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اول دفتر

ی او که مرد معل بود در ر�ث

ترور نشان ترس عمیق دشمن
از توانمندی ایرانی

 پرویز کرمی

باالخره، شبیخون خونفشان، جان عزیزترینان ما را به یغما برد. فرمانده نابغه ایرانی را ترور کردند. 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی را. آن عزیز، از آن جا که عارفی خداترس بود، از مرگ نمی هراسید، 

چنان که ابدیت را در وجودش به آغوش گرفته بود انگار. این گونه بود که خبر ترور ناجوانمردانه او، 
باورناکردنی می نمود. ناخواسته و آرام آرام، با پذیرش واقعیت صدچندان تلخ شهادت سپهبد شهید 
سلیمانی، به سال ها قبل پرتاب شدم. سال 1384. اردیبهشت آن سال در سفر رهبر فرزانه انقالب 
به کرمان جزو همراهان بودیم. در گلزار شهدا دیدمش. آن جا بر سر مزار شهدای گرانقدر، با چنان 
حال غریبی سخن می گفت وصف ناپذیر . انگار حسرتی در احساسش موج می زد و از دالوری ها و 

حماسه های یاران شهیدش یاد می کرد. بر سر مزار شهید عبدالمهدی مغفوری بیشتر ماندیم.
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ــکر  ــان لش ــود از فرمانده ــهیدی ب ش
ثــاراهلل. بــه قــول حــاج قاســم مــزار او 
همچــون امامــزاده بــرای اهالی منطقه 
بــود و بــا توجــه بــه اعتقــاد و احترامی 
کــه بــرای شــهید مغفــوری داشــتند، 
ــه  ــا ب ــر و گرفتاری ه ــع گی ــرای رف ب
ایشــان متوســل می شــدند. حــاج 
از  شــهید  ایــن  می گفــت  قاســم 
ــیرازی از  ــیدکمال ش ــا س ــدان آق مری
ــا  ــود و ب ــات روزگار ب ــان کرام صاحب
حضــرت امــام و رهبــری فرزانــه هــم 
رابطــه و همصحبتــی داشــت.و یــا 
زمانــی کــه بــه مــوزه جنــگ کرمــان 

هــم رفتیــم. حــاج قاســم در آن جــا شــده بــود همچــون یــک 
ــز و همــه  ــه همــه چی راهنمــای مــوزه. راوی وارد و صــادق ب
جــای آن اشــراف داشــت و چنــان توضیحــات کامــل و جامعی 
مــی داد کــه رهبــری و همراهــان روایتــی ناب تــر را از رویدادها، 
ــتیم. ــان داش ــل از رزمندگانم ــادت های بی بدی ــات و رش اتفاق
همــان شــب فراموش ناشــدنی، در دیــدار حضــرت آقــا از منازل 
شــهدای کرمانــی حاضــر بــودم. نکتــه ای کــه از ایــن دیدارهــا 
در خاطــرم حــک شــده هــم یکــی از رمــوز مانــدگاری حــاج 
قاســم برایــم هویــدا شــده اســت همانــا صمیمیــت و احســاس 
وظیفــه و حمایــت آن شــهید بزرگــوار نســبت بــه خانواده های 
شــهدا و ایثارگــران بــود. در منــزل شــهید مغفــوری کــه بودیم 
ــه  ــواده شــهید را ب ــدان و خان ــه ای فرزن ــه گون حــاج قاســم ب
ــرادران و  ــر ب ــرادری دیگ ــگار ب ــه ان ــرد ک ــی می ک ــا معرف آق
خواهــران را. ایــن احســاس وظیفــه در مقابــل خانــواده شــهدا 
و جانبــازان در سراســر وجــود ســردار عزیزمــان نمایــان بــود 
کــه ایــن روزهــا در برخــورد بــا خانــواده شــهدای مدافــع حــرم 
هــم مشــهود و متواتــر بــود امــا در همــان دیــدار یــک اتفــاق 
ــه واســطه حــاج قاســم افتــاد. عقــد دو  خوشــایند دیگــری ب
فرزنــد شــهید در آن جــا بود.دختــر شــهید مغفــوری و پســر 
شــهید تهامــی. حــاج قاســم بــا توضیحــی کوتــاه و متانــت از 
رهبــری درخواســت کردنــد کــه خطبــه عقــد ایــن دو را جاری 
کننــد. رهبــری فرمودنــد کــه ایــن کار یــک شــرط دارد. و آن 
هــم ایــن اســت کــه میــزان مهریــه بایــد حداکثــر 14 ســکه 
باشــد. خانــواده عــروس خانــم اعــالم کردنــد کــه پیش تــر نیــز 
خودشــان همیــن میــزان مهریــه را تعییــن کــرده بودنــد. رهبر 
فرزانــه انقــالب پــس از ابــراز اطمینــان از آقــا مصطفــی فرزنــد 
گرامی شــان کــه روبــه روی ایشــان نشســته بودنــد خواســتند 
کــه همراهــی کننــد. آقــا مصطفــی هــم دســت بر روی چشــم 
ــوان  ــه عن ــری ب ــت.آن گاه رهب ــدر را پذیرف ــر پ ــت و ام گذاش
وکیــل عــروس خانــم حاضــر و خطبــه عقــد ایــن دو جــاری 
و اشــک شــوق شــادی خانواده هــا شــد. قصــدم از آوردن ایــن 
خاطــره آن بــود کــه حــاج قاســم بخــش عمــده ای از تــوان و 
انــرژی اش را صــرف امــور مــردم، خانــواده شــهدا و جانبــازان و 
ایثارگــران می کــرد و بــا انجــام ایــن وظیفــه احســاس شــعف 
و افتخــار می کــرد. از همیــن رو بــود کــه حــاج قاســم عزیــز 

و شــهید مــا نــزد همــگان فقــط یــک 
فرمانــده تمام عیــار و کامل بااســتعداد 
و زبــده نبــود بلکــه شــخصیت ملــی 
ذوالوجهیــن  و  دوست داشــتنی 
ــا  ــده و از محبوب ترین ه ــناخته ش ش

در منطقــه و جهــان بــود.
و  دشــوارترین  در  و  همــواره  او 
مــردم  بــا  شــرایط  بحرانی تریــن 
ــب  ــت و در قل ــردم زیس ــا م ــود و ب ب
آنــان جــای گرفــت. راز محبوبیــت او 
همیــن بــود. او شــیفته خدمت بــود و 
شــیدای شــهادت. ایــن درس بزرگــی 
بــرای همــه ماســت. چنــد بــاری 
هــم در دورهمی هــای لشــکر حضــرت رســول)ص( و لشــکر 6 
ویــژه دیــده بودمــش کــه وقتــی میــان اهالــی ایــن لشــکرها 
می آمــد، همچــون یــک ماهــی کــه تــازه بــه آب دریــا رســیده 
ــا  ــش را ب ــال خوش ــد و ح ــرور می ش ــاداب و مس ــد، ش باش
همــه تقســیم می کرد.حــاال امــروز کــه مــا شــهادتش را بــاور 
کرده ایــم، فقدانــش را همچنــان ناباورانــه، انــکار می کنیــم. مگر 
می شــود کــه حــاج قاســم بــا مــا نباشــد؟ مگــر می شــود کــه 
آن تــِن ســیاِل نــاآراِم پرجنــب و جــوِش بی قــرار از حرکــت بــاز 
ایستد؟دوســت دارم این جــا، تــا ابــد بــر ســر دژخیمــان نامــرد، 
شــقی، کــوردل و داعش پــرور فریــاد بزنــم. می خواهــم بــه آنان 
بفهمانــم کــه »هــم مــرگ بــر جهــان شــما نیــز بگــذرد...«. اما 
ایــن چیزهــا کافــی نیســت. راه حــاج قاســم هــم ایــن نبــود. 
او مــرد عمــل بــود. بــه معنــای اصیــل کلمــه »نخبــه« بــود و 
اهــل خالقیــت. هیــچ راهــی در مقابلــش بن بســت نمی شــد. 
ناامیــدی در نظــرش رنگــی نداشــت. مــرد تدبیــر و عمــل بــود. 
بــه جوانــان اعتمــاد داشــت و عشــق می ورزیــد. از حاشــیه ها 
گریــزان بــود. نیــت کار برایــش از نتیجــه مهم تــر بود. ســاختن 

ــود. ــا ب ــش بی معن ــت داشــت. شکســت برای ــش اولوی برای
اکنــون کــه از منظــر کاری ام بــه حــاج قاســم، ایــن قهرمــان 
شــهید نــگاه می کنــم، متوجــه می شــوم کــه او یــک کارآفرین 
ــه  ــزد او، ارج و مرتب ــش در ن ــرد و دان ــوده اســت. خ ــاز ب ممت
باالیــی داشــته اســت. پیشــرفت در برنامه هــای او، همه جانبــه 
بــوده اســت. هــر آن قــدر کــه بــه ســاختن ادوات نظامــی توجه 
داشــت، بیشــتر از آن، بــه آبادانــی و توســعه و پیشــرفت توجــه 
داشــت. هــر قــدر کــه در واژگونــی و زدودن خصــم داعــش و 
عفریــت جهــل و ظلمــت مصمــم بــود، بــه آبادانــی، آســایش و 

آرامــش محرومــان و آســیب دیدگان نظــر داشــت.
بــه همیــن خاطــر اســت کــه بــه بازمانــدگان خــط مقاومــت 
آســیب دیده  همســایگان  هــوای  و  می کــرد  رســیدگی 
ــه  ــک ب ــرای کم ــت. ب ــت را داش ــور مقاوم ــگ و مح در جن
ــه  ــیدگی ب ــن رس ــوب و همچنی ــمال و جن ــیل زدگان ش س
ــال را  ســیل زدگان خوزســتان به ســرعت می شــتافت و راه کرب

ــرد. ــن می ک ــاز و ام ــن ب ــرای زوار اربعی ب
ــه  ــی ب ــگاه رســانه های غرب ــد نیســت بخــش کوچکــی از ن ب
ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی را در این مــرور کنیــم: »آقای 
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ــی  ــتراتژیت نظام ــن اس ــران«، »مهم تری ــف ای ــن حری همه ف
ــه  ــرد خاورمیان ــن م ــا االن«، »قوی تری ــل ت ــان روم ــا از زب دنی
ــا:  ــکا«، »اوبام ــر از امری ــردی موفق ت ــران«، »م ــوارای ای و چه گ
دشــمن مــن اســت امــا بــرای او احتــرام زیــادی قائل هســتم«، 
»دشــمنی مدبــر و شایســته«، »مغــز متفکر شــطرنج راهبردی 
ــرال شــماره یــک جهــان«، »مــردی  ــران در منطقــه«، »ژن ای
بــا موهــای خاکســتری، لبخنــدی مهربــان و رفتــاری موقــر و 
متیــن. ایــن قاســم ســلیمانی اســت«. آری او قاســم ســلیمانی 

اســت و تــا ابــد نامــش باقــی خواهــد مانــد.
ــم  ــاج قاس ــدان ح ــه از فق ــی ک ــا و نوحه های ــار مویه ه در کن
عزیــز ســر می دهیــم، اینــک بایــد در مقابلــه با تحریــم ظالمانه 
ــاد  ــه اندیشــه ســاختن و آب ــم، فنــاوری و اقتــدار کشــور ب عل
کــردن ســرزمینی کــه امنیتــش مرهــون جهــاد و رشــادت آن 
عزیــز و یارانــش اســت، در جان هــای همــه ایرانیــان، قوی تــر 
ــه و خــالق و  ــان نخب ــرد. حرکــت جوان ــق گی از گذشــته رون
دانشــمند، رهــرو راه حــاج قاســم و اســطوره جهــاد و مقاومــت، 
حــاال وارد مرحلــه ای تــازه شــده اســت. بهره گیــری از علــم و 
فنــاوری در مســیر ســاختن و کارآفرینــی، یعنی بهره منــدی از 
تهدیدهــا و محدودیت هــا بــرای ایجــاد فرصت هــای تــازه. اگــر 
حــاج قاســم و بزرگانــی چــون او را دوســت می داریــم و قــدر 
ــه زندگــی و  ــر ب ــه پرشــورتر و امیدوارت ــد ک ــم، می بای می نهی
آبادانــی میهــن پــا به میــدان بگذاریــم. فصــل تــازه ای از روزگار 
ســرافرازی ایــران اســالمی آغــاز شــده اســت. همان گونــه کــه 
هشــت ســال دفــاع مقــدس، عزیــزان بســیاری را از مــا گرفــت 
امــا آنچنــان قوی تــر و دانشــمندترمان کــرد کــه ابرقدرت هــا 
را بــه حیــرت واداشــت. اینــک بــا شــهادت آن عزیــز، فرصــت 
ارتقــای بخش هــای مختلــف در کشــور فراهــم آمــده اســت.
زمانــی کــه امریــکای جنایتــکار، بمــب هســته ای بر ســر مردم 
ژاپــن انداخــت، آن هــا نابــود نشــدند. بدبخــت نشــدند. عقــب 
نماندنــد. چنــان عزمــی در جامعــه ســرزمین آفتــاب بــه وجود 
آمــد کــه اکنــون سال هاســت آن هــا را در زمــره قدرتمندتریــن 
ــم  ــل ظل ــا در مقاب ــم. آن ه و پیشــرفته ترین کشــورها یافته ای
آشــکار و نقــض ناجوانمردانــه حقــوق بشــر امریکایــی، مرثیــه 
ــد  ــت را ترجیع بن ــد. شکس ــت برنگزیدن ــج عزل ــرودند. کن نس
کارهایشــان نکردنــد. ســاختند و آبــاد کردنــد و حــاال می بینیم 
کــه کجــای کارنــد. تــرور نابخردانــه جنایتکارانــه حــاج قاســم، 
دســت کمی از افکنــدن بمــب هســته ای بــر ســر مــردم 
ــه  ــی ک ــت. ملت ــته اس ــی را شکس ــدارد. دل ملت ــاه ن بی گن
ــر. در اوج  ــای دیگ ــواه ملت ه ــه بدخ ــت و ن ــاوز اس ــه متج ن
دشــواری ها و تحریم هــا، نانــش را بــا همســایه تقســیم کــرده 

و غمــش را خــورده اســت.
ــازه ای اســت  ــن همــه، شــهادت حــاج قاســم شــروع ت ــا ای ب
بــرای ملــت ایــران. شــروع اوج گرفتــن. این هــا شــعار نیســت. 
ــز  ــتارت آپ، مراک ــان، اس ــرکت دانش بنی ــزاران ش ــت ه فعالی
ســرمایه گذاری  صندوق هــای  شــتابدهنده ها،  نــوآوری، 
جســورانه، شــرکت های خــالق و ســرمایه های بی نظیــر 
ــرار داده اســت.  ــدان ق ــروز می ــا را پی فکــری و دانشــگاهی، م
ایــران عزیــز بــا پیشــرفت های صاعقه آســای علمــی در 

ــا  ــار ابرقدرت ه ــن، کن ــای نوی ــف دانش ه ــای مختل حوزه ه
ایســتاده اســت. رتبــه اولــی در نانوفنــاوری ، ســلول های 
بنیــادی، زیســت فناوری، هوافضــا و دیگــر رشــته ها، نــام ایــران 

ــره زده اســت. ــا خــود گ را ب
ــی کــه در بهتریــن مراکــز علمــی  نخبــگان و ســرآمدان ایران
دنیــا فعالیــت دارنــد، یــک بــه یــک بــه میهــن بــاز می گردنــد 
ــر ســاختن  ــرای رفــع مشــکالت و ب ــد ب ــاال زده ان و آســتین ب
ــردن  ــر ک ــاختن و زیبات ــت و س ــت کار اس ــن. وق ــی نوی ایران
وطــن. آیــا این هــا همــان چیزهایــی نبــود که ســپهبد شــهید 
ــت  ــه جماع ــود؟ شــهادت او نشــان داد ک ــش ب ــه دنبال ــا ب م
ایرانــی، بــا وجــود همــه مشــکالت، غــرور و عــزت ملــی اش را 
در هــر شــرایطی پــاس مــی دارد. ایرانیــان نشــان دادنــد کــه بــا 

هــر دیدگاهــی، ســربلندی ایــران اولویتشــان اســت.
ــن  ــچ گاه ای ــا هی ــد و م ــرور ش ــه ت ــم، ناجوانمردان ــاج قاس ح
ــرس  ــرور او، نشــانه ت ــرد. ت ــم ک ــوش نخواهی موضــوع را فرام
ــم ها  ــاج قاس ــی دارد. ح ــدی ایران ــمن از توانمن ــق دش عمی
در دانشــگاه هــا، صنایــع و پژوهشــگاه ها و کارخانه هــا و 
کشــاورزی و بخش هــای مختلــف آبادانــی کشــور، همچنــان 
هســتند و خواهنــد بــود. تــا ابــد. روحــش شــاد یــادش گرامــی 

ــرو. ــر ره ــش پ و راه

بسمه تعالی
َ َعلَیِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضی  ِمَن الُْمْؤِمِنیَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللَّ

لُوا تَْبِدیاًل نَْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن یْنَتِظُر َوَما بَدَّ
شهادت، هنر مردان خداست.

برای حاج قاسم این فرمانده بزرگ اسالم و ایران، هجرت از دنیا 
با مرگی جز شهادت قابل تصور نبوده و نیست. شهادت سردار 
بزرگ، حاج قاسم سلیمانی را که از فرماندهان خالق و خوشفکر 
و السابقون مجاهدت در راه خدا و مبارزه با ظلم و استعمار بود، 
به محضر رهبر فرزانه انقالب و فرماندهی معظم کل قوا، خانواده 
معزز و همرزمان و دوستداران ایشان و همه ایرانیان و مردم آزاده 

جهان تسلیت می گوییم.
استکبار جهانی بداند که این شهادت ها مسیر حق طلبی و مبارزه 
با ظالمان را از بین نمی برد و عزم حق جویان را در دفع سلطه 
شیاطین محکم تر خواهد کرد. با شهادت حاج قاسم سلیمانی ها، 
نور فروزان اندیشه متعالی آنان روز به روز تابنده تر می شود. ۲۵ 
سال پیش در چنین روزهایی خبر شهادت پدر را به ما دادند. 
دی ماه زمان شهادت بسیاری از فرماندهان نظامی ایران است؛ 
شهید ستاری، کاظمی یاسینی و بسیاری دیگر که امروز جشن 

استقبال از گل دیگری را به پا کرده اند.
پرنده ای دیگر پرید؛ بنده ای دیگر آسمانی شد و به پرواز درآمد؛ 
تهنیت بر عرشیان باد که میزبان گلی از تبار ما شدند. روحش 

شاد.
سورنا ستاری

 فرمانده بزرگ اسالم و ایران
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هدایت و حمایت

کت  فر، رئیس رسث گفت و گو �ب دک�ت اامسعیل صا�ب

ره یک طرح الکن میل  ُپل فناور«، در�ب �ی دانش بنیان »�ب

می توانیم کشور را
از واردات واکسن آنفلوانزا 

بی نیاز کنیم
 مریم طالبی

چند ماهی است که اپیدمی ویروس آنفلوانزا در سراسر کشور 
به شدت خبرساز شده است. در شرایطی که واکسن آنفلوانزا می تواند 

تا حد زیادی از خطرات مرگ و میر این بیماری بکاهد، هنوز در 
زمینه تولید واکسن این بیماری به خودکفایی نرسیده ایم.

دکتر اسماعیل صابرفر رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان 
»بایرپُل فناور« است؛ شرکتی که با تولید واکسن آنفلوانزا در 

داخل کشور تالش دارد بخشی از نیاز کشور به این واکسن حیاتی 
را تامین کند. صابرفر متولد سال 1341 است و دکترای تخصصی 
ویروس شناسی را از دانشگاه پزشکی مونیخ آلمان گرفته است. 

او تاکید دارد که اگر از این شرکت دانش بنیان حمایت شود، 
می توانند کشور را از واردات واکسن آنفلوانزا بی نیاز کنند. 
گفت و گوی دانش بنیان با صابرفر را درباره شرکت و طرح 

کالن ملی تولید واکسن آنفلوانزا از نظر می گذرانید.
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 طرح کالن ملی تولید واکسن آنفلوانزا چطور کلید خورد؟
سال 78 که از آلمان آمدم، اولین بار طرح تولید واکسن 
آنفلوانزا را به وزارت بهداشت دادم و آن ها مرا به انستیتو 
بخش  انستیتو  در   78 سال  در  کردند.  معرفی  پاستور 
آنفلوانزا را تاسیس کردم و بعد از آن در سال 82 واکسن 
آنفلوانزای آزمایشگاهی را ساختیم. در آن زمان فعالیت ما 
توسط دکتر پزشکیان، وزیر بهداشت وقت، مورد تمجید 
که  کنیم  اجرا  را  آن  پایلوت  فاز  شد  قرار  و  گرفت  قرار 

متاسفانه بودجه آن تامین نشد.
در سال 86 از من خواسته شد دوباره این طرح را فعال 
کنم. در نهایت در پارک فناوری پردیس، خودم این سایت 
به ساخت  به عنوان طرح کالن ملی  و  را تاسیس کردم 
واکسن آنفلوانزا مشغول شدیم. حدود چهار سال فرایند 
ساخت ساختمان و خرید تجهیزات به طول انجامید. من 
سال 89 به پردیس آمدم و سال 94 تقریبا تجهیزات ما 
به تولید  از همین سال بود که شروع کردیم  کامل شد. 
تحقیقات و کارهای بیسیک تولید این واکسن. در سال 96 
هم موفق شدیم GMP خط تولید و هم تایید آزمایشگاه 
مرجع وزارت بهداشت را بگیریم. سال 97 باید تولید را 
انجام می دادیم که وارد بازار شود اما در همین زمان بود که 
وزارت بهداشت تغییر سیاست داد و واکسن را از سه گانه به 
چهارگانه تبدیل کرد. این مسئله برای ما شوک بزرگی بود، 
چرا که نیاز بود همه تحقیقاتمان را از سر بگیریم. همین 
باعث شد این واکسن به تولید انبوه نرسد و وارد بازار نشود.
از طرف دیگر، با توجه به هزینه های سنگینی که تا به آن 
روز انجام داده بودیم، دچار کمبود بودجه شدیدی شدیم. 
در واقع همه سرمایه مان را برای تبدیل سه گانه به چهارگانه 
صرف کردیم که حدود یک سال به طول انجامید. ما اسفند 
سال 97 توانستیم چهارگانه را تولید کنیم ولی به دلیل 

همین کمبود بودجه نتوانستیم کارمان را ادامه دهیم. 
تولید واکسن سه گانه کشیده  برای   یعنی زحماتی که 

بودید، به ثمر نرسید؟
خیر. البته می توانستیم واکسن سه گانه را تولید کنیم و به 
بازار آزاد بفروشیم، اما چون من قصد داشتم محصول را به 

وزارت بهداشت بفروشم، از تولید سه گانه منصرف شدیم.
با توجه به این که طرح تولید واکسن آنفلوانزا به   مگر 
عنوان طرح کالن ملی شناخته شد، تسهیالت دریافت 

نکرده بودید؟
در ابتدای راه یعنی سال 93، تسهیالتی به مبلغ دو میلیارد 
و 850 میلیون تومان از معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری دریافت کردیم که صرف تهیه بخشی از تجهیزات 
مبلغی حدود 30  است که من خودم  این در حالی  شد. 
میلیارد تومان برای این طرح هزینه کردم. یعنی ما تنها 
از معاونت علمی  را  نیاز  اعتبارات مورد  حدود یک دهم 
ریاست جمهوری کمک گرفتیم. البته من توقع چندانی 
ندارم اما انتظار می رفت حداقل برای تحقق چنین طرح 
کالنی، مبالغ بیشتری کمک کنند. ما به همه هم اعالم 
کردیم که تحت فشار مالی قرار داریم اما فعال مشکالت 

مالی ما حل نشده است.
باید بدانیم که برای تولید یک واکسن،  این نکته را هم 
کار  شروع  برای  تومان  میلیارد  سه  تا  دو  مبلغ  حداقل 
نیاز است. برای شما یک مثال می زنم؛ همان سرنگی که 
با واکسن پر می شود، شاید چندان به چشم نیاید اما هر 
یک سرنگ به مبلغ 43 سنت فروخته می شود. حال اگر 
بخواهید 100 هزار واکسن تولید کنید، حدود 43 هزار یورو 

فقط هزینه سرنگ آن می شود.
منتظر  فعالیت هایتان  تداوم  برای  حاضر  حال  در  پس   

رسیدن بودجه هستید؟
دکتر وطن پور، عضو معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، 
خیلی زحمت کشیدند تا ما بتوانیم بودجه ای برای ادامه 
مسیر و تولید واکسن آنفلوانزا به دست بیاوریم. طی تالشی 
که دکتر وطن پور داشتند، قرار شده صندوق نوآوری مبلغی 
حدود سه میلیارد تومان را به ما اختصاص دهند. اگر بودجه 
داده شود، در زمانی کمتر از یک سال، واکسن آنفلوانزا به 

تولید می رسد. 
 اگر این بودجه برسد و تولید شما در بازار عرضه شود، 
چه اتفاقی می افتد؟ آیا ما از واردات واکسن آنفلوانزا بی نیاز 

خواهیم شد؟
اسفند سال 97 که واکسن آنفلوانزای چهارگانه را تولید 
کردیم، دو تن از معاونان وزارت بهداشت به شرکت آمدند. 
از آن ها خواستم که 50 هزار واکسن از ما پیش خرید کنند 
تا سرمایه ای برای ادامه تولید داشته باشیم اما متاسفانه جز 
در کالم، در عمل هیچ حمایتی از آن ها دریافت نشد. اگر 
این واکسن را تولید کنیم، حتما می توانیم افزایش ظرفیت 
دهیم. ایران حدود دو تا چهار میلیون ُدز واکسن نیاز دارد 
که در حال حاضر تجهیزات شرکت ما در حد تولید این 
میزان واکسن نیست. بنابراین نمی توانم بگویم در سال اول 
از واردات بی نیاز خواهیم شد اما مطمئن هستم طی دو تا 
سه سال، ایران نیازی به واردات واکسن آنفلوانزا نخواهد 

داشت. 
 طرح تولید واکسن آنفلوانزا چه میزان اشتغالزایی داشته 

است؟
ما در حال حاضر 50 نفر پرسنل رسمی و بیمه شده داریم 
که از این بین، بیش از 40 نفر لیسانس و کارشناس ارشد در 
رشته های گروه های پزشکی هستند. اگر بودجه این طرح 
اجرایی شود، حدود 25 تا 30 نفر دیگر هم به این تعداد 

پرسنل به طور مستقیم اضافه خواهند شد.
 در حال حاضر در دنیا کدام کشورها در تولید واکسن های 

آنفلوانزا سرآمد هستند؟
همه این شرکت ها مالتی نشنال هستند و توسط چند کشور 
مدیریت و اداره می شوند. بزرگ ترین آن ها شرکت »سانو 
دارد.  امریکایی  که سهامدار  است  فرانسه  اونتیس«  فی 
دومین شرکت »GSK« بریتانیایی است که مدیریت آن 
را آلمان، بلژیک و اروپا بر عهده دارند و سومین شرکت 
بزرگ، شرکت »نوارتیس« امریکاست که سهامدار هندی 

و ایتالیایی دارد. 
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 شرکت دانش بنیان شما در چه حوزه های دیگری فعالیت 
دارد؟

این شرکت در سه حوزه فعالیت دارد؛ تولید واکسن، تولید 
داروهای تزریقی و همین طور تولید کیت های تشخیصی 
اولمان  به عنوان واکسن  آنفلوانزا  آزمایشگاهی. واکسن 
است و دو واکسن دیگر در قسمت R&Dمان است که 
به آن ها می پردازیم. محلول های  بعدا  برنامه ریزی،  طبق 
تزریقی مان که شامل هفت محلول تزریقی است و اخیرا از 
وزارت بهداشت یک GMP تولید گرفته ایم، تا پایان امسال 
وارد بازار می شوند. کیت های بیوشیمی و کیت مولکولی نیز 
در بازار عرضه می شوند که بخشی از درآمدمان از فروش 

این کیت ها به دست می آید. 
آلمان  از هفت سال در کشور  این که بیش  به  با توجه   

برای  شما  اصلی  انگیزه  کرده اید،  زندگی  و  تحصیل 
بازگشت به کشور چه بود؟

راستش بعد از چند سال زندگی در اروپا، دیگر زرق 
و برق های اروپا برایم جذابیتی نداشت. از طرف دیگر 
جزو وظایف خود می دانستم که به کشورم برگردم و 
خدمت کنم. از این که برگشته ام ناراحت نیستم اما 
از این که نشد این واکسن را به موقع تولید کنیم و 
حمایت واقعی که می خواستیم وجود نداشت، ناراحت 

می شوم.
شما مقایسه کنید که یک سد که قرار است برای 
یک شهر برق یا آب تامین کند، بودجه های چند صد 
میلیاردی به آن ها اختصاص می دهند، اما در مقابل 
به واکسنی که قرار است کل کشور را ساپورت کند 
تنها سه میلیارد تومان بودجه اختصاص می دهند. 
عالوه بر این، کمبود آب در یک شهر به گونه ای 
نیست که باعث مرگ و میر مردم آن منطقه شود، 
اما همان طور که امسال شاهد بودیم، بیماری مثل 
آنفلوانزا می تواند کل کشور را آلوده کند و باعث 

مرگ و میر شود.
را  کشور  هم اکنون  که  آنفلوانزایی  ویروس   
است  خطرناک  حد  چه  تا  است،  گرفته  بر  در 
میزان  چه  تا  کشور  در  موجود  واکسن های  و 

می تواند از این خطرات بکاهد؟
آنفلوانزایی که امسال در کشور باعث مرگ و میر 
عده محدودی از مردم شد، آنفلوانزای کشنده 
و خطرناکی نبود. اگر اپیدمی آنفلوانزای کشنده 
فاجعه آمیز  وضعیت  خیلی  شود،  کشور  وارد 
خواهد شد. مثال امروزه اگر از هر یک میلیون نفر 
مبتال به ویروس آنفلوانزا، پنج نفر تلف می شوند، 
به  با درجه خطرناک تر  ویروس  که  در صورتی 
کشور وارد شود، ممکن است از بین همین یک 

میلیون نفر، 100 یا 500 نفر کشته شوند. 
ما برای مقابله با ویروس آنفلوانزا دو فاکتور را باید 
در نظر بگیریم. یکی فاکتور عفونت زایی، یعنی با 
چه شدتی مردم به این ویروس مبتال می شوند و 

دیگری فاکتور کشندگی، یعنی مبتالیان با چه شدت و 
میزانی کشته می شوند. در ویروس آنفلوانزای اخیر، میزان 
عفونت زایی یا به عبارتی، میزان درگیر کردن مردم خیلی 
دارد.  پایینی  کشندگی  میزان  خوشبختانه  اما  باالست، 
ولی این میزان می تواند به نسبت مساوی برسد، یعنی به 
همان نسبتی که عفونت زایی می کند، کشنده هم باشد. 
ممکن است چنین ویروسی هم وارد کشور شود اما ما برای 

جلوگیری از عواقب چنین امری، به 
سراغ یک سرمایه گذاری جدی 
نمی رویم، حتی سرمایه گذاری در 
حد ساخت یک سد کوچک در 

یک شهر.
غیرقابل  از  یکی  آنفلوانزا 
پیش بینی ترین ویروس هاست و 
اصال نمی توانیم پیش بینی کنیم 
ویروسی  سال،  فالن  مثال  که 
و  عفونت زایی  درصد  فالن  با 
کشندگی خواهد آمد. به همین 
دالیل باید همواره برای مقابله 
با این ویروس آماده باشیم و 
سرمایه گذاری قابل توجهی 
برای پیشگیری و درمان آن 

انجام دهیم.
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مالقات با 
اژدهای زرد

ن سودمند است؟ چرا تعامل فناورانه �ب چ�ی

اقتصاد ایران
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ــاوری  ــاون علمــی و فن ــر ســفر ســورنا ســتاری، مع ــه خب ــود ک ــاه امســال ب آبان م
ــن  ــه چی ــان ب ــاوری و دانش بنی ــی و فن ــت علم ــراه هیئ ــه هم ــوری، ب رئیس جمه
ــا  ــود در طــول آن هــم هیئــت همــراه ســتاری ب مطــرح شــد. ســفری کــه قــرار ب
ظرفیت هــا و توانمندی  هــای چیــن آشــنا شــوند و زمینــه بــرای تبــالدل اطالعــات 
ــاد  ــا انعق ــم ب ــود و ه ــم ش ــور فراه ــر دو کش ــرکت های ه ــان ش ــنایی می و آش
ــان دو  ــترک می ــای مش ــاخت فعالیت ه ــدد، زیرس ــای متع ــا و تفاهمنامه ه قرارداده
کشــور ایجــاد شــود؛ مســئله ای کــه از چنــد ســال پیــش آغــاز شــده و روز بــه روز در 
حــال توســعه و پیشــرفت اســت و ایــن ســفر نیــز گامــی دیگــر در جهــت پیشــبرد 

اهــداف یادشــده بــود.
در نخســتین روز ایــن ســفر ایــن هیئــت در نشســت تجــاری و فنــاوری شــرکت کرد. 
ــان  ــرکت دانش بنی ــد و در آن ۷۰ ش ــزار ش ــانگهای برگ ــهر ش ــت در ش ــن نشس ای
ــی و بیــش از 1۰۰ شــرکت فنــاور چینــی حضــور داشــتند. در ایــن نشســت،  ایران
ــد نظــر  ــاور و خــالق م ــان، فن ــه توســعه صــادرات شــرکت های دانش بنی کمــک ب
قــرار گرفــت. همچنیــن بــا ایــن ســفر زمینــه تبــادل فنــاوری در ســطح بنگاه هــای 
ــا آخریــن دســتاورد های علمــی و  دو کشــور فراهــم شــده اســت. البتــه آشــنایی ب
ــزاری  ــداف برگ ــر اه ــز از دیگ ــازار نی ــه دو کشــور و بررســی و نیازســنجی ب فناوران

ایــن نشســت بــود.
ــز  ــری نی ــت دیگ ــران در نشس ــاوری ای ــاری و فن ــت تج ــفر هیئ ــن س ــه ای در ادام
ــا حضــور ســورنا ســتاری در شــهر  ــن هیئــت ب ــن نشســت ای شــرکت کــرد. دومی
شــنزن برگــزار  شــد. شــهری کــه قطــب الکترونیــک و فنــاوری اطالعــات این کشــور 
اســت. در ایــن نشســت نیــز گســترش صــادرات محصــوالت دانش بنیــان بــا یافتــن 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــران ش ــفر مدی ــن س ــد. در ای ــال  ش ــی دنب ــرکای چین ش
از حوزه هــای مختلــف و مهــم علمــی چــون فنــاوری اطالعــات، ســلول های 
بنیــادی، تجهیــزات و ماشــین آالت صنعتــی، مــواد پیشــرفته و حــوزه ســالمت عــازم 

ــق چیــن شــدند. جمهــوری خل
هیئــت بلندپایــه علمــی، فنــاوری و دانــش  نیــان ایــران در بخــش دیگــری از ایــن 
ســفر از بیســت و یکمین نمایشــگاه »فناوری هــای پیشــرفته چیــن« در شــنزن 
بازدیــد کردنــد. هیئــت ایرانــی همچنیــن بــه شــهر ســوژو رفــت تــا از پــارک صنعتی 
ــوان یکــی از حرکت هــای  ــه عن ــارک صنعتــی ســوژو ب ــد. پ ــد کن ــن شــهر بازدی ای
ــا مشــارکت ســنگاپور فعالیتــش  ــه ایــن کشــور از 1۷ ســال پیــش ب بــزرگ فناوران
ــاوری،  ــون نانوفن ــدد همچ ــاوری متع ــای فن ــارک از منطقه ه ــن پ ــرد. ای ــاز ک را آغ
ــت  ــت. هیئ ــده اس ــکیل ش ــات تش ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــت فناوری و فن زیس
ــر در  ــی حاض ــان ایران ــرکت های دانش بنی ــران و ش ــی ای ــگاه صادرات ــی از پای ایران
ایــن پــارک کــه زیرســاخت های آن بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 

ــد. جمهــوری اســالمی ایــران ایجــاد شــده اســت، دیــدن کردن
امــا چــرا این قــدر بــر همــکاری فناورانــه بــا چیــن تاکیــد می شــود؟ کشــوری کــه 
ــکا دارد و ترامــپ تالش هــای  ــا امری ــادی ب ایــن روزهــا درگیری هــای اقتصــادی زی

ناموفقــی بــرای کوتــاه کــردن دســت چیــن از اقتصــاد دنیــا انجــام داده اســت. 
ــهم  ــان دارد و س ــاد جه ــدنی در اقتص ــال و انکارناش ــوری فع ــا حض ــن نه تنه چی
ــه همیــن  ــه خــود اختصــاص داده، بلکــه ب ــی را ب ــی جهان اعظمــی از تبــادالت مال
ــاوری در  ــم و فن ــعه عل ــر توس ــز ب ــا تمرک ــت ب ــرده و سال هاس ــا نک ــئله اکتف مس
ــاد  ــه اقتص ــا ک ــد. از آن ج ــال می کن ــازه ای را دنب ــادی ت ــیر اقتص ــورش، مس کش
دانش بنیــان در کشــور مــا واژه پربســامدی اســت و تمــام تــالش نهادهــای ذیربــط 
بــر آن اســت کــه ایــن اقتصــاد را بــه موتــور محرکــه کشــور تبدیــل کننــد، ارتبــاط 
بــا کشــوری کــه اهــداف و دیدگاه هــای مشــترکی بــا مــا دارد، ضــروری و مفیــد بــه 
نظــر می رســد. بــرای هرچــه بیشــتر روشــن شــدن ایــن مطلــب در صفحــات پیــش 
ــای  ــاوری در برنامه ه ــم و فن ــگاه عل ــن، جای ــه سیســتم اقتصــادی چی رو نگاهــی ب

ــکا داشــته ایم. ــا امری ــن ب ــوای تاریخــی چی ــن کشــور و دع اقتصــادی ای
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ن  ی در چ�ی ث ا�ت ایدئولوژی و اس�ت

ساختاری در خدمت توسعه اقتصادی
 امیرحسین خدادادی

گام ابتدایی در سوسیالیسم توسعه هرچه بیشتر نیروهای مولد و تکامل 
ساختاری سوسیالیسم است؛ این تعریفی است که رهبران جمهوری 

خلق چین از شرایط کنونی اقتصادی که در آن هستند دارند.
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به عقیده متفکرانی چون لئو پانیچ و سام گیندین ادغام چین 
در اقتصاد جهانی نه به عنوان تغییراتی اساسی در سرمایه داری 
بلکه نقش مکملی است در تامین جریان سرمایه ای ایاالت متحده 
به جهت حفظ و بسط هژمونی جهانی اش. این نقش تا پیش از 
جنگ جهانی دوم بر عهده ژاپن بود اما از زمان نیکسون به بعد 
بر عهده چین گذاشته شد. به عقیده پانیچ و گیندین گرایشی در 
جهت آزادسازی بازارهای مالی، تضعیف کنترل سرمایه و تضعیف 

پایگاه های حزب کمونیست چین CCP در چین وجود دارد.

متد سوسیالیسم بازار
سوسیالیسم بازار مستلزم وجود سیستم اقتصادی ای است که در 
آن وسایل تولید اساسی در اختیار دولت یا نهاد جمعی دیگری، 
همچون تعاونی ها باشد و بازارها به عنوان بهترین ابزارِ تخصیص 
منابع به رسمیت شناخته شوند. شکل آن می تواند بسیار متنوع 
و گزینشی باشد، خواه شبیه به اقتصاد »مرکب« کینزی و خواه 

بیشتر شبیه به خودگردانی »ناب« کارگران.
درک ما از نظام چینی تحت عنوان سوسیالیسم بازار یا سوسیالیسم 
همراه با یک بازار، بر پایه ده رکن زیر استوار است که تا حد زیادی 

برای سرمایه داری غریبه اند:
1- پافشاری بر برنامه ریزی قدرتمند و مدرن شده که کیفیت های 
با  مطابق  را  مختلفی  ابزارهای  و  می گیرد  بر  در  را  مختلفی 

بخش های مربوطه تجهیز می کند.
۲- شکلی از دموکراسی سیاسی که گزینه  های جمعی را امکان پذیر 

می سازد که برنامه ریزی مورد اشاره را پشتیبانی می کند.
3- خدمات دولتی بسیار گسترده که شهروندی سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی را مقید/ مشروط می کند و به خودی خود این خدمات 

در بازار غایبند یا به نحو ضعیفی قابل عرضه اند.
4- مالکیت دولتی زمین و منابع طبیعی - دولتی در سطح ملی و 
اشتراکی در سطح محلی - که به موجب آن دسترسی کشاورزان 

به زمین تضمین می شود.
۵- شکل های متنوع مالکیت مناسب برای سوسیالیستی سازی 

نیروهای مولد: 
با  آن ها  این که  به  توجه  با  دولتی؛  مالکیت  با  شرکت های   -
شرکت های سرمایه داری تفاوت دارند، به ویژه از بابت مشارکت 

کارگران در مدیریت. 
- دارایی خصوصی شخصی کوچک. 

- دارایی سوسیالیستی شده.
- مضاف بر این، دارایی های سرمایه دارانه ای وجود دارد که در 
جریان گذار سوسیالیستی طوالنی، به منظور تحریک فعالیت و 
موثرکردن اشکال دیگر دارایی ها، حفظ و گاه حتی ترغیب شده اند.

6- یک سیاست کلی شامل افزایش درآمد نیروی کار در مقایسه 
با سایر خاستگاه های درآمد است.

۷- ترویج عدالت اجتماعی از یک دیدگاه برابری طلبانه تر.
8- حفاظت از طبیعت که از پیشرفت اجتماعی جدا نیست، به 
عنوان یک هدف توسعه ای در راستای به حداکثر رساندن ثروت.

9- روابط اقتصادی بین کشورها که تکیه بر یک اصل برنده - 
برنده دارد، که به طور نظام مند منافع متقابل را دنبال می کند.

1۰- روابط سیاسی میان کشورها بر پایه تالش برای صلح و روابط 
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عادالنه تر.
چارچوب  در  بازار  سوسیالیسم  ایده  گفت  می توان  واقع  در 
لنینیسم قابل تفسیر است، به عبارتی یک اقتصاد برنامه ریزی شده 
سوسیالیستی تنها پس از اولین پایه های سوسیالیسم از طریق 
ایجاد اقتصاد بازار و اقتصاد مبادله کاالیی می تواند ظهور کند و 

سوسیالیسم تنها پس از این مرحله پدیدار خواهد شد. 
طرفداران این مدل استدالل می کنند که سیستم اقتصادی اتحاد 
جماهیر شوروی سابق و کشورهای عضو شورای کمونیسم تالش 
کرده اند بدون عبور از مرحله الزم توسعه بازار اقتصادی، اقتصاد 
طبیعی را به یک اقتصاد برنامه ریزی شده منتقل کنند که همین 

امر منجر به شکست آنان شد.

برنامه ریزی اقتصادی 
برنامه های توسعه پنج ساله جمهوری خلق چین مجموعه ای 
است از ابتکارات توسعه اقتصادی که از سال 19۵3 در جمهوری 
از سال 1949 حزب کمونیست  است.  خلق چین صادر شده 
اقتصاد  ملی  کنگره  و  مرکزی  کمیته  جلسات  طریق  از  چین 
چین نقش اساسی در ایجاد مبانی و اصول کمونیسم چین، پیاده 
کردن استراتژی های توسعه اقتصادی، تعیین اهداف رشد و آغاز 

اصالحات دارد.
ویژ گی  برجسته سیستم سیاسی و اقتصادی چین برنامه ریزی 
قدرتمند آن است که امروزه با وجود تغییرات در اهداف و ابزارها 
از  پیش  دارد. سخنرانی های  ادامه  اخیر همچنان  دهه های  در 
کنگره ملی خلق در هر سال نشان می دهد که اهداف کمی و 
موفقیت آمیز  میزان  چه  پنج ساله  برنامه  در  تعیین شده  کیفی 
بوده اند که اغلب نیز چنین است و این که به کدام ها در سال آینده 

دست خواهند یافت. 
این گزینه ها توسط حزب کمونیست چین برای شهروندان انتخاب 
می شوند همراه با قاعده کلی مشاوره گیری که به نحوی فزاینده به 
عنوان یک ضرورت مفروض انگاشته می شود. این برنامه ریزی قوی 
راهبردی، با تکنیک های امروزی شده سازگار با نیازهای حاضر، با 
ابزارهایی مانند نرخ های یارانه ای، کنترل قیمت ها و فرمان های 

ملی، یکی از ویژگی های ممتاز نظام سوسیالیستی است.
برنامه ریزی یکی از ویژگی های مهم اقتصادهای سوسیالیستی 
است و برنامه ای که برای کل کشور طراحی شده است معموال 
همه  برای  اقتصادی  توسعه  برای  دقیق  راهنمایی های  شامل 
مناطق آن است. برای نشان دادن دقیق تر انتقال چین از یک 
اقتصاد دستوری به سبک اتحاد جماهیر شوروی به اقتصاد بازار 
پنج  برنامه  نام  چینی(،  به سبک  )سوسیالیسم  سوسیالیستی 
ساله یازدهم از سال ۲۰۰6 تا ۲۰1۰ به »دستورالعمل« توسعه 

اقتصادی تغییر یافت.

استارت آپ های چینی
صاحبان صنایع در چین همواره به دنبال یافتن کوتاه ترین و در 
عین حال سریع ترین راه برای رسیدن به موفقیت هستند و راه 
رسیدن به این هدف را در پیشرفت هرچه بیشتر نوآوری یافتند. 
در شنزن، پایتخت تولید محصوالت الکترونیکی چین، می توانید 
شرکت هایی را مشاهده کنید که در کمتر از یک روز، تجهیزات 
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الکترونیکی مورد نیاز را پیش روی شما قرار می دهند.
اولین مناطق توسعه فنون اقتصادی ملی که شورای دولتی در 
سال 1988 در 14 شهر ساحلی باز این کشور تعیین کرد، شامل 
14 منطقه توسعه دا لیان، چین هوان دائو، تیان جین، ین تای، 
چین دائو، لیان یون گان، نان تون، مین شین، هون چیائو، چائو 
هه تین، نین بو، فو جو، گوانگ جو و جان جیان است. اکنون 
تعداد این مناطق به 49 رسیده که ۲۷ مورد آن در مناطق ساحلی 
شرقی و ۲۲ مورد دیگر در مناطق مرکزی و غربی چین است. 
عالوه بر این، شورای دولتی چین همچنین اجازه داده است که 
در شهرک صنعتی سو جو، منطقه تهیه فرآورده های صادراتی 
جین چیائو، منطقه توسعه فنون اقتصادی داشه نین بو، منطقه 
سرمایه گذاری های چان شیا من و منطقه توسعه یانگ پو های 
نان و غیره سیاست های یکسانی با منطقه توسعه فنون اقتصادی 

اجرا شود.
آمار ها نشان می دهند که تولید ناخالص داخلی چین از 8۵۷۰/3۵ 
میلیون دالر در سال ۲۰1۲ به حدود ۲13۰9/۵ میلیون دالر در 

سال ۲۰۲4 خواهد رسید.
عالوه بر این، کارخانه هایی وجود دارند که هدف از ایجاد آن ها 
تولید گجت های الکترونیکی است. به  عنوان نمونه ای دیگر که 
در بر گیرنده انواع و اقسام خالقیت و نوآوری است، می توان به 
شتابدهنده استارت آپی HAX اشاره کرد که در آن می توانید 
رایانه نُه دالری یا حتی دستگا ه های برش سریع فلزات با آب را 

مشاهده کنید.

ساختار مالکیت 
اقتصاد دولتی شامل اقتصادی است که وسایل تولیدی در آن 
متعلق به کشور است و اقتصاد اشتراکی نوعی از اقتصاد است 
که وسایل تولیدی در آن متعلق به گروه های اجتماعی است. 
در اقتصاد خصوصی وسایل تولیدی متعلق به افراد بوده. اقتصاد 
از  انواع گوناگون  اقتصاد است که  از  نوعی  با سرمایه مشترک 
موسسات با سرمایه گذاری مشترک، جامعه اقتصادی جدید را 

تشکیل می دهد.
بخشی از قدرت این شرکت های با مالکیت دولتی ناشی از این 
واقعیت است که آن ها مانند شرکت های خصوصی غربی که در 
بورس اوراق بهادار فهرست شده و در جهت بیشینه سازی ارزش 
سهاِم سهامدار با توزیع سود سهام، ارزشگذاری سهام و بازده باال 
به سرمایه گذار با تحت فشار قراردادن مقاطعه کاران فرعی، اداره 
نمی شوند. اگر بنگاه های دولتی چینی به این نحو عمل کنند، 
به ضرر ساختار صنعتی محلی تمام می شود که آشکارا این گونه 
نیست. وگرنه با شکل وحشیانه ای از »سرمایه داری دولتی«، مانند 
همان که اغلب ادعا می شود، سروکار خواهیم داشت که نمی تواند 

رشد اقتصادی پویایی را سبب شود. 
اکثر شرکت های با مالکیت دولتی چین یا سودآور هستند یا به 
سودآوری رسیده اند، زیرا قاعده ای که آن ها را هدایت می کند، 
نه ثروتمندسازی سهامداران، بلکه سرمایه گذاری و خدمت مولِد 
ثروت ارائه شده به مشتریان است. اهمیتی ندارد اگر سود آن ها 
پایین تر از رقبای غربی شان باشد؛ آن ها جزئی از تحریک بقیه 

اقتصاد هستند.
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در سال 2015 صادرات چین 40 درصد کل صادرات جهانی را تشکیل می داد

و نقل دولتی برخوردار خواهند بود، تحصیلکرده اند و به همین 
ترتیب. به هر روی، خدمات دولتی کاالهای استراتژیکی در 
برای  نظر گرفته می شوند چراکه آن ها ورودی های ضروری 
بقیه اقتصاد را تامین می کنند: انرژی، زیرساخت ها، مواد اولیه 

و حتی بانکداری و پژوهش.
در حالی که بخش خصوصی مکمل یا محرک است، دولت در 
تمرین رقابت از بخش دولتی حمایت می کند. درک عمیق از 
این خدمات دولتی راهبردی، یکی از بزرگ ترین نقاط قوت 
این استراتژی منسجم  اتخاذ  با  بنابراین  اقتصاد چین است. 
آنچه  است،  دولتی عظیم  بر خدمات  متمرکز  که  توسعه ای 
این جا در گرو آن قرار دارد، دفاع از حاکمیت ملی نیز هست.

منابع:
اقتصادی چین/ ژیمینگ لُنگ، رمی هررا،  1- ماهیت نظام 

تونی آندریانی/ مانتلی ریویو/ ترجمه: محمد رودگلی
۲- سرمایه داری در قامت سوسیالیسم های گوناگون/ سونیا 

کریوکاپیچ/ ترجمه: شاپور گیتی
 Tony Andréani and Rémy Herrera, “Which -3
 Economic Model for China?” International

.۲۵–111 :)۲۰1۵( 1 .no ,۵ Critical Thought
 Rémy Herrera, “A Marxist Interpretation  -4
 of the Current Crisis,” World Review of

.48–1۲8 :)۲۰14( ۲ .no ,۵ Political Economy

اقتصاد با سرمایه گذاری بازرگانان خارجی به این معناست که 
سرمایه گذاران خارجی طبق قوانین و مقررات ذیربط اقتصاد 
خارجی چین، به وسیله سرمایه گذاری مشترک، همکاری یا 
سرمایه گذاری مستقل موسسات را در چین ایجاد کنند. این 
نوع اقتصاد سه شکل موسسات با سرمایه مشترک چینی و 
و  و خارجی  مدیریت چینی  با همکاری  خارجی، موسسات 
موسسات با سرمایه گذاری مستقل را شامل می شود. اقتصاد با 
سرمایه گذاری هنگ کنگ، مکائو و تایوان نوعی اقتصاد است 
طبق  آن  جریان  در  مذکور  منطقه  سه  سرمایه گذاران  که 
قوانین و مقررات مربوطه اقتصاد خارجی چین، با شیوه های 
سرمایه گذاری مشترک، همکاری یا سرمایه گذاری مستقل در 
اقتصاد  نوع  این  تاسیس کنند.  خاک اصلی چین موسسات 
همانند اقتصاد با سرمایه گذاری بازرگانان خارجی، سه شکل 

مذکور را در بر گرفته  است.
پرورش،  و  آموزش  مانند  اجتماعی  خدمات  چین،  در 
مراقبت های بهداشتی و حقوق بازنشستگی، به طور کامل یا 
بیشتر توسط دولت کنترل می شود، به عبارت دیگر توسط 

دولت مرکزی یا بیشتر اوقات دولت های محلی.
چنین خدماتی کاالهایی را که توسط بخش خصوصی عرضه 
ضروری  اجتماعی  کاالهای  بلکه  نمی دهند،  ارائه  می شوند، 
برای افراد را عرضه می کنند تا بتوانند در زمینه های سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی پرورش یابند- کسانی که تن درست و 
سالمت هستند، به اشتغال دسترسی خواهند داشت، از حمل 



ن ۲۰۲۵« چیست مه »ساخت چ�ی �ن �ب

چین در مسیر بلندپروازی



»ساخت چین 2025« برنامه ای جامع برای ارتقای صنایع در این 
کشور صنعتی است. چینی ها برای تدوین این طرح جامع از برنامه 

»صنعت 4.0« آلمان الهام گرفته اند که اولین بار در سال 2011 
مورد توجه قرار گرفت و در سال 2013 به تصویب رسید. 

ن ۲۰۲۵« چیست مه »ساخت چ�ی �ن �ب

چین در مسیر بلندپروازی
 حبیب آرین
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»تولیدات هوشمند« در صنعت هسته  اصلی برنامه »صنعت 4.۰« 
را تشکیل می داد؛ مسیری که امروز چینی ها تالش می کنند تا با 
دقت دنبال کنند. در این مسیر قرار است از ابزارهای تکنولوژیک 
استفاده  آلمانی،  مفهوم  در  شود.  استفاده  بیشتر  تولید  برای 
از ابزارهای فناوری برای تولید به استفاده از اینترنت اشیا ختم 
شد. اینترنت اشیا بستری را فراهم می آورد که در چارچوب آن 
شرکت ها، کسب وکارها و نهادهای کوچک امکان ارتباط و اتصال با 

یکدیگر را پیدا خواهند کرد. 
برنامه چین در راستای اجرای طرح »ساخت چین ۲۰۲۵« محدود 
فناوری و صنعت  ارتقای کیفیت  کاالهای چینی در بخش  به 
نیست. چرا که در این بخش ناهمواری های زیادی پیش روی این 
کشور قرار گرفته است. از این رو چینی ها ناچارند در مدت زمان 
کوتاه با چالش های چندگانه روبه رو شوند. یکی از راه های تقابل 
با چالش های پیش رو جلوگیری از تولید کاالهای کم کیفیت و 
ارائه خدمات و محصوالت در سطح کشورهای صنعتی و پیشرفته 

جهانی است. 
این طرح از سال ۲۰1۵، از سوی وزارت صنعت و فناوری اطالعات 
و با همکاری 1۵۰ کارشناس از آکادمی مهندسی چین تهیه و 
آماده اجرا شده است. در مرحله دوم این طرح در کنگره حزب 
حاکم به تصویب رسید. طرحی که از آن به عنوان جاده یک دهه 
آینده اژدهای زرد برای رسیدن به اهداف مشخص نام برده می شود. 

محورهای اساسی طرح بلندپروازانه 2025
از  یکی  چینی  خدمات  و  کاالها  کیفیت  سطح  ارتقای  اگرچه 
محورهای اساسی برنامه »ساخت چین ۲۰۲۵« است اما تمام 
اهداف مشخص شده در این چارچوب را خالصه نمی شود. استفاده 
و  سو  یک  از  کارخانجات  ساختار  در  های تک  فناوری های  از 
به کارگیری منسجم از مفاهیم نوظهوری چون هوش مصنوعی و 
تحوالت ساختاری در ارتقای سطح تسهیالت نظامی از سوی دیگر 
می تواند چین را به ابرقدرت بین المللی تبدیل کند که توان و قدرت 

خود را در عرصه بین الملل حفظ کند.
در همین راستا مقام ها و سیاستمداران چینی بر این باورند که با 
تکیه بر برنامه ۲۰۲۵ پکن قصد ایجاد جنگ تجاری با قدرت ها و 
ابرقدرت های اقتصادی جهان را نخواهد داشت. این کشور به گفته 
شی جین پینگ، رئیس جمهوری مادام العمر یکی از پهناورترین 
کشورهای جهان، در درجه اول به دنبال حفظ منافع ملی چین و 
در درجه دوم حفظ صلح و امنیت پایدار برای جهان را در دستور 

کار خود قرار داده است. 

تحول در ساختار کارخانه ای
بر اساس برنامه های سیاسی - اقتصادی، پکن تالش می کند تا سال 
۲۰۲۵ از بزرگ ترین کارخانه جهان به بهترین و قدرتمندترین نمونه 
آن تبدیل شود. هم اکنون این کشور در عرصه های گوناگون وارد 
شده و با توجه به قیمت تمام شده کار، برای بزرگ ترین برندهای 
جهان به تولید محصول می پردازد. صنایعی چون اسباب بازی، 
صنایع کشاورزی، صنایع سنگین و نمونه های دیگر در چین پررونق 
است و البته این رونق، الزاما به معنی کیفیت باال نیست. از این رو 
پکن تالش می کند تا با حفظ هژمونی گسترده صنعتی - اقتصادی 

در جهان، از نظر کیفی نیز به ابرقدرتی انکارناپذیر بدل شود. 
البته سال ۲۰۲۵ برای چینی ها ایستگاه آخر نیست. چرا که آن ها 
در راستای همین برنامه برای ۲۰3۵ و ۲۰49 نیز برنامه های مدون 
و حساب شده ای را طراحی کرده اند. به عنوان نمونه این کشور 
تالش می کند تا سال ۲۰3۵ به کشوری تبدیل شود که در سطح 
توسعه تجاری و تولید با قدرت های بین المللی به رقابت بپردازد. 
در این ساختار تنها امریکا به عنوان رقیب چین شناخته نمی شود. 
قدرت های اقتصادی اروپا از جمله آلمان، بریتانیا و فرانسه از یک 
سو و روسیه به عنوان کشوری که از لحاظ جغرافیایی به چین 
نزدیک است نیز از سوی دیگر به عنوان رقبای این کشور در نظر 

گرفته می شوند. 
به نظر می رسد بلندپروازی های اژدهای زرد در آسیا نقطه پایانی 
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چین  »ساخت  جامع  طرح  ادامه  در  که  چرا  داشت.  نخواهد 
۲۰۲۵« این کشور قصد دارد در سال ۲۰49 به عنوان کشوری 
قرار  توجه  مورد  جهان  در  خدمات  و  کاال  تولید  در  بی رقیب 
اطالعات  فناوری  عرصه  در  بگیرد. سرمایه گذاری های چینی ها 
در سرزمین های دیگر از جمله قاره آفریقا گواه جدیت این کشور 
برای رسیدن به برنامه های تدوین شده است. حتی وقتی پکن در 
فراسوی مرزهای خود در قاره سیاه اقدام به بازگشایی پایگاه نظامی 
می کند، این پایگاه را با ویژگی های های تک تقویت می کند تا از 
این مسیر ساختار نظامی گری در منطقه و جهان را نیز تحت تاثیر 

قرار دهد. 

حوزه های کلیدی تا 2025
اگر دنیای فناوری را مورد توجه قرار دهیم مشخص می شود که 
چینی ها از سال ۲۰1۵ که طرح مورد بحث به تصویب رسید 
هم در زمینه هایی چون فناوری اطالعات حضور جدی داشتند. 
اما برنامه های پیش روی این کشور نشان می دهد که در ده سال 
آینده این کشور برنامه های جدی تری را مد نظر قرار خواهد داد. 
هرچند کمپانی های چینی همین حاال نیز مهم ترین قطعات 
سخت افزاری در زمینه فناوری را در جهان تولید می کنند اما 
شرایط کنونی برای چینی ها قانع کننده نیست و آن ها در فناوری 

اطالعات افق های باز تری را پیش روی خود قرار داده اند. 
حوزه تولید نیز دیگر محور اساسی است که در طرح جامع مورد 
توجه قرار گرفته است. از آن جا که چین سرزمین  کارخانه های 
زیادی است، الزم است این مراکز تولیدی تا سال ۲۰۲۵ با 
انقالبی عظیم روبه رو شوند. استفاده از روبات ها و مکانیزه سازی 
فرایند تولید مهم ترین خواسته دولتمردان چینی است. با ایجاد 
این تحول، نیروهای انسانی که در این کارخانه ها مشغول به 
کار هستند ناچارند با افزایش مهارت های خود به عنوان نیروی 
متخصص به کار مشغول شوند. این مسئله اگرچه در کوتاه مدت 
زیان هایی را به دنبال خواهد داشت اما در بلندمدت موجب 

برخورد انسانی با نیروهای کار خواهد شد. 
انرژی های تجدیدپذیر و استفاده از انرژی های پاک نیز سرفصل 
مهم و اساسی در برنامه های چین آینده خواهد بود. چین یکی از 
بزرگ ترین مصرف کنندگان نفت در دهه های گذشته بوده است. 
این کشور با تکیه بر سوخت های فسیلی روسیه، کشورهای 
خاورمیانه و ایاالت متحده نیازهای خود را برطرف ساخته است. 
همچنین کشف حوزه های ژئوپلتیک جدید مانند امریکای التین 
موجب ایجاد تخاصم های تازه با قدرت های بین المللی شده 
است. در نظر گرفتن این موارد و باور پایان پذیری انرژی های 
فسیلی موجب شده چینی ها به جایگزین های نفت به صورت 

جدی فکر کنند. 
حمل و نقل مبتنی بر انرژی برق، تولید برق از انرژی های پاک و 
توسعه استفاده از پنل های خورشیدی نیز از جمله مواردی است 
که در سال های آینده بیشتر در مورد  آن ها خواهیم شنید. این 
موارد در حمل و نقل دریایی و هوایی نیز جایگاه ویژه ای خواهند 
داشت. مدرن سازی خطوط آهن و استفاده از نسل جدید قطارها 
از جمله هایپر لوپ نیز موجب ارتقای سطح کیفی حمل و نقل 

در چین آینده خواهد شد. 
جنگ  و  فضایی  رقابت های  از  خوشی  خاطره  امروز  جهان 
به صورت  مذکور  موارد  کلیدواژه هایی چون  ندارد.  ستارگان 
عمده در جریان جنگ سرد میان ابرقدرت های شرق و غرب 
مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت نیز به فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی ختم شد. اما این بار چین قصد دارد بدون ایجاد 
حساسیت گام در مسیر راه شیری بگذارد و با توسعه فناوری های 
فضایی آینده تضمین شده ای را برای شهروندان این کشور ایجاد 

کند. 
البته این مدعا از سوی سیاستمداران چینی بیان شده و منتقدان 
زیادی با این ادعا مخالفند. آن ها بر این باورند که چین در نظر 
دارد بدون ایجاد حساسیت در کشورهایی مانند روسیه و امریکا 

به توسعه فناوری های مرتبط با هوافضا بپردازد. 
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ن اکرشناسان امریاک�ی  ن از ز�ب اری امریاک �ب چ�ی ب
ت

ره جنگ � ناک�ت در�ب

 آریا حبیبی

استراتژی تجاری ترامپ در برابر چین 
خودکشی است
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امریکا،  پیشین  خزانه داری  وزیر  سامرز،  لری 
دونالد  رئیس جمهور  عاشقانه  روابط  می گوید 
نتیجه معکوسی خواهد داشت  تعرفه ها  با  ترامپ 

و این اصال تعجب آور نیست. 
ترامپ جنگ جهانی اقتصادی را آغاز کرده که دامنه های 
است.  یافته  گسترش  فرانسه  و  برزیل  آرژانتین،  تا  آن 
امریکایی  از کارگران  ترامپ در جهت حمایت  تعرفه های 
متحده  ایاالت  اقتصاد  این  است  معتقد  سامرز  اما  است 

است که از این جنگ تجاری رنج خواهد برد.
و  هستیم  تجاری  جنگی  درگیر  »ما  می گوید:  سامرز 
استراتژی اقتصادی ترامپ یک خودکشی اقتصادی است. 
بر  تاثیر منفی  این روش ها  بدانید که چقدر  دشوار است 

جای خواهند گذاشت.«
است،  بوده  اوباما  و  کلینتون  سفید  کاخ  در  که  سامرز 
میان  در  رقابت  افزایش  باعث  تعرفه  این  می گوید 
تولیدکنندگان امریکایی با تکیه بر محدود کردن کاالهای 
وارداتی خواهد شد. این شامل همه چیز از خودروسازان 
معتقد  سامرز  است.  نوشیدنی  توزیع کنندگان  تا  گرفته 
پایین تر  درآمد  و  قیمت  افزایش  به  منجر  امر  این  است 

برای مصرف کنندگان امریکایی خواهد شد.
ایاالت متحده  تولید  نیست در حال حاضر صنعت  شکی 
در رکود است و کارخانه های تولیدی در ماه نوامبر برای 
چهارمین ماه متوالی با این رکود دست به گریبان بوده اند. 
رکود اقتصادی ناشی از تنش های تجاری و همچنین رشد 
ضعیف اقتصاد جهانی بعد از بحران ۲۰۰8 است که باعث 

تشدید جنگ تجاری شده است.
ماه  در  متحده  ایاالت  تولیدی  مشاغل   ،ADP براساس   
نوامبر شش هزار واحد کاهش یافته است، یعنی خسارات 
شغلی این کارخانه در صنایع تولیدی از دوم مارس ۲۰1۰ 
بوده  خصوصی  بخش  در  دستمزدها  چالش  بزرگ ترین 
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است. سامرز می گوید: »عدم اطمینان می تواند فعالیت های 
اقتصادی را فلج کند.«

پیروزی در جنگ های تجاری آسان نیست
ارشد  مقام  یک  او  می شناسد.  به خوبی  را  سامرز سیستم 
خزانه داری در اواخر دهه 9۰ در جریان بحران مالی آسیا 
و فروپاشی صندوق سرمایه گذاری بلندمدت در آن زمان 
بود. وی بعدا به رئیس جمهور باراک اوباما در مورد وقوع 

بدترین رکود از زمان رکود بزرگ هشدار داد.
ترامپ در مارس ۲۰18 اعالم کرد که »جنگ های تجاری 
به دست  به آسانی  نبرد  این  در  پیروزی  و  ماست  نفع  به 
ایاالت  حرف  این  از  بعد  سال  دو  تقریبا  آمد.«  خواهد 
متحده و چین درگیر یک جنگ تجاری هستند و ترامپ 
این هفته بیان کرد که ممکن است توافق اولیه تا بعد از 

انتخابات سال ۲۰۲۰ حاصل نشود.
اظهارات رونالد ریگان در مورد جنگ هسته ای دقیق ترین 
است:  تجاری  جنگ های  درباره  جمهوری  ریاست  بیانیه 
به  مجبور  هرگز  و  شوند  برنده  نمی توانند  هرگز  »آن ها 

جنگیدن نیستند.« با این حال، جنگ های تجاری 
و  باشد  مخرب  بسیار  می تواند  طوالنی  زمانی  بازه  در 

به  را  امریکا  تاریخ  در  اقتصادی  گسترش  طوالنی ترین 
برای  سیاهی  ابر  همچون  اطمینان  عدم  می اندازد،  خطر 

سرمایه گذاری در تجارت است. 
S&P در 1۲ ماه آینده احتمال ۲۵ تا 3۰ درصد رکود را 
اطالعات  اساس  بر  احتمال  این  اگرچه  می کند،  مشاهده 
پیش از وقوع جنگ تجاری بوده است. با این حال سامرز با 
اشاره به سلسله حوادث اخیر بازارهای سهام ایاالت متحده 
می گوید: »ما 1۰ سال در بازار دارایی خوشبین بوده ایم. ما 
در یک لحظه پیچیده هستیم زیرا به دلیل جنگ تجاری 

رابطه ما جهان بسیار شکننده شده است.«
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بازارها می توانند مسیری طوالنی را طی کنند
سهام ایاالت متحده روند نزولی را از اوایل ماه اکتبر آغاز کرد 
و تنها در ماه نوامبر رکورد S&P ۵۰۰ را از 11 تا 11 به 
ثبت رساند. این پیشرفت قدرتمند و ارزان از طرف فدرال 
رزرو، نشانه ثبات در اقتصاد ایاالت متحده و امید به توافق 
اولیه تجارت با چین است.بازارها در سطحی قرار دارند که 
باره  این  در  را طی خواهند کرد،  احتماال مسیری طوالنی 
بازار ها روی  سامرز گفت: »این یک بخش جزئی است که 
آن ریسک می کنند.«سهام امریکا طی دو روز با اوج گیری 
کرد  اعالم  ترامپ  یافت.  کاهش  به شدت  تجاری  تنش های 
لغو  را  آرژانتین  و  برزیل  از  فوالد  واردات  تعرفه  دارد  قصد 
را  درصد  تا 1۰۰  تعرفه های  که  کرد  تهدید  دولت  و  کند 
روی نوشیدنی، کیف دستی و پنیر فرانسوی اعمال می کند. 
مقامات کاخ سفید همچنین گفتند جنگ تجاری با چین 
گفت  راس  ویلبور  امریکا  تجارت  وزیر  شود.  بدتر  می تواند 
که امریکا تعرفه های بیشتری را علیه چین در دستور کار 
دارد. وی هشدار داد که تعرفه های 1۵ دسامبر برای واردات 
مصرف کنندگان از چین اعمال می شود: »مگر این که دلیلی 
برای تاخیر در آن ها وجود داشته باشد.«اما نگرانی در مورد 
استفاده ترامپ از تعرفه ها به عنوان ابزاری برای کسب امتیاز 
در مذاکرات تجاری وجود دارد. هری بردمن گفت: »او واقعا 
اعتمادبه نفس سیستم اقتصادی - سیاسی ایاالت متحده را 
افزایش می دهد و می خواهد به طرز چشمگیری با استفاده از 
تعرفه ها امتیاز کسب کند ولی در واقع این یک ریسک است.« 

نرخ های منفی می تواند منجر 
به احتکار پول شود

از  ناشی  آسیب های  کاهش  منظور  به  باید  سرمایه گذاران 
تشدید احتمالی جنگ تجاری با چین، به فدرال رزرو مراجعه 
کنند. با این حال، سامرز نگران این است که ابزار مبارزه با 
رکود فدرال رزرو به این واقعیت محدود شود که نرخ بهره 
در حال حاضر پایین است. کاهش نرخ اکتبر برای سومین 
دوره متوالی از 1/۵ تا 1/۷۵ درصد قرار گرفت. کل سیستم 
بوده  برای چندین دهه متوالی شکننده  بانکی  و  اقتصادی 
است، زیرا پاسخ طبیعی به مشکل اقتصادی یعنی صندوق 
ذخیره فدرال رزرو نرخ بهره را با ۵۰۰ امتیاز پایه همچنان 
پایین می آورد.افت پنج درصدی تقاضای پول باعث می شود 
که فدرال رزرو با نرخ های بسیار منفی روبرو شود. ترامپ از 
فدرال رزرو خواسته است که استراتژی نرخ صفر را که توسط 
بانکداران مرکزی در اروپا و ژاپن اجرا می شود اتخاذ کند. اما 
استراتژی نرخ های منفی در احیای اقتصادهای اروپا و ژاپن 
موفقیت چندانی را از خود نشان نداده اند و آن به معنی این 
است که نرخ های منفی تجاری یا بانکی نمی توانند خانواده ها 
و بازار را ترغیب کند تا به جای هزینه کردن، پول خود را نگه 
دارند. سامرز گفت: »آن ها نمی توانند منفی باشند زیرا مردم 

شاید مایل باشند ارز را زیر تشک نگه دارند.«
edition.cnn.com : منبع



دانش بنیان  شماره سی وششم آذر ماه 1398

31



دانش بنیان  شماره سی وششم آذر ماه 1398

32

استارت آپ



دانش بنیان  شماره سی وششم آذر ماه 1398

33

گفت و گو �ب مه بنیانگذاران اپلیکیشن آید�ی

 مائده رجبیان

هدف اول؛ کمک به بیماران دیابتی
ماجرای ساخت و عرضه اپلیکیشن idia با دو داستان موازی شروع می شود؛ یک طرف 
ماجرا خانواده مهندس حمید تبیانیان هستند که سال هاست در صنعت فعالیت می کنند 

و پروژه های زیادی را در حوزه تولید موتورسیکلت های برقی و... مدیریت کرده و جلو 
برده اند. آن ها حدود دو سال قبل به یکباره با ماجرایی خانوادگی مواجه می شوند که 

زندگیشان را زیر و رو می کند. ماجرا مربوط به ابتالی یکی از بستگان به دیابت نوع یک 
است که بعد از چندین هفته این طرف و آن طرف رفتن و مشاوره با پزشکان مختلف 
و ساعت ها بستری در اورژانس تشخیص داده می شود. کم کم اما مدیریت کردن این 
اتفاق تبدیل به یک چالش ذهنی می شود. این که یک بیمار کم سن و سال مبتال به 
دیابت نوع یک باید چه غذایی بخورد؟ آیا می تواند از غذای خانواده استفاده کند؟ 
اگر قند خونش باال رفت چطور؟ با افت قند خون چطور باید مواجه شد؟ چرا امروز 

انسولین قند خونش را پایین نمی آورد؟ چرا غذاهای همیشگی این قدر قند خونش را 
باال برده است و صدها سوال دیگر. این طوری است که تبیانیان به فکر می افتد تا به 
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی ایران مراجعه کند و ببیند آیا می تواند به 
بانک اطالعات غذایی ایرانی دسترسی پیدا کند و با کمک همکارانش برنامه ای بسازد 
که به درد مبتالیان به دیابت بخورد و زندگی شان را از این استرس و یکنواختی خارج 
کند؟ طرف دیگر ماجرا دو متخصص هستند که بیش از یک دهه است در زمینه تغدیه 

و ورزش هم در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و هم به صورت بالینی فعالیت 
می کنند؛ دکتر سوده رازقی، متخصص تغذیه و دکتر مستانه تابش، فیزیولوژیست که 
ذهنشان چند ماهی است درگیر طراحی اپلیکیشنی شده است که نیاز مراجعانشان 

به مراجعه مداوم به مطب و کلینیک و بیمارستان را کم کند و در 
عوض همان خدمات حرفه ای را به آن ها ارائه کند که بیمارشان 
از ویزیت حضوری انتظار دارد و البته اپلیکیشن یک قدم هم 
جلوتر برود یعنی بتواند سیستم مانیتورینگ روزانه ای داشته 
باشد تا آن ها بتوانند هر روز پیشرفت بیمارانشان را رصد کنند. 

و این جاست که این دو گروه هم مسیر و تبدیل به یک تیم 
می شوند و در غالب شرکتی به نام توسعه فناوری و دانش 

 idia تغذیه مهر موفق به طراحی و تولید اپلیکیشن
می شوند که در بعضی فناوری ها در جهان بی رقیب است 

و قابلیت هایش باعث شده هم تاییدیه انجمن متخصصین 
غدد درون ریز و متابولیسم ایران را به دست آورد و هم 
توجه شرکت سانوفی که یک شرکت دارویی فرانسوی 
است، جلب کند تا روی توسعه آن سرمایه گذاری کنند. 

آنچه در ادامه می خوانید گفت وگو با مهندس فرید محالتی پور، 
رئیس هیئت مدیره دکتر سوده رازقی، مدیرعامل و عضو 

هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی و و دکتر مستانه 
تابش کارشناس بخش تغذیه و ورزش نرم افزار است.

 



 idia ــل ــنی مث ــای اپلیکیش ــد ج ــس کردی ــرا ح  چ
ــت؟ ــی اس خال

رازقــی: ببینیــد یــک بیمــار مبتــال بــه دیابــت به خصــوص اگــر 
مبتــال بــه دیابــت نــوع یــک باشــد کــه وابســته بــه انســولین 
اســت، در طــول یــک روز بایــد حــدود 1۰۰ تصمیــم مختلــف 
ــد  ــرل قن ــه کنت ــور مســتقیم ب ــه ط ــان ب ــه همه ش ــرد ک بگی
ــا  ــدر ی ــوط هســتند. حــاال تصــور کنیــد شــما پ خــون او مرب
مــادری هســتید کــه تــازه متوجــه شــده اید کودکتــان بــه ایــن 
بیمــاری مبتالســت و می دانیــد کــه ماهیــت بیمــاری مزمــن 
هــم بــه ایــن شــکل اســت کــه تــا آخــر عمــر - حداقــل در حال 
حاضــر کــه دانــش مــا در حــدی اســت کــه درمانــی بــرای ایــن 
بیمــاری نداریــم و فقــط شــیوه های کنتــرل آن را می شناســیم 
- بــا شماســت. حــاال چــه کســی می خواهــد بــه شــما پاســخ 
روزانــه ایــن حجــم از ســواالت را بدهــد؟ اصــال امــکان این کــه 
شــما در تمــام ۲4 ســاعت بــا پزشــک معالــج در تمــاس باشــید 
وجــود دارد؟ از بحــث وقــت و هزینــه اش هــم کــه بگذریــم، مگر 
هــر پزشــک یــا مشــاور تغذیــه ای چقــدر امــکان ارائــه چنیــن 
ــتا  ــا روس ــتان ی ــواده ای در شهرس ــر خان ــی را دارد؟ اگ خدمت
زندگــی کننــد چطــور؟ ســواالت ایــن چنیــن بــود کــه مــا را به 
فکــر طراحــی اپلیکیشــن idia انداخــت کــه همان طــور کــه از 
اســمش پیداســت مثــل یــک دســتیار هوشــمند عمــل می کند 
و تصمیم گیــری بــرای هــر وضعیتــی را بــرای بیمــاران مبتــال 

ــد.  ــاده تر می کن ــت س ــه دیاب ب
تابــش: در واقــع مــا اپلیکیشــن idia را طــوری طراحــی کردیــم 

ــت  ــرل وضعی ــرای کنت ــر ب ــک مدی ــما ی ــگار ش ــه ان ک
برنامــه  ایــن  کرده ایــد.  اســتخدام  ســالمتی تان 
ــان را  ــاری خودت ــد بیم ــک می کن ــما کم ــه ش ب
به خوبــی مدیریــت کنیــد، در صورتــی کــه تمایــل 
داشــته باشــید رژیــم غذایــی روزانه تــان را طراحــی 
می کنــد، اگــر اضافــه وزن داشــته باشــید بــه شــما 
ــح و  ــه صحی ــک برنام ــا ی ــا ب ــد ت ــک می کن کم
علمــی بــه وزن مناســبتان برســید، بــه شــما کمک 
ــه  ــی توصی ــم غذای ــت رژی ــا رعای ــه ب ــد ک می کن
ــتفاده  ــی اس ــرم غذای ــای ه ــه گروه ه ــده از هم ش
کنیــد، نــه مثــل قبــل کــه بــه خاطــر بیمــاری و 
ــان را از  ــت خودت ــده دیاب ــام نگران کنن ــرس از ن ت
خــوردن خیلــی چیزهــا محــروم کنیــد. بــه شــما 
ــه  ــا هم ــد آی ــه ببینی ــد ک ــکان را می ده ــن ام ای
ــت  ــای الزم را دریاف درشــت مغذی ها و ریزمغذی ه
کرده ایــد و طبیعتــا ایــن مســئله بــرای بچه هایــی 
ــوع یــک می شــوند و در  ــت ن ــه دیاب کــه مبتــال ب
ســن رشــد هــم قــرار دارنــد اهمیــت زیــادی دارد. 
ــر  ــه کارب ــا حتــی در اپلیکیشــن idia ب ــی: م رازق
ــاز  ــورد نی ــولین م ــا ُدز انس ــم ت ــک می کنی کم
روزانــه اش هــم را مدیریــت کنــد. عــالوه بــر ایــن 
امــکان ثبــت و ضبــط اعــداد قنــد خــون را ایجــاد 
ــن  ــده پزشــکی آنالی ــا مثــل یــک پرون ــم ت کردی
ــیار  ــده بس ــد و در آین ــار باش ــا بیم ــه ب همیش

نزدیــک ایــن دیتاهــا بــه طــور مســتقیم از طریــق یــک پنــل 
ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــار پزشــک ق ــری در اختی کارب

 چــرا فکــر می کنیــد شــیوه ســنتی مدیریــت بیماری 
دیابــت آن طــور کــه البتــه هنــوز هــم انجام می شــود، 
ــاران  ــه بیم ــد ب ــوری، نمی توان ــت حض ــی ویزی یعن
مبتــال بــه دیابــت کمــک کنــد یــا شــاید بهتــر باشــد 
این طــور بپرســم کــه چــرا فکــر می کنیــد مبتالیــان 

بــه دیابــت بــه یــک دســتیار احتیــاج دارنــد؟ 
ــرف  ــه مص ــوط ب ــای مرب ــدد و رقم ه ــن را ع ــور: ای محالتی پ
ــار  ــه بیم ــه ب ــه ای ک ــور، هزین ــولین در کش ــرانه دارو و انس س
و شــبکه بهداشــت و درمــان وارد می شــود و البتــه نتایــج 
ــران  ــرل بیمــاری در ای ــه از کنت ــده ای ک ــدان امیدوارکنن نه چن
وجــود دارد، نشــان می دهــد. آمــاری وجــود دارد کــه می گویــد 
ــه  ــت هزین ــی دیاب ــان داروی ــرای درم ــال 1141 دالر ب در س
ــرل  ــر کنت ــم، از نظ ــه می گیری ــه ای ک ــی نتیج ــم ول می کنی
ــد  ــان می ده ــمی نش ــای غیررس ــه آماره ــور ک ــت، این ط دیاب
زیــر 1۰ درصــد اســت کــه تناســبی بــا هــم ندارنــد. یعنــی مــا 
ــه  ــی ب ــم ول ــه می کنی ــورمان هزین ــرای دارو در کش ــی ب خیل
طــور قطــع نقصــی در جــای دیگــر وجــود دارد کــه مبتالیــان 
ــد.  ــرل کنن ــان را کنت ــرایط بیماری ش ــد ش ــی نمی توانن به خوب
حــاال همــه ایــن مــوارد را در کنــار آمــار رو بــه رشــد مبتالیــان 

بــه دیابــت در کشــور بگذاریــد. 
  بــه نظــر شــما ایــن جــای خالــی مربــوط بــه عوامل 
ســبک زندگــی اســت کــه بــه نظــر می رســد بخــش 
مهــم اپلیکیشــن idia کنتــرل همیــن عوامل باشــد؟ 
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تابــش: بلــه، ببینیــد مــا 4۲ فاکتــور اصلــی وجــود دارنــد کــه 
ــرد  ــوان ف ــه عن ــما ب ــه ش ــی ک ــزان کنترل ــد روی می می توانن
مبتــال بــه دیابت، روی قنــد خونتــان دارید، تاثیــر بگذارند. اغلب 
ایــن عوامــل مربــوط به ســبک زندگــی مــا هســتند؛ از وضعیت 
تغذیــه ای و انتخاب هــای غذایــی بگیریــد تــا خــواب و اســترس 
و... یــا مثــال عواملــی مثل میــزان حساســیت به انســولین وجود 
دارد کــه فــردی اســت. خیلــی از مبتالیــان بــه دیابــت نــوع یک 
یــا اصــال چیــزی در مــورد حساســیت بــه انســولین نمی داننــد 
یــا شــاید اصــال از طــرف پزشــک معالجشــان در ایــن زمینــه 
آموزشــی دریافــت نکننــد. مــا در اپلیکیشــن idia ایــن کار را 
بــرای همــه کاربرهــا انجــام می دهیــم. یعنــی هــر کاربــر دقیقــا 
یــک کاربــر منحصربه فــرد اســت و براســاس اطالعاتــی کــه بــه 
ــرای او  ــده ب ــال شخصی سازی ش ــه ای کام ــد، برنام ــا می ده م
طراحــی می کنیــم کــه شــاید بــا آدم دیگــری دقیقــا بــا همــان 

شــرایط متفــاوت باشــد. 
  بــرای شــروع بــه کار بــا اپلیکشــن idia کاربــر بایــد 

چــه اطالعاتــی را وارد کنــد؟ 
رازقــی: ایــن ابــزار شــامل یک اپلیکیشــن و یــک ترازو اســت که 
بــا بلوتــوث بــه هــم متصــل می شــوند. فــردی کــه می خواهــد 
از اپلیکیشــن اســتفاده کنــد، بایــد قــد، وزن، ســن، نــوع درمــان 
و دارو، میــزان فعالیــت بدنــی، قنــد خــون پایــه و حساســیت 
ــولین  ــه از انس ــانی ک ــرای کس ــه )ب ــزی روزان ــولین تجوی انس
اســتفاده می کنند( را وارد اپلیکیشــن کند و ســپس اپلیکیشــن 
ــک  ــه بان ــی ب ــه و دسترس ــم به کاررفت ــتفاده از الگوریت ــا اس ب
اطالعاتــی نســبتا کاملــی کــه در اختیــار دارد، توصیه هــای الزم 

ــد  ــار می ده ــه بیم ــای الزم را ب ــد و خط کش ه ــه می ده را ارائ
ــری و  ــان از شــبانه روز اندازه گی ــا شــرایط خــود را در هــر زم ت
بــا روزهــای دیگــر مقایســه کنــد. یــک نکتــه مهــم دیگــر ایــن 
ــاران  ــرای بیم ــه ب ــی از اپلیکیشــن هایی ک ــه در خیل اســت ک
مبتــال بــه دیابــت طراحــی شــده، فقــط میــزان مصــرف قنــد 
و کربوهیــدرات روزانــه بــرای مــا مهــم نیســت بلکــه مــا اصــول 
ــن  ــم. بنابرای ــح کنی ــان را تصحی ــی کاربرم ــزی غذای برنامه ری
ــه  در حــال حاضــر مصــرف بیــش از 3۰ مــاده مغــذی از جمل
ــه  ــی و آنتی اکســیدان ها محاســبه و ب ــواد معدن ــا، م ویتامین ه
کاربــر اعــالم می شــود. ایــن مســئله به شــدت در تنظیــم اصــل 
ــت  ــه دیاب ــال ب ــی بیمــاران مبت ــم غذای ــوع در رژی ــادل و تن تع
اهمیــت دارد کــه می توانــد از بــروز کمبودهــای غذایــی شــایع 

یــا ســوءتغذیه در مبتالیــان جلوگیــری بکنــد.
 در مورد همه غذاها؟ 

رازقــی: بلــه حداقــل امیدواریــم کــه همــه غذاهــا را در بانــک 
ــوع  اطالعــات غذایی مــان داشــته باشــیم کــه شــامل ۵3۰۰ ن
غــذا و مــاده غذایــی مختلــف اســت. ایــن بانــک غذایــی اساســا 
ــق  ــا موف ــته و االن م ــود نداش ــن در کشــور وج ــل از ای ــا قب ت
ــع  ــه ای و صنای ــه انســتیتو تحقیقــات تغذی شــدیم کــه تاییدی

غذایــی کشــور را هــم بــرای ایــن بانــک غذایــی بگیریــم. 
 ثبت داروها چطور؟

رازقــی: ثبــت داروها براســاس حساســیت به انســولین محاســبه 
 idia می شــود و از ویژگی هــای منحصر به فــرد اپلیکیشــن
اســت. در کنــار ثبــت دفعــات هیپو/هیپرگلیســمی یعنــی بــاال 
یــا پاییــن رفتــن شــدید قنــد خــون کــه بــرای محاســبه امتیاز 
میــزان کنتــرل قنــد خــون و توصیه هــای الزم بــرای 
ــرد و در  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــرل آن م کنت
نهایــت هــم ثبــت فعالیــت فیزیکــی کــه کاربــر 
ــه ســطحی از  ــزان رســیدن ب ــه می ــه ب ــا توج ب
ــه  ــا توجــه ب ــرای وی ب فعالیــت فیزیکــی کــه ب
ــرد.  ــاز می گی ــت شــده، امتی ــه ثب ــات پای اطالع
امــکان محاســبه انســولین اصالحــی اختصاصی 
از  هیچ کــدام  در  و  اســت   idia اپلیکیشــن 
ــن  ــود چنی ــی زبان موج ــن های فارس اپلیکیش

امکانــی طراحــی و اجــرا نشــده اســت. 
تابــش: نکتــه مهــم دیگــر کــه شــاید بــاز کمتر 
در اپلیکیشــن های مشــابه بــه آن توجــه شــده 
ــون  ــت چ ــی اس ــاالت روح ــت ح ــد، ثب باش
ــم و  ــم، خش ــد غ ــرد مانن ــی ف ــاالت روح ح
اضطــراب می توانــد روی دریافــت غذایــی 
ــیرینی،  ــه ش ــل ب ــوری، می ــه پرخ ــل ب )می
اختــالل پرخــوری افراطــی، میــل بــه شــوری 
ــون  ــد خ ــرل قن ــن کنت ــی( و همچنی و چرب
بیمــار اثرگــذار باشــد و در نتیجــه رکوردهــای 
قنــد خــون و ثبــت غذایــی او را تحــت تاثیــر 

ــد.  ــرار ده ق
محالتی پــور: آیدیــا )idia( یکســری چالــش هم 
بــرای دادن روحیــه بــه بیمــاران دیابتــی در نظــر 
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طــرف دیگــر اپلیکیشــن نســبت بــه تحــرک و ورزش انتخابی و 
ــر امتیــاز داده ولــی در گروه هــای  ــه کارب میــزان و شــدت آن ب
مختلــف کاربــران مبتــال بــه دیابتــی، وزن امتیــاز هــر گــروه از 
جمــع امتیــازات مختلــف اســت، یعنــی وزن امتیــاز تحــرک و 
ــوع دو  ــت ن ــا وزن ورزش در دیاب ــارداری ب ــت ب ورزش در دیاب
متفــاوت اســت. یــا ارزش امتیــاز رعایت رژیــم غذایــی در دیابت 
ــا دیابــت نــوع یــک متمایــز اســت.  نــوع دو بــا مصــرف دارو ب
ــا در  ــی در آیدی ــیوه امتیازده ــودن ش ــرد ب ــش: منحصربه ف تاب
کنــار دقــت باالیــی کــه ســعی داشــتیم طراحــی ایــن سیســتم 
ــد  ــت کمــک می کن ــه دیاب ــال ب ــه بیمــار مبت داشــته باشــد، ب
ــه  ــد خــون برســد ک ــری از قن ــرل بهت ــه کنت ــت ب ــا در نهای ت
درواقــع هــدف نهایــی پزشــک و بیمــار اســت و بــه پیشــگیری 
از عــوارض بلندمــدت دیابــت منجــر می شــود. ایــن شــیوه هــم 
خیلــی دقیــق اســت و هــم کامــال کاربــردی و ســاده تــا بیمــار 
ــش  ــوم آن و ارتباط ــد مفه ــوزش بتوان ــطحی از آم ــر س در ه
ــت  ــه جرئ ــد. ب ــودش را درک کن ــه خ ــای روزان ــا انتخاب ه ب
ــن هایی  ــدام از اپلیکیش ــه در هیچ ک ــم ک ــا کنی ــم ادع می توانی
کــه تــا امــروز در دنیــا بــرای بیمــاران مبتــال بــه دیابــت طراحی 
ــتم  ــده و سیس ــف نش ــی تعری ــتم امتیازده ــن سیس ــده، ای ش
کنتــرل قنــد خــون بــه شــکل ســنتی بــر ورزش و تغذیــه تکیه 

دارد. 
 چنیــن کاری پیچیدگی هــای فنــی زیــادی هــم دارد. 

آن هــا چــه بودنــد؟ 
ــه  ــی ک ــم فن ــودرزی و تی ــار گ ــر مازی ــه، دکت ــور: بل محالتی پ
از فارغ التحصیــالن دانشــگاه شــریف هســتند و مســئولیت 
مدیریــت بخــش فنــی آیدیــا را بر عهــده دارنــد، این اپلیکیشــن 
ــد  ــری طراحــی کردن ــت اب ــزار خدم ــک نرم اف ــه صــورت ی را ب
کــه بخــش اصلــی و حساســش کــه دانــش تغذیــه و سیســتم 
امتیازدهی مــان اســت، در ســرورهای ابــری مــا ذخیــره 

می شــود و امــکان کپی بــرداری را حــدف می کنــد. 
 امنیــت داده هایــی کــه کاربــران وارد می کننــد 

گرفتــه اســت. بــه عنــوان مثــال اگــر بیمــار موفــق شــود قنــد 
خــون خــود را تــا حــد معینــی نگــه دارد و رژیــم غذایی خــود را 
بــه صــورت کامــل رعایــت کنــد و تحرک بدنی مناســب داشــته 
باشــد، اپلیکیشــن بابــت ایــن تــالش بــه او امتیــاز می دهــد و 
کاربــر می توانــد مدیریــت بــر کنتــرل دیابــت خــود را هــر روز 
ــر را  ــه روزهــای دیگــر مقایســه کنــد و همــواره کارب نســبت ب

بــرای کنتــرل وضعیــت بــدن تشــویق می کنــد. 
ــرکت  ــط ش ــن توس ــن اپلیکیش ــه ای ــم ک ــی ه  زمان
ســانوفی معرفــی شــد، تاکیــد زیــادی روی سیســتم 
امتیازدهی تــان داشــتید. کمــی بیشــتر در مــورد ایــن 

ــد؟ ــح می دهی ــتم توضی سیس
بیــن  نه فقــط  آیدیــا  در  امتیازدهــی  سیســتم  رازقــی: 
کامــال  دنیــا  در  بلکــه  فارســی زبان،  اپلیکیشــن های 
منحصربه فــرد اســت. قضیــه بــه ایــن شــکل اســت کــه 
ــه  ــورت جداگان ــه ص ــف ب ــمت های مختل ــی در قس امتیازده
محاســبه شــده و در نهایــت امتیــاز نهایــی هــر کاربــر در پایــان 
روز بــه او داده می شــود. ایــن امتیــازات در بخــش تغذیــه ناظــر 
بــر کنتــرل کربوهیــدرات و کالــری محاسبه شــده توســط 
فرمول هــای موجــود و پذیرفته شــده دنیاســت و از طرفــی 
بــا ورود اطالعــات تغذیــه کاربــر اپلیکیشــن بــر معیــار میــزان 
مصــرف کاربــر از گروه هــای مختلــف هــرم غذایــی مطابــق بــا 
آخریــن روش امتیازدهــی ســازمان غــذا و داروی امریــکا بــه او 
امتیــاز می دهــد. اگــر کاربــری در ایــن قســمت امتیــاز کامــل 
را دریافــت کنــد می توانــد مطمئــن باشــد کــه تغذیــه مناســب 
را بــرای ســالمتی خــود بــه طــور کامــل دریافــت کــرده اســت. 
در بخــش کنتــرل قنــد خــون هــم کاربــر بــا کنتــرل قنــد خون 
خــود و ورود اطالعــات آن بــه اپلیکیشــن کــه می توانــد از طریق 
سنســورهای آنالیــن هــم باشــد، امتیــاز دریافــت می کنــد کــه 
ایــن امتیــاز در صــورت کنتــرل عــدد قنــد خــون در محــدوده 
مجــاز قبــل و بعــد از غــذا، امتیــاز کامــل و در غیــر این صــورت 
بــه تناســب کنتــرل می توانــد درصــدی از امتیــاز کل باشــد. از 
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ــور؟  چط
محصــول مــا یــک محصــول فنــاوری اطالعــات اســت کــه بــا 
متدولــوژی Agile Development و بــا اســتفاده از اســکرام، 
اســپرینت، کانبــان و CI/CD طراحــی و بــه صورت سراســری 
رمزنــگاری شــده اســت کــه امــکان کپی بــرداری وجــود 
ــه  ــی ک ــای فن ــورد پیچیدگی ه ــه در م ــد. البت ــته باش نداش
ســوال کردیــد، بایــد بگویــم کــه ارزش افــزوده مــا نســبت بــه 
خیلــی از اپلیکیشــن های مشــابه اســتفاده از هــوش مصنوعی و 
یادگیــری ماشــین در کســب اطالعــات و داده هــا از کاربــر اســت 
کــه هــم ســهولت اســتفاده و هــم ارزش افــزوده و وجــه تمایــز 
ــه  ــه این ک ــا توجــه ب ــا ب ــالوه م ــه ع ــد. ب خــاص ایجــاد می کن
اپلیکیشــن را بــا ایــن هــدف تولیــد کردیم کــه هم بیمــاران نوع 
یــک و هــم نــوع دو از آن اســتفاده کننــد و طیــف وســیعی از 
کاربرانمــان کــودک و نوجــوان یــا میانســال و ســالمند هســتند، 
دســتیار دیجیتــال بــه صــورت چت بــات را هــم اضافــه کردیــم 
ــده  ــد. در آین ــی بگیرن ــد راهنمای ــر بتوانن ــا راحت ت ــا کاربره ت
بســیار نزدیــک از فنــاوری بالکچیــن بــرای کنتــرل دسترســی 
پزشــکان بــه داده هــای بیمــاران تحت نظارتشــان بــه کار گرفته 
ــه، هــوش مصنوعــی،  ــگاه داده تغذی می شــود. فناوری هــای پای
دســتیار دیجیتــال، علــم داده و بالکچیــن همگــی جــزو 
ــروزی  ــاوری ام ــم و فن ــه عل ــه در لب ــتند ک ــی هس فناوری های
ــدون  ــا ب ــد و به ســرعت در حــال رشــد هســتند و م ــرار دارن ق
یــک تیــم خبــره تحقیــق و توســعه قدرتمنــد، نمی توانســتیم 
امــکان ادامــه فعالیــت و رقابــت بــا اپلیکیشــن های برتــر دنیا در 

زمینــه دیابــت داشــته باشــیم. 
 اســتفاده از ایــن اپلیکیشــن بــرای کاربــر رایــگان 

اســت؟ 
ــن  ــذار ای ــده بنیانگ ــادی ای ــت ع ــه، در حال ــور: بل محالتی پ
ــراد  ــه اف ــگان ب ــه صــورت کامــال رای ــه خدمــت ب ــروژه ارائ پ
مبتــال بــه بــوده ضمــن این کــه شــرکت ســانوفی فرانســه که 
از بزرگ تریــن شــرکت های دارویــی دنیاســت، بــه مــا کمــک 

می کنــد خدماتمــان را رایــگان نــگاه داریــم. ولــی در آینــده 
ــف  ــای مختل ــه بیزینس پلن ه ــات اضاف ــه خدم ــرای ارائ ب
داریــم از جملــه این کــه شــرکت های فعــال در صنعــت غــذا 
می تواننــد از فضــای UI مناســب ایــن اپلیکیشــن اســتفاده 
و ارزش غذایــی محصــوالت خــود را معرفــی کننــد و در کنــار 
نمایــش محصــول، ارزش غذایــی آن را بــه صــورت کاربــردی 
معرفــی کننــد. از دیگــر فرصت هــای اقتصــادی ایــن پــروژه 
امــکان عرضــه محصــوالت تشــخیصی دیابــت بــه کاربــران 
ــن اپلیکیشــن  ــار عرضــه ســخت افزاری مخصــوص ای در کن
ــک  ــاد ی ــا ایج ــن ب ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــی( اس ــت ترازوی )گج
پنــل مخصــوص پزشــکان امــکان ارتبــاط مســتقیم کاربــران 
ــا پزشــکان داوطلــب در طــول شــبانه روز فراهــم می شــود  ب
و ایــن موضــوع بــرای مبتالیــان بــه دیابتــی کــه هــر روز در 
ــکان  ــی ام ــف هســتند و از طرف ــای مختل ــرض چالش ه مع
تمــاس مســتمر بــا پزشــک را ندارنــد، فرصت مغتنمی اســت. 
ــه  ــی ک ــن چالش های ــا مهم تری ــی آیدی  در طراح
ــن  ــور تامی ــا چط ــد؟ هزینه ه ــه بوده ان ــتید چ داش
شــد؟ چــه زمانــی موفــق بــه جــذب ســرمایه گذار 

شــدید؟ 
محالتی پــور: چالــش اصلــی مــا ارائــه بهتریــن خدمــت بــه 
کاربرانمان اســت. اگر بتوانیم بودجه بیشــتری داشــته باشــیم 
ــتری  ــرعت بیش ــا س ــان ب ــی و عملیاتی م ــای تحقیقات کاره
پیــش مــی رود. از طرفــی پرونــده دانش بنیــان شــدن شــرکت 
ــم و  ــراض کرده ای ــه آن اعت ــه ب ــده ک ــه ش ــش مواج ــا چال ب
منتظــر نتیجــه هســتیم. عــالوه بــر این بــرای بهبــود کیفیت 
ــی  ــاخت های مخابرات ــه زیرس ــگ ب ــتم کوچین ــه سیس ارائ
باکیفیــت نیــاز داریــم کــه از ورود اپراتورهــای تلفــن همــراه 
اســتقبال می کنیــم. اگــر نتوانیــم بودجــه مــورد نیازمــان را 
جــذب کنیــم ســراغ منابــع خــارج از کشــور خواهیــم رفــت، 
ــوع را  ــن موض ــت ای ــا اهمی ــد آن ه ــر می رس ــه نظ ــون ب چ

ــده اند.  ــه ش متوج
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ضا پورجعفر، بنیانگذار استارت آپ نیک �پ مصاحبه �ب عل�ی

 آزاده خیرآبادی

پانو؛ پرداخت اجتماعی نو
»نیک پی« استارت آپی در حوزه فین تک است که دو سال از فعالیتش می گذرد 
و محصولی به نام پانو را ارائه می دهد. پانو در واقع جایگزین دستگاه پوز سیار 
است. این استارت آپ جواز پرداخت یاری را از شاپرک دریافت کرده و در حال 
حاضر با چند شرکت بزرگ همکاری می کند. علیرضا پورجعفر، هم بنیانگذار 

استارت آپ نیک پی، کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دارد و قبل تر تجربه 
فعالیت در بانک ها را داشته است. تیم بنیانگذاران استارت آپ نیک پی متشکل 
از دو فارغ التحصیل کامپیوتر و یک مشاور بانکی است. با پورجعفر به گفت وگو 

نشستیم تا برایمان از فعالیت در حوزه فین تک در اکوسیستم استارت آپی بگوید.
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ــو،  ــول پان ــی و محص ــتارت آپ نیک پ ــده اس  ای
چــه ســالی و چطــور شــکل گرفــت؟

ــت  ــد تخ ــد خری ــا قص ــتان م ــی از دوس ــال 96 یک س
بــرای نــوزادش را داشــت. در فراینــد خریــد بــه مشــکلی 
برخــورد کــرده بــود و فروشــنده گفتــه بــود تخــت 
ــان  ــا برایت ــد ت ــت کنی ــه را پرداخ ــت، هزین ــاده اس آم
ارســال شــود. خریــدار بــه ایــن دلیــل کــه کارت بانکــی 
همراهــش نبــوده دچــار مشــکل شــده و نتوانســته بــود 
ــه دلیــل مشــکالت پرداختــی، کاالی مــورد نظــرش را  ب
به موقــع دریافــت کنــد. ایــن مشــکل در جمــع دوســتان 
ــن  ــرای ای ــی ب ــد راه حل ــت ش ــد و درخواس ــرح ش مط
ــگام  ــی در هن ــکالت پرداخت ــا مش ــیم ت ــه بیندیش قضی
ــد  ــن فراین ــا ای ــی ب ــده اصل ــود. ای ــرف ش ــد برط خری
ــه  ــم ک ــی بودی ــه راه حل ــال ارائ ــه دنب ــت و ب شــکل گرف
نیــاز بــه دســتگاه پــوز را حــل کنــد و مشــتری مجبــور 
ــل  ــد و در مح ــه کن ــگاه مراجع ــه فروش ــا ب ــد لزوم نباش
مــورد نظــرش بتوانــد پرداخــت را انجــام دهــد. در همــان 
ــم  ــد می گرفتی ــه بای ــی ک ــه خاطــر مجوزهای ســال 96 ب
شــرکت را ثبــت کردیــم. البتــه ابتــدا ایــده خیلــی بکــر 
ــا  ــی در حــال حاضــر شــرکت هایی کار شــبیه م ــود ول ب

را انجــام می دهنــد.
 نیک پی را چطور معرفی می کنید؟

اســتارت آپ مــا در حــوزه فین تــک فعالیــت دارد و 
ــی  ــه خدمات ــوز ســیار اســت. دامن ــن دســتگاه پ جایگزی
کــه ارائــه می دهیــم بــه ایــن ترتیــب اســت کــه 
ــد  ــه می دهن ــی ارائ ــه خدمات ــرادی ک ــا اف ــا ی پذیرنده ه
ــا  ــد پولشــان در محــل پرداخــت شــود ی ــاز دارن ــه نی ک
ــای  ــه ج ــد ب ــد می توانن ــوز دارن ــتگاه پ ــه دس ــاز ب نی
ــیدن  ــق کش ــت از طری ــوز و پرداخ ــتگاه پ ــال دس ارس
ــرای مشــتری ارســال  ــو ب ــور را در بســتر پان کارت، فاکت
ــد  ــته باش ــا را داش ــن م ــتری اپلیکیش ــر مش ــد. اگ کنن
ــه  ــردن دکم ــد از فش ــد و بع ــور را می بین ــات فاکت جزئی
پرداخــت، بــه صفحــه پرداخــت هدایــت می شــود و 
پرداخــت انجــام می شــود. اگــر اپلیکیشــن مــا را نداشــته 
باشــد پیامکــی همــراه بــا لینــک پرداخــت برایش ارســال 
ــک، صفحــه واســطی  ــک روی لین ــا کلی ــه ب می شــود ک
ــد از  ــد و بع ــور را می بین ــات فاکت ــود و جزئی ــاز می ش ب

ــود. ــت می ش ــه پرداخ ــد وارد صفح تایی
ایــده جانبــی و جذابــی کــه بــه اپلیکیشــن اضافــه 
ــد از  ــرد بع ــران اســت. ف ــم، پرداخــت توســط دیگ کردی
ــواده و  ــای خان ــرای اعض ــور را ب ــد فاکت ــد می توان خری
دوســتان ارســال کنــد تــا پرداخــت توســط آن هــا انجــام 

شــود.
ــک  ــا ی ــت. م ــو اس ــی ن ــت اجتماع ــف پرداخ ــو مخف پان
ــد  ــم کــه مشــتری بتوان ــی ایجــاد کردی ــره پرداخت زنجی
ــرای دیگــران در یــک زنجیــره ارســال  ایــن فاکتــور را ب
کنــد تــا در نهایــت پرداخــت انجــام شــود و زمانــی کــه 

ــوند. ــع می ش ــره مطل ــد، کل زنجی ــت ش پرداخ

 خدمات ارائه شده توسط پانو چیست؟
اپلیکیشــن مــا امــکان خریــد شــارژ را هــم بــرای 
ــو  ــی پان ــده اصل ــی ای ــت ول ــرده اس ــم ک ــتری فراه مش
ــارژ را  ــه ش ــت ک ــن اس ــی ای ــده اصل ــه ای ــت بلک نیس
یــک نفــر دیگــر می توانــد برایتــان ارســال کنــد. امــکان 
ــه  ــود دارد ک ــو وج ــتر پان ــم در بس ــض ه ــت قب پرداخ
ــت  ــرای پرداخ ــرایدارها ب ــتفاده س ــرای اس ــرد آن ب کارب
ــتم ها  ــوع سیس ــن ن ــی ای ــل از طراح ــت. قب ــض اس قب
ــکن  ــض را اس ــد قب ــزرگ بای ــای ب ــرایدار آپارتمان ه س
ــه  ــد ک ــال می کردن ــاختمان ارس ــت س ــرای مدیری و ب

فراینــدی طوالنــی را شــامل می   شــد.
ــه  ــی را ب ــه خدمات ــد چ ــد داری ــده قص  در آین

ــد؟ ــه کنی ــو اضاف پان
ــات  ــه لیســت خدم ــده ب ــد در آین ــا QR ک پرداخــت ب
ــانی  ــرای کس ــال ب ــد. مث ــد ش ــه خواه ــده اضاف ــه ش ارائ
کــه تدریــس در شــبکه اجتماعــی انجــام می دهنــد 
ــی  ــبکه های اجتماع ــق ش ــی از طری ــد پول ــا می خواهن ی
ــم  ــی کردی ــی طراح ــد دینامیک ــد،  QRک ــادل کنن تب
ــواه  ــغ دلخ ــد مبل ــا اســکن آن می توانن ــه مشــتریان ب ک
را وارد و پــول را بــه حســاب شــخص مــورد نظــر واریــز 
ــو QR کــد دیگــری هــم دارد کــه مختــص  ــد. پان کنن

ــت اســت.  ــغ ثاب پرداخــت مبال
 حجــم بــازار پرداخــت آنالیــن در ایــران 
چقــدر اســت؟ شــما روی تصاحــب چــه بخشــی 

کرده ایــد؟ ســرمایه گذاری 
ــج  ــر پن ــال حاض ــت و در ح ــزرگ اس ــدت ب ــازار به ش ب
اســتارت آپ بــه  صــورت جــدی وارد ایــن حــوزه شــده اند. 
پانــو اگــر یــک درصــد از تراکنش هــای شــاپرکی را 
بتوانــد بگیــرد، عــدد خیلــی بزرگــی خواهــد بــود. بــازار 

ــرای کار دارد. ــوز جــا ب ــن حــوزه هن ای
 از ابتدای کار جذب سرمایه داشته اید؟

خیــر تــا امــروز جــذب ســرمایه نداشــته ایم و بــا ســرمایه 
شــخصی شــروع کردیــم. امــا بــه دنبــال جــذب ســرمایه 

 . هستیم
  به نقطه سربه سر رسیده اید؟

ــد  ــک ســال بع ــه نقطــه سربه  ســر هســتیم. ی ــک ب نزدی
از آغــاز فعالیتمــان بــه نقطــه سربه ســر خواهیــم رســید.

 از چالش  های فعالیت در این حوزه بگویید.
ــه  ــان ارائ ــا زم ــم ت ــت کردی ــرکت را ثب ــه ش از روزی ک
خدمــات بــا چالش هــای زیــادی مواجــه بودیــم. بــه ایــن 
ــت  ــازه فعالی ــاپرک اج ــتیم، ش ــوز نداش ــه مج ــل ک دلی
ــت  ــاری دریاف ــد مجــوز پرداخت ی ــی داد و بای ــا نم ــه م ب
ــا  ــه آن ه ــه ب ــی ک ــط بخش های ــی توس ــم. گاه می کردی
درگاه ارائــه می دادیــم، تخلــف صــورت می گرفــت و 
ورود  بــا  و  درگاه هــا می شــد  از  نادرســتی  اســتفاده 
ــت  ــد. در نهای ــی می ش ــی ط ــد طوالن ــا فراین ــس فت پلی
ــا وجــود مشــکالت پیش آمــده فقــط  تصمیــم گرفتیــم ب
ــه  ــم. البت ــه دهی ــزرگ درگاه را ارائ ــرکت ب ــد ش ــه چن ب
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ــود را  ــاص خ ــرهای خ ــم دردس ــزرگ ه ــتری های ب مش
دارنــد. مشــتری های بــزرگ لخــت هســتند و راه انــدازی 
ــال  ــک س ــا ی ــاه ت ــن شــش م ــا بی ــرای آن ه سیســتم ب

طــول می کشــد.
از ســوی دیگــر بــا چالش هایــی از قبیــل تامیــن نیــروی 
هــم  مالیاتــی  پرداخت هایــی  و  متخصــص  انســانی 

می کنیــم. نــرم  دســت وپنجه 
ــرده  ــز ک ــب وکارهایی تمرک ــه کس ــو روی چ  پان

اســت؟ 
ــز  ــزرگ تمرک ــر مشــتری های ب ــال ب ــا فع ــازار هــدف م ب
دارد، هــر چنــد کــه ورود بــه بــازار بــا ایــن نوع مشــتریان 
ــر  ــال حاض ــا در ح ــزرگ م ــتریان ب ــت. مش ــخت اس س
ــه  ــرکت های زیرمجموع ــا و ش ــران، بیمه ه ــامل گلدی ش

ــوند. ــی می ش ــکی قانون پزش
 پلن درآمدزایی تان به چه صورت است؟

درآمــد مــا بــر مبنــای حــق کمیســیون اســت و بــه ازی 
هــر پرداخــت کارمــزدی حــدود نیــم درصــد از کــف 1۰۰ 

تومــان تــا ســقف ۵۰۰ تومــان دریافــت می کنیــم.
ــور  ــران چط ــتارت آپی را در ای ــتم اس  اکوسیس

می بینیــد؟
ــتارت آپی در  ــتم اس ــی از اکوسیس ــل توجه ــت قاب حمای
کشــور صــورت نمی گیــرد. قول هایــی داده می شــود 
ــال  ــرای مث ــد. ب ــی نمی افت ــاق خاص ــل اتف ــا در عم ام
وام هایــی کــه اعطــا می شــود در مرحلــه دریافــت و 
بازپرداخــت شــرایط بســیار ســختی دارد. در حــوزه 
ارائــه خدمــت می کننــد  پرداخت یــاری درگاه هایــی 
کــه ســیکل های ارائــه شــده توســط آن هــا یــک ســیکل 
پرداخت هــا  بنابرایــن  اســت،  معمــول  از  عقب تــر 
ــراه دارد  ــه هم ــی ب ــود و نارضایت ــام نمی ش ــع انج به موق
ــراغ  ــر س ــتریان کمت ــود مش ــث می ش ــت باع و در نهای

بیاینــد. پرداخت یارهــا 
 تعامل با دستگاه های دولتی چطور است؟

ــت و  ــخت اس ــیار س ــی بس ــتگاه های دولت ــه دس ورود ب
جابه جایــی زیــاد مدیــران باعــث دردســر می شــود. 
بــرای مثــال بــا یــک بخــش دولتــی صحبــت می شــود و 
ــت ســاختار  ــر مدیری ــا تغیی ــا ب ــه نتیجــه می رســیم ام ب
ــدا  ــاره از ابت ــد دوب ــد بای ــد و فراین ــر می کن ــز تغیی نی

شــروع شــود.
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ن اطاعت،  حس�ی مصاحبه �ب ام�ی

بنیانگذاراستارت آپ مارس

 آزاده خیرآبادی

بازی در عصر 
استارت آپ ها

استارت آپ مارس در حوزه گیم فعالیت دارد و با 
هدف ساخت بازی های مفهومی برای نسل جوان 

راه اندازی شده است. محمدحسین اطاعت، بنیانگذار 
این استارت آپ، علوم کامپیوتر خوانده است و تجربه 
عملی در حوزه برنامه نویسی دارد. به گفته خودش 

همواره مباحث مربوط به فضا، جاذبه و قضیه نسبیت 
برایش جذاب بوده و اسم مارس هم از عالقه اش به این 

حوزه نشئت گرفته است. او با این که در حال حاضر 
ساکن ایران نیست اما از راه دور هم استارت آپ مارس 
را هدایت می کند. با او به گفت وگو نشستیم تا برایمان 

از فعالیت در اکوسیستم استارت آپی ایران بگوید.
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ــکل  ــور ش ــارس چط ــده م ــد ای ــان بگویی  برایم
ــت؟ گرف

کار هــم  تحصیــل  بــه  اشــتغال  کنــار  در  ســال 9۵ 
تجربــه ای  به واســطه  گرفتــم  تصمیــم  می کــردم. 
ــوزه  ــه ح ــا ورود ب ــی دارم، ب ــه برنامه نویس ــه در زمین ک
بازی ســازی، اســتارت آپی را راه انــدازی کنــم. ســرمایه 
ــب کمــک  ــا جل ــا ب ــار نداشــتم ام ــه خاصــی در اختی اولی
و حمایــت دوســتان دانشــجو و افــراد باتجربــه در زمینــه 
ــازی  ــده ســاخت ب ــال شــراکتی ای ــه  صــورت کام ــم، ب گی
ســربازان ســفید را کــه قبل تــر شــکل گرفتــه بــود، اجــرا 
ــت. ــکل گرف ــه ش ــارس این گون ــتارت آپ م ــم و اس کردی

 مــارس را چطــور معرفــی می کنیــد؟ چــه 
ــت؟ ــته اس ــروز داش ــا ام ــی ت تولیدات

ــدف  ــه ه ــت ک ــازی اس ــتودیو بازی س ــک اس ــارس ی م
ــرای  ــی ب ــی و مفهوم ــای ارزش ــاخت بازی ه ــی آن س اصل
نســل جــوان اســت. تــا امــروز توانســته اســت بــا تالش هــا 
ــه لطــف خــدا ســه کار نســبتا  ــراوان و ب و ســختی های ف
خــوب را توســعه و نشــر دهــد. مدافعــان آزادی، ســربازان 

ــا. ــازی پیرباب ســفید و ب
 حجــم بــازار بــازی در ایــران چقــدر اســت؟ شــما 
ــب  ــازار را تصاح ــی از ب ــه حجم ــت چ ــرار اس ق

کنیــد؟ 
ــه  ــوی کاف ــده از س ــر ش ــای منتش ــه آماره ــه ب ــا توج ب
ــه  ــران رتب ــه ای، ای ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل ــازار و بنی ب
ــه ای و تعــداد کاربرهــا در  ــر در تولیــد بازی هــای یاران برت
ــازار  ــی در ب ــم خوب ــوزه حج ــن ح ــه را دارد. ای خاورمیان
ــم  ــق نمی توان ــه  طــور دقی ــران دارد، در حــال حاضــر ب ای
ــم  ــی امیدواری ــم ول ــرار داری ــت ق ــدام حال ــم در ک بگوی

ــد. ــی بیفت ــات خوب اتفاق
 از ابتــدای شــروع بــه کار جــذب ســرمایه 

داشــتید؟
ــش  ــر دان ــه ب ــا تکی ــط ب ــه و فق ــرمایه اولی ــدون س ــا ب م
خــود کار را شــروع کردیــم. خیلــی مواقــع حتــی مکانــی 
ــا  ــق دورکاری ب ــتیم و از طری ــم نداش ــتقرار تی ــرای اس ب
ــی  ــود ول ــختی ب ــرایط س ــم. ش ــکاری می کردی ــم هم ه
ــد کاری کنــی کــه اســتارت آپ  ــه این کــه بای ــا توجــه ب ب
بچرخــد، مــا تــالش کردیــم هزینه هــا را کاهــش دهیــم و 

ــه ایــن شــکل کار کنیــم. ب
 آیا به نقطه سربه سر رسیده اید؟

بــه نقطــه سربه ســر نرســیده ایم. زمانــی کــه بــرای 
ــه  ــه ب ــدی ک ــه درآم ــبت ب ــم نس ــرف کردی ــا ص پروژه ه
ــی مــا زمانمــان  دســت آوردیــم خیلــی بیشــتر اســت. ول
ــه  ــه نتیج ــت ب ــا در نهای ــم ت ــی می کنی ــرف کارهای را ص
مطلوبــی برســیم. از دیــدگاه مــا تجربــه بــه دســت آمــده 
ــر دارد. ــه سربه س ــه نقط ــت و تجرب ــر اس ــی مهم ت خیل

ــدر  ــد، چق ــد کرده ای ــه تولی ــازی ک ــه ب ــن س  ای
کاربــر داشــته اند؟ توضیحــی کوتــاه در رابطــه بــا 

ــد. ــه دهی ــده ارائ ــای تولیدش بازی ه

تــا امــروز ســه بــازی در اســتودیو مــارس توســعه دادیــم. 
ــود  ــزار دانل ــازی اول، ســربازان ســفید توانســت ۲۰۰ ه ب
ــم  ــازار ه ــه ب ــزار کاف ــت 4۰ ه ــا مثب ــد و ت ــته باش داش
ــم اولیــن کار اســتودیو مــارس  صعــود کــرد. ســعی کردی
بــا کیفیــت عالــی ارائــه شــود، فضاســازی و هنــر بــه کار 
رفتــه در بــازی ســربازان ســفید چیــزی کــم از نمونه هــای 
خارجــی نــدارد. امــا بعد از گذشــت مــدت زمانــی، حمایت 
کافــی را دریافــت نکردیــم و انگیــزه و توانمــان بــرای ادامه 
کار افــت کــرد. به روزرســانی بــازی صــورت نگرفــت 
و کاربرانمــان ریــزش کردنــد. بــازی مدافعــان آزادی، 
ــازی  ــن ب ــت. ای ــارس اس ــتودیو م ــول اس ــن محص دومی
یــک بــازی ارزشــی و مفهومــی اســت و ســعی کردیــم در 
کنــار بازی ســازی مخاطــب نســل نوجــوان و جــوان را بــا 
مفهــوم مدافعــان حــرم آشــنا کنیــم. ایــن بــازی توانســت 
ــم  ــازار ه ــه ب ــد و در کاف ــت کن ــود دریاف ــزار دانل 3۰۰ ه
ــم  ــم علیرغ ــازی ه ــن ب ــرای ای ــت. ب ــی گرف ــه خوب رتب
ــت  ــا دریاف ــرف خانواده ه ــه از ط ــی ک ــای خوب فیدبک ه
کردیــم بــه دلیــل عــدم حمایــت توســعه داده نشــد ولــی 
بــا توجــه بــه رضایــت کاربــران از ایــن بــازی بــرای پلــن 
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ــم داد. ــعه خواهی ــان آزادی را توس ــا مدافع ــده قطع آین
ــزار  ــدود 1۲۰ ه ــا، ح ــازی پیرباب ــا ب ــول م ــن محص آخری
دانلــود داشــته اســت و آپدیــت جدیــدی بــرای ایــن بــازی 
ارائــه خواهیــم داد و اجــازه نمی دهیــم اتفاقــی کــه بــرای 

ــازی قبلــی افتــاد، این جــا نیــز تکــرار شــود. دو ب
 پلن درآمدزایی شما به چه صورت است؟

ــل  ــه دلی ــازی ب ــق ب ــی از طری ــی درآمدزای ــور کل ــه  ط ب
محدودیت هایــی کــه دارد کار آســانی نیســت ولــی بحــث 
ــورد  ــه م ــات همیش ــه ای و تبلیغ ــی درون برنام درآمدزای
ــق  ــی از طری ــا خیل ــت. م ــوده اس ــازان ب ــه بازی س عالق
تبلیغــات کســب درآمــد نداریــم بلکــه بیشــترین درآمــد 
مــا درون برنامــه ای و بــرای خریــد کارانســی و مــوارد 

ــازی اســت. ــت ب ــد آپگری ــر مانن دیگ
 چه برنامه هایی برای آینده مارس دارید؟

ــده  ــای تولیدش ــانی بازی ه ــعه و به روزرس ــال روی توس فع
اســکیل  بــرای  ایده هایــی  کــرد.  خواهیــم  تمرکــز 
بزرگ تــر در مارکت هــای جهانــی داریــم کــه صرفــا 
بازی ســازی نیســت و فعالیــت در حــوزه اپلیکشــین و 

موبایــل را شــامل می شــود.

 فعالیــت در اکوسیســتم ایــران چــه چالش هایــی 
دارد؟

ــت  ــخت اس ــیار س ــران بس ــتم ای ــردن در اکوسیس کار ک
ولــی بــه آینــده همچنــان امیدواریــم کــه اتفاقــات خوبــی 

خواهــد افتــاد.
تیــم مــا بــه صــورت دورکاری فعالیــت می کنــد و بخشــی 
از اعضــای تیــم در ایــران حضــور ندارنــد ولــی بــه دلیــل 
بــاور و اعتقــادی کــه نســبت بــه کشــورمان بــرای خدمــت 

بــه مــردم داریــم، همچنــان ادامــه خواهیــم داد.
کار در ایــران درآمــدی بــرای مــا نــدارد و شــاید شــرایط 
ــارس در خــارج  ــم م ــرای اعضــای تی ــری ب کاری ایده آل ت
ــا دریافتــی حــدود 4۰ دالر در ســاعت فراهــم  از کشــور ب
ــود  ــا وج ــان ب ــه و اعتقاداتم ــل عالق ــه دلی ــی ب ــد ول باش

شــرایط ســخت ادامــه خواهیــم داد.
 از مسئولین دولتی چه انتظاری دارید؟

ــاور دارم کــه  فقــط انتظــار کمــی حمایــت داریــم. مــن ب
ــود  ــران وج ــی در ای ــری خوب ــرمایه های فک ــا و س ایده ه
ــتم  ــی را در اکوسیس ــات خوب ــد اتفاق ــه می توانن ــد ک دارن

ــد. ــم بزنن ــی رق ــت آی ت ــتارت آپی و صنع اس
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کارآفرینی
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ی آن ان و مزا�ی ان، در ا�ی یک در �ب ا ره فضاهای اکر اش�ت در�ب

 ملیکا حسینی

فضای کار اشتراکی
کم هزینه و کاربردی

فضای کار اشتراکی یا همان Coworking space سابقه چندانی در اکوسیستم نوآوری 
جهان ندارد، با این همه توانسته است به سرعت نظر مخاطبان را به سوی خود جلب کند. این 

مسئله به ماهیت فضای کار اشتراکی و مزایایی که حاصل این ماهیت هستند، برمی گردد.
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چیستی فضای کار اشتراکی
اگــر بخواهیــم در معنــای امــروزی آن، چیســتی فضــای کار 
ــد بگوییــم ســاختمان هایی  اشــتراکی را بررســی کنیــم، بای
کــه امــکان فعالیــت را بــرای فریلنســرها و تیم هــای مختلف 
و حتــی شــرکت های بــزرگ و شــتابدهنده ها در کنــار هــم 
ــه کار ایجــاد  ــه دســت ب ــد. شــرکت هایی ک فراهــم می کنن
فضــای کار اشــتراکی می شــوند، بــا توجــه بــه نیــاز اعضــای 
ــه  ــد ک ــرار می دهن ــا ق ــار اعض ــی را در اختی ــود امکانات خ
ــذاب  ــه و ج ــا به صرف ــن فض ــور در ای ــود حض ــبب می ش س
بــه نظــر برســد. بــه شــکلی منطقــی وقتــی افــراد مختلــف 
ــاختمان مســتقر  ــک س ــی در ی ــون همگ ــای گوناگ و تیم ه
ــی  ــکل محسوس ــه ش ــترک ب ــای مش ــوند، هزینه ه می ش
کاهــش می یابــد. بــرای مثــال هزینــه نگهبانــی یــا اینترنــت 
ــد؛ هــر کــدام از اعضــا چنانچــه  نامحــدود را در نظــر بگیری
می خواســتند بــرای خــود فضایــی جداگانــه اختیــار کننــد، 
ــد  ــا پرداخــت می کردن ــت این ه ــه ســنگینی باب ــد هزین بای
امــا بــا حضــور در فضــای مشــترک، تنهــا ســهمی از هزینــه 
ــورد اول  ــر از م ــب پایین ت ــه مرات ــد کــه ب ــی را می پردازن کل
ــا  ــتراکی عمدت ــای کار اش ــا فضاه ــر این ه ــاف ب ــت. مض اس
تجهیــزات اداری را بــا هزینــه بســیار کمتــر از هزینــه خریــد 
آن هــا تــا مدتــی کــه اعضــا تقاضایــش را داشــته باشــند، در 
اختیــار آن هــا قــرار می دهند. اساســا فضاهــای کار اشــتراکی 
شــامل فضایــی عمومــی متشــکل از میــز و صندلی هــا 
در اندازه هــای گوناگــون و اتاق هــای اختصاصــی و اتــاق 
کنفرانــس و جلســات و محیطــی بــرای اســتراحت می شــوند 
ــه فضایــی کــه تقاضــای اســتفاده از آن  کــه اعضــا بســته ب
را دارنــد، مبلغــی را بــه عنــوان حــق عضویــت می پردازنــد. 

چرا فضای کار اشتراکی؟
در بــاب مزایــای حضــور در فضــای کار اشــتراکی در دنیا روی 
چنــد چیــز بــه توافــق رســیده اند. یکــی از آن هــا چنــان کــه 
پیش تــر نیــز بــه آن اشــاره شــد، کاهــش هزینه هاســت. ایــن 
ــتارت آپ هایی  ــا اس ــرها ی ــرای فریلنس ــوص ب ــورد به خص م
کــه در ابتــدای راه خــود هســتند و محدودیت هــای شــدید 
مالــی دارنــد، بســیار حائــز اهمیــت اســت. امــا همــه چیــز به 

همیــن جــا ختــم نمی شــود.
ــم  ــه آن خواهی ــه ب ــه در ادام ــی ک ــح موضوع ــرای توضی ب
ــه  ــم ک ــاره کنی ــئله اش ــن مس ــه ای ــم ب ــت، می توانی پرداخ
ــای کار  ــتریان فضاه ــی از مش ــرها یک ــرا فریلنس ــا چ اساس
اشــتراکی هســتند؟ کســانی کــه می تواننــد کار خــود را در 
خانــه انجــام دهنــد و هزینــه ای بابــت جــا پرداخــت نکننــد. 
در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد گفــت یکــی از نگرانی هایــی 
کــه فریلنســرها بــا آن مواجــه هســتند، افســردگی ناشــی از 
ــزوا و همچنیــن حواس پرتی هایــی اســت  کار منفــرد و در ان
کــه در محیــط خانــه ناگریزنــد. ایــن مــوارد دغدغــه جهانــی 
غالب فریلنسرهاســت. نظرســنجی ای در ســال ۲۰۰۷ نشــان 
ــد،  ــه کار می کردن می دهــد بســیاری از کســانی کــه در خان
ــل  ــت دادن تعام ــزوا و از دس ــی و ان ــاس جدای ــران احس نگ
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ــش  ــران بخ ــوم کارگ ــک س ــا ی ــد. تقریب ــان ها بودن ــا انس ب
خصوصــی و دولتــی نیــز گــزارش دادنــد کــه دوســت 
ندارنــد حیــن کار در خانــه باشــند. در واقــع افزایــش نقــش 
ــن  ــی از مهم تری ــی، یک ــای کاری جهان ــرها در فض فریلنس
عواملــی بــود کــه تقاضــا بــرای فضاهــای کاری اشــتراکی را 
بــه همــراه داشــت. بــرای همیــن این کــه ایــن افــراد بتواننــد 
بــا پرداخــت هزینــه ای نســبتا انــدک در فضایــی کــه افــراد 
ــغول  ــا مش ــد آن ه ــه مانن ــد و هم ــور دارن ــز حض ــر نی دیگ
ــند،  ــته باش ــود داش ــرای خ ــک ب ــی کوچ ــد، جای فعالیتن
ــزی نیســت کــه  ــن تنهــا چی ــا ای بســیار جــذاب اســت. ام
فریلنســرها را بــه ســمت فضاهــای کار اشــتراکی می کشــاند. 
ــه در  ــرکت هایی ک ــا و ش ــراد، تیم ه ــن اف ــرای ای ــا ب اساس
آن محیــط فعالیــت می کننــد، بــازار کاری بالقــوه ای اســت. 
ــورت  ــه ص ــرها ب ــات فریلنس ــا و خدم ــتری های کاره مش
ــا تعامــل  ــد و صرف تجمعــی در ایــن محیط هــا حضــور دارن
ــفارش  ــن س ــه گرفت ــد ب ــود می توان ــی خ ــا و معرف ــا آن ه ب
کار کمــک کنــد، بــدون این کــه نیــاز باشــد بــرای دریافــت 
ــات  ــرد و در جلس ــاط بگی ــدد ارتب ــرکت های متع ــا ش کار ب
ــد و کار خــود  مختلــف در مکان هــای گوناگــون حضــور یاب

را پرزنــت کنــد.
ــا  ــن ب ــاط گرفت ــه از ارتب ــا فریلنســرها نیســتند ک ــا تنه ام
ــه ای  ــن معامل ــه ای ــد، بلک ــا و شــرکت ها ســود می برن تیم ه
بــرد - بــرد اســت. فضــای کار اشــتراکی بــرای اســتارت آپ ها 
و شــرکت هایی کــه می خواهنــد بخشــی از کار خــود را 
ــک  ــه از نزدی ــت را دارد ک ــن مزی ــد، ای ــپاری کنن برون س
ــت  ــد روی کیفی ــوند و می توانن ــنا می ش ــراد آش ــا کار اف ب
ــل  ــد و تعام ــد، نظــارت کنن ــه برون ســپاری کرده ان کاری ک
نزدیــک داشــته باشــند. ایــن ارتبــاط می توانــد میــان چنــد 
ــز  ــف نی ــا شــرکت ها و اســتارت آپ های مختل اســتارت آپ ی
شــکل بگیــرد. درس گرفتــن و اســتفاده از تجربه هــای 
ــرمایه پذیر و  ــا س ــرمایه گذار ی ــن س ــی یافت ــران و گاه دیگ
حتــی ادغــام شــدن تیم هــا بــا یکدیگــر، بخشــی از مزایایــی 
ــراد،  ــن اف ــرار گرفت ــم ق ــار ه ــل آن در کن ــه عام ــت ک اس
شــرکت ها و تیم هاســت. در اصــل شــبکه کاری قدرتمنــدی 
کــه فضاهــای کاری اشــتراکی می ســازند، می توانــد بســتری 
بــرای رقــم خــوردن اتفاقــات بســیاری باشــد کــه به نــدرت 
و به ســختی بــرای کســانی کــه در چنیــن فضاهایــی حضــور 
ــه  ــه گفت ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد. ب ــد، می افت ندارن
می شــود در فضــای کار اشــتراکی چیــزی کــه اهمیــت دارد، 
فضــای فیزیکــی نیســت بلکــه جامعــه ای اســت کــه در ایــن 
فضــای فیزیکــی ایجــاد می شــود. بنابرایــن بــه صــرف ایجــاد 
ــاد  ــتراکی ایج ــای کار اش ــرد فض ــا ک ــوان ادع ــکان نمی ت م

شــده اســت. 

نقطه آغاز این قصه کجاست؟
کلمــه Coworking کــه آن را بــه زبــان فارســی، کار 
اشــتراکی ترجمــه کرده ایــم، اولیــن بــار بــرد نوبــرگ 
ــارت،  ــن عب ــور او از ای ــرد. منظ ــه کار ب ــال ۲۰۰۵ ب در س
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ــف در آن  ــراد مختل ــه اف ــود ک ــترکی ب ــط اداری مش محی
کنــار یکدیگــر کار کننــد. او چنیــن فضایــی را همــان 
زمــان در سانفرانسیســکو تاســیس کــرد. ایــن مــکان تنهــا 
ــاه نخســت  ــود و در م ــاز ب روزهــای دوشــنبه و سه شــنبه ب
بازگشــایی اش از آن اســتقبال چندانــی نشــد. علت مشــخص 
بــود: کســی بــا معنــای Coworking آشــنایی نداشــت و 
ایــن کلمــه غریبــه تــازه پایــش را بــه ادبیــات کار بــاز کــرده 
بــود. امــا ایــن عبــارت کم کــم جــای پایــش را چنــان محکــم 
کــرد کــه امــروز، پــس از 14 ســال شــاهدیم کــه فضــای کار 
اشــتراکی بــه پدیــده ای جهانــی تبدیــل شــده اســت و کمتر 
کســی اســت کــه ایــن عبــارت بــه گوشــش نخــورده باشــد. 
نــرخ رشــد ســاالنه ۲4/۲ درصــدی آن در جهــان، نشــان از 
ــات  ــای کار اشــتراکی دارد. مطالع ــزون فضاه ــت روزاف اهمی
ــداد  ــا ۲۰1۵ تع ــال های ۲۰۰6 ت ــن س ــد بی ــان می دهن نش
ــود  ــای موج ــن صندلی ه ــتراکی و همچنی ــای کار اش فضاه
 Google Trends هــر ســاله دو برابــر شــده اند. همچنیــن
ــداد فضاهــای  ــا ســال ۲۰۲۲ تع ــی کــرده اســت ت پیش بین
کار اشــتراکی در جهــان بــه عــددی بیــش از 3۰4۰۰ برســد 
و تعــداد کســانی کــه در ایــن محیط هــا فعالیــت می کننــد 

بالــغ بــر ۵/1 میلیــون نفــر باشــد. 

فضای کار اشتراکی در آسیا و اقیانوسیه
ایــن مــدل فضــای کاری در آســیا با اســتقبال زیــادی رو به رو 
شــده اســت. علــت نیــز تــا حــدود زیــادی مشــخص اســت: 
دو عامــل جمعیــت زیــاد و کمبود فضای کاری ســبب شــده 
تــا آســیایی ها بــه فضــای کار اشــتراکی کــه تمــام امکانــات 
دفتــری خصوصــی را در خــود دارد و هزینه هایــش پاییــن 
اســت، روی خــوش نشــان دهنــد. ایــن را به خصــوص 
هنگ کنــگ،  چیــن،  چــون  کشــورهایی  در  می تــوان 
ــوان و  ــن، عربســتان ســعودی، ســنگاپور، تای ــد، فیلیپی هن

ویتنــام مشــاهده کــرد. همچنیــن برخــی تحقیقــات نشــان 
ــیه،  ــیا و اقیانوس ــر در آس ــد فضــای کار انعطاف پذی می دهن
ــال های ۲۰14  ــن س ــتراکی، بی ــای کار اش ــه فضاه از جمل
ــه کــرده اســت.  ــا ۲۰1۷، رشــدی 1۵۰ درصــدی را تجرب ت
کشــورهای اقیانوســیه، اســترالیا و نیوزیلنــد، طــی هشــت 
ــه اســتفاده از فضاهــای  ســال گذشــته رغبــت بیشــتری ب
در  هزینه هــای  زیــرا  کرده انــد،  پیــدا  اشــتراکی  کار 
ــه  ــش یافت ــتقل افزای ــاری مس ــر تج ــتن دفت ــار داش اختی
ــد  ــتراکی ۲۵ درص ــای کار اش ــور در فضاه ــه حض و هزین
ارزان تــر اســت. ایــن تفــاوت قیمــت هــم نظــر فریلنســرها 
ــرده اســت.اگر  ــب ک ــه خــود جل ــا را ب ــم بیزینس من ه و ه
ــیه  ــیا و اقیانوس ــوزه آس ــورهای ح ــورد کش ــم در م بخواهی
ــم.  ــاره کنی ــگ اش ــه هنگ کن ــم ب ــم، می توانی ــی بزنی مثال
ــود دارد  ــتراکی وج ــای کار اش ــا فض ــور ده ه ــن کش در ای
ــتم  ــریع تر اکوسیس ــرورش س ــان پ ــی از اهدافش ــه یک ک
ــگ در  ــس، هنگ کن ــه فورب ــه گفت ــت. ب ــتارت آپی اس اس
ــوژی  ــه تکنول ــان در زمین ــته جه ــای برجس ــره مکان ه زم
اســت و فعالیتــش قابــل مقایســه بــا نیویــورک و ســیلیکون  
ولــی اســت. فضــای کار اشــتراکی تقریبــا در همــه نواحــی 
ــی  ــد هرجای ــا را می توانی ــت و آن ه ــه اس ــترش یافت گس
ببینیــد. همچنیــن ایالــت پنانــگ مالــزی کــه نام ســیلیکون 
ــان شــاهد  ــه اســت، همچن ــه خــود گرفت ــی شــرق را ب ول
افزایــش فضاهــای کار اشــتراکی اســت. دولــت ایالــت پنانگ 
همچنیــن در تالش اســت از ســاختمان های دوران اســتعمار 
در جــورج تــاون بــرای ایجاد فضاهای کار اشــتراکی اســتفاده 
کند.بــازار اســترالیا نیــز رو بــه رشــد اســت. بازیگــران جهانی 
ــن  ــتراکی، وی ورک و Spaces، در ای ــای کار اش ــاد فض ایج
ــد  ــه می خواهن ــد و اســترالیایی هایی ک کشــور حضــور دارن
در ایــن دســت بــه کار ایجــاد فضــای کار اشــتراکی شــوند، 

ــد.  ــت بپردازن ــه رقاب ــا ب ــن غول ه ــا ای ــد ب ناچارن
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فضای کار اشتراکی در اروپا
ــه شــده اســت،  ــه در ســال ۲۰1۷ ارائ ــاری ک براســاس آم
اروپــا از نظــر تعــداد فضاهــای کار اشــتراکی پــس از امریــکا 
ــان کشــورهای  ــرار دارد. در می )3۲۰۵( و آســیا )39۷۵( ق
اروپایــی، ایــن انگلســتان و شــهر لنــدن اســت که بیشــترین 
توجــه را بــه فضــای کار اشــتراکی نشــان داده اســت. لنــدن 
ــر افزایــش تعــداد فضاهــای کار اشــتراکی توجــه  نه تنهــا ب
ــازی  ــا و متناسب س ــن مکان ه ــت ای ــر کیفی ــه ب دارد، بلک
ــتقر  ــا مس ــن مکان ه ــه در ای ــرادی ک ــای اف ــا نیازه آن ب
ــه  ــتا در منطق ــن راس ــد دارد. در همی ــز تاکی ــوند نی می ش
کمــدن لنــدن پــروژه ای تعریــف شــده اســت کــه در آن بــا 
ــدون اســتفاده  ــی و ب احیــای مکان هــای قدیمــی کــه خال
هســتند، فضــای کار اشــتراکی ایجــاد شــود. اولیــن آن نیــز 
ــایی  ــوار« بازگش ــیم، بی دی ــام »بی س ــا ن ــال ۲۰۰9 ب در س

شــد.
ــا رو  ــاره اروپ ــتراکی در ق ــای کار اش ــاد فضاه ــد ایج رون
بــه رشــد اســت و یکــی از محرک هــای قدرتمنــد آن، 
برلیــن اســت کــه کالنشــهر استارت آپ هاســت. البتــه 
ایجــاد فضاهــای کار اشــتراکی تنهــا بــه شــهرهای بزرگــی 
ــن  ــاد چنی ــت. ایج ــر نیس ــن منحص ــدن و برلی ــون لن چ
به خصــوص  و  کوچــک  شــهرهای  در  محیط هایــی 
ــده  ــه ش ــتقبال مواج ــا اس ــز ب ــگاهی نی ــهرهای دانش ش
ــت.  ــه آن اس ــک نمون ــت. Cowork Greifswald ی اس
در ایــن مــوارد تمرکــز زیــادی روی ارتبــاط میــان محیــط 

دانشــگاهی و فضــای کار اشــتراکی وجــود دارد. 

فضای کار اشتراکی در امریکای شمالی
خــب طبیعتــا از آن جــا کــه اولیــن کســی کــه مفهــوم کار 
اشــتراکی را مطــرح کرد، نوبــرگ بود که در سانفرانسیســکو 
ــت کالیفرنیــا همچنــان  اقامــت داشــت، ایــن شــهر در ایال

ــه در  ــا حــدی ک ــت جــدی دارد. ت ــن موضــوع فعالی در ای
ــکاری  ــز هم ــد نی ــتراکی در اوکلن ــای کار اش ــاد فض ایج
ــی کــه در ســال ۲۰18 انجــام  ــا مطالعات داشــته اســت. ام
ــی در  ــان میام ــن می ــد در ای ــان می ده ــت، نش ــده اس ش
ــدا بیشــترین تعــداد فضــای کار اشــتراکی در  ــت فلوری ایال
هــر متــر مربــع را داشــته اســت. توجــه بــه ایجــاد فضاهــای 
ــکای  ــهرهای امری ــر از ش ــیاری دیگ ــه بس ــتراکی ب کار اش
شــمالی نیــز ســرایت کــرده اســت، شــهرهایی چــون 
ــا در  ــو، ویچیت ــد، اورگان، تورنت ســیاتل، واشــنگتن، پورتلن

ــزاس و... ــت کان ایال
 Regus نیویــورک فضاهــای کار اشــتراکی خــود را در
ــن  ــت. چندی ــترش داده اس ــر گس ــاری راکفل ــز تج و مرک
اســتارت آپ نیــز ماننــد وی ورک در حــال فعالیــت و 
ــورک  ــن نیوی ــه بروکلی ــن کار هســتند. منطق گســترش ای
ــای کار  ــان فضاه ــا میزب ــش تقاض ــی اقزای ــه دلیل ــز ب نی
اشــتراکی شــده اســت تــا مناطــق نزدیــک بــه بروکلیــن نیز 
بتواننــد از ایــن امکانــات اســتفاده کننــد. بــه عنــوان مثــال 
ــر کار  ــر از هــر ده نف ــک نف ــا ی ــوس تقریب ــه گوان در منطق
ــت در  ــن عل ــه همی ــد. ب ــام می ده ــه انج ــود را در خان خ
ــد  ــه راه افتاده ان ــتارت آپ هایی ب ــی اس ــه صنعت ــن منطق ای
تــا ســاختمان های قدیمــی را تبدیــل بــه فضــای کار 
ــای  ــه در ایالت ه ــت ک ــی اس ــن اتفاق ــد. ای ــتراکی کنن اش
مختلــف امریــکا نیــز افتــاده اســت و تعــداد فضاهــای کار 

ــت. ــترش اس ــه گس ــان رو ب ــتراکی همچن اش

فضای کار اشتراکی در ایران
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  کــه  زمانــی  از 
ــرای توســعه  ــه ایجــاد زیرســاخت ب ــم ب جمهــوری تصمی
گرفــت،  دانش بنیــان  شــرکت های  و  اســتارت آپ ها 
اتفاقــات متعــددی در ایــن حــوزه رقم خــورد. دکتر ســورنا 
ــتم  ــت بوم و اکوسیس ــاد زیس ــواره روی ایج ــتاری هم س
نــوآوری تاکیــد داشــته و فضاهــای کار اشــتراکی بــه 
عنــوان یکــی از ارکانــی کــه می تواننــد در بــه بلــوغ 
رســیدن ایــن اکوسیســتم نقــش مهمــی بــر عهــده داشــته 
ــدود  ــاق از ح ــن اتف ــد. ای ــه کار کردن ــروع ب ــند، ش باش
چهــار ســال پیــش رقــم خــورده اســت و در حــال حاضــر 
ــه ایجــاد فضاهــای  ــد کــه ب چندیــن شــرکت وجــود دارن
ــان از حمایت هــای  ــن می کار اشــتراکی مشــغولند و در ای
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری نیــز 
ــت  ــه دس ــتراکی ب ــای کار اش ــد. فضاه ــره نبوده ان بی به
ــه جــز کارخانه هــای  بخــش خصوصــی ایجــاد شــده اند، ب
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــه معاون ــت ک ــوآوری اس ن
ــی  ــژه دارد؛ کارخانه های ــام وی ــا اهتم ــوری روی آن ه جمه
ــدی  ــوآوری آزادی، چن ــه ن ــا، کارخان ــی از آن ه ــه یک ک
ــا حضــور دکتــر حســن روحانــی، رئیس جمهــور،  پیــش ب
ــی  ــان گروه های ــا میزب ــرد ت ــاز ک ــما آغ ــود را رس کار خ
باشــد کــه قــرار اســت آینــده اقتصــادی مبتنــی بــر دانــش 

ــد.  ــم بزنن ــور را رق ــوآوری کش و ن
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گفت و گو �ب حامد حاف�ن 

عامل مرکز نوآوری  مد�ی

رادایس هاب �پ

 نیلوفر منزوی

از نظر زیرساخت 
و امکانات همپای 

نمونه های 
خارجی هستیم

فضاهای کار اشتراکی به شکل امروزی آن از حدود ده 
سال پیش جای خود را در دنیا باز کرده اند و روز به روز 
به شکلی پیشرفته تر و در سطحی وسیع تر حرکت 

خود را ادامه می دهند. از حدود سه، چهار سال پیش 
که این مفهوم پای خود را به اکوسیستم نوآوری ایران 
باز کرد، شرکت های متفاوتی به این حوزه ورود کردند. 
بزرگ ترین شرکت ارائه  دهنده فضای کار اشتراکی در 

ایران پارادایس هاب است که کار خود را از مجموعه باغ 
بهشت در اقدسیه تهران شروع کرد و هم اکنون چندین 

شعبه فعال دارد و چند شعبه نیز در دست احداث 
هستند. پارادایس هاب در نظر دارد تا در افق 1402 در 
کلیه استان های ایران و کشورهای همسایه یک شعبه 
فضای کار اشتراکی جهت تسهیل در زیرساخت های 
کسب وکار ایجاد کند. از خدمات و تجهیزاتی که این 

شرکت برای فریلنسرها  و تیم های استارتاپی فراهم کرده 
است می توان به صندلی و اتاق های اختصاصی و اشتراکی 
جهت استقرار نفرات و تیم ها، شبکه سازی بین نخبگان و 
مربیان کسب وکار، اتاق های جلسه و کنفرانس، کارگاه های 

آموزشی، کافی شاپ و اینترنت پرسرعت نامحدود 
اشاره کرد. حامد حافظی، مدیرعامل پارادایس هاب، 

در گفت و گوی پیش رو درباره برنامه های این مجموعه، 
محاسن فضاهای کار اشتراکی و مواردی که می تواند 
مزایای حضور در این فضاها را بیشتر کند، می گوید.
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 تیم اولیه پارادایس هاب چند نفر بود؟
ــی  ــانس مهندس ــن لیس ــود؛ م ــر ب ــه نف ــه س ــم اولی تی
صنایــع از دانشــگاه شــریف داشــتم و توانســتم بــرای دوره 
فــوق لیســانس بــا ســهمیه اســتعداد درخشــان در همــان 
دانشــگاه در رشــته MBA تحصیــل کنــم. دوســت دیگرم، 
محمــد محمــدی دکتــرای آی تــی از دانشــگاه شــریف دارد 
و نفــر ســوم گــروه نیــز بهــداد ســیفی بــود کــه دکتــرای 
مهندســی پزشــکی خــود را از دانشــگاه امیرکبیــر دریافــت 

کــرده اســت.
ــود را  ــت خ ــی فعالی ــه زمان ــه از چ ــن مجموع  ای

ــرد؟ ــاز ک آغ
ــوآوری فضــای کار اشــتراکی  پارادایس هــاب یــک مرکــز ن
ــش کار خــود را شــروع  ــه از حــدود دو ســال پی اســت ک
ــم فضــای  ــم گرفتی ــرده اســت. از ســال گذشــته تصمی ک
ــرای فعالیــت  ــا زیرســاختی ب ــم ت ــان را توســعه دهی کارم
ــای  ــایر مجموعه ه ــرها و س ــاور، فریلنس ــرکت های فن ش
ــدل کاری رو  ــن م ــم ای ــد. کم ک ــوآوری باش ــا ن ــط ب مرتب
بــه افزایــش اســت چــون همــگان در حــال پــی بــردن بــه 

ــد فضــای کار اشــتراکی هســتند. ــا و فوای مزای
ــد،  ــخن می گویی ــا س ــه از آن ه ــی ک ــن مزایای  ای

شــامل چــه مــواردی اســت؟
مزایــای کار در ایــن فضــا بــه طــور عمومــی شــامل چنــد 
ــرای  ــا ب ــا، خصوص ــه هزینه ه ــی این ک ــود. یک ــز می ش چی
ــن  ــدت پایی ــک، به ش ــتارت آپ های کوچ ــرها و اس فریلنس
می آیــد، زیــرا اجــاره کــردن دفتــر کار هزینــه باالیــی دارد، 
خصوصــا در تهــران. از ســویی دیگــر فضاهای کار اشــتراکی 
ــه کار  ــر ب ــاره دفت ــتر از اج ــه بیش ــد ک ــی دارن انعطاف های
ــتارت آپ  ــک اس ــت ی ــن اس ــد. ممک ــتارت آپ ها می آین اس

ــاره جــذب  ــا به یکب ــد ام ــر تشــکیل دهن ــدا دو نف را در ابت
ســرمایه کننــد و تعــداد اعضــای گــروه بــه ۲۰ نفــر افزایش 
یابــد. بــه عــالوه ایــن امــکان نیــز وجــود دارد کــه بــه دلیل 
مشــکالت اقتصــادی اعضــای همیــن تیــم بعــد از مدتــی به 
هفــت، هشــت نفــر کاهــش یابنــد. منظــور این کــه تعــداد 
افــراد تیــم مــدام در حــال نوســان اســت و ممکــن اســت 
دفتــری کــه اجــاره می کننــد برایشــان کوچــک شــود یــا 
بزرگ تــر از نیازشــان باشــد. از آن جــا کــه در مراحــل اولیــه 
کار اســتارت آپ ها مســائل مالــی اهمیتــی حیاتــی دارنــد، 
ممکــن اســت همیــن مســئله اجــاره دفتــر بــه آن هــا ضربه 
مهلــک وارد کنــد. امــا اگــر این هــا در فضــای کار اشــتراکی 
ــی  ــد اول دو صندل ــد، می توانن ــاز کنن فعالیــت خــود را آغ
اجــاره کننــد و اگــر کارشــان گســترش یافــت، در همــان 
فضــا دفتــر اختصاصــی بگیرنــد و برعکــس. نیــازی هــم بــه 
خریــد تجهیــزات اداری نیســت. هــم جابه جایی شــان 

ــد. ــن می آی ــیار پایی ــا بس ــم هزینه ه ــت و ه ــاده تر اس س
مســئله دیگــری کــه در فضاهــای کار اشــتراکی مزیــت بــه 
حســاب می آیــد، نت ورکینــگ اســت. افــراد و تیم هــا 
ــی  ــد از مدت ــد و بع ــر کار می کنن ــار یکدیگ ــا در کن این ج
ــکاری  ــد هم ــد و می توانن ــدا می کنن ــناخت پی ــم ش از ه
داشــته باشــند. ایــن شــبکه بــه ســود همــه افــراد اســت. 
ــه  ــم ک ــری داری ــاب فریلنس ــن پارادایس ه ــال در همی مث
ــد.  ــام می ده ــایت انج ــت و کار CEO س ــد ۷8 اس متول
ــن محیــط،  ــاه حضــور در ای او توانســت ظــرف دو، ســه م
بــا شــش، هفــت تیــم قــرارداد ببنــدد. در اصــل ایــن فضــا 
ــا  ــد ب ــر بتوانی ــه اگ ــد ک ــوه ای ایجــاد می کن ــازار کار بالق ب
ــد  ــد، درآم ــی بگیری ــاط خوب ــا ارتب ــراد و گروه ه ــایر اف س
قابــل توجهــی هــم نصیبتــان می شــود. ایــن اتفــاق 
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ــرای واحدهــای فنــاور و  ــرای فریلنســرها بلکــه ب نه تنهــا ب
ــر اســتارت آپی  ــال اگ ــت دارد. مث ــز منفع اســتارت آپ ها نی
ــد  بخواهــد بخشــی از کارش را برون ســپاری کنــد، می توان
ــا کار  از حضــور همیــن فریلنســرها اســتفاده کنــد. هــم ب
ــد  ــی او کار می کن ــم در نزدیک ــت، ه ــک آشناس او از نزدی
ــا فریلنســر تعامــل بیشــتری  ــد ب و آن اســتارت آپ می توان

ــد.  ــارت کن ــته باشــد و روی کارش نظ داش
کــه  اســت  ایــن  شبکه ســازی  ایــن  دیگــر  مزیــت 
تجربیــات  از  می تواننــد  نیــز  دیگــر  اســتارت آپ های 
ــدام  ــه از ک ــل این ک ــد. مث ــا بگوین ــرای تازه کاره ــود ب خ
وی ســی کمــک بگیرنــد یــا اشــکال های بیزینس پلــن 

ــت.  ــم کجاس تی
حتــی شــرکت های معظــم و مشــهور و شــتابدهنده ها 
نیــز می تواننــد از ایــن فضــا اســتفاده کننــد. چنانچــه ایــن 
شــرکت ها و شــتابدهنده ها در ایــن محــل حضــور داشــته 
ــا شــب فعالیــت واحدهــای  ــح ت ــد از صب باشــند، می توانن
ــم  ــدام تی ــد ک ــد و بدانن ــتارت آپ ها را ببینن ــاور و اس فن
ارزش ســرمایه گذاری دارد. زیــرا ممکــن اســت تیمــی 
ــت  ــرکتی پرزن ــرای ش ــوی ب ــن ق ــا بیزینس پل ــود را ب خ
ــم  ــرکت ه ــد. آن ش ــته باش ــی نداش ــم خوب ــا تی ــد ام کن
ــه روی  ــرد ک ــم می گی ــن تصمی ــا از روی بیزینس پل تنه
ــن  ــی در ای ــر. ول ــا خی ــد ی اســتارت آپ ســرمایه گذاری کن
ــکاری  ــوه هم ــت و نح ــد فعالی ــد رون ــا می توانن ــا آن ه فض
تیــم را از نزدیــک رصــد کننــد. بنابرایــن فضــای کار 
ــاص  ــای خ ــز جذابیت ه ــروه نی ــن گ ــرای ای ــتراکی ب اش

ــود را دارد. خ
ممکــن اســت افــراد در ابتــدا تنهــا بــه هزینه هــا فکــر کنند 
ــا الزم  ــد. ام ــتراکی را نبینن ــای کار اش ــای فض و مزیت ه

اســت آن هــا بداننــد کــه مزیت هــای ایــن فضــا در جــای 
دیگــری بــه ایــن ســادگی قابــل دسترســی نخواهــد بــود.

ــا  ــتراکی در دنی ــای کار اش ــاد فضاه ــابقه ایج  س
ــت؟ ــال اس ــد س چن

ایــن مــدل از فضــای کاری از ســال ۲۰1۰ در دنیــا رونــق 
گرفتــه اســت و در حــال حاضــر شــرکتی چــون وی ورک 
در ۷۰ کشــور دنیــا مشــغول بــه فعالیــت اســت. عــالوه بــر 
وی ورک شــرکت های بــزرگ دیگــری هــم در ایــن زمینــه 
فعالیــت می کننــد. در ایــران نیــز ســه، چهــار ســال اســت 
کــه ایــن مفهــوم تعریــف شــده و تــا امــروز چندیــن فضای 
کار اشــتراکی ایجــاد شــده اســت کــه خصوصــا در شــهر 

تهــران در حــال افزایــش هســتند.
ــم  ــته تصمی ــال گذش ــه از س ــد ک ــاره کردی  اش
ــن  ــه ای ــد. نتیج ــعه دهی ــان را توس ــد کارت گرفتی

ــت؟  ــوده اس ــه ب ــروز چ ــا ام ــم ت تصمی
شــعبه اصلــی و اولیه مــان در بــاغ بهشــت اقدســیه اســت؛ 
ســاختمانی بــا مســاحت 16۰۰ متر مربع. از ســال گذشــته 
ــه توســعه کار گرفتیــم، چندیــن شــعبه را  کــه تصمیــم ب
ــعبه  ــم. ش ــداث داری ــت اح ــا در دس ــم ی ــداث کرده ای اح
دوم را در چهــارراه ولیعصــر بــا ظرفیــت ۵۰ نفــر از 
اردیبهشــت ماه راه انــدازی کردیــم. شــعبه بــاغ کتــاب هــم 
ــا ظرفیــت 6۰ نفــر کار خــود را آغــاز کــرد  از خردادمــاه ب
ــه  ــود ک ــاح می ش ــاه افتت ــط بهمن م ــاز دوم آن اواس و ف
ظرفیــت 9۰ نفــر را بــه مجموعــه اضافــه می کنــد. شــعبه 
ــوم و تحقیقــات از  چهــارم نیــز در دانشــگاه آزاد واحــد عل
آبان مــاه بــرای 1۲۰ نفــر کار خــود را شــروع کــرده اســت. 
ــا  ــده اند و ب ــل ش ــه تکمی ــتند ک ــی هس ــا پروژه های این ه
ــم  ــا تصمی ــز این ه ــد. ج ــتفاده دارن ــت اس ــات قابلی امکان
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داریــم شــعبه پنجــم خــود را در میــدان بوعلی ســعادت آباد 
ــر را  ــه ۵۰ نف ــوان خدمت رســانی ب ــه ت ــم ک تاســیس کنی
ــه کار می کنــد. همچنیــن  دارد و از اواخــر دی مــاه آغــاز ب
شــعبه ششــم مــا واقــع در میــدان فلســطین بــرای ۷۰ نفــر 
ــا پایــان ســال تاســیس می شــود. شــعبه هفتــم فضــای  ت
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــاب در پ ــتراکی پارادایس ه کار اش
ــز  ــه تجهی ــر در مرحل ــال حاض ــرار دارد و در ح ــن ق قزوی
اســت و از اوایــل ســال آینــده آغــاز بــه کار می کنــد. شــعبه 
هشــتم نیــز در شــهر ســنندج خواهــد بــود. در ایــن شــهر 
ســوله ای بــه مســاحت 3۰۰ متــر اختیــار کرده ایــم کــه آن 
هــم در حــال آماده ســازی و تجهیــز اســت و اواخــر ســال 
ــا در  ــر این ه ــاف ب ــد. مض ــرداری می رس ــه بهره ب ــده ب آین
ــی  ــای ایران ــه تیم ه ــم ک ــکار داری ــعبه هم ــز ش ــان نی عم
ــاص در آن  ــهیالت خ ــر و تس ــه کمت ــا هزین ــد ب می توانن
مســتقر شــوند. البتــه کار بــه اینجــا ختــم نمی شــود و مــا 
بــرای ایجــاد فضاهــای دیگــری نیــز در حــال مذاکره ایــم. 
فقــط چــون آن هــا قطعــی نشــده اند، فعــال در موردشــان 

ــم. ــت نمی کن صحب
 شــما در مــورد مزیت هــای فضــای کار اشــتراکی 
بــه صــورت عــام صحبــت کردیــد؛ پارادایس هــاب 
ــش در  ــرای اعضای ــی ب ــه خدمات ــا چ ــز این ه ج

نظــر گرفتــه اســت؟
ــه  ــه ب ــم توج ــام داده ای ــا انج ــه م ــی ک ــی از کارهای یک
پارتنرشــیپ اســت. بــا بعضــی شــرکت ها و اســتارت آپ های 
تفاهمنامه هایــی  و  داریــم  تعامالتــی  خدماتــی 
بــه  کــه  بــرای ســرویس هایی  کــه  کرده ایــم  امضــا 
ــوند.  ــل ش ــژه قائ ــف وی ــد، تخفی ــاب می دهن پارادایس ه
از آن جــا کــه از دیــد ســرویس دهنده، پارادایس هــاب 

مشــتری عمــده بــه حســاب می آیــد، تخفیف هایــی 
ــل  ــاده قائ ــتری های س ــرای مش ــه ب ــد ک ــا می دهن ــه م ب
ــال  ــه از کان ــاب ک ــران پارادایس ه ــن کارب نیســتند. بنابرای
مــا ســرویس های پایــه را می گیرنــد، مشــمول ایــن 
تخفیف هــا می شــوند و هزینه هــای جاری شــان کمتــر 
ــال  ــم در ح ــری ه ــرویس دهنده های دیگ ــا س ــود. ب می ش

مذاکره ایــم کــه خدماتمــان را توســعه دهیــم. 
بــه عــالوه در حــال پیگیــری بیمــه تکمیلــی نیــز 
هســتیم. زیــرا فریلنســرها و اســتارت آپ ها نمی تواننــد 
ــد و الزم  ــال کنن ــود را فع ــی خ ــه تکمیل ــی بیم به تنهای
اســت تعدادشــان از عــدد خاصــی تجــاوز کنــد. بــه همیــن 
دلیــل تصمیــم داریــم کل اعضــای شــعب مختلــف را کــه 
اعضــای خانــواده پارادایس هــاب را تشــکیل می دهنــد، بــه 
بیمه گــر معرفــی کنیــم و مقدمــات داشــتن بیمــه تکمیلــی 

ــرای همــه اعضــا فراهــم کنیــم.  را ب
بحث هــای جانبــی دیگــری نیــز وجــود دارد کــه برگــزاری 
ــا مخصــوص  ــردی اســت. بعضــی از آن ه ــای کارب ایونت ه
ــد در آن  ــوم می توانن ــه عم ــر ک ــی دیگ ــت و بعض اعضاس

ــد. ــه اعضــا تخفیــف می دهن ــد، ب شــرکت کنن
 از ابتــدا چــه شــد کــه ایجــاد فضــای کار 
ــه و  ــرمایه اولی ــد؟ س ــاب کردی ــتراکی را انتخ اش
ــد؟ ــن کردی ــه تامی ــعه کار را چگون ــپس توس س

بحــث فضــای کار اشــتراکی در دنیــا بــا ایــده وی ورک آغــاز 
ــود کــه  ــه شــکلی ب ــا ب شــد و ســرعت توســعه آن در دنی
نشــان مــی داد ایــن ایــده در ایــران هــم جــواب می دهــد. 
بــرای همیــن مــا هــم تصمیــم گرفتیــم بــه ســمت ایجــاد 
ــرمایه  ــذب س ــورد ج ــم. در م ــتراکی بروی ــای کار اش فض
ــا موسســه برکــت کارمــان را  ــا ب ــم کــه م ــد بگوی نیــز بای
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ــان  ــدل کاری م ــه م ــس از آن از آن جــا ک ــم. پ ــاز کردی آغ
ــته ایم  ــت، توانس ــته اس ــود را داش ــاص خ ــی خ درآمدزای
ــه  ــه ب ــده ک ــش آم ــی پی ــم. گاه ــه دهی ــان ادام ــه کارم ب
ــرای  ــا ب ــیم ام ــته باش ــاز داش ــدد نی ــرمایه گذاری مج س

ــاز نبــوده اســت.  ــن نی ایجــاد بســیاری از فضاهــا ای
 بــا توجــه بــه این کــه ایــران چنــد ســال پــس از 
کشــورهای پیشــرفته دســت بــه کار ایجــاد فضای 
کار اشــتراکی شــده اســت، آیــا تفاوت هــای کیفی 
میــان نمونه هــای خارجــی و داخلــی وجــود دارد؟
فضــای کار اشــتراکی دیگــر کشــورها را گاه از نزدیک و گاه 
ــی  ــرده ام. خدمات ــده ام و بررســی ک از وبسایت هایشــان دی
ــه  ــم، ب ــه داری ــاختی ک ــم و زیرس ــه می دهی ــا ارائ ــه م ک
ــت.  ــر نیس ــی کمت ــای بین الملل ــوان از نمونه ه ــچ عن هی
ــت، از  ــع اس ــاغ واق ــه در ب ــا ک ــزی م ــعبه مرک ــی ش حت
نظــر معمــاری از بســیاری نمونه هــای بین المللــی زیباتــر 
ــب  ــات عق ــاخت و خدم ــر زیرس ــن از منظ ــت. بنابرای اس
نیســتیم. امــا چیــزی کــه در فضاهــای کاری کشــورهای 
پیشــرفته وجــود دارد و آن هــا را جذاب تــر می کنــد، 
ــازون و فیســبوک  حضــور شــرکت های بزرگــی چــون آم
ــد و  ــر دارن ــتراکی دفت ــای کار اش ــا در فضاه ــت. آن ه اس
ــبب  ــرد و س ــاال می ب ــا را ب ــار آن فض ــر اعتب ــن ام همی
ــا  ــن فضاه ــور در ای ــرای حض ــتارت آپ ها ب ــود اس می ش
ســر و دســت بشــکنند. چــون نــت ورک قوی تــری ایجــاد 
شــده و اکوسیســتم بــه بلــوغ رســیده اســت. مــا نیــز بــه 
ــهورتر  ــتارت آپ های مش ــه از اس ــتیم ک ــن هس ــال ای دنب
ــاب شــوند. همین طــور حضــور  ــم وارد پارادایس ه بخواهی
شــرکت های بزرگــی چــون گلرنــگ، ایران خــودرو و... 
بســیار کمک کننــده اســت تــا بتوانیــم شــاهد بلــوغ 

اکوسیســتم خــود باشــیم. 
تفــاوت دیگــری کــه وجــود دارد، ایــن اســت کــه فضاهــای 
کار اشــتراکی در تمــام دنیــا شــامل بخــش فلــت و اتــاق 
ــا  ــر تقاض ــورهای دیگ ــه در کش ــود ک ــی می ش اختصاص
بــرای حضــور در بخــش فلــت بیشــتر اســت امــا در ایــران 
ــاوت در  ــه تف ــدار بیشــتری دارد ک ــاق اختصاصــی طرف ات

ــد. ــان می ده ــازار را نش ب
ــن  ــه ای ــد ب ــور می توان ــت چط ــان دول ــه نظرت  ب

فضاهــا کمــک کنــد؟
در مــورد حمایــت دولــت از ایــن فضاهــا دو نکتــه وجــود 
دارد. یکــی این کــه بســیاری از بخش هــای دولتــی از 
فضــای فیزیکــی خــود بــه شــکل صــد درصــدی اســتفاده 
نمی کننــد و می تــوان از آن هــا بــرای فراهــم کــردن 
فضــای کار اشــتراکی اســتفاده کــرد؛ مســئله ای کــه اتفاقــا 
ــی و  ــت علم ــر در معاون ــر قادری ف ــتاری و دکت ــر س دکت
ــی در  فنــاوری پیگیــر آن هســتند و الحــق کارهــای خوب

ــد. ــه انجــام داده ان ــن زمین ای
نکتــه دیگــر کــه دولــت می توانــد بــه آن کمک کنــد، ورود 
شــرکت های بــزرگ بــه ایــن فضاهاســت. چنانچــه دولــت 
مشــوق ها و تســهیالتی در نظــر بگیــرد، انگیــزه آن هــا برای 
ــن مســئله  ــه ای ــی البت ــن کار بیشــتر می شــود. از طرف ای
نیــاز بــه فرهنگســازی هــم دارد تــا ایــن شــرکت ها بداننــد 
بــا چــه چیــزی رو بــه رو هســتند و ورود ایــن شــرکت های 
بــزرگ باتجربــه و ســرمایه دار بــه ایــن حــوزه چــه منافعــی 
را هــم بــرای آن هــا و هــم بــرای اکوسیســتم اســتارت آپی 
ــه  ــال دارد. آن هــا می تواننــد هــم در زمین ــه دنب کشــور ب
تامیــن ســرمایه و هــم در حــوزه تجهیــز دانــش بــا فعــاالن 

حاضــر در فضاهــای کار اشــتراکی تعامــل داشــته باشــند.
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دی  ج آ�ب گفت و گو �ب مر�ی �ت

کت  عامل رسث اهییم، مد�ی ا�ب

دانش بنیان تک ژن

  نیلوفر منزوی

میکروارگانیسم های 
زندگی بخش

هر سال به تعداد شرکت های دانش  بنیان افزوده 
می شود. معاونت علمی و فناوری به دقت تمام 

آن ها را رصد می کند و در این مورد هیچ مماشاتی 
ندارد. برای همین هم هست که می بینیم 

شرکت هایی که توانسته اند چند سال متوالی 
عنوان دانش بنیان خود را حفظ کنند، عموما 

قدرتمند ظاهر می شوند و مراحل تجاری سازی 
و گاه صادرات را پشت سر گذاشته اند. 

شرکت دانش بنیان تک ژن که به شکلی تخصصی 
روی تولید انواع پروبیوتیک ها کار می کند، از جمله 
همین شرکت هاست. مدیرعامل این شرکت، مریم 
تاج آبادی ابراهیمی، پیش از این که کار خود را در 
شرکت دانش بنیانش آغاز کند، انجمن پروبیوتیک 
را تاسیس کرده بود. تاج آبادی معتقد است با وجود 
بنیه علمی قوی ای که شرکت دارد، اگر متخصصین 

امور مالی و بازار در این شرکت حضور نداشتند، 
تک ژن در مسیر خود دچار مشکالتی می شد که 

ممکن بود او را از ادامه مسیر بازدارد. شرکت 
تک ژن همچنین در زیرمجموعه خود شتابدهنده ای 

را به نام الکتوویژن راه اندازی کرده است تا 
تجربیات این شرکت به تیم ها و نسل های بعدی 
نیز برسد و شاهد حضور شرکت های قدرتمند 

دانش بنیان بیشتری در عرصه اقتصاد کشور باشیم.
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ــی  ــه هدف ــا چ ــالی و ب ــه س ــک ژن چ ــرکت ت  ش
تاســیس شــد؟ هســته اولیــه چطــور شــکل گرفــت 

ــود؟ ــی ب ــه حوزه های ــراد در چ ــالت اف و تحصی
ــاد  ــاق افت ــال 1388 اتف ــک ژن در س ــرکت ت ــزی ش پایه ری
ــد.  ــل ش ــور و تکمی ــال 91 وارد کش ــد آن از س ــط تولی و خ
ــی را وارد  ــای غذای ــرکت پروبیوتیک ه ــن ش ــال 9۲ ای از س
ــد پروبیوتیک هــای  ــه تولی ــدام ب ــازار کــرد و از ســال 93 اق ب
دامــی کــرد. محصــول توکســین باینــدر ســال 96 تولیــد و 
بــه بــازار عرضــه شــد و از ســال 9۷ پروبیوتیک هــای مکمــل 
ــازار شــدند. در ســال 98 نیــز از  انســانی ایــن شــرکت وارد ب

ــد.  ــی ش ــرکت رونمای ــن ش ــان ای ــن های آبزی واکس
هســته اولیــه شــرکت تــک ژن متشــکل از گروهــی از 
بیوتکنولوژیســت ها، متخصصــان ژنتیــک و متخصصیــن 
ــوده اســت. هماهنگــی و همراهــی ایــن گــروه  امــور مالــی ب
ــه  ــته اولی ــا هس ــرد ت ــک ک ــرکت کم ــن ش ــه ای ــی ب خیل
قدرتمنــدی شــکل بگیــرد. چیــزی کــه بــه اعتقــاد مــن، برای 
شــکل گیری یــک هســته اولیــه همــکاری بســیار مهم اســت، 
ایــن اســت کــه رشــته ها و گروه هــای مختلــف در آن حضــور 
داشــته باشــند و در کنــار هــم شــرکتی را حمایت کننــد. چرا 
کــه صرفــا متخصــص بــودن در یــک رشــته خــاص نمی تواند 
ــت  ــرار اس ــر ق ــا اگ ــود. قطع ــرکت ش ــت ش ــث موفقی باع
شــرکتی تولیدکننــده باشــد و خط تولیــد راه بینــدازد، حضور 
ــن  ــار متخصصی ــع، در کن ــی و صنای ــور مال ــن ام متخصصی
ــاد  ــت. ایج ــروری اس ــت و ض ــیار پراهمی ــی بس ــش فن دان
شــبکه ای مناســب یکــی از مهم تریــن قدم هایــی اســت کــه 
در پایه ریــزی شــرکت دانش بنیــان بایــد بــه آن توجــه داشــت. 
از طــرف دیگــر در شــکل گیری شــرکت دانش بنیــان حتمــا 
ــدی شــرکت  ــازار محصــول تولی ــن ب ــه حضــور متخصصی ب
نیــز نیــاز اســت، زیــرا مســئله مارکتینــگ و بــازار تخصصــی 
اســت و نمی تــوان آن را بــر عهــده متخصصــان دانــش فنــی 
گذاشــت. شــرکت تــک ژن زیســت شــتابدهنده ای را به تازگــی 
بــا نــام الکتوویــژن راه انــدازی کــرده اســت و همــه ایــن نکات 
ــه شــرکت هایی  ــن درس ب ــوان اولی ــه عن ــدا و ب را همــان ابت
کــه می خواهنــد در ایــن شــتابدهنده کار خــود را آغــاز کننــد، 
متذکــر می شــود؛ این کــه ببیننــد آیــا بــازار بــه محصولشــان 
نیــاز دارد؟ متخصصیــن ایــن بــازار چه کســانی هســتند؟ پس 
ــد محصــول  ــه می توانن ــائل اســت ک ــن مس ــه ای ــه ب از توج

ــد.  ــازار عرضــه کنن ــی در ب ــد و به خوب خــود را تولی
 آیــا پیــش از شــروع ایــن کار، تجربــه کاری دیگری 
ــرکت  ــیس ش ــه تاس ــدام ب ــه اق ــته اید؟ از این ک داش

ــتید؟ ــی هس ــد، راض ــان کرده ای دانش بنی
در واقعیــت خیــر، مــن تجربــه تاســیس شــرکت دانش بنیــان 
ــک را  ــن پروبیوتی ــیس انجم ــه تاس ــا تجرب ــته ام. ام را نداش
ــودم کــه ایجــاد شــبکه  ــاور رســیده ب ــن ب ــه ای داشــته ام و ب
علمــی و ایجــاد یــک نتــورک می توانــد باعــث موفقیت شــود. 
ــته  ــق را داش ــیار موف ــه بس ــن تجرب ــک ای ــن پروبیوتی انجم
اســت کــه از ســال های اول همیشــه جــزو انجمن هــای 
گــروه A قــرار بگیــرد. همچنیــن پــس از گذشــت چند ســال 

از تاســیس آن، همــواره جــزو انجمن هــای ممتــاز و انجمــن 
برتــر بیــن رشــته ای باشــد. در ایــن انجمــن ایجــاد همــکاری 
و مشــارکت کاری توانســت نتایــج بســیار شــیرینی بــه همراه 

داشــته باشــد. 
ــد و  ــح دهی ــرکت توضی ــوالت ش ــاره محص  درب
بفرماییــد ویژگــی منحصربه فــردی کــه ســبب شــده 
ــوده  ــه ب ــد، چ ــت کنی ــان دریاف ــی دانش بنی گواه

ــت؟ اس
اجــازه بدهیــد ابتــدا توضیــح مختصــری دربــاره پروبیوتیک ها 
بدهــم. براســاس تعریــف ســازمان جهانــی غــذا و کشــاورزی 
ــال  ــی )WHO( در س ــت جهان ــازمان بهداش )FAO( و س
ــده ای هســتند  ۲۰۰1 پروبیوتیک هــا میکروارگانیســم های زن
کــه تجویــز مقادیــر کافــی آن موجــب بــروز اثــرات مفیــد بــر 
ــف ســه  ــن تعری ــود. براســاس ای ــان خواهــد ب ســالمت میزب
عامــل زنــده بــودن میکروارگانیســم، مصــرف بــه مقدارکافــی 
ــرای  ــرط الزم ب ــه ش ــد س ــر مفی ــک اث ــل ی ــاد حداق و ایج
انتخــاب یــک میکروارگانیســم بــه  عنــوان پروبیوتیــک اســت. 
ــدن در  ــتقر ش ــا مس ــی ی ــق جایگزین ــا از طری پروبیوتیک ه
بخشــی از بــدن میزبــان، تغییراتــی ایجــاد می کنند کــه باعث 
اعمــال اثــرات مفیــد همچــون مهــار بیماری هــای مختلــف، 
کنتــرل ســرطان، تعدیــل سیســتم ایمنــی و ایجــاد ســالمتی 
در میزبــان می شــوند. پروبیوتیک هــا یکســری ترکیبــات 
ــلول های  ــداد س ــم تع ــه ه ــد ک ــد می کنن ــده تولی مهارکنن
ــا را  ــم آن ه ــم متابولیس ــد و ه ــم می کن ــوژن را ک ــده پات زن
ــرار می دهــد. از طرفــی دیگــر پروبیوتیک هــا  تحــت تاثیــر ق
ــال  ــطوح اپی تلی ــر س ــال ب ــای اتص ــر جایگاه ه ــر س ــم ب ه
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روده و هــم بــرای کســب مــواد غذایــی بــا پاتوژن هــا رقابــت 
می کننــد و بــا اســتقرار در ایــن جایگاه هــا، پاتوژن هــا فرصــت 
اتصــال و بیماری زایــی را پیــدا نمی کننــد. مضــاف بــر این هــا 
پروبیوتیک هــا باعــث تحریــک و تعدیــل سیســتم ایمنــی در 
ســطوح مختلــف می شــوند. همچنیــن آن هــا بــا ســنتز برخی 
مــواد ضــروری در بــدن ماننــد ویتامین هــا، اســیدهای آمینــه 
و بهبــود عملکــرد دســتگاه گــوارش نقــش اساســی در حفــظ 

ســالمتی دارنــد.
ــوان دشــمنان انســان  ــه عن ــا ب ــی میکروب ه ــالیان طوالن س
ــر و  ــد مض ــور می ش ــن رو تص ــدند و از همی ــناخته می ش ش
خطرناکنــد امــا امــروزه گروه گســترده ای از میکروارگانیســم ها 
ــه  در ســاخت داروهــا، هورمون هــا، واکســن ها، آنزیم هــا و... ب
کار می رونــد. تاریخچــه اســتفاده از میکروارگانیســم های 
ــام  ــه ن ــی ب ــکی روس ــت. پزش ــی اس ــیار طوالن ــده بس زن
ــه  ــرد ک ــان ک ــالدی بی ــال 19۰۷ می Metchinkoff در س
خــوردن نوعــی ماســت تخمیرشــده از شــیر، باعث طــول عمر 
و ســالمت روســتاییان بلغــاری می شــود. امــا اولیــن مطالعــه 
بالینــی پروبیوتیک هــا در دهــه 3۰ میــالدی در مــورد تاثیــر 
آن هــا بــر بیمــاری یبوســت انجام شــد. ولی عمــال اســتفاده از 
پروبیوتیک هــا بــه مفهــوم جدیــد آن تقریبــا از ۲۵ ســال پیش 
شــروع شــده و در ســال های اخیــر پژوهش هــای گســترده ای 
در سراســر دنیــا در ایــن خصــوص انجام گرفتــه اســت. امروزه 
به خصــوص در کشــورهای پیشــرفته دامنــه تحقیقــات روی 
ــاری  ــوالت تج ــده و محص ــوع ش ــیار متن ــا بس پروبیوتیک ه
ــی  ــا اســتفاده از پروبیوتیک هــا در بازارهــای جهان باارزشــی ب
ــاالی  ــوع ب ــت تن ــه عل ــز ب ــران نی ــوند. در ای ــه می ش معامل

ــا از  ــازی پروبیوتیک ه ــنتی، جداس ــری س محصــوالت تخمی
ایــن محصــوالت مثــل پنیرهــای ســنتی یــا ترخینــه بســیار 

ثمربخــش بــوده اســت.
همان طــور کــه گفته شــد پروبیوتیک هــا میکروارگانیســم های 
ــان  ــات میزب ــت حی ــد کیفی ــه می توانن ــتند ک ــده ای هس زن
ــا  ــا ب ــک در دنی ــت پروبیوتی ــروزه صنع ــود بخشــند. ام را بهب
ســرعت زیــادی در حال پیشــرفت اســت و محصــوالت تجاری 
مختلفــی بــر پایــه پروبیوتیــک تولیــد می شــود. در ایــران نیــز 
به تازگــی اســتفاده از پروبیوتیک هــا مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
ــن  ــت در ای ــه فعالی ــروع ب ــیاری ش ــرکت های بس ــت و ش اس

ــد. ــه کرده ان زمین
شــرکت تــک ژن اولیــن شــرکتی اســت کــه در وزارت صنایــع 
شــاخه تولیــد میکروارگانیســم های کاربــردی در صنایــع 
غذایــی را بــاز کــرد و بــرای اولیــن بــار در کشــور در مقیــاس 
صنعتــی پروبیوتیک هــا را بــرای صنایــع غذایــی تولیــد 
کــرد. در حــال حاضــر تامین کننــده پروبیوتیــک تمــام 
ــر  ــک غی ــی پروبیوتی ــوالت غذای ــه محص ــرکت هایی ک ش
لبنــی دارنــد، شــرکت ماســت. ایــن در مــورد بخــش وســیعی 
ــد  ــک تولی ــی پروبیوتی ــوالت لبن ــه محص ــرکت هایی ک از ش
ــک ژن  ــا شــرکت ت ــز صــادق اســت. جــر این ه ــد نی می کنن
روی مکمل هــای دام و طیــور و آبزیــان کار کــرده کــه منجــر 
بــه تولیــد محصوالتــی چــون الکتوفیــد، دیپــرو و پــدی گارد 
ــان  ــور و آبزی شــده اســت. پروبیوتیک هــا در حــوزه دام و طی
از اهمیــت ویــژه ای هــم بــرای ســالمتی و هــم بــرای افزایــش 
راندمــان تولیــد برخــوردار هســتند. آن هــا بــه عنــوان مکمــل 
بــه خــوراک دام و طیــور و آبزیــان اضافــه می شــوند. بــا ایــن 
کار مقــدار مصــرف آنتی بیوتیک هــا کــم می شــود، زیــرا 
ــروز بیماری هــا کاهــش  ــا کمــک پروبیوتیک هــا احتمــال ب ب
ــالمت  ــه س ــتیابی ب ــتای دس ــیوه در راس ــن ش ــد. ای می یاب

بیشــتر دام اســت.
شــده اند،  بــازار  وارد  کــه  محصوالتــی  بعــدی  دســته 
مکمل هــای انســانی ایــن شــرکت هســتند کــه بــرای تولیــد 
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــران اس ــی ای ــویه های بوم ــا از س آن ه
ــن  ــد. م ــروع ش ــال 83 ش ــویه ها از س ــن س ــازی ای جداس
ــیونی از  ــم، کلکس ــیس کن ــک ژن را تاس ــه ت ــش از این ک پی
باکتری هــای اســید الکتیــک را جمــع آوری کــرده بــودم. هــر 
آنچــه در ایــن شــرکت تولیــد می شــود، بــا اســتفاده از همــان 
گنجینــه میکروبی اســت کــه زمانــی جمــع آوری کــرده بودم. 
ــی  ــر بوم ــه مهم ت ــنامه دار و از هم ــویه های شناس ــا س این ه
ایــران هســتند کــه از آن هــا بــرای تولیــد محصــوالت در ایــن 

ــود.  ــتفاده می ش ــرکت اس ش
ــکل از  ــک ژن متش ــرکت ت ــدر ش ــین باین ــول توکس محص
آلومینوســیلیکات ســدیم، دیــواره مخمــر و باکتری هــای 
اســید الکتیــک اســت کــه در خــوراک دام و طیــور اســتفاده 
می شــود. از خــواص و اثــرات آن می تــوان بــه جــذب و 
خنثی ســازی ســموم قارچــی خــوراک، بهبــود ضریــب 
تبدیــل و افزایــش تولیــد، بهبــود سیســتم ایمنــی، کاهــش 
آفالتوکســین M1، بهبــود عملکــرد تولیــد مثلــی و کاهــش 
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ــرد.  ــاره ک ــان اش ــذب روی ــن و ج ــقط جنی س
محصــول بعــدی ایــن شــرکت واکســن آنتی یرســین اســت 
کــه واکســن یرســینیوزیس مــورد مصــرف آبزیــان با اســتفاده 
از ســویه های بومــی کشــور و بــا هــدف پیشــگیری از شــیوع 
بــاالی بیمــاری و خســارت قابــل توجــه بــه مــزارع پــرورش 
ــک و  ــان ســردآبی کشــور، کاهــش مصــرف آنتی بیوتی ماهی

ارتقــای آمــار صــادرات تولیــد شــده اســت. 
در مــورد این کــه آیــا از تاســیس شــرکت دانش بنیــان 
راضــی هســتم یــا خیــر، بایــد بگویــم علیرغــم این کــه تولیــد 
واقعــا کار ســختی اســت و بــا چیــزی کــه مــا در آزمایشــگاه 
ــا  ــت و ب ــاوت اس ــال متف ــم، کام ــا آن مواجهی ــگاه ب و دانش
تمــام ســختی هایی کــه داشــته، از تاســیس شــرکت بســیار 
ــن  ــن در ای ــه م ــوده ک ــه نظــرم لطــف خــدا ب خوشــحالم. ب
مســیر قــرار گرفتــم و امیــدوارم توانســته  باشــم رســالت خــود 
را انجــام دهــم؛ بــه عنــوان یــک معلــم، محیــط کســب وکاری 
بــرای دانشــجویان خلــق کرده باشــم و بــه عنــوان تولیدکننده 
توانســته باشــم جلــوی خــروج بخش عظیمــی از ارز کشــور را 
بگیــرم. بــا کار گروهــی کــه در شــرکت تــک ژن وجــود دارد، 
تولیــد برایــم لذتــی دارد کــه در هیــچ کار دیگــری نیســت. 
این کــه می توانیــد خلــق کنیــد، مفیــد و کارآفریــن باشــید، 

لــذت بســیار بزرگــی اســت. 
ــی و  ــای داخل ــا رقب ــه ب ــما در مقایس ــول ش  محص

ــرار دارد؟ ــطحی ق ــه س ــی در چ خارج
ــک ژن  ــرکت ت ــوالت ش ــم محص ــال گفت ــه قب ــور ک همان ط
ــی در  ــدارد و حت ــی ن ــای خارج ــا نمونه ه ــی ب ــچ تفاوت هی
ــری  ــی برت ــه خارج ــا نمون ــه ب ــوارد در مقایس ــیاری از م بس
هــم دارد. ایــن شــرکت در مقیــاس صنعتــی کار کــرده و در 
تولیداتــش از تکنیــک فریــز درایــر اســتفاده کــرده اســت کــه 
تکنیــک بســیار پــر هزینــه ای اســت و تکنیکــی اســت کــه در 
کشــورهای پیشــرفته از آن اســتفاده می شــود. ایــن تکنیــک 
بــه شــرکت کمــک کــرد بتوانــد محصولــی بــا کیفیــت قابــل 
رقابــت بــا محصــوالت خارجــی تولیــد کنــد. از آن جــا کــه در 
ــران اســتفاده  تولیــدات ایــن شــرکت از ســویه های بومــی ای
ــن  ــه همی ــر آن بســیار چشــمگیرتر اســت. ب می شــود، تاثی
دلیــل ایــن شــرکت موفــق شــد بــه چندیــن کشــور جهــان 
صــادرات داشــته باشــد و قبــل از ورودش بــه بازارهــای داخلی، 
وارد بازارهــای صادراتــی بشــود. محصــوالت ایــن شــرکت در 
ــه،  ــل ترکی ــف مث ــور مختل ــن کش ــه چندی ــر ب ــال حاض ح

ــود.  ــراق صــادر می ش ــان، آذربایجــان و ع لبن
ــن  ــه تامی ــعه کار را چگون ــه و توس ــرمایه اولی  س

ــد؟ کردی
ــرکت  ــرمایه گذاری در ش ــم س ــش اعظ ــه و بخ ــرمایه اولی س

ــوده اســت.  ــه صــورت خصوصــی ب تــک ژن ب
 در مســیری کــه تــا امــروز طــی کرده ایــد بــا چــه 
ــا را از  ــور آن ه ــدید و چط ــه ش ــی مواج چالش های

ســر گذراندیــد؟
چالش هــای زیــادی وجــود داشــته اســت. وقتــی کار تولیــد 
ــردن  ــل ک ــش و ح ــک چال ــا ی ــر روز ب ــد، ه ــام می دهی انج

معمــا رو بــه رو هســتید. ولــی ایــن شــرکت بــا صبــوری، ایجاد 
ــرده  ــعی ک ــش س ــر دان ــه ب ــت و تکی ــاخت های درس زیرس
اســت تمــام چالش هــا را یــک بــه یــک حــل کنــد. از همــه 
ــر در هــر قدمــی کــه برداشــته ایم، لطــف خــدا در آن  مهم ت
مشــهود بــوده اســت. تــالش، خســتگی ناپذیری و ممارســت 

ســبب شــده تــا بتوانیــم بــه نتیجــه مطلــوب برســیم. 
ــما را  ــول ش ــد محص ــی کردی ــازار را راض ــور ب  چط

ــد؟ ــداری کنن خری
ــای  ــی و مکمل ه ــای غذای ــک ژن در پروبیوتیک ه شــرکت ت
دامــی محصــوالت در بازار پیشــرو اســت. گرفتن ســهم از بازار 
اصــال کار ســاده ای نبــود زیــرا بایــد بــا شــرکت های خارجــی 
رقابــت می کردیــم کــه محصولشــان بــه کشــور وارد می شــد. 
چیــزی کــه توانســت بــه ایــن شــرکت کمــک کنــد، در درجه 
اول شــناخت صحیــح نیــاز بــازار بــود. دومیــن مســئله ای کــه 
ــود کــه  ــه محصــوالت باکیفیتــی ب ــه مــا کمــک کــرد، ارائ ب
می توانســت پاســخگوی نیــاز مشــتریان باشــد. موضــوع دیگر، 
پشــتیبانی فنــی محصــوالت بــود که مشــتریان می توانســتند 
ــرکت  ــد. ش ــتفاده کنن ــول از آن اس ــد محص ــس از خری پ
تــک ژن حتــی بــه چندیــن شــرکت صنایــع غذایــی در بخش 
ــا  ــرده اســت ت ــعه کمــک ک ــق و توس ــیون و تحقی فرموالس
بتواننــد محصــول مــورد نظــر خــود را بــه بــازار عرضــه کننــد. 
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البتــه بایــد بــه نکتــه ای توجــه داشــت و آن هــم این کــه نگــه 
داشــتن مشــتری از جلــب نظــر او در ابتــدا دشــوارتر اســت و 
پروســه دیگــری را می طلبــد. الزمــه آن هــم حفــظ کیفیــت و 
ثبــات قیمــت محصــوالت اســت کــه تــک ژن بــه آن هــا توجه 
ویــژه ای داشــته و بــه لطــف خــدا در ایــن کار نیــز موفــق بوده 

اســت. 
 تفــاوت مدیریــت شــرکتی دانش بنیــان بــا شــرکت 

ــت؟ عادی چیس
مدیریــت شــرکت دانش بنیــان بــه نظــر من بســیار ســخت تر 
از شــرکت های عــادی اســت. شــاید خیلــی شــیرین تر باشــد 
ــی  ــت. پویای ــز هس ــخت تر نی ــبت س ــان نس ــه هم ــی ب ول
شــرکت دانش بنیــان شــرط اول و حیاتــی اســت. اگــر شــرکت 
ــا نباشــد  ــه روز نداشــته باشــد، پوی ــات ب ــان تحقیق دانش بنی
ــز نداشــته باشــد و  ــدی را روی می ــر روز محصــول جدی و ه
ــای  ــم ویژگی ه ــد، کم ک ــخ ده ــدی را پاس ــاز جدی ــد نی نتوان
شــرکت دانش بنیــان را از دســت می دهــد و طبیعتــا از بــازار 
ــه همیــن  ــز حــذف می شــود. ب ــان نی شــرکت های دانش بنی
ــرکت های  ــدگاری ش ــی مان ــد اصل ــودن کلی ــا ب ــل پوی دلی
دانش بنیــان اســت و تکیــه بــه دانــش فنــی و بــه روز شــدن 
ــد  ــن شــرکتی بای ــر چنی ــه مدی ــی اســت ک آن از ویژگی های
بــه آن هــا توجــه داشــته باشــد. از ســویی دیگــر مدیرعامــل 

ــر و کار دارد  ــی س ــا متخصصین ــان ب ــرکت دانش بنی در ش
کــه ویژگی هــای خــاص خودشــان را دارنــد و ایجــاد ارتبــاط 
ــی  ــت دانشــی کــه در مراکــز تحقیقات ــا دانشــگاه ها و هدای ب
ــرای  ــن ب ــوزش آن محققی ــد و آم ــود دارن ــگاه ها وج و دانش
این کــه بتواننــد در مســیر صنعــت قــرار بگیرنــد، کار ســاده ای 

نیســت ولــی بســیار شــیرین و جــذاب اســت. 
چــه  را  دانش بنیــان  شــرکت های  مشــکالت   
می دانیــد و چــه توصیــه ای بــرای کســانی کــه قصــد 

ــد؟ ــد، داری ــان دارن ــرکت دانش بنی ــیس ش تاس
ــرای کســانی کــه می خواهنــد یــک شــرکت  توصیــه مــن ب
دانش بنیــان تاســیس کننــد توجــه بــه این مســئله اســت که 
ــش کار شــده،  ــه ســال ها در آزمایشــگاه ها روی ــزی ک آن چی
لزومــا نیــاز بــازار نیســت. اگــر شــرکت تاســیس شــده نتوانــد 
دانشــی را خلــق کنــد کــه نیــاز بــازار باشــد، قطعــا تولیــدات 
آن شــرکت بــه مشــکل برمی خــورد. کســی کــه می خواهــد 
شــرکت دانش بنیــان ثبــت کنــد اول از همــه بایــد نیــاز بــازار 
ــان  ــد و اطمین ــی بشناس ــته را به خوب ــن آن رش و متخصصی
ــاز  ــن نی ــد پاســخگوی ای ــا می توانن ــه آن ه ــته باشــد ک داش
ــوارد دیگــر، ایجــاد زیرســاخت های اســتاندارد و  باشــند. از م
ــورد  ــد محصــول م ــه تولی ــوط ب ــتاندارد های مرب ــن اس تدوی

نظــر و ورود موفــق آن بــه بــازار اســت.



دانش بنیان  شماره سی وششم آذر ماه 1398

64

فرصت درنگ
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ن در فناوری های مایل د بالکچ�ی ریس اکر�ب �ب

 عماد عزتی

اعتماد؛ هدیه بالکچین 
به حوزه خدمات



میالدی  آینده  سال  تا  مالی  خدمات  صنعت  درصد   ۷۷ -
براساس خدمات بالکچین اداره می شوند.

- بانک های هندوستان پایه فعالیت های مالی خود را بر این 
اساس تنظیم کرده اند.

برای امضای دیجیتالی،  - در فین تک، بالکچین ها مبنایی 
هویت و بیمه افراد قرار گرفته است. 

فناوری  بالکچین اگرچه از ابتدا به عنوان یک ارز دیجیتالی 
و غیرمتمرکز در جهان معرفی شده است اما دستاوردها و 
نوآوری های آن باعث شده که امروز دور از واقعیت نباشد اگر 

بگوییم بالکچین انقالبی در دنیای مجازی بوده است.
مرتبط  بالکچین  فناوری  به  نوعی  به  صنایع  اغلب  امروزه 
شده اند که می توان از احراز هویت، بهداشت، امنیت، خدمات 
مالی، دارو و بیمه  در این زمینه نام برد. این در حالی است 
ارائه دهنده خدمات  نوپای  و  کوچک  که حتی شرکت های 
مالی هم برای اطمینان بیشتر از فعالیت های خود از خدمات 

بالکچینی استفاده می کنند.
براساس یک نظرسنجی که در بخش مالی توسط شرکت 
PWC انجام شده است، تا سال ۲۰۲۰ حدود ۷۷ درصد از 
برنامه های صنعت خدمات مالی براساس بالکچین ها محقق 
می شود. این در حالی است که امروزه یک سوم از بانک ها و 
موسسات ارائه دهنده خدمات مالی روند فعالیت های اقتصادی 

خود را بر همین اساس تدوین کرده اند.
در این زمینه اولین سوال برای تازه واردها این است که:

 بالکچین چیست؟
همان طور که تعاریف عمومی نشان می دهند بالکچین در واقع 
یک مجموعه اطالعات عمومی است که از طریق شبکه ای 
براساس شبکه جهانی اینترنت جمع آوری شده و در اختیار 
کاربران قرار می گیرد.این در حالی است که ثبت اطالعات 
در بالکچین می تواند به هر شیوه ای صورت بگیرد. به  عنوان 
مثال انتقال پول، مالکیت، معامله اموال منقول، احراز هویت، 
توافقنامه ها و قراردادهای کاری یا حتی هر چیز دیگری مثل 

مبادالت انرژی.
بلوک های  صورت  به  اطالعات  که  این جاست  اصلی  نکته 
مجزا از یکدیگر اما مرتبط ثبت می شود که حجم هر کدام 
حداکثر یک مگابایت خواهد بود و ایجاد تغییر در آن ها تقریبا 

غیرممکن است.

اصول فناوری بالکچین چیست؟
برای این که با اصول این  فناوری نوین آشنا شویم، برخی از 

آن ها را به ترتیب برایتان معرفی می کنیم.
بالکچین  عضو  هر  توزیع شده:  اطالعاتی  بانک  یک  یک؛ 
می تواند به پرونده ها و اطالعات موجود در کل بانک  اطالعاتی 
دسترسی داشته باشد اما اصوال نمی تواند هیچ یک از واحدها 

یا اطالعات ثبت شده را مدیریت یا کنترل کند.



دو؛ ارتباط مبتنی بر همساالن )همنوعان(: در این نوع فناوری 
اصوال ارتباط میان همساالن یا به طور کلی افرادی که دارای 
مشخصات اولیه مشابهی  باشند ایجاد می شود و فرد غریبه 
نمی تواند در این ارتباط دخیل یا تاثیرگذار باشد. اگر بخواهیم 
به  صورت علمی این مورد را توضیح دهیم باید به این نکته 
توجه داشته باشیم که هر گره اطالعاتی می تواند داده هایی را 

به گر هی مشابه اضافه کند.
سه؛ شفافیت: شفافیت و اطمینان خاطر در مبادالت دیجیتالی 
امروز یکی از مهم ترین نکاتی است که در این زمینه دیده شده 
و هر کاربر می تواند به گونه ای از این فناوری استفاده کند که 
درست زمانی که هویتش ناشناس است اطالعات دقیق و قابل 

استنادی از خود برای مخاطبان ارسال می کند.
چهار؛ سوابق دائمی: نکته بسیار مهم در این فناوری عدم 
قابلیت تغییر سوابق است. به این ترتیب به مجرد این که وارد 
معامله یا ارتباطی با دیگران می شوید هیچ اطالعات دیگری 
قابل تغییر نیست؛ چون اطالعات به زنجیره اطالعاتی قبل از 

خود گره خورده است. 
پنج؛ منطق محاسباتی: با در نظر گرفتن این که تمام امور 
ماهیت دیجیتالی دارد، دور انتظار نیست بگوییم اصوال کار 
منطق محاسباتی داشته و به هیچ عنوان خارج از آن فعالیتی 

صورت نمی گیرد.

بالکچین چگونه کار می کند؟
براساس فرایند کار زمانی که یک بلوک داده جدید ایجاد 
می شود متناسب با اطالعات و زنجیره ای که مد نظر است، به 
انتهای زنجیره قبلی افزوده شده و پس از آن تغییری نمی توان 

در آن ایجاد کرد و این روند ادامه می یابد.
بنابراین بالکچین تعدادی بلوک اطالعاتی مشابه است که 
بدون  اتفاق  این  اما  به یکدیگر متصل می شوند.  زنجیره ای 
شرایطی امکان پذیر نیست و باید برای ایجاد یک زنجیره چهار 

نکته را مد نظر داشته باشیم.
- اصوال یک معامله باید رخ دهد.

- آن معامله باید تایید شود.
- آن معامله باید در یک بلوک ذخیره شود.

- به این بلوک باید یک کد شناسایی کننده منحصربه فرد به 
نام »هش« داده شود.

بالکچین و فناوری های مالی 
با توجه به گسترش کاربردهای بالکچینی در مبادالت و تجارت 
بین المللی اکنون اغلب فعاالن بازارهای مالی در حال بررسی 
و برطرف کردن مشکالت احتمالی در این زمینه هستند تا 
بتوانند بالکچین ها را در فناوری های مالی کاربردی تر کنند. 
این در حالی است که چندین برنامه کاربردی برای این منظور 

معرفی شده است:
KYC تایید -

- تامین مالی و مدیریت زنجیره تامین

- ساده سازی فرایند حواله
- راه حل های پرداخت مطمئن

- ذخیره سازی و مدیریت سوابق
- جلوگیری از اخالل در بیمه دیجیتال

- حذف باگ های بازارهای سهام و جلوگیری از سوءاستفاده 
- اعتبارسنجی

- سرعت پردازش اطالعات
- حذف سوءاستفاده حسابرسی شرکت ها

موارد  این  تک تک  جزئیات  درباره  هم  کمی  حاال 
می گوییم:

اصوال  بالکچین  توسط  ارائه شده  راه حل های   :KYC تایید 
مبتنی بر تایید اعتبار است. این در حالی است که ذخیره و 
تایید امضای دیجیتالی افراد در یک نرم افزار کاربردی بورس 
به نام KYC است. در این زمینه شرکت هایی هندی با نام 
Primechain Technologies و Elemential Labs از 
جمله مهم ترین شرکت هایی هستند که از فناوری یاد شده به 

نفع فعالیت های اقتصادی خود استفاده می کنند.
تامین مالی و مدیریت زنجیره تامین: با توجه به قابلیت های 
در  واحد  اطالعات  منبع  یک  ارائه  با  فناوری  این  بالکچینی 
اعتباری  زنجیره های  تنظیم  و  نظر  مورد  فعالیت های  مورد 
قطعا می توان تامین، دریافت و پرداخت و تایید سفارش ها و 
صدور فاکتور را سریع تر و کم هزینه تر انجام داد که در نهایت 
تسویه حساب دقیق تر و کم هزینه تری را برای مخاطبان ایجاد 

می کند.
شرکت  Sofacle Technologies مستقر در دهلی نو یکی از 
شرکت هایی است که براساس فناوری بالکچینی فعالیت خود 
را سازماندهی کرده و با استفاده از قراردادهای هوشمند، تامین 

مالی و بیمه  توانسته هزینه هایش را کاهش قابل توجهی دهد.
امتیاز ها و دستاوردهای قابل دفاع استفاده از فناوری بالکچینی 
در ارائه خدمات و کاهش هزینه های شرکت ها باعث شده تا 
مشغول  امتیازات  این  از  استفاده  برای  نیز   Auxesis حتی 
از  استفاده  و  الزم  زیرساخت های  ایجاد  جهت  برنامه ریزی 

فناوری های بالکچینی باشد.
اصوال  شد  اشاره  قبال  که  همان طور  حواله ها:  ساده تر  ارسال 
فرایند  ساده سازی  منظور  به  بالکچینی  فناوری  از  استفاده 
فعالیت اقتصادی یا مالی است. این در حالی است که حذف 
واسطه ها ابتدایی ترین راهکار برای رسیدن به این هدف بوده 
و همچنان ادامه دارد. در این روند حذف واسطه ها کارمزدها 
را کاهش می دهد و در عین حال با ارزان شدن فرایند قطعا 
اطمینان باالتر خواهد بود، به این دلیل که کامال همه اطالعات 

تایید شده است.
اولین  جزو  هندوستان  در   EzyRemit و   Auxesis
شرکت هایی هستند که از این فناوری برای ارائه خدمات مالی 
خود برنامه ریزی کرده اند و در نهایت راهکارهایی قابل اعتماد 

عرضه کرده اند.
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با  سریع  و  ایمن  پرداخت  مطمئن:  پرداخت  راه حل های 
کمترین هزینه یکی از بخش های اصلی خدمات بالکچینی 
شرکت های  زمینه  این  در  که  است  مالی  بازارهای  در 
از  بسیاری  و  دارند  مناسبی  قابلیت های  بین المللی 
ارائه  برای  شرکت ها  می کنند.  استفاده  آن  از  شرکت ها 
توزیع  را  الکترونیکی  دفترچه های  اصوال  خدماتی  چنین 
هکرها  عنوان  هیچ  به  و  شده  رمزگذاری  که  می کنند 
این  به  دهند،  قرار  سوءاستفاده  مورد  را  آن  نمی توانند 
می ماند  باقی  محفوظ  مشتریان  اطالعات  نه تنها  ترتیب 

بلکه اطمینان از پرداخت ها نیز باالست.
ارزهای  تولید  برای  ابتدا  از  که  بالکچین ها  بنابراین 
دیجیتالی به کار گرفته می شدند، اکنون کاربردهای بسیار 
گسترده تری در کالن اقتصاد به خود اختصاص داده اند. در 
هندوستان شرکت KrypC نیز یکی از استفاده کنندگان 

تمام  گذشته  سال  دو  طی  که  است  یادشده  خدمات  از 
خدماتش مبتنی بر این فناوری بوده است.

از  استفاده  با  کشور  همین  در  نیز   YES Bank البته 
در  بین المللی  مبادالت  به  اقدام  بالکچینی  فناوری های 
زمینه صدور حواله های مختلف کرده و هیچ وثیقه ای برای 
ارائه خدمات به جز امضای دیجیتالی دریافت نمی کند. به 
بر  مبتنی  که  متقاضیان  دیجیتالی  امضای  که  دلیل  این 
بالکچین ها و پلتفرم های خاصی باید ارائه شود، قبال تایید 
شده و اعتبارسنجی دقیقی با توجه به سوابق  آن ها صورت 

گرفته است.
مدیریت سوابق و ذخیره سازی اطالعات: به طور کلی وقتی 
صحبت از اسناد و مدارک فیزیکی می کنیم تغییر یا تخلف 
در این نوع از اسناد دور از انتظار نیست و احتمال کپی 
شدن یا تغییر اطالعات روی آن ها وجود دارد، در حالی که 
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وقتی صحبت از استفاده از فناوری بالکچین می کنیم به 
هیچ عنوان امکان چنین تخلف هایی وجود ندارد و نباید 

نگران اصالت اطالعات یا اسناد ارائه شده باشیم.
فعالیت  هندوستان  در  که   RecordsKeeper شرکت 
می کند یکی از اولین شرکت هایی است که از این سیستم 
استفاده می کند و خدماتش را مبتنی بر بالکچین ها ارائه 
 می دهد. شرکت PARAM نیز که دفتر مرکزی آن در 
شهر بنگلور هندوستان قرار دارد نیز همین شیوه را برای 
بلکه  هزینه ها  نه تنها  تا  گرفته  پیش  در  خدماتش  ارائه 
آینده فعالیت تجاری خود را تضمین کند. در این شرکت 
نه تنها اطمینان و کاهش هزینه ها مالک بوده بلکه سیستم 
نیز  وام  بازگشت  زمان  مدت  و  سود  تعیین  و  نوبت دهی 

مورد نظر بوده است.
جلوگیری از اخالل در بیمه دیجیتال: یکی از کارکردهای 

به  است.  بیمه ای  خدمات  بخش  در  بالکچین ها  مناسب 
تمامی  خود  پروفایل  ایجاد  با  بیمه گذاران  که  ترتیب  این 
قرار  بیمه گر  شرکت های  اختیار  در  را  نیاز  مورد  اطالعات 
همین  از  استفاده  با  دقیقا  نیز  شرکت ها  این  و  می دهند 
پروفایل که برمبنای بالکچین است و راستی آزمایی درباره 
آن انجام شده است، اقدام به تشکیل پرونده و ارائه خدمات 
 Somish Solutions می کنند. در این زمینه می توان به
به عنوان یک شرکت با سابقه بیمه گر در بخش بهداشت و 
درمان اشاره کرد که دقیقا با استفاده از همین شیوه مشغول 
از  سوءاستفاده  تقریبا  و  است  متقاضیان  به  خدمات  ارائه 

خدماتش به صفر رسیده است.
مهم ترین  از  یکی  بازار سهام:  از  از سوءاستفاده  جلوگیری 
تبادل  در  عمل  دقت  و  عمل  بازار سهام سرعت  در  نکات 
نیازها  این  به  دقیقا  بالکچین ها  امروز  که  است  اطالعات 
فراهم کنند  را  توانسته اند شرایطی  و  داده اند  پاسخ مثبت 
که بازیگران اصلی بازارهای مالی دقیق و ارزان خدماتشان 
را ارائه کنند. البته نباید فراموش کرد که دیجیتالی شدن 
مبادالت مالی در این بازارها فرصت های سوء استفاده زیادی 
را برای هکرها ایجاد کرده که می تواند مشکالتی را در این 
یعنی  روند  این  و  کند  ایجاد  سرمایه گذاران  برای  زمینه 

بالکچین ها مانع از این سوء استفاده می شوند.
و  مالی  بازارهای  بخش  در  متقاضیان:  اعتبارسنجی 
خدمات مالی یکی از مهم ترین نکات موضوع اعتبارسنجی 
مشتریان است که در این زمینه باز هم بالکچین ها به یاری 
ارائه دهندگان خدمات مورد نظر آمده اند و با استفاده از ثبت 
اطالعات  آن ها،  دیجیتالی  ردپای  همچنین  و  افراد  سوابق 
دقیقی از اعتبار مالی آن ها در اختیار شرکت های ارائه دهنده 
خدمات مالی قرار می دهند. به این ترتیب شرکت ها بدون 
بازپرداخت  توانایی  از جمله  نگران موضوعی خاص  این که 
وام ها از سوی مشتریان باشند، تنها با استناد به اطالعات 

بالکچینی خدمات مورد نظر را ارائه می دهند.
سرعت عمل در ارائه خدمات: شاید در سیستم سنتی ارائه 
ارائه دهندگان  همچنین  و  متقاضیان  برای  مالی  خدمات 
خدمات مدت زمان زیادی نیاز داشت اما با ورود بالکچین ها 
به این بازار در واقع کاهش زمان یکی از دستاوردها بوده و 
تمامی مراحل به صورت اتوماتیک انجام می شود که نهایتا 
در کوتاه ترین زمان ممکن خدمت رسانی را ممکن می کند.

غیرممکن شدن دستکاری دفاتر حسابداری: از گذشته های 
حسابرسی  دفاتر  دستکاری  همچنین  و  عددسازی  دور 
مشکلی برای فعاالن بازارهای مالی و بخش های 
اما  است  بوده  تجاری  و  تولیدی  مختلف 
امروزه با ورود فناوری  بالکچینی به دلیل 
ثبت و اتصال اطالعات به زنجیره های 
قبلی این کار غیرممکن شده و اگر 
مختلف  بخش های  در  اطالعاتی 
این فناوری ذخیره  از  با استفاده 
می توان  تردید  بدون  باشد  شده 

به آن اطمینان کرد.
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 عماد عزتی

دنیایی که 
رمزارزها 
می سازند

وقتی صحبت از فناوری  بالکچین و 
دستاوردهای آن در کسب وکار و حتی 
زندگی امروزی خودمان می کنیم قطعا 
شنیدن تجربه یکی از افرادی که از این 

خدمات استفاده کرده بهترین گزینه 
است. به همین دلیل پای صحبت های 

دریک فوت نشستیم تا ببینیم او 
چطور از این فناوری استفاده کرده 

و دستاوردهایش چه بوده است.
فوت از سال 2013 میالدی با این فناوری 
سروکار دارد و به نوعی از آن استفاده 

کرده است. این کارآفرین کانادایی در واقع 
توانسته از این فناوری در ساخت وب 3 
استفاده های قابل توجهی داشته باشد.

ارب  ب
ت

گوشه ای از  �
ن یک اکر�ب بالکچ�ی
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ــال  ــوت از س ــک ف ــد دری ــاره ش ــال اش ــه قب ــور ک همان ط
ــک  ــوان ی ــه عن ــن ب ــت بالکچی ــالدی در صنع ۲۰13 می
ــل  ــت. وی فارغ التحصی ــته اس ــور داش ــال حض ــو فع عض
دانشــگاه آکســفورد بــوده و چندیــن ســال ســابقه تدریــس 
در زمینــه ارزهــای دیجیتالــی یــا ارزهــای رمزنــگاری شــده 
ــوت طــی ســه  ــرده اســت. ف ــت ک ــه خــود ثب را در کارنام
ــای  ــالت ارزه ــی از معام ــش بزرگ ــر بخ ــر مدی ــال اخی س
ــا  ــوع ارزه ــن ن ــتخراج ای ــش اس ــوده و در بخ ــی ب دیجیتال
ــا کــرده اســت. ــرای خــود دســت و پ ســابقه درخشــانی ب

فــوت می گویــد: »دو ســال پیــش از یــک برنامــه ابتدایــی و 
پیش فــرض بــرای ایجــاد زیرســاخت IPFS اســتفاده کــردم 
و اکنــون یکــی از کاربردی تریــن برنامه هــا بــر مبنــای 

IPFS را بــا ســرعت بســیار بــاال ارائــه دادم.«
ــن  ــه ای ــن ورود ب ــه ای و همچنی ــوابق حرف ــورد س او در م
ــال ۲۰13  ــی س ــد: »وقت ــح می ده ــه توضی ــه این گون عرص
ــع  ــدم، در واق ــنا ش ــن آش ــام بیت کوی ــه ن ــی ب ــا عنوان ب
ــل متوجــه  ــی شــدم. همــان اوای ــن دنیــای دیجیتال وارد ای
ــدم و  ــی ش ــول دیجیتال ــوع پ ــن ن ــذار ای ــداف بنیانگ اه
ــرای تحقــق اهدافــش چطــور فعالیــت کــرده  ــدم وی ب دی
ــرده اســت.  ــور ک ــی عب ــه مراحل ــروف از چ ــول مع ــه ق و ب
ــر و  ــرای دریافــت واقعیــت کار عمیق ت ــه همیــن دلیــل ب ب
دقیق تــر بــه ایــن موضــوع توجــه کــردم. این جــا بــود کــه 
ــی  ــا اســتفاده از الگوریتم هــا و همچنیــن تجارب توانســتم ب
ــن را  ــت بیت کوی ــه قیم ــودم روزان ــت آورده ب ــه دس ــه ب ک
ــد از تســلط خــودم  ــه بع ــن زمین ــم و در ای ــی کن پیش بین
در ایــن بخــش، تصمیــم  گرفتــم بــه عالقه منــدان ارزهــای 
دیجیتــال آمــوزش دهــم کــه چطــور می تواننــد از مزایــای 
ایــن رونــد اســتفاده بهینه داشــته باشــند. ایــن اتفــاق باعث 
ــا  شــد گروهــی از عالقه منــدان کنــار هــم جمــع شــویم ت
ــه در  ــا بلک ــوع ارزه ــن ن ــتخراج ای ــه اس ــا در زمین نه تنه
ــای  ــا در بخش ه ــرات و ورود هکره ــش مخاط ــه کاه زمین
مختلــف آن نیــز راهکارهــای ارائــه کنیــم. بــه ایــن ترتیــب 
ــوع  ــا حتــی سوءاســتفاده در ایــن ن اکنــون کالهبــرداری ی
ارزهــای دیجیتالــی بــه حداقــل خــود رســیده و تقریبــا مانع 

از آن شــده ایم.«
ــت و  ــن اس ــن بالکچی ــق م ــد: »عش ــه می گوی او در ادام
ــف  ــع مختل ــادی از جوام ــراد زی ــا اف ــل ب ــن دلی ــه همی ب
ارتبــاط دارم. یکــی از پروژه هایــی کــه از آن بســیار راضــی 
 RTrade ــام ــه ن ــرکت ب ــک ش ــی ی ــن مال ــودم تامی ب
Technologies ltd بــود کــه بــا اســتفاده از همیــن نــوع 
ــت  ــن توانس ــتخراج بیت کوی ــا اس ــد و ب ــام ش ــا انج ارزه
فعالیــت تجــاری خــود را آغــاز کنــد. این شــرکت اکنــون در 
زمینــه قراردادهــای هوشــمند مشــغول ارائــه خدمــات قابــل 
توجهــی بــه عالقه منــدان و فعــاالن اســت. از آن زمــان تــا 
امــروز دســتاوردهای قابــل توجهــی داشــتیم و همــواره در 
راه توســعه قــرار داریــم چــون روز بــه روز کاربرهــای بیشــتر 
وارد میــدان می شــوند کــه البتــه کاربردهــای زیــادی هــم 

ــد.« ــود می بینن ــل خ در مقاب
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ای ما دارد؟ نت بدن ها چیست و چه اکرا�ی �ب این�ت

 عمادالدین عزت پناه

سیستمی برای لمس زندگی 

در نگاه اول قطعا از خودتان می پرسید: »اینترنت بدن«؟ این چه اصطالحی است؟ 
اصال این عبارت را درست خوانده اید؟ شاید هم با خودتان فکر کنید منظور 
همان تجهیزات هوشمند همراهتان است و اصال نویسنده اشتباه کرده است.

جزو هر گروهی که باشید و هر فکری کرده باشید، باید قبول کنید اینترنت بدن  
یا IoB امروزه مفهومی کامال کاربردی در جهان توسعه یافته است که در واقع بدن 
انسان را به عنوان یک پلتفرم داده در نظر دارد و بر همین اساس فعالیت می کند.

شاید ترسناک باشد و کمی هم نگران کننده اما وقتی بیشتر با دستاوردها و 
امکاناتی که اینترنت بدن در اختیار ما قرار می دهد آشنا شوید، یقین داشته باشید 

شما هم یکی از پیروان و کاربرانش می شوید. حاال که کنجکاوی شما دو چندان 
شده بیایید تا با هم به فرصت ها و چالش های پیش روی »اینترنت بدن« بپردازیم.
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اینترنت بدن ها یا IoB چیست؟
ــد  ــم بای ــان کنی ــاده موضــوع را بی ــی س ــم خیل ــر بخواهی اگ
بگوییــم وقتــی اینترنــت اشــیا بتوانــد بــا بــدن انســان ارتبــاط 
ــود.  ــاد می ش ــا ایج ــت بدن ه ــع اینترن ــد، در واق ــرار کن برق
ــت  ــه اس ــم این گون ــگاه کنی ــی ن ــر تخصص ــاال اگ ــس ح پ
ــت  ــه ای از اینترن ــع زیرمجموع ــا در واق ــت بدن ه ــه اینترن ک

اشیاســت.
بخــش هیجان انگیــز این جاســت کــه اصــوال بــدن انســان بــا 
اســتفاده از تجهیزاتــی خــاص - همــراه یــا کارگــذاری شــده 
ــود و  ــل می ش ــازی متص ــای مج ــه دنی ــدن - ب ــل ب در داخ
خــود بــه عنــوان یــک دیوایــس یــا وســیله هوشــمند عمــل 

می کنــد.
بلــه درســت متوجــه شــدید، از طریــق تجهیزاتــی کــه داخــل 
ــی  ــای تخیل ــل فیلم ه ــا مث ــود دقیق ــرار داده می ش ــدن ق ب
کــه اکنــون بــه واقعیــت تبدیــل شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب 
وقتــی بــدن بــا شــبکه جهانــی اینترنــت مرتبــط شــد نه تنهــا 
مشــغول بــه تبــادل داده می شــود بلکــه بــه نوعــی می تــوان 

آن را کنتــرل کــرد.
نکتــه اصلــی این جاســت کــه بایــد بگوییــم اگرچــه شــما تازه 
ــروزه نســل ســوم از  ــا ام ــنا شــده اید ام ــارت آش ــن عب ــا ای ب
اینترنــت بدن هــا در کشــورهای توســعه یافته بــه کار گرفتــه 
شــده کــه شــامل تجهیــزات خارجــی و داخلــی بــدن انســان 

اســت.
ــاد  ــا ی ــوان نســل اول از آن ه ــه عن ــه ب ــک؛ Body external ک ی
می شــود در واقــع تجهیــزات هوشــمند خــارج از بــدن اســت 
کــه توانایــی ارتبــاط بــا شــبکه جهانــی اینترنــت را دارد. مثــل 

ســاعت ها و دســتبندهای هوشــمند.
دو؛ Body internal یــا همــان نســل دوم کــه تجهیزاتــی قابــل 
نصــب داخــل بــدن هســتند. مثــل تجهیــزات پزشــکی بــرای 
کنتــرل ضربــان قلــب - ضربان ســاز - و نظارت هــای ســالمتی 

ــی. ــا قرص هــای دیجیتال ی
ســه؛ Body embedded یــا فنــاوری قابــل توجهــی کــه می توانــد 
بــا بــدن یکــی شــود یــا بــه قــول خودمــان در بــدن جــذب 

شــود و به راحتــی بــا دنیــای اینترنتــی مرتــب شــود.
بــه هــر حــال اصلی تریــن موضــوع ایــن اســت کــه اینترنــت 
ــده و  ــرح ش ــیم مط ــای بی س ــرفت اتصال ه ــا پیش ــا ب بدن ه
اکنــون بــه عنــوان یکــی از فناوری هــای نویــن در جهــان بــه 
ــه کار  ــم پزشــکی ب خصــوص کشــورهای توســعه یافته در عل

ــود. ــه می ش گرفت

نمونه هایی ملموس
اگــر بخواهیــم نمونه هایــی ملمــوس از اینترنــت بدن هــا ارائــه 
دهیــم، ابتــدا بایــد بــه نســل اول آن مراجعــه کنیــم و همــان 

دســتگاه ضربان ســاز قلــب را مثــال بزنیــم.
ــت  ــک اس ــیار کوچ ــه ای بس ــع قطع ــتگاه در واق ــن دس ای
ــا  ــرار می گیــرد و ب ــا قفســه ســینه بیمــار ق کــه در شــکم ی
ــزوم  ــب در صــورت ل ــان قل ــزان ضرب ــت می ــرل و مدیری کنت

شــوک های خفیــف الکتریکــی را بــه قلــب وارد می کنــد کــه 
ــروز مشــکل جلوگیــری کنــد. البتــه در برخــی از مــوارد  از ب
ــق اتصــال بی ســیم  ــرل از طری ــن دســتگاه ها قابلیــت کنت ای
یــا همــان وای فــای بــرای کنتــرل آنالیــن بیمــار را دارد. اجازه 
دهیــد بــه نکتــه جالبــی در ایــن زمینــه اشــاره کنیــم: دیــک 
چنــی، معــاون اول رئیس جمهــور ایــاالت متحــده امریــکا کــه 
از ایــن دســتگاه اســتفاده می کــرد، ســال ۲۰13 میــالدی بــه 
ــش  ــاز قلب ــتگاه ضربان س ــک شــدن دس ــی از ه ــل نگران دلی
ــای پزشــک کنتــرل شــود،  ــق وای ف کــه می توانســت از طری

آن را بــا یــک نمونــه آنالــوگ عــوض کــرد.
امــا قــرص هوشــمند در واقــع دومیــن نمونــه از کاربردهــای 
اینترنــت بــدن اســت. ایــن قرص هــا بــا اســتفاده از تراشــه های 
کامپیوتــری کامــال هوشــمند هســتند و وقتــی بیمــار آن ها را 
ــدن می کنــد  می بلعــد آزمایشــگاه کوچــک ســیاری را وارد ب
کــه از همــان ابتــدای کار مشــغول بــه جمــع آوری و مخابــره 
ــن  ــه ای ــود. البت ــود می ش ــی خ ــز ارتباط ــه مرک ــات ب اطالع
ــواد  ــا دارای م ــا بعض ــن قرص ه ــون ای ــت چ ــان کار نیس پای
موثــری مرتبــط بــا بیمــاری فــرد نیز هســتند کــه در زمــان و 

ــدن می کننــد. ــر را وارد ب مــکان دقیــق ایــن مــاده موث
ــوع قرص هــای هوشــمند مربــوط  ــرد ایــن ن اصلی تریــن کارب
بــه درمــان انــواع ســرطان اســت، چــون پزشــکان بــا اســتفاده 
ــای  ــخصی از داروه ــدار مش ــد مق ــاوری می توانن ــن فن از ای
مــورد نظرشــان را دقیقــا بــه محــل مــورد نظــر تزریــق کننــد 
و از عــوارض احتمالــی شــیوه های فعلــی بکاهنــد. ایــن 
ــه اطالعــات بالینــی دقیقــی  آزمایشــگاه کوچــک ســیار البت
ــه  ــد ک ــره می کن ــن مخاب ــورت آنالی ــه ص ــار ب ــز از بیم نی
قــدرت تصمیم گیــری پزشــکان بــرای اســتفاده از شــیوه های 

ــد. ــدان می کن ــی را دوچن ــف درمان مختل
ــای  ــر کاربرده ــه دیگ ــمند از جمل ــمی هوش ــای چش لنزه
ایــن فنــاوری اســت. همان طــور کــه از اســم ایــن تجهیــزات 
مشــخص اســت لنز هــای چشــم قابلیــت ارتبــاط بــا اینترنــت 
ــرای برخــی از بیماری هــای چشــمی  ــد کــه امــروزه ب را دارن
ــا  ــا ب ــن لنزه ــوند. ای ــه می ش ــه کار گرفت توســط پزشــکان ب
آنالیــز مایــع چشــمی و اندازه گیری هــای مختلــف اطالعــات 
قابــل توجهــی از چشــم و سیســتم بینایــی فــرد بــرای 
ــروزه  ــه ام ــد. البت ــال می کنن ــان ارس ــکان و متخصص پزش
پزشــکان مشــغول اســتفاده از ایــن فنــاوری بــرای افــراد مبتال 
بــه دیابــت نیــز هســتند تــا بتواننــد بــه صــورت آنالین ســطح 

قنــد خــون آن هــا را کنتــرل و مدیریــت کننــد.
ــا  ــه ب ــا تراشــه ای ک ــی BCI ی ــان کار نیســت! به تازگ ــن پای ای
مغــز انســان مرتبــط می شــود نیــز از راه رســیده و بــا اســتفاده 
ــرار  ــردازش ق ــورد پ ــن م ــرد آنالی ــز ف ــزات مغ ــن تجهی از ای
می گیــرد. ایــن شــیوه به خصــوص بــرای افــراد دارای معلولیــت 
بســیار کاربــردی اســت و در آینــده نزدیــک اســتفاده از ایــن 
نــوع تجهیــزات بــرای ایــن بخــش از جامعــه کاربــردی خواهــد 
بــود، چــون ارســال ســینگال های خارجــی می توانــد بســیاری 

از معلــوالن حرکتــی را تــا نزدیکــی زندگــی عــادی برســاند.
ــی ایجــاد شــده شــما  ــان ذهن ــه طوف ــد کمــی ب حــاال بیایی
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ــا ایــن لحظــه فقــط از کاربردهــای پزشــکی  اضافــه کنیــم؛ ت
ــازه از کاربردهــای  ســخن گفتــه شــده و اکنــون پنجــره ای ت
ــن  ــون ای ــم. چ ــاز می کنی ــما ب ــرای ش ــا ب ــت بدن ه اینترن

ــدارد. ــرد پزشــکی ن ــط کارب ــاوری فق فن
شــرکت BioHax کــه در زمینــه زیست مهندســی فعالیــت 
می کنــد ســال ۲۰1۵ میــالدی بــا هــدف ســهولت در بخشــی 
از کارهــای روزمــره بشــر در ایــن زمینــه فعالیت هایــی را انجام 
ــه خــود مشــغول  ــری را ب ــزار نف ــار ه ــی چه داد کــه جمعیت

کــرد.
ایــن شــرکت تراشــه هایی را طراحــی کــرد کــه بــا کار 
ــی از  ــد برخ ــراد می توانن ــدن، اف ــل ب ــا داخ ــتن آن ه گذاش
فعالیت هــای روزانــه خــود مثــل بــاز کــردن فقــل در منــزل، 
اســتفاده از حســاب های بانکــی، خریــد از دســتگاه های 
فــروش، پرداخــت قبــوض و اســتفاده از وســایل نقلیــه عمومی 
را به راحتــی انجــام دهنــد، چــون تراشــه موجــود در بدنشــان 
تمامــی ایــن کارهــا را بــه صــورت اتوماتیــک انجــام می دهــد.

بــه عنــوان مثــال ۵۰ نفــر از کارمنــدان Three Square Market بــا 
کاشــتن ریزتراشــه RFID کــه بــه انــدازه یــک دانــه برنج اســت 
دقیقــا از ایــن خدمــات اســتفاده می کننــد و حتــی سیســتم 

حضــور و غیــاب اداری آن هــا بــه ایــن روش کار می کنــد.

نگرانی ها درباره اینترنت بدن ها چیست؟
شــاید توجــه بــه مــورد مطــرح شــده دیــک چنــی، معــاون اول 
رئیس جمهــور امریــکا، بهتریــن گزینــه بــرای بررســی نگرانی از 
ایــن فنــاوری در میــان بشــر باشــد. کارشناســان در ایــن زمینــه 
می گوینــد احتمــال هــک شــدن و دسترســی بســیار ســاده بــه 
اطالعــات افــراد بــا اســتفاده از ایــن شــیوه می توانــد نگرانی های 
ــرای افــراد خــاص کــه مســئولیت های  عمــده ای به خصــوص ب

دولتــی دارنــد، ایجــاد کنــد.
نگرانــی اصلــی این جاســت کــه جمــع آوری اطالعــات از ســوی 
ــور  ــه ط ــه و ب ــای روزان ــدن، فعالیت ه ــه ها از ب ــن ریز تراش ای

ــرای  ــی ب ــک شــدن، منبع ــا در صــورت ه ــادات آن ه ــی ع کل
ــات بعــدی می شــود کــه هرچــه  ــا و اتفاق بســیاری از رویداده
مقــام و جایــگاه آن فــرد در جامعــه باالتــر باشــد، ایــن نگرانــی 
نیــز افزایــش قابــل توجــه خواهــد داشــت. ایــن مســئله باعــث 
شــد تــا ســال ۲۰1۷ میــالدی ســازمان غــذا و داروی امریــکا بــا 
صــدور فراخوانــی بــرای اســتفاده کنندگان از ایــن خدمــات، بــه 
ــاد شــده از بدنشــان  ــه ای برنامه ریــزی کنــد کــه تراشــه ی گون

خــارج شــود.
ــد  ــکالتی همانن ــا مش ــت بدن ه ــت اینترن ــوان گف ــاید بت ش
مشــکالت احتمالــی در اینترنــت اشــیا را دارد و موضــوع 
امنیــت ســایبری در ایــن بخــش قابــل توجــه اســت و احتمــاال 

ــت. ــد داش ــراه خواه ــه هم ــده ب ــی در آین نگرانی های
ــه آن  ــد ب ــه ای اســت کــه نبای ــم خصوصــی نکت موضــوع حری
بی تفــاوت باشــیم و هرگونــه انتشــار اطالعــات در ایــن زمینــه 
بعضــا می توانــد دردسرســاز باشــد و زندگــی روزمــره و اجتماعی 

افــراد را بــا چالشــی نگران کننــده روبــه رو کنــد.
اصــوال کارشناســان در ایــن بخــش نیــز می گوینــد: »ایــن رونــد 
بعضــا می توانــد موضــوع سوءاســتفاده ها و اخاذی هــای کالن از 
افــراد قــرار گیــرد، چــون اطالعــات در دســترس همــگان خواهد 
ــمند  ــک ســمعک هوش ــتفاده از ی ــال اس ــوان مث ــه عن ــود. ب ب
ــا  ــد ام ــاده می کن ــیار س ــار بس ــرای بیم ــنیدن را ب ــه ش اگرچ
ــد  ــه بتوان ــد ک ــه می ده ــر باتجرب ــک هک ــه ی ــکان را ب ــن ام ای
تمــام صــدای اطــراف و زندگــی روزمــره اســتفاده کننده از ایــن 
ســمعک هوشــمند را ضبــط کنــد و در نهایــت از وی اخــاذی 

کنــد.«
بــه هــر حــال فناوری هــای نویــن در حــال پیشــرفت و توســعه 
هســتند و نبایــد فرامــوش کنیــم کــه ایــن رونــد ادامــه خواهــد 
داشــت ولــی بهتــر اســت برنامه ریــزی بــه گونــه ای باشــد کــه 
بتوانیــم عــالوه بــر تامیــن امنیــت، بهتریــن کارایــی را از ایــن 

رونــد داشــته باشــیم.
منبع: فوربس
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اگــر بــاور کنیــم مایــک کاگنــی یــک متخصــص بــازار ســرمایه 
اســت و همــواره در ایجــاد ســودهای کالن مهارت خاصــی دارد، 
می بینیــم وی در حــال ســاختن یــک شــرکت میلیــارد دالری 

بــا اســتفاده از فنــاوری  نویــن بالکچینــی اســت.
او پــس از انتشــار گزارش هــای منفــی دربــاره فرهنــگ غیرقابــل 
 SOFI قبــول شــرکت های ارائه دهنــده وام هــای آنالیــن مثــل
در واقــع بــه نوعــی فعالیتــش را دو برابــر کــرده و شــرکتی با نام 
Figure Technologies را ثبــت کــرده و معتقــد اســت ایــن 
شــرکت ها بــه زودی ارزش هــای کالنــی در محاســبات اقتصــادی 

ایجــاد خواهنــد کرد.
ــذرد و در  ــش می گ ــال از فعالیت ــک س ــا ی ــه تنه ــرکتی ک ش
بررســی های جدیــد بودجــه ای مشــخص شــده ارزش اقتصــادی 
ــوان از  ــت و می ت ــیده اس ــون دالر رس ــک میلی ــه ی ــون ب اکن
Figure Technologies بــه عنــوان یــک اســب تک شــاخ - 
اســب تک شــاخ اســتعاره ای اســت از شــرکت های اســتارت آپی 
کــه کمتــر از دو ســال بــه ارزش یــک میلیــارد دالر می رســند - 
بــرای مایــک کاگنــی یاد کــرد کــه ارزش افــزوده باالیــی برایش 

ایجــاد کــرده اســت.
 Figure در  انجام شــده  ســرمایه گذاری های  تــازه  دور 
Technologies و برآوردهایــی کــه به تازگــی از ایــن شــرکت 
منتشــر شــده بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه تنهــا در هفــت روز 
ــام  ــرکت انج ــدد در ش ــرمایه گذاری مج ــون دالر س 1۰۰ میلی

شــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه نمودارهــای موجــود از رونــد 
ســرمایه گذاری در شــرکت نشــان می دهــد تنهــا در ایــن دوره 
بــه عنــوان مرحلــه C، 1۰3 میلیون دالر ســرمایه گذاری تــازه در 

شــرکت صــورت گرفتــه و مجمــوع ســرمایه گذاری های انجــام 
شــده از ابتــدای ســال قبــل تــا ایــن تاریــخ بــه ۲۲۵ میلیــون 

دالر رســیده اســت. 
ــده از  ــام ش ــرمایه گذاری های انج ــع س ــب جم ــن ترتی ــه ای ب
ــه 1/۲  ــک ب ــی نزدی ــروز رقم ــا ام ــدای تاســیس شــرکت ت ابت
میلیــارد دالر اســت. ایــن همــان اســب تک شــاخ کاگنــی اســت. 
آینــده اقتصــادی قابــل توجــه عاملــی بــوده تا بــرای دومیــن بار 
امســال شــاهد افزایــش ســرمایه شــرکت باشــیم چــون اوایــل 
ــه  ــون دالر ســرمایه گذاری در مرحل ــز 6۵ میلی ســال ۲۰19 نی

B انجــام شــد.
از  بررســی ها نشــان می دهــد دور تــازه ســرمایه گذاری ها 
ــه  ــورت گرفت ــرکت Morgan Creek Digital ص ــوی ش س
ــایر  ــی آنMUFG Innovation Partners  و س ــه در پ ک
ــان  ــن می ــیده اند. در ای ــز از راه رس ــد نی ــرمایه گذاران جدی س
می تــوان بــهDCM ، گــروه ارزهــای دیجیتــال، ســرمایه گذاری 
 RPM ، DSTســرمایه گذاری ، HCM ،Ribbit Capital

Global و ســایر مــوارد اشــاره کــرد.
بــه هرحــال نبایــد فرامــوش کنیــم کاگنــی تنها یک ســال پس 
از تــرک SOFI در ســال ۲۰1۷ میــالدی شــرکت funding را 
پایه گــذاری کــرد. البتــه زمانــی کــه کاگنــی رهبــری SOFI را 
ــرای ســرمایه گذاری در  ــادی ب ــل زی ــز برعهــده داشــت تمای نی
ایــن شــرکت دیــده می شــد بــه صورتــی کــه در یــک مرحلــه 

افزایــش ســرمایه شــرکت از ۵۰۰ میلیــون دالر دوبرابــر شــد.
هــر چنــد بعــد از ماجراهــای یــاد شــده دربــاره شــیوه فعالیــت 
ــرمایه گذاری در  ــه س ــاره جاذب ــرکت یکب ــن ش ــادی ای اقتص
SOFI از بیــن رفــت. بــه عنــوان مثــال یکــی از مــوارد مطــرح 
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ــد  ــدان ارش ــی از کارمن ــوی یک ــده ای از س ــرح پرون ــده ط ش
ــای  ــه آزاره ــراض ب ــش اعت ــل اخراج ــه دلی ــود ک ــرکت ب ش

ــود. ــرش ب مدی
 SOFI ــرکت ــه در ش ــن تجرب ــد از ای ــاه بع ــد م ــا چن دقیق
 Figure کاگنــی از ایــن شــرکت اســتعفا داد و شــرکت خــود
ــا اســتفاده از سیســتم  ــن شــرکت ب ــه ای ــرد ک را تاســیس ک
ــان  ــه متقاضی ــف ب ــی را در قالب هــای مختل بالکچیــن وام های

ــد. ــه می کن ارائ
ابتــدای راه Figure وارد معامــالت بــازار ســهام شــد و در مدتی 
 Figure ــام ــا ن ــزل ب ــد من ــای خری ــه وام ه ــاه بخــش ارائ کوت
Home Equity ایجــاد کــرد. البتــه در این فعالیت شــرایطی 
ــذاری  ــب واگ ــد در قال ــه بتوانن ــکان خان ــا مال ــده ت ــم ش فراه

بخشــی از ســهام منــزل خــود وام دریافــت کننــد.
ــن  ــه در ای ــل توج ــای قاب ــه موفقیت ه ــس از تجرب ــی پ کاگن
نــوع ارائــه وام از برنامــه ای بــه نــام »وام معکــوس« پرده بــرداری 
ــام  ــه Figure Home Advantage ن ــه ک ــن برنام ــرد. ای ک
ــرده و  ــداری ک ــش خری ــه ای را از صاحب ــع خان ــت، در واق گرف
ــد  ــد بودن ــن عالقه من ــه طرفی ــی ک ــا زمان ــک را ت ــان مل هم
ــه  ــا ک ــوع وام ه ــن ن ــه ای ــی داد. ارائ ــاره م ــنده اج ــه فروش ب
ــه خــود اختصــاص  ــه ب ــز در جامع ــی نی ــه تقاضــای باالی البت
ــای  ــه وام ه ــه ارائ ــب ب ــرکت Figure را ترغی ــون ش داده، اکن

ــز کــرده اســت. دانشــجویی نی
افزایــش تقاضــای دریافــت خدمــات وام از شــرکت کاگنــی در 
ــه  ــی ک ــن گزارش ــت و در آخری ــیار باالس ــر بس ــای اخی روزه
ــر  ــه وام منتش ــزان ارائ ــر می ــی ب ــرکت مبن ــن ش ــوی ای از س
ــواع وام در اختیــار  شــده آمــده، بیــش از ۷۰۰ میلیــون دالر ان

متقاضیــان قــرار گرفتــه اســت.
 Figure اگــر بخواهیــم از چنــد و چــون ارائــه وام در شــرکت
مطلــع باشــیم بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه درگاه ارائــه وام 
ایــن شــرکت در Provenance.io یــک درگاه بالکچینــی بــا 
ــام تامیــن مالــی و فــروش  HELOCsاســت کــه معمــوال  ن
مــورد اســتفاده مدیــران ارشــد بانک هــا و صندوق هــای 

ــرد. ــرار می گی ــاری ق اعتب
کاگنــی در ایــن زمینــه می گویــد: »تیــم شــرکت Figure در 
کمتــر از دو ســال فعالیــت خــود موفقیت هــای قابــل توجهــی 
بــه دســت آورده کــه میــزان ســرمایه  شــرکت کامــال گــواه این 
مدعاســت و بــه طــور کلــی افزایــش ســرمایه شــرکت بــه مــا 
اجــازه می دهــد تــا بــه متقاضیــان بیشــتری چــه داخــل خــاک 

ایــاالت متحــده و چــه خــارج از کشــور پاســخ دهیــم.«
آنتونــی پولپیانــو، بنیانگــذار شــرکت مــورگان کریــک دیجیتال 
کــه بــا ســرمایه گــذاری قابــل توجهــی توانســته یــک صندلــی 
ــز  ــد نی ــرای خــود دســت وپا کن ــره Figure ب در هیئــت مدی
ــم نشــان می دهــد  ــی کــه انجــام داده ای ــد: »برآوردهای می گوی
در آینــده نزدیــک تمــام بــازار ســهام، اوراق قرضــه و ارز و طــال 
بــه صــورت ارزهــای دیجیتالــی رهبــری خواهــد شــد، بنابراین 
تصمیــم گرفتیــم در Figure بــه عنــوان یــک شــرکت موفــق 

ــم.« ــرمایه گذاری کنی س
ــع  ــن در واق ــاوری بالکچی ــتفاده از فن ــت اس ــد اس وی معتق
فرصتــی بــرای اطمینــان، افزایــش بهــره وری و ســرعت عمــل 
یــا کاهــش هزینه هــای ارائــه وام بــه متقاضیــان اســت و همین 
ــه  ــل Figure ب ــرکت هایی مث ــا ش ــده ت ــث ش ــاوری باع فن

ــد. ــی دســت یابن ــل توجه ــای قاب موفقیت ه
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 عزت پناهی

 عزت پناهی

با توجه به شواهد موجود اینترنت اشیا همچنان در سراسر جهان رو به گسترش 

است. کارشناسان این عرصه معتقدند میلیاردها و حتی صدها هزار میلیارد دستگاه 

مختلف در جهان وجود دارد که با استفاده از فناوری اینترنت اشیا به یکدیگر 

متصل شده اند که این باعث گسترش و همه گیر شدن اینترنت اشیا )IoT( در کره 

زمین شده است. حاال اگر از این اعداد و ارقام بگذریم باید به این سوال پاسخ دهیم 

ش از این عظمت در اختیار شرکت ها قرار گرفته است؟ در ادامه پنج 
که واقعا چه بخ

منطقه حکمرانی اینترنت اشیا را که شرکت ها از آن استفاده می کنند، بیان می کنیم.

با توجه به شواهد موجود اینترنت اشیا همچنان در سراسر جهان رو به گسترش 

است. کارشناسان این عرصه معتقدند میلیاردها و حتی صدها هزار میلیارد دستگاه 

مختلف در جهان وجود دارد که با استفاده از فناوری اینترنت اشیا به یکدیگر 

متصل شده اند که این باعث گسترش و همه گیر شدن اینترنت اشیا )IoT( در کره 

زمین شده است. حاال اگر از این اعداد و ارقام بگذریم باید به این سوال پاسخ دهیم 

ش از این عظمت در اختیار شرکت ها قرار گرفته است؟ در ادامه پنج 
که واقعا چه بخ

منطقه حکمرانی اینترنت اشیا را که شرکت ها از آن استفاده می کنند، بیان می کنیم.
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اجــازه دهیــد بــه ایــن واقعیــت اشــاره کنیــم کــه صرفــا 
اســتفاده از دســتگاه هوشــمندی کــه بــه دســتگاه 
دیگــری متصــل اســت کاربردهــای اصلــی اینترنــت 
اشــیا را نشــان نمی دهــد. بــه عنــوان مثــال ردیاب هــای 
دریچه هــای  و  بهداشــتی  دســتگاه های  دیجیتالــی، 
تخلیــه کــه بــا اینترنــت کنتــرل می شــوند، همــه و همــه 
ــا واقعــا ایــن  از ایــن فنــاوری  اســتفاده می کننــد امــا آی
ــردی  ــس چــه کارب ــا از IoTهاســت؟ پ ــه انتظــار م هم
ــیم؟ ــته باش ــار داش ــم انتظ ــرکت ها می توانی ــرای ش ب

اشــیا  اینترنــت  گفــت  بتــوان  شــاید  اول  نــگاه  در 
رضایتمنــدی  افزایــش  در  شــرکت ها  بــه  می توانــد 
ــی  ــی عملیات ــود کارای ــا، بهب مشــتریان، کاهــش هزینه ه
و بــه دســت آوردن مزیــت رقابتــی کمــک شــایانی کنــد. 
امــا هنــوز پنــج فرصــت برتــر در ایــن زمینــه وجــود دارد 
ــی شــرکت ها در  ــای آت ــه بســتر بســیاری از فعالیت ه ک

ــود. ــد ب ــدرن بشــر خواه ــای م دنی

یک؛ بهینه سازی مصرف 
انرژی و افزایش پایداری

IoT ایــن امــکان را بــه مــا می دهــد کــه با هوشمندســازی 
ســازه ها و ســاختمان ها میــزان قابــل توجهــی در مصــرف 
انــرژی صرفه جویــی داشــته باشــیم و برآوردهــا بیانگــر ایــن 
ــت اشــیا  ــا اســتفاده از اینترن ــوان ب ــه اســت کــه می ت نکت
ــرژی را در ســاختمان ها  ــا ۲۵ درصــد مصــرف ان حداقــل ت
کاهــش داد. بــه عنــوان مثــال بــا اســتفاده از سنســورهای 
شناســایی حضــور افــراد در محیــط می تــوان تشــخیص داد 
کــه در لحظــه چنــد نفــر در یــک مــکان یــا اتــاق حضــور 
دارنــد و براســاس آن میــزان نــور و حــرارت اتــاق را تنظیــم 

. د کر
ــن  ــت ای ــکان مدیری ــی ام ــه حت ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــا  ــه نه تنه ــود دارد ک ــز وج ــر نی ــا دورت ــد از کیلومتره رون
در کاهــش هزینه هــا کمــک شــایانی بــه اقتصــاد می کنــد 
بلکــه بــا توجــه بــه کاهــش مصــرف انــرژی بهتریــن گزینه 
ــن  ــه ای ــت. البت ــت اس ــط زیس ــت از محی ــرای حفاظ ب
ــا  ــتغالی اتاق ه ــد اش ــزان و درص ــد می ــورها می توانن سنس
ــی و  ــی، آموزش ــز خدمات ــات و مراک ــرکت ها، موسس در ش
درمانــی را نیــز مشــخص کننــد تــا بــرای اســتفاده بهینــه 
از فضــای ســاختمان برنامه ریــزی کنیــم و بهــره وری را در 
دانشــگاه ها و برخــی مشــاغل دیگــر تــا 4۰ درصــد افزایــش 

دهیــم.
ــی  ــن کارای ــان ای ــه پای ــد ک ــر کنی ــان فک ــا خودت شــاید ب
ــد  ــن سنســورها می توانن ــوز ای ــه هن ــی ک رســیده، در حال
ــرات  ــای تعمی ــد و هزینه ه ــه کنن ــبی ارائ ــات مناس خدم
و نگهــداری ســازه ها را به خصــوص در مراکــز عمومــی 
ــا  ــرا ب ــد؛ زی ــش دهن ــد کاه ــت و آم ــرکت های پررف و ش
اســتفاده از آن هــا می تــوان قطعــی ســیم و کابــل، نشــتی 
آب و گاز و از ایــن قبیــل مــوارد را قبــل از بــروز خســارت 

ــرد. ــر ک شناســایی و تعمی
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دو؛ دارایی ها و موجودی شرکت ها
بخــش  شــرکت ها  در  بخش هــا  مهم تریــن  از  یکــی 
مالــی و حســابداری اســت کــه هــر ســاعت و هــر ســال 
بایــد تــراز باشــد. این جاســت کــه دوبــاره CCC یــا 
ــد.  ــا می آی ــه کمــک اقتصــاد م ــیا ب ــت اش ــان اینترن هم
شــرکت های  به خصــوص  شــرکت ها،  از  بســیاری  در 
ــزرگ، انبــارداری و همچنیــن بررســی امــوال مصرفــی  ب
و تجهیــزات ســاالنه نه تنهــا زمــان بلکــه هزینــه  زیــادی 
ــه  ــی ک ــرد. در حال ــی می گی از بخــش حســابداری و مال
ــه  و  ــی کم هزین ــد راه حل ــت اشــیا می توان ــاز هــم اینترن ب

ــد. ــه کن ــه ارائ ــن زمین ــریع تر در ای س
ــه عنــوان مثــال در یــک بیمارســتان دانســتن این کــه  ب
ــاز  ــورد نی ــای م ــی داروه ــا حت ــاز ی ــورد نی ــزات م تجهی
پرســتاران در کــدام اتــاق یــا قفســه قــرار دارد عــالوه بــر 
ــد بعضــا جــان بیمــاران را نجــات دهــد،  این کــه می توان
قطعــا در کاهــش هزینه هــا نیــز بســیار تاثیرگــذار اســت. 
در ایــن شــیوه حســگرها و ردیاب هــای الکترونیــک 
ســرقت های  مقابــل  در  بــزرگ  مانعــی  می تواننــد 
ــودگی  ــی فرس ــروری و حت ــتهالک غیرض ــی، اس احتمال
کاال در گوشــه ای از انبــار باشــند. ایــن خدمــات می توانــد 
ــا،  ــه چمدان ه ــد ک ــکان را بده ــن ام ــداران ای ــه هتل ب
تجهیــزات مــورد نیــاز ارائــه ســرویس بــه مســافران، انواع 
ــد و  ــی کنن ــل ردیاب ظــروف غذاخــوری و... را در کل هت
ــه حــال  ــا ب ــا ت از هدررفــت منابــع جلوگیــری کننــد. آی
بــه ایــن نکتــه فکــر کرده ایــد کــه ســاالنه چنــد لیــوان، 
بشــقاب، ســینی، قاشــق و چنــگال در هتل هــا گــم 

می شــود؟

سه؛ افزایش امنیت و محیط های سالم
یکــی دیگــر از گرفتاری هــا در مراکــز بــزرگ اقامتــی مثــل 
هتل هــا یــا شــرکت های چنــد ملیتــی کــه معمــوال در یــک 
ــا هــزاران پرســنل فعالیــت می کننــد،  ســاختمان بــزرگ ب
موضــوع رعایــت اســتانداردها و بهداشــت و پاکیزگی محیط 
کار اســت. این جاســت کــه دوبــاره فنــاوری اینترنــت اشــیا 
می توانــد وارد عمــل شــود و در کاهــش هزینه هــا و زمــان 
ــد. حســگرها  ــا کن ــن مراکــز نقــش مهــم و کلیــدی ایف ای
ــاختمان را در  ــل س ــوای داخ ــت آب و ه ــد کیفی می توانن
تمــام ســاعات روز کنتــرل کننــد و در صــورت نیــاز نســبت 
بــه بهبــود آن بــه شــکلی خــودکار گام بردارنــد و در بخــش 
ــه  ــطل های زبال ــه س ــان تخلی ــد زم ــی می توانن ــر حت دیگ
ــد  ــادآوری کنن ــات ی ــش خدم ــه بخ ــا را ب ــک اتاق ه تک ت
یــا این کــه بــرای دور کــردن حشــرات از ســاختمان فعــال 
 IoT شــوند. بــه عنــوان مثــال یکــی از کاربردهــای ســاده
در ایــن بخــش کنتــرل کیفیــت آب اســتخر و میــزان مــواد 
ــا زمــان  ــرای تصفیــه آب ی ــاز ب ضدعفونی کننــده مــورد نی
ــاختمان  ــل س ــای داخ ــبز و گلدان ه ــای س ــاری فض آبی

اســت.
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چهار؛ مشتریان وفادار و 
تجربه عالی خرید آن ها

اســت  عالقه منــد  تولیدکننــده ای  هــر  اصــوال 
ــه  ــدام ب ــازار اق ــلیقه ب ــاز و س ــا نی ــب ب ــد متناس بتوان
ــه  ــتیابی ب ــب دس ــن ترتی ــه ای ــد، ب ــرمایه گذاری کن س
ــا  ــه ده ه ــه، بلک ــا ن ــد میلیون ه ــازار می توان ــات ب اطالع
میلیــارد ارزش افــزوده بــرای تولیدکننــدگان بــه همــراه 
ــه  ــم IoT میان ــاز ه ــش ب ــن بخ ــد. در ای ــته باش داش
ــای  ــتفاده از فناوری ه ــا اس ــود و ب ــده می ش ــدان دی می
ــرای  ــکان را ب ــن ام ــره ای ــخیص چه ــل تش ــن مث نوی
تولیدکننــدگان فراهــم می کنــد تــا بتواننــد ذائقــه، 
ســبک زندگــی، اخــالق و روحیــات مشــتریان را قبــل از 
تولیــد در اختیــار داشــته باشــند و متناســب بــا آن وارد 
ــازار شــوند. ایــن فنــاوری در فروشــگاه های زنجیــره ای  ب
بــزرگ اکنــون بــه کار گرفتــه می شــود کــه اتفاقــا نتیجــه 

ــت. ــته اس ــراه داش ــه هم ــم ب ــبی ه ــیار مناس بس
ــه،  ــا ذائق ــب ب ــگاه ها متناس ــا فروش ــیوه قطع ــن ش در ای
ــه  ــه ها را ب ــد قفس ــی و... می توانن ــبک زندگ ــلیقه، س س
ــن  ــداران در کوتاه تری ــه خری ــد ک ــه ای طراحــی کنن گون
ــا  ــان را ب ــورد نیازش ــه م ــن گزین ــن بهتری ــان ممک زم
ــا تجربــه ای عالــی از  قیمتــی مناســب تهیــه کننــد تــا ب
ــه  ــد و ب ــه همــان فروشــگاه ســر بزنن ــاز هــم ب ــد ب خری

ــند. ــگاه باش ــادار آن فروش ــان مشــتری وف ــول خودم ق

پنج؛ مصرف کنندگان و فرصت های طالیی
ــی  ــبک زندگ ــه س ــروز و البت ــی ام ــی دیجتیال در زندگ
دغدغه هــای  مهم تریــن  از  یکــی  مــا  صنعتــی 
تبلیغــات  خدماتــی  شــرکت های  و  تولیدکننــدگان 
می توانــد  کــه  نیــازی  اســت.  دقیــق  و  هدفمنــد 
سرنوشــت یــک ســرمایه گذاری را تعییــن کنــد و آن 
ــا  ــس ب ــا برعک ــاند ی ــت برس ــای موفقی ــه قله ه ــا ب را ی
ــس  ــد. پ ــا کن ــان راهــی دره خاطره ه ــا دالر زی میلیارده
ــد  ــاره از راه می رس ــیا دوب ــت اش ــان اینترن ــا هم IoT ی
ــد.  ــادآوری می کن ــش را ی ــرمایه گذاران امتیازات ــه س و ب
ــی  ــی امکانات ــرکت های خدمات ــرای ش ــاوری ب ــن فن ای
فراهــم می کنــد تــا ســابقه دقیقــی از خریدهــا و دریافــت 
خدمــات مشــتریان را در اختیــار داشــته باشــند و دقیقــا 
ــان  ــلیقه خریدش ــا س ــا ی ــی آن ه براســاس ســبک زندگ

ــد. ــر کنن ــدی را منتش ــات هدفمن تبلیغ
ــی  ــه غرب ــواده ای در منطق ــر خان ــال اگ ــوان مث ــه عن ب
ــا  ــذی ب ــتمال کاغ ــته دس ــار بس ــه چه ــر هفت ــدن ه لن
ــداری  ــگاه خــاص خری ــک فروش ــد خــاص از ی ــک برن ی
می کنــد، در واقــع هربــار بــا پرداخــت فاکتــور فروشــگاه 
ــرکت های  ــه ش ــته ک ــای گذاش ــه  ج ــی ب ــود ردپای از خ
ــه ســوم  ــا اســتفاده از آن در هفت ــد ب ــی می توانن تبلیغات
ــا حتــی صبــح روز موعــود تبلیغــات همــان دســتمال  ی
ــد  ــال کنن ــرای وی ارس ــژه ب ــف وی ــا تخفی ــذی را ب کاغ

ــدار شــدن از خــواب  ــرای بی ــگ ســاعت ب ــل زن ــه مث ک
ــب  ــه  جی ــرد را دســت ب ــته آن ف ــراد اســت و ناخواس اف
ــی  ــرکت های تبلیغات ــان ش ــیوه در می ــن ش ــد. ای می کن
بــه »انگشــت نگاری مشــتری« معــروف شــده اســت. ایــن 
ــالن های  ــی، س ــالن های زیبای ــا، س ــیوه در فرودگاه ه ش
ورزشــی، هتل هــا، فروشــگاه های زنجیــره ای و البتــه 
رســتوران  یــا کافی شــاپ ها بســیار کاربــردی اســت. 
آیــا تاکنــون دقــت کرده ایــد چــرا وقتــی پــای صنــدوق 
فروشــگاه های زنجیــره ای بــرای پرداخــت می رویــد، 

ــد؟ ــما را می خواهن ــراه ش ــن هم ــماره تلف ش
ــرد قابــل توجــه اینترنــت  ــا پنــج کارب خــب حــاال کــه ب
اشــیا در کســب وکارها یــا شــرکت ها آشــنا شــدید یــک 
ــران  ــور مدی ــه چط ــود ک ــرح می ش ــر مط ــوال دیگ س
هزینــه  بــا  خدمــات  ایــن  از  می تواننــد  شــرکت ها 
ــه قــول معــروف چطــور  ــا ب مناســب اســتفاده کننــد؟ ی
بهینــه از ایــن خدمــات اســتفاده کننــد؟ در ادامــه شــش 
روش مقــرون بــه صرفــه بــرای اســتفاده از ایــن فنــاوری  

برایتــان می گوییــم.

ــاوری  ــن فن ــال آخری ــه دنب ــط ب ــون اول: فق قان
ــید نباش

ــت اشــیا جــزو  ــاوری اینترن ــد اگرچــه فن ــوش نکنی فرام
جدیدتریــن دســتاوردهای دنیای هوشــمند بشــری اســت 
ــب وکارتان  ــاوری در کس ــن فن ــتفاده از ای ــرای اس ــا ب ام
نیــازی نیســت همیشــه جدیدتریــن فنــاوری را بــه 
کار گیریــد یــا جدیدتریــن دســتگاه ها را در اختیــار 
ــاز و  ــا نی ــب ب ــد متناس ــه می توانی ــید، بلک ــته باش داش
کار شــرکت یــا کســب وکارتان حتــی از فناوری هــای 
قدیمی تــر اســتفاده کنیــد. پــس تــا زمانــی کــه الزامــی 
بــه اســتفاده از جدیدتریــن فنــاوری نداریــد بــرای تهیــه 
آن هــا اقــدام نکنیــد و بــا همــان فنــاوری کــه کار شــما را 

ــد. ــر کنی ــدازد، س راه می ان

قانون دوم: از مقیاس کوچک استفاده کنید
ــه زیرســاخت  ــازی ب ــات نی ــن خدم ــرای اســتفاده از ای ب
گســترده و قابــل توجهــی نیســت و ایــن تصــور اشــتباه 
ــد  ــا بای ــیا حتم ــت اش ــتفاده از اینترن ــرای اس ــه ب را ک
ــید  ــته باش ــار داش ــترده ای در اختی ــاخت های گس زیرس
کنــار بگذاریــد، چــون فقــط بــه جیبتــان خیانــت 
کرده ایــد. ســعی کنیــد ابتــدا بــا اســتفاده از یــک پــروژه 
کوچــک موفقیت هــا و همســو بــودن آن بــا اهــداف 
ــبی  ــتاورد مناس ــر دس ــد و اگ ــان کنی ــان را امتح خودت

ــید. ــعه باش ــال توس ــه دنب ــتید، ب داش

یــا  آنالــوگ  دســتگاه های  ســوم:  قانــون 
کنیــد هوشــمند  حتمــا  را  غیرهوشــمند 

وقتــی تجهیــزات شــما هوشــمند نیســت چطــور تصمیــم 
داریــد از فنــاوری اینترنــت اشــیا  اســتفاده بهینــه داشــته 
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باشــید و در وقــت و زمــان خودتــان صرفه جویــی کنیــد؟ 
ــزات  ــردن تجهی ــمند ک ــه هوش ــبت ب ــروز نس ــس از ام پ
ــاس  ــد و براس ــدام کنی ــان اق ــرکت خودت ــا ش ــر ی دفت
ــن روش  ــا ای ــرا ب ــد، زی ــام کنی ــن کار تم ــه ای ــک برنام ی
در کســب وکارتان  خارق العــاده ای  تجــارب  می توانیــد 

داشــته باشــید.

خدمــات  ارائه دهنــدگان  از  چهــارم:  قانــون 
اینترنــت ارزان اســتفاده کنیــد

هوشــمند کــردن اشــیا بــدون شــبکه داخلــی یــا شــبکه 
جهانــی اینترنــت امکان پذیــر نیســت. بــه همیــن دلیــل 
ــرای  ــه ب ــن گزین ــال بهتری ــه دنب ــر کاری ب ــل از ه قب
ــا حتــی ارائه دهنــده خدمــات  انتخــاب شــبکه داخلــی ی
اینترنــت بین المللــی باشــید. در صــورت انتخــاب بهتریــن 
گزینــه شــک نداشــته باشــید کــه رقــم قابــل توجهــی بــه 
ــال  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــف گرفته ای حســاب شــرکت تخفی
 Low Wide یــا LPWAN اســتفاده از شــبکه های
ــزان  ــه می ــی را ب ــد هزینــه عملیات Area Wide می توان

قابــل توجهــی کاهــش دهــد.

ــک  ــن خش ــت ناخ ــرای امنی ــم: ب ــون پنج قان
ــید نباش

یکــی از مهم تریــن نــکات بــرای کاربــرد دقیــق اینترنــت 
ــا شــبکه ای اســت  ــت اکوسیســتم ی ــیا موضــوع امنی اش

ــوش  ــد. فرام ــا کرده ای ــت و پ ــان دس ــرای خودت ــه ب ک
ــیا  ــت اش ــتفاده از اینترن ــال اس ــه دنب ــی ب ــد وقت نکنی
ــع  ــتید، در واق ــان هس ــب وکار خودت ــای کس ــرای ارتق ب
ــز متصــل اســت و در نتیجــه  ــه همــه چی ــز ب همــه چی
بایــد از دسترســی هکرهــا بــه اطالعــات تــا جــای 
ممکــن جلوگیــری کنیــد. پــس بــرای اســتفاده درســت 
از سیســتم های امنیتــی هرگــز بــه چشــم هزینــه بــه آن 
ــرمایه گذاری  ــک س ــوع ی ــن موض ــون ای ــد چ ــگاه نکنی ن
ــر  ــم هن ــه دادن ه ــول اضاف ــه پ ــت. البت ــرای شماس ب

ــت. نیس

قانون ششم: هرگز کوتاه مدت فکر نکنید
بــا توجــه بــه تمــام قوانیــن مطــرح شــده حــاال نوبــت بــه 
ایــن رســیده کــه یــادآور شــویم حتمــا در نظــر داشــته 
باشــید نبایــد هرگــز بــه ایــن شــیوه کوتاه مــدت بنگریــد 
ــه اهــداف  ــرای رســیدن ب ــد ب ــد، بلکــه بای ــا فکــر کنی ی
خودتــان بلندمــدت فکــر کنیــد و دقــت داشــته باشــید 
ــرای  ــی ب ــیا فرصت ــت اش ــرمایه گذاری در اینترن ــه س ک
ــود  ــد س ــدت بتوانی ــه در بلندم ــد ک ــاد می کن ــما ایج ش

ــید. ــته باش ــب وکارتان داش ــده ای از کس تضمین ش
منبع:

-top /۰6 /1۲ /۲۰19 /https : / /readwrite .com
areas-where-companies-want- iot- -۵

/solutions
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شرط اول؛ رضایت مشتری

یه به استارت آپ های خدما�ت در گفت و گو �ب بنیانگذاران
گ

ناک

نگاهی به کالم مدیران و مسئوالنی که با علم و فناوری ارتباط دارند، بیندازید، درمی یابید که امید زیادی به 
استارت آپ ها، گردش مالی آن ها و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیمشان وجود دارد. اکوسیستمی که به تازگی 
در کشور شکل گرفته و با آزمون و خطا اندک اندک در حال پیدا کردن مسیر خود است. استارت آپ ها تا امروز 
نشان داده اند که هر چند راهی طوالنی تا به بلوغ رسیدن در پیش دارند اما امید بستن به آن ها بیراه نیست و 

با سرعتی که در پیش گرفته اند، می توانند یکی از راه های مهم کشور برای حل مشکالت اقتصادی باشند. 
در میان تمام حوزه هایی که استارت آپ ها به آن ها ورود کرده اند، حوزه خدمات آنالین، از گستردگی و جذابیت 
باالیی برخوردار است. در حال حاضر چندین استارت آپ موفق در حال خدمت رسانی به مردمی هستند که برای 

نظافت، رنگ آمیزی یا تعمیرات منزلشان نیاز به نیروی متخصص دارند. بعضی از آن ها پا را فراتر گذاشته و خدماتی 
چون تعمیر موبایل در محل یا گرفتن آزمایش خون در خانه را نیز انجام می دهند. حوزه خدماتی که مردم روزانه 
به آن ها نیاز دارند، در روزگاری که سرعت همه چیز باالست و همه می خواهند کارشان سریع و باکیفیت انجام 
شود، بزرگ تر از چیزی است که با حضور یک استارت آپ جا برای فعاالن دیگر این اکوسیستم نباشد. عالوه بر 
این، حضور استارت آپ های قدرتمند در این حوزه، مانند هر حوزه دیگری، سبب می شود شرایط رقابتی باقی 
بماند و استارت آپ ها برای ماندن در این بازار پرسود، روی مزیت های رقابتی خود کار کنند. چیزی که هم به 
نفع صاحبان استارت آپ هاست، هم مردم و هم کسانی که به عنوان نیروی متخصص با آن ها همکاری دارند. 

با توجه به مواردی که ذکر شد، در پرونده پیش رو با سه بنیانگذار استارت آپ های خدماتی به گفت و گو 
پرداختیم تا هم با زیر و بم فضای این استارت آپ ها و حوزه هایی که پوشش داده اند، آشنا شویم و هم 
دریابیم در این مسیر چه مشکالتی پیش پای این استارت آپ ها وجود دارد. بنیانگذارانی که رضایت 
مشتریان را شرط اول موفقیت خود در این حوزه می دانند و معتقدند چنانچه به درستی کار شود، با 

وجود تمام مشکالت و اقتصادی و تحریم ها، راه برای رشد و توسعه این اکوسیستم باز است.

پرونده
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نیازمند درک درستی از اکوسیستم 
استارت آپی هستیم

عامل استارت آپ آچاره   ، مد�ی ن ج الد�ی گفت و گو �ب حامد �ت

مشاغل مرتبط با حوزه خدمات با سرعت قابل توجهی در حال رشد هستند. در کشور ما نیز شرکت های متعدد و 
استارت آپ های مختلفی در این حوزه مشغول فعالیتند که بی گمان یکی از شناخته شده ترین استارت آپ های حوزه 

خدمات، استارت آپ »آچاره« است. حامد تاج الدین مدیرعامل و هم بنیانگذار شرکت دانش بنیان »ساناگستر سبز« است 
که استارت آپ »آچاره« اسم یکی از محصوالت این شرکت است. تاج الدین فارغ التحصیل مهندسی برق و MBA از 

دانشگاه صنعتی شریف است که دوره دکتری را در تورنتو کانادا و دوره پست داک را هم در فرانسه گذرانده است.
این فعال استارت آپی در گفت و گو با دانش بنیان از نحوه شکل گیری استارت آپ آچاره و 

فرصت های پیش روی استارت آپ ها برای فعالیت در حوزه های خدمات می گوید.

 مریم بهروزیان
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شکل  چطور  آچاره  استارت آپ  راه اندازی  ایده   
گرفت؟

به  استارت آپ داشتم که  بودم، یک  در دوره ای که کانادا 
می کردیم،  که صحبت  دوستان  با  دالیلی شکست خورد. 
متوجه شدیم در ایران عده زیادی از کارمندان هستند که 
و می توانند  دارند  تاسیسات ساختمان  مثل  تخصص هایی 
در تعطیالت آخر هفته یا بعد از تعطیلی از فعالیت روزانه از 
طریق آن کسب درآمد کنند. از طرف دیگر متوجه شدیم 
به چنین متخصصانی در  افراد  برای دسترسی  راه موثقی 
ایران وجود ندارد. بنابراین ما تصمیم گرفتیم از طریق یک 
پلتفرم، این دو جامعه رابه هم وصل کنیم. یعنی شبکه ای 
از متخصصان که وقت آزاد دارند یا حتی شغل اصلی شان 
است، به شبکه ای از مردم در هر جای ایران وصل کنیم. 
در واقع ما با آی تی می توانیم نیاز متخصصان به اجاره یک 

مغازه یا حضور در یک لوکیشن ثابت را برطرف کنیم.
 آچاره از کی استارت خورد؟

که  آن جا  از  اما  خورد  استارت  اولیه  طرح   94 سال  از 
بودند،  مختلف  کشورهای  در  مجموعه  کوفاندرهای 
راه اندازی اصلی مجموعه به اواخر سال 9۵ برمی گردد که 
همگی در ایران دور هم جمع شدیم. ما همزمان که روی 
آچاره کار می کردیم، شرکت »ساناگستر سبز« را هم ثبت 
کردیم. در ابتدای راه خودمان استارت زدیم اما بعد از یک 

سال توانستیم سرمایه گذار هم جذب کنیم.
آچاره مشغول  در فضای  تکنسین  تعداد  االن چه   

به کار هستند؟
در ابتدای مسیر ما هیچ تکنسینی نداشتیم. همزمان 
دیوار  سایت  وارد  می کردیم،  کدنویسی  داشتیم  که 

انجام  منزل  نظافت  که  می دادیم  آگهی  و  می شدیم 
کارگر  به  که  می کردیم  آگهی  همزمان  و  می دهیم 

همین  به  داریم.  نیاز  منزل  نظافت 
کارگر  دنبال  که  را  افرادی  طریق 
منازل  نظافت  کارگران  به  بودند 
لینک می کردیم. در واقع با این روش 
توسعه  باعث  که  نکاتی  به  داشتیم 
می بردیم.  پی  می شد،  محصول 
کردیم  شروع  صفر  از  عمال  بنابراین 
اما این روزها داریم به عدد ۵۰ هزار 
نزدیک  آچاره  در  فعال  متخصص 
مختلف  حوزه های  در  و  می شویم 

ورود می کنیم.
را  تکنسین ها  این  چطور   

انتخاب می کنید؟
مشغول  آچاره  در  که  تکنسین هایی 
به فعالیت می شوند، دو دسته اند. یا 
یک فرد هستند که مراحل گزینش و 
آموزش را طی می کنند و در صورت 
فعالیت  به  مشغول  آچاره  در  تایید، 
دوم، شرکت هایی  دسته  و  می شوند 

مثل  می کنند؛  فعالیت  مختلف  حوزه های  در  که  هستند 
استارت آپ هایی که در حوزه های خدماتی نظیر تعمیرات 
از یوزر بیس  این استارت آپ ها  موبایل مشغولند. در واقع 
به  طریق  این  از  را  و خدماتشان  می کنند  استفاده  آچاره 
مصرف کننده عرضه می کنند. به این ترتیب ما نزدیک به 

3۰۰ حوزه خدماتی را پوشش می دهیم.
سایر  با  تفاوتی  چه  آچاره  استارت آپ  عملکرد   

شرکت های فعال در این حوزه دارد؟
داشتیم.  به کسب وکارمان  کار، دید کشوری  ابتدای  از  ما 
برداشتیم.  خیز  هدف  سمت  به  رویکرد  همین  مبنای  بر 
را پوشش می دهیم که هیچ یک  در حال حاضر ۲9 شهر 
تنوع  نظر  از  نرسیده اند.  رشد  میزان  این  به  ما  رقبای  از 
را  این  البته  برتری داریم.  با اختالف فاحش  سرویس هم 
را  زبان، خود  با  نیستیم که  این  دنبال  ما  بگویم  باید  هم 
پیش تر از دیگر رقبا نشان دهیم. فقط کافی است که یک 
از آچاره دریافت کنند، در آن صورت متوجه  را  سرویس 
تفاوت خدمات خواهند شد. میزان سفارشی که به سمت 
ما می آید، اعتمادی که تکنسین ها به ما دارند و رابطه ای 
که طی این سه سال شکل گرفته، به نحوی است که فضای 

مطلوبی را ایجاد کرده است. 
آچاره هر سال ایونتی برگزار می کند که طی آن متخصصان 
برتر آن سال را معرفی و از آن ها تمجید می کند. عده ای 
هستند که در این ایونت هر ساله شرکت می کنند که ما 

این اتفاق را به فال نیک می گیریم. 
این  مشابه  سایر سرویس های  به  نسبت  ما  دیگر  مزیت 
نیاز  و  اصلی  مسئله  که  کرده ایم  درک  دقیقا  که  است 
اصلی مردم چیست و چگونه باید با آن برخورد کرد. 
بنابراین در آچاره سعی می شود که مردم یک تجربه 
خوب و متفاوت داشته باشند. مثال سرویس هایی که 
از آچاره ارائه می شود، بیمه هستند، 
کیفیت  تضمین  که  معنا  این  به 
از طرف دیگر تکنسین ها  می کنیم. 
و متخصصانی که از طرف آچاره به 
نیز  می شوند  وارد  کاربران  منازل 
حین  اگر  بنابراین  هستند.  بیمه 
بیمه  دهد،  رخ  حادثه ای  فعالیت 
در  بود.  خواهد  آن ها  پشتیبان 
هستند  بیمه  متخصصان  هم  واقع 
اموال مشتریان تحت پوشش  و هم 
اگر  بنابراین  می گیرند.  قرار  بیمه 
وسیله ای  فنی،  کار  یک  نتیجه  در 
آسیب ببیند، به جای جنگ و جدل 
بیمه  متخصص،  و  صاحب خانه  بین 
می شود  متحمل  را  وارده  خسارت 
که این مسئله هم به نفع متخصص 
است و هم صاحب وسیله. این یک 

تفاوت عمده با سایر رقباست. 
جذب  در  خیلی  ما  دیگر،  طرف  از 
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تکنسین ها سختگیری می کنیم. در واقع اگر سطح کیفیت 
کاری شان مورد تایید نباشد، دوره های آموزشی خاصی را 
برای آن ها در نظر می گیریم تا به حد مطلوب برسند. حتی 
گاهی ممکن است با برخی از آن ها قطع همکاری کنیم. 
ما روی این مسئله خیلی حساسیم که کاربران حتما یک 

تجربه متفاوت را از آچاره بگیرند.
دغدغه  بزرگ ترین  از  یکی  کردید.  اشاره  بیمه  به   
خدمات  حوزه  در  آچاره  مثل  که  سرویس هایی 
فعالیت می کنند، بیمه کردن تکنسین هایشان است. 
بیمه  برای  قانونی  خأل  ما  کشور  در  معتقدند  آن ها 
چنین افرادی وجود دارد. آچاره چطور توانست این 

چالش را حل کند؟
بزرگ در کشور مذاکره کردیم  بیمه  با چند  ما یک سال 
راه  به  توانستیم  مذاکره  طوالنی  مدتی  از  پس  باالخره  و 
برای  چالش هایی  چنین  وجود  حال  هر  به  برسیم.  حل 
اکوسیستم استارت آپی ما که هنوز به تکامل نرسیده، امری 
اجتناب ناپذیر است. ما با مدیرعامل های بیمه های مختلف 
صحبت می کردیم تا این که با یکی از آن ها به یک راه حل 
قطعی رسیدیم. البته بحث بیمه تامین اجتماعی افرادی که 
در پلتفرم ها فعالیت می کنند همچنان مسئله ای است که 
امیدواریم دولت سریع تر در این خصوص هم به جمع بندی 

برسد.
در  سرمایه گذار  می گویند  استارت آپ ها  از  برخی   
است.  دست وپاگیر  نوپا،  کسب وکارهای  رشد  مسیر 

نظر شما چیست؟
فرهنگش  باید  می شود،  کشور  یک  وارد  که  صنعتی  هر 
هم همراه آن وارد شود. از طرف دیگر نیاز است نهادهای 
مرتبط هم نحوه رفتار درست با آن صنعت را بیاموزند. ما 
استارت آپی،  اکوسیستم  در  ویژه  به  شرکتداری  حوزه  در 
استارت آپ  وقتی  نرسیده ایم.  مطلوب  سطح  آن  به  هنوز 
بدنه  به  را  جدیدی  عضو  گویی  شد،  کشور  صنعت  وارد 
مورد  نتایج  به  این که  برای  بنابراین  زده ایم.  پیوند  صنعت 
قبولی برسیم به زمان نیاز داریم. بنابراین ما هنوز سازوکار 
نداریم  اکوسیستم در کشور  این  با  برخورد  برای  مناسبی 
که این موضوع امری طبیعی است. یقین دارم که مثال تا 
1۰ سال دیگر از چالش های امروز اکوسیستم استارت آپی 
کشور خبری نیست. همان طور که این چالش ها 3۰ سال 

پیش در امریکا حل شد.
این  از آن جا که  بگیرم،  فاصله  از بحث کالن موضوع  اگر 
اکوسیستم استارت آپی ایران هنوز به بلوغ نرسیده، ممکن 
است مشکالت زیادی را بر سر راه ببینیم که باید با صبوری 
و دانش کافی برای حل آن ها مذاکره کنیم و مسیر درست 
درک  هنوز  ما  سرمایه گذاران  از  بسیاری  کنیم.  پیدا  را 
درستی از این اکوسیستم ندارند و تقریبا همه استارت آپ ها 
این مسئله را یک چالش می دانند. به اعتقاد من به زمان 
نیاز داریم تا بتوانیم سرمایه گذاری در این اکوسیستم را به 

مسیر درستی هدایت کنیم.
 مدل درآمدی آچاره چگونه است؟
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نداریم،  برای کسب درآمد  ما در آچاره یک مدل یکسان 
بلکه در هر الین کسب وکار، یک روش را اتخاذ کرده ایم. 
مثال در یک حوزه کمیسیونی رفتار می کنیم و در حوزه ای 
در  می کنیم.  دریافت  اشتراک  حق  متخصصان  از  دیگر 
می کنم  فکر  می کنیم.  رفتار  تلفیقی  بگویم  می توانم  واقع 

بیشترین میزان تنوع مدل های درآمدی را آچاره دارد.
کشور  استارت آپی  فضای  شما  این که  به  توجه  با   
از  مورد  دو  بخواهید  اگر  کرده اید،  تجربه  را  کانادا 
و  ایران  استارت آپی  اکوسیستم  تفاوت های  عمده 
کانادا را عنوان کنید، به کدام موارد می توانید اشاره 

کنید؟ 
نباید این نکته را فراموش کرد که زمان آغاز فعالیت های 
واقع  نیست. در  برابر  با هم  این دو کشور  استارت آپی در 
همین مسئله می تواند تفاوت های زیادی را بین اکوسیستم 
یکی  این،  وجود  با  بزند.  رقم  کشور  دو  این  استارت آپی 
تاثیر  کسب وکار  یک  انرژی  روی  همواره  که  مواردی  از 
در  مسائلی  چون  است.  اداری  بوروکراسی های  می گذارد، 
اکوسیستم استارت آپی ایران به وجود آمده که برای حل 
راه  به  نتیجه رسیدن  در  و  نشده  فکر  قدر کافی  به  آن ها 
کسب وکارها  صاحبان  از  زیادی  زمان  مطلوب  حل های 

می گیرد. 
یکی از بارزترین تفاوت ها هم در همین مسئله است. مثال 
نیست.  مقایسه  قابل  ایران  با  اصال  کانادا  در  ثبت شرکت 
نیازهای  با  برخورد  برای  مناسب  سازوکارهای  واقع  در 
مشخص  به درستی  هنوز  کشور  استارت آپی  اکوسیستم 
امریکا که چند دهه  یا  کانادا  اما در کشوری مثل  نیست 
است با این اکوسیستم برخورد دارند، سازوکارهای بهتری 

برای برخورد با این چالش ها را اتخاذ می کنند.
است  دیگری  تفاوت  پول  جهانی  بازارهای  به  دسترسی 
پول  دارند.  هم  با  کشور  دو  این  کسب وکاری  فضای  که 
در درون خود ارزش انباشته است. چیزی است که جوامع 
 GDP زیادی روی آن ارزش گذاشته اند. در حال حاضر
کشور ما حدود 4۰۰ میلیارد دالر است. اگر سرمایه گذاری 
را جذب کنیم که مثال هزار میلیارد دالر سرمایه وارد کشور 
می دهیم  کشورها  دیگر  به  را  پیام  این  واقع  در  کند،  ما 
که پول هایتان را به این جا بیاورید، چون منفعت اقتصادی 
مالی  تعامالت  دنیا  با  می توانند  کانادایی ها  دارد.  باالیی 
فراهم  ما  کشور  برای  امکان  این  اما  باشند  داشته  خوبی 

نیست. 
 آینده آچاره را چطور ارزیابی می کنید؟

دو بخش وجود دارد. افرادی که در بخش خدمات حرفه ای 
به  درآمدهایشان  ارتقای  برای  آینده  در  هستند،  مشغول 
دنبال  دیگر مردمی که  از طرف  فکر خواهند کرد.  آچاره 
دریافت یک سرویس باکیفیت و با قیمت مطلوب هستند 
به  را  تبلیغاتی مان  برنامه  ما  می کنند.  فکر  آچاره  به  هم 
این  شاهد  نزدیک  آینده  در  که  کرده ایم  طراحی  گونه ای 
یک  به  کشور  از  نقطه  هر  در  کسی  هر  وقتی  که  باشیم 

خدمت حرفه ای فکر می کند، اولین جوابش آچاره باشد.
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آینده شرکت های خدماتی در ایران 
بسیار روشن است

کت پالک عامل رسث بک مقدم، مه بنیانگذار و مد�ی گفت و گو �ب �ب

 مریم طالبی
این روزها شرکت های خدماتی متعددی وارد بازار کار شده اند اما شرکت پالک با رویکردی نوین و 
با تکیه بر مدل سرویس های خدماتی آنالین تالش دارد تحولی بنیادین در این عرصه ایجاد کند.

بابک مقدم، متولد سال 1359، هم بنیانگذار و مدیرعامل شرکت پالک است. او هم در مقطع 
کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی فارغ التحصیل شده 

است. او درباره ایده راه اندازی شرکت پالک می گوید: »در ابتدا کارم را در زمینه مشاوره آی تی 
در شرکت »نوبانگ اندیشه« شروع کردم و پس از آن مدتی را وارد صنعت خودروسازی شدم. 
چند سالی را هم در یک شرکت خودروسازی به عنوان مسئول منطقه ای هشت کشور حوزه 

خلیج فارس در امارات مشغول فعالیت بودم. از آن جا که شرایط اقتصادی در ایران رو به بهبود 
بود و همین طور دوست داشتم به کشور خودم برگردم، به ایران آمدم و به عنوان معاون توسعه 
کسب وکار وارد شرکت دیجی کاال شدم و در حوزه e-commerce به فعالیت مشغول شدم. تا 
این که از سال 96 به این نتیجه رسیدم با توجه به موج اول e-commerce که مربوط به کاال 
و فروش آن هاست، موج دوم آن به حوزه خدمات مربوط خواهد بود. بنابراین با یک تیم چهار 
نفره در اسفند 97 شرکت پالک را با دو خدمت نظافت و کارواش در تهران تاسیس کردیم.«

شرکت پالک توانسته است سال 97 عنوان شرکت دانش بنیان را از طرف معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری کسب کند و در ادامه کار هم موفق شد به عنوان برترین 

اپلیکیشن کسب وکار ایران از منظر داوران جشنواره وب و موبایل انتخاب شود. 
درباره تفاوت شرکت دانش بنیان پالک با سایر شرکت های خدماتی، آینده استارت آپ های 

حوزه خدمات آنالین و به طور کلی درباره آینده اکوسیستم استارت آپی کشور با 
مدیرعامل شرکت پالک به گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید.

  االن در شرکت دانش بنیان پالک چند نفر مشغول 
کار شده اند؟ 

امروز اعضای این شرکت به ۲۵ نفر رسیده است. به عالوه 
از حضور 1۵۰۰ متخصص در تهران، شیراز، اصفهان، کرج 

و تبریز نیز بهره می بریم.
 در پالک چند سرویس ارائه می شود؟ 

در  مختلف  سرویس  نوع   6۰ از  بیش  حاضر  حال  در 
پالک ارائه می شود. سرلوحه کار پالک بر مبنای رضایت 
باشد،  ناراضی  مشتری  اگر  است.  شده  نهاده  بنا  مشتری 
رایگان خدمت رسانی می کنیم و  به صورت  بار دیگر  یک 
عین  کنیم،  جلب  را  مشتری  رضایت  نتوانیم  هم  باز  اگر 
پول پرداختی به او بازگردانده می شود. خوشبختانه تا به 
امروز هم توانسته ایم روند رو به رشد خود را داشته باشیم، 
طوری که سال 9۷ عنوان شرکت دانش بنیان را از طرف 
کردیم  ریاست جمهوری کسب  فناوری  و  علمی  معاونت 
ایران  کسب وکار  اپلیکیشن  برترین  عنوان  به  توانستیم  و 

در جشنواره وب و موبایل انتخاب شویم. کمتر از دو ماه 
پیش هم به عنوان یکی از چهار استارت آپ برگزیده اتاق 
بازرگانی ایران و آلمان به دوسلدرف آلمان رفتیم و شرکت 
را معرفی و تا مرحله فینال جلو رفتیم که در این همایش 
آمده  جهان  کشور   4۰ از  استارت آپ هایی  هفته ای،  یک 
مشکالت  همه  وجود  با  که  است  این  خوب  خبر  بودند. 
از  بسیاری  پای  به  پا  ایرانی  استارت آپ های  تحریم ها،  و 
استارت آپ ها قدم برمی دارند و دست کمی از آن ها ندارند.

  اعضای اصلی شرکت چه کسانی هستند؟
به طور کلی در شرکت پالک، ما چهار هم بنیانگذار هستیم؛ 
نوروزی  محمد  مدیره،  هیئت  عضو  آشتیانی  رضایی  علی 

CTO و سامان نوریان در بخش COO هستند. 
  مدل درآمدی پالک به چه شکل است؟

پالک از روز اول، مدل درآمدی را براساس اخذ کمیسیون 
پالک یار  نام  به  که  متخصصان  طریق  از  ما  کرد.  تعریف 
نمی کنیم،  دریافت  را  وجهی  هیچ گونه  می شناسیم، 
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و  گیرد  صورت  پرداخت  شود،  انجام  کاری  این که  مگر 
نظرسنجی انجام شود. بنابراین از روی کار نهایی که در 
به  نظر  مورد  وجه  شده،  گنجانده  مخلتف  مجموعه های 

حساب شرکت پالک واریز می شود.
چگونه  شرکت  این  در  پالک یاران  جذب  نحوه   

است؟
این دوستان از فیلترهای خاصی رد می شوند و برای جذب 
آن ها خیلی سختگیرانه برخورد می شود. برخی از رقبای 
تعداد متخصصان چند هزارتایی قصد  دادن  نشان  با  ما، 
دارند مانور تبلیغاتی دهند اما از نگاه من دو شاخص اصلی 
در جذب چنین نیروهایی باید در نظر گرفته شود. یکی 
این که کیفیت این نیروها در این مقیاس چگونه است و 
آیا تخصص آن ها به درستی سنجیده می شود و دوم این که 
برای این حجم از متخصص، کار به اندازه کافی وجود دارد 
تابستان  بازخورد گرفته شده در  به  با توجه  یا خیر، که 
98 از متخصصین مشترک، سطح رضایت آنان از پالک 

باال ارزیابی می شود.
باشد  محدودتر  پالک یاران  تعداد  اگر  می کنم  فکر  من 
کارهای  تعداد  هم  باشد،  داشته  وجود  باالتر  کارایی  اما 
مناسبی به متخصصان می رسد و هم مشتریان از کیفیت 
کار رضایت خواهند داشت. مضاف بر این که وقتی گارانتی 

مطمئن  مشتری  داریم،  را  وجه  بازگشت  و  رضایت 
است حقوق او به رسمیت شناخته خواهد شد. 

به  نیز   B2B ما در حال حاضر در شاخه 
شرکت های  و  سفارتخانه ها  از  خیلی 
استارت آپ های  همین طور  و  بزرگ 
این  می کنیم.  ارائه  سرویس  دیگر 

این که  مگر  نمی افتاد،  اتفاق  مسئله 
اطمینان و اعتماد حاصل شود.

بقیه  در  پالک  خدمات  توسعه  فکر  به   
شهرهای کشور هم هستید؟

پتانسیل شهرها بستگی دارد.  به  امر  این  بله. 
جزو  بیشتر  جمعیت  با  شهرهای  واقع  در 
اهدافمان  پیشبرد  برای  ما  اولویت های 

هستند. به طور کلی برای توسعه کار نیز 
از کمک سرمایه گذار بهره می بریم و با 

چند  پالک  پلتفرم  این که  به  توجه 
زبانه و چند ارزی است، امیدواریم 

صادرکننده این پلتفرم به خارج 
از کشور نیز باشیم.

  استقبال مردم از چنین 
بوده  چطور  سرویسی 

است؟
ایران  در  امروز 
نرخ  درصد   ۷8

و  داریم  شهرنشینی 
معناست  این  به  این 

پیچیده  با  که 

شدن زندگی در شهرها و ترافیک سنگین، نیاز به خدمات 
اصلی  بازار  امروز  شد.  خواهد  بیشتر  روز  به  روز  مطمئن 
لحاظ  از  دیگر  شهرهای  اما  است  تهران  در  خدمات 
خواهند  تهران  تابع  زمانی  تاخیر  کمی  با  زندگی  سبک 
بهتر  و  بیشتر  با فرهنگسازی  بنابراین می توان گفت  بود. 
می توان امیدوار بود که به زودی زمینه رشد سرویس های 
خدماتی آنالین در شهرهای کوچک تر هم فراهم خواهد 

شد.
 عمده رقبای داخلی پالک چه شرکت هایی هستند؟
شرکت   4۰ حدود  گرفتیم،  آمار  که   96 سال  در 
آن ها  از  برخی  که  بودند  فعالیت  حال  در  خدمات رسان 
چند خدمت را پوشش می دادند و برخی دیگر فقط به ارائه 

یک خدمت می پرداختند.
دهند  ادامه  نتوانستند  شرکت ها  آن  از  خیلی  متاسفانه   
یا سه شرکت خدماتی  و فکر می کنم در حال حاضر دو 

هستند که در وضعیت مناسب تری قرار دارند.
 وضعیت خود را بین رقبا چطور ارزیابی می کنید؟

این  واقعیت 
آمار  که  است 
زمینه  این  در  دقیقی 
بازار  این  اما  ندارد  وجود 
شد.  قسمت بندی  زود  خیلی 
بیشتر  پالک  در  که  طوری  به 
داریم  تمرکز   B و   A گرید  روی 
ارائه  را  باکیفیت تری  خدمات  تا 
خدمات  روی  دوستان  بقیه  اما  دهیم 
اکونومیک و ارزان تر تمرکز دارند. شاید 
قرار  راس  در  نتوان گفت که چه شرکتی 
بگویم پالک در  به جرئت می توانم  اما  دارد 

وضعیت بسیار مطلوبی ایستاده است.
که  خدماتی  از  نمونه  چند  به  می توانید   

پالک پوشش می دهد اشاره کنید؟
بذری  مرحله  سرمایه گذار  این که  به  توجه  با 
هلدینگ صبا ایده )مجموعه آپارات، فیلیمو، صبا 
کمک  ما  به  عمال  بود،  و...(  تیکت  سینما  ویژن، 
پایگاه  و  مارکتینگ  دیجیتال  زمینه  در  که  کرد 
مشتریان توان خوبی را بیابیم. این توان خوب باعث 
را  استارت آپ های دیگر خدماتشان  از  شد یکسری 
و  تعمیرات  زمینه  در  مثال  کنند.  عرضه  پالک  در 
در  »نورنگار«،  شرکت  با  عکاسی  دوربین  خدمات 
خدمات خشکشویی با شرکت »پاکلین« و در حوزه 
با شرکت »آزمایش  آزمایش خون در محل  خدمات 
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محل  در  موبایل  تعمیرات  برای  داریم.  همکاری  آنالین« 
با  خودرو  خدمات  برای  و  کمک  موبایل  شرکت  با  نیز 

استارت آپ کاون همکاری داریم. 
بازسازی  موبایل،  و  کامپیوتر  تعمیر  خودرویی،  خدمات 
خانگی،  لوازم  تعمیرات  سیم کشی،  لوله کشی،  ساختمان، 
خدمات  آب،  بدون  نانو  کارواش  نظافت،  خشکشویی، 
باغبانی  خانگی،  حیوانات  خدمات  مجالس،  و  پذیرایی 
حیطه  در  گسترده اند،  کدام  هر  که  خدماتی  از  خیلی  و 

خدمات ما قرار دارند.
ازای  به  که  است  گونه ای  به  نانو  کارواش  خدمات  مثال 
دوستان  برای  ثابت  یک شغل  روز  در  سفارش  هر هشت 
مهیا کرده ایم. در واقع استارت آپ های خدمت محور خیلی 
راحت تر و با سرمایه کمتری می توانند به اشتغالزایی کمک 
کنند. فرض بگیرید که میلیاردها تومان باید خرج شود تا 
یک کارخانه مثال سرامیک سازی افتتاح شود. تازه به دلیل 
اتوماتیک بودن اغلب فعالیت ها شاید فقط 1۰۰ نفر با افتتاح 
این کارخانه به اشتغال مستقیم برسند. باید در نظر داشت با 
توجه به این که 6۰ درصد از سهم تولید ناخالص ملی امروز 
کشور ما مربوط به حوزه خدمات است، این زمینه بسیار رو 
به رشد است و می تواند در آینده بازار مطلوبی داشته باشد. 

 مردم چگونه می توانند از خدمات پالک بهره مند 
شوند؟

هم سایت pelak.com در اختیار مردم قرار دارد 
و هم اپلیکیشن اندروید و آی او اس وجود دارد که 
می توانند از پلتفرم هایی مثل کافه بازار دانلود و 
استفاده کنند. برای افرادی هم که امکان استفاده 
از اینترنت برای آن ها مهیا نیست، خدمات ثبت 
سفارش تلفنی پنج رقمی ۷۲138 را داریم که 

می توانند از آن استفاده کنند.
 اگر بخواهیم کالن تر به بازار ارائه خدمات در 

کشور نگاهی بیندازیم، چالش های مطرح در 
این حوزه را چطور می بینید؟

استارت آپی  اکوسیستم 
که  نوپاست  فضایی  ایران 
قانونی  خالهای  با  آن  فعاالن 
که  گریبانند  به  دست  بسیاری 
و  خدمات  حوزه  از  فارغ  مسئله  این 
آن ها  مهم ترین  شاید  است.  غیرخدماتی 
در زمینه مالیات و دارایی و همین طور بیمه 

حال  در  مشکالت  این  رفع  برای  اقداماتی  البته  باشد. 
شکل گیری است. مثال وقتی کسی در زمینه ارائه خدمت، 
اما  نیست  مستقیم  استخدام  می دهد،  ارائه  را  سرویسی 
بیمه  برای  مشخصی  سازوکار  هیچ  دارد.  کاری  رابطه 
این افراد وجود ندارد اما به لطف اتحادیه کسب وکارهای 
امید  ریاست جمهوری  معاونت علمی  با کمک  و  مجازی 

داریم این مسائل حل شوند.
این  برای  را  حوادث  بیمه  پوشش  قصد  شما  اگر  مثال 
آیتمی که پرسیده می شود  اولین  باشید،  دوستان داشته 
مشخصی  مکان  که  حالی  در  است،  خدمت  ارائه  مکان 
وجود ندارد. چنین چالشی برای کسب وکارهای سنتی که 
پیش از این بازار را در دست داشتند، مفروض نبوده است. 

مسئله دیگری که می توان به آن اشاره کرد، ثبات 
است. 

هر  پیشرفت  و  رشد 
ثبات  و  اقتصادی  ثبات  به  کسب وکاری 
زیرساختی احتیاج دارد. بحث کیفیت ارتباطات، 
این  اجتناب ناپذیرند.  تلفن  خطوط  و  اینترنت 
استارت آپ ها  و  رشد شرکت ها  برای  باید  زیرساخت ها 
آفالین  حوزه  به  نسبت  ایران  آنالین  حوزه  باشد.  فراهم 
هنوز سهم بسیاری کوچکی از اقتصاد را دارد. امیدواریم 
روزی برسد که سهم مناسبی از اقتصاد به فضای آنالین 

که خیلی شفاف است برسد. 
آن  سازوکارهای  تا  داریم  زمان  به  احتیاج  راستا  این  در 

مهیا شود.
فضای  در  است.  سرمایه گذار  دیگر،  مهم  آیتم  عمال 
محدود  خیلی  سرمایه گذاران  امروزه  ایران  استارت آپی 
 A شده اند. مخصوصا برای استارت آپ هایی که برای سری
و B هستند. چون خیلی از سرمایه گذارانی که به صورت 
انجل هستند، می توانند در مرحله بذری راحت عمل کنند، 
چون عدد و رقم ها پایین است ولی وقتی به سری A و 
B می رسید که کسب وکار بزرگ شده، به سرمایه گذاران 
بزرگ تری احتیاج داریم که یا تعدادشان خیلی کم است 

یا به خاطر شرایط موجود ریسک نمی کنند.
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کسب وکار 
امورات روزمره

عامل  ره ور، مد�ی گ�پ �ب همدی �ب

ن  استارت آپ هوم رسو�ی

 زهرا طالب نژاد

مهدی بهره ور، متولد سال 1362 است که هم اکنون به 
عنوان مدیرعامل مجموعه هوم سرویز در حوزه ارائه 
خدمات به مشتریان فعالیت دارد. او فارغ التحصیل 
لیسانس مدیریت صنایع و فوق لیسانس مدیریت 

کارآفرینی است. بهره ور درباره سوابق کاری اش توضیح 
می دهد: »در سازمان های مختلف از جمله شرکت های 

نفتی، مواد غذایی، بانک و حوزه ریلی فعالیت داشته ام و 
بنا به اقتضائات دوره های مختلف، استارت یک بیزینس در 
حوزه پخش را زدم که بعد از دو سال منحل شد. همیشه 

الگویی در ذهنم بوده که در حوزه کسب و کار یا بتوانم 
در یک امپراتوری بزرگ باشم یا بتوانم یک امپراتوری 
بزرگ بسازم. در نهایت نیز در مسیری قرار گرفتم که 
تالش کردم امپراتوری کسب و کارم را خودم بسازم.«

او درباره نحوه راه اندازی شرکت خدماتی هوم سرویز 
هم می گوید: »ایده اولیه هوم سرویز را با رامین 

بابایی در سر پروراندیم. البته اگر بخواهم فاندرهای 
مجموعه هوم سرویز را معرفی کنم، باید بگویم که بنده 
مدیرعامل، رامین بابایی رئیس هیئت مدیره، مصطفی 
بهرامی مدیر فنی و خانم حق پرست مدیر دیجیتال 

ماکتینگ و روابط عمومی هستند. هم اکنون حدود 20 
نفر در مجموعه فعالیت می کنند که سعی کرده ایم با 

کمترین هزینه به بیشترین بهره وری دست یابیم.«
درخصوص آینده شرکت های خدماتی آنالین در 

ایران و چالش های پیش روی استارت آپ های 
این حوزه با مدیرعامل مجموعه هوم سرویز، 

هم کالم شده ایم که در پی می آید.
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 چطور شد به سمت راه اندازی یک استارت آپ در 
حوزه ارائه خدمات آنالین کشیده شدید؟

سال 9۵ بود که با وجود اسنپ و تپ سی شاهد بودیم تب 
استفاده از تاکسی های آنالین در بین مردم داغ شده است. 
سمت  به  شویم،  سرویز  هوم  فضای  وارد  این که  از  پیش 
راه اندازی یکی، دو کار در حوزه های مختلف رفتیم، اما بعد 
برای رشد آن  بازار تشخیص دادیم فعال فضا  از تحقیقات 
برای کارهایی  این که دیدیم مردم  تا  فراهم نیست.  ایده ها 
مثل قالیشویی و اسباب کشی و خدمات این چنینی از در و 
همسایه می پرسند تا یک شماره تلفن پیدا کنند و بدون این که 
بازخورد مشتریان قبلی آن مجموعه را بدانند، حاضر می شوند 
برای کارشان از آن مجموعه کمک بگیرند. حتی شفاف سازی 

قیمت ها هم در چنین شرایطی امکان پذیر نیست. 
به این ترتیب متوجه چنین خلئی شدیم، پس در این مسیر 
در  را  حوزه  این  وضعیت  نیاز  این  مبنای  بر  گذاشتیم.  پا 
کشورهای دیگر مورد بررسی قرار دادیم. با سرویس هایی مثل 
 thumbtack ،در کانادا askfortask ،در هند urbanclap
در امریکا و شبیه این ها در کشورهای مختلف آشنا شدیم. 
سپس با توجه به منابع محدودی که وجود داشت، تحقیقات 
بازار هم انجام دادیم و در نهایت نسخه MVP در دی ماه سال 
9۵ روانه بازار شد. در همین زمان بود که هوم سرویز به عنوان 
اولین سرویس خانگی ایران شناخته شد. هنوز خودمان مردد 
بودیم که این محصول در بازار ایران چه بازخوردی دریافت 

خواهد کرد.

از دغدغه های امنیتی و مجوزها گرفته تا جذب تکنسین ها 
که ما آن ها را همیار خطاب می کنیم از جمله دلواپسی های 
ما در ابتدای کار بود. چون رقیبی هم در آن زمان نداشتیم، 
نمی توانستیم الگوبرداری مطلوبی داشته باشیم. فعالیت ما در 
آن دوران محدودتر بود تا این که اواخر فروردین 96 به این 
نتیجه رسیدیم که محصولمان در بازار ایران به خوبی جواب 
خواهد داد. همان زمان بود که محصول را بهینه کردیم و 
همان جا بود که آقای بهرامی به عنوان مسئول فنی به ما 
ملحق شد. در این مدت بازخوردهای خوبی گرفتیم و در حال 
حاضر یکی از بازیگران اصلی این حوزه هستیم. هم اکنون نیز 
حدود دو هزار نفر همیار به صورت مستقیم با هوم سرویز 

همکاری می کنند.
 هوم سرویز چند حوزه خدماتی را پوشش می دهد؟

در آغاز حدود 1۵ سرویس را ارائه کردیم. این تعداد بنا به 
اقتضائات زمان و به صورت تدریجی افزایش پیدا کرد و تا امروز 

به 1۵۰ خدمت رسیده است. 
  این خدمات در چه شهرهایی ارائه می شوند؟

در حال حاضر فقط شهر تهران. البته به زودی در سه شهر 
بزرگ دیگر هم فعالیتمان را آغاز خواهیم کرد.

چه  رقبایتان  مهم ترین  خدمات،  ارائه  حوزه  در   
شرکت هایی هستند؟

سه رقیب اصلی در ایران داریم که استادکار، سنجاق و آچاره 
هستند. این سه سامانه بعد از هوم سرویز شروع به کار کرده اند. 
 وجود رقبای سنتی چه نقش و تاثیری در بازار کار 

شما داشته است؟
این حوزه  در  است که همه سامانه هایی که  این  حقیقت 
فعالیت می کنند، تالش دارند بازار سنتی را به بازار آنالین 
و مدرن با ارزش افزوده های شفاف و مشخص تبدیل کنند. 
مختلف  سامانه های  سرویس دهی  روش  که  است  درست 
با یکدیگر متفاوت است اما در نهایت می توان گفت هدف 
مشترکی وجود دارد و آن هم فرهنگ کسب و کارهای آنالین 
است. گاهی این سوءبرداشت وجود دارد که کسب و کارهای 
آنالین به کسب و کارهای سنتی خدشه وارد می کنند، در حالی 
که این موضوع کامال برعکس است. چرا که ما استانداردهایی 
را مشخص می کنیم که طی آن ها کسب و کارها هم سطح 
خدماتشان را باال می برند و هم قیمت ها شفاف سازی می شود. 
نه این که ابتدا وارد منزل مردم شویم و با رصد کردن وضع 
زندگی آن ها قیمت دهیم. در بازار آنالین، همه چیز مشخص 
و روشن است. در نتیجه بازار آنالین گویا ذائقه بازار را عوض 
می کند و آن کسب و کارهای سنتی ای موفق خواهند بود که 

این تغییر را بپذیرند.
خدمات  می تواند  چطور  سرویز  هوم  مثل  سرویسی   

استارت آپ های دیگر را به مشتریان معرفی کند؟
این بدیهی است که یک مجموعه هر چقدر هم که باکیفیت 
عمل کند، تنها می تواند یک یا دو حوزه را پوشش دهد نه 
این که هم در حوزه قالیشویی، هم برق ساختمان، هم تعمیر 
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است  نیاز  شرایطی  در چنین  باشد.  متخصص  و...  موبایل 
مجموعه واسطی روی کار بیاید تا بتواند همه خدماتی را که 
مصرف کنندگان به آن ها نیاز دارند، از طریق کسب و کارهای 

دیگر معرفی و عرضه کند. 
هوم سرویز هم همین گونه عمل می کند. ما با سامانه های 
استارت آپی دیگری که در حوزه های مختلف خدماتی فعالیت 
می کنند، هم صحبت می شویم و مشتریان را با چنین مراکز 
خدماتی لینک می کنیم. این مسئله می تواند باعث تضارب 
آرا در اکوسیستم استارت آپی شود که در نهایت رشد این 

اکوسیستم را به ارمغان می آورد.
 فیلترینگ جذب همیاران به چه صورت است؟

در پروسه جذب در هوم سرویز، ابتدا مدارک هویتی و امنیتی 
همیاران مورد بررسی قرار می گیرد و پس از آن سه، چهار 
سرویس به آن ها داده می شود. وقتی از لحاظ مشتری ارزیابی 
شدند، تصمیم گرفته می شود که آن همیار می تواند در هوم 

سرویز جذب شود یا خیر. 
 چه تضمینی برای کیفیت این خدمات وجود دارد؟ 

از آن جا که همیاران استخدام رسمی مجموعه نیستند در 
نتیجه نمی توان گفت آن سرویس گارانتی صد درصد می شود. 
اما می توانیم کارهایی کنیم که خیال مشتری از صدمات یا 
خسارات احتمالی آسوده شود. مثال می توانیم آن خدمت را 
بیمه کنیم. کما این که االن که تعداد سرویس هایمان هنوز 
کمتر است، همه سرویس ها را صد درصد گارانتی می کنیم. 
اما وقتی حجم کار باال برود، این امکان وجود ندارد. در واقع 
از این لحاظ گارانتی می کنیم که این همیاری که به منزل 
شما می آید، از لحاظ امنیتی و کیفیتی کامال تایید شده است. 
چرا که همه مدارک از مدرک سوءپیشینه گرفته تا مدارک 

تخصصی بررسی و تایید شده است. 
 سرمایه گذار هم دارید؟

خیر. کامال تا امروز بوت استرپ باال آمده ایم. 
 خیلی از استارت آپ ها، سرمایه گذارها را دست وپاگیر 

می دانند. شما هم از آن دسته اید؟
وجود سرمایه گذار هم می تواند از یک لحاظ خیال مجموعه 
یکسری  است  ممکن  دیگر  جهت  از  اما  کند  راحت  را 
محدودیت ها را ایجاد کند. البته این نکته را هم نباید فراموش 
نرسیده  بلوغ  به  هنوز  ما  استارت آپی  اکوسیستم  که  کرد 
است. در نتیجه نه استارت آپ ها چندان حرفه ای هستند و 
نه وی سی هایی که در این حوزه فعالیت می کنند، می دانند 

چطور با چنین اکوسیستمی برخورد کنند. 
این  و  دولتی هستند  اکثر وی سی ها  گفت  می توان  حتی 
نگرانی را به وجود می آورند که مبادا در آینده استارت آپ ها 
هم به سمت خصولتی شدن پیش بروند. در چنین شرایطی 
سرمایه گذاران با ماهیت لَختی که دارند ممکن است ماهیت 
چابک و پرجنب و جوش استارت آپ ها را تحت تاثیر قرار 

دهند که آینده خوبی نخواهد داشت. 
 مدل درآمدی در مجموعه هوم سرویز چگونه است؟

فعالیت  سرویس  هوم  حوزه  در  که  استارت آپ هایی  در 
می کنند سه مدل درآمدی می تواند شکل بگیرد. یکی شیوه 
سنتی است که پورسانت می گیرند، به این صورت که مثال 
1۵ درصد از اجرت کاری که همیار انجام می دهد، به شرکت 
تعلق دارد. مدل دوم به ازای هر کاری که به هر تکنسینی 
می دهند، فارغ از این که چقدر اجرت گرفته است، یک مبلغ 
ثابتی را طبق قرارداد به شرکت پرداخت می کند. مدل سوم 
هم به این صورت است که مثال سه همیار یک سرویس را 
پذیرش کرده اند و فضای مناقصه ای را شکل می دهند. هر 
کدام برای این که به این فضا ورود پیدا کنند، یک مبلغی مثال 
1۰ هزار تومان به سامانه پرداخت می کنند، باقی پروسه که 
چه کسی برنده آن مناقصه است، به دست سامانه می افتد. 
بنابراین سامانه تنها در این مرحله درآمدزایی می کند و هیچ 
مبلغی را بعد از ارائه خدمت، دریافت نمی کند. مدلی که در 
هوم سرویز اتخاذ شده، یک مدل تلفیقی از این سه مدل 

درآمدی است.
هوم  مجموعه  آینده  سال  پنج  تا  می کنید  فکر   

سرویز در چه جایگاهی قرار دارد؟ 
قطعا پلن ما این است که شماره یک بازار ایران باشیم و به 

عنوان برند مرجع خدمات در کشور مطرح شویم. 
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ونییک کتاب ها ره نسخه های الک�ت در�ب
 مرضیه اسدی

پروژه گوتنبرگ

صنایع خالق
خواندن کتاب کاغذی حال و هوای ویژه ای دارد. خیلی ها دوست دارند به 

کتابفروشی ها سر بزنند. میان قفسه های کتاب ها راه بروند و هر از گاهی بایستند، 

کتابی را در دست بگیرند و تورق کنند. در صفحه اول کتاب هایی که برای خودشان یا 

دیگران می خرند، یادگاری بنویسند و تاریخ بزنند. زیر کلمات خط بکشند و حاشیه نویسی 

کنند. و از همه مهم تر، با گذر عمر شاهد سیر تدریجی فرسوده شدن کتاب ها باشند؛ نشانی برای 

گذر زمان. داشتن یک کتابخانه شخصی، نه کتابخانه مجازی بلکه فیزیکی، برای خیلی هایمان لذتبخش 

است؛ هرکدام از کتاب ها یادآور دوره مشخصی از زندگی مان هستند: کتاب های درسی و دانشگاهی ها، 

رمان ها و مجموعه داستان ها، مجالت و... اما شاید شما جزو این دسته از افراد نباشید. شاید ترجیح 

می دهید هزاران کتاب را در یک آی پد همراه خود داشته باشید و در اسباب کشی ها نگران جابه جایی حجم 

انبوهی از کتاب ها و نیافتن جای مناسب برایشان نباشید. در این صورت شما آدم های به روزتری هستید! 

جزو هر کدام از این دسته ها که باشیم، همواره سوال تکراری »کتاب کاغذی بهتر است یا الکترونیک؟« 

گوشه ذهن همه مان وول می خورد. در این گزارش قصد داریم به تاریخچه کتاب الکترونیک، مقایسه کتاب 

کاغذی و الکترونیک و مزایا و معایب آن ها و هزینه های تولید کتاب به هر کدام از این شیوه ها بپردازیم.
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کتاب الکترونیک چیست؟
اگــر بخواهیــم یــک تعریــف کلــی بــرای کتــاب الکترونیک 
ارائــه دهیــم بایــد بگوییــم کتــاب الکترونیــک یــا ایبــوک 
ــه شــکل  ــه ب ــی اســت ک ــه انگلیســی: E-book( کتاب )ب
ــده می شــود. کتاب هــای  ــد و خوان ــال تولی ــده دیجیت پرون
الکترونیکــی صرفــا نســخه های الکترونیکــی مطالــب 
ــن و  ــر  مت ــالوه ب ــد ع ــه می توانن ــتند، بلک ــوب نیس مکت
تصویــر، فیلــم، صــوت و پویانمایــی را نیــز شــامل شــوند. 
ــایل  ــایر وس ــا س ــه ی ــگر رایان ــط نمایش ــا توس ایبوک ه
ــات  ــی اوق ــه گاه ــوند. اگرچ ــده می ش ــی خوان الکترونیک
ــاب  ــک کت ــی ی ــوان »نســخه الکترونیک ــه عن ــوک را ب ایب
چاپــی« تعریــف می کننــد امــا بســیاری از ایبوک هــا قبــال 
چــاپ نشــده اند. تولیــد و فــروش تجــاری ایبوک هــا بــرای 
کتابخوان هاســت. بــا ایــن وجــود از ابزارهــای دیگــری نیــز 
بــرای خوانــدن ایبوک هــا اســتفاده می شــود؛ مثــل رایانــه 

ــمند. ــن هوش ــت، تلف ــاپ، تبل ــزی، لپ ت رومی
ــث  ــک بح ــک ی ــای الکترونی ــت کتاب ه در کل در صنع
ــزی  ــه چی ــه چ ــه ب ــت ک ــن اس ــه ای ــل توج ــم و قاب مه
می تــوان کتــاب الکترونیــک گفــت. در ایــن زمینــه چنــد 
ــم: ــا می پردازی ــه بررســی آن ه ــه ب ــدگاه وجــود دارد ک دی

ــری دار -  ــتگاه بات ــک دس ــه از ی ــرادی ک ــدگاه اول: اف دی
هم انــدازه کتــاب چاپــی - بــرای خوانــدن کتاب هــای 
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــد، ب ــتفاده می کنن ــک اس الکترونی
ــن  ــیله ای ــه وس ــه ب ــتند ک ــک هس ــی الکترونی کتاب های
ــوان  ــده می شــوند و بقیــه کتاب هــا را نمی ت دســتگاه خوان

ــد. ــک نامی ــاب الکترونی کت
گــروه اول معتقدنــد کتابــی الکترونیــک اســت کــه بتــوان 
آن را بــه وســیله دســتگاه کتابخــوان مطالعــه کــرد؛ 
دســتگاهی کــه ابعــاد آن بــه انــدازه یــک کتــاب معمولــی 
ــل  ــری آن قاب ــد و بات ــتفاده می کن ــری اس ــت، از بات اس

اولین کتاب الکترونیک
ــی  ــه زمان ــک چ ــاب الکترونی ــن کت ــه اولی ــاره این ک درب
تولیــد شــد، اختــالف نظــر وجــود دارد امــا آنچــه همــه 
بــر ســر آن توافــق دارنــد ایــن اســت کــه در ســال 19۷1 
ــا  ــروژه گوتنبــرگ ب میــالدی، جنبشــی تحــت عنــوان پ
هــدف تبدیــل کتاب هــای کاغــذی بــه کتاب هــای 
الکترونیکــی و پخــش آن هــا پایه گــذاری شــد. بنیانگــذار 
ایــن پــروژه مایــکل اس هــارت اســت. او در آن ســال ها 
ــگان از  ــور رای ــه ط ــه می توانســت ب ــاعت هایی ک و در س
ــر دانشــگاه اســتفاده کنــد، کار صــد کتــاب اول  کامپیوت
را خــودش انجــام داد و از آن پــس همــه عمــر خــود را 
ــوان  ــه عن ــروژه اختصــاص داد. امــروزه او را ب ــن پ ــه ای ب
کســی می شناســند کــه بینشــی فراتــر از زمــان خویــش 
ــر  ــک عالج ناپذی ــک رمانتی ــارت خــودش را ی داشــت. ه
ــت. او از  ــده اس ــی نامی ــرکاِر ذات ــرای پ ــک ایده آل گ و ی
ــد  ــال می توان ــه دیجیت ــده کتابخان ــت ای ــدا می دانس ابت

جهــان را دگرگــون کنــد.
کتــاب  میلیــون  ســه  هفتــه ای  گوتنبــرگ  پــروژه 
ــگاه  ــا در دانش ــک تارنم ــق ی ــط از طری ــی فق الکترونیک
ایــن  می گــذارد.  نمایــش  بــه  شــمالی  کارولینــای 
ــی بــا  مجموعــه متمرکــز بــر متــن کامــل کتاب های
مجــوز مالکیــت عمومــی اســت. ایــن پــروژه ســعی دارد 
ــه  ــی آزاد ک ــگان و در قالب های ــا رای ــا را ترجیح کتاب ه
ــه ای باشــد، عرضــه کنــد.  ــل اســتفاده روی هــر رایان قاب
ــه در  ــرد ک ــا ک ــرگ ادع ــروژه گوتنب ــارس ۲۰۰9 پ در م
ــی  ــه کار فرهنگ ــزار نمون ــش از ۲8 ه ــه اش بی مجموع
دارد. در ســال 199۷ چیــزی در حــدود 3۰۰ عنــوان 
در ایــن کتابخانــه دیجیتــال وجــود داشــت ولــی امــروزه 
ــه  ــارت گفت ــاب دارد. ه ــوان کت ــزار عن ــش از 36 ه بی
ــه  ــاب ب ــون کت ــک میلی ــت ی ــد دارد در نهای ــود قص ب
صــد زبــان مختلــف و در حوزه هــای گوناگــون از جملــه 
ــس  ــی و عک ــمه، نقاش ــم، مجس ــک، فیل ــک، موزی گرافی
ارائــه کنــد. بــرای ثبت نــام در ایــن کتابخانــه و اســتفاده 
از خدماتــش، نیــاز بــه پرداخــت هیــچ هزینــه ای نیســت. 
تــا پایــان قــرن بیســتم، هــزاران جلــد کتــاب بــه صــورت 
دیجیتالــی از طریــق اینترنــت در دســترس کاربــران قــرار 

. فت گر
چــاپ  مطالعــه،  را  کتاب هــا  می توانســتند  کاربــران 
یــا حتــی روی دســتگاه خــود بارگــذاری کننــد. در 
ــاب  ــا پیشــرفت ابزارهــای مطالعــه کت همــان ســال ها ب

ــده  ــاالت متح ــر ای ــر معتب ــد ناش ــک، چن الکترونی
الکترونیــک خــود  نشــر  فعالیت هــای  بــرای 

بخــش جداگانــه ای در نظــر گرفتنــد. در ایــن 
میــان اینترنــت بیــش از هــر عامــل دیگــری 
ــه  ــود؛ ب ــر ب ــک موث ــاب الکترونی در رواج کت
ــار  ــوان آم ــر نمی ت ــروز دیگ ــه ام ــه ای ک گون

دقیقــی از تعــداد کتاب هــای الکترونیــک موجــود 
ــه داد. ــت ارائ ــبکه اینترن در ش
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شــارژ اســت. ایــن دســتگاه بــا هــر بــار شــارژ حــدود ۲۰ تا 
ــاب  ــک کت ــوان ی ــن می ت ــد، بنابرای 4۰ ســاعت کار می کن
الکترونیــک را بــا دســتگاه کتابخــوان، بــدون این کــه 
ــد،  ــتگاه باش ــارژ دس ــه ش ــاج ب ــه احتی ــن مطالع در حی
ــه کــرد کــه  ــد اضاف ــز بای ــه را نی ــن نکت مطالعــه کــرد. ای
ــا  ــوند و صرف ــل نمی ش ــه متص ــه رایان ــتگاه ها ب ــن دس ای
ــد؛  ــه کار می رون ــک ب ــای الکترونی ــدن کتاب ه ــرای خوان ب
ــب  ــجویان مناس ــرای دانش ــه ب ــی ک ــتگاه های کوچک دس
ــاب  ــک کت ــدازه ی ــه ان ــا ب ــردی اســت، چــون دقیق و کارب
ــوک و  ــی از نت ب ــل آن حت ــت و حم ــی اس ــع رقع ــا قط ب

ــت.  ــر اس ــز راحت ت ــاپ نی لپ ت
کتاب هایــی کــه بــه وســیله ایــن نــوع دســتگاه ها خوانــده 
می شــوند، کامــال شــبیه کتــاب دیــده می شــوند و حتــی 
حــروف آن هــا بــه گونــه ای اســت کــه بــه نظــر می رســد 

ــا مرکــب چــاپ شــده اند. ب
دیــدگاه دوم: گــروه دوم معتقدنــد کتاب هایــی الکترونیــک 
ــده  ــژه خوان ــای وی ــیله نرم افزاره ــه وس ــه ب ــتند ک هس
ــر،  ــارت بهت ــه عب ــتگاه. ب ــیله دس ــه وس ــه ب ــوند، ن می ش
ــا نرم افــزار معنــا  ــگاه گــروه دوم کتــاب الکترونیــک ب در ن
می یابــد، نــه ســخت افزار. در ایــن گــروه، دو گرایــش 
وجــود دارد: یــک؛ از نرم افزارهــای مایکروســافت حمایــت 
ادوبــی هســتند.  نرم افزارهــای  می کنــد. دو؛ طرفــدار 
اگرچــه ایــن دو نــوع نرم افــزار بــا هــم تفاوت هایــی دارنــد 
امــا هــر دو گرایــش در یــک مــورد هم نظــر هســتند و آن 
هــم این کــه کتــاب الکترونیــک واقعــی یعنــی کتابــی کــه 

ــد. ــزار خوان ــا نرم اف ــوان آن را ب بت
ــوان  ــد هرچــه را بت ــدگاه ســوم می گوی ــدگاه ســوم: دی دی
بــا »مرورگــر« خوانــد، کتــاب الکترونیــک اســت. در واقــع 
براســاس دیــدگاه ســوم هــر صفحــه ای کــه داده هــای آن 
صفــر و یــک باشــد، صفحــه ای از یــک کتــاب الکترونیــک 
اســت. از نظــر ایــن گــروه مرورگرهــا مــادران کتاب هــای 

الکترونیــک هســتند.
دیــدگاه چهــارم: ایــن گــروه اعتقــاد جالبــی دارنــد: کتابــی 
ــا  ــر آن ه ــت! از نظ ــک نیس ــاورد، الکترونی ــود نی ــه س ک
الکترونیــک  کتــاب  ویژگــی  اصلی تریــن 
ــرای  ــل ســرقت ب ــه قاب ــن اســت ک ای
می گوینــد  آن هــا  نباشــد.  تکثیــر 
چــرا بایــد کتابــی را تولیــد کــرد کــه 
هیــچ ســودی نداشــته باشــد و هــر کــه 
خواســت آن را تکثیــر کنــد؟ ایــن دیــدگاه 
در واقــع از جانــب هکرهــا احســاس نگرانــی 
و  برنامه هــا  قفــل  کــه  کســانی  می کنــد؛ 
نرم افزارهــا و هــر قفــل دیجیتالــی را می شــکنند 
تــا حــق مالکیــت معنــوی پدیدآورنــدگان را پایمــال 
ــد  ــی« بای ــروه ســوم، »ایمن ــدگاه گ ــق دی ــد. طب کنن

ــد. ــک باش ــاب الکترونی ــر کت ــای ه ــزو ویژگی ه ج
مختلــف  شــکل های  بــه  الکترونیکــی  کتاب هــای 
دیگــری نیــز تعریــف شــده اند: مثــال کتــاب الکترونیکــی 

اصطالحــی اســت بــرای تک نگاشــت های الکترونیکــی 
ــری از  ــرای جلوگی ــش و ب ــه ای ویرای ــه شــکل حرف ــه ب ک
ــی  ــاب الکترونیک ــوند. کت ــذاری می ش ــدن، کدگ ــی ش کپ
وســیله ای اســت کــه خواننــدگان متن هــای خــود را روی 
آن می خواننــد. نــام مناســب بــرای ایــن دســتگاه »کتــاب 

الکترونیکی خــوان« اســت.

باالخره کتاب کاغذی یا کتاب الکترونیک؟
در ایــن بخــش بــه مزایــا و معایــب کتــاب الکترونیــک در 

قیــاس بــا کتــاب کاغــذی می پردازیــم.
مزایای کتاب الکترونیک: 

دسترســی از راه دور: کتاب هــای الکترونیــک قابلیــت 
ــوزش موسســاتی  ــرای اســتفاده در آم بســیار مناســبی ب
دارنــد کــه تعــداد کاربــران از راه دور آن هــا زیــاد اســت. 
ســهولت انتقــال در عیــن یکپارچگــی مطالــب: بــا توســعه 
ــد  ــده می توانن ــات پردازش ش ــال اطالع ــات دیجیت ارتباط

ــه ســرعت جابه جــا شــوند.  ب
بــا  مقایســه  در  کاربــرد:  تنــوع  و  مطالــب  انســجام 
قالب هــای رایــج متنــی، کتاب هــای الکترونیــک در عیــن 
دســته بندی مطالــب بــه صــورت فهرســت یــا موضوعــی، 
ــم  ــت وجو را فراه ــکان جس ــه ام ــورت وحدت یافت ــه ص ب

می کننــد.
ــدن  ــب ش ــر: ترغی ــا یکدیگ ــب ب ــن مطال ــادل بینابی تب
بیشــتر بــرای ادامــه خوانــدن، ســهولت نگهــداری و 
یادســپاری مطالــب و توانایــی بیشــتر در کنتــرل مطالــب، 
از جملــه مــوارد بســیار مهــم بــرای خواننــده اســت. یــک 
ــن،  ــل وجــود فرامت ــی مث ــا امکانات ــی ب ــاب الکترونیک کت
ــان  ــرور همزم ــز م ــب و نی ــن مطال ــادل بینابی ــکان تب ام
آن هــا بــا یکدیگــر را فراهــم می کنــد. ایــن راحتــی 
جســت وجو به ویــژه بــرای افــرادی کــه بــا مطالــب 
تحقیقاتــی ســروکار دارنــد، بســیار حائــز اهمیــت اســت.

ــوای  ــار محت ــت: انتش ــط زیس ــظ محی ــه حف ــک ب کم
ــب  ــد موج ــا می توان ــاپ آن ه ــای چ ــه ج ــی ب الکترونیک
صرفه جویــی در مصــرف کاغــذ، جلوگیــری از قطــع 
ــت  ــط زیس ــه محی ــر ب ــیب کمت ــان و آس ــتر درخت بیش
ــه  ــت ب ــن موضــوع کم اهمی ــگاه اول ای شــود. شــاید در ن
نظــر برســد امــا یقینــا در ابعــاد و حجــم گســترده چــاپ 
کتاب هــا و به خصــوص روزنامه هــای پرتیــراژ مصــرف 

ــود. ــد ب ــاد خواه ــذ بســیار زی کاغ
ــی را در  ــای الکترونیک ــت کتاب ه ــر: قیم ــت پایین ت قیم
ــا  ــن کتاب ه ــد. ای اپلیکیشــن های کتابخــوان بررســی کنی
بــه دلیــل حــذف هزینه هــای کاغــذ و چــاپ قیمــت 
پایین تــری از کتاب هــای کاغــذی دارنــد و بنابرایــن تعــداد 
ــد.  ــتفاده کنن ــا اس ــد از آن ه ــردم می توانن ــتری از م بیش
همچنیــن بســیاری از کتاب هــای الکترونیکــی بــه صــورت 
ــی  ــوند، در حال ــر می ش ــی( منتش ــال قانون ــگان )و کام رای
کــه ایــن امــکان در مــورد کتاب هــای چاپــی وجــود نــدارد.

ــی  ــاب الکترونیک ــرا: کت ــهولت اج ــان و س ــتفاده آس اس
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حجــم و وزن فیزیکــی نــدارد. هــزاران و حتــی میلیون هــا 
ــا  ــل ی ــتگاه موبای ــک دس ــد در ی ــاب می توانن ــه کت صفح
ــا باشــند، حــال  ــه صــورت همیشــگی همــراه م ــت ب تبل
آن کــه در بســیاری از مــوارد حتــی نمی توانیــم یــک 
ــه همــراه داشــته باشــیم. همچنیــن  کتــاب کوچــک را ب
ــات  ــه امکان ــه ب ــا توج ــا ب ــوع کتاب ه ــن ن ــتفاده از ای اس
ــت.  ــان اس ــیار آس ــوان بس ــن های کتابخ ــوع اپلیکیش متن
نشــانه گذاری، حفــظ کتــاب در صفحــه خوانده شــده، 
ــی  ــن و... از مزایای ــات و عناوی ــت وجوی کلم ــکان جس ام

ــد. ــی وجــود ندارن ــاب چاپ ــه در کت هســتند ک
ــانی  ــی به آس ــای الکترونیک ــانی: کتاب ه ــکان به روزرس ام
آپدیــت می شــوند و نســخه های جدیــد آن هــا در اختیــار 
کاربــران قــرار می گیــرد و معمــوال ایــن کار هزینــه ای هــم 
نــدارد، در حالــی کــه داشــتن نســخه های جدیــد از یــک 
ــاره  کتــاب کاغــذی مســتلزم صــرف هزینــه و خریــد دوب

آن اســت.
می تــوان  الکترونیــک  کتاب هــای  مزایــای  دیگــر  از 
بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: امــکان ذخیره ســازی و 
یادداشــت برداری از بخش هــای مــورد نیــاز بــرای مطالعــه 
و دسترســی بعــدی، امــکان اســتفاده همزمــان از امکانــات 
ــنا  ــای واژگان ناآش ــن معن ــال یافت ــور مث ــه ط ــی؛ ب جانب
ــاب،  ــک کت ــه ی ــن مطالع ــت در حی ــگ لغ ــک فرهن در ی
ــت وجوی  ــل جس ــی از قبی ــای پژوهش ــهیل فعالیت ه تس
ــری از  ــکان بهره گی ــون، ام ــه مت ــدی و مقایس واژگان کلی
ــن،  ــا مت ــراه ب ــر هم ــد صــدا و تصوی ســایر رســانه ها مانن

ــن  ــون تعیی ــون همچ ــکل مت ــب و ش ــر قال ــکان تغیی ام
ــا  ــم، طــول ســطر و حجــم صفحــه نمایــش بن ــدازه قل ان

ــر. ــر ســلیقه کارب ب
معایب کتاب الکترونیک:

بــا وجــود همــه ایــن مزایا قــرار نیســت بــه همیــن راحتی 
بتوانیــم میــان کتــاب کاغــذی و کتــاب الکترونیــک یکــی 
ــه  ــی دارد ک ــک معایب ــاب الکترونی ــم. کت را انتخــاب کنی
ممکــن اســت از ســوی خیلــی از افــراد قابــل چشم پوشــی 

. شد نبا
یــک تحقیــق نشــان داده اســت کــه بــا خوانــدن 
کاهــش  یادگیــری  میــزان  الکترونیکــی  کتاب هــای 
می یابــد. در ایــن پژوهــش از یــک گــروه ۲۵ نفــره 
خواســته شــد کــه یــک کتــاب ۲8 صفحــه ای را در 
ــره  ــروه ۲۵ نف ــک گ ــد و ی ــدل بخوانن ــوان کین کتابخ
دیگــر هــم همــان کتــاب را از روی کتــاب کاغــذی 
ــه  ــد ک ــته ش ــا خواس ــپس از آن ه ــد. س ــه کردن مطالع
ــه ترتیــب زمــان وقــوع  چهــارده رویــداد از داســتان را ب

بیــان کننــد. در ایــن بررســی 
خواننــدگان  عملکــرد 

بســیار  کاغــذی  کتاب هــای 
ــر  ــک بررســی دیگ ــود. ی ــر ب بهت

ــروژ  ــتاوانگر ن ــم در دانشــگاه اس ه
روی گروهــی از دانشــجویان انجــام 
گرفــت و نشــان داد کــه مطالعــه از 

روی کاغــذ یادگیــری بهتــری بــه 
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دنبــال دارد. خســتگی و آســیب جســمی کمتــر کتــاب 
ــک  ــه ی ــردن ب ــگاه ک ــت. ن ــه اس ــورد توج ــذی م کاغ
ــد  ــی مانن ــی، عوارض ــدت طوالن ــه م ــش ب ــه نمای صفح
خســتگی و آســیب چشــم، خســتگی ذهنــی و اختــالالت 
خــواب را بــه همــراه دارد در حالــی کــه مطالعــه از روی 
ــدارد.  ــی ن ــکالت را در پ ــن مش ــدام از ای ــذ هیچ ک کاغ
بــه صفحــات  طوالنی مــدت  کــردن  نــگاه  عــوارض 
ــتری دارد.  ــت بیش ــدت و اهمی ــودکان ش ــش در ک نمای
خوانــدن یــک کتــاب کاغــذی نیــاز بــه هیــچ وســیله ای 
ــراد  ــی اف ــن تمام ــدارد. همچنی ــاب ن ــود کت ــز خ ــه ج ب
بــدون  کننــد  اســتفاده  آن  از  به ســادگی می تواننــد 

ــند!  ــارژ باش ــام شــدن ش ــران تم ــه نگ آن ک
ــی  ــای چاپ ــدگان در کتاب ه ــوق پدیدآورن ــوال حق معم
ــی حاصــل از انتشــار آن هــا  حفــظ می شــود و ســود مال
بــه جــز مــوارد معــدود، بــه نویســنده و ناشــر برمی گــردد 
در حالــی کــه بــا فقــدان قوانیــن کپی رایــت یــا اجــرای 
به راحتــی  الکترونیکــی  کتاب هــای  آن هــا،  ناقــص 
کپــی می شــوند، بــدون آن کــه نویســنده یــا ناشــر 
اطالعــی داشــته باشــد. البتــه اســتفاده از اپلیکیشــن های 
کتابخــوان در کشــور مــا رایــج شــده اند و خریــد کتــاب 
الکترونیــک از طریــق آن هــا می توانــد تــا حــدود زیــادی 

ــدگان شــود. باعــث حفــظ حقــوق پدیدآورن

ابزار خواندن؛ کتابخوان الکترونیک
کتابخــوان الکترونیــک نوعــی وســیله الکترونیکــی قابــل 
ــا  ــدن کتاب ه ــرای خوان ــاس ب ــه در اس ــت ک ــل اس حم
و نشــریات الکترونیکــی طراحــی شــده اســت. هــر 
وســیله ای کــه قــادر بــه نشــان دادن متــن روی صفحــه 
خــود باشــد می توانــد بــه عنــوان کتابخــوان الکترونیکــی 
ــای  ــی ایــن وســایل مزای ــرار گیــرد ول مــورد اســتفاده ق
فنــاوری کاغــذ الکترونیــک را ندارنــد. کاغــذ الکترونیــک 
امــکان شــارژ طوالنی مــدت و مهم تــر از آن، مطالعــه 
زیــاد بــا اســتفاده از کتابخــوان بــدون آســیب بــه چشــم 

ــد. ــم می کن را فراه
طراحــی ایبوک ریــدر طــوری اســت کــه باعــث می شــود 
ــور  ــر ن ــژه زی ــه وی ــدن )ب ــی، خوان ــای جابه جای قابلیت ه
ــک  ــود. ی ــه ش ــری بهین ــر بات ــول عم ــید( و ط خورش
ــادی  ــای زی ــه فض ــدون این ک ــی ب ــوان الکترونیک کتابخ
ــی ای  ــوای دیجیتال ــت محت ــادر اس ــد، ق ــغال کن را اش
را نگهــداری کنــد کــه معــادل صدهــا کتــاب چاپــی 

می شــود.
ــار  ــن ب ــرای اولی ــونی ب ــرکت س ــال 1991 ش در س
ابــزار مطالعــه کتــاب الکترونیــک را در ایــاالت 
قــادر  دســتگاه  ایــن  کــرد.  عرضــه  متحــده 
بــود محتویــات یــک دیســکت نــوری هشــت 
ــا ظرفیــت ذخیره ســازی صــد هــزار  ســانتیمتری را ب
ــه  ــگام عرض ــه هن ــد. البت ــش ده ــن، نمای ــه مت صفح
ایــن محصــول، چنــد کتــاب الکترونیــک از جملــه 

امریکــن  واژگان  فرهنــگ  کامتــون،  دایره المعــارف 
ــت.  ــود داش ــازار وج ــه روژه در ب ــج و اصطالح نام هریتی
ــورداری  ــم برخ ــونی به رغ ــرکت س ــدی ش ــتگاه تولی دس
چنــدان  کلیــدی،  واژگان  جســت وجوی  قابلیــت  از 
خوش دســت نبــود و مــورد پســند کاربــران واقــع نشــد.
در ســال 1991 شــرکت اَپـِـل نیــز محصولــی جدیــد بــه 
ــه  ــزار مطالع ــا اب ــه ب ــه در مقایس ــرد ک ــه ک ــازار عرض ب
کتــاب الکترونیــک شــرکت ســونی، از کیفیــت باالتــری 
برخــوردار بــود. بــه دنبــال عرضــه ایــن محصول، شــرکت 
ــه ای از  ــر مجموع ــه نش ــدام ب ــال 199۲ اق ــج در س ُویی
ــتگاه  ــن دس ــا ای ــه ب ــرد ک ــود ک ــانه ای خ ــار چندرس آث

ــازگاری داشــت. س
الکترونیــک  کتاب هــای  خوانــدن  بــرای  امــروزه 
ــه  ــت؛ از جمل ــازار اس ــادی در ب ــراه زی ــیله های هم وس
آمــازون کینــدل. بــا وجــود انــواع و قیمت هــای مختلــف 
ــه  ــوز در جامع ــتفاده از آن هن ــازار، اس ــزار در ب ــن اب ای
ــی  ــر الکترونیک ــوژی جوه ــت. تکنول ــده اس ــر نش فراگی
کمــک زیــادی بــه امــکان مطالعــه بلندمــدت بــا 
حاضــر  حــال  کــرد.در  دیجیتــال  کتابخوان هــای 
محبوب تریــن کتابخوان هــای الکترونیکــی عبارتنــد از 
آمــازون: کینــدل، کینــدل تــاچ، کینــدل پپروایــت، بارنــز 
ــوک ســیمپل  ــاچ، ن ــوک ســیمپل ت ــوک، ن ــل: ن ــد نوب ان
تــاچ گلوالیــت، بوکیــن، اکتاکــو، کوبــو، اونیکــس، پاکــت 

ــدر. ــونی ری ــوک، س ب

اپلیکیشن های کتابخوان 
فارسی فعال در ایران

ــورت  ــه  ص ــیاری ب ــای بس ــر، کتاب ه ــال های اخی در س
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــه ش ــازار عرض ــه ب ــک ب الکترونی
خــود گویــای رشــد و رواج روزافــزون کتــاب الکترونیــک 
ــران اســت. اپلیکیشــن های کتابخــوان ســعی  میــان کارب
ــی  ــبکه های اجتماع ــه و ش ــن مطالع ــکاف بی ــد ش دارن
ــک  ــل ی ــی مث ــن ها فضای ــن اپلیکیش ــد. ای ــر کنن را پ
فروشــگاه کتــاب و کتابخانــه را بــرای افــراد تداعــی 
ایــن  محتــوای  از  می تواننــد  کاربــران  و  می کننــد 
کتابخانــه در ابزارهــای الکترونیکــی گوشــی و تبلــت 
ــی دی اف  ــامل پ ــه ش ــن های اولی ــد. اپلیکیش ــره ببرن به
ــاده  ــن س ــک اپلیکیش ــد؛ ی ــر بودن ــک ناش ــارات ی انتش
ــی.  ــت خاص ــا قابلی ــی ی ــچ ویژگ ــدون هی ــی ب در گوش
ــه  ــا تهی ــش را از آن ج ــت منابع ــط می توانس ــر فق کارب
یــا خریــداری کنــد. در نمایشــگاه کتــاب تهــران در 
ــی شــدند؛  ــه ناشــران معرف ســال 91 ، اپلیکیشــن هایی ب
اپلیکیشــن هایی بــا ویژگی هــا، قابلیت هــا و خدمــات 
قابل توجــه در قیــاس بــا گذشــته. از میــان آن هــا 
نرم افــزار فیدیبــو، طاقچــه و کتابــراه  بــه  می تــوان 
اشــاره کــرد. در ایــن بخــش قصــد داریــم زمــان شــروع 
فعالیــت ایــن اپلیکیشــن ها و مزایــا و معایــب هــر کــدام 

ــم. ــی کنی ــر بررس ــور مختص ــه ط را ب
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فیدیبو
ــع  ــد و توزی ــرم تولی ــامانه مولتی پلتف ــن س ــو اولی فیدیب
ــه  ــت ک ــه اس ــی در خاورمیان ــک و صوت ــاب الکترونی کت
ــا  ــر و ب ــت نش ــی صنع ــتانداردهای جهان ــر اس ــی ب مبتن
رعایــت کامــل قانــون جهانــی کپی رایــت طراحــی و اجــرا 
ــن  شــده اســت. طبــق گزارشــی از ســوی مشــرق نیوز، ای
ســامانه توانســته بیــش از 3۰۰ ناشــر ایرانــی و همچنیــن 
ــد و  ــراه کن ــود هم ــا خ ــی را ب ــر بین الملل ــن ناش چندی
ــی را در  تاکنــون بیــش از 33 هــزار کتــاب و کتــاب صوت
ــان  ــن زم ــت در کوتاه تری ــدوار اس ــای داده و امی ــود ج خ
ــرای  ممکــن شــعار اولیــه خــود را یعنــی »مطالعــه آزاد ب

ــد.  ــق بخش ــا« تحق ــت، همه ج ــه، همه وق هم
مزایا:

- جامع بودن از نظر تعداد کتاب ها و نشریات
- امکان برخورداری از تخفیف های دوره ای

- دارا بودن کتاب های رایگان
- دارا بودن نسخه ویندوز و ios و اندروید
- خواندن برخی کتاب های رایگان در مترو

ــن  ــط اپلیکیش ــر توس ــای دیگ ــردن پی دی اف ه ــاز ک - ب
ــو فیدیب

ــگ  ــر رن ــن و تغیی ــدازه مت ــت و ان ــاب فون ــکان انتخ - ام
ــون مت

- امکان استفاده از حالت شب یا روز
معایب: 

ــگان  ــگان )بخــش رای ــودن تعــداد کتاب هــای رای - کــم ب
بیشــتر شــامل مجــالت اســت(

- قیمت زیاد کتاب ها
- انحصاری کردن ناشران

طاقچه
ــه  ــی ب ــب الکترونیک ــد کت ــع خری ــی از مراج ــه یک طاقچ
ــور  ــه ط ــال 93 ب ــاه س ــه از آبان م ــی اســت ک ــور قانون ط
رســمی در اختتامیــه همایــش ملــی نشــر الکترونیــک در 
دانشــگاه تهــران رونمایــی شــد. ایــن اپلیکیشــن در حــال 
حاضــر بــا حــدود 3۰۰ ناشــر همــکاری می کنــد و بیــش 
ــه در  ــه و روزنام ــاب، مجل ــامل کت ــوا ش ــزار محت از 1۲ ه
ــه  ــا ارائ ــن ب ــن اپلیکیش ــت. ای ــترس اس ــه در دس طاقچ
خدماتــی مثــل رمزگــذاری بــرای هــر کتــاب در نرم افــزار 
کاربــر و تهیــه آرشــیو از حســاب کاربــری کاربــران، ســعی 

ــران دارد.  ــاد ناشــران و کارب در جــذب اعتم
مزایا:

- داشتن کتابخانه همگانی
برگزیــده کتاب هــا  بخــش  اشــتراک گذاری  امــکان   -
و معرفــی کتــاب بــه دوســتان از طریــق شــبکه های 

اجتماعــی 
- امکان جست وجو در متن

- قیمت های مناسب
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- امکان تغییر فونت و سایز نوشته
- امکان مشاهده کتاب در مرورگر

- دارای حالت شب برای کاهش آزار چشم
معایب:

- کتاب های کمتر نسبت به فیدیبو
- عدم امکان اجرای کتاب و پی دی اف های متفرقه

کتابراه
کتابــراه اهــداف خــود را بــرای حضــور در نشــر الکترونیــک 
چنیــن می دانــد: ایجــاد و توســعه بســتری مناســب جهــت 
ــوان  ــزار کتابخ ــه نرم اف ــک، ارائ ــر الکترونی ــترش نش گس
تحــت پلتفرم هــای مختلــف، گســترش فرهنــگ مطالعــه 
کتاب هــای الکترونیکــی، گســترش تعــداد مخاطبــان، 
ــاب  ــه کت ــش هزین ــران، کاه ــه کارب ــران و چ ــه ناش چ
ــار و  ــای انتش ــش هزینه ه ــیله کاه ــه وس ــی ب الکترونیک
ــال  ــن از س ــن اپلیکیش ــان. ای ــع درخت ــری از قط جلوگی

ــت. ــرده اس ــروع ک 1391 کارش را ش
مزایا:

- قیمت مناسب
ــک  ــه، ی ــر هفت ــگان )ه ــای رای ــاالی کتاب ه ــداد ب - تع

ــگان( ــاب رای کت
- امکان تغییر فونت و سایز متن

- پشتیبانی قوی
معایب:

- تعداد کتاب کمتر نسبت به سایر اپلیکیشن ها
- امکانات کمتر در قیاس با سایر اپلیکیشن ها

نویســندگان و مترجمــان دربــاره کتــاب الکترونیــک چــه 
می گوینــد

در پایــان بــد نیســت نظــر فعــاالن حــوزه نشــر و مدیــران 
ارشــد اپلیکیشــن های کتابخــوان را پیرامــون کتــاب 

ــم. ــک بدانی الکترونی

فرهاد حیدری گوران، نویسنده
فرهــاد حیــدری گــوران، نویســنده ای کــه او را بــا آثــاری 
چــون »کــوچ شــامار« و »نفس تنگــی« می شناســیم، 
ارزیابــی اش از حضــور و نقــش ای بوک هــا در بــازار کتــاب 
ــک  ــاب الکترونی ــد: »کت ــه می ده ــه ارائ ــران را این گون ای
ــن  ــا تکوی ــه ت ــت ک ــی اس ــت و طبیع ــو اس ــده ای ن پدی
ذهنیــت معطــوف بــه آن در جامعــه فاصلــه ای بلندمــدت 
ــورت  ــه ص ــوز ب ــی هن ــاب الکترونیک ــت. کت ــش اس در پی
ــک  ــت. ی ــه اس ــکل نگرفت ــی ش ــان عموم ــدی در اذه ج
دلیــل آن نوســتالژی کتــاب چاپــی و عــادت بــه کاغــذ و 
تــورق و موجودیــت کتابخانــه بــه عنــوان یــک عــادت واره 
)هابیتــوس بــه قــول پیــر بوردیو( اســت. کتــاب الکترونیک 
البتــه بــه طــرز غیــر قابــل پیش بینــی ای رو بــه گســترش 
ــاب الکترونیــک  ــد و پخــش کت اســت و ســامانه های تولی
نیــز مخاطبــان گســترده ای در همــه جــای جهــان دارنــد 
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کننــد.  دگرگــون  را  کتابخوانــی  فضــای  می تواننــد  و 
امــروز کمتــر کتابخوانــی می بینیــم کــه روی گوشــی 
ــد،  ــته باش ــامانه ها را نداش ــن س ــی از ای ــمندش یک هوش

ــر.« ــای دیگ ــه زبان ه ــا ب ــی ی ــای فارس ــواه نمونه ه خ
ــب نســخه های  ــک رقی ــای الکترونی ــه کتاب ه ــاره این ک او درب
چاپــی هســتند و می تواننــد بــه از بیــن رفتــن آن هــا بینجامند 
ــاب  ــب کت ــا رقی ــن نه تنه ــر م ــه نظ ــد: »ب ــر، می گوی ــا خی ی
چاپــی نیســتند کــه می تواننــد بــه عنــوان مکمــل عمــل کنند. 
امــروزه بــا توجــه بــه محدودیت هــای محیــط زیســتی تولیــد 
کاغــذ خــود یــک فراینــد ضــد اکوسیســتم اســت. بــه تعبیــر 
یــک نویســنده فرانســوی اعــالم وجــود هــر کتــاب چاپــی در 
واقــع اعــالم مــرگ یــک درخــت یــا گیــاه مــورد بهره بــرداری 
در کارخانه هــای تولیــد کاغــذ اســت. حقیقــت ایــن اســت کــه 
ــری اســت از عصــر گوتنبــرگ گــذر کــرده اســت.  جهــان دی
ــه  ــه، بلک ــوزه ای یافت ــت م ــاب حال ــت کت ــا مادی ــروه نه تنه ام
ســاخت های نوشــتاری هــم متاثــر از فضــای مجــازی و نظریــه 
ــی  ــوع ادب ــه ســخن دیگــر ن ــن متحــول شــده اســت. ب ابرمت
ــه عنــوان ادبیــات ابرمتنــی  ــه وجــود آمــده ب ــر( نوینــی ب )ژان
)Hypertextual literature( کــه فــرم و مادیــت کتــاب در 
شــکل کالســیک و ســنتی آن را بــه چالــش کشــیده اســت.«

میرنوری، مدیر مارکتینگ 
و فروش فیدیبو

چنــد مســئله بــرای دالیــل پیشــرفت و بــزرگ شــدن بازار 
کتــاب الکترونیــک وجــود دارد کــه یکــی از آن هــا مســئله 

ــازار کتــاب الکترونیــک به شــدت  قیمــت کتــاب اســت. ب
ــی از  ــددی دارد. یک ــل متع ــد اســت و دالی ــال رش در ح
ــخص  ــور مش ــه ط ــت. ب ــذ اس ــدن کاغ ــران ش ــا گ آن ه
و  الکترونیــک  کتــاب  از  آن چنانــی  شــناخت  مــردم 
خوانــدن آن در بســتر قانونــی نداشــتند و اپلیکیشــن های 
کتابخــوان ایــن فرصــت را ایجــاد کــرد تــا شــرایطی بــرای 
انتشــار قانونــی یــک محصــول فرهنگــی در فضــای 
ــن های  ــش از اپلیکیش ــاید پی ــود. ش ــم ش ــازی فراه مج
کتابخــوان، افــرادی کــه کتــاب کاغــذی می خواننــد، 
کتــاب الکترونیــک نخوانــده بودنــد امــا االن دیگــر 
مــردم در حــال تجربــه ایــن موضــوع هســتند و بــا ایــن 
ــی درســت  ــن هــم خیل ــه ای ــد آشــنا شــده اند. البت فراین
نیســت کــه بگویــم فقــط بــه صــرف گــران شــدن کتــاب، 
ــی  ــد. خیل ــک رفته ان ــاب الکترونی ــمت کت ــه س ــردم ب م
ــا ایــن گــزاره مخاطــب را اندازه گیــری کــرد.  نمی شــود ب
ــدت در  ــک به ش ــای الکترونی ــه کتاب ه ــال ب در کل اقب
حــال رشــد اســت. ایــن را هــم نبایــد از نظــر دور کنیــم 
ــدن  ــی ش ــال نجوم ــدت در ح ــاب به ش ــت کت ــه قیم ک
ــه  ــل ب ــن دلی ــه ای ــا ب ــان م ــری از مخاطب ــت و یکس اس
ــته  ــال گذش ــد. از س ــک می آین ــاب الکترونی ــمت کت س
ــک  ــا نزدی ــان اپلیکیشــن های م ــروز، رشــد مخاطب ــا ام ت
بــه پنج برابــر شــده اســت. بــا طیــف گســترده ای از 
ــار  ــن یک ب ــش از ای ــه پی ــتیم ک ــه هس ــان مواج مخاطب
ــا  ــد ام ــرده بودن ــه نک ــک را تجرب ــاب الکترونی ــم کت ه
ــک در  ــاب الکترونی ــان کت ــر، مخاطب ــال اخی ــک س در ی
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ــی  ــدر گران ــه چق ــورد این ک ــتند. در م ــد هس ــال رش ح
کتــاب کاغــذی بــر قیمــت کتاب هــای الکترونیــک تاثیــر 
ــا،  ــه جــای دنی ــه اساســا در هم ــم ک ــد بگوی داشــته، بای
قیمــت کتــاب الکترونیــک درصــد قابــل توجهــی کمتــر 
ــر  ــال اگ ــی اســت. مث ــاب چاپ ــد کت از قیمــت پشــت جل
ــی قیمــت جلــد چاپــی اش 1۰ هــزار تومــان باشــد،  کتاب
ــه  ــرخ، ب ــن ن ــدی از ای ــر درص ــم ناش ــه تصمی ــته ب بس
ــان  ــاب الکترونیــک از پنــج هــزار توم ــوان قیمــت کت عن
تــا هفــت هــزار تومــان انتخــاب می شــود. در ایــران ایــن 
ــا ۵۰ درصــد انتخــاب شــده  ــغ ت درصــد کــم شــدن مبل
اســت ولــی خــب بعضــا ناشــرانی هســتند کــه قیمت هــا 
ــه  را همیشــه رصــد می کننــد و نرخ هایشــان را نســبت ب
کتــاب چاپــی بــاال می برنــد. بحــث دیگــر این کــه قیمــت 
کتــاب چاپــی بــه روز در حــال افزایــش اســت، در حالــی 
کــه افزایــش قیمــت کتــاب الکترونیــک این طــور نیســت. 
شــاید ســالی یک بــار بازنگــری دربــاره قیمــت آن انجــام 
شــود و مجــددا قیمــت بــاال بــرود. ایــن افزایــش قیمــت 
ــهمی از  ــان س ــر همچن ــه ناش ــت ک ــن اس ــرای ای ــم ب ه
کتــاب را بــه نویســنده یــا مترجــم می دهــد و البتــه بایــد 
ــه  ــرم برنام ــا پلتف ــه آن فضــای کار ی ــد ک در نظــر بگیری
نیــز هزینه هایــش بــاال مــی رود. بــه همیــن دلیــل قیمــت 
ــود،  ــن وج ــا ای ــد. ب ــدا می کن ــش پی ــم افزای ــاب ه کت
هســتند ناشــرانی کــه 3۰ درصــد قیمــت کتــاب چاپــی 
ــذاری  ــاب الکترونیکشــان نرخ گ ــوان قیمــت کت ــه عن را ب

می کننــد.

صدوقی، مدیرعامل طاقچه
در یــک ســال گذشــته مذاکــرات زیــادی با ناشــران داشــتیم. 
حــاال هــم کاغــذ گــران شــده اســت و مخاطــب کــه دیگــر 
ــاب کاغــذی بخــرد، باعــث شــده اســت هــم  ــد کت نمی توان
ناشــر و هــم مخاطــب بــه ســمت کتــاب الکترونیــک بیاینــد. 
در مــورد ســهم درصــدی اســتفاده از کتاب هــای الکترونیــک 
در کشــورمان در ســال 9۷، مجموعــه کتاب هــای الکترونیــک 
ــارد  ــا 1۵ میلی ــه 1۲ ت ــک ب ــی نزدی ــا فروش ــی، تقریب قانون
ــه 3۰  ــدد در ســال 98 ب ــن ع ــد. ای ــه کرده ان ــان را تجرب توم
میلیــارد تومــان هــم رســیده اســت. اگــر بــازار کتــاب را در 
ــی  ــد ول ــرای آن می گوین ــی ب ــای مختلف ــه عدده کشــور ک
ــم 3۰  ــن رق ــم، ای ــر بگیری ــارد در نظ ــزار میلی ــدود دو ه ح
ــک و  ــط ی ــک، فق ــاب الکترونی ــروش کت ــان ف ــارد توم میلی
نیــم درصــد از کل بــازار کتــاب اســت. در حالــی کــه در دنیــا 
ایــن ســهم بــه 13 درصــد می رســد. این کــه چــرا در کشــور 
مــا ایــن درصــد پاییــن اســت، دالیــل مختلفــی دارد. یکــی 
ــن اســت کــه بخــش وســیعی از خواننــدگان  از دالیلــش ای
کتــاب الکترونیــک، در فضــای غیرقانونــی، کتاب هــا را 
ــه  ــه ب ــا توج ــم ب ــال امیدواری ــن ح ــا ای ــد. ب ــود می کنن دانل
ــری  ــات ویژه ت ــی امکان ــای ایران ــاب در پلتفرم ه ــه کت این ک
ــا تبلیغــات صحیــح کتابخوان هــا، خریــد  دارد و همچنیــن ب
ــدی،  ــک ســال و ان ــن ی ــج شــود. در ای ــاب تروی ــی کت قانون
کتاب هــای الکترونیــک 3۰ درصــد گــران شــده اســت. ایــن 
ــا در  ــدن هزینه ه ــه زیادش ــه ب ــا توج ــش ب ــد افزای 3۰ درص

ــی ای نیســت.  ــدد غیرمنطق همــه قســمت ها ع
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کتاب
ره کتاب »س�ی زمان« در�ب

همه این ها هست و
 هیچ کدام از این ها نیست



 نگار قانونی
زمان رمز و رازی است که همواره در تالش برای گیج کردن ما برای تشخیص و درک 

واقعیتش است. فیلسوفان، هنرمندان و شاعران مدت ها سعی کرده اند معنای آن را بررسی 
کنند و سرانجام این دانشمندان بودند که دریافتند ساختار و ماهیت زمان با شهود ساده ای 

که ما از آن داریم بسیار متفاوت است. از بولتزمن گرفته تا تئوری کوانتومی، از اینشتین 
گرفته تا جاذبه کوانتومی حلقه، درک ما از زمان دچار تحوالت اساسی شده است. زمان با 
سرعت متفاوت در مکان های مختلف جریان می یابد، گذشته و آینده بسیار کمتر از آنچه 
فکر می کردیم با یکدیگر متفاوتند و مفهوم حال حاضر در عالم گسترده تبخیر می شود.
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زمان رمز و رازی است که همواره در تالش برای گیج کردن 
ما برای تشخیص و درک واقعیتش است. فیلسوفان، هنرمندان 
و شاعران مدت ها سعی کرده اند معنای آن را بررسی کنند و 
سرانجام این دانشمندان بودند که دریافتند ساختار و ماهیت زمان 
با شهود ساده ای که ما از آن داریم بسیار متفاوت است. از بولتزمن 
گرفته تا تئوری کوانتومی، از اینشتین گرفته تا جاذبه کوانتومی 
حلقه، درک ما از زمان دچار تحوالت اساسی شده است. زمان با 
سرعت متفاوت در مکان های مختلف جریان می یابد، گذشته و 
آینده بسیار کمتر از آنچه فکر می کردیم با یکدیگر متفاوتند و 

مفهوم حال حاضر در عالم گسترده تبخیر می شود.
این ها چیزهایی است که سبب شده تا کارلو روولی دست به کار 
نوشتن کتاب »سیر زمان« شود. او باور دارد به همان شکلی که 
هانس رایشنباخ در یکی از عمیق ترین کتاب هایی که در زمینه 
برای  پارمنیدس  گفته  زمان«،  »جهات  دارد،  وجود  زمان  ذات 
فرار از اضطرابی که زمان باعث و بانی آن است منکر وجود خود 
می شود، افالطون جهان مثل را که بیرون از زمان وجود دارد در 
خیالش می آفریند و هگل از لحظه ای سخن می گوید که روح از 
بُعد زمان بیرون آمده و خود را تمام و کمال می شناسد. برای فرار 
از این اضطراب است که مفهوم ابدیت را ساخته ایم، جهانی عجیب 
خارج از زمان که ترجیح می دهیم باور کنیم خدایان یا خدا یا 
ارواح جاویدان در آن ساکنند. و در واقع برخورد به شدت عاطفی 
ما با زمان، بیش از منطق یا خرد در ساخت مکاتب فلسفی نقش 
داشته است. و رفتار عاطفی متضاد با آن، ستایش زمان )مانند 
هراکلیتوس یا برگسون( به همان مقدار در شکل گیری فلسفه های 

بسیاری موثر بوده اند اما ما را به شناخت زمان نزیک تر نکرده اند.
اما فیزیک یاری مان می کند تا به الیه های این معما نفوذ کنیم. 
نشانمان می دهد که ساختار زمانی جهان با درک ما از آن متفاوت 
است. به ما امید می دهد که فارغ از مهی که عواطفمان باعث به 

وجود آمدن آن می شود، به مطالعه ذات زمان بپردازیم.
برای بیشتر خوانندگان این زمینه ناآشناست. همه ما زمان را 
تجربه می کنیم اما هرچه دانشمندان بیشتر درباره آن بیاموزند، 
اسرارآمیزتر باقی می مانند. ما آن را یکنواخت و جهانی فرض 
می کنیم و قابل اندازه گیری با ساعت و البته خطی؛ از گذشته به 
آینده. روولی این فرضیات را یکی پس از دیگری از دید ما پنهان 
می کند و به جایش جهانی عجیب را آشکار می کند که در آن زمان 
به طور کامل و قطعی از بین می رود. او توضیح می دهد که چگونه 
تئوری گرانش کوانتومی سعی در درک جهان بی انتها دارد. وی با 
بیان ایده هایی از فلسفه، علم و ادبیات نشان می دهد که درک ما از 
جریان زمان به دیدگاه ما بستگی دارد، این درک از ساختار مغز و 

احساسات ما شروع می شود تا به عالم جسم و ماده برسد.
»زمان این است. مانوس و آشنا. ما را با خود می برد. زمان هجوم 
ثانیه ها، ساعت ها و سال هایی است که ما را به سوی زندگانی هل 
می دهد و سپس به عدم می کشاند. ما همانند ماهی هایی که در 
آب زندگی می کنند، ساکن زمانیم. وجود ما در زمان معنی پیدا 
می کند. موسیقی با وقار زمان ما را می پروراند، جهان را به رویمان 
می گشاید، به دردسرمان می اندازد، ما را می ترساند و می آرامد. 
جهان با کشش زمان آینده را پدیدار می کند و با سیر زمان ماهیت 

خود را می یابد.
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در اساطیر هندو، رودخانه کیهان با تصویر مقدس شیوای رقصان 
نمایش داده می شود: رقص او جهان را در مسیرش هدایت می کند، 
رقصش گذر زمان است. چه چیز از این جریان جهان شمول تر و 

بدیهی تر است؟ 
با وجود این، اوضاع پیچیده تر از این حرف هاست. حقیقت معموال 

با چیزی که به نظر می رسد تفاوت دارد.«
فیزیکدان  که  است  زمان«  کتاب »سیر  مقدمه  از  بخشی  این 
فیزیکدان  رووِلّی  است.  نوشته  را  آن  رووِلّی،  کارلو  ایتالیایی، 
نظری است که هم اکنون سرپرست گروه گرانش کوانتومی در 
مرکز فیزیک نظری دانشگاه اکس مارسی است. او از بنیانگذاران 
پرفروش  کتاب های  نویسنده  و  کوانتومی حلقه  گرانش  نظریه 
بین المللی »گفتارهایی از فیزیک«، »روی دیگر حقیقت« و »سیر 
زمان« است. کتاب سیر زمان از آثار مشهور و پرفروش وی به 
شمار می رود. نویسنده در این کتاب زمان را در قالب سه بخش 
فروریزش زمان، جهان بدون زمان و سرچشمه زمان مورد بررسی 
قرار می دهد. در واقع رووِلی علم، فلسفه و هنر را به هم پیوند 
می دهد تا یکی از بزرگ ترین رازها یعنی معنای زمان را گره گشایی 
کند. نویسنده در اثرش درباره موضوعاتی همچون از دست رفتن 
یکپارچگی، از دست رفتن جهت، پایان زمان حال، از دست رفتن 
استقالل، کوانتای زمان، جهان از رویدادها ساخته شده است نه 
از اشیاء، ناکافی بودن دستور زبان، دینامیک نسبی، زمان نادانی 
است، زاویه دید، حاصل خاص بودن، عطر مادلن و سرچشمه زمان 

بحث می کند.
برای  کتاب  این  در  فیزیکی مطرح شده  مفاهیم  اگرچه درک 
افرادی که پیش تر مطالعاتی در باب فیزیک زمان داشته اند آسان تر 
است، به خصوص درباره مسئله نسبیت که همواره یکی از مسائل 
و مفاهیم سخت فیزیک بوده و هست، اما روولی در تمام طول 
کتاب سعی کرده مفاهیم پیچیده فیزیک را تا حد ممکن قابل 
فهم کند و به زبان ساده بیان کند تا خواننده ای که دارای حداقل 
آشنایی با فیزیک است نیز بتواند تا حد بسیار زیادی در پذیرش 
نادرستی درک پیشین ما از زمان و اعتقاد به معماوارگی دائمی 

زمان با کتاب همراه شود.
در بخش اول نویسنده سعی دارد معنای زمان را از نظر فیزیک 
نوین بیان کند: ما معموال زمان را چیز ساده و مفروضی در نظر 
می گیریم. چیزی که سیر یکنواختی دارد، مستقل از هر چیز 
دیگری است، از گذشته به آینده در جریان است و به وسیله 
پدیده های جهان  زمان  در سیر  اندازه گیری می شود.  ساعت ها 
گذشته  آینده ها.  و  حال ها  گذشته ها،  دارند:  مشخصی  ترتیب 
اما  نامعلوم...  و  نامشخص  همواره  آینده  و  است  ثابت  همیشه 

مشخص می شود همه این ها اشتباه است. 
به مرور ثابت شد که ویژگی های شاخص زمان تخمینی بیش 
نیستند. تخمین های اشتباهی که به خاطر زاویه دید ما پدید 
آمده اند. درست مانند تخت بودن زمین یا چرخش خورشید. به 
گفته اینشتین زمانی که ساعت نشان می دهد یک توهم است. در 
نظریه عمومی نسبیت )بیش از یک قرن پیش در سال 191۵ 
منتشر شد( او پیش بینی کرد که زمان در ارتفاعات با سرعت 
بیشتری از نزدیک به زمین می گذرد. بنابراین اگر مردی که در 
سطح دریا زندگی کرده است، با دوقلو خود که در کوه ها زندگی 
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کرده است، مالقات کند، می فهمد که خواهر یا برادرش از او کمی 
قرار  به طور مشابه، یک ساعت که روی زمین  بزرگ تر است. 
می گیرد، کمی کندتر از ساعت روی یک میز است. بنابراین کدام 

یک از این دو زمان واقعی را می گوید؟ 
هرچه دانش آدمی بیشتر شد، درک او از زمان بیشتر خدشه دار 
شد تا این که به کلی از بین رفت. در واقع چیزی که ما »زمان« 
می خوانیم مجموعه ای پیچیده است از ساختارها و الیه ها. هرچه 
نگاه به زمان دارای عمق و موشکافی بیشتری شده، زمان قطعه 
به قطعه، الیه هایش را یکی پس از دیگری از دست داده است. 
بخش اول این کتاب حکایت همین فروپاشی است. فروپاشی باور 

ما از زمان.
 در فصل دوم این کتاب رووِلّی سعی می کند بگوید حاال که باور 
ما از زمان فروپاشیده و بیگ بنگ مفهوم زمان صورت گرفته چه 
چیز برایمان باقی مانده است؟ از نظر او چیزی که باقی مانده یک 
چشم انداز خالی و بربادرفته است که در واقع هیچ نشانی هم از 
زمان ندارد. یک جهان غریب و نامأنوس که به هر روی جهانی 

است که همه ما به آن تعلق داریم. 
»درست مثل رسیدن به ارتفاعات کوهستان. جایی که جز برف، 
صخره ها و آسمان هیچ نیست یا مانند حسی که آرمسترانگ و 
آلدرین داشتند، وقتی روی شن های بی حرکت ماه پا می گذاشتند. 
جهانی که از هرآنچه داشت زدوده شده است و با زیبایی تهی و 
غریبی می درخشد. فیزیکی که من روی آن کار می کنم، گرانش 
کوانتومی، تالشی است برای شناخت و دادن انسجام معنایی به 

این سرزمین بی انتها و زیبا به سوی جهان بی زمان!«
البته  و  سخت ترین  رووِلّی  خود  عقیده  به  که  سوم  بخش  در 
اساسی ترین بخش کتاب است و بیشترین ارتباط را با خواننده 
دارد، نویسنده سعی دارد چیزی را در اختیارمان قرار دهد که 
می توان در این جهان بدون زمان بدان چنگ زد و عادت کرد. چرا 
که زمان ما به هرحال باید به ترتیبی اطرافمان شکل بگیرد، الاقل 
برای ما و در مقیاس خودمان؛ با همان قوانین، با گذشته ای که از 

آینده جداست و به آرامی جریان دارد. 
»این بخش سفر بازگشت است؛ بازگشت به زمانی که در بخش 
اول و هنگام جست وجوی دستور زبان بنیادی جهان از دست 
دادیم. مانند داستان های جنایی، اکنون به دنبال مجرم می رویم: 
خرابکاری که زمان را به وجود آورد. اجزای تشکیل دهنده زمان 
را یک به یک می یابیم - اما این بار نه به عنوان ساختارهای پایه 
حقیقت، بلکه آن ها را به چشم تخمین های مفیدی می بینیم برای 
موجودات فانی و ناآزموده ای چون ما: به چشم جنبه های مختلف 
زاویه دیدمان و جنبه هایی که احتماال در تعیین چیستی مان ما را 
به اشتباه می اندازند، چون معمای زمان در نهایت بیشتر در مورد 
خود ماست تا جهان. شاید مانند اولین و بهترین داستان جنایی، 

ادیپ شهریار اثر سوفوکل، خرابکار خود کارآگاه باشد. 
در این جا کتاب به ماگمای گدازانی از ایده ها تبدیل خواهد شد که 

گاهی روشنی بخش و گاهی گیج کننده است.«
شاید ارسطو اولین شخصی است که این سوال مهم را که »زمان 
چیست« از خود پرسیده و این پاسخ را داده که »زمان یعنی 
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سنجش تغییرات. این که جهان همواره در حال تغییر و دگرگونی 
تغییرات و سنجیدنشان می گوییم  این  به شمارش  ما  و  است 

»زمان««.
با این تعریف اگر هیچ چیز تغییر نکند و هیچ حرکتی در کار 
نباشد، آیا گذر زمان متوقف می شود؟ به عقیده ارسطو، بله متوقف 
می شود. اگر چیزی تغییر نکند زمانی هم نگذشته چون زمان در 
واقع ابزاری است که ما به کمک آن، موقعیت خودمان را نسبت 
به تغییرات مشخص می کنیم، مثال موقعیت خودمان نسبت به 
شمارش روزها. زمان سنجش تغییرات است. اگر تغییری نباشد 

زمانی هم در کار نیست.
اما سوال این است که چرا وقتی در سکوت نشسته ایم هنوز گذر 
زمان را درک می کنیم؟ پاسخ ارسطو این است که شاید جسممان 
چیزی را حس نکند اما در ذهنمان تغییراتی رخ می دهد پس باز 

هم گذر زمان رخ می دهد.
اما نیوتن خالف این فرض را دارد و در مهم ترین اثرش یعنی 
کتاب اصول، می نویسد: »زمان، فضا، مکان و حرکت را آن طور که 
همگان می شناسند تعریف نخواهم کرد. تنها باید اشاره کنم که 
عامه مردم این کمیت ها را در نسبتشان با محسوسات می سنجند. 
در نتیجه برخی پیش داوری ها به وجود می آید که برای از بین 
بردنشان، خوب است که آن ها را تقسیم کنیم به: مطلق و نسبی، 

حقیقی و مشهود، ریاضی گون و عامیانه.«
در واقع نیوتن وجود نوعی از »زمان« را که روزها و حرکت را 
می سنجد به رسمیت می شناسد اما بر این باور است که عالوه بر 

این زمان، زمان دیگری هم باید باشد: زمانی که »حقیقی« است و 
در هر حال مستقل از اشیا و تغییراتشان جریان دارد. 

»تفاوت بین این دو چشمگیر است. به نظر نیوتن بین دو چیز 
ممکن است »فضای خالی« وجود داشته باشد. به نظر ارسطو 
حرف زدن از فضای »خالی« بی معناست چون فضا فقط ترتیب 
مکانی اشیاست. اگر چیزهای گسترده که با هم تماس دارند وجود 
نداشته باشند، فضایی در کار نیست. نیوتن فرض می کند اشیا 
در »فضایی« قرار گرفته اند که حتی اگر خالی از اشیا باشد، باز 
هم وجود دارد، هرچند خالی. به نظر ارسطو این »فضای خالی« 
بی معناست چون اگر چیزی بین آن هاست، پس آن چیز وجود 

دارد آن جاست.«
از جمله مهم ترین سوال های مربوط به زمان این است که کدام 
درست می گوید و در واقع جواب سوال را اینشتین می دهد؛ پاسخی 
که از ترکیب ایده این دو شکل گرفته و مهم ترین دستاوردی است 

که اینشتین به آن رسیده است.
»پاسخ این است که فضا و زمانی که نیوتن وجودشان را، فرای 
واقعی اند.  دارند.  تصور کرد، در حقیقت وجود  ماده محسوس، 
زمان و فضا پدیده هایی حقیقی اند. اما به هیچ وجه مطلق نیستند؛ 
همچنین از رخدادها مستقل نیستند؛ بر خالف چیزی که نیوتن 
فکر می کرد، تفاوتی با دیگر مفاهیم جهان ندارند. می توانیم یک 
بوم نیوتنی بزرگ را تصور کنیم که جهان روی آن نقاشی شده 
است. اما این بوم از همان چیزی ساخته شده است که دیگر اجزای 
جهان هم از آن ساخته شده، از همان مفهومی که سنگ، نور و هوا 
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از آن ساخته شده: از میدان ها!«
با هندسه  از یک هندسه پیچیده است که  پس زمان بخشی 
فضا در هم تنیده است. و این همان تلفیقی است که اینشتین 
بین نظریه ارسطو و نظریه نیوتن یافت. او با پیشی گرفتن از هر 
دو نتیجه گرفت هردو درست می گویند. نیوتن حق داشت که 
می گفت غیر از این چیزهای ساده ای که می بینیم در حرکت و 
تغییرند، چیزهای دیگری هم وجود دارد. اما او راجع به استقالل 
زمان از سایر پدیده ها سخت در اشتباه بود. ارسطو هم در جای 
خود درست می گفت که پاسخ »کی« و »کجا« همیشه در نسبت 
با چیز دیگری داده می شود. اما آن چیز می تواند همین میدان، 
میدان  این  چون  باشد.  اینشتین  زمانی   - فضا  کمیت  همین 

موجودیتی پویا و حقیقی دارد.
به عقیده روولی این رقص سه نفره این سه علمی، دروازه ای بزرگ 
و البته عجیب را درباره حقیقت زمان در مقابل دیدگان جهانیان 

گشود. 
گرچه خیلی طول نمی کشد و اینشتین معادالت میدان گرانشی 
را می نویسد و دروازه قبلی حکم در کوچکی را پیدا می کند در 
مقابل دروازه جدیدی که این معادالت به روی جهان و واقعیت 
زمان می گشاید. دروازه ای که بر سه ستون یا محور اساسی که 
توسط مکانیک کوانتومی کشف شده استوار است: ذره ای بودن، 
عدم قطعیت و نسبی بودن متغیرهای فیزیکی. هریک از این سه 
از درکمان که نسبت به زمان  ناچیزی  خاصیت، همان بخش 
برایمان مانده نابود می کند. در واقع این خالصه چیزی است که 

فصل اول کتاب سیر زمان در اختیار مخاطبش قرار می دهد:
»زمان منفردی وجود ندارد. هر مسیر مدت به خصوصی دارد؛ 

آهنگ گذر زمان بسته به مکان و سرعت متفاوت است. زمان 
جهت ندارد: در معادالت بنیادی جهان، تفاوتی بین گذشته و 
آینده وجود ندارد؛ جهت زمان جنبه مشروطی است که تنها وقتی 
از جزئیات صرف نظر می کنیم، نمایان می شود. طبق این دیدگاه 
تار، به شکل عجیبی، گذشته جهان حالت »خاصی« داشته است. 
»زمان حال« دیگر مفهومی ندارد: در پهنه گسترده گیتی، چیزی 
وجود ندارد که بتوانیم منطقا آن را »زمان حال« بنامیم. بستری 
که مدت زمان را تعیین می کند، کمیتی مستقل و متفاوت با دیگر 
اجزای تشکیل دهنده جهان است؛ جنبه ای از یک میدان دینامیک 
است. زمان می پرد، نوسان پیدا می کند و تنها هنگام برهم کنش 
خود را نمایان می سازد و مقدار کمینه ای دارد که پایین تر از آن 
مفهوم خود را از دست می دهد... خب، با تمام این اوصاف، از زمان 

چه مانده است؟«
تاریخ تکامل علم بیانگر این ایده است که بهترین روش فکر کردن 
درباره جهان دیدن آن به شکل تغییر است، نه ثبات و نه بودن، 

بلکه شدن!
آناکسیماندر دعوتمان می کند که وقتی به جهان می اندیشیم آن 
را بر اساس »سیر زمان« در نظر بگیریم. در واقع معنی حرف او 
این است که فهم جهان از طریق مطالعه تغییرات است که ممکن 
می شود، نه با مطالعه چیزها. پس وقتی منظورمان از زمان تنها 
روی دادن باشد، پس همه چیز زمان است. هرچه وجود دارد تنها 

در زمان وجود دارد.
بخش دوم کتاب سیر زمان در واقع حد فاصل فروپاشی مفهوم 
سابق زمان و شکل گیری مفهوم تازه از زمان است. حد فاصلی 
که بیش از هرچیز پر است از خالی و به تابلویی بی نقش و سفید 
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می ماند که آماده است روی آن چیزی طراحی شود و چه چیزی 
بهتر از طرحی که روولی در فصل سوم از جهانی با مفهوم جدید 

زمان ارائه خواهد داد.
در فصل اول روولی در رد مفهوم خطی بودن زمان، یعنی حرکت 
یک سویه آن از گذشته به آینده، مفهوم آنتروپی را مطرح می کند. 
این که آنچه را گذشته برای ما قابل تشخیص و به ما یادآوری 
می کند درواقع وجود نظم موجود در آن است و آنچه مانع ما از به 
خاطرآوری و درک آینده می شود بی نظمی و آنتروپی آن است. در 
واقع این که ما زمان را خطی فرض می کنیم به تمایل جهان برای 
حرکت از آنتروپی کمتر به سمت آنتروپی بیشتر برمی گردد، به 
عبارت دیگر جریان زمان از جایی با آنتروپی کمتر به سمت فضایی 
با آنتروپی بیشتر است. در فصل سوم روولی از این مفهوم به مفهوم 

گذر زمان در جهان جدید زمان می رسد.
»در سطح بنیادی جهان مجموعه ای از رویدادهایی است که در 
زمان مرتب نشده اند. این رویدادها نسبت هایی بین متغیرهای 
فیزیکی نشان می دهند که از لحاظ تئوری، هم سطح اند. هر بخش 
از جهان، با بخش کوچکی از تمام متغیرها برهم کنش دارد که 
مقدار آن ها، »وضعیت جهان نسبت به آن زیر سیستم خاص« را 

مشخص می کند.
یک سیستم کوچک S تمایزی بین جزئیات سایر جهان قائل 
نمی شود، چون تنها با تعداد کوچکی از متغیرهای سایر جهان 
)ریز(  تعداد   S به  توجه  با  جهان  آنتروپی  دارد.  برهم کنش 
جهان  می شمرد.   S برای  را  غیرقابل تمایز  جهان  حالت های 
نسبت به S چینشی با آنتروپی باال دارد چون )طبق تعریف( در 
چینش هایی با آنتروپی باال ریزحالت های بیشتری وجود دارد پس 

احتمال بیشتری وجود دارد که در یکی از این ریزحالت ها باشد.
همان طور که در باال توضیح داده شد، چینش هایی با آنتروپی باال 
نوعی جریان دارند و پارامتر این جریان زمان گرمایی است. برای 
یک سیستم کوچک معمولی S، طی تمام جریان زمان گرمایی، 
آنتروپی معموال باال می ماند و احتماال تنها اندکی نوسان دارد، 

چون در هر حال با احتماالت سروکار داریم، نه قانون های ثابت.
بسیار  این جهان  اما میان بی شمار سیستم کوچک S که در 
وسیع و خارق العاده که ما در آن زندگی می کنیم، وجود دارند، 
آنتروپی در آن  نوسان های  به خصوصی هستند که  تعداد  تنها 
زندگی می کنیم، وجود دارند، تنها تعداد به خصوصی هستند که 
نوسان های آنتروپی در آن ها چنان است که در یکی از دو سر 
 S گذر زمان گرمایی، آنتروپی کمتر است. برای این سیستم های
جریان متقارن نیست. آنتروپی افزایش می یابد. این افزایش چیزی 
است که به عنوان گذر زمان حس می کنیم. وضعیت اولیه جهان 
خاص نیست. سیستم کوچک S که ما به آن متعلق هستیم خاص 

است.«
واقعیت این است که روولی در این کتاب بیش از هرچیز بر معما 
بودن زمان تکیه دارد. او می گوید این که ساختار زمان با تصویر 
ساده لوحانه ای که ما از آن داریم تفاوت دارد، کامال معقول است. 
این تصویر ساده انگارانه برای زندگی روزمره آدمی مناسب است، 
اما برای شناخت عمیق و گسترده آن کافی نیست. و شاید حتی 
برای شناخت ذات خودمان هم کافی نیست چون معمای زمان 
به معمای هویت فردی ما و معمای خودآگاهی هم مربوط است. 

روولی در نهایت پس از مطرح کردن تمام دالیل عدم وجود زمان 
به معنایی که تاکنون فکر می کردیم و تبیین ماهیت تازه ای از 
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زمان می گوید در واقع آنچه قرار است بدانیم این است که درک 
ما از ویژگی هایی همچون خطی بودن زمان اشتباه است و هر 
نظر قطعی درباره زمان احتماال روزی با قطعیت رد خواهد شد 
مگر این که بگویم زمان این ها نیست و شاید این هاست یعنی 
زمان همچنان معماست، همان جمله ای که روولی کتاب را با آن 
آغاز می کند: »شاید زمان بزرگ ترین معماست« البته او می گوید 
امیدوار است که این معمای بزرگ روزی حل شود و در آینده 
مطالعات مربوط به زمان و درک ما از زمان پیشرفت وسیع تری 

کند. 
روولی در این کتاب همان قدر که از ساده لوحانه بودن نگاه ما 
به زمان می گوید از تقدس زمان نیز می گوید و همواره احترام 
و ارادتش را به حقیقت زمان و نه برداشت ما از آن ابراز می کند. 
زمانی که بیش از هر چیز به آن مدیونیم و شاید همین لزوم ادای 
دین به زمان است که خواندن کتابی همچون سیر زمان را واجب 

و ضروری می کند.
»این کتاب نوسان کوتاه مدتی است در فرایند پیدایش جهانی 
که می تواند ما را به وجود آورد. ما که موجوداتی ساخته شده از 
زمان هستیم. ما بودنمان را به زمان مدیونیم. زمان نعمت ارزشمند 
وجودمان را به ما عطا کرده است و به ما اجازه می دهد توهم 

گذرای بقا را که خاستگاه رنجمان است، پدید آوریم.
موسیقی اشتراوس و کالم هوفمانستال، با ظرافت ویرانگری، در 

این باره می خوانند:
دخترکی را به یاد دارم...

اما چطور می شود...
روزی آن رِسی کوچک بودن

و ناگهان، روزی، یک پیرزن شدم؟
...اگر خدا چنین می خواهد، چرا می گذارد ببینمش؟

چرا آن را از من پنهان نمی کند؟
همه چیز یک معماست، چه معمای ژرفی...
شکنندگی اشیا را در زمان حس می کنم.

از اعماق قلبم، حس می کنم باید به هیچ بیاویزیم.
همه چیز از میان انگشت هایمان می لغزد

هرآنچه می خواهیم به آن دست آویزیم، نابود می شود.
همه چیز همچون مه و خیال ناپدید می شود...

زمان چیز عجیبی است.
وقتی الزمش نداریم، هیچ نیست.

و ناگهان، می بینیم که چیز دیگری هم وجود ندارد.
تمام اطرافمان را احاطه کرده است. همچنین درونمان را.

به چهره هایمان رسوخ می کند.
در آینه رسوخ می کند و میان شقیقه هایم جاری می شود...

اما بین تو و من، همچون یک ساعت شنی، به آرامی فرومی ریزد...
آه، کوین، کوین،

گاهی جریان بی وقفه اش را حس می کنم.
گاهی در میانه شب بیدار می شوم و تمام ساعت ها را متوقف 

می کنم...« 
کتاب »سیر زمان« نوشته کارلو روولی را نشر چترگ با ترجمه 

کامیاب تقی زاده منتشر کرده است.
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درنگ« ره کتاب »فکر کردن، �ب درنگ و �ب در�ب

  نگار قانونی

دستگاه تفکر
کنار آب سرد کِن اداره

کتاب »فکر کردن، بی درنگ و بادرنگ« تحقیق گسترده 
و عمیقی است درباره علل آشکار و نهان فرایند 

شکل گیری عقاید، باورها، نتیجه گیری ها و تصمیم های 
آدمی که نویسنده کتاب خواندنش را برای گفت وگوهای 

کارمندان در کنار آب سردکن اداره شان مفید می داند!
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صاحب نظران حوزه علوم اجتماعی و در واقع بیشتر مردم در 
مورد طبیعت و سرشت آدمی دو اصل را باور دارند؛ اول این که 
انسان موجودی است عقالنی و دیگر این که اگر این موجود 
عقالنی هیجاناتی مانند خشم، ترس و... را مهار کند و تحت 
کنترل خود دربیاورد، توان این را دارد که عاقالنه به تمامی 
جوانب امور بیندیشد و با منطق درباره مسائل تصمیم گیری 
با  تورسکی  آموس  همکارش  و  کاهنمن  دانیل  اما  کند. 

پژوهش های خود این دو فرض را به چالش کشیدند.
پژوهش این دو دانشمند روانشناس بیانگر این واقعیت بود که 
ریشه اصلی بسیاری از اشتباهات ذهن آدمی و تصمیماتش 
هیجانات او نیست بلکه دستگاه شناخت اوست! این دیدگاه 
تاثیر بسیار زیادی بر علوم اجتماعی گذاشت و در رشته های 
گوناگون از جمله فلسفه و اقتصاد، حقوق، آمار و حتی پزشکی 
توجه زیادی را به خود جلب کرد. این توجه و اثرگذاری بیشتر 
که  جایی  تا  یافت  نمود  اقتصاد  علم  در  دیگری  علم  هر  از 
تحقیقات این دو دانشمند منجر به شکل گیری شاخه جدید 
اقتصاد رفتاری. و در سال ۲۰۰۲ کاهنمن  این علم شد:  در 

جایزه نوبل اقتصاد را از آن خود کرد. 
امریکایی و نویسنده کتاب  اقتصاددان مطرح  استیون لویت، 
درباره  اجتماعی«،  پنهان  ناهنجاری های  »اقتصاد  پرفروش 
کاهنمن می گوید: »شاید هیچ کس بر روی این سیاره نباشد که 
بهتر از او بتواند چرایی و چگونگی تصمیم گیری و انتخاب های 

آدمی را درک کند.«
می گوید  و  می کند  مقایسه  کوپرنیک  با  را  کاهنمن  لویت، 
عالم جابه جا کرد،  از مرکز  را  همان طور که کوپرنیک زمین 
کاهنمن هم به ما آموخت که ما آن موجودات منطق محوری 

که خود را مرکز درک و منطق عالم می دیدیم نیستیم.
کاهنمن بخش اعظم مطالعاتش را با همکاری دوست نزدیکش، 
آموس تورسکی انجام داده است. البته تورسکی در سال 1996 
فوت می کند. کاهنمن بخش عمده  ای از مقدمه کتاب »فکر 
کردن، بی درنگ و بادرنگ« را به تحسین از تیزهوشی و نبوغ 
است؛  داده  اختصاص  فقیدش  دوست  و  همکار  خارق العاده 
کسی که اگر زنده بود بی شک جایزه نوبل اقتصاد را نیز با او 

شریک می شد.
را  آن ها  اکنون  که  ما  شناختی  خطاهای  اعظم  بخش 
می شناسیم، یا توسط این دو محقق مطرح شده اند یا الاقل 
توسط نوشته ها و مطالعات و تحقیقات آن ها، بهتر و دقیق تر 
شناخته و معرفی شده اند. اما بیش از هرچیز نظریه  پراسپکت 
)Prospect Theory( کاهنمن را به عنوان یکی از مهم ترین 
مبناهای  از  یکی  که  نظریه ای  می شناسند.  دستاوردهایش 
اقتصاد  نام  با  اقتصاد  دانش  در  جدیدی  شاخه  شکل گیری 

رفتاری بوده است.
تاثیرگذاری نظریات و مطالعات کاهنمن تا اندازه ای است که 
اقتصاد نخوانده و  او هرگز به صورت رسمی  این که  با وجود 
از  یکی  را  وی  بوده،  روانشناسی  در حوزه   عموما   مطالعاتش 
بزرگ ترین و تاثیرگذارترین افراد در توسعه  نظریه های رفتاری 

در اقتصاد می دانند.
این کتاب در واقع چکیده و خالصه ای است از سال ها پژوهش 
کاهنمن و تورسکی درباره راز و رمز دستگاه شناخت آدمی. 
درباره ویژگی های حیرت انگیز و کاستی های باورنکردنی ذهن 
انسان، موجودی که تصور می کند پادشاه افکار خویش است و 

با توجه به خواست و اراده خودش تصمیم می گیرد.
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کاهنمن در این اثر، حیات ذهنی را با کمک دو کنشگر مثالی 
شرح داده و نشان می دهد فکر کردن بی درنگ )سامانه شهودی 
تصمیم گیری های  و  قضاوت ها  از  بسیاری  پنهان  مسئول   )1
انسان است. وی این کتاب را که در پنج بخش با عنوان های 
دو سامانه، دریابش و سوگیری ها، بیش اطمینانی، انتخاب ها 
و دو خود در سال ۲۰11 نوشت و آن را به آموس تورسکی 

تقدیم کرد.
نویسنده ای  »هر  می نویسد:  خود  کتاب  ابتدای  در  کاهنمن 
به گمان من، در ذهن خود موقعیتی را در نظر می گیرد که 
خواننده اثرش بتواند از آنچه می خواند بهره ببرد. از نظر من، 
آن موقعیت کنار آب سردکنی در اداره است، جایی که نظرها 
رد و بدل می شوند و سخن چینی ها دهان به دهان می چرخند. 
زمان  در  افراد  که  دهم  گسترش  را  واژگانی  دایره  امیدوارم 
سخن گفتن از قضاوت ها و انتخاب های دیگران، سیاست های 
جدید شرکت یا تصمیم های یک همکار برای سرمایه گذاری 
به  کار می برند. چرا باید دغدغه سخن چینی ها را داشت؟ زیرا 
تشخیص اشتباهات دیگران و انگشت  گذاشتن بر آن ها بسیار 
آسان تر و همچنین بسیار لذت بخش تر از اشتباهات خود است. 
بسیاری از ما بی اختیار می خواهیم بدانیم دوستان و همکاران 
درباره انتخاب های ما چه فکری می کنند؛ بنابراین کیفیت و 
انتظار اهمیت دارد. عالقه ای  محتوای این قضاوت های مورد 
که ما به فهمیدن سخن چینی های هوشمندانه دیگران داریم 
انگیزه ای پُرتوان برای نقد جدی خود است، حتی پُرتوان تر از 
قراری که اول سال با خود می گذاریم تا در محیط کار و خانه، 

تصمیم های بهتری بگیریم.«
دانیل کاهنمن کتاب را با معرفی دو شخصیت خیالی شروع 

می کند، سپس درباره دو گونه بحث می کند و در انتها به دو 
خود می رسد.

اولین شخصیت سامانه شهودی شماره 1 است که بی درنگ 
فکر می کند، و شخصیت دیگر، شماره ۲، سامانه ای که نیاز به 
زحمت دارد و کندتر است و با درنگ فکر می کند، سامانه 1 را 
زیر نظر دارد و با کمک منابع محدود خود تا جایی که ممکن 
است کنترل کارها را در دست می گیرد. دو گونه ای که کاهنمن 
درباره آن ها بحث می کند ایکان های خیالی اند که در دنیای 
نظریه ها زندگی می کنند. دو خود شامل خوِد تجربه کننده و 
خود یادکننده است؛ خود تجربه کننده که زندگی را زیست 
می کند و خود یادکننده که نگهدارنده حساب هاست و انتخاب 

می کند.
بر اساس کارکردهای شناختی، ذهن انسان دارای دو سیستم 
سیستم  را  انسان  ذهن  سیستم  دو  این  کاهنمن  است. 
کار  که  است  می نامد. سیستم 1 سیستمی  و سیستم ۲   1
پاسخگویی و ارائه دستمایه ها و نتایج سریع و در ظاهر بدون 
گزاره هایی  واقع  در  و  می دهد  ارائه  را  تحلیل  فاقد  و  درنگ 
است که مغز انسان دائما در حال تولید آن هاست. این شکل 
از دستمایه ها همان چیزی است که تحت عنوان برداشت های 
ذهنی می شناسیم. کار سیستم دوم، بررسی سنجش، ارزیابی، 
بنابراین پرمایه تر  تامل تر است و  با  اما  انتقاد و تفکر آهسته 
است و استنتاج منطقی و عقالیی از دستمایه های ذهن آدمی 
است. کار سیستم دوم کند، اما نیازمند تالش بیشتر و صرف 

انرژی بیشتری است. 
بپرسد حاصل ضرب ۲4 در 1۷ چه عددی  ما  از  اگر کسی 
است، ما به سرعت می فهمیم که این یک مسئله ضرب است و 
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احتماال می توانیم آن را با کمک کاغذ و قلم و شاید بدون آن 
حل کنیم. همچنین دانش شهودی مبهمی درباره بازه ای که 
ممکن است پاسخ در آن قرار بگیرد هم داریم. اما بدون صرف 
زمان نمی توانیم تشخیص دهیم که جواب 4۰8 می شود. در 
واقع ما با گذر از زنجیره ای چند مرحله ای فکر کردن بادرنگ 
را تجربه خواهیم کرد: در ابتدا برنامه شناختی ای را که برای 
ضرب در مدرسه آموخته اید از حافظه بازیابی و سپس اجرایش 
کردید. اجرای این محاسبه فشار می آورد. شما باِر نگهداری 
اطالعات را در حافظه احساس کردید، چرا که مجبور بودید 
جایی را که بودید و جایی را که به آن می رفتید ردیابی کنید 
و همزمان از نتیجه ناتمام هم غافل نشوید. این فرایند، کاری 
ذهنی بود، کاری خودخواسته، پرزحمت و قاعده مند - موردی 
از فکر کردن بادرنگ؛ این محاسبه فقط در ذهنتان در جریان 
نبود، بلکه بدنتان نیز درگیر بود، چنان  که ماهیچه ها منقبض 

شدند، فشار خون باال رفت، و ضربان قلبتان شدت گرفت... 
»روانشناسان ده ها سال است به این دو روش فکر کردن که 
ضرب  مسئله  حل  و  خشمگین  زن  تصویر  مشاهده  هنگام 
برانگیخته شدند به شدت عالقه مند شده اند و نام های زیادی 
برایشان پیشنهاد داده اند. نامی را که من برگزیده ام در اصل 
روانشناسان کیست استانوویچ و ریچارد وست پیشنهاد داده اند، 

و به دو سامانه در ذهن اشاره می کند، سامانه 1 و سامانه ۲.
کنترل  هیچ  بی  می کند،  عمل  خودکار  و  سریع   :1 سامانه 

خودخواسته و بی زحمت یا با اندکی زحمت.
مانند  پرزحمت،  ذهنی  فعالیت های  به  را  توجه   :۲ سامانه 
محاسبات پیچیده، اختصاص می دهد. عملیات های سامانه ۲ 

اغلب با تجربه ذهنی کنشگری، انتخاب و تمرکز مرتبطند.
گستردگی  به  روانشناسی  در   ۲ سامانه  و   1 سامانه  نام های 
استفاده می شوند، اما من قصد دارم کاری فراتر انجام دهم تا 
بتوانید این کتاب را به صورت یک روان درام با دو شخصیت 

اصلی بخوانید.
وقتی درباره خودمان فکر می کنیم، خود را با سامانه ۲ یکی 
دارد،  باورهایی  که  منطقی ای  و  هوشیار  خود  می پنداریم؛ 
و چه  فکر کند  به چه  این که  درباره  و  انتخاب هایی می کند 
کاری بکند تصمیم می گیرد. سامانه ۲ می پندارد هر جا عملی 
سامانه  ما  کتاب  قهرمان  واقع  در  اما  هست،  هم  او  هست 
خودکار 1 است. من سامانه 1 را چون سرچشمه دریافت ها 
و احساساتی توصیف می کنم که بی زحمت شکل گرفته اند و 
منابع اصلی باورهای آشکار و انتخاب های خودخواسته سامانه 
۲ هستند. عملیات های خودکار سامانه 1 از ایده ها الگوهای 
پیچیده حیرت انگیزی خلق می کنند اما تنها سامانه آهسته ۲ 
است که می تواند در زنجیره ای از گام های منظم افکار را بسازد. 
من همچنین وضعیتی را توضیح خواهم داد که سامانه ۲ زمام 
امور را به دست می گیرد و بر تکانه ها و تداعی های بی حد و 
حساب سامانه 1 حکمرانی می کند. از شما می خواهم به این 
دو سامانه بسان دو کنشگر فکر کنید؛ کنشگرهایی که هرکدام 

توانایی ها، محدودیت ها و کارکردهای خاص خود را دارند.
که  سامانه 1  به  منتسب  فعالیت های خودکارِ  از  مثال  چند 

کمابیش بر اساس پیچیدگی مرتب شده اند:
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- پی بردن به این که جسمی در فاصله ای دورتر از جسم دیگر 
قرار دارد.

- چرخیدن به سوی منبع صدایی ناگهانی.
- کامل کردن عبارات »نان و...«.

- هنگام مشاهده عکسی وحشتانک »حالت چندش« به خود 
گرفتن.

- تشخیص خصومت در صدای شخصی دیگر.
- پاسخ به پرسش ۲+۲-؟

- خواندن واژه های تابلوهای بزرگ تبلیغاتی.
- رانندگی در جاده ای خلوت.

شطرنج  استاد  اگر  )البته  شطرنج  در  قوی  حرکتی  یافتن   -
باشید(.

- فهم جمله های ساده.
- بازشناسی این که فردی »با روحیه ای بردبار، دقیق و حساس 
به جزئیات« به کدام یک از کلیشه های ذهنی ما درباره شغل ها 

شبیه است.
همه این پیشامدهای ذهنی به تصویر زن خشمگین شباهت 
دارند - همه آن ها به صورت خودکار اتفاق می افتند و به هیچ 

یا اندک زحمتی نیاز دارند.«
»عملیات های بسیار گوناگونی که سامانه ۲ انجام می دهد در 
یک ویژگی مشترکند: همه آن ها به توجه نیاز دارند و با از میان 

رفتن توجه مختل می شوند:
- گوش به زنگ شدن پیش شلیک داور برای آغاز مسابقه.

- تمرکز توجه بر دلقک ها در سیرک.
- تمرکز بر صدای شخصی خاص در مکانی شلوغ و پرسر و 

صدا.
- به دنبال زنی با موهای سفید گشتن.

- جست و جو در حافظه خود برای تشخیص صدایی شگفت آور.
- حفظ سرعت قدم زدن با سرعتی تندتر از آنچه معموال قدم 

می زنید.
- پایش مناسب بودن رفتارتان در یک موقعیت اجتماعی.

- شمردن تعداد حرف ب در صفحه ای از کتاب.
- گفتن شماره تلفنتان به دیگری.

- پارک کردن خودرو در جایی تنگ )البته برای بیشتر مردم، 
به غیر از کارگران پارکینگ ها(.

و... در تمام این وضعیت ها شما باید توجه کنید و اگر آمادگی 
این کار را نداشته باشید یا توجهتان به درستی معطوف نشده 
باشد، آن ها را آن طور که شایسته است، یا اصال انجام نخواهید 

داد.«

از شما  پیشگفتار کتاب می گوید: »هنگامی که  کاهنمن در 
پاسخ  می توانید  معموال  هستید،  فکری  چه  در  می پرسند 
که  می گذرد  چه  ذهنتان  در  می دانید  که  دارید  باور  دهید. 
اغلب زنجیره ای است از افکار آگاهانه که یک به یک از پی هم 
می آیند و می روند. اما ذهن فقط به این روال کار نمی کند و در 
واقع روال عادی کار ذهن این نیست. بیشتر دریافت ها و افکار 
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طوری به تجربه آگاهانه راه پیدا می کنند که حتی نمی فهمیم 
از کجا آمده اند.«البته کاهنمن معتقد است که بیشتر قضاوت ها 
و اعمال انسان مناسب و درست است و تمرکز بر خطاهای 
ذهن انسان ارزش های قوه تشخیص او را زیر سوال نخواهد 
برد. و این که دریافت ها و احساسات نقش مهمی در هدایت 
و پیشبرد زندگی انسان داشته باشد قابل قبول و توجیه پذیر 

است اما در عموم مواقع و نه در همه موقعیت ها.
کتاب »فکر کردن، بی درنگ و بادرنگ« شامل پنج بخش است: 
»بخش اول: دو سامانه«، »بخش دوم: دریابش و سوگیری ها«، 
و  انتخاب ها«  بیش اطمینانی«، »بخش چهارم:  »بخش سوم: 

»بخش پنجم: دو خود«.
و  داوری  به  سامانه ای  دو  رویکرد  اصلی  عناصر  اول  بخش 
عملیات  میان  تفاوت  بخش  این  می کند.  تشریح  را  انتخاب 
بیان  را   ۲ سامانه  کنترل شده  عملیات  و   1 سامانه  خودکار 
هسته  تداعی گر،  حافظه  چگونه  می دهد  نشان  و  می کند 
مرکزی سامانه 1، پیوسته از آنچه هر لحظه در جهان پیرامون 
ما می گذرد تفسیری منسجم می سازد: »من تالش می کنم 
فرایندهای  توانمندی  و  پیچیدگی  از  دهم  دست  به  دیدی 
خودکار و اغلب ناخودآگاهی که در پس فکر کردن شهودی در 
جریانند و این که چطور این فرایندهای خودکار دریابش های 
که  است  زبانی  معرفی  هدف  می دهند.«  توضیح  را  داوری 
این بخش  کنید.  و گفت و گو  فکر  درباره ذهن  بتوانید  آن  با 
و  »توجه  داستان«،  »شخصیت های  است:  فصل   9 شامل 
زحمت«، »کنترل کننده تنبل«، »دستگاه تداعی گر«، »آسانِی 
شناختی«، »هنجارها، شگفتی ها و علت ها«، »دستگاهی برای 
پریدن به نتیجه گیری ها«، »داوری ها چگونه رخ می دهند« و 

»پاسخ به پرسشی ساده تر«.
تشکیل  را  کتاب  دوم  بخش  هجدهم  تا  دهم  فصل های   
می دهند. در این بخش همراه با بررسی کامل تر دریابش های 
داوری، این معمای بزرگ هم بررسی می شود: چرا فکر کردن 
آماری برای ما بسیار دشوار است؟ ما با فکر کردن تداعی گر، 
فکر کردن استعاری و فکر کردن علّی بسیار راحتیم، اما در 
نظر  در  را  زیادی  چیزهای  باید  همزمان  آماری  کردن  فکر 
گرفت و این چیزی است که سامانه 1 برای آن طراحی نشده 
از: »قانون اعداد کوچک«،  است. عناوین این بخش عبارتند 
»لنگرها«، »دانش دسترس پذیری«،  »دسترس پذیری، هیجان 
و ریسک«، »تخصص تام دبلیو«، »لیندا: کمتر بیشتر است«، 
»علت ها آمارها را به حاشیه می رانند«، »پسروی به میانگین« 

و »رام کردن پیش بینی های شهودی«. 
»توهم فهمیدن«، »توهم اعتبار«، »شهودها در برابر فرمول ها«، 
»شهود کارشناسانه: چه وقت می توانیم به آن اعتماد کنیم؟«، 
»دید بُرون« و »موتور سرمایه داری« عناوین فصل های بخش 
سوم کتاب هستند. بخشی که عمده مطالب آن سختی های 
تفکر آماری است. بخشی که از محدودیت های عجیب ذهن  
ما سخن می گوید: اطمینان بسیار زیاد و بیش از اندازه ما به 
چیزهایی که فکر می کنیم می دانیم و عدم توانایی آشکار ما 
در اعتراف به وسعت نادانی مان و عدم قطعیت جهانی که در 
آن زندگی می کنیم. ما همواره در معرض این اشتباهیم که 

آنچه  از  بیش  را  پیرامون  از جهان  و درک خود  فهم  میزان 
هست تخمین بزنیم و در مقابل نقش شانس را در پیشامدها 
قطعیت  با  که  اندازه ای  از  بیش  اطمینان  بدانیم.  کم  بسیار 
توهم آمیزی که برآمده از پس نگری - توهم این که ما توان این 
را داشتیم که پیشامد را به درستی و به تمامی پیش بینی کنیم 
دوچندان  است   - دهیم  نشان  آن  به  مناسب تری  واکنش  و 
تحت  موضوع  این  در  او  دیدگاه  می گوید  کاهنمن  می شود. 
تأثیر نسیم طالب، نویسنده کتاب قوی سیاه، است و امیدوار 
دنبال  به  هوشمندی  با  آب سردکنی  گفت و گوهای  در  است 
درس هایی بگردیم که می توان از گذشته آموخت و همزمان 

فریب پس نگری و توهم قطعیت را نیز نخوریم.
فصل های بیست و پنجم تا سی وچهارم کتاب بخش چهارم 
آن را تشکیل می دهند. تمرکز و تاکید این بخش بر گفتاری 
است که بر چارچوب علم اقتصاد درباره ماهیت تصمیم گیری 
و درباره این فرض که کنشگران اقتصادی عقالنی هستند، 
دو  مدل  کمک  با  کتاب،  از  بخش  این  »در  دارد:  تاکید 
دورنما،  نظریه  به روزشده  و  کلیدی  مفاهیمی  سامانه ای، 
مدل انتخابی که من و آموس در سال 19۷9 منتشر کردیم، 
ارائه می شود. در فصل هایی که در پی آن می آیند درباره 
از  انسان  انتخاب های  که  می شود  بحث  بسیاری  راه های 
قواعد عقالنیت فاصله می گیرند. من از تمایل ناکامی سخن 
می گویم که مسائل را در فضایی بسته و بر اساس اثرهای 
چارچوب بندی بررسی می کند، اثرهایی که باعث می شوند 
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تصمیم ها با جنبه های کم اهمیت مسئله های انتخاب شکل 
ویژگی های سامانه  با  به راحتی  که  این مشاهدات  بگیرند. 
علم  مطلوب  که  عقالنیت  فرض  برای  توضیح پذیرند،   1
اقتصاد استاندارد است، چالش بزرگی است.« عناوین این 
بخش »خطاهای برنولی«، »نظریه دورنما«، »اثر موهبت«، 
»پیشامدهای بد«، »الگوی چهارگانه«، »پیشامدهای نادر«، 
»سیاست های ریسک«، »حفظ حساب ها«، »وارونگی ها« و 

»چارچوب ها و حقیقت« است. 
آخرین بخش این کتاب فصل های سی وپنج تا سی وهشت 
را شامل می شود؛ با این  عناوین: »دو خود«، »زندگی بسان 
یک داستان«، »بهروزِی تجربی« و »فکر کردن به زندگی«. 
این بخش پژوهش جدیدی را ارائه می دهد که تمایز بین 
خود  و  تجربه کننده  خود  می دهد:  نشان  را  خود  دو  این 
یادکننده که تمایل های یکسانی ندارند. مثال می توان مردم 
را در معرض دو تجربه دردناک قرار داد. یکی از این تجربه ها 
چون طوالنی تر است به احتمال فراوان دردناک تر از دیگری 
سامانه  ویژگی   - خاطرات  خودکار  شکل گیری  اما  است. 
می توانیم  که  اصولی  می کند؛  پیروی  خود  اصول  از   -  1
خاطره  دردناک  تجربه ای  از  که  ببریم  کارشان  به  طوری 
تکرار  حق  مردم  به  دیرتر  وقتی  بماند.  جا  به  خوش تری 
یکی از تجربه ها داده شود، طبعا خوِد یادکننده است که به 
آنان می گوید کدام را انتخاب کنند و آنان نیز خود )خود 
تجربه کننده شان( را در معرض درد بیهوده قرار می دهند. 

به  اندازه گیری بهروزی مردم  این دو خود در  تمایز میان 
خود  آنچه  می بینیم  باز  ما  که  این جاست  و  می آید  کار 
نیست که خود  لزوما همانی  را شاد می کند  تجربه کننده 
در  دو خود  این که چطور  می کند.  را خوشحال  یادکننده 
بدنی یگانه می توانند به شادی برسند، چه برای افراد و چه 
برای جوامعی که بهروزی مردم از اهداف سیاستگذاری شان 

است، پرسش های دشواری مطرح می کند.
نویسنده در بخش نتیجه گیری، در ترتیبی وارونه، پیامدهای 
می کاود:  شده اند  مطرح  کتاب  این  در  که  را  تمایزی  سه 
»تمایز میان خود تجربه کننده و خود یادکننده، بین مفهوم 
کنشگر در علم اقتصاد کالسیک و در علم اقتصاد رفتاری 
)که وامدار روانشناسی است(، و میان سامانه خودکار 1 و 
که  می پردازد  موضوع  این  به  سپس   .۲ پرزحمت  سامانه 
سازمان ها  آنچه  و  نکته سنجانه  سخن چینی های  فضیلت 
می توانند بکنند چیست تا کیفیت داوری ها و تصمیم هایی 

که برایشان گرفته می شود افزایش یابد.«
و  داوری  از  نویسنده  فهم  دربرگیرنده  کتاب  مطالب 
روانشناسی  کشفیات  کمک  به  که  است  تصمیم گیری 
دانیل  اصلی  هدف  است.  گرفته   شکل  اخیر  دهه های 
کاهنمن هم از نگارش این  اثر، نه ارائه پژوهش های اولیه 
مشترک با دوستش آموس تورسکی، بلکه ارائه دیدگاهی 
اخیر  پیشرفت های  پایه  بر  ذهن  کارکرد  چگونگی  درباره 
توهم  است؛  اجتماعی  روانشناسی  و  روانشناسی شناختی 
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اساس  بر  نتیجه گیری  و  دریافت ها  اعتبار  توهم  فهمیدن، 
آن ها.

کاهنمن در انتهای کتاب در جواب این سوال مهم که درباره 
سوگیری های ذهن چه باید کرد و چگونه می توانیم داوری ها 
و تصمیم ها را، هم در خودمان و هم در سازمان هایی که 
به ما خدمت می کنند و ما نیز به آن ها خدمت می کنیم، 
بهبود بخشیم، می گوید: »پاسخ کوتاه این است که بی صرف 
به دستاورد چشمگیری رسید. من  زحمت زیاد نمی توان 
آموزش پذیر  به راحتی   1 سامانه  که  فهمیده ام  تجربه  به 
نیست. مگر بعضی از اثرهایی که بیشتر به سن نسبتشان 
می دهم، فکر کردن شهودی من به همان اندازه ای مستعد 
بیش اطمینانی، پیش بینی های افراطی و مغالطه برنامه ریزی 
بود.  مسائل  این  درباره  مطالعاتم  آغاز  از  پیش  که  است 
توانایی من فقط در شناسایی وضعیت هایی افزایش یافته 
که چنین خطاهایی احتمال روی دادن دارند: »این عدد 
تغییر  می شد  را  تصمیم  »این  که...«،  شد  خواهد  لنگری 
داد اگر با چارچوب بندی دوباره مسئله...« و... من حتی در 
شناسایی خطاهای دیگران بسیار ماهرتر شده ام تا تشخیص 

خطاهای خودم.
راهی که می توان جلِو خطاهای سرزده از سامانه 1 را گرفت 
اصوال ساده است: عالمت هایی را شناسایی کنید که نشان 
می دهند شما در یک میدان مین شناختی هستید، سرعت 
خود را کم کنید و از سامانه ۲ بخواهید که نیروی پشتیبان 
بفرستد. این آن راهی است که در برخورد بعدی با توهم 
مولر - ال به کار خواهید بست. وقتی خط هایی دیدید که 
با پیکان هایی که به سوی خالف هم اشاره می کنند، آن را 
به عنوان وضعیتی بازمی شناسید که نباید به دریافت های 
خود درباره اندازه اعتماد کنید. بدبختانه، بعدی است که 
به آن هست  نیاز  بیشترین  این رویه عاقالنه هنگامی که 

به کار گرفته شود. ما همه دوست داریم که زنگ هشداری 
جدی  خطایی  دادِن  انجام  به  وقت  هر  تا  باشیم  داشته 
ندارد  وجود  زنگی  چنین  اما  کند،  صدا  می شویم  نزدیک 
توهم های  از  دشوارتر  بسیار  عموما  شناختی  توهم های  و 
ادراکی شناسایی می شوند. صدای عقل ممکن است بسیار 
ضعیف تر از صدای شفاف و بلنِد شهودی نادرست باشد، و 
رو شده اید  به  رو  بزرگ  استرِس تصمیمی  با  هنگامی که 
بیشتر  شک  است.  ناخوشایند  خود  شهودهای  در  تردید 
آخرین چیزی است که شما در میانه دردسر خواستار آن 
را  زمانی که دیگران  میدان مین،  این که  هستید. خالصه 
سرگردان در آن می بینید، بسیار قابل تشخیص تر از زمانی 
است که خودتان پا در آن می گذارید. مشاهده گران از نظر 
پذیرای  بیشتر  و  گرفتارند  کنشگران  از  کمتر  شناختی 
اطاعاتند. این دلیل من بود برای نوشتن کتابی که منتقدان 
و سخن چینان را بیشتر از تصمیم گیرندگان مخاطب قرار 

می دهد.« 
سیستم،  دو  این  کارکرد  شرح  با  کاهنمن،  واقع  در 
در  می توانیم  وقت  چه  که  دهد  نشان  می کند  تالش 
به بینش و  تصمیم گیری های مربوط به زندگی و تجارت 
شهود خود اطمینان کنیم و چه زمانی از آن بپرهیزیم و با 

شناخت سوگیری های ذهنی از اشتباهات اجتناب کنیم.
را  بادرنگ«  و  بی درنگ  کردن،  »فکر  کتاب  اصلی  نسخه 
است.  رسانده  چاپ  به   ۲۰11 سال  در  پنگوئن  انتشارات 
این کتاب برنده جایزه بهترین کتاب آکادمی ملی علوم و 
جایزه کتاب لس آنجلس تایمز شده و نیویورک تایمز آن را 
جزو یکی از ده کتاب برتر ساالنه خود انتخاب کرده است. 
در ایران این کتاب به همت نشر ققنوس با ترجمه حسین 
بازار  به   98 سال  در  پرویزیان  جمشید  و  رنانی  علیجانی 

کتاب عرضه شده است.
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گزارش

مهاجرت معکوس نخبگان
یه ای که منت�ث یم شوند ره آمار هماجرت و گزارش های �ب �پ در�ب

 رویا کامیار
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سناریو انتقال آمار و اطالعات غلط در مورد مهاجرت و پناهجویی ایرانی ها هنوز 
به پایان نرسیده است. بازی غلط با آمارهای جهانی و حتی ارجاع دادن به آماری 
که هرگز وجود نداشته اند، همچنان رواج دارد. چنان که چندی پیش بخش خبر 
فارسی بی بی سی گزارشی را با عنوان »چهار دهه فرار از وطن؛ پناهجویان ایرانی 
به کجا رفته اند؟« منتشر کرد که نتایج گزارش، حاصل برداشت غلط از داده های 
جهانی بوده است. بر همین اساس رصدخانه مهاجرت ایران با زیر سوال بردن 

بخش هایی که دارای اشتباهات فاحش بوده و با دالیل متقن و مستدل گزارشی 
را در پاسخ به گزارش مطروحه منتشر کرده است. این نهاد بخش ابتدایی گزارش 

به قلم علی قدیمی را آورده که اساس نتیجه گیری های ثانویه بوده است. آغاز 
چنین است: »براساس این داده ها ]داده های کمیساریای عالی سازمان ملل 

متحد برای پناهندگان[ در سال 1397 حدود 217 هزار نفر با ملیت ایرانی در 
کشورهای مختلف جهان پناه برده اند که به آن ها پناهندگی )یا وضعیتی مشابه 

آن( اعطا شده یا آنکه تقاضای پناهندگی کرده و در انتظار پاسخ هستند.«
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توسعه فعالیت های نوآورانه و 
دانش بنیان نیاز به فرهنگسازی دارد

ــراف  ــن پاراگ ــا بررســی ای ــران ب ــه مهاجــرت ای رصدخان
از متــن و ادعاهــای بعــدی آن، مســئله را چنیــن مــورد 
ــوع  ــن موض ــا ای ــاط ب ــت: »در ارتب ــرار داده اس ــث ق بح

ــرد.  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــت م ــه می بایس ــد نکت چن
نکتــه اول: در گــزارش بی بی ســی ادعــا شــده اســت 
ــر  ــزار نف ــالدی( ۲1۷ ه ــه در ســال 139۷ )۲۰18 می ک
تبعــه ایرانــی پناهندگــی دریافــت کــرده یــا درخواســت 
ــن  ــه نظــر می رســد نویســنده ای ــد. ب پناهندگــی کرده ان
متــن بــا مفاهیــم پناهندگــی و پناهجویــی آشــنایی الزم 
ــای در  ــا داده ه ــی ب ــا بی مباالت ــن ب ــته و همچنی را نداش
ــازمان  ــی س ــاریای عال ــگاه داده کمیس ــترس در پای دس
ملــل متحــد بــرای پناهنــدگان )UNHCR( )به آدرس 

 )http://popstats.unhcr.org/en/timeseries
ــا  ــده ی ــر پناهن ــزار نف ــار ۲1۷ ه ــه آم ــه ارائ ــدام ب اق
ــوده  ــدام نم ــال 139۷ اق ــا در س ــی تنه ــوی ایران پناهج
ــگاه  ــده در پای ــای ارائه ش ــه داده ه ــی ک ــت. در حال اس
قابــل   Time Series زیربخــش  فوق الذکــر کــه در 
ــه صــورت آمــار تجمعــی چنــد ســال  دســترس اســت ب
ــه  ــه می شــود و ب ــان و پناهنــدگان ارائ گذشــته پناهجوی
ــه کــه توســط  هیــچ وجــه مختــص ســال 139۷ آن گون
ــتفاده و  ــورد اس ــی( م ــی قدیم ــزارش )عل ــنده گ نویس
ــن و  ــن بزرگ تری ــد. ای ــه، نمی باش ــرار گرفت ــتناد ق اس
عجیب تریــن خطایــی اســت کــه نویســنده ایــن گــزارش 
ــای  ــاس داده ه ــع براس ــت. در واق ــده اس ــب آن ش مرتک
پایــگاه UNHCR تعــداد پناهنــدگان ایرانــی در ســال 
۲۰18 در کل جهــان رقــم 1۲99۰1 می باشــد کــه 
ــده ای از  ــش عم ــت و بخ ــال نیس ــص آن س ــا مخت صرف
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آن، آمــار تجمعــی مربــوط بــه ســال های گذشــته اســت 
ــن  ــش نســبتا اندکــی دارد. همچنی ــر ســاله افزای ــه ه ک
از ســال های گذشــته  پناهجویــان  ایــن  از  تعــدادی 
ــر(  ــاید ثبل ت ــا ۲۰16 و ش ــال ۲۰1۷ و ی ــور مث ــه ط )ب
درخواســت پناهندگــی داده انــد و همچنــان منتظــر 
دریافــت درخواســت خــود هســتند. ایــن موضــوع بــرای 

ــام کشــورها صــادق اســت.  ــان تم پناهجوی
ــای  ــار خط ــه دچ ــی ک ــزارش بی بی س ــنده گ ــذا نویس ل
داده هــای  از  ناقــص  درک  و  محاســباتی  فاحــش 
داده هــای  تمــام  در  و  اســت  شــده   UNHCR
ارائه شــده، داده هــای تجمعــی )جمــع پناهجویــان و 
پناهنــدگان مربــوط بــه ســال های گذشــته( را بــه 
ــر  ــخص در نظ ــال مش ــک س ــه ی ــوط ب ــوان داده مرب عن
گرفتــه و اقــدام بــه جمــع نمــودن تعــداد پناهجویــان و 

پناهنــدگان در ســال های مختلــف کــرده اســت. 

بــه طــور مثــال در ســال ۲۰1۷تعــداد 11863۷ پناهنــده 
ــه  ــد ک ــی می کرده ان ــان زندگ ــی در کشــورهای جه ایران
ــیده  ــر رس ــه 1۲99۰1 نف ــال ۲۰18 ب ــم در س ــن رق ای
ــداد  ــه تع ــر ب ــزار نف ــدود 11 ه ــی ح ــه عبارت ــت. ب اس
پناهنــدگان ایرانــی در ســال ۲۰18 افــزوده شــده اســت. 
ــای  ــتن داده ه ــع بس ــوان از روش جم ــن رو نمی ت از ای
ــرای  ــگاه داده UNHCR ب ــده در پای ــی ارائه ش تجمع
ــول  ــان در ط ــدگان جه ــداد کل پناهن ــه تع ــیدن ب رس
ــر  ــنده خب ــا نویس ــید. ام ــر رس ــال اخی ــدود 4۰ س ح
از روش جمــع کــردن داده هــای  به اشــتباه  مذکــور 
تجمعــی پناهنــدگان از ســال 13۵9 تــا ســال 139۷ بــه 
عــدد 3/۷ میلیــون پناهنــده و پناهجــوی ایرانــی رســیده 

اســت...
ــن روش اشــتباه، نویســنده و تحلیلگــر  ــا ای حــال اگــر ب
ایــن خبــر بخواهــد تعــداد »افغانســتانی های فــرار کــرده 
ــا ۲۰18(  ــال 19۷9 ت ــته« )از س ــن در 4۰ گذش از وط
را بــرای پناهجویــان و پناهنــدگان افغانســتانی محاســبه 
ــزار و  ــون و 1۲۰ ه ــی 136 میلی ــدد نجوم ــه ع ــد ب نمای
6۷1 نفــر خواهــد رســید؛ یعنــی معــادل چهــار برابــر کل 

جمعیــت افغانســتان!
گــزارش  نویســنده  فرمــول  همــان  بــا  چنانچــه 
و  پناهجویــان  تعــداد  قدیمــی(  )علــی  بی بی ســی 
پناهنــدگان افغانســتانی ســاکن در ایــران از ســال 19۷9 
بخواهیــم  را  تــا 1398 شمســی(  تــا ۲۰18 )13۵8 
ــزار و  ــون و ۷۷8 ه ــدد ۵6 میلی ــه ع ــم ب ــبه کنی محاس
6۷8 نفــر خواهیــم رســید؛ یعنــی بیــش از یــک و نیــم 
برابــر جمعیــت افغانســتان بــه ایــران پنــاه برده انــد! ایــن 
در حالــی اســت کــه مجمــوع پناهنــدگان و پناهجویــان 
ــدود 9۵۰  ــال ۲۰18 در ح ــران در س ــتانی در ای افغانس
هــزار نفــر بــوده اســت کــه از اوایــل دهــه ۲۰۰۰ میالدی 
 UNHCR ثابــت مانــده اســت کــه هــر ســاله در آمــار
ــت  ــن جمعی ــال ای ــر س ــوان ه ــود و نمی ت ــرار می ش تک
ثابــت را محاســبه نمــوده و جمــع بســت و در انتهــا ادعــا 
نمــود کــه حــدود ۵6 میلیــون افغانســتانی از کشورشــان 
ــه طــور واضــح  ــال ب ــن مث ــد. ای ــرار کرده ان ــران ف ــه ای ب
نشــان می دهــد کــه نویســنده خبــر مذکــور چطــور ایــن 

ــاری را مرتکــب شــده اســت.« اشــتباه آم
ــن  ــه ای ــن در ادام ــران همچنی ــرت ای ــه مهاج رصدخان
گــزارش بــا ارائــه مــدارک مســتدل بــه واکاوی داده هــای 
ــی  ــه اســت؛ داده های ــزارش بی بی ســی پرداخت اشــتباه گ
ــنده  ــدی نویس ــای بع ــرای نتیجه گیری ه ــی ب ــه مبنای ک

گــزارش بــوده اســت. 

بیش از 1400 نخبه به کشور بازگشته اند
همــه این هــا در حالــی اســت کــه بــا تالش هــای 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و ارتبــاط 
ــازی  ــور و زمینه س ــارج از کش ــگان خ ــا نخب ــن ب گرفت
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ــت بوم  ــب زیس ــران در قال ــا در ای ــت آن ه ــرای فعالی ب
ــر  ــگاه برت ــد دانش ــه از ص ــداد 14۰۰ نخب ــوآوری تع ن
ــه انجــام  ــا شــروع ب ــه ایــران بازگشــته اند کــه ی دنیــا ب
بــا  یــا  کرده انــد  تحقیقاتــی  علمــی،  فعالیت هــای 
ایجــاد اســتارت آپ ها و شــرکت های دانش بنیــان در 
ــه ســوی اقتصــاد دانش بنیــان  مســیر حرکــت کشــور ب
ــی  ــر خام فروش ــی ب ــی و مبتن ــاد نفت ــی از اقتص و رهای
قــدم برداشــته اند. در همیــن راســتا، دکتــر ســورنا 
ــبکه  ــه از ش ــر ک ــح بخی ــالم صب ــه س ــتاری در برنام س
ــدا کــرد و در  ســوم ســیما پخــش می شــود حضــور پی
ایــن زمینــه اطالعاتــی را در اختیــار مخاطبــان قــرار داد.

ــت بومی  ــاد زیس ــی از ایج ــه تلویزیون ــن برنام وی در ای
برتریــن دانشــگاه  های  از  بازگشــت نخبــگان  بــرای 
زیســت بومی  »اکنــون  داد:  ادامــه  و  گفــت  کشــور 
ایجــاد شــده اســت کــه انگیزه بخــش بســیاری از 
بــرای  مــا  دانش آموختــگان  برتریــن  و  نخبه هــا 
اســت.  شــده  کشــور  در  مانــدگاری  و  بازگشــت 
شــرکت های دانش بنیــان و اســتارت آپ ها زمینه ســاز 
ــرکت های  ــده اند. ش ــور ش ــه کش ــا ب ــت نخبه ه بازگش
ــه  ــه فعالیــت خالقان ــان و اســتارت آپ ها، زمین دانش بنی
و بــه راه انداختــن کســب و کارهای جدیــد را بــرای 

کرده انــد.« فراهــم  نخبه هــا 
معــاون علمــی رئیس جمهــوری بــا تاییــد ســخنان اخیــر 
رئیس جمهــور در جمــع ایرانیــان مقیــم مالــزی مبنــی 
بــر بازگشــت هــر دو روز ســه نخبــه بــه کشــور گفــت: 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــه م ــت و دغدغ ــن اولوی »بزرگ تری

ــا دانشــجویان ضمــن امــکان  ــه ای فراهــم شــود ت زمین
ســفر بــه خــارج از کشــور، تحصیــل و کســب دانــش، به 
ــل  ــرای تبدی ــه ب ــد و در زیســت بومی ک کشــور بازگردن
ــه اســت،  ــه کســب و کار نوآوران ــان ب ایده هــا و دانــش آن
فعالیــت کننــد. بایــد محیطــی را فراهــم کنیــم کــه ایــن 

چرخــش علمــی و فناورانــه وجــود داشــته باشــد.«
ــوری  ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم ــاد مع ــه اعتق ب
»وقتــی مبــدأ و بن مایــه حرکــت کشــور از جملــه 
اقتصــاد را بــر پایــه افــراد باســواد و تحصیلکــرده 
می گذاریــم، بایــد شــرایطی بــه وجــود آوریــم کــه ایــن 
چرخــش علمــی و فناورانــه وجــود داشــته باشــد؛ ایــن 
الگــو در کشــورهای موفــق بــه لحــاظ فنــاوری و اقتصــاد 

ــه شــده اســت.« ــز تجرب نی
ســتاری گفــت: »ترکیــب کشــورهایی کــه دانشــجویان 
ــرده اســت و  ــر ک ــد تغیی ــه آن ســفر می کردن ــی ب ایران
معاونــت علمــی شــرایط را فراهــم کــرده کــه بیــش از 
14۰۰ نفــر از دانشــجویان از 1۰۰ دانشــگاه برتــر جهــان 

ــته اند.« ــور بازگش ــه کش ب
ــزای  ــه گفتــه رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان تعــداد وی ب
 j1 ــزای ــر 13۰۰ رســیده اســت و وی ــه زی ــکا ب f1 امری
ــن  ــه 3۰۰ نفــر رســید و امســال ای در ســال گذشــته ب
میــزان بســیار کمتــر خواهــد بــود. ســتاری افــزود: »در 
ــران در  ــر تعــداد دانشــجویان ای ســه، چهــار ســال اخی
خــارج از کشــور بیــن ۵۰ تــا ۵3 هــزار نفــر بــوده اســت 
کــه کمتــر از 1/۵ درصــد دانشــجویان ایــران در خــارج 

از کشــور ســاکن هســتند.«
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رونق زیست بوم کسب و کارهای 
دانش بنیان و استارت آپ ها

رئیــس ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانش بنیــان بــا اشــاره 
ــطه  ــه واس ــور ب ــای کش ــازه در فض ــی ت ــق فرهنگ ــه رون ب
ــه  ــوآوری اظهــار کــرد: »در حــال تجرب رونــق زیســت بوم ن
کــردن فضایــی جدیــد در اقتصــاد کشــور هســتیم. البته در 
ــری دانشــگاه ها و  ــن تحــول، جهت گی ــن ای ــای آغازی روزه
اقتصــاد بــه ایــن ســمت و ســو نبــود امــا خوشــبختانه امروز 
ــرکت های  ــت ش ــرای فعالی ــد ب ــا و کارآم ــت بومی پوی زیس

ــت.« ــاده اس ــه راه افت ــتارت آپ ها ب ــان و اس دانش بنی
زیســت بوم  بزرگ تریــن  »ایــران  کــرد:  تاکیــد  وی 
همچنیــن  دارد.  منطقــه  در  را  دانش بنیــان  اقتصــاد 
»آی ســی تی«  حــوزه  اســتارت آپ های  بزرگ تریــن 
و »زیســت فناوری« را داراســت. بســیاری از داروهــا و 
ــزات در کشــور ســاخته می شــوند. در حــال حاضــر  تجهی
شــاهد هســتیم کــه اســاتید در دانشــگاه ها و پژوهشــکده ها 
به راحتــی می تواننــد شــرکت های خــود را داشــته باشــند 
و جهت گیــری عجیبــی اتفــاق افتــاده اســت و هــر روز نیــز 
ــاال در حــال  ایــن میــزان بــه صــورت توانــی بــه ســمت ب

ــت.« ــت اس حرک
ــره خــود  ــردم در زندگــی روزم ــه م ــه داد: »این ک وی ادام
ــک  ــر روز ی ــه ه ــوری ک ــه ط ــد ب ــش را ببینن ــر دان تاثی
خدمــت جدیــد و کارآمــد دریافــت کننــد، کاری اســت کــه 
ــام آن  ــس انج ــی از پ ــوآوری به خوب ــت بوم ن ــاالن زیس فع
برآمده انــد و ایــن اتفــاق خوشــایند توســط نســل جــوان و 

خــالق در حــال تحقــق اســت.«

ســتاری بــر ضــرورت همراهــی همــه بخش هــای کشــور بــا 
زیســت بوم نــوآوری تاکیــد کــرد و گفــت: »موضوعــی کــه 
ــه  ــن اســت ک ــت شــده ای ــه کســب و کارهای ســنتی ثاب ب
در مقابــل اســتارت آپ ها تــوان رقابــت نخواهنــد داشــت و 
مطمئــن باشــند کــه در مقابــل این جوانــان بازنــده خواهند 
بــود و تنهــا راه باقیمانــده ایــن اســت کــه روی ایــن جوانان 
ســرمایه گذاری کننــد. سیســتم ســنتی در برابــر ایــن نســل 
ــم  ــود و شانســی ه ــد ب ــده خواهن ــی بازن ــد کارآفرین جدی
بــرای رقابــت نخواهنــد داشــت و بایــد بــا خریــد ســهام این 

شــرکت ها خــود را در میــدان نگــه دارد.«
ــد  ــل جدی ــت: »نس ــوری گف ــی رئیس جمه ــاون علم مع
و  نــوآور  خــالق،  شــرکت های  قالــب  در  کارآفرینــی 
ــن  ــتند و ای ــعه هس ــال توس ــور در ح ــتارت آپ در کش اس
نســل، نســل آینــده اقتصــاد کشــور خواهنــد بود و بــه زودی 
ــد و  ــد ش ــور خواهن ــزرگ کش ــرکت های ب ــه ش ــل ب تبدی
جــای بســیاری از گروه هــا و جایــگاه ثروت آفرین تریــن 
صنایــع ماننــد خودروســازی، فــوالد و پتروشــیمی را 
ــروش  ــا ف ــک ی ــوزه فین ت ــران در ح ــت. ای ــد گرف خواهن
ــدارد  ــود ن ــی وج ــی رقیب ــت و حت ــر اس ــی بی نظی اینترنت
ــوم و  ــای س ــیا در رتبه ه ــا در آس ــی از پلتفرم ه و در برخ

ــم.« ــرار داری ــارم ق چه
ــزارش  ــاس گ ــران براس ــگاه ای ــت: »جای ــان گف وی در پای
شــاخص های جهانــی نــوآوری )GII( رتبــه باالیــی اســت؛ 
ســعی مــا در معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
بــر ایــن اســت کــه ایــن جایــگاه ارزشــمندی را کــه داریــم 

وارد اقتصــاد و تبدیــل بــه ثــروت کنیــم.«
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ادی امام رضا)ع( موعه �ب زدید ستاری از مب در �ب

 امیر مجذوب

نوآوری های استارت آپی به مدد 
محرومیت زدایی آمد



دانش بنیان  شماره سی وششم آذر ماه 1398

139

ــاالن  ــا فع ــوری ب ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
ــه  ــا)ع( ک ــام رض ــادی ام ــه جه ــوان مجموع ــاور و ج فن
توســعه  زمینــه  در  اســتارت آپی  فعالیت هــای  بــا 
ــت  ــا ایجــاد بســتر حمای ــع محرومیــت ب روســتایی و رف
ــدار و  ــت، دی ــال اس ــدان فع ــینان و نیازمن از حاشیه نش

کــرد.  گفت وگــو 
بــرای  اســتارت آپی  زیرســاختی  ســایه،  اســتارت آپ 
شناســایی  بــرای  خیریه هــا،  تعامــل  و  شبکه ســازی 
ــوان  ــا هــدف اتصــال ت ــع محرومیــت، ب ــه رف و کمــک ب
ــازی  ــدان طراحــی و پیاده س ــاز نیازمن ــه نی ــدان ب توانمن
شــده اســت. بــر بســتر ایــن اســتارت آپ، بیــش از 1۵۰۰ 

ــد  ــر می پردازن ــا یکدیگ ــل ب ــه تعام ــه ب ــه خیری موسس
محرومیــن  اطالعــات  از  شــبکه ای  ایجــاد  ضمــن  و 
هــزار   1۰ از  بیــش  خواســت های  نیازهایشــان،  و 
ــه مــدد بیــش از 31 هــزار  حاشیه نشــین و نیازمنــد را ب

ــد. ــن کردن ــت بوم تامی ــن زیس ــی در ای ــر مردم خی
»روســتاپ« دیگــر پلتفــرم اســتارت آپی اســت کــه 
ــه توســط  ــروش محصــوالت و دســتاوردهایی ک ــرای ف ب
ایــن  اســت.  فعــال  می شــوند  تولیــد  روســتاییان 
اســتارت آپ بــر یــک بســتر فــروش دیجیتــال بــرای ایــن 
ــازی  ــی بازارس ــی و بین الملل محصــوالت در ســطح داخل
می کنــد. در ایــن اســتارت آپ کاالهایــی بــا فســاد 
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دیرتــر و دارای ظرفیــت بالقــوه فــروش انبــوه، بــه فــروش 
می رســند و بــه طــور متوســط در هفتــه ۵۰ تــن فــروش 

دارد.
پارســی«  تجــارت  »شــبکه  اســتارت آپ  همچنیــن 
ظرفیتــی ایجــاد کــرده اســت کــه محصــوالت روســتایی 
ــرم  ــن پلتف ــد. ای ــی عرضــه کن ــای بین الملل ــه بازاره را ب
ــوالت  ــاندن محص ــه رس ــک ب ــا کم ــازار، ب ــنجش ب س
ــا  ــل ب ــد و ایجــاد تعام ــه اســتانداردهای عرضــه و تولی ب
بازارهــای بین المللــی زمینــه ورود محصــوالت روســتایی 

ــد. ــم می کن ــا را فراه ــن بازاره ــه ای ب
ــا ایجــاد اســتارت آپ  ــار ب ایجــاد شــبکه حمــل و نقــل ب
»بردبــار« نیــز شــبکه ای اســت کــه بــا اســتفاده از 
ــی  ــی، ریل ــل زمین ــل و نق ــود در حم ــای موج ظرفیت ه
و هوایــی رونــد حمــل و نقــل را تســهیل می کنــد. 
قــرارگاه جهــادی امــام رضــا)ع(، نخســتین گــروه جهــادی 
ــت  ــتفاده از ظرفی ــا اس ــه ب ــت ک ــی اس محرومیت زدای
بــه  کمــک  بــرای  شــتابدهنده ها  و  اســتارت آپی 
آبادانــی کشــور فعالیــت می کنــد. هــدف ایــن مجموعــه 
ــتری  ــاد بس ــا ایج ــت و ب ــت اس ــع محرومی ــادی، رف جه
رفــع  اســتارت آپ ها،  از  مجموعــه ای  فعالیــت  بــرای 
آســیب های حاشیه نشــینی و حــل مشــکالت اجتماعــی 

در حاشــیه شــهرها و روســتاها را دنبــال می کنــد.

استارت آپی با توانمندی تبلیغات هوشمند
ــد  ــوری در بازدی ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
ــه دفتــر کار شــرکت  ــرارگاه جهــادی امــام رضــا)ع( ب از ق
ــن اســتارت آپ  ــاور ای ــاالن فن ــا فع ــت و ب »تپ ســل« رف

ــت. ــو نشس ــه گفت وگ ب
تپ ســل یــک شــبکه هوشــمند تبلیغــات دیجیتــال اســت 
ــی  ــات ویدئوی ــه ســرویس تبلیغ ــا ارائ ــه کار خــود را ب ک
درون برنامــه ای، بــرای اولیــن بــار در ایــران، شــروع کــرده 
ــات  ــای تبلیغ ــیعی از راهکاره ــف وس ــه طی ــت. ارائ اس
دیجیتــال از فعالیت هــای ایــن شــرکت فعــال در حــوزه 
ــن  ــدف ای ــی رود. ه ــمار م ــه ش ــمند ب ــات هوش تبلیغ
شــرکت، ارائــه تبلیــغ موثــر و مفیــد در فضــای مجــازی 
اســت و اکنــون بــا بیــش از یــک میلیــون کاربــر فعــال و 
همــکاری بــا بیــش از 6۰۰ وبســایت اینترنتــی، در زمینــه 

ــد. ــت می کن ــمند فعالی ــد و هوش ــغ اثرمن تبلی
ــوری  ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم ــن مع همچنی
بــا رئیــس ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر، دربــاره 
و  علمــی  کشــف  بــرای  ســتاد  ایــن  همکاری هــای 
توانمنــدی  از  اســتفاده  بــا  مخــدر  مــواد  فناورانــه 
ــد.  ــو کردن ــی و گفت وگ ــان داخل ــرکت های دانش بنی ش
در ایــن بازدیــد بــر اســتفاده از دانــش و فنــاوری بومــی 
ــوری  ــه ط ــتارت آپ ها ب ــان و اس ــرکت های دانش بنی ش
کــه وابســتگی در حــوزه کشــف، پایــش و مبــارزه را بــه 
پایین تریــن حــد ممکــن برســاند، تاکیــد و توافــق شــد.

در بخــش دیگــری از ایــن بازدیــد، مقدمــات بــرای 
همــکاری آزمایشــگاه های ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
ــت  ــردی معاون ــای راهب و شــبکه آزمایشــگاهی فناوری ه
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری فراهــم شــد. ایــن 
ــز  ــگاه مجه ــش از 6۰۰ آزمایش ــگاهی بی ــبکه آزمایش ش
ــز آزمایشــگاهی را شبکه ســازی کــرده  و  1۲هــزار تجهی
اســت و ضمــن ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی بــه سراســر 
کشــور، خدمــات ارائــه شــده در بســتر خــود را بــا 
تســهیالت ویــژه بــه نخبــگان، دانشــگاهیان، شــرکت های 
ســتاد  می دهــد.  ارائــه  پژوهشــگران  و  دانش بنیــان 
ــگاه  ــر آزمایش ــالوه ب ــز ع ــدر نی ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
مرکــزی، در ۲8 اســتان آزمایشــگاه مســتقل مجهــز دارد 
کــه می توانــد بــا شــبکه آزمایشــگاهی فناوری هــای 
راهبــردی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 

ــد. ــکاری کن ــواد کشــف شــده هم ــز م ــه آنالی در زمین
ــیه  ــوری در حاش ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
ــان  ــان این کــه شــرکت های دانش بنی ــا بی ــد ب ــن بازدی ای
فناوری  هــا  پیشــرفته ترین  ارائــه  در  اســتارت آپ ها  و 
بــرای کشــف و شناســایی مــواد مخــدر توانمنــد هســتند، 
ــرکت های  ــوآوری ش ــاوری و ن ــرد: »از ورود فن ــار ک اظه
ــایی  ــخیص و شناس ــف، تش ــوزه کش ــه ح ــان ب دانش بنی

ــم. ــت می کنی حمای
ــات و  ــرای خدم ــازار ب ــاد ب ــر ایج ــن ب ــتاری همچنی س
محصــوات دانش بنیــان ایران ســاخت ایــن حــوزه تاکیــد 
ــی در شــرکت های  کــرد و گفــت: »ظرفیــت بســیار خوب
ــارزه  ــتاد مب ــه س ــت ک ــه اس ــکل گرفت ــان ش دانش بنی
ــن  ــرای ای ــی ب ــازار خوب ــد ب ــدر می توان ــواد مخ ــا م ب

شــرکت ها ایجــاد کنــد.«

ایجاد ناحیه نوآوری در حوزه 
دامپزشکی و زیست پزشکی

تحقیقــات  پژوهشــکده  بازدیدهــا،  ادامــه  در 
در  شــد.  ســتاری  ســورنا  میزبــان  زیست پزشــکی 
ایــن بازدیــد، ایجــاد ناحیــه نــوآوری و حمایــت از 
ــد  ــکی کلی ــوزه دامپزش ــان ح ــب وکارهای دانش بنی کس

خــورد.
ــد  ــوری در بازدی ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
در  کــه  »زیســت بومی  گفــت:  پژوهشــکده  ایــن  از 
زیســت فنــاوری و داروهــای انســانی شــکل گرفتــه 
و دانش آموختــگان داروســازی را در کشــور مانــدگار 
ــان  ــد در حــوزه فرآورده هــای دانش بنی کــرده اســت، بای

ــرد.« ــکل بگی ــز ش ــی نی حیوان
رئیــس ســتاد زیســت فناوری همچنیــن بــا تاکیــد 
بــر تامیــن نیازهــای کشــور در حــوزه فرآورده هــای 
حــوزه  »در  داد:  ادامــه  حیوانــی  دارویــی  و  غذایــی 
دام، طیــور و آبزیــان وابســتگی های جــدی داریــم و 
ــتغال  ــرای اش ــوزه ب ــن ح ــی در ای ــیار خوب ــت بس ظرفی
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ــود دارد.  ــن نیازهــا وج و ثروت آفرینــی تــوام بــا تامی
بــرای تامیــن اولویت هــا راهــی طوالنــی در پیــش داریــم 
و ایــن راه بــا حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان و 
ــی ســرمایه گذار  ــش خصوص ــه بخ اســتارت آپ هایی ک
ــه هرکــدام از نیازهــای  ــاه می شــود. البت آن هاســت، کوت
دارویــی، فرصتــی بــرای ایجــاد اشــتغال و ارزش افــزوده 
ــه  ــف از جمل ــه بخش هــای مختل ــی اســت ک و خوداتکای
ــه بخــش  ــد ک ــم کنن ــد بســتری فراه پژوهشــگاه ها، بای
خصوصــی بتوانــد بــا ســرمایه گذاری روی ایده هــای 
نوآورانــه، نیازهــا را بــه محصــول و اشــتغال بــدل کنــد.«

حمایــت  الگــوی  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  ســتاری، 
در  فعالیــت  و  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاران  از 
ــرفته  ــای پیش ــن فرآورده ه ــوآوری، در تامی ــت بوم ن زیس
»ایران ســاخت« حــوزه دارو اثرگــذار بــوده اســت، افــزود: 
ــم  ــه آنزی ــتین کارخان ــاری، نخس ــال ج ــاه س »بهمن م
ــه عنــوان تامین کننــده یکــی از راهبردی تریــن  کشــور ب
ــاری  ــال ج ــد؛ س ــه کار می کن ــاز ب ــی آغ ــای دام نیازه
ــال  ــاخت« و س ــن »ایران س ــتین واکس ــن نخس همچنی
ــی  ــازار داروی ــه ب ــر ب ــن دیگ ــار واکس ــز چه ــده نی آین

ــد.« ــد ش ــه خواه ــور روان کش
ــوری،  ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم ــاد مع ــه اعتق ب
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــپردن کار ب ــا س ــت ب ــن موفقی ای
ممکــن شــده اســت. بــه میــدان آمــدن بخــش خصوصــی 
و حمایــت از ایده هــای نوآورانــه تولیــد محصــول اثرمنــد 

ــد. ــن می کن را ممک

تحولی تازه با نوآوری 
شرکت های دانش بنیان

رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان بــا بیــان این کــه ایــن 
زیســت بوم بــا عــزم بخــش خصوصــی کــه حاضــر اســت در 
ایــن بخــش ســرمایه خــود را صــرف کنــد شــکل می گیــرد، 
گفــت: »خــط تولیــد مــرغ، نمونــه خوبــی از وابســتگی در 
فناوری هــای ایــن حــوزه اســت کــه در تمامــی بخش هــای 
آن از نــژاد جوجــه تــا پروبیوتیک هــا و آنتی بیوتیک هــا 
ــه  ــاده ب ــازار خارق الع ــن ب ــد ای وابســتگی وجــود دارد و بای
دســت شــرکت های دانش بنیــان داخلــی برســد. زیــرا 
مهم تریــن انگیزه بخــش ایــن جوانــان دانشــجو وجــود 
ــد  ــته باش ــن داش ــده ای روش ــه آین کســب وکاری اســت ک
ــگاه  ــکاری دانش ــا هم ــم ب ــی داری ــوزه آمادگ ــن ح و در ای
تهــران حمایت هــای الزم را بــرای رونــق ایــن بخــش انجــام 
ــا  ــوری ب ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم ــم.« مع دهی
ــا اولویت هــای جــدی در  ــن حوزه ه ــرای ای ــان این کــه ب بی
ایــن نهــاد وجــود دارد گفــت: »بــه کمــک ایــن توانمنــدی 
و صرفــا بــا حمایــت از بخــش خصوصــی و جوانــان خــالق 
ــا  ــن کار ب ــرد. ای ــدام ک ــاز اق ــن نی ــع ای ــرای رف ــوان ب می ت
ــیار  ــد بس ــه درآم ــی ب ــش خصوص ــذاری بخ ــرمایه گ س
ــه  ــود. البت ــر می ش ــه منج ــور توج ــتغال درخ ــاال و اش ب
ــی  ــدام فرصت ــه هرک ــود دارد ک ــتی های بســیاری وج کاس
افــزوده و خوداتکایــی  ارزش  ایجــاد اشــتغال و  بــرای 
هســتند. مــا نیــز در ایــن بســتر فکــری جدیــد، بــه طــور 

ــت و همــکاری هســتیم.« ــاده حمای ــل آم کام
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هفتمیــن نمایشــگاه تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی 
هفتــه  از  روز  چهارمیــن  بــا  همزمــان  ایران ســاخت 
ــاون  ــتاری مع ــورنا س ــا حضــور س ــاوری ب پژوهــش و فن
در  را  خــود  کار  رئیس جمهــوری  فنــاوری  و  علمــی 

نمایشــگاه بین المللــی تهــران آغــاز کــرد.
ــرای  ــه ب ــان ک ــرکت دانش بنی ــش از 3۵۰ ش ــور بی حض
ــگاه  ــه نمایش ــود ب ــان خ ــوالت دانش بنی ــه محص عرض
ایــن  تولیــد  رونــق  از  بودنــد،  آمــده   بین المللــی 
محصــوالت خبــر مــی داد و بــا وجــود هــوای ســرد، بــازار 
ایران ســاخت را گــرم کــرده بــود؛ نمایشــگاهی کــه در آن 
توانمندی هــای جوانــان در ســاخت تجهیــزات پیشــرفته 

ــد. ــش داده ش نمای
ــزرگ  ــت ب ــگاه از حرک ــن نمایش ــتاری در ای ــورنا س س
ــخن  ــی س ــاد نفت ــر اقتص ــتای تغیی ــکل گرفته در راس ش

ــاوری  ــوآوری و فن ــت بوم ن ــرد: »زیس ــان ک ــت و بی گف
ــی  ــران متفاوت ــت و بازیگ ــه اس ــکل گرفت ــور ش در کش
در آن نقش  آفرینــی می کننــد. بیــش از شــش هــزار 
دانش بنیــان  شــرکت   46۰۰ از  بیــش  اســتارت آپ، 
ــوزه  ــتند. ح ــان هس ــن نقش  آفرین ــی از ای ــون بخش اکن
ــردم  ــکالت م ــل مش ــرای ح ــلی را ب ــد نس ــوزش بای آم
ــی  ــر زمان ــتر از ه ــر بیش ــال حاض ــد. در ح ــت کن تربی
روی آمــوزش ســرمایه گذاری کرده ایــم. خوشــبختانه 
جهت گیــری دانشــگاه ها به خوبــی در ایــن حــوزه تغییــر 
کــرده و برخــی تابوهــا شکســته شــده اســت. تغییــر یــک 
ــا  ــور م ــا در کش ــت ام ــختی اس ــاق س ــت بوم اتف زیس
شــروع شــده اســت و اســاتید دانشــگاهی نیــز بخشــی از 

ــتند.« ــت هس ــن حرک ای
دانش بنیــان،  اقتصــاد  فرهنگســازی  ســتاد  رئیــس 
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پژوهــش را حاصــل فعالیــت بخــش خصوصــی دانســت و 
افــزود: »دولــت در ایــن حــوزه تنهــا بایــد زیرســاخت ها 

ــود.« ــل ش ــی وارد عم ــش خصوص ــد و بخ ــا کن را مهی
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان بــه ارائــه مدل هــای موفــق 
ــوآوری اشــاره کــرد و گفــت:  ــرای تحقــق زیســت بوم ن ب
ــت.  ــن مدل هاس ــق از ای ــه ای موف ــگاه نمون ــن نمایش »ای
ــی پیشــرفته  ــه دســتگاه ها و تجهیزات ــون شــاهد ارائ اکن
ــارد  ــاالی 1۰ میلی ــت ب ــی قیم ــه برخ در آن هســتیم ک
ــم  ــش بازگردی ــال پی ــش س ــه ش ــر ب ــد. اگ ــان دارن توم
از  نســلی  امــا  بــود.  نشــدنی  اقــدام  ایــن  شــاید 
کارآفرینــان و جوانــان خــالق در کشــور و در ایــن زیســت 

ــد.« ــات کردن ــود را اثب ــای خ توانمندی ه
الزم بــه ذکــر اســت در ایــن دوره از نمایشــگاه 3۵۰ 
عرضــه  را  خــود  محصــوالت  دانش بنیــان  شــرکت 
ــه هــزار مــدل محصــول دانش بنیــان  ــد. بیــش از نُ کردن
در هفتمیــن نمایشــگاه تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی 
ایــن نمایشــگاه پیرامــون  ارائــه شــد.  ایران ســاخت 
ــک و  ــرق، الکترونی ــیمی، ب ــت و پتروش ــوع نف 13 موض
نرم افــزار، عمــران و ســاختمان، مکانیــک، شــیمی و 
ــه،  ــک پای ــط  زیســت، فیزی ــوژی، کشــاورزی و محی متال
ــگاهی،  ــواد آزمایش ــگاهی، م ــی آزمایش ــزات عموم تجهی
ــت و  ــزات تس ــت مواد، تجهی ــکی و زیس ــی پزش مهندس
آزمــون صنعتــی و خدمــات کالیبراســیون بــود. همچنیــن 
ــا حمایــت معاونــت علمــی  ــه کــه ب 1۰ محصــول فناوران
و فنــاوری طراحــی و ســاخته شــده بودنــد، در نمایشــگاه 
ــاوری رئیس جمهــوری و  ــاون علمــی و فن ــا حضــور مع ب

ــد. ــی ش ــات رونمای ــوم و تحقیق ــر عل وزی
تعــدادی از ایــن محصــوالت دانش بنیــان کــه بــرای 
نخســتین بار در کشــور تولیــد می شــود، مهرمــاه امســال 
ــای  ــان و فناوری ه ــرکت های دانش بنی ــگاه ش در نمایش
برتــر )ایران ســاخت( در حســینیه امــام خمینــی)ره( بــه 
ــا  ــری از آن ه ــم رهب ــام معظ ــه مق ــد ک ــش درآمدن نمای

بازدیــد کردنــد.
میکروســکوپ الکترونــی عبــوری بــا قابلیــت بزرگنمایــی 
تــا یــک میلیــون برابــر، شبیه ســاز پــل فرماندهــی 
)بایوپرینتــر(،  زیســتی  ســه بعدی  چاپگــر  کشــتی، 
ــن  ــخیص مارجی ــی و تش ــای مکعب ــاز ماهواره ه شبیه س
ــگاه  ــن نمایش ــه در ای ــود ک ــی ب ــرطانی از محصوالت س

ــد.  ــی ش رونمای
ــی  ــکوپ الکترون ــتگاه میکروس ــن دس ــه همچنی در ادام
آموزشــی،  اســتفاده در کارکردهــای  بــرای  روبشــی 
بــه  عبــوری   - جذبــی  طیف ســنجی  میکروســکوپ 
منظــور آنالیــز دقیــق مــواد و همچنیــن میکرومانیپوالتور 
ابــزاری کــه بــرای انجــام عملیات هــای تزریــق یــا 
ــک  ــیار کوچ ــای بس ــق روی نمونه ه ــوق دقی ــاژ ف مونت
ــری  ــتگاه اندازه گی ــرد دارد، دس ــکوپ کارب ــر میکروس زی
ــرفته، از  ــا روش پیش ــرات ب ــع حف ــژه و توزی ــطح وی س

ــد. ــی ش ــه رونمای ــود ک ــی ب ــر تجهیزات دیگ
در پایــان معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری 
بــه همــراه وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا حضــور 
ــاخت  ــتاوردهای ایران س ــارس از دس ــج ف ــالن خلی در س
شــرکت های فنــاور حاضــر در ایــن ســالن بازدیــد 

ــد. کردن

تعامل برد - برد الگویی برای 
همه حوزه های فناوری

تجاری ســازی  و  نــوآوری  معــاون  صالحــی،  پیمــان 
فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، 
ــواد  ــزات و م ــگاه تجهی ــن نمایش ــه »هفتمی در افتتاحی
آزمایشــگاهی ایران ســاخت« مــدل بــه کار رفتــه در ایــن 
نمایشــگاه را روشــی براســاس تعامــل بــرد - بــرد میــان 

ــد. ــی خوان ــای دولت ــی و نهاده ــش خصوص بخ
او ضمــن اشــاره بــه تالش هــای انجام گرفتــه بــرای 
ــداد، اظهــار  ــن روی ــر در ای عرضــه محصــوالت باکیفیت ت
کــرد: »در شــش دوره قبلــی نمایشــگاه نزدیــک بــه ۵۰۰ 
میلیــارد تومــان محصــول عرضــه و فروختــه شــد، یارانــه 
تخصیص یافتــه از ســوی معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری بــه ایــن حجــم از فــروش نزدیــک بــه 
3۵ درصــد بــوده اســت. روش تعامــل بــرد - بــرد بــه کار 
ــه  ــرده اســت ک ــداد کمــک ک ــن روی ــان ای ــه در بنی رفت
هــر دو کفــه، عرضــه و تقاضــا مــورد توجــه قــرار گیــرد.«
صالحــی افــزود: »در ســال139۷، فــروش نمایشــگاه 
ــارد  ــه 3۰ میلی ــود ک ــان ب ــارد توم ــش از 11۰میلی بی
تومــان از ایــن مبلــغ یارانــه ای بــود کــه معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری پرداخــت کــرد. 3۷ درصــد 
از حمایت هــای تخصیص یافتــه بــه ایــن رویــداد در 
ــی  ــه و مابق ــورت گرفت ــران ص ــای ته ــتره جغرافی گس

ــت.« ــوده اس ــتان ها ب ــهم شهرس س
معاونــت  فنــاوری  تجاری ســازی  و  نــوآوری  معــاون 
ــه  ــاوری ریاســت جمهــوری ضمــن اشــاره ب علمــی و فن
ــای کیفــی محصــوالت ارائه شــده در نمایشــگاه  ویژگی ه
پنــج هــزار متــر  نمایشــگاه در  اول  گفــت: »ســال 
ــگاه  ــم نمایش ــم و هفت ــد و در دوره شش ــاز ش ــع آغ مرب
توانســتیم ایــن متــراژ را بــه 19 هــزار متــر مربــع 
صورت گرفتــه،  تالش هــای  بــا  همچنیــن  برســانیم. 
ابعــاد بین المللــی ایــن نمایشــگاه تقویــت شــده اســت و 
مهمانانــی از دیگــر کشــورها نیــز در ایــن رویــداد حضــور 
یافته انــد. از ۵۲۰ شــرکتی کــه متقاضــی حضــور در ایــن 
ــرایط  ــز ش ــد حائ ــه 6۷ درص ــک ب ــد، نزدی ــداد بودن روی

ــدند.« ــناخته ش ــگاه ش ــور در نمایش حض

فعالیت دائمی نمایشگاه ایران ساخت
ــتقبال  ــی اس ــاره چگونگ ــن درب ــان صالحــی همچنی پیم
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بازدیدکننــدگان و میــزان فــروش در هفتمیــن نمایشــگاه 
ایران ســاخت اظهــار داشــت: »بعــد از شــش دوره ای کــه 
ســپری کردیــم سیســتم فنــی، مالــی و کارگــزاری مــا در 
کارشــان زبــده  شــده اند و کار را به خوبــی انجــام دادنــد؛ 
ــا نظــم خیلــی خوبــی برگــزار شــد.  امســال نمایشــگاه ب
امســال بیــش از نُــه هــزار محصــول و بیــش از دو هــزار 
ــد و  ــه ش ــاخت ارائ ــگاه ایران س ــی در نمایش ــوازم جانب ل
ــش از دو  ــتند و بی ــور داش ــرکت حض ــش از 3۵۰ ش بی

ــور صــادر شــد.« ــان پیش فاکت ــارد توم ــزار میلی ه
بــه  اشــاره  ایران ســاخت ضمــن  نمایشــگاه  رئیــس 
جزئیــات برگــزاری ایــن رویــداد، بیــان کــرد: »هــر ســال 
بخشــی از پیش فاکتورهــا قطعــی می شــود. در حــال 
حاضــر نمی توانیــم دربــاره فــروش صحبــت کنیــم 
ــه  ــده اند و ب ــادر ش ــی ص ــا به تازگ ــون پیش  فاکتوره چ
ــد شــوند و  ــا منعق ــد قرارداده ــه بای ــم ک ســمتی می روی
دانشــگاه ها پــول را پرداخــت کننــد کــه در واقــع صــدور 
ــرد.« ــورت می گی ــت ماه ص ــا اردیبهش ــا ت پیش فاکتوره

معــاون نــوآوری و تجاری ســازی فنــاوری معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری گفــت: »یــک ســال اســت 
ــود  ــت خ ــه فعالی ــی ب ــورت دائم ــه ص ــگاه ب ــه نمایش ک
ــگاه  ــا نمایش ــگاه ت ــن نمایش ــی ای ــد، یعن ــه می ده ادام
ــوالت  ــروش محص ــد و ف ــه دارد و خری ــد ادام ــال بع س
انجــام می شــود و ســایت بــاز اســت و محصــوالت 
جدیــد نیــز ثبــت می شــوند. چهــار روز محصــوالت را بــه 
نمایــش می گذاریــم کــه مــورد بازدیــد قــرار گیرنــد کــه 
ــن  ــن مطمئ ــذاری بیشــتری داشــت باشــند. بنابرای اثرگ
ــتر  ــی بیش ــروش خیل ــارد ف ــزار میلی ــن دو ه ــید ای باش
خواهــد شــد و بــه حداقــل دو برابــر پیش فاکتورهــا 

ــد رســید.« خواه
ــی  ــز علم ــت از مراک ــر حمای ــد ب ــن تاکی ــی ضم صالح
ــر  سراســر کشــور بیــان کــرد: »در نظــر داریــم عــالوه ب
ــگاه   ــی،  دانش ــز علم ــگاه ها،  مراک ــازما ن ها،  دانش ــام س تم
آزاد و دانشــگاه علمــی و کاربــردی تمــام تجهیــزات 
آزمایشــگاهی و دانشــگاهی را بــر ســر میــزی کــه 
دانشــجویان پشــت آن نشســته  اند برســانیم و دیگــر 
ــی  ــا دولت ــی ی ــش خصوص ــن بخ ــه ای ــت ک ــم نیس مه

ــت.« اس

حمایت های بیشتر از مدارس 
دولتی و غیرانتفاعی

رئیــس نمایشــگاه ایران ســاخت در مــورد اتفــاق خاصــی 
کــه امســال در هفتمیــن نمایشــگاه ایران ســاخت رخ داد، 
ــز دانشــگاهی دولتــی و هــم  ــار داشــت: »هــم مراک اظه
ــا  ــای 1۰ ت ــتند از تخفیف ه ــی می توانس ــز خصوص مراک
ــده  ــه ش ــر گرفت ــگاه در نظ ــه در نمایش ــدی ک ۵۰ درص
ــه  ــال حاضــر ســعی در ارائ ــد. در ح ــود، اســتفاده کنن ب
ــتری  ــای بیش ــم حمایت ه ــه بتوانی ــم ک ــی داری تمهیدات

ــی  ــی و غیرانتفاع ــدارس دولت ــروش و م ــوزش و پ از آم
ــی  ــد از محصوالت ــم بتوانن ــا ه ــه آن ه ــیم ک ــته باش داش
ــد.  ــد انجــام دهن ــه می شــود خری ــه در نمایشــگاه ارائ ک
بــا وزیــر آمــوزش و پــرورش هــم جلســه ای دربــاره نحــوه 
ــه زودی  ــه ب ــتیم ک ــرورش داش ــوزش و پ ــت از آم حمای

ــود.« ــالم می ش اع

ایجاد برندهای جهانی
مــواد  و  تجهیــزات  نمایشــگاه  هفتمیــن  رئیــس 
ــه دســتاوردهای  ــا اشــاره ب آزمایشــگاهی ایران ســاخت ب
نمایشــگاه پیشــین، بیــان کــرد: »بــا کمــک ایــن 
ــراد  ــرای اف ــدار ب ــتغال پای ــزار اش ــت ه ــگاه، هف نمایش
تحصیلکــرده ایجــاد شــده اســت. همچنیــن بــا حمایــت 
3۰ میلیــارد تومانــی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری حــدود 11۰ میلیــارد تومــان فــروش در دوره 
ــاوری  ــت علمــی و فن گذشــته ثبــت شــده اســت. معاون
بخشــی از هزینــه خریــد مراکز علمــی و پژوهشــی دولتی 
ــد.  را براســاس ســطح بندی محصــوالت پرداخــت می کن
ــطح دوم  ــد، در س ــا ۵۰ درص ــن 4۰ ت ــطح اول بی در س
ــه  ۲۵ درصــد و در ســطح ســوم 1۰درصــد تســهیالت ب

ــود.« ــه می ش ــز ارائ مراک
صالحــی بــا اشــاره بــه تســهیالت لیزینــگ بــه خریــداران 
بخــش خصوصــی محصــوالت دانش بنیــان، تاکیــد کــرد: 
ــا 1۰  ــت ت ــن هش ــکوفایی بی ــوآوری و ش ــدوق ن »صن
ــه  ــن محصــوالت ارائ ــداران ای ــه خری ــگ ب درصــد لیزین
می کنــد. ایــن تســهیالت از خــط اعتبــاری ۲۰ میلیــارد 

ــود.« ــت می ش ــدوق پرداخ ــن صن ــی ای تومان
ــروش  ــه ف ــرکت ها ب ــویق ش ــرای تش ــه وی، ب ــه گفت ب
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  یارانــه  بــدون 
جمهــوری و ارائــه تخفیــف مناســب بــه خریدارانــی 
ــارد  ــم 1۵ میلی ــوند ه ــا نمی ش ــمول حمایت ه ــه مش ک
ــدوق  ــط صن ــم، توس ــزد ک ــا کارم ــهیالت ب ــان تس توم

توســعه فنــاوری نانــو پرداخــت می شــود.
مــواد  و  تجهیــزات  نمایشــگاه  هفتمیــن  رئیــس 
قصــد  »مــا  داد:  ادامــه  ایران ســاخت  آزمایشــگاهی 
داریــم در آینــده بازارهــای بین المللــی و برندهــای 
ــم.  ــاد کنی ــان ایج ــوالت دانش بنی ــرای محص ــی ب جهان
ــا در  ــرای آن ه ــژه ای ب ــهیالت وی ــل تس ــن دلی ــه همی ب
ــرای  ــم. برگــزاری پاویون هــای تخصصــی ب نظــر گرفته ای
ــورهای  ــی در کش ــان ایران ــوالت دانش بنی ــه محص عرض
اســتانداردهای  اخــذ  کمک هزینــه  ارائــه  و  دیگــر 
جملــه  از  دانش بنیــان  شــرکت های  بــه  بین المللــی 

ــت.« ــات اس ــن اقدام ای

نمایشگاهی برای باور به توانستن 
منصــور غالمــی، وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، نیــز 
ــگاه  ــن نمایش ــرد: »ای ــار ک ــم اظه ــن مراس ــه ای در ادام
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ــام  ــال انج ــول س ــه در ط ــت ک ــی اس ــادآور تالش های ی
ــاید  ــم. ش ــداد می بینی ــن روی ــار آن را در ای ــه و آث گرفت
ــی  ــا طوالن ــور م ــاوری در کش ــش و فن ــه پژوه تاریخچ
ارزشــمند  و  بــزرگ  آن  دســتاوردهای  امــا  نباشــد 

ــتند.« هس
ــه دو  ــک ب ــاید نزدی ــت: »ش ــه گف ــوم در ادام ــر عل وزی
ــه عرصــه پژوهــش  ــه طــور جــدی ب ــه ب ــه باشــد ک ده
ایــن  دســتاوردهای  امــا  کرده ایــم  ورود  فنــاوری  و 
ــود،  ــان می ش ــه عی ــرای جامع ــج ب ــه به تدری ــالش ک ت
ــده در  ــوالت عرضه ش ــت. محص ــه اس ــل توج ــیار قاب بس
ایــن نمایشــگاه حــاوی ایــن پیــام ســاده اســت کــه: مــا 

می توانیــم.«

20 شرکت حوزه تجهیزات آزمایشگاهی 
محصوالت خود را صادر کردند

ــرای  ــوری ب ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
ــه  ــاور ب ــان و فن ــرکت های دانش بنی ــتر ش ــک بیش تحری
تمرکــز بــر روی بازارهــای صادراتــی، خدمــات ویــژه ای را 
ــاور  ــان و فن ــرکت های دانش بنی ــه ش ــوزه ب ــن ح در ای
ارائــه می کنــد. در ایــن راســتا بــا کمــک کریــدور 
توســعه صــادرات و تبــادل فنــاوری معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری، حداقــل ۲۰ شــرکت 
ــگاهی  ــواد آزمایش ــزات و م ــگاه تجهی ــر در نمایش حاض
ــود را در  ــوالت خ ــدند محص ــق ش ــاخت« موف »ایران س
ــگاهی  ــکی و آزمایش ــزات پزش ــد تجهی ــای مانن حوزه ه

ــد. ــادر کنن ص
مســعود حافظــی، معــاون دفتــر توســعه کســب وکار 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  بین المللــی 
عنــوان  »بــه  کــرد:  اظهــار  این بــاره  در  جمهــوری، 
ــاوری ریاســت جمهــوری  ــت علمــی و فن ــزار معاون کارگ
در حــوزه صــادرات، زیرســاخت ارائــه خدمــات در بخــش 
فنــاور  و  دانش بنیــان  شــرکت های  بــه  را  صــادرات 
عالقه منــد عرضــه می کنیــم. حداقــل ۲۰ شــرکت فعــال 
ــاخت در  ــواد س ــگاهی و م ــزات آزمایش ــوزه تجهی در ح
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــک معاون ــا کم ــر ب ــال اخی دو س
ریاســت جمهــوری موفــق شــدند محصــوالت خــود را بــه 
کشــورهای مختلــف صــادر کننــد. چیــن، کــره جنوبــی، 
ــه  ــی از جمل ــا و کشــورهای اروپای ــزی، کوب ــوادور، مال اک
ایــن مقاصــد صادراتــی بودنــد کــه محصــوالت فناورانــه و 

ــد.«   ــادر ش ــا ص ــه آن ه ــی ب ــان ایران دانش بنی
ارائه شــده در  بــه خدمــات مختلــف  بــا اشــاره  وی 
بــه  کمــک  »بــرای  کــرد:  بیــان  صــادرات  حــوزه 
ــوالت،  ــادرات محص ــت ص ــان جه ــرکت های دانش بنی ش
ــود  ــا می ش ــر پ ــی ب ــد صادرات ــوروم« هایی در مقاص »ش
بــا کیفیــت کاالهــای  بتواننــد  بازدیدکننــدگان  تــا 
صادراتــی ایرانــی از نزدیــک آشــنا شــوند. جلســات 
تجــاری بــا مشــتریان خارجــی از جملــه دیگــر خدماتــی 

ــا کمــک معاونــت علمــی و  اســت کــه ایــن شــرکت ها ب
فنــاوری ریاســت جمهــوری و نهادهــای همــکار بــا ایــن 

معاونــت دریافــت می کننــد.« 

فعاالن اقتصادی خارجی، 
میهمان ایران ساخت

ــز  ــی مرک ــب وکار بین الملل ــعه کس ــر توس ــرکل دفت مدی
ــی  ــت علم ــاوری معاون ــم و فن ــی عل ــالت بین الملل تعام
و فنــاوری ریاســت جمهــوری از حضــور ۷۰ بــازرگان 
هفتمیــن  در  خارجــی  کشــور   11 از  ســرمایه گذار  و 
ــر  ــاخت خب ــگاهی ایران س ــزات آزمایش ــگاه تجهی نمایش
داد و گفــت: »ایــن نماینــدگان از زیرســاخت های فناورانــه 
تهــران بازدیــد کردنــد. ایــن نمایشــگاه هــر ســال میزبــان 
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــان خارج ــادی از میهمان ــداد زی تع
افــراد بــا هماهنگــی و پیگیری هــای مرکــز تعامــالت 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــاوری معاون ــم و فن ــی عل بین الملل
زیرســاخت های  از  بازدیــد  بــرای  ریاســت جمهــوری 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــوالت ش ــور و محص ــه کش فناوران

بــه ایــران می آینــد.«
ــه،  ــان، ترکی ــورهای آلم ــی از کش ــن دوره نمایندگان در ای
عمــان، چیــن، هنــد، ســوریه، پاکســتان، افغانســتان و عراق 
در خــالل برگــزاری هفتمیــن دوره نمایشــگاه تجهیــزات و 
مــواد آزمایشــگاهی ایران ســاخت بــه ایــران ســفر کردنــد.« 
اســتیری دربــاره اهــداف دعــوت از میهمانــان خارجــی بــه 
ــورهای  ــرمایه گذاران کش ــان و س ــت: »بازرگان ــور گف کش
ــنا  ــی آش ــوالت ایران ــا محص ــفر ب ــن س ــی ای ــور ط مذک
و  ایرانــی  شــرکت های  میــان  تعامــالت  و  می شــوند 
ــرای  ــی ب ــازار خوب خارجــی بیشــتر می شــود. همچنیــن ب
ــم  ــا فراه ــی در دنی ــوالت ایران ــروش محص ــادرات و ف ص

ــد.« ــد ش خواه
ــفر  ــت، ترنس ــای اقام ــام هزینه ه ــه وی، تم ــه گفت ــا ب بن
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــط معاون ــان توس ــن میهمان و... ای
ــی  ــع یک ــود. در واق ــت می ش ــوری پرداخ ــت جمه ریاس
ــت  ــاوری، حمای ــت علمــی و فن از دســتورالعمل های معاون
ــد از  ــرای بازدی ــی ب ــار خارج ــان و تج ــور بازرگان از حض
فنــاوری  زیرســاخت های  و  تخصصــی  نمایشــگاه های 
امســال،  نیمــه  تــا  اســت.طی ســال های 94  کشــور 
ــا  ــی ب ــرمایه گذار خارج ــازرگان و س ــزار ب ــک ه ــدود ی ح
حمایــت مرکــز تعامــالت بین المللــی علــم و فنــاوری 
در  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
رویدادهــای فناورانــه و نمایشــگاه های تخصصــی از جملــه 
ــران فارمــا«، »نفــت، گاز و  ــران هلــث«، »ای نمایشــگاه »ای
ــی« و  ــای گیاه ــت فناوری«، »داروه ــیمی«، »زیس پتروش
ــور  ــاخت« حض ــگاهی ایران س ــزات آزمایش ــواد و تجهی »م
یافته انــد.الزم بــه ذکــر اســت هفتمیــن نمایشــگاه مــواد و 
تجهیــزات آزمایشــگاهی ایران ســاخت از ۲6 تــا ۲9 آذرمــاه 

ــود. ــا ب ــی برپ ــگاه بین الملل ــی نمایش ــل دائم در مح
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ــم  ــوری در مراس ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
»ایــن  پاراســایکلینگ، گفــت:  از دســتگاه  رونمایــی 
دســتگاه کــه بــه همــت دانشــگاه علــم و صنعــت تولیــد 
ــی دارد و نوروســاینس کشــور را  شــده فنــاوری خاص

ــت.« ــرده اس ــاال ب ــه ب ــد پل چن
ــم و صنعــت  ــا حضــور در دانشــگاه عل ســورنا ســتاری ب
از دســتگاه »پاراســایکلینگ« کــه زیــر نظــر عبــاس 
الکترونیــک  ســامانه های  شــرکت  رئیــس  عرفانیــان 
عصبــی و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــم و صنعــت 

ــرد.  ــی ک ــت، رونمای ــیده اس ــد رس ــه تولی ب
ــالش  ــه ت ــه این ک ــاره ب ــا اش ــم ب ــن مراس ــتاری در ای س
مــا حمایــت از صاحبــان ایــده، خالقــان و نیــروی انســانی 
ــت:  ــود دارد، گف ــور وج ــه درکش ــت ک ــاده ای اس فوق الع
»مــا در کشــور نیروهایــی داریــم کــه بــا امکانــات کــم اما 
ــتودنی  ــزرگ و س ــد ب ــی کرده ان ــوی کارهای ــزه ای ق انگی

ــع می کنــد.« کــه مشــکلی از مشــکالت مــردم را رف
وی ادامــه داد: »ایــن دســتگاه پیشــرفته کــه بــه همــت 
فنــاوری  از  تولیــد شــده  دانشــگاه علــم و صنعــت 
پیشــرفته ای بهــره می بــرد و توانمنــدی کشــور در علــوم 
ــن  ــدد ای ــه م ــت. ب ــا داده اس ــاب را ارتق ــاوری اعص و فن
دســتگاه، افــراد مبتــال بــه ضایعــه نخاعــی، قــادر خواهنــد 

ــد.« ــود بایســتند و گام بردارن ــای خ ــود روی پ ب
توانمنــدی تجهیــزات پزشــکی بــا فنــاوری 

پیشــرفته
بــه گفتــه ســتاری، بســیاری از تجهیزاتــی کــه فنــاوری 
اصلــی  چالش هــای  جــزء  و  دارنــد  باالیــی  بســیار 
حــوزه ســالمت محســوب می شــوند در شــرکت های 
دانش بنیــان و اســتارت آپ ها ایران ســاخت می شــوند.

معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری در ادامــه 
ــب  ــرفته در قال ــزات پیش ــاخت تجهی ــرد: »س ــان ک بی
و  علمــی  معاونــت  توســط  ملــی  کالن  طرح هــای 
ــت می شــود و تعــداد  ــاوری ریاســت جمهــوری حمای فن
ــن محصــوالت توســط شــرکت های  ــی از ای ــل توجه قاب

ــت.« ــده اس ــازار ش ــه ب ــان روان دانش بنی
ســتاری بــا بیــان این کــه  بزرگ تریــن مشــکل مــا 
ــش روی  ــع پی ــع موان ــان، رف ــت و درم ــوزه بهداش در ح
درمــان بیماری هــای ضایعــه نخاعــی اســت، گفــت: »بــا 
کمــک دانــش بــه مــدد ایــن افــراد آمده ایــم و بــا تولیــد 
ــم کــه کســانی کــه  ــزات ایران ســاخت کاری کردی تجهی
توانایــی حرکــت ندارنــد بتواننــد بــر ایــن مشــکل فائــق 

آینــد.«
ــرکت های  ــه داد: »ش ــگان ادام ــی نخب ــاد مل ــس بنی رئی
زیــادی در قالــب طرح هــای کالن ملــی فنــاوری  بــا 
ــرارداد  ــوری ق ــاوری ریاســت جمه ــی و فن ــت علم معاون
دارنــد و بــه زودی بســیاری از تجهیــزات حــوزه بهداشــت 
و درمــان توســط شــرکت های دانش بنیــان داخلــی 

ــود.« ــازار می ش ــه ب ــد و روان تولی

ــا دو  ــک ی ــه از ی ــر هفت ــه ه ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــم،  ــی می کنی ــان رونمای ــوزه درم ــد در ح ــتگاه جدی دس
ــده در  ــد ش ــزات تولی ــن تجهی ــام ای ــرد: »تم ــد ک تاکی
ــده اند.  ــازی ش ــی طراحــی و تجاری س شــرکت های داخل
امــروز بســیاری از تجهیــزات بــا فنــاوری بــاال کــه مــورد 
نیــاز صنعــت بهداشــت و درمــان اســت در داخــل کشــور 
ــه تولیــد می رســد.« ــی ب ــه همــت متخصصــان داخل و ب

علمــی  معاونــت  آتــی  برنامه هــای  دربــاره  ســتاری 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــرای معرفــی دیگــر 
دســتاوردهای حــوزه ســالمت، گفــت: »در آینــده ای 
در  دانش بنیــان  دســتاوردهای  معرفــی  نزدیــک 
همودیالیــز،  الکتروشــوک،  حوزه هــای سی تی اســکن، 
تجهیــزات  از  بســیاری  و  شــتابدهنده  دســتگاه های 
ــازار می شــوند.« ــه زودی وارد ب پیشــرفته را داریــم کــه ب
بــه گفتــه ســتاری، حرکــت جــدی در شــرکت های 
دانش بنیــان شــروع شــده اســت کــه ایــن حرکــت 
بــه خوداتکایــی کشــور در رفــع نیازهــای اساســی 

. مــد نجا می ا
ســتاری بــا اشــاره بــه فنــاوری دســتگاه پاراســایکلینگ، 
ــگاه  ــت دانش ــه هم ــه ب ــتگاه ک ــن دس ــرد: »ای ــان ک بی
ــوژی خاصــی دارد و  ــد شــده تکنول ــت تولی ــم و صنع عل
ــه  ــرده اســت. ب ــاال ب ــه ب نوروســاینس کشــور را چنــد پل
ــان  ــی خودش ــه نخاع ــراد ضایع ــتگاه اف ــن دس ــک ای کم
ــود  ــای خ ــد روی پ ــود می توانن ــالت خ ــک عض ــا کم ب

ــد.« ــتند و راه برون بایس
اقتصــاد  فرهنگ ســازی  ســتاد  رئیــس  گفتــه  بــه 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  دانش بنیــان 
ــازار  ــه ب ــتگاه روان ــن دس ــین ای ــه پیش ــوری، نمون جمه
شــده اســت امــا بــرای ورود دســتگاه های توانبخشــی بــه 
ــا  ــد ت ــش یاب ــی افزای ــی دولت ــد کمک هــای مال ــازار بای ب
این کــه افــراد در منــزل هــم بتواننــد از ایــن دســتگاه ها 

ــد. ــتفاده کنن اس
ســتاری ادامــه داد: »عمومیــت ایــن دســتگاه از پــاراواک 
ــن دســتگاه اســت بیشــتر اســت  ــه پیشــین ای کــه نمون
و بــرای ضایعــات نخاعــی گــردن و فلــج کامــل هــم بــه 
کار مــی رود و ایــن معلــوالن بــه کمــک دســتگاه فعلــی 

ــد.« ــره خــود را انجــام دهن ــای روزم ــد کاره می توانن
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری در ادامــه 
ــد  ــت از تولی ــا حمای ــم ب ــالش کردی ــا ت ــرد: »م ــان ک بی
ــه را  ــی از مشــکالت جامع ــتگاه، بخــش کوچک ــن دس ای
پاســخ دهیــم. قــدرت دانــش بــه مــا کمــک کــرده اســت 
کــه بتوانیــم گرهــی از مشــکالت جامعــه توان یابــان بــاز 

کنیــم.«
ــزء  ــتگاه ج ــن دس ــد ای ــرد: »تولی ــان ک ــه بی وی در ادام
طرح هــای کالن ملــی فنــاوری اســت و بــرای ایــن 
تکنولــوژی یــک میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون تومــان کمــک 

ــت.« ــده اس ــه ش ــی ارائ ــت علم ــی از معاون مال
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گردشگری و اصالح مصرف دو 
زمینه همکاری با زیست بوم 

نوآوری در کشور است
رضا اردکانیان، وزیر نیرو، در جریان بازدید از کارخانه نوآوری 
بهینه سازی  برای  پرحجمی  و  مدون  »برنامه  گفت:  آزادی 
شده  تدوین  نیرو  اتالف  از  جلوگیری  و  برق  و  آب  مصرف 
که امیدوار هستیم بتوانیم در این مسیر از کمک زیست بوم 
دانش بنیان کشور و فرایندهای نوآور تحت حمایت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری مانند آنچه در این جا وجود 

دارد بهره مند شویم.«
مجموعه  یک  آزادی  نوآوری  کارخانه  اردکانیان  گفته  به 
ارزشمند است که به مثابه یک پروتز درمانی عمل می کند که 
به یک بدن و ساختار بیمار کمک خواهد کرد تا بهبود یابد. 
ساخت این قطعه و پروتز که توسط معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری صورت گرفته، کار مهم و پیچیده ای است و 
این کاری است که تاکنون انجام گرفته است. پس از این باید 
کمک کرد تا این پروتز در بدن بیمار به صورت شایسته ای 

قرار گیرد.
استفاده  برای  بزرگ  سدهای  سایت  نیرو  وزیر  گفته  به 
هموطنان در زمینه گردشگری به روی عالقه مندان باز شده 
است و می توان در این زمینه با شرکت های دانش بنیان و 
استارت آپ ها و مجموعه های نوآور فعال در حوزه گردشگری 
دبیر  پرویز کرمی  بازدید  این  در  و مشارکت کرد.  همکاری 
صفاری نیا  مهدی  و  دانش بنیان  اقتصاد  فرهنگسازی  ستاد 
وزارت  معاونین  از  جمعی  و  پردیس  فناوری  پارک  رئیس 

نیرو، اردکانیان را همراهی می کردند.

اولین دوره شتابدهی صنایع 
خالق برگزار می شود

با توجه به توسعه روزافزون »زیست بوم شرکت های خالق« 
عرصه،  این  در  شده  ایجاد  توجه  قابل  نوآوری  و  اشتغال  و 
»اولین دوره شتابدهی صنایع خالق« با حمایت ستاد توسعه 
اقتصاد  فرهنگسازی  ستاد  و  هویت ساز  و  نرم  فناوری های 
دانش بنیان برگزار می شود. این رویداد تالش خواهد کرد تا 
تیم ها و استارت آپ های بیشتری را به سمت شتابدهنده های 

حرفه ای راهنمایی کند.
و  حوزه ها  خالق«  صنایع  حوزه  شتابدهی  دوره  »اولین 
»بازی سازی«،  داد.  خواهد  پوشش  را  مختلفی  رشته های 
»محتوای صوتی و تصویری«، »فیلم های سینمایی و مستند«، 
»مینی سریال«، »جلوه های ویژه سینمایی«، »جلوه های ویژه 
و  »تیزر  تلویزیونی«،  »برنامه های  »انیمیشن«،  تلویزیونی«، 
»معماری  صنعتی«،  »طراحی  لباس«،  »طراحی  تبلیغات«، 
و دکوراسیون داخلی«، »پلتفرم کسب وکارهای اینترنتی« و 
»نرم افزار موبایلی« از جمله زمینه هایی است که در این دوره 
روی آن ها تمرکز شده است.ارسال آثار و ایده ها از اول دی ماه 
سال جاری آغاز شده است. دبیرخانه این رویداد تا دو ماه پس 

از این تاریخ، پذیرای طرح ها و ایده های ارسالی خواهد بود.

فرهنگسازی به نوآوران و 
کارآفرینان میدان می دهد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری مهمان کارآفرینان 
از  بازدید  ضمن  و  شد  میدون  تلویزیونی  مسابقه 
و  شرکت کنندگان  با  کارآفرینانه،  دستاوردهای  نمایشگاه 
برای  فرهنگسازی  اهمیت  از  مسابقه،  این  دست اندرکاران 

اصالح رویکرد جامعه به نوآوری و کارآفرینی گفت.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، در جمع کارآفرینان 
کهنسال  و  ناصواب  فرهنگ  میدون،  تلویزیونی  مسابقه 
اقتصاد نفتی و منبع محور را مهم ترین سد فراروی جریان 
ایران، معدنی  انسانی  و گفت: »سرمایه  دانست  کارآفرینی 
سرشار از سرمایه گرانبهای نوآوری است که سدی مستحکم 
نفتی  اقتصاد  فرهنگ  از  ناشی  بوروکراتیک  موانع  برابر  در 
پی  در  میدون،  مانند  برنامه هایی  فراروی خود می بیند.  را 
تغییر این فرهنگ به نفع کارآفرینان هستند و از این حیث، 
فرهنگ  توسعه  می دهند.  انجام  ارزشمند  و  حیاتی  کاری 
تلویزیونی  برنامه  این  جدی  کارهای  از  یکی  کارآفرینی 
از  حمایت  اعالم  نمایشگاه،  این  در  حضورم  دلیل  و  است 
به  اهمیت بخشی  ضرورت  بر  دوباره  تاکیدی  و  کارآفرینان 

کار و کارآفرینی است.«
شرکت کننده  کارآفرینان  از  حمایت  به  اشاره  با  وی 
برنامه  در  که  »شرکت هایی  کرد:  بیان  »میدون«  در 
برنده  صورت  در  حتی  بدهند،  ارائه  را  خود  دستاوردهای 
این  ویژگی  مهم ترین  می گیرند.  قرار  حمایت  مورد  شدن، 
شرکت ها به عمل رساندن ایده های نوآورانه و خلق ارزش 
را  خالق  و  دانش آموخته  افراد  کارآفرینان،  است.  افزوده 
آینده  نسل های  به  پایدار  توسعه  و  می گمارند  اشتغال  به 
کشور هدیه می کنند.« ستاری از به جریان افتادن حرکت 
کارآفرینی به کمک این برنامه تلویزیونی ابراز خرسندی کرد 
کارآفرین  ویژگی  مهم ترین  بر شکست،  »پیروزی  افزود:  و 
به  رسیدن  در  است  ممکن  همه  می رود.  شمار  به  موفق 
اهدافمان دچار مشکالتی شویم، اما تفاوت اصلی افراد موفق 
برای  مقدمه ای  را  شکستشان  که  است  جایی  سایرین،  با 
پیروزی می دانند و آغازی دوباره برای آموختن و ایستادن.«

است  شغلی  استعدادیابی  تلویزیونی  رقابت  یک  »میدون« 
نوپا  برتر  از کسب  وکارهای  و حمایت  مشاوره  با هدف  که 
در  فعال  و  متخصص  داور  چهار  با حضور  و  شده  طراحی 

حوزه کسب وکار نوین از شبکه سوم سیما پخش می شود.
مینا مهرنوش عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، مدیرعامل 
خالقیت  و  استعدادیابی  مرکز  و  شتابدهنده  چندین 
واردات،  عالی  مجمع  عضو  یونچی  علیرضا  کسب وکار، 
و  فناوری  علم،  فرهنگ  توسعه  ستاد  دبیر  کرمی  پرویز 
اقتصاد دانش بنیان و امیرحسین اسدی، مدیرعامل چندین 
از  دوره  نخستین  داوری  تیم  استارت آپ،  و  شتابدهنده 
با  تلویزیونی  مسابقه  این  هستند.  میدون  بزرگ  مسابقه 
حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان از شبکه سوم 

سیما به روی آنتن می رود.
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از توربین یک بار مصرف دندانپزشکی 
ایران ساخت رونمایی شد

از  رئیس جمهوری،  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
روند تولید توربین یک بار مصرف دندانپزشکی »ایران ساخت« 

بازدید کرد.
تولیدکننده  تنها  هالل«  صنعت  توسعه  تولیدی  »شرکت 
در  دندانپزشکی  شخصی  یا  مصرف  یک بار  توربین های 
از خروج  بر پیشگیری  توربین ها عالوه  این  خاورمیانه است. 
به  ابتال  ریسک  فلزی،  توربین های  ضعف  نقاط  رفع  و  ارز 
بیماری هایی مانند ایدز، هپاتیت، آنفوالنزای نوع C در مراکز 
در  را  اشتغال زایی  زمینه  و  ساخته  برطرف  را  کلینیک ها  و 

کشور توسعه داده است.
این محصول تمامی تست ها و آزمایش های الزم را با موفقیت 
بهداشت  وزارت  و  استاندارد  مجوزهای  و  گذاشته  پشت سر 
ارز،  را دریافت کرده است. پیشگیری از خروج غیر ضروری 
خدمات  بازار  توسعه  و  داخل  تولید  ظرفیت های  از  حمایت 
بهداشت و درمان از مزایای تولید این دستگاه در داخل کشور 

است.

همکاری های تجاری و فناوری 
حوزه سالمت میان ایران و 

افغانستان توسعه می یابد
و  علمی  معاونت  فناوری  و  علم  بین المللی  تعامالت  مرکز 
فناوری ریاست جمهوری میزبان یک هیئت علمی و فناوری 
هدف  با  هیئت  این  بود.  افغانستان  کشور  از  سالمت  حوزه 

توسعه روابط علمی بین ایران و افغانستان به ایران آمدند.
پزشکان  بیمارستان ها،  روسای  از  متشکل  علمی  هیئت  این 
معتبر و متخصصان حوزه سالمت کشور افغانستان به دنبال 
تحقق حمایت های دو دولت از توسعه روابط علمی بین ایران 
و افغانستان بودند. در این نشست دوجانبه که با حضور مهدی 
فناوری  و  علم  بین المللی  تعامالت  مرکز  رئیس  قلعه نوی 
مجروح  وحید  و  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان برگزار شد، بر توسعه 

روابط علمی ایران و افغانستان تاکید شد.
افغانستانی  و  ایرانی  دانش بنیان  شرکت های  رویداد،  این  در 
آخرین دستاوردها، محصوالت و سوابق فعالیت خود را ارائه و 
در نشستی رودر رو با شرکت های متناظر خود مذاکره کردند. 
بین المللی  تعامالت  مرکز  میزبانی  به  روزه  یک  نشست  این 
علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با 
همکاری صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی برگزار 
شد. در این نشست، 3۵ نفر از کشور افغانستان و 4۵ نفر از 

شرکت های دانش بنیان ایرانی حضور داشتند.

»زیست بوم نوآوری« دژ مستحکم 
رویارویی با مواد مخدر است

در  رئیس جمهوری،  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
جمع مدیران و کارشناسان حوزه پیشیگیری، کشف و مبارزه 

با مواد مخدر حاضر شد و از ظرفیت زیست بوم نوآوری برای 
کمک به این حوزه گفت.

ستاری در »نشست تخصصی معاونان، مدیران کل و دبیران 
سراسر  استان های  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای 
هوشمند سازی  و  نو  فناوری های  این که  بیان  با  کشور« 
با  مبارزه  و  مخدر  مواد  شیوع  از  پیشگیری  الزمه های 
فرایندهای قاچاق آن است، اظهار کرد: »پیچیدگی و تحوالت 
پرشتاب دنیای امروز، ضرورت استفاده از فناوری های پیشرفته 
با  باید در همه حوزه های فناورانه مرتبط  را ایجاب می کند؛ 
سوءمصرف  از  ناشی  آسیب های  درمان  و  کشف  پیشگیری، 

مواد مخدر کار کنیم.«
ستاری با بیان این که بخش عمده ای از کار کشف و مبارزه 
با موادمخدر نیازمند وجود یک بستر اطالعاتی است، افزود: 
قابلیت  و  ایجاد می شود  نو  فناوری های  با کمک  بستر  »این 
در  ایستادگی  برای  ما  ساختن  توانمند  در  نو  فناوری های 
مبارزه تمام عیار با آفت مواد مخدر پرشمار است؛ مثال هوش 
مصنوعی، امکانات بسیار خوبی را برای تسهیل کار تشخیص 
ارائه می دهد، همچنین علوم و فناوری ها شناختی، امکانات و 

ابزارهای پیشرفته ای به ارمغان آورده است.«
و  دانش بنیان  شرکت های  توانمندی  به  اشاره  با  ستاری 
با  مبارزه  زیست بوم  توسعه  به  کمک  برای  استارت آپ ها 
و  دانش بنیان  »شرکت های  داد:  ادامه  و  گفت  مخدر  مواد 
بسیار  و  محصوالت  و  خدمات  که  هستند  استارت آپ هایی 
خوبی در این حوزه دارند کافی است مسائل و نیازها به این 
خود  خالقانه  و  فناورانه  راه حل های  تا  شود،  ارائه  شرکت ها 
ارائه راهکارهایشان  ازای  این کسب وکارها در  ارائه دهند،  را 
هزینه ای مطالبه نمی کنند و صرفا باید میدان الزم برای بروز 

و شکوفایی نوآوری ها در اختیارشان قرار بگیرد.«
»شرکت های  گفت:  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
نوآوری هایشان  دانش بنیان فوق العاده ای داریم که فناوری و 
حوزه  جمله  از  بیاید،  مختلف  بخش های  کمک  به  می تواند 
مرزبانی که فناوری های خوبی در آن توسعه پیدا کرده است. 
فناوری های  داریم.  خوبی  دستارودهای  نیز  رادار  تولید  در 
بومی در حوزه ژنتیک، می تواند روند تکثیر، تربیت و افزایش 
کارآمدی و هوشمندی سگ های تشخیص مواد مخدر را که 
تسریع  وارداتشان می شد،  هزینه های هنگفتی صرف  ساالنه 

کند و بهبود ببخشد.«
آمادگی  از  مومنی  اسکندر  سردار  همچنین  نشست  این  در 
ستاد مبارزه با مواد مخدر برای حضور شرکت های دانش بنیان 
و  گفت  درمان  و  کشف  پیشگیری،  گوناگون  عرصه های  در 
راهکارهای  قطعا  عرصه،  این  در  مبارزه  »برای  داد:  ادامه 
فناورانه و به روز نیاز است که آمادگی داریم برای بهره مندی 

از این توانمندی، با شرکت های دانش بنیان همراه شویم.«

حمایت های حقوقی از شرکت های 
دانش بنیان وارد مرحله ای جدید می شود

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، در کارخانه 
بازدید  نوآوری آزادی حاضر شد و از بخش های مختلف آن 
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بازدید سرعت  این  در  رئیس جمهوری  پارلمانی  معاون  کرد. 
خوب  شتابی  از  برخوردار  را  دانش بنیان  شرکت های  توسعه 
با فعالیت خود رفاه  دانست و گفت:» این شرکت های فناور 
و صرفه جویی در زمان و هزینه را به جامعه هدیه می دهند. 
در کارخانه نوآوری آزادی نیز تعداد قابل توجهی از جوانان 
برای پیشرفت کشور در حال  انگیزه و عالقه  با  تحصیلکرده 

تالش هستند که قابل تقدیر است.«
معاون پارلمانی رئیس جمهوری ادامه داد: »دولت، مجلس و 
قوه قضاییه باید حمایت های حقوقی و قانونی از شرکت های 
دانش بنیان را داشته باشند. در برخی از بخش هایی که این 
شرکت ها فعال هستند خال های قانونی و نبود بستر حقوقی 
باید رفع شود. از سویی چون شتاب فعالیت  وجود دارد که 
پاسخگوی  موجود  قوانین  از  برخی  پس  است  باال  آن ها 
فناوری  و  علمی  معاونت  حمایت  با  نیست.  آن ها  نیازهای 
ریاست جمهوری مشکالت حقوقی این شرکت ها جمع آوری 
یا  تصویب نامه  با  دولت  به  مربوط  بخش های  در  تا  می شود 
لوایح جدید اقدام کنیم. همچنین در بخش هایی که نیاز است 

به روزرسانی قوانین انجام شود.
به گفته وی، راه اندازی این کارخانه نوآوری اقدامی ارزشمند 
برای توسعه، رونق تولید، اشتغالزایی و ارتقای سطح معیشت 
مردم است و همه باید دست به دست هم دهند تا مشکالت 

این حوزه را رفع کنند.

تخفیف 50 درصدی زمستانه شبکه 
آزمایشگاهی ارائه می شود

علمی  معاونت  راهبردی  فناوری های  آزمایشگاهی  شبکه 
تخفیفاتی  طرح های  ادامه  در  جمهوری  ریاست  فناوری  و 
طرح های  هم  امسال  زمستان  برای  آزمایشگاهی،  خدمات 

تخفیفی در نظر گرفته است.
و  علمی  معاونت  راهبردی  فناوری های  آزمایشگاهی  شبکه 
فناوری ریاست جمهوری با هدف حمایت از تحقیق و پژوهش 
اعضای  برای  ویژه ای  تخفیف های  کشور،  علمی  جامعه  در 
هیئت علمی دانشگاه ها و دانش پژوهان، دانشجویان دکتری 
و محققان پسادکتری، اعضای باشگاه مشتریان و دانشجویان 

کارشناسی ارشد سراسر کشور در نظر گرفته است.
در این طرح تخفیفاتی، 3۰ میلیون ریال اعتبار با ۵۰ درصد 
میلیون   ۲۰ کشور،  سراسر  علمی  هیئت  اعضای  به  تخفیف 
و  دکتری  دانشجویان  به  تخفیف  درصد   ۵۰ با  اعتبار  ریال 
درصد   ۲۰ با  اعتبار  ریال  میلیون   1۰ پسادکتری،  محققان 
تخفیف به اعضای باشگاه مشتریان و پنج میلیون ریال اعتبار 
با 4۰ درصد تخفیف به دانشجویان کارشناسی ارشد سراسر 

کشور ارائه می شود.
اینترنتی  به آدرس  بیشتر  اطالعات  برای کسب  عالقه مندان 

https://my.labsnet.ir/ مراجعه کنند.
شبکه  عضو  آزمایشگاهی  مجموعه   ۵۵۰ از  بیش  تاکنون 
شبکه  در  را  خود  دستگاه  هزار   1۲ از  بیش  که  شده اند 
گذاشته اند.  اشتراک  به  راهبردی  فناوری  های  آزمایشگاهی 
آزمون  هزار  به ۵۲  نزدیک  در حال حاضر  آزمایشگاه ها  این 

و  میلیون  دو  گذشته،  سال  یک  طول  در  که  می کنند  ارائه 
این  است.  شده  ارائه  مراکز  این  توسط  خدمت  دویست هزار 
از بخش دانشگاهی و  از مشتریان  خدمات به طیف وسیعی 

صنعت ارائه شده است.

دستاوردهای صنعت هوافضا به 
نمایش گذاشته می شود

حمل ونقل  و  فضایی  فناوری های  توسعه  ستاد  حمایت  با 
پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، آخرین 
دستاوردهای دانش بنیانی صنعت هوافضا به نمایش در می آید.

و  دستاوردها  آخرین  »ارائه  هدف  با  فناورانه  رویداد  این 
و  و فضایی«  با صنایع هوایی  مرتبط  دانش بنیان  محصوالت 
»تبادل اطالعات و هم اندیشی فعاالن این حوزه« با حمایت 
ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.
ایده های  برای  سرمایه  جذب  فرایند  »تسهیل  همچنین 
خالق دانش بنیان و معرفی طرح ها و محصوالت دانش بنیان 
به  بیشتر  هرچه  دستیابی  »تسهیل  و  برتر«  فناورانه  و 
فناوری های هوافضا در صنایع کشور« از دیگر اهداف برگزاری 

این کنفرانس است.
محورهای اصلی این رویداد شامل آیرودینامیک، پیشرانش، 
دینامیک پرواز و کنترل، سازه های هوافضایی، علوم و فناوری 

فضایی، هوانوردی و مدیریت پروژه های هوافضایی است.
همکاری  با  ایران«  هوافضای  انجمن  کنفرانس  »هجدهمین 
مهندسی  دانشکده  میزبانی  به  و  ایران  هوافضای  انجمن 
ستاد  می شود.  برگزار  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  هوافضای 
معاونت  پیشرفته  حمل ونقل  و  فضایی  فناوری های  توسعه 
هوایی،  صنایع  سازمان  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی 
و  ایران  هوایی  ناوبری  و  فرودگاه ها  هوافضا، شرکت  سازمان 
سازمان فضایی ایران از برگزاری این رویداد حمایت می کنند.

همزمان با این کنفرانس، نمایشگاه جانبی برای ارائه آخرین 
محصوالت فناورانه و دانش بنیان صنعت هوایی هم به نمایش 
گذاشته می شود. برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های 
دیگر  از  صنعت  چالش های  و  فرصت ها  پیرامون  تخصصی 
انجمن  کنفرانس  هجدهمین  است.  رویداد  این  برنامه های 
برگزار  جاری  سال  بهمن ماه   1۷ تا   1۵ از  ایران  هوافضای 
می شود تا بستر مناسبی برای تبادل نظر و ارائه دستاوردهای 

علمی در کشور فراهم شود.

شگفتی اروپا از صادرات تجهیزات 
آزمایشگاهی »ایران ساخت«

که  است  کرده  نقل  گزارشی  در  پیجز  یورو  اتریشی  نشریه 
دانش بنیان های ایرانی توانسته اند محصوالتی تولید کنند که 
با شرکت های بزرگی از آلمان، کره جنوبی، امریکا و انگلیس 

رقابت و بخشی از بازار آن ها را در جهان تصاحب کنند.
یورویی  میلیون   ۲۰ صادرات  از  گزارش  این  در  پیجز  یورو 
که  صادراتی  داد.  خبر  ایران  در  آزمایشگاهی  تجهیزات 

یک سوم آن را شرکت های دانش بنیان به دوش می کشند.
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سه  در  پیجز  یورو  تحقیقاتی   - تجاری  نشریه  گزارش  به 
دستگاه های  حوزه  در  فعال  شرکت   ۲۵ حداقل  اخیر  سال 
محصوالت  شده اند  موفق  پزشکی  مهندسی  و  آزمایشگاهی 
جنوبی،  کره   چین،  کرواسی،  یونان،  کشور های  به  را  خود 

پرتغال، مالزی، اوکراین و کشور های غرب آسیا صادر کنند.
آزمایشگاهی  تجهیزات  حاضر  حال  در  نشریه  این  گفته  به 
جهان  کشور  یکصد  از  بیش  به  ایران  پزشکی  مهندسی  و 
صادر می شود و ایران جایگاه مستقل در چهار نمایشگاه مهم 
بین المللی را در اروپا و شرق آسیا دارد. این حوزه در ایران به 
اندازه ای گسترده است که حدود دو هزار شرکت داخلی و سه 

هزار نمایندگی شرکت های خارجی در ایران فعالیت دارند.
رشد اختراعات مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی در 
ایران نسبت به رشد جهانی تقریبا دو برابر است. به طوری که 
رشد اختراعات فنی در تولید تجهیزات پزشکی نسبت به سه 

سال قبل حداقل 1۰ برابر شده است.
جهان  در  پزشکی  مهندسی  تجهیزات  بازار  ارزش  هم اکنون 
حدود 4۰۰ میلیارد دالر و در ایران هفت میلیارد دالر تخمین 
سال های  در  ایرانی  دانش بنیان  شرکت های  است.  شده  زده 
میلیاردی  هفت  بازار  از  و  داشته اند  چشمگیری  رشد  اخیر 
 ۲۰ صادرات  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  زیادی  بخش 
اخیر  دهه  یک  در  که  می دهد  نشان  ایران  یورویی  میلیون 
مراکز دانشگاهی ایران در همکاری با شرکت های مالی بزرگ 
ایرانی سرمایه گذاری زیادی در تولید تجهیزات آزمایشگاهی 

و پزشکی داشته اند.
پزشکی،  تجهیزات  بین المللی  نمایشگاه  به  پیجز  یورو 
که  هم  سالمت  گردشگری  و  خدمات  دارو،  آزمایشگاهی، 
توسعه  و  انداخته  نگاهی  می شود،  برگزار  ایران  در  سال  هر 
صادرات تجهیزات را از اهداف برگزاری نمایشگاه ایران هلث 

دانسته است.
تولید مقاالت مهندسی  رتبه شانزدهم  ایران  در حال حاضر 
پزشکی در جهان را به خود اختصاص داده است که حدود 
به  مربوط  زمینه،  این  در  شده  تولید  مقاالت  درصد   4۰

دانش بنیان های زیر نظر دانشگاه های کشور است.

تولیدکنندگان انیمیشن رقابت می کنند
نخستین رویداد رقابتی تولید انیمیشن نیمه دوم بهمن ماه 
منسجم  شکل گیری  زمینه  تا  می شود  برگزار  جاری  سال 

تیم های تولیدکننده این حوزه باشد.
گردهمایی  و  شناسایی  رویداد  این  برگزاری  از  هدف 
تولیدکنندگان این حوزه است. البته برگزاری آن زمینه برای 
سرمایه گذاری تولید انیمیشن را فراهم می کند. این هم افزایی 
شتاب  را  حوزه  این  در  تیم ها  منسجم  شکل گیری  می تواند 
دهد. برگزاری این رویداد، رقابتی نوین در حوزه تولید محتوا 
رقابت  این  دوره  نخستین  موضوع  است.  انیمیشن  قالب  در 
»رونق تولید و دفاع مقدس« است. همچنین تکنیک تولید 

انیمیشن در این رویداد آزاد است.
و  آغاز می شود  ماه سال جاری  بهمن  نیمه دوم  رویداد  این 
به مدت سه روز ادامه دارد. در مدت برگزاری رویداد تیم ها 

هنری  و  فنی  محتوایی،  منتورهای  راهنمایی  از  می توانند 
استفاده کنند. آثار تولیدکنندگان در این رویداد از شبکه های 
سیما و رسانه های حامیان در فضای مجازی منتشر خواهد 
شد. همچنین پس از شرکت در رویداد و اتمام پروژه گواهی 
انیمیشن »منهاج«  تولید  حضور در نخستین رویداد رقابتی 
انجمن صنفی  معاونت فضای مجازی صداوسیما،  با حمایت 
فیلمسازان و انیمیشن ایران، باشگاه کسب و کار دانش بنیان و 

شتابدهنده رضوان به شرکت کنندگان اعطا می شود.

»شرکت های خالق« از خدمات 
صادراتی بهره مند می شوند

برای شرکت های  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
صادراتی  خدمات  دانش بنیان،  شرکت های  مانند  نیز  خالق 
متنوعی ایجاد کرده است. این شرکت ها می توانند محصوالت 
صادر  جدید  بازارهای  به  امکانات  این  از  استفاده  با  را  خود 

کنند.
در این راستا با توجه به این که تسهیل فرایند صادرات کاال 
و خدمات و همچنین آموزش و مشاوره شرکت ها در حوزه 
است،  خالق  شرکت های  اساسی  نیازهای  جمله  از  صادرات 
با  تا  دارد  سعی  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در این حوزه، خدماتی 
باکیفیت و اثربخش برای توسعه توان صادراتی شرکت ها ارائه 

شود.
صادرات،  امر  در  تسهیل  برای  می توانند  خالق  شرکت های 
دریافت  همکار  نهادهای  و  معاونت  این  از  متنوعی  خدمات 
پذیرش  و  »اعزام  به  می توان  خدمات  این  جمله  از  کنند. 
هیئت های تجاری«، »حضور در پاویون ملی در نمایشگاه های 
خارج از کشور«، »حضور مستقل در نمایشگاه های خارجی«، 
»پرداخت  بین المللی«،  بازار  تحقیقات  هزینه  کمک  »ارائه 
کمک هزینه های تهیه اقالم تبلیغاتی بین المللی« و »عضویت 

در وبسایت های C۲C« اشاره کرد.
قرار  صادراتی  ارزیابی  مورد  همچنین  خالق  شرکت های 
کلی  طور  به  صادرات  آمادگی  ارزیابی  در  می گیرند. 
شاخص هایی مانند »دارا بودن بازار داخلی«، »داشتن برنامه 
زیرساخت های  »وجود  مدون«،  صادراتی  جامع  اهداف  و 
کافی به منظور صادرات مانند وبسایت های دو زبانه« بررسی 

می شود.
همچنین دارا بودن گواهینامه ها و استانداردهای بین المللی، 
بین المللی  بازار  تحقیقات  وجود  کاال،  مناسب  بسته بندی 
می توانند  عالقه مندان  گرفت.  خواهند  قرار  توجه  مورد  و... 
برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس وبسایت های اینترنتی 
»ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز«، »برنامه توسعه 
توسعه صادرات و  زیست بوم شرکت های خالق« و »کریدور 

تبادل فناوری« مراجعه کنند.

کاالی »ایران ساخت« 
رایگان تبلیغ می شود

»نشان ایرانی« عنوان طرحی برای حمایت از تولیدکنندگان 
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داخلی است. در راستای اجرایی سازی این طرح روزنامه جام 
بدون هزینه  را  تولیدکنندگان داخلی  برای  جم چاپ آگهی 

انجام می دهد.
»ایران ساخت«  محصوالت  تبلیغات  برای  فرصتی  اقدام  این 
بازار  فضا  این  از  استفاده  با  تولیدکنندگان  تا  فراهم می کند 
محصوالت خود را رونق دهند و از این ظرفیت بهره الزم را 

داشته باشند.
نامگذاری  تولید«  »رونق  را  جاری  سال  انقالب  معظم  رهبر 
کردند. در این فضا رسانه ها حداقل کاری که در حمایت از 
ظرفیت های  از  استفاده   دهند،  انجام  می توانند  داخل  تولید 
داخلی خود است. بر این اساس، روزنامه جام  جم قصد دارد با 
وجود مشکالت مالی رسانه های مکتوب، از امروز تا پایان سال 
آگهی  فرصت چاپ  داخلی  تولیدکنندگان  تمامی  به  جاری، 
»نشان  عنوان  با  که  این طرح  بدهد. طبق  تبلیغاتی  رایگان 
ایرانی« اجرا می شود، تمام واحدهای تولیدی ایرانی می توانند 
جام   روزنامه  در  را  خود  تبلیغاتی  آگهی  زمستان،  فصل  در 
جم به طور رایگان منتشر کنند. واحدهای تولیدی متقاضی 
ثبت  برای  باید  جام  جم،  روزنامه  رایگان  آگهی  از  استفاده 
http://neshan. اینترنتی  نشانی  به  خود  درخواست های 

jamejamdaily.ir مراجعه کنند.

بیش از 970 پروژه پسادکتری 
حمایت می شود

پسادکتری  عنوان  با  دوره ای  تخصصی  دکتری  از  پس 
اساتید  نظر  زیر  مستعد  پژوهشگران  که  می شود  گذرانده 
فناوری  و  پژوهش  توسعه  برای  ویژه ای  طرح های  برجسته 
صحیح  هدایت  میان  این  در  مهم  نکته  می دهند.  انجام 
دانش آموختگان دکتری پیش از استخدام است. در این راستا 
برای توانمندسازی این افراد صندوق حمایت از پژوهشگران 
و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از انجام 

طرح های پسادکتری حمایت می کند.
این حمایت شامل تمامی حوزه های علمی می شود. در سال 
سال های  به  نسبت  پسادکتری  محققان  از  حمایت  جاری 
رسید.  تومان  میلیون   ۵۷ به  تومان  میلیون   36 از  گذشته 
تاکنون نیز صندوق از میان بیش از ۲۲۰۰ طرح پسادکتری 
کرده  مصوب  حمایت  برای  را  طرح   9۷۰ از  بیش  دریافتی 

است.
است:  صورت  دو  به  نیز  پسادکتری  طرح های  پذیرش 
پژوهشگران طرح را مستقیم به کارگروه مرتبط در صندوق 
ارسال می کنند یا بر اساس تفاهمنامه صندوق با مراکز علمی 
طرح پس از تصویب حمایت می شود. در هر صورت حمایت 
نیروی  تربیت  برای  را  زیرساخت ها  پسادکتری  دوره های  از 
جامعه  به  کارآمد  انسانی  نیروی  تا  می دهد  توسعه  انسانی 

معرفی شود.

سرمایه گذاران حوزه فناوری از 11 
کشور دنیا به تهران می آیند

با حمایت شبکه ملی فن بازار معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری در جهت توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان و 
حضور  با  نشستی  جاری  سال  بهمن ماه  در  ایرانی،  فناورانه 
می شود.  برگزار  تهران  در  دنیا  کشور   11 از  سرمایه گذارانی 
فناوری  سرمایه گذاری  »نشست  نام  با  که  نشست  این  در 
TIM2020« نامگذاری شده است، این سرمایه گذاران حضور 
خواهند یافت. این سرمایه گذاران از دو رده »سرمایه گذاران 
خواهند  جسورانه«  سرمایه گذاری  »صندوق های  و  فرشته« 
بود و طرح ها و پروژه های مبتنی بر فناوری ایرانی را جهت 
داد.  خواهند  قرار  ارزیابی  مورد  احتمالی  سرمایه گذاری 
فرصت های کم نظیری مانند نیروی انسانی فراوان و اقتصادی 
در کنار محصوالت دانش بنیان ارزان، سرمایه گذاران خارجی 
که  است  کرده  عالقه مند  یکجانبه،  تحریم های  علیرغم  را 

زیست بوم دانش بنیان ایرانی را مورد توجه قرار دهند.
فرصت های  همچنین  سرمایه گذاری،  رویداد  این  در 
سرمایه گذاری موجود در دیگر کشورها نیز با شرکت کنندگان 

به اشتراک گذاشته می شود.
مختلفی  در حوزه های  نشست  این  در  سرمایه گذاران حاضر 
مانند فین تک، سالمت، گردشگری، بازی های رایانه ای، صنایع 
غذایی و... طرح های پیشنهادی و فرصت های موجود را مورد 

بررسی قرار خواهند داد.
از دیگر برنامه های این رویداد می توان به برگزاری پنل های 
ارائه فرصت های سرمایه گذاری  و  آموزشی  تخصصی، کارگاه 
بین المللی اشاره کرد. دومین نشست سرمایه گذاری فناوری 
می شود.  برگزار  سال  جاری  بهمن ماه   16 و   1۵ تاریخ  در 
عالقه مندان جهت ثبت نام و حضور در نشست می توانند به 

سایت TIM.d8tten.org مراجعه کنند.

صنعت نفت با نوآوری شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ ها 

روزآمد می شود
پژوهشگاه  نوآوری  مرکز  از  بازدید  حاشیه  در  ستاری  سورنا 
و  دانش بنیان  شرکت های  توانمندی  از  نفت  صنعت 
داد:  ادامه  و  گفت  گوناگون  صنایع  رونق  در  استارت آپ ها 
همچون  صنایعی  با  کارآفرینی  و  نوآوری  زیست بوم  »پیوند 
نفت که پیشینه ای طوالنی دارند، می تواند زمینه ساز تحول و 

روزآمدی این صنایع شود.«
نوآوری  ورود  برای  مناسب  زمینه  ایجاد  بر  ستاری 
کسب و کارهای دانش بنیان و استارت آپ ها به صنایع گوناگون 
گفت و ادامه داد: »نفت صنعتی است که هر روز با سیستم 
و فناوری های نو باید تجهیز شود، بنابراین رویه جدیدی که 
هم اکنون در پژوهش نفت انجام می شود برای توسعه و ارتقای 

فناوری در این صنعت راهگشاست.«
از پژوهشگاه صنعت  معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
فناوری  توسعه  و  ارتقا  برای  مناسب  بستری  به عنوان  نفت 
بستر  از  که  »شرکت هایی  گفت:  و  کرد  یاد  صنعت  این  در 
را  توجهی  قابل  درآمد  می توانند  می آیند  بیرون  پژوهشگاه 
جایی  نفت  صنعت  پژوهشگاه  کنند.  تزریق  نفت  صنعت  به 
دانشگاهیان  و خالقیت های  نوآوری ها  میزبان  باید  که  است 
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خالق  جوانان  روی  به  پژوهشگاه ها  این  درهای  باید  باشد. 
امکاناتی  از  بتوانند  به آسانی  تا  باشد  دانش آموخته گشوده  و 
تبدیل  برای  است،  کرده  فراهم  آنان  برای  پژوهشگاه  که 

ایده هایشان به کسب و کار استفاده کنند.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری حوزه نفت را برخوردار 
توسعه  جای  بازار  »این  گفت:  و  دانست  بزرگ  بازاری  از 
فروش  می توانند  خود  فعالیت های  با  جوانان  و  دارد  بسیار 
اختیار  در  باید  بازار  این  باشند.  داشته  میلیاردی  صد  چند 
کسب وکارهای دانش بنیان و استارت آپ ها که در رفع نیازهای 

فناورانه توانمند هستند قرار بگیرد.«

بازیگران سنتی حمل ونقل با زیست بوم 
نوآوری و فناوری همراه شوند

چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل لجستیک و صنایع 
فناوری  و  علمی  معاون  ستاری  سورنا  حضور  با  وابسته 
شهرسازی  و  راه  وزیر  اسالمی  محمد  و  رئیس جمهوری 
بازیگران  »به  گفت:  نمایشگاه  این  در  ستاری  یافت.  خاتمه 
سنتی صنعت حمل ونقل توصیه می کنم که در استارت آپ ها 
سرمایه گذاری کنند، چون در رویارویی با زیست بوم نوآوری، 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها پیروز میدان خواهند 

بود.«
به گفته ستاری، رشد شرکت های دانش بنیان در کشور بسیار 
این کسب وکارها، رشد 1۰  از  بعضی  و  اتفاق می افتد  سریع 
درصدی هفتگی را تجربه می کنند؛ فعاالن صنعت حمل ونقل 

باید بتوانند خود را با این زیست بوم همراه کنند.
به  اشاره  با  ادامه  معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در 
تفاوت های هوشمندسازی و الکترونیکی کردن خدمات، بیان 
کرد: »هوشمندسازی فراتر از الکترونیکی کردن فرایندهاست 
و می بایست این دو مفهوم تفکیک شود؛ در هوشمندسازی 
تمامی  که  می گیرد  شکل  نظام مند  و  کامل  زیرساختی 
نقش آفرینان صنعت، بتوانند با یکدیگر تعامل کنند. در حوزه 
به سوی هوشمندسازی خدمات حرکت  باید  نیز  حمل ونقل 

کنیم.«
و  لجستیک  حمل ونقل  بین المللی  نمایشگاه  چهارمین  در 
صنایع وابسته، 38۷ شرکت و سازمان مشارکت داشتند که 
1۲۰ مورد از آن ها دانش بنیان بودند و آخرین دستاوردهای 

خود در حوزه حمل ونقل را به نمایش گذاشتند.
فناوری  و  علمی  معاون  حضور  با  مراسم  این  ادامه  در 
تفاهمنامه  هفت  شهرسازی،  و  راه  وزیر  و  رئیس جمهوری 
»توسعه  عناوین  با  تفاهمنامه هایی  شد.  امضا  همکاری 
و  تخلیه  پایانه  »ایجاد  پستی«،  محصوالت  ریلی  حمل ونقل 
در  لجستیک  دهکده  »احداث  مغان«،  پارس آباد  بارگیری 
استان قزوین«، »نصب و راه اندازی سیستم عالئم الکترونیک 
انجام  برای  »همکاری  و  کرمان«  بافق/  راه آهن  در  محور 

پروژه های همکاری فناوری اطالعات« منعقد شد.
استارت آپی  حوزه  در  همکاری  تفاهمنامه  دو  همچنین 
سازمان  با  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  میان 
»توسعه  عناوین  با  شهرسازی  و  راه  وزارت  و  هواشناسی 

و  هوشمند  شهر  توسعه  استارت آپی  و  نوآوری  اکوسیستم 
هواشناسی«  رادارهای  ساخت  برای  »همکاری  و  مسکن« 

امضا شد.

کسب وکارهای سالمت 
دیجیتال رونق می گیرد

فناوری  و  علمی  معاونت  میان  مشترک  همکاری  تفاهمنامه 
بهداشت،  وزارت  داروی  و  غذا  سازمان  و  جمهوری  ریاست 
الکترونیک  با هدف توسعه سالمت  درمان و آموزش پزشکی 

در کشور امضا شد.
این تفاهمنامه سه جانبه به امضای مهدی محمدی دبیر ستاد 
و  علمی  معاونت  هوشمندسازی  و  دیجیتال  اقتصاد  توسعه 
جمهوری فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی دبیر ستاد 
توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
وزارت  داروی  و  غذا  سازمان  رئیس  شانه ساز  محمدرضا  و 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید.
محمدی دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی 
معاونت علمی و فناوری در این مراسم، گفت: »توسعه سالمت 
الکترونیک یکی از نیازهای اساسی زندگی امروز است و باید 
برای همه گیر کردن این فناوری در کشور از تمام بازیگران این 

عرصه استفاده کنیم.«
به گفته محمدی، در این حوزه چالش هایی مانند تنظیم گری، 
اخذ مجوزها، رفع مشکالت موجود بر سر راه فعالیت شرکت های 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  که  دارد  وجود  غیره  و  دانش بنیان 
آموزش پزشکی می تواند در این زمینه ها به معاونت کمک کند.
مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی 
به  اشاره  با  نشست،  این  در  هم  جمهوری  ریاست  فناوری  و 
ضرورت توجه به بیماران صعب العالج، گفت: »یکی از مهم ترین 
نتایج اجرایی سازی طرح توسعه سالمت الکترونیک، کمک به 
به  دانش بنیان  است. حضور شرکت های  بیماران صعب العالج 

تسهیل اقدامات درمانی این بیماران کمک می کند.«
به گفته قانعی، اجرای این طرح از تجویز نسخه های بی جهت و 
بی حد و مرز هم پیشگیری می کند. فقط باید تالش شود مفاد 

این تفاهمنامه به شکلی دائمی و درست اجرایی شود.
در همین راستا تفاهمنامه همکاری »راه اندازی و توسعه مرکز 
فارماکوژنومیکس  و  امیکس  فناوری های  نوآوری  و  شتابدهی 
پزشکی  و  دارو  منطقی  مصرف  اولویت  با  محاسباتی 
شخصی سازی شده در کشور« میان معاونت علمی و فناوری 
بهداشت،  وزارت  داروی  و  غذا  سازمان  و  جمهوری  ریاست 
درمان و آموزش پزشکی منعقد شد. این تفاهمنامه با هدف 
تحقق سیاست های کالن ایران در حوزه علم و فناوری و تحقق 
حمایت از کاالها و خدمات ملی و دانش بنیان در حوزه شهر 
با  این تفاهمنامه به مدت هشت سال  انعقاد یافت.  هوشمند 
هدف برنامه ریزی بلندمدت راهبردی، میان مدت و کوتاه مدت 
برای ارتقای توانمندی های تولید، صادرات و توسعه بازار داخلی، 
محصوالت و خدمات در کسب وکارهای حوزه فارماکوژنومیکس 
محاسباتی و فناوری های امیکس با رویکرد ارتقای سطح کیفی 

اعتبار دارد. 
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»ازبکستان« میزبان پایگاه دائمی 
صادراتی ایران می شود

مهدی قلعه نوی، رئیس مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در سفر به ازبکستان 
ایران در  پایگاه دائمی صادراتی  ایجاد  به دنبال  این که  بیان  با 
ازبکستان هستیم، افزود: »سرمایه گذاران ایرانی مقیم ازبکستان یا 
کسانی را  که شریک ازبکی دارند، برای همکاری با مرکز تعامالت 
بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری برای ایجاد پایگاه 

دائمی صادراتی ایران بررسی کردیم.«
قلعه نوی  افزود: »مذاکرات مختلفی با این افراد صورت گرفته است 
تا در نهایت بهترین و کاربردی ترین ساختمان را برای ایجاد اتاق 
نمایش محصوالت دانش بنیان انتخاب کنیم. برای این کار با کسانی 
 که شرایط، زیرساخت های الزم و فضای کار را در اختیار داشتند 
مذاکره کردیم و به زودی به نتیجه نهایی می رسیم. شرکت های 
دانش بنیان می توانند از این پایگاه برای عرضه دائمی محصوالت 
خود استفاده کنند. چون ازبک ها در تعامالت مالی و خدماتی خود 
حتما باید محصول را ببینند و از خدمات پس از فروش آن مطمئن 
شوند. بنابراین ارائه دائمی محصوالت به شرکت های دانش بنیان در 
پیدا کردن بازار مناسب برای محصوالت و خدمات کمک شایانی 
می کند. برای این کار کارگزار منتخب به تهران می آید تا نشست 

آشنایی با شرکت های دانش بنیان ایرانی را برگزار کنیم.«
وی درباره فعالیت های پایگاه های صادراتی ایران در دیگر کشورها، 
گفت: »عرضه و نمایش محصوالت در اتاق نمایش به صورت 
دائمی حداقل برای مدت یک سال، ارائه خدمات ثبت شرکت 
و افتتاح حساب بانکی، ثبت دارو و محصوالت، اخذ استانداردهای 
الزم کشورهای میزبان، انجام تحققیات بازار، بازریابی و فروش 
اعزام  نمایشگاه های تخصصی کشورها،  محصوالت، شرکت در 
ایرانی در  پذیرش شرکت های  و  تهران  به  هیئت های خارجی 
کشورهای هدف از جمله خدمات این پایگاه های صادراتی است. 
هم  مشترک  تحقیقاتی  کارهای  انجام  متقاضی  شرکت های 
می توانند از فضای در نظر گرفته شده در مرکز نوآوری ازبکستان 

استفاده کنند و پروژه های تحقیقاتی خود را انجام دهند.«

»سورنا 4« رونمایی شد
انسان نمای  ربات  چهارم  نسل  فناوری  ملی  کالن  »طرح 
فناوری  و  با حضور سورنا ستاری، معاون علمی  ایران ساخت« 

رئیس جمهوری، رونمایی شد.
در مراسم رونمایی از روبات انسان نمای سورنا 4 عالوه بر دکتر 
ستاری، پیروز حناچی شهردار تهران نیز حضور داشت؛ مراسمی 
که در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران برگزار شد. 
همچنین در این مراسم شناسنامه »روبات انسان نما ملی سورنا 4« 

متولد ۲3 آذرماه 98 به امضای سورنا ستاری رسید.
ستاری معاون در این مراسم ساخت و طراحی سورنا 4 را کار 
بزرگی دانست و گفت: »انجام پروژه هایی مانند طراحی و ساخت 
روبات سورنا، حالت خط شکنی برای فعالیت های این حوزه دارد. 
حوزه هایی مانند هوش مصنوعی، مکانیک و فناوری اطالعات در 
آینده دنیا تاثیرگذارند که در کشور باید نسبت به توسعه آن ها 

توجه داشته باشیم.«

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری توسعه فناوری های نوین در 
کشور را ضروری دانست و افزود: »همچنین عالوه بر مجریان این 
پروژه، سه شرکت دانش بنیان دیگر نیز در حوزه تولید روبات های 
اجتماعی فعال هستند. پایه و اساس این روبات ها فناوری هوش 
مصنوعی است. به زودی نیز شاهد رونمایی روبات های دیگری 
در این حوزه هستیم. پروژه هایی مانند ربات انسان نمای سورنا 4 
توسعه دانش در کشور را نشان می دهد که تجاری سازی محصوالت 
این حوزه در کشور عملی شده است. قطعا در آینده روبات هایی 
خواهیم داشت که در زندگی روزمره مردم نقش خواهند داشت.«

ستاری در بخش بعدی سخنان خود به پروژه سورنا مینی اشاره 
قصد  که  است  دیگری  پروژه  نیز  مینی  »سورنا  گفت:  و  کرد 
و  مدارس  برای  آموزش  در حوزه  تا  داریم  را  آن  تجاری سازی 

پژوهش سراها از آن استفاده کنیم.
رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان حرکت های علمی 
همچون طراحی و ساخت روبات سورنا 4 را باعث دمیده شدن 
روی  »فعالیت  گفت:  و  دانست  دانشگاه ها  در  جدیدی  روح 
حوزه های علم و فناوری امید جوانان به آینده را افزایش می دهد. 
همچنین تجاری سازی فناوری ها کمک می کند تا مردم درک 

متقابلی از فعالیت های دانشگاه ها داشته باشند.«

حرکت اقتصاد دانش بنیان بر مدار 
نوآوری های علوم انسانی 

 فرهنگستان علوم میزبان سورنا ستاری شد. ستاری در این نشست 
که با حضور جمعی از اعضای این فرهنگستان برگزار شد، گزارشی 
از وضعیت زیست بوم کارآفرینی و نوآوری، جایگاه کسب وکارهای 

دانش بنیان و استارت آپی و دورنمای این زیست بوم ارائه کرد.
این که  بیان  با  دانش بنیان  اقتصاد  فرهنگسازی  ستاد  رئیس 
حمایت زیرساختی و فرهنگی از رونق زیست بوم کارآفرینی و 
نوآوری، رسالت مهم همه بخش های تصمیم گیر و اثرگذار جامعه 
است، عنوان کرد: »در راه رونق این زیست بوم گام  برداشته ایم 
که ماحصل این حرکت، در رونق کسب وکارهای دانش بنیان و 

استارت آپی مشهود است.«
نقش  این که  بیان  با  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
اقتصاد  در  محتوا  تولید  حوزه های  و  انسانی  علوم  اهمیت  و 
دانش بنیان، انکارناپذیر است، افزود: »گستره و نفوذ علوم انسانی در 
نگارش کتاب خالصه نمی شود و باید با حمایت از نوآوری های این 
حوزه مهم و راهبردی، از مصرف کننده صرف بودن فرآورده های 
علوم انسانی و فرهنگی کشورهای غیر رها شویم؛ شرکت های 
با هجمه محصوالت  مبارزه  میدان  مقدم  در خط  دانش بنیان 
فرهنگی و محتوایی بیگانه قرار دارند و باید تمام قد و مسئوالنه 
از ایجاد کسب وکارهای خالق که منجر به خلق محتوا یا محصول 
می شود حمایت کنیم تا پیروز میدان تهاجم فرهنگی و اقتصادی 

باشیم.«
وی ادامه داد: »تجاری سازی علوم انسانی حوزه گسترده ای است 
که اقتصاد دانش بنیان، ظفرمندی و پایداری اش را در رونق این 
حوزه می بیند. ظرفیت های نهفته بسیاری برای برتری در علوم 
انسانی داریم از جمله این که زبان فارسی نهمین زبان پرشمار 
اینترنت به شمار می رود؛ استارت آپ های موفقی در حوزه تولید 
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محتوا داریم که به خوبی و درستی از این ظرفیت های خارق العاده 
در جهت توسعه فرهنگ، اشتغال و خلق ارزش افزوده بهره برده اند.

توسعه  و  خطرپذیر  سرمایه گذاری  گفتمان  رونق  به  ستاری 
در  نوآوری  »پهنه های  گفت:  و  کرد  اشاره  نوآوری  ناحیه های 
ساختن آینده شهرها و حرکتشان به سوی خالق و نوآور شدن، 
ایجاد  از  بر همین اساس، حمایت  ایفا می کنند؛  نقش مهمی 

ناحیه های نوآوری در شهرها را در اولویت قرار دادیم.« 
وی با بیان این که نهال نوآوری و توسعه مندی از زمین دانشگاه ها 
موفق  نمونه ای  شریف،  نوآوری  »ناحیه  افزود:  می شود،  بارور 
به شمار می رود که در حال حاضر،  ناحیه ها  این  از  کارآمد  و 
مجموعه ای موفق است از ۵۰۰ شرکت و 3۲۰۰ نیروی انسانی 
دانش آموخته و خالق. همچنین پنج پژوهشکده و مرکز تحقیقاتی 
دولتی، یک هاب نوآور، پنج مرکز نوآوری و هفت شتابدهنده و 
پنج برج فناوری در این ناحیه نوآوری مشغول فعالیت هستند یا 

به زودی ایجاد می شوند.«
وی با بیان این که با رخ نمایی اقتصاد دانش بنیان، نگرش سنتی 
در حوزه تامین مالی کسب و کارها جای خود را به گفتمان تازه ای 
کرد:  اظهار  است،  داده  خطرپذیر  سرمایه گذاری  عنوان  تحت 
»تالش کردیم گفتمان این نوع سرمایه گذاری را توسعه و در میان 
نهادها و افراد سرمایه گذار ترویج کنیم. سرمایه گذاری خطرپذیر 
اکنون از مرز 1۰۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته و همچنین بیش 
از 1۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت از نظام بانکی، به زیست بوم 

کارآفرینی و نوآوری ارائه شده است.«
ستاری با اشاره به ایجاد کارخانه های نوآوری در پایتخت و دیگر 
شهرها به مثابه الگوی جدیدی رونق کسب وکارهای نوآور یاد کرد 
و گفت: باید از الگوهای پیشین توسعه علمی، به سمت بازسازی 
بافت های فرسوده و تبدیل این اماکن، به کارخانه نوآوری و سپس 
به ایجاد پهنه های نوآوری کوچ کنیم. کارخانه نوآوری آزادی با 
ظرفیتی برای اشتغال 3۵۰۰ نیروی انسانی خالق، نمونه ای موفق 

از این الگو به شمار می رود.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به افزایش تعداد 
پتنت های ثبت شده بین المللی گفت و ادامه داد: »معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری تا 9۰ درصد از هزینه ثبت پتنت خارجی 
را حمایت می کند و اتفاق خوبی که در ثبت پتنت ها شاهد هستیم، 

حضور شرکت های بخش خصوصی و تسهیل این کار است.«
خدمات  از  یکپارچه ای  و  گسترده  شبکه  ایجاد  همچنین  وی 
آزمایشگاهی به کمک شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 
را گامی دیگر در راستا توسعه علمی و فناوری عنوان کرد و گفت: 
»ما مرزها را در حوزه آزمایشگاهی شکسته ایم به  طوری که بیش 
از 38 استاد دانشگاه، دانشجوی دکتری، عضو بنیاد ملی نخبگان و 
سرآمد علمی، بدون محدودیت از 1۲هزار تجهیز آزمایشگاهی ارائه 
شده بر بستر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت 

علمی، با تخفیف و بدون محدودیت استفاده می کنند.«
ستاری، استارت آپ ها را در تفکر اقتصاد دانش بنیان، تامین کننده 
و  کرد  قلمداد  کارآفرینی  و  نوآوری  زیست بوم  انسانی  نیروی 
گفت: »استارت آپ ها، زمینه ساز رونق کسب و کارهای دانش بنیان 
می شوند. بسیاری از کسب و کارهای استارت آپی، اکنون به دست 
نخبگان و المپیادی های این کشور اداره می شود و شکست در 

و  آموختن  برای  فرصتی  استارت آپی،  و  جوانان خالق  اندیشه 
شروعی دوباره است. باید انتخاب کنیم که اداره و توسعه کشور 

را به دست این افراد بسپاریم.«
وی افزود: »در دورنمای زیست بوم کارآفرینی و نوآوری تا سال 
هزار  دو  از  بیش  و جذب  استارت آپ  هزار  ده  از  بیش   14۰۰
فارغ التحصیل از برترین دانشگاه های جهان پیش بینی شده است.«
در ادامه، جمعی از اعضای فرهنگستان علوم دیدگاه های خود را 
درباره چگونگی تعامل میان معاونت علمی و فناوری و فرهنگستان 
علوم برای حمایت از زیست بوم دانش بنیان، سازوکارهای پیشرفت 

کشور به کمک تولید علم، گفت وگو شد.

یارانه شرکت های خالق برای 
پرداخت تسهیالت بانکی 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سعی دارد در حد توان 
برای جزئی ترین مشکالت شرکت های دانش بنیان و خالق نیز 
برنامه و نقشه راه ترسیم کند. با توجه گالیه های برخی از فعاالن 
عرصه دانش و فناوری از سود باالی تسهیالت بانکی، معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری برای اولین بار در کشور طرحی 
تسهیالت  به سود  آن  اساس  بر  که  است  گذاشته  اجرا  به  را 

پرداختی به این شرکت ها، یارانه تعلق می گیرد.
در واقع به منظور دستیابی به اهداف صادراتی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در توسعه صادرات محصوالت و خدمات 
دانش بنیان و خالق به شرکت های دانش بنیان و خالق، یارانه سود 
تسهیالت اعطا می شود. این یارانه از طریق صندوق های پژوهش 
و فناوری منتخب پرداخت شده و به تسهیالت دریافتی با موضوع 

صادرات و انتقال فناوری تعلق می گیرد.
یارانه سود تسهیالت، مبلغی است )تا سقف 6۰ میلیون تومان( که 
در صورت دریافت تسهیالت صادراتی یا انتقال فناوری از بانک ها، 
صندوق ها و نهادهای مالی و رعایت شرایط مندرج در مصوبه یارانه 

تسهیالت، شرکت مشمول استفاده از آن یارانه خواهد شد.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از معدود نهادهایی 
است که برای سود تسهیالت بانکی اعطاء شده به محصوالت 
نوآور، یارانه تخصیص می دهد. بسیاری از تولید کنندگان معموال 
از میزان باالی سود تسهیالت بانکی و جرائم دیرکرد گله مند 

هستند
برخی نوسانات در جریان فروش و بازگشت ارز حاصل از صادرات 
و یا هر مشکل دیگری ممکن است جریان نقدینگی یک بنگاه 
اقتصادی را با چالش مواجه سازد. این مسئله باعث می شود که 
پرداخت اقساط تسهیالت دریافتی با تاخیر مواجه شود. معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، برنامه ای را طراحی کرده است 
که بر اساس آن شرکت های دانش بنیان و خالق می توانند از 
یارانه سود تسهیالت تا سقف 6۰ میلیون تومان برخوردار شوند. 
بر اساس این طرح شرکت های برتر صادراتی که ساالنه بیش از 
یک میلیون دالر صادرات داشته باشند از یارانه بیشتری برخوردار 

خواهند بود.
همچنین برابر قانون، یارانه به تسهیالتی تعلق می گیرد که سود 
آنها معادل و یا حداکثر ۰/۵ درصد بیشتر از مصوبه شورای پول 

و اعتبار باشد.
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