفته شده است.
اکنون درحوزههای مختلف ،رجوع به شرکتهای
دانشبنیان برای رفع نیازها اتفاق افتاده است .به عنوان
مثال در حال حاضر حدود  ۲۵تا  ۳۰درصد از بازار دارو و
تجهیزات پزشکی در اختیار شرکتهای دانشبنیان است.
کارشناسان روند رشد و توسعه شرکتهای دانشبنیان در
دولت تدبیر و امید را امیدوارانه عنوان میکنند و معتقدند
بوکار شاهد افزایش قابل توجه این
با رفع موانع کس 
شرکتها خواهیم بود .در اسناد باالدستی کشور تاکید
ویژهای به توسعه شرکتهای دانشبنیان شده است و
باید بخش بار قابلتوجهی از  GDPکشور را شرکتهای
دانشبنیان بر دوش بکشند .بر این اساس دولت در تالش
است تا با پیوند شرکتهای دانشبنیان با صنایع کشور،
شرایط را برای تحقق این هدف فراهم کند.

کارخانه نوآوری نماد توانمندی علمی
و فناوری جوانان ایرانی است

محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان ،در بازدید
از توانمندی جوانان و شرکتهای دانشبنیان مستقر در
کارخانه نوآوری آزادی ،گفت« :ایران با وجود این جوانان و
توانمندیهای موجود قطعا نمیتواند توسط کسی تحریم
شود».
او با بیان اینکه اگر با آگاهی و سعه صدر اجازه قدرتنمایی
به جوانان دهیم فرصت بینظیری برای کشور ایجاد خواهد
شد ،گفت« :امروز روز بسیار خوبی برای من است که
میبینم جوانان به حوزه صادرات محصوالت دانشبنیان
که یکی از حوزههای مهم افزایش توان اقتصادی و توان
ملی ماست ،ورود کردهاند».
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه با بیان اینکه کار
جوانان به صورت علمی بر روی صادرات مایه افتخار است،
بیان کرد« :کار ما در دنیا این است که تحریمهای امریکا
را نامشروع جلوه دهیم .البته قدرت امریکا در بازار جهانی
بسیار زیاد است .قدرت دالر باالست .قدرت بازار دالر
امریکا و نیاز جهانی به این بازار بسیار قابل توجه است.
اما این موضوع به این معنی نیست که امریکا میتواند
کار اشتباه خود را به صورت دائمی ادامه دهد .بسیاری از
کشورها به این نتیجه رسیدهاند که باید از امریکا فاصله
بگیرند .این اتفاق تحولی مهم در مناسبات بینالمللی
است .در این میان ایران با توانمندیهایی که دارد میتواند
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تا این هواپیما بتواند با حداقل سرعت  200کیلومتر بر
ساعت در دسته بهترین هواپیماهای آموزشی دنیا در
نشست و برخاست قرار بگیرد و سرعت خود را در سطح
دریا به سرعت زیر صوت برساند.
وجود یک باله افقی کامال چرخان در دم این هواپیما
محدودیت خلبان را برای انجام مانورهای مختلف و به
خصوص خروج از حالت اسپین یا سقوط دورانی برطرف
میکند.
جت آموزشی پیشرفته یاسین از دوموتور توربو جت با
قدرت رانش هفت هزار پوند بهره میبرد که از نظر قدرت
در رده موتور هواپیماهای جنگنده دنیاست .کابین این
هواپیما با چینش پشت سر هم و غیر همسطح به گونهای
طراحی شده است تا میدان دید راحت و وسیعی را برای
شاگرد در کابین جلو و بهویژه استاد خلبان در کابین عقب
فراهم کند .صندلیپران این هواپیما نسبت به نمونههای
خارجی خود قادر است در سرعت صفر یعنی روی باند و
در هر شرایطی فعال شده و سرنشینها را در کسری از
ثانیه تا  100متر به بیرون از هواپیما پرتاب کند.
جمهوری اسالمی ایران با طراحی و ساخت این هواپیمای
جت آموزش پیشرفته در زمره معدود کشورهای دارنده
فناوری هوایی قرار گرفته و آمادگی دارد این توانمندی را
با سایر کشورها به اشتراک بگذارد.

تحولی عظیم در اقتصاد خود ایجاد کند».
ظریف در ادامه با بیان اینکه بهترین جا برای صادرات
محصوالت و خدمات ایرانساخت ،کشورهای منطقه
هستند گفت« :ایران باید این بازار را دریابد .ما برای
صادرات از روشهای ششگانه تقویت اقتصاد کشور
مانند افزایش صادرات ،افزایش خدمات فنی و مهندسی،
افزایش صادرات نیروی کار ،افزایش توریسم و ...استفاده
میکنیم .در حوزههایی که ایران مزیت صادرات دارد حتما
شرکتهای دانشبنیان میتوانند نقش ایفا کنند».
ظریف در پایان گفت« :توجه به صادرات به روشهای
نوین و علمی در این کارخانه نوآوری کامال مشهود است
و امیدواریم این کارخانه بتواند جایگاه واقعی خود را در
توسعه اقتصاد دانشبنیان و صادرات پیدا کند».

«یاسین» پیشرفتهترین جت
آموزشی ایرانساخت

هواپیمای جت آموزش پیشرفته تمام ایرانی «یاسین»
مجهز به موتور ملی (اوج) در پایگاه شهید نوژه همدان
رونمایی شد و به پرواز درآمد.
سورنا ستاری در این مراسم با اشاره به اینکه مهمترین
ویژگی این پروژه ایده ،طراحی و ساخت آن است که توسط
صنایع هوایی انجام شده ،گفت« :یکی از مشکالتی که در
نیروی هوایی همیشه وجود داشته است بحث آموزش
پیشرفته خلبانان با هواپیمای جت است که خوشبختانه با
ساخت این جت آموزشی پیشرفته این مشکل برطرف شد».
ستاری در ادامه با اشاره به نقش پررنگ شرکتهای
دانشبنیان در طراحی و ساخت این هواپیمای جت
آموزشی پیشرفته گفت« :این نیاز کشور با یک حرکت
بومی اتفاق افتاده است و تعداد زیادی از شرکتهای
دانشبنیان در حوزه اویونیک ،قطعات باال و بدنه ،ساخت
موتور و قطعات اصلی هواپیما نقش مهمی داشتند».
امیر حاتمی ،وزیر دفاع ،نیز در این مراسم با بیان اینکه
هواپیمای جت یاسین نهتنها ماهیت راهبردی علمی و
فناورانه داشته که بر ارتقای قدرت ملی تاثیرگذار خواهد
بود ،گفت« :این موفقیت به عنوان نماد بارز و افتخارآمیز
در شکست و بیاثر کردن تحریمها ،پیام بسیار روشنی را
به نظام استکبار منعکس خواهد کرد».
وزیر دفاع یکی از اهداف طراحی و تولید هواپیمای جت
آموزش پیشرفته یاسین را برطرف کردن نیاز نیروی هوایی
ارتش جمهوری اسالمی ایران در حوزه آموزش خلبانان
در مرحله پیشرفته پس از گذراندن دورههای آموزشی
مقدماتی و متوسط با هواپیماهای ملخی و رفع وابستگی
به سایر کشورها در تکمیل دوره آموزشی خلبانان با
هواپیمای جت برشمرد.
جت آموزش پیشرفته تمام ایرانی یاسین دارای  12متر
طول ،چهار متر ئارتفاع و  5/5تن وزن بدون بار در شرایط
برخاست عملیاتی است .بال این هواپیما با بیش از 10متر
طول و  24مترمربع مساحت به شکلی طراحی شده است
دانشبنیان

تفاهمنامه همکاریهای علمی
و فناورانه ایران و ونزوئال

سورنا ستاری و گابریال سرویلیا خیمنس وزیر علوم و
فناوری ونزوئال در دیدار با یکدیگر به گفتوگو درباره
گسترش همکاریهای علمی و فناوری دو کشور نشستند
و در این زمینه تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
ستاری در این دیدار با بیان اینکه ایران و ونزوئال روابطی
استراتژیک دارند ،گفت« :اقتصاد ایران همچون ونزوئال در
گذشته وابسته به فروش نفت بود اما برنامهریزی برای
رهایی از اقتصاد نفتی در دولت آقای روحانی آغاز و
مباحث اقتصاد دانشبنیان مطرح شد».
رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان آمادگی
کامل ایران را برای پیادهسازی و اجرای این زیستبوم در
ونزوئال اعالم کرد و گفت« :نیاز این زیستبوم پول نیست.
اگر اینطور بود که دوبی  30سال است به دنبال ایجاد
سیلیکون ولی است اما عمال تمام پروژههای آنها در این
زمینه به بازاری برای کشورهای غربی تبدیل شده است».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری از آمادگی ایران
برای ارسال تجهیزات پزشکی ،آزمایشگاهی و دارو به
ونزوئال گفت و افزود« :این محصوالت دانشبنیان با
هزینههایی بسیار پایینتر با کیفیتی همپای محصوالت
غربیها عرضه میشود .همچنین در حوزههای بهداشت و
آب نیز فناوریهای خوبی در ایران وجود دارد که میتوانیم
در این حوزهها نیز با یکدیگر همکاری داشته باشیم».
همچنین در ادامه نیز گابریال سرویلیا خیمنسژ بیان کرد:
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«در مدت زمان حضورم در ایران به یک داروخانه رفتم.
پس از مشاهده داروها بسیار برایم خوشایند بود که روی
آنها ساخت ایران خورده است و این داروها برند ایرانی
دارند .پس این موضوع نشان میدهد با وجود تحریمها و
فشارها میتوان اگر خواست ،به پیشرفت و موفقیت رسید.
از سوی خودم و  30میلیون مردم ونزوئال از ملت ایران
به خاطر این نگاه و مبارزه با چالشهای اقتصادی تشکر
میکنم .برای ونزوئال که کشوری کامال وابسته به نفت
است ،علم و فناوری ابزار رسیدن به آزادی است».
وی از تمایل برای همکاری در سه زمینه علمیو فناوری
خبر داد و گفت« :همکاری در بخشهایی همچون آموزش
در حوزههای فناوری نانو ،زیستفناوری و مهندسی و
طراحی ،انتقال فناوری و خدمات مشترک دیگر میتواند
زمینههای همکاری خوبی برای دو کشور باشد .همچنین
تمایل داریم گروه کوچکی را برای آموزش به مرکز رویان
بفرستیم تا این امر بذری برای آینده کشورمان باشد .به
عالوه آموزش پزشکان ما در ایران گامی برای رسیدن
مردم به رفاه است».
در ادامه این دیدار تفاهمنامهای با عنوان «همکاریهای
علمی و فناورانه» میان سورنا ستاری و گابریال سرویلیا
خیمنس امضا شد .دو طرف از این طریق در مواردی
همچون تبادل دانشمندان و محققان برای تبادل تجارب
و آموزش ،برگزاری دورههای آموزشی مشترک ،برگزاری
همایشها و کارگاههای آموزشی و برپایی نمایشگاهها و
غرفههای مشترک در زمینه نوآوری و فناوری همکاری
میکنند.

دستیار توسعه زیستبوم نوآوری
حوزه انرژی منصوب شد

سورنا ستاری با صدور حکمی زینب حمیدزاده را به سمت
«دستیار توسعه زیستبوم نوآوری حوزه انرژی» منصوب
کرد .ستاری در متن این حکم ضمن تاکید بر پیگیری
امور محوله و ارائه راهکارهای نوآورانه ،اهمیت تعامل با
دستگاهها و نهادهای حاکمیتی و نیز زیرمجموعههای
معاونت در این حوزه را یادآور شده است.
وی در بخش دیگری از متن این حکم خطاب به حمیدزاده
آورده است« :امیدوارم با بهرهمندی از توان علمی و
تجربیات سرکار عالی ،بتوانیم از خدمات شایسته شما در
این مسئولیت بهرهمند شویم .از درگاه خداوند متعال دوام
توفیقات شما را در پیروی از منویات حکیمانه رهبر معظم
انقالب اسالمی همراستا با سیاستها و راهبردهای معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری در دولت دوازدهم
مسئلت مینمایم».

راهاندازی شبکه ملی هوش مصنوعی
در تصویربرداری پزشکی

نخستین همایش ملی هوش مصنوعی در تصویربرداری
پزشکی توسط آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز برگزار شد.
دانشبنیان

محمدرضا آی ،رئیس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز،
در این همایش با اشاره به راهاندازی شبکه ملی هوش
مصنوعی در حوزه تصویربرداری پزشکی گفت« :ایجاد
این شبکه ملی کمکی برای همافزایی علمی است .زیرا
ظرفیتهای خوبی برای رشد این حوزه در کشور موجود
است و با استفاده از توانمندی محققان بهراحتی میتوان
به رشد این روش نوین در حوزه پزشکی کمک کرد .البته
آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز در رابطه با کاربرد هوش
مصنوعی در تصویربرداری پزشکی اقدامات موثری انجام
داده است .برگزاری این همایش نیز در همین راستاست
تا با همفکری محققان داخلی و خارجی حاضر در همایش
گامهای موثری برای پیشرفت برداشته شود و با استفاده
از آخرین دستاوردها شبکه هوش مصنوعی در حوزه
تصویربرداری را راهاندازی کنیم».
نخستین همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری
پزشکی یک آکادمی بینالمللی است که تحت نظارت
انجمن اروپایی انفورماتیک تصویربرداری پزشکی  ۱۲و
 ۱۳آبانماه برگزار شد .در این رویداد مهمترین مفاهیم
پایه و کاربردی هوش مصنوعی در رادیولوژی و سایر
تصویربرداریهای پزشکی با حضور اساتید برجسته داخلی
و خارجی مرور شد.

ایران به اروپا میکروتوربین
صادر میکند

میکروتوربینهای گازی از جمله طرحهای کالن فناورانهای
است که در پاسخ به یکی از نیازهای ملی برای اولینبار در
کشور تولید شده است .میکروتوربینها تکنولوژی نسبتا
جدیدی هستند که به مصرفکننده این امکان را میدهند
که شخصا در منزل مسکونی یا هر مکان دیگری برق تولید
کند .این توربینهای کوچک همچنین مانند مشعلهای
معمولی مورد استفاده در موتورخانهها ،گرما و بخار نیز
تولید میکنند.
میکروتوربینها در قیاس با تکنولوژیهای دیگر با ابعاد
کوچک ،مزایای بیشتری دارند .برخی از آنها عبارتند از:
قطعات متحرک کمتر ،اندازه فشرده ،وزن سبک ،راندمان
باالتر ،هزینه برق کمتر و استفاده از سوختهای هدررفته.
همچنین در این سیستمها میتوان از بازیافت گرما برای
رسیدن به راندمان باالتر از  80درصد استفاده کرد .به
دلیل داشتن اندازه کوچک ،هزینه اولیه کمتر ،هزینههای
کمتر نگهداری و کنترل خودکار الکترونیکی ،انتظار
میرود که میکروتوربینها سهمی قابل توجهی از بازار
را به خود اختصاص دهند .میکروتوربینها انواع مختلفی
دارند که یک شرکت دانشبنیان در کشور توانسته با
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،برای
اولینبار یک نمونه کوچک از نوع گازی آن را تولید و
صادر کند.
سید محمد محسنی ،رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع
محرکه دوار خاورمیانه ،میگوید« :از نظر صرفهجویی در
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مقایسه با مشعلهای معمولی مستقر در ساختمانها ،این
توربینهای کوچک گازی  50درصد مصرف کمتری دارند
و به خاطر کوچک بودن جای کمتری نسبت به مشعل
معمولی نیاز دارند .این مشعلها دو تا  10کیلووات برق
تولید میکند که اگر از پنج میلیون ساختمان موجود در
کشور ،تنها دو میلیون ساختمان از این توربینها استفاده
کنند ،میتوان به اندازه  20نیروگاه اتمی بوشهر برق تولید
کرد.
وی افزود :از آنجا که برق در کشورهای دیگر گران است و
محصول تولیدی ما چندبرابر از نمونه خارجی ارزانتر است
و در عین حال از همان کیفیت نیز برخوردار است ،خیلی
زود توانستیم در میان مصرفکنندگان اروپایی برای خود
مشتری جذب کنیم و در حال حاضر به انگلستان ،آلمان
و کانادا صادرات داریم .البته در مسیر صادرات مشکالتی
وجود داشت ولی به دلیل مزیتهای باالی کاالی تولید
شده توسط شرکت توانستیم بازارهای خود را حفظ کنیم
و در حال حاضر به فکر توسعه بازار هستیم».

تسهیالت اشتغال پایدار به
مرزنشینان نوآور ایرانی رسید

براساس توافقنامه صورت گرفته میان معاونت علمی
و فناوری و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم
کشور ،کلیه شرکتهای حائز شرایط از جمله شرکتهای
دانشبنیان ساکن روستاها و محدودههای تعیینشده ،در
صورتی که از شرایط الزم برخوردار باشند ،مطابق قوانین و
آییننامهها جهت اخذ تسهیالت روستایی معرفی میشوند.
هدف اصلی این طرح ایجاد و توسعه زمینههای گسترش
اشتغال پایدار و قابل اتکاء در مناطق روستایی است .به
همین جهت به استناد آییننامه اجرایی قانون حمایت از
توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری
با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ،پرداخت تسهیالت
اشتغالزا انجام میگیرد .سرمایهگذاران ،کارآفرینان و
متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی از محل تلفیق منابع
صندوق توسعه ملی با موسسات عامل ،میتوانند از این
تسهیالت بهرهمند شوند .همچنین با توجه به توافقات
ذکر شده ،شرکتهای پیشرو که نقش ساماندهی زنجیره
محصوالت و خدمات را ایفاء میکنند ،مشمول بهرهمندی
از تسهیالت اشتغال پایدار روستایی خواهند شد.
دام و طیور ،باغداری ،شیالت ،گلخانه ،گیاهان دارویی،
خدمات تجاری ،خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی،
خدمات ماشینی کردن کشاورزی ،صنایع تبدیلی و
تکمیلی کشاورزی و منابع طبیعی شامل جنگلکاری،
پرورش نهال و غیره ،معادن کوچک ،فعالیتهای خدماتی
مانند ارتباطات ،گردشگری ،اصناف ،ورزشی و حوزههای
فرهنگی از جمله حوزههای کاری است که میتوانند از
این خدمات بهرهمند شوند .نرخ سود تسهیالت برای برای
مناطق روستایی و عشایری مرزی  4درصد و برای مناطق
روستایی و عشایری غیر مرزی  6درصد است .همچنین
دانشبنیان

شرکتهای مستقر در نواحی صنعتی و شهرهای زیر 10
هزار نفر جمعیت نیز میتوانند از تسهیالت با نرخ 10
درصد برخوردار شوند.

استارتآپهای هنری رونق میگیرند

با توجه به برنامههای راهبردی معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری در حوزه فرهنگ ،هنر و علوم انسانی،
ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویتساز معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری ،فعالیتهای حمایت و ترویجی
خود را در این حوزه تشدید کرده است و با توجه به
ضرورت تقویت زیرساختهای علمی و فناوری کشور در
حوزه صنایع فرهنگی و هنری ،تفاهمنامهای بین ستاد
فناوریهای نرم و هویتساز معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری و «فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی
ایران» امضا شد.
سید محمد حسین سجادی نیری و کیوان رحیمی
دبیران این دو نهاد ،در ماده اول این تفاهمنامه بر لزوم
فرهنگسازی ،ترویج و گفتمانسازی ،توسعه فناوری،
تجاریسازی دستاوردها و شکلدهی زیستبوم کارآفرینی
صنایع خالق فرهنگی و هنری تاکید کردند .تالش برای
تغییر رویکرد در حوزههای سیاستگذاری ،برنامهریزی و
انجام فعالیتهای فرهنگی و هنری و فناوریهای نرم
با تکیه بر دانش روز دنیا در دانشگاهها ،بخش دیگری
از سیاستگذاریهای این توافقنامه بود .فرهنگستان هنر
متعهد شد که به راهاندازی بخش فناوریهای فرهنگی و
راهبری آن کمک کند و براساس برنامهریزیهای صورت
گرفته ،نسبت به ارائه خدمات به تولیدکنندگان محتوا،
اختصاص فضا به شتابدهندهها و گفتمانسازی در حوزه
فناوریهای نرم و فرهنگی و هنری اهتمام ورزد .همچنین
توافق شد تا ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویتساز
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز بر راهاندازی
شتابدهندههای تخصصی صنایع فرهنگی و هنری متمرکز
شود .مضاف بر اینها ،کمک به استارتآپهای هنری و
هنرمندان خالق و عالقهمند به استفاده از فناوری بخش
مهمی از اهداف راهبردی تفاهمنامه را شامل میشود.

شرکتهای نوپا مورد حمایت سازمان
تامین اجتماعی قرار میگیرند

بر اساس دستور دکتر مصطفی ساالری مدیرعامل سازمان
تامین اجتماعی و در جهت اجرای آییننامه حمایت از
شرکتهای نوپا ،این شرکتها مورد حمایت سازمان تامین
اجتماعی قرار میگیرند .شرکتهای نوپای مورد حمایت
این آییننامه ،متشکل از شرکتهای خصوصی و تعاونی در
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات هستند .بر اساس این
آییننامه ،فهرست مراکز رشد ،فضاهای کاری اشتراکی و
شتابدهندهها ،توسط کارگروهی مرکب از معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری و وزارتخانههای ارتباطات و
فناوری اطالعات و علوم ،تحقیقات و فناوری و همچنین
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الکترونیک ،خدمات مرتبط با تجاریسازی ،مهندسی
شیمی ،هنر و معماری حضور یافتند و طرحها و ایدههای
خود را در معرض قضاوت قرار دادند.

سازمانهای امور مالیاتی و تامین اجتماعی اعالم میشود.
گفتنی است ،شرکتهای مورد حمایت ساکن مراکز رشد،
در صورتی که در فضاهای کاری اشتراکی و شتابدهندهها
باشند ،با ارائه مدارک کامل شناخت کارفرمایی از
جمله پروانه بهرهبرداری فناوری اطالعات و تخصیص
کد کارگاهی از سوی شعبه ،دریافت لیست و حق
ن اجتماعی
بیمه کارکنان شاغل با رعایت مقررات تامی 
بالمانع است .همچنین در خصوص شرکتهای یادشده،
سهامدارانی که کارفرمایان اینگونه کارگاهها محسوب
میشوند ،در چارچوب تبصره  5ماده ( )4قانون تامین
اجتماعی و آییننامه اجرایی مربوطه ،میتوانند نسبت
به بیمهپردازی خود با  27درصد حق بیمه اقدام و از
مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار شوند و در این
خصوص کارفرمایان یادشده تکلیفی به بیمهشدن اجباری
خود نخواهند داشت .براساس این آییننامه ،انجام بازرسی
کارگاهی و دفاتر آنان وفق ماده  47قانون تامین اجتماعی
انجام خواهد شد و صدور هرگونه مفاصا حساب کد
کارگاهی و قراردادهای منعقده با رعایت مواد  37و 38
قانون خواهد بود.
گفتنی است ،شرکتهای نوپا در صورت احراز شرایط
آییننامه اجرایی ماده ( )71قانون برنامه ششم توسعه
میتوانند نسبت به جذب نیروهای جدید (فارغالتحصیل
دانشگاهی) مازاد بر نیروی موجود کارگاه اقدام و از
تسهیالت قانون برخوردار شوند.

امکان ارزشگذاری دانش فنی برای
شرکتهای دانشبنیان فراهم شد

در راستای توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان و ارائه
خدمات تخصصی تجاریسازی ،از این پس معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری از انجام خدمت ارزشگذاری
دانش فنی و قیمتگذاری سهام شرکتهای دانشبنیان
حمایت میکند و  70درصد از هزینههای انجام این
خدمت را تا سقف  15میلیون تومان تامین میکند.
سیدمحمد صاحبکار ،رئیس مرکز شرکتها و موسسات
دانشبنیان ،ارزشگذاری دانش فنی شرکتهای دانشبنیان
را یکی از نیازهای اصلی این شرکتها بهویژه در مواجهه
با طرف سرمایهگذار عنوان کرد و گفت« :ثبت داراییهای
نامشهود شرکتهای دانشبنیان از جمله دانش فنی در
صورتهای مالی شرکت ،در جهت ارائه آن به نهادهای
مالی و سرمایهگذاری ،به تعامل بهتر و اعتماد دوطرفه بین
شرکتها و نهاد سرمایهگذار کمک میکند و نشاندهنده
رشدیافتگی شرکتهاست».
دبیر کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان افزود :مرکز
شرکتها و موسسات دانشبنیان در سال  1398خدمات
متنوعی به منظور توانمندسازی شرکتها و موسسات
دانشبنیان ارائه کرده است که جدیدترین خدمت از
مجموعه خدمات توانمندسازی حمایت از «ارزشگذاری
دانش فنی و قیمتگذاری سهام» است که بهتازگی به
مجموعه خدمات مرکز شرکتها و موسسات دانشبنیان
اضافه شده است».
وی در رابطه با نحوه استفاده شرکتها از خدمات اظهار
کرد« :شرکتها میتوانند برای استفاده از پیشخان خدمات
مشاوره ،خدمات توانمندسازی و تجاریسازی و حضور در
نشستهای پرسش و پاسخ در سامانه bizservices.ir
درخواست خود را ثبت کنند.

افتتاح چهار فضای جدید خالقیت و
کسبوکار در سیستان و بلوچستان

دومین مرحله جشنواره ملی صنایع خالق با حمایت
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،به میزبانی
استان سیستان و بلوچستان و با حضور  160نفر از
ایدهپردازان سراسر کشور برگزار شد .در این جشنواره
به صورت همزمان چند مسابقه برگزار شد و در آن
شرکتکنندگان برخی از رشتههای حوزه علوم انسانی
و هنر مانند معماری ،پویانمایی ،دوبله و ...به رقابت
پرداختند.
در خالل برگزاری این جشنواره همچنین چهار بخش
جدید در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان
افتتاح شد .اضافه شدن این بخشها به پارک علم و
فناوری سیستان و بلوچستان باعث میشود که ضمن
توسعه پارک ،فرصتهای جدیدی پیش روی عالقهمندان
به حضور در این زیستبوم محلی قرار گیرد .این چهار
واحد جدید شامل مجموعه نوآوران ( ،)۲دپارتمان
پویانمایی و تولید بازی ،مجموعه کارگاهی فناوران ( )۱و
مجموعه کارگاهی فناوران ( )۲است که در اختیار تیمها
و شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری سیستان و
بلوچستان قرار میگیرد.
در این جشنواره فعالین رشتههای مختلفی مانند فناوری
اطالعات ،معدن ،فناوری زیستی و گیاهان دارویی،
دانشبنیان

دانشجویان وام بالعوض
دریافت میکنند

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزههای
مختلف ،بستههای حمایتی گوناگونی به دانشجویان و
اساتید خالق و فناور دانشگاه عرضه میکند .در تازهترین
اقدام ،ستاد توسعه فناوریهای فوتونیک ،لیزر ،مواد
پیشرفته و ساخت وابسته به این نهاد ،برای پرداخت 50
میلیون تومان وام بالعوض ،اعالم فراخوان کرد.
بر این اساس ستاد لیزر و فوتونیک این معاونت در راستای
استفاده حداکثری از ظرفیتهای علمی داخل کشور و
همچنین تشویق و هدایت رسالههای مقطع دکتری در
حوزههای مرتبط با ستاد به سوی رفع نیازهای صنایع
داخل کشور و تولید ثروت «مسابقه اعطای گرنت فناورانه
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آزمایشگاهی ایرانساخت از  26تا  29آذرماه در نمایشگاه
بینالمللی تهران برگزار میشود و عالقهمندان میتوانند
برای دریافت اطالعات بیشتر به سایت نمایشگاه به
نشانی  www.iranlabexpo.irمراجعه کنند یا با شماره
 02183533555تماس بگیرند.

اختصاصی به رسالههای کاربردی مقطع دکتری در حوزه
مهندسی مواد ،ساخت و فوتونیک» را برگزار میکند.
این مسابقه حوزههای علمی مختلفی مانند محصوالت
نسوز ،آهن و فوالد کشور ،صنایع کاشی و سرامیک ،مواد
و تجهیزات پرشکی ،محصوالت کربنی ،الستیک ،تولید
مواد پلیمری با کاربدهای خاص ،صنایع پلیمر رنگ و
چاپ ساخت و تولید ،شکلدهی و متالوژی را پوشش
میدهد .پس از ارزیابی رسالههای کاربردی و در حال اجرا
گرنتهای تا  500میلیون ریال اعطا میشود .عالقه مندان
جهت کسب اطالعات بیشتر درباره این مسابقه میتوانند
تا  15آذرماه به آدرس  http://pam.isti.irمراجعه کنند.

پرواز در سرعتهای مافوق
صوت با موتور رم جت ایرانی

ایران با تالش یک شرکت دانشبنیان داخلی به لیست
کشورهای دارای فناوری موتور رم جت که یک فناوری
پیچیده در حوزه صنعت هوافضاست ،پیوست.
موتور رم جت ،یکی از پیچیدهترین قطعات صنعت
هوایی است که فناوری آن تنها به چند کشور پیشرفته
در دنیا محدود میشود .موتورهای رم جتی که تنیده در
صنعت هوایی هستند و امروز تقریبا در تمام هواپیماها
مورد استفاده قرار میگیرند .این موتورها نسل پیشرفته
موتورهای پیستونی هستند که سرعت هواپیما را افزایش
میدهند و در سرعتهای مختلف از جمله سرعتهای زیر
صوت و سرعتهای مافوق صوت حرکت میکنند.
جمعی از نخبگان و فعاالن دانشبنیانی که در بستر
زیستبوم فناوری و نوآوری فعالیت میکنند بر آن شدند
که با همت و تالش خود این موتور را طراحی کنند.
آنطور که حسین پورفرزانه سرطراح موتور رم جت ایرانی
میگوید« :موتورهای رم از سرعتهای نزدیک به 500
کیلومتر بر ساعت خود را نمایان میکند اما تا سرعتهای
مافوق صوت نیز افزایش مییابد .با تالش شبانهروزی
متخصصان داخلی برای اولینبار ،موتور رم جت پیش
مخلوط توسط یک شرکت دانشبنیان طراحی و ساخته
شده است».

بازوی روباتیک آموزشی
ایرانساخت شد

بازوی روباتیک یک بازوی مکانیکی با قابلیت برنامهریزی
است که کاربردهایی شبیه دست انسان دارد .در واقع
بازوی روباتیک ،ماشینی است که توانایی انجام آنچه را
انسان با دست خود انجام میدهد و گاهی فراتر از آن را
داشته باشد.
تولید و فروش بازوی روباتیک صنعتی باید براساس
نیاز ،خواسته و بودجه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
که عموما کارخانجات بزرگ و مراکز علمی و تحقیقاتی
هستند انجام گیرد .در کشورمان نیز استفاده از این
ظرفیت جدید در برخی از واحدهای صنعتی سالهاست
که مورد توجه قرار گرفته است .بر این اساس واحدهای
دانشگاهی متعددی در سراسر کشور مشغول تحقیقات
برای بومیسازی جوانب متعدد این دانش نهچندان
قدیمی در جهان هستند.
شرکت آریا صنعت هوشمند اسپاد یکی از شرکتهایی
است که اقدام به تولید بازوی روباتیک در کشور کرده
است .یکی از مسئولین این شرکت میگوید« :بازوهای
روباتیک مختلف با عناوین بازوی روبات اسپاد اس ،200
بازوی روبات اسپاد اس  90و بازوی روبات آموزشی در
این مجموعه تولید میشود .بازوی روباتیک ساخت این
شرکت برای کمک به توسعه علم روباتیک در کشور
به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی فروخته میشود و در
آزمایشهای علمی مختلفی مانند پردازش تصویر ،کنترل
خطی و تعداد قابل توجهی از تحقیقات علمی دیگر کاربرد
دارد .این شرکت با توجه به شرکت چندباره در نمایشگاه
تجهیزات و مواد آزمایشگاهی در دورههای قبل موفق شد
در حاشیه نمایشگاه مذکور با مسئولین دانشگاه اصفهان
ارتباط علمی برقرار کند و قراردادی برای عرضه محصول
امضا کند .محصول تولیدی این شرکت همچنین میتواند
در حوزه صنعت نیز کارهای مختلفی را از جمله شناسایی
اجسام ،انتقال در محل و دیگر دستورات برنامهریزی شده
انجام دهد .بازوی روباتیک آموزشی این شرکت با یکدوم
قیمت مشابه خارجی تولید میشود».
الزم به ذکر است هفتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد
دانشبنیان

سامانهای فناورانه برای
توانبخشی از راه دور بیماران

«مرکز فناوریهای توانبخشی از راه دور» با حمایت مرکز
طرحهای کالن ملی فناوری معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری راهاندازی شد تا از این پس الگوهای
تمرین درمانی و توانبخشی را بیماران در منزل انجام
دهند.
سعید بهزادیپور ،مجری این طرح ملی ،بیان کرد« :هدف
از اجرای این طرح ملی تدوین الگوی فناورانه برای
توانبخشی از راه دور بیماران است .منظور از توانبخشی نیز
فرایندهای تمریندرمانی مخصوص بیماران دچار سکته
مغزی ،پارکینسون و اماس است .برای بیشتر بیماران،
توانبخشی و تمریندرمانی موثرترین روش برای درمان
است .این فرایند به صورت سنتی در کلینیک و با حضور
متخصص فیزیوتراپ و کاردرمانی انجام میشود که طی
این پروسه وقتگیر متخصص تنها میتواند وقت خود را به
یک بیمار اختصاص دهد .از سویی این روش هزینههای
باالیی را به سیستم سالمت تحمیل میکند».
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همچنین «پرداخت تسهیالت به شرکتهای دانشبنیان
و فناور به ویژه در بخشهای سالمت و فناوریهای
مالی از منابع صندوق توسعه ملی ،بانک یا سایر منابع
براساس ضوابط جاری بانک» و «همکاری در راستای
ایجاد مرکز شتابدهی نوآوری» از دیگر تعهدات طرفین
امضای تفاهمنامه است .مضاف بر این طرفین باید زمینه
برگزاری رویدادهای نوآورانه مشترک (از جمله استارتآپ
ویکند و )...را فراهم و از ظرفیتهای متقابل پژوهشهای
کاربردی در زمینه ایجاد و تقویت استارتآپها با تاکید بر
فناوریهای مالی و طراحی مدل کسبوکار اینترنتی در
حوزههای مالی و سالمت موجود در دستگاه خود استفاده
کنند.

بهزادی پور با اشاره به اینکه با انجام این طرح ملی ارائه
خدمات به بیماران داخل خانه آنها انجام میشود گفت:
«در این طرح با توسعه ابزارهای فناورانه بخش بسیاری
از فرایند درمانی (حدود  70درصد) داخل خانه انجام
میشود زیرا بخشی از فعالیتهای توانبخشی حتما نیاز
به حضور درمانگر دارند و نمیتوان از راه دور انجام داد.
پس از آن بیمار توسط این ابزارها هدایت میشود .در این
صورت تمریندرمانی به روش کامل تحت نظارت درمانگر
است».
وی با اشاره به اینکه با حمایت معاونت علمی و فناوری در
طرحی دیگر ساخت سختافزارهای مربوط به این طرح را
انجام دادند ،ابراز کرد« :این ابزارها همگی سختافزارهایی
هستند که حرکات بیمار را ثبت و آنالیز میکنند.
همچنین این ابزارها دقت فعالیتهای تمرینی را نشان
میدهند و در این طرح تمرکز در توسعه کاربرد پزشکی
این ابراز است».
به گفته بهزادیپور ،بالغ بر  60درصد طرح ملی به
اتمام رسیده است .در حال حاضر  20بیمار با وجود این
دستگاهها در منزل ارزیابی میشوند و با رسیدن این تعداد
به  100نفر به اتمام میرسد .در پایان بسته فناورانه شامل
نرمافزارهایی که ارزیابی بالینی شده و اثربخشی آنها به
اثبات رسیده است تهیه میشود .این الگو قابل تکثیر در
درمانگاههای کشور است .البته دستاورد کوتاهمدت طرح
ارائه این بسته فناورانه برای بیماران پارکینسون است.

امکان دریافت پروانه بیمه آنالین
برای شرکتهای استارتآپی

امکان عرضه خدمات برخط بیمه به متقاضیان این خدمت
مهم و فراگیر ،یکی از درخواستهای عمده شرکتهای
استارتآپی فعال در این حوزه بود که با مصوبه شورای
عالی بیمه برای اولینبار ،این امکان در کشور فراهم شد.
در مصوبه جدید که به امضای غالمرضا سلیمانی ،رئیس
شورای عالی بیمه ،رسیده ،قید شده است که شورای
عالی بیمه به استناد ماده  17و در اجرای ماده 68
قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری ،آییننامه
کارگزاری (داللی) رسمی بیمه مستقیم را به شرح زیر
اصالح و به عنوان آییننامه شماره  92/2و مکمل آییننامه
مذکور تصویب کرد.
در بند اول این اصالحیه ،مجوز کارگزاری برخط و آنالین
اینگونه تعریف شده است :پروانه کارگزاری (داللی) رسمی
بیمه برخط (آنالین) ،مجوزی است که به کارگزار بیمهای
حقوقی و سایر اشخاص حقوقی متقاضی واجد شرایط مقرر
ت در هر یک از رشتههای
در این آییننامه ،برای انجام فعالی 
بیمه موضوع فعالیت توسط بیمه مرکزی صادر میشود.
بر اساس این آییننامه جدید ،خدمات ارائه شده توسط
شرکتهای بیمهگری آنالین به این شرح است :ایجاد
امکان مقایسه و خدمات بیمه و مشاوره آنالین در خصوص
نرخ و شرایط خدمات به متقاضی خدمات بیمهای،
بازاریابی و ایجاد امکان فروش آنالین در رشتههای بیمهای
برای موسسات بیمه ،نمایندگان آنها و کارگزاران رسمی
و ایجاد امکان پرداخت حق بیمه آنالین از طریق اتصال
به سیستم مالی موسسه بیمه از خدمات ارائه شده توسط
شرکتهای بیمهگری آنالین طبق آییننامه جدید است.
در یکی از بندهای مهم این آییننامه اشاره شده است
که مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره ،اشخاص
حقوقی متقاضی دریافت پروانه کارگزاری (دالل) رسمی،
بیمه برخط (آنالین) ،ضمن داشتن شرایط مندرج در
بندهای  10 ،9 ،1،7ماده  3این آییننامه باید حداقل
سابقه سه سال کار مرتبط در زمینه بیمه به تشخیص
بیمهای مرکزی داشته باشد.

استارتآپهای مبتنی بر
فناوریهای مالی توسعه مییابند

با امضای یک تفاهمنامه همکاری بین معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری و بانک رفاه کارگران،
استارتآپهای مبتنی بر فناوریها و کسبوکارهای
اینترنتی حوزه مالی تقویت میشوند.
این تفاهمنامه همکاری بین معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری به نمایندگی حسین اسفندیاری معاون
توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری و
بانک رفاه کارگران به نمایندگی محمد علی سهمانی منعقد
شد .هدف از آن بهکارگیری ظرفیتهای طرفین برای رشد
سرمایهگذاری و توسعه محصوالت و خدمات دانشبنیان
و فناورانه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بود.
در این تفاهمنامه آمده است« :همکاری برای تامین
مالی و سرمایهگذاری طرحهای فناورانه و دانشبنیان و
راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه و پژوهش و
فناوری»« ،همکاری برای استفاده از خدمات و محصوالت
شرکتهای دانشبنیان و ستادهای توسعه فناوری در
حوزههای کاری مرتبط با طرفین تفاهمنامه از جمله
فناوریهای مالی (فینتک) ،فناوری اطالعات ،بالکچین،
فناوریهای پیشرفته در حوزه سالمت» از جمله تعهداتی
است که طرفین پس از امضای این تفاهمنامه ملزم به
اجرای آن هستند».
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نارنج؛ بازیگر اول فروش آنالین غذا در رشت
چند سالی است که سامانههای هوشمند جایگزین روشهای سنتی خرید محصول یا دریافت خدمات
شدهاند .در این میان صنعت خوراک و غذا هم از این قافله جای نمانده و سوار بر اسب تندروی بازار
تکنولوژی شده است .امروزه اغلب مردم ترجیح میدهند که برای سفارش غذا از همین پلتفرمهای آنالین
استفاده کنند و این موضوع تبدیل به بخش جداییناپذیری از زندگی مردم شهرهای بزرگ دنیا شده است.
نارنج استارتآپی است که در حوزه سفارش آنالین غذا در شهر رشت فعالیت میکند.
سامان ترابی ،بنیانگذار استارتآپ نارنج 37 ،ساله و دانشآموخته کارشناسی ارشد هوش
مصنوعی است .به گفته او نارنج اولین اپلیکیشن سفارش آنالین غذا در شمال ایران است
و حاال با گذشت دو سال فعالیت و با وجود رقبای بزرگ ملی این اپلیکیشن همچنان در
استان گیالن پیشرو است و سهم اصلی بازار را در این منطقه در دست دارد.
گفتوگو با سامان ترابی  -صفحه 56

