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سیستمیبرایبهینهسازیکشاورزی
کشتیار یک استارتآپ فضاپایه است که با استفاده از فناوری فضایی به کشاورزان کمک میکند
زمینشان را بهتر و بهینهتر مدیریت کنند .سارا میرشکاری ،همبنیانگذار این استارتآپ 25 ،ساله
است و فوقلیسانس هوافضا دارد .او قبل از کشتیار در پرو ژههای طراحی و ساخت ماهواره فعالیت
داشته است .او میگوید مردم و کشاورزان شناخت درستی از ماهوارهها و کاربردهای آن در زندگی
روزمره ندارند و به همین دلیل تصمیم گرفته است عالوه بر فعالیت در زمینه ساخت ماهواره ،روی
ش افزوده در موارد مختلف فعالیت کند و پس
ترویج و بهکارگیری دادههای فضایی و ایجاد ارز 
از تحقیقات در بازار ایران ،حوزه کشاورزی را انتخاب کرده است .او به همراه سعیده مشایخی،
فارغالتحصیل رشته هوافضا ،محسن حسینی فارغالتحصیل رشته کشاورزی ،محمدرضا دشتآبادی
متخصص سنجش از دور و حامد حامدیان توسعهدهنده کسبوکار ،کشتیار را راهاندازی کردهاند .با
میرشکاری به گفتوگو نشستیم تا برایمان از تجربه فعالیت در اکوسیستم استارتآپی بگوید.
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هیــچ وطنپرســتی ،هیــچ عاقلــی ،هیــچ مومنــی و هیــچ
ایراندوســتی بــا ایــن گــزاره منطقــی و ضــروری «مــا بایــد
قــوی باشــیم» مخالفــت نمیکنــد .نهتنهــا صاحبــان عقــل
ســلیم و باورمنــدان بــه آرمانهــای انقــاب و آنهــا کــه
دل در گــرو «ایــران» دارنــد بــا قدرتمندتــر شــدن کشــور
مخالفتــی ندارنــد بلکــه هــر کــدام بــه ســهم خــود بــرای
تحقــق ایــن معنــا میکوشــند .آنهــا کــه در انقــاب و
دفــاع مقــدس و بــرای حفــظ نظــام بــه مقــام رفیع شــهادت
نائــل آمدنــد ،اگرچــه بــا خــدا معاملــه کردنــد و بــه عنایــت
خاصــه حضــرت حــق رســتگار شــدند ،امــا خــون پاکشــان
درخــت ایــران را قدرتمندتــر و تنومندتــر کــرد .ایرانیهــا
در طــول صــد ســال گذشــته هــر تالشــی کــه کردهانــد و
هــر زحمتــی کــه کشــیدهاند ،مســتقیم و غیرمســتقیم برای
قویتــر شــدن ایــن جغرافیــای اهورایــی بــوده اســت .معنــی
حقیقــی آرمانهــا و عبارتهایــی نظیــر ایــران آزاد ،ایــران
آبــاد ،ایــران خیرخــواه ،ایرانــی کــه در آن عدالت جاری باشــد
و مردمانــش متخلــق بــه اخــاق حمیــده باشــند و ایرانی که
در آن حــق بــه حقــدار برســد و کســی یــا کســانی نتوانند بر
کســی یــا کســانی ظلــم کننــد ،و آرمانهــا و تعابیــری از
ایــن دســت ،جــز بــه ایــران قــوی معطــوف نمیشــود.
خداونــد متعــال عالــم را طــوری آفریــده و در آن ســنتی را
پایــه گذاشــته اســت کــه اقویــا  -بــه معنــای صحیــح لفــظ،
نــه معناهــای نمادینــی کــه بــا تغییر مناســبتهای سیاســی،
اقتصــادی بــه ذهــن متبــادر میشــود  -شایســتگی دوام و بقــا
دارنــد و ضعفــا محکوم به اضمحــال و انقراضند .در مناســبات
انســانی نیــز تنهــا ایــن اقویــا هســتند کــه میتواننــد از ضعفــا
دســتگیری کننــد و جلــوی ظلــم و تعــدی زیادهخواهــان را
بگیرنــد .در جهــان امــروز عدالــت مهجــور اســت و ظالمــان بــا
تکیــه بــر قــدرت مــادی خــود بــر عالــم ســیطره یافتهانــد و
نهتنهــا حقــوق انســانها بلکــه حقــوق حیوانــات و درختــان
و زمیــن و آســمان را ضایــع میکننــد .آنچــه باعــث شــده
جهــان امــروز بــه جهانــی ناامــن بــدل شــود و محیــط
زیســت آســیبهای جــدی ببینــد و تــداوم حیــات بــا موانــع
جــدی روب ـهرو شــود ،حضــور مقتدرانــه نظــام ســلطه اســت
کــه آشــکارا ســایه شــوم خــود را بــر عرصههــای اقتصــادی
و سیاســی و فرهنگــی ،حتــی علمــی و دانشــگاهی انداختــه
اســت و زندگــی را بــه کام عدالتخواهــان و مســتضعفان تلــخ
کــرده .کســی میتوانــد بــا ایــن نظــام درافتــد و او را وادار بــه
عقبنشــینی کنــد کــه از قــدرت و قــوت ســهم کافــی و وافــی
بــرده باشــد و بــر جــان و مــال خــود بیمنــاک نباشــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه در جهــان امــروز امپریالیســم نهفقط
جهــان ســوم و کشــورهای خاورمیانــه را ،بلکه اروپــا را  -در هر
مرتبـهای کــه زورش رســیده  -ضعیــف نــگاه داشــته و آنهــا
را بــه اقتصــاد و سیاســت و ارتشــش وابســته کرده .وابســتگی
بــه قــدری جــدی و مســتحکم اســت کــه آســیاییها و
اروپاییهــا را از درافتــادن بــا امریــکا برحــذر م ـیدارد .فقــط
کشــورهای عربــی  -بــه تعبیــر ترامــپ گاوهــای شــیرده -
نیســتند کــه در مقابــل امریــکا «بلــه قربــان» میگوینــد و بر
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تحقیــر و تخفیــف خــود چشــم میبندنــد ،بلکــه اروپاییهــا
و ژاپنیهــا و کرهایهــا و چینیهــا نیــز قــدرت و قــوت
امریــکا را مالحظــه میکننــد و خــود را از تقابــل بــا او دور
میکننــد .در ایــن میــان جمهــوری اســامی ایــران توانســته
اســت بــه کمــک روحیــه آرمانخواهــی مردمــش ،شــجاعانه
بــا نظــام ســلطه دربیفتــد و زیــر بــار زور و ظلــم نــرود.
آرمانخواهــی و اتــکا بــه مســاعدتهای الهــی ،خــود یکــی از
عناصــر قــدرت و قــوت اســت .اگرچــه مــا در بعضــی عرصهها
بــه دالیــل تاریخــی ضعیــف بودهایــم ،امــا ایــن ضعــف را بــا
ایمــان بــه غیــب و بــا تجدیــد عهــد الهــی و اتصال بــه حیات
طیبــه شــهدا جبــران کردهایــم .در شــناخت دشــمن نبایــد
متوهــم بــود یــا بــا شــعار و تشــریفات ،دشــمن را حقیــر و
بیمایــه شــمرد؛ نــه .دشــمن مــا قدرتمنــد اســت و حضــور
شــیطانیاش آینــده کــره ارض را بــا مخاطــرات جــدی
روبــهرو کــرده .مــا از جهــات بســیاری از جملــه اقتصــاد،
علــم ،تکنولــوژی ،نفــوذ دیپلماتیــک و غیــره از نظــام ســلطه
عقبتریــم .همیــن عقبماندگــی باعــث شــده تــا آنهــا
بــرای مــا مضیقههــای متفــاوت درســت کننــد .معنــای
واقعــی تحریــم یعنــی همیــن کــه شــریانهای حیاتی شــما
را میبنــدم تــا مجبــور بــه تســلیم شــوید .در مناســبات
سیاســی و اقتصــادی دنیــا ،تســلیم ســهم ضعیفــان اســت و
هیـچگاه هیــچ قدرتمنــدی نبــوده کــه تــن بــه تســلیم دهد.
تــا اینجــای کار نیــروی متحرکــه مــا آرمانهــای انقالبــی
و آموزههــای امــام خمینــی بــوده اســت .در معنــای وســیع
کلمــه ایمــان مــا را ســر پــا نگــه داشــته تــا جلــوی ظلــم
بایســتیم .امــا عــاوه بــر ایمــان نیــاز بــه دیگــر عناصــر اقتدار
نیــز داریــم .عناصــری کــه البتــه از آنهــا غافــل نبودهایــم و
در راه تقویــت آنهــا قدمهــای خوبــی برداشــتهایم .تاکیــد
میکنــم کــه قــدرت ایمــان را نبایــد دســتکم بگیریــم.
مشــغول شــدن بــه اقتصــاد و سیاســت و تکنولــوژی نبایــد
مــا را از تقویــت ایمــان و آرمانخواهــی غافــل کنــد .امــا مــا
چــارهای نداریــم تــا خــود را در دیگــر عرصههــا نیــز تقویــت
کنیــم .واضــح اســت کــه اگــر مــا اقتصــاد قدرتمندی داشــته
باشــیم ،حربــه تحریــم نفتــی در دســت امریــکا بالاســتفاده
میشــود .همینطــور اگــر نفــوذ سیاســی مــا در منطقــه
و جهــان قــوت و شــدت بگیــرد ،انــزوای ایــران ناممکــن
میشــود .بــه طــور مشــخص قــدرت و قــوت مــا در عرصــه
علــم و فنــاوری میتوانــد جایــگاه مــا را در دنیــا چنــان
تغییــر دهــد کــه امریــکا را در سیاسـتهای خــرد و کالنــش
مجبــور بــه تجدیدنظــر کنــد .همیــن کــه در ســالهای اخیر
در عرصــه نانــو و هســتهای قــوت فوقالعــاده پیــدا کردهایــم،
مشــت نمونــه خــرواری اســت کــه ثابــت میکنــد آنهــا از
ایــران قــوی میترســند .پــس حــاال کــه آنهــا از ایــران قوی
میترســند ،تکلیــف شــرعی مــا و وظیفــه ملــی و میهنــی ما
آن اســت کــه در تمــام کارهایــی کــه میکنیــم و راههایی که
میرویــم ،قــوت و قــدرت روزافــزون ایــران عزیــز را در نظــر
داشــته باشــیم .قویتــر شــدن ایــران یــک شــعار نیســت،
یــک آرمــان هــم نیســت ،بلکــه یــک ضــرورت ناگزیر اســت.
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هدایت و حمایت

عباس همدینیا ،جمری طرح الکن میل
طرایح و ساخت ی ن
مکبا� پنبه

پرداخت وام برای کار
پژوهشی اشتباه است
زهرا طالبنژاد

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
خراسان رضوی است و  22سال سابقه پژوهشی در زمینه
طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی دارد.
عباس مهدینیا متولد سال  1351و دانشآموخته کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی است .او هماکنون در
مقطع دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم تحصیل میکند
مهدینیا که به عنوان مجری طرح کالن ملی «طراحی و ساخت
کمباین پنبه» فعالیت میکرد ،عضو انجمن مخترعان استان
خراسان رضوی است و سابقه مدیریت شرکت دانشبنیان «فن
کاشت وصال شرق» را نیز در کارنامه کاری خود دارد.
پیشترها پیمان صالحی ،مدیر مرکز طرحهای کالن ملی معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ،اولین و مهمترین اثر ساخت
ماشین کمباین پنبه در کشور را کاهش هزینه تولید و سهولت
برداشت پنبه توسط کشاورزان دانست و عنوان کرد این کار
قطعا منجر به افزایش سطح زیر کشت خواهد شد.
از آنجا که پیش از عملیاتی شدن این طرح ،جمعآوری پنبه یا
با دست یا توسط ماشینهای کمباین وارداتی صورت میگرفته
است ،مجری این طرح امیدوار بود که پس از ساخت این دستگاه
و انبوهسازی آن ،کشور در حوزه ورود ماشینهای مشابه خارجی
بینیاز شود اما شرایط به گونهای که او تصور میکرد ،پیش نرفت.
مهدینیا در گفتوگو با دانشبنیان به جزئیات این طرح کالن
و چالشهای پیش روی اجرای این طرح اشاره میکند.
و البته بیش از  10سال هم سابقه تدریس در دانشگاه دارد.
دانشبنیان
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چــه فراینــدی طــی شــد تــا طــرح کالن ملــی
طراحــی و ســاخت کمبایــن پنبــه بــه تصویــب
رســید؟
اســتارت فعالیــت مــن در مــورد کمبایــن پنبــه از ســال  88بــا
طراحــی مکانیســم محــرک یــک کمبایــن پنبــه مــدل پاماک
شــروع شــد و ســال  91نیــز فعالیتهــای ایــن طــرح هماننــد
نوشــتن پروپــوزال و غیــره آغــاز شــد .ایــن طــرح بــه پیشــنهاد
موسســه تحقیقــات فنــی و مهندســی کشــاورزی و ســازمان
تحقیقــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی کشــور بــه عنــوان
طــرح کالن ملــی مطــرح و در نهایــت در اواخــر خــرداد 92
ایــن طــرح کالن ملــی بــه امضــای معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری رســید.
ایــن طــرح در ســال  95خاتمــه یافتــه و تاکنــون فعالیــت
در مــورد تجاریســازی آن بــه نتیجــه نرســیده اســت ،زیــرا
تجــاری کــردن طــرح مــن نیازمنــد ســرمایهگذاری ســنگین
اســت و امــروزه هیچکــس حاضــر بــه چنیــن کاری نیســت.
بــا ایــن وجــود ،آینــده ایــن طــرح کالن را چطــور
میبینیــد؟
در مــورد آینــده ایــن طــرح مــن اعتقــاد دارم کــه بــه طــور
کلــی در آینــده اگــر بخواهیــم کشــت پنبــه انجــام شــود،
چــارهای جــز مکانیــزه کــردن برداشــت نخواهیــم داشــت.
اینکــه بخواهیــم نیــاز کشــور را از طریــق واردات یــا تولیــد
داخــل حــل کنیــم ،منــوط بــه سیاســتهای کالن کشــور و
خیلــی مولفههــای دیگــر اســت کــه متاســفانه هیــچ یــک در
اختیــار مــن نیســت.
بــرای بــه ثمــر رســاندن ایــن طــرح کالن ملــی چــه
موانعــی پیــش رویتــان بود؟
یکــی از چالشهــای بــزرگ زراعــت گیــاه اســتراتژیک پنبــه،
مســئله برداشــت مکانیــزه آن بــوده و هســت .ماشــینهای
برداشــت مکانیــزه پنبــه یکــی از ماشــینهای پیچیــده و
گرانقیمــت در بین ماشــینهای کشــاورزی هســتند و مســلما
حرکــت بــه ســمت بومیســازی آن میتوانــد نقــش بســزا و
موثــری در توســعه ایــن گیــاه داشــته باشــد؛ آن هــم گیاهــی
کــه امــروزه ســطح زیــر کشــت آن بهشــدت کاهــش یافتــه
اســت.
هنگامــی کــه مــن طــرح را شــروع کردم قــرار نبــود اعتبــارات
ایــن طــرح در قالــب تســهیالت بــه صــورت وام باشــد امــا در
ادامــه مشــخص شــد کــه اعتبــار طــرح به صــورت تســهیالت
اســت و مــن بــا تصــور اینکــه ایــن طــرح بــه عنــوان طــرح
کالن ملــی اســت و حتمــا نــگاه ویــژه و ملــی هــم بــه آن
میشــود اشــتباه کــردم و حاضــر شــدم بــا ضمانتهــای
شــخصی و در قالــب تســهیالت ،طــرح را شــروع کنــم.
امــروز اگــر بــه گذشــته بازگــردم ایــن کار را نمیکنــم ،چــرا
کــه در شــرایط کشــور مــا کــه فاقــد یــک نــگاه سیســتماتیک
هســتیم ،انجــام بیپشــتوانه ایــن نــوع کارهــا عقالنــی نیســت.
مــن حتــی بــا توجــه بــه کــم بــودن اعتبــارات طــرح ناگزیــر
شــدم بــرای بــه فرجــام رســاندن آن مقــدار زیــادی از دارایــی
خــودم و وامهــای بانکــی اســتفاده کنــم کــه مشــکالت را
دانشبنیان

دوچنــدان کــرد.
در زمــان شــروع کار ،ســطح زیــر کشــت پنبــه از  300هــزار
هکتــار بــه  90هــزار هکتــار رســیده بــود .در طــول اجــرای
طــرح بــا واردات بیرویــه پنبــه ایــن ســطح بــه  70هــزار
هکتــار رســید .درســت در زمانــی کــه مــن طــرح را خاتمــه
دادم ،هیــچ آینــده روشــنی بــرای زراعــت پنبــه نبــود و در
نتیجــه تمــام تــاش مــن بــرای تجاریســازی آن بینتیجــه
مانــد.
همزمــان بــا اتمــام طــرح نیــز سررســید تســهیالت اعطایــی
هــم رســید که من تنهــا توانســتم  50میلیــون از  400میلیون
را پرداخــت کنــم .حداکثــر مســاعدتی کــه به من شــد ،شــش
مــاه اســتمهال تســهیالت بــود .حتــی بــا شــکایت صنــدوق
حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران کشــور ،پرونــده حقوقــی و
قضایــی تشــکیل شــد کــه همچنــان هــم ایــن پرونــده بســته
نشــده اســت .چکهــای برگشــتی صنــدوق هــم باعــث شــده
کــه کال در سیســتم بانکــی حتــی یــک ریــال هــم نتوانــم وام
بگیــرم .نامهنگاریهــای مــن بــا مســئوالن مرتبــط بــرای
حــل ایــن مشــکالت نیــز تاکنــون بیپاســخ مانــده اســت .در
واقــع در یــک زمــان خیلــی کوتــاه از یــک محقــق برتــر ملــی
و تقدیــر شــده در اســتان و کشــور بــه یــک مجــرم قضایــی بــا
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 350میلیــون چــک برگشــتی مربــوط بــه همــان طرح شــدم.
عــروج و ســقوطی کــه تمامــی زیرســاختهای فکــری مــن را
متحــول کــرد.
بــا توجــه بــه تجربــهای کــه گذراندهایــد ،چــه
توصیــهای بــرای افــرادی داریــد کــه میخواهنــد
یــک طــرح کالن ملــی را اجــرا کننــد؟
اول اینکــه بایــد تاکیــد کنــم پرداخت تســهیالت حتــی بدون
ســود بــرای کار پژوهشــی اشــتباه اســت و پژوهشــگر را ممکن
اســت نابــود کنــد .ایــن دقیقــا برخــاف منافــع ملــی اســت،
چــرا کــه شکســت احتمالــی در پژوهــش یــا تجاریســازی
آن تــوأم بــا شکســت مالــی و خــارج شــدن محقــق از فضــای
پژوهــش خواهــد بــود و ایــن یعنــی عــدم اســتفاده از تجربیات
و دانــش محقــق در طرحهــای دیگــر .در تمــام دنیــا تنهــا
درصــدی از کارهــای پژوهشــی بــه نتیجــه میرســد و باقــی
کارهــا تجرب ـهای میشــود بــرای پژوهشهــای دیگــر و ایــن
یــک امــر طبیعــی اســت .امــا فکــر نمیکنــم در جایــی بــا
محقــق بــرای بــه نتیجــه نرســیدن تجــاری طــرح (و حتــی نه
علمــی آن) اینگونــه برخــورد شــود.
توصیــه مــن بــرای ســایر محققیــن ایــن اســت کــه اگــر در
آینــده تصمیــم گرفتنــد بــه هــر علتــی از وام بــرای توســعه
دانشبنیان

پژوهــش خــود اســتفاده کننــد ،اوال پروژههــای زنجیــرهای را
انجــام ندهنــد چــرا کــه وقتــی یــک پــروژه در زنجیــرهای از
پروژههــا قــرار میگیــرد و موفقیــت آن بــه موفقیــت ســایر
پروژههــا گــره میخــورد ،ریســک انجــام آن بهشــدت
افزایــش مییابــد .کار مــن هــم اینگونــه بــود .موفقیــت در
تجاریســازی طــرح مــن منــوط بــه اصــاح قیمــت پنبــه و
توســعه زیرســاختهای برداشــت مکانیــزه نظیــر هورمــون
برگریــز و ...بــود کــه متاســفانه وزارت جهــاد کشــاورزی در
هیچکــدام از مــوارد ،برنامــه مدونــی تــا آن زمــان نداشــت
و هماکنــون نیــز نــدارد و در ثانــی  bpبایــد براســاس نظــر
مشــتریان و نــه مقامــات دولتــی و بــا هدفگــذاری آینــده
نزدیــک باشــد.
بــا وجود مشــکالتی کــه برشــمردید ،اســتارتآپها
چطــور میتواننــد در صنعــت کشــاورزی موفــق
شــوند؟
بحــث خشکســالیها و نیــز گرمایــش زمیــن دارد الگــوی
کشــاورزی کشــور را بهســرعت تغییــر میدهــد .هــر
اســتارتآپی کــه بتوانــد خــود را بــا ایــن شــرایط جدیــد وفــق
دهــد ،آینــده را از آن خــود خواهــد کــرد .هــر چنــد ممکــن
اســت ابتــدای ایــن کار را بــا ســختی آغــاز کنــد.
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اقتصاد ایران

س�ری در گفتوگو ب� دانشبنیان مطرح کرد:
کتایون پ

به دست آوردن نگرش کارآفرینی
هدف اصلی است
آریا حبیبی
مهربان است و دلسوز و وقتی با شما صحبت میکند با چنان انرژی از ایدهها و طرحهای
خود میگوید که هر شنوندهای را به وجد میآورد .کتایون سپهری از پیشگامان تربیت و
آموزش نسلی از کارآفرینان است که نگاه خود را نه به کلیشههایی چون سرمایهگذاری
و سرمایه سرگردان بلکه به آموزش و سرمایه انسانی معطوف کردهاند .بدون هیچ تردید
او از متفکران عملگرا بزرگ توسعه این کشور است که در ضمیر تفکر خود دو محور
اصلی را دارد :اول آموزش نسل جوان و دیگری قدرت بخشیدن به زنان و دختران.

دانشبنیان
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در ابتدا لطفا در مورد فعالیتهای خودتان در حوزه
کارآفرینی زنان کمی به ما توضیح دهید.
بوکارم در حوزه آموزش و مشاورههای کارآفرینی
من کس 
است و اکنون هم مدیریت یک شتابدهنده را بر عهده دارم.
در مورد کارآفرینی زنان به جز تشکلها و NGOهایی
که در حوزه توسعه کارآفرینی هستند ،بخش عمده اهداف
و فعالیتهای ما گسترش آموزش به زنان و جوانان است.
انجمن زنان کارآفرین ،بنیاد توسعه کارآفرینی زنان جوانان
و کانون توسعه کارآفرینی روستایی نمونهای از فعالیتهای
داوطلبانهای است که برای توسعه کارآفرینی انجام دادهایم
و پروژههای مختلفی هم به شکل مشخص برای زنان انجام
شده است .پروژههایی که بنیاد توسعه کارآفرینی زنان جوانان
در شهرهای مختلف کشور پیش میبرد ،از جمله اینهاست،
مثل پروژهای که در آبادان و خرمشهر داشتیم که بخشی از
امور مشاورهای آن را من بر عهده داشتم .این اتفاق در استان
سیستان و بلوچستان یا در استانهای دیگر نیز افتاده است.
پروژه دیگری هم با وزارت جهاد کشاورزی داریم که با
همکاری شرکت کارآفرینی زاگرس است و با مجموعهای از
دوستان در حال همکاری هستم .این پروژه به طور تخصصی
روی کارآفرینی زنان روستایی فعالیت میکند .در حوزههای
استارتآپی هم به همین شکل .هر چند اولویتمان در مورد
زنان حمایت از استارآپها نیست ولی به دلیل دیدگاههای
شخصیام بسیار پیگیر کمک به استارتآپهایی هستم که
خانمها مسئولیت مدیریت آن را بر عهده دارند .دوست دارم
آنها را توسعه دهیم و دختران جوان را بیشتر و بیشتر به
کارآفرینی تشویق و ترغیب کنیم.
به طور مثال اکنون با مجموعه کوتکت که مجموعهای است
دانشبنیان

از چندین شرکت مختلف همکاری داریم .مبنای فعالیت
ما آیتی است و برنامه توسعه آموزش در مدارس را دنبال
میکنیم که رویدادهایی شبیه به رویدادهای استارتآپی را
طراحی کردند و با یک توافقنامه با وزارت آموزش و پرورش،
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات و همچنین معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری با اجرای دوستان کوتکت در قالب
طرحی به عنوان تینوتک تا االن هفده رویداد را برنامهریزی
و اجرا کردهایم .از مجموع این طرحها چندتا در شهرستانها
اجرا شد و یکسری کمپهای دانشآموزی هم داشتیم که
اینهای کمپهای آموزش برنامهنویسی بودند .این کمپها
دارای رویکرد کارآفرینی هستند ،یعنی در کنار آموزش
برنامهنویسی ،روشهای طرح مسئله و حل آن براساس آیتی
را یاد میگیرند و این به معنی است که ایدههای خود را به
حوزه کسبوکار وارد خواهند کرد.
چرا تمرکز خود را روی آموزش زنان گذاشتید و چه
عواملی باعث شد آموزش تا این حد برای شما مقوله
مهمی باشد؟
ببینید بسیاری از موارد و مباحث باید به افراد آموزش داده
میشدند که اصوال این آموزش وظیفه دستگاههای آموزشی
همچون وزارت آموزش و پرورش یا وزارت علوم است .مانند
مهارتهای زندگی که باید در مدارس آموزش داده شود .ولی
تا همین چند سال پیش این مباحث مورد توجه قرار نگرفته
بود 10 .سال پیش که من مباحث کارآفرینی را شروع کردم و
دورههای آموزشی و مشاوره را گذراندم و کارگاههای کارآفرینی
را شروع کردم هنوز بحث استارتآپها مطرح نبود .بسیاری
از بچههایی که در این دورهها شرکت میکردند ضعفهایی
داشتند .مثال در این دورهها پسرها خیلی راحت پیشرفت
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بوکار خود را شروع میکردند ولی در مورد دختران
و کس 
اینگونه نبود .این به مسائل شخصی آنها و ویژگیهای
شخصیتی یک فرد کارآفرین مرتبط بود ،مثل اعتماد به نفس،
ریسکپذیری ،مهارت ابراز وجود و از این دست که اینها در
دخترها کمتر وجود داشت .اینجا بود که ما به این نتیجه
رسیدیم آموزشهای الزم از سمت مدارس هنوز به دخترها
داده نشده و الزم است ما آموزشهایی را در این خصوص
در ابتدای دورههای خودمان برای دخترها در نظر بگیریم .در
نتیجه این ضرورت از آنجا به ما رسید که ما درگیر آموزش
بودیم و این کمبود را حس کردیم و فهمیدیم.
من همیشه در کالسهای خودم به بچههای مدرسه و دخترها
میگویم قرار نیست همه کارآفرین بشوند ولی باید نگرش
کارآفرینی را داشته باشند و در خود تقویت کنند .اگر قرار
است کارمند باشند خب کارمند خالقی باشند ،اگر حتی
میخواهند هیچ کاری نکنند هم باید در منزل خود خالق
باشند و قدرت اعتماد به نفس و ابراز وجود را داشته باشند
که اینها هم ویژگیهای مهارتی زندگی و هم ویژگیهای
کارآفرینی است.

دانشبنیان

به نظر من همه چیز برمیگردد به همان آموزش صحیح
اولیه .تغییر نگرش و رشد خالقیت در سایه آموزش صحیح
امکانپذیر است و مجموع اینها تغییر رویکرد را در پی
خواهد داشت .بنابراین در این حوزه آموزش امری ضروری به
نظر میرسد .ما هم روی این مبحث متمرکز شدیم و سعی
کردیم با استفاده از الگوهای جهانی و پیادهسازی صحیح
آنها در پیکیجهای خودمان عملکرد مناسبی داشته باشیم.
آموزشهای ما کارگاهی و کاربردی است و تئوریک نیست .در
اصل همانطور که گفتم مهارت زندگی است .البته با تغییراتی
که خودمان دادیم و مهارتهای شغلی را مثل تیمسازی و
مدیریت تیم به آن اضافه کردیم ،جهتگیری آموزشها به
سوی خالقیت و کارآفرینی است.
نظر شما درباره نوع آموزش چیست؟
خب آدمها باید برای زندگی خود چیزهایی را بیاموزند که
این یادگیری یا از طریق آموزش تئوریک اتفاق میافتد یا
از راه مهارتآموزی به دست میآید .ما در دورهای خود
این آموزش را مهارتمحور کردیم تا در کار اجرایی و عملی
موفقیت بیشتری را شاهد باشیم .به عنوان مثال در مورد
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مفهوم کارآفرینی و تیمسازی ما به بچهها مفاهیم این موضوع
را آموزش میدهیم ولی این آموزش در قالب اجرای کارهای
عملی است و نگرش ما مهارتمحور است .البته در عین حال
باید بدانیم که نمیتوان از راه آموزش صرف همه مفاهیم را
بهخوبی منتقل کرد .در کالسهای آموزش کارآفرینی هدف ما
هم آموزش مفاهیم است و هم کاربرد عملی آنها .ایدهپردازی
در عمل برای ما بیشتر اهمیت دارد.
به نظر شما زنان آموزشدیده در جامعه ما چه نقشی
را ایفا میکنند؟
به هر حال نیمی از جمعیت ما را زنان تشکیل میدهند و نقش
زنان در این جامعه و تربیت فرزندان برای نسل آینده نسبت
به آقایان بیشتر است .این به آن معنی است پرورش یک نسل
خوب و خالق بدون شک به کارایی و توان جامعه زنان بستگی
دارد .زنها و دختران جوان ما در شهرها و شهرستانهای
مختلف یا در روستاها ،هرکدام در فضاهایی جداگانه در حال
زندگی هستند که وقتی وارد آن میشوید و در مورد مسائل
بوکار با آنها صحبت میکنید به این نتیجه میرسید
کس 
که اگر تغییر نگرش رخ بدهد و اینها به خودباوری برسند و

دانشبنیان

همین فرهنگ را به فرزندهای خود منتقل بکنند ،بدون شک
نسل آینده بسیار خالق و کارآفرین خواهد بود.
یکی از مسائلی که ما در کالسهای خود با افرادی که
بزرگسال هستند مطرح میکنیم ،این است که چقدر برایشان
پیش آمده که فرزندشان چیزی درست کرده باشد و آنها به
جای تشویق با او برخورد کردند؟ این در حالی است که اگر
خود مادر نگاه کارآفرینانه داشته باشد ،از خالقیت فرزند خود
حمایت میکند و این فرزند هم هوش مالی پیدا خواهد کرد
بوکار را یاد میگیرد .بنابراین گام اول تغییر نگرش
و هم کس 
است .گام دوم این است که افراد آموزشدیده ،این آگاهی را به
بقیه افراد نیز منتقل کنند .مثال بودند افرادی که در کالسها
شرکت کردند و وقتی به روستاهای خود بازگشتند ،دختران
و زنهای دیگری را مورد حمایت خود قرار دادند و با کمک
بوکار راهاندازی کردند .و گام سوم آن است که
آنها کس 
بوکار کردهاند هم آموزش
برای افرادی که خود شروع به کس 
داشته باشیم .این افراد معموال تواناییهای باالیی دارند و تنها
راه و روش صحیح این کار را نمیدانند .آنها بعد از آموزش
میتوانند این آموزهها را به دیگران نیز منتقل و برای آنها
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شغل ایجاد کنند .مثال خانمی در یکی از روستاها در دورههای
تربیت مربی شرکت کرد و بعد از بازگشت به روستا شروع به
آموزش به عده زیادی از اهالی آنجا کرد .بعد از مدتی به این
نتیجه رسید که آن روستا یک نانوایی خوب که دسترسی
آن برای اهالی آسان باشد ندارد ،پس یک نانوایی کوچک را
در خانه خود راه انداخت و این خانم با یک بازاریابی خوب با
سوپرمارکتهای آن روستا کمکم کار خود را توسعه داد .در
واقع خیلی زیبا و گام به گام اول از نمونه کوچک شروع کرد
و بعد به مرحله توسعه رسید و االن روزی  700نان سفارش
دارد و دو نفر دیگر را هم مشغول به کار کرده است .میبینیم
که با یک ایده بسیار ساده اشتغال ایجاد شد .این خانم االن به
دنبال زمینی است تا نانوایی جدیدی را در آن تاسیس کند.
در این مسیر چه موانع و مشکالتی به شکل جدی
وجود دارد؟
اولین و بزرگترین مانع را در ابتدا مانع داخلی میبینم و آن
همان عدم اعتماد به نفسی است که خانمهای ما با آن مواجه
هستند و این نقطه ضعفشان است .این ترس و نبود اعتماد به
نفس باعث شده خیلی از خانمها وارد عرصه نشوند و از رقابت
با دیگران یا از اشتباه و ...بسیار نگران باشند.
مشکل دیگر مسائل اجتماعی و باورهای فرهنگی است .بسیار
زنان و دخترانی را دیدم که بازار خود را به روستا یا شهر خود
محدود میکنند و از گسترش آن نگران هستند و علت آن
نگرانی ،ترس از برخوردی است که خانوادهها یا شوهرهایشان
با آنها خواهند داشت .در واقع به شکلهای مختلف خانمها
عقب نگه داشته شدهاند و به دالیل فرهنگی و فردی آن
جایگاهی را که شایسته آن هستند ،ندارند.
این به آن معنی است که میان بخش سنتی جامعه
ما و باورهای آن و بخش مدرن جامعه نوعی دوگانگی
وجود دارد؟
بحث کارآفرینی و اشتغال زنان و تفکر سنتی در مورد بنیان
خانواده همواره بسیار پرحاشیهای بوده است که ما هم کم و
بیش درگیر آنها بودهایم .ولی ما دور ماندن از این حاشیهها،
روشهایی را پیاده کردیم ،مثال در مورد خانمهای متاهل سعی
کردیم آنها را هم بیشتر درگیر برنامه کنیم .به این شکل که
از آنها در مورد رابطهشان با همسرشان سوال میکردیم .از
همسر افرادی که رابطه خوبی داشتند دعوت میکردیم در
بوکار و
برنامه شرکت کنند و با آنها در مورد مسائل کس 
همچنین مسائل داخلی منزل مثل تربیت بچهها ،اشتغال
بیرون از منزل ،پشتیبانی و ...صحبت میکردیم .در این میان
البته زنانی هم بودند که میگفتند همسرشان در کار از آنها
پشتیبانی میکند یا در تامین مالی یا تامین مواد اولیه آنها را
حمایت میکند .به طور کلی روشهای ما در این راستا بود که
در نهایت همسران با کار کردن زنانشان مشکلی نداشته باشند.
البته در همه موارد هم موفق نبودیم .اینطور مسائل به آموزش
و تربیت خانوادهها و پذیرش خود افراد بستگی دارد .واقعیت
این است که در این زمان اشتغال زن یکی از شروط ازدواج
است .به دلیل مشکالت و سختیهای زندگی و همچنین باال
بودن هزینههای روزانه و نیاز به پسانداز و سایر مسائل الزم
دانشبنیان

است زنان نیز در تامین هزینهها کمک کنند.
البته من این را دوگانگی نمیدانم .زیرا من در این انجمن
خانمهایی را میبینم که هم زندگی زناشویی خوبی دارند و
هم مشغول به کارند و هر دو نقش را بهخوبی ایفا میکنند.
این اصال سخت نیست .آنها همسران خوب و مادران خوبی
هستند .البته باز هم تاکید میکنم که حدود  10تا  15درصد
هر جامعهای کارآفرین میشوند و قرار نیست همه اینطور
باشند .میزان کارآفرینی میان زنان از این هم کمتر است .مثال
در ایران  10درصد کارآفرینان را خانمها تشکیل میدهند ولی
در عمان این عدد به  35درصد میرسد که حتی از کشورهای
اروپایی هم باالتر است .بنابراین مهم آن است که مهارتهای
کارآفرینی یعنی خالقیت ،اعتماد به نفس ،امکان کار در تیم و
بوکار
تحمل سختی و ...را همه داشته باشند .اما راهاندازی کس 
بحث دیگری است.
همکاری سازمانها و ارگانهای دولتی با شما چگونه
بوده است؟
پروژه توسعه کارآفرینی زنان روستایی به سفارش یک سازمان
دولتی است که در حال انجام آن هستیم .این پروژه در بهترین
بخش جهاد کشاورزی تعریف شده ،یعنی بخش زنان روستایی
و عشایری .ما در این برنامه دورههای تربیت مربی را داریم که
میتواند منجر به تولید شغل شود و بعد از اتمام دوره برای
دوره مشاوره و بازدید از کسبوکارها به آن مناطق دوباره سر

شماره سیوهفتم دی ماه 1398

16

ریاست جمهوری نیز بخشی از تامین مالی این طرح را بر عهده
گرفتهاند .این سه نهاد در کنار هم دارند اتفاق بسیار خوبی را
به شکل مشخص برای دختران دبیرستانی رقم میزنند .البته
برای پسرها نیز این طرح را داشتیم ،ولی بیشتر تمرکز روی
دخترهاست و تا امروز نتایج فوقالعادهای از آن گرفتهایم.
بوکار از نگاه
آینده را چطور میبینید؟ افقهای کس 
شما چگونهاند؟
آینده که حتما خوب است ولی مسیر نزدیک شدن به این
آینده را بسیار سخت و دشوار میبینم .باید برنامهای چید
تا جوانان امید خود را به آینده از دست ندهند و دست به
مهاجرت نزنند .در این شرایط الزم است همه دستاندرکاران
با عشق برای این نسل برنامهریزی کنند .اتفاقاتی چون
بوکارها جوانان را
قطعی اینترنت و به مشکل خوردن کس 
نسبت به آینده بیمناک میکند .ولی با همه این حرفها
من بسیار به ساختن فردای بهتر امید دارم؛ آن هم نه با
پشتوانه نهادهای خاص بلکه به پشتوانه و کوشش همین
نسل جوان که واقعا بسیار عالی به همه چیز نگاه میکنند.
آمارهای ما نشان میدهند که درصد زیادی از ایدههایی که
بچهها دارند ،ایدههای مربوط به حوزههای اجتماعی است.
اگر این ایدهها وجود دارند و بچهها میتوانند این ایدهها را
خلق کنند ،حتما راهی هم برای پرورش آنها هم هست ولی
راهی بسیار سخت.

میزنیم.
اتفاق خوب اینکه صندوق اعتبارات خرد روستایی فعال
شده که با ارائه وامهایی کوچک به زنان کارآفرین روستایی
بوکارشان کمک میکند .با اینکه بعضی از
برای شروع کس 
این وامها در حد یک میلیون یا  500هزار تومان است ولی
با همین مقدار ناچیز هم زنان کارهایی را شروع کردهاند و
بیش از  70درصد آنها در مرحلهای هستند که به وام دوم
نیازمندند تا بتوانند کار خود را توسعه دهند و پایدار کنند .حال
این وامهای دوم از  20میلیون تا  500میلیون بسته به نوع
بوکار و شکل و اندازه گروه متغیر است .تخصیص وامها
کس 
نیز به این شکل است که یک نماینده از جهاد کشاورزی و
نمایندگانی از استان و شهرستان و همچنین بانک تامینکننده
اعتبار  -عمدتا صندوق کارآفرینی امید و بانک توسعه تعاون
که عهدهدار تامین اعتبارت روستایی هستند  -با ما میآیند و
در این پروژهها ما را حمایت میکنند.
برای رویداد تینوتک نیز وزارت آموزش و پرورش به این حوزه
وارد شده و به ما امکان اجرای این پروژه را در مدارس دولتی
داده است .تا پیش از این ،رویداد تنها در مدارس غیرانتفاعی
اجرا میشد ولی اکنون در هر دوره چهار مدرسه دولتی را
تحت آموزش قرار میدهیم که در این طرح آموزش و پرورش
حتما باید حضور بیشتری داشته باشد و به ما کمک کند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و معاونت علمی و فناوری
دانشبنیان
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چرا ب�ید به نقش نز�ن در اقتصاد توجه شود؟

خانواده؛ کانون اصلی کار و اندیشه
امیر حسین خدادادی

دانشبنیان
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یکی از ویژگیهایی که با آن جهان کنونی ما را تعریف
میکنند ،مشارکت هرچه بیشتر زنان و دختران در امور
اقتصادی جاری است ،به طوری که یکی از شاخصهای
توسعه انسانی را شاخص توسعه زنان در نظر گرفتهاند.
در همین راستاست که سازمانهایی چون سازمان ملل و
سازمان همکاریهای اقتصادی و یونیسف توسعه آموزش
و اشتغال زنان را در دستور کار خود قرار دادهاند .با
توجه به اینکه نیمی از کل جمعیت جهان را زنان
تشکیل میدهند و دو سوم ساعات کار انجام شده
توسط زنان صورت میپذیرد ،تنها یک دهم
درآمد جهان و فقط یک صدم مالکیت اموال و
داراییهای جهان به زنان اختصاص یافته است.
ایران با توجه به سابقه تاریخی و قدمت این
سرزمین ،میتوان گفت از اولین کشورهایی
بوده است که مسائل زنان و توسعه آموزش،
حق رای ،اشتغال و مشارکت در امور سیاسی
و اقتصادی را در اولویتهای برنامهریزی
توسعه خود قرار داد .بحث اشتغال و
کارآفرینی زنان و آموزش دختران روستایی
و محروم از امکانات همواره از مباحثی بوده
که گویا در برنامههای توسعهای ایران هرگز
از رونق نخواهد افتاد اما نسبت تعیین اهداف
ت در
به تحقق آنها بسیار پایین است .مطالعا 
ایران نشان میدهد که در فاصله سالهای
ن میزان
 ۱۳۵۵ - ۷۵هجری شمسی بیشتری 
ن ب ه شکل
اشتغال جدید در اقتصاد ایرا 
ل بوده است .متاسفان ه به
ن مستق 
کارکنا 
ل عدم حمایت از این کارآفرینان
دلی 
و سوق دادن آنها در مسیر رشد و
توسعه ،بزرگترین چالش اقتصاد
ن در دهه  80به بعد بحران
ایرا 
بیکاری است .در حالی که اگر در
ل مذکور حمایتی
فاصل ه  ۲۰سا 
جدی از کارآفرینان صورت
میگرفت ،به گونهای که هر یک
تنها یک نفر دیگر را به استخدام
خود درمیآورد ،در این صورت
ی دهه
ن مشکل اقتصاد 
بزرگتری 
ن کمبود نیروی
 80در اقتصاد ایرا 
کار میبود( .ملوندی)۱۳۸۷ ،
تاکید بر مفهوم زن کارآفرین
کلیدواژهای است که بسیار شنیده
میشود و علیرغم همه زیباییهای
کالمی که دارد به جرئت میتوان گفت
از درک صحیح خالی است .کارآفرینی
فرایند ایجاد و دستیابی به فرصتها و
دنبال کردن آنها بدون توجه به منابعی
است که در حال حاضر موجود است.

یکی از جنبههای اصلی کارآفرینی شناسایی و بهرهبرداری
از فرصتها برای گسترش شرکتهای کوچکتر است.
کارآفرینی عبارت است از فرایند نوآوری و بهرهگیری از
فرصتها ،با تالش و پشتکار بسیار و همراه با پذیرش
ریسکهای مالی ،روانی و اجتماعی که با انگیزه کسب
سود مالی ،توفیقطلبی ،رضایت شخصی و استقالل صورت
پذیرد( .هیسریچ )۱۹۸۵ ،با توجه به تعریف کارآفرین
همواره چالشی توسط اقشار سنتی مطرح میشود
و آنکه اگر قرار باشد زن وقت خود را در مسائل
اقتصادی و نوآوریهای صنعتی صرف کند،
پس تکلیف خانواده چه خواهد شد؟ باید
نگاهی به تاریخ داشت و دانست که روزی
زنان نقش خانهداری داشتند و مردان نانآور
بودند و در آن روزگار نه مسائل شهری به
پیچیدگی اکنون بود و نه چیزهایی چون
تحصیل و کسب دانش برای افراد ضرورت
به حساب میآمد .ولی اکنون در جهانی
زندگی میکنیم که عالوه بر تقاضاهایی از
جنس معیشتی ،تقاضاهایی چون پیشرفت
و ترقی و کسب علم هم وجود دارد زیرا
تحقق این خواستهها با توجه به جهان
تکنولوژی کنونی میسر است .پس ساختار
جدید خانواده در جامعه امروز و به تبع آن
خروج زن از خانه ،ظهور جلوههای تازهای از
بروز خالقیت و نوآوری را در هر دو جنس
زن و مرد باعث میشود .و اینجاست که
خانواده تعریف جدیدی به خود خواهد
گرفت .به عبارتی خانواده میتواند
از نظر کمی و کیفی کانون اصلی
اندیشه ،کار و تالش و پرورش
روحیه خلق ایده و کار در افراد
باشد.
آمارها به ما میگویند زنانی که
در ده سال اخیر کسبوکاری
راه انداختهاند بیشتر تمایل
به کسب تجربه حرفهای یا
موقعیتهای مدیریتی دارند تا
موقعیتهای کارمندی .احتمال
شروع کسبوکاری مرتبط با
زمینه قبلی کاری برای زنانی که
در سالهای اخیر صاحب کسبوکار
شدهاند و افرادی که در رأس
شرکتهای پرفروش قرار دارند ،بسیار
بیشتر از کسانی است که در گذشته
وارد کسبوکار شدهاند و زنان صاحب
کسبوکار  14درصد بیشتر از  2درصد
مردان عالیق و ایدههای شخصی خود
را در کسبوکارشان پیگیری میکنند.

دانشبنیان
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کن�؟
چرا ب�ای «نوآوری» از اصطالح «زیستبوم» استفاده یم ی

شبکهای پویا با مولفههای گوناگون
علیاکبر قیومی ابرقویی /مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری یزد
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همزمــان بــا ترویــج اســتفاده از گفتمــان «اقتصــاد
دانشبنیــان» در ســالهای اخیــر« ،زیســتبوم
نــوآوری» نیــز اصطالحــی اســت کــه در محافــل مرتبــط
بــا توســعه فنــاوری کشــور بســیار بــه کار بــرده میشــود.
امــا دقیقــا منظــور از ایــن اصطــاح فنــی چیســت و چــرا
تــا ایــن انــدازه روی آن تاکیــد و تکــرار میشــود؟
اهمیــت ایــن ســوال زمانــی آشــکارتر میشــود کــه
بدانیــم در بســیاری از مــوارد اینگونــه اصطالحــات
علمــی و دقیــق ،بــدون اطالعــات کافــی و آشــنایی
عمیــق بــه کار گرفتــه میشــود .ایــن معضــل کــه بــه
ابهــام و اشــتباه در عرصــه سیاســتگذاری و تصمیمســازی
میانجامــد ،در اثــر شــیوع «ادبیــات نــوآوری» در
کشــور  -کــه فینفســه امــری مبــارک و پرثمــر قلمــداد
میشــود  -شــکل شــدیدتری بــه خــود میگیــرد.
«زیســتبوم» ( )Ecosystemاصطالحــی مربــوط بــه
حــوزه بیولــوژی و پژوهشهــای زیس ـتمحیطی اســت و
اســتفاده از آن در تعریــف و تشــریح فضــای فنــاوری ،بــه
عللــی خــاص بــاز میگــردد .در واقــع کارشناســان حــوزه
مدیریــت فنــاوری بــرای ارائــه تصویــری بهتــر از شــرایط
خاصــی کــه بــر جهــان نــوآوری و فنــاوری حاکــم اســت،
ایــن اصطــاح بیولوژیــک را بــه اســتخدام گرفتهانــد.
«زیسـتبوم نــوآوری» ،در یــک نــگاه عمومــی ،بــه فضایی
فراگیــر اشــاره دارد کــه تمامــی ســاختارهای دخیــل و
درگیــر در فراینــد نــوآوری ،فنــاوری و تجاریســازی را
دانشبنیان

در بــر میگیــرد .زیس ـتبوم نــوآوری ،در شــکل ظاهــری
خــود ،اجــزای ســاختاری متفــاوت و متکثــری همچــون
مراکــز رشــد ،پارکهــای فنــاوری ،شــتابدهندهها،
صندوقهــای ســرمایهگذاری خطرپذیــر و ...را شــامل
میشــود .از منظــر مفهومــی نیــز مولفههایــی چندگانــه
در معنــای زیســتبوم نــوآوری منــدرج اســت .از ایــن
منظــر زیســتبوم نــوآوری مفهومــی چندرشــتهای
( )Multi-disciplinaryمحســوب میشــود و درک
درســت آن ،بــه تصــور دقیــق از مجموعــه مولفههــای
تشــکیلدهنده آن وابســته اســت.
مهمتریــن مولفههــای مفهومــی زیســتبوم نــوآوری
را کــه در واقــع مهمتریــن دالیــل اســتفاده از اصطــاح
زیســتبوم در حــوزه مدیریــت تکنولــوژی محســوب
میشــود ،میتــوان شــامل مــواردی دانســت کــه در
ادامــه بــه آنهــا اشــاره میکنــم.

یک؛ تاکید بر نقش عناصر
مختلف و اجزای متفاوت در
توسعه نوآوری و فناوری

در یــک زیس ـتبوم ،اجــزا و عناصــر مختلــف و متفاوتــی
نقشآفریــن هســتند و تحقــق اهــداف و نــوع عملکــرد
یــک زیســتبوم ،حاصــل برآینــد فعالیــت مجموعــه
عناصــر دخیــل در آن خواهــد بــود .بــه عبــارت دیگــر
توســعه نــوآوری و فنــاوری ،تنهــا وظیفــه یــک ســاختار
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و نهــاد نیســت ،بلکــه زمانــی موفــق بــه نهادینهســازی
فراینــد توســعه نــوآوری و فنــاوری خواهیــم شــد کــه
مجموعــهای منظــم از نهادهــای محتلــف وظایــف
متفــاوت امــا همســوی خــود را در ایــن بــاره بهدرســتی
انجــام دهنــد.
بــه عنــوان مثــال میدانیــم کــه ثبــت آمارهــای حیاتــی
(تولــد و وفــات) وظیفــه ســازمان ثبــت احــوال اســت
یــا مســئولیت صــدور پروانــه ســاخت در محدودههــای
شــهری بــا شهرداریهاســت .امــا توســعه نــوآوری و
فنــاوری را نمیتــوان تنهــا از یــک نهــاد معیــن انتظــار
داشــت.
پارکهــای فنــاوری ،شــتابدهندهها ،مراکــز رشــد
( ،)Incubatorمراکــز نــوآوری دانشــگاهی (کــه در
دانشــگاههای متعهــد بــه کارآفرینــی شــکل مییابنــد)،
صندوقهــای ســرمایهگذاری خطرپذیــر ،انــواع
رویدادهــای ترویجــی (کــه امــروز تنــوع فوقالعــاده
زیــادی پیــدا کردهانــد) ،نهادهــای سیاســتگذاری
(نظیــر آنچــه توســط نهادهایــی همچــون وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری و معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری انجــام میپذیــرد) ،شــرکتهای
دانشبنیــان ،کریدورهــای فنــاوری ،مراکــز ثبــت
برنــد و مالکیــت معنــوی و ...از جملــه ســاختارهای
تشــکیلدهنده زیســتبوم نــوآوری محســوب
میشــو ند .
دانشبنیان

دو؛ تاکید بر ماهیت منظومهای
یا شبکهای محیط نوآوری

توســعه نــوآوری در خــال فراینــدی «شــبکه»ای یــا
«منظومــه»ای صــورت میپذیــرد و از عوامــل مختلــف
و بــا رفتارشناســی متفــاوت متاثــر اســت .فنــاوری تنهــا
تحــت تاثیــر یــک یــا چنــد عامــل محــدود و معیــن
عمــل نمیکنــد و عوامــل موثــر در ایــن فراینــد ،رفتــاری
ســاده ،خطــی و قابــل پیشبینــی ندارنــد.
بــرای آنکــه بهتــر بتوانیــم رفتــار محیــط پیچیــده
نــوآوری را توجیــه ،تفســیر و پیشبینــی کنیــم ،آن
را یــک زیســتبوم معرفــی میکنیــم تــا بــر ماهیــت
چندرشــتهای ( )Multi-disciplinaryآن تاکیــد
کنیــم.
طبیعتــا سیاســتگذاری و برنامهریــزی در چنیــن
فضاهایــی از ظرافتهــا ،حساســیتها و ابزارهــای
خــاص خــود برخــوردار خواهــد بــود .در چنیــن الگوهایی
همزمــان بــا چنــد معادلــه و چنــد مجهــول مواجهیــم
و عوامــل موثــر چندگانــه و حتــی گاه متضــادی را در
مقابــل خــود میبینیــم .راهکارهــای ســاده و مبتنــی
بــر یــک معادلــه و یــک مجهــول در اینجــا پاســخگو
نیســت بلکــه لزومــا بایــد بــه ســراغ اســتفاده از «بســته
سیاســتگذاری» ( )Policy Packageرفــت.
نکتــه بســیار مهــم دیگــر آنکــه بایــد توجــه داشــت
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سه؛ تاکید بر ارتباطات زنده
(ارگانیک) در مجموعه

وقتــی از شــبکه یــا منظومــه صحبــت میکنیــم ،مقولــه
«ارتبــاط» اهمیــت و موضوعیــت مییابــد .آنچــه اصالــت
دارد و تعیینکننــده اســت ،نــوع ارتباطــات همافزایانــه
اعضــای شــبکه اســت .گاهــی ممکــن اســت اعضــای
شــبکهای مفــروض در دســترس باشــند ولــی چــون
ارتباطــات بیــن آنهــا بــه طــرز شایســته و موثری شــکل
نگرفتــه اســت ،شــاهد خروجــی از مجموعــه نخواهیــم
بــود( .چــون ســطوحی از معضــل عــدم طراحــی شایســته
ارتباطــات بیــن عناصــر در فضــای نــوآوری کشــور قابــل
مشــاهده اســت ،ایــن مســئله شایســته توجــه ویــژه
اســت).
بــه هــر روی در شــبکهها ،عــاوه بــر اعضــا« ،ارتباطــات»
نیــز از نهایــت اهمیــت برخوردارنــد و یکــی از دالیــل
اســتفاده از زیســتبوم در تشــریح فضــای فنــاوری،
تاکیــد بــر اهمیــت طراحــی ارتباطــات تکمیلکننــده و
همافزایانــه در میــان ســاختارهای نــوآوری اســت.

دانشبنیان

در یــک زیســتبوم ،بــا اعضــا و عناصــری هوشــمند
( )Intelligenceمواجهیــم کــه از طریــق ارتباطاتــی
«زنــده» و متقابــل بــا یکدیگــر در ارتبــاط هســتند.
ارتبــاط اعضــای ایــن مجموعــه ،خشــک ،صلــب و صرفــا
مکانیــکال نیســت و آنهــا هوشــمندانه بــه نــوع رفتــار
دیگــر اعضــا واکنــش نشــان میدهنــد.
بــه دیگــر بیــان در عالــم نــوآوری بــا فضایــی «نــرم»
مواجهیــم ،در برابــر فضاهــای مهندســی ،ریاضــی و
ســخت .ماهیــت و مولفههــای فضــای نــرم دائمــا در
حــال تحــول اســت و «تغییــر» عنصــری ذاتــی در چنیــن
فضاهایــی بــه حســاب میآیــد .درک ایــن موضــوع تاثیــر
تعیینکننــدهای در تصــور و تعریــف مــا از عالــم نــوآوری
و نــوع و نحــوه مدلســازی و برنامهریــزی در چنیــن
محیطــی خواهــد داشــت.
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از ســوی دیگــرنــوآوری قطعــا و حتمــا در محیطهایــی
زنــده و بالنــده تولــد و توســعه مییابــد و بــه همیــن
دلیــل ترویــج نــوآوری بــه فضاهایــی ژلـهای یــا «شــناور»
و همــراه بــا آزادی عمــل نیازمنــد اســت.
تغییــر مــداوم ،زنــده بــودن ،انتخــاب و آزادی نســبی در
کنشهــا و عکسالعملهــا و شــناور بــودن از جملــه
ویژگیهــای یــک زیســتبوم اســت کــه دقیقــا در
جهــان نــوآوری و فنــاوری نیــز قابــل مشــاهده اســت.

اگــر فضــای نــوآوری را ماننــد یــک زیس ـتبوم بدانیــم،
پالســمای حیاتــی آن «محیــط کســبوکار» خواهــد
بــود .تمامــی فعــل و انفعــاالت در یــک نظــام نــوآوری،
در محیــط کســبوکار اتفــاق میافتــد .در مقــام مثــال
میتــوان اینچنیــن گفــت کــه بازیگــران عرصــه
نــوآوری ،در زمینــی بــازی میکننــد کــه آن را میتــوان
محیــط کســبوکار نامیــد.
بــر ایــن اســاس نقــش محیــط کســبوکار در توســعه
نــوآوری و فنــاوری ،تعیینکننــده و حیاتــی اســت.
بــه طــوری کــه بــدون اصــاح محیــط کســبوکار
(نظیــر قوانیــن کار ،بانــک ،بیمــه ،مالیــات ،ســاختارهای
تصمیمســازی و سیاســتگذاری و ،)...ســخن گفتــن از
توســعه نــوآوری و زیسـتبوم آن ،باطــل و بیهــوده اســت.
منظــور آنکــه وقتــی از زیســتبوم نــوآوری صحبــت
میکنیــم ،طبیعتــا متوجــه هســتیم کــه عملکــرد
شایســته ایــن مجموعــه وابســته بــه ســامت فضــای
پالســمایی اســت کــه همــه ســاختارهای توســعه
تکنولــوژی در آن محیــط تعریــف شــدهاند و بــا یکدیگــر
ارتبــاط مییابنــد.
اگرچــه بســیاری از مفاهیمــی کــه در ایــن گفتــار
کوتــاه اشــاره مختصــری بــه آن شــد ،شایســته توضیــح
بیشــتر و تفســیر دقیقتــر اســت امــا همیــن
توضیحــات مختصــر بهخوبــی نشــان میدهــد
زیس ـتبوم نــوآوری اصطالحــی عمیــق و فنــی
اســت کــه امیدواریــم بــا دقــت در مولفههــای
تشــکیلدهنده آن ،زمینههــای سیاســتگذاری
و تصمیمســازی بهتــر در ایــن حــوزه حســاس
فراهــم شــود.

چهار؛ پالسمای حیاتی در
زیستبوم نوآوری

اجــزای تشــکیلدهنده یــک زیســتبوم ،در فضایــی
پالســمایی غوطـهور هســتند .پالســما رســانای پیامهــای
هوشــمندانه عناصــر اســت و در واقــع ارتبــاط بیــن عناصر
یــک زیســتبوم را تامیــن و تضمیــن میکنــد .پالســما
مایــع حیاتــی یــک زیســتبوم بــه حســاب میآیــد.

دانشبنیان
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استارتآپ
گفتوگو ب� سارا یم�شاکری ،بنیانگذار استارتآپ کشتیار

سیستمی برای بهینهسازی کشاورزی
مریم بهروزیان

کشتیار یک استارتآپ فضاپایه است که با استفاده از فناوری فضایی به کشاورزان کمک میکند زمینشان
را بهتر و بهینهتر مدیریت کنند .سارا میرشکاری ،همبنیانگذار این استارتآپ 25 ،ساله است و فوقلیسانس
هوافضا دارد .او قبل از کشتیار در پرو ژههای طراحی و ساخت ماهواره فعالیت داشته است .او میگوید مردم
و کشاورزان شناخت درستی از ماهوارهها و کاربردهای آن در زندگی روزمره ندارند و به همین دلیل تصمیم
گرفته است عالوه بر فعالیت در زمینه ساخت ماهواره ،روی ترویج و بهکارگیری دادههای فضایی و ایجاد ارزش
افزوده در موارد مختلف فعالیت کند و پس از تحقیقات در بازار ایران ،حوزه کشاورزی را انتخاب کرده است.
او به همراه سعیده مشایخی ،فارغالتحصیل رشته هوافضا ،محسن حسینی فارغالتحصیل رشته کشاورزی،
محمدرضا دشتآبادی متخصص سنجش از دور و حامد حامدیان توسعهدهنده کسبوکار ،کشتیار را راهاندازی
کردهاند .با میرشکاری به گفتوگو نشستیم تا برایمان از تجربه فعالیت در اکوسیستم استارتآپی بگوید.

دانشبنیان
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ایده کشتیار چگونه شکل گرفت؟
ایــده کشــتیار شــهریور ســال  ،97بــا حضــور در رویــداد
نــوآوردگاه فضایــی کــه توســط ســازمان فضایــی برگــزار
شــد ،شــکل گرفــت .بعــد از مدتــی ،مــن و خانم مشــایخی
متوجــه شــدیم بــرای بــه واقعیــت درآوردن ایــده ،نیــاز بــه
تخصصهــای مختلــف دیگــری ماننــد ســنجش از راه دور
و کشــاورزی داریــم .بنابرایــن ســایر اعضــای تیــم هــم بــه
مــا اضافــه شــدند .در بهمنمــاه ســال  97ایــده کشــتیار
اجــرا و ســایت راهانــدازی شــد.
کشتیار را چطور معرفی میکنید؟
کشــتیار پلتفرمــی اســت کــه بــا اســتفاده از فنــاوری
ماهوارههــای ســنجش از راه دور ،راندمــان تولیــد
محصــوالت کشــاورزی را بــاال میبــرد .در واقــع بعــد
از اینکــه تصاویــر ماهــوارهای بــهصــورت هفتگــی از
زمینهــای کشــاورزی دریافــت و پــردازش میشــود،
متغیرهــای مختلــف زمیــن ،شناســایی شــده و بــه
کشــاورز گــزارش میشــود ،درنهایــت بــا اســتفاده از ایــن
گــزارش ،عــاوه بــر بهینهســازی هزینههــای مصــرف
آب و نهادههــا ،عملکــرد تولیــد افزایــش مییابــد .مــا در
کشــتیار بــه کشــاورز در مدیریــت بهتــر زمینــش کمــک
میکنیــم.
دانشبنیان

کشتیار چه خدماتی ارائه میکند؟
فنــاوری مــورد اســتفاده مــا کــه ســنجش از دور اســت ،در
ط زیســت،
حوزههــای مختلفــی ماننــد کشــاورزی ،محیــ 
مدیریــت شــهری ،بالیــای طبیعــی ،هواشناســی و ...کاربــرد
دارد و مــا در بیشــتر ایــن حوزههــا ورود پیــدا کردیــم
امــا تمرکــز اصلــی مــا در حــوزه کشــاورزی اســت .مــا
در هــر هکتــار از زمیــن کشــاورزی صــد نقطــه را آنالیــز
میکنیــم و در نهایــت نقشـههایی مثــل کلروفیــل ،تبخیــر
و تعــرق ،رطوبــت و نقشــه نیتــروژن زمیــن را بــه کشــاورز
میدهیــم .عــاوه بــر آن ،بــا اســتفاده از نقشــهها یــک
جــدول توصیههــای کاربــردی بــه زبــان کشــاورز ارائــه
میکنیــم ،یعنــی مشــخص میکنیــم کــدام نقطــه از
زمیــن چــه مشــکلی دارد و بایــد بــرای رفــع ایــن مشــکل
چــه کار انجــام دهــد و از چــه کــود یــا ســمی اســتفاده
کنــد.
آیا در شروع کار سرمایه جذب کردید؟
خیــر .حــدود ســه مــاه اســت کــه جــذب ســرمایه بــذری
کردیــم و آمادگــی جــذب ســرمایه بــرای رانــد اول
کســبوکارمان را داریــم.
در حــال حاضــر بــا چــه تعــداد کشــاورز و چگونه
همــکاری میکنیــد؟
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کشتیار به نقطه سربهسر رسید ه است؟
خیــر ،اســتارتآپها نقطــه سربهســر ندارنــد امــا
پیشبینــی میکنیــم تــا آخــر تابســتان ســال ،99
هزینههــای اولیــه و جــاری کســبوکارمان را پوشــش
دهیــم.
چه چالشهایی تا امروز داشتید؟
مــردم شــناخت کافــی دربــاره فنــاوری مــورد اســتفاده
مــا ندارنــد امــا تقریبــا در اغلــب کشــورهای توســعهیافته
از ایــن فنــاوری اســتفاده میشــود و کشــاورزی آنهــا
کامــا هوشــمند و بــر پایــه ماهــواره اســت .در ترویــج
ایــن فنــاوری بیــن کشــاورزان کمــی چالــش داشــتیم و
کشــاورز در پذیــرش ایــن قضیــه ســخت برخــورد میکــرد
امــا بهمــرور و بعــد از گذشــت یــک فصــل از همکاریهــا،
پذیــرش بــاال رفــت و اســتقبال شــد .ولــی بــه طــور کلــی

االن در قالــب وبســایت فعالیــت و خدماتمــان را بــهصــورت
حضــوری و آنالیــن بــه کشــاورزان معرفــی میکنیــم.
تــا امــروز توانســتهایم بــا حــدود  10کشــاورز همــکاری
کنیــم .کشــاورز بعــد از ورود بــه ســایت کشــتیار بــرای مــا
درخواســت همــکاری ارســال میکنــد و اگــر بتوانــد ،نقــاط
زمینــش را بــرای مــا مشــخص میکنــد .در غیــر ایــن
صــورت خودمــان ایــن نقــاط را اســتخراج میکنیــم و در
نهایــت همــکاری آغــاز میشــود.
مدل درآمدزایی شما به چه صورت است؟
مــا در ســود افزایشیافتــه فصلــی کشــاورز نســبت بــه
فصــل قبــل ،ســهم داریــم و کشــاورزان درصــدی از افزایش
ســود خــود را در آخــر هــر فصــل زراعــی بــه مــا میدهنــد.
همچنیــن بــرای یکســری از محصــوالت بـ ه صــورت ماهانــه
حــق اشــتراک دریافــت میکنیــم.

دانشبنیان
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ایــن زمینــه نیــاز بــه فرهنگســازی دارد .از طــرف دیگــر،
مــن بــهعنــوان یــک خانــم بــا قشــر کشــاورز ســروکار دارم
و در اوایــل کار کمــی ســخت بــود کــه ســر زمیــن حضــور
داشــته باشــم و ســختیهایی از ایــن قبیــل وجــود داشــت.
چالــش دیگــر و مهــم مــا در زمینــه تیمســازی بــود چراکــه
مــا بــه تخصصهــای مختلــف نیــاز داشــتیم و بایــد بیــن
علــوم مختلــف مثــل کشــاورزی و هوافضــا و ســنجش از راه
دور ارتبــاط برقــرار میکردیــم و ایــن علــوم بایــد در تعامــل
میبودنــد تــا خروجــی کاربــردی داشــته باشــیم.
از دستگاههای دولتی چه انتظاری دارید؟
ســازمان فضایــی همــکاری خوبــی بــا مــا داشــته ولــی
ســازمانهایی هــم بودهانــد کــه بعــد از مراجعــه و ارائــه
کار ،اســتقبالی از طــرح مــا نکردنــد .مــا از طریــق تعاونیهــا
بــا کشــاورزان ارتبــاط گرفتیــم ولــی انتظــار داشــتیم وزارت

دانشبنیان

جهــاد کشــاورزی نیــز زمینـهای را فراهــم کنــد کــه بتوانیم
ارتبــاط راحتتــر و مفیدتــری بــا کشــاورزان بگیریــم امــا
ایــن اتفــاق نیفتــاد.
در پایان اگر صحبتی هست ،بفرمایید.
کشــتیار االن الگوریتمهــای خــود را روی زمینهــای
کشــاورزی خردهمالــکان توســعه داده و تســت کــرده و
آمــاده ارائــه خدمــات بــه شــرکتهای کشــت و صنعــت
و بیمــه کشــاورزی و حتــی دســتگاههای دولتــی و
سیاســتگذار اســت .خدمــات کاملتــر و اطالعــات تکمیلــی
در وبســایت کشــتیار در دســترس اســت .امیدواریــم
بتوانیــم بــا فناوریهــای روز عــاوه بــر یــاری کشــاورزان
زحمتکــش ،بــه رونــق اقتصــاد کشــورمان هــم کمــک
کنیــم و بــا تولیــد بیشــتر و ســالمتر از واردات در ایــن
بخــش بینیــاز شــویم.
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گ� ت
ش�ازفود
کو�ه ب� ش� ی
ر�ر عربپور ،بنیانگذار استارتآپ ی
پ

رقیب جدی نداریم
مریم بهروزیان

شیرازفود یک پلتفرم معرفی ،نقد و بررسی و تبلیغات برای رستورانها و
کافههاست که در حال حاضر یک بانک اطالعاتی کامل از  1500کافه و رستوران
شیرازی ایجاد کرده است .شهریار عربپور ،بنیانگذار این استارتآپ ،مهندسی
نرمافزار خوانده است و از سال  86در حوزه  e-commerceو فروش آنالین
در حال کسب تجربه بوده است .او از اوایل دهه  ،90وارد حوزه طراحی وب
شده و در زمینه اجرا و مشاوره تبلیغات آنالین هم فعالیت داشته است .با او به
گفتوگو نشستیم تا برایمان از فعالیت در اکوسیستم استارتآپی بگوید.

دانشبنیان
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ایــده شــیرازفود چطــور و از چــه ســالی شــکل
گرفــت؟
مــن و دوســتانم بیشــتر اوقــات بــرای انتخــاب رســتوران،
کافــه و مکانهــای جدیــد بــا مشــکل روبــهرو میشــدیم و
نمیدانســتیم چطــور بهترین گزینــه را انتخــاب کنیــم .در واقع
وقــت زیــادی را کــه میتوانســتیم بــا هــم باشــیم ،صــرف ســرچ
بــرای پیــدا کــردن یــک مــکان مناســب میکردیــم و همیشــه
بــا ســوال امشــب کجــا برویــم ،مواجــه بودیــم.
بــرای حــل ایــن مشــکل ،یــک صفحــه در فیســبوک بــاز کردیم
بــه اســم امشــب کجــا برویــم؟ در مــدت کوتاهــی هــزار کاربــر
تجربیــات خودشــان از رســتورانها ،خوراکیهــای لذیــذ و ...را
در ایــن صفحــه بــه اشــتراک گذاشــتند .متاســفانه بعــد از مدتی
ایــن صفحــه هــک و از دســترس خــارج شــد.
امــا مــا ناامید نشــدیم و در ســال  ،93یک صفحه در اینســتاگرام
ج هــزار کاربــر به
بــاز کردیــم کــه بــاز هــم بــا وجــود داشــتن پنـ 
دلیــل مشــکالتی ،از دســترس خــارج شــدیم .چنــد مــاه بعــد
مجــدد بــا اســم جدیــد شــیرازفود یــک صفحــه اینســتاگرام
راهانــدازی و کار را شــروع کردیــم کــه تــا امــروز توانســته 261
هــزار مخاطــب از اســتان فــارس ،ســایر نقــاط کشــور و خــارج
از کشــور جــذب کنــد .دو ســال بعــد هــم یعنــی در ســال 95
اپلیکیشــن شــیرازفود راهانــدازی شــد.
در حــال حاضــر یــک بانــک اطالعاتــی مــا شــامل اطالعــات
بیــش از  1500کسـبوکار حــوزه خوراکــی شــیراز اســت که آن
را بــه کاربــران ارائــه میدهیــم تــا کاربــران شــیرازی یــا کســانی
کــه قصــد ســفر بــه شــیراز را دارنــد ،بتواننــد ایــن اپلیکیشــن را
نصــب و اســتفاده کننــد .بـهزودی از ســایت جدیــد شــیرازفود
نیــز رونمایــی میکنیــم و کار را در قالــب وبســایت هــم شــروع
خواهیــم کــرد.
در حــال حاضــر چــه خدماتتــان چیســت و آنهــا را
در چــه قالبــی ارائــه میدهیــد؟
در صفحــه اینســتاگرام شــیرازفود جــدا از بحــث معرفــی
کســبوکارهای خوراکــی و نقــد و بررســی ،تبلیغــات هــم
انجــام میدهیــم ،البتــه ایــن تبلیغــات بــر پایــه نظــر شــخصی
بنــده نیســت .مــا بــرای احتــرام بــه نظــر مخاطــب ،پسـتهای
تبلیغاتــی را بــا هشــتگ پســت تبلیغاتــی جــدا کردیــم و هیــچ
نقــد و نظــری از طــرف مــا ارائــه نمیشــود .در پســتهای
معمولــی عــاوه بــر نقــد و بررســی و معرفــی رســتورانها،
در رابطــه بــا فرهنــگ خوراکیهــا هــم مینویســیم ،یعنــی
خوراکیهــا از کجــا آمدهانــد و چــه تاثیــری بــر فرهنــگ مــا
داشــتند کــه بـ ه دلیــل وجــود ایــن نــوع محتــوا ،مخاطبانــی از
خــارج شــیراز هــم داریــم.
کسـبوکار مــا در اینســتاگرام بـ ه صــورت  B2Bاســت ،یعنــی
خدماتــی را بــه کسـبوکارهایی کــه در حــوزه خوراکــی مثــل
رســتورانها فعالیــت میکننــد ،ارائــه میدهیــم.
مدل درآمدزایی شما به چه صورت است؟
بابــت تولیــد محتــوا در شــیرازفود کســب درآمــد نداریــم ،یعنی
فقــط مخاطــب را از طریــق محتــوا جــذب میکنیــم .درآمــد
مــا از طریــق تبلیغاتــی اســت کــه بــرای کس ـبوکارها انجــام
دانشبنیان

شماره سیوهفتم دی ماه 1398

34

میدهیــم ،البتــه در زمینههایــی مثــل برگــزاری دورههــای
مرتبــط بــا خوراکــی ،نوشــیدنی و قهــوه فعالیــت داریــم کــه
درآمــد آن خیلــی قابــلمالحظــه نیســت و بیشــتر بــا هــدف
رشــد ســطح دانــش کسـبوکارها و آمــوزش صــورت میگیــرد.
از ابتدای کار جذب سرمایه داشتید؟
شــروع کار و تمــام مراحــل رشــد بــا ســرمایه شــخصی و درآمــد
حاصــل از پلتفــرم بــوده اســت و فعــا هــم قصد جذب ســرمایه
نداریم.
چه زمانی به نقطه سربهسر رسیدهاید؟
از ســال  93کــه شــروع ب ه کارکردیــم ،حدود دو ســال درآمدزایی
نداشــتیم .البتــه بــهدلیــل اســتراتژیهای مارکتینگــی کــه
داشــتیم ،تصمیــم گرفتیــم هیچگونــه تبلیغاتــی انجــام ندهیــم.
ولــی از لحظ ـهای کــه بیزینسمــدل را تغییــر دادیــم ،شــروع
بــه درآمدزایــی کردیــم کــه در اوایــل ســال ســوم نیــز بــه نقطه
سربهســر رســیدیم.
تا امروز با چه چالشهایی روبهرو بودهاید؟
بزرگتریــن چالشــی کــه مــا در حــال حاضــر در فضــای آنالیــن
بـ ه عنــوان کسـبوکار بــا آن مواجــه هســتیم ،کار کــردن و جلو
رفتــن در محیــط پــر از ابهــام اســت .یعنــی بایــد بــرای آینــده
کوتاهمــدت و میانمــدت برنامهریــزی کنیــم بــدون اینکــه
دیتــای کافــی داشــته باشــیم کــه در ایــن شــرایط ریســک کار
در زمینــه ســرمایهگذاری و برنامهریــزی بــاال مــیرود .ایــن
شــرایط ناشــی از بیثباتــی و قطعــی اینترنــت اســت کــه پشـت
ســر گذاشتیم.
همچنیــن در زمینــه مانــدگاری شــبکههای اجتماعــی مثــل
اینســتاگرام ابهــام وجــود دارد .بســیاری از کســبوکارهای
مشــابه مــا حیاتشــان وابســته بــه شــبکههای اجتماعــی اســت
کــه در صــورت ایجــاد مشــکل ،ریســک در زمینــه برنامهریــزی
بــاال مــیرود .چنــدی پیــش در حــال راهانــدازی دومیــن
اســتارتآپ بودیــم کــه بــا توجــه بــه شــرایط پیــش آمــده و
قطعــی اینترنــت ایــن پــروژه را متوقــف کردیــم.
چالــش دیگــر مــا به نــوع کارمــان کــه در فضــای نقد و بررســی
اســت ،برمیگــردد ،چراکــه در زمینــه نقــد و بررســی خألهــای
قانونــی وجــود دارد و تــا امــروز چندیــن بــار بــا رســتورانها
بــه مشــکل خوردیــم .در واقــع نگاهشــان ایــن اســت کــه نقــد
مــا منفــی اســت و میتوانــد بــه کسبوکارشــان آســیب بزنــد.
خوشــبختانه در ایــن چنــد ســال بــا فرهنگســازی انجامشــده
توانســتیم ایــن مســئله را جــا بیندازیــم که بــودن مــا در فضای
آنالیــن میتوانــد بــه کسـبوکارها کمــک کنــد و ایــن تیــغ دو
لبــه بیشــتر بــه نفعشــان خواهــد بود.
آیــا اســنپفود ،ریحــون و چیلیــوری رقیــب شــما
محســوب میشــوند؟ رقبــای شــما در شــیراز چــه
کســانی هســتند؟
بــا توجــه بــه مدلــی کــه کار میکنیــم ،پلتفرمهایــی ماننــد
اســنپفود بــرای مــا رقیــب محســوب نمیشــوند .مــا اولیــن
پلتفــرم و در حــال حاضــر پرمخاطبتریــن پلتفــرم ایــن حــوزه
در شــیراز هســتیم و بــا توجــه بــه فعالیتمــان در اینســتاگرام
میتــوان گفــت رقیــب جــدی نداریــم.
دانشبنیان
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کارآفرینی

ث
مد�عامل ش�کت دانشبنیان زیست رهاورد اکرا
گفتوگو ب� پیام غیا� ،ی

توانایی به خط کردن منابع

دکتر پیام غیاثی ،دانشآموخته زیستفناوری صنعتی و بیولوژی سیستمی از دانشگاه صنعتی
چالمرز در سال  2017از طرف فرهنگستان سلطنتی علوم مهندسی سوئد به عنوان یکی از
استعدادهای جوان شناخته شده است .وی که تحصیالت دانشگاهی خود را با رشته مهندسی
شیمی در دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز کرده ،بعد از اخذ مدرک دکتری به عنوان پژوهشگر در
دانشگاه گوتنبرگ سوئد و موسسه  EMBLدر آلمان مشغول به کار بوده است .وی همچنین
سابقه پژوهش در دانشگاه  URVاسپانیا و مرکز تحقیقات شرکت  Statoilنروژ را دارد .از
تحصیالت جانبی وی ،کارشناسی ارشد علوم اجتماعی در دانشگاه گوتنبرگ سوئد است.
طی سالهای  2015تا  2018ایدههای کارآفرینانه او در حوزه زیستفناوری موفق به
جذب جوایز استارتآپی و سرمایهگذاری یکی از ده شتابدهنده برتر اروپا (Chalmers
 )Venturesشدند .شرکت زیست رهاورد کارا ( )DigiCareجدیدترین تالش وی
برای گسترش حوزه کارآفرینی خود به ایران ،در بهمن  1397موفق به کسب تاییدیه
دانشبنیان در دو حوزه بیوتکنولوژی صنعتی و سالمت الکترونیک شده است.

عکس :امی جانسون
دانشبنیان
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اساســا چطــور بــه ســمت دنیــای کارآفرینــی
کشــیده شــدید؟
ورود بــه دنیــای کارآفرینــی یــک علــت و ســه دلیــل
مهــم داشــت .علــت ایــن مســئله یــک اتفــاق بــود .اواخــر
فارغالتحصیلــی دوره دکتــری ،شــتابدهنده مرتبــط
بــا دانشــگاه ( )Chalmers Venturesبســیار فعاالنــه
جلســات آشــنایی بــا شــرکتهای موفــق شــتابدهنده
برگــزار میکــرد و حضــور در یکــی از همیــن جلســات
بــاب آشــنایی بــا فضــای جــذاب کارآفرینــی را گشــود.
امــا ادامــه ایــن مســیر ســه دلیــل مهــم داشــت.
کارآفرینــی برخــاف بســیاری از کارهــا و شــغلهای
معمــول ،یــک امــر شــدیدا چندوجهــی بــا پویایــی بســیار
باالســت :مجموعـهای از روابــط پیچیــده انســانی ،دانــش
روز ،ســازماندهی ،جامعهشناســی ،مدیریــت ســرمایه
و تصمیمگیریهــای ســخت و بهموقــع .جنــس
کارآفرینــی از جنــس معــدود فعالیتهایــی اســت کــه
میتوانــد عالیــق متنــوع را در یــک امــر واحــد تجمیــع
کنــد .دلیــل اول گرایــش بــه کارآفرینــی ،پیــدا کــردن
یــک محمــل جدیــد بــرای یــک خواســت قدیمــی بــود.
دلیــل دوم ایــران بــود .ســالهای مهاجــرت کشــش
عمیــق و عجیبــی بــه ایــران و تاریخچ ـهای کــه پشــت
ســرم رهــا کــرده بــودم در مــن ایجــاد کــرده بــود.
احســاس میکــردم بایــد از نــو خــودم را در دل
یــک اتفــاق بزرگتــر تعریــف کنــم .کارآفرینــی پــل
امیدبخشــی بــود بیــن ســوئد و ایــران بــرای احیــای
حــس تعلــق و مفیــد بــودن.
دلیــل ســوم فضــای بســیار بــاز ،جــوان و پذیــرای
شــتابدهنده بــود کــه صرفــا بــا تســلط بــه زبان انگلیســی
و بــدون احســاس وجــود مانــع زبانــی (ســوئدی) اجــازه
ابــراز ایــده و بــروز خالقیــت م ـیداد و ایــن در مقایســه
بــا فضاهــای کاری غیــر دانشــگاهی در بــازار کار ســوئد
کشــش فراوانــی ایجــاد میکــرد.
ایــده اولیــه کارآفرینــی در چــه زمین ـهای بــود
و بــه چــه ســرانجامی رســید؟
بــه طــور کلــی تمرکــز مــا روی دو ایــده مشــخص و
بســیار متفــاوت بــود .در شــروع ،ایــده مــا تشــخیص
زودهنــگام ســرطان بــا اســتفاده از پــردازش بانکهــای
داده بیمــاران بــود .ایــدهای کــه بــرای دههــا متخصــص
ســرطانی طــی رونــد توســعه مشــتری بــا آنهــا در
تمــاس بودیــم ،در عیــن جــذاب بــودن ،گرهــی از
مشــکالت روزمــره آنهــا بــاز نمیکــرد .مســئلهای کــه
پزشــکان مــدام بــا آن ســر و کار داشــتند و محتــاج
کمــک بودنــد شخصیســازی درمــان ســرطان بــود.
تکتــک مــا افــراد منحصربهفــردی هســتیم .نهتنهــا
از جهــت خلــق و خــو ،رفتــار و عالیــق بــا یکدیگــر فــرق
میکنیــم ،بلکــه بــه لحــاظ پیشــینه ژنتیکــی هــم
متفاوتیــم .بــا ایــن وجــود بــرای همــه مــا در صــورت
ابتــا بــه یــک بیمــاری مشــابه ،نســخه یکســانی نوشــته
دانشبنیان

میشــود .بــه عنــوان مثــال برخــی بیمــاران ســرطانی
بــه شــیمیدرمانی پاســخ مثبــت و برخــی پاســخ منفــی
میدهنــد و پزشــکان در شــروع درمــان هیچگونــه
پیشبینــیای از نتایــج درمــان ندارنــد .چرخههــای
مکــرر ســعی و خطــا بهتریــن توصیــف از ایــن رونــد
درمــان اســت.
بــه همیــن دلیــل از تشــخیص ســرطان بــه درمــان
ســرطان و توســعه سیســتمهای پشــتیبانی تصمیــم
( )Decision Support Systemچرخــش کردیــم.
طــی ایــن مســیر موفــق شــدیم بــا یــک تیــم پزشــکی
ســرطان روده در بزرگتریــن بیمارســتان ســوئد
( )Sahlgrenska Hospitalتوافقنامــه همــکاری امضــا
کنیــم .پــردازش اطالعــات بانــک دادهای کــه از دهــه
 90میــادی جمــعآوری آن آغــاز شــده بــود ،منتــج
بــه نســخه اولیــه سیســتمی شــد کــه بــا دقــت بســیار
باالیــی قــادر بــه پیشبینــی نتایــج شــیمیدرمانی
ســرطان روده پیــش از شــروع درمــان اســت .امــروزه
نــرخ موفقیــت شــیمیدرمانی در ســرطان روده تنهــا
 30درصــد اســت و همیــن مســئله اهمیــت دســتاورد
مــا را دوچنــدان میکنــد .در حــال حاضــر بــا همــکاری
بیمارســتان ،مشــغول فــاز اعتبارســنجی بالینــی هســتیم.
در ادامــه ایــده دومــی هــم تحــت عنــوان ســامانه تولیــد
و غربالگــری ســویههای صنعتــی بــه فعالیتهــای مــا
اضافــه شــد .موضوعــی کــه هســته اصلــی تحقیقاتــم
طــی ســالهای اخیــر بــوده اســت و مــورد توجــه
فرهنگســتان ســلطنتی علــوم مهندســی ســوئد قــرار
گرفــت .ایــن محصــول یــک ســامانه منحصربهفــرد
ســختافزاری  -نرمافــزاری اســت کــه صنایــع
زیس ـتفناوری را بــه قــدرت ســرعت و گذردهــی بســیار
بــاال تجهیــز میکنــد و تــا بــه اینجــا مشــخصا بــرای
صنایــع تخمیــری جذابیــت بســیار باالیــی ایجــاد کــرده
اســت.
در زیســت رهــاورد کارا مشــغول چــه
هســتید؟
فعالیتهایــی
زیســت رهــاورد کارا کــه از ســال  96در مرکــز رشــد
نخبــگان  -پــارک فنــاوری پردیــس  -مســتقر اســت،
تحــت عنــوان کلــی «ارقــام بــرای زندگــی» فعالیــت
میکنــد کــه بــه دو زیرمجموعــه ارقــام بــرای ســامت
و ارقــام بــرای پایــداری زیســتی تقســیم میشــود .اولــی
پوشــشدهنده خدمــات ســامت الکترونیــک و دومــی
مربــوط بــه ســویههای صنعتــی اســت.
تــا بــه اینجــا وزارت بهداشــت مخاطــب اصلــی و
همــکار نزدیــک مــا در حــوزه طرحهــای ملــی ســامت
الکترونیــک بــوده اســت .در زمینــه زیســتفناوری
صنعتــی هــم شــرکتهای تولیــد اتانــول زیســتی
اســتقبال خیلــی خــوب و خالــی از شــک و تردیــدی
داشــتند.
بــا توجــه بــه تجربــه شــما ،تعیینکنندهتریــن
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ویژگیهــای یــک کارآفریــن چــه مــواردی
هســتند؟
کارآفرینــی در معنــای کلــی خــودش یعنــی توانایــی بــه
خــط کــردن منابــع متکثــر .ایــن منابــع اعــم از مالــی،
انســانی ،رســانهای و ...هســتند و نکتــه اساســی ایــن
اســت کــه ایــن منابــع بــه شــکل دســتوری بــه خــط
نمیشــوند .بــه همیــن جهــت ،روابــط و مناســبات
انســانی نقــش پررنگــی دارنــد .بــه عبــارت دیگــر
شــما بایــد بتوانیــد کاری کنیــد کــه صاحبــان منابــع
شــما را بــاور کننــد .از آن لحظــه بــه بعــد ایــن منابــع
هســتند کــه بــه دنبــال شــما میآینــد و در راســتای
هــدف شــما بــه خــط میشــوند .ایــن کلیدیتریــن
ویژگــی یــک کارآفریــن اســت .ســه ویژگــی دیگــر هــم
میتــوان اضافــه کــرد .یکــی داشــتن پاســخ بســیار
روشــن و صادقانــه بــه ایــن ســوال اســت« :چــرا شــرکت
شــما وجــود دارد؟» پاســخهای معمولــی مثــل درآمــد
داشــتن یــا توضیــح کاربــرد محصــول پاســخهای ایــن
دانشبنیان

ســوال نیســتند .اولــی نتیجــه وجــود شــرکت شماســت
و دومــی کاری اســت کــه در شــرکت شــما اتفــاق
میافتــد و فلســفه وجــودی شــرکت شــما نیســت .بــه
عنــوان مثــال پاســخ شــرکت اپــل بــه ایــن ســوال «بــه
چالــش کشــیدن نظــم موجــود» اســت .یــک پاســخ
تکاندهنــده کــه مخاطــب خــود را مســحور میکنــد.
ایــن پاســخ قــادر اســت مخاطبــان خــود را بــه خریــدن
هــر محصــول دیگــری جــز رایانــه و گوشــی همــراه نیــز
متقاعــد کنــد.
ویژگــی ســوم پشــتکار و ویژگــی چهــارم توانایــی
چرخشهــای بههنــگام براســاس بازخوردهــای
مشــتریان ،کاربــران یــا بــازار اســت .اصــرار بیمــورد
بــر ایــدهای کــه دردی واقعــی از مشــتری بالقــوه دوا
نمیکنــد ،میتوانــد تبعــات بســیار مهلکــی داشــته
باشــد .در عــوض انعطافپذیــری بههنــگام میتوانــد
معجزهآســا درهــای جدیــدی از فرصتهــای مغتنــم
بــه روی شــرکت بــاز کنــد.

شماره سیوهفتم دی ماه 1398

39

اس�ی
گفتوگو ب� شیوا ب
مد�عامل شتابدهنده ولنس
ی

بومیسازی
موضوعات جدید نیاز
به همکاری نهادها
دارد
پروین امامی

شیوا اسبری دانشآموخته دوره دکتری مهندسی
پزشکی ،گرایش بیومتریال از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
و مدیرعامل شتابدهنده ولنس است .در دنیای امروز تنها
به شخصی که سالمت ظاهری جسمانی دارد ،سالم گفته
نمیشود .سالمت میتواند ابعاد مختلفی داشته باشد
که ضعف در هر بخش روی کیفیت زندگی فرد اثرگذار
است .در گذشته بیشترین تمرکز محققان روی افزایش
طول عمر انسان بود اما امروزه آنها معتقدند که اگر
اهمیت کیفیت زندگی از کمیت آن باالتر نباشد ،کمتر نیز
نخواهد بود .بر همین اساس شتابدهنده ولنس و مرکز
ارائه خدمات ولنس با همکاری و مساعدت معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری تاسیس شده است .عالوه بر
آن شرکت دانشبنیان برنا کیان رستا نیز تحت مدیریت
توگوی پیش رو ،اسبری
اسبری فعالیت میکند .در گف 
درباره سایر محصوالت و خدمات شرکت و مشکالتی که
شرکتهای دانشبنیان با آنها مواجه هستند ،میگوید.

دانشبنیان
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کار شــرکت برنــا کیــان رســتا دقیقــا از چه ســالی
و بــا چــه فراینــدی آغــاز شــد؟ ســرمایه اولیــه از
کجــا بــود؟
شــرکت بــه صــورت رســمی از ســال  ۱۳۹۳شــروع بــه
فعالیــت کــرده ولــی بــه صــورت غیرثبتــی از ســال ۱۳۸۶
در قالــب تیمهــای حقیقــی افــراد متخصــص در حــوزه
تحقیــق و توســعه مهندســی پزشــکی و عمدتــا مهندســی
بیومتریــال ،بافــت ،سیســتمهای کنترلشــده رهایــش دارو
و بــه صــورت کلــی حوزههــای زیســت مهندســی پزشــکی
و ولنــس فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت .شــرکت بــر
پایــه تحقیــق و توســعه بنــا شــده و براســاس خروجــی
فعالیتهــای تحقیــق وتوســعه ،محصــوالت و خدمــات
دانشبنیــان ارائــه کــرده اســت.
ســرمایه اولیــه شــرکت بــه صــورت حداقلــی و خصوصــی
بــوده و بهمــرور از محــل درآمــد و منابــع خــود شــرکت،
گســترش پیــدا کــرده اســت.
محصــوالت شــرکت شــما چــه هســتند؟ چــه
چیــزی باعــث شــده گواهــی دانشبنیــان دریافــت
کنیــد؟
شــرکت دارای محصــوالت و خدمــات دانشبنیــان در حــوزه
فناوریهــای پیشــرفته خودمراقبتــی ،جایگزینهــای
پوســتی ،خدمــات تخصصــی ولنــس و طراحــی ســبک
زندگــی مطلــوب اســت و هماکنــون بــه دلیــل طراحــی و
پیادهســازی نــوع خاصــی از ماســکها و جایگزینهــای
پوســتی کــه منجــر بــه بهبــود و تســریع عملکــرد پوســت
میشــود و همچنیــن خدمــات تخصصــی ولنــس دارای
گواهــی دانشبنیــان اســت.
کمــی بیشــتر دربــاره محصــوالت خــود توضیــح
میدهیــد؟
ماسـکهای ارگانیــک صــورت جهــت عملکردهــای زیبایــی
نظیــر جــوش ،لکهــای پوســتی ،لیفتینــگ ،آبرســانی و...
جایگزینهــای پوســتی بــر پایــه عســل و مــواد بیولوژیــک
جهــت کاربــری ســوختگی درجــه دو وســه و زخمهــای
دیابتیــک و خدمــات ولنــس کــه ارائــه خدمــات ارزیابــی و
ارتقــای ســطح کیفیــت زندگــی و طراحــی ســبک زندگــی
مطلــوب بــر پایــه فناوریهــای پیشــرفته ولنــس اســت.
توضیــح مفهــوم و خاســتگاه ولنــس طوالنــی و احتمــاال
توگــو خــارج اســت .امــا اگــر کســی
از حوصلــه ایــن گف 
خواســت اطالعــات بیشــتری در ایــن زمینــه داشــته باشــد،
میتوانــد بــه وبســایت  hamyarwellness.comمراجعــه
کنــد .شــرکت دارای دو مرکــز بــا عناویــن مرکــز نــوآوری
فناوریهــا و خدمــات ولنــس و علــوم تمامگــرا و همچنیــن
مرکــز شــتابدهی ولنــس و علــوم تمامگراســت.
ایــن محصــوالت نمونههــای داخلــی یــا خارجــی
دیگــری هــم دارنــد؟ کیفیــت محصــوالت شــما در
مقایســه بــا آنهــا در چــه حــد اســت؟
محصــوالت وخدمــات مــا نمونــه خارجــی دارند ولــی دقیقا
مشــابه نیســتند .بــا توجــه بــه فراینــد تحقیــق و توســعهای
دانشبنیان

کــه بــرای تکتــک فعالیتهــا انجــام شــده ،در بســیاری
از مــوارد از کیفیــت مطلوبتــری در حــوزه محصــوالت و
خدمــات برخورداریــم .بــه خصــوص در حــوزه ولنــس کــه
جــزو فعالیتهایــی بــا ســطح فنــاوری بــاال محســوب
میشــود و همچنیــن در زمــره صنایــع بســیار جدیــد و
مــورد اســتقبال در ســطح بینالمللــی اســت ،شــرکت
وضعیــت بســیار خوبــی نســبت بــه رقبــای خارجــی خــود
در اروپــا و امریــکا دارد.
هــر محصــول دانشبنیــان بــه ســبب تازگــیای
کــه دارد و بــازاری کــه از ســوی خارجیهــا تامیــن
شــده ،بــرای بازاریابــی مشــکالتی علیحــده پیــش
رو دارد .شــما چطــور ایــن مشــکالت را حــل
کردیــد؟
حــوزه زیبایــی و فرایندهــای ضــد پیــری همیشــه و در
هــر کشــوری مــورد توجــه اســت کــه ایــران هــم از ایــن
قضیــه مســتثنی نیســت و در خصــوص محصــوالت پوســت
و زیبایــی موانــع غیــر قابــل حــل و طاقتفرســا نبودنــد .امــا
در خصــوص خدمــات و فنــاوری ولنــس ،تیــم مــا بــه شــکل
شــبانهروزی در جهــت ورود بــه بــازار تــاش میکــرد و
ســعی در ارائــه خدمــات بــه شــکلی داشــت کــه بــرای مردم
مــا قابــل درک و همچنیــن کمککننــده باشــد .دغدغــه
اصلــی ولنــس ،ایجــاد آگاهــی بــرای توجــه بــه ســبک
زندگــی ،ایجــاد فراینــد آگاهــی و شــناخت از ابعــاد مختلــف
مرتبــط بــا هــر فــرد و ســعی در ارتقــای پارامترهــای هــر
بعــد اســت کــه بــا تالشهــای بیوقفــه موفــق شــدهایم
بــه تعــداد قابــل توجهــی از افــراد و خانوادههایشــان
خدمــات و فناوریهــا را عرضــه کنیــم و در نهایــت در حــال
حاضــر در مســیر خوبــی پیشــروی میکنیــم.
مشــکالت شــرکت شــما در حــال حاضــر چیســت
و چــه برنامههایــی بــرای رفــع آنهــا داریــد؟
توقعتــان از نهادهــای مربوطــه چیســت؟
بومیســازی موضوعــات جدیــد هماننــد ولنــس نیــاز بــه
همــکاری نهادهــا و ســازمانهای مرتبــط دارد کــه در
صنعــت ولنــس تقریبــا موضــوع بــه تمامــی وزارتخانههــا
مربــوط میشــود .بــا توجــه بــه اینکــه نهــاد قانونگــذار و
ایجادکننــده اســتانداردهای ولنــس آنطــور کــه در اروپــا و
امریــکا وجــود دارد ،در ایــران نیســت ،نهادینهســازی ایــن
مهــم ،بــا همــکاری و یــاری نهادهــای مرتبــط امکانپذیــر
اســت و در جهــت رشــد و توســعه فعالیتهــای شــرکت
مــا نیــز میتوانــد بســیار کمککننــده و راهگشــا باشــد.
بــه طــور کلــی مشــکالت شــرکتهای
دانشبنیــان را چــه میدانیــد؟ چــه توصیــهای
بــرای کســانی داریــد کــه در ابتــدای ایــن راه
هســتند؟
از مهمتریــن چالشهــای شــرکتهای دانشبنیــان نبــود
اســتانداردها ،اصــول و قوانیــن مرتبــط بــا محصــوالت یــا
خدمــات دانشبنیــان اســت کــه بــه دلیــل جدیــد بــودن
ماهیــت فعالیتهــای دانشبنیــان طبیعــی اســت و از
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کار را انجــام دهید؟
همانطــور کــه پیشتــر گفتــم ،اگــر فــردی یــا گروهــی
قصــد ورود بــه حــوزه تولیــد یــا ارائــه خدمــت دانشبنیــان
را دارد بایــد پشــتکار بســیار باالیــی داشــته باشــد و ایــن
مهــم بــرای شــرکت مــا از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
شــاید خیلــی ســخت بــه نظــر برســد ولــی تقریبــا تمامــی
شــرکتهای دانشبنیــان بــه صــورت روزانــه یــا هفتگــی
بــا چالشهــای بــزرگ و کوچــک مواجــه میشــوند و اگــر
عالقهمنــدی و پشــتکار و دانــش ســنگ بنــای فعالیتهــای
یــک شــرکت باشــد ،بــه ایــن چالشهــا بــه دیــد فرصــت
نــگاه میکننــد و از هــر کــدام پلــی بــرای رشــد و ترقــی و
حــل معضــات اســتفاده خواهنــد کــرد.
چالــش عمــدهای کــه شــما در شــرکت بــا آن
مواجــه بودیــد و رفعــش کردیــد ،چــه بــود؟
چالــش مــا هــم مربــوط بــه همیــن حــوزه قوانیــن بــود.
قوانیــن و اســتانداردهای حوزههــای فعالیتمــان را کامــا
خودمــان تهیــه و ترجمــه کردیــم و بــا قوانیــن ایــران
تطبیــق دادیــم .بــرای اینکــه بتوانیــم ولنــس را در ایــران
مطــرح کنیــم ،ناچــار شــدیم مراکــز نــوآوری و شــتابدهی
تاســیس کنیــم و در شــرف ایجــاد انجمــن ولنــس و علــوم
تمامگــرا نیــز هــم هســتیم .موضــوع فعالیــت مــا بــه قــدری
جدیــد اســت کــه مجبــور بودیــم کار بســیاری از نهادهــا را
هــم خودمــان انجــام دهیــم.

ایــن جهــت بــه نظــر میرســد افــرادی کــه قصــد ورود
در حوزههــای دانشبنیــان را دارنــد ،بایــد بــه اصطــاح
کفشهــای آهنیــن اســتقامت و تــاش را بــه پــا کننــد و
مســیر پیــش روی خــود را همــوار کننــد.
دومیــن چالــش مهــم عــدم امــکان جــذب ســرمایهگذاران
داخلــی و خارجــی توســط خــود شرکتهاســت کــه قاعدتــا
بایــد از حمایتهــای بخشهــای مختلــف معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری از جملــه مراکــز نــوآوری و
مراکــز شــتابدهی بــه نحــو احســن کمــک بگیرنــد و بتوانند
ایــن شــانس را داشــته باشــند تــا محصــوالت و خدمــات
خــود را در معــرض دیــد ســرمایهگذاران قــرار دهنــد.
کمــی دربــاره منظورتــان از قوانیــن و اســتانداردها
توضیــح میدهیــد؟ بــه شــکل مصداقــی ،از چــه
نظــری ضعــف قانونــی داریــم؟
بــه طــور کلــی وقتــی محصــول یــا خدمتــی کامــا جدیــد
باشــد کــه تــا بــه حــال هیچوقــت بــه آن توجــه نشــده یــا
اصــا وجود نداشــته اســت ،هیــچ نوع قانــون یا اســتانداردی
برایــش وجــود نــداردو بایــد قوانیــن و اســتانداردها از ابتــدا
نوشــته شــوند کــه بــه دلیــل اینرســی بــاالی سیســتمها
و نهادهــای قانونگــذار ایــن موضــوع یــک چالــش بســیار
جــدی محســوب میشــود.
حفــظ عنــوان دانشبنیــان بــرای چنــد ســال کار
ســختی بــه نظــر میرســد .چطــور توانســتید ایــن
دانشبنیان
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ام� رسکندی،
گفتوگو ب� ی
مد�عامل شتابدهنده سیوان
ی

قدم زدن در دنیای
ناشناختهها
پروین امامی

اکوسیستم استارتآپی در کشور روز به روز در حال
گستردهتر و بالندهتر شدن است .اکوسیستمی که
اجزای مختلفی آن را تشکیل میدهند .یکی از این اجزا
که اتفاقا تاثیر بسیاری روی وضعیت این اکوسیستم
دارند ،شتابدهندهها هستند .شتابدهندهها در پی آنند
که مشکل عمده استارتآپها را حل کنند؛ یعنی با
چکشکاری ایدهها و سر و کله زدن با تیم ،استارتآپ
را به نقطهای برسانند که آمادگی پرزنت کردن خود را
پیش سرمایهگذار داشته باشد .از سویی دیگر ارتباط
گرفتن با سرمایهگذار و آوردن او پای مذاکره نیز چالش
دیگری است که شتابدهندهها آن را حل میکنند.
شتابدهنده سیوان با نگاه به همین اکوسیستم و تالش برای
حل سیستماتیک مشکالت استارتآپها شکل گرفته است.
امیر سرکندی ،بنیانگذار و مدیرعامل این مجموعه میگوید
در زمینه کار شتابدهندهها تنها تقلید کردن از نمونههای
موفق سیلیکون ولی نتیجهبخش نخواهد بود و ما باید با توجه
به شرایطی که از منظرهای مختلف در آن قرار گرفتهایم،
این مدلها را بومیسازی کنیم و مدل مناسب کشور خود
را به دست آوریم؛ کاری که سیوان در حال انجام آن است.
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شــتابدهنده ســیوان از چــه ســالی آغــاز بــه کار
کــرد و گــروه اولیــه چطــور گــرد هــم آمدنــد؟
اولیــن فعالیتهــای ســیوان تقریبــا از ســال ۲۰۱۶
شــروع شــد .خیلــی از افــراد دارای ایــده بــرای اینکــه
بتواننــد یــک کســبوکار دیجیتــال ایجــاد کننــد ،بــه
دنبــال گروهــی بودنــد کــه جنــس ایــن کســبوکارها
رو بشناســد و بتوانــد بــه آنهــا کمــک کنــد .آنهــا
بــرای ایــن کار ســراغ مــا میآمدنــد .ایــده ایجــاد
یــک شــتابدهنده بــرای حمایــت از اســتارتآپها و
کســبوکارهای مبتنــی بــر اپلیکیشــن از همــان زمــان
شــکل گرفــت .ســاختار ســیوان کمکــم بــا توجــه بــه
نیازهــای بــازار اقتصــاد دیجیتــال و خدماتــی کــه بــرای
موفقیــت ایــن نــوع از کســبوکارها الزم اســت ،بــه
وجــود آمــد .تقریبــا از اوایــل ســال  ۹۸بــود کــه ســیوان
بــا یــک تغییــر اســتراتژی از شــتابدهنده صــرف تبدیــل
شــد بــه مــگا اکســلریتور.
تحصیالتتــان چیســت و پیــش از اینکــه
ایــن شــتابدهنده را بنیانگــذاری کنیــد ،چــه
تجربههــای شــغلیای داشــتید؟
مــن در رشــته ریاضــی محــض و بعــد در رشــته نرمافــزار
درس خوانــدهام و تقریبــا  ۲۰ســال اســت کــه در دنیــای
صفــر و یکهــا قــدم مــی زنــم MTeam .ســومین
تجربــه مــن در ســاختن یــک مجموعــه تکنولوژیمحــور
بــود .ســیوان از درون  MTeamشــکل گرفــت و خیلــی
زود بــه قلــب تپنــده آن تبدیــل شــد.
لطفــا مراحــل کار ایــن شــتابدهنده را توضیــح
دهیــد .شــرایط پذیــرش اســتارتآپها در ایــن
شــتابدهنده بــه چــه صــورت اســت؟
در دنیــای اقتصــاد دیجیتــال ایدههــا کمتریــن اهمیــت
را دارنــد .اگــر میخواهیــد بــه یــک کس ـبوکار ســودآور
تبدیــل شــوید ،الزم اســت حتمــا افــراد خوبــی پــای
کارتــان بایســتند و شــما را حمایــت کننــد .خیلــی از
کس ـبوکارهای بــزرگ دیجیتــال کــه االن در کشــور در
حــال فعالیــت هســتند ،نــه بــا یــک ایــده خــوب،بلکــه
بــا یــک تیــم خــوب شــروع بــه فعالیــت کردنــد .بــه
خاطــر همیــن ســیوان بــه جــای ایدههــا ،روی افــراد
ســرمایهگذاری میکنــد.
ســیوان در اصــل یــک اســتارتآپ اســتودیو اســت کــه
چنــد ســازوکار اصلــی دارد .اولیــن ســازوکار ســیوان هــرم
رشــد اســت کــه از زمــان پذیــرش یــک اســتارتآپ تــا
زمــان خــروج آن از شــتابدهنده را پوشــش میدهــد.
در ایــن مســیر مــا ســعی میکنیــم بــا ارائــه ۱۴
خدمــت اســتارتآپها را در کمتریــن زمــان ممکــن بــه
ســودآوری برســانیم .در کنــار ایــن هــرم رشــد چنــد
بــازو بــرای توانمندســازی اســتارتآپها وجــود دارد کــه
خــود اینهــا ســه شــرکت از زیرمجموعههــای ســیوان
هســتند کــه کار صــادرات ،آمــوزش و تبلیغــات رســانهای
را بــرای اســتارتآپها انجــام میدهنــد.
دانشبنیان

دو ســازوکار بعــدی کــه مهمتریــن وجــه تمایــز ســیوان
اســت و آن را بــه یــک مــگا اکســلریتور تبدیــل کــرده،
ســرمایهگذاری روی شــتابدهندههای تخصصــی و
راهانــدازی دهکدههــای اســتارتآپی اســت .ســیوان بــا
مشــارکت و حضــور در شــتابدهندههای تخصصــی ســعی
میکنــد ایدههــای خــوب و افــراد نخبــه را جــذب کنــد.
اســتارتآپهای خروجــی از ایــن شــتابدهندهها ،در
صورتــی کــه بــه یــک مــدل کسـبوکاری خــوب رســیده
باشــند ،میتواننــد جــذب خــود ســیوان شــوند.
ســازوکار دیگــری کــه ســیوان در حــال حاضــر دارد
روی آن کار میکنــد ،راهانــدازی مراکــز نــوآوری یــا
دهکدههــای اســتارتآپی اســت .ایــن ســازوکار نــگاه
اکوسیســتمی بــه مقوله اســتارتآپ دارد .یک اســتارتآپ
موفــق نمیشــود مگــر زمانــی کــه بــه مجموعــهای از
چیزهایــی کــه بــه آنهــا نیــاز دارد ،دسترســی داشــته
باشــد .اجــزای ایــن اکوسیســتم میتواننــد بــازار ســرمایه
باشــند ،نهادهــای صــدور مجــوز یــا شــتابدهندهها باشــند
و ...در حــال حاضــر ســیوان دارد روی راهانــدازی دو پروژه،
یکــی در شــرق و یکــی در غــرب تهــران ،کار میکنــه
کــه انشــاءاهلل ب ـهزودی خبرهــای خوبــی از افتتــاح ایــن
دو مجموعــه خواهیــم شــنید.
آیــا خدمــت ویــژهای هــم وجــود دارد کــه تنهــا
مخصوص شــتابدهنده ســیوان باشــد؟
همــان طــور کــه اشــاره کــردم ،ســیوان امــکان اســتفاده
از  ۱۴خدمــت را در اختیــار اســتارتآپهاش قــرار
میدهــد .خیلــی از ایــن خدمــات انحصــاری هســتند و
فقــط در ســیوان ارائــه میشــوند امــا نکتــه مهــم دربــاره
ســیوان ســاختار فرهنگــی آن اســت .حضــور در مجموعــه
ســیوان و اســتفاده از راهنمایــی منتورهایــی کــه ســالها
در همیــن فضــا فعالیــت کردهانــد ،یکــی از وجــوه تمایــز
ســیوان اســت.
تــا بــه امــروز چنــد اســتارتآپ و در چــه
حوزههایــی وارد شــتابدهنده شــدهاند و چــه
تعــداد از آنهــا موفــق بــه جــذب ســرمایه
شــدند و کارشــان را آغــاز کردنــد؟
ســیوان از ابتــدای فعالیتــش تــا بــه امــروز در حــدود
 ۵۰اســتارتآپ را جــذب کــرده اســت .حــدود  ۱۰تــا از
ایــن اســتارتآپها تبدیــل بــه شــرکتهای ســودآوری
شــدهاند کــه یــا از طریــق جــذب ســرمایه یــا از طریــق
بوتاســترپ در حــال گســترش فعالیتهــای خــود
هســتند .تقریبــا  ۱۰اســتارتآپ دیگــر هــم در حــال
حاضــر در صــف جــذب ســرمایه قــرار دارنــد.
ســرمایه اولیــه ایــن کار را چطــور بــه دســت
آوردیــد؟
ســیوان از ابتــدا با ســرمایه شــخصی ســهامدارانش شــروع
بــه فعالیــت کــرد ،هنــوز هــم بیشــترین ســهم ســرمایهای
کــه در اختیــار اســتارتآپها قــرار میگیــرد ،از همیــن
طریــق تامیــن میشــود .بــه همیــن خاطــر نیــز در
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جــذب و پذیــرش ســختگیرانه عمــل میکنیــم .ولــی
از طــرف دیگــر ایــن موضــوع باعــث میشــود نــرخ
موفقیــت باالتــری را هــم داشــته باشــیم.
شــتابدهندهها عــاوه بــر ارتبــاط بــا
اســتارتآپها ،بخــش عمــده کارشــان یافتــن
ســرمایهگذاران و ارتبــاط بــا آنهاســت .شــما
چطــور ایــن کار را انجــام میدهیــد؟
ســیوان ارتبــاط خیلــی خوبــی بــا بــازار ســرمایه دارد و در
ایــن ســالها توانســته اســت شــبکهای از ســرمایهگذاران
را متشــکل از ســرمایهگذاران فرشــته ،صندوقهــا،
ســرمایهگذاران ریســکپذیر ،تامیــن ســرمایهها و...
ایجــاد کنــد .هــر کــدام از ایــن ســرمایهگذارها حــوزه
عالقهمنــدی خــاص خودشــان را دارنــد .بــا توجــه
بــه میــزان ســرمایه مــورد نیــاز و حــوزه فعالیــت
اســتارتآپ ،ســیوان ســعی میکنــد بســتر مذاکــره را بــا
ســرمایهگذارها بــرای اســتارتآپها فراهــم کنــد.
وضعیــت شــتابدهندهها در ایــران در مقایســه
بــا کشــورهای پیشــرفته چگونــه اســت؟ آیــا
کمبــودی احســاس میشــود؟
اولیــن شــتابدهندهها در ایــران بــا کپــی کــردن
نمونههــای موفــق ســیلیکون ولــی شــروع بــه کار کردنــد.
ایــن موضــوع هــم خــوب اســت و هــم بــد .خــوب اســت
از ایــن جهــت کــه از مــدل کاریای اســتفاده میکننــد
کــه قبــا بارهــا امتحــان شــده و در نقطــهای دیگــر از
دنیــا جــواب داده اســت .امــا بــد اســت از ایــن نظــر کــه
خیلــی از اجــزای اکوسیســتم اســتارتآپی در ایــران
هنــوز شــکل نگرفتــه و ایــن موضــوع باعــث میشــود
اســتارتآپها بــه دردســر بیفتنــد.
دانشبنیان

بســیاری از خألهــای قانونــی در حــال حاضــر بــرای
اســتارتآپها مشــکالتی را ایجــاد کــرده اســت.
یــک شــتابدهنده از پــس حــل همــه ایــن مشــکالت
برنمیآیــد ،بــه همیــن خاطــر اکوسیســتم اســتارتآپی
و نهادهــای متولــی هــم بایــد تغییــر کننــد تــا کل
اکوسیســتم بتوانــد شــکوفا شــود.
اساســا مشــکالت شــتابدهندهها در ایــران
چیســت؟
شــاید اصلیتریــن اشــکالی کــه مــا در بقیــه
شــتابدهندهها دیدیــم و باعــث شــد بــه ســمت ایجــاد
مــدل شــتابدهی خودمــان برویــم کــه کامــا مبتنــی
بــر تجربیــات اســت ،ایــن بــود کــه شــتابدهندهها از
مدلهــای کپــی شــده غربــی اســتفاده میکننــد کــه
مثــل یــک تجویــز عمومــی دســت همــه هســت .ایــن
مــدل بایســتی بومیســازی شــود تــا کامــل و جامــع
باشــد.
بــا توجــه بــه اینکــه در ارتبــاط نزدیــک بــا
اســتارتآپها هســتید ،نقــاط ضعــف عمــده
آنهــا را چــه میدانیــد؟ چــه توصیــهای بــرای
کســانی داریــد کــه تصمیــم دارنــد اســتارتآپ
راه بیندازنــد؟
مشــکل اصلــی اســتارتآپها دلســرد شــدن اســت.
فاندرهــا معمــوال بــه ایدههایشــان دل میبندنــد و وقتــی
ایدهشــان بــه آن نتیجــه مطلــوب نمیرســد ،بــه جــای
تغییــر دادن ایــده یــا محصولشــان ،دلســرد میشــوند.
توصی ـهای کــه میتوانــم بکنــم ایــن اســت کــه دلســرد
نشــوند؛ اســتارتآپ یعنــی کفــش آهنــی پــا کــردن و بــه
یــک دنیــای ناشــناخته قــدم گذاشــتن.
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فرصت درنگ

پتانسیل پ ز�شیک هوش مصنویع و متابولیتها

الگوریتمهایی برای نجات
جان انسانها
مهسا محجوب

بسیاری از بیماریها را متابولیتها هدایت میکنند؛ مولکولهای کوچکی در بدن
شما مانند چربی ،گلوکز و کلسترول .اما ما دقیقا نمیدانیم آنها چیستند یا چگونه
کار میکنند .در این سخنرانی تد ،لیال پیرحاجی برنامههای خود را برای ایجاد یک
شبکه مبتنی بر هوش مصنوعی برای توصیف الگوهای متابولیتها ،درک بهتر نحوه
پیشرفت بیماری و در نتیجه کشف روشهای درمانی موثرتر توضیح میدهد.

دانشبنیان
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وقتــی در ســال  ۲۰۰۳توالــی ترتیــب ژنــوم انســان را
کشــف کردیــم ،فکــر میکردیــم بــه پاســخی بــرای
درمــان بســیاری از بیماریهــا رســیدهایم .امــا در
واقــع بــا آن فاصلــه بســیاری داشــتیم ،زیــرا عــاوه
بــر ژنهایمــان ،محیــط زیســت و ســبک زندگــی
میتواننــد نقــش چشــمگیری در گســترش بســیاری
از بیماریهــای مهــم داشــته باشــند .مثــل کبــد
چــرب کــه  20درصــد از جمعیــت جهــان بــه آن مبتــا
هســتند و درمانــی نــدارد و در نهایت ســبب نارســایی
یــا ســرطان کبــد میشــود .در نتیجــه توالــی DNA
بهتنهایــی اطالعــات کافــی بــرای یافتــن درمــان
موثــر بــه مــا نمیدهــد .قســمت مثبــت ایــن
اســت کــه در بــدن مــا مولکولهــای زیــادی وجــود
دارنــد .در حقیقــت مــا بیــش از صــد هــزار متابولیــت
داریــم .متابولیــت بــه هــر مولکولــی کــه انــدازه
آن فوقالعــاده کوچــک باشــد ،گفتــه میشــود.
مثالهــای شناختهشــده آن گلوکــز ،فراکتــوز،
چربیهــا ،کلســترول و ...هســتند .اینهــا را همیشــه
میشــنویم .متابولیتهــا در متابولیســم ایفــای نقــش
میکننــد .آنهــا همچنیــن در پاییندســت DNA
هســتند ،بنابرایــن اطالعاتــی از ژنهــا و همینطــور
ســبک زندگــی مــا در خــود دارنــد .درک متابولیتهــا
بــرای یافتــن درمــان بســیاری از بیماریهــا ضــروری
اســت.
مــن همیشــه بــه درمــان بیمــاران عالقــه داشــتم.
بــا وجــود ایــن ۱۵ ،ســال قبــل دانشــکده پزشــکی
را تــرک کــردم ،زیــرا اینگونــه فرصــت خوانــدن
ریاضیــات را از دســت م ـیدادم .بعــد از آن امــا چیــز
بســیار جالــب را فهمیــدم؛ اینکــه مــن میتوانــم
از ریاضیــات در پزشــکی اســتفاده کنــم .پــس از آن
بــه توســعه الگوریتمهایــی بــرای تحلیــل دادههــای
بیولوژیکــی پرداختــم .ظاهــرا آســان بــود؛ دادههایــی
از تمــام متابولیتهــای بدنمــان را جم ـعآوری کنیــم،
بــرای توصیــف تغییــرات آنهــا در یــک بیمــاری،
مدلهــای ریاضــی ایجــاد کنیــم .و بــا مداخلــه در
آن تغییــرات ،بیماریهــا را درمــان کنیــم .وقتــی
دســت بــه انجــام ایــن کار زدم ،فهمیــدم چــرا قبــل
از مــن کســی ایــن کار را نکــرده اســت ،چــون بســیار
دشــوار بود.متابولیتهــای بســیاری در بــدن مــا وجود
دارنــد کــه هــر یــک بــا دیگــری متفــاوت اســت.
حجــم مولکولــی بعضــی از متابولیتهــا را میتــوان
بــا ابــزار طیفســنجی حجمــی انــدازه گرفــت .امــا
چــون ممکــن اســت مثــا  ۱۰مولکــول حجــم دقیقــا
یکســانی داشــته باشــند ،نمیتوانســتیم از روی آن
بگوییــم ایــن متابولیتهــا دقیقــا چــه هســتند .بــرای
تشــخیص همــه آنهــا بــه شــکلی واضــح ،نیــاز بــه
آزمایشهــای بیشــتری اســت کــه ممکــن اســت
چنــد دهــه بــه طــول بینجامــد و میلیاردهــا دالر
دانشبنیان

هزینــه داشــته باشــد.
بنابرایــن مــا بســتری از هــوش مصنوعــی را بــرای
انجــام ایــن کار ایجــاد کردیــم .مــا رونــد رو بــه رشــد
دادههــای بیولوژیکــی را تقویــت کردیــم و پایــگاه
دادهای ســاختیم کــه در آن تمــام اطالعــات موجــود
دربــاره متابولیتهــا و تعامــات آنهــا بــا دیگــر
مولکولهــا وجــود داشــت .تمــام ایــن دادههــا را در
شــبکهای ابــری ترکیــب کردیم .ســپس بــا اســتفاده از
بافــت یــا خــون بیمــاران ،حجــم متابولیتهــا را اندازه
گرفتیــم و حجمهایــی را کــه در طــول یــک بیمــاری
تغییــر میکننــد ،یافتیــم .امــا همانطــور کــه قبــا
گفتــم نمیتوانیــم بفهمیــم آنهــا چــه هســتند.
حجــم مولکولــی  ۱۸۰میتوانــد گلوکــز ،گالکتــوز یــا
فراکتــوز باشــد .همــه آنهــا حجــم یکســانی دارنــد
امــا نقشهــای متفاوتــی در بــدن ایفــا میکننــد.
الگوریتــم هــوش مصنوعــی مــا بــا در نظــر گرفتــن
تمــام ایــن ابهامــات ایجــاد شــد .ســپس آن شــبکه
ابــری را بررســی کــرد تــا بفهمــد آن حجمهــای
متابولیــک چگونــه بــه یکدیگــر ارتبــاط دارنــد کــه
ســبب بیمــاری میشــوند .بــا فهمیــدن روشــی کــه
بــا هــم مرتبطنــد ،میتــوان اســتنباط کــرد کــه آن
حجمهــا مربــوط بــه چــه متابولیتهایــی هســتند.
مثــا آن حجــم مولکولــی  180کــه از آن صحبــت کردم
میتوانــد گلوکــز باشــد .حــال میتــوان کشــف کــرد
کــه چگونــه تغییــر در گلوکــز یــا دیگــر متابولیتهــا
باعــث بیمــاری میشــود .مهمتــر از همــه اینکــه
وقتــی بــه ایــن درک تــازه از مکانیســم بیمــاری
میرســیم ،میتوانیــم روش موثــری را بــرای درمــان
بیمــاری کشــف کنیــم .بنابرایــن اســتارتآپی ایجــاد
دادیــم تــا ایــن تکنولــوژی را بــه بــازار بیاوریــم و روی
زندگــی مــردم تاثیــر بگذاریــم .اکنــون مــن و تیمم در
 ReviveMedروی کشــف روشهــای درمانــی بــرای
بیماریهایــی کــه در آنهــا متابولیتهــا محــرک
اصلیانــد ،کار میکنیــم .مثــل کبــد چــرب کــه
همهگیــر اســت و درمانــی نــدارد .ایــن بیمــاری بــه
علــت تجمــع چربیهــا در کبــد ایجــاد میشــود و
چربیهــا متابولیتهــای موجــود در کبــد هســتند.
بیمــاری کبــد چــرب تنهــا یــک مثــال اســت .در
مســیر پیــش رو قصــد داریــم بــا صدهــا بیمــاری
بــدون درمــان دیگــر نیــز مقابلــه کنیــم .جم ـعآوری
دادههــای هرچــه بیشــتر در مــورد متابولیتهــا و
فهمیــدن اینکــه چگونــه تغییــرات در متابولیتهــا
باعــث ایجــاد بیماریهــا میشــود ،میتوانیــم
الگوریتمهــای هوشــمندتری ایجــاد کنیــم کــه
روشهــای درمــان صحیــح بــرای بیمــاران را پیــدا
میکننــد .بــه ایــن ترتیــب مــا بــا هــر خــط کــد
کــه بــه نجــات جــان انســانها منجــر میشــود ،بــه
چشــماندازمان نزدیکتــر خواهیــم شــد.
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دریس که قارچها به ما یمدهند

سرمایهداران کوچک چند صد ساله
مهسا محجوب

نابرابری منابع یکی از بزرگترین چالشهای پیش روست اما این مشکل منحصر
انسان نیست .مثل ما ،قارچهای مایکوریزا (مایکوریزا به معنی همزیستی
سازنده بین یک قارچ و ریشههای یک گیاه است) که در ریشههای گیاهان
و درختان زندگی میکنند ،به صورت استراتژیک تجارت میکنند ،سرقت
میکنند و منابع را برای خود برمیدارند؛ چیزهایی شبیه به اتفاقاتی که در
اقتصاد انسانها میافتد .توبی کیرز ،در این سخنرانی روشنگر برای ما از
شبکهها و روابط قارچها با اقتصاد بشر میگوید و آنچه نابرابری میخوانیمش.
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مــن یــک زیستشــناس تکاملــی هســتم؛ اســتاد
زیستشناســی تکاملــی .عنوانــی فانتــزی بــه نظــر میآیــد.
هدفــم ایــن اســت کــه دربــاره دو موضوعــی صحبــت کنم که
معمــوال زمــان حــرف زدن آن دو را کنــار هــم نمیگذاریــم:
اقتصــاد بــازار و قارچهــا.
از شــما میخواهــم بــازاری را تصــور کنیــد کــه پیشــینهای
 ۴۰۰میلیــون ســاله دارد .همـ ه جــا هســت و تقریبــا در کل
ن قدر گســترده هســت
اکوسیســتم جهــان فعالیت میکند .آ 
کــه بتوانــد همزمــان و مــداوم میلیونهــا معاملهگــر را بــه
هــم وصــل کنــد .ایــن بــازار از انقراضهــای گســترده جــان
ســالم بــه در بــرده اســت .همیــن حــاال هــم اینجاســت ،زیر
پاهــای مــا .فقــط نمیتوانیــد آن را مشــاهده کنیــد .برخــاف
اقتصــاد بشــری کــه بــرای تصمیمگیــری بــه شــناخت متکی
اســت ،معاملهگــران در ایــن بــازار التمــاس میکننــد ،قــرض
میگیرنــد ،میدزدنــد ،تقلــب میکننــد و همــه ایــن کارهــا
را بــدون هیــچ فکــری انجــام میدهنــد.
ریشــه گیاهــان کــه تحــت کنتــرل قارچهــای «مایکوریــزای
آربوســکوالر» اســت ،از چشــم مــا پنهــان شــده اســت.
قارچهــا شــبکههای پیچیــده را زیــر زمیــن تشــکیل
میدهنــد؛ شــبکهای از الیــاف ریــزی کــه از رشــتههای نــخ
هــم نازکتــر هســتند .چنانچــه یکــی از ایــن قارچهــا را
دنبــال کنیــد ،مشــاهده میکنیــد کــه بــه شــکل همزمــان
چنــد گیــاه را بــه هــم متصــل کــرده اســت .میتــوان بــه
آن بــه چشــم سیســتم متــرو زیرزمینــی نــگاه کــرد .در
اینجــا هــر ریشــه ماننــد یــک ایســتگاه اســت؛ جایــی کــه
منابــع بارگیــری و تخلیــه میشــوند .ایــن الیــاف همچنیــن
بســیار متراکمنــد .طــول آنهــا تنهــا در یــک گــرم خــاک
تقریبــا چندیــن متــر اســت و حتــی بــه یــک کیلومتــر هــم
میرســد .یعنــی  ۱۰برابــر طــول زمیــن فوتبــال .و آنها همه
جــا هســتند .اگــر از کناریــک درخــت ،بوتــه ،تــاک ،حتــی
علفهــای هــرز کوچــک عبــور کنیــد ،در اصــل از کنــار یــک
شــبکه مایکوریــزای عبــور کردهایــد .تقریبــا  ۸۰درصــد از کل
گونههــای گیاهــی بــا قارچهــای مایکوریــزای ارتبــاط دارنــد.
ریشـهای کــه در حصــار شــبکه قارچهاســت ،چــه ربطــی بــه
اقتصــاد جهانــی دارد؟ چــرا ب ـ ه عنــوان یــک زیستشــناس
تکاملــی  ۱۰ســال اخیــر را صــرف یادگیری اصطالحــات زبان
اقتصــادی کــردهام؟ اولیــن چیــزی کــه بایــد بدانیــد ایــن
اســت کــه معامــات تجــاری گیاهــان و شــرکای قارچــی
آنهــا بــه شــکل عجیبــی شــبیه بــه معامالتــی اســت کــه
مــا آنهــا را ایجــاد کردهایــم .شــاید حتــی مدبرانهتــر هــم
باشــند .گیاهــان و شــرکای قارچیشــان ،ســهام و اوراق
قرضــه مبادلــه نمیکننــد ،آنهــا بــه مبادلــه منابــع ضــروری
میپردازنــد .بــرای قارچهــا ،قندهــا و چربیهــا ارزش
معاملــه دارنــد .آنهــا همــه کربــن خــود را بــهطور مســتقیم
از گیاهــان میگیرنــد .کربــن بســیار زیــاد .بــه ایــن ترتیــب
ســاالنه حــدود پنــج میلیــارد تــن کربــن از گیاهــان وارد
ایــن شــبکه زیرزمینــی میشــود .ریش ـهها نیــز بــه فســفر
و نیتــروژن نیــاز دارنــد ،بنابرایــن بــا تبــادل کربــن آنهــا بــه
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همــه مــواد مغــذی کــه شــبکه قارچــی آنهــا را جمـعآوری
کــرده اســت ،دسترســی مییابنــد .بــرای اینکــه چنیــن
تجارتــی صــورت گیــرد ،قارچهــا در ســلول ریشــه میزبــان
نفــوذ میکننــد و ســاختاری کوچــک را تشــکیل میدهنــد
کــه بــه آن «آربوســکوالر» بــه معنــی «درخــت کوچــک»
میگوینــد .حــاال میتوانیــد ایــن موضــوع را بــه شــکل
بــورس کاالی فیزیکــی در بــازار تجــارت نــگاه کنیــد.
بســیار هماهنــگ بــه نظــر میرســد .درســت اســت؟ مــن
کاری را برایتــان انجــام میدهــم کــه شــما نمیتوانیــد و
شــما هــم متقابــا همیــن کار را بــرای مــن میکنیــد .هــر
دو طــرف چیــزی را کــه الزم دارنــد دریافــت میکننــد.
امــا اینجاســت کــه بایــد مکــث کنیــم و قــدرت تکامــل
و انتخــاب طبیعــی را درک کنیــم .همانطــور کــه متوجــه
شــدهاید ،بــرای معاملهگــران تــازهکار در ایــن بــازار
جایــی وجــود نــدارد .اســتراتژی تجــارت مناســب تعییــن
میکنــد چــه کســی زندگــی میکنــد و چــه کســی
میمیــرد .مــن از کلمــه اســتراتژی اســتفاده میکنــم امــا
بهطــور حتــم گیاهــان و قارچهــا عقــل ندارنــد .آنهــا
ایــن تبــادالت را بــدون وجــود هــر چیــزی کــه ب ـ ه عنــوان
تفکــر میشناســیم انجــام میدهنــد .امــا ،ب ـ ه عنــوان یــک
دانشــمند ،از اصطالحــات رفتــاری ماننــد اســتراتژی اســتفاده
میکنــم تــا رفتارهایــی را توصیــف کنــم کــه براســاس
شــرایط خــاص ،اقدامــات و واکنشهایــی در  DNAهــر
موجــود زنــدهای برنامهریــزی شــدهاند .بــه همیــن خاطــر
نیــز روی اســتراتژیهای تجــاری مطالعــه کــردم .آن موقــع
 ۱۹ســالم بــود و در جنگلهــای بارانــی گرمســیری پانامــا
زندگــی میکــردم .همــه در آن زمــان بــه ایــن تنــوع
زیســتی فوقالعــاده روی زمیــن عالقــه داشــتند .ایــن تنــوع
فوقالعــاده زیــاد بــود .امــا مــن بــه پیچیدگــی زیرزمینــی
عالقــه پیــدا کــردم .میدانســتیم شــبکههایی وجــود دارنــد
کــه مهــم هســتند ،و مــن دوبــاره میگویــم ،خیلــی مهــم
هســتند .ایــن شــبکهها بنیــان تغذیــه تمــام گیاهان هســتند
و همــه گونههایــی روی زمیــن میبینیــد ،از آن اســتفاده
میکننــد .امــا آن زمــان نمیدانســتیم ایــن شــبکهها
چگونــه کار میکننــد و چگونــه بــا یکدیگــر تعامــل دارنــد.
چــرا فقــط گیاهانــی خــاص بــا قارچهایــی خــاص تعامــل
میکننــد؟ ســریع جلــو میرویــم و بــه زمانــی میرســیم
کــه کارم را بــا تیــم خــودم آغــاز کــردم .مــا شــروع بــه بــازی
بــا ایــن بــازار تجــاری کردیــم .شــرایط را دســتکاری کردیــم.
بــا پــرورش گیاهــی در آفتــاب یــک شــریک تجــاری خــوب
ایجــادکردیــم و بــا پــرورش گیاهــی در ســایه یــک شــریک
تجــاری ضعیــف .آنهــا را بــا یــک شــبکه قارچــی بــه هــم
وصــلکردیــم و فهمیدیــم کــه قارچهــا ب ـ ه طــور پیوســته
میــان شــرکای خــوب و بدشــان تبعیــض قائــل میشــوند.
بــه ایــن شــکل کــه آنهــا منابــع بیشــتر را بــه گیــاه میزبانی
میدهنــد کــه کربــن بیشــتری برایشــان دارد .در ادامــه
آزمایشهــای متقابلــی را انجــام دادیــم .گیــاه میزبــان را بــا
قارچهــای خــوب و بــد تلقیــحکردیــم و آنهــا بــاز هــم
دانشبنیان
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در تبعیــض میــان شــرکای تجاریشــان بهخوبــی عمــل
کردنــد .بنابرایــن چیــزی کــه در اینجــا مشــاهده میکنیــد
شــرایط کامــل ظهــور بــازار اســت .بــازاری کــه ســاده اســت
امــا بــاز هــم یــک بــازار اســت کــه شــریک تجــاری بهتــر
پیوســته مــورد توجــه اســت.
امــا آیــا ایــن بــازار عادالنــه اســت؟ اینجاســت کــه بایــد
بدانیــد گیاهــان و قارچهــا نیــز ماننــد انســانها فوقالعــاده
فرصتطلــب هســتند .شــواهدی نشــان میدهنــد کــه وقتی
قارچهــا بــه ســلولهای گیــاه نفــوذ میکننــد ،میتواننــد
سیســتم جــذب مــواد مغــذی گیــاه را تحــت کنتــرل خــود
درآورنــد .آنهــا ایــن کار را با ســرکوب توانایی گیــاه در جذب
مــواد مغــذی از خــاک انجــام میدهنــد تــا نوعــی وابســتگی
میــان گیــاه و قــارچ شــکل بگیــرد .ایــنیــک اعتیــاد کاذب
اســت .گیــاه قــارچ را تغذیــه میکنــد تــا بــه منابعــی کــه
در اطــراف ریشـهاش وجــود دارنــد ،دسترســی داشــته باشــد.
شــواهد میگوینــد قارچهــا بلدنــد قیمــت مــواد مغــذی
را هــم خــوب بــاال ببرنــد .آنهــا مــواد مغــذی را از خــاک
اســتخراج میکننــد امــا بــهجــای آنکــه بــه وســیله آنهــا
بــا میزبــان وارد معاملــه شــوند ،ایــن مــواد مغذی را در شــبکه
خــود محصــور میکننــد .بــا ایــن کار باعــث میشــوند مــواد
مغــذی در دســترس گیــاه و ســایر قارچهــای رقیــب قــرار
نگیــرد .طبــق اصــول اولیــه اقتصــادی ،چــون در دســترس
بــودن منابــع کاهــش مییابــد ،ارزش آن بــاال مـیرود و گیــاه
مجبــور اســت مبلــغ بیشــتری بــرای مقــدار ثابتــی از منابــع
بپــردازد.
امــا شــرایط همیشــه بــه نفــع قارچهــا نیســت .گیاهــان هــم
میتواننــد بســیار حیلهگــر باشــند .همیشــه فکــر میکنــم
ارکیدههــا از مخوفتریــن گونههــای گیاهــی جهــان
هســتند .مثــا بعضــی از ارکیدههــا مســتقیما بــه شــبکه
وصــل میشــوند و تمــام کربــن قارچهــا را میدزدنــد.
بنابرایــن ارکیدههــا نیــازی بــه برگهــای ســبز بــرای
فتوســنتز ندارنــد .آنهــا بــهجــای فتوســنتز بــه شــبکه
متصــل میشــوند ،کربــن قارچهــا را میدزدنــد و در عــوض
آن هــم چیــزی نمیدهنــد.
اکنــون فکــر میکنــم عادالنــه باشــد کــه بگوییــم ایــن نــوع
انگلهــا در بازارهــای انســانی مــا هــم ظهــور میکننــد .وقتی
رمزگشــایی ایــن اســتراتژیها را آغــاز کردیــم ،درسهایــی
از آن گرفتیــم .اولیــن مــورد ایــن بــود کــه هیچگونــه
نوعدوســتی در ایــن سیســتم نیســت .هیــچ مزیتــی بــرای
تجــارت وجــود نــدارد .شــواهدی در دســت نیســت که نشــان
دهــد قارچهــا بــه گیاهــان در حــال مــرگ یــا مشــکلدار
کمــک میکننــد مگــر اینکــه بــه شــکل مســتقیم نفعــی
بــرای خــود قــارچ در بیــن باشــد.
نمیگویــم ایــن خــوب اســت یــا بــد .برخــاف انســانها،
قارچهــا نمیتواننــد بــه قضــاوت کــردن اخــاق خــود
بنشــینند .بــهعنــوان یــک زیستشــناس ،طرفــدار ایــن نــوع
پویایــی بیرحمانــه بــازار نئولیبــرال نیســتم کــه قارچهــا
نمایــش میدهنــد .امــا ایــن سیســتم تجــارت بــرای مــا
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مبنایــی فراهــم میکنــد تــا دربــاره سیســتم اقتصــادیای
مطالعــه کنیــم کــه بــرای صدهــا میلیــون ســال تنهــا بــا
انتخــاب طبیعــی شــکل میگیــرد .آنهــم بــدون وجــود
اخــاق؛ اســتراتژی تنهــا بــر مبنــای جم ـعآوری و پــردازش
اطالعــات بــدون هیــچ شــناختی اســت :بــدون حســادت و
کین ـهورزی امــا همچنیــن بــدون امیــد و شــادی.
بنابرایــن مــا جلوتــر رفتیــم تــا اساسـیترین اصــول تجــارت
را در ایــن مرحلــه رمزگشــایی کنیــم .امــا بــهعنــوان یــک
دانشــمند ،همیشــه میخواهیــم یــک قــدم دیگــر جلوتــر
برداریــم و بــه معضــات اقتصــادی پیچیدهتــر عالقــه داریــم.
و بهطــور خــاص بــه اثــرات نابرابــری.
اکنــون نابرابــری یکــی از ویژگیهایــی اســت کــه چشـمانداز
اقتصــادی امــروز مــا را تعریــف میکنــد .امــا چالشهــای
نابرابــری بــه دنیــای بشــری منحصــر نیســتند .مــا انســانها
دوســت داریــم تصــور کنیــم کــه همــهچیــز فقــط بــرای
ماســت امــا موجــودات زنــده طبیعــت نیــز بــا تنــوع بیامانی
در دسترســی خــود بــه منابــع روبـهرو هســتند .یــک شــبکه
قارچــی چگونــه میتوانــد در طــول چنــد متــر چندیــن بــار
ن هــم زمانــی کــه
اســتراتژی تجــاریاش را عــوض کنــد ،آ 
بــ ه طــور همزمــان بــا گیــاه خــوب و ضعیــف در تمــاس
اســت؟ و بــهطــور کلــی ،چگونــه موجــودات زنــده طبیعــت
تجــارت را بــه نفــع خــود تمــام میکننــد ،در صورتــی کــه
دسترسیشــان بــه منابــع مطمئــن نیســت.
اینجاســت کــه اجــازه میخواهــم رازی را بــا شــما در میــان
بگــذارم :مطالعه تجارت زیرزمینی بســیار دشــوار اســت .شــما
نمیتوانیــد ببینیــد کجــا یــا چــه زمانــی معامــات تجــاری
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منتقــل میکنــد .حــاال میتوانیــم ایــن را ببینیــم چــون
تکههــا در رنگهــای مختلــف در حــال نوردهــی بودنــد .در
ابتــدا ایــن نتیجــه فوقالعــاده گیجکننــده بــود .آیــا ایــن کار
بــرای کمــک بــه بخــش ضعیــف شــبکه بــوده اســت؟ نــه .ما
فهمیدیــم قارچهــا بــا انتقــال منابــع ب ـ ه جایــی کــه تقاضــا
بیشــتر باشــد ،چیزهــای بیشــتری را بــهدســت میآورنــد.
بهســادگی بــا جابجایــی منابــع در سراســر شــبکهای کــه
قارچهــا در آن تجــارت میکننــد ،میتواننــد ارزش منابــع
را دســتکاری کننــد.
و ایــن مــا را تشــویق میکنــد تــا دریابیــم ایــن اطالعــات
چگونــه بــه اشــتراک گذاشــته میشــوند .ایــن کار ســطح
باالیــی از مهــارت را طلــب میکنــد یــا حداقــل ســطح
متوســط مهــارت در موجــود زنــده بــدون ادراک .چگونــه یک
قــارچ میتوانــد شــرایط بــازار را در شــبکه خــود حــس کنــد
و بــه محاســبه بپــردازد کــه از کجــا و چــه زمانــی تجــارت
را انجــام دهــد؟ میخواســتیم در مــورد ایــن اطالعــات و
اشــتراک آنهــا در ایــن شــبکه بیشــتر بدانیــم و اینکــه
قارچهــا چگونــه نشــانهها را یکپارچهســازی میکننــد.
بــرای انجــام آن ،کاری کــه بایــد بکنیــد این اســت کــه به این
شــبکه بــا دقــت بیشــتری نــگاه کنیــد و بــه تحلیــل بهتــری
برســید .مــا مطالعاتمــان را روی جریانهــای پیچیــده داخــل
شــبکه نخینــه قارچــی شــروع کردیــم .بنابراین آنچــه اکنون
میبینیــد یــک شــبکه قارچــی زنــده اســت کــه ســلولهای
آن در سراســر شــبکه حرکــت میکننــد .این در زمــان واقعی
اتفــاق میافتــد و میتوانیــد وقفــه زمانــی را در آنجــا
مشــاهده کنیــد کــه همیــن حــاال بــه وقــوع میپیونــدد .این
ویدئــو ســریعتر نشــده اســت .ایــن چیــزی اســت کــه اکنون
زیــر پاهــای مــا اتفــاق میافتــد .دو مــورد دیگــر هســت
ن زیــاد
کــه میخواهــم بــه آنهــا توجــه کنیــد؛ ســرعت آ 
میشــود ،کنــد میشــود ،جهتــش را تغییــر میدهــد.
بــه همیــن دلیــل ،در حــال کار بــا بیوفیزیکدانــان هســتیم
تــا بتوانیــم بــه بررســی موشــکافانه ایــن پیچیدگــی بپردازیم.
اینکــه قارچهــا چطــور بــا اســتفاده از الگوهــای جریــان
پیچیــده ،اطالعــات را بــه اشــتراک میگذارنــد وآنهــا
پــردازش میکننــد و ایــن تصمیمــات تجــاری را میگیرنــد؟
آیــا قارچهــا در محاســبات تجــاری از مــا بهترنــد؟
اینجاســت کــه بهطــور بالقــوه میتوانیــم مدلهــا را
از طبیعــت قــرض بگیریــم .مــا بهطــور فزاینــدهای بــه
الگوریتمهــای رایانــهای متکــی هســتیم تــا بــرای مــا
در زمــان کمتــر تجــارت ســودآوری را رقــم بزننــد .امــا
الگوریتمهــای رایان ـهای و قارچهــا ،هــر دو بــهطــور مشــابه،
بــا روشهایــی ناشــناخته کار میکننــد .بــا ایــن تفــاوت کــه
قارچهــا ماشــین زندهانــد.
چــه اتفاقــی میافتــد اگــر اســتراتژیهای تجــاری ایــن دو
را بــا هــم مقایســه کنیــم و بــه رقابــت بگذاریــم؟ چــه کســی
برنــده میشــود؟ ســرمایهداران کوچکــی کــه قبــل و بعــد از
ســقوط دایناســورها حضــور داشــتهاند؟
من که روی پیروزی قارچها شرط میبندم.

مهــم صــورت میگیرنــد .بنابرایــن تیــم مــا بــه پیشــرفت یک
روش فناورانــه کمــک کــرد کــه بــه وســیله آن میتوانیــم
مــواد مغــذی را بــا نانــوذرات برچسـبگذاری کنیم؛ نانــوذرات
فلورســانس کــه بــه آنهــا نقــاط کوانتومــی میگوییــم .کاری
کــه نقــاط کوانتومــی بــرای مــا انجــام میدهنــد این اســت که
مــواد مغــذی را درخشــان میکننــد .حــاال میتوانیــم حرکات
آنهــا را در سراســر شــبکه قارچــی و داخــل ریشــه میزبــان
مشــاهده و ردیابــی کنیــم .ایــن نقــاط بــه مــا اجــازه میدهند
نادیدههــا را ببینیــم و در یــک مقیــاس کوچــک ،میتوانیــم
بــه مطالعــه چگونگــی معاملــه قارچهــا بــا گیاهــان میزبــان
بپردازیــم .بنابرایــن بــرای مطالعــه نابرابــری ،شــبکه قارچــی
را بــا اســتفاده از غلظتهــای مختلــف فلورســانس درخشــان
در معــرض دیــد قــرار دادیــم .تکههایــی از آن شــاهد وفــور
بودیــم و برخــی جاهــا نیــز کمبــود مشــاهده میشــد .ســپس
بــا دقــت تجــارت قارچهــا اندازهگیــری کردیــم و بــه دو مــورد
رســیدیم .اولیــن چیــزی کــه دریافتیــم این بــود کــه نابرابری،
قارچهــا را بــه تجــارت بیشــتر تشــویق میکنــد .میتوانــم از
کلمــه «تشــویق»« ،تحریــک» یــا «اجبــاری» اســتفاده کنــم
امــا اصــل موضــوع ایــن اســت کــه در مقایســه بــا شــرایط
کنترلشــده ،ایــن نابرابــری ،ســطح تجــارت را باالتــر میبــرد.
ایــن مهــم اســت ،زیــرا ایــن نشــان میدهــد کــه همــکاری
تجــاری در طبیعــت میتوانــد بــه موجــودات زنــده کمــک
کنــد از عهــده عــدم اطمینــان در دسترســی به منابــع برآیند.
دوم اینکــه دربــاره نابرابــری ایــن نکتــه را فهمیدیــم کــه
قــار چ منابــع را از بخــش غنــی شــبکه حرکــت میدهــد
و بــه طــور فعــال آنهــا را بــه بخشهــای ضعیــف شــبکه
دانشبنیان
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مسئهل تعارضهای سازنده در حمل اکر

تعارض سازنده نشانه تعهد است
آنا شمس

ایدهای برای بهتر شدن محل کار خود دارید؟ جس کاچ ،سازماندهنده
نیروی کار ،میتواند نحوه عملی کردن آن را به شما نشان دهد .او در این
سخنرانی توضیح میدهد كه چگونه «تضاد سازنده»  -هنگامی كه افراد
برای به چالش كشیدن و تغییر زندگی كاری خود به سمت بهتر شدن
برنامهریزی میکنند  -میتواند برای كارمندان و كارفرمایان نیز مفید باشد.
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مــن ســازماندهنده نیــروی کار هســتم و در ســال ،۲۰۱۳
بــه صــورت اشــتراکی ســازمانی را بــه نــام coworker.
 orgتاســیس کــردم کــه بــا اســتفاده از تکنولــوژی بــه
مــردم کمــک میکنــد بــه همــکاران خــود متصــل شــوند
و ســازماندهی محیــط کار را بهبــود بخشــند.
در حــال حاضــر در برابــر کاری کــه مــن انجــام میدهــم،
بــه دو شــکل واکنــش نشــان داده میشــود .راســتش
نــه ،سهتاســت .اولــی ســردرگمی کامــل در مــورد ایــن
اســت کــه اصــا ســازماندهی چیســت .وقتــی دکتــر مــن
پرســید چــه کار میکنــم و بــه او پاســخ دادم ،فکــر کــرد
منظــورم ســازماندهی مثــل ماری کانــدو (نویســنده کتاب
جــادوی نظــم) اســت .مثــل ایــن بــود« :اوه ،عالــی اســت.
میتوانــم از بخشــی تخصــص تــو در اینجــا اســتفاده
کنــم .مــن عاشــق پــاک کــردن پروندههــای بیمــاران
هســتم ».و مــن ناچــار بــودم بــه او توضیــح دهــم کــه
نــه ،نــه ،ایــن از آن مــدل ســازماندهیها نیســت .بیشــتر
شــبیه بــه ایــن اســت کــه فــردا ســر کار برویــد و ببینیــد
تمــام پرســتاران در دفتــر متحــد شــدهاند تــا درخواســت
افزایــش حقــوق بدهنــد .جــواب داد« :اوه» و واقعــا
ســاکت شــد.
دانشبنیان

بلــه ،ایــن دومیــن نــوع واکنــش اســت :نــوع غیرراحــت
توگــو چشمپوشــی میکننــد
آن .مــردم معمــوال از گف 
و بــه دنبــال شــخص دیگــری بــرای صحبــت کــردن
میگردنــد.
و ســرانجام واکنــش ســوم ،واکنــش هیجــانزده اســت:
«اوه خــدای مــن ،بلــه! مــا بــه ایــن نیــاز داریــم ».و
همیشــه فــردی بــرای مــن شــروع بــه داســتانگویی
میکنــد .ایــن داســتانها همیشــه در مــورد یــک
شــغل یــا یــک همــکار یــا یــک دوســت هســتند کــه
چیــز وحشــتناکی را در محــل کار تجربــه میکننــد.
چیــزی کــه متوجــه شــدم ایــن اســت کــه هرگــز جــواب
بیتفــاوت دربــاره کارم دریافــت نمیکنــم؛ یــا بــه
خاطــر آن طــرد میشــوید یــا رعــد و برقــی از هیجــان
بــه شــما برخــورد میکنــد.
چــرا کار مــن چنیــن واکنشهــای قدرتمنــدی را
برمیانگیــزد؟ گمــان میکنــم بــه خاطــر تعــارض اســت.
اگــر در محــل کارتــان قــدرت داریــد ،شــاید بــه عنــوان
مدیرعامــل یــا رهبــری ارشــد ،راحــت نباشــید کــه قدرت
شــما بــه چالــش کشــیده شــود .امــا اگــر قــدرت نداریــد
یــا شــخصی را میشناســید کــه آن را نــدارد و بــه آن
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نیازمنــد اســت ،ممکــن اســت شــانه مــن را بگیریــد و
تکانــم بدهیــد ،چــون بســیار هیجــانزده هســتید .امــا
واقعــا همــه مــا میتوانیــم ایــن را بفهمیــم کــه چــه
تعارضــی میتوانــد در محلهــای کار مــا رخ دهــد.
عــدم تــوازن قــدرت در محــل کار مســئلهای واقعی اســت
و مــدام نیــز تغییــر میکنــد .قــدرت بیــن مــا جابهجــا
میشــود و وابســته بــه نقــش و وضعیــت ماســت .گاهــی
اوقــات ایــن موضــوع مثــل سیاســت اداری احســاس
میشــود ،اینطــور نیســت؟ کــه اصــا جالــب نیســت.
امــا وقتــی هوشــمندانه و در کنــار همکارانمــان بــرای
قــدرت بیشــتر رقابــت میکنیــم ،میتوانــد اتفاقــی
بینهایــت ســازنده باشــد .ایــن همــان تعــارض ســازنده
اســت کــه قصــد دارم امــروز در مــورد آن بــا شــما حــرف
بزنــم .چیــزی کــه بعضــی از مــا را معــذب میکنــد.
رهبــران تجــاری بایــد مخالفــت نیــروی کار خــود بــا
سیاس ـتها و تصمیمهایشــان اســتقبال کننــد ،زیــرا هــم
چیزهایــی در ایــن میــان میآموزنــد و هــم نشــاندهنده
تعهــد مــا بــه یکدیگــر اســت.
منظــور مــن از «تعــارض ســازنده» چیســت؟ اجــازه
بدهیــد داســتانی را برایتــان تعریــف کنــم .در ســال
دانشبنیان

 ۲۰۱۶کارمنــدی در مغــازه خردهفروشــی کار میکــرد.
مــن اســم او را الکــس میگــذارم .الکــس پیــش رئیســش
رفــت و درخواســت افزایــش حقــوق کــرد .بــه او گفتــه
شــد دســتمزدش بــا جایگاهــش کامــا هماهنــگ اســت.
بــه عــاوه رئیــس او حتــی اجــازه نداشــت چنیــن افزایش
حقوقــی را انجــام دهــد .ایــن قــرار بــود پایــان گفتوگــو
باشــد .الکــس بــا احســاس نارضایتــی بــه خانــه برگشــت
و تصمیــم گرفــت کمپینــی در  coworker.orgایجــاد
کنــد و از دفتــر شــرکت بخواهــد حقــوق کارکنــان مغــازه
را افزایــش دهــد .در طــول چنــد روز ،کارکنانــی از اطــراف
کشــور شــروع بــه الکــس پیوســتند و داســتانهای خــود
را بــه اشــتراک گذاشــتند .داستانشــان دربــاره درآمــدی
بــود کــه داشــتند  -ســاعتی  ۱۲ ،۱۱دالر  -و اینکــه
چگونــه ایــن دســتمزد روی زندگیشــان تاثیرگذاشــته
اســت .بعضــی از آنهــا حتــی گفتنــد بــهزودی ناچــار
میشــوند بــرای رقبایــی کار کننــد کــه حقــوق بیشــتری
پرداخــت میکننــد .امــا نکتــه مهــم اینجاســت :آنهــا
نمیگفتنــد کــه میخواهنــد اســتعفا بدهنــد ،آنهــا بــه
کارشــان عالقــه داشــتند و بــه اهــداف و ماموریتهــای
شــرکت اعتقــاد داشــتند .امــا برایشــان مســئله حقــوق
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پرداختــی مشــکلی در حــال گســترش در زندگــی
کاریشــان ایجــاد کــرده بــود .خــب ،بعــد از هفتههــا
فعالیــت شورشــی کارکنــان ،شــرکت تصمیــم گرفــت
حقوقهــا را از پنــج تــا  ۱۵درصــد در شــهرهای مختلــف
کشــور افزایــش دهــد .منظــور مــن از تعــارض ســازنده
ایــن اســت :فشــار آوردن بــرای حــل چیزهایــی کــه بــا
آنهــا ســازگار نیســتیم وقتــی راه دیگــری پیــش رو
نداریــم.
چیــز دیگــری کــه در انجــام ایــن کار آموختــم ایــن بــود
کــه مــردم وقتــی درگیــر تعــارض ســازنده میشــوند
ل و همکارانشــان اهمیــت میدهنــد .ایــن
کــه بــه شــغ 
در ابتــدا مــن را شــگفتزده کــرد .مــن انتظــار داشــتم
کارگــران شــاغل در بدتریــن شــغلها و بدتریــن
محلهــای کاری ،بیشــتر از همــه در ســایتمان فعالیــت
کننــد امــا معمــوال خــاف آن صحیــح اســت.
در کنــار هــم قــرار گرفتــن ســبب میشــود تــا بــه
چیزهــای بزرگــی دســت پیــدا کنیــم .کارکنــان شــرکتی،
بیــش از  ۵۰کمپیــن بــرای حــل مسائلشــان ایجــاد
کردهانــد؛ از مســائلی چــون تغییــر کدهــای لباســی
گرفتــه تــا قانونــی کــردن نگرانیهــای ایمنــی .و بــه ایــن
مســئله توجــه کنیــد کــه همــان شــرکت پایینتریــن
میــزان تغییــر شــغل داوطلبانــه را در هــر زنجیــره اصلــی
در بخــش خــود دارد و همچنیــن یکــی از باالتریــن
نرخهــای بهــرهوری را.
پــس بــه رهبــران تجــاری میگویــم کــه شــما نبایــد
از تعــارض بترســید و نبایــد ســعی کنیــد حبــاب
آن را همــان لحظــهای کــه در بیــن نیــروی کار شــما
شــکل گرفــت تخلیــه کنیــد .تعــارض میتوانــد عــدم
قطعیتهایــی پیــش بیــاورد کــه شــاید مدیریــت آن
ســخت باشــد ،امــا آن عــدم قطعیتهــا در تالشــند
چیــزی را در مــورد مشــکلی اساســی بــه شــما بگوینــد
کــه نیازمنــد توجهتــان اســت .مــن فکــر میکنــم بــه
طــور خــاص ایــن موضــوع در حــال حاضــر اهمیــت دارد.
همانطــور کــه تکنولــوژی تقریبــا شــغل هرکســی را
تغییــر میدهــد و ســاختارهایی کــه در کار مــا وجــود
دارنــد بــا ســرعتی در حــال تغییــر هســتند کــه از
زمــان انقــاب صنعتــی مشــاهده نشــده اســت ،همــه
مــا همچنیــن نیــاز داریــم آینــده کاری خــود را شــکل
داده و در آن حضــور داشــته باشــیم .همــه مــا نیازمندیــم
بخشهــای معیــوب زندگــی کاریمــان را بــه چالــش
بکشــیم و تغییــر دهیــم.
پــس امیــدوارم دفعــه بعــد کــه همــکاری از شــما را
میخواهــد نام ـهای را خطــاب بــه رئیســتان امضــا کنیــد
یــا گروهــی از کارکنــان درخواســت جلس ـهای میدهنــد
تــا در مــورد نگرانیهایشــان دربــاره برنامــه جدیــد
مراقبــت بهداشــتی بحــث کننــد ،آن را موقعیتــی بــرای
ســاختن محــل کاری بهتــر ،تجارتــی قویتــر و اقتصــادی
کــه بــرای همــه مــا کارایــی داشــته باشــد ،تصــور کنیــد.
دانشبنیان
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ین
بالکچ� ب�ای ب�نکها
فرصتهای

جومرج
دنیای بدون هر 
عماد عزتی
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پایان روزگار بینظمی

چگونه پلتفرمهای بالکچین بازارهای
منظم مالی ایجاد میکنند و از
هرجومرج آنها میکاهند؟

در حالــی کــه بســیاری بــر ایــن باورنــد کــه فنــاوری بالکچینی
از نظــر ســختافزاری تقریبــا تکمیــل شــده و شــاید تحــوالت
جدیــدی در راه نباشــد ،اغلــب کارشناســان تاکیــد دارنــد از نظر
کاربــردی و نفــوذ بالکچینهــا در شــبکه بانکــی و مالــی جامعه
تــازه در اول راه قــرار دارد و بایــد منتظــر کاربردهــای تــازهای در
ایــن بخش باشــیم.
بــه عنوان مثــال معامالت بــدون واســطه ،قراردادهای هوشــمند
و ...کــه در آینــده نزدیــک بــه عنــوان یکــی از شــیوههای عــادی
نظــام بانکــداری شــناخته میشــوند .هــر چنــد نبایــد فرامــوش
کنیــم کــه ورود ایــن فنــاوری بــه نظــام بانکــداری میتوانــد
نظــام یکپارچــه و سیســتمی کامــا قابــل اتــکا ایجــاد کنــد.
در ایــن زمینــه یــک شــبکه گســترده از معاملهگــران مختلــف
در دنیــای مالــی قطعــا اگــر بــه سیســتمی واحــد و قابــل اتــکا
برســند ،نهتنهــا میتواننــد ســرعت کار را چندیــن برابــر
کننــد ،بلکــه بــا پایینتریــن ریســک ممکــن اقــدام بــه انجــام
فرایندهــای مربوطــه نیــز میکننــد .الزم بــه یــادآوری اســت
کــه بــرای دســتیابی بــه یــک سیســتم یکپارچــه قطعــا بایــد
بررس ـیهای گســتردهای انجــام گیــرد تــا باگهــا و مشــکالت
یکــی پــس از دیگــری برطــرف شــود و بهتریــن فرصــت در
اختیــار بخــش مالــی قــرار گیــرد.

براســاس بررس ـیها ورود فنــاوری بالکچینــی بــه عرصههــای
مختلــف تجــاری و صنعتــی مدتهاســت کــه آغــاز شــده و
بخــش مالــی توانســته بهخوبــی از ایــن فنــاوری بــه نفــع خــود
اســتفاده کنــد .در حــال حاضــر موسســات مالــی و بانکهــا
میتواننــد راه خوبــی بــرای توســعه و پیشــرفت خــود بــا
اســتفاده از ایــن فنــاوری ایجــاد کننــد.
ایــن موسســات با اســتفاده از فناوریهــای روباتیک ،اتوماســیون
و بســیاری از شــیوههای نویــن دیگــر اکنــون کاغذبــازی را در
سیستمهایشــان بــه حداقــل رســانده و توانســتهاند امتیازاتــی
بــرای خــود دســت و پــا کننــد کــه بیشــترین بهــره آن معطوف
بــه نظــم و انضبــاط بازارهــای مالــی خواهــد شــد.
امــا بــه اعتقــاد کارشناســان ورود فنــاوری بالکچیــن بــه بخــش
مالــی و سیســتمهای بانکــداری همچنــان در ابتــدای راه قــرار
دارد و بایــد منتظــر تحــوالت تــازهای در ایــن زمینــه باشــیم.
حــال ســوال اینجاســت کــه واقعــا بالکچینهــا چــه تاثیــری
در نظــام بانکــی خواهنــد داشــت؟

انبوهی از فرصتها

بــه طــور کلــی فرایندهــای بازارهــای مالــی از آشــوبها
و مشــکالت عمــدهای برخــوردار اســت کــه تــا امــروز
کارشناســان بخــش مالــی را بــه خــود مشــغول کــرده تــا
ک را بــرای شــرکتها و بانکهــا ایجــاد کننــد.
حداقــل ریسـ 
ایــن در حالــی اســت کــه فناوریهــای نویــن مثــل بالکچین
راهــکاری قابــل اعتمــاد بــرای آنهــا ایجــاد کــرده اســت .ولی
نبایــد فرامــوش کنیــم بســیاری از سیســتمهای مرتبــط بــا
بانکــداری بهخصــوص در کشــورهای کمتــر توســعهیافته
هنــوز قابلیــت اتصــال و اســتفاده از ایــن فناوریهــا را ندارنــد
کــه همیــن امــر انبوهــی از فرصتهــا را بــرای سیســتم
ایجــاد کــرده تــا بتواننــد از نظــر زیرســاختی و فناورانــه همــه
سیســتم را بــه هــم متصــل کننــد.
دانشبنیان

علل اساسی

اولیــن مــوردی کــه میتــوان در مــورد اهمیــت ورود
بالکچینهــا بــه سیســتمهای مالــی اشــاره کــرد ،موضــوع
پردازشهــای دســتی اســت ،چــون گســتردگی کارهــا و
همچنیــن مشــکالتی کــه این شــیوه ســنتی بــرای معامالت
ایجــاد کــرده اشــتیاق بســیاری بــرای اســتفاده از فناوریهای
تــازه بــه سیســتمهای مالــی و بانکــی داده اســت .ایــن
محدودیــت عاملــی بــوده تــا بانکهــا بــرای خــود حداقــل و
حداکثــر تراکنــش مالــی در معامــات تعییــن کنند تــا مبادا
دچــار دردســر شــوند .در حالــی کــه ایــن شــیوه در واقــع
کــف و ســقفی نخواهــد داشــت چــون تمــام فراینــد تضمین
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و اعتبارســنجی شــده اســت.
از ســوی دیگــر حتــی اگــر از پیچیدگــی معامــات نیــز
بگذریــم ،موضــوع فراینــد زمانــی بــرای انجــام اینگونــه
تجارتهــا را خواهیــم داشــت ،زیــرا تــا امــروز برخــی از
تراکنشهــا و انجــام فعالیتهــای مالــی بســیار طوالنــی
بــوده و در همیــن دوره حتــی هزینههایــی تحمیــل میشــد
امــا فراینــد کار از نظــر زمانــی در بالکچیــن بــه حداقــل خود
میرســد و در برخــی مــوارد میتــوان حتــی آن را صفــر در
نظــر گرفــت.
کارشناســان مالــی ایــن دســتاورد را بــه افزایــش میــزان
بهــرهوری مرتبــط میکننــد و معتقدنــد مدیریــت منابــع
مالــی بــا اســتفاده از ایــن شــیوهها بســیار ســادهتر اســت.

جایگاهقراردادهایهوشمند
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کاهش هرجومرج در اسناد و مدارک مالی

نقش کلیدی بالکچینها از
موسسات مالی تا صنایع دیگر

قراردادهــای هوشــمند کــه تقریبــا نزدیــک بــه هفــت ســال
اســت در ایــن بخــش معرفــی شــدهاند ،بــه طرفیــن ایــن
امــکان را میدهــد کــه وقتــی تمــام فراینــد یعنــی نقطــه ورود و
نقطــه پایــان مبادلــه مشــخص شــد و همــه مــوارد مــورد تاییــد
بــود ،خودبهخــود فراینــد انجــام کار آغــاز و معاملــه تکمیــل
میشــود.
ایــن امتیــاز در سیســتمهای مالــی و بانکــداری فرصتــی اســت
کــه قطعــا بــرای ســرمایهگذاران و مالــکان ایــن موسســات
رویایــی بــه نظــر میرســیده ،امــروز تصمیمگرفتهانــد براســاس
تجــارب فعلــی حداکثــر اســتفاده را از آن داشــته باشــند.

شــک نداشــته باشــید راهحلهــای مبتنــی بــر بالکچینهــا
در سیســتمهای مالــی و بانکــداری فرصتــی تــازه بــرای
دســتیابی بــه موفقیتهــای آتــی ایجــاد میکنــد؛ فرصتــی
کــه شــاید قبــا غیــر قابــل تصــور و دسـتنیافتنی بــه نظــر
میرســید .در ایــن شــرایط تبــادل اطالعــات میــان همــکاران
و نهادهــای وابســته بســیار ارزان میشــود و کاغذبــازی بــه
حداقــل خــود میرســد.
در چنیــن شــرایطی اعتمــاد در باالتریــن حــد ممکــن قــرار
گرفتــه و نقطــه ورود و خــروج افــراد بــه فرایندهــای مالــی
کامــا مشــخص اســت .بــه همیــن دلیــل دســتیابی بــه
موفقیــت و افزایــش حاشــیه ســود در ســایه اطمینــان
فرصتــی اســت کــه شــبکههای بانکــی و مالــی نمیخواهنــد
بهســادگی از کنــار آن بگذرنــد.
البتــه در شــرایط یــاد شــده زمانــی کــه از نقطـهای مشــخص
فراینــد آغــاز میشــود ،دسترســی بــه اطالعــات تمــام مراحل
کامــا ســاده و غیــر قابــل انــکار اســت و شــرکا و ذینفعــان
میتواننــد در هــر زمــان از شــبانهروز رونــد کار و جایــگاه
طــرف مقابــل را رصــد کننــد و براســاس آن برنامهریــزی
دقیقــی داشــته باشــند.
دانشبنیان

تــا ایــن لحظــه صحبــت از شــبکه مالــی و بانکــداری بــوده کــه
بالکچینهــا فرصتهــای بیشــماری بــرای آنهــا ایجــاد
کردهانــد .در حالــی کــه دســتاوردهای مشــخص ایــن سیســتم
بــرای ســایر صنایــع امتیازاتــی ایجــاد میکنــد کــه نهتنهــا
واســطهها را حــذف بلکــه همــه را بــه عنــوان تولیدکننــده
اصلــی در معــادالت بینالمللــی وارد میکنــد.
البتــه نبایــد فرامــوش کنیــم کــه ایــن رونــد در کنــار ســایر
فناوریهــا توانســته چنیــن امتیــازی بــرای خــود ایجــاد کنــد.
بــه عنــوان مثــال ورود بارکدهــا در جهــان کــه ســالها قبــل
انجــام شــده ،امــروز در کنــار فنــاوری نویــن بالکچیــن ایــن
امــکان را بــه خریــداران و تولیدکننــدگان میدهد کــه از ابتدای
آغــاز فراینــد تولیــد تــا زمانــی کــه کاال یــا خدمــات در حــال
اســتفاده اســت رصــد کننــد و بتواننــد لحظـ ه بــه لحظــه آن را
پیگیــری کننــد .بــه ایــن ترتیــب اکنــون فقــط شــبکه بانکــی
و مالــی درگیــر بالکچینهــا نیســتند بلکــه صنایــع ســنگین،
کشــاورزی و بســیاری از خدمــات هــم درگیــر شــدهاند و در
شــبکههای صفــر و یکــی فعالیــت میکننــد.
منبعtechradar.com :
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خطر هوش مصنویع پ�رنگ ت� از ی ز
چ�ی است که فکر یمکنید

مشکل اینجاست :آنچه شما خواستهاید!
آنا شمس

محقق هوش مصنوعی ،ژانل شین ،میگوید خطر هوش مصنوعی این نیست
که میخواهد علیه ما شورش کند ،بلکه خطر دقیقا همان کاری است که ما از
او خواستهایم انجام دهد؛ به اشتراک گذاشتن چیزهای عجیب و غریب و گاه
هشداردهنده الگوریتمهای هوش مصنوعی هنگام تالش برای حل مشکالت
انسانی مانند ایجاد طعمهای جدید بستنی یا شناخت اتومبیل در جادهها.
شین نشان میدهد که چرا  AIهنوز نمیتواند مانند مغز واقعی باشد.
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خــب مشــهور اســت کــه هــوش مصنوعــی تمامــی صنایــع
را متحــول میکنــد .صنعــت بستنیســازی چطــور؟ چــه
مزههــای جدیــد و جالبــی را میتوانیــم بــا قــدرت هــوش
مصنوعــی پیشــرفته تولیــد کنیــم؟ خــب ،مــن تیمــی از
برنامهنویســان مدرســه متوســطه کیلینــگ را انتخــاب
کــردم تــا پاســخ ایــن ســوال را پیــدا کنیــم .آنهــا بیــش از
 1600نــوع مــزه بســتنی پیــدا کردنــد و مــا بــا هــم آنهــا
در الگوریتمــی قــرار دادیــم تــا ببینیــم چــه چیــزی تولیــد
میشــود .اینهــا برخــی از مزههایــی اســت کــه هــوش
ـن
مصنوعــی تولیــد کــرده اســت :آشــغال کــدو تنبــل ،لجـ ِ
کــره بادامزمینــی ،مــرض خامــه توتفرنگــی .ایــن طعمهــا
اصــا خوشــمزه نیســتند در حالــی کــه مــا انتظــار داشــتیم
باشــند .حــال ســوال اینجاســت :چــه اتفاقــی افتــاد؟
اشــتباه از کجــا بــود؟ آیــا هــوش مصنوعــی ســعی دارد مــا را
بکشــد؟ یــا در تــاش اســت کاری را کــه از او خواســتهایم
انجــام دهــد و مشــکلی پیــش آمــده اســت؟
در فیلمهــا ،وقتــی میخواهنــد نشــان دهنــد مشــکلی در
رابطــه بــا هــوش مصنوعــی وجــود دارد ،معمــوال بــه ایــن
شــکل اســت کــه هــوش مصنوعــی تصمیــم داشــته از
دســتورات انســانها ســرپیچی کنــد و هدفهــای خــود را
دنبــال کنــد .خیلــی ممنــون .امــا در زندگــی واقعــی ،هــوش
مصنوعــی کــه مــا در اختیــار داریــم هنــوز آنقــدر باهــوش
نیســت کــه ایــن کارهــا را بکنــد .قــدرت محاســباتی هــوش
مصنوعــی مــا نزدیــک بــه یــک کــرم خاکــی یــا حداکثــر
یــک زنبــور عســل اســت و در واقعیــت حتــی کمتــر از آن.
مــا دائمــا بــا جنبههــای جدیــدی از مغــز آشــنا میشــویم
دانشبنیان

و درمییابیــم کــه هوشهــای مصنوعــی مــا هنــوز نزدیــک
بــه مغزهــای واقعــی هــم نیســتند .امــروزه هوشهــای
مصنوعــی میتواننــد وظیفــهای مثــل تشــخیص پیــادهرو
در یــک عکــس را انجــام دهنــد امــا آنهــا جــز یکســری
خطــوط و بافــت از مفهــوم پیــادهرو چیــزی نمیداننــد.
آنهــا حتــی نمیداننــد انســان چیســت .پــس آیــا
هوشهــای مصنوعــی امــروزه کاری را انجــام میدهــد
کــه مــا میخواهیــم؟ اگــر بتوانــد انجــام میدهــد امــا
ممکــن اســت کاری کــه میکنــد ،چیــزی نباشــد کــه مــا
میخواهیــم.
خــب اجــازه بدهیــد فــرض کنیــم کــه شــما میخواهیــد
هــوش مصنوعــی بــا در اختیــار گرفتــن مجموعــهای از
بخشهــای یــک روبــات ،آن را بــه روباتــی تبدیــل کنــد کــه
از نقطــه  Aبــه نقطــه  Bم ـیرود .اگــر شــما میخواســتید
ایــن مســئله را بــا نوشــتن یــک برنامــه ســنتی کامپیوتــری
حــل کنیــد ،بــه برنامــه دســتورالعملهای پلــه بــه پلــه
میدادیــد کــه چطــور ایــن بخــش را بــردارد ،بــه هــم وصــل
کنــد تــا روباتــی دو پــا بســازد و ســپس بــا آن پاهــا بــه نقطه
 Bبــرود .امــا وقتــی از هــوش مصنوعــی اســتفاده میکنیــد،
موضــوع فــرق دارد .شــما بــه او نمیگوییــد چطور مســئله را
حــل کنــد ،بلکــه فقــط هــدف را میدهیــد و او میبایســت
از طریــق آزمــون و خطــا بــه هــدف برســد .اینطــور بــه
نظــر میرســد کــه هــوش مصنوعــی ایــن مســئله خــاص
را اینگونــه حــل میکنــد :ابتــدا خــودش را بــه یــک بــرج
تبدیــل میکنــد و ســپس ســقوط میکنــد و در نقطــه B
بــه زمیــن میخــورد .و از نظــر فنــی مســئله حــل شــده
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کنــد .کار بــا هــوش مصنوعــی ،کمتر شــبیه به کار با انســانی
دیگــر و بیشــتر شــبیه بــه کار بــا نیــروی عجیبــی از طبیعت
اســت .و اتفاقــا بهســادگی ممکــن اســت مســئله اشــتباهی را
بــرای حــل بــه هــوش مصنوعــی بدهیــم و اغلــب مواقــع هم
تــا زمانــی کــه اشــتباهی رخ ندهــد ،متوجــه نمیشــویم.
خــب ،مــن در آزمایشــی از هــوش مصنوعــی خواســتم
رنگهــا را تکثیــر کنــد و بــه رنگهــای جدیــدی برســد.
بــه او فهرســتی را کــه در ســمت چــپ میبینیــد ،دادم
و ایــن چیــزی اســت کــه هــوش مصنوعــی بــه آن رســیده
اســت (بــه تصویــر اشــاره میکنــد) .از لحــاظ فنــی ،او کاری
را کــه مــن خواســته بــودم انجــام داد .مــن تصــور میکــردم
کــه از او رنگهــای زیبــا خواســتهام امــا در واقــع از او
میخواســتم ترکیــب حروفــی را کــه در نســخه اصلــی دیــده
اســت تقلیــد کنــد .مــن چیــزی دربــاره معنــی کلمههــا بــه
او نگفتــه بــودم یــا اینکــه ممکــن اســت کلماتــی وجــود
داشــته باشــند کــه او نبایــد بــرای ایــن رنگهــا از آنهــا
اســتفاده کنــد .بنابرایــن تمــام دنیــای او دادههایــی اســت که
مــن بــه او دادهام ،ماننــد طعــم بســتنیها .او از هیــچ چیــز
دیگــری خبــر نــدارد.
پــس از طریــق داده اســت کــه مــا اغلــب در گفتــن اینکــه
هــوش مصنوعــی چــه کاری انجــام دهــد ،اشــتباه میکنیــم.
ایــن یــک ماهــی بــه نــام «تنــچ» اســت .گروهــی از محققان
هــوش مصنوعــی را پــرورش دادنــد کــه ایــن ماهــی را در
تصاویــر تشــخیص دهــد .امــا زمانــی کــه از او پرســیدند کــه
از چــه طریــق در عکسهــا ایــن را شناســایی میکنــد،
او بــه انگشــت انســان اشــاره کــرد .چــرا او بایــد بــه دنبــال

اســت .روبــات از لحــاظ تکنیکــی بــه نقطه  Bرســیده اســت.
پــس خطــر هــوش مصنوعــی ایــن نیســت کــه او قرار اســت
علیــه مــا شــورش کنــد ،خطــر ایــن اســت کــه او دقیقــا
کاری را کــه مــا بخواهیــم انجــام میدهــد.
پــس روش اســتفاده از هــوش مصنوعــی ایــن اســت کــه
بفهمیــم مــا چطــور مســئله را مطــرح کنیــم کــه در واقعیت
کاری را کــه میخواهیــم انجــام دهــد؟
خــب بــا دیــدن کاری کــه هــوش مصنوعــی انجــام میدهــد،
ممکــن اســت بگوییــد ایــن درســت نیســت .تــو نمیتوانــی
یــک بــرج بلنــد باشــی و فقــط ســقوط کنــی ،بلکــه بایــد
از پاهایــت بــرای راه رفتــن اســتفاده کنــی .اینطــور کــه
معلــوم اســت ،ایــن نظــر همیشــه درســت نیســت .وظیفــه
هــوش مصنوعــی ایــن بــوده کــه باســرعت حرکــت کنــد.
بــه او گفتــه نشــده بــه ســمت جلــو بــرود یــا اجــازه نــدارد
از دس ـتهایش اســتفاده کنــد .پــس زمانــی کــه از هــوش
مصنوعــی میخواهیــد ســریع حرکــت کنــد ،نتیجــه چیــزی
شــبیه بــه پُشــتک زدن و ابلهانــه راه رفتــن اســت .همینطور
پیــچ خــوردن روی زمیــن .ایــن کامــا رایــج اســت.
از دیــد مــن ،چیــزی کــه خیلــی عجیبتــر بــه نظــر
میرســد ،روباتهــای فیلــم ترمیناتــور اســت .هــک کــردن
«ماتریکــس» نیــز کار دیگــری اســت کــه هــوش مصنوعــی
اگــر شانســش را داشــت انجــام م ـیداد .پــس اگــر هــوش
مصنوعــی را در یــک شبیهســازی آمــوزش دهیــد ،او
کارهایــی چــون اســتفاده از خطاهــای ریاضــی ،شبیهســازی
و اســتفاده از آنهــا بــرای دریافــت انــرژی را میآمــوزد .یــا
اینکــه چگونــه بــا پیچیــدن روی زمیــن ســریعتر حرکــت
دانشبنیان
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انگشــت انســانها بگــردد اگــر هــدف یافتــن ماهــی اســت؟
اینطــور کــه معلــوم اســت ماهــی تنــچ نوعــی جایــزه اســت،
بنابرایــن در تصاویــر زیــادی کــه هــوش مصنوعــی در طــول
آمــوزش مشــاهد کــرده ،ماهــی بدیــن صــورت بــوده اســت
(بــه عکــس اشــاره میکنــد) .هــوش مصنوعــی نمیدانســته
کــه انگش ـتها عضــوی از ماهــی نیســتند.
پــس میبینیــد کــه چــرا طراحــی هــوش مصنوعــی کــه
بتوانــد تشــخیص دهــد بــه چــه چیــزی نــگاه میکنــد،
ســخت اســت .بــه همیــن دلیــل نیــز طراحــی دوربینهــای
ن سرنشــین بســیار
تشــخیص چهــره در خودروهــای بــدو 
دشــوار اســت و علــت بســیاری از مشــکالت خودروهــای
بــدون سرنشــین گیــج شــدن هــوش مصنوعــی اســت.
میخواهــم در ایــن رابطــه مثالــی بزنــم کــه در ســال
 ۲۰۱۶اتفــاق افتــاد .فــردی بــا اســتفاده از راننــده خــودکار
تســا درگیــر تصادفــی خطرنــاک شــد .او بــه جــای
اینکــه ایــن تکنولــوژی را در بزرگــراه اســتفاده کنــد کــه
هــوش مصنوعــیاش بــر ایــن اســاس طراحــی شــده ،آن
را در خیابانهــای شــهر اســتفاده کــرده بــود .اتفاقــی کــه
دانشبنیان

افتــاد ایــن بــود کــه کامیونــی جلــو خــودرو آمــد و خــودرو
نتوانســت ترمــز بگیــرد .هــوش مصنوعــی کامــا آمــوزش
دیــده بــود تــا کامیونهــا را در عکــس تشــخیص دهــد امــا
هــوش مصنوعــی آمــوزش دیــده بــود تــا کامیونهــا را در
بزرگــراه تشــخیص دهــد کــه شــما توقــع داریــد کامیونهــا
را پشــت ســرتان ببینیــد .کامیونهــای کنــاری قــرار نیســت
در بزرگراههــا باشــند ،پــس زمانــی کــه هــوش مصنوعــی
ایــن کامیــون را دیــده ،بــه احتمــال زیــاد آن را یکــی از
عالیــم خیابانــی فــرض کــرده و بــه همیــن علــت برایــش
رفتــن بــه ســمت آن امــن بــوده اســت.
ایــن یــک اشــتباه دیگــر از هــوش مصنوعــی در زمینـهای
دیگــر اســت .اخیــرا شــرکت آمــازون مجبــور شــد
الگوریتمــی کــه طبقهبنــدی رزومههــا را انجــام مــیداد
کنــار بگــذارد ،زیــرا آنهــا متوجــه شــدند آن الگوریتــم
تمایزهــای ضــد زن داشــته اســت .ایــن اتفــاق بــه ایــن
علــت افتــاده بــود کــه آنهــا هــوش مصنوعــی را بــا
رزومههــای نمونــه افــرادی کــه از قبــل میشــناختند
آمــوزش داده بودنــد و از ایــن نمونههــا ،هــوش مصنوعــی
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یــاد گرفتــه بــود کــه از رزومــه افــرادی کــه بــه کالجهــای
زنانــه رفتهانــد یــا کلمــه «زن» در هــر جــای رزومــه آنهــا
بــوده ،دوری کنــد ،ماننــد «تیــم فوتبــال زنــان»« ،جامعــه
مهندســان زن» .هــوش مصنوعــی نمیدانســته نبایــد ایــن
مــورد خــاص را کــه انســانها انجــام میدهنــد کپــی
کنــد .و از لحــاظ فنــی هــوش مصنوعــی کاری را انجــام
داده کــه از او خواســته شــده اســت .آنهــا بــه صــورت
تصادفــی از او خواســته بودنــد کار اشــتباهی را انجــام
دهــد.
ایــن مســئله بــرای تمــام هوشهــای مصنوعــی رخ
میدهــد .هــوش مصنوعــی میتوانــد بــدون آنکــه بدانــد
بســیار مخــرب باشــد .هــوش مصنوعــی کــه محتــوای
جدیــد در فیســبوک و یوتیــوب را پیشــنهاد میکنــد،
طــوری برنامهریــزی شــده اســت کــه تعــداد بینندههــا
و کلیکهــا را بــاال ببــرد .و متاســفانه راهــی کــه هــوش
مصنوعــی بــرای انجــام ایــن کار یــاد گرفتــه ،ایــن اســت
کــه محتــوای متعصابــه و تئوریهــای توطئــه را پیشــنهاد
کنــد .هــوش مصنوعــی نمیدانــد معنــای ایــن محتــوا
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چیســت و از عواقــب پیشــنهاد کــردن آن هیــچ اطالعــی
نــدارد.
پــس زمانــی کــه بــا هــوش مصنوعــی کار میکنیــم،
دوری کــردن از مشــکالت بــه خــود مــا بســتگی دارد.
دوری کــردن از مســائلی کــه بــه خطــا میرونــد و بــه
مشــکالت قدیمــی ارتباطــات منجــر میشــوند وابســته
بــه ماســت .مــا بایــد در مقــام انســان یــاد بگیریــم کــه
چگونــه بــا هــوش مصنوعــی تعامــل کنیــم .بایــد بدانیــم
کــه هــوش مصنوعــی قــادر بــه انجــام چــه کارهایی اســت
و بــرای فهمیــدن هــوش مصنوعــی و مغــز کوچــک آن
بایــد بدانیــم کــه هــوش مصنوعــی از کاری کــه مــا از آن
میخواهیــم چیــزی نمیدانــد .بــه بیــان دیگــر ،مــا بایــد
آمــاده باشــیم تــا بــا نوعــی از هــوش مصنوعــی کار کنیــم
کــه آنطــور کــه در فیلمهــای تخیلــی نشــان میدهنــد،
قــادر مطلــق یــا عالــم مطلــق نیســت .مــا بایــد آمادگــی
داشــته باشــیم بــا هــوش مصنوع ـیای کار کنیــم کــه در
حــال حاضــر در دســترس اســت و هــوش مصنوعــی در
دســترس مــا بــه انــدازه کافــی عجیــب هســت.
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در حالــی عطــش رســانهای انتشــار اخبــار مربــوط
بــه بالکچینهــا در سراســر جهــان کاهــش یافتــه
کــه میبینیــم بســیاری از شــرکتهای مطــرح و
بینالمللــی جهانــی ســال  2019میــادی در ایــن زمینــه
ســرمایهگذاریهای هنگفتــی انجــام دادهانــد .اتفاقــی
کــه احتمــاال میتوانــد اثرگــذاری باالیــی در بخشهــای
مختلــف داشــته باشــد و دنیــای جدیــدی در مقابــل
همــگان قــرار دهــد.
در ایــن زمینــه تحلیلگــران «کارتنــر بــار» معتقدنــد
جایــگاه و شــرایط بالکچینهــا امســال هیــچ تفاوتــی بــا
ســال گذشــته نــدارد و همچنــان در مــدار صعــودی خــود
قــرار دارد امــا یــک نکتــه مهــم اثرگــذاری بالکچینهــا در
ســایر بخشهاســت.
ایــن گــروه تاکیــد میکننــد گســترش و توســعه
بالکچینهــا در بخشهــای مختلــف اقتصــادی و
صنعتــی در واقــع یکــی از  10رونــد برتــر توســعه فنــاوری
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در سراســر جهــان طــی ســال  2020خواهــد بــود.
البتــه نبایــد بــه ایــن فکــر باشــید کــه اصــوال انتشــار
اخبــار مربــوط بــه بالکچینهــا قدیمــی شــده و شــاید
جاذبــهای بــرای مخاطبــان نداشــته باشــد ،چــون تــا
امــروز تنهــا تعــداد انگشتشــماری از شــرکتهای
بینالمللــی و بــزرگ جهــان در ایــن زمینــه بــه جایــگاه
باالیــی رســیدهاند و هنــوز بســیاری در تــاش هســتند
تــا بتواننــد از امکانــات بالکچینهــا اســتفاده کننــد .هــر
چنــد نبایــد فرامــوش کــرد آینــده بالکچینهــا بــه ســایر
فناوریهــای نوظهــور مثــل هــوش مصنوعــی و اینترنــت
اشــیا تنیــده شــده و بــه نوعــی بــا آنهــا گــره خــورده
اســت.

خدمات نوظهور مالی هنوز پیشگامند

از زمانــی کــه اولیــن بالکچینهــا در صحنــه جهانــی
بــه عنــوان ارزهــای رمزگــذاری شــده یــا همــان
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بیتکوینهــای خودمانــی پــا بــه عرصــه وجــود
گذاشــتند ،شــبکههای مالــی جهانــی بــه دنبــال آنهــا
ش مالــی در سراســر
وارد میــدان شــدند و همچنــان بخ ـ 
جهــان از ایــن رونــد تبعیــت میکنــد.
ایــن اشــتیاق و اســتقبال از سیســتمهای بالکچینــی
باعــث شــده ســایر بخشهــا هــم بــه فکــر اســتفاده از
توانمندیهــای بالکچینــی بیفتنــد و رونــد توســعه را در
پیــش بگیرنــد ،بــه ایــن ترتیــب سیســتمهای هوشــمند
قراردادهــای مالــی بــرای شــفافیت هرچــه بیشــتر و
کاهــش سوءاســتفادههای مالــی وارد میــدان شــد و
معامــات دیجیتالــی توســعه قابــل توجهــی بــه خــود
دیــد.
در ایــن زمینــه کارشناســان شــرکت آیبــیام تاکیــد
میکننــد ابتکارهــای موفــق و همچنیــن سیاســتهای
اصولــی در ایــن زمینــه باعــث شــده خدمــات مالــی
توجــه ویــژهای بــه بالکچینهــا نشــان دهنــد و همیــن

دانشبنیان

امــر میتوانــد رونــد توســعهای خدمــات در ســال جــاری
میــادی را هــم ادامـهدار کنــد .ایــن در حالــی اســت کــه
گارتنــر هــم معتقــد اســت در ســال  2020میــادی ارزش
معامــات بــر مبنــای بالکچیــن بــه بیــش از یــک میلیــارد
دالر توســعه مییابــد و ایــن پایــان کار نیســت.
پیشبینــی کارشناســان ایــن موسســه تحقیقاتــی نشــان
میدهــد خدمــات مالــی میتوانــد صنایعــی همچــون
کشــاورزی ،جواهــرات و ســنگهای قیمتــی را هــم بــه
بالکچینهــا وابســته کنــد ،بــه صورتــی کــه بســیاری از
مــردم میتواننــد غــذای داخــل بشــقاب خــود را ردیابــی
کننــد یــا از اصالــت ســنگ قیمتــی مــورد نظرشــان
مطمئــن شــوند.

فیسبوک ارز دیجیتال خود
را راهاندازی کرد

همانطــور کــه اشــاره شــد اســتفاده از سیســتمهای
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مبتنــی بــر بالکچیــن عاملــی شــده تــا فیســبوک نیــز ارز
دیجیتالــی منحصربهفــردش را راهانــدازی کنــد؛ سیاســتی
کــه از همــان ابتــدای اعــام اجرایــی شــدنش در دنیــای
مجــازی جریانســازی گســتردهای انجــام داده اســت.
برخــی تحلیلگــران در ایــن زمینــه میگوینــد« :از ســال
 2009تــا بــه امــروز ارزهــای دیجیتالــی متفاوتــی بــا
نامهــای مختلــف پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــتند امــا بــه
دالیلــی ایــن ارزهــا کمرنــگ شــدهاند کــه بــه دلیــل عــدم
حمایــت یــک شــرکت معتبــر مثــل فیســبوک از آنهــا
بــوده اســت».
البتــه ایــن گروه با اشــاره بــه عملکــرد ویزا و مســترکارت
در بخــش خدمــات مالــی بالکچینــی معتقدنــد اعتبــار و
ارزش فیســبوک امتیــازی اســت کــه احتمــال موفقیــت
ارز دیجیتالــی منحصربهفــردش را افزایــش میدهــد و
میتوانــد آینــده روشــنی بــرای آن بــه ارمغــان آورد.
نکتــه جالــب توجهــی کــه کارشناســان بــر آن تاکیــد
دارنــد اطمینــان و اثرگــذاری ارز دیجیتالــی فیســبوک
بــه ســایر خدمــات مالــی بــه شــیوه ســنتی اســت.
بــه ایــن دلیــل کــه بیاعتمــادی حاصــل بــه ارزهــای
دیجیتالــی قبلــی در کنــار قــدرت و اعتمــاد شــرکت
فیســبوک کــه میخواهــد یــک ارز دیجیتالــی روانــه
بــازار کنــد ،احتمــال تاثیرپذیــری بازارهــای ســنتی مالــی
را گســترش میدهــد و اختاللهایــی بــه ایــن بــازار
تحمیــل میکنــد.

ادغام هوش مصنوعی و بالکچین

یکــی از تحــوالت قــرن حاضــر ظهــور هــوشمصنوعــی
در عرصــه جهانــی بــوده بــه صورتــی کــه بســیاری بــاور
دارنــد ایــن فنــاوری زندگــی بشــر را متحــول میکنــد
و در آینــده نهچنــدان دور بشــر مجبــور بــه تبعیــت از
ایــن فنــاوری اســت .امــا نکتــه اساســی ایــن اســت کــه
کارشناســان دنیــای فنــاوری معتقدنــد اصلیتریــن
تحــول ،مربــوط بــه ادغــام و یکــی شــدن دو فنــاوری
نویــن یعنــی هــوش مصنوعــی و بالکچیــن اســت.
اتفاقــی کــه نهتنهــا میتوانــد بــه پیچیدگــی فرایندهــا
بیفزایــد بلکــه دنیــای جدیــدی را از نظــر شــفافیت و
ارتباطــات در مقابــل تکتــک بازیگــران قــرار میدهــد
و بــدون تردیــد بســیاری را بــه خــود مشــغول خواهــد
کــرد.
بــه گفتــه کارشناســان ادغــام ایــن دو فنــاوری اطمینــان
کاربــران را چندیــن برابــر کــرده و احتمــاال پذیــرش
امتیــازات بالکچیــن را بــرای کاربــران ســادهتر خواهــد
کــرد .بــه صورتــی کــه احتمــاال حتــی بایــد منتظــر
پدیــدهای جدیــد و اثرگــذار بــا نــام خدمــات ابــری
باشــیم.

بالکچینها تضمینکننده اینترنت اشیا

ارتبــاط اشــیا بــا یکدیگــر و هوشــمند شــدن آنهــا
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شــاید امــروز در بســیاری از جوامــع توســعهیافته امــری
بدیهــی و کامــا پذیرفتــه شــده باشــد امــا نگرانــی از
حریــم خصوصــی و همچنیــن حفــظ اطالعــات در ایــن
شــرایط دغدغ ـهای غیــر قابــل انــکار بــرای کاربــران در
ایــن جوامــع شــناخته میشــود.
ایــن در حالــی اســت کــه کارشناســان راهــکار مقابلــه بــا
ایــن دغدغــه را در اســتفاده از بالکچینهــا یافتهانــد
و تاکیــد دارنــد بــهزودی ایــن رونــد منحصربهفــرد
امنیــت ،شــفافیت و همچنیــن گســتره خدمــات
ارائهشــده اینترنــت اشــیا را دســتخوش تغییــرات
معنــاداری میکنــد و انفجــاری از کاربردهــای جدیــد
بــرای آن بــه ارمغــان خواهــد آورد.
در ایــن شــرایط اطالعــات بــا ایمنــی قابــل توجــه ذخیره
و میــان تجهیــزات و دســتگاههای هوشــمند رد و بــدل
میشــود کــه امــروز ایــن امــر شــاید کمــی نگرانکننــده
اســت و حتــی گروهــی میگوینــد بــا ادامــه رونــد فعلــی
دیگــر چیــزی بــه نــام حریــم خصوصــی وجــود نــدارد.
پاســخ ایــن ســوال را هــم گارتنــر ارائــه کــرده اســت،
چــون نزدیــک بــه  75درصــد از ســازمانهایی کــه
از خدمــات اینترنــت اشــیا بــرای افزایــش بهــرهوری و
توســعه کسبوکارشــان اســتفاده میکننــد ،امــروز
پذیرفتهانــد ورود بالکچینهــا در ایــن دنیــا میتوانــد
حافــظ منافــع و اطالعاتشــان باشــد و امســال نقطــه
عطــف ایــن اتفــاق اســت.

وایومینگ یکهتاز میدان است

بــا توجــه بــه اطالعــات موجــود ایالــت وایومینــگ بــه
عنــوان اولیــن ایالتــی از امریــکا کــه در چارچــوب قانــون
توانســته بهگونــهای از بالکچینهــا اســتفاده کنــد،
نظــارت همگانــی در ایــن منطقــه شــکوفا و بــه نوعــی
گســترش یافتــه و امــروز ظاهــرا همــه از ایــن قانــون و
دســتاوردهایش پیــروی میکننــد.
ایــن ایالــت از همــان ابتــدای امــر کــه ارزهــای دیجیتالی
پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــتند ،بــه نیمههــای پنهــان
آن و احتمــال افزایــش تخلفهــای مالــی مثــل پولشــویی
توجــه نشــان داد و توانســت بــه گونـهای عمــل کنــد کــه
ایــن رونــد بــه حداقــل خــود برســد و تخلــف بــا اســتفاده
از بالکچینهــا تقریبــا غیرممکــن شــده اســت.
بــه ایــن ترتیــب کلیــه مبــادالت و نقــل و انتقالهــای
بــورس اوراق بهــادار در ایــن منطقــه کــه بــا اســتفاده
از ارزهــای دیجیتالــی صــورت گرفتهانــد ،ردیابــی و بــه
نوعــی مــورد رســیدگی قــرار میگیرنــد تــا منشــأ پــول
مشــخص باشــد.
از ایــن رو کارشناســان تاکیــد دارنــد اســتفاده از قوانیــن
در بخــش ارزهــای دیجیتالــی و همچنیــن بالکچینهــا
در آینــده نزدیــک منشــأ تخلــف نیســت بلکــه شــیوهای
از مبــادالت اقتصــادی بــه ســبک جدیــد خواهــد شــد.
منبع :فوربس
دانشبنیان
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استفاده از فناوری  DNAب�ای مکک به
کشاورزان در مبارزه ب� یب�ریهای زرایع

رودرروی گرسنگی
الهام دمیرچی

«زندگی نزدیک به  800میلیون نفر در سراسر جهان به کاساوا بستگی دارد .اما این منبع غذایی مهم توسط
ویروسهای کامال قابل پیشگیری مورد حمله قرار میگیرد ».این را لورا بوکین ،زیستشناس محاسباتی میگوید.
او ما را به مزارعی در آفریقای شرقی میبرد که در آنجا با تیم متنوعی از دانشمندان همکاری میکند .هدف
آنها کمک به کشاورزان است تا محصوالت خود را سالم نگه دارند ،آن هم با استفاده از آزمایشگاه DNA
قابل حمل و ابررایانه کوچک که میتواند در عوض ماهها ،ویروسها را در عرض چند ساعت شناسایی کند.
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مــن بــه دو دلیــل از تختــم بلنــد میشــوم .اول بــه ایــن
خاطــر کــه کشــاورزان خانوادگــی در مقیــاس کوچــک
بــه غــذای بیشــتری نیــاز دارنــد .مســخره اســت در ســال
 ۲۰۱۹کشــاورزانی کــه غــذای مــا را تهیــه میکننــد،
گرســنهاند .و دوم ،بــه ایــن علــت علــم متنــوع و جامــع
نیــاز داریــم .اگــر میخواهیــم ســختترین چالشهــای
روی زمیــن ،ماننــد امنیــت غذایــی بــرای میلیونهــا
نفــری کــه در فقــر شــدید زندگــی میکننــد ،حــل
کنیــم ،مشــارکت همگانــی الزم اســت.
مــن میخواهــم بــا اســتفاده از آخریــن تکنولــوژی و
بــه همــراه تیمــی کــه از همــه تیمهــای روی زمیــن
متنوعتــر و جامعتــر اســت ،بــه کشــاورزان کمــک کنــم
غــذای بیشــتری داشــته باشــند .مــن زیستشــناس
محاســباتی هســتم .رشــتهام چیســت و چطــور میتوانــد
بــه پایــان گرســنگی کمــک کنــد؟ اساســا بــه کامپیوتــر و
بیولــوژی عالقــه دارم و قــرار دادن ایــن دو کنــار هــم بــه
نوعــی شــغل بــه حســاب میآیــد.
مــن داســتانی از کودکــیام نــدارم کــه میخواســتم
بیولوژیســت شــوم .در حقیقــت در کالــج بســکتبال بــازی
میکــردم .و بخشــی از بســته کمــک مالــی مــن ایــن
بــود کــه بــه یــک شــغل نیمهوقــت مطالعاتــی نیــاز
داشــتم .پــس روزی اتفاقــی ،بــه نزدیکتریــن ســاختمان
نزدیــک خوابگاهــم رفتــم .بــر حســب اتفــاق ســاختمان
زیستشناســی بــود .رفتــم داخــل و بــه تابلــوی مشــاغل
نــگاه کــردم .بلــه ،ایــن قبــل از ظهــور اینترنــت اســت.
کارتــی ســه در پنــج دیــدم کــه کار در یــک هرباریــوم را
تبلیــغ میکــرد .ســریع شــماره را نوشــتم ،چــون گفتــه
دانشبنیان

بود«پارهوقــت» و مــن نیــاز داشــتم کــه طــوری کار کنــم
کــه برنامــه بســکتبالم را داشــته باشــم .بــه کتابخانــه
رفتــم تــا بفهمــم هرباریــوم چیســت .معلــوم شــد
هرباریــوم جایــی اســت کــه گیاهــان مــرده و خشکشــده
را نگهــداری میکننــد .خوششــانس بــودم کــه ایــن
شــغل را گیــر آوردم .پــس اولیــن شــغل علمــی مــن
ســاعتها چســباندن گیاهــان خشکشــده روی کاغــذ
بــود.
خیلــی جــذاب اســت .اینطــوری بیولوژیســت محاســباتی
شــدم .در آن زمــان ،ژنومیــک و محاســبات در حــال
رشــد بودنــد و مــن بــرای کارشناســی ارشــدم ســرا ِغ
ترکیــب زیستشناســی و کامپیوتــر رفتــم .در آن زمــان
آزمایشــگاه ملــی در گــروه بیولــوژی نظــری و بیوفیزیــک
«لــس آالمــوس» کار میکــردم و بــرای اولینبــار آنجــا
بــا ابرکامپیوترهــا رو بــهرو شــدم .واقعــا شــگفتانگیز
بــود .بــا قــدرت ابرکامپیوترهــا کــه در اصــل هــزاران
کامپیوتــر متصــل بــه هــم هســتند ،توانســتیم پــرده از
پیچیدگــی آنفلوانــزا و هپاتیــت  Cبرداریــم .در ایــن زمــان
بــود کــه توانســتم ببینــم اســتفاده همزمــان از بیولــوژی
و کامپیوتــر چــه قدرتــی بــرای انســانیت دارد .تصمیــم
گرفتــم شــغلم در ایــن مســیر باشــد .بــه ایــن ترتیــب از
ســال  1999بیشــتر مســیر علم ـیای کــه طــی کــردهام
در آزمایشــگاههای بســیار پیشــرفتهای گذشــته کــه بــا
تجهیــزات گرانبهــا احاطــه شــده اســت.
بســیاری از مــن میپرســند چطــور و چــرا بــرای
کشــاورزان در آفریقــا کار میکنــم؟ خــب ،بــه خاطــر
تواناییهــای محاســباتیام ،تیمــی از دانشــمندان
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آفریقایــی در ســال  ۲۰۱۳از مــن خواســتند بــه گــروه
نجــات کاســاوا ملحــق شــوم .برگهــا و ریشــههای
کاســاوا غــذای  ۸۰۰میلیــون نفــر در دنیــا و  ۵۰۰میلیــون
نفــر در شــرق آفریقــا را تامیــن میکنــد .پــس نزدیــک
بــه یــک میلیــارد نفــر بــرای تامیــن انــرژی روزانــه خویش
بــه ایــن گیــاه وابســتهاند .اگــر یــک کشــاورز کوچــک بــه
میــزان کافــی کاســاوا داشــته باشــد ،میتوانــد غــذای
خانــوادهاش را تامیــن کنــد و آن را در بــازار بفروشــد و
خــرج امــور مهمــی ماننــد قبــض مدرســه و هزینههــای
پزشــکی را بدهــد و پسانــداز کنــد .امــا کاســاوا در
آفریفــا در معــرض خطــر قــرار دارد .مگسهــای ســفید و
ویروسهــا دارنــد کاســاوا را نابــود میکننــد .مگسهــای
ســفید حشــرات ریــزی هســتند کــه از بــرگ بیــش از
 ۶۰۰گیــاه تغذیــه میکننــد .آنهــا خبــر بــد هســتند و
گونههــای مختلفــی دارنــد کــه در برابــر آفتکشهــا
مقاومــت و صدهــا نــوع ویــروس گیاهــی را منتقــل
میکننــد .همیــن مســئله باعــث بیمــاری رگــه قهــوهای
و موزاییــک کاســاوا کــه ایــن یکــی گیــاه را کامــا از بیــن
میبــرد .اگــر کاســاوا وجــود نداشــته باشــد ،یعنــی هیــچ
غــذا یــا درآمــدی هــم بــرای میلیونهــا نفــر نیســت.
الزم بــود بــه تانزانیــا ســفر کنــم تــا متوجــه شــوم
ایــن زنــان بــه کمــک احتیــاج دارنــد .ایــن خانــواده
شــگفتانگیز و قــوی از خردهکشــاورزان کــه بیشترشــان
زن هســتند ،ایــن کار پرزحمــت را انجــام میدهنــد.
آنهــا غــذای کافــی بــرای خانــواده خــود ندارنــد و ایــن
بحــران واقعــی اســت .چیــزی کــه اتفــاق میافتــد ایــن
اســت کــه آنهــا هنــگام بــارش بــاران بیــرون میرونــد
دانشبنیان

و گیــاه کاســاوا را میکارنــد .نــه مــاه بعــد بــه خاطــر
همیــن آفــات و عوامــل بیمــاریزا چیــزی وجــود نــدارد.
بــا خــودم گفتــم ،چطــور میشــود کشــاورزان گرســنه
باشــند؟ بــه ایــن ترتیــب تصمیــم گرفتــم زمانــی را روی
زمیــن بــا کشــاورزان و دانشــمندان بگذرانــم تــا ببینــم
مهارتــی دارم کــه بتوانــد بــه آنهــا کمــک کنــد؟ زیــرا
اوضــاع تکاندهنــده بــود .مگسهــای ســفید برگهایــی
را کــه بــرای پروتئینشــان مصــرف میشــوند نابــود کــرده
بودنــد و ویروسهــا ریشــههایی را کــه بــه خاطــر
نشاستهشــان کاربــرد دارنــد .بــه ایــن شــکل تمــام
فصــل رشــد گیاهــان میگــذرد و کشــاورزان بــرای یــک
ســال کامــل غــذا و درآمدشــان را از دســت میدهنــد و
خانــواده از یــک فصــل گرســنگی طوالنــی رنــج میبــرد.
در حالــی کــه ایــن مســئله قابــل پیشــگیری اســت .در
صورتــی کــه کشــاورز بدانــد کــدام نــوع کاســاوا را در
زمیــن خــود بــکارد کــه بــه ویروسهــا و پاتوژنهــا
مقــاوم باشــد .اگــر چنیــن شــود ،غــذای بیشــتری خواهــد
داشــت .مــا تمــام تکنولوژیهایــی را کــه الزم اســت
داریــم امــا علــم و منابــع بــه طــور یکنواخــت در سراســر
جهــان پخــش نشــده اســت .خصوصــا منظــورم تکنولــوژی
ژنومیــک قدیمیتــری اســت کــه بــرای پیــدا کــردن
راه حــل ایــن آفــات و بیماریزاهــا در آفریقــا اســتفاده
میشــوند .ایــن تکنولوژیهــا بــرای جنــوب صحــرای
آفریقــا ســاخته نشــدهاند .چــون ســاخت آنهــا بیــش از
یــک میلیــون دالر هزینــه دارد و نیــاز بــه ثبــات مدیریتــی
و تخصصهــای انســانی دارد .ایــن ماشــینها کمشــمار
و دور از قــاره هســتند .بــه همیــن خاطــر دانشــمندانی
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کــه در صــف اول مبارزهانــد ،راهــی ندارنــد جــز اینکــه
نمونههــا را بــه آن ســوی آبهــا ارســال کننــد .وقتــی
نمونههــا را بــه آن طــرف مرزهــا ارســال میکنیــد،
کیفیتشــان افــت میکنــد .مقــدار زیــادی پــول خــرج
میشــود و تــاش بــرای برگردانــدن دادههــا بــا اینترنــت
ضعیــف تقریبــا ناممکــن اســت .در نتیجــه گاهــی شــش
مــاه طــول میکشــد تــا پاســخ کشــاورزی داده شــود و
تــا آن وقــت خیلــی دیــر شــده و محصــول از بیــن رفتــه
اســت .همیــن موجــب گرســنگی و فقــر بیشــتر میشــود.
مــا میدانســتیم میتوانیــم ایــن مشــکل را حــل کنیــم.
در ســال  ،۲۰۱۷دربــاره روش توالییــاب دســتی DNA
شــنیده بودیــم کــه نانــو منفــذ مینیــون اکســفورد نامیــده
میشــد .از آن در آفریقــای غربــی بــرای مبــارزه بــا ابــوال
اســتفاده میشــد .مــا فکــر کردیــم چــرا نتوانیــم از آن
در آفریقــای شــرقی بــرای کمــک بــه کشــاورزها اســتفاده
کنیــم؟ بنابرایــن ایــن کار را انجــام دادیــم .در آن زمــان
ایــن تکنولــوژی بســیار تــازه بــود و خیلیهــا شــک
داشــتند بتوانیــم در مزرعههــا هــم آن را مــورد اســتفاده
قــرار دهیــم .زمانــی کــه بــرای انجــام ایــن کار آمــاده
شــدیم ،یکــی از همکارانمــان در انگلســتان بــه مــا گفــت
کــه هرگــز حتــی در شــرق آفریقــا هــم نمیتوانیــم آن
را داشــته باشــیم ،چــه برســد بــه یــک زمیــن کشــاورزی.
پــس مــا وارد ایــن چالــش شــدیم .ایــن شــخص شــرط
بســته بــود کــه مــا هرگــز موفــق نمیشــویم امــا مــا
بردیــم.
مــا بردیــم ،چــون کارمــان را شــروع کردیــم .مــا تمــام
آن آزمایشــگاه مولکولــی پیشــرفته را بــرای کشــاورزان
تانزانیــا ،کنیــا و اوگانــدا بردیــم و اســم آن را آزمایشــگاه
درختــی گذاشــتیم .چــه کار کردیــم؟ اول بــرای تیممــان
یــک اســم انتخــاب کردیــم؛ آن پــروژه اقــدام بــرای
ویــروس کاســاوا نامیــده شــد .وبســایت راهانــدازی
کردیــم و حمایتهایــی از جوامــع ژنومیــک و محاســباتی
گرفتیــم .ســپس بــه ســراغ کشــاورزان رفتیــم .هــر چیــزی
کــه بــرای آزمایشــگاه درختــی نیــاز بــود ،تیمــی در آنجــا
انجامــش م ـیداد .تمــام الزامــات مولکولــی و محاســیاتی
مــورد نیــاز بــرای تشــخیص گیــاه بیمــار آنجــا بــود.
مــا متوجــه شــدیم کــه اگــر بتوانیــم داده را بــه مشــکل
و کشــاورز نزدیکتــر کنیــم ،ســریعتر میتوانیــم بــه
بگوییــم گیــاه چــه مشــکلی دارد .نهتنهــا مشــکل را
بگوییــم بلکــه راهحــل را هــم ارائــه دهیــم .راهحــل ایــن
اســت کــه گیاهــان و گونههــای گیاهــی را کــه نســبت
بــه آفــات و پاتوژنهــای مقــاوم اینجــا حســاس اســت،
بســوزاند .اولیــن کارمــان اســتخراج  DNAبــود و در
اینجــا از دســتگاهی اســتفاده کردیــم کــه PDQEX
نامیــده میشــد .مخفــف «اســتخراج کامــا ســریع»
اســت.
میدانــم .یکــی از بزرگتریــن چالشهــا در اســتخراج
 DNAایــن اســت کــه معمــوال بــه تجهیــزات بســیار
دانشبنیان
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گرانقیمــت نیــاز دارد و ســاعتها طــول میکشــد .امــا
بــا ایــن ماشــین توانســتیم ایــن کار را در عــرض ۲۰
دقیقــه انجــام دهیــم؛ آن هــم تنهــا بــا کســری از آن
هزینــه ســنگین .در حالــی کــه دســتگاهمان از یــک
باتــری موتورســیکلت نیــرو میگیــرد .پــس از آنجــا
 DNAرا اســتخراج میکنیــم و آن را در کتابخانــهای
میگذاریــم تــا بــرای بارگــذاری روی توالییــاب ژنومــی
قابــل حمــل دســتی آمــاده شــود .بعــد آن را بــه یــک
ابررایانــه کوچــک وصــل میکنیــم کــه میــن  -آیتــی
نــام دارد .هــر دوی اینهــا بــه یــک بســته باتــری
قابــل حمــل وصــل شــدهاند .بنابرایــن مــا قــادر بــه
حــذف الزامــات قــدرت اصلــی و اینترنــت هســتیم کــه
دو عامــل محدودکننــده در یــک زمیــن کشــاورزی
خانوادگــی کوچــک هســتند .بهســرعت تحلیــل کــردن
دادههــا میتوانــد ســخت باشــد .امــا اینجاســت کــه
زیستشــناس محاســباتی بودنــم بــه درد میخــورد.
تمــام آن گیاهــان مــرده و همــه آن اندازهگیریهــا و
همــه آن محاســبات ســرانجام در دنیــای واقعــی و در
زمــان واقعــی انجــام شــد .مــن توانســتم پایــگاه دادههای
سفارشــی بســازم تــا نتیجــه را بــه جــای شــش مــاه ،در
عــرض ســه ســاعت بــه کشــاورزها بدهیــم.
کشــاورزان در پوســت خــود نمیگنجیدنــد .چطــور
فهمیدیــم کــه اثرگــذار بودهایــم؟ نــه مــاه پــس از
اینکــه آزمایشــگاه درخــت مــا کارش را انجــام داد،
محصــول زمیــن آشــا از صفــر تــن در هکتــار بــه ۴۰
تــن در هــر هکتــار رســید .حــاال عــاوه بــر اینکــه
غــذای کافــی بــرای خانــوادهاش داشــت ،میتوانســت
محصولــش را بــه بــازار نیــز عرضــه کنــد .او در حــال
حاضــر دارد خان ـهای بــرای خانــوادهاش میســازد .بلــه،
خیلــی جالــب اســت.
مســئله ایــن اســت کــه کشــاورزان در حــال حاضــر
در آفریقــا مقیاسبنــدی میشــوند .ایــن زنــان در
گروههــای کشــاورزی کار میکننــد ،بنابرایــن کمــک
بــه آشــا در واقــع بــه ســه هــزار نفــردر روســتای او
کمــک کــرد ،چــون او نتیجــه و همچنیــن راه حــل را بــه
اشــتراک گذاشــت.
مــن تکتــک کشــاورزهایی را کــه دیــدهام بــه خاطــر
دارم .رنــج و شــادی آنهــا در ذهنــم حــک شــده اســت.
علــم مــا بــرای آنهاســت .آزمایشــگاه درخــت بهتریــن
تــاش مــا بــرای کمــک بــه آنهــا بــرای تامیــن امنیــت
غذایــی بیشــتر اســت .هیچوقــت فکــر نمیکــردم کــه
بهتریــن کار علمــی کــه در زندگــیام انجــام میدهــم
روی آن پتــو در شــرق آفریقــا بــا پیشــرفتهترین
ابزارهــای تکنولــوژی ژنومــی باشــد .امــا تیــم مــا ایــن
رویــا را داشــت کــه بتوانیــم بــه کشــاورزان در عــرض
ســه ســاعت پاســخ دهیــم ،نــه شــش مــاه .ســپس مــا
انجامــش دادیــم زیــرا ایــن توانایــی تنــوع و فراگیــری
علــوم اســت.
دانشبنیان
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پرونده
استارتآپها و کسبواکرهای نوآورانه چقدر
یمتوانند به توسعه همارتهای روز مکک کنند؟

گمشدهای به نام مهارت
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یکی از بازارهای رو به رشد در اکوسیستم استارتآپی ایران ،بازار آموزش آنالین است .بازاری که در چند سال
گذشته به شکلی آهسته و کند رشد کرده بود اما به یکباره و در دو سال گذشته سیل ایدههای نوآورانه به این
حوزه سرازیر شد و کمکم استارتآپها و تجربههای کسبوکاری موفقی در این فضا شکل گرفت .در این پرونده
از دانشبنیان به سراغ سه کسبوکار در حوزههای مختلف آموزش رفتهایم که هر یک در زمینهای خاص و با
روشی خاص بر توسعه مهارتهای فنی فردی تمرکز کردهاند .مهارتی که این روزها گمشده بازار کار ایران لقب
گرفته و وقتی صحبت از مهارتهای جدید و بهروز میشود این خأل بیشتر هم احساس میشود .به نظر میرسد
اکوسیستم استارتآپی ایران تا رسیدن به یک فضای نوآورانه در حوزه آموزشهای مهارتی راه زیادی در پیش
دارد اما تجربههایی که در حال شکل گرفتن هستند نوید توسعه این فضا را در سالهای آینده میدهند.
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گ
مد�عامل جمموعه منظومهن�ران
گفتوگو ب� محیدرضا اعتدالهمر ،ی

مهارت در حوزه وب ،ضرورت
بنیادین برای توسعه استارتآپها
مریم طالبی

با توجه به توسعه دنیای وب ،داشتن دانش الزم در حوزه فناوری اطالعات به عنوان یک اصل
بوکارهای نوپا شناخته میشود .این روزها بدون دانش و اطالعات کاربردی
اساسی برای توسعه کس 
بوکارهای نوپا را بهراحتی توسعه داد .به همین دلیل نیز کسب این
در حوزه وب نمیتوان کس 
دانش برای توسعه اکوسیستم استارتآپی ایران ،یک ضرورت انکارناپذیر به نظر میرسد.
حمیدرضا اعتدالمهر ،متولد سال  1350است و در رشته نرمافزار ،فارغالتحصیل شده است .او از سال
 1376تاکنون به عنوان موسس و مدیرعامل مجموعه منظومهنگاران فعالیت داشته است و همچنین
بوکارهای اینترنتی تهران را نیز بر عهده دارد.
ریاست هیئت مدیره انجمن صنفی کس 
توگو با دانشبنیان به ضرورت کسب مهارتهای بنیادین در حوزه وب اشاره میکند
اعتدالمهر در گف 
و اعتقاد دارد دانشگاهها در زمینه آموزش مهارتهای وب به دانشجویان کمکاری کردهاند.

شرکت منظومهنگاران دقیقا چه خدماتی را به
کاربران ارائه میدهد؟
منظومهنگاران جزو معدود شرکتهایی است که در تمام 20
سال گذشته به طور تخصصی روی کسبوکارهای اینترنتی
فعالیت کرده است .اولین سایتی که توسط این مجموعه
ساخته شد ،به سال  79برمیگردد .بنابراین میتوان گفت
این شرکت قدیمی در حوزه به وجود آوردن «ایکامرس»
یا همان «فروشگاههای اینترنتی» فعالیت داشته است.
چیزی که جالب است این است که از حدود پنج سال
پیش ،حیطههای تخصصی که در شرکت ما به وجود آمده
بود نیز به صورت هلدینگ ثبت حقوقی شدند و در حال
حاضر این استارتآپها هر کدام به طور مستقل مشغول
به فعالیت هستند .در واقع هدف ما از این کار این بود که
هم این کسبوکارها چابکتر کار کنند و هم این شرکتها
در قالب «اسپیناف» فعالیت داشته باشند و افرادی که این
شرکتها را راهاندازی کردهاند نیز به عنوان مالک حقوقی
شناخته شوند.
مدلی که برای توسعه منظومه نگاران مطرح کردید،
من را یاد شتابدهندهها میاندازد .آیا کارتان شبیه به
شتابدهندههاست؟
کلمه اسپیناف اولین بار در انگلیس استفاده شده است.
مدلی است که وقتی تخصصی در یک شرکت به وجود
میآید ،آن را ثبت حقوقی میکنند و از بدنه اصلی شرکت
جدا میکنند تا به رشد بیشتر برسد .اما شتابدهنده از
روز اول بر همین مبنا برنامهریزی میشود .در مدلهای
اسپیناف ،برنامهریزی بر این مبنا انجام نمیشود ،بلکه
دانشبنیان

وسط راه متوجه میشوند فالن گروه خیلی خوب دارد
فعالیت میکند و اگر از مجموعه مادر جدا شود ،عملکرد
بهتری خواهد داشت .در واقع این مسئله ،تفاوت اصلی بین
شتابدهندهها و منظومهنگاران است.
«منظومهنگاران وب» و «منظومهنگاران نت» دو تیمی
هستند که ثبت حقوقی شدهاند و به طور مستقل مشغول
به فعالیتند .البته تیمهای دیگری هم هستند که موجودیت
پیدا کردهاند و در قالب استارتآپ کار میکنند.
آیا از فناوریهای بومیشده نیز برای توسعه
کسبوکارتان بهره میبرید؟
باید در نظر داشته باشید منظومهنگاران یک کار خالقانه
انجام داده است .ما به دالیل مختلف حدود  10سال پیش
به این نتیجه رسیدیم که نسخههایی که دست ماست،
نسخههای «اُپنسورس» نیستند یا نسخههای هکشده
هستند .برای اینکه این مشکل را برای تیم خودمان
حل و قبول مسئولیت کنیم ،یک زبان وبنویسی تحت
عنوان « »Basis coreدر معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ثبت کردیم و پس از ثبت این زبان ،همه هزار
سایتی که روی سرورهای ما بود از این وب سرور استفاده
کردند .بنابراین میتوانیم بگوییم منظومهنگاران در 10
سال اول زندگیاش روی ساخت کسبوکارهای مختلف
و «ایکامرس» متفاوت تمرکز داشته و پس از آن یک
 CMSاختصاصی درست کرد و همه آن کسبوکارهایی را
که ساخته بود روی آن انتقال داد .در حال حاضر به لحاظ
حجم ،شاید بزرگترین شرکتی باشیم که برای توسعه
کسبوکارها از نرمافزار خودمان استفاده میکنیم.
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تعداد اعضای تیم هلدینگ منظومهنگاران چند نفر
است؟
حدود  60نفر در این هلدینگ کار میکنند.
وضعیت اشتغال و کسبوکارهای آنالین را در ایران
چطور میبینید؟
اگر وب در ایران به صورت ارگانیک و بدون دخالت دولت و
حاکمیت به مفهوم توازن ذاتی عرضه و تقاضا پیش میرفت،
امروز اوضاع خیلی بهتری در این حوزه داشتیم .با وجود
این ،اگر نگاهی بیندازیم به سرفصلها ،اولین مشخصه،
ممیزی توسط فیلترینگ بود .یکی از استارتآپهای ما
که اولین سایت سینمایی کشور بود ،به یک دلیل واهی
فیلتر شد و هیچوقت کسی به ما پاسخ نداد که چرا این
اتفاق افتاد .در آن زمان  10نفری که در آن کسبوکار
فرهنگی در حال پول درآوردن بودند ،مجبور شدند به سراغ
کسبوکاری دیگر بروند.
این دست اتفاقات باعث میشود افراد برای سرمایهگذاری
و سیاستگذاری در حوزه کسبوکارهای اینترنتی ،قوانین
را هم در نظر بگیرند .اما مشکل از اینجا ایجاد میشود
که قوانین هم معموال حدود مشخصی ندارند .فرض کنید
یک نفر در حوزه گردشگری چند سال کار میکند اما بعد
از چند سال که کسبوکارش به مرز موفقیت میرسد ،به
یکباره یک قانونی میآید که مثال نیاز است فالن مجوز را
از سازمان گردشگری داشته باشید ،در حالی که روز اول از
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چنین قانونی خبری نبود.
قانون سیال و همینطور قانون ضعیف تجارت الکترونیک
در ایران و قوانین ضعیف نظام صنفی ،بزرگترین لطمه
بوکارهای اینترنتی زد .آنچه ما به عنوان
را به حوزه کس 
اشتغال در وب یا امید به آینده وب میبینیم ،بهشدت
تحت تاثیر این مسائل است .بزرگترین نمود این داستان،
متمرکز شدن استارتآپهای موفق بین چند سرمایهگذار
مشخص است .ما خیلی از همکارانمان را در یکی از این
مراحل از دست دادیم.
سرعت ترمیم قوانین خیلی کمتر از سرعت رشد
کسبوکارهای آنالین است .همین شرایط باعث نادیده
گرفته شدن هزینه و زحمت گروهی میشود که تمام
بوکار اینترنتی وسط
توانشان را برای رشد یک کس 
گذاشتهاند.
در این بین ،استارتآپها چطور میتوانند در رونق
بوکارهای حوزه وب موثر باشند؟
کس 
از نگاه من ،دانش و سرمایه اولویتهای دوم و سوم یک
کسبوکار هستند .مهمتر از همه اینها امید است .وقتی
شما امید به آینده و موفقیت نداشته باشید ،انگیزه کافی
ایجاد نخواهد شد تا آن دو اهرم دیگر وارد عمل شوند .یعنی
کمتر کسی حاضر میشود در شرایط ناامیدی اقتصادی،
دانش یا سرمایهاش را وارد عمل کند .همچنین مفاهیمی
وجود دارند که در تعارض با مفاهیم اولیه کسبوکارهای
اینترنتی هستند .مثال خیلی از استارتآپها به صورت
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دورسپاری یا جمعسپاری کار میکنند که افراد مختلف
را برای توسعه یک کار دور هم جمع میکنند .مثال
استارتآپی را که در حوزه ترجمه کار میکند در نظر
بگیرید .شما توقع دارید مترجمها از گوشه و کنار کشور
بیایند و روی پلتفرم کار کنند ،اما یکسری قانون نخنما
داریم که میگوید  16/67درصد از ارزش قرارداد افراد باید
به صورت دیپوزیت نگهداری شود و به کارگزار داده نشود تا
رسیدگی بیمه تامین اجتماعی روی آن انجام شود .نتیجه
این قانون ،این است که مثال بعد از سه سال با یکسری
اعداد غیرمنطقی ،شما را به دولت بدهکار میکنند.
این دست قوانین به ناامیدی و یاس استارتآپها دامن
زده است .تاریخ  20سالهای که من در حوزه کاری پشت
سر گذاشتهام میگوید یا باید یک سرمایهگذار قوی پشت
ایدهای استارتآپی باشد تا بتواند زنده بماند یا محکوم به
شکست خواهد بود.
جدای از این شرایط در فضای اکوسیستم
استارتآپی کشور که به آن اشاره کردید ،در این بین
نقش دانش و مهارتآموزی در حوزه وب را در بین
کسبوکارهای آنالین کشور چگونه ارزیابی میکنید؟
به عنوان شرکتی که یک زبان وبنویسی را Develop
کردهایم ،در این حوزه نیروی غیرمتخصص زیادی را
آموزش میدهیم و از آنها در فعالیتهای گوناگون استفاده
میکنیم .خیلی از افرادی که امروزه به عنوان همکار در
مجموعه وجود دارند ،روز اولی که از دانشگاه خارج شدند
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و به اینجا آمدند ،ابتدا به عنوان کارآموز کار را آموختهاند.
دانش وب امروز بهسادگی قابل به دست آمدن است.
زمانی بود که برای به دست آوردن دانش الزم بود حتی
به کشور دیگری بورسیه شوید ،اما امروزه «Distance
 »Learningجزء الینفک علم وب است .البته با فرض
اینکه امید به میزان کافی در این اکوسیستم متولد شود،
به یک باگ دیگر میرسیم .قصد من منفیبافی نیست اما
واقعیت این است که دانشگاههایمان کمکاری کردهاند.
منابع دانشی مختلف از سراسر دنیا به زبان انگلیسی بهوفور
وجود دارد اما سوال اینجاست که طی مثال  10سالی
که دانشآموزان و دانشجویان را در اختیار داشتهایم ،آیا
مراکز آموزشی ما توانستهاند طوری افراد را توانمند کنند
که دانشجویان خودشان بتوانند این منابع را به زبان اصلی
بخوانند؟ آیا به اندازه کافی تفکر سیستمی و کار گروهی را
به آنها آموزش دادهایم؟ در واقع دانشگاهها در این زمینه
کمکاری کردهاند.
اگر دانشجویان این مسائل را که بیشتر جنبه زیرساختی
دارند ،مثل دانستن زبان ،کارگروهی و دسترسی به منابع
معتبر را بلد باشند ،سریع میتوانند خود را آپدیت کنند ،چرا
که ذات بازار «ایکامرس» اینگونه است .بنابراین به نظرم
اشکال اصلی از مدارس و دانشگاهها به وجود آمده است.
حتی بچههایی که دانش کافی را هم دارند ،یاد نگرفتهاند
چگونه با یک گروه کار کنند .در نتیجه استارتآپی که کار
گروهی جزء الینفک حیات آن است ،از هم میپاشد.
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ین
حممدحس� ب�مایون ،مهبنیانگذار ن�اتک
گفتوگو ب�

آموزش مهارتهای روز دنیا
رمز بقای کسبوکارهای نوپاست
مریم طالبی

این روزها بدون آموزشهای کاربردی ،فعاالن رشتههای مختلف صنعتی نمیتوانند به یک
آینده کاری پررونق امیدوار باشند .اهمیت آموزش و مهارتآموزی برای اکوسیستم استارتآپی
کشور نیز یک ضرورت حیاتی است که به توسعه این اکوسیستم منجر میشود.
برای توسعه این آموزشهای صنعتی ،مجموعه نماتک دارای گستره فعالیتهای متنوعی است .مدیر و
همبنیانگذار این مجموعه ،محمدحسین برمایون است که  29سال دارد و دانشآموخته رشته برق در
مقطع کارشناسی از دانشگاه امیرکبیر و کارشناسی ارشد رشته سیستمهای انرژی از دانشگاه صنعتی
شریف است .نماتک از زمستان  96فعالیت آموزشی در حوزههای مختلف صنعتی را آغاز کرده است.
توگو با دانشبنیان به اهمیت مهارتآموزی برای توسعه
برمایون در گف 
بوکارهای نوپا پرداخته است که در ادامه میخوانید.
کس 

نماتک در چه حوزههایی به فعاالن صنعتی آموزش
میدهد؟
مجموعه نماتک تجربه سالهای خیلی قبل ماست که در آن
دورههایی را به صورت کارگاهی برگزار میکردیم و کمکم این
فعالیتها ،مجموعه نماتک را تشکیل داد .نماتک در حوزه آموزش
ویدئویی به فعالیت میپردازد و این آموزشهای نماتک به صورت
مهارتمحور است .ما ابتدا با آموزشهای برق شروع کردیم و سپس
در حوزههای مختلف مثل مکانیک ،شیمی و دیگر حوزههایی که
نیاز صنعت است ،کارمان را ادامه دادیم .سال دیگر برنامه داریم وارد
حوزههای مدیریتی و کامپیوتری شویم .البته این را هم باید بگویم
که ما حوزهها را به ترتیب اهمیت و خأل آموزش جلو میبریم زیرا
هدف اصلی نماتک ،جذب نیروهای ماهر توسط بازار کار است .از
آنجا که آموزشهای مربوط به حوزه اینترنت و کامپیوتر در فضای
مجازی به تعداد زیادی وجود دارد ،در اولویتهای بعدی آموزشی
ما قرار میگیرد .هرچند خأل منبع آموزشی موثق در این حوزه
احساس میشود .اخیرا از ما سوال شده است که چرا تاکنون وارد
حوزه پزشکی نشدهاید؟ در پاسخ باید بگویم پزشکی حوزه سادهای
نیست اما با وجود پیچیدگیهای این حوزه ،قطعا روزی به سراغش
خواهیم رفت.
طی دو سال گذشته که ما فعالیت نماتک را به طور جدی شروع
کردهایم ،آموزشهایی داریم که هزینه آنها مختلف و در حدود دو
میلیون تومان است و تا امروز حدود هزار نفر این دورهها را تهیه
کردهاند.
آیا فیلتر خاصی برای پذیرش مهارتآموزان دارید؟
ما در پذیرش مهارتآموزان اصال به مدارک افراد نگاه نمیکنیم.
دانشبنیان

آموزشهای طوالنی مثال صد ساعته را توسط افراد حرفهای و
اساتید آن حوزه ارائه میکنیم .مثال در دوره الکترونیک ،از ابتدای
کار که توضیح تکتک قطعات و ابزار است شروع کردهایم تا
پروژههای اینترنت اشیا و پروتکلهای مربوط به آن حوزه.
سعی کردهایم دورهها پیشنیاز نخواهند .افرادی که دوره را تهیه
میکنند ،بستهای برای آنها ارسال میشود که میتوانند از
کامپیوتر شخصیشان ویدئوها را ببینند .سپس این افراد را طی
چند مرحله ارزیابی میکنیم و افراد گزینششده را به شرکتهایی
که به ما سفارش نیروی ماهر دادهاند ،معرفی میکنیم.
آیا سایتهایی مثل فرادرس یا مکتبخانه را میتوان به
عنوان رقیب شما معرفی کرد؟
میتوان مجموعههای آموزشی را به سه دسته تقسیمبندی کرد.
مدل اول دانشگاهها هستند که به صورت آکادمیک آموزشهایی را
ارائه میکنند که بیشتر تمرکز روی پژوهش دارند تا آموزش مهارت
که همین مسئله باعث ایجاد خأل بزرگ بین صنعت و دانشگاه
شده است.
مدل دوم ،مجموعههای پلتفرمی هستند .یعنی آموزش را تولید
نمیکنند .مثل تفاوت تلویزیون با آپارات .به این معنا که پلتفرم
محتوایی را تولید نمیکند ،بلکه میگوید هر کسی ویدئو دارد،
از این فضا برای به اشتراکگذاریاش با دیگران استفاده کند.
سایتهای پلتفرم آموزشی هم چنین بستری را برای افرادی که
مبحثی را خودشان آموختهاند ،فراهم میکنند .این کار بسیاری
خوبی است که انجام دادهاند اما به نظرم استانداردهای خاصی روی
آموزشهایشان اعمال نمیکنند و آموزش زمانی صحیح است که
فردی ماهر آن را ارائه دهد.
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مدل سوم به نماتک خیلی نزدیک است؛ افراد باسابقه صنعتی که
آموزشهایی را در قالب کارگاه به افراد ارائه میدهند .آموزشگاههایی
که این کارگاهها را برگزار میکند ،به نماتک شبیه هستند ،با این
تفاوت که با وجود اینترنت دیگر نیاز نیست از شهر محل سکونتتان
به شهر دیگری سفر کنید تا بتوانید در یک کارگاه شرکت کنید.
ما سعی کردهایم ویژگیهای خوب و مفید دانشگاهها ،پلتفرمها و
آموزشگاهها را یکجا در نماتک جمع کنیم .در واقع نماتک روی
سبک آموزشی صحیح برای کسب مهارت تمرکز کرده است.
واقعیت این است که هماکنون آموزش مهارتهای روز دنیا ،رمز
بوکارهای نوپاست.
بقای کس 
تیم نماتک چند نفر پرسنل دارد؟
در حال حاضر به طور مستقیم  14نفر مشغول فعالیت تما موقت
هستند و حدود  20نفر هم اساتیدی هستند که در تولید محتوا با
ما همکاری دارند و از فروش محصوالت سهم دارند.
بوکارهای نوپا را
وضعیت مهارتآموزی بین فعاالن کس 
چطور ارزیابی میکنید؟ آیا آموزشهایی که در ایران وجود
دارد میتواند به توسعه استارتآپها کمک کند؟
اگر بخواهیم سیستمهای خارجی مشابه را نگاه کنیم ،دانشگاههای
مطرح و قوی مثل  MITو هاروارد با همکاری هم یک سیستم
آموزشی راه انداختهاند که هم پلتفرم است و هم خودشان آموزشها
را میسازند .مثال اگر نگاهی به سایت  EDXبیندازید متوجه
خواهید شد که هدف نهایی این سایت تقریبا با ما یکی است.
امروزه دانشگاهها فهمیدهاند که باید سیستم خود را به چنین مدلی
تغییر دهند و آموزش در دسترس را در اختیار دانشجویان سراسر
دنیا قرار دهند .به این ترتیب افراد میتوانند هر
مهارتی را بیاموزند .واقعیت این است که
دانشگاه امروز با دانشگاه  50سال قبل
تفاوت چندانی ندارد اما تکنولوژی امروز
با  50سال قبل اصال قابل مقایسه نیست.
از طرف دیگر وقتی ما در کشور به رقابت آموزشی فکر میکنیم،
به یکسری شرکتهایی میرسیم که برای آموزش روشهای
تستزنی راهاندازی شدهاند .آموزشهای این مجموعهها به این
منجر میشود که خوب تست بزنید ،در حالی که بهبود روش
تستزنی تاثیر مستقیمی روی آینده شغلی یا میزان تولید کشور
نخواهد داشت .با این وجود این موسسات به قطب آموزشی کشور
تبدیل شدهاند که به نظرم هیچ ارزشی ندارد.
این نکته نیز بسیار مهم است که در نظر بگیریم نباید نقش
مهارت را در توسعه اشتغال کشور نادیده بگیریم .مثال شرکتهای
صنعتی مختلفی داریم که به نیروهای ماهر نیاز دارند اما برای پیدا
کردن این نیروها دچار مشکل هستند .حتی مدیران برخی از این
شرکتها میگویند حاضریم در دانشگاهها دورههای رایگان برگزار
کنیم تا چند نفر از افراد ماهر را از بین آنها انتخاب کنیم.
متقاضیاندورههاینماتکچطورمیتوانندمطمئنباشند
کیفیت این ویدئوها نسبت به مبلغی که پرداخت میکنند،
متناسباست؟
ما گارانتی آموزشی داریم .به این معنا که اگر شما دوره را کامل
بگذرانید ،سپس ادعا کنید که محتوای دوره اصال برای شما مفید
نبوده است ،مبلغ به طور کامل به شما عودت داده میشود.
دانشبنیان
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آیا استارتآپها میتوانند در رونق بیشتر این روشهای
یادگیری نقش داشته باشند؟
حتما .ما در تالشیم تا فرهنگ این مدل آموزشها را جا بیندازیم.
ما با استارتآپی کار میکنیم که فیلمها را ترجمه و دوبله میکند
که همین موضوع میتواند برای قدمهای بعدی ما و جهانی شدن
این مجموعههای آموزشی کمک کند .یکسری استارتآپها نیز در
زمینه تولید محتوا و نوشتن مقاله به ما کمک میکنند .ما در حال
طراحی فضایی هستیم که سواالت حوزه فنی را پاسخگو باشد.
مثال سایتهایی هستند که به سواالت حوزه کامپیوتر و وب پاسخ
میدهند اما جای خالی حوزههای فنی در آنها احساس میشود
که ما در حال فعالیت در این زمینه نیز هستیم .ایجاد پلتفرمی
جهت آزمون و ارزیابی هم میتواند با همکاری استارتآپها انجام
شود.
در این مسیر آموزشی که در پیش گرفتهاید ،چه موانعی
پیش رویتان وجود داشته و دارد؟
حقیقتا ما بیش از هر چیز ،با کندی فرایند روبهرو بودهایم .مثال
برای دریافت اینماد حدود سه ماه منتظر ماندیم و در این مدت
مشتریان ما نمیتوانستند به درگاههای خریدمان اعتماد کنند.
سلسلهمراتبهایی که یک استارتآپ برای راهاندازی باید طی کند
آنقدر طویل است که پیش از آغاز کار باید یک سال برای آن زمان
بگذارد .یکی از موانعی که در مسیر کار ما قرار داشت ،اخذ مجوز
نشر دیجیتال از مرکز فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال بود.
اگر این روش مهارتآموزی در حوزههای فنی رونق یابد،
به نظرتان تاثیرش روی پیشرفت اکوسیستم استارتآپی
کشور چطور خواهد بود؟
ما امروزه شتابدهندههای زیادی داریم که سعی میکنند منتورینگ
برای متقاضیان و استارتآپها انجام دهند اما میتوانم بگویم از
آنجا که بنده هم سابقه کوتاهی در این زمینه دارم ،روش آموزشی
بوکار شوند،
صحیحی برای افرادی که میخواهند وارد یک کس 
وجود ندارد .اگر بتوانیم این روشهای آموزشی در شتابدهندهها را
با همکاری مجموعههای تولید محتوای آموزشی مثل نماتک سر
و سامان دهیم ،تغییر محسوسی در روند پیشرفت استارتآپهای
کشور خواهیم دید.
آینده نماتک را طی پنج سال آینده چطور ارزیابی
میکنید؟
ما برنامه داریم آموزشهای نماتک را در همه مهارتها نظیر سایر
حوزههای فنی ،مدیریت و وب گسترش دهیم .به عالوه اینکه
یک سیستم ارزیابی صحیح تهیه کنیم .تا به امروز استارتآپهایی
بودهاند که برای تهیه چنین سیستمی انرژی گذاشتهاند اما موفق
عمل نکردهاند.
برنامه دیگر اینکه به رزومه افرادی که دورههای آموزشی نماتک
را گذراندهاند اعتبار دهیم ،به این معنا که اگر فرد میخواهد در
شرکتی استخدام شود ،نماتک معرف آنها باشد و گواهینامه
مربوطه را ارائه کند.
رشد بینالمللی هم جزو اهدافی است که امیدواریم در آینده
نزدیک محقق شود .دوبله این آموزشها به زبانهای انگلیسی و
عربی و به دست آوردن بازارهای جهانی ،هدفی است که در دستور
کار نماتک قرار گرفته است.
دانشبنیان
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مصاحبه ب� احسان اسالیم مهبنیانگذار استارتآپ بلدشو

دنیا به سمت
آموزش آنالین رفته است
زهرا بهروزی

استارتآپ بلدشو بستری برای ارائه ویدئوهای آموزشی در زمینههای کسبوکار ،عکاسی ،طراحی ،انیمیشنسازی،
آیتی و بازاریابی با ترجمه و صداگذاری فارسی است .این استارتآپ دورههای آموزشی خود را از میان منابع
بینالمللی انتخاب میکند و پس از ترجمه توسط مترجمین و متخصص ،با زیرنویس یا با دوبل ه روی سایت
قرار میدهد و در حال حاضر هم در شتابدهنده تریگاپ مشهد مستقر است .سیدمصطفی میرقاسمی ،سامان
محمدی و احسان اسالمی از بنیانگذاران این استارتآپ هستند .میرقاسمی در رشته مدیریت ساخت تحصیل
کرد ه است و سابقه کاری در چند شرکت مالی را در رزومه خود دارد .محمدی کارشناسی نرمافزار خوانده و قبل
از بلدشو پروژههای برنامهنویسی زیادی را انجام داد ه و احسان اسالمی عمران خوانده اما در حوزه گویندگی و
توگو نشستیم تا برایمان از تجربه راهاندازی بلدشو بگوید.
اجرا در رسانه فعالیت دارد .با اسالمی به گف 
دانشبنیان
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ایده بلدشو چه سالی و چطور شکل گرفت؟
ایده بلدشو در سال  95به این صورت شکل گرفت که آقای
میرقاسمی در چند حوزه بهدنبال ویدئوهای آموزشی بود،
بهسختی چند مورد پیدا کرد که زبان اصلی بود .در اثر
سرچ بیشتر به چند ویدئو زیرنویسشده فارسی رسید اما
باز هم کیفیت ویدئوها اصال خوب نبود ،بهعالوه قیمتها
بسیار باال بود .در واقع بهسختی میتوانستیم ویدئوهای
باکیفیت دوبلهشده و با زیرنویس فارسی و ارزانقیمت
پیدا کرد .درگیری با این مشکل باعث شد تصمیم بگیریم
سایت بلدشو را با مشارکت مترجمین ،دوبلورها راهاندازی
کنیم.
بلدشو را چطور معرفی میکنید؟ چه خدماتی ارائه
میدهید؟
بلدشو یک وبسایت آموزشی است که ویدئوهای ترجمه
شده و دوبله شده را در زمینههای کسبوکار ،عکاسی،
طراحی ،انیمیشنسازی ،آیتی و بازاریابی در اختیار
مخاطبان قرار میدهد و با سازوکاری که دارد فرایند
ترجمه و دوبله را با کیفیت و سرعت باالتری انجام
میدهد .ما در بلدشو ابزارهایی طراحی کردیم که کمک
دانشبنیان

کند سرعت ترجمه و دوبالژ و کیفیت محصول نهایی ارائه
شده خیلی بیشتر از حالت سنتی باشد.
بلدشو از ابتدای کار تاکنون سعی کرده است با نیازسنجی
دقیق مشتریان و تمرکز روی کیفیت ارائه دورهها به زبان
فارسی ،تاثیر خوبی بر دانش و یادگیری کاربران خود
بگذارد .محتوای ارائه شده در دورههای آموزشی بلدشو
مطابق با استانداردهای جهانی است که مخاطب در هر
دوره یک روند منطقی و برنامهریزیشده را طی میکند.
در حال حاضر چه تعداد کاربر دارید؟
در حال حاضر بلدشو  400ساعت آموزش را برای
مخاطبین خود ارائه میدهد و حدود چهار هزار مخاطب
از این آموزشها استفاده میکنند .ویدئوهای ارائه شده از
 50مدرس بینالمللی دوبله و ترجمه میشود.
پلن درآمدزایی شما به چه صورت است؟
درآمد بلدشو از طریق فروش دورهها تامین میشود که
بخشی از این درآمد به ما و بخشی به مترجم و دوبلور
خواهد شد.
بازار آموزش آنالین را چطور ارزیابی میکنید و
فکر میکنید در این بازار چه ظرفیتهایی برای
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راهاندازی استارتآپهای مختلف و به طور کلی
ورود ایدههای نوآورانه است؟
بازار آموزش در ایران یک بازار خیلی بزرگ و چندهزار
میلیارد تومانی است .بازاری که هنوز بخش اعظم آن
به شکل سنتی اداره میشود .در روزگاری که بیشتر
مردم روزانه چندین ساعت آنالین هستند یا پشت
سیستمهایشان نشستهاند فرصت زیادی برای حضور در
کالسهای مختلف و یادگیری در فضاهای فیزیکی باقی
نمانده .از این رو در تمام دنیا آموزش بهشدت در حال
دانشبنیان

آنالین شدن است .آدمها هر ماه چندین ساعت آموزش
آنالین میبینند تا از تکنولوژی و روندهای مختلف و
حوزههایی که هر لحظه آپدیت میشوند عقب نمانند .ما
بهشدت نیاز داریم که در کشور حوزههای مختلف شامل
علوم و فنون و صنایع را به شکل آنالین آموزش دهیم .اما
در حال حاضر هم شناخت کافی در بین عموم مردم از
ظرفیتها و فرصتهای آنالین آموزشی وجود ندارد و هم
اینکه تعداد و دامنه آموزشهای آنالین محدود است .باید
استارتآپها و ایدههای مختلف وارد این فضا شوند و با
آنالین کردن حوزههای سنتی آموزش و البته راهاندازی
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کسبوکار در حوزههای جدیدتر به رونق این بازار و
پاسخگویی به نیازهای جدید آموزشی مردم کمک کنند.
از زمان شروع به کار چه چالشهایی داشتید؟
از زمان شروع بخه کار چالشهایی با مترجمین و دوبلورها
داشتیم و روشهای ترجمه و دوبله ما در ابتدا سنتی بود
و بعد سراغ بهبود و تسهیل فرایندها رفتیم .چالش دیگر
مربوط به فروش دورههاست؛ اینکه دورههای مورد عالقه
مخاطبین را چطور گزینش کنیم و چگونه با مخاطب
بهترین تعامل را داشته باشیم .در زمینه قیمتگذاری
دورهها و مباحث فنی سایت ،مانند انتخاب نوع زبان
دانشبنیان

برنامهنویسی هم با مشکالتی روبهرو بودیم .چالش قطعی
اینترنت و سرور هم این اواخر تجربه کردیم.
تا امروز جذب سرمایه داشتهاید؟
بله ما تا امروز دو راند سرمایه گرفتیم .در راند اول مبلغ
 40میلیون تومان و در راند دوم مبلغ  300میلیون تومان
سرمایه جذب کردیم.
به نقطه سربهسر رسیدهاید؟ پیشبینی میکنید
چه زمانی برسید؟
خیر .برآورد میکنیم کمتر از دو سال دیگر به نقطه
سربهسر برسیم.
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صنایع خالق

در�ره پتهدوزی ن
کرما�؛ نه�ی که نیاز به توجه دارد
ب

هنری از دل عالم
مرضیه اسدی

شهر کرمان جدا از تمام ویژگیهای جغرافیایی و فرهنگی که آن را از بقیه نقاط ایران متمایز کرده ،تا جایی که
شخصیتی چون شا ه نعمتاهلل ولی آن را «دل عالم» مینامید و به کرمانی بودن خود فخر میفروخت ،این امتیاز
را هم دارد که مردم سختکوش و صبور این خطه از هزاران سال پیش به موازات سایر فعالیتهای اقتصادی و
اجتماعی به تهیه و تولید انواع فرآوردههای صنایع دستی نیز اشتغال داشته و توانستهاند در زمینه قالیبافی،
شالبافی و ترمهبافی شهرت جهانی کسب کنند .در این میان پتههای کرمانی که سرپنجههای هنرمند زنان
و دختران خانهدار نقش سرو شکسته (بتهجقه) را بر آن زده و از قرنها پیش تا کنون در برابر تندباد هیچ
حادثهای سر خم نکرده ،ارزشهای هنری و کاربردی بسیاری دارد که آسان نمیتوان از آنها گذشت.

دانشبنیان
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پته به چه معناست؟

هنرمندان پتهدوز که اکثرا زنان و دختران خانهدار هستند ،با
کمک سوزن نقوشی ذهنی را که ملهم از پندارها و بینشهای
شخصیشان است ،بر زمینه پارچه پشمی مینشانند .از اینرو پته
نمادی است از هزاران درد و رنج و شادی و شعفی که بر ذهن و
جان این زنان حک شده است.
ِ
اولین مرحله تولید پته بافتن شال است .شال میتواند رنگی باشد
یا از رنگ اصلی که سفید است ،استفاده شود .مرحله بعد طراحی
روی شال است .طرحی را که آماده شده ،روی شال بافتهشده
پیاده میکنند .مرحله سوم رنگآمیزی است .در مرحله چهارم
که آخرین قسمت کار است ،دوخت آن انجام میشود.
امروزه تولید پته در کرمان ،سیرجان ،رفسنجان و برخی دیگر از
نقاط استان کرمان رایج است .این هنر همانند سایر رشتههای
صنایع دستی سابقه تولید مشخصی ندارد و نمیتوان با اطمینان
گفت از چه هنگام در منطقه آغاز شده است .به همین دلیل
هر یک از دستاندرکاران این حوزه پیدایی آن را به یکی از
افسانههای بومی مربوط میدانند .متاسفانه به دلیل آسیبپذیری

در فرهنگ فارسی معین آمده است پته پشم نرمی است که از بن
موی بز روید و آن را به شانه برآورند و از آن شال بافند .همچنین
کرکها و الیاف نرم سطح بعضی اندامهای گیاهی را پته گویند.
در واقع پته به پرز و هر چیز نرم اشاره دارد.
در فرهنگ فارسی عمید نیز مقابل واژه پته میخوانیم :پرز ،کرک،
پشم نرمی که از بن موهای بز میروید و از آن شال و پارچههای
لطیف میبافند؛ بزشم؛ بزوشم؛ بزوش؛ تَفتیک.

قدیمیترینپتهدوزیمتعلق
به چه دورهای است؟

پته نوعی سوزندوزی اصیل و سنتی است که در آن تمام یا
بخشی از پارچه با کوک بخیه و نخهای رنگین پوشیده میشود.
به پارچهای که روی آن دوخت انجام میشود «عریض» میگویند
که جنس آن پشمی ضخیم است و نخهای رنگارنگ هم «ریس»
نام دارند.

دانشبنیان
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منسوجات در برابر عوامل جوی ،در موزههای داخلی و خارجی
نیز نمونههایی تاریخی از پته که بتواند راهگشایی به کشف سابقه
این هنر  -صنعت باشد ،وجود ندارد .قدیمیترین قطعه پتهای
که اکنون یافت میشود ،روپوش مقبره شاهنعمتاهلل ولی در
ماهان است که  ۳۵۵سانتیمتر طول و  ۲۱۰سانتیمتر عرض
دارد و سال  ۱۲۸۵قمری طی دو سال کار مداوم  ۱۶زن پتهدوز
کرمانی دوخته شده است .زمینه این نمونه قدیمی با گلهای
ریز افشان به صورت محرمات و جناغی کج با استفاده از نخهای
ابریشمی رنگین و روی پارچهای از جنس پشم کرمرنگ انجام
شده و متعلق به سده  ۱۲هجری قمری است .دورش پتکدوزی
و حاشیهاش به صورت پتهدوزی و با نقش بتهجقهای قهر و آشتی
طراحی شده .نمونه دیگری که از نظر تاریخی بر روانداز قبر شاه
نعمتاهلل ولی تقدم دارد ،بقچه پتهدوزی و سلسلهدوزی فرجاهلل
کرمانی است و تاریخ آن به سال  ۱۲۸۰هجری قمری اشاره دارد.
رایجترین طرح این هنر به طرح پتهای یا درخت زندگی شهرت
دارد که با نامهایی همچون پته میری ،پته جقهای ،پته بادامی و

دانشبنیان

پته ترمهای نیز شناخته می شود .لچک ترنجی و نقش حیوانات،
بهویژه پرندگان ،از طرحهای دیگری هستند که در پتهها دیده
میشوند .در گذشته از این هنر برای دوخت دامن و کت و پالتو
استفاده میشده .امروزه نیز هنر پتهدوزی در تولید محصوالتی
همچون جلد قرآن ،جانماز ،زیر لیوانی ،سجاده ،رومیزی و
بسیاری لوازم دیگر کاربرد دارد.
در کرمان بیشترین استفاده از پته در جهاز نوعروسان است .در
این منطقه مرسوم است دختر در جهیزیهاش پته داشته باشد،
حتی شده یک تکه کوچک .در گذشتهای نهچندان دور ،شاید در
اوایل دهه شصت ،زنان محل دور هم جمع میشدند و شروع به
بافت پته میکردند تا جهاز دخترانشان کامل باشد.

پتهدوزی در اقتصاد کرمان
چه نقشی دارد؟

متاسفانه در زمینه تعداد شاغالن رشته پتهدوزی  -همچون
سایر رشتههای صنایع دستی  -آمار دقیق و قابل استنادی وجود
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ندارد .اما با توجه به اینکه قالیبافی و پتهدوزی پررونقترین
صنیعه دستی استان کرمان محسوب میشود ،میتوان
چنین استنباط کرد که عده زیادی از صنعتگران این
منطقه پتهدوز هستند و با توجه به ظرفیت و استعدادی
که در منطقه وجود دارد ،بدیهی است اقدام جهت آموزش
هنر پتهدوزی و تاسیس شرکت تعاونی باعث رشد این هنر
 صنعت در سطح استان و احیای آن در مناطقی خواهدشد که پته در آن افول کرده یا رو به فراموشی رفته است.
ویژگی پتهدوزی در قیاس با بسیاری از رشتههای صنایع
دستی و خانگی ،ارزشافزوده بسیار باالی آن است .به این
معنا که چون قسمت اعظم مراحل کار را زنان سوزندوز
انجام میدهند و خود آنها پشم را میریسند ،رنگرزی
میکنند و برای دوخت به کار میبرند ،سهم دستمزد در
قیمت تمامشده یک محصول بسیار باالست و اگر به موازات
آموزش دادن این هنر به نیروهای جدید ،پروسه بازاریابی
دانشبنیان

برای این فرآورده و همچنین پیدا کردن زمینههای جدید
برای کاربرد آن ،مورد توجه مسئوالن نهادهای مربوطه
قرار گیرد ،میتوان امیدوار بود که فرصتهای اشتغال
بیشتری برای زنان و دختران استان فراهم شود و ضمن
باال بردن توان اقتصادی خانوادهها ،بهویژه خانوارهای
روستایی و عشایری منطقه ،درآمد ارزی بیشتری را نیز
عاید استان کرمان و از آن فراتر ،عاید کشور کند .جدا از
اینها ،از آنجا که در مراحل تکمیل پته و تبدیل آن به
کاالهای مصرفی نیز عدهای فعالیت دارند ،پته در اقتصاد
شهری و ایجاد اشتغال برای مردان نیز نقش دارد .همه
این عوامل نمایانگر ضرورت برنامهریزیهای مناسب برای
آموزش و ترویج این صنعت است.

پتهدوزان از چه امکاناتی برخوردارند؟

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع

شماره سیوهفتم دی ماه 1398

104

دستی و گردشگری استان کرمان ،در گزارشی اعالم کرده
است که حدود چهار هزار دوزنده پته در استان کرمان
مشغول فعالیت هستند و حدود  90درصد این افراد
تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند .در این میان هستند
افرادی که تنها با ارائه یک اثر توانستهاند از مزایای بیمه
پتهدوزان برخوردار شوند در حالی که این اشخاص در
دسته پتهدوزان قرار نمیگیرند زیرا از راه دیگری امرار
معاش میکنند .این مقام مسئول میگوید« :ما به بیمه به
عنوان یک فرصت نگاه کردیم .هیچ هنرمند و صنعتگری
در کرمان نیست که بخواهد از بیمه بهرهمند شود و این
اتفاق روی نداده باشد ،مگر آنکه خودش نخواسته باشد.
بیمه صنعتگران مشوقی برای حضور افراد در حوزه صنایع
دستی است و در آمار اولیه قبل از ارائه بیمه به فعاالن
حوزه صنایع دستی در کرمان در حد سه ،چهار آموزشگاه
وجود داشت که خیلی هم فعال نبودند ،اما حاال 45
دانشبنیان

آموزشگاه صنایع دستی فعال داریم ».افرادی که صنعتگر
نیستند و در دسته پتهدوزان قرار نمیگیرند ،با حضور در
دورههای آموزشی و دریافت گواهی صالحیت همراه با
مدارک فنی و حرفهای از مزایای بیمه بهرهمند میشوند.
گزارشها حاکی از آن است که با ارائه بیمه به صنعتگران
حدود  200نفر در آموزشگاههای صنایع دستی کرمان به
عنوان مربی مشغول به کار شدهاند و رونق خوبی به بازار
مواد اولیه صنایع دستی داده شده است.

چالشها و موانع

متاسفانه صنعت پتهدوزی در سالهای اخیر دچار
افتوخیز فراوانی شده ،به نحوی که امروز کمتر کسی
پیدا میشود که پتهدوزی را شغل اصلی و منبع اصلی
درآمد خود به شمار آورد .این روزها شاهد به تاراج رفتن
فرهنگ غنی پتهدوزی و خدشهدار شدن اصالت و کیفیت
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این میراث گرانبها هستیم و بیم آن میرود که این
میراث گرانبها نابود شود .در ادامه به مشکالتی که فعاالن
پتهدوزی کرمان با آنها دست به گریبانند ،اشاره میکنیم.

صنفی وارد بحث قیمتگذاری شوند تا برچسب کار هنری
و کار بازاری از هم تفکیک شود.
مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان کرمان نیز درباره گران بودن قیمت پته اصل کرمان
میگوید« :طبیعی است که صنایع دستی قیمت باالیی
داشته باشند چون زمان زیادی برای تولید آنها صرف
میشود .پس اینکه برخی قیمت پتهها را گران میدانند،
بیانصافی است .هرچه دوخت پتهها ظریفتر باشد گرانتر
هم تمام میشود .در کرمان پتههای قدیمی و باارزشی
وجود دارد که طبیعتا قیمت آنها ممکن است تا چندین
میلیون تومان برسد».

مواد اولیه

محمدرضا روشنضمیر ،یکی از بازاریان و فروشندگان
باسابقه پته ،مواد اولیه پتهدوزی را نامناسب و بیکیفیت
میداند و میگوید« :جنس نامرغوب مواد اولیه در کنار
دوختهای نامناسب یکی از دالیل عمده افت وضعیت
پتهدوزی است».
نسرین عالمزاده ،یکی از فعاالن و طراحان پته ،نیز حمایت
از پته را در شهر کرمان بسیار ناچیز میداند و میافزاید:
«متاسفانه در سالهای اخیر تمامی فعالیتهای تبلیغاتی
و حمایتی به سمت قالی کرمان رفته و توجه خاصی به پته
که از ارزش زیادی برخوردار است ،نمیشود ».او معتقد
است کنار رفتن الگوهای اصیل کرمانی و بیکیفیت شدن
نخ و مواد اولیه از دالیل عمده اوضاع نابسامان پته است
و اضافه میکند« :در نخهای جدید دیده میشود پشم با
اکرولیک مخلوط شده که این امر از مرغوبیت پته کرمان
کاسته و ممکن است حتی باعث وارد شدن خدشه به
هویت اصیل پته کرمان در دنیا شود».

پته افغانی در بازار ایرانی

در میان تمام مشکالتی که بر سر راه تولیدکنندگان
پته کرمانی وجود دارد ،ورود زنان افاغنه به این حوزه
بزرگترین مانع است که در ادامه مفصال به آن خواهیم
پرداخت.
محمدعلی درانی ،یک از فعاالن حوزه پته کرمان ،در
خصوص ورود افاغنه به تولید پته اصیل کرمان میگوید:
«یکی از مشکالت پیش روی کار ما ،قیمت باالی پته است
و همین امر عامل حضور افاغنه در بازار کار پته کرمان
شده ».او معتقد است این افراد رقابت را در قیمت میدانند
و از نظر آنها کیفیت چندان مهم نیست.
از همین رو ،امروز کمترکسی پیدا میشود که پتهدوزی را
منبع اصلی درآمد خود به شمار آورد .در این بین ورود و
بهکارگیری تعداد زیادی پتهدوز افغانیدر تولیدیهای پته
کرمان باعث کاهش کیفیت محصوالت در سطح استان
شده .این عامل همراه استفاده از مواد اولیه نامرغوب در
صنعت پته ،وضعیت این حوزه را دچار نابسامانی کرده
است.
فعاالن مرتبط با امر پته و صنایع دستی در استان ،ضمن
اشاره به حساسیت کشورهای خارجی بر کیفیت پته
کرمان ،خواستار نظارت بیشتر بخش خصوصی بر کیفیت
پته هستند .برخی نیز معتقدند اگر تولید پته به همین

قیمتگذاری

پروین عباسشیرازی ،هنرمند فعال در زمینه پتهدوزی،
تفاوت در قیمت پته را از مشکالت این صنعت در کرمان
میداند و میگوید« :نبود کارشناس قوی و کافی در زمینه
پته باعث شده قیمت واقعی این محصول باارزش مشخص
نباشد و محصوالت بیکیفیت با قیمت باال و محصوالت
باکیفیت با قیمت پایین به فروش برسد».
بسیاری از فعاالن حوزه پتهدوزی معتقدند هزینه باالی
تولید و افزایش قیمت فروش از موانع موجود بر سر راه
رونق دوباره بازار پته هستند .آنها میگویند میتوان با
کوچک کردن اندازههای پتهها و نوع کاربردشان روی
آنها قیمتهای مختلفی گذاشت .نیاز است اتحادیههای
دانشبنیان
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منوال و به صورت بیکیفیت ادامه پیدا کند ،در آیندهای
نهچندان دور پته نیز همانند قالی از مسیر اصلی خود
منحرف شده و برای بازگرداندن آن به دوران اوج مستلزم
صرف هزینههای فراوان خواهیم بود.
افاغنه وسایل پتهدوزی را خریداری و به افغانستان ارسال
میکنند تا در آنجا پته تولید کنند و در بازارهای ایران به
فروش برسانند .هرچند در سالهای اخیر تالیف کتاب در
زمینه پتهدوزی و اطالعرسانی و آگاهسازی در این حوزه
انجام شده اما متاسفانه در جوامع بینالمللی هیچ تبلیغ
قابل توجهی صورت نگرفته ،در نتیجه بازار جهانی پته
بسیار محدود است.
باید توجه داشت سبک پتهدوزی کرمان با سبک خانمهای
افغان یکی نیست .افاغنه به صورت گلدوزی این کار را
انجام میدهند .تخصص آنها گلدوزی است نه پتهدوزی.
و از روی سبک دوخت بهراحتی میتوان متوجه شد که
دوزنده اصال تجربه پتهدوزی نداشته است .اما متاسفانه
تولیدکنندگان پته که فعالیت دارند ،به دنبال نیروی کار
ارزان هستند و حتی دیده میشود برای پیدا کردن نیروی
کار به محلههای افاغنهنشین میروند .در همین زمینه،
یکی از دوزندگان باسابقه پته میگوید« :در حال حاضر
به علت دستمزد بسیار پایین دوخت پته ،دوزندههای
خوب و قدیمی کنار رفتند و متاسفانه دوزندگان افغان که
مهارت چندانی در زمینه بافت پته ندارند ،وارد کار شده
و به همین لحاظ کیفیت پته بسیار پایین آمده است ».در
حال حاضر خود کرمانیها نیز به پتههای موجود در بازار
اعتماد ندارند اما در همین اوضاع نیز برخی هستند که به
علت عدم شناخت از پته به محصوالت بیکیفیت روی
میآورند .متاسفانه بیشتر خریداران ،پته را نمیشناسند
و این به انصاف فروشنده برمیگردد که چه نوع دوختی
را با چه کیفیتی در اختیار مشتری میگذارد .برای مثال
بسیاری پتهای که دوخت کرمانیهاست را از پته افغاندوز
تشخیص نمیدهند و اتفاقا به خاطر ارزانی ،پته افغاندوز
را انتخاب میکنند اما این نوع پته که توسط افغانها
دوخته میشود ،به هیچ عنوان ظرافت و کیفیت پته
کرماندوز را ندارد.
دانشبنیان

در نگاهی کلی بزرگترین چالشهایی که آسیبی جدی
به پتهدوزی کرمان زدهاند و زنگ خطری برای این صنعت
محسوب میشوند ،عبارتند از :مشکالت اولیه هنرمندان
مانند نداشتن بیمه و عدم امنیت شغلی ،نبود آمار واقعی از
میزان ارزش وزنی و ریالی تولیدات در کشور ،نبود آمار مد
نظر از تعداد واقعی کارگاهها و هنرمندان ،عدم سازماندهی
و درجهبندی کیفیت تولیدات ،نبود مطالعات دقیق و
علمی در مورد بازاریابی ،بازارسازی و بازارگردانی داخلی
و خارجی ،پته افغانی در بازار ایرانی ،هزینه باالی تولید
و افزایش قیمت فروش ،رقابت سوزندوزیهای خارجی
وارداتی با صنعت پتهدوزی امروز و نداشتن برنامه جامع
مدون.

راه نجات پته کرمان چیست؟

با این اوصاف ،به نظر میرسد پته کرمان هم مانند بسیاری
از صنایع دیگر در ایران به حمایت بیشتری نیاز دارد.
در ادامه به چند راهکار که میتواند نجاتبخش پتهدوزی
کرمان باشد ،اشارهای گذرا میکنیم.

رجوع به پتهدوزان قدیمی و
آموزش به جوانان تازهکار

باید به بحث آموزش عالقهمندان به هنر پتهدوزی توجه
ویژهای شود که در این زمینه شناسایی استادکاران قدیمی
و هنرمند بیش از هر گزینه دیگری میتواند راهگشا باشد.
مریم آهنگر ،کارشناس صنایع دستی ،میگوید« :باید
با آموزش هنر پتهدوزی به دختران و نسل جوان آن را
سرپا نگه داشت و با تقدیر از هنرمندان قدیمی از آنان
برای آموزش روزافزون این هنر استفاده کرد .الزم است
دوختهای گذشته را احیا و از نقوشی استفاده کرد که در
بازار فروش مناسبی دارند .همچنین باید تعداد کارگاههای
تولیدی پتهدوزی را در مناطق مختلف بهویژه روستاها
افزایش داد و مشکالت صنعتگران را برای تولید پته رفع
کرد .مواد اولیه را برای آنها با قیمت مناسبتری تامین و
این هنرمندان را بیمه کرد».
پوران ذکوی ،هنرمند پتهدوز ،نیز درباره حفظ رسم

شماره سیوهفتم دی ماه 1398

107

پتهدوزی در کرمان میگوید« :پتهدوزی بین زنان کرمان
مثل یک رسم است ،مثل یک درس که هر زن کرمانی
باید از حفظ باشد .اگر دختران کرمانی از کودکی پته را از
مادران خود یاد بگیرند ،میتوانند در سالهای بعد فوت و
فن آن را به دختران خود یاد دهند».
تهیه و نشر فیلمهای کوتاه و معرفی مراحل تولید پته از
جمله اقداماتی است که میتواند جوانان را با پتهدوزی
آشنا کند و آنها را به فعالیت در این صنعت ترغیب کند.

افزایش نمایشگاههای صنایع دستی

برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی گامی مثبت در راستای
معرفی هنرمندان و حمایت از آنان است و مهمترین عامل
ترویج صنایع دستی و راهکاری اساسی در مقوله بازرگانی
محصوالت هنری به شمار میرود.
در این میان ،میراث فرهنگی برای حمایت از پتهدوزان کرمانی
فقط پتههایی را که سوزندوزی کرمانی آنها محرز باشد ،در
نمایشگاهها ارائه میکند .یعنی کارشناسان پتههای کرمانی
را برای حضور در نمایشگاهها انتخاب میکنند و برای ورود
پتههای افغان به نمایشگاهها مجوز صادر نمیکنند.

تغییر کاربری پته برای زندگی مدرن

برای رونق دادن به بازار فروش پته باید آن را بر اساس سلیقه
روز کاربردی کرد .با ایجاد تغییرات اندک در طراحی نقوش
میتوان پته را کاربردیتر کرد و آن را در سبد کاالهای مصرفی
خانوارها گنجاند .عالوه بر تزئین دکوراسیون و چیدمان منزل،
میتوان از طرحهای پته در زیبا کردن لباسهای زنانه ،روتختی
و رومیزی استفاده کرد؛ طوری که مورد پسند جوانان امروزی
قرار گیرد.
مهدی سلیمانزاده ،فعال در حوزه فروش صنایع دستی ،در
پاسخ به این سوال که چگونه میتوان فروش پته را افزایش داد،
میگوید« :به نظر من اولین راه فرهنگسازی و تولید محصوالت
مناسب برای همه سلیقههاست .قبال تولیدات پته به شکلی
بود که فقط خانمهای مسن آنها را میپسندیدند .به عنوان
مثال بیشتر رنگهای استفادهشده در آنها تیره بودند اما اخیرا
با تغییراتی که تولیدکنندهها و هنرمندها روی ترکیب رنگ
و طرحهای پته دادهاند ،جوانان نیز عالقهمند به خریدن پته
شدهاند».
سمانه ساعدی ،تولیدکننده پته ،نیز درباره راههای حفظ هنر
پتهدوزی میگوید« :با توجه به شرایط اقتصادی فعلی سعی
کردیم کاربرد و طرح پته را تغییر دهیم .از آنجا که اندازه پتهها
بسیار بزرگ است و هزینههای تولید آن نیز باال رفته ،ترجیح
دادیم طرحها را کوچک و کاربردیتر کنیم ،به گونهای که
جوانان امروزی به تولید پته ترغیب شوند و از سوی دیگر ،قدرت
خرید مردم افزایش یابد .تا زمانی که بازار داخلی و خارجی پته
شناسایی نشود ،این هنر توسعه پیدا نخواهد کرد».

صادرات پته کرمان

صادرات صنایع دستی به عنوان یکی از صنایع خالق در
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دنیای کنونی ،به غیر از مزایا و منافع اقتصادی ،به نوعی
معرفی فرهنگ ملی و گسترش جهانی و جهانشمول کردن
آن است.
از طریق نمایشگاههای بینالمللی میتوان هنر پتهدوزی را
به جهانیان شناساند .باید سلیقه خارجیها در طرح و رنگ را
شناسایی کرد و در این حوزه نیازسنجی انجام داد و سپس
محصوالتی متناسب با سلیقه و نیاز آنها تولید کرد .تا
کنون کشورهای شمال اروپا و ترکیه و همچنین کشورهای
حاشیه خلیجفارس استقبال محدودی از این هنر کردهاند اما
پتانسیلی که برای فروش محصوالت پته در دنیا وجود دارد،
بسیار فراتر از اینهاست .در این زمینه ،خأل تیمهای بازاریابی
کامال محسوس است و موجب عدم شناخت کافی از این هنر
ایرانی شده است.
فروشندگان پته کرمان اذعان دارند که وقتی توریستها به
کرمان میآیند ،از دیدن پته بسیار شگفتزده میشوند .اگر
مسئولین دست به دست هم دهند ،میتوان کرمان را به یک
کارگاه تولید پته تبدیل کرد و برای بسیاری از جوانهای بیکار
کرمان یا حتی شهرهای دیگر اشتغالزایی کرد .کارآفرینان،
سرمایهگذاران و بازرگانان ایرانی میتوانند سود اقتصادی
خوبی را از رهگذر صادرات پتهدوزی کسب کنند و خانههای
بسیاری را در سراسر جهان به این هنر ناب بیارایند.

آموزش زنان افغان

آموزش صحیح پتهدوزی الزمه بهبود اوضاع این صنعت است.
با بهکارگیری مربیان ماهر و برگزاری دورههایی در این حوزه،
مهارتهای دوزندگان را به سطح باالیی برساند .هر چند
کیفیت پایین پته با حضور زنان افغان ،گره کوری بر طرح پته
کرمان است اما به گفته بسیاری از کارشناسان تنها راه نجات،
آموزش این نیروهاست .برخی از تولیدکنندگان پته معتقدند
اگر افغانها از عرصه پتهدوزی کرمان کنار روند ،اوضاع از این
که هست بدتر میشود .به جای حذف زنان افغان باید اصول
کار به آنها آموزش داده شود.
یکی از راههایی که میتواند موجب کنترل کیفیت پته شود،
شناسنامهدار کردن محصوالت است؛ طوری که نقاش ،بافنده،
مدیریت و سایر پارامترهای پته مشخص باشد .با این کار به
پته اهمیت بیشتری داده میشود و محصوالتی که از کیفیت
الزم برخوردار نیستند و به دست افراد نابلد تهیه شدهاند ،از
بازار معتبر پته حذف میشوند.
در نهایت باید گفت هنر و به ویژه صنایع دستی که از تعامل
اندیشه و نیروی خالقیت و ابتکار مایه میگیرد ،نیازمند
زمینههایی است که اگر فراهم نباشند ،توسعه را برنمیتابد.
طبق گفته اغلب فعاالن صنعت پتهدوزی ،شاهد رکود ،تقلب،
ورود افراد غیرحرفهای و مشکالت دیگری در این حوزه
هستیم که باعث تخریب هویت و اصالت این هنر ارزشمند
شده است .الزم به ذکر است در صورت عدم چارهاندیشی و
تالش مسئوالن برای رفع این مشکالت ،در آیندهای نهچندان
دور تنها یاد و نامی از این صنعت اصیل و زیبا باقی خواهد
ماند.
دانشبنیان
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زندگی شما چقدر با اینترنت و شبکههای اجتماعی گره
خورده است؟ مسئله اینجاست که شیوه نوین زندگی،
کار زیادی به انتخاب ما ندارد و قواعدش را به ما تحمیل
میکند .در هم پیچیدن شبکههای اجتماعی و مسئله
جهانی شدن جزو همان قواعدی است که یا ما با روی
خوش پذیرایشان میشویم یا خودشان به ضرب و زور
جایشان را در زندگیمان باز میکنند .این شبکهها با وجود
تمام ویژگیهای مثبتی که سببساز ایجاد آنها شدهاند،
آسیبهایی را به همراه دارند که اگر به آنها آگاهی نداشته
باشیم ،میتوانند زندگی و آرامش ما را تحتالشعاع قرار
دهند .اخباری که خواه ناخواه با پیوستن به شبکههای
اجتماعی ما را تحت تعقیب دارند ،احساس ناکامی که از
دنبال کردن برخی صفحات به افراد دست میدهد ،اعتیاد
به دنبال کردن این صفحات و اضطراب و عدم تمرکزی
که در پی آن میآید و ...تنها بخشی از مسائلی هستند که
مردم دنیای امروز را گرفتار کردهاند .این همان انگیزهای
است که کال نیوپورت را وادار به نوشتن کتاب «مینیمالیسم
دیجیتال» با عنوان فرعی «یافتن زندگی متمرکز در جهان
پرهیاهو» کرده است.
او مقدمه کتاب خود را با عبارتی از مقاله اندرو سالیوان
با عنوان «من زمانی انسان بودم» ،آغاز میکند :بمباران
بیپایان اخبار و شایعات و عکس از ما دیوانگانی معتاد به
دریافت اطالعات ساخته .این اتفاق مرا نابود کرد و ممکن
است با شما هم چنین کند.
نیوپورت میگوید با وجود آنکه همان زمان مقاله را خوانده،
آن را بهدرستی درک نکرده است .چیزی که سالیوان از
آن حرف میزد ،در مورد او مصداق نداشت .نیوپورت عضو
هیچ شبکه اجتماعی نبود و نمیدانست در این دنیا چه
میگذرد« :در واقع با اینکه نقش بسیار مهم نوآوریهای
عصر اینترنت در زندگی بسیاری از مردم را میدانستم اما
هنوز درک عمیقی از معنای آن نداشتم».
اما کتابی که او در اوایل سال  2016منتشر کرد ،سببساز
آشنایی بیشتر او با این مسئله شد .عنوان کتاب «کار عمیق»
بود و نیوپورت در آن این موضوع را مد نظر قرار داده بود
که تمرکز فکری و رها بودن ذهن انسانها ارزشی است که
این روزها نادیده گرفته میشود و دنیای حرفهای با تاکیدی
که بر نقش ابزارهای ارتباطی دارند ،باعث کاهش بازدهی
شغلی افراد شدهاند .بعد از آن بود که نظرات خوانندگان
کتاب او را با سویههای تازهای از ماجرا آشنا کرد« :سوال
مشترک همهشان همین بود :پس زندگی شخصی آدمها
چه میشود؟ آنها با حرفهای من در مورد مزاحمت و
حواسپرتیای که استفاده از ابزارهای دیجیتال برای افراد
ایجاد میکند موافق بودند ،اما میگفتند چیزی که آنها
را مضطرب میکند ،فناوریهای جدیدی است که به نظر
میرسد معنای زندگی و حس رضایتمندی را از زندگی
شخصی آنها میدزدند .این موضوع توجهم را جلب کرد
و باعث شد به شکلی غیرمنتظره وارد دورهای فشرده برای
مطالعه و تحقیق درباره مزایا و خطرات زندگی مدرن شوم».
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او در شرح مسیری که طی کرده است میگوید همه آدمها
در اینکه به قدرت اینترنت نیاز دارند و نمیخواهند آن را به
کلی از زندگیشان پاک کنند ،متفقالقول بودند .اما زندگی
دیجیتال مدرن برایشان «خستگی طاقتفرسا» ایجاد کرده
بود .هر کدام از شبکههای اجتماعی به خودی خود معضلی
ایجاد نمیکردند اما در کنار هم قرار گرفتنشان و زمان
زیادی که از افراد میگرفتند ،مشکلساز میشد .نیوپورت
میگوید کمتر کسی دلش میخواهد ساعتهای طوالنی را
در شبکههای مجازی وقت بگذراند اما سیستم کاری این
شبکهها به شکلی است که خیلی راحت میتواند افراد را
به خود معتاد کند« :تمایل به چک کردن توییتر یا رفرش
کردن ردیت یک تیک عصبی است که پیوستگی زمان را از
بین میبرد و آن را تکهتکه میکند تا امکان به وجود آوردن
حضور دائمی در زندگی مورد نظرش را به وجود بیاورد».
نیوپورت میگوید در تحقیقات بعدیاش متوجه این مطلب
شده که بسیاری از ویژگیهای اعتیادآور فضاهای مجازی
بهعمد و کامال هدفمند در این فضا تعبیه شدهاند .اعتیادی
که نتیجهاش از دست رفتن استقالل افراد در کنترل حواس
و توجهشان است« :قطعا هیچکس با هدف از دست دادن
تمرکز فکریاش این برنامهها را دانلود نکرده .همه به دالیل
قابل قبول این برنامهها را دانلود و حساب کاربریشان را
راهاندازی کردهاند؛ اما بعد از مدتی با این واقعیت تلخ مواجه
شدهاند که این نرمافزارها ،سرویسها و خدمات آنالین
در عمل تمام ارزشها و اهدافی که اوایل آنها را مفید و
موجه جلوه میداد ،زیر سوال میبرند .آدمها به فیسبوک
ملحق شدند تا با دوستهاشان در سراسر جهان در ارتباط
باشند اما نتیجه این شد که دیگر نمیتوانستند بدون چشم
برداشتن از صفحه گوشیشان ،با دوستی که آن طرف میز
 درست روبهروشان  -نشسته بود ،مکالمهای چند دقیقهایبرقرار کنند».
این تنها واقعیت غمانگیز ذوب شدن در فضاهای مجازی
نبود .او در ادامه تحقیقاتش به نکات دیگری نیز برخورده
است .تاثیر منفی فعالیتهای نامحدود آنالین ،بیش از
چیزی بود که در ظاهر خود را نشان میداد .افراد اعتراف
کردند که تماشای تصاویری از زندگی اشخاص که با
برنامهریزی قبلی انجام شده است ،باعث آشفتگی روح،
افسردگی یا حس طردشدگی میشود .همچنین بحثهای
آنالین میتواند انسانها را از دایره انصاف خارج کند و به
سمت افراط و تفریط بکشاند؛ چیزی که تاثیر مخربی بر
روان و جامعه میگذارد« :جارون النیر  -استاد علم فلسفه
تکنولوژی  -استدالل متقاعدکنندهای دارد که میگوید
عصبانیت و خشم آنالین یکی از ویژگیهای اجتنابناپذیر
فضای مجازی است :در یک فضای باز تجاری که باید در آن
برای جلب توج ِه هرچه بیشت ِر آدمها تالش کرد ،احساسات
منفی توجه افراد بیشتری را جلب میکند .برای کاربران
معتاد به اینترنت ،ارتباط مداوم با این تیرگی و منفیگرایی
میتواند به منبعی بسیار تخریبکننده تبدیل شود؛ قیمت
گزافی که خیلیها نمیدانند باید برای حضور ناخواسته و در
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شماره سیوهفتم دی ماه 1398

113

عین حال دائمیشان در فضای مجازی بپردازند».
نیوپورت میگوید مجموعه این مسائل که در طول
تحقیقاتش با آنها مواجه شد ،دالیل نوشتن این کتاب بود؛
مسائلی که هر چه بیشتر با آنها آشنا و در آنها دقیق
میشد ،بهتر میتوانست جمله غمناک اندرو سالیوان را
درک کند« :من زمانی انسان بودم».
او تحقیقاتش را به شکلی عمیقتر و جزئیتر ادامه داد .یکی
از چیزهایی که برایش آشکار شد این بود که ارتباط فرهنگ
ما با این ابزارها با پذیرش این واقعیت که آنها ترکیبی از
مزایا و معایب هستند ،اوضاع را پیچیدهتر میکند .نیوپورت
به این مسئله اشاره میکند که با وجود کالفگی بسیاری
از آدمها از تسلط فضاهای مجازی بر زندگیشان ،عده
کمی هستند که ترجیح میدهند به دوره قبل از ظهور
این فناوریهای مدرن برگردند .باقی افراد که بر این تسلط
آگاهی دارند و میخواهند قدرت نفوذ چنین فضاهایی را کم
کنند ،اغلب به دنبال راهکارهای ساده و کاربردی میگردند.
مثال بعضیها توصیه میکنند برای گرفتار نشدن در زنجیر
قدرتمند فضای مجازی ،یک روز کامل را بدون استفاده از
این فضاها بگذرانید .تصمیم بگیرید بیشتر متمرکز باشید و
گوشی را قبل از خواب در نقطهای خارج از دسترس خود
قرار دهید .اگرچه این پیشنهادها بهظاهر کاربردی هستند
اما تجربه نشان داده است کارایی الزم را ندارند .فضاهای
مجازی و دنیای دیجیتال قدرتمندتر و هوشمندتر از آن
دانشبنیان

است که بتوان آن را با چند راهکار ساده فریب داد و دور
زد« :قدرت اراده ،استفاده از راهکارهایی که بیان شد و
تصمیمهای گنگ و نامشخص ،هیچکدام بهتنهایی برای
رام کردن فناوریهای جدید و بازداشتن آنها از تجاوز به
طراحی اعتیادآو ِر
فضای شناختی ذهن شما کافی نیست.
ِ
این برنامهها و قدرت فشارهای فرهنگیای که از آنها
پشتیبانی میکنند به قدری زیاد است که به روشها و
راهکارهای مندرآوردی اجازه موفقیت نمیدهد .با تمرکز
روی این موضوع به این نتیجه رسیدهام که به جای اینها
به یک جور «فلسفه استفاده از فناوری» تمام و کمال نیاز
دارید که در ارزشهای شما ریشه دارد و به سواالت شما
درباره هرکدام از این ابزارها و چگونگی استفاده از آنها به
شکل مفصلی جواب میدهد و همینطور کاری میکند که
قابلیت بیتفاوت شدن نسبت به مسائل را به دست بیاورید
و این موضوع خودش به اندازه کافی مهم است».
نیوپورت برای یافتن فلسفهای که از آن حرف میزند،
دست به مطالعات بسیاری زده است .یک سر طیف این
فلسفه بهشدت محافظهکار قرار دارد که معتقد است باید
تمام این ابزارهای مدرن را کنار گذاشت و سر دیگر طیف
فلسفههای طرفدار «سنجش کمیت خود» ایستادهاند .آنها
پای همه ابزار دیجیتال را به زندگی فرد باز میکنند و
هدفشان سنجش میزان ورزش و تحرک فرد است .اما این
نویسنده میگوید از میان تمام این نظرات و عقاید ،یکی را
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از همه کاربردیتر و جالبتر پنداشته است« :من اسم آن
را «مینیمالیسم دیجیتال» میگذارم؛ فلسفهای که معتقد
است هرچه کمتر از فضای مجازی استفاده کنید ،موفقیت،
بهره و لذتتان از زندگی بیشتر خواهد بود.
میدانم ،ایده آن جدید نیست .مدتها قبل هم هنری
دیوید ثورو گفته بود« :سادگی ،سادگی و باز هم سادگی».
مارکوس آئورلیوس هم تاکید کرده بود« :نمیدانید با
انجام کارهای کوچک میتوانید چه زندگی رضایتبخش
و خشنودکنندهای داشته باشید!» مینیمالیسم دیجیتال
بهراحتی این دیدگاه کالسیک را به کنترل نقش فناوری در
زندگی مدرن تعمیم میدهد .تاثیر این انطباق اما میتواند
بسیار عمیق باشد .در این کتاب با مثالهای متعدد از
مینیمالیستهای دیجیتال روبهرو خواهید شد که با کاهش
بیرحمانه زمانی که صرف فضای مجازی میکردند و تمرکز
بر تعداد کمی فعالیت مفید و ثمربخش ،تغییرات مثبت
عظیمی را در زندگی خود تجربه کردهاند .شاید به نظر
برسد چون مینیمالیستهای دیجیتال رابطه آنالین کمتری
با دیگران دارند ،دچار نوعی محافظهکاری و تفریط شدهاند
اما به عقیده خودشان واقعیت کامال برعکس است :افراط
حقیقی مدتزمان طوالنیای است که آدمها صرف خیره
شدن به صفحه نمایش گوشیهاشان میکنند.
آنها آموختهاند که کلید پیشرفت در دنیای فوق مدرن ما،
صرف زمان کمتر برای استفاده از فناوری است».
دانشبنیان

نیوپورت در ادامه این مقدمه میگوید هدفش از نگارش
کتاب آشنا کردن مخاطب با مفهوم مینیمالیسم دیجیتال
بوده است« :این شامل کاوشی دقیقتر درباره آنچه از شما
میخواهد و علت نتیجهدهندگی آن است ».همچنین پس
از آشنایی اگر گمان میکنید این فلسفه میتواند به کار
زندگیتان بیاید ،کتاب به شما میگوید چطور آن را بپذیرید
و به کار ببندید.
او در فصل اول کتاب بار دیگر بر این مسئله تاکید میکند
که نمیتوان با روشهای سادهانگارانه ،حضور فناوری در
زندگی را بهینه کرد .او در این زمینه به مقالهای که در
نیویورکپست منتشر شده ،اشاره میکند که عنوانش
چنین است« :چگونه اعتیادم به گوشی هوشمند را ترک
کردم؛ شما هم میتوانید» نویسنده در این مقاله توضیح
داده است که چطور با بستن اعالن صدودوازده برنامهای
که روی گوشیاش نصب شده ،توانسته مهار فناوری را
به دست بگیرد و ادعا کرده به کنترل درآوردن مجدد
اوضاع کار آسانی خواهد بود .نیوپورت در ادامه میگوید
چیزی که همواره نسبت به آن مشکوک است و مشکوک
هم میماند ،راهحلهای فوری و بهظاهر هوشمندانه برای
مشکالتی است که عمیق و ریشهدار هستند .مانند اعتیاد
به فناوری که ریشه در رفتار ما دارد« :مشکل این است که
این تغییرات کوچک برای حل مشکالت بزرگ ما در ارتباط
با فناوریهای جدید کافی نیستند .رفتارهای زیربناییای
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که امیدواریم برطرف شوند ،در فرهنگ ما نهادینه شدهاند
و همانطور که در فصل قبل هم بحث کردم ،این رفتارها
توسط نیروهای روانشناختی قویای حمایت میشوند که از
غرایز پایه ما استفاده میکنند .برای به دست گرفتن دوباره
کنترل اوضاع ،نباید به چندین راهحل ساده اکتفا کنیم ،بلکه
باید ارتباطمان با فناوری را از ابتدا و با استفاده از ارزشهای
عمیق درونیمان پایهگذاری کنیم.
در واقع مقالهنویس روزنامه نیویورکپست باید از تنظیمات
آن صدودوازده برنامهاش فراتر برود و این سوال مهمتر را
از خودش بپرسد که اصال چرا باید این همه برنامه توی
گوشیاش داشته باشد؟! چیزی که او نیاز دارد  -یا هرکدام
از ما که اسیر اینجور مسائلیم  -فلسفه استفاده از فناوری
است .همین فلسفه است که باعث میشود متوجه شویم چه
ابزارهای دیجیتالی را  -به چه دلیل و تحت چه شرایطی -
به زندگیمان راه دادهایم .بدون این خودنگری همچنان در
گردبادی از نرمافزارهای گولزنک جذاب و اعتیادآور دست
و پا خواهیم زد .و با امیدی واهی به انتظار چند راهحل
تکموردی و مندرآوردی خواهیم نشست تا ما را نجات
دهند».
نیوپورت در اینجاست که مینیمالیسم دیجیتال را به
شکلی مفصلتر توضیح میدهد .این فلسفه ما را به این
سمت رهنمون میشود که فعالیتهای فضای مجازی را
در زمانی کمتر و به شکلی مفیدتر و متمرکزتر انجام دهیم.
فعالیتهایی که قرار است در راستای پشتیبانی از چیزهایی
باشند که برای ما ارزشمند به حساب میآیند .او میگوید
دانشبنیان

یک مینیمالیست دیجیتال دائما نکات مثبت و منفی هر
نرمافزار را سبکسنگین میکنند و اگر برنامهای در این
میان بخواهد تمرکزشان را بر هم زند ،بهسرعت آن را از
برنامه زندگیشان حذف میکنند« :حتی اگر برنامه جدید
قرار باشد در راستای چیزی که برای مینیمالیست ارزش
دارد عمل کند ،باز هم باید از یک امتحان سخت عبور کند:
آیا استفاده از آن فناوری بهترین روش برای پشتیبانی از آن
ارزش است یا نه؟ اگر جواب منفی باشد ،فرد مینیمالیست
تالش میکند آن را بهینهسازی کند یا دنبال گزینه بهتری
بگردد.
مینیمالیستهای دیجیتال با استفاده از این راه به صورت
وارونه از ارزشهای عمیق زندگی به سمت گزینههای
تکنولوژیکشان حرکت میکنند و این نوآوریها را از یک
ابزار ایجاد مزاحمت به وسیلهای برای حمایت از یک زندگی
خوب تبدیل میکنند .در واقع با این کار آن ها طلسمی را
که باعث شده خیلی از مردم در چنگال صفحهنمایشهاشان
گرفتار شوند ،میشکنند».
نیوپورت معتقد است این فلسفه کمینهگرا درست مقابل
فلسفه فکری بیشینهگراها قرار میگیرد .فلسفهای که اکثر
مردم از آن پیروی میکنند و به ما میگوید از هر نوع
فناوری جالب توجهی باید استفاده کرد .طرفداران این
نگرش خوششان نمیآید حتی برنامههایی را که جذابیت
و کارایی ندارند ،کنار بگذارند .نویسنده میگوید وقتی در
مقابل این افراد بیشینهگرا اعالم کرده حسابی در فیسبوک
ندارد ،همه با تعجب به او نگاه کردهاند و در پاسخ به سوالش
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که چرا باید در فیسبوک حساب کاربری ایجاد کند ،گفتهاند
ممکن است آنجا چیزی باشد که زمانی به کارش بیاید.
نیوپورت در ادامه برای توضیح تفاوت بیشینهگرایی و
کمینهگرایی مینویسد« :این توجیه برای یک فرد کمینهگرا
بهشدت بیمعنی است .او همیشه تمام تالشش را میکند
تا با ِ
دقت تمام جوری از کمترین نرمافزارها استفاده کند
که بیشترین و شفافترین فایده ممکن را به او برسانند.
کمینهگراها بهشدت مراقب فعالیتهای کمارزشی هستند
که وقت و توجه آنها را میگیرد و بیشتر به آنها ضربه
میزند تا اینکه کمکشان کند .در واقع مینیمالیستهای
دیجیتال نگران از دست دادن چیزهای کوچک و کماهمیت
نیستند ،بلکه بیشترین نگرانیشان از دست دادن چیزهای
بزرگی است که همین حاال هم مطمئن هستند عامل
روبهراه شدن هر زندگیای است».
نویسنده کتاب در ادامه توضیح میدهد که برای رسیدن
به اهدافی که در نظر داشته ،کتاب را به دو بخش تقسیم
کرده است؛ به این ترتیب که در بخش ابتدایی آن به شرح
فلسفه زیربنایی مینیمالیسم دیجیتال میپردازد و بررسی
میکند که دقیقا چه نیروهایی زندگی را برای ما غیر قابل
تحمل کردهاند و پس از آن میگوید چرا راه مقابله اساسی با
این نیروهای جهان فوق مدرن ،بهره گرفتن از مینیمالیسم
دیجیتال است .به گفته نیوپورت ،در ادامه این بخش او به
ما روشی را پیشنهاد میکند که بتوانیم به وسیله آن این
فلسفه را بپذیریم و از آن بهره بگیریم .او نام این روش را
پاکسازی دیجیتال گذاشته است؛ بستری که به اقدامات
دانشبنیان

تهاجمی بعدی کمک میکند؛ اقدامی که قرار است به
شکلی بنیادین رابطه ما را با فناوری تغییر دهد .پاکسازی
دیجیتال به این شکل است که به توصیه نویسنده زمانی
سی روزه به خود میدهید تا تمام فعالیتهای آنالینی را
که به اختیار شماست ،متوقف کنید .در عوض به دنبال
چیزهایی میگردید که پیش از ظهور این فناوریها در شما
ایجاد رضایت و شادمانی میکردند مانند خواندن کتاب،
مالقات با دوستان و ...نیوپورت میگوید« :از همه مهمتر،
این پاکسازی به شما فضا میدهد تا بتوانید چیزهایی
را که در زندگی بیش از هر چیزی برایتان ارزش دارد
از نو کشف کنید .در پایان این سی روز ،تعداد کمی از
فعالیتهای آنالینی را که بهدقت انتخاب شدهاند و معتقدید
منفعت زیادی برای چیزهای ارزشمند در زندگی شما به
همراه دارند ،به برنامهتان برمیگردانید .همچنان که پیش
میروید ،بیشترین تالشتان را میکنید تا این فعالیتهای
آگاهانه را به هسته زندگی آنالینتان تبدیل کرده و سایر
رفتارهایی که پیوستگی زمان شما را میگیرند و توجه و
تمرکز ذهنیتان را میدزدند ،کنار بگذارید .این پاکسازی
مثل گزینه بازگرداندن تنظیمات کارخانه است و به شکلی
حداکثرطلب
تکاندهنده عمل خواهد کرد :شما از یک
ِ
ِ
مینیمالیست بااراده
افراطی فضای مجازی به یک
فرسوده و
ِ
تبدیل میشوید».
نویسنده برای پایانبندی بخش اول به راهنمایی مخاطب
با پیادهسازی و اجرایی کردن پاکسازی دیجیتال میپردازد.
راهنماییهایی که به نتایج تحقیقات او که در سال 2018
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و به شکل گستردهای انجام داده است ،برمیگردد .به گفته
نیوپورت در این تحقیقات بیش از  1600نفر شرکت کردند
و تجربیاتشان را به شکلی دقیق گزارش دادهاند .از رهگذر
همین تحقیقات است که او توانسته استراتژیهای مناسبی
برای فضای دیجیتال بچیند و دامهایی را که این فضا جلو
پای مخاطب میگذارند ،یک به یک شرح دهد و روش
اجتناب از آنها را بگوید.
نیوپورت بخش دوم کتاب خود را اینگونه توضیح میدهد:
«بخش دوم این کتاب نگاهی دقیقتر به ایدههایی است که
ِ
زندگی ساده و مینیمالیستی
سبک
به شما در پیش گرفتن
ِ
کمک میکنند .در این قسمتها ،به بررسی مسائلی مثل
اهمیت تنهایی و ضرورت پیش گرفتن تفریحهای مناسب
برای پر کردن زمانی که به استفاده از وسایل ارتباطی
سردرگمکننده اختصاص میدادیم ،میپردازم .من این
عقیده شاید بحثبرانگیز را مظرح و از آن دفاع میکنم
که اگر از الیک کردن یا نظر دادن درباره پستهای شبکه
اجتماعی دست بردارید و بهراحتی از طریق پیام متنی در
دسترس نباشید ،روابط شما قویتر خواهند شد .همچنین
نگاه درونیتری به «جنبش مقاومت توجه» خواهیم داشت؛
یک جنبش تقریبا سازمانیافته از افرادی که از ابزارهایی با
فناوری پیشرفته استفاده و فعالیتهاشان را محدود میکنند
تا از نتایج اقتصاد مبتنی بر توجه کاربران بهره مالی ببرند؛ و
قربانی بیاختیار و اجبارگونه
در عین حال از اینکه خودشان
ِ
از آن شوند ،پرهیز میکنند.
هر قسمت از بخش دو صرف مجموعهای از تمرینها
میشود که راهکارهای عملی هستند و به شما کمک
میکنند ایدههای مطرحشده را اجرا کنید .به عنوان یک
مینیمالیست دیجیتال تازهکار و رو به رشد توصیه میکنم
از راهکارهای بخش دوم به عنوان جعبهابزاری استفاده
کنید که به شما کمک میکند با توجه به شرایط خاص
زندگیتان ،سبک زندگی مینیمال مناسب خودتان را در
زمینه دیجیتال پیدا کنید».
بخش اول این کتاب با عنوان «مبانی اصولی» شامل سه فصل
است که عبارتند از :مسابقه تسلیحاتی نابرابر ،مینیمالیسم
دیجیتال و پاکسازی دیجیتال .بخش دوم عنوان «تمرینها»
را بر پیشانی خود دارد که آن هم چهار فصل را شامل
میشود .در تنهایی وقت گذراندن ،الیک نکردن ،بازگرداندن
تفریح و ایستادگی در مقابل میل به جلب توجه عناوین این
فصلها هستند.
آدام آلتر ،نویسنده کتاب «بازداشتگاه صورتی» درباره این
کتاب گفته است« :مینیمالیسم دیجیتال بهترین کتابی
است که بعد از مدتها در مورد روابط پراضطرابمان با
فناوری خواندهام .اگر دنبال نقشه راهی برای رها کردن
خودتان از قید و بند ایمیل ،شبکههای اجتماعی ،گوشی
هوشمند و صفحه نمایش هستید ،خواندن این کتاب را
پیشنهاد میکنم».
ست گادین نیز در مورد «مینیمالیسم دیجیتال» چنین
اظهارنظر کرده است« :شما کاربر نیستید ،محصولید .قطع
دانشبنیان

کنید ،خارج شوید و مسیر دیگری برای حضور در این جهان
بیابید .آفرین کال! این کتاب مشاورهای هوشمندانه برای
آدمهای خوب است».
اما نیوپورت مقدمه کتاب خود را با شرح وضع موجود به
پایان میرساند و توضیح این نکته که هر چند نباید ناامیدانه
به زندگیمان نگاه کنیم ،اما امید بهتنهایی کافی نیست و
باید برای رهایی از قید و بندهای زندگی آنالین عملگرا
باشیم و جدی و هوشیار گام برداریم .برای این کار نیز
چارهای نداریم جز آنکه طرز تفکر مناسبی را برگزینیم که
امکان مقابله با غرق شدن در دنیای فناوری را به ما میدهد.
او معتقد است همه انسانها قدرت روبهرو شدن با این
مسئله و تغییر دادن تمامی معادالت به نفع خود را دارند.
همگان میتوانند بخشهای مخرب فناوری را زندگی خود
حذف کنند و به این آشفتگی پایان دهند .این تنها نیازمند
برنامهریزی صحیح است و قدم برداشتن در مسیر همان
برنامهریزی .نیوپورت مقدمه کتاب خود را اینگونه به پایان
میرساند« :ثورو در کتاب والدن مینویسد« :انبوه انسانها
زندگیشان را در ناامیدی خاموش میگذرانند ».اما آنچه
کمتر از او نقل میشود ،ادامه امیدوارکنندهای است که در
قسمت بعدی نوشتهاش آورده« :آنها صادقانه فکر میکنند
هیچ انتخاب دیگری باقی نمانده .اما کسانی که عاقل و
هوشیارند میدانند که خورشید دوباره طلوع خواهد کرد».
هیچوقت برای کنار گذاشتن پیشداوریها دیر نیست.
رابطه فعلی ما با فناوریهای دنیای امروز که در آن همه
بهشدت با هم در ارتباط و بهنوعی متصلند ،نمیتواند به این
شکل ادامه پیدا کند و ما را به سمت ناامیدی خاموشی که
ثورو سالها پیش دربارهاش نوشته بود نبرد .اما همانطور
که ثورو به ما یادآوری میکند ،خورشید دوباره طلوع خواهد
کرد و ما همچنان قدرتش را داریم که شرایط را به نفع
خودمان تغییر دهیم.
اما برای رسیدن به این هدف نباید منفعل عمل کنیم و
اجازه دهیم که ابزارها ،سرگرمیها و دلخوشیهای پرزرق و
برق اینترنتی تمام وقت و احساس ما را به خود اختصاص
دهند .در واقع باید تالش کنیم از شکلهای مفید و الزم
فناوری استفاده کرده و بخشهای غیرضروری و مخرب آن
را از زندگیمان حذف کنیم .در حقیقت همه ما نیازمند
طرز فکری هستیم که به کمک آن آرزوها و ارزشهامان
تعیینکننده فعالیتها و تجربههامان شوند و از هوسهای
زودگذر و مدلهای تجاری ساخت سیلیکان ولی اجتناب
کنیم و این قدرت را از آنها پس بگیریم؛ طرز فکری که
فناوریهای جدید را میپذیرد اما فقط تا آنجا که به قیمت
بردن ارزشهای انسانیای که اندرو سالیوان
زیر سوال
ِ
دربارهاش به ما هشدار داده ،نشود؛ طرز فکری که مقاصد
طوالنیمدت را بر ارضای تمایالت کوتاهمدت ترجیح دهد.
چیزی شبیه همان فلسفه مینیمالیسم دیجیتال».
چتری که فناوریهای امروز باالی سر هر یک از ما باز
کردهاند سبب شده تا تصورمان از آسمان ،فضای کوچک
و محدود زیر چتر باشد و همین هم باعث آشفتگی انسان
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است که در اینجا همان فلسفه مینیمالیسم دیجیتال است.
«مینیمالیسم دیجیتال» نوشته کال نیوپورت را نشر
میلکان با ترجمه سمانه پرهیزکاری به بازار کتاب عرضه
کرده است .این کتاب یکی از کتابهایی است که این نشر
در زیرمجموعه «کتابهایی برای احتماال تغییر» منتشر
میکند .میتوان گفت «مینیمالیسم دیجیتال» کتابی
کاربردی و جذاب است که با نثری روان نوشته شده و
ترجمه خوب و ویراستاری مناسب ،آن را به اثری خواندنی
تبدیل کرده است.

دنیای معاصر شده است؛ انسانی که در حلقهای از اتفاقات نو
گرفتار آمده است؛ حلقهای که لحظه به لحظه تنگ و تنگتر
میشود .در چنین شرایطی است که محققی کارکشته دست
به کار نوشتن کتابی میشود که تماشای آسمان حقیقی را
به خوانندگانش نوید میدهد و آنها را از محاصرهای که
ناخواسته در آن گیر کردهاند ،بیرون میکشد .این کتاب
قدرت اراده انسان را فرا میخواند تا در این مبارزه که اصال
آسان نیست ،به انسان دنیای معاصر کمک کند .قدرت
ارادهای که در خدمت تفکری کاربردی و عملی قرار گرفته
دانشبنیان
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در�ره کتاب «گرم شدن ی ن
زم�»
ب

فاجعهای که دنیای کربنی میسازد
نگار قانونی
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کتــاب «گــرمشــدن زمیــن» یکــی از کتابهــای
مجموعــه جــان کالم اســت کــه در ایــران توســط
انتشــارات افــق منتشــر شــده .ایــن مجموعــه ترجمـهای
اســت از گنجینــهای از آثــار کمحجــم و پرمحتــوا
کــه انتشــارات دانشــگاه آکســفورد بــه قلــم اســتادان
برتــر رشــتههای گوناگــون فراهــم آورده اســت .در
مجموعــه جــان کالم طیــف گســتردهای از موضوعــات
را میبینیــم :جامعهشناســی ،سیاســت ،دیــن ،ادبیــات،
علــم ،تاریــخ و...
هــر جلــد از ایــن مجموعــه نهفقــط یــک کتــاب علمــی
از تعاریــف اســت ،بلکــه شــامل بحثهــای تخصصــی
و قابــل تاملــی اســت از موضوعــات بحثبرانگیــز کــه
میتوانــد زمینــه شــروع بحثهــا و مطالعــات عمیــق
بســیاری را فراهــم آورد.
گــرم شــدن زمیــن از پدیدههــای بحرانســاز و
انکارناپذیــر جهــان در قــرن بیس ـتویکم اســت و ایــن
کتــاب توضیحــی مختصــر و البتــه دقیــق از موضوعهای
کلیــدی ایــن بحــث را در اختیــار خواننــده میگــذارد.
در ایــن کتــاب ،دانــش پیشبینــی آینــده پرماجــرای
زمیــن مــا و شــواهدی بررســی میشــود کــه ثابــت
میکننــد گــرم شــدن کــره زمیــن مدتهاســت
آغــاز شــده اســت .تاثیــرات بالقــوه و ویرانگــر گــرم
شــدن زمیــن بــر جوامــع انســانی ،از جملــه تغییراتــی
چشــمگیر در حوزههایــی مثــل ســامت ،کشــاورزی،
اقتصــاد ،منابــع آبــی ،نواحــی ســاحلی ،توفانهــا و
دیگــر رخدادهــای شــدید آبوهوایــی و تنــوع زیســتی
نیــز در ایــن کتــاب ،بررســی خواهنــد شــد .دانشــمندان
و جامعهشناســان بــرای هــر کــدام از ایــن حوزههــا،
تاثیــرات مســتقیم و بالقــوه تغییــرات را تخمیــن زدهاند.
«عــاوه بــر تمــام اینهــا ،نظــام آبوهوایــی جهــان
احتمــاال شــگفتیها و غافلگیریهایــی هــم در آینــده
برایمــان در آســتینش دارد کــه در نهایــت ،باعــث
تســریع رونــد گــرمشــدن زمیــن خواهــد شــد .ایــن
شــگفتیها عبارتنــد از :احتمــال قــویِ ذوبشــدن
یخهــای گرینلنــد یــا قطــب جنــوب کــه باعــث افزایــش
چندیــن و چنــد متــری ســطح آب دریاهــا خواهــد شــد.
یــا شــاید چرخــه زیراقیانوســی شــمال اقیانــوس اطلــس
ناگهــان تغییــر کنــد و آبوهــوای غیرعــادی و تنــد و
تیــز فصلــی بــرای اروپــا داشــته باشــد .یــا ممکــن اســت
جنگلهــای بارانــی آمــازون بهکلــی در آتــش گرمــا
بســوزد و گــرم شــدن زمیــن تســریع شــود .ســر آخــر
هــم نوبــت بــه تهدیــدی کشــنده میرســد کــه درســت
زیــر اقیانوسهــا بــه کمیــن نشســته :ذخایــر عظیــم
گاز متــان کــه اگــر اقیانوسهــا بــه انــدازه کافــی گــرم
شــوند ،بــه شــکل «آروغهــای عظیــم مــرگ» بیــرون
میزننــد و بــاز هــم بــه گــرمشــدن ســیاره مــا ســرعت
خواهنــد بخشــید».
دانشبنیان
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کتــاب بــا توضیحــی دربــاره گــرمشــدن زمیــن و
تغییــرات آبوهوایــی شــروع میشــود« :اینکــه گــرم
شــدن زمیــن یعنــی چــه؟» عنــوان فصــل اول کتــاب
اســت کــه در آن دربــاره شــکل گلخانــه طبیعــی زمیــن،
اقلیــم پیشــین کــره زمیــن و نقــش دیاکســید کربــن
در آن ،افزایــش گازهــای گلخان ـهای در عصــر صنعــت و
اثــر گلخانــهای تقویتشــده صحبــت میشــود؛ دربــاره
اینکــه ایــن آلودگــی تقصیــر کیســت و رابطــه گــرم
شــدن زمیــن بــا تغییــرات آبوهوایــی چگونــه اســت.
ل دوم نویســنده تاریخچــهای کوتــاه از گــرم
در فصــ 
شــدن کــره زمیــن ارائــه میدهــد :دانــش جنــگ ســرد،
دلیــل تاخيــر در پذیــرش گــرمشــدن کــره زمیــن،
افزایــش جنبشهــای اجتماعــی زیســتمحیطی ،گــرم
شــدن کــره زمیــن و رســانهها و وقتــی کــه اقتصاددانــان
وارد صحنــه میشــوند.
در ایــن فصــل میخوانیــم کــه ترکیبــی از چنــد فاکتــور:
 )۱شــکل گرفتــن دانــش گــرمشــدن کــره زمیــن در
میانــه دهــه  60میــادی )۲ ،پیشــرفت «چــوب هاکــی»
در دادههــای دمــای هــوای زمیــن کــه اولیــن بــار در
پایــان دهــه  80دیــده شــد )۳ ،دانــش رو بــهافزایــش مــا
از واکنــش اقلیمهــای باســتانی بــه دیاکســید کربــن
اتمســفری در دهــه  80میــادی )۴ ،توانایــی بیشــتر مــا
بــرای مدلســازی از آینــده تغییــرات آبوهوایــی بــا
اَبَرکامپیوترهــا در دهههــای  70و  80میــادی )۵ ،بــروز
آگاهــی زیســتمحیطی عمومــی در ســالهای پایانــی
دهــه هشــتاد )۶ ،درگیــری بیرحمانــه رســانهها بــا
ماهیــت رویارویــی در بحــث و عالقــه شــدید بــه آنچــه
بســیاری از همــکاران مــن «هرزهنــگاری آبوهوایــی»
میخواننــد )۷ ،جــدی گرفتــن تهدیــد تغییــرات
آبوهوایــی از ســوی سیاســتمداران و اقتصاددانــان از
ســالهای پایانــی دهــه نــود میــادی ،در نهایــت بــه
پذیــرش و شــناخت فرضیــه گــرمشــدن کــره زمیــن
ختــم شــده اســت.
در همیــن دوره ،هــزاران دانشــمند بــه شــناخت و درک
گــرم شــدن کــره زمیــن روی آوردهانــد .نقــاط عطــف
ن دولتــی
ایــن پذیــرش عبارتنــد از :تاســيس هيئــت بی ـ 
تغییــرات آبوهوایــی یــا  IPCCدر ســال  ۱۹۸۸از
ســوی برنامــه محیــطزیســت ســازمان ملــل و ســازمان
هواشناســی جهانــی ،انتشــار گزارشهــای کلیــدی از
ســوی  IPCCدر ســالهای  ۲۰۰۱ ،۱۹۹۶ ،۱۹۹۰و
 ،۲۰۰۷امضــای رســمی توافقنامــه تغییــرات آبوهوایــی
ســازمان ملــل متحــد در کنفرانــس زمیــن در ریــو در
ســال  ،۱۹۹۲کنفرانــس بعــدی احــزاب در کیوتــو در
ســال  ،۱۹۹۸جایــی کــه پروتکلهــای UNFCCC
رســما پذیرفتــه شــدند ،موافقتنامههــای کیوتــو در
ژوئیــه ســال  ۲۰۰۱در بُــن آلمــان و تصویــب پیمــان
کیوتــو در شــانزده فوریــه ســال .۲۰۰۵
دانشبنیان
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«چطــور تغییــرات آبوهوایــی را ثابــت کنیــم؟»
عنــوان فصل ســوم ایــن کتــاب اســت که نویســنده
در آن ضمــن بررســی تغییــرات آبوهوا در گذشــته و
اکنــون ،دالیــل بحرانــی بــودن موضــوع گــرم شــدن
زمیــن را بررســی میکنــد .اینکــه در طــول 150
بوهــوا
ســال گذشــته ،تغییراتــی خیرهکننــده در آ 
و اقلیمهــای جهــان ثبــت شــده :افزایــش 0/74
درجــه ســانتیگرادی در دماهــای میانگیــن جهانــی
در صــد ســال گذشــته ،افزایــش چهــل میلیمتــری
ســطح آبهــای آزاد زمیــن ،دگرگونیهــای
چشــمگیر در فصلهــا و شــدت بارندگیهــا،
بوهوایــی و اقلیمــی ،پــسروی
تغییــر الگوهــای آ 
روشــن دریــای یخــی قطــب شــمال و تقریبــا تمــام
یخچالهــای قــارهای .بــا خوانــدن ایــن فصــل یقیــن
حاصــل میکنیــم کــه شــواهد گــرم شــدن کــره
زمیــن ،قطعــی و خالــی از هرگونــه ابهامــی هســتند؛
و اینکــه ایــن گــرم شــدن ،بــا اطمینــان قریــب بــه
یقیــن نتیجــه مســتقیم فعالیتهای انســانی اســت.
نویســنده در فصــل چهــار کتــاب بــه مدلســازی
آینــده میپــردازد .بــه طــور خالصــه از مجمــوع
مباحــث مطــرح شــده در ایــن فصــل میفهمیــم که
مدلهــای آبوهوایــی و اقلیمشناســی ،بــا تکیــه
بــر آزادســازی گســترده کربــن در طــول صــد ســال
آینــده ،چنیــن پیشبینــی میکننــد کــه میانگیــن
دمــای ســطحی زمیــن بیــن  1/1تــا  6/4درجــه
ســانتیگراد تــا ســال  2100افزایــش خواهــد داشــت.
بــا اســتفاده از شــش ســناریوی آزادســازی کربــن،
ایــن مقــدار در خوشبینانهتریــن حالــت بــه 1/8
تــا  4درجــه ســانتیگراد تــا  2100میرســد .بــا ایــن
حــال ،بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم کــه آزادســازی
دیاکســید کربــن در جهــان خیلــی ســریعتر از
آنچــه در ســیاهترین ســناریوهای آزادســازی هیئــت
میاندولتــی تغییــرات آبوهــوا بیــان شــده ،رو
بــه افزایــش گذاشــته اســت .مدلهــا همچنیــن،
افزایشــی در میانگیــن ســطح آبهــای آزاد جهــان
را بیــن  18تــا  59ســانتیمتر پیشبینــی میکننــد.
اگــر اثــر فزاینــده ذوب یخهــای گرینلنــد و قطــب
جنــوب را هــم در نظــر بگیریــم ،افزایــش ســطح
آبهــا بیــن  28تــا  79ســانتیمتر تــا ســال 2100
خواهــد بــود .ایــن اطالعــات بــا فــرض ارتبــاط
خطــی پیوســته میــان دمــای هــوای جهــان و
ورقههــای یخــی اســت کــه البتــه بعیــد بــه نظــر
میرســد و بنابرایــن ،افزایــش ســطح آبهــای آزاد،
بســیار بیشــتر از ایــن مقادیــر خواهــد بــود .بــا ایــن
حــال ،چنــد نفــر از دانشــمندان هــم حــوزه تغییرات
آبوهوایــی ،بــه ایــن نکتــه اعتــراض کردنــد کــه
پیشبینیهــای ســال  2007هیئــت میاندولتــی
تغییــرات آبوهــوا ،بیــش از حــد محافظهکارانــه
دانشبنیان

اســت .بــه عنــوان نمونــه ،پروفســور جیــم هانســن
از دانشــگاه کلمبیــا پیشــنهاد میدهــد اگــر میــزان
دیاکســید کربــن بــه  450ppmدر اتمســفر برســد،
در آن صــورت ذوب یخهــای گرینلنــد و غــرب
قطــب جنــوب ،برگشــتناپذیر خواهــد شــد .اگــر
ایــن اتفــاق رخ دهــد ،افزایــش ســطح آبهــای آزاد
از مقــدار اعالمشــده در ایــن قــرن هــم بیشــتر
خواهــد شــد .بنابرایــن هانســن پیشــنهاد میدهــد
اگــر میخواهیــم ورقههــای یخــی را از ذوب
نجــات دهیــم ،بایــد بــه ســرعت بــه میــزان جهانــی
 350pmmدیاکســیدکربن برگردیــم.
موضــوع فصــل پنجــم ،اثــرات احتمالــی آینــده
اســت .اینکــه نتایــج گــرم شــدن هــوای جهــان بــا
بــاال رفتــن دمــای کــره زمیــن ،افزایشــی چشــمگیر
خواهــد داشــت .ایــن گــرم شــدن ،بازگشــت دورهای
و شــدت بــروز ســیل ،خشکســالی ،موجهــای
گرمــا و توفانهــا را باعــث خواهــد شــد .شــهر و
شــهرکهای ســاحلی بهخصــوص بــا بــاال آمــدن
ســطح آب دریاهــا آســیبپذیر میشــوند و اثــرات
(احتمالــی) بــروز ســیلها و توفانهــا ،شــدیدتر
خواهــد شــد .امنیــت و ســامت آب آشــامیدنی،
امنیــت غذایــی و بهداشــت و ســامت عمومــی بــه
مهمتریــن مشــکالت تمــام کشــورهای جهــان
تبدیــل خواهنــد شــد .گــرم شــدن زمیــن ،تنــوع
زیســتی جهــان و ســامت میلیاردهــا نفر از ســاکنان
زمیــن را تهدیــد خواهــد کــرد.
در جــدول شــماره دو ایــن فصــل خالصــهای از
اثــرات گــرم شــدن زمیــن تــا افزایــش پنــج تــا
شــش درجــهای دمــای هــوا ،درج شــده اســت.
حتــی هیئــت میاندولتــی تغییــرات آبوهــوا هــم
از توصیــف جهانــی بــا ایــن دمــای بــاالی هــوا،
خــودداری کــرده اســت .بــا ایــن حال ،مســلم اســت
کــه مــا بایــد درک کاملــی از تاثیــرات ایــن افزایــش
دمــا بــر کــره زمیــن داشــته باشــیم تــا بتوانیــم
جلویــش را بگیریــم .بــا افزایــش دمــای هــوا تــا
پنــج ،شــش درجــه بیشــتر از دمــای کنونــی زمیــن،
ورقههــای یخــی گرینلنــد و غــرب قطــب جنــوب تا
میانــه قــرن آینــده ،شــروع بــه ذوب شــدن خواهند
کــرد .اگــر ایــن دو ورقــه یخــی بهکلــی ذوب شــوند،
ســطح آب دریاهــای زمیــن تــا  13متــر افزایــش
خواهــد داشــت .در حــال حاضــر ،آژانــس محیــط
زیســت انگلســتان بــرای رویارویــی بــا افزایــش 4/5
متــری آب دریاهــا برنامهریزیهایــی کــرده کــه
مســتلزم تاســیس ســد آبگیــری عظیمی در سراســر
دهانــه رود تیمــز ،از اســکس تــا کنــت اســت.
بــا ایــن وجــود ،بــاال آمــدن  13متــری ســطح
آب دریاهــا ،بــه معنــی ســیالبی و متروکــه شــدن
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همیشــگی تمــام مناطــق ســاحلی کمارتفــاع
و شــهرهای کنــاره رودخانههاســت .امــروزه
یکســوم جمعیــت جهــان در نــود کیلومتــری خــط
ســاحلی و ســیزده شــهر از بیســت شــهر بــزرگ
جهــان ،در ســاحلها بنــا شــدهاند .ایــن  -بــاال
آمــدن  13متــری ســطح آب دریاهــا  -یعنــی آوارگی
میلیاردهــا انســان و شــروع مهاجرتهــای گروهــی
زیسـتمحیطی بــزرگ .همچنیــن ،چرخــه اقیانــوس
اطلــس شــمالی نابــود خواهــد شــد و غــرب اروپــا در
توالــی از زمســتانهای بســیار ســرد و بــه دنبــال آن،
در موجهــای گرمــا در هــر تابســتان فــرو خواهــد
رفــت .دســتکم ســه میلیــارد نفــر در جهــان از
کمبــود آب شــیرین رنــج خواهنــد بــرد .بهتدریــج
تولیــد محصــوالت کشــاورزی کاهــش خواهــد یافت
و میلیاردهــا نفــر در خطــر گرســنگی قــرار خواهنــد
گرفــت .امنیــت غذایــی و آب آشــامیدنی به مســئله
اختالفآفریــن میــان کشــورها بــدل خواهــد شــد
و چنیــن اســت کــه برخــی کارشناســان ،بــروز
«جنگهــای زیســتمحیطی» را پیشبینــی
میکننــد .نظامهــای بهداشــت و ســامت عمومــی
در سراســر جهــان فرومیپاشــند ،چــون تــوان
پاســخگویی بــه نیــاز جوامــع را ندارنــد .تنــوع
زیســتی جهانــی نابــود خواهــد شــد.
فصــل شــش «شــگفتیها» نــام دارد .در ایــن فصــل
میخوانیــم کــه شــگفتیها و غافلگیریهــای
بســیاری در سیســتم آبوهوایــی جهانی وجــود دارد
کــه تغییــر آبوهــوا در آینــده را وخیمتــر خواهــد
کــرد .ایــن شــگفتیها شــامل ذوب یخهــای
گرینلنــد و جنوبــگان و بــاال آمــدن چندیــن متــری
ارتفــاع آبهــای آزاد جهــان میشــود .همچنیــن،
چرخــه عمیــق اقیانوســی شــمال اطلــس ممکــن
اســت تغییــر و آبوهــوای شــدید فصلــی در اروپــا
را ایجــاد کنــد .ممکــن اســت جنگلهــای بارانــی
آمــازون در آتــش بســوزند ،رونــد گــرم شــدن کــره
زمیــن تســریع شــود و تنــوع زیســتی از بین بــرود...
فصلهــای انتهایــی کتــاب ،نگاهــی بــه
سیاســتهای جهانــی و راهحلهــای احتمالــی
بــرای مســئله گــرم شــدن زمیــن میاندازنــد.
طبق گــزارش اســترن در ســال  ،2007کاهــش جهانی
آزادســازی کربــن ،حــدود یک درصــد از مبلــغ تولید
ناخالــص جهانــی را بــه خــود اختصــاص میدهــد.
ایــن میــزان را مقایســه کنیــد بــا نتایــج و فجایــع
حاصــل از گــرم شــدن کــره زمیــن کــه بیــش از
 20درصــد از تولیــد ناخالــص جهــان بایــد صــرف
هزینههایــش شــود .ایــن ،یــک اعــان جنــگ
اســت؛ ندایــی کــه بــر ســرمان فریــاد میکشــد
بایــد هرچــه ســریعتر اقتصــاد جهانیمــان را
بــرای پاســخگویی بــه چالــش اقتصــاد جهانــی بدون
دانشبنیان

کربــن ،منعطفتــر کنیــم .در فصــل  ،7سیاس ـتها،
نویســنده تنهــا راهحــل مســئله گــرم شــدن کــره
زمیــن را توافقنامههــای اجبــاری بینالمللــی بــرای
کاهــش آزادســازی جهانــی گازهــای گلخانــهای
میدانــد .و پیمــان کیوتــو را توافقنامــهای بنیادیــن
در ایــن زمینــه میخوانــد ،چــرا کــه بیــش از 180
کشــور پیمــان مبــارزه بــا گــرم شــدن کــره زمیــن
را امضــا کردنــد.
نویســنده در فصــل هشــتم کتــاب ،راهحلهــا،
میگویــد اگــر واقعــا بخواهیــم بــا گــرم شــدن کــره
زمیــن مبــارزه کنیم ،بایــد دو اصــل بنیــادی را در نظر
داشــته باشــیم :نخســت بازنگــری در ســبک زندگی
ناپایــداری اســت کــه در کشــورهای توســعهیافته
دیــده میشــود .اگــر تمــام جمعیــت شــش تــا نــه
میلیاردنفــری زمیــن در قــرن بیســتویکم ســبک
زندگــی مشــابه امریکاییهــا در پیــش بگیرنــد،
نهتنهــا نیــاز غذایــی آدمهــا از ذخیــره آنهــا
افزایــش مییابــد ،بلکــه ردپــای بومشــناختی
انســان بــر کــره زمیــن ،از مقــدار بیشــینهاش هــم
بیشــتر خواهــد شــد .بــه نظــر میرســد اگــر قــرار
باشــد همــه جهــان بــه ســبک غربیهــا زندگــی
کننــد ،مــا بــه دو کــره زمیــن بــرای تامیــن نیازهــای
زیســتی جمعیــت کنونــی زمیــن نیــاز خواهیــم
داشــت .بــرای همیــن اســت کــه بایــد مصــرف
انــرژی و نیازهــای مــادی جوامــع انســانی و در نتیجه
آن ،آرزوهــای (بیفایــده) شــهروندان کشــورهای در
حــال توســعه را کاهــش دهیــم .بــه نظــر میرســد
دیگــر داشــتن چیزهــای بیشــتر مــا را خوشــحال
نخواهــد کــرد ،بلکــه زندگــی طوالنیتــر و کیفیــت
بــاالی زندگــی ،باعــث خوشــبختیمان خواهــد بــود.
دومیــن اصــل ،بــه آمادگی مــا به عنــوان شــهروندان
جامعــه جهانــی ،بــرای ســرمایهگذاری مقــداری
نســبتا کــم  -حــدود یــک تــا دو درصــد تولیــد
ناخالــص جهانــی طبق گــزارش ســال  2007اســترین
 بــرای جبــران ضــرری بســیاری هنگفتتــربرمیگــردد .اگــر چنیــن اســت ،در حــال حاضــر
تکنولــوژی الزم بــرای محافظــت از جمعیــت زمیــن
در برابــر تغییــرات آبوهوایــی و کاهــش آزادســازی
شــدید پیشبینیشــده گازهــای گلخانــهای در
صــد ســال آینــده را در اختیــار داریــم .بهــرهوری و
کارآمــدی انــرژی ،منابــع انــرژی جایگزیــن ،تجــارت
جهانــی کربــن و موازنــه و تعــادل مصــرف آن،
همگــی در ایــن مبــارزه نقشآفریــن خواهنــد بــود.
همچنیــن ،بایــد «تکنولوژیهــای مختلکننــده» را
هــم در فراینــد تولیــد و اســتفاده انرژیمــان در نظــر
بگیریــم کــه هنــوز حتــی بهشــان فکــر نکــرده و کشفشــان
نکردهایــم.
در آخریــن فصــل ،تصویــری از جهــان بــدون کربــن ،ترســیم
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خواهــد شــد:
تصویــری از خانههــای ســه طبقــه شــهری کــه بخشــی از
گروهــی از خانههاســت کــه مجموعــه محلــه خانههــای ســبز
در هــر شــهر و هــر کشــوری را تشــکیل میدهــد .در نزدیکــی
فروشــگاههای محلــی ،دبســتان و ســالن اجتماعــات محلــه
بنــا شــدهاند .تابلــوی اعالنــات ســالن اجتماعــات ،گواهــی بــر
فعالیتهــای محلــه اســت .درســت بیــرون ســالن ،ایســتگاه
ترامــوای سریعالســیر اســت و پشــت آن ،پارکینــگ کوچــک
خودروهــای الکتریکــی اشــتراکی محلــی و دوچرخههــای
همگانــی دیــده میشــود.
ـی بــدون کربــن بــودن انــرژی آن بــه
در هــر خانــه ،گواهـ ِ
دیــوار زده شــده ،امــا عایقبنــدی گســترده دیوارهــای
خانــه از چشــم بینندههــا پنهــان اســت .درســت کنــار
ایــن گواهــی ،کنتــور هوشــمند خانــه را میبینیــم .ایــن
کنتــور ،مقادیــر بســیار کــم اســتفاده از الکتریســیته را در
خانــه نشــان میدهــد کــه بــا کمــک ابــزار بهینهســازی
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ب گــرم خورشــیدی روی
مصــرف انــرژی و سیســتم آ 
ســقف ،ممکــن شــده اســت و خانــه طــوری ســاخته
بوهوایــی شــدیدی را کــه
شــده اســت کــه شــرایط آ 
بــرای ایــن منطقــه پیشبینــی شــده تــاب بیــاورد.
ادارههــای آینــده از چندیــن ایســتگاه اتوبــوس،
ترامــوا و متــروی مختلــف قابــل دسترســی هســتند
و پرههــای توربیــن بــادی چشــمگیرند و نشــانهای از
نحــوه پاســخگویی بــه بخشــی از نیــاز ســاختمان بــه
الکتریســیته .آنچــه زیــاد دیــده نمیشــود ،سیســتم
لولهکشــی گرمکننــدهای مجزاســت کــه ســاختمان
اداره را بــه کاربــران محلــی  -یعنــی فروشــگاهها،
رســتورانها ،ســینما ،مرکــز بهداشــت محلــه و کالــج -
مرتبــط میکنــد.
و امــا ســخن آخــر نویســنده کــه بــه نوعــی اتمــام حجــت
او بــا همــه انســانهای مســئول ،همــه انســانهای کــره
زمیــن در هــر مقــام و موقعیتــی ایــن اســت کــه:
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«گــرم شــدن زمیــن ،یکــی از معــدود نظریههــای علمــی
اســت کــه مــا را بــه وارســی و تجدیــد نظــر در بنیــان
جامعــه مدرنمــان وام ـیدارد.
ایــن همــان نظری ـهای اســت کــه سیاســتمردان را بــه
بحــث واداشــته ،ملتهــا را بــر ضــد هــم شــورانده،
انتخابهــای شــخصی زندگیمــان را زیــر ســوال بــرده
و در نهایــت ،از رابطــه بشــر بــا بقیــه کــره زمیــن،
پرســش کــرده اســت .تقریبــا هیــچ شــکی نداریــم کــه
گــرم شــدن زمیــن در صــد ســال آینــده ،آبوهــوای
ســیارهمان را دگرگــون خواهــد کــرد .خوشبینانهتریــن
تخمینهایمــان میانگیــن افزایــش حــدود  1/1تــا 6/4
(احتمــاال حــدود چهاردرجــه) درجــه ســانتیگراد ،بــاال
آمــدن ســطح آب دریاهــا بــه انــدازه حداقــل نیممتــر
(البتــه تــا زمانــی کــه ذوب کامــل یخهــای گرینلنــد
و قطــب جنــوب نشــود) ،تغییــر چشــمگیر در الگــوی
آبوهــوا و رخدادهــای جــوی شــدیدتر را پیشــنهاد
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میکنــد .البتــه تمــام اینهــا ،برخــاف آنچــه فعــاالن
محیــطزیســت در ســالهای پایانــی دهــه  80و ابتــدای
دهــه  90میــادی گفتهانــد ،بــه معنــای پایــان دنیــا
نیســت؛ امــا معنــای واقعــیاش ،مصیبــت و بدبختــی
میلیاردهــا انســان اســت.
گــرم شــدن کــره زمیــن ،چالشــی عمــده پیــش روی
جامعــه جهانــی ماســت .نبایــد دشــواریهای آینــده
را دســت کــم بگیریــم .پیشبینیهــای آبوهوایــی
گــزارش دشــواریهای آینــده را دســتکم بگیریــم.
پیشبینیهــای آبوهوایــی گــزارش ســال 2007
هیئــت میاندولتــی تغییــرات آبوهــوا ،براســاس
ســناریو و برنامههــای آزادســازی کربــن صــد
ســال آینــده تهیــه شــدند کــه در ســال ،2000
پیشبینیهایــی واقعبینانــه بــه حســاب میآمدنــد.
امــروز میدانیــم معجــزه اقتصــادی ِ چیــن ،افزایــش
 11تــا  13درصــدی آزادســازی کربــن در ســالهای
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 2000تــا  2010را بــه همــراه داشــته ،در مقایســه
بــا باالتریــن تخمینهــای اینکــه بــرای سراســر
آســیا بیــن  2/6تــا  4/8درصــد بــود .عــاوه بــر ایــن،
رویکــرد اکثریتــی کــه هیئــت میاندولتــی تغییــرات
آبوهوایــی بــرای همراهــی و توافــق تمــام احــزاب و
گروههــا در پیــش گرفتــه ،بــه معنــای محافظــهکار
بودنــش اســت .بنابرایــن شــاید مجبــور باشــیم
مهمتریــن تخمینهــا از محتملتریــن تغییــرات
آبوهوایــی را در نظــر بگیریــم :اگــر دمــای هــوا تــا
ســال  2100شــش درجــه گرمتــر شــود ،آتــش در
انبــار بــاروت انداختهایــم .همانطــور کــه در فصــل
پنجــم مطــرح شــد ،اصــا دلمــان نمیخواهــد بــه
ایــن روزهــای گــرم برســیم .سیســتم آبوهوایــی
خطــی نیســت؛ در نتیجــه نقــاط بیشــینهای وجــود
خواهنــد داشــت کــه بــا رســیدن بــه آنهــا ،تغییــرات
آبوهوایــی بســیار ســریع رخ خواهنــد داد .در شــکل
شــماره  ،34نقــاط بیشــینهای را مقایســه کــردم کــه
همکارانــم بــروز آنهــا را در آینــده نزدیــک بســیار
محتمــل و نتایجشــان را مصیبتبــار میداننــد.
اگــر نتوانیــم روندهــای کنونــی آزادســازی کربــن در
جهــان را متوقــف یــا متغییــر کنیــم ،تمــام ایــن نقــاط
بیشــینه  -ایــن رخدادهــای هولنــاک  -در آینــده مــا
رخ خواهنــد داد.
بــه تمــام اینهــا ،بــرآورد بزرگتریــن اقتصاددانــان
جهــان را اضافــه کنیــد کــه معتقدنــد ایــن رخدادهــا،
حــدود  20درصــد از درآمــد تمــام جهــان در آینــده را
بــرای رویارویــی بــا دنیایــی گرمتــر بــه هــدر خواهنــد
داد .در مقابــل ،شــاید فقــط یــک تــا دو درصــد از
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درآمــد امــروز جهــان بــرای رســیدن بــه اقتصــاد کــم
یــا بــدون کربــن الزم باشــد .حتــی اگــر تحلیلهــای
هزینــه  -درآمــد آنقدرهــا بــه نفعمــان نباشــد ،پرداخــت
هزینــه آنهــا هــم امــروز ،بــرای جلوگیــری از مــرگ
دههــا میلیــون انســان و تشــدید فالکــت بشــر روی کــره
زمیــن ،وظیفــه اخالقــی مــا خواهــد بــود.
بــا ایــن حســاب ،راهحلهــای مبــارزه بــا گــرم شــدن
کــره زمیــن کدامنــد؟
نخســت اینکــه بایــد راهحلهــای سیاســی بینالمللــی
بــرای ایــن منظــور وجــود داشــته باشــد؛ بــدون توافقنام ه
بینالمللــی پــس از  ،2012افزایــش چشــمگیر آزادســازی
کربــن در جهــان و گــرم شــدن هولنــاک کــر ه زمیــن،
پیــش رویمــان قــرار دارد .هــر توافقنامــه سیاســی
بینالمللــی بایــد کشــورهای در حــال توســعه را نیــز
شــامل شــود و توســعه ســریع ایــن کشــورها را تضمیــن
کنــد .چــون شــهروندان کشــورهای فقیرتــر ایــن حــق
را دارنــد کــه بــا اســتانداردهای زندگــی شــهروندان
کشــورهای غنیتــر و غــرب زندگــی کننــد و ایــن یــک
التــزام اخالقــی بــرای همــه ســاکنان زمیــن اســت.
تــا آنجــا کــه مــن میدانــم ،تنهــا راه رســیدن بــه
ایــن هــدف ،برپایــی نظــام تجــارت و دادوســتد جهانــی
کربــن اســت .بدیــن طریــق ،کشــورها ،بــر پایــه نظــام
تجارتهــا و هــر فــرد میتوانــد آزادســازی کربــن خــود
را کاهــش دهــد و بــا ایــن کار ،درآمدزایــی هم بکنــد .این
روشــی عالــی بــرای جریــان یافتــن پــول از کشــورهای
ثروتمنــد بــه کشــورهای فقیرتــر و تحریــک و شــکوفایی
پیوســته اقتصــاد جهانــی اســت .همچنیــن ،بــا ایــن رونــد
شــاید پــول کافــی بــرای ســازگاری کشــورهای فقیرتــر
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بــا تغییــرات آبوهوایــی اجتنابناپذیــ ِر آینــده فراهــم
شــود.دوم اینکــه بایــد ســرمایه و بودجــه توســعه تولیــد
انــرژی ارزان و پــاک را حســابی افزایــش دهیــم ،چــرا
کــه هــر پیشــرفت اقتصــادی ،بــر پایــه افزایــش مصــرف
انــرژی بنــا شــده اســت .البتــه ایــن افزایــش مدتــی
اســت شــروع شــده  -ســرمایهگذاران بــزرگ و قهــار
ســیلیکونولی یــک میلیــارد دالر در تکنولــوژی پــاک
ســرمایهگذاری کردنــد .ایــن مقــدار تــا ســال 2010
ســه برابــر شــده اســت .احتمــاال ایــن مبلــغ بــه نظرتــان
بســیار کالن اســت امــا وقتــی پــای تحقیــق و توســعه در
میــان باشــد ،پــول هنگفتــی بــه شــمار نمیآیــد .آنچــه
در ایــن پــروژه بــه آن نیــاز داریــم ،ســطحی از بودجــه
اســت کــه دولتهــا فقــط در زمانهایــی آن را در نظــر
میگیرنــد کــه کشورشــان درگیــر جنــگ باشــد .امریــکا
بیــش از یــک تریلیــون دالر در ســال  2003صــرف
جنــگ عــراق کــرد؛ فقــط تصــور کنیــد چــه میشــد
اگــر تمــام ایــن پــول بــه پیشــبرد فنــاوری در جهانــی
بــدون کربــن صــرف میشــد! آژانــس بینالمللــی انــرژی
تخمیــن میزنــد  20تریلیــون دالر در  25ســال آینــده
در حــوزه انــرژی ســرمایهگذاری خواهــد شــد  -البتــه
بایــد مطمئــن شــویم ایــن میــزان بــر ســوختهای
فســیلی ســرمایهگذاری نخواهــد شــد! امــا حتــی اگــر
زمانــی فنــاوری تولیــد انــرژی تجدیدپذیــر در دســترس
باشــد ،هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد کــه بــرای تمــام
کشــورها قابــل تهیــه باشــد؛ چــون امــروز در جهانــی
زندگــی میکنیــم کــه حتــی داروهــای حیاتــی هــم
بــرای کســب بیشــترین ســود قیمتگــذاری میشــوند.
عــاوه بــر ایــن ،بــاز هــم هیــچ تضمینــی نیســت کــه
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بــا وجــود داشــتن انــرژی رایــگان و نامحــدود ،دســت
از سوءاســتفاده از ســیارهمان بکشــیم .پــل الریــک
از دانشــگاه اســتنفورد ،دربــاره احتمــال بــه دســت
آوردن انــرژی پــاک و بیپایــان از همجوشــی ســرد
میگویــد« :مثــل ایــن اســت کــه مسلســل خــودکار
بــه دســت کــودک ابلــه بیفتــد».
البتــه نبایــد تمــام امیدمــان را بــه سیاســتهای
جهانــی و فنــاوری انــرژی پــاک معطــوف کنیــم ،بلکــه
بایــد خودمــان را بــرای بدترینهــا و ســازگار شــدن
بــا آنهــا آمــاده کنیــم .اگــر همیــن امــروز دســت
بــه کار شــویم ،میتوانیــم بســیاری از هزینههــا و
آســیبهایی را کــه آبوهــوای متغیــر برایمــان
بــه بــار مــیآورد،کاهــش دهیــم .ایــن هــدف بــه
برنامهریــزی  50ســاله کشــورها و منطقههــا نیــاز دارد،
کاری کــه بســیاری از دولتهــا از انجــام آن عاجزنــد،
چــون بیــش از حــد درگیــر سیاسـتهای کوتاهمــدت
(گــذران زندگــی شهروندانشــان) هســتند .بنابرایــن
گــرم شــدن کــره زمیــن دقیقــا روشــی را کــه بــرای
نظــم بخشــیدن بــه جوامعمــان در پیــش گرفتیــم،
بــه چالــش میکشــد .نهتنهــا گــرم شــدن زمیــن
مفهــوم دولــت  -ملــت در برابــر مســئولیت جهانــی،
بلکــه دیــدگاه کوتاهمــدت سیاســی رهبــران کشــورها
را هــم زیــر ســوال میبــرد .در پاســخ بــه ایــن
پرســش کــه بــرای جلوگیــری از گــرم شــدن زمیــن
چــه کاری از دســتمان برمیآیــد ،بایــد بعضــی از
بنیادیتریــن قوانیــن جامعهمــان را دگرگــون کنیــم
تــا بتوانیــم رویکــردی جهانیتــر و بلندمدتتــر در
پیــش بگیریــم».
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زندگی امروز ما با استرس و اضطراب عجین است .اگر تا دیروز
کشاورزان نگران بارش باران بودند و دامداران استرس زدن گرگ
به گله و کمبود علوفه در زمستان را داشتند ،انسان مدرن جامعه
امروز در محاصره هزاران عامل استرسزا و اضطرابآور قرار گرفته
که ممکن است روند زندگی او را با اختالل مواجه کنند.
در حالت کلی ،میزانی از استرس مفید به حساب میآید .این
همان نیروی محرکی است که دانشجو را به سوی درس خواندن
در شبهای امتحان سوق میدهد و افراد را به پیش میراند تا
کارهایشان را با جدیت بیشتری دنبال کنند و به نتیجه برسانند.
اما اضطراب در سطوح باالتر ،دقیقا میتواند کارکردی عکس این
موضوع داشته باشد .فرد مضطرب ممکن است از فرط استرس از
نظر ذهنی فلج شود و نتواند مسیر فکری خود را ترسیم کند .حتی
امکان دارد کار به جایی برسد که شاهد بروز بیماریهای روانتنی
باشیم .بیماریهایی که مستقیما از ذهن نشئت میگیرند و به
همان هم ختم میشوند .برخی از افراد مضطرب دچار بیاشتهایی
میشوند و گاه افزایش تپش قلب در طول روز آنها را کالفه و
سردرگم میکند .دردهای موضعی نیز میتوانند نتیجه اضطراب
باال باشند .اما چطور باید این میزان از اضطراب را تحت فرمان خود
درآورد و آن را مدیریت کرد؟ هر چند در حاالت پیشرفته نیاز به
مداخله مستقیم روانپزشک یا روانشناس است ،اما در سطوح اولیه
و پایینتر ،روشهایی برای کاهش اضطراب و مدیریت استرس
وجود دارد.
کتاب «مدیریت استرس» که از سری کتابهای دامیز است ،سعی
دارد همین روشها را بیاموزد .این کتاب را روانشناس بالینی ،دکتر
آلن الکین ،نوشته است که بخش عمدهای از مطالعات علمی او
نیز به همین حوزه برمیگردد .اولین کتاب او با عنوان «آرامش
شهری :زندگی بدون استرس در شهرهای بزرگ» در سال 1999
به چاپ رسیده است.
پیشگفتار این کتاب به قلم پل جی .راش ،استاد پزشکی و
روانپزشکی دانشکده پزشکی نیویورک ،نوشته شده است .او در این
پیشگفتار چنین مینویسد« :همه استرس دارند و همه در موردش
صحبت میکنند اما هیچکس واقعا نمیداند استرس چیست .چرا؟
زیرا استرس برای هریک از ما بیانگر چیزی متفاوت است .استرس
میتواند چاشنی زندگی یا بوسه مرگ باشد؛ برای یکی زهر و برای
دیگری نوشدارو باشد.
استرس ضرورتا بد نیست .برنده شدن در انتخابات میتواند به
اندازه بازنده شدن استرسآفرین باشد .دیدار یک عزیز و اوقات
صمیمانه میتواند به اندازه از دست دادن کسی استرسزا باشد .اما
واکنشهای بیولوژیکی ما بسیار متفاوت هستند .استرس تا حدی
میتواند منجر به مولد بودن شود ،پس از آن بهسرعت مخرب
میشود .استرس بسیار کم یا بسیار زیاد مانند فشاری است که
به تارهای یک ویولون وارد میکنیم که اگر متعادل باشد میتواند
آوایی زیبا تولید کند .این کتاب به شما نشان میدهد چگونه
استرس متعادلی داشته باشید.
من پس از پنج دهه کار کردن در این زمینه میتوانم ثابت کنم که
تالش در جهت تعریف علمی استرس مانند آب در هاون کوبیدن
است .استرس یکی از معدود لغاتی است که قابل ترجمه نیست .به
همین علت در اکثر زبانها «استرس» ،استرس باقی مانده است.
دانشبنیان
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اما یک نکته که براساس تحقیقات تجربی و کلینیکی به دست
آمده ،این است که احساس کنترل نداشتن همیشه نگرانکننده
است .ما در بسیاری از موارد به علت برداشتهای غلطی که منجر
به رفتارها یا نتیجهگیریهای نامناسب میشوند ،استرس را خود
ایجاد میکنیم .این مطالب را میتوانید یاد بگیرید و اصالح کنید
و این کتاب ابزار کمک به شما را در جهت دستیابی به این هدف
ارائه میکند.
استرس یک پیامد غیر قابل پیشگیری در زندگی است.
استرسهایی وجود دارند که میتوانید کاری در موردشان انجام
دهید و استرسهایی که نمیتوانید آنها را کنترل یا از آنها دوری
کنید .نکته مهم آن است که یاد بگیریم این دو دسته را تشخیص
دهیم ،تا آنکه مدام درمانده نشویم .این کتاب به شما میآموزد
چگونه از وقت و استعدادهای خود به گونهای موثر استفاده کنید
تا استرس شما را خالقتر نماید نه آنکه خود را تخریب نمایید».
الکین مقدمه کتاب خود را اینگونه شروع میکند که همه آدمها
در زندگیشان استرس را احساس میکنند .هر روز تعداد زیادی
از مردم شکایت میکنند که استرس باعث شده نتوانند به اندازه
کافی از زندگی لذت ببرند و آنها را از خوشیها محروم کرده
است .به همین علت هم مطب رواندرمانگران پر از کسانی است
که میخواهند آرامش را به زندگی خود برگردانند .همینطور
کارگاهها و کالسهای متفاوتی وجود دارد که به مردم وعده
استرس کمتر را میدهند؛ از کارگاههای مدیریت استرس و
کالسهای یوگا و آموزش مراقبه گرفته تا ماساژ بدن و کالسهای
آرامش روان .او میگوید تا پیش از این به نظر میرسید ظهور
تکنولوژی و سهل شدن امور روزمره ،باعث کاهش استرس افراد
شود اما نتیجه کامال عکس آن شد« :زندگی شما پراسترستر شده
است .استرس شما ممکن است به شکل فشار کاری ،نگرانیهای
مالی ،کمبود وقت برای خود یا مسائل مربوط به داشتن خانواده،
خود را نشان دهد .ممکن است استرسهای خاصی داشته باشید
(بیماری ،بیکاری ،نوزاد جدید یا اجاره خانه) .منبع این استرس
هرچه باشد ،داشتن یک راهنما میتواند موثر باشد .متاسفانه
زندگی همراه یک کتابچه راهنما یا یک دفترچه کاربر نیست.
بایستی کمک خود را خودتان بیابید».
اما این کمک به چه چیز برمیگردد .آیا صرفا با شعار دادن و
نصیحت کردن میتوان زندگی کماسترسی را تجربه کرد؟ الکین
در این مورد اشاره به آهنگی دارد که چند سال پیش شنیده و
نامش به نصیحت میماند« :نگران نباش ،شاد باش» .عبارتی که
اساسا شنیدن آن خوب و دلنشین است اما از حد شعار باالتر
نمیرود و نمیتواند کاربردی برای زندگی افراد پراسترس داشته
باشد .الکین میگوید کاهش استرس نیاز به مجموعهای از ابزار و
تکنیکها دارد و جمالت انگیزشی بهتنهایی نمیتوانند تاثیرگذار
باشند« :برای مدیریت استرس به نحوی تاثیرگذار در زندگیتان،
به ابزار کاهش استرس مناسب نیاز دارید .در حقیقت ،به یک جعبه
ابزار کامل شامل انواع تکنیکها ،راهکارها و تاکتیکهای مختلف
مدیریت استرس نیاز دارید».
الکین در ادامه میگوید که «مدیریت استرس» دقیقا با همین
هدف نوشته شده است :ارائه ابزارهایی که به کمک آنها بتوانید
استرس خود را تحت کنترل درآورید .کتابی که قرار نیست با
دانشبنیان
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شعارها و جمالت انگیزشی دل شما را ببرد ،بلکه مجموعهای از
مهارتها را به شما میآموزد که در صورت استفاده از آنها ،شاهد
کاهش موثر استرس در زندگیتان خواهید بود .به گفته نویسنده،
مخاطب با مطالعه این کتاب متوجه میشود ریشه استرس در
کجاست ،چگونه بر زندگی او تاثیر میگذارد و چه کاری میتواند
برای کاهشش انجام دهد؛ اینکه چگونه بدن خود را آرام کند
و ذهن را به آرامشی برساند که از تنشی که ناشی از استرس
است ،رها شود« :هیچ ایده یا تکنیک خاصی وجود ندارد که
بتواند بهتنهایی به طور معجزهآسایی تمام استرس شما را بگیرد؛
و هیچ تکنیک یا رویکردی نیست که برای همه به طور یکسان
مفید باشد .باید دستهای از ایدهها و روشهایی را که میتوانید در
جنبههای مختلف زندگی ترکیب کنید در کنار هم قرار دهید .این
جنبهها از توجه به غذایی که میخورید تا صندلیای که روی آن
مینشینید ،از میزان خوابتان تا آرام کردن ذهن شلوغتان را در
بر میگیرد .مدیریت موثر استرس واقعا مربوط به مدیریت موثر
سبک زندگیتان است .به همین دلیل ،در این کتاب ،میتوانید
انواع رویکردهای مدیریت استرس را بیابید .جعبه ابزار استرس
خود را با تکنیکهای این کتاب پر کنید تا در هنگام نیاز ،ابزار
مورد نیاز خود را بیرون بکشید ».نویسنده وعده میدهد
که در صورتی که فرد بتواند میزان استرس خود را
مدیریت کند ،به سالمت بهتر ،لذت بیشتر ،انرژی
بیشتر و احتماال عمر طوالنیتر دست پیدا
میکند .جز اینها موضوعی دارد که بتواند در
مهمانیها درباره آن صحبت کند.
الکین درباره اینکه چطور باید از این کتاب استفاده
کرد ،میگوید هر چند کتاب به گونهای نوشته شده که
انسجام داشته باشد و بتوان مطالب آن را به شکل متوالی خواند
اما این در اختیار مخاطب است .زیرا کتاب به گونهای است که
مخاطب میتواند بنا بر نیاز خود ،تنها بخشی از آن را بخواند و باقی
مطالب را در فرصتهای دیگر مطالعه کند« :اما یک استثنا وجود
دارد .فصلهایی که در مورد نحوه آرامش بدن و آرام کردن ذهن
هستند (فصلهای  4و  )5اهمیت خاصی دارند و نسبت به
فصلهای دیگر نقش محوری و مرتبط دارند .سعی
کنید این فصلها را ابتدا بخوانید».
الکین معتقد است که با یک یا دوبار
مطالعه مطالب کتاب ،نمیتوان

دانشبنیان

آنچنان بر موضوعات تسلط یافت که به وقت ضرور از آنها استفاده
کرد« :زمان و تمرین زیادی الزم است تا با تمرینهای بیشتری،
احساس راحتی کرده و در آنها مهارت کسب کنید .شتاب نداشته
باشید .باالخره سالها طول کشیده تا بسیاری از عادات ایجاد
استرس در شما شکل گیرد ،پس نمیتوانید توقع داشته باشید
به یکباره از همه آنها خالص شوید .هر روز حداقل مدتزمانی
را وقف جنبهای از برنامه مدیریت استرس خود کنید .این کار
تنها میتواند تنها چند دقیقه طول بکشد اما این دقیقهها جمع
میشوند و میتوانند به برخی مهارتهای مدیریت استرس منجر
شوند .اگر بتوانید کسی را پیدا کنید (یک دوست ،اعضای خانواده،
همکار) تا مهارتهایی را که بهتازگی فراگرفتهاید به او بیاموزید،
عالی است .اغلب مردم وقتی چیزی را به دیگری میآموزند ،آن را
بهتر یاد میگیرند .اگر کسی را داشته باشید که همراه شما روی
برنامه مدیریت استرستان کار کند ،بهتر است .داشتن یک دوست
صمیمی در زمینه کار روی استرس میتواند شما را عالقهمند و
باانگیزه نگه دارد .از همه مهمتر اینکه ارتباط خود را با این کتاب
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به صورت یک سفر مستمر ببینید که مدتی وقت (و کمی تالش)
نیاز دارد ،اما این سفر واقعا ارزشش را دارد».
با توجه به نحوه خاص نگارش کتابهای دامیز و بخشبندی آنها
و همچنین عالیمی که در این کتابها به کار برده میشود ،باقی
مقدمه به شرح این مسائل اختصاص یافته است.
این کتاب در پنج بخش و  18فصل طبقهبندی شده است که
عناوین بخشها عبارتند از« :مدیریت استرس  -بدون استرس»،
«مهارت یافتن در اصول»« ،مسائل خیالی»« ،مدیریت استرس در
زندگی واقعی» و «قسمت دهتاییها» .همچنین فصلها اینچنین
نامگذاری شدهاند« :مضرب هستید؟ به باشگاه ما خوش آمدید!»،
«توضیح استرس تنها در چند صفحه»« ،شروع کار»« ،رها شدن
از گرفتگی عضالت»« ،آرام کردن ذهن خود»« ،مهارتهای
ساختاری کاهش استرس»« ،یافتن وقت بیشتر»« ،خوردن،
ورزش و خواب»« ،رازهای تفکر مقاوم در برابر استرس»« ،غلبه بر
خشم»« ،نگرانی کمتر»« ،کاهش استرس بین فردی»« ،ارزشها،
هدفها و نگرشهای مقاوم در برابر استرس»« ،از دست دادن

دانشبنیان

استرس در محل کار (و همچنان حفظ شغل)»« ،مدیریت یک
سبک زندگی مقاوم در برابر استرس»« ،ده عادت کسانی که به
طور موثر استرس را مدیریت میکنند»« ،ده استرس مهم» و «ده
شغل پراسترس».
در بخش اول مخاطب با مفهوم استرس آشنا میشود و اینکه
چگونه استرس میتواند از نظر فکری ،جسمی و عاطفی روی
انسان تاثیر بگذارد .سپس تکنیکهایی که میتوانند تقریبا میزان
استرس را کاهش دهند ،به بحث گذاشته میشود.
در بخش دوم روشهای عاقالنهای برای مواجهه با استرس مطرح
میشود و میبینید که چگونه نشانههای فیزیکی استرس قابل
درمان هستند؛ اینکه میتوانید ذهن خود را آرام کنید و با مسائل
روزمرهای که میتوانند استرس ایجاد کنند برخورد کنید« :شاید
آنقدر که دوست دارید منظم نیستید یا شاید شغل شما باعث
میشود نتوانید اوقاتی را با خانواده بگذرانید و یا شاید تغذیه
مناسبی ندارید .میتوانم کمکتان کنم».
در بخش سوم تکنیکهای پیشرفتهتری مورد بحث قرار میگیرد
که میتواند برای کاهش استرس در زندگی استفاده کنید« :اگر
وقتی که در موقعیتهای بالقوه استرسزایی هستید ،تغییراتی
جزئی در نوع فکرتان ایجاد نمایید ،در واقع میتوانید استرس را
کاهش دهید و یا باال ببرید».
بخش چهارم به این اختصاص دارد که نویسنده به
شما کمک می کند عادات روزمرهای برای محل
کار و خانه خود ایجاد کنید که در نهایت به شما
کمک میکند زندگی کماسترستری داشته باشید.
مثال کار سادهای چون استراحتی کوتاه و چند کشش،
واقعا میتواند تاثیرات استرس را در محل کار کم کند« :آیا
متوجه شدهاید که اگر کارهای خندهدار و جالبتری انجام
دهید (با دوستان بیرون بروید و وقتتان را صرف یک سرگرمی
کنید) بهتر قادر خواهید بود با استرس کنار بیایید».
«مدیریت استرس» با ترجمه اکرم قیطاسی را انتشارات
کتاب آوند دانش منتشر کرده است .این انتشارات که
تحت امتیاز انتشارات وایلی فعالیت میکند،
زیرمجموعه کتابهای دامیز است که
ویژگی مشترکشان سادگی،
کاربردی و سودمند
بودنشان است.
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گزارش

ن
رو� یا� از ی ن
چند� طرح فناورانه در استان بال�ز در
آستانه چ�لو ی ن
یمک� سالگرد یپ�وزی انقالب اسالیم

گامهای بلند در مسیر
خودکفایی
المیرا ابراهیمی

لویکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،دکتر سورنا ستاری
در آستانه چه 
با حضور در استان البرز و از چندین محصول ایرانساخت رونمایی کرد و
دست به افتتاح کارخانه و مرکز نوآوری زد .اتفاقاتی که با توجه به تحریمهای
ظالمانه امریکا ،میتواند ما را در مسیر خودکفایی یاری کند و نیازهای مهم و
اساسی کشور را برطرف سازد .با این کار ،نهتنها نیاز داخلی برطرف خواهد
شد و ارز از کشور خارج نمیشود ،بلکه با صادرات این محصوالت دانشبنیان
و باکیفیت ،میتوانیم ارزآوری را از طریق این محصوالت شاهد باشیم.
دانشبنیان
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صت ،درمان و آموزش پزشکی ،رئیس سازمان دامپزشکی،
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی ،خط تولید آنزیمهای
صنعتی ایرانساخت برای نخستینبار در کشور افتتاح شد
و به بهرهبرداری رسید.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی
و رئیس سازمان دامپزشکی کشور ،با حضور در شرکت
دانشبنیان «بندا فرآور» خط تولید آنزیمهای صنعتی با
فناوری بومی را افتتاح کردند.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در این مراسم
از توانمندی شرکتهای دانشبنیان ایرانی در حوزه
زیستفناوری گفت و ادامه داد« :ایجاد خط تولید
آنزیمهای صنعتی در کشور یک کار استثنایی است و در
دنیا هم تعداد کارخانجات اینچنینی بسیار کم است .این
مجموعه دانشبنیان بدون کمک دولت توانسته به تولید
دانشبنیان

این محصول راهبردی دست پیدا کنند و الگوی موفقی
در توسعه زیستبوم دانشبنیان به کمک بخش خصوصی
است».
ستاری افزود« :واردات آنزیمهای صنعتی هزینههای زیادی
به کشور تحمیل میکند و تنها ورود یک نوع از آنزیم به
نام فیتاژ ،سالیانه حدود  30تا  50میلیون دالر برای کشور
ارزبری دارد .برای همین معتقدم که این کار برای کشور
بسیار استثنایی و ضروری است .چیزی که برای ما اهمیت
دارد ،توسعه دانش فنی و نیروی انسانی متخصص است
که با راهاندازی این کارخانه هر دوی این اهداف محقق
میشود .حوزهای بکر و دست نخورده که در سالهای
آینده شاهد گسترش بیشتر آن در کشور خواهیم بود».
رئیس ستاد توسعه زیستفناوری با بیان اینکه ایران به
مدد شرکتهای دانشبنیان در حوزه زیستفناوری جزو
برترینهای آسیاست و در منطقه رقیبی ندارد ،افزود« :این
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وی افزود« :شرکتهای دانشبنیان میتوانند ما را در گام
دوم انقالب از بسیاری از وابستگیها در حوزه دام و طیور
بینیاز کنند و خدا قوت میگویم به جوانانی که در این
شرکت دانشبنیان فعال بودهاند و امیدوارم بتوانیم در
مسیر خودکفایی و بینیازی کشور گام برداریم».

افتتاح بزرگترین واحد تولید
آنزیمهای صنعتی کشور

در حالی بود که روزهای نخست ،بزرگان این حوزه توصیه
میکردند وارد این حوزه نشویم اما امروز خوشحالم که
مرزها را درنوردیدیم و به دستاوردهای بسیار خوبی دست
یافتیم .امیدوارم با راهاندازی شتابدهنده بندا فرآور راه
برای شکل گرفتن شرکتهای دانشبنیان دیگری در این
حوزهها فراهم شود».

افق روشن تامین فرآوردههای دامی

علیرضا رفیعپور ،رئیس سازمان دامپزشکی کشور ،در
بخش دیگری از این مراسم با اشاره به نیاز  3درصدی
کشور به نهادههای ریزمغذی برای تامین غذای دام و
طیور گفت 15« :میلیون تن فرآوردههای دامی به این 3
درصد وابسته است .البته این  3درصد حامی و تامینکننده
بقای  97درصد بوده و به همین دلیل تامین آن اهمیتی
راهبردی دارد».
دانشبنیان

با افتتاح این واحد تولید آنزیم که بزرگترین واحد
تولیدکننده آنزیم در کشور به شمار میرود ،نیاز کشور به
این محصول راهبردی تامین خواهد شد .فناوری راهبردی
تولید آنزیمهای صنعتی در صنایع لبنیات ،نشاسته و
گلوکز ،آرد و نان ،چرم و نساجی ،شویندهها و دام و طیور
کاربرد وسیعی دارد.
بومیسازی فناوری تولید آنزیمهای صنعتی ایرانساخت
کشور را در مسیر ایجاد اشتغال دانشبنیان ،قطع وابستگی
به این فرآورده مهم و جلوگیری از خروج ارز هدایت
میکند .با این فناوری بومی ،تمامی آنزیمها در شکلهای
گوناگون مایع ،پودر و گرانول تولید و عرضه میشوند.
شروع این پروژه با عقد قرارداد دانش فنی با دانشگاههای
شهید بهشتی ،تربیت مدرس و دیگر دانشگاههای معتبر
کشور بود تا با همکاری مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید
این محصوالت آغاز شود.
تعداد شرکتهای دانشبنیان تولیدکننده آنزیم در دنیا
انگشتشمار بوده و جزو فرآوردههای راهبردی زیستفناور
به شمار میروند؛ ظرفیت  150تن انواع آنزیم ،در پنج
هزار مترمربع و دو خط کامال مجزا به ظرفیت فرمانتور 15
هزار لیتر و یک خط به ظرفیت  300کیلوگرم ،در کنار
ظرفیت انجام انواع فرایند با استفاده از انواع قارچها جزو
توانمندیهای این شرکت دانشبنیان است.
این خط تولید با آورده  70میلیارد تومانی بخش خصوصی،
حمایت  11میلیارد تومانی صندوق نوآوری و شکوفایی
زمینهساز اشتغال  100نیروی مستقیم و  500نیروی
غیرمستقیم شد و گام دوم این شرکت دانشبنیان ،تولید
نسل جدید پروبیوتیکها در کشور است؛ پروتئینهایی
که آنزیم خوانده میشوند ،کاتالیزور یا سرعتبخش
فعالیتهای زیستی هستند و نقش مهمی در صنایع
مختلفی چون صنایع غذایی ،شویندهها ،دام و طیور و
صنایع ترکیبی دارند.
حجم بازار واردات معادل  5600تن برآورد شده است و از
این میزان تقریبا  450تن به آنزیم «فیتاز» اختصاص دارد.
این آنزیم با توجه به قیمت متوسط کیلویی  20هزار تومان
در بازار عرضه میشود .این شرکت قادر است نیاز کشور به
این آنزیم را تامین و با بینیاز ساختن کشور به حجم قابل
توجه واردات این فرآورده ،کشور را در مسیر جلوگیری از
خروج ارز ،اشتغال دانشبنیان و خلق ارزش افزوده هدایت
کند.
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مرکز نوآوری باز و انتقال
فناوری وستا افتتاح شد

تحول اقتصادی و توسعه پایدار کشور به شمار میرود».
ستاری با بیان اینکه پژوهش نهتنها محل هزینه نیست،
بلکه سرمایهای ارزشمند و درآمدزاست ،افزود« :پژوهش
امری ذاتی است و مهمتر از سرمایه بخش دولتی یا
خصوصی به زیستبومی نیاز دارد تا هموارکننده مسیر
پژوهشهای کارآمد باشد».

مرکز آموزشی امام خمینی(ره) در استان البرز ،میزبان
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری و
عزیزاهلل شهبازی استاندار البرز شد تا مرکز نوآوری باز و
انتقال فناوری وستا افتتاح شود.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در آیین افتتاحیه
مرکز نوآوری باز و انتقال فناوری وستا ،رونق شتابدهندهها
و مراکز نوآوری را گامی مهم در راستای رونق زیستبوم
نوآوری دانست و گفت« :این مرکز نوآوری نیز بخشی از
همان زیستبومی است که راه را برای جذب جوانهای
دانشآموخته و خالقمان هموار میکند .این زیستبوم،
زمینه تبدیل ایدههای خالق را به کسبوکارهای
دانشبنیان و استارتآپها فراهم میکند».
ستاری با اشاره به حمایت از مراکز نوآوری و شتابدهندهها
با هدف رونق کسبوکارهای دانشبنیان و استارتآپی
گفت« :در معاونت علمی و فناوری رئیسجمهوری
همچون گذشته از این نوع نگاه و اندیشه حمایت میکنیم
و آمادهایم تا چالشها و موانع را برای رونق زیستبوم
نوآوری رفع کنیم».
ستاری از ضرورت حمایتهای معنوی و همدلی برای
کمک به حرکت چرخدندههای زیستبوم نوآوری گفت
و ادامه داد« :اینکه درب وزارتخانهها ،دانشگاهها و صنایع
کشور به روی این کسبوکارها ،ایدههای نوآورانه و جوانان
خالق گشوده شده ،همچنین جامعه خود را با این مسیر
همراه ساخته است ،جزو اتفاقات ارزشمند و زمینهساز
دانشبنیان

پژوهش کارآمد نتیجه نقشآفرینی
بخش خصوصی است

به گفته رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان ،محصول
رقابتی و کارآمد ،از پژوهشی حاصل میشود که توسط
بخش خصوصی تامین شود و سرمایه دولت باید متمرکز بر
پژوهشهای مرز دانش و پایه باشد.دولت میبایست بستر
را برای سرمایهگذاری بخش خصوصی روی پژوهشهای
محصولمحور و کارآمد هموار کند.
ستاری با اشاره به ایجاد زیستبوم فعالیت بخش خصوصی
در امر پژوهش گفت« :بخش خصوصی هنگامی برای
سرمایهگذاری روی پژوهش مشتاق میشود که محیطی
مساعد برای نقشآفرینی او فراهم شود .بر بستر همین
زیستبوم ،شرکتهای موفقی از دل پژوهشها به بدنه اصلی
اقتصاد راه یافتهاند .باید در این مسیر ،دولت ریسک پژوهشها
را کاهش دهد و روی پژوهشهای پایه متمرکز شود».

بستری برای توسعه
فناوریهای کشاورزی

مرکز نوآوری باز و انتقال فناوری «وستا» با اهدافی چون
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توسعه فناوریهای میانرشتهای در کشاورزی ،ترویج
فناوری در کشاورزی ،استفاده از فناوریهای میانرشتهای
در توسعه کشاورزی ،تبدیل دانش به فناوری ،جهتدهی
موضوعات تحقیقاتی متناسب با نیاز ،مدلسازی و الگوسازی
کشت و فرآوری گیاهان دارویی ،تبدیل کشاورزی به
کسبوکاری سودمند و نیز توسعه کشاورزی در مقیاس
کوچک ولی با بازده باال راهاندازی شده است.
این مرکز بر پایه یک مدل سهالیه شکل گرفته که الیه
اصلی و نخست این مرکز از شرکتهای دانشبنیان
توانمندی تشکیل شده است که به عنوان لنگر بر
فناوریهای میانرشتهای تمرکز دارند و به تیمهایی که
میخواهند به شرکت بدل شوند کمک میکنند.
الیه دوم شرکتهای نوپا و استارتآپهایی هستند
که بر فناوریهای کشاورزی تمرکز دارند و الیه سوم
شتابدهندهها و جذب ایدههای نوآورانه را شامل میشود.

«بازدیدهای امروز در راستای حمایت از تعامل زیستبوم
دانشبنیان و صنایع کشور صورت گرفت و خوشبختانه
گامهای خوبی در این مسیر برداشته شده است .پیش
از این مجموعه ،خط تولید آنزیمهای صنعتی در شرکت
دانشبنیان بندا فراور افتتاح شد که پاسخگوی نیازهای
تحریمی ما در این حوزه است .بسیاری از اقالم پیشرفته
دانشبنیان که وارداتی است توسط شرکتهای دانشبنیان
فعال در این محدوده تأمین میشود.
وی با بیان اینکه کارهای فناورانه و دانشبنیان از جمله
ساخت این میکروتوربین ،فرهنگ جدیدی را در تولید برق
و حرارت منازل به کمک فناوری ترویج میکند ،افزود:
«لبههای فناوری به کمک شرکتهای دانشبنیان بیش
از گذشته گسترده شده است و امیدواریم با حمایتی که
بخشهای اثرمند استان از این زیستبوم انجام میدهد
شاهد توسعه و رونق کسبوکارهای نوآور و پررنگ شدن
نقش آن در زندگی مردم باشیم».

مولد برق و حرارت
میکروتوربینی رونمایی شد

تامین برق و حرارت ساختمانها
با شیوهای فناورانه

ستاری همچنین از طرح کالن ملی «میکروتوربین مولد
همزمان برق و حرارت» که توسط شرکت دانشبنیان
«صنایع محرکه دوار خاورمیانه» ساخته شده است،
رونمایی و بازدید کرد.

تولید همزمان برق و حرارت با فناوری میکروتوربین
برای اولینبار توسط این شرکت در ابعاد کوچک توسعه
داده شده است که )Boiler Green Turbo (TGB
نامگذاری و طی طرح حمایتی معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ،مراحل توسعه و تست و استانداردسازی
را در قالب طرح کالن ملی طی کرده است.
تنها هفت کشور دارنده این فناوری هستند و تولید بومی

فناوری به ساختمانها گام گذاشته است

ستاری در حاشیه این بازدید با بیان اینکه استان البرز
قطب بسیاری از صنایع و فناوریهای جدید است ،گفت:
دانشبنیان
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میکروتوربین ،صنایع جانبی دیگری را نیز فعال خواهد
کرد که ضمن استفاده از ظرفیتهای فناوری و تولیدی
موجود در کشور ،توسعه محصوالت و خدمات فناورانه و
دانشبنیان را به دنبال خواهد داشت.این مولد عالوه بر
تولید حرارت ،مقداری از برق مورد نیاز واحد مسکونی
یا صنعتی را نیز تامین میکند .این سامانه توسط یک
توربوژنراتور کوچک (میکروتوربین گازی) و تحت کنترل
یک رایانه مرکزی فعالیت میکند.

در حوزه منابع زیرزمینی را برای همیشه کنار بگذاریم».
وی با اشاره به واردات حداقل  180تن عناصر و فرآوردههای
معدنی و ارزبری حاصل از واردات این محصوالت افزود« :در
مورد عناصر خاکی نیز همینگونه است و در حالی که یک
تن سنگ آهن خام در بهترین حالت  60دالر به فروش
میرسد ،تنها یک کیلوگرم از عناصر نادر خاکی همین
میزان بلکه بیشتر ارزش افزوده ایجاد میکند .نیاز کشور
به عناصر نادر خاکی با پیشرفت فناوری و رونق خودروهای
برقی ،این نیاز افزایش مییابد .خوشبختانه این پایلوت با
تالشی چهار ساله به نتیجه رسید و امیدوارم با نقشآفرینی
بخش خصوصی رونق بیشتری بگیرد و این پایلوت به
کارخانه صنعتی بدل شود».
به گفته رئیس بنیاد ملی نخبگان ،شرکتهای توانمند حوزه
صنایع معدنی میتوانند اشتغال نیروی انسانی تحصیل کرده
و خالق را فراهم کنند.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری به ظرفیت استان البرز
در حوزه زیستفناوری اشاره کرد و گفت« :شهرک کاوش با
همکاری استانداری و دیگر بخشهای استانی میتواند قطب
علم و فناوری کشور شود .با تفاهمنامهای که در آینده و
در راستای راهبرد معاونت علمی و فناوری رئیسجمهروی
برای رونق زیستبوم اقتصاد دانشبنیان منعقد میشود،
ظرفیت بیشتری برای توسعه کسبوکارهای دانشبنیان و
استارتآپی البرز فراهم خواهد شد .مرکز تحقیقات و فرآوری
مواد معدنی در شهرک علمی و تحقیقاتی کاوش میتواند

فرآوری و استحصال عناصر نادر
و راهبردی معدنی آغاز شد

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران مستقر در
شهرک صنعتی تحقیقاتی کاوش استان البرز برای افتتاح
و بهرهبرداری پایلوت فرآوری و استحصال عناصر نادر خاکی
میزبان سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری
شد .در این مراسم رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و
تجارت ،عزیزاهلل شهبازی استاندار البرز ،خداداد غریبپور
رئیس ایمیدرو و جمعی از مدیران صنعت ستاری را همراهی
کردند.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری دست یافتن کشور
به دانش فنی فرآوری مواد معدنی و یک گام به جلو در
مسیر گذار از خامفروشی را مهمترین دستاورد این پروژه
نیمهصنعتی دانست و گفت« :باید به این باور برسیم که
فناوری ،آموختنی است و باید اتکا به خام فروشی به ویژه
دانشبنیان
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شتابدهنده باشد و زمینه را برای شرکتهای دانشبنیان و
سرمایهگذاری بخش خصوصی فراهم کند .این رشد فزاینده
در استارتآپها ماحصل همین تفکر است و اکنون باید به
دیگر زمینهها از جمله صنایع نیز تسری پیدا کند».
بر اساس این گزارش ،طرح نیمهصنعتی و فناور استحصال
عناصر نادر خاکی و فرآوری آن ،برای نخستینبار و
در مقیاس نیمهصنعتی انجام شده است .فرآوردههای
گوناگونی از جمله «اکسید تیتانیوم» ،عناصر نادر خاکی
سبک و سنگین در این پروژه استحصال و فرآوری میشود.
کار تحقیقاتی این پروژه از چهار سال پیش توسط مرکز
تحقیقات فرآوری معدنی ایران آغاز شد و اکنون در مقیاس
نیمهصنعتی در شهرک صنعتی کاوش استان البرز اجرایی
شده است.

تولید توربینهای ایرانساخت

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری از شرکت ویرا سازنده
توربینهای ایرانساخت بازدید کرد .تعمیرات کارگاهی و میدانی،
ساخت ،نصب و راهاندازی توربو ماشینهای فرایندی نفت و گاز شامل
پمپهای گریز از مرکز ،توربینهای بخار و گاز از توانمندیهای این
شرکت است .طراحی و ساخت توربین بخار تکپره  50کیلووات تا
 50مگاوات با نرمافزار و سختافزار بومی ،در فهرست توانمندیهای
این شرکت قرار دارد.معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در این
بازدید برای حمایت از تولیدات ایرانساخت این شرکت دانشبنیان
دستورات الزم را صادر کرد.
دانشبنیان

بازدید از فرایند اجرای طرح
کالن رصدخانه ملی ایران

ستاری با حضور در شرکت خاورپرس ،مجری طرح ساخت
تلسکوپ رصدخانه ملی ایران در جریان پیشرفت این طرح کالن
ملی قرار گرفت .طرح رصدخانه ملی ایران ابتدا در سال  1378در
اولویتهای پژوهشی شورای پژوهشهای علمی کشور به تصویب
رسید و سپس از سال  1388فرایند اجرایی و عملیاتی آن با
حمایتهای ویژه مادی و معنوی معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری در قالب طرح کالن ملی فناوری توسط پژوهشگاه
دانشهای بنیادی با همکاری نهادهای ذیربط آغاز شد.
این مجموعه در قله گرگش واقع در مرکز کشور و در ارتفاع 3620
متری از سطح دریا و در  40کیلومتری جنوب کاشان قرار دارد
و شامل مجموعه تلسکوپ  3/4متری ،تلسکوپ یک متری ،آرایه
لنز ،پایشگاه و ساختمان خدمات و الیهنشانی آینههاست.
با توجه به آخرین توافقات صورتگرفته ،بهرهبرداری اولیه از
رصدخانه ملی به منظور اولین نورگیری در کشور بهار 1400
خواهد بود.
اینپروژهشاملزیرسیستمهایمختلفیاستکهتوسطپیمانکاران
مربوطه در حال انجام است .شرکت خاورپرس یکی از مهمترین
پیمانکاران طرح فوق بوده که وظیفه ساخت زیرسیستمهایی چون
تلسکوپ ،گنبد چرخان و سامانه نگهدارنده آینه اولیه را به عهده
دارد .تمامی قطعات تلسکوپ  3/4متری ساخته شده و بهزودی
در محل شرکت نصب و آماده انجام آزمونهای کنترلی خواهد بود.
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لکنگ واحد  20هزار نت� تولید
کک ن
سوز� ب� ی ن
زم� زده شد

مقابله با تحریمهای ظالمانه
نیما ساختمانگر

دانشبنیان
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حــال پیادهســازی اســت و آن اعتمــاد بــه شــرکتهای
دانشبنیــان و اســتفاده از دانــش داخلــی اســت».
رئیــس ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانشبنیــان با اشــاره
بــه اهمیــت تولیــد کک ســوزنی در کشــور و مقابلــه بــا
تحریمهــای ظالمانــه امریــکا بیــان کــرد« :فناوریهــای
متعــددی در مجتمــع گاز پــارس جنوبــی در حــال
اســتفاده اســت و ایــن مجتمــع حاصــل تالشهــای
مدیــران متعــددی در ایــن  ۲۰ســال اســت».

معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری در ســفر یــک
روزه بــه عســلویه همزمــان بــا چهلویکمیــن ســالگرد
پیــروزی انقــاب اســامی ،کلنــگ افتتــاح پــروژه واحــد
 20هــزار تنــی تولیــد کک ســوزنی را بــر زمیــن زد .ایــن
در حالــی اســت کــه اواخــر مــاه گذشــته نیــز فــاز دوم
طــرح پتروشــیمی تخــت جمشــید در ماهشــهر توســط
ســتاری بــه بهرهبــرداری رســید .عبدالکریــم گراونــد
اســتاندار بوشــهر و ســکینه الماســی نماینــده عســلویه در
مجلــس شــورای اســامی نیــز در ایــن مراســم حضــور
داشــتند.
ایــن پــروژه در مســاحت دو هکتــار و در فــاز  3شــرکت
پتروشــیمیایی تخــت جمشــید پــارس عســلویه توســط
شــرکت فنــاور کربــن اکســیر خوارزمــی اجــرا میشــود.
ُکک ســوزنی از مــواردی اســت کــه مــورد تحریــم امریــکا
در ماههــای اخیــر قرارگرفتــه اســت امــا امــروز بــا آغــاز
عملیــات اجرایــی واحــد  ۲۰هــزار تنــی تولیــد ُکک
ســوزنی در شــرکت دانشبنیــان پتروشــیمی تخــت
جمشــید پــارس عســلویه بــا حضــور معــاون علمــی و
فنــاوری رئیسجمهــوری در مســیر خنثــی کــردن ایــن
تحریــم پــا گذاشــتیم.
کک ســوزنی شــکلی خــاص از کک نفتــی اســت و بــا
فناوریهــای بســیار پیچیــدهای تولیــد میشــود.
بــا ایــن اقــدام از ایــن پــس ایــن مــاده در کشــور و
توســط دانشبنیانهــا تولیــد میشــود و عــاوه بــر
در دســترس بــودن فنــاوری ،جلوگیــری از خــروج ارز،
تقویــت چرخــه تولیــد ثــروت از علــم و نبــود وابســتگی
بــه خــارج را بایــد از دســتاوردهای ایــن اقــدام دانســت.

به صدا درآمدن زنگ انقالب اسالمی

در بخــش دیگــر ایــن ســفر یــک روزه معــاون علمــی و
فنــاوری رئیسجمهــوری بــه شهرســتان عســلویه ،زنــگ
انقــاب اســامی در دبســتان شــهید باهنــر عســلویه
توســط او بــه صــدا درآمــد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری در ایــن
مراســم و در جمــع دانشآمــوزان بــا بیــان اینکــه
نیــروی انســانی خــاق و انگیزهمنــد ،ســرمایه اصلــی
کشــور بــه حســاب میآیــد ،گفــت« :از آغــاز پیــروزی
انقــاب اســامی ،ســرمایهگذاری ویــژهای روی آمــوزش
نیــروی انســانی صــورت گرفتــه اســت».
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت تغییــر نگرشهــا بــه
ســوی نیــروی انســانی بــه عنــوان مهمتریــن ســرمایه
زیســتبوم نــوآوری و گــذار از خامفروشــی ادامــه داد:
«بایــد بســتری مســاعد بــرای خلــق ایدههــای نوآورانــه
و شــکوفایی اســتعدادهای نیــروی انســانی کــه جنــوب
کشــور سرشــار از ایــن ســرمایه ارزنــده اســت ،فراهــم
شــود».
ســتاری بــه برنامههــای حمایتــی بــرای رونــق
زیســتبوم نــوآوری و تعامــل میــان صنایــع و
شــرکتهای دانشبنیــان اشــاره کــرد و افــزود:
«برنامههــای متنوعــی بــرای رونــق زیس ـتبوم نــوآوری
و رســیدن ایدههــا و اســتعدادها بــه کسـبوکار در حــال
انجــام اســت و امیــدوارم بــه کمــک ایــن برنامههــا و
حمایــت تمامــی بخشهــای اســتان ،کشــورمان بــه
واســطه شــکوفایی اســتعدادهای فرزندانــش متحــول
شــود».
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان بــا اشــاره بــه ایجــاد بســتر
کســبوکارهای خــاق و دانشبنیــان بیــان کــرد« :بــا
پیــدا شــدن ایــن بســتر تعامــل میــان فعــاالن افزایــش
مییابــد و بایــد توجــه داشــت تحــول پایــدار بــه دســت
نیــروی انســانی محقــق خواهــد شــد».

اعتماد به توانمندی
شرکتهای دانشبنیان

معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری در حاشــیه
ایــن مراســم بــا تاکیــد بــر ضــرورت ایجــاد بســتری
بــرای فعالیــت کســبوکارهای دانشبنیــان و ورد
خالقیتهایشــان بــه صنعــت گفــت« :بخــش قابــل
توجهــی از نیازهــای پیشــرفته کــه تحریــم شــدهاند،
توســط شــرکتهای دانشبنیــان تامیــن میشــود.
اعتمــاد بــه تــوان داخلــی در ایــن عرصــه ،دســتیابی
بــه موفقیتهــای قابــل توجهــی ماننــد آنچــه کــه
امــروز در عرصــه تولیــد کک ســوزنی در پــارس جنوبــی
محقــق شــده ،در پــی خواهــد داشــت .بــا اعتمــاد بــه
شــرکتهای دانشبنیــان و اســتفاده از دانــش داخلــی
میتوانیــم بســیاری از مشــکالتی را کــه تحریمهــا
برایمــان بــه وجــود آوردهانــد ،رفــع کنیــم».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری بــا اشــاره
بــه ایجــاد زمینــه تعامــل میــان کســبوکارهای
دانشبنیــان و صنایــع نفــت و پتروشــیمی گفــت:
«رویکــرد جدیــدی در مجتمــع گاز پــارس جنوبــی در
دانشبنیان

بازدید از سلولهای الکتروالیزر

در ادامــه ،معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری
همچنیــن بــا حضــور در محــل پتروشــیمی مبیــن ،از
فراینــد اجــرا و فعالیــت «ســلولهای الکتروالیــزر»
کــه توســط شــرکت دانشبنیــان آتیهپــردازان شــریف
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اجرایــی شــده اســت ،بازدیــد کــرد.
فعــاالن فنــاور شــرکت دانشبنیــان کاوش صنعــت طوس
نیــز دســتاورد «کمپرســور دور بــاال مخصــوص تامیــن
هــوای ابــزار دقیــق» ایرانســاخت را بــه ســورنا ســتاری
معرفــی کردنــد .ایــن کمپرســورها توســط شــرکت
دانشبنیــان کاوش صنعــت طــوس و در فازهــای 2و 3
پــارس جنوبــی بــه بهرهبــرداری رســیده اســت .از ایــن
کمپرســورها در صنایــع نفــت و پتروشــیمی اســتفاده
میشــود و بــرای نخســتینبار در کشــور اســت کــه
توســط یــک شــرکت دانشبنیــان داخلــی بــه طــور
کامــل طراحــی و بومیســازی میشــود.
همچنیــن در ادامــه ایــن بازدیدهــا معــاون علمــی و
فنــاوری رئیسجمهــوری از واحــد «کلــر آب دریــا»
کــه توســط شــتابدهنده آبــان در فــاز یــک مجتمــع
دانشبنیان

پــارس جنوبــی راهانــدازی شــده اســت ،بازدیــد کــرد.
آبــان نخســتین شــتابدهنده تخصصــی در حــوزه آب و
انــرژی در صنایــع نفــت ،گاز و پتروشــیمی اســت کــه
ایــن فنــاوری را توســعه داده و بــا ایــن مجموعــه نفتــی
همــکاری کــرده اســت .ســتاری همچنیــن از طــرح
کاتالیسـتهای واحــد آروماتیــک پتروشــیمی نــوری کــه
توســط شــرکت دانشبنیــان اکســیر نویــن فراینــد آســیا
اجــرا شــده اســت بازدیــد کــرد.
در ادامــه ایــن ســفر ،واحدهــای فنــاور پتروشــیمی جــم و
فعــاالن فنــاور مســتقر در مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور
کنــگان میزبــان معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهوری
شــدند .ســتاری همچنیــن در نشســت رونــق تولیــد و
اقتصــاد دانشبنیــان حضــور یافــت و بــا فعــاالن فنــاور و
اقتصــادی عســلویه بــه گفتوگــو نشســت.
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فناوریهای ایران ساخت
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استعدادهای حوزه انیمیشن در
رویداد «منهاج» شناخته شدند

پایاننامههای دانشجویان در سه
دقیقه با یکدیگر رقابت میکنند

«پاناسه» عنوان جشنواره و مسابقهای است که توسط صندوق
حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و حمایت ستاد
فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و فناوری برگزار
میشود که در آن رقابت نفسگیر پایاننامههای دانشجویی را
شاهدهستیم.
«پاناسه» جشنواره و مسابقهای برای دانشجویان است.
دانشجویانی که پایاننامه خود را در یکی از مقاطع تحصیلی
دفاع کردهاند .ایمان افتخاری ،رئیس صندوق حمایت از
پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ،درباره برگزاری
این رویداد بیان کرد« :در این رویداد دانشجویان میتوانند
محتوای پایاننامه خود را به گونهای قابل فهم برای عموم
در مدت زمان سه دقیقه ارائه کنند .به این ترتیب بخشی از
پژوهشهای انجام شده توسط دانشجویان قابل عرضه به جامعه
میشود و گامی هم در توانمندسازی پژوهشگران جوان در
جهت استفاده بهینه از فرصتهای ارائه پژوهش و خالصهسازی
حداکثری برداشته میشود».
افتخاری با بیان اینکه با برگزاری این رویداد که با همکاری و
مشارکت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی
برگزار میشود ،عموم مردم با جذابیتهای فعالیتهای پژوهشی
آشنا میشوند و از اتفاقات پژوهشی در حال انجام آگاه میشوند،
گفت« :پایاننامهها در قالب ویدئوهای سه دقیقهای بارگذاری
میشوند و فرایند داوری به صورت جمعی را طی میکنند .در
نهایت نیز برترینهای رویداد در چند رقابت منطقهای شرکت
داده میشوند و پس از آن برندگان این رویدادهای منطقهای در
مسابقهای ملی شرکت میکنند .محدودیتی برای دانشجویان از
نظر زمان دفاع از پایاننامه وجود ندارد .دانشجویان از سراسر
کشور در هر زمانی که از پایاننامه خود دفاع کردهاند میتوانند
ارائه سه دقیقهای از پایاننامه خود را ارسال کنند».
افتخاری درباره حمایت از این پایاننامهها نیز گفت« :جوایز قابل
توجهی توسط مجموعه صندوق و معاونت علمی برای برندگان
مسابقه در قالب حمایت از پایاننامه در نظر گرفته شده است.
همچنین در مرحله رقابت برترینهای این مسابقه در نظر داریم
با دعوت از بخش خصوصی و سرمایهگذاران خطرپذیر ،زمینه را
برای سرمایهگذاری روی پایاننامهها فراهم کنیم .در این صورت
پایاننامه از مرحله پژوهش خارج و وارد مرحله ساخت و تولید
و عرضه به جامعه میشود».
مسابقات پایاننامههای سه دقیقهای بستر عملیاتی شدن
و کارآمد کردن پایاننامههای دانشجویی در سطح کشور
را فراهم میکند .کاربردیسازی موضوعات پایاننامه و
رسالههای دکتری در کشور ،آگاهسازی عمومی جامعه
نسبت به علوم مختلف ،جهتدهی موضوعات پژوهشی
در پایاننامهها ،اجرایی و عملیاتیسازی پایاننامههای
دانشجویی و حمایت از پایاننامههای کاربردی ،اهدافی
است که در این رویداد دنبال میشود .عالقهمندان برای
ثبتنام در آن میتوانند به  http://panase.ir/faیا
 http://farhang.isti.irمراجعه کنند.
دانشبنیان

اولین رویداد رقابتی ساخت انیمیشن با موضوع زندگی و سیره
اخالقی شهید سپهبد قاسم سلیمانی با هدف کشف و پرورش
استعدادهای پویانمایی کشور و ایجاد فرصت تجربه تولید صنعتی
انیمیشن برگزار شد.
رویداد «منهاج» با مشارکت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان
و با همت شتابدهنده رضوان ،معاونت فضای مجازی صدا و سیما
و شبکه کودک ،به مدت سه روز در محل باشگاه کسبوکار
دانشبنیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد .در این دوره،
 92انیمیشنساز در قالب  25گروه از  15استان کشور در این
رقابت  72ساعته که از روز سهشنبه پانزدهم تا هجدهم بهمنماه
ادامه داشت در قالب تکنیکهای مختلف به رقابت با یکدیگر
پرداختند .انیمیشنسازان از استانهای البرز ،همدان ،چهارمحال
و بختیاری ،فارس ،خراسان رضوی ،هرمزگان ،سیستان و
بلوچستان ،خوزستان ،مازندران ،قم ،یزد ،سمنان ،اصفهان،
خراسان شمالی و تهران در این رویداد حضور داشتند که در
پایان این رقابت با رای داوران ،نفرات برتر در بخشهای مختلف
مشخص و از آنان تقدیر شد.
پرویز کرمی ،مشاور معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،در
حاشیه بازدید از رویداد «منهاج» بیان کرد« :زیستبوم فناوری
و نوآوری در حوزه انیمیشن و کارتون در دنیا بیش از دو هزار و
 ۷۰۰میلیارد دالر گردش مالی دارد و سهم کشور ایران در این
حوزه چیزی در حدود  ۶۰میلیارد تومان است».
به گفته کرمی ،رقم  60میلیارد تومانی کشور از این حوزه سهم
تعداد کمی از شرکتهای بزرگ است که در این حوزه فعالیت
دارند و این رتبه اصال مناسب کشور ایران با توجه به نیروی
انسانی مستعد و خالق و پیشینه میراثی و تمدنی آن نیست.
اولین دوره این رویداد در حالی برگزار شد که تا چندی قبل
صنعت انیمیشن کشور ،اسپانسر یا حامی مالی غیر دولتی
نداشت .این نیز یک دلیل مشخص و خاص داشت و آن این بود
که تنها سفارشدهنده محصول ،دولت یا صدا و سیما بود ،ولی
اکنون به مدد ظهور شتابدهندههای این حوزه ،انیمیشن و فعاالن
در این حوزه در حال جان گرفتن هستند.

دانشبنیانها جایگاه و قدرت
خود را نشان دادهاند

اولین رویداد فناورانه ساپکو در محل این شرکت و با حضور
مدیرعامل ساپکو ،رئیس و اعضای انجمن قطعهسازان و
شرکتهای دانشبنیان برگزار شد .در این رویداد پرویز کرمی،
دبیرستادفرهنگسازیاقتصاددانشبنیانمعاونتعلمیوفناوری
ریاست جمهوری ،با اشاره به اینکه آرزوی چندین ساله ما باز
شدن درهای بازار صنعت خودروسازی به روی دانشبنیانها بود،
گفت« :همیشه آرزو داشتیم که دانشبنیانهای ما جایگاه موثر و
توانمندیهای خود در صنعت خودرو را پیدا کنند .تا چند سال
پیش اگر حرفی از دانشبنیانها میزدیم برای جامعه نامفهوم
بود میگفتند در این زیستبوم جدید به دنبال تحقق چه هدفی
هستید؛ اما امروز این زیستبوم فناوری و نوآوری جای خود را
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به تجهیز مدارس کمک کند و هم بازار خوبی برای دانشبنیانها
ایجاد کند».
رئیس ستاد توسعه فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان همچنین
تاکید کرد« :معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آمادگی
دارد نمایشگاهی ساالنه از تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز
مدارس برگزار کند تا این تجهیزات ایرانساخت به مدارس و
پژوهشسراها معرفی و عرضه شود».
وی با اشاره به دیگر ماموریت معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری طی این سالها ،گفت« :معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری در یک همکاری مشترک با بنیاد ملی نخبگان
به دنبال شناسایی و کشف استعدادهای برتر است که در قالب
طرحهای «شهاب» و «سمپاد» پیگیری میشود .ما آمادگی
داریم این طرح را در مدارس کشور هم اجرایی کنیم .طرحهای
سمپاد و شهاب یکی از طرحهای مهم معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری و مورد تاکید مقام معظم رهبری است .اجرای
این دو طرح در تفاهمنامه همکاری میان معاونت علمی و آموزش
و پرورش هم آمده است».
ستاری ،آغاز فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان را از مدارس کشور
دانست و گفت« :باید فرهنگ اقتصاد دانشبنیان ،فرهنگسازی
خرید کاالی ایرانساخت ،روحیه کارآفرینی ،ایجاد روحیه
بازگشت به سنتها و ارزشهای فرهنگی ،بروز خالقیتها
و ایجاد اعتمادبهنفس در دانشآموزان که به توانمندی آنها
میانجامد در کالسهای درس اتفاق بیفتد».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری معتقد است که این
فرهنگ باید در کالس درس شکل بگیرد و فرزندان ما نباید
دنبال استخدام باشند و به نوآوری بیندیشند و کارآفرینی را مورد
توجه قرار دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ،گفت« :تالش میکنیم
در فرصت باقی مانده تا پایان دولت یازدهم ،فرهنگ اقتصاد
دانشبنیان را در مدارس نهادینه کنیم و تاثیرگذاری دانشآموزان
در اقتصاد را به جامعه نشان دهیم».
ستاری با اشاره به آموزش تخصصی نانوفناوری ،زیستفناوری و
هوافضا در مدارس و پژوهشسراهای دانشآموزی ،گفت« :این
طرح به قوت خود باقی است .ما در همکاری مشترک جدید
به دنبال توسعه علم و فناوری به صورت عام در تمام مدارس
کشورهستیم».

در کشور باز کرده و به جامعه معرفی شده و در این زیست بوم
توانستهاند قدرت و توان خود را به نمایش بگذارند».
مشاور معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با اشاره به وجود
پنج هزار شرکت دانشبنیان در کشور ،بیان کرد« :این شرکتها
بهخوبی توانستهاند در کنار شش هزار استارتآپ فعال در
حوزههای مختلف فناوریهای پیشرفته ،توانمندیهای خود را
به نمایش بگذارند و به نوعی خود را به جامعه تحمیل کنند».
وی افزود« :همیشه برای من سوال بوده که چرا صنعت
خودروسازی کشور نمیتواند به کیفیت و جایگاه اصلی خود
برسد .در حالیکه صنعت خودروسازی ایران هشتمین صنعت
بزرگ خودروسازی در دنیاست».
کرمی همچنین تاکید کرد« :کاری که شرکت ساپکو آغاز کرده
است یک گام بزرگ ،مهم و موثر در حوزه خودکفایی و R&D
خودروسازی است و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
هم ثابت کرده است که حامی اینگونه کارهای بزرگ است که
در این رابطه این معاونت در چند طرح کالن ملی با گروه صنعتی
ایران خودرو در حال همکاری است».
کرمی با اشاره به کار مشترک معاونت علمی با شرکتهای
بزرگ و مجمع پیشگامان ادامه داد« :معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری در حوزه شرکتهای بزرگ از طریق برنامه
مجمع پیشگامان وارد شده است و قصد دارد که در این برنامه
و در مشارکت با حوزه شرکتهای بزرگ مانند ایران خودرو که
توانایی تولید ،اشتغالزایی باال و نیز صادرات خوبی دارند دعوت
کند و حامی شرکتهای دانشبنیان و کوچک در یک پلتفرم
همکاری مشترک باشند».
اولین رویداد فناورانه ساپکو با هدف معرفی نیازمندیهای
فناورانه قطعات خودرو و به صورت ارائه معکوس در تاریخ 19
و  20بهمنماه در ساپکو برگزار شد.

تجهیزاتآزمایشگاهیایرانساخت
به مدارس میرود

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،در
مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان معاونت علمی
و فناوری ،بنیاد ملی نخبگان و وزارت آموزش و پرورش که با
حضور وزیر آموزش و پرورش و معاونان آن وزارتخانه برگزار
شد ،گفت« :آموزش و پرورش یکی از پایههای اصلی حرکت
اقتصاد دانشبنیان در کشور است .باید از این ظرفیت بزرگ که
پتانسیل باالیی دارد برای تقویت و تحقق اقتصاد دانشبنیان بهره
بگیریم .در گذشته هم همکاریهای خوبی با آموزش و پرورش
داشتیم .اما کوتاهیهای ما در معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری که تمرکزمان را روی آموزش عالی گذاشته بودیم
مانع از پیشرفت این برنامهها شد .اما امروز همکاریهای خوب
و تاثیرگذاری با این نهاد را آغاز کردیم و بهشدت پیگیر اجرایی
شدن آنها خواهیم بود».
رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به ارائه تجهیزات آزمایشگاهی
ایرانساخت به مدارس ،پژوهشسراها و هنرستانها ،گفت:
«معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همه این تجهیزات را
با تخفیف  50درصدی در اختیار آنها میگذارد تا با این کار هم
دانشبنیان

مرکز جامع رشد و نوآوری
سازمان پژوهشهای علمی و
صنعتی ایران افتتاح شد

سورنا ستاری مرکز جامع رشد و نوآوری واحدهای فناور سازمان
پژوهشهای علمی و صنعتی ایران را افتتاح کرد 10 .شرکت
دانشبنیان برتر مستقر در این مرکز رشد واحدهای فناور،
دستاوردهایشان را به معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری
معرفی کردند.
این مرکز جامع رشد و نوآوری ،با حمایت معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
ایران میزبان  194نیروی انسانی دانشآموخته و  43محصول

شماره سیوهفتم دی ماه 1398

151

استارتآپها و صاحبان ایده و سرمایهگذاران در مشهد
مقدس برگزار میشود .این رویداد دو روزه با هدف شتابدهی
استارتآپها و ایدههای خالقانه صنعت غذایی با تمرکز بر
صنعت زعفران ،برنامهریزی شده است .در این رخداد دو روزه
که در روزهای ششم و هفتم اسفندماه برگزار میشود ،صاحبان
ایده و استارتآپها در کنار مدیران صنایع پیشرو و مجریان این
توگو و تبادل دانش و ایده میپردازند.
صنعت به بحث و گف 
ارائه پاسخهای فناورانه به نیازهای موجود در حوزه مکانیزاسیون،
تامین و فروش مدرن و فرآوردههای نو و بستهبندی ،بخش
دیگری از اهداف این رویداد را تشکیل میدهند .صاحبان ایده
و محصول و استارتآپهای فعال در صنعت زعفران میتوانند
با نمایندگان ارگانهای مختلف و سرمایهگذاران عالقهمند به
پیگیری ایدههای جدید وارد مذاکره شوند .همچنین در این
محصول منتخب جوایز نفیسی دریافت
رویداد ،صاحبان ایده یا
ِ
میکنند.
ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری امیدوار است با حمایت از
شرکتهای دانشبنیان ،فناور و خالق و فعال در حوزه زعفران
بتواند تحرک علمی صنعت زعفران را افزایش دهد.

دانشبنیان ایرانساخت شده است .این شرکتها در حوزههای
میکروالکترونیک ،نانوالکترونیک ،پلیمرها ،فلومتر و سیاالت،
آزمونگر سامانههای هوایی ،ساخت رادار ،مکانیک و مکاترونیک
فعالهستند.
از  194نفر مشغول به کار در شرکتهای دانشبنیان این مرکز
رشد 158 ،نفر به صورت تماموقت و  36نفر پارهوقت فعالیت
دارند که  20نفر از آنها دانشآموخته دوره دکتری هستند .بالغ
بر  43محصول دانشبنیان توسط این ده شرکت تولید شده و با
رسیدن به مرحله تجاریسازی گردش مالی  157میلیارد تومانی
را به همراه داشته است.
حمایت از تبدیل پژوهشها به فناوری به منظور حمایت از
توسعه فناوریهای جدید از اهداف سازمان پژوهشهای علمی
و صنعتی است و این فضا با هدف تحقق این منظور تجهیز و
در اختیار فعاالن فناور شرکتهای دانشبنیان قرار گرفته است.
همچنین حمایتهایی از جمله حمایتهای ارتباطی ،تعامل با
بازار ،تعامل با صندوقهای سرمایهگذاری ،راهبری و مالکیت
فکری به این شرکتها ارائه میشوند.

مانیتورینگپزشکیایران
ساخت رونمایی شد

ثبتبینالمللیاختراع
روندی صعودی گرفت

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری طرح کالن ملی فناور
مانیتور عالیم حیاتی بیمار را رونمایی کرد .دستگاه مانیتور عالیم
حیاتی بیمار با قابلیت سوئیچ به سیستم پکس بیمارستانی با
مدیریت و راهبری مرکز طرحهای کالن ملی فناوری و توسط
شرکت دانشبنیان مهندسی سازگان گستر با موفقیت انجام
شده است.
این دستگاه قادر به پایش مستمر و دقیق پارامترهای حیاتی هر
بیمار مانند عالیم حیاتی قلب ،درصد اکسیژن ،حرارت ،فشار
و تنفس و همچنین اتصال به آرشیو تصاویر پزشکی pacs
است .این محصول دانشبنیان ایرانساخت امکان نمایش کلیه
عالیم حیاتی و همچنین مجموعه تصاویر پزشکی هر بیمار مانند
امآرآی ،سیتیاسکن و رادیولوژی را داراست.
از مهمترین دستاوردها و مزایای این محصول میتوان به بهبود
و تسهیل فرایند درمانی بیماران از طریق ارائه اطالعات کامل
و دقیق به پزشکان و صرفهجویی در وقت پزشک و کاهش
زمان تشخیص بیماری اشاره کرد .در حال حاضر این محصول
موفق به اخذ کلیه مجوزهای بهرهبرداری از اداره کل تجهیزات و
ملزومات پزشکی و همچنین گواهینامه کیفیت  CEاروپا شده
است .این شرکت با بهرهگیری از توانمندی بومی و نیروی انسانی
متخصص در زمینه طراحی و تولید تجهیزات دانشبنیان مانیتور
عالیم حیاتی بیمار فعالیت میکند .این شرکت با افزایش گستره
کاربری تجهیزات مانیتورینگ حوزه سالمت هماکنون به عنوان
تنها طراح و دارنده فناوری اتصال به آرشیو پزشکی در ایران ،نیاز
صنعت پزشکی را تامین میکند.

ت برای ثبت بینالمللی اختراع در کانون پتنت معاونت
درخواس 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال  98افزایش یافت.
اتفاقی که جایگاه کشور در این حوزه را بهبود میدهد .پس
میتوان گفت که فعالیتهای ترویجی برای آشنایی با مالکیت
فکری در مراکز علمی بهخوبی هدایت و ساماندهی شده است.
تعداد درخواستهای ثبتشده در سامانه کانون در  10ماهه
نخست سال جاری نشان میدهد که نسبت به سال گذشته
این درخواستها افزایش یافته است .بیش از  320درخواست در
 10ماه نخست سال جاری ارسال شد .همچنین تعداد پتنتهای
گرنت شده در دفاتر ثبت اختراع خارجی نیز امسال نسبت به
سال گذشته رشد داشته است.
کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیش از
 90درصد از ثبت اختراع خارجی در دفاتر بینالمللی حمایت
میکند .از مزایای ثبت اختراع ،عدم افشای نتایج باارزش حاصل
از تحقیقات شرکتهای دانشبنیان یا پایاننامههای دانشجویی
در قالب مقاله و کمک به تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی
پژوهشگران و نخبگان علمی و صنعتی است.
همچنین تاکنون  86اختراع در دفاتر ثبت اختراع خارجی با
حمایت کانون ثبت شده است .گسترش مباحث مالکیت فکری
توسعه و حرکت شتابان در حوزه نوآوری را به همراه دارد.

 55شتابدهنده راهاندازی شد

رئیس مرکز شتابدهی نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری در نشست خبری رویداد پردیس سامیت 2020گفت:
«مرکز شتابدهی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
تاکنون  55شتابدهنده ایجاد کرده است».

رویداد شتابدهی استارتآپی
صنعت زعفران برگزار میشود

رویداد شتابدهی صنعت زعفران با هدف ایجاد ارتباط میان
دانشبنیان
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مهدی عظیمیان همچنین بیان داشت« :مرکز شتابدهی نوآوری
یک بازوی اجرایی برای حمایت از زیستبوم فناوری و نوآوری
کشور است .این مرکز در سال  93توسط معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری تاسیس و مسئولیت آن به پارک فناوری
پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واگذار شد».
وی افزود« :ترویج فرهنگ کارآفرینی و کمک به ایجاد
استارتآپهای پایدار ،دو هدف اصلی مرکز شتابدهی نوآوری
است .مرکز شتابدهی نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ،ساماندهی رویدادهای کارآفرینی را در راستای ترویج
فرهنگ کارآفرینی در دستور کار خود دارد».
رئیس مرکز شتابدهی نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری در ادامه با اشاره به اهم فعالیتهای این مرکز افزود:
«این مرکز در دو حوزه مادی و معنوی از شتابدهندههایی که
تاییدیه مرکز را داشته باشند ،حمایت میکند .در حوزه مادی،
تسهیالتی برای تامین فضا ارائه میدهد که مقدار هزینه آن بسته
به حوزه کاری و جغرافیایی متفاوت است».
سید داود متولی ،دبیر اجرایی پردیس سامیت  ،2020نیز در
ادامه این نشست گفت« :از ابتدای شروع به کار مرکز شتابدهی
نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تا به امروز ،این
مرکز از حدود  500رویداد کارآفرینی حمایت کرده است .در این
سالها در تعامل با بازیگران این اکوسیستم ،خأل رویدادی که
موجب آشنایی و تعامل برگزارکنندگان رویدادهای کارآفرینی
با یکدیگر شود ،احساس شد .در مرکز شتابدهی نوآوری معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری روی این ایده کار شد و در
نهایت تصمیم به برگزاری رویداد «پردیس سامیت» گرفته شد
که در ابتدا عنوان آن «دورهمی استارتآپی پردیس» بود .هدف
از پردیس سامیت ،اشتراک ،همافزایی ،آموزش و البته ایجاد
سرگرمی برای شرکتکنندگان در آن است».
رویداد پردیس سامیت  2020در  24و  25بهمنماه  1398در
پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
برگزار میشود.

نخبگانکشورنخستیننمونه
دوربین رقومی زنیت را میسازند

یکی از نتایج انعقاد تفاهمنامه همکاری میان معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری و سازمان نقشهبرداری کشور در
شهریورماه امسال ،طراحی و ساخت سامانه ملی دوربین رقومی
زنیت با کمک ظرفیتهای بومی کشور است.
با ایجاد سامانه ملی دوربین رقومی زنیت در کشور ،ارتفاع ژئوئید
و ارتومتریک دقیق نقاط مورد نظر و حیاتی پروژههای زیربنایی
ارتفاعی در سطح ملی اندازهگیری میشود.تعیین اختالف
ارتفاعهای ژئوئید و ارتومتریک یکی از مهمترین مزایای ساخت
این سامانه در کشور است .با استفاده از یک ایستگاه جزر و مدی،
ارتفاعهای ژئوئید و ارتومتریک به دست میآید که در کارهای
زیربنایی ارتفاعی در سطح ملی ،حیاتی و ضروری است.
یاسر ابراهیمیان قاجاری ،رئیس گروه ژئوماتیک ستاد توسعه
فناوریهای فضایی و حملونقل پیشرفته معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری در این باره گفت« :این سامانه نیاز به
دانشبنیان

تحقیق و توسعه کامل دارد و باید ارزیابی شود که میتوانیم در
این راستا از دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان بهره بگیریم.
ابراهیمیان با تاکید بر حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری از
تولید دوربین رقومی زنیت ،افزود« :نخستین نمونه از این دوربین
را با استفاده از توان نیروهای متخصص داخلی خواهیم ساخت.
سازمان نقشهبرداری کشور هم باید متعهد شود هزینه ساخت
چهار نمونه بعدی را تقبل کند».
مسعود شفیعی ،رئیس سازمان نقشهبرداری کشور نیز با اشاره به
اینکه ایجاد این سامانه اولویت اول سازمان نقشهبرداری است،
گفت« :در صورت موفقیت این طرح ،هزینهها تا  25درصد
نسبت به روشهای ترازیابی دقیق فعلی کاهش خواهد یافت».

بوکار
لیگ ملی طراحی کس 
نوجوانان برگزار میشود

با حمایت ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویتساز معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ،دومین دوره لیگ ملی طراحی
بوکار نوجوانان برای سنین  12تا  19سال برگزار میشود.
کس 
نوجوانانی که به کار آفرینی عالقهمند هستند میتوانند برای
حضور در این رویداد ،تیمهای حداقل سه نفره تشکیل دهند.
این نوجوانان تا  25بهمنماه فرصت دارند تا فرایند ثبتنام را
برای حضور در این طرح تکمیل کنند .شرکتکنندگان میتوانند
یک مسئله را ارزیابی کنند و به صورت تیمی برای آن یک راهکار
بیابند .این تیمها راهکارهای خود را به صورت ویدئوهای 60
ثانیهای به هیئت داوران عرضه میکنند .در نهایت  30طرح
به مرحله نهایی راه مییابند .در نهایت امکان حضور  30تیم
فینالیست برای شرکت در مرحله پایانی این رویداد در مشهد
مقدس فراهم میشود .عالوه بر آنکه به  30تیم برتر جوایزی
اهدا میشود ،در پایان به سه تیم منتخب جوایز اصلی اهدا
میشود.

ت صادراتی از بازیهای
حمای 
رایانهای قوت میگیرد

حوزه محتوای دیجیتال به ویژه صنعت بازی یکی از صنایعی
است که ظرفیت توسعه صادرات ایران در آن باالست و در
سالهای اخیر اتفاقات قابل توجهی در این صنعت رخ داده است.
بر مبنای همین توانمندیها ،حمایتهای صادراتی معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری از بازیهای رایانهای افزایش یافت.
چند سالی است که در ایران پروژههای موفقی در زمینه
انتشار بازیهای ایرانی در بازارهای بینالمللی آغاز و شده و به
نتیجه رسیده است .با هدف توانمندسازی تیمهای بازیساز در
زمینه ورود به بازارهای صادراتی و همچنین حمایت از توسعه
برنامههای صادراتی در حوزه بازی ،معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری و بنیاد ملی بازیهای رایانهای برنامه حمایتی
مشترکی را آغاز کردند.
بر اساس توافقات ب ه عمل آمده میان مرکز تعامالت بینالمللی
علم و فناوری ،ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویتساز معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی بازیهای رایانهای،
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ل حمایتهای صادراتی مشترک از تولیدکنندگان
دستورالعم 
بازیهای رایانهای به مرحله اجرا رسیده است.
حمایتهای صادراتی این دستورالعمل مشترک ،براساس
درخواست تیمهای بازیساز در سامانه همگرا و ارزیابی سطح
آمادگی محصول برای حضور در بازارهای بینالمللی به تیمهای
حوزه بازی اختصاص خواهد یافت .منتورینگ و مشاوره در حوزه
تولید و انتشار بینالمللی بازی ،شرکت در دورههای آموزشی
مرتبط با صادرات بازی ،تهیه گزارش تحقیقات بازار بینالمللی
یا طرح کسبوکار صادراتی ،استفاده از ابزارهای بازاریابی و
اطالعرسانی بینالمللی ،حضور مستقل شرکتها در رویدادها و
نمایشگاههای بینالمللی ،حمایت از اعزام و پذیرش هیئتهای
تجاری و ثبت محصوالت و عالیم تجاری در بازارهای هدف
صادراتی از جمله این حمایتهاست.

سمپوزیوم ساخت افزایشی برگزار شد

سمپوزیوم ساخت افزایشی در دانشگاه امیر کبیر برگزار شد .این
رویداد هدف و رویکرد خود را توسعه «نوآوری و فناوری» در این
رشته عنوان کرد.
در این نشست که با حمایت ستاد توسعه فناوریهای فوتونیک،
لیزر ،مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری برگزار شد ،سخنرانان و مهمانانی از مراکز علمی داخلی
و بینالمللی حضور یافتند.
در این سمپوزیوم عالوه بر سخنرانی ،سه کارگاه آموزشی و یک
مسابقه دانشجویی برگزار شد .مسابقه دانشجویی در دو بخش
فلزی و پلیمری برگزار شد .در بخش فلزی ،قطعاتی طراحی و
ساخته شد و در نهایت سه تیم در حوزه فلزی و دو تیم در حوزه
پلیمر برگزیده شدند.
در این سمپوزیوم ،سخنرانیها در دو بخش مهندسی و پزشکی
صورت گرفت .در حوزه مهندسی ساخت افزایشی دو سخنران از
کشور مالزی و دو سخنران از ایران حضور داشتند.
ساخت افزایشی یا پرینت سهبعدی (Additive
 )Manufacturingفرایندی است که با اضافه کردن مواد اولیه
به صورت الیهبهالیه ،یک فایل سهبعدی را به یک جسم فیزیکی
تبدیل میکند .این مواد اولیه میتواند از پالستیک ،رزین ،فلز،
پودر یا از مواد دیگر تشکیل شده باشند.
ستاد توسعه فناوریهای فوتونیک ،لیزر ،مواد پیشرفته و ساخت
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیش از این با هدف
توسعه فناوریهای نوظهور ،فراخوانی را برای پذیرش طرحها و
پروژههای دانشگاهی در حوزه چاپ سهبعدی اعالم کرد .برگزاری
رویدادهای علمی و حمایت از طرحهای منتخب برای تولید و
تجاریسازی ،با هدف گسترش فناوری در این حوزهها صورت
میگیرد.

کارخانه نوآوری آزادی ،کانون
امید و انرژی است

کارخانه نوآوری آزادی در ماههای اخیر میزبان وزیران و مسئوالن
از سازمانها و نهادهای مختلف مانند رئیس کل بانک مرکزی،
وزیر نیرو و معاون پارلمانی رئیسجمهوری بوده است .معصومه
دانشبنیان

ابتکار ،معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری ،نیز بهتازگی با
حضور در این زیستبوم فناوری و نوآوری از نزدیک با اقدامات
این مرکز آشنا شد.
کارخانه نوآوری آزادی مکانی برای پرورش ایدههاست .در این
مکان استارتآپها حضور دارند تا با خالقیت خود محصولی
نوآورانه را به جامعه عرضه کنند .ابتکار با حضور در این مرکز
توگو کرد .ابتکار درباره
با جوانان کارآفرین استارتآپی گف 
اهمیت ایجاد کارخانهها و پارکهای نوآوری در کشور گفت:
«اینجا کانون امید ،انرژی و فعالیت است .در این حوزه خالفیت،
تفکر ،ایده و تالش حرف نخست را میزند .نسل تحصیلکرده
جوانان ایرانی روز به روز با کیفیت باالتر و با امید بیشتر در حال
فعالیت در این حوزه هستند .پس احداث و راهاندازی مکانهای
اینچنینی زمینه خوبی برای فعالیت و پاسخگویی بسیاری از
نیازهای جامعه است».
ابتکار با بیان اینکه این حوزه یکی از گامهای مهم در زمینه
اقتصاد مقاومتی برای توانمندسازی اقتصاد ایران است ،ادامه داد:
«باید اینگونه کارخانهها و پارکهای فناوری را در کشور توسعه
دهیم .زیرا این ایدهها هستند که برای آینده بخش خصوصی
در حوزه فناوری و خالقیت زمینههای الزم را فراهم میکند.
راهاندازی کارخانههای نوآوری اقدامی اثرگذار از سوی معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری است که تالشهای بسیاری
در این زمینه انجام شد و در حال حاضر نتایج آن را برداشت
میکنیم .امیدوارم این مراکز توسعه یابد و شاهد راهاندازی آنها
در سایر استانها باشیم».
ابتکار با اشاره به اینکه سهم بانوان در این مراکز بسیار چشمگیر
است ،گفت« :دختران فارغالتحصیل جوان ما پر از ایده ،نوآوری
و خالقیت هستند .آنها همچنین برنامه و نگاه دارند که میتواند
آنها را به سمت تولید محصوالت مورد نیاز کشور هدایت کند.
خوشبختانه با وجود سختیهای موجود ناامید نشدهاند و با تالش
و پشتکار فعالیت میکنند».
بر اساس این گزارش ،معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری
در این بازدید با اقداماتی که برای پیشبرد اهداف استارتآپها،
حمایت و پشتیبانی از ایدههای نو برای تبدیل شدن به یک
استارتآپ توسط این کارخانه انجام میشود ،آشنا شد .در
این بازدید زینب حمیدزاده مشاور معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری در امور بانوان او را همراهی کرد.

امکان خرید اقساطی محصوالت
دانشبنیان فراهم شد

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تایید
مرکز شرکتهای دانشبنیان این معاونت ،هر خریدار میتواند تا
سقف  80درصد قیمت محصول ،کاالی دانشبنیان را به صورت
اقساطی خریداری کند.
برخی خریداران ممکن است تمایل به خرید محصول دانشبنیان
ایرانی داشته باشند اما با مشکل نقدینگی مواجه باشند .بر این
اساس ،امکانی فراهم شده است تا خریداران حقیقی یا حقوقی
بتواند به صورت اقساطی محصول دانشبنیان مورد نظر را خریدار
کند.
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بر اساس این طرح ،شرکت میتواند با مراجعه به سامانهای که
از سوی مرکز شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری تعریف شده است ،تقاضای خود را برای
بهرهمندی از طرح خرید اقساطی محصوالت دانشبنیان ثبت
کند .در صورت تایید دانشبنیان بودن محصول و دارا بودن
شرایط ،تسهیالت خرید محصول تخصیص مییابد .سقف
تسهیالت خرید اقساطی محصوالت دانشبنیان تا  80درصد
قیمت کاالی دانشبنیان تعیین شده است.
همچنین نرخ موثر سود رقمی بین  16تا  18درصد در نظر
گرفته شده است .دوره بازپرداخت اصل و سود تسهیالت خرید
اقساطی محصوالت دانشبنیان نیز حداکثر  12ماهه است.
بازههای زمانی پرداخت بین یک تا سه ماه قابل تنظیم است.
برای صدور ضمانتنامه تسهیالت وثایقی مانند چک ،سفته و
وثایق ملکی در نظر گرفته شده است.
تولیدکننده کاال و محصول دانشبنیان در ابتدا به سامانهای که
از سوی مرکز شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری به این منظور در نظر گرفته شده است ،مراجعه
میکند.
همچنین درخواست خریدار نیز باید در این سامانه به صورت
موردی ثبت شود .پس از آن «اعتبارسنجی» انجام میگیرد و
وثایق الزم تودیع میشود .عقد قرارداد و واریز مبلغ به حساب
شرکت دانشبنیان مرحله نهایی این فرایند را در بر میگیرد.

دانشبنیانهایتوانمندایرانی
راهی کابل میشوند

ایجاد بازار برای محصوالت دانشبنیان باکیفیت ایرانی یکی از
حلقههای اصلی زیستبوم فناوری و نوآوری در کشور است .اگر
بازاری برای فروش این محصوالت پیدا نشود ،همه تالشها در
این حوزه ابتر میماند .این دلیلی است بر حمایتهای معاونت
علمی و فناوری از اعزام دانشبنیانها به دیگر کشورها .با همین
هدف هم شرکتهای دانشبنیان توانمند ایرانی به افغانستان
اعزام میشوند.
مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری که یکی از پیشگامان عرصه حمایت
از شرکتهای دانشبنیان و خالق است ،در این سالها تالش
کرده تا با اعزام این نوع شرکتها و ایجاد بازاری جهانی برای
این بازیگران زیستبوم فناوری و نوآوری ،به رشد اقتصادی آنها
کمک کند.
اعزام شرکتهای توانمند دانشبنیان ،خالق و فناور در هشتمین
نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل هم با همین هدف صورت
میگیرد .در این نمایشگاه که  29بهمنماه تا  2اسفندماه امسال
برپا میشود ،شرکتهای ایرانی توانمندیها ،محصوالت و
خدمات خود را به نمایش خواهند گذاشت.
نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان در بخشهای مختلف
نفت ،گاز ،پاالیش ،پتروشیمی ،برق ،صنایع غذایی ،معدن و
متالورژی ،صنعت ساختمان ،تاسیسات ،آب و فاضالب ،خدمات
بازرگانی و ...برگزار میشود .شرکتهای دانشبنیان ،خالق
و فناور عالقهمند به حضور در این نمایشگاه از تخفیف صد
دانشبنیان

درصدی اجاره ،ساخت غرفه و حملونقل کاالی نمایشگاهی
برخوردار میشوند.

الگویی ارزشمند برای حمایت از
بانوان کارآفرین ایجاد شده است

«موسسه رشد نوآفرینی مانا» میزبان معصومه ابتکار معاون
امور زنان و خانواده رئیسجمهوری شد .شهریورماه سال جاری
بود که سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری،
این مرکز را به عنوان نخستین مرکز نوآوری تخصصی بانوان
در کشور افتتاح کرد« .مانا» مرکزی برای افزایش تعامل و
همکاری بانوان در فعالیتهای کارآفرینی و استارتآپی است.
زیستبومی برای رونق فعالیتهای فناورانه و استارتآپی
بانوان.
معصومه ابتکار ،معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری،
در این بازدید راهاندازی این مجموعه را اقدامی ارزشمند از
سوی معاونت علمی و فناوری دانست و گفت« :نگاه ویژه این
مرکز به ایجاد تعادل بین فعالیتهای اجتماعی و خانواده بانوان
قابل تقدیر است .زیرا بسیاری از بانوان ما برای فعالیتهای
اجتماعی و خانه خود مجبور به انتخاب هستند .پس ایجاد این
مرکز الگوی موفقی برای توسعه زیستبوم فناوری در حوزه
بانوان محسوب میشود .الگوسازی و استمرار فعالیتهایی
همانند این مجموعه باید در دستور کار قرار گیرد .در این
بازدید با تیمهای خالقی آشنا شدم که قطعا بهزودی بازار
خیلی خوبی خواهند داشت».
وی همچنین از حمایت معاونت زنان و خانواده برای توسعه
فعالیتهای این حوزه خبر داد و افزود« :سایر دانشگاهها نیز
باید این الگو را دنبال کنند و حتی آن را بهبود بخشند».
همچنین در ادامه این بازدید زینب حمیدزاده ،مشاور
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در امور بانوان ،گفت:
«گزارشهای داخلی و جهانی بر سهم مناسب بانوان ایرانی در
دسترسى به آموزش و سالمت تاکید دارند اما افزایش مشارکت
زنان در عرصههای سیاسی و اقتصادی نیز اهمیت باالیى دارد.
علیرغم نرخ باالى دانشآموختگى زنان در داخل کشور ،حضور
آنها در هیئت علمی دانشگاهها به  ٢٥درصد هم نمیرسد.
همچنین در حوزه مدیریت شرکتهای دانشبنیان ،حدود ١٢
درصد آنها با مدیریت بانوان ایجاد شده و اداره مىشوند .این
در حالى ست که حضور زنان در عرصه اکوسیستم فناوری
و نوآوری حضور موفقی بوده است و نمونههاى شاخصى در
حوزههاى مختلف اعم از داروهاى بیوتکنولوژیک ،پروبیوتیکها
یا صنایع انرژى داریم .در بررسیهایی انجامشده به این نتیجه
رسیدیم که تعداد زیادی از زنان بعد از فارغالتحصیلی نقش
اجتماعی و تخصصی خود را رها میکنند و صرفا به ایفاى
نقش خانوادگى میپردازند .همین موضوع ایدهای برای توسعه
مدل راهاندازی مانا شد».
بر اساس این گزارش ،طراحی مرکز مانا ،مهرماه سال  96با
حمایتهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز
شد .معماری نوآورانه یکی از ویژگیهای این مرکز است.
همچنین با حضور تیمهای خالق در این مرکز تعادلی مناسب
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راهکارهای صرفهجویی انرژی در ساختمانهای مسکونی،
اداری و تجاری در شهر تهران حمایت مالی میکند .شهروندان
متقاضی میتوانند با مراجعه به سایت این پروژه از جزئیات
این بسته حمایتی و نحوه ثبت نام در طرح مطلع شوند.
براساس سند جدید چشمانداز ،باید تا سال  ١٤٢٧مصرف
انرژی در کشور به یک دوم مصرف فعلی کاهش یابد .بر همین
اساس ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تدوین
بسته حمایت مالی و توسعه فرهنگسازی سعی دارد تا توجه
بیشتری را به این مقوله مهم جلب کند.

بین فعالیت اجتماعی بانوان و فعالیتهای خانه و همسرداری
آنها ایجاد شده است .زیرا مرکز مانا با نگاهی دقیق به بانوان و
رفع نیازهای آنها راهاندازی شده است .پنج تیم شتابدهی در
این مرکز مستقر هستند .در فاز شتابدهی تا صد میلیون تومان
روی تیمها سرمایهگذاری میشود .مرحله بعد در این مرکز
فاز پیششتابدهی است که ایدهها برای تیمسازی و توسعه
محصول خود حمایت میشوند.

ایدههای «خالقان کارآفرین»
اشتراکگذاری میشود

«پردیس کار آفرینی» در 21
هکتار تاسیس میشود

اشتراکگذاری ایدهها و تجارب یکی از راههای رسیدن به
ی که دغدغه موفقیت
موفقیت در کسبوکار است .همه کسان 
و کسب ایدههای جدید دارند ،میتوانند با شرکت در رویداد
رویتاک ،از تجربیات کارآفرینان موفق ایده بگیرند .این رویداد
فناورانه با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آخرین روز بهمنماه
امسال برگزار میشود .هدف از شکلگیری سلسله رویدادهای
رویتاک ،ایجاد رویدادی متمرکز و مرجع برای سخنرانی افرادی
است که شعارشان «ایدهها از تجربهها شکل میگیرند» است.
رویتاک که با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد نخبگان
استان اصفهان برگزار میشود ،روی موضوعاتی مانند
کارآفرینی ،استارتآپ ،تکنولوژی ،آموزش ،انتقال تجربه،
علمی و فرهنگی ،ورزشی ،هنر و موفقیت تمرکز دارد .هدف
دیگر این رویداد ،استانداردسازی رویدادهای مشابه انتقال
تجربه است.
این سلسله رویدادها میتواند با ایجاد قوانینی در رویدادها از
برگزاری همایشها و رویدادهای بیمحتوا در سطح کشور
جلوگیری کند .شرکت در این رویداد برای تمامی افراد آزاد
است .متقاضیان برای شرکت در این رویداد کافی است به
سایت  evand.com/rooytalkمراجعه و ثبت نام کنند.

پارک فناوری پردیس به عنوان بزرگترین زیستبوم فعاالن
دانشبنیان و استارتآپی ،برای پذیرش و واگذاری اراضی در
فاز سوم پارک فناوری پردیس اعالم فراخوان کرد .بر اساس
این فراخوان ،شرکتهای دانشبنیان و فناور در این فاز
پذیرفته خواهند شد و تعداد مشخصی از قطعات اراضی فاز
 3واگذار خواهد شد.
مراسم کلنگزنی و آغاز عملیات آمادهسازی اراضی این فاز
از پارک فناوری پردیس که  21هکتار وسعت دارد و با نام
«پردیس کارآفرینی» شناخته میشود ،در شهریورماه سال
جاری برگزار شد .متقاضیان میتوانند از تاریخ  6بهمن تا 5
اسفند سال جاری درخواست پذیرش و عضویت خود را ثبت
کنند.
مطابق فراخوان منتشرشده ،واحدهای تولیدی با محصوالت
دارای فناوری پیشرفته که ارزش افزوده محصوالتشان باال و
تولیدشان مبتنی بر نیروی متخصص باشد و تولید انبوه و
حجیم نداشته باشند ،از جمله واحدهای فناور و دانشبنیان
واجد شرایط برای عضویت و استقرار در این مجموعه هستند.
واحدهای تحقیق و توسعه صنایع که تولیدات آنها در
مناطقی بیرون از پارک صورت میگیرد و آزمایشگاهها،
کارگاهها و فبلبهای خاص که خدماتی با فناوری پیشرفته
ارائه میکنند نیز حائز شرایط عضویت هستند .برای پذیرش
و عضویت شرکتهای جدید ،متقاضیانی که در حوزههای
تجهیزات پزشکی پیشرفته ،فناوری اطالعات و ارتباطات،
الکترونیک ،کنترل و ابزار دقیق و ارائه خدمات آزمایشگاهی
و کارگاهی با فناوری پیشرفته فعالیت میکنند ،در اولویت
واگذاری خواهد بود.

مصرف انرژی ساختمانها بهینه میشود

بهینهسازی انرژی در ساختمان و کاهش تلفات انرژی میتواند
صرفهجویی قابل توجهی در حوزه ملی به همراه داشته باشد.
در این راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
از مالکان ساختمانهایی که متقاضی اجرایی شدن طرح
بهینهسازی انرژی در ساختمان هستند ،حمایت میکند.
«پروژه بهینهسازی انرژی و محیط زیست در ساختمان» از
جمله طرحهایی است که به این منظور در معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری راهاندازی شده است .این پروژه سعی
دارد با تجمیع تالشهای صورت گرفته در این زمینه و توسعه
فرهنگسازی میان شهروندان ،مردم را با مفهوم بهینهسازی
انرژی آشنا کند .شاخت عمومی از مزایای جلوگیری از اتالف
انرژی میتواند در کاهش مصرف و صرفهجویی منابع ،نقش
بسزایی داشته باشد.
پروژه بهینهسازی انرژی و محیط زیست در ساختمان ،با
ت جمهوری ،از اجرای
نظارت معاونت علمی و فناوری ریاس 
دانشبنیان

«اینوماین »2میزبان بیش از
 300شرکت دانشبنیان شد

به گفته دبیر اجرایی رویداد «اینوماین  ،»2با حمایت معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ،بیش از  300شرکت
دانشبنیان در این جشنواره ثبتنام کردهاند و نیازهای فناورانه
بخش معدن را بررسی خواهند کرد.
سید محمدمهدی میرعابدی ،دبیر اجرایی جشنواره ،در اینباره
گفت« :از طرحهای مختلفی که به این جشنواره ارسال شد،
بیش از  80طرح پذیرفته شد تا در داوری نهایی مورد قضاوت
قرار گیرند .در نهایت  10ایده برتر نیز پذیرفته خواهند شد که
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برای توسعه و تجاریسازی آنها با شتابدهندههای مختلف
همکاری خواهد شد».
دبیر اجرایی این رویداد ضمن اشاره به دیگر جزئیات جشنواره
بیان داشت« :در بخش ارائه نیازهای فناورانه این جشنواره،
شرکتهای بزرگ نیازهای فناورانه خود را به شرکتکنندگان
عرضه میکنند .کارشناسان متخصص هر حوزه و شرکتهای
دانشبنیان نیز با بررسی این نیازها ،پاسخهای فناورانه خود
را به این نیازها عرضه میکنند .شرکتهای دانشبنیانی که
از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان
دانشبنیان پذیرفته شدهاند ،در این رویداد به کمک صنعت
خواهند آمد و سعی شده است تا ارتباط بین این دو بخش،
یعنی صنعت و دانش بر بستر تجاریسازی تقویت شود».
رویداد «اینوماین  »2با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ،به ویژه ستاد توسعه فناوریهای لیزر ،فوتونیک،
مواد پیشرفته و ساخت این معاونت برگزاری شد.

داروها و تجهیزات پزشکی ایرانی
به شرق آفریقا میرود

پیشنیاز توسعه صادرات داروها و تجهیزات پزشکی ایران،
ثبت اقالم پزشکی در بازارهای هدف صادراتی است .ایران
جزو کشورهایی است که از توانمندیهای پزشکی خوبی در
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی برخوردار است و میتواند این
محصوالت را به دیگر کشورها صادر کند .شرق آفریقا مقصدی
است که اینبار توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
برای ایجاد فرصت صادرات داروها و تجهیزات پزشکی انتخاب
شده است .معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم که به
دنبال توسعه بازار برای محصوالت دانشبنیان داخلی در دیگر
کشورهاست ،شرق آفریقا را به عنوان یک بازار پرسود و خوب
برای فروش محصوالت دارویی و پزشکی ایرانی برگزیده است.
با توجه به اهمیت این بازار برای ایران ،در نشست مشترک
هیئت نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
و سفیر جمهوری اسالمی ایران در کلینیک درمانی جمعیت
هالل احمر ایران در کنیا ،بر همکاری مشترک میان
شرکتهای ایرانی و شرق آفریقا تاکید شد .قرار بر این است
که طبق این این مذاکرات و توافقات ،ثبت و توسعه صادرات
داروها و تجهیزات پزشکی شرکتهای ایرانی به شرق آفریقا
سرعت گیرد .بازاری که در حال حاضر در دست شرکتهای
هندی و چینی است.
بازار دارو و سالمت شرق آفریقا و به ویژه در کنیا یکی از
بازارهای رو به توسعه در آفریقا است .تعداد کلینیکهای
درمانی و بیمارستانهایی که طی پنج سال گذشته در نایروبی
کنیا افتتاح شده و به بهرهبرداری رسیده بهواسطه سیاستهای
حمایتی دولت کنیا رشد چشمگیری داشته است .قیمت برخی
داروهای ژنریک در این کشور تا  10برابر قیمت آنها در ایران
است و چنانچه سازوکارهای صادرات دارو از ایران هموار و
ممانعتهای داخلی صادرات دارو از ایران مرتفع شود ،زمینه
برای کسب سودهای مناسب برای شرکتهای دارویی ایرانی
فراهم است .در حال حاضر چنانچه هر شرکت دانشبنیان
دانشبنیان

دارویی تمایل داشته باشد محصوالتش را در وزارت بهداشت
کنیا ثبت کند 70 ،درصد هزینههای ثبت و کلیه هزینههای
کارگزار پیگیر امور ثبت دارو از طرف معاونت علمی و فناوری
پرداخت میشود.
بر اساس موافقتنامه همکاری اداره کل تجهیزات پزشکی
و مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری مقرر است ،بیشتر هزینههای ثبت
و اخذ مجوز فروش تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در
سایر کشورها توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
پرداخت شود.

حمایت از دانشآموختگان دانشگاههای
برتر کشور سرعت گرفت

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری برای شناسایی بهتر و حمایت از
دانشآموختگان برتر کشور تفاهمنامههای همکاری با دو
دانشگاه صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر امضا کرد .این در
حالی است که پیش از این نیز صندوق بیش از  150تفاهمنامه
همکاری را با دانشگاههای سراسر کشور امضا کرده است.
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری بهتازگی با امضای تفاهمنامههای
همکاری در زمینه اجرای طرحهای تحقیقاتی پسادکتری ویژه
حرکت خود برای حمایت از دانشآموختگان را شتاب داد .در
دانشگاه صنعتی شریف نخست نشستی برگزار شد .پس از آن
دو تفاهمنامه در راستای همکاری در زمینه اجرای  10طرح
تحقیقاتی پسادکتری ویژه ،حمایت از  30طرح تحقیقاتی و
 30رساله دکتری امضا شد .این تفاهمنامه به امضای ایمان
افتخاری رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و محمود فتوحی
رئیس دانشگاه صنعتی شریف رسید.
همچنین تفاهمنامه دیگر میان صندوق و دانشگاه امیرکبیر
در راستای همکاری در زمینه اجرای  10طرح تحقیقاتی
پسادکتری ویژه ،توسط ایمان افتخاری رئیس صندوق و
سیداحمد معتمدی رئیس دانشگاه امضا شد.
رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری در ارتباط با انعقاد تفاهمنامه
پسادکتری ویژه با دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،گفت« :در
قراردادهای قبلی این صندوق مدت حمایت از دورههای پسا
دکتری کوتاه بود که در بسته جدید این مدت تا دو سال قبل
تمدید است و همچنین اعتبار آن نیز افزایش یافته است .البته
در این زمینه درصدد هستیم بسته فاخرتری به دانشگاهها
ارائه کنیم».

کتاب دوساالنه «خانه نوآوری» منتشر شد

خانه نوآوری مکانی است که سرعت رسیدن به ایدهها را شتاب
میدهد و از حامیان نوآوریهای جوانان است .این مکان که
با حمایتهای ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری راهاندازی شده ،بهتازگی در
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کتابی در قالب یک گزارش فعالیتها و اقدامات خود را تشریح
کرده است.
مخاطب در بخش آغازین کتاب با مدلهای رشد استارتآپها
و فعالیتهای شتابدهی آشنا میشود .پس از آن نیز مطالعه
تجربیات یکی از سرمایهگذاران موفق روی استارتآپها و
افراد موثر دیگر در زیستبوم فناوری و نوآوری خالی از لطف
نیست .همچنین در این گزارش با بیش از  40استارتآپ
خانه نوآوری 130 ،کارگاه و دوره آموزشی و دورهمیهای
استارتآپی آشنا میشوید.
باید گفت که گزارش عملکرد دوساالنه خانه نوآوری ،گزیدهای
از آمار و دادههای این مجموعه موفق است که از فعالیتهای
مختلف این نهاد موثر استارتآپی تشکیل شده است و برای
نخستین به صورت عمومی منتشر میشود .در ماههای اخیر
زمزمههایی در خصوص «ناکامی شتابدهندهها در اکوسیستم
نوآوری ایران» شنیده میشود و خانه نوآوری مدعی موفقیت
مدل بومی خود مبتنی بر تربیت جوانان و کارآفرینان بالقوه
برای حضور در استارتآپها و تیمسازی بر مبنای صداقت و
بوکاری موجود کشور است .بنابراین با ذکر
درک شرایط کس 
مواردی در این گزارش بر ادعا صحه گذاشته میشود.
همچنین در این گزارش تمرکز بر محتوا ،بالکچین و برگزاری
رویدادهای تخصصی و منظم در این محورهاست که با
هدف شبکهسازی و تعمیق دانش ،کارآموزی و انجام مستمر
فعالیتها به عنوان اصلیترین عوامل موفقیت خانه نوآوری
انجام میشود .البته در کنار این موارد توجه به گزارشهای
فناوری ،نوآوری و آیندهپژوهی جهانی مانند گارتنر سبب
شکلگیری مدل بومی نیز شده است.
در پاییز  98نیز خانه نوآوری کمپ بالکچین را برگزار کرد که
در آن عالوه بر آموزش بیش از  50نفر ،شش استارتآپ مجوز
ورود به فرایند پیششتابدهی این مجموعه را دریافت کردند.
در این گزارش نگاهی به این اتفاق نیز شده است.

زینب حمیدزاده ،دستیار توسعه زیستبوم نوآوری حوزه انرژی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،با ارائه مدل همکاری
و توسعه زیستبوم نوآوری و فناوری حوزه برق در حضور وزیر
نیرو و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ،به پتانسیلها
و نحوه دستیابی به اهداف مد نظر در حوزه برق پرداخت و از
توسعه زیستبوم فناوری و نوآوری این حوزه خبر داد.
وی با ترسیم نقش عرضه ،تقاضا و تسهیلگری ،به لزوم همافزایی
در همکاری مشترک معاونت علمی و وزارت نیرو به منظور
کمک به تکمیل این زنجیره اشاره کرد و گفت« :زیستبوم
فناوری و نوآوری حوزه برق با همکاری نزدیک معاونت علمی
و وزارت نیرو توسعه مییابد».
حمیدزاده همچنین با ارائه توانمندی شرکتهای دانشبنیان و
نخبگان در تولید محصوالت مطابق با دانش روز و بیان مثالهای
موفق ،به لزوم آشنایی فعاالن صنعت برق از جمله شرکتهای
مادرتخصصی ،شرکتهای برق منطقهای ،شرکتهای توزیع،
نیروگاهها ،پیمانکاران ،مشاوران با این توانمندیها تاکید کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد با همکاری معاونت علمی و
بهکارگیری ظرفیت پارک فناوری پردیس به منظور کمک به
شرکت توانیر در دستیابی به اهداف برنامه پیکسایی تابستان
سال  ،1399برنامه مدونی برای مشارکت نخبگان ،شرکتهای
ش خصوصی در اجرای برنامه پیکسایی سال
دانشبنیان و بخ 
 1399تهیه و در حال اجراست.

رویداد  2020 TIMجذب سرمایه
خارجی را تسهیل میکند

ترکیه دروازه صادرات محصوالت
دانشبنیان ایرانی است

در نشست سرمایهگذاری  tim2020که با حمایت معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری در تهران برگزار شد ،بالغ
بر  20شرکت شامل سرمایهگذاران ،کارآفرینان و فرشتگان
بوکار خارجی از شش کشور حضور یافتند.
کس 
میالد صدرخانلو قائممقام این اجالس پیش از این در نشست
خبری رویداد اجالس سرمایهگذاری  TIM2020گفته
بود« :در این اجالس که از  15تا  16بهمن ماه در تهران
برگزار میشود ،تالش کردهایم شرکتهای سرمایهگذاری را
از کشورهای مختلف به حضور در این گردهمایی بینالمللی
ترغیب کنیم تا مفهوم سرمایهگذاری مشترک محقق شود».
رئیس شبکه فنبازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
در ادامه با اشاره به همکاریهای انجام گرفته با گروه  D8بیان
داشته بود« :علیرغم تحریمهای یکجانبه و تالش رسانههای
معاند برای القائات اقتصادی در مورد کشور و برخی دشواریها،
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موفق شده است
دانشبنیان

سرمایهگذارانی از شش کشور را برای حضور در این اجالس
دعوت کند .در این رویداد تفاهمنامههای میان شرکتهای
ایرانی و سرمایهگذاران خارجی منعقد میشود و این مسئله
عالوه بر جذب سرمایه خارجی ،تعامالت بینالمللی در حوزه
فناوری را گسترش میدهد».

زیستبوم فناوری و نوآوری
حوزه برق توسعه مییابد

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با بیان این که ترکیه
دروازه صادرات شرکتهای ایرانی است ،بر لزوم تقویت همکاری
ایران و ترکیه در حوزه شرکتهای دانشبنیان گفت و بر
ضرورت رونق زیستبوم نوآوری با همکاری دو کشور تاکید کرد.
سورنا ستاری در همایش شرکتهای دانشبنیان و فناوری ترکیه
و ایران در استانبول با بیان اینکه ایران به کمک شرکتهای
دانشبنیان توانسته است تحول تازهای در اقتصاد خود رقم بزند،
افزود« :تحریمهای امریکا میتوانست یک کشور را نابود کند اما
ایران روی پای خود ایستاد».
وی با اشاره به جهش علمی ایران در حوزههای مختلف فناوری
عنوان کرد ایران آماده توسعه زیرساختها و همکاری جدی
برای انتقال فناوریها در قالب شرکتهای دانشبنیان به ترکیه
است.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور تصریح کرد« :نسل جدیدی
از جوانان خالق و کارآفرین در ایران شکل گرفته است که قوانین
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در مراکز علمی معتبر نزد افراد معتبر و سرآمد جهانی اجرا
میشود .پژوهشگران و محققانی که خواهان برخورداری از
این حمایت هستند ،باید دارای شاخصههای علمی قابل قبولی
باشند .همچنین آنها باید از یکی از چهرههای علمی شاخص
خارج از کشور دعوتنامه دریافت کنند .ارسالکنندگان دعوتنامه
برای محققان ایرانی به سه گروه تقسیم میشوند .گروه الف،
برندگان جوایز معتبری نظیر نوبل ،کاولی ،فیلدز ،مصطفی(ص)
و ...هستند .گروه ب افردی هستند که حداقل دو مقاله در
معتبرترین نشریات جهانی (به تایید فدراسیون سرآمدان علمی)
منتشر کرده باشند .افراد گروه ج نیز باید حداقل  15مقاله در
نشریات متعلق به گروه ب (از نظر اعتبار) منتشر کرده باشند.
بسته به اینکه این دوره مطالعاتی نزد چه کسی سپری شود
و شخص فرستنده دعوتنامه از چه جایگاه علمی در جهان
برخوردار باشد ،مبلغ حمایت تخصیصیافته نیز فرق میکند .این
مبلغ از هفت میلیون ریال تا  30میلیون ریال در ماه متغیر است.
 50درصد این تشویقیها قبل از اعزام و مابقی نیز بعد از برگشت
و ارائه گزارش پرداخت خواهد شد .این حمایتها حداکثر برای
یک سال قابل پرداخت است.

بینالمللی را بهخوبی میشناسند و میتوانند شرکای خوبی برای
شرکتهای ترکیه باشند .ترکیه دروازه صادرات شرکتهای
ایران است .تعامل میان روسای جمهور دو کشور در یک سال
نشاندهنده سطح باالی سیاسی است .اما روابط حوزه اقتصادی
باید به سطح مطلوب برسد و تا دستیابی به هدف حجم تجاری
 30میلیارد دالری فاصله دارد».
ستاری در این نشست که میزبان حدود  80شرکت ایرانی و
 200شرکت ترکیهای بود ،با اشاره به اینکه دولت وظیفه ایجاد
پل ارتباطی بین بخشهای مختلف دو کشور را بر عهده دارد،
تصریح کرد« :طرف ترکیه و ایران به طور کامل از حمایت ما در
این زمینه برخوردار خواهند بود».
گفتنی است نمایندگان حدود  80شرکت ایرانی در عرصههای
فناوری ارتباطات ،برقی ،خدمات مهندسی ،بهداشتی و
ماشینآالت برای ایجاد همکاریهای جدید با نمایندگان
شرکتهای ترکیه در این زمینه به مدت سه روز طی همایشی
گرد هم آمدند.

بازار بازیهای شناختی رونق گرفت

با توجه به اهمیت حوزه بازی« ،سرمایه شناختی و طراحی
بازی» به عنوان یک چالش برگزاری شد.
این چالش یک رویداد استارتآپی بود که مورد حمایت ستاد
توسعه علوم و فناوریهای شناختی معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری نیز قرار گرفت .رویکرد آن نیز معرفی و ارتقای
توانمندیهای شناختی بود .البته در نظر گرفتن مباحث مرتبط
با عملکردهای اجرایی مغز و توجه بازیسازان به آن در این
چالش در نظر گرفته شده بود.
بازار حوزه ارزیابی و ارتقای توانمندیهای شناختی یکی از
بخشهای بازار فناوری با رشد باال به شمار میرود .فروش
این حوزه از حدود یک میلیارد دالر در سال  ،2013به حدود
هشت تا ن ُه میلیارد دالر در سال  2020خواهد رسید .بازیهای
شناختی رایانهای شامل بازیهایی میشود که باعث ارتقای
مهارتهای شناختی افراد میشود .امروزه بازیها عالوه بر جنبه
تفریحی به صورت هدفمند به سمت اهداف خاص از جمله
آموزش سوق یافتهاند.
این چالش با این هدف راهاندازی شد و تیمها در زمین ه طراحی
بازیهای دیجیتال و تکالیف و بازیهای فیزیکی و قلم کاغذی
با محوریت مغز و شناخت و اهداف آموزشی با یکدیگر رقابت
کردند.

نقشههای هوانوردی بومی رونمایی شد

با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری و
امیرخلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش از نقشههای
هوانوردی بومی ( )INFLIGHT AIPکه با همکاری نهاجا در
داخل کشور طراحی و ساخته شده است ،رونمایی شد.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در این مراسم ،ضمن
تسلیت شهادت سردار سلیمانی و سانحه هواپیمای اوکراینی،
با بیان اینکه فصل تازهای در صنعت هوانوردی به کمک
شرکتهای دانشبنیان آغاز شده است ،اظهار کرد« :فصل
جدیدی برای شرکتهای دانشبنیان در صنعت هوانوردی کشور
گشوده شده است و این شرکتها اکنون در تامین مهمترین
نیازهای صنعت هوایی کشور فعال هستند .خوشبختانه با حمایت
و هدایت سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاهها و
بوکارها به صنعت هوایی
ناوبری هوایی ایران ،توانمندی این کس 
راه یافت و براساس تفاهمنامههای همکاری با این نهادها ،نقش
شرکتهای دانشبنیان در بخش تجاری صنعت هوایی پررنگتر
خواهد شد».
بوکارهای دانشبنیان به بخشهای
ستاری با اشاره به ورود کس 
گوناگون صنعت هوایی گفت« :در حوزه سختافزاری هم
پروژههای خوبی با شرکت فرودگاههای کشور داریم .ساخت
رادارها از جمله بخشهایی است که شرکتهای دانشبنیان
کارهای ارزشمند و ماندگاری انجام دادهاند .تولید سامانههای
پیشبینی و تجهیزات پیشرفته هواشناسی باب دیگری از فعالیت
این شرکتها در همکاری با سازمان هواشناسی است».
وی با تاکید بر اینکه حمایت زیرساختی و قرار دادن بازارهای
بالقوه در اختیار شرکتهای دانشبنیان ،راهکار توسعه پایدار
بهویژه در صنعت هوانوردی است ،افزود« :بازار گسترده و خوبی
به روی شرکتهای دانشبنیان باز است .تا چند سال اخیر،
شرکتها در حوزه تجاری ورود جدی نداشتند که خوشبختانه

پژوهشگران برای حضور در دورههای
مطالعاتیحمایتدریافتمیکنند

فدراسیون سرآمدان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری به منظور گسترش تعامالت علمی ،از دانشجویان دوره
دکتری و اعضای هیئت علمی برای شرکت در دورههای معتبر
مطالعاتی خارج از کشور حمایت میکند.
ایجاد ارتباط علمی مفید میان پژوهشگران ایرانی و دانشمندان
دیگر کشورها میتواند در توسعه علمی کشور موثر باشد .این
برنامه نیز با هدف افزایش تعامالت علمی و حضور محققان
دانشبنیان
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برای تغییر رفتار مردم وجود دارد تا مباحث فنی .پس میتوانیم
عدد قابل توجهی کاهش در مصرف انرژی و صرفهجویی را از
طریق فعالیت شرکتهای دانشبنیان شاهد باشیم».
این تفاهمنامه مشترک میان معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و وزارت نیرو امضا شد تا ایجاد سازوکار همکاری،
مشارکت ،همافزایی و هماهنگی اثربخش بازیگران محوری
زیستبوم فناوری و نوآوری را شاهد باشیم.
پس با این اقدام قرار است نیازهای فناورانه زیرمجموعههای
وزارت نیرو شناسایی و رفع شود .همچنین همکاری برای
توسعه بازار محصوالت ،خدمات و راهکارهای فناورانه و نوآورانه
در صنایع آب و برق و توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان و
فناور ،استارتآپهای مرتبط با این حوزه با امضای این تفاهمنامه
اجرایی میشود.
همچنین سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری
با همراهی رضا اردکانیان وزیر نیرو از چند محصول دانشبنیان
حوزه آب و برق مستقر در وزارت نیرو بازدید کرد.

این مسیر هموار شد .پروژه نقشههای هوانوردی نیز در همین
راستاست .اگر درهای بازار به روی شرکتهای دانشبنیان
گشوده شود ،میتوانند محصوالت و خدمات نوآورانهشان را
در اختیار توسعه صنعت هوایی قرار دهند و توسعه را برای این
صنعت و صنایع وابسته به ارمغان بیاورند.
نقشههای هوایی دیجیتال شامل نقشههای پروازی  IFRو
 VFRجزو چارتهای مورد نیاز صنعت هوایی کشور است که تا
پیش از این انحصار آن در اختیار امریکا و شرکت «جپسن» قرار
داشت .با اعمال تحریمهای امریکا ،شرکتهای هواپیمایی ایرانی
از دسترسی به این نقشهها محروم شده بودند اما این نقشهها به
کمک شرکتهای دانشبنیان و نیروی هوایی ارتش جمهوری
اسالمی بومیسازی شد.

تفاهمنامههمکاریحوزه
آب و برق امضاء شد

با امضای تفاهمنامه همکاری با عنوان توسعه زیستبوم نوآوری
و فناوری حوزه آب و برق ،تولید محصوالت «ایرانساخت» در
حوزه آب و برق افزایش مییابد .این تفاهمنامه در حالی میان
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری و رضا
اردکانیان وزیر نیرو امضا شد که پیش از این نیز ستاری برای
توسعه زیستبوم و فناوری تفاهمنامه راهاندازی کارخانه نوآوری
البرز را امضا کرده بود.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در این مراسم سخنان
خود را با اهمیت توسعه زیستبوم فناوری و نوآوری در
کشور آغاز کرد و گفت« :رشد در حوزه فناوری نیازمند وجود
زیستبوم است .این زیستبوم بازیگران متفاوتی مانند مراکز
دانشگاهی ،شرکتهای دانشبنیان ،شتابدهندهها ،مراکز نوآوری،
استارتآپها و کارخانههای نوآوری را دارد».
ستاری در سخنان خود فعالیتهای پژوهشگاه نیرو برای
شکلگیری زیستبوم فناوری و نوآوری در حوزه آب و برق را
قابل تقدیر دانست و گفت« :پژوهشگاه نیرو برای توسعه این
زیستبوم هوشمندانه وارد عمل شده است .این پژوهشگاه برای
انجام پژوهش در این حوزه مجری نیست بلکه راهبری میکند و
مشاوره میدهد .معاونت علمی و فناوری در کنار این پژوهشگاه
و وزارت نیرو آماده همکاری و حمایت برای تقویت این سیستم
نوآوری باز است .ظرفیتهای خوبی در حوزه آب و برق برای
فعالیت شرکتهای دانشبنیان وجود دارد که بازار فوقالعاده
این حوزه پذیرای فعالیت این شرکتها و ایدههای نیروی جوان
است».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری توسعه علوم جدید مانند
هوش مصنوعی و اینترنت اشیا را برای توسعه فعالیتها در حوزه
آب و برق مناسب دانست و گفت« :این فناوریها قابلیتی دارند
که از هر زاویهای میتوان به آنها نگاه کرد و در مسیر مورد نظر
آنها را به کار برد و در حوزههایی همچون صرفهجویی در بخش
انرژی میتوان آنها را توسعه داد».
رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین گفت« :در حوزه پیکسایی
ایدههای زیادی وجود دارد .از ایدههایی که در حوزه علوم شناختی
دانشبنیان

ب شیرینکن حرارتی» ایرانساخت شد
«آ 

نمکزدایی یا شیرینسازی آب فرایندی است که مواد معدنی
از آب شور جدا میشود و حاصل آن آب شیرین میشود که
میتواند برای مصارف آب شرب انسان ،آبیاری مزارع و باغات
کشاورزی و صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.
در فرایند شیرینسازی آب ،انرژی بسیار زیادی مصرف میشود.
هزینه انرژی بیشترین سهم هزینههای عملیاتی یک واحد آب
شیرینکن را دارد .بنابراین تولید آب شیرین با کمترین مصرف
انرژی بسیار مهم است .سیستمهای تولید آب شیرین با استفاده
از انرژی خورشید یکی از روشهای کمهزینه برای تولید آب
شیرین است .شیرینسازی آب با استفاده از انرژی خورشیدی
به دو دسته سیستمهای حرارتی و غیرحرارتی تقسیم میشود.
در روش غیرحرارتی از انرژی خورشید برای تولید جریان برق
مورد نیاز پمپاژ آب به داخل سیستم (معموال فیلترها) که توسط
صفحات خورشیدی تامین میشود ،استفاده میشود .اما در روش
حرارتی با استفاده از کلکتورهای خورشیدی از حرارت خورشید
جهت تبخیر و سپس تقطیر آب به منظور شیرینسازی آب
استفاده میشود.
یک شرکت دانشبنیان در کشورمان توانسته به دانش تولید
سیستمهای آب شیرینکن خورشیدی نسل جدید دست پیدا
کند .محسن نظری ،مدیرعامل شرکت دانشبنیان علمگستران
صنعت آرتا جاوید آسیا ،درباره حوزه فعالیت این شرکت گفت:
«این شرکت در زمینه طراحی و ساخت سیستمهای پیشرفته
آب شیرینکن و همچنین مهندسی خأل فعالیت دارد که در حوزه
آب و فناوریهای جدید آب شیرینکنهای حرارتی عمال در
داخل کشور پیشرو هستیم و پروژههای مختلفی را در دست اجرا
داریم .سیستمهای ترکیبی هیبریدی خورشیدی به هیچ عنوان
در داخل کشور وجود ندارد و در دنیا نیز غیر از چند شرکت در
کشورهای آلمان و امریکا هیچ تولیدکننده دیگری نیست .مناطق
گرمسیر و مناطقی که درگیر بحران آب شیرین هستند ،معموال
دارای پتانسیل بسیار باالی انرژی خورشیدی هستند این موضوع
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باعث میشود تا با استفاده از انرژی خورشیدی برای تصفیه آب
شور و تولید آب قابل شرب ،مورد استفاده قرار گیرد».
نظری افزود« :پروپوزالی تهیه و به وزارت جهاد کشاورزی ارسال
شده است تا از این دستگاه در جزایر مکران استفاده شود و با
استفاده از این تجهیزات آب دریا جهت شیرینسازی و کاربرد در
مصارف کشاورزی مورد بهرهبرداری قرار گیرد».
وی درباره صادرات این تجهیزات به خارج از کشور بیان کرد:
ن حرارتی کار تولید روی
«در زمینه دستگاههای آب شیرینک 
محصوالت این شرکت درحال انجام است که بتوانیم تا پایان سال
آینده اولین محموله صادراتی خود را به کشورهای امارات متحده
عربی ،کنیا و آفریقای جنوبی داشته باشیم».
به گفته مدیرعامل این شرکت ،دستگاه آب شیرینکن برای
کاربرد جهت مصرف آب شرب ،کشاورزی و صنعتی میتواند
مورد استفاده قرار بگیرد.

دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان ضمن تجلیل از
هنرمندان شرکتکننده در نخستین دوره «جایزه استیکر
سال» گفت« :هزار آفرین میگویم به هنرمندانی که در این
رویداد شرکت کردند و با ذوق و خالقیت و هنر خود آفریننده
استیکرهای ایرانساخت شدند و تحسین مخاطبان را باعث.
حمایت از هنرمندان عرصههای گوناگون و پیوند آنها با فناوری
نو و دیجیتال همچون سایر اقدامات برای توسعه فعالیتهای
فناورانه در معاونت علمی و فناوری و ستاد فرهنگسازی
حمایت میشود .معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در
راستای حمایت از صنایع خالق و فرهنگی اقدامات خوبی را در
قالب برنامه زیستبوم خالق انجام داده است که هنرمندان و
شرکتهای خالق در این حوزه میتوانند از این خدمات بهره
ببرند .بنابراین بسیاری از هنرمندان و فعاالن این حوزه میتوانند
در قالب این شرکتها از خدمات و تسهیالتی که تحت عنوان
حمایت از زیستبوم صنایع فرهنگی و خالق ارائه شده است،
استفادهکنند».
دبیر کل جشنواره ایرانساخت ،به گردش مالی جهانی که در این
حوزه وجود دارد اشاره کرد و گفت« :زیستبوم فناوری و نوآوری
در حوزه انیمیشن ،کارتون و استیکر و صنایع خالق در کشورهای
پیشرفته بیش از  2700میلیارد دالر گردش مالی دارد و سهم
کشور ایران در این حوزه چیزی در حدود  60میلیارد تومان است
که این مقدار نیز سهم تعداد کمی از شرکتهای بزرگ است که
در این حوزه فعالیت دارند .و این رتبه اصال مناسب کشور ایران با
توجه به نیروی انسانی مستعد و خالق و پیشینه میراثی و تمدنی
آن نیست».
کرمی ،به افتخارات بینالمللی و جوایز سینمای ایران و نواقص
موجود در این حوزه اشاره و بیان کرد« :هنرمندان سینما و
انیمیشن ما توانستهاند جوایز بینالمللی مهم و بسیاری را کسب
کنندامابایدبدانیمهنرمندبهتنهایینمیتواندهمزمانتولیدکننده
و صادرکننده اثر و صنایع خالق باشد و وجود شرکتهای خالق
و تشکیل یک تیم قوی و منسجم مهم است و نبود آن باعث
آسیب به این حوزه میشود .در این صورت کشورمان میتواند از
گردش مالی  2700میلیارد دالری این حوزه در دنیا به تناسب
یک درصد از جمعیت جهان و یک درصد سهم جغرافیایی خود
سهم داشته باشد».
کرمی ضمن امیدواری از آینده پیش روی فعاالن این حوزه
بیان کرد« :با فعالیت فعاالن در حوزه تولید استیکر در گونههای
مختلف آن و حرکتی که در این حوزه شکل گرفته است ،بهزودی
شاهد شکلگیری شرکتهایی قدرتمند خواهیم بود تا در این
حوزه نیز اتقافات برجستهای با وجود جوانان خالق و هنرمندان
رخ دهد».
مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان «جایزه سال استیکر»
با حضور میثم عسگری مدیر عامل آیگپ و رئیس جایزه سال
استیکر ،سیدمسعود شجاعی طباطبایی دبیر این مسابقه ،بهرام
عظیمی رئیس هیئت داوران ،پرویز کرمی رئیس مرکز ارتباطات
و اطالعرسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و
محمدمیثم میثمی مدیر فرهنگسرای اندیشه در این فرهنگسرا
برگزار شد.

رویداد نیازهای فناورانه کاشی
و سرامیک برگزار شد

با هدف بههمرسانی و عرضه و تقاضای نوآوری در صنعت
سرامیک ،رویداد معرفی نیازهای فناورانه صنعت سرامیک ،کاشی
و لعاب برگزار شد .در برنامههای این رویداد ،عالوه بر معرفی
نیازهای فناورانه صنعت سرامیک ،کاشی و لعاب ،نشستهای
معرفی توانمندیهای فناورانه شرکتهای دانشبنیان ،فناور و
استارتآپها برگزار شد .مذاکرات تجاری و نشستهای انتقال
تجربه نیز بخش دیگری از برنامههای جنبی این رویداد را تشکیل
میداد.
این رویداد که از حمایت معنوی ستاد توسعه فناوریهای
فوتونیک ،لیزر ،مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری برخوردار بود ،با مشارکت بخش خصوصی و
صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری برگزار شد.
تولید و فرآوری مواد اولیه و همچنین فناوریهای مرتبط با لعاب،
فریت و چاپ ،سرامیکهای مهندسی ،مدیریت مصرف آب و
انرژی و کاهش و بازیابی ضایعات از جمله حوزههایی بود که در
چهارچوب این گردهمایی به آنها پرداخته شد.
رویداد معرفی نیازهای فناورانه ،صنعت سرامیک ،کاشی و لعاب،
در تاریخ دوم تا سوم بهمنماه در هتل مشیرالممالک یزد برگزار
شد.

جلوه پیوند هنر با فناوری دیجیتال

مراسم اختتامیه اولین دوره «جایزه استیکر سال» به همت
آیگپ و با حضور دبیر کل جشنواره ملی فرهنگی و هنری
ایرانساخت برگزار شد.
پرویز کرمی ،دبیر کل جشنواره ایرانساخت ،در این مراسم گفت:
«با همت هنرمندان و فعاالن حوزه انیمیشن ،کارتون و استیکر
حرکت برای توسعه و پیشرفت در این حوزه آغاز شده است.
بهزودی شاهد شکلگیری شرکتهایی قدرتمند خواهیم بود
تا در این حوزه نیز اتقافات برجستهای با وجود جوانان خالق و
هنرمندان رخ دهد».
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توانایی به خط کردن منابع
دکتر پیام غیاثی ،دانشآموخته زیستفناوری صنعتی و بیولوژی سیستمی از دانشگاه صنعتی
چالمرز در سال  2017از طرف فرهنگستان سلطنتی علوم مهندسی سوئد به عنوان یکی از
استعدادهای جوان شناخته شده است .وی که تحصیالت دانشگاهی خود را با رشته مهندسی
شیمی در دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز کرده ،بعد از اخذ مدرک دکتری به عنوان پژوهشگر در
دانشگاه گوتنبرگ سوئد و موسسه  EMBLدر آلمان مشغول به کار بوده است .وی همچنین
سابقه پژوهش در دانشگاه  URVاسپانیا و مرکز تحقیقات شرکت  Statoilنروژ را دارد .از
تحصیالت جانبی وی ،کارشناسی ارشد علوم اجتماعی در دانشگاه گوتنبرگ سوئد است.
طی سالهای  2015تا  2018ایدههای کارآفرینانه او در حوزه زیستفناوری موفق به
جذب جوایز استارتآپی و سرمایهگذاری یکی از ده شتابدهنده برتر اروپا (Chalmers
 )Venturesشدند .شرکت زیست رهاورد کارا ( )DigiCareجدیدترین تالش وی
برای گسترش حوزه کارآفرینی خود به ایران ،در بهمن  1397موفق به کسب تاییدیه
دانشبنیان در دو حوزه بیوتکنولوژی صنعتی و سالمت الکترونیک شده است.
گفتوگو با پیام غیاثی  -صفحه 36

