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شرکت کوچکی که رویاهای بزرگی دارد
با وجود تمام حمایت های دولتی که از صنعت خودرو می شود، این صنعت هنوز نتوانسته است 

همپای اقتصاد پویای دانش بنیان حرکت کند؛ همین امر سند محکمی است برای اثبات این موضوع 
که هیچ صنعت یا فعالیتی با حمایت های 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 دانش بنیان پرگاس خودرو شریف، شاید از پس هزینه های تجاری سازی به سختی بربیاید 
و منتظر کمکی باشد تا با اخذ استاندارهای بین المللی بتواند حوزه فعالیت خود را گسترش دهد، 

اما نشان داده است که یک شرکت کوچک می تواند کارهای بزرگی در زمینه قطعات خودرو 
انجام دهد؛ کاری که مجموعه های عریض و طویل دولتی از پس انجام آن برنمی آیند. 

حوریه مزدارانی، مدیرعامل این شرکت، متولد 65 است و فوق لیسانس مهندسی 
برق با گرایش کنترل خود را از دانشگاه علم و صنعت اخذ کرده است.

گفت و گو با حوریه مزدارانی - صفحه 42



دعوی مکن که برترم از دیگران به علم
چون کبر کردی از همه دونان فروتری

از من بگوی عالم تفسیرگوی را
گر در عمل نکوشی نادان مفسری

بار درخت علم ندانم مگر عمل
با علم اگر عمل نکنی شاخ بی بری

علم آدمیت است و جوانمردی و ادب
ورنی ددی، به صورت انسان مصوری
از صد یکی به جای نیاورده شرط علم

وز حب جاه در طلب علم دیگری
هر علم را که کار نبندی چه فایده

چشم از برای آن بود آخر که بنگری

سعدی
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هدایت و حمایت

ری ریس اکرشنایس طرح الکن میل تولید میگوی عاری از ب�ی �ب

شکوفایی مجدد صنعت پرورش میگو
 مریم طالبی

بر اساس آمارها هم اکنون بیش از ۲۲0 هزار نفر در صنعت آبزی پروری 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 طرح هایی است که در جهت تولید 
محصول سالم در صنعت آبزی پروری کشور به اجرا درآمده است. این طرح با کسب دانش 

فنی باال در زمینه تولید میگوی عاری از بیماری، موفق شده است که فرصت ایده آلی نیز برای 
صادرات ایجاد کند، زیرا در بین کشورهای منطقه، میگوی عاری از بیماری تولید نمی شود.

دکتر محمود بهمنی، رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتي کشور و فوق دکترای 
تخصصی اندوکراینولوژی آبزیان است که در گفت و گو با دانش بنیان به جزئیات این طرح 

کالن و آثار آن بر توسعه تولید و صادرات در صنعت آبزی پروری اشاره کرده است. 

10 شکوفایی مجدد صنعت پرورش میگو/ مریم طالبی 

برای ماندن در ایران باید خودخواه بود!/ زهرا طالب نژاد  50
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با توجه به رشد فزاینده صنعت گردشگری در جهان، تعداد استارت آپ های فعال در 
حوزه بلیت فروشی آنالین نیز مدام در حال افزایش است. در کشور هم شاهد افزایش 
فعالیت این استارت آپ ها هستیم. برخی استارت آپ ها نیز در حوزه های 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 کسب و کار بانک رفاه( است که در گفت و گو با دانش بنیان به مختصات 
فعالیت این استارت آپ ها اشاره می کند. همچنین این مدرس دانشگاه به راه های توسعه 
استارت آپ های فعال در بلیت فروشی آنالین و مشکالت پیش روی این استارت آپ ها 

اشاره می کند که در ادامه می خوانید.

بازار بلیت فروشی آنالین هنوز به 
بلوغ نرسیده است

گفت و گو �ب ام�ی عسگری، مد�ی اجرا�ی مرکز نوآوری رفاتک 

 مریم طالبی
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کت سیناژن عامل �ش گفت وگو �ب هاهل حامدی فر، مد�ی

زهراطالبنژاد

برای ماندن در ایران باید 
خودخواه بود!

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،

تنبلیتاریخیوبسیاریمفاهیمومسئلههایدیگرگپوگفتیطوالنیکردهایم.

انجام  کاری  چه  و  کجاست  این جا  حامدی فر!  دکتر  خانم   
می دهید؟

شرکت  این  است.  سیناژن  شرکت  مرکزی  دفتر  این جا 
صعب العالج  و  خاص  بیماران  برای  دارو  تولید  زمینه  در 
و داروهای بیوتکنولوژیک فعالیت می کند. در حال حاضر 
این شرکت دارویی تبدیل شده به گروه دارویی سینا ژن 
امر  ابتدای  از  هستند.  آن  زیرمجموعه  که هشت شرکت 
هدف ما توسعه تکنولوژی در کشور و استفاده از تکنولوژی 
وارداتی  صرفا  که  بود  محصوالتی  تولید  برای  بومی شده 
شرکت  بنیانگذاران  تحصیلی   رشته  که  آن جا  از  و  بودند 

داروسازی بود، در این حوزه شروع به فعالیت کردیم.
 سیناژن از چه زمانی کار خود را شروع کرده و در کنار 
هدف اولیه ای که دنبال می کرده، چه اتفاقاتی افتاده است؟
آن  حقیقت  در  اما  شد  تاسیس  سال1373  سیناژن 
حال  در  که  سیناژن  شرکت  این  با  سیناژن  شرکت 
حاضر وجود دارد، متفاوت است. هدف گذاری آن شرکت 
آزمایشگاه های  در  که  بود  محصوالتی  تولید  بر  بیشتر 
طبی  تشخیص  آزمایشگاه های  و  بیوتکنولوژی  تحقیقات 

محصوالت  و  کیت ها  مثل  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد 
تشخیصی. شرکت تا سال 1379 هم طبق این برنامه جلو 
رفت. سال1380 شرکت تحولی در استراتژی خود ایجاد 
کرد که وارد حوزه بیوتکنولوژی دارویی شود. بعد از این که 
داروهای تولیدی مان وارد بازار شدند، قسمت آزمایشگاهی 
را به شکل یک شرکت اسپیناف )اقماری( جدا کردیم. ما 
در این مدت مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده ایم. سال 
1377 که من به شرکت سیناژن ملحق شدم، شرکت فقط 
12پرسنل داشت اما در حال حاضر گروه دارویی سیناژن 
3500 پرسنل دارد. وارد بازارهای بین المللی شده ایم و در 
حوزه درمان یک برند جاافتاده در بین بیماران و پزشکان 

و مراکز درمانی هستیم.
ضرورتــیکــهباعــثشــدســیناژنروی
ــه ــد،چ ــزکن ــکتمرک ــایبیوتکنولوژی داروه
ــت ــنبخــشدرصنع ــتای ــوده؟اهمی ــزیب چی
دارویــی،چــهدرایــرانوچــهدردنیا،کجاســت؟
ببینیــد کار و تخصــص مــا بیوتکنولوژیــک اســت. وقتــی 
خواســتیم وارد ایــن عرصــه شــویم، بررســی کردیــم کــه 
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سرشان به سنگ ناامیدی خورده و گروه تا مرز 
فروپاشی پیش رفته، اما این باعث نشده دست 
از ادامه کار بکشند. دوباره از جا برخاسته اند و 
در مسیری که می دانستند درست است، پیش 

رفته اند و امروز به جایی رسیده اند که خودشان 
را به عنوان تنها تولیدکننده چاپگر زیستی 
به بازار معرفی کرده اند. شرکت امیدآفرینان 
مهندسی آینده از سال 95 کار خود را آغاز 

کرده و تا امروز 12 دستگاه چاپگر زیستی را به 
فروش رسانده است. مجید حاجی حسینعلی، 
مدیرعامل این شرکت، در گفت و گوی پیش رو 
از مسیری که تا امروز طی کرده اند و مشکالت 

مدیریت شرکت دانش بنیان می گوید.

ید حا�ج  گفت و گو �ج مج

کت  عامل �ش حسینعیل، مد�ی

امیدآفرینان همندیس آینده

 ملیکا حسینی

تحقیق و توسعه 
شرکت دانش بنیان 
نباید متوقف شود
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ان ه صنع�ت اص�ف
گ

�ف دانش� �ب ف ره کنفرانس میل رادار و اویونیک به م�ی در�ب

پلی میان صنعت و دانشگاه
شفققطبزاده

دانشگاهصنعتیاصفهاندرآذرماهسال1۳۹۸
میزبانششمینکنفرانسراداروسامانههای

مراقبتیایرانوچهارمینکنفرانساویونیکاست.
هدفازبرگزاریاینکنفرانسفراهمکردنبستری
مناسبجهتگردهماییمتخصصین،دانشمندانو
صاحبانصنایعدراینحوزهبرایهمگراییبیشتر
درفعالیتهایعلمی،پژوهشیوصنعتیاستتا
ضمنآشناییبانیازهاودستاوردهایمربوطدر
زمینهراداروسامانههایمراقبتیواویونیک،با

شناساییچالشهاوراهحلهایپیشرو،راهگشای
پیشرفتدراینبخشازصنعتکشورباشد.
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اول دفتر

ان پیام امید به مردم ا�ی

پیش از دمیدن سپیده
  پرویز کرمی
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همیشه سیاه ترین موقع شب، لحظه پیش از دمیدن سپیده است. سخت ترین و 
سنگین ترین بخش وزنه برداری، هنگامی است که وزنه در چند سانتیمتری باالی سر 
قرار می گیرد. دشواری ها، مقدمه آسودگی هاست. این درس را کائنات به ما آموخته 

است. بهار زیبایی و زندگی اش را مرهون سردی و سختی زمستان است. 
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فلق
حاال ما در آستانه بهار علم و فناوری هستیم. همه بازیگران 
را  نوروزی  نسیم  ایران،  در  کارآفرینی  و  نوآوری  زیست بوم 
استشمام می کنند. فلق فناوری در حال رخ نمایی در آسمان 
از 4600 شرکت  اقتصاد مقاومتی سرزمینمان است. بیش 
دانش بنیان در کشور فعال هستند و هزاران شرکت خالق 
و نوآور، استارت آپ، مراکز نوآوری، شتابدهنده و صندوق های 
جسورانه و اخیرا کارخانه های نوآوری، بی محابا پا به عرصه 
عمل گذاشته اند و از علم و فناوری شان بهره ها می برند. طبق 
آمار ارائه شده، نزدیک به 4400 خدمات در بخش کریدور 
صادرات ارائه شده و 300 هزار شغل مستقیم و 100 هزار 
میلیارد تومان گردش مالی در این بخش وجود داشته است. 

این اعداد و ارقام نشان می دهند که واقعه ای در راه است. 

رکورد
مجموعه های مختلف دولتی در عرصه علم و فناوری چند 
دانش بنیان  اقتصاد  اهداف  پیشبرد  برای  که  است  سالی 
شبانه روز کار می کنند و هزینه می کنند و این روزها، حال 
و رکوردی  بسیار سنگین  وزنه ای  دارند که  را  وزنه برداری 
را باالی سینه آورده و حاال می خواهد ضرب دوم را بزند و 
وزنه اش را باالی سر ببرد. بیش از شش هزار استارت آپ در 
حوزه های مختلف خدمات و فناوری در حال فعالیت و البته 
درآمدزایی هستند. مدتی است که از فاز خدماتی به نسل 
دوم یعنی استارت آپ های محصول محور عزیمت کرده اند و 
در بخش های صنعتی و های تک نیز، استارت آپ ها یک به 
یک در حال شکوفا شدن هستند. این گرماگرمی فعالیت ها 
دولت های  بیرون،  از  که  است  نمایانده  رخ  شرایطی  در 
نامرد و تنگ نظر تا توانسته اند فشار آورده اند و محدودیت 
ایجاد و تحریم های ظالمانه وضع کرده اند. اما ایران و ایرانی 
انتخابش را کرده است. فرایند قطع وابستگی نفتی و رهایی 
از خام فروشی و تولد اتکا به دانش و سرمایه های انسانی آغاز 

شده است. 

چین
زیاد شنیده ایم که هر آن کس که از ایران به جمهوری خلق 
چین می رود برای واردات و زمینه سازی و تسهیل ورود کاالی 
چینی سفر کرده است. البته بسیاری هم معتقدند چینی ها که 
حاال از نظر اقتصادی و فناوری در جایگاه دوم جهان ایستاده اند، 
محصوالت بنجل و به درد نخورشان را برای ایرانی ها کنار 
تولید  ارزان تر کردن محصوالتشان،  با هر چه  و  می گذارند 
داخلی کشورمان را به سمت نابودی برده اند. 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 70 شرکت دانش بنیان به چین 
های تک  محصوالت  صادرات  تسهیل  زمینه  تا  کرده  سفر 
»ایران ساخت« را به این کشور فراهم کند، به گمانم کسی 
باور نمی کند. حتی ممکن است فضای استهزا و تمسخر هم 

فراهم شود و طنزی تازه، متولد. 

فناوری  و  علمی  معاون  دارد.  واقعیت  ماجرا  این  اما 
از  گروهی  همراه  به  امسال،  آبان ماه  اواخر  رئیس جمهوری، 
متخصصان و 70 شرکت دانش بنیان ایرانی به جمهوری خلق 
چین سفر کرد. این هیئت آن جا در چند نمایشگاه مهم در 
حوزه علم و فناوری شرکت کرد و محصوالت ایران ساخت 
تفاهمنامه همکاری  به چینی ها معرفی کرد. چند  را  خود 
برای صادرات محصوالت ایرانی به چین امضا شد و اتفاقات 
خوشایند دیگری هم به وقوع پیوست که با توجه به گستردگی 
ماجرا، پیشنهاد می کنم به اخباری که رسانه ها در این زمینه 

منتشر کرده اند، مراجعه کنید.

ارتقا
با توجه به تغییر گفتمان حاکم بر اقتصاد جمهوری اسالمی 
توسعه  سمت  به  نفتی  و  سنتی  اقتصاد  از  گذار  که  ایران 
اقتصاد دانش بنیان است، فضای کسب وکارهای نوین و حوزه 
دچار  فناوری،  و  نوآوری  زیست بوم  گسترش  با  کارآفرینی 

تحوالت شگرف و امیدوارکننده شده است. 
می دانیم که رتبه جهانی جمهوری اسالمی ایران در تولید 
علم، از جایگاه 34 به 16 ارتقا یافته است. این خودش یک 
و  به شدت  دنیا  نیست؟ در شرایطی که  غرورآفرینی  نشانه 
شتاب سرسام آوری توانسته است مرزهای دانش را گسترش 
دهد و فناوری را تا دوردست ترین مکان ها ببرد، ارتقای 18 
پله ای و قرار گرفتن در جمع 20 کشور برتر دنیا، نیازمند یک 

جشن ملی و پایکوبی سراسری است. 

تشعشع
اجرای سیاست های  »نتیجه  کنید:  توجه  آمار  این  به  حاال 
اقتصاد  حجم  رشد  ایران،  در  دانش بنیان  اقتصاد  توسعه 
دانش بنیان ایران به رقمی بالغ بر 11 میلیارد دالر است که این 
رقم به واسطه فعالیت نزدیک به 4700 شرکت دانش بنیان و 
بیش از 500 شرکت خالق و نوآور است.« تشعشع سپیده را 
می شود در این آمار دید. وزنه سنگین، حاال از سینه بازیگران 
بلند شده و نزدیک باالی سر  نوآوری  زیست بوم فناوری و 
رسیده است. اکنون دیگر هیچ قدرتی نمی تواند سپیدی سحر 

در اقتصاد دانش بنیان را از چشمان ملت ایران پنهان کند. 
با  ترکیه  و  روسیه  جمله  از  منطقه  کشورهای  مردم  امروز 
بیماری های  و  ضدسرطان  ایرانی  بیوتکنولوژی  داروهای 
برای  بزرگی  افتخار  این  هستند.  درمان  حال  در  التهابی، 
ماست. انگاری که نفس بوعلی بار دیگر بر این سرا دمیدن 
گرفته است و دردها، یک به یک، فارغ از زیست بوم و ملیت، 
که  فعالیت می کنند  ایران  در  التیام می یابند. شرکت هایی 
توانسته اند پنج بیماری العالج را از طریق سلول های بنیادی 
درمان کنند. این دستاورد در منطقه غرب آسیا بی نظیر است 

و در دنیا، انگشت شمار. 
ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت  دیگر،  از سوی 
مشترک  مرکز  پنج  است  توانسته  تاکنون  ایران  اسالمی 
فناوری ایران و چین در حوزه های مختلف را در نقاط مختلف 
چین راه اندازی کند. این دفاتر، هدف برپایی شان، فراهم کردن 
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و  ایرانی  دانش بنیان  میان شرکت های  زمینه های همکاری 
چینی است. لطفا دقت کنید؛ ما داریم درباره همکاری فناوری 
با کشوری صحبت می کنیم که رده دوم دنیا را در زمینه 

فناوری و اقتصاد بر عهده دارد. 

تبادل
در سفر اخیری که هیئت عالی رتبه علمی و فناوری ایران 
 70 می کرد.  همراهی  آن  با  نیز  نگارنده  داشت،  چین  به 
هر  و  می کردند  همراهی  ما  با  ایرانی  دانش بنیان  شرکت 
یک، محصول دانش بنیانی که رنگ و بوی ایرانی و در دنیا 
تازگی داشت، به چینی ها معرفی کرد. به این نکته مهم لطفا 
توجه کنید؛ معموال از هر هزار پژوهش، یکصد پژوهش به 
دستاورد علمی و فناورانه تبدیل می شود. از این یکصد تا، 10 
محصول تجاری سازی می شود و به بازار می آید. از میان این 
10 محصول، یک محصول توان صادراتی دارد. بزرگی کار را 
مشاهده می کنید؟ شگفتی در آن جاست که این محصوالت 
آماده صادرات، بخشی از دستاوردهای فناوران و پژوهشگران 
ایرانی است. یعنی ما آن قدر در علم و فناوری غنی شده ایم 
که چنین دستاوردهای حیرت انگیزی را به جهانیان می توانیم 

عرضه کنیم. 
که  است  این  می کند،  جلوه  مهم  مبحث  این  در  آنچه  اما 
جمهوری اسالمی ایران همواره تالش کرده است تا با نگرشی 
باز، نسبت به دستاوردهای علمی و فناورانه اش، با دیگران به 
گفت وگو 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 قرن ها قبل آموخته ایم؛ دوران طالیی علم. 
آن زمانی که به مدد روشنگری های اسالم، دانشمندان بزرگ 
و تاریخ سازی پا به عرصه وجود گذاشتند و آنچنان خدمتی 

به بشریت کردند که هنوز هم قابل مالحظه هستند و کارآمد. 
بنابراین همکاری تنگاتنگ و مدام شرکت های دانش بنیان 
ایرانی با شرکت های چینی و سایر شرکت های مهم بین المللی 
می تواند نیاز بسیاری از مردمان جهان را برطرف کند و شرایط 

اقتصادی را نیز پاکیزه و امن سازد. 

رهایی
سلحشوری های  و  جانفشانی ها  با  منابع،  نفرین  و  طلسم 
بازیگران زیست بوم نوآوری و فناوری، باطل شده است. ایران 
به پا خاسته است. حاال به مدد میلیون ها دانشجو، هزاران 
هزار فارغ التحصیل دکترا و مهندسی در رشته های مختلف، 
و  علم  پارک های  در  استارت آپ  و  شرکت  هزاران  فعالیت 
فناوری متعدد، ایران دیو سفید نفت خوار را بر زمین کوبیده و 

چشمان مردمان را دوباره بینا ساخته است. 
بر  تکیه  با  ما،  عزیز  ایران  نیست؛  کار  در  و شبهه ای  شک 
زیادی  و طوالنی اش، حرف های  درخشان  تاریخ  و  فرهنگ 
با تالش اقشار مختلف جامعه،  اینک که  برای گفتن دارد. 
آگاهی و بینایی نسبت به توانمندی ها و داشته هایمان افزونی 
یافته است، فرصت را می باید که غنیمت شماریم و به طور 
کامل از سرافکندگی و برچسب بچه پولداری نفتی، خودمان 
را رها کنیم و سربلندانه در جهان پرشتاب امروز، رخ بنماییم. 
تا فرصت  این فرصت  از  اما  فرصت ها همیشه وجود دارند، 
بعدی، معلوم نیست که چقدر زمان را باید به انتظار بنشینیم 
و چه اندازه ایام را پشت سر بگذاریم. وقت، وقت بهره مندی از 
شرایطی است که روزگار به یاری زیست بوم نوآوری و فناوری 
در اختیارمان گذارده است. کافی است، گوش هایمان را تیز 
کنیم و پیام امیدی را که در زمان جاری شده است، خوب 

بشنویم. 
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هدایت و حمایت

ری ریس اکرشنایس طرح الکن میل تولید میگوی عاری از ب�ی �ج

شکوفایی مجدد صنعت پرورش میگو
 مریم طالبی

بر اساس آمارها هم اکنون بیش از 220 هزار نفر در صنعت آبزی پروری 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 طرح هایی است که در جهت تولید 
محصول سالم در صنعت آبزی پروری کشور به اجرا درآمده است. این طرح با کسب دانش 

فنی باال در زمینه تولید میگوی عاری از بیماری، موفق شده است که فرصت ایده آلی نیز برای 
صادرات ایجاد کند، زیرا در بین کشورهای منطقه، میگوی عاری از بیماری تولید نمی شود.

دکتر محمود بهمنی، رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتي کشور و فوق دکترای 
تخصصی اندوکراینولوژی آبزیان است که در گفت و گو با دانش بنیان به جزئیات این طرح 

کالن و آثار آن بر توسعه تولید و صادرات در صنعت آبزی پروری اشاره کرده است. 
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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 1384، تدوین برنامه راهبردي تولید میگو در 
سال 1386 در اولویت کاري موسسه تحقیقات علوم شیالتي 
کشور قرار گرفت. در نهایت نیز محصول نهایی توسط موسسه 
با همکاري سازمان شیالت  تحقیقات علوم شیالتي کشور 
محیط  حفاظت  سازمان  کشور،  دامپزشکي  سازمان  ایران، 

زیست و مشارکت فعاالن صنعت پرورش میگو تهیه شد.
برنامه  در  پیش بیني شده  مهم ترین حلقه های  و  نخستین 
خاص  بیماري  از  عاري  میگوي  تولید  میگو،  راهبردی 

)Specific Pathogen Free( یا به اختصارSPF بود. 
براي تحقیق درباره این امر در تاریخ 28 اسفندماه 1390، 
انتقال  و  با عنوان »کسب  فناوري  قرارداد طرح کالن ملي 
دانش فني براي تولید انبوه میگوي عاري از بیماري خاص در 
کشور و قطع وابستگي به محصوالت خارجي« بین معاونت 
علمي و فناوري ریاست جمهوري و سازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویج وزارت جهاد کشاورزي به عنوان نهاد هماهنگ کننده 

منعقد شد.
بر اساس ارزیابی انجام شده، شهر بوشهر و پژوهشکده میگوی 
انتخاب شد و بالفاصله  کشور برای اجرای این طرح کالن 
اقدامات الزم جهت بهبود ساختارهای موجود برای اجرای 
پیاده  این راستا  انجام شد. در  این طرح کالن  بهتر  هرچه 
تولید  اجرای  و  طراحی  در  الزم  دستورالعمل های  کردن 
پژوهشکده  کار  دستور  در  خاص  بیماری  از  عاری  میگوی 

میگوی کشور قرار گرفت.
 چطور شد که این طرح با موافقت مسئوالن به عنوان 

طرح کالن پذیرفته شد؟
فني  دانش  انتقال  و  کسب  کالن  »طرح  تدوین  از  پس 
براي تولید انبوه میگوي عاري از بیماري خاص )SPF( در 
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 
امکانات  و  کارشناسان  تجهیزات،  ساختمان،  شود.  تامین 
سهم  عنوان  به  نیز  کشور  میگوی  پژوهشکده  در  موجود 

موسسه لحاظ شد.
دامپزشکی  کل  اداره  از  بهداشتی  تاییدیه های  اخذ  از  پس 
کالن  طرح  در  شده  تعیین  اهداف  طبق  و  بوشهر  استان 
»کسب و انتقال دانش فني براي تولید انبوه میگوي عاري از 
بیماري خاص )SPF( در کشور«، دو هزار عدد مولد میگوی 
عاری از بیماری خاص در پایان طرح، تولید شد و پس از درج 
آگهی در بهمن ماه سال 1393، به بخش خصوصی واگذار شد. 
در پایان فصل تکثیر نیز گزارش عملکرد و اعالم رضایت از 

خریداران اخذ شد.

از  یکی  ارز  از خروج  جلوگیری  این که  به  توجه  با   
این  می شود،  محسوب  ملی  کالن  طرح های  اهداف 
طرح تاکنون چگونه توانسته در این مسیر گام بردارد؟
 SPF این طرح با هدف دستیابی به دانش فنی تولید مولدین
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 
به  نیز  و 97  سال های 96  در  که  شد  واگذار  دانش بنیان 
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 10 درصد نیاز کل کشور است. نیاز 
کشور تا پایان برنامه ششم توسعه، 60 هزار جفت مولد میگو 
 SPF است و در حال حاضر هزینه هر جفت مولد میگوی
وارداتی بیش از 150 دالر است که با اجرای این طرح کالن، 
تا حد چشمگیری جلوی خروج ارز گرفته می شود. بخش 
این دانش و سرمایه گذاری  اختیار گرفتن  با در  خصوصی 
را  نیاز کشور  آینده کل  در  زیرساخت ها می تواند  ایجاد  و 

تامین کند.
 در مسیر دستیابی به اهداف این طرح کالن ملی، با 
چه چالش هایی روبه رو بودید و آیا این طرح کالن به 

همه اهداف پیش بینی شده اش رسیده است؟
دستیابي به دانش فني تولید میگوي SPF در کشور مطابق 
از  مناسب  ذخیره سازي  ذیربط،  فني  شرایط  و  ضوابط  با 
میگوي عاري از پاتوژن هاي خاص در کشور و ایجاد پایلوت 
در   SPFمیگوي تولید  دائمي  پایش  منظور  به  تحقیقاتي 
کشور، بخشی از اهداف پیش بینی شده در این طرح بودند.

همچنین برطرف کردن مشکالت ناشي از تالقي نژادهاي 
بانک  ایجاد  و  پژوهشي  گونه هاي  در  هم خوني  یا  یکسان 
ژنتیکي میگوهاي پرورشي کشور نیز بخش دیگری از اهداف 

این طرح کالن بود.
از سوی دیگر، ارائه آموزش هاي کاربردي، تخصصي و صدور 
گواهي آموزش براي حداقل 50 نفر بهره بردار در استان هاي 
داراي شرایط مناسب تکثیر و پرورش میگو، با هدف ترویج 
و انتقال نتایج حاصل از اجراي طرح در کشور و همچنین 
برنامه ریزي براي تولید انبوه دستاوردهاي حاصل از طرح به 
منظور افزایش تولید 50 هزار تن میگو در سال براي مصارف 
داخلي نیز از دیگر اهداف تعریف شده این طرح کالن ملی 

است. 
آموزش  زیرساخت ها،  ایجاد  در  موجود  مشکالت  وجود  با 
تجهیزات  و  مواد  تامین  و  کارگری  نیروی  و  فنی  پرسنل 
آزمایشگاهی، در نهایت همه اهداف این طرح در زمان مقرر 

و پس از 36 ماه تحقق پیدا کرد.
اشتغالزایی  نفر  برای چند  تاکنون  کالن  این طرح   
میزان  تا چه  آینده  در  می کنید  فکر  و  است  داشته 

اشتغالزایی خواهد داشت؟
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این طرح هنوز در مقیاس پایلوت و تولید نیمه صنعتی بوده 
و در صورت ورود بخش خصوصی به منظور تولید در مقیاس 
صنعتی، زمینه اشتغال 40 نفر به طور مستقیم در مرکز 

تولید مولد عاری از بیماری خاص فراهم خواهد شد.
پایدار  تولید  و  بحث سالمت  در  که  بگیرید  نظر  در  البته 
صنعت میگوی کشور، به طور مستقیم بیش از هزار و 600 
نفر در بخش پرورش، 300 نفر در بخش تکثیر، هزار نفر در 
عمل آوری و همچنین به طور غیرمستقیم شش هزار نفر 
را در بخش اشتغال درگیر می کند که همه این ها کامال به 

تولید مولد SPF وابسته 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 نمی شود ولی در 
امریکای مرکزی و شرق آسیا موجود است. تولید  امریکا، 
میگو مولدی SPF در منطقه می تواند با توجه به تولید میگو 
داشته  صادرات  برای  مناسبی  بازار  متعدد،  کشورهای  در 

باشد.
تاثیری  چه  کالن  طرح های  اجرای  شما  نظر  به   
می تواند بر توسعه صنایعی داشته باشد که به بحث 

صادرات غیرنفتی مرتبط هستند؟ 
همسو با توسعه و رشد فناوری در جهان، دستیابی محققان 
کشور به فناوری های نوین، بومی سازی و مهندسی معکوس 
تکنولوژی های برتر، یکی از اهداف مهم موسسات پژوهشی 
در راستای خودکفایی علمی و تحقق اقتصاد مقاومتی است. 
با توجه به این که صنعت پرورش میگو در کشور به عنوان 
یکی از صنایع مهم در بحث صادرات غیرنفتی مطرح است و 
با توجه به این که از سال 1381 با ورود بیماری لکه سفید، 
میگو با افت تولید مواجه شد، بنابراین با هدف تداوم این 
علوم  تحقیقات  موسسه  پژوهشگران  و  محققان  صنعت، 
شیالتی کشور به فکر چاره افتادند و پس از مطالعات زیاد، 
میگوی پاسفید غربی )وانامی( به دلیل دارا بودن مقاومت 
به  گونه جایگزین  عنوان  به  بیماری  این  مقابل  در  بیشتر 
این صنعت معرفی و بومی سازی شد که منجر به شکوفایی 

مجدد صنعت پرورش میگو در کشور شد.
با توجه به این که یکی از مشکالت و معضالتی که همواره 
گریبانگیر صنعت آبزی پروری بوده و هست، هجوم عوامل 
بیماری زا و بروز تلفات سنگین در آبزیان است، بنابراین به 
منظور دستیابی به پایداری تولید، رونق اقتصادی و حمایت 
طرح های  اجرای  خصوصی،  بخش  سرمایه های  از  علمی 
کشور  خودکفایی  به  دستیابی  و  حفظ  مسیر  در  کالن 

اجتناب ناپذیر است.
موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور نیز بنا بر شرح وظایف 
حاکمیتی خود، با اجرای طرح های کالن مرتبط، موفق به 
و  قزل آال  و  میگو  بیماری  از  عاری  میگوی  مولدین  تولید 
محصوالت  سایر  و  پروبیوتیک  ساخت  به  موفق  همچنین 
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.
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ان ه صنع�ت اص�ف
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�ف دانش� �ج ف ره کنفرانس میل رادار و اویونیک به م�ی در�ج

پلی میان صنعت و دانشگاه
 شفق قطب زاده
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دانشگاه صنعتی اصفهان در آذرماه سال 1398 
میزبان ششمین کنفرانس رادار و سامانه های 

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 فعالیت های علمی، پژوهشی و صنعتی است تا 
ضمن آشنایی با نیازها و دستاوردهای مربوط در 
زمینه رادار و سامانه های مراقبتی و اویونیک، با 

شناسایی چالش ها و راه حل های پیش رو، راهگشای 
پیشرفت در این بخش از صنعت کشور باشد.



دانش بنیان  شماره سی وپنجم آبان ماه 1398

16

اویونیک در دنیا گردش مالی باالیی دارد
مجدالدیــن نجفــی، دبیــر کنفرانــس اویونیــک، دربــاره ایــن 
کنفرانــس گفــت: »کنفرانــس ملــی اویونیک چهارمیــن دوره 
ــه صــورت ملــی برگــزار می کنــد. دوره اول ســال  خــود را ب
89 بــود و دوره چهــارم آن مجــددا در شــهر اصفهــان اتفــاق 

می افتــد.« 
او در توضیــح مفهــوم اویونیــک اضافــه کــرد: »اویونیــک بــه 
معنــی مهندســی بــرق و کامپیوتــر در کاربردهــای هوایــی 
ــدون  ــی و ب ــاری و نظام ــی تج ــامانه های هوای ــت. در س اس
سرنشــین. ایــن حــوزه گــردش مالــی زیــادی در دنیــا دارد 
ــات  ــت. الزام ــوژی اس ــش و تکنول ــرز دان ــوم م ــزو عل و ج
ــده را  ــد پرن ــرا 70 درص ــم دارد زی ــده ای ه ــی پیچی هوای
ــه  ــر توج ــه اخی ــک ده ــد. در ی ــکیل می ده ــک تش اویونی
ــن حــوزه جلــب  ــه ای ــز ب علمــی و آکادمیــک و تجــاری نی
شــده و شــرکت های دانش بنیــان زیــادی بــه آن ورود پیــدا 
کرده انــد. بنابرایــن نیــاز بــه جمعــی داریــم کــه هــر دو، ســه 
ســال یک بــار، دانــش ایجــاد شــده در دانشــگاه ها و صنایــع 
ــه  ــد و ب ــادل کنن ــان را تب ــرکت های دانش بنی ــی و ش دولت
بررســی چالش هــا و نیازمندی هــا بپردازنــد. ایــن کنفرانــس 
در راســتای بــرآورده کــردن همیــن نیــاز اســت و در آن جمع 
دانشــگاهیان، شــرکت های دانش بنیــان، متولیــان صنایــع و 

مســئولین حضــور دارنــد.« 
نجفــی دربــاره کســانی کــه در ایــن کنفرانــس حضــور دارند، 
ــس  ــن کنفران گفــت: »ســازمان های دولتــی بســیاری در ای
ــوند  ــی در کش ــع هوای ــردمدار صنای ــه س ــد ک ــور دارن حض
مثــل ســازمان صنایــع هوایــی کــه خــود چندیــن شــرکت را 

زیرمجموعــه ســازمان دارد و همین طــور هواپیمایــی کشــور 
و شــرکت فرودگاهــی کشــور. صاایــران، صنایــع الکترونیــک 
شــیراز، صنایــع اپتیــک اصفهــان و شــرکت هایی که وابســته 
ــه در  ــی ک ــرکت های دانش بنیان ــتند و ش ــا هس ــه این ه ب
ــا  ــا ب ــد پهپاده ــد مانن ــت می کنن ــای تجــاری فعالی حوزه ه
ــوان شــرکت های  ــا عن ــا ب ــه از آن ه ــای تجــاری ک کاربرده
ــه عــالوه صنایــع نظامــی کــه آن  ــاد می شــود. ب نوظهــور ی
هــم بازیگرانــی مثــل نیــروی هوایی ارتــش و هوافضای ســپاه 
ــن  ــه در ای ــگاه ها. هم ــدادی از دانش ــالوه تع ــه ع را دارد. ب
ــد و نماینــدگان بیــش از 80 درصــد  ــس نقــش دارن کنفران
از طیــف فعــال کشــور در ایــن کنفرانــس حضــور خواهنــد 

داشــت.«

شناسایی نیازها و پرهیز از موازی کاری
ــر داد و  ــی خب ــزاری کارگاه و نمایشــگاه جانب ــی از برگ نجف
افــزود: »غیــر از مقــاالت علمــی کــه در ایــن کنفرانــس ارائــه 
ــن  ــه در ای ــم ک ــی داری می شــوند، کارگاه و نمایشــگاه جانب
ــش  ــه نمای ــتاوردها و محصــوالت ب ــن دس نمایشــگاه آخری
ــد. در اصــل نمایشــگاه جانبــی متشــکل اســت از  درمی آین
ــوزه  ــع در ح ــان و صنای ــرکت های دانش بنی ــوالت ش محص
ــه  ــازمان هایی ک ــع و س ــه در آن صنای ــک و رادار ک اویونی
بــه ایــن محصــوالت نیــاز دارنــد و همچنیــن ســازمان های 
ــی  ــات دفاع ــه تحقیق ــل موسس ــطه گر مث ــر و واس حمایتگ
ــر  ــوری، حاض ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم و معاون
هســتند. ایــن اتفــاق بــرای آن اســت کــه هــر دو طــرف از 
نیازمندی هــا و همچنیــن محصوالت تولیدشــده آگاه شــوند. 
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در ایــن نمایشــگاه از چنــد محصــول جدیــد نیــز رونمایــی 
می شــود.« 

او دربــاره طیــف محصوالتــی کــه در نمایشــگاه نمایــش داده 
می شــوند، گفــت: »بیشــتر محصــوالت در حــوزه  شــبکه های 
پرســرعت هوایــی و سیســتم عامل هــای هوشــمند و 
ســامانه های فرودگاهــی اســت. در حــوزه نمایشــگرهای 
جدیــد نیــز کارهــای خوبــی در حــال انجــام اســت. انــواع و 

ــم.« ــگاه می بینی ــن نمایش ــز در ای ــام رادار را نی اقس
ــح  ــز توضی ــی نی ــای جانب ــاره موضــوع کارگاه ه ــی درب نجف
داد: »ایــن کارگاه هــای جانبــی توســط اســاتیدی کــه 
ارتبــاط خوبــی بــا بخــش صنعــت دارنــد، بــرای دانشــجویان 
و عالقه مندانــی کــه می خواهنــد از دانــش در صنعــت 
ــارت  ــاتید مه ــن اس ــود. ای ــزار می ش ــد، برگ ــتفاده کنن اس
ــه شــکلی  ــه صنعــت را هــم ب ــه محصــول ب ــرای ارائ الزم ب

ــد.«  ــوزش می دهن ــردی آم ــم کارب ــک و ه آکادمی
دبیــر کنفرانــس ملــی اویونیــک دربــاره اهــداف ایــن 
ــن اســت  ــن هــدف ای ــن و مهم تری ــس گفــت: »اولی کنفران
ــینند  ــم بنش ــار ه ــوزه کن ــن ح ــای ای ــام بخش ه ــه تم ک
ــکل از  ــن ش ــه ای ــوند. ب ــا آگاه ش ــتاوردها و نیازه و از دس
مــوازی کاری و محصــوالت مشــترک کاســته می شــود، 
بســیاری از چالش هــا حــل می شــوند و دســتاوردهایی کــه 
قابــل انتقــال بــه صنعــت هســتند، شناســایی و از دانشــگاه 
ــه صنعــت منتقــل می شــوند و ســرمایه کشــور از دســت  ب
ــه بهینه ســازی می شــود.  نمــی رود. تبــادل دانــش منجــر ب
ــه  ــد ک ــی دارن ــا توانمندی های ــع م ــرکت ها و صنای گاه ش
ــی  ــع نیســتند و گاه نیازمندی های ــا مطل ســازمان ها از آن ه
وجــود دارد کــه بــا وجــود توانمنــدی دانشــی، ایــن دانــش 
بــه ســمت صنعــت ســوق داده نمی شــود. مثال دانشــجویانی 
ــد  ــد، می توانن ــرکت می کنن ــا ش ــن کنفرانس ه ــه در ای ک
موضــوع پایان نامه شــان را متناســب بــا نیــازی کــه در 

کشــور مطــرح اســت، انتخــاب کننــد.«
ایــن کنفرانــس کــه دوره چهــارم خــود را از ســر می گذرانــد، 
ــرای  ــه ب ــی ک ــه اهداف ــت ب ــته اس ــزان توانس ــه می ــا چ ت
خــود در نظــر گرفتــه دســت یابــد؟ نجفــی چنیــن پاســخ 
داد: »در ســال 93 کــه نتایــج برگــزاری کنفرانس هــا را 
ــطه  ــه واس ــه ب ــی را ک ــات مهم ــم، اتفاق ــی می کردی بررس
ایــن گردهمایــی رقــم خــورده، به وضــوح دیدیــم و متوجــه 
شــدیم در این نمایشــگاه محصوالتــی داریم کــه در دوره های 
قبــل نیازمندی هایــش مطــرح شــده بــود. در حــال حاضــر 
ــبکه های  ــوزه ش ــن نمایشــگاه در ح ــه در ای ــی ک محصوالت
ــی  ــوند، چیزهای ــه می ش ــا ارائ ــرل هواپیم ــرعت و کنت پرس
ــا  ــه آن ه ــاز ب ــاره نی ــل درب ــای قب ــه در دوره ه ــتند ک هس
صحبــت شــده بــود. ایــن دســتاورد بســیار مهمــی اســت.«

نمایشگاهی با حضور بزرگ ترین صنایع 
و شرکت های فعال در حوزه رادار

محســن مــداح علــی، عضــو هیئــت علمــی دانشــکده بــرق 
و کامپیوتــر دانشــگاه صنعتــی اصفهــان و دبیــر ششــمین 

کنفرانــس ملــی رادار و ســمانه های مراقبتــی ایــران، 
ــزار  ــاه برگ ــه در آذم ــس ک ــن کنفران ــان ای ــاره حامی درب
ــران،  ــاط ته ــن ارتب ــتا ف ــرکت رس ــت: »ش ــود، گف می ش
صنایــع الکترونیــک شــیراز )صــا شــیراز(، گــروه صنعتــی 
ــی،  ــع دفاع ــی صنای ــامان، موسســه آموزشــی تحقیقات س
ــگاه  ــاوا )دانش ــکده ف ــی و پژوهش ــع هوای ــازمان صنای س
ــس  ــن کنفران ــی ای ــان اصل ــان( از حامی ــی اصفه صنعت

ــتند.« هس
ــرح داد:  ــن ش ــس را چنی ــای کنفران ــی محوره ــداح عل م
»محورهــای کنفرانــس شــامل پــردازش ســیگنال و 
داده، مدلســازی اهــداف و محیــط، سیســتم های رادار 
ــزات  ــاال، تجهی ــس ب ــای فرکان ــن و ماژول ه ــونار، آنت و س
و  مدیریــت  نوظهــور،  فناوری هــای  زیرسیســتم ها،  و 
ــی  ــامانه های مراقبت ــامانه های راداری و س ــری س به کارگی

ــت.« ــالل اس و اخت
عضــو هیئــت علمــی دانشــکده بــرق و کامپیوتــر دانشــگاه 
ــار ایــن  ــرای اولیــن ب صنعتــی اصفهــان، افــزود: »امســال ب
کنفرانــس تحــت حمایــت IEEE قــرار گرفتــه و مقــاالت آن 

ــود.« ــر می ش ــه و منتش در IEEE Xplore نمای
ــس  ــی کنفران ــگاه جانب ــاره نمایش ــز درب ــی نی ــداح عل م
ــک  ــس ی ــن کنفران ــیه ای ــح داد: »در حاش ــن توضی چنی
ــع  ــن صنای ــا می شــود کــه بزرگ تری نمایشــگاه جانبــی برپ
و شــرکت های فعــال در حــوزه رادار از قبیــل صنایــع 
ــان  ــوم، شــرکت محقق ــع باقرالعل الکترونیــک شــیراز، صنای
ــان و  ــی اصفه ــگاه صنعت ــاوا دانش ــکده ف ــین، پژوهش یاس
پژوهشــکده اویونیــک در نمایشــگاه حضــور فعــال خواهنــد 

ــت.« داش
دبیــر ششــمین دوره کنفرانــس رادار و ســامانه های مراقبتــی 
ایــران، گفــت: »روز قبــل از افتتاحیــه کنفرانــس 11 کارگاه 
ــا موضوعاتــی حــول  تخصصــی چهــار تــا هشــت ســاعته ب
ــزار  ــا حضــور اســاتید برجســته کشــور برگ موضــوع رادار ب

می شــود.«
ــا حضــور  ــرد ب ــزاری دو میزگ ــه از برگ ــن در ادام او همچنی
شــخصیت های صاحب نظــر از صنایــع نظامــی و غیرنظامــی 
در حیــن برگــزاری ایــن کنفرانــس با عنــوان »آینــده رادار« و 

»رادار و دکتریــن دفاعــی کشــور« خبــر داد.
ســامانه های  و  رادار  کنفرانــس  دوره  ششــمین  دبیــر 
ــن و  ــه اولی ــادآوری این ک ــا ی ــان ب ــران، در پای ــی ای مراقبت
ــامانه های  ــوان س ــت عن ــس تح ــن کنفران ــن دوره ای دومی
ــگاه  ــال 1388 و 1391 در دانش ــب در س ــه ترتی راداری ب
شــریف و دانشــگاه جامــع امــام حســین و اولیــن و دومیــن 
ــب ســال 1390  ــه ترتی ــم ب ــی ه دوره ســامانه های مراقبت
و 1392 در دانشــگاه شــیراز برگــزار شــد، اظهــار داشــت: 
»در ســال 1397 ایــن دو کنفرانــس تلفیــق شــده و تحــت 
ــامانه های راداری و  ــی س ــس مل ــن کنفران ــوان پنجمی عن
مراقبتــی در شــهر شــیراز برگــزار شــد و امســال ششــمین 
دوره ایــن کنفرانــس در دانشــگاه صنعتــی اصفهــان برگــزار 

می شــود.«
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در برابر رکود
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بیش از یک سال است که شاخص های اقتصادی مانند 
رکود، کاهش رشد اقتصادی و رشد تورم وضعیت 

بنگاه های اقتصادی را با پیچیدگی هایی روبه رو کرده 
است. این پیچیدگی عالوه بر سیاستگذار، صاحبان 

شرکت ها و بنگاه ها را تحت الشعاع تاثیرات خود قرار 
داده است. در مطلب پیش رو، راه های برون رفت و 

راهکارهایی برای حل مسئله را بررسی کرده ایم.
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بخش اول؛ مسئولیت سیاستگذار 
حمید آذرمند/ تحلیلگر اقتصادی

ــران از نیمــه دوم ســال 1397 وارد رکــودی عمیــق  اقتصــاد ای
تــوأم بــا تورمــی بــاال شــده اســت. اگرچــه گزارش هایی منتشــر 
ــران  ــی اقتصــاد ای ــه نشــان می دهــد در ســال های آت شــده ک
از رکــود خــارج می شــود امــا نشــانه های ایــن خــروج تاکنــون 
ــرن گذشــته،  ــه اســت. در نیم ق ــروز نیافت ــران ب در بازار هــای ای
شــش دوره رکــود تورمــی تجربــه شــده اســت ولــی دوره فعلــی 
بــا ادوار گذشــته تفاوت هــای اساســی دارد و از برخــی جهــات، 
پدیــده ای منحصربه فــرد اســت. ایــن رکــود، برخــالف دوره هــای 
قبــل، صرفــا یــک پدیــده زودگــذر و یــک شــوک منفــی طــرف 
عرضــه یــا رکــودی ناشــی از افــت تقاضای کل نیســت. بــه بیان 
ــا خنثــی شــدن اثــر شــوک های  ــا تحریــک تقاضــا ی دیگــر، ب
بــرون زا، اقتصــاد ایــران بــه طــور طبیعــی بــه مســیر بلندمــدت 
ــود  ــداوم رک ــداری و ت ــر پای ــرف دیگ ــت. از ط ــد گش بازنخواه
تبعاتــی ماننــد کاهــش رفــاه، افزایــش بیــکاری، افزایــش فاصله 
ــرمایه گذاری و  ــرای س ــع ب ــش مناب ــورها، کاه ــایر کش ــا س ب
اســتهالک بیــش از پیــش ظرفیت هــای رشــد اقتصــادی را بــه 
دنبــال خواهــد داشــت. بنابرایــن  خــروج از رکــود و زمینه ســازی 
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 ریشــه های آن اســت. در ایــن زمینــه به اختصــار بایــد 
ــش  ــر کاه ــش در اث ــه پی ــک ده ــران از ی ــاد ای ــت اقتص گف
تدریجــی نــرخ ســرمایه گذاری، بــا کاهــش ظرفیت هــای رشــد 
ــا کاهــش رشــد موجــودی  اقتصــادی مواجــه شــده اســت و ب
ــدود  ــادی مح ــد اقتص ــاد رش ــت ایج ــص، ظرفی ــرمایه خال س
شــده اســت. برخــی برآوردهــا نشــان می دهــد کــه حتــی اگــر 
تحریم هــای خارجــی در ســال 1397 تشــدید نشــده بــود، بــاز 
هــم رشــد اقتصــادی کشــور در ســال های 97 و 98 در ســطحی 
ــد  ــش رش ــه کاه ــود. در نتیج ــد ب ــر از دو درص ــن و کمت پایی
اقتصــادی در درجــه نخســت ناشــی از کاهش انباشــت ســرمایه 

ــران اســت. و اســتهالک ظرفیت هــای رشــد در اقتصــاد ای
همزمــان با مســئله کاهــش ظرفیت هــای رشــد، اقتصاد کشــور 
ــرون زای گســترده  ــا یــک شــوک ب طــی ســال های 97 و 98 ب
در اثــر تشــدید تحریم هــای خارجــی مواجــه شــد. تحریم هــای 
خارجــی ریشــه اصلــی رکــود نیســت ولی به تشــدید مشــکالت 
ــوک  ــت. ش ــده اس ــر ش ــه منج ــرف عرض ــد و ط ــش تولی بخ
ــای ارزی،  ــش درآمده ــطه کاه ــه واس ــی ب ــای خارج تحریم ه
افزایــش عــدم اطمینــان و بی ثباتــی، افزایــش موانــع بانکــی و 
کاهــش تجــارت خارجــی، اقتصــاد کشــور را با تنگنــای مضاعف 
و رکــود عمیق تــری مواجــه کــرده اســت. در ایــن بیــن، برخــی 
ــتر  ــق بیش ــه تعمی ــز ب ــت نی ــای دول ــت ها و واکنش ه سیاس
رکــود منجــر شــده اســت. بــه عنــوان مثــال، از ابتــدای ســال 
گذشــته، سیاســت هایی ماننــد تخصیــص ارز ترجیحــی، 
ــررات ارزی  ــی مق ــرات پی درپ ــی، تغیی ــای صادرات ممنوعیت ه
و تجــاری، دخالت هــای مســتمر در قیمت گــذاری و دخالــت در 

تولیــد و توزیــع کاالهــا و نظایــر آن مزیــد بــر مشــکالت تولیــد 
ــر کــرده اســت. شــده و رکــود را عمیق ت

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 سیاســت های جــاری رخ 
دهــد و سیاســتگذاری فعاالنــه ای بــرای بازســازی ظرفیت هــای 

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 
ظرفیت هــای رشــد اقتصــادی و دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی 
ــدار اســت. هرچنــد ممکــن اســت بیــن دو مســئله  ــاال و پای ب
ــی هــر  مذکــور برخــی همپوشــانی ها وجــود داشــته باشــد ول
ــات و  ــه ای از اقدام ــه مجموع ــاره، ب ــورد اش ــداف م ــک از اه ی

ــاز دارد. ــود نی ــاص خ ــت های خ سیاس
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 
ــذا در  ــدارد و ل ــود ن ــدار وج ــاال و پای ــادی ب ــد اقتص ــه رش ب
ــادی،  ــات اقتص ــت ثب ــت،  بازگش ــدف دول ــد ه ــدت بای کوتاه م
حفــظ ســطح تولیــد، ممانعــت از تخریــب ظرفیت هــای تولیــد 
ــرای خــروج از رکــود باشــد و در ایــن  کشــور و زمینه ســازی ب
راســتا الزم اســت برخــی اصالحــات و اقدامــات فــوری بــه اجــرا 
درآیــد. بــرای دســتیابی بــه اهــداف مذکــور الزم اســت اقدامــات 
و سیاســت های اقتصــادی دولــت حــول دو محــور باشــد: 
»مدیریــت نقدینگــی و بازگشــت ثبــات« و »حفظ ســطح تولید 

ــا.« ــت از بنگاه ه و حمای
در شــرایط فعلــی بایــد دولــت مانــع از بی ثباتــی بیشــتر اقتصاد 
شــود و ایــن امــر در گــرو آن اســت کــه دولــت مانــع از انتقــال 
مشــکالت بودجــه ای 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 بنگاه هــا 
بــه طــور جــدی اجتنــاب کنــد. ایــن نکتــه را نیــز بایــد افــزود 
ــه منظــور کاهــش آســیب پذیری کشــور، الزم اســت در  کــه ب
ــای  ــرایط تحریم ه ــر در ش ــدم  تغیی ــرض ع ــا ف ــدت ب کوتاه م
ــی  ــود. حت ــاذ ش ــت های الزم اتخ ــر و سیاس ــی،  تدابی خارج
ــدت، از  ــوان در کوتاه م ــز می ت ــا نی ــه تحریم ه ــرض ادام ــا ف ب
طریــق ســاماندهی نظــام پولــی و مالــی کشــور و اصــالح برخی 
ــی خــروج از  ــات نســبی اقتصــاد و حت ــه ثب سیاســت ها، زمین

رکــود را فراهــم آورد. 
کاهــش مخــارج غیرضــرور دولــت و کاهــش بودجــه نهادهــای 
مــوازی، افزایــش پایــه مالیاتــی و اجتنــاب از بخشــش یــا امهال 
ــفافیت  ــاط و ش ــش انضب ــخاص، افزای ــوق اش ــای مع مالیات ه
ــف  ــن  تکلی ــرژی، تعیی ــازار ان ــای ب ــالح قیمت ه ــه، اص بودج
بانک هــای مشــکل دار و مدیریــت اضافه برداشــت بانک هــا، 
اجتنــاب از فشــار بــر نظــام بانکــی بــرای پرداخــت تســهیالت 
ــل  ــپرده گذاران از مح ــان س ــران زی ــاب از جب ــی، اجتن تکلیف
ــه  ــری بودج ــران کس ــاب از جب ــزی، اجتن ــک مرک ــع بان مناب
دولــت از محــل منابــع بانــک مرکــزی و شــبکه بانکــی، اجتناب 
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ــی  ــی، از توصیه های ــعه مل ــدوق توس ــی از صن ــت ریال از برداش
اســت کــه می تــوان در کوتاه مــدت بــرای دســتیابی بــه هــدف 

»مدیریــت نقدینگــی و بازگشــت ثبــات« ارائــه کــرد.
ــرای دســتیابی بــه هــدف »حفــظ  همچنیــن در کوتاه مــدت ب
ــی  ــوان برنامه های ــا« می ت ــت از بنگاه ه ــد و حمای ــطح تولی س
همچــون تعلیــق موقــت مقــررات مخل کســب وکار، لغــو تمامی 
ممنوعیت هــای صادراتــی، کاهــش انحصــارات و بهبــود شــرایط 
ــای  ــظ بازاره ــرای حف ــی ب ــزار دیپلماس ــتفاده از اب ــت، اس رقاب
ــت  ــرای امنی ــای الزم ب ــه تضمین ه ــده، ارائ ــی باقیمان صادرات
ســرمایه گذاری، حــذف نظــام چندنرخــی ارز و توقــف ارز 
ــاب از  ــذاری محصــوالت، اجتن ــاب از قیمت گ ترجیحــی، اجتن
تغییــرات پی درپــی مقــررات ارزی و تجــاری را مدنظــر قــرار داد. 

گام دوم: رشد اقتصادی پایدار
ــه اقتصــاد  ــال بازگشــت آرامــش نســبی ب ــه دنب ــج و ب به تدری
ــت های  ــت سیاس ــی، الزم اس ــرایط بحران ــور از ش ــور و عب کش
الزم بــرای بازســازی ظرفیت هــای رشــد اقتصــادی و دســتیابی 

بــه رشــد اقتصــادی بــاال و پایــدار طراحــی و اجــرا شــود. 
همان طــور کــه پیش تــر 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 
و بــه خــودی  خــود فراهــم نخواهــد شــد. دســتیابی بــه رشــد 
اقتصــادی بــاال و پایــدار، بــه طــور مثــال در محــدوده پنــج تــا 
ــت  ــواری دارد و الزم اس ــیار دش ــات بس ــد، الزام ــت درص هش

پیش نیازهــای مختلــف آن مهیــا شــود. 
ــد  ــدار نیازمن ــاال و پای ــادی ب ــد اقتص ــاص، رش ــور خ ــه ط ب
تصمیم گیــری و حصــول اجمــاع در خصــوص راهبردهــای 
ــایر  ــا س ــادی ب ــل اقتص ــی و تعام ــوزه برونگرای ــی در ح اساس
ــش  ــی، نق ــی جهان ــای مال ــه بازاره ــی ب ــورها، دسترس کش
ــارات،  ــت، انحص ــوق مالکی ــاد، حق ــی در اقتص ــش خصوص بخ
بنگاهــداری بخــش عمومــی و نظایــر آن اســت. بــرای آن کــه در 
بلندمــدت زمینــه رشــد اقتصــادی بــاال و پایــدار فراهــم شــود،  
ــود  ــت و بهب ــرمایه ثاب ــت س ــش انباش ــه جه ــت زمین الزم اس
محیــط کســب وکار فراهــم شــود. در خصــوص الزامــات اساســی 
رشــد اقتصــادی پایــدار در اقتصــاد ایــران، مطالعــات مختلفــی 
ــر اســاس آن می تــوان بــه برخــی از  انجــام شــده اســت کــه ب
ــدار  ــاال و پای ــای رشــد اقتصــادی ب ــات و پیش نیازه ــم الزام اه
بــه ایــن ترتیــب اشــاره کــرد: اصــالح ســاختار بودجــه و اصــالح 
قاعــده مالــی درآمدهــای نفتــی، اصــالح ماموریت هــا و ارتقــای 
ابزارهــای سیاســتگذاری پولــی، اصــالح نظــام بانکــی، توســعه 
بــازار ســرمایه و ارتقــای ابزارهــای مالی، توســعه زیرســاخت های 
اساســی )بنــادر، خطــوط ریلــی، بزرگراه هــا و...(، رفــع انحصارات 
و کاهــش ســهم بنگاهــداری بخش عمومــی در اقتصــاد، افزایش 
ــی  ــای قیمت ــش دخالت ه ــاد، کاه ــالمت اقتص ــفافیت و س ش
ــای چندنرخــی، توســعه تجــارت آزاد،  ــت و حــذف نظام ه دول
ــع ســرمایه گذاری خارجــی، اصــالح سیاســت ارزی،  ــع موان رف
قاعده منــد کــردن و پیش بینی پذیــر کــردن سیاســت های 
اقتصــادی، بهبــود روابــط اقتصــادی بــا جهــان خــارج بــه ویــژه 

کشــورهای همســایه.
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بخش دوم؛ استراتژی های شرکت ها
صدرا جعفرپور 

»باید کمربندها را سفت کرد.« این شاید خالصه ترین تعبیر 
در خصوص رویکرد بنگاه های اقتصادی نسبت به سال 98 
باشد. در همه اقتصادهای دنیا، وقتی شرایط سخت تر از پیش 
بیرون  و  درون  از  راهکارهایی  دنبال  به  شرکت ها  می شود، 
هستند تا بتوانند از طوفان احتمالی پیش  رو به سالمت عبور 
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 چابک سازی ساختار 
مدیران  ابزار  جعبه  در  موجود  ابزارهای  همگی  سازمان، 
اقتصادی  اقتصادی هستند که در شرایط بحران  بنگاه های 

بیشتر از بقیه ابزارها مورد توجه قرار می گیرند.
هرگونه فعالیت اقتصادی در بستری از زمان انجام می شود، 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 شرکت های بزرگی که نامشان سال ها در صدر 
اقتصادی  بحران  گرداب  جریان  در  می درخشیده،  صنایع 
پیوسته  تاریخ  به  اعتبارشان  و  نام  و  شده  گرفتار  فراگیر، 
است. بحران اقتصادی معموال اثرات پیوسته بر تمام صنایع 
دارد و از کسب وکارهای کوچک و متوسط گرفته تا غول های 
بحران  زمان  در  می سازد.  مواجه  مشکل  با  را  همه  صنایع، 
اقتصادی نمی توان گفت هیچ صنعتی در امان خواهد ماند 
اما با برنامه ریزی منسجم و آمادگی مناسب، نه تنها می توان 

رشد  می توان  بلکه  کرد،  پیشگیری  احتمالی  آسیب های  از 
کسب وکار در زمان بحران اقتصادی را نیز پیش بینی کرد. 

اقتصادی  بحران  زمان  در  کسب وکار  رشد  برای 
برنامه ریزی کنید

تجربه رکود های اقتصادی نشان می دهد باید همواره آمادگی 
ادامه بحران اقتصادی تا سال های متمادی را داشت و برای آن 
برنامه مدون، دقیق و مشخصی طراحی کرد. هیچ وقت نباید 
به این امید داشت که بحران اقتصادی به زودی تمام می شود 
و اوضاع بهبود می یابد. 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 

کسب و کار در زمان بحران اقتصادی تعریف کرد. 
از نظر کارشناسان کمک بگیرید

برای تداوم رشد کسب وکار در زمان بحران اقتصادی، شرکت ها 
در قراردادها باید با مشتریان و تامین کنندگان 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 قرار  دهد و میزان تقاضا کاهش می یابد، کاهش 
قیمت ها باعث کاهش درآمد و نقدینگی  نشود یا در قراردادهای 
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 خدشه ای در ارائه کاال یا خدمت به مشتریان وارد 

نشود.
به  مناسب  پیشنهادهای  ارائه  با  فروش  میزان  حفظ 
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مشتریان
در زمان بحران اقتصادی، بزرگ ترین سرمایه هر کسب وکار 
کانال های 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 می کنند تا مشتریان بزرگ خود را 
راضی نگه دارند و سهم بازار خود را حفظ کنند. در این میان، 
آن ها معموال فرصت نمی کنند انرژی الزم را برای مشتریان 
کوچک تر خود بگذارند و این موضوع احتماال بهترین فرصت 
خواهد بود تا مشتریان کوچک و در حال توسعه آن ها 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.
به نظر می رسد ارائه خدمات خاِص پس از فروش یا هنگام 
فروش مانند ارسال رایگان کاال از جمله خدماتی است که باعث 
افزایش فروش می شود. راه دیگر ورود به بازارهای مختلف از 
طریق انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با صنایع دیگر و 
استفاده از کاالهای آن ها در برابر خدمات و کاالی خود است. 
این راه ها کمک می کنند تا با ورود به بازارهای دیگر بتوان 
کسب وکار خود را رشد دهند. حضور در گردهمایی ها و مجامع 
مدیران و صاحبان کسب وکارها کمک می کند دایره آشنایی 
مشارکت های  بتوانند  طریق  این  از  و  کنند  بیشتر  را  خود 

بیشتری را به انجام برسانند.
نقدینگی و رشد کسب وکار در زمان بحران اقتصادی

در زمان بحران اقتصادی نقدینگی می تواند موتور رشددهنده 
وجود  به  و  انداختن  جریان  به  برای  باشد.  کسب وکار  هر 
آوردن نقدینگی مناسب، توصیه می شود کسب و کارها، منابع 
اعتباری برای نقدینگی خود تعریف کنند. برای مثال بانک ها، 
موسسات مالی و اعتباری و سرمایه گذاران می توانند این جریان 
نقدینگی را فراهم کنند. واقعیت این است که در زمان بحران 
اقتصادی، بیشتر کسب و کارها به دلیل به پایان رسیدن سرمایه 
و نقدینگی، ادامه کارشان با مشکل مواجه می شود. حتی در 
شرایط عادی اقتصادی هم توصیه می شود با کمک بانک ها، 
موسسات مالی و سرمایه گذاران، اعتبار مالی و نقدینگی خود را 
افزایش دهید زیرا در شرایط بحرانی اعطای اعتبار و نقدینگی 

بسیار سخت تر خواهد بود.
استراتژی دیگر برای افزایش نقدینگی، مدیریت پرداخت به 
با  مواجهه  در  است.  مشتریان  از  دریافت  و  تامین کنندگان 
مشتریان نیز باید مدت دریافت مبلغ صورتحساب ها را از آن ها 
کوتاه تر کرد. این رفتار باید در قبال تامین کنندگان و مشتریان 
مشتریان  و  تامین کنندگان طوالنی تر  باشد.  برعکس  کامال 
کوتاه تر؛ این کار باعث می شود مشکالت نقدینگی تا حدودی 
حل شود و بتوان در زمان بحران اقتصادی، کسب و کار خود را 

رشد داد. 
راه دیگر افزایش نقدینگی، کاهش هزینه های ماهیانه است. برای 
مثال مبلغ اجاره محل کسب و کار. رویکرد کاهش هزینه های 

ماهیانه می تواند موارد دیگری مانند سرویس اینترنت، تلفن و... 
نیز شامل شود. تنها کافی است که به سرویس دهنده بگویید 
به دلیل مسائل قیمتی می خواهید ارائه دهنده خود را عوض 
کنید، خواهید دید او نیز قیمت و شرایط پرداخت فوق العاده ای 
به شما پیشنهاد می دهد. راهکار دیگر حذف هزینه هایی است 
بحران  زمان  در  ندارد.  اقتصادی  توجیه  شرایط  این  در  که 
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 
بزرگ ترین اهداف خود را اجرا کنیم. در این دوران، تبدیل 
هزینه های ثابت به هزینه های متغیر بسیار راهگشا خواهد بود 

و رمز این کار برون سپاری انواع و اقسام پروژه ها خواهد بود.
برخی از فعالیت های شرکت را برون سپاری کنید

بحران  زمان  در  کسب و کار  رشد  به  که  کارهایی  از  یکی 
امور  از  برخی  برون سپاری  کرد،  خواهد  کمک  اقتصادی 
فعالیت هایی  مجموعه   بیشتر کسب و کارها، خود  در  است. 
مانند مسئولیت ارسال و تحویل کاالها یا کارهای مالیاتی و 
حسابرسی را بر عهده نمی گیرد. پس با این وجود، هم اکنون 
از کارهای هر مجموعه برون سپاری می شود.  هم بسیاری 
تبدیل  اقتصادی،  بحران  زمان  در  گفتیم  که  همان طور 
هزینه های ثابت به هزینه های متغیر بسیار راهگشا خواهد 
بود و رمز این کار برون سپاری انواع و اقسام پروژه هاست. 
شاید باورتان نشود اما از بخش های منابع انسانی، دپارتمان 
مالی، تولید، حمل ونقل تا حتی بخش های اجرایی سازمان 

را می توان برون سپاری کرد.
درست استخدام کنید

اقتصادی،  بحران  زمان  در  رشد  راهکارهای  از  دیگر  یکی 
از  بسیاری  که  حالی  در  است.  مجرب  نیروهای  استخدام 
شرکت ها در دوران رکود اقدام به تعدیل نیرو می کنند، شما 
می توانید از این فرصت جهت رشد کسب و کار خود استفاده 
کنید و نیروهای مورد نیاز خود را از نیروهایی که به تازگی 
تعدیل شده اند یا به دلیل بحران های اقتصادی موجود مجبور 

به ترک کار شده اند، انتخاب کنید.
روندهای  و  فعالیت ها  مرتب  باید  اقتصادی  بحران  زمان  در 
اقتصادی مجموعه خود را کنترل کرد. به عالوه به همکاران 
خود در رابطه با سیاست ها و مواضع جدید مجموعه آموزش 
باید  اقتصادی  بحران  زمان  در  کسب و کار  رشد  برای  داد. 
روش های بازاریابی گرانقیمت و سنتی را کنار گذاشته و از 
روش های بازاریابی دیجیتال و مبتنی بر اینترنت استفاده کرد.

همچنین، حذف طرح های فروش تخفیفی و تمرکز بر کیفیت 
دیگر  مناسب  راه  بود.  خواهد  مفید  نیز  خدمات  و  کاالها 
فروختن و اجاره به شرط تملیک دوباره تجهیزات کارگاه ها و 
کارخانجات است. این کار باعث می شود دارایی های راکد را نقد 
کرده و به جریان انداخت. و در نهایت این که در حالی که در 
زمان بحران اقتصادی همه کسب و کارها در تالشند تا به حیات 
خود ادامه دهند، کسب و کار هوشمند کسب و کاری است که 
از این تهدیدها استفاده کرده و آن ها را به فرصتی برای رشد، 

توسعه و پیشرفت خود تبدیل کند.



کت های  نام ملیک، اقتصاددان، از راه های �ایت از �ش �ج

ت یم گوید ایط سف دانش بنیان در �ش

حمایت دولت در سایه شفافیت 
 آریا حبیبی



بهنام ملکی اقتصاددانی است که به ساختارهای بوروکراسی موجود نقدهای بسیاری 
را وارد می داند و معتقد است این ساختار ها بسیار بزرگ و ناکارآمد هستند. او 

می گوید در کنار اصالح این ساختارها باید نهاد تازه ای برای حمایت از شرکت های 
دانش بنیان در مرحله تجاری سازی تشکیل شود. با او درباره این مسائل و راه های 
حمایت از شرکت های دانش بنیان در شرایط اقتصادی دشوار امروز گفت و گو کردیم.
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 به نظر شما شرکت های دانش بنیان در شرایط سخت و 
پیچیده کنونی چه باید بکنند؟

شرکت ها باید این تالش را داشته باشند که خألهای به وجود آمده 
ناشی از شرایط خاص اقتصادی را پر کنند. شرکت های ایرانی در 
زمان غیرتحریم مواد اولیه و لوازم خود را از خارج وارد می کردند 
ولی حاال این جریان محدود شده است و شرکت های دانش بنیان 
می توانند این خأل را با استفاده از ایده های خود پر کنند. مثالی را 
در این زمینه عرض می کنم؛ در دو سال گذشته در زمینه توریسم 
پزشکی به دلیل وجود شرایط خاص ظرفیتی وجود نداشت، زیرا 
ایران نمی توانست با کشورهایی همچون هند و ترکیه رقابت کند. 
ولی حاال ایران در این زمینه ظرفیت های زیادی از خود نشان 

داده است.
این شرکت ها باید با باال بردن مطالبات خود از سایر نهاد های 
مسئول فضا را در اختیار بگیرند و با فرهنگسازی و تبیین اهداف 
خود بتوانند جای خود را باز کنند. همچنین در کنار باال بردن 
ظرفیت های جذب در دانشگاه ها، جذب خارجی ها را نیز داشته 
باشند. در حوزه های دیگر نیز استارآپ ها باید با کمک رسانه ها و 
نهاد های مسئول سهم بیشتری را در فضای عمومی داشته باشند 
زیرا غفلت از دانش بنیان به معنی غفلت از توسعه ایران است. از 
آن جا که ظرفیت های بکری را چون سرمایه انسانی بااستعداد و 
جوان در چند دهه آینده به دلیل کهولت جمعیت دیگر نخواهیم 

داشت لذا از فرصت های 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 شرکت ها را تا 
مرحله تجاری سازی همراهی می کند و از آن مرحله به بعد با وزارت 
بازرگانی است که در این مرحله شرکت های دانش بنیان آسیب های 
جدی می بینند زیرا در آن جا تفاوت زیادی بین شرکت دانش بنیان 

و تجاری نمی گذارند.

با  تجاری سازی  مرحله  تا  باید  دولت  نظر شما  به   پس 
شرکت ها همراه باشد؟

به نظر من دولت باید شرکت ها را تا بعد از مرحله تجاری سازی 
نیز حمایت کند. حمایت الزم است شفاف، منطقی و غیر فسادآور 
باشد وگرنه همچون موردهایی که در گذشته شاهد بودیم و به اسم 
دانش بنیان آمدند و کارهای دیگری کردند، اثری نخواهد داشت. در 

واقع جنبه ضد فساد باید بسیار روشن باشد.
 دانشگاه های ما دراین فرایند چه نقشی را ایفا می کنند؟

دانشگاه های ما هم باید تالش کنند تا ایده های 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 کوچک تر باشد. وجود پنج میلیون 
حقوق بگیر 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 دانش بنیان را تنها در حوزه های فنی دید بلکه 
می توان در حوزه های علوم انسانی و علوم اجتماعی هم فعال بود. 
نباید با تولید سنتی همان برخوردی شود که با تولید دانش بنیان 
می شود. به طور مشخص تاکید من این است که اول باید تشکیالت 
را اصالح کنیم، وزارت دانا را تشکیل دهیم و به شکل NGO هایی 
از شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم و در نهایت این شرکت ها را 
وارد چرخه تجاری سازی کنیم و در صورتی که بحث تجاری سازی 
به شکل صحیح آن صورت گرفت، این شرکت های وارد چرخه 
تولید شوند وگرنه تمام فرایند های کنونی تنها به این جا می رسد که 
شرکت ها 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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ی چه نق�ش در دوران رکود دارند؟ نوآوری و انعطاف پذ�ی

 امیرحسین خدادادی

استراتژی های مناسب در شرایط بحران

اقتصاد کنونی بیش از هر زمان دیگری این آموزه را به ما یادآوری می کند که همیشه احتمال 
قریب الوقوع رخداد رکود یا شکست ساختاری در مسیر جهانی شدن وجود دارد. با یادآوری 
بحران سال 2008 که منجر به ورشکستی ابرشرکتی چون Lehman Brothers شد، می توان این 
نتیجه منطقی را گرفت که شرایط اقتصادی با توجه مبناهای متغیر و شناور پولی از یک سو و 

نوسانات فازی مالی از سویی دیگر، همیشه احتمال بحرانی بزرگ را ممکن می سازند.
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از ســال 2008 تاکنــون جهــان همچنــان 
حاصــل  کــه  اســت  رکــودی  درگیــر 
شکســت ســاختاری و تغییــرات فــازی 
ــا جایــی کــه  ــی اســت ت در اقتصــاد جهان
پیامدهــای ایــن بحــران حتــی بــر عرصــه 
ــا و  ــا تحریم ه ــی ب سیاســی و نظــام جهان
ــد. ــی می کن ــای تجــاری خودنمای جنگ ه
ــران سال هاســت کــه رکــود و تــورم  در ای
همپــای اقتصــاد ایــران هســتند. یــک 
علــت آن وجــود حجــم عظیــم نقدینگــی 
ــه جهــت وجــود سیســتمی بانک محــور  ب
ــز  ــازه تمرک ــا اج ــه بانک ه ــه ب ــت ک اس
نقدینگــی را می دهــد. از طرفــی همــه 
جریان هــای اقتصــادی نیــاز بــه پــول 
دارنــد و از آن جهــت کــه نظــام اقتصــادی 
ایــران بــه خاطــر تحریم هــا از توســعه 
در  بــا  بانک هــا سال هاســت  بازمانــده، 
اختیارگیــری نقدینگــی بــازی بــا حاصــل 
ــد. چرخــه ای  جمــع صفــر را آغــاز کرده ان
ــای  ــش تقاض ــا افزای ــد و ب ــه وام می ده ک
عمومــی بــاز پــول را منتشــر می کنــد 
ــدون  ــول ب ــار پ ــه انتش ــه ب ــاز چرخ و ب

پشــتوانه ادامــه می دهــد.
اگــر وجــود  ایــن جریــان  بــه  حــال 
و  یک ســو  از  پنهــان  دســت های 
اضافــه  را  دیگــر  ســوی  از  تحریم هــا 
کنیــم، می بینیــم کــه عمــال چــاره ای 
ــی ارزش،  ــول ب ــد. پ ــل نمی مان ــرای ح ب
تــورم افسارگســیخته و رکــود همگــی 

می دهنــد. نشــان  بــازار  در  را  خــود 
توانایــی مالــی بــرای ایجــاد و توســعه 
کســب وکار مســئله اصلــی در اقتصــاد 
رکــن  مهم تریــن  زیــرا  اســت  ایــران 
اجتماعــی و اقتصــادی تولیــد و ایجــاد 
ــه عقیــده بســیاری  ــذا ب اشــتغال اســت. ل
ایــن  در  حتــی  صاحب نظــران  از 
شــرایط هــم شــرکت ها می تواننــد بــا 
بــرای  راهــی  صحیــح  اســتراتژی های 

حــل مســائل اقتصــادی باشــند. اســتراتژی هایی چــون: 
کاهــش  شــامل  هزینــه  کــه  کاهــش  اســتراتژی   -
ــای  ــروش دارایی ه ــی و ف ــای عملیات ــه  در بخش ه هزین

اســت.  کم  اهمیــت  و  غیرضــروری 
اســتراتژی ها  از  دســته  ایــن  می رســد  نظــر  بــه 
معمول تریــن رویکــرد بــه کار گرفتــه  شــده توســط 
شــرکت ها و به ویــژه در کوتاه  مــدت، در دوران رکــود 

ــد.  باش

ــه  - اســتراتژی  ســرمایه  گذاری مجــدد کــه شــامل هزین
در  تنوع بخشــی  و  نــوآوری  چــون  فعالیت هایــی  در 
ــه  ــود ب ــن رویکــرد، رک ــای هــدف می شــود. در ای بازاره
ــتراتژیک  ــرات اس ــرای تغیی ــرای اج ــی ب ــوان فرصت عن
ــن شــرایط،  ــر از ای ــه در شــرایطی غی ــده می شــود ک دی
ــد.  ــر نمی رس ــه نظ ــل ب ــا محتم ــرای آن ه ــکان اج ام
بســیاری از افــراد سرشــناس در کســب وکار، کار خــود را 

ــد.  ــاز کرده ان ــود آغ ــای رک در دوره ه
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- اســتراتژی های دو وجهــی، هــر دو رویکــرد فــوق 
ــا  ــا و ســرمایه گذاری بیشــتر را ب یعنــی کاهــش هزینه ه
ــود دارد  ــال وج ــن احتم ــد. ای ــب می کنن ــر ترکی یکدیگ
کــه بیشــتر شــرکت ها از طریــق کاهــش هزینه هــا، 
ــان  ــروری و همزم ــای غیرض ــوال و دارایی ه ــروش ام ف
ســرمایه گذاری در نــوآوری در محصــوالت و توســعه 
ــد.  ــا شــرایط رکــودی مبــادرت ورزن ــه تطبیــق ب ــازار ب ب
آنچــه »نظریــه مقــررات« بــه مــا می آمــوزد درک نقــش 

ــی  ــی و فرهنگ ــای اقتصــادی، اجتماع ــا و هنجاره نهاده
در بــه ثبــات رســاندن اقتصــاد بازارهــا و ایجــاد شــرایطی 
بــرای ادامــه ســودآوری کسب وکارهاســت. شــاید بتــوان 
ــویق  ــا را تش ــد دولت ه ــادی می توان ــران اقتص ــت بح گف
ــادی  ــای نه ــی چارچوب ه ــق بازطراح ــا از طری ــد ت کن
و فرهنگــی کــه شــرکت ها در آن فعالیــت می کننــد، 
ســاختار جدیــدی بــه شــرایط داده و آن را بــرای انجــام 

ــد.  ــا کنن ــای ســودآور اقتصــادی مهی فعالیت ه
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کــه  باورنــد  ایــن  بــر  مکتــب  ایــن  نظریه پــردازان 
موقتــی  راه حل هایــی  تنهــا  موفــق  سیاســت های 
بــرای مشــکل انباشــت و مــازاد عرضــه هســتند و 
را  واقعیــت  ایــن  آن هــا  دائمــی؛  راه حل هایــی  نــه 
ــوی  ــه س ــا ب ــاد بازاره ــی اقتص ــل ذات ــت تمای ــه عل ب
بحــران می داننــد. بســیاری اســتدالل می کننــد کــه 
ــای تاریخــی مشــخصی  ــای پیشــرفته از دوره ه اقتصاده
ــده  ــا دربردارن ــن دوره ه ــک از ای ــد و هری ــور کرده ان عب
انــواع خاصــی از مقــررات هســتند کــه بــرای رفــع 
می شــود.  اســتفاده  آن هــا  از  مختلفــی  بحران هــای 
بــرای برخــی صاحب نظــران و تحلیلگــران، رکــود دوره ای 
ــه  ــادی ب ــاختاردهی اقتص ــازنده« و بازس ــب س از »تخری
شــمار مــی رود کــه در طــول آن صنایــع اغلــب تــا حــد 
ــا،  ــه ایده ه ــی ک ــد، در حال ــول می یابن ــل اف ــودی کام ناب
ظاهــر  جدیــد  صنایــع  و  محصــوالت  فناوری هــا، 
ــادی  ــدهای اقتص ــه رش ــروی محرک ــه نی ــوند و ب می ش

ــد شــد.  ــدل خواهن ــده ب آین
فراینــد  دو  طریــق  از  دســت کم  رکــود  شــرایط 
ــاختاردهی  ــه بازس ــک ب ــث کم ــز باع ــخص و متمای مش
ــم زدن  ــر ه ــق »ب ــت از طری ــود: نخس ــادی می ش اقتص
از  دوم  و  شــرکت ها؛  خــروج  و  ورود  کســب وکارها«، 
ــرای  ــود ب ــرکت های موج ــه ش ــی ب ــق انگیزه بخش طری
ــور  ــه منظ ــود ب ــای خ ــوالت و فراینده ــق محص تطبی
ــا از  ــن رو، اقتصاده ــرد. از ای ــش عملک ــا افزای ــظ ی حف
طریــق تغییــرات در جمعیــت شــرکت ها و تغییــر در 
ــا شــرایط جدیــد  رفتــار شــرکت های موجــود، خــود را ب

می ســازند.  منطبــق 
امــا بایــد ایــن نکتــه بســیار اساســی را در نظــر گرفــت 
ــذا در  ــی اســت، ل ــم اجتماع ــک عل ــم اقتصــاد ی ــه عل ک
بررســی راهکارهایــی همچــون ایــن مســئله، اولیــن 
رکــن بررســی خاســتگاه اجتماعــی آن سیاســت اســت. از 
آن جــا کــه کشــور مــا از نشــر تاریخــی در زمینــه توســعه 
همــواره سیاســت های حمایتــی را اتخــاذ کــرده و از نظــر 
اقتصــادی مــا یــک کشــور در حــال توســعه هســتیم، لــذا 
ــب  ــترهای مناس ــوص بس ــه خص ــازی، ب ــدون بسترس ب
پولــی و مالــی، هــر اقدامــی محکــوم بــه شکســت خواهــد 

بــود یــا زمینــه ای بــرای ســوداگری خواهــد شــد. 
و  نــوآوری  تشــویق  در  دولــت  کــه  اســت  گفتنــی 
نقــش  حمایت هــا  ارائــه  در  بیشــتر  انعطاف پذیــری 
تشــویق ها  و  حمایت هــا  ایــن  دارد.  توجهــی  قابــل  
ممکــن اســت شــامل مــواردی چــون برقــراری پیوندهــا 
و ارتباطــات بیــن  بخشــی و مذاکــره بــا ســازمان ها 
ــت و  ــود. حمای ــه ش ــای نوآوران ــن ایده ه ــرای برانگیخت ب
ــع  ــا صنای ــب وکار ی ــای قدیمی کس ــتیبانی از مدل ه پش
تســریع  رکــود  دوران  در  کــه  رکــود ســاختاری  در 
می شــود، ممکــن اســت در مقایســه بــا گونه هــای 
ــری  ــت کمت ــه مطلوبی ــر مداخل ــا تجربی ت ــی تر ی آزمایش

ــد. ــته  باش داش
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رستان ها  توسعه استارت آ�پ �ش

 حبیب آرین

علیه توزیع نابرابر
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همواره یک نسبت معنی دار میان توسعه صنایع و بزرگی 
کرد.  جست و جو  ایران  شهرهای  در  می توان  را  شهرها 
بسیاری از داده ها مانند اندازه در سرمایه گذاری نیز موید 
منابع  جذب  و  شهرها  اندازه  میان  که  است  موضوع  این 
که  رابطه ای  دارد.  وجود  رابطه ای  کسب و کارها  تکثر  و 
از  دور  بازار ها چندان  و ساختارهای  مکانیزم ها  اساس  بر 

انتظار نیست. 
بازاری  به  آسان تر  دسترسی  معنی  به  بزرگ تر  شهر های 
شهرهای  در  امکانات  توزیع  همچنین  است.  بزرگ تر 
بزرگ تر حداقل در بسیاری از کسب و کارها، فرایند تولید 
تکنولوژی  واسطه  به  که  تحوالتی  اما  می کند.  آسان تر  را 
اقتصاد ورود کرده است،  و  به جوامع  فناوری اطالعات  و 
را  اقتصادی  مرسوم  کلیشه های  این  از  بسیاری  می تواند 
بشکند؛ تاثیر بعد مکان کمتر شود و شرکت ها بدون توجه 
به موقعیت مکانی شان توسعه پیدا کنند. اگرچه تجربه های 
شرکت های  می دهد  نشان  نیز  ولی  سلیکون  مانند  دنیا 
می توانند  هم افزایی  و  تمرکز  صورت  در  فناوری محور 
فضای مناسب تری را برای رشد به دست آورند اما باید بر 
این نکته تاکید داشت که این شرکت ها می توانند به یک 
شهرهای  در  نابرابری ها  شدن  کمتر  برای  طالیی  فرصت 
ایران تبدیل شوند. سرمایه اندک و چابکی این شرکت ها 
نابرابر  توزیع های  برابر  در  می تواند  که  است  قوتی  نقاط 
باید  این نکته که  بر  تاکید  با  منابع در کشور قرار گیرد؛ 

بسترهای مناسب توسعه آن ها فراهم شود.

الگوبرداری موفق 
 به اقتضای زمان، شرایط جامعه و پیشرفت آن و لزوم الگو 
گرفتن از کشور های پیشرفته مشاهده چنین مواردی طبیعی 
و حتی یکی از راه های رسیدن به توسعه است. الگو گرفتن 
از کسب وکار هایی که مورد آزمایش قرار گرفته اند و موفق هم 
شده اند، یک استراتژی کارا و اثربخش برای عالقه مندان و 
حتی دولت ها برای کارآفرینی است. تعداد استارت آپ هایی که 
در شهر تهران و کالنشهر های ایران خدمات و محصوالتشان 
شهر ها  در  آن ها  تعداد  از  بیشتر  بسیار  می دهند،  ارائه  را 
راه اندازی  راه های  از  یکی  است.  کوچک  شهرستان های  و 
بومی  کوچک  شهرستان های  و  شهر ها  در  استارت آپ ها 
کردن استارت آپ های موفق موجود در شهر های بزرگ کشور 
مثل تهران است. پیشنهاد دیگر این است که در شهر ها و 
نیاز  با  متناسب  استارت آپ هایی  کوچک  شهرستان های 
مصرف کنندگان همان مناطق راه اندازی شود. این پیشنهاد 
تنها اصول کلی برای تسریع در مراحل ایده پردازی راه اندازی 

یک کسب وکار است. 

فرصت های شهرستان ها
که  کسانی  تعداد  کم جمعیت،  منطقه ای  در  کلی  طور  به 
به یک کسب و کار دهند، کم  فوری  بازخوردهای  می توانند 
است. اما بعضی از شهرستان ها یک مشخصه خیلی خاص 
بسیار  بومی  کسب وکار های  از  حمایتشان  و  توجه  و  دارند 
خوب است. به عنوان مثال در بعضی از شهر ها و شهرستان ها 
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تمایل مصرف کننده برای کسب وکاری که متعلق به همان 
شهر و شهرستان باشد، بیشتر است و توجه بیشتری را به 
این دلیل همیشه  به  کسب وکار های بومی خودشان دارند. 
جغرافیایی  حوزه  یک  افراد  تعداد  به  توجه  با  نمی توان 
درباره موفقیت یا عدم موفقیت یک کسب وکار به ویژه برای 
استارت آپ هایی که در مرحله اول نیاز به بازخورد های فوری 
دارند که بتوانند خودشان را به تعداد کمینه محصول قابل 
کرد.  قضاوت  بسنجند،  را  مقیاسشان  و  برسانند  پذیرش 
احتمال  و  کم  وجود جمعیت  با  از شهرستان ها  بعضی  در 
ضریب نفوذ پایین اینترنت یک استارت آپ می تواند خیلی 
سریع تر بازخوردهای فوری را دریافت کند چون اوال مردم 
خاصی  توجه  بومی شان  کسب وکار های  به  شهرستان  آن 
دارند و ثانیا هزینه های تبلیغات هم در آن شهرستان  بسیار 
پایین است. به عنوان مثال در شهرستان ها افراد فعال یک 
استارت آپ ها می توانند با برگزاری یک ایونت خیلی سریع 
خبر راه اندازی استارت آپ را گسترش دهند و استارت آپ ها 
می توانند راه اندازی و معرفی شوند. البته پیش زمینه این مهم 
تاکید بر محلی بودن، استانی بودن و در واقع تاکید بر بومی 
بودن این استارت آپ برای آن منطقه است. پس به صورت 
پیش فرض، کوچک بودن یک شهر یا یک شهرستان به معنی 
نقطه ضعف نیست و حتی می تواند یک نقطه قوت باشد. چون 
استارت آپ و کسب وکار برای راه اندازی باید در مرحله اول به 
دنبال فیدبک های سریع باشد تا به مقیاس مناسبی دست 
یابد. همان طور که تعداد کم افراد یک شهر یا یک شهرستان 

تهدید است، فرصت هایی هم در دل آن ها نهفته است. یعنی 
ما باید تالش کنیم تا از دل این تهدید ها فرصت ها را بیرون 
آن  از  می توانیم  که  ابزاری  و  آن  مثبت  نکات  از  و  بیاوریم 

استفاده کنیم، غافل نشویم.

ضرورت طراحی نقشه منطقه ای 
گروه های  ایده ها،  از  لیستی  از  است  عبارت  نقشه  این 
استارت آپی، امکانات و منابع موجود در هر منطقه. بخش های 
نگاه  یک  با  می توان  و  شده  فهرست  لیست  این  مختلف 
وضعیت و امکانات یک منطقه را بررسی کرد و اگر هم نیازمند 
استفاده از یکی از این امکانات هستیم نیز به راحتی می توانیم 
افرادی را که می توانند این امکانات را در اختیار ما قرار دهند 
پیدا کنیم و سریعا با آن ها ارتباط برقرار کنیم. البته نباید 
این نکته را از یاد برد که تهیه یک نقشه این چنینی بدون 
رعایت شرط اول )داشتن روحیه همدلی و همکاری( میسر 
افراد موجود در هر اکوسیستمی به خصوص  نخواهد بود و 
این گونه  از  فضای اکوسیستم استارت آپی، برای بهره مندی 
امکانات جمعی باید در نهایت همدلی و همفکری اقدام به 
عمل کنند. برای مثال جلسات هم فکری فرصتی بسیار عالی 
برای به اشتراک گذاشتن ایده ها، امکانات و توانایی هاست که 
در صورت نیاز خود یا سایر افراد و گروه ها از این امتیازات 
بالقوه استفاده شود و اصطالحا به فعل آید. در جهت ایجاد 
این نقشه برای یک اکوسیستم استارت آپی، استفاده از بوم 

اکوسیستم استارت آپی بسیار مفید خواهد بود.
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جغرافیا تعیین کننده نیست
فرصت های استارت آپ های بویم

 غالمرضا دبیری
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در  استارت آپ  توسعه  امکانات  و  فرصت  به  آن که  از  قبل 
شهرستان ها بپردازیم، باید تعریفی از استارت آپ داشته باشیم 

تا در ادامه شکل ها و الگوریتم های ایجاد آن ها را بررسی کنیم.
تعاریف مختلفی از استارت آپ توسط متخصصان این عرصه بیان 

شده است:
- استیو بلنک )Steve Blank(، کارآفرین در سیلیکون ولی و 
مدرس دانشگاه، استارت آپ را سازمانی در جست و جوی یک مدل 
کسب وکار با قابلیت تکرار و مقیاس پذیری تعریف می کند.

و  کارآفرین   ،)Eric Ries( ریس  اریک   -
بنیانگذار IMVU، یک نظریه پرداز 
به طور  و  کارآفرینی  حوزه  در 
به  استارت آپ ها،  خاص 
استارت آپ  آمدن  وجود 
انسانی  نهاد  یک  که  را 
برای ارائه یک محصول 
یا خدمت جدید است، 
ابهام  که  شرایطی  در 
دارد،  وجود  باالیی 
ضروری دانسته است.

مراجعین  از  خیلی 
من  از  را  سوال  این 
می پرسند که آیا مانند 
سیلیکون ولی که قلب 
است،  استارت آپ 
ایجاد  برای  هم  تهران 
مناسب  استارت آپ 
است؟ باید بگویم به 

طور کلی پایتخت به دلیل گستردگی و تمرکز می تواند یکی 
از انتخاب هایی باشد که برای ایجاد و شکل گیری استارت آپ 
مناسب است اما این دلیل نمی شود که نمی توان 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 موفقیت هایی هم به 

دست آورده اند.
مطالعه و پایش نیازهای شهری و رفع نیازهای مردم شهرهای 
مختلف یکی از موثرترین راه های ایجاد بستر استارت آپی است. 
در عین حال به طور قطع سرمایه یکی از دالیل رشد کسب وکار 
است اما در استارت آپ لزوما نیاز اولیه نیست و اگر ایده و پلن 
مناسبی برای ایجاد آن داشته باشید، سرمایه گذار به سمت شما 

خواهد آمد. 
امروزه در ایران شتابدهنده هایی - شتابدهنده به شرکت هایی 
گفته می شود که سرمایه اولیه و اجرای ایده های نوپا را در مقابل 
قرارداد فی مابین به عهده می گیرد - وجود دارند که با حمایت 
از ایده های نوپا و جوانان خوش فکر به رشد آن ها کمک می  کنند 
و همایش و نمایشگاه های زیادی برگزار می شود که با حضور و 

معرفی ایده خود می توانید جذب سرمایه کنید.
تاکید بر اهمیت ایده در شکل گیری استارت آپ خود نشانگر این 
موضوع است که جغرافیا نمی تواند تعیین کننده هوش استارت آپی 
باشد و تنها پشتکار و گرفتن مشاوره مناسب در جهت نیازسنجی 
دقیق و پتانسیل RUN شدن آن می بایست در اولویت قرار 
گیرد. این که بدانید در این شرایط چگونه می توانید تسهیل در 
امور روزمره مردم شهر یا کشور خود ایجاد کنید، می تواند یک 

پرش بزرگ به سوی موفقیت برای شما در استارت آپ باشد. 
البته برخی استارت آپ ها با توجه به نوع منطقه و 
جغرافیا تعریف می شوند اما اکثر استارت آپ ها هیچ 
نیازی به حضور در شهر ها و مراکز مهم ندارند و 
می توانند از درون خانه تنها با ایده و پشتکار ایجاد 
شوند. هر چند برای تداوم یک کسب وکار، داشتن 
تیم حرفه ای و متعهد بسیار اهمیت دارد و می تواند در 

رشد و معرفی کردن کسب وکار موثر باشد. 
ایجاد  می توانید  حاضر  حال  در  که  استارت آپ هایی 
کنید، تنوع گسترده ای دارند که از این میان می توان به 
اینترنتی  اشتراک ویدئو، فروش  اینترنتی،  خرده فروشی 
بلیت هواپیما و  لباس، حمل ونقل درون شهری، فروش 
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 بزرگ ترین و بهترین ایده برای شما خواهد بود.
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مشاوران حرفه ای 
مهم ترین نیاز استارت آپ ها

اهییم رستان ها در گفت و گو �ج مسمل ا�ج مس�ی توسعه استارت آپ در �ش

 گلچهره آرین

مسلم ابراهیمی مدیرعامل فونت ایران است؛ از استارت آپ هایی که توانسته در سال های اخیر 
توسعه پیدا کند. این شرکت فونت هایی پرتکرار را خلق کرده که می توان آن ها را در بسیاری از 
بسترهای فضای مجازی، سایت ها، بنرها و... دید. این استارت آپ توانسته به خوبی از فرصت های 
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 آن ها کار کرده، در تالش 
است با تاکید بر مفهوم اینفلوئنسر از ظرفیت های دیگر شهرستان ها بهره ببرد. او می گوید 
با کسی کار می کند که کیلومترها از او دور است و در روستایی دورافتاده زندگی می کند. 
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 بـه نظـر شـما شهرسـتان های مـا بـرای توسـعه 
دارنـد؟  ظرفیت هایـی  چـه  اسـتارت آپ ها 

یـا  ظرفیت هـا  اسـت  ممکـن  شهرسـتان ها  بعضـی 
شـکل گیری  باعـث  کـه  باشـند  داشـته  پتانسـیل هایی 
در  آن  رشـد  امـکان  کـه  شـوند  خاصـی  کارآفرینی هـای 
شـهرهای مرکزی وجود ندارد، مخصوصـا کارآفرینی مربوط 
به حوزه کشـاورزی و دامداری، صنایع دسـتی و گردشگری. 
بـرای مثـال یـک اسـتارت آپ در بندرعباس وجـود دارد که 
ماهـی صیـد روز را سـفارش آنالیـن می گیـرد و بـه وسـیله 
پسـت هوایـی بـه رسـتوران های تهـران و شـهرهایی بزرگ 
ارسـال می کنـد. 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 کارآفرینی هایـی کـه وابسـته بـه ظرفیت هـا و 
پتانسـیل محلی نیستند هم اسـتقرار در شهرستان می تواند 
در کاهـش هزینه هـا تاثیر خیلی خوبی داشـته باشـد. واضح 
اسـت کـه در شهرسـتان ها اجـاره بهـای مـکان و حقـوق و 
دسـتمزد کارکنـان خیلـی کمتـر اسـت. ایـن هزینـه کمتر 
می توانـد بعضـی ایده های غیرمعقـول را که اجـرای آن ها در 
تهـران منطقـی به نظـر نمی رسـد، در شهرسـتان تبدیل به 

یک کسـب و کار سـودآور بکند. 
امـا بایـد بپذیریـم کـه ایـن ظرفیت هـا و مزایـا در برابـر 
مشـکالت بی شـماری که در زمینـه کارآفرینی اسـتارت آپی 
وجود دارد، ناچیز اسـت. بیشـترین کمبود در شهرستان های 
کوچـک وجـود نداشـتن دانـش تخصصـی و فرصت هـای 

مهارت آمـوزی اسـت.
 چـه راهکار هایـی بـرای توسـعه ایـن ظرفیت هـا 

وجـود دارد؟
من تجربه حضور در یک مرکز رشـد کوچک در شهرسـتان 
خودمـان را داشـته ام. آنچـه ایـن مرکـز رشـد در اختیار من 
قـرار مـی داد، یـک اتاق محـل کار با اجـاره بهـای پایین بود 
کـه من چندان نیازی به آن نداشـتم و می توانسـتم در خانه 
خـودم و دانشـگاه کارهـای مربوط بـه کسـب وکارم را انجام 
دهـم. عـالوه بـر آن 18 میلیـون وام بدون بهره که طی سـه 
سـال پرداخـت می شـد و از آن نیـز اسـتفاده نکـردم، چون 
ایـن مبلـغ تاثیـری در توسـعه کسـب وکار مـن نداشـت. در 
نهایـت با وجود شـانس دانش بنیان شـدن از مجموعه مرکز 
رشـد و پـارک علـم و فنـاوری خـارج شـدم. اگـر پارک های 
علـم و فناوری و مراکز رشـد بیشـتر از پرداخـت وام و فراهم 
بپردازنـد،  ارائـه مشـاوره های حرفـه ای  بـه  مـکان  کـردن 

مطمئنا خدمـات ارزشـمندتری ارائـه کرده اند. 
هزینه هـا بهتـر اسـت صـرف برگـزاری دوره هـای آموزشـی 
و  رویداد هـا  اکثـر  شـود.  شهرسـتان ها  در  باکیفیـت 
برنامه هـای اسـتارت آپی بـه انـدازه کافـی قـوی نیسـتند و 
دوره هـای آموزشـی کـه در شهرسـتان ها کوچـک برگـزار 
می شـوند، کیفیـت پایینـی دارنـد. در پارک هـای علـم و 
فناوری و نهادهای علمی وابسـته به آن ها مانند دانشـگاه ها، 
کارآفرینـان و ایده پـردازان واقعـی و باتجربه حضـور ندارند و 

اکثـر کارکنان افراد دانشـگاهی و دارای تحصیالت آکادمیک 
بـدون تجربـه بازار هسـتند. 

 معاونـت علمـی و فنـاوری و دولـت چه نقشـی در 
توسـعه ایـن ظرفیت هـا دارند؟

در شهرسـتان های کوچـک بـه دلیـل نداشـتن آگاهـی و 
آمـوزش کافـی، امـکان سوءاسـتفاده توسـط افـراد سـودجو 
نیـز فـراوان اسـت. طراحـان و تولیدکننـدگان وبسـایت ها و 
اپلیکیشـن هایی کـه می خواهنـد بـرای یک فرد مشـتاق به 
کارآفرینـی یـک دیجی کاال یا اسـنپ طراحـی کنند یا حتی 
بـا شارالتانیسـم بـه ترویـج فرهنـگ پولدار شـدن سـریع از 
طریـق ایجاد کسـب وکار رویایـی بپردازند، در شهرسـتان ها 
فراوان اسـت. ایده ها بسـیار خام هسـتند و به طور مشـخص 
هیـچ شانسـی در موفـق شـدن ندارنـد، لـذا بـا صـرف وقت 
و هزینـه فـراوان توسـط افـراد نـاآگاه در شهرسـتان ها اجرا 

می شـوند. 
بـه نظـر می رسـد بهتریـن راهـکار ایـن باشـد کـه دولـت 
بـه جـای ایجـاد یـک سیسـتم اداری دولتـی بـرای حمایت 
افـراد مجـرب  و  از منتور هـا و متخصصیـن  نوآفرینـی،  از 

غیروابسـته بـه سیسـتم دولتـی اسـتفاده کنـد. 
 در مسـیر توسـعه اسـتارت آپ در شهرستان ها چه 
موانعـی وجـود دارد و چـه راهکاری بـرای حل آن ها 

پیشـنهاد می کنید؟ 
در شهرسـتان مـا به تازگـی بـا حمایت یـک خّیر، شـروع به 
سـاختن سـاختمانی مجهز و بزرگ در مکان تجاری مناسب 
بـرای مرکـز رشـد واحد هـای فنـاوری شهرسـتان کرده ایم. 
گویـا تـا سـال آینـده کار سـاخت ایـن سـاختمان بـه پایان 
می رسـد و آمـاده بهره بـرداری می شـود. و از االن من به این 
فکـر می کنـم که یـک سـاختمان عالی بـا امکانات بـه روز و 
مجهـز بـدون وجـود منتورهـا و مشـاوران حرفـه ای، تحولی 
در توسـعه کارآفرینی این شهرسـتان کوچک ایجاد نخواهد 

کرد.
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کارآفرینی
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اک دانش بنیان �پ

 نیلوفر منزوی

شرکت کوچکی که رویاهای 
بزرگی دارد
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 نیلوفر منزوی

با وجود تمام حمایت های دولتی که از صنعت خودرو می شود، این صنعت هنوز 
نتوانسته است همپای اقتصاد پویای دانش بنیان حرکت کند؛ همین امر سند 

محکمی است برای اثبات این موضوع که هیچ صنعت یا فعالیتی با حمایت های 
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 دانش بنیان پرگاس خودرو شریف، شاید از پس هزینه های تجاری سازی به سختی بربیاید 

و منتظر کمکی باشد تا با اخذ استاندارهای بین المللی بتواند حوزه فعالیت خود را گسترش 
دهد، اما نشان داده است که یک شرکت کوچک می تواند کارهای بزرگی در زمینه قطعات 

خودرو انجام دهد؛ کاری که مجموعه های عریض و طویل دولتی از پس انجام آن برنمی آیند. 
حوریه مزدارانی، مدیرعامل این شرکت، متولد 65 است 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 می گوید: »بحث آشنایی ام با خودرو از همان دوره لیسانس شروع شد. 
عالقه زیادی به روباتیک داشتم و در پروژه های روباتیک فعالیت می کردم. در مسابقه 

خودروهای الکترونیکی دانشگاه شریف شرکت کردم و همان جا تیممان تشکیل شد و از 
روباتیک به حوزه خودرو کشیده شدم.« آنچه در پی می آید، گفت و گو با مزدارانی است 

درباره جزئیات فعالیت این شرکت و مشکالتی که با آن دست و پنجه نرم می کنند.
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 شرکت پرگاس خودرو شریف از چه سالی و با چه هدفی 
کار خود را آغاز کرد؟

شرکت ما سال 90 تاسیس شد. اول در مرکز رشد شریف روی 
خودروی هیبریدی کار می کردیم. بعد از مدتی با اتفاقاتی که 
افتاد و قیمتش افزایش پیدا کرد، این موضوع به  برای دالر 
مشکل خورد. پس از آن بود که تصمیم گرفتیم روی ECU و 
تجهیزات و آپشن خودرو کار کنیم. بر همین اساس در سال 93 
شرکتمان تبدیل به دانش بنیان نوپا شد. اولین محصولمان هم 
سیستم کروز کنترل خودرو بود. سال 92 کارهای تحقیقاتی اش 
را انجام داده و نمونه ای تهیه کرده بودیم و ثبت اختراع شده بود 
و سال 93 به عنوان محصول دانش بنیان شناخته شد. از همان 
سال هم کارهای تولید و تجاری سازی اش را پیش بردیم و کم کم 

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 می توانید پایتان را از روی پدال گاز بردارید و در همان 
سرعت ثابت بمانید. از سال 92 تالش ها برای فروش محصوالت 
خودروهای  درباره  سایپا  و  ایران خودرو  با  شد.  آغاز  شرکت 
سفارشی شان وارد مذاکره شدیم. کروز کنترل محصولی وارداتی 
بود. اما محصولی که ما تولید کردیم، هم از نظر کیفیت بهتر بود 
و هم قیمت بسیار پایین تری 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، می توانستیم کروز 
کنترل را با سیستم های برقی متفاوتی برای هر ماشین به شکلی 
اختصاصی طراحی کنیم. این در حالی بود که نمونه های خارجی 
را نمی توانستند با ماشین های داخلی تطبیق دهند. به همین 
خاطر پذیرفتند که مراحل تست و تاییدیه انجام شود و در سال 
92 یک قرارداد آزمایشی بستیم و از سال 93 که محصول تایید 

شد، به فروش آن پرداختیم.
 چطور توانستید این شرکت ها را راضی به خرید محصول 

کنید؟ روند اعتمادسازیو بازاریابی برایتان سخت نبود؟
چرا، با وجود همه ویژگی هایی که محصول ما داشت، از آن جا 
که محصوالت وارداتی را بهتر از ساخته داخلی می دانند، روند 
اعتمادسازی و قانع کردن سخت بود. اما خوشبختانه انجام شد. 
این محصول البته همچنان تولید می شود اما آن را به شرکت 
دیگری واگذار کرده ایم که کارهای تولید و فروشش را انجام 
دهد زیرا پروژه های جدیدی که برای شرکت تعریف کرده ایم، 
در سبک متفاوتی قرار دارند و دیگر نمی خواهیم در آن بخش 

ادامه فعالیت دهیم. 
 در میان محصوالتتان به ECU اشاره کردید. لطفا کمی 

هم درباره آن توضیح دهید.
محصول اصلی شرکت که با آن از سال 94 وارد پارک فناوری 
پردیس شدیم، ECU خودرو بود. آن را طراحی کردیم و مراحل 
تحقیقاتی اش را پشت سر گذاشتیم. نمونه اولیه و نمونه ای که 
قابل نصب روی خودرو بود نیز در همان پارک پردیس ساختیم. 

روند تحقیقاتی این محصول البته همچنان ادامه دارد. 
قطعه ای  که  است  خودرو  مرکزی  کامپیوتر  همان   ECU

الکترونیکی است و کنترل پاشش سوخت و جرقه زنی و کنترل 
موتور بنزینی را بر عهده دارد. اساسا این قطعه های تک به حساب 
می آید و تکنولوژی ساخت آن تنها در دست چند خودروساز 
بزرگ دنیاست. ما در طراحی این محصول نمی خواستیم کارمان 
را با مهندسی معکوس پیش ببریم و همان برد را بزنیم و مونتاژ 
کنیم. برای همین سعی کردیم مدارها و الگوریتم های خودمان 
را بنویسیم. اولین نمونه کارمان هم برای خودرو تندر 90 ساخته 
شد و در نمایشگاه پارک پردیس به نمایش درآمد. در همان 
نمونه های اولیه نیز با تست هایی که انجام شد، دریافتند با قطعه 
ما، مصرف سوخت فسیلی به شدت کاهش پیدا کرده است. به 
عالوه وقتی ماشین در حالت درجا کار می کند، مانند زمان هایی 
که ماشین ها پشت ترافیک سنگین مانده اند، میزان مصرف 
سوخت به نصف کاهش می یابد 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 کارخانه های تامین قطعات 
صحبت کردیم اما باید این محصول یکسری تست رویش انجام 
شود و تاییدیه بگیرد که در ایران شدنی نیست. این استانداردها 
و تاییدیه ها 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 10 تا 20 میلیارد تومان است. شرکت کوچک ما 
یقینا از عهده پرداخت این هزینه برنمی آید و برای انجام این کار 
یا نیاز به حمایت دولتی است یا مجموعه های بزرگ که توان 

مالی اش 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 
این جا هم کارهای قبلی را پیگیری می کنیم و هم کار جدیدی 
را شروع کرده ایم. در این فعالیت ها بخشی از دانش فنی به دست 
آمده است اما متاسفانه امکان تجاری سازی 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 سرمایه مان آورده اعضای 
شرکت بود. بچه ها چند وام گرفته بودند اما بعد از این که به 
عنوان شرکت دانش بنیان ثبت شدیم، توانستیم وام تجاری سازی 
صد میلیون تومانی را از صندوق نوآوری و شکوفایی بگیریم که 
در آن زمان به ساخت نمونه صنعتی محصول و تجاری سازی آن 

کمک بسیاری کرد. 
شرکت های  روی  پیش  مشکالتی  چه  شما  نظر  به   

دانش بنیان است؟
ببینید، روال کار شرکت های دانش بنیان با کارخانجات بزرگ 
متفاوت است. ما در ابتدا به میزان زیادی تحقیق می کنیم و 
بعد تولید نمونه اولیه را داریم و... سپس به این جا می رسیم که 
این محصول را می توانیم بفروشیم. در واقع پروسه تحقیقاتی 
طوالنی مدت است. به همین خاطر در سال های ابتدایی کارمان 
با اداره مالیات به مشکل می خوردیم. هیچ کدام از بودجه هایی 
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که برای تحقیقات صرف می کردیم، از طرف اداره مالیات قابل 
داشته  فروشی  آن که  بدون  داشتیم،  هزینه  دائم  نبود.  قبول 
باشیم. با این وجود ما را با کارخانه های بزرگ مقایسه می کردند 
و مدارکمان رد می شد چون فروش نداشتیم. پس از این که 
قانون اعالم کرد شرکت های دانش بنیان معاف از مالیات عملکرد 
هستند، باز هم مشکالتی وجود داشت. ما مثل کارخانه ها تولید 
زیادی نداریم که خریدهایمان در تیراژ باال باشد. مواد اولیه را از 
بازار می خریم و تمام فروشنده های بازار نیز فاکتوری که ارائه 
می کنند، غیررسمی است و اداره مالیات از ما نمی پذیرفت. البته 
کارهای بسیار خوبی برای حل این مشکالت شده است و اوضاع 

در این بخش روز به روز بهتر می شود.
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 شرکت های دانش بنیان با این قوانین 
همخوانی ندارد. کار شرکت های دانش بنیان به شدت تخصصی 
است. ممکن است کسی ادعا کند که از پس انجام کار خاصی 
برمی آید ولی در نهایت نتواند. همه کسانی که می خواهند در 
شرکت های دانش بنیان 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. نه فقط ما که تمام شرکت های اطرافمان همین مشکل را 
داشتند و بارها هم آن را مطرح کردیم اما هنوز تغییری حاصل 

نشده است. 
 شما تجربه حضور در دو پارک علم و فناوری را دارید. 

مزایای این پارک ها را در چه می دانید؟
یکی از اتفاقات خوبی که در پارک های علم و فناوری می افتد، 
این است که کارگزارهایی حضور دارند و مسائل مالی و قراردادی 
و تجاری سازی شرکت ها را انجام می دهند. این خیلی خوب 
است چون عموما هسته های مدیریتی شرکت های دانش بنیان 
تخصص علمی دارند نه تخصص مالی. این ها وقتی می خواهند 
قرارداد فروش امضا کنند، به مشکل می خورند. مضاف بر این ها 
امکاناتی چون کریدور صادرات نیز بسیار کمک کننده و موثر 

بوده است.
 به عنوان یک مدیرعامل زن تا به حال پیش آمده که 

رفتار تبعیض آمیزی مشاهده کنید؟
نه، رفتارها چندان تفاوتی ندارد. خصوصا در بحث شرکت های 
دانش بنیان و فضاهای علمی که در آن قرار داشتیم و اتمسفر 
جنسیت  یا  سن  عنوان  هیچ  به  بود،  حاکم  آن  بر  نوآوری 
اهمیتی نداشت. جو خیلی خوبی بر این محیط ها حاکم است. 
اما در بازار و صنعت تا حدودی با این قضیه برخورد داشته ام 
زیرا حوزه خودروسازی را بخشی مردانه می دانند و برایشان 
عجیب است که یک زن درباره کنترل موتور صحبت کند. 
اما قضیه در همان حد عجیب بودن باقی می ماند و به مشکل 

خاصی برنمی خوردیم
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سرشان به سنگ ناامیدی خورده و گروه تا مرز 
فروپاشی پیش رفته، اما این باعث نشده دست 
از ادامه کار بکشند. دوباره از جا برخاسته اند و 
در مسیری که می دانستند درست است، پیش 

رفته اند و امروز به جایی رسیده اند که خودشان 
را به عنوان تنها تولیدکننده چاپگر زیستی 
به بازار معرفی کرده اند. شرکت امیدآفرینان 
مهندسی آینده از سال 95 کار خود را آغاز 

کرده و تا امروز 12 دستگاه چاپگر زیستی را به 
فروش رسانده است. مجید حاجی حسینعلی، 
مدیرعامل این شرکت، در گفت و گوی پیش رو 
از مسیری که تا امروز طی کرده اند و مشکالت 

مدیریت شرکت دانش بنیان می گوید.

ید حا�ج  گفت و گو �ج مج

کت  عامل �ش حسینعیل، مد�ی

امیدآفرینان همندیس آینده

 ملیکا حسینی

تحقیق و توسعه 
شرکت دانش بنیان 
نباید متوقف شود
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 شرکت امیدآفرینان مهندسی آینده چه سالی و برای 
ساخت چه محصولی آغاز به کار کرد؟

زیستی  چاپگر  تولید  محوریت  با  سال 95  اوایل  از  ما  شرکت 
سه بعدی کارش را شروع کرد.

 درباره چاپگر زیستی توضیح می دهید؟ 
چاپگر زیستی یک پرینتر سه بعدی است که به جای قطعات 
صنعتی، بافت زنده تولید می کند. در این روش اندامی مانند کلیه 
یا قلب و بافت هایی همانند پوست، استخوان و غضروف را به کمک 
چاپگر زیستی در آزمایشگاه تولید کرده و جایگزین بافت های 

آسیب دیده در اثر بیماری یا سوانح می کنند.
 گروه اولیه چطور شکل گرفت؟

و  مکانیک  و  شیمی  رشته های  در  که  بودیم  دانشجو  چند  ما 
مهندسی پزشکی در دانشگاه شریف تحصیل می کردیم و تصمیم 
گرفتیم یک نمونه MVP )Minimum Viable Product( از 

این دستگاه بسازیم. 
نقطه اشتراک همه ما این بود که فارغ التحصیالن یک دبیرستان 
بودیم. همدیگر را اتفاقی در دورهمی فارغ التحصیالن مدرسه دیدیم 
و اتفاقا همه مان هم دانشجوی دانشگاه شریف بودیم. به این شکل 
هسته اولیه تشکیل شد و کم کم و به مرور زمان تیم گسترش پیدا 

کرد. در حال حاضر شرکت ما 15 همکار دارد.
 چرا چاپگر زیستی؟ شرکت دیگری هم غیر از شما در این 

زمینه فعالیت می کرد؟
قبل از شروع کار، نظرسنجی ای را از تعدادی از متخصصان ترتیب 
دادیم. 40 مصاحبه با اساتید داشتیم که غالب آن ها 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 زده اند؛ یکی موسسه رویان و دیگری 

دانشگاه امیرکبیر. اما دریافتیم که حاصل کار آن ها در حد یک 
نمونه ابتدایی است و به مرحله تجاری سازی 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 50 هزار تا 300 هزار دالر بسته به 
ویژگی های 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 

خریداری کنند؟
در اردیبهشت ماه 96 نمونه 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 تجاری سازی 
شود، کاری بزرگ و عظیمی است که مجموعه ما از پس انجامش 
برنمی آید و اعتماد نکردند. بعد از نمایشگاه تصمیم گرفتیم برای 
آشنایی بازار، کارهای خدماتی را به صورت رایگان انجام دهیم. 
بنابراین شروع کردیم و نمونه های پوستی و سلول های پوستی را 
پرینت کردیم. همین کار باعث اثبات فناوری ما و آشنایی جامعه 

هدف شد. 
در اسفندماه 96 یکی از اساتید جوان که دوره ای در هاروارد بود و 
به تازگی عضو هیئت علمی داروسازی دانشگاه تهران شده بود، با 
دستگاه ما کار کرد. از آن جا که او تجربه کار با نمونه های خارجی 
را هم داشت، به ما گفت که کیفیت این دستگاه در حد همان 
نمونه های خارجی است و سفارش دستگاه داد. به این ترتیب در 
اردیبهشت 97 اولین دستگاه را فروختیم و همان نمونه شد تا افراد 
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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 این جای کار تمام پولی که صرف امور شرکت شده، از سرمایه 
توانمند  اشخاصی  گروه،  افراد  است. همه  بوده  بچه ها  شخصی 
بوده اند که در مجموعه های خوبی کار می کردند و توانسته بودند 
پس انداز اندکی جمع کنند که خرج این کار کردند. 120 میلیون 
تومان وام هم از مرکز راهبردی فناوری های همگرای معاونت علمی 
گرفتیم که با وجود این که بازپرداخت آن برایمان سخت بود اما در 
مرحله ای بحرانی به کمکمان آمد و توانستیم کار را تجاری کنیم 
و بفروشیم. غیر از این مورد، این سرمایه بچه ها بود که باعث شد 
مجموعه بدون آن که درآمدی داشته باشد، زنده بماند. البته استقرار 
در مرکز رشد دانشگاه شریف هم باعث شد تا هزینه مکان برایمان 

پایین بیاید که این هم کمک کننده بود.
 فکر می کنید ساختار و مدیریت یک شرکت دانش بنیان 
چه  دارد؟  عادی  شرکت  یک  با  تفاوت هایی  چه 
حساسیت هایی در مورد دانش بنیان ها وجود دارد که باید 

به آن ها توجه کرد؟
شرکت های دانش بنیان در حوزه هایی کار می کنند که های تک 
است. این حوزه ها برای این که به نتیجه برسند، نیاز به سرمایه و 
حوصله دارند چون تا زمانی که به نتیجه برسند، زمان می برد. به هر 
حال در این شرکت ها باید تکنولوژی ایجاد و تجاری سازی شود که 
روندی طوالنی دارد. همچنین در مورد محصوالت این شرکت ها، 
اعتماد بازار نیز به سختی جلب می شود. برای همین به کسانی که 
می خواهند شرکت دانش بنیان تاسیس کنند، توصیه می کنم که 
صبر و حوصله زیادی داشته باشند. شرکت ما اواخر سال 96 و 
چند ماه پیش از این که اولین سفارش را بگیریم، تا آستانه فروپاشی 
پیش رفت. چون بعضی از اعضای تیم خسته شده بودند و فکر 
می کردند ادامه این مسیر بی فایده است. اما یکی، دو نفر از آن ها 
باقی ماندند و تیم را نگه داشتند. همین هم باعث شد بتوانیم 10، 
12 دستگاه در ایران بفروشیم؛ دستگاهی که تا قبل از کار شرکت 
ما اصال در کشور وجود نداشت. اما با صبر و حوصله ای که به خرج 

دادیم، باالخره بازار با قابلیت هایش آشنا شد و اعتماد کرد.
همچنین شرکت های دانش بنیان نیاز به زیرساخت های مناسب 
دارند؛ هم از حیث تجهیزات و هم از نظر نیروی انسانی. اما با 
موقعیتی که این شرکت ها دارند، تامین و سپس نگه داشتن آن ها 
برای شرکت های کوچک بسیار دشوار است. در تیم ما نیروهایی 
وجود داشتند که برای ادامه کار یا تحصیل به خارج از کشور رفتند 
و ما آن ها را از دست دادیم. درست است که این افراد نماینده ما 
در کشورهای دیگرند و همین حاال هم به ما کمک می کنند ولی 
باالخره از شرکت جدا شده اند. این چیزی است که شرکت های 

دانش بنیان باید از همان ابتدا به آن توجه داشته باشند. 
نکته سوم این است که مهم ترین بخش هر شرکت دانش بنیان 
بخش تحقیق و توسعه یا همان R&D آن است. این در مورد همه 
شرکت های دنیا که لبه علم کار می کنند، وجود دارد. این بخش 
خیلی مهم است و همیشه باید آن را فعال نگاه داشت. این که 

تصور کنند به یک تکنولوژی دست یافته اند و حاال می توانند بخش 
R&D را تعطیل کنند و تمرکزشان را تنها روی فروش همان 
محصول بگذارند، اشتباه است. یک شرکت دانش بنیان باید دائما به 
فکر گسترش کارش و محصوالت جدید و جانبی باشد. االن شرکت 
ما وارد بحث تولید جوهر زیستی شده است و سلول های مختلف 
برای بافت های مختلف تولید کرده ایم و می فروشیم. انکوباتور ویژه 
برای هر بافت نیز از محصوالت جانبی همان دستگاه چاپگر زیستی 
است که به تولید آن پرداخته ایم. گروه R&D شرکت ما همواره 
فعال است و حتی دستگاه چاپگر زیستی که االن می فروشیم، نسل 
چهارم دستگاه های تولیدی ماست و با نمونه اول فرق دارد. به 
اعتقاد من شرکت های دانش بنیان زمانی موفق می شوند که وقتی 
توانستند یک محصول را تجاری سازی کنند، در همان نقطه متوقف 

نشوند و تحقیق و توسعه را ادامه دهند. 
 فکر می کنید در این مسیر، دولت چه کاری می تواند برای 

تسهیل کار شرکت های دانش بنیان انجام دهد؟
جا دارد همین جا از معاونت علمی تشکر کنم. ما در ابتدا ناراحت 
بودیم و می گفتیم از ما حمایت نمی شود. یکی از اساتید گفت 
همین که فضای کار دانش بنیان وجود دارد، خودش حمایت است. 
حرفش درست بود. همین فضای فناورانه ای که معاونت علمی 
ایجاد کرده، خیلی تاثیرگذار است. این حجم از شتابدهنده، وی سی 
و مراکز رشد قبال وجود نداشت. اما همچنان نیازهایی وجود دارد. 
مقصود من از حمایت، تزریق پول نیست و اتفاقا باید این شرکت ها 
در فضایی ارگانیک رشد کنند. اگر محصولشان خوب باشد، فروش 
هم می رود. حمایت اصلی این است که دولت کاری کند که شرایط 
اقتصادی پایدار ایجاد شود. مثال ما در نمایشگاه قرارداد می بندیم و 
تضمین می کنیم که تا اردیبهشت سال بعد قیمت محصول ثابت 
باشد. اما به دلیل پایدار نبودن شرایط و پیش بینی ناپذیری آینده، 
این قراردادها تبدیل به معضل می شوند چون تعهد داده ایم و حتما 

باید مطابق آن عمل کنیم.
مسئله دیگر، آشنا کردن جامعه دانشگاهی با فضای کسب و کار 
است. در این زمینه البته کارهای خوبی انجام شده اما هنوز چه 
دانشجو و چه استاد، آن طور که باید با فضای کسب و کار آشنا نیست 
و به همین خاطر انتظاراتش از این فضا نیز واقعی نیست. او تصوری 
از تجاری سازی محصول، تست های بین المللی و تولید در کالس 
جهانی ندارد. اگر این آشنایی صورت پذیرد، نرخ افراد توانمندی که 

از کشور خارج می شوند، کاهش پیدا می کند. 
مضاف بر این ها، ما به تسهیالت و زیرساخت های هدفمند نیاز 
داریم. مثال در حال حاضر شرکت ما نیاز به آزمایشگاهی مجهز 
دارد که چیزی در حدود 20 میلیارد تومان فقط هزینه تجهیزات 
آن آزمایشگاه است. طبیعتا شرکت کوچکی مثل ما نمی تواند این 
هزینه را پرداخت کند. برای چنین مواردی نیاز به فضایی اشتراکی 
است که همه شرکت هایی که احتیاج دارند از آن استفاده کنند و 

ایجاد چنین فضایی از عهده دولت برمی آید.
از سویی دیگر محصوالت بسیاری در ایران تولید می شوند که در 
حد کالس جهانی هستند و جواب خود را پس داده اند اما به خاطر 
تحریم ها و قوانین نمی توانند صادرات داشته باشند. البته از طریق 
کریدور صادرات معاونت علمی به این دسته از شرکت ها کمک 

می شود اما کامال پاسخگوی نیازها نیست.
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کت سیناژن عامل �ش گفت وگو �ج هاهل حامدی فر، مد�ی

 زهرا طالب نژاد

برای ماندن در ایران باید 
خودخواه بود!

متولد 1351 است و رشته داروسازی را در دانشگاه تهران خوانده. یک مدیر زن با سری 
پرشور و قلمی تحسین برانگیز. یکی از همان ها که جنگیدن برایشان تفریح است. چالش 

را دوست دارند چون از مبارزه لذت می برند. اهل ادبیات است و حافظ باز. واژه ها را 
دقیق و به موقع خرج می کند. می گوید غیرتش به کار در ایران بیش از اینکه از شعارهای 

میهن دوستانه بیاید از نوعی خودخواهی شخصی نشئت می گیرد. خودخواهی که او را 
وامی دارد در جغرافیایی بساط زندگی اش را پهن کند که بتواند در حرف زدن های روزمره اش 

از حافظ و سعدی خرج کند، با آدم هایی که هم زبانش هستند معاشرت کند و حتی در 
خیابانی که خاطره هایی را برای او زنده می کند، یله و سرخوش، پیاده روی کند. هاله 

حامدی فر مدیرعامل سیناژن است. یکی از شرکت های پیشرو در زمینه تولید داروهای 
بیوتکنولوژیک در ایران. از معدود برندهایی که در این زمینه هم به کم کردن ارزبری 

داروهای خاص فکر می کند و هم نیم نگاهی به صادرات و سرشاخ شدن با غول های بزرگ 
این حوزه دارد. با او درباره سیناژن، داروهای های تک، کارآفرینی، تولید، استارت آپ، 

تنبلی تاریخی و بسیاری مفاهیم و مسئله های دیگر گپ و گفتی طوالنی کرده ایم.

انجام  کاری  چه  و  کجاست  این جا  حامدی فر!  دکتر  خانم   
می دهید؟

شرکت  این  است.  سیناژن  شرکت  مرکزی  دفتر  این جا 
صعب العالج  و  خاص  بیماران  برای  دارو  تولید  زمینه  در 
و داروهای بیوتکنولوژیک فعالیت می کند. در حال حاضر 
این شرکت دارویی تبدیل شده به گروه دارویی سینا ژن 
امر  ابتدای  از  هستند.  آن  زیرمجموعه  که هشت شرکت 
هدف ما توسعه تکنولوژی در کشور و استفاده از تکنولوژی 
وارداتی  صرفا  که  بود  محصوالتی  تولید  برای  بومی شده 
شرکت  بنیانگذاران  تحصیلی   رشته  که  آن جا  از  و  بودند 

داروسازی بود، در این حوزه شروع به فعالیت کردیم.
 سیناژن از چه زمانی کار خود را شروع کرده و در کنار 
هدف اولیه ای که دنبال می کرده، چه اتفاقاتی افتاده است؟
آن  حقیقت  در  اما  شد  تاسیس  سال1373  سیناژن 
حال  در  که  سیناژن  شرکت  این  با  سیناژن  شرکت 
حاضر وجود دارد، متفاوت است. هدف گذاری آن شرکت 
آزمایشگاه های  در  که  بود  محصوالتی  تولید  بر  بیشتر 
طبی  تشخیص  آزمایشگاه های  و  بیوتکنولوژی  تحقیقات 

محصوالت  و  کیت ها  مثل  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد 
تشخیصی. شرکت تا سال 1379 هم طبق این برنامه جلو 
رفت. سال1380 شرکت تحولی در استراتژی خود ایجاد 
کرد که وارد حوزه بیوتکنولوژی دارویی شود. بعد از این که 
داروهای تولیدی مان وارد بازار شدند، قسمت آزمایشگاهی 
را به شکل یک شرکت اسپیناف )اقماری( جدا کردیم. ما 
در این مدت مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده ایم. سال 
1377 که من به شرکت سیناژن ملحق شدم، شرکت فقط 
12پرسنل داشت اما در حال حاضر گروه دارویی سیناژن 
3500 پرسنل دارد. وارد بازارهای بین المللی شده ایم و در 
حوزه درمان یک برند جاافتاده در بین بیماران و پزشکان 

و مراکز درمانی هستیم.
 ضرورتــی کــه باعــث شــد ســیناژن روی 
ــه  ــد، چ ــز کن ــک تمرک ــای بیوتکنولوژی داروه
ــت  ــش در صنع ــن بخ ــت ای ــوده؟ اهمی ــزی ب چی
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 
ــان ام اس  ــرای درم ــا ب ــرون بت ــان داروی اینترف ــال آن زم مث

بیشــترین ارزبــری را از کشــور دارد. 
در حــال حاضــر هــم شــاهدیم کــه تعــداد خیلــی کمــی 
ــاد  ــور ایج ــرای کش ــادی ب ــه زی ــی هزین ــالم داروی از اق
ســبد  از  زیــادی  اقــالم  این کــه  به رغــم  می کننــد. 
دارویــی کشــور تولیــد داخلنــد، امــا داروهــای تخصصــی 
ــای  ــا داروه ــد، عمدت ــی دارن ــه باالی ــری و هزین ــه ارزب ک

ــتند.  ــک هس بیوتکنولوژی
ــور و  ــرایط کش ــه ش ــه ب ــا توج ــا ب ــل م ــن دلی ــه همی ب
این کــه رقابــت در ایــن حــوزه خیلــی کمتــر بــود، 
ــوزه  ــال، در ح ــوان مث ــه  عن ــدیم. ب ــه ش ــن عرص وارد ای
داروســازی  کارخانــه  مــا 100  داروهــای شــیمیایی 
داشــتیم و رقابــت زیــادی وجــود داشــت و تعــداد 
شــرکت هایی کــه در ایــن حــوزه فعالیــت داشــتند 
ــه آن  ــوژی ب ــک تکنول ــا در حــوزه بیولوژی ــود. ام ــاد ب زی
ــه  ــد ک ــی بودن ــا دالیل ــود. این ه ــی نشــده ب صــورت بوم
ــد  ــه تولی ــت ب ــه دس ــد روی این ک ــز کردن ــا را متمرک م

داروهــای بیوتکنولوژیــک بزنیــم. 
 کال بخــش  داروهــای بیولوژیــک در صنعــت 
دارویــی جهــان، بخشــی مهــم و های تــک 

می شــود؟ محســوب 
بلــه. درواقــع های تک تریــن داروهایــی کــه در بــازار 
به تازگــی  و  بیــو هســتند  وجــود دارنــد، داروهــای 
ــو وارد  ــاوری نان ــاس فن ــم براس ــی ه ــری داروهای یکس
ــی  ــاس ژن تراپ ــی براس ــن داروهای ــده و همچنی ــازار ش ب

ــد.  ــد ش ــازار خواهن وارد ب
این هــا داروهایــی هســتند کــه به شــکل خیلــی معــدود 
در بــازار وجــود دارنــد. امــا عمــده  داروهایــی کــه 
ــای  ــد، داروه ــود دارن ــازار وج ــک در ب ــوان های ت به عن

ــتند. ــک هس بیولوژی
 قبــل از ســیناژن در ایــن حــوزه چــه کارهایــی 
ــه  ــما چ ــد از ورود ش ــود و بع ــده ب ــام ش انج
ــم  ــک رق ــای بیولوژی ــوزه داروه ــی در ح تحوالت

ــورد؟ خ
بومی ســازی  جــدی  به طــور  کــه  مرکــزی  اولیــن 
کــرد،  دارویــی شــروع  در مصــرف  را  بیوتکنولــوژی 
ــک  ــع انســتیتو پاســتور ی ــود. در واق انســتیتو پاســتور ب
موسســه بیوتــک قدیمــی اســت. البتــه آن بیوتــک 
ــاره آن صحبــت  ســنتی بــوده، امــا بیوتکــی کــه مــا درب
ــدود 100  ــتور ح ــت. پاس ــن اس ــک نوی ــم بیوت می کنی
ســال در ایــن حــوزه قدمــت دارد و در ایــن علــم پیشــرو 
ــرای  ــا ب ــا کوب ــوژی ب ــرارداد تکنول ــک ق ــی ی ــوده. حت ب

ــته.  ــت  B داش ــن هپاتی ــد واکس تولی
ــا  ــودم. م ــوزه ب ــن ح ــای ای ــزو دانش آموخته ه ــن ج م
ــا  ــل کوب ــتی مث ــر و کمونیس ــور فقی ــک کش ــم ی دیدی
ــرفت  ــدر پیش ــک آن ق ــل بیوت ــوزه ای مث ــته در ح توانس
کنــد و همیــن موضــوع یکــی از دالیــل اعتمادبه  نفســمان 

ــل از  ــم. قب ــام دهی ــن کار را انج ــم ای ــه بتوانی ــد ک ش
پاســتور، تولیــد محصــوالت بیوتکنولوژیــک دارویــی، بــه 
 معنــای واقعــی وجــود نداشــت. انســتیتو پاســتور انتقــال 
ــر شــروع کــرد، امــا اولیــن محصــول  ــوژی را زودت تکنول
ــازار  ــه ب بیوتــک دارویــی کــه در کشــور تولیــد شــد و ب

ــود. رســید، کار ســیناژن ب
ــوزه  ــن ح ــه در ای ــی ک ــه ظرفیت های ــی ب  کم
وجــود دارد بپردازیــم. شــما اشــاره کردیــد کــه 
ــر  ــن فک ــه ای ــما را ب ــا، ش ــل کوب ــی مث الگوی
انداخــت کــه بیاییــد و ایــن کار را انجــام دهیــد. 
ــدا از  ــک ج ــای های ت ــک و داروه ــوزه بیولوژی ح
بحــث جلوگیــری از ارزبــری کــه بحــث اقتصــادی 
ــی  ــرای کارآفرین ــی ب ــه ظرفیت های ــت، چ اس

دارد؟
اوال کــه یکــی از ظرفیت هــای بــزرگ ایــن حــوزه، 
ــه  ــت، چراک ــرده اس ــراد تحصیلک ــرای اف ــتغالزایی ب اش
برخــالف ســایر صنایــع کــه تعــداد افــراد بــا تحصیــالت 
بــاال در آن هــا معــدود اســت و بدنــه صنعــت را در 
ــع  ــد، در صنای ــکیل می ده ــری تش ــر کارگ ــت قش حقیق
های تــک عمدتــا بــرای افــراد بــا تحصیــالت بــاال 

می شــود.  اشــتغالزایی 
ــود  ــی وج ــی خوب ــت خیل ــادرات، ظرفی ــه ص در زمین
ــا  ــه م ــی ک ــی از داروهای ــه خیل ــل ک ــن دلی ــه ای دارد ب
در این جــا تولیــد کردیــم، تــا پیــش از آن فقــط توســط 
ــی  ــت! یعن ــده اس ــد می ش ــا تولی ــور در دنی ــک کش ی
ــم.  ــده بودی ــن تولیدکنن ــا دومی ــی، م ــد اصل ــد از برن بع
امــا از طرفــی ایــن ظرفیت هــا بــه  دلیــل وجــود برخــی 
ــه  ــده، چراک ــدود ش ــم، مح ــل تحری ــا مث محدودیت ه
ــادرات  ــم روی ص ــی نمی توانی ــم خیل ــرایط تحری در ش
ــی  ــم، هــم خیل ــه بانکــی نداری ــم؛ هــم وثیق ــور دهی مان
از طرف هــای تجــاری حاضــر نیســتند بــا مــا کار کننــد 

و...
ــرار  ــر ق ــت  تاثی ــم تح ــد را ه ــم تولی  تحری

؟ هــد می د
هــم تولیــد و هــم صــادرات را. تحریــم در صنایــع 
ــرار داده اســت.  ــر ق ــز را تحــت  تاثی ــه چی ــک هم های ت

 به  خاطر مواد اولیه یا تکنولوژی؟
فرقــی نمی کنــد. بــه  خاطــر همــه چیــز. صنعــت 
های تــک، صنعــت بومــی نیســت، بلکــه صنعــت جهانــی 
اســت، یعنــی شــما بایــد آپدیــت و بــه روز باشــید 
و بــا دنیــا تعامــل کنیــد. وقتــی صنعــت های تــک 
از های تــک بودنــش  ایزولــه کنیــد، در حقیقــت  را 
ــع  ــک، صنای ــع های ت ــی صنای ــود. از طرف ــارج می ش خ
ــام  ــا در تم ــن حوزه ه ــران ای ــتند و بازیگ ــی هس حساس
ــی شــما  ــن وقت ــد. بنابرای ــرار دارن ــن ق ــر ذره بی ــا زی دنی
ــع های تــک در یــک کشــور تحریمــی فعالیــت  در صنای
می کنیــد، آن محدودیت هــا نســبت بــه افــرادی کــه در 
ــم  ــتر ه ــب بیش ــد به مرات ــی کار می کنن ــع معمول صنای
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می شــود. 
ــع  ــد، در واق ــاره کردی ــه اش ــی ک  چالش های
ــل  ــت تحمی ــن صنع ــه ای ــتند و ب ــی هس بیرون
ــی  ــه چیزهای ــی چ ــای داخل ــده اند. چالش ه ش
ــم  ــه بتوانی ــرای این ک ــل ب ــا در داخ ــتند؟ م هس
های تــک  داروهــای  مثــل  صنعــت  یــک 
بیولوژیــک را توســعه دهیــم و اشــتغال را بیشــتر 
ــع مهاجــرت فارغ  التحصیــالن  کنیــم و حتــی مان
ــی  ــه جاهای ــم؟ چ ــکالتی داری ــه مش ــویم، چ ش
ــی  ــم؟ صنعت ــد می کنی ــیر را ُکن ــان مس خودم
ــا همــوار شــود می توانــد  کــه اگــر چالش ه
ــه ارمغــان  ــرای کشــور ب ــی نیــز ب صــادرات خوب
ــگان از  ــوی خــروج ارز و نخب ــه جل ــاورد و البت بی
ــل گل زده در  ــت مث ــرد. درس ــم بگی ــور را ه کش

ــد! ــف می مان ــه حری خان
ببینیــد مــا در داخــل کشــور مشــکالتی داریــم کــه مــن 
بعــد از مدت هــا جنگیــدن و ســروصدا کــردن  در مــورد 
ایــن قضیــه بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه شــاید یک ســیر 
ــه  ــد، چراک ــل کن ــا را ح ــن چالش ه ــد ای ــی بتوان تاریخ
یــک ســیر تاریخــی مــا را بــه ایــن نقطــه رســانده اســت. 
چــون مــا تــا االن یــک کشــور تولیدمحــور و دانش محــور 
ــکای  ــم و در حقیقــت ات ــی تجار ت محــور نبوده ای ــا حت ی
مــا بــه فــروش نفــت و خام فروشــی بــوده اســت. وقتــی 
ــد،  ــی باش ــت و خام فروش ــر نف ــی ب ــما مبتن ــاد ش اقتص
ــدر  ــارت آن ق ــی تج ــد و حت ــوژی، تولی ــش و تکنول دان
ارزشــمند نیســت، چراکــه در اقتصــاد شــما عــددی 
ــع  نیســت، چــون اقتصــاد شــما براســاس یکســری مناب
و ذخایــری کــه از دل خــاک بیــرون می آیــد و فروختــه 
هــر  ارزش گــذاری  مســلما  و  می چرخــد  می شــود، 
ــه  ــری اســت ک ــدار تاثی ــا براســاس آن مق ــزی نهایت چی
ــل  ــن دلی ــه همی ــذارد. ب ــور می گ ــی کش روی جی دی پ

ــی دارد.  ــای تاریخ ــری چالش ه ــد یکس تولی
یعنــی همــه مــا احســاس نمی کنیــم ایجــاد یــک واحــد 
ــت   ــتن و حمای ــه  داش ــرپا نگ ــان و س ــدی دانش بنی تولی
ــدر ارزش دارد. یکســری  ــی چــه و چق ــردن از آن یعن ک
ــی و براســاس دانششــان  ــه  صــورت ذات ــراد هســتند ب اف
ایــن موضــوع را درک کرده انــد نــه براســاس نیــاز. 
ــاز  ــه چیــزی نی ــم ب بعضــی وقت هــا چــون فکــر می کنی
نداریــم بــرای آن ریســک هــم نمی کنیــم و آن طــور کــه 
ــی  ــم و از خیل ــش نمی زنی ــه آب و آت ــرای آن ب ــد ب بای
ــم  ــن گفت ــه م ــم. این ک ــت آن  نمی گذری ــم باب ــا ه چیزه
ــی  ــه جای ــا ب ــور م ــره کش ــی باالخ ــی، یعن ــیر تاریخ س
خواهــد رســید کــه مجبــور می شــود بــه این جــور 
چیزهــا اتــکا کنــد و آن زمــان اســت کــه تولیــد جایــگاه 
خــودش را پیــدا خواهــد کــرد و از ایــن چالش هــا بیــرون 
خواهــد آمــد. در حــال حاضــر شــرکت ســیناژن شــرکتی 
اســت کــه جــا افتــاده امــا اســتارت آپ های مــا وقتــی بــه 
صندوق هــای حمایتــی مراجعــه می کننــد، ســند ملکــی 

و وثایــق عجیب وغریــب از آن هــا می خواهنــد. 
ــا  ــل ی ــرف مقاب ــه ط ــت ک ــن اس ــل آن ای ــع دلی در واق
نمی دانــد اســتارت آپ چیســت یــا برایــش اهمیتــی 
نــدارد اســتارت آپ ایجــاد بشــود یــا نشــود. در حقیقــت 
را حفــظ  و چارچــوب خــودش  دارد جایــگاه  فقــط 

 . می کنــد
یــک  مــا  کــه  اســت  ایــن  منظورتــان   
شــیفت پارادایمی می خواهیــم کــه ارزش هــا 
ــرای  ــد را ب ــاد و تولی ــوزه اقتص ــوص در ح به خص

ــد؟ ــر ده ــا تغیی م
ــئول  ــد، مس ــر کن ــا تغیی ــا در ذهن ه ــن ارزش ه ــر ای اگ
قانونگــذار درســت  مــا درســت تصمیــم می گیــرد. 
ــه چــه  ــه اســت ک ــد. گمــرک متوج ــذاری می کن قانونگ
ــد  چیــزی را در اولویــت ترخیــص بگــذارد. بانــک می دان
ــه تعییــن کنــد. ســرمایه گذار  کــه بهــره بانکــی را چگون
ــع همــه  ــی چــه. آن موق ــد خطــر یعن ــر می دان خطرپذی
تک تــک  نیســت  الزم  و  می شــود  درســت  این هــا 
برویــم ایــن مســائل را بــه آن هــا گوشــزد کنیــم. آمــوزش 
هــم بدهیــم فایــده ای نــدارد، چــون تــا فــرد آن را تســت 

ــد. ــی نمی افت ــد اتفاق نکن
در  اســتارت آپ ها.  بــه  کردیــد  اشــاره   
ــه روی آن  ــی ک ــتارت آپ ها بحث ــتم اس اکوسیس
ــار  ــه ب ــت ک ــن اس ــود ای ــد می ش ــی تاکی خیل
ــم.  ــف نکنی ــتارت آپ ها تعری ــرای اس ــادی ب زی
ایــن روزهــا دولتی هــا هــر جــا می رونــد، 
ــتارت آپ ها  ــد اس ــد، می گوین ــکلی می بینن مش
بیاینــد آن را حــل کننــد. نســبت اســتارت آپ ها 
دهیــد.  توضیــح  برایمــان  را  دارو  و صنعــت 
ایــن  وارد  ســیناژن  خــود  کــه  به خصــوص 
اســتارت آپی  شــرکت های  و  شــده   حــوزه 
ــوله  ــک س ــم ی ــوآوری ه ــه ن دارد و در کارخان
داریــد. افــرادی کــه می خواهنــد به صــورت 
اســتارت آپی وارد حــوزه بیوتکنولوژیــک شــوند، 
ــس  ــا برعک ــند ی ــد باش ــد مفی ــدر می توانن چق

ــد؟  ــیب بزنن ــوزه آس ــن ح ــه ای ب
بــه نظــر مــن، مثــل همــه چیزهایــی کــه بعضــی اوقــات 
آن را لــوث می کنیــم، االن اســتارت آپ را هــم لــوث 
کرده ایــم. حتــی خــود مــن وقتــی کســی از اســتارت آپ 
صحبــت می کنــد، دقیقــا نمی دانــم در مــورد چــه 
ــورد  ــی در م ــر کس ــون ه ــد، چ ــت می کن ــزی صحب چی
آن صحبــت می کنــد و به قولــی مــد شــده اســت. 
جهــان مــا، بــا ســرعت عجیبــی در حــال حرکــت اســت و 
معــادالت پنــج ســال پیــش هــم در حــال حاضــر قابــل 
ــا تفکــر پنــج   تعمیــم نیســت، یعنــی شــما نمی توانیــد ب

ســال پیــش برنامه ریــزی و ســرمایه گذاری کنیــد. 
ــت  ــود نداش ــنپ وج ــه اس ــی ک ــال، زمان ــوان مث ــه  عن ب
ــواب  ــزی ج ــن چی ــرد چنی ــور نمی ک ــی تص ــی حت کس
ــت در  ــع می خواس ــی آن موق ــر کس ــاید اگ ــد. ش بده
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حمل ونقــل ســرمایه گذاری کنــد فکرهــای دیگــری 
می کــرد و اگــر فــردی االن بخواهــد در ایــن حــوزه 
ــه شــرایط حــال  ــا توجــه ب ــد ب ــد بای ســرمایه گذاری کن
حاضــر برنامه ریــزی کنــد. در حــوزه دارو هــم بــه 
همیــن شــکل اســت. مشــکل مــا ایــن اســت کــه افــراد 
وقتــی می آینــد اســتارت آپی ایجــاد می کننــد، فکــر 
ــا صــد مســیر را خودشــان طــی  می کننــد بایــد صفــر ت
ــک شــرکت  ــه ی ــد ب ــد، دوم این کــه اســتارت آپ بای کنن

ــورد.  ــت می خ ــه شکس ــود وگرن ــم ش ــزرگ خت ب
در حالــی کــه در دنیــا از روزی کــه اســتارت آپ ها ایجــاد 
ــد  ــده بودن ــن عقی ــر ای ــا، ب ــر م ــالف تفک ــدند، برخ ش
ــدارد  ــم ن ــی ه ــم )فرق ــت می کن ــزی را درس ــه چی ک
ــم  ــی می ده ــک ارزش ــه آن ی ــد( و ب ــزی باش ــه چی چ
و بعــد می فروشــم و هنــر مــن در ایــن اســت کــه 
ــک  ــن ی ــم. ای ــاال و بفروش ــرم ب ــز را بب ــک چی ارزش ی
ــده  ــه ای ــه در مرحل ــده باشــد ک ــک ای ــد ی ــز می توان چی
ــد یــک شــرکت باشــد کــه فــرد  فروختــه شــود. می توان
ــا  یــک پلــه آن را بیــاورد باالتــر و بعــد آن را بفروشــد ی
ــل  ــرود و آن را تبدی ــای مســیر ب ــا انته ــن اســت ت ممک
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 اســتارت آپ 
را تشــکیل می دهــد، یعنــی اســتارت آپ ها این گونــه 
ــد  ــوب می توان ــه خ ــی ک ــون آدم ــوند. چ تشــکیل می ش
ــد و آن ارزش را  ــن باش ــد ارزش آفری ــد، می توان ــر کن فک

ــد.  بفروش
بنابرایــن ســه نفــر کــه خــوب فکــر می کننــد، می تواننــد 
کنــار هــم جمــع شــوند و یــک ارزشــی را بفروشــند امــا 
مــا ایــن موضــوع را بــه شــکل بــدی بومی ســازی و آن را 
تبدیــل کردیــم بــه این کــه اســتارت آپ یعنــی یکســری 
شــرکت های کوچــک کــه قــرار اســت یــک زمانــی همــه 
ــزرگ شــوند. اگــر مــا ایــن تفکــر را در  ــا هــم ب آن هــا ب
ذهــن فرزنــدان خــود کنیــم، تعــداد زیــادی انســان های 

ناامیــد خواهیــم داشــت. 
ــه  ــوند ک ــاد نمی ش ــرض ایج ــن ف ــا ای ــتارت آپ ها ب اس
همــه آن هــا موفــق خواهنــد بــود، اصــال قاعــده اش ایــن 
ــوند،  ــام ش ــا ادغ ــری از آن ه ــت یکس ــرار اس ــت. ق نیس
یکســری خریــداری شــوند، تعــدادی در مرحلــه ایــده بــه  
فــروش برونــد. بنابرایــن مــا بایــد روی فرهنــگ افــرادی 
ــه ســمت اســتارت آپ  زدن کار  کــه هلشــان می دهیــم ب
ــزی  ــک چی ــما ی ــم ش ــا بگویی ــه آن ه ــه ب ــم. این ک کنی
ــبید بــه آن و  ــت نمی کنیــد کــه ســفت بچس را درس
ــک  ــا ی ــد. ی ــش ببری ــان آن را پی ــا آخــر مســیر خودت ت
چیــزی را توســعه دهیــد و برویــد. ممکــن اســت برویــد 
بــه یــک بیزینــس دیگــر یــا کار دیگــری انجــام دهیــد. 
ــک  ــرای توســعه داروهــای بیوت ــزان ســرمایه گذاری ب می

ــی باالســت.  ــا خیل در ســطح دنی
ــق  شــما هیــچ داروی بیوتکــی را نمی بینیــد کــه از طری

یکــی از ایــن 10 برنــد بــزرگ بیگ فارمــا وارد بــازار 
نشــده باشــد. 

دلیلــش آن نیســت کــه اســتارت آپ بیوتــک ایجــاد 
ــی در  ــه یک ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــه ب ــود، بلک نمی ش
ــاز  ــات ف ــده می فروشــد، یکــی مطالع ــه توســعه ای مرحل
یــک را هــم انجــام می دهــد، ارزشــش را باالتــر می بــرد 
و ســپس می فروشــد. یکــی دیگــر می آیــد شــریک 
می شــود و می گویــد مــن لویالتــی می گیــرم و تــو 

ــن... ــد ک تولی
ــم  ــی ه ــرکت های بزرگ ــد ش ــا بای ــلما از دل این ه مس
دربیاینــد، در کل ســیاه و ســفید نیســت امــا چــون 
ــزی  ــن شــکل اســت کــه وقتــی چی ــه ای ــا ب فرهنــگ م
انــگار رهایــش کرده ایــم و شکســت  را می فروشــیم 
ــتارت آپ ها در  ــای اس ــا فض ــگ ب ــن فرهن ــم، ای خورده ای

تضــاد اســت. 
ــم  ــوزش می دهی ــراد آم ــه اف ــمت را ب ــن قس ــا ای ــر م اگ
ــوزش  ــا آم ــه آن ه ــم ب ــوع را ه ــرف موض ــد آن ط بای
بایــد فروشــنده های موفقــی  این کــه شــما  دهیــم؛ 
باشــید فــارغ از این کــه چــه چیــزی را می فروشــید. 
ــی وجــود دارد و کارهــای  ــی خوب ــدم ایده های مــن معتق

باارزشــی انجــام می شــود. 
ــده اند و  ــاد ش ــی ایج ــرکت های بزرگ ــا ش ــن فض در ای
ــای شــرکت ها را رصــد  ــد و نیازه ــی دارن ــای خوب ایده ه
ــات  ــن، موضوع ــه نظــر م ــد. ب ــر می کنن و شــکاف ها را پ
ــرد  ــا کار ک ــود روی آن ه ــه می ش ــود دارد ک ــادی وج زی
امــا یکــی از نگرانی هــای مــن ایــن اســت کــه مقــداری 
ذات داســتان اســتارت آپ بــه  صــورت ریشــه ای بــا 
فرهنــگ مــا دچــار مشــکل می شــود کــه مــا بایــد ایــن 

تضــاد را درســت کنیــم. 
ــتم  ــان وارد اکوسیس ــد خودت ــا برن ــما ب  االن ش
ــت  ــه در فعالی ــی ک ــده اید. توقع ــتارت آپی ش اس

ــت؟ ــد، چیس ــتارت آپی تان داری اس
ــد ســیناژن وارد حــوزه  ــا برن ــا ب ــم م ــن را بگوی ــدا ای ابت
ــهامداران  ــر از س ــد نف ــه چن ــدیم. بلک ــتارت آپ ها نش اس
ســرمایه گذاری  اســتارت آپی  حــوزه  در  مــا  عمــده 
ــت  ــودی. در حقیق ــر محم ــای دکت ــه آق ــد، از جمل کردن
در حــوزه بیوتــک ایده هــا و جاهــای خالــی زیــادی 
مثــل  کــرد.  پُــر  را  این هــا  و می شــود  دارد  وجــود 
ــا  ــد ی ــن کار می کنن ــه واکس ــه در زمین ــرکت هایی ک ش
ــدف  ــد. ه ــکی کار می کنن ــرای پزش ــی ب ــوزه آی ت در ح
ــوزه اســت  ــن ح ــوژی در همی ــعه تکنول ــا توس ــده م عم
ــم.  ــرم اســتارت آپی پیــش می روی ــا اســتفاده از اه ــا ب ام
ــود  ــده ب ــن مان ــور روی زمی ــادی در کش ــای زی پروژه ه
ــدازه  ــه ان ــا ب ــن کاره ــرای انجــام ای ــی ب ــه دولت ــه بدن ک
ــرکت های  ــا ش ــود ت ــی ب ــود و فرصت ــک نب ــی چاب کاف

ــد.  ــام دهن ــا را انج ــک آن ه کوچ
در  و  چیســت  ســیناژن  چشــم انداز   
ــک  ــه روزی ی ــد ک ــه داری ــم اندازتان برنام چش
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برنــد جهانــی داشــته باشــید؟ 
ــی  ــت. وقت ــوده و هس ــن ب ــا همی ــی م ــم انداز نهای چش
بــه  ســونی  افــراد  عمــده  ژاپــن،  می گوییــد  شــما 
کــره می آیــد،  اســم  وقتــی  یــا  ذهنشــان می آیــد 

می شــود.  تداعــی  سامســونگ 
این هــا پیــام و نــام کشورشــان را بــه مــردم دنیــا 
ــک  ــا ی ــران را ب ــم ای ــت داری ــم دوس ــا ه ــاندند. م رس
ــی  ــم. یعن ــی کنی ــا معرف ــه دنی ــالمت محور ب ــد س برن
ــام  ــی ن ــه وقت ــی باشــد ک ــد بین الملل ــک برن ســیناژن ی
ــوزه دارو  ــالمت و ح ــای س ــنوند ارتق ــیناژن را می ش س
ــی  ــان تداع ــالج برایش ــای صعب الع ــان بیماری ه و درم
ــی  ــه در شــرایط فعل ــن اســت ک ــر ای ــت ام شــود. واقعی
ــر  ــی فک ــود جهان ــی نمی ش ــتیم خیل ــم هس ــه تحری ک
کــرد و ایــده جهانــی پرورانــد، چراکــه معــادالت حاکــم 
ــا  ــی مشــخص نیســت و م ــا خیل ــای م ــر خــارج مرزه ب
ــم،  ــام دهی ــا را انج ــی از هدف گذاری ه ــم خیل نمی توانی

ــت.  ــن اس ــم اندازمان همی ــا چش ام
 چرا داروسازی خواندید؟

مــن اصــال نمی خواســتم داروســازی بخوانــم. دیپلــم مــن 
ــود، در درجــه اول می خواســتم در رشــته های  ریاضــی ب
فنــی و مهندســی ادامــه تحصیــل بدهــم، امــا بــه اصــرار 
ــط  ــردم و فق ــرکت ک ــی ش ــور تجرب ــواده ام در کنک خان
کنــم.  انتخــاب  پزشــکی  رشــته  می خواســتم  هــم 
ــک  ــب ی ــازی ضری ــه در داروس ــی ک ــی زمین شناس حت
ــر  ــازی فک ــه داروس ــون ب ــودم، چ ــده ب ــت، نخوان داش
ــاب  ــه انتخ ــتم برگ ــه داش ــر ک ــه آخ ــردم. دقیق نمی ک
رشــته ام را مــی دادم یــک بنــده خدایــی بــه مــن گفــت 
ــی اســت و  ــزن، رشــته خوب ــم ب ــازی را ه رشــته داروس
ــم  ــن ه ــود. م ــام می ش ــر تم ــکی زودت ــه پزش ــبت ب نس
ایــن رشــته را انتخــاب کــردم و برحســب اتفــاق در ایــن 

ــه شــدم.  ــته پذیرفت رش
ــگاه  ــازی دانش ــه داروس ــودم ک ــری ب ــن نف ــاید اولی ش
تهــران قبــول شــده بــود کــه ناراحــت بــود، امــا از تــرم 
دوم عاشــق رشــته تحصیلــی ام شــدم. فکــر می کنــم هــر 
زمانــی بخواهــم بــه گذشــته فلش بــک بزنــم، داروســازی 
ــم  ــی و ه ــر علم ــم از نظ ــون ه ــم، چ ــاب می کن را انتخ

شــغلی مــن را ارضــا کــرد.
 لذت های فردی تان در کار چیست؟

ــک   ــکاران و ریس ــای هم ــا گروه ه ــی ب ــردن تیم کار ک
ــت دارم  ــن کار را دوس ــوان. ای ــای ج ــردن روی نیروه ک
و تــا االن کارهــای زیــادی انجــام داده ام و نتایــج خوبــی 
ــت  ــن اس ــم ای ــن لذت های ــی از بزرگ تری ــه ام. یک گرفت
کــه افــرادی کــه بــا آن هــا کار می کــردم یــا روز اول وارد 
ایــن مجموعــه شــده بودنــد و جایــی کار نکــرده بودنــد، 

ــران موفقــی هســتند. االن خودشــان مدی
 آخرین کتابی که خوانده اید، چه بوده؟

جالبــی  کتــاب  اجتماعــی.  ناهنجاری هــای  اقتصــاد 
ــرای  ــی ب ــد مبن ــا می ده ــه م ــدی ب ــد جدی ــت. دی اس

این کــه پدیده هــای اجتماعــی کــه مــا می بینیــم در 
ــد. ــادی دارن ــه اقتص ــت ریش حقیق

ــوده  ــو ب ــان الگ ــی  برایت ــی در زندگ ــه آدم  چ
ــت؟ اس

ــه   ــی ب ــای مختلف ــا از جنبه ه ــه آدم ه ــن ب ــتش م راس
عنــوان الگــو نــگاه می کنــم. مثــال در یــک قســمت ماجــرا 
یکــی از آدم هایــی کــه تحســینش می کنــم اســتیو جابــز 
اســت، آن هــم نــه بــه  خاطــر خالقیت هایــی کــه ایجــاد 
کــرد، بلکــه بــه  خاطــر آن لحظــه ای کــه از اپــل رفــت و 

دوبــاره برگشــت. 
فوق العــاده ای  خیلــی  شــخصیت  مــن  نظــر  بــه 
می خواهــد منهــای آن اســتعداد و اشــرافی کــه بــر 
کارش داشــت. این کــه از مجموعــه ای کــه از صفــر 
ــاره  ــد و دوب ــرون بیایی ــد، بی ــادش کردی ــان ایج خودت
برگردیــد و آن را بــه اوج برســانید، خیلــی شــجاعت 
ــدارد.  ــن کاری را ن ــوان چنی ــی ت ــر کس ــد و ه می خواه
از نظــر نــوع تفکــر اجتماعــی الگوهــای مختلفــی وجــود 
دارد. مــن بــه  عنــوان یــک زن الگوهایــم را از جنبه هــای 
ــدارم،  ــخصی ن ــو مش ــک الگ ــم. ی ــگاه می کن ــف ن مختل
چــون زنــی هســتم کــه کار خاصــی را در محیــط خاصــی 
ــم  ــزی را نمی توان ــر چی ــه ه ــم، در نتیج ــام می ده انج
بــرای خــودم الگــو قــرار دهــم. اســتیو جابــز را هــم کــه 
مثــال زدم، چــون طــرز تفکــر و روحیــه و عملکــرد ایــن 

ــت.  ــب اس ــم جال ــخصیت برای ش
ــدن  ــا مان ــرت ی ــه مهاج ــا دوگان ــن روزه  ای
ــر  ــر ب ــک نف ــر ی ــت. اگ ــده اس ــاره داغ ش دوب
ــرد و  ــود کار ک ــه نمی ش ــد ک ــده باش ــن عقی ای
ــه   ــما ب ــت، ش ــخت اس ــا س ــردن در این ج کار ک
ــه او  ــه ای ب ــه توصی ــن چ ــک کارآفری ــوان ی عن

ــد؟ ــوض کن ــش را ع ــا تصمیم ــد ت می کنی
ــن همیشــه  ــا م ــا ســخت اســت ام ــردن در این ج کار ک
ــتعداد دارد،  ــی اس ــر کس ــم اگ ــوان می گوی ــراد ج ــه اف ب
حــال ایــن اســتعداد می توانــد هــر چیــزی باشــد، ایــران 
برایــش بهتریــن جــا بــرای کار کــردن اســت. چراکــه در 
ــه  ــد، کاری ک ــی کار نمی کن ــا کس ــا تقریب ــت م مملک
ــر  ــه اگ ــی. در نتیج بشــود اســمش را گذاشــت کار واقع
ــد و  ــالش کن ــی ت ــد، یعن ــد کار کن ــا بخواه ــی واقع کس
زحمــت بکشــد و زندگــی اش را روی کار متمرکــز کنــد 
ــت.  ــری اس ــن بک ــران زمی ــد، ای ــته باش ــتعداد داش و اس
کســی کــه بخواهــد کار کنــد هیــچ کجــای دنیــا بهتــر 
در  کار  البتــه  بگیــرد.  نتیجــه  نمی توانــد  این جــا  از 
ــی  ــر کس ــودش را دارد. اگ ــاص خ ــکالت خ ــا مش این ج
ــد،  ــس کار کن ــد و ریلک ــام ده ــت انج ــد کار راح بخواه
این جــا جایــش نیســت. خیلــی از آدم هــای تحصیلکــرده 
ــس  ــک کار ریلک ــور و ی ــارج از کش ــد خ ــد برون می توانن
داشــته باشــند و بــه قــول معــروف در گوشــه ای ماســت 
ــی  ــم در زندگ ــی ه ــک رفاه ــد و ی ــان را بخورن خودش

داشــته باشــند. 
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چند سالی است که سامانه های هوشمند جایگزین روش های سنتی خرید محصول 
یا دریافت خدمات شده اند. 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 
می دهند که برای سفارش غذا از همین پلتفرم های آنالین استفاده کنند و این موضوع 

تبدیل به بخش جدایی ناپذیری از زندگی مردم شهرهای بزرگ دنیا شده است. 
نارنج استارت آپی است که در حوزه سفارش آنالین غذا در شهر رشت 
فعالیت می  کند. سامان ترابی، بنیانگذار استارت آپ نارنج، 37 ساله و 

دانش آموخته 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.
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 داستان استارت آپ نارنج از کجا شروع شد؟
مــا هفــت ســال پیــش بــرای اولین بــار در شــمال کشــور آژانس 
ــم. در حــال حاضــر در  ــدازی کردی ــال مارکتینــگ راه ان دیجیت
ایــن آژانــس یــک گــروه بــزرگ حرفــه ای شــامل برنامه نویــس 
اندرویــد، فیلمبــردار، عــکاس، کارشــناس شــبکه های اجتماعــی 

و غیــره مشــغول بــه کار هســتند. 
حــدود چنــد ســال پیــش بــه درخواســت چنــد رســتوران  در 
شــهر رشــت بــرای آن هــا یــک اپلیکیشــن ســفارش آنالیــن غذا 
راه انــدازی کردیــم. بــه دنبــال همیــن موضــوع فکــر کردیــم بــه 
ــفارش  ــدای س ــه ج ــک برنام ــتوران ی ــر رس ــه ه ــای این ک ج
ــد همــه  ــک اپلیکیشــن می توان ــذا داشــته باشــد، ی ــن غ آنالی
ــک  ــس از ی ــن اســاس پ ــر ای رســتوران ها را پوشــش بدهــد. ب
ــال  ــس دیجیت ــد R&D آژان ــق در واح ــی و تحقی ــال بررس س
مارکتینــگ شــهرآرا، پــروژه نارنــج برنامه نویســی و متولــد شــد. 
نکتــه ای کــه آن زمــان بــرای مــا اهمیــت داشــت ایــن بــود کــه 
ــالن  ــذا وارد شــهر گی ــن غ ــای کشــوری ســفارش آنالی برنده
ــن اســتارت آپ شــش  ــد. پروســه برنامه نویســی ای نشــده بودن
مــاه طــول کشــید. ســپس نارنــج بــه صــورت رســمی فعالیــت 

خــود را در شــهر رشــت شــروع کــرد.
ــج را  ــد نارن ــون رش ــت تاکن ــاز فعالی ــان آغ  از زم

چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟
ــج در شــش مــاه اول فعالیــت خــود یــک رشــد به شــدت  نارن
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 اســتارت آپ موفــق اســتان 
گیــالن در پنــج ســال اخیــر اســت کــه توانســت در کمتــر از 
چهــار مــاه، 50 رســتوران و هفــت هــزار یــوزر فعــال را جــذب 
کنــد و اکنــون پــس از دو ســال از شــروع حیــات خــود بــه بیش 
از 20 هــزار کاربــر فعــال و بیــش از 90 رســتوران خدمــات ارائــه 

می دهــد.
نارنــج در ســال 96 دوبــار بــا نظــر کاربــران در رتبــه اول 
ــرار گرفــت و در  ــازار ق ــه ب اپلیکیشــن های حــوزه خــوراک کاف
ــفارش های  ــار س ــادی از آم ــش زی ــت بخ ــال توانس ــان س هم

ــد. ــل کن ــن تبدی ــه ســفارش آنالی ــی شــهر رشــت را ب تلفن
ــم دارد و  ــی ه ــور رقیب ــمال کش ــج در ش ــا نارن  آی
ــه  ــه چ ــان ب ــر رقیب هایت ــما در براب ــت ش سیاس

ــت؟ ــورت اس ص
ــج در شــهر گیــالن  ــا بعــد از یــک ســال از فعالیــت نارن تقربی
ــذا وارد شــهر  ــن غ ــای کشــوری ســفارش آنالی ــم برنده کم ک
شــدند. امــا نکتــه ای کــه حائــز اهمیــت اســت، ایــن اســت کــه 
ســلطه بــازار بــه روش دیکتاتــوری زمانــی شــروع می شــود کــه 
تنهــا بــه منافــع خــود در بــازار بیندیشــید، اما محبوبیــت وقتی 
شــروع می شــود کــه منافــع مشــتریان بــر منافــع مــا ارجحیــت 
ــازار در ارتباطیــم،  ــا دو ســمت ب ــج مــا ب داشــته باشــد. در نارن
مشــتری و رســتوران. مــا می دانیــم کــه مهم تریــن حلقــه  ایــن 
چرخــه  اقتصــادی رســتوران اســت، پــس تــالش کردیــم یــک 
تعــادل مناســب بــرای حفــظ منافــع هــر دو ســوی ایــن فراینــد 
داشــته باشــیم.رقبایی چــون اســنپ فود بــا هزینه هــای زیــادی 
حــدود ســه میلیــارد تومــان، شــروع بــه تبلیغــات و برگــزاری 
ــن کار  ــدا ای ــد. در ابت ــازار کردن ــن ب ــرای گرفت ــی ب کمپین های
بــرای مــا نگران کننــده بــود ولــی بعــد بــا نگاهــی متفــاوت بــه 
ایــن موضــوع نــگاه کردیــم و ســوار همیــن موج شــدیم. یکــی از 
روش هــای آن هــا ایــن بــود کــه بــرای گرفتن ســهم بیشــتری از 
بــازار دســت بــه ارائــه تخفیف هــای دوره ای 40 تــا 50 درصــدی 
زدنــد و مــا هــم بــا ارائــه تخفیــف دائمــی تــالش کردیــم فروش 
رســتوران ها را افزایــش داده و همچنیــن رضایــت مشــتریان را 

ــم کنیم. فراه
مــا فکــر کردیــم کــه اقدامــات ایــن اســتارت آپ ها کــه 



دانش بنیان  شماره سی وپنجم آبان ماه 1398

59

ــور  ــود، یک ج ــا ب ــی و کمپین ه ــای تبلیغات ــامل بیلبورده ش
فرهنگســازی اســت و مــا حــاال بعــد از ایــن فرهنگســازی، نارنج 
را کــه یــک اســتارت آپ بومــی اســت بــه مــردم معرفــی کردیــم 
ــک رشــد 7  ــود و ی ــز ب ــن بســیار موفقیت آمی ــن کمپی ــه ای ک

درصــدی هــم داشــتیم.
در حــال حاضــر بــا تمــام ایــن اقدامــات پارتیزانــی رقبــا، شــاید 
ــار زده شــدند  ــی کن ــتارت آپ های بوم ــتان ها اس در برخــی اس
ولــی نارنــج همچنــان 40 درصــد بــازار فــروش آنالیــن غــذا در 

شــمال کشــور را در دســت دارد. 
 فکر می کنید علت این که نارنج مانند دیگر اپلکیشن های 

بومی کنار زده نشد چه بوده است؟
ایــن تنهــا بــه دلیل شــناخت ما از شــهر رشــت اســت. مــا نقاط 
ــه  ــا توج ــم و ب ــتوران ها را می دانی ــراد و رس ــف اف ــوت و ضع ق
بــه همیــن شــناخت می توانیــم امکانــات بهتــری را بــه آن هــا 
عرضــه کنیــم. بــه همیــن علــت مــا مشــتریان وفــاداری داریــم.

 تاکنون جذب سرمایه داشته اید؟
خیــر. مــا بــا ســرمایه شــخصی شــروع کردیــم و تاکنــون نیز به 

شــکل بوت اســترپ کارمــان را جلــو برده ایــم.
 رستوران هایی که با شما کار می کنند می توانند 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 
ــا  ــه ب ــره ای در شــهر رشــت هســتند ک از رســتوران های زنجی
ــا  ــا م ــردن ب ــازه کار ک ــد و اج اپلیکیشــن خاصــی کار می کنن

را ندارنــد.
 پلن درآمدزایی شما به چه صورت است؟

در واقــع 10 درصــد هــر ســفارش به نارنــج و مابقی به رســتوران 
ــه  ــتوران ها ب ــا رس ــج ب ــاب نارن ــرد. تسویه حس ــق می گی تعل
صــورت هفتگــی اســت، در صورتــی کــه تمــام اســتارت آپ های 

ــا تســویه  ــا آن ه ــه ب ــه صــورت ماهان ــذا ب ــن غ ســفارش آنالی
می کننــد.

 بازار سفارش آنالین غذا را در شمال کشور چگونه ارزیابی 
می کنید؟

همان طــور کــه می دانیــد شــهر رشــت در ســال 94 از ســوی 
ــوان  ــه عن ــکو ب ــی یونس ــی و فرهنگ ــی، علم ــازمان آموزش س
شــهر خــالق خوراک شناســی انتخــاب و در فهرســت شــبکه 
شــهر های خــالق یونســکو ثبــت شــده اســت. عــالوه بــر ایــن 
مــردم ایــن شــهر اهمیــت زیــادی بــه غــذا می دهنــد. در حــال 
حاضــر ســفارش غــذای بیرون بــر فقــط در شــهر رشــت بالــغ 
بــر 150 میلیــارد 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 گیــالن ماننــد الهیجان 
ــی  ــه تمام ــج را ب ــم نارن ــم کم ک ــد داری ــم و قص ورود کرده ای
ــز یکــی از  ــدران نی ــن مازن ــم. همچنی ــالن ببری شــهرهای گی

ــت. ــج اس ــدف نارن ــتان های ه اس
آن  با  استارت آپ  ها  که  مشکالتی  عمده ترین  از  یکی   
درگیر هستند مشکالت تیمی است. آیا شما هم با این 

مشکل روبرو شده اید؟
ــد و  ــل رش ــی از دالی ــم یک ــر می کن ــن فک ــا م ــر. اتفاق خی
ــج کار تیمــی اســت. تیــم مــا متشــکل از پنــج  موفقیــت نارن
نفــر اســت که همگــی بــا هــم در آژانــس دیجیتــال مارکتینگ 
همــکار بودیــم و شــناخت و تجربــه همــکاری بــا هــم داشــتیم. 
ــی هــم  ــه دنبــال همیــن همــکاری و شــناخت، یــک همدل ب
ــد  ــث رش ــت باع ــه در نهای ــود دارد ک ــم وج ــای تی ــن اعض بی

ــج شــده اســت. اســتارت آپ نارن
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فرصت درنگ

 هایش را �ف توان ساده کرد
گ

ی که پیچید� ف ترص �ج چ�ی مروری مف

 عماد عزتی

مبانی فناوری 
بالکچین چیست؟
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بالکچین به طور کلی با ظهور ارز دیجیتالی بیت کوین به دلیل این که اصلی ترین 
زیرساخت این نوع ارز بود، در سال 2009 میالدی مطرح و جامعه بشری با آن 
آشنا شد. اما همان طور که در ادامه مطرح می کنیم، این فناوری می تواند در 

بخش های دیگری به جز ارزهای دیجیتالی به بشریت خدمت کند و گروهی بر 
این باورند که طوفانی قابل توجه در جهان با این فناوری ایجاد می شود.
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بالکچین نه بیت کوین
ــردم  ــی م ــه وقت ــم ک ــان کنی ــه بی ــد این گون اجــازه دهی
عــادی صحبــت از بالکچیــن می کننــد، در واقــع دربــاره 
دنیــای  در  وقتــی  امــا  بیت کویــن حــرف می زننــد 
اصــوال  می کنیــم،  بالکچیــن  از  صحبــت  تخصصــی 
ــی  ــی و ارتباط ــادالت اطالعات ــره ای از مب ــاره زنجی درب
ــته ای  ــع رش ــن در واق ــک بالکچی ــم. ی ــخن می گویی س
ــی از یــک بلــوک اســت. حــاال ســوال این جاســت  طوالن
کــه بلــوک چیســت؟ بلــوک در موضــوع بالکچیــن 
اطالعاتــی مشــخص اســت کــه توســط کاربــر ایجــاد و در 
ــات  ــن اطالع ــود. ای ــرار داده می ش ــخصی ق ــره مش زنجی
ــده  ــته بندی ش ــات بس ــایر اطالع ــان و س ــاس زم براس
ــود  ــره موج ــه زنجی ــه ب ــه اضاف ــک حلق ــوان ی ــه عن و ب
افــزوده می شــوند، بنابرایــن بــه نوعــی ایــن حلقــه 
بــه حلقه هــای قبلــی خــود مرتبــط می شــود کــه 
زنجیــره ای از اطالعــات بســته بندی شــده را کــه اگرچــه 
در قالــب یــک زنجیــر هســتند امــا کامــال مســتقل عمــل 

ایجــاد می کنــد. می کننــد، 

تاریخچه روشن، عاملی در 
ایجاد اعتماد عمومی شد

ــی از  ــته طوالن ــک رش ــی ی ــاوری وقت ــوع فن ــن ن در ای
اطالعــات داریــم، تمــام داده هــای اضافــه شــده در ایــن 
ــتناد  ــود اس ــته خ ــات گذش ــه اطالع ــوال ب ــن اص بالکچی
ــاوری  ــن فن ــه ای ــت. البت ــر اس ــه انکارناپذی ــد ک می کنن
امــکان افــزودن اطالعــات اضافــه را نیــز مهیــا می کنــد. 
ــره کــه حــاوی اطالعــات  ــل توجــه زنجی ــن رشــد قاب ای
ــت،  ــی اس ــن قبل ــته های مطمئ ــه بس ــادی ب ــل اعتم قاب
عاملــی بــرای افزایــش ســطح اعتمــاد مــا بــه ایــن رشــته 

ــود. ــد ب ــات خواه از اطالع

بیت کوین طوالنی ترین زنجیره است
بیت کویــن  شــده  انجــام  بررســی های  براســاس 
ــه  ــت. ب ــره اس ــن زنجی ــل اعتمادتری ــن و قاب طوالنی تری
ــا  ــد ی ــات جدی ــره ای از اطالع ــر زنجی ــل اگ ــن دلی همی
ــن  ــر از بیت کوی ــم، طوالنی ت ــد ایجــاد کنی ــای جدی ارزه
نخواهــد شــد، مگــر این کــه جامعــه و کاربــران بــه 
آن اعتمــاد کننــد و دائــم بــه حلقه هــای آن اضافــه 
ــل توجــه این جاســت کــه هرچــه ایــن  کننــد. نکتــه قاب
زنجیــره طوالنی تــر بشــود، هکرهــا و افــرادی کــه قصــد 
ــره را  ــن زنجی ــای ای ــات و داده ه ــتفاده از اطالع سوءاس
دارنــد، کارشــان ســخت تر خواهــد شــد، بــه ایــن دلیــل 
کــه حلقه هایــی حــاوی میلیون هــا اطالعــات کدگــذاری 

ــده اند. ــت ش ــر چف ــه یکدیگ ــده ب ش
ایــن فنــاوری و مــواردی کــه دربــاره آن گفتــه شــد، بــه 
معنــی عــدم قابلیــت اســتفاده از سیســتم بالکچیــن در 
ــن  ــوان گفــت بالکچی ــای دیگــر نیســت و نمی ت بخش ه
بــه جــز ارزهــای دیجیتالــی کاربــرد دیگــری نــدارد. پــس 

اگــر امــروز ارزهــای دیجیتالــی طوالنی تریــن زنجیره هــا 
را ایجــاد کرده انــد، ممکــن اســت روزی زنجیــره ای 
ــی  ــردی متفــاوت  از ارزهــای دیجیتال ــا کارب ــر ب طوالنی ت

را هــم تجربــه کنیــم.

کاربردهای دیگر بالکچین
براســاس نــوع فنــاوری بــه کار رفتــه در بالکچیــن  
هــر فــرد یــا نهــاد می توانــد بــرای خــود زنجیــره 
ــخص  ــای مش ــتفاده از پروتکل ه ــا اس ــردی ب منحصربه ف
شــده ایجــاد کنــد. برخــی ایــن قابلیــت را سرشــاخه یــا 
محــل انشــعاب نام گــذاری کرده انــد، چــون هــر کاربــری 
کــه توانمنــدی اســتفاده از ایــن فنــاوری را داشــته باشــد، 
می توانــد در زمانــی مشــخص انشــعابی بــرای خــود 
ــی آن را  ــخص و اختصاص ــی مش ــا نام ــد و ب ــاد کن ایج
رشــد دهــد. نکتــه این جاســت کــه رشــد هرچــه بیشــتر 
آن قطعــا می توانــد منجــر بــه افزایــش اعتمــاد عمومــی 

ــره باشــد.  ــرای اســتفاده از آن زنجی ب
ــره  ــر زنجی ــای برت ــات قابلیت ه ــل اثب ــن دلی ــه همی ب
جدیــد نســبت بــه زنجیره هــای قبلــی بــه عهــده 

ســازنده زنجیــره اســت.
ــن کار  ــن اســت کــه چــرا ســازنده مســئول ای ســوال ای
ــن  ــل اعتمادتری ــن و قاب ــی بلندتری ــوال وقت ــت؟ اص اس
ــه  ــد ب ــران بای ــرا کارب ــم؛ چ ــار داری ــره را در اختی زنجی
ــازه ســاخته شــده اعتمــاد کننــد و اطالعــات  زنجیــره ت
ــی  ــن اتفاق ــد؟ ای ــره بیفزاین ــه آن زنجی ــان را ب خودش
اســت کــه می توانیــم در ســال های آینــده تجربــه 
کنیــم چــون همــه چیــز در حــال تغییــر اســت و 
ــران ثابــت کننــده  ــه کارب بســیاری در تــالش هســتند ب
ــل  ــر و قاب ــیار کارآمدت ــا بس ــده آن ه ــاد ش ــره ایج زنجی
اعتمادتــر از زنجیره هــای موجــود اســت، بنابرایــن قطعــا 

کاربردهــای تــازه بالکچیــن آن را ثابــت می کنــد.
ــات  ــه عنــوان مثــال اگــر سیســتم رای دهــی در انتخاب ب
بــه ســمت اســتفاده از فناوری هــای بالکچینــی حرکــت 
کنــد، قطعــا شــفافیت ایجــاد شــده باعــث بهبــود شــرایط 
و  اجتماعــی می شــود، چــون در بالکچیــن ســوابق 
ــا  ــد و رقب ــتکاری ندارن ــت دس ــود قابلی ــات موج اطالع
در انتخابــات نمی تواننــد مســئله ای را پنهــان کننــد 
یــا این کــه مشــاورین امــالک دیگــر امــکان تغییــر 
اطالعــات ملــک عرضــه شــده را نداشــته و اصــوال 
ــد،  ــد کنن ــت خری ــال راح ــا خی ــد ب ــداران می توانن خری
ــل دســتکاری  ــدارک و مســتندات غیرقاب چــون تمــام م

ــت. ــترس اس در دس
ــزوده  ــد اف ــر داده جدی ــه ه ــن اســت ک ــرا ای اصــل ماج
شــده بــه زنجیــره توســط داده هــای قبــل از آن بررســی 
ــت  ــوان گف ــس می ت ــد می شــود، پ ــا تایی و صحــت آن ه
داده هــای تاییــد شــده در بالکچیــن بســیار قابــل 
اعتمادتــر و ایمن تــر از یــک پوشــه اضافــه شــده در 

ــت. ــخص اس ــز داده مش ــک مرک ــرور ی س
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آینده روشن
ــای  ــر دنی ــات اخی ــه اتفاق ــه ب ــا توج ــال ب ــر ح ــه ه ب
بالکچینــی دنیایــی اســت کــه افــراد اعتمــاد بیشــتری به 
ــاری  ــت اختی ــول معــروف صداق ــه ق ــد و ب یکدیگــر دارن
نیســت. پــس اگــر بگوییــم سیســتم های بالکچیــن کــه 
ــه  ــتند بلک ــم نیس ــتند بی رح ــز هس ــوال غیرمتمرک اص
ــق را  ــاد حقای ــل اعتم ــف و قاب ــال منص ــتمی کام سیس
ــد.  ــل می کنن ــران منتق ــه دیگ ــردن ب ــاوت ک ــدون قض ب
ــی  ــه حت ــن اســت ک ــن ای ــاره بالکچی ــرا درب اصــل ماج
ــم، کل  ــاد کنی ــا ایج ــری در داده ه ــم تغیی ــر بخواهی اگ
ــر  ــن تغیی ــن نتیجــه برســد کــه ای ــه ای ــد ب سیســتم بای

ــت.  ــاد اس ــل اعتم ــی و قاب الزام
بالکچیــن  می کننــد  تاکیــد  کارشناســان  برخــی 
می توانــد در برخــی کشــورها کــه اصــوال داده هــای 

ــد  ــه نمی کنن ــان ارائ ــاط جه ــایر نق ــه س ــخصی ب مش
ــزی  ــون چی ــد چ ــاد کن ــاداری ایج ــرات معن ــز تغیی نی
ــه  ــا ک ــن از آن ج ــت. بنابرای ــردن نیس ــان ک ــرای پنه ب
تمــام اطالعــات در جریانــی مطمئــن در حــال حرکتنــد، 

دسترســی همــه بــه آن امکان پذیــر اســت.

فناوری بالکچین در چند سال آینده 
رونــد کار نشــان می دهــد کــه بالکچیــن همــواره در حــال 
ــع  ــرای توزی ــران ب ــه کارب ــازه ب ــا اج پیشــرفت اســت و ب
اطالعــات دیجیتالــی خــود بــدون هرگونــه دســتکاری روز 
بــه روز جــای خــود را در دنیــای واقعــی مــا بــاز می کنــد 
و رو بــه رشــد اســت، چــون در ایــن سیســتم مجموعــه ای 
مشــخصی  مالکیــت  هیچ گونــه  بــدون  داده هــا  از 
ــی از  ــدون نگران ــد ب ــه می توانن ــوند و هم ــاد می ش ایج
ــان دسترســی  ــورد نیازش ــات م ــه اطالع ــا ب ــت آن ه اصال
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ــن  ــوان گفــت سیســتم بالکچی داشــته باشــند. شــاید بت
ــود  دموکراتیک تریــن نظــام در دنیــای امــروزی خواهــد ب
و از آن جــا کــه همــه چیــز در اختیــار همــه کــس قــرار 
ــد  ــی نمی توانن ــکاران اینترنت ــا و خراب ــوال هکره دارد، اص

ــا داشــته باشــند. دخالتــی در خــراب کــردن داده ه

ارزش داده ها در این سیستم چیست؟
اطالعــات  بالکچینــی  فنــاوری  براســاس  شــفافیت: 
شــخصی افــراد بــا اســتفاده شــیوه های کدگــذاری دقیــق 
محافظــت می شــود و آنچــه عمــوم می بیننــد الیــه 
بیرونــی و کلــی اطالعــات اســت. پــس هرگونــه معاملــه یــا 
ارتباطــی تنهــا بــا اســتفاده از آدرس عمومــی امکان پذیــر 
ــاوری  ــن فن ــن موضــوع در ای اســت و شــفافیت اصلی تری

اســت.
اطالعــات  مالکیــت  دنیایــی کــه  تمرکــز: در  عــدم 
کنــد،  ایجــاد  را  اســتعمار  زمینه هــای  می توانــد 
کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه بالکچیــن چــون اصــوال 

ــرای  ــه ب ــن گزین ــده، بهتری ــا ش ــز بن ــدم تمرک ــر ع ب
ــا اســتعمار اطالعاتــی اســت. نکتــه این جاســت  مقابلــه ب
ــز اصــوال آســیب پذیر هســتند  ــه سیســتم های متمرک ک
ــداری  ــخص نگه ــی مش ــات در محل ــام اطالع ــرا تم زی
می شــوند و هکرهــا بــا داشــتن آدرس ایــن محــل 
می تواننــد آن طــور کــه می خواهنــد بــه آن نفــوذ کننــد 
و برخــی اطالعــات را جابه جــا کننــد. نکتــه دیگــر 
این کــه کنتــرل ایــن اطالعــات در اختیــار کاربــران 
نیســت و گروهــی مشــخص می تواننــد در اطالعــات 
ــورد نظــر دخــل و تصــرف داشــته باشــند امــا در  م

بالکچیــن این گونــه نیســت.
ــن  ــاوری بالکچی ــه فن ــا توجــه ب ــودن: ب ــاد ب ــل اعتم قاب
ــد آن را  ــا کســی نمی توان ــات تقریب ــت اطالع ــس از ثب پ
ــات  ــرکت ها و موسس ــیاری از ش ــس بس ــد، پ ــر ده تغیی
ایــن مهــم را کــه اطالعاتشــان محفــوظ باشــد می پذیرنــد 
ــن  ــه ای ــد. نکت ــن روی می آورن ــتفاده از بالکچی ــه اس و ب
اســت کــه اتفاقــا کار بــا ایــن فنــاوری در عیــن حــال کــه 
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بســیار ایمــن اســت، بســیار ســاده نیــز هســت.

آینده چگونه رقم خواهد خورد؟
ــی  ــروژ بالکچین ــک پ ــوم ی ــمند: اتری ــای هوش قرارداده
اســت کــه امــکان کدگــذاری قراردادهــای ســاده را 
ــل  ــمندانه عم ــا هوش ــن قرارداده ــا ای ــد ت ــاد می کن ایج
ــیاری  ــرای بس ــر ب ــر حاض ــه در عص ــازی ک ــد؛ امتی کنن
از مبــادالت تجــاری اســتفاده می شــود و بســیاری از 

کار می گیرنــد. بــه  را  آن  شــرکت ها 
زنجیــره تامیــن: امــروزه بســیاری از کاربــران از اصالــت و 
ــورد  ــات م ــا خدم ــن کاال ی ــره تامی ــودن زنجی بی نقــص ب
ــتفاده از  ــا اس ــرکت ها ب ــتند و ش ــران هس ــان نگ نظرش
هولوگــرام در تالشــند کــه ایــن اطمینــان را بــه کاربــران 
بدهنــد کــه کاال و خدمــات مــورد نظرشــان اصالــت دارد. 
ــدارد چــون  ــه هولوگــرام ن امــا بالکچیــن دیگــر نیــازی ب
ــر  ــت. ب ــده اس ــد ش ــک و تایی ــال چ ــات قب ــه اطالع هم
همیــن اســاس زنجیــره تامیــن کامــال قابــل اعتماد اســت.

اینترنــت اشــیا: متصــل شــدن دســتگاه های هوشــمند بــه 
ــی از کار  ــن اتفــاق را کــه ممکــن اســت جای یکدیگــر ای
ــاط گســترده  ــن ارتب ــد و ای خــراب شــود، ایجــاد می کن
ــه  ــا ب ــد بعض ــر می توان ــا یکدیگ ــف ب ــتگاه های مختل دس
ــن  ــز ایجــاد کنــد. ای جــای تســهیل کار مشــکالتی را نی
در حالــی اســت کــه بالکچیــن می توانــد ایــن مشــکل را 
ــاال اشــیا  ــت عمــل ب ــان و دق ــا اطمین ــد و ب برطــرف کن
و تجهیــزات الکترونیکــی مختلــف را بــه یکدیگــر متصــل 

کنــد.
نگرانــی  اصلی تریــن  هویــت:  ســرقت  از  جلوگیــری 
اســت،  هویــت  ســرقت  حاضــر  عصــر  در  کاربــران 
ــده اند و رد  ــل ش ــر متص ــه یکدیگ ــز ب ــه چی ــون هم چ
ــت.  ــایی اس ــل شناس ــال قاب ــراد کام ــی اف ــای دیجیتال پ
ــام  ــون تم ــرد دارد چ ــز کارب ــا نی ــن این ج ــس بالکچی پ
ــوال  ــوند، اص ــذاری می ش ــدی و کدگ ــات طبقه بن اطالع
ــرای  ــل تشــخیص ب ــماره غیرقاب ــد ش ــراد چن ــت اف هوی

ــود. ــد ب ــادی خواه ــران ع کارب
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ف نشان داده اند زارهای مایل روی خویسش به بالکچ�ی خالف پیش بی�ف ها �ج �ج

 عماد عزتی

تغییر جهت وام های بدون 
ضامن به سمت بالکچین

هر روز با افزایش نفوذ بالکچین ها در روابط اقتصادی و صنایع مختلف استقبال 
صاحبان سرمایه به استفاده از این نوع مبادله مالی بیشتر می شود که در 

جدید ترین نمونه بازارهای مالی نیز وارد این سیستم مبادالت مالی شده است. 
بسیاری از بنگاه ها به دلیل اعتماد باال و ساده بودن استفاده از مبادالت بالکچینی امروز 
توجه ویژه ای به این نوع مبادله دارند و در فرصت های مختلف از آن استفاده می کنند تا 
بتوانند با استفاده از این نوع معامله سرمایه گذاری های خود را مدیریت و تضمین کنند.
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شــده  منتشــر  گزارش هــای  براســاس 
اکنــون نوبت بــه اســتفاده از بازارهــای مالی 
ــی  ــتم بالکچین ــا از سیس ــش وام ه در بخ
رســیده و روز بــه روز شــاهد افزایــش ورود 
ــه ایــن بخــش هســتیم. ایــن  شــرکت ها ب
اتفاقــات درســت زمانــی روی داده کــه بــه 
گفتــه بنگاه هــای مالــی، وام هــای بالتکلیف 
وصــول  و  یافتــه  افزایــش  اقتصــاد  در 
ــوار  ــی دش ــات کم ــن موسس ــات ای مطالب
شــده اســت. بســیاری از مدیــران ایــن 
موسســات معتقدنــد سیســتم های ســنتی 
ــادی  ــش بی اعتم ــا چال ــروز ب ــه وام ام ارائ
ــی از  ــب توجه ــش قال ــده و بخ ــه رو ش روب
ــکالت  ــل مش ــه دلی ــده ب ــای ارائه ش وام ه

ــی مشــکوک الوصــول هســتند. امنیت
ــی  ــران مال ــه برخــی از مدی ــن زمین در ای
در ایــن موسســات می گوینــد بــا در نظــر 
گرفتــن امتیــازات سیســتم بالکچیــن 
این گونــه  بایــد  ارزهــای دیجیتالــی  و 
ــن روش  ــه ای ــیم ک ــته باش ــر داش در نظ
بهتریــن گزینــه بــرای ارائــه وام هــای 
ــدون  ــت و ب ــان اس ــه متقاضی ــف ب مختل
تردیــد کمتریــن میــزان مشــکالت را بــه 
سیســتم های مالــی تحمیــل می کنــد. 
از  سیســتم  ایــن  امتیــاز  اصلی تریــن 
ــه  ــطه ها در ارائ ــروج واس ــا خ ــر آن ه نظ
اکنــون  وام هاســت؛ واســطه هایی کــه 
ــان  ــوان کارچاق کــن و واســطه می ــه عن ب
ــرار  ــان ق ــه وام و متقاضی ــات ارائ موسس
ــتفاده  ــا سوءاس ــب ب ــه اغل ــد ک گرفته ان
ــد  ــکل دار می کنن ــا را مش ــا بانک ه نه تنه
بلکــه بســیاری از متقاضیــان را هــم درگیر 
دادگاه و پرونده هــای قضایــی خواهنــد 
ــاز  ــه امتی ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد. ای ک
دیگــر حــذف واســطه ها در واقــع قیمــت 
ــه  ــرای دو ســوی معادل ــول ب تمام شــده پ

اســت و رونــق اقتصــادی را بــرای بانک هــا و موسســات مالــی 
ــد آورد. ــان خواه ــه ارمغ ب

ایــن گــروه بــا اســتفاده از عنــوان »انقــالب وام دیجیتــال« در 
ــد: »سیســتم بالکچیــن تنهــا فرصــت  ــه می گوین ــن زمین ای
نظــام بانکــداری بــرای ارائــه وام هــای کوتاه مــدت و بلندمــدت 
ــق و  ــتم دقی ــه سیس ــت ک ــی دولت هاس ــخاص و حت ــه اش ب

غیرقابــل نفــوذ بالکچیــن تضمیــن آن خواهــد شــد.«
ــتان  ــزی آن در لهس ــر مرک ــه دفت ــروپ ک ــون گ ــال لی مارش
اســت، یکــی از موسســات مالــی بزرگــی اســت کــه از ابتــدای 
ســال 2015 میــالدی بــازار وام هــای خــود را در ایــن بخــش 
متمرکــز کــرده و بــا ایجاد شــیوه بــه نــام MLGC با اســتفاده 

از بالکچین هــا در ارائــه وام هــای خــود، بــه متقاضیــان خدمات 
ــا حــذف سیســتم ســنتی ارائــه وام  می کنــد. ایــن شــرکت ب
خــود یعنــی واســطه ها و تضامینــی کــه از متقاضیــان دریافــت 
ــن  ــتم بالکچی ــتفاده از سیس ــا اس ــا ب ــون تنه ــرد، اکن می ک

نســبت بــه ارائــه ایــن نــوع خدمــات گام برداشــته  اســت.
مارشــال لیــون گــروپ در ایــن بــاره اعــالم کرده کــه بالکچین 
در ســه زمینــه اصلــی کارشــان را رونــق داده اســت، به خصوص 
در بخــش وام هــای کوتاه مــدت تــا شــش ماه، وام هــای بخــش 
ــن  ــا از ای ــه بیشــترین تقاضاه ــی ک ــی و وام هــای ترکیب دولت

شــرکت طــی ســال 2016 میــالدی بــوده اســت.
در گــزارش ســاالنه ای کــه ایــن شــرکت منتشــر کــرده، ایجــاد 
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ــوده  ــی ب ــن  عامل ــر بالکچی ــی ب ــای هوشــمند مبتن قرارداده
بــرای تقاضــای باالتــر وام از ســوی اشــخاص حقیقــی، چــون 
ــرای  سیســتم اعتبارســنجی بالکچیــن در واقــع راهنمایــی ب
ــر از  ــای باالت ــه تقاضــای وام ه ــدگان وام اســت ک دریافت کنن
تــوان اقتصــادی خــود نداشــته باشــند و بانک هــا مطمئن تــر 

بتواننــد مبالــغ مــورد نظــر متقاضیــان را پرداخــت کننــد. 
یکــی از مدیــران ارشــد در ایــن موسســه مالــی معتقــد اســت 
بالکچین هــا بازار هــای مالــی را بــه مرحلــه ای جدیــد از حیــات 
خــود هدایــت می کننــد تــا بــا کمتریــن وام مشــکوک الوصول 
بــه موسســات مالی اجــازه دهــد تقاضاهای بیشــتری را پاســخ 

دهند.

ــه  ــرعتی ک ــان س ــه هم ــا ب ــرا بالکچین ه ــال ظاه ــه هرح ب
بــه دنیــا معرفــی شــدند، بازارهــای مالــی را بــه خــود وصــل 
ــه  ــی ک ــا جای ــد، ت ــول می کنن ــت وام را متح ــام پرداخ و نظ
ــه وام  ــه ارائ ــل ب ــر تمای ــچ بانکــی دیگ ــه زودی هی احتمــاال ب
ــت و  ــد داش ــته نخواه ــنتی گذش ــیوه های س ــق ش از طری
ــود  ــه خ ــت وام را ب ــتم پرداخ ــمند سیس ــای هوش قرارداده
ــد نه تنهــا باعــث کاهــش زمــان  وابســته می کننــد. ایــن رون
دریافــت وام بــرای متقاضیــان می شــود، بلکــه ســودی را کــه 

ــد. ــش می ده ــز کاه ــد نی ــد بپردازن بای
https://                                                              :منبع
/12/10/2019/www.forbes.com/sites/ilkerkoksal
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ف در  یتایل، بالکچ�ی ج ال�ت از ارزهای د�ی �ج

تلف است حال توسعه در صنایع مف

 عماد فرخی

چرا پلتفرم های بالکچین  تاریخ ساز خواهند شد؟
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ــا  ــر ب ــی بش ــی در دوره زندگ ــی تاریخ ــل اصل ــوال مراح اص
جهش هــای بــزرگ فنــاوری متناســب بــا زمانــه خــود ایجــاد 
شــده اند کــه زندگــی بشــر پــس از خــود را تحــت تاثیــر قــرار 
داده انــد. ایــن فناوری هــا ماننــد موتــور بخــار، بــرق و کامپیوتر 
ــد،  ــاد کرده ان ــل ایج ــاد مل ــه در اقتص ــی ک ــرات عمیق ــا اث ب
ــوی  ــه نح ــز ب ــن را نی ــاکن زمی ــراد س ــک اف ــی تک ت زندگ
تغییــر داده انــد کــه قابــل بــاور نبــوده اســت و تاریخدانــان آن 

را GPT طبقه بنــدی کرده انــد. 
اکنــون نزدیــک بــه یــک دهــه اســت کــه سیســتم بالکچیــن 
ــای  ــیاری از پیامده ــوز بس ــا هن ــده ام ــی ش ــا معرف ــه دنی ب
ایــن فنــاوری بــرای مــا ناشــناخته اســت و نمی توانیــم ایــن 

ــم. ــاظ کنی ــدی GPT لح ــاوری را در طبقه بن فن
ــور بخــار  ــراع موت ــا اخت ــی ب ــالب اول صنعت ــه هرحــال انق ب
ایجــاد شــد و انقــالب دوم هــم بــا الکتریســیته رقــم خــورد. 
در پــی آن نیــز انقــالب ســوم بــا عصــر دیجیتــال از راه رســید 
ــوش  ــردن ه ــط ک ــا مرتب ــوان ب ــارم را می ت ــالب چه ــا انق ام
ــری در  ــبات اب ــت مجــازی و اتصــال محاس ــی، واقعی مصنوع

ــه کــرد. اینترنــت اشــیا تجرب
GPT اصــوال بــرای ارائــه یــک راه حــل بــرای مشــکل واحــد 
بــه کار گرفتــه می شــود و هنــوز همــه کاره بودنــش مشــخص 
نیســت و هرکــس براســاس دانــش و درک خــود از آن مواردی 

ــد.  ــرح می کن را مط
ــادن  ــپ آب مع ــار، پم ــور بخ ــن موت ــال اولی ــوان مث ــه عن ب
ــاری  ــرق بخ ــد از آن ب ــت و بع ــه کار انداخ ــنگ را ب زغال س
از راه رســید و در پــی آن لوکوموتیوهــای بخــار شــهرها را بــه 

ــد.  یکدیگــر متصــل کردن
نکتــه مهــم و قابــل توجــه این جاســت کــه امــروز باز هــم بهار 
ــای  ــون نیروگاه ه ــت چ ــان اس ــرژی در جه ــده ان تامین کنن

اتمــی بــا ایجــاد بخــار آب بــرق تولیــد می کننــد.
بــه ایــن ترتیــب شــاید دور از واقعیــت نیســت کــه بگوییــم 
امــروز بالکچین  هــا بــرای یــک هــدف واحــد یعنــی ارزهــای 
ــان  ــا هم ــه شــدند؛ دقیق ــه کار گرفت ــراع و ب ــی اخت دیجیتال
ــاد.  ــادن زغال ســنگ افت ــرای پمــپ آب مع ــه ب ــی ک اتفاقات

امــروز بالکچین هــا بــه عنــوان یــک دفترچــه دیجیتالی بســیار 
ایمــن و غیرقابل دسترســی بــرای سوءاســتفاده کنندگان به کار 
گرفتــه می شــود و بســیاری از نهادهــای اقتصــادی بــا پذیــرش 
ایــن فنــاوری سیســتم مالــی پرداخت هــای خــود را براســاس 
ــاری  ــتم های تج ــا و سیس ــم بانک ه ــد و کم ک ــا نهادن آن بن
نیــز بــه دنبــال آن رفته انــد تــا بتواننــد بــا اســتفاده از ارزهــای 

دیجیتالــی رمزهــای پایــه ای بــرای مبادلــه اســتفاده کننــد. 
بــه ایــن ترتیــب دور نیســت زمانــی کــه بانک هــای مرکــزی 
هرکــدام بــا اســتفاده از فنــاوری دیجیتالی بالکچینــی هرکدام 
ــار  ــا کن ــد و ب ــراع کنن ــال اخت ــک ارز دیجیت ــود ی ــرای خ ب
ــد.  ــه کار  می گیرن گذاشــتن پــول کاغــذی آن را در جامعــه ب
بــه ایــن ترتیــب در واقــع ارزهــای رمزگــذاری شــده هماننــد 
ــه  ــود ک ــد ب ــوس خواه ــناور در اقیان ــخ ش ــوه ی ــک ک ــه ی قل
ــن  ــد. در ای ــا را ببین ــر آب آن ه ــه زی ــد نیم ــی نمی توان کس

ــده  ــان عرضه کنن ــمند می ــای هوش ــتم قرارداده ــوع سیس ن
کــه  می کنــد  ایجــاد  امکاناتــی  دریافت کننــده  و  پــول 
ــد  ــوده و نمی توان ــز ب ــنتی از آن عاج ــتم س ــون سیس تاکن
تضمین کننــده 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 می توانــد 

ــد. ــان ایجــاد کن ــم و گســترده در جه ــی عظی تحول

بالکچین پتانسیلی فراتر از تجارت
همان طــور کــه قبــال گفتــه شــد کارکــرد بالکچیــن اگرچــه 
ــون  ــا اکن ــوده ام ــی ب ــای دیجیتال ــرای ارزه ــا ب ــدا تنه ابت
امتیازاتــی غیــراز کارکــرد اولیــه را نیــز بــه جهــان نشــان داده 
ــع دارو، ســوابق بهداشــتی  ــوان آن را در توزی اســت کــه می ت
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و حتــی هویــت شــهروندان، رای گیــری و اعتبارســنجی آن هــا 
نیــز بــه کار گرفــت.

البتــه از آن جــا کــه سیســتم بالکچین هــا بــه طــور فزاینده ای 
ــده ایم  ــد ش ــتند، در Stratis متعه ــن هس ــال رواج گرفت در ح
کــه بــا اســتفاده از ایــن فنــاوری و مرتبــط کردنــش بــا ســایر 
ــاد  ــما ایج ــرای ش ــان تری ب ــن و آس ــات نوی ــا خدم فناوری ه
کنیــم کــه فکــر می کنیــم سیســتم ها و شــرکت های بــزرگ 

می تواننــد 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 
ــته  ــی آن اطــالع نداش ــای واقع ــر از مزای ــی اگ ــد، حت می رون

باشــیم.

ــرای  ــن را ب ــای نوی ــه فناوری ه ــاغلی ک ــال مش ــر ح ــه ه ب
دســتیابی بــه موفقیت هــای آینــده نادیــده می گیرنــد، امــروز 
آینــده ای مبهــم و نگران کننــده بــرای خــود ایجــاد کرده انــد 
و در نهایــت بــه کتاب هــای تاریــخ خواهنــد پیوســت؛ 
ــه تولیــد المپ هــای گازی،  ــرای کارخان دقیقــا اتفاقــی کــه ب
لوکوموتیــو بخــار و بــرق و ده هــا مــورد دیگــر افتــاده اســت. به 
ــگاه می کننــد،  ــه آینــده ن همیــن دلیــل شــرکت هایی کــه ب
می تواننــد ببیننــد کــه GPTهایــی ماننــد بالکچیــن فرصــت 

ــوان انقــالب چهــارم شــناخته می شــود. ــه عن بزرگــی ب
منبع:

https://www.cryptoglobe.com/latest/2019/10/ 
beyond-cryptocurrencies-why-block-
/chain-will-be-one-of-historys-key-technologies
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ف است وایومینگ به دنبال بالکچ�ی

امنیت باالتر، گردش مالی بهتر
 عزت رحیمی

ایالت وایومینگ با توجه به آینده استفاده از سیستم بالکچین در مبادالت تجاری 
نزدیک به ده ها قانون برای استفاده بهینه افراد از این فناوری تصویب کرده است.

شاید در اذهان عمومی وایومینگ ایالتی برای گاوچران ها شناخته شود و دشت ها و مراتع 
طبیعی آن بتواند خبر از رونق صنعت دامپروری بدهد، اما ظاهرا این پایان کار نیست 
و اکنون فناوری های نوین در این بخش نیز جای خود را باز کرده اند. مسئوالن ایالتی 
با توجه به اهمیت استفاده از فناوری های نوین در مبادالت اقتصادی برنامه ای را با نام 

Task Force Blockchain اجرایی کرده و برای رسیدن به اهداف آن قوانینی را به تصویب 
رسانده اند که اهالی بتوانند به سادگی از امتیازات این نوع فناوری استفاده کنند.
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ــی  ــن کارای ــه اصلی تری ــل توجــه این جاســت ک ــه قاب نکت
اســتفاده از فنــاوری بالکچینــی در ایــن بخــش از ایــاالت 
زمین هــای  اطالعــات  بــه  مربــوط  امریــکا  متحــده 
ــه  ــی ک ــه صورت ــت، ب ــی اس ــع خصوص ــاورزی و مرات کش
ــا  ــا ب ــن زمین ه ــی ای ــدارک قانون ــناد و م ــات و اس اطالع
ــی شــده اســت.  ــن دیجیتال ــتفاده از سیســتم بالکچی اس
بــر همیــن اســاس جســی پــاول، بنیانگــذار ارز دیجیتالــی 
کراکــن، در ایــن منطقــه فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و 
ــی  ــردش مال ــو دارد و گ ــزار عض ــا 100 ه ــون تقریب اکن
ثبــت شــده بــا اســتفاده از ایــن ارز دیجیتالــی روزانــه بــه 
ــا توجــه  رقمــی معــادل 200 هــزار دالر رســیده اســت. ب
ــم  ــر بگویی ــت اگ ــت نیس ــرد دور از واقعی ــن رویک ــه ای ب
نــگاه وایومینــگ بــه دنیــای بالکچینــی اســت تــا بتوانــد 
ــرای خــود داشــته  ــن فرصــت را ب ــن اســتفاده از ای بهتری

باشــد.
تایلــر لیندهولــم، نماینــده دموکــرات در مجلــس ســنا، بــا 
اشــاره بــه جایــگاه بالکچین هــا در آینــده جهــان حمایــت 
خــود را از توجــه مســئوالن ایالــت بــه ایــن مهــم اعــالم 
ــه  ــا خالص ــده در بالکچین ه ــد: »آین ــد و می گوی می کن
شــده اســت و بایــد از همیــن امــروز بــرای آن برنامه ریــزی 

داشــته باشــیم.«

لیندهولــم همچنیــن بــا انتقــاد از کنــدی برخــی از 
تصمیم گیری هــا می  افزایــد: »الزم نیســت بــرای هــر 
موضوعــی کلمــه بــه کلمــه قانــون ارائــه کنیم و همــه چیز 
ــوژی  ــون تکنول ــد، چ ــا باش ــته های م ــر خواس ــق ب منطب

ــت.«  ــت اس ــال حرک ــت در ح ــریع تر از دول ــیار س بس
وی معتقــد اســت بایــد اکنــون از فرصــت اســتفاده 
ــن  ــن قوانی ــه تعیی ــبت ب ــی نس ــدون وقت کش ــرد و ب ک
ایــن  از  اســتفاده  جهــت  مناســب  زیرســاخت های  و 
ــورت از  ــن ص ــر ای ــرا در غی ــت، زی ــا گام برداش فناوری ه
رونــد توســعه عقــب خواهیــم بــود. بــه گفتــه ایــن نماینده 
مجلــس اگــر مســئوالن و دولت هــا بــرای اســتفاده از 
ایــن فناوری هــا قوانیــن مناســب را ارائــه نکننــد و زمینــه 
ــرمایه ها از  ــا س ــد، قطع ــهیل نکنن ــا را تس ــت آن ه فعالی
ــق  ــایر مناط ــه س ــد و ب ــرار می کنن ــک ف ــه کوچ منطق
می رونــد. از ایــن رو بهتــر اســت در حــال حاضــر شــرایطی 
مهیــا شــود تــا ســرمایه گذاران در همــان منطقــه بماننــد. 
ــد  ــرا می گوی ــت زی ــاده اس ــا س ــم واقع ــتدالل لیندهول اس
»هرگونــه تمرکــز« مناســب نیســت و می توانــد مشــکالتی 
ــه  ــوال ب ــد: »اص ــد. او می افزای ــل کن ــه تحمی ــه منطق را ب
جــای این کــه شــرایط اســتفاده از بالکچین هــا را محــدود 
کنیــم، بهتــر اســت ضمــن آزادی فعالیــت ایــن نــوع ارزهــا 
و فناوری هــا فقــط روی نظــارت بــر آن هــا ســرمایه گذاری 

ــه گــردش  ــد منجــر ب ــن فعالیــت می توان کنیــم چــون ای
ــر شــود.« ــی باالت مال

لیندهولــم بــا اشــاره بــه تجــارب ســایر ایالت هــا می  گویــد: 
ــا  ــی ب ــت محل ــن دول ــده چندی ــاالت متح ــون در ای »اکن
اســتفاده از سیســتم بالکچیــن گواهینامــه  رانندگــی ارائــه 
می کننــد و دیگــر خبــری از گواهینامه هــای چــاپ شــده 
ــه  ــرده، بلک ــریع تر ک ــد کار را س ــا رون ــه نه تنه ــت ک نیس
اجــازه تخلــف در صــدور ایــن گواهینامــه را نیــز بــه حداقل 

رســانده اســت.«
ــه  ــی ک ــناس صنعت ــچ کارش ــوال هی ــت اص ــد اس او معتق
ــد  ــد، درآم ــته باش ــل داش ــه و تحلی ــدرت تجزی ــی ق کم
ــود را  ــدی خ ــت تولی ــزار دالری از فعالی ــاالنه 200 ه س
رهــا نمی کنــد تــا ســاالنه 70 هــزار دالر از دولــت حقــوق 

ــد.  ــت کن دریاف
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 می کنــد کــه ایــن مبلــغ 
ــه پرداخــت  از ســوی 500 شــرکت ثبــت شــده در منطق

می شــود.

ــه  ــه ب ــن برنام ــرای اجــرای ای ــا به راســتی چــرا دالور ب ام
عنــوان ایالــت نمونــه شــناخته شــده اســت؟ اصــوال دالور 
ــت  ــه اس ــی در منطق ــای اصل ــهرهای دادگاه ه ــی از ش یک
کــه پرونده هــای صنعتــی را بررســی می کــرده، در حالــی 
ــه اســتفاده از  ــا توجــه ب کــه طــی پنــج ســال گذشــته ب
سیســتم بالکچیــن، تعــداد پرونده هــای صنعتــی در دادگاه  
ــه حداقــل خــود رســیده اســت. بســیاری از  ایــن شــهر ب
کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه اصــوال افــرادی کــه بــه 
ــتند،  ــاری هس ــای تج ــک فرصت ه ــش ریس ــال کاه دنب
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــد ت ــتفاده می کنن ــه اس ــن منطق از ای
ــود  ــرای خ ــادی را ب ــک اقتص ــل ریس ــا حداق بالکچین ه

ببیننــد.
کیتلیــن النــگ، عضــو کارگــروه بالکچیــن وایومینــگ؛ در 
ــن موضــوع  ــد: »ای ــه CoinSpice می گوی ــن زمینــه ب ای
ــت  ــد دول ــردم نمی دانن ــیاری از م ــه بس ــت ک ــح اس واض
ــا اســتفاده از فناوری هــای  ــرای ایــن بخــش از اقتصــاد ب ب
ــه  ــت ک ــم اس ــیار مه ــت. بس ــرده اس ــه کار ک ــن چ نوی
مســئوالن بتواننــد تعریــف شــفاف و دقیقــی از حقــوق و 
تعهــدات طرفیــن در معامــالت حقوقــی ارائــه کننــد، بــه 
ایــن دلیــل کــه در صــورت نیــاز در محضــر دادگاه بتواننــد 

ــاع کننــد.« از حقــوق خــود دف
ایــن عضــو کارگــروه بالکچیــن وایومینــگ معتقــد 



دانش بنیان  شماره سی وپنجم آبان ماه 1398

77

ــوع  ــا موض ــن بالکچین ه ــر ای ــرد دیگ ــه کارک ــت البت اس
وثیقه هــای مالــی بــرای دریافــت وام اســت کــه اکنــون در 
ــان  ــع مشکل ســاز شــده چــون کارآفرین بســیاری از صنای
نمی تواننــد وثیقه هــای مــورد نیــاز را تامیــن کننــد. ایــن 
درحالــی اســت کــه تنهــا ایالتــی کــه صنعتگرانــش چنیــن 
ــد وایومینــگ اســت چــون تمــام امــور وام  مشــکلی ندارن
ــن  ــا کمتری ــده و ب ــده ش ــدارک دی ــن ت ــاس بالکچی براس
صالحیــت  و  می شــود  انجــام  کار  اداری  بوروکراســی 

ــز تاییــد شــده اســت. ــان نی متقاضی
ــتفاده از  ــتاوردهای اس ــایر دس ــه س ــاره ب ــا اش ــگ ب الن
ــد:  ــز می گوی ــت نی ــت ایال ــتم مدیری ــن در سیس بالکچی
»اســتفاده از بالکچیــن باعــث شــده شــاهد افزایــش تعــداد 
ثبــت شــرکت های تجــاری در ایــن منطقــه باشــیم. 
تســهیل امــور تاییــد مــدارک و تقاضاهــای دریافــت شــده 
ــه  ــن منطق ــرکت ها در ای ــداد ش ــش تع ــل افزای ــا دلی تنه

ــری اســت.« ــون نف ــک میلی ی
ــاز اســتفاده  ــارز امتی ــای ب ــه وی یکــی از نمونه ه ــه گفت ب
ــی و  ــای دیجیتال ــه، امض ــاد منطق ــن در اقتص از بالکچی
ــیاری  ــد بس ــه می توان ــت ک ــراد اس ــاری اف ــای اعتب کده
ــال  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــاه کن ــا را تســهیل و کوت از فراینده
هنــگام مراجعــه بــه بانــک یــا هــر نهــاد دولتــی ایــن کدها 

و امضاهــا قابــل ردگیــری و تاییــد اصالــت هســتند. ایــن در 
ــی اســت کــه موضــوع کالهبــرداری هــم در منطقــه  حال
بــه حداقــل خــود رســیده، زیــرا اصــوال هویــت و اطالعــات 
ــودجویان را  ــوی س ــتفاده از س ــت سوءاس ــس قابلی هیچ ک

نــدارد. 
ــوان  ــه عن ــتریت ب ــه در وال اس ــرای دو ده ــه ب ــگ ک الن
تحلیلگــر فعالیــت می کــرده، اکنــون دربــاره اهمیــت 
اســتفاده از بالکچین هــا در بازارهــای مالــی می گویــد: 
»طــی ایــن دوره متوجــه شــدم تمــام دفاتــر ثبــت 
ــات  ــتراتژیک و اطالع ــتباه هایی اس ــاوی اش ــی ح اطالعات
ــالش  ــال ت ــل در ح ــن دلی ــه همی ــتند، ب ــت هس نادرس
هســتم کــه ایــن دفاتــر را بــر مبنــای سیســتم بالکچیــن 

ــم.« ــرار ده ــتفاده ق ــورد اس ــم و م تنظی
وی تاکیــد می کنــد سیســتم های حســابداری وال اســتریت 
دقیــق نیســتند و در بســیاری از مــوارد منجــر بــه زیــان در 
ــک  ــن ی ــر او ای ــوند و از نظ ــادار می ش ــادالت اوراق به مب

ســرقت اقتصــادی در دنیــای مــدرن امــروزی اســت.
ــتفاده از  ــوع اس ــا موض ــن برنامه ه ــرای ای ــال اج ــه دنب ب
ــروش  ــوع ف ــی و موض ــن کانت ــی توت ــتم بالکچین سیس
ــه ایــن ترتیــب کــه شــرکت  ــه میــان آمــده، ب زمین هــا ب
Medici Land Governance ایــن شــرکت تمــام 
اطالعــات مربــوط بــه مالکیــن، کاربــری و آدرس زمین های 

منطقــه را بــا اســتفاده از سیســتم بالکچیــن ثبــت کــرده و 
تمــام معامــالت از طریــق ایــن اطالعــات انجــام می شــود.
ــش از دو  ــد: »بی ــه می گوی ــن زمین ــگل در ای ــری دی ش
دهــه اســت کــه در دفتــر شــهرداری بــه عنــوان مســئول 
ثبــت معامــالت مســتغالت و زمین هــای منطقــه فعالیــت 
کــرده ام و در بیــن ســال های 1996 تــا 1998 تعــداد 
بی ســابقه ای از شــکایت ها در ایــن دفتــر بــرای مشــکالت 
وام، نقــل و انتقــال و مالکیــت تشــکیل شــده اســت. اما بعد 
ــارم  ــکایت ها یک چه ــزان ش ــن، می ــتفاده از بالکچی از اس
گذشــته بــوده، ایــن در حالــی اســت کــه طــی پنــج ســال 
گذشــته معامــالت گســترده ای صــورت پذیرفتــه اســت.«

دیــگل می  افزایــد: »ثبــت اطالعــات مســتغالت و امــالک و 
زمین هــای منطقــه در سیســتم بالکچیــن انجــام می شــود 
و در نهایــت یــک کــد 14 رقمــی ایجــاد می شــود کــه ایــن 
ــه  ــوط ب ــا شناســه تاییــد شــده مرب کــد در واقــع امضــا ی
ــه هیــچ عنــوان امــکان تقلــب  ــود و ب آن مــورد خواهــد ب
ــه همیــن دلیــل پرونــده  یــا سوءاســتفاده از آن نیســت. ب
تعویــق پرداخــت قســط وام، کالهبــرداری و... ایجــاد نشــده 
اســت. اکنــون تمــام اطالعــات امــالک در زنجیــره ای 
ــتفاده از  ــا اس ــده و ب ــکیل ش ــده تش ــدود 900 پرون در ح
ــترس  ــناد در دس ــام اس ــایت Teton County تم وبس

متقاضیــان قــرار می گیــرد و امــکان هیــچ تخلــف و تقلبــی 
در آن نیســت.«

ــد:  ــز می گوی ــره نی ــن زنجی ــای ای ــاره محدودیت ه وی درب
ــن کار  ــرای ای ــی ب ــی محدودیت های ــتم بالکچین »سیس
ایجــاد کــرده کــه اولیــن موضــوع ثبــت اطالعــات قبــل از 
ــه  ــر این ک ــت و دیگ ــی 1994 اس ــر یعن ــورد نظ ــخ م تاری
ــات  ــوان روی اطالع ــد را نمی ت ــالت جدی ــات معام اطالع
قبلــی ثبــت کــرد و تنهــا راهــکار ایجــاد زنجیــره ای جدیــد 
اســت.« البتــه بــه عقیــده او در آینــده قطعــا راهــی بــرای 

ــود. ــاد می ش ــن کار ایج ای
ــنا،  ــس س ــرات در مجل ــده دموک ــم، نماین ــر لیندهول تایل
در ایــن زمینــه می گویــد: »رابطــه وایومینــگ هنــوز 
ــای  ــر کاربرده ــد منتظ ــده و بای ــل نش ــن کام ــا بالکچی ب
متفاوتــی از بالکچیــن در ایــن منطقــه باشــیم و از آن جــا 
کــه اولویــت تجــارت بــوده، احتمــاال زودتــر نتایــج در ایــن 
ــم  ــده می توانی ــه در آین ــد. البت ــت می آی ــه دس ــه ب زمین

ــم.« ــه کنی ــن تجرب ــری از بالکچی ــای دیگ کاربرده
لیندهولــم می گویــد: »ایــن ابتــدای راه وایومینــگ اســت و 
احتمــاال نســل آینــده کــه امــروز در رده ســنی 10 تــا 12 
ــا بســیاری از کاربردهــای  ســال هســتند، در دهــه بعــد ب
بالکچیــن ســروکار دارنــد تــا بتواننــد روزگار ســپری 

کننــد.«
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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 سیستم های الکتریکی سنتی 
اینامدار )Amar Inamdar( در سخنرانی جذابی  است. عمار 
در مورد جهشی واقعی، ما را به صاحبان پنل های خورشیدی 
توضیح می دهد که چگونه  و  میکند  معرفی  از شبکه  خارج 
این فناوری فرصت دستیابی به دو هدف خارق العاده را فراهم 
می کند. دسترسی به انرژی برای همه و آینده با حداقل مقدار 
کربن. اینامدار می گوید: »همه خانواده با افتخار هم تولیدکننده 
و هم مصرف کننده انرژی هستند... این دموکراسی انرژی است.« 
چیزی که در حال وقوع است، واقعا باورنکردنی  است. بیش از 
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 هزینه ای حدودا معادل 1500 دالر 
نیاز دارد. عالوه بر این اگر منتظر به انجام رسیدن این پروژه 
باشیم، چیزی حدود نه سال زمان الزم است و این طور احساس 
می شود که گویی یک قرن طول می کشد 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 ایده های تسال و ایده های 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 می شود. 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 می کنند. برای رسیدن به کاربرد این سیستم، باید 
نیروگاه داشته باشید. از ایستگاه های برق تا المپ های خانگی 
همگی باید زیرساخت مناسب داشته باشند و این زیرساخت ها 
ما را به سمت تولید برق می برند و نهایتا به المپ ها و وسایلی 
با آن ها سروکار داریم، می رسیم.  که همه در زندگی روزمره 
اما نکته شگفت انگیز این است که انقالبی در روستاها و شهرهای 
اطراف ما، در این جا 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. فوتون ها 
بی سیم هستند. پنل های خورشیدی روی هر پشت بامی قرار 
می گیرند و به قدر نیاز خانه ها مقدار کافی نیرو تولید می کنند. 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 شبکه ای فراهم کنیم و به کشورها اجازه دهیم تا آن را 
توسعه ببخشند و بعد اشتغال و صنعت را رونق دهند. بنابراین 
خود ما بوده ایم که به جایی رسیده ایم که متوجه شده ایم در واقع 
هزینه های ساخت این شبکه ها و دنبال کردن الگوی نگهداری 
و توسعه شان واقعا منطقی نیست. اگر کسری های بودجه همه 
ادوات اجرایی شرکت های آفریقا در این حوزه را هم در نظر 
بگیریم، هر ساله حدود 21 میلیارد دالر برای حفظ این سیستم 
و ادامه کار هزینه صرف می شود. 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 می افتد و بعدها قطعا در مسیر توسعه پسرفت خواهیم کرد. 
پس باید چه کنیم؟ در این جا چه اتفاقی می افتد؟ علیرغم این 
توضیحات در این جا فرصتی وجود دارد که فکر می کنم همه باید 
از آن هیجانزده شویم. گروهی از شرکت ها هستند که طی ده 
سال گذشته در حال رفع این مشکل بوده اند. این گروه شرکت ها 
این واقعیت را فهمیده اند که یک راکتور بزرگ هسته ای در آسمان 
وجود دارد و نسبت به هر قاره دیگری به آفریقا سهم بیشتری 
است. بخشیده شده  انرژی خورشیدی  یعنی  موهبت  این  از 

بنابراین فرصتی فراهم شده که بخشی از انرژی خورشیدی یا 
به عبارتی این انرژی بی سیم به انرژی برای مصارف در سطوح 
با هم  اتفاق همزمان  این حالت سه  تبدیل شود. در  خانگی 
می افتد. اول، هزینه های بهره وری انرژی خورشیدی کاهش یافته 
است. به این ترتیب که با قرار دادن پنل خورشیدی روی سقف 
خانه و گرفتن نیرو از آن، هزینه های تولید انرژی و شبکه ذکر 
شده به طور چشمگیری، یعنی تا حدود 95 درصد کاهش یافته 
است. دوم، شبکه لوازم خانگی. یکسری ابزار خانگی وجود دارند 
که همه مان بهشان عادت کرده ایم و بخشی از زندگی روزمره 
ما شده اند که به ما سالمتی و امنیت می بخشند. با استفاده 
به  وسایل  این  مصرفی  هزینه های  بُعد  خورشیدی،  انرژی  از 
 ،LED مراتب کم می شود. بنابراین اگر مثال یک چراغ المپ
یک چیز خیلی دم  دستی و ساده، داشته باشید، هزینه های آن 
االن 85 درصد کمتر از پنج سال قبل است و بازده آن، وقتی 
آن را با یک المپ رشته ای مقایسه می کنید، باورنکردنی است. 
آن ها نوری 10 برابری به شما می دهند و 30 برابر بیشتر طول 
عمر دارند. و آخرین موردی که رخ داده، در مورد انقالب تلفن 
همراه است. اکنون می توانیم مشتریان غیرمتمرکزی را جذب 
کنیم که حاال هزینه های جزئی برای تجهیزات و وسایلی که 
اکنون مقرون به صرفه هستند، می پردازند. می توان به آن ها 
برنامه زمانی هفتگی یا روزانه داد. با این توصیفات این یک تغییر 
باورنکردنی در اقتصاد است که اتفاق می افتد. و در واقع باب یک 
چیز بسیار بسیار ابتکاری ای 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 
27 میلیارد دالری است. 27 میلیارد دالر چیزی است که همه 
مردم مانند سوزان، هر سال برای شارژ تلفن همراه، باتری های 
چراغ قوه و نفت سفید روشنایی خانه هایشان خرج می کنند.
ســوزان صاحــب یــک سیســتم خورشــیدی کوچــک اســت. 
سیســتم او یــک پنــل ســاده اســت، نــه یــک چیــز فرازمینی! 
ــا  ــد ت ــازه می ده ــه او اج ــش ب ــیدی کوچک ــتم خورش سیس
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. خارق العــاده اســت. او دربــاره سیســتم کوچکــش 
ــه  ــب ها ب ــه ش ــش ک ــورد بچه های ــد و در م ــت می کن صحب
ــد.  ــام دهن ــان را انج ــد تکالیفش ــور می توانن ــودن ن ــر ب خاط
البتــه مــن مطمئــن نیســتم کــه بچه هــا نســبت بــه آن چــه 

ــاره ایــن واقعیــت صحبــت می کنــد  ــد! او درب احساســی دارن
کــه می توانــد ســاعت چهــار صبــح بیــرون بــرود و از گاوهــا 
ــه  ــاره این ک ــد و درب ــی نباش ــران تاریک ــد و نگ ــت کن مراقب
ــر ترســی از  ــده و دیگ ــه اش آم ــه خان ــور ب شــب ها چطــور ن
شــب نــدارد. به نظــر من این شــگفت آور اســت. ســوزان کاری 
را انجــام می دهــد کــه بســیاری از مشــتریان ایــن شــرکت ها 
کــه مــن در مــورد آن هــا صحبــت کــردم انجــام می دهنــد. 
ــه  ــرکت ها را ب ــد. او ش ــوآوری می کن ــه ن ــور ب ــا را مجب او م
ــراغ  ــو و چ ــاال رادی ــن ح ــد: »م ــد و می گوی ــش می کش چال
ــون هــم می خواهــم. مــن  ــک تلویزی ــد؟ مــن ی دارم. می دانی
ــون  ــم تلویزی ــم. می خواه ــته باش ــم ســرگرمی داش می خواه
بــه مــن و بچه هایــم آمــوزش دهــد. و بعــد از آن می خواهــم 
موهــای بچه هایــم را خــودم کوتــاه کنــم. پــس یــک ماشــین 
اصــالح الزم دارم و دوســت دارم یخچــال داشــته باشــم و...« 
او در واقع چیزی را ابداع کرد که دنیای انرژی واقعا گرسنه انجام 
آن است. این ایده که او استفاده کرده، نردبان انرژی و تقاضاست 
که با یک المپ شروع می شود. درست؟ و چراغ ایده ای است که 
با آن می توانیم امکان انجام تکالیف بچه هایمان را با هزینه  بسیار 
کم، حدود پنج دالر، فراهم کنیم. همچنین می توانیم آن را توزیع 
کنیم. این سیستمی که سوزان دارد از چهار المپ، رادیو و شاید 
تعدادی چراغ قوه تشکیل شده که همگی از پنل خورشیدی که 
روی پشت بام نصب شده تامین انرژی می شوند. حتما از خودتان 
می پرسید: »نقطه نهایی این نردبان کجاست و تا کجا می تواند 
پیش برود؟« آیا مثال تا جایی که سقف یک ساختمان بزرگ 
را پوشش دهیم؟ یا جایی است که ما بتوانیم سیستم هایی با 
زیرساخت مناسب توزیع کنیم تا بتوانیم بیمارستان ها و مدارس 
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خود را تامین انرژی کنیم؟ و واقعا تا چه حد می توان این روند 
را توسعه داد؟ و این تغییر ذهنیت است که فکر می کنم واقعا 
)اشاره  می توان  برویم؟  می توانیم  کجا  تا  است.  هیجان انگیز 
برای یکی  این طرحی مفهومی  این جا رسید؟  به  به عکس( 
کامال  صورت  به  که  است  جهان  کارخانه های  بزرگ ترین  از 
خورشیدی و شبکه خاموش طراحی شده است. شاید بتوانیم آن 
را به دست آوریم. نسلی از این شرکت ها وجود دارند که این کار 
را انجام می دهند و هزاران شغل ایجاد می کنند، تولید می کنند، 
می فروشند، ده ها هزار نفر از این سیستم خورشیدی بهره می برند. 
به این ترتیب می توان نور را به ده ها هزار خانه آورد و با این روند 
می توان با آن مشکل بزرگ چند میلیارد دالری که من در ابتدا 
درباره آن صحبت کردم مقابله کرد. این نوآوری بزرگی است. 
آنچه آن ها انجام می دهند این است که نه تنها شرکت های انرژی 
هستند، بلکه شرکت های تامین اعتبار نیز هستند، بنابراین مردم 
را به یک اقتصاد می کشانند. آن ها شرکت های خرده فروشی اند ، 
بنابراین محصوالت در بازارهای متصل را به مردم می رسانند. 
آن ها شرکت های لوازمی هستند و محصوالت فوق العاده ای تولید 
می کنند که بسیار کارآمد و بسیار ارزانند. با این تفاسیر یک اتفاق 
خارق العاده در آن جا رخ می دهد که ارزش بررسی دارد. این 
فرایند ما را به کجا می برد؟ از دیدگاه دولت و از منظر اجتماعی 
ما را به دو هدف واقعا بزرگ می رساند. ما برای همه دسترسی به 
انرژی را آرزو می کنیم و دوست داریم به یک اقتصاد کامال کارآمد 
با کمترین مقدار مصرف کربن برسیم. ما به جایی می رسیم که 
می بینیم 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 

انجام دهید. حاال می خواهم که همه مان یک لحظه از آن اتفاق 
را تصویر کنیم، واقعا تصور کنیم که این می تواند به چه معنا 
باشد: ]اکوسیستم انرژی جدید[ یک سیستم انرژی که فقط 
مربوط به قدرت معیشت نیست، مربوط به این که خانواده ها را 
از نفت سفید جدا می کند. در واقع مجموعه کاملی از لوازم و 
ابزار و بهره وری است که همه ما به آن ها عادت کرده ایم. این 
میزان انرژی در مقیاسی است که می تواند توسعه صنعتی را 
هدایت کند و این توانایی داشتن ابزارهای قدرتمند است. این 
نوعی از توانایی است که در خانه ها، 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 می کند. او در 
مورد این که چقدر این کار برایش تفاوت بهره وری ایجاد کرده 
است، بزرگنمایی می کند. وقتی به او گوش می دادیم، از خودمان 
می پرسیدیم که واقعا او با یک پمپ برقی که انرژی اش را از پشت 
بام تامین می کند و شارژ می شود محصوالتش را تولید می کند؟ 
و با استفاده از توان خودش آن ها را به بازار عرضه می کند؟

از نظر ما این یک اتفاق خارق العاده در حال رخ دادن است. 
اگر به سوزان و فرانسیس گوش بدهید، به جایی می رسید که 
می گویید این افراد واقعا با احساس معرکه ای نسبت به نحوه 
دستیابی به انرژی شان همراه با حس مالکیت و حس غرور حرف 
می زنند. در این بخش از صحبت هایم می خواهم یک کلیپ 
ویدئویی کوتاه به شما نشان بدهم که از توزیع کننده یکی از این 
شرکت هایی است که در موردش صحبت کرده ام. او بهتر از هر 
کسی این موضوع را توضیح می دهد. لطفا به آن گوش بدهید. 
برسیم که  به جایی  بیفتد که  اتفاقی  اگر  بنابراین  »مارتین: 
نقطه  به  باشد،  را داشته  انرژی خود  هر خانه منبع مستقل 
و  دارند  را  انتخابش  حق  همه  رسیده ایم.  انرژی  دموکراسی 
همه می دانند چه زمانی می خواهند آن را روشن یا خاموش 
یا  باشند  داشته  فروش  به  دسترسی  می خواهند  آیا  کنند. 
بازگشت  آزادی  این  کنند؟  ذخیره  را  آن  می خواهند  این که 
بود.« خواهد  چیز  هیجان انگیزترین  مصرف کننده  دست  به 

درخشان بود، نه؟ این مارتین بود و عبارت های عجیبی به کار 
برد. دیدید که چه بینشی دارد؟ بنابراین برای لحظه ای تصور 
انرژی،  داشتن  افتخار  انرژی،  تولیدکننده  خانواده  هر  کنید 
توانایی تولید نیرو، اشتراک گذاری آن، فروش نیرو و همچنین 
قرارگیری در موقعیت مصرف کننده را با هم داشته باشد. همه 
این ها از طریق دارایی تولیدکننده شخصی تان که روی امالک 
خودتان به بار نشسته حاصل می شود. نکته ای که باید به آن 
روز  در  ساعت  فقط 12  خورشید  که  است  این  شود  توجه 
می درخشد، یعنی 12 ساعت دیگر را در تاریکی می گذرانیم. 
ما  به  که  باشیم  داشته  ذخیره سازی  راه حل های  باید  ما 
کمک کنند این مسیر را به بهترین شکل ممکن طی کنیم.

داریم؛  را  خارق العاده  فرصت  این  ما  آفریقا  در  بنابراین 
سیستم  ایجاد  و  جهان  تغییر  برای  خارق العاده  فرصتی 
عنوان  به  همه  و  می کنند  حسادت  آن  به  همه  که  انرژی 
است. انرژی  دموکراسی  این  و  می کنند.  نگاه  ما  به  نوآوران 
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ای آن راه حیل وجود دارد داروهای �طان به تومورها �ف رسند اما �ج

چگونه نانوذرات مي توانند راه درمان 
سرطان را تغییر دهند؟

 مهسا محجوب
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نود و نه درصد از داروهای سرطانی هرگز به تومورها نمی رسند و پیش از این که زمان الزم 
برای انجام کار خود را داشته باشند، از بدن دفع می شوند. چگونه می توانیم این داروهای 

نجاتبخش زندگی را بهتر بفرستیم؟ محقق سرطان، جوی ولفرام، در سخنرانی تد پیش رو 
توضیح می دهد که چگونه از نانوذرات می توان برای رساندن دقیق داروها به تومورهای سرطانی 

استفاده کرد و آن ها را بیشتر در بدن نگه داشت تا به سلول های بدخیم حمله کنند.
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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 می کنــی؟« او گفــت: »جــوی، 
بــه عنــوان دوســتم، بایــد اجــازه دهــی کــه بــروم. نوبــت مــن 

اســت.« روز بعــد او مــرده بــود. 
ربــکا 31 ســال 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 می میــرد. امــروز، ما 
محققــان پزشــکی، متعهــد هســتیم تا ربــکا و افــرادی ماننــد او 

آخریــن بیمارانــی باشــند کــه از دســت می دهیــم. 
ــش از 100  ــروز بی ــا ام ــالدی ت ــه 70 می ــکا از ده ــت امری دول
میلیــارد دالر بــرای تحقیقــات ســرطان صــرف کــرده اســت و 
در زمینــه زنــده مانــدن بیمــاران، به ویــژه بــرای ســرطان هایی 
کــه بســیار تهاجمی هســتند، پیشــرفت محــدودی کرده اســت. 
بنابرایــن تغییــر الزم اســت، زیــرا به وضــوح آنچــه تاکنــون انجام 

داده ایــم، تاثیــر نداشــته اســت. 
کاری کــه مــا در پزشــکی بــرای درمــان ســرطان انجــام 
ــرطان  ــون س ــت، چ ــان اس ــزام آتش نش ــل اع ــم، مث می دهی
شــبیه بــه آتشــی بــزرگ اســت. آتش نشــان ها داروهــای 
ســرطانی هســتند امــا مــا آن هــا را بــدون ماشــین آتش نشــانی، 
بــدون حمل ونقــل، بــدون نردبــان و بــدون تجهیــزات اضطراری 
می فرســتیم. بــه همیــن دلیــل نیــز بیــش از 99 درصــد از ایــن 
ــه آتــش نمی رســند. ایــن یعنــی بیــش  آتش نشــانان هرگــز ب
از 99 درصــد داروهــای ســرطانی هرگــز بــه تومــور نمی رســند 
زیــرا فاقــد سیســتم حمل ونقــل و ابــزار الزم بــرای انتقالشــان به 
نقطــه هــدف هســتند. پــس همــه چیــز در مــورد مــکان اســت.

در نتیجــه مــا بــه ماشــین آتش نشــانی نیــاز داریــم تــا 
ــا  ــن این ج ــند. و م ــت برس ــت درس ــه موقعی ــان ها ب آتش نش
ــا،  ــانی م ــین آتش نش ــه ماش ــم ک ــما بگوی ــه ش ــا ب ــتم ت هس
نانوذراتنــد. بــه ایــن شــکل کــه می تــوان داروهــای ســرطانی را 
در نانــوذرات بارگــذاری کــرد و آن هــا 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 شــده اند، ماننــد 
نانــوذرات مبتنــی بــر فلــز یــا نانــوذرات مبتنــی بــر چربــی. امــا 
ــا چقــدر اســت،  ــو واقع ــدازه نان ــم ان ــرای این کــه نشــان دهی ب
یــک تــار مویــم را زیــر میکروســکوپ قــرار دادم. مــن موهــای 
ــزار  ــا 40 ه ــن تقریب ــای م ــن موه ــی دارم، بنابرای ــی نازک خیل
نانومتــر قطــر دارد. یعنــی اگــر 400 نانــوذره را بگیریــم و کنــار 
هــم قــرار دهیــم، ضخامتشــان بــه انــدازه یــک تــار مــو خواهــد 

بــود. 
ــرطان  ــا س ــارزه ب ــرای مب ــوذرات ب ــگاه نان ــک آزمایش ــن ی م
ــل  ــون وی ــو در جکس ــک مای ــا را در کلینی ــایر بیماری ه و س
ــای  ــف کمک ه ــه لط ــو، ب ــک مای ــم. در کلینی ــت میکن هدای

ســخاوتمندانه ای کــه بــرای تامیــن بودجــه تحقیقــات در 
اختیارمــان قــرار می گیــرد، ابزارهایــی بــرای ایجــاد تفــاوت در 
زندگــی بیمــاران داریــم. حــاال ایــن نانــوذرات چگونــه می توانند 
داروهــای ســرطانی را بــه تومــور منتقــل کننــد؟ خــب، آن هــا 

ــد.  ــترده ای دارن ــزار گس جعبه اب
داروهــای ســرطانی بــدون نانــوذرات به ســرعت از طریــق 
کلیه هــا از بــدن دفــع می شــوند، زیــرا انــدازه کوچکــی دارنــد؛ 
ــا  ــا واقع ــن آن ه ــذرد. بنابرای ــال می گ ــه از غرب ــی ک ــل آب مث
زمــان کافــی ندارنــد کــه بــه تومــور برســند. مــا آتش نشــان ها، 
ــون  ــا در خ ــم. آن ه ــرطانی را داری ــای س ــان داروه ــی هم یعن
می چرخنــد، امــا بــا ســرعت زیــادی از بــدن دفــع می شــوند و 
بــه درون تومــور نمی رســند. امــا اگــر ایــن داروهــای ســرطانی را 
درون نانــوذرات قــرار دهیــم، بــدن آن هــا را پاکســازی نمی کنــد 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــتند. و ب ــزرگ هس ــیار ب ــوذرات بس ــون نان چ
ــد  ــه می دهن ــون ادام ــش در خ ــه چرخ ــان ب ــا همچن داروه
و زمــان بیشــتری بــرای یافتــن تومــور دارنــد. در این جــا 
)تصویــری را نشــان می دهــد( آتش نشــانان )داروی ســرطان( را 
در ماشــین آتش نشــانی )نانــوذرات( می بینیــم. آن هــا در خــون 
ــند.  ــور می رس ــه توم ــوند و ب ــازی نمی ش ــد، پاکس می چرخن
نانــوذرات چــه ابــزار دیگــری دارنــد؟ آن هــا می تواننــد مانــع از 
تخریــب داروهــای ســرطانی در بــدن شــوند. برخــی داروهــای 
ــون  ــای خ ــه آنزیم ه ــتند ک ــاس هس ــا حس ــم ام ــیار مه بس
ــوذرات  ــن اگــر نان به راحتــی آن هــا را تخریــب می کنــد. بنابرای
ــد  ــا می توانن ــد، آن ه ــت کنن ــا محافظ ــن داروه ــد از ای بتوانن
عملکــرد داشــته باشــند. یکــی دیگــر از ابزارهای نانوذره ســطوح 
الحاقــی آن هاســت. ایــن ســطوح شــبیه بــه دســت های ریــز بــا 
انگشــتانی ظریــف عمــل می کننــد کــه تومــور را نگــه می دارنــد 
و دقیقــا روی آن قــرار می گیرنــد. طــوری کــه وقتــی نانــوذرات 
می چرخنــد، می تواننــد بــه ســلول های ســرطانی متصــل 
شــوند و وقــت بیشــتری بــرای داروهــای ســرطانی بــرای انجــام 
کارشــان بخرنــد. این هــا فقــط برخــی از ابزارهــای زیــادی اســت 

ــوذرات می تواننــد داشــته باشــند.  کــه نان
امــروز مــا بیــش از 10 نانــوذره تاییدشــده بالینــی بــرای 
ســرطان داریــم کــه بــه بیمــاران در سراســر جهــان داده 
ــه  ــم ک ــکا را داری ــد رب ــی مانن ــن حــال بیماران ــا ای می شــود. ب
ــای  ــا و محدودیت ه ــن چالش ه ــن مهم تری ــد. بنابرای می میرن
نانــوذرات مــورد تاییــد چیســتند؟ مشــکل اصلــی کبــد اســت، 
زیــرا کبــد سیســتمی بــرای تصفیــه بــدن اســت. کبــد عناصــر 
بیگانــه را تشــخیص می دهــد و آن هــا را خــراب می کنــد. مثــل 
باکتری هــا، ویروس هــا و همچنیــن نانــوذرات. ســلول های 
ایمنــی بــدن در کبــد نانــوذرات را می گیرنــد و از رســیدن آن هــا 
بــه تومــور جلوگیــری می کننــد. در واقــع کلیــه دیگــر مشــکلی 
بــه حســاب نمی آیــد، امــا ایــن ماشــین های آتش نشــانی 
ــا  ــی از آن ه ــدار کم ــد و مق ــر می کنن ــد گی ــوذرات( در کب )نان

ــند.  ــور می رس ــه توم ب
بنابرایــن اســتراتژی آینــده مــا بــرای بهبــود عملکــرد نانــوذرات، 
از کار انداختــن موقتــی ســلول های ایمنــی بــدن اســت کــه در 
ــع  ــن ســلول ها را خل ــم ای ــه می توانی ــد. چگون ــرار دارن ــد ق کب
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ســالح کنیــم؟ خــب، بــه داروهایــی کــه قبــال از نظــر بالینــی 
بــرای ســایر نشــانه ها تاییــد شــده بودنــد، نظــری انداختیــم تــا 
ببینیــم کــدام یــک از آن هــا می تواننــد ســلول های ایمنــی بدن 
را متوقــف کننــد تــا نانــوذرات را از بیــن نبرنــد. بــه طــور غیــر 
ــی متوجــه  ــات پیش بالین ــی در یکــی از مطالع ــل پیش بین قاب
شــدیم داروی 70 ســاله ماالریــا قــادر اســت ســلول های ایمنــی 
بــدن را از نابــود کــردن نانــوذرات بــازدارد تــا آن هــا بتواننــد از 
کبــد فــرار کننــد و راه خــود را بــه هــدف خــود یعنــی تومــور 
ادامــه دهنــد. در این جــا نمونــه ای از انســداد کبــد را مشــاهده 
ــه  ــوذرات ب ــه نان ــد( ک ــش می ده ــری را نمای ــم )تصوی می کنی
ــه تومــور می رســند. گاهــی در  ــد و در عــوض ب آن جــا نمی رون
ــه راه حل هــای جدیــد  علــوم، ارتباطــات غیرمنتظــره منتــج ب

می شــود. 
راهــکار دیگــر بــرای جلوگیــری از بــه دام افتــادن نانــوذرات در 
کبــد اســتفاده از نانــوذرات خــود بــدن اســت. بلــه غافلگیرتــان 
ــان  ــه در بدنم ــم ک ــیاری داری ــوذرات بس ــا نان ــه م ــردم! هم ک
ــدن مــا  در حــال چرخشــند. از آن جــا کــه آن هــا بخشــی از ب
هســتند، کبــد احتمــاال آن هــا را بــه چشــم بیگانــه نمی بینــد. 
ــزاق، خــون، ادرار و  ــوان در ب ــوذرات بیولوژیکــی را می ت ایــن نان
در شــیره لوزالمعــده پیــدا کــرد. مــا می توانیــم آن هــا را از بــدن 
ــرای  ــانی ب ــین آتش نش ــوان ماش ــه عن ــان ب ــع آوری و ازش جم
داروهــای ســرطان اســتفاده کنیــم. در ایــن حالــت، ســلول های 
ایمنــی بــدن در کبــد احتمــاال نانــوذرات بیولوژیکــی را کمتــر 
می خورنــد. بنابرایــن مــا از یــک مفهــوم مبتنــی بــر اســب تــروا 
ــه  ــا )ب ــم. در این ج ــتفاده می کنی ــد اس ــب دادن کب ــرای فری ب
ــم  ــوذرات بیولوژیکــی را داری ــا نان ــری اشــاره می کنــد( م تصوی

کــه در خــون می چرخنــد. کبــد آن هــا را تشــخیص نمی دهــد 
ــند. ــور می رس ــه توم و ب

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. 
ــه  ــود دارد: چگون ــده وج ــکل عم ــک مش ــال ی ــن ح ــا ای ب
می توانیــم ایــن نانــوذرات بیولوژیکــی را بــدون آســیب 
رســاندن بــه آن هــا در مقادیــر زیــادی جــدا کنیــم؟ آزمایشــگاه 
ــت.  ــرده اس ــدا ک ــن کار پی ــرای ای ــد ب ــک روش کارآم ــن ی م
می توانیــم 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 
نمی گیرنــد، زیــرا بــه طــور متوســط 12 ســال طــول می کشــد 

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 کرده انــد، کار تیمــی را می طلبــد. مــا 
بــه لطــف الهامــی کــه از بیمــاران می گیریــم ادامــه می دهیــم 
ــم،  ــو کار کنی ــای نان ــن فناوری ه ــر روی ای ــه اگ ــدم ک و معتق
ــم،  ــش دهی ــالم را کاه ــای س ــه ارگان ه ــیب ب ــم آس می توانی
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 می توانســت دعوتــی برای 

مراســم عروســی اش باشــد نه مراســم تشــییع جنازه اش.
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با توجه به رشد فزاینده صنعت گردشگری در جهان، تعداد استارت آپ های فعال در 
حوزه بلیت فروشی آنالین نیز مدام در حال افزایش است. در کشور هم شاهد افزایش 
فعالیت این استارت آپ ها هستیم. برخی استارت آپ ها نیز در حوزه های 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 کسب و کار بانک رفاه( است که در گفت و گو با دانش بنیان به مختصات 
فعالیت این استارت آپ ها اشاره می کند. همچنین این مدرس دانشگاه به راه های توسعه 
استارت آپ های فعال در بلیت فروشی آنالین و مشکالت پیش روی این استارت آپ ها 

اشاره می کند که در ادامه می خوانید.

بازار بلیت فروشی آنالین هنوز به 
بلوغ نرسیده است

گفت و گو �ج ام�ی عسگری، مد�ی اجرا�ی مرکز نوآوری رفاتک 

 مریم طالبی

پرونده
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برای  کشور  در  بلیت  آنالین  فروش  بازار  ظرفیت   
چطور  را  حوزه  این  در  استارت آپی  فعالیت  توسعه 

ارزیابی می کنید؟
از  گردشگران  به  رفاهی  خدمات  ارائه  و  گردشگری  بازار 
آنالین  فروش  و  خرید  آن  در  که  است  بخش هایی  جمله 
بلیت و خدمات به کرات اتفاق می افتد. امروزه سرویس هایی 
را شاهد هستیم که عالوه بر این که امکان دسترسی به بلیت 
مقایسه  جمله  از  دیگری  سرویس های  می کنند،  فراهم  را 
مشتریان  باشگاه  خدمات  مختلف،  تورهای  یا  هتل ها  بین 
اگر  که  می کنند  ارائه  سفر  تسهیل  خدمات  همین طور  و 
بخواهیم همه این ها را کنار هم قرار دهیم، خواهیم دید که 

چه بازار عظیمی را پوشش خواهند داد.
بحث بلیت فروشی آنالین را از دو جنبه می توان نگاه کرد. 
اولیه  الیه  معموال  که  است  اولیه  سرویس های  نوع  یکی 
اما  است،  شده  آغاز  بلیت  و  سفر  فروش  با  کسب و کارشان 
بلیت، دسترسی  فروش  بر  بعدی کسب و کارها، عالوه  نسل 
بعدها  یعنی  می کنند.  تسهیل  هم  را  دیگری  خدمات  به 
خدماتشان  کردند،  جذب  را  بیشتری  کاربر  جامعه  وقتی 
بلیت فروشی  بعدی  نسل های  در  ما  می دهند.  گسترش  را 
امکان  که  داشت  خواهیم  را  متفاوتی  بیزینس های  آنالین، 
حجم  با  ما  بنابراین  دارند.  را  متنوع تری  تسهیالت  ارائه 
را  بازار مطلوبی  بود که  از کاربران مواجه خواهیم  عظیمی 

برای این نوع کسب و کارها ترتیب خواهند داد.
چشم  به  کسب و کارها  نوع  این  برای  که  مثبتی  نکته 
می خورد، این است که دو سر سود هستند. به عبارت دیگر، 
این نوع سرویس ها هم برای صاحبان کسب و کار و هم برای 
کاربران منفعت بخش خواهند بود. چرا که از طرفی نه تنها به 
معرفی بیشتر آن کسب و کار منجر خواهد شد، بلکه امکان 
خواهد  فراهم  هم  را  متنوع تری  سرویس های  راه اندازی 
کرد. از سویی دیگر با توجه به این که ارزش پیشنهادی هر 
مقایسه  می توانند ضمن  کاربران  است،  متفاوت  کسب و کار 
بین سرویس های مختلف، خدمات متنوع تر و شایسته تری 

را انتخاب کنند. 
 وضعیت فعلی استارت آپ های فعال در بلیت فروشی 
آنالین در ایران و جهان را چطور می بینید؟ آیا فضای 

این دو اکوسیستم با همدیگر قابل مقایسه است؟
برای بررسی این مسئله بهتر است از جنبه بلوغ کسب و کار 
هنوز  ایران  استارت آپی  اکوسیستم  در  کنیم.  نگاه  آن  به 
وجود  دنیا  در  که  بلوغی  سطح  به  تا  داریم  زیادی  فاصله 
در  بین المللی  کسب و کارهای  اگر  بنابراین  برسیم.  دارد، 
که  دید  خواهیم  کنیم،  رصد  را  آنالین  بلیت فروشی  حوزه 
نیستند،  بلیت  خدمات  ارائه دهنده  صرفا  سرویس ها  این 
پرواز، حمل ونقل،  یا  هتل  بوکینگ  جمله  از  خدماتی  بلکه 
بوم گردی، لیدر سفر و... را هم می توان در آن جا پیدا کرد. 

در  خدمات  ارائه  از  وسیعی  دامنه  چنین  به  رسیدن  برای 
این  بلوغ  مرحله  به  باید  نه تنها  آنالین،  بلیت فروشی  حوزه 
زیرساخت ها  بلوغ  راستا،  این  در  بلکه  برسیم،  کسب و کارها 
در کشور هم نکته حائز اهمیتی است. متاسفانه ما در هر 

دو جنبه هنوز فاصله زیادی داریم. ما در حوزه بلیت فروشی 
این اکوسیستم استارت آپی سیر  اول  آنالین هنوز در نسل 
ساخت ها  زیر  بلوغ  و  فناوری  بلوغ  به  هنوز  و  می کنیم 

دسترسی نداریم. 
 چطور می توان با انحصار در اکوسیستم استارت آپی 

فعال در بلیت فروشی آنالین مقابله کرد؟
می خورد،  چشم  به  همواره  ایران  در  که  بحثی  ببینید 
ایران وقتی در یک حوزه   انحصار است. متاسفانه در  بحث 
کسب و کار، خدماتی تعریف می شود، بعد این خدمات دست 
دو تا سه استارت آپ می افتد و سپس بیزینس های این حوزه 
باعث  آن ها  پیشرفت  معموال  اما  می کنند،  عظیمی  رشد 
می شود بقیه استارت آپ ها یا کسب و کارهایی که تازه کلید 
خالقانه  ایده های  اگر  حتی  کنند،  رشد  نتوانند  خورده اند، 

بیشتری داشته  باشند.
تعریف  بخش  این  در  می توانیم  که  مهمی  نقش  بنابراین 
کنیم، تسهیلگر یا رگوالتور است. در واقع نقش یک رگوالتور 
این است که رفع انحصار کند و به استارت آپ هایی که در 
حال شکل گیری هستند، کمک کند. کمک از این جهت که 
در جهت  را  آن ها  می کنند،  رشد  استارت آپ ها  این  هرچه 
افزایش و تنوع خدمات هدایت کنند. به این معنا که مثال 
فعالیت  بلیت  آنالین  فروش  حوزه  در  استارت آپ  یک  اگر 
می کند، رگوالتور بستری را فراهم می کند تا دامنه خدماتش 
را به واسطه حمل ونقل، ارائه مشاوره، خدمات گردشگری و... 

گسترش دهد. 
حوزه  در  فعال  استارت آپ های  بلوغ  مسیر  در   
نهادها  از  یکسری  حمایت  آنالین،  بلیت فروشی 
یک  رشد  مسیر  کردن  هموار  برای  است.  الزم  نیز 
و  همکاری  بلیت،  آنالین  فروش  حوزه  در  کسب و کار 

هدایت کدام نهادها ضروری است؟
نهادها  از  متفاوت  نوع  چهار  حوزه  این  در  من،  اعتقاد  به 
آن هایی  اول  دسته  دارند.  وجود  مرتبط  بخش های  یا 
آژانس های  یعنی  می کنند،  ارائه  بلیت  خدمات  که  هستند 
به  که  قطار  یا  اتوبوس  هواپیمایی،  سرویس های  مسافرتی، 
دوم  دسته  دارند.  احتیاج  فروش  و  خرید  برای  بستر  یک 
این ها  بین  هماهنگ کننده  که  هستند  نظارتی  نهادهای 
هستند و در واقع می توان گفت به عنوان رگوالتور شناخته 
استراتژی ها،  آیین نامه ها،  مقررات،  و  قوانین  می شوند. 
قیمت ها و هرآنچه را که به حوزه نظارتی مربوط می شود، 
ایجاد شود،  است  ممکن  که  دسته سوم  می دهند.  پوشش 
این  اختیار  در  باز  واسط هستند که مثال IPهای  نهادهای 
ایجاد  پلتفرمیک  بسترهای  یا  می دهند  قرار  استارت آپ ها 
توزیع می کنند. دسته  نهادها  این  بین  را  کاربر  و  می کنند 
چهارم را به عنوان نهادهای کمکی می شناسیم که خدمات 
متنوع تری را ارائه می کنند، نهادهایی مثل هتل ها و متل ها، 
گردشگری،  حوزه  در  محتوا  تولیدکنندگان  بومگردی ها، 

نمایشگاه ها و سمینارها و عکاس ها از این دسته هستند. 
 مراکز نوآوری بانک ها را در کدام دسته می بینید؟ آیا 
آن ها می توانند به رشد استارت آپ های فعال در حوزه 
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بلیت فروشی آنالین کمک کنند؟
کسب و کار  تسهیل  عنوان  تحت  بخش  یک  نوآوری  مراکز 
دارند که این بخش خود چند شاخه دارد، از جمله تامین 
می توانیم  ما  شبکه سازی  بخش  در  شبکه سازی.  و  مالی 
تامین  گردشگری  )هولدینگ  هگتا  به  را  کسب و کارها 
اجتماعی( وصل کنیم که باعث تسهیل در پیشبرد اهداف 
نوآوری  مراکز  می رسد  نظر  به  بنابراین  شد.  خواهد  آن ها 
رشد  به  می توانند  که  شوند  تلقی  واسط  عنوان  به  بانک ها 
کمک  آنالین  بلیت فروشی  حوزه  در  فعال  استارت آپ های 

کنند. 
بلیت  آنالین  فروش  مثل  بازارهایی  چنین  اگر   
خواهد  مردم  زندگی  بر  تاثیری  چه  کند،  پیدا  رونق 
داشت؟ درواقع مردم چه بهره مندی هایی از رشد این 

استارت آپ ها خواهند داشت؟
از  و  دارد  وجود  دنیا  همه  در  که  داریم  عام  بهره وری  یک 
طرف دیگر یک بهره وری خاص که فقط در ایران می بینیم. 
در بهره وری عام، هر کسب و کار یک ارزش پیشنهادی دارد 
راندمان،  افزایش  دسترسی،  تسهیل  مثل  عناوینی  با  که 
در  که  است  همراه  رقابت پذیری  و  تنوع  کیفیت،  افزایش 
کسب و کارهای بین المللی پذیرفته شده اند. این بهره وری ها 
به  کسب و کارها  که  هستند  ارزش هایی  جنرال  صورت  به 
یکسری  حال  عین  در  می دهند.  پیشنهاد  جامعه  عموم 
متاسفانه  است.  ایران  بازار  خاص  که  دارد  وجود  ویژگی ها 
از  ندارد. شاید خیلی  و هدفمندی  منسجم  رگوالتور  ایران 
و  ابزاری  چه  با  و  قیمت ها  چه  با  کجاها  که  ندانند  مردم 
دسترسی  کلی،  طور  به  کنند.  سفر  بهتر  می توانند  چگونه 
نرخ  افزایش  به  منجر  می تواند  اقامتگاه ها  همه  به  آنالین 
هم  مسیر  این  در  باشد.  ایران  در  گردشگری  صنعت  رشد 
هم  و  کند  کمک  می تواند  آنالین  بلیت فروشی  سیستم 
مرتبط  بلیت  فروش  سیستم های  با  که  کسب و کارهایی 

هستند. در واقع در نتیجه رشد چنین بازار آنالینی، شاهد 
رشد اشتغال، افزایش نرخ تولید، انتقال فرهنگ و همین طور 
رونق اقتصاد گردشگری خواهیم بود که به نفع همه جامعه 

تمام می شود. 
 در این بین تاثیر مراکز نوآوری دولتی و خصوصی را 
بلیت فروشی  فعال در حوزه  استارت آپ های  رونق  بر 

آنالین چطور می بینید؟
ایران همه مراکز نوآوری با حمایت دولت کار می کنند  در 
که قطعا پشت همه آن ها یک شرکت خصوصی با یک درصد 
مالکیت خاص فعالیت می کند. به طور کلی هر مرکز نوآوری 
حمایت  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  توسط 
می شود. مراکز نوآوری معموال کنسرسیوم هایی هستند که 
که  تشکیل شده اند  تخصصی  و  دولتی، خصوصی  بخش  از 
این بخش تخصصی، خود از چند بخش منتفع تشکیل شده 

است. 
همکار  نهاد  چند  به  باالسر،  از  نوآوری  مرکز  هر  واقع  در 
می کند  استفاده  آن ها  مجموع  پتانسیل  از  که  است  وصل 
قاعدتا  نتیجه  در  دهد.  رونق  را  کسب و کار  یک  بتواند  تا 
تفاوت معناداری بین مراکز نوآوری خصوصی و دولتی وجود 
مثال  باشد.  متفاوت  رویکردها  این که  مگر  داشت.  نخواهد 
برای مرکز نوآوری که در حوزه صنایع خالق کار می کنند، 
تفاوت  نوآوری که در حوزه فین تک کار می کنند،  با مرکز 
و  کسب و کارها  بودجه بندی ها،  حمایت ها،  نوع  دارد.  وجود 
برگشت سرمایه نیز در مراکز نوآوری می تواند متفاوت باشد. 
سریع  بازدهی  که  صنایعی  یعنی  خالق  صنایع  حوزه  در 
می شوند،  عمل  وارد  دولتی  نوآوری  مراکز  معموال  ندارند 
چون هدفشان پیاده سازی یک اکوسیستم خالق در سراسر 
کشور است. در سایر حوزه ها که بحث پول و سرمایه حرف 
اول را می زند، مراکز خصوصی وارد می شوند، چون به فکر 

منفعت اقتصادی بیشتر هستند.



دانش بنیان  شماره سی وپنجم آبان ماه 1398

92

راه و چاه توسعه استارت آپ های 
بلیت فروش

�ی شد من وی یس ت�ش ج
ف

یب رئیس ا� در گفت و گوی دانش بنیان �ج �ف

 مریم طالبی



دانش بنیان  شماره سی وپنجم آبان ماه 1398

93

استارت آپ های فعال در حوزه بلیت فروشی آنالین، مثل همه استارت آپ ها باید برخی نکات حیاتی در 
کسب وکارشان را رعایت کنند تا در مسیر توسعه قرار بگیرند. این نکات مطرح شده حاصل سالیان سال 

تجربه فعالیت در اکوسیستم استارت آپی است که می تواند چراغ راه فعاالن استارت آپی در این حوزه باشد.
دکتر حامد ساجدی، 46 ساله و دانش آموخته دکترای الکترونیک و هیئت علمی دانشگاه و صاحب سه 
اختراع و مقاالت متعدد در مجالت معتبر داخلی و خارجی است. او از ابتدای سال 91 مدیرعامل شرکت 
شناسا به عنوان وی سی گروه مالی پاسارگاد است که شتابدهنده تریگاپ و پلتفرم جمع سپاری مالی را 

نیز در زیرمجموعه خود دارد و نیز موسس شرکت طنین پرداز، یک شرکت دانش بنیان در حوزه توانبخشی 
شنوایی است. همچنین این فعال حوزه نوآوری و استارت آپ ها به عنوان عضو هیئت مدیره صندوق توسعه 

زیست فناوری کشور، نایب رئیس انجمن وی سی و نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه انجمن های نوآوری 
و کارآفرینی کشور نیز فعالیت دارد. او در گفت و گو با دانش بنیان به بازار مطلوب توسعه استارت آپ ها در 
حوزه بلیت فروشی آنالین اشاره می کند و البته تاکید دارد که در این مسیر باید استارت آپ ها از برخی 

خطاهای رایج در اکوسیستم استارت آپی برحذر باشند. مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.
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 با توجه به استقبال باالی قشر تحصیلکرده و جوان 
جامعه به سمت راه اندازی استارت آپ های مختلف، به 
به  استارت آپی کشور  اکوسیستم  آیا ظرفیت  نظرتان 
گونه ای هست که بتواند اشتغال گسترده ای برای این 

گروه از جوانان دانش آموخته ایجاد کند؟
عالوه بر همه اتفاقات خوبی که طی سال های اخیر در اکوسیستم 
استارت آپی افتاده است، بدیهی است که همچنان ظرفیت های 
خیلی جدی در حوزه سرویس های آنالین، پلتفرمی یا سکومحور 
وجود دارد. به عبارت دیگر، باوجود فعالیت هایی که تا به امروز 
در این اکوسیستم انجام شده، هنوز فاصله زیادی تا اشباع شدن 
بازار وجود دارد که همین مسئله می تواند فرصت خوبی برای 
رشد و اشتغال باشد. در واقع می توانیم این نگاه پلتفرمی را در 

کسب وکارهای سنتی به کار بگیریم.
آنچه که باید به آن توجه کرد این است که خیلی از این حوزه ها، 
ظرافت ها و پیچیدگی های خاص خود را دارند که نگاه صرفا 
فناورانه منجر به موفقیت آن ها نمی شود. بنابراین آنچه که در این 
زمینه الزم است این است که هم ابزارهای فناورانه شناخته شود 
و از آن مهم تر ظرافت های آن حوزه کشف شود و فاکتورهای 
بحرانی آن مورد بررسی قرار گیرد تا به موفقیت دست پیدا 

کنیم.
وجود نمونه های موفق جهانی و حتی ملی، این احساس را در 
جوان ترها ایجاد می کند که یک فرصت خوب و البته به ظاهر 
سهل برای راه اندازی استارت آپ ها وجود دارد. در حالی  که باید 
نظر داشت که در خود کسب وکارها ظرافت های خاصی  در 
وجود دارد و زیرساخت های هر کسب وکار نوپا هم ممکن است 
چالش برانگیز باشد. بنابراین این طور نیست که هر تیم کم سابقه 
و کم تجربه ای بتواند به حوزه استارت آپ ها ورود پیدا کند و 

انتظار موفقیت  های مثال زدنی داشته باشد.
امروزه مثال با شبکه های اجتماعی روبه رو هستیم. خیلی از 
جوانان عالقه مند هستند که شبکه اجتماعی برای خود راه اندازی 
کنند اما آیا زیرساخت های سخت افزاری پشتیبان آن که در واقع 
یک سرویس قابل اعتماد و مطمئن را داشته باشد، می توانیم 
فراهم کنیم؟ بنابراین برای راه اندازی یک کسب وکار موفق نباید 

تنها به ظاهر یک سرویس توجه کرد.
 به نظرتان در حوزه بلیت فروشی آنالین، ظرفیتی برای 
توسعه اکوسیستم های استارت آپی در ایران وجود دارد؟

گردشگری حوزه ای است که خیلی جای کار و توسعه دارد و 
مردم کشور بسیار به این صنعت عالقه مندند. نبود اطالعات 
کافی در مورد تنوع گردشگری و کمبود ابزارهای نوین برای 
بهره مند شدن از فرصت های جدید گردشگری موجب شده 
است که یکسری روش ها و مسیرهای تکرارشده و غیرنوآورانه 
را در صنعت گردشگری تکرار کنیم. این در حالی است که اگر 
بدانند چه ظرفیت های دیگری در صنعت گردشگری  مردم 
وجود دارد و ابزار دسترسی به این ظرفیت ها ایجاد شود، احتماال 
این حوزه خاص می تواند جای رشد چشمگیری در اکوسیستم 

استارت آپی کشور داشته باشد.
حوزه  هر  اکوسیستم  شناخت  که  بدانیم  باید  راستا  این  در 
کاری خیلی اهمیت دارد. ما در هر حوزه شغلی، بازیگران و 

ذینفعان متنوعی داریم. ذات تزریق راه حل نوآورانه به یک 
کسب وکار سنتی قابل ارتقا، موجب تغییر جدی در چهره آن 
باشیم که  را داشته  آمادگی  این  باید  سیستم می شود. پس 
حرکت جدید در مسیر افزایش استارت آپ های فعال در حوزه 
بلیت فروشی آنالین، یکسری تالطم و تغییر در فضای سکون و 
آرامش این بازار ایجاد کند که طبیعتا یکسری مخالفت ها را هم 
با خود به همراه خواهد داشت. این اتفاق ممکن است با توسعه 

استارت آپ ها در حوزه های مختلف نیز ایجاد شود.
در مسیر توسعه اکوسیستم استارت آپی در حوزه بلیت فروشی 
آنالین باید در نظر داشته باشیم که اگر ما تعامالت دانشی و 
کسب وکاری بین اجزای مختلف یک اکوسیستم را به درستی 
ندانیم و این داد و ستدها وجود نداشته باشد، راه حلی که ارائه 

می کنیم نیز راه حل مناسبی نخواهد بود.
 نقش مراکز نوآوری را در حمایت از استارت آپ های 
در  کلی  به طور  و  آنالین  بلیت فروشی  در حوزه  فعال 
حمایت از اکوسیستم استارت آپی کشور، چطور ارزیابی 

می کنید؟
ما در موج اولی که در فضای استارت آپی داشتیم، خیلی وقت ها 
یک فضای تشویق کننده برای جوانان خوشفکر و کارآفرین ایجاد 
کردیم که آن ها ایده هایشان را مطرح کنند. همین باعث شد که 
جو گسترده و خوبی شکل بگیرد. آنچه که به نوعی ناراحت کننده 
بود، این بود که خیلی اوقات، این جوانان راه حل هایی را برای حل 
مسائل ارائه می کردند که حتی به فرض موفقیت در حل مسئله، 
به خاطر کوچک بودن مسئله انتخابی، بازدهی چندانی نداشت. 
مثال گاهی بخش هایی از کسب وکارهایی را هدف می گرفتند که 
حجم بازار زیادی نداشتند اما در مقابل، بخش های دیگری که 
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گردش مالی بزرگ تری داشتند، مورد غفلت قرار می گرفتند.
در این بین مراکز نوآوری که در کنار یک سازمان یا نهاد اقتصادی 
بزرگ شکل می گیرند، باید هدایتگر استارت آپ ها باشند. در واقع 
باید ظرفیت های توسعه اکوسیستم استارت آپی در حوزه های 
مختلف شناسایی شود تا استارت آپ ها کمی هدفمندتر به آن 
حوزه ها ورود پیدا کنند. در واقع به جای این که صرفا ایده های 
مستقل استارت آپ ها در مراکز نوآوری شنیده و تقویت شود، 
سرفصل های موضوعی مختلف برای حل چالش های سازمان ها 
تعریف شود و پذیرش استارت آپ ها و دریافت مشاوره در همین 

مسیر اتفاق بیفتد.
و  باز  نوآوری  به  را  درون سازمانی  نوآوری  دیگر،  عبارت  به 
برون سازمانی توسعه دهیم. باید برای ارائه راه حل های نوآورانه 
به پتانسیل بی حد و مرز جوانان خوشفکر بها داده شود. با این 
رویکرد، مراکز نوآوری می توانند هدایتگر استارت آپ ها باشند و به 
تکمیل زنجیره ارزش کسب وکارهای اصلی هم کمک کنند. در 
این میان معضلی که هنوز در اکوسیستم استارت آپی ایران وجود 
دارد این است که راندهای بعدی سرمایه گذاری تقویت نشده 
است. با توجه به این که بازار سرمایه ما هنوز آمادگی پذیرش این 
تعداد از استارت آپ ها را ندارد، راه حل مناسب می تواند تقویت 
تقاضای ادغام و اکتساب توسط کسب و کارهای بزرگ تر برای ورود 
استارت آپ ها به زنجیره ارزششان باشد. با این کار، کسب وکارها 
به جای این که با یک تیم حرفه ای درون سازمانی به حل مسئله 
بپردازند، از طریق مراکز نوآوری شان باید به جمع آوری ایده های 

مختلف و خالقانه از تیم های مختلف برون سازمانی بپردازند. به 
عبارت دیگر باید مفهوم نوآوری باز را عملیاتی کنیم.

 فکر می کنید مراکز نوآوری دولتی یا خصوصی، کدام یک 
بهتر می توانند روی رشد اکوسیستم استارت آپی کشور 

تاثیرگذار باشند؟
در شرایطی که بخش بزرگی از اقتصاد ما همچنان دولتی است 
و بسیاری از اهرم های پیشبرد توسعه اقتصادی نزد دولت است، 
این که به دولت بگوییم بهتر است برای شتاب توسعه کسب وکارها 
خود را کنار بکشد و حضور مداخله مستقیم کمرنگ تری داشته 
باشد، اصال خواسته غیرمنطقی ای نیست. در واقع دولت باید 
به وظیفه اصلی اش که تسهیل شرایط کسب وکار است بپردازد 
اما آنچه که نباید مغفول بماند، این است که هر مجموعه ای با 
هر فعالیت توسعه ای، نشانه هایی از ژن آن نهاد در هر فعالیتش 
پایدار خواهد بود. به عبارت دیگر، از دل هر سازمانی معلوم است 

که چه چیزهایی می تواند متولد شود.
اگر ما درباره ضرورت یک فضای نوآورانه جدید و بن افکن در 
فضای کسب وکار صحبت می کنیم، در این شرایط اگر سازمانی 
بخواهد با همان ژن های یک سیستم دولتی فعالیت کند و به 
اتفاق ویژه ای در آن  انتظار داشت که  آن بسنده کند، نباید 
سازمان بیفتد. بنابراین دولت باید فرایند توسعه کسب وکارهای 
نوپا را تسهیل کند و مراقب باشد ژن دولتی به کسب وکارهای 
استارت آپی وارد نشود، زیرا ژن فعالیت استارت آپی باید جسور، 

بی پروا و بی حد و مرز باشد. 
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استارت آپ ها بازار گردشگری را 
بزرگ کرده اند

گ�پ �ج ییک از بنیانگذاران استارت آپ فالیتیو

 زهرا طالب نژاد

علی کشفی، 35 ساله، یکی از هم بنیانگذاران استارت آپ »فالیتیو« 
است که در سال 94 به همراه ساسان نایب و احسان داوودی، فالیتیو 

را تاسیس کردند. او آی تی و بیزینس خوانده و در حوزه تجارت 
الکترونیک و کامپیوتر تجربه کاری دارد و از سال 90 به  طور جدی 

وارد حوزه گردشگری شده است. او درباره ایده فالیتیو و نقطه 
شروع آن می گوید: »ساسان به  صورت سنتی در حوزه گردشگری 
فعالیت داشت و من هم در حوزه مارکتینگ و بیزنس فعال بودم. از 
سال 90 تصمیم گرفتیم وارد حوزه آنالین گردشگری شویم و کاری 
را شروع کردیم که البته در آن زمان با موفقیت روبه رو 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 ایده های 
موفقی است که سال هاست 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 می شود. بستر این حوزه در 
ایران وجود نداشت و از سال 94، با بررسی بازار و دریافت 

مجوزهای الزم، کار را در این حوزه شروع کردیم.
 کمی با جزئیات بیشتر درباره این خدمات توضیح 

می دهید؟
ما در فالیتیو از فروش بلیت هواپیمای داخلی و خارجی 
اضافه  نیز  را  قطار  بلیت  فروش  بالفاصله  کردیم.  شروع 
کردیم. خدماتی همچون رزرو هتل های خارجی و داخلی 
و بلیت قطارهای خارجی و اتوبوس نیز از دیگر خدماتی 
امکان  این،  بر  عالوه  می دهیم.  ارائه  فالیتیو  در  که  است 
از  نیز  دیگر  کشورهای  در  داخلی  هواپیمای  بلیت  خرید 

دیگر امکانات ماست.
 در حال حاضر با چه تعداد ایرالین و خط هوایی یا 

مراکز گردشگری مانند هتل ها همکاری دارید؟
به  طور مستقیم با تمام ایرالین های داخلی و خارجی که 
این  ایران فعالیت می کنند قرارداد داریم. به طور کلی  در 
رقم حدود 22 ایرالین می شود. عالوه بر این، با شرکت های 
پروازهای  تامین کننده  که  دنیا  در  پرواز  تامین کننده 
و  داریم  قرارداد  هستند،  دیگر  کشورهای  داخل  خارجی 
از همین طریق با حدود یک میلیون هتل در سراسر دنیا 
در ارتباط هستیم. این مسئله این امکان را برای کاربران 
به وجود می آورد که از طریق ما هتل مورد نظر خود را 

رزرو کنند.
گردشگران  روی  شما  تمرکز  بیشتر  فالیتیو  در   

داخلی است یا خارجی؟
بیشترین تمرکز ما تا به امروز روی گردشگران داخلی بوده 
است؛ گردشگرانی که قصد سفر در داخل کشور یا خارج 
ایرانی هایی که قصد تهیه بلیت  کشور را داشته باشند یا 
دارند. اما در حال حاضر قصد داریم به  صورت جدی روی 

گردشگران ورودی و خارجی نیز تمرکز کنیم.
فالیتیو  به  نیز  را  خارجی  گردشگران  اینکه  برای   

جذب کنید به چه زیرساخت هایی نیاز دارید؟
به نظر من، به  طور کلی، مهم ترین عامل جذب گردشگر 
از  دارد،  مقصد  کشور  زیرساخت های  به  بستگی  خارجی 
روادید  آسان  صدور  حمل ونقل،  وضعیت  هتل ها،  جمله 
ما  کشور  شوند  فراهم  به خوبی  زیرساخت ها  این  اگر  و... 
از  آنچه  ولی  دارد.  پذیرش گردشگر  برای  باالیی  ظرفیت 
طراحی  خوبی  تورهای  که  است  این  برمی آید  ما  دست 
را در یک پکیج  نیازهای گردشگران  بتوانیم کل  و  کنیم 
تولید  این، الزم است روی  بر  ارائه دهیم. عالوه  به آن ها 

محتوای مناسب برای گردشگر خارجی بیشتر کار کنیم.
 در حال حاضر تور هم برگزار می کنید؟

بله، بخشی از تورها را خودمان برگزار می کنیم و برخی را 

به صورت واسطه در اختیار کاربران قرار می دهیم.
فالیتیو  خدمات  از  گردشگر  تعداد  چه  تاکنون   

استفاده کرده اند؟
تاکنون حدود سه میلیون و 500 هزار نفر از خدمات ما 

استفاده کرده اند.
 حوزه گردشگری سالمت را چطور ارزیابی می کنید؟ 

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 ارزنده ای را در اختیار 
ظرفیتی  مقابل  در  ولی  می دهد.  قرار  حوزه  این  فعاالن 
وارد کشور  توریست سالمت  تعداد کمی  دارد،  که وجود 
می شوند. ما برای این بخش هم برنامه هایی داریم که البته 
نیازمند برخی زیرساخت هاست. به هر حال ما عالقه مند 
ورود  نیز  گردشگری  صنعت  دیگر  زمینه های  در  هستیم 

کنیم.
 در این مدت که وارد بازار آنالین گردشگری شدید، 

کشش بازار را چطور ارزیابی کردید؟
آنالین  خدمات  از  استفاده  در  ما  اکنون  که  مسیری 
توسعه  به  توجه  با  شده.  طی  دنیا  در  می کنیم،  طی 
زیرساخت های اینترنت و دسترسی مردم به اپلیکیشن ها، 
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 کرده ایم خدماتی 
ارائه دهیم که بیش از خدمات بازار سنتی باشد. به عنوان 
باعث  موضوع  همین  داریم.  ساعته   24 پشتیبانی  مثال، 
راغب  مردم  کنیم.  تجربه  بازار  در  خوبی  کشش  شده 

هستند از این خدمات استفاده کنند.
 حجم این بازار را چقدر ارزیابی می کنید؟

ما به  طور ساالنه در این حوزه با یک بازار 40 هزار میلیارد 
تومانی روبه رو هستیم.

سوددهی  به  آیا  است؟  مرحله ای  چه  در  فالیتیو   
رسیده  است؟

به  صورت کلی، استارت آپ ها به یک دوره پنج تا 10 ساله 
تا بتوانند به موفقیت برسند. ما در مواقعی به  نیاز دارند 
با  ما  کار  جنس  از  کاری  ولی  رسید ه ایم  سربه سر  نقطه 
پایین  گردشگری  صنعت  سود  حاشیه  این که  به  توجه 
بزرگی  بازار  بتواند  به سوددهی می رسد که  زمانی  است، 
را  خود  هزینه های  حاضر  حال  در  البته  دهد.  پوشش  را 
برسیم. در  به سوددهی کالن  باید  پوشش می دهیم ولی 
دنیا سازوکاری که وجود دارد این است که شرکت ها وارد 
که  برسیم  مرحله ای  به  می خواهیم  ما  و  می شوند  بورس 
است که می توانیم  زمان  آن  و  بورس شویم  وارد  بتوانیم 

بگوییم یک شرکت سودآور هستیم.
یا  کردید  شروع  را  خود  کار  شخصی  سرمایه  با   

سرمایه گذار جذب کردید؟
ما با سرمایه اندک شخصی کار را شروع کردیم و تاکنون 
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از درآمدهای حاصله روی  نیز بوت استرپ پیش رفتیم و 
کار سرمایه گذاری کرده ایم.

 در این مدت در حوزه گردشگری با چه چالش هایی 
روبه رو بودید؟

اتفاقات  به  و  به جلوست  رو  ما  نگاه  که  است  این  واقعیت 
بهترین  امروز  می کنیم  تالش  نمی کنیم.  فکر  گذشته 
امور  انجام دهیم. ولی مهم ترین چالش ها مربوط به  کار را 
حاکمیتی و تعامل با ارگان های مختلف است، چراکه معموال 
کسب وکارهایی مانند ما را به رسمیت نمی شناسند، در حالی 
که ما کسب وکاری داریم که در حال حاضر 150 نفر در آن 
کار می کنند. ما همیشه این نگرانی را داریم که بدون هیچ 
بررسی، دست افراد روی دکمه فیلترینگ برود و ویترینی 
که ما برای کسب وکار خود درست کرده ایم از بین برود، زیرا 
سایت ما ویترین کسب وکار ماست و فرایند پیچیده ای برای 
ایجاد آن طی شده و یک تصمیم نابجا می تواند تمام زحمات 
را به باد بدهد. این نشان دهنده عدم شناخت مسئوالن نسبت 
به استارت آپ هاست که تاثیر منفی روی کار ما دارد. از طرف 
دیگر در صورت بروز مشکل، حل آن به ُکندی پیش می رود 

که آن هم از مهم ترین دغدغه های ما در این سال ها بوده 
است و اگر فضایی فراهم شود که بتوانیم با ارگان های مربوطه 
تعامل سازنده داشته باشیم، می تواند بسیار کمک کننده باشد.
 تغییرات نرخ ارز و گران شدن قیمت ایرالین ها به 
 دلیل تحریم ها روی فروش شما تاثیری داشته؟ آیا 

شما را با چالش روبه رو کرده است؟
را  ما  بازاریابی  هزینه های  و  نبوده  بی تاثیر  تغییرات  این 
باال برده است ولی از آن جا که ما رو به رشد هستیم و از 
تغییرات  این  تاثیر  روبه روییم،  بزرگی  بازار  با  دیگر  طرف 
روی کار ما کم بوده و ما هر ماه نسبت به ماه قبل رشد 
را تجربه می کنیم. فقط میزان رشدی که داریم نسبت به 

پیش بینی هایمان کمی کمتر است.
را  رقیب  چطور؟  علی بابا  همچون  رقبایی  وجود   

فرصت می دانید یا تهدید؟
وجود  و  است  بزرگی  بازار  ما  بازار  گفتم  که  طور  همان 
رقبا را مثبت می بینم. در فالیتیو همیشه روی اهدافمان 
تمرکز داشته ایم، به همین دلیل وجود رقبا را فرصت تلقی 

می کنم.
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ره نسخه های صو�ت کتاب ها در�ج

 مرضیه اسدی

کتاب صوتی رقیبی برای نسخه 
چاپی است؟

صنایع خالق
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هنوز خیلی از ما کتاب کاغذی را به انواع دیگر آن ترجیح می دهیم و کتاب خواندن در گوشی و تبلت یا 
شنیدن جمله های کتاب از زبان شخصی دیگر آن قدرها بهمان نمی چسبد. با این حال این روزها که زندگی با 
شتابی سرسام آور پیش می رود، کمتر فرصت می شود با خیالی آسوده کتاب ها را ورق بزنیم و لذت ببریم. از 
همین تعجیل و بی وقتی است که ایده کتاب سخنگو تبدیل به ایده ای کارآمد برای افراد پرمشغله می شود.
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ــود 9  ــل دانل ــای قاب ــد و لینک ه ــرده 74 درص ــوح فش ل
درصــد از بــازار کتاب هــای گویــا را بــه خــود اختصــاص 
ــود  ــکا، س ــی در امری ــج تحقیق ــر اســاس نتای ــد. ب داده ان
حاصــل از ایــن صنعــت در ســال 2005 در ایــن کشــور 

ــت. ــوده اس ــون دالر ب ــش از 871 میلی بی

کتاب صوتی در ایران
طبــق گزارشــی کــه مهســا ملک مرزبــان در زمینــه 
کتاب هــای صوتــی تهیــه کــرده، در دهه هــای 50 و 
60 خورشــیدی شــرکت هایی ماننــد »48 داســتان«، 
ــا«  ــه جهان نم ــارات قص ــرا«، »انتش ــدا س ــازمان ص »س
و »شــهر داســتان« تولیــد کتاب هــای صوتــی را بــه 
ــج  ــا به تدری ــد ام ــروع کردن ــران ش ــوار در ای ــورت ن ص

ــدند.  ــف ش متوق
ــکلی  ــه ش ــا ب ــن کتاب ه ــد ای ــه 90 تولی ــپس از ده س
کنــار  در  و  شــد  گرفتــه  ســر  از  محــدود  کامــال 
ــی  ــای دولت ــی، رادیوه ــاب صوت ــد کت ــرکت های تولی ش
ــد  ــدا، تولی ــی ایران ص ــو اینترنت ــل رادی ــی مث و اینترنت
ــد و  ــرار دادن ــود ق ــای خ ــزو اولویت ه ــا را ج ــاب گوی کت
ــد. ــاد کنن ــود ایج ــرای خ ــازی ب ــازاری مج ــتند ب توانس
ــاب  ــد کت ــت تولی ــه صنع ــت ک ــال اس ــر ده س ــغ ب بال
صوتــی در ایــران ریشــه دوانــده و بــه ظرفیت هــای 
ــدود  ــون ح ــت. اکن ــرده اس ــی ب ــود پ ــد خ ــه رش رو ب
ــه  ــز ب ــور متمرک ــه ط ــی ب ــی و تخصص ــر عموم 15 ناش
ــن  ــاید مهم تری ــه ش ــغولند ک ــی مش ــاب صوت ــد کت تولی
ــوالت  ــا محص ــب ب ــردن مخاط ــنا ک ــا آش ــش آن ه چال
ــا  ــری فناوری ه ــر به کارگی ــد تاثی ــد. هرچن ــد باش جدی
ــدل  ــت، کین ــد، تبل ــر آی پ ــال نظی ــای دیجیت و ابزاره
و کتابخوان هــای دیجیتــال را نیــز نبایــد دســت کم 
ــه  ــک را در جامع ــش الکترونی ــارت خوان ــه مه ــت ک گرف
ــات را  ــادل اطالع ــال و تب ــکان انتق ــرده و ام ــاد ک ایج

ســاده و ســریع تر کــرده اســت.

نحوه تولید کتاب صوتی
ــط  ــتودیو ضب ــه راوی و اس ــا ب ــاب گوی ــد کت ــرای تولی ب
نیــاز اســت. راوی می بایســت تــوان تلفــظ صحیــح 
ــان در  ــرای یکس ــدرت اج ــب و ق ــن مناس ــاب، لح کت
ــش  ــرا خوان ــد. زی ــته باش ــاب را داش ــش کت ــول خوان ط
ــول  ــه ط ــاعت ب ــن س ــا چندی ــا ت ــیاری از کتاب ه بس
ــی  ــب صوت ــیاری از کت ــر، بس ــرف دیگ ــد. از ط می انجام
در سیســتم های پخــش داخــل خــودرو و هدفــون افــراد 
ــاال  ــه ب پخــش می شــوند، در نتیجــه کیفیــت متوســط ب
ــای  ــود صداه ــامل نب ــه ش ــی رود ک ــار م ــا انتظ از آن ه
ــوردار ماننــد یخچــال و  مزاحــم و نویزهــای وســایل موت
ــوع  ــت. در مجم ــره اس ــده و غی ــن خنک کنن ــزر، ف فری
برخــالف تولیــد کتاب هــای کاغــذی، تولیــد کتــاب 

اســت. مقرون به صرفــه  صوتــی 

اولین کتاب صوتی دنیا
آوریــل 1878 روزنامــه دیلــی  تلگــراف چــاپ نیویــورک 
ــرای  ــه ب ــن تیتــر را منتشــر کــرد: »گرامافــون در خان ای
ــاد  ــه در 1931 بنی ــی ک ــد«؛ رویای ــان می خوان ــما رم ش
امریکایــی نابینایــان و کتابخانــه کنگــره بــا تولیــد 
کتاب هــای گویــا بــا عنــوان »کتــاب بــرای نابینایــان« آن 
را محقــق کــرد. در ســال 1933 جــی. پــی هارینگتــون 
کــه در رشــته مردم شناســی کار می کــرد، امریــکای 
ــا تاریــخ قبایــل بومــی امریکایــی را  شــمالی را پیمــود ت
روی دیســک  های آلومینیومــی بــا اســتفاده از گرامافونــی 
کــه بــا بــرق اتومبیــل کار می کــرد، ضبــط کنــد. کتــاب 
ــال  ها  ــون س ــه هارینگت ــی را ک ســخنگو ســنت قصه گوی
ــده  ــود، زن ــام داده ب ــاره آن انج ــی درب ــش تحقیقات پی
ــرد  ــب ک ــره تصوی ــه کنگ ــال 1935 ک ــا س ــرد. ت می ک
ــگان  ــا به رای ــرای شــهروندان نابین ــای ســخنگو ب کتاب  ه
ــان  ــرای نابینای ــی ب ــاب صوت ــروژه کت ــود، پ ــال ش ارس
بزرگســال بــه طــور جــدی دنبــال می شــد. ابتــدا برخــی 
ــاده  ــت پی ــی روی کاس ــی و درس ــای آموزش از کتاب  ه
شــد و بــه دنبــال آن کتاب  هــای ادبــی و داســتان و 
ــی  ــاب صوت ــن ترتیــب کت ــه ای ــه شــدند. ب ــات ارائ حکای

ــت.  ــداران بســیاری یاف طرف
ــاس  ــتفاده در قی ــهولت اس ــت س ــه عل ــا ب ــن کتاب ه ای
ــردم  ــوم م ــن عم ــرعت بی ــذی به س ــای کاغ ــا کتاب ه ب
ــای 80 و 90  ــه در دهه ه ــی ک ــا جای ــوب شــدند. ت محب
ــگاه خــود را در میــان مــردم  ــا جای میــالدی کتــاب گوی
ــن  ــه چندی ــاالنه آن ب ــی س ــردش مال ــرد و گ ــدا ک پی

ــید. ــارد دالر رس میلی
ماننــد  همــراه  محبوبیــت پخش کننده هــای صوتــی 
ــردم  ــتفاده م ــرای اس ــی را ب ــای صوت ــاد، کتاب ه آی پ
ــی  ــه گســترش ناگهان ــر ب ــن ام ــرده  اســت. ای ــر ک رایج ت
نظیــر  پروژه هایــی  از  شــده  تولیــد  کتاب هــای 
ــرای  ــب را ب ــراد داوطل ــه اف ــت ک ــده اس ــس ش لیبریوک
خوانــدن کتاب هــا ســازماندهی می کنــد. کتاب هــای 
نرم افزارهــای  توســط  می تواننــد  همچنیــن  صوتــی 
ــا تولیــد شــوند؛ هرچنــد کیفیــت صــدا و روخوانــی  گوی
تولیــد شــده ممکــن اســت در مقایســه بــا صــدای 
ــن  ــی همچنی ــای صوت ــد. کتاب ه ــوب نباش ــان مطل انس
آنالیــن  بــه صــورت  انتفاعــی  توســط شــرکت های 
ــه روی  ــی ک ــای صوت ــای کتاب ه ــوند. به ــر می ش منتش
ــب بیــش از  ــا کاســت منتشــر می شــوند، اغل ســی دی ی
ــای  ــت. کتاب ه ــخت اس ــد س ــا جل ــی ب ــخه های چاپ نس
ــداری  ــت خری ــردن از اینترن ــاده ک ــا پی ــه ب ــی ک صوت
ــی  ــخه های چاپ ــر از نس ــی ارزان ت ــب کم ــوند، اغل می ش
بــا جلــد ســخت امــا گران تــر از نســخه های چاپــی 
ــای  ــی کتاب ه ــور کل ــه ط ــتند. ب ــومیز هس ــد ش ــا جل ب
صوتــی ارائه شــده در قالــب لــوح فشــرده مخاطبــان 
بیشــتری دارنــد. در ســال 2005 نــوار کاســت 16 درصد، 
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مزایا و معایب کتاب صوتی
بــرای بررســی مزایــا و معایــب کتــب صوتــی در قیــاس 
بــا کتــاب کاغــذی و کتــاب الکترونیــک ابتــدا نیــاز اســت 
ــا دو روش Push Technology و Pull Technology در  ب

جــذب مخاطــب آشــنا شــویم. 
Push Technology: کاربــر کمتریــن قــدرت انتخــاب 
ــو و  ــرد، دارد. رادی ــل می گی ــه تحوی ــی ک را در محصول
تلویزیــون در ایــن دســته قــرار می گیرنــد زیــرا مخاطــب 
بــازه محــدودی جهــت انتخــاب برنامــه در اختیــار دارد.

ــدرت انتخــاب را  ــر بیشــترین ق Pull Technology: کارب
ــت  ــوع شخصی ســازی را در دریاف ــر ن ــد ه دارد و می توان
محصــول نهایــی داشــته باشــد. پادکســت و کتــاب 

ــد.  ــرار دارن ــن دســته ق ــی در ای صوت
اولیــن مزیــت کتــاب صوتــی در قیــاس بــا ســایر 
رســانه های صوتــی )حتــی رادیوهــای اینترنتــی( همیــن 
ــی  ــاب صوت ــازی. در کت ــکان شخصی س ــت: ام ــه اس نکت
امــکان شــنیدن هــر بخــش از صــدا، جلــو و عقــب بــردن 
آن در اختیــار کاربــر قــرار دارد. کاربــر بــه هــر تعــداد بــار 
کــه بخواهــد می توانــد بــه محتــوای نــوار صوتــی گــوش 
کنــد. در ایــن روش، مصرف کننــده محتــوای مــورد 
ــه نیــز  نظــر را توســط دســتگاه های پخــش غیــر از رایان
اســتفاده می کنــد و در زمــان اســتفاده، لزومــا نیــازی بــه 
ــر نیســت. معمــوال دســتگاه هایی  ــه کامپیوت دسترســی ب
ــا را روی آن هــا شــنید، همــان  ــوان پادپخش ه کــه می ت
ــه  ــتند ک ــال هس ــیقی دیجیت ــش موس ــتگاه های پخ دس
عمومــا بســیار کوچــک و قابــل حملنــد. در نتیجــه کاربــر 
ــوای  ــه اســتفاده از محت ــادر ب ــی ق ــان و مکان ــر زم در ه
صوتــی خواهــد بــود. محتــوا پــس از دریافــت از اینترنــت، 
ــتفاده  ــل اس ــت، قاب ــا اینترن ــاط ب ــه ارتب ــاز ب ــدون نی ب
خواهــد بــود در حالــی کــه در ســایر روش هــا، نیــاز بــه 
حفــظ ارتبــاط اینترنتــی بــرای اســتفاده از محتــوا وجــود 
ــه بررســی مزایــا و معایــب هــر یــک از  دارد. در ادامــه ب

ــم. ــاب می پردازی ــواع کت ان
مزایــای کتــاب کاغــذی: نیــازی بــه بــرق و باتــری نــدارد، 
ــاخت،  ــی س ــه واقع ــک کتابخان ــا ی ــا کتاب ه ــود ب می ش
بــه واســطه میلیون هــا ســال تکامــل بــه اجســام 
فیزیکــی عــادت داریــم، رعایــت حقــوق مولــف بــه 
واســطه امــکان کنتــرل انتشــار فیزیکــی راحــت اســت، 
امــکان شخصی ســازی دارد؛ می توانیــم امضایــش کنیــم 
یــا رویــش یــادگاری بنویســیم، تک منظــوره اســت، 
ــس و  ــرد و در آن پ ــورق ک ــاب را ت ــورا کت ــوان ف می ت

ــت. ــش رف پی
معایــب کتــاب کاغــذی: وزن دارد پــس محدودیــت 
ــد،  ــغال می کن ــا اش ــم دارد و فض ــی دارد، حج جابه جای
امــکان  رانندگــی  هنــگام  همچــون  شــرایطی  در 
ــاپ  ــذ و چ ــه کاغ ــاز ب ــر آن نی ــت، تکثی ــه نیس مطالع
اســت،  مشــکل  آن  در  محتــوا  جســت وجوی  دارد، 

محدودیــت انتشــار جغرافیایــی دارد و انتقــال اطالعــات 
ــم و ترکیــب و صفحه بنــدی  ــر قل ــد، تغیی را کنــد می کن
امکان ناپذیــر نیســت، تولیــد آن آســان نیســت؛ هــر 
کســی نمی توانــد کتــاب چــاپ کنــد، وابســته بــه 
ــه  ــت، لغتنام ــی اس ــارت و بازرس ــع و نظ ــتم توزی سیس

ــدارد. ــوکار ن ت
ــر و انتشــار آن آســان  ــاب الکترونیــک: تکثی ــای کت مزای
ــی  ــس جای ــدارد پ ــم ن ــدارد، حج ــه ن ــاده اولی ــت، م اس
فراهــم  دیجیتالــی  نت بــرداری  امــکان  نمی گیــرد، 
ــد،  ــتیبانی می کن ــا پش ــی مدی ــات مالت ــت، از امکان اس
جســت وجو در آن آســان اســت، محتــوا از شــیوه نمایــش 
مســتقل اســت، به کارگیــری قلــم و صفحه بنــدی دلخــواه 
ــا از  ــت، تقریب ــان اس ــد آن آس ــت، تولی ــر اس امکان پذی
ــت،  ــتقل اس ــی مس ــارت و بازرس ــع و نظ ــتم توزی سیس

ــوکار دارد. ــه ت لغتنام
معایــب کتــاب الکترونیــک: رعایــت حقــوق مولــف 
ــخت  ــی س ــوری دیجیتال ــار ف ــکان انتش ــطه ام ــه واس ب
ــرای مطالعــه نیــاز بــه یــک کامپیوتــر، موبایــل  اســت، ب
یــا کتابخــوان داریــم، وابســته بــه بــرق و باتــری اســت، 
امــکان شخصی ســازی نــدارد، معمــوال وابســته بــه ابزاری 
چندمنظــوره مثــل کامپیوتــر یــا موبایــل اســت کــه باعث 
حواس پرتــی می شــود )کتابخــوان این طــور نیســت(، 
معمــوال نمی تــوان کتــاب را بــه  راحتــی کتــاب فیزیکــی 
ــژه در  ــت )به وی ــش رف ــس و پی ــرد  و در آن پ ــورق ک ت

ــوان(. کتابخ
مزایــای کتــاب صوتــی: امــکان گــوش دادن بــه آن هنگام 
انجــام ســایر فعالیت هــا، امــکان گــوش دادن بــه کتــاب 
داخــل اتوبــوس و قطــار )خوانــدن حیــن حرکــت بــرای 
ــود(، در  ــوع می ش ــت ته ــردرد و حال ــث س ــا باع خیلی ه

تاریکــی هــم می تــوان کتــاب صوتــی گــوش کــرد.
ــا  ــدارد ی ــرداری ن ــکان نت ب ــی: ام ــاب صوت ــب کت معای
خیلــی ضعیــف اســت، معمــوال وابســته بــه سیســتم های 
تولیــد محتــوای بســته اســت، امــکان جســت وجو نــدارد 

یــا خیلــی ضعیــف اســت، لغتنامــه تــوکار نــدارد.
ــت کتاب هــای  ــن مزی ــه کــه پیداســت مهم تری همان گون
صوتــی اســتفاده بهینــه از زمان  هــای غیر کارآمــد و 
امــکان انجــام همزمــان کارهاســت؛ خصوصــا در ترافیــک 
ــب  ــران. جال ــون ته ــهرهایی همچ ــای کالنش طاقت فرس
اســت کــه بــر اســاس تحقیقــات صورت گرفتــه در 
ــن  ــرای رفت ــی ب ــر شــهروند امریکای ــر، ه ســال های اخی
ــاعت و  ــک س ــدود ی ــت از آن، ح ــر کار و برگش ــه س ب
ســیزده دقیقــه وقــت صــرف می کنــد کــه معــادل 
ــه کاری در  ــازده هفت ــا ی ــاعت ی ــل س ــد و چه چهارص
ســال می شــود. اگــر از همیــن زمــان بــرای گــوش 
دادن بــه کتــاب گویــا اســتفاده شــود، کتاب هــای 
ــه  ــادگی مطالع ــن س ــه همی ــال ب ــول س ــیاری در ط بس
ــا،  ــاب گوی ــودمندی های کت ــر س ــد. از دیگ ــد ش خواهن
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ایجــاد عالقــه بــه کتــاب در کــودکان و نوجوانانــی اســت 
ــراه  ــای هم ــواع تلفن ه ــا ان ــدت ب ــا به ش ــن روزه ــه ای ک
هوشــمند، تبلت هــا، آی پدهــا، آی پاد هــا و... مشــغول 
هســتند. کتــاب صوتــی ابــزاری ارزشــمند بــرای یادگیری 
ــه  ــرد ک ــه ک ــد اضاف ــود. بای ــوب می ش ــوزش محس و آم
ــالل  ــه اخت ــان و کســانی ک ــرای نابینای ــی ب ــاب صوت کت
بینایــی دارنــد، یــک موهبــت اســت. کتــاب صوتــی بــه 
ــای  ــواع کتاب  ه ــا از ان ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــا ای آن ه
ــات  ــش و معلوم ــوند، دان ــد ش ــان بهره من ــورد عالقه ش م
خــود را افزایــش دهنــد و زندگی شــان را از حیــث 

ــد. ــر کنن ــه ای غنی ت ــخصی و حرف ش
ــم و  ــنده، مترج ــد نویس ــر چن ــت نظ ــد نیس ــه ب در ادام
ــا و  ــی، مزای ــاب صوت ــون کت ــوزه نشــر را پیرام ــال ح فع
معایــب آن و آنچــه بــرای آینــده کتــاب گویــا در ایــران 

پیش بینــی می کننــد، بدانیــم.

استفاده از زمان های مرده
ارســالن فصیحــی، مترجــم، معتقــد اســت کســانی کــه 
کتــاب صوتــی گــوش می کننــد، بــه احتمــال زیــاد 
ــاب  ــد نشــوند، اصــال کت ــا تولی ــن دســت کتاب ه ــر ای اگ
نمی خواننــد. ایــن مترجــم در گفت وگویــی پیرامــون 
کتاب هــای صوتــی اظهــار کــرد: »مزیتــی کــه ایــن 
ــن اســت کــه اشــخاصی کــه فرصــت  ــد ای کتاب هــا دارن
زمان هــای  از  می تواننــد  ندارنــد،  خوانــدن  کتــاب 
به اصطــالح مرده شــان، مثــال وقتــی پشــت فرمــان 
هســتند، اســتفاده کننــد و دســت کم بــا مضمــون 
ــم  ــانی ه ــوند. کس ــنا ش ــر آش ــی دیگ ــا از طریق کتاب ه
ــم  ــواد ه ــخاص بی س ــا اش ــد ی ــی دارن ــف بینای ــه ضع ک
ــاب را  ــد و کت ــتفاده کنن ــی اس ــاب صوت ــد از کت می توانن
ــی  ــاب صوت ــه کت ــی ک ــزود: »عیب ــد.« او اف ــوش بدهن گ
ــده  ــه گوین ــت ک ــن اس ــد ای ــته باش ــت داش ــن اس ممک
ــد  ــرار کن ــاط برق ــن ارتب ــا مت ــد ب ــی نتوان ــاب  صوت کت
ــد  ــا نتوان ــود ی ــتباه ش ــار اش ــا دچ ــان ادای جمله ه و زم
ــه را  ــای جمل ــد و معن ــخیص ده ــه را تش ــگ جمل آهن
ــد و در نتیجــه مخاطــب را دچــار کج فهمــی  منتقــل کن
کنــد. البتــه ایــن موضــوع بــا انتخــاب گوینــده بــا توجــه 
بــه جنســیت، ســن و ســطح تحصیــالت راوی، منظــورم 
ــان  ــا بی ــاب اســت، حــل می شــود.« فصیحــی ب راوی کت
این کــه بــا تبدیــل کتاب هایــش بــه کتــاب صوتــی 
ــت:  ــت، گف ــق اس ــت آن مواف ــن کیفی ــرط تضمی ــه ش ب
»کتاب هــای صوتــی بخشــی از بــازار نشــر هســتند 
ادامــه  در  او  گرفــت.«  را  آن هــا  جلــو  نمی تــوان  و 
ــای  ــال ج ــا دیجیت ــی ی ــاب  صوت ــرد: »کت خاطرنشــان ک
ــا  ــدام از آن ه ــد و هرک ــگ نمی کن ــذی را تن ــاب کاغ کت
ــاب  ــد. کســی کــه کت ــازار نشــر دارن جــای خــود را در ب
ــد  ــاب تولی ــوع کت ــن ن ــر ای ــد، اگ ــوش می کن ــی گ صوت
ــد.  ــاب نمی خوان ــچ گاه کت ــاد هی ــال زی ــه احتم ــود ب نش
حداقــل بــا ایــن روش کتــاب را گــوش می کنــد یــا 

ــرد  ــال می خ ــاب دیجیت ــی کت ــر دلیل ــه ه ــه ب ــی ک کس
ــن  ــرد.« ای ــذی نمی خ ــاب کاغ ــاد کت ــال زی ــه احتم ب
ــال و  ــی، دیجیت ــای صوت ــت کتاب ه ــد اس ــم معتق مترج
کاغــذی رقیــب یکدیگــر هســتند ولــی جــای یکدیگــر را 
ــانی  ــان داده کس ــه نش ــد: »تجرب ــد. او می گوی نمی گیرن
کــه کتــاب صوتــی دانلــود می کننــد و گــوش می دهنــد 
اگــر از کتــاب خوششــان بیایــد، کتــاب کاغــذی آن را نیــز 
می خرنــد تــا در کتابخانــه خــود داشــته باشــند. حــدود 80 
درصــد مــوارد بــه ایــن شــکل اســت کــه ایــن کار می توانــد 
بــه صنعــت نشــر کمــک کنــد.« بــه بــاور او تغییــر زمانــی 
ایجــاد می شــود کــه مــردم بــه کتــاب خوانــدن نیــاز پیــدا 
ــه  ــی احســاس می شــود کــه جامع ــاز زمان ــن نی ــد. ای کنن
ــل شــود.  ــرق قائ ــرد کتاب خــوان و کتاب نخــوان ف ــن ف بی
آن زمــان کســی کــه کتاب نخــوان اســت بــه کتــاب 
ــش  ــه صحبت های ــد. او در میان ــدا می کن ــاز پی ــدن نی خوان
بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد کــه مــردم بایــد وقــت آزاد 
بــرای مطالعــه داشــته باشــند: »زمانــی کــه فــردی 15، 16 
ســاعت کار می کنــد وقتــی بــرای کتــاب خوانــدن بــرای او 
ــا کار کــردن فقــط خــرج  ــی کــه ب ــد و زمان باقــی نمی مان
ــرای  ــی  هــم ب ــد شــاید پول ــن می کن ــه خــود را تامی یومی
ــر  ــه فقی ــه جامع ــی ک ــد. زمان ــش نمان ــاب برای ــد کت خری
ــان و  ــد. ن ــاب را حــس نمی کن ــد کت ــه خری ــاز ب باشــد نی
گوشــت هیــچ گاه از ســبد خریــد خانــواده حــذف نمی شــود 
زیــرا نیــاز بــه آن ملمــوس اســت. جامعــه بایــد بــه ســمتی 
بــرود کــه نیــاز بــه کتــاب حــس شــود. البتــه در دوره هایــی 
ایــن نیــاز حــس می شــد بــه همیــن دلیــل تیــراژ کتاب هــا 
خیلــی زیــاد بــود امــا اکنــون بنــا بــه دالیلــی ایــن نیــاز کم 

ــود.«  ــس نمی ش ــال ح ــا اص ــود ی ــس می ش ح
بــه زمــان طوالنــی کتاب هــای صوتــی  بــا توجــه 
ــته کننده  ــالت بار و خس ــه آن کس ــوش دادن ب ــی گ گاه
می شــود و بایــد بــه گونــه ای آن را از یکنواختــی درآورد. 
ــای  ــدن کتاب ه ــت ش ــد یکنواخ ــا می گوی ــی ام فصیح
از  برخــی  دارد.  بســتگی  کتــاب  خــود  بــه  صوتــی 
کتاب هــا دیالــوگ زیــادی دارنــد کــه می تــوان بــا 
ــا  ــرد ام ــر ایجــاد ک ــا تغیی ــر لحــن و صــدا در آن ه تغیی
برخــی از کتاب هــا مونولــوگ هســتند و ذات کتــاب 
ــرای  ــدارد. تولیدکننــده ب ــن اســت و قابلیــت تغییــر ن ای
فــروش تولیــد می کنــد، بنابرایــن ترجیــح می دهــد اگــر 
کتــاب قابلیــت تغییــر لحــن دارد از آن اســتفاده کنــد تــا 

ــد. ــد و آن را بفروش ــر کن ــود را جذاب ت ــول خ محص
ــایت ها و  ــی از س ــه برخ ــان این ک ــا بی ــم ب ــن مترج ای
کانال هــای تلگرامــی از ناشــر و مولــف کتــاب بــرای 
ــد  ــط چن ــت: »فق ــد، گف ــاب اجــازه نمی گیرن عرضــه کت
فروشــگاه مجــازی بــرای فــروش کتــاب در ایــران داریــم 
ــرارداد  ــز ق ــران نی ــا ناش ــد و ب ــوز دارن ــا مج ــه آن ه ک
ــاب  ــا کت ــد ی ــد کنن ــی تولی ــاب صوت ــا کت ــد ت می بندن
ــی کال  ــای تلگرام ــا کانال ه ــد. ام ــه کنن ــال عرض دیجیت
ــت.« ــا را گرف ــو آن ه ــوان جل ــه می ت ــد ک ــوز ندارن مج
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اسباب کشی پرزحمت در 
محاصره کتاب های کاغذی

پژمــان طهرانیــان، مترجــم، معتقــد اســت شــکل جدیــد 
ــی، امــکان قرارگیــری  زندگــی و فضــای خانه هــای کنون
چندیــن کتابخانــه را بــه عالقه منــدان کتــاب نمی دهــد. 
و  ســاالنه  اسباب کشــی های  »زحمــت  می گویــد:  او 
ــد.  ــر بگیری ــاب را در نظ ــادی کت ــم زی ــی حج جابه جای
بــا خودسانســوری کتــاب  خــود مــن مدت هاســت 
می خــرم. بــه همیــن دلیــل ایــن قشــر )کتابخــوان( فقــط 
ــد و  ــس داده ان ــان پ ــه امتح ــد ک ــی را می خرن کتاب های
ــه همیــن دلیــل  ــه نوعــی کتــاب بالینی شــان اســت. ب ب
براســاس شــواهد کم کــم ایــن حــوزه )کتــاب الکترونیــک 
ــود  ــن ب ــرم. اول تصــورم ای ــر می گی ــی( را جدی ت و صوت
مــدی اســت کــه از آن  ســوی آب هــا آمــده امــا در حــال 
حاضــر می بینــم کــه شــکلی جدی تــر بــه خــود گرفتــه 
اســت.« طهرانیــان البتــه معتقــد اســت کــه کتاب هــای 
صوتــی بــا اســتانداردهای ایــن حــوزه فاصلــه دارنــد و این 
اتفــاق در ایــران بــا آزمــون و خطــا پیــش مــی رود. او کــه 
ــی را از  ــاب صوت ــد کت ــکاری در تولی ــه هم ــود تجرب خ
ــا  ــه م ــزی ک ــد: »چی ــاره آن می گوی ــده، درب ــر گذران س
ــوز  ــم، هن ــی می بینی ــاب صوت ــازار کت ــروز در حــوزه ب ام
بــا اســتانداردها فاصلــه دارد. خــودم هــم بــه نوعــی ایــن 
ــم  ــی ه ــردم. کار لذتبخش ــه ک ــاق تجرب را در کارگاه اتف
بــود و مجموعــه ای از داســتان های کوتــاه را در اســتودیو 
ضبــط می کردیــم. یــک جــور آزمــون و خطــا بــود و تــا 

ــای  ــورد کتاب ه ــت. در م ــه داش ــدن فاصل ــه ای ش حرف
ــه  ــان ب ــه خوانشش ــت ک ــن اس ــن ای ــح م ــی ترجی صوت
صــورت روایــت اتفــاق بیفتــد و دراماتیــزه نشــود؛ کاری 
می دهنــد.  انجــام  رادیویــی  نمایشــنامه های  در  کــه 
ــوند،  ــوزه می ش ــن ح ــه در ای ــا ک ــی کاره ــه بعض البت
اتفاقــات بــدی نیســتند. مهــم ایــن اســت کــه اگــر افــراد 
ــه فکــر  مشــهور هــم وارد ایــن حــوزه می شــوند، تنهــا ب
ــد  ــند و بتوانن ــود نباش ــرای خ ــزوده ب ــاد ارزش اف ایج
ــن کار در  ــال ای ــد. فع ــت کنن ــتی روای ــاب را به درس کت
ــه ای  ــران حرف ــم ناش ــت و می دان ــون و خطاس ــد آزم ح
ــرم  ــه نظ ــد. ب ــن کار را می کنن ــر ای ــال حاض ــم در ح ه
ــان  ــه کتاب هایش ــی ک ــندگان و مترجمان ــد از نویس بای
ــا  ــد ی ــد راضــی بوده ان ــده شــده پرســید کــه از رون خوان
خیــر. و از ناشــرها کــه عایــدی مالــی ایــن کار بــه چــه 

شــکل اســت.«
ــر از  ــک بهت ــای الکترونی ــا کتاب ه ــان ب ــه طهرانی رابط
ــم  ــح ه ــن ترجی ــرای ای ــت و ب ــی اس ــای صوت کتاب ه
دالیــل خــاص خــود را دارد: »در مــورد کتاب هــای 
صوتــی گاهــی ایــن احســاس وجــود دارد کــه به واســطه 
ــل  ــما تحمی ــه ش ــی ب ــا تخیل ــر ی ــدای راوی، تصوی ص
ــدن  ــان دی ــه زم ــی ک ــان احساس ــا هم ــود. تقریب می ش
فیلمــی کــه فیلمنامــه اش را از روی اثــری ادبــی اقتبــاس 
ــد  ــر می کنی ــد و فک ــت می ده ــما دس ــه ش ــد، ب کرده ان
را  ادبیــات  اســاس  و  نیســت  اصــل  تصویرســازی ها 
دیجیتــال  نســخه های  بــا  امــا  خدشــه دار می کنــد. 
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ــرم چــون االن ســاز و کار مناســبی پیــدا  ــی موافق ت خیل
ــوند و  ــت نمی ش ــه دس ــت ب ــا دس ــرده و پی دی اف ه ک
ــف و مترجــم و ناشــر آســیب نمی زننــد.  ــه حقــوق مول ب
ــی  ــود دارد و خیل ــروش وج ــم از ف ــی ه ــای دقیق آماره
ــدن  ــرون آم ــر بی ــه خط ــت. البت ــاده اس ــا افت ــت ج راح
ــه  ــدی همیش ــف 50 درص ــا تخفی ــت ب ــخه های افس نس
هســت امــا ایــن خیلــی خــوب اســت کــه ناشــران بــه این 
ــد.  ــت می کنن ــت ثب ــد و کار را درس ــاد دارن ــا اعتم اپ ه
ــه  ــه ب ــی ک ــم ارزش کتاب ــه ای ه ــدگان حرف ــه خوانن البت
ــی در دستشــان اســت، متوجــه می شــوند.«  شــکل قانون
ــاده،  ــن ســال ها افت ــه طــی ای ــی ک ــا اتفاقات ــد ب ــر چن ه
طهرانیــان حــوزه کتاب هــای الکترونیــک و صوتــی را 
ــون  ــز، همچ ــا او نی ــد ام ــمیت می شناس ــه رس ــتر ب بیش
فصیحــی، معتقــد نیســت کــه این هــا ســبب کنــار رفتــن 
ــی  ــان، حت ــون همچن ــوند چ ــی می ش ــخه های چاپ نس
ــت  ــاب اهمی ــا کت ــی ب ــاط فیزیک ــا، ارتب ــرای جوان تره ب
ــه  ــم ب ــح می ده ــوز ترجی ــودم هن ــد: »خ دارد. او می گوی
شــکل ســنتی کتــاب بخوانــم. حتــی در نظرســنجی های 
نــگاه  بــدون  افــراد  کــه  دیــده ام  هــم  اینســتاگرام 
ــتر  ــاب را بیش ــا کت ــی ب ــاط فیزیک ــتالژیک آن ارتب توس
ــن شــکل  ــه ای ــاب را ب ــد کت می پســندند و دوســت دارن
ــران  ــت را در ای ــا کپی رای ــره م ــد. باالخ ــود کنن ــال خ م
ــرای  ــه ب ــره ای ک ــن جزی ــی در ای ــم ول ــت نمی کنی رعای
ــود  ــم و از آن خ ــا را می گیری ــاخته ایم و ایده ه ــود س خ

ــت.« ــروی اس ــال پیش ــی در ح ــد خوب ــم، رون می کنی

اگر تبدیل به نیاز شود
فرهــاد حیــدری گــوران، نویســنده، دربــاره ایــن فرمــت 
از کتــاب می گویــد: »صــورت شــنیداری کتــاب از زمــان 
ابــداع رادیــو و همه گیــری آن وجــود داشــته امــا آن هــم 
بــه دلیــل نوپدیــدی اش هنــوز مانــده کــه فراگیــر شــود. 
ــنیدم از  ــت ش ــوار کاس ــه ن ــی س ــودم در نوجوان ــن خ م
شــاهنامه فردوســی و متــون یارســان کــه در واقــع صدای 
ــی  ــان صــدای حســی و درون ــود و هم ــدرم ب ــاد پ زنده ی
ــزرگ کشــاند. کتــاب صوتــی  ــار ب ــه ســمت آن آث مــرا ب
ــری  ــا تاثی ــه بس ــد چ ــاز درآی ــک نی ــورت ی ــه ص ــر ب اگ

بیشــتر از کتــاب الکترونیکــی و چاپــی داشــته باشــد.«

کتاب صوتی مردم را کتابخوان نمی کند
ــد  ــال 91 تولی ــی، از س ــر ن ــر نش ــی، مدی ــر همای جعف
کتــاب صوتــی را آغــاز و آن را بــه صــورت ســی دی 
همــراه کتــاب عرضــه کــرد امــا بــه دلیــل عــدم اســتقبال 
مخاطــب، از تولیــد آن منصــرف شــد. وی از همــکاری بــا 
ســایت و اســتارت آپ و اپلیکیشــن تولیــد کتــاب صوتــی 
نیــز چنــدان راضــی نیســت و می گویــد: »مشــکل 
ــد، چــه  ــاب نمی خوانن ــردم کت ــن اســت کــه م ــی ای اصل
صوتــی چــه کاغــذی! اگــر کتابــی پرفــروش باشــد، مثــل 
ــی اش  ــخه صوت ــی، نس ــی اجتماع ــای روانشناس کتاب ه
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ــی  ــاب صوت ــورت کت ــن ص ــر ای ــد، در غی ــم می فروش ه
ــاره تاثیــر  ــد مــردم را کتابخــوان کنــد.« وی درب نمی توان
کتــاب صوتــی بــر بــازار کتــاب کاغــذی می گویــد: 
»کتــاب صوتــی یــا الکترونیــک در میانگیــن کل فــروش 
بی تاثیــر نیســت. ایــن نــوع کتاب هــا مخاطبــان خــودش 
را دارد و درآمــدی انــدک هــم ایجــاد می کنــد امــا 
مســلما تاثیــر منفــی بــر فــروش کتــاب کاغــذی نــدارد.« 
او دربــاره مهم تریــن مشــکالت تعامــل بــا ناشــران صوتــی 
نیــز می گویــد: »معمــوال گــزارش مالــی درســتی ندارنــد، 
انتخاب هــای  یــا  می کننــد  غلط خوانــی  را  کتاب هــا 
ــد  ــا م ــه ب ــد همیش ــد: »بای ــد.« او می افزای ــتباه دارن اش
ــه همــواره  ــد تشــویق کــرد وگرن ــه خری ــازه مــردم را ب ت
ــه پاییــن اســت.« منحنــی فــروش کتــاب در ایــران رو ب

مشکالت تولید کتاب صوتی
بــا موانــع و  ایــران  ناشــران کتاب هــای صوتــی در 
ــا  ــان آن ه ــه از می ــتند ک ــرو هس ــادی روب ــکالت زی مش
ــا و در  ــای گوی ــودن کتاب ه ــناخته ب ــه ناش ــوان ب می ت
ــا  ــرد. ب ــاره ک ــردم اش ــوم م ــتقبال عم ــدم اس ــه ع نتیج
ــا  ــان ب ــا همزم ــورهای دنی ــب کش ــه در اغل ــود آن ک وج
انتشــار کتــاب کاغــذی، کتاب هــای گویــا و الکترونیکــی 
نیــز منتشــر می شــود امــا در ایــران هنــوز برخــی 
ــه تولیــد آن نمی بیننــد و حتــی آن  ــی ب ناشــران ضرورت
ــد. و  ــذی می پندارن ــاب کاغ ــروش کت ــرای ف ــی ب را رقیب
بــه همیــن دلیــل روی خوشــی بــه تولیــد نســخه صوتــی 
ــه  ــتند ک ــم هس ــرانی ه ــد. ناش ــان نمی دهن ــاب نش کت
ــد  ــه بتوان ــا داغ نیســت ک ــازار آن قدره ــن ب ــد ای معتقدن

ــذارد. ــذی بگ ــاب کاغ ــروش کت ــی روی ف ــر منف تاثی

هزینه تولید کتاب صوتی در 
مقایسه با کتاب کاغذی

هزینــه تولیــد ایــن کتاب هــا بــه واســطه بهره گیــری 
از گوینــدگان حرفــه ای، هزینه هــای اســتودیو، ضبــط، 
ــد، بســته بندی،  ــیقی، طراحــی جل ــاخت موس ــن، س تدوی
تبلیغــات و غیــره کمتــر از تولیــد کتــاب کاغــذی نیســت. 
بــه عــالوه، رونــد تولیــد کتــاب صوتــی نیــز زمانبــر اســت و 
تــا کتابــی مراحــل تولیــد را طــی کــرده، موفــق بــه دریافت 
مجــوز انتشــار شــود و بــه کتابفروشــی ها برســد بــه طــور 
ــا  ــه این ه ــا هم ــد. ب ــول می کش ــاه ط ــش م ــط ش متوس
ــودن و بی عالقگــی  ــف، در دســترس نب اطالع رســانی ضعی
ــازار کتــاب  مــردم بــه اســتفاده از آن هــا باعــث می شــود ب
ــد.  ــن محصــوالت روی خــوش نشــان نده ــه ای ــدان ب چن
مضــاف بــر این کــه عــدم تعهــد ایــران بــه پیمــان بــرن و 
ــرای ناشــران چالشــی ایجــاد کــرده و  کپی رایــت این جــا ب
کپــی غیرمجــاز از آثــار تولیــد شــده و انتشــار آن به اشــکال 
مختلــف و حتــی در اینترنــت، راه را بــرای ســودجویان بــاز 

گذاشــته اســت.

ــد  ــدر بای ــا چق ــن کتاب ه ــمارگان ای ــاف، ش ــن اوص ــا ای ب
باشــد تــا در بهتریــن شــرایط، تولیــد کتــاب صوتــی بــرای 
ــه نیمــا هاشــمیان،  ــه گفت ــه ســودآوری برســد؟ ب ناشــر ب
ناشــر کتــاب صوتــی واوخــوان، کتــاب گویــا باید بیــن 500 
تــا 700 نســخه تولیــد شــود تــا توجیــه اقتصــادی داشــته 
باشــد. ایــن ناشــر کــه بــا شــیوه تولیــد مشــارکتی توانســته 
ــه  ــن زمین ــه دارد در ای ــن نگ ــود را پایی ــد خ ــه تولی هزین
می گویــد: »بــا وجــود بهره گیــری از تولیــد مشــارکتی، هــر 
کتــاب بیــن چهــار تــا پنــج میلیــون تومــان هزینــه دارد.«

اپلیکیشن ها
نمی تــوان از کتاب هــای صوتــی صحبــت کــرد امــا از 
اپلیکیشــن های ویــژه کتــاب حرفی به میــان نیــاورد. برخی 
از آن هــا حتــی پــا را از انتشــار صــرف فراتــر گذاشــته و بــه 
ــب  ــد: »مخاط ــمیان می گوی ــد. هاش ــز می پردازن ــد نی تولی
نشــر صوتــی بــا نشــر کاغــذی متفــاوت اســت، نشــر صوتی 
ــود  ــت س ــد و در نهای ــش می ده ــدف را افزای ــای ه گروه ه
خالــص از فــروش کتــاب صوتــی بــرای ناشــر اصلــی کمتــر 
از فــروش کتــاب چاپــی نیســت. مضــاف بــر این کــه ایــن 
ســود خالــص اســت و ناشــر کتــاب کاغــذی هزینــه کاغذ و 

ــردازد.« ــرای آن نمی پ ــار ب ــع و انب چــاپ و توزی
ــزان  ــد می ــان می ده ــازار نش ــی ب ــال، بررس ــن ح ــا ای ب
ــا فــروش مســتقیم  فــروش کتــاب صوتــی در مقایســه ب
ــت.  ــر اس ــمگیری کمت ــکل چش ــه ش ــذی ب ــاب کاغ کت
اگــر پــای اعــداد و ارقــام بــه میــان بیایــد می بینیــم کــه 
ــن ها  ــواع اپلیکیش ــل ان ــی مث ــروش در فضاهای ــه ف نتیج
ــروش  ــزارش ف ــا گ ــاس ب ــازی در قی ــبکه های مج و ش
ــروش  ــای پرف ــورد کتاب ه ــی در م ــی ها، حت کتابفروش
ــت  ــه قیم ــود آن ک ــا وج ــت، ب ــش نیس ــوخی ای بی ش
کتــاب صوتــی بــه مراتــب کمتــر از کتــاب چاپــی اســت.
ــذی  ــای کاغ ــران کتاب ه ــان ناش ــرم می ــه گ ــود رابط نب
و کتاب هــای صوتــی، فقــدان مبــادی و راهکارهــای 
ــی را  ــا صنــف تولیدکننــدگان کتاب هــای صوت ــی ی قانون
در رونــق نگرفتــن ایــن بــازار نبایــد از نظــر دور داشــت. 
ــت  ــا معاون ــای گوی ــی کتاب ه ــی متول ــرایط کنون در ش
ــت در  ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ــیقی وزارت فرهن موس
ــا  ــت و ب ــی اس ــک کاالی فرهنگ ــاب ی ــه کت ــی ک حال
موســیقی تفــاوت دارد. از ایــن رو ناشــر کتــاب صوتی بعد 
از تولیــد هــر اثــر بــرای دریافــت مجــوز انتشــار بایــد بین 
ــال  ــاوری اطالعــات رســانه های دیجیت مرکــز توســعه فن
ــا در  ــد. ضمن ــرگردان باش ــاد س ــری ارش ــت هن و معاون
ــا افزایــش قیمــت کاغــذ و حتــی  ــران ب برهــه ای کــه ای
نایــاب شــدن آن روبــرو اســت و بســیاری از چاپخانه هــا 
ــاب  ــد کت ــت از تولی ــتند، حمای ــی هس ــرف تعطیل در ش
صوتــی و الکترونیکــی شــاید بتوانــد بــه پیشــبرد چرخــه 
اقتصــاد فرهنــگ کمــک کنــد، حرکتــی کــه در نهایــت به 
ــود. ســود افزایــش ســرانه مطالعــه در جامعــه خواهــد ب
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کتاب

یبا ضیات ز ره کتاب ر�ی در�ج

 نیلوفر منزوی

زبان جهانی نظریه بازی ها
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 
میلیون ها نفر در جهان، حتی آن ها که عالقه ای به دنیای پر رمز و راز ریاضیات ندارند، با 

زندگی عجیب نش آشنایی داشته باشند. ریاضیدانی که با اسکیزوفرنی دست و پنجه نرم 
می کرد و تا پایان عمر هم گرفتار این بیماری روانی بود. اما این بیماری سبب نشد تا او 
یکی از جذاب ترین نظریات دنیای علم را ندهد؛ نظریه بازی ها 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 1994 جان نش را الیق نوبل اقتصاد بدانند. 



دانش بنیان  شماره سی وپنجم آبان ماه 1398

110

است  کسی  کمتر  اما  بشناسیم،  را  نش  جان  ما  شاید 
دارد.  کاربردهایی  چه  و  چیست  بازی ها  نظریه  بداند  که 
نظریه ای که موافقان و مخالفان زیادی دارد و در رشته های 
گوناگونی به کار برده می شود. »ریاضیات زیبا« با عنوان 
رمز  جست و جوی  و  بازی ها  نظریه  نش،  »جان  فرعی 
طبیعت« نوشته تام سیگفرید قصد دارد به زبانی ساده به 

واکاوی این نظریه بپردازد. 

می نویسد:  چنین  کتاب  این  پیش گفتار   در  سیگفرید 
دانشمندی  سپتامبر،  یازدهم  از  پس  کوتاهی  فاصله  »به 
او  گفته  به  داد.  توضیحی  القاعده  نام  منشأ  برای  روسی 
این سازمان تروریستی نام خود را از رمان مشهور علمی - 
تخیلی سه گانه بنیاد اثر آسیموف در دهه 1950 اقتباس 
»قاعده«  عربی  کلمه  که  بود  این  او  استدالل  بود.  کرده 
به معنای »اساس« یا »بنیاد« است و ظاهرا در برگردان 
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ترجمه  »القاعده«  آسیموف  سه گانه  داستان  اولین  عربی 
شده است. 

نام سازمانی است که قصد  در سه گانه آسیموف »بنیاد« 
دهد.  نجات  را  زوالی  به  رو  کهکشانِی  امپراتوری  تا  دارد 
و  است  شده  بی نظمی  و  هرج و مرج  در  غرق  امپراتوری 
با  تباهی کشیده می شود.  به  هزار سال  برای سی  تمدن 
نقشه ای  مردی  امپراتوری،  اجتناب ناپذیر  زوال  پیشگویی 
طراحی می کند تا دوران تاریک در حال ظهور را فقط به 
از  بنیادی  او تاسیس  یک هزار سال محدود کند. تمهید 
و  محتمل  برای حیات  را  انسانی  دانش  تا  است  محققان 
مجدد تمدن حفظ کنند. حداقل این چیزی بود که او به 

صاحبان قدرت در امپراتوری گفت. 
سلدون،  هری  نام  به  ریاضیدانی  آسیموف،  قهرمان 
دستکاری  به  عالقه مند  دانشمندان  از  متشکل  انجمنی 
داد؛  تشکیل  بنیاد  دو  سلدون  کرد.  تاسیس  آینده  در 
یکی در منطقه ای شناخته شده اما دوردست )جایی مثل 
رمز  با  فقط  که  محرمانه  مکانی  در  دیگری  و  افغانستان( 
امور کهکشان دخالت  در  اول  بنیاد  اشاره می شد.  آن  به 
داشت و دیگری محرمانه عمل می کرد و با دخالت در نقاط 
مسیر  با  همگام  را  وقایع  تا  می کرد  تالش  تاریخ  کلیدی 

انتخابی سلدون پیش ببرد. 
سیستمی  براساس  انسان  کار  کنترل  برای  سلدون  طرح 
ریاضیاتی پایه ریزی شده بود که آن را روان تاریخ می نامید. 
تمایالت  تا  می ساخت  قادر  را  سلدون  سیستم،  این 
با  و  کند  پیش بینی  را  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
پیشگویی ظهور و سقوط حکومت ها بر شروع جنگ ها و 

دوران صلح پیشی بگیرد.«
البته سیگفرید به این موضوع اشاره می کند که حتی اگر 
باز  باشد،  گرفته  شکل  آسیموف  کتاب  براساس  القاعده 
گرفت  خرده  داستانش  و  نویسنده  این  به  نمی توان  هم 
و توجیهی برای فعالیت های تروریستی نیست زیرا: »اگر 
تروریست  ها واقعا کتاب بنیاد را خوانده باشند باید به این 
آخرین  »خشونت  که  باشند  کرده  توجه  آسیموف  گفته 

پناهگاه بی کفایتی است«.«
کنار  را  تروریست ها  مسئله  اگر  است  معتقد  نویسنده 
آسیموف  داستان های  اتفاقا  که  درمی یابیم  بگذاریم، 
الهام بخش گروه دیگری بوده اند: دانشمندان. دانشمندانی 
قرار  اگر  و  داشته اند.  ویژه  توجه  روان تاریخ  به مسئله  که 
باشد مابه ازای هری سلدون را در جهان واقعی پیدا کنیم، 
او نه اسامه بن الدن، بلکه جان فوربز نش است: »زمانی که 
آسیموف کتاب های بنیاد را چاپ کرد، نش مقاله ای منتشر 
کرد که اصول علمی نظریه بازی ها را بنیان می نهاد. نظریه 
هنگام  به  می گوید  ما  به  و  است  استراتژی  علم  بازی ها 
بیشترین  موجب  انتخابی  چه  دیگران  با  متقابل  ارتباط 
منفعت برای ما می شود. در ابتدا نظریه بازی ها در اقتصاد 
به کار گرفته شد اما امروزه تقریبا در تمامی علوم جدید 
رخنه کرده است؛ به ویژه در علومی که با طبیعت و رفتار 
انسان سر و کار دارند. این نظریه با علوم فیزیکی نیز ارتباط 

در  علوم  همه  نهایتا  می کنم  تصور  و  است  کرده  پیدا 
روان تاریخ آسیموف ادغام شوند. حداقل چشم اندازی است 

که در این کتاب در جست و جوی آن بوده ام. 
و  عمیق  غنی،  علمی  زمینه  چنان  بازی ها  نظریه 
بحث برانگیزی دارد که فقط در یک کتاب نمی توانید آن را 
بیابید. آنچه در ادامه می خوانید کتابی درسی درباره نظریه 
بازی ها نیست. در این کتاب سعی نکرده ام تا گزارشی از 
)قلمرویی  بدهم  اقتصاد  در  بازی ها  نظریه  وسیع  کاربرد 
مختلف  روایت های  توضیح  به  یا  شد(  ابداع  آن  در  که 
کاربرد  گسترش  برای  که  بپردازم  بسیاری  اصالحات  و 
بر  تمرکز  بیشتر  من  قصد  یافته اند.  توسعه  آن  اقتصادی 
این نکته است که چگونه بیان های مختلف نظریه بازی ها 
در طیف وسیعی  گرفته اند،  نظریه نش شکل  پایه  بر  که 
چگونه  و  می روند  کار  به  نیز  دیگر  علمی  زمینه های  از 
طبیعت و رفتار انسان را شرح می دهند )و در کجا با دیگر 
جست و جوی  در  که  می شوند  مرتبط  علمی  زمینه های 

شناخت مشابهی هستند؟(. 
دسترسی  برای  تاریخی  سرآغازی  را  تالش ها  این  من 
در  که  می کنم  تلقی  روان تاریخ  از  آسیموف  تصور  به 
جست و جوی تاریخی »رمز طبیعت« به شرح قوانین رفتار 

انسان می پردازد.«
سیگفرید در مقدمه روی این مسئله تاکید دارد که نش 
نظریه بازی ها را ابداع نکرد اما حوزه آن را توسعه داد و از 
آن برای حل مسائل دنیای واقعی استفاده کرد. نظریه ای 
استفاده  از آن  بازی  برای درک چند  تا چندی پیش  که 
رفتارهای  توصیف  به  ریاضیاتی  ابزاری  عنوان  به  می شد، 
شامل  که  را  موقعیتی  هر  نظریه  این  پرداخت.  اقتصادی 
فرمول هایی  و  می گیرد  بر  در  باشد،  استراتژیک  تعامل 
تصمیمات  افراد  رقابت،  عرصه  در  که  می کند  عرضه  را 
هربرت  که  است  دالیل  همین  به  بگیرند.  معقول تری 
آن  که  می گوید  نظریه  این  درباره  اقتصاددان،  گینتیس، 
ابزاری برای جست و جو و تحقیق در جهان است و سپس 
یا  مشارکت  چگونگی  درباره  بازی ها  »نظریه  می افزاید: 
پایداری  و  انتشار  تغییر  ظهور،  درباره  و  انسان ها  رقابت 

اشکال مختلف رفتار است.«
اوایل دهه 50 میالدی منتشر کرد،  مقاله ای که نش در 
مورد استقبال جامعه علمی قرار نگرفت و حدود 20 سال 
تکاملی  زیست شناسان  بلکه  اقتصاددانان،  نه  که  بود  بعد 
تنازع  مطالعه  برای  را  آن  و  پرداختند  آن  از  استفاده  به 
بقا در بین جانوران و گیاهان به کار بردند. و حدود 30 
سال بعد هم باالخره توجه اقتصاددانان به مقاله نش جلب 
نظریه های  سنجش  برای  نظریه  این  که  دریافتند  و  شد 
مفید  واقعی  آزمایش های  طراحی  در  به ویژه  اقتصادی 
نش  دستان  در  نوبل  اتفاق  این  از  پس  سال  چند  است. 
از  بسیاری  به  بازی ها  نظریه  بعد  به  آن  از  و  گرفت  قرار 
را هم  نظریه  این  پای  رد  پیدا کرد.  راه  رشته های علمی 
می توان در ریاضیات و اقتصاد و زیست شناسی دنبال کرد، 
هم در علوم سیاسی، روانشناسی و جامعه شناسی. در قرن 
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حاضر نیز طیف استفاده از این نظریه چنان گسترش یافته 
تا  گرفته  مردم شناسی  از  را  مختلفی  زمینه های  حاال  که 
این  در  سیگفرید  می گیرد.  بر  در  اعصاب  زیست شناسی 
به  اقتصاددانان  »امروزه  می نویسد:  همچنین  مقدمه 
و تحلیل چگونگی  تجزیه  برای  بازی ها  نظریه  از  استفاده 
می دهند.  ادامه  ثروت  موضوع  در خصوص  مردم  انتخاب 
یا  اصلح  بقای  توصیف  برای  نظریه  این  از  زیست شناسان 
به  مردم شناسان  می گیرند.  بهره  نوع دوستی  سرچشمه 
بررسی بازی نزد مردمان فرهنگ های بدوی پرداخته اند تا 
تنوع طبیعت انسانی آشکار شود. دانشمندان علوم اعصاب 
هم به دیگران ملحق شده اند و با دقت به درون مغز افراد 
استراتژی  چگونه  دریابند  تا  می کنند  نگاه  بازی  حال  در 
آن ها، انگیزه ها و احساسات مختلفشان را منعکس می کند. 
درواقع زمینه مطالعاتی جدیدی به نام علم اقتصاد اعصاب 
فناوری  با  را  بازی ها  نظریه  روش های  که  گرفته  شکل 
فعالیت های عصبی  و سنجش  برای تشخیص  مغز  اسکن 

مرتبط با قضاوت و رفتار انسانی ترکیب کرده است.
رید مانتیگ، دانشمند علوم اعصاب، می گوید: »ما در حال 
اندازه گرفتن تجربیات انسان هستیم، همان گونه که جریان 

هوا به روی بال های بوئینگ 777 را اندازه می گیریم.«
خالصه این که ریاضیات نش به همراه دیگر عقاید جدیدی 
که حول نظریه بازی ها شکل گرفته در حال حاضر برای 
رفتار  با  مرتبط  علمی  یافته های  آخرین  از  طیف وسیعی 
انسان، به سالح منتخب در زرادخانه دانشمندان بدل شده 
است. در واقع بنا به گفته هربرت گینتیس، نظریه بازی ها 
رفتاری  علوم  به  بخشیدن  وحدت  برای  جهانی  زبانی  به 

تبدیل شده است.«
اما سیگفرید پا را فراتر می گذارد و معتقد است این نظریه 
نه زبانی جهانی برای علوم رفتاری، بلکه برای همه علوم 
می تواند  جسورانه  ایده  این  که  می پذیرد  او  البته  است. 
غلط باشد اما مشاهده رد پای این نظریه در علوم مختلف 
مثال  عنوان  به  او  نویسنده می بخشد.  به  را  این جسارت 
از اتحادی که میان نظریه بازی ها و فیزیک شکل گرفته، 
یاد می کند و می گوید مقاله ای از یک محقق ناسا در سال 
2004 خوانده است، باعث تعجب و شگفتی اش شده و او 
را به فکر فرو برده است: »مقاله ولپرت ارتباط عمیق بین 
ریاضیات نظریه بازی ها و مکانیک آماری را آشکار کرد که 
یکی از قوی ترین ابزارهای مورد استفاده فیزیکدانان برای 
از  بیش  فیزیکدانان  است.  جهان  پیچیدگی های  توصیف 
توصیف چیزهایی مثل  برای  آماری  مکانیک  از  قرن  یک 
و  مغناطیسی  مواد  خواص  شیمیایی،  واکنش های  گازها، 
شرایط  در  مواد  رفتار  کیفیت  اندازه گیری  جهت  اساسا 
توصیف تصویر  برای  این روش  استفاده کرده اند.  مختلف 
در  جزئیات  درباره  اطالعاتی  که  وقتی  است،  بزرگی 
دسترس نباشند. مثال شما نمی توانید هر یک از میلیاردها 
اتاق  درون  هوای  در  سرعت  با  که  را  مولکول  میلیارد 
می تواند  آماری  مکانیک  اما  کنید،  تعقیب  می چرخند 
کلی  دمای  بر  هوا  تهویه کننده  که چگونه  بگوید  شما  به 

)که  آماری  مکانیک  که  نیست  تصادفی  می گذارد.  تاثیر 
شامل نظریه جنبشی گازها نیز است( ریاضیاتی است که 
سلدون،  هری  آسیموف،  ریاضیدان  قهرمان  الهام بخش 

می شود تا روان تاریخ را ابداع کند.«
ولپرت،  عقیده  به  که  توضیح می دهد  ادامه  در  سیگفرید 
می توان نظریه بازی ها را با کمک گرفتن از مکانیک آماری 
ارتقا داد؛ نظریه ای که در نسخه اولیه اش محدودیت های 
که  می دهد  نشان  ولپرت  است.  داشته  را  خود  خاص 
می توان ریاضیات نظریه بازی ها را از نو به شکل معادالتی 
بازنویسی کرد که در فیزیک آماری برای توصیف تمامی 
سیگفرید  می رود.  کار  به  فیزیکی  سیستم های  انواع 
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که  است  کرده  پیشرفت  آنچنان  بازی ها  نظریه  می گوید 
ممکن است روزی مثل چسب، همه قطعات پازل علم را به 
هم وصل کند. او در ادامه اضافه می کند: »در هر صورت، 
تقریبا روشن است که ریاضیات نش روشی است برای به 
تصویر کشیدن بی سابقه نظم جهان واقعی که همه علوم 

را ممکن می سازد.«
سیگفرید پس از آن در تالش است تا مفهوم نظریه بازی ها 
را از گذشته تا امروز پی بگیرد و رد آن را در نظریات افراد 
مختلف جست و جو کند. چیزی که باعث می شود مخاطب 
پیدا کنند. هر  تاریخچه آن  این نظریه و  با  آشنایی کلی 
فصل شامل جزئیات بسیاری است که توضیح آن ها در این 

فضای محدود نمی گنجد و تنها به نام بردن عناوین فصول 
طبیعت«،  جست و جوی  اسمیت:  »دست  می کنیم:  اکتفا 
»بازی های فون نویمان: منشأ نظریه بازی ها«، »تعادل نش: 
تکامل،  اسمیت:  »استراتژی های  بازی ها«،  نظریه  اساس 
بازی ها و مغز«،  نوع دوستی و مشارکت«، »رویای فروید: 
»راه حل سلدون: نظریه بازی ها، فرهنگ و طبیعت انسان«، 
»آمار کتله و مولکول های مکسول: آمار و جامعه، آمار و 
بازی ها«،  و  جامعه  بیکن: شبکه ها،  »پیوندهای  فیزیک«، 
»دیدگاه آسیموف: روان تاریخ یا فیزیک اجتماعی«، »سکه 
مایر: سرگرمی کوانتومی و بازی ها«، »شرط بندی پاسکال: 

بازی ها، احتماالت، اطالعات و جهل«.
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سخن آخر سیگفرید می تواند راهنمای جالب و چکیده ای 
آغاز  این گونه  را  کتاب  پایانی  بخش  او  باشد.  کتاب  از 
جامعه  اقتصاد  فیزیکی  اساس  که  کنید  »فرض  می کند: 
معین باشد یا از منظری وسیع تر از ماده، یک جامعه را در 
نظر بگیرید. بر طبق همه سنت ها و تجربیات، انسان ها یک 
راه ویژه تطبیق دادن خودشان با چنین پیش زمینه ای را 
دارند. این تطابق برپایی یک سیستم صلب از تقسیم منافع 
نیست... بلکه شامل طیفی از سیستم های جایگزین است 
که احتماال همه آن ها بعضی اصول کلی را بیان می کنند. 
به رغم این، در بسیاری جنبه های خاص بین آن ها تفاوت 

هست.
پذیرفته  »استاندارد  یا  برقرار شده«  »نظم  این سیستم... 

شده رفتار« را توصیف می کند.«
این قسمت از »نظریه بازی ها و رفتار اقتصادی« نوشته فون 
سیگفرید  است.  شده  برگزیده  اشترون  مورگن  و  نویمان 
سپس به کتاب علمی - تخیلی »بازی اِندر« اشاره می کند. 
او می گوید هر چند در ظاهر این کتاب درباره نظریه بازی ها 
نیست اما به شکلی مفهومی، این نظریه را در خود دارد زیرا 

داستان تماما درباره استراتژی هایی است که برای رسیدن 
با  اندر« داستانی است  انتخاب می شوند. »بازی  به هدف 
موضوع انتخاب های اندر در مانورها. مانورهایی که میدان 
جنگی را شبیه سازی کرده اند تا اندر بازی برنده شدن را 
کارد،  اسکات  اورسون  است  معتقد  دهد. سیگفرید  انجام 
نویسنده کتاب، حتی در شخصیت پردازی نیز از این نظریه 
پیتر،  از شخصیت  که  آن جا  مثال  برای  است.  گرفته  وام 
اولیه  ساده  فرمول بندی  براساس  که  می گوید  اندر،  برادر 
است:  خودخواه  و  عاقل  فردی  از  نمادی  بازی ها،  نظریه 
»پیتر می توانست هر آرزویی را تا هر وقت که نیاز باشد به 
عقب بیندازد. او می توانست هر احساسی را پنهان کند و 
بنابراین والنتین می دانست که پیتر هرگز با عصبانیت به 
والنتین آسیب نمی زند. او فقط وقتی عصبانی می شد که 
منافع آن بیشتر از خطرش باشد. او همیشه و همیشه بر 

مبنای منافع شخصی عمل می کرد.«
دیگر  نوعی  به   نیز  اندر  شخصیت  در  می گوید  سیگفرید 
اجتماعی است که  بازیکنی  او  را شاهدیم.  بازی ها  نظریه 
نظریه  مفهوم  و  ادراک  و  ریاضیات  مبنای  بر  بازی اش 
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اندر می نویسد:  بازی هاست. اورسون اسکات کارد از زبان 
»هر وقت من برده ام به دلیل آن بوده است که توانستم 
کاری را بفهمم که دشمنانم به آن فکر می کنند. از آنچه 
آن ها انجام می دهند می توانم بگویم که آن ها درباره آنچه 
من انجام می دهم چه فکری می کنند و می خواهند مبارزه 
چه شکلی بگیرد و من برخالف آن بازی می کنم. من در 
فکری  دیگران چه  بفهمم  که  بودم  موفق  بسیار  کار  این 

می کنند.«
سیگفرید در ادامه توضیح می دهد که آنچه اندر می گوید 
درباره  بازی ها  نظریه  جدید  علم  که  است  چیزی  همان 
آن بحث می کند. درک فکر دیگران و بعد از آن مشخص 
کردن انتخاب خود براساس این درک، همان چیزی است 
که آسیموف در روان تاریخ به دنبال آن بود و همان چیزی 
آن  در جست و جوی  اجتماعی  علوم  دانشمندان  که  است 
سو  و  سمت  کدام  به  است  قرار  جامعه  دریابند  تا  بودند 

حرکت کند. 
این نویسنده معتقد است کتاب اصول نیوتن که به قوانین 
حرکت و جاذبه به عنوان اساس عقالنی واقعیت فیزیکی 
طبیعت  رمز  برای  تحقیقات جدید  آغاز کننده  می پردازد، 
بود. پس از آن و همزمان با آن نیز فیلسوفان و اقتصاددانان 
سیاسی مانند دیوید هیوم و آدام اسمیت در تالش بودند 
انسان ها  رفتار  تحلیل  به  نیوتنی،  قوانین  از  استفاده  با  تا 
بپردازند، زیرا گمان می کردند تحلیل مردم را می توان با 
داد.  انجام  فیزیک  در  سیارات  توصیف  به  نزدیک  دقتی 
این خیال پردازی ها در قرن های نوزدهم و بیستم نیز ادامه 
داشت؛ تا روزهایی که آدولف کتله در تالش بود جامعه را 
در جست و جوی  فروید  زیگموند  و  کند  توصیف  اعداد  با 
افراد  این  کم کم  مسیر،  این  در  بود.  مغز  جبری  فیزیک 
مکسول  آماری  توصیف  به  نیوتنی  سخت  جبرگرایی  از 
شاهد  نیز  بیستم  قرن  پایان  در  اساس  این  بر  رسیدند. 
فعالیت فیزیکدانانی بودیم که جست و جوی 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 می کند 
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، مشاهده گران دقیق 
جهان  که  است  چسبی  همان  اطالعات  که  کردند  درک 
خارج را به توصیف علمی آن متصل می کند. از قانون دوم 
ترمودینامیک تا مکانیک کوانتومی و تا داخل سیاهچاله ها، 
فیزیکدانان دریافتند که اطالعات عنصر ضروری در تدوین 

و کمی کردن درک آن ها از طبیعت است.
حقیقت  باقیمانده  به  را  فیزیکدانان  چشمان  اطالعات 
و  می شود  هم  زیست شناسی  شامل  اطالعات  کرد.  باز 
جدیدی  جهان  مردم،  است.  مردم  شامل  زیست شناسی 
شامل  که  آن ها  به  فیزیک  تا  کرده اند  بنا  را  حقایق  از 

شبکه های وسیع اقتصادی، اجتماعی، سیستم های فرهنگی 
و موسسات هستند، بیندیشد. بنابراین فیزیکدانان شروع 
کردند به اعمال ابزارهای همه کاره مورد عالقه شان، یعنی 
مکانیک آماری، بر همه چیز، از بازار سهام گرفته تا شیوع 
آیزاک  خیالی  ریاضیدان  ذهن  در  این ها  همه  آنفلوانزا. 
اصول مکانیک  آسیموف، هری سلدون، وجود داشت که 
آماری را برای پیش بینی آینده به کار می برد. با آغاز قرن 
بیست و یکم، فیزیکدانان واقع بین تالش کردند تا کار هری 
سلدون را با استفاده از مدل های مکانیک آماری به منظور 

پیش بینی جامعه انجام دهند.«
ترتیب  همین  به  نیز  بازی ها  نظریه  می گوید  سیگفرید 
اشترون  مورگن  و  نویمان  فون  داشت.  جاه طلبی هایی 
تمرکزشان را ظاهرا بر اقتصاد گذاشته بودند اما این حوزه 
دو  این  می دانستند.  اجتماعی  علوم  از  ساده ای  مثال  را 
اولین  بازی ها  نظریه  از  تفصیلشان  و  شرح  بودند  معتقد 
واقع  در  یا  رفتار جمعی  ریاضی  نمایش  به سمت  را  گام 
رمز طبیعت برمی دارد. پس از این دو نفر، جان نش تعادل 
نش را در نظریه بازی ها معرفی کرد و گام مهم بعدی را 
به این سمت برداشت. او در توضیح تعادل نش می نویسد: 
خودشان  شخصی  منفعت  بازی،  در  حریفان  همه  »اگر 
را  انتظارشان  مورد  تا سود  و تالش کنند  دنبال کنند  را 
حداکثر کنند، همشه ترکیبی از استراتژی ها وجود دارد؛ 
بهترین کاری است که هر کسی می تواند انجام دهد )با این 
فرض که هر کس بهترین بازی اش را انجام می دهد(. وجود 
جوامع  که  است  این  بر  دال  بازی ها  همه  در  نش  تعادل 
می توانند پایدار باشند و هیچ کسی انگیزه ای برای تغییر 
رفتار ندارد؛ چرا که اگر دیگر افراد به روش خودشان ادامه 

دهند، هر انحرافی منجر به کاهش سود می شود.«
در  هم  که  اساسی  ویژگی  به  ادامه  در  نویسنده  این 
ریاضیات نویمان و هم در ریاضیات نش مشاهده می شود، 
اشاره دارد و آن ویژگی را نیاز به »استراتژی های مخلوط« 
برای کسب حداکثر سود می داند. زیرا بسیار به ندرت یک 
او  دارد.  سازگاری  بازی  بهترین  با  »محض«  استراتژی 
نوعا  استراتژی  بهترین  دو می گوید  این  نظریات  براساس 
با احتماالت  انتخاب های ممکن  از  از بین طیفی  انتخابی 

اختصاصی برای هر انتخاب است.
فراگیر  موضوعی  را  مخلوط  استراتژی های  ایده  سیگفرید 
»در  می نویسد:  و  می داند  بازی ها  نظریه  در  کاربردی  و 
و  می کند  بازی  مخلوط  استراتژی  با  طبیعت  تکامل، 
اکوسیستم های پیچیده ای شامل طیف وسیعی از گونه ها 
بازی  مخلوط  استراتژی  با  انسان  نژاد  می کند.  ایجاد 
و  رقابت کننده ها  مشارکت کننده ها،  شامل  که  می کند 
مجازات کننده هاست. مردم کره زمین استراتژی مخلوطی 
از فرهنگ ها، از مردم خسیس و منزوی ماچی گونگا در پرو 
گرفته تا مردم سخاوتمند و معاشرتی اورما در کنیا، نشان 
می دهند. حتی در علم، فیزیک کوانتوم نشان می دهد که 
زیراتمی  سطح  در  مخلوطی  استراتژی  خودش  حقیقت 
است. چنین مخلوطی از انتخاب ها با احتماالت اختصاصی 
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احتمال  توزیع  عنوان  به  ریاضی  زبان  در  کدام،  هر  برای 
فیزیک  که  است  احتمال چیزی  توزیع  شناخته می شود. 

آماری با آن سر و کار دارد.«
است  فیزیک  علم  در  بازی ها  نطریه  اساس  چند  هر 
فیزیک  در  ریشه  نیز  نش  و  فون نویمان  استدالل های  و 
تالش هایی  همه  وجود  با  نهایت  در  اما  داشتند  آماری 
این  هنوز  است،  شده  انجام  بازی ها  نظریه  زمینه  در  که 
که  نیست  همه پسندی  همه چیز«  »نظریه  همان  نظریه 
فیزیکدانان نظری مدت هاست در جست وجوی آن هستند. 
برای معادالت توصیف کننده همه  جست و جویی که فقط 
به هر حال  بوده است.  اساسی طبیعت  نیروهای  و  ذرات 
»این  است:  دیگر  چیزهای  درباره  دقیقا  بازی ها  نظریه 
نظریه درباره قلمرو حیات است که خودش را از بنیادهای 
چگونگی  به  راجع  نظریه  این  می سازد.  جهان  فیزیکی 
قواعد  درباره  و  است  جنگلی  زندگی  از  تمدن ها  ساخت 
رمز  و  می کند  تثبیت  را  جامعه  نظم  که  است  رفتاری 

طبیعت از آن نتیجه می شود.«
سیگفرید در پایان کتاب این مسئله را مد نظر قرار می دهد 
با این  که در مسیر جست وجو برای رمز طبیعت همواره 
خطر مواجهیم که تفسیر جبرگرایانه ای از رفتار انسان ارائه 
دهیم و آزادی فکری وی را انکار کنیم. اما نظریه بازی ها 
توانسته است بین دفاع از توانایی ژنتیکی و دفاع از آزادی 
انسان رابطه مناسبی ایجاد کند: »این نظریه قدرت تکاملی 
را تصدیق می کند و در واقع به توضیح توانایی تکامل در 
ایجاد پیچیدگی های حیات کمک می کند. نظریه بازی ها 
همچنین توضیح می دهد که چرا این اعتقاد که طبیعت 
صحیح  چندان  دارد  زیست شناسی  در  ریشه  انسان 
نبود  بازی ها،  نظریه  دارد.  نیست؛ هر چند کمی حقیقت 
مطرح  را  ژن  کنترل  تحت  انسان  اجتماعی  جزمی  رفتار 
نش  ریاضیات  که  همان طور  است  معتقد  اما  می کند، 
این  است.  نیاز  مورد  مخلوط  استراتژی  نوعی  داده  نشان 
نظریه می گوید که مردم از بین رفتارهای ممکن، دست به 

انتخاب می زنند.«
این نویسنده در نهایت با توصیف جالبی از نظریه بازی ها، 
نوشتن کتابی درباره آن  به  نشان می دهد که چرا دست 
زده است: »این نظریه دستورالعملی ریاضی برای استخراج 
معنی از چیزهایی ایجاد می کند که به طور ناامیدکننده ای 
فراهم  ملموسی  نشانه های  و  می رسند  نظر  به  آشفته 
می کند که رمز طبیعت، هدف بی معنی و غیرممکنی برای 
کس  هر  این که  از  فارغ  دانشمندان  نیست.  دانشمندان 
درباره چشم انداز موفقیت نهایی چه فکری می کند، قطعا 
این هدف را تعقیب می کنند.« هرچند به اعتقاد سیگفرید: 
پیش  در  طوالنی  راهی  هنوز  موفقیت  به  رسیدن  »برای 

است.«
کتاب »ریاضیات زیبا« با عنوان فرعی »جان نش، نظریه 
بازی ها و جست و جوی رمز طبیعت« نوشته تام سیگفرید 
بازار کتاب عرضه  به  با ترجمه مهدی صادقی  را نشر نی 

کرده است. 
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ره کتاب انقالب عیمل در�ج

  نگار قانونی

انقالبی که وجود نداشت

در سال های گذشته مکاتب جدیدی در جامعه شناسی به 
وجود آمده و ترویج یافته که در آن ها 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 می کرد. در گذر جامعه شناسی 

از پوزیتیویسم ابتدا پرسپکتیویسم شکل گرفت که 
می گفت علم روش اعالی مشاهده مستقیم واقعیت 

نیست و هر تالشی برای شناخت جهان - از جمله علم - 
از منظر خاصی شکل می گیرد که منافع و دلبستگی های 

سیاسی و فکری خاص خودش را معرفی می کند و 
بنابراین ما هرگز نمی توانیم واقعیت را مستقیم مشاهده 
کنیم و به بطنش پی ببریم. مکتب نسبی گرایی گام را 

فراتر می گذارد و می گوید از آن جا 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 آن هاست. و گرچه علم در جهان 
به خصوص در غرب، نگرش و منظر ترجیحی برای توجیه 
پدیده هاست، 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 می دهد کسانی 
که در غرب هستند دستاوردهایی از آن نوع را که علم 
مقدور و ممکن کرده است ارج می نهند. نسبی گرایی در 

واقع مقام و موقعیت شاخص سنتی علم را با ویران کردن 
ادعاهای آن در مورد خاص بودنش متزلزل می کند.
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استیون ِشیپن که در تاریخ نگاری در علم از اصول چهارگانه 
مطالعه جامعه شناختی معرفت علمی مکتب ادینبرو پیروی 
می کند، در این کتاب به نوعی به ادبیات تجدیدنظرگرایانه 
نسبی گرایان چیزی می افزاید و عقاید ما از انقالب علمی در 
قرن گذشته را زیر سوال می برد و ما را به درک عمیق تری 

درباره آن می رساند.
عنوان  به  »چیزی  می کند:  آغاز  این طور  را  کتابش  ِشیپن 
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 فهم تر از بسیاری دیگر از کتب فلسفی و تاریخی مربوط 
به علم است که در حال حاضر موجود است. بیشتر متون 
تاریخ تعلیم می دهند که »تولد« علم مدرن بین کوپرنیک در 
اواسط قرن شانزدهم و نیوتن در اواخر قرن هفدهم رخ داده 
است. شیپن مجموعه گسترده ای از کتاب ها و اطالعات علمی 
را ترکیب می کند تا نتیجه بگیرد آنچه در آن دوره اتفاق افتاده 
عمیق است اما به سختی می توان نام آن را »انقالب علمی« 
تغییری چشمگیر در چگونگی کشف  واقعا  گذاشت. چون 
حقیقت در مورد جهان در قرن هفدهم وجود نداشته است. 

در دیگر کتاب ها و مقاالت مربوط به علم این دوره، اختالف  
نظرهایی میان تاریخ نگاران و علم ورزان وجود دارد، اما تنها 
شیپن مایل به این استدالل است که در این دوره تاریخی، هیچ 
وقفه ناگهانی و خارق العاده ای 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 می دهند. مطمئنا 
تغییرات اساسی در مطالعه علم - یا همان طور 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 
پدیده های  برای   - مادی  مکانیکی/   - عملی  علل  اکتشاف 
مشاهده شده بود، اما روش های تعقیب بسیار متفاوت بوده 
است. برای برخی دانشمندان و فیلسوفان، رویکردهای استقرا 
از طریق داده های تجربی راهی درست به نظر می رسیده و 
برای برخی استفاده از نظریه پردازی عقالنی و استنتاج. برای 
برخی از علم ورزان فلسفه طبیعی هرگز از اعتقاد به خدا جدا 
نمی شده، اگرچه در این جا نیز عقاید متفاوت بودند؛ خدا برای 
بعضی ها نیروی همه جانبه 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 می پردازد که در دوره تحت پوشش کتاب جدید، اواخر 
قرن شانزدهم و هفدهم، آنچه مردم می دانستند به این که چه 
کسی به دانش جدید دست یافته و این فرد چه سابقه ای در 
ذهن اجتماعی افراد داشته بستگی داشت و در واقع دانش 
مردم عمدتا تحت تاثیر کارکردهای طبقه اجتماعی آن ها بود. 
در این کتاب شیپن نقش غیرقابل انکار آنچه را دیگران به 
ما می گویند نشان می دهد و این که چگونه تکیه بر شهادت 

اما بسیار  در برخی اقدامات فکری ما اگرچه بسیار نامرئی 
تاثیرگذار است. اگر همه دانش ها شایعات کم وبیش پیچیده ای 
باشند، آن چیزی که به مرور زمان به اعتقاد ما تبدیل می شود 
بستگی به آنچه در شرایط شنیدن آن داریم و شخصی که 
آن ایده را مطرح می کند، دارد. آنچه شیپن موفق به انجام 
آن می شود این است که نشان می دهد بافت اجتماعی تاثیر 
زیادی بر علم و دیدگاه های مربوط به آن دارد. در یادداشت 
مترجم، یاسر خوشنویس، در مورد اثرگذاری زمینه اجتماعی 
بیانگر  به خوبی  بر تحوالت علمی مثالی عینی می آورد که 
اهمیت توجه به موقعیت برای بررسی علم و انقالب علمی 
است: »برای آن که گذرا بر اهمیت و مدخلیت زمینه اجتماعی 
انقالب  از  پیش  به ششصد سال  اجازه دهید  کنیم،  تاکید 
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علمی بازگردیم. ابوریحان بیرونی در کتاب »استیعاب  الوجوه 
یازدهم  قرن  اوایل  در  االسطرالب« که  الممکنه فی صنعه 
میالدی نوشته شده است الگویی نجومی را که ستاره شناس 
معاصر او، ابوسعید سجزی )به معنای سیستانی(، پیشنهاد 
کرده بود و »عده ای« به آن معتقد بودند معرفی می کند. در 
این الگو زمین ثابت نیست و حرکت وضعی دارد. ابوریحان 
می گوید 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 نمی توان 
یکی از آن ها را برتر دانست )تحلیل ابوریحان در واقع یکی 
از قدیمی ترین نمونه ها از وضعیتی است که امروزه »تّعین 
ناقص نظریه ها توسط مشاهدات« می نامیم(. ابوریحان بررسی 

الگو سجزی را کار فیلسوفان طبیعی می داند، به تفصیل به 
آن نمی پردازد و به همان نظام بطلمیوسی جاافتاده متعهد 
باقی می ماند. ایده متهورانه سجزی در آثار بعدی نادیده گرفته 
می شود و کسانی مانند خواجه نصیرالدین توسی )در قرن 
سیزدهم میالدی( و ابن شاطر دمشقی )در قرن چهاردهم 
میالدی( که سال ها 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، می توانیم بپرسیم چرا کسانی صدای 
کوپرنیک را شنیدند، چرا این صدا در قرن هفدهم و چرا در 
اروپا شنیده شد. ِشیپن و بسیاری دیگر معتقدند پاسخ این 

چراها را باید در زمینه اجتماعی علم جست.«
موضوعات  از  برخی  به  کتابش  در  که  را  مواضعی  شیپن 

تاریخ نگارانه داشته، به چهار دسته تقسیم می کند: 
»این که او علم را فعالیتی اجتماعی و از نظر تاریخی وابسته به 
موقیت می داند که باید آن را نسبت با سیاق هایی که در آن 
روی می دهد فهمید. مورخان مدت ها در این خصوص بحث 
کرده اند که آیا علم به سیاق های تاریخ و اجتماعی مرتبط 
است یا باید به آن به شکل مجزا پرداخت. شیپن به شیوه ای 
به علم در قرن هفدهم می پردازد که به نحوی جمعی و در 
موقعیت تاریخی خاصی محقق شده و از خواننده می خواهد 
چنین  بودن  توجه  جالب  و  بودن  قبول  قابل  انسجام  که 

دیدگاهی را خودشان بررسی کنند.«
رویکرد  اصلی  دسته  دو  از  یکی  در  گرفتن  قرار  از  شیپن 
ایده ها و  مورخان به علم، یعنی دسته ای که تاکیدشان به 
به عوامل  مفاهیم و روش ها و شواهد است و دسته ای که 
اجتماعی یعنی اشکال سازماندهی تاثیرات سیاسی و اقتصادی 
بر علم و کاربردها یا تبعات اجتماعی آن تاکید دارند، اعراض 
می کند. چون شیپن اعتقاد دارد وقتی علم را به عنوان امری از 
نظر تاریخی موقعیت مند و در وجه جمعی اش یعنی به نحوی 
جامعه شناسی بفهمیم، باید تمام جنبه های علم را در نظر 
بگیریم و این هر دو دسته را شامل می شود نه فقط یکی را. 

در تفسیر سنتی از عوامل اجتماعی بر مالحظاتی که نسبت 
کاربردهای  مثل  تاکید شده  می شود  تلقی  بیرونی  علم  به 
ایدئولوژیک علم برای توجیه انواع خاصی از مناسبات سیاسی. 
در حالی که یکسان دانستن آنچه درباره علم جامعه شناختی 
با آنچه نسبت به علم بیرونی است، به نظر شیوه ای  است 
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 
حقیقت علمی وجود دارد تا حدی محصوِل فرهنگِی دوره ای 
است که در کتاب به آن پرداخته می شود. یعنی قرن هفدهم. 
و آخر این که شیپن می گوید فکر نمی کند 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 جنبه های علم یا تغییرات آن را که 
بیستم  قرن  اواخر  مدرن  انسان های  ما  برای  است  ممکن 
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جلب توجه بکند، در بر گیرد. شیپن می گوید نمی تواند 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 علم ورزانی که آن ها نیز مدرن هایی انقالبی 
تلقی می شده اند، آن را در معرض نقادی هایی قرار نداده اند. 
و بنابراین به نظر او ذاتی برای انقالب علمی در قرن هفدهم 
وجود ندارد و مجموعه ای از داستان ها را می توان به نحوی 
مشروع تعریف کرد که هر یک قصد دارند توجه را به برخی 
از جنبه های 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 می گیرد، این است که 
علم است که اثبات می کند علم درست است. به عبارت دیگر، 
علم معیارهای ارزش - آنچه قرار است جدی بگیریم - را 
بیان می کند، یا حتی بهتر است بگوییم به ما دیکته می کند 
تا به آن اعتقاد پیدا کنیم )و شاید باید بگوییم پول خود را 
در آن خرج کنیم(. استیون شیپن توضیح می دهد چگونه ما 
آماده شده ایم - آموزش داده شده، تشویق شده و گاهی اوقات 
وادار شده ایم - 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 عالقه اش به آنچه او »داستان های گسترده« 
می نامد، خاص بودن علم را زیر سوال می برد. از نظر وی هیچ 
اکنون ما  آنچه که  ندارد و  انقالب علمی وجود  برای  ذاتی 
آن را علم می نامیم - علیرغم میل به اجماع - محل تعدد 
رویه های اجتماعی رقابتی بوده است. شیپن می گوید علم 
فعالیتی تاریخی و اجتماعی است و در رابطه با زمینه تاریخی 
و اجتماعی ای که در آن اتفاق می افتد، باید درک شود و این 

اصالتی است که کار یک تاریخ نگار علم را متمایز می کند.
شیپن در مقدمه می گوید: »اگر تلقی این کتاب دارای اصالتی 
باشد، احتماال این اصالت به سازماندهی کتاب بازمی گردد. سه 
فصل کتاب به ترتیب به آنچه درباره جهان طبیعی دانسته 
این  که  مقاصدی  و  معرفت  این  کسب  چگونگی  می شده، 
معرفت به رسیدن به آن ها کمک می کرده است مربوطند: 
چیستی و چگونگی و چرایی. برخی مطالعات موجود تقریبا به 
طور کامل بر چیستی تمرکز کرده اند، در حالی که تبیین ها 
درباره چگونگی به مشکل ایده آل سازی دچارند و چرایی اساسا 
به ندرت 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 آن گاه چنین تبیینی را جمع بندی کنم، در 
حالی که تا حدی به این نکته توجه نشان می دهم که این 
باورهای مرتبط، متنوع و حتی به شدت محل مناقشه بوده اند.«

ِشیپن 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 جنبه ای که با 
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آنچه که در آن زمان غالبا »فلسفه« جدید نامیده می شدند، 
مرتبطند: 

اول برداشت از طبیعت به عنوان یک ماشین. دوم برداشت 
دانش طبیعی به عنوان چیزی عینی تر از تجربه روزمره. سوم 
تالش برای تبدیل شدن به روش علمی و بیطرفانه علم یا 
تولید معرفت از قواعد صریحا صورت بندی شده، 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 اصالح شده به دست آمده برای دستیابی به 

غایاتی اخالقی، اجتماعی و سیاسی. 
مضمون اول و دوم را می توان 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 تالش های نیوتن برای طرحی جدید. 
این فصل از نظر ماهیِت مطالب و دسته بندی ها تفاوت چندانی 
نوشته شده  این موضوع  با کتاب های دیگری که در مورد 
ندارد: از یک سو، خطوط اصلی فکری فلسفه طبیعی باستان و 
قرون میانه را مرور می کند و از سویی دیگر ایده های محوری 
دیدگاه های جدید از نظام خورشیدمرکزی تا ماشین انگاری و 
جسمک گرایی را مطرح می کند. موضوعاتی که کم و بیش 
در کتاب های دیگر هم گفته شده است. در واقع آن چیزی 
که کتاب هایی با موضوع مشابه به ما نمی  گویند یا به طور 
حاشیه ای تنها گریزی به آن می زنند، آن هم در پانوشت ها و 
نه در متن اصلی، این است که ایده های نو اما پراکنده چطور 
یافت.  سازمان  طبیعی  فلسفه  در  جدید  شیوه ای  قالب  در 
چطور »روش علمی« نو شکل گرفت و به طور ویژه این که 
این ایده ها چرا در قرن هفدهم و چرا در اروپا مطرح شدند، نه 
در زمان و مکانی دیگر؟ چرا این ایده ها باقی ماند و در سطحی 
گسترده منتشر شد؟ چرا این ایده ها بسط یافت و زمینه آنچه 
امروزه بدان انقالب علمی می گوییم فراهم آورد. شیپن پس 
از بررسی این مطالب در فصل اول در فصل های بعد سوالی 
اساسی را مطرح می کند و بدان پاسخ می دهد: نسبت تحوالت 

در علم با تحوالت در فناوری، سیاست و دین چه بود.
فصل دوم، »چگونه می دانستند«، با فاصله گرفتن از شیوه های 
سنتی که تاکنون درباره انقالب علمی در قرن هفدهم بحث 
می کردند آغاز می شود و توجه را از بدنه معرفت که صرفا 
نوعی محصول است به سوی شرح و بسط دیدگاهی فعاالنه تر 
و پراگماتیک تر نسبت به آنچه ساختن معرفت علمی تلقی 
بایست  فرد  آنچه  سوی  به  یعنی  می دهد،  انتقال  می شود 
انجامش می داده تا به ذره ای از معرفت طبیعی دست یابد. 
این که معرفت جدید چطور از حیث ظاهر از معرفت پیش 
از خود متمایز شده است و رویه های معرفت ساز نو چگونه با 
رویه های قبل از خود متفاوت بوده اند؟ در واقع در این فصل 
خواننده می فهمد که معرفت و تغییراتی که در فصل اول 
درباره آن صحبت شده چطور ساخته و توجیه می شدند و 

علم ورزان تا اندازه ای در این زمینه که چطور بایست معرفت 
طبیعی را به دست آورد و توجیه کرد با هم فاصله داشته اند. 
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 می کند. در ابتدای این فصل می خوانیم:
»هیچ چیز به اندازه نشانه »علم جدید« قرن هفدهم نبود 
این علم جدید است.  ادعا می کردند  که مدافعان آن مدام 
بر  متعددی  موارد  در  ماشین انگار  و  فیلسوفان جسمک گرا 
این امر مصرانه تاکید می کردند که ابداعاتشان نشان دهنده 
گسستی ریشه ای از معرفت های طبیعی سنتی است. ایشان 
را  خود  فکری  محتواهای  بودن  بدیع  آثارشان  تمامی  در 
مفروض می گرفتند. در فیزیک، گالیله کتاب گفت و گوها و 
اثبات ها درباره دو علم جدید را منتشر کرد، در ستاره شناسی، 
ستاره شناسی جدید کپلر در میان بود؛ در شیمی و فلسفه 
عنوان  با  را  مقاالت  از  طوالنی  مجموعه ای  بویل  تجربی، 
کتاب  در  پاسکال  سپرد؛  چاپ  به  جدید  آزمایش های 
آزمایش هایی جدید درباره خأل در این باره نوشت و اتو فون 
ِگریکه نیز در آزمایش های ماگدبورگی جدید درباره فضای 
خالی به همین موضوع پرداخت. ارغنون نو بیکن روشی بدیع 
بود که قرار بود جایگزین ارغنون سنتی )مجموعه نوشته های 
منطقی ارسطو( شود و آتالنتیس نو او نیز طرحی ابداعی برای 

ساماندهی اجتماعی رسمِی تحقیقات علمی و فنی بود.
همین بدیع بودن رویه های در حال ظهور نقطه قوت کلیدی 
برای آن ها به حساب آمد. افراد بسیاری مجموعه های معرفت 
سنتی و شیوه های سنتی کسب و اعتباربخشی به معرفت را 
بی ارزش می خواندند: این مجموعه ها و شیوه ها باید بی اعتبار 
تلقی می شد و از سر راه کنار می رفت. در این مسیر، ماهیت 
فلسفه »قدیمی« اغلب به نحوی کاریکاتوری تصور می شد 

تا پیچیدگی و درهم تنیدگی آن ها نادرست بازنمایی شود.«
در فصل آخر، »دانش در خدمت چه بود«، دیدگاهی مشابه 
فصل دوم مطرح می شود. 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 
از  طیفی  برای  بوده  منبعی  همچنین  بلکه  نمی شده،  باور 
و  سیاسی  دینی،  فعالیت های  همچون  عملی،  فعالیت های 

اجتماعی. 
بخش های 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«، »بی غرضی و کاربردهای معرفت طبیعی«. 
بخش اعظم این فصل از کتاب به شکل خاصی با دین گره 
خورده است. در این فصل شیپن نشان می دهد شیوه های 
بافت  در  شدن  حل  حال  در  هفدهم  قرن  علم  جدید 
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 
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داشته است. اکثر متونی که تا به امروز درباره انقالب علمی 
نوشته شده به تقابل دین و علم به عنوان یک امر بنیادی 
می پردازد. اما شیپن از منظری نو این رابطه را بازبینی می کند 

و علم را نه دشمن دین که حافظ منافع آن می داند.
درباره  سخنانی  شنیدن  به  بیستم  قرن  اواخر  »مدرن های 
»تقابل گریزناپذیر علم و دین« خو گرفته اند، البته اگر دین 
اساسا در فهم معاصر ما از علم و تاریخ آن جایی داشته باشد. 
احتماال، بیشتر آنچه در فصل های قبلی درباره ماشین انگاری 
و رابطه میان معرفت طبیعی اصالح شده و دغدغه های عرفی 
نوشته ام، از این منظر خوانده شده است. اکنون زمان آن است 
که چنین تصوری را به نحوی نظام مند تصحیح کنم، چرا که 
این تلقی که تغییرات مدرن آغازین در فلسفه طبیعی دین 
را »تهدید« می کرد یا از انگیزه های غیردینی جان می گرفت، 
باید هوشمندانه مقید یا حتی انکار شود. هنگام صحبت کردن 
درباره اهداف معرفت طبیعِی در حال تغییر در قرن هفدهم، 
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 
مورد  در  خاص  کامال  مشکالت  برخی  اما  نداشت،  وجود 
روابط میان دیدگاه های برخی فیلسوفان طبیعی و عالیق 
در  که  تغییراتی  که  بود  میان  در  دینی  نهادهای  برخی 
تشدیدشان می کرد.  پرداختیم  آن ها  به  پیشین  فصل های 
فرهنگ  در  ارسطویی  طبیعی  فلسفه  میانه،  قرن های  از 

مدرسی »مسیحی سازی« شده بود و طی دوره ای طوالنی 
میان  ابتدا  در  بود  ممکن  که  ناهمخوانی ای  هر  تطابق،  از 
داشته  وجود  مسیحی  آموزه  و  »مشرکانه«  چشم اندازهای 
باشد، از میانه رفته، آشتی داده شده یا صرفا کنار گذاشته 
شده بود. کلیسای کاتولیک رومی نه تنها یاد گرفته بود با 
فعاالنه  بلکه  زندگی کند،  باستان  و روم  یونان  فلسفه های 
برخی از آن ها را به صورت نظام های باوری که مطابقتشان با 
متون مقدس و آموزه های آبای کلیسا مفروض گرفته می شد 

شکل داده بود.«
البته همان طور که خود شیپن در مقدمه کتابش می گوید، 
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 
تا  باشد  گذشته  به  پنجره ای  کتابش  می خواهد  می گوید 
خواننده بداند داشتن شکل خاصی از معرفت، ساختن فقره ای 
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 می خواهد دست به بازنگری 
بزند و به شیوه نسبی گرایان وقایع را نه از یک منظر که از 

منظرهای متفاوت ببیند.
نوشته  علمی«  »انقالب  کتاب  که  کنیم  اشاره  است  الزم 
استیون شیپن را یاسر خوشنویس ترجمه کرده و نشر کرگدن 

آن را به بازار کتاب عرضه کرده است. 
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گزارش

افتتاح کارخانه نوآوری آزادی 
کار عظیم و بزرگی است

هوری در مرامس افتتاح اکرخانه نوآوری آزادی: رئیس �ج

 الهام دمیرچی
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حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی در مراسم افتتاح کارخانه نوآوری 
آزادی، ایجاد 300 هزار شغل در شرکت های دانش بنیان را بسیار ارزنده دانست 
و اظهار داشت: »شرکت های دانش بنیان با تولید علم و درآمد، قدرت، رفاه و 
عزت می آفرینند و باید بین سرمایه گذار و شرکت های نوپا پیوند ایجاد کرد.«

روحانی بهره برداری از کارخانه نوآوری آزادی را افتخارآمیز دانست 
و گفت: »این که امروز در فعالیت صنعتی و خدماتی، از حالت سنتی 

خارج می شویم موضوعی بسیار خوب و مهم به شمار می رود.«
رئیس جمهوری با بیان این که معموال کارخانه هایی که در کشور افتتاح می شوند، 
در بخش های مختلف صنعتی مانند فوالد، مس، گاز، نفت، پتروشیمی و نساجی 

هستند، اظهار داشت: »امروز در بحث افتتاح کارخانه وارد فاز نو و جدیدی 
شده ایم و این کارخانه با آنچه در گذشته به بهره برداری می رسید، تفاوت دارد. 

این مجموعه یک کارخانه نوآوری است و این بسیار حائز اهمیت است چرا که در 
کارخانه های معمولی نوآوری های قبلی عملیاتی می شود، یعنی نتایج گام های گذشته 

به عمل می رسد، اما در این کارخانه ایده های نو پدید آمده و آفریده می شود.«
رئیس جمهوری تصریح کرد: »در این کارخانه شرکت های استارت آپ و جوانان 

نوآفرین  تالش و فعالیت کرده و در کنار آن ها شتابدهنده ها یاریگری می کنند و 
در کنار هم کار را به پیش می برند تا در پیچ و خم های اداری متوقف نشوند.«
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توسعه فعالیت های نوآورانه و 
دانش بنیان نیاز به فرهنگسازی دارد

روحانــی بــا بیــان این کــه توســعه فعالیت هــای نوآورانــه 
ــت:  ــگ، زیرســاخت و همــکاری دارد، گف ــه فرهن ــاز ب نی
ــم  ــار ه ــد در کن ــکاری بای ــی و هم ــری، هم آوای »همفک
قــرار بگیرنــد تــا بتوانیــم بــه نتیجــه مطلــوب برســیم.«

ــده  ــای ارائه ش ــه گزارش ه ــاره ب ــا اش ــوری ب رئیس جمه
در جلســه بــا مســئوالن ایــن مجموعــه و شــتابدهنده ها 
و سرپرســتان اســتارت آپ ها ، اظهــار داشــت: »معمــوال در 
صنعــت، فنــاوری و علــم دنبالــه رو هســتیم بــه گونــه ای 
ــرفته  ــی و پیش ــورهای صنعت ــد، کش ــوم جدی ــه در عل ک
گامــی را برداشــته اند و مــا می خواهیــم آن را دنبــال 
کــرده و ماننــد آن هــا اقــدام کنیــم، امــا در ایــن مجموعــه 
ــه دیگــری آن را  ــای آن ک ــه معن ــوآوری را ب ــم ن می توانی
انجــام نــداده و در آن اولیــن هســتیم، داشــته باشــیم.«

روحانــی بــا اشــاره بــه این کــه کســی کــه رســاله دکتــرا 
می نویســد بایــد مطلبــی نــو ارائــه کنــد و ایــده ای 
ــن  ــر ای ــت: »ب ــار داش ــاند، اظه ــر برس ــه ثم ــد را ب جدی
ــود  ــه وج ــرایط ب ــتفاده از ش ــا اس ــم ب ــاس می توانی اس
آمــده، در برخــی امــور پیشــتاز باشــیم، بــه گونــه ای کــه 
ایــده ای را بــه مرحلــه عمــل، تولیــد و ارائــه بــه بازارهــای 
دولت هــای  افتخــار  برســانیم.  خارجــی  و  داخلــی 
یازدهــم و دوازدهــم ایــن اســت کــه گام هــای خوبــی را 

در ایــن عرصــه برداشــته اســت؛ البتــه ممکــن اســت ایــن 
تالش هــا کامــل نبــوده یــا کمتــر از انتظــار نســل جــوان 
باشــد، امــا در مجمــوع حرکــت بســیار خوبــی بــه انجــام 

رســیده اســت.«
مجموعه هــای  تمامــی  این کــه  بیــان  بــا  روحانــی 
اســتارت آپی فعــال در ایــن کارخانــه بــه نوعــی کارشــان 
ــوط اســت،  ــد مرب ــه پیشــرفت آی ســی تی و پهنــای بان ب
ــد وجــود نداشــت، بســیاری از  ــای بان ــر پهن ــت: »اگ گف
ــن در  ــرد و ای ــدا نمی ک ــق پی ــکان تحق ــور ام ــن ام ای
ــم  ــروز بتوانی ــه ام ــرای این ک ــت ب ــه دول ــی اســت ک حال
ــات الزم را داشــته باشــیم،  ــد امکان ــای بان در حــوزه پهن

ــت.« ــرده اس ــل ک ــیاری را تحم ــارهای بس فش
رئیس جمهــوری بــا بیــان این کــه هنگامــی کــه در یــک 
منطقــه بــه جــای راهــی معمولــی آزادراه ایجــاد می شــود 
بــه همــان انــدازه کــه در امــور تســهیل ایجــاد می کنــد، 
بــه طــور طبیعــی مشــکالت هــم بیشــتر می شــود، 
گفــت: »مــا بایــد تــالش کنیــم در هــر عرصــه ای 

ــم.« ــش دهی ــکالت را کاه مش
ــوآوری  ــه ن ــاح کارخان ــا افتت ــان این کــه ب ــا بی ــی ب روحان
آزادی کار عظیــم و بزرگــی صــورت گرفتــه خاطرنشــان 
ــوآور  ــاالن ن ــه فع ــه هم ــن مجموع ــه در ای ــرد: »این ک ک
در یــک ســالن در کنــار هــم قــرار دارنــد، بســیار حائــز 
ــه می تواننــد همدیگــر  اهمیــت اســت، چــرا کــه این گون



دانش بنیان  شماره سی وپنجم آبان ماه 1398

129

ــن  ــد و ای ــاری بگیرن ــر ی ــند و از یکدیگ ــر بشناس را بهت
ــرآن در  ــی مصــداق دســتور ق ــه نوع ــم و ب اشــتراک مه

ــاون و همــکاری اســت.« ــه تع زمین
ســاختمان،  »مهندســی  افــزود:  رئیس جمهــوری 
ــی آورد و  ــود م ــه وج ــکاری ب ــرای هم ــا را ب ــن فض اولی
ــور  ــبرد ام ــد در پیش ــاختمان می توان ــی س ــوه طراح نح

باشــد.« کمک کننــده 
روحانــی بــا اشــاره بــه برخــی گالیه هــا از ســوی فعــاالن 
اســتارت آپ ها  و  شــتابدهنده ها  و  نــوآوری  حــوزه 
در  هنــوز  وزارتخانه هــا  برخــی  این کــه  بــر  مبنــی 
ــرایط  ــختی ش ــده و به س ــی مان ــنتی باق ــای س روش ه
گفــت:  می پذیرنــد،  را  نوآورانــه  فعالیت هــای  و  نــو 
»مطمئنــا ایجــاد ایــن زیســت بوم جدیــد در کشــور 
ــن  ــم ای ــالش کنی ــد ت ــازی دارد و بای ــه فرهنگس ــاز ب نی
محیــط جدیــد را در عرصه هــای مختلــف معرفــی کنیــم 
ــا دنیــای امــروز  و بشناســانیم. مطمئنــا دنیــای آینــده ب
ــم  ــی ه ــبک زندگ ــود و س ــد ب ــاوت خواه ــان متف جه
ــه  ــور ک ــرد. همان ط ــد ک ــر خواه ــاس تغیی ــن اس ــر ای ب
ــس  ــد، هیچ ک ــران آم ــه ای ــراه ب ــن هم ــه تلف ــی ک زمان
ــی  ــی در زندگ ــه تحول ــل ب ــرد روزی موبای ــاور نمی ک ب
مــردم تبدیــل شــود و بــه گونــه ای شــود کــه این وســیله 
دوســت همــراه افــراد از صبــح تــا شــب باشــد. امــا امــروز 
اکثــر مــردم یــک دوســت و یــار جدیــد دارنــد کــه البتــه 

باشــد.« منحرف کننــده  یــا  می توانــد کمک کننــده 
ــاالن عرصــه  ــوآوران و فع ــه ن ــوری خطــاب ب رئیس جمه
ــه  ــوآوری گفــت: »شــما امــروز کار بســیار بزرگــی را ب ن
انجــام رســاندید و دولــت نیــز کمــاکان ماننــد گذشــته در 

خدمــت شــما خواهــد بــود.«
ــا اشــاره  روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ب
بــه این کــه در معاونــت علمــی شــخصیتی هماننــد 
دکتــر ســتاری حضــور یافــت کــه کار شــرکت های 
دانش بنیــان را بــاور داشــت و به خوبــی می دانســت 
کــه کار بســیار بزرگــی اســت، گفــت: »همــه وزرا و 
دســتگاه ها آمــاده یاری رســانی هســتند و همــه وزرا 
ــد  ــز بازدی ــن مرک ــد از ای ــت بای ــت دول ــای هیئ و اعض

ــد.« کنن
ــک وادی  ــاوری ی ــای فن ــه دنی ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــت،  ــیع اس ــزرگ و وس ــی ب ــه دنیای ــوده بلک ــدود نب مح
ــون  ــت تریب ــی پش ــه وقت ــود ک ــی ب ــه داد: »زمان ادام
جــرم  مرتکــب  می کردنــد  فکــر  برخــی  می رفتیــم 
ــوالت  ــاز تح ــت. آغ ــر رف ــاالی منب ــد ب ــده ایم و بای ش
ــرات  ــه تفک ــانی ک ــنت گرایان و کس ــت و س ــخت اس س
ــد را  ــرایط جدی ــد ش ــختی می توانن ــد به س ــی دارن قدیم
ــه خــود را تحمیــل  درک کننــد کــه البتــه شــرایط زمان

می کنــد.«
ــگ را  ــن فرهن ــد ای ــدا بای ــه ابت ــان این ک ــا بی ــی ب روحان
ــا ســرمایه گذاری  ــه ب ــم ک ــل کنی ــه ســرمایه گذار منتق ب

در ایــن بخــش ایجــاد ســرمایه بیشــتر و راحت تــر 
ــول  ــاوری تح ــم و فن ــا عل ــوان ب ــت: »می ت ــت، گف اس
ــه وجــود آورد.« بســیار بزرگــی در اقتصــاد و اشــتغال ب

شرکت های دانش بنیان 
اقتدارآفرین هستند

رئیس جمهــوری بــا بیــان این کــه ایجــاد 300 هــزار 
ــد  ــان و درآم ــا حــدود 4500 شــرکت دانش بنی شــغل ب
ــدازه بودجــه  ــه ان ــا ب ــی و تقریب ــارد تومان 90 هــزار میلی
ــن  ــرد: »ای ــح ک ــت، تصری ــم اس ــیار مه ــور، بس کل کش
مهــم می توانــد قــدرت، رفــاه و تحــول در زندگــی 
مــردم ایجــاد کنــد. چــرا کــه هــر کــه داناســت، 
ــتند  ــی هس ــان و علم ــرکت های دانش بنی ــت و ش تواناس
ــی،  ــای نظام ــه زمینه ه ــا در هم ــه م ــد ب ــه می توانن ک
زندگــی روزانــه، صنعــت، کشــاورزی و خدمــات، قــدرت 
ــرکت های  ــم، ش ــه شــرایط تحری ــه ب ــا توج ــد. ب دهن
ــت  ــزت، حیثی ــرای ع ــه ب ــش از همیش ــان بی دانش بنی
ــا  ــا ب ــد. تنه ــت دارن ــور، ارزش و اهمی ــتادگی کش و ایس
ــه در  ــود، بلک ــت نمی ش ــت درس ــت، مقاوم ــعار مقاوم ش
ســایه علــم، دانــش، تــالش، کار و مذاکــره، مقاومــت بــه 
ــدارد و  ــی ن ــا همدیگــر منافات ــا ب ــد و این ه وجــود می آی
ــا از  ــرای مذاکــره آمــاده می کنــد ت مقاومــت زمینــه را ب

مقاومــت بهره بــرداری کنیــم.«
ــاع  ــال دف ــت س ــه هش ــه این ک ــاره ب ــا اش ــی ب روحان
ــره  ــال مذاک ــس از آن در ح ــال پ ــا در 31 س ــم ام کردی
ــال  ــفر س ــت: »در س ــتیم، گف ــگ هس ــن جن ــرای ای ب
ــات  ــا مقام ــه عــراق از محورهــای مذاکــرات ب گذشــته ب
ــل  ــال قب ــگ 31 س ــات جن ــار و اختالف ــور، آث ــن کش ای
بــود و شــاید ســال ها مذاکــره بــرای رســیدن بــه اهــداف 

ــیم.« ــته باش ــاز داش نی
آیــت اهلل  نامه هــای  بــه  همچنیــن  رئیس جمهــوری 
ــرای آزادســازی اســرای ایرانــی  ــه صــدام ب رفســنجانی ب
ــت  ــه اصال ــدا ب ــزود: »در ابت ــرد و اف ــاره ک ــراق، اش در ع
ــد از مذاکــرات  ــا بع نامه هــای صــدام شــک داشــتیم، ام
ــاره  ــه توافــق رســیدیم و همــه اســرا آزاد شــدند و درب ب
ــه نتیجــه رســیدیم  ــورد بحــث ب ــام ســرزمین های م تم
ــازمان  ــه در س ــود ک ــرات ب ــن مذاک ــا ای ــت ب و در نهای
ملــل موفــق شــدیم عــراق را بــه عنــوان آغازگــر جنــگ 

ــم.« ــوم کنی محک
ــرق شــرایط تحریمــی  ــر این کــه ف ــد ب ــا تاکی ــی ب روحان
ظالمانــه، غلــط و غیرقانونــی کنونــی بــا گذشــته در ایــن 
اســت کــه مــا می گفتیــم تحریم هــا ظالمانــه اســت، امــا 
ــم آوا  ــا ه ــا م ــد و ب ــول نمی کردن ــر قب ــورهای دیگ کش
نبودنــد، تصریــح کــرد: »امــا امــروز بــه جــز چنــد کشــور 
همــه بــا جمهــوری اســالمی ایــران هــم آوا هســتند کــه 
ــی اســت و تمامــی  ــه و غیرقانون ــط، ظالمان تحریم هــا غل
ــکا را محکــوم  ــات امری ــز اقدام ــا نی ــی اروپ کشــورها حت
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می کنــد و ایــن امتیــاز ماســت کــه دنیــا بــا مــا هــم آوا، 
هم ســخن و هم فکــر اســت.«

ــال  ــا اعم ــکا ب ــه آمری ــان این ک ــا بی ــوری ب رئیس جمه
کــردن  تســلیم  دنبــال  بــه  خطرنــاک  تحریم هــای 
ــدیم،  ــلیم نش ــا تس ــود، ام ــران ب ــالمی ای ــوری اس جمه
خاطرنشــان کــرد: »ســخت ترین شــرایط را در ســال 97 
داشــتیم کــه توانســتیم مشــکالت را مهــار کنیــم و از 13 
ــود را  ــای خ ــکا تحریم ه ــه امری ــته ک ــال گذش ــان س آب
ــان امســال شــرایط  ــا 13 آب ــی کــرد ت ــی و عملیات اجرای
در کنتــرل تــورم رشــد اقتصــادی، ســرمایه گذاری و 

ــت.« ــده اس ــر ش ــتغال زایی بهت اش
رئیس جمهــوری بــا طــرح ایــن پرســش کــه ایــن 
ــه داد:  ــد، ادام ــد ش ــل خواه ــی ح ــه زمان ــتادگی چ ایس
ــر  ــا ه ــطحی ب ــر س ــرات در ه ــو و مذاک ــد گفت و گ »بای
کســی انجــام شــود و االن در شــرایطی هســتیم کــه دنیــا 

ــت.« ــاز اس ــره ب ــرای مذاک ــاور دارد و راه ب ــا را ب م
روحانــی بــا اشــاره بــه ســفر ســال جــاری خــود 
ــه  ــای این ک ــه ج ــرد: »ب ــد ک ــل تاکی ــازمان مل ــه س ب
ســاختمان ســازمان ملــل مرکــز تحــوالت سیاســی 
شــود، اتــاق محــل اقامــت هیئــت ایرانــی مرکــز تحــوالت 
ــت.  ــران اس ــت ای ــار مل ــن افتخ ــه ای ــد ک ــی ش سیاس
ــت  ــا هیئ ــورها ب ــایر کش ــور س ــای جمه ــات روس مالق
ــت.  ــران اس ــت ای ــودن مل ــاوم ب ــای مق ــه معن ــی ب ایران
ــت را  ــی باعظم ــی ملت ــوری، نمایندگ ــی رئیس جمه وقت
دارد، ایــن نشــانگر عظمــت آن رئیس جمهــوری اســت و 
ــن  ــا ای ــانه های دنی ــا و رس ــر روزنامه ه ــر و فک ــام ذک تم
ــران  ــوری ای ــاق محــل اقامــت رئیس جمه ــه از ات ــود ک ب

ــد.« ــرون می آی ــری بی ــه خب چ
ــده  ــته ش ــای برداش ــه قدم ه ــان این ک ــا بی ــی ب روحان
ــن  ــا ای ــید ام ــر نرس ــه ثم ــورک ب ــته در نیوی در گذش
ــوس شــویم بلکــه  ــد مأی ــای آن نیســت کــه بای ــه معن ب
ــال  ــه دنب ــورک ب ــزود: »در نیوی ــه دارد، اف ــن راه ادام ای
ــت  ــا راس ــه امریکایی ه ــی این ک ــم، یک ــدف بودی دو ه
نمی گوینــد و همــه کشــورها اذعــان داشــتند کــه 
ــم  ــع کردی ــان را قان ــا آن ــد و م ــت می گوی ــران درس ای
ــول 40  ــم و در ط ــی نداری ــم، ترس ــاده مذاکره ای ــه آم ک
ــا  ــت. م ــوده اس ــره ب ــا مذاک ــص م ــته تخص ــال گذش س
اعــالم کردیــم کــه امریــکا بایــد رســما اعــالم کنــد کــه 
تحریم هــا درســت نیســت و بــا حضــور روســای جمهــور 

1+5 آمــاده مذاکره ایــم.«
کشــورها  برخــی  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  روحانــی 
ــه  ــران ب ــه ای ــد ک ــی کنن ــه تلق ــتند، این گون می خواس
ــگ در  ــر جن ــن آغازگ ــرده و بنابرای ــه ک ــتان حمل عربس
منطقــه اســت،  افــزود: »هــدف دوم مــا از ایــن ســفر ایــن 
بــود کــه توضیــح دهیــم حمــالت بــه عربســتان ارتباطــی 
بــه ایــران نداشــته، بلکــه جنگــی بیــن یمــن و آن کشــور 
ــد  ــات بای ــن اتهام ــی ای ــورهای مدع ــت و کش ــوده اس ب

دالیــل و مــدارک خــود را مطــرح کننــد. مــا بــه جــای آن 
اتهامــات، پیشــتاز طــرح صلــح هرمــز شــدیم. زمانــی در 
منطقــه تنهــا کســی کــه می گفــت طرحــی دارد امریــکا 
ــران اســت کــه اعــالم می کنــد  ــن ای ــا امــروز ای ــود، ام ب

ــح دارد.« طــرح صل

پهنه های شهری میزبان 
کارخانه های نوآوری می شوند

فنــاوری  و  علمــی  معــاون  ســتاری،  ســورنا 
رســمی  افتتــاح  مراســم  در  نیــز  رئیس جمهــوری، 
کارخانــه نــوآوری آزادی بــا بیــان این کــه ایــن کارخانــه 
ایــران را یکــی از کشــورهای پیشــرو در تبدیــل پهنه های 
صنعتــی فرســوده بــه محلــی بــرای نــوآوری و خالقیــت 
بــدل کــرده اســت، افــزود: »ایــن پــروژه ملــی بــه عنــوان 
نمونــه ای موفــق از همــکاری دولــت و بخــش خصوصــی و 
ــل آن هــا  ــه و تبدی ســرمایه گذاری روی ایده هــای نوآوران
ــه، ایــران را بــه عنــوان یکــی  بــه کســب وکارهای نوآوران
از قطب هــای تولیــد فنــاوری و نــوآوری منطقــه معرفــی 

ــرده اســت.« ک
ســتاری بــا اشــاره بــه این کــه پهنه هــای شــهری ماننــد 
خالقیت هــای  بــروز  بســتر  نــوآوری،  کارخانه هــای 
ــروی انســانی  ــرد: »نی ــوان ک ــروی انســانی اســت، عن نی
ــگاه ها  ــگاه ها و پژوهش ــاوری، دانش ــای فن ــا را پارک ه م
تامیــن می کننــد. 180 شــتابدهنده و مرکــز نــوآوری بــا 
ــش  ــاز ش ــا زمینه س ــع فض ــزار مترمرب ــش از 500 ه بی
ــه  ــت کارخان ــده اند و هش ــد ش ــتارت آپ جدی ــزار اس ه
نــوآوری در نقــاط مختلــف کشــور نیــز بــه رونــق 
زیســت بوم کارآفرینــی و نــوآوری کمــک می کننــد.«

وی از فعالیــت 4556 شــرکت دانش بنیــان و شــش 
کمــک  بــا  کشــور  اقتصــاد  در  اســتارت آپ  هــزار 
بخش هــای مختلــف ایــن زیســت بوم گفــت و ادامــه 
ــزار  ــه 90 ه ــر این ک ــالوه ب ــب وکارها ع ــن کس داد: »ای
ــزار  ــرای 300 ه ــته اند، ب ــد داش ــان درآم ــارد توم میلی

نفــر اشــتغال مســتقیم ایجــاد کرده انــد.«
ــانی  ــروی انس ــذب نی ــگان، ج ــی نخب ــاد مل ــس بنی رئی
تحصیلکــرده در دانشــگاه های برتــر دنیــا را یکــی از 
و  دانش بنیــان  کســب وکارهای  فعالیــت  ویژگی هــای 
ــه در  ــانی ک ــت: »کس ــرد و گف ــوان ک ــتارت آپ ها عن اس
اســتارت آپ های موفــق جهانــی کار کرده انــد، در فراینــد 
ــان  ــق گرفتنش ــد و رون ــتارت آپ های جدی ــدازی اس راه ان
از  نفــر   1400 بیــش  می کننــد.  یــاری  را  جوانــان 
ــته و 93  ــور بازگش ــه کش ــا ب ــر دنی ــگاه برت 100 دانش

اســتارت آپ جدیــد و موفــق بــه راه  انداخته انــد.«
ســتاری بــا بیــان این کــه ســازوکار تامیــن مالــی 
ــت،  ــتارت آپی وام نیس ــان و اس ــب وکارهای دانش بنی کس
از  جســورانه  ســرمایه گذاری  »صندوق هــای  افــزود: 
نوآوری هــا و ایده هــای خالقانــه حمایــت می کننــد. 
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کــه ســالیان  کارآفریــن  و  کار  از  فرهنــگ حمایــت 
ــگ  ــطه فرهن ــه واس ــته و ب ــه داش ــور ریش ــال در کش س
اقتصــاد نفتــی بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت، 
اکنــون بــه کمــک بیــش از 15 صنــدوق ســرمایه گذاری 
جســورانه، بــا ســر و شــکلی تــازه و منطبــق بــا ویژگــی 

ــت. ــده اس ــا ش ــن احی ــب وکارهای نوی کس
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری، فعالیــت 
توســعه  در  نخســت  گام  را  آزادی  نــوآوری  کارخانــه 
ــه  ــتفاده بهین ــا اس ــوآوری ب ــی و ن ــت بوم کارآفرین زیس
از پهنه هــای متــروک شــهری دانســت و گفــت: »عــالوه 
بــر کارخانــه نــوآوری آزادی، یــک کارخانــه دیگــر نیــز در 
ــدازی و تکمیــل اســت.  شــرق پایتخــت در آســتانه راه ان
ــای شــهری  ــن هشــت نقطــه مناســب از پهنه ه همچنی
در کشــور شناســایی شــده اســت و بــه زودی محلــی برای 
ــوآوری  ــه ن ــتر کارخان ــر بس ــه ب ــای نوآوران ــق ایده ه رون
بــدل می شــود. ایــن هشــت کارخانــه بــه زودی در 
شــهرهایی چــون یــزد، شــیراز و دیگــر شــهر های بــزرگ 
افتتــاح می شــوند کــه در تمامــی ایــن پروژه هــا، دولــت 
ــی،  ــن اصل ــد و نقش آفری ــا می کن نقــش تســهیلگر را ایف

بخــش خصوصــی اســت.«
ــای  ــوری پهنه ه ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
شــهری را فرصتــی بــرای ســوق دادن جامعــه بــه 
ســمت و ســوی نــوآوری و کارآفرینــی دانســت و گفــت: 
»پهنه هــای قدیمــی داخــل شــهر، فرصتــی بســیار 
ــگ  ــول فرهن ــا و تح ــب وکارهای نوپ ــرای کس ــب ب مناس
تغییــر  بــا  استارت آپ هاســت.  دســت  بــه  شــهری 
کاربــری و تبدیــل شــدن ایــن پهنه هــا بــه محلــی بــرای 
ــگ  ــی و فرهن ــای آگاه ــن ارتق ــوآوری، ضم ــکوفایی ن ش
حــل مســائل جامعــه از نــوآوری، اســتارت آپ ها بــه 
حــل مهم تریــن مســائل شــهری کمــک می کننــد. 
حضــور ایــن پهنه هــا در فضــای شــهری موجــب تحــول 
ــای  ــا کوله ه ــالق ب ــوان خ ــد ج ــی چن ــود و وقت می ش
پــای  مشــتاقانه  نوآورانه شــان  ایده هــای  از  سرشــار 
ــم  ــوا را ه ــال و ه ــد، ح ــی می گذارن ــن فضاهای ــه چنی ب

می کننــد.« متحــول 
ســتاری در پایــان تاکیــد کــرد: »تــا ســال 1400 بیــش 
از 10 هــزار اســتارت آپ جدیــد، بیــش از یــک میلیــون 
ــا و  ــب کارهای نوپ ــرای کس ــازه ب ــای ت ــع فض ــر مرب مت
ــق  ــاز رون ــتابدهنده زمینه س ــش از 300 ش ــن بی همچنی

ــوند.« ــان می ش ــاد دانش بنی ــتر اقتص ــه بیش هرچ

دیدار صمیمی با فعاالن استارت آپی
دکتــر حســن روحانــی پــس از افتتــاح رســمی کارخانــه 
نــوآوری آزادی از ایــن مجموعه بازدید کرد و در نشســتی 
ــاوری و  ــر ســتاری، مســئوالن حــوزه فن ــا حضــور دکت ب
ــتارت آپی، در  ــای اس ــتان تیم ه ــتابدهنده ها و سرپرس ش
جریــان رونــد اقدامــات و فعالیت هایــی کــه در کارخانــه 

ــه انجــام می رســد، قــرار گرفــت. ــوآوری آزادی ب ن
دکتــر ســتاری در ایــن جلســه ضمــن معرفــی کارخانــه 
ــد برنامه ریزی هــا  ــه گزارشــی از رون ــوآوری آزادی و ارائ ن
و اقدامــات انجــام شــده در راســتای حمایــت از توســعه 
فعالیت هــای شــرکت های دانش بنیــان، شــاخص های 
ــروی  ــه نی ــور از جمل ــوآوری کش ــت بوم ن ــرد زیس عملک
انســانی، صنایــع و شــرکت های دانش بنیــان، جــذب 
نخبــگان ایرانــی خــارج از کشــور، نظــام تامیــن مالــی و 

ــرد. ــریح ک ــوآوری را تش ــای ن پهنه ه
همچنیــن در ایــن جلســه مدیــران شــتابدهنده های 
ایــن  معرفــی  بــه  دیجی تکســت  و  کارا  هــم آوا، 
شــتابدهنده ها پرداختــه و راهکارهــا و پیشــنهادهای 
ــا  ــش رو ب ــکالت پی ــع مش ــعه و رف ــرای توس ــود را ب خ

گذاشــتند. میــان  در  رئیس جمهــور 
دکتــر روحانــی ســپس بــا حضــور در ســالن زاویــه 
از اســتارت آپ های مســتقر  آزادی  نــوآوری  کارخانــه 
در ایــن کارخانــه بازدیــد و در فضایــی صمیمــی بــا 
اســتارت آپی  گوناگــون  تیم هــای  در  فعــال  جوانــان 
گفت و گــو کــرد. در ایــن بازدیــد سرپرســت های 10 
ــای خــود  ــد فعالیت ه ــم اســتارت آپی گزارشــی از رون تی
ــور  ــکی فردمح ــه پزش ــون از جمل ــای گوناگ در حوزه ه
براســاس داده هــای ژنتیکــی، مشــاوره پزشــکی تخصصــی 
و دســتیار هوشــمند بیمــار، اطالعــات ســالمت محور 
ــگاه  مــواد غذایــی، دســتیار هوشــمند کادر درمــان و پای
داده گســترده پزشــکی و دارو، پیشــگیری، مشــاوره 
هــوش  مقاربتــی،  بیماری هــای  آنالیــن  آزمایــش  و 
ــوزه  ــای ح ــعه نرم افزاره ــگ، توس ــی در مارکتین مصنوع
منابــع انســانی، عرضــه مســتقیم و بی واســطه زعفــران از 
کشــاورز بــه مشــتریان، بســتر یکپارچــه ســخت افزاری - 
ــر بســتر  ــران ب ــرای پوشــش دهی نیــاز کارب ــزاری ب نرم اف
ــن و...(،  ــد آنالی ــم، خری ــک، فیل ــون )پخــش موزی تلویزی
ســاخت کیت هــای شناســایی ســریع و شــمارش دقیــق 
ــوای  ــد و عرضــه محت ــود در آب، تولی ــای موج باکتری ه
صوتــی آنالیــن در قالــب کتــاب و ســریال صوتــی، تولیــد 
ــی  ــات حقوق ــه خدم ــه ای، ارائ ــای یاران ــر بازی ه و نش
آنالیــن، داروهــای نانویــی تزریقــی و قطره  هــای نانویــی 

ــد. ــه کردن ــور ارائ ــه رئیس جمه ــمی ب ــتریل چش اس
ــه،  ــن کارخان ــاح رســمی ای ــا افتت ــه ذکــر اســت ب الزم ب
ــال ها در دل  ــه س ــه ک ــگار گرفت ــوده و زن ــه ای فرس پهن
ــه  ــاال ب ــود، ح ــده ب ــی مان ــتفاده باق ــدون اس ــت ب پایتخ
ــه  ــای خالقان ــدن ایده ه ــکوفا ش ــرای ش ــت بومی ب زیس
ــت. ــده اس ــدل ش ــتارت آپی ب ــای اس ــه جوان ه و نوآوران

ــه در 10  ــالق و دانش آموخت ــوان خ ــش از 3500 ج بی
ســوله بــه مســاحت 10 هــزار مترمربــع و 4500 مترمربع 
ــرای  ــد. ایجــاد اشــتغال ب ســاختمان اداری فعالیــت دارن
از  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاری  و  نفــر   3050

ــت. ــوآوری آزادی اس ــه ن ــدازی کارخان ــرات راه ان ثم
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بنیاد ملی کارآفرینی محتوای 
دیجیتال افتتاح شد

هوری  �ج حضور معاون عیمل و فناوری رئیس �ج

یع: و وز�ی تعاون، اکر و رفاه اج�ت

 آنا شمس
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بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال با حضور سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی و پیروز حناچی شهردار تهران افتتاح شد.
این مرکز به عنوان نخستین نهاد و مرجع کسب و کارهای حوزه محتوای 

دیجیتال فعالیت خود را آغاز کرد تا فعالیت ها در این حوزه را رونق دهد. 
کسب و کارهای بر پایه محتوای دیجیتال در این مرکز رشد می کنند و 

هم افزایی بازیگران و فعاالن اصلی این حوزه در آن شکل می گیرد. عالوه 
بر این فعالیت آن رونق زیست بوم حوزه محتوای دیجیتال، اشتغال زایی و 
کارآفرینی را به دنبال دارد. این مرکز با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد 

دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان توسعه صنعتی 
ملل متحد )یونیدو( و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی 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 شرکت های 
دانش بنیان کمک کنند تا بازار داخلی و خارجی مناسبی برای آن ها ایجاد شود. 
در این مرکز در آغاز فعالیت چهار مگا پروژه »گیگول دات کام«، »ایران 360«، 
»بلوچ باکس« و »دوزلفون« اجرایی می شوند و در سطح کشور گسترش می یابند.
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آغاز داستان کارآفرینان بزرگ 
از یک محیط کوچک

ــان  ــا بی ــتاری ب ــورنا س ــز، س ــن مرک ــاح ای ــم افتت در مراس
از  اســتارت آپ ها  تمــام  کارآفرینــی  داســتان  این کــه 
ــا اســتارت آپ های داخلــی ماننــد  گــوگل و مایکروســافت ت
دیجــی کاال و اســنپ یکــی اســت، بیــان کــرد: »همــه آن هــا 
از یــک زیرزمیــن و محیــط کوچــک فعالیــت خود را شــروع 
ــرای  ــل کار ب ــعه مراح ــد توس ــان می ده ــن نش ــد . ای کردن
گســترش فعالیت هــا و رســیدن بــه کســب و کار موفــق بایــد 

طــی شــود.«
ــازار  ــر در ب ــه اگ ــه این ک ــاره ب ــا اش ــه ب ــتاری در ادام س
محصــوالت فرهنگــی چینــی و امریکایــی فــروش مــی رود 
بدیــن معناســت کــه شــرکت های داخلــی در حــال باخــت 
ــن حــوزه را  ــد اســتارت آپ های ای ــه داد: »بای هســتند، ادام
توســعه دهیــم تــا شــرکت های دانش بنیــان هــم گســترش 
ــرم و توســعه  ــه حــوزه فناوری هــای ن ــن زمین ــد. در ای یابن
ــت  ــن حــوزه یکــی از اولویت هــای معاون کســب و کارهای ای

علمــی و فنــاوری اســت.«
رئیــس ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانش بنیــان در ادامــه 
ــرار داد و گفــت: »نهمیــن  ــان فارســی را مــورد اشــاره ق زب
زبــان اینترنــت متعلــق بــه کشــورمان اســت در صورتــی که 
ــان  ــا زب ــارات ب از نظــر جمعیــت ایــن مزیــت را نداریــم. آپ
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 این کــه 
ــوآوری بــر صاحبــان کارخانه هــای قدیمــی حاکــم  تفکــر ن
ــرای ایجــاد کارخانه هایــی  شــده اســت گفــت: »تقاضاهــا ب
بــا ایــن نــوع تفکــر آغــاز شــده اســت و هــر روز بــر تعــداد 
افــرادی کــه بــا نــگاه فناورانــه و نوآورانــه بــه کســب و کار نگاه 

ــود.« ــه می ش ــد، اضاف می کنن
شــریعتمداری در ادامــه بــا بیــان این کــه افتتــاح بنیــاد ملی 
کارآفرینــی محتــوای دیجیتــال بر اقتصــاد کشــور تاثیرگذار 
اســت، گفــت: »ایــن حــوزه کــه دایــره گســترده ای از صنعت 
ــی  ــم بزرگ ــرد، حج ــر می گی ــانه ها را در ب ــرگرمی و رس س
از اقتصــاد را در دل خــود جــای داده اســت و افتتــاح ایــن 

مرکــز بــه رشــد آن کمــک می کنــد.«

اقدامات خوبی برای توسعه 
زیست بوم نوآوری انجام شده

در ادامــه نیــز پیــروز حناچــی، شــهردار تهــران، هــم کــه در 
آییــن افتتــاح بنیــاد ملــی کارآفرینــی محتــوای دیجیتــال 
ــاون  ــای مع ــا فعالیت ه ــروز ب ــت: »ام ــت، گف ــور داش حض
علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری به راحتــی می تــوان 
ــاره توســعه کســب و کارهای دانش بنیــان در حوزه هــای  درب

مختلــف صحبــت کنیــم.« 
حناچــی بــا بیــان این کــه 45 میلیــون نفــر در ســال 
96 بــرای انتخابــات متصــل بــه اینترنــت بودنــد کــه خــود 
ــت:  ــار داش ــد، اظه ــان می ده ــوزه را نش ــن ح ــت ای اهمی
»در دوره حاضــر در فضــای شــهری ســرمایه های مــا 
ســاختمان ها نیســتند بلکــه بایــد بــه زیرســاخت ها و 
فراهــم کــردن فضــای کســب و کار فعــاالن حــوزه محتــوای 

ــم.« ــه کنی ــال توج دیجیت
ــورت  ــات ص ــا اقدام ــت: »ب ــه گف ــران در ادام ــهردار ته ش
گرفتــه و حمایت هــای معاونــت علمــی و فنــاوری در 
حوزه هــای مختلــف اقدامــات تاثیرگــذار خوبــی بــرای 
ــه در  ــت ک ــده اس ــام ش ــوآوری انج ــت بوم ن ــعه زیس توس
بخــش کنتــرل مدیریــت شــهری هــم می تــوان از آن بهــره 

ــرد.« ب
ــا فعالیت هــای  ــان گفــت: »اســتارت آپ ها ب حناچــی در پای
هوشــمندانه و نوآورانــه خــود در فضــای شــهری می تواننــد 
تاثیرگــذار باشــند. شــهرداری نیــز از ایــن اقدامــات حمایــت 

می کنــد.«

شش تفاهمنامه همکاری امضا شد
ــش  ــای ش ــم امض ــن مراس ــر ای ــای دیگ ــی از بخش ه یک
تفاهمنامــه همــکاری بــرای توســعه فعالیت کســب و کارهای 

حــوزه محتــوای دیجیتــال بــود.
یکــی از ایــن تفاهمنامه هــا بــا عنــوان »همــکاری در توســعه 
ــای  ــه امض ــال« ب ــوای دیجیت ــی محت ــت بوم کارآفرین زیس
پرویــز کرمــی دبیــر ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانش بنیان 
ــس  ــر رئی ــماعیل قادری ف ــاوری، اس ــی و فن ــت علم معاون
ــی،  ــت علم ــردی معاون ــای راهب ــعه فناوری ه ــز توس مرک
عیســی منصــوری معــاون توســعه و اشــتغال وزارت تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی و عبدالحســین ابوالحســنی مدیرعامل 

بنیــاد ملــی کارآفرینــی محتــوای دیجیتــال رســید.
حمایــت از گســترش کســب و کارهای مبتنــی بــر محتــوای 
ــش  ــن بخ ــارکت بی ــی و مش ــاد هم افزای ــال و ایج دیجیت
خصوصــی و دولتــی در قالــب برنامــه مشــترک میــان 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، وزارت 
ــوای  ــی محت ــی کارآفرین ــاد مل ــاه و بنی ــاون، کار و رف تع
دیجیتــال از اهــداف ایــن توافقنامه مشــترک اســت. توســعه 
ــال  ــوای دیجیت ــه محت ــب و کارهای فناوران ــت بوم کس زیس
ــتابدهی  ــوآوری و ش ــز ن ــعه مراک ــاد و توس ــق ایج از طری
ــت.  ــه اس ــن توافقنام ــات ای ــال از موضوع ــوای دیجیت محت
ــانی  ــکل دهی و به روزرس ــان و ش ــاد دانش بنی ــج اقتص تروی
ــوای  ــر محت ــی ب ــب و کارهای مبتن ــعه کس ــت بوم توس زیس
ــر  ــز از دیگ ــه نی ــای کارآفرینان ــام رویداده ــال و انج دیجیت

ــود. ــال می ش ــه در آن دنب ــت ک ــی اس موضوعات
همچنیــن در ایــن مراســم از نشــان بنیــاد ملــی کارآفرینــی 
ــد  ــتاری، محم ــورنا س ــور س ــا حض ــال ب ــوای دیجیت محت

ــی شــد. ــروز حناچــی رونمای شــریعتمداری و پی
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ف در سفر هیئت عیمل،  تقویت روابط فناورانه �ج چ�ی

ست سور�ف ستاری  فناوری و دانش بنیان به ر�ی

ایران آماده توسعه تعامل ها با محوریت 
شرکت های دانش بنیان

 نیما ساختمانگر
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هیئــت علمــی، فنــاوری و دانش بنیــان به ریاســت ســورنا 
ــه  ــوری ب ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم ــتاری مع س
ــان،  ــران 70 شــرکت دانش بنی ــد. مدی ــن ســفر کردن چی
فنــاور و خــالق ســتاری را در ایــن ســفر همراهــی کردند. 
ــان،  ــرکت های دانش بنی ــادرات ش ــعه ص ــه توس ــک ب کم
فنــاور و خــالق ایــران بــه چیــن و ایجــاد زمینــه تبــادل 
ــن  فنــاوری در ســطح بنگاه هــای دو طــرف از اهــداف ای

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 رئیس جمهــوری کشــورمان، بــا اشــاره 
بازدیــد قبلــی معــاون علمــی رئیس جمهــوری  بــه 
و  علمــی  همکاری هــای  توســعه  دربــاره  چیــن،  از 
ــفر  ــن س ــه داد: »در ای ــت و ادام ــور گف ــه دو کش فناوران
همکاری هــای قبلــی تقویــت و افزایــش خواهــد یافــت و 
تفاهمنامــه ای نیــز امضــا خواهــد شــد کــه نشــان دهنده 
افزایــش ســطح همکاری هــا میــان دو کشــور اســت. مــا 
می توانیــم مــدل همکاری هــای دو کشــور را آنچنــان 
ــایر  ــا س ــکاری ب ــرای هم ــی ب ــه الگوی ــم ک ــعه دهی توس

ــد.« ــاوری باش ــم و فن ــوزه عل ــورها در ح کش
ــد - یــک  ــه اهمیــت طــرح یــک کمربن ــا اشــاره ب وی ب
جــاده بــرای دو کشــور چیــن و ایــران افــزود: »در 
ــت  ــرای تقوی ــود را ب ــوان خ ــام ت ــرح، تم ــن ط ــب ای قال
همکاری هــای علمــی و دانشــگاهی بــه کار خواهیــم 

ــت.« گرف

ســورنا ســتاری نیــز از چیــن بــه عنــوان قــدرت نخســت 
دنیــا یــاد کــرد و گفــت: »رشــد علمــی چیــن بــه گونه ای 
ــکا را پشــت ســر  ــا چنــد ســال دیگــر امری اســت کــه ت

می گــذارد.«
ــرد:  ــان ک ــن بی ــگان همچنی ــی نخب ــاد مل ــس بنی رئی
»وظیفــه دولت هــا ایجــاد پل هــای ارتباطــی میــان 
ــی  ــز علم ــگاه ها و مراک ــان، دانش ــرکت های دانش بنی ش
ــم  ــاوری ه ــای فن ــورد پارک ه ــت. در م ــی اس و آموزش

ــتیم.« ــکاری هس ــاده هم ــته آم ــد گذش مانن
ــان  ــکاری می ــه هم ــک توافقنام ــدار ی ــن دی ــان ای در پای
معاونــت علمــی و فنــاوری و وزارت علــوم و فنــاوری 

ــید. ــه امضــا رس ــن ب چی

همکاری های فناورانه ایران و چین 
با امضای هفت تفاهمنامه

و  فنــاوری  علمــی،  هیئــت  حضــور  بــا  همزمــان 
ــه  ــت تفاهمنام ــن، هف ــورمان در چی ــی کش دانش بنیان
ــاوری  ــاری و فن ــت تج ــن نشس ــز در دومی ــکاری نی هم

ــد.  ــا ش ــنژن« امض ــهر »ش ــت در ش ــن هیئ ای
ایــن نشســت از ظرفیت هــای علمــی و  ســتاری در 
فناورانــه ایــران ســخن گفــت و بــه توانمندی هــای 
انجــام  در  اســتارت آپ ها  و  دانش بنیــان  شــرکت های 

ــرد. ــاره ک ــه اش ــات نوآوران اقدام
ــاور دو کشــور،  ــان شــرکت های فن توســعه همــکاری می
یافتــن ســرمایه گذار و افزایــش صــادرات محصــوالت 
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ــت.  ــت اس ــن نشس ــزاری ای ــداف برگ ــان از اه دانش بنی
ــزات و  ــادی، تجهی ــلول های بنی ــات، س ــاوری اطالع فن
ماشــین آالت صنعتــی، مــواد پیشــرفته و حــوزه ســالمت 
ایرانــی  دانش بنیــان  شــرکت های  فعالیــت  زمینــه 
بــود کــه عــازم جمهــوری خلــق چیــن شــدند. در 
ــان ایــن نشســت هفــت تفاهمنامــه همــکاری میــان  پای
شــرکت های فنــاور ایــران و طرفیــن چینــی امضــا شــد. 
ــترک  ــد مش ــوع تولی ــی و موض ــلول درمانی، ژن درمان س
ــه  ــی اســت ک ــی برخــی از موضوعات ــای اجتماع روبات ه

ــد. ــد ش ــکاری منعق ــه هم ــتای آن تفاهمنام در راس
ــور  ــن کش ــر پرجمعیت تری ــال حاض ــن در ح ــور چی کش
دنیاســت و تولیــد ناخالــص داخلــی باالیــی، بیشــتر 
از 12 تریلیــون دالر دارد و دومیــن اقتصــاد بــزرگ 
دنیــا لقــب گرفتــه اســت. از طــرف دیگــر، یکــی از 
بزرگ تریــن بازارهــای جهــان اســت. بنابرایــن برگــزاری 
ــازار  ــعه ب ــرای توس ــی ب ــد گام ــت ها می توان ــن نشس ای

باشــد. دانش بنیــان  شــرکت های 

نمایش محصوالت دانش بنیان ها در 
پیشرفته ترین نمایشگاه چین 

ــای  ــی فناوری ه ــگاه بین الملل ــن نمایش ــت و یکمی »بیس
آبــان مــاه در شــهر  تــا 25  پیشــرفته چیــن« 22 
ــرکت  ــگاه 10 ش ــن نمایش ــد و در ای ــا ش ــنزن« برپ »ش
دانش بنیــان ایرانــی محصــوالت خــود را نمایــش دادنــد.
ــران  ــی ای ــه علمــی، فنــاوری و دانش بنیان هیئــت بلندپای

ــن  ــرفته چی ــای پیش ــی فناوری ه ــگاه بین الملل از نمایش
ــتاوردهای  ــوالت و دس ــن تح ــا آخری ــرد و ب ــد ک بازدی
ــه  ــا ک ــد. از آن ج ــنا  ش ــی آش ــف علم ــای مختل حوزه ه
شــرکت هایی از 30 کشــور مختلــف در ایــن رویــداد 
حضــور داشــتند، فرصــت بــرای تعامــل و تبــادل اطالعات 
فنــاوری  و  علمــی  معــاون  بــود. همچنیــن  فراهــم 
ــداد  رئیس جمهــوری نیــز در مراســم افتتاحیــه ایــن روی

ــرد. ــخنرانی ک س
ایــن  معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری در 
ایــران بــرای  اقتصــادی جدیــد  مراســم از حرکــت 
ــرد: »از  ــان ک ــت و بی ــت گف ــه نف ــی از وابســتگی ب رهای
میانــه دهــه 1990، نــوآوری بــه یکــی از مهم تریــن 
ــد. از  ــل ش ــران تبدی ــتگذاری در ای ــای سیاس کلیدواژه ه
آن زمــان، تحوالتــی در عالی تریــن ســطح سیاســتگذاری 
ــرای همگام ســازی ظرفیتهــا در جهــت توســعه  کشــور ب
گرفــت.  صــورت  فناورانــه  و  علمــی  نوآوری هــای 
ــت  ــژه حمای ــون وی ــور و قان ــی کش ــع علم ــه جام نقش
مصادیقــی  مهم تریــن  دانش بنیــان  شــرکت های  از 
ــک  ــکل گیری ی ــب ش ــه موج ــن رابط ــه در ای ــت ک اس
صنایــع  و  دانشــگاه ها  در  نــوآوری  بــزرگ  نهضــت 
ــکل گیری  ــوق، ش ــوالت ف ــا تح ــگام ب ــد. هم ــی ش داخل
زیرســاخت هایی از قبیــل مراکــز رشــد کســب وکار، 
ــق  ــاوری، مناط ــی و فن ــای علم ــتابدهنده ها، پارک ه ش
ویــژه علــم و فنــاوری، صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری 
و صندوق هــای ســرمایه گذاری پذیر، خألهــای نهــادی 
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موجــود در نظــام ملــی نــوآوری ایــران را تــا حــد زیــادی 
ــرد.« ــرف ک برط

معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری کشــورمان بــا 
ــمت  ــه س ــران ب ــتی ای ــذار سیاس ــه گ ــر این ک ــد ب تاکی
خروجی هــای  نقطه نظــر  از  دانش بنیــان،  اقتصــاد 
ــج چشــمگیری داشــته اســت، گفــت:  ــز نتای ــوآوری نی ن
از شــرکت های  قانــون حمایــت  »از زمــان تصویــب 
ــدود 4700  ــون در ح ــال 2010 تاکن ــان در س دانش بنی
ــز  ــان، حائ ــای فناورانهش ــاس قابلیت ه ــر اس ــرکت ب ش
تنهــا  شــرکتها  ایــن  شــده اند.  دانش بنیــان  عنــوان 
در ایــن مــدِت کوتــاه 11 میلیــارد دالر از کل ارزش 
ســاالنه اقتصــاد ایــران را تولیــد کــرده و موجــب اشــتغال 

ــده اند.« ــر ش ــزار نف ــش از 300 ه ــتقیم بی مس
ــرفته  ــای پیش ــگاه فناوری ه ــت نمایش ــر اس ــه ذک الزم ب
چیــن بــه عنــوان مهم تریــن نمایشــگاه فنــاوری و 
ــود. در  ــزار می ش ــال برگ ــر س ــور ه ــن کش ــوآوری ای ن
بیســت و یکمین دوره ایــن رویــداد نیــز 500 شــرکت 
چینــی بــه همــراه شــرکت هایی از 30 کشــور دنیــا 
ــف همچــون  ــای مختل دســتاوردهای خــود را در حوزه ه
ــا،  ــرژی، هوافض ــزر، ان ــک و لی ــمند، روباتی ــه هوش خان
ســالمت هوشــمند و فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
بــه نمایــش گذاشــتند. ایــن نمایشــگاه نقــش مهمــی در 
ارتقــای همکاری هــا و مبــادالت علمــی و فناورانــه میــان 

ــف دارد. ــورهای مختل کش

سرمایه گذاری ایران و چین روی 
شرکت های دانش بنیان

ــاوری  ــاری و فن ــت تج ــن نشس ــفر همچنی ــن س در ای
هیئــت علمــی، فنــاوری و دانش بنیانــی کــه در راس آن 
ســورنا ســتاری قــرار داشــت، بــا هــدف توســعه تعامــالت 
علمــی و فناورانــه و دانش بنیــان در شــهر شــنزن چیــن 

برگــزار شــد. 
ایــن  معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری در 
نشســت بــا اشــاره بــه نــوآوری و پیشــرفت های چیــن در 
حوزه هــای علمــی و فناورانــه گفــت: »کشــور چیــن بــه 
عنــوان دومیــن اقتصــاد قدرتمنــد جهــان پیشــرفت های 
قابــل مالحظــه ای در حوزه هــای مختلــف علمــی و 
ــوآوری داشــته اســت و از قــدرت اقتصــادی  فنــاوری و ن
خــود بــرای ســرمایه گذاری در حوزه هــای نــوآوری و 
ــرده اســت. کشــور  ــه نحــوی مطلــوب بهــره ب فنــاوری ب
چیــن بــه عنــوان یــک قطــب قدرتمنــد سیاســی، 
در طــول  در ســطح جهانــی،  فنــاوری  و  اقتصــادی 
چنــد دهــه گذشــته بــه عنــوان متحــد راهبــردی 
ــبات  ــعه مناس ــرای توس ــی ب ــای مطلوب ــران، فرصت ه ای
ــرار داده  ــورمان ق ــار کش ــی در اختی ــادی و سیاس اقتص
ــر حســن  ــه ب ــا تکی ــالش کــرده اســت ب ــز ت ــران نی و ای
ــار  ــی را در اختی ــکاری متقابل ــای هم ــط، فرصت ه رواب

ــات دو  ــالش مقام ــا ت ــدوارم ب ــد. امی ــرار ده ــن ق چی
کشــور و در راســتای منافــع دو ملــت جمهــوری اســالمی 
ــترش و  ــاهد گس ــن، ش ــق چی ــوری خل ــران و جمه ای
تعمیــق بیــش از پیــش همکاری  هــای دو کشــور در 

تمــام زمینه  هــا باشــیم.«

شنزن پتانسیل های فناورانه فراوانی دارد
حضــور  رئیس جمهــوری  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
در شــهر شــنزن را بــرای شــرکت های دانش بنیــان 
ــنزن پتانســیل های  ــهر ش ــت: »ش ــم دانســت و گف مغتن
فراوانــی در حــوزه فناوری هــای پیشــرفته نظیــر فنــاوری 
اطالعــات و ارتباطــات، اینترنــت اشــیا، صنایــع مخابراتی، 
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ــال دارد.  ــاد دیجیت ــادی و اقتص ــلول های بنی ــاوری س فن
ــان در  ــن فرصــت ارزشــمند راه شــرکت های دانش بنی ای
ــرای ایجــاد و بســط همکاری هــای تجــاری و  ــران را ب ای

ــد.« ــوار می کن ــع هم ــن صنای ــا ای ــاوری ب فن
گســترده  ظرفیت  هــای  این کــه  بیــان  بــا  ســتاری 
ــه  ــران نهفت ــاوری در ای ــم و فن ــوزه عل ــی در ح و فراوان
اســت، ادامــه داد: »بــا توجــه بــه تغییــر گفتمــان حاکــم 
بــر اقتصــاد جمهــوری اســالمی ایران کــه گــذار از اقتصاد 
ســنتی و نفتــی بــه ســمت توســعه اقتصــاد دانش  بنیــان 
ــول  ــدف تح ــا ه ــاوری ب ــی و فن ــت علم ــت، معاون اس
ــوزه  ــن و ح ــب  و کار های نوی ــای کس ــه فض ــیدن ب بخش
ــوآوری و  ــت بوم ن ــترش زیس ــه گس ــدام ب ــی اق کارآفرین

ــت.« ــرده اس ــران ک ــاوری در ای فن
ســتاری در ادامــه بــا بیــان این کــه رتبــه جهانــی ایــران 
در تولیــد علــم از جایــگاه 34 بــه 16 ارتقــا یافتــه اســت، 
افــزود: »در ســطح منطقه نیــز رده اول را در اختیار داریم. 
میــزان دانشــجویان دانشــگاه های ایــران از 2/4 میلیــون 
نفــر بــه 4/8 میلیــون نفــر افزایــش یافتــه اســت کــه ایــن 
ــل  ــداد مهندســین فارغ التحصی ــران را از نظــر تع ــر ای ام
ــت.  ــرار داده اس ــان ق ــر جه ــور برت ــج کش ــن پن در بی
ــوآوری  ــی ن ــران در شــاخص جهان ــگاه ای ــن جای همچنی
ــت  ــه اس ــا یافت ــه ارتق ــته 55 پل ــال گذش ــج س ــی پن ط
ــرفته  ــای پیش ــعه فناوری ه ــده ای در توس ــد فزاین و رش
بایوتکنولــوژی،  نانوتکنولــوژی،  نظیــر  حوزه هایــی  در 
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ــلول های  ــناختی، س ــوم ش ــر، عل ــای تجدیدپذی انرژی ه
ــته ایم.« ــات داش ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــادی و فن بنی

رئیس ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانش بنیــان همچنین 
ــه  ــان و زیرســاخت هایی ک ــن دانش بنی ــا تشــریح قوانی ب
تاکنــون ایجــاد شــده، بیــان کــرد: »تدبیــر دیگــری کــه 
منجــر بــه تغییــر شــگرفی در نظــام نــوآوری ایــران شــده 
اســت، افزایــش نقــش اســتارت آپ ها و شــرکت های 
نوپــا در اقتصــاد کشــورمان اســت. ظهــور اســتارت آپ ها 
و شــرکت های خــالق و نــوآور، فرصــت مطلوبــی را بــرای 
همکاری هــای بین المللــی در بســیاری از حوزه هــای 
ارتباطــات،  و  فنــاوری اطالعــات  از جملــه  مختلــف 
بهداشــت، زیســت فناوری و تجهیــزات و ماشــین آالت 

صنعتــی فراهــم کــرده اســت.«
ــای  ــراوان در فناوری ه ــای ف ــود ظرفیت ه ــتاری وج س
توســعه  زمینه ســاز  را  کشــور  دو  در  مختلــف 
ــرای ایجــاد شــرکت های  ســرمایه گذاری های مشــترک ب
بــزرگ فنــاور و نــوآور در دو کشــور دانســت تــا از طریــق 
ــه  ــان ب ــوالت دانش بنی ــه محص ــترک و عرض ــد مش تولی
ــادی  ــد اقتص ــعه رش ــه توس ــی، زمین ــای بین الملل بازاره

ــود. ــم ش ــش فراه ــش از پی بی

پنج مرکز مشترک فناوری 
ایران و چین راه اندازی شد

گفــت:  رئیس جمهــوری  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
ــان  ــده می ــتمر و فزاین ــاط مس ــرای ارتب ــن ب »همچنی
ــران و  ــور ای ــوآوری دو کش ــاوری و ن ــوزه فن ــاالن ح فع
ــدازی  ــه راه ان ــدام ب ــت علمــی و فنــاوری اق چیــن، معاون
پنــج مرکــز مشــترک فنــاوری ایــران و چیــن در حــوزه  
ــا در  ــایر حوزه ه ــکی و س ــزات پزش ــو، تجهی ــاوری نان فن
ــرده  شــهرهای ســوژو، شــانگهای، گوانگجــو و شــنزن ک
ــا هــدف فراهــم آوردن زمینه  هــای  ــر ب ــن دفات اســت. ای
همــکاری میــان شــرکت  های دانش بنیــان ایرانــی و 

چینــی فعالیــت می  کننــد.«
ــوری،  ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم ــه مع ــه گفت ب
امــروز مــردم روســیه، ترکیــه و ســایر کشــورهای 
ــی  ــوژی ایران ــای بیوتکنول ــا داروه ــه ب ــه خاورمیان منطق
ــان می شــوند.  ــی درم ــای التهاب ضــد ســرطان و بیماریه
ــن  ــر تامی ــالوه ب ــران ع ــیناژن در ای ــی س ــروه داروی گ
ــی  ــور، توانای ــاز کش ــورد نی ــوژی م ــای بیوتکنول داروه
طراحــی، ســاخت و تجهیــز و راه انــدازی خطــوط دارویــی 

بیوتکنولــوژی در ســایر کشــورها را دارد.
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان ادامــه داد: »فنــاوری 
ــه ترکیــه، ســوریه، جنــوب شــرق آســیا  ایــن شــرکت ب
همکاری هــای  و  شــده  صــادر  التیــن  امریــکای  و 
ــکل گیری  ــال ش ــز در ح ــا نی ــطح اروپ ــدی در س جدی
ــه در  ــد ک ــک فارم ــل ت ــرکت س ــن ش ــت. همچنی اس
ایــن نشســت نیــز حضــور دارد، در ایــران پنــج بیمــاری 

درمــان  بنیــادی  ســلول های  طریــق  از  را  العــالج 
می کنــد. ایــن دســتاورد در غــرب آســیا بی نظیــر اســت 
و شــرکت مشــابهی در ایــن زمینــه در ســطح خاورمیانــه 
وجــود نــدارد. در ایــران شــرکت های متعــددی در حــوزه 
تولیــد نهاده هــای ارگانیــک و بیولوژیــک کشــاورزی 
فعــال هســتند و تحقیقــات در حــوزه تولیــد اســیدهای 
آمینــه، پروبیوتیک هــا و اصــالح نــژاد دام و گیــاه در 
ــال  ــران در ح ــی ای ــات تحقیقات ــگاه ها و موسس پژوهش

ــت.« ــعه اس توس
بــه گفتــه ســتاری، بــا توجــه بــه تعامــالت 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 
ــرکت های دو  ــارت ش ــعه تج ــه توس ــد ب ــن می توان و چی

کشــور کمــک کنــد.
گفــت:  رئیس جمهــوری  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
بیــن   B2B دیدارهــای  و  رویــداد  ایــن  »امیــدوارم 
ــه نقطــه  ــی و چینــی، تبدیــل ب شــرکت های فنــاور ایران
عطفــی در همکاری هــای اقتصــادی و تجــاری دوجانبــه 
ــل  ــور کام ــه ط ــران ب ــت ای ــتا دول ــن راس ــود و در ای ش
از برنامه هــای مشــترک بیــن شــرکت های دو کشــور 
ــد.« ــازار پشــتیبانی می کن ــوژی و ب ــرای توســعه تکنول ب

از همکاری با ایران در حوزه های 
علمی و فناورانه استقبال می کنیم

ــهر  ــهردار ش ــا ش ــن ب ــفر همچنی ــن س ــتاری در ای س
شــنزن دیــدار کــرد. چــن روگــی Chen rugui در دیــدار 
بــا معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری کشــورمان 
بــه ظرفیت هــای علمــی و فنــاوری موجــود در ایــن 
ــت  ــنزن دارای موقعی ــت: »ش ــرد و گف ــاره ک ــهر اش ش
برجســته ای 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 شــرکت های خصوصــی شــکل می گیــرد.«
ایــران در مقابــل  ادامــه مقاومــت  چــن روگــی در 
ــا را ســتودنی دانســت و گفــت: »رئیس جمهــور  تحریم ه
ــه  ــت ک ــران داش ــه ای ــفری را ب ــال 2016 س ــن س چی
تقویــت همــکاری در بســیاری از حوزه هــا را میــان 
ــران در  ــون ای ــز همچ ــن نی ــد. چی ــث ش ــور باع دو کش
ــای  ــام ظرفیت ه ــت و تم ــا تحریم هاس ــارزه ب ــال مب ح
ــروزی  ــرای پی ــود را ب ــاوری خ سیاســی، اقتصــادی و فن
ــتی،  ــاوری زیس ــت. فن ــرده اس ــیج ک ــم بس ــن مه در ای
ــی به ســرعت  ــت اشــیا و هــوش مصنوع ــک، اینترن فین ت
گونــه  هــر  از  مــا  و  توســعه اند  در حــال  در چیــن 
همــکاری در حوزه هــای مختلــف علمــی بــا ایــران 

می کنیــم.« اســتقبال 
در ادامــه ســورنا ســتاری گفــت: »شــنزن شــهری نــوآور 
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ــه  ــا ب ــز م ــران نی ــی رود. در ای ــمار م ــه ش ــمند ب و هوش
ــوآوری هســتیم و در ایــن مســیر قــرار  دنبــال توســعه ن
گرفته ایــم و بــه مــدد نیــروی جــوان و خــالق در 
ــترش  ــال گس ــر روز در ح ــوآوری ه ــد ن ــورمان رش کش

ــت.« اس
ــت  ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــگان ب ــی نخب ــاد مل ــس بنی رئی
ــات در  ــاوری اطالع ــت فناوری و فن ــو، زیس ــاوری نان فن
کشــورمان گفــت: »تحریم هــا باعــث تقویــت تــوان 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت ب ــده اس ــران ش ــل در ای ــد داخ تولی
اکنــون 98 درصــد داروهــای مــا ســاخت داخــل اســت. 
همچنیــن بزرگ تریــن اســتارت آپ های خاورمیانــه در 

ــت.« ــی اس ــا ایران ــی حوزه ه برخ
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری روابــط علمــی 
کشــورها را مســتقل از سیاســت دانســت و گفت: »ارتباط 
و همــکاری در حــوزه فنــاوری بــه تعامــل افــراد و مدیران 
ــر  ــا یکدیگــر بســتگی دارد و موضوعــی فرات شــرکت ها ب
ــد در  ــا بای ــا تنه ــت. دولت ه ــان کشورهاس ــط می از رواب

ایجــاد زیرســاخت ها و تقویــت آن کمــک کننــد.«
می توانــد  »شــنزن  گفــت:  همچنیــن  ســتاری 
ــعه  ــد. توس ــران باش ــهرهای ای ــی ش ــده برخ خواهرخوان
ــرا  ــت، زی ــرای ماس ــرداری ب ــل الگوب ــن قاب ــه چی فناوران
ــاوری  ــوآوری و فن ــت بوم ن ــعه زیس ــا توس ــز ب ــران نی ای
رهایــی از اقتصــاد نفتــی را دنبــال می کنــد. بــه گونــه ای 
کــه بــه زودی شــرکت های نفتــی و فــوالد توســط 
ــل  ــهم قاب ــوند و س ــار زده می ش ــاور کن ــرکت های فن ش
ــه خــود اختصــاص می دهنــد.« توجهــی را در اقتصــاد ب

در پایــان نیــز معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری 
کشــورمان شــهردار شــنزن را بــه بازدیــد از ظرفیت هــای 

علمــی و فنــاوری کشــورمان دعــوت کــرد.

پارک صنعتی سوژو میزبان 
دانش بنیان ها شد

پژوهشــگران  بهشــت  را  آن  کــه  »ســوژو«  شــهر 
شــرکت های  میزبــان  می نامنــد،  هنرمنــدان  و 
همــکاری  بــا  پیــش  ســال   17 شــد.  دانش بنیــان 
ــد ســوژو ایجــاد شــد. شــهری  ســنگاپوری ها شــهر جدی
ــو  ــو وی، نان ــی. بای ــه اصل ــه منطق ــا س ــور ب فناوری مح
ــن  ــات ای ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــش فن ــس و بخ پولی
ســه منطقــه اصلــی فنــاوری هســتند کــه هیئــت ایرانــی 
از محصــوالت فناورانــه ایــن بخش هــا بازدیــد کــرد. ایــن 
شــهر فنــاوری جایــگاه ارزشــمندی در جامعــه علمــی و 
ــوالت  ــتاوردها و محص ــور دارد. دس ــن کش ــی ای پژوهش
فناورانــه کــه در ایــن پــارک تولیــد می شــود، پیشــرفت 

را ســرعت می دهــد.
فنــاوری  مناطــق  ایــن  در  مســتقر  شــرکت های 
ــه می دهنــد کــه  ــه ای را ارائ خدمــات پیشــرفته و نوآوران
ــرای شــرکت های  ــی ب ــد گام ــا می توان ــا آن ه ــنایی ب آش

ــد.  ــان باش ــعه فعالیت هایش ــی و توس ــان ایران دانش بنی
ــالش  ــارک همــواره در ت ــن پ شــرکت های مســتقر در ای
ــتند.  ــرفت هس ــت و پیش ــوآوری، رقاب ــت ن ــرای تقوی ب
ــران و  ــی ای ــگاه صادرات ــی از پای ــت ایران ــن هیئ همچنی
ــز  ــارک نی ــن پ ــتقر در ای ــان مس ــرکت های دانش بنی ش
ــی  ــران دارای پاویون ــی ای ــگاه صادرات ــرد. پای ــد ک بازدی
اســت کــه محصــوالت شــرکت های دانش بنیــان در 
ــت  ــا حمایــت معاون ــی نیــز ب ــه می شــود. فراخوان آن ارائ
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی منتشــر شــده اســت تــا شــرکت هایی 
ــون  ــن پاوی ــود را در ای ــول خ ــد محص ــل دارن ــه تمای ک
ارائــه دهنــد، اقدامــات الزم را انجــام دهنــد. ایــن 
ــن  ــرای ای ــن شــریک تجــاری ب ــی و یافت ــگاه بازاریاب پای

شــرکت های فنــاور را انجــام می دهــد.
ســال 94 نیــز مرکــز نانــو ایــران - چیــن در شــهر ســوژو 
ــای  ــعه همکاری ه ــه توس ــزی ک ــد. مرک ــدازی ش راه ان
حــوزه فنــاوری نانــو میــان دو کشــور را دنبــال می کنــد 
اســتقرار  بــرای  الزم  زیرســاخت های  نهایــت  در  و 
شــرکت های فنــاور ایرانــی در منطقــه نانــو پولیــس 
ایجــاد می کنــد. هیئــت  را  پــارک صنعتــی ســوژه 
ــز  ــن مرک ــران از ای ــی ای ــاوری و دانش بنیان ــی، فن علم

ــرد. ــد ک ــز بازدی نی

توسعه صادرات شرکت های 
دانش بنیان، فناور و خالق 

شــانگهای پرجمعیت تریــن شــهر جمهــوری خلــق چیــن 
ــت  ــاوری هیئ ــاری و فن ــت تج ــان نشس ــان میزب و جه
ــان  ــن نشســت 70 شــرکت دانش بنی ــی شــد. در ای ایران
ــور  ــی حض ــاور چین ــرکت فن ــش از 100 ش ــی و بی ایران
ــرکت های  ــادرات ش ــعه ص ــه توس ــک ب ــتند و کم داش
ــت.  ــرار گرف ــر ق ــد نظ ــالق م ــاور و خ ــان، فن دانش بنی

الزم بــه ذکــر اســت بــا ایــن ســفر زمینــه تبــادل فنــاوری 
در ســطح بنگاه هــای دو کشــور فراهــم شــد. البتــه 
ــه  ــی و فناوران ــتاوردهای علم ــن دس ــا آخری ــنایی ب آش
ــر  ــز از دیگ ــازار نی ــنجی ب ــی و نیازس ــور و بررس دو کش

ــود. ــت ب ــن نشس ــزاری ای ــداف برگ اه
بزرگ تریــن  از  یکــی  این کــه  بــر  عــالوه  چیــن 
بزرگ تریــن  از  یکــی  دنیاســت،  صادرکننــدگان 
واردکننــدگان دنیــا نیــز شــناخته می شــود. کشــور 
ــارد دالر  ــه 1500 میلی ــب ب ــال 2017، قری ــن در س چی
واردات داشــته اســت. بنابرایــن شــناخت ســاختار کشــور 
ــن  ــی دارد. چی ــت باالی ــادرات اهمی ــر ص ــن در ام چی
بــرای کاهــش فاصلــه خــود بــا امریــکا بــه عنــوان اولیــن 
اقتصــاد دنیــا، بایــد فناوری هــای جدیــد نوظهــور را 
ــذب  ــرای ج ــادی ب ــالش زی ــد و ت ــذب کن ــود ج ــه خ ب
فناوری هــا و نوآوری هــای جدیــد از کشــورهای مختلــف 

 . می کنــد
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قیقات افتتاح شد
ت

ه علوم و �
گ

»�ای نوآوری« دانش�

دانشگاه آزاد سهم قابل توجهی در نظام 
آموزش عالی کشور دارد

 سارا مفتاحی

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمی، سرای نوآوری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد 
اسالمی با هدف حمایت از ایده های نوآورانه دانشگاهی و اختصاص 
فضای کار اشتراکی به ایده پردازان جوان و نوآور دانشگاهی، افتتاح 

شد.
این سرا قرار است سقفی باشد باالی سر تیم های جوان دانشگاهی 
که می خواهند از بذر ایده هایشان، نهال کسب و کار با میوه ارزش 
برای  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ایده  نوآوری،  سرای  بسازند.  افزوده 

حمایت از ایده های نوآورانه دانشگاهی است.

ستاری در آیین افتتاح سرای نوآوری واحد علوم و تحقیقات، از 
نقش اثرمند دانشگاه آزاد اسالمی در ایجاد زیست بومی مساعد برای 
تبدیل ایده های خالقانه دانشگاهی به کسب و کار برای تحول جامعه 
گفت و ادامه داد: »این دانشگاه سهم قابل توجهی در نظام آموزش 
عالی کشور ایفا می کند  و از نقشی کلیدی در سرمایه گذاری روی 
ایده های خالقانه جوانان و رونق زیست بوم نوآوری در جامعه و کنار 
زدن فرهنگ اقتصادی نادرست خام فروشی و نفت محوری برخوردار 

است.«
رئیس  ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان، به نقش دانشگاه ها و 
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مراکز آموزش عالی در ایجاد جریان و تحرک در جامعه برای کنار 
زدن فرهنگ خام فروشی و جایگزینی آن با اقتصاد دانش بنیان، 
اشاره کرد و گفت: »دانشگاه برای اثرمند شدن در تحول فرهنگ 
اقتصاد جامعه و نقش آفرین شدن در میدان تحول، باید فروش 
ایده های  از  حمایت  و  صنعت  با  ارتباط  قراردادهای  فناوری، 
دانشگاهیان برای ایجاد یک کسب و کار دانش بنیان را راهی برای 

کسب درآمد خود تعریف کند.«
این که  به  اشاره  با  رئیس جمهوری،  فناوری  و  علمی  معاون 
زیست بوم ایران در تولید داروهای زیست فناوری و نوترکیب جزو 
بهترین هاست، اظهار کرد: »شرکت های دانش بنیان داروساز ایرانی 
حرف نخست منطقه را می زنند و این حوزه اکنون از زیست بوم 
خروج  شده  باعث  زیست بوم  این  است.  برخوردار  فوق العاده ای 
بچه های داروسازی از ایران به صفر برسد و در بهترین شرکت های 

دانش بنیان کشورشان فعالیت کنند.«
وی افزود: »در حالی که جزو بهترین ها در حوزه تولید و صادرات 
داروهای زیست فناوری و نوترکیب هستیم و شرکت های دانش بنیان 
توانمندی هستند که در این زمینه ایفای نقش می کنند، بخشی از 
جامعه به روشنی از این توانمندی آگاه نیست. در بسیاری از دیگر 
فناوری های پیشرفته نیز حرف نخست را در منطقه می زنیم 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 

جریان سازی متحول شود.«

ستاری افزود: »حمایت دولت از دانشگاه های دولتی در دنیا بیشتر 
از 10 تا 15 درصد نیست و دانشگاه باید با پیاده سازی مدل ارتباط 
با صنعت و حمایت از شرکت های دانش بنیان و خالق، بر مدار 

حمایت از خالقیت جوانان و دانشگاهیان درآمدزایی کند.«
وی با بیان این که 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.«
با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تحقیقات  و  علوم  واحد  نوآوری  سرای 
همکاری »پارادیس هاب« قرار است با 56 دفتر کار اختصاصی، 
60 صندلی اشتراکی و اختصاصی و یک سالن اجتماعات ایده هایی 
را که می تواند به رونق اقتصادی کشور بینجامد، هدایت و حمایت 
کند. این مراکز نوآوری شامل گروه های نوآور و وبسایت هایی است 

که به عنوان قطب فناوری و نوآوری شناخته می شوند.
پارادیس هاب مجموعه ای که بیش از پنج شعبه فعال دارد، فضای 
کار اختصاصی و اشتراکی را در اختیار نوآوران و کارآفرینان قرار 
می دهد. این مجموعه در فضای 2000 مترمربعی در دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد علوم و تحقیقات و با حمایت معاونت علمی و فناوری 
ارائه  ایده پردازان دانشگاه  ریاست جمهوری، خدمات خود را به 
می کند. در این سرای نوآوری دفتر کار اختصاصی و فضای کار 
اشتراکی در ابعاد از چهار تا 40 متر در اختیار تیم های فناور و خالق 

دانشگاهی قرار می گیرد.
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سور�ف ستاری در افتتاح پنج مرکز نوآوری و دو 

: کب�ی ه ام�ی
گ

صیص دانش� ف شتابدهنده �ت

رسوخ نوآوری دانشگاه ها به دل شهرها 
تحول ایجاد می کند

 زهرا صدیق
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فنــاوری  و  علمــی  معــاون  ســتاری،  ســورنا 
رئیس جمهــوری در دانشــگاه امیرکبیــر پنــج مرکــز 
نــوآوری و دو شــتابدهنده تخصصــی را افتتــاح کــرد 
ــوآوری  ــه ن ــاد ناحی ــه ایج ــک گام ب ــن دانشــگاه ی ــا ای ت

شــود. نزدیک تــر 
ایــن  معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری در 
ــوآوری در  ــز ن ــد مراک ــم و اثرمن ــش مه ــم، از نق مراس
رســاندن ایده هــا بــه بــازار و خلــق ارزش افــزوده گفــت و 
بیــان کــرد: »معاونــت علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری 
ــا حضــور خــود نوعــی حمایــت زیرســاختی از توســعه  ب
ــت  ــا از راه تقوی ــد ت ــام می ده ــوآوری انج ــت بوم ن زیس
شــتابدهنده ها  و  نــوآوری  مراکــز  نــوآور،  تیم هــای 
ــوآوری باشــیم.« ــاوری و ن ــت زیســت بوم فن شــاهد تقوی
ــجوها  ــتقبال دانش ــه اس ــاره ب ــا اش ــه ب ــتاری در ادام س
ــز  ــن مراک ــی از ای ــدن برخ ــل ش ــا و تکمی ــن فض از ای
نــوآوری، شــکل گیری تحــول جــدی در دانشــگاه ها 
ــاد  ــوآوری و اقتص ــای ن ــت: »فض ــد، گف ــان می ده را نش
دانش بنیــان به تازگــی در کشــور بــه راه افتــاده امــا 
در همیــن زمــان کوتــاه تحــوالت اجتماعــی و فرهنگــی 

ــت.« ــم زده اس ــی را رق ــور توجه درخ
ــه اقتصــاد  ــان این ک ــا بی ــگان ب ــی نخب ــاد مل ــس بنی رئی
ــور در  ــدی کش ــرفت های ج ــأ پیش ــان، سرمنش دانش بنی
حوزه هــای گوناگــون اســت، گفــت: »دانشــگاه ها بــا 
ــر  ــزء جدایی ناپذی ــوان ج ــه عن ــگاهیان، ب ــوآوری دانش ن
را  پیشــرفت  ایــن  نــوآوری،  زیســت بوم  اثرمنــد  و 
ــوآوری  ــز ن ــن مراک ــانند. همچنی ــل می پوش ــه عم جام
و ناحیه هــای نــوآوری در دل شــهرها، باعــث تحقــق 
ــت  ــت پایتخ ــوند و ظرفی ــمند می ش ــهر هوش ــاد ش ایج
ــاده  ــن موضــوع فوق الع ــه ای ــت بخشــیدن ب ــرای واقعی ب

ــت.« اس
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 
ــه  ــرای حرکــت ب شــکوفا کــردن ظرفیــت دانشــجویان ب
ــم.  ــدی داری ــام ج ــوم اهتم ــل س ــگاه نس ــمت دانش س
ــه طــور  ایــن حرکــت در ســه محــور دنبــال می شــود. ب
جــدی قراردادهــای صنعتــی افزایــش یافتــه اســت کــه 
می توانــد شــتاب دانشــگاه را در حرکــت بــه ســوی 

ــد.« ــت کن نســل ســوم شــدن تقوی
تقویــت  امیرکبیــر  صنعتــی  دانشــگاه  رئیــس 
مهارت افزایــی دانشــجویان را گام دوم ایــن دانشــگاه 
بــرای کارآفریــن شــدن عنــوان کــرد و افــزود: »تقویــت 
ــن گام  ــومین و مهم تری ــی س ــوآوری و کارآفرین ــز ن مراک
دانشــگاه در راســتای حرکت به ســوی نســل ســوم اســت 
ــای  ــوزه توانمندی ه ــه ح ــن س ــت ای ــم تقوی و امیدواری

ــد.« ــل کن ــه را ح ــکالت جامع ــگاهی مش دانش
پزشــکی،  مهندســی  مکانیــک،  و  بــرق  معتمــدی 

مهندســی کامپیوتــر و نســاجی را محورهــای ایــن پنــج 
مرکــز نــوآوری برشــمرد و گفــت: »نـُـه مرکــز دیگــر هــم 
ــال 98  ــان س ــا پای ــم ت ــه امیدواری ــتند ک ــت هس در نوب
افتتــاح شــود و بتوانیــم بــا ایــن اقــدام ظرفیــت نوآورانــه 

ــم.« ــش دهی ــر افزای ــزان دوبراب ــه می ــگاه را ب دانش
ــی  ــه اصل ــوآوری در بدن ــگ ن ــق فرهن ــن رون وی همچنی
ــراز  ــت و اب ــرح دانس ــن ط ــی ای ــدف اصل ــگاه را ه دانش
ــای  ــتادی در فض ــر اس ــم ه ــرد: »امیدواری ــدواری ک امی
ــم  ــا بتوانی ــد ت ــته باش ــز را داش ــن مرک ــی اش ای پژوهش
از ظرفیــت دانشــجویان در مســیر نــوآوری اســتفاده 

ــم.« کنی
ــا هــدف توانمندســازی اســاتید و  ــز ب ــن مراک ــاح ای افتت
ــای تخصصــی  ــوآوری در حوزه ه دانشــجویان خــالق و ن
مهندســی بــرق و مهنــدس مکانیــک و همچنین پزشــکی 
ــن مراکــز فرهنــگ  و نســاجی انجــام شــد. همچنیــن ای
ــا  ــد ت ــق می دهن ــج و رون ــگاه تروی ــوآوری را در دانش ن
ایــن طریــق زمینــه تجاری ســازی دســتاوردهای  از 
ــب وکار  ــای کس ــه فعالیت ه ــرای ورود ب ــا ب ــی آن ه علم
دانش بنیــان فراهــم شــود. بــا ایــن اقــدام و افتتــاح ایــن 
مراکــز نــوآوری، بــرای حداقــل 60 واحــد و حداکثــر 80 

ــد. ــاد ش ــت ایج ــان ظرفی ــاور و دانش بنی ــد فن واح
ــرکت  ــا ش ــعه ب ــق و توس ــز تحقی ــک مرک ــن ی همچنی
ــک  ــر و ی ــو در دانشــکده مهندســی کامپیوت توســن تکن
ــا  ــوان ماین ــت عن ــدن تح ــب وکار مع ــتابدهنده کس ش
نــوآوری تخصصــی  افتتــاح شــد. همچنیــن مرکــز 
تیــم  بــرای 16  مترمربــع  در 350  بــرق  مهندســی 
ــاوری ریاســت  ــی و فن ــت علم ــت معاون ــا حمای ــاور ب فن
ــری  ــده اســت.  در بخــش دیگ ــدازی ش ــوری راه ان جمه
از دانشــکده مهندســی مکانیــک فضایــی بــرای اســتقرار 
حداقــل 16 تیــم نــوآور پیش بینــی شــده اســت تا شــاهد 
ــکده  ــه در دانش ــیم. البت ــالق باش ــای خ ــق فعالیت ه رون
پزشــکی نیــز بــرای انجــام فعالیت هــای نوآورانــه توســط 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــگاهی فضای ــوآور دانش ــای ن تیم ه
ــه  ــا ارائ ــز ب ــاجی نی ــوآوری نس ــز ن ــت. مرک ــده اس ش
ــان را شــکوفا  ــای آن ــه دانشــجویان، نوآوری ه ــات ب خدم
ــای  ــز در حوزه ه ــک نی ــوآوری فین ت ــز ن ــد. مرک می کن
ــل داده،  ــه و تحلی ــری، تجری ــش اب ــرویس های رایان س
ــل  ــن، تبدی ــاری، بالکچی ــوش تج ــی، ه ــوش مصنوع ه
ــه محصــول را شــتاب  ــه دانشــگاهیان ب ایده هــای نوآوران

می دهــد.
عــالوه بــر بــرج فنــاوری دانشــگاه امیرکبیــر تحــت عنوان 
ــاختمان  ــاوری س ــرج فن ــینا، ب ــن س ــوآوری اب ــز ن مرک
خیابــان بزرگمهــر و پردیس هــای اقمــاری نیــز در زمینــه 
ــگاهی  ــای دانش ــتابدهی ایده ه ــا و ش ــت نوآوری ه هدای
ــاور  ــد فن ــداد 158 واح ــتند. تع ــت هس ــال فعالی در ح
ــه  ــتند و کار نوآوران ــتقر هس ــوآوری مس ــرج ن ــن ب در ای
ــه فضــای  ــع ب ــاح 1500 مترمرب ــن افتت ــا ای ــد. ب می کنن

ــزوده شــد. فعالیــت اف
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فناوری  های ایران ساخت
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پیام تسلیت معاون علمی و فناوری 
به مناسبت درگذشت پروفسور رضا

رئیس جمهوری در  فناوری  و  معاون علمی  سورنا ستاری 
پیامی درگذشت پروفسور فضل اهلل رضا دانشمند برجسته 
کشورمان را تسلیت گفت. در متن پیام آمده است: »گاهی 
تمام قد،  انسانی  که  آن گاه  معنا؛  از  می بازد  رنگ  مرگ، 
باشد.  ایستاده  دشواری ها  برابر  در  بی تردید  و  استوار 
پای  زیر  پرواز می شود، آن زمان که زمین،  بال  دانستن، 
پروفسور  باشد.  نداشته  شدن  مانع   تاب  میدان دیده،  مرد 
فضل اهلل رضا، از آن دست مردان میدان و انسان های استوار 

است. شنیدن خبر درگذشت ایشان، محنت انگیز است. 
دستاوردهای تحسین برانگیز پروفسور رضا، در عرصه های 
مختلف علمی، نه برای ایران، بلکه برای جهان راهگشا بوده 
است و احترام انگیز. ایشان هر جا که بود، انسان تعالی جوی 
ایرانی را به بشریت معرفی کرد و مباهات هموطنانش را 
جهان،  علمی  جامعه  و  ایران  مردم  عموم  به  برانگیخت. 
تنها  و  می گویم  تسلیت  را  بزرگوار  دانشمند  این  فقدان 
آرزویم این است که جوانان برومند سرزمینم، با تالش های 
علمی و فناورانه شان، راه علمی مرحوم پرفسور رضا را با 

شتاب و پربار ادامه دهند. یادش گرامی.«
سابق  سفیر  و  تهران  دانشگاه  سابق  رئیس  رضا  پروفسور 
فرهنگستان  افتخاری  عضو  و  کانادا  و  یونسکو  در  ایران 
نظریه  در  مشارکت  به  دلیل  و  بود  فارسی  ادب  و  زبان 
نیز   IEEE مادام العمر  عضو  به  عنوان  اطالعات،  و  شبکه 
برق  مهندسی  رشته های  در  همچنین  وی  شد.  برگزیده 
دانشگاه های  استاد  و  کرده  تدریس  امریکا  دانشگاه های 
کنکوردیا در مونترال در کبک کانادا و دانشگاه مک گیل 
در  کشورمان  برجسته  دانشمند  این  است.  بوده  مونترال 

105 سالگی و در اتاوای کانادا چشم از جهان فروبست.

برگزیدگان پنجمین دوره »جایزه 
عالمه طباطبایی« تقدیر شدند

عالمه  مرحوم  جایزه  اعطای  دوره  پنجمین  مراسم 
برگزیدگان  جایزه  اعطای  دوره  اولین  و  طباطبایی)ره( 
با حضور  نخبگان  ملی  بنیاد  قرآنی  و  ادبی  آیین نامه های 
ملی  بنیاد  مشاوران  و  معاونان  و  قائم مقام  ستاری،  سورنا 

نخبگان و جمعی از نخبگان و مفاخر کشور برگزار شد.
در این مراسم ستاری ضمن بیان این که برای معرفی دوباره 
کشورمان به عنوان مهد علم و نوآوری، باید بار دیگر، ارزش 
نوآوری نیروی انسانی را مغتنم شماریم، گفت: »می توانیم 
به مسیرمان تحول بخشیم و پایه اقتصادمان را بار دیگر 
جایگاه  و  قدر  اگر  کنیم  متکی  انسانی  نیروی  نوآوری  بر 
نیروی انسانی دوباره احیا شود و خالقیت، قیمت خود را 
تحولی شگرف خواهد شد  نیز دستخوش  جامعه  باز یابد، 
و ایران دوباره جایگاه رفیع خود را در توسعه و پیشرفت 

بازخواهد یافت.«
ستاری در ادامه بر شکل  گرفتن نهضت اقتصاد دانش بنیان 
به کمک دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: »جریان تازه ای که 

نوآوری  مبنایش  و  اقتصاد کشور در حال شکل گیری  در 
است، به خوبی از سوی اساتید مورد استقبال قرار گرفته 
کالبد  در  که  است  مقدسی  روح  بر  متکی  موضوع  این  و 
به سمت وسویی  امروز  دانشگاه ها  دارد؛  دانشگاه ها جریان 
حرکت می کنند که سبب ساز حل مشکالت جامعه باشد.«

ارزشمندترین  و  مهم ترین  »نوآوری  داد:  ادامه  ستاری 
دارایی انسان و موهبتی ارزنده از سوی خداوند است که 
محدودیت و پایانی ندارد؛ جایزه عالمه طباطبایی نیز در 
و  خالق  افراد  نوآوری  و  اثرمندی  به  نهادن  ارج  راستای 
فرهیخته ای که با نوآوری ها و تالش هایشان، جامعه را به 
سوی پیشرفت و گذار از مشکالت هدایت کرده اند، اعطا 

می شود.«

سومین دوره »جایزه مصطفی« 
برندگان خود را شناخت

حضور  با  مصطفی  جایزه  دوره  سومین  اختتامیه  آیین 
ماه  آبان  بیستم  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
امسال در تاالر وحدت برگزار شد. 5 اندیشمند از ایران و 
ترکیه به عنوان برترین های این دوره از جایزه انتخاب و 

معرفی شدند.
ستاری در آیین اختتامیه سومین دوره جایزه مصطفی در 
جمع خبرنگاران، گفت: »تعامالت علمی و فناوری پل های 
اتفاقات  و  دولت ها  به  ارتباطی  که  هستند  مستحکمی 
سیاسی دنیا ندارد. هر چقدر این تعامالت علمی را افزایش 
دهیم ارتباط بین ملت ها، جوانان و دولت ها بیشتر شکل 

می گیرد «.
به گفته رئیس شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی،  بنا 
از امروز تا دو سال دیگر که چهارمین دوره جایزه برگزار 
کشورهای  میان  علمی  تعامالت  و  ارتباطات  می شود، 
برگزاری  روزهای  به  تعامالت  این  و  دارد  ادامه  اسالمی 

جایزه محدود نمی شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه داد: »یکی از 
تالش های جایزه مصطفی، افزایش مشارکت زنان در این 
جایزه است. این که بتوانیم نقش زنان دانشمند مسلمان را 

در این جایزه افزایش دهیم.«
سیاستگذاری  شورای  دبیر  صفاری نیا،  مهدی  گفته  به 
مصطفی،  جایزه  برگزاری  راستای  در  مصطفی،  جایزه 
 80 حضور  با  فناوری  تجربیات  تبادل  نشست  ششمین 
دانشمند برجسته از 27 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی برگزار 
نشست  »چهارمین  کرد:  بیان  ادامه  در  صفاری نیا  شد. 
برای  مسلمان  دانشمندان  با  اسالمی  سرمایه گذاران 
تجاری سازی محصوالت و تالش های اندیشمندان با حضور 
جامعه  دیگر  برنامه  کشور   12 از  دانش بنیان  40 شرکت 

مصطفی در سال جاری بود.«
از جشنواره در زمینه های مختلف »اطالعات و  این دوره 
ارتباطات«، »زیستی و پزشکی«، »نانو« و »همه زمینه های 
علمی و دانشمندان مقیم کشورهای اسالمی« برگزار شد.

دوره  این  در  علمی،  کمیته  دبیر  ظهور،  حسن  گفته  به 
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برای  امسال  اردیبهشت ماه  از  شرکت  فراخوان  جایزه،  از 
نهایت  در  که  شد  ارسال  علمی  نهاد   202 و  کشور   52
جشنواره  از  دوره  این  در  رسید.  دبیرخانه  به  اثر   1649

اندیشمندانی از ایران و ترکیه انتخاب شدند.
شاهین  اوگور  جایزه  از  دوره  این  »در  داد:  ادامه  ظهور 
تابع  تابع ترکیه و علی خادم حسینی دانشمند  دانشمند 
پزشکی  و  زیستی  حوزه  در  مشترک  صورت  به  ایران 
انتخاب شدند. همچنین حسین بهاروند دانشمند برجسته 
بنیادی، محمد  ایرانی در حوزه زیست شناسی سلول های 
الکترونیک  نانو  حوزه  در  ایران  مقیم  دانشمند  عبداالحد 
و عمران اینان دانشمند مقیم ترکیه در حوزه فیزیک نیز 
اسالمی  کشورهای  مقیم  برجسته  دانشمندان  عنوان  به 

معرفی شدند.«

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

سالن اصلی تئاتر شهر، میزبان سورنا ستاری معاون علمی 
و  فرهنگ  فرهنگ  وزارت  مسئوالن  از  فناوری، جمعی  و 
تازه   روحی  و  کالبد  با  تا  بود  هنرمندان  و  اسالمی  ارشاد 
بازگشایی  خود،  هنری  مولفه های  و  اصالت  حفظ  ضمن 

شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از تالش شرکت های 
افزودن  و  هنری  مجموعه  این  احیای  برای  دانش بنیان 
»توانمندی  داد:  ادامه  و  گفت  پیشرفته  فنی  امکانات 
بهسازی  نوسازی،  در  داخلی  دانش بنیان  شرکت های 
تجهیزات  با  سالن  این  تجهیزات  احیای  و  بازسازی  و 
نشان  پیشرفته،  فنی  تجهیزات  افزودن  و  ایران ساخت 
می دهد اکنون زیست بوم نوآوری این کسب وکارها، در حل 
مهم ترین و پیشرفته ترین نیازهای فناورانه کشور توانمند 
است. نیازهای داخلی را نه تنها رفع می کند بلکه محصول 
و خدمتش را به دیگر کشورها نیز صادر می کند. باید از 
اعتماد و حمایتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به این 
مجموعه دانش بنیان داشت و کار را به دست فعاالن فناور 
الزمه  مهم ترین  کرد؛  قدردانی  سپرد،  کشور  دانشگاهی 
رونق این کسب وکارها و بروز توانمندی هایشان، قرار دادن 
ایجاد زیست بومی مساعد  میدان عمل در اختیار آن ها و 
نوآورانه شان  ایده های  کردن  اجرا  برای  اعتماد  بر  مبتنی 

است.«
ستاری بر اهمیت فرهنگسازی و ترویج در همه بخش ها 
و  بومی  فناوری های  از  برای حمایت  ارگان های جامعه  و 
محصوالت و خدمات ایران ساخت گفت و تاکید کرد: »باید 
شرکت های  از  حمایت  و  اعتماد  میدان  به  بخش ها  همه 
قدم  ایرانی  خالق  صنایع  و  استارت آپ ها  دانش بنیان، 
بگذارند و ثمره این حمایت و همراهی را در تحولی که به 
دست این کسب وکارها رخ می دهد، نظاره کنند. این راهی 
است که همه بخش های جامعه از آن منتفع خواهند شد.«

نگهداری،  ماشینری،  فناوری  و  علمی  معاون  گفته  به 
خدمات بعد از فروش و توسعه آن، ماحصل کار شبانه روزی 

و پیچیده ای است که توسط یک گروه کوچک و جوان، اما 
انگیزه مند و خالق به بار می نشیند. ماهیت این شرکت ها 
همین گونه است و وقتی به این تیم های خالق میدان داده 
می شود و از اعتماد الزم برخوردار شوند، علیرغم کوچک 

بودن، دست به کارهای بزرگ و تحول آمیز می زنند.
و  شریف  صنعتی  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  دورعلی 
بیان  با  شهر،  تئاتر  اصلی  سالن  ماشینری  پروژه  مسئول 
سالن های  ارتقای  و  تجهیز  پروژه،  این  از  پیش  تا  این که 
داد:  ادامه  بود،  خارجی  شرکت های  تسخیر  در  نمایشی، 
»هیچ کس باور نمی کرد شرکت های دانش بنیان کشورمان 
بتوانند این کار بزرگ را انجام دهند. اما اکنون و به مدد 
جوانان دانشگاهی و خالق این شرکت، کار توسعه و تجهیز 
با پیشرفته ترین فناوری ها و تجهیزاتی که در  این سالن، 
کشور ساخته شده و توسعه یافته اند، با موفقیت به سرانجام 
رسیده است. امروز در این سالن با رعایت استانداردهای 
جهانی امکاناتی وجود دارد که در پیشرفته ترین سالن های 

تئاتری جهان موجود است.«
و  فالی بارها  نوسازی  طراحی  گزارش،  این  اساس  بر 
ایجاد سن متحرک  پرده های متحرک سالن،  نوری،  هدر 
پرده های  بازسازی  اصلی،  سالن  کف  ماشینری  ارکستر، 
متحرک سالن، مکانیزه کردن حرکت سیستم کنترل مرکز 
از گام هایی به شمار می رود که همه به مدد یک شرکت 
دانش بنیان داخلی به سرانجام رسیده است. تا پیش از این 
صندلی مستعمل در این مجموعه نمایشی استفاده می شد 
که با حفظ ساختار سالن، توسط این شرکت دانش بنیان 

تغییر پیدا کرد.

پایتخت از ظرفیت  شهر هوشمند 
شدن برخوردار است

و  هفتاد  و  صد  تهران  شهر  اسالمی  شورای  علنی  صحن 
برگزار  ستاری  سورنا  حضور  با  را  خود  جلسه  هفتمین 
کرد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این جلسه 

گزارشی درباره شهر هوشمند ارائه داد.
فعالیت  برای  پیش بینی ها  از  جلسه  این  در  ستاری 
داد:  ادامه  و  گفت   1400 سال  تا  نوآوری  زیست بوم 
»پیش بینی می شود تا این سال، شاهد فعالیت شش هزار 
هشت  و  نوآوری  مرکز  و  شتابدهنده   200 استارت آپ، 
به  آن ها  فروش  که  شرکت هایی  باشیم.  نوآوری  کارخانه 
150 هزار میلیارد تومان می رسد و 700 هزار نفر اشتغال 

مستقیم ایجاد می کنند.«
رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان همچنین به 
توسعه پهنه های 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 ویژگی های علمی و 
مجاور  محدوده های  در  شهری  نوآوری  پهنه های  توسعه 
ایجاد شهر  اقدام مناسبی است. برای تحقق و  دانشگاه ها 
و  علم  ویژه  مناطق  ایجاد  است.  بسترهایی  به  نیاز  نوآور 
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بافت های  بازسازی  آن  از  راستاست. پس  این  در  فناوری 
که  است  نوآوری  کارخانه های  به  آن ها  تبدیل  و  فرسوده 
و  قدیمی  کارآفرینی  مراکز  در  استارت آپی  توسعه  بستر 

سنتی محسوب می شوند.«
ستاری توضیحاتی نیز درباره اطلس سرمایه گذاری ناحیه 
تهران  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  برای  شریف  نوآوری 
تحقیقاتی  مرکز  و  پژوهشکده  »چهار  افزود:  و  داد  ارائه 
نوآوری،  هاب  یک  دارند.  استقرار  ناحیه  این  در  دولتی 
استقرار پنج مرکز نوآوری، هفت شتابدهنده و مرکز رشد، 
دیگر  از  خطرپذیر  سرمایه گذار  پنج  و  فناوری  برج  پنج 
ویژگی های این ناحیه است. با این اقدامات شاهد استقرار 
500 شرکت فناور در این ناحیه نوآوری و ایجاد اشتغال 

مستقیم برای 3119 نفر هستیم.«
به  آزادی  نوآوری  کارخانه  از  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس 
عنوان نخستین کارخانه نوآوری در ایران یاد کرد و درباره 
اهمیت آن گفت: »در بستر یک کارخانه قدیمی و متروکه 
»الکترودسازی آما« بزرگ ترین مرکز استقرار استارت آپ ها 
در منطقه با مشارکت دولت و بخش خصوصی ایجاد شده 
است. در این مرکز با ظرفیت استقرار 500 تیم استارت آپی 

برای 1100 نفر شغل ایجاد شده است.«
ستاری ایجاد شهر نوآور را به عنوان فرهنگ استارت آپی 
»پس  کرد:  بیان  و  دانست  جامعه  نیاز  رفع  خدمت  در 
می توان از دو دید به این مسئله نگاه کرد و آن را فرصت یا 
تهدید دانست. فرصتی که به کمک آن می توان چالش ها 
و مسائل اجتماعی و شهری به فضایی برای افزایش حضور 
استارت آپ ها در جامعه و در نتیجه ارتقای اشتغال شود.«

معاون علمی و فناوری درباره همکاری با شورای شهر نیز 
گفت: »شهرداری نیز می تواند در این زیست بوم همچون 
این حرکت  با  و  باشد  شهر  داخل  در  مجازی  پارک  یک 
همراه شود و با کمک این نیروی خالق خود نیز از مزایایی 
کمیته  یک  راه اندازی  و  راستا  این  در  شود.  بهره مند 

مشترک با شورای شهر آمادگی همکاری داریم.«
پس از ارائه گزارش معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
بیان  را  خود  نظرات  تهران  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
اسالمی  شورای  رئیس  هاشمی  محسن  همچنین  کردند. 
شهر تهران در این جلسه گفت: »هرگونه فعالیت اقتصادی 
حوزه  در  است.  سم  آینده  برای  شود  همراه  رانت  با  که 
ایجاد  امکانی  اگر  این موضوع صدق می کند.  نیز  فناوری 
صورت  به  مختلف  دستگاه های  داده های  تمام  که  شود 
از  مناسبی  بهره  می توان  نقطه جمع شود  یک  در  پایدار 
آن برد. در این زمینه نیز آماده هرگونه همکاری با معاونت 
علمی و فناوری هستیم تا یک پایگاه داده برای شهر تهران 

ایجاد کنیم.«

الگوی »شتابدهنده«  ایده های فرهنگی 
و هنری را تبدیل به کسب وکار می کند

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، در 
بازدید از موسسه فرهنگی »اوج« با اشاره به این که یکی 

از مزایای این موسسه عدم ورود به تولی گری است، گفت: 
»این نوآوری است که اساس کار این موسسه را تشکیل 
می دهد و استفاده از همین نوآوری ها به این موسسه وجه 

فرهنگی و هنری داده است.«
مرکز  الگوی  پیاده سازی  این که  بیان  با  ستاری 
به  نوآورانه  ایده های  تبدیل  زمینه ساز  می تواند  نوآوری  
کسب و کارهای درآمدزا شود، افزود: »یکی از کارهای خوب 
معنا که  این  به  فعالیت هاست.  برون سپاری  این مجموعه 
در تمام زمینه های فعالیت خود از موسسات کوچک تر و با 
ایده های خالق بهره می گیرد. این مجموعه با پیگیری مدل 
مرکز نوآوری و شتابدهنده تخصصی، می تواند راه را برای 
تولید محتوای فاخر و تبدیل ایده های نوآورانه به کسب و کار 
هموار کند. شکل گیری شتابدهنده های فرهنگی و هنری 
در دل این زیست بوم ضروری است و موسسه اوج می تواند 
با ورود به این عرصه ایجاد شتابدهنده ها را تسریع کند.«

دانشگاهی  محیط های  و  »فضاها  گفت:  ستاری همچنین 
توسعه  برای  فرصت  بهترین  می تواند  کشور  در  موجود 
فعالیت موسسه »اوج« باشد. در تمام حوزه های انیمیشن، 
کشور  در  می توان  سینما  و  تئاتر  موسیقی،  مستند، 
ادبیات  باید  کرد.  راه اندازی  تخصصی  شتابدهنده های 
ادبیات  به  آن  زیرمجموعه  شرکت های  و  »اوج«  موسسه 

فناوری و نوآوری کشور نزدیک شود.«
فرهنگی  موسسه  یک  اوج«  هنری  و  فرهنگی  »موسسه 
فعال در حوزه ساخت فیلم، موسیقی، تئاتر، ساخت مستند 
و انیمیشن است که کار خود را به صورت رسمی از بهار 

90 آغاز کرد.

نخستین »نمایشگاه تخصصی 
اپلیکیشن« برگزار می شود

حمایت  با  اپلیکیشن«  تخصصی  »نمایشگاه  نخستین 
و  علمی  معاونت  دانش بنیان  اقتصاد  فرهنگسازی  ستاد 
فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود تا فرصتی برای 
فرهنگسازی اقتصاد دیجیتال و حمایت از تولیدات ایران 

ساخت در این حوزه باشد.
پیوند فناوری و اپلیکیشن های کاربردی، تبادل افکار بدیع 
و  ملی  همکاری های  رشد  و  اشتغال زایی  بهینه،  الگوی  و 
بین المللی، بسترسازی الزم برای ارائه حداکثری ظرفیت ها 
و توانمندی  شرکت های فناور اهدافی است که با برگزاری 

این نمایشگاه دنبال می شود.
تجربه  را  خود  برگزاری  دوره  نخستین  نمایشگاه  این 
نمایشگاه  در  جاری  سال  دی ماه  تا 27   24 از  و  می کند 
فعاالن  می شود.  عالقه مندان  میزبان  تهران  بین المللی 
استارت آپ ها  رایانه ای،  بازی های  اپلیکیشن،  حوزه های 
شتابدهنده ها،  توسعه دهندگان،  نوپا،  کسب و کارهای  و 
اپراتورهای تلفن همراه، فین تک ها و ارائه دهندگان محتوا 

از شرکت کنندگان این رویداد هستند.
نخستین »نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن« می تواند فرصت 
مناسبی را برای سرمایه گذاری در این صنعت رو به رشد 
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این  فعاالن  آوردن  هم  گرد  با  نمایشگاه  این  کند.  فراهم 
نمایش  را  دیجیتال  اقتصاد  زیست بوم  از  بخشی  حوزه 

می دهد. 

استعداد خالق، اقتصاد دنیا 
را متحول می کند

سورنا ستاری در دانشگاه تهران حاضر شد تا »چهارمین 
دوره طرح شهید احمدی روشن« با حضور او، محمود نیلی 
قائم مقام  فومنی  سعادت  محمود  تهران،  دانشگاه  رئیس 
بنیاد ملی نخبگان و جمعی از استعدادهای برتر و نخبگان 

افتتاح شود.
ستاری با بیان این که طرح شهید احمدی روشن مشکل 
مالی ندارد گفت: »در اقتصاد نفتی، پول پایه و اساس همه 
منابع  به  دسترسی  دانش بنیان  اقتصاد  در  اما  کارهاست 

مالی اولویت پنجم است.« 
همچنین  دانش بنیان  اقتصاد  فرهنگسازی  ستاد  رئیس 
گفت: »تحولی در دنیا به راه افتاده است. به گونه ای که 
آسیا در اقتصاد آینده دنیا حرف های بسیاری دارد و شش 
هستند.  دنیا  آینده  اقتصادهای  آسیایی  کشور  هفت  یا 
کشورهایی که به نیروی انسانی اهمیت می دهند. پس باید 
نگرش و آموزش ها را تغییر دهیم و نیروی انسانی خالق 
را اساس اقتصاد و تحول آن در نظر بگیریم. البته تحول 
به راه افتاده است و این زیست بوم به سرعت در حال ایجاد 

تحول در اقتصادمان است.«
ستاری بیان کرد: »طرح شهید احمدی روشن نیز اتفاقات 
را حل  تا مسائل کشور  رقم می زند  زمینه  این  در  جدی 
قالب  در  تا  است  تحوالت  این  مرکز  دانشگاه  و  کنیم 

شرکت های دانش بنیان فرهنگ سنتی را تغییر دهیم.«
مشارکت  و  توانمندسازی  هدف  با  نخبگان  ملی  بنیاد 
اجرای  با  کشور  مسائل  حل  برای  مستعد  دانشجویان 
دانشجویان  توانمندی های  روشن،  احمدی  شهید  طرح 
صاحب استعداد برتر را در جهت شناسایی و حل مسائل 
واقعی کشور هدایت می کند. در این طرح استادان خبره 
دانشگاهی و متخصصان برتر صنعتی با شناسایی مسائل و 
مشکالت اصلی کشور، هسته های نخبگانی مسئله محور را 
با مشارکت دانشجویان برگزیده تشکیل داده و به صورت 
علمی و تخصصی در قالب طرحی مشخص و در بازه زمانی 

معین به حل آن ها می پردازند.
هدایت دانشجویان مستعد برای شناسایی مسائل راهبردی 
خبرگان  و  مستعد  دانشجویان  شبکه  ایجاد  کشور، 
و  اجتماعی  مهارت های  افزایش  و  صنعتی  و  دانشگاهی 
روحیه خودباوری دانشجویان برخی از اهدافی است که در 

این طرح دنبال می شود.

ضایعات زایمانی زباله نیستند
همایش بزرگداشت روز جهانی »سلول های بنیادی خون 
بند ناف« با حضور فعاالن این حوزه و اساتید برجسته در 
خدمات  برای  پاسداشتی  تا  شد  برگزار  رویان  پژوهشگاه 

پزشکان، پیشگامان و خدمتگزاران این عرصه باشد.
فناوری های  و  علوم  توسعه  دبیر ستاد  امیرعلی حمیدیه، 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  بنیادی  سلول های 
از  استفاده  این که  بیان  با  همایش  این  در  جمهوری، 
سلول های بنیادی بند ناف محدود به درمان بیماری های 
خونی نیست بیان کرد: »پیوند سلول های بنیادی خونساز 
بند ناف از 35 سال پیش در دنیا و حدود 20 سال پیش 
در ایران آغاز شد. اما از 15 سال پیش به طور چشمگیر 
که  میزان  همان  به  و  گرفت  قرار  توجه  مورد  حوزه  این 
گسترش  نیز  ایران  در  یافت  توسعه  بین المللی  سطح  در 
منبع  و  ندارد  چاره ای  بیمار  که  مواردی  در  کرد.  پیدا 
از  پیوند  باشد،  نداشته  سلولی  پیوند  برای  توجهی  قابل 
گزینه هاست  از  یکی  ناف  بند  بنیادی خونساز  سلول های 
و این روش جان بسیاری از بیماران را نجات داده است. 
این دانش کسی تصور نمی کرد که  شاید در زمان ظهور 

سلول های بنیادی بند ناف این قدر بااهمیت شوند.«
بنیادی خون  از سلول های  استفاده  به مرور  به گفته وی، 
یافته  گسترش  نیز  پزشکی  دیگر  رشته های  در  ناف  بند 
است. البته عالوه بر خون بند ناف از سایر ضایعات زایمانی 
نیز می توان استفاده کرد. ضایعاتی که نباید آن ها را دور 
این  نباید  پزشکی  رایج  اصطالحات  برخالف  انداخت. 
ضایعات زایمانی را زباله بدانیم. زیرا آن ها همچون قطعات 
یدکی هستند که با فرهنگسازی برای استفاده در درمان 

بیماری ها باید از آن ها استفاده کنیم.
حمیدیه همچنین با اشاره به دو فعالیت مهم که می توان 
دو  »این  گفت:  داد،  انجام  بنیادی  سلول های  حوزه  در 
برنامه یکی ناوگان جابه جایی سلول های بنیادی و دیگری 
فراهم آوردن پاالیشگاه بند ناف و بقایای زایمانی است. در 
کشور می توان پاالیشگاهی برای بند ناف راه اندازی کرد تا 
عالوه بر سلول های بنیادی از سایر محصوالت این جفت 

نیز استفاده کنیم.«
سلول های  از  مملو  ناف  بند  خون  گزارش،  این  براساس 
که  است  این صورت  به  آن  ذخیره  روند  و  است  بنیادی 
ابتدا نمونه جمع آوری می شود، سپس به آزمایشگاه انتقال 
می یابد و بعد از آن در تانک های ذخیره نیتروژن نگهداری 

می شود.

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 
)یاسا(  تحلیل  و  تجزیه  کاربردی  سیستم های  بین المللی 

موافقت کرد.
این الیحه با 153 رای موافق، شش رای مخالف و چهار 
صندوق  عضویت   95 سال  شد.  تصویب  ممتنع  رای 
حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری 
پذیرفته  یاسا  در  ایران  نماینده  عنوان  به  رئیس جمهوری 
را  عضویت  این  اسالمی  شورای  مجلس  نیز  امروز  و  شد 
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تایید کرد.
با این موافقت مجلس و تصویب الیحه، به دولت اجازه داده 
می شود در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی 
به شرح منشور پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت 

حق عضویت مربوط یا کمک، اقدام کند. 
موسسه بین المللی سیستم های کاربردی تجزیه و تحلیل 
)یاسا( یک سازمان تحقیقاتی بین المللی واقع در نزدیکی 
علمی  مطالعات  انجام  که  است  اتریش  پایتخت  وین، 
اقتصادی،  میان رشته ای در مورد مسائل زیست محیطی، 
تغییرات  انسانی  ابعاد  زمینه  در  اجتماعی  و  تکنولوژیکی 
از  پیوستن صندوق حمایت  با  را هدایت می کند.  جهانی 
پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری به موسسه 
بین المللی یاسا محققان کشورمان می توانند از ظرفیت های 

این موسسه و امکاناتش بهره مند شوند.
سال  در  که  است  مستقل  ساختاری  دارای  موسسه  این 
بودند  معتقد  که  دنیا  کشور   12 توسط  میالدی   1971
لحاظ  به  باید  ارتباطات سیاسی،  به  توجه  بدون  کشورها 
این  شد.  تاسیس  باشند،  داشته  ارتباط  یکدیگر  با  علمی 
برقرار  را  علوم  مختلف  شاخه های  بین  ارتباط  موسسه 
جهان،  کشور   60 حدود  برجسته  متخصصان  و  می کند 
با این موسسه همکاری دارند که برندگان جایزه نوبل از 

جمله آن/ ها هستند.
امریکا،  اوکراین،  اندونزی،  انگلستان،  استرالیا،  اتریش، 
کره  ژاپن، چین،  روسیه،  برزیل،  آلمان،  آفریقای جنوبی، 
مالزی،  مکزیک،  مصر،  سوئد،  فنالند،  پاکستان،  جنوبی، 
این موسسه  از کشورهای عضو  برخی  هلند  و  نروژ، هند 

هستند.

سامانه تماس اضطراری ایجاد می شود
اضطراری  تماس  سامانه  پیاده سازی  و  ایجاد  تفاهمنامه 
حمل  و  فضایی  فناوری های  توسعه  ستاد  میان   ،)ecall(
و شرکت  ماموت  علمی، شرکت  معاونت  پیشرفته  نقل  و 
اضطراری  تماس  سامانه  پیاده سازی  راستای  در  ایرانسل 
بر روی ناوگان ماموت، برای کاهش تلفات جاده ای منعقد 

شد.
پیاده سازی موفق این سامانه تاثیر قابل توجهی در کاهش 
به  تفاهمنامه  این  داشت.  خواهد  جاده ای  تلفات  میزان 
امضای منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری فضایی 
و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست 
و  ایرانسل  شرکت  مدیرعامل  عباسی  بیژن  جمهوری، 

مهرزاد فردوس مدیرعامل شرکت ماموت رسید.
برنامه ریزی برای به کارگیری فناوری های نوین در سامانه 
تماس اضطراری برای ارتقای خدمات و بهره وری، تامین 
مربوطه  استانداردهای  اخذ  برای  اعتباری  و  مالی  منابع 
جهت  تالش  و  اضطراری  تماس  سامانه  انبوه  تولید  و 
برای   )ecall( اضطراری  تماس  سامانه  کاربردی  توسعه 
تفاهمنامه  این  مهم ترین محورهای  از  سایر خودروسازان 
هوشمند  مدیریت  سامانه  از  استفاده  است.  سه  جانبه 

آن  از  که  دارد  مختلفی  مزایای  ماموت  شرکت  ناوگان 
چندزبانه  نرم افزاری  قدرتمند  موتور  به  می توان  جمله 
پشتیبانی  مختلف،  زبان های  به  ترجمه  امکان  با  همراه 
از پروتکل های مختلف سخت افزارهای ردیاب اشاره کرد. 
با  مشتری  سرور  روی  محلی  نقشه  سرویس  راه اندازی 
و  آدرس  به  نقشه  تبدیل  نقشه،  الیه های  نمایش  قابلیت 
افزودن  قابلیت  و  مسیریابی  قابلیت  همچنین  و  برعکس 
الیه های نقشه اختصاصی مشتری با فرمت های استاندارد 
و داشتن قابلیت هایی نظیر تعمیر و نگهداری هوشمند از 

دیگر مزایای این سامانه به  شمار می رود.

نخستین نمایشگاه »رسانه های 
علم محور« برگزار می شود

دومین نمایشگاه تخصصی و بین الملی فناوری، اطالعات، 
ارتباطات، و نوآوری و اولین نمایشگاه رسانه های علم محور 
)کیتکس2020( از 18 تا 21 دی ماه در مرکز بین المللی 

جزیره کیش برگزار می شود.
این رویداد سعی دارد تا در راستای حمایت از تولید علم، 
خودکفایی و مقابله با تحریم های یک جانبه، سیاست اقتصاد 
بدون نفت و فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان، شرکت ها و 
فعاالن حوزه فناوری اطالعات و رسانه های علم محور را به 
بهره برداری  برای  نمایشگاه فراخوانی کند.  این  حضور در 
نشست های  و  کارگاه ها  برگزاری  شرکت کنندگان،  بهتر 

تخصصی همزمان با نمایشگاه برگزار می شود.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سعی دارد تا با 
معرفی شرکت های فعال در این حوزه و حمایت از حضور 
آن ها در چنین رویدادهایی، زمینه رشد و گسترش هرچه 
فناوری اطالعات و رسانه های  بیشتر علم و تجاری سازی 

مبتنی بر فناوری را فراهم کند.

دستاوردهای صنعت پالستیک 
ایران به نمایش گذاشته می شود

13 تا 16 آذرماه امسال »نمایشگاه پالست اوراسیا«، یکی 
جهان،  پالستیک  صنعت  در  نمایشگاه ها  معتبرترین  از 
میزبان شرکت های دانش بنیان ایرانی فعال در این حوزه 

خواهد بود.
شرکت های دانش بنیانی ایرانی که 13 تا 16 آذرماه امسال 
برای شرکت در این نمایشگاه به ترکیه می روند، می توانند 
از مزایایی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
نمایشگاه  در  ببرند.  بهره  است  گرفته  نظر  در  برایشان 
امسال برای پاویون ایران، فضایی حدود 100 مترمربع در 
نظر گرفته شده است. از این فضا، حدود 10 مترمربع برای 
هر شرکت در نظر گرفته شده و در همین راستا بناست 
حدود 10 شرکت دانش بنیان ایرانی در حوزه های مربوطه 

محصوالت و فناوری های خود را ارائه دهند.
تولید  ماشین آالت  جهانی،  معتبر  نمایشگاه  این  در 
و  ماشین آالت  خام،  مواد  و  شیمیایی  مواد  پالستیک، 
صنایع واسط و کمکی، تجهیزات گرمایش و کنترل، قالب، 
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حوزه هیدرولیک و پنوماتیک، روش های بازیافت و... ارائه 
بازارهای  در  برای حضور  فرصتی  نمایشگاه  این  می شود. 
و  آسیا  در  فراگیر  بازارهای  یافتن  به ویژه  و  بین المللی 
اروپاست، از این رو اهمیت زیادی دارد. شناسایی آخرین 
جهان،  به  شما  برند  معرفی  و  تجاری  ثبت نام  فناوری ها، 
و  کسب وکار  استراتژی  توسعه  رودر رو،  جلسات  برگزاری 
مقایسه قیمت ها و محصوالت از مزایای حضور در نمایشگاه 

پالستیک ترکیه است.

اقدامات دولت در حمایت از 
شرکت های دانش بنیان

سیاست  مبنای  خود،  کار  ابتدای  از  امید  و  تدبیر  دولت 
از  گذار  برای  دانش بنیان  اقتصاد  توسعه  بر  را  اقتصادی 
اقتصاد نفتی و تحقق اقتصاد بدون نفت قرار داد. بر این 
در  دانش بنیان  از شرکت های  ویژه ای  اساس حمایت های 

این دوران صورت گرفت.
در ایران قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در سال 
دولت  در  آن  شدن  اجرایی  اما  رسید  تصویب  به   1389
دهم محقق نشد و به تعویق افتاد؛ با این حال پس از روی 
دستاوردهای  از  استفاده  امید،  و  تدبیر  دولت  آمدن  کار 
حوزه علم و فناوری و حمایت از خالقیت ها و نوآوری های 
اقتصادی و تولیدی در دستور کار قرار گرفت و روند اجرای 
قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان به طور 

جدی دنبال شد.
تا پیش از آن که مردم به دولت تدبیر و امید رأی بدهند، 
تنها دو شرکت تایید صالحیت دانش بنیان را گرفته بودند؛ 
ضمن آن که از زمان تصویب قانون حمایت از شرکت ها و 
موسسات دانش بنیان تا سال 92، هیچ شرکت دانش بنیانی 
امور  به سازمان  مالیاتی  معافیت های  از  برخورداری  برای 
مالی  سال  در  که  حالی  در  بود.  نشده  معرفی  مالیاتی 
1392، 40 شرکت از 55 شرکت و در سال مالی 1393 
معرفی  مالیاتی  امور  سازمان  به  شرکت   1200 از  بیش 
رقم 2175  به  مالی 1394  سال  برای  رقم  این  و  شدند 
شرکت رسید و در سال های بعد نیز روند رو به رشد خود 
را ادامه داد. عالوه بر آن، تامین منابع صندوق نوآوری و 
تسهیالت  همچنین  شد.  عملیاتی   92 سال  از  شکوفایی 
بیمه ای به عنوان یکی دیگر از اقدامات حمایتی دولت از 

این شرکت ها در دستور کار قرار گرفت. 
بررسی ها نشان می دهد بسیاری از شرکت های دانش بنیان 
میلیاردی  هزار  به شرکت های چند  تبدیل  و  بورس  وارد 
شده اند. سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان تسهیالت به 
شرکت های دانش بنیان پرداخت شد و امسال این میزان 
دو برابر می شود. اخیرا نیز مصوبه ای در دولت تصویب شده 
که بر اساس آن تا سقف 50 میلیارد تومان از واحدهای 
دانش بنیان حمایت می شود که بخشی از این بازار دولتی 

و برخی خصوصی است.
سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، 
ارائه  زمان   کاهش  منظور  »به  گفت:  خصوص  این  در 

خدمات، صف درخواست تسهیالت و خدمات شرکت های 
این  به  کرده ایم.  تفکیک  صندوق  در  را  بزرگ  و  کوچک 
به  را  تومان  میلیون  زیر 500  درخواست های  که  صورت 
صندوق های پژوهش و فناوری و درخواست های بزرگ را 

به بانک ها ارجاع داده ایم.«
بازار  توسعه  برای  لیزینگ  درصدی   70 تسهیالت 
شرکت های دانش بنیان نیز از دیگر اقدامات انجام شده در 
نمایشگاه های  برای حضور در  این زمینه است. همچنین 
شرکت های  برای  تسهیالتی  نیز  خارجی  و  داخلی 

دانش بنیان در نظر گرفته  شده است.
شرکت های  به  رجوع  مختلف،  درحوزه های  اکنون 
به عنوان  افتاده است.  اتفاق  نیازها  برای رفع  دانش بنیان 
مثال در حال حاضر حدود 25 تا 30 درصد از بازار دارو و 
تجهیزات پزشکی در اختیار شرکت های دانش بنیان است.

کارشناسان روند رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان در 
دولت تدبیر و امید را امیدوارانه عنوان می کنند و معتقدند 
این  توجه  قابل  افزایش  شاهد  کسب و کار  موانع  رفع  با 
تاکید  کشور  باالدستی  اسناد  در  بود.  خواهیم  شرکت ها 
و  است  شده  دانش بنیان  شرکت های  توسعه  به  ویژه ای 
باید بخش بار قابل توجهی از GDP کشور را شرکت های 
دانش بنیان بر دوش بکشند. بر این اساس دولت در تالش 
با صنایع کشور،  با پیوند شرکت های دانش بنیان  تا  است 

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 
توانمندی جوانان و شرکت های دانش بنیان مستقر در  از 
کارخانه نوآوری آزادی، گفت: »ایران با وجود این جوانان و 
توانمندی های موجود قطعا نمی تواند توسط کسی تحریم 

شود.«
او با بیان این که اگر با آگاهی و سعه صدر اجازه قدرت نمایی 
به جوانان دهیم فرصت بی نظیری برای کشور ایجاد خواهد 
که  است  من  برای  خوبی  بسیار  روز  »امروز  گفت:  شد، 
دانش بنیان  به حوزه صادرات محصوالت  جوانان  می بینم 
که یکی از حوزه های مهم افزایش توان اقتصادی و توان 

ملی ماست، ورود کرده اند.«
کار  این که  بیان  با  ادامه  در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
جوانان به صورت علمی بر روی صادرات مایه افتخار است، 
بیان کرد: »کار ما در دنیا این است که تحریم های امریکا 
را نامشروع جلوه دهیم. البته قدرت امریکا در بازار جهانی 
دالر  بازار  قدرت  باالست.  دالر  قدرت  است.  زیاد  بسیار 
قابل توجه است.  بازار بسیار  این  به  نیاز جهانی  امریکا و 
می تواند  امریکا  که  نیست  معنی  این  به  موضوع  این  اما 
کار اشتباه خود را به صورت دائمی ادامه دهد. بسیاری از 
کشورها به این نتیجه رسیده اند که باید از امریکا فاصله 
بین المللی  مناسبات  در  مهم  تحولی  اتفاق  این  بگیرند. 
است. در این میان ایران با توانمندی هایی که دارد می تواند 
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تحولی عظیم در اقتصاد خود ایجاد کند.«
برای صادرات  جا  بهترین  این که  بیان  با  ادامه  در  ظریف 
منطقه  کشورهای  ایران ساخت،  خدمات  و  محصوالت 
برای  ما  دریابد.  را  بازار  این  باید  »ایران  گفت:  هستند 
کشور  اقتصاد  تقویت  شش گانه  روش های  از  صادرات 
مانند افزایش صادرات، افزایش خدمات فنی و مهندسی، 
افزایش صادرات نیروی کار، افزایش توریسم و... استفاده 
می کنیم. در حوزه هایی که ایران مزیت صادرات دارد حتما 

شرکت های دانش بنیان می توانند نقش ایفا کنند.«
روش های  به  صادرات  به  »توجه  گفت:  پایان  در  ظریف 
نوین و علمی در این کارخانه نوآوری کامال مشهود است 
بتواند جایگاه واقعی خود را در  این کارخانه  امیدواریم  و 

توسعه اقتصاد دانش بنیان و صادرات پیدا کند.«

»یاسین« پیشرفته ترین جت 
آموزشی ایران ساخت

»یاسین«  ایرانی  تمام  پیشرفته  آموزش  جت  هواپیمای 
همدان  نوژه  پایگاه شهید  در  )اوج(  ملی  موتور  به  مجهز 

رونمایی شد و به پرواز درآمد.
مهم ترین  این که  به  اشاره  با  مراسم  این  در  سورنا ستاری 
ویژگی این پروژه ایده، طراحی و ساخت آن است که توسط 
صنایع هوایی انجام شده، گفت: »یکی از مشکالتی که در 
آموزش  بحث  است  داشته  وجود  همیشه  هوایی  نیروی 
پیشرفته خلبانان با هواپیمای جت است که خوشبختانه با 
ساخت این جت آموزشی پیشرفته این مشکل برطرف شد.«

شرکت های  پررنگ  نقش  به  اشاره  با  ادامه  در  ستاری 
جت  هواپیمای  این  ساخت  و  طراحی  در  دانش بنیان 
حرکت  یک  با  کشور  نیاز  »این  گفت:  پیشرفته  آموزشی 
شرکت های  از  زیادی  تعداد  و  است  افتاده  اتفاق  بومی 
دانش بنیان 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 این که 
و  علمی  راهبردی  ماهیت  نه تنها  یاسین  جت  هواپیمای 
فناورانه داشته که بر ارتقای قدرت ملی تاثیرگذار خواهد 
بود، گفت: »این موفقیت به عنوان نماد بارز و افتخارآمیز 
در شکست و بی اثر کردن تحریم ها، 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 
خلبانان  آموزش  در حوزه  ایران  اسالمی  ارتش جمهوری 
آموزشی  دوره های  گذراندن  از  پس  پیشرفته  مرحله  در 
مقدماتی و متوسط با هواپیماهای ملخی و رفع وابستگی 
با  خلبانان  آموزشی  دوره  تکمیل  در  کشورها  سایر  به 

هواپیمای جت برشمرد.
ایرانی یاسین دارای 12 متر  جت آموزش پیشرفته تمام 
طول، چهار متر ئارتفاع و 5/5 تن وزن بدون بار در شرایط 
برخاست عملیاتی است. بال این هواپیما با بیش از 10متر 
طول و 24 مترمربع مساحت به شکلی طراحی شده است 

بر  کیلومتر  با حداقل سرعت 200  بتواند  هواپیما  این  تا 
در  دنیا  آموزشی  هواپیماهای  بهترین  دسته  در  ساعت 
نشست و برخاست قرار بگیرد و سرعت خود را در سطح 

دریا به سرعت زیر صوت برساند. 
هواپیما  این  دم  در  چرخان  کامال  افقی  باله  یک  وجود 
به  و  مختلف  مانورهای  انجام  برای  را  خلبان  محدودیت 
خصوص خروج از حالت اسپین یا سقوط دورانی برطرف 

می کند.
با  جت  توربو  دوموتور  از  یاسین  پیشرفته  آموزشی  جت 
قدرت رانش هفت هزار پوند بهره می برد که از نظر قدرت 
این  کابین  دنیاست.  جنگنده  هواپیماهای  موتور  رده  در 
هواپیما با چینش پشت سر هم و غیر هم سطح به گونه ای 
طراحی شده است تا میدان دید راحت و وسیعی را برای 
شاگرد در کابین جلو و به ویژه استاد خلبان در کابین عقب 
فراهم کند. صندلی پران این هواپیما نسبت به نمونه های 
خارجی خود قادر است در سرعت صفر یعنی روی باند و 
از  در هر شرایطی فعال شده و سرنشین ها را در کسری 

ثانیه تا 100 متر به بیرون از هواپیما پرتاب کند.
جمهوری اسالمی ایران با طراحی و ساخت این هواپیمای 
دارنده  کشورهای  معدود  زمره  در  پیشرفته  آموزش  جت 
فناوری هوایی قرار گرفته و آمادگی دارد این توانمندی را 

با سایر کشورها به اشتراک بگذارد.

تفاهمنامه همکاری های علمی  
و فناورانه ایران و ونزوئال

و  علوم  وزیر  خیمنس  سرویلیا  گابریال  و  ستاری  سورنا 
درباره  گفت و گو  به  یکدیگر  با  دیدار  در  ونزوئال  فناوری 
گسترش همکاری های علمی  و فناوری دو کشور نشستند 

و در این زمینه تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
ستاری در این دیدار با بیان این که ایران و ونزوئال روابطی 
استراتژیک دارند، گفت: »اقتصاد ایران همچون ونزوئال در 
برای  برنامه ریزی  اما  بود  نفت  فروش  به  وابسته  گذشته 
و  آغاز  روحانی  آقای  دولت  در  نفتی  اقتصاد  از  رهایی 

مباحث اقتصاد دانش بنیان مطرح شد.«
آمادگی  دانش بنیان  اقتصاد  فرهنگسازی  ستاد  رئیس 
کامل ایران را برای پیاده سازی و اجرای این زیست بوم در 
ونزوئال اعالم کرد و گفت: »نیاز این زیست بوم پول نیست. 
ایجاد  به دنبال  بود که دوبی 30 سال است  این طور  اگر 
سیلیکون ولی است اما عمال تمام پروژه های آن ها در این 
زمینه به بازاری برای کشورهای غربی تبدیل شده است.« 
ایران  آمادگی  از  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی   معاون 
به  دارو  و  آزمایشگاهی  پزشکی،  تجهیزات  ارسال  برای 
با  دانش بنیان  محصوالت  »این  افزود:  و  گفت  ونزوئال 
محصوالت  همپای  کیفیتی  با  پایین تر  بسیار  هزینه هایی 
غربی ها عرضه می شود. همچنین در حوزه های بهداشت و 
آب نیز فناوری های خوبی در ایران وجود دارد که می توانیم 

در این حوزه ها نیز با یکدیگر همکاری داشته باشیم.«
همچنین در ادامه نیز گابریال سرویلیا خیمنسژ بیان کرد: 
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ایران به یک داروخانه رفتم.  »در مدت زمان حضورم در 
پس از مشاهده داروها بسیار برایم خوشایند بود که روی 
آن ها ساخت ایران خورده است و این داروها برند ایرانی 
دارند. پس این موضوع نشان می دهد با وجود تحریم ها و 
فشارها می توان اگر خواست، به پیشرفت و موفقیت رسید. 
ایران  از ملت  ونزوئال  از سوی خودم و 30 میلیون مردم 
به خاطر این نگاه و مبارزه با چالش های اقتصادی تشکر 
نفت  به  وابسته  کامال  کشوری  که  ونزوئال  برای  می کنم. 

است، علم و فناوری ابزار رسیدن به آزادی است.«
وی از تمایل برای همکاری در سه زمینه علمی  و فناوری 
خبر داد و گفت: »همکاری در بخش هایی همچون آموزش 
و  مهندسی  و  زیست فناوری  نانو،  فناوری  حوزه های  در 
طراحی، انتقال فناوری و خدمات مشترک دیگر می تواند 
زمینه های 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 
رسیدن  گامی  برای  ایران  در  ما  پزشکان  آموزش  عالوه 

مردم به رفاه است.« 
با عنوان »همکاری های  این دیدار تفاهمنامه ای  ادامه  در 
سرویلیا  گابریال  و  ستاری  سورنا  میان  فناورانه«  علمی  و 
مواردی  در  طریق  این  از  طرف  دو  شد.  امضا  خیمنس 
همچون تبادل دانشمندان و محققان برای تبادل تجارب 
و آموزش، برگزاری دوره های آموزشی مشترک، برگزاری 
و  نمایشگاه ها  برپایی  و  آموزشی  کارگاه های  و  همایش ها 
همکاری  فناوری  و  نوآوری  زمینه  در  مشترک  غرفه های 

می کنند.

دستیار توسعه زیست بوم نوآوری 
حوزه انرژی منصوب شد

سورنا ستاری با صدور حکمی زینب حمیدزاده را به سمت 
»دستیار توسعه زیست بوم نوآوری حوزه انرژی« منصوب 
پیگیری  بر  تاکید  این حکم ضمن  متن  در  ستاری  کرد. 
با  تعامل  اهمیت  نوآورانه،  راهکارهای  ارائه  و  محوله  امور 
زیرمجموعه های  نیز  و  حاکمیتی  نهادهای  و  دستگاه ها 

معاونت در این حوزه را یادآور شده است.
وی در بخش دیگری از متن این حکم خطاب به حمیدزاده 
و  علمی  توان  از  بهره مندی  با  »امیدوارم  است:  آورده 
تجربیات سرکار عالی، بتوانیم از خدمات شایسته شما در 
این مسئولیت بهره مند شویم. از درگاه خداوند متعال دوام 
توفیقات شما را در پیروی از منویات حکیمانه رهبر معظم 
انقالب اسالمی هم راستا با سیاست ها و راهبردهای معاونت 
دوازدهم  دولت  در  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 

مسئلت می نمایم.«

راه اندازی شبکه ملی هوش مصنوعی 
در تصویربرداری پزشکی 

تصویربرداری  در  مصنوعی  هوش  ملی  همایش  نخستین 
پزشکی توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار شد.

مغز،  نقشه برداری  ملی  آزمایشگاه  رئیس  آی،  محمدرضا 
هوش  ملی  شبکه  راه اندازی  به  اشاره  با  همایش  این  در 
»ایجاد  گفت:  پزشکی  تصویربرداری  حوزه  در  مصنوعی 
زیرا  است.  علمی  هم افزایی  برای  کمکی  ملی  شبکه  این 
ظرفیت های خوبی برای رشد این حوزه در کشور موجود 
است و با استفاده از توانمندی محققان به راحتی می توان 
به رشد این روش نوین در حوزه پزشکی کمک کرد. البته 
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در رابطه با کاربرد هوش 
انجام  اقدامات موثری  مصنوعی در تصویربرداری پزشکی 
داده است. برگزاری این همایش نیز در همین راستاست 
تا با همفکری محققان داخلی و خارجی حاضر در همایش 
گام های موثری برای پیشرفت برداشته شود و با استفاده 
حوزه  در  مصنوعی  هوش  شبکه  دستاوردها  آخرین  از 

تصویربرداری را راه اندازی کنیم.«
تصویربرداری  در  مصنوعی  هوش  همایش  نخستین 
نظارت  تحت  که  است  بین المللی  آکادمی  یک  پزشکی 
و   12 پزشکی  تصویربرداری  انفورماتیک  اروپایی  انجمن 
مفاهیم  رویداد مهم ترین  این  در  برگزار شد.  آبان ماه   13
سایر  و  رادیولوژی  در  مصنوعی  هوش  کاربردی  و  پایه 
تصویربرداری های پزشکی با حضور اساتید برجسته داخلی 

و خارجی مرور شد.

ایران به اروپا میکروتوربین 
صادر می کند

میکروتوربین های گازی از جمله طرح های کالن فناورانه ای 
است که در پاسخ به یکی از نیازهای ملی برای اولین بار در 
نسبتا  تکنولوژی  میکروتوربین ها  است.  تولید شده  کشور 
جدیدی هستند که به مصرف کننده این امکان را می دهند 
که شخصا در منزل مسکونی یا هر مکان دیگری برق تولید 
این توربین های کوچک همچنین مانند مشعل های  کند. 
نیز  بخار  و  گرما  موتورخانه ها،  در  استفاده  مورد  معمولی 

تولید می کنند.
ابعاد  با  دیگر  تکنولوژی های  با  قیاس  در  میکروتوربین ها 
کوچک، مزایای بیشتری دارند. برخی از آن ها عبارتند از: 
قطعات متحرک کمتر، اندازه فشرده، وزن سبک، راندمان 
باالتر، هزینه برق کمتر و استفاده از سوخت های هدررفته. 
همچنین در این سیستم ها می توان از بازیافت گرما برای 
به  کرد.  استفاده  درصد   80 از  باالتر  راندمان  به  رسیدن 
دلیل داشتن اندازه کوچک، هزینه اولیه کمتر، هزینه های 
انتظار  الکترونیکی،  خودکار  کنترل  و  نگهداری  کمتر 
بازار  از  توجهی  قابل  سهمی  میکروتوربین ها  که  می رود 
را به خود اختصاص دهند. میکروتوربین ها انواع مختلفی 
با  توانسته  کشور  در  دانش بنیان  شرکت  یک  که  دارند 
برای  فناوری ریاست جمهوری،  و  حمایت معاونت علمی 
و  تولید  را  آن  گازی  نوع  از  کوچک  نمونه  یک  اولین بار 

صادر کند.
سید محمد محسنی، رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع 
محرکه دوار خاورمیانه، می گوید: »از نظر صرفه جویی در 
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مقایسه با مشعل های معمولی مستقر در ساختمان ها، این 
توربین های کوچک گازی 50 درصد مصرف کمتری دارند 
به مشعل  نسبت  بودن جای کمتری  به خاطر کوچک  و 
معمولی نیاز دارند. این مشعل ها دو تا 10 کیلووات برق 
تولید می کند که اگر از پنج میلیون ساختمان موجود در 
کشور، تنها دو میلیون ساختمان از این توربین ها استفاده 
کنند، می توان به اندازه 20 نیروگاه اتمی بوشهر برق تولید 

کرد.
وی افزود: از آن جا که برق در کشورهای دیگر گران است و 
محصول تولیدی ما چندبرابر از نمونه خارجی ارزان تر است 
و در عین حال از همان کیفیت نیز برخوردار است، خیلی 
زود توانستیم در میان مصرف کنندگان اروپایی برای خود 
مشتری جذب کنیم و در حال حاضر به انگلستان، آلمان 
و کانادا صادرات داریم. البته در مسیر صادرات مشکالتی 
تولید  باالی کاالی  به دلیل مزیت های  ولی  وجود داشت 
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

علمی  معاونت  میان  گرفته  صورت  توافقنامه  براساس 
محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاونت  و  فناوری  و 
کشور، کلیه شرکت های حائز شرایط از جمله شرکت های 
دانش بنیان ساکن روستاها و محدوده های تعیین شده، در 
صورتی که از شرایط الزم برخوردار باشند، مطابق قوانین و 
آیین نامه ها جهت اخذ تسهیالت روستایی معرفی می شوند.

هدف اصلی این طرح ایجاد و توسعه زمینه های گسترش 
به  اتکاء در مناطق روستایی است.  قابل  پایدار و  اشتغال 
همین جهت به استناد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از 
توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری 
با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، پرداخت تسهیالت 
و  کارآفرینان  سرمایه گذاران،  می گیرد.  انجام  اشتغال زا 
متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی از محل تلفیق منابع 
این  از  می توانند  عامل،  موسسات  با  ملی  توسعه  صندوق 
توافقات  به  توجه  با  همچنین  شوند.  بهره مند  تسهیالت 
ذکر شده، شرکت های پیشرو که نقش ساماندهی زنجیره 
محصوالت و خدمات را ایفاء می کنند، مشمول بهره مندی 

از تسهیالت اشتغال پایدار روستایی خواهند شد.
دارویی،  گیاهان  گلخانه،  شیالت،  باغداری،  طیور،  و  دام 
خدمات تجاری، خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی، 
و  تبدیلی  صنایع  کشاورزی،  کردن  ماشینی  خدمات 
جنگل کاری،  شامل  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  تکمیلی 
پرورش نهال و غیره، معادن کوچک، فعالیت های خدماتی 
ارتباطات، گردشگری، اصناف، ورزشی و حوزه های  مانند 
از  می توانند  که  است  کاری  حوزه های  جمله  از  فرهنگی 
این خدمات بهره مند شوند. نرخ سود تسهیالت برای برای 
مناطق روستایی و عشایری مرزی 4 درصد و برای مناطق 
روستایی و عشایری غیر مرزی 6 درصد است. همچنین 

شرکت های مستقر در نواحی صنعتی و شهرهای زیر 10 
 10 نرخ  با  تسهیالت  از  می توانند  نیز  جمعیت  نفر  هزار 

درصد برخوردار شوند.

استارت آپ های هنری رونق می گیرند
فناوری  و  علمی  معاونت  راهبردی  برنامه های  به  توجه  با 
انسانی،  علوم  و  هنر  فرهنگ،  در حوزه  ریاست جمهوری 
ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، فعالیت های حمایت و ترویجی 
به  توجه  با  و  است  کرده  تشدید  حوزه  این  در  را  خود 
ضرورت تقویت زیرساخت های علمی و فناوری کشور در 
ستاد  بین  تفاهمنامه ای  هنری،  و  فرهنگی  صنایع  حوزه 
فناوری  و  علمی  معاونت  هویت ساز  و  نرم  فناوری های 
اسالمی  هنر جمهوری  »فرهنگستان  و  ریاست جمهوری 

ایران« امضا شد.
رحیمی  کیوان  و  نیری  سجادی  حسین  محمد  سید 
لزوم  بر  تفاهمنامه  این  اول  نهاد، در ماده  این دو  دبیران 
فناوری،  توسعه  گفتمان سازی،  و  ترویج  فرهنگسازی، 
تجاری سازی دستاوردها و شکل دهی زیست بوم کارآفرینی 
صنایع خالق فرهنگی و هنری تاکید کردند. تالش برای 
و  برنامه ریزی  سیاستگذاری،  حوزه های  در  رویکرد  تغییر 
نرم  فناوری های  و  هنری  و  فرهنگی  فعالیت های  انجام 
دیگری  بخش  دانشگاه ها،  در  دنیا  روز  دانش  بر  تکیه  با 
هنر  فرهنگستان  بود.  توافقنامه  این  سیاستگذاری های  از 
متعهد شد که به راه اندازی بخش فناوری های فرهنگی و 
راهبری آن کمک کند و براساس برنامه ریز ی های صورت 
محتوا،  تولیدکنندگان  به  خدمات  ارائه  به  نسبت  گرفته، 
اختصاص فضا به شتابدهنده ها و گفتمان سازی در حوزه 
فناوری های نرم و فرهنگی و هنری اهتمام ورزد. همچنین 
هویت ساز  و  نرم  فناوری های  توسعه  ستاد  تا  شد  توافق 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز بر راه اندازی 
شتابدهنده های تخصصی صنایع فرهنگی و هنری متمرکز 
به استارت آپ های هنری و  این ها، کمک  بر  شود. مضاف 
هنرمندان خالق و عالقه مند به استفاده از فناوری بخش 

مهمی از اهداف راهبردی تفاهمنامه را شامل می شود.

شرکت های نوپا مورد حمایت سازمان 
تامین اجتماعی قرار می گیرند

بر اساس دستور دکتر مصطفی ساالری مدیرعامل سازمان 
از  حمایت  آیین نامه  اجرای  جهت  در  و  اجتماعی  تامین 
شرکت های نوپا، این شرکت ها مورد حمایت سازمان تامین 
اجتماعی قرار می گیرند. شرکت های نوپای مورد حمایت 
این آیین نامه، متشکل از شرکت های خصوصی و تعاونی در 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات هستند. بر اساس این 
آیین نامه، فهرست مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و 
معاونت علمی  از  توسط کارگروهی مرکب  شتابدهنده ها، 
و  ارتباطات  وزارتخانه های  و  جمهوری  ریاست  فناوری  و 
فناوری اطالعات و علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین 
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سازمان های امور مالیاتی و تامین اجتماعی اعالم می شود.
گفتنی است، شرکت های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، 
در صورتی که در فضاهای کاری اشتراکی و شتابدهنده ها 
از  کارفرمایی  شناخت  کامل  مدارک  ارائه  با  باشند، 
تخصیص  و  اطالعات  فناوری  بهره برداری  پروانه  جمله 
حق  و  لیست  دریافت  شعبه،  سوی  از  کارگاهی  کد 
اجتماعی  تامین   مقررات  رعایت  با  شاغل  کارکنان  بیمه 
یادشده،  است. همچنین در خصوص شرکت های  بالمانع 
محسوب  کارگاه ها  این گونه  کارفرمایان  که  سهامدارانی 
تامین  قانون   )4( ماده   5 تبصره  چارچوب  در  می شوند، 
نسبت  می توانند  مربوطه،  اجرایی  آیین نامه  و  اجتماعی 
از  و  اقدام  بیمه  حق  درصد   27 با  خود  بیمه پردازی  به 
این  در  و  شوند  برخوردار  اجتماعی  تامین   قانون  مزایای 
 خصوص کارفرمایان یادشده تکلیفی به بیمه شدن اجباری 
خود نخواهند داشت. براساس این آیین نامه، انجام بازرسی 
کارگاهی و دفاتر آنان وفق ماده 47 قانون تامین اجتماعی 
کد  حساب  مفاصا  هرگونه  صدور  و  شد  خواهد  انجام 
با رعایت مواد 37 و 38  قرارداد های منعقده  کارگاهی و 

قانون خواهد بود.
شرایط  احراز  صورت  در  نوپا  شرکت های  است،  گفتنی 
توسعه  ششم  برنامه  قانون   )71( ماده  اجرایی  آیین نامه 
می توانند نسبت به جذب نیروهای جدید )فارغ التحصیل 
از  و  اقدام  کارگاه  موجود  نیروی  بر  مازاد  دانشگاهی( 

تسهیالت قانون برخوردار شوند.

افتتاح چهار فضای جدید خالقیت و 
کسب و کار در سیستان و بلوچستان

حمایت  با  خالق  صنایع  ملی  جشنواره  مرحله  دومین 
میزبانی  به  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
از  نفر   160 حضور  با  و  بلوچستان  و  سیستان  استان 
جشنواره  این  در  شد.  برگزار  کشور  سراسر  ایده پردازان 
آن  در  و  شد  برگزار  مسابقه  چند  همزمان  صورت  به 
انسانی  علوم  حوزه  رشته های  از  برخی  شرکت کنندگان 
رقابت  به  و...  دوبله  پویانمایی،  معماری،  مانند  هنر  و 

پرداختند. 
بخش  چهار  همچنین  جشنواره  این  برگزاری  خالل  در 
بلوچستان  و  سیستان  فناوری  و  علم  پارک  در  جدید 
و  علم  پارک  به  بخش ها  این  شدن  اضافه  شد.  افتتاح 
ضمن  که  می شود  باعث  بلوچستان  و  سیستان  فناوری 
توسعه پارک، فرصت های جدیدی پیش روی عالقه مندان 
چهار  این  گیرد.  قرار  محلی  زیست بوم  این  در  به حضور 
دپارتمان   ،)2( نوآوران  مجموعه  شامل  جدید  واحد 
پویانمایی و تولید بازی، مجموعه کارگاهی فناوران )1( و 
مجموعه کارگاهی فناوران )2( است که در اختیار تیم ها 
و شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری سیستان و 

بلوچستان قرار می گیرد.
در این جشنواره فعالین رشته های مختلفی مانند فناوری 
دارویی،  گیاهان  و  زیستی  فناوری  معدن،  اطالعات، 

مهندسی  تجاری سازی،  با  مرتبط  خدمات  الکترونیک، 
شیمی، هنر و معماری حضور یافتند و طرح ها و ایده های 

خود را در معرض قضاوت قرار دادند.

امکان ارزشگذاری دانش فنی برای 
شرکت های دانش بنیان فراهم شد

ارائه  و  دانش بنیان  شرکت های  توانمندسازی  راستای  در 
خدمات تخصصی تجاری سازی، از این پس معاونت علمی 
ارزشگذاری  انجام خدمت  از  جمهوری  ریاست  فناوری  و 
دانش بنیان  قیمت گذاری سهام شرکت های  و  فنی  دانش 
این  انجام  هزینه های  از  درصد   70 و  می کند  حمایت 

خدمت را تا سقف 15 میلیون تومان تامین می کند.
موسسات  و  شرکت ها  مرکز  رئیس  صاحبکار،  سیدمحمد 
دانش بنیان، ارزشگذاری دانش فنی شرکت های دانش بنیان 
را یکی از نیازهای اصلی این شرکت ها به ویژه در مواجهه 
با طرف سرمایه گذار عنوان کرد و گفت: »ثبت دارایی های 
در  فنی  دانش  از جمله  دانش بنیان  نامشهود شرکت های 
نهادهای  به  آن  ارائه  در جهت  مالی شرکت،  صورت های 
مالی و سرمایه گذاری، به تعامل بهتر و اعتماد دوطرفه بین 
شرکت ها و نهاد سرمایه گذار کمک می کند و نشان دهنده 

رشدیافتگی شرکت هاست.«
دبیر کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان افزود: مرکز 
شرکت  ها و موسسات دانش بنیان در سال 1398 خدمات 
موسسات  و  شرکت ها  توانمندسازی  منظور  به  متنوعی 
از  خدمت  جدیدترین  که  است  کرده  ارائه  دانش بنیان 
»ارزشگذاری  از  حمایت  توانمندسازی  خدمات  مجموعه 
به  به تازگی  که  است  سهام«  قیمت گذاری  و  فنی  دانش 
مجموعه خدمات مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان 

اضافه شده است.«
وی در رابطه با نحوه استفاده شرکت ها از خدمات اظهار 
کرد: »شرکت ها می توانند برای استفاده از پیشخان خدمات 
مشاوره، خدمات توانمندسازی و تجاری سازی و حضور در 
 bizservices.ir سامانه  در  پاسخ  و  پرسش  نشست های 

درخواست خود را ثبت کنند.

دانشجویان وام بالعوض 
دریافت می کنند

حوزه های  در  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
و  دانشجویان  به  گوناگونی  حمایتی  بسته های  مختلف، 
اساتید خالق و فناور دانشگاه عرضه می کند. در تازه ترین 
مواد  لیزر،  فوتونیک،  فناوری های  توسعه  ستاد  اقدام، 
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 
و  کشور  داخل  علمی  ظرفیت های  از  حداکثری  استفاده 
در  دکتری  مقطع  رساله های  هدایت  و  تشویق  همچنین 
صنایع  نیازهای  رفع  سوی  به  ستاد  با  مرتبط  حوزه های 
داخل کشور و تولید ثروت »مسابقه اعطای گرنت فناورانه 
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اختصاصی به رساله های کاربردی مقطع دکتری در حوزه 
می کند.  برگزار  را  فوتونیک«  و  ساخت  مواد،  مهندسی 
محصوالت  مانند  مختلفی  علمی  حوزه های  مسابقه  این 
نسوز، آهن و فوالد کشور، صنایع کاشی و سرامیک، مواد 
تولید  الستیک،  کربنی،  محصوالت  پرشکی،  تجهیزات  و 
و  رنگ  پلیمر  صنایع  خاص،  کاربدهای  با  پلیمری  مواد 
پوشش  را  متالوژی  و  شکل دهی  تولید،  و  ساخت  چاپ 
می دهد. پس از ارزیابی رساله های کاربردی و در حال اجرا 
گرنت های تا 500 میلیون ریال اعطا می شود. عالقه مندان 
جهت کسب اطالعات بیشتر درباره این مسابقه می توانند 

تا 15 آذرماه به آدرس http://pam.isti.ir مراجعه کنند.

بازوی روباتیک آموزشی 
ایران ساخت شد

بازوی روباتیک یک بازوی مکانیکی با قابلیت برنامه ریزی 
واقع  در  دارد.  انسان  دست  شبیه  کاربردهایی  که  است 
را  آنچه  انجام  توانایی  که  است  ماشینی  روباتیک،  بازوی 
انسان با دست خود انجام می دهد و گاهی فراتر از آن را 

داشته باشد.
براساس  باید  صنعتی  روباتیک  بازوی  فروش  و  تولید 
مصرف کنندگان  و  تولیدکنندگان  بودجه  و  خواسته  نیاز، 
تحقیقاتی  و  علمی  مراکز  و  بزرگ  کارخانجات  عموما  که 
این  از  استفاده  نیز  کشورمان  در  گیرد.  انجام  هستند 
ظرفیت جدید در برخی از واحدهای صنعتی سال هاست 
که مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس واحدهای 
تحقیقات  مشغول  کشور  سراسر  در  متعددی  دانشگاهی 
نه چندان  دانش  این  متعدد  جوانب  بومی سازی  برای 

قدیمی در جهان هستند.
شرکت هایی  از  یکی  اسپاد  هوشمند  صنعت  آریا  شرکت 
کرده  کشور  در  روباتیک  بازوی  تولید  به  اقدام  که  است 
»بازوهای  می گوید:  شرکت  این  مسئولین  از  یکی  است. 
روباتیک مختلف با عناوین بازوی روبات اسپاد اس 200، 
در  آموزشی  روبات  بازوی  و   90 اس  اسپاد  روبات  بازوی 
این  ساخت  روباتیک  بازوی  می شود.  تولید  مجموعه  این 
کشور  در  روباتیک  علم  توسعه  به  کمک  برای  شرکت 
در  و  می شود  فروخته  تحقیقاتی  مراکز  و  دانشگاه ها  به 
آزمایش های 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 دوره های 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 می تواند 
در حوزه صنعت نیز کارهای مختلفی را از جمله شناسایی 
اجسام، انتقال در محل و دیگر دستورات برنامه ریزی شده 
انجام دهد. بازوی روباتیک آموزشی این شرکت با یک دوم 

قیمت مشابه خارجی تولید می شود.«
الزم به ذکر است هفتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد 

آزمایشگاهی ایران ساخت از 26 تا 29 آذرماه در نمایشگاه 
برگزار می شود و عالقه مندان می توانند  تهران  بین المللی 
به  نمایشگاه  سایت  به  بیشتر  اطالعات  دریافت  برای 
نشانی www.iranlabexpo.ir مراجعه کنند یا با شماره 

02183533555 تماس بگیرند.

پرواز در سرعت های مافوق 
صوت با موتور رم جت ایرانی

لیست  به  داخلی  دانش بنیان  شرکت  یک  تالش  با  ایران 
فناوری  یک  که  رم جت  موتور  فناوری  دارای  کشورهای 

پیچیده در حوزه صنعت هوافضاست، پیوست.
صنعت  قطعات  پیچیده ترین  از  یکی  جت،  رم  موتور 
به چند کشور پیشرفته  تنها  فناوری آن  هوایی است که 
در دنیا محدود می شود. موتورهای رم جتی که تنیده در 
هواپیماها  تمام  در  تقریبا  امروز  و  هستند  هوایی  صنعت 
پیشرفته  موتورها نسل  این  قرار می گیرند.  استفاده  مورد 
موتورهای پیستونی هستند که سرعت هواپیما را افزایش 
می دهند و در سرعت های مختلف از جمله سرعت های زیر 

صوت و سرعت های مافوق صوت حرکت می کنند.
بستر  در  که  دانش بنیانی  فعاالن  و  نخبگان  از  جمعی 
زیست بوم فناوری و نوآوری فعالیت می کنند بر آن شدند 
کنند.  طراحی  را  موتور  این  خود  تالش  و  همت  با  که 
آن طور که حسین پورفرزانه سرطراح موتور رم جت ایرانی 
 500 به  نزدیک  سرعت های  از  رم  »موتورهای  می گوید: 
کیلومتر بر ساعت خود را نمایان می کند اما تا سرعت های 
شبانه روزی  تالش  با  می یابد.  افزایش  نیز  صوت  مافوق 
پیش  جت  رم  موتور  اولین بار،  برای  داخلی  متخصصان 
مخلوط توسط یک شرکت دانش بنیان طراحی و ساخته 

شده است.«

سامانه ای فناورانه برای 
توانبخشی از راه دور بیماران

»مرکز فناوری های توانبخشی از راه دور« با حمایت مرکز 
فناوری  و  علمی  معاونت  فناوری  ملی  کالن  طرح های 
الگوهای  پس  این  از  تا  شد  راه اندازی  جمهوری  ریاست 
انجام  منزل  در  بیماران  را  توانبخشی  و  درمانی  تمرین 

دهند.
سعید بهزادی پور، مجری این طرح ملی، بیان کرد: »هدف 
برای  فناورانه  الگوی  تدوین  ملی  طرح  این  اجرای  از 
توانبخشی از راه دور بیماران است. منظور از توانبخشی نیز 
سکته  دچار  بیماران  مخصوص  تمرین درمانی  فرایندهای 
بیماران،  بیشتر  برای  است.  ام اس  و  پارکینسون  مغزی، 
درمان  برای  روش  موثرترین  تمرین درمانی  و  توانبخشی 
است. این فرایند به صورت سنتی در کلینیک و با حضور 
انجام می شود که طی  فیزیوتراپ و کاردرمانی  متخصص 
این پروسه وقتگیر متخصص تنها می تواند وقت خود را به 
یک بیمار اختصاص دهد. از سویی این روش هزینه های 

باالیی را به سیستم سالمت تحمیل می کند.«
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بهزادی پور با اشاره به این که با انجام این طرح ملی ارائه 
خدمات به بیماران داخل خانه آن ها انجام می شود گفت: 
بسیاری  فناورانه بخش  ابزارهای  توسعه  با  این طرح  »در 
انجام  خانه  داخل  درصد(   70 )حدود  درمانی  فرایند  از 
نیاز  حتما  توانبخشی  فعالیت های  از  بخشی  زیرا  می شود 
به حضور درمانگر دارند و نمی توان از راه دور انجام داد. 
پس از آن بیمار توسط این ابزارها هدایت می شود. در این 
صورت تمرین درمانی به روش کامل تحت نظارت درمانگر 

است.«
وی با اشاره به این که با حمایت معاونت علمی و فناوری در 
طرحی دیگر ساخت سخت افزارهای مربوط به این طرح را 
انجام دادند، ابراز کرد: »این ابزارها همگی سخت افزارهایی 
می کنند.  آنالیز  و  ثبت  را  بیمار  حرکات  که  هستند 
نشان  را  تمرینی  فعالیت های  دقت  ابزارها  این  همچنین 
می دهند و در این طرح تمرکز در توسعه کاربرد پزشکی 

این ابراز است.«
به  ملی  طرح  درصد   60 بر  بالغ  بهزادی پور،  گفته  به 
اتمام رسیده است. در حال حاضر 20 بیمار با وجود این 
دستگاه ها در منزل ارزیابی می شوند و با رسیدن این تعداد 
به 100 نفر به اتمام می رسد. در پایان بسته فناورانه شامل 
نرم افزارهایی که ارزیابی بالینی شده و اثربخشی آن ها به 
اثبات رسیده است تهیه می شود. این الگو قابل تکثیر در 
درمانگاه های کشور است. البته دستاورد کوتاه مدت طرح 

ارائه این بسته فناورانه برای بیماران پارکینسون است.

استارت آپ های مبتنی بر 
فناوری های مالی توسعه می یابند

علمی  معاونت  بین  همکاری  تفاهمنامه  یک  امضای  با 
کارگران،  رفاه  بانک  و  جمهوری  ریاست  فناوری  و 
کسب و کارهای  و  فناوری ها  بر  مبتنی  استارت آپ های 

اینترنتی حوزه مالی تقویت می شوند.
فناوری  و  علمی  معاونت  بین  همکاری  تفاهمنامه  این 
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 به کارگیری ظرفیت های طرفین برای رشد 
سرمایه گذاری و توسعه محصوالت و خدمات دانش بنیان 
و فناورانه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بود. 
تامین  برای  »همکاری  است:  آمده  تفاهمنامه  این  در 
و  دانش بنیان  و  فناورانه  طرح های  سرمایه گذاری  و  مالی 
راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و پژوهش و 
فناوری«، »همکاری برای استفاده از خدمات و محصوالت 
در  فناوری  توسعه  ستاد های  و  دانش بنیان  شرکت های 
جمله  از  تفاهمنامه  طرفین  با  مرتبط  کاری  حوزه های 
فناوری اطالعات، بالکچین،  فناوری های مالی )فین  تک(، 
فناوری های پیشرفته در حوزه سالمت« از جمله تعهداتی 
به  ملزم  تفاهمنامه  این  امضای  از  پس  طرفین  که  است 

اجرای آن هستند.«

دانش بنیان  به شرکت های  تسهیالت  همچنین »پرداخت 
فناوری های  و  سالمت  بخش های  در  ویژه  به  فناور  و 
منابع  سایر  یا  بانک  ملی،  توسعه  صندوق  منابع  از  مالی 
راستای  در  »همکاری  و  بانک«  جاری  ضوابط  براساس 
طرفین  تعهدات  دیگر  از  نوآوری«  شتابدهی  مرکز  ایجاد 
امضای تفاهمنامه است. مضاف بر این طرفین باید زمینه 
برگزاری رویدادهای نوآورانه مشترک )از جمله استارت آپ 
ویکند و...( را فراهم و از ظرفیت های متقابل پژوهش های 
کاربردی در زمینه ایجاد و تقویت استارت آپ ها با تاکید بر 
اینترنتی در  فناوری های مالی و طراحی مدل کسب و کار 
حوزه های مالی و سالمت موجود در دستگاه خود استفاده 

کنند.

امکان دریافت پروانه بیمه آنالین 
برای شرکت های استارت آپی

امکان عرضه خدمات برخط بیمه به متقاضیان این خدمت 
عمده شرکت های  درخواست های  از  یکی  فراگیر،  و  مهم 
با مصوبه شورای  که  بود  این حوزه  در  فعال  استارت آپی 
عالی بیمه برای اولین بار، این امکان در کشور فراهم شد. 

در مصوبه جدید که به امضای غالمرضا سلیمانی، رئیس 
شورای  که  است  شده  قید  رسیده،  بیمه،  عالی  شورای 
 68 ماده  اجرای  در  و   17 ماده  استناد  به  بیمه  عالی 
آیین نامه  بیمه گری،  و  ایران  مرکزی  بیمه  تاسیس  قانون 
زیر  شرح  به  را  مستقیم  بیمه  رسمی  )داللی(  کارگزاری 
اصالح و به عنوان آیین نامه شماره 92/2 و مکمل آیین نامه 

مذکور تصویب کرد.
در بند اول این اصالحیه، مجوز کارگزاری برخط و آنالین 
این گونه تعریف شده است: پروانه کارگزاری )داللی( رسمی 
بیمه برخط )آنالین(، مجوزی است که به کارگزار بیمه ای 
حقوقی و سایر اشخاص حقوقی متقاضی واجد شرایط مقرر 
در این آیین نامه، برای انجام فعالیت  در هر یک از رشته های 

بیمه موضوع فعالیت توسط بیمه مرکزی صادر می شود. 
توسط  ارائه شده  آیین نامه جدید، خدمات  این  اساس  بر 
ایجاد  است:  شرح  این  به  آنالین  بیمه گری  شرکت های 
امکان مقایسه و خدمات بیمه و مشاوره آنالین در خصوص 
بیمه ای،  خدمات  متقاضی  به  خدمات  شرایط  و  نرخ 
بازاریابی و ایجاد امکان فروش آنالین در رشته های بیمه ای 
برای موسسات بیمه، نمایندگان آن ها و کارگزاران رسمی 
و ایجاد امکان پرداخت حق بیمه آنالین از طریق اتصال 
به سیستم مالی موسسه بیمه از خدمات ارائه شده توسط 
شرکت های بیمه گری آنالین طبق آیین نامه جدید است. 

است  شده  اشاره  آیین نامه  این  مهم  بندهای  از  یکی  در 
اشخاص  مدیره،  هیئت  اعضای  از  یکی  یا  مدیرعامل  که 
حقوقی متقاضی دریافت پروانه کارگزاری )دالل( رسمی، 
در  مندرج  شرایط  داشتن  ضمن  )آنالین(،  برخط  بیمه 
حداقل  باید  آیین نامه  این   3 ماده   10  ،9  ،1،7 بندهای 
تشخیص  به  بیمه  زمینه  در  مرتبط  کار  سال  سه  سابقه 

بیمه ای مرکزی داشته باشد. 
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نارنج؛ بازیگر اول فروش آنالین غذا در رشت
چند سالی است که سامانه های هوشمند جایگزین روش های سنتی خرید محصول یا دریافت خدمات 
شده اند. 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 می دهند که برای سفارش غذا از همین پلتفرم های آنالین 
استفاده کنند و این موضوع تبدیل به بخش جدایی ناپذیری از زندگی مردم شهرهای بزرگ دنیا شده است. 

نارنج استارت آپی است که در حوزه سفارش آنالین غذا در شهر رشت فعالیت می  کند. 
سامان ترابی، بنیانگذار استارت آپ نارنج، 37 ساله و دانش آموخته 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.
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