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کاکتوس را آنالین بخر!
کاکتی استور استارت آپ فعال در زمینه فروش آنالین گل و  گیاه از سال 94 کار خود را آغاز کرده است. 

وحید آبدارباشی هم بنیانگذار این استارت آپ متخصص در زمینه وب و توسعه اپلیکیشن موبایل است که 
در زمینه رابط کاربری و سئو هم فعالیت کرده است. به گفته خودش براساس عالقه شخصی و ویژه اش به 

گیاهان این استارت آپ را راه اندازی کرده است. با او به گفت و گو نشستیم تا برایمان از کاکتی استور بگوید. 

گفت و گو با وحید آبدارباشی نژاد  - صفحه 64



علم بالست مرغ جانت را
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علم دل را به جای جان باشد
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تن به دانش سرشته باید کرد
دل به دانش فرشته باید کرد
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اول دفتر
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کرونا قوی ترمان کرد
 پرویز کرمی
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جدار وس �ت ان در مقابهل �ب و�ی ب مهدیل و مهرایه جامعه ا�ی در �ب

کرونا قوی ترمان کرد

کرونا مثل عدویی بود که سبب خیر شد و رشد و توسعه فناوری 
و بهره گیری از دانش را در ایران سرعتی مضاعف بخشید. در 
عرصه عمل این اول بار بود که مردم و مسئوالن چشم به دهان 
دانشمندان دوختند و حرف و رای و نظر آن ها را حجت گرفتند. 
الحق و االنصاف دانشمندان و پزشکان و کادرهای درمانی و 
دانش بنیان ها نیز از این آزمون بزرگ و سخت سربلند بیرون 
آمدند و ایران را با کمترین هزینه ممکن از چنین گدار سهمگینی 
عبور دادند. سهمگینی گدار کرونا را به درستی و کما هو حقه 
درنمی یابیم اگر به تجربه اروپا و امریکا در مواجهه با کووید19 نگاه 
نکنیم. مطابق آنچه سازمان بهداشت جهانی گزارش کرده و بنا بر 
اخبار موثقی که خبرگزاری ها و رسانه های معتبر از امریکا مخابره 
می کنند، دولت ترامپ به بدترین وجه به مقابله با کرونا برخاست. 
کرونا چند روز بعد از انتشار خبر تلخش، در حالی که هنوز 
خبرنگاران و رسانه ها و کارشناسان نتوانسته بودند طعم واقعی این 
خبر را بچشند و جوانبش را بسنجند و مسئوالن و کارشناسان 
هنوز نرسیده بودند چنین بحرانی را برآورد کنند و ِعده و ُعده 
خود را برای مهار ویروس به کار بندند، به ایران رسید و تا حدودی 
دولت و ملت ایران را غافلگیر و دچار زحمت کرد. ما خیلی زود با 
کرونا رودررو شدیم اما امریکا زمانی به اولین مبتالهای کووید19 
رسید که تجربه چین و کره و ایران و اروپا قابل مشاهده بودند. 
به لحاظ زمانی نه تنها امریکا غافلگیر نشد بلکه فرصت کافی 
برای تحقیق و برنامه ریزی و ساماندهی ماجرا داشت. مع الوصف 
نه تنها در برنامه ریزی به توفیق نرسید بلکه در مهار اپیدمی هم 
شکست خورد. بگذارید یک مثال عینی بزنم. در شرایط عادی 
بیمارستان ها نیازی به تعداد زیاد گان، پد الکلی و دستکش و 
ماسک و تجهیزات پزشکی ندارند. در انبار مراکز درمانی بنابر 
تعداد مراجعات، وسایل مورد نیاز نگهداری می شود. گاه روزها 
می گذرد و در یک مرکز درمانی کسی نیاز به پوشیدن گان و 
ماسک و استفاده از ونتیالتور پیدا نمی کند. اما در شرایط شیوع 
بیماری قصه فرق می کند. برای همین در روزهای اول طبیعی 
بود که در چین یا در ایران یا در کره جنوبی کیت تشخیص، 
دستکش و گان و پد الکلی و الکل و... کم بیاید. اما امریکایی ها 
وقت داشتند کمبودهایشان را تا پیش از آمدن ویروس جبران 
کنند و خود را برای مواجهه با شیوع آماده کنند. اما نکردند و 
به شکل شرم آوری مجبور شدند از کیسه های زباله به جای گان 
استفاده کنند و بنابر خالقیت فردی از پارچه و پالستیک ماسک 
و دستکش بسازند. البته در اروپا وضع به اندازه امریکا وخیم نبود. 
ایتالیا و اسپانیا بیش از دیگران هزینه دادند اما به هر مصیبتی بود 
توانستند این بحران را پشت سر بگذارند. اروپایی ها تحریم نبودند، 
مشکالت ارزی نداشتند، از حیث تکنولوژی هم در صدر دنیای 
امروز قرار دارند. مردم از همه جای دنیا به اروپا و امریکا می روند تا 
در دانشگاه های معتبر و مشهور و خوش سابقه درس بخوانند. اروپا 
هم علمش را داشت، هم پولش را و هم امکاناتش را. مع الوصف 
پای دولت و ملتش در گل کرونا گیر کرد و با پرداخت هزینه ای 
نسبتا گزاف توانست از آن عبور کند. مقایسه های عینی و واقعی 
به ما می فهمانند که آنچه در ایران اتفاق افتاد کم از معجزه 
نداشت. ایران نه تنها چهل سال گرفتار تحریم بوده بلکه از زمان 
روی کار آمدن ترامپ، به دلیل خصومت ها و ایران ستیزی های 

استکبار گرفتار تحریم های مضاعف، به تعبیری فلج کننده شد. 
ایران نه تنها مشکل تبادالت ارزی دارد بلکه عمال نمی تواند با دنیا 
آسوده داد و ستد کند. حتی ایران برای خرید و تهیه داروهای 
مورد نیازش دچار مشکل جدی است. با این حال دانش بنیان ها 
و پزشکان و کادرهای درمانی و متعاقب آن ها مردم فهیم و 
صبور ایران توانستند با اتکا به خود و استعانت از خدای متعال 
کمبودهای خود را جبران کنند و خیلی زود این ویروس تاجدار 
منحوس را تحت کنترل درآورند. این که ما به سرعت توانستیم 
کیت تشخیص بسازیم صرفا یک خبر علمی نیست، بلکه یک 
موفقیت و اقتدار ملی است که نشان می دهد تحریم ها بی اثر 
بوده اند و نتوانسته اند ما را فلج کنند. اما عالوه بر توفیقات سیاسی 
و بین المللی، ما از حیث علمی و اجتماعی هم به مدارج باالتری 
دست یافته ایم. همین که مرجعیت علمی بدون مقاومتی جدی از 
سوی قاطبه مردم و مسئوالن و حتی علمای دینی پذیرفته شد، 
نشان می دهد که در ایران با جامعه ای آگاه و پویا و فهیم سروکار 
داریم. شاید جامعه شناسان پیش بینی می کردند که مرجعیت 
علمی در ایران باعث عکس العمل برخی گروه های دینی شود اما 
به مدد حمایت و هدایت رهبری نواندیش، آگاه، مقبول، شجاع و 
مقتدر نه تنها نشد، بلکه جامعه ایران از این حیث موفق تر از اروپا 
بود. مقاومتی که سنت گرایان ایتالیایی و اسپانیایی کردند و با 
دانشمندان و پزشکان به مخالفت جدی برخاستند، باعث تعجب 
ناظران علوم اجتماعی شد. در ایران هیچ فروشگاهی غارت نشد، 
کمبود هیچ کاالیی تبدیل به مسئله نشد چه برسد به آسیب یا 
بحران. ما حتی دستمال کاغذی هم کم نیاوردیم. مردم هم خیلی 
زود آداب ویژه مقابله با کرونا را آموختند و توصیه های علمی و 
بهداشتی را جدی گرفتند. این ها روی هوا اتفاق نیفتاده و قصه 
مقابله با کرونا به شانس و اقبال واگذار نشده، بلکه این قصه به 
بهترین وجه مدیریت شده و مسئوالن امر به بهترین وجه کشتی 
ایران را در این دریای پرتالطم به ساحل امن رسانده اند. این امر 
متحقق نشده مگر در شرایطی که نیروهای دانشمند و جوان و 
باانگیزه پا به میدان گذاشتند و به شیوه دانش بنیان موانع را از 
سر راه برداشتند. شاید بعد از تجربه دفاع مقدس این جدی ترین 
و فراگیرترین تجربه ای است که در آن عارف و عامی دست به 
دست هم دادند و هر کس به قدر وسع و سهم خود دینش را به 
جامعه ادا کرد و کار مملکت را پیش برد. نه فقط دانشمندان و 
مخترعان پا به میدان عمل گذاشتند بلکه هنرمندان و معلمان و 
روشنفکران و طالب جوان و بسیجی ها و مردم کوچه و بازار هم 
به کمک جامعه آمدند تا هزینه های مادی و معنوی عبور از چنین 
بحرانی را پایین بیاورند. این هماهنگی از دید جهانیان پنهان 
نمانده. به تبلیغات سطحی و مبتذل بعضی رسانه های فارسی زبان 
که دستشان با دست معاندان ایران در یک کاسه است، توجه 
نکنید. در عالم واقع اتفاقا دشمنان ما بهتر از دیگران می دانند ما 
چه کرده ایم و چه مسیر پرسنگالخی را پیموده ایم. اما آنچه مهم 
است این است که از این قصه کرونا پله ای بسازیم که به ارتقای 
مادی و معنوی جامعه ایران بینجامد. گفت اگر چیزی مرا نکشد 
قطعا قوی ترم خواهد کرد. قصه کرونا هم ما را قوی تر کرده و 
اعتماد به نفسی را به اقشار مختلف مملکت بازگردانده که سزاوار 

توجه و قدردانی است.
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هدایت و حمایت

ری طرح الکن میل فناوری  گفت و گو �ب رضا رفییع، مب

ما
گ

تودیه هسته ای چندمنظوره � سامانه �پ

طرحی برای حل چالش ماندگاری 
مواد غذایی

 پریسا امام وردیلو

یکی از عمده مشکالت حفظ و نگهداری محصوالت کشاورزی و غذایی در ایران، ماندگاری 
پایین بسیاری از محصوالت است که فرایند فروش و صادرات آن را با چالش مواجه می کند.
رضا رفیعی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان »شارپرتو ایرانیان« و مجری 

طرح کالن ملی »فناوری سامانه پرتودهی هسته ای چندمنظوره گاما« است که برای رفع 
این مشکل، دست به کار شده است. تیمی 50 نفره در سایت پرتودهی شهید شهریاری 
واقع در منطقه ویژه اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری در حال تالش برای افزایش 
ماندگاری محصوالت کشاورزی، مواد غذایی، استریل تجهیزات پزشکی و حفظ اشیای 
تاریخی و کتب خطی با کمک این فناوری و دستاوردهای صلح آمیز هسته ای هستند.

او 43 سال دارد و بیش از 15 سال است که در حوزه تکنولوژی فعالیت می کند. 
دانش آموخته کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی 

است و از تجربیات و چالش هایش برای به بار نشاندن این طرح کالن ملی می گوید. 
گفت و گوی دانش بنیان با مجری این طرح کالن ملی را از نظر می گذرانید.
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 قبل از اجرای این طرح کالن ملی در چه حوزه هایی 
از تکنولوژی و فناوری فعال بودید؟

از سال 84 در حوزه 3D پنل ها ورود کردم. همواره معتقد 
کمک  پایدار  توسعه  به  روز  تکنولوژی های  ورود  بوده ام 
می کند و این که از بسیاری از اتالف انرژی ها رها می شویم. 
نوسازی  و  گسترش  سازمان  با  را  فعالیتی  سال  این  در 
پرداختیم  پنل ها   3D تکنولوژی  بررسی  به  و  کردم  آغاز 
به طور  این تکنولوژی هنوز  این که  با وجود  اما متاسفانه 

صحیح وارد ایران نشده بود، قربانی تغییر دولت شد.
سپس در سال 86، شرکتی با نام »کیمیا آنزیم« با تاکید بر 
گسترش استفاده از تکنولوژی آنزیم ها در کارخانه های نان 
صنعتی آغاز کردم. متوجه شدم به دلیل نبود تکنولوژی 
و به روز نبودن حوزه تولید نان، ضایعات فراوانی را شاهد 
شدم  متوجه  الزم  بررسی های  انجام  از  پس  هستیم. 
دسترسی به آنزیم ها به عنوان بهبوددهنده ها می تواند در 
این مسیر کمک ویژه ای کند اما این تجربه هم با شکست 
مواجه شد، چراکه حوزه آنزیم خیلی »های تک« بود و ما 
را  تکنولوژی  چنین  با  مواجهه  برای  الزم  زیرساخت های 

نداشتیم.
به دلیل اهمیت آب و حفظ منابع آبی در کشور و با هدف 
دستیابی به تکنولوژی های تصفیه خانه های آب و فاضالب، 
حوزه تصفیه خانه های آب و فاضالب هم حوزه دیگری بود 

که برای مدتی به آن ورود کردم.
پرتودهی  سامانه  فناوری  ملی  کالن  طرح  ایده   

هسته ای چطور شکل گرفت؟
پرتودهی  حوزه  در  مطالعه  ماه ها  از  پس  و   89 سال  در 
ایرانیان« را در  و سامانه های پرتودهی، شرکت »شارپرتو 
از  پس  ماه  دو  حدود  کردم.  تاسیس   89 دی   20 تاریخ 
تاسیس شرکت، قرارداد دانش فنی را با پژوهشگاه علوم و 

فنون هسته ای کشور بستیم.
امروز پس از حدود 10 سال و با گذر از فراز و نشیب های 
و  ساخت  طراحی،  فنی  دانش  به  توانسته ایم  بسیار 
از  یکی  که  گاما  پرتودهی  سایت های  از  بهره برداری 
کشور  در  هسته ای  صلح آمیز  و  مهم  بسیار  دستاوردهای 
است، دست یابیم. ما در این حوزه به طور جدی نیازمند 
توسعه این سامانه ها هستیم، چراکه ضایعات مواد غذایی 
و کشاورزی ما در کشور بیش از 10 میلیارد دالر در سال 
برآورد می شود. این رقم معادل غذای حدود 20 میلیون 
نفر در سال است. یکی از مهم ترین دالیل عدم کنترل این 

ضایعات، نبود زیرساخت پرتودهی صنعتی است.
یا  روتردام  پروتکل  مثل  بین المللی  پروتکل های  براساس 
مونترال که در سال 1998 تدوین شد، استفاده از برخی 
مواد شیمیایی در صنایع غذایی و کشاورزی ممنوع است. 
متاسفانه در کشور به طور قاچاق از جایگزین های ناسالم 
غذایی  مواد  عمر  طول  افزایش  برای  برنج  قرص  مثل 

استفاده می شود.
طی سال های 1361 تا 1363، زمانی که در ایران سایت 
آن  از  دنیا  کشورهای  از  خیلی  شده،  ساخته  پرتودهی 

بی بهره بودند. در آن سال ها در سازمان انرژی اتمی، مرکز 
تا کنون  از آن زمان  اما متاسفانه  تابش گاما ساخته شد 
توسعه پیدا نکرده است؛ در حالی که بایستی متناسب با 
پیدا  ارتقا  کشاورزی  محصوالت  افزایش  و  جمعیت  رشد 
در  پیش  سال ها  از  باید  زیرساخت  این  درواقع  می کرد. 
کشور توسعه پیدا می کرد. ما به عنوان اولین گروه بخش 
این زمان  این حوزه ورود پیدا کردیم و در  خصوصی در 

ترغیب و ترعیب های بسیاری را دیده ایم.
 پرتودهی گاما دقیقا چه فعالیتی را روی محصوالت 

کشاورزی و مواد غذایی انجام می دهد؟
ما ساالنه یک میلیون تن دورریز سیب زمینی داریم. زمانی 
برخی  گاهی  می نشینند،  بار  به  کشاورزی  که محصوالت 
محصولشان  چون  می گیرند،  بغل  غم  زانوی  کشاورزان 
جوانه  روز   90 تا   45 از  بعد  سیب زمینی  ندارد.  خریدار 
می زند و در نتیجه دیگر قابل مصرف نیست. پیاز و سیر 
و زنجبیل هم همین طور است. این در حالی است که اگر 
این سیب زمینی ها پرتودهی شود، طول عمر ماندگاری این 
محصوالت به یک سال می رسد و می توان ضمن جلوگیری 
از ضایعات، در مسیر صادرات آن نیز گام برداشت. همچنین 
سیب زمینی  قیمت  عجیب  نوسانات  شاهد  سال  هر  ما 
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هستیم، از 500 تومان گرفته تا 11 هزار تومان.
پیشگیری  ضایعات  ایجاد  از  پرتودهی  زیرساخت  درواقع 
مثل  غذایی  مواد  و  کشاورزی  محصوالت  انواع  می کند. 
پرتودهی  توسط  و...  و گوشت  مرغ  میوه ها،  گوجه فرنگی، 
به طول عمر بیشتر می رسند. محصول سیری که در بازار 
وارد می شود.  از کشور چین  پرتودهی شده  است،  کشور 
دلیل  به  دارد،  مرغوب تری  کیفیت  که  ما  کشاورز  سیر 

نداشتن ماندگاری باال، جوانه می زند و از بین می رود.
پیش از این ها، ماندگاری برخی از مواد را با افزودن مواد 
افزایش  به  توجه  با  امروز  اما  می دادیم  افزایش  شیمیایی 
سرطان ها، پروتکل های بین المللی و رشد سالمت جامعه 

اجازه استفاده از آن مواد شیمیایی را نمی دهند.
 استفاده از پرتودهی محصوالت غذایی منافاتی با 

سالمت جامعه ندارد؟
ملل  کشاورزی  و  خواربار  )سازمان   FAO امروزه  خیر. 
 WHO،)آژانس بین المللی انرژی اتمی(  IAEA،)متحد
)سازمان بهداشت جهانی(، EFSA )سازمان ایمنی مواد 
غذایی اروپا( و FDA )سازمان غذا و داروی امریکا( تنها 
پرتودهی  می پذیرند،  ماندگاری  افزایش  برای  که  روشی 
امریکا صادرات داشته  به  بخواهید  اگر شما  امروزه  است. 

باشید، حتما از شما می پرسند کجا محصوالت را پرتودهی 
کرده اید؟ 

مسئله دیگری که وجود دارد این است که چون حمالت 
بیولوژیک یکی از تهدیدات مهم است، بنابراین حتما برای 
تا  کنید  استفاده  گاما  پرتودهی  از  باید  قرنطینه ای  امور 
آن کشور اجازه ورود محصوالت کشاورزی را بدهد. چون 
یک  واسطه  به  آفت  از  نوعی  که  می افتد  اتفاق  بسیار 
محصول وارداتی وارد یک کشور می شود و به محصوالت 

کشور مقصد آسیب می رساند.
مثال سوسیس و کالباس مثال روشنی است. در کشوری 
مثل امریکا، از سوسیس و کالباس به عنوان غذای روزمره 
استفاده می شود. در حالی که در کشور ما مصرف این قبیل 
غذاها منع می شود. در کشوری مثل امریکا مواد اولیه ای که 
برای تهیه این محصوالت غذایی استفاده می شود، پرتودهی 
می کنند. یعنی انگل ها، میکروب ها و میکروارگانیسم ها را 
از بین می برند و سپس به دست مصرف کننده می رسانند. 
و  آماده سازی  فرایند  این که  با  ما  کشور  در  که  حالی  در 
مواد اولیه مثل امریکاست، چون پرتودهی روی مواد اولیه 
انجام نشده است، میکروارگانیسم ها محیط مناسبی برای 
رشد پیدا می کنند. حال برای این که جلوی رشد این ها را 
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بگیرند، سمی به عنوان نگهدارنده به مواد اضافه می کنند. 
که  غذاهاست  در  شیمیایی  مواد  همین  مصرف  بنابراین 

رشد سرطان را در کشور باال برده است.
متاسفانه این مواد نگهدارنده در همه جای کشور ما استفاده 
می شوند؛ از عطاری گرفته تا مواد غذایی بسته بندی. در 
نتیجه این زیرساخت پرتودهی به خیلی از صنایع کمک 
می کند که ضمن افزایش ماندگاری، توان صادرات خود را 

باال ببرند.
 چه شد که این طرح به عنوان طرح کالن شناخته 

شد؟
طرح های  مرکز  با   89 سال  در  اتمی  انرژی  سازمان 
فناوری ریاست جمهوری  و  کالن ملی در معاونت علمی 
از  بعد  بود.  نوشته  مرکز  دو  ساخت  برای  تفاهمنامه ای 
متوجه  ما  معرفی شدیم.  عنوان سرمایه گذار  به  ما  مدتی 
به دانش فنی کاهش ضایعات  شدیم که مسیر دستیابی 
محصوالت غذایی، دو نگاه متفاوت دارد. انرژی اتمی قصد 
داشت از طریق مهندسی معکوس به تکنولوژی دست یابد، 
فنی  دانش  خرید  طریق  از  می خواستیم  ما  که  حالی  در 
انتقال تکنولوژی را انجام دهیم. مسیرها که متفاوت شد، 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پایان سال 91 
از شرکت شارپرتو به طور مستقیم حمایت کرد. در نتیجه 
به عنوان طرح کالن ملی شناخته شد و اختتام طرح را در 

همین سال 98 با موفقیت اعالم کردند.
 از این فناوری پرتودهی در چه شاخه هایی استفاده 

می شود؟

در حال حاضر در سه شیفت سرویس دهی انجام می شود. 
مثل  باال  خطر  کالس  با  پزشکی  تجهیزات  از  برخی  به 
لوله های خونگیری، گازهای وازلینی که برای سوختگی ها 
استفاده می شود، پودر های استخوانی و تجهیزات ارتوپدی 
انجام  پرتودهی  با  سرویس دهی  پالک،  و  پیچ  مثل 
می شود. در بخش مواد غذایی نیز گیاهان دارویی خشک، 
سبزی های خشک، ادویه ها و بسیاری از محصوالت غذایی 
سنگ های  حتی  می برند.  بهره  پرتودهی  فناوری  از  نیز 
این سامانه استفاده می کنند.  از  برای تغییر رنگ  قیمتی 
کتاب های خطی و اشیای باستانی و به طور کلی موزه ها 
تا طول عمر  این پرتودهی استفاده کند  از  هم می توانند 

اشیا را افزایش دهند.
 تنها سامانه پرتودهی در ایران، شارپرتو است؟

خیر. ما تنها سامانه پرتودهی خصوصی هستیم و در اشل 
اتمی از سال 60 تا  انرژی  صنعتی کار می کنیم. سازمان 
63 مرکزی با هزینه سازمان ملل تاسیس کرد که هنوز هم 
در حال سرویس دهی است. در بناب هم با همان ظرفیت 
تهران، مرکزی زیر نظر انرژی اتمی ساخته شده و در حال 

فعالیت است.
پوشش  را  کشاورزی  محصوالت  هنوز  روش  این   

نداده است؟
پرتودهی  برای  بناب  یا  تهران  سایت  در  این که  برای 
و  شرایط  شود،  انجام  فعالیتی  کشاورزی  محصوالت 
هم  ما  فعلی  پرتودهی  سایت  نیست.  مهیا  کافی  امکانات 
ندارد.  را  کشاورزی  محصوالت  و  میوه ها  پذیرش  امکان 
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که  هستیم  سوم  و  دوم  سایت  احداث  در شرف  بنابراین 
به طور اختصاصی با وزن باال کار کند. با استاندار خراسان 
نیز  استان  این  در  این که  بر  مبنی  داشتیم  جلسه ای  نیز 
یک سایت را راه اندازی کنیم. کار جالبی که آقای استاندار 
برای  را  استان  مسئوالن  همه  که  است  این  دادند  انجام 
تا  توسعه، هم قسم کرده  قالب مثلث  پروژه در  این  انجام 

این طرح را حمایت کنند.
 برای به بار نشاندن این طرح کالن ملی، بارزترین 
چالشی که در این 10 سال با آن روبه رو بوده اید چه 

بوده است؟
یک مشکل اساسی وجود دارد و آن هم این است که تنها 
از  اما بسیاری  اتخاذ می کنند  را  ارشد تصمیمات  مدیران 
مدیران پایین دستی اصال توجهی به این طرح کالن ندارند. 
نیم  عالی رتبه  مدیر  یک  از  سختی  با  اوقات  گاهی  حتی 
ساعت وقت می گیرید، 27 دقیقه ایشان صحبت می کند و 
سه دقیقه هم شما اجازه دارید صحبت های ایشان را تایید 
کنید. در حوزه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
تا زمانی که شخص دکتر ستاری به سایت نیامده بودند، 
به خاطر اطالعات اشتباهی که به وی داده بودند، از این 
سایت حمایت نمی شد. آقای دکتر ستاری پس از بازدید 
و حقایق  کردند  را گوش  ما  وقتی حرف های  و  از سایت 
برایشان روشن شد، باعث دلگرمی ما شدند و عنوان کردند 
بخش  توسط  بایستی  این چنینی  سامانه  هشت  تا  هفت 

خصوصی در کشور راه اندازی شود.
در این بین در حالی اختصاص تسهیالت به این طرح کالن 

اصال  گاهی  یا  به سختی صورت می گیرد  بانک ها  در  ملی 
اختصاص نمی یابد که مرکز طرح های کالن ملی فناوری 
میلیارد  هفت  اختصاص  با  فناوری  و  علمی  معاونت  در 
طرح،  فناورانه  بخش  در  قرض الحسنه  تسهیالت  تومان 
اگر  که  داشتند  ملی  کالن  طرح  این  از  ویژه ای  حمایت 
چنین مبلغی به این پروژه تزریق نمی شد، هرگز این طرح 
آن هم در سال های اوج تحریم های اقتصادی و هسته ای 
پیش نمی رفت. چرا که بانک ها اصال از طرح های فناورانه 
که برای بار اول در حال فعالیت است به دلیل عدم آشنایی 
کافی، حمایت نمی کنند. اگر این فشارها و مشکالت نبود، 
نمی توانست  ایرانیان  شارپرتو  دانش بنیان  شرکت  امروز 

چنین نقاط قوت بسیار باالیی داشته باشد.
در نظر بگیرید که شرکت دولتی روس اتم )سازمان انرژی 
برای  داشتند،  ما  پروژه  از  که  اطالعاتی  با  روسیه(  اتمی 
ساخت 10 سامانه در ایران اعالم آمادگی کرده است. آن ها 
می خواهند دسترسی شان را به مواد غذایی پایدار کنند. به 
عنوان مثال، کیوی خشک در بازار روسیه کیلویی 48 دالر 
است، این در حالی است که کیوی کارهای ما محصوالت 
خود را دور می ریزند چون خریدار وجود ندارد. پس اگر 
کاالی  یک  عنوان  به  کیوی  کنیم،  کامل  را  زنجیره  این 

استراتژیک چندین برابر نفت درآمدزایی خواهد داشت.
از  یکی  دنیا  روز  استانداردهای  نداشتن  همچنین 
روس ها  خود  ماست.  کشور  گرفتاری های  بزرگ ترین 
ایران  در  تکنولوژی  چنین  نبود  که  بودند  شده  متوجه 
به عنوان چالش دسترسی آن ها به مواد غذایی است. به 
همین دلیل در شهر سوچی، بزرگ ترین رویداد هسته ای 
برای  را  پروژه  پیشرفت  برنامه  اکسپو(،  )اتم  دنیا  ساالنه 
شبکه ای از سامانه های پرتودهی امضا کردیم. این سامانه 
استفاده کامل و شاخص از انرژی صلح آمیز هسته ای است. 
کاربرد نظامی ندارد و به طور مستقیم به سالمت انسان ها، 
کاهش آسیب های زیست محیطی و حفظ منابع آب کمک 

می کند.
 وضعیت کسب این دانش فنی در منطقه و در دنیا 

چطور است؟
مثال  هستیم.  غذایی  مواد  تولیدکننده  کشور  یک  ما 
امارات تولیدکننده موادغذایی نیست که نیاز داشته باشد 
سامانه پرتودهی بسازد. روسیه در آفریقا در حال ساخت 
هند  و  مراکش  کشورهای  در  روسیه  است.  سامانه  این 
تعداد  روسیه  اگر  است.  کرده  راه اندازی  سامانه  چند  هم 
ایران  به  نیازی  دیگر  ببرد،  باال  را  دنیا  در  سامانه هایش 
فرصتی  چنین  از  باید  نشده  دیر  تا  پس  داشت.  نخواهد 
ترکمنستان صادر  به  روزی گوجه فرنگی  ما  بگیریم.  بهره 
می کردیم، اما امروز از این کشور همین محصول را وارد 
می کنیم. وضعیت ما به عنوان دارنده یک دانش فناورانه 
حمایت های  متاسفانه  است.  مطلوبی  وضعیت  منطقه  در 
در  بتوانند  رسانه ها  امیدواریم  است.  پایین  بسیار  داخلی 
طرح های  از  کافی  حمایت  همین طور  و  مخاطبان  جذب 

فناورانه، موفق عمل کنند.



ونده اختصایص دانش بنیان در خصوص  �پ
ری کرو�ن ن آمار و اخبار مبارزه �ب ب�ی آخر�ی

یکی برای همه
همه برای یکی

 شفق قطب زاده

اقتصاد ایران

به گواه تمام فعاالن عرصه اقتصادی، 98 از این وجه سالی سخت بود. تحریم های شدید و 
یکجانبه امریکا از یک سو و همدلی برخی کشورها و شرکت های معظم اروپایی و آسیایی با این 

تحریم ها از سویی دیگر، ایران را از نظر اقتصادی در شرایط ویژه و دشواری قرار داد. شیوع 
بیماری کرونا در روزهای پایانی سال می توانست حکم تیر خالص را به پیکر نحیف اقتصاد داشته 
باشد. می شد در مایحتاج ابتدایی مبارزه با بیماری نیز منتظر کمک های جهانی باشیم، چشممان 
به دستان شرکت های بزرگ باشد تا برایمان تجهیزات بیمارستانی تولید کنند و منتظر بمانیم تا 

دانشمندان دنیا راهی برای برون رفت از این بحران پیش پایمان بگذارند. اما این چنین نشد.
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری از همان روزهای ابتدایی فعالیت، توجه خود را معطوف به 

شرکت های دانش بنیان و جوانان خالق کرد. به مرور با افزایش این شرکت ها و همدلی سایر ارگان ها 
فضا برای فعالیت های دانش بنیانی گسترده شد و زیست بومی که در ابتدا تنها از زبان معاونت 
علمی و فناوری رئیس جمهوری شنیده می شد، به گفت و گوهای رایج باقی افراد جامعه راه پیدا 

کرد. بارها این را شنیده بودیم که توسعه شرکت های دانش بنیان و زیست بوم نوآوری می تواند راه 
نجات ما در روزهای تحریم باشد اما به درستی معنای آن را درک نکرده بودیم تا با تهدید شیوع 
کرونا مواجه شدیم؛ تهدیدی که تمام دولت های دنیا را با خود درگیر کرد و تولیدات هیچ شرکت 
بزرگی جوابگوی تمام نیازهای جهانی نبود. اینجا بود که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با تشکیل کمیته  مقابله با کرونا و اقدامات الزم دست به کار شد و با هدایت و حمایت  شرکت های 
دانش بنیان و در کوتاه ترین زمان ممکن با همکاری و همدلی وزارتخانه ها، به تولید مایحتاج کشور، 
از ساده ترین محصوالت تا پیشرفته ترین و های تک ترین آن ها پرداختند. به طوری که تنها پس 
از گذشت دو ماه و نیم از زمان شیوع کرونا در ایران، نه تنها اغلب نیازهای کشور در داخل تامین 

می شود، بلکه در برخی موارد کم کم به مرحله صادرات مازاد بر نیاز نیز نزدیک می شویم. 
اتفاقی که در روزهای شیوع کرونا رخ داد و همدلی و همکاری مداوم و جدی ارکان دولت و 
شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور را می توان به عنوان الگویی ویژه در سال های آتی 

نیز به کار بست؛ الگویی که نشان می دهد جوانان و تحصیلگردگان ایرانی توانایی تبدیل 
هر تهدیدی را به فرصت دارند و می توانند بارهای سنگینی را از روی دوش کشور بردارند. 

کافی است به قدرت آن ها اعتماد شود و حمایت های کافی و زیرساختی صورت بگیرد. 
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کشف استعدادهای خارق العاده 
در مواجهه با کرونا

ــز کرمــی، دبیــر ســتاد فرهنگســازی  ــن راســتا پروی در ای
ــاوری  ــاون علمــی و فن ــان و مشــاور مع اقتصــاد دانش بنی
ــه  ــارس ب ــزاری ف ــا خبرگ ــو ب ــور، در گفت و گ رئیس جمه
ــرکت های  ــای ش ــتاوردها و فعالیت ه ــار و دس ــن آم آخری
ــا اشــاره داشــته  ــا بحــران کرون دانش بنیــان در مواجهــه ب
ــه کشــور  ــرای کشــورها از جمل ــا ب ــه اســت: »کرون و گفت
مــا زحمــت، رنــج، کســادی بــازار و بــرای برخــی از دســت 
دادن عزیــزان را باعــث شــد و بحــران ایجــاد کــرد امــا از 
جهاتــی نیــز ایــن تهدیــد فرصت هــای بســیاری را پدیــد 
روزآمــدی  تــا  گرفتــه  ملــی  اعتمادبه نفــس  از  آورد؛ 
زیرســاخت های  بــه  توجــه  از  پزشــکی،  پروتکل هــای 
ــاده در  ــتعدادهای خارق الع ــف اس ــا کش ــه ت ــور گرفت کش

ــی.« ــوش مصنوع ــوژی و ه بیوتکنول
اســتارت آپ ها  و  دانش بنیان هــا  نقــش  بــه  او ســپس 
ــم  ــوش کنی ــد فرام ــزوده اســت: »نبای ــاره داشــته و اف اش
در دوران همه گیــری کرونــا شــرکت های دانش بنیــان 
را  خــود  توانمندی هــای  بــزرگ  اســتارت آپ های  و 
ــردم  ــرای م ــی ب ــیار خوب ــای بس ــد و کمک ه ــروز دادن ب
ــوع  ــه موض ــوری ک ــه ط ــد، ب ــان آوردن ــه ارمغ ــور ب و کش
در  اصطالحــا  آن هــا  توانمندی هــای  و  دانش بنیان هــا 
ایــن ایــام نقــل محافــل و مجالــس ویــژه بــود. در ایــن ایام 
ــردم  ــد م ــان در دی ــرکت های دانش بنی ــه ش ــاهدیم ک ش
و مســئوالن بســیار جلوه گــری  کرده انــد. بــه طــوری 
کــه مقــام معظــم رهبــری بــه واســطه شــناخت دقیــق و 
عمیقــی کــه از دانش بنیان هــا دارنــد، ضمــن توجــه دادن 
مســئوالن و مــردم بــه فعالیت هــا و اقدامــات شــرکت های 
ــان،  ــخیص، درم ــگیری ، تش ــه پیش ــان در زمین دانش بنی
ــد  ــای الزم فرمودن ــکی و داروه ــزات پزش ــد و تجهی تولی
پیش بینی هــا  از  زودتــر  ایــران خیلــی  بســا  ای  کــه 
ــده  ــو عم ــد. از آن س ــت یاب ــد 19 دس ــن کووی ــه واکس ب
کــه  نشســت هایی  در  رئیس جمهــور  گزارش هــای 
ــس  ــتند و رئی ــیون داش ــزاب و سیاس ــای اح ــا گروه ه ب
ــت  ــوت ریاس ــود در کس ــزارش خ ــن گ ــس در آخری مجل
ــرکت های  ــذار ش ــای اثرگ ــه فعالیت ه ــاً ب ــس، عمدت مجل
ــه  ــردم و جامع ــاد م ــون آح ــد؛ اکن ــان پرداختن دانش بنی
نمــود و ثمــره اقتــدار علمــی و فنــاوری و ایــران قــوی را در 
ــرای  ــد کــه ب ــد و ایمــان دارن ــان می بینن منظــر دانش بنی

ــدارد.« ــد ن ــر کار نش ــرکت ها دیگ ــن ش ای
او بــه ایــن مســئله کــه البتــه فعالیــت امــروز شــرکت ها، 
اســت کــه دانش بنیان هــا  تمــام ســال هایی  حاصــل 
ــه  ــد، گفت ــش کرده ان ــای نق ــوآوری ایف ــت بوم ن در زیس
اســت: »ایــران طــی یــک دهــه گذشــته رشــد خوبــی در 
ــل  ــه همیــن دلی ــاوری داشــته اســت. ب ــم و فن حــوزه عل
می تواننــد  مــا  دانش بنیــان  شــرکت های  می بینیــم 
ــی  ــا یعن ــخیص کرون ــت   تش ــان 20 روز کی ــدت زم در م
ــابقه  ــان س ــال در جه ــه ح ــا ب ــه ت ــی ک ــاری ویروس بیم

نداشــته، مطابــق بــا اســتانداردهای بین المللــی بــه تولیــد 
ــانند.«  برس

در  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  اقدامــات  دربــاره  او 
ــته  ــال گذش ــت: »س ــرده اس ــان ک ــا بی ــا کرون ــه ب مواجه
ــا  ــه ب ــوان مقابل ــت عن ــه ای را تح ــی برنام ــت علم معاون
تحریم هــا، تولیــد کاالهــا و محصــوالت تحریمــی تدویــن 
و عملیاتــی کــرده بــود. بــه طــوری کــه معاونــت در ســال 
ــی،  ــای تحریم ــوزه کااله ــی در ح ــد فراخوان ــق تولی رون
ملزومــات و تجهیــزات تحریمــی اعــالم کــرد و بنــا را بــر 
ــتم  ــت بوم و اکوسیس ــطه زیس ــه واس ــه ب ــت ک ــن داش ای
فنــاوری و نــوآوری کــه طــی چنــد ســال گذشــته 
تقویــت کــرده و بــه وجــود آورده اســت شــرکت ها را 
ــا ســال گذشــته  ــذا م ــد. ل ــت کن ــا حمای ــن حوزه ه در ای
ــم و  ــرده بودی ــن ک ــی را تمری ــوالت تحریم ــد محص تولی
ــود. در اواخــر ســال  ــی کســب شــده ب موفقیت  هــای خوب
ــد،  ــه ش ــا مواج ــی کرون ــا اپیدم ــور ب ــه کش ــته ک گذش
معاونــت علمــی توســعه زیســت بوم ســالمت و بیوتــک را 
ــرار داد  ــی و جــدی کار خــود ق یکــی از اولویت هــای اصل
ــوان  ــر ت ــی ب ــه مبتن ــن زیســت بوم را ک ــرد ای ــالش ک و ت
و ظرفیــت شــرکت های دانش  بنیــان و اســتارت آپ های 
حــوزه دارو و تجهیــزات پزشــکی و درمانــی بــود، مدیریــت 
کنــد. البتــه معاونــت در مقابلــه بــا ویــروس دو بُعــد اصلــی 
ــعه  ــر توس ــز ب ــا تمرک ــان ب ــخیص و درم ــگیری، تش پیش
ــرفته  ــات پیش ــزات و ملزوم ــد تجهی ــن، تولی دارو، واکس
مقابلــه بــا کرونــا و مدیریــت تمرکــز بــر اســتفاده از تــوان 
دانش بنیــان  شــرکت های  و  اســتارت آپ ها  ظرفیــت  و 
ــوزه  ــه در ح ــوری ک ــه ط ــرد. ب ــش می ب ــان پی را همزم
ــک،  ــد ماس ــی مانن ــزات و ملزومات ــه تجهی ــگیری ب پیش
انــواع ژل، مــواد ضدعفونی کننــده و داروهــای مکمــل 
مــورد نیــاز و پروتکل هــای درمانــی در کنــار و بــا نظــارت 
کمیتــه علمــی ســتاد کرونــا داشــتیم و در حوزه تشــخیص 
ــد  ــم پزشــکی بتوانن ــه تی ــف ک ــای مختل ــه کیت ه ــز ب نی
ــان  ــان را از غیرمبتالی ــا مبتالی ــار ی ــاران را از غیربیم بیم
ــا  ــان، داروه ــوزه درم ــیدیم. درح ــد، رس ــخیص دهن تش
ــوه  ــد انب ــه تولی ــدند و ب ــت می ش ــی مدیری ــد به خوب بای
می رســیدند و ایــن امــر بــا تــوان و ظرفیتــی کــه 
داشــتند،  اســتارت آپ ها  و  دانش بنیــان  شــرکت های 

ــد.  ــا کمــک کن ــه م ــت بحــران ب توانســت در موقعی
ــی  ــای کرونای ــن و داروه ــد واکس ــوزه تولی ــی در ح کرم
توســط شــرکت های دانش بنیــان گفتــه اســت: »چندیــن 
طــرح را در حــوزه پیشــگیری، تشــخیص و درمــان و تولید 
واکســن مــورد حمایــت قــرار دادیــم و بــا شــرکت هایی که 
در توســعه و تولیــد واکســن و داروهــا فعالیــت می کننــد، 
ــات  ــگیری ملزوم ــوزه پیش ــته ایم. در ح ــی بس قراردادهای
ماســک های  التکــس،  دســتکش  ماننــد  مصرفــی 
ــه  ــود ک ــاز ب ــد نی ــوط تولی ــه الیه، N99 ،N95 و خط س
ــوازم  ــن ل ــرای ای ــی ب ــای کیف ــریع تر مجوزه ــه س هرچ
گرفتــه شــود. کارهــای اداری، مجوزهــا، آیین نامه هــا 
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و  می شــدند  پاالیــش  بایــد  کــه  بخشــنامه هایی  و 
ــا بررســی  ــی کرون ــد در ســطح ســتاد مل ــز بای برخــی نی
می شــدند کــه معاونــت علمــی در ایــن حــوزه ورود 
کــرد؛ البتــه بــرای مــواد ضدعفونی کننــده دســت و 
ــط  ــد خ ــه در تولی ــاوری ک ــای کالن فن ــطوح، طرح ه س
ــد،  ــرد دارن ــو کارب ــی و نان ــه الیه جراح ــک  س ــد ماس تولی
حمایــت از ســاخت چندیــن نــوع دســتگاه کــه در حــوزه 
ضدعفونــی چــه بــرای بخــار آب اکســیژنه پالســمایی یــا 
UV الزم بــود نیــز معاونــت علمــی وارد شــد تــا بــه ایــن 

ــد.  ــک کن ــرکت ها کم ش
در حــوزه تولیــد کیت هــای تشــخیصی و سریع االســتخراج، 
ســرولوژی، پالســمایی یــا کیت هایــی کــه بــه هــر نوعــی 
ــالش  ــت ت ــاز داش ــه آن نی ــت ب ــش بهداش ــه و بخ جامع
و کمک هــای  کنیــم  را شناســایی  نیــاز  تــا  کردیــم 
ــرد. در  ــورت گی ــا ص ــاخت آن ه ــد و س ــرای تولی الزم ب
ــت  ــه حمای ــوان ب ــز می ت ــکی نی ــزات پزش ــوزه تجهی ح
از توســعه پلتفرم هــای تحلیــل کالن داده هــا بــر پایــه 
ــر  ــل تصاوی ــمند تحلی ــتیار هوش ــی، دس ــوش مصنوع ه
ــد  ــه تولی ــه ب ــم ک ــاره کنی ــکن اش ــکی و سی تی اس پزش
ســانتریفیو ژهای  ماننــد  آزمایشــگاهی  دســتگاه های 
حرارتــی،  دوربیــن  دســتگاه های  االیزرهــا،  الزم، 
دســتگاه  تولیــد  و  دتکتورسی تی اســکن ها  ســاخت 

شــد. منجــر  سی تی اســکن 
ونتیالتورهــا،  ســاخت  ماننــد  های تکــی  تجهیــزات 
ــاق عمــل، آی ســی یو، داروهــای  بای پــپ، دســتگاه های ات
ــی  ــه جهان ــه در جامع ــی ک ــر داروی ــا ه ــروس ی ــد وی ض
مطــرح می شــد، زیســت بوم فنــاوری به ســرعت ایــن 
ــی  ــازی و طراح ــران نمونه س ــا را در ای ــزات و داروه تجهی
ــه تولیــد انبــوه می رســاند کــه این هــا ثمــره  می کــرد و ب
ــان در حــوزه  ــوان شــرکت های دانش بنی ــالش و ت کار و ت

ــت. ــوژی اس بایوتکنول
در ایــن حــوزه، زیســت فناوری به خوبــی درخشــید و 
مــا متوجــه تــوان زیســت بوم حــوزه بایوتکنولــوژی و 
زیســت فناوری کشــور شــدیم بــه طــوری کــه در منطقــه 
ــات  ــا الزام ــن ی ــچ دارو، واکس ــتیم. هی ــدرت اول هس ق
ــور  ــاز کش ــورد نی ــه م ــت ک ــی نیس ــاز و پروتکل ــورد نی م
باشــد و ایــن زیســت بوم نتوانــد ایــن کار را در کنــار 
تولیــد دســتگاه های تجهیــزات پزشــکی آمــاده کنــد 
ــرکت های  ــوزه ش ــن ح ــد. در ای ــه بده ــل جامع و تحوی
ــی و  ــات بالین ــوزه مطالع ــه در ح ــم ک ــی داری دانش بنیان
ــت،  ــوع تس ــزاران ن ــدند، ه ــکی وارد ش ــی پزش کارآزمای
هــزاران ســاعت تحقیــق مطالعــات بالینــی روی موضوعات 
ــد  ــام ش ــتی انج ــای بهداش ــی و پروتکل ه ــف داروی مختل
و تمــام این هــا ماحصــل کمــک و تــوان شــرکت های 

دانش بنیــان در حوزه هــای مختلــف بــود.« 
ــرکت ها  ــن ش ــه ای ــت ب ــهیالت معاون ــوص تس او در خص
افــزوده اســت: »حمایت هایــی از جملــه تســهیالت مالــی 
از  حمایــت  فنــی،  زیرســاخت های  تامیــن  کم بهــره، 

ــت  ــی و حمای ــی و تلویزیون ــبکه های اجتماع ــات ش تبلیغ
ــال داشــتیم. ضمــن اینکــه تســهیلگر  ــی دیجیت از بازاریاب
و  ســازمان ها  بــا  فعالیت هــا  و  موانــع  بــا  رابطــه  در 
ســاختارهای دولتــی نیــز بودیــم کــه اگــر مشــکلی ســد 

ــم. ــی کنی ــف و اجرای ــود، تعری ــان ب راهش
بــا  این هــا، شــرکت هایی داشــتیم کــه  بــر  مضــاف 
ــد و در  ــدی دیدن ــیب های ج ــا آس ــروس کرون ــیوع وی ش
کسب وکارشــان دچــار مشــکالت عدیــده ای شــدند و 
ــن شــرکت ها پابرجــا  ــا ای ــالش کــرد ت ــت علمــی ت معاون
ــل  ــه تعدی ــتیم ک ــان گذاش ــرط برایش ــد ش ــد و چن بمانن
نیــرو نداشــته باشــند یــا کمتریــن تعدیــل نیــرو را داشــته 
ــا فکــر و تدبیــر از طریــق کمک هــای  باشــند و بتواننــد ب
ــرکت  ــریع تر ش ــه س ــد، هرچ ــت می کنن ــه دریاف ــی ک مال
ــور  ــران عب ــن بح ــد از ای ــا بتوانن ــد ت ــه دارن ــرپا نگ را س
ــگری  ــرکت های گردش ــا ش ــرکت ها عمدت ــن ش ــد. ای کنن
دیجیتــال، فناوری هــای مالــی، حمل ونقــل هوشــمند 
ــرای  ــان ب ــه وجودش ــد ک ــذا بودن ــه غ ــرم  تهی ــا پلتف ی
کشــور خــوب بــود امــا متاســفانه در بحــران کرونــا دچــار 

آســیب هایی شــدند.« 
ــان  ــور در پای ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مشــاور مع
در خصــوص صــادرات محصــوالت دانش بنیــان حــوزه 
ــا گفتــه اســت: »همــواره ایــن را مــد نظــر داشــته ایم  کرون
ــور  ــاز کش ــه اول نی ــتارت آپ ها در وهل ــرکت ها و اس ــه ش ک
را برطــرف کننــد و بعــد از تولیــد انبــوه و رفــع احتیاجــات، 
جایــگاه خوبــی بــرای صــادرات فراهــم شــود. در حــوزه خــط 
ــزات  ــده، تجهی ــد عفونی کنن ــواد ض ــک، ژل ،  م ــد ماس تولی
و لــوازم پزشــکی و آ زمایشــگاهی صــادرات خوبــی بــه 
کشــورهای اروپایــی، آســیای جنــوب شــرقی مثــل اندونزی، 
ــه  ــراق، ترکی ــد ع ــایگانی مانن ــراف و همس ــورهای اط کش
و امــارات داشــته ایم. قبــل از این کــه تولیــد کیت هــای 
ایــران ســاخت را در کشــور داشــته باشــیم بــرای حفاظــت 
ــه  ــی ک ــد کیت های ــه خری ــردم ب ــان و م ــان هموطن از ج
ــرده  ــدام ک ــد اق ــد می ش ــر تولی ــورهای دیگ ــط کش توس
ــی  ــای زمین ــق مرزه ــا از طری ــن کیت ه ــی ای ــم و زمان بودی
یــا دریایــی بــه کشــور رســید کــه شــرکت های دانش بنیــان 
ایــن کیت هــا را ســاخته و صــادر می کردنــد. در حــوزه 
ــپ،  ــاز، بای پ ــور، اکسیژن س ــل ونتیالت ــی مث ــد ملزومات تولی
هــوش مصنوعــی دســتیار هوشــمند کــه کمک کننــده بــه 
تیــم پزشــکی در شناســایی کوویــد 19 از طریــق فایل هــا و 
ــد  ــه چن ــود در حــال حاضــر ب ــای سی تی اســکن ب عکس ه
کشــور از جملــه هندوســتان و چنــد کشــور اروپایــی صــادر 
ــان ماســت  ــوان شــرکت های دانش بنی ــر ت ــه بیانگ شــده ک
کــه ظــرف مــدت کوتاهــی موفــق شــدند از تهدیــد جهانــی 

ــرای کشــور و خودشــان بســازند.« فرصتــی ب
در صفحــات پیــش رو ســعی کردیــم الاقــل بخشــی از ایــن 
تــالش جهــادی کــه تــا همیــن امــروز نیــز نتایــج درخشــانی 
را بــه بــار آورده اســت، نمایــش دهیــم و بگوییــم بــا یــاری 

ــا را شکســت می دهیــم.  خــدا کرون
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هنوز شیوع کرونا به سه ماه نرسیده است که شرکت های دانش بنیان با عزم جدی خود و زیرساخت ها 
و حمایت های معاونت علمی و فناوری دست به کارهای بزرگ زده اند و بخش اعظمی از نیازهای کشور 

در زمینه های مختلف را برطرف کرده اند. در حالی که حتی پیشرفته ترین کشورها درگیر مایحتاج 
اولیه مقابله با بیماری هستند، ایران توانسته است به کمک شرکت های دانش بنیان، مسیر جهش 

تولید را در پیش بگیرد و دیری نمی گذرد که آمادگی کمک به سایر کشورها و صادرات این محصوالت 
را نیز خواهیم داشت. در این میان دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، چند 

بازدید و رونمایی از محصوالت را در روزهای اخیر داشته است که در ادامه به آن ها می پردازیم.

ایران در مبارزه با کرونا توانمند است
ری کرو�ن ا�ی مرتبط �ب ب�ی

ن
زدید و رو� گزار�ش از چند �ب
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بازدید از چند شرکت  دانش بنیان استان البرز
شــهبازی  عزیــزاهلل  همراهــی  بــا  ســتاری  ســورنا 
ــتقر  ــان مس ــرکت دانش بنی ــج ش ــرز از پن ــتاندار الب اس
در ایــن اســتان بازدیــد کــرد. تولیــد دســتگاهای 
افزایــش  و  شــبانه روز  ســاعت   24 در  اکسیژن ســاز 
ــی  ــکی، بخش ــزات پزش ــی از تجهی ــدی برخ ــد درص ص
ــن  ــاوری در ای ــش و فن ــوالت کاروان دان ــن تح از آخری

ــت. ــتان اس اس
ــه  ــر ادام ــد ب ــن تاکی ــا، ضم ــن بازدیده ــتاری در ای س
تقویــت  دانش بنیــان،  شــرکت های  از  حمایــت 
رمــز  را  کشــور  دانش بنیــان  اقتصــاد  زیســت بوم 
پیــروزی بــر بیمــاری کرونــا عنــوان کــرد. تــالش عینــی 
تحقــق  بــرای  دانش بنیــان  شــرکت های  عملــی  و 
جهــش تولیــد، دیگــر موضوعــی بــود کــه مــورد تاکیــد 
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری قــرار گرفــت.

مراکــز  ویــژه  عظیــم  اکسیژن ســاز  دســتگاه های 
بیمارســتانی، تجهیــزات الکتروســرجری و تولیــد مــواد 
ــات  ــتفاده کارخانج ــرای اس ــاال ب ــاوری ب ــا فن ــه ب اولی
ــی  ــوالت دانش بنیان ــی از محص ــش، بخش ــت کف صنع
ــود.  ــد می ش ــرزی تولی ــاوران الب ــط فن ــه توس ــت ک اس
ــل  ــد فاص ــی ح ــهرک های صنعت ــرکت ها در ش ــن ش ای

ــتند. ــتقر هس ــرز مس ــران و الب ــتان های ته اس
فنــاوری رئیس جمهــوری ضمــن  و  معــاون علمــی 
ایــن  دســتاوردهای  آخریــن  جریــان  در  این کــه 
ــاور  ــاالن فن ــران و فع ــا مدی ــت، ب ــرار گرف ــرکت ها ق ش
ــان  ــی از جری ــا آگاه ــو نشســت. ســتاری ب ــه گفت وگ ب
کار، چالش هــا و مســائل مربــوط بــه تولیــد، دســتورات 
الزم را بــرای تســریع فراینــد تولیــد و پیشــبرد فعالیــت 

ــرد. ــادر ک ــه ص نوآوران

تامین مستمر تجهیزات پزشکی 
و سالمت ایران ساخت

ــرز،  ــز الب ــاور شــرکت ســینا تجهی ــن ســفر، فعــاالن فن در ای
شــرکتی فعــال در زمینــه تولیــد تجهیــزات پزشــکی و 
توانبخشــی ایران ســاخت، توانمنــدی و دستاوردهایشــان را بــه 
ســتاری معرفــی کردنــد. انــواع دســتگاه های الکتروســرجری، 
دســتگاه های لیــزر، دســتگاه IPL، تجهیــزات فیزیوتراپــی و... 
ــینا  ــان اســت. س ــن شــرکت دانش بنی ــدات ای ــه تولی از جمل
ــه وســعت دو  ــه ای ب ــرز از ســال 1391 در کارخان ــز الب تجهی
ــع در  ــتان واق ــی بهارس ــهرک صنعت ــع در ش ــر مرب ــزار مت ه
اســتان البــرز فعالیــت می کنــد و بــرای بیــش از 150 نیــروی 
انســانی بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم کارآفرینــی کرده 
ــا  ــرکت ب ــن ش ــتگاه های ای ــده  ای از دس ــش عم ــت. بخ اس
تفــاوت قیمــت حداقــل 40 تــا 50 درصــدی بــا نمونــه مشــابه 

خارجــی ایران ســاخت شــده اند.

پکیج های اکسیژن ساز 100 متر 
مربعی ایران ساخت شد

ــه  ــه ای اســت ک ــار، دیگــر مجموع ــان هوای شــرکت دانش بنی
ــه  ــد ب ــوری از آن بازدی ــاوری رئیس جمه ــاون علمــی و فن مع
عمــل آورد. ایــن شــرکت دانش بنیــان تولیدکننــده ژنراتورها و 
پکیج هــای عظیــم اکسیژن ســاز اســت کــه فضــای بــه انــدازه 
ــن دســتگاه  ــد. ای ــک آپارتمــان مســکونی را اشــغال می کن ی
عظیــم کــه بــه فضــای بالــغ بــر 100 متــر مربــع نیــاز دارد، 
ــوص  ــا خل ــیژن ب ــود. اکس ــب می ش ــی نص ــز درمان در مراک
باالتــر از 95 درصــد تولیدشــده توســط ایــن دســتگاه، از طریق 
شــبکه انتقــال مرکــزی بــه تمــام اتاق هــای درمانــی منتقــل 
ــران ایــن شــرکت در توضیحــات خــود اظهــار  می شــود. مدی
کردنــد کــه بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا تولیــد دســتگاه 
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اکسیژن ســاز را تــا صــد درصــد افزایــش داده انــد و خــط تولیــد 
ایــن کارخانــه در روز اول فروردیــن نیــز در حــال تــالش بــرای 
ــور  ــتان های کش ــاز بیمارس ــورد نی ــفارش های م ــن س تامی
بــوده اســت. تولیــد پکیج هــای هیدروژن ســاز و نیتروژن ســاز، 
از جملــه دیگــر تولیــدات ایــن شــرکت دانش بنیــان بــه شــمار 

مــی رود.

تولید داروهای شیمیایی و زیست فناور
جملــه  از  زیســت دارو  مــدوک  دانش بنیــان  شــرکت 
ــت.  ــرار گرف ــد ســتاری ق ــورد بازدی ــود کــه م شــرکت هایی ب
ایــن شــرکت دارویــی در زمینــه تولیــد داروهــای شــیمیایی 
و زیســتی بــه شــکل قــرص، کپســول و ویــال دارویــی فعــال 
ــان، تولیــدات  ــن مجموعــه دانش بنی ــاور ای اســت. فعــاالن فن
خــود را در زمینــی بــه مســاحت چهــار هــزار متــر مربــع در 
ــد.  ــاز کرده ان ــرز آغ یکــی از شــهرک های صنعتــی اســتان الب
به کارگیــری فنــاوری پیشــرفته در خطــوط تولیــد، دارا بــودن 
ــدرن  ــزات م ــین آالت و تجهی ــک از ماش ــه ای  های ت مجموع
ــن واحــد  ــا GMP از ویژگی هــای ای ــق ب آزمایشــگاهی مطاب

ــت. ــدی اس ــان تولی دانش بنی

مقابله با کرونا با تولید شبانه روزی 
دستگاه اکسیژن ساز

ــراز، شــرکت دانش بنیــان دیگــری  ــوار ف ــع اکســیژن دل صنای
کــه در زمینــه تامیــن نیــاز مبــرم ایــن روزهــا بــرای مقابلــه 
بــا کرونــا فعــال اســت مــورد بازدیــد معــاون علمــی و فنــاوری 
ــان،  ــه دانش بنی ــن مجموع ــت. ای ــرار گرف ــوری ق رئیس جمه
ظرفیت هــای  در  را  مرکــزی  اکسیژن ســاز  دســتگاه های 
گوناگــون از 70 تــا 2500 لیتــر تولیــد می کنــد. فعــاالن فنــاور 
ــا و بــرای  ــا شــیوع ویــروس کرون ایــن شــرکت دانش بنیــان ب

ــاز بیمارســتان ها  تامیــن دســتگاه های اکسیژن ســاز مــورد نی
در ایــن روزهــا بــه صــورت ســه شــیفت کار می کننــد. مدیران 
ــر  ــورد دیگ ــی در م ــد توضیحات ــن بازدی ــرکت در ای ــن ش ای
ــه مخــازن  محصــوالت تولیــد شــده در ایــن شــرکت از جمل
کرایوژنیــک ارائــه کردنــد. مخــازن تولید شــده در این شــرکت 
بــا قیمتــی در حــدود 40 درصــد نــرخ مشــابه خارجــی تولیــد 

می شــود.

تولید مهم ترین تجهیز مقابله با کرونا 
ســاخت دســتگاه  ونتیالتــور مراقبــت ویــژه بــه عنــوان 
مهم تریــن تجهیــز مقابلــه بــا ویــروس کرونــا در انــواع مختلف 
ــان،  ــش  بنی ــرکت های دان ــت ش ــه هم ــور ب ــل کش در داخ
ــر را  ــن خب ــید. ای ــرداری رس ــه بهره ب ــد و ب ــاخت ش ایران س

ــرد. ــالم ک ــتاری اع ــورنا س ــر س ــار دکت اول ب
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور بــا بازدیــد از شــرکت 
احیــا درمــان پیشــرفته در جریــان مراحــل تولیــد قــرار گرفت. 
ــه  ــا واردات و ارائ ــود کــه ب ــور چنــد ســالی ب دســتگاه ونتیالت
ــای  ــتگاه مراقبت ه ــوان دس ــه عن ــروش ب ــس از ف ــات پ خدم
ــران  ــی MEDEC در ای ــژه و ماشــین بیهوشــی از کمپان وی
خدماتــی ارائــه می کــرد امــا بــا تــالش متخصصیــن داخلــی 
و توســط ایــن شــرکت دانش بنیــان ایــن دســتگاه بــا 
ــیده و  ــوه رس ــد انب ــه تولی ــور ب ــش در کش ــازی دان بومی س
ســتاری در بازدیــدی کــه از ایــن شــرکت دانش بنیــان داشــت، 
عنــوان کــرد: »روزانــه 30 دســتگاه ونتیالتــور تولیــد و بــرای 
اســتفاده بــه بیمارســتان ها و مراکــز درمانی ارســال می شــود.« 
نکتــه قابــل توجــه آن کــه بــه زودی ایــن ظرفیــت چنــد برابــر 

می شــود.
ــی و  ــه از مراجــع داخل ــت تاییدی ــن شــرکت ضمــن دریاف ای
ــی و  ــت علم ــه معاون ــای همه جانب ــا حمایت ه ــن ب همچنی
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فنــاوری ریاســت جمهــوری در خصــوص کیفیــت مطلــوب و 
مناســب اقــدام بــه تولیــد ایــن دســتگاه کــرد. شــرکت احیــا 
ــه  ــودن ســابقه 13 ســاله در زمین ــا دارا ب ــان پیشــرفته ب درم
ــر  ــا چالش هــای موث ــزات پزشــکی و آشــنایی ب ــد تجهی تولی
ــروش و  ــس از ف ــات پ ــه خدم ــروش، ارائ ــد، ف ــه تولی در زمین
نیــز صــادرات گام بعــدی خــود را در مســیر تولیــد دســتگاه 
ــی  ــش فن ــری از دان ــا بهره گی ــته و ب ــکن برداش ــی تی اس س
مناســب و متخصصیــن مجــرب خــود و همچنیــن ســابقه ای 
خــوب در زمینــه ارائــه خدمــات پــس از فــروش دســتگاه های 
ــن  ــد ای ــوژی تولی ــال تکنول ــه انتق ــدام ب ــکن، اق ــی تی اس س
ــت  ــه دریاف ــق ب ــرده و موف ــی Neusoft ک دســتگاه از کمپان

ــه مونتــاژ ایــن محصــول در ایــران شــده اســت. پروان
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه ایــن شــرکت، آمادگــی صــادرات 
ــاز  ــن نی ــس از تامی ــور پ ــارج از کش ــه خ ــتگاه  را ب ــن دس ای

ــی دارد. داخل
ــتم  ــی اکوسیس ــرد: »وقت ــان ک ــه بی ــن زمین ــتاری در ای س
شــرکت های خصوصــی توانمنــد دانش  بنیــان در داخــل 
ــان  ــن شــرکت ها در مدت زم کشــور وجــود داشــته باشــد، ای
ــه ای  ــر زمین ــور را در ه ــکالت کش ــد مش ــی می توانن کوتاه
ــه هــر میــزان الزم داشــته  ــا ایــن اتفــاق ب مرتفــع کننــد و ب
باشــیم می توانیــم دســتگاه های مراقبت هــای ویــژه و ماشــین 
ــه زودی مشــکالت کشــور در  ــا ب ــم ت ــد کنی بیهوشــی را تولی

ــه پایــان برســد.« زمینــه تامیــن دســتگاه مراقبــت ویــژه ب

رونمایی از خط تولید کیت تشخیص کرونا
خــط تولیــد دو نــوع کیــت تشــخیصی کرونــا ویــروس شــامل 
کیت هــای مبتنــی بــر آنالیــز PCR و نیــز کیت هــای 
ــا  ــان ب ــان پیشــتاز طــب زم ســرولوژی در شــرکت دانش بنی
ــی  ــاوری رئیس جمهــوری رونمای حضــور معــاون علمــی و فن

شــد تــا گامــی قدرتمنــد بــرای مبــارزه با ایــن بیماری توســط 
ــد. ــاوری باش ــوآوری و فن ــت بوم ن زیس

ســتاری در ایــن بازدیــد بــر توانمنــدی بــاالی کشــور در حــوزه 
تولیــد کیت هــای تشــخیصی کرونــا اشــاره کــرد و گفــت: »از 
زمــان شــیوع ایــن ویــروس در کشــور شــاهد اتفاقــات خوبــی 
بودیــم و امــروز در نقطــه ای قــرار داریــم کــه می تــوان گفــت 
تمــام محصــوالت در داخــل کشــور و بــا اســتفاده از توانمنــدی 

نیــروی انســانی داخلــی تولیــد می شــود.«
ســتاری ادامــه داد: »بخشــی از توانمنــدی شــرکت ها در تولیــد 
تجهیــزات پزشــکی مــورد نیــاز بــرای مبــارزه بــا کرونــا ماننــد 
ــورد  ــوازم م ــز ل ــاق آی ســی یو و نی ــاق عمــل، ات ــزات ات تجهی
نیــاز بــرای پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری کرونــا مثل ماســک، 
ــزات در  ــن تجهی ــه ای ــبختانه هم ــت. خوش ــره اس دارو و غی
ــه دســت شــرکت های دانش بنیــان تولیــد  داخــل کشــور و ب

می شــوند.«
رئیــس ســتاد توســعه زیســت فناوری، تولیــد کیت هــای 
تشــخیصی ایران ســاخت را یــک گام بلنــد در مبــارزه بــا کرونــا 
ویــروس دانســت و گفــت: »تولیــد کیت هــای تشــخیص، یکی 
دیگــر از اتفاقــات ویــژه در ایــن حــوزه اســت. شــش شــر کت 
دانش بنیــان در ایــن حــوزه تاییدیه هــای نهایــی را اخــذ 
کرده انــد و انــواع مختلــف ایــن کیت هــا را تولیــد می کننــد.« 
ــه  ــاره ب ــا اش ــوری ب ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
ــن  ــی از بزرگ تری ــان یک ــب زم ــتاز ط ــرکت پیش ــه ش این ک
شــرکت های فنــاور فعــال در ایــن حــوزه اســت، بیــان کــرد: 
ــرکت  ــن ش ــرکت ای ــط ش ــخیصی توس ــت تش ــوع کی »دو ن
دانش بنیــان وجــود دارد. نــوع نخســت کیت هایــی اســت کــه 
براســاس آنالیــز پی ســی آر )PCR( عمــل می کننــد و تــوان 
تولیــد ایــن نــوع از کیت هــا 100 هــزار عــدد در هفتــه اســت.«
ســتاری نــوع دوم را کیت هــای ســرولوژی دانســت کــه قابلیت 
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ــوع در  ــن ن ــا را دارد و دو میلیــون کیــت از ای تشــخیص کرون
هفتــه بــه تولیــد می رســد. ایــن اتفــاق بــرای کشــور اهمیــت 
دارد. کیت هــای ســرولوژی کرونــا بــا هــدف تشــخیص این کــه 
ــن  ــه ای ــبت ب ــه نس ــراد جامع ــدن اف ــی ب ــتم ایمن ــا سیس آی
بیمــاری پاســخ داده اســت یــا خیــر بــه تولیــد رســیده اســت.

ــای  ــار کیت ه ــردی در کن ــاظ کارب ــه لح ــول ب ــن محص ای
ــرف  ــزار ص ــک اب ــوان ی ــه عن ــت و ب ــد اس ــخیصی کارآم تش
ــخیصی  ــای تش ــا کیت ه ــوازی ب ــه م ــت ک ــخیصی نیس تش

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــا م کرون
ــان همچنیــن  رئیــس ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانش بنی
ــر  ــد دیگ ــت تولی ــدن ظرفی ــترده ش ــا گس ــه ب ــت: »البت گف
شــرکت های فنــاور، قطعــا ایــن ارقــام بزرگ تــر و معنی دارتــر 
خواهــد شــد و می توانیــم بــه یکــی از صادرکننــدگان جــدی 
ــی از  ــن بخش ــویم. همچنی ــدل ش ــخیصی ب ــای تش کیت ه
شــرکت ها نیــز در حــوزه کیت هــای اســتخراج کار می کننــد 
کــه عمــال ایــن ســه نــوع کیــت در کشــور بــه تولیــد انبــوه 
رســیده اســت. ایــن تولیــدات ضمــن آن کــه پاســخگوی نیــاز 
ــه دیگــر کشــورها صــادر شــود.« ــد ب ــی اســت، می توان داخل

بــه گفتــه ســتاری، ایــن اتفاقــات خــوب در حــوزه تجهیــزات 
پزشــکی، هــوش مصنوعــی و آی ســی تی هــم افتــاده اســت. 
اتفاقاتــی کــه همــه برآمــده از دل زیســت بوم فنــاوری و 
ــت  ــران ثاب ــن بح ــت. ای ــور اس ــعه آن در کش ــوآوری و توس ن
کــرد بایــد ایــن زیســت بوم در تمــام صنایــع فعــال شــود تــا در 

شــرایط بحرانــی مشــکلی ایجــاد نشــود.

23 داروی زیستی در داخل 
کشور تولید می شود

وی در بخشــی از ســخنان خــود بیان کــرد: »در حــوزه تولید 
مــواد ضدعفونی کننــده، ماســک و تجهیــزات پزشــکی هــم 

شــرایط بســیار خوبــی داریــم. ایــران در حــوزه تولیــد بیوتک 
پیشــرفت های قابــل توجهــی داشــته اســت و در حــال حاضر 
23 داروی زیســتی در داخــل کشــور تولیــد می شــود. ایــن 
در حالــی اســت کــه در ترکیــه حتــی یــک داروی زیســتی 
ــا  ــن موفقیت ه ــد نشــده اســت. همــه ای ــم تولی ــی ه داخل
اســتارت آپ ها،  ظرفیت هــای  و  توانمنــدی  مدیــون  را 
ــتیم .« ــوآوری هس ــاوری و ن ــت بوم فن ــا و زیس دانش بنیان ه

معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری در ادامــه از 
ــه  ــوزش پزشــکی ب ــان و آم ــات وزارت بهداشــت، درم اقدام
عنــوان خــط اول مقابلــه بــا ایــن بحــران تشــکر کــرد و ادامه 
داد: »در واقــع مــا بــه عنــوان پشــتیبان عمــل می کنیــم و بــا 
ــالمت  ــان و س ــام درم ــدد نظ ــه م ــا ب ــک دانش بنیان ه کم
ــدم  ــط مق ــان خ ــا کادر درم ــن روزه ــم. ای ــور آمده ای کش
حملــه هســتند. مــا کمــک می کنیــم شــرکت ها پــا بگیرنــد 
و نیازهــای کادر درمــان را تامیــن کننــد. امــروز شــرکت هایی 
در کشــور داریــم کــه در مقیــاس انبــوه محصوالتــی تولیــد 
بین المللــی  اســتانداردهای  هم ســطح  کــه  می کننــد 

اســت.«
ســتاری همچنیــن بیــان کــرد: »تشــخیص کرونــا و تخمین 
ــن  ــا ای ــه ب ــن جامع ــاری در بی ــن بیم ــری ای ــزان واگی می
ــا تســت ســرولوژی  ــن ب ــا انجــام می شــود. همچنی کیت ه
ــان بیشــتری گفــت کــه چــه کســانی  ــا اطمین ــوان ب می ت
قبــال بــه ایــن بیمــاری مبتــال شــده اند امــا هیــچ عالمــت و 
نشــانه ای ندارنــد .« وی در ایــن میــان بــه نکته ای مهم اشــاره 
کــرد و گفــت: »در کشــور شــرکت های دانش بنیانــی فعــال 
هســتند کــه در زمــان بــروز بحران هــا رویــداد را تشــخیص 
می دهنــد، نیازهــا را می شناســند و بــرای رفــع ایــن نیازهــا، 
تجهیــزات الزم را طراحــی می کننــد و می ســازند. ایــن 

رویکــردی اســت کــه همــه صنایــع بــه آن نیــاز دارنــد.«
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نیاز کشور تامین می شود

ق  ن روزهای ا�ت ه ونتیالتور، نیاز ا�ی
گ

ره دست� در�ب

سن داده اند کت به آن �پ آی � یو که دو �ش

کرونا ویروسی است که بزرگ ترین حمله هایش به سیستم تنفسی است. به همین 
خاطر تامین تجهیزات آی سی یو یکی از مهم ترین دغدغه های دولت بود که برای 
رفع آن از شرکت های دانش بنیان کمک گرفت. دو شرکت توانمند که پیش از این 

نیز در تامین تجهیزات پیشرفته بیمارستانی فعال بودند، با افزایش تولید خود کمک 
کردند تا یکی از مهم ترین نیازهای آی سی یو برای بیماران مبتال به کرونا تامین 

شود: دستگاه ونتیالتور یا همان تنفس مصنوعی که از نظر تکنولوژی پیچیده ترین 
دستگاه اتاق آی سی یو است. نکته مهم این است که دستگاه تولیدی این شرکت ها 
نه تنها رشد کمی داشته، بلکه از نظر کیفی نیز در باالترین سطوح جهانی قرار دارد. 

آنچه در ادامه می آید، گپ و گفتی کوتاه با مدیرعامل های این دو شرکت است.
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تنها نیاز ما عقد قرارداد است
دانش بنیان  شرکت  مدیرعامل  طاری  یعقوب  زاده  عبدالرضا 
پویندگان راه سعادت است. شرکتی که از سال 1377 کار خود 
را آغاز کرده و از سال 87 تا 95، نُه سال صادرکننده نمونه و سه 
سال ممتاز بوده و مدال افتخار صادرات را کسب نموده است و 
همچنین تندیس رعایت حقوق مصرف  کننده را اخذ کرده و پنج 
سال هم به عنوان مرکز پژوهشی، صنعتی و معدنی نمونه انتخاب 
شده است. همچنین این شرکت برگزیدگی در جشنواره خوارزمی 
و جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را در کارنامه خود دارد. 
یعقوب  زاده درباره تاریخچه فعالیت این شرکت می گوید: »در 
ابتدا تولیدات شرکت محدود به مانیتورهای عالیم حیاتی بیمار 
بود و کم  کم محصوالت دیگری نیز اضافه شدند، مانند سیستم 
الکتروکاردیوگراف، سیستم آریا تی سی با قابلیت ارسال عالیم 
حیاتی روی بسترهای مخابراتی بی  سیم، تجهیزات پوشیدنی با 
قابلیت ثبت عالیم حیاتی بیماران و انتقال داده به مراکز درمانی 
نهایت سیستم ونتیالتور  از طریق گوشی های هوشمند و در 

کمپرسوری که قابل استفاده در آی سی یو است.«
این شرکت دانش بنیان نه تنها سهم بزرگی از بازار ایران را در 
اختیار دارد، بلکه به کشورهای دیگر نیز صادرات انجام می دهد: 
»بیشتر سهم بازار متعلق به این شرکت است و محصوالت ما در 
80 درصد از بیمارستان های درجه یک خصوصی کشور استفاده 
می شوند که نشان می دهد خرید دستگاه های ما با بخشنامه و 
به اجبار نبوده است. ما به 50 کشور صادرات داریم و در بعضی 
سال ها بیش از 50 درصد این صادرات به کشورهای اروپایی بوده 
است. همچنین در کشورهای ترکیه، بالروس و سوئد خط تولید 

راه انداخته ایم.«

پویندگان راه سعادت کار خود را روی ونتیالتور از سال 91 آغاز 
کرد و پنج سال طول کشید تا توانست با دانش فنی خود، این 
دستگاه را تولید کند و در سال 96 استاندارد اروپا را گرفت و 
در سال 97 پروانه ساخت وزارت بهداشت ایران را. یعقوب زاده 
می گوید: »این ونتیالتور در سال های 97 و 98 در بیمارستان های 
مختلف مورد آزمایش قرار گرفت و از مهرماه سال گذشته فروش 
تولید  را آغاز کردیم. سال گذشته 100 دستگاه ونتیالتور  آن 
کردیم و بنا داشتیم برای سال جدید تولید خود را به 300 دستگاه 
در سال برسانیم. اما با شیوع کرونا و مشکلی که کشور در حوزه 
تامین ونتیالتور داشت، ظرفیت تولید خود را از سالی 300 دستگاه 
به ماهی 300 دستگاه رساندیم و سال جدید در حدود سه هزار 
ونتیالتور تولید خواهیم کرد که ده برابر پیش بینی خودمان است.«

او در پاسخ به این سوال که تا امروز چه نوع حمایت هایی دریافت 
کرده و برای ادامه کار چه نیازهایی دارد، می گوید: »برای این کار 
باید زیرساخت های تولید را ایجاد می کردیم که خدا را شکر در این 
مسیر شرکت های خصوصی دیگر نیز کمکمان کردند. خودمان در 
مجموعه قطعه  سازی هم می کنیم. وامی که دولت در اختیارمان 
گذاشت، 12 میلیارد تومان بود که آن  هم تا حدودی یاریمان 
کرد اما با توجه به این که حجم معامالت ما در سال گذشته 120 
میلیارد تومان بوده است، برای شرکتی در اندازه ما کم بود. حمایت 
مالی در این حد کمک چندانی به شرکت نمی کند. تنها کمکی 
که دولت می تواند به ما بکند، این است که از خرید خارجی صرف 
 نظر کند. هر چند در شرایط حال حاضر اصال امکان خرید خارجی 
برای دستگاه ونتیالتور نیز وجود ندارد. با هیئت امنای صرفه جویی 
ارزی قرارداد خوبی منعقد شده است که در حال تولید و تحویل 

دستگاه ونتیالتور هستیم.«
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حاصل تالش جمعی
شرکت احیا درمان پیشرفته، دیگر شرکت باسابقه ای است که 
پیش از این نیز دستگاه ونتیالتور را تولید می کرده و به دلیل 
شیوع کرونا و افزایش نیاز کشور به این دستگاه، تولید خود را 

افزایش داده است تا گامی در مسیر خودکفایی برداشته باشد. 
احمد بهفر مقدم، مدیرعامل این شرکت، درباره میزان افزایش 
به شیوع  توجه  »با  این شرکت می گوید:  تولید  ظرفیت خط 
بیماری کرونا از اسفندماه سال گذشته، شرکت دانش بنیان احیا 
درمان اقدام به افزایش ظرفیت تولید از پنج دستگاه در روز به 30 
دستگاه کرده که این افزایش ظرفیت، به معنای تولید ساالنه 10 

هزار دستگاه ونتیالتور است.«
بهفر مقدم در پاسخ به این سوال که چند درصد از دستگاه 
ساخته شده تماما به تولید داخلی متکی است، می گوید: »از نظر 
تکنولوژی، ونتیالتور پیچیده ترین دستگاه آی سی یو محسوب 
می شود و دستگاه تولیدی شزکت ما استاندارد داخل و CE اروپا 
را دارد. این دستگاه از نظر تکنولوژی صد درصد بومی است اما 
برای برخی قطعات الکترونیکی آن که در حوزه فعالیت صنعتی 

است، واردات می شود که کمتر از 30 درصد است.«
او معتقد است با ادامه این روند تولید، نه تنها تمام نیاز داخلی 
برطرف خواهد شد، بلکه می توان آن را صادر کرد. بهفر مقدم 
می گوید افزایش تولید به معنای کاهش کیفیت نیست و در 
این باره توضیح می دهد: »شرکت احیا درمان پیش از این خطوط 
تولید چهار دستگاه ونتیالتور را داشته است. تمامی این خطوط 
زیرساخت ها و تجهیزات و متخصصین کنترل کیفی و آزمون های 
الزم را دارا بودند. این شرکت زیرساخت های تولید دیگر مدل ها 
را معطوف به یک مدل دستگاه مناسب برای کرونا کرده است. لذا 

نه تنها از کیفیت کاسته نشده، بلکه به دلیل افزایش امکانات تست 
در یک خط تولید، ضریب اطمینان به سالمت و کیفیت تولید 

دستگاه باالتر رفته است.« 
وی در ادامه می افزاید: »با توجه به این که ظرفیت تولید به اندازه 
کافی باال رفته است، بعید به نظر می رسد که نیاز داخلی تامین 
نشود. با اطمینان باال می توانم بگویم این شرکت قادر به تامین نیاز 
موجود است و حتی افزایش نیاز احتمالی در پاییز و زمستان آینده 

را پوشش می دهد.«
بهفر مقدم با تاکید بر سال ها فعالیت مجموعه و صادرات به 
دیگر کشورها، درباره ویژگی های ونتیالتور تولیدی این شرکت 
می گوید: »به نظرم توضیح ویژگی های فنی دستگاه از حوصله این 
مطلب خارج است اما می توانم بگویم استفاده بیش از 460 مرکز 
درمانی از 2500 دستگاه تولیدی این شرکت در طول هفت سال، 
ضریب اعتماد باالیی نسبت به عملکرد دستگاه به وجود آورده 
است. به گونه ای که تقریبا تمام کاربرها با نحوه استفاده از دستگاه 

و ویژگی های آن آشنا هستند.«
بهفر مقدم با تاکید بر این که در جهش تولید این شرکت جمع 
بزرگی نقش داشته اند، می افزاید: »ده سال است این مجموعه در 
حال تولید است. جهشی که اتفاق افتاده به دلیل حمایت های 
جمعی است. دکتر ستاری معاون علمی رئیس جمهور، دکتر 
نمکی وزیر بهداشت، هیئت امنای صرفه جویی ارزی، اداره کل 
تجهیزات پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
صندوق نوآوری و شکوفایی با تامین سرمایه در گردش به مبلغ 
40 میلیارد تومان، وزارت صنعت و معدن، گمرک با تسهیل 
تشریفات گمرکی به جریان مواد اولیه مورد نیاز کمک کردند 

تا این اتفاق افتاد.« 
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ن آمار از پویش کرو�ن پالس و بسته محای�ت معاونت عیمل  آخر�ی

ایجاد سبکی جدید در نگاه به 
فناوری اطالعات 
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معاونــت علمــی و فناوری ریاســت جمهــوری از همــان روزهای 
ابتدایــی شــیوع کرونا در کشــور، بــا برنامه ریزی مــدون و کمک 
ــی  ــدت کوتاه ــرف م ــان، ظ ــرکت های دانش بنی ــن از ش گرفت
توانســت اقدامــات ارزشــمندی را بــه انجــام برســاند کــه البتــه 
هنــوز برخــی از آن هــا بــه نتیجــه نهایــی نرســیده اند؛ نتایجــی 
ــد  ــز می توان ــا نی ــرای دنی ــه ب ــران، بلک ــرای ای ــا ب ــه نه تنه ک
ارزشــمند باشــد. بــا طوالنــی شــدن دوره شــیوع ایــن بیمــاری 
ــا ایــن ویــروس طــی ماه هــای  و احتمــال درگیــری جهانــی ب
آینــده، معاونــت علمــی و فنــاوری در اقدامــی دیگــر از بســته 
حمایتــی معاونــت علمــی و فنــاوری از شــرکت های دانش بنیان 
و اســتارت آپ های حــوزه آنالیــن، دیجیتــال و مجــازی رونمایی 
کــرد. در نشســت خبــری ایــن رونمایــی کــه بــا حضــور پرویــز 
کرمــی دبیــر ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانش بنیــان معاونت 
علمــی و مهــدی محمــدی دبیــر ســتاد توســعه فناوری هــای 
ــت علمــی برگــزار  ــال و هوشمندســازی معاون اقتصــاد دیجیت
شــد، کرمــی اظهــار داشــت: »در راســتای حمایت هــای 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری از شــرکت های 
دانش بنیــان و اســتارت آپ ها بــرای شــتاب حرکــت در میــدان 
مبــارزه بــا کرونــا، بســته حمایتــی دیگــری رونمایــی می شــود. 
معاونــت علمــی همزمــان بــا شــیوع کرونــا فراخوانــی منتشــر 
ــز شــکل  ــا نی ــا کرون ــارزه ب ــه  مب ــر اســاس آن کمیت کــرد و ب
ــک،  ــد ماس ــای تولی ــا آن در حوزه ه ــق ب ــه مطاب ــت ک گرف
خطــوط دســتگاه های تولیــد ماســک، مــواد ضدعفونی کننــده 
ــپ، کیــت  ــای پ ــور، ب ــد ونتیالت و دســتگاه های پزشــکی مانن
ــی  ــات خوب ــی اقدام ــای داروی ــا و پروتکل ه ــخیصی کرون تش

ــد.«  ــام ش ــا انج ــط دانش بنیان ه توس
ــا کرونــای معاونــت علمــی ادامــه داد:  دبیــر کمیتــه مقابلــه ب
»بــرای گســترش ایــن موفقیت هــا بــه ســایر حوزه هــا و 
در  می تواننــد  کــه  دیگــری  اســتارت آپ های  درخشــش 
مبــارزه بــا کرونــا نقش آفرینــی کننــد، پویــش »کرونــا 

پــالس« بــا همــکاری ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانش بنیــان 
معاونــت علمــی و ســتاد اقتصــاد دیجیتــال و هوشمندســازی 
ــر،  ــات بهت ــه خدم ــش ارائ ــن پوی ــه ای ــد. نتیج ــدازی ش راه ان
ــن  ــت. در ای ــردم اس ــه م ــرعت ب ــر و باس ــت، ارزان ت باکیفی
ــه  ــود. البت ــه می ش ــتارت آپ ها ارائ ــه اس ــهیالتی ب ــتا تس راس
مطالعــات و بررســی های جامعــی دربــاره مشــکالت پیــش روی 
ــا خدمــات ارائه شــده در راســتای  اســتارت آپ ها انجــام شــد ت
رفــع مشــکل و ســرعت و قــوت کار آن هــا باشــد. پــس کمــک 
ــان  ــا دانش بنی ــالق ی ــات در خ ــا و اقدام ــریع مجوزه ــه تس ب
ــه  ــک ب ــی، کم ــای مال ــه حمایت ه ــتارت آپ ها، ارائ ــدن اس ش
ــه تبلیــغ و  ــرای اخــذ مجــوز، کمــک ب ــی ب ــع قانون رفــع موان
ــن  ــازی بی ــاخت ها، شبکه س ــن زیرس ــا و تامی ــی آن ه معرف
ــه  ــی اســت ک ــه حمایت های ــف از جمل اســتارت آپ های مختل

ــود.« ــام می ش ــش انج ــن پوی در ای
کرمــی ایجــاد یــک زنجیــره بــا کمــک پویــش »کرونــا پالس« 
ــا  ــد کرون ــا از دل آن تهدی ــت ت ــدام دانس ــن اق ــداف ای را از اه
ــدی در  ــبک جدی ــود و س ــتفاده ش ــل و اس ــت تبدی ــه فرص ب
نــگاه بــه فنــاوری اطالعــات، خدمــات آنالیــن و دورکاری 
ــا رشــد اســتارت آپ ها خدمــات بهتــری  ایجــاد شــود. پــس ب
ــاوری  ــاون علمــی و فن ــه می شــود. مشــاور مع ــردم ارائ ــه م ب
ــگ  ــرای پررن ــه ب ــان این ک ــا بی ــه ب ــوری در ادام ــس جمه رئی
ــا  کــردن نقــش اســتارت آپ ها در زندگــی مــردم پویــش کرون
پــالس راه انــدازی شــد تــا بــه کمــک آن اقدامــات ارزشــمندی 
ــان  ــاط می ــا ایجــاد ارتب ــش ب ــن پوی انجــام شــود، گفــت: »ای
بخش هــای دولتــی و اســتارت آپ ها در نظــر دارد ماننــد پلــی 

ــد.« ــن باش ــه و آنالی ــای نوآوران ــترش راه حل ه ــرای گس ب
مهــدی محمــدی، دبیــر ســتاد توســعه فناوری هــای اقتصــاد 
دیجیتــال و هوشمندســازی معاونــت علمــی، نیــز بیــان کــرد: 
ــا می گــذرد، تــا چنــد مــاه آینــده  »چنــد مــاه از شــیوع کرون
نیــز بــا ایــن بیمــاری دســت بــه گریبــان هســتیم. پــس بایــد 
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موضوعــات و مشــکالت را در فضــای آنالیــن رفــع کنیــم. ایــن 
موضوعــات می توانــد عرصه هــای گوناگونــی ماننــد حمل ونقــل 
آنالیــن تــا آمــوزش آنالیــن را شــامل شــود. در پویــش کرونــا 
پــالس راه حل هــای فناورانــه توســط اســتارت آپ ها ارائــه 
ــا  ــت از ایده ه ــدف حمای ــش ه ــن پوی ــه در ای ــود. البت می ش
ــرای  ــی ب ــان کم ــدت زم ــه م ــی ک ــه راه حل های ــت بلک نیس
ــن  ــوند. ای ــت می ش ــد حمای ــاز دارن ــعه نی ــترش و توس گس
ــا ایجــاد  ــی ت ــت مال ــوع اســت و از حمای ــز متن ــا نی حمایت ه
زیرســاخت را دربرمی گیــرد. پــس اســتارت آپ هایی کــه بــرای 
ــا مکانیســم های  ــد، شناســایی و ب ــه کمــک دارن رشــد نیــاز ب

الزم حمایــت می شــوند.«
ســی ام  تــا  آمــار  آخریــن  دربــاره  محمــدی  مهــدی 
اردیبهشــت ماه بــه مجلــه دانش بنیــان گفــت: »تاکنــون 
ثبت نــام 70 شــرکت دانش بنیــان، 284 شــرکت خــالق، 
ــه  ــتیم ک ــه را داش ــرکت و 123 متفرق ــه ش 268 دارای شناس
ســهم ســالمت آنالیــن 18 درصــد، حمــل و نقل آنالیــن کاال 3 
درصــد، ســرگرمی و توریســم آنالیــن 6 درصــد، فروشــگاه های 
آنالیــن و مســئولیت اجتماعــی 26 درصد، نــوآوری اجتماعی 8 
درصــد، تولیــد محتــوای آنالیــن 8 درصد، ایــده و ابتــکارات 12 
درصــد، آمــوزش آنالیــن 16 درصــد و ورزش آنالیــن 3 درصــد 

ــود.« ب
محمــدی بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه اغلــب شــرکت ها تقاضــای 
ــرکت ها  ــد از ش ــت: »63 درص ــته اند، گف ــی داش ــک مال کم
خواهــان کمــک مالــی بوده انــد و پــس از آن تبلیغــات 
تلویزیونــی و دیجیتــال مارکتینــگ هــر کــدام بــا 46 درصــد در 
ــد  ــد. 38 درص ــرار می گیرن ــت ها ق ــدی درخواس ــای بع رتبه ه
از شــرکت ها نیــاز بــه کمــک بــه رفــع موانــع و دریافــت مجــوز 
از مراجــع ذیربــط داشــتند و 32 درصــد از آن هــا نیــز خواهــان 

ــد.« ــاختی بوده ان ــای زیرس حمایت ه
دبیــر ســتاد توســعه فناوری هــای اقتصــاد دیجیتــال و 

هوشمندســازی معاونــت علمــی در خصوص میــزان پراکندگی 
ــوی و  ــان رض ــران، خراس ــت: »ته ــان داش ــت ها اذع درخواس
اصفهــان بــا 60، 11 و 5 درصــد از درخواســت ها، رتبــه اول تــا 
ســوم را داشــتند و میــزان ثبت نــام در باقــی اســتان ها از صفــر 

تــا 2/5 درصــد متغیــر اســت.«
ــه این کــه تاکنــون 528 طــرح بررســی  ــا اشــاره ب محمــدی ب
و 355 مــورد از آن هــا تاییــد شــده اند، افــزود: »در حــوزه 
فروشــگاه های آنالیــن و مســئولیت اجتماعــی 126 طــرح 
ــوزش  ــن و آم ــد از آن حوزه هــای ســالمت آنالی داشــتیم و بع
ــا 98 و 80 طــرح قــرار داشــتند. پــس از این هــا بــه  آنالیــن ب
ــوآوری  ــن، ن ــوای آنالی ــد محت ــکارات، تولی ــده و ابت ــب ای ترتی
ــن،  ــم آنالی ــرگرمی و توریس ــن، س ــوزش آنالی ــی، آم اجتماع
حمــل و نقــل آنالیــن کاال و ورزش آنالیــن بــا 56، 42، 40، 26، 

ــد.« ــرار دارن ــرح ق 19 و 11 ط
ــت  ــت های حمای ــد درخواس ــوص تایی ــه در خص وی در ادام
مالــی 174 شــرکت کــه به دو دســته تســهیالت جهت توســعه 
بــازار و تســهیالت جهــت توســعه محصــول تقســیم می شــوند، 
گفــت: »ســهم ســالمت آنالیــن بــا 22 درصــد از باقــی حوزه ها 
بیشــتر بــود و آمــوزش آنالیــن بــا 21 درصــد، فروشــگاه آنالین 
ــدی  ــای بع ــد در رتبه ه ــا 16 درص ــی ب ــئولیت اجتماع و مس
ــوآوری  ــی قــرار داشــتند. همچنیــن ســهم ن حمایت هــای مال
اجتماعــی 12 درصــد، تولیــد محتــوای آنالیــن 9 درصــد، ایــده 
ــرگرمی و  ــد، س ــن 4 درص ــد، ورزش آنالی ــکارات 9 درص و ابت
توریســم آنالیــن 4 درصــد و حمل و نقــل آنالیــن کاال 3 درصد 

ــود.«  ــی ب از حمایت هــای مال
محمــدی در پایــان مجمــوع تســهیالت ارائــه شــده بــه 
شــرکت ها را 11200 میلیــون تومــان عنــوان کــرد کــه از ایــن 
مقــدار 7050 میلیــون تومــان تســهیالت جهــت توســعه بــازار 
و 4150 میلیــون تومــان تســهیالت جهــت توســعه محصــول 

ــوده اســت.  ب
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ایران ساخت ها به کمک کادر درمان 
بیمارستان ها می آیند

ان ساخت کسیم�ت ا�ی لس ا ت خدمت رسان و �پ ره رو�ب در�ب

متخصصان یک شــرکت دانش بنیان در مدت زمانی کوتاه موفق به طراحی و ســاخت یک 
روبات خدمت رســان پزشکی شــدند. این روبات ایران ساخت با نام »کیوان الیف بات« 
با ویژگی های خود در زمان شــیوع بیماری های با ضریب بــاالی انتقال، ارتباط درمانگر 
و بیمار را کم می کند. روبات پزشــکی کیوان الیــف بات به عنوان عضوی از کادر درمان 

بیمارســتان شهید هاشــمی نژاد و همزمان در قطر فعالیت خود را آغاز کرد.
همچنین شــرکت دانش بنیان مپوا )مهندســان پایش وضعیت امیرکبیر( توانســته است دستگاهی 

را به تولید برســاند که در ایام شــیوع کرونا، کشــور به آن نیاز مبرم دارد: پالس  اکسیمتر.
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ــکی  ــان پزش ــات خدمت رس ــی از روب ــم رونمای در مراس
»کیــوان الیــف بــات«، پرویــز کرمــی، دبیــر ســتاد 
فرهنگســازی اقتصــاد دانش بنیــان معاونــت علمــی، 
بیــان کــرد: »زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری بــا موفقیــت 
ــوالت  ــا، محص ــایی نیازه ــن شناس ــت ضم ــته اس توانس
ــد و  ــه ده ــه ارائ ــود را در جامع ــردی خ ــات کارب و خدم
نمونــه آن در بحــران کرونــا بیــش از پیــش بــرای مــردم 
و مســئوالن نمایــان شــد کــه دســتاوردها و محصــوالت 
ایران ســاخت نیازهــای جامعــه را رفــع کردنــد. رونمایــی 
از روبــات پزشــکی »کیــوان الیــف بــات« هــم اقدامــی در 
همیــن راستاســت و شــروع حرکــت جدیــدی در زمینــه 
همیــاری کادر درمــان و بیمارســتانی اســت و نفــوذ 
فناوری هــای هــوش مصنوعــی روباتیــک در صنعــت 

ــتانی.« بیمارس
»افــرادی همچــون  کــرد:  بیــان  کرمــی همچنیــن 
مســئوالن و کادر پزشــکی و درمانــی بیمارســتان شــهید 
هاشــمی نژاد قابــل تقدیــر هســتند. در بحــران کرونــا در 
بســیاری از کشــورها کادر درمــان و پزشــکان کار را رهــا 
کردنــد و مــردم بی پنــاه را تنهــا گذاشــتند؛ اتفاقــی کــه 
ــجاع،  ــی ش ــکان و کادر درمان ــت پزش ــه هم ــران ب در ای
فهیــم و ایثارگــر هرگــز رخ نــداد. در کنار پزشــکان و کادر 
درمانــی شــجاع اتفاقــی دیگــر رقــم خــورد و آن تولیــد 
و ارائــه محصــوالت و تجهیــزات ایران ســاخت بــه مــردم 
ــود . فعــاالن زیســت بومی کــه  ــران و ســایر کشــورها ب ای
ــزات و محصــوالت الزم  ــا، تجهی ــان بحــران داروه در زم
بــرای مقابلــه بــا کرونــا را تولیــد و بومی ســازی کردنــد.«

ــتان  ــروه بیمارس ــش گ ــه نق ــان ب ــن می ــی در ای کرم
ــرکت  ــن ش ــی از ای ــورت وی س ــه ص ــه ب ــز ک ــب نی مح
ــر  ــاره و از ایشــان تقدی ــرده، اش ــت ک ــان حمای دانش بنی

ــرد. ک
علیرضــا زالــی فرمانــده عملیــات مدیریــت بیمــاری 
کرونــا در کالنشــهر تهــران در ایــن مراســم گفــت: 
ــت  ــه هم ــان ب ــرکت های دانش بنی ــت ش ــعه فعالی »توس
معاونــت علمــی در کشــور جــای تبریــک بــه مــردم دارد. 
اکنــون در ایــن شــرکت های فنــاور نســل جــوان خالقــی 
مشــغول فعالیــت هســتند کــه نوعــی خیــزش جهادگونــه 
ــا در کشــور  ــا شــیوع کرون ــد. ب را در کشــور ایجــاد کردن
شــاهد خیــزش در زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری بودیــم 
کــه همــه بــرای رفــع نیــاز بــه میــدان آمدنــد. در همیــن 
مدت زمــان کوتــاه از شــیوع کرونــا در کشــور خودکفایــی 
ــر  ــد و اگ ــت درآم ــه فعلی ــی ب ــای واقع ــه معن ــی ب مل
ــا تردیــد نــگاه می کردنــد،  عــده ای بــه ایــن فعالیت هــا ب

ــود.« ــرای رفــع آن ب ایــن بحــران زمانــی مناســب ب
ــات  ــف ب ــوان الی ــکی کی ــات پزش ــاخت روب ــه س وی ب
ــات  ــن روب ــزود: »طراحــی و ســاخت ای اشــاره کــرد و اف
ــرد  ــدنی ک ــدنی را ش ــک کار نش ــر از 50 روز ی در کمت
ــان  ــرکت دانش بنی ــک ش ــان ی ــط متخصص ــه در توس ک

انجــام شــد.«
ــان  ــرکت دانش بنی ــل ش ــی، مدیرعام ــن قره خان همچنی
ــه  ــات، ب ــن روب ــده ای ــدار، تولیدکنن ــعه پای ــال توس روی
ــه  ــات ب ویژگی هــای آن اشــاره کــرد و گفــت: »ایــن روب
صــورت خــودکار یــا کنتــرل از راه دور فعالیــت می کنــد. 
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ــه آن  ــف و ارائ ــای مختل ــه اتاق ه ــذا و دارو ب ــل غ حم
ــا و اکســیژن خــون  ــزان دم ــری می ــار، اندازه گی ــه بیم ب
بــدن بیمــار، ارتبــاط صوتــی و تصویــری پزشــک و 
بیمــار برخــی از ویژگی هــای آن اســت. البتــه بــه دلیــل 
ــردن  ــه ک ــکان اضاف ــات ام ــن روب ــودن ای ایران ســاخت ب
سنســورهای دیگــر بــه آن وجــود دارد. دو نمونــه از ایــن 
محصــول بــه قطــر صــادر شــده اســت. همچنیــن روســیه 
و کــره جنوبــی نیــز بــرای خریــد آن اســتقبال کرده انــد 
ــا  ــان آن ه ــه زب ــوای الزم ب ــازی محت ــال آماده س و در ح

هســتیم.«
ــوان  ــکی کی ــات پزش ــی از روب ــن رونمای ــه ضم در ادام
الیــف بــات، از کادر پزشــکی و درمانــی و پرســتاری 
ــئولین  ــور مس ــا حض ــمی نژاد ب ــهید هاش ــتان ش بیمارس

ــت. ــورت گرف ــر ص تقدی

مبارزه روباتیک با کرونا
ــد؟  ــه می کن ــه چ ــات« در قرنطین ــف  ب ــوان  الی ــا »کی ام
ــع  ــخیص موان ــدرت تش ــی رود. ق ــد. راه م ــرف می زن ح
ــراد  ــون اف ــیژن خ ــطح اکس ــدن و س ــای ب را دارد و دم
ــا  ــت و ب ــر اس ــت بش ــاخته دس ــرد. س ــدازه می گی را ان
قــدرت ذهــن، خالقیــت و نــوآوری او متولــد شــده اســت.

ســر  در  را  روبات هــا  ســاخت  آرزوی  ســال ها  بشــر 
رویــا  ایــن  پیــش  این کــه ســال ها  تــا  می پرورانــد 
بــه واقعیــت تبدیــل شــد و روبات هــا از فیلم هــا و 
ــه  ــارج شــدند و روز ب ــی خ ــی - تخیل ــتان های علم داس

روز توســعه یافتنــد.
ــات«،  ــف ب ــده اصلــی طراحــی و ســاخت »کیــوان الی ای
روبــات پزشــکی خدمت رســان بــه کادر درمــان، در 
ــک  ــان ی ــت. متخصص ــکل گرف ــا ش ــای اوج کرون روزه
ــاه  ــی کوت ــد و در مدت ــان همــت کردن شــرکت دانش بنی
ــت  ــزرگ عالم ــنگ ب ــل »س ــاختند. ضرب المث آن را س

ــگ باخــت. ــا رن ــدام آن ه ــن اق ــا ای ــزدن اســت« ب ن
ــن  ــراح ای ــروه ط ــری گ ــی، مج ــی قره خان ــه عل ــه گفت ب
ــا  ــان ب ــته همزم ــال گذش ــاه س ــفند م ــات، 15 اس روب
روزهــای پــر از اســترس و نگرانــی ناشــی از شــیوع 
کرونــا و زمانــی کــه ایــن بیمــاری بــرای خــود یکه تــازی 
ــی  ــا کار طراح ــود ت ــا ب ــرای آن ه ــازی ب ــرد، آغ می ک
روبــات را شــروع کننــد: »البتــه ایــن پلتفــرم از 17 ســال 
ــدار  ــعه پای ــال توس ــان روی ــرکت دانش بنی ــش در ش پی

ــه اســت.« شــکل گرفت
ــت  ــی اس ــیار فعالیت ــای س ــاخت روبات ه ــی و س طراح
دارد.  تبحــر  آن  در  دانش بنیــان  شــرکت  ایــن  کــه 
ــرای ســاخت  متخصصــان در آن مســیر حرکــت خــود ب
روبات هــا را ادامــه دادنــد تــا در ادامــه داســتان بــا دانــش 
و فنــاوری خــود موفــق بــه بومــی کــردن »کیــوان الیــف 
بــات« شــدند. از ایــده، طراحــی و ســاخت تــا برنامه ریزی 
و شــبکه کــردن آن در ایــران و توســط متخصصــان 

ــت. ــده اس ــام ش ــان انج ــرکت دانش بنی ش

کیوان الیف بات چه ویژگی هایی دارد
باشــم«  کنارتــون  در  کــه  آمــاده ام  مــن  »ســالم، 
ایــن روبــات صحبت هــای خــود را بــا ایــن کلمــات 
ــه  ــان ب ــردد کادر درم ــیله او ت ــه وس ــد. ب ــاز می کن آغ
ــرا ایــن  ــد. زی بخش هــای قرنطینــه شــده کاهــش می یاب
روبــات بــه شــکل کنتــرل از راه دور یــا خــودکار در ایــن 
فضاهــا رفت وآمــد می کنــد. بــا دوربینــی کــه در آن 
ــان  ــی می ــری و صوت ــاط تصوی ــت ارتب ــده اس ــه ش تعبی

بیمــار و پزشــک از راه دور فراهــم می شــود.
ایــن روبــات دارای طبقاتــی اســت کــه دارو یــا غــذا روی 
آن قــرار می گیــرد و بــرای بیمــار ارســال می شــود. 
همچنیــن می تــوان طبقــات را بــاز کــرد و سیســتم های 
ضــد عفونی کننــده UV یــا پالســما را بــه آن افــزود. بــا 
ــی کــردن فضــا را انجــام می دهــد و  ایــن کار ضــد عفون

ــه صــورت خــودکار انجــام می شــود. تمیــز کــردن ب
مجهــز بــودن بــه سنســورهایی در بخــش باالیــی بــرای 
اندازه گیــری درجــه حــرارت بــدن بیمــار از دیگــر 
ــه ای  ــار آن محفظ ــه در کن ــت. البت ــای آن اس ویژگی ه
ــرار دادن انگشــت  ــا ق ــار ب ــه بیم ــده اســت ک ــه ش تعبی
خــود در آن امــکان اندازه گیــری میــزان اکســیژن خــون 

ــد. ــا می کن ــب را مهی ــان قل و ضرب
ــات پزشــکی  ایــن تنهــا بخشــی از قابلیت هــای ایــن روب
خدمت رســان اســت. او قابلیت هــای دیگــری ماننــد 
تشــخیص مانــع، قابلیــت اضافــه شــدن بــه سنســورهای 
ــوش  ــاوری ه ــز دارد. فن ــه بعدی را نی ــد س ــر و دی دیگ
ــه  ــا را ب ــن قابلیت ه ــه در آن ای ــه کار رفت ــی ب مصنوع
روبــات می دهــد. بومی ســازی ایــن روبــات نشــان از 
ــوزه  ــن ح ــی در ای ــاوران داخل ــدی فن تخصــص و توانمن

ــاوری دارد. ــم و فن از عل
لزومــا  روبــات  ایــن  »کاربــرد  می گویــد:  قره خانــی 
ــرای  ــازی ب ــا آغ ــت. کرون ــا نیس ــیوع کرون ــان ش در زم
ــز  ــا نی ــایر بحران ه ــود و در س ــا ب ــه دنی ــوان ب ورود کی
ــی  ــتریان خارج ــوان مش ــرد. کی ــره ب ــوان از آن به می ت
هــم دارد. نمونــه ای از آن بــه قطــر ارســال شــده اســت و 
توافقــات بــرای ارســال آن بــه مســکو و کــره جنوبــی نیــز 

ــی اســت. در مراحــل پایان

روبات خدمت رسان پلتفرمی 
قابل توسعه است

از آنجــا کــه پلتفــرم آن قابــل توســعه اســت، باعــث شــده 
ــان آن  ــند و طراح ــی آن باش ــادی متقاض ــتریان زی مش
می تواننــد قابلیت هــای دیگــری ماننــد اندازه گیــری 
فشــار خــون یــا افــزودن صندلــی بــرای حمــل بیمــار را 

بــه آن اضافــه کننــد.
ــات  ــف ب ــوان الی ــه کی ــت ک ــار داش ــد انتظ ــه نبای البت
ــا  ــد ام ــته باش ــتار را داش ــک پرس ــای ی ــام توانایی ه تم
70 تــا 80 درصــد مراجعــات میــان درمانگــر و بیمــار را 
کاهــش می دهــد. ایــن روبــات نخســتین پلتفــرم روبــات 
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ــد. ــازی ش ــه تجاری س ــت ک ــان اس خدمت رس
ــاوری و  ــت بوم فن ــی در زیس ــم دانش ــتر مه ــاد بس ایج
نــوآوری زیرســاختی بــود کــه در کوتاه تریــن زمــان 
ــاخت« را  ــول »ایران س ــن محص ــه ای ــیدن ب ــیر رس مس
ــواوری  ــاوری و ن ــت بوم فن ــاالن زیس ــرد. فع ــق ک محق
ــات  ــه خدم ــال ارائ ــود در ح ــت خ ــوآوری و خالقی ــا ن ب
ــا  ــران کرون ــاید بح ــتند. ش ــه هس ــه جامع ــون ب گوناگ
ــور  ــردم کش ــه م ــتاوردها ب ــن دس ــا ای ــد ت ــی ش فرصت
ــی در  ــالق ایران ــان خ ــود. جوان ــان داده ش ــا نش و دنی
شــرکت های دانش بنیــان و اســتارت آپ ها در تــالش 
بــرای پــرورش ایــده خــود و تبدیــل آن بــه بــازار بــرای 
ارتقــای کیفیــت زندگــی مــردم هســتند. روبــات خدمــت 
ــدا  ــده ج ــن قاع ــز از ای ــات نی ــف ب ــوان الی ــان کی رس

ــت. نیس
ــرای  ــات ب ــن روب ــت ای ــرار اس ــی ق ــه قره خان ــه گفت ب
ــای  ــد مجتمع ه ــتان مانن ــارج از بیمارس ــای خ فعالیت ه

ــود.  ــعه داده ش ــم توس ــاری ه تج

پالس اکسیمتر ایران ساخت قابل رقابت 
با بهترین نمونه های خارجی است

ــوا )مهندســان پایــش وضعیــت  ــان مپ شــرکت دانش بنی
طراحــی  زمینه هــای  در  سال هاســت  امیرکبیــر( 
و ســاخت روبات هــای بــازرس مخــزن بــه منظــور 
ــی  ــای الکترونیک ــاخت بورده ــرب و س ــی غیرمخ بازرس
ــزات در حــوزه  و آکوســتیک و طراحــی و ســاخت تجهی
ــزار  ــن کارگ ــت دارد. همچنی ــکی فعالی ــی پزش مهندس
ــی  ــه ارزیاب ــاوری در زمین ــی و فن ــت علم ــمی معاون رس
ــته  ــرکت توانس ــن ش ــت. ای ــان اس ــای دانش بنی طرح ه
ــام  ــه در ای ــاند ک ــد برس ــه تولی ــتگاهی را ب ــت دس اس

ــرم دارد.  ــاز مب ــه آن نی ــور ب ــا، کش ــیوع کرون ش
ــاره  ــوا، درب ــره مپ ــس هیئت مدی ــدری، رئی ــن ص محس
ــروع  ــال 89 ش ــا س ــم م ــد: »تی ــاز آن می گوی ــه آغ نقط
بــه فعالیــت کــرد. کاری کــه در ابتــدا انجــام می دادیــم، 
ــود. ســال 94، 95  ــش ســالمت ســازه ها و صنعــت ب پای
 R&D دپارتمــان مهندســی پزشــکی را ایجــاد کردیــم و
ــان  ــن محصولم ــد. اولی ــروع ش ــوالت ش ــری محص یکس
ــی  ــرمایه گذار خصوص ــه س ــود ک ــال ب ــنج دیجیت فشارس
ــرمایه گذار  ــه س ــل این ک ــه دلی ــفانه ب ــا متاس ــت. ام داش
ــد  ــد، در ح ــاز کن ــوه آن را آغ ــد انب ــت تولی نمی خواس

ــد.« ــه اولیــه باقــی مان نمون
ــه  ــرای هم ــال ب ــه کام ــنج ک ــول فشارس ــالف محص برخ
ــود،  ــتفاده می ش ــا اس ــیاری از خانه ه ــت و در بس آشناس
ــه دارد،  ــی ک ــرد فراوان ــود کارب ــا وج ــس اکســیمتر ب پال
ــرل  ــرای کنت ــتر ب ــت و بیش ــده اس ــناخته ش ــر ش کمت
ــتان ها  ــوال در بیمارس ــاص و معم ــاران خ ــت بیم وضعی
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. در اصــل از پالــس  
اکســیمتر بــرای ســنجش میــزان اکســیژن اشــباع خــون 
اســتفاده می شــود. صــدری دربــاره این کــه چطــور 

ــدند،  ــیمتر ش ــس اکس ــاخت پال ــه کار س ــت ب ــد دس ش
ــیمتر  ــس اکس ــتگاه پال ــد: »دس ــح می ده ــن توضی چنی
ــود کــه  ــا دوســتانی ب نتیجــه هم افزایــی و هم اندیشــی ب
بــا راه انــدازی دپارتمــان مهندســی پزشــکی بــه جمعمــان 
ــن  ــد. ای ــی کردن ــرح معرف ــن ط ــدند و چندی ــه ش اضاف
ــم و کار از ســال  ــا ســرمایه گذار مطــرح کردی طــرح را ب
96 اســتارت خــورد. نمونــه اولیــه و آزمایشــگاهی را 
ــا  ــم ت ــر دادی ــزار آن را تغیی ــار نرم اف ــد ب ســاختیم و چن
در نهایــت اواخــر ســال 97 دســتگاه آمــاده شــد. ســال 
ــرای  ــوت ب ــی و پایل ــت های بالین ــام تس ــه انج 98 را ب
محاســبه دقــت دســتگاه و رفــع مشــکالت احتمالــی آن 

ــم.« ــاص دادی اختص

دقت باال، قیمت پایین
ــت؟  ــکل اس ــه ش ــه چ ــتگاه ب ــن دس ــا روش کار ای ام
ــرده،  ــه ک ــوا ارائ ــرکت مپ ــه ش ــی ک ــاس توضیحات براس
ــت  ــی اس ــی غیرتهاجم ــیمتر روش ــس اکس روش کار پال
بــا  کــه  را  مولکول هــای هموگلوبینــی  میــزان  کــه 
ــد  ــه درص ــری و ب ــده اند، اندازه گی ــه ش ــیژن آمیخت اکس
بیــان می کنــد. میــزان نرمــال آن بیــن 95 تــا 97 

ــت. ــد اس درص
ــده  ــکیل ش ــوری تش ــور ن ــک سنس ــتگاه از ی ــن دس ای
ــرد  ــرار می گی ــه روی شــریانچه های نبــض دار ق اســت ک
)معمــوال روی انگشــت اشــاره شــخص(. در یــک طــرف 
دو LED بــه عنــوان فرســتنده قــرار گرفتــه اســت 
ــر  ــوج 660 نانومت ــول م ــا ط ــز ب ــور قرم ــوج ن ــه دو م ک
ــا طــول مــوج 930 نانومتــر را انتشــار  و مــادون قرمــز ب
ــه  ــیژنی ک ــدار اکس ــد از مق ــا 97 درص ــد. تقریب می ده
بــه بافت هــا می رســد، از طریــق ترکیــب شــیمیایی 
ــا هموگلوبیــن اســت. باقــی 3 درصــد آن از طریــق  آن ب
ــد.  ــدا می کن ــال پی ــما انتق ــدن آن در آب پالس ــل ش ح
ــه صــورت سســت  متصــل  ــن ب ــه هموگلوبی اکســیژن ب
بازگشــت دارد، یعنــی واکنــش  قابلیــت  و  می شــود 
 PO2 ــه ــی ک ــت. زمان ــت پذیر اس ــی و بازگش آن تعادل
اکســیژن  ریــوی،  مویرگ هــای  در  مثــال  باالســت، 
ــم  ــار ک ــی فش ــود و وقت ــل می ش ــن وص ــه هموگلوبی ب
ــیژن  ــت، اکس ــراف باف ــای اط ــال در مویرگ ه ــت، مث اس
ــتگاه  ــن دس ــتفاده از ای ــود. اس ــن آزاد می ش از هموگلوبی
ــیژن  ــد اکس ــن درص ــر تعیی ــای دیگ ــه روش ه ــبت ب نس
ــود  ــوان کمب ــت و می ت ــر اس ــریع تر و راحت ت ــون س خ
ــی( در  ــا هایپراکس ــی ی ــیژن )هیپواکس ــاد اکس ــا ازدی ی
خــون را مشــخص و نتیجــه اکســیژن درمانی را مشــاهده 

کــرد.
دســتگاه پالــس اکســیمتر تولیــدی شــرکت مپــوا میــزان 
ــودار  ــب و نم ــان قل ــون، ضرب ــول در خ ــیژن محل اکس
ضربــان قلــب را نمایــش می دهــد، پــس از هشــت ثانیــه 
بــه صــورت خــودکار خامــوش می شــود، نمایشــگری بــا 
وضــوح بــاال دارد و قابــل شــارژ از طریــق شــارژر اندرویــد 
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اســت.  ماننــد تمامــی محصوالتــی کــه بــه حوزه پزشــکی 
ــیمتر  ــی پالس اکس ــن ویژگ ــوند، مهم تری ــوط می ش مرب
نیــز دقــت آن اســت و متاســفانه بســیاری از محصــوالت 
ــرای کاهــش هزینــه تمام شــده فاقــد کیفیــت و دقــت  ب
کافــی هســتند. پالــس  اکســیمتر مپــوا در کنــار قیمــت 
ــی، دارای  ــای خارج ــر از رقب ــیار پایین ت ــده بس تمام ش
ــات  ــا مطالع ــه ماه ه ــه نتیج ــت ک ــت اس ــن دق باالتری
بهینه ســازی  راســتای  در  توســعه  و  تحقیــق  تیــم 
ــه در آن  ــه کار رفت ــات ب ــت قطع ــت و دق ــرد، قیم کارک
اســت. صــدری دربــاره کیفیــت پالــس اکســیمتر مپــوا و 
مســیری کــه طــی کــرده اســت، می گویــد: »ایــن ورژن 
ــرد بالینــی و  ــم، کارب از دســتگاهی کــه مــا تولیــد کردی
ــا خانگــی دارد. دســتگاه های  بهداشــتی و بیمارســتانی ی
ــی ورژن  ــوع هســتند. یک ــازار دو ن ــب در ب خارجــی رقی
ــری  ــی دارد و دیگ ــیار پایین ــت بس ــه دق ــی آن ک چین
دســتگاه های تحــت لیســانس آلمــان و ژاپــن کــه دقــت 
ــود  ــن ب ــدای کار ای ــا از ابت ــد. سیاســت م مناســبی دارن
کــه پالــس اکســیمترمان را قابــل رقابــت بــا نمونه هــای 
خارجــی خــوب بــازار بســازیم. یکــی، دو نمونــه از بهترین 
ورژن هــای آن را تهیــه کردیــم و ســعیمان بــر ایــن 
ــن  ــرای همی ــیم ب ــر باش ــا بهت ــن نمونه ه ــه از ای ــود ک ب
ــل  ــه شــد ماننــد قاب ــا اضاف ــه دســتگاه م ــی ب قابلیت های
ــدت  ــن م ــه در ای ــی ک ــت های بالین ــودن. تس ــارژ ب ش
ــرف  ــتان ظ ــج بیمارس ــت در پن ــد )500 تس ــام ش انج
ــا یــک مــاه( اثبــات کــرد کــه حتــی  مــدت دو هفتــه ت
ــز  ــی آن نی ــای خارج ــا از نمونه ه ــتگاه های م ــت دس دق
بهتــر اســت. بــا وجــود آن کــه پالــس اکســیمتر مــا پرتابل 
ــا ورژن بیمارســتانی آن از  ــه نظــر می رســد، ب و ســاده ب
ــدارد. مــا اســتانداردهای  نظــر دقــت و کارکــرد فرقــی ن
ســختی را گذرانده ایــم. دســتگاه امریکایــی کــه در 
ــده  ــای پیچی ــود و الگویتم ه ــتفاده می ش ــی یو اس آی س
ــا دســتگاه مــا مقایســه شــد.  و چندیــن سنســور دارد، ب
ــر 4  ــد زی ــا بای ــزان خط ــد می ــتاندارد می گوی ــت اس دق

درصــد در کل دیتاهــا باشــد و میــزان خطــای 
دســتگاه مــا زیــر 2 درصــد بــود و 

کیفیتــی  و  دقــت  خوشــبختانه 
عرضــه  قابــل  و  آبرومندانــه 

دارد.« 
تســت  روزهــای  از  او 
خاطــره  نیــز  دســتگاه 
»جالــب  دارد:  شــیرینی 
اســت بدانیــد کــه در همــان 
ــی  ــت های بالین ــد تس فراین
و پزشــکی گــزارش شــد 
ــا در  ــتگاه م ــای دس داده ه
مقایســه بــا نمونــه خارجــی 

انحــراف زیــادی دارد. نگــران 
شــدیم کــه چطــور دســتگاه تــا 

ایــن حــد اشــتباه می کنــد. دســتگاه حســاس امریکایــی 
ــا  ــت ی ــت اس ــا درس ــای م ــم داده ه ــا ببینی ــم ت را بردی
نمونــه آلمانــی. دســتگاه امریکایــی داده هــای مــا را تاییــد 
کــرد و پالــس اکســیمتر آلمانــی بــه دلیــل خــارج شــدن 
ــورد دیگــری، دچــار اشــتباه شــده  ــر م ــا ه ــر ی از کالیب

ــود.« ب

اخذ مجوزها در مدت زمانی کوتاه
رئیــس هیئت مدیــره شــرکت مپــوا در خصــوص این کــه 
تــا امــروز چــه حمایت هایــی دریافــت کــرده اســت و کار 
تولیــد پالــس اکســیمتر ایران ســاخت در چــه مرحلــه ای 
ــیوع  ــه ش ــال ک ــای س ــد: »در انته ــرار دارد، می گوی ق
کرونــا را شــاهد بودیــم، توییــت دکتــر ظریــف را دیدیــم 
ــس  ــزار پال ــه 25 ه ــور ب ــود کش ــرده ب ــالم ک ــه اع ک
ــود را  ــات خ ــان مکاتب ــان زم ــاز دارد. هم ــیمتر نی اکس
شــروع کردیــم و گفتیــم مــا تکنولــوژی آن را داریــم و در 
صــورت حمایــت می توانیــم نیازهــای کشــور را پوشــش 
ــا شــد،  ــی از م ــی ســریع حمایت هــای خوب ــم. خیل دهی
ــا را  ــاه مجوزه ــی دو م ــتیم ط ــه توانس ــوری ک ــه ط ب
ــد روز پیــش صــادر  ــه ســاخت هــم چن ــم و پروان بگیری
ــت ســه  ــا ظرفی ــدی ب شــد. در حــال حاضــر خــط تولی
هــزار دســتگاه در مــاه داریــم کــه تولیــد خــود را آغــاز 

می کنــد.«
ــا و  ــوا تنه ــرکت مپ ــه ش ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــدری ب ص
مهم تریــن کمــک را از جانــب معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــد:  ــت، می گوی ــرده اس ــت ک ــوری دریاف ــت جمه ریاس
»تنهــا کمــک و مهم تریــن آن را از جانــب معاونــت 
ــم  ــت کردی ــوری دریاف ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم
ــب  ــی تصوی ــرح کالن مل ــب ط ــا را در قال ــروژه م ــه پ ک
کردنــد و بــا مکاتبــات و پیگیری هایشــان رونــد دریافــت 
ــت  ــه دریاف ــیدند وگرن ــیاری بخش ــرعت بس ــوز را س مج
ــن  ــود. ای ــن نب ــم ممک ــان ک ــن مدت زم ــا در ای مجوزه
ــد  ــرا بع ــود زی ــزرگ ب ــده و ب ــت بســیار دلگرم کنن حمای
ــان  ــیمتر تولیدی م ــس اکس ــتیم پال ــال توانس ــه س از س
ــم و در  ــازی کنی ــاال تجاری س ــم ب را در حج
راســتای تامیــن نیــاز کل کشــور و 
ــم.« حتــی صــادرات قــدم برداری
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بحرانی که از سر گذراندیم

ره روند تولید ماسک، مواد  در�ب

وری دیگر ضدعفو�ن کننده و اقالم �ن

با شیوع کرونا، بیش و پیش از هر چیز، محصوالتی نسبتا ساده و ارزان خبرساز شدند. آن موقع هنوز 
کشورها درگیر وضعیت شیوع بیماری بودند و مردِم نگران در تمام دنیا به سمت خرید مازاد بر نیاز 

ماسک و مواد ضدعفونی کننده دست زدند. تولید این محصوالت در هیچ کشوری پیش بینی شرایط ویژه 
و استثنایی یک اپیدمی جهانی را نکرده بود و کمبود عمومی این محصوالت ساده که تا پیش از این 

در دسترس عموم قرار داشتند، در دنیا به بحران تبدیل شد. همچنین با افزایش بیماران نیاز به لباس 
مخصوص ایزوله کادر درمان نیز بیشتر شد؛ نیازی که خطوط تولید گذشته، پاسخگوی آن نبود.

در ایران نیز در روزهای ابتدایی شیوع کرونا این بحران وجوهی از خود را به نمایش گذاشت و کمبود ماسک 
و مواد ضدعفونی کننده راه را برای محتکران و متقلبان باز کرد. اما ایران مقهور این قدرت نمایی اپیدمی 

جهانی نشد. راه حل در دسترس، توجه به تولید داخلی بود. شرکت های دانش بنیان در این مرحله نیز دست 
به دست معاونت علمی و فناوری دادند تا بتوانیم در این محصوالت پرکاربرد به خودکفایی کامل ملی برسیم. 

خبر خوش آن که بعد از گذشت دو ماه و نیم، نه تنها به خودکفایی در این محصوالت نزدیک شده ایم بلکه 
پیش بینی می شود به زودی صادرات این محصوالت پس از تامین کامل نیاز داخل در دستور کار قرار بگیرد تا 
هم نشانگر قدرت ایران در مقابله با بحران ها باشد و هم ارزآوری به همراه داشته باشد. آنچه در پی می آید، 
گفت و گوهای کوتاه مجله دانش بنیان است با دکتر جعفر قیصری رئیس پارک علمی تحقیقاتی اصفهان، دکتر 

حبیب ابراهیم پور رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل، رضا میکائیلی مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
رادیس صنعت هوشمان آرتاویل و نوید نجات بخش مدیرعامل شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان.
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افزایش دو برابری شرکت های مرتبط 
با سالمت و تجهیزات پزشکی

ــت  ــی در جه ــات مهم ــه اقدام ــازمان هایی ک ــی از س یک
ــهرک  ــت، ش ــام داده اس ــا انج ــاری کرون ــا بیم ــارزه ب مب
ــر  ــر جعف ــت دکت ــه ریاس ــان ب ــی اصفه ــی تحقیقات علم
ــا پیــش از  ــه او ت ــه گفت ــه ب قیصــری اســت. شــهرکی ک
ــای  ــال در حوزه ه ــرکت فع ــاری، 15 ش ــن بیم ــیوع ای ش
ــه  ــت ک ــکی داش ــزات پزش ــالمت و تجهی ــا س ــط ب مرتب
ــه 30 شــرکت  ــاه 99 ب ــان فروردین م ــا پای ــداد ت ــن تع ای

رســید. 
ــد:  ــن شــرکت ها می گوی ــای ای ــاره فعالیت ه قیصــری درب
»در حــال حاضــر مــا شــش شــرکت در حــوزه تجهیــزات 
بیمارســتانی، چهــار شــرکت تولیــد ماســک N95 و 10 
شــرکت فعــال در حــوزه تولیــد مــواد ضدعفونــی داریــم. 
یکــی از شــرکت ها طراحــی و ســاخت خــط تولید ماســک 
ســه الیه را انجــام می هــد و شــرکتی دیگــر تولیدکننــده 
ــدون  ــه ب ــت ک ــنجی اس ــی تب س ــای غیرتماس دوربین ه
ــانتیمتری کار  ــه 30، 40 س ــور و از فاصل ــه اپرات ــاز ب نی
ــته بندی  ــد بس ــی و تولی ــرکت طراح ــار ش ــد. چه می کن
مــواد ضدعفونی کننــده ماننــد اســپری را برعهــده دارنــد 
ــات  ــامانه ها و خدم ــز روی س ــر نی ــرکت دیگ ــار ش و چه
ــتم های  ــد سیس ــد مانن ــاز کار می کنن ــورد نی ــی م آی ت

دورکاری یــا سیســتم رهتــاب )راهــکار هوشــمندانه 
ــازار(.« تنظیــم الکترونیــک ب

ــد:  ــرکت ها می افزای ــن ش ــدات ای ــم تولی ــاره حج او درب
ــر در  ــزار لیت ــپاهان 15 ه ــرآورده س ــت ف ــرکت زیس »ش
ــد  ــد می کن ــده تولی ــول ضدعفونی کنن ــکل و محل روز ال
کــه تــا پیــش از ایــن اتفاقــات حجــم تولیــد آن در 
حــدود ســه، چهــار هــزار لیتــر در روز بــود. ایــن شــرکت 
ســال  از  کــه  دانش بنیان هاســت  قدیمی تریــن  جــزو 
ــاز شــش اســتان  ــا نی ــن روزه ــد و ای ــت می کن 80 فعالی
ــرز و  ــزد، الب ــم، ی ــاری، ق ــال و بختی ــان، چهارمح اصفه

ــد.«  ــرف می کن ــران را برط ــی از ته بخش
بــه گفتــه قیصــری همچنیــن شــرکت بهیــن آب زنــده رود 
بــا تولیــد روزانــه 20 هــزار لیتــر ضدعفونی کننــده 
غیرالکلــی و بــر پایــه آب، بهبــود تجهیــز بهین اندیــش بــا 
تولیــد ضدعفونی کننــده دســت و ســطوح بــه میــزام ســه 
هــزار لیتــر در روز، نانــو واحــد صنعــت پرشــیا بــا روزانــه 
ــطوح و  ــده س ــول  ضدعفونی کنن ــر محل ــزار لیت ــه ه س
ــا تولیــد روزانــه هــزار لیتــر ژل  ــا ب مهیــاران ســالمت پای
ــاز اســتان  ــده دســت، بخــش مهمــی از نی ضدعفونی کنن

ــد. ــش می دهن ــور را پوش و کش
ــز  ــو نی ــه الیه و نان ــک س ــد ماس ــوص تولی ــا در خص ام
چنــد شــرکت فعالیــت دارنــد. قیصــری در این بــاره 
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ــپاهان طراحــی و  ــت س ــار صنع ــرکت بهی ــد: »ش می گوی
ــالوه  ــده دارد، ع ــر عه ــد ماســک را ب ــاخت خــط تولی س
ــایر  ــار س ــتگاه را در اختی ــون 17 دس ــه تاکن ــر این ک ب
شــرکت ها گذاشــته اســت، خــود نیــز روزانــه 150 
ــبز  ــین س ــد. اکس ــد می کن ــه الیه تولی ــک س ــزار ماس ه
 N99 ــک ــزار ماس ــج ه ــه پن ــد روزان ــا تولی ــپادان ب اس
ــزار  ــه ه ــه س ــد روزان ــا تولی ــاک ب ــار پ ــو ت و N95، نان
ــه  ــد روزان ــا تولی ــه ب ــک ها و کارا پاالی ــن ماس ــدد از ای ع
ــور  ــتان و کش ــای اس ــن نیازه ــال تامی ــدد، در ح 500 ع
هســتند. همچنیــن الیــاف توانمنــد نیــز در روز 10 هــزار 
ــد.  ــه می کن ــازار عرض ــه ب ــی را ب ــه الیه و کاپ ــک س ماس
ماســک های نانــو مســتقیما در اختیــار سیســتم درمانــی 

ــد.« ــرار می گیرن ــور ق کش
ــد:  ــان می افزای ــی اصفه ــی تحقیقات ــهرک علم ــس ش رئی
مرجــع  آزمایشــگاه  تحقیقاتــی  علمــی  شــهرک  »در 
فیلتراســیون را نیــز داریــم. ایــن آزمایشــگاه از ســال 96 
فعالیــت می کنــد و تاییدیــه مرکــز ملــی تاییــد صالحیــت 
ایــران را نیــز اخــذ کــرده اســت. کار ایــن آزمایشــگاه ایــن 
اســت کــه ببینــد هــر فیلتــر چنــد درصــد بازدهــی دارد، 
ماننــد ماســک. مــا ایــن کار را هــم بــرای تولیدکننــدگان 
ــن  ــی انجــام می دهیــم و در ای و هــم دســتگاه های نظارت

مــدت هزینــه خدمــات را بــه نصــف کاهــش دادیــم.« 

قیصــری بــا تاکیــد بــر گســتردگی خدمــات شــرکت های 
مســتقر در شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان در مبارزه 
بــا کرونــا، دربــاره فعالیــت ســایر شــرکت ها چنیــن 
ــه  ــوآور ک ــان ن ــرکت نیک اندیش ــد: »ش ــح می ده توضی
در حــوزه اینترنــت اشــیا فعــال اســت، دوربین هــای 
ــاز  ــه نی ــت ک ــاخته اس ــدن را س ــای ب ــری دم اندازه گی
ــن  ــود. از ای ــم می ش ــودش تنظی ــدارد و خ ــور ن ــه اپرات ب
یــا  ادارات  ســاختمان  ورودی  در  می تــوان  دســتگاه 
ــود  ــرد. خ ــتفاده ک ــاب اس ــور و غی ــتگاه حض ــار دس کن
ایــن دســتگاه را خریــداری و نصــب کرده ایــم.  مــا 
ایــن دوربین هــا دمــا را بــا دقــت یک دهــم درجــه 
ــرکت  ــن ش ــن در ای ــه 35 دوربی ــد. روزان ــان می دهن نش
ــر  ــران زمهری ــرکت پیش ــن ش ــود. همچنی ــد می ش تولی
ــا پیــش از ایــن مخــازن کرایوژنیــک  آســمان نیــز کــه ت
ــه  ــه صــادرات ب ــرد و تجرب ــد می ک ــع تولی ــرای صنای را ب
خاورمیانــه و کشــورهای اروپایــی نیــز داشــت، شــروع بــه 
ــا  ســاخت مخــازن اکســیژن بیمارســتانی کــرده اســت. ب
ــع  ــازاد صنای ــیژن م ــت، اکس ــای وزارت بهداش رایزنی ه
بــرای پــر کــردن ایــن مخــازن اســتفاده می شــود 
و هم اکنــون ایــن شــرکت از تهــران، قــم، گیــالن و 
ــود را  ــد خ ــت تولی ــرد و ظرفی ــفارش می گی ــان س اصفه

ــت.« ــش داده اس افزای
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ــی  ــات آی ت ــا خدم ــط ب ــای مرتب ــاره فعالیت ه وی درب
شــرکت ها می گویــد: »شــرکت تالیــس نیــز ســامانه 
ــو را  ــام بالین ــه ن ــار ب ــک و بیم ــری پزش ــاط تصوی ارتب
ــرای  ــا ب ــامانه خصوص ــن س ــت. ای ــرده اس ــدازی ک راه ان
ــد،  ــه پزشــک متخصــص ندارن جاهایــی کــه دسترســی ب
ایــن ســامانه تحــت تســت  کاربــرد بیشــتری دارد. 
و بهره بــرداری علــوم پزشــکی کشــور قــرار گرفتــه 
اســت. ســامانه آمــوزش مجــازی آموزگــرام شــرکت 
کیهــان  دورکاری  ســامانه  و  جــم  پایاهیدرولیــک 
ــز از تولیــدات شــرکت های شــهرک علمــی  ــرداز نی پیام پ
ــش  ــرداز پی ــان هســتند. شــرکت پیام پ ــی اصفه تحقیقات
از ایــن بــه شــکل تخصصــی روی ســخت افزار و نرم افــزار 
ــدت  ــن م ــود. ای ــال ب ــه فع ــن دو نقط ــا بی ــت دیت امنی
تجربــه کردیــم و دیدیــم می شــود از ایــن خدمــات 
ــام  ــکل دورکاری انج ــه ش ــا را ب ــم و کاره ــتفاده کنی اس
ــد  ــه کار خواه ــامانه ب ــن س ــز ای ــده نی ــرای آین ــم. ب دهی
آمــد. زمانــی کــه شــهر بــه دلیــل آلودگــی هــوا، وضعیــت 

ــد. ــل درمی آی ــت تعطی ــه حال ــوی و... ب ج
شــرکت مهندســی پیــام مشــرق هــم ســامانه رهتــاب را 
راه انــدازی کــرده کــه یــک محصــول را از زمانی کــه تولید 
ــد،  ــده برس ــت مصرف کنن ــه دس ــی ب ــا وقت ــود ت می ش
دنبــال می کنــد و بــه ایــن طریــق زمینه هــای احتــکار را 
از بیــن می بــرد. ایــن سیســتم پیــش از ایــن بــرای برنــج 
و شــکر اســتفاده می شــد و در حــال حاضــر گــروه هــدف 
مــواد ضدعفونی کننــده و تجهیــزات بهداشــتی هســتند و 
ــبانه روزی  ــای ش ــره ای و داروخانه ه ــگاه های زنجی فروش

ــده اند.«  ــل ش ــه آن متص ب
قیصــری بــا ابــراز ایــن مطلــب کــه این هــا تنهــا بخشــی 
از محصــوالت و خدماتــی اســت کــه شــرکت های شــهرک 
علمــی تحقیقاتــی اصفهــان ارائــه می دهنــد، در خصــوص 
ــه  ــود این ک ــا وج ــد: »ب ــده، می افزای ــا انجام ش حمایت ه
اســت  یافتــه  رونــق  فعالیتشــان  شــرکت ها  برخــی 
ــرکت ها  ــی از ش ــود بعض ــت موج ــبب وضعی ــه س ــا ب ام
ــن  ــه همی ــتند. ب ــکالتی داش ــد و مش ــه خوردن ــز ضرب نی
ــای  ــان اجاره ه ــی اصفه ــی تحقیقات ــهرک علم ــل ش دلی
اســفند، اردیبهشــت و خــرداد را 30 درصــد کاهــش داد 
ــرد.  ــت نک ــاره ای دریاف ــال اج ــاه اص ــرای فروردین م و ب
بدهــی وام هــا را نیــز تــا چهارمــاه بــه تعویــق انداختیــم. 
ــرای همــه شــرکت هایی کــه  همچنیــن تــالش کردیــم ب
ــال هســتند، از  ــا فع ــا بیمــاری کرون ــارزه ب ــه مب در زمین
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان و صنــدوق نــوآوری 
ــا  ــه مجموع ــم ک ــن بگیری ــره پایی ــا به ــکوفایی وام ب و ش
ــق تســهیالت کم بهــره  ــن طری ــان از ای ــارد توم 1/2 میلی

ــم.«  پرداخــت کردی

از ماسک تا تونل ضدعفونی
ــات  ــز اقدام ــل نی ــتان اردبی ــاوری اس ــم و فن ــارک عل پ
ــا  ــارزه ب ارزشــمندی در خصــوص نیازهــای کشــور در مب

ــی از  ــوان یک ــه عن ــام داده اســت و ب ــا انج ــروس کرون وی
ــد.  ــت می کن ــوزه فعالی ــن ح ــتاز در ای ــتان های پیش اس
دکتــر حبیــب ابراهیم پــور، رئیــس پــارک علــم و فنــاوری 
و  شــرکت ها  فعالیت هــای  دربــاره  اردبیــل،  اســتان 
واحدهــای فنــاور پــارک در خصــوص مبــارزه بــا بیمــاری 
ــادی  ــاور زی ــد: »شــرکت ها و واحدهــای فن ــا می گوی کرون
ــه  ــات ب ــی اقدام ــه بعض ــد ک ــت کرده ان ــه فعالی ــدام ب اق
ــات  ــه تحقیق ــی در مرحل ــیده، برخ ــد رس ــه تولی مرحل
ــای  ــا اخــذ مجوزه ــا ب ــز تنه ــر نی هســتند و بعضــی دیگ

ــد.« ــروع کنن ــود را ش ــد خ ــد تولی الزم می توانن
او بــه توضیــح فعالیــت برخــی از ایــن شــرکت ها و 
ــای ســالم،  ــردازد: »شــرکت دانه ه ــاور می پ ــای فن واحده
طراحــی و تولیــد دســتگاه ســاخت ماســک جراحــی 
ســه الیه را انجــام داده کــه پنــج دســتگاه در حــال 
ــد  ــراردادی منعق ــزی ق ــتان مرک ــا اس ــت و ب ــاخت اس س
ــاس  ــد لب ــت تولی ــه در جه ــاس ایزول ــرکت لب ــرده. ش ک
ایزولــه مخصــوص کادر درمــان 350 عــدد ســفارش 
گرفتــه اســت. شــرکت پویــش ســالمت تصویــر، ســاخت 
دســتگاه ویدئــو الرینکوســکوپ را در دســتور کار دارد کــه 
ــتگاه در  ــود و 30 دس ــد می ش ــتگاه در روز تولی ــج دس پن
بیمارســتان ها در حــال اســتفاده اســت. نتیجــه طراحــی 
ــات و  ــک N95، دو روب ــم و ماس ــات حکی ــد روب و تولی
روزانــه هفــت هــزار عــدد ماســک بــوده اســت و رادیــس 
صنعــت هوشــمان آرتاویــل کــه طراحــی و ســاخت 
دســتگاه تولیــد ماســک جراحــی و N95 را در دســتور کار 
داشــته، تاکنــون ســاخت پنــج دســتگاه را بــه پایــان بــرده 
ــده  ــری ژل ضدعفونی کنن ــه 300 بط ــد روزان ــت. تولی اس
ــا 20  ــن ب ــکی آنالی ــات پزش ــامانه خدم ــدازی س و راه ان
پزشــک و 10 هــزار کاربــر بخشــی دیگــر از اقدامــات ایــن 

ــت.« ــاور اس ــای فن ــرکت ها و واحده ش
ــد دســته  ــه چن ــل را ب ــارک اردبی ــات پ ــور اقدام ابراهیم پ
ــات در  ــش اقدام ــد: »در بخ ــد و می افزای ــیم می کن تقس
حــوزه اداری و پشــتیبانی، ســامانه را راه انــدازی کردیــم تــا 
واحــد ثبــت نــام در پــارک و مرکــز رشــد توســط فنــاوران 
پــارک باشــد و مراجعــه حضــوری ایده پــردازان و فنــاوران 
بــه پــارک حــذف شــود. همچنیــن بــا کاهــش کارکنــان 
پــارک بــه یک ســوم )بــا دورکاری( و تغییــرات در ســاعات 
اداری مخصوصــا بــرای کارمنــدان دارای بیماری هــای 
ــاال ســعی در کاهــش شــیوع  زمینــه ای و آســیب پذیری ب
ــیله  ــه وس ــاب ب ــور و غی ــذف حض ــتیم. ح ــاری داش بیم
سیســتم انگشــت زن، نصــب دو دســتگاه ضدعفونی کننــده 
ــط  ــده توس ــد ش ــت و تولی ــه دس ــاز ب ــدون نی ــی )ب پدال
و  ضدعفونی کننــده  مــواد  تامیــن  پــارک(،  فنــاوران 
ــک  ــواد و ماس ــارک )م ــان پ ــرای کارکن ــک N95 ب ماس
هــردو تولیــد شــده توســط فنــاوران پــارک(، ضدعفونــی 
ــای  ــت پروتکل ه ــارک، رعای ــی پ ــای داخل ــه فضاه روزان
فاصله گــذاری اجتماعــی در محیــط اداری و جلســات 
حضــوری پــارک، نصــب سنســور ویــژه در آسانســورهای 
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ــور  ــای آسانس ــس دکمه ه ــدم لم ــت ع ــه جه ــارک ب پ
ــل  ــه تون ــارک(، تعبی ــاوران پ ــط فن ــده توس ــد ش )تولی
شــده  )ســاخته   پــارک  ورودی  در  ضدعفونی کننــده 
توســط هســته های فنــاور پــارک( و نصــب کابیــن 
جلســات  از  قبــل  اســتفاده  بــرای  ضدعفونی کننــده 
ــارک(  ــاوران پ ــد شــده توســط فن ــارک )تولی حضــوری پ

ــوده اســت.« ــوزه ب ــن ح ــارک در ای ــات پ ــایر اقدام س
حمایتــی  اقدامــات  اردبیــل  اســتان  پــارک  رئیــس 
پــارک از فنــاوران را چنیــن برمی شــمارد: »تخفیــف 
بــرای  پــارک  واحد هــای  اجاره بهــای  درصــدی   75
ماه هــای اســفند 98 و اردیبهشــت 99، تخفیــف صــد 
ــن  ــارک در فروردی ــای پ ــای واحده ــدی در اجاره به درص
99، تمدیــد مهلــت پرداخــت چک هــای شــرکت های 
مســتقر بــا سررســید اســفند 98 و فروردیــن و اردیبهشــت 
99، همــکاری گســترده بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــرای محصــوالت تولیــد شــده توســط  ــی ب جهــت بازاریاب
ــتفاده  ــت اس ــا جه ــا کرون ــارزه ب ــه مب ــاوران در زمین فن
ــات  ــزاری جلس ــی، برگ ــز درمان ــتان ها و مراک در بیمارس
بــا ادارات و ســازمان های صادرکننــده مجوز هــای الزم 
)غــذا و دارو، صمــت و...( بــرای محصــوالت بــرای تســریع 
و تســهیل در فراینــد آزمایــش و صــدور مجوزهــای الزمــه، 
ــارک  ــن پ ــع خیری ــط مجم ــی توس ــژه مال ــت وی حمای

علــم و فنــاوری از محصــوالت حــوزه کرونــا، همــکاری بــا 
ــی  ــد ارزیاب ــرای تســریع رون ــاوری ب ــت علمــی و فن معاون
ــا  ــا کرون ــط ب ــاور مرتب ــای فن ــرای واحده ــی ب دانش بنیان
و همــکاری ویــژه بــا صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــرای 
پرداخــت تســهیالت بــه شــرکت های دانش بنیــان کــه در 

ــد.« ــد کرده ان ــی تولی ــا محصوالت ــه کرون زمین

نتیجه تالش شبانه روزی
ــت  ــس صنع ــرکت رادی ــل ش ــی مدیرعام ــا میکائیل رض
هوشــمان آرتاویــل اســت. همــان شــرکتی کــه بــا شــیوع 
ــا و افزایــش نیــاز کشــور بــه ماســک نانــو،  بیمــاری کرون
ــد ماســک N95 را در  ــتگاه تولی ــاخت دس ــی و س طراح
ــته  ــش توانس ــا تالش های ــرار داد و ب ــود ق ــتور کار خ دس
ــد.  ــرف کن ــی را برط ــاز اساس ــن نی ــی از ای ــش مهم بخ
میکائیلــی در این بــاره می گویــد: »در ســال جهــش 
ــه فکــر ســاخت دســتگاهی افتادیــم کــه بشــود  تولیــد ب
ــاز  ــورد نی ــرف م ــار مص ــک های یکب ــیله آن ماس ــه وس ب
کادر درمانــی بیمارســتان ها را تامیــن کــرد. تمرکــز ویــژه 
مــا روی تولیــد ماســک N95 بــود، چــرا کــه بــه صــورت 
تخصصــی بیشــترین نیــاز خــط مقــدم جبهــه درمــان بــه 
ایــن نــوع ماســک بــوده و هســت. مقدمــات اجــرای پــروژه 
آمــاده شــد و کلیــات آن بــه اســتحضار اســتاندار اردبیــل، 



دانش بنیان  شماره سی ونهم خرداد ماه 1399

44

ــد، حمایت هــای  ــای بهنام جــو رســید کــه ضمــن تایی آق
ــن کار داشــت.« ارزشــمندی از ای

ــن  ــد: »ای ــه می افزای ــت در ادام ــس صنع ــل رادی مدیرعام
ــر از  ــان کمت ــالش شــبانه روزی در مدت زم ــا ت دســتگاه ب
ــر  ــک در ه ــزار ماس ــج ه ــد پن ــت تولی ــا ظرفی 12 روز ب
شــیفت بــه بهره بــرداری رســید. امــا بــا توجــه بــه حجــم 
مصــرف، ایــن مقــدار کافــی نبــود. بــه همیــن خاطــر بــا 
ــر  ــوری، دکت ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
ســتاری و همکارانشــان مســئله را مطــرح کردیــم. ایشــان 
بــا عنایــت بــه اهمیــت موضــوع و شــرایط خــاص حاکــم 
ــل  ــد داخ ــت از تولی ــن حمای ــام ســالمت همچنی ــر نظ ب
ضمــن بررســی طــرح، بــه منظــور ســاخت پنــج دســتگاه 
خــط تولیــد ماســک N95، ســرمایه در گــردش ســاخت 
ماشــین آالت را در اختیــار شــرکت قــرار دادنــد. دو 
ــه درخواســت ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت  دســتگاه ب
ــه  ــز ب ــتگاه نی ــه دس ــود و س ــت ب ــاد برک ــام)ره( بنی ام
تقاضــای بخــش خصوصــی ســاخته شــد و آمــاده واگذاری 
ــرداری  ــه بهره ب ــا چنــد روز آینــده همگــی ب اســت کــه ت
خواهنــد رســید.« میکائیلــی در پایــان می گویــد: »تفکــر 
تولیــد ایــن ماشــین آالت، ضمــن کمــک بــه کادر پزشــکی 
و درمانــی کشــور، در الیه هــای مختلــف )اعــم از ســاخت 
ــث  ــک( باع ــد ماس ــد تولی ــرای فراین ــین آالت و اج ماش
ــت بحــران  ــد و در وضعی ــر ش ــا نف ــتغال صده ــاد اش ایج
ــل توجهــی  اقتصــادی کشــور توانســتیم اشــتغال زایی قاب

ایجــاد کنیــم.«

توان صادرات داریم
ــد  ــاله در تولی ــابقه ای 20 س ــپاهان س ــت س ــار صنع بهی
ابتــدای  در  شــرکت  ایــن  دارد.  پزشــکی  تجهیــزات 
فعالیــت خــود از تولیــد ســاده ترین تجهیــزات ماننــد 
تخــت بیمارســتان و برانــکارد شــروع کــرد و در ســال 91 
وارد شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان شــد تــا ســطح 
ــاال ببــرد. ایــن شــرکت در  علمــی فعالیت هــای خــود را ب
ــزات های تــک را تولیــد  ــز یکــی از تجهی ــدام نی اولیــن اق
کــرد؛ شــتابدهنده خطــی کــه بــرای پرتودرمانــی بیمــاران 
ــاخت  ــوژی س ــود و تکنول ــتفاده می ش ــرطانی از آن اس س

ــرکت در دنیاســت.  ــار ش ــه، چه ــار س ــا در اختی آن تنه
ــت  ــار صنع ــرکت بهی ــل ش ــش، مدیرعام ــد نجات بخ نوی
ــک دارد.  ــی الترونی ــت و مهندس ــاله اس ــپاهان، 46 س س
ــح  ــن توضی ــرکت چنی ــدی ش ــای بع ــاره فعالیت ه او درب
می دهــد: »پــس از آن تصمیــم بــه ســاخت دســتگاه 
ایکــس ری کانتینــری کاال گرفتیــم. ایــن دســتگاه را کــه 
در گمــرک بســیار کاربــرد دارد و می توانــد بــا اشــعه 
ــال 96  ــد، در س ــک کن ــا را چ ــل کانتین ه ــس داخ ایک
اســتارت زدیــم و پــس از هشــت مــاه دســتگاهی را ارائــه 
ــه طــور  ــود. ب ــم کــه 90 درصــد آن کامــال بومــی ب کردی
ــپاهان  ــت س ــار صنع ــت بهی ــال ها فعالی ــل س ــی حاص کل
اشــتغال 320 نفــر نیــروی انســانی و عرضــه 80 محصــول 
اســت و در حــال کار روی بیــش از 170 پــروژه در بخــش 

ــعه هســتیم.« ــق و توس تحقی
ــه کار  ــه چطــور شــد دســت ب ــاره این ک نجات بخــش درب
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ــا  ــرد ت ــداری ک ــد را خری ــوط تولی ــن خط ــدادی از ای تع
کار مــا تســهیل شــود. صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی هــم 
ــی وزارت  ــرد. حت ــک ک ــا کم ــه م ــی ب ــث نقدینگ در بح
ــز ظــرف 48 ســاعت  ــذا و دارو نی ــازمان غ بهداشــت و س
مجوزهــای الزم را صــادر کردنــد. بــه طــور کلــی همدلــی 
ــی  ــوان مدل ــه عن ــوان ب ــه می ت ــاد ک ــاق افت ــی اتف خوب

بــرای حــل همــه مســائل از آن اســتفاده کــرد.«
نجات بخــش دربــاره مشــکالتی کــه در حــال حاضــر 
ــتر  ــد: »بیش ــرار دارد، می افزای ــان ق ــش روی فعالیتش پی
از هــر چیــزی مســئله نقدینگــی برایمــان مطــرح اســت. 
ــا  ــت و بن ــری اس ــز دیگ ــرکت چی ــه کار ش ــا ک از آن ج
ــت،  ــده اس ــک ش ــد ماس ــوزه تولی ــرایط، وارد ح ــه ش ب
ــی خــود  ــا هــم ســر کار اصل ــن بحــران، م ــور از ای ــا عب ب
ــی  ــن نقدینگ ــرای تامی ــم ب ــن نمی گوی ــم. م بازمی گردی
بــه مــا وام داده شــود، بلکــه نیــاز داریــم خطــوط تولیــد 
ــتگاه ها  ــن دس ــر ای ــانیم. اگ ــروش برس ــه ف ــک را ب ماس
توســط ســازمان ها خریــداری شــوند یــا حتــی تســهیالت 
لیزینــگ بــرای مشــتری ها ارائــه شــود تــا فــروش این هــا 
ــت  ــار صنع ــرای بهی ــی ب ــک خوب ــرد، کم ــرعت بگی س

اســت.« 
ــت  ــد اس ــان معتق ــرکت دانش بنی ــن ش ــل ای مدیرعام
می تــوان  بــه زودی 
وارد پروســه صادرات 
»مــا  شــد:  نیــز 
تولیــد  بخــش  در 
االن بــه مرحلــه ای 
رســیده ایم کــه در 
تســهیل  صــورت 
می توانیــم  امــور، 
هــم  صــادرات 
باشــیم.  داشــته 
ماســک  صــادرات 
حاضــر  حــال  در 
ارزی  آورده  هــم 
و  داشــت  خواهــد 
هــم از نظــر اعتباری 
ــت  ــم اس ــیار مه بس
می دهــد  نشــان  و 
کــه  شــرایطی  در 
بســیاری از کشــورها 
ــه رو  ــکل رو ب ــا مش ب
ــا  هســتند، کشــور م
زمینگیــر  نه تنهــا 
بلکــه  نشــده، 
در  تولیداتــش 
حــدی اســت کــه 
تــوان صادراتــی نیــز 

» رد. دا

طراحــی و ســاخت خــط تولیــد ماســک شــدند، می گویــد: 
ــه  ــم و ن ــده بودی ــک را دی ــد ماس ــتگاه تولی ــه دس ــا ن »م
ــیوع  ــی ش ــای ابتدای ــان روزه ــناختیم. در هم آن را می ش
ــی از مســئوالن  ــه یک ــن ب ــل اســفندماه، م ــا در اوای کرون
وزارت بهداشــت پیغــام دادم کــه اگــر کشــور در زمینــه ای 
ــد،  ــرکت برمی آی ــن ش ــت ای ــکل دارد و کاری از دس مش
اطــالع دهنــد. آن زمــان مشــکل کمبــود ماســک و مــواد 
ضدعفونی کننــده را مطــرح کردنــد. مــا همــان زمــان کار 
را کلیــد زدیــم و ظــرف کمتــر از 10 روز 40 خــط تولیــد 
ــر  ــم. مشــکل کشــور عظیم ت ــه کردی ماســک ســه الیه ارائ
ــود.  ــل ش ــد ح ــط تولی ــی، دو خ ــا یک ــه ب ــود ک از آن ب
ــه الیه  ــک های س ــن ماس ــم اولی ــد ه ــدود 12 روز بع ح
عرضــه شــدند. در حــال حاضــر 70 خــط تولیــد ســاخته 
ــه  ــی ب ــه بعض ــتند ک ــاخت هس ــال س ــا در ح ــده ی ش
ــل شــده اند، بعضــی در شــرکت  شــرکت های دیگــر تحوی
خــود مــا کار تولیــد ماســک را انجــام می دهنــد و برخــی 

دیگــر نیــز در مرحلــه مونتــاژ قــرار دارنــد.«
ــر  ــد: »اواخ ــو می افزای ــک های نان ــد ماس ــاره تولی وی درب
ســال گذشــته نیــز بحــث کمبــود ماســک N95 مطــرح 
ــا  ــده ی ــد ساخته ش ــط تولی ــان 17 خ ــه از آن زم ــد ک ش
ــل  ــا تحوی ــی از آن ه ــه بعض ــم ک ــاژ داری ــه مونت در مرحل

داده  مشــتری ها 
شــده اند و برخــی دیگــر 
ــت  ــار صنع ــم در بهی ه
ــد ماســک  در حــال تولی
N95 هســتند. در اصــل 
بســیار  مــدت  در  مــا 
کوتاهــی دســتگاهی را 
کــه تــا بــه حــال ندیــده 
روی  از  تنهــا  بودیــم، 
فیلــم و عکــس تولیــد 
حــال  در  و  کردیــم 
حاضــر چندیــن میلیــون 
ماســک تولیــدی ایــن 
بــه سیســتم  خطــوط 
ــور  ــازار کش ــی و ب درمان
شــده  داده  تحویــل 

اســت.« 
شــرکت  مدیرعامــل 
ــپاهان  ــت س ــار صنع بهی
حمایت هایــی  دربــاره 
فعالیت هــای  از  کــه 
ــه،  ــورت گرفت ــا ص آن ه
»حمایــت  می گویــد: 
معاونــت  کــه  مهمــی 
ــس  ــد روز پ ــی چن علم
ــام  ــا انج ــروع کار م از ش
کــه  بــود  ایــن  داد، 
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تقویت زنجیره رابطه دانشگاه، 
تولیدکننده و پارک های علم و فناوری

رک های  ان �پ جلسه مه اندی�ش دک�ت روحا�ن �ب مد�ی

کت های دانش بنیان عمل و فناوری و �ش

 امیر مجذوب



دانش بنیان  شماره سی ونهم خرداد ماه 1399

47

نشســت مجــازی گفت وگــوی رئیس جمهــور، دکتــر 
حســن روحانــی، بــا مدیــران پارک هــای علــم و فنــاوری 
برگــزار شــد. در  امــروز  و شــرکت های دانش بنیــان 
ایــن جلســه روســای 43 پــارک علــم و فنــاوری حضــور 

داشــتند. 
ــی و اشــتغالزایی  ــد شــتابان درآمدزای رئیس جمهــور، رون
پارک هــای علــم و فنــاوری کشــور را بســیار ارزنــده 
ــروز 19  ــا ام ــال 92 ت ــت: »از س ــار داش ــد و اظه خوان
ــور  ــاوری کش ــم و فن ــای عل ــمار پارک ه ــر ش ــد ب درص
افــزوده شــده و همزمــان شــرکت های دانش بنیــان 
ــاوری در ســال گذشــته  ــم و فن ــای عل ــال در پارک ه فع
ــی  ــارد تومان ــزار میلی ــد 13 ه ــب درآم ــه کس ــق ب موف

ــدند. ش
حجــت االســالم و المســلمین دکتــر حســن روحانــی در 
ــزار  ــس برگ ــو کنفران ــه صــورت ویدئ ــه ب ــن جلســه ک ای
ــط  ــره رواب ــش زنجی ــش از پی ــت بی ــت: »تقوی ــد، گف ش
ــم و  ــای عل ــده و پارک ه و همــکاری دانشــگاه، تولیدکنن
فنــاوری ضــروری اســت و بی تردیــد ایــن رونــد بــه نفــع 

هــر ســه بخــش خواهــد بــود.«
دکتــر روحانــی همچنیــن رفــع عمــده نیازهــای کشــور 
در بخش هــای درمانــی و حفاظتــی در موضــوع بیمــاری 
کرونــا را بیانگــر قــدرت علمــی و توان کشــور در رســیدن 

بــه خودکفایــی و اقتصــاد دانش بنیــان کشــور دانســت و 
ــان فراهــم کــردن  ــا و همزم ــن نیازه ــن ای گفــت: »تامی
زمینــه صــادرات بســیاری از محصــوالت از جملــه ماســک 
ونتیالتــور،  دســتگاه های  و  عفونی کننده هــا  ضــد  و 

نمایــش غیــرت مومنانــه ملــی یــک کشــور بــود.«
ــا  ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــور در بخ رئیس جمه
بیــان اینکــه همــه دنیــا وارد یــک رقابــت بــرای کشــف 
واکســن کرونــا شــده اند، گفــت: »مــا نیــز در ایــن 
ــه  ــران ب ــر از دیگ ــم زودت ــر بتوانی ــتیم و اگ ــت هس رقاب
نتیجــه برســیم حرکتــی مهــم از لحــاظ ســالمت، نجــات 

ــود.« ــد ب بشــر و اقتصــاد کشــور خواه
دکتــر روحانــی همچنیــن پیشــنهاد داد کــه در شــرایط 
کنونــی 43 پــارک علــم و فنــاوری کشــور بــا یک تقســیم 
حوزه هــای  در  تخصصی تــر  بخش هــای  روی  کار، 
ــال شــوند. ــت فع ــزات و مراقب ــد تجهی تشــخیص و تولی

ــاز  ــنبه آغ ــاعت 16 روز دوش ــه از س ــه ک ــن جلس در ای
شــد، روســای پــارک علــم و فنــاوری تهــران و تعــدادی از 
اســتان های کشــور بــه همــراه شــماری از مدیــران عامــل 
و  از محصــوالت  شــرکت های دانش بنیــان، گزارشــی 
ــا  ــا کرون ــه ب خدمــات شــرکت های خــود در حــوزه مقابل

ارائــه دادنــد.
از شــنیدن  ایــن جلســه، پــس  دکتــر روحانــی در 
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از مســئوالن،  نفــر  گزارش هــا و صحبت هــای چنــد 
گفــت: »بســیار خوشــحالم کــه در ایــن جلســه توانســتم 
بــا تعــدادی از مســئولین علــم و فنــاوری کشــور از 
ــا  نزدیــک صحبــت کنــم. گرچــه فرصــت کافــی نبــود ت
ــی  ــم به خوب ــن بتوانی ــزان و محققی ــه عزی ــرات هم از نظ
ــرمایه  ــاوری س ــم و فن ــای عل ــم. پارک ه ــتفاده کنی اس
بســیار عظیــم بــرای کشــور هســتند. شــاید یــک ســرمایه 
بــزرگ پنهــان کــه به تدریــج بــرای مــردم آشــکار 
ــد  ــدر می توان ــا چق ــن پارک ه ــت ای ــه فعالی ــود ک می ش
در اقتصــاد دانش بنیــان، در اشــتغال دانشــجویان و افــراد 
ــذار  ــگاه ها تاثیرگ ــالن دانش ــرده و فارغ التحصی تحصیلک
ــر  ــگاه هایمان ب ــمندی دانش ــم ارزش ــد کم ک ــد. بای باش
ــم  ــارک عل ــا باشــد کــه ایــن دانشــگاه چنــد پ ایــن مبن
ــق  ــد علــم را از طری ــه می توان ــاوری دارد و چگون و فن
ــم و  ــد عل ــی بای ــاند. یعن ــازار برس ــه ب ــا ب ــن پارک ه ای
ــه دســت مصرف کننــده نهایــی  دانــش و فناوریمــان را ب

ــانیم.« برس
او در زمینــه گزارش هــای ارائه شــده از ســوی مســئوالن، 
افــزود: »در ایــن جلســه، پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
مرکــزی گــزارش داد یــک هــزار و 80 نفــر تحصیلکــرده 
ــی از  ــا یک ــن تنه ــتند و ای ــاغل هس ــارک ش ــن پ در ای
پارک هــای علــم و فنــاوری کشــورمان بــود و البتــه 
ــتغال  ــد و اش ــه فعالن ــتند ک ــری هس ــای بزرگ ت پارک ه
زیــادی هــم دارنــد. گــزارش پــارک اصفهــان هــم بــرای 
ــی را  ــه محصول ــه بخشــی ک ــود ک ــب ب ــن بســیار جال م
ــده  ــا مصرف کنن ــود را ت ــول خ ــد، محص ــد می کن تولی
ــه  ــت ک ــم اس ــی مه ــن خیل ــد. ای ــال می کن ــی دنب نهای
تولیــد خودمــان را چگونــه پایــش و نظــارت کنیــم کــه 
آیــا جایــی انبــار می شــود، سوءاســتفاده می شــود، 
عرضــه  نامناســب  قیمــت  بــه  را  ایــن  فروشــگاهی 
می کنــد و واقعــا بــه مصرف کننــده نهایــی می رســد 
ــک  ــه ی ــمندی اســت ک ــیار ارزش ــن کار بس ــا دالل. ای ی
ــام داده  ــود را انج ــات خ ــاوری، تحقیق ــم و فن ــارک عل پ
ــول  ــه محص ــار دارد ب ــه در اختی ــرکت هایی ک ــا ش و ب
نهایــی رســیده و بــا ســامانه ای کــه توانســته فعــال کنــد، 
می دانــد آنچــه امــروز تولیــد کــرده بــه کــدام فروشــگاه 
رســیده و ایــن فروشــگاه بــه چــه مشــتری هایی تحویــل 

ــل داده اســت.« ــی تحوی ــه قیمت ــا چ داده و ب
رئیس جمهــور حســن روحانــی در خصــوص افزایــش 
تعــداد پارک هــا از ســال 92 تاکنــون گفــت: »پارک هــای 
علــم و فنــاوری در مجمــوع هــم از لحــاظ درآمــد و هم از 
لحــاظ اشــتغال، شــتاب بســیار خوبــی داشــته اند، یعنــی 
ــم  ــم خواهی ــبه کنی ــروز محاس ــا ام ــال 92 ت ــر از س اگ
ــد  ــد درص ــاوری چن ــم و فن ــای عل ــداد پارک ه ــد تع دی
اضافــه شــده اســت و فکــر می کنــم در طــول ایــن 
ــم  ــای عل ــداد پارک ه ــر، تع ــال اخی ــت س ــت، هش هف
ــارک  ــه 43 پ ــده و ب ــه ش ــد اضاف ــاوری 19 درص و فن
ــیار  ــرفت بس ــن، پیش ــود ای ــن خ ــت. بنابرای ــیده اس رس

خوبــی اســت. از لحــاظ درآمدزایــی هــم حرکــت بســیار 
خوبــی داشــته اســت کــه دکتــر غالمــی در آغــاز جلســه 
اعــالم کردنــد 13 هــزار میلیــارد تومــان در ســال قبــل 
ــه  ــوده ک ــی ب ــرکت های دانش بنیان ــروش ش ــد و ف درآم
ــه از لحــاظ ارزی،  ــال هســتند. البت ــا فع ــن پارک ه در ای
ــدار  ــک مق ــال 96 ی ــت. از س ــش داش ــدار کاه ــک مق ی
ــم  ــش ه ــت و دلیل ــال 98 داش ــه س ــبت ب ــش نس کاه
ــت کــه  ــکالتی اس قاعدتــا تحریــم و ارتباطــات و مش
بــرای کشــور درســت شــده کــه بایــد بــه صورتــی حــل 
و فصــل کنیــم تــا محصــوالت صــادر شــود. هــر چنــد در 
برخــی از محصــوالت مثــل نانــو و بیــو بــازار خوبــی بــرای 

ــم.« صــادرات داری
ــال  ــه در ح ــی ک ــا و وضعیت ــیوع کرون ــه ش ــپس ب او س
ــرد و  ــاره ک ــد، اش ــا آن درگیرن ــورها ب ــه کش ــر هم حاض
ــرای  ــی ب ــکل بزرگ ــل و مش ــا معض ــروز کرون ــت: »ام گف
ــات  ــران، در ارتباط ــه ای ــانی و از جمل ــع انس ــه جوام هم
ــا  ــی از کرون ــرده اســت. وقت ــردم درســت ک ــی م و زندگ
ســخن گفتــه می شــود همــه بــه فکــر ســالمت جســم و 
بــه فکــر اقتصــاد و بــازار می افتیــم. البتــه ایــن دو خیلــی 
ــری اســت  ــم دیگ ــائل مه ــی مس ــی خیل ــم اســت ول مه
ــه  ــت. ب ــرار داده اس ــر ق ــت تاثی ــا را تح ــا آن ه ــه کرون ک
ــا،  ــات خانواده ه ــی، ارتباط ــات اجتماع ــال ارتباط ــر ح ه
ــال  ــوروز، کام ــد ن ــان و عی ــاه رمض ــتان و م ــوام و دوس اق
تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه اســت. ایــن ویــروس توانســته 
ــم  ــن ه ــد و ای ــرار ده ــر ق ــت تاثی ــر را تح ــی بش زندگ
واقعــا عظمــت و قــدرت طبیعــت و قــدرت خداونــد اســت 
ــی از نقطــه ای  ــان و نادیدن ــز و پنه ــک موجــود ری ــه ی ک
می توانــد فعالیــت خــودش را شــروع کنــد و در یــک مــاه 
روی همــه کــره زمیــن و سراســر جهــان را تاثیــر بگــذارد. 
ــن مشــکل  ــر ای ــه تحــت تاثی ــروز کشــوری نیســت ک ام
ــدند  ــه ش ــکالتی مواج ــا مش ــورها ب ــه کش ــد و هم نباش
ــداری انســان شــده و  ــه و بی ــداری باعــث تنب ــک مق و ی
بــه تعبیــر قــرآن، هــر چــه هــم شــما بــه دانــش و علــم 
ــدک اســت.« ــم بشــر کال ان نزدیــک شــوید، دانــش و عل

روحانــی بــا بیــان این کــه ایــن ویــروس بــا وجــود 
مشــکالت فراوانــی کــه بــه وجــود آورده، فضــا و فرصــت 
خاصــی هــم بــرای فعالیــت ایجــاد کــرده اســت، افــزود: 
و  علــم  پارک هــای  و  دانش بنیــان  »شــرکت های 
ــا همــه قــدرت از روز اولــی  فنــاوری می بینیــم چگونــه ب
کــه بــا ایــن ویــروس مواجــه شــدیم، بــه میــدان آمدنــد 
بخــش  نیازمندی هایــی کــه در  تامیــن  و در مســیر 
ــان  ــت و درم ــگیری، مراقب ــخیص، پیش ــی، تش ضدعفون
ــل  ــا مث ــی از زمینه ه ــاال در بعض ــدند. ح ــم، وارد ش داری
درمــان اساســا خــود دنیــا هــم هنــوز در مراحــل اولیــه 
ــه هســتیم. خوشــحال  ــم در مراحــل اولی ــا ه اســت و م
ــالش  ــاوری ت ــم و فن ــه برخــی از پارک هــای عل شــدم ک
می کننــد کــه چگونــه می تواننــد حتــی از داروهــای 
ــی  ــد. خیل ــروس اســتفاده کنن ــن وی ــار ای گیاهــی در مه
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ــا دالوری و شــجاعت ایــن کار شــروع  مهــم اســت کــه ب
ــه  ــا تهی ــا ی ــروس کرون ــان وی ــئله درم ــت. مس ــده اس ش
واکســن آن یــک رقابــت جهانــی اســت؛ یعنــی وارد 
ــا  ــورهای دنی ــام کش ــده ایم. تم ــی ش ــت جهان ــک رقاب ی
ــد  ــالش می کنن مخصوصــا کشــورهای پیشــرفته، کار و ت
کــه بــه نتیجــه برســند. مــا هــم در ایــن رقابــت هســتیم 
ــر از  ــم و زودت ــر بگذاری ــدم پیش ت ــک ق ــم ی و اگــر بتوانی
دیگــران بــه نتیجــه برســیم، از لحــاظ افتخــار، ســالمت، 

ــد.« ــم باش ــد مه ــاد می توان ــر و اقتص ــات بش نج
ــروس  ــک وی ــا ی ــه ب ــت: »این ک ــن گف ــی همچنی روحان
ــان در  ــر نیازهایم ــروز اکث ــاک مواجــه شــدیم و ام خطرن
ــت  ــی اس ــئله مهم ــی مس ــود، خیل ــد می ش ــل تولی داخ
و نشــان دهنده قــدرت علمــی، خودکفایــی و اقتصــاد 
ــت  ــن حرک ــته ای ــه توانس ــت ک ــور اس ــان کش دانش بنی
خــوب را انجــام دهــد و ایــن غیــرت مومنانــه ملــی یــک 
کشــور اســت کــه از آن روزی کــه متوجــه شــدند مــردم 
گرفتــار شــدند در برابــر ایــن ویــروس، همــه تــوان 

ــد.« ــه کار گرفتن ــان را ب خودش
ــرکت ها  ــان ش ــیم کار می ــث تقس ــور در بح رئیس جمه
گفــت: »بایــد یکســری از شــرکت های دانش بنیــان 
و پارک هــا تعییــن شــوند کــه در بخــش تشــخیص 
کار کننــد. بخشــی را هــم بایــد بگذاریــم در زمینــه 
تولیــد تجهیــزات مــورد نیــاز از جملــه ونتیالتــور و 
سی تی اســکن کــه در بخــش مراقبــت و تشــخیص نیــاز 
ــث  ــم در بح ــرکت ها ه ــی ش ــد و بعض ــت، کار کنن اس
ــوز در  ــه نظــرم هن ــا ب ــه آن ه ــال هســتند ک ــان فع درم
قدم هــای اولیــه اســت و بایــد تــالش کنیــم بــه نتیجــه 
برســیم. کار شــرکت های دانش بنیــان تنهــا مســائل 
بهداشــتی و تشــخیصی نســبت بــه ویــروس کرونــا 
ــه  ــد ک ــی دارن ــم و بزرگ ــیار عظی ــای بس ــت، کاره نیس
بــا بســیاری از کارهایشــان آشــنا هســتم و می دانــم 
ــد  ــد و بای ــام می دهن ــی انج ــم و بزرگ ــیار عظی کار بس
کاری کنیــم کــه بخــش خصوصــی و تولیدکننده هــا 
ــرای آینــده  ــه ای تشــویق شــوند و بداننــد کــه ب ــه گون ب
ــه شــرکت های  ــد ب صنعــت، خدمــات و تولیــد خــود بای
دانش بنیــان و پارک هــای علــم و فنــاوری متصــل شــوند. 
ــد بیاینــد و متقاضــی شــوند و شــرکت ها نیــز  آن هــا بای
بایســتی طــراح باشــند و طرح هــای جدیــد را بــه آن هــا 
ارائــه کننــد و لــذا خــود شــرکت ها بایــد در ایــن 
ــال  ــن اتص ــر ای ــند. اگ ــی باش ــرمایه گذار اصل ــه س زمین
ــال  ــده کام ــه و تولیدکنن ــارک، کارخان ــگاه، پ ــن دانش بی
ــرد  ــع می ب ــده نف ــم تولیدکنن ــت ه ــرار شــود، آن وق برق
ــم  ــد چــه عل و هــم دانشــگاه تشــویق می شــود و می دان
و دانشــی مهم تــر اســت و بیشــتر بایــد روی آن هــا 
ــان  ــرکت های دانش  بنی ــم ش ــد و ه ــرمایه گذاری کن س

تقویــت می شــوند.«
ــه تبعــات اقتصــادی و اجتماعــی ایــن ویــروس نیــز  او ب
ــا آن  ــد ب ــه بای ــدی ک ــت: »کار بع ــت و گف ــاره داش اش

مواجــه شــویم مســئله تبعــات اقتصــادی اســت. در 
تبعــات اجتماعــی و اقتصــادی شــرکت های دانش بنیــان 
ــم  ــردم می گویی ــه م ــه ب ــد. این ک ــه بیاین ــه صحن ــد ب بای
بیشــتر در خانــه بمانیــد و از خانــه کمتــر خــارج شــوید. 
اگــر بتوانیــم نیازمندی هــای مــردم را کــه در خانــه 
هســتند، تامیــن کنیــم و آن هــا بتواننــد نیازمندی شــان 
را در فضــای مجــازی منتقــل کننــد و بتوانیــم از طریــق 
فضــای مجــازی بــه آن هــا اطــالع دهیــم و نیازمندی های 
ــه  ــی در صحن ــیار بزرگ ــم، کار بس ــن کنی ــا را تامی آن ه
تبعــات اقتصــادی کرونــا انجــام دادیــم. کرونــا مشــکالتی 
را ایجــاد کــرده و ممکــن اســت چنــد مــاه دیگــر بــا ایــن 
ــا چــه  مشــکالت مواجــه باشــیم. نمی دانیــم پایــان کرون
ماهــی و چــه روزی اســت. پــس بایــد بــه تبعــات کرونــا 
توجــه کنیــم، بایــد بــه اقتصــاد پســاکرونا توجــه کنیــم و 
پارک هــای علمــی و فنــاوری در ایــن زمینــه، فعالیت هــا، 
طراحــی و اقداماتــی را انجــام می دهنــد. البتــه در خــود 
بحــث روابــط اجتماعــی بــا وجــود کرونــا، خیلــی کارهــا 

ــام داد.« ــود انج می ش
او نکتــه آخــر را توجــه بــه کارخانه هــای نــوآوری عنــوان 
کــرد و افــزود: »خیلــی مهــم اســت در کنــار پارک هــای 
علــم و فنــاوری کــه داریــم بــه کارخانه هــا هــم برســیم. 
ــتند  ــی هس ــم و بزرگ ــز عظی ــع مراک ــا در واق کارخانه ه
را  دانش بنیــان  شــرکت های  از  زیــادی  تعــداد  کــه 
و  شــتابدهنده ها  می دهنــد.  جــای  خودشــان  در 
شــرکت های دانش بنیــان در آن جــا فعــال می شــوند. 
شــتابدهنده ها می تواننــد ایــن کار و فعالیــت را تســهیل 
کننــد. ایــن کارخانــه در چنــد اســتان شــروع بــه فعالیــت 
کــرده اســت و امیدواریــم بــه زودی شــاهد فعالیــت 
ــد  ــم می خواه ــی دل ــیم. خیل ــوآوری باش ــای ن کارخانه ه
کــه همــه اســتان ها بتواننــد در ایــن زمینــه قــدم مهمــی 
ــوآوری  ــد و در کنــار پردیس هــا، کارخانه هــای ن را بردارن

ــند.«  ــر باش ــیار موث ــد بس می توانن
ــاد  ــد اقتص ــه بای ــن ژ ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــان ب او در پای
ــنتی،  ــات س ــت و خدم ــنتی، فعالی ــگاه س ــنتی، دانش س
ــن و علمــی  ــای نوی ــه فعالیت ه کم کــم جــای خــود را ب
بدهــد، گفــت: »کمــا این کــه کم کــم خدمــات بــه 
ــی شــدن  ــی دیجیتال ــا حت ــان شــدن ی ســمت دانش بنی
ایــن  بــه  بایــد  حرکــت می کنــد. دانشــگاه ها هــم 
ــه  ــد ب ــنتی بای ــگاه های س ــد. دانش ــت کنن ــمت حرک س
ــگاهی  ــه دانش ــود، ب ــل ش ــه تبدی ــگاه های فناوران دانش
ــن  ــد ای ــت. خداون ــل اس ــد متص ــه تولی ــال ب ــه کام ک
قــدرت و اســتعداد را بــه مــا داده و ایــن تحــول را بایــد 
ــد  ــن مســئولیت تحــول جدی ــروز ای شــاهد باشــیم و ام
ــه دوش  ــت. ب ــاوری اس ــم و فن ــای عل ــه دوش پارک ه ب
ــوالت  ــد تح ــروز بای ــت. ام ــان اس ــرکت های دانش بنی ش
جهــان را مــد نظــر قــرار بدهیــم. یــک مقــدار بــه 10، 20 
ســال آینــده نــگاه کنیــم و بــر آن مبنــا بتوانیــم تحــوالت 

ــم.« ــود بیاوری ــه وج الزم را ب
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همه بازیگران اکوسیستم در کنار هم

ره اقدامات ستاد توسعه زیست فناوری  در�ب

ان ساخت و کیت های تشخیص ا�ی

پیشگیری، تشخیص و درمان سه رکن اصلی مبارزه با هر بیماری است که بیماری کرونا نیز از آن مستثنا 
نخواهد بود. به همین جهت معاونت علمی و فناوری و در رأس آن ستاد توسعه زیست فناوری به دلیل ارتباط 
با شرکت های مرتبط، از همان روزهای ابتدایی شیوع بیماری، این سه رکن را مد نظر قرار داده اند و همه آن ها 

را با هم به پیش برده اند. ستاد توسعه زیست فناوری اقدامات موثری را پی گرفته است که در گفت و گوی 
دانش بنیان با دکتر مصطفی قانعی، دبیر این ستاد، به شرح بخشی از این فعالیت ها می پردازیم. همچنین 

در گزارش پیش رو، گپ و گفت دانش بنیان را با بهروز حاجیان تهرانی مدیرعامل شرکت پیشتاز طب زمان 
و وحید یونسی مدیرعامل شتابدهنده سیناپس در خصوص کیت های تشخیص کرونا می خوانید.
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از واکسن های پیشگیری تا 
داروهای ضد ویروس

مصطفــی قانعــی، دبیــر ســتاد توســعه زیســت فناوری معاونت 
ــا  ــه ب ــه علمــی ســتاد مقابل ــر کمیت ــاوری و دبی علمــی و فن
ــه  ــده را ب ــای انجام ش ــات و حمایت ه ــا، اقدام ــروس کرون وی
ســه مرحلــه پیشــگیری، تشــخیص و درمــان فعــال تقســیم 
می کنــد. ســه مرحلــه ای کــه هــر کــدام اهمیت هــای خــاص 

خــود را بــرای مبــارزه بــا ایــن بیمــاری دارنــد.
قانعــی بــه حمایــت ایــن ســتاد از طرح هــای توســعه تولیــد 
واکســن اشــاره دارد و می افزایــد: »شــرکت های مجــری 
ــاپ و نیــواد فارمــد ســالمت  ایــن طرح هــا درمــان گســتر رن
هســتند و تفاهمنامــه تولیــد واکســن های کرونــا توســعه یافته 
ــد  ــز منعق ــران نی ــتور ای ــتیتو پاس ــاور انس ــته های فن در هس
شــده اســت. مضــاف بــر این هــا تفاهمنامــه ســه جانبه 
میــان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری، موسســه 
ــتور،  ــتیتو پاس ــازی رازی و انس ــن و سرم س ــات واکس تحقیق
ــدی  ــاخت تولی ــب در زیرس ــای منتخ ــد طرح ه ــت تولی جه

ــه امضــا رســیده اســت.« موسســه رازی ب
ــگیری از  ــی پیش ــات مصرف ــوص ملزوم ــن در خص او همچنی
بیمــاری، بــا تاکیــد بــر این کــه شــرکت های زیــادی هســتند 
کــه هنــوز مجــوز دریافــت نکرده انــد یــا نیــاز بــه حمایت هــای 
بیشــتری بــرای تولیــد انبــوه دارنــد، به بهیــار صنعت ســپاهان 
ــه  ــد ک ــاره می کن ــل اش ــمان آرتاوی ــت هوش ــس صنع و رادی
بــا حمایت هــای صورت گرفتــه چندیــن دســتگاه خــط 
تولیــد ماســک ســه الیه و نانــو را طراحــی و عرضــه کرده انــد 
و مضــاف بــر آن در ایــن شــرکت ها ماســک بــه شــکل 
مســتقیم نیــز تولیــد می شــود. قانعــی می افزایــد: »از شــرکت 
ــرای  ــاوری ب ــرح کالن فن ــب ط ــاوا در قال ــش بارث ــا دان داری
ــار  ــط بخ ــطوح و محی ــده س ــتگاه ضدعفونی کنن ــد دس تولی
آب اکســیژنه پالســمایی حمایــت شــده و ســفارش ســاخت 
دســتگاه ضدعفونی کننــده مکاتبــات اداری بــه روش مایکروویو 
ــت.  ــده اس ــران داده ش ــک باخت ــن الکترونی ــرکت ایم ــه ش ب
همچنیــن شــرکت آژنــد پژوهــان تــوس بــه صنــدوق نــوآوری 

و شــکوفایی جهــت اخــذ تســهیالت بــرای تولید دســتگاه های 
ــی  ــت معرف ــده دس ــع ضدعفونی کنن ــده و مای ضدعفونی کنن

شــده اســت.«
ــا  ــاری کرون ــا بیم ــارزه ب ــتاد مب ــی س ــر علم ــه دبی ــه گفت ب
ــه  ــرکت در زمین ــن ش ــاری، چندی ــخیص بیم ــوزه تش در ح
کیت هــای تشــخیص و اســتخراج فعالیــت دارنــد کــه می توان 
ــن  ــن، ب ــه بهم ــان، آتی ــب زم ــتاز ط ــرکت های پیش ــه ش ب
ــه ژن،  ــت فناوری روژه، ب ــوان زیس ــد، ژی ــووژن فارم ــه، لی یاخت
آمیتیــس ژن، ژن زیســت فناوری آنــا اشــاره داشــت. اقدامــات 
ــای  ــد کیت ه ــت از تولی ــد از: حمای ــه عبارتن ــج حاصل و نتای
ــریع(  ــت س ــخیص )Real Time-PCR، ELISA، تس تش
و اســتخراج، تفاهــم بــا هیئــت امنــای صرفه جویی هــای ارزی 
ــای  ــده کیت ه ــش از تولیدکنن ــزار واکن ــد 250 ه ــرای خری ب
ــتیتو  ــی از انس ــه کیف ــذ تاییدی ــتخراج، اخ ــخیصی و اس تش
ــط  ــذا و دارو توس ــازمان غ ــد از س ــای تولی ــتور و مجوزه پاس
ســه شــرکت )پیشــتاز طــب زمــان، آتیه بهمــن و بــن یاخته(، 
اخــذ تاییدیــه کیفــی از انســتیتو پاســتور برای کیت اســتخراج 
توســط دو شــرکت )بــه ژن و ژیــوان زیســت فناوری روژه(، 
ــه  ــه اولیــه کیت هــای تشــخیص و ارســال آن ب ســاخت نمون
انســتیتو پاســتور بــرای اخــذ تاییدیه هــای کیفــی توســط ســه 
شــرکت )بــه ژن، آمیتیــس ژن و لیــووژن فارمــد( و حمایــت از 
تولیــد کیت هــای ELISA در شــرکت پیشــتاز طــب زمــان. 
قانعــی می افزایــد: »بــا اخــذ مجوزهــای الزم از ســوی شــرکت 
پیشــتاز طــب زمــان، 20 هــزار کیــت آمــاده تحویــل و ظرفیت 
تولیــد 1/5 میلیــون تســت در مــاه طبــق آخریــن بررســی ها 
بــه وجــود آمــده اســت. باقــی شــرکت ها امــا هنــوز محصــول 
ــوز  ــذ مج ــت و اخ ــل تس ــد و در مراح ــل ندارن ــاده تحوی آم
ــزا  ــد کیــت االی ــه تولی ــد. همچنیــن در زمین ــه ســر می برن ب
شــرکت پیشــتاز طــب زمــان کــه موفــق بــه اخــذ تاییدیه های 
انســتیتو پاســتور شــده اســت ظرفیــت تولیــد یــک میلیــون 

ــه را دارد.« تســت در هفت
ــزات  ــر ســتاد توســعه زیســت فناوری در خصــوص تجهی دبی
پزشــکی تشــخیصی چنین توضیــح می دهــد: »از پژوهشــکده 
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ــی  ــات و ارتباطــات پیشــرفته دانشــگاه صنعت ــاوری اطالع فن
شــریف بــرای توســعه پلتفــرم تحلیــل کالن داده هــا بــر پایــه 
هــوش مصنوعــی و دســتیار هوشــمند تحلیل تصاویر پزشــکی 
بــا تاکیــد بــر اســکن قفســه ســینه بیمــاران مبتــال بــه کووید 
19 حمایــت کردیــم. همچنیــن شــرکت آرمــان اکســیر 
ــرای تولیــد دســتگاه های  ســالمت جهــت اخــذ تســهیالت ب
آزمایشــگاهی )هود المینار، وورک استیشــن pcr، ســانتریفیوژ 
و االیــزا ریــدر( بــه صنــدوق توســعه ملــی معرفی شــده اســت. 
ــزار  ــد اف ــان رش ــرکت رای ــای الزم از ش ــن حمایت ه همچنی
ــی  ــن حرارت ــتگاه دوربی ــج دس ــل پن ــاخت و تحوی ــرای س ب
)نمایش دهنــده دمــای بــدن در محیط هــای عمومــی( و 
شــرکت توســعه صنایــع تصویربــرداری پرتونــگار پرشــیا بــرای 

تولیــد دســتگاه اســپکت جنــرال بــه عمــل آمــده اســت.«
قانعــی بــه اقدامــات در حــوزه درمــان بیمــاری اشــاره 
ــر  ــروس نظی ــای ضــد وی ــرای داروه ــد: »ب ــد و می گوی می کن
ــی  Remdsivir، Favipiravir، Oseltamivir حمایت های
صــورت گرفتــه اســت. از شــرکت نفــس زیســت فارمــد بــرای 
ــده  ــت ش ــرص Favipiravir حمای ــه ق ــه اولی ــد نمون تولی
ــدوق  ــردش از صن ــرمایه در گ ــهیالت س ــذ تس ــرای اخ و ب
ــان  ــت. ژرف اندیش ــده اس ــی ش ــکوفایی معرف ــوآوری و ش ن
ــه داروی  ــه اولی ــد نمون ــرای تولی ــز ب ــپار نی ــاور زیست بس فن
ــدوق  ــا صن ــارکت ب ــرارداد مش ــت و ق Remdesivir حمای
ــرکت  ــن ش ــا ای ــت فناوری ب ــرمایه گذاری زیس ــت از س حمای
منعقــد شــده اســت. شــرکت مــدوک زیســت دارو را نیــز بــرای 
تولیــد آنتی بــادی درمــان بیمــاری کرونــا بــه صندوق نــوآوری 

ــم.« ــی کرده ای ــکوفایی معرف و ش
حمایــت در قالــب طــرح کالن فنــاوری، کمک به تســریع روند 
اخــذ مجوزهــا، معرفی بــه صندوق نــوآوری و شــکوفایی جهت 
تامیــن ســرمایه در گــردش شــرکت ها، بخشــی از کمک هایــی 
اســت کــه ایــن ســتاد در حــوزه تجهیــزات پزشــکی مرتبــط 
بــا درمــان بــه شــرکت های گوناگــون کــرده اســت تــا تولیــد 
ــادون  ــی م ــنج غیرتماس ــتگاه تب س ــون دس ــی چ محصوالت
ــی،  ــور غیرتهاجم ــس اکســیمتر انگشــتی، ونتیالت ــز، پال قرم

ونتیالتــور مراقبت هــای ویــژه، دســتگاه ســی تی اســکن، 
ــا  ــی ب ــم حیات ــور عالی ــی، مانیت ــین بیهوش ــو ماش ــپ فل پم
ــوژی دیجیتــال،  قابلیــت پلــی ســومنوگرافی، دســتگاه رادیول
ــه  ــوئیچ ب ــت س ــا قابلی ــی ب ــم حیات ــور عالی ــتگاه مونیت دس
ــل  ــاز قاب ــتگاه اکسیژن س ــتانی، دس ــس بیمارس ــتم پک سیس
حمــل خانگــی، توســعه تولیــد ســامانه پرتودهــی چندمنظوره 
ــو )ECMO( و  ــتگاه اکم ــیژنراتور، دس ــتگاه اکس ــا، دس گام
دســتگاه اســتریل کننده UV فتوالکترونیــک حاصــل شــود. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه برخــی از ایــن دســتگاه ها هم اکنــون 
بــه تولیــد انبــوه رســیده اند و در اختیــار کادر درمانــی 

ــد.  ــرار دارن ــتان ها ق بیمارس
قانعــی در پایــان بــا اشــاره بــه این کــه مطالعــات و تحقیقــات 
ــه دارد و  ــان ادام ــا همچن ــان کرون ــای درم ــه روش ه در زمین
تحــت حمایــت کمیتــه علمی مبــارزه بــا بیمــاری کروناســت، 
می افزایــد: »تــا این جــای کار 11 مطالعــه بالینــی تاییــد شــده 
در کمیتــه اخــالق در حــوزه اثربخشــی داروهــا و روش هــای 

درمانــی انجــام شــده اســت.«

حمایت های صورت گرفته 
در دنیا بی نظیر است

دکتــر وحید یونســی مدیرعامل شــتابدهنده ســیناپس اســت. 
او در رشــته ایمنی شناســی از وزارت بهداشــت فارغ التحصیــل 
ــت  ــا حمای ــی را ب ــرای تخصص ــت دکت ــرح خدم ــده و ط ش
وزارت بهداشــت بــه شــرکت پیشــتاز طــب زمــان آمــده تــا بــه 
جــای این کــه جــذب دانشــگاه شــود، بــه صنعــت ورود کنــد. 
ــه کار در شــرکت پیشــتاز طــب زمــان  ــاره تجرب یونســی درب
ــد:  ــیناپس می گوی ــتابدهنده س ــکل گیری ش ــی ش و چگونگ
»بــه ایــن ترتیــب بــود کــه توانســتم اکوسیســتم را بشناســم 
ــم.  ــگ کن ــت هماهن ــا صنع ــود را ب ــگاهی خ ــش دانش و دان
ــل ســال 97 پیشــنهاد تاســیس شــتابدهنده داده شــد و  اوای
ــا توجــه بــه تجربــه دو، ســه ســاله، بــه عنــوان مدیــر ایــن  ب
شــتابدهنده انتخــاب شــدم. هــدف اصلــی ام جــذب نیروهــای 
ــن  ــود کــه محقــق شــده. ای فارغ التحصیــل در شــتابدهنده ب



دانش بنیان  شماره سی ونهم خرداد ماه 1399

54

ــل  ــدت توانســته 25 فارغ التحصی ــن م شــتابدهنده ظــرف ای
ــف جــذب  ــای مختل ــوم زیســتی را در پروژه ه رشــته های عل

کنــد.
ــیناپس در  ــگاهی س ــخیص آزمایش ــاوری تش ــتابدهنده فن ش
حقیقــت شــتابدهنده فنــاوری در حــوزه کیت هــا و تجهیــزات 
ــت  ــت معاون ــا حمای ــه در ســال 97 ب آزمایشــگاهی اســت ک
علمــی و دو شــرکت تولیــدی تخصصــی دانش بنیــان در 
حــوزه تجهیــزات آزمایشــگاهی )IVD( تاســیس شــد. ایــن 
صنعــت اساســا صنعتــی اســت کــه حــدود 90 درصد بــازارش 
ــمت  ــه س ــه ب ــرای این ک ــا ب ــت. م ــار واردکننده هاس در اختی
ــه زیرســاخت  ــاز ب ــم، نی ــدم برداری ــی و پیشــرفت ق خودکفای
شتابدهی شــده بــرای جبــران خألهــای تکنولوژیــک داشــتیم. 
ایــن شــتابدهنده نیــز براســاس تجربیات 20 ســاله دو شــرکت 
پیشــتاز طــب زمــان و ایــده آل تشــخیص آتیــه تاســیس شــد. 
آن هــا منتورهــای مختلــف ایــن صنعــت را در اختیــار داشــتند 
ــا و  ــه اولویت ه ــه ب ــا توج ــاور ب ــای فن ــذب تیم ه ــه ج و ب
خألهــای موجــود در نظــام ســالمت پرداختنــد و پروژه هایــی 
ــاور و  ــم فن ــتابدهنده 22 تی ــن ش ــا در ای ــد. م ــف ش تعری
ــاوری محصــوالت مختلفــی را  ــن تیم هــا فن ــم. ای ــروژه داری پ
کــه مشــابه نداشــتند، ایجــاد و بــه شــرکت های تولیدکننــده 

ــد.«  واگــذار کردن
ــت فعالیــت شــتابدهنده ســیناپس  ــح بیشــتر عل او در توضی
می گویــد: »در کشــور مــا، بــا وجــود شــمار قابــل توجهــی از 
ــت  ــوان، ظرفی ــردازان ج ــاواران و ایده پ ــگان، فن دانش آموخت
 )IVD( باارزشــی بــرای پیاده ســازی فناوری هــای تشــخیصی
ــن  ــا ای ــی وجــود دارد. ب ــق جهان ــای موف ــا مدل ه ــق ب منطب
وجــود، اکوسیســتم و بســتر طراحــی، تولیــد و تجاری ســازی 
ــه  ــوده ک ــش ب ــوار و پرچال ــه IVD ناهم ــای نوآوران پروژه ه
ــازار کشــور  نتیجــه آن ســهم ناچیــز محصــوالت داخلــی از ب
و صــادرات بــوده اســت. در مســیر تبدیــل ایــده بــه محصــول 
قابــل ارائــه بــه بــازار IVD، عــدم شــناخت صحیــح و واقعی از 
ســاختار و نیــاز بازار و مشــتری، قوانیــن، اســتانداردها و الزامات 
حاکــم بــر بــازار داخلــی و بین المللــی و مهم تــر از همــه نبــود 
زیرســاخت های مالــی و ســرمایه گذاری از جملــه چالش هــای 
ــزوم ایجــاد  ــت، ل ــن وضعی پیــش  روی تیم هــای نوپاســت. ای
ــی و  ــرای تالق ــی ب ــه محل ــور را ک ــاختارهای حمایت مح س
نزدیک تــر شــدن صاحبین ایــده، صنعتگــران و ســرمایه گذاران 
اســت را دوچنــدان می کنــد. در پاســخ بــه وضعیــت موجــود، 
ــا ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی  شــتابدهنده ســیناپس ب
ــوری  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــت معاون و حمای
 IVD بــه عنــوان اولیــن شــتابدهنده محصــوالت تشــخیصی
ــت در دی  ــن صنع ــای ای ــع چالش ه ــدف رف ــا ه ــور ب کش
ــک  ــوان ی ــه عن ــیناپس ب ــرد. س ــه کار ک ــاز ب ــاه 1397 آغ م
شــتابدهنده فناوری  محــور بــا اتخــاذ مدل هــای متنــوع 
مشــارکت بــرای ذینفعــان، تیم هــای فنــاور، ســرمایه گذاران و 
شــرکت های تولیدکننــده همــراه بــا تیــم مشــاوران حرفــه ای 
در زمینــه تحلیــل دقیــق نیــاز صنعت، بــازار، مشــتری و رقبای 
خارجــی، بــا تمرکــز بــر محصــوالت و تکنولوژی هــای ارزبــر و 

 IVD ثروت آفریــن، میزبــان نــوآوران و فنــاوران نوپــای عرصــه
اســت تــا بــا طراحــی و تولیــد کیــت، تجهیــزات، نرم افزارهــا 
و خدمــات تشــخیص آزمایشــگاهی، بــه عنــوان پربازده تریــن 
شــتابدهنده پلتفرم هــای IVD در منطقــه خاورمیانــه تــا پنج 

ســال آینــده شــناخته شــود.«
ــن  ــا از اولی ــه آن ه ــه این ک ــا اشــاره ب ــل ســیناپس ب مدیرعام
مجموعه هایــی بــود کــه بــر اســاس فراخــوان معاونــت علمــی 
ــات  ــوری و وزارت بهداشــت، تحقیق ــاوری ریاســت جمه و فن
ــرای تولیــد داخلــی کیت هــای تشــخیصی کوویــد  خــود را ب
19 آغــاز کــرد، می افزایــد: »زمانــی کــه در اســفند 98 
ــد 19 در کشــور شناســایی  اولیــن نمونه هــای بیمــاری کووی
شــد، بالفاصلــه تیــم تحقیقاتــی روی ویــروس جدیــد کرونــا 
ــز  ــن مرک ــال در ای ــن فع ــا محققی ــتابدهی ب ــز ش را در مرک
ــد  ــط مانن ــته های مرتب ــی رش ــرای تخصص ــه دارای دکت ک
ایمنی شناســی، بیوشــیمی و... هســتند  ویروس شناســی، 
ــرای تولیــد کیــت تشــخیص  ــم و تحقیقــات ب تشــکیل دادی
ــه روش  ــرای تشــخیص بیمــاری ب ــن بیمــاری ب ــی ای مولکول

Realtime PCR شــروع شــد.«
ــای  ــیناپس فض ــتابدهنده س ــای ش ــد: »فض ــی می افزای یونس
ــا در  ــا آغــاز شــیوع بیمــاری کرون ــود کــه ب بســیار چابکــی ب
ایــران آمادگــی داشــت تــا بخــش قابل توجهــی از فعالیــت این 
ــا ایــن  تیم هــای فنــاور را روی نیازهــای تخصصــی مرتبــط ب
بیمــاری متمرکــز کنــد. ماحصــل فعالیــت ایــن تیم هــا، عرضه 
ــن محصــوالت  ــود کــه ای ــان 45 روزه ب ســه محصــول در زم
بــرای تشــخیص قطعــی ویــروس کرونــا و پاســخ های سیســتم 
ــروس طراحــی شــدند و  ــه وی ــدن علی ــادی ب ایمنــی و آنتی ب
توانســتند تاییدیــه کیفــی را اخــذ کننــد و ایــن تکنولوژی هــا 
را بــرای تولیــد انبــوه بــه شــرکت های مــادر انتقــال دهنــد. 

جالــب اســت بدانیــد کــه جــز مســئله طراحــی محصــوالت، 
ــی تولیــد انبــوه اســت کــه چــون  یکــی از چالش هــای جهان
ــا دو شــرکت تولیــدی  خوشــبختانه شــتابدهنده ســیناپس ب
مــادر پیشــتاز طب زمــان و ایــده آل تشــخیص آتیــه در ارتباط 
بــود، ایــن مشــکل را نداشــت. در حــال حاضــر حــدود 400، 
ــون تســت  ــک میلی ــاه و ی ــی در م ــزار تســت مولکول 500 ه
ــدد  ــه ع ــود ک ــد می ش ــادی در روز تولی ــا آنتی ب ــرولوژی ی س
قابــل توجهــی اســت و جــزو باالتریــن ظرفیت هــای تولیــدی 
ــه  ــن محصــوالت دو هفت ــروش ای در ســطح جهــان اســت. ف
اســت کــه آغــاز شــده و می توانــد نیــاز کل کشــور را تامیــن 
کنــد. حتــی اولیــن محمولــه صادراتی خــود را ارســال کردیم.«

ــخیصی  ــای تش ــی کیت ه ــد صادرات ــایر مقاص ــاره س او درب
می افزایــد: »مــا تــا امــروز 60 درخواســت جــدی از 40 کشــور 
ــه مقصــد  ــاری کــه امــروز ارســال شــد ب دنیــا داشــته ایم و ب
ــه  ــا توجــه ب ــن کار ب ــه ای ــا در آلمــان اســت. البت ــده م نماین
ــا  ــط ب ــوالت مرتب ــادرات محص ــه در ص ــی ک محدودیت های
کرونــا وجــود دارد، کار ســختی بــود. امــا ایــن صــادرات ادامــه 
ــد  ــه مقص ــز ب ــی را نی ــی محموله های ــه آت ــی هفت دارد و ط

ــتیم.«  ــوادور می فرس ــپانیا و اک ــه، اس ــورهای ترکی کش
یونســی دربــاره کیــت تشــخیص ســرولوژی توضیــح می دهــد: 
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ــروس  ــه وی ــود این ک ــا وج ــراد ب ــی از اف ــن اســت برخ »ممک
کوویــد19 وارد بدنشــان شــده، عالیمــی از خــود بــروز ندهنــد 
ــده در  ــد ش ــای تولی ــی آنتی بادی ه ــه از بررس ــن مواجه و ای
ــد  ــوع می توان ــن موض ــت. ای ــخیص اس ــل تش ــرد قاب ــدن ف ب
کاربردهــای متنوعــی از غربالگــری افــراد در معــرض بیمــاری 
تــا روش کمک تشــخیصی بــرای تشــخیص قطعــی بیمــاران 
ــن بیمــاری را  ــه از ای ــراد بهبودیافت و همچنیــن شناســایی اف

داشــته باشــد.«
او بــا تاکیــد بــر دقت بــاالی کیت هــای تولیدشــده توســط این 
مجموعــه می گوید: »روش و اســاس کار تســت های ســرولوژی 
بیمــاری کوویــد19 طراحی شــده، االیزای غیرمســتقیم اســت. 
ــی  ــوژن اختصاص ــای ایمون ــه آنتی ژن ه ــورت ک ــن ص ــه ای ب
نوترکیــب ویــروس SARS-CoV-2 توســط محققیــن ایــن 
شــرکت انتخــاب، ســنتز و در کــف پلیــت کــد شــده اســت 
و مطابــق روش االیــزای غیرمســتقیم، وجــود آنتی بــادی 
اختصاصــی در ســرم و پالســمای بیمــاران بــه صــورت کیفــی 
ــن ویژگــی کــه  ــل ســنجش اســت. مهم تری و نیمه کمــی قاب
کیت هــای بیمــاری کرونــای جدیــد بایــد داشــته باشــند بحث 
ــا ویروس هــا  ــا کــه ب ــن معن ــه ای ــودن اســت، ب اختصاصــی ب
ــدن وجــود دارد، نتیجــه  ــه در ب ــی ک ــایر آنتی بادی های ــا س ی
مثبــت کاذب ندهــد. مــا طیــف وســیعی از نمونه هــای ســرمی 
از ماه هــا قبــل از پیدایــش ایــن بیمــاری را در بیوبانک شــرکت 
ــودن  ــا اســتفاده از آن هــا اختصاصــی ب در اختیــار داشــتیم. ب
ــه اثبــات رســید کــه میــزان بســیار  98 درصــدی کیت هــا ب
قابــل قبولــی اســت. در خصــوص حساســیت تشــخیصی نیــز 
ــه  ــاران بهبودیافت ــمای بیم ــای پالس ــتفاده از نمونه ه ــا اس ب
ــرای IgG دســت یافتیــم. در  ــه حساســیت 94 درصــدی ب ب
خصــوص حساســیت کیــت IgM هم حساســیت بالینــی 80 

درصــدی در بیمــاران بســتری محقــق شــد.«
ــه  ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــیناپس ب ــتابدهنده س ــل ش مدیرعام
ــه  ــاور ک ــدد همــکاری شــبانه روزی 15 فن ــه م ــاق ب ــن اتف ای
ــد  ــل کرده ان ــتی تحصی ــوم زیس ــف عل ــته های مختل در رش
ــد رقــم  و برخــی از آن هــا اســاتید برجســته دانشــگاهی بودن

ــرای  ــد: »ب ــای انجام شــده می گوی ــورد حمایت ه خــورد، در م
این کــه بتوانیــم بــه نقطه ای کــه حاال در آن هســتیم، برســیم، 
قطعــا اکوسیســتمی وجــود داشــته اســت. فعالیت هــای یــک 
ــی اثربخــش نیســت.  ــرکت به تنهای ــک ش ــا ی ــتابدهنده ی ش
ــاوری و شــرکت های  ــتابدهنده فن ــا ش ــه م درســت اســت ک
ــدون همــکاری ســایر  ــا ب ــم داشــتیم ام ــار ه ــوآور را در کن ن

ــاد.  ــاق نمی افت ــن اتف ــزای اکوسیســتم ای اج
ــا در ســطح جهــان، رقابــت بــر ســر هدایــت  ــا شــیوع کرون ب
مــواد اولیــه کیت هــای تشــخیصی بــه کشــورهای مختلــف به 
راه افتــاد. مــا نیــز بــرای ســاخت کیت هــای تشــخیصی، نیــاز 
بــه یکــی، دو مــورد از اقــالم مــواد اولیــه را داشــتیم و نیازمنــد 
حمایت هایــی در ایــن راســتا بودیــم. در نظــر بگیریــد کــه این 
واردات می خواهــد در حالــی اتفــاق بیفتــد کــه کلیــه پروازهــا 
متوقــف شــده اند. این جــا بــود کــه معاونــت علمــی و فنــاوری 
و مرکــز همکاری هــای تحــول و پیشــرفت ریاســت جمهــوری 
بــرای انتقــال مــواد اولیــه مذاکــرات بین المللــی انجــام دادند و 
بــه ایــن ترتیــب باالتریــن ســطح حمایت هــا را از مــا داشــتند. 
ــران  ــی بازیگ ــچ ارگان ــوری، هی ــچ کش ــم در هی ــر نمی کن فک
ــه حمایــت کــرده  خصوصــی فعــال در اکوسیســتم را این گون

شد. با
مســئله دیگــر مــا همــکاری بــا مراکــز درمانــی بــود. کیت هــا 
ــدند و در  ــی می ش ــرل کیف ــد کنت ــا بای ــاس پروتکل ه براس
مراحــل مختلــف نیاز بــه نمونــه بیمــاران و همکاری پزشــکان 
ــاوری  ــات و فن ــت تحقیق ــم معاون ــا ه ــت. این ج ــود داش وج
ــی  ــز درمان ــا مراک ــا را ب ــن ارتباط ه ــت باالتری وزارت بهداش
صــورت داد و نمونــه برخــی از ایــن بیمــاران بــا رعایــت کــد 
ــه شــکلی کــه تعــداد  ــرار گرفــت، ب ــار مــا ق اخــالق در اختی
ــرای تولیــد ایــن کیت هــا در  نمونه هــای مــورد بررســی مــا ب

ــت.  ــر اس ــا بی نظی دنی
ضمــن آن کــه در اکوسیســتم فنــاوری همــواره بحــث تامیــن 
ســرمایه اهمیــت باالیــی دارد که صنــدوق نوآوری و شــکوفایی 

ایــن مهــم را بــه انجــام رســاند. 
ــوم پزشــکی شــهید  ــوژی دانشــگاه  عل ــروه ایمونول اســاتید گ
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ــده  ــه عه ــت را ب ــن کی ــی ای ــتی علم ــز سرپرس ــتی نی بهش
داشــتند و بیمارســتان مسیح دانشــوری و بیمارســتان بقیه اهلل 

ــد.«  ــام دادن ــی انج ــل توجه ــتیبانی های قاب ــز پش نی
وحیــد یونســی زیســت بوم زیســت فنــاوری کشــور را 
ــر  ــریع در براب ــش س ــرای واکن ــت ب ــل موفقی ــن عام مهم تری
ــن  ــر ای ــد: »اگ ــد می کن ــان تاکی ــد و در پای ــد19 می دان کووی
بازیگــران اکوسیســتم فنــاوری در کشــور مــا را مــورد حمایــت 
ــه صــادرات  ــا نمی توانســتیم ب ــروز نه تنه ــد، ام ــرار نمی دادن ق
ــز ناموفــق  فکــر کنیــم، بلکــه در تامیــن نیازهــای داخــل نی

ــم.« بودی

دانش و تجربه کافی
شــرکت های  اولیــن  از  زمــان  طــب  پیشــتاز  شــرکت 
ــاوری اســت کــه در  ــران در حــوزه زیســت فن ــان ای دانش بنی
ــرکت در  ــن ش ــرد. ای ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــال 1377 فعالی س
حــال حاضــر  بزرگ تریــن واحــد طراحــی، تولیــد و صــادرات 
محصــوالت تشــخیصی طبــی آزمایشــگاهی کشــور با بیــش از 
چهــل نــوع محصــول بــه روش االیــزا شــامل انــواع کیت هــای 
عفونــی،  بیماری هــای  مارکرهــای ســرطانی،  تشــخیص 
هورمونــی و همچنیــن بیــش از پنــج نــوع کیــت بیوشــیمی 
اســت. پیشــتاز طــب زمــان طــی ســال ها فعالیــت با صــادرات 
بــه چهــار قــاره جهــان بــه عنــوان بهتریــن صادرکننــده نمونه 
کشــور در ســال های 1389، 1394، 1396 انتخــاب شــده 

اســت. 
ــر تجربیــات و زیرســاخت های  ــا تاکیــد ب ــی ب حاجیــان تهران
موجــود بــرای تولیــد کیت  هــای تشــخیصی کرونــا در 
مجموعــه خــود، توضیــح می دهــد: »نقطــه قــوت مجموعــه 
ــای  ــل از فعالیت ه ــی حاص ــه کاف ــش و تجرب ــود دان ــا وج م
قبلــی بــود و همیــن موضــوع موجــب شــد بتوانیــم با ســرعت 
ــن بیمــاری  ــد تولیــد کیت هــای تشــخیصی ای بیشــتری رون
ــم. در  ــش ببری ــت پی ــت و دق ــن کیفی ــا بهتری ــی را ب ویروس
حقیقــت هســته اولیــه تیــم طراحــی کیت هــای مولکولــی و 
ســرولوژی کوویــد19 شــرکت پیشــتاز طــب در شــتابدهنده 
فنــاوری تشــخیص آزمایشــگاهی ســیناپس شــکل گرفــت. در 
ایــن شــتابدهنده تیم هــای فنــاور مســتقر و در حــال توســعه 
روش هــا و محصــوالت مختلف هســتند. بــا ورود ویــروس کرونا 
بــه کشــور بخــش عمــده ای از ایــن پروژه هــا متوقــف شــد و بــا 
ــا کار  تمــام نیــرو بــه طــور شــبانه روزی روی کیت هــای کرون
کردیــم. همان طــور کــه گفتــم در وهلــه اول کیــت مولکولــی 
ویــروس کرونا ســاخته شــد کــه کیفیــت آن را بخــش کرونا در 
انســتیتو پاســتور مــورد تاییــد قــرار داد. در ادامــه نیــز طراحی 
ــتیو  ــط انس ــید و توس ــام رس ــه اتم ــرولوژی ب ــای س کیت ه

پاســتور تاییــد شــد. 
ــود  ــن ب ــا ای ــن کیت ه ــی ای ــه طراح ــز در روی ــه متمای نکت
ــاوری وزرات  ــات و فن ــت تحقیق ــدا معاون ــان ابت ــه از هم ک
بهداشــت و متخصصــان عفونــی کشــور، ســانترهای بســتری 
مثــل بیمارســتان مســیح دانشــوری، بیمارســتان شــریعتی و 
بیمارســتان بقیــه اهلل در طراحــی ایــن کیــت همــراه مــا بودند 
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ــه  و کمــک بســزایی در توســعه ایــن محصــوالت داشــتند، ب
طــوری کــه مطالعــات مربوطــه بــه لحــاظ تعــداد نمونــه مورد 

ــت.« ــر اس ــا کم نظی ــه در دنی مطالع
پــس از آن کــه انســتیتو پاســتور تاییدیه هــای الزم را بــه ایــن 
محصــوالت داد، مجــوز فــروش و صــادرات آن هــا هــم از اداره 
کل تجهیــزات پزشــکی اخــذ شــد و تکنولــوژی توســعه یافته 
در شــتابدهنده ســیناپس بــه دو شــرکت تولیــدی دانش بنیان 
پیشــتاز طــب زمــان و ایــده آل تشــخیص آتیــه واگــذار شــد. 

ــت  ــن کی ــی ای ــناد طراح ــی، اس ــان تهران ــه حاجی ــه گفت ب
ــه عنــوان کاالی  ــه شــده و ب کــه اســناد مهمــی هســتند ارائ
دانش بنیــان تیــپ یــک )مصادیــق کامــل R&D( شــناخته 
ــه در آن  ــه کار رفت ــش ب ــش از 90 دان ــرا بی ــت، زی ــده اس ش

بومــی اســت. 
او در خصــوص ظرفیــت تولیــد و تــوان صادراتــی ایــن شــرکت 
دانش بنیــان می افزایــد: »کیــت االیــزا و روش آن و بــه 
ــغ اســت.  ــوژی بال ــی Immunoassay یــک تکنول طــور کل
ــرولوژی  ــا روش س ــی در دنی ــرکت های مختلف ــون ش هم اکن
ــد  ــی کرده ان ــد را طراح ــای جدی ــروس کرون ــخیص وی تش
ولــی مســئله تولیــد و ظرفیــت واقعــی عرضــه آن هــا بســیار 
ــب  ــتاز ط ــرکت های پیش ــوص ش ــن خص ــت. در ای ــم اس مه
ــد  ــای تولی ــن ظرفیت ه ــی از باالتری ــخیص یک ــده آل تش و ای
ــه و زیرســاخت  ــواد اولی ــد. م ــا را اعــالم کرده ان در ســطح دنی
تولیــد، لجســتیک و پشــتیبانی فنــی بــرای عرضــه هفتگــی 
پنــج میلیــون تســت فراهــم شــده و مــورد تاییــد قــرار گرفتــه 
اســت. پیــش بینــی مــا ایــن اســت کــه تــا 20 درصــد از ایــن 
ــی و  ــکای جنوب ــا، امری ــه، اروپ ــور های منطق ــه کش ــزان ب می

آفریقــا صــادر شــود. 
ــای  ــاالی کیت ه ــت ب ــه کیفی ــه ب ــا توج ــر ب ــال حاض در ح
تولیــدی و تولیــد انبــوه کیت هــای مولکولــی و ســرولوژی، نیاز 
ــا قیمــت تمام شــده بســیار مناســب تامیــن  داخــل کشــور ب
ــه زودی  ــای الزم ب ــه اخــذ مجوزه ــا توجــه ب شــده اســت و  ب
کیت هــای تشــخیصی پیشــتاز طــب بــه اقصــی نقــاط جهــان 

ــود.« ــادر می ش ص

آخرین خبر تولید و صادرات
ــوه  ــد انب ــود: »تولی ــه ب ــش گفت ــدی پی ــتاری چن ــر س دکت
کیت هــای تشــخیص کرونــا توســط شــرکت های دانش بنیــان 
از چنــدی پیــش در ایــران آغــاز شــده  اســت و در زمــان حاضر 

ــم. ــرای صــادرات گرفته ای ــای هشــت کشــور را ب تاییدیه ه
در تولیــد کیت هــای ســرولوژی ظرفیــت یــک میلیــون عــدد 
در روز و کیت هــای تشــخیص پی ســی آر ماهانــه 1/5 میلیــون 
عــدد در کشــور وجــود دارد کــه بخشــی از ایــن تولیــدات بــه 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و بخــش دیگــری 

نیــز بــرای صــادرات تحویــل می شــود.«
الزم بــه ذکــر اســت طبــق آخریــن خبرهــا، پــس از نخســتین 
محمولــه کیــت  تشــخیصی بــر پایــه االیــزا کــه یــک محمولــه 
40 هــزار عــددی بــود و بــه کشــور آلمــان صــادر شــد، چندی 

پیــش نیــز یــک محمولــه بــه ترکیــه فرســتاده شــده اســت.
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اشتغالزایی در دوران رکود همگانی
ان ساخت ا� ا�ی

ت
� ره سامانه آی مد و تب سنج غ�ی در�ب

محصوالت متفاوتی به یاری پزشکان ایرانی آمده اند تا روند تشخیص و درمان بیماری کرونا را تسهیل 
کنند. در این میان چنان که پیش تر نیز گفته شد، بسیاری از محصوالتی که مشابه خارجی داشتند، 

بومی سازی شدند و جز این، فعاالن فناور دست به اقدامات نوآورانه ای نیز زدند که در دنیا اگر بی نظیر 
نباشد، کم نظیر است. سامانه منحصر به فرد تشخیص پونومی کووید19 از طریق تصاویر سی تی اسکن یا 

همان آی مد و تب سنج طبی غیرتماسی با فناوری مادون قرمز، دو نمونه از این خدامات هستند. 
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سامانه صد درصد بومی
گــروه تحقیقاتــی آی ِمــد متشــکل از دانشــجویان و 
ــه  ــت ک ــریف اس ــی ش ــگاه صنعت ــالن دانش فارغ التحصی
ــوش  ــتاد ه ــی اس ــا ربیع ــر حمیدرض ــر دکت ــت نظ تح
ــا همــکاری دکتــر حســین قناعتــی اســتاد  مصنوعــی، ب
رادیولــوژی و همــکاری دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
ــا حمایــت مرکــز  ــران، اصفهــان و کرمــان و ب تهــران، ای
نــوآوری پژوهشــکده فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
ــی  ــت علم ــریف و معاون ــی ش ــگاه صنعت ــرفته دانش پیش
بــه توســعه  و فنــاوری ریاســت جمهــوری، موفــق 
ــن  ــتیار متخصصی ــوان دس ــه عن ــمند ب ــامانه ای هوش س
رادیولــوژی شــده اســت کــه ســرعت و دقــت تشــخیص 
ــر سی تی اســکن  ــردازش تصاوی ــق پ ــد19 را از طری کووی

ــد. ــش می ده ــینه افزای ــه س قفس
ــتفاده از  ــا اس ــد19 ب ــی کووی ــخیص پنومون ــامانه تش س
ــوآوری در پیش پــردازش ایــن تصاویــر و الگوریتم هــای  ن
در  کــه  را  ناهنجاری هایــی  یادگیــری ژرف می توانــد 
قفســه  سی تی اســکن  تصاویــر  در  ابتدایــی  مراحــل 
ســینه دیــده نمی شــوند تشــخیص داده و حجــم ناحیــه 
ــا دقــت  عفونــی را نیــز در مدت زمــان بســیار کوتاهــی ب
بســیار بــاال محاســبه کنــد. ایــن ســامانه بــا ویژگی هــای 
ــا  ــود دنی ــامانه های موج ــدود س ــزو مع ــرد ج منحصربه ف
بــا دقــت و ســرعت بــاال در تشــخیص کوویــد19 اســت و 
آمــاده خدمت رســانی رایــگان بــه صــورت برخــط و غیــر 

برخــط در تمامــی مراکــز درمانــی دنیاســت.
هــوش  کمیتــه  عضــو  ربیعــی،  حمیدرضــا  دکتــر 
ــوش  ــتاد ه ــی و اس ــت جهان ــازمان بهداش ــی س مصنوع
ــرح  ــری ط ــریف و مج ــی ش ــگاه صنعت ــی دانش مصنوع
ســامانه تشــخیص پونومــی کوویــد19 از طریــق تصاویــر 
طراحــی  فنــاوری  این کــه  دربــاره  سی تی اســکن، 
ــرار دارد  ــش ق ــه دان ــزان در لب ــا چــه می ــن ســامانه ت ای
ــه  ــت، ب ــز هس ــی نی ــابه خارج ــه مش ــا دارای نمون و آی
ــالوه  ــامانه ع ــن س ــد: »ای ــان« می گوی ــه »دانش بنی مجل
ــک  ــخیص از ی ــراي تش ــه، ب ــردازش نوآوران ــر پیش پ ب
اســتفاده  توصیف پذیــر  عمیــق  یادگیــري  الگوریتــم 
ــش  ــه دان ــن و در لب ــاي نوی ــه از الگوریتم ه ــد ک مي کن
یادگیــري ماشــین و هــوش مصنوعــي اســت. چنــد گــروه 
ــخیص  ــراي تش ــق ب ــري عمی ــان از یادگی ــر در جه دیگ
مــا  الگوریتــم  ولــي  مي کننــد  اســتفاده  کوویــد19 
متفــاوت از آن هاســت و دقــت و حساســیت باالتــري 

دارد.«
ــب  ــت نص ــامانه قابلی ــن س ــد: »ای ــن می افزای او همچنی
ــي،  ــز درمان ــتاندارد PACS مراک ــتم هاي اس روي سیس
ــل  دســکتاپ و برخــط را داشــته و از تمامــي جهــان قاب
ــتم  ــا سیس ــامانه ب ــن س ــون ای ــت. هم اکن ــتفاده اس اس
PACS کــه در بیــش از 600 مرکــز درمانــي نصــب 
شــده، همبنــدي شــده و در چندیــن بیمارســتان کشــور 
نصــب شــده اســت. همچنیــن نمونه هایــي جهــت 

ارزیابــي در کشــورهاي هنــد، غنــا و ایتالیــا نصــب شــده 
و بــه زودي در کشــورهاي اســالمي نیــز بــه طــور رایــگان 

ــد شــد.« عرضــه خواه
ــعه  ــرای توس ــده ب ــای انجام ش ــاره حمایت ه ــی درب ربیع
سیســتم  توســعه  »بــراي  می گویــد:  ســامانه  ایــن 
ــر  تشــخیص کوویــد19 حمایتــي دریافــت نکرده ایــم و ب
اســاس مســئولیت اجتماعــي خــود آن را بــه طــور رایگان 
ــم  ــرار خواهی ــه ق ــي عام المنفع ــز درمان ــار مراک در اختی
ــراي توســعه و  ــت علمــي ب ــرار اســت معاون ــه ق داد. البت
ــد  ــت کن ــا را حمای ــده م ــي در آین ــوان پردازش ــه ت تهی
ــي شــریف را  ــوآوري دانشــگاه صنعت ــز ن و همیشــه مرک

ــرار داده اســت.« ــت ق ــورد حمای م
ــش  ــامانه نق ــن س ــعه ای ــه در توس ــی ک ــاره گروه او درب
ــامانه  ــک س ــن ی ــد: »ای ــح می ده ــد، توضی ــا کرده ان ایف
تشــخیص مبتنــي بــر هــوش مصنوعــي اســت و در 
ایــن زمینــه گروهــي از بهتریــن دانشــجویان آزمایشــگاه 
ــروه  ــن گ ــته اند. ای ــدي داش ــش کلی ــن نق ــي م تحقیقات
از هشــت مــاه قبــل AI-Med را جهــت تشــخیص 
بیماري هــاي گوناگــون از طریــق پــردازش هوشــمند 
عالمــات و تصاویــر پزشــکي زیــر نظــر مــن کلیــد زدنــد 
و بــا شــروع شــیوع کوویــد19 بــه طــور شــبانه روزي ایــن 
ــد.« ــعه دادن ــرد را توس ــمند و منحصربه ف ــامانه هوش س

ربیعــی در پایــان می افزایــد: »ایــن ســامانه صــد درصــد 
ــت،  ــزاري اس ــامانه نرم اف ــک س ــون ی ــت و چ ــي اس بوم

نیــاز بــه ورود قطعــات از خــارج کشــور نــدارد.«

رقیب ارزان و قدرتمند نمونه خارجی 
ایجــاد بحــران کرونــا موجــی از خودبــاوری را در کشــور 
ایجــاد کــرد. فعــاالن زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری 
ــر روز  ــد و ه ــدان آمدن ــه می ــا بحــران ب ــه ب ــرای مقابل ب
ــد  ــاخت تولی ــی ایران س ــت بوم محصول ــن زیس از دل ای
ــادون  ــاوری م ــا فن شــد. »تب ســنج طبــی غیرتماســی ب
ــه  ــت ک ــی اس ــوالت دانش بنیان ــی از محص ــز« یک قرم

بومــی شــد.
ــرای  ــنج ب ــتفاده از تب س ــا اس ــیوع کرون ــا ش ــان ب همزم
ــورد  ــی م ــد. محصول ــترده ش ــدن گس ــای ب ــرل دم کنت
اســتفاده و کاربــردی در مکان هایــی کــه در آن هــا رفــت 
ــرای  ــود. تب ســنج ها یکــی از تجهیــزات ب ــاد ب و آمــد زی
ــا  ــوالت ب ــد. محص ــمار می رون ــه ش ــا ب ــا کرون ــه ب مقابل
ــا این کــه  ــازار به وفــور یافــت می شــد ت ــد چیــن در ب برن
ــرای بومی ســازی  اســفندماه یــک شــرکت دانش بنیــان ب
ــاخت  ــی س ــش فن ــه دان ــت ب ــرد و توانس ــدام ک آن اق
ــز  ــادون قرم ــاوری م ــا فن ــی ب ــی غیرتماس ــنج طب تب س
دســت یابــد. محصولــی کــه از نظــر کیفیــت برتــر از برنــد 

چینــی اســت.
دانش بنیــان  شــرکت  مدیرعامــل  قزاقــی،  هــادی 
ســامانه های دمــا، نــور، انــرژی ســدنا، دربــاره ایــن 
محصــول گفــت: »بــا شــیوع کرونــا در کشــور خــط تولید 
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ایــن محصــول را راه انــدازی کردیــم و ایــن اقــدام خــود 
ــا  ــه کرون ــرایطی ک ــد و در ش ــر ش ــتغالزایی منج ــه اش ب
ــرد،  ــل ک ــب وکارها تحمی ــیاری از کس ــه بس ــود را ب رک
راه انــدازی ایــن خــط تولیــد بــرای 23 نفــر اشــتغالزایی 

ــت.« ــراه داش ــه هم ب
وی ادامــه داد: »تاکنــون ســه هــزار دســتگاه تب ســنج بــه 
مراکــز گوناگونــی ماننــد بیمارســتان ها، مراکــز ورزشــی و 
ــا تخفیــف مناســبی  دانشــگاه ها عرضــه شــده اســت و ب
قــرار  مســاجد  و  آموزشــگاه ها  مــدارس،  اختیــار  در 

می گیــرد.«
قزاقــی دربــاره فنــاوری موجــود در ایــن محصــول 
ایــن  در  موجــود  »فنــاوری  گفــت:  ایران ســاخت 
ــه  ــواج ب ــت. ام ــز اس ــادون قرم ــه م ــر پای ــنج ب تب س
ــدازه  ــدن او ان ــای ب ــاز اســت دم ــردی کــه نی پیشــانی ف
اندازه گیــری  بــا  و  می شــود  تابانــده  شــود  گرفتــه 
اختــالف انــرژی رفــت و برگشــت امــواج و پــردازش آن، 

اختــالف دمــا بــرآورد می شــود.«
ــز  ــادون قرم ــاوری م ــا فن ــی ب ــی غیرتماس ــنج طب تب س
محصــول ایران ســاختی اســت کــه در بــازاری کــه 
ــته  ــود، توانس ــت می ش ــور یاف ــی به وف ــوالت چین محص
اســت برتــری خــود را اثبــات کنــد. ایــن محصــول تولیــد 

ــا وجــود کیفیتــی مشــابه نمونه هــای خارجــی،  داخــل ب
ــن محصــول  ــروش می رســد. ای ــه ف ــر ب ــا قیمتــی کمت ب
از اواخــر اســفندماه ســال گذشــته مجوزهــای الزم را از 
ســازمان ملــی اســتاندارد دریافــت کــرده اســت و بــا ثبت 
در ســامانه آی مــد مراحــل ارزیابــی را بــا موفقیــت پشــت 
ســر گذاشــته و گواهــی فــروش موقــت شــش ماهه خــود 
را گرفتــه اســت. همچنیــن در پنــج بیمارســتان تهــران 
دســتگاه بــا حضــور 150 بیمــار تســت شــد و در مقایســه 

بــا نمونــه خارجــی ســربلند بیــرون آمــد.
عــالوه بــر ایــن، ایــن شــرکت فنــاور توانســته بــا ورود بــه 
بازارهــای بین المللــی و مذاکــره بــا کشــورهای همســایه 
ــن  ــه ای ــوط ب ــای مرب ــیه، نیازه ــراق و روس ــه ع از جمل
ــتای  ــی در راس ــدم بزرگ ــد و ق ــن کن ــول را تامی محص

ــردارد. ــی خــود ب اهــداف صادرات
تولیــد  همچنیــن  دانش بنیــان  شــرکت  ایــن 
ــرده  ــی ک ــی را بوم ــمند دیجیتال ــتات های هوش ترموس
اســت و از ســال 93 تاکنــون 500 هــزار دســتگاه را وارد 
ــن  ــنج و ای ــاخت تب س ــاوری س ــت. فن ــرده اس ــازار ک ب
ترموســتات ها بســیار بــه یکدیگــر شــبیه اســت و همیــن 
علتــی بــرای دســتیابی بــه فنــاوری ســاخت تب ســنج در 

ــاه شــد. ــی کوت مدت



دانش بنیان  شماره سی ونهم خرداد ماه 1399

62

استارت آپ
وفایل  گ�پ �ب سعید �ب درنگ، بنیانگذار استارت آپ �پ

 مریم مهداد

لینکدین بومی
سعید بی درنگ بنیانگذار شبکه اجتماعی پروفایل است. او 35 ساله است و 
لیسانس کامپیوتر دارد. بیدرنگ اهل شهر مشهد است. از دوران راهنمایی 
برنامه نویسی می کند اما از 18سالگی برنامه نویسی شغل و حرفه اش شده 

است.  17 سال در حوزه آی تی در شرکت های بزرگ مشهدی فعالیت کرده 
اما از 10 سال پیش تصمیم می گیرد کسب وکار خود را راه اندازی کند.



دانش بنیان  شماره سی ونهم خرداد ماه 1399

63



دانش بنیان  شماره سی ونهم خرداد ماه 1399

64

 لطفا پروفایل را معرفی کنید.
پروفایــل یــک شــبکه اجتماعــی ویــژه متخصصــان اســت. 
در ایــن پلتفــرم بســتری فراهــم کرده ایــم کــه متخصصان 
ایرانــی در سراســر جهــان بــا یکدیگــر در ارتبــاط باشــند 
تــا فرصــت گفت وگــو و هم افزایــی ایجــاد شــود و 
ــت ورک  ــد ن ــف بتوانن ــای مختل ــان در حوزه ه متخصص

خــود را تشــکیل دهنــد.
ارائــه  خدماتــی  چــه  اســتارت آپ  ایــن   

؟ می کنــد
پروفایــل بــا ارائــه آدرس بــه کاربــران، شــرایطی بــه  وجود 
مــی آورد کــه کارت ویزیــت آنالیــن بــرای خــود طراحــی 
ــی  ــک تمام ــه لین ــان از جمل ــت مجازی ش ــد و هوی کنن
عالقه مندی هــا  بیوگرافــی،  اجتماعــی ،  شــبکه های 
و مهارت هــا و ســایر اطالعــات رزومــه ای خــود را در 
ــای  ــود را در فض ــع خ ــور جام ــه  ط ــد و ب ــرار دهن آن ق

ــد. ــی کنن ــت معرف اینترن
ــه کارهــا، خاطــرات،  ــران می تواننــد نمون همچنیــن کارب

روزنوشــت و تجربیــات خــود را بــه اشــتراک بگذارنــد.
 چه سالی این پلتفرم را راه اندازی کردید؟ 

پروژه هــای  انجــام  بــا  همزمــان   95 ســال  مــرداد 
بین المللــی، پروفایــل را هــم اســتارت زدیــم. چنــد 
ــودم  ــت ب ــغول فعالی ــزرگ مش ــرکت های ب ــالی در ش س
کــه فرصتــی پیــش آمــد بــا شــرکت های خــارج از 
کشــور هــم همــکاری داشــته باشــم، بنابرایــن بــا 
ــاط  ــارات ارتب ــی در ام یکســری از شــرکت های بین الملل
ــم.  ــام می دادی ــران انج ــا را در ای ــه پروژه ه ــم، البت گرفت
بــا چــه  راه انــدازی اســتارت آپ خــود  در مســیر   

شــدید؟ مواجــه  چالش هایــی 
وقتــی پروفایــل را راه انــدازی کردیــم بــا مشــکالت مالــی 
زیــادی روبــه رو شــدیم، چراکــه بــه  خاطــر تمرکز بیشــتر 
روی اســتارت آپ خــود، دیگــر انجــام پروژ هــای خارجــی 

ــه روی  ــت ک ــال اس ــدود دو س ــردم. ح ــول نک را قب
ایــن مــدت  پروفایــل متمرکــز هســتم. در 
دســت  دادن  از  مثــل  زیــادی  چالش هــای 

ــا  ــته ایم. ام ــر گذاش ــت  س ــانی را پش ــروی انس نی
ــانی  ــروی انس ــن نی ــه تامی ــا همیش ــی م ــش اصل چال

ــت. ــوده اس ــص ب متخص
 تیم پروفایل چند نفر است؟

ــه  ــم ک ــر بودی ــم، 10 نف ــه کار را شــروع کردی ــی ک زمان
ــا مــن مانــد، چــون اواخــر  از آن تیــم فقــط یــک نفــر ب
ســال 96 اعضــای تیــم ناامیــد شــدند و تیــم منحل شــد. 
یــک نفــر هــم بعدهــا بــه تیــم اضافــه شــد، بنابرایــن ســه 
نفــره دوبــاره شــروع بــه ســاختن کردیــم. دو راه بیشــتر 
پیــش پایمــان نبــود؛ یــا بایــد شکســت را می پذیرفتیــم 
یــا ادامــه می دادیــم. تصمیــم گرفتیــم دوبــاره برخیزیــم. 
ــده در  ــم زب ــک تی ــردن ی ــع  ک ــه جم ــر این ک ــه  خاط ب
ــان را  ــم دفترم ــم گرفتی ــت، تصمی ــخت اس ــهد س مش
ــم  ــی دیدی ــد از مدت ــا بع ــم. ام ــال دهی ــران انتق ــه ته ب
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مشــکالتمان کمتــر کــه نمی شــود هیــچ، مضاعــف هــم 
شــد.

 دوباره به مشهد بازگشتید؟
ــون مشــهد  ــه، چــون اعتبــار کســب وکار خــود را مدی بل
بودیــم و تمــام ارتباطــات مــا در ایــن شــهر بــود و 
اگــر می خواســتیم در تهــران ادامــه دهیــم، بایــد از 
ــتیم،  ــهد بازگش ــه مش ــی ب ــم. وقت ــروع می کردی اول ش
شــروع بــه تشــکیل تیــم کردیــم. طــی یــک ســال و نیــم 

ــد.  ــاخته ش ــاره س ــم دوب ــته تی گذش
ــد  ــل چن ــد پروفای ــم جدی ــر تی ــال حاض  در ح

ــتند؟ ــر هس نف
االن 14 نفــر هســتیم. بــرای توســعه تیــم بــا چالش هــای 
زیــادی مواجــه شــدیم. طــی یــک ســال و نیــم گذشــته 

30 نفــر بــه تیــم پیوســتند امــا رفتنــد.
ــل  ــرویس پروفای ــه س ــدی ب ــخه جدی ــا نس  آی

ــت؟ ــده اس ــه ش اضاف
ــای  ــی و تکنولوژی ه ــا طراح ــل ب ــد پروفای ــخه جدی نس
جدیــد یــک شــبکه اجتماعــی ویــژه متخصصــان اســت. 
یــک شــبکه اجتماعــی شــبیه لینکدیــن بــا ایــن هــدف 
کــه متخصصــان ایرانــی در سراســر دنیــا گــرد هــم آینــد. 
بــه نظــر مــن، ایــن نســخه یکــی از محصــوالت باکیفیــت 
بازنویســی  جدیــد،  پروفایــل  بــود.  خواهــد  کشــور 
پروفایــل قدیمــی اســت. پروفایــل در گذشــته ایــن 
قابلیــت را نداشــت کــه تبدیــل بــه یــک شــبکه اجتماعی 
ــود. یــک محصــول  بــزرگ شــود. قبــال یــک ام وی پــی ب
اولیــه بــود کــه افــراد رزومــه، مطلــب و نمونــه کارشــان 
ــود،  ــد. بیشــتر شــبیه فیســبوک ب را بارگــذاری می کردن

ــا در فضــای تخصصــی. ام
 سرمایه  جذب کرده اید؟

ــا  ــم. ام ــروز ســرمایه  ای جــذب نکردی ــه ام ــا ب ت
محصــول جدیدمــان را کــه ارائــه کنیــم، اگــر 
ــه  ــه دغدغ ــود ک ــدا ش ــرمایه گذاری پی س
مــا را داشــته و ماموریــت پروفایــل برایــش 
مهــم باشــد، تمایــل داریــم ســرمایه جــذب 
ــه  ــل ب ــه پروفای ــی ک ــا زمان ــرا ت ــم، زی کنی

ــرد.  ــان می ب ــد زم ــی برس درآمدزای
 زمــان قطعــی اینترنــت دچــار چــه 

مشــکالتی شــدید؟
قدیمی مــان  ســرویس  روی  مــا  چــون 
ــران ارگانیــک  ــم و کارب ــادی نداری ــات زی تبلیغ
دارد در نتیجــه زیــاد دچــار مشــکل نشــدیم، امــا 
ــم  ــی کنی ــان رونمای ــول جدیدم ــه از محص ــی ک زمان
ــون  ــود، چ ــد ب ــم خواه ــان مه ــت برایم ــوع اینترن موض

ــم. ــات داری ــه تبلیغ ــاز ب ــی آن نی ــرای معرف ب
 چشم انداز شما برای سال 99 چیست؟

بــه نظــر مــن شــرایط بــه ایــن شــکل نمی مانــد و حتمــا 
ــرد. کســب وکارهایی  ــد ک ــر خواه ــی تغیی ــه نحــو خوب ب
کــه تــا بــه امــروز دوام آوردنــد بــه امیــد بهبــود اوضــاع 
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اقتصــادی و شــرایط کشــور ادامــه می دهنــد. شــاید 
شــروع ســال 99 ســخت باشــد امــا اطمینــان دارم ســال 
خوبــی بــرای کســب وکارهای آنالیــن خواهــد بــود. 
ــه  ــی دارد ک ــیل های خوب ــا و پتانس ــا فرصت ه ــور م کش
تبدیــل بــه یــک رشــد بــزرگ شــود. کشــور بــه  دســت 
ــول  ــا محص ــدوارم ب ــود. امی ــاخته می ش ــان س متخصص
جدیــد پروفایــل ارتباطــات بیــن متخصصــان تبدیــل بــه 

فرصــت شــود.
 پروفایل در بازار رقیبی دارد؟

ــبوک  ــرام، فیس ــل تلگ ــی مث ــبکه های اجتماع ــه ش هم
و... به نوعــی رقیــب مــا هســتند. مــا بایــد ببینیــم 
ــه برطــرف  ــای ارتباطــی خودشــان را چگون ــراد نیازه اف
ــب  ــرام رقی ــل تلگ ــی مث ــبکه های تخصص ــد. ش می کنن
ــاق  ــا اتف ــن رقب ــود ای ــا وج ــوند ام ــاب می ش ــا حس م
ــه در آن  ــی ک ــر شــبکه اجتماع ــی اســت. در کل ه خوب
محتــوای تخصصــی ارائــه می شــود، رقبــای مــا بــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــال ای ــه  دنب ــل ب ــد. پروفای ــمار می آین  ش
بــه  صــورت متمرکــز نیازهــای کاربــران خــود را برطــرف 
کنــد. تمــام تــالش خــود را کرده ایــم بــه کاربــران ایــن 
اطمینــان را دهیــم کــه یــک ســرویس ایرانــی می توانــد 
ــا نیازهــای گفت وگــوی تخصصــی و  پشــتوانه ای باشــد ت
ســلف برندینــگ و تمــام امکاناتــی کــه بــرای ارتباطــات 

ــد.  ــاز اســت، برطــرف کن تخصصــی نی
ــو  ــد عض ــه می خواهن ــرادی ک ــرای اف ــما ب  ش

ــد؟ ــی داری ــر خاص ــوند، فیلت ــل  ش پروفای
خیــر. قــرار نیســت مــا افــراد را گلچیــن کنیــم. پروفایــل 
ــراد  ــا اف ــد ت ــاده می کن پلتفرمــی اســت کــه بســتری آم
ثبت نــام و رزومــه خــود را در آن بارگــذاری کننــد. البتــه 
در آینــده ابــزار جدیــدی بــه ایــن پلتفــرم اضافــه خواهــد 
شــد کــه اعتبــار رزومه هــا مــورد ســنجش قــرار خواهــد 

 . فت گر
ــه در  ــی ک ــد در گروه های ــکان را دارن ــن ام ــران ای کارب
پروفایــل قــرار دارد، براســاس عالقــه خــود مطالــب 
ــردی  ــر ف ــال، اگ ــوان مث ــد. به عن ــال کنن ــط را دنب مرتب
ــب  ــد مطال ــد، می توان ــد باش ــی عالقه من ــوزه آی ت ــه ح ب
مــورد عالقــه خــود را پیگیــری  کنــد. بنابرایــن بــا 
ــد  ــوزه تولی ــه در آن ح ــمندی ک ــب ارزش ــه مطال مطالع
ــا افــراد مختلفــی کــه در آن حــوزه فعالیــت  می شــود، ب
ــا آن هــا ارتبــاط  ــد ب می کننــد، آشــنا می شــود و می توان
بگیــرد. همچنیــن گروه هایــی را کــه در آن هــا گفتمــان 
انجــام می شــود شناســایی کنــد، بنابرایــن می توانــد 

ــد.  ــترش ده ــات را گس ــن ارتباط ای
 برنامه پروفایل در آینده نزدیک چیست؟

بــا توجــه بــه چشــم انداز آینــده، بــا تیــم جدیــد تصمیــم 
ــم  ــام دهی ــی انج ــاخت تغییرات ــه زیرس ــم از الی گرفتی
ــش  ــکلی پی ــد مش ــتر ش ــران بیش ــداد کارب ــر تع ــا اگ ت
ــم  ــوی کردی ــل را ق ــاخت های پروفای ــد. االن زیرس نیای
ــم.  ــتیبانی کنی ــم پش ــی را بتوانی ــران میلیون ــه کارب ک

ــتند  ــه روز هس ــم ب ــتفاده کردی ــه اس ــی ک تکنولوژی های
ــی  ــه خواهیــم کــرد در ســطح جهان و خدماتــی کــه ارائ

ــد. مطرحن
 اســتارت آپ هایی کــه در شــهرهای دیگــر 
ــه  ــا چ ــد، ب ــت می کنن ــران فعالی ــز ته ــه  ج ب

مواجــه هســتند؟ چالش هایــی 
اســتارت آپ های شهرســتانی  بــزرگ  شــاید مشــکل 
ــه  ــودن از پایتخــت ک ــات باشــد و دور ب موضــوع ارتباط
ــران  ــر در ته ــک دفت ــش، ی ــن چال ــع ای ــرای رف ــا ب م
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ــازار کســب وکار  ــه توســعه ب ــوط ب ــور مرب ــه ام ــم ک داری
ــایر  ــا س ــم ب ــاز داری ــا نی ــون م ــم، چ ــام می دهی را انج
ــف در  ــا تخصص هــای مختل شــرکت ها و اینفلوئنســرها ب
ــدوارم  ــده هســتیم. امی ــد زن ــا امی ــا ب ــاط باشــیم. م ارتب
پتانســیل هایی کــه در کشــور وجــود دارد بــا ایجــاد 
زیرســاخت ها بالفعــل شــوند. مــن هــم پروفایــل را یــک 
ــم  ــک تصمی ــرای ســهیم  شــدن در ی ــم ب وســیله می دان
ــه  ــزرگ یعنــی ســاخته  شــدن کشــور و دســت یافتن ب ب
ــوژی و...  ــی و تکنول ــادی، علم ــزرگ اقتص ــای ب عرصه ه

 نظــر شــما در مــورد ادغــام چیســت؟ بــه ایــن 
ــد؟ ــر کرده ای ــوع فک موض

ــه  ــادر ب ــرویس م ــک س ــی ی ــبکه های اجتماع ــون ش چ
حســاب می آینــد، اگــر ســرمایه گذار قــوی داشــته 
ــی  ــبکه اجتماع ــک ش ــا ی ــم ب ــتقبال می کنی ــیم اس باش
ادغــام شــویم. چنــد ســرویس در چشــم انداز خــود 
ــرش  ــورد پذی ــل م ــر پروفای ــه اگ ــم ک ــف کرده ای تعری
ســرویس های  جــذب  بــا  گیــرد،  قــرار  کاربــران 
کوچک تــر بــه پروفایــل کار را توســعه خواهیــم داد.
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اد، بنیانگذار استارت آپ �ک�ت استور ش �ش �ن مصاحبه �ب وحید آبدار�ب

 هدی فالنجی

کاکتوس را آنالین بخر!
کاکتی استور استارت آپ فعال در زمینه فروش آنالین گل و  گیاه از 

سال 94 کار خود را آغاز کرده است. وحید آبدارباشی هم بنیانگذار این 
استارت آپ متخصص در زمینه وب و توسعه اپلیکیشن موبایل است که در 
زمینه رابط کاربری و سئو هم فعالیت کرده است. به گفته خودش براساس 

عالقه شخصی و ویژه اش به گیاهان این استارت آپ را راه اندازی کرده 
است. با او به گفت و گو نشستیم تا برایمان از کاکتی استور بگوید. 

 ایــده کاکتی اســتور چــه زمانــی و چطــور 
ــت؟ ــکل گرف ش

ــه  ــن ب ــخصی م ــه ش ــاس عالق ــتور براس ــده کاکتی اس ای
ــن  ــت. م ــکل گرف ــال 94 ش ــاه در س ــوزه گل  و گی ح
ــه  ــم ب ــم گرفتی ــا تصمی ــروز دیب ــریکم به ــراه ش ــه هم ب
ــازار  ــد از رصــد ب ــم و بع ــگاه کنی ــر ن ــده جدی ت ــن ای ای
فــروش آنالیــن متوجــه شــدیم در اغلــب فروشــگاه های 
ــی  ــول خال ــوع محص ــن ن ــه ای ــای ارائ ــد، ج ــن برن آنالی
ــوس  ــژه کاکت ــه ای به وی ــی محصــوالت گلخان اســت. یعن
ــتیکی و  ــرایط لجس ــر ش ــه خاط ــی ب ــای تزئین و گل ه
ــد، کمتــر مــورد توجــه قــرار  ارســال حساســی کــه دارن

گرفته انــد.
در واقــع فــروش گیاهــان بــه شــکل مارکت پلیــس وســیع 
ــر می رســد  ــه  دســت کارب ــه ای کــه ب ــا قیمــت گلخان و ب
و همچنیــن بــا حــذف واســطه ها وجــود نداشــت. عــالوه 
بــر ایــن کاکتی اســتور بــا ایــن سیســتم در کنــار کار بــا 
گلخانه هــا، بــه پرورش دهنــده هــم کمــک می کنــد. 
عالقه منــدان بــه پــرورش گل  و گیــاه بعــد از ورود 
ــه  ــوازم کاشــت را تهیــه و شــروع ب ــذر و ل ــه ســایت، ب ب
ــه  ــنده ها اضاف ــه فروش ــت ب ــد و در نهای ــد می کنن تولی

می شــوند.
ــردد  ــه برمی گ ــم دارد ک ــدری ه ــتور پ ــه کاکتی اس البت
ــا کــه پــروژه  ــام کاکتــوس پدی ــه ن ــه یــک دانشــنامه ب ب
ــنامه در  ــن دانش ــه ای ــد از ارائ ــود. بع ــن ب ــگاه م دانش
صفحــات وب، بازدیــد و اســتقبال خوبــی صــورت گرفــت 
و ایده مــان را در همــان ســال 94 اجــرا کردیــم. در 
نهایــت آن راه منجــر بــه شــکل گیری کاکتی اســتور 

شــد.
در تهــران و کــرج بــا توجــه بــه نــوع آب  و هــوا پــروش 
ــالوه  ــر اســت. ع ــه هزینه ب ــج و البت ــا رای برخــی از گل ه

ــم دارد  ــص ه ــی و متخص ــش فن ــه دان ــاز ب ــن نی ــر ای ب
ــی از  کــه در هــر شــهری موجــود نیســت مثــال در خیل
شهرســتان های محــروم خیلــی از گونه هــا شناخته شــده 
نیســت. مــا بــه دلیــل رســالت اجتماعــی ســعی کردیــم 
ــن  ــی به صــورت آنالی ــم، یعن موضــوع را گســترده تر کنی
ایــن بــازار را بــه  هــم نزدیــک کنیــم و فقــط منــوط بــه 

کاالهــای مرســوم نباشــد.
 در حــال حاضــر ارســال گل و گیــاه را از کــدام 

ــد؟ ــام می دهی ــهرها انج  ش
از کــرج اســت ولــی در  ارســال مــا  مبــدا اصلــی 
شهرســتان های دیگــر هــم نمایندگــی داریــم. بــا قزویــن 
هــم قصــد همــکاری داشــتیم کــه ایــده را در شــتابدهنده  
ــا اســتقبال نشــد. ــم ام ــه دادی ــن شــهر ارائ دانشــگاه ای

 تا امروز جذب سرمایه داشته اید؟ 
خیــر. مــا بــا ســرمایه شــخصی شــروع کردیــم. در 
حــال حاضــر بــه دنبــال جــذب ســرمایه هســتیم 
هــم  را  کار  ایــن  دغدغــه  کــه  ســرمایه گذاری  امــا 
داشــته باشــد و فقــط روی بیزینــس تمرکــز نکنــد. 
بــا ســرمایه گذارانی تــا امــروز مذاکــره کردیــم کــه 
متاســفانه توجهــی بــه ایــده و رســالت اجتماعــی ندارنــد 
و ســریع ســراغ بــرآورد برگشــت ســرمایه می رونــد. 
ــد  ــن شــکل بمان ــه ای ــم کاکتی اســتور ب ترجیــح می دهی
ســرمایه گذاران  این گونــه  بــا  بخواهیــم  این کــه  تــا 

ــویم. ــهیم ش س
ممکــن اســت بــا یــک ســرمایه گذار رشــد حبابــی داشــته 
باشــیم ولــی نتوانیــم ادامــه دهیــم و شــفافیت، رشــد و 
محبوبیــت بیــن کاربرانمــان را از دســت بدهیــم. امــا اگــر 
ــن  ــدل بیزینس پل ــن م ــه از ای ــد ک ــرمایه گذاری باش س
اســتقبال و بــا گیــاه و طبیعــت ارتبــاط برقــرار کنــد، مــا 

هــم از او اســتقبال خواهیــم کــرد.
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بــه  بخش هایــی  چــه  حاضــر  حــال  در   
کرده ایــد؟ اضافــه  کاکتی اســتور 

محصــوالت جدیــدی در قالــب یــک ســبک ژاپنــی اضافه 
کردیــم کــه در آن پروســه گلدان هــای پالســتیکی و هــر 
فراینــد غیرقابــل تجزیــه را حــذف خواهیــم کــرد. یعنــی 
ــا بســتری کــه بــه مشــتری ارائــه می شــود بعــد  گیــاه ب
ــتر  ــد وارد بس ــت می توان ــی را داش ــد کاف ــه رش از اینک

دیگــری شــود و بســتر قبلــی از بیــن مــی رود.
 به نقطه سربه سر رسیده اید؟

ــا از ســال  ــم ام ــا رد کرده ای ــا نقطــه سربه ســر را تقریب م
ــام  ــم و تم ــرردادن بودی ــال ض ــم در ح ــا 96 دائ 94 ت
پروســه های ارســال را امتحــان کردیــم تــا این کــه 

ــیم.  ــی برس ــه فعل ــه نقط ــتیم ب توانس
 پلن درآمدزایی شما به چه صورت است؟

پلــن درآمدزایــی مــا مارکت پلیــس اســت و ســود 
هــم  به مــرور  می گیریــم.  گلخانــه داران  از  ناچیــزی 
ــگاه  ــدا ن ــه دار ابت ــم. گلخان ــب کردی اعتمــاد آن هــا را جل
ــروز  ــا ام ــن دلیــل کــه ت ــه ای ــا نداشــت ب ــه م مثبتــی ب
ــنتی  ــود. در روال س ــه داده ب ــنتی ادام ــک روال س ــا ی ب
ــاوت  ــای متف ــود دالل  ه ــدن و وج ــه ش ــد مرحل ــا چن ب
باعــث  ایــن  و  می کنــد  پیــدا  افزایــش  قیمت هــا 
می شــود بــه عنــوان یــک کاالی غیرضــروری خیلــی بــه 

ــود. ــا داده نش ــان به گیاه

ــا چــه مشــکالتی   در زمینــه ارســال گیاهــان ب
ــه رو هســتید؟ روب

ــه  ــک ب ــم و نزدی ــه  کار کردی ــروع ب ــر ش ــا دو نف ــا ب م
ــن  ــم. م ــه دادی ــری کار را ادام ــم دونف ــال ه ــک  س ی
ــه داشــتم  ــه ای ک ــه  خاطــر عالق ــودم و ب ارســال کننده ب
حســاس بــودم گل هــا آســیب نبیننــد و در حــال حاضــر 
مبــدع روش هــای ارســالی هســتیم ولــی در کنــار آن بــا 
نهادهایــی مثــل باربــری و پســت هــم کــه روال ســابق و 
ــد همــکاری داریــم. مــا یــک روش  ســنتی خــود را دارن
ــانی  ــانی و سالم رس ــال، زنده رس ــته بندی، ارس ــژه بس وی
ایــن نــوع محصــول را تجربــه کردیــم و آمــوزش دادیــم و 
ــد در  ــه کار می کن ــن زمین ــه در ای ــم کاکتی اســتور ک تی
ــا  ــا چــه گیاهــی و ب ــد کــه ب مــورد هــر ســفارش می دان

چــه درجــه ای از شــکنندگی ســروکار دارد. 
ــن  ــه ای ــا را ب ــی نگاه ه ــروش خیل ــن روش ارســال و ف ای
ــه  ــا اضاف ــه م ــی ک ــت و ارزش ــرده اس ــذب ک ــمت ج س
ــدگان،  ــر از پرورش دهن ــه غی ــه ب ــت ک ــن اس ــم ای کردی
کســب وکارهای خانگــی و خانم هــای خانــه داری کــه 
ــد  ــی می کنن ــدان طراح ــد، گل ــرورش می دهن ــاه پ گی
و بــه فــروش می رســانند و دو ســه برابــر مــا ســود 

ــرد. ــد ب خواهن
 چه خدمات دیگری ارائه می دهید؟

بــه  و  داریــم  را  کاکتوس پدیــا  آمــوزش،  حــوزه  در 
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ــک  ــا کم ــنامه ای دارد ب ــص دانش ــه تخص ــل ک ــن دلی ای
ــم  ــوض کردی ــان روش را ع ــر کارشناس ــات و نظ تجربی
و روش هــای نگهــداری بومــی را مــد نظــر قــرار دادیــم.
ــکای  ــک و امری ــا مکزی ــی از کاکتوس ه ــتگاه خیل خاس
جنوبــی اســت امــا وقتــی شــما آن هــا را در ایــران 
ــاه  ــا گی ــه چطــور ب ــد ک ــد بدانی ــد بای ــداری می کنی نگه
ــد  ــه بای ــه ک ــج در جامع ــن رای ــا قوانی ــد. م ــار کنی رفت
کاکتــوس را چنــد روز بــه چنــد روز آبیــاری کــرد، 
حــذف کردیــم و یــک روش آموزشــی ارائــه دادیــم کــه 
در محیــط زیســت ایــران، تهــران و شــهرهای شــلوغ هــم 
ــوای  ــد محت ــم تولی ــند. تی ــرورش باش ــل پ ــان قاب گیاه
ــا،  ــاده گلخانه داره ــان س ــان و بی ــتفاده از زب ــا اس ــا ب م
بــا  مــا  و  می گذارنــد  مــا  اختیــار  در  را  آموزش هــا 
تکنیک هــای خودمــان محتــوا را در وبســایت قــرار 

می دهیــم. 
ــور  ــتید؟ چط ــی داش ــه چالش های ــروز چ ــا ام  ت

ــد؟ ــع کردی ــا را رف ــن چالش ه ای
از چالش هــای بخــش ســنتی بایــد گفــت. بخــش ســنتی 
پرورش دهنــدگان  می شــود،  تقســیم  بخــش  دو  بــه 
و سیســتم های حمل ونقــل ســنتی کــه ســال ها بــه 
روش هــای ســنتی خدمــت کرده انــد و زمانــی کــه 
ــود  ــه می ش ــا ارائ ــه آن ه ــکل ب ــن ش ــه ای ــی ب محصول
واکنــش نشــان می دهنــد و ایــن طبیعــی اســت. در 

راســتای برطــرف کــردن ایــن چالــش مذاکــرات و 
ــا خیلــی از گلخانه دارهــا توانســته  آموزش هــا تیــم مــا ب
ــا  ــروش م ــال ف ــق کان ــد از طری ــا بتوانن ــد ت ــک کن کم
ــروش بیشــتر  ــر کننــد و حجــم ف گلخانه شــان را بزرگ ت

ــند. ــته باش ــری داش و بهت
امــا در بخــش دیگــر زیرســاخت های ارســال مــا بســیار 
محصــوالت  کــه  اســتارت آپ هایی  و  اســت  ضعیــف 
ــتم  ــک سیس ــان ی ــا خودش ــد عموم ــال می کنن را ارس
ارســالی را طراحــی کرده انــد. اگــر مســئولین بــه دنبــال 
اســتارت آپ های  به ویــژه  اســتارت آپ ها  از  حمایــت 
ــور  ــه ط ــتی و ب ــازوکار پس ــد س ــتند، بای ــک هس کوچ
ــرای  ــکاری ب ــد و راه ــالح کنن ــال کاال را اص ــی ارس کل
ــن  ــع بزرگ تری ــد. در واق ــر بگیرن ــوع در نظ ــن موض ای
چالــش مــا کــه در ایــن زمینــه بــه دنبــال ســرمایه گذار 
ــوط  ــاخت های مرب ــال و زیرس ــش ارس ــتیم بخ ــم هس ه

ــه آن اســت. ب
 و حرف آخر؟

ــه  ــد ب ــا می دهن ــه م ــه ب ــی ک ــار زیبای ــان در کن گیاه
ــای اول  ــد. روزه ــک می کنن ــم کم ــت ه ــط زیس محی
ــن دلیــل  ــه ای ــه  کار خیلــی چالــش داشــتیم ب شــروع ب
کــه تــا امــروز ایــن نمونــه کارهــا انجــام نشــده اســت و 
ریســک باالیــی داشــت امــا ســعی کردیــم ناامیــد نشــویم 

ــده نگــه داشــته اســت.  ــا را زن ــه م و فقــط عالق
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کارآفرینی

ن وب عامل هلدینگ دانش بنیان گر�ی گفت و گو �ب همدی ممدی، مد�ی

استفاده بهینه از دوران کرونا و 
پساکرونا

»چشم انداز ما از همان ابتدا جهانی کردن صنعت آی تی ایران بود.« این را مهدی محمدی، 
مدیرعامل هلدینگ دانش بنیان گرین وب می گوید. هلدینگی که چندین شرکت دانش بنیان 

و شتابدهنده گرین تک را در مجموعه خود دارد. محمدی معتقد است آنچه سبب شده 
امروز کارآفرینی موفق باشد، تجربه ای است که طی سال ها کار در شرکت های مختلف 
اندوخته و توانسته است از پس همان سال ها هم بنیانگذار خوبی برای فعالیت خود پیدا 

کند. او می گوید بدون کسب تجربه، چنین چیزی ممکن نبود. محمدی می گوید: »به اعتقاد 
مجموعه ما، هر کسب و کار مثلثی است که سه راس آن عبارتند از مشتری، همکاران و 
جامعه و اکوسیستم و ما می خواهیم مشتریان راضی، همکاران خوشحال و جامعه سالم 

داشته باشیم و تا امروز نیز همه تصمیماتمان حول این محور چرخیده است.«

 نیلوفر منزوی



دانش بنیان  شماره سی ونهم خرداد ماه 1399

73



دانش بنیان  شماره سی ونهم خرداد ماه 1399

74

ــود را  ــه کار خ ــالی و چگون ــه س ــن وب از چ  گری
آغــاز کــرد؟ 

ــه  ــی ک ــد. ماموریت ــاد ش ــال 1390 ایج ــن وب از س گری
ــول  ــی در تح ــم، نقش آفرین ــف کردی ــود تعری ــرای خ ب
ــردن  ــی ک ــود و چشــم اندازمان جهان ــی کشــور ب دیجیتال
صنعــت آی تــی ایــران بــود، بــه ایــن معنــی کــه خدمــات 
ــه  ــی عرض ــدس ایران ــا مهن ــی ب ــود را در کالس جهان خ
کنیــم. بــا ایــن اهــداف بــا همراهــی چنــد فاینــدر دیگــر 
شــرکت را بــه پیــش بردیــم. اول شــرکت نوآفریــن بودیــم 
و بعــد کــه بحــث شــرکت های دانش بنیــان مطــرح شــد، 

ــم.  ــذ کردی ــی را اخ ــی دانش بنیان گواه
ــه تحــول  از آن جــا کــه ماموریــت ســازمانی مــا کمــک ب
ــیدن  ــرای رس ــه ب ــم ک ــود، دیدی ــران ب ــی در ای دیجیتال
ــم و  ــاخت داری ــزار و زیرس ــه اب ــاز ب ــول نی ــن تح ــه ای ب
ــود را  ــم و کار خ ــه کار کردی ــروع ب ــتا ش ــن راس در همی
ــه شــکلی کــه در حــال حاضــر یــک  ــم ب گســترش دادی
ــرکت  ــن ش ــه چندی ــتیم ک ــان هس ــگ دانش بنی هلدین
دانش بنیــان را زیرمجموعــه خــود دارد. کاری کــه مــا 
ــازون و  ــه آم ــت ک ــه کاری اس ــبیه ب ــم، ش ــام دادی انج
آی بــی ام در دنیــا بــا نــام میزبانــی ابــری انجــام می دهنــد. 

ــد  ــه مانن ــات پای ــی خدم ــب و کارهای اینترنت ــه کس ــا ب م
ــه  ــری ارائ ــی اب ــاختی و میزبان ــی، زیرس ــات امنیت خدم
ــتری از  ــزار مش ــز 75 ه ــر نی ــال حاض ــم و در ح می کنی

ــم.  ــور داری ــر کش سراس
 دربــاره خدمــات و محصــوالت دانش بنیــان ایــن 

مجموعــه بیشــتر توضیــح می دهیــد؟
چندیــن خدمــت و محصــول دانش بنیــان داریــم. یکــی از 
این هــا بخــش ابــری بــه نــام پاپیــروس اســت. پاپیــروس 
اتوماســیون تحــت وب بــرای اســتفاده چاپخانه هاســت تــا 
ــت  ــد و ظرفی ــن انجــام دهن ــه شــکل آنالی کار خــود را ب
ــال  ــد. در ح ــتراک بگذارن ــه اش ــا را ب ــی چاپخانه ه خال
حاضــر ایــن خدمــت باعــث شــده چندیــن چاپخانــه کــه 
در آســتانه ورشکســتگی قــرار داشــتند، نجــات پیــدا کنند 
ــورهای  ــه کش ــی ب ــات چاپ ــادرات خدم ــا ص و بعضی ه

همســایه داشــته باشــند.
ــه  ــه چندزبان ــت ک ــت ماس ــر خدم ــا دیگ ــاز مان سایت س
ــاده  ــایت آم ــک س ــد ی ــک می توان ــد کلی ــا چن اســت و ب
ــه در  ــه کار رفت ــی ب ــوش مصنوع ــه ه ــه ب ــا توج ــد. ب کن
ــال  ــات و دیجیت ــوا، تبلیغ ــد محت ــاز، تولی ــن سایت س ای
مارکتینــگ را نیــز در خــود دارد و بــه شــما کمــک می کند 
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تــا بــه شــکل هوشــمند خدمــات خــود را گســترش دهید. 
ــرای  ــد کار را ب ــا ص ــر ت ــا صف ــاز مان ــل سایت س در اص
ــال  ــا دیجیت ــایت ت ــی س ــد: از طراح ــام می ده ــما انج ش
مارکتینــگ. ایــن خدمــت مشــتری هایی در دنیــا نیــز دارد 

ــد.  ــه ارزآوری می کن ــک ب و کم
همچنیــن مجموعــه مــا اولیــن کارتخــوان اتوبوســی را کــه 
ــرده  ــد ک ــد، تولی ــتیبانی می کن ــن پش ــتم آنالی از سیس
ــی  ــت در حال ــی اس ــال داخل ــول کام ــن محص ــت. ای اس
کــه تــا االن همــه کارتخوان هــا وارداتــی بوده انــد. از 
ــتفاده  ــز اس ــرانی تبری ــتم اتوبوس ــول در سیس ــن محص ای

می شــود. 
ــا همیشــه مســئولیت  ــا، در ســازمان م ــر این ه مضــاف ب
ــر  ــن خاط ــه همی ــوده اســت. ب ــم ب ــری مه ــی ام اجتماع
ــزرگ شــویم  ــه شــرکتی ب ــا تبدیــل ب ــم ت منتظــر نماندی
و بعــد در راســتای مســئولیت اجتماعــی قــدم برداریــم. از 
همــان ابتــدا ایــن موضــوع دغدغــه مــا بــود و بــه همیــن 
خاطــر بــه ازای هــر ســرور کــه بــه مشــتری می فروشــیم، 
ــم.  ــهد می کاری ــید مش ــارک خورش ــت در پ ــک درخ ی
در  گرین تــک  نــام  بــه  را  شــتابدهنده ای  همچنیــن 
هلدینــگ خــود راه انــدازی کرده ایــم تــا بــه وســیله آن بــه 

ــم. ــک کنی ــتارت آپ ها کم اس
 ســرمایه انجــام ایــن کارهــا را چطــور بــه دســت 

ــتید؟ ــرمایه گذار داش ــد؟ س آوردی
ــه  ــه کار کردیــم، ســرمایه گذار ب ــی کــه مــا شــروع ب زمان
شــکل حــاال وجــود نداشــت. ســرمایه گذاری خطرپذیــری 
در کار نبــود. بنابرایــن بــا پس انــداز خودمــان، کمک هــای 
خانــواده و درآمدهایــی کــه از طریــق کارهــای دانشــجویی 
بــه دســت می آوردیــم، کار را پیــش بردیــم. مجبــور 
ــن  ــه از بی ــم وگرن ــم رشــد کنی ــی ســریع ه ــم خیل بودی

می رفتیــم. 
و  خدمــات  بــرای  بازارســازی  و  بازاریابــی   
ــوار  ــان کاری دش ــد و دانش بنی ــوالت جدی محص
ــم  ــن مه ــام ای ــس انج ــور از پ ــما چط ــت. ش اس

ــد؟ برآمدی
ــات  ــم، خدم ــه کار کردی ــه شــروع ب ــان ک ــه، در آن زم بل
میزبانــی وب بســیار جدیــد بــود و در اصــل مــا روی لبــه 
ــغول  ــبانه روزی مش ــم و ش ــت می کردی ــوژی حرک تکنول
فعالیــت بودیــم. همان طــور کــه گفتیــد، بازاریابــی 
ــا  ــت. ام ــختی اس ــیار س ــزی کار بس ــن چی ــرای چنی ب
آقــای هاشــمی کــه یکــی از هم بنیانگــذاران شــرکت 
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ــه  ــت و از تجرب ــخت افزار داش ــی در س ــابقه خوب ــود، س ب
ــم آن  ــا بتوانی ــرد ت ــتفاده ک ــازار اس ــن ب ــوذش در ای و نف
ــات  ــه مشــتریان خدم ــل ب مشــتریان ســخت افزار را تبدی
میزبانــی وب کنیــم. از آن جــا کــه کیفیــت کارمــان 
ــرعت  ــا س ــی و ب ــت، به راحت ــان اس ــت در جه ــل رقاب قاب
ــود  ــا وج ــم. ب ــان را گســترش دهی ــازار کارم توانســتیم ب
این کــه شــرکت مــا در مشــهد مســتقر اســت امــا بیــش 
از نیمــی از مشــتریان مــا از تهــران هســتند و ایــن نشــان 

می دهــد خدمــات از راه دور خوبــی ارائــه کرده ایــم.
ــا  ــد، ب ــروز پیموده ای ــا ام ــه ت ــیری ک  در مس
ــه  ــا ب ــده اید؟ آی ــه ش ــی مواج ــه چالش های چ
ــدا  ــت پی ــز دس ــا نی ــل آن ه ــرای ح ــکاری ب راه

کرده ایــد؟ 
بی ثباتــی  کار،  در  مــا  چالــش  بزرگ تریــن  و  اولیــن 
ــه  ــه ب ــای ظالمان ــه واســطه تحریم ه ــه ب کشــور اســت ک
ــم  ــائل را نمی توانی ــیاری از مس ــت. بس ــده اس ــود آم وج
ــورم  ــئله ت ــا مس ــار تحریم ه ــم و در کن ــی کنی پیش بین
ــاز  ــز مشکل س ــه نی ــدون مطالع ــات کالن ب و گاه تصمیم
ــرای پشــت ســر گذاشــتن ایــن چالــش  ــا ب می شــوند. ام
کــه از دایــره تاثیرگــذاری مــا خــارج اســت، ســعی کردیــم 
چابکــی ســازمان را افزایــش دهیــم و خیلــی ســریع خــود 
را بــا هــر شــرایطی وفــق دهیــم. بــه همیــن خاطــر نیــز 
ــه کار خــود  ــون ب توانســتیم در شــرایط اقتصــادی گوناگ

ادامــه دهیــم.
ــه  ــی و ب ــه در صنعــت آی ت ــن اســت ک ــر ای ــش دیگ چال
ــودن  ــد ب ــل جدی ــه دلی ــک ب ــع های ت ــی صنای ــور کل ط
ــن  ــرای حــل ای ــم. شــخصا ب ــی داری ــف قانون ــا، ضع آن ه
ــم  ــه بتوان ــدم ک ــی ش ــای مختلف ــو انجمن ه ــش عض چال
در رایزنی هــا و ارائــه پیشــنهادها بــرای قانون گــذاری 
ــرکت های  ــره ش ــت  مدی ــو هیئ ــن عض ــم. م ــذار باش اثرگ
اســتان، هیئــت مدیــره صادرکننــدگان  دانش بنیــان 
ــدور  ــیون ص ــو کمیس ــی و عض ــی و مهندس ــات فن خدم
خدمــات فنــی و مهندســی اتــاق بازرگانــی هســتم. 
کامپیوتــری  شــرکت های  اتحادیــه  عضــو  همچنیــن 
ایــن  در  کشــور.  رایانــه ای  نظــام صنفــی  و  اســتان 
ــرای  ــذاری ب ــه قانون گ ــا ب ــم ت ــالش کردی ــا ت انجمن ه
ایــن حوزه هــا کمــک کنیــم و جلســاتی را بــا اســتانداری 

ــتیم.  ــور داش ــئول کش ــات مس و مقام
مشــکل دیگــری کــه داریــم، پیــدا کــردن نیــروی ماهــر 
و متخصــص اســت زیــرا متاســفانه فارغ التحصیــالن 
ــازار کار  ــه ب ــرای ورود ب ــی ب ــارت کاف ــا مه دانشــگاهی م
ــه  ــه ارائ ــن زمین ــی در ای ــگاه ها آموزش ــد و دانش را ندارن
ــی  ــت آی ت ــن مســئله در صنع ــد. به خصــوص ای نمی دهن
ــئله،  ــن مس ــل ای ــرای ح ــود. ب ــاهده می ش ــور مش به وف
در مرکــز شــتابدهنده خــود دوره آمــوزش حرفــه ای بــرای 
ــگان اســت و  ــه رای ــم ک ــه می کنی ــازار کار ارائ ــه ب ورود ب
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افــراد آموزش دیــده ملــزم نیســتند در گریــن وب فعالیــت 
ــه  ــدن آموزش هــای الزم ب ــد پــس از دی ــد و می توانن کنن
کار در هــر شــرکت دیگــری بپردازنــد. در مــورد نیروهــای 
متخصــص معضــل دیگــری بــه نــام مهاجــرت بــه تهــران 
ــم،  ــام داده ای ــه انج ــی ک ــا تالش های ــه ب ــم ک ــز داری نی
ــروی  ــی دو نی ــتیم و حت ــوس هس ــت معک ــاهد مدیری ش
ــا را در  ــرای کار، شــرکت م ــه ب ــم ک ــی داری ــا تهران اصالت

ــد. ــاب کرده ان ــهد انتخ مش
ــما  ــب و کار ش ــا روی کس ــاری کرون ــیوع بیم  ش
تاثیــری نداشــته اســت؟ در ایــن مــدت مشــغول 

ــد؟ ــی بوده ای ــه کارهای چ
مســلما هــر واقعــه ای ماننــد شــیوع بیمــاری کرونــا کــه 
ــر  ــک تاخی ــا ی ــذارد، ب ــر می گ ــاد کالن تاثی روی اقتص
ــود و  زمانــی روی همــه کســب و کارها اثرگــذار خواهــد ب
رکــود حاصــل از آن گریبانگیــر همــه می شــود. امــا مــا 
ســعی کردیــم بــه ایــن بحــران بــه چشــم یــک فرصــت 
نــگاه کنیــم و معتقدیــم تمــام تالش هایــی کــه طــی 10 
ســال گذشــته در زمینــه فرهنگســازی تحــول دیجیتالــی 
تاثیــر  از  کمتــر  تاثیــری  اســت،  شــده  کشــور  در 
ــن مســئله داشــته اســت. اگــر  ــر ای ــا ب همه گیــری کرون
بتوانیــم از رکــود حاصــل از ایــن بیمــاری عبــور کنیــم، 
ــا  ــرای دانش بنیان ه ــی ب ــه نظــر می رســد فرصــت خوب ب
خصوصــا در زمینــه آی تــی ایجــاد شــده اســت تــا 
ــش  ــال افزای ــاد دیجیت ــود را از اقتص ــهم خ ــد س بتوانن
ــل قیمــت خــود در  ــه حداق ــد. امــروزه کــه نفــت ب دهن
ــزرگ  ــرکت های ب ــت و ش ــیده اس ــر رس ــای اخی دهه ه
ــد  ــف کرده ان ــا متوق ــود را تقریب ــت خ ــی فعالی و جهان
ــد،  ــازار برگردن ــه ب ــاره ب ــا دوب ــد ت ــان می خواهن و زم
فرصتــی بــرای دانش بنیان هــا خواهــد بــود تــا وارد 
بازارهــای جهانــی شــوند و ســهم اقتصــاد دیجیتــال را از 

ــد.  ــاال ببرن ــی ب ــص مل ــد ناخال تولی
گریــن وب همزمــان بــا اتفاقــات کرونــا ســه اقــدام انجــام 
ــرای کســب و کارهای  داد. یکــی این کــه بســته حمایتــی ب
ــزار  ــدام از 75 ه ــه هر ک ــا ب ــت ت ــر گرف ــی در نظ اینترنت
ــی  ــوان مال ــروز ت ــل شــرایط ام ــه دلی ــه ب ــا ک مشــتری م
ــد، کمــک شــود. مضــاف  ــد اشــتراک خــود را ندارن تمدی
بــر ایــن دوره شــتابدهی آنالیــن را راه انــدازی کردیــم کــه 
همــه شــرکت ها و اســتارت آپ ها می تواننــد در آن شــرکت 
ــتفاده از  ــا، اس ــای م ــی از دغدغه ه ــالوه یک ــه ع ــد. ب کنن
ــن  ــه همی ــود. ب ــاکرونا ب ــادرات در دوران پس ــت ص فرص
ــه  ــدازی ســرویس های بین المللی ســازی ک ــا راه ان ــل ب دلی
بــا کمــک پــارک فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات خراســان 
انجــام شــد، می توانیــم ســرویس بین المللی ســازی را 
بــه کل کشــور ارائــه دهیــم تــا آن هــا از نظــر زیرســاختی 
ــای  ــد در بازاره ــه بتوانن ــند ک ــته باش ــوان را داش ــن ت ای

ــد. ــدا کنن ــور پی ــی حض بین الملل
بــا  دانش بنیــان  شــرکت  یــک  مدیــر   
چــه مســائلی رو بــه رو اســت کــه مدیــران 

ــتند؟ ــه نیس ــا آن مواج ــادی ب ــرکت های ع ش
یکــی از بزرگ تریــن تفاوت هــا در مدیریــت شــرکت های 
ــگان  ــت نخب ــادی، مدیری ــا شــرکت های ع ــان ب دانش بنی
اســت زیــرا پرســنل معمــوال از گــروه نخبــگان انتخــاب 
از  متشــکل  دانش بنیــان  شــرکت های  و  می شــوند 
ــه  ــتند و این ک ــه هس ــدان نخب ــوان و کارمن ــران ج مدی
ــات  ــا روحی ــرکت را ب ــوی کار ش ــه نح ــد ب ــر بتوان مدی
ــان  ــرفت آن ــرای پیش ــه را ب ــد و زمین ــق ده ــا وف آن ه
فراهــم کنــد، کار ســختی اســت کــه اگــر انجــام شــود، 

ــد. ــق باش ــروز و موف ــد پی می توان
در ایــن شــرکت ها همچنیــن وابســتگی بــه نیــروی 
انســانی بســیار زیــاد اســت و بیــش از آن کــه ســخت افزار 
اهمیــت  دانش بنیــان  شــرکت های  در  نرم افــزار  یــا 
داشــته باشــد، ایــن مغزافــزار اســت کــه اثرگــذاری باالیی 
دارد. بنابرایــن مهاجــرت نیروهــا می توانــد لطمــات 
ــا  ــت ب ــر الزم اس ــد و مدی ــرکت وارد کن ــه ش ــادی ب زی
حفــظ چابکــی در مجموعــه، ایــن لطمــات را بــه حداقــل 
ــان  ــای دانش بنی ــی در مجموعه ه ــا چابک ــاند. اساس برس
ــوژی باالســت و  خیلــی مهــم اســت زیــرا ســرعت تکنول
ایــن شــرکت ها خــود را بایــد بــا تحــوالت روز هماهنــگ 

ــد.  نگــه دارن
جــز مــواردی کــه ذکــر شــد، بــه نظــرم مدیــران 
تاســیس  از  پیــش  بایــد  دانش بنیــان  شــرکت های 
باشــند  داشــته  مناســبی  کاری  تجربیــات  شــرکت 
بتواننــد  و  باشــند  دیگــری  شــرکت های  کارمنــد  و 

کننــد.  پیــدا  را  خــود  مکمــل  هم بنیانگــذار 
ــد وارد  ــه می خواهن ــانی ک ــه کس ــان ب  توصیه ت
ــیس  ــان تاس ــرکتی دانش بنی ــوند و ش ــن کار ش ای

ــت؟ ــد، چیس کنن
ــه  ــان ب ــرکت های دانش بنی ــه ش ــت ک ــن اس ــه ام ای توصی
ــته  ــود را وابس ــند و خ ــی نباش ــای دولت ــال حمایت ه دنب
بــه آن هــا نکننــد زیــرا بــه چشــم دیــده ام هــر شــرکتی کــه 
ــرور از  ــت داد و به م ــود را از دس ــی خ ــد، چابک ــته ش وابس

ــت حــذف شــد. ــه رقاب گردون
کارآفریــن شــدن شــاید ســخت باشــد امــا ســخت تر از همــه 
پیــدا کــردن فاینــدر خوب اســت. از طرفــی کارآفرینــی بدون 
ــی  ــی ترکیب ــت. کارآفرین ــرم بی معناس ــه نظ ــز ب ــه نی تجرب
ــه  ــوب. هم ــر خ ــه و پارتن ــت، تجرب ــده و خالقی ــت از ای اس
کارآفرین هــای دنیــا هــم شــخصی را نــه شــبیه خــود، بلکــه 
بــه شــکلی کــه مکملشــان باشــند، داشــته اند. ایــن کوفایندر 
خــوب هــم لزومــا همکالســی دانشــگاه شــما نیســت. مــن 
ــه  ــی ک ــن روزهای ــن شــرکت و از اولی ــش از تاســیس ای پی
وارد دانشــگاه شــدم، کار کــردم و 12 ســال تجربــه به دســت 
ــود کــه  ــی ب ــی کــه کار می کــردم، فرصــت خوب آوردم. زمان
کوفاینــدر پیــدا کنــم. کســی کــه بــا هــم تجربــه همــکاری 
داشــته باشــیم و بــرای کار در بلندمــدت همدیگــر را انتخاب 
ــدر خــوب  ــردن کوفاین ــدا نک ــه و پی ــم. نداشــتن تجرب کنی

مثــل ســم بــرای کارآفریــن اســت.
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عامل  ، مد�ی گفت و گو �ب همدی رضا�ی

کت دانش بنیان کندا ایده �ش

تحریم برای ما
 فرصت بود

شرکت کندا ایده سال هاست که در زمینه خدمات ژئوماتیک و 
انفورماتیک آغاز به کار کرده است و تا به حال در پروژه های ملی 

بزرگی فعالیت داشته که عبارتند از: هشت پروژه بزرگ ملی در زمینه 
نفت، گاز و پتروشیمی، چهار پروژه در زمینه راه و شهرسازی، دو 

پروژه در زمینه ارتباطات و فناوری اطالعات ، سه پروژه در حوزه آب 
و فاضالب، دو پروژه در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی و در نهایت 
یک پروژه در حوزه بنادر و کشتیرانی. این شرکت از همان ابتدا کار 
خود را در حوزه راه اندازی و بهره برداری از سیستم های مدیریت 

یکپارچه اطالعات مکانی آغاز کرد؛ زیرساخت هاي مدیریت یکپارچه 
اطالعات که از زمان و مکان به شکل ذاتي پشتیباني مي کنند و 
به خوبي در نقش یک ابزار پشتیبان تصمیم سازی )DSS( ظاهر 

می شوند و یاري رسان مدیران و کارشناسان سازمان خواهند بود. 
کندا ایده  در چند سال گذشته، تمرکز واحد  تحقیق و 

توسعه خود را روی ایجاد یک هسته بومي مدیریت داده هاي 
مکاني گذاشته است که حاصل آن تولید  محصوالت موفقی 

چونMap Plus ، iCens، DoxO، LandBank بوده 
است؛ محصوالتی که گزینه مناسبي جهات فراهم کردن 

بستری براي فعالیت هاي مکان مرجِع سازمان هاست. 
مهدی رضایی، مدیرعامل این شرکت، متولد سال 63 است و به زودی 

از تز IBM خود دفاع می کند و با همراهی برادرش بابک رضایی که 
ریاست هیئت مدیره را بر عهده دارد، از سال های دور، کندا ایده را 
به نقطه حاضر رسانده است. او در گفت و گوی پیش رو از نحوه ورود 
به بازار و فرصت هایی که در اثر تحریم برایشان ایجاد شد، می گوید 

و توصیه هایی برای کسانی که هنوز در ابتدای راه هستند دارد.

 ملیکا حسینی
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 کندا ایده از چه سالی شروع به کار کرد؟
هســته اصلــی شــرکت از ســال 81، 82 شــکل گرفت. شــروع 
ــای خاتمــی  ــت آق ــا اواخــر دول ــان شــد ب ــا همزم ــه کار م ب
کــه کم کــم شــرکت های خارجــی و مشاورانشــان داشــتند از 
ــاز  ــا ب ــرای شــرکت هایی ماننــد م کشــور می رفتنــد و جــا ب
شــد. از همــان زمــان کنــدا ایــده شــکل گرفــت و بــه رشــد 

خــود ادامــه داد.
از زمــان حضورمــان در صنایــع پتروشــیمی و خدمت رســانی 
ــه  ــروز شــرکتمان همــواره شــیب رو ب ــا ام ــن حــوزه ت در ای
ــا در  ــت. م ــه داده اس ــود ادام ــد خ ــه رش ــته و ب ــاال داش ب
چندیــن حــوزه محصــول و ســرویس داریــم امــا درآمــد خود 
را ناشــی از فــروش ســرویس می دانیــم. بیــس کار براســاس 
ســامانه هایی اســت کــه اولیــن اســتارت آن در صنایــع 
نفتــی زده شــد و بــه نوعــی سیســتم مــا بــه پایــش مدیریــت 
پروژه هــای ایرانــی کمــک کــرد. ایــن ســامانه آیتمــز نــام دارد 
و بعدهــا در صنعــت مخابــرات نیــز بــا شــرکت ایرانســل کار 
ــت  ــه فعالی ــری ب ــف دیگ ــرکت های مختل ــا ش ــم و ب کردی

پرداختیــم. 
 چطــور شــد گواهــی دانش بنیــان را دریافــت 

ــد؟  کردی
ســال 92، 93 بــود کــه بــا مفهــوم دانش بنیــان آشــنا 
ــان  ــه گرفتــن گواهــی دانش بنی ــدام ب شــدیم و ســال 94 اق
ــا چهــار محصــول گواهــی را گرفتیــم و  کردیــم. آن ســال ب
ــه  ــری ارائ ــوالت جدیدت ــز محص ــد از آن نی ــال های بع در س
کردیــم و هنــوز هــم در حــال انجــام کارهــای نــو هســتیم. 
بــه طــور کلــی جنــس کاری ما بیشــتر B2B و B2G اســت 
ــم. ــه ســمت B2C حرکــت کنی ــم ب ــم کم ک ــا می خواهی ام

ــه مشــتری  هــدف مــا در شــرکت ایــن نیســت کــه تنهــا ب
یــک ســی دی بفروشــیم کــه روی سیســتمش نصــب کنــد و 
کار مــا تمــام شــود. مــا نــگاه می کنیــم کــه مشــتری ها چــه 
ــا همــراه  می خواهنــد؟ مدیــر یــک بخــش در پتروشــیمی ی
اول چــه نیــازی دارد؟ ایــن نیــاز و خواســته را می گیریــم و در 
نهایــت طــی فراینــدی محصولــی عرضــه می کنیــم کــه بــه 
کار مشــتری بیایــد. اساســا کامپیوتــر بــرای انجــام کارهــای 
ــم.  ــهیل می کنی ــیر را تس ــن مس ــا ای ــت و م ــراری اس تک
ــم  ــی داری ــات مکان ــاس اطالع ــی براس ــتم های مختلف سیس

.3D ــم ــد و ه ــم 2D بوده ان ــه ه ک
ــواری  ــز از ســال 91 البرات ــه همیــن هــدف نی ــرای نیــل ب ب
ــم. در آن  ــدازی کردی ــعه راه ان ــق و توس ــت تحقی ــا محوری ب
ــی  ــم و حت ــوژی AR و VR کار کردی ــوار روی تکنول البرات
البراتــوار دریایی مــان را راه انداختیــم کــه بتوانیــم بــه طیــف 
مشــتری هایی کــه در صنایــع مرتبــط بــا دریــا مشــغول بــه 
ــه  ــم ک ــم بگوی ــم. می توان ــه دهی کار هســتند، ســرویس ارائ
ــی  ــد چاه ــان مانن ــرکت دانش بنی ــر ش ــد R&D در ه واح
اســت کــه دائــم بایــد در آن پــول بریزیــد تــا بتوانیــد نهایتــا 

یــک محصــول از آن خــارج کنیــد.
 گفتیــد شــرایط تحریــم بــرای شــما یــک فرصــت 
ــوالت و  ــته اید محص ــان توانس ــر خودت ــه نظ ــود. ب ب
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خدماتــی قابــل رقابــت بــا جهــان تولیــد کنیــد؟ 
ــه  ــرویس ها را ب ــاس آن س ــم و براس ــا داری ــه م ــی ک دانش
مشــتریانمان ارائــه می کنیــم، بــه گــواه آن هــا همــواره 
ــرای  ــا ب ــم واقع ــرایط تحری ــه، ش ــت. بل ــوده اس ــا ب کارگش
مــا فرصــت بــود. در نبــود شــرکت های خارجــی کــه 
می توانســتند ســرویس های مــا را بــه چندیــن برابــر قیمــت 
بفروشــند، توانســتیم همــان ســرویس ها را بــا قیمتــی 
منصفانــه عرضــه کنیــم. حاصــل کارمــان هــم پس از ســال ها 
ایــن اســت کــه در عیــن حــال کــه دانــش را در کشــور ایجاد 
کردیــم و درآمــد و ارزش افــزوده داشــتیم، از خــروج نخبــگان 
از کشــور و ارزبــری نیــز جلوگیــری کردیــم و از ایــن اتفــاق 

بســیار راضــی هســتیم. 
 در ســال هایی کــه مدیریــت شــرکت را بــر عهــده 

داشــتید، بــا چــه مشــکالتی روبــه رو شــده اید؟
ــا  ــا ب ــما دائم ــت و ش ــختی اس ــا کار س ــرکت داری اساس ش
ــه  ــت ب ــی دس ــود نقدینگ ــورم و کمب ــات و ت ــه و مالی بیم
گریبانیــد. االن بســیاری از همســن و ســاالن مــن کــه آن هــا 
ــد  ــرت کرده ان ــور مهاج ــارج از کش ــه خ ــناختم، ب را می ش
و در شــرکت های خارجــی کار می کننــد. مــا هــم اگــر 
می خواســتیم، می توانســتیم همیــن وضعیــت را داشــته 
باشــیم و ایــن مشــکالت را بــر دوش نکشــیم امــا نگاهمــان 
هیچ وقــت ایــن نبــوده اســت. از همــان روز اول تــالش کردیم 
ــی  ــم. گاه ــم چیدی ــر روی ه ــه آج ــر ب ــده را آج ــدا ای و کن
ــم،  ــپ می زنی ــم گ ــا ه ــم و ب ــگاه می کنی ــب ن ــه عق ــه ب ک
ــر  ــک دفت ــری در ی ــه نف ــه س ــم ک ــی می افتی ــاد روزهای ی
ــم  ــران داری ــر در ته ــاال دو دفت ــم و ح کوچــک کار می کردی
ــا  ــر ب ــد بیمه شــده. چیــزی در حــدود 150 نف و 100 کارمن
ــادی  ــختی های زی ــم س ــیرمان ه ــد. در مس ــا کار می کنن م
ــار  ــتیم، ناچ ــی هس ــه خصوص ــون مجموع ــیده ایم و چ کش
بودیــم همــواره قائــل بــه نتیجــه و نتیجه گــرا باشــیم. الزامــا 
ــای  ــا جواب ه ــم ام ــز نگرفته ای ــت نی ــه مثب ــه نتیج همیش
منفــی مــا را بــه ســوی رســیدن بــه جــواب مثبــت هدایــت 
ــه  ــم ک ــتیم کاری می کنی ــی هس ــن مدع ــد. بنابرای کرده ان
ــی  ــر کس ــت و ه ــتن اژدهاس ــا کش ــد. کار م ــه نمی کنن بقی
ــوزه ای ورود  ــه ح ــا ب ــی رود. م ــخت نم ــن کار س ــراغ ای س
پیــدا کردیــم کــه هــر چنــد رقبایمــان کــم بودنــد امــا کاری 
بســیاری دشــوار پیــش رو داشــتیم. رســیدن بــه جایــی کــه 
ــرده  ــرژی زیــادی از مــا ب حــاال هســتیم، هزینــه، زمــان و ان
ــات و  ــه و مالی ــا بیم ــات ب ــن اتفاق ــه ای ــار هم ــت. در کن اس
ــود  ــه نحــوی کمب ــد ب ــر هســتیم و بای ــز درگی بازرس هــا نی
نقدینگــی را جبــران کنیــم. خوشــبختانه تبدیــل شــدنمان 
ــه رشــدمان کمــک  ــه یــک شــرکت دانش بنیــان بســیار ب ب
کــرد. همــواره در ســفرها و دیدارهــا بــه آقای ســتاری و ســایر 
دوســتان در معاونــت علمــی و فنــاوری و صنــدوق نــوآوری و 
ــان از  ــوان شــرکت دانش بنی ــه عن ــه ب ــه ام ک شــکوفایی گفت

ــی ام.  ــا راض ــای آن ه حمایت ه
تعامــل بــا دولــت مســئله مهمــی اســت. دولــت در ارتبــاط بــا 
ســاختارهایی کــه قــرار اســت از آن هــا درآمــد کســب کنــد، 
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توقعاتــی دارد. ارزش افــزوده، مالیــات و بیمــه در ایــن دســته 
ــت در  ــه دول ــت ک ــئله این جاس ــا مس ــد. ام ــرار می گیرن ق
ــختگیری هایی  ــان س ــان هم ــرکت های دانش بنی ــل ش مقاب
ــت  ــا قدم ــرکتی ب ــا ش ــل ب ــه در تعام ــد ک ــان می ده را نش
ــم،  ــرایط تحری ــراوان در ش ــکالت ف ــا مش ــاله دارد. ب 50 س
تامین کننــده خارجــی پیــدا می کنیــم امــا وقتــی بــه مرحلــه 
انجــام کار می رســیم، بــه مســئله ارز و هــزار مشــکل دیگــر 
ــه،  ــا ن ــت ی ــتی اس ــته درس ــم خواس ــم. نمی دان برمی خوری
ــا  ــورد دانش بنیان ه ــد در م ــت می توان ــرم دول ــه نظ ــی ب ول
ــه  ــه هم ــت ک ــت اس ــد. درس ــل کن ــره را ش ــن گ ــی ای کم
ــت از  ــن اس ــتند و ممک ــتکار نیس ــز درس ــا نی دانش بنیان ه
ایــن شــرایط سوءاســتفاده کننــد امــا بســیاری از آن هــا هــم 
ماننــد مــا واقعــا کار می کننــد و در صــورت تســهیل امــور، 
شــرایط بهتــری خواهنــد داشــت. البتــه در دو ســال اخیــر 
ــه  ــکار در مجموع ــای صاحب ــه آق ــی ک ــه زحمات ــا توجــه ب ب
معاونــت علمــی کشــیده، اوضــاع خیلــی متفاوت شــده اســت 
و در مــورد بیمــه تامیــن اجتماعــی گشــایش های خوبــی را 
ــده  ــی پرون ــم بررس ــا ه ــورد مالیات ه ــم. در م ــاهد بوده ای ش
ــود  ــی ش ــته م ــی گذاش ــده ممیزان ــه عه ــا ب دانش بنیان ه
کــه بــا شــرکت ها همدلــی بیشــتری دارنــد و مستنداتشــان 
را بــاور می کننــد. امیــدوارم ایــن رونــد ادامــه داشــته باشــد 
ــتند  ــی هس ــور مدیران ــطح کالن کش ــم در س ــون می بین چ
کــه واقعــا دغدغــه رشــد شــرکت های دانش بنیــان را دارنــد. 
البتــه در ایــن میــان ســنگ اندازی هایی هــم می شــود. 
آقــای دکتــر ســتاری در یکــی از ســخنرانی هایش می گفــت 
در بدنــه مدیریتــی کشــور افــرادی هســتند کــه تمــام 

ــن  ــا را پایی ــن بچه ه ــره کار ای ــت کرک ــن اس ــان ای تالشش
ــم زمیــن  ــن اســت کــه نگذاری ــان ای ــا وظیفه م بکشــند و م
بخورنــد و مایــوس شــوند و تــا جایــی کــه بتوانیــم حمایــت 

کنیــم. 
ــبب  ــی س ــه عوامل ــد چ ــر می کنی ــان فک  خودت
ــد،  ــر داری ــال حاض ــه در ح ــی ک ــه موفقیت ــد ب ش

ــد؟ ــدا کنی ــت پی دس
ــه  ــغول ب ــرکت مش ــن ش ــه در ای ــال هایی ک ــول س در ط
ــی  ــی خاص ــاق مال ــرادرم اتف ــه ب ــن و ن ــه م ــم ن کار بوده ای
ــال  ــرادرم 15 س ــت. ب ــاده اس ــخصی مان نیفت ــی ش در زندگ
اســت کــه مســتاجر اســت و ایــن نشــان می دهــد مــا همــه 
ــم.  ــرمایه گذاری کرده ای ــرکت س ــاره در ش ــان را دوب آورده م
از ســال 91 تــا امــروز کــه مــن مدیرعامــل شــرکت شــده ام، 
همــواره توانســته ایم شــیب مثبــت شــرکت را هــر چنــد کــه 
انــدک باشــد، حفــظ کنیــم و امیدواریــم ایــن رونــد را بتوانیم 
ادامــه دهیــم. عــالوه بــر وضعیــت مالــی شــرکت کــه همــواره 
رشــد مثبــت داشــته، مــا از نظــر تعــداد همــکاران و تنــوع و 
تعــداد مشــتر ی ها نیــز نــرخ مثبتــی را شــاهد بوده ایــم. بایــد 
بگویــم آدم هــای زیــادی دیدیــم و کتــاب خواندیم و مشــورت 

ــرای این کــه رشــد کنیــم.  گرفتیــم ب
ــه  ــدای راه ب ــه در ابت ــتیم ک ــانس را داش ــن ش ــن ای همچنی
مدیرانــی برخــورد کنیــم کــه بــه مهندســان جوانــی چــون 
ــود.  ــمند ب ــیار ارزش ــان بس ــن کارش ــد. ای ــاد کردن ــا اعتم م
ــا  ــم واقع ــم، می بین ــگاه می کن ــته ها ن ــه گذش ــه ب ــاال ک ح
ــر  ــا س ــم ام ــه بودی ــال و کم تجرب ــن و س ــان کم س آن زم
پرســودایی داشــتیم و حمایــت می خواســتیم. نیــاز داشــتیم 
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ــی باشــند کــه اگــر در جــاده خاکــی افتادیــم، مــا را  مدیران
بــه ســمت جــاده آســفالت هدایــت کننــد و خوشــبختانه بــا 
چنیــن مدیرانــی کار کردیــم. واقعــا بــه آن هــا دســت مریزاد 
ــه روال  ــه کنیــم و ب ــا تجرب ــد م ــم کــه کمــک کردن می گوی

بیفتیــم. 
ــرکت  ــاختاردهی ش ــه س ــم ک ــد کن ــد تاکی ــا بای ــز این ه ج
ــی مهــم اســت؛ این کــه چطــور تعــدادی متخصــص را  خیل
در یــک ســاختار کنــار یکدیگــر قــرار دهیــد و چــه زمانــی 
ریســک کنیــد. نمی دانــم تشــخیص این کــه االن زمــان 
ریســک کــردن اســت یــا نــه، بــه چــه چیــزی بســتگی دارد؛ 
هــوش یــا دانــش؟ مــا معموال ایــن تصمیمــات را در جلســات 
توفــان فکــری می گیریــم. همیشــه برنــده بوده ایــم؟ نــه. در 
ــر  ــث دیگ ــته ایم. بح ــم داش ــن ه ــک ها مال باخت ــن ریس ای
ــر  ــم اگ ــه داری ــاتی ک ــت. در جلس ــتری اس ــا مش ــل ب تعام
ــد.  ایده مــان را کامــل توضیــح دهیــم، گاهــی بــرش می دارن
ــان نمی شــوند.  ــم، متوجــه منظورم اگــر هــم توضیــح ندهی
ــد.  ــه می زنن ــا چان ــد و ســر قیمت ه ســخت اعتمــاد می کنن
ــد از  ــم و بع ــال کار کرده ای ــه دو س ــته ایم ک ــروژه ای داش پ
آن کارفرمــا اعتــراف کــرده مطمئــن نبــوده مــا از پــس کار 

بربیاییــم. 
 چــه توصیــه ای بــه کســانی داریــد کــه می خواهند 

شــرکتی دانش بنیــان تاســیس کنند؟
توصیــه ام بــه کســانی کــه قصــد ورود بــه حــوزه شــرکت های 
ــی  ــند. گاه ــه نترس ــت ک ــن اس ــد، ای ــان را دارن دانش بنی
بعضــی کارهــا و اعــالم آمادگــی بــرای انجــام برخــی پروژه هــا 
بــه نظــر ســخت می آیــد ولــی بــه آن هــا می گویــم از انجــام 

کارهــای ســخت هــراس نداشــته باشــند، زیــرا تــرس بــرادر 
ــد.  ــن می رون ــی زود از بی ــر بترســند خیل ــرگ اســت و اگ م
ــه  ــانی ک ــام کس ــه تم ــد. ب ــت کنن ــان را ثب ــا شرکتش حتم
ــه  ــوند، توصی ــا بش ــرکت م ــب ش ــی رقی ــد حت می خواهن
می کنــم بــا ثبــت شــرکت کار خــود را آغــاز کننــد زیــرا اگــر 
هــر شــرکتی رقیــب داشــته باشــد، تــالش می کنــد کیفیــت 

خــود را بــاال ببــرد.
کار مهمــی کــه در شــرکتمان انجــام دادیــم، ایــن بــود کــه 
از ابتــدا همــه چیــز را ثبــت و از داشــته های معنــوی خــود 
محافظــت کردیــم. در حــال حاضــر بــرای همــه محصوالتمان 
ــه  ــا را ب ــم و آن ه ــک را گرفته ای ــورای انفورماتی ــه ش تاییدی
ثبــت رســانده ایم. بنابرایــن بــه آن هــا می گویــم حتمــا اگــر 
ــه  ــل نشــوند و حواسشــان ب ــد، از ثبــت آن غاف دانشــی دارن
بحــث مالکیــت معنــوی باشــد زیــرا آینــده شــرکت را همیــن 

ــازد.  ــوی می س ــته های معن داش
حتمــا از فرصــت اخــذ گواهــی دانش بنیــان اســتفاده 
ــن  ــدی از ای ــای مفی ــت علمــی حمایت ه ــرا معاون ــد زی کنن
ــه تحــت  ــد. جــا دارد همین جــا از مجموع شــرکت ها می کن
مدیریــت آقــای ســتاری و آقــای وحــدت تشــکر کنــم کــه 
در معاونــت علمــی و صنــدوق نــوآوری کمک هایــی را ارائــه 
می دهنــد کــه می تواننــد موتــور محرکــه شــرکت ها باشــند.
معتقــدم شــرکت داری کار ســختی اســت و تحقیق و توســعه 
ــن کار  ــم ای ــا می خواه ــا از آن ه ــرد ام ــادی می ب ــه زی هزین
ســخت را انجــام بدهنــد و وارد عرصــه رقابــت شــوند. هرچــه 
رقابــت ســنگین تر باشــد، ســود بیشــتر می شــود و در 

نهایــت مشــتری نیــز برنــده اســت. 
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مهارت هایی برای کار در هر سازمانی وجود دارد که هیچ وقت با شما درباره آن حرف 
نمی زنند؛ کارفرما ظاهرا عالقه ای به آن ها ندارد و دوره های آموزش ضمن کار به یادگیری 

این مهارت ها کمکی نمی کند. اما چیزی که باید بدانید این است که این مهارت ها اگر 
مهم تر از تخصص نباشند، کمتر از آن نیز اهمیت ندارند. شاید کمتر کسی درباره آن ها 

حرف بزند ولی در ناخودآگاه هر سازمانی این مهارت ها ارزشمند و مهم هستند. 

وی �ر مفیدی شد؟ چطور یم توان ن�ی

چیزهایی هست که نمی دانی
 شفق قطب زاده
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کدام مهارت؟
دقیقا  می کنیم،  صحبت  عمومی  مهارت های  درباره  وقتی 
منظورمان چیست. روانشناسان و مشاوران کاریابی نام آن ها 
که  قابلیت ها  از  مجموعه ای  گذاشته اند.  نرم  مهارت های  را 
بگیرید  ارتباط  اطرافیان  با  کنید،  فکر  بهتر  سبب می شوند 
کنید.  استفاده  تجربیاتتان  از  هوشمندانه ای  شکل  به  و 
کارآفرینان می گویند کارفرماها می توانند افرادی را که سواد 
کمتری دارند، استخدام کنند و با آموزش های فنی مناسب 
برای جایگاه شغلی مورد نظر آماده شان کنند. اما کسی که 
مهارت های نرم را نداشته باشد، به سادگی از گردونه رقابت در 

بازار کار حذف می شود. 
براساس تحقیقی که دانشگاه هاروارد در سال 2011 انجام 
داد، متوجه شدند دانش آموزان فارغ التحصیل از کالج به شدت 
خالقیت  مسئله،  حل  انتقادی،  تفکر  چون  مهارت هایی  در 
گفته  به  که  است  حالی  در  این  دارند.  مشکل  ارتباطات  و 
نیازمند  دارند،  باالیی  درآمد  که  مشاغلی  بیشتر  محققان 
اجتماعی  مهارت های  از  آن دسته  نرم هستند.  مهارت های 
مهارت های  مانند  است  وابسته  اشخاص  تحلیل  قوه  به  که 

می دارند  اذعان  نیز  کارگران  رهبری.  یا  مدیریتی  ارتباطی، 
از  مهم تر  بسیار  نرم  مهارت های  کارهایشان  انجام  در  که 

مهارت های فنی به حساب می آید. 
نسخه های متفاوتی برای کسانی که می خواهند مهارت های 
قول  این  در  همگی  اما  می شود.  پیچیده  فرابگیرند،  را  نرم 
متفقند که شش مهارت برای کارجویان الزم است تا بتوانند 
مسیر  از  فارغ  این  کنند.  پیدا  بهتری  شغلی  موقعیت های 
شغلی ای است که هر کس طی می کند و شامل مهارت های 

عمومی می شود.

یک؛ ارتباطات
برده اند،  اولیه ای که همه به ضرورت آن پی  از اصول  یکی 
اساسی ترین  از  که  است  موثر  ارتباط  برقراری  در  توانایی 
مهارت ها برای نیروی کار به شمار می رود. مهم نیست چه 
به  نیاز  به هر حال  یا زمینه کاریتان چیست،  شغلی دارید 
مشغول  آن  در  که  سازمانی  داخل  در  هم  ارتباط  برقراری 
هستید و هم خارج از آن، دارید. این حتی چیزی است که 
والدین نیز به اهمیت آن پی برده اند. به طوری که در امریکا 
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والدین مهارت  برای 54 درصد  طی تحقیقی مشخص شد 
اهمیت  نمرات درسی  از  بیشتر  موثر حتی  ارتباط  برقراری 
دارد و دستیابی به این مهارت را در موفقیت آینده فرزندشان 

الزم و ضروری می دانند. 
برقرار کردن کار سخت و دشواری  ارتباط  نظر می رسد  به 
نباشد اما این طور نیست. به خصوص برای کودکان و نوجوانانی 
که بیشتر به ارتباطات مجازی عادت دارند و برقراری ارتباط 

رودررو برایشان حکم یک چالش بزرگ را دارد. 
اندازه مهم می کند؟  این  تا  را  ارتباطی  اما چه چیز مهارت 
شما در هر شغلی که باشید نیاز دارید عقاید و افکار خود 
به  را  کار  این  است  ممکن  حتی  کنید،  بیان  به روشنی  را 
و  نشانه های ظاهری  با  را  آن  و  ندهید  انجام  شکل کالمی 
ابراز  ابراز کنید. به عالوه مهارت ارتباطی تنها به  غیرکالمی 
عقاید و احساسات شخصی معطوف نمی شود بلکه متقابال یاد 
می گیرید چگونه به حرف های دیگران گوش کنید و درک 
دیجیتالی  ارتباطات  که  دنیایی  در  آورید.  به دست  را  الزم 
ارتباطی  مهارت های  ضعف  شاهد  می زنند،  را  اول  حرف 
هستیم. این در حالی است که داشتن مهارت های ارتباطی و 

آگاهی اجتماعی دو مولفه اصلی ارتباط موثرند. از این طریق 
است که کارمندان درمی یابند چگونه می توانند قاطعانه عمل 
کنند، در عین حال که از چارچوب سازمانی خارج نمی شوند، 
با فکر خود کار را به پیش ببرند، قوانین اجتماعی محیط کار 
را درک کنند و متوجه شوند چگونه می شود درون ساختار 

سازمانی ارتباط برقرار کرد.

دو؛ کار تیمی
اکتسابی  یا  ذاتی  شکلی  به  کارجو  یک  عنوان  به  شاید 
مهارت های ارتباطی را داشته باشید اما کار به عنوان عضوی 
می طلبد.  را  موثر  ارتباطات  از  بیشتر  چیزی  تیم،  یک  از 
مشخص  آن جا  تیمی  کار  یادگیری  ضرورت  به خصوص 
می شود که درمی یابیم بیشتر مشاغل نیازمند کار به شکل 
گروهی هستند یا حداقل الزم است همکاری درستی بین 

کارمندانشان شکل بگیرد.
توانایی کار در ساختار تیم به چه معناست؟ وقتی در یک 
به  که  باشید  داشته  را  توانایی  این  باید  می کنید  کار  تیم 
چیزی فراتر از نفع شخصی و خواسته هایتان توجه کنید و 
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در  و  باشید  داشته  ذهن  در  را  تیم  مشترک  همواره هدف 
مسیر آن حرکت کنید حتی اگر این به معنای کوتاه آمدن 
برای  این مهارت به خصوص  باشد.  از بعضی خواسته هایتان 
تازه کارها مفید است چون به کمتر کسی در همان ابتدای 
امر و بدون هیچ سابقه ارزشمندی، سمت ریاست پیشنهاد 
است که عمدتا  تیمی چیزی  کار  بنابراین چالش  می شود. 
با آن مواجه می شوند. تازه کارهایی که الزم  همه تازه کارها 
است مهارت هایشان را در خدمت هدف کلی قرار دهند. هر 
به حساب می آید  ماموریت سازمان  پشتیبان  فرد در گروه 
و در سال های ابتدایی کار حرفه ای نیازمند تالشی سخت، 

متعهد بودن و از خودگذشتگی است. 

سه؛ عملکرد حرفه ای
مهم نیست در چه شغلی قرار دارید یا مقام و رتبه تان در 
می دهند  نشان  که  عواملی  حال  هر  در  کجاست،  سازمان 
عادات  است.  یکسان  هستید،  حرفه ای  خود  کار  در  شما 
شغلی خوب که شامل حاضر شدن به موقع، مسئولیت پذیری 
مهارت هایی هستند که  کارها می شود،  به  دادن  و سازمان 
نشان می دهند شما دارید حرفه ای عمل می کنید. در اصل 
به عنوان شخصیتی حرفه ای شناخته می شوید  در صورتی 
که بتوانید مدیریت زمان خودتان را در دست بگیرید. به موقع 
حاضر شدن هم ساده ترین مهارت است و هم در عین حال 
جزو اساسی ترین بخش های حرفه ای گری است. اگر قرار است 
راس ساعت هشت در محل کارتان حاضر شوید، همین کار را 
بکنید. به عالوه زمان انجام پروژه ها و مهلت ها را در نظر داشته 
باشید و کارتان را سر موقع تحویل دهید. این نشان می دهد 
شما شخصیتی مسئولیت پذیر دارید و مدیریت شخصی را 
خوب بلد هستید. نکاتی که در نهایت از یک کارمند معمولی، 

کارمندی حرفه ای می سازد.

چهار؛ ابتکار عمل
باشید  بر عهده داشته  را  قرار نیست حتما رهبری گروهی 
این که شما  دهید.  نشان  در خود  را  رهبری  تا خصوصیات 
پتانسیل هایی را از خود به نمایش بگذارید که نشان می دهد 
مهارت های یک رهبر را دارید، امتیاز ویژه ای نزد کارفرمایان 
به  را  چیزی  چنین  می شود  چطور  اما  می آید.  حساب  به 
هستند؟  چه  رهبری  قابلیت های  اساسا  و  گذاشت  نمایش 
باید  ابتکار عمل دو ویژگی ای هستند که  و  خود مدیریتی 
توانایی  یعنی  خود  مدیریت  کنید.  کار  آن ها  تقویت  روی 
برنامه ریزی، سازماندهی و اولویت بندی کارها؛ نظم و انضباط 
در پیگیری وظایف و پروژه ها. ابتکار عمل نیز یعنی توانایی 
انجام کارهای مفید، پیش از آن که رئیستان از شما چنین 
کارمندان  به  مدیران  می شود  باعث  این  بخواهد.  را  چیزی 
داشته  تکیه  آن ها  به  مواردی  در  و  کنند  اعتماد  احساس 
و  کارها  اقدامات،  بتوانید  است  الزم  نیز  نهایت  در  باشند. 
پروژه های خود را ارزیابی کنید تا ببینید به اهداف، جدول 
زمانی و دستورالعمل های کلی چقدر فاصله دارد یا چه میزان 
به آن ها نزدیک است که مجموعه این ها یعنی توانایی ارزیابی 

عملکرد خود، پیش از آن که شخصی دیگر این کار را انجام 
دهد و قوت و ضعفه هایتان را به شما یادآور شود.

پنج؛ تفکر انتقادی و خالقانه
اتفاقا در  انتقادی و خالقانه مهارت هایی هستند که  تفکر 
موقعیت های شغلی شرکت های پیشرو و خالق بسیار به کار 
و شرکت های  استارت آپ ها  در  می توانند  کسانی  می آیند. 
دانش بنیان به عنوان مهره کلیدی عمل کنند که این دو نوع 

تفکر را در خود تقویت کرده باشند. 
پیش  که  راه حلی  هر  که  معناست  این  به  انتقادی  تفکر 
رویتان قرار گرفت، نپذیرید. ابتدا آن را از زوایای مختلف 
مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و نقاط ضعف و قوت راه حل 
را مشخص کنید و به دنبال امکانات جانبی بگردید تا بتوانید 
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با کمترین نقاط ضعف، راه حل ارائه شده را عملی کنید. از 
سویی دیگر تفکر خالق به شما کمک می کند مشکالت یا 
از زاویه دیدی غیرمتعارف نگاه کنید که  را  موقعیت هایی 
نوآورانه  و  ایده های جدید  و  راه حل ها  ارائه  معنای  به  این 
انتقادی و خالقانه سبب می شوند در  بنابراین تفکر  است. 
تصمیم گیری درباره موقعیت های تازه و مشکالت، قوی تر 
از سایر همکاران خود ظاهر شوید و نیروی کاری غیر قابل 

جایگزین باشید.  

شش؛ تسلط بر امور و داشتن 
چشم انداز جهانی

دنیای  تنها  که  کسانی  نمانید.  باقی  خود  محدوده  در 
کوچک اطراف خود را می بینند، درکی از بازار کاری که 

سازمانشان در آن قرار گرفته است، ندارند. اما چشم اندازی 
جهانی داشتن به این معناست که موقعیت سازمان خود را 
می بینید و این قابلیت را دارید که با افرادی از فرهنگ ها، 
نژادها، سنین گوناگون، جنسیت ها، ایدئولوژی های سیاسی 
مختلف و انواع مذاهب ارتباطی موثر توأم با احترام برقرار 

کنید. این یعنی توانایی تعامل در سطح جهانی. 
اما تسلط جهانی نیز به این برمی گردد که شما تا چه میزان 
توانایی استفاده از امکانات دیجیتالی را دارید؟ منظور تنها 
این  به  جهانی  تسلط  بلکه  نیست،  نیاز  مورد  فنی  دانش 
معناست که بتوانید به شکلی بهینه و صحیح از رسانه های 
غیررسمی  یا  رسمی  ایمیل های  کنید،  استفاده  اجتماعی 
را تنظیم کنید و نحوه برقراری ارتباط موثر آنالین را فرا 

گرفته باشید.
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ای مقابهل  ن �ب نیک اطالعا�ت در بس�ت بالکچ�ی �ب

وس کشنده چی�ن راه اندازی شد �ب و�ی

 عماد عزتی

بالکچین به جنگ کرونا می رود

فرصت درنگ
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بــا توجــه بــه افزایــش نگرانی هــا از شــیوع ویــروس 
ــا عــالوه بــر شــرکت های دارویــی و موسســات  کرون
بــر  مبتنــی  شــرکت های  اکنــون  تحقیقاتــی، 
ــه  ــده اند بلک ــل ش ــز وارد عم ــن نی ــای نوی فناوری ه
راهــکاری مناســب بــرای کنتــرل ویــروس بــه دســت 

آیــد.
در ایــن زمینــه تمامــی ســازمان ها و نهادهــای مرتبط 
ــد  ــا بتوانن ــده اند ت ــل ش ــاری وارد عم ــن بیم ــا ای ب
ــگیری از  ــا پیش ــان ی ــرای درم ــبی ب ــکار مناس راه
بیمــاری بــه جامعــه جهانــی ارائــه کننــد کــه بعضــا 
ــدی  ــی فراین ــز تحقیقات ــی مراک ــل پراکندگ ــه دلی ب
ــه  ــان بلک ــا زم ــرد و نه تنه ــورت می گی ــوازی ص م
ــل  ــورها تحمی ــاد کش ــه اقتص ــی ب ــای باالی هزینه ه

می کنــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه برخــی کارشناســان بــر این 
باورنــد کــه تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای پیشــگیری، 
ــر  ــروس بااهمیت ت ــن وی ــا ای ــه ب ــت و مقابل مدیری
از فراینــد تولیــد واکســن یــا دارو اســت. بــه 
عنــوان مثــال اکنــون فراینــد تولیــد انــواع ماســک، 
ــی در  ــز درمان ــظ مراک ــای محاف ــتکش و لباس ه دس

ــرار گرفتــه اســت. ــون توجــه ق کان
ــرای  ــد ب ــد تولی ــه فراین ــی و توجــه ب اهمیــت ردیاب
ــان  ــد آنچن ــای تولی ــش هزینه ه ــری از افزای جلوگی
ــن  ــا در ای ــاوری بالکچین ه ــه فن ــت ک ــم اس مه

ــا بتــوان براســاس عملکــرد  ــه وارد شــده اند ت مرحل
آن هــا را از ابتــدای مســیر تولیــد تجهیــزات تــا مکان 

ــی کــرد. مصــرف ردیاب
ــدأ  ــی از مب ــان آگاه ــی کارشناس ــه برخ ــه گفت ب
ــه کار رفتــه  ــودن از مــواد اولیــه ب تولیــد و مطلــع ب
در کنتــرل و پیشــگیری کرونــا و ســایر ویروس هــای 
نگران کننــده مهــم اســت و افزایــش ناگهانــی تقاضــا 
در نقطــه ای از جهــان نشــان دهنده تمرکــز آلودگــی 
در محلــی خــاص اســت کــه هــردو اطالعات یادشــده 

امتیــازی بــرای مدیریــت بهینــه اســت. 
ــیوع  ــل ش ــن مح ــر گرفت ــا در نظ ــر ب ــوی دیگ از س
ایــن بیمــاری و رشــد قابــل توجــه ویــروس کــه یکی 
ــن  ــت، ای ــن اس ــور چی ــدی کش ــای تولی از قطب ه
ــاط  ــان بازارهــای مصــرف ســایر نق ــی را در می نگران
جهــان ایجــاد کــرده کــه مبــادا کاالهــای خریــداری 
ــاری را  ــش بیم ــد افزای ــند و رون ــوده باش ــده آل ش
ــتفاده از  ــل اس ــن دلی ــه همی ــد. ب ــترش دهن گس
ــه  ــان را ب ــن اطمین ــد ای ــن می توان ــاوری بالکچی فن
خریــداران کاال و خدمــات بدهــد کــه مراحــل تولیــد 

ــت. ــوده اس ــه ب چگون
دولــت چیــن تولیدکننــدگان تجهیــزات ماینینــگ را 

تعطیــل کــرد
ــا  ــه ب ــه هم ــی ک ــت زمان ــال، درس ــن ح در همی
اســتفاده از امکاناتــی کــه در اختیــار دارنــد مشــغول 
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ــتند،  ــا هس ــروس کرون ــترش وی ــا گس ــه ب مقابل
دولــت چیــن بــرای جلوگیــری از شــیوع و گســترش 
ویــروس یادشــده اقــدام بــه قطــع ارتباط ســرورهای 
ــزات  ــدگان تجهی ــن و تولیدکنن ــگ بیت کوی ماینین
ماینینــگ ارزهــای دیجیتالــی کــرد تــا بــا اســتفاده 
ــردد در  ــش ت ــع از افزای ــد مان ــت بتوان ــن سیاس از ای

ــود. ــور ش ــف کش ــق مختل مناط
ــزات  ــدگان تجهی ــه تولیدکنن ــن زمین ــت در ای دول
 Bitmain ،Canaanماینینــگ در ایــن کشــور مثــل
ــی  ــه تعطیل ــزم ب Innosilicon،  و  MicroBTرا مل
ــن  ــاالن ای ــت و فع ــرده اس ــود ک ــای خ فعالیت ه
ــه در  ــده اند ک ــه ش ــوال مواج ــن س ــا ای ــه ب عرص
ــن  ــگ BTC چی ــازار ماینین ــد ب ــه رون ــده ادام آین
ــد  ــردی خواه ــه رویک ــازار چ ــی ب ــای آت و هفته ه

ــت. داش
جیانــگ ژوئــر، یکــی از مدیــران شــرکت های 
ــاره  ــگ، درب ــزات ماینین ــدگان تجهی ــر تولیدکنن برت
ــاس  ــد: »براس ــن می گوی ــت چی ــر دول ــدام اخی اق
دســتورالعمل جدیــد دولــت چیــن تمــام ســازندگان 
ــی  قطعــات و تجهیــزات ماینینــگ ارزهــای دیجیتال
ــل  ــه دلی ــان را ب ــت و کارش ــتند فعالی ــزم هس مل
جلوگیــری از شــیوع بیمــاری کرونــا تعطیل کننــد، اما 
ســوال این جاســت کــه ایــن فراینــد چــه ارتباطــی 
بــه شــیوع بیمــاری دارد؟ آیــا ســخت افزارهای 

کامپیوتــری می تواننــد عامــل شــیوع ویــروس کرونــا 
ــند؟« باش

ژوئــر در توییتــر خــود نوشــت: »مــن یــک 
تولیدکننــده تجهیــزات ماینینــگ و اســتخراج کننده 
ــل  ــه مح ــس ب ــح پلی ــروز صب ــتم؛ ام ــن هس در چی
کارم آمــد و بــا حکــم دســتور قطــع تمــام ســرورها 
ــودم  ــرد. از خ ــادر ک ــدی را ص ــای تولی و فعالیت ه
پرســیدم آیــا ایــن روال عــادی اداری اســت و واقعــا 
ــن کار  ــا مراجعــه حضــوری پلیــس ای ــد ب حتمــا بای
ــه و  ــا اطالعی ــه ب ــه این ک ــر ن ــود؟ مگ ــام ش انج
ــا  ــت؟ ام ــورت می گرف ــن کاری ص ــم چنی ــر ه خب
نکتــه اصلــی این جاســت کــه واقعــا تعطیــل شــدن 
کارگاه هــای تولیــدی و تجهیــزات ماینینــگ می تواند 

ــرد؟«  ــا را بگی ــاری کرون ــیوع بیم ــوی ش جل
دنیــای  در  اصلــی  بازیگــران  و  تحلیلگــران 
اســتخراج ارزهــای دیجیتالــی در ایــن زمینــه 
ــه  ــه اگرچ ــت ک ــر این جاس ــت ام ــد: »واقعی می گوین
ــوال برانگیز  ــه س ــن زمین ــن در ای ــت های چی سیاس
بــوده و همــه انتظــار نوســان شــدید در بــازار و ارزش 
ــه ایــن  ــی را داشــتند، ب ــوع ارزهــای دیجیتال ایــن ن
ــت  ــه اس ــش یافت ــتخراج کاه ــم اس ــه حج ــل ک دلی
ــن  ــادی در ای ــی زی ــا جابه جای ــاس نموداره ــا براس ام
بخــش صــورت نگرفتــه اســت و اکنــون 103 دالر بــر 

ــت. ــتخراج اس ــزان اس ــه می ثانی
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ید کنید؟ ن خر زار کشاورزان میل �ت ید از �ب چرا �ب

 مهسا محجوب

استفاده از قدرت خرید
 برای ساختن جهانی عادالنه تر

کشاورزی امریکایی از هر دالری که برای خرید محصولی در مغازه می پردازید، 
به طور متوسط کمتر از 15 سنت سهم می برد. آن ها غذای جوامع را تامین 
می کنند ولی اکثر کشاورزان توانایی مالی خرید محصولی را که خودشان 

پرورش می دهند، ندارند. در این سخنرانی تد، محمد مدرس نشان می دهد 
که چطور می توانید با استفاده از قدرت خریدتان، کشاورزی محلی را از 

فروپاشی نجات دهید و صنعت غذا را از پایین به باال دگرگون کنید.
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از آخرین بحران مالی تقریبا ده سال گذشته است و صنعت تا 
به حال این قدر بزرگ نبوده است. قانون که قرار بود بازیگران 
بزرگ این صنعت را بهتر تحت مراقبت داشته باشد، به بازیگران 
کوچک تر صدمه رسانده و باعث شده بیشتر دارایی این صنعت 
تحت کنترل یک درصد برتر باشد. آن ها شکست ناپذیر شده اند. 
منظور من بانک های بزرگ نیست، بلکه دنیای کشاورزِی کالن 
است. به عنوان متخصص بهداشت عمومی که با کشاورزانی خرد 
در رواندا کار کرده ام و صاحب کسب وکاری کوچک در صنعت 
و  مصرف کنندگان  تالقی  نقطه  در  که  صنعتی   - هستم  غذا 
تولیدکنندگان قرار دارد - در معرض فشارهای زیست محیطی و 
اقتصادی زیادی بودم زیرا این صنعت یکی از پرفشارترین صنایع 
جهان از این لحاظ است. و در سرتاسر کارم طنز تلخی را نیز شاهد 
بوده ام. کشاورزان غذای جوامع را تامین می کنند ولی اکثر آن ها 
توانایی مالی خرید محصولی را که خودشان پرورش می دهند، 
ندارند. امروزه تعداد کمی از شرکت ها به یکپارچه سازی زنجیره 
تامین غذا می پردازند؛ یعنی از مالکیت معنوی دانه ها گرفته تا 
تولید و دام و مدیریت موسسات مالی که به این کشاورزان وام 
می دهند. یافته های اخیر نشان می دهند در مزارع خانوادگی و 
کسانی که با توان کم به تنهایی وارد این صنعت شده اند و تالش 
کرده اند دوام بیاورند، با افزایش ورشکستگی مواجه بوده ایم. اگر 
این مسئله به حال خود رها شود، ما را به سوی فروپاشی اقتصادی 
دیگری سوق می دهد که بسیار شبیه به بحران کشاورزی دهه 80 
میالدی خواهد بود. آن زمان قیمت های بازار کاال سقوط کرد، نرخ 

بهره دو برابر شد و بسیاری از کشاورزان همه چیزشان را از دست 
دادند. اما خوشبختانه در پاسخ به این مسئله، راه حلی آسان و 
سه بخشی وجود دارد. شما در حال حاضر نیز می توانید بخشی 
از آن باشید و ما را کمک کنید تا صنعت غذا را از پایین به باال 

دگرگون کنیم. 

قدم اول: از بازار کشاورزان محلی خرید کنید 
ــد  ــده می توان ــوان مصرف کنن ــه عن ــما ب ــم ش ــن تصمی بهتری
ــتم  ــت در سیس ــی و عضوی ــازار محل ــد از ب ــد: خری ــن باش ای
ــروف  ــه CSA مع ــه ب ــاورزی ک ــدات کش ــتیبانی از تولی پش
اســت. ســال گذشــته درآمدشــان بــه کمتریــن مقــدار در ســه 
دهــه گذشــته رســید، زیــرا سهمشــان از بخش هــای زنجیــره 
ــگاه های  ــت. فروش ــری اس ــان دیگ ــر زم ــر از ه ــن کمت تامی
زنجیــره ای قراردادهــای منحصربه فــردی بــا صنعــت کشــاورزی 
ــه ای  ــت عادالن ــرد قیم ــاورزان خ ــه کش ــد و ب کالن می بندن
ــاورزی  ــود. کش ــنهاد نمی ش ــان پیش ــد محصولش ــرای خری ب
امریکایــی از هــر دالری کــه بــرای خریــد محصولــی در مغــازه 
ــهم  ــنت س ــر از 15 س ــط کمت ــور متوس ــه ط ــد، ب می پردازی
می بــرد. امــا از ســویی دیگــر، کشــاورزانی کــه محصوالتشــان 
را در بــازار کشــاورزان محلــی بــه فــروش می رســانند، ســودی 
حــدود 90 ســنت از هــر دالر را بــه خانــه می برنــد. امــا 
ــه  ــهمی ب ــه س ــاورزان چ ــه کش ــر از این ک ــر و مهم ت پیش ت
خانــه می برنــد، ایــن اســت کــه کشــاورزان از بــازار محلــی بــه 
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عنــوان موقعیتــی بــرای پــرورش نســل بعدی کشــاورزان ســود 
ــرار اســت زمین هــای کشــاورزی  ــد؛ کشــاورزانی کــه ق می برن
و مراتــع مــا را اداره کننــد. در نبــرد بــا تغییــرات اقلیمــی بــه 
ایــن افــراد بیشــتر از هــر زمــان دیگــری نیــاز داریم تا اســتفاده 
گوناگــون از زمیــن را اشــاعه دهیــم و آن هــا را حفــظ کنیــم. 
وقتی مزارع چند نسل در یکپارچه سازی کشاورزی سطح کالن 
از دست می روند، جامعه به صورت های مختلف و زیادی صدمه 
می بیند. آمار جرایم خشونت آمیز در روستاهای امریکا بیش از 
میانگین این کشور است. از هر چهار کارگر مزرعه، سه نفر با مواد 
مخدر درگیرند. و هر چند این مسئله در اکثر مواقع با اطالق نام 
حادثه بر آن پنهان می شود، اما می دانیم که در حال حاضر آمار 

خودکشی در میان کشاورزان روندی افزایشی دارد. 

قدم دوم: از بازار کشاورزان محلی خرید کنید 
محصولی که در یک فروشگاه خرده فروشی وجود دارد، پیش از 
این که برسد، برداشت شده است. زیرا این محصول پیش از این که 
روی قفسه قرار بگیرد، هزاران کیلومتر سفر کرده و این کار دو هفته 
به طول انجامیده است. اما چون اغلب بازارهای محلی کشاورزان 
در مجاورت زمین ها و بخش تولید قرار دارند، کشاورزان تنها با طی 
کردن 80 کیلومتر به بازار می رسد و این محصول محلی کمترین 
ضایعات بسته بندی را نیز دارد. با ظهور فروشگاه های اینترنتی و 
بسته های غذایی معمول، ارتباط مصرف کنندگان با کشاورزان و 
اقتصاد تولید غذا کمتر از گذشته شده است. با انقالب تلفن های 

هوشمند، بازار تحویل مستقیم کاال به مشتری کساد شده است. 
با وجود این که برای مدت ها استفاده از غذاهای محلی و پایدار 
رواج داشته، امروزه واژه هایی مثل »سالم« و »طبیعی« در قوانین 
ایاالت متحده جایی ندارند. بهترین فرصتی که می توانید محصول 
تازه و مغذی تهیه کنید و گرفتار کلک های بازاریابی نشوید، کدام 
است؟ رفتن به بازار کشاورزان محلی. خرید از بازار محلی ایده 
تازه ای نیست اما بدل کردن آن به عادتی در دنیای امروز، جدید 
است. اگر نمی خواهیم برای غذاهای ارزان، هزینه باال بپردازیم، اگر 
می خواهیم از محیط زیستمان مراقبت کنیم، جوامعمان را بسازیم 
و واقعا کشاورزانمان را نجات دهیم، انتخاب ما باید خرید غذای 
خود از بازار کشاورزان محلی باشد. پیروزی این سیستم های غذایی 
ارتباط مستقیمی با این انتخاب ما دارد. اگر قصد داریم کنترل 
زنجیره تامین غذا را از دست کشاورزی در مقیاس بزرگ بیرون 
بیاوریم، الزم است به کشاورزانمان ارتباط داشته باشیم و روابطمان 
را با دستانی که روزی سه بار به ما غذا می دهند، ترمیم کنیم کنیم؛ 
همین طور دوبار دیگر برای میان وعده. این واقعیت است. در پایگاه 
داده آنالین دولت که اطالعات بیش از 8600 بازار کشاورزی محلی 
سراسر کشور در آن وجود دارد، به راحتی می توانید نزدیک ترین 
بازار به محل زندگی خود را بیابید. به خودتان به عنوان کسی که 
در صنعت غذا سرمایه گذاری نگاه کنید، زیرا قدرت خریدتان این 
توان را دارد که جامعه ای عادالنه تر برای همگان بسازد. کم مانده 
بود بخش سوم را یادم برود که ممکن است باعث تعجبتان شود: از 

بازار کشاورزان محلی خرید کنید!
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یت را متوقف کند؟ ه بلوک یم تواند جنایت علیه ب�ش �ی ب
ن

ز�

 عماد عزتی

برده داری مدرن زیر ذره بین بالکچین
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ــرن  ــه در ق ــد ک ــاور باش ــن ب ــر ای ــی ب ــر کس ــاید کمت ش
حاضــر بــرده داری، قاچــاق انســان یــا مــواردی این چنینــی 
امــر  واقعیــت  امــا  باشــد،  داشــته  ادامــه  همچنــان 
این جاســت کــه برخــی مناطــق هنــوز درگیــر این چنیــن 
جنایاتــی هســتند و مشــکالتی بشــریت را تهدیــد می کنــد.
ــود را  ــالش خ ــام ت ــا تم ــی نهاده ــه برخ ــن زمین در ای
ــری در  ــت کارآمدت ــد مدیری ــا بتوانن ــد ت ــه کار گرفته ان ب
کنتــرل جنایــت علیــه بشــریت داشــته باشــند و یکــی از 
ــن  ــاوری بالکچی ــه فن ــوط ب ــده مرب ــای ایجادش فرصت ه
اســت کــه احتمــاال می توانــد ایــن جنایــات را بــه حداقــل 
ــان آورد. ــه ارمغ ــرای بشــر ب ــری ب ــاند و شــرایط بهت برس

لــری کامــرون، رئیــس گــروه امنیــت اطالعــات در بخــش 
اطالعــات ضــد قاچــاق انســان، در ایــن زمینــه می گویــد: 
بهبــود کیفیــت  نویــن در  فناوری هــای  از  »اســتفاده 
زندگــی بشــر عاملــی شــده تــا در بســیاری از کشــورهای 
توســعه یافته مثــل انگلســتان و امریــکا شــرایط بهبــود قابل 
ــاق انســان  ــل قاچ ــی مث ــد و جنایات ــته باش ــی داش توجه

ــه اســت.« ــه خــود گرفت ــی ب ــد نزول ــا رون تقریب
ــد: »دقیقــا در همیــن شــرایط  کامــرون در ادامــه می افزای
می بینیــم چــون کشــورهای کمتــر توســعه یافته یــا 

ــن را  ــاوری نوی ــتفاده از فن ــات اس ــومی امکان ــان س جه
ندارنــد، جرایمــی از ایــن دســت در آن هــا شــدت گرفتــه 
ــه، ســایر  ــر همــان منطق ــالوه ب ــار آن ع ــات و آث ــه تبع ک

ــرار داده اســت.« ــر ق ــز تحــت تاثی ــاط کشــور را نی نق
ایــن کارشــناس فنــاوری معتقــد اســت اســتفاده از فناوری  
این چنینــی  جنایــات  تمامــی  می توانــد  بالکچینــی 
ــن  ــه از اولی ــل ک ــن دلی ــه ای ــد، ب ــرل کن ــد و کنت را رص
مرحلــه یعنــی تقاضــا تــا آخریــن نقطــه کــه مربــوط بــه 
ــه  ــرد. ب ــوان رصــد ک ــکاران اســت، مراحــل را می ت جنایت
ــای  ــکالت در دنی ــایع ترین مش ــی از ش ــال یک ــوان مث عن
مــدرن امــروزی قاچــاق انســان از کشــورهای کمتــر 
ــا  ــه ب ــت ک ــعه یافته اس ــورهای توس ــه کش ــعه یافته ب توس
اســتفاده از بالکچین هــا امــکان رصــد کل چرخــه عرضــه 
و تقاضــا وجــود دارد.کامــرون دربــاره قاچــاق انســان تاکیــد 
ــه  ــک ده ــه در ی ــده ک ــام ش ــی انج ــد: »برآوردهای می کن
گذشــته تقریبــا 45 میلیــون نفــر در 165 کشــور جهــان 
درگیــر چنیــن مشــکلی شــده اند و احتمــاال بــا ادامــه ایــن 
رونــد، در پنــج ســال آینــده هــم شــاهد رشــد نزدیــک بــه 

ــود. ــم ب ــی خواهی ــکالت این چنین ــدی مش 10 درص
وی ضمــن یــادآوری این کــه اکنــون در ســال 2020 
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ــای  ــد: »خوشــبختانه فناوری ه ــالدی هســتیم، می گوی می
نویــن و امکاناتــی کــه در اغلــب کشــورهای جهــان وجــود 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــد ک ــم می کن ــتر را فراه ــن بس دارد ای
همیــن امکانــات موجــود بــرای مقابلــه و جلوگیــری از بروز 

ــم.« ــزی کنی ــران برنامه ری بح

اما واقعا بالکچین جنایت علیه 
بشریت را کاهش می دهد؟

رئیــس گــروه امنیــت اطالعــات در بخــش اطالعــات 
ــی  ــد: »یک ــه می گوی ــن زمین ــان در ای ــاق انس ــد قاچ ض
در  انســان  قاچــاق  گروه هــای  رصــد  راهکارهــای  از 
ــی  ــد جابه جای ــی رون ــان بررس ــف جه ــای مختل بخش ه
ــق گرفتــن اســتفاده از  ــه رون ــا توجــه ب پــول اســت امــا ب
ارزهــای دیجیتالــی تقریبــا طــی پنــج ســال گذشــته ایــن 
ــول  ــی پ ــی جابه جای ــکان ردیاب ــر شــده و ام ــکار کم اث راه

ــدارد.« ــود ن ــا وج بعض
کامــرون معتقــد اســت بــا ورود ایــن فنــاوری نمی توانیــم 
تبــادل مالــی میــان دو طــرف معادلــه رصــد کنیــم و بــرای 
ــاق  ــل قاچ ــی مث ــروز جرایم ــم و ام ــه کنی ــکار ارائ آن راه
انســان، پولشــویی، قاچــاق مــواد مخــدر و فــروش اســلحه 

جــزو نگرانی هــای مرتبــط بــه افزایــش اســتفاده از ارزهــای 
دیجیتالــی اســت.

راهکار چیست؟
ــه  ــده ب ــام ش ــات انج ــب جنای ــه اغل ــه این ک ــه ب ــا توج ب
ــی  ــرای زندگ ــه ب ــت ک ــرادی اس ــی از اف ــور بهره کش منظ
ــرکت ها  ــی از ش ــد، برخ ــرت می کنن ــد مهاج ــر قص بهت
ــام  ــی انج ــای جالب ــه اقدام ه ــن زمین ــورها در ای ــا کش ی

ــد. داده ان
از فنــاوری بالکچینــی  بــا اســتفاده  ایــن شــرکت ها 
ــه  ــه ب ــری را ک ــران مهاج ــه کارگ ــد رزوم ــالش می کنن ت
کار گرفته انــد تهیــه کننــد تــا در نهایــت بتواننــد فراینــد 
ــفاف در  ــال ش ــود را کام ــرکت خ ــه ش ــراد ب ــن اف ورود ای
ــی  ــه برخ ــر این ک ــه جالب ت ــند و نکت ــته باش ــار داش اختی
ــی را  ــای خارج ــتخدام نیروه ــرط اس ــز ش ــرکت ها نی ش
ــن  ــه ای ــد. ب ــوان می کنن ــه ای عن ــن رزوم ــتن چنی داش
ــی  ــران خارج ــرت کارگ ــورد مهاج ــل در م ــب حداق ترتی

ــت. ــه اس ــمگیری یافت ــش چش ــف کاه ــکان تخل ام
کشــور  در   Diginex شــرکت  مثــال  عنــوان  بــه  
هنگ کنــگ بــرای جلوگیــری از درگیــر شــدن بــا مســئله 
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IRIS- ــای ــا نام ه ــی ب ــی پلتفرم های ــران غیرقانون کارگ
ــد  ــا بتوان ــت ت ــه  اس ــه کار گرفت SAFER و Emin را ب
ــور  ــان دو کش ــران را می ــراد و کارگ ــی اف ــد جابه جای رون
ــک  ــا ی ــرای آن ه ــد و ب ــال رص ــگ کام ــن و هنگ کن چی

ــد. ــاد کن ــی ایج ــه بالکچین ــته رزوم رش
ــه  ــن زمین ــل Diginex، در ای ــک، مدیرعام ــارک بلی م
ــر  ــاوری  در سراس ــه گســترش فن ــه ب ــا توج ــد: »ب می گوی
ــه  ــی ب ــکل نوین ــی ش ــده جهان ــون واژه دهک ــان اکن جه
خــود گرفتــه اســت و تقریبــا می تــوان گفــت هیــچ 
مــرزی میــان کشــورها نیســت. بــه همیــن دلیــل بســیاری 
ــروی کار  ــن نی ــرای تامی ــی کشــورها ب از شــرکت ها و حت
ــا  ــه جــذب کارگــران خارجــی ب متخصــص خــود اقــدام ب
اســتفاده از قوانیــن مهاجرتــی می کننــد کــه همیــن رونــد 
عاملــی در افزایــش جــرم و جنایــت از ســوی ســودجویان 

شــده اســت.«
بلیــک تاکیــد می کنــد: »جنایتــکاران بــا اســتفاده از 
ــار  ــه در اختی ــی ک ــی بین الملل ــی و حت ــات محل اطالع
ــد  ــاب می کنن ــالع را مج ــراد بی اط ــی از اف ــد گروه دارن
ــه  ــا را ب ــت آن ه ــی هنگف ــت مبالغ ــل پرداخ ــه در مقاب ک
ــد کار  ــا بتوانن ــرده ت ــورها ک ــی وارد کش ــورت غیرقانون ص
ــی  ــت قانون ــن حال ــه در خوش بینانه تری ــا این ک ــد ی کنن
ــالیان  ــا س ــد ام ــر می کنن ــورد نظ ــور م ــا را وارد کش آن ه

ــد.« ــاذی می کنن ــا اخ ــال از آن ه س
بــا  درواقــع   IRIS-SAFER »پــروژه  می گویــد:  وی 
اســتفاده از قوانیــن حقــوق بشــر و قوانیــن ســازمان ملــل 
اقــدام بــه ثبــت اطالعــات مهاجرتــی و همچنیــن مهاجران 
می کنــد تــا در ایــن زمینــه بتــوان بانــک اطالعاتــی قابــل 
ــا در  ــی از خارجی ه ــه دقیق ــرد و رزوم ــاد ک ــی ایج قبول
ــده مهاجــر در اختیــار داشــته باشــیم.« کشــورهای پذیرن

ــی  ــد: »به تازگ ــن می افزای ــل Diginex همچنی مدیرعام
بــرای جلوگیــری از بــرده داری نیــز شــرایطی فراهــم شــده 
تــا در برخــی اماکــن کــه بیشــتر چنیــن جرم هایــی اتفــاق 
می افتــد مثــل رســتوران های زنجیــره ای، کالب هــا و... 
ــاد شــده  ــرم ی ــی در پلتف اطالعــات کارگــران کامــال قانون
ــران  ــتفاده از مهاج ــه سوء اس ــکان ادام ــا ام ــود ت ــت ش ثب

وجــود نداشــته باشــد.
نیــز  پلتفــرم  ایــن  آتــی  برنامه هــای  بلیــک دربــاره 
ــورها  ــوال کش ــت اح ــتم ثب ــتفاده از سیس ــد: »اس می گوی
یکــی از راهکارهــای دقیــق و غیرقابــل نفــوذ در ایــن زمینه 
اســت کــه امیدواریــم بــا اســتفاده از قوانیــن بین المللــی و 
الزام هــای ســازمان ملــل کشــورها را ملــزم بــه اســتفاده از 
ایــن شــیوه بــرای جلوگیــری از بــرده داری نویــن کنیــم.«
ــرده داری یــک قــرن پیــش در میــان  وی معتقــد اســت ب
ــرن  ــروز در ق ــته و ام ــراد رواج داش ــی اف ــورها و برخ کش
حاضــر نبایــد چنیــن جرایمــی علیــه انســان مــدرن صورت 
پذیــرد. بنابرایــن اســتفاده از بالکچین هــا می توانــد کامــال 
ایــن جــرم و جرایــم مشــابه را حــذف کنــد و زندگــی آزاد 

را بــه بشــر قــرن 21 هدیــه دهــد.
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 مهسا محجوب

در آرزوی تب 41 درجه
ای تغی�ی روش مبارزه �ب �طان »دارو�ی زنده« �ب

کارل جون شخصی پیشرو در درمان سلول CAR T است؛ روشی 
پیشگامانه درمان سرطان که قسمتی از سیستم ایمنی شخص بیمار را 
سوپرشارژ می کند تا به غده های سرطانی حمله کنند و آن ها را بکشند. 

او در سخنرانی خود برای ما از این پیشرفت نوین می گوید؛ این که چگونه 
در طول سه دهه تحقیق بر روشی درمانی توانسته مواردی از سرطان 

خون را که العالج تشخیص داده شده بودند، مداوا کند. او شرح می دهد 
که چطور می توان این روش را برای نبرد با انواع سرطان به کار برد.
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ــن  ــخصی ای ــای ش ــه زوای ــت ک ــار اس ــن ب ــب اولی خ
ــان جمــع نقــل می کنــم. یوگــی بازیکــن  داســتان را می
معــروف بیســبال  می گفــت: »اگــر تــوی جــاده چنگالــی 
دیدیــد، آن را برداریــد.«1 محققــان بیــش از صــد ســال 
ــد  ــه می کنن ــدن را مطالع ــی ب ــه سیســتم ایمن اســت ک
تــا بتواننــد روشــی بــرای مبــارزه بــا ســرطان پیــدا کنند. 
ــده  ــرطان ناامیدکنن ــن های س ــه واکس ــفانه نتیج متاس
ــأ  ــه منش ــرطان هایی ک ــا در س ــا تنه ــت. آن ه ــوده اس ب
ــا  ــم ی ــه رح ــرطان دهان ــد س ــته اند، مانن ــی داش ویروس

ــد.   ــذار بوده ان ــد، اثرگ کب
بــر ایــن اســاس محققــان ســرطان از ایــده کــه می شــود 
از سیســتم ایمنــی بــدن بــرای مغلــوب کــردن ســرطان 
اســتفاده کــرد، چشمپوشــی کردنــد و تحقیقــات دربــاره 
سیســتم ایمنــی و نحــوه مبــارزه آن بــا ســرطان ناتمــام 
ــه  ــاری زا  ک ــل بیم ــا عوام ــارزه ب ــرای مب ــا ب ــد و تنه مان
ــت.  ــل یاف ــد، تکام ــه می کنن ــدن حمل ــه ب ــرون ب از بی
بــردن  بیــن  از  ایمنــی  سیســتم  وظیفــه  بنابرایــن 
باکتری هــا و ویروس هاســت. سیســتم ایمنــی در مبــارزه 
بــا اغلــب ســرطان ها بــه مشــکل برمی خــورد زیــرا 
ــلول های  ــت و از س ــی نیس ــه بیرون ــاری حمل ــن بیم ای
ــت  ــل اس ــن دلی ــه همی ــد. ب ــل می یاب ــدن تکام ــود ب خ
کــه سیســتم ایمنــی یــا ســرطان را بــه عنــوان مشــکل 
ــرطان،  ــلول های س ــه س ــم ب ــا ه ــد، ی ــایی نمی کن شناس
ــث  ــد و باع ــه می کن ــادی حمل ــلول های ع ــه س ــم ب ه

ایجــاد بیماری هــای خودایمنــی مثــل اســکلروز متعــدد 
ــود.  ــت می ش ــا کولی )ام اس( ی

پــس راه حــل چیســت؟ راه حــل مــا سیســتم های 
ایمنــی مصنوعــی اســت کــه بــرای تشــخیص و کشــتن 
درســت  شــده اند.  مدلســازی  ســرطانی  ســلول های 
ــن  ــی. ای ــی مصنوع ــتم ایمن ــک سیس ــم ی ــت؛ گفت اس
کار را بــا مهندســی ژنتیــک و بیولــوژی ســاختگی اجــرا 
ــکل  ــه ش ــه ب ــمت هایی ک ــا قس ــن کار را ب ــم. ای می کنی
ــام  ــد، انج ــاق می افتن ــی اتف ــتم ایمن ــول در سیس معم
ــا  ــهورند. این ه ــلول های B و T مش ــه س ــه ب ــم ک دادی
ــه  ــا هســتند. وظیف ــی م ــازنده سیســتم ایمن ــزای س اج
ــه  ــال ب ــلول های مبت ــردن س ــان ب ــلول های T از می س
ســاختن  مســئول   B ســلول های  و  اســت  ویــروس 
پادتن هایــی هســتند کــه ترشــح می شــوند و بــرای 
ــب  ــد. خ ــال می یابن ــم اتص ــه ه ــا ب ــودی باکتری ه ناب
ــم  ــا ه ــه ای ب ــه گون ــن دو را ب ــرد ای ــر عملک ــال اگ ح
بیامیزیــم کــه آن هــا را بــرای مبــارزه بــا ســرطان 
دگرگــون کنــد، چــه؟ مــا دریافتیــم ایــن امــکان وجــود 
دارد کــه ژن هــا را بــه عنــوان پادتن هایــی از ســلول های 

B بــه ســلول های T وارد کنیــم. 
خــب چگونــه می شــود ایــن کار را انجــام داد؟ بــا 
ــه  ــروا. ب ــوان اســب ت ــه عن ــروس HIV ب اســتفاده از وی
ایــن شــکل توانســتیم از ســلول های T سیســتم ایمنــی 
بگذریــم. نتیجــه شــبیه بــه شــیمر یکــی از اســاطیر یونان 
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ــرون  ــعله بی ــش ش ــه از دهان ــی ک ــود؛ مخلوق ــتان ب باس
می آیــد، ســرش شــبیه بــه شــیر اســت و بدنــش از بــز و 
دم آن یــک مــار اســت. بنابرایــن تصمیــم بــر آن شــد کــه 
ــا پادتن هــای ســلول  ایــن چیــز پــر از تناقضــی را کــه ب
ــق  ــروای HIV خل B و ســلول های حامــل T و اســب ت
ــلول های  ــی ژن شــیمریک س ــده آنت ــم، گیرن ــرده بودی ک
ــروس  ــم. وی ــذاری کنی ــلول های CAR T نامگ ــا س T ی
 T ســلول های  وارد  را  ژنتیکــی  اطالعــات  همچنیــن 
ــردن  ــن ب ــرای از بی ــزی ب ــت برنامه ری ــا حال ــد ت می کن

ــد.  ــال کن را در آن فع
پــس وقتــی ســلول های CAR T بــه فــرد مبتــال 
بــه ســرطان تزریــق شــود و ایــن ســلول ها، تومــور 
ــه ای  ــه واقع ــبند، چ ــه آن بچس ــد و ب ــر ببین ــورد نظ م
روی خواهــد داد؟ عملکــرد آن هــا ماننــد ســلول های

ــود.  ــد ب ــده خواه ــارژ ش ــل سوپرش ــوع قات ــا از ن T ام
ــود  ــی کار خ ــاع ضربت ــداول دف ــتم مت ــا سیس ــا ب آن ه
ــیم  ــار تقس ــا ب ــل میلیون ه ــد و در عم ــاز می کنن را آغ
ــه  ــور حمل ــه توم ــه ب ــی ک ــا زمان ــوند ت ــر می ش و تکثی
ــلول های  ــی س ــن یعن ــد. ای ــن ببرن ــد و آن را از بی کنن
CAR T نخســتین داروی زنــده در علــم پزشــکی اســت. 
ــس  ــد. برعک ــاوت دارن ــم تف ــا ه ــلول های CAR T ب س
داروهــای معمولــی کــه اســتفاده می کنیــد، وظیفه شــان 
ــاره  ــت دوب ــوزند و الزم اس ــد و می س ــام می دهن را انج
ــد  ــده می مان ــلول های CAR T زن ــوند، س ــتعمال ش اس
ــا ســلول های  ــد. م ــال می کنن و ســال ها کار خــود را دنب
CAR Tای داریــم کــه بیــش از هشــت ســال اســت در 
جســم بیمــاران ســرطانی زنــده مانده انــد. بــرآورد شــده 
ــد  ــال خواه ــش از 17 س ــلول ها بی ــن س ــر ای ــه عم نیم
بــود. پــس یــک بــار کار تزریــق انجــام می شــود و آن هــا 

ــد.  ــت می کنن ــما مراقب ــر از ش ــی عم ــرای باق ب
ــر الگویــی جدیــد در پزشــکی. مــا  ایــن آغــازی اســت ب
ــه  ــلول های T مواج ــق س ــی در تزری ــی اساس ــا چالش ب
ــان  ــرای درم ــه ب ــلول های T ک ــع س ــا منب ــم. تنه بودی
ــت،  ــود او اس ــلول های T خ ــد، س ــواب می ده ــار ج بیم
ــوی همســان داشــته باشــید. بیشــتر  مگــر این کــه دوقل
ــت  ــن جه ــه همی ــدر خوش شــانس نیســتیم. ب ــا این ق م
بایــد  می ســاختیم؛  را   CAR T ســلول های  بایــد 
ــار  ــود بیم ــلول های T خ ــه س ــه چگون ــم ک می آموختی
ــن کار  ــر ای ــالدی ب ــه 90 می ــم. در ده ــرورش دهی را پ
مشــغول توســعه ســکویی نیرومنــد شــدیم. ســپس 
 CAR ــلول های ــار س ــن ب ــرای اولی ــال 1997 ب در س
ــش  ــرفته آزمای ــدز و HIV پیش ــان ای T را روی مبتالی
ــش از  ــلول های CAR T بی ــه س ــم ک ــم. دریافتی کردی
ــدن بیمــاران باقــی می ماننــد، سیســتم  یــک دهــه در ب
ــد و باعــث کاهــش ویروس هــا  ــود می دهن ایمنــی را بهب

ــد.  ــداوا نمی کنن ــا را م ــا آن ه ــوند ام می ش
ــه آزمایشــگاه برگشــتیم و در طــول ده ســال  بنابرایــن ب
ــی را  ــلول CAR T اصالحات ــی س ــس از آن در طراح پ

ــان بیمــاران مبتــال  ــم. در ســال 2010، درم انجــام دادی
بــه ســرطان خــون را آغــاز کردیــم. تیــم مــا ســه بیمــار 
ــه در ســال 2012 ســرطان  ــرار داد ک ــداوا ق را تحــت م
ــی  ــتند؛ نوع ــرفته داش ــن پیش ــک مزم ــی لیمفوکتی خون
ســرطان العــالج کــه هــر ســال 20 هــزار انســان بالــغ در 
امریــکا بــه آن مبتــال می شــوند. نخســتین مریضــی کــه 
تحــت درمــان واقــع شــد، گروهبــان بازنشســته نیــروی 
ــد  ــود. چن ــدان ب ــالح زن ــب و اص ــر تادی ــی و افس دریای
ــم  ــن و دفنــش را ه ــه کف ــرد و هزین ــر می م ــه  دیگ هفت
پرداخــت کــرده بــود. ســلول ها تزریــق شــدند  و او ظــرف 
چنــد روز دچــار تــب شــدیدی شــد و بعضــی از اعضــای 
مراقبت هــای  بخــش  بــه  او  افتادنــد.  کار  از  بدنــش 
ــم  ــت. فکــر می کردی ــا رف ــه کم ــت و ب ــال یاف ــژه انتق وی
می میــرد. امــا بعــد، چنــگال دیگــری در جــاده مشــاهده 
ــلول های CAR T، او  ــق س ــس از تزری ــد. 28 روز پ ش
ــرطان  ــد و س ــه کردن ــکان او را معاین ــد و پزش ــدار ش بی
ــود،  ــود. توده هــای بزرگــی کــه آن جــا ب ــد شــده ب ناپدی
آب شــده بودنــد. نمونه بــرداری  مغــز اســتخوان نشــانه ای 
از وجــود ســرطان خــون پیــدا نکــرد و آن ســال در ســه 
بیمــاری کــه مــداوا کردیــم، دو نفــر هشــت ســال کاهش 
بیمــاری مــداوم داشــتند و یکــی از آن هــا نســبتا درمــان 
ــن  ــه ســرطان خــون در ای شــد. ســلول های CAR T ب
بیمــاران حملــه و در هــر بیمــار بین 1/3 تــا 3/5 کیلوگرم 
غــده را نابــود کــرده بودنــد. بدن هــای آن هــا تبدیــل بــه 
ــرای ســلول هایCAR T شــده  بیوراکتورهــای واقعــی ب
بــود و میلیون هــا و میلیون هــا ســلول  CAR T در 
ــد  ــرطانی تولی ــای س ــون و توده ه ــتخوان ها، خ ــز  اس مغ
 CAR T می شــد. مــا پــی بردیــم اگــر ســلول های
ــد در  ــا می توانن ــم، آن ه ــبیه کنی ــورها تش ــه بوکس را ب
کالس باالتــر از وزن خــود مشــت زنی کننــد. تنهــا یــک 
ــرطانی را  ــلول س ــزار س ــد ه ــلول CAR T می توان س
ــه هــزار اســت.  از بیــن ببــرد. بلــه، ایــن نســبت، یــک ب
ســلول CAR T و ســلول های نــواده آن، تــا زمانــی کــه 
آخریــن ســلول ســرطانی نابــود شــود، قادرنــد بارهــا در 

بــدن تکثیــر شــوند. 
ایــن اتفــاق در پزشــکی ســرطان ســابقه نداشــته اســت. 
ــتند،  ــل داش ــاری کام ــش بیم ــه کاه ــی ک ــار اول دو بیم
ــم  ــر می کنی ــد و فک ــون ندارن ــرطان خ ــم س ــروز ه ام
دیگــری  راه  افــرادی کــه  درمــان شــده اند. همــان 
برایشــان نداشــتند و براســاس همــه راهکارهــای ســنتی، 
شــبیه بــه پــروژه الزاروس در دنیــای امــروز بودنــد. تمــام 
ــد  ــت: از خداون ــن اس ــم ای ــم بگوی ــه می توان ــزی ک چی
ــگزارم.  ــاده سپاس ــوی ج ــای ت ــه آن چنگال ه ــت هم باب
ــرای درمــان کــودکان  قــدم بعــدی مــا گرفتــن مجــوز ب
ــدل  ــن م ــه رایج تری ــود ک ــاد ب ــار ســرطان خــون ح دچ
ســرطان در کــودکان اســت. اولیــن بیمــار ایــن آزمایــش 
امیلــی وایت هــد شــش ســاله بــود. او یکســری دوره هــای 
ــده  ــال ها گذران ــی س ــی را ط ــیمی درمانی و پرتودرمان ش
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بــود و ســرطان خونــش همــواره برگشــته بــود. در واقــع 
ســه بــار عــود کــرده بــود. بــار اولــی کــه امیلــی را دیدیم، 
به شــدت بیمــار بــود. تشخیصشــان هــم ســرطان خــون 
ــتخوان،  ــز اس ــه مغ ــرطان ب ــود. س ــرفته ب ــالج پیش الع
ــل ســال  ــود. و در آوری ــه کــرده ب کبــد و طحالــش حمل
او  بــه  را   CAR T ســلول های کــه  زمانــی   ،2012
تزریــق کردیــم، پــس از چنــد روز نه تنهــا حالــش بهتــر 
نشــد، بلکــه بدتــر شــد و راســتش اوضــاع خیلــی وخیــم 
ــد آن افســر کــه در ســال 2010  ــی هــم مانن ــود. امیل ب
داشــتیم، در ســال 2012 بــه بخــش مراقبت هــای ویــژه 
ــگال در  ــناک ترین چن ــه ترس ــن مرحل ــد و ای ــل ش منتق
ــا  ــه کم ــوم، ب ــود. او روز س ــرا ب ــن ماج ــاده ای ــام ج تم
ــا و شــش هایش از  ــود و کلیه ه ــت و چــون در کمــا ب رف
کار افتــاده بودنــد، بــه دســتگاه های کمکــی وصــل شــد. 
در آن ســه روز تــب بــاالی 41 درجــه ســانتیگراد داشــت 
ــه  ــت. هم ــا چیس ــن تب ه ــه ای ــتیم ریش ــا نمی دانس و م
ــرای  ــم و ب ــام دادی ــون را انج ــت خ ــای عفون آزمایش ه
تــب او هیــچ منشــأ عفونــی ای پیــدا نکردیــم. امــا چیــزی 
ــر در  ــه پیش ت ــم ک ــش یافتی ــادی در خون ــیار غیرع بس
علــم پزشــکی بــه آن برنخــورده بودیــم. ســطوح باالیــی از 
پروتئینــی بــه نــام اینترلوکیــن 6 در خــون او پیــدا شــد. 
درواقــع میــزان آن هــزار برابــر ســطح نرمــال آن بــود و 

ــم.  ــگال دیگــر در جــاده دیدی ــک چن این جــا ی
ــروز  ــه آرت ــه شــکلی اتفاقــی مبتــال ب ــم ب یکــی از دختران
ــک  ــوان پزش ــه عن ــر ب ــن خاط ــه همی ــت. ب ــودکان اس ک
را  دختــرم  آرتــروز  آزمایشــی  درمان هــای  ســرطان 
در صورتــی کــه احتیــاج شــود، پیگیــری می کنــم. 
ــی  ــش از بســتری شــدن امیل ــاه پی ــد م ــوم شــد چن معل
در بیمارســتان، ســازمان غــذا و دارو، داروی تــازه ای را 
تاییــد کــرده  کــه ســطوح بــاالی اینترلوکیــن  6 را درمــان 
ــرم داشــت  ــروزی کــه دخت ــرای آرت ــن دارو ب ــد. ای می کن
تاییــد شــده بــود. نامــش توســیلیزومب اســت و آن زمــان 
به تازگــی بــرای درمــان آرتــروز بــه داروخانــه بیمارســتان 
فهمیــدم ســطح  وقتــی  بــود.  اضافــه شــده  امیلــی 
ــا  ــت، ب ــرفته اس ــزان پیش ــن می ــی ای ــن 6 امیل اینترلوکی
پزشــکان او در بخــش مراقبت هــای ویــژه تمــاس گرفتــم 
ــروز  ــن داروی آرت ــداوای او از ای ــرای م ــرا ب ــم: »چ و گفت
ــی بی فکــرم  ــد خیل ــن گفتن ــه م ــد؟« ب اســتفاده نمی کنی
ــاال و  کــه چنیــن پیشــنهادی می دهــم. امــا چــون تــب ب
فشــار خــون پاییــن او بــه هیــچ درمــان دیگــری واکنــش 
نشــان نــداده بــود، پزشــکش به ســرعت از هیئــت بررســی 
ــت و  ــازه خواس ــان اج ــن درم ــرای ای ــی ب ــن امیل و والدی
پاســخ همــه آن هــا البتــه مثبــت بــود. امتحانــش کردنــد 
و چیــزی کــه بــه دســت آمــد، شــگفت انگیز بــود. کمــی 
ــیلیزومب،  ــا داروی توس ــان ب ــه درم ــاز پروس ــد از آغ بع
امیلــی ســریعا حالــش بهتــر شــد. 23 روز بعــد از مــداوای 
ــال  ــدارد. او در ح ــرطان ن ــر س ــه دیگ ــد ک ــالم ش او، اع

ــش خــوب اســت.  ــوز حال ــال دارد و هن حاضــر 12 س

ناهنجــار  عکس العمــل  می دانیــم  اکنــون  نتیجــه  در 
ــلول های  ــق س ــد از تزری ــن بع ــا رفت ــه کم ــاال و ب ــب ب ت
ــار   ــه اختص ــا ب ــیتوکین ی ــندروم آزادی س CAR T، س
ــرای  ــاق ب ــن اتف ــا ای ــه تقریب ــم ک ــت. دریافتی CRSاس
ــی پاســخ می دهنــد،  ــه روش درمان ــی کــه ب همــه بیماران
می افتــد. امــا در بیمارانــی کــه ایــن روش رویشــان 
ناموفــق اســت، روی نمی دهــد. بنابرایــن بــه شــکلی 
از  بعــد  امیدوارنــد  اکنــون  مــا  بیمــاران  متناقــض، 
بــا  تب هایــی  بــه   CAR T ســلول های بــا  درمــان 
ــزای  ــن آنفلوان ــاال دچــار شــوند کــه مثــل بدتری درجــه ب
زندگیشــان اســت. آرزوی ایــن عکس العمــل را دارنــد 
ــچ  ــر پی ــاق قســمتی از مســیر پ ــن اتف ــد ای ــرا می دانن زی
ــه تندرســتی اســت. متاســفانه هــر  و خــم در بازگشــت ب
 CRS ــار ــه دچ ــی ک ــود. بیماران ــداوا نمی ش ــاری م بیم
نمی شــوند بیشــتر کســانی هســتند کــه سیســتم ایمنــی 
ــان  ــم می ــه ای محک ــه رابط ــد. در نتیج ــری دارن ضعیف ت
CRS و توانایــی سیســتم ایمنــی در ریشــه کنی ســرطان 

ــود دارد.  ــون وج خ
تابســتان گذشــته، وقتــی ســازمان غــذا و دارو ســلول های 
ــرای ســرطان خــون تاییــد کــرد، اســتفاده  CAR T را ب
از توســیلیزومب را نیــز بــرای مســدود کــردن اثــرات 
ــا وقــوع CRS در ایــن بیمــاران  اینترلوکیــن 6 همــراه ب
ــول در  ــر معم ــدادی غی ــن روی ــرار داد. ای ــد ق ــورد تایی م
ــون  ــی اکن ــکان امیل ــت. پزش ــکی اس ــم پزش ــخ عل تاری
ــد  ــزارش کرده ان ــتری گ ــای بیش ــل آزمایش ه ــا تکمی ب
ــده اند، 27  ــداوا ش ــه م ــه این گون ــاری ک ــه از 30 بیم ک
ــرف  ــا ظ ــد آن ه ــی 90 درص ــده اند، یعن ــان ش ــر درم نف
ــال  ــلول های CAR T کام ــق س ــس از تزری ــاه پ ــک م ی
ــد. در ایــن 50 ســالی کــه از تحقیقــات در  بهبــود یافته ان
ــل 90  ــه کنی کام ــرخ ریش ــذرد، ن ــرطان می گ ــه س زمین
درصــدی در بیمــاران مبتــال بــه ســرطان پیشــرفته ســابقه 
نداشــته اســت. در واقــع بیشــتر مواقــع کافــی اســت تنهــا 
15 درصــد بیمــاران ســالمتی کامــل خــود را بازیابنــد تــا 
ــرای درمــان  شــرکت ها ادعــا کننــد در آزمایش هایشــان ب

ــده اند.  ــق ش ــرطان موف س
مطالعــه قابــل توجهــی در ســال 2013 در مجلــه پزشــکی 
نیواینگلنــد صــورت گرفــت. ســپس مطالعــه ای بین المللــی 
آن نتایــج را مــورد تاییــد قــرار داد و همــه این هــا نهایتــا 
ــذا و دارو  ــازمان غ ــال 2017، س ــد در اوت س ــبب ش س
ایــن درمــان را بــرای ســرطان خــون در بیــن نوجوانــان و 
خردســاالن تاییــد کنــد. ایــن روش مــداوا بــا ســلول های 
ــلولی  ــی و س ــان ژن ــتین درم ــوان نخس ــه عن CAR T ب
تاییدشــده، در بزرگســاالن مبتــال بــه لنفــوم صعب العــالج 
ــدود 20  ــکا ح ــال در امری ــر س ــت. ه ــده اس ــش ش آزمای
ــه  ــوند. نتایجــی ک ــاری می ش ــن بیم ــار ای ــر دچ ــزار نف ه
ــه  ــد ک ــان می ده ــت نش ــده اس ــت آم ــه دس ــروز ب ــا ام ت
ایــن روش درمانــی هــم تاثیرگــذار اســت و هــم تاثیــر آن، 
ــان  ــذا و دارو درم ــاه پیــش ســازمان غ ــدگار. شــش م مان



دانش بنیان  شماره سی ونهم خرداد ماه 1399

109

لنفــوم پیشــرفته بــا ســلول های CAR T را تاییــد کــرد. 
ــمندان  ــکان و دانش ــگاه ها، پزش ــر آزمایش ــال حاض در ح
 CAR T از ســلول های بســیاری در سراســر جهــان 
ــد و  ــتفاده کرده ان ــادی اس ــای زی ــان بیماری ه ــرای درم ب
ــه  ــتابی در زمین ــن ش ــا چنی ــه ب ــا از این ک ــه م ــا هم گوی
درمــان بیماری هــا حرکــت می کنیــم، خوشــحالیم. از 
ــی  ــم بیماران ــه می بینی ــگزاریم ک ــیار سپاس ــد بس خداون
ماننــد امیلــی کــه از آن هــا قطــع امیــد کرده انــد، 
ــد. خوشــحالیم کــه  ــه دســت می آورن ســالمتی خــود را ب
می بینیــم عقبگــرد بیمــاری در مدتــی طوالنــی همچنــان 
پابرجاســت کــه ایــن نشــان می دهــد افــراد واقعــا درمــان 

شــده اند.. 
ــان  ــای درم ــه هزینه ه ــا ، دغدغ ــه این ه ــا هم ــان ب هم زم
را نیــز داریــم. ســاخت ســلول های CAR T ممکــن 
ــه ای در حــدود 150 هــزار  ــرای هــر بیمــار هزین اســت ب
دالر داشــته باشــد. زمانــی کــه هزینــه مــداوا بــا CRS و 
ــان  ــه درم ــد، هزین ــه آن بیفزایی ــا را ب ــر پیچیدگی ه دیگ
هــر بیمــار می توانــد بــه یــک میلیــون دالر نیــز برســد. بــه 
یــاد بســپاریم کــه بهــای شکســت حتــی بدتــر هم هســت. 
ــیار  ــه بس ــر این ک ــالوه ب ــرطان ع ــر س ــای ناموث درمان ه
گــران هســتند، مــرگ بیمــاران را نیــز در پــی دارنــد. بــه 
همیــن علــت مــا تمایــل داریــم کــه تحقیقــات بیشــتری 
ــی را  ــن روش درمان ــا ای ــه داشــته باشــیم ت ــن زمین در ای
ــا قیمــت بهتــری  از نظــر هزینــه بهینه تــر کنــد و آن را ب
ــن  ــرار دهــد. خوشــبختانه ای ــار همــه بیمــاران ق در اختی
رشــته جدیــد اســت و در حــال تکمیــل شــدن. همــراه بــا 
ــز  ــات و درمان هــای دیگــر، قیمت هــا نی بســیاری از خدم
ــه  ــه چگون ــوزد ک ــت می آم ــرا صنع ــد، زی ــش می یابن کاه

ــد.   ــل کن ــر عم بهینه ت
وقتــی بــه همــه چنگال هــای تــوی جــاده فکــر می کنــم 
 CAR کــه بــه روش درمانــی بــا اســتفاده از ســلول های
T منجــر شــدند، یــک مــورد بیــش از همــه شــگفت زده ام 
ــه  ــد ک ــادآوری می کن ــا ی ــه م ــاق ب ــن اتف ــد؛ ای می کن
اکتشــافات در ایــن مقیــاس یــک شــبه روی نمی دهنــد. 
مــداوا بــا ســلول های CAR T پــس از ســفری 30 
ــد  ــه مقص ــگفتی ب ــع و ش ــر از مان ــیری پ ــاله در مس س
رســید. در جهانــی کــه خشــنودی لحظــه ای را می طلبــد 
و نتیجه هــا نیــز تنهــا براســاس نیــاز آنــی شــکل 
ــت  ــه موفقی ــیدن ب ــرای رس ــمندان ب ــد، دانش می گیرن
ــا  ــد. آن ه ــوری دارن ــی و صب ــتکار، آگاه ــه پش ــاز ب نی
ــه  ــاده همیش ــوی ج ــگال ت ــه چن ــد ک ــد ببینن می توانن
یــک دو راهــی یــا بیراهــه نیســت، گاهــی - حتــی اگــر 
در آن لحظــه از آن آگاهــی نداشــته باشــیم - چنــگال در 

ــرار گرفتــه اســت. ــه ق مســیر خان
پی نوشت: 

1- چنــگال در جــاده اســتعاره از در یــک لحظــه تصمیــم  
ــت  ــاز اس ــه نی ــت ک ــخ اس ــا تاری ــی ی ــن در زندگ گرفت

ــزرگ زده شــود.  ــه یــک انتخــاب ب دســت ب
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وی هوا�ی  فناوری بالکچی�ن در ن�ی

 عماد عزتی

ردگیری مکالمات در آسمان
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نظامــی  داده هــای  و  اطالعــات  از  حراســت  و  حفــظ 
به خصــوص در بخــش مخابراتــی یکــی از دغدغه هــای مهــم 
در ارتش هــا و نیروهــای نظامــی سراســر جهــان اســت. بــه 
ایــن ترتیــب تمامــی کشــورها در تــالش هســتند با اســتفاده 
ــات  ــات و مکالم ــود اطالع ــه خ ــوص ب ــیوه هایی مخص از ش
ــزات  ــران و تجهی ــترس دیگ ــود را دور از دس ــه خ محرمان

شــنود محافظــت کننــد.
در ایــن زمینــه طبــق آخریــن گزارش هایــی کــه از نیــروی 
ــرای  ــور ب ــن کش ــت، ای ــده اس ــر ش ــکا منتش ــی امری نظام
حراســت از اطالعــات و مکالمــات خلبانــان خــود حیــن پرواز 
ــا  ــد ت ــی اســتفاده کن ــاوری  بالکچین ــه از فن ــم  گرفت تصمی
براســاس کدبندی هــا و سیســتم های امنیتــی ایــن فنــاوری 
نویــن بتوانــد اطالعــات و مکالمــات حیــن پــرواز خلبان هــا را 

همچنــان محرمانــه نگــه دارد.
ــرده  ــه ای منتشــر ک ــه مقال ــن زمین شــرکت Fluree در ای
ــه  ــا توج ــکا ب ــی امری ــروی هوای ــای نی ــه خلبان ه ــت ک اس
ــه تجســس هایی کــه در سراســر جهــان انجــام می دهنــد  ب
هنــگام پــرواز و انجــام ماموریت هــای خــود مکالمــات 
ــرای  ــد ب ــا اطالعــات آن هــا می توان ــد کــه قطع ــادی دارن زی
دیگــران ارزشــمند باشــد. ایــن در حالــی اســت کــه اصــوال 
ــکا در  ــی امری ــن اطالعــات نشــان دهنده سیاســت های آت ای

ــود. مناطــق مختلــف نیــز خواهــد ب
ــوط  ــا مرب ــن تنه ــه ای ــت البت ــد اس ــه معتق ــنده مقال نویس
بــه مکالمــات خلبان هــای امریکایــی نیســت بلکــه تمامــی 
ــا  ــا ب ــه زودی قطع ــکا ب ــی امری ــواره ای نظام ــات ماه مکالم
ــود  ــت می ش ــی محافظ ــای بالکچین ــتفاده از فناوری ه اس
تــا مبــادا انتشــار ایــن مکالمــات سیاســت های آینــده ایــن 

کشــورها برمــال کنــد.
در مقالــه یادشــده آمده اســت، براســاس پلتفرم طراحی شــده 
کــه مبتنــی بــر فنــاوری بالکچیــن اســت، تمامــی مکالمــات 
و نقــل و انتقــال داده هــا در زنجیــره ای محافظت شــده قــرار 
می گیرنــد کــه تنهــا مبــدأ و مقصــد می تواننــد از محتویــات 
ــایبری  ــت س ــن امنی ــا در نظــر گرفت ــع باشــند و ب آن مطل
ــه ایــن  ــوان ادعــا کــرد دسترســی ب بالکچیــن تقریبــا می ت

مکالمــات بــرای غیرخودی هــا ممکــن نیســت.
 ،Fluree ــروژه ــران ارشــد در پ ــز، یکــی از مدی ــان پالت برای
ــاوری در  ــن فن ــتفاده از ای ــرای اس ــات ب ــد: »تحقیق می گوی
ارتباطــات نظامــی امریــکا از ابتــدای ســال 2010 میــالدی 
شــروع شــده اســت و تقریبــا ســال 2015 بــه نتیجــه نهایــی 
رســیده اســت و مدتــی هــم بــه صــورت آزمایشــی بــه کار 
گرفتــه شــد، امــا بــا درنظــر گرفتــن زیرســاخت های مــورد 
ــکا از نیمــه اول ســال جــاری آن  ــی امری ــروی هوای ــاز نی نی
ــا تمامــی مکالماتــش محفــوظ  ــه کار خواهــد گرفــت ت را ب

باشــد.«
نیــز   2018 ســال  کــه  اســت  یــادآوری  بــه  الزم 
ــکا  ــش امری ــن ارت ــاوری نوی ــاره فن InsideBitcoins درب
ــا تکذیــب رســمی از  ــود کــه ب مطالبــی را منتشــر کــرده ب

ــد. ــه رو ش ــت روب ــوی دول س



دانش بنیان  شماره سی ونهم خرداد ماه 1399

113



دانش بنیان  شماره سی ونهم خرداد ماه 1399

114

کتاب
یه توسعه« ره کتاب »نظر در�ب

مبارزه ای بر سر آینده های ممکن
 نیلوفر منزوی
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واژه پربســامد ایــن روزهــا »توســعه« اســت. در دنیــای 
توســعه نیافته،  عباراتــی چــون  بــا  را  امــروز کشــورها 
کمتــر توســعه یافته، در حــال توســعه و توســعه یافته در 
دســته بندی های مختلــف از نظــر اقتصــادی قــرار می دهنــد. 
امــا توســعه تنهــا تک وجهــی و معطــوف بــر اقتصــاد نیســت 
بلکــه توســعه فرهنگــی و توســعه جامعــه نیــز بایــد همــراه 
بــا توســعه اقتصــادی صــورت پذیــرد و حتــی توقــع توســعه 
ــی همــان  ــدون توســعه دو رکــن اساســی، یعن اقتصــادی ب
فرهنــگ و جامعــه، توقعــی غیــر معقــول بــه نظــر می رســد.

امــا توســعه چیســت؟ جــان ندرویــن پیتــرز در کتــاب خــود 
ــا عنــوان فرعــی »فرهنــگ،  ــه توســعه« ب ــا عنــوان »نظری ب
ــن مســئله دارد.  ــح همی ــه« ســعی در توضی اقتصــاد، جامع
ــه  ــر می شــود ک ــن مســئله را متذک ــاب ای ــه کت او در مقدم
مطالــب کتــاب حاصــل ســال ها کار پژوهشــی و مطالعاتــی او 
در زمینــه اندیشــه های توســعه اســت. او ســپس ســعی دارد 
بــا ارائــه توضیحــی مختصــر از هــر فصــل، در همــان بخــش 
مقدمــه، دیــدی کلــی بــه مخاطب بدهــد تــا بداند قرار اســت 
بــا چــه مطالبــی در کتــاب روبه رو شــود. نویســنده فصــل اول 
ــه  ــد، چــرا ک ــی آن می دان ــی و زیربنای ــاب را، فصــل اصل کت
در آن دانــش توســعه بــه چالــش کشــیده شــده و روندهــای 
اصلــی در تفکــر توســعه بــه طــور مختصــر مرور شــده اســت. 
ــل 2  ــد: »از فص ــن می نویس ــدی چنی ــول بع ــاره فص او درب
ــای  ــرحی مختصــر، رویکرده ــن ش ــده ضم ــعی ش ــا 7 س ت
ــر  ــل 2 و 3 تفک ــوند. در فص ــد ش ــز نق ــعه نی ــف توس مختل
توســعه بــه شــیوه تحلیــل گفتمــان واکاوی می شــود. فصــل 
2 بــه بررســی میــراث عمیــق اروپامــداری در توســعه گرایی 
اختصــاص دارد و فصــل 3 آشــفتگی تفکر توســعه و تناقضات 
آن در طــول زمــان را نشــان می دهــد. در صفحه هــای پایانــی 
همیــن فصــل، نگاهــی تحلیلــی بــه جهان گرایــی انتقــادی 
خواهیــم انداخــت. از ایرادهــای تحلیــل گفتمــان )کــه فصــل 
ــت  ــه در کاربس ــت ک ــن اس ــد( ای ــه آن می پردازن 1 و 7 ب
ــل 4  ــود. فص ــه می ش ــت مواج ــا شکس ــی ب ــاد سیاس اقتص
ــا نقــدی از کار ســمیر امیــن  رویکــرد اقتصــاد سیاســی را ب
تشــریح می کنــد. نظریــه او )کــه نظریــه قطــع ارتبــاط نــام 
دارد( در تقابــل بــا فرایندهــای جهانی شــدن و ادامــه مبحــث 
ــی انتقــادی فصــل قبــل اســت. وجــه دیگــر کار  جهان گرای
ســمیر امیــن، رویکــرد اقتصــاد سیاســی بــه فرهنــگ اســت. 
ــه در  ــت ک ــی اس ــیوه های مختلف ــه ش ــوط ب ــل 5 مرب فص
آن هــا، فرهنــگ در گفتمــان و سیاســت گذاری توســعه تنیده 
شــده اســت. در حالــی کــه »توســعه جایگزیــن« نقــد جریان 
اصلــی توســعه اســت، فصــل 6 ادعاهــای ایــن دیــدگاه را بــا 
رویکــردی نقادانــه معرفــی می کنــد، به ویــژه ادعــای کســانی 
را کــه قائــل بــه پارادایــم توســعه جایگزیــن هســتند. فصل 7 
نقــدی بــر اســتدالل های پساتوســعه اســت. بهتــر اســت ایــن 
فصــل را نوعــی واســازِی واســازی بدانیــم. فصــل 4 تــا 7 چهار 
رویکــرد اساســی توســعه یعنــی اولویــت ســاختارها )اقتصــاد 
ــت  ــگ و توســعه(، اولوی ــگ )فرهن ــت فرهن سیاســی(، اولوی
نیروهــای اجتماعــی )توســعه جایگزیــن( و اولویــت گفتمــان 



دانش بنیان  شماره سی ونهم خرداد ماه 1399

117

ــرار می دهــد.« )پساتوســعه( را مــورد کنــکاش ق
پیتــرز معتقــد اســت نوشــتن کتابــی تنهــا بــا هــدف نقــد و 
ــه نظــر می رســد؛  ــاده ای ب ــا کار س خداحافظــی از پارادایم ه
ــه  ــه در زمین ــانی ک ــان کس ــت در می ــه سال هاس کاری ک
توســعه مطالعاتــی را انجــام می دهنــد، رایج اســت. نویســنده 
ایــن کار را رضایت بخــش نمی دانــد زیــرا تحلیــل و نقد هــای 
طوالنــی را سبب ســاز بــه دســت آوردن دســتاوردهای انــدک 
ــه  ــد. ب ــده می دان ــرای آین ــی ب ــرح راهکارهای ــه ط در زمین
ــار  ــن دام گرفت ــرده در ای ــالش ک ــود او ت ــل خ ــن دلی همی
نشــود و رویکــرد مثبــت و ســازنده »نظریــه توســعه« را حفظ 
کنــد. فصــول 8 تــا 11 بــه همیــن منظــور نوشــته شــده اند؛ 
فصولــی کــه بــه طــور کلــی در آن هــا  شــاهد مطالبــی چــون 
روش هــای مبتنــی بــر برنامــه و بازســازی در فهــم تحــوالت 
ــده  ــرای آین ــعه ب ــه توس ــه نظری ــی ک ــد و بدیل های جدی
ــر دالیــل تحــول  در نظــر دارد، هســتیم. تمرکــز فصــل 8 ب
ــن  ــت. همچنی ــی اس ــعه اجتماع ــه توس ــانی ب ــعه انس توس
توضیحاتــی را دربــاره رویکــرد طــرف عرضــه بــرای توســعه 
ــه می دهــد. فصــل 9 نســبتا فصلــی فلســفی  اجتماعــی ارائ
و روان شــناختی اســت و تکمیل کننــده توضیحاتــی کــه در 
فصــل 2 دربــاره اروپامــداری مطــرح شــده اســت. در فصــل 
11 در مــورد روندهــای موجــود در تفکــر و سیاســت توســعه 
ــد و در  ــش می کش ــی را پی ــش، بحث های ــده ای پرتن در آین
ــو  ــی از ن ــو اندیشــه هایی کل ــالش اســت توســعه را در پرت ت
ــه کتــاب  تعریــف کنــد. فصــل 12 نیــز کــه از چــاپ دوم ب
ــه  ــت و در آن ب ــول روزگار نوس ــت، محص ــده اس ــه ش اضاف

تحــوالت ســده بیســت و یکم اشــاره شــده اســت. 
ــل  ــا )تحلی ــن رویکرده ــک از ای ــر ی ــد: »ه ــرز می نویس پیت
گفتمــان، انسان شناســی، مطالعــات فرهنگــی، توســعه بدیل، 
اقتصــاد سیاســی و غیــره( از آن رو حائــز اهمیتنــد کــه بــه 
طــور قطــع بــه درک پیچیدگی های توســعه کمک بیشــتری 
خواهنــد کــرد. در جریــان پیچیده توســعه، رویکردهــای خرد 
هــم توانســته اند فرصــت بــروز یابنــد، اگرچــه تحــت ظرافــت 
فنــی و مداخلــه مدیریتــی قــرار می گیرند. بــه واقع، برداشــت 
مدیریتــی از دانــش و مهــارت، خود بخشــی از مشــکل اســت. 
بررســی جامعــه دیدگاه هــا و رویکردهــای مختلــف منتــج بــه 
ارزیابــی صحیح تــری از توســعه می شــود. بایــد توجــه داشــت 
کــه خطاپذیــری و بی انتهایــی، ویژگی هــای ضروری هســتند 
و آنچــه بــرای هر یــک از ایــن رویکردها اهمیــت دارد، قابلیت 
و تــوان بازاندیشــی اســت؛ در ایــن زمینه، عالوه بر چیســتی و 
ماهیتــی کــه هر یــک از ایــن رویکردها بــرای توســعه در نظر 
می گیرنــد، بایــد بــه چگونگــی و طریقــی کــه بــرای حصــول 
بــه ایــن هــدف معرفــی می کننــد اهمیــت داد، ایــن مســئله 
ــادق  ــز ص ــادی نی ــری انتق ــرد کل نگ ــورد رویک ــی در م حت
اســت، زیــرا ایــن احتمــال وجــود دارد کــه کل نگــری تبدیــل 
بــه راهــی همه منظــوره فــارغ از دغدغه هــای توســعه گــردد. 
ــاب از  ــه اجتن ــن مالحظــات اساســا در راســتای کمــک ب ای
نتیجه گیری هــای جزم گرایانــه و افزایــش قابلیــت بازاندیشــی 
هســتند. البتــه ایــن احتمــال بــرای بازاندیشــی هم باز اســت 
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کــه تبدیــل بــه دارویــی نامناســب شــود: بنابرایــن، قابلیــت 
بازاندیشــی هــم بایــد بــه لحــاظ سیاســی تواناکننــده بــوده و 

هــم در خدمــت عالیــق رهایی بخــش باشــد.«
چنــان کــه پیش تــر نیــز ذکــر شــد، ایــن کتــاب در چــاپ 
دوم خــود مــورد بازنگــری نویســنده قــرار گرفــت. در همیــن 
راســتا پیتــرز پیشــگفتاری بر چــاپ دوم آن نوشــت تــا دالیل 
خــود را از بازنگــری در کتــاب بازگــو کنــد. ایــن کتــاب بــرای 
اولین بــار در ســال 2001 بــه چــاپ رســیده اســت. امــا از آن 
زمــان تــا ســال 2009 کــه او را مجــاب کــرد عقایــد مطروحه 
ــه  ــی در عرص ــرات مهم ــد، تغیی ــل کن ــاب را تکمی در کت
سیاســت ها و مطالعــه توســعه رخ داده بــود. او در پیشــگفتار 
ایــن کتــاب در همــان ابتــدا بــه بــاز کــردن آنچــه او تغییــرات 
ــرز نولیبرالیســم و  ــردازد. پیت ــد، می پ ــم می دان سیاســی مه
ــود  ــدرت خ ــت دادن ق ــال از دس ــکا را در ح ــتیالی امری اس
ایــن  از  »پــاره ای  می نویســد:  این بــاره  در  و  می بینــد 
تغییــرات و روندهــا به ویــژه در رشــد آســیا و کشــورهای تــازه 
صنعتــی شــده شــدت و حــدت بیشــتری داشــته، در همــان 
حــال جریــان اصلی توســعه نیــز از این حــوادث و اتفاقــات در 
امــان نبــوده اســت. از مهم تریــن وقایــع جریان اصلی توســعه، 
کاهــش روزافزون اقتدار نولیبرالیســم و اســتیالی امریکاســت. 
گرچــه ایــن دو بــه کلــی صحنــه توســعه را رهــا نمی کننــد، 
امــا بایــد پذیرفــت کــه جایــگاه و شــکوه ســابق را از دســت 
ــا  ــن دو ب ــه ای ــی ک ــای بزرگ ــا و بحران ه ــد و چالش ه داده ان

آن مواجهنــد ســبب شــده تــا رســیدن بــه اقتــدار گذشــته 
بعیــد به نظــر آید. نولیبرالیســم در اصــل همان ســرمایه داری 
انگلیســی - امریکایــی اســت کــه بــه دکترینــی در توســعه 
مبــدل شــده، امــا ایــن دکتریــن در برهــه کنونی بــا وضعیتی 
فراتــر از یــک بحــران ســاده مواجــه اســت. واقعیــت آن اســت 
کــه اقتــدار نولیبرالیســم به شــدت فروکــش کــرده اســت. و 
بــه طــور همزمــان و همراســتا بــا ایــن جریــان ســلطه امریکا 
نیــز در همــه حوزه هــا روز بــه روز کمتــر می شــود، چنــان کــه 
ــه  ــدرت نومحافظــه کاران ب ــش ق به تازگــی گســترش و افزای
ــد شــتاب  ــن رون ــه ای طــور اخــص در عــراق و افغانســتان ب

بخشــیده اســت.«
او عنــوان می کنــد کــه در ایــن کتاب ســه دوره اصلی توســعه 
را بازخوانــی می کنــد. ظهــور توســعه از دهه اول قــرن نوزدهم 
میــالدی اولیــن دوره ای اســت کــه پیتــرز مــورد خوانــش قرار 
می دهــد. دوره ای کــه بــه گفتــه او »راهبردهــا و جریان هــای 
توســعه را از اواســط قــرن نوزدهــم تــا نیمــه ســده بیســتم 
ــنده از آن  ــن نویس ــه ای ــی ک ــد.« دوره دوم ــح می ده توضی
ســخن می گویــد مربــوط بــه دهــه 50 میــالدی تــا دهــه 80 
اســت. او در ایــن دوره اجتمــاع کینــزی را بررســی می کند. در 
نهایــت بــرای دوره ســوم، مهم تریــن حــوادث و ویژگی هــا را 
برمی شــمرد و دربــاره آن هــا توضیــح می دهــد. او دوره ســوم 
را »عصــر نولیبرالیســم برآمــده از اجمــاع واشــنگتن از دهــه 

ــد.  ــا دهــه 2000« می دان 1980 ت
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پیتــرز می گویــد در چــاپ نخســت کتــاب تمــام توجهــش 
ــاع واشــنگتن  ــزی و اجم ــرد کین ــان رویک ــش می را روی تن
گذاشــته بــود. اگــر بخواهیــم دقیق تــر بگوییــم تنــش میــان 
رویکــرد دولت محــور و بازارمحــور. امــا بــه چه علت نویســنده 
در آن زمــان ایــن موضــوع برایــش اهمیــت داشــت؟ پیتــرز 
پاســخ ایــن ســوال را این گونــه می دهــد: »زیــرا در آن زمــان 
ــعه  ــته توس ــیعی در رش ــادالت وس ــا و مج ــات چالش ه جه
بــه راه افتــاده بــود. بــه همیــن خاطــر در فصــل 11 خواهیــد 
خوانــد کــه تنــش اصلــی در سیاســت و تفکــر معاصر توســعه 
ــک ســو )شــامل  ــن نهادهــای واشــنگتن در ی ــان بی همچن
ــا  ــراه ب ــی، هم ــک جهان ــول و بان ــی پ ــدوق بین الملل صن
ســازمان تجــارت جهانــی(، و رویکرد توســعه انســانی )شــامل 
برنامــه عمــران ســازمان ملــل متحــد و نهادهــای وابســته بــه 
آن، نهادهــای توســعه ای کشــورهای در حــال توســعه و برخی 
ســازمان های فعــال در زمینــه همکاری هــای توســعه ای( در 

ســوی دیگــر اســت.«
ــان چــاپ  ــس از گذشــتن هشــت ســال از زم ــرز پ ــا پیت ام
ــرن  ــه در ق ــود ک ــیده ب ــه رس ــن نتیج ــه ای ــاب، ب اول کت
ــدن  ــی ش ــر از جهان ــه ای دیگ ــر مرحل ــت و یکم نظاره گ بیس
و عصــر دیگــری از توســعه هســتیم. نویســنده در برابــر ایــن 
ــه  ــری دســت یافت ــن نتیجه گی ــه ای ــه ب پرســش کــه چگون
اســت، می نویســد: »زیــرا بــا آغاز ایــن ســده، نولیبرالیســم رو 
بــه افــول نهــاده و اجمــاع واشــنگتن هــم حرفی بــرای گفتن 

ــا و  ــن جریان ه ــدارد؛ در حــال حاضــر شــاهد شکســت ای ن
ــواهد  ــوز ش ــا هن ــتیم، ام ــری هس ــای جدیدت ــور رونده ظه
ــد در  ــعه ای جدی ــوی توس ــک الگ ــی ی ــرای معرف ــی ب کاف
ــه  ــوان ب ــن می ت ــای نوی ــه جریان ه ــم. از جمل ــت نداری دس
رشــد دنیــای جنــوب و افزایــش روابــط بیــن ایــن کشــورها 
ــع  ــری جوام ــش رهب ــش نق ــف، افزای ــای مختل در عرصه ه
نوظهــور )از جملــه بریــک ]برزیــل، روســیه، هنــد و چیــن[( 
و صندوق هــای پولــی جنــوب اشــاره کــرد. موضــوع دیگــری 
کــه توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده اســت، بی ثباتــی 
اقتصــادی ایــاالت متحــد اســت؛ طــوری کــه در ســال 2008 
بحــران اقتصــادی ایــن کشــور بــه اوج رســید و به کشــورهای 
دیگــر هــم ســرایت کــرد. هــم در غــرب )»همــه مــا اکنــون 
ــای  ــوذ دولت ه ــش نف ــا افزای ــم ب ــتیم«( و ه ــزی هس کین
ــه ســوی  ــوب، رغبــت کشــورها بیشــتر ب توســعه ای در جن
مقــررات دولتــی بــوده اســت. بــرای نمونــه می تــوان از اقتصاد 
بریــک نــام بــرد کــه به طــور معمــول، بخــش دولتــی، بخش 

اصلــی و حاکــم بــر اقتصــاد ایــن کشورهاســت.«
ــام  ــد تم ــر نبای ــال حاض ــه در ح ــت ک ــد اس ــرز معتق پیت
توجه هــا معطــوف بــه نقــد رویکردهــای گذشــته باشــد. بــا 
ــودن ایــن نقدهــا، آن هــا نمی تواننــد حکــم  وجــود مفیــد ب
پیشــقراول و روشــن کننده موضوعــات توســعه ای را داشــته 
باشــند. نویســنده »نظریــه اقتصــاد« بــر ایــن بــاور اســت کــه 
نابرابــری در اقتصــاد جهانــی آن قــدر عمیــق شــده اســت کــه 
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نمی تــوان امیــدی بــه حــل آن داشــت. بــا وجــود راه حل هــا 
و نظریه هایــی کــه عرضــه می شــوند، یافتــن پارادایــم جدیــد 
ــد.  ــه نظــر می آی ــد، دشــوار ب ــق کار کن ــه دقی توســعه ای ک
بــه همیــن دلیــل پیتــرز در فصــل 12 کتــاب کــه در چــاپ 
دوم بــه آن اضافــه شــده اســت، ســعی می کنــد جریان هــای 
ــه  ــد. او ب ــح ده ــور در حــوزه توســعه را بیشــتر توضی نوظه
طــور مختصــر بــه تغییــرات چــاپ جدیــد اشــاره می کنــد: 
»در ایــن چــاپ، تمــام متــن را بــا ادبیاتــی ســاده و مطابــق 
ــن،  ــن حی ــردم و در ای ــی ک ــد بازنویس ــوالت جدی ــا تح ب
ــه کار  ــع جدیــدی نیــز ب برخــی مباحــث را ویرایــش و مناب
اضافــه نمــوده ام. بخش هــای پایانــی فصــل 1 و 2 بــا توجــه 
ــول 3، 5، 8 و 11  ــده اند، فص ــری ش ــات روز بازنگ ــه اطالع ب
دســتخوش تغییــرات قابــل توجهــی شــده اند. آنچــه مــرا بــه 
بازنگــری فصــل ســوم واداشــت ایــن امــر بــود کــه مبحــث 
ــون  ــادی، اکن ــی انتق ــی جهان گرای ــل، یعن ــن فص ــی ای اصل
یــک خط مشــی جهانــی اســت و ادبیــات مربــوط بــه جهانــی 
شــدن بــه شــکل تصاعــدی رشــد کــرده اســت. در فصــل 5، 
مضامیــن فرهنــگ و توســعه و موضوعــات جدیــدی ماننــد: 
»گــزارش توســعه انســانی در مــورد آزادی فرهنگــی در جهان 
متنــوع امــروز« تشــریح خواهــد شــد. در فصــل 8، موضــوع 

ــه می گــردد.« ــه تفصیــل ارائ توســعه اجتماعــی ب
او در ادامــه می گویــد فصــل جدیــد را با موضوع ســرمایه داری 
دیجیتــال و توســعه نوشــته اســت. بیــان ایــن مســئله کــه 
ــز در  ــر چی ــش از ه ــش و بی ــعه پی ــرای توس ــات ب اطالع
ــی او  ــازار اســت، هــدف اصل خدمــت گســترش و تعمیــق ب

بــرای نــگارش ایــن فصــل بــوده اســت. پیتــرز معتقــد اســت 
ســرمایه داری دیجیتــال بــه عنــوان آخریــن مــوج انباشــت، 
ــهر گرایی  ــات و آرمان ش ــاوری اطالع ــتفاده از فن ــدید اس تش
ســایبری را ســبب شــده اســت کــه نتیجــه آن ایجاد شــکاف 
دیجیتــال بــه عنــوان چالشــی تــازه اســت. او در ایــن فصــل 
بــه نقــد »کاهــش شــکاف دیجیتــال« می پــردازد و اطالعــات 
ــه در آن،  ــد ک ــه ای می دان ــی از برنام ــعه را بخش ــرای توس ب
ــی  ــا بازاریاب ــد عمیقــی ب ــان شــهرگرایی ســایبری، پیون آرم

ســرمایه داری دیجیتــال دارد. 
پیتــرز می نویســد: »وظیفــه واقعــی اطالعــات بــرای توســعه، 
گســترش ایــن فنــاوری بــرای توســعه اســت. بــرای این کــه 
کار ســاده تر و طبیعی تــر باشــد، کمتــر بــر اینترنــت و بیشــتر 
بــر تلفــن، رادیــو و تلویزیــون تمرکــز داشــته ایم. در نهایــت، 
ــان خواهــد رســید  ــه پای ــن نتیجه گیــری ب ــا ای فصــل 10 ب
ــای  ــد از کمک ه ــرای توســعه بای ــات ب ــان اطالع ــه گفتم ک
توســعه، ســازمان های غیردولتــی و پروژه هایــی کــه از خــارج 
تامیــن مالــی می شــوند، اجتنــاب کنــد و در ایــن راســتا بایــد 

فنــاوری را از ســرمایه تفکیــک کنــد. 
ــرات  ــتخوش تغیی ــعه، دس ــده توس ــورد آین ــل 11 در م فص
عمــده ای شــده اســت، چــون فصلــی اســت کــه افــق آینــده 
توســعه را واکاوی می کنــد. در فصــل آخــر )فصــل 12( نیــز 
ــدن و  ــی ش ــده جهان ــای عم ــا چالش ه ــوده ام ت ــعی نم س
توســعه در ســده بیســت و یکم را مــورد خوانــش قــرار دهــم.«
بــه دلیــل گذشــت 11 ســال از بازنویســی »نظریه توســعه« و 
ســرعت عجیــب فنــاوری اطالعــات، بــه نظــر می رســد الزم 
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اســت پیتــرز در نظریــات گذشــته خــود، بــار دیگــر تجدیــد 
نظــر کنــد. شــاید هــم ایــن کار بی فایــده باشــد زیــرا ســرعت 
ــر  ــه ه ــه اســت ک ــاال رفت ــه شــکلی ب ــان ب ــات در جه اتفاق
حــدس و گمانــی دربــاره آینــده، به ســرعت از ســکه می افتــد 
ــا ایــن حــال، شــاید  و تاریــخ انقضــای آن تمــام می شــود. ب
نتــوان بــه نظریــات توســعه ای او در مــورد قــرن بیســت و یکم 
چنــدان اتــکا کــرد، امــا ایــن کتــاب همچنــان در بــر گیرنــده 
ــان  ــعه در جه ــث توس ــابقه مبح ــدی از س ــات مفی اطالع
ــف  ــای مختل ــد و واکاوی جریان ه ــه نق ــی ب ــت و به خوب اس
می پــردازد کــه از ایــن حیــث، یقینــا »نظریــه توســعه« ارزش 

مطالعــه را دارد.
امــا موضــوع جــذاب دیگــری کــه نظــر مــا را بــه ایــن کتــاب 
ــن  ــان ندروی ــه ج ــت ک ــگفتاری اس ــد، پیش ــب می کن جل
پیتــرز بــه شــکل اختصاصــی بــرای ترجمــه فارســی »نظریه 
ــاز  ــن آغ ــن پیشــگفتار را چنی توســعه« نوشــته اســت. او ای
ــده  ــرات حاصل ش ــه تغیی ــوط ب ــاب مرب ــن کت ــد: »ای می کن
در آگاهــی و دانــش توســعه در بیــش از صــد و پنجــاه 
ــی دوم،  ــژه پــس از جنــگ جهان ســال گذشــته اســت، به وی
ــوان  ــه توســعه مــدرن« می ت ــه اصطــالح »نظری ــا آنچــه ب ی
ــه رویکــردی آینده محــور و  نامیــد. آگاهــی توســعه اشــاره ب
ــی  ــای طیف ــر مبن ــه، ب ــازماندهی جامع ــرای س ــر ب درون نگ
وســیع از تضمیــن بقــای حیــات گرفتــه تــا مدیریــت 
ــن کار دارد.  ــام ای ــت در انج ــور موفقی ــه منظ ــک ها ب ریس
ایــن آگاهــی اشــاره بــه نظریــات اصلــی در تفکــر و سیاســت 
توســعه بــا عنایــت خــاص بــه کشــورهای در حــال توســعه و 

جنــوب جهــان دارد. ایــن آگاهــی مراحــل بســیاری را از ســر 
گذرانــده اســت. شــامل مهندســی اجتماعی مدرنیســتی قرن 
نوزدهــم؛ آرمان شــهر گرایی پوزیتیویســتی، سوسیالیســتی و 
علمــی؛ سیاســت های جبــران عقب ماندگــی؛ تفکــر توســعه 
اســتعماری؛ نظریــه نوســازی امریــکا پــس از جنــگ، نظریــه 
وابســتگی، تفکــر توســعه جایگزین، ظهــور ببرهــای اقتصادی 

شــرق آســیا، اجمــاع واشــنگتن، ظهــور چیــن و غیــره.«
پیتــرز در ادامــه اضافــه می کنــد کــه تفکــر توســعه چیــزی 
بیشــتر از رشــد اقتصــادی صرف اســت. بــه همین دلیــل این 
تفکــر نیاز بــه اشــکال وســیع تری از انعطاف پذیــری اجتماعی 
ــروزی در  ــا ام ــتانداردها و جهت گیری ه ــی دارد. اس و جمع
مــورد تفکــر توســعه، بــه ســه شــکل اســت. توســعه پایــدار 
ــه نســل های آینــده اســت،  ــا توجــه ب کــه همــان توســعه ب
توســعه فراگیــر کــه توجــه بــه عامــه جامعــه را در نظــر دارد 
و تمرکــزش تنهــا روی نخبــگان نیســت و تحلیــل نهــادی 
کــه بــه مســئله حکمرانــی توجــه دارد. البتــه ایــن نکتــه را 
نبایــد از نــظ دور داشــت کــه توســعه عرصــه مبــارزه اســت 
یــا بــه قــول نویســنده کتــاب: »منشــوری از منافــع گوناگــون 
و جناح هــای رقیــب کــه هــر یــک بــه نحــوی در پــی اعمــال 

نفــوذ خویــش هســتند.«
او ســپس بــه تصویــری کــه خاورمیانــه در قــرن بیســت و یکم 
پیــش روی جهانیــان گذاشــته اســت، اشــاره می کنــد. 
ــی را  ــای بزرگ ــا گام ه ــی بخش ه ــد برخ ــر چن ــه ه این ک
ــی  ــان بخش های ــا همچن ــته اند ام ــعه برداش ــیر توس در مس
عقب مانــده یــا درگیــر جنــگ و منازعــات هســتند؛ منازعاتی 
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کــه گاه میــان مذهبــی، قومــی و منطقــه ای هســتند و گاه به 
ــوط می شــوند.  مســائل عمیــق حکومتــی مرب

ــن  ــه چنی ــت خاورمیان ــت و وضعی ــاره موقعی ــرز درب پیت
ــی را  ــه مزایای می نویســد: »موقعیــت ژئواســتراتژیکی منطق
ــی کــه  ــرای آن های ــژه ب ــرای آن فراهــم آورده اســت، به وی ب
ــای  ــد امارت ه ــد )همانن ــاخت ها کار کرده ان ــر روی زیرس ب
خلیــج فــارس(، امــا همیــن ویژگــی ســبب جلــب مداخالت 
هژمونیــک و خارجــی نیــز می گــردد. منابــع انــرژی ســبب 
نفریــن منابــع و حکومــت الیگارشــی و در نتیجــه مداخــالت 
خارجــی می شــود. در حالــی کــه در دهه هــای اخیــر اکثــر 
نقــاط جهــان تجربــه جهانــی شــده را از ســر گذرانــده اســت 
ــی  ــرات در آگاه ــا تغیی ــراه ب ــریع هم ــال س ــت اتص )قابلی
اجتماعــی، هرچــه بیشــتر جهانــی می شــوند(، بخش هایی از 
خاورمیانــه تحــت هژمونی ســخت امریکا، مناقشــه اســرائیل 
- فلســطین، حکومــت الیگارشــی و جنــگ و درگیری هــای 

مــداوم باقــی مانــده اســت. 
ــزارش توســعه انســانی  ــرب، گ ــزارش توســعه انســانی ع گ
برنامــه عمرانــی ســازمان ملــل )UNDP( و ظهــور جنــوب 
)2013(، شــواهدی هســتند از نزدیــک شــدن بخــش اعظــم 
خاورمیانــه بــه عمــده شــاخص های توســعه، همچون شــرق 
آســیا و شــمال آفریقــا. بنابرایــن فراخوانــی بــه ســوی آگاهی 
ــری خوشــایند در  ــه تغیی ــه مثاب ــوان ب توســعه را شــاید بت
ــد زمینــه  ــر بتوان نگرش هــا تعبیــر نمــود. امیــدوارم ایــن اث
آشــنایی و درکــی نویــن از مباحــث جدیــد توســعه را بــرای 

مخاطبــان ایرانــی فراهــم آورد.«
ــر ترجمــه فارســی  ــن پیشــگفتار ب ــر اســت ای ــه ذک الزم ب
ــته  ــال 2015 نگاش ــرز در س ــن پیت ــان ندروی ــاب را ج کت

ــت. اس
ــاب در  ــن کت ــه شــد، ای ــز گفت ــر نی ــه پیش ت همان طــور ک
12 فصــل بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت. فصــل اول آن 
ــا عنــوان »روندهــای موجــود در نظریــه توســعه« شــامل  ب
ــه  ــت نظری ــعه، وضعی ــد در توس ــون تردی ــی چ بخش های
ــارزه  ــعه مب ــان، توس ــول زم ــعه در ط ــی توس ــعه، معان توس
اســت، رشــته توســعه، روندهــای غالــب در نظریــه توســعه، 
پژوهــش میان رشــته ای، تحلیــل گفتمــان، فرهنــگ و 
توســعه، واحــد توســعه و همکاری هــای بیــن بخشــی اســت.

فصــل دوم »معضــالت گفتمان توســعه: بحران توســعه گرایی 
و روش تطبیقــی« نــام دارد و بخش هــای تشــکیل دهنده آن 
ــه  ــه مثاب ــا توســعه، توســعه ب عبارتنــد از: از تکامل گرایــی ت
ــت  ــا، از وضعی ــعه گرایی، گزینه ه ــران توس ــتگاری، بح رس

دوقطبــی تــا تعــدد قطب هــا و واســازی غــرب.
فصــل ســوم بــا عنــوان »تحــول نظریــه توســعه: بــه ســوی 
ــم  ــش مفاهی ــار بخ ــامل چه ــادی« ش ــی انتق جهان گرای
ــانه  ــازی بازاندیش ــعه، نوس ــای توس ــر نظریه ه ــر، تکث تغیی
ــادی  ــی انتق ــی: جهان گرای ــعه جهان ــردازی توس و نظریه پ

اســت.
فصــل چهــارم »قطــع ارتبــاط یــا جهانــی شــدن« اســت و 
فصــل پنجــم کــه عنــوان »چرخــش فرهنگــی در توســعه: 
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مســئله قــدرت« را بــر پیشــانی دارد بــه پنج بخــش فرهنگ 
ملــی، فرهنــگ محلــی، فرهنــگ/ قــدرت، برجســته شــدن 
ــی  ــعه آزادی فرهنگ ــعه و توس ــادالت توس ــگ در مع فرهن

تقســیم شــده اســت. 
فصــل ششــم، »پارادایــم مــن یــا شــما؟ گونه هــای توســعه 
جایگزیــن«، شــامل ایــن بخش هاســت: توســعه جایگزیــن، 
ســازمان های  عاملیــت،  جایگزیــن،  توســعه  پارادایــم 
ــد، توســعه درون زا، توســعه  ــی، سیاســت های جدی غیردولت
قومــی، روش شناســی، معرفت شناســی، دانــش بومــی، 
ــب  ــان غال ــم، جری ــای پارادای ــعه، راهبرده ــکاری توس هم

توســعه و نتیجه گیــری. 
فصــل هفتــم »بعــد از پساتوســعه« اســت کــه بخش هــای 
برجسته ســازی فقــر، توســعه = غربی ســازی، نقد مدرنیســم، 
ــه گفتمــان، جایگزین هــای توســعه، ضــد  ــه مثاب توســعه ب
ــعه  ــت های پساتوس ــی، سیاس ــی، دوگانه اندیش مدیریت گرای

و ســخن آخــر را شــامل می شــود. 
فصــل هشــتم کــه »برابــری و رشــد بازاندیشــانه: از توســعه 
ــی  ــه موضوعات ــام دارد ب ــی« ن ــعه اجتماع ــا توس ــانی ت انس
ــا رشــد،  چــون توســعه اجتماعــی، توزیــع مجــدد همــراه ب
ــی  ــانی، درس های ــعه انس ــیا، توس ــرق آس ــی از ش درس های
ــری  ــی و نتیجه گی ــرمایه اجتماع ــی، س ــای رفاه از دولت ه

می پــردازد.
فصــل نهم بــا عنــوان »کل نگــری انتقــادی و تائوی توســعه« 
شــامل ایــن بخش هاســت: درمــان کــردن درمان هــا، 
تمامیــت، کل نگــری، تناقضات مدرنیته، توســعه و مدرنیســم 
واال، میانبرهــا و درمان هــای دیگــر و بــه ســوی تائــوی 

توســعه.
ــبک  ــعه: س ــال و توس ــرمایه داری دیجیت ــم »س ــل ده فص
ــام  نامناســب فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در توســعه« ن
دارد کــه کاهــش شــکاف دیجیتــال، اطالعــات بــرای توســعه 
بــه عنــوان یک بســته عملکــردی، ســرمایه داری دیجیتــال ‹‹ 
ــرای توســعه و مطالعــات  آرمان شــهر ســایبری، اطالعــات ب
توســعه و اطالعــات بــرای توســعه و سیاســت گذاری توســعه 

ــود.  ــامل می ش ــل را ش ــن فص ــای ای بخش ه
بخش هــای فصــل یازدهــم بــا عنــوان »آینده هــای توســعه« 
عبارتنــد از: آینــده تفکــر توســعه، نظریــه نوســازی، نظریــه 
وابســتگی، اقتصــاد نوکالســیک، توســعه جایگزیــن، توســعه 
ــت،  ــای سیاس ــعه و پیچیدگی ه ــعه، توس ــانی، پساتوس انس

ــازی. ــت گذاری و بازس ــی سیاس پیچیدگ
فصــل دوازدهــم یــا همــان »جهانی شــدن قرن بیســت و یکم 
و توســعه« شــش بخــش دارد کــه عناویــن آن هــا جهانــی 
ــد  ــر جدی ــف، عص ــاط عط ــت و یکم، نق ــرن بیس ــدن ق ش
توســعه، کثرت گرایــی توســعه، همــکاری بین المللــی پــس 

از توســعه و پــس از بحــران اســت.
ــگ،  ــی »فرهن ــوان فرع ــا عن ــعه« ب ــه توس ــاب »نظری کت
ــور  ــرز را ان ــن پیت ــان ندروی ــته ج ــه« نوش ــاد، جامع اقتص
ــازار  ــه ب ــن آن را ب ــرده و نشــر گل آذی محمــدی ترجمــه ک

ــت.  ــرده اس ــه ک ــاب عرض کت
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فرض کن دیوانه شده ای
 ملیکا حسینی
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مسائل  درباره  سوال  از  دنیا  در  فلسفه  است  مدتی 
مبتالبه  مسائل  فیلسوفان  و  گرفته  فاصله  هستی شناسانه 
مورد  فیلسوف  یک  پرسشگر  همواره  نگاه  با  را  نو  روزگار 
بحث و مداقه قرار می دهند. شاید از این تعریف فلسفه دور 
شده باشیم که می گوید فلسفه عبارت است از علم شناخت 
موجود، از آن جهت که موجود است نه از آن جهت که تعین 
خاصی دارد. یعنی بحث درباره هستی بدون آن که مصداقی 
خاص را مورد نظر داشته باشیم. راستش معلوم نیست. شاید 
همین پرداختن به مسائل روزگار نو اتفاقا ما را به این تعریف 
نزدیک تر کرده باشد. در هر حال با وجود تعدد فیلسوفانی 
که نگاه فلسفی خود را در اتفاقات و پدیده های نوین خرج 
می کنند، همچنان فیلسوفانی هستند که عالقه مند به واکاوی 
افراد،  این  از  یکی  دارند.  هستی شناسانه  و  بنیادی  مسائل 
علی زاهد است که فیلسوفی نسبتا جوان به حساب می آید 
و از او کتاب »نظم و بی نظمی« با عنوان فرعی »الیه های 
این  دیده ایم.  پیش  سال  دو  یکی،  را  واقعیت«  درهم تنیده 
اولین و تنها کتاب او نیست و پیش از این »به سوی الهیات 
غیر متافیزیکی«، »مفهوم تائو«، »آزادی و ضرورت: زیستن در 
ناسازه« و »پرسه زنی در تاالر فلسفه: نظریه آشوب« را از این 

نویسنده دیده بودیم. 
محمدحسین  عالمه  از  عبارت  این  با  را  خود  کتاب  زاهد 
و هم ستون  نوشتن  دلیل  که هم  می کند  آغاز  طباطبایی 
صحبت های این کتاب است: »واقعیت هستی که در ثبوت 
نابودی  و  نمی پذیرد  نفی  هرگز  نداریم،  شک  هیچ  وی 
و  قید  بی هیچ  واقعیت هستی  دیگر،  عبارت  به  برنمی دارد. 
شرط، واقعیت هستی است و با هیچ قید و شرطی الواقعیت 
نمی شود و چون جهان، گذران و هر جزء از اجزای جهان نفی 
را نمی پذیرد، پس عین همان واقعیت نفی ناپذیر نیست، بلکه 
با آن واقعیت، واقعیت دارد و بی آن، از هستی بهره ای نداشته 

و منتفی است.«
زاهد در همان ابتدای کتاب تکلیف خود را با فلسفه مشخص 
می نویسد:  و  می کند  اشاره  لطیفه ها  از  یکی  به  و  می کند 
به  ریاضیدانی  که  می خواندم  مضمون  این  با  »لطیفه ای 
به  فقط  کارم  برای  و  ریاضیدانم  »من  می گفت:  دوستش 
قلم، کاغذ و سبد کاغذهای باطله نیاز دارم.« دوستش گفت: 
سبد  به  صورت  آن  در  چون  نیستی  فیلسوف  که  »حیف 

کاغذهای باطله هم نیاز نداشتی.«
من در این لطیفه توهینی به فلسفه نمی بینم. اگر ماهیت 
اندیشه فلسفی را بشناسیم و از برخی فالسفه و مخصوصا 
دانست  نهراسیم، خواهیم  فلسفه رسمی  استادان  بعضی  از 
رویارویی  در  شکست خورده  طرح واره هایی  فلسفه ها  که 
اما  به زباله دانی ریخته شوند؛  با هستی اند که می توانستند 
در  کار  دشواری  درآورده اند.  سر  چاپخانه ها  از  خوشبختانه 
که  است  این  شاید  هستی،  به  اندیشیدن  و  فلسفه ورزی 
یک  همچون  نیست  موضوع  یک  که  را  آنچه  می کوشیم 
این میانه به چه تکلفاتی دچار  آنگاه در  بنگریم و  موضوع 
نکن  نگاه  چیزها  به  است:  این گونه  گاه  فلسفه  می شویم. 
بلکه به نگاه کردنت نگاه کن. هنگام گفت و گو با دیگری غرق 
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سخن گفتن نباش بلکه فقط به کلمات توجه کن و بدین سان 
دچار لکنت خواهی شد... همه انسان ها و از جمله خودت را 
حذف کن و بگو که اکنون جهان چگونه به نظر خواهد رسید؟ 
در قالب یک کالغ و از چشم و نگاه این پرنده به جهان بنگر. 
بگو در دیوانگی خود چه  اکنون  فرض کن دیوانه شده ای. 
احساسات خاصی داری که تو را از احساسات انسان عاقلی که 

بودی، متمایز می کند؟«
زاهد می گوید عبارات مقدمه این کتاب، خود نشان می دهد 
که این پژوهش فلسفی تا چه حد پریشان احوال است. کتابی 
قرار است درباره الیه های  به 52 بخش تقسیم شده و  که 

درهم تنیده واقعیت با ما سخن بگوید. 
مسعود قربانی در صدانت نقدی بر این کتاب نوشته است 
که در ابتدای آن زاهد را همچنان با آن گفته ژرف عالمه 
طباطبایی که »واقعیتی هست« درگیر می بیند. او در ادامه 
چنین می نویسد: »به نظرم در نظم و بی نظمی باز آن »زخِم 
روزن های  از  و  کرده  باز  سر  عینی تر،  گونه ای  به  ذهنی« 
محور  واقعیت  است!  نموده  سرریز  زاهد  وجود  بر  گوناگون 
هزار سو  به  موضوع  در  متمرکز  زاهد،  اندیشه  و  می نشیند 
سرک می کشد؛ هرچند »اندیشیدن، شنا کردن خالف جریان 
بی نظمی  و  نظم  در  حال،  این  با   )7 )ص  است«  رودخانه 
تالشی زیبا را شاهدیم از فیلسوفی که نورافشانی به موضوعی 
عمیق و شاید دور از دسترس را به جذاب ترین شکل به قلم 

می راند و چهره ای تازه از آن را به ما نشان می دهد:
»اندیشه فلسفی با خم شدن بر خویش، مفاهیم خود را به 
نقطه ای بحرانی می کشاند و آن ها را کج و کوله و اوراق می کند 
و بدین سان زبان خود را الکن می سازد. اما تنها همین لکنت 
زبان و مفاهیم کج و معوج شده و از ریخت افتاده است که 
شاید بتواند ما را به سوی امر دست نایافتنی اشارت دهد. 
شاید لکنت زبان در ناتوانی خویش در ارسال پیام بتواند به 
گونه ای نامتعارف پیام رسانی کند.« )ص 36( »فلسفه چیزها 
را دگرگون نمی کند، اما شیوه نگرش ما به چیزها را دگرگون 
می کند و این شاید بزرگ ترین انقالب است.« )ص 78( و این 
»انقالب« تنها هدف غایی است که به واقع در این کتاب و 

عمده نوشته های زاهد می توان یافت.«
صحبت  به  زبان  درباره  خود  کتاب  اول  قسمت  در  زاهد 
چند  هر  که  می کشد  پیش  را  موضوع  این  و  می پردازد 
اما زبان تحت سلطه ما نیست  بان استفاده می کنیم  از  ما 
و صاحب اختیار و مالکش نیستیم. اتفاقا این ما هستیم که 
وجود خود را به زبان مدیونیم: »اگر زبان نبود و من به گونه ای 
تاریخی در افق آن زاده نمی شدم، نمی زیستم و نمی بالیدم، 
آنگاه نمی دانستم با آشوب هستی چگونه رفتار کنم و اساسا 
در پهنه چنین آشوبی، »من« یا سوژه ای انسانی نیز در کار 
نمی بود تا بتواند با هستی رابطه برقرار کند. با میانجیگری 
زبان است که من همچون انسانی شعورمند در جهان واقع 
معناداری  جهت گیری های  و  افکار  باورها،  دارای  و  شده ام 
هستم. با میانجیگری زبان است که هر جهانی نسبتا منسجم 
و نه صرفا بی در و پیکر را شاهدم که در آن اشیا نام و عنوانی 
دارند و هر چیز حد و حدودی دارد و در مجرا و مسیر خود 
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سامان گرفته است.«
زاهد در بخش دوم به این مسئله می پردازد که هر چند زبان 
را عامل ارتباط میان خود و جهان می دانیم اما نباید نقش آن 
را تنها به عامل ارتباط بودن خالصه کنیم، چه بدون زبان نه 
»من« شکل می گرفت و نه جهان معناداری وجود داشت. 
پس زبان هم رابطه را می سازد و هم به طرفین رابطه معنا 
و وجود می بخشد: »زبان کاری فراتر از یک خط رابط انجام 
می دهد. زبان، دو طرف خود یعنی انسان و جهان را شکل 
داده و هم زمان این دو را به هم پیوند می دهد. بدون زبان من 
و جهان اختصاص یافته به من، در بی شکلی، بی تمایزی و هرج 

و مرجی بی پایان سقوط می کردیم.«
او تشریح زبان را و جهانی که برای ما می سازد در قسمت های 
بعد بیشتر مورد واکاوی قرار داده است و برای اولین بار موضوع 
ذهنی خود را که همواره با آن درگیر است، یعنی واقعیت مورد 
بحث و مداقه قرار می دهد و رابطه واقعیت با زبان را چنین 
می سنجد: »بدون زبان شاید هستی نامعین در کار بود؛ یعنی 
همان آشوب و هیوالی بی شکِل نخستینی که شرط تحقق 
شناخت و شرط شکل گیری زبان است بی آنکه خود به عرصه 
معرفت و شناخت درآید یا در افق زبان جایگیر شود. البته این 
هستی نامعین و آشوب گونه پیش از افق زبان و پیش از جهان 
اختصاص یافته به ما قرار می گیرد. آن واقعیتی است مقدم بر 
هرگونه توصیف زبانی که از یک سو به پذیرش آن ناگزیریم؛ 
زیرا هجوم و مقاومتش را بر خود احساس می کنیم و از سوی 
داشته  باور  آن  به  نمی توانیم  نیز  منطقی  بی تعارض  دیگر 
باشیم. آخر چگونه می توان اجازه داد که واقعیت، صرفا به 
توصیفات زبانی فروکاسته شود و در ایده آلیسمی زبانی رنگ 
بازد؟« زاهد واقعیت را در اینجا بی بنیاد می داند و معتقد است 
ذهن و زبان از پس درک و سنجش آن برنمی آیند. به قول 

نویسنده: »اینجا ساحت آستیگماتیسم و سرگیجه است!«
به قول مسعود قربانی: »هرچند فلسفه نقطه آغازی ندارد ولی 
گویی بعد از پرداختن نویسنده به این در هم تنیدگِی زبان و 

هستی، روزنی گشوده می شود به »واقعیت« و الیه های تو در 
توی آن. به نظرم این روزن در فقره 12 کتاب عیان می شود: 
»در فهم زبان نباید مقاومت هستی را نادیده گرفت... در فهم 
ویژگی های  و  معرفتی  و  فرهنگی  نباید چارچوب های  زبان 
نادیده  واقعیت  به  در شکل بخشی  را  آدمی  زیست شناسانه 
گرفت... در فهم زبان نباید اراده، بازیگوشی و خیال پردازی 
خالقانه و دل بخواهانه انسان را نیز فراموش کرد...« )ص 23(

زبان، هستی، واقعیت و... این گونه در هم تنیده اند و از دل 
بیان  زبان  از  که  گوناگونی  الیه های  در هم تنیدگی  همین 
داشته شد، در چهره واقعیت می نشیند و نویسنده بدین گونه 
در فقرات متعددی شرح و بسط خود را به چهار الیه واقعیت 
می کشاند. فهرست وار الیه های در هم تنیده واقعیت از نگاه 
زاهد، چنینند: زیست بنیاد، فرهنگ بنیاد، هست بنیاد و شخص 

یا خیال بنیاد.
یک؛ معتقدم ما در »نظم و بی نظمی« با کتابی به معنای 
در  نامش  همچون  کتاب  نیستیم.  مواجه  آن  متعارف 
بی نظمی ای منظم قوام یافته است. ممکن است پاراگرافی در 
اواسط کتاب، برق آسا، چنان بصیرتی در خواننده ایجاد نماید 
که شاید نیازی به خواندن فقرات ابتدایی نیز برای خواننده در 

جهت فهم آن نباشد.
فقرات  در  را  خود  که  نوشته ها  بودن  پاره پاره  هرچند  دو؛ 
52 گونه نشان داده اند، دارای انسجامی مثال زدنی است اما 
هنرمندی نویسنده در این مستقل بودِن نه هر یک از پاره ها 
که حتی جمله ای از آن است. شاید بتوان کتاب را مجموعه 
جمالت طالیی نیز نام نهاد؛ جمالتی کامال بومی شده زاهد که 

از زیست و تجربه او نشئت گرفته است.
سه؛ نظم و بی نظمی یک اثر هنری است. من بر این نکته 
تاکید دارم. در نظم و بی نظمی با متنی مواجهیم که سوای 
سوگیری های فلسفی اش، دست باال را قلمی توانا، متاثر از 
ذهنی خالق داراست. به نظرم خیل کسانی که حتی آشنایی 
مقدماتی با مباحث فلسفی ندارند می توانند صرفا و صرفا از 
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قلم دکتر زاهد و نوع نگارش او هم لذت ببرند و هم توشه 
فراوان برگیرند.

چهار؛ اثر زاهد کامال از آن خود اوست. با وجود آن که زاهد 
بر دوش بزرگان اندیشه نشسته و در جای جای کتابش به 
مهر  اثرش  و  نوشته  ولی  می کند  استناد  ایشان  گفته های 
با  به راحتی خواننده آشنا  یعنی  تارکش دارد.  بر  را  او  خود 
قلم او می تواند دریابد که نویسنده داشته های آن بزرگان را 
به درستی بلعیده و محصولی اورجینال با نشان خود را تولید 

نموده است.
پنج؛ ما در کتاب نظم و بی نظمی با یک اثر فلسفی، البته 
با خوانش زاهدی آن، مواجهیم. زاهد نه در این اثر و نه بنا 
زاهد  نیست.  قضیه ای  نسخه پیچ  دارد،  که  فکری  رویه  به 
به زیباترین شکل نورافشانی می کند و از هر ابزاری که در 
او در این  اختیار دارد به روشنابخشی قضیه اش می پردازد. 
کتاب نیز چنین می کند و به وارسی الیه های مختلف واقعیت 

می پردازد. اما این وارسی دارای نکته ای است.
در یک  ندارد  بنا  یعنی  نیست.  نویسنده خطی  نگاه  شش؛ 
خط مستقیم و حتی پیچاپیچ از نقطه »آ« به نقطه »ب« 
برسد. به نظرم نگرش او دایره وار یا چیزی شبیه آن است. او 
چنان به نقد و جرح قضیه مورد بحثش می پردازد که گویی 
از سوی خواننده االنه دیگر در نقطه شروع جای پایی برای 
ایستادن نیست؛ اما و صد اما که حیرت خواننده زمانی اوج 
می یابد که نه تنها در مقصد هم جایی برای ایستادن نمی یابد 
به  آغازین  نقطه  باال می کند، می بیند که در  که وقتی سر 
مسیر طی شده اش می نگرد! البته این بار با دیدی واضح تر 

و شاید حیران تر!«
نکته جالب توجه کتاب همان چیزی است که قربانی هم 
به آن اشاره دارد. کتاب قرار نیست برای رسیدن به هدفی 
مشخص ما را از نقطه ای به نقطه دیگر جابه جا کند و به ما 
مسیر سهل و هموار را نمایش دهد. مخاطب در طول خواندن 
این کتاب، عالوه بر آن که از مسیر لذت می برد، کم کم به 

همان نتیجه ای می رسد که زاهد در ابتدای کتاب مد نظر 
داشته است: نتیجه ای در کار نیست. مسیر زیبای کتاب پر 
از درک و کاوش است. تالشی برای درک واقعیت، شناخت 
جایگاه انسان و زبانی که جهان و انسان را معنا می کند. او 
تالش می کند به ما بگوید در این آستیگماتیسم هستی و 
این آشوب سرگیجه آور، نیازمند عینکی هستیم که دیدمان 
را اصالح کند. و او در جای جای کتاب تالش می کند تکه های 
عدسی های این عینک را کنار هم بگذارد. هر چند تالشش 
کامل نشود زیرا نتیجه ای در کار نیست. او در قسمت 29 
کتاب اعتراف می کند که دارد مسیری دایره وار را می پیماید: 
»به دایره برگردیم! هستی به معنای دقیق و متافیزیکی کلمه 
هرگز تن به هندسی نمی سپارد اما در معنایی عمل گرایانه به 
چنین چیزی اجازه می دهد و این هم حقیقت کوچ نیست 
الزم  بلکه  بنگریم  استخفاف  دیده  به  را  آن  نباید  هرگز  و 
است سرشار از شگفتی و حیرت بمانیم... اینکه ما هم اکنون 
وجود داریم و می توانیم دایره ای ترسیم کنیمنشانه انطباق 
و هماهنگی پیشین و در عین حال نسبی و شکننده ما با 
هستی است. این دقیق نیست که ما نظم و الگویی در طبیعت 
می یابیم بلکه دقیق تر آنست بگوییم که ما انسان ها صرفا از آن 
رو که نظمی کلی وجود دارد، می توانیم همچون موجوداتی 
هوشمند، الگوآفرین و الگویاب حیات داشته باشیم و نظم ها و 

الگوهایی را در طبیعت ببینیم و ایجاد کنیم.« 
آنچه در بخش های دیگر مخاطب با آن ها مواجه می شوددر 
آشوبی منظم قرار دارند و می توان در آن ها نکاتی قابل تامل 
انسان امروزی در هجوم اطالعات و  یافت؛ نکاتی که شاید 
داده ها، مجالی برای تفکر درباره آن ها نمی یابد که اگر فرصتی 
نیز داشت، نیازمند راهنمایی بود که در این جا علی زاهد نقش 

راهنما را بر عهده گرفته است. 
در آخر باید گفت »نظم و بی نظمی« با عنوان فرعی »الیه های 
درهم تنیده واقعیت« را نشر نگاه معاصر در سری کتاب های 

نگرش فلسفی خود منتشر کرده است.
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توافقاتی برای رونق
زیست بوم دانش بنیان 

در دیدار ستاری �ب وزرای ارتباطات و فناوری اطالعات، 

اد کشاورزی صورت گرفت ورش و �ب آموزش و �پ

 سامان محمدی

گزارش

ایجاد زیست بوم دانش بنیان مهم ترین بخش از فعالیت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را 
تشکیل می دهد. زیست بومی که در روزهای شیوع کرونا قدرت خود را به رخ جهان کشید. اما با وجود 
تمام فعالیت هایی که تا امروز در این زمینه انجام شده است، همچنان این زیست بوم به زیرساخت ها و 

حمایت هایی نیاز دارد تا رونق بیشتری بگیرد و حل غالب مشکالت جامعه در آن اتفاق بیفتد. در همین راستا 
دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، با وزرای ارتباطات و فناوری اطالعات، آموزش و 

پرورش و جهاد کشاورزی جلساتی برگزار کرد تا توافقاتی را برای دستیابی به این مهم به انجام برساند.
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»پارک اقتصاد دیجیتال« احداث می شود
ســورنا ســتاری و محمدجــواد آذری جهرمــی، وزیــر ارتباطــات 
ــاد  ــارک اقتص ــدازی پ ــه راه ان ــات، توافقنام ــاوری اطالع و فن
ــب وکارهای  ــت بوم کس ــا زیس ــد ت ــا کردن ــال را امض دیجیت
ــاوری  ــارک فن ــر بســتر پ ــن  حــوزه ب ــان ای ــاور و دانش بنی فن
پردیــس رونــق بیشــتری بگیــرد. همچنیــن فضــای کار 
اشــتراکی اقتصــاد دیجیتــال نیــز در ایــن مراســم افتتــاح شــد.

ســتاری در حاشــیه امضــای توافقنامــه احــداث پــارک اقتصــاد 
دیجیتــال، ایــن توافقنامــه را بســتری برای توســعه زیســت بوم 
کســب وکارهای دیجیتــال دانســت و گفــت: »بــا ایجــاد پــارک 
ــاوری  ــارک فن ــاری پ ــتر 30 هکت ــر بس ــال ب ــاد دیجیت اقتص
پردیــس، زمینــه ای فراهــم می شــود تــا کســب وکارهای 
دانش بنیــان و اســتارت آپ های حــوزه اقتصــاد دیجیتــال، 
ــای  ــر حوزه ه ــار دیگ ــات در کن ــات و ارتباط ــاوری اطالع فن
ــه  ــه ای کــه در زیســت بوم پردیــس رشــد می کننــد، ب فناوران

توســعه و پیشــرفت الزم برســند.«
رونــق  از  رئیس جمهــوری  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
ــش از  ــه داد: »بی ــت و ادام ــس گف ــه پردی ــت بوم فناوران زیس
11 هــزار میلیــارد تومــان ماحصــل فــروش شــرکت های ایــن 
ــه زودی برنامــه  ــوده اســت و ب زیســت بوم در ســال گذشــته ب
ــهر  ــه ش ــدن ب ــل ش ــس و تبدی ــدن پردی ــاری ش ــزار هکت ه
فنــاوری، محقــق خواهــد شــد. هــر روزه در ایــن پــارک فناوری 
ــان و  ــرکت های دانش بنی ــد و ش ــی رخ می ده ــات خوب اتفاق
ــور مســتمر  ــه ط ــارک، ب ــن پ ــتارت آپ های مســتقر در ای اس

موفقیت هــای تــازه ای را رقــم می زننــد.«

را ماحصــل  اقتصــاد دانش بنیــان  وی رونــق زیســت بوم 
ــاد  ــان و اقتص ــه جوان ــری ب ــم رهب ــام معظ ــژه مق ــگاه وی ن
دانش بنیــان، همدلــی و تعامــل نهادهــای اثرگــذار در هیئــت 
دولــت، دیگــر دســتگاه ها و همراهــی جامعــه دانســت و گفــت: 
»حمایت هــای همه جانبــه رئیس جمهــوری و اعضــای هیئــت 
دولــت موجــب ایجــاد زیســت بوم بســیار خوبــی بــرای رونــق 
ــا راه انــدازی پارک هــای فنــاوری شــده  اقتصــاد دانش بنیــان ب
ــس  ــا در پردی ــن پارک ه ــق ای ــای موف ــی از نمونه ه ــه یک ک

شــکل گرفتــه اســت.«
ــاوری  ــا وزارت ارتباطــات و فن ــا ب ســتاری توســعه همکاری ه
اطالعــات را گامــی مهــم در رونــق کســب و کارهای دانش بنیان 
و اســتارت آپی فعــال در اقتصــاد دیجیتــال و فضــای مجــازی 
ــر ارتباطــات  ــه داد: »جــا دارد از همــکاری وزی دانســت و ادام
ــاد  ــتارت آپ ها و اقتص ــت از اس ــات در حمای ــاوری اطالع و فن
دیجیتــال تشــکر کنــم. وی در ایــن برنامه هــا همــراه بــوده و 

پیشــگام توســعه اقتصــاد دیجیتــال هســتند.«
ــا،  ــن همکاری ه ــداوم ای ــا ت ــرد ب ــدواری ک ــراز امی ــتاری اب س

ــد. ــال رخ ده ــی در حــوزه اقتصــاد دیجیت تحــوالت خوب

نماد همکاری زیست بوم اقتصاد 
دیجیتال و دانش بنیان

محمدجــواد آذری جهرمــی نیــز در حاشــیه مراســم امضــای 
ــق اقتصــاد  توافقنامــه ایجــاد پــارک اقتصــاد دیجیتــال از رون
ایــن حــوزه فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان بــه عنــوان فصــل 
مشــترک تعامــالت میــان معاونــت علمــی و وزارت ارتباطــات 
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ــت  ــاد معاون ــان دو نه ــه می ــدی ک ــزود: »پیون ــرد و اف ــاد ک ی
ــات و  ــوری و وزارت ارتباط ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم
فنــاوری اطالعــات در توســعه اقتصــاد دانش بنیــان و اقتصــاد 
دیجیتــال وجــود دارد، مســتحکم بــوده و امــروز با توافــق برای 
ــل مســتحکم تر  ــن تعام ــال، ای ــارک اقتصــاد دیجیت ایجــاد پ

می شــود.«
ــارک  ــرای شــکل گیری پ ــا ب ــه همکاری ه ــان این ک ــا بی وی ب
ــان  ــد می ــل اثرمن ــاد تعام ــن نم ــال، مهم تری ــاد دیجیت اقتص
معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهــوری و وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات در توســعه اقتصــاد فناوری محــور اســت، 
ادامــه داد: »اقتصادهایــی کــه در شــرایط تحریــم بتواننــد خود 
ــل توجهــی  ــدگار و قاب ــه پیشــرفت های مان ــد ب را رشــد دهن
دســت می یابنــد؛ اقتصــاد دانش بنیــان ایــران نیــز بــه 
کمــک جوانــان فعــال و نــوآور، در حــوزه اقتصــاد دیجیتــال و 
ــن  ــم ای ــان، شــاهد رشــد و توســعه اســت. امیدواری دانش بنی
همکاری هــا بــه رونــق اقتصادی و پیشــرفت بیشــتر کشــور در 
ایــن حوزه هــا منجــر شــود. پاســخ فشــار حداکثــری، جهــش 
ــم را در حــوزه  ــک جهــش مه ــا ی ــد در کشــور اســت ت تولی
اقتصــادی رقــم بزنــد. جهشــی کــه مبتنــی بــر جوانــان و بــر 

ــرد.« ــالب شــکل می گی ــه گام دوم انق اســاس بیانی
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا بیــان این کــه 
گام هــای تســهیلگر دولــت در دو اقتصــاد دیجیتــال و اقتصــاد 
دانش بنیــان بــا تاکیــدات رئیس جمهــوری و تالش هــای 
اثرمنــد معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری نمــود 
ــژه  ــه وی ــاوری ب ــای فن ــزود: »ایجــاد پارک ه ــه اســت، اف یافت

پارک هــای اقتصــاد دیجیتــال یکــی از همیــن فعالیت هاســت 
و پــارک فنــاوری پردیــس نمونــه ای بــارز از تالش هــای دولــت 

ــه شــمار مــی رود.« ــن راســتا ب در ای
آذری جهرمــی تعامــل میــان وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
ــوری  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــات و معاون اطالع
را زمینه ســاز رونــق اقتصــاد دیجیتــال دانســت و گفــت: 
ــد  ــاری جدی ــا در فضــای 30 هکت ــن شــد ت ــر ای ــم ب »تصمی
ــال احــداث  ــارک اقتصــاد دیجیت ــس، پ ــاوری پردی ــارک فن پ
ــان و  ــاد دانش بنی ــکاری اقتص ــاد هم ــارک نم ــن پ ــود. ای ش
اقتصــاد دیجیتــال خواهــد بــود. اســتارت آپ ها و شــرکت های 
ــه  ــرداری اولی ــت در بهره ب ــاده فعالی ــوزه، آم ــن ح ــاور ای فن
هســتند و تــالش می کنیــم رونــد حضورشــان در ایــن بســتر 

ــیم.« ــرعت ببخش را س

ایجاد بزرگ ترین دیتاسنتر 
شبکه ملی اطالعات 

ــن  ــاد بزرگ تری ــات از ایج ــاوری اطالع ــات و فن ــر ارتباط وزی
ــر داد و  ــس خب ــاوری پردی ــارک فن ــای پ ــز داده در فض مرک
افــزود: »در کنــار پــارک فنــاوری پردیــس، ایجــاد بزرگ تریــن 
ــه  ــم ک ــه داری ــات را در برنام ــی اطالع ــبکه مل ــز داده ش مرک
ایــن مجموعــه، پــارک فنــاوری پردیــس را بــه قطــب مرکــز 
ــز داده  ــن مرک ــت ای ــاز نخس ــد. ف ــدل می کن ــور ب داده کش
ــه  ــد ک ــرداری می رس ــه بهره ب ــاری ب ــال ج ــاه س در مردادم
ظرفیــت را بــرای خدمــات پایــه شــبکه ملــی اطالعــات فراهم 

خواهــد کــرد.«
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وی بــا بیــان این کــه گام نخســت یعنــی زیرســاخت های الزم 
ــان و ایجــاد توانمنــدی در  ــرای جوان و گام دوم تســهیلگری ب
فضــای مجــازی اســت، ادامــه داد: »گام مهــم بعــدی ایجــاد 
بــازار بــرای ایــن کســب وکارها خواهــد بــود کــه امیــدوارم بــا 
همــکاری همــه دســتگاه ها و حــذف انحصــار محقــق شــود 
تــا جوانــان فنــاور قــوت و قــدرت را بــرای کشــور بــه ارمغــان 

بیاورنــد.«
آذری جهرمــی از تالش هــای معــاون علمــی و فنــاوری 
ــی و  ــاون علم ــزود: »مع ــرد و اف ــی ک ــوری قدردان رئیس جمه
ــعه  ــرای توس ــادی ب ــات زی ــوری، زحم ــاوری رئیس جمه فن
اقتصــاد دانش بنیــان کشــیده اند و خالقانــه و خوش فکــر، 
ــد. امیــد دارم  ــق داده ان زیســت بوم اقتصــاد دانش بنیــان را رون
بــا همــکاری میــان زیســت بوم اقتصــاد دانش بنیــان و اقتصــاد 
دیجیتــال، زمینــه پیشــرفت و توانمندی کشــور فراهم شــود.«

بــر اســاس ایــن موافقتنامه، پــارک اقتصاد دیجیتــال در زمینی 
ــاوری  ــارک فن ــرقی پ ــع ش ــار در ضل ــاحت 30 هکت ــه مس ب
پردیــس بــا هــدف ایجــاد مجموعــه ای متشــکل از واحدهــای 
ــات و  ــاوری اطالع ــوزه فن ــر ح ــی ب ــن مبتن ــاور و نوآفری فن
ارتباطــات و اقتصــاد دیجیتــال و ایجــاد و گســترش امکانــات 
تحقیقــات کاربــردی و توســعه ای، انتقــال و بومی ســازی 
فنــاوری و همچنیــن تولیــد محصــوالت و خدمــات بــا فناوری 

ــود. ــداث می ش ــاز اح ــورد نی ــای م ــایر فعالیت ه ــاال و س ب
همچنیــن کمیتــه راهبــری بــرای تصمیم گیــری و هماهنگــی 
ــر  ــه، متشــکل از دو نف ــن موافقتنام ــات ای در اجــرای موضوع
نماینــده از ســوی وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و دو 
نفــر نماینــده معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 

تشــکیل خواهــد شــد.

رشد هزار واحدی استارت آپ های 
آموزشی با شیوع کرونا

ــی و  ــاون علم ــتاری مع ــورنا س ــان س ــترک می ــت مش نشس
ــر  ــی وزی ــاوری رئیس جمهــوری و محســن حاجــی میرزای فن
ــی  ــتارت آپ های آموزش ــران اس ــا مدی ــرورش ب ــوزش و پ آم
ــوزه  ــور در ح ــود کش ــای موج ــی ظرفیت ه ــدف بررس ــا ه ب
آمــوزش مجــازی برگــزار شــد. بیمــاری کرونــا بهانــه ای شــد 
ــه فکــر توســعه زیرســاخت های  ــا نظــام آموزشــی کشــور ب ت
ــد.  ــتارت آپ ها بیفت ــوان اس ــک ت ــا کم ــازی ب ــوزش مج آم
اتفاقــی کــه قــرار اســت بــه عادالنــه شــدن آمــوزش در کشــور 

منجــر شــود.
ــی شــیوع  ــن نشســت گفــت: »روزهــای ابتدای ســتاری در ای
بیمــاری کرونــا در کشــور یــک اتفــاق خــوب از ســوی آموزش 
و پــرورش رخ داد و آن راه انــدازی پلتفــرم شــاد بــود. بیمــاری 
کرونــا یــک فرصــت خــوب بــرای نظــام آموزشــی کشــور ایجاد 
کــرد و آن هــم توســعه آمــوزش مجــازی در کشــور بــود. ایــن 
ــد  ــتارت آپ های آموزشــی رش ــا اس ــد ت ــی ش ــاری فرصت بیم
ــزار  ــا ه ــن اســتارت آپ ها ت ــد. برخــی از ای ــی یابن ــل قبول قاب

واحــد رشــد کردنــد. فرصتــی کــه کرونــا بــه آن هــا داد.«
ــرای  ــوب ب ــی خ ــاد فرصت ــزار ش ــتاری، نرم اف ــه س ــه گفت ب

محــک زدن زیرســاخت های آمــوزش مجــازی در کشــور بــود. 
ــار  ــاه ایجــاد شــد و در اختی ــی کوت ــه در فرصت ــزاری ک نرم اف

نظــام آمــوزش کشــور قــرار گرفــت.
ــزرگ  ــیار ب ــوزش کشــور بس ــام آم ــاد نظ ــه داد: »ابع وی ادام
اســت و ایــن یعنــی یــک بــازار بــزرگ خــوب اقتصــادی بــرای 

فعالیــت دانش بنیان هــا و اســتارت آپ  ها.«
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری در ادامــه بــا اشــاره 
بــه خطــری کــه توســعه آمــوزش مجــازی کشــور را تهدیــد 
ــعه  ــا توس ــیم ب ــب باش ــد مراق ــرد: »بای ــان ک ــد، بی می کن
آمــوزش مجــازی، رونــد آمــوزش از دســت سیســتم آموزشــی 

خــارج  نشــود. ایــن خطــر را بایــد جــدی گرفــت.«
ســتاری، باکیفیــت بــودن، جــذاب بــودن و مناســب بــودن را 
از ضروریــات محتــوای آمــوزش مجــازی دانســت و بــا تاکیــد 
بــر عادالنــه بــودن آمــوزش مجــازی، گفــت: »یکــی از نقــاط 
مثبــت آمــوزش مجــازی ایــن اســت کــه یــک مــدل آموزشــی 
یکســان بــه همــه دانش آمــوزان در یــک روســتای دورافتــاده 
ــود.  ــه می ش ــور ارائ ــدارس کش ــن م ــوزان بهتری ــا دانش آم ت
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری آمــاده همکاری 
بــا همــه نهادهای موثــر در توســعه آمــوزش مجازی در کشــور 
اســت و ایــن یکــی از اهــداف مــا در راه انــدازی پویــش کرونــا 
پــالس بــود و برگــزاری نشســت و جلســه امــروز هــم در ادامــه 

ایــن مســیر اســت.«

گسترش راهکارهای نوآورانه 
در نظام آموزش

در ادامــه نشســت محســن حاجــی میرزایــی، وزیــر آمــوزش 
ــور،  ــاد در کش ــزار ش ــی نرم اف ــه طراح ــاره ب ــا اش ــروش، ب و پ
گفــت: »نظــام تعلیــم و تربیــت با شــیوع بیمــاری کرونــا اقدام 
بــه مجــازی کــردن آمــوزش کشــور کــرد. ایــن کار را هــم بــا 
ــرای پیشــگیری از  ــا ب ــزار شــاد انجــام داد. م ــدازی نرم اف راه ان
تعطیلــی آمــوزش کشــور در اثــر شــیوع بیمــاری کرونــا، بــه 
دنبــال راه هــای نوآورانــه بودیــم. نرم افــزار شــاد هــم در همیــن 
ــد  ــش از 98 درص ــزار بی ــن نرم اف ــد. در ای ــاد ش ــتا ایج راس
معلمــان و مدیــران و بیــش از 70 درصــد دانش آمــوزان عضــو 
هســتند.به گفتــه حاجــی میرزایــی، در مــدت زمــان راه اندازی 
نرم افــزار شــاد دو میلیــارد فایــل و بیــش از 5/4 میلیــارد پیــام 
مبادلــه شــده اســت. وزیر آمــوزش و پــرورش در ادامــه بیــان 
کــرد: ایــن نرم افــزار بســتر خوبــی بــرای برقــراری ارتبــاط میان 
آمــوزش و پــرورش بــا مدیــران، معلمــان و دانش آمــوزان فراهم  
کــرد. در تــالش هســتیم تــا ایــن ارتباطــات را دو ســویه کنیــم 
و فضایــی بــرای ارتباط گیــری دانش آمــوزان بــا یکدیگــر 
ــرورش یــک نهــاد تفکرســاز  نیــز ایجــاد کنیــم. آمــوزش و پ
ــوزه  ــن ح ــیت ای ــن حساس ــرای همی ــت و ب ــاز اس و آینده س

باالســت.«
ــول  ــا محص ــر در دنی ــت تغیی ــد اس ــی معتق ــی میرزای حاج
تغییــر در نهــاد آمــوزش اســت و هیــچ تغییــر پایــداری بــدون 
تغییــر در نظــام آمــوزش و پــرورش میســر نخواهــد بــود. وی 
ــتفاده  ــی را اس ــد و قالب ــاختارهای منجم ــت از س راه برون رف
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از روش هــای خالقانــه و نوآورانــه می دانــد و بــر ایجــاد 
ســاختارهای جدیــد آموزشــی در کشــور تاکیــد دارد. او معتقد 
ــتی  ــد راه درس ــازی می توان ــای مج ــعه آموزش ه ــت توس اس

ــرای تغییــرات اساســی در نظــام تعلیــم و تربیــت باشــد. ب
ــد  ــرورت هدفمن ــه ض ــاره ب ــا اش ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم وزی
کــردن آمــوزش در کشــور، گفــت: »30 ســال اســت بــه دنبال 
هدفمنــد کــردن آمــوزش در کشــور هســتیم. کاری کــه منجر 
بــه مهارت آمــوزی دانش آمــوزان پــس از پایــان تحصیــل 
شــود. اقدامــات توســعه ای وزارت آمــوزش و پــرورش بــر مبنای 
ســند تحــول آمــوزش کشــور صــورت می گیــرد تــا بــر ایــن 

اســاس بــه فایده منــدی تعلیــم و تربیــت برســیم.«
وی افــزود: »وضعیــت آینــده تحصیلــی کشــور بــا توجــه بــه 
شــیوع بیمــاری کرونــا مشــخص نیســت بــرای همیــن بایــد 
بــرای ورود بــه ســال تحصیلــی 99-1400 کامــال آماده باشــیم 
و همــه مدل هــای احتمالــی شــروع مــدارس را مــد نظــر قــرار 

دهیم.«
در ایــن نشســت، مدیــران اســتارت آپ های آموزشــی از جملــه 
ــازان  ــمینار، برنامه  س ــک آپ، ایس ــت، لین ــکای روم، فیلم ن اس
360 درجــه، فــرادرس، کافــه تدریــس، فرانــش، حکمت کــده، 
کالس گــرام، خویشــاوره، مکتب خونــه و اســتاد ســالم ضمــن 
معرفــی توانایی هــا و پیشــرفت های خــود بــه مشــکالت 
ــد و  ــاره کردن ــم اش ــان ه ــعه فعالیت هایش ــش روی توس پی
ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــا مع ــود را ب ــای خ ــا و دغدغه ه نیازه
رئیس جمهــوری و وزیــر آمــوزش و پرورش در میان گذاشــتند.
در ایــن جلســه مقــرر شــد کــه کارگــروه مشــترکی بــا حضــور 
نمایندگانــی از معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، 
ــرای  ــرورش و اســتارت آپ های آموزشــی ب ــوزش و پ وزارت آم
پیشــبرد فعالیت هــای منجــر بــه توســعه آمــوزش آنالیــن در 
کشــور تشــکیل شــود. صنعــت آمــوزش در جهــان یــک بــازار 
بــزرگ اســت و فرصت هــای بســیاری در آن وجــود دارد. 
امــروز می تــوان پلتفرم هــا و نرم افزارهایــی در حــوزه آمــوزش 
ــوزش  ــعه آم ــی در توس ــته اند انقالب ــه توانس ــد ک ــی دی جهان
ایجــاد کننــد. فعــاالن اســتارت آپی در ایــران هــم چنــد ســالی 
اســت فعالیــت خــود را آغــاز کرده انــد. توســعه فعالیــت ایــن 
اســتارت آپ ها و رفــع موانــع فناورانــه، اجتماعــی و اقتصــادی 
پیــش روی ایــن اســتارت آپ ها موضوعاتــی بــود کــه در ایــن 
نشســت بــا حضــور معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری 

و وزیــر آمــوزش و پــرورش بررســی شــد.

امنیت غذایی با نفوذ فناوری ارتقا می یابد
ــاد  ــر جه ــاوازی، وزی ــم خ ــتاری و کاظ ــورنا س ــت س نشس
ــر  ــان و مســئوالن ه ــی از معاون ــا حضــور جمع کشــاورزی، ب
ــت از ورود  ــن نشس ــتاری در ای ــد. س ــزار ش ــتگاه برگ دو دس
محصــوالت ایران ســاخت حــوزه امنیــت غذایــی بــه بــازار خبر 
ــاالن  ــان و فع ــرکت های دانش بنی ــرای ش ــازار ب ــاد ب داد. ایج
ــن  ــوآوری در بخــش کشــاورزی در ای ــاوری و ن زیســت بوم فن
نشســت دنبــال شــد، زیــرا بعــد از حــوزه دارو، امنیــت غذایــی 
یکــی از حوزه هــای اســتراتژیک بــرای کشــور محســوب 

ــا هــم اهمیــت خــود را نشــان  می شــود کــه در بحــران کرون
داد.

دی مــاه ســال 98 بــود کــه رئیس جمهــوری ابالغیــه ای را بــه 
تمــام دســتگاه های دولتــی بــرای اســتفاده از ظرفیــت علمــی 
ــا رفــع  ــوان متخصصــان صــادر کــرد ت ــه کشــور و ت و فناوران
نیازهــای داخــل از ایــن مســیر انجــام شــود. از همــان زمــان 
جهــاد کشــاورزی و معاونــت علمــی و فنــاوری همکاری هــای 

مشــترک خــود بــرای تحقــق ایــن هــدف آغــاز کردنــد.
ــن نشســت  ــوری در ای ــاوری رئیس جمه ــاون علمــی و فن مع
گفــت: »معاونــت علمــی و فناوری و جهاد کشــاورزی در شــش 
ســال گذشــته کارهــای علمــی و فناورانــه خوبــی داشــته اند. 
ــی از  ــاورزی یک ــوزه کش ــان در ح ــاد دانش بنی ــعه اقتص توس
اولویت هــای اصلــی در معاونــت علمــی و فنــاوری اســت. از دو 
ســال پیــش پروژه هــای مرتبــط بــا امنیــت غذایــی بــه عنــوان 
مبحثــی مهــم در معاونــت علمــی آغــاز شــد. واردات در حــوزه 
ــا امنیــت غذایــی عــدد قابــل توجهــی  محصــوالت مرتبــط ب
ــه  ــای فناوران ــم در حوزه ه ــن واردات ه ــود ای ــامل می ش را ش
ــم در  ــا و ه ــور و پروبیوتیک ه ــن های دام و طی ــد واکس مانن
ــود.« ــاهده می ش ــون ذرت مش ــه همچ ــای غیرفناوران حوزه ه

ــی در  ــای تخصص ــاد کارگروه ه ــه ایج ــاره ب ــا اش ــتاری ب س
ــات  ــه اقدام ــت: »البت ــاورزی گف ــد وزارت کش ــت جدی مدیری
ــاس  ــده و براس ــام ش ــوزه انج ــن ح ــی در ای ــذار خوب تاثیرگ
میــزان واردات محصــوالت برنامه هــای جدیــدی در حــال 
آماده ســازی اســت تــا امنیــت غذایــی بــا اســتفاده از تولیــدات 
ــی و  ــورت خودکفای ــن ص ــود. در ای ــن ش ــاخت تامی ایران س
ــود. در  ــم ب ــن حــوزه شــاهد خواهی اســتقالل کشــور را در ای
صــورت بــرزو بحران هــا نیــز می توانیــم مقابلــه خوبــی بــا ایــن 
بحران هــا داشــته باشــیم. برنامه هــای مفصلــی تدویــن شــده 
ــان و  ــق شــرکت های دانش بنی ــه زودی از طری و محصــوالت ب
ــه محصوالتــی  ــوان ب ــازار وارد می شــود کــه می ت ــه ب فنــاور ب

ــرد.« ــاره ک ــور اش ــن های دام و طی ــوزه واکس در ح

گسترش همکاری ها با معاونت 
علمی و فناوری 

همچنیــن کاظــم خــاوازی، وزیــر جهــاد کشــاورزی، در ایــن 
نشســت بیــان کــرد: »بخــش کشــاورزی دارای مســائل زیــادی 
ــاوری ریاســت  ــت علمــی و فن ــت معاون ــا حمای ــه ب اســت ک
ــرار دارد.  ــوزه ق ــن ح ــش روی ای ــی پی ــق خوب ــوری اف جمه
هوشمندســازی یکــی از مباحــث مهــم در ایــن حــوزه اســت 
ــتارت آپ ها  ــان و اس ــرکت های دانش بنی ــت ش ــا فعالی ــه ب ک
توســعه می یابــد. برنامــه کاملــی بــا همــکاری معاونــت علمی و 
فناوری ریاســت جمهــوری در حــوزه یکپارچه ســازی اطالعات 
و هوشمندســازی داریــم و بــرای خریــد کودهــای شــیمیایی و 
زیســتی آمــاده انعقــاد قــرارداد بــا شــرکت های فنــاور و فعــال 
ــکر  ــاخه های نیش ــتفاده از سرش ــتیم. اس ــوزه هس ــن ح در ای
ــا  ــود دارد ت ــه وج ــت ک ــی اس ــای خوب ــی از برنامه ه ــز یک نی
بــا اســتفاده از ایــن سرشــاخه ها در بخــش کشــاورزی واردات 

کاهــش یابــد.«
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به ایجاد تغییر در قوانین نیازمندیم
گزار شد زدمه �ب لس �ی کسیون اقتصاد دانش بنیان« مب ن نشست »فرا ست�ی ن �ن

 نیما ساختمانگر

نخستین نشست »فراکسیون اقتصاد دانش بنیان« مجلس یازدهم شورای اسالمی با حضور سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، محمدباقر قالیباف منتخب مردم تهران در مجلس 
یازدهم شورای اسالمی و جمعی از نمایندگان منتخب مجلس یازدهم برگزار شد. در این نشست، 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گزارشی از وضعیت دانش بنیان کشور را ارائه کرد.
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منابع انسانی، ذخیره ارزشمند 
اقتصاد دانش بنیان

ســتاری در ایــن دیــدار کــه در ایســتگاه نــوآوری شــریف 
برگــزار شــد، ضمــن توضیــح آخریــن دســتاوردهای 
کــرد:  اظهــار  فنــاور،  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
»مبحــث اقتصــاد دانش بنیــان کــه از شــش ســال قبــل 
ــیب های  ــراز و نش ــد، ف ــری ش ــدی پیگی ــورت ج ــه ص ب
ــود  ــت. وج ــوده اس ــاهد ب ــروز ش ــه ام ــا ب ــیاری را ت بس
ــون  ــار میلی ــش از چه ــوان، بی ــون ج ــش از 30 میلی بی
از  فارغ التحصیــل  میلیــون   10 از  بیــش  و  دانشــجو 
ــل  ــه تبدی ــت ک ــمندی اس ــیار ارزش ــر بس ــه ذخای جمل
ــر اقتصــاد  ــه پیشــران و پشــتوانه زیســت بوم مبتنــی ب ب

دانش بنیــان در کشــور شــده اســت.«
وی در ادامــه ضمــن اشــاره بــه نامگــذاری ســال جــاری 
ــش  ــال جه ــام س ــه ن ــری ب ــام معظــم رهب ــوی مق از س
تولیــد، بیــان کــرد: »وقتــی یــک شیشــه عطــر یــا یــک 
ــک  ــر ی ــا براب ــات ده ه ــده صیفی ج ــذر اصالح ش ــو ب کیل
بشــکه نفــت قیمــت دارد، ایــن نشــانه ای اســت کــه مــا 
ــور  ــای نفت مح ــه نگرش ه ــبت ب ــا نس ــی دارد ت را وا م
در سیاســتگذاری های کالن، بازنگــری جــدی داشــته 

باشــیم.«

رتبه ممتاز ایران
ســتاری در خصــوص وضعیــت نیــروی انســانی در کشــور 

ــروی  ــا در بخــش نی ــای م ــرد: »برخــی رتبه ه ــار ک اظه
انســانی در جهــان دوم یــا ســوم اســت؛ آن چیــزی کــه 
مــا در اقتصــاد دانش بنیــان بــا آن روبــرو هســتیم، 

ــروی انســانی اســت.«  ــن نی اســتفاده از ای
ــاخت های  ــت زیرس ــول نف ــه پ ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــرد: »صــادرات  ــح ک ــد، تصری ــود می کن ــا را ناب فکــری م
ــن  ــان در ای ــه کشــور آلم ــا ب ــای تشــخیص کرون کیت ه
ــور  ــاوری کش ــی و فن ــدرت علم ــان دهنده ق ــا، نش روزه

مــا بــود.«
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور بــا بیــان این کــه 
دانشــگاه وظیفــه تامیــن نیــروی انســانی را دارد، تاکیــد 
ــگاه  ــوزش ن ــد آم ــه دی ــط ب ــه دانشــگاه فق ــا ب ــرد: »م ک
ــتند. در  ــاد هس ــه اقتص ــگاه ها پای ــه دانش ــم بلک نمی کنی
ــش  ــان، ش ــرکت دانش بنی ــزار ش ــج ه ــر پن ــال حاض ح
هــزار اســتارت آپ، 300 مرکــز نــوآوری و شــتابدهی 
و 42 پــارک علــم و فنــاوری در کشــور وجــود دارد. 
ــرمایه گذاری  ــه س ــر پای ــتارت آپ ها ب ــعه اس ــه توس پای
ــتارت آپ ها  ــه اس ــه این ک ــه ب ــا توج ــت. ب ــر اس خطرپذی
بــا وام رشــد نمی کننــد، صندوق هــای خطرپذیــر را 

ــم.« توســعه دادی
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری بــا بیــان 
این کــه قانــون حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان 
ســال 88 تصویــب شــد، خاطرنشــان کــرد: »بایــد 
اصالحاتــی در ایــن قانــون انجــام گیــرد، زیرا اکوسیســتم 
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حاکــم بــر فعالیت هــای دانش بنیــان بــا اکوسیســتم 
ســال 88 متفــاوت اســت. مطمئــن هســتم در ایــن 
مجلــس )مجلــس یازدهــم( بــا توجــه بــه تشــکیل ایــن 
ــت  ــان(، حرک فراکســیون )فراکســیون اقتصــاد دانش بنی

ــد.« ــد ش ــهیل خواه ــیر تس ــن مس ــان در ای جوان
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان بــا اشــاره بــه این کــه ایــن 
ــان در  ــه سرمایه ش ــت ک ــی اس ــاد جوانان ــاد، اقتص اقتص
ــت،  ــان اس ــا تفکرش ــرمایه آن ه ــت و س ــان نیس جیبش
یــادآور شــد: »امــروز زمینــه ای فراهــم شــده اســت تــا بــا 

ــم بخــورد.« ــات بزرگــی رق کمــک شــما اتفاق

توجه به مختصات اقتصاد دانش بنیان
در  مــردم  منتخــب  نماینــده  قالیبــاف،  محمدباقــر 
یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســالمی، نیــز در ایــن 
نشســت ضمــن اشــاره بــه مختصــات خــاص اکوسیســتم 
بــا  »خوشــبختانه  گفــت:  دانش بنیــان،  اقتصــاد 
ــت علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری،  تالش هــای معاون
ــای  ــر صندوق ه ــتم نظی ــن اکوسیس ــف ای ــزای مختل اج
خطرپذیــر و پارک هــای علــم و فنــاوری در کشــور 
ــا  ــم ت ــالش کنی ــد ت ــی بای ــت. همگ ــه اس ــکل گرفت ش
ــم  ــه کار ببری همــه عوامــل انسان ســاخت اجتماعــی را ب
ــرود.« ــل بیشــتر ب ــه ســمت تکام ــن زیســت بوم ب ــا ای ت

قالیبــاف اهمیــت تغییــر نگــرش همــه مســئولین و 
نماینــدگان مجلــس را مهــم ارزیابــی کــرد و بیــان کــرد: 
»یــک نماینــده مجلــس کــه پیگیــر اســت تــا جــاده یــا 
ــد از  ــه اش احــداث شــود، بای ــه در حــوزه انتخابی کارخان
خــود بپرســد ایــن طــرح عمرانــی تــا چــه حــد می توانــد 
ــن  ــه وی از بی ــوزه انتخابی ــتغال را در ح ــل اش از معض
ببــرد. الزم اســت کــه مــا نماینــدگان بــا دیــدی کالن تــر 
کنیــم.  نــگاه  این چنینــی  مســائل  بــه  بزرگ تــر  و 
ــم کــه بســیاری از مشــاغل ســنتی در حــال  ــد بدانی بای
ایــن شــغل های شــکل گرفته  و  اضمحــالل هســتند 
دانش بنیــان  اقتصــاد  بــر  مبتنــی  زیســت بوم  درون 
ــجویان  ــوزان و دانش ــغلی دانش آم ــده ش ــه آین ــت ک اس

ــد داد.« ــکل خواه ــور را ش ــروز کش ام
ــه  ــت را دارد ک ــن ظرفی ــران ای ــهر ته ــت: »ش وی گف
شــهری فنــاور در انــدازه فــرودگاه امــام خمینــی )ره( بــه 
عنــوان پــارک و علــم و فنــاوری آن احــداث شــود و ایــن 

مســیری اســت کــه کشــور در آن گام نهــاده اســت.«

تمدن ایرانی اسالمی به 
اقتصاد قوی نیاز دارد

در بخــش دیگــری از ایــن نشســت، سیدامیرحســین 
مجلــس  هیئت رئیســه  عضــو  هاشــمی،  قاضــی زاده 
ــی  ــه این کــه تمــدن ایران ــا اشــاره ب شــورای اســالمی، ب
- اســالمی بــه اقتصــاد قــوی نیــاز دارد، اظهــار کــرد: »بــا 
ــه  ــمندان ب ــادی از اندیش ــداد زی ــه تع ــه این ک ــه ب توج
ایــن دوره )دوره یازدهــم( مجلــس شــورای اســالمی راه 

پیــدا کرده انــد، دســت مجلــس بــرای پیگیــری موضــوع 
ــس  ــم مجل ــه در دوره ده ــت. البت ــاز اس ــان ب دانش بنی
شــورای اســالمی جلســات زیــادی بــا شــرکت های 
در  جلســه ای  همچنیــن  شــد؛  برگــزار  دانش بنیــان 
صحــن علنــی مجلــس گذاشــته شــد و نماینــدگان 
بیــان  را  خــود  مشــکالت  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــود کــه  ــد و جمع بنــدی ایــن مباحــث، گزارشــی ب کردن

ــد.« ــه ش ــخ 19 آذر 98 ارائ در تاری
ــد  ــالمی تاکی ــورای اس ــس ش ــه مجل ــو هیئت رئیس عض
کــرد: »اگــر بخواهیــم جهشــی در اقتصــاد ایجــاد کنیــم، 
ــان  ــتارت آپ ها و اقتصــاد دانش بنی ــت اس مســیرش تقوی

اســت.

زیرساخت اصلی اقتصاد 
»فناوری اطالعات« است

ــران در  ــردم ته ــب م ــور، منتخ ــا تقی پ ــن رض همچنی
مجلــس شــورای اســالمی، در ایــن نشســت گفــت: 
»زیرســاخت اصلــی اقتصــاد، فنــاوری اطالعــات اســت.«
وی بــا اشــاره بــه ســرمایه عظیــم نیــروی انســانی 
هــزار   580 حاضــر  حــال  »در  افــزود:  کشــور،  در 
فنــاوری  بــا  مرتبــط  رشــته های  در  دانش آموختــه 
ــتثنایی  ــار اس ــک آم ــه ی ــم ک ــور داری ــات در کش اطالع

اســت.«
نشســت حجت االســالم  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در 
موســوی الرگانــی، نماینــده مــردم فالورجــان در مجلــس 
شــورای اســالمی، تصریــح کــرد: »اگــر می خواهیــم 
را  دانش بنیــان  فعالیت هــای  یازدهــم  مجلــس  در 
ــرکت های  ــه ش ــوط ب ــن مرب ــد قوانی ــم، بای ــت کنی تقوی

دانش بنیــان را اصــالح کنیــم.«
ــادی  ــم اقتص ــد ک ــل رش ــه دلی ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه فعالیت هــای دانش بنیــان  ــدادن ب در کشــور، میــدان ن
ــرکت ها  ــن ش ــت ای ــرط تقوی ــد: »ش ــادآور ش ــت، ی اس
ــم  ــت ه ــه دس ــت ب ــا دس ــه نهاده ــه هم ــت ک ــن اس ای

ــد. دهن

طرح مسائل زیست بوم 
اقتصاد دانش بنیان

تســهیل در اخــذ تســهیالت توســط شــرکت های فنــاور 
چگونگــی  و  صادراتــی  موانــع  رفــع  دانش بنیــان،  و 
هدایــت جریــان نقدینگــی بــه زیســت بوم اقتصــاد 
دانش بنیــان کشــور بــرای تامیــن نقدینگــی مــورد 
ــا  ــب و کارهای نوپ ــکالت کس ــرکت ها، مش ــن ش ــاز ای نی
در حــوزه تامیــن اجتماعــی، اقتصــاد دیجیتــال، تســری 
بیشــتر کســب و کارهای نوپــا بــه مناطــق محــروم و 
و  الکترونیــک  تجــارت  خودروســازی،  کم برخــوردار، 
ــود  ــواردی ب ــر م ــه دیگ ــن، از جمل ــانی قوانی ــه روز رس ب
ــادل  ــث و تب ــا آن، بح ــه ب ــدار در رابط ــن دی ــه در ای ک

ــت. ــورت گرف ــر ص نظ
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 )international.bmn.ir( از سال 94 برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور
در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طراحی و اجرا شد. طی پنج سال گذشته با اجرای این برنامه 
بیش از هشت هزار نفر از متخصصان ایرانی خارج از کشور در طرح ها و پروژه های کوتاه مدت و بلندمدت 

با دانشگاه ها، مراکز رشد و نوآوری، شرکت های دانش بنیان و پارک های فناوری همکاری کرده اند.

تصویری روشن از واقعیت 
مهاجرت و مهاجرت معکوس 

�ب انتشار دو کتاب رخ داد

 سامان محمدی
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بیــش از 1500 متخصــص و کارآفریــن ایرانــی بــه کشــور 
بازگشــته اند

تاکنــون بیــش از 1500 نفــر از ایرانیــان خــارج از کشــور 
ــش  ــارب و دان ــه تج ــانی  ک ــته اند. کس ــران بازگش ــه ای ب
آن هــا نقــش موثــری در رشــد و توســعه توانمنــد علمــی، 

ــت. ــته اس ــور داش ــان کش ــاد دانش بنی ــاوری و اقتص فن
ــی  ــان ایران ــان و کارآفرین ــت متخصص ــتفاده از ظرفی اس
خــارج از کشــور بــا هــدف برقــراری ارتبــاط و همــکاری با 
ــان منتخــب  محیط هــای علمــی و شــرکت های دانش بنی
فناوری هــای  و  دانــش  از  بهره منــدی  همچنیــن  و 
ــای  ــدار در حوزه ه ــعه پای ــه توس ــک ب ــرای کم ــد ب جدی
بین المللــی اجرایــی شــده اســت. ایــن کار در قالــب 
ــی  ــان ایران ــان و کارآفرین ــا متخصص ــکاری ب ــه هم برنام
ــاوری ریاســت  ــت علمــی و فن خــارج از کشــور در معاون

ــده اســت. ــه اجــرا درآم ــوری ب جمه
ــان و  ــان، متخصص ــه محقق ــن برنام ــی ای ــان اصل مخاطب

ســرآمدان علمــی ایرانــی خــارج از کشــور هســتند. ایــن 
قالــب مکانیزم هــای مختلــف و متنــوع  خدمــات در 
حمایتــی ماننــد پســادکتری، فرصــت مطالعاتــی، اســاتید 
مدعــو و معیــن، تاســیس شــرکت فنــاور، برگــزاری 
تخصصــی  پــروژه  و  تخصصــی  کارگاه  و  ســخنرانی 
جایگزیــن خدمــت ســربازی بــا تاکیــد بــر مــدل چرخــش 

ــت. ــده اس ــه ش ــا ارائ مغزه

200 دانشگاه برتر دنیا براساس 
QS و Times رتبه بندی

ــی  ــالت بین الملل ــز تعام ــس مرک ــوی، رئی ــدی قلعه ن مه
علــم و فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری، بــا بیــان این کــه در ایــن طــرح 200 دانشــگاه 
ــدی را  ــی رتبه بن ــع بین الملل ــاس مراج ــا براس ــر دنی برت
مــد نظــر داریــم، می گویــد: »دانش آموختــگان دوره 
دکتــری از ایــن دانشــگاه ها، اســاتید 200 دانشــگاه 
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ــی  ــال در یک ــان فع ــان و کارآفرین ــا و متخصص ــر دنی برت
از موسســات شــاخص علمــی و فنــاوری یــا شــرکت های 
فنــاور بین المللــی مخاطبــان اصلــی در اجــرای ایــن 
برنامــه هســتند کــه طــی ایــن مــدت هــم 1500 نفــر از 
آن هــا بــه ایــران بازگشــتند. اگــر بتوانیــم از ظرفیت هــای 
ــه  ــد ب ــان عالقه من ــی ایرانی ــی و تخصص ــمند علم ارزش
ــاط و  ــتفاده و ارتب ــتی اس ــور به درس ــا کش ــکاری ب هم
ــب  ــاوری منتخ ــی و فن ــز علم ــا مراک ــا ب ــل آن ه تعام
داخلــی را برقــرار کنیــم، جهــش قابــل توجهــی در 
حوزه هــای مختلــف علمــی و اقتصــادی کشــور خواهیــم 

ــت.« داش
بــه گفتــه قلعه نــوی، همــه ایــن افــراد ســرآمدان علمــی 
کشــور هســتند؛ کســانی کــه نقشــی تاثیرگــذار در آینــده 
ــاط و  ــاد ارتب ــرای ایج ــد ب ــن بای ــد. بنابرای ــور دارن کش
ــت  ــا در جه ــی آن ه ــی و تخصص ــوان علم ــتفاده از ت اس
ــا  ــم و ب ــالش کنی ــور ت ــاوری در کش ــم و فن ــعه عل توس

اجــرای برنامه هــای متنوع تــر، بازگشــت و همــکاری 
ــم. ــه کشــور را ســرعت دهی ــا ب آن ه

وضعیت ایران در مهاجرت های 
بین المللی دانشجویان 

بین المللــی  مهاجرت هــای  در  ایــران  »وضعیــت 
ــه  ــت ک ــی اس ــت کتاب ــد نخس ــوان جل ــجویان« عن دانش
ــه مهاجــرت  ــه همــت گروهــی از کارشناســان رصدخان ب
ایــران گــردآوری شــده اســت. ایــن کتــاب در ســه جلــد 
همچــون آینــه ای اطالعاتــی موثــق و دقیــق از وضعیــت 
مهاجــرت نخبــگان و تحصیلکرده هــای ایرانــی ارئــه 
می دهــد تــا ذهن هــا دربــاره ایــن موضــوع روشــن شــود 
و ماننــد ســدی در برابــر اطالعــات نادرســت و نامعتبــر در 

ــن حــوزه باشــد. ای
نیــروی انســانی نــوآور و خــالق گنجــی ارزشــمند و 
ــه حســاب  ــرای کشــورهای خواهــان توســعه ب گرانبهــا ب
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ــی  ــی بین الملل ــرت و جابه جای ــن رو مهاج ــد. از ای می آی
دانشــجویان و اســتعدادها مســئله ای حســاس بــرای تمــام 
ــن حــوزه از  ــن وجــود ای ــا ای ــران اســت. ب کشــورها و ای
ــای  ــق و پژوهش ه ــالیانه موث ــم س ــای منظ ــود آماره نب
ــج  ــر رن ــزی موث ــتگذاری و برنامه ری ــرای سیاس ــدی ب ج

می بــرد.
در ایــن شــرایط گروهــی از کارشناســان رصدخانــه 
ــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری  ــران ب مهاجــرت ای
ــر  ــی موث ــار گزارشــی گام های ــا انتش ــا ب ــدند ت ــر آن ش ب
ــی  ــاخص های جهان ــران در ش ــت ای ــن وضعی ــرای تبیی ب
و  دانشــجویان  بین المللــی  جابه جایــی  بــا  مرتبــط 
ــر  ــاخص های معتب ــی از ش ــک برخ ــا کم ــتعدادها ب اس
جملــه  از  بین المللــی  مقایســه پذیری  قابلیــت  بــا 
شــاخص  و  مهاجــرت  بالقــوه  جریــان  شــاخص های 

بردارنــد. اســتعداد  رقابت پذیــری  جهانــی 
ــه، از آســیب های  ــای جهــت دار و مغرضان ــه گزارش ه ارائ
ــروی  ــی نی ــرت واقع ــرخ مهاج ــه ن ــت ک ــوزه اس ــن ح ای
ــر  ــی تصوی ــاری غیرواقع ــا آم ــورمان را ب ــانی از کش انس
ــا در نظــر گرفتــن ایــن موضــوع  می کنــد. ایــن کتــاب ب
ــد نخســت  ــردآوری شــده اســت. در ســرفصل های جل گ
ــران در  ــت ای ــون وضعی ــی چ ــه موضوعات ــاب ب ــن کت ای
پراکندگــی  مهاجــرت،  بالقــوه  جریــان  شــاخص های 
کشــورها در دو شــاخص جریــان بالقــوه مهاجــرت و 
جــذب اســتعدادها، نگاهــی بــه آمارهــای کلــی مهاجــرت 
دانشــجویی ایــران، مقاصــد مهــم دانشــجویان بین المللــی 
خارجــی  رســانه های  در  برنامــه  بازتــاب  و  ایــران 
ــن  ــت ای ــد نخس ــی از جل ــت.در بخش ــده اس ــاره ش اش
ــای  ــه جابه جایی ه ــوط ب ــای مرب ــی آماره ــاب، برخ کت
ــارج از  ــی خ ــجویان ایران ــداد دانش ــد تع ــی مانن بین الملل
ــران  ــی ای ــجویان بین الملل ــور دانش ــد حض ــور و رون کش
در 10 مقصــد اول مهاجرتــی ایــن گــروه از طریــق منابــع 

ــت. ــده اس ــی ش ــی بررس بین الملل
ــار و  ــق آم ــر دقی ــداول و تصاوی ــا ج ــاب ب ــن کت در ای
اطالعــات آمــده اســت. آمــار و اطالعاتــی کــه تصویــری 

روشــن از مهاجــرت نشــان می دهــد.
ــگان در  ــی نخب ــاد مل ــاوری و بنی ــی و فن ــت علم معاون
ــرت  ــت مهاج ــفاف از واقعی ــری ش ــه تصوی ــتای ارائ راس
بــه دیگــر کشــورها و جــذب نخبــگان غیرمقیــم از ارائــه 
آمارهــا و گزارش هــای موثــق ایــن حــوزه حمایــت 

. می کننــد

آمار جذب متخصصان ایرانی 
غیرمقیم ارائه شد

ــی  ــان ایران ــا متخصصــان و کارآفرین »برنامــه همــکاری ب
خــارج از کشــور« دومیــن جلــد از کتابــی اســت کــه بــا 
ارائــه تصویــری روشــن از واقعیــت مهاجــرت دانشــجویان 
تحصلیکــرده پــرده برمــی دارد. ایــن کتــاب دربــاره 
ــرای  ــال از اج ــن س ــه چندی ــه ای اســت ک بررســی برنام
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ــی را  ــان ایران ــاس آن متخصص ــر اس ــا ب ــذرد ت آن می گ
ــد. ــه کشــور بازگردن ب

ــا  ــر ب ــال های اخی ــوآوری در س ــاوری و ن ــت بوم فن زیس
حمایت هــای انجــام شــده رشــد خوبــی را تجربــه کــرده 
اســت، تعــداد زیــادی از محققــان ایرانــی غیرمقیــم 
فعالیت هــای  رونق بخــش  و  بازگشــته اند  کشــور  بــه 
ــه  ــرایطی ک ــده اند. در ش ــان ش ــتارت آپی و دانش بنی اس
ــت از  ــاری نادرس ــه آم ــعی در ارائ ــر س ــاری نامعتب اخب
مهاجــرت دانشــجویان تحصلیکــرده دارنــد، خــوب اســت 
ــه  ــان ب ــان و محقق ــت متخصص ــار بازگش ــه آم ــی ب نگاه
کشــور نیــز داشــته باشــیم. متخصصانــی کــه بــه کشــور 
بازگشــتند و یاریگــر زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری 

شــدند.
بنابرایــن دومیــن جلــد از کتابــی کــه بــا همــت گروهــی 
ــردآوری  ــران گ ــرت ای ــه مهاج ــان رصدخان از کارشناس
شــده، بــه برنامــه همــکاری بــا متخصصــان و کارآفرینــان 
ایرانــی خــارج از کشــور می پــردازد. برنامــه ای کــه بــرای 
ــان  ــان و متخصص ــه محقق ــش و تجرب ــدی از دان بهره من
ــد  ــی مانن ــب برنامه های ــور در قال ــارج از کش ــی خ ایران
پســادکتری، فرصــت مطالعــات، اســاتید مدعــو و تاســیس 

ــت. ــده اس ــی ش ــاور طراح ــرکت های فن ش
همچنیــن در ســرفصل های گوناگــون کتــاب دربــاره 
پایگاه هــای تخصصــی و همــکار در  برنامــه،  اهــداف 
حوزه هــای پژوهشــی و همچنیــن فناورانــه، نتایــج و 
ــی  ــانه های خارج ــاب آن در رس ــه و بازت ــی برنام خروج

ــت. ــده اس ــه ش ــی ارائ توضیحات
نگاهــی بــه آمــار و ارقــام به کارگیــری متخصصــان ایرانــی 
ــون تخصصــی  ــای گوناگ ــه کشــور در حوزه ه بازگشــته ب
علمــی و فناورانــه یکــی از بخش هــای جــذاب ایــن 
کتــاب اســت کــه دیــدی روشــن بــه مخاطــب می دهــد. 
ــا ایجــاد  ــاب ب ــن کت ــه شــده در ای ــار ارائ ــر اســاس آم ب
ــر از  ــش از 4700 نف ــارکت بی ــب، مش ــاختی مناس زیرس
متخصصــان و محققــان ایرانــی خــارج از کشــور در ایــن 
برنامــه انجــام شــده اســت. شــرح دقیــق برنامه هــا ماننــد 
ــز  ــه، موسســات و مراک ــای فناوران ــرای طرح ه ــداد اج تع
ــده اســت. ــاب آم ــل در کت ــراد کام ــن اف ــری ای به کارگی

ــی  ــا رســم شــکل و توضیحات ــی و ب ــن در جداول همچنی
دقیــق نشــان داده شــده اســت کــه همکاری هــا بــا 
محققــان و متخصصــان ایرانــی بازگشــته بــه کشــور نــرخ 
ــن  ــه ای ــته ک ــف داش ــای مختل ــی در زمینه ه ــد باالی رش
ــده  ــه ش ــزا ارائ ــورت مج ــه ص ــال ب ــر س ــرای ه ــار ب آم

ــت. اس
در  برنامــه  ایــن  بازتــاب  بــه  کتــاب  از  بخشــی  در 
ــه  رســانه های خاجــی اشــاره شــده اســت کــه همگــی ب
ــه  ــت برنام ــه موفقی ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس ــورت مس ص
دولــت جمهــوری اســالمی ایــران در ترغیــب متخصصــان 
ــه  ــت ب ــکاری و بازگش ــه هم ــور ب ــارج از کش ــی خ ایران

ــد. ــاره کردن ــران اش ای
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»دانشگاه عملگرا« راهکار حل 
مشکالت استانی و محلی است

هوری به  ست محب معاون عیمل و فناوری ر�ی

ر سفر کرد خراسان جنو�ب و بو�ش

 نیما ساختمانگر
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دکتــر ســورنا ســتاری در ادامــه ســفرهای اســتانی خــود بــه 
اســتان های بوشــهر و خراســان جنوبــی ســفر کــرد تــا بــه 
ســیاق ایــن ســفرها، بــرای توســعه زیرســاخت های منطقــه 
برنامه ریــزی کنــد، از نزدیــک بــا پیشــرفت ها آشــنا شــود و 
پــای درددل و مشــکالت نــوآوران و فنــاوران بنشــیند تــا بــه 
اهــداف کلــی معاونــت کــه پیشــرفت همه کشــور در مســیر 

ــر شــویم. ــان اســت، نزدیک ت اقتصــاد دانش بنی

مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی 
بیرجند افتتاح شد

افتتــاح مرکــز نــوآوری دانشــگاه صنعتــی بیرجنــد از جملــه 
ــه  ــک روزه ســورنا ســتاری ب ــی در ســفر ی ــای اصل برنامه ه
ــرکت  ــرای 15 ش ــز پذی ــن مرک ــود. ای ــی ب ــان جنوب خراس
ــود. در  ــت می ش ــاز نخس ــتارت آپ در ف ــان و اس دانش بنی
ــوری از  ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم ــفر مع ــه س ادام
مراکــز رشــد و نــوآوری دانشــگاه های بیرجنــد، آزاد اســالمی، 

علــوم پزشــکی و صنعتــی بیرجنــد بازدیــد کــرد.
مراکــز رشــد دانشــگاهی در خراســان جنوبــی در زمینه هــای 
ــک،  ــالمت، روباتی ــت، س ــط زیس ــون محی ــی همچ مختلف
الکترونیــک، کاالی فرهنگــی، گردشــگری، مدیریت  پســماند 
ــتان  ــی اس ــتارت آپ های بوم ــرای اس ــد و پذی ــت دارن فعالی

. هستند
مرکــز رشــد دانشــگاه آزاد بیرجنــد نیــز بــا هــدف کمــک به 
اقتصــاد اســتان در زمینــی بــه مســاحت 500 متــر مربــع در 
ــدازی شــد و در حــال حاضــر هشــت واحــد  ســال 97 راه ان
ــز مســتقر هســتند. بارورســازی  ــن مرک ــال در ای ــاور فع فن
ابرهــا، زیســت فناوری، نانوافزودنی هــای بتــن، بیومکانیــک و 
محصــوالت اســتراتژیک از زمینه هــای فعالیتــی واحدهــای 

حاضــر در ایــن مرکــز اســت.
ــوم  ــگاه عل ــان دانش ــرکت های دانش بنی ــد و ش ــز رش مرک
پزشــکی بیرجنــد مقصــد دیگــر ســتاری و هیئــت همــراه 
ــوم  ــگاه عل ــان دانش ــس و معاون ــود و رئی ــد ب ــرای بازدی ب
پزشــکی توضیحــات الزم را درخصــوص فعالیت هــای علمــی 

ــد. ــه کردن و تحقیقاتــی ایــن دانشــگاه ارائ
ــال 92  ــد س ــکی بیرجن ــوم پزش ــگاه عل ــد دانش ــز رش مرک
راه انــدازی شــد و در حــال حاضــر شــرکت های دانش بنیــان 
تشــخیصی،  کیت هــای  تهیــه  زمینه هــای  در  فعــال 
ــرژی  تعییــن جنســیت جنیــن، قــرص زعفــران و آنتــی آل
و آنتــی اکســیدان در ایــن مرکــز مســتقر هســتند. بازدیــد 
ــاح  ــاوری، افتت ــم و فن ــارک عل از شــرکت های مســتقر در پ
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان، مرکــز نــوآوری فردوس 
و طبــس بــه صــورت ویدئــو کنفرانس و شــرکت در نشســت 
ــد از دیگــر برنامه هــای  ــان و جهــش تولی اقتصــاد دانش بنی
ســفر یــک روزه معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری 

بــه خراســان جنوبــی بــود.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری در ایــن بازدیــد و 
در گفت و گــو بــا اصحــاب رســانه و فعــاالن فناور و مســئوالن 
اســتانی ضمــن اشــاره بــه عبــور تعــداد شــرکت های 

دانش بنیــان از پنــج هــزار، اظهــار کــرد: »خراســان جنوبــی، 
ــی و  ــای محل ــر توانایی ه ــی ب ــادی متک ــا اقتص ــتانی ب اس
درون زاســت کــه ظرفیــت قابــل توجهــی بــرای میزبانــی از 
اجــزای زیســت بوم دانش بنیــان در کشــور دارد. ایــن اســتان 
از ظرفیــت کارآفرینــی قابــل توجهــی برخــوردار اســت و از 
ــرده  ــت تحصیلک ــداد جمعی ــد تع ــاخص هایی مانن ــر ش نظ
و دانشــگاهی و گــردش مالــی مشــاغل محلــی، در شــرایط 
خوبــی قــرار دارد. در ایــن بازدیــد شــرکت های دانش بنیــان 
و فنــاور اســتان محصــوالت و نمونــه کارهــای ارزشــمندی را 
عرضــه کردنــد کــه نشــانگر توانایــی و پتانســیل قابــل توجه 
ــای زیســت بوم  ــتای ارتق ــفر در راس ــن س ــتان اســت. ای اس
اقتصــاد دانش بنیــان اســتان و توســعه همــکاری بــا 

ــزی شــده اســت.«  مســئولین اســتانی برنامه ری
ــگاه های  ــدی دانش ــش کلی ــه نق ــاره ب ــن اش ــتاری ضم س
اســتانی، بیــان کــرد: »اولویــت دانشــگاه در خراســان جنوبی 
بایــد حــل مشــکالت اســتان باشــد. در موضــوع شــیوع کرونا 
آنچــه کــه بــه مــا کمــک کــرد تــا آســیب های ایــن بحــران 
ــود کــه از  را مهــار کنیــم، ورود شــرکت های دانش بنیانــی ب
همیــن دانشــگاه ها ســر بــرآورده بودنــد. اقتصــاد دانش بنیان 
ــی  ــت از برخ ــیر برون رف ــن مس ــن و به صرفه تری معقول تری
انســدادهای اقتصــادی و رفــع موانع تولید اســت. این اســتان 
ــی  ــا برخ ــاخت ها ب ــه زیرس ــر در زمین ــال حاض ــز در ح نی
مشــکالت مواجــه اســت و ایجــاد تحــول اساســی در توســعه 
ــه در  ــل توج ــش قاب ــب جه ــد موج ــاخت ها می توان زیرس
تولیــد و رشــد محصــوالت دانش بنیــان و فنــاور در اســتان 
شــود. البتــه در ایــن چنــد ســال ایــن اســتان رشــد قابــل 
توجهــی داشــته اســت. پارک علــم و فنــاوری اســتان با چند 
ســال قبــل قابــل مقایســه نیســت. شــرکت های دانش بنیــان 
و فنــاور اســتان نیــز بــه لحــاظ کمی و کیفــی رشــد خوبی را 
تجربــه کرده انــد. بــا ایــن همــه ایــن میــزان رشــد بــا اهــداف 
ــاوری  ــت علمــی و فن ــه شــده توســط معاون در نظــر گرفت
فاصلــه دارد و بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف، یک نقشــه راه 
منســجم تعریــف شــده اســت کــه به تدریــج محقــق خواهــد 

شــد.«
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری در ادامــه بازدیــد 
ــی، در  ــان جنوب ــتان خراس ــاوری اس ــی و فن ــز علم از مراک
ــد  ــی بیرجن ــگاه صنعت ــاتید دانش ــجویان و اس ــع دانش جم
حاضــر شــد. وی دانشــگاه فنــاور و عملگــرا را راهــکار حــل 

ــد. ــتان ها خوان ــی در اس ــکالت محل مش
ســورنا ســتاری معاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری در 
ایــن دانشــگاه بــا توجــه بــه اختصــاص ســاختمان در خــور 
بــه مرکــز نــوآوری و شــتابدهی در مراکز دانشــگاهی اســتان، 
گفــت: »خوشــحال هســتم کــه نهــاد دانشــگاه در بیرجنــد و 
سراســر کشــور بــه ایــن بلــوغ رســیده اســت کــه بهتریــن 
ــوآوری، رشــد و  ســاختمان ها و امکاناتــش را بــرای مراکــز ن
شــتابدهی تخصیــص دهــد. حرکــت به این ســو، ایــن امکان 
را فراهــم می کنــد کــه دانشــگاهی عملگــرا و در مســیر حــل 
مشــکالت مــردم متولــد شــود. چنیــن دانشــگاهی در نقطــه 
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مقابــل دانشــگاه صرفــا مقاله محــور و تئوریــک قــرار دارد.«
ــه  ــاره ب ــا اش ــوری ب ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
عملیاتــی شــدن کار صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان، 
ــذب  ــدوق و ج ــن صن ــک ای ــا کم ــم ب ــزود: »امیداوری اف
حجــم  تزریــق  شــاهد  خطرپذیــر  ســرمایه گذاری های 
بیشــتری از نقدینگــی بــه طرح هــا و شــرکت های فنــاور در 

ــیم.« ــتان باش اس
بازدیــد از چنــد نمایشــگاه عرضــه محصــوالت دانش بنیــان 
و فنــاور و افتتــاح مرکــز نــوآوری دانشــگاه صنعتــی بیرجنــد 
در کنــار بازدیــد از دیگــر مراکــز دانشــگاهی و علمی اســتان، 
بخــش دیگــری از برنامه هــای ســفر معــاون علمــی و فناوری 

رئیس جمهــوری بــه اســتان را شــامل شــد.

بوشهر به قطب فناوری های 
نفت و گاز تبدیل می شود

ســورنا ســتاری، معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری، 
در ســفر بــه اســتان بوشــهر بــا اشــاره بــه ســفرهای ســه گانه 
خــود بــه ایــن اســتان از ســال قبــل تاکنــون، اظهــار کــرد: 
ــد رو  ــم، رون ــن اســتان ســفر می کنی ــه ای ــه ب ــار ک ــر ب »ه
بــه جلــو و پیشــرفت زیســت بوم نوآورانــه اســتان را شــاهد 
هســتیم. افتتــاح چنــد ســاختمان جدیــد در پــارک علــم و 
فنــاوری و دانشــگاه بوشــهر می توانــد محیطــی جدیــد ایجاد 
ــان  ــاور تشکیل شــده توســط جوان ــا هســته های فن ــد ت کن
اســتان در آن بــه شــرکت های پویــا و بالنــده تبدیل شــوند.«
ــرکت های  ــا و ش ــاهد ایده ه ــار ش ــر ب ــزود: »ه ــتاری اف س
فنــاور جدیــد هســتیم. ایــن مســئله خــود ســطح انگیــزه و 
ــر  ــان ایــن خطــه را نشــان می دهــد. عــالوه ب پویایــی جوان
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــد ایجادشــده، معاون تاسیســات جدی
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــا در پ ــعه فعالیت ه ــم از توس ــاز ه ب
اســتان حمایــت خواهــد کــرد و ســرمایه گذاری الزم در ایــن 
زمینــه انجــام خواهــد گرفــت. در تالش هســتیم زیســت بوم 
ــام  ــوازن در تم ــکل مت ــه ش ــور ب ــان کش ــاد دانش بنی اقتص

کشــور رشــدی هماهنــگ را شــاهد باشــد.«
ــا  ــه ب ــوری در ادام ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
اشــاره بــه طرح هــای افتتاح شــده در اســتان بوشــهر، 
ــد و  ــاح ش ــفر افتت ــن س ــه در ای ــی ک ــزود: »مجتمع های اف
تفاهمنامه هایــی کــه منعقــد شــد، زمینــه  را فراهــم می کنــد 
تــا دســت جوانــان فنــاور و شــرکت های دانش بنیــان و 
فعــال در حــوزه فنــاوری، بــرای کمــک بــه حــل مشــکالت 

ــر باشــد.« اســتان بازت
وی بــا اشــاره بــه پتانســیل بــاالی ایــن ناحیــه از کشــور در 
صنعــت نفــت و گاز و زیســت فناوری، بیــان داشــت: »معاونت 
ــا  ــالش اســت ت ــاوری ریاســت جمهــوری در ت علمــی و فن
ســطح مشــارکت شــرکت های بومــی در فناوری هــای 
ــت، گاز و زیســت فناوری  ــد نف ــی مانن ــا حوزه های ــط ب مرتب
ــد و  ــد ش ــه منعق ــی ک ــرود. قراردادهای ــر ب ــی باالت دریای
ــاور  ــرکت های فن ــط ش ــه توس ــه ای ک ــوالت فناوران محص
اســتان تولیــد شــده، همگــی براســاس ایــن راهبــرد مــورد 

ــاد  ــر اقتص ــی ب ــر مبتن ــت. تفک ــه اس ــرار گرفت ــت ق حمای
ــه  ــا تکی ــر توســعه را ب ــز ام ــر چی ــش از ه ــان، پی دانش بنی
بــر توانمندی هــای محلــی هــر اســتان قابــل تحقــق 
ــا  ــهر ب ــتان بوش ــم اس ــاس امیدواری ــن اس ــر ای ــد. ب می دان
کمــک شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور اســتان بــه قطــب 
فناوری هــای نفــت و گاز و زیســت فناوری در کشــور تبدیــل 

شــود.«

برج نوآوری مروارید خلیج  
فارس افتتاح شد

در ادامــه ســفر معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری به 
اســتان بوشــهر، بــرج نــوآوری مرواریــد خلیــج فــارس افتتاح 
شــد. عــالوه بــر بهره بــرداری از فــاز اول زیرســاخت اینترنــت 
اشــیا مبتنــی بــر پروتــکل LoRaWAN در ایــن ســفر، از 
چنــد محصــول فناورانــه جدیــد نیــز رونمایــی به عمــل آمد.
ــه  ــارس از جمل ــج ف ــد خلی ــوآوری مرواری ــرج ن ــاح ب افتت
برنامه هــای اصلــی ســفر ســورنا ســتاری بــه اســتان بوشــهر 
ــاوری ریاســت  ــت علمــی و فن ــت معاون ــا حمای ــه ب ــود ک ب
ــان  ــارد توم ــر 15 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــوری و ب جمه
ــان  ــت میزب ــرار اس ــز ق ــن مرک ــید. ای ــرداری رس ــه بهره ب ب
شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور ایــن اســتان باشــد. بــرج 
نــوآوری بوشــهر در فضایــی بالــغ بــر ســه هــزار متــر مربــع 
ــه در  ــل توج ــری قاب ــد تاثی ــت و می توان ــده اس ــاح ش افتت

ــد. ــا کن ــتان ایف ــه اس ــت بوم نوآوران ــش زیس جه

گفت و گو با فعاالن دانش بنیان و فناور
پــارک علــم و فنــاوری اســتان بوشــهر نیــز بــا حضــور ســورنا 
ــد.  ــی می کن ــود رونمای ــد خ ــاختمان جدی ــتاری از س س
ــن در  ــوری همچنی ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
ــاور  ــان و فن ــن ســفر از نمایشــگاه شــرکت های دانش بنی ای
مســتقر در ایــن پــارک بازدیــد و بــا مدیــران و نماینــدگان 

ــرد. ــو ک ــرکت ها گفت و گ ــن ش ای
ســتاری در ایــن ســفر به همــراه جمعی از مســئولین اســتان 
ــاز اول  ــهر از ف ــتاندار بوش ــد اس ــم گروان ــه عبدالکری از جمل
 LoRaWAN شــبکه اینترنــت اشــیا مبتنــی بــر پروتــکل

رونمایــی کــرد.
بــا توجه بــه اهمیــت روزافــزون تجهیــزات هوشــمند مبتنی 
بــر اینترنــت اشــیا، ایــن زیرســاخت حیاتــی می تواند نقشــی 
کلیــدی در توســعه کســب وکارهای نوآورانــه مربــوط بــه آن 

را ایفــا کنــد.
ــوزه  ــرد در ح ــای پرکارب ــی از پروتکل ه LoRaWAN یک
ــی و  ــت علم ــت معاون ــا حمای ــه ب ــت ک ــت اشیاس اینترن
فنــاوری ریاســت جمهــوری و بــا هزینه چهــار میلیــارد ریال 
ــن شــبکه  ــاز اول اجــرای ای پیاده ســازی و اجــرا شــد. در ف
ــا حضــور معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری  کــه ب
آغــاز بــه کار کــرد، منطقــه دو بوشــهر تحــت پوشــش ایــن 
شــبکه قــرار گرفتــه و در فــاز بعد کل شــهر بوشــهر پوشــش 

داده خواهــد شــد.
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فناوری  های ایران ساخت
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شهرک فناوری و نوآوری های صنعتی 
در منطقه 19 تهران احداث می شود

ــاوری  ــی و فن ــت علم ــترک معاون ــکاری مش ــه هم تفاهمنام
ریاســت جمهــوری و شــهرداری تهران بــرای ایجاد و گســترش 
ــعه  ــداث و توس ــرح اح ــا ط ــران ب ــوآوری در ته ــای ن پهنه ه
شــهرک فنــاوری و نوآوری هــای صنعتــی موقوفــه جــراح 
ــه امضــای  ــه عنــوان یکــی از نمونه هــای ایــن کار ب ــی ب تهران
رئیــس مرکــز توســعه فناوری هــای راهبــردی معاونــت علمــی 

ــاوری و شــهردار منطقــه 19 تهــران رســید. و فن
ــرار اســت تســهیلگر گســترش پهنه هــای  ــه ق ــن تفاهمنام ای
ــاوری  ــعه فن ــه توس ــی ب ــرد مل ــا رویک ــران ب ــوآوری در ته ن

ــود. ــور ش ــی در کش صنعت
اســماعیل قادری فــر، رئیــس مرکــز توســعه فناوری هــای 
راهبــردی معاونــت علمــی و فنــاوری، در مراســم امضــای ایــن 
ــرداری  ــا هــدف بهره ب ــه ب ــن تفاهمنام ــت: »ای ــه گف تفاهمنام
ــا  ــران ب ــه 19 ته ــود در منطق ــای موج ــت از ظرفیت ه درس
ــا  ــه امضــا می رســد ت ــش دانشــگاهی بومــی ب اســتفاده از دان
قــراردادی بــرای ایجــاد شــهرک فنــاوری و نوآوری های صنعتی 
در ایــن منطقــه باشــد. موضــوع تفاهمنامه مشــارکت و تســریع 
رونــد فراهــم کــردن بســترهای قانونــی، مالــی و فنــی مــورد 
ــی  ــای صنعت ــاوری و نوآوری ه ــرای ایجــاد شــهرک فن ــاز ب نی
موقوفــه جــراح تهرانــی در محــدوده ای بــه مســاحت 27 هکتار 
و زیربنــای تقریبــی 200 هــزار متــر مربــع در زمینــی موقوفــی 

اســت.«
بــه گفتــه قادری فــر، ایــن شــهرک شــامل پهنه هــای 
کارگاهــی، آموزشــی، نمایشــگاهی، کارخانه نوآوری، پشــتیبانی 
ــای  ــاس برنامه ه ــر اس ــا ب ــود ت ــی می ش ــی - خدمات و رفاه
مشــخص در ایــن شــهرک فرایندهــای آمــوزش، نمونه ســازی، 
فناوری هــای  نوآوری هــا و  صنعتی ســازی و تجاری ســازی 

صنعتــی تســریع شــود.
او در ادامــه بــا اشــاره بــه مفــاد همکاری هــای طرفیــن، 
ــق  ــعه موف ــداث و توس ــای اح ــی از نیازمندی ه ــت: »یک گف
شــهرک فنــاوری و نوآوری هــای صنعتــی موقوفــه جــراح 
تهرانــی برقــراری ارتبــاط موثــر بــا صنایــع و شناســایی 
ــت.  ــور اس ــی در کش ــه صنعت ــای فناوران ــق نیازمندی ه دقی
در ایــن راســتا معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
همکاری هــای الزم را بــرای برقــراری ارتبــاط و معرفی شــهرک 
مذکــور بــه فعــاالن حــوزه فناوری هــای صنعتــی کشــور، انجام 

ــد داد.« خواه
علــی توکلــی، شــهردار منطقــه 19، نیــز در ایــن مراســم بــر 
ــرد و  ــد ک ــور تاکی ــروم کش ــق مح ــه مناط ــه ب ــرورت توج ض
گفــت: »بایــد تــالش کنیــم فرهنــگ و ســبک زندگــی مــردم 
ــر دهیــم. شــاید  ــاوری تغیی ــا کمــک فن مناطــق محــروم را ب
راه انــدازی ایــن شــهرک فناورانــه که تــردد افراد تحصیلکــرده و 
نخبــه را بــه منطقــه بیشــتر می کنــد، در ایــن کار تاثیر داشــته 
باشــد. بایــد تــالش کنیــم روال قانونــی احــداث این شــهرک را 

تســریع کنیــم تــا بــه زودی شــاهد افتتــاح آن باشــیم.«
در ایــن تفاهمنامــه آمده اســت کــه معاونت همکاری هــای الزم 

بــرای معرفــی طــرح بــه فعــاالن و ســرمایه گذاران حــوزه علــم 
و فنــاوری کشــوررا انجــام دهــد و بــه رونــد انعقــاد قراردادهــای 
ــد.  ــه و ســرمایه گذاران کمــک کن ــن موقوف ــکاری فی مابی هم
همچنیــن از تخصیــص تســهیالت مالــی و وام هــای موقوفــه ای 
ــه  ــه توســعه ایــن طــرح می انجامــد حمایــت کنــد. ارائ کــه ب
مدل هــای موفــق و مناســب بــرای حمایــت از ســرمایه گذاری 
هدفمنــد و توســعه کســب وکارهای دانش بنیــان و نوآورانــه بــه 
شــهرک بــا توجــه بــه ظرفیت هــای موجــود از دیگــر تعهــدات 

معاونــت علمــی و فنــاوری در ایــن تفاهمنامــه اســت.
شــهرداری منطقــه 19هــم موظــف شــده اســت بــا اســتفاده از 
ظرفیت هــای قانونــی و پــس از اخــذ اســتعالمات الزم از مراجع 
ــات  ــاز عملی ــرای آغ ــاختمانی الزم ب ــای س ــالح، مجوزه ذیص
ــای  ــاوری و نوآوری ه ــهرک فن ــداث ش ــاز اول اح ــی ف اجرای
ــره را در  ــا و غی ــوآوری، کارگاه ه ــه ن ــامل کارخان ــی، ش صنعت

ــد. ــان ممکــن صــادر کن ــن زم کوتاه تری

همکاری ها برای حل چالش 
کرونا گسترش یافت

نشســت مجــازی اســتپ هفتم بــا عنــوان همکاری هــای علمی 
و فناورانــه در حــل چالــش کرونــا برگــزار شــد تــا بــا برگــزاری 
پنل هــا و میزگردهــای تخصصــی ایــن موضــوع بررســی شــود.

ایــن نشســت توســط بنیــاد علــم و فنــاوری مصطفــی )ص( و با 
همــکاری آژانــس تحقیقــات، علــوم و فنــاوری ســنگاپور، مرکــز 
ــرای گســترش  ــداد فرصتــی ب ــن روی ــو برگــزار شــد. ای نایوبای

همکاری هــای علمــی بــرای عبــور از چالــش کرونــا بــود.
ــاره روش هــای  هفتمیــن نشســت شــامل ســخنرانی هایی درب
تشــخیص جدیــد بــرای کوویــد 19، پیشــگیری و راهکارهــای 
درمانــی بــرای آن بــود. همچنین برگــزاری پنل هــای تخصصی 
ــئله  ــه در آن مس ــود ک ــه ب ــن برنام ــای ای ــر بخش ه از دیگ
شــبکه علمــی و فنــاوری در مواجهــه بــا چالش هــای ویــروس 
کرونــا در جهــان اســالم بررســی شــد. البتــه پســاکرونا موضوع 
دیگــری بــود کــه در میزگردهــای تخصصی ایــن رویــداد به آن 
پرداختــه شــد تــا سیاســت ها و راهکارهــای مواجهــه بــا مــوج 

دوم کرونــا مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــاری  ــیوع بیم ــه ش ــه ب ــا توج ــتپ ب ــت اس ــن دوره از نشس ای
کرونــا از مــاه دســامبر )آذر 1398( در چیــن بــا هــدف تاکیــد 
بــر اهمیــت تبــادل تجربیــات و دانــش ارزشــمند و دســتاوردها 
برگــزار شــد. همچنیــن ارائــه بهتریــن زمینــه از طریق نشســت 
ــا و  ــی توانایی ه ــا، هم افزای ــورد کرون ــی در م ــازی موضوع مج
ظرفیت هــای دانشــمندان و متخصصــان کشــورهای اســالمی 
ــن  ــداف ای ــر اه ــی از دیگ ــی جهان ــران کنون ــل بح ــرای ح ب

نشســت بــود.
ــدی  ــخنرانی کلی ــامل س ــتپ ش ــت اس ــن دوره نشس هفتمی
برگزیــدگان دوره هــای پیشــین جایــزه مصطفــی شــامل 
ــتاد  ــاهین اس ــور ش ــور اوگ ــگ، پروفس ــی یین ــور جک پروفس
ایمونولــوژی در دانشــگاه ماینــز آلمــان، حســین بهاروند اســتاد 
ــادی در پژوهشــگاه  ــاوری ســلول های بنی زیست شناســی و فن
ــت علمــی دانشــکده  ــان و محمــد عبداالحــد عضــو هیئ روی
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ــای  ــران و پنل ه ــگاه ته ــر در دانش ــرق و کامپیوت ــی ب مهندس
تخصصــی بــا مشــارکت کارشناســانی از کشــورهای مختلــف و 

ــود. ــط ب ــای مرتب ــان در زمینه ه ــه متخصص ــه مقال ارائ
در ایــن دوره از نشســت اســتپ کارشناســان بیماری هــای 
عفونــی و اســاتید دانشــگاه و متخصصــان همــراه با اســاتیدی از 
کشــورهای هنــد، ترکیــه، ژاپن، چیــن، اندونــزی، مالــزی، ایران 
ــه  ــن بیمــاری ب ــان ای ــات خــود را در درم و آذربایجــان تجربی

ــانند. ــر می رس اطــالع یکدیگ

دانشگاه آزاد به سمت استفاده از 
ظرفیت های دانش بنیانی گام برمی دارد

بــا افتتــاح ســرای نــوآوری و شــتابدهی دانشــگاه آزاد اســالمی 
ــا  ــگاه آزاد ب ــی دانش ــای دانش بنیان ــرب، ظرفیت ه ــد غ واح
هــدف توســعه زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری در کشــور شــکوفا 
ــردی  ــای راهب ــز توســعه فناوری ه ــس مرک ــد شــد. رئی خواه
معاونــت علمــی و فنــاوری در ایــن بــاره گفــت: »ایــن ســرا در 
متــراژی حــدود 1800 متــر مربــع بــه بهره بــرداری می رســد.«
ــا  ــز ب ــن مرک ــزود: »ای ــب، اف ــن مطل ــان ای ــا بی ــر ب قادری ف
همــکاری معاونــت علمــی و فنــاوری و دانشــگاه آزاد اســالمی تا 
تابســتان امســال راه انــدازی خواهد شــد. هــدف از تاســیس آن، 
توســعه زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری و هدایــت دانشــجویان 
ــی  ــت تخصص ــن ظرفی ــرداری از ای ــرای بهره ب ــگاه آزاد ب دانش

اســت.«
بــه گفتــه وی، در ایــن ســاختمان قــرار اســت یــک فضــای کار 
ــاق فکــر، آزمایشــگاه و کارگاه  اشــتراکی، آفیس هــای کاری، ات
تخصصــی، فضــای بــازی و اســتراحت، اتــاق جلســات، کالس 

ــاق مشــاوره های تخصصــی ایجــاد شــود. درس و ات
ارتقــای ســطح ســالمت و بهداشــت جامعــه یکــی از موضوعاتی 
اســت کــه قــرار اســت در ایــن ســرای نــوآوری روی آن تمرکــز 
ــی  ــتابدهنده های تخصص ــم ش ــاس ه ــن اس ــر همی ــود. ب ش
آموزشــی، شــتابدهنده های ســالمت و بهداشــت و مهندســی 

و علــوم پایــه در ایــن فضــا ایجــاد می شــود.
بــه گفتــه قادری فــر، بیشــترین ضرفیــت فضــای کار اشــتراکی 
ــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.  ــا 120 صندل ــن ســرا ب در ای
ــن  ــای اداری در ای ــرای کاره ــن حــدود 15 شــرکت ب همچنی
ســرا مســتقر خواهنــد شــد و فضای موجــود بــه کاربــران اجازه 
می دهــد از هشــت کارگاه و آزمایشــگاه تخصصــی هــم بهــره 

ند. ببر
ــا  ــوآوری می خواهــد دانشــگاه آزاد اســالمی را ب ــن ســرای ن ای
ــرای توســعه  معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ب
زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری همــراه کنــد. ظرفیتــی بــزرگ 
ــه  ــد دانشــجویان دانشــگاه آزاد را ب ــل توجــه کــه می توان و قاب
ــول  ــه محص ــود ب ــی خ ــای دانش بنیان ــل ایده ه ــمت تبدی س

ســوق دهــد.

»کرون آپ« تهدیدها را به 
فرصت تبدیل می کند

ــاالن  ــرای فع ــازی ب ــای مج ــه رویداده ــرون آپ« مجموع »ک

زیســت بــوم فنــاوری و نــوآوری اســت تــا بــه کمــک آن تهدید 
ــل  ــت تبدی ــه فرص ــا را ب ــروس کرون ــط وی ــده توس ــاد ش ایج
کنیــم. ایــن رویــداد ایجــاد زیرســاختی کارآمــد برای گســترش 
فعالیت هــای آموزشــی و فناورانــه را بــه صــورت غیرحضــوری 

ــد. ــال می کن دنب
ــات  ــز مطالع ــرون آپ« توســط مرک ــای »ک ــه رویداده مجموع
نخبــگان حــوزه علمیــه بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری و همــکاری مرکــز شــرکت های دانش بنیان، 
ــب وکارها،  ــت کس ــود. مدیری ــزار می ش ــور برگ ــت مح در هش
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، فناوری هــای نرم، حــوزه علمیه 
ــا  ــاوری، پزشــکی و دری ــانی و فن ــوم انس ــر، عل ــاوری، هن و فن
ــا توجــه  ــر ایــن اســاس ب ــداد هســتند. ب محورهــای ایــن روی
بــه هــر محــور رویــدادی مجــازی برگــزار می شــود تــا شــاهد 

ــا باشــیم. ــه در دوران کرون ــای فناوران ــق فعالیت ه رون
مجموعــه رویدادهــای »کــرون آپ« در نظر دارد از شــرایطی که 
توســط ویــروس کرونــا ایجــاد شــده اســت بهــره الزم را ببــرد. 
ــی و  ــات آموزش ــگاه ها، موسس ــی دانش ــا تعطیل ــیوع کرون ش
فرهنگــی و بنگاه هــای اقتصــادی را بــه دنبــال داشــت و برخــی 
از کســب وکارها در ایــن شــرایط بــا رکــود مواجــه شــدند. ایــن 
موضــوع در بلندمــدت تاثیــرات منفــی بــه همــراه دارد. بنابراین 
بــا توجــه بــه اهمیــت رویدادهــا در زیســت بوم فنــاوری و حوزه 
نخبگانــی و همچنیــن بــرای کمــک به جامعه پزشــکی کشــور 
و بــا تکیــه بــر شــعار »در خانــه بمانیــم« بســتری فراهــم شــده 
اســت کــه ایــن تهدیــد بــه یــک فرصــت طالیــی تبدیــل شــود 
و عــالوه بــر جلوگیــری از رکــود کســب وکارهای خــرد، باعــث 
ایجــاد زیرســاختی در جهــت گســترش فعالیت هــای آموزشــی 
و فناورانــه بــه صــورت غیرحضــوری شــود. برگــزاری و طراحــی 
ــن  ــز در همی ــرون آپ« نی ــازی »ک ــای مج ــه رویداده مجموع

راستاست.

سومین مرکز نوآوری و فناوری 
شهر هوشمند افتتاح شد

ســومین مرکــز نــوآوری و فنــاوری شــهر هوشــمند در منطقــه 
10 شــهرداری تهــران گشــایش یافــت تــا گامــی دیگــر بــرای 

تســریع حرکــت بــه ســوی تهــران هوشــمند باشــد.
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــکاری معاون ــا هم ــران ب ــهرداری ته ش
ــاوری  ــوآوری و فن ــز ن ــه مرک ــون س ــوری تاکن ــت جمه ریاس
ــدام  ــن اق ــا ای ــت. ب ــرده اس ــدازی ک ــمند را راه ان ــهر هوش ش
ایــن ســه مرکــز در مناطــق 10، 9 و 4 شــهرداری تهــران بــه 
ــعه  ــرای رشــد و توس ــاز را ب ــورد نی ــات م ــتارت آپ ها خدم اس

ارائــه می دهنــد.
در ســومین مرکــز کــه امروز افتتاح شــد 10 شــرکت نوپــا و 23 
تیــم اســتارت آپی مســتقر هســتند تــا بــا دریافــت حمایــت و 
خدمــات از شــتابدهنده »ذوق« محصوالت و کســب وکار خود را 
توســعه دهنــد. حوزه هــای فنــاوری اطالعــات، خدمات شــهری 
ــت  ــای فعالی ــی از زمینه ه ــز برخ ــی نی ــی و اجتماع و فرهنگ
آن هاســت. پرویــز کرمــی، دبیــر ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد 
دانش بنیــان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، در 
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مراســم افتتــاح ایــن مرکــز نــوآوری و فنــاوری شــهر هوشــمند 
گفــت: »بــا ایجــاد ایــن مرکــز گامــی دیگــر بــرای حرکــت بــه 
ــی  ــج محــور اصل ــران هوشــمند برداشــته شــد. پن ســوی ته
ــی از  ــوآور یک ــران ن ــه ته ــود دارد ک ــمند وج ــران هوش در ته
آن هاســت. ایجــاد مراکــز نــوآوری نیــز در ایــن زمینــه اســت. 
ــن  ــان در ای ــای اســتارت آپی و کســب وکارهای دانش بنی تیم ه
ــد و  ــد کن ــان رش ــا کسب وکارش ــوند ت ــت می ش ــز حمای مراک
ایــده خــود را بــه محصــول تبدیل کننــد. ایــن اقدام شــهرداری 
تهــران بــرای در اختیــار قــرار دادن فضــا بــه شــتابدهنده ها و 
ــی  ــئولیت اجتماع ــتای مس ــی در راس ــتارت آپ ها کار بزرگ اس
اســت. بــا ایــن اقــدام جوانــان خــالق و نــوآور در هــر منطقــه 
ــهرداری  ــد و ش ــکیل می دهن ــود را تش ــتارت آپی خ ــم اس تی
نیــز می توانــد بــه زودی از دســتاورد آن هــا بهــره الزم را ببــرد. 
ــان  ــرای جوان ــدام خــود زیرســاخت را ب ــن اق ــا ای شــهرداری ب
ایجــاد کــرده اســت؛ اقدامــی کــه نــوآور و تحول آفریــن اســت.«

ــز در  ــن مراک ــدازی ای ــرد: »راه ان ــان ک ــن بی ــی همچنی کرم
ــری  ــبی دیگ ــات مناس ــز از اقدام ــران نی ــی ته ــق جنوب مناط
اســت کــه انجــام شــد تــا توســعه ســرانه حوزه هــای نــوآوری 
را در ایــن مناطــق شــاهد باشــیم. معاونــت علمی و فنــاوری در 
ــرای شــکل گیری  ســال های اخیــر حمایت هــای متنوعــی را ب
زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری در تهــران و کشــور انجــام داده 
ــوآوری  ــدازی مراکــز و کارخانه هــای ن اســت و حمایــت از راه ان
ــرمایه گذاری و  ــا س ــا ب ــت ت ــات اس ــن اقدام ــی از ای ــز جزئ نی
ــان  ــق اقتصــاد دانش بنی ــه تحق ــروی انســانی ب ــت از نی حمای
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــان معاون ــه می ــویم. البت ــر ش نزدیک ت
ــاد  ــرای ایج ــز ب ــری نی ــه دیگ ــران تفاهمنام ــهرداری ته و ش
ــه در  ــت ک ــده اس ــد ش ــمند منعق ــوآوری هوش ــای ن پهنه ه

ــود.« ــام می ش ــر انج ــیار بزرگ ت ــی بس مقیاس
ــر اســاس ایــن گــزارش، شــهرداری تهــران فضاهــای بــدون  ب
اســتفاده خــود در مناطــق گوناگــون را بــرای ایجــاد ایــن مراکز 
ــز  ــن مراک ــا در ای ــد ت ــرار می ده ــتابدهنده ها ق ــار ش در اختی
ــه خدماتــی ماننــد مشــاوره، آمــوزش و ســرمایه گذاری  ــا ارائ ب
ســیدمانی از ســوی شــتابدهنده ها فعالیــت کســب وکارها 

رونــق گیــرد.

همراهی هنرمندان 88 کشور 
برای مقابله با کرونا

ــوذی  ــم نف ــوذ دارد. آن ه ــا نف ــی حوزه ه ــر در تمام ــان هن زب
تاثیرگــذار و عمیــق. بــا شــیوع کرونــا در کشــورمان مدافعــان 
ســالمت قدرتمنــد بــه میــدان آمدنــد تــا حافــظ جــان مــردم 
ــز  ــور نی ــوآوری کش ــاوری و ن ــت بوم فن ــاالن زیس ــند. فع باش
همزمــان در کنــار آن هــا قــرار گرفتنــد تــا بــا تولیــد محصوالت 
»ایران ســاخت« قدرتمندتــر بــا بیمــاری جدیــد مقابلــه کنیــم. 
در ایــن میــان هنرمنــدان و صنایــع خــالق نیــز صــف دیگــر 
ــدگار.  ــاری مان ــق آث ــا خل ــم ب ــد. آن ه ــارزه بودن ــدان مب می
هنرمنــدان کــه یک بــار در برگــزاری جشــنواره ملــی، فرهنگی 
ــرای  ــر ب ــزار هن ــت از اب ــا موفقی ــاخت« ب ــری »ایران س و هن
ترویــج علــم و فنــاوری در جامعــه اســتفاده کردنــد، ایــن بــار 

بــرای مقابلــه بــا کرونــا و در شــرایط بحــران فعالیــت خــود را 
آغــاز کردنــد.

مســابقه بین المللــی کارتــون بــا عنــوان »مــا کرونــا را شکســت 
می دهیــم« رویــدادی اســت کــه فراخــوان آن از همــان روزهای 
نخســت شــیوع بیمــاری در کشــور منتشــر شــد. رویــدادی که 
کاریکاتوریســت ها را بــه میــدان مقابلــه بــا کرونــا بــا خلــق آثار 

ــوت کرد. دع
ــه گفتــه مســعود شــجاعی طباطبایــی، دبیــر ایــن رویــداد،  ب
ــور  ــی از 80 کش ــاه هنرمندان ــک م ــر از ی ــان کمت در مدت زم
بــرای حضــور در ایــن مســابقه آثــار خــود را ارســال کردنــد. بــا 
توجــه بــه اینکــه هــر فــرد امــکان ارســال پنــج اثــر را داشــت، 
بــا توجــه بــه درخواســت ها زمــان ارســال تمدیــد شــد. پــس 
ــر از  ــش از 4200 اث ــار در 40 روز بی ــال آث ــت ارس ــان مهل پای

هنرمنــدان 88 کشــور بــه دبیرخانــه رویــداد ارســال شــد.
ــود.  ــده ب ــته بندی ش ــش دس ــار بخ ــدان در چه ــار هنرمن آث
ــتی و  ــای بهداش ــالمت، توصیه ه ــان س ــی، مدافع روحیه بخش
تولیــد محتــوا در مبــارزه بــا کرونــا. کاریکاتوریســت ها در هــر 
ــار  ــمند در کن ــاری ارزش ــق آث ــا خل ــا ب ــن بخش ه ــک از ای ی
مــردم قــرار گرفتنــد. شــیوع کرونــا فضــای کشــور را بــه ســوی 
اضطــراب و نگرانــی ســوق مــی داد. پــس هنــر هنرمنــدان در 

ــد. ــک آم ــه کم ــا ب ــی این ج ــش روحیه بخش بخ
شــجاعی طباطبایــی با بیــان این کــه در ایــن رویداد بــا حمایت 
ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانش بنیــان معاونت علمــی در هر 
یــک از ایــن چهــار بخش هنرمنــدان خــوش درخشــیدند و آثار 
فاخــر و درخــور توجهــی را ارســال کردنــد، گفــت: »این آثــار با 
توجــه فرهنــگ هــر هنرمند در کشــورش خلــق شــد و از آن جا 
کــه ایــن آثــار موضــوع روز در جامعــه را بــه تصویــر کشــیدند، 
پــس گذشــت زمــان از اثربخشــی آن هــا می کاســت. بنابرایــن 
بخشــی از ایــن آثــار از همان روزهای نخســت پــس از داوری در 
ســایت ایــران کارتــون نمایــش داده شــد. در حــال حاضــر بیش 
از 2200 اثــر در ایــن ســایت در معــرض نمایــش قــرار دارد. این 
آثــار تاکنــون بیــش از دو میلیــون بازدیدکننده داشــته  اســت.«

وی همچنیــن دربــاره بیشــترین شــرکت کنندگان ایــن رویــداد 
نیــز افــزود: »پــس از ایــران بیشــترین تعــداد شــرکت کننده بــه 
ترتیــب مربــوط بــه چیــن و ترکیــه اســت. داوری آثــار توســط 
ــه  ــر هفت ــی اواخ ــی و خارج ــکل از داوران ایران ــی متش هیئت
جــاری انجــام می شــود و برگــزاری مراســم اختتامیــه نیــز بــه 

صــورت آنالیــن اســت.«
مدیــر مرکــز تجســمی حــوزه هنــری هچنیــن از نمایــش ایــن 
ــون  ــران کارت ــر ســایت ای ــار در فضاهــای عمومــی عــالوه ب آث
خبــر داد و گفــت: »عــالوه بــر فضــای مجــازی ایــن آثــار پــس 
از رایزنــی بــا ســازمان زیباســازی شــهری و متــرو بــه نمایــش 

درمی آیــد.«

ششمین نمایشگاه تراکنش 
ایران رونمایی شد

ــوری،  ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم ــتاری، مع ــورنا س س
ــای  ــا فعالیت ه ــک ب ــرد و از نزدی ــد ک ــک بازدی ــز فابات از مرک
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13 ســاله ایــن مرکــز آشــنا شــد. فاباتــک مرکــزی تخصصــی و 
فعــال در حــوزه فناوری هــای نویــن صنعــت بانکــداری اســت.

ایــن مرکــز از ســال 86 فعالیــت خــود را در بخش هــای 
ــای  ــه حوزه ه ــوان ب ــه می ت ــت ک ــرده اس ــاز ک ــون آغ گوناگ
ــای  ــای تخصصــی، فناوری ه رســانه ای و انتشــاراتی، آموزش ه
نویــن و حمایــت از کســب وکارهای نــو و اســتارت آپ ها اشــاره 

کــرد.
فرهنگســازی و آمــوزش بانکــداری الکترونیــک از اهــداف 
راه انــدازی ایــن مرکــز اســت کــه بــا حمایــت وزارت اقتصــاد و 
دارایــی و بانــک مرکــزی راه انــدازی شــد. ایــن مرکــز در این 13 
ســال فعالیــت بــه یــک تســهیلگر فناوری هــای نوین بانکــداری 

تبدیــل شــده اســت.
ایــن مرکــز بــه عنــوان کانــون تصمیم ســازی بــرای بانکــداری 
الکترونیــک کشــور از فعالیت هــای اســتارت آپی صنعــت 
ــم  ــن مراس ــه ای ــد. در ادام ــت می کن ــدرن حمای ــداری م بانک
ســتاری از ششــمین نمایشــگاه تراکنــش ایــران رونمایــی کرد.

همچنیــن در ادامــه ایــن بازدیــد، نمایندگانــی از چنــد شــرکت 
ــدرن  ــداری م ــای بانک ــوزه فناوری ه ــال در ح ــان فع دانش بنی
ــرح  ــود را مط ــای خ ــعه فعالیت ه ــش روی توس ــکالت پی مش
کردنــد. معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری هــم 
قــول مســاعد داد کــه تعامــالت معاونــت علمــی و فنــاوری بــا 
اســتارت آپ های فعــال ایــن حــوزه برای رفع مشــکالت بیشــتر 

ــود. ــر ش و نزدیک ت

ورود استارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان به بورس تسهیل می شود

بــرای  اســتارت آپ ها  و  فنــاور  دانش بنیــان،  شــرکت های 
تامیــن نقدینگــی از طریــق اخــذ تســهیالت بعضا با مشــکالتی 
نظیــر تامیــن وثیقــه و مــدارک مــورد نیــاز مواجــه می شــوند. 
بــازار ســرمایه و عرضــه اولیــه ســهام، روش بهینــه ای اســت که 
ــزار  ــک اب ــه ی ــد ب ــی می توان ــح و اصول ــورت ورود صحی در ص
مالــی کارآمــد بــرای شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور تبدیــل 

شــود.
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــن معاون ــش از ای ــتا پی ــن راس در همی
ــا از  ــازار دارایــی فکــری ســعی کــرد ت ــا حمایــت از ایجــاد ب ب
ــت بوم  ــع زیس ــه نف ــرمایه ب ــازار س ــد در ب ــترهای قانونمن بس
شــرکت های  ورود  ببــرد.  بهــره  دانش بنیــان  اقتصــاد 
ــر  ــا در نظ ــر ب ــورس اگ ــه ب ــتارت آپ ها ب ــان و اس دانش بنی
گرفتــن تمــام موازیــن قانونــی و مالــی همراه باشــد و بر اســاس 
اصــول درســت تحلیل هــای مرســوم بورســی صــورت گیــرد، 
می توانــد روشــی موثــر جهــت تامیــن نقدینگــی مــورد نیــاز 
ایــن شــرکت ها باشــد. عــالوه بــر تامیــن نقدینگــی، ورود بــه 
بــورس می توانــد گامــی باشــد در جهــت نظم دهــی بیشــتر بــه 
ــر و امــور اجرایــی شــرکت های دانش بنیــان  ــی، دفات امــور مال

و فنــاور.
ــاوری  ــت علمــی و فن ــا معاون یکــی از صندوق هــای همــکار ب
ریاســت جمهوری )صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی( در این بین، 
ــرای پشــتیبانی از ورود شــرکت های  ســه مــدل حمایتــی را ب

دانش بنیــان و اســتارت آپ ها بــه بــورس طراحــی کــرده اســت.
ــورانه  ــای جس ــکیل صندوق ه ــارکت در تش ــدل مش ــه م س
ایجــاد  در  مشــارکت  و  هم ســرمایه گذاری  بورســی، 
ــور از  ــتان های کش ــاوری در اس ــش و فن ــای پژوه صندوق ه
ــد  ــه می توان ــت ک ــده ای اس ــی ش ــای طراح ــه مدل ه جمل
تســهیلگر دسترســی بهتــر ایــن شــرکت ها بــه ابزارهــای مالــی 

ــد. ــن باش نوی

سرای نوآوری و شتابدهی توسعه صنایع 
منطقه ای دکتر قریب گشایش یافت

ــا  ــه ای ب ــع منطق ــعه صنای ــتابدهی توس ــوآوری و ش ــز ن مرک
عنــوان بــرج فنــاوری دکتــر قریــب بــا حضــور ســورنا ســتاری 
ــدی  ــوری و محمدمه ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
طهرانچــی رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی گشــایش یافــت تــا 
ــای  ــتابدهنده های حوزه ه ــه ش ــوع ب ــات متن ــه خدم ــا ارائ ب
ــاوری و  ــت بوم فن ــای زیس ــق فعالیت ه ــاهد رون ــون ش گوناگ
نــوآوری در ســال جهــش تولیــد باشــیم. ایــن مرکز در هشــت 
طبقــه فضایــی مناســب بــرای اســتقرار شــتابدهنده ها فراهــم 
کــرده اســت و تاکنــون پنــج شــتابدهنده در این مرکــز فعالیت 

ــد. ــاز کرده ان ــود را آغ خ
مرکــز نــوآوری و شــتابدهی توســعه صنایــع منطقــه ای، بــرج 
فنــاوری دکتــر قریــب، بــا حمایــت معاونت علمــی و فنــاوری و 
دانشــگاه آزاد اســالمی راه اندازی شــده اســت. شــتابدهنده  های 
حاضــر در آن امکاناتــی ماننــد حضــور در فضای کار اشــتراکی، 
دریافــت خدمــات مشــاوره ای بــرای توســعه کســب و کار، تامین 
دفاتــر کاری و مشــاوره مالــی را در اختیــار اســتارت آپ ها 
قــرار می دهنــد. ارائــه ایــن خدمــات باعــث گســترش 

ــود. ــا می ش ــب و کارهای نوپ کس
ــای  ــعه فناوری ه ــز توس ــس مرک ــر، رئی ــماعیل قادری ف اس
راهبــردی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، در 
مراســم گشــایش ســرای نــوآوری و شــتابدهی توســعه صنایــع 
منطقــه ای دکتــر قریــب گفــت: »بــا ایجــاد ایــن بــرج فنــاوری 
یــک بازیگــر بــه زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری کشــور افــزوده 
شــد. ایــن مرکــز توســعه و تنوع بخشــی بــه فعالیت هــای ایــن 
ــوآوری  ــراهای ن ــدازی س ــد. راه ان ــال می کن ــت بوم را دنب زیس
ــور  ــوآوری کش ــاوری و ن ــت بوم فن ــی از زیس ــوان جزئ ــه عن ب
دنبــال می شــود کــه بــر ایــن اســاس مهرمــاه ســال گذشــته 
اولیــن ســرای نــوآوری جامــع دانشــگاه آزاد اســالمی راه اندازی 

شــد.
وی در ادامــه از برنامــه جامــع ایجــاد چندیــن ســرای نــوآوری 
ــوآوری مجموعــه غــرب  ــان کــرد: »ســراهای ن ــر داد و بی خب
تهــران در پونــک اوایــل خردادمــاه افتتــاح می شــود. همچنین 
ــاری  ــر و معم ــوزه هن ــری در ح ــرای دیگ ــاه س ــاه م در تیرم
ــرم اختصــاص  ــه صنایــع خــالق و ن گشــایش می یابــد کــه ب

دارد.«
بــه گفتــه قادری فــر، قراردادهایــی بــرای راه انــدازی این ســراها 
ــهر  ــد کالنش ــز و چن ــاری و تبری ــتان های اراک، س در شهرس

دیگــر منعقــد شــده اســت.
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قرارداد راه اندازی نخستین دانشگاه 
فناوری کشور منعقد شد

قــرارداد همــکاری مشــترک میــان معاونــت علمــی و فنــاوری 
و دانشــگاه آزاد اســالمی بــرای تاســیس »دانشــگاه فنــاوری در 
ناحیــه نــوآوری پردیــس« امضــا شــد. ایــن قــرارداد بــه امضــای 
ــوری و  ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم ــتاری مع ــورنا س س
محمدمهــدی طهرانچــی رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی رســید.
»اشــتراک گــذاری منابــع« و »اســتفاده بهینــه از ظرفیت هــای 
موجــود و توانایی هــای نــوآوری و فنــاوری و علمی و پژوهشــی و 
آموزشــی پارک فنــاوری پردیــس و دانشــگاه آزاد« از موضوعات 
ایــن قــرارداد اســت تــا الگــوی کارآمدتــری از ارتبــاط صنعــت، 
ــرارداد  ــن ق ــای ای ــا امض ــود. ب ــاد ش ــاوری ایج ــگاه و فن دانش

راه انــدازی نخســتین دانشــگاه فنــاوری کشــور کلیــد خــورد.
ــوری،  ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم ــتاری، مع ــورنا س س
در ایــن مراســم گفــت: »اتفاقــات بزرگــی در دانشــگاه آزاد بــا 
مدیریــت جدیــد رخ داده اســت و امــروز یکــی از هماهنگ ترین 
مدیریت هــا در حــوزه اقتصــاد دانش بنیــان را در ایــن دانشــگاه 
شــاهد هســتیم. ایــن موضــوع کــه دانشــگاه آزاد بــرای تامیــن 
هزینه هــای خــود بــه دریافــت شــهریه و فــروش زمیــن تمایلی 
نــدارد، مهــم اســت. زیــرا ســرمایه اصلی دانشــگاه نیــروی جوان 
خــالق، فعــال، باانگیــزه و نــوآور اســت. پــس دانشــگاه آزاد بــا 
زمینــه ای  دانش بنیــان  شــرکت های  روی  ســرمایه گذاری 
بــرای کارآفرینــی اســتارت آپ ها ایجــاد می کنــد و عــدد قابــل 

توجهــی از درآمــد خــود را از ایــن طریــق کســب می کنــد.«
بــه گفتــه ســتاری، بــا ایــن اقــدام دانشــگاه به ســمت دانشــگاه 
ــی  ــتغالزایی و کارآفرین ــد و در اش ــت می کن ــن حرک کارآفری
ســهم دارد. ایــن حرکــت جدیــد در سیســتم ســنتی ســخت 
ــعه  ــال توس ــگاه آزاد در ح ــط دانش ــی توس ــا به خوب ــت ام اس

اســت.
در ادامــه ایــن مراســم محمدمهــدی طهرانچــی گفــت: »امــروز 
شــاهد راه انــدازی مرکــزی بــرای ارائــه مدلــی جدیــد از فضــای 
آموزشــی هســتیم کــه آغــاز حرکتــی نویدبخــش بــرای ایجــاد 
تحــول در دانشــگاه اســت. تحــول در دانشــگاه ها حرکــت بــه 
ــی حــل مســئله را تســهیل  ــن شــدن و توانای ســمت کارآفری
ــای  ــوآوری در بخش ه ــاوری و ن ــت بوم فن ــن زیس ــد. ای می کن
گوناگونــی ایجــاد شــده اســت تــا موتــور حرکــت بــرای جهــش 
تولیــد باشــد. معاونــت علمــی و فنــاوری همراهــی خوبــی در 
ایــن مســیر بــا دانشــگاه آزاد داشــته اســت. امــروز همچنیــن 
ــا  ــا امض ــی شمس ــتابدهنده تخصص ــدازی ش ــه راه ان تفاهمنام
ــر  ــتابدهنده ها در ه ــاد ش ــعه و ایج ــاهد توس ــا ش ــود ت می ش
ــه  ــر دانشــگاه ب ــه دیگ ــا امضــای تفاهمنام ــتانی باشــیم. ب اس
خانــواده زیســت بوم نــوآوری و فنــاوری پــارک پردیــس 
ــا در دل  ــگاه ها یک ج ــت دانش ــه ظرفی ــا از هم ــدد ت می پیون

پــارک پردیــس بهــره بریــم.«
همچنیــن در ایــن مراســم تفاهمنامــه دیگــری بــرای راه اندازی 
ــدازی  ــا راه ان ــد ت ــا ش ــا« امض ــی »شمس ــتابدهنده تخصص ش
شــتابدهنده های منطقــه ای در کشــور شــتاب گیــرد و کمکــی 
ــازی  ــد و فرهنگس ــوآوری باش ــاوری و ن ــت بوم فن ــرای زیس ب

در ایــن حــوزه را انجــام دهــد. ایــن تفاهمنامــه میــان ســتاد 
ــت  ــی معاون ــه نمایندگ ــان ب ــاد دانش بنی ــازی اقتص فرهنگس
علمــی، دانشــگاه آزاد اســالمی و شــتابدهنده ســیوان منعقــد 

شــد.

شرکت های دانش بنیان از لیزینگ 
صادراتی بهره می برند

ــه  ــان از جمل ــرکت های دانش بنی ــی ش ــازار صادرات ــعه ب توس
ــد  ــش در تولی ــهیلگر جه ــد تس ــه می توان ــت ک ــی اس اقدامات
محصــوالت دانش بنیــان باشــد. بیــش از 4700 شــرکت 
ــالوه  ــد ع ــودن شــرایط می توانن ــان در صــورت دارا ب دانش بنی
بــر لیزینــگ داخلــی محصــوالت، از لیزینــگ خارجی نیــز برای 

ــوند. ــد ش ــادرات بهره من ــام ص انج
ــت  ــی اس ــه اهداف ــان از جمل ــوالت دانش بنی ــادرات محص ص
ــه صــورت  ــاور ب ــای فن ــن واحده ــران بســیاری از ای ــه مدی ک
خودجــوش بــه عنــوان یــک هدف بــرای خــود تعییــن کرده اند. 
ــل  ــه موفقیت هــای قاب ــن زمین ــون در ای ــن شــرکت ها تاکن ای
توجهــی نیــز کســب کرده انــد. ایــن موفقیت هــا از ایــن 
جهــت ارزشــمند و قابــل توجــه اســت کــه علیرغــم شــرایط 
ــت.  ــده اس ــت آم ــه دس ــا ب ــی محدودیت ه ــی و برخ تحریم
فعــال شــدن پایگاه هــای صادراتــی کــه بــه شــکل خصوصــی 
اداره می شــوند، از جملــه خدماتــی اســت کــه در ایــن زمینــه 
ــان  ــوالت دانش بنی ــی محص ــگ داخل ــود. لیزین ــه می ش عرض
در حــال حاضــر فعــال اســت و تــا ســقف 80 درصــد از مبلــغ 

ــد. ــش می ده ــرارداد را پوش ق
بــر ایــن اســاس طــرح لیزینــگ خارجــی محصــوالت 
شــرکت های  اســت.  شــده  فعــال  نیــز  دانش بنیــان 
دانش بنیانــی کــه بتواننــد از صنــدوق ضمانــت صــادرات، 
ــن  ــد از ای ــد، می توانن ــت کنن ــای الزم را دریاف ضمانت نامه ه

شــوند. بهره منــد  خدمــات 

دانش بنیان ها به سومین نمایشگاه 
بین المللی واردات چین می روند

ــوری،  ــاوری ریاســت جمه ــی و فن ــت علم ــت معاون ــا حمای ب
ــه ســومین نمایشــگاه بین المللــی  شــرکت های دانش بنیــان ب
واردات چیــن کــه 15 تــا 20 آبان مــاه ســال جــاری در 

ــوند. ــزام می ش ــد، اع ــد ش ــزار خواه ــن برگ ــانگهای چی ش
ــن در  ــی واردات چی ــگاه بین الملل ــن نمایش ــتین و دومی نخس
ســال های 2018 و 2019 بــا مدیریــت وزارت بازرگانــی چیــن و 
شــهرداری شــانگهای در شــهر شــانگهای برگزار شــد و سومین 
دوره آن 5 تــا 10 نوامبــر 2020 مصــادف بــا 15 تــا 20 آبان مــاه 

ســال جــاری برگــزار خواهد شــد. 
اعــزام شــرکت ها بــه ایــن نمایشــگاه، بــا همــکاری و حمایــت 
معاونــت علمــی و فناوری ریاســت جمهــوری، صندوق نــوآوری 
ــرد.  ــورت می گی ــارت ص ــعه تج ــازمان توس ــکوفایی و س و ش
شــرکت در ایــن نمایشــگاه فرصــت ورود بــه بــازار بــزرگ چین 
را بــرای شــرکت ها فراهــم می کنــد. همچنیــن حضــور بیــش 
ــبی  ــی مناس ــا فرصت ــور دنی ــرکت از 150 کش ــزار ش از 38 ه
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بــرای معرفــی توانمندی هــا و ظرفیت هــای شــرکت های 
ایرانــی حاضــر در ایــن نمایشــگاه خواهــد بــود.

برگــزاری نشســت های رودررو همزمــان بــا نمایشــگاه و حضــور 
در پاویــون شــرکت های دانش بنیــان از دیگــر مزایــای حضــور 

در این نمایشــگاه اســت.

ارائه تسهیالت به خریداران 
کاالهای مصرفی دانش بنیان 

برنامــه ایجــاد برتــری و مزیــت بــرای محصــوالت دانش بنیــان 
زوایــای مختلفــی را در بــر می گیــرد کــه امتیــاز اضافــه پخــش 
آگهــی در صــدا و ســیما، ایجــاد تســهیالت گمرکــی و ده هــا 
امتیــاز دیگــر بــرای ایجــاد ایــن مزیــت تعریــف شــده اســت. 
برنامــه »فــروش کاالهــای مصرفــی دانش بنیان« از جملــه اقالم 
ممتــاز پیش بینــی شــده درون ایــن ســبد حمایتــی اســت کــه 
بــرای ایجــاد »جهــش تولیــد« کاالهــای مصرفــی دانش بنیــان 

در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــق ابزارهــای کارآمــد  ــد از طری ایجــاد جهــش واقعــی در تولی
ــد  ــرایط تولی ــا ش ــب ب ــردی متناس ــای راهب ــاد برنامه ه و ایج
در کشــور امکان پذیــر اســت. برنامه هــای ماننــد فــروش 
اقســاطی کاالهــای مصرفــی دانش بنیــان از جملــه عینی تریــن 
تالش هــا در مســیر ایجــاد رونــق و جهــش در تولیــد محســوب 
ــات مقــام معظــم  ــد محقق کننــده منوی می شــود کــه می توان

رهبــری )مــد ظلــه العالــی( باشــد.
بــر اســاس ایــن برنامــه، کاالهــای مصرفــی دانش بنیــان 
می تواننــد تــا ســقف 80 درصــد قیمت محصــول را تســهیالت 
ــهیالت  ــود تس ــل و س ــت اص ــد. دوره بازپرداخ ــت کنن دریاف
ــا ســه ماهــه(  حداکثــر 12 ماهــه )در بازه هــای یــک ماهــه ی
اســت. چــک، ســفته و وثایــق ملکــی، از جملــه مــواردی اســت 
کــه می توانــد جهــت تضمیــن بازپرداخــت تســهیالت در نظــر 
ــدگان  ــد مصرف کنن ــهیالت می توان ــن تس ــود. ای ــه ش گرفت
کاالهــای مصرفــی دانش بنیــان را ترغیــب کنــد کــه بــه جــای 
ــای  ــی، کااله ــالم واردات ــژه اق ــر به وی ــای دیگ ــد کااله خری
باکیفیــت دانش بنیــان را جایگزیــن کننــد و از تســهیالت 80 

درصــدی خریــد نیــز برخــوردار شــوند.
محمــد صاحبــکار خراســانی، رئیــس مرکــز شــرکت ها و 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــان معاون ــات دانش بنی موسس
جمهــوری، دربــاره انــواع حمایت هــای در نظــر گرفتــه 
ــرای شــرکت های دانش بنیــان، اظهــار کــرد: »فراینــد  شــده ب
حمایت هــا از شــرکت های دانش بنیــان کامل تــر شــده امــا بــاز 
هــم درصــدد هســتیم کــه ســبد برنامــه حمایتی گســترده تری 

ــم.« ــدارک ببینی ــان ت ــرکت های دانش بنی ــرای ش را ب
ــی شــرکت ها  ــازار داخل ــان این کــه توســعه ب ــا بی ــکار ب صاحب
یــا بــازار دولتــی هــم جــزء برنامه هــای ویــژه معاونــت علمــی 
و فنــاوری بــه شــمار مــی رود، بیــان کــرد: »تــا بدیــن واســطه 
ــرکت های  ــری از ش ــورت حداکث ــه ص ــی ب ــان دولت کارفرمای
بــا  می کنیــم  ســعی  مــا  کننــد؛  خریــد  دانش بنیــان 
ــی  ــا هماهنگی های ــم و ب ــاط بگیری ــف ارتب دســتگاه های مختل
ــه از محصــوالت  ــم ک ــم، ترغیبشــان کنی ــا داری ــا آن ه ــه ب ک

ایرانــی و شــرکت های دانش بنیــان اســتفاده کننــد.«

شناسایی طرح های دارای ظرفیت 
برای معرفی به سرمایه گذار

بــا اعــالم فراخــوان از ســوی پــارک فنــاوری پردیــس معاونــت 
علمــی، شــرکت های عضــو پــارک و کارخانــه نــوآوری 
می تواننــد بــرای تســریع در ســرمایه گذاری و تســهیل در 
ــود را  ــای خ ــه، طرح ه ــوالت نوآوران ــد« محص ــش تولی »جه

ــد. ــاد ارســال کنن ــن نه ــه ای ــرای بررســی ب ب
ــرمایه گذار و  ــی س ــی، معرف ــازی، راهنمای ــایی، آماده س شناس
ــت  ــی اس ــه اقدامات ــرمایه گذاری از جمل ــات س ــری جلس راهب
ــر  ــت. ب ــده اس ــزی ش ــر برنامه ری ــن ام ــق ای ــرای تحق ــه ب ک
ایــن اســاس پــارک فنــاوری پردیــس معاونــت علمــی، بــرای 
تولیــد محتــوای مــورد نیــاز ســرمایه گذاران )طــرح توجیهــی 
کســب و کار، مطالعــات اقتصــادی طــرح( کمک هــای آموزشــی 

ــد. ــه می کن عرض
ــه ســرمایه گذاران  ــی طــرح ب ــداد معرف ــکان حضــور در روی ام
ــه ســرمایه گذاران  ــا ب ــی طرح ه ــوان تکنووســت و معرف ــا عن ب
دیگــر خدماتــی اســت کــه شــرکت های عضــو از آن برخــوردار 
می شــوند. ایجــاد بســتر مذاکــره بــا ســرمایه گذاران و مدیریــت 
و راهبــری جلســات مذاکــره و ارائــه مشــاوره جهــت برقــراری 
ارتبــاط موثــر بــا ســرمایه گذاران نیــز برخــی از خدمــات قابــل 

ارائــه در ایــن طــرح هســتند.
شــرکت های متقاضــی جهــت همــکاری و مشــارکت بــا 
ســرمایه گذاران می تواننــد طــرح خــود را بــه دبیرخانــه 

ــه آدرس ــرمایه ب ــذب س ــد ج ــری فراین راهب
info@tavanmandsazan.ir ارسال کنند.

استقرار واحدهای فعال زیست محیطی 
در پارک فناوری پردیس مستقر

بــا ارائــه پیشــنهادی از ســوی معاونت علمــی و فناوری ریاســت 
ــتقرار  ــت و اس ــوز فعالی ــران، مج ــت وزی ــه هیئ ــوری ب جمه
»واحدهــای متقاضــی تــا رده ســه زیســت محیطی« در پــارک 

فنــاوری پردیــس معاونــت علمــی و فنــاوری صــادر شــد.
ــع  ــای صنای ــتقرار واحد ه ــط اس ــه ضواب ــق »تصویب نام طب
پیشــرفته و فعالیت هــای دانش بنیــان در هیئــت دولــت«، 
ســه  رده  تــا  متقاضــی  واحد هــای  فعالیــت  و  اســتقرار 
زیســت محیطی در پــارک فنــاوری پردیــس و پــارک فنــاوری 
ســالمت پردیــس بالمانــع اســت. ایــن کار بــا هــدف تســهیل 
بخــش  فعالیت هــای  رونــق  فناورانــه،  کســب وکارهای 
خصوصــی، افزایــش حمایت هــای دولتــی از کاالهــا و خدمــات 
داخلــی و کاهــش خریــد و مصــرف کاالهــای مشــابه خارجــی، 

اجرایــی می شــود.

وام توسعه بازار برای تولید کنندگان 
تجهیزات و مواد آزمایشگاهی 

ــگاهی  ــواد آزمایش ــزات و م ــده تجهی ــرکت های تولید کنن ش
نقشــی عمــده در تامیــن ابــزار و مــواد مــورد نیــاز پژوهشــگران 
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و محققــان و مراکــز علمــی و دانشــگاهی کشــور ایفــا می کنند. 
ــال  ــی در س ــعه علم ــد توس ــرای رش ــت و ب ــن جه ــه همی ب
ــازار  ــعه ب ــهیالت توس ــرکت ها از تس ــن ش ــد، ای ــش تولی جه

بهره منــد می شــوند.
ــدف  ــا ه ــوری ب ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
توانمندســازی و حمایــت بیشــتر از شــرکت های تولیدکننــده 
ــعه  ــهیالت توس ــرح تس ــگاهی، ط ــواد آزمایش ــزات و م تجهی
بــازار، ویــژه شــرکت های حاضــر در هفتمیــن دوره نمایشــگاه 
تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی ایران ســاخت را اجرایــی کــرده 

اســت. 
ــزه  ــک درصــد جای ــزد 9 درصــد )ی ــا کارم ــن تســهیالت ب ای
ــود.  ــه می ش ــی عرض ــرکت های متقاض ــه ش ــابی( ب خوش حس
ــس دو  ــده از تنف ــه ش ــر گرفت ــهیالت در نظ ــن تس همچنی
ماهــه و بازپرداخــت حداکثــر 24 ماهــه برخــوردار اســت. 
ــابقه  ــرکت ها و س ــاس درخواســت ش ــزان تســهیالت براس می
ــا  ــزان آن ب ــب می ــی تناس ــرط قبل ــوالت )ش ــوع محص و تن
ــروش برداشــته شــده اســت( در  ــرارداد ف تخفیــف و حجــم ق
ــرکت ها  ــد ش ــهیالت در ازای تعه ــود. تس ــه می ش ــر گرفت نظ
بــه فــروش غیریارانــه ای از طریــق نمایشــگاه ارائــه می شــود و 
تعهــد شــرکت بــه تمدیــد اعتبــار پیش فاکتورهــا تــا 31 تیرماه 
اســت. شــرکت دریافت کننــده تســهیالت شــش مــاه پــس از 
دریافــت تســهیالت فرصــت دارد نســبت بــه معرفی خریــداران 

ــه ای خــود اقــدام کنــد. غیریاران
ــد«  ــازار و »جهــش تولی ــا هــدف توســعه ب ــن تســهیالت ب ای
صرفــا بــه شــرکت های تولیدکننــده تجهیــزات و مــواد 
ــت  ــاخت پرداخ ــگاه ایران س ــر در نمایش ــگاهی حاض آزمایش
ــب  ــت کس ــد جه ــی می توانن ــرکت های متقاض ــود. ش می ش
ــزات و  ــگاه تجهی ــی نمایش ــتر آدرس اینترنت ــات بیش اطالع
https:// نشــانی  بــه  ایران ســاخت  آزمایشــگاهی  مــواد 

کننــد. مراجعــه   /iranlabexpo.ir

امتیاز اضافه پخش آگهی 
دانش بنیان ها تا 200 درصد 

ــالم  ــاز اضافه پخــش آگهــی در صــدا و ســیما یکــی از اق امتی
خدماتــی فراهم شــده توســط معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری اســت. بــر ایــن اســاس محصــوالت 
دانش بنیــان می  تواننــد تــا 200 درصــد از امتیــاز اضافه پخــش 
آگهــی در صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ایران برخــوردار 

شــوند.
معرفــی محصــوالت در صــدا و ســیما می توانــد فرصتــی 
ــا  ــد ت ــم کن ــان فراه ــرکت های دانش بنی ــرای ش ــر ب کم نظی
محصــوالت فناورانــه خــود را بــه جامعــه مصرف مورد نظرشــان 
ــر اســاس تفاهــم صورت گرفتــه ایــن امــکان  عرضــه کننــد. ب
ــه محصــوالت دانش بنیــان در  ــا این گون فراهــم شــده اســت ت
صــورت معرفــی از ســوی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 

ــاز اضافه پخــش برخــوردار شــوند. ــد از امتی جمهــوری بتوانن
افزایــش تولیــد محصــوالت دانش بنیــان و رشــد تصاعــدی نیاز 
جامعــه مصرفــی به ایــن محصــوالت، فرصتــی کم نظیــر فراهم 

کــرده اســت تــا شــرکت های دانش بنیــان بــا اســتفاده از ایــن 
ــازار  خدمــت بتواننــد شــاهد جهــش در بازاریابــی و توســعه ب

محصــوالت دانش بنیــان خــود باشــند.
ــود  ــت خ ــد درخواس ــی، بای ــان متقاض ــرکت های دانش بنی ش
ــد  ــی و تایی ــروه ارزیاب ــه کارگ ــه دبیرخان ــه ای ب ــی نام را ط
ــت  ــان در معاون ــات دانش بنی ــرکت ها و موسس ــت ش صالحی
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری جمهــور ارســال کننــد. 
ایــن درخواســت بایــد شــامل کاالهــا و خدمــات دانش بنیانــی 
باشــد کــه کــه قبــال بــه تاییــد ایــن کارگــروه رســیده اســت. 
ــی های الزم،  ــام بررس ــس از انج ــاوری پ ــی و فن ــت علم معاون
شــرکت ها و محصــوالت دانش بنیــان مــورد نظــر را طــی یــک 
ــی صــدا و ســیما معرفــی می کنــد.  ــه اداره کل بازرگان نامــه  ب
ســایر اقدامــات طبــق روال موجــود در صــدا و ســیما توســط 
شــرکت ها دنبــال می شــود. ســقف امتیــاز اضافه پخــش 

ــد. ــش یاب ــد افزای ــا 200 درص ــد ت می توان

رشد همکاری های فناورانه ایران 
با سایر کشورها محقق شد

صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران معاونــت علمــی 
در راســتای توســعه تعامــالت بین المللــی خــود از طرح هــای 
فناورانــه مشــترک میــان محققــان ایــران و کشــورهای چیــن و 

ــد. ــت می کن ــیه حمای روس
ایــن حمایت هــا در قالــب انتشــار فراخــوان از ســوی صنــدوق 
انجــام می شــود. همکاری هــای بین المللــی صنــدوق بــا 
هــدف اســتفاده حداکثــری از ظرفیت هــای خارجــی آغــاز شــد 
تــا بســترهای مناســب همــکاری پژوهشــی بین المللــی بــرای 

جامعــه علمــی فراهــم شــود.
حمایــت از پژوهش هــای مشــترک پژوهشــگران ایرانــی و 
ــج  ــه پن ــن راستاســت ک ــی در ای ــن اقدام ــوم چی ــی عل آکادم
ــاری  ــال ج ــا در س ــت از آن ه ــی و حمای ــه نهای ــرح فناوران ط
آغــاز می شــود. ایــن طرح هــای اثرگــذار از اولویت هــای علمــی 
ــت از طرح هــای مشــترک  ــه اســت. همچنیــن حمای و فناوران
ــران و روســیه نیــز از دیگــر برنامه هــای صنــدوق  محققــان ای
بــرای توســعه تعامــالت بین المللــی اســت. در ایــن زمینــه نیــز 
ــت  ــور حمای ــان دو کش ــان محقق ــترک می ــای مش پژوهش ه
می شــود تــا همکاری هــای علمــی و فناورانــه دو کشــور 
شــتاب گیــرد. در همیــن راســتا نیــز دی مــاه ســال گذشــته 
ــای پژوهشــی مشــترک  ــت از طرح ه ــن فراخــوان حمای دومی
ایــران و روســیه منتشــر شــد و بــر اســاس آن پژوهشــگران تــا 
ــرای ارســال طــرح  پنــج خــرداد مــاه ســال جــاری فرصــت ب
خــود دارنــد. ریاضیــات، فیزیک و اخترشناســی، شــیمی و مواد 
پیشــرفته، زیست شناســی، بیــو انفورماتیــک و علوم شــناختی، 
علــوم زمیــن )بــا تمرکــز بــر مطالعــات قطــب جنــوب و دریاچه 
خــزر(، تاریــخ، باستان شناســی، قوم شناســی و انسان شناســی، 
اقتصــاد، زبان شناســی و مطالعــات فرهنگــی، فنــاوری اطالعات، 
ــک و  ــی، مکانی ــوش مصنوع ــری و ه ــتم های کامپیوت سیس
هوافضــا، مطالعــات پیشــرفته نفــت و گاز حوزه هــای علمــی مد 

نظــر در ایــن فراخــوان هســتند.
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البتــه صنــدوق برنامه هــای حمایتــی دیگــری بــرای گســترش 
ــه  ــوان ب ــه می ت ــز دارد ک ــورها نی ــایر کش ــا س ــکاری ب هم
همــکاری بــا بنیــاد پژوهــش آلمــان )DFG( و انجمــن ترویــج 
ــه  ــاس تفاهمنام ــر اس ــرد. ب ــاره ک ــن )JSPS( اش ــم ژاپ عل
همــکاری منعقــد شــده بیــن صنــدوق و بنیاد علــم آلمــان، آن 
دســته از پژوهشــگران ایرانــی کــه بــا محققــان آلمانــی ارتبــاط 
علمــی دارنــد می تواننــد بــا همــکاری آن هــا طــرح مشــترک 
تحقیقاتــی تعریــف کننــد و در صــورت تاییــد و تصویــب طــرح 
ــن فراخــوان  ــد. ای ــدوق آن را انجــام دهن در کارگروه هــای صن
محــدوده زمانــی مشــخصی نــدارد و هــر دو ســازمان )صنــدوق 
و بنیــاد علــم آلمــان( در تمــام ایــام ســال آمادگــی دارنــد تــا 
ــی  ــگران ایران ــترک پژوهش ــرح و کارگاه مش ــنهادهای ط پیش
و آلمانــی را دریافــت کننــد. همچنیــن عضویــت صنــدوق در 
موسســه بین المللــی تحلیــل کاربــردی سیســتم ها و شــورای 
ــا  ــرای توســعه تعامــالت ب جهانــی پژوهــش فرصتــی دیگــر ب

ســایر کشــورها فراهــم کــرده اســت.

مجتمع بین المللی فناوری 
و نوآوری افتتاح شد

ــوم  ــوآوری در دانشــگاه عل ــاوری و ن ــی فن مجتمــع بین الملل
پزشــکی شــهید بهشــتی بــا حضــور ســورنا ســتاری معــاون 
ــاح شــد. همچنیــن  ــاوری رئیس جمهــوری افتت علمــی و فن
در حاشــیه ایــن مراســم از شــش محصــول ایران ســاخت در 

حــوزه پیشــگیری و درمــان کرونــا رونمایــی شــد.
ســورنا ســتاری در لحظــه ورود از گیــت تــردد و ضــد عفونــی 
عبــور کــرد و توســط ایــن محصــول ایران ســاخت ضدعفونــی 

و دمــای بدنــش اندازه گیــری شــد.
ــن مراســم  ــاوری رئیس جمهــوری در ای ــاون علمــی و فن مع
ــا در کشــور نشــان  گفــت: »آمــار و اطالعــات بیمــاری کرون
ــوآوری در  ــاری و ن ــت بوم فن ــرد زیس ــه عملک ــد ک می ده
ــاوری  ــوده اســت. زیســت بوم فن ــول ب ــل قب ــن حــوزه قاب ای
ــت فناوری  ــوزه زیس ــا در ح ــکل گرفته خصوص ــوآوری ش و ن
در ایــن مســیر کمک کننــده بــود. شــرکت های دانش بنیــان 
و نیــروی انســانی فعــال در ایــن زیســت بوم به خوبــی و 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــد. ب ــام دادن ــات را انج ــان الزم اقدام در زم
بســیاری از محصــوالت بــرای مبــارزه بــا کرونــا ایران ســاخت 
شــدند. در حــال حاضــر انــواع کیت هــای تشــخیصی و 
ــه  ــود ک ــد می ش ــور تولی ــل کش ــر در داخ ــزات دیگ تجهی
در کنــار زحمــات کادر درمــان و وزارت بهداشــت بــر رونــد 

ــوده اســت.« ــی بیمــاری تاثیرگــذار ب نزول
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری همچنیــن گفــت: 
ــات  ــرای اقدام ــه ب ــت زمین ــن حرک ــت از ای ــت دول »حمای
ــا  ــد ت ــم می کن ــیر را فراه ــه مس ــده و ادام ــال های آین س

ــیم.« ــته باش ــران داش ــی الزم را در بح آمادگ
ــی  ــس از آن مجتمــع بین الملل ــزارش، پ ــن گ ــر اســاس ای ب
فنــاوری و نــوآوری افتتــاح شــد. در ایــن مجتمــع قــرار اســت 
ــا  ــا ب ــوند ت ــوزه ســالمت مســتقر ش ــتابدهنده ح ــز ش مراک
ــت بوم  ــتر زیس ــکوفایی بیش ــاهد ش ــا ش ــای آن ه فعالیت ه

ــر دو  ــال حاض ــیم. در ح ــور باش ــوآوری در کش ــاوری و ن فن
ــن  ــذا در ای ــک و غ ــوزه فارماکولوژی ــتابدهی در ح ــز ش مرک
مجتمــع مســتقر هســتند و قــرار اســت هشــت شــتابدهنده 
دیگــر نیــز بــه ایــن لیســت افــزوده شــوند. دارو، آرایشــی و 
ــی  ــال ســالمت حوزه های ــوژی و دیجیت بهداشــتی، بایوتکنول
هســتند کــه در ایــن مراکــز فعالیــت می کننــد. محصوالتــی 
ماننــد دارو، تجهیــزات پزشــکی و نرم افزارهــای مرتبــط 
در ایــن مراکــز ایران ســاخت می شــوند و اســتارت آپ ها 

ــد. ــعه می دهن ــود را توس ــت خ فعالی
ایــن مراســم، شــش محصــول  همچنیــن در حاشــیه 
ایران ســاخت در حــوزه تشــخیص، غربالگــری و مقابلــه 
ــردد و  ــرل ت ــت کنت ــد. گی ــی ش ــا رونمای ــروس کرون ــا وی ب
ــن  ــه در ای ــت ک ــاختی اس ــول ایران س ــی محص ــد عفون ض
ــدن  ــای ب ــخیص دم ــکان تش ــد. ام ــی ش ــگاه رونمای نمایش
مبتنــی بــر سنســور تشــخیص دمــا و همچنیــن تشــخیص 
ــیژن  ــباع اکس ــد اش ــری درص ــکان اندازه گی ــمند، ام هوش
خــون، یکپارچگــی بــا سیســتم پرســنل ســازمانی یــا 
سیســتم اطالعــات یکپارچــه کــه امــکان اتصــال به سیســتم 
اندازه گیــری دمــا و درصــد اشــباع اکســیژن خــون مســتقر 

در گیــت را دارد از ویژگی هــای دســتگاه اســت. 
ــه سنســور اندازه گیــری ازن محصــول  ــور مجهــز ب ازن ژنرات
ــگاه  ــن نمایش ــر در ای ــده دیگ ــی ش ــاخت و رونمای ایران س
ــد  ــوا و تولی ــی ه ــد عفون ــت ض ــتگاه قابلی ــن دس ــت. ای اس
ــه مــواد  ازن بــه صــورت onsite را دارد. عــدم نیازمنــدی ب
ــدم  ــتانی و ع ــای بیمارس ــی اتوکالوه ــیمیایی، جایگزین ش
ایجــاد لــک روی تجهیــزات، ســطوح و البســه از دیگــر 

ویژگی هــای دســتگاه اســت. 
ــن  ــده در ای ــی ش ــوالت رونمای ــی از محص ــو یک ــیلد نان ش
نمایشــگاه بــود. ایــن شــیلد بــا خاصیــت نانــو کــه بــه صورت 
ــورد نظــر کادر  ــق ویژگی هــای م ــوده و مطاب ــر ب انعطاف پذی
درمانــی اســت، طراحــی شــده اســت.همچنین از ســه 
کیــت تشــخیص مولکولــی کرونــا نیــز رونمایــی شــد. کیــت 
ــاری  ــت بیم ــامانه مدیری ــد 19، س ــریع کووی ــخیص س تش

ــا(. ــی، کرون ــه، ایمن ــاک )تغذی ــد 19 و اپلیکیشــن ت کووی

دانش بنیان ایرانی جایگزین 
تامین کننده کانادایی شد

ــال، قطعــه ای اســت کــه  ــام ســیموالتور کان ــه ن دســتگاهی ب
ــک  ــد از ی ــا خری ــا ب ــور آن را عموم ــرات کش ــت مخاب صنع
ــن شــرکت  ــد ای ــا خری ــرد. ب ــن می ک ــی تامی شــرکت کانادای
از ســوی یــک شــرکت امریکایــی و ایجــاد تحریــم و ممنوعیــت 
فــروش، فرصتــی مغتنــم در اختیــار یــک شــرکت دانش بنیــان 
ایرانــی قــرار گرفــت تــا نســبت بــه بومی ســازی آن اقــدام کنــد. 
ســروش اخالقــی اصفهانــی، مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان 
ــه  ــن قطع ــت: »از ای ــاره گف ــروش، در این ب ــواج س ــامانه ام س
ــودم  ــرد م ــرای تســت عملک ــی کشــور ب در سیســتم مخابرات
ــد نمی شــد  ــن در کشــور تولی ــش از ای اســتفاده می شــود. پی
و نیــاز داخلــی غالبــا بــا خریــد از یــک شــرکت کانادایــی تامین 
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ــا  ــرکت و ب ــد R&D ش ــوع در واح ــرح موض ــا ط ــد. ب می ش
ــاخت  ــور، س ــگاهی کش ــی و دانش ــته های علم ــک از داش کم
ایــن دســتگاه در دســتور کار قــرار گرفــت. خوشــبختانه پــس 
از ســاخت، اســتفاده کنندگان داخلــی مراتــب رضایــت خــود را 
از ایــن محصــول ابــراز کردنــد کــه مایه ســرافرازی دانشــمندان 
ــی  ــوده اســت.«اخالقی اصفهان و مهندســین جــوان ســازنده ب
ــزود: »قیمــت  ــی، اف ــل توجــه داخل ــی قاب ــه توانای ــا اشــاره ب ب
ــابه  ــول مش ــتم محص ــدود یک هش ــی در ح ــول داخل محص
خارجــی اســت و ایــن مســئله نشــانگر ایــن موضــوع اســت که 
در صــورت اتــکا بــه تــوان داخلــی و خودبــاوری تــا چــه میــزان 

ــرد.« ــری ک ــروری ارز جلوگی ــروج غیرض ــوان از خ می ت

کیت تشخیص هموگلوبین در ایران 
برای بیماران دیابتی ساخته شد

طراحــی و تولیــد آزمایشــگاهی کیــت تشــخیص هموگلوبیــن 
ــتور  ــتیتو پاس ــان انس ــط محقق ــی توس ــاران دیابت ــرای بیم ب
ــا ایــن اقــدام ایــران در ردیــف دارنــدگان  ایــران انجــام شــد. ب
دانــش فنــی طراحــی ایــن کیــت قــرار گرفت.دیابــت یکــی از 
ــز  ــرعت نی ــا س ــت و ب ــی اس ــالالت متابولیک ــایع ترین اخت ش
ــا  ــود ت ــی می ش ــه پیش بین ــه ای ک ــه گون ــد. ب ــد می کن رش
ســال 2025 آمــار مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری بــه حــدود 300 
ــزارش انجمــن  ــن براســاس گ ــر برســند. همچنی ــون نف میلی
دیابــت ایــران، از هــر 20 ایرانــی یــک نفــر به دیابت مبتالســت 
و نیمــی از ایــن تعــداد نمی  داننــد کــه دیابــت دارنــد. بنابرایــن 
ــی دارد.  ــت خاص ــان اهمی ــرل درم ــح و کنت ــخیص صحی تش
ــط  ــری HbA1c توس ــت اندازه گی ــز تس ــه نی ــن زمین در ای
انجمــن دیابــت امریــکا بــه عنــوان یــک تســت اســتاندارد در 
اندازه گیــری و کنتــرل بیمــاران دیابتــی معرفــی شــده اســت.

بــرای دســتیابی بــه دانش فنــی طراحــی این کیت تشــخیصی 
ــتیتو  ــان انس ــی محقق ــویه ایران ــده س ــم مهندسی ش ــا آنزی ب
پاســتور ایــران بــا پشــتیبانی صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران 
و فنــاوران معاونــت علمــی طــرح پژوهشــی انجــام دادند.هــدف 
ــن  ــده ای ــم مهندسی ش ــه ژن و آنزی ــتیابی ب ــروژه، دس ــن پ ای
ــم ســاخت تســت  ــای مه ــی از مولفه ه ــه یک ــت اســت ک کی

اندازه گیــری HbA1c اســت.

راهکارهای فناورانه به کمک مدیریت 
آثار مخرب کرونا در حوزه آب می آید

ســتاد توســعه فناوری هــای آب، خشکســالی، فرســایش و 
محیــط زیســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
فراخــوان حمایــت از طرح هــای فناورانــه مرتبــط بــا ایــن حوزه 
در زمــان شــیوع کرونــا و بحران هــای مشــابه را منتشــر کــرد. 
ــان،  ــن فراخــوان از تمــام شــرکت های دانش بنی ــر اســاس ای ب
اســتارت آپ ها، ایده پــردازان و فنــاوران کشــور دعــوت بــه 
همــکاری شــده اســت تــا طرح هــای فناورانــه خــود در 

ــرای ســتاد ارســال کننــد. محورهــای مــد نظــر را ب
ــا  ــیوع بیماری ه ــرایط ش ــرف آب در ش ــه مص ــت بهین مدیری
ــا  ــه ب ــت و مقابل ــای مدیری ــابه و راهکاره ــای مش و بحران ه

پیامدهــای محیــط زیســتی اقدامــات مقابله بــا بحــران کرونا از 
جملــه نفــوذ آالینده هایــی مانند مــواد ضدعفونی و شــوینده در 
منابــع آب و خــاک کشــور محورهــای مدنظــر در ایــن فراخوان 
اســت. پــس فعــاالن زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری حــوزه آب 
ــد  ــد می توانن ــا طرحــی دارن ــن محوره ــک از ای ــر ی ــه در ه ک

نســبت بــه ارســال آن بــرای ســتاد اقــدام کننــد.
شــیوع کرونــا مشــکالت زیــادی را بــرای بخش هــای مختلــف 
جامعــه ایجــاد کــرده اســت. بــرای درمــان و پیشــگیری ایــن 
ــی  ــا برخ ــت ام ــده اس ــام ش ــی انج ــات اساس ــاری اقدام بیم
ــواد  ــاالی آب و م ــرف ب ــد مص ــده مانن ــاد ش ــکالت ایج مش
شــوینده توجــه کمتــری را جلــب کرد. مصــرف آب آشــامیدنی 
بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا در برخــی نقــاط کشــور 
تــا 30 درصــد افزایــش  یافتــه اســت کــه موضــوع مهمــی بــا 
توجــه بــه محدودیــت منابع اســت. همچنیــن اســتفاده از انواع 
ــاک  ــه خ ــا ب ــده و ورد آن ه ــواد ضدعفونی کنن ــا و م آالینده ه
توســط پســاب ها موضــوع مهــم دیگــر اســت کــه در صــورت 
عــدم تصفیــه و مدیریــت مناســب آلودگی هــا تاثیرگــذاری آن 
ــن  ــس در ای ــت. پ ــران نیس ــل جب ــاک قاب ــع آب و خ در مناب
راســتا نیازمنــد تمهیــدات جــدی در راســتای حفــظ بهداشــت 
محیــط  زیســت و منابــع آب ، خــاک و هوا هســتیم. انتشــار این 
فراخــوان نیــز گامــی بــرای جلوگیــری از بــروز ایــن مشــکالت 

بــا اســتفاده از اقدامــات فناورانــه اســت.

پژوهش ها در حوزه مبارزه با 
کرونا حمایت می شود

ــگران  ــت از پژوهش ــدوق حمای ــس صن ــاری، رئی ــان افتخ ایم
ــل  ــر همــکاری متقاب ــا تاکیــد ب ــت علمــی، ب و فنــاوران معاون
ــج  ــری از نتای ــرورت بهره گی ــگران و ض ــا پژوهش ــدوق ب صن
پژوهش هــای محققــان در مبــارزه بــا کرونــا، گفــت: »صنــدوق 
ارتبــاط گســترده ای بــا بیــش از 35 هــزار پژوهشــگر و محقــق 
ــرای  ــن ظرفیــت ب ــی دارد. پــس در تــالش هســتیم از ای ایران
ــا اســتفاده کنیــم و  انجــام تحقیقــات در حــوزه ویــروس کرون
صنــدوق نیــز از تحقیقــات محققــان در ایــن حــوزه حمایــت 
ــات  ــه زودی اقدام ــدوق ب ــه داد: »صن ــاری ادام می کند.«افتخ
ــد. انتشــار  ــام می ده ــاری انج ــن بیم خاصــی در خصــوص ای
فراخــوان مشــترک بــا آکادمــی علــوم چیــن، اعــالم فراخــوان 
موضوعــی »مقابلــه بــا کرونــا« و برنامــه اســتفاده از پتانســیل و 
ظرفیــت پژوهشــگران برجســته و بهره منــدی از نتایــج حاصــل 
از پژوهش هــای آنــان اقداماتــی مدنظــر در ایــن حــوزه اســت.«
وی بــا اشــاره بــه پویش »فــراز و فــرود زندگــی« افــزود: »هدف 
ــای حــال حاضــر  ــه نیازه ــش پاســخگویی ســریع ب ــن پوی ای
ــر مســائل اجتماعــی،  جامعــه اســت و تمرکــز ایــن پویــش ب
فرهنگــی، انســانی، روحــی و روانــی مرتبــط بــا ایــن بیمــاری 
اســت و تــالش می کنــد بــا اســتفاده از ظرفیت هــا، بــه حفــظ 
ســالمت روانــی و فرهنگــی افــراد جامعــه در مدت زمانــی کــه 

بــا آن مواجــه هســتند، کمــک کنــد.«
رئیــس صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران معاونــت 
علمــی از برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی، تولیــد محصــوالت 
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ــای  ــوان ابزاره ــه عن ــف ب ــای مختل ــانه ای و نرم افزاره چندرس
ترویــج نتایــج حاصــل از پویــش در بیــن آحــاد مــردم نــام بــرد 
ــن بیمــاری در طــی  ــار مخــرب ای و گفــت: »از آن جــا کــه آث
مدت زمــان نامعلومــی بیــن خانواده هــا و افــراد جامعــه وجــود 
خواهــد داشــت، امیدواریــم ایــن محصــوالت بــه حفظ ســالمت 
روحــی و روانــی افــراد کمــک کننــد. در تولیــد ایــن محصوالت 
از پتانســیل های حوزه هــای مختلــف علمــی از ادبیــات عرفانــی 
ــا  ــده اســت ت ــتفاده ش ــی اس ــات روانشناس ــا مطالع ــه ت گرفت
فضــای ســختی را کــه جامعــه بــا آن مواجــه اســت، تلطیــف و 

بــه پیوســتگی افــراد آن کمــک کنیــم.«
افتخــاری ایجاد بســتر فضــای مجازی بــرای تعامــل و همکاری 
ــور را  ــتان های کش ــایر اس ــان س ــاتید و محقق ــا اس ــتر ب بیش
ــوان پشــتیبان  ــه عن ــی دانســت و از صنــدوق ب فرصــت طالی

ــرد. ــاد ک فعالیت هــای پژوهشــی پژوهشــگران ی

سوئیچ های مخابراتی »ایران ساخت« 
در مبارزه با کرونا گره گشا شد

محصولــی »ایران ســاخت« بــار دیگــر در دل بحــران گره گشــا 
شــد. ســوئیچ های مخابراتــی پرظرفیت کــه در ســامانه 4030 
بــه کار رفتــه اســت. محصولــی برآمــده از زیســت بوم فنــاوری 
و نــوآوری کــه اگــر نبــود، تامیــن آن از خــارج کشــور ماه هــا 
ــا محصــول تولیــد یــک شــرکت  زمــان نیــاز داشــت. امــا ب
دانش بنیــان ایــن ســامانه بــرای پاســخگویی بــه مردم کشــور 

ظــرف 72 ســاعت راه انــدازی شــد.
شــیوع کرونــا توانمنــدی دانش بنیان هــا در عرصه هــای 
ــن  ــروز ای ــا ب ــش درآورد. ب ــه نمای ــر ب ــار دیگ ــون را ب گوناگ
ــذاری  ــرای فاصله گ ــا ب ــا کرون ــه ب ــی مقابل بحــران ســتاد مل
ــه ســواالت مــردم ســامانه تلفنــی 4030 را  و پاســخگویی ب
راه انــدازی کــرد. ســامانه ای کــه جمعیــت میلیونــی را بایــد 
ــاد  ــرای ایج ــاخت های الزم ب ــی از زیرس ــد. یک ــت کن مدیری
آن ســوئیچ های مخابراتــی پرظرفیــت بــود. در شــرایط عــادی 
ــاوری  ــول دارای فن ــن محص ــردن ای ــاه وارد ک ــن م چندی
پیشــرفته زمــان می بــرد. امــا بــا محصولــی »ایران ســاخت« 
ایــن نیــاز رفــع شــد و ظــرف مــدت 72 ســاعت ایــن مرکــز 
تلفــن راه انــدازی شــد تــا بــا پاســخگویی ســواالت از نگرانی و 

اضطــراب مــردم کاســته شــود.
شــرکت دانش بنیــان صنایــع ارتباطــی آوا کار طراحــی 
و ســاخت ســوئیچ های مخابراتــی پرظرفیــت را انجــام 
می دهــد. انوشــیروان مــرآت مدیــر ایــن شــرکت دانش بنیــان 
ــاره ایــن محصــول گفــت: »از فنــاوری مخابراتــی نســل  درب
جدیــد بــرای توســعه ایــن محصــول اســتفاده شــده اســت. 
ایــن ســوئیچ ها در برقــراری ارتباطــات تلفنــی کاربــرد دارنــد. 
ــد  ــا بای ــازمان ها و ارگان ه ــل، س ــد آن در داخ ــش از تولی پی
ــود  ــاز خ ــع نی ــرای رف ــی ب ــی و چین ــوالت اروپای از محص
ــد امــا اکنــون ایــن محصــول جایگزینــی  اســتفاده می کردن
بــرای آن هاســت. ســازمان های متوســط و بــزرگ ارتباطــات 
مخابراتــی و تلفنــی خــود میــان کاربــران را بــا این ســوئیچ ها 
ــازمان ها دارای  ــر س ــه اگ ــا ک ــن معن ــد. بدی ــرار می کنن برق

ــه  ــند ب ــی باش ــی جغرافیای ــا پراکندگ ــف ب ــعب مختل ش
ســوئیچ های پرظرفیــت نیــاز دارنــد. شــرکت مخابــرات ایــران 
نیــز در توســعه جدیــد خــود از ایــن محصــول اســتفاده کرده 
اســت و اکنــون شــبکه مخابــرات در 11 اســتان کشــور از این 

ــد.« ــتفاده کرده ان ــول اس محص
ــا گفــت:  ــرد ایــن محصــول در شــیوع کرون ــاره کارب وی درب
»غربالگــری بیــش از 60 میلیــون ایرانــی بــا تمــاس از 
طریــق ســامانه 4030 انجــام شــد. پــس بــا اســتفاده از ایــن 
ســوئیچ های پرظرفیــت امــکان پاســخگویی بــه ایــن حجــم 
بــاال امکان پذیــر اســت. ایــن محصــول بــا اســتفاده از فنــاوری 
ــا را  ــن تماس ه ــه ای ــخگویی ب ــرات پاس ــد مخاب ــل جدی نس
ممکــن کــرد. همچنیــن بــرای پاســخگویی بــه ایــن حجــم 
ــه  ــت ک ــور اس ــزار اپرات ــش از 50 ه ــه بی ــاز ب ــاس نی از تم
عمــال اســتقرار آن هــا در یــک مــکان ممکــن نیســت امــا این 
محصــول فرصتــی فراهــم می کنــد تــا اپراتورهــا در مکان های 
مختلــف پاســخگوی مردم باشــند و بــه نوعی یکپارچه ســازی 
را انجــام می دهــد. همچنیــن بــا فنــاوری هــوش مصنوعــی 
کــه در ایــن ســامانه وجــود دارد، قابلیــت ســنجش حــاالت 
روحــی تماس گیرنــده ماننــد اضطــراب، عصبانیــت و آرامــش 
از طریــق تحلیــل صــوت و حــاالت صــدا ممکــن اســت. ایــن 
مســئله بــه تهیــه گزارش هــای تحلیلــی دربــاره تحــوالت و 
ــد شــیوع بیمــاری در مناطــق گوناگــون کشــور کمــک  رون

می کنــد.«

رئیس جمهوری از نمایشگاه 
دستاوردهای داخلی حوزه مقابله 

با بیماری کرونا بازدید کرد
رئیس جمهــوری در حاشــیه جلســه هیئــت دولــت، از 
ــی و  ــت علم ــای معاون ــتاوردها و توانمندی ه ــگاه دس نمایش
فنــاوری ریاســت جمهــوری و وزارتخانه هــای صنعــت، معدن 
و تجــارت و دفــاع و پشــتیبانی در حــوزه مقابلــه و پیشــگیری 

ــا بازدیــد کــرد. از شــیوع ویــروس کرون
حجــت االســالم و المســلمین دکتــر حســن روحانــی در این 
بازدیــد بــا گــزارش وزرای صمــت و دفــاع و معــاون علمــی و 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــدادی از ش ــئوالن تع ــاوری و مس فن
حاضــر در محل نمایشــگاه، در جریان جدیدترین دســتاوردها 
و اقدامــات انجام شــده بــرای پیشــگیری و مقابلــه بــا بیمــاری 
کرونــا قــرار گرفــت. در ایــن نمایشــگاه بخشــی از محصــوالت 
ــروس  ــا وی ــه ب ــوزه مقابل ــاخت« در ح ــزات »ایران س و تجهی
کرونــا بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت، از جملــه دســتگاه 
ــای  ــیله در اتاق ه ــن وس ــوان مهم تری ــه عن ــه ب ــور ک ونتیالت
آی ســی یو بــرای بیمــاران ریــوی و کرونایــی مــورد اســتفاده 
دســتگاه  اکسیژن ســاز،  دســتگاه های  می گیــرد.  قــرار 
ســازنده کاغذ ماســک نانو، مــواد شــوینده و ضدعفونی کننده، 
ــی،  ــکنر حرارت ــن اس ــا، دوربی ــخیص کرون ــای تش کیت ه
دســتگاه مانیتــور عالیم حیاتــی و لباس محافظ بیمارســتانی 
از دیگــر محصــوالت و دســتاوردهای ایران ســاخت بودنــد کــه 
در ایــن نمایشــگاه در معــرض نمایــش قــرار داده شــده بودند.
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استفاده بهینه از دوران کرونا و پساکرونا
»چشم انداز ما از همان ابتدا جهانی کردن صنعت آی تی ایران بود.« این را مهدی محمدی، مدیرعامل 

هلدینگ دانش بنیان گرین وب می گوید. هلدینگی که چندین شرکت دانش بنیان و شتابدهنده 
گرین تک را در مجموعه خود دارد. محمدی معتقد است آنچه سبب شده امروز کارآفرینی موفق باشد، 
تجربه ای است که طی سال ها کار در شرکت های مختلف اندوخته و توانسته است از پس همان سال ها 

هم بنیانگذار خوبی برای فعالیت خود پیدا کند. او می گوید بدون کسب تجربه، چنین چیزی ممکن 
نبود. محمدی می گوید: »به اعتقاد مجموعه ما، هر کسب و کار مثلثی است که سه راس آن عبارتند 

از مشتری، همکاران و جامعه و اکوسیستم و ما می خواهیم مشتریان راضی، همکاران خوشحال 
و جامعه سالم داشته باشیم و تا امروز نیز همه تصمیماتمان حول این محور چرخیده است.«

گفت و گو با مهدی محمدی - صفحه 68




