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کسبوکارنبایددغدغهمسائلحقوقیداشتهباشد
حوزه حقوق و تجارت به ویژه زمینه تجارت الکترونیک و ارائه خدمات حقوقی مخصوص 
شرکت ها و استارت آپ های حوزه آی تی، دنیای وبسایت آپال را تشکیل می دهد. تنظیم 

قراردادها یکی از حوزه های فعالیت وبسایت آپالست. بانکی از قراردادها که به مشتری این 
امکان را می دهد برحسب نیاز قراردادی را انتخاب و تهیه کند؛ قراردادهایی با بهره مندی از 

مشاوره های حقوقی. احسان موسوی 22 ساله، دانش آموخته مهندسی کامپیوتر، مدیر توسعه 
تجاری و بنیانگذار مجموعه حقوقی این وبسایت است. آپال با تیمی چهار نفره  خدمات ارائه 
می دهد که البته دو وکیل و تیم مشاوره حقوقی تخصصی این وبسایت را حمایت می کنند.

گفت و گو با احسان موسوی  - صفحه 64



مالی که ز تو کس نستاند، علم است
حرزی که تو را به حق رساند، علم است

جز علم طلب مکن تو اندر عالم
چیزی که تو را ز غم رهاند، علم است
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ــرات  ــخ به ک ــول تاری ــری در ط ــه بش ــه جامع ــزاره ک ــن گ ــد.« ای ــرم می کن ــک قوی ت ــد، بی ش ــرا نکش ــه م ــی ک ــر مرض »ه
تجربــه اش کــرده، در مــورد کرونــا نیــز صــادق اســت. کرونــا بیمــاری مهلکــی اســت که اگــر عالمانــه و هوشــمندانه و مســئوالنه 
بــا آن مقابلــه نشــود، خیلــی زود فضــای عمومــی جامعــه را در بــر می گیــرد. بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا بــه چیــزی بیــش 
از وســایل پزشــکی و فعالیت هــای بهداشــتی و درمانــی نیازمنــد هســتیم. در همیــن چنــد هفتــه گذشــته، مدافعان خــط مقدم 
ســالمت پرســتاران و پزشــکان و کادرهــای درمانــی بــا ایثــار و رشــادت، علیرغــم مخاطــرات موجــود در ایــن عرصــه بــه میــدان 
آمدنــد،  خــوش درخشــیدند و تــا آن جــا کــه در توانشــان بــود، هــم ویــروس را مهــار کردنــد، هــم مبتالیــان را در مســیر درمــان 
قــرار دادنــد. امــا در ایــن قضیــه نیــز پیشــگیری ارزان تــر و مفیدتــر و ضروری تــر از درمــان اســت. هــم بــه لحــاظ فرهنگــی و هم 
از نظــر اجتماعــی، الزم اســت تغییراتــی در ذهنیــت و مناســبات مــردم، ســازمان ها و مســئوالن صــورت گیــرد تــا جلوی شــیوع 
گســترده ویــروس گرفتــه شــود. خوشــبختانه در ایــن عرصــه بــا اعــالم نظــر صریــح رهبــر فرزانــه انقــالب و مراجــع دینــی، رای 
و نظــر دانشــمندان و پزشــکان »حجــت« تشــخیص داده شــد و همــه آحــاد جامعــه موظــف شــدند تــا دســتورات کارشناســان 
بهداشــتی و درمانــی را رعایــت کننــد. امــا ایــن رعایــت نیازمنــد ابــزار، ادوات و تجهیزاتــی اســت کــه تولیــد و عرضــه اش دســت 
فنــاوران، عالمــان و تولیدکننــدگان را می بوســد. اگــر قضیــه کرونــا پیــش نمی آمــد، مــا کــم و کســری های اقــالم بهداشــتی 
ــه ایــن وضــوح متوجــه نمی شــدیم. ایضــا شــیطنت و خباثــت محتکــران و  تجهیــزات پزشــکی و پروتکل هــای روزآمــد را ب
ســودجویان نیــز تــا ایــن حــد روان جامعــه را آزار نمــی داد. بنابرایــن مــا به خوبــی بــر ضعف هــا و قوت هــای جامعــه آگاه 
شــدیم و اقتضــا می کنــد هرچــه ســریع تر در رفــع نقایــص و جبــران کســری ها بکوشــیم. خــدا را شــکر خیلــی زود 
دانشــمندان جــوان، بــا انگیزه هــای ملــی و مذهبــی بــه میــدان آمدنــد و در تولیــد اســتاندارد اقــالم و تجهیــزات 
پزشــکی ایران ســاخت از جملــه کیت هــای تشــخیص کرونــا و داروهــای مکمــل و ضــد کرونــا قدم هــای خوبــی 
برداشــتند. امــا در این جــا الزم اســت متخصصیــن دیگــر رشــته های دانشــگاهی و علمــی نیــز آســتین بــاال بزنند 
و دیــن خــود را بــه جامعــه ادا کننــد. حتــی کارشناســان علــوم انســانی و اجتماعــی می طلبــد کــه بــا تولیــد 
محصــوالت فرهنگــی و تولیــد محتــوا نســبت بــه روشــنگری مــردم و تغییــر بعضــی رفتارهــا و عادت هــای 
خطرنــاک اقــدام کننــد. قصــه پرغصــه کرونــا از آن جهــت اهمیــت مضاعــف دارد کــه چــون همــه جامعــه 
را - اعــم از شــهری و روســتایی، پیــر و جــوان، مومــن و دهــری، ســنتی و مــدرن و این طرفــی و آن طرفــی 
را - در بــر می گیــرد، پــس کل جامعــه نیــز بایــد مســئوالنه بــا آن بــه مقابلــه برخیزنــد. یعنــی عــالوه بــر 
تحصیلکرده هــای دانشــگاه، مــردم کوچــه و بــازار نیــز متعهــد و مســئولند کــه در عقــب رانــدن کرونــا بــا 
مســئوالن جامعــه مشــارکت کننــد و ســهم خــود را در ایــن امــر میهنــی ادا کننــد. ایــن ســهم می توانــد 
شــامل یــک اطالع رســانی کوچــک باشــد یــا تقویــت روحیــه عمومــی را ســبب شــود. کرونــا فقــط یک 
ویــروس مــوذی نیســت کــه واگــذارش کنیــم بــه طبیبــان و خود عقــب بنشــینیم، بلکــه اتفاقــا امروز 
همــان بزنگاهــی اســت کــه هرکــه هرچــه در تــوان دارد بایــد کــه بــرای خیــر عمومــی و آرامــش 
جامعــه عرضــه کنــد. اتفاقــا وقــت خوبی اســت بــرای حضــور و فعالیــت شــرکت های دانش بنیــان و 
اســتارت آپ ها؛ از یــک طــرف بایــد بــه مبــارزه مســتقیم بــا کرونــا مشــغول شــوند، از طــرف دیگر 
ــا خیلی هــا  ــه خاطــر کرون ــد. امــروز کــه ب ــه مقاوم ســازی و آگاه ســازی جامعــه کمــک کنن ب
ــه بماننــد، دعاگــوی زیرســاخت ها، ســخت افزارها و نرم افزارهایــی هســتند  ــد در خان مجبورن
کــه امــکان و فرصــت دورکاری و بهره گیــری از خدمــات آی تــی را برایشــان فراهــم کــرده. 
ــردم  ــا خانه نشــینی م ــود، قطع ــی نب ــر زیرســاخت های اینترنت ــه ارتباطــات اگ در قضی
ــازی  ــای مج ــت دنی ــد و تقوی ــه رش ــاج ب ــوز احتی ــک هن ــد. مع ذل ــخت تر می ش س
داریــم تــا ارتباطــات غیر حضــوری مــردم را میســر ســازد. امــروز متخصصــان نانــو، 
بایــو، علــوم شــناختی، مهندســی پزشــکی، پزشــکی، علــوم آزمایشــگاهی، علوم 
انســانی، هنــر و تاریــخ بایــد فرصــت را غنیمــت شــمرده و بــا تولیــدات ضــد 
کرونایــی بــه هــر معنــا، ایــران عزیــز را قوی تــر از قبــل بســازند. 
آمــوزش و پــرورش و آمــوزش عالــی در کنــار فکــر عاجــل بــرای 
بهره گیــری از تــوان اســتارت آپ های آمــوزش از راه دور در مــدت 
ــری  ــت و بهره گی ــه تقوی ــوزان ب ــدن الزم دانش آم ــه مان در خان
سیســتماتیک ایــن مهــم در آینــده نیــز برنامه داشــته باشــند. در 
ایــن عرصــه معاونــت علمــی و فنــاوری هــم بــا تمــام قــدرت و 
قــوت در میــدان اســت تــا از جوانــان و کارآفرینــان در همــه 
عرصه هــای دانش بنیانــی و اســتارت آپی چــون همیشــه 
دســتگیری کنــد و موانــع ریــز و درشــت را بــا همراهــی و همدلی 

ســایر نهادهــا و ســازمان ها از ســر راهشــان بــردارد.
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هدایت و حمایت

 حممدی
گ

 گفت وگو �ب مرت�ن �

ری یک طرح الکن در حوزه کشاورزی  حمب

تکنولوژیدرخدمت
لیموترش

 مریم طالبی

پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری کشور، متولی 
تحقیقات مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری در ایران است. این 

پژوهشکده که زیرمجموعه موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور 
است، با حضور 35 نفر محقق و هیئت علمی و در قالب سه گروه 
پژوهشی ژنتیک و به نژادی، مدیریت، فناوری تولید و فیزیولوژی 

پس از برداشت، به انجام پروژه های کاربردی می پردازد. 
دکتر مرتضی گل محمدی رئیس این پژوهشکده و استادیار 

پژوهشی است. گل محمدی کارشناشی ارشد را در دانشگاه تربیت 
مدرس تهران و دوره دکتری را در رشته بیماری شناسی گیاهی با 
تخصص باکتری شناسی از دانشگاه پلی تکنیک والنسیا در اسپانیا 
اخذ کرده است. او همچنین پایان نامه دوره دکتری را در یکی از 

موسسات علمی اسپانیا به نام IVIA گذرانده و در حوزه بیماری های 
باکتریایی مرکبات نیز حدود 20 سال است فعالیت می کند. 

همچنین دکتر گل محمدی، مجری مسئول طرح کالن ملی »کسب دانش فنی 
و تولید ارقام متحمل لیموترش به بیماری جاروک« است. این طرح کالن 
با مشارکت حدود 10 نفر از محققان و پژوهشگران متخصص در ارتباط با 

مرکبات و بیماری های مرکبات و با همکاری پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال 
کشور، مرکز تحقیقات کشاورزی استان های فارس، هرمزگان و جنوب کرمان 

به سرانجام رسیده است. عالوه بر این 10 متخصص هیئت علمی، حدود 10 
نفر کارشناس و محقق هم روی این طرح کالن مشغول فعالیت بوده اند.

هدف این طرح کالن، دستیابی به ارقام متحمل لیموترش جهت 
مقابله با مهم ترین بیماری رایج در گیاه لیموترش است تا از نظر 

اقتصادی بتوانیم محصول لیموترش سالم تر و بیشتری را برداشت 
کنیم. درباره اهداف اجرای این طرح و جزئیات بیشتر آن با مجری 

این طرح کالن به گفت و گو نشسته ایم که در ادامه می خوانید. 
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ــه  ــی چگون ــرح کالن مل ــن ط ــردازی ای   ایده پ
ــت؟ ــکل گرف ش

ــرش«  ــاروک لیموت ــاری »ج ــه بیم ــه این ک ــه ب ــا توج ب
ــوب  ــمایی در جن ــم فایتوپالس ــای مه ــی از بیماری ه یک
ــرش  ــده لیموت ــورهای تولیدکنن ــور کش ــران و همین ط ای
»مکزیکن الیــم« اســت )لیموترش هایــی کــه بــه صــورت 
ــاری  ــن بیم ــود دارد(، ای ــازار وج ــک در ب ــا خش ــر ی ت
صنعــت تولیــد لیموتــرش را به شــدت تحــت تاثیــر قــرار 

ــت.  داده اس
ــوب  ــال 76 وارد جن ــاری از س ــن بیم ــم ای ــران ه در ای
ــوب  ــارس و جن ــزگان، ف ــتان های هرم ــد. اس ــران ش ای
ــده  ــتان های تولیدکنن ــن اس ــوان مهم تری ــه عن ــان ب کرم
ــا ورود  ــال 76 ب ــه از س ــتند ک ــران هس ــرش در ای لیموت
ــر کشــت  ــن بیمــاری، حــدود 50 درصــد از ســطح زی ای
لیموتــرش باغ هــای مــا از بیــن رفــت و درختــان خشــک 
ــن بیمــاری روی ســایر  ــرش، ای ــر لیموت شــدند. عــالوه ب
نیــز  گریپ فــروت  و  بالنــگ  ماننــد  مرکبــات  ارقــام 

ــزارش شــده اســت.  گ
از  پــس  گیــاه می شــود،  وارد  وقتــی  بیمــاری  ایــن 
حــدود چهــار ســال باعــث خشــک شــدن کامــل درخــت 
ــام دارد  می شــود. علــت این کــه ایــن بیمــاری جــاروک ن
ایــن اســت کــه پــس از ابتــال بــه ایــن بیمــاری، از یــک 
ــت  ــارج می شــود و حال ــن شــاخه خ ــاه، چندی نقطــه گی

ــرد.  ــود می گی ــه خ ــی ب جاروی
از زمانــی کــه ایــن بیمــاری وارد ایــران شــد، مطالعاتــی 
و  مرکبــات  تخصصــی  محققــان  توســط  آن  دربــاره 
بیماری هــا انجــام شــد. در نهایــت عامــل بیمــاری و 
ــن بیمــاری  ــل بیمــاری شناســایی شــد. ای همچنیــن ناق
توســط حشــره ای بــه نــام »زنجــرک« انتقــال پیــدا 
ــوده  ــت آل ــک درخ ــره از ی ــی حش ــی وقت ــد. یعن می کن
ــک درخــت ســالم  ــس از آن، روی ی ــد و پ ــه می کن تغذی

می نشــیند، بیمــاری را منتقــل می کنــد. 
ــی  ــواد گیاه ــق م ــاری از طری ــن بیم ــر، ای ــرف دیگ از ط
ــود  ــتفاده می ش ــات اس ــر مرکب ــرای تکثی ــه ب ــی ک خاص
ــاری  ــن بیم ــرل ای ــال کنت ــت. عم ــال اس ــل انتق ــز قاب نی
بــرای  راه  بهتریــن  بنابرایــن  اســت.  خیلــی ســخت 
این کــه مــا بتوانیــم جلــوی از بیــن رفتــن صنعــت تولیــد 
ــا  ــام متحمــل« ی ــم، اســتفاده از »ارق ــرش را بگیری لیموت

ــت. ــاوم« اس ــام مق »ارق
بــرای ایــن راهــکار، از ســال 1380 فعالیت هایــی بــه طــور 
پراکنــده توســط محققــان مرکبــات، در ایــن زمینــه انجام 
ــکده  ــط پژوهش ــی توس ــه جامع ــس از آن برنام ــد و پ ش
بیوتکنولــوژی تدویــن و تصویــب شــد و اقدامــات مفیــدی 
در ایــن زمینــه به خصــوص در ارتبــاط بــا شناســایی 
ناقــل و کنتــرل آن انجــام شــد. امــا آنچــه بســیار مهــم 
بــود ایــن بــود کــه مــا بــه گیاهــی دسترســی پیــدا کنیــم 
ــی و  ــات کیف ــم خصوصی ــد و ه ــل باش ــم متحم ــه ه ک
مطلــوب لیموتــرش را داشــته باشــد. از آن جــا کــه تکثیــر 

لیموتــرش از طریــق بــذر بــوده اســت، یــک نــوع تکثیــر 
جنســی اســت. بنابرایــن احتمــال جهــش وجــود داشــت. 
مــا انتظــار داشــتیم در مناطقــی کــه لیموتــرش حاصــل 
از بــذر، کشــت شــده بــود، یــک تفــرق و جهــش ژنتیکــی 
ــن موتاســیون منجــر  ــا ای ســودمند داشــته باشــیم. قطع
بــه درجــات مختلفــی از تحمــل بــه بیمــاری در منطقــه 
ــام  ــیاری از ارق ــت بس ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــد ش خواه
ــن  ــل از همی ــی حاص ــال و نارنگ ــامل پرتق ــات ش مرکب

جهــش اســت.
بــر ایــن اســاس، ایــده ای بــه عنــوان طــرح کالن مطــرح 
ــب  ــه در قال ــی ک ــوان کارهای ــرف بت ــک ط ــا از ی ــد ت ش
برنامــه جامــع مدیریــت جــاروک لیموتــرش شــروع شــده 
بــود بــه ســرمنزلی برســد و دوم این کــه تحقیقاتــی 
ــی  ــت معرف ــده جه ــه زمان بندی ش ــا برنام ــد و ب هدفمن
ــام  ــات انج ــر مرکب ــام دیگ ــرش و ارق ــم لیموت ــک رق ی
شــود. بنابرایــن اول »شــبه الیم«ها یــا »بیوتیپ« هــا 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــم. ب را جســت وجو و جمــع آوری کردی
در باغ هــای مختلــف درختانــی را کــه بــه بیمــاری 
ــپس  ــم. س ــع آوری کردی ــد، جم ــی ندارن ــاروک آلودگ ج
ــح  ــا تلقی ــاری، ب ــه بیم ــیت ب ــا حساس ــل ی ــر تحم از نظ
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ــا ســه ســال در شــرایط  ــوده، طــی دو ت پیوندک هــای آل
کنتــرل شــده بررســی کردیــم. ایــن یــک قســمت از کار 
ــران  ــوب ای ــبه الیم از جن ــدود 100 ش ــه ح ــود ک ــا ب م
ــه از  ــز ک ــبه الیم ها نی ــدادی از ش ــد. تع ــع آوری ش جم
ســال های 85 جمــع آوری شــده و در حــال از بیــن 
رفتــن بودنــد نیــز در قالــب ایــن طــرح ســاماندهی شــدند 

ــد. ــدا کردن و نجــات پی
یکــی از کارهــای بزرگــی کــه در ایــن طــرح کالن ملــی 
ــود کــه در حــال حاضــر توانســته ایم  انجــام شــد، ایــن ب
بانــک غنــی ژرم پالســم لیموتــرش کشــور را جمــع آوری 
ــی  ــای تحقیقات ــل گلخانه ه ــون داخ ــه هم اکن ــم ک کنی
ــار  ــود. در کن ــداری می ش ــس نگه ــماره های رفرن ــا ش ب
ــده اند  ــع آوری ش ــه جم ــم هایی ک ــئله، ژرم پالس ــن مس ای
کــه بــرای فعالیت هــای آینــده مــا هــم می تواننــد 
بســیار مفیــد باشــند. ایــن منابــع غنــی ژنتیکــی عــالوه 
بــر این کــه ممکــن اســت ارقــام جدیــد لیموتــرش 
ــمند  ــع ارزش ــی از مناب ــوان یک ــه عن ــوند، ب ــی ش معرف
ــد  ــام جدی ــه ارق ــتیابی ب ــای اصالحــی و دس ــرای کاره ب
ــی  ــرایط های اقلیم ــا و ش ــایر بیماری ه ــه س ــل ب و متحم

شــناخته می شــود.

از  ژرم پالســم هایی  جمــع آوری  کار،  اولیــن  پــس 
ــه  ــدیم ک ــاغ می ش ــی وارد ب ــه وقت ــود ک ــرش ب لیموت
ــا  ــد ی ــان نمی دادن ــاروک را نش ــاری ج ــم بیم ــا عالی ی
یکســری تغییــرات ظاهــری نشــان می دادنــد. مــا این هــا 
را مشــخص کردیــم تــا این کــه توانســتیم بــا مشــخصات 
ــا را  ــتیبان آن ه ــک ژن پش ــا، بان ــاص آن ه ــی خ ژنتیک

ــم. ــظ کنی حف
در کنــار این هــا، مــا نیــاز داریــم بــه یــک رقــم متحمــل 
برســیم کــه دارای کیفیــت مطلــوب بــرای آب نیــز 
ــم  ــپ داری ــک ژنوتای ــاری ی ــال ج ــرای س ــا ب ــد. م باش
کــه ویژگی هــای مکزیکن الیــم را دارد و بــر اســاس 
کارهایــی کــه در شــرایط آزمایشــگاه انجــام شــده، تلقیــح 
فایتوپالســما هنــوز عالیمــی از بیمــاری را طــی دو ســال 
ــه عنــوان  ــداده اســت. بنابرایــن ایــن ژنوتایــپ ب نشــان ن
یــک لیموتــرش جدیــد متحمــل بــه بیمــاری در پروســه 
معرفــی رقــم اســت کــه از نظــر خصوصیــات کیفــی هــم 
ــزان آب،  ــال می ــی مث ــت؛ خصوصیات ــده اس ــی ش بررس
ــز  ــف نی ــای مختل ــه داده ه ــن C و مقایس ــزان ویتامی می
بررســی شــده کــه ممکــن اســت لیموترشــی بــه مراتــب 

ــد. ــی باش ــای قبل ــر از لیموترش ه بهت
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از چندیــن ســال گذشــته، بحثــی بــود مبنــی بــر این کــه 
در کنــار مکزیکن الیم هــا، یکســری از لیموترش هایــی 
تحــت عنــوان پرشــین الیم وارد شــده بــود کــه بــر 
ــه  ــبت ب ــی داد نس ــان م ــود نش ــات موج ــاس اطالع اس
بیمــاری متحمل تــر اســت، امــا اطالعــات موثقــی وجــود 
نداشــت کــه مــا در ایــن طــرح بــه بررســی ایــن موضــوع 
ــران  ــی کــه در جنــوب ای ــم. از بیــن ژنوتایپ های پرداختی
ــه  ــاری ب ــال ج ــا در س ــی از آن ه ــم، یک ــی کردی بررس
عنــوان پرشــین الیم مقــاوم در پروســه معرفــی رقــم 
ــری در  ــث دورگ گی ــرح بح ــن ط ــر ای ــمت دیگ است.قس
ــد در  ــاه بای ــن گی ــرش اســت. یعنــی در کاشــت ای لیموت
نظــر داشــته باشــیم کــه یــک طــرف والــد مــادری اســت 
و طــرف دیگــر والــد پــدری. بــرای مقابلــه بــا بیماری هــا 
انتخــاب  را  لیموتــرش  طــرف  یــک  لیموتــرش،  در 
ــرار  ــه ای را ق ــا گون ــم ی ــل، رق ــرف مقاب ــم و ط می کنی

ــاوم  ــاری مق ــه بیم ــم ب ــال می دهی ــه احتم ــم ک می دهی
ــد  ــد تولی ــزار هیبری ــدود دو ه ــن کار ح ــرای ای ــد. ب باش
کردیــم کــه از ایــن بیــن، در مرحلــه اول 500 هیبریــد و 
در مرحلــه بعــد، 100 هیبریــد جداســازی شــد. یکــی از 
ــه اتمــام  ایــن هیبریدهــا کــه امســال معرفــی رقــم آن ب
ــه  ــرش و کامکــوات اســت ک ــی از لیموت می رســد، ترکیب
ــن  ــه ای ــود ک ــناخته می ش ــوات ش ــوان الیم ک ــت عن تح
ــل در  ــم متحم ــک رق ــوان ی ــه عن ــد ب ــم می توان ــم ه رق

ــاط انجــام شــود. برخــی نق
  بــه بــار نشســتن ایــن طــرح کالن چقــدر طــول 

؟ کشید
از ســال 1380 برخــی از ایــن مطالعــات طــرح کالن آغــاز 
شــد امــا شــروع ایــن طــرح کالن در قالــب دســتیابی بــه 
دانــش فنــی تولیــد ارقــام متحمــل بــه بیمــاری جــاروک 
ــا  ــه ســال 1394 برمی گــردد. ب ــک ژن، ب ــن بان و همچنی
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ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــه معاون ــی ک حمایت های
ــد مــا توانســته ایم  ــه امــروز انجــام داده ان ــا ب جمهــوری ت
ــار  ــن ب ــرای اولی ــانیم. ب ــه ســرانجام برس ــن طــرح را ب ای
ــم  ــت و ه ــاظ مقاوم ــم از لح ــی ه ــح علم ــی صحی ارزیاب
ــا از  ــار م ــه انتظ ــه ب ــا توج ــد. ب ــام ش ــازی انج کیفی س
ــال  ــان س ــا پای ــه اول ت ــرح، مرحل ــن ط ــای ای خروجی ه

1399 ادامــه خواهــد داشــت.
ــل،  ــان متحم ــن درخت ــر ای ــال حاض ــا در ح   آی
در برابــر بــروز بیمــاری جــاروک مقــاوم هســتند؟

در پرشــین الیم بــه ژنوتایپــی رســیده ایم کــه مقــاوم 
اســت، یعنــی اگــر در مقابــل ناقــل بیمــاری هــم 
ــید. در  ــد رس ــت نخواه ــه درخ ــیبی ب ــرد، آس ــرار بگی ق
ــاوم  ــال مق ــه کام ــه گون ــال ب ــه ح ــا ب ــا ت ــا م لیموترش ه
ــرح  ــه در ط ــور ک ــم. همان ط ــدا نکرده ای ــی پی دسترس
کالن هــم بحــث تحمــل مطــرح اســت نــه بحــث 

مقاوم ســازی. ممکــن اســت ایــن آلودگــی اتفــاق بیفتــد، 
ــر  ــازه تکثی ــه اج ــت ک ــوری اس ــاه ط ــن گی ــا ای منته
ــه  بیــش از حــد بیمــاری را نمی دهــد. بنابرایــن منجــر ب
ــری از  ــادی بهت ــرد اقتص ــود و عملک ــاه نمی ش ــرگ گی م
لیموتــرش خواهیــم داشــت. یعنــی مثــال اگــر قــرار اســت 
یــک مزرعــه لیموتــرش ســالم 40 تــن محصــول داشــته 
ــت  ــن برداش ــم 35 ت ــر می توانی ــال حاض ــد، در ح باش

ــم. کنی
ــه  ــد ک ــه ای می بینی ــه گون ــده را ب ــا آین   آی

ــود؟ ــار ش ــرش مه ــاروک لیموت ــاری ج بیم
ــن  ــه چنی ــوان ب ــی می ت ــل توجه ــزان قاب ــه می ــه. ب بل
دانشــی رســید. مــا به تدریــج کــه ارقــام متحمــل و ارقــام 
مقــاوم را وارد می کنیــم، در واقــع منابــع آلودگــی از 
ــع  ــج مناب ــم به تدری ــه می توانی ــی رود و در نتیج ــن م بی
ــا  ــن ب ــم. همچنی ــوده کنی ــع آل ــن مناب ــالم را جایگزی س
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کنتــرل ناقــل بیمــاری و تولیــد نهــال ســالم و کاشــت آن 
ــم. ــت یابی ــدف دس ــن ه ــه ای ــم ب می توانی

ــت.  ــور اس ــادی در کش ــول اقتص ــک محص ــرش ی لیموت
بــه همیــن دلیــل بســیاری از تولیدکننــدگان بــه کشــت 
لیموتــرش عالقــه زیــادی نشــان می دهنــد. بــا تولیــد ایــن 
ــای اقتصــاد  ــه ارتق ــم ب ــاوم می توانی ــام متحمــل و مق ارق

ــژه ای داشــته باشــیم. جنــوب کشــور کمــک وی
ــری  ــای دیگ ــه بیماری ه ــه چ ــا ب   لیموترش ه
ممکــن اســت مبتــال شــوند؟ بــرای مهــار آن هــا 

کاری انجــام شــده اســت؟
بیمــاری گرینینــگ بیمــاری ای ناشــی از باکتــری اســت 
کــه ممکــن اســت بــه مرکبــات حملــه کنــد و بــه آن هــا 
ــا را  ــه متحمل ه ــم ک ــه داری ــا برنام ــد. م ــارت بزن خس
ــم. اگرچــه  ــی کنی ــم ارزیاب ــاری ه ــن بیم ــه ای نســبت ب
لیموتــرش نســبت بــه بیمــاری گرینینــگ کمتر حســاس 
اســت. همچنیــن یکــی دیگــر از بیماری هــای مهــم 
 »Xylella« ــام ــه ن ــری ب ــی از باکت ــاری ناش ــا، بیم دنی
آلــوده  را  از 300 گونــه گیاهــی  بیــش  اســت کــه 
ــوردی  ــوز م ــران هن ــبختانه در ای ــه خوش ــد. البت می کن
ــم  ــای مه ــر از بیماری ه ــی دیگ ــده نشــده اســت. یک دی
دیگــر لیموتــرش شــانکر باکتریایــی اســت کــه ارزیابــی 
ــه آن  ــبت ب ــد نس ــبه الیم های جدی ــا ش ــام ی ــن ارق ای
می توانــد در ادامــه کار ارزشــمندی باشــد ومی تــوان 
ــه  ــرد. اگرچ ــی ک ــی را معرف ــا مقاوم ــل ی ــام متحم ارق
ــرش  ــاروک لیموت ــاری ج ــه بیم ــبت ب ــارت آن نس خس

ــن اســت. ــیار پایی بس
ــا  ــه ب ــش مقابل ــه دان ــی ب ــت دسترس   وضعی
ــا  ــه و در دنی ــرش را در منطق ــای لیموت بیماری ه

چطــور می بینیــد؟
ــه  ــور منطق ــد کش ــه چن ــیا ب ــرش در آس ــد لیموت تولی
مثــل هنــد، عمــان، امــارات و پاکســتان اختصــاص دارد 
ــاری  ــش جــدی بیم ــا چال ــن کشــورها ب ــه همگــی ای ک
جــاروک مواجــه هســتند. اگرچــه مــا بــر اســاس قانــون 
ایمنــی زیســتی نمی توانیــم ذخایــر ژرم پالســم را از 
ــوژی و ایــن دانــش  ایــران خــارج کنیــم امــا ایــن تکنول
فنــی بــرای دســتیابی بــه ایــن پروتــکل، می توانــد مــورد 
اســتفاده قــرار بگیــرد. هنــوز هیــچ یــک از ایــن کشــورها 

ــد. ــدا نکرده ان ــی دسترســی پی ــش فن ــن دان ــه ای ب
فعالیــت دیگــری کــه در موسســه انجــام پذیرفــت، تولیــد 
پیوندک هــای ســالم همیــن ارقــام اســت. بــه ایــن معنــا 
ــام از  ــن ارق ــر همی ــه تکثی ــرح، ب ــن ط ــار ای ــه در کن ک
طریــق تکنیــک »پیونــد نوک شاخســاره« اقــدام کردیــم. 
مــا توانســته ایم پروتــکل تولیــد نهــال عــاری از ویــروس 
را در پژوهشــکده بــه ســرانجام برســانیم کــه حتــی 
ــد.  ــروش برس ــه ف ــد ب ــی می توان ــکل به تنهای ــن پروت ای
همچنیــن در ســال 1399 نیــز ارقــام جدیــد و اقتصــادی 
از لیموتــرش و ســایر ارقــام مرکبــات کــه در قالــب ایــن 

طــرح در حــال بررســی اســت، معرفــی خواهــد شــد.



دانش بنیان  شماره سی وهشتم ویژه نوروز 1399

15



دانش بنیان  شماره سی وهشتم ویژه نوروز 1399

16

اقتصاد ایران

زار رسمایه در سال 98 که بدون  ره �ب در�ب

توجه به واقعیت های اقتصادی رشد کرد

 آریا حبیبی

رکوردشکنیهایبورس
رکوردها در بورس اوراق بهادار تهران با ورود مستمر و 

بی امان پول های جدید یکی پس از دیگری شکسته شدند. 
بورس تهران بی هوا و بی توجه به تمامی تحوالت حوزه های 

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی روند صعودی خود را به در سال 
98 به پیش راند. حتی شیوع ویروس کرونا که تمامی بورس ها 

و بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار داده بود نتوانست این 
مسیر را کنترل کند. روند صعودی بازار سرمایه ایران بدون 
اثر از شاخص های اقتصاد کالن به نحوی به سوی افزایش 
قیمت سهام پیش رفت که مدیران سازمان بورس مجبور 

شدند سیاست هایی را به منظور تعدیل و کنترل این بازار به 
منظور جلوگیری از آسیب سهامداران به ویژه سرمایه گذارانی 

که به تازگی به این بازار وارد شوند در نظر بگیرند.
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نااطمینانی ها به سوی بورس 
تداوم نااطمینانی ها در پی چالش فراگیر شیوع ویروس کرونا 
همچنین  و  همسایگان  با  کشور  خارجی  تجارت  تهدید  و 
ریسک اعمال فشارهای بیشتر پس از رفتن ایران به لیست 
آحاد  مجموع  در  پولشویی،  با  مبارزه  بین المللی  نهاد  سیاه 
جامعه را به سمت حفظ ارزش دارایی خرد خود، به خصوص 
از طریق خرید سهام، سوق داده است. نرخ دالر در کانال 
15 هزار تومانی هم نقش اثرگذاری در تصمیم گیری فعاالن 
بورسی داشت و در واقع، فضای روانی مساعدی برای تداوم 

خرید سهام در سقف مجاز روزانه را فراهم کرد.
بازدهی 205  به  گزارش  این  تنظیم  زمان  تا  تهران  بورس 
طی  تهران  بهادار  اوراق  بورس  کل  شاخص  برای  درصدی 
در  که  است  این  واقعیت  کرد.  پیدا  دست  جاری  سال 
تهران  بهادار  اوراق  بورس  فعالیت  سال های  از  هیچ کدام 
چنین میزانی از رشد سابقه نداشته است. در واقع، مقایسه 
این میزان رشد با دوره های قبلی حکایت از اختالف شدید 
بازدهی بورس در سال جاری دارد. به  طور کلی بورس تهران 
طی سه دوره توانسته بازدهی بیش از صد درصدی را تجربه 
کند. اولین بار در سال 82 که همواره از آن به عنوان یکی از 

سال های طالیی بازار سهام یاد می شود، رشد 125 درصدی 
را تجربه کرده است. پس از آن، شاخص کل بورس در پی 
جهش تورمی ابتدای دهه 90 و رشد 108 درصدی شاخص 

کل در سال 92 بود که بازدهی چشمگیری را رقم زد. 
چنان که مالحظه می شود، بازدهی بورس طی سال جاری 
البته  نیست.  پیش  ادوار  رونق  با  مقایسه  قابل  همچنان 
که  بوده اند  دخیل  رونق ها  این  ایجاد  در  مشابهی  الگوهای 
در  تورمی  گسل های  شدن  فعال  در  باید  را  آن  مهم ترین 
کل اقتصاد کشور، جهش نرخ ارز و نحوه تاثیرگذاری آن بر 
ارزش سهام جست وجو کرد. در واقع، سایر محرک ها نظیر 
قیمت های جهانی تحوالت هر صنعت را باید در سایه این 
مشترک  فصل  دیگر،  بیان  به  گرفت.  نظر  در  کالن  متغیر 
رونق های بیش از صد درصدی )با وجود تفاوت های جدی 
در ساختار بازار سرمایه طی این دو دهه( حاصل تورم بوده 
از خلق  رونق اسمی حاصل  نوعی  اقتصاددانان،  تعبیر  به  و 
به  اخیر  دهه  دو  طی  سهام  بازار  اما  است.  بوده  نقدینگی 
واسطه عرضه سهام شرکت های جدید بسیار بزرگ تر از دو 
دهه قبل شده و ضمنا ضریب نفوذ آن به ویژه در دهه 90 
و با صدور کدهای بورسی برخط گسترش قابل توجهی در 

بین آحاد جامعه پیدا کرده است. 
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با وجود شباهت های یادشده همچنان شاهد اختالف شدید 
هستیم.  قبل  دوره های  به  نسبت  جاری  سال  در  بازدهی 
افزایش  با  بتوان  را  تفاوت  این  از  بخشی  می رسد  نظر  به 
جامعه  اقتصادی  آحاد  بین  در  سرمایه  بازار  نفوذ  ضریب 
توضیح داد. رصد کدهای معامالتی و هجوم فزاینده مردم 
افزایش  و  بورسی  کد  دریافت  برای  کارگزاری ها  سمت  به 
شدید نسبت ارزش معامالت سهام به کل نقدینگی به خوبی 
به نظر  اما  بازار سهام خبر می دهد.  نفوذ  ارتقای ضریب  از 
حدی  چنین  اصلی  »عامل«  بتواند  تغییرات  این  نمی رسد 
واقع،  در  باشد.  »قیمت«  رشد  و  بازدهی  اختالف سطح  از 
از  لزوما  و  هستند  بازارها  فعاالن  ذهنیت  حاصل  قیمت ها 
تعداد مشارکت کنندگان تبعیت نمی کنند. به همین دلیل به 
نظر می رسد تحقق چنین رشد بی سابقه ای در بورس را باید 
به طور مشخص به فرایند شکل گیری انتظارات و تشدید عدم 

قطعیت های اقتصادی طی سال جاری نسبت داد.

حفره های خالی در آینده
به  طور خالصه بازدهی بورس را می توان برآیندی از نرخ 
واقعی  تولیدات  سطح  ارتقای  همچنین  و  نقدینگی  رشد 
کنیم،  رصد  منظر کالن  از  را  متغیر  دو  این  اگر  دانست. 

طی دوره های رونق شاهد تحول چشمگیری نیستیم. در 
از میانگین  واقع، نرخ رشد نقدینگی طی دوره های رونق 
رشد  نرخ  و  نداشته  معناداری  انحراف چندان  درصد    25
اقتصادی هم حول میانگین 3 درصد نوسان داشته است. 
به بیان دیگر، در سرعت تغییر رشد پول طی سال جاری 
با دوره های قبل تفاوت خیلی زیادی دیده نمی شود. ضمن 
این که اگر میزان رشد تولید طی سال جاری )با سقوط 8 
درصدی در 8 ماه نخست( را نسبت به دوره های قبل در 
نظر بگیریم، طبعا باید انتظار رشد کمتری در قیمت سهام 
داشت. اما واقعیت این است که قیمت ها به نحو غیرقابل 
 مقایسه ای در این دوره افزایش یافته اند. به نظر می رسد این 
انتظارات  ساختار  تغییر  حاصل  عمدتا  چشمگیر  افزایش 
متغیرهایی  دیگر،  بیان  به  است.  جامعه  اقتصادی  آحاد 
یا  سرمایه  بازار  نفوذ  ضریب  و  نقدینگی  افزایش  چون 
بازدهی  اختالف  این  توضیح  در  جهانی  بازار  تحوالت 
چندان موفق نیستند و به همین دلیل باید مقوله تحول 
به  عنوان عاملی  را  اقتصادی  انتظارات فعاالن  در ساختار 
در جهت جهش بی سابقه شاخص سهام تلقی کرد. واقعیت 
این است که ساختار انتظارات با پدیده عدم قطعیت رابطه 
بسیار نزدیکی دارد و بنابراین طبیعی است که با تشدید 
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عدم قطعیت های حاکم بر اقتصاد کشور، فرایند ارزشیابی 
نارضایتی های اجتماعی طی  نیز تغییر کند. تالقی  سهام 
یکی دو سال اخیر با سیاست های نادرست ارزی و تجاری، 
اقتصاد،  بر  خارجی  فزاینده  فشارهای  اعمال  و  تحریم ها 
کاهش جدی سطح تجارت خارجی، افت قیمت های نفت 
و باال رفتن احتمال کسری بودجه دولت و نهایتا چشم انداز 
تا  داده اند  هم  دست  به  دست  کشور  پول  ارزش  کاهش 
ساختاری از انتظارات را برای آحاد اقتصادی شکل دهند 
که نتیجه آن در هجوم رو به گسترش مردم به سمت تاالر 
سهام و صعود بی وقفه قیمت ها آشکار شده است. در این 
میان، نمی توان نقش سرکوب مالی از طریق تثبیت نرخ 
)با نرخ بهره  ارزان پول  ایجاد شرایط برای عرضه  بهره و 
واقعی منفی 20 درصد( را که به رشد اسمی قیمت های 

سهام دامن زده است، نادیده گرفت. 

جابه جایی طیفی نقش بازیگران
ایران  سرمایه  بازار  به  تازه ای  بازیگرهای  دیگر  سوی  از 
به  را  بازار  این  از  باالیی  سهم  که  بازیگرانی  شدند.  وارد 
حاال  سرمایه گذاری  صندوق های  داده اند.  اختصاص  خود 
خود  به  را  کشور  اقتصاد  نقدینگی  کل  از  زیادی  حجم 

از صندوق های فعال در  جذب کرده اند. حدود نیمی 
طی  را  کل  شاخص  از  بیشتری  بازدهی  سهام 

می دانیم  کرده اند.  ثبت   98 سال  بهمن  ماه 
روند  در  پررنگی  نقش  کاالیی  سهم های  که 
بازدهی  کسب  بنابراین،  و  دارند  کل  شاخص 
بیش از شاخص کل به معنای تخصیص بخش 
بیشتری از پرتفو به سهام غیرکاالیی است. در 
در  کل  از شاخص  بیشتر  بازدهی  واقع کسب 

جابه جایی محسوس  نشان دهنده  بین صندوق های سهام 
پرتفو از سهام بزرگ به کوچک است. این در حالی است 
سرمایه گذاری  صندوق های  و  حقوقی  فعاالن  معموال  که 
با  سرمایه گذارانی  به عنوان  را  سرمایه  بازارهای  در  فعال 
دید اقتصادی بلندمدت می شناسند. به بیان دیگر، تصور 
رفتار  غالبا  معامله گران  از  طیف  این  که  است  این  رایج 
حرفه ای تری از خود نشان می دهند و با تکیه بر معیارهای 
»سهام«  و  درآمد  به  قیمت  همچون  ارزشیابی  کالسیک 
کاالیی  سهام  جزو  هم  عمدتا  )که  باال  شناوری  با  بزرگ 
این  دلیل  همین  به  می کنند.  سرمایه گذاری  هستند( 
انتظار وجود دارد که میزان کسب بازدهی از سوی فعاالن 
روند شاخص  با  سرمایه گذاری  مثل صندوق های  حقوقی 
که  می دهد  نشان  آمارها  اما  دارد.  بیشتری  همگنی  کل 
و  سهام  بر  حاکم  ذهنیت  تغییر  با  هم  عمده  سهامداران 
افزایش  چون  غیرکالسیکی  متغیرهای  بر  خاص  تمرکز 

سرمایه و تجدید ارزیابی دارایی ها همراه شده اند. 

طعم جهانی رشد غول های کاالیی
کاهش  و  کرونا  ویروس  انتشار  نگران کننده  تبعات 
و  چین  اقتصاد  در  خاصه  اقتصادی  فعالیت های  سطح 
اتخاذ  منظور  به  را  مرکزی  بانک های  امریکا 
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سیاست های حمایتی پولی تحت فشار قرار داده است. در 
همین راستا، ترامپ طی سخنانی از فدرال رزرو خواست تا 
نرخ بهره دالر را برای حمایت از اقتصاد این کشور کاهش 
دهد. ابزارهای پیش بینی هم احتمال کاهش نیم درصدی 
نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه مارس را صد 
حمایتی  اقدامات  هم  ژاپن  و  چین  در  می دانند.  درصد 
هفته  ابتدای  در  اخیر،  دوشنبه  بودیم.  مرکزی  بانک های 
جدید میالدی، بانک مرکزی ژاپن میزان قابل توجهی پول 
نگرانی ها  رفع  تا ضمن  کرد  تزریق  کشور  این  اقتصاد  به 
مثل  مهم  اقتصادهای  دیگر  در  و  بخشد  بهبود  را  شرایط 
برگزار  جاری  هفته  در  نشست هایی  هم  استرالیا  و  کانادا 
بروز  و  »کرونا«  تاثیر  جدیت  نشان دهنده  که  می شود 
بورس  در  نگرانی ها  این  البته  است.  جهانی  نگرانی های 
میزان  احتمالی  کاهش  نفت،  قیمت  افت  دلیل  به  تهران 
به شکل رشد  تورم  تشدید  احتمال  و  به کشور  ارز  ورود 

قیمت ها منعکس می شود.

اتخاذ سیاست های جدید 
بورس  سازمان  اسفند(   14( چهارشنبه  روز  شامگاه  در 
سایر  همچون  دیگر  تصمیمی  ابالغ  با  بهادار  اوراق  و 
در  محدودیت  جمله  از  خود  قبل  روز  چند  تصمیمات 

از  کرد،  اعالم  مبنا  حجم  تغییر  و  معامالتی  کد  دریافت 
روز شنبه )17 اسفند( دامنه نوسان قیمت همه نمادهای 
بورسی و فرابورسی از 5 به 2 درصد کاهش می یابد. ضمن 
این که امکان بازنگری هر سه ماه یکبار این تصمیم وجود 
داشته و دامنه نوسان شرکت های حاضر در بازار پایه قرمز 
این  بودند  هم همان یک درصد است. تحلیلگران معتقد 
تصمیم سیاست سازان سازمان بورس به منظور جلوگیری 
از آسیب دیدن سهامداران تازه در این بازار است. در مقابل 
منتقدان این تصمیم معتقد بودند که سیاست های سازمان 
بورس مانع از جذب نقدینگی های جدید به بازار سرمایه 
اولیه  عرضه های  باید  تصمیم  این  جای  به  و  شد  خواهد 
باعث شد  انتقادات مطرح شده  بازار بیشتر شود.  این  در 
بازار شرکت بورس تهران  این تصمیم تغییر کند. معاون 
نوسان  دامنه  با  نمادها  بازگشایی  از  اطالعیه ای  صدور  با 
اسفند( خبر داد: »به اطالع  5 درصد در روز شنبه )17 
توجه  با  می رساند  محترم  سرمایه گذاران  و  ناشران  کلیه 
اوراق  و  بورس  سازمان  محترم  مدیره  هیئت  مصوبه  به 
روال  به  نوسان  دامنه   98/12/17 شنبه  تاریخ  از  بهادار، 
قبل از اطالعیه شماره 181.72513 مورخ 98/12/14 این 

معاونت، به 5 درصد بازمی گردد.
ضمنا تصمیمات مربوط به این موضوع به شرح ذیل اعالم 

می گردد:
قبلی  هماهنگی  به  توجه  با  گردید  مقرر   -1
سازمان بورس و اوراق بهادار با اکثریت اعضای 
تا  مدیره  هیئت  تصمیم  بورس،  شورای  عالی 
بورس  عالی  شورای    98/12/20 مورخ  جلسه 
تعیین  در شورای  عالی  از طرح  و پس  تعلیق 

تکلیف گردد. 
2- تصمیم هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق 
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بهادار مبنی بر کاهش دامنه نوسان با توجه به رشد قریب 
ماه  دو  طی  تهران  بورس  شاخص  واحدی  هزار   190 به 
اخیر صورت پذیرفته است که به  نظر می رسد تماما چنین 
رشدی با عوامل بنیادی اقتصاد همخوانی ندارد، لذا ضمن 
تاکید بر توجه سرمایه گذاران محترم به تناسب رشد قیمت 
سهام و سودآوری شرکت ها، توجه به تحلیل اقتصادی و 
مالی و پرهیز از توجه به شایعات یا مطالب منتشره خارج 
بازار سرمایه، وسایل  در  اطالع رسانی رسمی  از چارچوب 
ارتباط جمعی یا شبکه های اجتماعی که به اغوای قیمتی 
می پردازند )که مطابق با ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار 
و  سرمایه گذاران  دارد  ضرورت  می گردد(  محسوب  جرم 
احتیاط  خود  سرمایه گذاری های  در  سرمایه  بازار  فعاالن 

الزم را به عمل آورند.«

آینده بورس در سال 99: 
ادامه رشد قیمت ها 

احمد پویان فر، کارشناس بازار سرمایه، درباره آینده بورس 
در سال 99 گفت: »نمی توان گفت رشد بازار مطلقا حباب 
به  نسبت  کمی  قیمت ها  گفت  بتوان  شاید  البته  است، 
حاضر  حال  در  اما  باالست  شرکت ها  بنیادی  متغیرهای 
سمت  این  به  تقاضا  که  شده  ایجاد  اقتصاد  در  شرایطی 
هدایت می شود. حجم نقدینگی که در دست مردم است 
در مدت زمان زیادی می توانست در بازار ارز سرمایه گذاری 
شود اما به دالیل مختلف از جمله کنترل هایی که در بازار 
به  مرکزی  بانک  که  نظمی  همچنین  و  دارد  وجود  ارز 
ارز  بازار  در  خاصی  محدودیت های  است،  داده  بازار  این 
ایجاد کرده و تقاضای نقدشوندگی به آن سمت نمی رود. 
همچنین بازار طال هم تابعی از بازار ارز بوده و این بازار هم 
محدود شده است. فرصت جایگزین دیگر، امالک و مسکن 
است که به دلیل نقدشوندگی کم و رشد قیمت هایی که 
در آن بازار اتفاق افتاده امکان جذب نقدشوندگی بیشتر از 
این در این بازار نیز وجود ندارد. در حال حاضر تنها بازاری 
است.  سرمایه  بازار  کند  جذب  نقدشوندگی  می تواند  که 
غیرحرفه ای  افراد  متاسفانه  یا  خوشبختانه  راستا  این  در 
گرایش  بورس  در  سرمایه گذاری  به  کشور  سراسر  در 
فارغ  نحوی  هر  به  این که  دالیل  از  یکی  و  کرده اند  پیدا 
قیمت سهام رشد می کند  بنیادی  متغیرهای  به  توجه  از 
نیز همین موضوع است. به همین دلیل نگرانی هایی وجود 
غیرحرفه ای  صورت  به  که  افرادی  این که  بر  مبنی  دارد 
خود  از  بیشتری  احساسی  رفتارهای  می شوند،  بازار  وارد 
نشان می دهند و به راحتی در نوسانات قیمت ها دچار زیان 
و خسران می شوند. در کل چون فرصت جایگزین کردن 
سرمایه گذاری برای مردم وجود ندارد قیمت ها در بورس 
همچنان رشد خواهد کرد. بنابراین می توان پیش بینی کرد 
رشد بازار سرمایه در سال آینده بیشتر از این میزان هم 
خواهد شد. از سویی الیحه بودجه سال آینده حدود 50 
درصد کسری دارد. این کسری بودجه باید از طریق تزریق 
پول یا استقراض دولت از بانک مرکزی جبران شود. این 
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استقراض دولت از بانک مرکزی احتماال تورم را باال می برد 
در  را  قیمت ها  رشد  که  است  این  معنی  به  باال  تورم  و 
بازار بورس حتی به صورت اسمی شاهد خواهیم بود؛ در 
رشد  همچنان  بورس  شاخص  می شود  پیش بینی  نتیجه 
کند. البته باید تاثیر مسائل سیاسی را هم در این بازار در 

نظر گرفت.«

نوسانات ادامه می  یابد 
می گوید:  نیز  سرمایه،  بازار  کارشناس  حیدری،  علی 
»نوسانات بازار دالر و طال در سال 99 به قوت خود باقی 
است و بازار سهام در سه ماهه اول با اصالح شدید همراه 
می شود و پس از آن به خاطر تورم شروع به رشد می کند. 
الزم است بر این نکته تاکید کنم که افراد برای ورود به 
هر بازاری باید مطالعات اولیه داشته و نوسانات بازارهای 
پورتفوی  اساس  این  بر  کنند.  رصد  را  داخلی  و  جهانی 
سرمایه گذاری ها در سال آینده قطعا به صورت ترکیبی از 
بورس، مسکن، ارز، طال و سپرده بلند مدت بانکی خواهد 
بازارها،  این  از  بروز بحران در هر کدام  تا در صورت  بود 
مرور  کند.  جبران  را  وارده  زیان  بتواند  آن  موازی  بازار 
جنگ  از  بعد  آلمان،  مثل  کشورهایی  اقتصادی  تاریخچه 
جهانی دوم و ترکیه در 20 سال قبل، نشان می دهد زمانی 
که تورم به صورت افسارگسیخته در جامعه وجود داشت 
و سیاستمداران و دولتمردان رویکردی نامشخص داشتند، 
مردم تا می توانستند به خرید در هر بازاری می پرداختند 
برخی  کنند.  جلوگیری  خود  پول  ارزش  کاهش  از  تا 
سیاستگذاری ها در حوزه پولی و مالی و بروز رویدادهایی 
مثل کرونا، اعتراض به افزایش قیمت بنزین و وقوع سیل 
و... در کنار افزایش نرخ تورم عواملی بودند که باعث هجوم 
از  رفتار  این  بازارها شدند.  تمامی  به  نقدینگی  و  سرمایه 
سوی سرمایه گذاران در سال آینده هم ادامه خواهد یافت 
چرا که سال آینده با تشدید تحریم های امریکا و کسری 
بودجه 99 مواجهیم. بنابراین سرمایه به سمت هرچیزی 
که قابل خرید و فروش باشد، هجوم می برد تا از کاهش 

ارزش خود جلوگیری کنند.
با این حال استقبال سرمایه گذاران از بورس ادامه خواهد 
داشت زیرا بازار سهام تنها جایی است که علیرغم شفافیت 
تا  قیمت  افزایش  و  می شود  حمایت  دولت  سمت  از  کم 
حدودی در آن مشهود تر است، بنابراین سرمایه گذاران این 
بازار را انتخاب کردند تا مانع کاهش ارزش پول خود شوند. 
اجرای  به  پولی  سیاست های  کنار  در  دولت  سال  اواسط 
سیاست های پلیسی روی آورد که باعث شد سرمایه گذاران 
انتخاب کنند  را  را کنار گذاشته و بورس  ارز و طال  بازار 
اما در ایام پایانی سال که دولت فشار کمتری به بازارهای 
موازی مثل دالر و طال وارد کرده، سرمایه گذاران به آرامی 
در حال حرکت به سمت بازارهای دالر و طال هستند. به 
صاحبان سرمایه توصیه می کنم به جای مطالعه سایت ها 
و اطالعات غیر موثق اینترنتی، به مطالعه کتب تخصصی 

بپردازند.«
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ا�ن  ن مهاکری های استارت آپ های ا�ی �ی مروری �ب همم �ت

کداماستارتآپهاهمکاریهای
98رارقمزدند

 حبیب آرین

سال 98 سال پرفراز و نشیبی برای استارت آپ های ایرانی بود. بسیاری از آن ها مجبور 
به تعطیلی شدند، برخی از آن ها به ویژه در روزهای پایانی سال به تعطیل نیرو دست 

زدند. برخی از استارت آپ ها نیز متولد شدند اما هیچ یک از این ها موضوع این گزارش 
نیستند. در این گزارش فعالیت استارت آپ های مهمی که که با استارت آپ ها یا شرکت ها و 

نهاد های دیگر همکاری های مشترکی را ایجاد کرده اند مورد بررسی قرار گرفته اند. 
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بیش فعالی الوپیک
یکــی از اســتارت آپ هایی کــه در ســال 98 تــالش داشــته بــا 
امضــای قــرارداد بــا نهادهــای دولتــی بــه گســترش خدمــات 
ــتارت آپ  ــن اس ــت. ای ــک اس ــردازد، الوپی ــش بپ ــه کاربران ب
ــر  ــا ســازمان مدیریــت و نظــارت ب ضمــن آغــاز همــکاری ب
تاکســیرانی شــهر تهــران و شــرکت ملــی پســت جمهــوری 
اســالمی ایــران، اپلیکیشــن دکان را خریــد و با فروشــگاه های 

زنجیــره ای یــاران دریــان نیــز قــرارداد همــکاری بســت. 
اولیــن مــاه ســال جاری بــود کــه مدیرعامل ســازمان مدیریت 
و نظــارت بــر تاکســیرانی تهــران در توئیتــر خــود از پیوســتن 
الوپیــک بــه جمــع اســتارت آپ های همــکار بــا ایــن ســازمان 
ــز بعــد از  خبــر داد. مهــدی نائبــی، مدیرعامــل الوپیــک، نی
رســانه ای شــدن خبــر همــکاری ایــن اســتارت آپ با ســازمان 
تاکســیرانی تهــران گفتــه بــود راه انــدازی تاکســی آنالیــن از 

ابتــدای فعالیــت الوپیــک جــزو برنامه هــای او بــوده اســت. 
ــه  ــن ب ــت تاکســی آنالی ــه خدم ــرای ارائ ــک ب ــز الوپی تمرک
ــت و  ــرار گرف ــی ق ــران تهران ــدا روی کارب ــود ابت ــران خ کارب
کم کــم ایــن خدمــت بــه شــهرهای شــیراز، اصفهــان، تبریــز، 

ــت.  ــز گســترش یاف مشــهد و کــرج نی
بــه گفتــه مدیرعامــل الوپیــک از آن جــا کــه ایــن اســتارت آپ 
در همــکاری بــا شــرکت ها و فروشــگاه ها بــرای جابجایــی کاال 
موفــق عمــل کــرده بــود، نیــاز کاربرانــش بــه تاکســی آنالین 
در کنــار خدمــت جابجایــی کاال را احســاس کــرد، از ایــن رو 
بــا راه انــدازی ســرویس تاکســی آنالیــن بــه دنبــال تکمیــل 

ــکاری  ــروع هم ــد از ش ــود. بع ــود ب ــرویس های خ ــبد س س
الوپیــک بــا ســازمان تاکســیرانی، ایــن اســتارت آپ اســتارت 
همــکاری بــا یــک نهــاد دولتــی دیگــر را بــه نتیجــه رســاند. 
ســوم اردیبهشــت ماه تفاهمنامــه همــکاری مشــترک میــان 
ــن  ــد ای ــت جدی ــک و شــرکت پســت امضــا و از خدم الوپی
اســتارت آپ کــه الوپســت نــام داشــت رونمایــی شــد. فراینــد 
راه انــدازی الوپســت طــی چهــار مــاه انجــام شــد که بــه گفته 
ــا نمونه هــای خارجــی آن  مدیرعامــل الوپیــک در مقایســه ب
ــیله الوپســت از  ــه وس ــهروندان ب ــوده اســت. ش ــابقه ب بی س
بــردن بســته و مرســوالت خــود بــه شــرکت پســت جهــت 
ارســال بــه مقصــد مــورد نظــر بی نیــاز شــدند. در پــی ارائــه 
ایــن ســرویس مشــتریان کافــی اســت بــا ثبــت درخواســت 
خــود در اپلیکیشــن الوپیــک بســته یــا مرســوله مــورد نظــر 
خــود را بــه ســفیر تحویــل دهنــد تــا باقــی فراینــد بــه طــور 

خــودکار و بــدون نیــاز بــه حضــور کاربــر انجــام شــود. 
پیــش از همــکاری الوپیک با شــرکت ملــی پســت در دوره ای 
ــه  کوتاه مــدت پیــک شــهری مشــابه خدمــت الوپســت را ب
ــات  ــت وزارت ارتباط ــا سیاس ــرد ام ــه می ک ــهروندان ارائ ش
ــه  ــکان ب ــن ام ــه ای ــود ک ــن ب ــر ای ــات ب ــاوری اطالع و فن
بخــش خصوصــی واگــذار شــود کــه در نهایــت الوپیــک بــه 
ــا  ــاری ب ــرارداد انحص ــاد ق ــت. انعق ــت یاف ــکان دس ــن ام ای
فروشــگاه های زنجیــره ای یــاران دریــان و همچنیــن خریــد 
اســتارت آپ دکان دو گام دیگــر الوپیــک بــرای توســعه 
زیرســاختی ســرویس »الــو مارکــت« در ســال جــاری بــود. 
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ــه کاالی  ــد هرگون ــد خری ــاق، فراین ــن دو اتف ــه واســطه ای ب
ــران و ســپس در کالنشــهرهای  فروشــگاهی نخســت در ته

ــود.  ــهیل می ش ــران تس ــرای کارب ــر ب دیگ
ــان،  ــرمایه همزم ــذب س ــک و ج ــن تمل ــتوانه ای ــه پش ب
ــرار می دهــد  ــار مشــتریان ق ــی را در اختی الومارکــت خدمات
کــه تمــام نیازمندی هــای کاالیــی ســوپرمارکتی خــود را از 
طریــق اپلیکیشــن و پرداخــت درون برنامــه ای انجــام دهنــد. 

اجرایی شدن سامانه »امداد 
و نجات مکان محور« 

از دیگــر اتفاقــات حــوزه اســتارت آپی امســال قــرارداد 
همــکاری پیام رســان بومــی گــپ بــا ســازمان هــالل 
ــردن  ــی ک ــرای اجرای ــکاری ب ــن هم ــت. ای ــوده اس ــر ب احم
ــید.  ــا رس ــه امض ــور« ب ــات مکان مح ــداد و نج ــامانه »ام س
درخواســت کمــک و اعــالم شــرایط خطــر بــر پایــه موقعیــت 
ــور،  ــمند مکان مح ــانی هوش ــی، اطالع رس ــق جغرافیای دقی
جمــع آوری کمک هــای نقــدی ریالــی و بین المللــی و 
ــر از  ــالل احم ــازمان ه ــات س ــه اطالع ــریع ب ــی س دسترس
ــود.  ــوب می ش ــامانه محس ــن س ــای ای ــن قابلیت ه مهم تری

همکاری هم آوا با شرکت 
خدمات انفورماتیک

خردادمــاه هــم در آخریــن روز از هشــتمین نمایشــگاه 
ــات  ــرکت های خدم ــن ش ــکاری بی ــرارداد هم ــس، ق اینوتک

انفورماتیــک و هــم آوا بــه امضــا رســید. هــدف از ایــن 
ــه  ــاله اســت ک ــد س ــه چن ــک برنام ــکاری مشــترک، ی هم
ســال اول بــا شــتابدهی اســتارت آپ ها در حــوزه مالــی 
ــه  ــه گفت ــود. ب ــام می ش ــرمایه گذاری انج ــده و س جــذب ش
رضــا کالنتری نــژاد، مدیرعامــل شــرکت هــم آوا، ایــن قــرارداد 
مهم تریــن همــکاری نهادهــای اســتارت آپی و شــرکت مالــی 

اســت. 

همکاری شرکت آوای همراه هوشمند 
هزاردستان و شهرداری تهران

ابتــدای امســال مدیرعامــل ســازمان فــاوای شــهرداری تهران 
بــا مدیــران مجموعــه کافــه بــازار دیــداری داشــت کــه در این 
دیــدار بــر همــکاری گــروه آوای همراه هوشــمند هزاردســتان 
بــا شــهرداری توافــق شــد. کافــه بــازار یــک نرم افــزار 
اندرویــدی اســت کــه از ســوی شــرکت آوای همراه هوشــمند 
ــن  ــق ای ــاس تواف ــت. براس ــه اس ــعه یافت ــتان توس هزاردس
ــروه آوای همــراه  ــرار شــد گ ــران ق شــرکت و شــهرداری ته
هوشــمند هزاردســتان خدماتــی از قبیــل خدمــات هوشــمند 
ــت  ــد مدیری ــی مانن ــران در حوزه های ــه در شــهر ته و نوآوران
ترافیــک، مدیریــت بحــران و خدمــات مکان محــور بــه 

شــهرداری تهــران ارائــه کنــد. 

همکاری بزرگ تپسل و کافه بازار
همــکاری بــزرگ تپســل و کافــه بــازار از اواخــر تابســتان 
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ســال 98 آغــاز شــد. در مراســمی کــه بــه ایــن مناســبت 
برگــزار شــده بــود، امیــن امیرشــریفی مدیرعامــل کافــه 
ــس انحصــاری تبلیغــات  ــوان آژان ــه عن ــازار از تپســل ب ب
ســرچ ادز کافــه بــازار یــاد کــرد و گفــت تبلیغ کننــدگان 
تبلیغــات  به راحتــی  تپســل  طریــق  از  می تواننــد 

ــد. ــام بدهن ــازار را انج ــت و جوی ب جس
ــن  ــات درون اپلیکیش ــرم تبلیغ ــن پلتف ــل بزرگ تری تپس
ــد.  ــش می ده ــی را پوش ــات موبایل ــت و تبلیغ ــران اس ای
مدیــا اد دیگــر پلتفــرم ایــن مجموعــه، تبلیغــات در 
وبســایت ها را بــه عهــده دارد، تگــرو پلتفــرم اینفلوئنســر 
مارکتینــگ در شــبکه های اجتماعــی اســت و حــاال ســرچ 
ــه  ــی اضاف ــبکه  تبلیغات ــن ش ــه ای ــز ب ــازار نی ــه ب ادز کاف
شــده اســت کــه تبلیغــات جســت و جو در اســتور اســت. 
ــه  ــای همه جانب ــل ادع ــه تپس ــت ک ــرایط اس ــن ش در ای
ــب در  ــه مخاط ــی ب ــکان دسترس ــد و ام ــودن می کن ب

ــن را فراهــم کــرده  اســت. سرتاســر فضــای آنالی
مراسم  همان  در  نیز  تپسل،  مدیرعامل  فروغی،  سبحان 
در  تبلیغاتی  شبکه  هیچ  گفت  می توان  »به جرئت  گفت: 
ایران به اندازه تپسل در رسانه های دیجیتال حضور ندارد 
کاربر  به  می تواند  آنالین  رسانه  هر  با  متناسب  تپسل  و 
تبلیغ مناسب وی را نمایش دهد. به این رویکرد، بازاریابی 
در  به مخاطب  که دسترسی  می گویند   Omni-channel
نوع های مختلف رسانه و به صورت یکپارچه انجام می شود.«

توافق ایرانسل و فیلیمو
ــرای  ــل ب ــازار و تپس ــه ب ــه کاف ــل از این ک ــاه قب ــک م ی
شــروع همــکاری بــا هــم توافــق کننــد، ایرانســل و فیلیمو 
ــه صــورت  ــران ایرانســل ب ــا کارب ــیدند ت ــق رس ــه تواف ب
ــرم  ــن پلتف ــات ای ــه خدم ــی ب ــکان دسترس ــگان ام رای

ــند. ــته باش ــو را داش ــن ویدئ ــوزه آنالی ــال در ح فع
تــا پیــش از ایــن تفاهمنامــه، کاربــران ایرانســلی فیلیمــو 
بــا خریــد اشــتراک و پرداخــت نیم بهــای هزینــه پهنــای  
بانــد بــه محتــوای  مــورد نظــر خــود دسترســی داشــتند 
ــرای  ــو ب ــتراک فیلیم ــه اش ــن توافقنام ــد از ای ــا بع ام
ــران  ــکاری، کارب ــن هم ــاس ای ــگان شد.براس ــا رای آن ه
ــا  ــیم کارت و ب ــای س ــتفاده از دیت ــا اس ــا ب ــل تنه ایرانس
ــه  ــاز ب ــدون نی ــو، ب ــری در فیلیم ــاب کارب ــاد حس ایج
ــرم  ــن پلتف ــی ای ــوای  ویدئوی ــه محت ــتراک، ب ــه اش تهی
دسترســی پیــدا کردنــد و پهنــای بانــد آن هــا بــه صــورت 
بین المللــی محاســبه شــد؛ اقدامــی کــه بــا کســر هزینــه 
اشــتراک فیلیمــو و افزایــش تعرفــه دیتــای آن، در 
مجمــوع خدمــت فیلیمــو را حــدود 40 درصــد ارزان تــر 

ــرد. ــران عرضــه ک ــه کارب روی بســتر ایرانســل ب

 همکاری مشترک تخفیفان و 
دیجی کاال در »پول تو«

تخفیفــان کــه توســعه فعالیت هــای خــود را بــا ایــن 
چشــم انداز کــه روزی هــر کســی بــرای خریــد هــر خدمــت 

یــا محصولــی بــه ســراغ تخفیفــان بیایــد، ســرعت بیشــتری 
داده اســت، شــهریورماه امســال در یکــی از تازه تریــن 
اقدامــات خــود وارد همــکاری مشــترک بــا ســایت دیجی کاال 
شــد کــه نتیجــه آن محصولــی بــا نام »پــول تــو« بــود. برای 
ــو« کافــی اســت در ســایت تخفیفــان  ــول ت اســتفاده از »پ
عضــو باشــید، کاالی مــورد نظــر خــود را در بخــش »پــول 
تــو« ایــن ســایت انتخــاب کنیــد، ســپس شــما بــه ســایت 
دیجــی کاال راهنمایــی شــده و مراحــل پرداخــت را بــه اتمــام 
می رســانید و پــس از 20 روز کاری، بخشــی از پــول خــود را 
کــه صــرف خریــد کــرده بودیــد، بــه صــورت نقــدی دریافت 

خواهیــد کــرد.
 

رونمایی پرسروصدا از طرح 
»ایران نوآفرین«

در تابســتان امســال از طــرح »ایــران نوآفریــن« نیــز رونمایی 
ــوری  ــاون اول رئیس جمه ــری، مع ــحاق جهانگی ــد. اس ش
ــاوری  ــات و فن ــر ارتباط ــی، وزی ــواد آذری  جهرم و محمدج
اطالعــات دو مقــام رســمی و بلندپایــه دولتــی بودنــد کــه در 
ایــن مراســم حاضــر شدند.ســامانه  ایــران نوآفریــن، طرحــی 
ــتارت آپ ها و  ــردن اس ــر ک ــازی قانونمندت ــت آسان س جه
ــب وکار  ــمی کس ــای رس ــه فراینده ــا ب ــهیل ورود آن ه تس
اســت. تیم هــای اســتارت آپی کــه تــا پیــش از ایــن از 
نبــود ســازوکار قانونمنــد در جهــت مــواردی همچــون بیمه، 
مالیــات، ســابقه  کار و اســتخدام گله داشــتند، اکنــون با تکیه 
ــر آیین نامــه و قوانیــن جدیــد از معافیت هــا و تســهیالتی  ب
بــرای شــروع فعالیــت بهره مند خواهنــد شد.ســامانه  نوآفرین 
ــا و  ــا شــرایط مشــخص، معافیت ه ــا ب ــه شــرکت های نوپ ب
تســهیالتی را ارائــه می کنــد تــا ســال های ابتدایــی فعالیــت 
را بــا کمتریــن دغدغه هــای قانونــی و تنهــا بــا تمرکــز روی 
ــال  ــوان مث ــه  عن ــد. ب ــی کســب وکار طــی کنن ــدف اصل ه
ــن اســتارت آپ ها از فرایندهــای اداری ثبــت  ــا پیــش از ای ت
شــرکت، قــرارداد بــا بیمــه و مــوارد مشــابه واهمــه داشــتند 
ــن، از  ــامانه نوآفری ــدازی س ــون و راه ان ــب قان ــا تصوی ــه ب ک
ایــن پــس بــا موانــع کمتــری روبــه رو خواهنــد شــد.فضاهای 
ــری در  ــم دیگ ــوع مه ــتابدهنده ها موض ــتراکی و ش کار اش
ســامانه نوآفریــن هســتند کــه توجــه ویــژه ای بــه شــرایط 
و قوانیــن مرتبــط بــا آن هــا شــده اســت. بــه  عنــوان مثــال 
اکنــون تیم هایــی کــه در فضاهــای کار اشــتراکی مشــغول 
بــه فعالیــت هســتند، امــکان کســب کــد کارگاهــی و ارتباط 
ــا بیمــه را خواهنــد داشــت. از تســهیالت دیگــر نوآفریــن  ب
ایجــاد صندوق هــای  بــه  اســتارت آپ ها می تــوان  بــه 
ســرمایه گذاری خطرپذیــر بــرای اســتارت آپ ها اشــاره کــرد 
ــای  ــتابدهنده ها، دارایی ه ــرمایه گذاری ش ــار س ــه در کن ک

ــد. ــم می کنن ــا را فراه ــاز آن ه ــورد نی م

ورود دو شرکت پرداخت الکترونیکی 
به شبکه سوخت رسانی

تیرماه امسال شرکت های پرداخت الکترونیک  سداد و تجارت 
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الکترونیک پارسیان، مشارکت در استارت آپ فناورانه PIDO را 
دستمایه همکاری قرار دادند.

ایــن تفاهمنامــه بــا هــدف نوســازی و تجهیز شــبکه پرداخت 
الکترونیکــی توزیــع ســوخت کشــور امضــا شــد. پیــدو تنهــا 
اســتارت آپ دارای زیرســاخت شــبکه پرداخــت الکترونیکی و 

فناوری هــای توزیــع ســوخت کشــور اســت.
ایــن اســتارت آپ از زمســتان 96 فعالیــت خــود را آغــاز کرده 
ــان  ــه متقاضی ــن ب ــانی آنالی ــش سوخت رس ــت و هدف اس
ــاالی توســعه شــبکه اش  ــه ب ــا هزین ــوده اســت. ام ــن ب بنزی
موجــب شــده بــود نتوانــد در تمامــی نقــاط تهــران فعالیــت 
کنــد. بــا امضــای ایــن تفاهمنامــه و مشــارکت ســداد بــا آنان 

بخشــی از هزینه هــای توســعه ای پیــدو تامیــن شــد.
ــای  ــی پخــش و فرآورده ه ــرکت مل ــا ش ــدو ب ــن پی همچنی
ــزار  ــا و نرم اف ــازی کارتخوان ه ــدف نوس ــا ه ــز ب ــی نی نفت
عرضــه  جایگاه هــای  در  ســوخت  هوشــمند  ســامانه 

فرآورده هــای نفتــی تفاهمنامــه امضــا کــرد.
ــای  ــد نرم افزاره ــه تولی ــق ب ــدو موف ــتارت آپ پی ــون اس اکن
جدیــد کارتخــوان ســوخت در جایگاه هــا بــا رعایــت 
اســتانداردهای روز در ایــن زمینــه شــده اســت. از ســوی دیگر 
ایــن اپلیکیشــن امــکان مدیریــت مالــی جایــگاه ســوخت را 
فراهــم و کارتخوان هــای ویــژه جایگاه هــا تولیــد کــرده اســت.

 
همکاری دیوار و آی هوم

ــوش  ــه گ ــال 97 ب ــوم از س ــرم آی ه ــوار و پلتف ــام دی ادغ
ــال 98 از  ــهریورماه س ــا ش ــوع ت ــن موض ــا ای ــید ام می رس
ســوی دو مجموعــه تاییــد نشــده بــود. مدیــران دو مجموعــه 
11 شــهریور امســال در نشســت خبــری مشــترک، از 
همــکاری بــا یکدیگــر پــرده برداشــتند و اعــالم کردنــد کــه 
ــوار را  ــالک دی ــا بخــش ام ــد ت ــوم قصــد دارن ــوار و آی ه دی

ــز ســازند. متمای
در مراســم مشــترک دیــوار و آی هــوم ســجاد محمودخانــی، 
مدیرعامــل دیــوار، خبــر از همــکاری بــا آی هــوم داد و اعــالم 
ــوم  ــهامدار صــد درصــد آی ه ــه زودی س ــوار ب ــه دی ــرد ک ک
خواهــد شــد. مدیرعامــل دیــوار و آی هــوم در نشســت خبری 
کــه بــرای اعــالم ایــن خبــر برگــزار کــرده بــود تاکیــد کردند 
همــکاری ایــن دو اپلیکیشــن بــرای ســاماندهی حــوزه امالک 

اســت.
 

همکاری دیوار با ملک رادار
اپلیکیشن دیوار همزمان با شروع همکاری با آی هوم، همکاری 
با ملک رادار را نیز آغاز کرد. براساس تفاهمنامه ای که دو طرف 
با هم داشتند، ملک رادار با در اختیار گرفتن API سایت آی هوم 
آگهی های این سایت را به صورت مستقیم منتشر می کند. 
مقایسه انواع آگهی های ملکی و یافتن سریع و آسان گزینه 
مورد نظر، هدفی است که ملک رادار دنبال می کرد. این موتور 
انواع آگهی های خرید، فروش، رهن و  جست وجوی امالک، 
اجاره در بخش مسکونی و اداری - تجاری را در اختیار عموم 

قرار می دهد.

ــرز و  ــران، الب ــتان های ته ــی اس ــی ملک ــزاران آگه ــه ه روزان
ــوار، شــیپور، هرکجــا،  ــوم، دی خراســان از ســایت های آی ه
ــایت، اپ  ــا روی س ــورت یکج ــه ص ــهری و... ب ــا و همش دلت
ــوند. ــر می ش ــک رادار منتش ــی مل ــات تلگرام ــت وب و ب تح

 
ادغام زودشور و الندراپ

ــه  ــد ک ــنی بودن ــز دو اپلیکیش ــدراپ نی ــور و الن زودش
در تابســتان امســال ادغــام شــدند. محمــد رهــی، 
ــام  ــن ادغ ــل ای ــا دالی ــه ب ــور، در رابط ــذار زودش بنیانگ
گفتــه بــود: »هــدف ایــن ادغــام بــزرگ کــردن مارکــت 
اســت. خشکشــویی های آنالیــن زیــادی در حــال فعالیــت 
ــده  ــی و تعیین کنن ــدام بازیگــر اصل ــی هیچ ک هســتند ول
ــه  ــام ســبب کاهــش هزین نیســتند. از ســوی دیگــر ادغ
ــن  و ســودآوری بیشــتر می شــود. خشکشــویی های آنالی
ــور و  ــام زودش ــا ادغ ــد. ب ــادی دارن ــی زی ــه عملیات هزین
ــه پاییــن  ــع می شــود و هزین ــدراپ ســفارش ها تجمی الن
می آیــد. بــرای مثــال ماشــین خشکشــویی آنالیــن 
زودشــور اگــر تاکنــون در نقطــه ای از شــهر 10 ســفارش 
را جمــع آوری می کــرد، از ایــن پــس می توانــد بــا اضافــه 
ــتری را  ــفارش های بیش ــدراپ، س ــتریان الن ــدن مش ش
جمــع آوری کنــد. ایــن موضــوع ســبب کاهــش مصــرف 

ــود. ــه می ش ــن و هزین بنزی
او در مــورد انتخــاب النــدراپ بــرای ادغــام نیــز این گونــه 
کاندیــد  النــدراپ  و  »زودشــور  بــود:  داده  توضیــح 
یازدهمیــن جشــنواره وب و موبایــل ایران بودنــد، بنابراین 
در یــک ســطح هســتند. اهــداف ایــن دو کســب وکار نیــز 
ــر و  ــرای ادغــام پیگی ــدراپ ب ــود. الن ــا هــم مشــترک ب ب
ــان مشــترک  ــاز النــدراپ و زب ــود. مدیریــت ب جدی تــر ب

ــود.« ــن ادغــام ب ــا از عوامــل دیگــر ای م
 

تفاهم تخفیفان و نت برگ برای ادغام
دو اپلیکیشــن تخفیفــان و نت بــرگ بعــد از مدت هــا 
باالخــره تصمیــم گرفتنــد بــا هــم ادغــام شــوند. مدیــران 
ــت  ــک نشس ــزاری ی ــا برگ ــاه ب ــرم بهمن م ــن دو پلتف ای
ــد. بــه گفتــه  خبــری ادغــام خــود را رســما اعــالم کردن
نازنیــن دانشــور، مدیرعامــل تخفیفــان، ایــن دو پلتفــرم 
طــی ســال های مختلــف ســه بــار بــرای ادغــام مذاکــره 

کــرده بودنــد.
دانشــور دربــاره علــت ادغــام تخفیفــان و نت بــرگ 
ــان و  ــن تخفیف ــه بی ــنگینی ک ــت س ــود: »رقاب ــه ب گفت
ــود کــه تمرکــز  ــرگ وجــود داشــت، باعــث شــده ب نت ب
هــر دو مجموعــه از دســت بــرود و خالقیــت کاهــش پیدا 
کنــد. تصمیــم گرفتیــم عــدم تمرکــز را از بیــن ببریــم، 
اهدافمــان را مشــترک کنیــم، تقابــل را کنــار بگذاریــم و 
ــه ترندهــای  ارزش بیشــتری خلــق کنیــم. وقتــی هــم ب
تخفیــف  ســایت های  می کنیــم،  نــگاه  بین المللــی 
ــام  ــمت ادغ ــه س ــوغ ب ــه بل ــیدن ب ــس از رس ــی پ گروه
ــری  ــرویس های بهت ــد س ــا بتوانن ــد ت ــت می کنن حرک
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تفاوتــی  نت بــرگ  و  تخفیفــان  کنند.«ادغــام  ارائــه 
ادغام هــای مرســوم دارد و قــرار اســت هــر دو  بــا 
ــا یــک مدیریــت واحــد  اســتارت آپ فعــال باشــند امــا ب

ــد. ــه دهن ــان را ادام کارش

 ادغام دو پلتفرم غذایی
یــک مــاه بعــد از ادغــام نت بــرگ و تخفیفان، ســرویس های 
ســفارش آنالیــن غــذای چیلیــوری و ریحــون کــه هــر دو 
فعالیــت خــود را تقریبــا بــه  طــور همزمــان و از ســال 94 
آغــاز کــرده بودنــد، طــی نشســتی خبــری اعــالم کردنــد 

کــه بــا هــم ادغــام شــدند.
ــاز رقیــب محســوب می شــدند  ــوری و ریحــون از آغ چیلی
ــذای  ــن ســرویس غ ــگاه دوم برتری ــن جای ــر ســر گرفت و ب
ــم  ــت تصمی ــه در نهای ــا این ک ــد ت ــالش بودن ــن در ت آنالی
گرفتنــد انــرژی خــود را معطــوف یــک مســیر کــرده و در 

کنــار یکدیگــر بــه حیــات ادامــه دهنــد.
دو تیــم تصمیــم گرفتنــد بــه  دلیــل داشــتن تیــم جوان تــر 
ــا  ــد، ب ــن دو برن ــت ســرمایه گذاری روی یکــی از ای و اهمی

برنــد چیلیــوری بــه ادامــه کار بپردازنــد.

همکاری بلد با تپسی
ــد در راســتای توســعه  ــز مســیریاب بل ــاه امســال نی مهرم
خدمــات بومــی و قابلیت هــای خــود بــرای اقشــار مختلــف، 
امــکان اســتفاده از ســرویس تاکســی اینترنتــی تپ ســی را 

فراهــم کــرد.
حســین حجــازی، مدیــر توســعه تجــاری بلــد، در راســتای 
ایــن همــکاری گفتــه بــود: »هــدف از اضافــه کــردن ایــن 
قابلیــت روی بلــد، پوشــش کامــل نیازهــای کاربــران بلــد 
اســت. در کنــار اســتفاده از خــودرو شــخصی و مســیریابی 
ــه  ــران بلــد می تواننــد نســبت ب حمل ونقــل عمومــی، کارب

ــد.« ــدام کنن ــد اق ــتفاده از ســرویس تپ ســی در بل اس
نمونه هــای خارجــی ایــن قابلیــت پیــش از ایــن بیــن گوگل 
مــپ و اوبــر و لیفــت مشــاهده شــده بــود امــا دسترســی آن 
در ایــران، بــرای اولین بــار توســط نقشــه و مســیریاب بلــد 

فراهــم شــده اســت.

رونمایی از کیف پول مشترک اسنپ و آپ
یــک مــاه بعــد نیــز گــروه اســنپ و شــرکت آســان پرداخت 
)آپ( بــا برگــزاری نشســت خبــری مشــترک از یــک »کیف 
ــل  ــد. مدیرعام ــی کردن ــال یکپارچــه« رونمای ــول دیجیت پ
ــف  ــن کی ــود ای ــه ب ــری گفت ــن نشســت خب اســنپ در ای
ــران اســنپ،  ــه کارب ــرای تســهیل خدمت رســانی ب ــول ب پ
براســاس یــک ســرمایه گذاری مشــترک بــا آســان پرداخت 

اســت.
ایــن کیــف پــول دیجیتالــی، حاصــل اولیــن ســرمایه گذاری 
مشــترک گــروه اســنپ و آســان پرداخــت اســت. ژوبیــن 
عالقبنــد، مدیرعامــل اســنپ، دلیــل اصلــی همــکاری با آپ 
را یافتــن »مناســب ترین راهــکار پرداخــت« عنــوان کــرده 

و گفتــه بــود بــا راه انــدازی کیــف پــول دیجیتــال کاربــران 
ــه،  ــول یکپارچ ــف پ ــک کی ــتفاده از ی ــا اس ــد ب می توانن

ــت کننــد. ــه خــود را مدیری تمامــی پرداخت هــای روزان

همکاری اسنپ با شهرداری تهران
گــروه اســنپ همزمــان بــا ایــن کار یــک قــرارداد همــکاری 
ــان،  ــن همزم ــت. همچنی ــز بس ــران نی ــهرداری ته ــا ش ب
ــور  ــطح کش ــهرداری در س ــه 150 ش ــابهی ب ــرارداد مش ق
ــود را  ــرارداد خ ــنپ ق ــهرداری ها و اس ــا ش ــد ت ــال ش ارس
در ایــن شــهرها نیــز منعقــد کنند. محســن پورســیدآقایی، 
معــاون حمل ونقــل و ترافیــک شــهرداری تهــران، در 
مراســم امضــای ایــن قــرارداد اجــرای دســتورالعمل فــوق 
را گام مهمــی در مســیر ضابطه منــد شــدن فعالیــت 
تاکســی های اینترنتــی دانســته بــود. بــه گفتــه او براســاس 
ــان  ــی ذینفع ــن تمام ــه بی ــی ک ــتورالعمل تعامل ــن دس ای
صــورت گرفتــه، سیاســت های کلــی و ضوابــط یکپارچــه ای 
در ارائــه خدمــات هوشــمند مســافر اجرایــی شــده اســت.

همکاری تپسی با شهرداری تهران و قم
ــا تاکســی اینترنتــی  ــرارداد شــهرداری تهــران ب امضــای ق
ــا تپســی  ــه اســنپ محــدود نیســت و شــهرداری ب تنهــا ب
نیــز قــرارداد همــکاری دارد. ایــن قــرارداد مهرمــاه امســال 
و براســاس ابــالغ رســمی دســتورالعمل نظــارت بــر فعالیت 
تاکســی های اینترنتــی منعقــد شــده اســت. براســاس 
ــن  ــرای اولی ــی ب ــی های اینترنت ــتورالعمل، تاکس ــن دس ای
بــار ضوابــط روشــنی بــه لحــاظ ســن فرســودگی، میــزان 
ــه  ــت، ب ــد داش ــی خواهن ــات ترافیک ــی و مالحظ آالیندگ
 طــوری  کــه دوره تمدیــد معاینــه فنــی بــرای خودروهــای 
پرتــردد، مشــابه خودروهــای حمل ونقــل عمومــی خواهــد 
ــج و در  ــز به تدری ــزام رعایــت ســن فرســودگی نی ــود و ال ب
طــول چهــار ســال بــه وضعیــت نظیــر تاکســی ها خواهــد 

رســید.
ــه گفتــه پورســیدآقایی، معــاون شــهردار تهــران، عــالوه  ب
بــر شــرایط عمومــی راننــده و خــودرو همچــون دارا بــودن 
بیمه نامــه شــخص ثالــث معتبــر و همخوانــی پــالک خودرو 
ــالک  ــای پ ــام خودروه ــت، ثبت ن ــل خدم ــتان مح ــا اس ب
ــی  ــل اینترنت ــرکت های حمل ونق ــی ها( در ش »ت« )تاکس
نیــز منــوط بــه رعایــت ضوابــط اعالمــی از ســوی ســازمان 

تاکســیرانی شــده اســت.
دو مــاه بعــد تپســی بــا شــهرداری قم نیــز قــرارداد همکاری 
ــهرداری  ــک ش ــل و ترافی ــاون حمل ونق ــرد. مع ــا ک امض
قــم دســتورالعمل وزارت کشــور را گامــی مهــم در مســیر 
ــی  ــی های اینترنت ــای تاکس ــدن فعالیت ه ــد ش ضابطه من
عنــوان کــرده و گفتــه بــود: »هــدف از انعقــاد ایــن قــرارداد 
ایجــاد بســتر مناســب بــرای فعالیــت تاکســی های رســمی 
ــرکت  ــرویس دهی ش ــوه س ــر نح ــارت ب ــن نظ و همچنی
ــه  ــر ب ــی مطلوب ت ــه خدمات ده ــتای ارائ ــی در راس تپ س

شــهروندان اســت.«



دانش بنیان  شماره سی وهشتم ویژه نوروز 1399

31



دانش بنیان  شماره سی وهشتم ویژه نوروز 1399

32

ریس یم کند خ ارز در سال 98 را �ب ت �ن دانش بنیان نوسا�ن

بازارگردانیآرامِشبانکمرکزی
 حبیب آرین

نرخ ارز از متغیرهای بسیار پرنوسان اقتصاد ایران است؛ اگرچه نرخ رشد تا ماه های انتهایی 
سال ادامه پیدا کرد اما این شیب مالیم و قالب پیش بینی را پشت سر گذاشت. در دو سال 

اخیر بانک مرکزی به تنظیم گر اصلی بازار تبدیل شده است. این بانک توانسته با اعمال 
سیاست های خود نوسانات پردامنه در این بازار را حذف کند و پیش بینی پذیری در این 

بازار را بیشتر کند. با این حال با رسیدن به روزهای پایانی سال، شیوع ویروس کرونا و قرار 
گرفتن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف، نوسانات زیادی بر این بازار تحمیل شد اما به نظر 

می رسد سیاستگذاری های بانک مرکزی توانست آرامش سابق را به این بازار برگرداند. 
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تغییر نگرش
ــه  ــت و کلی ــر اس ــیار فراگی ــده ای بس ــرخ ارز پدی ــان ن نوس
کشــورهایی را کــه رژیــم نــرخ ارز شــناور دارنــد شــامل 
ــش  ــت ارز و نق ــی از ماهی ــرخ ارز ناش ــانات ن ــود. نوس می ش
ــد. از  ــازی می کن ــرخ در اقتصــاد ب ــن ن ــه ای ــی اســت ک مهم
نظــر ماهــوی، ارز یــک دارایــی اســت؛ دارایــی ای کــه عــالوه بر 
ــتفاده  ــی اس ــادالت بین الملل ــام مب ــد در انج ــه می توان این ک
شــود و کارکــرد وســیله مبادلــه را داشــته باشــد، می توانــد بــه 
عنــوان ذخیــره ارزش نیــز بــه  کار گرفتــه شــود. بــه عبــارت 
دیگــر ارز می توانــد بــه عنــوان وســیله ای بــرای حفــظ قــدرت 
خریــد اســتفاده شــود. بنابرایــن هــر تغییر شــرایطی کــه باعث 
تغییــر نگــرش افــراد در خصــوص حفــظ قــدرت خریــد شــود، 

ــود.  ــازار ارز می ش ــر در ب ــث تغیی باع
اســتقبال از دالر در بــازار آزاد نیــز تــا حــدودی می توانــد ناشــی 
ــدرت  ــظ ق ــرای حف ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــرای آن ب ــا ب از تقاض
خریــد باشــد. بیشــترین مبــادالت ارزی در بــازار آزاد بــه دالر 
تعلــق دارد و یــورو بــا فاصلــه زیــاد در جایــگاه دوم قــرار دارد. 
ــا  ــه دارایی ه ــازار کلی ــه نقــش انتظــارات در ب از اینجاســت ک
هویــدا می شــود. اگــر افــراد جامعــه انتظــار ثبــات در بازارهــای 
مهــم اقتصــاد را داشــته باشــند حتمــا ســپرده های بانکــی یــا 
اوراق بدهــی را بــه عنــوان بهتریــن وســیله بــرای حفــظ قدرت 
ــراد  ــی دیگــر، اگــر اف ــد. در مثال خریدشــان اســتفاده می کنن
ــه  ــمت عرض ــای س ــه محدودیت ه ــند ک ــته باش ــار داش انتظ
اقتصــاد برداشــته شــود، بــازار ســهام ابــزار بهتــری خواهــد بود. 
امــا اگــر ایــن انتظــارات تقویــت شــود کــه محدودیت هــا بــر 
ــن شــرایط  بخــش خارجــی اقتصــاد بیشــتر می شــود، در ای
ــد.  ــد ش ــت خواه ــازار ارز تقوی ــمت ب ــه س ــی ب ــال عموم اقب
اگرچــه اقتصــاد ایــران بــه واســطه تحریم هــا روزهــای پرفــراز 
و نشــیبی را پشــت ســر گذاشــته امــا آرامــش در ایــن بــازار به 

طــور عمومــی حاصــل شــده اســت.

دفع واکنش ها 
ــر ایــن موضــوع  ــرخ ارز نیــز ب مطالعــات تجربــی در زمینــه ن
ــر  ــث تاثی ــرخ ارز تح ــدت ن ــد بلندم ــه رون ــد ک ــد دارن تاکی
ــر از  ــدت متاث ــانات کوتاه م ــا نوس ــت. ام ــن اس ــل بنیادی عوام
نااطمینانــی نســبت بــه عوامــل بنیادیــن در دوره فعلــی و آتــی 
اقتصــاد اســت. بــه طــور مثــال، نــرخ ارز فعلــی در بــازار تحــت 
تاثیــر تــورم فعلــی و تــورم ســال های آینــده اســت. امــا اطــالع 
دقیقــی از تــورم فعلــی و آتــی در اقتصــاد وجــود نــدارد. هرچه 
آینــده نیــز دورتــر می شــود، نااطمینانی نســبت بــه متغیرهای 
بنیادیــن اقتصــاد بیشــتر می شــود. از ایــن رو، انتظــارات نــرخ 
ــده  ــه آین ــبت ب ــی نس ــی از نااطمینان ــدت ناش ارز در کوتاه م
وضعیــت بنیادیــن اقتصــاد اســت. هــر خبــری کــه معطــوف 
بــه بنیان هــای اقتصــادی در آینــده باشــد بــر اقتصــاد تاثیــر 
می گــذارد و خبرهایــی کــه اطالعاتــی دربــاره ایــن متغیرهــای 
ــازار  ــت در ب ــر قیم ــری ب ــد تاثی ــود ندارن ــدت در خ بلندم
نخواهنــد داشــت. بــا ایــن حــال سیاســت های بانــک مرکــزی 

ــه اخبــار را کنتــرل کنــد.  توانســت واکنش هــا نســبت ب

واکنش ارز نسبت به حوادث 
در حــال حاضــر بانــک مرکــزی تــا جایــی کــه تــوان و ذخایــر 
ارزی دارد بــه بــازار تزریــق می کنــد و بــا غلبــه بــر انتظــارات 
مانــع تالطمــات شــدید می شــود امــا در برخــی مــوارد بــه این 
ــر انتظــارات غلبــه کنــد و  ــد ب نتیجــه می رســد کــه نمی توان
تزریــق منابــع را قطــع می کنــد، در نهایــت بــازار نیــز در نقطه  
جدیــدی بــه تعــادل می رســد. در حــال حاضــر ایــن وضعیــت 
در بــازار ارز برقــرار اســت. بــه هــر حــال افزایش قیمــت بنزین، 
شــوکی بــه بــازار ارز وارد کــرده و ســبب شــده کــه انتظــارات 
ــی  ــوج انتظــارات تورم ــه م ــا این ک ــرد. ام ــازار شــکل گی در ب

ایجادشــده تــا چــه انــدازه قــوی اســت و بانــک مرکــزی 
بــا تزریــق منابــع تــا چــه میــزان می توانــد بــر آن 

ــت.  ــی نیس ــل پیش بین ــد، قاب ــه کن غلب
بنابرایــن تحوالتــی کــه در چنــد وقت 

ــک  ــس از ی ــازار ارز پ ــر در ب اخی
دوره رکــود رخ داده ناشــی از 
بازگشــت مجــدد انتظــارات 
تورمــی اســت. البتــه ایــن 

ــی  ــای قبل ــد موج ه ــوج مانن م
ــا  ــد ام ــش می کن ــی فروک مقطع

همان طــور شــوک های جدیــدی 
در راه هســتند و ممکــن اســت بــر اثر 

ــاهد  ــی اف مجــددا ش ــح اف ای ت رد لوای
ــیم.  ــی باش ــارات تورم ــکل گیری انتظ ش

البتــه شــوکی کــه از ناحیــه کســری 
بودجــه دولــت بــه بــازار وارد می شــود قطعــا 

ــوان دیگــر  ــر اســت و ممکــن اســت نت قوی ت
ــازار ارز را مهــار کــرد.  بــه همیــن روال فعلــی ب

مدیریت همتی 
همان طــور کــه پیش تــر اشــاره شــد بانــک مرکــزی 

ــدل شــده  ــران ب ــازار ارز ای ــن بازیگــردان ب ــه مهم تری ب
اســت. او از طریــق رســانه ها و شــبکه اینســتاگرام خــود 

مهم تریــن پیام هــای خــود را بــه فعــاالن بــازار ارز و 
ــزی  ــک مرک ــای بان ــان خــود می رســاند و تصمیم ه مخاطب

را تشــریح می کــرد. اگرچــه برخــی از ناظــران معتقدنــد 
ــه طــور عمــده واکنشــگر اســت و نســبت  ــزی ب ــک مرک بان
ــل  ــا در مقاب ــرد ام ــه واکنــش می گی ــه تحــوالت تصمیــم ب ب
ــن  ــازار توســط ای ــد کنتــرل ب بســیاری از کنشــگران معتقدن
نهــاد توانســته موثــر باشــد و در بدتریــن شــرایط آرامــش ایــن 

ــازار را حفــظ کنــد.  ب

مداخله با حفظ حق بازار
بعــد از افزایــش نــرخ ارز کــه در پاییــز ســال جــاری، بعــد از 
ــی در شــبکه  ــازار رخ داد، همت ــی آرامــش ب ــک دوره طوالن ی
ــروز،  ــته و ام ــای گذش ــی روزه ــت: ط ــود نوش ــی خ اجتماع
ــال دارد،  ــور فع ــازار ارز حض ــزی در ب ــک مرک ــان بان همچن
چراکــه مدیریــت بــازار ایجــاب می کنــد بــه عنــوان بازارســاز 
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ــازاد عرضــه ارز  ــرده و م ــن ک ــی را تامی ــای واقع ــی نیازه اصل
ــر  ــه ذخای ــع آوری و ب ــته جم ــای گذش ــق ماه ه ــز مطاب را نی
کشــور اضافــه کنــد. مجموعــه ذخایــر بانــک مرکــزی از محل 
خریــد ارز صــادرات غیرنفتــی و بــازار ارز، ایــن اجــازه را بــه مــا 
ــالش  ــه ت ــازار ارز، هرگون ــا رصــد تحــرکات ب ــه ب ــد ک می ده
ــد  ــازه ده ــان اج ــرده و همزم ــی ک ــفته بازی را خنث ــرای س ب
کــه رونــد عــادی عرضــه و تقاضــای ارز نــرخ آن را تعییــن کند. 
تجربــه بیــش از یــک ســال و انــدی گذشــته بانــک مرکــزی 
ــه  ــان ادام ــازار ارز همچن ــت علمــی ب در مدیری
ــان دارم  ــن اطمین ــرده و م ــدا ک پی
شــکل گیری انتظــارات ایــن 

چنــد روز، تاثیــر چندانــی بــر بــازار ارز نخواهــد داشــت و همان 
رونــد گذشــته و منطقــی در بــازار ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. 
ــا خــدای  ــب ســرمایه های خــود باشــند ت ــز مراق ــردم عزی م
ناکــرده از ناحیــه ســودجویان و ســفته بازان آســیب نبیننــد. 
ــد  ــور برمی  آم ــزی این ط ــک مرک ــس کل بان از یادداشــت رئی
کــه گویــا بانــک مرکــزی در روزهــای قبــل از آن می توانســته 
رونــد نوســانی بــازار ارز را محــدود کنــد اما بســته به سیاســت 
مدنظــر، ســعی کــرده از مداخلــه در بــازار خودداری کنــد. البته 
منظــور مداخلــه ای بــوده کــه منجــر بــه کاهش نــرخ ارز شــود 
چــرا کــه خــود بانــک مرکــزی ادعــا کــرده کــه در روزهــای 
گذشــته در بــازار ارز عمدتــا خریــدار بــوده تــا فروشــنده. بــه 
عبارتــی دیگــر بــه نظــر می رســد سیاســت بانــک مرکــزی در 
دل نوســان گذشــته ایــن بــوده کــه ضمــن تامیــن نیازهــای 
ــه و  ــای عرض ــم زدن نیروه ــدی از بره ــا ح ــروری، ت ارزی ض
تقاضــا خــودداری کنــد؛ سیاســتی کــه بارهــا از ســوی رئیــس 
کل بانــک مرکــزی مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت. برخــی 
ــرخ  ــرات ن ــه تغیی ــد ک ــان می دهن ــوزه ارز نش ــات ح مطالع
ــن  ــدت، مهم تری ــی کوتاه م ــازه زمان ــی در ب ــمی ارز حت اس
متغیــری اســت کــه انتظــارات تورمــی را تشــکیل می دهــد. 
بــه ایــن معنــا کــه آحــاد اقتصــادی از کوچک تریــن تغییــرات 
ــده  ــی آین ــه پیش بین ــد و ب ــیگنال می گیرن ــازار ارز س در ب
ــرخ ارز روی شــکل گیری انتظــارات  ــر تغییــر ن ــد. اث می پردازن
عمومــی از متغیرهــای آینــده بیشــتر از هــر متغیــر دیگــری 
ــن  ــرخ ارز مهم تری ــرات ن ــر تغیی ــی دیگ ــه بیان ــت؛ ب اس
ــورم  ــه انتظــارات عمــوم از ت ــده ب ــر جهت دهن متغی
اســت. البتــه ارتبــاط بیــن تــورم و نــرخ ارز تنهــا 
کانــال انتظــارات نیســت؛ بلکــه بســیاری 
از مطالعــات حــوزه بــازار ارز در اقتصــاد 
ــازار  ــرات ب ــران، نشــان می دهنــد تغیی ای
ارز در میان مــدت همبســتگی قابــل 
مالحظــه ای بــا نــرخ تــورم دارد. 
اگــر چــه بــه نظــر می رســد 
در بلندمــدت علیــت از تــورم 
بــه نــرخ ارز بــوده امــا در 
تغییــرات  میان مــدت 
می توانــد  ارز  نــرخ 
قیمــت  شــاخص 
کاالهــا و خدمــات 
کنــد.  تحریــک  را 
بــه همیــن دلیــل 
ــرد  ــا ک ــوان ادع می ت
کــه تغییــرات ناگهانــی 
ــانات  ــت دالر و نوس قیم
نه تنهــا  آن،  مقطعــی 
ــی  ــیرهای ذهن ــد تفس می توان
فعــاالن بــازار را تحت الشــعاع قــرار 
ــتقیم در  ــورت مس ــه ص ــه ب ــد، بلک ده
ــه  ــر ب ــد منج ــز می توان ــدت نی میان م
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ــود.  ــا ش ــی خانواره ــبد مصرف ــت در س ــک قیم تحری

عوامل  خنثی کننده
یکــی از مهم تریــن عواملــی کــه بــه تعدیــل نــرخ ارز 
ــان  ــف جری ــد، تخفی ــک می کن ــدت کم ــازه کوتاه م در ب
ــا شــدت  ــان ســفته بازی ب ســفته بازی اســت. هرچــه جری
بیشــتری روانــه بــازار ارز شــود، نوســانات قیمــت در ایــن 
بــازار مهــم نیــز افزایــش می یابــد. امــا هر چــه سیاســتگذار 
ــازار ارز را تخفیــف  ــه ب ــوج هجــوم ســفته بازان ب ــد م بتوان
دهــد، نوســانات بــازار ارز محدودتــر نیــز می شــود. ســوال 
مهــم ایــن اســت کــه سیاســتگذار چطــور می توانــد مــوج 
هجــوم ســفته بازی بــه بــازار ارز را تعدیــل کنــد. بــه ایــن 
منظــور بایــد بــه ذهــن ســوداگران رجــوع کــرده و گلــوگاه 
ــایی  ــازار ارز را شناس ــه ب ــگام ورود ب ــا هن ــم آن ه تصمی
کــرد؛ بــه طــور کلــی ســرمایه گذار بالقــوه، در ذهــن 
ــی  ــه لحــاظ ریســک و بازده ــوازی را ب ــای م خــود بازاره
ــترین  ــه بیش ــازاری ک ــرده و ب ــه ک ــر مقایس ــا همدیگ ب
ــه  ــد. ب ــا لحــاظ ریســک دارد انتخــاب می کن بازدهــی را ب
ــازار ارز را  همیــن دلیــل اگــر در روزهایــی نوســان گیران ب
ــازار  ــه ایــن دلیــل اســت کــه ایــن ب انتخــاب می کننــد، ب
بــه لحــاظ ترکیــب بازدهــی و ریســک در قیــاس بــا ســایر 
ــه همیــن دلیــل  بازارهــا شــرایط بهتــری داشــته اســت. ب
بــه منظــور بازگشــت ایــن شــرایط دو اقــدام بایــد صــورت 
ــت  ــازار ارز مدیری ــی ب ــه نوســانات مقطع ــرد؛ اول این ک گی
ــازار  ــه ایــن ب ــا معامله گــران بالقــوه انگیــزه ورود ب شــود ت
را نداشــته باشــند. دوم این کــه جذابیــت بازارهــای مــوازی 

ــه  ــرگردان ب ــرمایه های س ــه س ــد ک ــدی باش ــه ح ــد ب بای
ســمت بــازار ارز نرونــد. سیاســتی کــه همتــی توانســت در 

ــازار ارز دنبــال کنــد.  ادامــه و در ب

مدیریت جریان نقدینگی 
همتــی به کــرات پیغام هایــی را بــه فعــاالن بــازار ارز 
ــزی  ــک مرک ــت بان ــه ریاس ــت؛ اگرچ ــرده اس ــال ک ارس
بــه طــور مــداوم یکــی از راهبردهــا و برنامه هــای اصلــی 
خــود را کنتــرل بــازار ارز تعییــن کــرده امــا سیاســت های 
ــازار ارز محــدود نمی شــود.  ــه در ب ــه مداخل ایــن بانــک ب
ــاه ســال 98 در پســتی اینســتاگرامی  ــی در بهمن م همت
نوشــت: توضیــح چنــد نکتــه را ضــروری می دانــم. 
ــه روند هــای  ــا توجــه ب آمار هــای رشــد نقدینگــی بایــد ب
ــه  ــود، ب ــل ش ــور تحلی ــی کش ــای پول ــدت متغیر ه بلندم
طــوری کــه رشــد نقدینگــی امســال اندکــی از میانگیــن 
ــود،  رشــد نقدینگــی 50 ســاله کشــور کــه 25 درصــد ب
بیشــتر اســت. افــزوده شــدن خالــص ذخایــر ارزی کشــور 
ــان  ــن رشــد داشــته اســت، همزم نقــش عمــده ای در ای
ــه  ــاعد، زمین ــبتا مس ــرایط نس ــه ش ــود ک ــت ش ــد دق بای
شــروع رشــد اقتصــادی غیرنفتــی و کاهــش فشــار تورمــی 
ــوک  ــگام ش ــه هن ــن، ب ــت. در ضم ــرده اس ــاد ک را ایج
شــدید هزینــه ای و افزایــش انــدازه اســمی اقتصــاد، 
ــی،  ــه ای پول ــد کمیت ــتر رش ــرل بیش ــرای کنت ــالش ب ت

ــرد.  ــق می ک ــود را تعمی رک
در ادامــه ایــن پیــام آمــده بــود: در تحلیــل آمــار 
ــه برداشــت  ــه کاهــش شــدید اضاف ــی، ب ــای پول متغیر ه
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بانک هــا، کنتــرل موثــر ســود بانکــی و در بعــد خارجــی 
بــه کاهــش بدهــی خارجــی و افزایــش ذخایــر نیــز 
توجــه شــود. علیرغــم فشــار تحریمــی حداکثــری، 
رشــد  و  تــورم  طوفــان  از  بدبینانــه  پیش بینی هــای 
ــال  ــک س ــزی در ی ــک مرک ــرخ ارز، بان ــیخته ن افسارگس
ــرخ ارز  ــورم و ن ــار ت ــادی در مه ــدود زی ــا ح ــته ت گذش
موفقیــت نســبی داشــته اســت. در کنــار تــاب آوری 
ــون  ــار های گوناگ ــل فش ــران در مقاب ــت ای ــر مل بی نظی
نیــز،  ارزی  و  پولــی  متغیر هــای  کنتــرل  در  امریــکا، 
ــی  ــات خوب ــی، توفیق ــخت تحریم ــرایط س ــم ش علیرغ
ــا ســفته بازی و پولشــویی  حاصــل شــده اســت. مبــارزه ب
از  ارزی  التهابــات  مهــار  و  ریــال  جریــان  کنتــرل  و 
ــا 5 درصــدی  ــازار، رشــد صرف طریــق مدیریــت علمــی ب
نــرخ ارز در بــازار آزاد، نســبت بــه ابتــدای ســال و 
ــورم  ــد کاهنــده ت ــازار ارز و رون ــر نمــودن ب پیش بینی پذی
و مثبــت شــدن رشــد اقتصــادی غیــر نفتــی، نمونه هایــی 
ــام  ــات انج ــا اقدام ــان ب ــت. همزم ــات اس ــن توفیق از ای
ــر چارچــوب  ــاز و تغیی ــازار ب ــات ب ــرای عملی ــه، اج گرفت
ــالح  ــورم و اص ــار ت ــمت مه ــه س ــی ب ــتگذاری پول سیاس

ــت.  ــام اس ــال انج ــا، در ح ــه بانک ه ترازنام
ــاز، اصــالح نظــام بانکــی،  ــازار ب ــات ب سیاســت های عملی
ــه  ــود ک ــی ب ــر برنامه های ــی و... از دیگ ــرل نقدینگ کنت

ــرده اســت.  ــال ک ــی آن را دنب همت

اف ای تی اف و دردسر تازه 
ــی اف  ــه اف ای ت ــوط ب ــح مرب ــیدن لوای ــب نرس ــه تصوی ب

در  پولــی  بــه سیاســت های  را  زیــادی  بــار  اگرچــه 
ــدود  ــل مح ــه دلی ــی ب ــار مضاعف ــرد و فش ــران وارد ک ای
ــا عبدالناصــر  ــرد ام ــی ایجــاد می ک ــادالت مال ــردن مب ک
ــرخ ارز  همتــی کــه خــود را مســئول کنتــرل نوســانات ن
ــی در  ــز واکنش ــاق نی ــن اتف ــه ای ــبت ب ــت نس می دانس
ــاق  ــن اتف ــد از ای ــرخ ارز نشــان داد. بع ــرل ن ــت کنت جه

ــد.  ــاد ش ــاه ایج ــفند م ــل اس ــادی در اوای ــانات زی نوس
همتــی در واکنــش بــه ایــن نوســانات گفــت: »قبــال هــم 
گفتــه ام کــه ایــن نوســانات ادامــه دار نخواهــد بــود؛ برخی 
ــد  ــالش می کنن ــی اف ت ــی اف ای ت ــه  خاطــر اجــالس آت ب
ــی همان طــور کــه  ــازار ارز ایجــاد کننــد ول ــی در ب التهاب
گفتــم تصمیــم اجــالس اف ای تــی اف تاثیــر معنــاداری در 

بــازار ارز نخواهــد داشــت.« 
او بــا اشــاره بــه برخــی خبرهــا و اظهارنظرهــای دالل های 
ــزار  ــت دالر 14 ه ــد مقاوم ــه س ــر این ک ــی ب ارزی مبن
تومانــی شکســته شــد، گفــت: »ظــرف یــک ســال قبــل 
ســه بــار ایــن ســد مقاومــت شکســته شــد ولــی بــاز بــا 
مدیریــت بانــک مرکــزی تعــادل بــه بــازار برگشــت و بــاز 

ــد.« ــاق می افت ــن اتف ــم ای ه
ــه قصــد ورود  ــرادی ک ــه اف ــزی ب ــک مرک ــس  کل بان رئی
ــازار ارز را دارنــد توصیــه کــرد ریســک دارایی هــای  بــه ب
ــاره  ــی درب ــر اتفاق ــد: »ه ــر بگیرن ــم در نظ ــود را ه خ
اف ای تــی اف بیفتــد از آنجایــی کــه 90 درصــد معامــالت 
ــر انجــام می شــود  ــا از مســیرهای تحریم ناپذی تجــاری م
ــازار ارز و روابــط  ــد تاثیــری در ایــن مقطــع در ب نمی توان

تجــاری مــا داشــته باشــد.«
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وس کرو�ن ا�ب و�ی ت اقتصادی دولت ها در �ب تصم�ی

بستههایحمایتیفعالمیشوند
 گلچهره آرین

با شیوع ویروس کرونا، دولت ها در جای جای جهان اقدامات و تصمیماتی را در مقابله با این 
ویروس اتخاذ کرده اند. اگرچه روش های اتخاذ شده در کشور ها با توجه به وضعیت اقتصادی 

این کشورها متفاوت است اما مبنا و فلسفه این تصمیمات در تمامی این کشور ها یک موضوع 
است. حمایت از شهروندان در برابر لرزه های شدیدی که این ویروس به همراه دارد. 
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کره جنوبی؛ اختصاص بسته محرک 
عــالوه بــر کاهــش ذخایــر ارزی، دولــت کــره جنوبــی بــا 
کاهــش رشــد اقتصــادی ایــن کشــور مواجه شــده اســت. 
بانــک مرکــزی کــره جنوبــی در گزارشــی اعــالم کــرد که 
ــه  ــه ب ــان فوری ــا پای ــور ت ــن کش ــر ارزی ای ــم ذخای حج
409/17 میلیــارد دالر رســیده کــه ایــن رقــم در مقایســه 
بــا مــاه قبــل 480 میلیــون دالر کاهــش داشــته اســت. به 
گفتــه کارشناســان دلیــل اصلــی ایــن کاهــش مربــوط به 
مجبــور شــدن بانــک مرکزی کــره جنوبــی بــرای مداخله 
ــه  ــی ب ــور ثبات بخش ــه منظ ــور ب ــن کش ــازار ارز ای در ب

بازارهــا در اثــر شــیوع کرونــا بــوده اســت. 
ــر ارزی  ــزرگ ذخای ــده ب ــن دارن ــه نهمی ــی ک ــره جنوب ک
ــه  ــر ب ــای اخی ــی رود. در هفته ه ــمار م ــه ش ــان ب در جه
دلیــل شــیوع گســترده کرونــا در این کشــور با مشــکالت 
زیــادی مواجــه شــده اســت. ایــن کشــور اکنــون پــس از 
چیــن دومیــن کانــون اصلــی بیمــاری در شــرق آســیا و 
چهارمیــن کشــور از نظــر تلفــات در ســطح جهــان اســت. 
بــر ایــن اســاس دولــت کــره جنوبــی اعــالم کــرده اســت 
بــرای کاســتن از تبعــات منفــی کرونــا روی اقتصــاد خود، 
یــک بســته محــرک بــه ارزش 11/7 تریلیــون وون )9/8 
میلیــارد دالر( در نظــر گرفتــه اســت کــه هــدف اصلــی 
آن تقویــت تقاضــای مصرفــی و زنجیــره تامیــن در ایــن 
ــر دارایــی کــره، در  ــام کــی، وزی کشــور اســت. هونــگ ن
همیــن رابطــه گفــت: »همان طــور کــه می دانیــم اقتصــاد 
ــا  ــرار دارد و هــدف نخســت م در شــرایطی اضطــراری ق
بــه حداقــل رســاندن پیامدهــای منفــی ناشــی از شــیوع 
ــره ای  ــر ک ــن وزی ــه ای ــه گفت ــد اســت.« ب ــروس جدی وی
ــص  ــد ناخال ــه تولی ــه ب ــری بودج ــبت کس ــت نس دول
داخلــی خــود را بــه 41/2 درصــد افزایــش خواهــد داد که 
1/4 درصــد بیشــتر از رقــم هدف گــذاری شــده اولیــه در 
الیحــه بودجــه خواهــد بــود. هونــگ نــام کــی همچنیــن 
ــظ  ــت از کســب وکارها و حف ــرای حمای ــزی ب از برنامه ری
نیروهــای کار خبــر داده اســت. بیــش از 70 درصــد 
ایــن بودجــه بــه صــورت تزریــق نقدینگــی بــه بازارهــای 
ایــن کشــور و 30 درصــد مابقــی در قالــب کمــک 
ــش  ــران کاه ــور جب ــادی به منظ ــای اقتص ــه بنگاه ه ب

ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــرکت ها در نظ ــد ش ــطح درآم س
ــن  ــن ای ــرای تامی ــی ب ــره  جنوب ــت ک ــود دول ــه می ش گفت
بودجــه اضطــراری، از ســازوکار انتشــار اوراق قرضــه اســتفاده 
ــت کــره 2/6 میلیــارد دالر را  ــه عــالوه، دول خواهــد کــرد. ب
بــرای تقویــت سیســتم بهداشــتی و قرنطینــه بــه موسســات 
بهداشــتی تخصیــص داده و 3/5 میلیــارد دالر را هــم بــرای 
کســب وکارهای کوچــک و متوســط در نظــر گرفتــه اســت.

ایتالیا؛ کمک های مالی 
فعــال  نســبت جمعیــت  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
ــه 60 درصــد می رســد، نســبت  ــا ب اقتصــادی در کل ایتالی
ــن کشــور رقمــی  ــال اقتصــادی در شــمال ای ــت فع جمعی
حــدود 67 درصــد اســت و اختــالف ســرانه تولیــد ناخالــص 
ــه  ــا ب ــه کل ایتالی ــبت ب ــا نس ــمال ایتالی ــان ش ــی می داخل
ــت  ــی از صنع ــش مهم ــد. بخ ــزار دالر می رس ــم 10 ه رق
گردشــگری ایتالیــا کــه ســهمی حــدود 14 درصــد از تولیــد 
ناخالــص داخلــی ایــن کشــور دارد نیــز در بخــش شــمالی 
ایتالیــا متمرکــز شــده اســت. ایتالیــا در ســال 2019 رشــدی 
ــون  ــت و هم اکن ــرده اس ــه ک ــد را تجرب ــادل 0/2 درص مع
ــا کروناویــروس جدیــد رکــود اقتصــادی را در  در مواجهــه ب
ــه  ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــد. ب پیــش  روی خــود می بین
واکنــش نســبت بــه شــیوع ایــن بیمــاری ویروســی، بــرای 
ــادی دارد.  ــت زی ــادی آن اهمی ــده اقتص ــور و آین ــن کش ای
دولــت ایتالیــا بــرای مقابلــه بــا تهدیــدات ویــروس کرونا یک 
بســته حمایتــی چهارمیلیــارد دالری تدویــن کرده اســت که 
شــامل تزریــق مســتقیم پول بــه نظام ســالمت این کشــور و 
اســتمهال بدهی هــا و کاهــش نــرخ مالیات هــا در شــهرهایی 
اســت کــه بــه دلیــل شــیوع کرونــا بــا قرنطینــه و تعطیلــی 
ــا کــه  ــزرگ ایتالی ــا مشــکل ب ــاری مواجــه شــده اند. ام اجب
در شــرایط فعلــی مدیریــت پیامدهــای اقتصــادی کووید-19 
ــای  ــرده، رســیدن ســطح بدهی ه ــه رو ک ــا ســختی روب را ب
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــد از تولی ــه 135 درص ــور ب ــن کش ای
ــازار  ــه ب ــه تزریــق نقدینگــی جدیــد ب آن اســت کــه هرگون
را دشــوار می ســازد. ایــن کشــور بــا دیگــر اعضــای اتحادیــه 
ــای  ــای اقتصــادی و مجوزه ــت کمک ه ــاره دریاف ــا درب اروپ
ــا  ــاز کــرده اســت ام ــی را آغ ــی مذاکرات ــی و مال خــاص پول
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بــه هــر حــال معلــوم نیســت اتحادیــه اروپــا سیاســت های 
ــه از خــود نشــان خواهــد داد  ــن زمین ــری در ای انعطاف پذی
یــا خیــر. ایتالیــا نخســتین کشــور جهــان اســت کــه بــرای 
جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا سراســر خــاک خــود را 
در وضعیتــی شــبیه قرنطینــه ملــی قــرار داده اســت. بعــد از 
ایــن اقــدام دولــت ایتالیــا اعالم کــرده کــه مبلــغ 11 میلیارد 
ــا  دالر بــرای جبــران خســارات مالــی ناشــی از شــیوع کرون
اختصــاص داده اســت. اعــالم شــده کــه از جملــه برنامه هــای 
دولــت،  کاهــش مالیات هــا و بــه تعویــق انداختــن بازپرداخت 
وام مســکن خواهــد بــود. اســتفانو پاتونلــی، وزیــر صنایع این 
کشــور، گفــت اســت کــه کســری بودجــه دولــت احتمــاال 
ــه ســه درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی افزایــش  نزدیــک ب
ــه در  ــر بودج ــزان کس ــر می ــه حداکث ــت ک ــد داش خواه

اتحادیــه اروپاســت.

هنگ کنگ؛ بسته چندالیه 
کشــور هنگ کنــگ بــه دلیــل مجــاورت بــا چیــن، از ابتــدا 
بــه  طــور مســتقیم با خطــر همه گیــری ویــروس کوویــد-19 
مواجــه بــوده اســت. هنگ کنــگ میزبــان بســیاری از 
ــی  ــات مال ــژه در حــوزه خدم ــی به وی شــرکت های بین الملل
ــال  ــان کســب وکارهای فع ــادی از صاحب ــداد زی اســت و تع
ــار  ــن منطقــه خودمخت ــا دفتــری در ای در چیــن، شــعبه ی
ــاری  ــافرت های تج ــم مس ــل حج ــن دلی ــه همی ــد. ب دارن
ــگ و  ــالوه، هنگ کن ــه ع ــن و ب ــگ و چی ــان هنگ کن می
دیگــر کشــورها بســیار زیــاد اســت. از ابتــدای انتشــار اخبــار 
شــیوع گســترده کوویــد-19 در چیــن، دولــت هنگ کنــگ 
بــه  منظــور کاهــش احتمــال شــیوع ایــن ویــروس 
محدودیت هــای متعــددی را در بخش هــای اقتصــادی 
مختلــف اعمــال کــرده اســت کــه تعطیلــی بخش عمــده ای 
از ســازمان های خدمــات عمومــی در صــدر آن هــا قــرار دارد. 
ــری  ــون نف ــت 7/4 میلی ــر از جمعی ــزار نف ــش از 176 ه بی
هنگ کنــگ بــا اعمــال ایــن محدودیت بــه صــورت دورکاری 
بــه ارائــه خدمــات بــه شــهروندان هنگ کنگــی می پردازنــد 
و بخــش دیگــری از خدمــات عمومــی ماننــد موزه هــا، 
کتابخانه هــا و مراکــز ورزشــی تــا اطــالع ثانــوی ارائــه 
ــف ســاخته اند. هشــت دانشــگاه  ــی را متوق ــه خدمات هرگون

هنگ کنــگ فعالیت هــای حضــوری خــود را متوقــف 
کرده انــد و بــا اســتفاده از زیرســاخت های اینترنتــی، 

ــد.  ــزار کرده ان ــن برگ ــی را آنالی ــای آموزش کالس ه
ــگ  ــی در هنگ کن ــب وکارهای خصوص ــیاری از کس بس
ــزودن  ــا اف ــد و ب ــش گرفته ان ــه را در پی ــن روی ــز همی نی
بــه زمــان تعطیــالت ســال نــوی چینــی بــه مبــارزه بــا 
گســترش این بیمــاری در ســطح جامعــه پرداخته اند. لغو 
مســافرت های تجــاری و جلســات بین المللــی، محدودیت 
بــرای ورود اتبــاع چینــی یــا شــهروندان هنگ کنــگ کــه 
بــه چیــن ســفر داشــته اند و لغــو مراســم ســنتی کــه بــا 
آغــاز مجــدد فعالیت هــای تجــاری پــس از شــروع ســال 
نــوی چینــی صــورت می پذیــرد، بخشــی از راهکارهایــی 
ــد-19  ــروس کووی ــیوع وی ــرل ش ــرای کنت ــه ب ــت ک اس
ــه  ــه اســت. ب ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق در هنگ کنــگ م
عــالوه دولــت از سیاســت های تنبیهــی ماننــد مجــازات 
ــن و  ــدگان از قوانی ــرای تخطی کنن ــس ب ــدی و حب نق
رویه هــای بهداشــتی نیــز اســتفاده می کنــد. دولــت 
ــی  ــب وکارها و بازیاب ــت از کس ــرای حفاظ ــگ ب هنگ کن
اقتصــاد ایــن کشــور از تبعــات ایــن توقف فعالیت، نســبت 
ــزار  ــا ســقف 20 ه ــر دســتمزد )ت ــات ب ــه حــذف مالی ب
دالر( و مالیــات بــر ســود )تــا ســقف 20 هــزار دالر( بــرای 
ــت.  ــرده اس ــدام ک ــد اق ــهروندان کم درآم ــت از ش حمای
ــرق در مــاه ژانویــه  ــه عــالوه هزینــه ای بابــت تامیــن ب ب
اخــذ نمی کنــد و مبالــغ قابــل  توجهــی یارانــه حمایتــی 
ــه  ــر گرفت ــور در نظ ــن کش ــهروندان ای ــام ش ــرای تم ب
اســت تــا خســارت های ناشــی از تعطیلــی و توقــف 
ــه حداقــل برســاند. در بخــش صنایــع  کســب وکارها را ب
ــای  ــت وام ه ــور از پرداخ ــن کش ــت ای ــز، دول ــزرگ نی ب
کم بهــره و اعطــای تضامیــن دولتــی تــا ســقف دومیلیــون 
ــزرگ خبــر  ــه بنگاه هــای اقتصــادی ب دالر هنگ کنــگ ب
ــی در  ــت های حمایت ــن سیاس ــوع ای ــت. مجم داده اس
ــگیرانه  ــجم پیش ــه و منس ــت های یکپارچ ــار سیاس کن
بــه ایــن کشــور کوچــک کمــک کــرده اســت بــا وجــود 
نزدیکــی بــه چیــن، به خوبــی از عهــده کنتــرل پیامدهای 
اقتصــادی شــیوع گســترده کروناویــروس جدیــد در امــان 

. ند بما
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ن امللیل از آینده اقتصاد  اد های ب�ی لیل �ن
ت

�

ست ا�ن که در حال مبارزه �ب کرو�ن �ب

ازکمکهایبینالمللیتاکاهش
میزانتولیدناخالصجهانی

 آریا حبیبی

ویروس کرونا به همان سرعتی که در حال شیوع است، در حال اثرگذاری بر اقتصاد های جهانی 
است. نوسانات بازار نفت، بازار های مالی، تجارت بین المللی، رشد اقتصادی، میزان تولید و 

هر شاخص دیگر اقتصادی تحت تاثیر شیوع این ویروس قرار گرفته است. اگرچه شیوع این 
ویروس در زمان تنظیم این گزارش متوقف نشده و به نظر نمی رسد در کوتاه مدت این اتفاق رخ 
دهد اما سرعت تحوالت و تاثرات به واسطه این ویروس به نحوی است که کهنگی در تحلیل، 
حتی در تحلیل های اقتصادی با سرعت بیشتری رخ می دهد. با این حال نهاد های بین المللی 

و اندیشکده های اقتصادی به ارائه پیش بینی هایی در مورد آینده اقتصاد دست زنده اند. 
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برنامه ها و توصیه های 
صندوق بین المللی پول

»صنــدوق بین المللــی پــول« بودجــه ای 50 میلیــارد دالری 
ــا ایــن ویــروس در  بــرای کمــک بــه کشــورها در مقابلــه ب
ــن  ــدوق، اصلی تری ــاد صن ــه اعتق ــت. ب ــه اس ــر گرفت نظ
ــن اســت  ــی ای ــان کنون ــان در زم ــه کشــورهای جه وظیف
کــه بــه مــردم خــود کمــک کننــد بــه ایــن بیمــاری مبتــال 
ــه  ــده اند هرچ ــار ش ــه بیم ــم ک ــته ای ه ــوند و آن دس نش
ــر ایــن اســاس  ســریع تر بتواننــد خــود را درمــان کننــد. ب
مخــارج بخــش ســالمت هریــک از کشــورها می توانــد بــه 
نجــات انســان ها در ســطوح ملــی و جهانــی کمــک کنــد. 
ــی  ــروس، اقدامات ــن وی ــریع ای ــترش س ــه گس ــه ب ــا توج ب
می توانــد صــورت گیــرد تــا کشــورها از عملکــرد مناســب 
ــروس  ــن وی ــا ای ــه ب ــدار نظــام ســالمت خــود در مقابل پای
اطمینــان حاصــل کننــد. ایــن مخــارج صرف نظــر از 
این کــه تــا چــه حــد در بودجــه کشــورها ظرفیــت وجــود 
دارد بایــد صــورت گیرنــد. در ایــن رابطــه کشــورهای 

ــود  ــالمت خ ــام س ــه نظ ــن بودج ــرای تامی ــد ب کم درآم
ــه از  ــد، چراک ــر دارن ــره صف ــرخ به ــا ن ــای ب ــه وام ه ــاز ب نی
ــای  ــه در اپیدمی ه ــی ک ــد. تجارب ــا برنمی آین ــس آن ه پ
ــد  ــان می ده ــد، نش ــل ش ــوال حاص ــون اب ــته همچ گذش
اســتفاده از ایــن تامین هــای مالــی بــرای مقابلــه بــا شــیوع 
چنیــن بیماری هایــی ضــروری اســت. ایــن در حالــی اســت 
ــد  ــز نیازمن ــد نی ــیون کارآم ــه واکسیناس ــتیابی ب ــه دس ک

ــود.  ــد ب ــی خواه ــی عموم ــای مال کمک ه

سیاست هایی برای حفاظت 
از مردم و کسب وکارها

ــادی  ــرات اقتص ــر اث ــود را در براب ــردم خ ــد م ــا بای دولت ه
ــن  ــد. در ای ــت کنن ــی محافظ ــالمت جهان ــای س بحران ه
رابطــه آن گروهــی کــه در معــرض بیشــترین آســیب 
ــتگی  ــار ورشکس ــد دچ ــد نبای ــرار دارن ــا ق ــن بحران ه ای
ــه کام مــرگ کشــیده شــوند.  ــاه نکــرده ب ــا به خاطــر گن ی
بــرای مثــال بایــد حمایت هــای الزم از رســتوران های 
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خانوادگــی در بخــش گردشــگری کشــورها یــا نیــروی  کار 
ــه  خاطــر قرنطینــه تعطیــل می شــوند  شــرکت هایی کــه ب
صــورت گیــرد. در ایــن رابطــه بــا توجــه بــه ظرفیــت دولت، 
ــود را در  ــب وکارهای خ ــردم و کس ــد م ــورها می توانن کش
ــتی حفاظــت  ــد روش سیاس ــه چن ــا ب ــن بحران ه ــر ای براب

کننــد. 
1- افزایــش مخــارج دولــت بــرای مقابلــه، شناســایی؛ 
ــردن  ــم ک ــا فراه ــروس ی ــردن وی ــدود ک ــرل و مح کنت
خدمــات اولیــه بــرای مردمــی کــه مجبورنــد در قرنطینــه 
باشــند و کســب وکارهایی کــه در چنیــن وضعیتــی آســیب 
می بیننــد. بــرای مثــال، دولت هــای ملــی می تواننــد 
بودجه هایــی بــه توابــع محلــی خــود اختصــاص دهنــد تــا 
ــن  ــی در ای ــن مال ــرای تامی ــاز را ب ــورد نی ــع م ــا مناب آن ه
ــکی  ــال کادر پزش ــاران و انتق ــی بیم ــا جابه جای ــا ی حوزه ه

ــند.  ــته باش ــار داش ــار در اختی ــر بیم ــه مناطــق درگی ب
ــه  ــی، ارائ ــرایط اورژانس ــردن ش ــش ک ــان فروک ــا زم 2- ت
ــت  ــی موق ــد و حت ــع، هدفمن ــی به موق ــای پول جریان ه

ــیب را  ــترین آس ــه بیش ــب وکارهایی ک ــردم و کس ــرای م ب
ــه: ــد، از  جمل ــت می بینن ــن وضعی از ای

ــرکت ها  ــردم و ش ــه م ــتمزد ب ــای دس ــای یارانه ه - اعط
بــرای مقابلــه بــا شــیوع ویــروس. برای مثــال در کشــورهای 
فرانســه، ژاپــن و کــره  جنوبــی یارانه هایــی بــه کســب وکارها 
و افــراد اختصــاص داده شــده تــا در ایــن شــرایط بتوانند در 
خانه هــای خــود بماننــد و از فرزنــدان خــود کــه بــه  خاطــر 
ــد.  ــت کنن ــده اند مراقب ــین ش ــدارس خانه نش ــی م تعطیل
ــه  طــور  ــه مردمــی کــه ب در ایــن رابطــه دولــت فرانســه ب
مســتقیم درگیــر ایــن ویــروس شــده اند و مجبــور هســتند 

خــود را قرنطینــه کننــد، مبالغــی را پیشــنهاد می کنــد. 
ــعه های  ــترش و توس ــر گس ــول ب ــی پ ــدوق بین الملل - صن
ــه  ــی ب ــای کاالی ــا یارانه ه ــد ی ــکل نق ــه دو ش ــا ب یارانه ه
خصــوص بــه گروه هــای آســیب پذیر تاکیــد دارد. صنــدوق 
ــد:  ــی می نویس ــن و کره جنوب ــه چی ــه تجرب ــاره ب ــا اش ب
ــه  ــود ب ــای خ ــش پرداختی ه ــال افزای ــن در ح ــت چی دول
مزایــای بیمــه بیــکاری و توســعه شــبکه ایمنــی اجتماعــی 
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اســت. کــره  جنوبــی نیــز پاداش هــا بــه جوینــدگان 
مشــاغل را افزایــش داده اســت و تصمیــم دارد آن را بــرای 

ــا درآمــد پاییــن گســترش دهــد.  ــوار ب خان
بــرای  مالیاتــی  معافیت هــای  گرفتــن  نظــر  در   -
ــت  ــود را از دس ــت خ ــوان پرداخ ــه ت ــب وکارهایی ک کس
داده انــد. در حــال  حاضــر دولــت چیــن معافیت هایــی 
ــرای کســب وکارهایی کــه  ــی ب ــار مالیات ــرای کم کــردن ب ب
در مناطــق و بخش هــای آســیب پذیر قــرار دارنــد از جملــه 
ــر  ــا در نظ ــگری و هتل ه ــل، گردش ــای حمل ونق بخش ه
گرفتــه اســت. از طرفــی دولت هــای چیــن، ایتالیــا و 
ــی  ــا بحــران نقدینگ ــه ب ــرای کســب وکارهایی ک ــام ب ویتن
ــد.  ــنهاد می کن ــی پیش ــدات مالیات ــده اند تمهی ــه ش مواج
ــی  ــام مالیات ــازی نظ ــال ساده س ــز در ح ــران نی ــت ای دول
به عــالوه  و کسب وکارهاســت.  بــرای شــرکت ها  خــود 
دولــت چیــن اجــازه داده اســت کمک هــای امنیــت 
ــق  ــال تعلی ــه ح ــت ب ــور موق ــه  ط ــرکت ها ب ــی ش اجتماع

ــد. درآی
3- طراحــی یــک برنامــه مســتمر بــرای خــروج از بحــران 
ــن  ــت ای ــم نیس ــادی؛ مه ــت اقتص ــب وکارها و فعالی کس
ــا از  ــد ی ــی رخ ده ــوی وزارت دارای ــی از س ــت مال حمای
ــهروندان،  ــرای ش ــات ب ــد خدم ــاد. بای ــرف وزارت اقتص ط
ــی  ــود. خدمات ــه ش ــدگان ارائ ــدگان و واردکنن مالیات دهن
کــه در حــد امــکان بایــد متکــی بــر ابزارهــای الکترونیــک 
ــس  ــت اورژان ــکا، اداره مدیری ــال در امری ــرای مث ــند. ب باش
فــدرال در حــال همــکاری و تعامــل مــداوم بــا دولــت فدرال 
ــی  ــول« برخ ــی پ ــدوق بین الملل ــاد »صن ــه اعتق ــت. ب اس
ــورت  ــای اداری ص ــطه ابزاره ــه به واس ــات ک ــن اقدام از ای
ــن  ــی و همچنی ــای اورژانس ــه بودجه ه ــاز ب ــد نی می گیرن

ــد.  ــازاد دارن ــی م ــای مال ــی هزینه ه ارزیاب

IMF  کمک های »بانک جهانی« و
ــا جدیــد  ــه دنبــال گســترش نگران کننــده ویــروس کرون ب
موســوم بــه »کوویــد-19« بانــک جهانــی بودجــه 12 
ــای در  ــوری از اقتصاده ــت ف ــرای حمای ــارد دالری ب میلی
حــال مقابلــه بــا اثــرات اقتصــادی و ســالمتی ایــن ویــروس 
در نظــر گرفتــه اســت. بــه گــزارش وبــگاه »بانــک  جهانــی« 
ایــن بودجــه بــا هــدف کمــک بــه اتخــاذ اقدامات سیاســتی 
ــده  ــی ش ــروس طراح ــن وی ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــد ب کارآم
اســت؛ اقداماتــی کــه می توانــد اثــرات مخــرب شــیوع ایــن 
ویــروس را خفیــف کنــد. در واقــع بــه واســطه ایــن بســته 
مالــی جدیــد، »بانــک جهانــی« قصــد دارد بــه کشــورهای 
در حــال توســعه کمــک کنــد سیســتم های ســالمت خــود 
ــه  ــر ب ــی بهت ــد: دسترس ــت کنن ــوزه تقوی ــد ح را در چن

خدمــات بهداشــتی بــرای محافظــت در برابــر ابتــال بــه ایــن 
ــای  ــاری، ارتق ــت بیم ــای وضعی ــود پایش ه ــروس، بهب وی
ــی  ــش خصوص ــا بخ ــی و کار ب ــالمت عموم ــالت س مداخ

بــرای کاهــش اثــرات اقتصــادی ایــن ویــروس. 
دیویــد مالپــاس، رئیــس »بانــک  جهانــی«،  در رابطــه بــا این 
بســته مالــی می گویــد: »بــا توجــه بــه نیازهــای اقتصادهای 
ــه چالش هــای ایجــاد  ــرای رســیدگی ب در حــال توســعه ب
ــال کار  ــا درح ــد-19« م ــروس »کووی ــی از وی ــده ناش ش
ــرای اتخــاذ واکنش هــای  ــرای فراهــم کــردن شــرایطی ب ب
ســریع و منعطــف هســتیم. ایــن شــامل کمک هــای فنــی، 
حمایت هــای مالــی اورژانســی، مشــاوره های سیاســتی کــه 
بــه واســطه ابزارهــای در دســترس بانــک  جهانــی طراحــی 
ــه کشــورها در حــل ایــن بحــران  شــده اند می شــود کــه ب

کمــک خواهــد کــرد.« 

تحلیل آنکتاد از هزینه های کرونا
داده هــای اولیــه تحلیــل شــده از ســوی کنفرانــس تجــارت 
و توســعه ملــل متحــد )آنکتــاد( حکایــت از آن دارد 
ــه  ــی ک ــن، جای ــروس در چی ــرل وی ــای کنت ــه راهکاره ک
نخســتین بــار ویــروس در مــاه دســامبر در آن جــا گــزارش 
شــد، تاکنــون »افتــی اساســی را در تولیــد« در پــی داشــته 

اســت. 
ــارت و  ــش تج ــت بخ ــه ریاس ــون ک ــوک همیلت ــال ک پام
ــت،  ــه گف ــن رابط ــده دارد در ای ــر عه ــاد را ب کاالی آنکت
ــه  ــت ب ــن وضعی ــن آســیب ها از ای ــی رود بدتری انتظــار م
حــوزه یــورو )15/5 میلیــارد دالر(، امریــکا )5/8 میلیــارد 
دالر( و ژاپــن )5/2 میلیــارد دالر( وارد آمــده باشــد. 
ــرای اقتصادهــای در حــال  ــه ب ــزود ک ــن اف وی همچنی
توســعه ای کــه بــر فــروش مــواد خــام متکــی هســتند، 

ایــن اثــرات می توانــد »خیلــی خیلــی شــدید« احســاس 
شــود. وی افــزود: »بــا فــرض بــر این کــه ایــن ویــروس در 
کوتاه مــدت مهــار نشــود، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه 
اثــرات کلــی آن بــر اقتصــاد جهــان بــه لحــاظ پس رفــت 

و رونــد منفــی، بســیار قابــل  توجــه باشــد.« 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد ب ــل متح ــازمان مل ــاددان س ــن اقتص ای
ــن  ــران چی ــه ای مدی ــدات کارخان ــد تولی ــاخص خری ش
گفــت کــه ایــن شــاخص بــه 37/5 ســقوط کــرده 
ــن  ــد. ای ــان می ده ــدی را نش ــی 20 واح ــه افت ــت ک اس
از ســال 2004  ایــن شــاخص  پایین تریــن خوانــش 

ــت.  ــوده اس ــون ب ــالدی تاکن می
ــور  ــن به ط ــوع همچنی ــن موض ــارات وی، ای ــه اظه ــا ب بن
مســتقیم بــا صــادرات در ارتبــاط اســت و نشــان می دهــد 
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ــان رخ  ــادرات جه ــدی در کل ص ــی 2 درص ــه کاهش ک
ــا »قــدرت کاهــش 50  ــری مــواج« ب داده اســت کــه »اث
میلیــارد دالری بــر صــادرات جهــان« بــر جــای گذاشــته 

اســت. 
اقتصــاد چیــن  از آن جــا کــه  اعــالم کــرد  آنکتــاد 
تامین کننــده اصلــی محصــوالت نهایــی موســوم بــه 
صنایــع  در  اســتفاده  مــورد  »واســطه ای«  کاالهــای 
از مــواد شــیمیایی دارویــی گرفتــه تــا  بی شــماری 
قطعــات دوربین هــای دیجیتــال و صنایــع خــودرو اســت، 
ــره  ــدت در زنجی ــالل درازم ــا اخت ــه ب ــا در رابط نگرانی ه
عرضــه ایــن کشــور موجــب شــده اســت کــه بســیاری از 
ــند  ــته باش ــراس« داش ــان »ه ــر جه ــرکت های سراس ش
کــه محصــوالت خودشــان هــم بــه زودی تحت تاثیــر ایــن 

ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــکل ق مش
کاالهــای  و  تجــارت  بخــش  از  نیکیتــا،  الســاندرو 
گفــت:  رابطــه  ایــن  در  نیــز  آنکتــاد،  بین المللــی 
ــه  ــود ادام ــترش خ ــه گس ــروس ب ــن وی ــد ای »بی تردی
خواهــد داد و از کنتــرل خــارج خواهــد شــد و مــا 
نه تنهــا شــاهد تعطیلــی کارخانه هــا و شــرکت ها در 
ــتان،  ــا در هندوس ــه تعطیلی ه ــود، بلک ــم ب ــن خواهی چی
امریــکا و هــر جــای دیگــر جهــان هــم بــه وقــوع خواهــد 

ــود.«  ــد ب ــزرگ خواه ــکلی ب ــن مش ــت و ای پیوس
ــروس  ــن وی ــادی ای ــرات اقتص ــت اث ــزود: »در نهای وی اف
ــه کشــورها  ــد داشــت ک ــی بســتگی خواه ــه راهکارهای ب
بــرای مقابلــه بــا ویــروس بــه  کار خواهنــد بســت. 
بنابرایــن چیــن در مقابلــه بــا ویــروس مذکــور کار بســیار 
بزرگــی انجــام داده اســت امــا الجــرم تــا حــدودی 
ــد  ــی چن ــت کم ط ــت. دس ــرده اس ــی ک ــاد را قربان اقتص
هفتــه نخســت اینگونــه بــوده اســت. وقتــی چیــن بــرای 

مقابلــه بــا شــیوع ویــروس از راهکارهایــی همچــون 
ــرد  ــتفاده ک ــردم اس ــت م ــت حرک ــا و محدودی تعطیلی ه
کــه همــه بی تردیــد ضــروری بودنــد، اســتفاده از چنیــن 
ــر جــای  ــر اقتصــاد هــم ب ــرات خــود را ب ــی اث راهکارهای

می گــذارد.«
ــاد  ــه ای، آنکت ــدات کارخان ــطح تولی ــت س ــر اف ــالوه ب ع
ــه  ــاری ک ــتی های ب ــداد کش ــش تع ــر کاه ــن ب همچنی
در نیمــه نخســت مــاه فوریــه شــانگهای را تــرک کردنــد 
نیــز تاکیــد کــرده اســت. در مــدت مذکــور تعــداد ایــن 
کشــتی ها از حــدود 300 کشــتی در هفتــه بــه 180 
ــاه  ــه تنــزل کــرد. البتــه در نیمــه دوم م کشــتی در هفت
ــادی خــود بازگشــت.  ــت ع ــه حال ــداد ب ــن تع ــه ای فوری

کــوک همیلتــون در ایــن رابطــه گفــت: »هم اکنــون 
حــس  جهانــی  ارزش  زنجیــره  بــر  ویــروس  تاثیــر 

ــه  ــز ادام ــده نی ــاه آین ــد م ــا چن ــاال ت ــود و احتم می ش
خواهــد داشــت. امــا اگــر وضعیــت بهبــود یابــد، بــه  طــور 
مثــال ظــرف چنــد مــاه آینــده، آن گاه اثــرات درازمــدت 
یــا ســاالنه ویــروس کمــی متفــاوت خواهــد بــود و اوضــاع 
بهتــر خواهــد شــد. بنابرایــن همــه چیــز بســتگی بــه ایــن 

ــد.«  ــی روی ده ــه اتفاق ــن چ ــه در چی دارد ک
اقتصاددانــان آنکتــاد در پاســخ خبرنــگاران بــه ایــن 
پرســش آیــا کشــورها ممکــن اســت در واکنــش بــه فشــار 
ــی را  ــدگان داخل ــره عرضــه تولیدکنن ــر زنجی ــی ب احتمال
جایگزیــن کننــد پاســخ دادنــد کــه چنیــن راهــکاری در 

ــود.  ــد ب ــر نخواه ــدت موث کوتاه م
نیکیتــا در ایــن رابطــه گفــت: »چیــن توانســته اســت یک 
لجســتیک عظیــم در حــوزه حمل ونقــل ایجــاد کنــد کــه 
ــه  ــی ب ــا، خطــوط کشــتیرانی و هواپیمای در آن بندرگاه ه
ــیرهای ورودی  ــه کاال را در مس ــد آن هم ــع می توانن واق
و خروجــی چیــن منتقــل کننــد. حــاال و در چنیــن 
ــی  ــد نوع ــع بتوانن ــی از صنای ــاید برخ ــه ش ــرایطی، بل ش
ــای  ــا اروپ ــک ی ــون مکزی ــن همچ ــده جایگزی تامین کنن
ــان  ــد زم ــوع نیازمن ــن موض ــا ای ــد ام ــدا کنن ــرقی پی ش
بیشــتر اســت، چــون نه تنهــا محــل تولیــد بایــد منتقــل 
شــود، بلکــه زیرســاخت های مرتبــط بــا لجســتیک 

ــوند.«  ــاخته ش ــد س ــز بای ــل نی حمل ونق
ــن  ــزود: »همی ــه اف ــن رابط ــز در ای ــون نی ــوک همیلت ک
ــوری  ــه رئیس جمه ــود ک ــده ب ــرح ش ــی مط ــث وقت بح
ــر  ــل راهکارهــای خــاص ب ــرد تحمی ــکا تصــور می ک امری
ــال  ــب انتق ــد موج ــاص می توان ــورهای خ ــی از کش برخ
ــکا  ــاک امری ــه خ ــا ب ــدن آن ه ــد و بازگردان خطــوط تولی
شــود. هرگــز بــه ایــن آســانی نخواهــد بــود چــون وقتــی 
ــا  ــی آن ه ــاره جایاب ــوند و دوب ــل می ش ــرکت ها منتق ش
ــود  ــتیک خ ــع و لجس ــوب صنای ــود، چارچ ــام می ش انج

ــد.  ــف می کنن تغییــر را بازتعری

آن هــا در کوتاه مــدت کاری اســت بــس دشــوار.«

سازمان توسعه و همکاری 
)OECD(  اقتصادی بین المللی

ــه در  ــدار داده ک ــی هش ــی به تازگ ــاد بین الملل ــن نه ای
صــورت گســترش شــیوع کرونــا، رشــد اقتصــادی جهــان 
ــرده اســت  ــالم ک ــازمان اع ــن س ــد شــد. ای نصــف خواه
کــه در صــورت ادامــه شــیوع ویــروس کرونــا در سراســر 
ــص  ــد ناخال ــزان تولی ــکا، می ــمال امری ــا و ش ــیا، اروپ آس
جهــان در ســال 2020، بــه 1/5 درصــد خواهــد رســید. 
ایــن رقــم تقریبــا 2/9 درصــد پایین تــر از میزانــی اســت 
ــال 2020  ــد اقتصــادی س ــرای رش ــن ب ــش از ای ــه پی ک

ــود. ــده ب ــی ش پیش بین
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فراز و نشیب های نف�ت 98 

ماهیدرشتایران
ازآبگلآلودنفت

 میثم شرفی/ تحلیلگر نفت 

سال 1398 سالی پرالتهاب برای صنعت نفت در جهان بود؛ بحران های تلنبار شده همچون امواج 
سونامی خود را بر ساحل این صنعت کوفتند، ابربحران هایی که تاکنون با مسکن های موقتی 

برای چند صباحی درد را کم کرده اما جسم بیمار صنعت نفت، این مادر حاال ضعیف شده صنایع، 
را حاال حاالها درگیر خود خواهد کرد. جنگ های اقتصادی، بحران های نظامی، بیماری های 
جهانی و چالش های سیاسی هر کدام خنجری شد بر جسم ضعیف و کم جان حوزه انرژی. با 
مروری بر اتفاقات مهم و اثرگذار در این سال ها پیشاپیش به استقبال سال جدید شمسی 

می رویم و چشم اندازهای آتی این ابربحران ها را در این یادداشت بررسی خواهیم کرد. برای 
شروع بد نیست به پنج ابرچالش رخ داده اشاره و تاثیر آن را بر صنعت نفت ایرانی واکاوی کنیم. 



دانش بنیان  شماره سی وهشتم ویژه نوروز 1399

50

یک؛ اتفاقات اوپک 
ــت،  ــازار نف ــد در ب ــی قدرتمن ــا بازیگردان ــس از دهه ه پ
ــت دادن  ــال از دس ــه در ح ــت ک ــک پذیرف ــره اوپ باالخ
ــده  ــی کــه پدی ــه اعضــای غیراوپکــی اســت؛ جای ــازار ب ب
ــکا!  ــیل امری ــت ش ــد: نف ــان ش ــی نمای ــور امریکای نوظه

ــد  ــه چن ــه عرض ــن ب ــا پرداخت ــک ب ــر اوپ ــزارش نوامب گ
ســال آینــده، تــالش  اعضــای اوپــک بــرای تعدیــل قیمــت 
ــت  ــی از دس ــل اصل ــد را عام ــش تولی ــلحه کاه ــا اس ب
ــه نفــع اعضــای غیراوپکــی دانســت. اوپــک  ــازار ب دادن ب
ــدود  ــک ح ــد اوپ ــال 2024 تولی ــا س ــرد ت ــی ک پیش بین
دو میلیــون بشــکه در روز کاهــش خواهــد یافــت، در 
حالــی کــه اعضــای غیراوپکــی افزایشــی  قابــل توجــه در 
ــقف 66  ــا س ــرد؛ ت ــد ک ــه خواهن ــد را تجرب ــه تولی زمین

ــال 2023! ــا س ــکه در روز ت ــون بش میلی
ــا گســترش  ــط ب ــع مرتب ــل از وقای ــه قب ــزارش ک ــن گ ای
ــی   ــازار را افزایش ــای ب ــد، تقاض ــه ش ــا تهی ــروس کرون وی
اعــالم می کنــد و بــرآوردی معــادل 110 میلیــون بشــکه 
ــد و در  ــن می زن ــال 2040 تخمی ــان س ــا پای در روز را ت
ادامــه اشــاره می کنــد کــه ایــن عرضــه فراتــر از تقاضــای 

بــازار اســت. 
ــط  ــال توس ــران و ونزوئ ــی ای ــم نفت ــش تحری ــا نق این ج
ــه  ــی ب ــروش و دسترس ــهم ف ــب س ــرای تصاح ــکا ب امری
بازارهــای ســنتی دو کشــور مشــهودتر می شــود، بــازاری 
ــاز! چــاره  ــر از نی ــش محــدود و عرضــه ای فرات ــا گنجای ب
ــروش اســت؛  ــد و ف ــه تولی ــا در زمین از کار انداختــن رقب
ــازده کــردن  ــه معنــا کم ب ــم تجهیــزات و فنــاوری ب تحری

میادیــن و از بیــن بــردن صرفــه تولیــد اســت و از آن ســو 
بــا تهدیــد و ارعــاب مشــتریان بــا حربــه تحریــم تجــاری 
حداقل هــای فــروش نیــز بــه خطــر مــی افتــد. راهــکاری 
ــا  ــابقه قطع ــم بی س ــر نگویی ــاال اگ ــا ح ــه ت ــه ک خصمان
ــادی  ــت اقتص ــس جنای ــکاری از جن ــود. راه ــابقه ب کم س

ــور! ــک کش ــای ی ــک اعض ــه تک ت علی

 دو؛ تهدیدات امنیتی علیه نفت و انرژی 
خاورمیانه، حمله به تاسیسات آرامکو 

ــر  ــد و تاثی ــگ ش ــدت پررن ــر به ش ــال اخی ــه در س آنچ
ــت، سیاســتگذاری های  ــر اســتراتژی عرضــه نف ــادی ب زی
کشــورها در تامیــن انــرژی و قیمت هــای بــازار گذاشــت، 
بحــث امنیــت تولیــد و حمل و نقــل بــود. خاورمیانــه 
و  منطقــه ای  قدرت هــای  مابیــن  درگیــر  و  متشــنج 
جهانــی، شــاهد سلســله حمالتــی علیــه تولیــد و انتقــال 
ــه تانکر هــا آغــاز شــد  ــه ب ــود کــه از چنــد حمل ــرژی ب ان
ــو، توســط  ــه تاسیســات آرامک ــی ب ــه هوای و اوج آن حمل
دولــت مســتقر در صنعــا بــود کــه نصــف تولیــد عربســتان 
ــا  ــان ب ــرد. همزم ــن ب ــاعت از بی ــد س ــعودی را در چن س
ــه  ــرژی از تنگ ــال ان ــت انتق ــث امنی ــالت، بح ــن حم ای
میدان هــای  بــه  ســرمایه گذاران  شــد  باعــث  هرمــز 
ــال بیشــتری نشــان  ــه اقب نفــت و گاز خــارج از خاورمیان
بدهنــد و دولت هــا، از جملــه دولــت امریــکا، بــرای 
ــدا  ــف پی ــزه مضاع ــه انگی ــن منطق ــت ای ــتقالل از نف اس
ــر  ــا امن ت ــر، ام ــرژی ضعیف ت ــای ان ــه حوزه ه ــا ب ــد ت کنن
ــان،  ــد. همزم ــان بدهن ــتری نش ــال بیش ــه( اقب )مدیتران
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ــای  ــی ، تحریم ه ــت لیب ــادرات نف ــی در ص ــداوم بی ثبات ت
و ناآرامی هــای ونزوئــال، تحریم هــای گســترده نفــت 
و  باب المنــدب  در  مقطعــی  ناامنی هــای  و  ایــران 
ــای جنــوب، باعــث شــد  کشــمکش های سیاســی در دری
چشــم انداز ثبــات در بــازار نفــت خیلــی  پررنــگ نباشــد.

بالفاصلــه بعــد از ایــن اتفاقــات و بــه بهانــه واهــی 
ــی  ــل دریای ــی از حمل ونق ــش مهم ــران بخ ــت ای دخال
ــواره ای  ــد ماه ــدیدترین رص ــر ش ــران زی ــای ای محموله ه
و اطالعاتــی قــرار گرفــت، بــرای فــروش اطالعــات نفتــی 
ــال  ــت کام ــک حرک ــد و در ی ــن ش ــزه تعیی ــران جای ای
ــا( در  غیرقانونــی ســوپر نفتکــش گریــس 1 )آدریــن دری
ــی توقیــف شــد؛  ــه مــدت طوالن آب هــای جبل الطــارق ب
پیامــی روشــن بــرای مشــتریان ایــران در حــوزه مدیترانه، 
پــس از کشــمکش های فــراوان و مقابلــه بــه مثــل قانونــی 
ــتنا  ــی اس ــف انگلیس ــش متخل ــف نفتک ــران در توقی ای
ایمپــرو و نمایــان شــدن عــزم جــدی ایــران بــرای پاســخ 
درخــور بــه هــر تعــرض ایــن بــاب بســته شــد. امــا تاثیــر 
ــای  ــر محموله ه ــی ب ــای دریای ــه بیمه ه ــش هزین افزای

ــرد. ــان ک ــوان کتم ــران را نمی ت ای

 سه؛ جنگ اقتصادی چین و امریکا
ــازار  ــی و ب ــاد جهان ــر اقتص ــر ب ــده موث ــن پدی مهم تری
ــک،  ــر در اوپ ــل اخی ــل از تقاب ــه قب ــه  هفت ــا س ــت ت نف
جنــگ اقتصــادی فرســاینده امریــکا و چیــن بــود؛ جنگی 
کــه چشــم انداز رشــد اقتصــادی دنیــا را کاهشــی نشــان 
مــی داد و باعــث تضعیــف تقاضــا و کاهــش قیمــت 

ــش  ــتقیم کاه ــات مس ــرای تبع ــد. ف ــت ش ــی نف جهان
تقاضــا، تعمیــق اختــالف چیــن و امریــکا باعــث باز آرایــی 
ــت  ــدگان نف ــه مصرف کنن ــد ک ــمی ش ــه قس ــا ب نیروه
ــت را  ــر منفع ــد حداکث ــرایط جدی ــن ش ــد در ای بتوانن
ــت و  ــن از نف ــد. شــیفت چی ــرای خــود در نظــر بگیرن ب
ــت  ــه نف ــگاه ب ــتان و ن ــیه و عربس ــه روس ــکا ب گاز امری
ــگ  ــن جن ــی ای ــرات جانب ــی  از تاثی ــا یک ــمال آفریق ش
ــن  ــت، چی ــن ارزان نف ــه های تامی ــی نقش ــود. بازطراح ب
در  تولیــد  بخــش  در  ســرمایه گذاری  بــازی  وارد  را 
ــت  ــرد و جذابی ــی ک ــعه یافته نفت ــورهای کمترتوس کش
ــش داد.  ــنتی را کاه ــندگان س ــد از فروش ــتمرار خری اس
ــرکای  ــاال ش ــرد ح ــور می ک ــه تص ــام ک ــا برج ــران ب ای
ــار خــود دارد، در ســال هایی  ــی را در کن ــن اروپای مطمئ
کــه برجــام برقــرار بــود درهــای زیــادی را بــرای چیــن 
نگشــود، ســفر مقامــات بلندمرتبــه چینــی توســط دولــت 
ــد و از  ــه نش ــی مواج ــتقبال گرم ــا اس ــی ب ــردان ایران م
ــتقبال  ــته اس ــوه شایس ــه نح ــادی ب ــنهادهای اقتص پیش
ــش مهمــی  ــا چال ــدون برجــام ب ــران ب ــد. حــاال ای نگردی
ــای  ــا محرک ه ــا ب ــت؛ آی ــه اس ــن مواج ــمت چی از س
اقتصــادی می شــود چیــن را بــه بازارهــای انــرژی ایــران 

ــد؟  برگردان

 چهار؛ جنگ نفتی  عربستان و روسیه 
ــع  ــه مجم ــه ب ــت ک ــی اس ــالس« اصطالح ــک پ »اوپ
قدرتمنــد  بازیگــران  برخــی   و  اوپــک  همــکاری 
ــود  ــالق می ش ــی  اط ــه جهان ــت در عرص ــده نف تولیدکنن
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ــورهای  ــرای کش ــرژی ف ــازار ان ــت ب ــدف مدیری ــا ه و ب
ــه  ــراز ک ــی هم ت ــت؛ بازیگران ــده اس ــکیل ش ــک تش اوپ
گاهــی بــرای داشــتن دســت بــاال بــه منافــع خــود هــم 
ــه  ــه می زننــد. آنچــه کــه ایــن بســتر همــکاری را ب ضرب
زمینــی  بــرای جنــگ نفتــی  تبدیــل کــرد، نــگاه متفــاوت 
روســیه و عربســتان بــه پیشــروی نفــت امریــکا در بــازار 
بــود. روســیه نفــت شــیل امریــکا را یگانــه برنــده کاهــش 
تولیــد اوپــک پــالس می دانســت، در جلســه اخیــر 
ــت را  ــت نف ــد، قیم ــش تولی ــا کاه ــت ب ــک و مخالف اوپ
بــه حــوزه ای از ارزانــی  هــل داد تــا نفــت امریــکا صرفــه 
خــود را از دســت بدهــد. در برابــر ایــن اســتراتژی 
ــا افزایــش تولیــد و ارائــه بزرگ تریــن بســته  عربســتان ب
ــازار نفــت  ــرد کار ب ــر، ســعی  ک تخفیفــی 20 ســاله اخی
ــا پخــش  ــان ب ــد و همزم را از دســت روســیه خــارج کن
شــایعاتی مبنــی بــر افزایــش مجــدد تولیــد تــا ســقف 12 
میلیــون روســیه را وادار بــه مذاکــره کنــد. مجموعــه ایــن 
جنــگ در ســه روز قیمــت نفــت را بــه کمتریــن مرز ســی  
ســال اخیــر عقــب رانــد و بازارهــای مالــی  دنیــا را بــرای 
ســاعتی  متوقــف کــرد. طبعــا ایــن جنــگ فــرای نفــت و 
بازیگــران صحنــه انــرژی، همــه ابعــاد اقتصــاد دنیــا را بــه 
صــورت پایــدار و برگشــت ناپذیر متاثــر خواهــد ســاخت، 

ــود.  ــی  نش ــل آن چاره اندیش ــرای ح ــر ب اگ
ایــران و روســیه ســال ها در زمیــن جنــگ ســوریه 

ــاید  ــاال ش ــتان را ح ــد. عربس ــی بودن ــان مهم هم پیمان
ــیم،  ــم بشناس ــور متخاص ــوان کش ــا عن ــد ب ــر باش بهت
کشــوری کــه ذره ای از ضربــه زدن بــه منافــع ایــران دریغ 
نخواهــد کــرد. بــا توجــه بــه لولــه انتقــال گاز روســیه بــه 
ــار  ــوان در کن ــی شــاید بت ــه مشــوق های مال ــا و ارائ اروپ
ــای  ــوزه اروپ ــر در ح ــری موث ــوان بازیگ ــه عن ــیه ب روس
ــق  ــا در صــورت گشــایش اف ــدان شــد ت شــرقی وارد می
ــوآپ  ــای س ــوزه طرح ه ــن ح ــی ای ــران ایران ــد مدی دی
بازگشــایی شــود و روســیه بــه عنــوان شــریک و همســایه 
قدمــی هرچنــد نامطمئــن امــا اثرگــذار راه را بــرای 

ــد.  ــازار تســهیل کن ــن ب ــی ای بازیاب

 پنج؛ ویروس کرونا 
ــن  ــهور چی ــدان مش ــتان نه چن ــک اس ــه از ی ــاری ک بیم
آغــاز شــد و همــه دنیــا را تحت تاثیــر قــرار داد و از همــه 
ســریع تر بــازار جهانــی نفــت را. چیــن بزرگ تریــن 
متقاضــی بــازار نفــت دنیاســت کــه در 17 ســال پیاپــی 
ــاد  ــا مشــخص شــدن ابع ــد را می شــکند. ب ــورد خری رک
یک یــک  موقتــی  شــدن  بســته  و  کرونــا  بیمــاری 
مصرف کننــدگان داخلــی  چیــن، تقاضــا بــرای نفــت 
چنــان ســقوط کــرد کــه در ابعــاد جهانــی بــرای اولیــن 
ــا ســقف  ــرای نفــت ت ــد از ســال 2009 تقاضــا ب ــار بع ب
750 هــزار بشــکه در روز کاهــش پیــدا کــرد. در چین دو 



دانش بنیان  شماره سی وهشتم ویژه نوروز 1399

53

مــاه طــول کشــید تــا بیمــاری کنتــرل شــود و احتمــاال 
ــش  ــی از کاه ــا بخش ــید ت ــد کش ــول خواه ــا ط ماه ه
ــن بیمــاری در  ــا شــدت گرفت ــا ب تقاضــا بازگــردد، منته
ــی وجــود دارد کــه  ــن نگران ــا، ای ســایر قســمت های دنی
ــر  ــز فرات ــاز اول نی ــی از ف ــت حت ــازار نف ــاد آســیب ب ابع
رود. ایتالیــا و دیگــر کشــورهای اروپایــی تــازه وارد 
ــترده  ــای گس ــه قرنطینه ه ــت ب ــده اند و دس ــی ش اپیدم
ــرش  ــاز پذی ــه ف ــق ب ــکار مطل ــاز ان ــه از ف ــد، ترکی نزدن
پلکانــی وارد شــده و امریــکا خــود را بــرای یــک جنــگ 
ــد؛  ــاده می کن ــار آم ــروس مرگب ــن وی ــا ای ــار ب تمام عی
ــر  ــای فوق االشــاره کمت ــی در بخش ه ــن اپیدم ــرات ای اث
از چیــن نخواهــد بــود. بایــد منتظــر مانــد تــا بــا انتشــار 
ــید.  ــری رس ــی واقعی ت ــه برآوردهای ــر ب ــار دقیق ت اخب
ایــران پــس از شــروع اپیدمــی ویــروس کرونــا در چیــن 
همچنــان تــا هفته هــا بــه مــراودات عــادی خــود بــا ایــن 
ــم  ــن تصمی ــده ای ــر نگارن ــه نظ ــه ب ــه داد ک کشــور ادام
تابعــی از مجموعــه سیاســتگذاری هــای ایــران در رابطــه 
بــا چیــن در آینــده دور و نزدیــک خواهــد بــود؛ جایی که 
مســیر اقتصــادی را از یــک جــاده یک طرفــه بــه ســمت 
ــال  ــاز انتق ــای ب ــه جاده ه ــاهراهی از هم ــه ش ــا ب اروپ
ــدرت سیاســی  ــک ابرق ــوان ی ــه عن ــن ب خواهــد داد. چی
و اقتصــادی بایــد مــورد توجــه بیشــتری از ســمت 
ایــران قــرار بگیریــد. در حــوزه انــرژی و باالخــص نفــت 

و فرآوردهــای نفتــی در صــورت تعامــل ســازنده امــکان 
ــرایط  ــی در ش ــود، حت ــد ب ــژه ای خواه ــایش های وی گش
ویــژه تحریمــی، تعامــل فــرا وزارتــی در ایــن حــوزه نیــاز 
ــا  ــود ام ــد ب ــروش خواه ــران ف ــرای بح ــور ب ــوری کش ف
ایــن فقــط بخــش کوچکــی از یــک بــازی بــزرگ اســت. 
ــات  ــه موضوع ــاره ب ــا اش ــد ب ــر می رس ــه نظ ــان ب در پای
بــاال همچنــان بحــران نفــت ادامــه خواهــد داشــت. تغییر 
نقــش اوپــک در کنــار تغییــرات منطقــه ای و جهانی باعث 
ــای  ــم، جنگ ه ــه کنی ــژه ای را تجرب ــرایط وی ــده ش ش
ــش از  ــهم خواهی های بی ــر، س ــی ویرانگ ــی و  نظام سیاس
حــد امریــکا، ورود روســیه بــه عصــری جدیــد و انتشــار 
بالیــای طبیعــی و غیرطبیعــی آینــده روشــنی را ترســیم 

نمی کنــد.
ــتن در  ــال ها زیس ــه س ــه تجرب ــه ب ــا توج ــران ب ــا ای ام
ــاز در  ــات سرنوشت س ــه تصمیم ــاص آموخت ــرایط خ ش
بحران هــا بایــد گرفتــه شــود. انفعــال حاکــم بــر صنعــت 
بحث هــای  شــود،  گذاشــته  کنــار  به ســرعت  بایــد 
ــود  ــای خ ــد ج ــی بای ــا پیرگرای ــی ی ــی جوانگرای انحراف
را بــه تخصــص، تکاپــو و خردگرایــی دهــد، بخــش 
خصوصــی نیــز بــا تمــام ظرفیت هــا بــه کار گرفتــه 
ــد در  ــت بای ــان درس ــا در زم ــن ابربحران ه ــود. در ای ش
جــای درســت قــرار گرفــت. بــه تعبیــری از آب گل آلــود 

ــت. ــت گرف ــی درش ــود ماه می ش
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خورد  ا�ن اقتصاد از �ب مع �ب ی و حمب ن مک�ن

کت ها �ب کرو�ن یم گویند رسش

راهکارکسبوکارها
دربرابرکروناچیست

 گلچهره آرین
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ــا تاثیــر  ــا یــک بیمــاری  ب در نظــر بســیاری از افــراد، کرون
وســیع و کوتاه مــدت روی کسب و کارهاســت. بــا ایــن 
وجــود، هنگامــی کــه مســئله ای در جهــان چنیــن وســعت 
همه گیــری دارد، نمی توانیــم انتظــار داشــته باشــیم تاثیــر 
آن پــس از مدتــی از بیــن بــرود، بلکــه بایــد خــود را بــرای 
ــاده  ــب وکار آم ــف کس ــای مختل ــدار در جنبه ه ــر پای تاثی
کنیــم. شــاید بتــوان ایــن تغییرهــا را بــه نوعی یــک جهش 
ــب  ــدرت تخری ــا ق ــب وکارها ی ــا و کس ــی در بازاره ژنتیک
ــا نابــودی  ــد بقــا ی ــه در اقتصــاد نامیــد کــه می توان خالقان

ــد.  ــخص کن ــب وکارها را مش کس
مشــتریان  روی  اثرگــذاری  از  بحــران  ایــن  تاثیــر 
را  شــرکت ها  ســپس  می شــود،  آغــاز  کســب وکارها 
تحــت تاثیــر قــرار داده و در نهایــت، وضعیــت رقابــت 
در صنایــع مختلــف را تغییــر می دهــد. تغییــر رفتــار 
ــدار باشــد  ــد پای ــن شــرایط می توان ــدگان در ای مصرف کنن
ــت  ــب وکار را تح ــع کس ــای توزی ــا و کانال ه و محصول ه
تاثیــر قــرار دهــد. از طــرف دیگــر، شــرکت ها بــرای 
جلوگیــری از ضــرر و زیان هــای بی شــمار در ایــن بحــران ، 
نیازمنــد راه حل هــای خالقانــه ای بــرای رفــع چالش هــا در 
ــره  ــت زنجی ــف ســرمایه  انســانی، مدیری ــای مختل زمینه ه
تامیــن، فــروش و بازاریابــی، فناوری هــا، فرایند هــای کاری 
مــورد اســتفاده و ســایر بخش هــا هســتند کــه در بســیاری 
ــه عنــوان دانــش در ســازمان ذخیــره  ــد ب از مــوارد می توان
ــرای آن ایجــاد کنــد.  شــده و شایســتگی های خاصــی را ب
ایــن تغییرهــا در بــازار خدمــات شــرکت ها و نیــز در آن هــا 
ــا تهدیدهــا باعــث نوآوری هایــی می شــود  جهــت مقابلــه ب
ــرار  ــف را تحت الشــعاع ق ــع مختل ــی صنای ــازار رقابت ــه ب ک
ــدار  ــم و پای ــی عظی ــاد تحول های ــث ایج ــود باع داده و خ
دیگــری می شــود. تحول هایــی کــه نه تنهــا می تواننــد 
دامنــه اثرگــذاری وســیعی داشــته باشــند، بلکــه اثــر آن هــا 
بــه مراتــب فراتــر از بــازه زمانــی ایــن بحــران باقــی خواهــد 

مانــد.
بنابرایــن ضــروری اســت کــه همــه رهبــران کســب وکارها 
ــا نــگاه و برنامه ریــزی بــرای بحــران فعلــی، آینــده پــس  ب
ــذر از  ــس از گ ــرا پ ــد، زی ــر گیرن ــز در نظ ــران را نی از بح
ایــن شــرایط، بازگشــت بــه روال عــادی کســب وکار بــرای 
بســیاری از آن هــا دیگــر یــک گزینــه نخواهــد بود و شــرایط 

جدیــدی در محیــط رقابتــی حاکــم خواهــد شــد. 

پیامد های ویروس کورونا 
)COVID-19( برای کسب وکارها

ــه  ــک فاجع ــز ی ــر چی ــل از ه ــا قب ــروس کرون ــیوع وی ش
انســانی اســت و زندگــی صدهــا هــزار نفــر را تحــت تاثیــر 
قــرار داده اســت. ایــن ویــروس همچنیــن تاثیــر فزاینــده ای 
ــه  ــدف ارائ ــا ه ــه ب ــن مقال ــی دارد. ای ــاد جهان ــر اقتص ب
ــت در  ــورد وضعی ــاغل در م ــران مش ــه رهب ــم انداز ب چش
حــال تحــول کنونــی و پیامدهــای آن آمــاده شــده اســت. 
شــیوع ایــن بیمــاری به ســرعت در حــال گســترش اســت 

ــای طــرح شــده ممکــن  ــا و راهکاره و برخــی از دیدگاه ه
ــوند. ــار ش ــرعت بی اعتب ــت به س اس

اثر اقتصادی
در حالــی کــه آینــده نامشــخص اســت، بــه احتمــال زیــاد 
کشــورهای جهــان همچنــان شــاهد ادامــه رونــد رشــد این 
بیمــاری خواهنــد بــود. ایــن در حالــی اســت که بــه احتمال 
قــوی مناطــق جدیــدی نیــز درگیــر ایــن بیمــاری خواهنــد 
ــاری  ــن بیم ــیوع ای ــه درک ش ــد ب ــر می توان ــن ام ــد. ای ش
کمــک کنــد و مــردم را نســبت بــه آن محتاط تــر نمایــد؛ 
زیــرا هــم اکنــون مــردم دنیــا معتقدنــد کــه ایــن بیمــاری 
تحــت کنتــرل قــرار نگرفتــه اســت. اعتمــاد مشــتریان بــه 
ــر ایــن بیمــاری ممکــن اســت  ویــژه در مناطــق تحــت اث
ــای  ــفر و گردهمایی ه ــت س ــا محدودی ــرود و ب ــن ب از بی
اجتماعــی ضعیف تــر نیــز شــود. بــه احتمــال زیــاد چیــن 
بــه عنــوان اولیــن کشــور بهبــود خواهــد یافــت امــا تاثیــر 
ــد. در  ــد ش ــاس خواه ــر احس ــیار طوالنی  ت ــی آن بس جهان
نتیجــه، ایــن انتظــار وجــود دارد کــه رشــد جهانــی بــرای 

ســال 2020 کاهــش یابــد. 

سناریوی اصلی؛ کاهش 3 تا 7 درصد 
رشد تولید ناخالص داخلی جهان

در ســناریوی اصلــی، شــیوع بیمــاری همچنــان در چهــار 
منطقــه ذکــر شــده، گســترش می یابــد. همچنیــن انتقــال 
ــا 7  ــش 3 ت ــه کاه ــر ب ــد ، منج ــای جدی ــه محل ه آن ب
ــال  ــان در س ــی جه ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ــد رش درص
2020 می شــود. چیــن همچنــان مســیر خــود در راســتای 
بهبــود وضعیــت را ادامــه می دهــد و تــا اواســط فصــل دوم 
2020، بازیابــی اقتصــادی مجــدد را تجربــه خواهــد نمــود 
ــای  ــدی اعط ــه کن ــی در زمین ــای فعل ــم چالش ه )علیرغ
ــر(. از  ــران مهاج ــت کاری کارگ ــش ظرفی ــا و کاه مجوزه
ــن  ــیوع ای ــداوم در ش ــایر مناطــق، رشــد م ــه س ــا ک آن ج
ــی  ــاال محدودیت های ــد ، احتم ــه می کنن ــاری را تجرب بیم
در انجــام ســفرها در جهــت تــالش بــرای متوقــف کــردن 
یــا کنــد نمــودن شــیوع ایــن بیمــاری اعمــال خواهــد شــد. 
ایــن امــر بــه صــورت تقریبــا قطعــی باعــث کاهــش شــدید 
تقاضــا خواهــد شــد کــه در نتیجه آن، شــاهد کاهش رشــد 
اقتصــادی در فصــل دوم و ابتــدای فصــل ســوم ســال 2020 
خواهیــم بــود. بهبــود وضعیــت تقاضــا بــه کند شــدن رشــد 
ایــن بیمــاری بســتگی دارد کــه بــه احتمــال زیاد علــت آن، 
فصلــی بــودن بیمــاری خواهــد بــود. مشــابه کاهــش انتقال 
ــا  ــه ب ــمالی ک ــره ش ــزا در نیمک ــس آنفلوان ــاری ویروی بیم
گــرم شــدن هــوا شــاهد آن هســتیم. همچنیــن تقاضــای از 
دســت رفتــه ممکــن اســت بــا اثبــات پایین تــر بــودن نــرخ 
مرگ و میــر ایــن بیمــاری نســبت بــه آنچــه کــه شــاهد آن 

هســتیم، بــه میــزان طبیعــی خــود بازگــردد.
ــن  ــیوع ای ــریع ش ــد س ــاهد رش ــوز ش ــه هن ــی ک مناطق
ــده ای  ــور فزاین ــه ط ــکا(، ب ــد امری ــد )مانن ــاری نبوده ان بیم
ــال  ــوان مث ــه عن ــه )ب ــدار آن در جامع ــال پای ــاهد انتق ش
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متحــده(  ایــاالت  غربــی  شــهر های  در  آن  گســترش 
خواهنــد بــود. آگاهی بیشــتر ویــروس کرونــا در کنــار زمان 
بیشــتر بــرای آماده ســازی ، ممکــن اســت بــه ایــن مناطــق 
ــن  ــا ای ــد. ب ــن بیمــاری کمــک کن ــت شــیوع ای در مدیری
وجــود، جوامعــی کــه سیســتم های بهداشــتی ضعیف تــری 
دارنــد، می تواننــد انتقــال عمومــی گســترده تری را شــاهد 
باشــند. تقاضــای کمتــر می توانــد رشــد اقتصــاد جهانــی را 
ــا  تــا عــددی بیــن 1/8 و 2/2 درصــد کاهــش دهــد کــه ب
پیش بینــی رشــد 2/5 درصــدی در ابتــدای ســال میــالدی  

ــرت دارد.  مغای
ــا ایــن وجــود، مشــخص اســت ایــن ویــروس تاثیرهــای  ب
متفاوتــی بــر بخش هــای اقتصــادی مختلــف خواهــد 
هوایــی ،  حمل ونقــل  ماننــد  بخش هایــی  داشــت. 
گردشــگری، هتــل و رســتوران بــا تقاضــای از دســت رفتــه 
زیــادی مواجــه خواهنــد شــد. ایــن کاهــش تقاضــا تــا حــد 
زیــادی غیــر قابــل بازگشــت اســت؛ زیــرا بخش هــای دیگــر 
ــا  ــایر بخش ه ــوند. س ــین آن ش ــد جانش ــاد می توانن اقتص
تقاضایــی بــا تاخیــر خواهنــد داشــت؛ بــه عنــوان مثــال ، در 
بخــش کاالهــای مصرفــی ممکــن اســت بــه خاطــر نگرانــی 
در مــورد ایــن بیمــاری همه گیــر ، افــراد هزینه هــای 
غیرضــروری را بــه دلیــل تــرس از فراگیــری بیمــاری 
کاهــش دهنــد. در نهایــت، بــا فرونشســت ترس و بازگشــت 
ــه  ــددا ب ــت مج ــن اس ــدگان ممک ــان، مصرف کنن اطمین
ــی  ــا در مناطق ــوک های تقاض ــن ش ــد. ای ــد بپردازن خری
ــدت  ــرای م ــتند ب ــروس نیس ــرل وی ــه کنت ــادر ب ــه ق ک
طوالنی تــری وجــود خواهــد داشــت. ایــن شــوک می توانــد 
بــه معنــای کاهــش شــدیدتر رشــد ســالیانه اقتصــادی نیــز 
باشــد. برخــی از بخش هــا، ماننــد حمل ونقــل هوایــی 

ــد. ــد دی ــود خواهن ــه خ ــری را ب ــای عمیق ت تاثیره

سناریوی بدبینانه؛ رکود 
اقتصادی در جهان

ــیوع  ــز ش ــا در مراک ــروس کرون ــه ، وی ــناریوی بدبینان در س
ــمالی ،  ــکای ش ــد امری ــد مانن ــز جدی ــز مراک ــی و نی فعل
امریــکای جنوبــی و آفریقــا به ســرعت رشــد خواهنــد کــرد. 
در ســناریوی بدبینانــه، ایــن ویــروس فصلــی نیســت و همه 
مــوارد گفتــه شــده در قســمت قبــل در طــول ســال 2020 
ادامــه می یابــد. ایــن ســناریو می توانــد تاثیــر چشــمگیری 
در رشــد اقتصــادی ســال 2020 داشــته باشــد و در نتیجــه، 

باعــث ایجــاد رکــود اقتصــادی در جهــان شــود.
ــر بیمــاری  ــا تاثی ــر مواجهــه ب ــت ، عــالوه ب در هــر دو حال
ــع  ــه رف ــد ب ــرکت ها بای ــده ، ش ــای مصرف کنن ــر تقاض ب
چالش هــای زنجیــره تامیــن نیــز بپردازنــد. در حــال 
حاضــر، شــرکت های چینــی بــا تیم هــای تامیــن قدرتمنــد 
ــدگان، احســاس  ــا تامین کنن ــط خــوب ب ــز و رواب و متمرک
اطمینــان بیشــتری نســبت بــه درک خــود از ریســک های 
ــد. از طــرف دیگــر، ســایر شــرکت ها  ــدگان دارن تامین کنن
ــا  ــردن ب ــرم ک ــه ن ــت و پنچ ــال دس ــم در ح ــوز ه هن

ــی خطرهــای موجــود در چیــن و ســایر کشــورهای  ارزیاب
درگیــر ایــن بیمــاری هســتند. بــا توجــه بــه بازیابی نســبتا 
ــای  ــه ج ــرکت ها ب ــیاری از ش ــن، بس ــاد چی ــریع اقتص س
ــن کشــور،  ــارج از ای ــه خ ــن خــود ب ــره تامی ــال زنجی انتق
ــده اند.  ــز ش ــت متمرک ــده موق ــای تثبیت کنن روی اقدام ه
همچنیــن ویــروس کرونــا بــه عنــوان شــتابدهنده ای بــرای 
ایجــاد تغییرهــای اســتراتژیک و بلندمــدت در زنجیره هــای 
ــی  ــد؛ تغییرهای ــل می کن ــرکت ها عم ــات ش ــن خدم تامی

کــه معمــوال در دســت بررســی قــرار داشــتند.
بــرای درک بهتــر ایــن امــر کــه کــدام ســناریو ممکن اســت 
ــزی  ــای برنامه ری ــم باشــد ، تیم ه ــر فضــای شــرکت حاک ب
می تواننــد مجموعــه ای از شــاخص ها را مــورد بررســی 

قــرار دهنــد.

گزارش مجمع جهانی اقتصاد 
ــر اســاس ایــن گــزارش، شــرکت های چینــی پنــج راه را  ب
بــرای مقابلــه بــا کرونــا بــه کار گرفته انــد کــه شــرح آن هــا 

ــد.  ــه می آی در ادام
یــک؛ آن هــا بــرای حفــظ تــداوم زنجیــره عرضــه بــا تمــام 
ــالش  ــه ت ــت ک ــی اس ــال طبیع ــد: کام ــود کار می کنن وج
اولیــه یــک شــرکت، تمرکــز روی حفــظ زنجیــره عرضــه 
ــه  ــی تجرب ــه شــرکت های چین ــرای آن ک ــا ب ــد. نه تنه باش
فوق العــاده ای در ایــن زمینــه دارنــد، بلکــه بــه ایــن دلیــل 
ــیار  ــی، بس ــرایط بحران ــه در ش ــره عرض ــظ زنجی ــه حف ک
حیاتــی اســت. شــرکت ها بایــد مطمئــن باشــند کاالهــای 
ضــروری ماننــد ماســک های جراحــی، ضدعفونی کننده هــا، 
ــرادی  ــرای اف ــی ب ــای ایمن ــظ و عینک ه ــای محاف لباس ه
ماننــد کارکنــان بخــش پزشــکی کــه در خــط مقــدم مقابله 
ــود.  ــع می ش ــم و توزی ــی فراه ــران هســتند، به خوب ــا بح ب
ــک  ــدو، بان ــا، بای ــد علی باب ــرکت هایی مانن ــال ش ــرای مث ب
ــر  ــن و... مقادی ــازندگی چی ــک س ــیائومی، بان ــن، ش چی
ــه  ــذا ب ــتی و غ ــت بهداش ــای مراقب ــادی کااله ــیار زی بس
ــدی  ــرکت های تولی ــد. ش ــال کرده ان ــوده ارس ــق آل مناط
مختلفــی نیــز ماننــد BYD، گــروه خودروســازی گوانگــژو 
ــه  ــک ب ــد ماس ــط تولی ــود خ ــای خ ــز در کارخانه ه و... نی
ضدعفونی کننده هــای  و  ماســک ها  تــا  انداخته انــد  راه 

بیشــتری تولیــد کننــد. 
ــا،  ــی علی باب ــه ای شــرکت اینترنت ــره عرضــه داروخان زنجی
ــد،  ــی بمان ــال باق ــه فع ــت ک ــرده اس ــا ک ــدی را امض تعه
قیمت هــا را افزایــش ندهــد و موجودی هــای الزم را در 
ــن  ــازوی لجســتیکی ای ــد. ب ــرار ده ــار ســهامداران ق اختی
ــا ده هــا  ــو، ب شــرکت، شــبکه لجســتیک هوشــمند کاینیائ
ــال  ــکیل داد و »کان ــی را تش ــر تیم ــی دیگ ــرکت توزیع ش
ســبز« را بــرای تســریع در ارســال ســریع و بی خطــر 
لــوازم پزشــکی از سراســر جهــان بــه مناطــق آســیب دیده 
راه انــدازی کردنــد. تحویــل اکســپرس و سیســتم عامل های 
ــه ســاکنان  ــوازم ضــروری ب ــه ل ــز در ارائ ــر نی پســتی دیگ
مناطــق آلــوده تــالش می کننــد. عــالوه بــر ایــن، شــرکت 
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ــل  ــرای تســهیل حمل ونق ــه ای ب دانگ فنــگ، وســایل نقلی
 DJ و عرضــه کاالهــا در ووهــان اهــدا کــرد. شــرکت
ــل  ــرای تحوی ــاری ب ــای خودمخت ــز روبات ه ــتیک نی لجس

ــرد.  ــدا ک ــان اه ــتان های ووه ــوازم در بیمارس ل
دو؛ آن هــا زیرســاخت های ضــروری را به روزرســانی کردنــد: 
ــرای بیمــاران مبتــال، از  کمبــود تخت هــای بیمارســتانی ب
دیگــر مــواردی اســت کــه شــرکت های چینــی بــرای حــل 
ــال برجســته، ســرعت و  ــد. دو مث ــالش کردن بحــران آن ت
ــی  ــزار تختخواب ــتان ه ــاخت بیمارس ــاال در س ــره وری ب به
ــان  ــی لیشنش ــتان 1600 تختخواب ــان و بیمارس هاوشنش
ــر  ــن بیمارســتان ها در کمت ــر دوی ای ــان اســت. ه در ووه
از 10 روز ســاخته شــدند. دیگــر شــرکت ها از راه هــای 
بســیار مهــم امــا کمتــر دیــده شــده دیگــری کار کردنــد. 
بــه عنــوان مثــال، »شــرکت دولتــی شــبکه گرایــد چیــن« 
ــره  ــردن زنجی ــد ک ــرای توانمن ــای چشــگیری را ب تالش ه
ــرژی  ــرکت ان ــام داد. »ش ــی انج ــای اساس ــه کااله عرض
ــای  ــبکه کابل ه ــردن ش ــم ک ــرای فراه ــز ب ــرق دور« نی ش
ــرکت  ــرد. ش ــده کار ک ــاخته ش ــازه س ــتان های ت بیمارس
»هــوآوی« و »چاینــا تلــکام« نیــز بــه طــور مشــترک مرکــز 
ــی  ــاوری 5G طراح ــا فن ــری از راه دور ب ــخیص تصوی تش
کردنــد. ایــن فنــاوری بــه کادر پزشــکی ایــن امــکان را داد 
ــن از راه دور  ــاران مشــکوک، مشــاوره آنالی ــرای بیم ــه ب ک

انجــام دهنــد. 
ــع  ــد: مجم ــط می جنگن ــات غل ــا اطالع ــا ب ــه؛ آن ه س
ــش  ــن و بی ــای آنالی ــی اقتصــاد می نویســد: »در دنی جهان
از انــدازه متصــل امــروز اخبــار جعلــی، شــایعات و اطالعــات 
غلــط می تواننــد ســریع تر از هــر ویروســی بــه هــر جایــی 

کــه بخواهنــد، ســفر کننــد. بســیاری از شــرکت ها ابزارهای 
جدیــد بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن اطالعــات قابــل اعتماد 
و خنثــی کــردن افســانه ها ســاختند.« بــرای مثال، شــرکت 
ــیریاب  ــاالی مس ــد در ب ــه جدی ــه نقش ــک الی ــدو« ی »بای
ــده  ــد ش ــی تایی ــای واقع ــه مکان ه ــرد ک ــاد ک ــدو ایج بای
از مــوارد جدیــد مبتــال را نشــان مــی داد، بنابرایــن مــردم 
ــودداری  ــوده خ ــق آل ــه مناط ــه از ورود ب ــتند ک می توانس
کننــد. شــرکت »کیهــو 360« پلتفرمــی را راه انــدازی کــرد 
کــه امکانــی جالــب را در اختیــار مســافران گذاشــت؛ مــردم 
ــا قطــاری  می توانســتند بررســی کننــد کــه در هواپیمــا ی
ــا کســی از مســافران  ــد، آی ــا آن ســفر کرده ان کــه اخیــرا ب
ــورت  ــر. در ص ــا خی ــت ی ــده اس ــال ش ــا مبت ــه کرون آن ب
مثبــت بــودن نتیجــه، آن هــا بــرای قرنطینــه شــخصی یــا 
ــی،  ــر عالمت ــروز ه ــتان در صــورت ب ــه بیمارس ــه ب مراجع

ــد.  ــدام می کردن اق
ــکی،  ــاد پزش ــل اعتم ــات قاب ــردن اطالع ــم ک ــرای فراه ب
ــا«  ــا پدی ــی »مدی ــگاه اینترنت ــنت«، پای ــگ تانس »هلدین
یــک دایره المعــارف بهداشــت و درمــان را راه انــدازی 
ــوط  ــم مرب ــی، عالئ ــگاه اینترنت ــن پای ــت. در ای ــرده اس ک
ــگیرانه  ــات پیش ــی و اقدام ــای داروی ــا، درمان ه ــه کرون ب
توســط متخصصــان مشــهور پزشــکی نوشــته، ویرایــش و 
منتشــر می شــود. هلدینــگ تانســنت همچنیــن نقشــه ای 
ــن  ــد نزدیک تری ــران آن می توانن ــه کارب ــرده ک ــت ک درس
ــوژن« را  ــرم »ژیائ ــا پلتف ــد. آن ه ــدا کنن ــا را پی کلینیک ه
نیــز راه انــدازی کرده انــد کــه بــه کاربــران کمــک می کنــد 
ــا  ــد. چینی ه ــخیص دهن ــانه ها تش ــت را از افس ــا واقعی ت
همچنیــن اســتارت آپ های پزشــکی را نیــز بــا اســتفاده از 
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هــوش مصنوعــی ســاخته اند. »از بــاب بپــرس« اســم یــک 
دســتیار مجــازی پزشــکی اســت کــه بــا اطالعــات مربــوط 
ــای الزم  ــود و توصیه ه ــه روز می ش ــا ب ــروس کرون ــه وی ب
 »JD ــت ــن »بهداش ــد. همچنی ــه می ده ــردم ارائ ــه م را ب
ــه  ــرای ارائ ــز ب ــه دیگــر نی ــد برنام ــر خــوب« و چن ، »دکت

ــده اند.  ــدازی ش ــاوره ای راه ان ــات مش خدم
ــه کار  ــه ب ــد ک ــک می کنن ــردم کم ــه م ــا ب ــار؛ آن ه چه
ــیوع  ــازی: ش ــه صــورت مج ــه ب ــد، البت ــه بازگردن و مدرس
ــاند.  ــت دورکاری رس ــه وضعی ــن را ب ــا، چی ــروس کرون وی
ــن و  ــای آنالی ــاال از ابزاره ــران، ح ــر از کارگ ــا نف میلیون ه
ــرکت  ــاک« از ش ــد »دینگ ت ــی مانن ــبکه های اجتماع ش
ــک«  ــت و »وی لین ــرکت تانس ــت« از ش ــا، »وی چ علی باب
از شــرکت هــوآوی بــرای همــکاری آنالیــن بــا محیــط کار 
ــات جدیــدی  خــود اســتفاده می کننــد. ایــن ابزارهــا امکان
را در هفته هــای گذشــته ایجــاد کرده انــد کــه شــامل 
برگــزاری کنفرانــس ویدئویــی، کنتــرل آنالیــن ســالمت و 
ــر  راه حل هــای مخصــوص هــر صنعــت می شــود. عــالوه ب
ایــن، شــرکت اینترنتــی »بایت دنــس« دسترســی رایــگان 
ــه مــدت  ــی یکــی از برنامه هــای خــود را ب ــه نســخه پول ب
ــازمان های  ــک، س ــب وکارهای کوچ ــرای کس ــال ب ــه  س س
مردم نهــاد، بیمارســتان ها و نهادهــای پزشــکی امکان پذیــر 
ــل  ــه دلی ــن ب ــگاه های چی ــدارس و دانش ــت. م ــرده اس ک
شــیوع گســترده ویــروس کرونــا همچنــان تعطیل هســتند. 
ــدارس،  ــی م ــیب تعطیل ــاندن آس ــل رس ــه حداق ــرای ب ب
دانش آمــوزان  آنالیــن  آمــوزش  بــرای  برنامه هایــی 
طراحــی شــده اســت. شــبکه های اجتماعــی وابســته 
ــزاری  ــکان برگ ــنت، ام ــا و تانس ــرکت های علی باب ــه ش ب

ــه  ــا ب ــن برنامه ه ــد. ای ــاد کرده ان ــن ایج ــای آنالی کالس ه
ــن و  ــای آنالی ــزاری دوره ه ــکان برگ ــاتید ام ــان و اس معلم
هدایــت دانش آمــوزان و دانشــجویان از خانــه را می دهنــد. 
ــا  ــتوران ها ب ــد رس ــن مانن بســیاری از کســب وکارهای چی
ــی  ــای بزرگ ــده اند. هلدینگ ه ــل ش ــی تعطی ــار قانون اجب
ــکاری  ــری از بی ــرای جلوگی ــی دی، ب ــا و ج ــد علی باب مانن
گســترده برنامــه ای بــرای اســتخدام کوتاه مــدت کارکنــان 
ــت.  ــرده اس ــاد ک ــده اند، ایج ــل ش ــه تعطی ــی ک بخش های
پنــج؛ آن هــا در حــال بــه اشــتراک گذاشــتن راه حل هــای 
ــکی  ــات پزش ــرعت اقدام ــش س ــرای افزای ــک ب تکنولوژی
هســتند: برخــی از شــرکت ها در حــال توســعه دادن 
از تالش هــای  بــرای حمایــت  تکنولوژیــک  ابزارهــای 
پزشــکی بــرای جلوگیــری از گســترش بیشــتر ایــن بیماری 
ــت  ــترش ظرفی ــرای گس ــال، ب ــوان مث ــه عن ــتند. ب هس
ــای  ــریع در فراینده ــروس و تس ــخیص وی ــوالت تش محص
ــد  ــن رون ــکی چی ــوالت پزش ــی محص ــی، اداره مل آزمایش
مجــوز دادن بــه تولیدکننــدگان بــرای کیت های تشــخیص 
بیمــاری و سیســتم های توالــی ژنــی را ســاده کــرده اســت. 
ــخیصی  ــای تش ــد کیت ه ــت تولی ــز ظرفی ــرکت ها نی ش
ــه ووهــان اهــدا می کننــد.  ــرده و آن هــا را ب ــاال ب خــود را ب
ــای  ــز، قابلیت ه ــا نی ــد علی باب ــاوری مانن ــرکت های فن ش
هــوش مصنوعــی خــود را بــه رایــگان در اختیــار موسســات 
تحقیقــی و آزمایشــگاه ها گذاشــته اســت. همچنیــن 
ــخیص  ــتم های تش ــن، سیس ــوژی چی ــرکت های تکنول ش
تــب را از طریــق هــوش مصنوعــی در ایســتگاه های اصلــی 

ــد. ــب کرده ان ــن نص راه آه
منبع: بنیاد مکنزی
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گفت و گو �ب حممدهادی 

عامل  دی، مد�ی ن طباطبا�ی �ی

یک توس ن ره ف�ی
گ

اناک

پیشازشروع،بوم
کسبوکارراکاملکنید

 نیلوفر منزوی

محمدهادی طباطبایی یزدی 32 ساله است و کارشناسی 
ارشد فیزیک و کارشناسی ارشد تاریخ علم دارد. او از 
روزهایی که دانشجوی کارشناسی دانشگاه فردوسی 

مشهد بوده با جمعی از دوستان خود تصمیم می گیرند 
کاری را راه بیندازند که بتوانند از دانششان درآمد 
کسب کنند. این طور می شود که شرکت دانش بنیان 

انگاره فیزیک توس متولد می شود. شرکتی که در حال 
حاضر تمرکزش روی بحث سخت افزاری و نرم افزاری 

تصویرسازی کروی است. طباطبایی معتقد است کسانی 
که می خواهند وارد عرصه دانش بنیان شوند، باید پیش 
از هر اقدامی بررسی های مالی و بازاری را به طور کامل 

انجام دهند و با آمادگی به این حوزه وارد شوند.
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 هســته اولیــه شــرکت دانش بنیــان انــگاره 
ــد؟ ــود آم ــه وج ــه ب ــوس چگون ــک ت فیزی

مــا یکســری دانشــجوی دانشــگاه فردوســی مشــهد بودیــم 
کــه اکثــرا در دوره کارشناســی تحصیــل می کردیــم. 
ــود کــه خودمــان کســب درآمــد داشــته  ایده مــان ایــن ب
باشــیم. توجهمــان بــه ایــن موضــوع جلــب شــده بــود کــه 
یکســری دســتگاه ها در آزمایشــگاه ها بــرای آمــوزش 
ــد،  ــی ندارن ــه ایران ــون نمون ــه چ ــوند ک ــتفاده می ش اس
ــرکت را  ــوز ش ــه هن ــال 89 ک ــتند. س ــت هس گران قیم
ثبــت نکــرده بودیــم، تیمــی اســتارت آپی تشــکیل دادیــم. 
ــد  ــز رش ــاندیم و وارد مرک ــت رس ــه ثب ــال 90 آن را ب س
ــش  ــا پی ــدیم. ت ــی ش ــگاه فردوس ــاور دانش ــای فن واحده
از آن فعالیت هایمــان در قالــب انجمــن علمــی و تیــم 
ــم  ــی کردی ــد را ط ــال 91 دوره رش ــود. س ــتارت آپی ب اس
ــا دانشــگاه و شــهرداری بســتیم و شــرکت  ــراردادی ب و ق
بــه عنــوان تعاونــی بــه ثبــت رســید. علــت این کــه 
ــهامدار  ــا س ــه بچه ه ــه هم ــود ک ــن ب ــود، ای ــی ب تعاون
باشــند و شــرکت را از خودشــان بدانند و کســی ســهامدار 
ــرکت های  ــتم ش ــوز سیس ــان هن ــد. آن زم ــده نباش عم
دانش بنیــان نیامــده بــود و مــا ضمــن کار بــه تحصیلمــان 
ــم و ســاخت  ــج عل ــم و وارد فضــای تروی ــه دادی ــز ادام نی
افالک نمــا، آســمان نما و تصویرســازی کــروی شــدیم. 
این هــا چیزهایــی بــود کــه در ایــران تــا بــه حــال کســی 
سراغشــان نرفتــه بــود و مــا تصمیــم گرفتیــم تولیداتمــان 
را در همیــن زمینــه ادامــه دهیــم. از نمونه هــای کوچــک 
شــروع کردیــم تــا بــه نمونه هــای بزرگ تــر رســیدیم کــه 
ــا  ــل ب ــای کام ــالن افالک نم ــک س ــه، ی ــن نمون در آخری

ــر ســاختیم.  ــد 10 مت ــر و قطــر گنب ظرفیــت 70 نف
 محصــول یــا محصوالتــی کــه بــه عنــوان 
محصــول دانش بنیــان ثبــت کرده ایــد، چــه 

هســتند؟
ــا ســاخت تجهیــزات آزمایشــگاهی  مــا ابتــدا کارمــان را ب
شــروع کردیــم و محصــوالت متنوعــی داشــتیم. امــا 
دانش بنیــان  مجــوز  می خواســتیم  کــه  اول  دوره  در 
بگیریــم، المپ هــای طیفــی خــود را بــه عنــوان محصــول 
خوبــی  فــروش  کــه  کردیــم  معرفــی  دانش بنیــان 
هــم داشــت. پــس از آن در ســال های بعــد دســتگاه 
بیشــتری  رشــد  آســمان نما  و  کوچــک  آســمان نمای 
ســخت افزاری  و  نرم افــزاری  موضــوع  وارد  و  داشــت 
تصویرســازی کــروی شــدیم. اکثــر فعالیت هــای مجموعــه 
مــا دانش بنیــان هســتند. تیممــان خیلــی بــزرگ نیســت 
ــه  ــم. ب ــه حســاب می آیی ــاس ب ــان کوچک مقی و دانش بنی
همیــن دلیــل هــم خیلــی روی این کــه تمــام محصــوالت 
نگذاشــتیم.  را معرفــی کنیــم، زمــان  دانش بنیانمــان 
ــال  ــی بازمی داشــت. در ح ــام کار اصل ــا را از انج ــون م چ
ــزار  ــخت افزار و نرم اف ــان روی س ــتر تمرکزم ــر بیش حاض

ــت. ــروی اس ــازی ک تصویرس
 ســرمایه اولیــه و ســپس ســرمایه گســترش کار را 

چگونــه تامیــن کردیــد؟
ســرمایه ثبتــی شــرکت در ابتــدا یــک میلیــون تومــان بود 
ــی  ــای کوچک ــم، پروژه ه ــر رفتی ــه جلوت ــور ک و همین ط
می گرفتیــم کــه درآمــد حاصــل از آن، صــرف انجــام 
پروژه هــای بعــدی می شــد. چــون می خواســتیم وارد 
دو  شــویم،  بــزرگ  مدل هــای  و  نمونه ســازی  بحــث 
ــای  ــداد اعض ــه تع ــتیم ک ــرمایه داش ــش س ــه افزای مرحل
شــرکت را از هفــت نفــر بــه 16 نفــر ارتقــا داد. در آخریــن 
ــوآوری و  ــدوق ن ــازی صن ــم از وام نمونه س ــان ه پروژه م

ــم. ــتفاده کردی ــکوفایی اس ش
 راضــی کــردن بــازار بــه خریــد محصــول 
ایرانــی، خصوصــا در زمینــه ای کــه دانــش آن نــو 
ــس  ــور از پ ــما چط ــت. ش ــختی اس ــد، کار س باش

ــد؟ ــام آن برآمدی انج
راضــی کــردن بــازار به ســختی انجــام شــد. موضوعاتمــان 
جدیــد بــود ولــی چــون جذابیــت داشــت، کافــی بــود یک 
نمونــه ببیننــد تــا قانــع شــوند. راه حــل مــا برایبــه دســت 
ــد  ــاختیم، بع ــود. اول می س ــازی ب ــازار، نمونه س آوردن ب
ــت،  ــت داش ــان جذابی ــون کارم ــا چ ــم. اتفاق می فروختی
خیلــی ســریع هــم برایــش مشــتری پیــدا می شــد. البتــه 
ــا  ــه در آن ه ــد ک ــم بودن ــی ه ــان پروژه های ــن می در ای
شکســت خوردیــم امــا مقیاسشــان کوچــک بــود و بخشــی 

ــد. ــان ش از تجربه م
ــه ســابقه ای کــه داریــد، مشــکالت  ــا توجــه ب  ب

شــرکت های دانش بنیــان را چــه می دانیــد؟
ــه  ــردم، ب ــت ک ــه فعالی ــالی ک ــت س ــش، هف ــن ش در ای
ــان  ــرکت های دانش بنی ــکالت ش ــن مش ــرم از مهم تری نظ
ــازار انحصــاری اســت. حتــی مــا  ــن اســت کــه ب یکــی ای
ــم،  ــه کنی ــان را عرض ــم محصوالتم ــه بتوانی ــرای این ک ب
ــود  ــا وج ــم. ب ــتفاده کنی ــان اس ــتیم از روابطم ــاز داش نی
ــاد،  ــدازی ســامانه ت ــد راه ان ــت مانن ــای دول ــام تالش ه تم
کــه هدفــش کــم کــردن روابــط و حاکــم کــردن ضوابــط 
اســت، بــاز هــم ایــن موضــوع مشــاهده می شــود. کســانی 
کــه قصــد سوءاســتفاده را دارنــد، راه هــای دور زدن 
ــه شــکل  ــز ب ــد و همــه چی ــدا کرده ان سیســتم را هــم پی
ــازی  ــرای یکپارچه س ــالش ب ــود. ت ــام می ش ــوری انج ص
ــد.  ــاز می کن ــتفاده را ب ــای سوءاس ــار، ج ــن اختی و گرفت
ــدارکات  ــه ســامانه ت ــه جــای این ک ــت ب ــر اســت دول بهت
ــه اســتفاده از آن کنــد،  ــزم ب ــران را مل راه بینــدازد و مدی
ــزات  ــد تجهی ــئول خری ــه مس ــن ک ــران رده پایی ــه مدی ب
ــه  ــا بودجــه ای ک ــد ب ــا او بتوان ــد ت ــوزش ده هســتند، آم
ــا  ــول را ب ــن محص ــازار آزاد بهتری ــار دارد، در ب در اختی
ــه  ــی قضی ــا وقت ــد. ام ــداری کن ــت خری ــن قیم کمتری
گرفتــن اختیــار پیــش می آیــد، انحصــار نیــز ایجــاد 
می شــود؛ بــه یکــی امتیــاز می دهنــد و بــه دیگــری 
ــته  ــت داش ــتگی اهمی ــه شایس ــدون این ک ــد، ب نمی دهن

ــت.  ــلیقه حکمفرماس ــا س ــد. تنه باش
ــا مجموعــه دیگــری در نمایشــگاه  ــار همــراه ب مــا یــک ب
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ــم،  ــرکت کردی ــاخت ش ــگاهی ایران س ــزات آزمایش تجهی
ــه  ــی ب ــدار کم ــا مق ــم ام ــور گرفتی ــم پیش فاکت ــی ه کل
هزینه هــای  تهرانــی  شــرکت های  انجامیــد.  فاکتــور 
ــرای  ــی ب ــر اســت ول حضــور در نمایشــگاه برایشــان کمت
مــا کــه در مشــهد هســتیم، صرفــه نــدارد کــه بــرای آن 
ــزان  ــویم و آن می ــر ش ــگاه حاض ــور در نمایش ــد فاکت چن
ــی  ــه برخ ــود دارد ک ــار وج ــن اجب ــا ای ــم. ام ــه کنی هزین
قراردادهــا تنهــا در نمایشــگاه قابــل انجــام اســت. درســت 
اســت کــه هــدف دولــت حمایــت اســت امــا ایــن موضــوع 
ــه شــرکت های کوچکــی کــه در تهــران نیســتند، مثــل  ب

ــد.  ــه می زن ــا، ضرب ــرکت م ش
ــه  ــد ک ــانی داری ــرای کس ــه ای ب ــه توصی  چ
تاســیس  دانش بنیــان  شــرکتی  می خواهنــد 

ــد؟ کنن
ــان  ــوزه دانش بنی ــد وارد ح ــد دارن ــه قص ــانی ک ــه کس ب

ــد. اوال قبــل  ــی پیــش برون شــوند، توصیــه می کنــم اصول
ــا  ــول ی ــه محص ــد ک ــی کنن ــرکت بررس ــیس ش از تاس
ــد  ــتری دارد؟ بع ــت؟ مش ــه هس ــل عرض ــان قاب خدمتش
ــازار و  ــه ب ــی باشــند و برنام ــای رقابت ــر مزای ــه فک از آن ب
ــی  ــور کل ــه ط ــند. ب ــته باش ــتراتژیک داش ــای اس برنامه ه
بــوم کســب و کار را کامــل کننــد و بعــد وارد میــدان شــوند. 
ــی  ــه ای خیل ــی و بیم ــی و مالیات ــای مال ــدن آموزش ه دی
ــه فکــر حمایت هــای  ــدای کار ب ــد از ابت مهــم اســت. نبای
دولتــی باشــند. ابتــدا بــه بیزینــس و محصــول بــه شــکلی 
ــت  ــد. حمای ــد کار را راه بیندازن ــد و بع ــر کنن ــدی فک ج
ــان  ــرکت های دانش بنی ــای ش ــتفاده از مزای ــی و اس دولت
بــرای آن مرحلــه از کار اســت کــه محصــول ســاخته شــده 
و بــرای این کــه کار را جلــو ببریــد و ســود بیشــتری 
اســتفاده  دانش بنیان هــا  امتیــازات  از  کنیــد،  کســب 

می کنیــد. 
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استارت آپ
گ�پ �ب احسان موسوی، بنیانگذار 

د استارت آپ آپال در م�ش

 زهرا قنبری

کسبوکارنباید
دغدغهمسائل

حقوقیداشتهباشد
حوزه حقوق و تجارت به ویژه زمینه تجارت الکترونیک 

و ارائه خدمات حقوقی مخصوص شرکت ها و 
استارت آپ های حوزه آی تی، دنیای وبسایت آپال را 
تشکیل می دهد. تنظیم قراردادها یکی از حوزه های 

فعالیت وبسایت آپالست. بانکی از قراردادها که 
به مشتری این امکان را می دهد برحسب نیاز 

قراردادی را انتخاب و تهیه کند؛ قراردادهایی با 
بهره مندی از مشاوره های حقوقی. احسان موسوی 
22 ساله، دانش آموخته مهندسی کامپیوتر، مدیر 
توسعه تجاری و بنیانگذار مجموعه حقوقی این 

وبسایت است. آپال با تیمی چهار نفره  خدمات ارائه 
می دهد که البته دو وکیل و تیم مشاوره حقوقی 

تخصصی این وبسایت را حمایت می کنند.
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 ایده آپال چگونه شکل  گرفت؟
ســال 93 کارم را بــا اســتارت آپی در حــوزه فرهنــگ 
شــروع کــردم؛ کاری کــه مشــکالت حقوقــی آن را تعطیل 
کــرد. مشــاوره بــا محســن  خانــی جرقــه تولــد آپــال را زد. 
بعــد از آن، بــازار را مطالعــه کردیــم و تحقیقــات مربــوط 
ــن نتیجــه رســیدیم  ــه ای ــم و ب ــر را انجــام دادی ــه کارب ب
ایــن ایــده می توانــد در اکوسیســتم مطــرح شــود و 
ــازار هــم بــه چنیــن ایــده ای نیــاز دارد. بنابرایــن آپــال  ب

ــن 97 اســتارت خــورد. فروردی
 کسب وکار شما چه خدماتی ارائه می کند؟

اگــر کســی صاحــب یــک شــرکت و کســب وکاری باشــد 
بــا آپــال دیگــر دغدغــه  حقوقــی نخواهــد داشــت، چراکــه 
ــا صــد مســائل حقوقــی شــرکت را پوشــش  ــا صفــر ت م
می دهیــم و به عنــوان مشــاور حقوقــی، همــراه مشــتری 
ــرارداد  ــه ق ــاز ب ــتری نی ــا مش ــن هرج ــتیم. بنابرای هس
ــا  ــایت م ــه وبس ــه ب ــا مراجع ــد ب ــد، می توان ــته باش داش
قــرارداد موردنظــر خــود را تهیــه کنــد. اگــر آن قــرارداد 
ــد در ســایت درخواســت دهــد  در لیســت نبــود، می توان
ــر  ــد و اگ ــه کنن ــم و تهی ــرارداد را تنظی ــا ق ــا وکالی م ت
ــد از  ــد، می توان ــته باش ــی داش ــاوره حقوق ــه مش ــاز ب نی
مشــاوره های آپــال اســتفاده کنــد. همچنیــن مــا قوانیــن 
ــی داشــته  ــب حقوق ــد قال ــه بای ــه وبســایت ک ــوط ب مرب
ــرای  ــی ب ــند حقوق ــک س ــم؛ ی ــم می کنی ــد، تنظی باش
ــران. ــم خصوصــی کارب صفحــه قوانیــن وبســایت  و حری

ــم  ــا را تنظی ــه قرارداده ــان ک ــم حقوقی ت  تی
می کننــد و مشــاوره می دهنــد، چنــد نفــر 

ــتند؟ هس
ــی از  ــه یک ــل ک ــد؛ دو وکی ــه نفرن ــا س ــی م ــم حقوق تی
آن هــا در حقــوق تجــارت الکترونیــک و یکــی هــم 
حقــوق بین الملــل و داخلــی تخصــص دارد و یــک 

کارشــناس حقوقــی.
ــل  ــور عم ــرمایه گذار چط ــذب س ــال در ج  آپ
ــده  ــر ش ــور ظاه ــر چط ــذب کارب ــرده و در ج ک

ــت؟ اس
فعــال  بلــه،  نکردیــم.  ســرمایه گذاری جــذب  هنــوز 
ــم در  ــر بخواهی ــا اگ ــیدیم ام ــر رس ــه سربه س ــه نقط ب
ــه  هــم  آینــده کارمــان را توســعه دهیــم، ایــن تعــادل ب
ــی  ــای مختلف ــرکت ها و ارگان ه ــا ش ــال ب ــورد. آپ می خ
همــکاری دارد. تــا بــه امــروز بــه بیــش از 100 شــرکت 
ــه  عنــوان مثــال، شــرکت هایی  ــم. ب ــه دادی ســرویس ارائ
ــاوره  ــر مش ــال حاض ــداری. در ح ــت و طرف ــل راه چ مث
اینترنتــی  انجمــن صنفــی کســب وکارهای  حقوقــی 
تهــران و جشــنواره وب و موبایــل امســال و ســال گذشــته 

ــم. بودی
 از رقبا بگویید.

ــات نســبتا  ــداد اســت کــه خدم شــبیه ترین رقیــب، وین
مشــابه آپــال ارائــه می کنــد. بــازار حقــوق به ویــژه 
ــوان  ــی نمی ت ــت و خیل ــده ای اس ــازار پیچی ــک، ب لگال ت
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ــرای  ــا ب ــرد. طبیعت ــف ک ــی تعری ــت رقابت ــرای آن مزی ب
آینــده برنامه هایــی داریــم کــه بازارمــان را توســعه 
روی  بیشــتر  تمرکزمــان  حاضــر  حــال  در  دهیــم. 

استراتژیســت مارکتینــگ اســت.
 بیزینس مدل شما به  چه صورت است؟

ــا  ــتند ام ــرکت ها هس ــا ش ــترهای م ــتیم. مش B2B هس
ــا شــرکت ها قــرارداد  ــد ب گاهــی افــرادی کــه قصــد دارن
ببندنــد بــرای مشــاوره و تنظیــم قــرارداد بــه مــا مراجعــه 

می کننــد.
 قطعــی اینترنــت در آن برهــه زمانــی چــه 

تاثیــری روی کســب وکار شــما داشــت؟
کســب وکار مــا به شــدت آســیب دیــد و خیلــی از 
ــده  ــش عم ــه بخ ــم، چراک ــت دادی ــان را از دس کاربرانم
مشــتری های مــا از طریــق ســرچ گــوگل یــا شــبکه های 
اجتماعــی بودنــد و در آن برهــه زمانــی بــه بخــش بزرگی 
ــر  ــا تاثی ــتیم. ام ــی نداش ــود دسترس ــتری های خ از مش
غیرمســتقیم قطعــی اینترنــت روی کســب وکار مــا ایــن 
ــان  ــا دغدغه ش ــب وکارها تنه ــیاری از کس ــه بس ــود ک ب
ــن باشــند  ــود کــه ســروری داشــته و فقــط آنالی ــن ب ای
کــه به طــور کل مســائل حقوقــی را فرامــوش کــرده 

ــود. ــت نب ــی در اولوی ــی مســائل حقوق ــد. یعن بودن
 بــرای بازگردانــدن کاربــران خــود چــه راهکاری 

ــش گرفتید؟  را در پی
خیلــی ســخت توانســتیم تعــدادی از آن هــا را بازگردانیــم 
امــا هنــوز بــه حالــت اولیه مــان برنگشــتیم. یکــی 
ــد از  ــه بع ــود ک ــن ب ــم ای ــام دادی ــه انج ــی ک از کارهای
ــه در  ــی ک ــق پیج ــد از طری ــل ش ــت وص ــه اینترن این ک
ــکیل داده  ــی تش ــک کامیونت ــتیم و ی ــتاگرام داش اینس
ــران را نســبت  ــی از کارب ــاره خیل ــم، توانســتیم دوب بودی
ــد  ــا تولی ــن ب ــم. همچنی ــان آگاه کنی ــه شــرایط خودم ب

ــم. ــذب کردی ــران را ج ــوا آرام آرام کارب محت
ــه   نظــر شــما در مــورد ادغــام چیســت؟ آیــا ب

ــد؟ ــر کرده ای ــکار فک ــن راه ای
ادغــام یــک نــوع اســتراتژی اســت کــه می توانــد گاهــی 
مفیــد باشــد و گاهــی تاثیــر بــدی داشــته باشــد، بســتگی 
ــه شــرایط کســب وکارها دارد. مــا فعــال در ایــن مــورد  ب

هیــچ تصمیمــی نداریــم. 
ــی  ــال 98، اتفاقات ــه در س ــه این ک ــه ب ــا توج  ب
ــتم  ــدی را در اکوسیس ــای ناامی ــه فض رخ داد ک
ــاع  ــما از اوض ــم انداز ش ــود آورد، چش ــه  وج ب
ــت؟ ــال 99 چیس ــن در س ــب وکار های آنالی کس

ــروز  ــه ام ــا ب ــت. ت ــم اس ــی مبه ــن، خیل ــده م ــه عقی ب
ــیده اند و  ــختی کش ــی س ــن خیل ــب وکارهای آنالی کس
ــی  ــه  قول هــر ســال وضعیــت  ســخت تر هــم می شــود. ب
ــد  ــا امی ــد ب ــیم و بای ــدوار باش ــه امی ــم ک ــا محکومی م

ــم. ــش بروی پی
شــهرها  ســایر  در  کــه  کســب وکارهایی   
ــه  ــی مواج ــه چالش های ــا چ ــد ب ــت می کنن فعالی
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ــتند؟ هس
اســتارت آپ های  کــه  ســختی هایی  از  یکــی 
شهرســتانی بــا آن مواجــه هســتند، بحــث 
ــازار  ــی از ب ــش بزرگ ــه بخ ــت، چراک ــازار اس ب
اســت.  تهــران  در  مختلــف  کســب وکارهای 
مجموعــه آپــال ایــن مشــکل را بــه ایــن صــورت 
حــل کــرده کــه تیــم حقوقــی در تهــران مســتقر 
ــی در مشــهد هســتیم.  ــم فن ــن و تی اســت و م
ــل  ــا را ح ــکل م ــدودی مش ــا ح ــکار ت ــن راه ای
کــرده و مــا هــم توانســتیم ســهم خودمــان را از 
ایــن بــازار بگیریــم. بخــش دوم ایــن چالــش هــم 
ــرکت های  ــا ش ــاط ب ــث ارتب ــه بح ــردد ب برمی گ
اســت  درســت  و شــتابد هی.  ســرمایه گذاری 
کــه ایــن شــرکت ها در مشــهد هــم وجــود 
دارنــد امــا پتانســیل و توانایــی شــرکت های 

ــت.  ــتر اس ــی بیش تهران
چالش هایــی  چــه  بــا  آپــال   

؟ ســت و به ر و ر
ــه   ــا ب ــات م ــده خدم ــش عم ــه بخ ــا ک از آن ج
ــران  ــان در ته ــم حقوقی م ــن و تی ــورت آنالی ص
مســتقر اســت، بــا چالــش خاصــی مواجــه 
ــه  ــا ک ــای م ــی از چالش ه ــاید یک ــتیم. ش نیس
البتــه خودمــان پذیرفته ایــم، بحــث جدایــی 
ــران و  ــم در ته ــی از تی ــت؛ بخش ــان اس تیمم
ــتند.  ــتقر هس ــهد مس ــم در مش ــش ه ــک بخ ی
را مشــکل  ریموتی کــردن  کار  ایــن موضــوع 
می کنــد امــا هــر طــور شــده ســعی کردیــم کار 

ــم.  ــو ببری ــم و جل ــدل کنی را هن
 چشم انداز آپال چیست؟

ــوق  ــای حق ــده کل فض ــرای آین ــا ب ــه م برنام
تجــارت  از حقــوق  فعــال  اســت.  تجــارت  و 
الکترونیــک و اکوسیســتم آی تــی اس شــروع 
کردیــم امــا کم کــم بــه  شــکل پلتفــرم در 
خواهیــم آمــد و فضــای حقــوق تجــارت را 

داد.  خواهیــم  گســترش 
 بــه نظــر شــما برگــزاری نمایشــگاه های 
بــرای  الکامــپ  مثــل  تخصصــی 

دارد؟ دســتاوردی  اســتارت آپ ها 
ــرکت  ــران ش ــپ ته ــته در الکام ــال گذش ــا س م
کردیــم و چــون مشــتری های مــا تخصصــی 
ــد،  ــام بودن ــدگان ع ــر بازدیدکنن ــتند و اکث هس
بــرای مــا دســتاوردی نداشــت. امــا امســال 
در الکامــپ مشــهد شــرکت نکردیــم. تعــداد 
نمایشــگاه  ایــن  تخصصــی  بازدیدکننــدگان 
ــه  ــاری ک ــه انتظ ــبت ب ــهد( نس ــپ مش )الکام
ــرای  ــاید ب ــود. ش ــم ب ــی ک وجــود داشــت، خیل
عام تــری  کــه مشــتری های  کســب وکارهایی 
ــد. ــی باش ــای خوب ــران فض ــپ ته ــد، الکام دارن
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، بنیانگذار استارت آپ دف�ت �ش گ�پ �ب عیل دش�ت

 مریم مهداد

دفتریمجازیبراییک
ارتباطکسبوکاری

علی دشتی بنیانگذار »دفتر شما«ست. او 39 ساله و دانش آموخته مهندسی سخت افزار 
است. از فعالیت این استارت آپ بیش  از پنج سال می گذرد. دفتر شما خدمات دفتر 

مجازی است. مدیریت تماس، داشتن شماره تلفن و پاسخگویی به مشتری از ملزومات 
یک کسب وکار است که این استارت آپ به کسب وکارهای کوچک و استارت آپ هایی 

که از نظر مالی توانایی اجاره دفتر ندارند، با ارائه این خدمات کمک می کند. 
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 ایده دفتر شما چگونه شکل گرفت؟
ســال 93 کــه ایــن ایــده بــه ذهنــم رســید، مصــادف بــود 
بــا تحریم هــا کــه الزم بــود یکســری از کســب وکارها 
ــان  ــتند، تماس هایش ــت داش ــران فعالی ــارج از ای ــه خ ک
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــس. ب ــود و بالعک ــام ش ــران انج در ای
شــرایط، هزینــه اداره کســب وکارها زیــاد شــده بــود، 
در نتیجــه بســیاری از صاحبــان مشــاغل، توانایــی اجــاره 
دفتــر نداشــتند. بنابرایــن ایــن ایــده را عملــی کردیــم. بــه 
ایــن صــورت کــه بــه  صــورت مجــازی شــماره تلفنــی در 
ــر  ــا از ه ــا آن ه ــم ت ــرار می دهی ــب وکارها ق ــار کس اختی

ــد. ــه خواســتند، کار کنن ــی ک جای
 قبل از دفتر شما چه بیزینسی داشتید؟

ــتیم  ــی داش ــای دریای ــت ناوگان ه ــزار مدیری ــک نرم اف ی
ــه   ــت آفیــس را ب ــه مدیری ــود ک ــی ب ــع ای آر پ ــه در واق ک
عهــده داشــت، یعنــی مدیریــت دفاتــری کــه بــا ناوهــای 
دریایــی همــکاری داشــتند و مشــتری های خیلــی خاصــی 
داشــت. قبــل از ایــن هــم یــک اتوماســیون داخلــی اداری 
داشــتیم کــه جلســات و تحریرهــای خــود را بــه  صــورت 
مجــازی انجــام دهنــد. تجربــه  ایــن دو کســب وکار منجــر 

بــه راه انــدازی دفتــر شــما شــد. 
 دفتر شما ایده خودتان است؟

الهــام  هــم  دنیــا  در  مشــابه  ایده هــای  از  امــا  بلــه 
گرفتیــم. رقبــای نزدیــک خــود را بررســی و ایــن ایــده را 

کردیــم. بومی ســازی 
کــه  خــود  هــدف  جامعــه  بــرای  نرم افــزاری 
اســتارت آپ ها  و  متوســط  و  کوچــک  کســب وکارهای 
ــم کــه نیازشــان را برطــرف کنیــم. ــوپ کردی ــد، دول بودن

 دفتر شما چه خدماتی ارائه می کند؟
خیلــی  قبلــی  پــروژه  دو  بــه  نســبت  شــما  دفتــر 
کســب وکارها  شــما  دفتــر  بــا  اســت.  کاربردی تــر 

ــی،  ــا، صنــدوق صوت می تواننــد شــماره تلفــن، تلفــن گوی
فکــس و منشــی داشــته باشــند. کســب وکارهای مختلــف 
می تواننــد از طریــق ســایت مــا یــک شــماره تلفــن ثابــت 
ــماره  ــن ش ــه ای ــد ک ــت کنن ــی دریاف ــور اختصاص ــه  ط ب
ــی  ــر تماس ــن ه ــود. بنابرای ــرد می ش ــب وکار ف ــن کس تلف
کــه بــا آن شــماره گرفتــه شــود از طریــق پنــل آنالینــی 
کــه در اختیــار دارد، تصمیــم  می گیــرد چــه اتفاقــی 
ــماره  ــه ش ــه چ ــورت ب ــال دای ــد، مث ــرای تماســش بیفت ب
ــت  ــا... مدیری ــرود ی ــدوق پســتی ب ــه صن ــی شــود، ب تلفن
آن کامــال در اختیــار اوســت. از امتیازهــای ایــن خدمــات 
ــاره  ــاس اش ــدود تم ــت ورودی نامح ــه مدیری ــوان ب می ت
کــرد. همچنیــن صاحبــان کســب وکار اگــر بــه هــر دلیلــی 
دفترشــان تغییــر کنــد یــا کارمندانشــان در نقــاط مختلــف 
باشــند، می تواننــد شــماره تلفــن ثابــت را داشــته باشــند 
و به صــورت متمرکــز تماس هایشــان را هنــدل کننــد. 
کار  فضــای  را  شــما  دفتــر  می تــوان  آیــا   

آورد؟ به حســاب  اشــتراکی 
خیــر، فضــای کار اشــتراکی نیســت. دفتــر شــما بــه 
صاحبــان کســب وکارها ایــن امــکان را می دهــد کــه 
ــت  ــن مدیری ــه  صــورت آنالی ــان را ب ــاط کسب وکارش ارتب

ــد.  کنن
 تیم دفتر شما چند نفر است؟

حــدود 22 نفــر هســتیم. اعضــای اصلــی تیــم پنــج نفــر 
ــد،  ــت می کنن ــه کار را مدیری ــرگروه هایی ک ــتیم؛ س هس
ماننــد مدیــر مارکتینــگ، مدیرهــای فنــی، مدیــر اجرایــی 

و مدیــر فــروش و پشــتیبانی. 
ــری  ــا قش ــروه ی ــه گ ــما از چ ــتری های ش  مش

ــتند؟ هس
اســتارت آپ ها،  متوســط،  و  کوچــک  کســب وکارهای 
فریلنســرها و افــرادی کــه جــای ثابتــی ندارنــد امــا 
می خواهنــد ارتباطشــان بــا مشــتری حفــظ شــود. 

 از خارج از ایران هم کاربر دارید؟
بلــه، ایرانی هایــی کــه در ســفر هســتند و می خواهنــد بــا 
ــق پنلشــان  ــاس باشــند، از طری منشــی های خــود در تم

ــد. ــات را انجــام می دهن تنظیم
 تعداد کاربرانتان چه میزان است؟

بیــش از 3600 شــماره تلفــن در اختیــار کاربرانمــان قــرار 
داده ایم.

 آیــا بــرای واگــذاری شــماره تلفن هــا بــه 
ــد؟ ــی داری ــر خاص ــب وکارها فیلت ــان کس صاحب

افــراد بــرای ثبت نــام بایــد اطالعــات هویتی شــان را 
بارگــذاری کننــد کــه ایــن اطالعــات توســط کارشناســان 
تیــم بررســی می شــود. همچنیــن شــماره موبایلــی را کــه 
ــام صاحــب کســب وکار  ثبــت می کننــد حتمــا بایــد بــه ن

باشــد. 
ــی  ــم گزینش ــراد ه ــب وکار اف ــوع کس ــرای ن  ب

انجــام می شــود؟
مشــتری  از  باشــد  خاصــی  حــوزه  در  فعالیــت  اگــر 
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درخواســت مجــوز می کنیــم. امــا خیلــی نمی توانیــم 
روی ایــن موضــوع نظــارت داشــته باشــیم. به عنــوان 
مثــال، فــردی کــه در حــوزه مقاله نویســی و ترجمــه 
ــکان دارد بعدهــا در حــوزه دیگــری  ــد، ام فعالیــت می کن
هــم کــه مجــوز دارد، فعالیــت کنــد. نظــارت و رســیدگی 
ــران کار  ــن ای ــالف قوانی ــه خ ــاغلی ک ــت مش ــه فعالی ب
می کننــد بــر  عهــده ارگان هــای نظارتــی اســت و طبیعتــا 

ــد.  ــخگو باش ــد پاس ــرد بای ف
ســرمایه گذار  کســب وکارتان  بــرای  شــما   

ــد؟ ــذب کردی ج
ــت  ــی فعالی ــرمایه شــخصی و خانوادگ ــا س ــا االن ب ــه. ت ن
کردیــم. چنــد ســال اســت کــه از نقطــه سربه ســر 
بــه  دنبــال  بیشــتر  بــرای رشــد  البتــه  گذشــته ایم. 
شــرکت  بــا  اهدافــش  کــه  هســتیم  ســرمایه گذاری 

همراســتا باشــد. 
ــر  ــات دفت ــعه خدم ــرای توس ــه ای ب ــا برنام  آی

ــد؟ ــما داری ش
حتمــا. اوال در ایــن خدمــات ارتباطــی کــه ارائــه می کنیــم 
ــا  ــاط ب ــد ارتب ــدد مانن ــات متع ــیاری از امکان ــد بس بای
ســی آر ام، وصــل تماس گیرنــدگان بــه سیســتم پرداخــت، 
مشــتری های  بــه  هــم  را  ثبت نــام  و  نظرســنجی 
ــه  ــتریان ب ــی از مش ــه گروه ــم، چراک ــه کنی ــود ارائ خ
نیســتند  مایــل  کســب وکارها رجــوع می کننــد کــه 
ــام  ــت انج ــق اینترن ــود را از طری ــش  خ ــام و تراکن ثبت ن
ــان  ــای تلفنی م ــن خط ه ــه ای ــد ب ــن بای ــد. بنابرای دهن
امکاناتــی اضافــه کنیــم تــا ایــن مشــتریان تراکنــش خــود 

ــد. ــام دهن ــت انج ــن ثاب ــا تلف را ب
 رقیب شما در بازار کیست؟

ــازار وجــود دارد امــا هــر کــدام در  رقبــای متعــددی در ب
ــوزه  ــن ح ــون ای ــد، چ ــت می کنن ــی فعالی ــوزه خاص ح
ــرکت هایی  ــال ش ــر ح ــه ه ــت. ب ــه اس ــکل گرفت ــازه ش ت
ــل  ــف مث ــه انحــای مختل ــت ب ــه شــماره تلفن هــای ثاب ک
اینترنتــی و مجــازی ارائــه می کننــد، رقبــای مــا هســتند. 
بــه نظــر مــن، بــدون رقیــب هیــچ کســب وکاری نمی ِتوانــد 
رشــد کنــد. مــا حتــی در حــوزه تخصصــی خــود رقبایمان 
ــا خودمــان را ارزیابــی و رشــدمان را  را بررســی کردیــم ت
نگــه داریــم. مارکــت ایــن حــوزه آن قــدر اشــباع نیســت. 
بــازار گســترده  ای پیــش رو داریــم و هــر یــک می تواننــد 
ــی  ــس خیل ــن بیزین ــد. ای ــازار بگیرن ــود را از ب ــهم خ س
ــه در  ــب وکارهایی ک ــژه کس ــت، به وی ــده نیس شناخته ش
شهرســتان ها فعــال هســتند از ایــن امــکان خبــر ندارنــد. 
ــاد اســت،  ــزرگ مثــل تهــران زی ــات در شــهرهای ب امکان
ــود،  ــناخته ش ــتر ش ــه بیش ــت هرچ ــن خدم ــن ای بنابرای
ــد و  ــرت کنن ــتارت آپ ها مهاج ــت اس ــازی نیس ــر نی دیگ

ــد.  ــاد می کن ــادی ایج ــزوده زی ــت ارزش  اف ــن خدم ای
 بیزینس مدل شما به چه شکل است؟

کســب وکارها بــه میــزان نیــاز و دقیقــه در مــاه ســرویس 
بــا  نوپایــی  مثــال، کســب وکار  به عنــوان  می گیرنــد. 

ــط  ــک خ ــد ی ــان می توان ــزار توم ــغ 39 ه ــت مبل پرداخ
ــد و  ــته باش ــس داش ــا و فک ــن گوی ــانترال، تلف ــن، س تلف
ــر  ــته باالت ــک بس ــد ی ــرد، می توان ــد ک ــه رش ــی ک زمان
بگیــرد و بــه میــزان مصــرف خــود هزینــه پرداخــت کنــد. 
ــه در  ــد 50 دقیق ــان می توان ــزار توم ــا 85 ه ــال ب ــا مث ی
ــن شــما  ــر تلف ــی اگ ــه بیان ــاه منشــی داشــته باشــد. ب م
ــد  ــتری می توان ــد، مش ــته باش ــادی داش ــای زی تماس ه

ــد. ــداری کن ــتری خری ــه بیش دقیق
ــرای خریــد خط هــای تلفــن کــه محدودیتــی    ب

نداریــد؟
ــکالتی  ــن مش ــر رگولیش ــس از نظ ــرای بیزین ــه ب همیش
ــرکت های  ــا ش ــا ب ــود دارد. م ــی وج ــای دولت ــا نهاده ب
مخابراتــی مختلــف و اف ســی  پی های دیگــر هــم کار 
می کنیــم، امــا بزرگ تریــن تامین کننــده شــماره های 
ــن  ــوط را از ای ــا خط ــه م ــت ک ــرات اس ــن اداره مخاب تلف
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می کنیــم.  خریــداری  اداره 
 مهم ترین چالش کسب وکار شما چیست؟

ــازمانی و  ــتیم؛ درون س ــه هس ــش مواج ــوع چال ــا دو ن ب
ــود  ــدم وج ــا ع ــازمانی م ــکل برون س ــازمانی. مش برون س
ــوع کسب وکارهاســت  ــن ن ــرای ای ــوع رگولیشــن ب ــک ن ی
ــم.  ــت کنی ــتری فعالی ــال بیش ــراغ  ب ــا ف ــم ب ــه بتوانی ک
ــه  ــت ب ــن خدم ــی ای ــم معرف ــازمانی ه ــش درون س چال

ــت.  ــدف اس ــه ه جامع
ــر  ــت  س ــه پش ــت را چگون ــی اینترن  دوران قطع

ــتید؟ گذاش
قطعــی اینترنــت نابــودی کل اســتارت آپ هایی اســت 
حتــی  می کننــد.  فعالیــت  اینترنــت  بســتر  در  کــه 
بســتر  بــر  سرویس هایشــان  کــه  کســب وکارهایی 
ــد، چــون  ــد فعالیــت کنن ــت نیســت هــم نمی توانن اینترن
ــت  ــش روی اینترن ــت اســت و مخاطبان تریبونشــان اینترن

آن را ســرچ می کننــد. طبیعتــا مــا هــم تعــدادی از 
ــم.  ــت دادی ــود را از دس ــران خ کارب

 آیــا موفــق شــدید اطمینــان کاربرانتــان را 
ــد؟ ــب کنی ــاره جل دوب

ــرد، از  ــر می ب ــه  س ــی ب ــرایط بحران ــور در ش ــاد کش اقتص
طرفــی اکثــر مشــتری های مــا دارای کســب وکارهای 
کوچــک و شــکننده هســتند، بنابرایــن اگر کســب وکارهای 
ضعیــف یــک هفتــه کار نکننــد و درآمــد روزانه  شــان را از 
دســت دهنــد، انگیــزه  و امیدشــان هــم از دســت مــی رود 

و دیگــر بحــث جلــب اطمینــان مطــرح نیســت.
 چشم انداز شما برای سال 99 چیست؟

و  کنیــم  جــذب  ســرمایه گذار   99 ســال  امیــدوارم 
ــم  ــرایط بتوانی ــن ش ــم و در ای ــش دهی ــدمان را افزای رش
ــک و  ــب وکارهای کوچ ــار کس ــود را در اختی ــات خ امکان

ــد.  ــد کنن ــن رش ــه پایی ــا هزین ــا ب ــم ت ــا بگذاری نوپ
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ن  شناسا�ی تصاو�ی جعیل �ب استفاده از فناوری بالکچ�ی

 عماد عزتی

بالکچینبهکمکرسانههامیآید

فرصت درنگ
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دنیــای  می توانــد  بالکچیــن  نویــن  فنــاوری  آیــا 
روزنامه نــگاری را هــم تحــت تاثیــر قــرار دهــد و ایــن دنیــای 
پــر از حــرف و ســخن را از عکس هــا و تصاویــر جعلــی پــاک 

ــد؟ کن
برخــی از شــرکت های تحلیــل بــازار در ایــن زمینــه معتقدند 
چشــم انداز مناســبی در مقابــل بالکچیــن نیســت و احتمــال 
تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن دنیــای رســانه از فنــاوری تقریبــا 

نزدیــک بــه صفــر اســت. 
ایــن پاســخ قطعــی در میــان افکار عمومــی شــاید پذیرفتنی 
نباشــد، چــون بســیاری بــر ایــن باورنــد کــه رونــد توســعه و 
رســوخ بالکچیــن در بخش هــای مختلــف اقتصــاد و تولیــد 
بــه گونــه ای اســت کــه بایــد منتظــر دســتاوردهای جدیــدی 
ــاهد  ــیم. ش ــز باش ــانه ها نی ــش رس ــاوری در بخ ــن فن از ای
مثــال ایــن تفکــر هــم خبــری اســت کــه چنــد مــاه پیــش 

در نیویــورک  تایمــز منتشــر شــد.
در ایــن خبــر تاکیــد شــده کــه تیــم تحقیقاتــی نیویــورک 
ــد  ــاز کرده ان ــروژه ای را آغ ــی ام پ ــرکت آی ب ــا ش ــز ب تایم
ــا اســتفاده از ایــن فنــاوری صحــت اخبــار و  کــه بتواننــد ب
ــا  ــت آن ه ــه دس ــه ب ــی را ک ــر اختصاص ــن تصاوی همچنی

ــد. ــد کنن ــد، تایی می رس
ــروژه ای، اصــل کلیــدی  اصلی تریــن دلیــل ایجــاد چنیــن پ
اعتمــاد اســت کــه رســانه ها بــه دنبــال آن در میــان 
ــده  ــاد ش ــروژه ی ــی پ ــور کل ــه ط مخاطبانشــان هســتند. ب
قــرار اســت بــه گونــه ای در اختیــار مخاطبــان رســانه ها قــرار 
گیــرد کــه آن هــا بتواننــد صحــت منبــع خبــر و همچنیــن 
ــن  ــاوری بالکچی ــق فن ــار آن را از طری ــد و انتش ــد تولی رون

ــد. دریابن
ــد  ــن باورن ــر ای ــده ب ــاد ش ــی ی ــم تحقیقات ــان تی کارشناس
ــار  ــد تشــخیص اخب کــه 46 درصــد از امریکایی هــا معتقدن
ــا  ــروز ب ــی ام ــار واقع ــر و اخب ــی از تصاوی ــر جعل و تصاوی
ــار  ــع اخب ــی و توزی ــه گســتره شــبکه های اجتماع توجــه ب
کار دشــواری شــده و احتمــال خطــا و بــه انحــراف کشــیده 

ــود دارد. ــی وج ــکار عموم ــدن اف ش
ــم:  ــروژه را می خوانی ــن پ ــتاوردهای ای ــه برخــی دس در ادام
در گام هــای اولیــه کارشناســان بــرای دســتیابی بــه اطالعات 
اولیــه یــک تصویــر یــا یــک خبــر اقــدام بــه تدویــن راهکارها 
ــل  ــی قاب ــک اطالعات ــد بان ــا بتوانن ــد ت ــی کرده ان و اطالعات

ــت  ــوان اصال ــت بت ــا در نهای ــد ت توجهــی ایجــاد کنن
یــک خبــر یــا یــک تصویــر را متوجــه شــد.
تیــم  اجرایــی  مدیــر  الوالــی  مــارک 

ــه  ــن زمین ــز در ای ــی تایم تحقیقات
می گویــد: »موضــوع تحقیقــات 

این نیســت کــه مخاطبان 

ــر مطلــع شــوند بلکــه  چطــور بتواننــد از مبــدأ یــک تصوی
ــه نوعــی بــه مخاطبــان آمــوزش دهیــم کــه  می خواهیــم ب
در شــرایط حســاس بــرای جلوگیــری از زیــان یــا دریافــت 
ــور  ــد و چط ــد بگیرن ــی بای ــه تصمیم ــتباه چ ــات اش اطالع

ــد.« ــدام کنن اق
ــذاری  ــن اثرگ ــر گرفت ــا در نظ ــد ب ــد می کن ــی تاکی الوال
ــان  ــرار دادن مخاطب ــر ق ــت تاثی ــه و تح ــانه ها در جامع رس
الزم اســت ایــن پــروژه راهــکاری عملــی و اصولــی ارائــه کند 
تــا مخاطبــان رســانه های رســمی یــا حتــی خــود رســانه ها 
فریــب نخورنــد و موجــب بروز مشــکالتی در اجتماع نشــوند.

ــه  ــن زمین ــار در ای ــأ اخب ــروژه منش ــر پ ــورن مدی ــا ک ساش
می گویــد: »اصــوال مشــکل زمانــی ایجــاد می شــود کــه یــک 
تصویــر در شــبکه های مجــازی دســت بــه دســت می شــود 
بــه ایــن دلیــل کــه مــکان، زمــان، دلیــل یــا رویــداد توســط 
ایــن تصویــر منتقــل نمی شــود؛ فقــط تعــدادی نقــاط رنگــی 
ــه  ــت ک ــا این جاس ــه اتفاق ــود ک ــت می ش ــه دس ــت ب دس

ــاز می شــود.« ــب آغ مشــکل و سوءاســتفاده و تقل
وی معتقــد اســت ســازمان های خبــری بــا توجــه بــه 
تخصــص و اطالعاتــی کــه دارنــد می تواننــد به راحتــی 
ــاال  ــادی احتم ــراد ع ــا اف ــد ام ــش دهن ــکالت را کاه مش

نمی تواننــد ایــن مشــکل را برطــرف کننــد.
تایمــز در تحقیقــات خــود مصاحبه هــای اصولــی و دقیقــی 
ــام داده  ــی انج ــه دوره زمان ــود در س ــب خ ــا 34 مخاط را ب
ــه  ــبت ب ــردم نس ــد م ــی از دی ــد درک کامل ــا بتوان ــت ت اس

تصاویــر خبری داشــته باشــند. تایمــز در نظــر دارد 
ــا اســتفاده و پــردازش اطالعــات راهــکاری  ب

بــرای اســتفاده از بالکچیــن جهــت 
ــب  ــا فری ــتفاده ی ــش سوءاس کاه

ــد. ــه کن ــان ارائ مخاطب
از  مصاحبه هــا  اول  دور   -
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15 نفــر: ســوال دربــاره وضعیــت فعلــی اخبــار و اطالعــات 
ــیوه های  ــی از ش ــی ذهن ــوان مدل ــه بت ــی ک ــا جای ــط ت غل
اعتمــاد جامعــه نمونــه بــه تصاویــر و اخبــار دســت  یافــت.
ــرح  ــر و ط ــت نف ــا هف ــه ب ــه  اولی ــش نمون - دور دوم: آزمای

نمونه هــای اولیــه. 
- دور سوم: تست نمونه اولیه با 12 نفر و یک طرح. 

دســتاوردها نشــان می دهــد کــه مخاطبــان از دور اول تقریبا 
بــه  طــور مســاوی در یکــی از گروه هــا قــرار گرفتنــد. ببینیــد 

شــما جــزو کــدام گروه هســتید؟
اخبــار غیرقابــل اعتمــاد و نادرســت )اعتمــاد پاییــن، آگاهــی 
ــروه  ــن گ ــاد(: در ای زی
مخاطبــان  اغلــب 
تعصــب  بــا 
بســیار زیــاد 
ــرای اثبــات  ب
ه  عقیــد
در  خــود 
ن  میــا
نه ها  ســا ر
دنبــال  بــه 
ــواهد هستند.  ش
ایــن گــروه اصــوال 
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ب
رســانه ها حتــی آن گــروه 
بــا  معتبــر  رســانه های  از 
اســتفاده از سیاســت های خــاص 
ــوده و  ــب ب ــب مخاط ــال فری ــه دنب ب
می تواننــد اثرگــذاری منفــی در ذهــن 
آن هــا داشــته باشــند. بنابرایــن شــک و تردیــد 
ــن  ــوان ای ــکار اصلــی آن هــا اســت و نمی ت جــزو اف
ــرمقاله ها  ــروه س ــن گ ــر دارد. ای ــدی را تغیی قالب بن
ــانه هایی از  ــانه ها را نش ــده رس ــتفاده ش ــر اس و تصاوی

می داننــد. خــود  تفکــرات 
بــه  )اعتمــاد  دیجیتالــی  رســانه های  مشــترکان 
نفــس بــاال، آگاهــی بــاال(: افــرادی کــه در ایــن 
ــات و  ــی اطالع ــر دیجیتال ــد از نظ ــرار می گیرن ــروه ق گ
توانمندی هــای باالیــی دارنــد، بنابرایــن هنگامــی کــه قــرار 
اســت غربالگــری دقیقــی میــان رســانه های اصلــی و فرعــی 
ــل اعتمــاد داشــته باشــند، به ســادگی می تواننــد  ــا غیرقاب ی
ــر  ــد و درگی ــاد کنن ــخصی ایج ــای مش ــا مرزه ــان آن ه می
حاشــیه های آن هــا نباشــند. ایــن گــروه اخبــار درســت یــا 
ــار  ــوال دچ ــد و معم ــخیص می دهن ــاده تش ــت را س نادرس

مشــکالت نمی شــوند.
قضــاوت محلــی رســانه ها )اعتمــاد بــه نفــس پاییــن، 
آگاهــی بــاال(: ایــن گــروه از افــراد عمومــا رســانه های 
ــار منتشــر شــده  ــه اخب ــد و بیشــتر ب رســمی را نمی پذیرن
در رســانه های دیگــر جــذب می شــوند و ایــن اخبــار را 
واقعیــت محــض می شــمارند. اصــوال ایــن گــروه نمی تواننــد 

ــی  ــد امتیازات ــانه های رســمی می توانن ــه رس ــد ک ــاور کنن ب
ــه ســمت  ــه اطالعــات داشــته باشــند و بیشــتر ب ــرای ارائ ب
ــد  ــر می رون ــر معتب ــانه های غی ــی و رس شــبکه های اجتماع

ــان هســتند. ــن می ــال واقعیــت در ای ــه دنب و ب
ــی  ــاال، آگاه ــس ب ــه نف ــاد ب ــانه ای )اعتم ــنت گرایان رس س
پاییــن(: ایــن گــروه از مخاطبــان اگرچــه همــواره اخبــار را 
ــت  ــه دریاف ــون و روزنام ــل تلویزی ــنتی مث ــانه های س از رس
ــه از  ــی ک ــیار پایین ــی بس ــل آگاه ــه دلی ــا ب ــد ام می کنن
فضــای مجــازی دارنــد بــه احتمــال زیــاد خیلــی ســریع در 
جریــان خبــری درگیــر شــده و بــا امــواج ایجــاد شــده همراه 
ــد  ــروه نیازمن ــن گ ــان ای ــاد کارشناس ــه اعتق ــوند. ب می ش
ــری  ــق تصمیم گی ــد دقی ــه بتوانن ــتند ک ــی هس آموزش های
ــار  ــازی گرفت ــای مج ــف دنی ــای مختل ــد و در بخش ه کنن

نشــوند.
امیلــی ســالتز یکــی از متخصصــان حاضــر در تحقیقــات یــاد 
ــع برآوردهــای  ــد: »آنچــه مطــرح شــد در واق شــده می گوی
ــود  ــا ب ــه آن ه ــورد عالق ــان و رســانه های م ــه از مخاطب اولی
ــا اســتفاده از  ــات و ب ــن اطالع ــرار اســت براســاس ای ــه ق ک
ــه  ــم ک ــزی کنی ــه ای برنامه ری ــه گون ــی ب ــاوری بالکچین فن
بتواننــد همگــی آن هــا بــه اخبــار دقیــق و موثــق دسترســی 

داشــته باشــند.«
ــه واقعیــت یــک خبــر  ــه گفتــه وی اصــوال افــرادی کــه ب ب
یــا یــک تصویــر شــک داشــته باشــند تــالش می کننــد بــا 
انتشــار یــک پســت زیــر همــان خبــر یــا تصویــر ابــراز عقیده 
کننــد و بــه دیگــران هشــدار دهنــد کــه گمــراه نشــوند، بــه 
همیــن دلیــل تــالش شــده در پــروژه یــاد شــده از همیــن 

امــکان اســتفاده بهینــه شــود.
ــی  ــروه اصل ــه دو گ ــتر ب ــات بیش ــن تحقیق ــان در ای محقق
کــه ممکــن اســت تحــت تاثیــر قــرار گیرنــد توجــه دارنــد: 
ایــن دو گــروه عبارتنــد از کســانی کــه بــه رســانه ها اعتمــاد 
ــل  ــی قاب ــرای ارزیاب ــه ای ب ــی پای ــا ســواد دیجیتال ــد ام دارن
اعتمــاد و اعتبــار پســت ها ندارنــد و کســانی کــه از قبــل بــه 
توانایی هــای خــود اطمینــان دارنــد تــا بتواننــد اخبــار معتبر 

را تشــخیص دهنــد.
ایــن گــروه تاکیــد دارنــد اصــوال دو گــروه یــاد شــده بیشــتر 
ــت  ــد و الزم اس ــن را دارن ــرار گرفت ــر ق ــت تاثی ــار تح آم
بیشــتر بــرای جلوگیــری از تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن آن هــا 
برنامه ریــزی شــود و ایــن تحقیقــات در ایــن بخــش فعال تــر 

ــد. ــل می کن عم
ــل  ــر قاب ــن تغیی ــان چندی ــده محقق ــاد ش ــات ی در تحقیق
توجــه و غیرمشــهود را کــه می توانســتند روی تصاویــر 
انجــام دهنــد، بــه کار گرفتنــد تــا گروه هــا را مــورد ارزیابــی 
قــرار دهنــد کــه میــزان تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن آن هــا را 

مدنظــر داشــته باشــند.
ــران فضــای  ــرای کارب - عالمــت تیــک: ایــن عالمــت کــه ب
مجــازی شناخته شــده اســت، در واقــع بیــان می کنــد 
اطالعــات مــورد نظــر قابــل قبــول و صحیــح اســت. بــه ایــن 

ــود. ــا می ش ــر الق ــودن تصوی ــی ب ــب واقع ترتی
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ــرای ایــن  ــام افــراد و مراکــز معتبــر )امــکان پیگیــری ب - ن
اطالعــات( بــه جــای اســتفاده از »تیــک«. اصــوال بســیاری به 
اعتبــار ســایرین بــرای پذیرفتــن اطالعــات تکیــه می کننــد.

ــخ  ــه تاری ــداد ک ــک روی ــر از ی ــن تصوی ــتفاده از چندی - اس
ویرایــش آن هــا یکــی اســت و می توانــد مخاطبــان را 
متقاعــد کنــد تــا یــک مصرف کننــده اخبــار بپذیــرد خبــر 

ــی اســت. ــر واقع ــا تصوی ی
ــک  ــد ی ــد تولی ــد رون ــه می خواهن ــتند ک ــی هس - کاربران
خبــر یــا تصویــر را ببیننــد. ایــن گــروه بــا اســتفاده از ایــن 

ــد. ــاد کنن ــار اعتم ــه اخب ــد ب ــد می توانن رون
- انتشــار اطالعــات نادرســت کــه اثبــات می شــوند: برخــی 
رســانه ها در بخــش اخبــار فــوری معمــوال مــواردی را مطــرح 
ــه زودی مجبــور می شــوند تکذیــب کننــد.  می کننــد کــه ب
ــل  ــه حداق ــان را ب ــدی اســت کــه اعتمــاد مخاطب ــن رون ای

می رســاند.
ــا  ــی ام ب ــان آی ب ــا محقق ــده ت ــث ش ــات باع ــن اطالع ای
ــه  ــد ک ــه کنن ــی را ارائ ــم« مدل ــات مفاهی ــتفاده از »اثب اس
براســاس آن کاربــران بتواننــد بــرای تاییــد اخبــار مربوطه در 

فضــای مجــازی اقــدام کننــد و بهتــر قــدرت تصمیم گیــری 
در ایــن زمینــه داشــته باشــند. در ایــن زمینــه بخش هــای 
ــه کار  ــا هــر بســتر اجتماعــی دیگــر ب خبــری فیســبوک ی

گرفتــه شــد. 
ــه ای  ــار زمین ــت اخب ــه اصال ــتیابی ب ــرای دس ــروه ب ــن گ ای
ــات  ــه اطالع ــرای رســیدن ب ــران ب ــد کــه کارب فراهــم کردن
اصلــی و ســابقه اخبــار یــا تصاویــر بــا اســتفاده از آن 
ــد. ــت آورن ــه دس ــه را ب ــات اضاف ــد اطالع ــادگی بتوانن به س

در ادامه نمونه ای از این امکانات را می بینید.
یــک تصویــر از آتش ســوزی کــه در میــان رســانه های 
مختلــف و کاربــران شــبکه های اجتماعــی دســت بــه دســت 
می شــد. در بخــش یــاد شــده هنگامــی کــه کاربــران کلیــک 
ــه دســت  ــد اطالعــات دقیقــی از واقعیــت محــل ب می کردن

می آوردنــد.
ــر  ــرای تصاوی ــار ب ــا اعتب ــر ی ــه: شــرح تصوی ــات اضاف اطالع
ــر  ــایر تصاوی ــا س ــری ی ــازمان های خب ــتفاده س ــورد اس م
ــه  ــای هم ــس« گوی ــه عک ــت و »تاریخچ ــم اس ــیار مه بس
ــد.  ــالم می کن ــر را اع ــد تصوی ــرایط تولی ــت و ش ــوارد اس م
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ــده و  ــت ش ــن ثب ــط بالکچی ــا توس ــات قطع ــن اطالع ای
می تــوان تمــام اطالعــات را بــه دســت آورد.

ــات در  ــن اطالع ــه ای ــرایطی ک ــاد ش ــا ایج ــال ب ــه هرح ب
ــه  ــد هرچ ــان دریافتن ــرد، محقق ــرار گی ــران ق ــار کارب اختی
ــه  ــتیابی ب ــت دس ــران را جه ــس کارب ــد اعتمادبه نف بتوانن
ــر  ــد شــرایط بهتــری حاکــم ب ــر ببرن ــق باالت اطالعــات موث
ــذاری  ــه اثرگ ــی ک ــا جای ــد ت ــد ش ــانه ها خواه ــای رس فض
ــد  ــل خواه ــه حداق ــی ب ــکار عموم ــی در اف ــار غیرواقع اخب

ــید. رس
ــت و  ــتند واقعی ــد هس ــان عالقه من ــی مخاطب ــور کل ــه  ط ب
اصالــت دربــاره یــک تصویــر یــا خبــر را بداننــد نــه این کــه 
اطالعــات اضافــه از تصویربــردار )عــکاس( یــا نویســنده خبــر 
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــان ب ــند. مخاطب ــته باش ــار داش در اختی
امکانــات بیشــتر عالقه منــد هســتند دربــاره مــوارد مشــابه، 

ــه و... بداننــد. اطالعــات اضاف
دنیایــی  در  »مــا  می گویــد:  زمینــه  ایــن  در  الوالــی 
ــادی  ــیار زی ــات بس ــه اطالع ــه اگرچ ــم ک ــی می کنی زندگ
ــز  ــا نی ــن چیزه ــاره واقعی تری ــا درب ــان اســت ام در اختیارم

احتمــال تقلــب و تخلــف یــا اخبــار اشــتباه وجــود دارد. بــه 
عنــوان مثــال بســیاری فکــر می کننــد انتشــار اخبــار اشــتباه 
ــی  ــر نیســت در حال ــه امکان پذی ــاره حــوادث غیرمترقب درب
کــه هــر روز شــاهد انتشــار ده هــا خبــر اشــتباه در همیــن 

ــوارد هســتیم.« م
ــر  ــران ب ــیاری از کارب ــد: »بس ــد می کن ــق تاکی ــن محق ای
ایــن باورنــد کــه در دنیــای فعلــی بــا توجــه بــه دسترســی 
ســاده بــه اخبــار و اطالعــات احتمــال تخلــف و تقلب بســیار 
پاییــن اســت در حالــی کــه اتفاقــا همیــن رونــد باعــث بــروز 
ــتفاده هایی در  ــا سوء اس ــود و بعض ــده می ش ــکالت عم مش

ــود.« ــام می ش ــانه ها انج رس
الوالــی تصریــح می کنــد: »در ایــن تحقیقــات شــروع کردیــم 
بــا نــگاه ویــژه ای از زاویــه  فناورانــه بــه موضــوع نــگاه کنیــم 
ــر  ــات و تصاوی ــار، اطالع ــوان اخب ــور می ت ــم چط ــا دریابی ت
غیرواقعــی را از واقعــی تشــخیص داد و مانع از اشــتباه کاربران 

شــد.«
بــه گفتــه وی اگرچــه هم اکنــون ابتــدای راه هســتیم و درک 
دقیقــی از آینــده نداریــم امــا یقینــا رســانه ها و ســازمان های 
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منابــع  دربــاره  بــه زودی  می تواننــد  خبــری 
ــر  ــی تصاوی ــا حت ــت ی ــار نادرس ــی و اخب غیرواقع
اشــتباه اطالعــات ارزشــمندی بــه دســت آورنــد و 
البتــه مخاطبــان نیــز در همیــن رونــد تحــت تاثیر 

اشــتباه اخبــار قــرار نخواهنــد گرفــت.
ایــن کارشــناس معتقــد اســت توییتــر یــا ســایر 
رســانه های نویــن اجتماعــی در بســیاری از مــوارد 
ــف  ــود تعری ــرای خ ــبی ب ــالت مناس ــه رس اگرچ
ــی  ــه عامل ــن نقیص ــل همی ــه دلی ــا ب ــد ام کرده ان
ــا  ــوند ت ــته می ش ــای ناخواس ــروز بحران ه در ب
جایــی کــه بعضــا جریان هــای سیاســی، اجتماعــی 

ــوند. ــادث می ش ــی را ح ــی علم ــا حت ی
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــر بالکچین ه ــن خاط ــه همی ب
ــن  ــی بهتری ــق اطالعات ــای دقی ــاد زنجیره ه ایج
ــان و  ــرای مخاطب ــه ب ــتفاده چ ــرای اس ــه ب گزین
ــت  ــد از اصال ــا بتوانن ــتند ت ــانه ها هس ــه رس چ
ــال  ــا خی ــه ب ــا این ک ــد ی ــاع کنن ــان دف اخبارش
ــد  ــا می خوانن ــد ی ــد آنچــه می بینن راحــت بپذیرن

ــت. ــی اس واقع
ــه  ــای اولی ــاید گام ه ــد: »ش ــار می کن ــی اظه الوال
بــرای جلوگیــری از تخلــف و تقلــب ثبــت تاریــخ، 
مــکان توســط دوربین هــای دیجیتــال بــوده 
ــد را در  ــن رون ــم همی ــر داری ــون در نظ ــا اکن ام
دنیــای مجــازی بــه صــورت بالکچینــی و اینترنــت 
ــه صــورت  ــا جایــی کــه ب ــم ت ــه کار گیری اشــیا ب
اتوماتیــک به خصــوص تصاویــر ســابقه نگاری 

ــند.« ــته باش ــی داش دقیق
ــده  ــاد ش ــکاری ایج ــد: »هم ــح می کن وی تصری
گــروه  ایــن  و  دوربین هــا  میــان ســازندگان 
ــرای  ــت ب ــی اس ــه ای عامل ــه گون ــی ب تحقیقات
ــه در  ــر ک ــات تصاوی ــت اطالع ــدن ثب ــی ش قانون
ــت  ــفافیت و واقعی ــه ش ــد ب ــن رون ــده همی آین

ــد.« ــک کن ــر کم تصاوی
ــتم های  ــام سیس ــد: »تم ــد می کن ــی تاکی الوال
ــرای  ــتفاده ب ــورد اس ــای م ــا پلتفرم ه ــل ی عام
ــر  ــل، توییت رســانه ها مثــل گــوگل، فیســبوک، اپ
و... خــود را ملــزم بــه اســتفاده از شــیوه یــاد شــده 
می داننــد تــا جایــی کــه طــی دســت بــه دســت 
شــدن اطالعــات و تصاویــر ســابقه آن هــا ثبــت و 

ــل ویرایــش باشــد.« غیرقاب
ایجــاد  فکــر  بــه  »اکنــون  می گویــد:  وی 
اکوسیســتمی اطالعاتــی هســتیم کــه بــا اســتفاده 
ــن  ــه ای ــد ب ــت می کن ــی فعالی ــه حفاظت از دوالی
ترتیــب هیــچ تغییــری در ســابقه تصاویــر و اخبــار 
نمی تــوان ایجــاد کــرد و رســانه های اصلــی 
ــه  ــبت ب ــه نس ــی و دغدغ ــدون نگران ــد ب می توانن

ــد.« ــدام کنن ــا اق ــتفاده از آن ه اس
/https://www.niemanlab.org :منبع
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 مهسا محجوب

روباتهاییکوچکباقابلیتهاییعظیم

همراه با توضیح پژوهشگران روبات ، پاول مک اون و مارک میسکین، 
به جهانی کوچک سفر کنید و ببینید که آن ها چطور ریزروبات ها یی به 
اندازه سلول را طراحی و تولید انبوه می کنند که پاهایی بسیار کوچک و 
در اندازه اتمی دارند. همچنین به ما نشان می دهند چطور این ماشین ها 

می توانند روزی هدایت شوند تا به مبارزه با بیماری های محصوالت 
کشاورزی بپردازند یا در اندازه یک نورون، به بررسی مغز شما بپردازند.

دنیای سلویل تغی�ی یم کند
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مــارک میســکین: ایــن یک چرخــدار اســت. میکروارگانیســمی 
ــن  ــا در همه جــای زمی ــو اســت. آن ه ــدازه قطــر م ــه ان ــه ب ک
ــن  ــد؛ آب شــور، آب شــیرین، همــه جــا. و ای زندگــی می کنن

ــردد.  ــذا می گ ــال غ یکــی دنب
بــه یــاد دارم اولیــن بــار هشــت ســاله بــودم کــه یکــی از این هــا 
را دیــدم. بســیار روی مــن اثرگــذار بــود. منظــورم ایــن اســت 
ــور حیرت انگیــز کوچــک شــکار می کنــد، شــنا  کــه ایــن جان
می کنــد، دنبــال زندگــی اش اســت و تمــام جهانــش در یــک 

قطــره آب برکــه جــا می شــود. 
پــاول مــک اون: ایــن چرخنــده کوچک مســئله شــگفت انگیزی 
ــه مــا نشــان داد. او می گویــد می توانــی ماشــینی بســازی  را ب
کــه هوشــمند باشــد و کار پیچیــده انجــام دهــد امــا همــه چیز 
در بســته ای بســیار کوچــک باشــد؛ آن قــدر کوچــک که نشــود 
ــد کــه  ــد. مهنــدس درون مــن هــوش از ســرش پری آن را دی
ــد  ــا درســت بع ــن موجــود را ســاخت. ام چطــور می شــود ای
از احســاس تعجــب، بایــد بگویــم کمــی هــم حســودی ام شــد. 
ــم؟  ــا نتوانی ــرا م ــی اش را دارد، چ ــت توانای ــر طبیع ــه اگ این ک
چــرا نتوانیــم ریزروبــات  بســازیم؟ مــن تنهــا کســی نیســتم که 
ایــن ایــده را دارد. در واقــع طــی چنــد ســال اخیــر، محققــان 
ــه ســاخت  ــا شــروع ب ــد ت ــم گرفتن ــان تصمی در سراســر جه
روبات هایــی آن قــدر کوچــک کننــد کــه دیــده نشــوند. آنچــه 
امــروز قصــد داریــم بــه شــما بگوییــم، تالشــی اســت کــه در 
دانشــگاه کرنــل و حــاال در دانشــگاه پنســیلوانیا بــرای ســاختن 

ــود.  ــام می ش ــا انج ریزروبات ه
پــس هــدف ایــن اســت. ولی چطــور ایــن کار را بکنیــم؟ چگونه 
بایــد ریزروبــات ســاخت؟ خــب در ایــن میــان پابلــو پیکاســو 
ــداِن  ــد: »هنرمن ــو می گوی ــت. پیکاس ــای ماس ــن راهنم اولی
ــد.« امــا از  خــوب کپــی می کننــد، هنرمنــدان عالــی می دزدن
ــب  ــا اغل ــه، ام ــا ن ــد ی ــاور می کنی ــم ب ــد؟ نمی دان ــا بدزدن کج
فناوری  هــای مــورد نیــاز بــرای ســاخت ریزروبــات وجــود دارند. 
صنایــع نیمه هــادی روز بــه روز بهتــر شــده اند تــا دســتگا  ه هایی 
کوچــک و کوچک تــر بســازند. بنابرایــن در حــال حاضــر قادرند 
ــدازه  ــه ان ــته ای ب ــتور را در بس ــون ترانزیس ــک میلی ــدود ی ح
مثــال یــک پارامســیوم تک ســلولی جــای دهنــد. تنهــا صنعــت 
ــک  ــگر های کوچ ــد حس ــا می توانن ــت. آن ه ــک نیس الکترونی
را نیــز بســازند، همین طــور ال ای دی هــا را و تمــام بســته های 
ارتباطــی کــه بــه خاطر کوچــک بودنشــان قابل رویت نیســتند. 
بنابرایــن کاری کــه می خواهیــم انجــام بدهیــم ایــن اســت: این 

ــم.  ــاوری را می دزدی فن
ایــن یــک روبــات اســت )بــه تصویــر اشــاره می کنــد(. آن طــور 
ــد. یــک ســر و  کــه مشــخص شــده، روبات هــا دو بخــش دارن
ــات  ــم. می خواهیــم نامــش را روب پاهــا. حــاال مغــز را می دزدی
بی پــا بگذاریــم. بــه نظــر هیجان انگیــز می آیــد. در واقــع 
ــراه خــود  ــا هم ــدون پ ــی ب ــز روبات ــن حــاال نی ــان همی اغلبت
داریــد. تلفــن هوشــمند شــما موفق تریــن روبــات بدون پاســت. 
فقــط طــی 15 ســال کل ســیاره زمیــن را فتــح کــرده اســت. 
ــت  ــت. بی نهای ــی اس ــای کوچک ــین زیب ــه؟ ماش ــه ن ــرا ک چ
ــی دارد و تمــام این هــا  ــوان ارتباطــی باالی هوشــمند اســت، ت
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ــس  ــود. پ ــا می ش ــتتان ج ــه در دس ــرار دارد ک ــته ای ق در بس
مــا دوســت داریــم بتوانیــم چیــزی شــبیه بــه ایــن بســازیم؛ 
ــاد ســلولی، در حــد پارامســیوم. آن  ــر و در ابع فقــط کوچک ت
ــدازه ســلولی  ــا در ان ــن هوشــمند م ــز همین جاســت. تلف چی
اســت. حتــی ظاهــرش هــم بــه تلفــن هوشــمند شــباهت دارد. 
فقــط ده هــزار بــار کوچک تــر از تلفــن هوشــمند اســت و مــا 
 OWIC )Optical Wireless Integrated ــام آن را ن

گذاشــته ایم.  )Circuits
ــا  ــه ســاخته ایم واقع ــزی ک ــا چی ــی نیســت ام ــا بازاریاب کار م
خــوب اســت. ایــن OWIC از قســمت های مختلفی تشــکیل 
ــیدی  ــلول های خورش ــی، س ــه باالی ــک لب ــت. نزدی ــده اس ش
جالبــی قــرار گرفتــه انــد؛ شــما نــور را بــه آن می تابانیــد و بــا 
ایــن کار مــدار کوچکــی را در میانــه فعــال می کنیــد. آن مــدار 
می توانــد یــک ال ای دی را روشــن کنــد و چشــمک می زنــد و 
اجــازه می دهــد OWIC بــا شــما ارتبــاط بگیــرد. برخــالف 
تلفــن هوشــمندتان، OWIC برقــراری ارتبــاط را بــا کمــک 

ــه شــب پره.  ــزی شــبیه ب ــور انجــام می دهــد؛ چی ن
موضــوع جــذاب در مــورد OWIC هــا این اســت که مــا آن ها 
را تــک بــه تــک نمی ســازیم تــا اجزایشــان را بــه هــم لحیــم 
کنیــم. مــا آن هــا را بــه شــکل انبــوه بــا یکدیگــر می ســازیم. به 
عنــوان مثــال حــدود یــک میلیــون از ایــن OWIC هــا روی 
ــن،  ــر ای ــر ده ســانتیمتری جــا می شــوند. مضــاف ب ــک ویف ی
ــی  ــن های مختلف ــان، اپلیکیش ــما در تلفنت ــه ش ــور ک همانط
داریــد، می توانیــد OWIC هــای مختلفــی هــم داشــته 
باشــید. مثــال می شــود تعــدادی از آن هــا ولتــاژ را اندازه گیــری 
می کننــد، برخــی بــه ســنجش حــرارت می پردازنــد یــا 
ــما  ــه ش ــه ب ــد ک ــی دارن ــراغ کوچک ــا چ ــان تنه بعضی هایش
ــد آن جــا هســتند. بنابرایــن ایــن  ــد و می گوی چشــمک می زن
دســتگاه های کوچــک خیلــی جذابنــد. دلــم می خواهد بیشــتر 
از جزئیاتشــان برایتــان حــرف بزنــم. امــا اول از همــه بازم اســت 
چیــز دیگــری برایتــان بگویــم. می خواهــم چنــد چیــز دربــاره 

ســکه های پِنــی  بگویــم کــه ممکــن اســت ندانیــد. 
ایــن یــک پنــی کمــی قدیمــی اســت. پشــتش نمــای آرامــگاه 
لینکلــن اســت. ولــی اولیــن چیــزی کــه ممکــن اســت از آن 
ــه چنانچــه بزرگــش  ــن اســت ک ــی نداشــته باشــید، ای آگاه
کنیــد، در مرکــزش واقعــا می تــوان آبراهــام لینکلــن را دیــد؛ 
دقیقــا شــبیه بــه آرامــگاه واقعــی لینکلن کــه چنــدان از این جا 
دور نیســت. امــا چیــزی کــه مطمئنــم نمی دانیــد، ایــن اســت 
کــه اگــر آن را بزرگ تــر کنــم، مشــاهده می کنیــد کــه حقیقتــا 
یــک OWIC روی ســینه آبراهــام لینکلــن قــرار دارد. نکتــه 
ــه آن خیــره  جالــب توجــه این کــه ممکــن اســت تمــام روز ب
شــوید و نتوانیــد آن را مشــاهده کنید. این با چشــم غیرمســلح 
دیــده نمی شــود. ایــن OWIC هــا در ایــن حــد کوچکنــد. مــا 
ــر  ــت ه ــه قیم ــازیم ک ــم می س ــا ه ــه ای ب ــه گون ــا را ب آن ه
OWIC از یــک پنــی کمتــر اســت. در حقیقــت گران تریــن 
چیــز در ایــن عکــس آن برچســب کوچکــی اســت کــه نوشــته 
»OWIC«. قیمتــش حــدود هشــت ســنت اســت. این هــا بــه 
دالیــل مختلفــی مــا را هیجانــزده می کننــد. بــه عنــوان مثــال 
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می تــوان از آن هــا بــه عنــوان برچســب های امــن و هوشــمند 
کوچــک اســتفاده کــرد کــه از اثــر انگشــت قابــل تشــخیص تر 
هســتند. در حقیقــت می توانیــم آن هــا را در تجهیزات پزشــکی 
دیگــری بگذاریــم تــا بــه اطالعــات دیگــری دســت پیــدا کنیم. 
ــه ایــن فکــر کرده ایــم کــه آن هــا را در  ــرای شــروع حتــی ب ب

ــه تک تــک نورون هــا گــوش کنیــم.  ــم و ب مغــز بگذاری
ــد و آن هــم این کــه  ــراد دارن ــن OWIC هــا تنهــا یــک ای ای
ــم  ــر هســتند. تصــور می کن ــک س ــط ی ــات نیســتند، فق روب
همــه مــا قبــول داریــم کــه نصــف یــک روبــات واقعــا روبــات 
نیســت. بــدون پاهــا اساســا چیــزی نداریــم. مــارک میســکین: 
خــب، پــس بــرای داشــتن روبــات بــه پــا هــم احتیــاج داریــد. 
این جــا معلــوم شــد کــه نمی تــوان فقــط فناوری هــای 
پیشــین را دزدیــد. اگــر بــرای روبات هــای کوچکتــان نیــاز پــا 
داریــد، بــه یــک محــرک، بــه قطعــه ای کــه حرکــت کنــد، باید 
مشــخصات زیــادی داشــته باشــد. ایــن پاهــا بایــد بــا ولتــاژ کم 
کار کننــد. مصرفشــان هــم بایــد کــم باشــد. از همــه مهم تــر 
بایــد کوچــک باشــند. اگــر بخواهیــد روباتــی در انــدازه ســلول 
ــت.  ــاج اس ــز احتی ــلول نی ــدازه س ــی هم ان ــه پاهای ــازید، ب بس
کســی نمی دانســت ایــن پاهــا چطــور بایــد ســاخته شــوند. از 
پیــش فنــاوری ای نبــود کــه همــه ایــن نیاز هــا را بــرآورده کند. 
ــرای ســاختن پاهــای روبات هــای کوچکمــان، الزم  بنابرایــن ب

بــود کار تــازه ای انجــام دهیــم. 
ایــن چیــزی اســت کــه ســاختیم. ایــن یکــی از محرک هاســت 
و مــن روی آن اعمــال ولتــاژ می کنــم. وقتــی ایــن کار را انجــام 
می دهــم، محــرک در پاســخ بــه دور خــود می پیچــد. شــاید بــه 
نظــر چنــدان مهــم نیایــد ولــی چنانچــه گلبــول قرمــز خونــی 
در تصویــر می گذاشــتیم، بــه ایــن بزرگــی بــود، پــس این هــا 
پیچ هــای واقعــا کوچکــی هســتند، بی نهایــت ریــز. این وســیله 
ــدون آن کــه مشــکلی  ــد پیــچ بخــورد و رهــا شــود، ب می توان
ــن کار را  ــه ای ــکند. چگون ــم نمی ش ــزی ه ــد، چی ــته باش داش
انجــام دادیــم؟ محــرک از الیــه ای پالتیــن ســاخته شــده کــه 
ضخامتــش فقــط حــدود ده اتــم اســت. معلــوم شــده چنانچــه 
ــد،  ــال کنی ــاژ اعم ــه آن ولت ــد و ب ــرار دهی ــن را در آب ق پالتی
ــا از  ــد ی ــن وصــل می کنن ــه پالتی ــای آب خودشــان را ب اتم ه

ســطح آن جــدا می شــوند ایــن بــه میــزان ولتــاژ اعمال شــده 
وابســته اســت. ایــن اتفــاق نیرویــی ایجــاد می کنــد و می تــوان 
آن نیــرو را بــرای محــرک کنترل شــونده توســط ولتــاژ مــورد 
ــیار  ــا بس ــا در این ج ــدی کار م ــه کلی ــرار داد. نکت ــتفاده ق اس
ــود. ســپس محرکتــان آن قــدر  کوچــک کــردن همــه چیــز ب
ــدون  ــک ب ــای کوچ ــن اندازه ه ــا در ای ــت ت ــاف می داش انعط
ــا  آن کــه بشــکند، خــم شــود و از نیرو هــای اطرافــش تنهــا ب
اتصــال یــا جــدا کــردن یــک الیــه از اتم هــا اســتفاده کنــد. 

الزم نبــود این هــا را نیــز یکی یکــی بســازیم. در حقیقــت دقیقــا 
شــبیه بــه OWIC هــا، می توانســتیم آن هــا را در تعــداد زیاد و 
بــا هــم بســازیم. این جــا چند هــزار  محــرک داریــم. تنهــا کاری 
کــه انجــام می دهــم، اعمــال ولتــاژ اســت و ســپس همه شــان 

می پیچنــد؛ چیــزی شــبیه بــه پاهــای یــک ارتــش روبات. 
بنابرایــن االن هــم مغــز داریــم و هــم تــوان فیزیکــی. یعنــی 
هوشــمندی و محــرک را داریــم. OWIC هــا مغــز هســتند. بــه 
مــا حســگر، منبــع تغذیــه و سیســتم ارتباطــی دوطرفــه ای بــه 
ــات  ــد. روب ــور می دهنــد. الیه هــای پالتینــی عضله ان وســیله ن
ــا آن هــا در اطــراف حرکــت می کنــد. حــاال می توانیــم ایــن  ب
قطعــات را برداریــم و کنــار هــم قــرار دهیــم و شــروع کنیــم تــا 
روبــات بســیار بســیار کوچکمــان را بســازیم. اولیــن چیــزی که 
قصــد ســاختنش را داشــتیم، بســیار ســاده بــود. ایــن روبــات 
ــدادی  ــه تع ــد. در میان ــت می کن ــر حرک ــت کارب ــت هدای تح
ســلول خورشــیدی جــای دارنــد کــه تعــدادی ســیم بــه آن هــا 
ــه دســته ای از پاهــا  وصــل شــده اند. آن OWIC اســت. آن هــا ب
ــن صفحــات  ــده اند و ای ــد، وصــل ش ــی دارن ــه پالتین ــه الی ک
ــد  ــا می گوین ــه پاه ــم، ب ــرار داده ای ــش ق ــه باالی ــختی ک س
کــه چطــور خــم شــوند و بایــد چــه شــکلی داشــته باشــند. 
ــلول های  ــه س ــزر ب ــاب لی ــا پرت ــه ب ــت ک ــن اس ــان ای ایده م
خورشــیدی مختلــف، انتخــاب می کنیــد کــه دوســت داریــد 

کــدام پــا را حرکــت دهیــد و روبــات را بــه اطــراف ببریــد. 
ــیوه  ــازیم. ش ــی نمی س ــز یکی یک ــا را نی ــم آن ه ــور حت ــه ط ب
ســاخت آن هــا بــه شــکل انبــوه اســت. ایــن توانایــی را داریم که 
حــدود یــک میلیــون روبــات را روی یــک ویفر ده ســانتیمتری 
ــر، در ســمت چــپ چیپــی  ــن تصوی ــرار دهیــم. مثــال در ای ق
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ــرار دارد. در  ــات ق ــزار روب ــه روی آن حــدود ده ه ــد ک می بینی
ــده ای  ــپ شــاید ریزپردازن ــن چی ــان کالن، ای ــا، جه ــان م جه
تــازه باشــد. امــا اگــر آن چیــپ را برداریــد و زیــر میکروســکوپ 
ــزار  ــزاران ه ــد ه ــه مشــاهده می کنی ــزی ک ــد، چی ــرار دهی ق
ــا  ــد. آن ه ــوز گرفتارن ــا هن ــن ریزروبات ه ــات اســت.  ای ریزروب
ــه ســطحی کــه رویــش ســاخته شــده اند، وصــل  همچنــان ب
هســتند. بــرای آن کــه حرکــت کننــد، بایــد رهایشــان کنیــم. 
قصــد داشــتیم همیــن االن نشــان دهیــم کــه چطــور ارتــش 
روبات هــا را آزاد می کنیــم امــا فراینــد ایــن کار نیــاز بــه مــواد 
شــیمیایی خطرناکــی دارد، چیز هایــی واقعــا خطرنــاک. خــب 
فاصلــه مــا بــا کاخ ســفید چقــدر اســت؟ حــدود دو کیلومتــر؟ 
ــس  ــم. پ ــن کار را بکنی ــد ای ــازه نمی دهن ــت، اج ــت اس درس
ــه  ــزی ک ــم. چی ــش می دهی ــان نمای ــی برایت ــوض فیلم در ع
این جــا مشــاهده می کنیــد آخریــن مراحــل آزادســازی 
ــا  ــم ت ــتفاده می کنی ــیمیایی اس ــواد ش ــا از م روبات هاســت. م
الیــه زیــر روبات هــا را حــل کنیــم. وقتــی حــل شــد، روبات هــا 
ــه شــکل اصلــی خــم شــوند. االن این جــا  ــا ب آزاد می شــوند ت
می بینیــد کــه نتیجــه حــدود 90 درصــد اســت. پــس تقریبــا 
ــم  ــاختیم، می توانی ــه س ــی را ک ــزار روبات ــدام از ده ه ــر ک ه
بعــدا فعــال و هدایــت کنیــم. می توانیــم آن روبات هــا را 
برداریــم و هرجــا دوســت داشــتیم قــرار دهیــم. اگــر بــه فیلــم 
ســمت چــپ نــگاه کنیــد، تعــدادی روبــات در آب هســتند. بــا 
ــم.  ــاال می کش ــان را ب ــی آورم و همه ش ــت م ــک پیپ ــودم ی خ
ــد،  ــق کنی ــرون تزری ــه بی ــت ب ــا را از پیپ ــاره روبات ه ــر دوب اگ
همگــی ســالمند. در واقــع ایــن روبات هــا آن قــدر کوچکنــد که 
از کوچکتریــن ســوزن های تزریقــی موجــود عبــور می کننــد. 
ــان  ــه خودت ــه، اگــر بخواهیــد می توانیــد ایــن روبات هــا را ب بل
تزریــق کنیــد. فکــر کنــم دوســت داشــته باشــید. در ســمت 
ــا  ــم. لطف ــرار دادی ــه ق ــه در آب برک ــت ک ــی اس ــت روبات راس
یــک ثانیــه صبــر کنیــد. وای! آن را دیدیــد؟ کوســه نبــود. یــک 
ــود. ایــن جهانــی اســت کــه ایــن چیز هــا در آن  پارامســیوم ب
ــلول های  ــت و س ــات  این جاس ــس روب ــد. پ ــی می کنن زندگ
خورشــیدی میانــش هســتند. همــان مربع هــای کوچکــی کــه 
آن جــا قــرار دارنــد. لطفــا بــه ســلول خورشــیدی نــگاه کنیــد 

کــه بــه لبــه باالیــی نزدیــک اســت. آن نقطــه ســفید کوچــک 
ــد  ــاال ببینی ــت. ح ــزر اس ــه لی ــک نقط ــد؟ آن ی را می بینی
ــلول های  ــان س ــزر را می ــی آن لی ــد، وقت ــی می افت ــه اتفاق چ
ــم. راه  ــل می کنی ــع و وص ــات قط ــف روب ــیدی مختل خورش
افتــاد! روبــات در ریزدنیــای اطرافــش حرکــت می کنــد. چیــزی 
کــه دربــاره ایــن فیلــم جالــب اســت ایــن اســت کــه مــن در 
ــه  ــع ب ــم. در واق ــت می کن ــم را هدای ــات داخــل فیل ــع روب واق
ــای  ــه روبات ه ــزر ب ــدن لی ــه ام تابان ــاه، وظیف ــش م ــدت ش م
انــدازه ســلول بــود تــا در ریزدنیــای اطــراف هدایتشــان کنــم. 
ــت. در  ــن کار دنیاس ــه جذاب تری ــم ک ــم بگوی ــط می توان و فق
تمــام مــدت کامــال هیجان داشــتم، مثــل این اســت کــه دارید 
کاری غیرممکــن را انجــام می دهیــد. حســش ماننــد بــار اولــی 
بــود کــه داخــل میکروســکوپ نــگاه کــردم؛ مثــل کودکــی کــه 
چرخنــده را می دیــد.  حــاال خــودم پــدرم و پســری دارم کــه 
ــه درون میکروســکوپی  حــدودا ســه ســاله اســت. امــا روزی ب
ــم  ــب می کن ــا تعج ــتر وقت ه ــد و بیش ــگاه می کن ــل آن ن مث
کــه چــه خواهــد دیــد. او بــه جــای دیــدن ریزدنیــا، می توانــد 
فنــاوری ای را ببینــد کــه مــا انســان ها حــاال می توانیــم بــرای 
شــکل دادن بــه ایــن جهــان بســازیم، بــا آن مرتبــط شــویم و 
مهندســی اش کنیــم. ســی ســال دیگــر، وقتــی پســرم همســن 
مــن شــود، بــا ایــن قابلیــت چــه کارهایــی خواهیــم کــرد؟ آیــا 
ــد، در  ــی دارن ــا فراوان ــه یاکتری ه ــدر ک ــا همان ق ریزروبات ه
جریــان خــون  مــا زندگــی می کننــد؟ آیــا روی محصوالتمــان 
زندگــی می کننــد تــا از آفــات دور نگهشــان دارنــد؟ آیــا وقتــی 
عفونــت داریــم بــه مــا خبــر می دهنــد یــا ســلول بــه ســلول 
بــا بیمــاری ســرطان مبــارزه می کننــد؟ پــاول مــک اون: بخــش 
ــن انقــالب ســهیم  ــد در ای ــن اســت کــه می توانی جالبــش ای
باشــید. تــا حــدود ده ســال دیگــر، زمانــی کــه آیفــون جدیــد 
یــا هــر چیــز دیگــری را کــه خریــداری می کنیــد، امــکان دارد 
همــراه آن محصــول یــک شیشــه کوچــک محتــوی هــزاران 
ــا اپلیکیشــن داخــل گوشــی تان  روبــات کوچــک باشــد کــه ب
هدایــت می شــود. پــس اگــر می خواهیــد ســوار یــک 
پارامســیوم شــوید، می توانیــد. و مــن یکــی کــه بــرای آمــدن 

چنیــن روزی خیلــی هیجانــزده ام.
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 آنا شمس

محافظتازآبشیرینبرایآیندگان

طی زمستان های 2019 و 2018، فقط یک میلیون تن نمک در جاده های 
یخزده ایالت پنسیلوانیا استفاده شده است. استفاده از نمک برای موارد 

صنعتی مانند این مورد، اغلب به آب های شیرین رودخانه ها ختم می شود، 
آب آن ها را غیر قابل آشامیدن می کند و به بحران رو به افزایش جهانی کمک 

می کند. چطور می توانیم از این منابع طبیعی ارزشمند بهتر حافظت کنیم؟ 
تینا آُروود، شیمیدان آلی - فیزیکی، طرحی سه گانه را برای آن که نمک از 

رودخانه ها بیرون نگهداشته شود، ارائه می دهد. اقتصاد نمکی دورانی را خلق 
می کند که محصوالت ثانویه صنعتی را به منابعی ارزشمند تبدیل می کند.

ن نگه یم دارد �ی
ت
یک که رودخانه ها را �

ن
� ِ

اقتصاد دورا�ن
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بــه خاطــر این کــه در ویسکانســین شــمالی بــزرگ 
شــده ام، طبیعتــا بــه رودخانــه می سی ســی پی تعلــق 
ــا هــم  خاطــر دارم. وقتــی بچــه بــودم، مــن و خواهــرم ب
ــی پی  ــر می سی س ــا زودت ــک از م ــدام ی ــه ک ــر این ک س
را هجــی می کنــد، رقابــت داشــتیم. زمانــی کــه ابتدایــی 
بــودم، شــروع بــه یادگیــری چیزهایــی دربــاره ســفرهای 
کاوشــگران قدیمــی مارکــوت و ژولیــت و همچنیــن 
ــت  ــزرگ )گری ــای ب ــا از دریاچه ه ــتفاده آن ه ــه اس طریق
می سی ســی پی  رودخانــه  و   )Great Lakes لیکــس: 
ــای  ــت )ایالت ه ــف میدوس ــرای کش ــای آن ب و جویباره
ــکا: Midwest( و ترســیم مســیری تجــاری  ــی امری غرب
ــه خلیــج مکزیــک کــردم. در دوران فوق لیســانس ایــن  ب
اقبــال را داشــتم کــه می سی ســی پی را بیــرون از پنجــره 
آزمایشــگاه تحقیقاتــی خــود در دانشــگاه مینه ســوتا 
داشــته باشــم. طــی آن دوره پنــج ســاله، رودخانــه 
دمدمی مــزاج  طبیعــت  شــناختم.  را  می سی ســی پی 
ــم زدن  ــه ه ــم به ــک چش ــه در ی ــردم ک آن را درک ک
بــه ســمت خــط ســاحلی هجــوم مــی آورد و کمــی پــس 
ــر  از آن، خــط ســاحلی خشــکی پیــش چشــمانتان ظاه

می شــد. 
امــروز بــه عنــوان یــک شــیمیدان آلــی - فیزیکــی وظیفه 
ــت از  ــه حفاظ ــک ب ــرای کم ــم ب ــه از آموخته های دارم ک
بــا  درمقابلــه  می سی ســی پی  مثــل  رودخانه هایــی 
ــه  ــه دلیــل فعالیــت بشــر ب نمــک بیــش از حــدی کــه ب
ــور  ــون همان ط ــم. چ ــتفاده کن ــود، اس ــا وارد می ش آن ه
ــای  ــه رودخانه ه ــت ک ــزی اس ــک چی ــد، نم ــه می دانی ک

آب شــیرین را آلــوده می کنــد. میــزان تراکــم نمــک 
ــا 0/05 درصــد اســت. در  ــای آب شــیرین تنه رودخانه ه
ــا  ــدارد. ام ــری ن ــا خط ــامیدن آب آن ه ــطح، آش ــن س ای
بیشــتر آب ســیاره مــا در اقیانوس هــا قــرار دارد و ســطح 
ــر آن  ــوس بیــش از 3 درصــد اســت. اگ شــوری آب اقیان
ــر  ــن اگ ــوید. بنابرای ــض می ش ــید، به ســرعت مری را بنوش
نســبت حجــم آب اقیانوس هــا را بــا آب رودخانه هــا 
مقایســه کنیــم، بایــد گفــت آب اقیانوس هــا را می توانیــم 
در یــک اســتخر شــنای ســایز المپیــک جــای دهیــم، آن 
ــی  ــک گالن ــارچ ی ــک پ ــا در ی ــای م ــت آب رودخانه ه وق
ــن منبــع  ــودن ای ــاارزش ب ــد. پــس مقــدار ب جــا می گیرن
را متوجــه شــدید. امــا آیــا بــا آن بــه عنــوان یــک منبــع 
ارزشــمند برخــورد می کنیــم؟ یــا رفتارمــان بــا آن ماننــد 
ــادری و  ــوان پ ــه عن ــه از آن ب ــت ک ــه ای اس ــی کهن قال
اســتفاده می کنیــد؟  کــردن کفشــتان  تمیــز  بــرای 
قالــی  یــک  مثــل  رودخانه هــا  بــا  کــردن  برخــورد 
ــی  ــد نگاه ــی دارد. بیایی ــدی در پ ــی ج ــه پیامدهای کهن
ــک قاشــق چایخــوری نمــک چــه  ــم ی ــم و ببینی بیندازی
ــک قاشــق چایخــوری نمــک  ــر ی ــذارد؛ اگ ــری می گ تاثی
ــه  ــوس اضاف ــی از آب اقیان ــنای المپیک ــتخر ش ــه اس را ب
کنیــم، آب اقیانــوس همان طــور باقــی می مانــد امــا 
اگــر همیــن مقــدار را بــه ایــن پــارچ یــک گالنــی از آب 
شــیرین رودخانــه اضافــه کنیــم، یکبــاره بــرای آشــامیدن 
ــرا  ــت زی ــه این جاس ــس نکت ــود. پ ــور می ش ــیار ش بس
رودخانه هــا، در مقایســه بــا اقیانوس هــا کوچک ترنــد، 
ــد از  ــتند و بای ــر هس ــر لطمه پذیرت ــار بش ــر رفت در براب
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ــم.  ــا مراقبــت کنی آن ه
اخیــرا بــا تحقیقــی مواجــه شــدم کــه بــه بررســی میــزان 
ســالمت رودخانه هــای دنیــا پرداختــه بــود. کامــال منتظــر 
ــوده را در مناطقــی کــه  ــودم رودخانه هــای ناســالم و آل ب
کمبــود آب و توســعه های پیشــرفته صنعتــی وجــود 
ــمالی  ــی ش ــتر در نواح ــی را بیش ــم. آلودگ ــت، ببین داش
ــه ای از  چیــن و هندوســتان مشــاهده کــردم. وقتــی مقال
ــه در  ــه در آن از 232 رودخان ــدم ک ــال 2018 را خوان س
ــتفاده  ــرداری اس ــرای نمونه ب ــده ب ــاالت متح ــر ای سرتاس
شــده بــود، حیــرت کــردم. از بین آن هــا 37 درصد ســطح 
ــث  ــتر باع ــه بیش ــود. آنچ ــه ب ــش یافت ــان افزای شوری ش
شــگفتی اســت، ایــن اســت کــه آن هایــی کــه بیشــترین 
ــده  ــاالت متح ــرق ای ــتند در ش ــش را داش ــزان افزای می
ــی.  ــه در بخش هــای خشــک جنــوب غرب پیــدا شــدند، ن
محققــان ایــن پژوهــش فرضیه شــان ایــن بــود کــه ایــن 
ــی  ــرای یخ زدای ــه ب ــوده ک ــی ب ــر نمک ــه خاط ــاق ب اتف
ــع  ــوه، منب ــه طــور بالق ــا اســتفاده شــده اســت. ب جاده ه
ــی اســت.  ــن نمــک از پســاب های شــور صنعت ــر ای دیگ
ــد  ــری می توان ــات بش ــد، اقدام ــه می بینی ــور ک همان ط
ــد  ــل کن ــی تبدی ــه آب ــا را ب ــای آب شــیرین م رودخانه ه
ــه  ــت. در نتیج ــه آب اقیانوس هاس ــبیه ب ــتر ش ــه بیش ک
بایــد پیــش از آن کــه دیــر شــود، دســت بــه کار شــویم و 

مــن پیشــنهادی دارم. 
می توانیــم راهــکار دفاعــِی ســه مرحلــه ای را اتخــاذ 
کنیــم و اگــر کاربــران آب صنعتــی از ایــن راهــکار 
ــه  ــم ک ــی را داری ــن توانای ــد، ای ــتفاده کنن ــی اس دفاع

ــم.  ــرار دهی ــر ق ــی ایمن ت ــان را در وضعیت رودخانه هایم
ــه روش  ــه ب ــر از رودخان ــتخراج آب کمت گام اول آن، اس
پیاده ســازی عملیــات بازیافــت و اســتفاده دوبــاره از 
ــاب های  ــک را از پس ــد نم ــرای گام دوم بای ــت. ب آب اس
شــور صنعتــی بزداییــم و بعــد از بازیافــت بــرای اهــداف 
دیگــر مجــددا اســتفاده کنیــم. و در گام ســوم الزم اســت 
مصرف کننــدگان نمکــی را کــه اینــک نمکشــان را از 
معــادن بــه دســت می آورنــد، بــه مصرف کنندگانــی 
تبدیــل کنیــم کــه نمکشــان را از منابــع بازیافتــی 
تامیــن می کننــد. ایــن مکانیســم دفاعــی ســه مرحلــه ای 
در  طرح هــا  ایــن  می شــود.  اجــرا  حاضــر  حــال  در 
ــا  ــن و هندوســتان در حــال اجــرا هســتند ت شــمال چی
بــه احیــای دوبــاره رودخانه هــا یــاری برســانند. امــا 
ــی در  ــکار دفاع ــن راه ــه از ای ــت ک ــن اس ــنهادم ای پیش
جهــات محفاظــت از رودخانه هــا اســتفاده کنیــم تــا 
ــر خــوب  ــای مجددشــان نباشــد. خب ــه احی احتیاجــی ب
ــک  ــه کم ــن کار را ب ــام ای ــاوری انج ــه فن ــت ک ــن اس ای
غشــاها در اختیــار داریــم. غشــاها می تواننــد آب و نمــک 
ــر  ــه ب ــم ک ــاها را داری ــت غش ــد. سال هاس ــدا کنن را ج
ــا  ــدازه ی ــاس ان ــر اس ــتند و ب ــری هس ــواد پلیم ــه م پای
ــک  ــدل تفکی ــد. م ــام می دهن ــازی را انج ــار کار جداس ب
ــه کار  ــرای زدودن نمــک از آب ب عمــوم غشــاهایی کــه ب
می رونــد، بــر پایــه بــار الکتریکــی اســت. ایــن غشــاها بــار 
منفــی بــه خــود می گیرنــد و بــه دفــع یون هــای کلریــد 
دارای بــار منفــی کــه در نمــک حل شــده هســتند، 
کمــک می کننــد. بــه ایــن ترتیــب همان طــور کــه 
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ــم و  ــار داری ــاها را در اختی ــن غش ــم، سال هاســت ای گفت
هم اکنــون آن هــا در هــر دقیقــه 25 میلیــون گالــن آب را 
تصفیــه می کننــد. حتــی شــاید بیــش از آن. کارایی شــان 
ــمز  ــاس اس ــر اس ــاها ب ــن غش ــت. ای ــتر از این هاس بیش
معکــوس عمــل می کننــد. اســمز فراینــدی طبیعــی 
ــه  ــد همان طــور ک ــاق می افت ــا اتف ــدن م ــه در ب اســت ک
ســلول های مــا کار می کننــد. اســمز جایــی رخ می دهــد 
کــه دو اتاقــک داریــم کــه دو ســطح از غلظــت نمــک را از 
هــم ســوا می کنــد؛ یکــی بــا ســطح غلظــت نمــک کمتــر 
و دیگــری بــا ســطح غلظــت نمــک بیشــتر. عامــل تفکیک 
ــت.  ــر اس ــای نیمه نفوذپذی ــان غش ــک هم ــن دو اتاق ای
ــد  ــه می افت ــی ک ــی، اتفاق ــمز طبیع ــد اس ــت فراین تح
ــه طــور کامــال طبیعــی از  ــن اســت کــه آب از غشــا ب ای
محلــی کــه غلظــت نمــک پایین تــر اســت بــه محلــی کــه 
غلظــت نمــک بیشــتر اســت منتقــل می شــود تــا تعــادل 
برقــرار شــود. اســمز معکــوس، وارونــه کــردن ایــن فراینــد 
ــن  ــت یافت ــرای دس ــت ب ــه الزم اس ــت. آنچ ــی اس طبیع
بــه ایــن رونــد معکــوس انجــام شــود، اعمــال فشــار بــه 
بخشــی اســت کــه غلظــت بــاال دارد. بــرای ایــن کار آب را 
ــر  ــف می رانیــم. بنابرایــن ســمت غلیظ ت ــه ســمت مخال ب
ــد و بخــش  ــش می یاب ــش افزای ــود و غلظت ــورتر می ش ش
رقیق تــر آب تصفیــه می شــود. بــا اســتفاده از اســمز 
معکــوس، پســاب صنعتــی را می گیریــم و تــا 95 درصــد 
آن را بــه آب خالــص تبدیــل می کنیــم و تنهــا 5 درصــد 
آن مخلوطــی غلیــظ از نمــک اســت. حــال ایــن 5 درصــد 
ــاهایی  ــی پســاب نیســت. دانشــمندان غش ــوط نمک مخل
ــد کــه اجــازه  ــه ای تغییــر کرده ان ــه گون ســاخته اند کــه ب
عبــور برخــی نمک هــا را بدهنــد و بــه برخــی دیگــر ایــن 
ــه  ــا اســتفاده از ایــن غشــاها کــه ب اجازه هــا را ندهنــد. ب

غشــاهای نانوفیلتراســیون مشــهورند، حــال می تــوان ایــن 
ــص  ــول نمــک خال ــه محل ــول نمکــی را ب 5 درصــد محل
ــری  ــا به کارگی ــوع ب ــه در مجم ــرد. در نتیج ــل ک تبدی
نانوفیلتراســیون،  غشــاهای  و  معکــوس  اســمز  روش 
ــک  ــی از آب و نم ــه منبع ــی را ب ــاب صنعت ــم پس قادری
ــماره  ــتون های ش ــه س ــن کار، ب ــا ای ــم. و ب ــل کنی تبدی
یــک و دو ایــن راهــکار دفاعــی از رودخانــه دســت پیــدا 

کنیــم. 
ایــن راهــکار را بــه کاربــران آب صنعتــی معرفــی کــردم 
ــی چــه  ــوده: »درســت اســت ول و پاســخ معمــول ایــن ب
ــد؟«  ــتفاده کن ــا را اس ــن نمک ه ــت ای ــرار اس ــی ق کس
ــد  ــت. بای ــم اس ــیار مه ــوم بس ــن س ــن رک ــرای همی ب
ــه  ــد ب ــادن اســتفاده می کنن ــه از نمــک مع ــرادی را ک اف
ــب  ــم. خ ــل کنی ــی تبدی ــک بازیافت ــدگان نم مصرف کنن
ایــن مصرف کننــدگان چــه کســانی هســتند؟ مــن 
ــاالت متحــده، 43  ــه در ســال 2018 و در ای ــم ک دریافت
ــی از  ــت یخ زدای ــکا جه ــروف در امری ــک مص ــد نم درص
جاده هــا بــه کار رفتــه اســت و 39 درصــد نیــز در صنایــع 

ــیمیایی.  ش
بیاییــد نگاهــی بــه ایــن دو کاربــرد داشــته باشــیم؛ 
 2018 و   2019 زمســتان های  در  بــود.  شــوکه کننده 
یــک میلیــون تــن نمــک در جاده هــای ایالــت پنســیلوانیا 
اســتفاده شــده بــود. یــک میلیــون تــن نمــک بــرای پــر 
کــردن دو ســوم ســاختمان امپایــر اســتیت کافــی اســت. 
ــتخراج  ــن اس ــه از زمی ــی ک ــن نمک ــون ت ــک میلی آن ی
ــه  ــه کار مــی رود و ســپس ب می شــود، در جاده هایمــان ب
ــا شســته می شــود.  ســوی محیــط زیســت و رودهــای م
ــن  ــا تامی ــل ب ــه حداق ــت ک ــن اس ــکار ای ــن راه بنابرای
ــا  ــه روده ــان ب ــی، از ورودش ــاب های صنعت ــک از پس نم
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ــم. در  ــری کنی ــا جلوگی ــا در جاده ه ــتفاده از آن ه و اس
نتیجــه زمانــی کــه در بهــار بــا آب شــدن یخ هــا مواجــه 
ــاری شــدن نمــک را  ــاالی ج ــدار ب ــن مق ــویم و ای می ش
ــرای  ــری ب ــت بهت ــا در وضعی ــل رودخانه ه ــم، حداق داری

ــه آن هســتند.  ــاع علی دف
ــودم در  ــتاق ب ــیار مش ــیمیدان بس ــک ش ــوان ی ــه عن ب
ــیمیایی  ــع ش ــی در صنای ــک دوران ــوم نم ــی مفه فرصت
ــت.  ــی بی همتاس ــر - قلیای ــت کل ــم. صنع ــی کن را معرف
ــی  ــت؛ منبع ــع اپوکسی هاس ــی منب ــر - قلیای ــت کل صنع
بــرای اورتان هــا و حالل هــا و تعــدادی از محصــوالت 
مصــرف  روزمره مــان  زندگــی  در  کــه  ســودمندی 
ــوان  ــه عن ــدیم ب ــد س ــِک کلری ــا از نم ــوند. این ه می ش
ــن  ــنهاد ای ــس پیش ــد. پ ــتفاده می کن ــی اس ــاده اصل م
ــی  ــاد خط ــه اقتص ــی ب ــه اول، نگاه ــه در مرحل ــت ک اس
بیندازیــم. در اقتصــاد خطــی، نمــک از معــدن اســتخراج 
ــر -  ــد کل ــتن فراین ــر گذاش ــت س ــس از پش ــود، پ می ش
قلیایــی، بــه مــاده شــیمیایی اولیــه تبدیــل می شــود کــه 
ــا  ــر ی ــازه دیگ ــوالت ت ــه محص ــدن ب ــل ش ــت تبدی قابلی
ــع طــی  ــی بیشــتر مواق ــر دارد. ول ــی کاربردی ت محصوالت
ایــن فراینــد تبدیــل، نمــک بــه عنــوان فــرآورده ای فرعــی 
ــدا  ــی پی ــد و ســرانجام در پســاب های صنعت ــاره تولی دوب
می شــود. بنابرایــن ایــده ایــن اســت کــه می توانیــم 
شــکلی دورانــی را معرفــی کنیــم و آب و نمــک را از 
جریان هــای پســاب صنعتــی کارخانه هــا بازیافــت کنیــم 
و بــرای فراینــد کلــر - قلیایــی بفرســتیم: نمــک دورانــی. 
ــال را در  ــن مث ــب، ای ــر دارد؟ خ ــدر تاثی ــن چق ــاال ای ح
نظــر بگیریــد. 50 درصــد تولیــد پروپیلــن اکســید دنیــا از 
ــی انجــام می شــود و در کل  ــر - قلیای ــد کل ــق فراین طری
هــر ســال در حــدود پنــج میلیــون تــن پروپیلــن اکســید 

ــن  ــون ت ــج میلی ــن پن ــود. بنابرای ــاخته می ش ــا س در دنی
ــل  ــی تبدی ــر - قلیای ــد کل ــق فراین ــدن از طری نمــک مع
ــد،  ــن فراین ــگام ای ــود، و هن ــید می ش ــن اکس ــه پروپیل ب
ــه پســاب ها می شــود. پنــج  پنــج ملیــون تــن نمــک روان
ــاختمان  ــه س ــردن س ــر ک ــرای پ ــک، ب ــن نم ــون ت میلی
ــر  ــدار در ه ــن مق ــد. ای ــت می کن ــتیت کفای ــر اس امپای
ســال اســت. بنابرایــن می توانیــد مشــاهده کنیــد نمــک 
باشــد در جهــت  دورانــی چگونــه می توانــد ســدی 
حفاظــت از ســرازیر شــدن نمــک بــه ســمت رودهایمــان. 
ــال  ــه س ــن هم ــب! ای ــد عج ــان بگویی ــا خودت ــاید ب ش
غشــاها را در داشــتیم، چــرا در بازیافــت پســاب اســتفاده 
نشــدند؟ معضــل اساســی ایــن اســت کــه بــرای اجــرای 
ــم.  ــول داری ــه پ ــاز ب طــرح اســتفاده مجــدد از پســاب نی
ــه  ــی ک ــدارد مادام ــی ن ــق ارزش ــن مناط ــا آب در ای ثانی
ــداری آب  ــرای پای ــه ب ــه چنانچ ــد ک ــود. می دانی ــر ش دی
شــیرین چــار ه ای نیندیشــیم، بــا نتایجــی جــدی مواجــه 
ــن  ــی از بزرگ تری ــط از یک ــت فق ــی اس ــویم. کاف می ش
ــش  ــال پی ــه س ــا ک ــواد شــیمیایی دنی ــدگان م تولیدکنن
ــان  ــن در آلم ــطح رود رای ــدن س ــن آم ــر پایی ــه خاط ب
ــد از  ــد، بپرســید. می توانی ــون دالری دی ضــرر 280 میلی
ــه  ــید ک ــی بپرس ــای جنوب ــاون در آفریق ــاکنان کیپ ت س
بــه خاطــر تجربــه خشکســالی در ســالیان متمــادی منابع 
ــد  ــا می خواهن ــده و از آن ه ــک ش ــال خش ــان کام آبی ش

ــد.  ــه دستشــویی آب اســتفاده نکنن ــن ب ــع رفت موق
ــاری غشــاها  ــه ی ــد، ب ــه می بینی در نتیجــه همان طــور ک
راهکارهایــی داریــم تــا بتوانیــم آب خالــص و نمــک 
خالــص تامیــن کنیــم و بــا کمــک غشــاها بــه هــردو آن ها 
دســت یابیــم تــا بــه حفاظــت از رود هــا بــرای نســل های 

ــاری رســانیم. ی



دانش بنیان  شماره سی وهشتم ویژه نوروز 1399

96

بورسواستارتآپها:
یکرویایدستیافتنی؟

ید استارت آپ ها  ره رایه که �ب لییل در�ب
ت

ونده ای � �پ

�ت رسیدن به بورس یط کنند

پرونده

اکوسیستم استارت آپی ایران مدت هاست درگیر معضلی به نام تامین سرمایه است. استارت آپ های ریز و 
درشت این فضای نوآورانه تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور روزهای بدی را پشت سر می گذارند. روزهایی که 
امکان جذب سرمایه برای آن ها و اصوال یافتن سرمایه گذار جسورانه کاری بس دشوار شده است. در این میان 
راه های جایگزینی وجود دارد که آن ها این روزها به صرافت دست یافتن به آن ها افتاده اند. یکی از مهم  رین 
راهکارهای تامین سرمایه برای استارت آپ های درشت و بالغ روی آوردن به بازار سرمایه است. بورس غایت 

آرزوی هر کسب وکاری برای تامین سرمایه از طریق واگذاری سهام و گسترش و رشد بیزینسی است.
مدتی است که برخی استارت آپ های بزرگ ایرانی در پی ورود به بازار سرمایه تالش هایی را شروع کرده اند. 
اگرچه عده ای معتقدند ساختار استارت آپ های داخلی تا رسیدن به شرایط مورد نظر بورس نیاز به تغییرات 

اساسی دارد اما برخی دیگر معتقدند با کمی انعطاف از سوی بازار سرمایه می توان برخی استارت آپ های 
خوش آتیه و موفق اکوسیستم استارت آپی را در بازار سرمایه دید. در این پرونده از دیدگاه سه کارشناس و فعال 

اکوسیستم استارت آپی تالش کرده ایم به چند و چون این موضوع مهم این روزهای استارت آپ ها بپردازیم.

 رضا جمیلی
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سختیهایورودبهبورسبرای
استارتآپها

لیل شد:
ت

ل � ن �پ عامل زر�ی ی، مد�ی در گفت وگو �ب مصط�ن ام�ی

تامین منابع مالی این روزها برای استارت آپ ها بسیار سخت شده است. با توجه به شرایط اقتصادی و 
اجتماعی کشور، سرمایه گذاران داخلی محافظه کارتر از قبل شده اند و در این فضا دست به عصا حرکت 
می کنند. سرمایه گذران خارجی هم که با توجه به تحریم ها و نوسانات نرخ ارز و محدود شدن کانال های 

اقتصادی از سرمایه گذاری در ایران اجتناب می کنند. در این میان چشم امید استارت آپ ها به سرمایه های 
بازارهایی چون بورس و فرابورس است. اما باید دید شرایط بازار بورس ایران تا چه اندازه آماده پذیرش 
استارت آپ هاست؛ یا بهتر این که استارت آپ ها چقدر آماده ورود به بورس و احراز شرایط آن هستند. 

برخی هم نگران هستند که با غلو بیش از اندازه در مورد ارزش و آینده استارت آپ ها، آن ها را در دامی 
بیندازند که استارت آپ هایی چون اوبر هم گرفتار آن شدند. یعنی یک عرضه اولیه با ارزش باال و بعد 
سقوط ناگهانی ارزش سهامشان. باید دید در این نگرانی های مختلف در نهایت کار استارت آپ ها و 

بورس به کجا می رسد. در این باره با مصطفی امیری، هم بنیانگذار زرین پال به گفت وگو نشستیم.

 مریم مهداد
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 اســتارت آپ ها بــرای ورود بــه بــورس بایــد چــه 
ــته  باشند؟ ــرایطی داش ش

یکــی از شــرایطی کــه اســتارت آپ ها بــرای ورود بــه 
ــفاف  ــت ش ــد، فعالی ــت کنن ــد رعای ــورس بای ــازمان ب س
اقتصــادی ســه ســاله ســودزا دفتــری مــورد تاییــد امــور 
ــی اســت کــه بســیاری از کســب وکارها نمی تواننــد  مالیات
ایــن شــرایط را فراهــم کننــد. در واقــع شــرط اول بــرای 
ــه  ــه مرحل ــد ب ــه بخواهن ــد ک ــورس را ندارن ــه ب ورود ب
ارزیابــی برســند. البتــه نمی تــوان بــه آن هــا خــرده 
گرفــت، چراکــه بــا توجــه بــه نوســانات اقتصــادی و 
ــر شــدن ســبد اقتصــادی خانواده هــا، ســوددهی  کوچک ت
ــن اســت  ــن ای ــی م کار بســیار ســختی اســت و پیش بین
کــه حتــی تــا چنــد ســال آینــده هــم توانایــی انجــام ایــن 
ــد  ــوار خواه ــتارت آپ ها دش ــیاری از اس ــرای بس ــرط ب ش
بــود. البتــه کســب وکارهایی کــه در ایــن ســه ســال موفــق 
ــرای ورود  ــود را ب ــانس خ ــد ش ــد، می توانن ــل کرده ان عم
بــه بــورس امتحــان کننــد. همچنیــن افــرادی کــه قصــد 

ــد، می تواننــد از ابتــدا  ــن دارن ــدازی کســب وکار آنالی راه ان
ــند. ــته باش ــفافی داش ــی ش ــاب های مال صورتحس

 ارزشــگذاری بــر اســتارت آپ ها توســط ســازمان 
بــورس بــر چــه معیــاری انجــام می شــود؟

یکــی از شــرایط دیگــر بــرای ورود اســتارت آپ ها بــه 
ــی  ــاس دارای ــه براس ــت ک ــه اس ــگذاری اولی ــورس ارزش ب

ــود.  ــام می ش ــب وکاری انج ــر کس ــهود ه ــل مش قاب
ــتریان و  ــم مش ــتارت آپ ها، حج ــیاری از اس ــی  بس دارای
تــوان فــروش آن هاســت و ماننــد کســب وکارهای ســنتی 
ــد.  ــخصی ندارن ــزات مش ــزار و تجهی ــاختمان، اب ــار، س انب
ــاره ای  ــار اج ــرکار و انب ــتارت آپ ها از دفت ــیاری از اس بس
نمی توانــد  بــورس  نتیجــه  در  می کننــد.  اســتفاده 
ــتارت آپی  ــب وکارهای اس ــر کس ــتی ب ــگذاری درس ارزش
ــودن ارزشــگذاری اســتارت آپ ها  داشــته باشــد. شــفاف ب
ــرمایه گذاران و  ــه س ــت ک ــت اس ــز اهمی ــن  رو حائ از ای
ســهامداران خــرد و کالن بایــد بداننــد مبلغــی کــه بابــت 
می کننــد،  پرداخــت  اســتارت آپ  از  ســهمی  خریــد 
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ــر. ــا خی ــان دارد ی ــودی برایش س
ــورس،  ــط ب ــتارت آپ ها توس ــگذاری اس ــر ارزش ــال اگ ح
بیشــتر از ارزش  واقعــی آن هــا باشــد،  امــکان سوءاســتفاده 
ــوند  ــورس ش ــری وارد ب ــت باالت ــا قیم ــه ب ــود دارد ک وج
ــوند،  ــگذاری ش ــی ارزش ــت اصل ــر از قیم ــر پایین ت و اگ
ــورس  ــه ب ــت ورود ب ــتارت آپ ها جه ــرای اس ــی ب جذابیت
ــورس در  ــهام در ب ــان س ــن نوس ــه ای ــدارد. البت ــود ن وج
ــر  ــرای مثــال، اوب ــه همیــن منــوال اســت. ب همــه دنیــا ب
زمانــی کــه وارد بــورس شــد، 20 درصــد ســهام آن 
ــای  ــر دارایی ه ــرد. شــرط ارزشــگذاری ب ــدا ک کاهــش پی
ــفافیت  ــرای ش ــورس ب ــط ب ــب وکارها توس ــهود کس مش
ــب وکارهای  ــن، در کس ــده م ــه عقی ــه ب ــت ک ــتر اس بیش
ــی و  ــزم پرداخت ــودن مکانی ــت مشــخص ب ــه عل ــن ب آنالی
ــه  ــروش،  شــفافیت بیشــتری نســبت ب ــد و ف ــزان خری می

کســب وکارهای ســنتی وجــود دارد.
می تواننــد  اســتارت آپ ها  شــما  نظــر  بــه   
ــند؟ ــته  باش ــورس داش ــه ب ــرای ورود ب ــدی ب امی
ــرای ورود  ــه شــرایط موجــود اســتارت آپ ها ب ــا توجــه ب ب
ــوض  ــود را ع ــب وکار خ ــدل کس ــد م ــا بای ــورس، ی ــه ب ب
کننــد و دارایــی مشــهود داشــته باشــند یــا بایــد از ورود 
بــه بــورس چشم پوشــی کننــد. نمی تــوان بــه عقــب 
برگشــت و بــرای آینــده هــم امیــد چندانــی وجــود نــدارد، 
ــر  ــک و کوچک ت ــا کوچ ــادی خانواده ه ــبد اقتص ــرا س زی
ــته اند  ــون نتوانس ــه تاکن ــتارت آپ هایی ک ــود و اس می ش
فعالیــت مثبتــی داشــته باشــند، امســال شــانس کمتــری 
ــد  ــه رش ــه ب ــا توج ــز ب ــده نی ــال های آین ــد و در س دارن
ــا  ــد، ام ــش می یاب ــب وکارها افزای ــای کس ــورم هزینه ه ت
ــا  ــانس آن ه ــرد و ش ــد ک ــدی نخواه ــا رش ــد آن ه درآم
کمتــر از امســال نیــز خواهــد شــد. موضــوع دیگــری کــه 
بــرای ســازمان بــورس حائــز اهمیــت اســت، ثبــت شــرکت 
استارت آپ هاســت. در صورتــی کــه بــا توجــه بــه ماهیــت 
اســتارت آپ ها  ایــن  از  بســیاری  در  اســتارت آپ ها، 
ــک  ــه ی ــدود ب ــد مح ــل و کارمن ــده، مدیرعام ــب ای صاح
نفــر اســت و دفتــر کار او خانــه فــرد، فضــای کار اشــتراکی 

ــا یــک دفتــر اجــاره ای اســت.  ی
بهتریــن موقــع بــرای ورود  از نظــر شــما   
ــت؟ ــی اس ــه زمان ــورس چ ــه ب ــتارت آپ ها ب اس
ــود،  ــن می ش ــختی تامی ــی به س ــع مال ــه مناب ــی ک زمان
ــاز  ــود نی ــت خ ــترش فعالی ــرای گس ــب وکار ب ــر کس اگ
ــد  ــرد چن ــع خ ــد از مناب ــد، بای ــته باش ــرمایه داش ــه س ب
ــرای  ــد. ب ــتفاده  کن ــفاف تر اس ــع ش ــا مناب ــرمایه گذار ی س
ســرمایه گذاری دو مکانیســم وجــود دارد؛ ســرمایه گذاری 
داخلــی و خارجــی. ســرمایه گذاری داخلــی شــامل بــورس 
ــا  ــت و ب ــت انداز اس ــر از دس ــرایط آن پ ــه ش ــود ک می ش
توجــه بــه شــرایط کشــور نبایــد بــه ســرمایه گذاری 
خارجــی هــم امیــدوار بــود. در واقــع بــورس می توانــد بــه 
 عنــوان بازویــی، هــم بــه تامیــن مالــی شــرکت ها کمــک 
ــه سرمایه شــان  ــی ک ــه ســرمایه گذاران قبل ــم ب ــد و ه کن

را خــارج کننــد تــا شــاید ایــن ســرمایه گذارها بــا میــزان 
ــرمایه گذاری در  ــه س ــد، ب ــت می کنن ــه دریاف ــودی ک س

ــوند. ــویق ش ــتارت آپ ها تش اس
ــال  ــد س ــه در چن ــتند ک ــکالتی هس ــا مش ــه این ه هم
ــتند  ــان هس ــه گریب ــت ب ــا آن دس ــب وکارها ب ــر کس اخی
ــه  ــا ســال های آینــده هــم ب ــه نظــر می رســد نبایــد ت و ب

ــدوار باشــیم. ــود آن امی بهب
 آیــا اســتارت آپ ها بایــد بــرای ورود بــه بــورس 

عجلــه کننــد؟ 
ــد  ــته باش ــاز داش ــرمایه گذاری نی ــه س ــب وکار ب ــر کس اگ
ــرمایه گذاری در  ــخت س ــرایط س ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ک
ــر  ــه فک ــد ب ــرد، بای ــد ک ــدا خواه ــاز پی ــا نی ــور قطع کش
راهــی بــرای ورود بــه بــورس باشــد کــه ایــن بــه فعالیــت 
او در ســال های قبــل برمی گــردد. از ســمتی  موفــق 
انتظــار فراهــم کــردن شــرایط آســان تر بــرای ورود 
ــورس، از ایــن ســازمان، یــک انتظــار  ــه ب اســتارت آپ ها ب
ــی  ــع مال ــی مناف ــورس حام ــازمان ب ــت. س ــول اس نامعق
ــدام  ــک اق ــا ی ــر ب ــه اگ بســیاری از سرمایه گذارهاســت ک
ــرود عواقــب ســخت تری  ــازار ســرمایه از بیــن ب اشــتباه ب
ــر رود،  ــی باالت ــک از میزان ــه ریس ــی ک ــی دارد. زمان در پ
ســرمایه گذارها ســرمایه خــود را از بــازار خــارج می کننــد 
و بــه بازارهــای دیگــری ماننــد طــال، مســکن، ســکه و ارز 

می رونــد. 
ــراه  ــادی هم ــختی های زی ــا س ــرمایه ب ــازار س ــه ب ورود ب
اســت، امــا مزیت هــای فراوانــی هــم دارد. مشــارکت مــردم 
ــگذاری  ــی، ارزش ــع مال ــن مناب ــهیل تامی ــرکت، تس در ش
ــای  ــه و تقاض ــاس عرض ــر اس ــرکت ب ــهام  ش ــی س واقع
ــش نقدشــوندگی ســهام شــرکت، برندســازی  ــازار، افزای ب
ــه  ــرکت ها ب ــرای ش ــورس ب ــور در ب ــه حض ــاری ک و اعتب
ــت. ــورس اس ــه ب ــای ورود ب ــی آورد، از مزیت ه ــراه م هم
ــد  ــد امی ــوزه می توانن ــدام ح ــتارت آپ های ک  اس

بیشــتری بــرای ورود بــه بورس داشــته باشــند؟
ــدا  ــد ورود پی ــای جدی ــه در حوزه ه ــتارت آپ هایی ک اس
ــرد  ــرمایه گذاران خ ــرای س ــتری ب ــت  بیش ــد جذابی کنن
امیــدوار باشــند کــه در بــورس  دارنــد و می تواننــد 
مثــال  بــرای  بگیرنــد.  قــرار  بــازار  اســتقبال  مــورد 
ــذاری  ــوز قانونگ ــه هن ــک ک اســتارت آپ های حــوزه فین ت
درســتی در آن نشــده اســت، نبایــد امیــد ورود بــه بــورس 
ــک  ــا بان ــادی ی ــر نه ــر ه ــه اگ ــرا ک ــند زی ــته باش داش
مرکــزی بخواهــد اســتارت آپ مشــخص را مســدود کنــد، 
ــک  ــدازد. ریس ــر می ان ــه خط ــرمایه را ب ــازار س ــت ب امنی
باالســت. بســیار  فین تــک  در  خــرد  ســرمایه گذاری 
در حــوزه پرداخــت نیــز شــرکت های بســیار بزرگــی 
ــم از  ــورس ه ــازمان ب ــد و س ــت می کنن ــورس فعالی در ب
ایــن شــرکت ها اســتقبال خوبــی کــرده، امــا توصیــه مــن 
ــر اگــر راه هــای  ــن اســت کــه کســب وکارهای کوچک ت ای
ــدم در راه  ــد، ق ــرمایه  دارن ــذب س ــرای ج ــب تری ب مناس

پرپیچ وخــم بــورس نگذارنــد.
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استارتآپهاتاورودبهبورس
راهیندارند

ایط  وزه از رسش بییع معاون رسمایه گذاری جسورانه ف�ی رادمان ر

ای ورود به بورس یم گوید ا�ن �ب استارت آپ های ا�ی

 

 زهرا قنبری
چگونگی تامین منابع مالی برای تامین سرمایه یکی از مهم ترین مسائلی است که هر کارآفرینی 

بعد از اجرای ایده خود با آن درگیر می شود. سرمایه گذاری در ایران با توجه به شرایط اقتصادی با 
ریسک باالیی روبه رو است. برخی تصور می کنند با ورود استارت آپ ها به بورس و خرید و فروش 
سهام آن ها و کمک گرفتن از سرمایه گذاران خرد این مشکل تا حدودی حل می شود. از این رو 

با رادمان ربیعی، معاون سرمایه گذاری جسورانه گروه مالی فیروزه به گفت وگو پرداختیم.
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بازار  به  ورود  برای  استارت آپ ها  پذیرش  شرایط   
بورس  ایران چیست؟

سازمان بورس برای ورود استارت آپ ها به بورس، شرایط 
خاصی برای آن ها تعیین کرده است. برای مثال شفافیت 
ارزشگذاری درست و ثبت شرکتی که  حساب های مالی، 
قوانین  این  جزو  باشد،  گذشته  آن  فعالیت  از  سال  سه 
هستند. بعد از این که این کسب وکارها توانستند آی پی او 
کنند،  آماده  بورس  سازمان  خواسته های  طبق  را  خود 
مربوط  کارهای  که  شرکت هایی  به  مراجعه  با  می توانند 
از  گرفتن  کمک  یا  می دهند  انجام  را  بورس  پذیرش  به 
تا  کنند.  اقدام  بورس  به  ورود  برای  بورس،  کارگزاران 
آن جا که می دانم مدیران سازمان بورس اعالم کردند که 
پذیرش  برای  متفاوت  شرایط  با  و  مخصوص  بخش  یک 

شرکت های تکنولوژی محور در نظر گرفته اند.
 ورود استارت آپ ها به بورس چه نفعی برای آن ها 

دارد؟
ورود استارت آپ ها به بورس هم می تواند به نفع آن ها باشد 
و هم به ضررشان. شفافیت مالی که طبق دستورالعمل های 
مطرح شده باید رعایت شود، یک مزیت به شمار می آید، اما 
همین اقدام باعث باال رفتن هزینه های عملیاتی می شود. 
بسیار  که  است  دیگری  مسئله  استارت آپ ها  ارزشگذاری 
حائز اهمیت است. در استارت آپ هایی که دارایی هایشان 
در  اما  می شود،  انجام  آسان تر  ارزشگذاری  است،  مشهود 
استارت آپ هایی که دارایی آن ها نامشهود است و محدود 
به دانش و نیروی انسانی آن مجموعه است، ارزشگذاری 
که  است  این  بر  بورس  بازار  سنتی  دیدگاه  است.  سخت 
که  است  سودی  میزان  اساس  بر  شرکت ها  ارزشگذاری 
شرکت ها در پایان سال مالی خود ارائه می دهند. این در 
صورتی است که استارت آپ ها عموما در چند سال ابتدایی 
فعالیت خود به  دنبال سودآوری نیستند و بیشتر به فکر 

رشد خود هستند. 
در حال حاضر ارزشگذاری کسب وکارهای کوچک با توجه 
اپلیکیشن های  تجربه  از  استفاده  با  یا  آتی  برنامه های  به 
مشابه در ایران و خارج از کشور انجام می شود و کارشناسان 
ارائه  را  ثابت  استارت آپ ها نمی توانند یک عدد  این  مالی 
ارزشگذاری  تکنولوژی،  رشد  سرعت  به  توجه  با  دهند. 
است،  ممکن  که  این صورت  به  می کند.  تغییر  به سرعت 
به مدت چند ماه استارت آپی با ارزش بیشتری در همین 

حوزه به وجود آید و ارزش شرکت قبلی کامال افت کند.
ولی زمانی که سهام شرکت های استارت آپی به بورس راه 
پیدا کنند این استقبال بازار است که این ارزشگذاری را 
انجام می دهد و ممکن است این ارزش از آن عددی که 
مشاورین مالی آن ها ارائه داده بودند کمتر یا بیشتر شود. در 
واقع این یکی از همان مسائلی است که استارت آپ ها از آن 
واهمه دارند و با ترس از این که مورد استقبال بازار و مردم 
قرار نگیرند، ریسک ورود به بورس را نمی پذیرند. اما من 
مخالف ترس استارت آپ ها و اجتناب از ریسک پذیریشان 
این  وارد  کسب وکارها  این  از  یکی  که  زمانی  تا  هستم،  

سازمان نشود ما متوجه اثرات و استقبال بازار از سهامشان 
نخواهیم شد.

چه  بورس  به  ورود  تا  ایرانی  استارت آپ های   
فاصله ای دارند؟

من به جرئت می توانم بگویم فاصله ورود استارت آپ ها به 
شرکت های  از  بسیاری  این که  با  است.  کم  بسیار  بورس 
بورس  سازمان  نظر  مورد  مالی  شفافیت  از  استارت آپی 
و  واحد  نظمی  تا  تالشند  حال  در  اما  نیستند  برخوردار 
بهبودی در وضعیت مالی خود ایجاد کنند. به اعتقاد من 
در  استارت آپ  دو  حداقل  ورود  شاهد  دیگر  سال  یک  تا 
اتفاقاتی  این که  به  توجه  با  بود.  خواهیم  بورس  سازمان 
مانند تحریم ها دسترسی استارت آپ ها به سرمایه را سخت 
کرده، اما به عقیده من این محدودیت ها برای استارت آپ ها 

اتفاق بدی نیست و باعث رشد آن ها شده است.
پلتفرم  فیروزه،  مالی  گروه  گذشته  ماه  چند  در   
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جدیدی به نام فیروزه پلت را راه اندازی کرده است. 
آیا فیروزه پلت یک شبه بورس محسوب می شود؟

برای  بلکه  نیست،  سرمایه گذاری  برای  محلی  فیروزه پلت 
معامالت سهام است و این دو کامال با هم متفاوت هستند. 
در فیروزه پلت مذاکرات برای فروش سهم انجام می شود. 
فیروزه پلت سامانه ای است که کار تجمیع تقاضا را انجام 
سهامشان  می خواهند  که  کسانی  تقاضای  هم  می دهد؛ 
می خواهند  که  کسانی  تقاضای  هم  و  کنند  عرضه  را 
به صورت حضوری  بقیه پروسه هم  سرمایه گذاری  کنند. 
انجام می شود یعنی در عمل ماه ها شاید زمان ببرد تا یک 
معامله جوش بخورد. اما همین که یک نفر که می خواهد 
سهم خودش )در استارت آپ ها( را نقد کند بداند یک جایی 
برای این کار هست، مهم است. فیروزه پلت زیر نظر بورس 
نیست چون هیچ  معامله و عرضه و تقاضایی در آن انجام 
نخواهد شد.  فیروزه پلت سازوکاری است برای ایجاد امکان 

سرمایه گذاران  و  استارت آپ ها  بنیانگذاران  میان  تعامل 
بر  سرمایه گذاری  پرسود  و  موفق  تجربه  تا  سنتی، 
نجومی  ارزشگذاری  همچنین  شود.  حاصل  استارت آپ ها 
استارت آپ های داخلی یک ضد انگیزه برای سرمایه گذاری 
است و ما قصد داریم با دو سه مورد سرمایه گذاری موفق 
و  استارت آپ ها، سرمایه بخش سنتی، صنعتی  بر  داخلی 

خانوادگی را وارد حوزه استارت آپ ها کنیم.
آن ها  به  کمکی  چه  استارت آپ ها  شدن  بورسی    

می کند؟
بورس از دو جهت به استارت آپ ها کمک می کند؛ یکی به 
سرمایه گذاران و دیگری هم به بنیانگذاران استارت آپ ها. 
دنبال  به   و  سهامشان  فروش  امکان  سرمایه گذاران  برای 
آن سود حاصله از فروش سهام را فراهم می کند. درواقع 
خروج سرمایه به سرمایه گذارها کمک می کند تا مجددا در 
استارت آپ های دیگر سرمایه گذاری کنند. سازمان بورس 
امکان خروج را به بنیانگذاران استارت آپ ها و کارآفرینان 
بازار  در  واقعی سهامشان  ارزش  زمانی که  و  نیز می دهد 
واقعی مشخص شود، می توانند از بازدهی سهام خود سود 
با قراردادن اطالعات سهام  ببرند. همچنین استارت آپ ها 
خود به  صورت شفاف روی بورس، امکان خرید و فروش 
را برای مردم ایجاد می کنند. البته افزایش سرمایه از بازار 
بورس یکی از مهم ترین امکاناتی است که برای آن ها فراهم 
می شود که می توانند از آن برای گسترش رشد و توسعه 

کسب وکار خود استفاده کنند.
 به نظر می رسد برای ورود استارت آپ ها به بورس 

دیر شده است. آیا آن ها باید عجله کنند؟
عجله ای  هیچ  استارت آپ ها  ورود  برای  من،  عقیده  به 
نیست. بورسی  شدن استارت آپ ها یک روند تکاملی است 
که مانند سایر کشورها باید اتفاق بیفتد اما هنوز دیر نشده 
است. اکوسیستم استارت آپی ایران حدود 12 سال است 
که به طور جدی در حال فعالیت است و زمانش رسیده 
اکوسیستم  این  ابتدای  از  که  سرمایه گذارانی  که  است 
شروع به سرمایه گذاری کرده اند و سهامدار این شرکت ها 
نداشته  فروش  قابلیت  االن  به  تا  سهامشان  اما  هستند 
است، با ورود استارت آپ ها به بورس بتوانند سهام خود را 
به فروش برسانند. اما باز تاکید می کنم که هیچ عجله ای 
عرضه  شاهد  به زودی  و  است  تکاملی  روند  این  و  نیست 

سهام استارت آپ ها در بورس خواهیم بود.
 کدام استارت آپ ها آمادگی بیشتری برای ورود به 

بورس دارند؟
پشت سر  را  رشد خود  اولیه  مراحل  که  استارت آپ هایی 
رقبای  به  نسبت  را  بازار  از  بزرگ تری  و سهم  گذاشته اند 
خود دارند، آماده برای عرضه سهام خود در بورس هستند. 
همچنین استارت آپ هایی که برند شناخته شده ای نسبت 
به رقبای خود دارند و در میان مردم شناخته شده  تر هستند 
در بورس با اقبال بیشتری روبه رو خواهند شد. ورود این 
استارت آپ های موفق می تواند راه را برای استارت آپ های 

دیگر نیز باز کند.
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حضوردربورس:ترسناک
پرریسکاماخواستنی!

ره  داخت در�ب �ن رسدب�ی راه  �پ گپ وگف�ت �ب رضا قر�ب

زار رسمایه چالش های ورود استارت آپ ها به �ب

 مهداد قنبری
رضا قربانی از روزنامه نگاران شناخته شده حوزه فناوری های بانکی است. کسی که معتقد است استارت آپ های ایرانی راه 
درازی تا رسیدن به بورس دارند اما نباید در این راه مایوس شوند و دست از تالش بردارند. قربانی می گوید ورود به بورس 
با فشار و زور ممکن نیست، ویژگی بورس شفافیت و البته قبول ریسک است. کسب وکارهای آنالین ایرانی اگر می خواهند 

به این زودی ها سهمی از سرمایه های خرد بازار سرمایه داشته باشند باید تن به مقررات و شرایط نسبتا سفت و سخت 
آن بدهند و البته کسانی که با روش های درست دست به چنین ریسکی بزنند احتماال میوه آن را هم خواهند چشید.
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کسب وکارهای  برای  که  مسائلی  از  یکی  این روزها   
فعالیت  گسترش  و  بسط  موضوع  است  مطرح  نوین 
ورود  موضوع  است.  مختلف  حوزه های  در  آن ها 
استارت آپ ها به بورس هم یکی از همین موارد است. 
از نگاه شما استارت آپ ها چگونه می توانند وارد بورس 

شوند و ورود به بورس برای آن ها چه الزاماتی دارد؟
در نگاه نخست استارت آپ ها می توانند مانند سایر شرکت ها 
و  قوانین  رعایت  با  و  شوند  بورس  وارد  مالی  تامین  برای 
الزامات آن، شروع به فعالیت کنند، اما نکته این جاست که 
برای  نه فقط  کشور  در  سرمایه گذاری  اساسا  و  ایران  بورس 
کارشان  که  کسب وکارهایی  تمام  برای  بلکه  استارت آپ ها 
غیرملموس  اصطالحا  و  ندارند  تولیدی  نیست، کاالی  یدی 
است،  نرم افزاری  و  دانایی  اقتصاد  بر  مبتنی  فعالیتشان  و 
امری غریب و بیگانه است. در حال حاضر انواع شرکت های 
که  کسب وکاری  نوع  هر  و  صنعتی  و  کشاورزی  دامداری، 
اما  هستند،  بورس  در  می کنند  تولید  فیزیکی  محصوالت 
وقتی به سمت کسب وکارهای فناورانه می رویم تنها با چند 
شرکت فناوری نرم افزاری و تعدادی کسب وکارهای پرداخت 
)الکترونیکی( روبه رو می شویم که چند سالی است مشغول 
به فعالیت هستند. عدم وجود استارت آپ ها در بورس برای 
این است که بورس و کارگزاران آن، درک صحیحی از فضای 
کسب وکارهای نرم افزاری نوین ندارند و از سوی دیگر قوانینی 
که در بورس وجود دارد، نمی تواند حضور چنین شرکت هایی 
را در خود به خوبی تعریف کند. واقعیت این است که قوانینی 
بر  حسابداری  سیستم های  مانند  داریم  زمینه  این  در  که 

مبنای محصوالت سخت افزاری نوشته شده است. 
این در حالی است که در کشورهای پیشرفته شرایط متفاوتی 
وجود دارد. مثال با نگاهی به بورس لندن یا نیویورک متوجه 
استقبال،  مورد  شرکت های  راس  در  که  شد  خواهیم 

شرکت هایی با محصوالت نرم افزاری وجود دارند و جایگاهی 
ده  بود، طی  و صنعتی  نفتی  آِن شرکت های  از  قبال  که  را 
تا پانزده سال گذشته از آن خود کردند. دلیل این موضوع 
نیز این است که همزمان با رشد شرکت هایی مانند آمازون، 
قوانین  کشورها  این  فیسبوک،  و  اپل  مایکروسافت،  گوگل، 
بورسی خود را تغییر دادند. این گونه نبوده که بگویند یک 
لباسی برای بورس داریم و سایر شرکت ها الزاما باید همان 
لباس را بپوشند، بلکه در بورس تغییراتی برای پذیرفتن این  

شرکت ها ایجاد شد.
صرفا  ایران  در  اگر  نداشت.  وجود  ایران  در  که  نگاهی 
استارت آپ ها و کارهایی که جنس نرم افزاری دارند بخواهند 
وارد بورس شوند باید خود را از صفر تا صد با شرایط حال 

حاضر بورس تطبیق دهند. 
 در ایران، آیا مسئوالن به این نتیجه نرسیده اند که 
باید به سمت تغییر و آماده سازی بورس برای این گونه 
شرکت ها حرکت و به نوعی چنین فضایی را برای آن ها 

فراهم کنند؟
ادعایی کنیم که در عمل هم  وقتی می توانیم چنین  خیر. 
شاهد تغییر رویکرد باشیم. این که مسئولی صرفا بگوید باید 
در  مدام  یا  بیفتد  اتفاقی  کسب وکارها  این  برای  بورس  در 
سخنرانی هایش اعالم کند که خوب است استارت آپ ها وارد 
بورس شوند، اتفاق خاصی نمی افتد. تا زمانی که شیوه های 
سنتی دست نخورده بمانند و آیین نامه و قوانین و مقررات 
نمی توان  باشد،  فعلی  چارچوب  همین  در  همچنان  بورس 
توقعی داشت و همه چیز در حد همان حرف باقی می ماند. 

 یعنی هیچ اتفاقی در ایران نیفتاده که تصور کنیم به 
سمت بهبود پیش می رویم؟

است.  ترسناکی  چیز  اساسا  بورس  در  استارت آپ ها  حضور 
را  ویژگی  همین  هم  بورس  در  سرمایه گذاری  عبارتی  به  
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تحمل  انسان ها  اساسا  و  ریسک  یعنی  سرمایه گذاری  دارد. 
ریسک را ندارند، اما در دنیا کسب و کارها یا ریسک را کاهش 
دادند یا احساس ریسک را و از فرصت ها بهترین استفاده  را 
می کنند. اما در ایران بورس بازی از جنس سیگنال فروشی 
شده است. سیگنال هایی که به شما می گوید چه بخرید و 
مناسب  استارت آپ ها  برای  فضایی  چنین  بفروشید.  چه 
نیست. در دنیا امور مبتنی بر API و دسترسی به حساب، 
هم  و  فرهنگسازی  به  نیاز  هم  که  موضوعی  می شود  انجام 
مسائل فنی دارد. به  نحوی که یک نفر به عنوان مشاور من 
به حساب هایم دسترسی داشته باشد و بر اساس آن بتواند 
کنم.  اعتماد  او  به  هم  من  و  کند  سرمایه گذاری  من  برای 
از طرفی ایرانی ها برای کسب وکارهای غیرفیزیکی حاضر به 
قبول آن ریسک که در سایر کسب وکارها ممکن است انجام 

بدهند، نیستند. 
 بنابراین از دیدگاه شما در حال حاضر استارت آپ های 

ایرانی فاصله بسیار زیادی تا بورسی شدن دارند؟
حتی  گفت  باید  صادقانه  است.  زیاد  بسیار  فاصله  این  بله، 
برخی از کسب وکارهای معروف در کشورمان زیان ده به  شمار 
می آیند در حالی که در فرابورس باید تا سه سال مالی سودده 
باشید. قاعدتا این که یک کسب وکار در این حوزه، باید سه 
بزرگ  سد  یک  بماند  باقی  بورس  در  تا  باشد  سودده  سال 

است. 
در حالی که اگر چنین موضوعی را با سایر کشورها مقایسه 
کنید، می بینید ما کسب وکارهایی داریم که سال ها زیان ده 
هستند و هنوز هم زیان می دهند اما این موضوع مانعی برای 
چنین  ما  مالی  ادبیات  در  که  حالی  در  است.  نبوده  آن ها 
باالی  کسب و کاری  ایران  در  اگر  نیست.  قابل  هضم  چیزی 
50 درصد زیان ده باشد باید شرکت را منحل کند، چه برسد 
به این که وارد بورس شود. ما چنین چیزی را باور نداریم که 
مثال کسب وکاری مانند آمازون تا شش سال باید زیان بدهد 
این  به  بلکه  برسد،  به سوددهی  و  شود  ساخته  بدنه اش  تا 

موضوع نگاه های ابتدایی و سنتی می شود. 
 فکر می کنید اولین گام هایی که باید برداشته شود 
تا استارت آپ ها و حتی شرکت های زیان ده بتوانند به 

 صورت بورسی وارد کسب وکار شوند، چیست؟ 
باشد  آب  که  زمانی  تا  ندارد.  معنا  ابتدایی  گام های  ببینید 
کسی یاد تشنگی نمی افتد. فعال تا وقتی که با همان روش 
سنتی بورس بر سر جایش هست و بورس بازها از این شرایط 
برای  شرایطی  فراهم  کردن  به  نیازی  اساسا  می برند  لذت 
ورود استارت آپ ها به بورس نیست. زمانی این نیاز احساس 
می شود که آن قدر شرایط سخت شود تا همه به این نکته پی 
ببرند که باید دست به چنین کاری بزنند. فعال وقت این کارها 
نیست و استارت آپ ها باید تالش کنند زیر چرخ دهنده های 
مباحث  حاضر  حال  در  نشوند.  له  قوانین  و  باقی شرکت ها 
جنس  مالی  مسائل  بحث  در  به ویژه  استارت آپ  به  مربوط 
شوآف دارد. موقعی از حالت شوآف درمی آید که فاجعه حس 
دچار  بحرانی  شکل  به  که  مرکزی  مناطق  االن  مثال  شود. 
آب  که  افتاده اند  فکر  این  به  شده اند،  و خشکسالی  بی آبی 

دریای عمان را شیرین کنند که البته در این مورد هم بخش 
خصوصی وارد کار شده، چون می دانند اگر به داد خودشان 

نرسند دچار تشنگی و بی آبی خواهند شد.
زیادی  فاصله  موضوع  این  فرهنگسازی  تا  بنابراین   

داریم. 
نابودشده  فرهنگسازی هم زمانی رخ می دهد که همه چیز 
پنداشته شود و سپس موضوع حضور شرکت های استارت آپ 
شدن  بورسی   شود.  مطرح  نرم افزاری  کاالهای  با  خاص  یا 
استارت آپ ها  از  حمایت  شعارهای  با  که  نیست  موضوعی 

به وجود بیاید. 
 اگر تصورمان این باشد که به آن مرحله رسیده ایم که 
استارت آپ ها نیز در بورس فعالیت کنند آن گاه پاسخ 
شما به این سوال که بورسی شدن برای استارت آپ ها 

چه معنایی خواهد داشت، چیست؟
شفافیت  اصل  اولین  می شوید  بورس  وارد  وقتی  طبیعتا 
از  مورد  چند  می آورد.  شفافیت  بورسی  شدن  است. 
شکل  ایران  در  استارت آپ ها  قالب  در  که  کسب وکارهایی 
مثال  باشند.  داشته  شدن  بورسی   شانس  شاید  گرفته اند 
دیجی کاال، کافه بازار، آپارات و... اما همان طور که بارها گفتم 
نگاه فعلی این است که افراد روی سخت افزار سرمایه گذاری 
کنند. همین االن هم به  صورت عادی مردم روی خودرو و 
ملک سرمایه گذاری می کنند. کسب وکارهایی را می شناسم 
روی  آوردند  به  دست  استارت آپشان  از  که  سودی  با  که 
یعنی  کردند.  و... سرمایه گذاری  رستوران داری  یا  بوم گردی 
جنس  از  کسب وکارهای  یا  استارت آپ ها  صاحبان  حتی 
سود  از  ناشی  سرمایه گذاری های  هم  ایران  در  نرم افزاری 
کجای  در  می دهند.  انجام  فیزیکی  موارد  در  را  کارشان 
دنیا چنین چیزی وجود دارد؟ مثل این می ماند که مارک 
که  باشد  بوده  این  فیسبوک  راه اندازی  از  هدفش  زاکربرگ 
این که  باشد.  رستورانش  اصلی اش  سرمایه  و  بزند  رستوران 
صاحب کسب وکار نرم افزاری و استارت آپی در کسب وکارهای 
خود  با  که  معناست  این  به  کند  سرمایه گذاری  فیزیکی 
آوردم  شانس  استارت آپی ام  از کسب وکار  فعال  می کند  فکر 
باید پولم را روی یک  که سود کسب کردم و تا دیر نشده 
محصول فیزیکی سرمایه گذاری کنم، چون محصول فیزیکی 
است که آینده دارد، نه کسب وکار من. خب معلوم است در 
این شرایط هم نباید توقع داشته باشیم که این کسب وکارها 
یا سایرین روی آن ها سرمایه گذاری  بورس موفق شوند  در 
کنند. این موضوع نشان می دهد که خود همان فرد هم به 
کارش اعتقاد ندارد. پس باقی مردم برای چه باید روی آن 
کسب وکار سرمایه گذاری کنند؟ بدیهی است که برای مردم 

سرمایه گذاری روی طال ارزشمندتر است. 
که  می گویید  استارت آپ  به شرکت های  شما  یعنی   

برای ورود به بورس عجله نکنند؟
برای آن ها  امتیاز مثبتی  بله، الاقل در شرایط فعلی بورس 

نخواهد داشت. 
وارد  این شرکت ها  تمامی  که  ایجاد شود  اگر جوی   

بورس شوند، چطور؟
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این امر روش غلطی است. مثال هفت، هشت سال پیش تمامی 
این استارت آپ ها به این سمت رفتند که شرکت ثبت کنند 
به   ثبت شدنشان  و  شدند  بیمه  و  مالیات  قوانین  درگیر  که 
عنوان شرکت باعث فروپاشی بسیاری از آن ها شد. در حالی 
که بهتر بود به  جای آن موج ثبت شرکت، صبر می کردند تا 
بزرگ و بزرگ تر شوند و حتی مثال در خانه هایشان فعالیت 
ثبت می کردند. در  را  تا سر فرصت شرکت خود  می کردند 
حال حاضر هم ورود این شرکت ها به بورس بیشتر از هرچیز 
با شرایط موجود دست وبال آن ها را می بندد. این شرکت ها 
در راستای شفافیت در بورس باید ریزبه ریز فعالیت های خود 
چیست.  برنامه شان  آینده  ماه  مثال شش  دهند؛  گزارش  را 
مطمئنا افشای اطالعات در این سطح برای استارت آپ های 
فناورانه یا ایده ها می تواند آسیب زیادی به آن ها بزند و به نوعی 
رقبا یا شرکت های بزرگ تر ایده ها و برنامه های آنان را از آن 
خود کنند که این موضوع ضربه ای به شرکت خواهد بود. به  
عبارتی با این اوصاف به نظر می رسد زیانی که استارت آپ ها 

از ورود به بورس خواهند خورد، بیشتر از سودش است. 
بورس  به  آن ها  ورود  برای  را  وضعیت  بخواهیم  اگر   
ایده آل بدانیم چه نکاتی برای استارت آپ ها الزم است 

که رعایت کنند؟
زمانی می توانیم از ایده آل ها سخن بگوییم که در نیویورک 
باشیم. اما در شرایطی که حتی بسیاری از شرکت های بزرگ 
در ایران شفاف نیستند و در بورس حضور ندارند، چه دلیلی 
دارد که استارت آپ ها بخواهند همه اطالعاتشان را افشا کنند 
و شفاف شوند. در شرایطی که هنوز زیرساخت های این ورود 
هم فراهم نیست. این کار می تواند به  معنای از چاله درآمدن 

و در چاه افتادن باشد. 
 از شرکت هایی سخن گفتید که شانس ورود به بورس 

دارند...
بله! شاید در حال حاضر آپارات، دیجی کاال، دیوار، کافه بازار 
فعالیت  مشغول  سال هاست  که  شرکت هایی  عنوان  به   و... 
دارند،  مناسبی  مالی  و  حقوقی  زیرساخت های  و  هستند 

بتوانند چنین کاری کنند.
برایشان  بورس  در  اما ممکن است وضوح شفافیت   

دردسرساز باشد... 
بله! همه چیز به برندینگ و شناخته شدن نزد مردم خالصه 
بزرگی  بسیار  و حقوقی  مالی  زیرساخت های  باید  نمی شود. 
داشته باشند و جزء به جزء فعالیت هایشان را اعالم کنند و در 
شرایطی که همه غیرشفاف عمل می کنند مطمئنا موضوع 
شفافیت می تواند خطراتی برای آن ها داشته باشد و عرصه را 

برای رقبایشان باز کند. 
 ورود به بورس چه مزایایی می تواند برای استارت آپ ها 

داشته باشد؟
تسهیل  آن ها  برای  را  وام  گرفتن  شرایط  که  است  بدیهی 
می کند یا معافیت های مالیاتی برایشان به  همراه دارد، البته با 
توجه به این که بسیاری از این شرکت ها دانش بنیان محسوب 
می شوند معاف از مالیات هستند و این موضوع چندان برای 

آن ها تفاوتی ندارد.



دانش بنیان  شماره سی وهشتم ویژه نوروز 1399

111



دانش بنیان  شماره سی وهشتم ویژه نوروز 1399

112

کتاب
ره کتاب »اقتصاد هویت« در�ب

هویت،هنجارودستهبندیاجتماعی
 ملیکا حسینی
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هویت انسان را چه چیزهایی و چه باورهایی تشکیل می دهند؟ 
آیا ما می توانیم هویت خود را با یک حوزه مشخص محدود 
کنیم و خود را با آن تعریف کنیم؟ این همان چیزی نیست که 

سبب ساز نژادپرستی یا تبعیض های جنسیتی می شود؟ 
به باور کسانی که سال ها در این حوزه فعالیت داشته اند، هویت 
آدمی مفهومی چندالیه و پیچیده است که با عناصر متفاوتی 
درگیر می شود. »اقتصاد هویت« نوشته جرج اکرالف و راشل 
کرانتون به ارتباط هویت و اقتصاد می پردازد. این دو نویسنده 
بخش پیش گفتار را با داستانی شروع می کنند که در همان 
ابتدا مخاطب متوجه هدف کتاب شود. داستان آن هاپکینز 
که کار خود را در سال 1978 در دفتر خدمات دولتی شرکت 
پرایس واترهاوس آغاز کرد. کارمندی سختکوش و پرانرژی 
که ظرف مدت کوتاهی با هوشمندی توانست بانی قراردادی 
با وزارت امور خارجه امریکا به ارزش 25 میلیون دالر برای 
شرکت باشد. چهار سال پس از استخدام او، 88 نفر به عنوان 
نامزدهایی که می توانند ارتقا بیابند و گزینه شراکت باشند 
معرفی شدند و هاپکینز تنها زن در میان آن ها بود. اما با وجود 
تمام قابلیت های او، این ارتقا انجام نگرفت. شریکان رده باال 
می گفتند رفتار او مردانه است و الزم است درس هایی را در 
او  رئیِس هاپکینز که می خواست  بگذراند.  مدرسه تکمیلی 
این ارتقا را دریافت کند، به وی توصیه کرد زنانه تر راه برود، 
صحبت کند و لباس بپوشد. از آرایش و جواهرات استفاده کند 

و موهایش را مرتب نگه دارد. 
آن هاپکینز به خاطر تبعیض جنسیتی شکایت کرد. در نهایت 
در سال 1988در دادگاه عالی امریکا، اکثرا باور داشتند که این 
شرکت معیاری دوگانه را به کار برده است: »دادگاه نوشت 
»کارفرمایی که در برابر ستیزه جویی زنان می ایستد، در حالی 
که موقعیتشان این منش را ایجاب می کند، زنان را در وضعی 

ناروا و غیر قابل تحمل، بدون راه حلی آسان یا ممکن، 
قرار می دهد: اخراج از کار اگر پرخاشگرانه رفتار 
رفتار  پرخاشگرانه  اگر  کار  از  اخراج  و  کنند 

برابر  در  واترهاوس  پرایس  پرونده  نکنند.« 
در  هویت  اقتصاد  از  تصویری  هاپکینز 
معاصر  هنجارهای  شرکا  است.  عمل 

از  می بردند:  کار  به  را  رفتار  برای 
مردان انتظار می رفت طوری رفتار 
این  زنان طوری دیگر.  از  و  کنند 
عنوان  به  می توانیم  را  نگاه ها 
بازتابنده رجحان ها با ترجیحات 
آن ها  کنیم؛  تفسیر  پایه ای 
زنانی  با  دارند  دوست  صرفا 
کار کنند که »زنانه تر« حرف 
اما  می کنند.  کار  و  می زنند 
پایه ای  رجحان های  این ها 

دوست  موز  »من  مانند 
پرتقال  »تو  و  دارم« 
نیست  داری«  دوست 
نظریه  بنیادهای  بلکه 
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اقتصادی مبادله اند. در مقابل، این رجحان ها به بافتار اجتماعی 
بستگی  دارد  برهم کنش  کسی  چه  با  کسی  چه  این که  و 
دارند. رجحان ها از هنجارها به دست می آیند که ما آن ها را 
به عنوان قواعد اجتماعی در باب این که افراد چگونه باید در 
موقعیت های متفاوت رفتار کنند، تعریف می کنیم. این قوانین 
گاه صریح، گاه ضمنی، عموما درونی شده و اغلب عمیقا پاس 
داشته شده اند و »ترجیحات« یا »رجحان ها«یی که از این 
هنجارها به دست می آیند به تناوب موضوع نزاعند، آن قدر 
که مانند پرونده هاپکینز، شاید حتی در دادگاه داوری شوند.«

نویسندگان می گویند که اتفاقا این کتاب درباره رجحان ها و 
ارتباط آن ها با اقتصاد است. زیرا انگیزه های غیراقتصادی نیز 
این توانایی را دارند که روی اقتصاد اثرگذار باشند. به همین 
دلیل اقتصاد امروز محدود به پرسش از درآمد و مصرف نیست: 
»اما اقتصاد هویت چیز تاره ای را به میان می آورد. افراد در هر 
بافتار اجتماعی از این که چه کسی هستند فهمی دارند که با 
باورهایی درباره چگونگی رفتار مورد انتظار از آن ها و دیگران 
ارتباط دارد. این فهم ها همان طور که خواهیم دید، نقش های 

مهمی در چگونگی کارکرد اقتصادها دارند.«
هر چند کتاب با ماجرای هاپکینز که نشان از تبعیض جنسیتی 
و اثر آن روی اقتصاد داشت، شروع می شود اما کار نویسندگان 
به همین جا ختم نمی شود. آن ها معتقدند جنسیت و نژاد 
روشن ترین جلوه های هویت و هنجار هستند اما فقط همین ها 
در  را  هنجارها  کتاب،  این  در  دارند  قصد  آن ها  و  نیستند 

بافتارهای بسیار متفاوت مطالعه کنند. 
کار  به  دست  شد  چطور  این که  درباره  کرانتون  و  اکرالف 
نوشتن این کتاب شدند، می گویند این کاری است که آغاز 
آن به سال 1995 برمی گردد؛ زمانی که هردوی آن ها 
هردو  می کردند.  زندگی  دی سی  واشینگتن  در 
تفاوت که  این  با  بودند،  برکلی  دانشگاه  در 
دانشجوی  کرانتون  و  بود  استاد  اکرالف 
تحصیالت تکمیلی. مدتی بعد راه این دو 
از هم جدا می شود و جرج مقاله ای ارائه 
می دهد که راشل نقدهای جدی به 
آن وارد می کند. او در نامه ای به 
جرج می نویسد که هویت را نادیده 
گرفته است. به عالوه این مفهوم 
غیبتی  نیز  کلی تر  شکل  به 
علم  کلیت  در  سرنوشت ساز 
راشل  نظریات  دارد.  اقتصاد 
نظر  به  جالب  جرج  برای 
سرآغاز  همین  و  می رسد 
همکاری های  و  آشنایی 
آن  می شود.  آن ها  آتی 
و  بحث  به  ماه ها  دو 
تبادل نظر می پردازند 
پژوهش های  پای  و 
 ، ن سا معه شنا جا
انسان شناسان، 

روانشناسان، دانشمندان علوم سیاسی، تاریخدانان و منتقدان 
ادبی را وسط می کشند. بحث های آن ها حول محور تمرکز 
بر هویت انجام می شد. آن دو می خواستند با ارائه چکیده ای 
ارائه دهند  از هویت را  یافته ها و مطالعات خود، تعریفی  از 
که بتواند به سادگی در اقتصاد آمیخته شود: »این کتاب علم 
اقتصادی را می سازد که در آن رجحان ها با بافتار اجتماعی 
بازنمایی  به  تازه  چیزی  هنجار  و  هویت  می کنند.  تغییر 
داده  ادامه  پیشین  مثال  با  این که  برای  می آورد.  رجحان ها 
پرتقال  مورد  در  افتاده  پا  پیش  رجحان های  تنوع  باشیم، 
و موز عموما به عنوان ویژگی فرد دیده می شود. در مقابل، 
هویت ها و هنجارها از محیط اجتماعی گرفته می شود. بنابراین 
درآمیختگی هویت و هنجارها یک نظریه تصمیم گیری را به 

دست می دهد که در آن بافتار اجتماعی مهم است.«
معتقدند  دو  این  دارد؟  اهمیت  رجحان ها  به  توجه  چرا  اما 
هنجارها منابع قدرتمند انگیزش هستند و بر خرده تصمیم ها 
تصمیم های  بر  هنجارها  این،  بر  مضاف  می گذارند.  تاثیر 
سرنوشت ساز نیز اثرگذارند. مسائلی چون ازدواج، تحصیل، کار، 
سرمایه گذاری و... اکرالف و کرانتون معتقدند انسان شناسان 
هستند.  هنجارها  این  حرفه ای  ناظران  جامعه شناسان  و 
»تاکنون  ندارند:  آن ها  تحلیل  برای  زبانی  اقتصاددانان  اما 
اقتصاددانان برای استفاده از چنین شواهدی یا برای توصیف 
تحلیلی  دستگاه  و  زبان  انگیزش هایی،  و  هنجارها  چنین 
نداشته اند. این کتاب واژگان و چارچوب تحلیلی یکپارچه ای 

را برای بررسی چنین انگیزه هایی فراهم می کند.«
نویسندگان این کتاب بر این باورند که چه بخواهیم و چه 
آن را نپسندیم، اقتصاد بر مسائلی چون تفکر سیاستگذاران 
و عموم مردم و رسانه ها تاثیر می گذارد. هر چند آدام اسمیت 
در سده هجدهم اقتصاد مدرنی را پایه نهاد که تالش داشت 
فلسفه اخالق را به درون علوم اجتماعی طراحی شده برای 
ساختن جامعه ای خوب برگرداند: »اسمیت در این تالش از 
همه شورمندی های انسانی و نهادهای اجتماعی بهره می گیرد. 
در سده نوزدهم، اقتصاددانان با استفاده از تصویری خشک 
از یک انسان بهینه ساز عقالنی که تنها انگیزه های اقتصادی 
دارد، شروع به ساختن مدل های ریاضی برای تحلیل چگونگی 
کارکرد اقتصاد کردند. همان طور که اقتصاد در سده بیستم 
تکامل یافت، مدل ها پیچیده تر شد، اما انسان اقتصادی عقب 
ماند. وقتی گری بکر راه هایی را برای بازنمایی گستره ای از 
و  کودکان  تبعیض،  مانند  واقع گرایی  بر  مبنی  رجحان های 
دگرخواهی توسعه داد، این عقب ماندگی شروع به تغییر کرد. 
اقتصاد رفتاری به نسبت اخیرا سوگیری های شناختی و سایر 
یافته های روانشناسی را به مدل های اقتصادی افزوده است. 
اقتصاد هویت نیز با زن و مرد اقتصادی جدیدی که همانند 
افراد واقعی در موقعیت های واقعی است، بافتار اجتماعی را وارد 

این مدل ها می کند.«
اما این انسانیت افزوده شده به چه کار می آید؟ با آن مدل 
مطمئن تری داریم؛ مدلی که اقتصاد را به ابزاری سودمند برای 
بهبود نهادها و جامعه تبدیل می کند: »این مفهوم سازی غنی تر 
در قالب جامعه از تصمیم گیری فردی، باید به اقتصاددانانی 
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کمک کند که در سطوح مختلف برای برساختن روایت های 
قوی تری از اقتصاد کار می کنند.« اکرالف و کرانتون معتقدند 
که اقتصاد هویت برای دانشمندان علوم اجتماعی در سایر 
اقتصادی  بود: »چرا که مدل های  نیز مفید خواهد  رشته ها 
را به کارشان پیوند می دهد و توسعه روایت هایی غنی تر از 
فرایندهای اجتماعی را ممکن می سازد.« آن ها سودی را که 
تحلیلگران سیاستگذاری و راهبردسازهای تجاری به دست 
می آورند نیز چنین تبیین می کنند: »چرا که راه هایی برای 
پیش بینی دقیق تر پیامدهای سیاست های عمومی و روال های 

تجاری در اختیارشان می گذارد.«
فصل دوم این کتاب چارچوب اقتصاد هویت را معرفی می کند. 
شروع  انگیزش  مقوله  از  اقتصاددانان  توصیف  با  فصل  این 
می شود؛ این که آن ها یک فرد را با داشتن »تابع مطلوبیت« 
توصیف می کنند. بیانی ریاضی برای مشخص کردن چیزهایی 
که افراد به آن ها اهمیت می دهند: »برای نمونه، یک شخص 
ممکن است به مصرف امروز و مصرف فردا اهمیت دهد. آن 
شخص در این صورت تصمیم هایی می گیرد که تابع مطلوبیت 
خود را بیشینه کند. برای نمونه، او انتخاب خواهد کرد که 
چقدر وام بگیرد و چقدر پس انداز کند. این ریاضیات ممکن 
است مانند راهی غیرمستقیم برای توصیف انگیزش ها به نظر 
توابع مطلوبیت و آنچه  نهایت سودمند است.  اما در  برسد، 
برای  صوری  راهی  اقتصاددانان  به  می گیرد  قرار  آن ها  در 
طبقه بندی انگیزش ها می دهد. در اساس، یک تابع مطلوبیت 

می تواند هرگونه انگیزش را نمایش دهد.«
اکرالف و کرانتون می گویند با وجود آن که بیشتر تحلیل های 
و  مصرف  مانند  مالی  انگیزش های  بر  تمرکزشان  اقتصادی 
درآمد است، اما باید بدانیم که اقتصاد امروز تنها درباره پول 
نیست و الزم است انگیزه های غیر مادی را نیز مورد بررسی 
و مطالعه قرار دهیم. در اصل توسعه یافتن توابع مطلوبیت نیز 
از آن جهت است که بتوانند طیف گسترده ای از انگیزش ها 
مانند  چیزهایی  دهند.  پوشش  را  مالی  غیر  رجحان های  و 
تمایل به داشتن فرزند، اهمیت قائل شدن برای شأن و جایگاه 
اجتماعی و... آن ها در ادامه می نویسند: »اما اقتصاددانان، با 
اندک استثنایی، این فرض بنیادی را در این درآمیختگی کنش 
ویژگی های  ترجیحاتی  و  رجحان ها  که چنین  داشتند  نگه 
فردی مستقل از بافتار اجتماعی اند. خیلی ساده برخی افراد 
بیشتر به فرزندان اهمیت می دهند و دیگران کمتر. برخی افراد 
بیشتر به شأن و جایگاه اهمیت می دهند و برخی کمتر و مانند 
آن. این فرض این واقعیت را نادیده می گیرد که آنچه مردم به 
آن اهمیت می دهند و میزانی که به آن اهمیت می دهند تا 

حدی به هویتشان وابسته است.
ما این مسئله را با مثال »انصاف« روشن می کنیم. اقتصاددانان 
پیشرویی مانند جان نش، هال واریان، متیو رابین و ارنست فر، 
انصاف را به دیدرس ما آورده اند. آن ها استدالل می کنند که 
افراد به منصفانه رفتار کردن و منصفانه رفتار شدن اهمیت 
می دهند. بنابراین تابع مطلوبیت باید چنین دلواپسی هایی را در 
نظر بگیرد. از این رو انصاف درک شده می تواند نتایج بسیاری از 
آزمون هایی را تبیین کند که در آن ها آزمون شوندگان، معموال 

تقلید  سناریوهای  در  دانشگاه،  آزمایشگاه  در  دانشجویان 
مبادالت اقتصادی شرکت می کنند. آزمون شوندگان به جای 
آن که پاداش پولی خود را بیشینه کنند، تمایل به انتخاب 

برون دادهایی دارند که »منصفانه« به نظر می رسند.
اما در جهان واقعی، تصور افراد از انصاف به بافتار اجتماعی 
بستگی دارد. در بسیاری جاها این به نظر منصفانه و شاید 
طبیعی می رسد که با دیگران به گونه ای برخورد کنیم که 
در جاهای دیگر غیرمنصفانه یا حتی بی رحمانه در نظر گرفته 
می شود. این مشاهده به همان اندازه که بدیهی است اهمیت 
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دارد. در هند، طبقات اجتماعی باال با طبقات اجتماعی پایین 
به طور برابر برخورد نمی کنند. در رواندا، توتسی ها و هوتوها با 
یکدیگر به برابری رفتار نمی کنند. در امریکا، سفیدپوستان با 

سیاهان به برابری رفتار نکرده اند.
در  نیز می بینیم؛  روزانه  برهم کنش های  در  را  بی انصافی  ما 
زمین بازی بچه ها، در اتاق عمل های بیمارستان، در برهم کنش 
بین پزشکان و پرستاران ضد عفونی کننده... یک چیز در این 
نمونه ها مشترک است: همه آن ها هویت افراد را در بر دارند. 
هنجارهای چگونه رفتار کردن، به موقعیت های افراد درون 

بافتار اجتماعی شان بستگی دارد. بنابراین، رجحان های افراد 
برای انصاف به این بستگی دارد که کی با چه کسی و در کدام 
محیط اجتماعی بر هم کنش دارد و به راستی، در آزمون هایی 
که به صراحت افراد را با هویت های اجتماعی متفاوتی تطبیق 

دادند، آزمون شدنی ها با دیگران متفاوت برخورد کردند.« 
اجتماعی،  »دسته بندی های  قسمت  کرانتون  و  اکرالف 
ایده آل ها و مشاهده« را با این پرسش آغاز می کنند که مردم 
چگونه از هنجارها آگاه می شوند؟ اولین گزینه تماشا کردن 
دیگران است. مانند زمانی که کودکان تنها با نگاه کردن به 
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بزرگ ترها و ظاهرا با تقلید از آن ها موفق می شوند صحبت 
خالصه  واژگان  و  زبان  دستور  در  تنها  که  تقلیدی  کنند. 
نمی شود، بلکه در بسیاری از موارد لهجه و طرز تلفظ واژه 
نیز مورد تقلید قرار می گیرد و می تواند بین لهجه ها تمایز 
قائل شود. این دو می گویند: »در زبان رسمی علوم اجتماعی، 
افراد خود و دیگران را در دسته بندی های اجتماعی تقسیم 
می کنند و دسته بندی های اجتماعی و هنجارها به طور خود 
به خود به هم پیوند داده شده اند: افراد در طبقه بندی های 
مختلف اجتماعی باید متفاوت رفتار کنند. هنجارها همچنین 
مشخص می کنند که افرادی از انواع گوناگون، در واژگان جدید 
ما دسته بندی های اجتماعی مختلف، چگونه با دیگران برخورد 

می کنند.«
آن ها معتقدند هر چند ممکن است مفاهیمی چون هویت، 
اما  بیایند،  نظر  به  انتزاعی  اجتماعی  دسته بندی  و  هنجار 

نمی توان منکر اثرگذاری آن ها و قدرتمندی شان شد. اثراتی 
که برخالف انتزاعی بودن مفاهیم، کامال عینی هستند: »وقتی 
افراد در مورد این که باید چه کسی باشند و باید چگونه رفتار 
هستند.  روشن  ویژه  طور  به  هنجارها  دارند،  ایده آلی  کنند 
)منظور ما از ایده آل، رفتار و ویژگی های نمونه مرتبط با یک 
با یک شخص  ایده آل می تواند  این  است.(  اجتماعی  دسته 
نیرومند  نمونه های  ادیان  شود.  مجسم  واقعی  یا  موهومی 
و واضحی را ارائه می کنند. بنیانگذار یک دین و پیامبران یا 
مقدسین پیشگامش اغلب الگو هستند... سرپیچی ها از رفتار 
بایسته ابزار شایعات است. مشاهده کننده بیرونی، برای نمونه 
یک انسان شناس مهمان، تنها نیاز دارد ماجراها را بشنود و به 

شایعات گوش کند تا به هنجارها پی ببرد.«
بر این اساس این کتاب هویت، هنجارها و دسته بندی های 
اجتماعی را با اقتصاد در هم می آمیزد و به اختصار تمام این ها 
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را هویت می نامد. به گفته آن ها، بسیاری از اقتصاددانان هویت 
می نویسند:  کرانتون  و  اکرالف  می دانند.  فازی  مفهومی  را 
»نکته اصلی کتاب ما این است که مفاهیم هویت و هنجارها 
و وابستگی شان به دسته بندی های اجتماعی گوناگونی زیادی 
یک  لحظه،  یک  در  برهم کنش ها  می تواند  هویت  دارند. 
روز، چند سال، طول یک عمر یا نسل ها را توصیف کند.« 
نویسندگان اقتصاد هویت می گویند هویت نیز مانند مفهوم 
عرضه و تقاضا، گوناگونی های خود را دارد. چنان که عرضه و 
تقاضا ممکن است مربوط به چند ثانیه باشد مانند زمانی که 
پای معامالت بورس در میان است یا ممکن است این عرضه 
و تقاضا دوره های طوالنی را شامل شود مانند چیزی که در 
اقتصاد کلی جوامع با آن برخورد داریم. این دو می نویسند: 
»ما مفهوم هویت را به طور مشابه به کار می بریم. در بافتار 
مرتبط، تحلیل عرضه و تقاضا در ابتدا ما را به شناسایی افراد به 

عنوان خریداران و فروشندگان می رساند. دوم این که فناوری 
رایج و ساختار بازار را تصریح می کنیم. سوم این که به دنبال 
سودها و زیان های فردی از کنش های مشخص مانند انتخاب 
قیمت ها یا خریدها می گردیم. به طور مشابه، با هویت، در ابتدا 
افراد را به دسته بندی های اجتماعی مشخصی مرتبط می کنیم. 
دسته بندی ها  آن  برای  را  رایج  هنجارهای  ما  این که  دوم 
فردی  زیان های  و  سودها  این که  سوم  می کنیم.  مشخص 
را از تصمیم های مختلف با توجه به هویت ها و هنجارهای 
متناظر فرض می کنیم. سپس این سودها و زیان ها، در ترکیب 
با دلواپسی های متعارف تحلیل اقتصادی، آنچه را افراد انجام 

می دهند تعیین می کند.«
اکرالف و کرانتون طرح کلی کتاب را چنین تبیین می کنند 
که بخش ابتدایی، سازنده چارچوب اقتصاد هویت است. این که 
هویت و هنجارها به چه شکل وارد اقتصاد می شوند و چگونه 
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این مفاهیم در اقتصاد روزمره می گنجند. در بخش دوم و سوم 
به کار گرفتن این چارچوب را در چهار حوزه اساسی اقتصاد 
می بینیم. مطالعه درباره سازمان ها، تحصیالت، جنسیت در بازار 
کار و در خانه، نژاد و فقر در این دو بخش اتفاق می افتد. آن ها 
می گویند رویکردشان در هر مورد نتایجی جدید و متفاوت 
می سازد. مثال می تواند نگرش و فهمی تازه درباره سازمان ها 
ارائه کند: »حدود چهل سال پیش اقتصاددانان، با تاکید بر 
نقش دستمزدها و پاداش ها، شروع به ساختن نظریه انگیزه های 
کار کردند. اما دیدی زیرکانه تر نتیجه ای تقریبا مخالف می گیرد. 
اگر کارمندان تنها به دستمزدها و پاداش ها توجه کنند، رویه را 
به بازی خواهند گرفت. آن ها آن کاری را انجام خواهند داد که 
منجر به پاداش به آن ها می شود؛ اما نه ضرورتا کاری که برای 

مشتری ها یا بنگاه خوب است. اگر انگیزه های مالی به تنهایی 
موثر نیست، پس چه چیزی تاثیر دارد؟ اقتصاد هویت ایجاب 
می کند یک بنگاه زمانی به خوبی کار می کند که کارمندان 
با آن احساس هویت کنند و زمانی که هنجارهایشان اهداف 
آن را پیش ببرد. از آن جا که بنگاه ها و سایر سازمان ها ستون 
فقرات همه اقتصادها هستند، این توصیف جدید، فهم ما از 

آنچه اقتصادها را کارساز یا ناموفق می سازد، تغییر می دهد.«
آن ها سپس توضیح می دهند که چگونه نگاه آن ها به درون 
مدرسه ها نیز سبب ساز ایجاد فهمی جدید در حوزه آموزش و 
پرورش می شود. این دو می گویند در حدود چهل سال پیش 
اقتصاددانان با تاکید بر مفاهیمی چون هزینه و فایده مالی، 
نظریه آموزش و پرورش را توسعه دادند. این هزینه ها و فایده ها 
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آموزش  فواید  درباره  نادرست  اطالعات  مواردی چون  شامل 
بی صبری  و  یادگیری  بر  گروه های همسال  تاثیر  پرورش،  و 
تازه ای  بوی  و  رنگ  هویت  اقتصاد  اما  می شد.  دانش آموزان 
را به این چارچوب قدیمی خشک می زند: »بیشترین سهم 
هزینه های ادامه تحصیل و همچنین سخت درس خواندن در 
مدرسه از هنجارها می آید. این که چقدر دانش آموزان به مدرسه 
می روند، آنچه »تقاضای تحصیل« نامیده می شود، تا حدی زیاد 
با این تعیین می شود که آن ها فکر می کنند چه کسی هستند و 
این که آیا باید در مدرسه باشند. مدرسه های خوب، مدرسه های 
آموزشی،  و دستاوردهای ممتاز  ترک تحصیل  پایین  نرخ  با 
هویت ها و هنجارهای دانش آموزان را تغییر می دهند. بنابراین 
ما به دو پرسش اساسی در اقتصاد آموزش و پرورش پرداختیم: 

چه کسی و چرا به مدرسه می رود و چه چیزی مدرسه ها را 
موفق یا ناکام می کند.«

رو  پیش  جهان  به  کتاب  آخر  بخش  در  کرانتون  و  اکرالف 
نگاه می کنند و بحث هایی را وسط می کشند که حول محور 
چگونگی بهره گیری اقتصاد هویت از شواهد جدید می گردد و 
این که چرا اقتصاددانان باید مثل دانشمندان پذیرای داده های 
حاصل از مشاهده نزدیک باشند. مضاف بر این ها بخش آخر 
شامل بحث درباره این که چگونه هویت کند و کاوهای اقتصادی 
دامنه  هویت،  نمونه،  »برای  می شود:  می دهد،  گسترش  را 
انتخاب هایی را گسترده می کند که اقتصاددانان باید مطالعه 
کنند. افراد اغلب براساس هویتشان امکان برخی انتخاب ها را 
دارند. پدر و مادرها برای فرزندان خود مدرسه انتخاب می کنند. 
زنان ممکن است تصمیم بگیرند یک حرفه را دنبال کنند یا 
در خانه بمانند. به این ترتیب، انگیزه ها یا رجحان های مردم تا 
حدی ساخته خود آن هاست. بنابراین انتخاب هویت همواره 
می تواند مهم ترین تصمیم »اقتصادی« باشد که یک شخص 
تازه نشان می دهد  این که هویت به ما دلیلی  می گیرد. دوم 
که چرا ترجیحات می توانند تغییر کنند. سایر گروه ها شاید 
انگیزه هایی داشته باشد که آنچه مردم فکر می کنند هستند و 
همچنین هنجارهایشان را تغییر دهند. مبلغان، سیاستمداران 
و کارفرمایان همگی دسته بندی های اجتماعی و هنجارها را 
دستکاری می کنند. در نهایت، هویت پنجره ای تازه به روی 
را  رفتاری  می توانند  هنجارها  می گشاید.  ما  برای  نابرابری 
نژاد،  مرزهای  ناکارایی منجر شود.  و  بیکاری  به  بطلبند که 
قومیت و طبقه اجتماعی آنچه را مردم می توانند باشند نیز 
محدود می کنند. از آن جا که هویت بنیان رفتار است، چنین 
محدودیت هایی می توانند مهم ترین تعیین کنندگان موقعیت و 

بهزیستی اقتصادی باشند.«
»اقتصاد هویت« در چهار بخش و ده فصل نگاشته شده است. 
فصل های  شامل  دارد،  نام  هویت  و  اقتصاد  که  یکم  بخش 
مطلوبیت،  در  هنجارها  و  هویت  هویت،  اقتصاد  پیش گفتار، 
جایی که ما در اقتصاد امروز می گنجیم، می شود. بخش دوم 
و  هویت  از:  عبارتند  فصل هایش  مدرسه«،  و  »کار  عنوان  با 
اقتصاد سازمان ها، هویت و اقتصاد آموزش و پرورش. بخش 
سوم، جنسیت و نژاد، دو فصل را شامل می شود که عناوین آن 
عبارتند از: جنسیت و کار، نژاد و فقر اقلیت. بخش چهارم »نگاه 
به پیش رو« نام دارد که دو فصل پایانی کتاب را در بر می گیرد: 
اقتصاد هویت و روش شناسی اقتصاد، نتیجه گیری و پنج راه که 

هویت اقتصاد را تغییر می دهد.
هنجارها و هویت از کجا می آید؟ چگونه تغییر و رشد می کنند؟ 
بازخورد بین هویت، سیاست اقتصادی و نهادها چیست؟ چه 
چیزی هویت ها و هنجارهای متفاوت را در بین کشورها تبیین 
می کند؟ چه چیزی ممکن است فراز و فرود ستیز گروهی را 

تبیین کند؟ 
کتاب »اقتصاد هویت« نوشته جرج اکرالف و راشل کرانتون 
نگاه  این پرسش ها پاسخ دهد. کتابی که نشر  به  قرار است 
معاصر آن را به بازار کتاب عرضه کرده و مهدی فیضی آن را 

ترجمه کرده است.
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ره کتاب »آینده ذهن« در�ب

ذهن؛اسرارآمیزترینبخشجهانهستی
 نگار قانونی
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ــم  کتــاب »آینــده ذهــن« یــک دایره المعــارف آینــده عل
ــو،  ــو کاک ــه میچی ــی ک ــت. در حال ــز اس ــاوری مغ و فن
ــم و  ــیر عل ــودن شمش ــه ب ــه دو لب ــر، ب ــن اث ــف ای مول
ــیر  ــرف شمش ــک ط ــد: »ی ــت، می نویس ــاوری آگاه اس فن
ــرد  ــرار بگی ــل ق ــاری و جه ــر، بیم ــر فق ــد در براب می توان
ــد علیــه مــردم باشــد.« محــور  امــا طــرف دیگــر می توان
ــت  ــی اس ــل از فرصت های ــو در تجلی ــاب کاک ــی کت اصل
ــد. در ایــن  ــه دســت می آی ــا توســعه علــم ذهــن ب کــه ب
ــه هــر  ــد ک ــروی می کن ــارف پی ــو از عقــل متع ــر، کاک ام
فنــاوری کــه تــالش را از بیــن ببــرد، زندگــی را آســان تر 
کنــد و مــا را هرچــه ســریع تر بــه آرزو و هدفمــان 
ــات  ــر، تحقیق ــن اث ــو در ای ــت. کاک ــوب اس ــاند، خ برس
مختلــف و شــگفت آوری را کــه در نقــاط گوناگــون جهــان 
بــر پایــه جدیدتریــن پیشــرفت های علــوم اعصــاب و 
ــن  ــت. ای ــرده اس ــی ک ــده اند، بررس ــام ش ــک انج فیزی
 Doubleday کتــاب در ســال 2014 توســط انتشــارات

منتشــر شــده اســت. 
ــت  ــن اس ــه ممک ــد ک ــر می کن ــی را ذک ــو تحقیقات کاک
منجــر بــه تولیــد »قــرص هوشــمندی« شــود کــه 
می توانــد باعــث افزایــش تمرکــز، بهبــود حافظــه و 
شــاید افزایــش هــوش مــا شــود. مــا می توانیــم ریاضــی 
ــه محاســبه آن  ــوط ب ــارت مرب ــزاری مه ــا بارگ ــط ب را فق
ــه  ــازی ب ــه ای نی ــچ زمین ــر در هی ــم و دیگ ــاد بگیری ی
ــت.  ــد نیس ــای جدی ــاد دادن مهارت ه ــرای ی ــاغلی ب مش
افــراد می تواننــد ســریع و آســان »مهارت هــا را بــا 

ــد. ــت آورن ــه دس ــره« ب ــت خاط کاش
ــادی و دانشــمندان  ــردم ع ــرای م ــده ذهــن ب ــاب آین کت
ــت. در  ــده اس ــد فای ــم و مفی ــل فه ــدازه قاب ــک ان ــه ی ب
ــه ذهــن وجــود دارد،  ــه ب ــگاه همه جانب ــاب ن سراســر کت
نگاهــی کــه یــادآور تصویــر پانورامــا از چیــزی بــه عنــوان 
ــر  ــده ای از کار آزمایشــگاه های برت ــه گزی ــن اســت ک ذه
در سراســر جهــان را بــا گزیده هایــی از نظریه هــای 
دانشــمندانی کــه در حــال حاضــر در حــال مطالعــه روی 
ســاخت و ســاز مغــز انســان هســتند، در هــم می آمیــزد 
ــی دســت  ــج و نظریات ــه نتای ــه روشــی هوشــمندانه ب و ب
ــاد  ــل اعتم ــادی قاب ــد زی ــا ح ــگفت و ت ــه ش ــد ک می یاب

ــد.  و اتکاین
میچیــو کاکــو، نویســنده کتــاب، زاده 24 ژانویــه 1947، 
آینده گــرا، ترویج دهنــده علــم و فیزیکــدان ژاپنــی - 
ــواده ای  ــا و در خان ــو در کالیفرنی ــت. کاک ــی اس امریکای
ژاپنــی - امریکایــی چشــم بــه جهــان گشــود. او از همــان 
ــود و در گاراژ  ــم ب ــیفته عل ــق و ش ــه، عاش دوران مدرس
ــال  ــی داد. در س ــام م ــی انج ــای عجیب ــه، آزمایش ه خان
ــگاه  ــن از دانش ــرد ممک ــن عملک ــا بهتری ــو ب 1968، کاک
ــی  ــگاه برکل ــه آزمایش ــد و ب ــل ش ــاروارد فارغ التحصی ه
ــت  ــش را دریاف ــا پیوســت و دکترای در دانشــگاه کالیفرنی
کــرد. او کتاب هــای زیــادی در مــورد نظریــه ریســمان و 
نظریــه میــدان کوانتومــی نوشــته اســت. ایــن فیزیکــدان 

ایــن  و نویســنده نام آشــنای کتاب هــای شــبه علمی، 
بــار در کتــاب »آینــده ذهــن«، مــا را بــه گشــت و گذاری 
در ســرزمین به نســبت ناشــناخته فیزیــک و مغــز انســان 

می بــرد. 
ذهــن آدمــی یکــی از بزرگ تریــن اســرار عالم اســت. رازی 
ــم.  ــاره آن می دانی ــری درب ــز دیگ ــر چی ــر از ه ــه کمت ک
ذهــن همــان انــدازه بــزرگ و اســرارآمیز اســت کــه جهان 
هســتی. مــا بــه یــاری تکنولوژی هــای بســیاری کــه علــم 
ــان هایی  ــته ایم از کهکش ــته، توانس ــان گذاش در اختیارم
کــه میلیاردهــا ســال نــوری از مــا دورترنــد عکــس 
بگیریــم، در ژن هــای موجــودات دســت ببریــم و در 
ــن  ــاره ذه ــی درب ــم ول ــم کاوش کنی ــی ات ــرو درون قلم
ــن  ــم. ذه ــوت مانده ای ــرگرم و مبه ــم س ــوز ه ــی هن آدم
ــای  ــرارآمیزترین مرزه ــن و اس ــی از مرموزتری ــی یک آدم

ــد.  ــاب می آی ــه حس ــم ب ــده عل ــناخته ش ش
ــه تحســین  ــاره جهــان هســتی اگــر بخواهیــم لــب ب درب
بگشــاییم، تنهــا کافــی اســت کــه چشــممان را به آســمان 
ــان  ــتاره در مقابلم ــا س ــا میلیارده ــه ب ــم ک ــب بدوزی ش
خودنمایــی می کنــد. از وقتــی نیاکانمــان نخســتین نــگاه 
خــود را بــه عظمــت آســمان پرســتاره انداختنــد، همــواره 
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بــا ایــن پرســش های اساســی و جاودانــه ســردرگم 
ــا  ــه این ه ــد؟ هم ــا آمده ان ــا از کج ــه این ه ــم: هم بوده ای

چــه معنایــی دارنــد؟
بــرای این کــه از رازآمیــزی ذهنمــان باخبــر شــویم 
کافــی اســت در آینــه بــه خودمــان نــگاه کنیــم و 
بپرســیم: در پشــت آن چشــمان چــه نهفتــه اســت؟ ایــن 
ــا  ــد: آی ــد ش ــر خواه ــری منج ــش های ژرف ت ــه پرس ب
ــد؟  ــرمان می آی ــر س ــه ب ــرگ چ ــس از م ــم؟ پ روح داری
ایــن  مهم تــر  همــه  از  و  کیســتم؟  »مــن«  آخــرش 
ــا در  ــگاه م ــد: جای ــش می آی ــان پی ــی برایم ــش غای پرس
ــه قــول تامــس  ایــن طــرح عظیــم کیهانــی کجاســت؟ ب
ویکتوریایــی:  دوران  بــزرگ  زیست شــناس  هاکســلی، 
»همــه پرســش های آدمیــزاد، مســئله ای نهفتــه در پــس 
ــن  ــان، تعیی ــر کدامش ــر از ه ــا و جالب ت ــک آن ه تک ت
جایــگاه آدمــی در طبیعــت و رابطــه اش بــا کیهــان 

ــت.« اس
ــتاره  ــارد س ــش از 100 میلی ــیری بی ــان راه ش در کهکش
وجــود دارد و نزدیــک بــه همیــن تعــداد نــورون در 
مغــز مــا. مباحــث مربــوط بــه ذهــن و جهــان کــه 
ــش  ــه دوران را پی ــی هم ــای علم ــن چالش ه عظیم تری

رویمــان گذاشــته اند، در عمیق تریــن الیه هــای خــود 
ــا دو  ــو آن ه ــد. از یک س ــم دارن ــا ه ــب ب ــه ای عجی رابط
ــای  ــت فض ــه عظم ــی ب ــد. یک ــف یکدیگرن ــب  مخال قط
ــد  ــب مانن ــی عجی ــگاه چیزهای ــردازد، جای ــی می پ بیرون
ــان های  ــونده و کهکش ــتارگان منفجرش ــیاهچاله ها، س س
برخوردکننــده. دیگــری دل مشــغول فضــای درونــی 
ــا و  ــن امیده ــن و خصوصی تری ــگاه عزیزتری ــت، جای اس
آرزوهایمــان. ذهــن چیــزی جــز اندیشــه آتــی مــا نیســت، 
ولــی هنگامــی کــه از مــا خواســته می شــود آن را توضیــح 

دهیــم، ســرگردان می شــویم. 
ــن  ــان ها پیچیده تری ــا انس ــه م ــم ک ــد بگویی ــع بای در واق
ماشــین و دســتگاه طبیعــت را بــا خــود حمــل می کنیــم 
ــتگاهی  ــز! دس ــز مغ ــت ج ــزی نیس ــین چی ــن ماش و ای
ســاخته شــده از صدهــا میلیــارد نــورون و ارتباطــات میان 
ــن ســخت افزارها  ــر، ای ــا کامپیوت ــدی ب ــا و در همانن آن ه
را نرم افــزاری هســت کــه ذهــن می نامیمــش. همــه 
ــق و  ــز ُخل ــا و نی ــای م ــت ها و بینش ه ــا، برداش دیدگاه ه
خــو، رفتــار و روحیاتمــان از ایــن »نرم افــزار« سرچشــمه 
می گیــرد. از نبــوغ گرفتــه تــا دیوانگــی، ایــن مغــز اســت 
ــن  ــرد. بنابرای ــش می ب ــه پی ــان ب ــن جه ــا را در ای ــه م ک
ــه  ــش، ب ــز و کارکردهای ــه مغ ــدارد ک ــود ن ــدی وج تردی
دلیــل پیچیدگــی ســاختاری و عملکــردی، از دیربــاز 
آن هــا  شــناخت  و  داشــته اند  رازآلودگــی  در  ریشــه 
دل مشــغولی کمابیــش هــر کســی بــوده کــه دســتی بــر 
آتــش علــم و دانــش داشــته اســت. بــا وجــود روش هــای 
ــد  ــتند درک کنن ــرانجام توانس ــمندان س ــی، دانش ابتدای
ــتانداران و  ــه پس ــدگان ب ــا از خزن ــز م ــه مغ ــه چگون ک

ــد: ــل می یاب ــان تکام ــه انس ــپس ب س
مغــز خزنــدگان: مغــز خزنــدگان در قســمت عقــب و مرکز 
مغــز قــرار دارد. ایــن نــام خــود را مدیــون ایــن واقعیــت 
اســت کــه بــا مغــز خزنــدگان یکســان اســت. ایــن مغــز 
500 میلیــون ســاله عملکردهــای ذهنــی ابتدایــی ماننــد 
ــرل  ــری را کنت ــوا و جفت گی ــب، دع ــان قل ــس، ضرب تنف
ــاز  ــورد نی ــی م ــف اساس ــئول وظای ــن مس ــد. ای می کن

بــرای بقاســت.
مغــز پســتانداران: مغــز پســتانداران بعــدی، بــاالی 
مغــز خزنــدگان اســت. از سیســتم لیمبیــک و قشــر 
ــی  ــه بیرون ــز الی ــر مغ ــت. قش ــده اس ــکیل ش ــز تش مغ
ــل  ــر و تعام ــه باالت ــا مرتب ــر ب ــارت تفک ــز اســت و مه مغ

می کنــد. امکان پذیــر  را  پیچیــده  اجتماعــی 
قشــر جلــوی مغــز: آنچــه مغــز انســان را از ســایر 
پســتانداران متمایــز می کنــد، بخشــی از مغــز اســت 
کــه مســتقیما در پشــت پیشــانی های مــا قــرار دارد. بــه 
ایــن قســمت بــزرگ و پیچیــده قشــر جلــوی مغــز گفتــه 
می شــود. ایــن مکانــی اســت کــه افــکار عقلــی پــردازش 
می شــوند و برنامه ریــزی عظیمــی انجــام می شــود. شــما 

ــد. ــر کنی ــز فک ــل مغ ــر عام ــوان مدی ــه عن ــد ب می توانی
ــبیه  ــی ش ــان کم ــز انس ــد، مغ ــه می دانی ــور ک همان ط
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مــوزه اســت و بقایــای گونه هایــی را کــه پیــش روی مــا 
قــرار گرفتــه اســت بــه خطــر می انــدازد. حــال بیاییــد بــه 

ــگاه کنیــم. دو نیمکــره ن
ــپ  ــره چ ــه دو نیمک ــز ب ــه مغ ــز: این ک ــره مغ دو نیمک
و راســت تقســیم می شــود، دانــش نســبتا متداولــی 
ــز  ــه مغ ــد دو نیم ــردم می دانن ــر م ــن اکث اســت. همچنی
ــالت  ــپ عض ــمت چ ــد. س ــی دارن ــای متفاوت عملکرده
ســمت راســت بــدن را کنتــرل می کنــد و برعکــس. 
ــی  ــان اســت در حال نیمکــره چــپ دارای قابلیت هــای زب
کــه ســمت راســت مســئول آگاهــی مکانــی اســت. ســمت 
چــپ در تفکــر تحلیلــی بهتــر اســت در حالــی کــه طــرف 
راســت می توانــد بســیاری از اطالعــات را در یــک تصویــر 
ــر  ــل بهت ــی در شــهود و تخی ــد، یعن ــام کن ــر ادغ بزرگ ت
ــراد  ــه اف ــود ک ــه می ش ــل گفت ــن دلی ــه همی ــت. ب اس
منطقــی »چپگــرا« هســتند، در حالــی کــه افــراد هنــری 
ــا  ــت ام ــاده اس ــی س ــن کم ــتند. ای ــت فکر« هس »راس
تحقیقــات نشــان می دهــد کــه ایــن دو نیمکــره در 
حقیقــت می تواننــد شــخصیت های متفاوتــی داشــته 

باشــند.
آزمایــش روی افــرادی کــه از بیمــاری صــرع رنــج 
ــره  ــن دو نیمک ــاط بی ــان، ارتب ــرای درم ــد و ب می برده ان

نشــان دهنده  شــده،  قطــع  آن هــا  راســت  و  چــپ 
ــی از  ــت؛ از یک ــره اس ــن دو نیمک ــاوت ای ــخصیت متف ش
ــه.  ــا ن ــی اســت ی ــه وی مذهب ــاران پرســیده شــد ک بیم
نیمکــره چــپ پاســخ داد کــه او ملحــد اســت، در حالــی 
کــه طــرف راســت ادعــا می کــرد مومــن اســت. نیمکــره 
چــپ یــک بیمــار دیگــر پاســخ داد - وقتــی از وی 
ــه کار  ــی چ ــس از فارغ التحصیل ــه او پ ــد ک ــیده ش پرس
خواهــد کــرد - کــه او می خواهــد یــک پیش نویــس 
شــود. در حالــی کــه نیمکــره ســمت راســت او پاســخ داد: 

ــابقه«. ــین مس ــده ماش »رانن
کاکــو در مقدمــه کتــاب خــود آورده اســت: »بایــد تاکیــد 
ــوم اعصــاب نیســتم، بلکــه  کنــم کــه مــن متخصــص عل
فیزیکدانــی نظــری ام کــه بــه فلســفه ذهــن عالقــه دارم. 
امیــدوارم مزیــت بررســی مســئله از دیــد یــک فیزیکــدان 
ــازه ای از  ــد و درک ت ــا بیفزای ــش م ــر عمــق دان ــد ب بتوان
آشــناترین و در عیــن حــال غریب تریــن پدیــده موجــود 

در کیهــان یعنــی مغــز ارائــه دهــد.« 
پیشــگفتار کتــاب کاکــو چهــار بخــش »انقــالب دوگانــه«، 
»تقویــت ذهــن«، »بیمــاران روانــی« و »چــه عاملــی ایــن 
ــب  ــرد؟« را شــامل می شــود. مطال انقــالب را پیــش می ب
کتــاب نیــز در ســه بخــش اصلــی »ذهــن و خودآگاهــی«، 
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»ذهــن در برابــر مــاده« و »خودآگاهــی تغییریافتــه« 
دســته بندی شــده اند.

ــاره دو  ــح درب ــن و توضی ــی تبیی ــاب در پ بخــش اول کت
مفهــوم کلــی »واکاوی ذهــن« و »خودآگاهــی از دیــدگاه 
فیزیکــدان« اســت. ایــن دو فصــل حــاوی خالصــه 
ــاره  ــث درب ــد و بح ــای جدی ــز، فناوری ه ــی از مغ کوتاه
ــی از  ــوان الگوی ــه عن ــو آن را ب ــه کاک ــت ک ــی اس آگاه
ــک  ــه ی ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ــد ک ــف می کن ــان تعری جه
ــتفاده  ــا اس ــل دوم ب ــت. فص ــده اس ــی ش ــدف طراح ه
ــح  ــنده توضی ــدگاه نویس ــی را از دی ــو، آگاه ــک الگ از ی
می دهــد. نویســنده در مــورد ســطوح مختلــف آگاهــی از 
ــان ها  ــد. انس ــث می کن ــان بح ــا انس ــن ت ــودات پایی موج
ــد  ــاوت دارن ــیاره تف ــن س ــر ای ــای دیگ ــایر گونه ه ــا س ب
زیــرا می تواننــد حوادثــی را کــه در گذشــته و حــال 
طریــق  ایــن  از  و  کننــد  جــذب  افتاده انــد،  اتفــاق 
ــته  ــده داش ــرای آین ــزی ب ــر و برنامه ری ــازی، فک شبیه س
باشــند. حیوانــات ایــن توانایــی را ندارنــد. بــر اســاس ایــن 
ــیاری  ــطح هوش ــه س ــکان، س ــان و م ــرای زم ــت ب ظرفی
وجــود دارد کــه ســطح یــک شــامل مــدار قشــر جلــوی 
مغــز - تاالمــوس - ســاقه مغــز اســت کــه در خزنــدگان 
ــز -  ــوی مغ ــامل قشــر جل ــده می شــود، ســطح دو ش دی
هیپوکامــپ - آمیگــدال اســت کــه در حیوانــات پایین تــر 
از انســان دیــده می شــود و آگاهــی ســطح ســه در انســان 
بــه دلیــل وجــود کورتکــس خلفــی جانبــی جلوپیشــانی 
ــزی کنــد. او ســه  ــد از پیــش برنامه ری اســت کــه می توان
ــه  ــدگان ک ــد، از خزن ــان می ده ــیاری را نش ــطح هوش س
ــطح  ــتانداران در س ــا پس ــد ت ــغال می کنن ــطح I را اش س
II و انســان ها در باالتریــن ســطح. ســطح بــا تعــداد 
ــرای  ــوان ب ــک حی ــاز ی ــورد نی ــورد م ــای بازخ حلقه ه
ــا ســایر اعضــای گــروه خــود تعریــف  برقــراری ارتبــاط ب
ــت  ــا درخواس ــک را ب ــارن متری ــن تق ــو ای ــود. کاک می ش
ــه  ــرگ ک ــی از 10 گ ــور گروه ــرای تص ــدگان ب از خوانن
ــر 15  ــر، ه ــوان دیگ ــا حی ــل ب ــگام تعام ــد هن می توانن
ــه  ــا ک ــد. از آن ج ــان می ده ــد، نش ــان دهن ــخ را نش پاس
ــدار آگاهــی هــر  محصــول 10 در 15، 150 اســت، او مق
گــرگ را بــه ســطح دوم: 150 اختصــاص می دهــد. ایــن 
ــردازد  ــی می پ ــح خودآگاه ــه توضی ــن ب ــل همچنی فص
و قشــر جلــوی مغــز داخلــی را بــه عنــوان منطقــه 

ــد.  ــان می ده ــز نش ــی در مغ خودآگاه
ــرض  ــه ف ــزی ک ــای مغ ــو از مداره ــاده کاک ــر س تصاوی
ــاب  ــناختی انتخ ــای روانش ــای فراینده ــر مبن ــود ب می ش
ــط  ــده توس ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــبیه ب ــت، ش ــده اس ش
فرویــد اســت کــه نفــس را در قشــر جلــوی مغــز، شناســه 
موجــود را در قشــر خلفــی و ابرنواختــر را در لــوب 
ــود  ــورانه خ ــای جس ــد. او ایده ه ــرار می ده ــورال ق تمپ
را بــا مطالعــات انتخــاب شــده کــه توضیحــات جایگزیــن 
می گیــرد،  نادیــده  را  نــاکام  تکرارهــای  و همچنیــن 
ــیر  ــه تفس ــو ب ــتدالل های کاک ــد. اس ــتیبانی می کن پش

ــکنر  ــط اس ــده توس ــون تولیدش ــان خ ــای جری پروفایل ه
رزونانــس مغناطیســی عملکــردی fMRI(( وابســته 
اســت. بــا ایــن حــال، او نتوانســته بــه خواننــدگان بگویــد 
کــه بســیاری از کارشناســان دربــاره علــل و معنــی ایــن 
پروفایل هــا مطمئــن نیســتند. او همچنیــن تصدیــق 
ــان  ــای هم ــال تماش ــه در ح ــاالنی ک ــد بزرگس نمی کن
ــون را در  ــان خ ــز جری ــای متمای ــتند، الگوه ــم هس فیل
لــوب فرونتــال بــه دلیــل تفســیرهای احمقانــه صحنه هــا 

ایجــاد می کننــد.
کاکــو تصــور می کنــد یــک عــروس جــوان ممکــن 
اســت ســیگنال های مغــزی را کــه در مــاه عســل تولیــد 
ــر  ــد دخت ــال ها بع ــا س ــتد ت ــه بفرس ــه رایان ــد، ب می کن
بزرگتــرش بتوانــد بــا ایــن ســیگنال ها دیســک را انتخــاب 
ــد.  ــده کن ــادرش را زن ــحال م ــای خوش ــد و لحظه ه کن
این کــه ســیگنال های  بــر  مبنــی  کاکــو  پیش بینــی 
مغــزی تولیــد شــده توســط افــکار شــخص باعــث 
ــه  ــوند ک ــری می ش ــرد دیگ ــرات در ف ــان تفک ــاد هم ایج
ــه  ــت، ب ــرده اس ــت ک ــیگنال ها را دریاف ــن س ــزش ای مغ
طــور جــدی ناقــص اســت زیــرا وضعیــت شــیمیایی مغــز 
گیرنــده نقــش مهمــی در وضعیــت روانشــناختی حاصــل 
از آن دارد. از ایــن رو، اگــر عصب شناســی فرســتنده و 
ــه احتمــال زیــاد هســت،  گیرنــده متفــاوت باشــد، کــه ب

ــد.  ــی نمی کن ــی را کپ ــی اول ــت روح ــی وضعی دوم
بی تفاوتــی نویســنده نســبت بــه واقعیت هــای ناخوشــایند 
ــرای  ــادآور ماج ــد، ی ــف می کن ــتدالل او را تضعی ــه اس ک
پیشــگامان فیزیــک کوانتومــی ولفگانــگ پائولــی بــا ورنــر 
هایزنبــرگ جــوان اســت کــه بــه پائولــی گفتــه بــود کــه 
ــد  ــا چن ــه تنه ــاده دارد ک ــوری یکپارچــه از م ــک تئ او ی
جــزء آن از دســت مــی رود. روز بعــد، پائولــی بــه چندیــن 
دوســت، یــک تکــه کاغــذ واحــد حــاوی مســتطیل خالــی 
ــرای یــک نقاشــی ارســال کــرد،  ــه شــکل یــک قــاب ب ب
ــت  ــی اس ــن معن ــه ای ــن ب ــه: »ای ــن جمل ــراه ای ــه هم ب
ــط  ــم. فق ــی کن ــان نقاش ــل تیتی ــم مث ــن می توان ــه م ک

جزئیــات فنــی از دســت رفتــه اســت.«
در فصــل »واکاوی ذهــن« کاکــو بــه نوروآناتومــی و 
ــاب  ــش از کت ــن بخ ــردازد. ای ــز می پ ــوژی مغ نوروفیزیول
ــه  ــر گرفت ــص در نظ ــدگان غیرمتخص ــرای خوانن ــه ب ک
شــده اســت، گزارشــی بســیار ســاده از آناتومــی و 
ســاختارهای پیچیــده تشــکیل دهنده مغــز و نقشــی 
ارائــه  در  الکترومغناطیــس  علــم  و  فیزیکدانــان  کــه 
علــوم  دانشــمندان  بــه  تصویربــرداری  تکنیک هــای 
ــد. ــه می ده ــته اند، ارائ ــان داش ــر جه ــاب در سراس اعص

ــد؟«،  ــر می کنی ــزی فک ــه چی ــه چ ــد ب ــی: داری »تله پات
»تله کینــزی: چیرگــی ذهــن بــر مــاده«، »ســاخت 
سفارشــی حافظــه و افــکار« و »مغــز اینشــتین و ارتقــای 
هــوش مــا« هــم مطالــب مربــوط بــه بخــش دوم کتــاب 
ــه چــه چیــزی فکــر  هســتند. فصــل »تله پاتــی: داریــد ب
ــا  ــی را ب ــی و آگاهــی از تله پات ــده تله پات ــد؟« پدی می کنی
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جزئیــات کامــل توضیــح می دهــد. کاکــو در ایــن فصــل 
تــالش می کنــد ببینــد آیــا توضیحــی علمــی بــرای همان 
جایــی کــه در حــال حاضــر نظریــه رضایت بخــش وجــود 
ــوم  ــگاه های عل ــر. در آزمایش ــا خی ــود دارد ی ــدارد، وج ن
ــرداری  ــر و اســکنر تصویرب ــا اســتفاده از تصاوی اعصــاب ب
ــز  ــی از مغ ــد فیلم های ــی می توانن ــس مغناطیس ــا رزونان ب
تهیــه کننــد و بــا خوانــدن اســکن های fMRI می تــوان 
ــا واضحــی از آنچــه انســان دیگــر در حــال  تصــور تقریب
فکــر اســت، دریافــت کــرد. همچنیــن توضیــح می دهــد 
ــده  ــاط از راه دور در آین ــت ارتب ــن اس ــه ممک ــه چگون ک
از طریــق نانــوذرات و اندیشــه در مــورد جنبه هــای 
قانونــی و اخالقــی تحقیــق و در دســترس بــودن چنیــن 

ــد. ــر باش ــده امکان پذی ــی در آین تکنیک های
فصــل »تله کینــزی: چیرگــی ذهــن بــر مــاده« بــه 
این کــه چگونــه فنــاوري عصبــي بــه افــراد مبتــال 

ــود  ــد، بهب ــک مي کن ــج و... کم ــاع ، فل ــیب نخ ــه آس ب
مي یابــد و وظایــف خــود را انجــام مي دهــد. در ایــن 
ــی -  ــران علم ــا و جادوگ ــوم آواتاره ــاره مفه ــل درب فص
ــج  ــراد فل ــه اف ــه ب ــکلت هایی ک ــراه اس ــه هم ــی ب تخیل

می شــود. گفت وگــو  می کننــد،  کمــک 
»تله کینــزی قــدرت خــاص خدایــان یــا ابرقهرمان هاســت. 
ــاید  ــوودی ش ــای هالی ــای فیلم ه ــان ابرقهرمان ه در جه
ــا  ــی ب ــد: زن ــس باش ــان فینیک ــر هم ــن کاراکت مهم تری
ــواه  ــه دلخ ــیا را ب ــد اش ــه می توان ــزی ک ــدرت تله کین ق
ــروه  ــای گ ــوی از اعض ــه عض ــد. او ک ــت ده ــود حرک خ
مــردان X اســت می توانــد ماشــین آالت ســنگین را 
ــدرت  ــا ق ــا ب ــرد، ی ــیل را بگی ــوی س ــد، جل ــت ده حرک
ذهنــش هواپیمــای جــت را بــه پــرواز درآورد: امــا 
ــه  ــا توج ــود، ب ــب می ش ــش غال ــر قدرت ــه ش ــی جنب وقت
شمســی  منظومه هــای  همــه  می توانــد  این کــه  بــه 
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ــت  ــد، دس ــود کن ــتارگان را ناب ــد و س ــش بکش ــه آت را ب
ــدازه ای  ــه ان ــش ب ــد و قدرت ــان می زن ــب کیه ــه تخری ب
بــزرگ و خــارج از کنتــرل اســت کــه ســرانجام منجــر بــه 

نابــودی خــودش می شــود.«
ــد قــدرت تلــه کینــزی را  ــا چــه حــد می توان امــا علــم ت

در اختیــار بگیــرد؟
در آینــده  دور، حتــی بــا وجــود یــک منبــع قــدرت 
ــد  ــد بعی ــد کن ــا را نیرومن ــکار م ــد اف ــه بتوان خارجــی ک
ــیایی  ــزی اش ــدرت تله کین ــا ق ــد ب ــراد بتوانن ــت اف اس
ــا  ــد. تنه ــت دهن ــوه را حرک ــان قه ــا فنج ــداد ی ــل م مث
ــتند  ــا هس ــت حکمفرم ــر طبیع ــی ب ــروی اصل ــار نی چه
ــع  ــود منب ــدون وج ــد ب ــا نمی توانن ــک از آن ه و هیچ ی
قــدرت خارجــی اشــیا را حرکــت دهنــد: »ممکــن 
اســت مغناطیــس را مثــال بزنیــد. امــا مغناطیــس فقــط 
ــد اشــیای مغناطیســی را حرکــت دهــد. اشــیایی  می توان

کــه از جنــس آب، پالســتیک و چوبنــد به راحتــی از 
ــت  ــاد حال ــد.« ایج ــور می کنن ــی عب ــدان مغناطیس می
از  بســیاری  کــه  حقــه ای  هــوا،  در  مانــدن  شــناور 
شــعبده بازان آن را نمایــش می دهنــد، از حــدود توانایــی 
ــار  ــا در اختی ــی ب ــن حت ــا خــارج اســت. بنابرای علمــی م
داشــتن منبــع قــدرت خارجــی، بعیــد اســت که شــخصی 
ــه  ــرش را ب ــیای دوروب ــد اش ــزی بتوان ــدرت تله کین ــا ق ب
ــاید  ــه ش ــود دارد ک ــاوری ای وج ــا فن ــت وادارد. ام حرک
ــه  ــی ب ــک ش ــر ی ــی تغیی ــد و آن توانای ــق یاب روزی تحق
شــیئی دیگــر اســت: »ایــن فنــاوری »مــاده برنامه پذیــر« 
اینتــل دربــاره آن تحقیق هــای  نــام دارد و شــرکت 
ــاوری  ــن فن ــی ای ــده اصل ــت. ای ــام داده اس ــیاری انج بس
ســاختن اشــیایی بــا اســتفاده از کاتوم هــای ریــز )نوعــی 
تراشــه های میکروســکوپی( اســت. کاتــوم را می شــود 
ــه ای  ــوان برنام ــرد؛ می ت ــرل ک ــیم کنت ــیوه بی س ــه ش ب
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بــرای تغییــر میــدان الکتریکــی ســطحی بــه آن داد 
ــیوه های  ــه ش ــا ب ــایر کاتوم ه ــا س ــد ب ــه بتوان ــوری ک ط
برنامه ریــزی  بــا  کاتوم هــا  شــود.  متصــل  گوناگــون 
ــم متصــل  ــه ه ــک مســیر ب ــی در ی ــای الکتریک میدان ه
ــا  ــک گوشــی همــراه را می ســازند. ب ــال ی می شــوند و مث
ــرد.  ــا را عــوض ک ــه آن ه ــوان برنام فشــار دکمــه ای می ت
ــد  ــود می گیرن ــه خ ــدی ب ــش جدی ــا آرای آن گاه کاتوم ه
ــوند.« ــل می ش ــاپ تبدی ــال لپ ت ــری مث ــی دیگ ــه ش و ب

بخــش ســوم کتــاب شــامل ایــن عناویــن می شــود: 
»درون رویاهــای شــما«، »آیــا می تــوان ذهــن را کنتــرل 
کــرد؟«، »حــاالت تغییریافتــه خودآگاهــی«، »هــوش 
»مهندســی  ســیلیکونی«،  خودآگاهــی  و  مصنوعــی 
ــن  ــاده«، »ذه ــن ورای م ــده: ذه ــز«، »آین ــوس مغ معک
ــه« و  ــودات بیگان ــن موج ــاب«، »ذه ــرژی ن ــون ان همچ

ــی«. ــکات پایان »ن
ــا  ــی از رویاه ــف خودآگاه ــکال مختل ــش اش ــن بخ در ای
گرفتــه تــا اثــر داروهــا و بیماری هــای روانــی و روبات هــا 
بررســی  فرازمینــی  موجــودات  و حتــی خودآگاهــی 
می شــود. در ایــن بخــش همچنیــن دربــاره امــکان کنترل 
و تغییــر مغــز بــرای مهــار بیماری هایــی مثــل افســردگی، 
پارکینســون، آلزایمــر و غیــره بحــث می شــود. »تحقیــق 
 ،BRAIN ــا ــا فناوری هــای پیشــرفته« ی ــاره مغــز ب درب
پــروژه ای کــه بــاراک اوبامــا آن را اعــالم کــرد و »پــروژه 
مغــز انســان« زیــر نظــر اتحادیــه اروپــا یــا )HBP( نیــز 
ــا  ــن پروژه ه ــود. در ای ــه راهگشــا خواهــد ب ــن زمین در ای
بــا صــرف میلیاردها دالر ســعی در شــناخت و رمزگشــایی 
ــن برنامه هــا  ــد و ای ــورون دارن ــا ســطح ن راه هــای مغــز ت
ــد و  ــاد می کنن ــد ایج ــی جدی ــای تحقیق ــا زمینه ه قطع
راه هایــی را بــرای درمــان بیماری هــای روانــی و نیــز پــی 
بــردن بــه ژرف تریــن اســرار شــعور و خودآگاهــی معرفــی 
خواهنــد کرد.پــس از تعریــف خودآگاهــی می تــوان از آن 
بــرای کشــف خودآگاهــی موجــودات دیگــر غیــر از انســان 
از جملــه خودآگاهــی روبات هــا اســتفاده کنیــم. روبات هــا 
تــا چــه حــد می تواننــد پیشــرفت کننــد؟ آیــا می تواننــد 
ــرای بشــر  ــدی ب ــا تهدی از عواطــف برخــوردار شــوند؟ آی
بــه حســاب می آینــد؟ نیــز خودآگاهــی موجــودات 
فرازمینــی را بررســی خواهیــم کــرد کــه شــاید اهدافــی 
کامــال متفــاوت بــا خودآگاهــی انســان داشــته باشــد. در 
بخــش پیوســت کتــاب هــم مطالبــی دربــاره خودآگاهــی 
ــه  ــی و جهان هــای چندگان کوانتومــی، خودآگاهــی کیهان
ــود  ــه خ ــی ک ــت. بحث ــده اس ــی درج ش ــز کوانتوم و مغ
ــاید  ــه ش ــد ک ــده ای می دان ــن ای ــو آن را عجیب تری کاک
ــت؛  ــده اس ــرح ش ــم مط ــرو عل ــار در قلم ــرای اولین ب ب
مفهومــی از فیزیــک کوانتــوم کــه طبــق آن ممکــن اســت 

خودآگاهــی شــالوده اصلــی واقعیــت باشــد. 
در ایــن زمینــه رو بــه گســترش ایده هــای فراوانــی 
مطرحنــد. فقــط گذشــت زمــان ثابــت می کنــد کــه آیــا 
ایــن ایده هــا صرفــا رویاهــای توخالــی نویســندگان علمــی 

- تخیلــی بوده انــد یــا راه هــای اصلــی تحقیق هــای 
ــر  ــوم اعصــاب طــی ســال های اخی علمــی در آینــده؟ عل
بــه گونــه ای نجومــی رشــد کرده انــد. از بســیاری جهــات 
کلیــد اصلــی ایــن پیشــرفت ها فیزیــک جدیــد بــوده کــه 
بــا اســتفاده بهینــه از نیــروی مغناطیــس و هســته ای بــه 

کشــف اســرار ذهــن پرداختــه اســت.
ــن مســئله معتــرف اســت کــه  ــه ای ــه کاکــو خــود ب البت
متخصــص علــوم اعصــاب نیســت، بلکــه فیزیکدانــی 
نظــری اســت کــه بــه فلســفه ذهــن عالقــه دارد. 
ــت بررســی مســئله  ــدوار اســت مزی ــه امی ــی ک فیزیکدان
ــر عمــق دانــش مــا بیفزایــد و  از دیــد یــک فیزیکــدان ب
ــازه ای از آشــناترین و در عیــن حــال غریب تریــن  درک ت

ــد. ــه ده ــز ارائ ــی مغ ــان یعن ــود در کیه ــده موج پدی
بــه  می خوانیم:»وقتــی  کتــاب  ایــن  از  قســمتی  در 
آینــه نــگاه می کنــم خــود را چنان کــه در واقعیــت 
ــه  ــکلی ک ــه ش ــود را ب ــت، خ ــم. نخس ــتم نمی بین هس
یک میلیــاردم ثانیــه پیــش داشــتم می بینــم. چــون 
یــک میلیــاردم ثانیــه طــول می کشــد تــا نــور از چهــره ام 
بــه آینــه برســد و بــه آن برخــورد کنــد و برگــردد و وارد 
ــن  ــم میانگی ــه می بین ــری ک ــود. دوم، تصوی ــمم ش چش
میلیاردهــا و میلیاردهــا تابــع موجــی اســت. ایــن میانگین 
قطعــا بــه مــن شــباهت دارد، امــا دقیقــا همــان نیســت. 
ــد  ــر متعــددی از مــن وجــود دارن در اطــراف مــن تصاوی
کــه در تمــام جهــات در حــال پخــش شــدن اند. مــن بــه 
ــده ام.  ــه ش ــری احاط ــای دیگ ــا جهان ه ــته ب ــور پیوس ط
جهان  هایــی کــه خــود تــا ابــد در حــال شــکافته شــدن و 
زایــش جهان هــای دیگرنــد. امــا احتمــال ُســر خــوردن و 
لغزیــدن بــه درون آن هــا بــه انــدازه ای ناچیــز اســت کــه 
ــه مکانیــک نیوتنــی اعتمــاد کــرد. در این جــا  ــوان ب می ت
ــرای  ممکــن اســت عــده ای بپرســند: چــرا دانشــمندان ب
ــت  ــت اس ــیر درس ــدام تفس ــه ک ــه این ک ــردن ب ــی ب پ
آزمایــش نمی کننــد؟ اگــر بــا الکترون هــا آزمایشــی 
ــار  ــه ب ــه ب ــک نتیج ــیر ی ــه تفس ــر س ــم ه ــام دهی انج
ــد. بنابرایــن هــر ســه آن هــا تفســیرهای معقــول  می آورن
و معنــی دار مکانیــک کوانتومی انــد و زیربنــای آن هــا 
ــی  ــاوت در چگونگ ــت. تف ــی اس ــه کوانتوم ــان نظری هم
ــد  ــا ســال بع ــا صده ــج آن هاســت. شــاید ت تشــریح نتای
ــن  ــاره ای ــث درب ــه بح ــوز ب ــفه هن ــا و فالس فیزیکدان ه
ــند،  ــه ای نرس ــچ نتیج ــه هی ــند و ب ــغول باش ــوال مش س
چــون هــر ســه تفســیر نتایــج فیزیکــی یکســانی بــه بــار 
ــث  ــن بح ــه ای ــد ک ــک راه باش ــاید ی ــا ش ــد. ام می آورن
ــد و آن ســوال اراده آزاد  ــوط کن ــز مرب ــه مغ فلســفی را ب
ــاد اخالفــی جامعــه انســانی را  ــز بنی اســت کــه خــود نی
ــوان  ــا عن ــن« ب ــده ذه ــاب »آین ــکیل می دهد...«کت تش
ــش  ــناخت، افزای ــرای ش ــی ب ــتجوی علم ــی »جس فرع
ــته،  ــو نوش ــو کاک ــن« را میچی ــرفت ذه ــی و پیش توانای
انتشــارات  و  کــرده  ترجمــه  فلــزی  محمداســماعیل 

ــت. ــرده اس ــر ک ــوس منتش ققن
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دکست و حمتوای صو�ت ره �پ در�ب

تکنولوژی
درخدمتحفظلحظاتزندگی

 مرضیه اسدی

آن هایی که قدیمی تر هستند و اهل محتوای صوتی، پادکست را یک نوع رادیو آماتوری 
اینترنتی تعریف می کنند. البته با این تفاوت که در پادکست نباید انتظار پخش زنده را 
داشت و شنوندگان اپیزودهای برنامه های مورد عالقه شان را دانلود و گوش می کنند. 

آن هایی هم که نمی دانند رادیو آماتوری چیست، پادکست را می توانند با نام قدیمی تر آن 
یعنی »بالگ صوتی« بشناسند؛ همان بالگ اما با پست های صوتی اپیزودی. در این گزارش 

قرار است از پدیده ای نوظهور بگوییم که فقط پانزده سال از تولد آن می گذرد. 

صنایع خالق
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پادکست چیست؟
اینترنت فضایی است که کاربران می توانند آن را شخصی کنند. 
در آن بنویسند و عکس خود را بارگذاری کنند و در هجوم 
صداها و عکس ها، صدا و عکس خود را به ثبت برسانند. در 
این میان پادکست انتشار کاشی های کوچک با ابعاد یک بند 
انگشت در یک بند انگشت با تعداد باالست که در آن »انتشار 
بر حسب تقاضا« صورت می گیرد. در این پدیده، صداست که 
بنا به تقاضا می تواند شنیده یا قطع شود. با گذشت زمان و البته 
پیشرفت تکنولوژی بسیاری از افراد به این فکر افتادند که چرا 
خودشان یک رادیو نداششته باشند؟ به همین منظور در ابتدا 
وبالگ نویسان به »بالگ صوتی« روی آوردند. به این صورت 
که بالگرها در بالگ صوتی خود مطالبی را که داخل وبالگ 
منتشر می کردند، می خواندند و فایل صوتی را در وبالگشان 

منتشر می کردند. 
پادکست یا پادپخش یا تدوین صوتی درواقع انتشار مجموعه ای 
از پرونده های رسانه دیجیتال است که توزیع آن در اینترنت با 
استفاده از »خوراک« صورت می گیرد و کاربران آن را از روی 
یک پخش کننده موسیقی دیجیتال دریافت و پخش می کنند. 
منظور از خوراک وب یا به اختصار خوراک یا فید، یک قالب 
داده است که به کاربران اجازه می دهد محتویاتی را که مرتبا 
به روز می شوند، به راحتی پیگیری کنند. چگونگی کاربرد یک 
خوراک بدین گونه است که تولیدکنندگان محتوا یک پیوند به 
کاربر می دهند تا کاربر با معرفی پیوند به برنامه خوراکخوان 
خود، هنگام به روز شدن خوراک، درونمایه های تازه ای را که به 

خوراک افزوده شده است، دریافت کند. 

برای دریافت پادکست معموال برنامه های خبرخوان را که از 
خدمات وب استفاده می کنند، به کار می برند و روی رایانه های 
خانگی یا پخش کننده های موسیقی دیجیتال قابل پیاده سازی 
پادکچ  را  پادکست  دریافت  عمل  که  است  ذکر  قابل  است. 

می گویند.
کلمه پادکست در سال 2004 توسط بن همرزلی در روزنامه 
گاردین »مقاله انقالب شنیداری« عنوان شد. دلیل نامگذاری 
پخش  )دستگاه   »iPod« واژه  دو  به  بازمی گردد  پادکست 
موزیک اپل( و »Broadcast« )پخش گسترده(. با توجه 
به این نامگذاری می توان نتیجه گرفت پادکست نوعی فایل 
صوتی است که قابلیت کنترل پخش دارد! و اغلب در اینترنت و 

شبکه های اجتماعی ارائه می شود.
پادکست از طریق فید RSS توزیع می شود. افراد تولیدکننده یا 
همان پادکسترها اپیزودهای خود را از طریق این فید در اختیار 
مخاطبان می گذارند و آن ها می توانند به وسیله اپلیکیشن ها 
به  خواستند  که  زمان  هر  پادکست،  پخش  سرویس های  و 

قسمت های یک پادکست گوش دهند.
پادکست ها انواع مختلفی دارند. از پادکست های موسیقی  محور 
سیاست  ادبیات،  سینما،  تکنولوژی،  به  که  آن ها  تا  گرفته 
از  استفاده  راه  ساده ترین  دادن،  گوش  برای  می پردازند.  و... 
اپلیکیشن های پادکست است. مرجع تمامی پادکست ها، اپل و 
سرویس  Apple Podcasts این شرکت است. کافی است 
به این اپلیکیشن در دستگاه iOS خود بروید و هر پادکستی را 
که می خواهید، گوش دهید. روی اندروید هم گوگل با توسعه  
Google Podcastsراهی مشابه اپل را پیش گرفته  است. 
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 ،)CastBox( در بین سرویس های دیگری مانند کست باکس
استیتچر )Stitcher(، اورکست )OverCast( و... نیز راه 

گوش دادن به این مدل محتوا را آسان کرده اند.
 )Soundcloud( سرویس های پخش موزیک مانند ساندکالد
و اسپاتیفای )Spotify( نیز از پادکست پشتیبانی می کنند و 
برخی پادکست ها روی این دو سرویس هم منتشر می شوند. 
اما کانال اصلی توزیع همان فید RSS است که مخاطبین 
می توانند روی هر اپلیکیشن که از این فرمت پشتیبانی می کند، 

محتوای صوتی را گوش دهند.

انواع پادکست
پادکست ها نیز همچون سایر محتواهای دیجیتال می توانند با 
اهداف مشخص و برای مخاطبین خاص تهیه و تولید شوند؛ 
از پادکست مصاحبه ای گرفته تا تک نفره، میز گرد و پادکست 
قصه گو. پادکست ها از نظر موضوعی بسیار متنوع هستند اما از 
نظر تکنیکی و شیوه تولید، می توان این تقسیم بندی را محدود 

کرد. در این جا نگاهی گذرا به انواع پادکست خواهیم داشت:
آموزشی: همان طور که از نامش مشخص است، به پادکست هایی 
گفته می شود که با هدف آموزش یک مبحث تولید می شوند. 
مهم ترین نکته در تولید پادکست های آموزشی این است که 
آیا مفاهیم مورد نظر قابلیت انتقال در قالب پادکست و صدا 
را دارند. به طور مثال، می توان در زمینه آموزش زبان انگلیسی 
مکالمه و مهارت شنوایی را با استفاده از پادکست آموزش داد 
اما برای آموزش گرامر انگلیسی پادکست گزینه مناسبی نیست. 
معموال تولید پادکست های آموزشی سخت تر از انواع دیگر آن 

است. 
مصاحبه: یکی از رایج ترین نوع پادکست هاست. برای تولید 
این نوع پادکست باید مهارت های فردی خاصی مانند مهارت 
مصاحبه، فن بیان و داستان سرایی داشته باشید. در پادکست 
راوی  و  گوینده  از  غیر  به  با شخصی  مصاحبه ای، گفت وگو 
مطرح است. در این پادکست گفت و گویی دوطرفه بین گوینده 
و شخص مصاحبه شونده جریان پیدا می کند و یکسری سوال 
از پیش تعیین شده از مهمان برنامه یا همان مصاحبه شونده 

پرسیده می شود.
سولو: اگر قصد دارید پادکست تولید کنید، سولو گزینه ای 
مناسب برای تمرین مهارت تولید پادکست است. پادکست 
سولو نمایشی است که فقط شما در آن شرکت می کنید. در 
پادکست تک نفره فقط و فقط یک شخص حضور دارد که با 
توجه به مهارت، کسب و کار و بیزینس خود شروع به صحبت 
می کند. در این نوع پادکست شخص می تواند حول موضوعی 
جدید در کار خود صحبت کند، از تخصص خود بگوید و حتی 

راهکار ارائه دهد.
میز گرد: در این نوع از پادکست، تعداد افراد حاضر بیش از دو 
نفر است. در این مدل عموما یک مجری یا شخص پرسشگر 
حضور دارد و تعدادی مهمان برای حضور در پادکست حاضر 

شده اند.
قصه گو: در این مدل شخص شروع به داستان سرایی می کند. این 
پادکست به دو نوع مجزای غیر داستانی و داستانی تقسیم بندی 

می شود.
ترکیبی: پادکست نهایی ترکیبی از چندین مدل محتوای صوتی 
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است. برای مثال، در عین حال که می تواند داستانی باشد، 
تک نفره، میز گرد و... نیز هست.

تفاوت پادکست و رادیو
علی بندری، سازنده پادکست های چنل بی و بی پالس، در پاسخ 
به این سوال که تفاوت پادکست و رادیو چیست، می گوید: »من 
جواب دقیقی برای این سوال ندارم و تا این لحظه برای هیچ 
رادیویی کار نکرده ام و آنچه درباره تفاوت این دو می گویم، صرفا 
برداشت من است از خوانده ها و شنیده های پراکنده.« آنچه در 

ادامه می آید گزیده ای از صحبت های بندری است:
پادکست on demand است

یک فرق اساسی میان پادکست و رادیو همان تفاوتی است که 
نتفلیکس با شبکه های تلویزیونی قدیمی دارد. پادکست برای 
زندگی امروز طراحی شده و هر وقت که مخاطب بخواهد برایش 
پخش می شود؛ برخالف رادیو که شما باید برنامه  روزانه تان را 
تنظیم کنید تا در ساعت مقرر بتوانید یک بار برنامه مطلوبتان را 
بشنوید.  پادکست خودش را در اختیار شما می گذارد تا هر وقت 

و هر چند بار که خواستید، آن را بشنوید.

شکل پادکست آزادتر از رادیو است
تفاوت مهم دیگر بین پادکست و برنامه رادیویی این است که 
هم در فرمت و هم در زبان، پادکست انعطاف پذیرتر از رادیو 
است. در رادیو اگر تایم برنامه 25 دقیقه است، شما باید برای 25 
دقیقه برنامه درست کنید؛ نه یک دقیقه کمتر و نه یک دقیقه 
بیشتر. این محدودیت خیلی وقت ها به ضرر کیفیت است. چون 
تولیدکننده مجبور می شود در برنامه آب ببندد یا قبل از این که 
حق مطلب ادا شود، برنامه را تمام کند اما در پادکست این 
جنس محدودیت ها وجود ندارد. شما تقریبا آزادید هر اپیزود را 
هر چقدر الزم دارید، طول بدهید. یکی از پادکست های محبوب 
من اپیزودهای شش ساعته دارد. نکته مهم این جا البته نه طول 

اپیزود، بلکه آزادی تولیدکننده است.

زبان پادکست از رادیو آزادتر است
با  است؛  سازمانمند  و  سنگین  رسانه  یک  معموال  رادیو 
دستورالعمل ها و آیین نامه های داخلی و خارجی. فرقی نمی کند 
که متعلق به کجا باشد. حتما مجموعه ای از پروتکل ها هست که 
برنامه ساز رادیویی موظف است رعایتشان کند. اما پادکست فارغ 
از این ماجراست. رابطه پادکست و رادیو بی شباهت به رابطه 
وبالگ و روزنامه نیست. این آزادی در زبان و بیان به نظر من در 

حال حاضر جذاب ترین نکته پادکست فارسی است.
این مسئله شاید نیاز به کمی توضیح داشته باشد. در این جا 
منظور من از آزادی زبان و بیان، آزادی بیان عقیده نیست. 
نگاه من بیشتر به آزادی در انتخاب نوع بیان است. در ماه های 
اخیر و با باال رفتن سرعت اینترنت در ایران، تعداد برنامه  های 
تصویری اینترنتی زیاد  شده؛ مخصوصا برنامه های گفت وگومحور 
نکته  متفاوت.  مجریان  و  مهمانان  و  سوژه ها  و  دکورها  با 
شگفت انگیز این است که این برنامه ها، چه به دست مجریان 
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باسابقه تلویزیون تولید شده باشند و چه محصول جوانان جویای 
نامی باشند که برای اولین بار جلو دوربین نشسته اند، در لحن و 
بیان بسیار شبیه به هم هستند. ما فارسی زبان ها همه مثل هم 
حرف نمی زنیم. گذشته از لهجه و گنجینه لغاتی که استفاده 
می کنیم، سبک حرف زدنمان هم معموال با هم فرق می کند. اما 
انگار استانداردی نانوشته باعث شده به محض این که میکروفن 
روشن می شود، لحن همه ما شبیه به هم می شود. کافی است 
شما سالم و علیک چند مصاحبه رادیویی و پادکستی را با دقت 
بشنوید تا این نکته را دریابید. من دنبال پیدا کردن علت این 
همانندی ناامیدکننده نیستم اما دوست دارم تالش کنم با 
امکاناتی که پادکست به ما داده، از این قالب خارج شوم. از دیدن 

تالش دیگران برای خارج شدن از این قالب هم لذت می برم.
امین اردانی، کارشناس تولید محتوا و پادکستر، نیز در زمینه 
شنیدن  تجربه  ما  »همه  می گوید:  پادکست  و  رادیو  تفاوت 
رادیو را داریم. تفاوت عمده پادکست و رادیو ماهیت انتخابی 
پادکست است. شما برای شنیدن قسمت مورد عالقه خود در 
رادیو باید منتظر رسیدن زمان پخش آن باشید. با روشن کردن 
رادیو دقیقا برنامه ای با موضوع مورد عالقه شما پخش نخواهد 
شد. در صورتی که هنگام شنیدن پادکست می توانید موضوع 
مورد عالقه خود را انتخاب کنید و به آن گوش کنید. حتی با 
قابلیت هایی که نرم افزارهای پخش پادکست به شما می دهند، 
می توانید قسمتی را که مایل نیستید بشنوید، جلو بزنید یا 
قسمت مهم پادکست را چند بار گوش کنید. سرعت پخش را 

بنا به نیازتان کم و زیاد کنید.« 

مزایای استفاده از پادکست
این جا به برخی مزایای  از پادکست استفاده کنیم؟ در  چرا 

استفاده از پادکست اشاره می کنیم:
- استفاده از پادکست و دسترسی به آن راحت  است.

- تولید پادکست در قیاس با ویدئو راحت تر و سریع تر است.
- تجهیزات و ابزار تولید پادکست ارزان تر از تجهیزات ساخت 

ویدئو است.
- می توان همزمان با گوش دادن به پادکست، مشغول کار 

دیگری هم بود.
- مهارت شنیداری را افزایش می دهد. 

- میزان تمرکز را باال می برد.
گفت وگوی  فضای  تجسم  با  ذهنی  تصویرسازی  توانایی   -

پادکست افزایش می یابد.
امین اردانی، کارشناس تولید محتوا و پادکستر، نیز در این 
زمینه می گوید: »یکی از مزیت های پادکست استفاده بهینه 
از زمان های پرت روزانه است. مثال شما در حین رانندگی، 
نظافت منزل و آشپزی یا در حین کار نمی توانید یک ویدئو 
پخش کنید و به صورت مداوم به آن نگاه کنید. در حالی که در 
حین انجام تمام کارهای ذکرشده و از قلم افتاده، می توانید یک 
محتوای صوتی مفید بشنوید و در عین حال در انجام فعالیتتان 
خللی وارد نشود. این در صورتی است که با شهری شدن سبک 
زندگی امروز ثانیه به ثانیه زندگی حائز اهمیتی صدچندان شده 

است. حسن دیگر پادکست این است که نیاز به دسترسی دائم 
به کامپیوتر ندارید و به وسیله موبایل هوشمندتان و با نصب یک 
نرم افزار پادکستخوان )پادگیر(، امکان شنیدن برنامه مورد عالقه 
خودتان را دارید. حتی نیاز به اتصال دائم به اینترنت هم نیست 
و می توانید قسمت های مورد عالقه خودتان را از قبل دانلود 
کرده و در فرصت مناسب بدون استفاده از اینترنت و آفالین 
آن را بشنوید. همچنین با استفاده از نرم افزارهای پادکست 
نیاز به مراجعه به وبگاه های مختلف نیز ندارید و تمام محتوای 
مورد نظرتان در یک اپلیکیشن به صورت مجتمع در دسترس 

شماست.

تاریخچه پادکست در دنیا
از زمان قرارگیری اولین پادکست ها روی آی تونز بیش از ده سال 
می گذرد. در این سال ها پادکست ها به قدری رشد کردند که 
مرزهای جغرافیایی را زیر پا گذاشتند و مخاطبان میلیونی در 
جهان پیدا کردند. نخستین بار در سال 2004 یک روزنامه نگار 
به نام بن همرزلی اصطالح پادکست را برای بالگ صوتی انتخاب 
کرد. در سال 2001 اولین ابزار نشر آوا به شکل پادکست فراهم 
شد ولی تا سال 2003 به صورت جدی مورد توجه و استقبال 
مردم جهان قرار نگرفت. در سال 2004 گسترش و محبوبیت 
این پدیده به حدی رسید که حتی کاخ سفید نیز تعدادی از 
سخنرانی های جورج بوش را به صورت پادکست آماده کرد و 
روی سایت رئیس جمهور امریکا قرار داد. در دنیا شبکه های 
می کنند.  تولید  حرفه ای  پادکست  که  دارند  وجود  مختلفی 
مهم ترین آن ها NPR یا رادیو عمومی ملی است. در بیانی دیگر، 
یک سندیکاست که به عنوان نماینده 900 ایستگاه رادیویی 
در امریکا معرفی شده است. اما نخستین پادکست در ایران در 
اواخر سال 83 راه اندازی شد. در این میان به رادیو »هودر« و 
عبدالقادر بلوچ و محمود بشاش به عنوان پیشگامان این موضوع 

نیز می توان اشاره کرد. 

جایگاه پادکست در ایران کجاست؟
باید گفت که بیشترین حجم شنیدن در جهان به موسیقی 
اختصاص دارد و بعد از آن خبر و هواشناسی. پادکست در رتبه 
نهم قرار گرفته و کتاب صوتی رتبه هفدهم را در اختیار دارد. 
52 درصد شنوندگان پادکست مردان و 48 درصد زنان هستند 
که البته در سیستم بومی ایران این آمار کمی تفاوت دارد. این 
نسبت در ابتدا 74 به 26 بود که در تازه ترین بررسی این نسبت 
جنسیتی 69 به 31 تغییر پیدا کرد و این موضوع نشان می دهد 
پادکست در جلب عالقه مندی زنان هنوز هم جای رشد دارد. 
در سال های اخیر و به خصوص دو سال گذشته، پادکست در 
ایران هم افزایش مخاطب چشمگیری پیدا کرده است. رده 
سنی 25 تا 34 سال با 0/48 درصد بیشترین میزان عالقه مندی 
پادکست را به خود اختصاص داده است. رده سنی 35 تا 44 با 
0/22 درصد در رتبه دوم و رده سنی 18 تا 24 سال با 0/18 
درصد در رتبه سوم قرار می گیرند. همچنین 87 درصد کاربران 
از طریق وب و 13 درصد از طریق اپلیکیشن های تلفن همراه از 
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محتوای صوتی و پادکست ها استفاده می کنند. شاید بسیاری از 
ما پادکست را تنها فایل های میکس شده موسیقی بدانیم اما در 
حال حاضر بیش از 11 دسته بندی موضوعی برای پادکست های 
فارسی تعریف شده است که هشت موضوع اصلی شامل مدیریت 
و کارآفرینی با 20 درصد، سالمت و سبک زندگی با 16 درصد، 
شعر و ادبیات با 15 درصد، روانشناسی و جامعه با 15 درصد، 
تاریخ و هنر با 13 درصد، علم و تکنولوژی با 4 درصد، کمدی و 
سرگرمی با 3 درصد و سایر موضوعات با 14 درصد، موضوعات 

مورد عالقه شنوندگان ایرانی را تشکیل می دهند.

مراحل تولید پادکست؛ از ضبط تا انتشار
در  فایل صوتی  انتشار  و  پادکست، ضبط  تولید  از  منظور 
اینترنت و شبکه های اجتماعی است. فرایند تولید پادکست 
همه  از  مهم تر  و  شما  انتظار  و  هدف  موضوع،  به  بستگی 
این ها بستگی به نوع شخصیت مخاطب هدف دارد. این که 

برای چه کسانی قصد تولید پادکست را دارید. 
مکالمه ای  پادکست  می خواهید  کنید  فرض  نیازسنجی: 
و  مکالمه ای  پادکست های  ساخت  در  کنید.  تولید 
مصاحبه ای شما بیش از یک گوینده دارید. این یعنی شما 
به بیش از یک عدد میکروفون احتیاج پیدا خواهید کرد. 
یا مثال ممکن است نیاز باشد افکت های صوتی و صداهای 
پشت زمینه را به صدای ضبط شده اضافه کنید و این یعنی 

شما باید از نرم افزارهای ویرایش صدا استفاده کنید.
صورت  به  را  پادکست  تولید  سناریو  باید  سناریونویسی: 
تمرین  را  آن  باری  چند  و  بنویسید  خود  برای  اسکریپت 
کنید. سپس نوبت به اجرا و ضبط سناریو پادکست می رسد.

اثربخشی پادکست: تولید پادکست به تنهایی مهم نیست، 
گسترده  دنیای  در  نهایی  محصول  که  است  این  مهم 
پادکست ها دیده شود. برخی ویژگی های الزم را در ادامه 
باشد،  ارزنده  و  مفید  باشد،  باکیفیت  می گذرانیم:  نظر  از 
در  تعامل  ایجاد  از همه  مهم تر  و  باشد  مستند  و  منحصر 
مخاطب کند.جدا از نکات گفته شده، رویکردهایی در تولید 

و انتشار باعث بازدهی بیشتر می شود:
یک؛ تولید و انتشار حداقل یک پادکست در هفته: همیشه 
انجام  انتشار  و  تولید  قابل پیش بینی  و  ثابت  تیراژ  با یک 
شود چرا که مخاطب های عالقه مند شما را دنبال خواهند 

کرد.
دو؛ حداکثر مدت زمان هر تِرک پادکست 20 دقیقه باشد: 
دقت  با  می توانند  دقیقه   20 تا  افراد  روانشناسی  نظر  از 
پُربازدید  روزهای  در  پادکست  انتشار  باشند.سه؛  شنونده 
پست های  انتشار  در  موضوع  همین  چهارشنبه ها:  مانند 
راحت  خیلی  هست،  مطرح  هم  اینستاگرام  در  خوب 

می توانید این ساعات پربازدید را متوجه شوید.
 

تجهیزات تولید پادکست
تقریبا هر  از هر میکروفنی و  پادکست می توان  تولید  برای 
نرم افزار ویرایش صدایی استفاده کرد. حتی می توانید از گوشی 

هوشمند خود استفاده کنید و در نهایت با ویرایش صدا و بهبود 
کیفیت خروجی با کیفیتی از ضبط صدای خود به دست آورید. 
در ادامه به لیستی از تجهیزات تولید پادکست اشاره می کنیم: 
یک؛ میکروفن، دو؛ هدفون، سه؛ پاپ شیلد و فیلتر صدا، چهار؛ 

نرم افزار ویرایش صدا 

روش های کسب درآمد از طریق پادکست
فروش تبلیغات پادکست ها در سال 2013 با رقم ناچیز 45 
میلیون دالر شروع شد. در آن سال درآمدهای رادیویی جهانی، 

به 40/2 میلیارد دالر می رسید.
در سال 2014 و با پخش یک سریال پادکستی کارآگاهی، به 
یکباره این حوزه متحول شد و شنوندگان زیادی را به سمت 
خود کشید. در سال های پس از آن نیز تعداد شنوندگان و 
تولیدات پادکستی به شکل عجیبی افزایش یافت. همان طور 
که در بخش های رسانه ای جدید مرسوم است، ابتدا کارشناسان 
تبلیغات در مورد استفاده از این ابزار تردید داشتند و دالرهای 
خود را با دقت خرج می کردند. اریک دائن، مدیرعامل یک 
توضیح می دهد که شاید  پادکست،  تولید محتوای  شرکت 
تعدادی از فعاالن جوان حوزه بازاریابی خیلی زودتر می خواستند 
روی پادکست سرمایه گذاری کنند اما با مخالفت روسای خود 
مواجه شدند. پخش پادکست سریال کارآگاهی سال 2014، 
»یکباره  برود.  بین  از  این مخالفت ها  ناگه  به  که  باعث شد 
آژانس های تبلیغاتی، تعدادی از نیروهای خود را متمرکز بر 

پادکست کردند.«
عوامل بسیاری در گسترش کارکرد بازاریابی پادکست ها و اقبال 
این که تعداد مخاطبان به شدت  اثر داشت. نخست  به آن ها 
افزایش یافت. تعداد شنوندگان امریکایی پادکست ها )کسانی 
که حداقل یک پادکست در یک ماه گذشته گوش داده اند(، 
از 23 میلیون نفر در سال 2013 به 78 میلیون نفر تا انتهای 
2017 رسید. به طور همزمان تعداد برنامه های پادکستی جهان 
به 500 هزار رسید، کیفیت محتوا افزایش یافت و ارزش های 
تولید تقویت شد. رشد خودکار مخاطبان و محتوا باعث شد که 
هرچند با اندکی تاخیر زمانی، درآمدهای تبلیغاتی افزایش یابد. 
البته همیشه این تاخیر زمانی اندکی بین گرد آمدن مخاطبان 
و شروع جریان های مالی وجود دارد. هرنن لوپز، بنیانگذار و 
واندری،  نام  به  پادکست  تولید  شرکت  یک  اجرایی  مدیر 
می گوید: »آنچه در تلویزیون های حق اشتراکی اتفاق افتاد، به 
یاد بیاورید. ابتدا بینندگان از شبکه های رایگان به سمت این 
تلویزیون ها مهاجرت کردند و پس از آن بازاریابان نیز با این 
موج همگام شدند.« محتوای بهتر، تماشاگران بیشتری را جذب 
کرد و در نتیجه درآمدهای بیشتری حاصل شد.دنیای پادکست 
هنوز راه درازی پیش روی خود دارد اما تقریبا مشابه همان 
اثر را بر حوزه رادیو می گذارد. براساس آخرین آمارها، میزان 
درآمدهای تبلیغاتی از پادکست ها در امریکا در سال 2017، 
به 314 میلیون دالر رسید که رشدی 86 درصدی نسبت به 
سال پیش از آن نشان می داد. درآمد تبلیغاتی پادکست در سال 
2018 به 650 میلیون دالر رسید؛ در مقایسه با درآمد کل 
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45/2 میلیارد دالری صنعت رادیوی جهان. به عبارت دیگر، 
درآمدهای تبلیغات پادکست در حال حاضر تنها 1/4 درصد از 
کل درآمدهای رادیو است. البته پیش بینی می شود که هر دو 
صنعت در سال های پیش  رو رشد کنند. هرچند رشد ساالنه 
درآمدهای پادکست )تا 2022 میالدی(، 29/7 درصد خواهد 
بود و رشد ساالنه درآمدهای رادیو در همین دوره، 1/9 درصد.

از دالیل جذابیت پادکست و رادیو، غنای مطالب آن هاست. با 
این حال، تفاوت ویژگی های جمعیت شناختی رادیو و پادکست 
حتی می تواند یک فرصت جدید برای فعاالن بازار باشد. اگر 
جوان  گروه های  برای  شما  تولیدی  خدمات  و  محصوالت 
جذابیت بیشتری داشته باشد، حتی در شرایط برابر هم باید 
به دنبال تبلیغات در پادکست باشید تا رسانه هایی مانند رادیو 
و تلویزیون. در دنیای واقعی شاید به عنوان مثال جنرال موتورز 
برای تبلیغ کادیالک های خود به سمت رادیو برود اما فروش 

خودروهای اسپرت قطعا در پادکست بهتر خواهد بود.
از طرف دیگر، ماهیت پادکست )که ارتباطی دوسویه و قابل 
اعتماد ایجاد می کند و مخاطبان به تدریج گویندگان دائمی را 
با جزئیات فراوان می شناسند(، باعث می شود که افراد بیشتری 
جذب تبلیغات آن شوند. تبلیغات در پادکست با استفاده از 
فرمت موفقیت آمیز »پل هاروی« در رادیوی دهه 50 میالدی 
اغلب به شکل روخوانی و توسط گوینده انجام می شود. در 
حقیقت دوسوم تبلیغات پادکستی به این شکل است. خواندن 
آگهی به وسیله گوینده به معنای تایید و توصیه صریح یا ضمنی 
کاال یا خدمت مد نظر است. به این شکل، شنوندگان هم که 
ارتباط مبتنی بر اعتمادی با پادکست دارند، تحت تاثیر قرار 

می گیرند.
هم  ریشه دار  تجاری  نشان های  می دهد حتی  نشان  شواهد 
به دنبال آن هستند که بخشی از تبلیغات خود را در قالب 
این دست  از  آی بی ام  و  فورد  ژیلت،  کنند.  ارائه  پادکست ها 
پنج  در  بیکران«  »آبی  فیلم  گذشته،  سپتامبر  در  هستند. 
پادکست مختلف تبلیغ شد و همزمان با آن نیز شرکت آی بی ام 
یک کمپین تبلیغات پادکستی با نام »بیایید هوشمندانه کار 
کنیم« راه اندازی کرد. روز به روز تعداد بیشتری از نشان های 
تجاری بزرگ به سمت تبلیغات پادکستی سوق پیدا می کنند 
که دلیل آن عالوه بر افزایش تعداد مخاطبان، بهبود زیرساخت ها 

و خدمت رسانی هاست.
با این تفاسیر به نظر می رسد بنیان های بازاریابی و تبلیغات در 
حال متحول شدن است و پادکست ها تبدیل به زیرساخت های 
رسانه ای جدیدی می شوند که میلیاردها دالر ارزش مالی دارند. 
در ایران این حوزه همچنان بکر است و جای کار بسیاری دارد. 
متاسفانه در حال حاضر ضعف در میزان مخاطب باعث شده 
که اسپانسرها نیز به سراغ این حوزه نیایند؛ البته در دو سال 
اخیر میزان رشد پادکست ها و مخاطبانشان به گونه ای بوده 
که وضعیت امیدوارکننده باشد. آگاه سازی افراد در این زمینه 
بسیار موثر است. در دنیایی که وقت ارزشی بیشتر از گذشته 
دارد، حائز اهمیت است که از فرصت ها به صورت بهینه استفاده 

کنیم. 
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گزارش

کروناراشکستمیدهیم

هوری  ست �ب اقدامات معاونت عیمل و فناوری ر�ی
وس کرو�ن در راستای مبارزه �ب و�ی

 المیرا ابراهیمی

ویروسی که از چین خودش را به تمام دنیا رساند، این روزها تیتر یک خبرگزاری های دنیاست. کرونا، ویروسی 
که قدرت شیوعش آن را خطرناک جلوه می دهد، چند وقتی است پایش را به مرزهای ایران هم گذاشته است. 
هر چند هوشیاری مسئولین و همکاری مردم سبب شده تا این ویروس نتواند آن طور که قدرتش را دارد، دست 

به کار آلوده سازی کشور شود، اما تازگی این ویروس و امکانات محدود و گران قیمت جهانی برای تشخیص و 
مبارزه با آن سبب شده است تا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری سایر نهادها و نیروهای 

متخصص و دانش بنیان به سمت بومی سازی کیت های تشخیص کرونا و تالش برای یافتن درمانی برای آن بروند. 
اتفاقی که با کمپین #کرونا_را_شکست_می دهیم به فعالیت خود در این روزهای سخت ادامه می دهد. آنچه 

در پی می آید، خالصه ای است از فعالیت های معاونت علمی و همراهانش در راه مبارزه با این بیماری.
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کیت های تشخیص کرونای 
ایرانی روانه بازار می شود

تشخیص مهم ترین و راه ورود به درمان بیماری کروناست. کمک 
گرفتن از کیت های تشخیصی به پزشکان کمک کرده است تا 
بیماران مبتال به این ویروس را شناسایی کنند. به همین دلیل نیز 
متخصصان داخلی آستین باال زدند تا به حوزه ساخت کیت های 

تشخیصی ورود کنند.
در حال حاضر بیماران مبتال به کرونا توسط کیت های تشخیصی 
که در قالب مساعدت و خرید از طریق سازمان بهداشت جهانی، 
کشور چین و یونیسف وارد ایران شده اند شناسایی می شوند. 
اما ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با انتشار فراخوانی از دانش بنیان های توانمند دعوت 

کرد تا به حوزه ساخت این کیت ها ورود کنند.
مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری، در این باره گفت: 
»پس از انتشار این فراخوان، تعداد باالیی از دانش بنیان ها برای 
ساخت این کیت ها اعالم آمادگی کردند. 50 شرکت داوطلب 
شدند که بعد از بررسی ها پنج شرکت برای ساخت این کیت ها 
انتخاب و قرارداد با آن ها منعقد شد. براساس برنامه ریزی های 
انجام شده، تا فرودین ماه سال آینده این کیت های تشخیصی 

ایرانی روانه بازار می شوند.«
به گفته وی، کیت های وارد شده تا دو ماه آینده کافی هستند 
اما بعد از این مدت با کمبود کیت های تشخیص کرونا مواجه 
خواهیم شد. به همین دلیل با کمک توانمندی های داخلی این 

نیاز را مرتفع می کنیم.

محصوالت هایتک ایران ساخت 
شکست کرونا را سرعت می دهند

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: »اقدامات در 
کمیته مبارزه با کرونا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با سرعت در حال انجام است تا با محصوالت هایتک ایران ساخت 

پیروز این میدان شویم.«
پرویز کرمی، سخنگوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
با بیان این مطلب گفت: »فراخوان »کرونا را شکست می دهیم« 
و »تشکیل کمیته مبارزه با کرونا در معاونت علمی« از همان 
روزهای نخست به راه افتاد تا زیست بوم فناوری و نوآوری در 
این مبارزه همدل و هم افزا با مدافعان خط مقدم مبارزه پزشکی 
و بهداشتی اقدامات خود را انجام دهد. جلسات مستمر برای 
پیگیری اقدامات صورت گرفته در این خصوص با حضور معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری و روسای ستادهای مرتبط با 

کمیته مبارزه با کرونا به صورت مرتب برگزار می شود.«
سخنگوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: 
»یکی از اقدامات این ستاد انتشار فراخوانی توسط معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی بود که 
با هدف کمک به مقابله با ویروس کرونا منتشر شد. بر اساس 
این فراخوان از طرح های شرکت های دانش بنیان و فناور حمایت 
از تسهیالت پرداخت شده  می شود و این شرکت ها می توانند 
با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بهره مند 

شوند.«
نانویی،  ماسک های  تولید  کرونا،  تشخیص  کیت های  ساخت 
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تولید مواد ضدعفونی کننده، ساخت دستگاه های تولید ماسک، 
داروهای موثر در کنترل عوارض بیماری، سامانه های نرم افزاری 
پایش مدلسازی و شبیه سازی نرم افزاری و سایر محصوالت و 
خدماتی که به هر نحو به مقابله با ویروس کمک کند، محورهای 
این فراخوان است و شرکت های فعال در این زمینه از این بسته 
حمایتی ویژه طراحی شده برای این موضوع در معاونت علمی و 

صندوق نوآوری بهره مند می شوند.
کرمی همچنین بیان کرد: »ستاد توسعه فناوری نانو معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه تولید محصوالت 
مبتنی بر نانوفناوری مانند ساخت دستگاه های تولید ماسک های 
N95 و N99 از شرکت های فناور حمایت می کند و این حوزه 
نیز بخش دیگری از فعالیت های کمیته مبارزه با کرونا را شکل 
می دهد. در این زمینه هم دو دستگاه فروخته شده به سایر 
کشورها نیز به کار در کشور اختصاص یافت و با تبدیل تغییر 
خط تولید دو کارخانه قدیم، تولید روزانه ماسک به 300 هزار 
عدد در روز رسید. اکنون که با وجود این بیماری با کمبود این 
محصوالت مواجه هستیم. بنابراین تمهیداتی در نظر گرفته شد 

تا تولید این محصوالت افزایش یابد و کمبودها برطرف شود.«

توسعه صنعت ماشین آالت ساخت ماسک
دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، توسعه 
ستاد  این  اقدام  دیگر  را  ماسک  ساخت  ماشین آالت  صنعت 
دانست و گفت: »برای این حوزه نیز فراخوان منتشر شده است تا 
از توان داخل برای افزایش تولید ماسک بیش از پیش در کشور 

بهره مند شویم.«

کرمی با اشاره به کمپین کرونا را شکست می دهیم، به عنوان 
اقدامی از سوی ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت 
این  راه اندازی  »با  افزود:  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی 
کمپین همه فعاالن زیست بوم فناوری و نوآوری که به هر شکل 
می توانستند در این زمینه تاثیرگذار باشند طرح های خود را 
ارسال کردند که پس از بررسی، طرح های مورد پذیرش قرار 
گرفته از حمایت این معاونت برخوردار خواهند شد. از زمان اعالم 
این فراخوان، 200 طرح به دبیرخانه کمیته واصل شد و مورد 
غربالگری و بررسی قرار گرفت. از میان این طرح ها 100 طرح 
مورد قبول واقع شد و به بخش ها و ستادهای فناوری مرتبط با 
طرح ارجاع شد. این طرح ها در حوزه های مختلفی از جمله حوزه 
دارو، کیت تشخیصی، ماسک، مواد ضد عفونی و سامانه های 
نرم افزاری ارائه شده است.«سخنگوی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری اظهار کرد: »تسهیالت و حمایت های که در 
اختیار شرکت ها و تیم های منتخب قرار می گیرد، در چند فرمت 
عرضه می شود. اول این که می تواند به شکل وام قرض الحسنه و 
کمک برای نمونه سازی ویژه »کار اول« و ساخت نمونه محصول 
و R&D باشد و دوم وام سرمایه در گردش برای شرکت  های 
ارائه می شود. شکل سوم این  بزرگ و نیازمند سرمایه فوری 
حمایت ها به صورت ارائه وام تولید صنعتی و افزایش ظرفیت 
یاد  برای شرکت های در مقیاس صنعتی شدن است.«کرمی 
آور شد برای کمک به رفع مشکل به وجود آمده در خصوص 
شرکت های استارت آپی در فضای اخیر کشور رایزنی هایی شده و 
جلساتی با سایر نهادها و سازمان های مرتبط برای رفع و تعدیل 

مشکالت آن ها آغاز شده و در حال انجام است.
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داروهای کرونا وارد چرخه بالینی می شود
همچنین دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، در نشست خبری که به منظور بررسی فعالیت های 
معاونت در راستای مبارزه با این بیماری تشکیل شده بود، با 
اشاره این که پزشکان، پرستاران و کلیه کادر درمان در خط 
مقدم مبارزه با کرونا و رسیدگی به مردم قرار دارند، گفت: 
»از همان روزهای ابتدای شیوع این ویروس، معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با همکاری دستگاه های ذیربط، مانند 
وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو و با اعالم کمپین و 
فراخوانی با هم افزایی کلیه اجزای زیست بوم، به ویژه شرکت های 

دانش بنیان، تالش های خود را روی این چالش متمرکز کرد.«
رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان کشور، ضمن اشاره 
به زیرساخت های علمی و فناوری ایجاد شده طی سال های اخیر 
گفت: با تغییر کاربری خطوط تولید برخی از شرکت ها توانستیم 
تولید روزانه ماسک های N95 و N99 مورد نیاز کادر درمانی 
و بیمارستانی در کشور را به 200 هزار عدد در روز برسانیم. این 
حجم تولید تجهیزات و ملزومات خود یک قابلیت مهم محسوب 
می شود. عالوه بر این، ایران از جمله معدود کشورهای است که 
توانایی تولید تجهیزات و دستگاه های تولید الیاف کاغذ نانوفیلتر 

مورد استفاده در تولید ماسک را دارد.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با تاکید بر ناشناخته 
بودن ویروس، افزود: »تمام ظرفیت زیست بوم نوآوری کشور در 
این موضوع بسیج شده است و در تمامی حوزه های مرتبط با 
بیماری، مشغول فعالیت هستند. به غیر از ابعاد درمانی و تولید 
دارو، شرکت های دانش بنیانی هستند که خدمات و محصوالتی 

برای کمک به کاهش نیاز در این زمینه عرضه می کنند.«
و  محتوامحور  استارت آپ های  به  اشاره  با  ستاری همچنین 
آموزشی که در پاسخ به فراخوان این معاونت محصوالت خود را 
جهت عرضه به مردم ارائه کردند، گفت: »برای مثال نرم افزارها 
و اپلیکیشن های با محوریت هشدار محدوده بیماری در حال 
تولید است که می تواند در جهت آگاهی بخشی، اطالع رسانی و 

آموزش به جامعه نقشی موثر ایفا کند.« 
تولید دارو برای مبتالیان، دیگر اقدامی است که با ابتکار معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و با همکاری وزارت بهداشت و 
درمان در دست انجام است. در این جلسه، مصطفی قانعی، دبیر 
ستاد زیست فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، در 
این باره اظهار کرد: »این دارو در صورت کسب مجوز از کمیته 
اخالق وزارت بهداشت می تواند وارد چرخه بالینی شود. از بین 
بیمار، بدون  ناقل، غیر  افراد  بردن ویروس در دهان و حلق 
آسیب رساندن به باکتری های مفید موجود در دهان، یکی از 
هدف گذاری های تعیین شده برای داروهای تولید شده در صف 

دریافت مجوز است.«

استقبال گسترده از فراخوان 
کرونا را شکست می دهیم

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تشکیل ستاد مبارزه 
با کرونا و اعالم فراخوان گسترده »با کمک زیست بوم فناوری 
شرکت های  توانست  می دهیم«  شکست  را  کرونا  نوآوری  و 
دانش بنیان و استارت آپ های فعال در زیست بوم را دعوت کند 

تا با حمایت این معاونت در چالش ملی حضور یابند.
پرویز کرمی دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان با اشاره 
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به طرح های ارسال شده به دبیرخانه این کمپین که در ستاد 
مذکور قرار گرفته است، گفت: شرکت های دانش بنیان فعال 
در حوزه های مختلفی مانند نانوفناوری، تجهیزات آزمایشگاهی، 
زیست فناوری، سلول های بنیادی و دیگر فناوری های پیشرفته 
و راهبردی، آمادگی خود را برای همکاری کامل با اهداف این 

فراخوان اعالم کردند. 
شده  تولید  دارویی  اقالم  از  برخی  می رود  انتظار  همچنین 
با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پس از 
اخذ مجوز از وزارت بهداشت در بازه زمانی 10 تا 14 روزه آتی 
مهیای ورود به چرخه بالینی شود. همچنینن کمیته ای ویژه در 
ستاد مبارزه با کرونا تشکیل شده است که متخصصین مختلف 
نانویی، داروساز، اپیدمیولوژیست، متخصص عفونی و... در آن 

حضور دارند.

حمایت از محصوالت
پرویز کرمی، دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، در گفت و گو با شبکه سه 
فعالیت   و  می دهیم  شکست  را  کرونا  کمپین  درباره  سیما 
کرد:  اظهار  معاونت  حمایت  تحت  دانش بنیان  شرکت های 
»تالش شرکت های دانش بنیان در مبارزه با این بیماری و تولید 
انبوه محصوالت مورد نیاز آن به معنای واقعی کلمه وارد فاز 
فعالیت شبانه روزی شده است. بازدید ها و فیلم های موجود 
به خوبی نشانگر این مسئله است که در سالن تولید برخی از 
این شرکت ها شروع فعالیت از ساعت دو شب است یا به صورت 
سه شیفته فعالیت می کنند. بسیاری از شرکت های دانش بنیان 
در تولید لوازم پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی سرآمد هستند 

و به ویژه فعالیت خود را پس از تحریم های یکجانبه تشدید 
کرده اند.«

سخنگوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: »پس 
از اعالم برخی مراجع ذیصالح در مورد کمبود چند قلم محصول 
از جمله ژل های ضد عفونی کننده، شرکت های دانش بنیان به 
صورت هماهنگ و در ماراتنی نفسگیر، تالش های خود را برای 

کاهش کمبود این گونه اقالم متمرکز کردند.«

ساخت واکسن های MRNA علیه ویروس 
کرونا در دانشگاه علوم پزشکی ایران

اسماعیل قادری فر، رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، نیز درباره اقدامات انجام شده 
در مورد مبارزه با ویروس کرونا گفت: »مجموعه دانشگاه علوم 
علیه  را   MRNA واکسن های  ساخت  بحث  ایران  پزشکی 
ویروس کرونا دارد که محققان در حال تحقیق و پژوهش هستند. 
وزارت بهداشت در کنار تالش های همه جانبه ای که توسط کادر 
پزشکی، پرستاری و خانواده جامعه وزارت بهداشت برای مقابله 
با شیوع و درمان بیماران مبتال انجام می دهد، همکاری خوبی 
با معاونت علمی به عنوان توسعه دهنده فناوری های مرتبط با 
شرکت های دانش بنیان انجام داده است.« وی افزود: »سعی 
می کنیم در کوتاه ترین زمان ممکن بحث ارزیابی های فنی را 
انجام دهیم و اگر کسی مدعی ساخت کیت، دارو، واکسن یا 
حتی سایر اقالم مورد نیاز برای مقابله با بیماری کروناست، مورد 
حمایت جدی قرار دهیم تا انشاءاهلل همپا با سایر ارگان های 
کشور با رویکرد و روحیه باالیی که مردم عزیزمان و اصحاب 

علم دارند، این بحران را با سربلندی طی کنیم.«
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زیستبومنوآوریخیام
افتتاحشد

در سفر دک�ت سور�ن ستاری به استان 

خراسان رضوی اتفاق افتاد

 نیما ساختمانگر
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ــه اســتان های  دکتــر ســتاری در ادامــه ســفرهای خــود ب
زیســت بوم  گســترش  بــرای  زمینه ســازی  و  مختلــف 
نــوآوری و فنــاوری در ایــن اســتان ها بــه خراســان 
ــا  ــه ب ــد همیش ــه مانن ــفری ک ــرد؛ س ــفر ک ــوی س رض
بازدیــد از چنــد کارخانــه دانش بنیــان و افتتاح هــای 

ــود. ــراه ب ــم هم مه
در همیــن راســتا، در مشــهد مقــدس، زیســت بوم نــوآوری 
خیــام بــا حضــور وی افتتــاح شــد تــا زیســت بوم فعالیــت 
ــه  ــای خالقان ــازی ایده ه ــا و تجاری س ــب وکارهای نوپ کس
ــت بوم  ــود. زیس ــترده تر ش ــوی گس ــان رض ــتان خراس اس
ــرای توســعه  ــوآوری خیــام ماحصــل تــالش 10 ســاله ب ن
ــالش و  ــا ت ــه کســب وکار ب ــا ب ــل ایده ه فناوری هــا و تبدی

نقش آفرینــی بخــش خصوصــی اســت.
ــن زیســت بوم شــامل مراکــز مشــاوره،  پنــج بخــش در ای
شــتابدهی، نهــاد مالــی، مرکــز صنعتــی، کارگــزاری و نهــاد 
مالــی خدمــات خــود را بــه ایده پــردازان و تیم هــای فنــاور 
مســتقر ارائــه می کننــد. بیــش از 45 دانــش فنــی در ایــن 
مرکــز بومی ســازی شــده اســت. در ایــن زیســت بوم روی 
ــای  ــیون عطره ــه فرموالس ــی از جمل ــای مختلف فناوری ه
ــا  ــارزه ب ــتی، مب ــای زیس ــموم و آفت کش ه ــی، س طبیع
ــلول های  ــتی و س ــای زیس ــر حوزه ه ــدر و دیگ ــواد مخ م
بنیــادی کار شــده اســت. در کمیتــه مالــی ایــن زیســت بوم 
بیــش از 18 نفــر از فعــاالن اقتصــادی برجســته و صاحبان 
ــن  ــد و در تامی ــم آمده ان ــرد ه ــز گ ــن مرک ــع در ای صنای

ــد. ــی می کنن ــز نقش آفرین ــن مرک ــازار ای ــی و ب مال
ایجــاد 250 شــرکت دانش بنیــان در چشــم انداز ایــن 
ــخت افزاری و  ــای س ــه از ظرفیت ه ــوآوری ک ــت بوم ن زیس
ــه تجاری ســازی ایده هــا  ــرای کمــک ب نرم افــزاری خــود ب
ــی شــده  ــرد، پیش بین ــره می ب ــت به ــا صنع ــکاری ب و هم
اســت. ظــرف پنــج ســال آینــده، بــرج 12 طبقــه ای 
ــق  ــوآوری در خراســان رضــوی ایجــاد می شــود و در اف ن
10 ســال آینــده، 10 بــرج فنــاوری کــه 10 هــزار شــغل 
ــه  ــرد و ب ــکل می گی ــد، ش ــاد می کن ــان را ایج دانش بنی
ــه  ــت بوم ب ــن زیس ــم از ای ــالیانه 40 تی ــط س ــور متوس ط
ــه  ــاده ورود ب ــم آم ــید. 20 تی ــد رس ــاری خواه ــازار تج ب
بــازار تجــاری هســتند کــه عمدتــا در حــوزه عطــر حــرم، 
و  محصــوالت  الکترونیکــی  کیت هــای  و  آفت کش هــا 

ــد. ــه کرده ان ــان را ارائ خدماتش
ــای  ــتاری، تفاهمنامه ه ــور س ــا حض ــم و ب ــن مراس در ای
ــد.  ــا ش ــان امض ــاالن دانش بنی ــا فع ــع ب ــکاری صنای هم
ایــن تفاهمنامــه هــا میــان زیســت بوم نــوآوری خیــام بــا 
گــروه تولیــدی عالیــس، شــرکت چینــی مقصــود، شــرکت 
تولیــدداروی ســیمرغ داروی عطــار، شــرکت کشــت و 
ــن داک  ــار و آیوی ــیان عط ــیمی پارس ــالد، ش ــت می صنع
ــی از  ــا، برخ ــن تفاهمنامه ه ــاس ای ــر اس ــد. ب ــد ش منعق
ــوآوری  ــک ن ــا کم ــف ب ــع مختل ــه صنای ــای فناوران نیازه
ــاز  ــود و نی ــازی می ش ــان بومی س ــرکت های دانش بنی ش
کشــور را از واردات ایــن محصــوالت کاهــش خواهــد داد.

کرونا با عزم فعاالن زیست بوم 
نوآوری در هم می شکند

واحدهــای فنــاوری و شــرکت های دانش بنیــان مســتقر 
ــتاوردهای  ــوی، دس ــان رض ــاوری خراس ــم و فن ــارک عل در پ

ــد. ــه کردن ــتاری ارائ ــورنا س ــه س ــود را ب ــان خ دانش بنی
ــد  ــن بازی ــوری در ای ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
ــای  ــد داروه ــورمان در تولی ــدی کش ــه توانمن ــاره ب ــا اش ب
زیســت فناور گفــت: »22 داروی زیســت فناور ایران ســاخت 
ــل  ــب بی بدی ــورمان را قط ــود و کش ــد می ش ــور تولی در کش
ــت.« ــاخته اس ــی س ــای داروی ــعه فناوری ه ــه در توس منطق
ــت فناوری در  ــمگیر زیس ــش چش ــه نق ــاره ب ــا اش ــتاری ب س
ــه داد: »600 شــرکت  ــان ادام ــت شــرکت های دانش بنی فعالی
ــن  ــال هســتند و از ای در حــوزه زیســت فناوری در کشــور فع
حیــث رتبــه ســوم آســیا را در اختیــار داریــم و بایــد زمینــه 

صــادرات بیشــتر ایــن محصــوالت را فراهــم کنیــم.«
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری از توانمنــدی 
و  تجهیــزات  ســاخت  بــرای  دانش بنیــان  شــرکت های 
ملزومــات پیشــگیری، تشــخیص و مقابلــه بــا کرونــا گفــت و 
افــزود: »در حــال حاضــر چنــد شــرکت دانش بنیــان در مــورد 

ــت هســتند.« ــال فعالی ــا در ح ــت تســت کرون ــاخت کی س
ماســک های  ســاخت  توانمنــدی  از  همچنیــن  ســتاری 
نانوفیلتــر توســط شــرکت های دانش بنیــان داخلــی صحبــت 
ــرکت های  ــدادی از ش ــر تع ــال حاض ــزود: »در ح ــرد و اف ک
ــاف  ــه الی ــاز کشــور ب ــه نی ــی ضمــن این ک ــان داخل دانش بنی
ــاخت  ــزات س ــد، تجهی ــن می کنن ــو را تامی ــای نان و فیلتره
ایــن محصــوالت را صــادر می کننــد. ایــن شــرکت ها در 
تامیــن ملزومــات پزشــکی نقشــی مهــم دارنــد و همــه بســیج 
ــاری  ــا ی ــاری کرون ــا بیم ــه ب ــور را در مقابل ــا کش ــده اند ت ش
کننــد. شــرکت های دانش بنیــان فعــال در حــوزه محصــوالت 
ــد و جــزو چنــد کشــور  ــی دارن ســالمت توانمندی هــای خوب
ــات  ــا اتفاق ــه ب ــتیم. در رابط ــوزه هس ــن ح ــه در ای اول منطق
اخیــر، ماســک های نانــو در حــال تولیــد هســتند. تنهــا چنــد 
کشــور در دنیــا می تواننــد دســتگاه های فیلترهــای اســتریل 

ــران یکــی از ایــن کشورهاســت.« ــو را بزننــد و ای نان
ــداد  ــا تع ــی حوزه ه ــه در تمام ــه این ک ــاره ب ــا اش ــتاری ب س
قابــل توجهــی شــرکت دانش بنیــان داریــم، اضافــه کــرد: »در 
چنــد روز گذشــته قــرارداد حــدود پنــج میلیــون ماســک بــه 
ــن  ــت؛ ای ــده اس ــته ش ــان بس ــرکت های دانش بنی ــک ش کم
ماســک ها بــرای کادر پزشــکی درمانــی اســتفاده می شــود تــا 

آنــان در ایــن بحــث مشــکل خاصــی پیــدا نکننــد.«
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری در ادامــه از 
ــرد.  ــد ک ــتم بازدی ــامان داروی هش ــرکت س ــتاوردهای ش دس
ــرای بیمــاران هموفیلــی فاکتــور هشــت  ایــن شــرکت کــه ب
ــرای  ــد، ب ــد می کن ــک تولی ــه روش بیوتکنولوژی ــب ب نوترکی
200 نفــر اشــتغال ایجــاد کــرده اســت و در همــکاری بــا دیگر 
ــه  ــور ب ــازی کش ــاز بی نی ــان، زمینه س ــرکت های دانش بنی ش
ــه  ــور توج ــی درخ ــردی و صرفه جوی ــن داروی راهب واردات ای
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ــت. ــده اس ارزی ش
شــرکت آهــار تولیدکننــده تجهیــزات دانش بنیــان نیروگاهــی، 
مقصــد بعــدی معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری بود. 
ــازی  ــد و بومی س ــه تولی ــان در زمین ــرکت دانش بنی ــن ش ای
کامــل سیســتم های کنتــرل مــورد نیــاز صنایــع انرژی محــور 
شــامل نیروگاه، پاالیشــگاه، پتروشــیمی و نفت و گاز، همچنین 
سیســتم های کنتــرل انــواع توربین هــای گازی و بخــار، 
سیســتم های تحریــک ژنراتــور و تجهیــزات جنبــی فعالیــت 
ــرکت  ــاور ش ــاالن فن ــا، فع ــن بازدیده ــه ای ــد.در ادام می کن
ایمــن مــوج توانمندی هایشــان را در تولیــد گیــت فروشــگاهی 
ــی  ــه ســتاری معرف ــزات ضــد ســرقت فروشــگاهی ب و تجهی

کردنــد.

بازدید از پارک علم و فناوری 
سالمت دانشگاه علوم پزشکی

در ادامــه ایــن ســفر یــک روزه، فراینــد توســعه پــارک علــم و 
فنــاوری ســالمت دانشــگاه علــوم پزشــکی، بــا حضــور معــاون 

علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری کلیــد خــورد.
احــداث ایــن پــارک علــم و فنــاوری در مســاحت پنــج هکتــار 
آغــاز شــده اســت و خدمــات شــتابدهی، اســتقرار، مشــاوره، 
ــاور و  ــای فن ــار واحده ــگاه را اختی ــرمایه گذاری و آزمایش س
اســتارت آپ ها قــرار می دهــد. در حــال حاضــر بیــش از 
90 واحــد فنــاور مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری ســالمت 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــاور دانش ــای فن ــد واحده ــز رش و مرک
مشــهد مقــدس، خدمــات و محصوالتشــان را در حــوزه دارو، 
تجهیــزات پزشــکی و فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات به مرحله 
تجاری ســازی می رســانند و عرضــه می کننــد. در ایــن پــارک 
علــم و فنــاوری رویدادهــای حمایتــی و ترویجــی مختلفــی از 
جملــه چهــار رویــداد اســتارت آپ ویکنــد در حــوزه داروهــای 
ــک  ــکی و ژنتی ــای پزش ــنتی، متریال ه ــب س ــر ط ــی ب مبتن
ــز رشــد وارد  ــاور از مرک ــزار شــده اســت.پنج شــرکت فن برگ
فضــای پــارک علــم و فنــاوری شــده اســت و فعــاالن خــالق 
ــی  ــز در حوزه هــای پزشــکی، داروی ــه دیگــر نی و دانش آموخت
ــه محصــول اولیــه  و ســلولی ایده هایشــان را در ایــن مرکــز ب

ــد. ــل می کنن تبدی

تامین نیاز بیماران دیالیزی با 
محصول دانش بنیان ایران ساخت

در ســفر ســتاری بــه خراســان رضــوی و بــا همراهــی 
حجت االســالم و المســلمین احمــد مــروی تولیــت آســتان 
ــای  ــد فیلم ه ــط تولی ــی و خ ــش فن ــوی، از دان ــدس رض ق
چندالیــه فرآورده هــای تزریقــی و ملزومــات دیالیــز صفاقــی 
رونمایــی شــد تــا گامــی بلنــد در مســیر تامیــن نیاز بیمــاران 
کلیــوی بــه ایــن فرآورده هــا بــا دانــش فنــی بومــی و تولیدات 
فنــاوری  و  علمــی  برداشــته شــود.معاون  ایران ســاخت 
رئیس جمهــوری در ایــن مراســم رونــق اقتصــاد کشــور را در 
ــرکت های  ــرای ش ــت بوم الزم ب ــدان و زیس ــاد می ــرو ایج گ

دانش بنیــان دانســت و گفــت: »این کــه شــرکت ها و صنایــع 
ــازار  ــد و ب ــت کنن ــان حمای ــزرگ از شــرکت های دانش بنی ب
ــر آن  را در اختیارشــان قــرار دهنــد، موضوعــی اســت کــه ب
ــم.  ــان می دانی ــم و راه توســعه اقتصــاد دانش بنی ــد داری تاکی
ایــن  در  کــه  دانش بنیانــی  و محصــول  نوآورانــه  روش 
همــکاری تولیــد شــده اســت، بــه زودی جایگزیــن روش هــای 
مرســوم بــازار خواهــد شــد و ایــن موفقیتــی در بومی ســازی 
محصوالتــی اســت کــه تــا پیــش از ایــن در انحصــار چنــد 

ــود.« شــرکت محــدود ب
ــک  ــا کم ــان ب ــب وکارهای دانش بنی ــق کس ــتاری از رون س
ــازار  ــه داد: »ب ــت و ادام ــزرگ گف ــرکت های ب ــع و ش صنای
بزرگــی توســط شــرکت ثامــن دارو در اختیــار یــک شــرکت 
ــن  ــدن ای ــی ش ــا بوم ــت و ب ــه اس ــرار گرفت ــان ق دانش بنی
فنــاوری کــه تــا پیــش از ایــن وارداتــی بــود، می توانــد ضمــن 
کمــک بــه نیــاز کشــور، ارزش افــزوده قابــل توجهــی را بــرای 

کشــور بــه ارمغــان بیــاورد.«
رئیــس ســتاد توســعه زیســت فناوری، پیشــرفت را در گــرو 
برون ســپاری پژوهش هــای فناورانــه بــه کســب وکارهای 
دانش بنیــان دانســت و گفــت: »الزم اســت در هــر شــرکتی 
ــی ایــن واحــد  کار تحقیــق و توســعه انجــام شــود امــا زمان
موفــق اســت کــه کار خــود را برون ســپاری کنــد و نــوآوری 
ــروی  ــان و نی ــام زم ــه تم ــود ک ــل می ش ــرکتی حاص از ش
ــرای حــل یــک مســئله صــرف می کنــد.  انســانی خــود را ب
ایــن نوآوری هــا حاصــل میــدان دادن بــه شــرکت هایی اســت 
کــه نــوآوری خــود را درگیــر حــل مســئله می کننــد و ایــن 
روش اثرمندتــری بــرای کمــک بــه توســعه فناوری در کشــور 
ــرای  ــاوری ب ــی و فن ــت علم ــت معاون ــت.«وی از حمای اس
تأمیــن زیرســاختی و زیســت بوم همــکاری کســب وکارهای 
دانش بنیــان بــا صنایــع بــزرگ گفــت و افــزود: »بیــش از 60 
ــه  ــان ایران ســاخت ب درصــد صــادرات محصــوالت دانش بنی
ــم  ــر می خواهی ــاص دارد و اگ ــت فناوری اختص ــوزه زیس ح
پیشــرفت و توســعه پایــدار را تجربــه کنیــم، بایــد بــه ایــن 
شــرکت ها زمینــه و میــدان بدهیــم. معاونــت علمــی و 
ــاده  ــل آم ــور کام ــه ط ــز ب ــوری نی ــت جمه ــاوری ریاس فن
ــای  ــق همکاری ه ــگ و رون ــن فرهن ــج ای ــا از تروی ــت ت اس
ــان بخــش خصوصــی و شــرکت های  شــرکت های دانش بنی
بــزرگ حمایــت کنــد.«الزم بــه ذکــر اســت ایــن دســتاورد 
دانش بنیــان ایران ســاخت، حاصــل همــکاری مشــترک 
شــرکت ثامــن دارو و شــرکت دانش بنیــان لفــاف خــزر 
ــامل  ــی ش ــع داروی ــه صنای ــای چندالی ــه لفاف ه ــت ک اس
ــزات  ــایر تجهی ــرنگ و س ــته بندی س ــای بس ــواع فیلم ه ان
پزشــکی ســاخته و بــه بــازار عرضــه می کنــد. 90 درصــد از 
نیــاز بیمارانــی کــه نیازمنــد انجــام دیالیــز صفاقی هســتند با 
ایــن تولیــدات تامیــن و فراینــد انجــام دیالیــز صفاقــی اکنون 
ــده  ــی ش ــد، بوم ــن فراین ــی ای ــش فن در داخــل کشــور دان
ــایی  ــار نارس ــاران دچ ــون بیم ــه خ ــز در تصفی ــت. دیالی اس
کلیــه اســتفاده می شــود و دارای انــواع همودیالیــز و دیالیــز 

صفاقــی اســت.
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فناوری  های ایران ساخت
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بازید معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری از پژوهشگاه 

بین المللی زلزله شناسی 
و  زلزله شناسی  بین المللی  پژوهشگاه  از  ستاری  سورنا 
بازدید  زلزله  مهندسی  پیشرفته  آزمایشگاه های  مجموعه 
کرد. در این بازدید بر ضرورت استفاده از ظرفیت های این 
افزایش  و  توسعه  برای  آزمایشگاهی  و  پژوهشی  مجموعه 
برای  زمینه ها  و  تاکید  دانش بنیان  شرکت های  توانمندی 
استقرار  برای  مجموعه  این  حمایت های  و  همکاری  رونق 
واحدهای فناور و ارائه خدمات به فعاالن زیست بوم نوآوری 

فراهم شد. 
سالن  شامل  طرح  این  سازه  آزمایشگاه  مجموعه 
میز  آزمایشگاه  و  عکس العمل  دیوار  و  کف  آزمایشگاه های 
لرزان و فضاهای نمونه سازی و پشتیبانی مرتبط در زیربنایی 
به مساحت 3700 متر مربع در حال اجرا و تکمیل شدن 
است. آزمایشگاه های پژوهشگاه زلزله شناسی کشور در حوزه 
فعالیت  کشور  در  خاک  و  سازه  زلزله،  مهندسی  مسائل 
تجهیزات  به کارگیری  امکان  آزمایشگاه  این  در  می کند. 
صنعت  نفت،  صنعت  مانند  کشور  زیربنایی  صنایع  برای 
فراهم  از صنایع  بسیاری دیگری  و  برق  و  پتروشیمی، آب 

شده است.

پردیس فناوری پارک علم و فناوری 
دانشگاه تربیت مدرس افتتاح شد

با حضور دکتر ستاری، پردیس فناوری پارک علم و فناوری 
دانشگاه تربیت مدرس افتتاح شد. او در این مراسم گفت: 
»نیروی فکر و خالقیت جوانان تنها راه نجات کشور از شرایط 
سخت کنونی است. ما معتقدیم جوانان هستند که می توانند 
راهی برای رهایی از بحران کرونا پیدا کنند. شرایط تحریم 
و سختی، نوآوری خلق می کند. همه کارآفرینان برتر دنیا 
اقتصادی زندگی  هم کسانی هستند که در شرایط سخت 

کرده اند.«
رئیس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: »تنها اتکا به توانایی های 
حتی  باشد.  کشور  نیازهای  پاسخگوی  می تواند  داخلی 
شرایط فعلی که به دلیل شیوع کرونا در کشور ایجاد شده با 

توانایی های داخلی قابل حل است.«
کرونا  ویروس  »همه گیری  کرد:  تاکید  همچنین  ستاری 
و  است  قابل درمان  دانش بنیانی  با خالقیت های  در کشور 
دوران  بتوانیم  تا  گرفته ایم  کار  به  را  نشده  تجربه  راه های 

شیوع این بیماری در کشور را کاهش دهیم.«
به گفته ستاری، اقتصاد دانش بنیان تنها اقتصادی است که 
افزایش دهد.  را  تاثیرگذاری دانشگاه ها در جامعه  می تواند 
نه  است  گرفته  شکل  فکر  نیروی  مبنای  بر  که  اقتصادی 

پول و سرمایه.
وی با اشاره به راه اندازی آموزش آنالین دانشگاهی و مدارس، 
گفت: »استفاده از این روش خالق نتیجه بروز محدودیت ها 
که  گرفته ایم  بهره  روش هایی  از  واقع  در  سختی هاست.  و 
نکرده  استفاده  تکنیک ها  این  از  تاکنون  و  هستند  نوین 

بودیم.«
اصلی  پایه های  از  یکی  دانشگاه ها  این که  بیان  با  ستاری 
اقتصاد دانش بنیان هستند، تاکید کرد: »افزایش تاثیرگذاری 

دانشگاه ها در جامعه هدفی است که باید محقق شود.«
مدرس  تربیت  دانشگاه  تاثیرگذاری  باید  است  معتقد  وی 
در جامعه و میان مردم به واسطه ظرفیت علمی باالیی که 
دارد بیشتر شود. ستاری همچنین گفت: »معاونت علمی و 
به توسعه  از هر حرکتی که  فناوری ریاست جمهوری هم 

فناوری و نوآوری بینجامد حمایت می کند.«

50 نوع محصول شیمیایی 
ایران ساخت شد

شرکت دانش بنیان ژرف اندیشان فناور زیست بسپار یکی از 
شرکت های عضو مرکز رشد فناوری نخبگان معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، تنها با گذشت دو سال از شروع 
فعالیتش موفق به تولید بیش از 50 محصول شیمیایی ایران 

ساخت شد.
این شرکت از سال 1396 فعالیت خود را با هدف ساخت 
تجهیزات پیشرفته پزشکی و تهیه مواد واسطه آزمایشگاهی 
آغاز کرده است و با جذب همکاری متخصصان حوزه های 
توانسته  توسعه،  و  تحقیق  بخش  در  مهندسی  و  زیستی 
همکاری  دهد.  گسترش  را  خود  فعالیت های  دامنه  است 
آشنایی  باعث  علمی  مختلف  حوزه های  در  متخصصان  با 
پژوهشی  موسسات  و  دانشگاه ها  نیاز  با  این شرکت  بیشتر 
آرایشی،  و  دارویی  محصوالت  سالمت،  حوزه  همچنین  و 
با  محصوالت  و  فرآورده ها  تولید  است.  شده  بهداشتی 
مانند  مختلف  علوم  در  که  طبیعی  مواد  شیمیایی  اصالح 
بافت،  مهندسی  بازساختی،  پزشکی  و  بنیادی  سلول  های 
داروسازی، شیمی، مهندسی پلیمر و مواد و... کاربرد دارد، 

از فعالیت های اصلی این شرکت است.
ژرف اندیشان،  دانش بنیان  شرکت  مدیرعامل  دائمی،  حامد 
مشابه  شرکت،  تولید  فناورانه  محصوالت  از  »برخی  گفت: 
تولید  کشور  در  بار  اولین  برای  و  ندارند  خارجی  نمونه  و 
می شوند، برخی مصحوالت نیز برای اولین بار »ایران ساخت« 
نامناسِب  انبارداری  از سوی دیگر، شرایط تحریم،  شده اند. 
موجب  زیاد،  بسیار  هزینه  های  و  گمرک  در  وارداتی  مواد 
محدودیت های جدی در واردات مواد مشابه شده است. از 
این  نیروی متخصص داخلی،  توانمندی  بر  با تکیه  این رو 

مواد را در داخل کشور تولید کردیم.«

تفاهمنامه ای برای حمایت 
بیشتر از صنایع خالق

برای همکاری در ایجاد و توسعه شتابدهنده های تخصصی، 
و  خالق  صنایع  زیست بوم  از  حمایت  و  نوآوری  مراکز 
فرهنگی تفاهمنامه ای میان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به 

نمایندگی از بنیاد مستضعفان منعقد شد.
این تفاهمنامه که با حضور مسئولین دو نهاد از جمله دبیر 
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ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و 
بر  تاکید ویژه ای  امضا رسید،  به  فناوری ریاست جمهوری 
توسعه صنایع خالق و فرهنگی دارد. ایجاد سازوکار و بستری 
حوزه های  نوآوری های  و  فناوری ها  توسعه  جهت  مناسب 
فرهنگی  و  اجتماعی  عدالت  و  پیشرفت  توسعه،  با  مرتبط 
کشور با استفاده از پتانسیل شرکت های دانش بنیان، خالق، 
دو  این  میان  گرفته  انجام  توافق  از  بخشی  نوآور،  و  فناور 

نهاد است.
در  را  خود  همکاری های  طرف  دو  شد  توافق  همچنین 
و  مراکز  تخصصی،  شتابدهنده های  توسعه  و  ایجاد  زمینه 

کارخانه های نوآوری توسعه دهند.
همکاری مشترک در راهبری، سیاستگذاری و برنامه ریزی  
موضوعات مرتبط با توسعه، پیشرفت و عدالت اجتماعی و 
فرهنگی بر اساس اختیارات و ماموریت های بنیاد و چارچوب 
قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و برنامه حمایت از 
زیست بوم شرکت های خالق، محور دیگری بود که در این 

تفاهمنامه به آن اشاره شد.

نوپاهای فناوری های همگرا 
کسب وکار خود را توسعه می دهند

مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری 
منتشر  را  همگرا  فناوری های  نوپاهای  فراخوان  چهارمین 
پایان  تا  فراخوان  این  در  شرکت  برای  عالقه مندان  کرد. 
فروردین ماه سال آینده فرصت دارند. این فراخوان فرصتی 
به کسب و کارهای نوپا می دهد تا در مسیر توسعه محصول 

خود قرار گیرند و با اصول بازار آشنا شوند.
پیش شتابدهی  دوره های  هدف  این  به  رسیدن  برای  البته 
برای تیم های برگزیده برگزار می شود که در آن ها با حضور 
اساتید برجسته تیم ها آموزش می بینند. در سه دوره گذشته 
این فراخوان تیم های مختلفی حضور داشتند که موفق به 

توسعه محصول خود و ارتباط با سرمایه گذار شدند.
تحقیقاتی  دستاوردهای  تجاری سازی  برای  بستری  ایجاد 
محققان و جامعه علمی کشور در حوزه فناوری های همگرا، 
شناسایی و توانمندسازی گروه های فناور و آشنا کردن آن ها 
با فرایند توسعه محصول و دنیای کسب و کار و تجاری سازی، 
معرفی فرصت های کسب و کار مبتنی بر نیازهای فعلی کشور 
و مراکز توسعه دهنده کسب و کار به جامعه محققان و فناوران 
توسعه دهندگان  و  سرمایه گذاران  فناوران،  به هم رسانی  و 
کسب و کار برای تجاری سازی محصوالت نوآورانه از اهداف 

انتشار این فراخوان است.

شرکت های خالق حاضر در اینوتکس 
50 درصد تخفیف دریافت می کنند

 INOTEX نام  با  فناوری  و  نوآوری  بین المللی  نمایشگاه 
است.  گذاشته  سر  پشت  را  برگزاری  دوره  هشت  تاکنون 
نقش آفرینان  ساالنه  گردهمایی های  از  یکی  رویداد  این 
بر  می شود.  محسوب  کشور  فناوری  و  نوآوری  اکوسیستم 
این 1400 شرکت  از  پیش  دوره های گذشته،  آمار  اساس 

 40 بازدید  یافته اند.  حضور  رویداد  این  در  استارت آپ  و 
دیگر  از  تفاهمنامه،   140 انعقاد  و  رخداد  این  از  نفر  هزار 
با  که  می شود  محسوب  ساالنه  همایش  این  دستاوردهای 
برگزار  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  حمایت 

می شود.
اینوتکس محلی برای گردهمایی اجزای اکوسیستم نوآوری 
متخصصین  مالقات  برای  رویدادی  و  کشور  فناوری  و 
و  مخترعان  سرمایه گذاران،  کارآفرینان،  کارشناسان،  و 
سیاستگذاران است. 25 کشور برای حضور در این رویداد 

اعالم آمادگی کرده اند.
از  می توانند  نمایشگاه  این  در  حاضر  شرکت های 
»بخش  شوند.  برخوردار  بین المللی  شبکه سازی  امکان 
نمایشگاهی«، »رویدادهای تجاری و ترویجی« و »بخش های 
جانبی« از جمله سه قسمت تعریف شده در این نمایشگاه 
ساالنه است. دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های 
خالق، از حضور شرکت های خالق در این نمایشگاه حمایت 
هزینه  از  درصد   50 پرداخت  شامل  حمایت  این  می کند. 

اجاره غرفه است.

حل یک چالش فناورانه
نمونه  به  آن  تبدیل  و  ایده ها  پرورش  و  گسترش خالقیت 
اولیه یک محصول فناورانه در حوزه نانوفناوری اقدامی است 
با  برنامه  این  دنبال می شود.  استارت آپ  نانو  برنامه  در  که 
فناوری  نانو معاونت علمی و  فناوری  حمایت ستاد توسعه 
برگزار می شود تا فناوران و متخصصان این حوزه در مسیر 
گیرند.  قرار  خود  کسب و کار  راه اندازی  و  فناوری  توسعه 
تاکنون سه دوره از این برنامه برگزار شده است و چهارمین 

دوره آن نیز مردادماه سال آینده آغاز می شود .
نانو استارت آپ یک برنامه حمایتی یک ساله است. در این 
یک  حل  قالب  در  را  خود  فناورانه  ایده های  تیم ها  برنامه 
چالش فناورانه ارائه می کنند و در آن از تسهیالت مادی و 
معنوی مورد نیاز برای توسعه ایده خود بهره مند می شوند. 
در نهایت نیز تیم به برنامه های حمایتی دیگر، سرمایه گذار 
در  شرکت  به  عالقه مندان  می شود.   متصل  مشتری  یا 
مسابقه  دهمین  در  باید  استارت آپ  نانو  دوره  چهارمین 
ملی فناوری نانو شرکت کنند. برای کسب اطالعات بیشتر 

می توانید به سایت این برنامه مراجعه کنید.

ایده های نوآورانه چرخه های نوین 
حوزه آب حمایت می شود

طرح ها و ایده های نوآورانه چرخه های نوین حوزه آب عنوان 
فناوری های  توسعه  با همکاری ستاد  یک چالش است که 
آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری فراخوان آن منتشر شد.
فناوران، پژوهشگران و صاحبان صنایع تا 28 اسفندماه سال 
جاری مهلت دارند تا طرح های خود را به این فراخوان ارسال 
کنند. 20 فروردین ماه سال آینده نتایج نهایی و برگزیدگان 

اعالم می شوند.
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چهار محور مهم در این فراخوان مد نظر است . سیستم های 
نوین نمک زدایی از آب، روش های نوین تصفیه پساب های 
صنعتی، سیستم های نوین بازچرخانی بخارات و استحصال 
آب از مه و ساخت تجهیزات کنترل، پایش و سنسورهای 
کیفیت آب این محورها هستند که عالقه مندان با توجه به 

آن ها ایده های خود را ارسال می کنند.
بر اساس این فراخوان یک دوره آموزشی برای تیم های برتر 
در نظر گرفته شده است. عالوه بر بحث آموزش، این تیم ها 
و  بازار  و  کاری، سرمایه گذاری  فضای  مانند  در حوزه هایی 

تجاری سازی محصول حمایت می شوند.

نخستین شتابدهنده علوم و 
فناوری های شناختی افتتاح شد

شناختی  فناوری های  و  علوم  شتابدهنده  نخستین 
و  علمی  معاون  ستاری  سورنا  حضور  با   COGNOTECH
فناوری رئیس جمهوری افتتاح شد تا زیست بومی قدرتمند 
حوزه،  این  استارت آپ های  و  دانش بنیان  شرکت های  از 

نوآوران و محققان ایجاد شود.
افتتاح  مراسم  در  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
فناوری های  و  علوم  حوزه  این که  بیان  با  شتابدهنده  این 
قابل مالحظه ای  پیشرفت های  اخیر  در سال های  شناختی 
شناخت  و  مغز  »کلینیک  گفت:  است،  کرده  تجربه  را 
است که روش های جدید تشخیص  از یک مرکز  نمونه ای 
ارائه می شود.  آن  در  عادی  افراد  و  بیماران  برای  درمان  و 
بیماری های  آلزایمر و  افسردگی،  مانند  بیماری هایی  وجود 
اعضای  سایر  نیز همچون  مغز  که  نشان می دهد  شناختی 
با توسعه روش های جدید و  نیاز به توان بخشی دارد.  بدن 
برداشت. خوشبختانه  ایده ها می توان در مسیر درمان گام 
بسیاری از این ایده ها در کشور در حال پیاده سازی است.«

در  تحول  ایجاد  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
بیان کرد: »مراکز  و  حوزه علوم شناختی را جدی دانست 
شناختی  فناوری های  و  علوم  توسعه  ستاد  و  دانشگاهی 
برای پیشرفت این حوزه اقدامات جدی انجام می دهند که 

راه اندازی این شتابدهنده نیز در همین راستاست.«
از  پیشگیری  در حوزه های  استارت آپ  در حال حاضر سه 
آزمون های  و  اتیسم  آموزش  و  مشاوره  غربالگری،  آلزایمر، 
این  از  حمایت  با  تا  هستند  مستقر  فضا  این  در  شناختی 
این  باشیم.  آن ها  فعالیت های  رونق  شاهد  استارت آپ ها 
اقدام ورود محصوالت فناورانه را نیز به بازار تسریع می کند. 
و  شناختی  سرمایه  چالش  برگزیده  تیم  شش  همچنین 
طراحی بازی نیز در فضایی که شتابدهنده در اختیار آن ها 
با  را  خود  محصوالت  تا  هستند  مستقر  است،  داده  قرار 

سرعتی بیشتر آماده ورود به بازار کنند.
در ادامه این مراسم معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
از کلینیک جامع توان بخشی مغز و شناخت بازدید کرد. این 
مرکز سال 95 با هدف توسعه فعالیت های مغز و شناخت 
راه اندازی شد. مغز و اعصاب، روانپزشکی کودکان و بزرگسال، 
و  روان درمانی  سالمندان،  سالمت  ارزیابی  حافظه،  چکاپ 

از  برخی  فیزیوتراپی  و  کاردرمانی  گفتاردرمانی،  مشاوره، 
بخش های این مرکز است.

اعضای کارگروه های تخصصی شبکه 
آزمایشگاهی 37 درصد رشد یافت

و  راهبردی معاونت علمی  فناوری های  آزمایشگاهی  شبکه 
فناوری ریاست جمهوری با تشکیل کارگروه های تخصصی 
اقدام به افزایش بهره وری حوزه های کاری مرتبط با صنعت 
آزمایشگاهی در کشور کرده است. این کار در سال جاری 
نفر عضو  از 960  بیش  و  بود  روبه رو  با رشد 37 درصدی 

کارگروه های تخصصی این شبکه شدند.
این اقدام نوآورانه شبکه آزمایشگاهی، یک کانون هم افزایی 
برای اعضا ایجاد کرده است و آن ها از این طریق، تجربیات 
دوره های  تخصصی،  نشست های  قالب  در  را  دانش خود  و 
به  دیگران  با  تخصصی،  کتب  یا  مقاله  انتشار  آموزشی، 

اشتراک می گذارند.
رشد  با  تخصصی  کارگروه های  اعضای  تعداد  در سال 98، 
37 درصد نسبت به سال 1397، به بیش از 960 نفر رسید. 
امسال همچنین جلسه هم اندیشی کارشناسان حوزه علوم 
شناختی تشکیل و پیرو این جلسه، گروه فنی کارشناسان 

این حوزه به گروه های تخصصی شبکه اضافه شد.
مرجع  عنوان  به  آزمایشگاهی،  شبکه  اینترنتی  پایگاه 
در  کشور،  آزمایشگاهی  خدمات  و  توانمندی ها  اطالعات 
پایگاه،  این  در  دارد.  قرار  صنایع  و  پژوهشگران  دسترس 
به  آن ها  خدمات  و  تجهیزات  و  آزمایشگاها  اطالعات 

شیوه های مختلفی ارائه شده است.

فرصت های حمایتی نمایشگاه 
اینوتکس 2020 اعالم شد

دبیرخانه اینوتکس 2020 اعالم کرد برای شرکت کنندگان 
در این نمایشگاه، فرصت های حمایتی ویژه ای در نظر گرفته 

است.
و  نوآوری  بین المللی  نمایشگاه  دوره  نهمین  دبیرخانه 
فناوران  و  نوآوران  حضور  از  »حمایت  هدف  با  فناوری 
دستاوردهای  »ارائه  و   »2020 اینوتکس  در  حضور  برای 
نوآوران و فناوران به مخاطبان«، تخفیف های ویژه ای را در 
می توانند  شرکت کنندگان  از  گروه  پنج  است.  گرفته  نظر 
ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت  این حمایت  از 
بهره مند شوند. اول، »استارت آپ های محصول محور« که به 
ارتقای  یا  اقدام به ساخت  معنی استارت آپ هایی است که 
در  از حضور  آن ها  هدف  و  کرده اند  فناورانه  محصول  یک 
اینوتکس، معرفی این محصول یا بازاریابی به منظور فروش 
جدید«  فناوری  دارای  »شرکت های  دوم  است.  آن  بیشتر 
در  خود  جدید  فناوری  از  بار  اولین  برای  می خواهند  که 
نظر  مد  فناوری های  کنند.  رونمایی  اینوتکس  نمایشگاه 
بار  اولین  و  باشند  نشده  عرضه  بازار  به  تاکنون  باید  آن ها 
به  که  محصوالتی  شوند.  معرفی  اینوتکس  نمایشگاه  در 
عنوان نمونه یا پروتو تایپ هم ساخته شده اند، درصورتی که 
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دارای TRL باالی 6 باشند، می توانند از این حمایت بهره مند 
استارت آپ ها  معنی  به  مقیم«  غیر  »ایرانیان  سوم  شوند. 
از  آن  بنیانگذاران  یا  مدیرعامل  که  نوپایی  شرکت های  یا 
ایرانیان مقیم خارج از کشور بوده و در لیست مرکز تعامالت 
بین المللی علم و فناوری ریاست جمهوری ثبت شده باشند. 
تمامی »پارک های فناوری« و »شتابدهنده های عضو مرکز 
بهره مند  حمایت  این  از  می توانند  نیز  نوآوری«  شتابدهی 
شوند. شرکت های دانش بنیان نیز در صورت ارائه گواهینامه 
حضور در نمایشگاه و فاکتور پرداختی، امکان دریافت 70 

درصد از هزینه های شرکت در نمایشگاه را دارند.

صنعت میزبان و کاهنده ریسک 
ایده های نوآور باشد

فعالیت  صنعتی  اتوماسیون  زمینه  در  که  شرکتی  »تام« 
را در حوزه محصوالت  توجه  قابل  و دستاوردهای  می کند 
و خدمات ایران ساخت به صنایع عرضه کرده است، میزبان 

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری شد.
این شرکت  مختلف  بخش های  از  که  بازدیدی  در  ستاری 
آمدن  به میدان  برای  بزرگ  زمینه سازی صنایع  از  داشت، 
فعاالن  دیگر  و  استارت آپ ها  دانش بنیان،  شرکت های 
کرد  یاد  مهم  ضرورت  یک  عنوان  به  نوآوری  زیست بوم 
دارد،  وجود  شرکت  این  در  که  »زیرساخت هایی  گفت:  و 
باید  است. صنعت  فراهم  استارت آپ ها  توسعه  برای  زمینه 
و  دانش بنیان  کسب وکارهای  دست  به  را  کار  کند  عادت 
ورود  عهده دار  را  خصوصی  بخش  و  بسپارد  استارت آپ ها 
را  نیازها  به خوبی  به صنعت کند. بخش خصوصی  نوآوری 
زیرساخت  بر  نوآوری  با سوار کردن  و می تواند  می شناسد 
را  نوآورانه  و  رقابتی  کیفی،  خدمت  یا  محصول  صنایع، 

پیشکش جامعه کند.«
بازار بسیار گسترده و نهفته در حوزه مدیریت ساختمان ها 
از  انرژی  مصرف  هوشمند،  مدیریت  تاسیسات،  منازل،  و 
فناوری  و  علمی  معاون  که  بود  زمینه هایی  شاخص ترین 
تام  بالقوه شرکت  به عنوان زیرساخت های  رئیس جمهوری 
برای فعاالن دانش بنیان و استارت آپ ها نام برد و ادامه داد: 
»آماده هستیم در صورتی که یک زیرساخت مناسب برای 
شود،  تعریف  استارت آپ ها  از  حمایت  با  خدمات  توسعه 
هر حمایتی انجام دهیم تا این بازار در تعامل با صنعت و 
زیست بوم نوآوری شکوفا شود. ایده های نوآورانه استارت آپ ها 
با استفاده از زیرساخت ها و ظرفیت شرکت هایی مانند تام، 
شدن  هوشمند  و  انرژی  مصرف  الگوی  اصالح  به  می تواند 

شهروندی منجر شود.«
و  مهندسی  زمینه  در  که  است  شرکتی  خودرو  ایران  تام 
میان  از  دارد.  فعالیت  عمرانی  و  صنعتی  طرح های  اجرای 
گوناگون  بخش های  در  فعال  انسانی  نیروی  نفر   1175
فعالند. گستره  تام  نفر در دفتر مرکزی  این شرکت، 419 
صنایع  مانند  گوناگونی  حوزه های  تام  شرکت  فعالیت های 
صنایع  تاسیسات،  و  نیرو  پتروشیمی،  و  گاز  نفت،  معدنی، 
خودرویی، کنترل و ابزار دقیق، حمل و نقل و زیرساخت را 

در بر می گیرد. این شرکت در توسعه اتوماسیون صنعتی و 
تجهیزات ابزار دقیق با توانمندی بومی گام برداشته است.

شتابدهنده  ایجاد  و  تام  در  هوشمند  نوآوری  مرکز  ایجاد 
و  استارت آپ ها  راهبری  برای  تام  شرکت  در  فناوری 
تجاری سازی ایده های نوآورانه موضوعی بود که در نشست 
مدیران این شرکت با معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
مطرح و گام نخست برای راه اندازی شتابدهنده تام با هدف 

توسعه فناوری های صنعتی پیموده شد.

فراخوان جذب کارگزار فن بازار 
شهر هوشمند منتشر شد

جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  فن بازار  شبکه 
با همکاری سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
شرکت  دو  جذب  برای  هوشمند،  تهران  مرکز  و  تهران 
فعالیت در فن بازار تخصصی شهر  برای  )بروکر(  کارگزاری 
فناورانه  نیازهای  »احصاء  کرد.  فراخوان  اعالم  هوشمند 
معاونت ها و زیرمجموعه های شهرداری تهران«، »شناسایی 
فناورانه  خدمات  و  محصوالت  عرضه کننده  شرکت های 
صالحیت  احراز  و  »ارزیابی  شهری«،  حوزه  با  مرتبط 
شرکت های شناسایی شده«، »تطبیق نیازها با محصوالت و 
خدمات ارزیابی شده و عقد قرارداد با مجموعه های بهره بردار 
در شهرداری تهران« و »توسعه بازار محصوالت دانش بنیان 
کارگزار  این  به  محوله  ماموریت های  از  بخشی  فناور«  و 
فن بازار  شبکه  تخصصی  کارگزاران  بود.  خواهد  تخصصی 
مانند  وظایفی  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 

انتقال فناوری و جذب سرمایه گذار را انجام می دهند.

ساختمان انرژی نزدیک به صفر 
در ایران ساخته می شود

میان  صفر،  به  نزدیک  انرژی  ساختمان  احداث  تفاهمنامه 
پروژه بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست و ایستگاه 
این تفاهمنامه احداث  از  نوآوری شریف منعقد شد. هدف 
و  مناسب  نمونه  عنوان یک  به  بتواند  که  است  ساختمانی 
کامل، انرژی خود را به میزان قابل قبولی تامین کند. این 
ساختمان به عنوان مرکزی برای کارشناسان، دانشجویان و 
پژوهشگران حوزه بهینه سازی انرژی برای آموزش و ترویج 

فرهنگ در این زمینه شناخته خواهد شد.
محیط  و  انرژی  بهینه سازی  پروژه  ملی  مدیر  وطنی،  علی 
زیست در ساختمان، با اشاره به این که این اولین پروژه ملی 
است که با این عنوان احداث می شود گفت: »طراحی این 
تمام  وجود  با  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  ساختمان 
مشکالتی که کشور با آن روبه روست، امیدواریم این پروژه 
زمان  در  اجرایی  و  مدیریتی  اقتصادی،  علمی،  نگاه  با یک 

مشخص به اتمام برسد.«
مهدی شکوری، معاون مدیر ملی پروژه بهینه سازی انرژی 
اهداف  از  »یکی  نیز گفت:  در ساختمان،  زیست  و محیط 
با  ساختمان  ملی  مقررات   19 مبحث  ترویج  پروژه،  این 
انرژی  پایدار حداقل مصرف  توسعه ساختمان های  رویکرد 
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فسیلی است و این ساختمان بر اساس تجربیات بین الملی 
مشابه طراحی و ساخته می شود. ساختمان مورد نظر دارای 
ویژگی های منحصر به فردی خواهد بود که مهم ترین آن، 
شاخص  همچنین  و  فسیلی  انرژی  منابع  به  حداقلی  نیاز 
عملکرد انرژی بین 50 تا 75 کیلووات ساعت بر مترمربع 

در سال است.«

دانشجویان در لیگ دکه جایزه 
مصطفی)ص( رقابت می کنند

بنیاد علم و فناوری مصطفی فراخوان ارسال آثار به نخستین 
را  دانشجویی دکه جایزه مصطفی  نشریات  لیگ تخصصی 
دانشجویی  نشریات  صاحبان  و  دانشجویان  تا  کرد  منتشر 
این لیگ،  با ارسال یادداشت ها، نشریات و آثار مختلف به 
توانمندی های خود در این عرصه را محک بزنند. موضوعاتی 
از جمله »معرفی و تببین دستاوردها و پیشرفت های علمی 
مصرف کنندگِی  رویکرد  »نقد  اسالم«،  جهان  کشورهای 
علم و ترویج رویکرد تولیدکنندگی علم« و »افزایش نقش 
عنوان  به  بین المللی«  معادالت  در  اسالمی  کشورهای 

محورهای این فراخوان انتخاب شده است.
و جایگاه شرکت های  دانشبنیان  اقتصاد  و  »علم  همچنین 
قدرتیافتن  وسیله  »علم؛  جوامع«،  پیشرفت  در  دانشبنیان 
کشورهای اسالمی«، »دالیل اهمیت مرجعیت علمی برای 
کشورهای جهان اسالم و همکاری موثر در علم« و »فناوری 
و نوآورِی جهان اسالم در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی« 

از دیگر موضوعات منتخب است.
پس از ارزیابی، آثار در قالب چهار محور از جمله »بهترین 
و  جلد«  طرح  »بهترین  نشریه«،  »بهترین  یادداشت«، 
تا  اول  آثار  به  غیرایرانی«  دانشجویان  یادداشت  »بهترین 
سوم به ترتیب 15 میلیون، 10 میلیون و 5 میلیون ریال 
تخصصی  لیگ  به  آثار  ارسال  فراخوان  شد.  خواهد  اهدا 
بهمنماه  از  مصطفی)ص(  جایزه  دکه  دانشجویی  نشریات 

امسال آغاز و تا پایان خردادماه سال 1399 ادامه دارد.

دستگاه تولید آب از رطوبت هوا 
»ایران ساخت« رونمایی شد

رطوبت  از  باکیفیت  آب  تولید  توانایی  آب ساز  دستگاه 
آزمایشگاهی،  نمونه  وجود  بدون  دستگاه  این  دارد.  را  هوا 
فناوری  و  علمی  معاون  با حضور  ایران  در  بار  اولین  برای 

رئیس جمهوری به مرحله تجاری سازی رسید.
اندیشه سازان  دانش بنیان  شرکت  تولید  سالن  از  ستاری 
دستگاه  سازنده  شرکت  این  کرد.  بازدید  پارسیان  سالمت 
تولید آب از رطوبت هواست که توانایی تولید روزانه 750 
لیتر آب را دارد. آب تولید شده توسط این دستگاه که به 
تهیه  بهداشتی  و  مطلوب  کیفیتی  در  آن  سازندگان  گفته 
می شود، در پک های یک ونیم لیتری به دست مصرف کننده 
می رسد. سامانه تولید آب از رطوب هوا می تواند در زمان 
بروز بحران و بالیای طبیعی، کارکردی حیاتی داشته باشد. 
و  سیل  وقوع  زمان  در  به ویژه  دستگاه  این  وجود  ضرورت 

زلزله های اخیر احساس شد.
یک  اساس  بر  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
برنامه ویژه حمایت از محصوالت دانش بنیان دارای کاربرد 
بر  است.  کرده  تقویت  جاری  سال  در  را  بحران  زمان  در 
که  دانش بنیانی  محصوالت  کلیه  تولید  برنامه،  این  اساس 
حمایت  مورد  است،  ضروری  بحران  زمان  در  آن ها  وجود 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار می گیرد.
می کند  کار  درجه  تا 70   30 بین  رطوب  در  دستگاه  این 
کشور  غربی،  و  جنوبی  شمالی،  مناطق  در  آن  عملکرد  و 
از رطوبت هوا  مطلوب گزارش شده است. دستگاه آب ساز 
همچنین در حجم های 500 تا سه هزار لیتر طراحی شده 
است و در صورت وجود سفارش، امکان ساخت دستگاه با 

حجم باالتر نیز وجود دارد.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، نیز در این 
را همراهی  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون  بازدید 

کرد.

بازار جهانی میزبان 
انیمیشن سازان ایرانی شد

رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری  سورنا 
دانش بنیان  شرکت  این  کرد.  بازدید  هورخش  استودیو  از 
محصوالت انیمیشنی خود را به بیش از هفت کشور صادر 

کرده است.
با  است  توانسته  هورخش  استودیو  دانش بنیان   شرکت 
ایستادگی در برابر تحریم های یکجانبه و ظالمانه، با رویکردی 
جدید ضمن دریافت سفارش کار از کشورهای مختلف مانند 
انگلستان، روسیه، آلمان، یونان و... در تولید محصول نهایی 
این  در  ایرانی  انیماتورهای  کند.  مشارکت  کشورها  این 
شرکت با تولید سکانس های مختلف انیمیشنی و صادرات 
آن به کشورهای مقصد، در پروسه ملی ارزآوری مشارکت 

می کنند. 
شرکت استودیو هورخش با 15 سال سابقه کار توانست تا 
انیمیشن آخرین داستان را به عنوان نماینده ایران به مراسم 
اسکار 2020 معرفی کند. مضمون این محصول پویانمایی 
توسعه  زیست بوم  حمایت  با  است.  شاهنامه  داستان های 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  به  وابسته  خالق  صنایع 
لوازم  مانند  انیمیشن  این  به  وابسته  جمهوری، محصوالت 
صنایع  محصول  عنوان  به  و...  جاسوئیچی  کیف،  التحریر، 
خالق و فرهنگی روانه بازار خواهد شد. تولید بازی رایانه ای 
این  فعالیت های  از  دیگری  بخش  آنالین  مدرسه  ایجاد  و 
انیمیشن  گسترش  به  رو  بازار  می شود.  شامل  را  مجموعه 
در ایران از جمله عرصه های است که پتانسیل باالیی برای 

ارزآوری و ایجاد اشتغال برای نیروهای متخصص دارد. 

نخستین شتابدهنده تخصصی 
بیابان زدایی اقتصادی راه اندازی شد

حوزه  در  شتابدهنده  به  مربوط  فعالیت های  از  حمایت 
و  مردمی  اقتصادی  بیابا ن زدایی  ریزگردها،  مهار  تخصصی 
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شورورزی سرعت می گیرد. آن هم در نتیجه تفاهمنامه ای 
که با این موضوع امضا شد. این تفاهمنامه میان ستاد توسعه 
محیط زیست  و  فرسایش  خشکسالی،  آب،  فناوری های 
معاونت علمی و فناوری، مرکز توسعه فناوری های راهبردی 
انرژی  پرتو  آروند  فناور  فناوری و شرکت  و  معاونت علمی 
راهبردی امضا و بر اساس آن نخستین شتابدهنده تخصصی 
فناوری های  توسعه  ستاد  حمایت  با  اقتصادی  بیابان زدایی 
آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و 
فناوری راه اندازی شد. این تفاهمنامه با هدف توسعه اقتصاد 
دانش  برای  کارآفرینی  زیست بوم  شکوفایی  و  دانش بنیان 
آموختگان و پیرو ابالغ تفاهمنامه چهارجانبه معاونت علمی، 
سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
صندوق توسعه ملی با موضوع اجرای برنامه اشتغال گسترده 
توسعه  برنامه  اجرایی سازی  همچنین  شد.  امضا  مولد 

شتابدهنده های نوآوری تخصصی از اهداف دیگر آن است.
مرکز  رئیس  قادری فر  اسماعیل  امضای  به  تفاهمنامه  این 
توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری، نادر 
قلی ابراهیمی دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، 
فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری و پیمان 
راهبردی  انرژی  پرتو  آروند  فناور  شرکت  مدیر  حسیبی 

رسید.

محموله های پستی با موتورسیکلت های 
برقی ارسال می شود

کردن  برقی  دنبال  به  که  است  سالی  چند  دولت 
نقلیه ای  وسایط  کالنشهرهاست.  در  موتورسیکلت ها 
پرکاربرد و دودزا که نفس شهر را بند آورده اند. ستاد توسعه 
فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با دغدغه کاهش آلودگی شهرها، 
پیش قدم تولید موتورسیکلت های برقی برای اداره پست شد.
فناوری های  توسعه  ستاد  میان  چهارجانبه  تفاهمنامه  این 
فناوری  و  علمی  معاونت  پیشرفته  حمل ونقل  و  فضایی 
ترافیک شهرداری  و  ریاست جمهوری، سازمان حمل ونقل 
یکی  و  ایران  اسالمی  پست جمهوری  ملی  تهران، شرکت 
منعقد شد.  برقی  موتورسیکلت  تولیدکننده  از شرکت های 
هزار  سه  حدود  است  شده  مقرر  تفاهمنامه  این  اساس  بر 
پستچیان  اختیار  در  و  تولید  برقی  موتورسیکلت  دستگاه 
اداره پست قرار گیرد. در فاز اول این اقدام، 50 دستگاه از 

این موتورها تولید خواهد شد.
دبیر  منطقی  منوچهر  تفاهمنامه  این  امضای  مراسم  در 
پیشرفته  حمل و نقل  و  فضایی  فناوری های  توسعه  ستاد 
»بر  گفت:  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
به  مربوط  تهران  در  آالیندگی  از  درصد  آمارها 18  اساس 
موتورهای  به  مربوط  آن ها  عمده  که  موتورسیکلت هاست 
کاربراتوری است. موتورهای کاربراتوری از جمله موتورها با 
آالیندگی باال هستند و هر یک از این موتورها به اندازه شش 
خودرو آلودگی ایجاد می کند. یکی از مشکالت این حوزه، 
اما  است.  کشور  در  برقی  موتورسیکلت های  باالی  قیمت 

شاید سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت سوخت، مردم را 
به خرید این نوع موتورها ترغیب کند. در صورت جایگزین 
 2100 ساالنه  بنزینی،  با  برقی  موتوسیکلت های  کردن 
مصرف  کاهش  موتورسیکلت،  دستگاه  هر  ازای  به  لیتر 
جایگزینی  طرح  پیاده سازی  با  داشت.  خواهیم  سوخت 
با بنزینی برای 300 هزار دستگاه  موتورسیکلت های برقی 
آالیندگی  تن  میلیون   1/5 حدود  تهران  در  موتورسیکلت 
تفاهمنامه  این  امضای  می یابد.  کاهش  شهری  فضای  از 
از  استفاده  توسعه  و  فرهنگسازی  راستای  در  چهارجانبه 
دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت  و  برقی  نقلیه  وسایل 
نقلیه برقی و توسعه زیرساخت های  در بومی سازی وسایل 

مربوط به آن است.«

تیم های بازی ساز رایانه ای جذب می شوند
و  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  حمایت  با 
ویژه  شده  تاسیس  رشد  مرکز  در  متولی،  نهادهای  دیگر 
بازی سازی، برای جذب تیم های جدید در حوزه بازی سازی 

اعالم فراخوان شد.
مورد  اصلی  کاری  رشته های  جمله  از  رایانه ای  بازی سازی 
در  هویت ساز  و  نرم  فناوری های  توسعه  ستاد  حمایت 
این  بر  است.  فرهنگی  و  خالق  صنایع  توسعه  زیست بوم 
همچنین  و  بازی سازی  رشد  مرکز  توسعه  برای  اساس 
تیم های  پیوند  نیز  و  ایرانی  بازی سازان  توانمند سازی 
این  در  تیم های جدید  بازی،  به صنعت  ماهر  و  بااستعداد 
مرکز پذیرفته می شوند. از جمله مهم ترین خدماتی که به 
این تیم های بازی ساز عرضه می شود، اختصاص فضای کار 
رایگان، ارتباط با سرمایه گذاران تخصصی حوزه بازی سازی 
و معرفی بازی های تولید شده به این شبکه است. همچنین 
نظام   تسهیل کننده   از خدمات  می توانند  بازی ساز  تیم های 
وظیفه تخصصی در قالب انجام پروژه های جایگزین خدمت 
سوی  از  فرهنگی  موسسات  تاسیس  امکان  و  سربازی 
احراز  صورت  در  رشد،  مرکز  در  مستقر  فناور  واحدهای 

شرایط مورد نیاز بهره مند شوند.
حمایت های  و  رایگان  تخصصی  منتورینگ  خدمات 
زیرساختی نظیر اینترنت، رایانه، نرم افزارهای مورد نیاز و... 

بخش دیگری از این بسته حمایتی را شامل می شود.
نیز می توانند در قالب  توانمند  افراد متخصص و  همچنین 
فردی، درخواست خود را برای حضور در مرکز رشد ارسال 

کنند. 

توانمندی مددجویان فناور و نوآور 
کمیته امداد شناسایی می شود

سورنا ستاری در مراسم تفاهمنامه همکاری میان معاونت 
به  اشاره  با  خمینی،  امام  امداد  کمیته  و  فناوری  و  علمی 
وجود ظرفیت باالی علمی در میان مددجویان کمتیه امداد، 
گفت: »باید این استعدادها را شناسایی کنیم و با تعریف یک 
سازوکار درست، حمایتشان کنیم. دیدگاه مثبت مسئوالن 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  مسئولیت  امداد،  کمیته 
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ایده مند  کارآفرینان  و  نخبگان  از  حمایت  برای  جمهوری 
تحت پوشش این نهاد را سخت تر و سنگین تر می کند.«

وی همچنین بیان کرد: »معاونت علمی و فناوری ریاست 
حمایت  با  تا  کنند  تالش  باید  امداد  کمیته  و  جمهوری 
مددجویان  علمی  یا  کارآفرینی  خالق  ایده های  از  درست 
نهادها  دیگر  تا  کنند  ایجاد  ایرانی  الگوی  یک  نهاد،  این 
استفاده کنند. در میان مددجویان کمیته  الگو  این  از  هم 
به  نیاز  که  هستند  نخبه ای  و  بااستعداد  بچه های  امداد 
حمایت های مادی و معنوی ما دارند. اگر بتوانیم صندوقی 
مشترک با کمیته امداد راه اندازی کنیم می توانیم حمایتی 
مختص همین بچه ها ایجاد کنیم. این صندوق باید مختص 
کارآفرینی باشد و افراد متخصصی در همین حوزه هم آن 
را مدیریت کنند. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
آمادگی دارد تا هم از نظر مادی و هم معنوی از راه اندازی 

این صندوق حمایت کند.«
ستاری با تاکید بر لزوم تعریف یک سازوکار منطقی برای 
این  »باید  گفت:  نخبه،  و  کارآفرین  مددجویان  از  حمایت 
حمایت ها در چارچوب یک ساختار مشخص صورت گیرد. 
نه این که با تک تک بچه ها درگیر شویم. در حال حاضر هم 
نخبگان  ملی  بنیاد  امداد عضو  کمیته  بچه های  از  تعدادی 
آن ها  میان  در  که  می دهد  نشان  موضوع  این  هستند. 
حوزه  در  حمایت ها  این  است.  نهفته  خوبی  استعدادهای 
غیره  و  شرکت  برای  ساختمان  خرید  کسب وکار،  شروع 
صورت گیرد. اما همه این کارها باید در چارچوب ساختاری 

مشخص انجام شود.«
این که  بیان  با  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
راه اندازی بانک اطالعات نخبگان مددجوی کمیته امداد هم 
ضروری است، بیان کرد: »اگر این بانک اطالعاتی راه اندازی 
شود، همه بچه ها شناسایی می شوند و در قالب یک ساختار 

درست مورد حمایت قرار می گیرند.«

فراخوان شرکت در نمایشگاه خالقیت 
و نوآوری ایران منتشر شد

فراخوان شرکت در نمایشگاه خالقیت و نوآوری ایران توسط 
کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتشر 
شد. عالقه مندان برای حضور در بخش اختراعات برگزیده 
این رویداد تا 29 اسفندماه سال جاری فرصت دارند. این 
اختراعات  معرفی  و  نمایش  برای  ویترینی  رویداد همچون 
همچنین  می شود.  محسوب  سرمایه گذاران  به  برگزیده 
کانون پتنت با برگزاری آن فرصتی برای توسعه مهارت های 
خالقانه استعدادهای جوان و نوجوان فراهم کرده است. ارائه 
رویکردهای  به اشتراک گذاری  و  تجربیات  انتقال  دیدگاه ها، 
فعاالن زیست بوم نوآوری از اهدافی است که برگزاری این 
نمایشی  برای  پنجره ای  همچون  تا  می کند  دنبال  رویداد 
متفاوت و هیجان انگیز از برترین اختراعات تاریخ بشر باشد.

کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این 
رویداد را با عنوان »اکسیر« برگزار می کند. این رویداد جامع 
با مشارکت تمامی بازیگران زنجیره اختراع تا تجاری سازی 

و شبکه سازی  ترویجی  آموزشی،  رویکردهای  بر  تکیه  با  و 
ظرفیت های  فعال سازی  برای  راهکاری  تا  می شود  برگزار 

بالقوه این حوزه باشد.
ترویج و آموزش در مسیر خالقیت منتهی به اختراع برای 
جامعه جوان و پژوهشگر ایرانی، معرفی ظرفیت های عملیاتی 
برای  فرصتی  خلق  کشور،  سرمایه گذار  جامعه  برای  پتنت 
زیست بوم  بازیگران  بین  و همفکری  الهام بخشی، گفت وگو 
نوآوری کشور با محوریت پتنت و معتبرسازی مجدد مفهوم 
پتنت برای بازیگران دولتی و غیردولتی زیست بوم نوآوری 
در کشور برخی از کارکردهای این رویداد معرفی شده است.

شرکت های دانش بنیان روی 
تحریم ها پل می زنند

نمایشگاه  در  حاضر  فناور  و  دانش بنیان  شرکت های 
محوریت  با  ایرانی  مهندسی  و  فنی  توانمندی های 
و  علمی  معاون  ستاری  سورنا  حضور  با  تولید،  رونق 
به  را  خود  دستاوردهای  آخرین  رئیس جمهوری،  فناوری 
در  شرکت   500 به  نزدیک  کردند.  عرضه  بازدیدکنندگان 
حضور  روزه  پنج  رویداد  این  در  کاری  مختلف  رشته های 

داشتند.
در این بازدید، تولیدکنندگان مختلف دغدغه های خود را با 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در میان گذاشتند. 
نیرو  پتروشیمی،  و  پاالیش  و  گاز  نفت،  شهرسازی،  و  راه 
شرکت های  که  بود  رشته هایی  جمله  از  آی سی تی  و 
دانش بنیان، فناور و سایر تولیدکنندگان فعال در آن حوزه، 
ایران ساخت خود را به شرکت های متقاضی و  محصوالت 
رویداد،  این  در  همچنین  کردند.  عرضه  کنندگان  بازدید 
شرکت ها  اجتماعی«  »مسئولیت های  برای  ویژه ای  بخش 
شد.  گرفته  نظر  در  رویداد  این  در  حاضر  هلدینگ های  و 
خاتم  قرارگاه  حضور  با  چندجانبه  قرارداد  یک  امضای 
االنبیا)ص(، شرکت ذوب آهن اصفهان و چند نهاد دولتی 
اساس  بر  بود.  نمایشگاه  این  جنبی  رویدادهای  جمله  از 
با  ملی،  ریل  پروژه  به  توجه  با  خاتم  قرارگاه  قرارداد،  این 
انجام برخی  توانمندی شرکت های دانش بنیان،  از  استفاده 
عهده  بر  را  چابهار  آهن  خط  خصوصا  ریلی،  پروژه های 
ارائه نیازمندی های فناورانه  می گیرد. برگزاری نشست های 
حضور  با  االنبیا  خاتم  قرارگاه  تخصصی  هلدینگ های 
بخش هایی  دیگر  از جمله  فناور  و  دانش بنیان  شرکت های 
بود که در حاشیه نمایشگاه برگزار شد. همچنین با حضور 
رئیس بنیاد ملی نخبگان، قراردادی میان قرارگاه سازندگی 
)ستصا(  ایران  صنعتی  سازندگان  انجمن  و  االنبیا  خاتم 

منعقد شد.

طرح لیزینگ محصوالت 
دانش بنیان و فناور اجرایی شد

وابسته  ایران  ملی  فن بازار  شبکه  رئیس  صدرخانلو،  میالد 
اجرایی  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  به 
در  گامی  را  دانش بنیان«  »لیزینگ محصوالت  شدن طرح 
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خواند.  فناوری  حوزه  در  اجتماعی  عدالت  گسترش  جهت 
)از  ایران  ملی  فن بازار  »شبکه  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
زیرمجموعه های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(، 
طرحی خاص برای لیزینگ محصوالت دانش بنیان و فناور 
را تدوین کرد و منابع تامین شده را که از صندوق نوآوری 
فناوری های  توسعه  با همکاری صندوق  است،  و شکوفایی 

نوین اجرایی کرد.«
رئیس شبکه فن بازار ملی ایران در ادامه با اشاره ضرورت های 
اجرای چنین طرحی، گفت: »در اجرایی کردن طرح لیزینگ 
محصوالت دانش بنیان و فناور از شبکه کشوری بروکرهای 
شبکه فن بازار ملی ایران کمک گرفته شده است و آن ها هم 
در مرحله نیازسنجی و هم در مرحله ارزیابی درخواست ها، 

به اجرایی شدن این طرح کمک می کنند.«
اجرای  برای  انجام گرفته  اقدامات  توضیح  با  صدرخانلو 
بهینه تر این طرح، بیان داشت: »این احساس وجود داشت 
و  دانش بنیان  محصوالت  لیزینگ  با  مرتبط  طرح های  که 
پیدا  تمام کشور تسری  به  و شاید  باید  فناور آن چنان که 
نمی کند و تنها مختص به پایتخت و چند شهر بزرگ است. 
در  را  ظرفیت  این  ایران  ملی  فن بازار  سراسری  شبکه  اما 
به ویژه  به تمام کشور و  این طرح  با تسری  تا  اختیار دارد 
اجرای  جهت  در  گامی  کم برخوردار،  و  کوچک  شهرهای 

عدالت اجتماعی در حوزه فناوری بردارد.«
میالد صدرخانلو نحوه اطالع رسانی در مورد این طرح را به 
دو روش عنوان کرد و افزود: »در روش اول اطالع رسانی با 
کمک بروکرهای شبکه فن بازار ملی ایران در سراسر کشور 
خاص،  رسانی  اطالع  یک  آن  موازات  به  و  می گیرد  انجام 
بهترین  بتوان  تا  است  شده  طراحی  هدف  جامعه  مختص 

اثربخشی ممکن را از این طرح به دست آورد.«
این طرح  به شرکت های فناور و دانش بنیان کمک می کند تا 
محصوالت خود را با شرایط ویژه ای به شرکت های خریدار 
ارائه کنند. خط اعتباری تامین شده از سوی صندوق نوآوری 
و شکوفایی از طریق صندوق   توسعه فناوری های نوین به این 
طرح اختصاص می یابد. شرکت های فناور و دانش بنیان مورد 
تایید شبکه فن بازار ملی ایران می توانند از خدمات لیزینگ 

استفاده کنند.

قراردادهای دانش بنیان معافیت 
بیمه ای دریافت کردند

امضای  با  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
با  با سازمان ها و ارگان های مرتبط  تفاهمنامه های مختلف 
حوزه شرکت های دانش بنیان، سعی دارد تا مسائل مرتبط 
با حوزه کاری آن ها را مرتفع سازد. بیمه یکی از این مسائل 

است.
پرویز کرمی، رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، در این باره گفت: »در یکی 
از این تفاهمنامه ها که میان معاونت علمی و فناوری ریاست 
مقرر  رسید،  امضا  به  اجتماعی  تامین  سازمان  و  جمهوری 
شد در راستای تسهیل کسب وکار شرکت های دانش بنیان، 

کلیه قراردادهای دانش بنیان که به تایید معاونت علمی و 
فناوری رئیس جمهور می رسند، از پرداخت ضرایب حق بیمه 
استفاده  متقاضی  که  شرکت هایی  شوند.  معاف  قراردادها 
سامانه به  مراجعه  با  می توانند  هستند،  معافیت  این   از 
Reg.daneshbonyan.ir درخواست خود را به همراه متن 
قرارداد و نامه اعالم پایان پروژه ارسال کنند. پس از ارزیابی 
دانش بنیان  فعالیت های  با  آن  انطباق  و در صورت  قرارداد 
شرکت، نامه تایید معافیت از ضرایب، توسط معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری برای شعبه مورد نظر در سازمان 

تامین اجتماعی ارسال خواهد شد.«
کرمی افزود: »قراردادهای معرفی شده منحصرا در خصوص 
موضوعات دانش بنیان مورد تایید و با معرفی معاونت علمی 
منعقده  قراردادهای  سایر  و  بوده  رئیس جمهور  فناوری  و 
سازمان  جاری  مقررات  طبق  مزبور  موسسات  و  شرکت ها 
و با رعایت قانون تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه خواهد 

شد.«

فن بازار صنعت خودرو راه اندازی می شود
با امضای تفاهمنامه میان معاونت علمی و فناوری ریاست 
قطعات  تأمین  و  مهندسی  طراحی،  شرکت  و  جمهوری 
تاسیس  خودرو  صنعت  فن بازار  )ساپکو(،  ایران خودرو 

می شود.
در این تفاهمنامه که با امضای رئیس پارک فناوری پردیس 
نمایندگی  به  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
مدیرعامل  و  ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت  از 
ایران خودرو  قطعات  تامین  و  مهندسی  طراحی،  شرکت 
فن بازار  ایجاد  اصلی  اهداف  از  یکی  شد،  منعقد  )ساپکو( 
خودرو، توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه عنوان شد. همچنین 
و  عرضه  میان  اتصال  ایجاد  برای  شدند  متعهد  طرف  دو 
تقاضای فناوری در این صنعت و بهره  برداری هرچه بیشتر 
از توان شرکت های فناور و دانش بنیان برای رفع مشکالت 
تولیدی  خودروهای  تحریمی  و  فناورانه  قطعات  ساخت  و 
دیگر  یکی  دهند.  گسترش  را  موجود  همکاری های  کشور 
و  نوآوری ها  معرفی  فن بازار صنعت خودرو،  کارکردهای  از 
اختراعات برتر این صنعت، با استفاده از منابع صندوق های 

پژوهش و فناوری و سرمایه گذاران خطرپذیر خواهد بود.
»انتقال فناوری از شرکت های فناور به صنایع قطعه سازی«، 
قطعه سازی«،  صنعت  نوآوری های  روی  »سرمایه گذاری 
و  خودروسازان«  به  برتر  اختراعات  و  نوآوری ها  »معرفی 
»ارائه نیازهای صنعت قطعه سازی و تولید خودرو به جامعه 
فناور و دانش بنیان کشور« در قالب فن بازار صنعت خودرو 
از جمله دیگر ظرفیت های پیش بینی شده در این تفاهمنامه 

است.

نوآوری های رسانه ای علوم شناختی را توسعه می دهد
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در مراسم افتتاحیه 
نخستین کنفرانس ملی علوم شناختی و رسانه شرکت کرد. 
ستاری در این کنفرانس با اشاره به اهمیت علوم شناختی، 
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بیان کرد: »یکی از اولویت های معاونت علمی و فناوری در 
این شش سال توسعه علوم شناختی بود. ما معتقدیم که 
نانو، بیو، آی تی و علوم شناختی محور توسعه آینده هستند 
و ما هم باید این حوزه های علمی را در کشور توسعه دهیم. 
قرار  ویژه  توجه  دنیا مورد  این حوزه های علمی در  توسعه 
و  داخلی  متخصصان  کمک  با  باید  هم  ما  و  است  گرفته 

توانمندی فعاالن، این حوزه را توسعه منطقی دهیم.«
ستاری با بیان این که علوم شناختی جزو علوم ناشناخته در 
دنیاست، گفت: »این علم که به مطالعه مغز، کنترل رفتار، 
اتفاقات داخل مغز و شناخت احساسات مرتبط می شود یک 
علم سودمند، ناشناخته و مهم است که باید برای توسعه این 
علم تالش کنیم. معاونت علمی و فناوری آماده فراهم کردن 
بستر توسعه این علم به کمک رسانه هاست. دانش بنیان های 
آن ها  توان  از  می توانیم  که  رسانه هستند  در حوزه  خوبی 
را  اولویت ها  اما  بگیریم.  توسعه علوم شناختی کمک  برای 

باید خود شما تعیین کنید.«
گفت:  ادامه،  در  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
توسعه خوبی  همراه شود،  رسانه ها  با  اگر  شناختی  »علوم 
خواهد یافت. این علوم ناشناخته به کمک رسانه ها می تواند 
خود را به جامعه معرفی کند. البته این کار به نوآوری نیاز 
دارد. باید دانش بنیان های زیادی به این عرصه رخنه کنند 
در  تا  بگیرد  شکل  نیز  شتابدهنده هایی  نیاز،  صورت  در  و 
کنار فعاالن علوم شناختی بتوانند این حوزه علمی را توسعه 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  دهند.  منطقی 
آماده ایجاد این بستر برای همکاری فعاالن علوم شناختی و 

رسانه ها با رویکردی علمی، فناورانه و نوآورانه است.«

راه توسعه صنعت برق به کمک 
دانش بنیان ها هموار می شود

فناوری  و  علمی  معاون  دستیار  حمید زاده،  زینب 
انرژی،  نوآوری حوزه  زیست بوم  توسعه  در  رئیس جمهوری 
گفت: »یکی از محورهای نخستین رویداد توسعه فناوری در 

صنعت برق، حل مسئله پیک سایی است.«
این باره  در  انرژی  حوزه  نوآوری  زیست بوم  توسعه  دستیار 
توسعه  رویداد  نخستین  برگزاری  »برنامه ریزی  کرد:  اظهار 
فناوری در صنعت برق بر اساس توافقات صورت گرفته میان 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مجموعه وزارت 
نیرو، به ویژه شرکت توانیر و ساتکاب شکل گرفت. شبکه 
برق کشور، بعضا در بازه زمانی گرم سال به دلیل افزایش 
و  نیرو  وزارت  می شود.  مشکالت  برخی  دچار  مصرف،  بار 
مشکل  این  که  است  مسئله  این  خواستار  توانیر  مجموعه 
با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و فناور از بعد 
راهکارهای کاهش مصرف در بخش های خانگی حل شود. «
در  موجود  ظرفیت های  دیگر  به  اشاره  با  زینب حمیدزاده 
این همکاری، افزود: »در جلسات متعددی که با مجموعه 
متولیان وزارت نیرو و خصوصا شرکت توانیر و ساتکاب برگزار 
پیک سایی  مسئله  به  محدود  همکاری  این  شد  مقرر  شد، 
نباشد و شرکت های دانش بنیان و فناور، روی تمام نیازهای 

نیازها  این  برای  و  شوند  متمرکز  دولتی  بزرگ  بخش  این 
کاری  سوابق  این  براساس  دهند.  ارائه  فناورانه  پاسخ های 
فناوری  و  علمی  معاونت  میان  تفاهمنامه ای  اشتراکات،  و 
ریاست جمهوری و وزارت نیرو منعقد شد و دو طرف متعهد 
شدند با استفاده از پتانسیل شرکت های دانش بنیان و فناور 
کشور،  برق  صنعت  زمینه  در  خصوصی  بخش  ظرفیت  و 

تحولی فناورانه ایجاد کنند.«
کشور  برق  صنعت  رویداد  »نخستین  افزود:  حمیدزاده 
ماحصل این تالش هاست و در آن از شرکت های دانش بنیان، 
و  شتابدهنده ها  استارت آپ ها،  محققان،  فناور،  شرکت های 
در  با حضور  تا  است  دعوت شده  حوزه  این  عالقه مند  هر 
این رویداد، توانمندی های خود را عرضه کنند و با آخرین 
دستاوردهای ساخت داخل از نزدیک آشنا شوند. همچنین از 
پیمانکاران صنعت برق، مدیران زیرمجموعه های تصمیم ساز 
تا  نیز دعوت شده  این حوزه  و سرمایه گذاران  نیرو  وزارت 
نیازهای خود را ارائه کنند و برای رفع آن از مخاطبین نخبه 

صنعت برق کمک بگیرند.« 
توسعه  رویداد  نخستین  مختلف  بخش های  درتوضیح  وی 
فناوری در صنعت برق، بیان کرد: »رویداد نخست توسعه 
نیازهای  به  پاسخگویی  هدف  با  برق  صنعت  در  فناوری 
فناورانه صنعت برق کشور با استفاده از توانمندی و ظرفیت 
ایجاد  می شود.  برگزار  فناور  و  دانش بنیان  شرکت های 
بزرگ  مجموعه های  و  این شرکت ها  بین  تجاری  همکاری 
صنعتی حوزه برق، یکی دیگر از اهداف محوری این رویداد 
است. هدف اصلی این رویداد عقد قرارداد و ایجاد همکاری 
بین شرکت های دانش بنیان و فناور و مجموعه شرکت های 
بتوان  با کمک فناوری داخلی،  تا  نیرو است  دولتی وزارت 
فراهم  مناسب  و  درخور  پاسخ های  موجود  نیازهای  برای 

کرد.«

فناوری بومی روبات به کمک 
افراد توان یاب می آید

بسیاری  اهمیت  درمان  و  پیشگیری  کنار  در  توان بخشی 
زیادی پیدا می کند. عده  ای از بیماران بعد از آن که بهبود 
پیدا می کنند به حمایت های توان بخشی نیازمند هستند تا 

بتوانند به زندگی عادی خود بازگردند.
سیستم های  دانش  »پویندگان  دانش بنیان  شرکت 
رشته های  متخصصان  به کارگیری  با  پاسارگاد«  توان افزای 
توانسته  مکانیک  مختلف  گرایش های  و  الکترونیک  برق، 
است به دانش طراحی و تولید روبات اسکلتی دست پیدا 
فناوری  این  دارنده  کشورهای  گروه  در  را  ایران  و  کند 

پیشرفته قرار دهد.
دانش بنیان  شرکت  این  مدیرعامل  حوائجی  سیدمصطفی 
درباره محصولشان که »روبات اسکلت بیرونی اکسوپد« نام 
پا  فلج  دچار  که  افرادی  برای  محصول  »این  گفت:  دارد، 
هستند طراحی شده است. این روبات به فرد در راه رفتن 
می تواند  و  می کند  کمک  برخاست  و  نشست  همچنین  و 

جایگزین ویلچر شود.«
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اشاره کرد و توضیح  این محصول  به ویژگی های  حوائجی 
را  رفتن  راه  و  نشستن  ایستادن،  امکان  روبات  »این  داد: 
زندگی  در  بیشتری  آزادی عمل  آنان  به  و  فراهم می کند 
می دهد. همچنین استفاده از این روبات باعث تحرک بیشتر 
همچنین  و  می شود  خون  فشار  تنظیم  موجب  نتیجه  در 
باعث جلوگیری از مشکالت گوارشی و کلیوی، زخم بستر، 
ماهیچه های  تضعیف  از  جلوگیری  نیز  و  تنفس  بهبود 
بدن می شود. روبات اسکلت بیرونی اکسوپد در دو نسخه 
نسخه  در  است.  ارائه  قابل  شخصی  نسخه  و  درمانگاهی 
درمانگاهی این محصول به همراه حامل نگهدارنده کاربر و 
نرم افزار ویژه کنترل روبات ارائه می شود که کاربر زیر نظر 
پزشک از دستگاه استفاده می کند. در نسخه دوم، روبات به 
همراه عصا و دیگر تجهیزات جانبی مثل باتری و کامپیوتر 
استفاده کننده  فرد  و  است  ارائه  قابل  داخلی  کنترل کننده 

می تواند از آن در خانه یا مکان های دیگر استفاده کند.«
مدیرعامل شرکت دانش بنیان پویندگان دانش سیستم های 
روبات  این  فنی  مشخصات  درباره  پاسارگاد  توان افزای 
دارای  و  روبات 29 کیلوگرم است  این  داد: »وزن  توضیح 
باتری های  و دو مفصل غیرفعال است.  فعال  چهار مفصل 
وزن  حداکثر  و  هستند  شارژ  قابل  روبات  این  یون  لیتیم 
کیلوگرم   90 روبات  این  از  استفاده  برای  بیمار  مجاز 
حداکثر 190  و  سانتیمتر  قد 155  حداقل  با  افراد  است. 
سانتیمتر می توانند از این روبات استفاده کنند.«مدیرعامل 
شرکت دانش بنیان پویندگان دانش سیستم های توان افزای 
این  تولیدشده  محصول  قیمت  اختالف  درباره  پاسارگاد 
روبات  »قیمت  گفت:  آن  خارجی  مشابه  نمونه  و  شرکت 
این  روبات  قیمت  و  است  دالر  هزار   80 حداقل  خارجی 

شرکت حدود 30 هزار دالر.«

پردیس سامیت 2020 برگزار شد
مدیران  حضور  با   2020 سامیت  پردیس  رویداد 
رویدادهای  برگزارکنندگان  و  نوآوری  شتابدهنده  های 
کارآفرینی و به همت مرکز شتابدهی نوآوری معاونت علمی 
سامیت  شد.پردیس  برگزار  جمهوری  ریاست  فناوری  و 
2020 که با هدف گردهمایی و ایجاد هم افزایی بین بازیگران 
برنامه ریزی شده است، مزیت های  استارت آپی  اکوسیستم 
بنیانگذاران  با  شبکه سازی  آموزش،  جمله  از  مختلفی 
نوآوری  شتابدهنده های  مدیران  و  کارآفرینی  رویدادهای 
برای  را  کارآفرینی  اکوسیستم  فعاالن  سایر  همچنین  و 
حاضرانش فراهم کرد. از جمله تفاوت های پردیس سامیت 
2020 نسبت به دو دوره قبلی، حضور نیروهای داوطلب و 
همچنین حضور محدود شرکت کنندگانی بود که به فعالیت 
در این حوزه عالقه دارند و دارای تخصص هستند.پنل ویژه 
بانوان نیز از دیگر بخش هایی بود که امسال به این رویداد 
اضافه شد. در این پنل ضمن هم اندیشی و هم نشینی بانوان 
بانوان در زیست بوم  فعاالن این حوزه، چالش های فعالیت 
نوآوری و فناوری بررسی شد و تالش  شد راهکارهایی برای 

تسهیل و افزایش سطح فعالیت بانوان ارائه شود.

بهره گیری از زبان هنر توسعه 
شرکت های دانش بنیان را شتاب می دهد

و  علمی  معاونت  اطالع رسانی  و  ارتباطات  مرکز  رئیس 
از  دوره  نخستین  اختتامیه  در  جمهوری  ریاست  فناوری 
و  گویا  زبانی  را  هنر  فناوری«  و  نوآوری  »فیلم  جشنواره 
شرکت های  توسعه  روند  به  دادن  شتاب  برای  برای  موثر 
دانش بنیان و استارت آپ ها و اکوسیستم کارآفرینی دانست 
که با ایجاد تعامل میان هنرمندان و فعاالن عرصه علم و 

فناوری این امر محقق می شود.
متخصص  نیروی  همت  با  نوآوری  و  فناوری  زیست بوم 
انسانی با شتاب مسیر حرکت و رشد خود را طی می کند، 
در این میان زبان هنر ابزاری موثر برای فرهنگسازی حوزه 
علم و فناوری در جامعه است. در این راستا نخستین دوره 
از جشنواره »فیلم کوتاه نوآوری و فناوری« برگزار شد و 
به کار خود  اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی  با روز  همزمان 
اقتصاد  فرهنگسازی  ستاد  دبیر  کرمی،  پرویز  داد.  پایان 
این  اختتامیه  در  فناوری،  و  علمی  معاونت  دانش بنیان 
و  مسئوالن  از  و جمعی  قم  استاندار  با حضور  که  رویداد 
هنرمندان برگزار شد، گفت: »هنرمندان با حضور در این 
نوآورانه  و  فناورانه  فعالیت های  تا  کردند  کمک  جشنواره 
بهتر و غنی تر با زبان هنر صنعت سینما به جامعه عرضه 
شود. برای موفقیت در این حوزه باید فعالیت های فرهنگی 
و هنری از جمله »فیلم« برجسته شود. همچون اقدامات 
اخیر  سال های  در  که  فناوری  یا  نوآوری  حوزه  در  کشور 
این حوزه ها  در  و شاهد درخشش  داشتیم  مناسبی  ورود 

هستیم.«
معظم  مقام  تاکید  علمی  معاونت  این که  بیان  با  کرمی 
عنوان  به  فناوری  و  علم  گفتمان  تبدیل  برای  رهبری 
گفتمان غالب در جامعه را سرلوحه فعالیت خود قرار داد، 
بیان کرد: »برای تحقق این هدف نیاز بود تا تمام مردم و 
این  در  سینما  و  فیلم  و  رسانه ها  به خصوص صداوسیما، 
کلمه  با  مردم  حتی  نخست  روزهای  شوند.  درگیر  حوزه 
پارک های علم و فناوری، استارت آپ ها و فعالیت های آن ها 
آشنایی نداشتند اما اکنون با کمک اهالی رسانه و فرهنگ و 
هنر این گفتمان به خوبی در کشور شکل گرفته است. مقام 
نهضت  مانند  خود  جریان ساز  تاکیدات  با  رهبری  معظم 
و  دانش محوری  نرم افزاری،  جنبش  فناوری،  و  علم  تولید 
کردند  آغاز  را  حرکت  این  جامعه  در  دانش بنیان  اقتصاد 
تا امروز به این نقطه رسیده ایم. موضوع علم و فناوری در 
گویای  زبان  این که  مگر  نمی شود،  مسلط  گفتمان  جامعه 

هنر آن را حمایت کند.« 
و  نوآوری  کوتاه  فیلم  جشنواره  نخستین  اختتامیه  آیین 
فناوری در تاالر مرکزی شهر قم برگزار شد. در این مراسم 
اخوان  سیدحسین  قم،  استاندار  سرمست  بهرام  همچنین 
علوی رئیس پارک علم و فناوری قم، سیدموسی حسینی 
کاشانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم نکاتی را در 
خصوص لزوم توجه به موضوع تولیدات فرهنگی و هنری 

در حوزه علم و فناوری داشتند. 
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»سفیرانسالمت«کروناراآموزشمیدهند
از آن جا که فرهنگسازی و ترویج اطالعات درست درباره بیماری کرونا نقش مهمی در پیشگیری از آن 

ایفا می کند، اپلیکیشن »سفیران سالمت« با همکاری ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری راه اندازی شد. اقدامی که در راستای پویش »کرونا را شکست می دهیم« به نتیجه رسید تا از 
ظرفیت های زیست بوم استارت آپی کشور و آموزش همگانی برای مقابله با کرونا بهره بیشتری برده شود.

با این اپلیکیشن همه آنچه باید از کرونا بدانید بر روی گوشی موبایل شما قرار دارد. آموزش و اطالع 
از آخرین وضعیت شیوع بیماری در کشور و دنیا با این اپلیکیشن در دسترس کاربران قرار می گیرد.

اطالع از آخرین روش های درمانی در ایران و خارج از ایران، استارت آپ ها و کسب وکارهای 
خدمت رسان در این شرایط بحرانی، اطالع از مراکز اختصاص یافته به درمان، آموزش به دانش آموزان 
و والدین و بسیاری از مطالب معتبر دیگر نیز با آن در دسترس کاربران قرار می گیرد. همچنین با این 
پلتفرم ایجاد ارتباط بین مردم، سازمان ها و کسب وکارها تسهیل می شود و از طریق این اپلیکیشن 
کسب و کارها می توانند خدمات ویژه خود را در این شرایط بحرانی برای استفاده عموم معرفی کنند.

عالقه مندان می توانند از طریق سایت www.coronaapp.ir  این اپلیکیشن را دانلود کنند.




